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Təqdimat

NƏ EDİM Kİ,

PULUM ÇATSIN?
Bəzi insanlar, əmək haqqının az olmasına baxmayaraq, nəinki ayın axırına qədər maaşla
dolana bilir, hətta daxıla pul yığmağa da fürsət tapırlar. Nəticədə dəyərli bir əşyanı borclu
qalmadan əldə etmək imkanı qazanırlar.
Bəziləri isə pulu yerli - yersiz xərcləyir, ayın yarısınadək özünü “Şah” kimi hiss edir,
yarısından sonra isə “maliyyə aclığı” çəkməyə məcbur olur. Bu xoşagəlməz vəziyyət ilə
yəqin çoxları rastlaşıb.

B

əs nə edim ki, pulum çatsın?
Güman edirəm ki, bu sual
haqqında düşünən hər bir kəsə
çox effektiv və təcrübədən keçirilmiş bir üsul maraqlı olar.
Yüz vərəqli, xoşladığımız şəkilli üz qabığı olan dəftər və ya bloknot götürürük, hər
vərəqini iki hissəyə bölürük. Sol hissəsində
gəlirlərimizi (debet hissəsi), sağ hissədə isə
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xərclərimizi (kredit hissəsi) qeyd edirik.
Ayın axırında gəlirdən xərclərimizi çıxıb
qalığı tapırıq.
Əminəm ki, hər birimiz öz aylıq
gəlirlərimizi hesablaya bilərik, hətta
qazancımız gündəlik, iki ay və daha çox
müddətdən bir olsa belə.
Hər bir xərc üçün bir bağlama götürüb
üzərində müvafiq xərc istiqamətini qeyd
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Bir ay üçün nəzərdə tutulan
xərclərimizi aşağıdakı qaydada bölürük:
- Şəxsi xərclər
- Uşaqlarınıza çəkilən
xərclər
- Avtomobilə çəkilən xərclər
- Kommunal xidmətlər (işıq,
qaz, su, və s.)
- Qida xərcləri
- Ad günləri və ya toy
mərasimləri
- Sair xərclər

Ayın əvvəlinə qalıq
Noyabr

Qalıq

29.10 – 04.11

2 500

05.11 – 11.11

2 500
Mədaxil

Məxaric
Şəxsi Uşaq Avto

Kom

Qida

10

10

10

80

3 190

10

10

10

80

12.11 – 18.11

3 030

10

10

10

19.11 – 25.11

2 880

10

10

26.11 – 02.12

2 770

10
50

Cəmi

800

Nümunəvi cədvəl

800

40

Ad günü Sair

Qalıq
3190

50

3030

80

2880

10

80

2770

10

10

80

50

50

40

400

10
50

Ayın sonuna qalıq
etmək olar. Əsas məqsəd odur ki, bütün
xərc istiqamətləri lazımi səviyyədə planlaşdırılsın və mümkün olan dərəcədə planlaşdırılana riayət olunsun. Aylıq planlaşdırma
çətinlik törətsə, ayı həftələrə də bölmək
olar (hər aya orta hesabla 4 və ya 5 həftə
daxildir). Ayın sonunda Siz asanlıqla hər
bir xərc istiqamətinə faktiki çəkilən vəsaitin
miqdarını biləcəksiniz. Nəticədə növbəti

2650

10

2 650

ayda müvafiq xərc istiqaməti üzrə qənaət
edə bilərsiniz. Lakin heç vaxt unutmayın –
uşaqlara və qidaya çəkilən xərclərdə qənaət
etmək olmaz!!!
Əlbəttə bu bir məsləhət xarakteri daşıyır. Bir qrup insanlar bu üsulu qənaətbəxş,
bəziləri isə qəbul olunmaz hesab edə bilər.
Bağırova Aidə
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