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BASIC BUSINESS KNOWLEDGE





မာာတိကိာာ

စဉ်	 	 ခေါ�ါင်းး�စဉ်	 	 	 	 	 	 	 စာမာျကားနှာာာ

အပိို�င်းး�(ကာ)		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			၁
အခေါ���ံစး�ပို�ာ�ခေါ��	သခေါ�ာတိ�ာ�မာျာ�	 	 	 	 	 	

အခန်းး� (၁)              ၁

 ၁. စီးး�ပွား���ရေး��သရေး��တ���များ���ကိုု� န်း��လည်းရေးစီးခြခင်းး�          ၁

 ၂. မုျားမုျားကိုု�ယ်းကိုု� ဆန်းး�စီးစီးးခြခင်းး�           ၃

 ၃. စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�အ�� SWOT Analysis ဆန်းး�စီးစီးးခြခင်းး�      ၆

  (Business SWOT)

 ၄. PESTELE Analysis           ၇

အခန်းး� (၂)            ၁၀

 ၅. တန်းးဖုိုး��တကိုးခြခင်းး� (Value Added)        ၁၀

 ၆. တန်းးဖုိုး��ခြမှျားင်း်းကို�င်းး�ဆကိုး (Value Chain)        ၁၀

 ၇. ရေး��ကိုးပ့ွားမ်ျားကုို�င်းး�ဆကိုး (Supply Chain)       ၁၃

အခန်းး� (၃)            ၁၅

 ၈. ရေး��ကို�ကိုးအ�� စီးတင်းးရေးလလ်�ခြခင်းး� (Market Definition)     ၁၅

 ၉. ရေး��ကို�ကိုးအ�� ပုွား�င်းး�ခြခ��ခြခင်းး� (Market Segmentation)     ၁၅

 ၁၀. ရေး��ကို�ကိုးရေးဖိုး�းရေးဆ�င်းးများ ုအစုီးတးအပုွား�င်းး�များ��� (Marketing Mix)      ၁၆

 ၁၁. ရေး��ကို�ကိုးသ�ရေးတသန်းခြပွားုခြခင်းး� (Market Research)      ၁၇

 ၁၂. ရေး��င်းး�ခ�ခြခင်းး� (Selling) နှငှ်း်း ရေး��င်းး�ခ�ခြခင်းး�ခြဖိုးစီးးစီးဉ် (Sales Process)    ၁၈

အခန်းး� (၄)            ၂၁

 ၁၃. လမူျားစုီးး�ပွား���ရေး�� (Social Enterprise) နှငှ်း်း         ၂၁

  ပုွားတးဖိုး�င်းးစီးရေးပွား်ကို စီးး�ပွား���ရေး��ပ့ွား�စ့ီး (Business Model Canvas)   



စဉ်	 	 ခေါ�ါင်းး�စဉ်	 	 	 	 	 	 	 	 စာမာျကားနှာာာ

အပိို�င်းး�(�)		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
လု�ပိုးင်းန်းး�၏ခေါင်း�ခေါ�ကာ�ကာိ�င်းးတိ�ယ်းစးမံာမုာ	 	 	 	 	 	 	
လု�ပိုးင်းန်းး�ရှာင်းးတိစးဦး�၏	ခေါင်း�ခေါ�ကာ�ကာိ�င်းးတိ�ယ်းစးမံာပံို�နှာာင်း်း	ကာ�န်းး�င်းး�တိန်းးဖိိုး��မာျာ�တိ�ကား�ျကား��င်းး�
 

သင်းးခန်းး�စီး�(၁) စီး��င်းး�များတှးတများး�များ��� ရေး��သ�င်းး�ခြခင်းး�       

  အခန်းး�(၁) လ�ပွားးင်းန်းး�ရှှင်းး ကိုစီး��န်းည်း�အရေးတ��အကြုံကို့ု များ ှရေးင်း�ရေးကြုံကို�နှငှ်း်း   

    ပွားကိုးသကိုးရေးသ� အပုွား�င်းး�များ���ကိုု� ရေးဆ��ရေးနှ��ခြခင်းး�    

  အခန်းး�(၂) ရေးန်းစ်ီးဉ်စီး��င်းး�ရေး��များတှးခြခင်းး�၏ အသ့��ဝင်းးများနုှငှ်းး ်အကို�ုု�ရေးကို��ဇူူး�များ���   

  အခန်းး�(၃) ရေးန်းစ်ီးဉ်အရေးခြခခစ့ီး��င်းး�များတှးတများး�စီး�အ�ပွားးများ���  

    ၃.၁ ရေးင်း�စီး��င်းး�   

    ၃.၂ ရေးန်းစ်ီးဉ်အရေး��င်းး�စီး��င်းး�   

    ၃.၃ ကို�န်းးပွားစီးစည်း�စီး��င်းး�  

    ၃.၄ ကို�န်းးကို�စီး�ုတးအ�ပွားးစီး�များ���အရေးကြုံကို�င်းး� သရုေးကို�င်းး�စီး��  

    ၃.၅ ကို�န်းးဝယ်းစီး��င်းး�  

    ၃.၆ ကို�န်းးကို�စီး�ုတးတု�၏် သ��၀များ���  

    ၃.၇ အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးများ���  

    ၃.၈ ရေးပွား��န်းးရှှု အရေး�ကို�စီး��င်းး�  

    ၃.၈ ရေးဖိုး�ကိုးသည်းအရေး�ကို�စီး��င်းး�  

  အခန်းး� (၄) တလစီး�အရ့ုှုံး�အခြများတးတ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�  

  အခန်းး� (၅) ရေးင်း�စီး�ရေးဆ�င်းး�များအုစီးးအစီးဉ်  

  အခန်းး� (၆) မုျားသ��စီး�ရေးင်း�အတုးနှငှ်း်း လ�ပွားးင်းန်းး�သ့��ရေးင်း�အတုး 

 

သင်းးခန်းး�စီး� (၂) ရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း�တစီးးခ�၏ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�တန်းးဖုိုး��တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�     

  အခန်းး� (၁) ကို�န်းး�င်းး�တန်းးဖုိုး��တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�အရေးခြခခသ့ရေး��တ���ကိုု�  

    မုျားတးဆကိုးခြခင်းး�    

  အခန်းး� (၂) ရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း�တစီးးခ�၏ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတးတ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�  

 

သင်းးခန်းး�စီး� (၃) ရေး��င်းး�ရေး��သတးများတှးခြခင်းး�  

  အခန်းး� (၁) ရေး��င်းး�ရေး��၊ အ�င်းး�နှငှ်း်း အခြများတးအရေးခြခခသ့ရေး��တ���

    မုျားတးဆကိုးခြခင်းး�  



စဉ်	 	 ခေါ�ါင်းး�စဉ်	 	 	 	 	 	 	 	 စာမာျကားနှာာာ

  အခန်းး� (၂) ရေး��င်းး�ရေးစီး��သတးများတှးခြခင်းး�န်းည်း�စီးန်းစီးး  

  အခန်းး� (၃) စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�အရေး��င်းး�ပွားများ�ဏ�မဲျား ှကို�န်းး�င်းး�တန်းးဖုိုး��

  

သင်းးခန်းး�စီး�(၄) ��တးကို�န်းးပွားစီးစည်း�တစီးးခ�၏ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�တန်းးဖုိုး��ကိုု� တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�  

  အခန်းး� (၁) ကို�န်းး��တးလ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�၏ ကို�န်းး�င်းး�တန်းးဖုိုး��ကိုု� မုျားတးဆကိုးခြခင်းး�  

  အခန်းး� (၂) ��တးကို�န်းးပွားစီးစည်း�တခ�၏ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတးတ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�  

သင်းးခန်းး�စီး�(၅) �ပွားးတု��သမုျားတှးဖိုး�ယ်း��များ���  

  အခန်းး� (၁) အများ�ုု�အစီး��များတညူ်းရေးသ� ��တးကို�န်းးတု�၏် တန်းးဖုိုး��များ���  

  အခန်းး� (၂) လ�ပွားးင်းန်းး�ပုွား�င်းးဆု�င်းးများစုီး��င်းး�နှငှ်း်း တန်းးဖုိုး��ရေးလ��စ်ီး��င်းး�

  



စဉ်	 	 ရု�ပိုးပံို�ခေါ�ါင်းး�စဉ်	 	 	 	 	 	 	 	 စာမာျကားနှာာာ

ပ့ွား�-၁  စီး��င်းး�များတှးတများး�မုျားတးဆကိုး       ၂၅

ပ့ွား�-၂  ရေးန်းစ်ီးဉ်အရေးခြခခစ့ီး��င်းး�များတှးတများး�စီး�အ�ပွားးများ���      ၂၆

ပ့ွား�-၃  ကို�န်းးကို�စီး�ုတးရှုံး�ပွားးပ့ွား�များ���        ၃၃

ပ့ွား�-၄  ကို�န်းးကို�စီး�ုတးအ�ပွားးစီး�များ���        ၃၄

ပ့ွား�-၅(ကို) ကို�န်းးကို�စီး�ုတးတု�၏် သ��၀များ���       ၃၆

ပ့ွား�-၅(ခ)   ပ့ွား�ရေးသစီး�ုတးနှငှ်း်း ပ့ွား�ရေးသများဟု�တးရေးသ� ကို�န်းးကို�စီး�ုတး (နှနု်းး�ရှှင်းးစီး�ုတး)   ၃၆

ပ့ွား�-၆  အရ့ုှုံး�/ခြများတးရှုံး�ပွားးပ့ွား�ကို��များ���        ၄၀ 

ပ့ွား�-၇  အရ့ုှုံး�/ခြများတးတ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�သရေး��တ���      ၄၀

ပ့ွား�-၈  ရေးင်း�စီး�ရေးဆ�င်းး�များပုွားန်းး�တု�င်းးများ���       ၄၃

ပ့ွား�-၉  ရေး�တု�၊ ရေး�ရှညှ်းအခ�ုန်းးကို�လ       ၄၃

ပ့ွား�-၁၀  ရေးင်း�စီး�ရေးဆ�င်းး�များအုစီးးအစီးဉ်        ၄၄

ပ့ွား�-၁၁  ရေးင်း�စီး�ရေးဆ�င်းး�များအုခ�ုန်းးသရေး��တ���      ၄၄

ပ့ွား�-၁၂  ရေးင်း�စီး�ရေးဆ�င်းး�များပုွားများ�ဏသရေး��တ���      ၄၅

ပ့ွား�-၁၃  မုျား��မုျား��၏ သပ့ွား���ရေးဖိုး��း�ည်းဆု�င်းး       ၄၇

ပ့ွား�-၁၄  ရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း�တစီးးခ�၏ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတး     ၄၉

ပ့ွား�-၁၅  အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးရေးတ�ကိုု� �ယ်းလု��ည််းရေးပွားါင်းး�များလ ဲ    ၅၀

ပ့ွား�-၁၆  အရေးခြခခန့ှနု်းး�         ၅၁

ပ့ွား�-၁၇  စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတး        ၅၂

ပ့ွား�-၁၈  ကို�န်းး၀ယ်းယ်ခူြခင်းး�နှငှ်း်း အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးရှုံး�ပွားးပ့ွား�များ���    ၅၃

ပ့ွား�-၁၉  ရှုံး�ပွားးပ့ွား�များ���ကိုု� သကိုးဆု�င်းး��စီး�ုတးတ�င်းး ကိုပွားးရေးပွား�ခြခင်းး�     ၅၃

ပ့ွား�-၂၀  ရေး��င်းး�ရေး��၊ အ�င်းး�နှငှ်း်း အခြများတးအရေးခြခခသ့ရေး��တ���    ၅၇

ပ့ွား�-၂၁  ကို�န်းးပွားစီးစည်း�တစီးးခ�၏ ရေး��င်းး�ရေးစီး��တ�ကိုးန်းည်း�      ၅၇

ပ့ွား�-၂၂  ရေး��င်းး�ရေးစီး��ကိုု� ဆန်းး�စီးစီးးခြခင်းး�       ၅၈

ပ့ွား�-၂၃  အရေး��င်းး�ပွားများ�ဏ�မဲျား ှအ�င်းး�နှငှ်း်း အခြများတး      ၆၀

ပ့ွား�-၂၄  အရေး��င်းး�ပွားများ�ဏ�မဲျား ှကို�န်းး�င်းး�တန်းးဖုိုး�� % တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�    ၆၀

ပ့ွား�-၂၅  ကို�န်းး��တးလ�ပွားးင်းန်းး�တခ�၏ အဓုိကိုပွားါ၀င်းးများစုီး�ုတးများ���     ၆၁

ပ့ွား�-၂၆  ��တးကို�န်းးတစီးးခ�၏ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတး      ၆၁

ပ့ွား�စ့ီး-၂၁  တန်းးဖုိုး��ရေးလ��တ်�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�       ၆၉



စဉ်	 	 စာ�င်းး�ဇယ်ာ�ခေါ�ါင်းး�စဉ်	 	 	 	 	 	 	 စာမာျကားနှာာာ

ပ့ွား�စ့ီး-၁  များခြများခြများ၏ များတှးတများး�စီး�အ�ပွားးများ ှရေးန်းစ်ီးဉ်အခြဖိုးစီးးအပွား�ကိုးများ���    ၂၈

ပ့ွား�စ့ီး-၂  ရေးင်း�စီး��င်းး�         ၃၀

ပ့ွား�စ့ီး-၃  ရေးန်းစ်ီးဉ်ရေးင်း�သ��အရေး��င်းး�စီး��င်းး�       ၃၁

ပ့ွား�စ့ီး-၄  ကို�န်းးပွားစီးစည်း�စီး��င်းး�        ၃၂

ပ့ွား�စ့ီး-၅  ရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း�ဝယ်းယ်စူီး��င်းး�       ၃၅

ပ့ွား�စ့ီး-၆  အခြခ��ရေးသ� အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးများ���      ၃၇

ပ့ွား�စ့ီး-၇  ရေးပွား��န်းးရှှုရေးသ� အရေး�ကို�စီး��င်းး�       ၃၈

ပ့ွား�စ့ီး-၈  ရေးဖိုး�ကိုးသည်းများ��� အရေး�ကို�စီး��င်းး�       ၃၉

ပ့ွား�စ့ီး-၉(ကို) များခြများခြများကို�န်းးစ့ီး�ဆု�င်းး၏ ဇူးန်းးန်းဝါ�းလအရ့ုှုံး�အခြများတးတ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�    ၄၁

ပ့ွား�စ့ီး-၉(ခ) များခြများခြများကို�န်းးစ့ီး�ဆု�င်းး၏ ဇူးန်းးန်းဝါ�းလအရ့ုှုံး�အခြများတးတ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး� (အရေးခြဖိုးပွားါ၀င်းးပြီးပွားး�)  ၄၂

ပ့ွား�စ့ီး-၁၀  မုျားသ��စီး�ရေးင်း�နှငှ်း်း လ�ပွားးင်းန်းး�ရေးင်း�       ၄၆

ပ့ွား�စ့ီး-၁၁  မုျားသ��စီး�ရေးင်း�နှငှ်း်း လ�ပွားးင်းန်းး�ရေးင်း�ခ�ခဲြခ��ခြခင်းး�၏ ရေးကို�င်းး�ကို�ုု�/ဆု��ကို�ုု�   ၄၆

ပ့ွား�စ့ီး-၁၂  များခြများခြများ၏ စီး��င်းး�များတှးတများး�       ၅၂

ပ့ွား�စ့ီး-၁၃  လစီးဉ်ကို�န်းးပွားစီးစည်း�ဝယ်းယ်ခူြခင်းး�       ၅၄

ပ့ွား�စ့ီး-၁၄  လစီးဉ်အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးများ���      ၅၅

ပ့ွား�စ့ီး-၁၅  ရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း�တစီးးခ�၏ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတး     ၅၆

ပ့ွား�စ့ီး-၁၆  ရေး��င်းး�ရေး��သတးများတှးခြခင်းး�        ၅၈

ပ့ွား�စ့ီး-၁၇  များခြများခြများကို�န်းးစ့ီး�ဆု�င်းး၏  ဇူးန်းးန်းဝါ�းလအတ�ကိုး ကို�န်းး�င်းး�တန်းးဖုိုး����ခု�င်းးနှနု်းး�အရေးပွား်   ၅၉

  အရေးခြခခ၍့ အရ့ုှုံး�/ အခြများတးတ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�      

ပ့ွား�စ့ီး-၁၈  မုျား��မုျား��န်း�န်းတးသး�ရေးဖိုး��း�ည်းလ�ပွားးင်းန်းး�       ၆၂

ပ့ွား�စ့ီး-၁၉  ��တးကို�န်းးပွားစီးစည်း�တစီးးခ�၏ ကို�န်းးကို�စီး�ုတးကိုု� အဆင်း်းဆင်း်းတ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�  ၆၃

ပ့ွား�စ့ီး-၁၉(ကို) ကို�န်းးကြုံကိုများး�တန်းးဖုိုး��တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�       ၆၃

ပ့ွား�စ့ီး-၁၉(ခ) စီးကိုးပွားစီးစည်း�ကို�ုုယ်�တန်းးဆ�ပွားလ�များ���၏ တန်းးဖုိုး��ကိုု� တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�   ၆၄

ပ့ွား�စ့ီး-၁၉(ဂ) လ�ပွားးအ��ခတ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�        ၆၄

ပ့ွား�စ့ီး-၁၉(ဃ) အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးများ��� တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�     ၆၄

ပ့ွား�စ့ီး-၂၀(ကို) ��တးကို�န်းးပွားစီးစည်း�တစီးးခ�၏ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတးကိုု� တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�   ၆၈

ပ့ွား�စ့ီး-၂၀(ခ) ��တးကို�န်းးပွားစီးစည်း�တစီးးခ�၏ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတးကိုု� တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�   ၆၈

ပ့ွား�စ့ီး-၂၁  ပုွား�င်းးဆု�င်းးများနုှငှ်း်း တန်းးဖုိုး��ရေးလ��စ်ီး��င်းး�       ၇၀





အသအိမာာတိး�ပိုုလုာာ

 လကိုးစီး�ဲသည်း Swiss Academy for Development, Saung Sae နှငှ်း်း 

Moving Forward Together တု� ် Young Entrepreneurs for Ecological 

Alternative စီးးမ့ျားကိုနု်းး�ကိုု� အရေးကြုံကို�င်းး�ခြပွားု၍ ခြဖိုးစီးးရေးပွား်လ�ရေးသ� လကိုးစီး�ဲစီး�အ�ပွားးခြဖိုးစီးး 

သည်း။ အဆု�ပွားါစီး�အ�ပွားးသည်း Swiss Academy for Development နှငှ်း်း EDNA 

Myanmar တု�မ်ျား ှ န်းည်း�ပွားည်� ပုွား�င်းး�ဆု�င်းး�� အကြုံကိုရ့ေးပွား�လများး�ညွှှန်းးများနုှငှ်း်း ရေး�် ကြုံကိုည်းကြုံကိုည်း

ပြီးင်းမုျားး�၏ ပွားါဝင်းးရေး��သ��တည်း�ခြဖိုးတးများ၊ု ဦး� Dennis (ဦး�များ�ုု�များင်းး�ဦး�-MFT)၊ ရေး�် ပြီးဖုိုးု�သး�ု

ရေး�� (MFT) တု�၏် အပွားင်းးပွားန်းး�ခအ့����တးများရုေးကြုံကို�င်း်းသ� ဤလကိုးစီး�ဲစီး�အ�ပွားးခြဖိုးစီးးလ��

ပွားါသည်း။

 အဆု�ပွားါလကိုးစီး�ဲအ�� မုျားမုျားတု�ရ်ေး�သအသး�သး�တ�င်းး စီးး�ပွား���ရေး�� အသပုွားည်� 

အလ�ယ်းတကို ူခြဖိုးန်း ်းရေးဝနှု�င်းး�န်းး မုျားမုျားတု��်�သ�စီးကို��ခြဖိုးင်း်း ခြပွားန်းးဆု�ရေးပွား�ခဲက်ြုံကိုရေးသ� ရေးအ�ကိုး

ရေးဖိုး�းခြပွားပွားါပွား�ဂုုုလးများ���၊ အဖိုး�ဲ�အစီးည်း�များ���အ��လည်း� ရေးကို��ဇူူး�တင်းးရှှုရေးကြုံကို�င်းး� များတှးတများး�

တင်းးအပွားးပွားါသည်း။ ကိုခ�င်းး��သ�စီးကို��ခြဖိုးင်း်း ခြပွားန်းးဆု�သ ူဦး�သနု်းး�များင်းး�စုီး�� (MFT-EDNA)၊ 

ဦး�ရေးဂ��းဆန်းးရေးအ�င်းး (MFT)တု�အ်��လည်း�ရေးကို�င်းး�၊ ကို�င်းး��သ�စီးကို��ခြဖိုးင်း်း ခြပွားန်းးဆု�သ ူ

ဦး�ရေးစီး�ဖိုး�န်းးစီးစီးး��န်းး� (HHSFSDA) အ��လည်း�ရေးကို�င်းး�၊ ဦး�လမှျားး�မုျား�� (EDNA) အ��

လည်း�ရေးကို�င်းး�၊ ရှှများး���သ�စီးကို��ခြဖိုးင်း်း ခြပွားန်းးဆု�သ ူ စုီး�င်းး�ဆု�င်းးဝများး�လုငု်းး� (MBM) ၊ စုီး�င်းး�

ကို�များး�ရေးများ�ဝး (MBM) ၊ န်းန်းး�ခင်းးမုျားမုျားဝင်းး� (MBM) တု�အ်��လည်း�ရေးကို�င်းး� ရေးကို��ဇူူး�တင်းးစီး��

ခြဖိုးင်း်း များတှးတများး�တင်းးအပွားးပွားါသည်း။  
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အပိို�င်းး�(ကာ)

အခေါ���ံစး�ပို�ာ�ခေါ��	သခေါ�ာတိ�ာ�မာျာ�

အ�န်းး�(၁)

၁.	 စး�ပို�ာ�ခေါ��သခေါ�ာတိ�ာ�မာျာ�ကာိ�	န်းာ�လုည်းခေါစ��င်းး�

 (ကို) စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး� တစီးးခ�ဆု�သည်းများ�ှ 

 

စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�ကိုု� အဓုိပွားာ�ယ်းဖိုး�င်း်းဆု���တ�င်းး အခြများတးအစီး�န်းး��ရှှု�န်းး 

(၁)  ကို�န်းးပွားစီးစည်း�များ���ဝယ်းယ်ခူြခင်းး�၊ ရေး��င်းး�ခ�ခြခင်းး�။

(၂)  အခြများတးအစီး�န်းး��ရှှု�န်းးဖိုး�ဲ �စီးည်း�ခြခင်းး�။

(၃)  ကို�န်းးသ�ယ်းများတု�င်းး ပွားါဝင်းးရေးသ� အဖိုး�ဲ�အစီးည်း�( သု�မ်ျားဟု�တး) လပူွား�ဂုုုလးခြဖိုးစီးးခြခင်းး�

 ဟု၍ူအဓုိပွားာ�ယ်းဖိုး�င်း်းဆု�နှု�င်းးပွားါသည်း။ 

“စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�များ���သည်း အကို�ုု�အခြများတးအခြပွားင်းး လမူျားစုီးး�ပွား��� ရေး��ဆု�င်းး�� ကိုစုီးစ�ပွားးများ���ကိုု� 

လ�ပွားးရေးဆ�င်းးရေးသ� လမူျားစုီးး�ပွား���ရေး��အဖိုး�ဲ�အစီးည်း�များ���လည်း� ခြဖိုးစီးးနှု�င်းးသည်း။” 

EDNA MYANMAR 

စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�တ�င်းး ပွားါဝင်းးရေးသ� အစုီးတးအပုွား�င်းး�များ���

ရေးယ်�ယူ်�အ��ခြဖိုးင်း်း စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�တ�င်းး ရေးအ�ကိုးပွားါအစုီးတးအပုွား�င်းး�များ���

ပွားါဝင်းးရေးကြုံကို�င်းး� ရေးတ�� ရှှုနှု�င်းးပွားါသည်း။

၁. ��တးကို�န်းး/ဝန်းးရေးဆ�င်းးများမုျား���

၂. ��တးလ�ပွားးသ၊ူ ခြဖိုးန်း ်းခြဖိုးး�ရေး��င်းး�ခ�သနူှငှ်း်း စီး��သ့��သရူေးဖိုး�ကိုးသည်းများ���

၃. ရေး��ကို�ကိုး

၄. အခြများတးအစီး�န်းး�များ���
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 (ခ) စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�အ�� စီးတင်းးစီးဉ်�စီး��ခြခင်းး�

စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�အ�� စီးတင်းးလ�ပွားးရေးဆ�င်းး�န်းး စီးတင်းးစီးဉ်�စီး����၌ ရေး��ကို�ကိုးအတ�င်းး� 

စီး��သ့��သ/ူ ရေးဖိုး�ကိုးသည်းများ����သ့ု� ် ��တးလ�ပွားး၊ ခြဖိုးန်း ်းခြဖိုးး�ရေး��င်းး�ခ�များည််း ��တးကို�န်းး (သု�မ်ျားဟု�တး) 

ဝန်းးရေးဆ�င်းးများ၏ု တန်းးဖုိုး��အ�� စီးန်းစီးးတကို� စီးဉ်�စီး��တတး�န်းးလု�အပွားးသည်း။ �ု�ကိုဲသ်ု� ် စီးန်းစီးးတကို�

စီးဉ်စီး��နှု�င်းး�န်းးအတ�ကိုး ရေးအ�ကိုးပွားါ န်းည်း�လများး�တခ�အ�� အသ့��ခြပွားုနှု�င်းးသည်း။ 

အ�ကိုးပွားါ စီးဉ်�စီး��န်းည်း� န်းည်း�လများး�အ� ရေးလကှို���စီးးသည်း အရေးပွား်ကိုု� တကိုးရေးလရေးလ 

ရေးယ်�ယူ်� ပုွား�ဆန်းးပြီးပွားး� (ရေးကို�းဖိုးး/ရေး�ရေးနှ��ကြုံကိုများး� �ည််းရေးသ�ကိုးလု� ် �သည််းခ�ကိုး) ရေးအ�ကိုးသု�ဆ်င်းး�

လ�သည််းအခါတ�င်းး ��တးကို�န်းး တစီးးခ�ခြဖိုးစီးးသည််း ခ�ကိုးတစီးးလ့��သည်း ပုွား�မုျား�သ�လ�န်းး��ူကိုသဲည််း 

��တးကို�န်းးအရေးန်းခြဖိုးင်း်း (ဥပွားများ� - �းဇုူး�င်းး�ကို�လလပှွား၍ တည်းခင်းး� ဧည််းခ�့�တ�င်းး သ့��သည််း �းဇုူး�င်းး�



3

BASIC BUSINESS KNOWLEDGE

ကို�လ�လပှွားသည််း အရေးများအ်ကြိုကိုုု ကိုးဆ့��ရေးကို�းဖိုးးခ�ကိုးအခြဖိုးစီးး ပုွား�မုျား�တကုို�လ�သည်း �ည််း�န်းးခ�ကိုး) 

ဆင်း်းကိုဲဆ်င်း်းကို ဲရေးခြပွား�င်းး�လစဲီးဉ်�စီး��နှု�င်းးသည်း။

၂.	 မိာမိာကာိ�ယ်းကာိ�ဆန်းး�စစး��င်းး�

 လတူစီးးဦး�အရေးန်းခြဖိုးင်း်း မုျားမုျားတ�င်းး ရှှုသည််း အ��သ�ခ�ကိုး၊ အ��န်းည်း�ခ�ကိုးများ���ကိုု� သ့��သပွားးတတး�န်းး လ�န်းးစီး��

အရေး��ကြိုကိုး�လသှည်း။ အ�ယ််းရေးကြုံကို�င်း်းဆု�ရေးသ�း မုျားမုျားတ�င်းးရှှုသည််း အ��သ�ခ�ကိုးများ���ကိုု� အသ့��ခ�၍ မုျားမုျားအတ�ကိုး 

အခ�င်း်းအလများး�များ���ကိုု� ဖိုးန်းးတး�နှု�င်းးသကိုဲသ်ု� ် မုျားမုျားတ�င်းး ရှှုသည််း အ��န်းည်း�ခ�ကိုးများ���ရေးကြုံကို�င်း်းလ ဲ အဟုန်း ်းအတ��၊  

အရေးနှ�ှကိုးအယ်ကှိုးများ���ကိုု� �င်းးဆု�င်းးရေးတ�� ကြုံကို့ု နှု�င်းး�ရေးသ�ရေးကြုံကို�င်း်း ခြဖိုးစီးးသည်း။ �ု�ရ်ေးကြုံကို�င်း်း မုျားမုျားတ�င်းး ရှှုသည််း အ��သ�

ခ�ကိုး၊ အ��န်းည်း�ခ�ကိုးများ��� ဆန်းး�စီးစီးး��တ�င်းး ရေးအ�ကိုးပွားါန်းည်း�လများး�တစီးးခ�ကိုု� အသ့��ခြပွားု၍ ဆန်းး�စီးစီးးနှု�င်းးသည်း။ 

CK SPLA$H (Communication, Knowledge, Social, Personality & Planning, Language, 

Attitude, $-Money, Health) စီးသည်းတု�သ်ည်း လတူစီးးဦး�တစီးးရေးယ်�ကိုးတ�င်းး ရှှုသင်း်းသည််း အရေးခြခခ့

အကို�ဆ့��ရေးသ� အ��သ�ခ�ကိုး၊ အ��န်းည်း�ခ�ကိုးများ��� ခြဖိုးစီးးပွားါသည်း။

¦ C (Communication) ဆကိုးဆရ့ေး��

l လတူစီးးဦး�နှငှ်း်း တစီးးဦး� ဆကိုးဆရ့ေး��တ�င်းး အခြပွားန်းးအလနှ်းးဆကိုးသ�ယ်းနှု�င်းးများ ု(Inter connection) 

သည်း အဓုိကိုကို�သည််း အခ�ကိုးခြဖိုးစီးးရေးကြုံကို�င်းး�၊ စီးကို��ရေးခြပွား�စီး�များး��ည်းရေးကို�င်းး�ခြခင်းး� (တကိုး�ကို

စီး��န်း��ရေး��င်းးနှု�င်းးများ၊ု �င်းး�နှှး�ကိုွများး�ဝင်းးများ၊ု မုျားမုျားကိုု�ယ်းကိုု� ယ့်�ကြုံကိုည်းများ၊ု တ့�ခြပွားန်းးခ�ကိုးများ���ကိုု� 

လကိုးခန့ှု�င်းးများနုှငှ်း်း ခြပွားန်းးလည်းတ့�ခြပွားန်းးနှု�င်းးများ၊ု ရှငှ်းး�လင်းး�ခြပွားတးသ��စီး�� ရေးခြပွား�ဆု�ဆကိုးဆန့ှု�င်းးများ၊ု 

အခ�င်း်းအလများး�များ���

အ��န်းည်း�ခ�ကိုးများ���

အ��သ�ခ�ကိုးများ���
CK SPLA$H

အဟုန်း ်းအတ��၊ 
အရေးနှ�ှကိုးအယ်ကှိုးများ���
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ကိုု�ယ်းခ�င်းး�စီး�စုီးတး���နှု�င်းးများ၊ု အခြပွားန်းးအလနှ်းးရေးလ�စီး��များ ုစီးသည််းအခ�ကိုးများ���) အ�� မုျားမုျားတ�င်းး 

အ��သ�ခ�ကိုးအရေးန်းခြဖိုးင်း်း ရှှုများည်းဆု�ပွားါကို အခ�င်း်းအလများး�များ��� ပုွား�မုျား�များ���ခြပွား��နှု�င်းးသည်း။

¦ K (Knowledge) အသပုွားည်�

l အသပုွားည်� ခြပွားည််းစ့ီး��ကိုယ်းဝများဟုုရူေးသ� အ��သ�ခ�ကိုး ရှှုရေးန်းခြခင်းး�ခြဖိုးင်း်း ပုွား�မုျား�ရေးကို�င်းး�များ�န်းးသည််း 

အခ�င်း်းအလများး�များ��� ရှှ�ရေးဖိုး�နှု�င်းးများည်းခြဖိုးစီးးသည်း။ အသပုွားည်�သည်း ရေးဝဖိုးန်းးပုွား�င်းး�ခြခ��နှု�င်းးစီး�များး�ကိုု� 

ရေးပွား�စီး�များး�နှု�င်းးသည််း အဓုိကို လကိုးန်းကိုးတစီးးခ� ခြဖိုးစီးးသည်း။

¦ S (Social) လမူျားရုေးပွားါင်းး�သင်းး�ဆကိုးဆရ့ေး��

l လမူျားအုသု�င်းး�အဝု�င်းး�များ���ကြုံကို�� ရေးပွားါင်းး�သင်းး�ဆကိုးဆရ့ေး�� ရေးကို�င်းး�များ�န်းးသည််း အ��သ�ခ�ကိုးရှှု

ခြခင်းး�ရေးကြုံကို�င်း်း ပုွား�မုျား�ရေးကို�င်းး�များ�န်းးသည််း အခ�င်း်းအလများး�များ��� �ရှှု၊ ရှှ�ရေးဖိုး�နှု�င်းးများည်းခြဖိုးစီးးသည််းအခြပွားင်းး 

လမူျားရုေးပွားါင်းး�သင်းး� ဆကိုးဆရ့ေး�� ရေးကို�င်းး�ရေးလရေးလ တု��တကိုး�န်းး လများး�ရေးကြုံကို�င်းး�ပုွား�မုျား�များ���ခြပွား��

ရေးလ ခြဖိုးစီးးများည်း။

¦ P (Personality & Planning) ကိုု�ယ်း�ည်းကိုု�ယ်းရေးသ�� နှငှ်း်း စီးးမ့ျားခန်း ်းခ�မဲျားု

l လတူစီးးဦး�အတ�ကိုး အသ�င်းးအခြပွားင်းး လကိုခဏ�၊ ရှုံး�ပွားး�ည်းတု�သ်ည်း ရေးန်း��အလု�ကိုး အရေး��ကြိုကိုး�

သည််း အခ�ကိုးခြဖိုးစီးးသည်း။ မုျားမုျားတု�လ်�ပွားးကိုု�င်းးသည််း အလ�ပွားးနှငှ်း်း ကိုု�ကိုးည်းသည််း အသ�င်းးအခြပွားင်းး 

လကိုခဏ�၊ ရှုံး�ပွားး�ည်းတု�ရ်ှှုများည်းဆု�ပွားါကို အခ�င်း်းအလများး� ပုွား�မုျား�များ���များည်း ခြဖိုးစီးးသည်း။ (ဥပွားများ�-  

အရေး��င်းး�ဝန်းး�များး�တစီးးဦး�အတ�ကိုး သင်း်းတင်း်းရေးလာ�ကိုးပွားတးသည််း ဝတးစီး��ဆင်းးယ်င်းးများ ု

(အသ�င်းးအခြပွားင်းး)၊ ရှုံး�ပွားး�ည်း စီးသည််း အ��သ�ခ�ကိုးတု�ရ်ေးကြုံကို�င်း်း လ�ပွားးင်းန်းး�တ�င်းး အခြခ��သမူျား���

�ကိုး ပုွား�မုျား�သည််း အခ�င်း်းအလများး�များ��� �ရှှုနှု�င်းးများည်း။)

l ရေးကို�င်းး�များ�န်းးစီး�� စီးးမ့ျားခန်း ်းခ�နဲှ ု�င်းးစီး�များး�သည်းလည်း� လတူု�င်းး�အတ�ကိုး များရှှုများခြဖိုးစီးး ရှှုသင်း်းသည််း အ��

သ�ခ�ကိုးတခ� ခြဖိုးစီးးသည်း။ လ�ပွားးင်းန်းး�တ�င်းးသ�များကို လတူု�င်းး�အတ�ကိုး ရေးန်းစ်ီးဉ်�ဝရှှင်းးသန်းး

�ပွားးတည်းများတု�င်းးလ ဲ စီးးမ့ျားခန်း ်းခ�နဲှ ု�င်းးများဟုုရူေးသ� အ��သ�ခ�ကိုးရေးကြုံကို�င်း်း ရေးကို�င်းး�များ�န်းးသည််း အခ�င်း်း 

အလများး�များ���အ�� ရှ�ှရေးဖိုး�နှု�င်းးများည်း ခြဖိုးစီးးသည်း။

¦ L (Language) ��သ�စီးကို��

l ��သ�စီးကို��သည်း ကိုု�ယ််းလ�ပွားးင်းန်းး�အတ�ကိုး အရေး��ကြိုကိုး�သည််း အခ�ကိုးခြဖိုးစီးးသည်း။ ရေးန်း��

ရေး�သကိုု� လု�ကိုးပြီးပွားး� ��သ�စီးကို��ကို အရေး��ကြိုကိုး�သည်း။ လ�ပွားးင်းန်းး��ဲ ် ရေးန်း��ရေး�သ၏ 

��သ�စီးကို��ကိုု� တကိုးကိုွများး�ခြခင်းး�ခြဖိုးင်း်း မုျားမုျားများ�ှ အ��သ�ခ�ကိုးရေးတ�ရှှုလ�နှု�င်းးသည်း။



5

BASIC BUSINESS KNOWLEDGE

¦ A (Attitude) ခယ့်ခူ�ကိုး၊ စုီးတးရေးန်းသရေး�����

l ခယ့်ခူ�ကိုး၊ စုီးတးရေးန်းသရေး�����ဆု�တ� ပွား�င်း်းလင်းး�စုီးတးရှှုတ�လ��၊ အခြများင်းးကို�ယ်းများ ု ရှှုတ�

လ��၊ အရေးဝဖိုးန်းးခန့ှု�င်းးလ��၊ ကိုု�ယ််းကိုု�ရေးဝဖိုးန်းးတဲလ်ကူိုု� ဆတးဆတး�မုျားခခ့ြဖိုးစီးးရေးန်းတ�လ��၊ 

ရေးဝဖိုးန်းးခန့ှု�င်းးခြခင်းး� ဟု� မုျားမုျား�ဲ ် အ��သ�ခ�ကိုးခြဖိုးစီးး�များယ်း၊ အဲ�်းအ်ခ�ကိုးကို ကိုု�ယ််း�ဲ ် ဆကိုးဆရ့ေး�� 

အသု�င်းး�အဝု�င်းး� ကို�ယ်းလ�နှု�င်းးတယ်း၊ န်း��ရေး��င်းးတတးဖုိုး� ် လု�တယ်း စီးသည််းအခ�ကိုးများ���ကိုု� 

သရုှှုန်း��လည်း အသ့��ခ�တတး�န်းး အရေး��ကြိုကိုး�သည်း။

¦ $ (Money) ရေးင်း�ရေးကြုံကို�

l ရေးင်း�ကို အ����တု�င်းး�ရေးတ� ်များဟု�တး���ူ။ ပွားန်းး�တု�င်းး�ဖုိုး� ် အသ့��ခ�ခပ့ွားစီးစည်း�ရေးတ� ်ခြဖိုးစီးးဖုိုး�လ်ု�၊ 

l ရေးင်း�ရေးန်း�ကိုးများလု�ကိုးဖုိုး�လ်ု�၊ ပွားါများသ���ဖုိုး�လ်ု�။

¦ H (Health) ကို�န်းး�များ�ရေး��

l အခြခ��အ��သ�ခ�ကိုးရေးတ� မုျားမုျားများ�ှ ရှှုရေးန်းရေးသ�းလည်း� မုျားမုျားလု�ခ�င်းးသည််း ပွားန်းး�တု�င်းးရေး��ကိုးဖုိုး��်န်းး 

ကို�န်းး�များ�ရေး��ဆု�တ� အရေး��ကြိုကိုး�သည််း အခ�ကိုးခြဖိုးစီးးရေးကြုံကို�င်းး�၊ ကို�န်းး�များ�ရေး��သည်း အသကိုး 

အ��ယ်းများရေး�� � အရေး��ကြိုကိုး�ရေးကြုံကို�င်းး�၊ �င်းးရေးပွား်ခ�င်းးတဲလ်ခူြဖိုးစီးးခ�င်းး�င်းး ကို�န်းး�များ�ရေး��ရေးကို�င်းး�ဖုိုး� ်

လု�ရေးကြုံကို�င်းး�၊ Empower ခြဖိုးစီးးခ�င်းးတဲ ်လတူု�င်းး� အပြီးမဲျားကို�န်းး�များ�ဖုိုး�လ်ု�သည်း။
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၃.	 စး�ပို�ာ�ခေါ��လု�ပိုးင်းန်းး�တိစး��အာ�	SWOT	Analysis	ဆန်းး�စစး��င်းး�	(Business	SWOT)

 စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�အ�� လ�ပွားးကိုု�င်းးများည််းသတူစီးးဦး�အရေးန်းခြဖိုးင်း်း မုျားမုျားလ�ပွားးကိုု�င်းးများည််းစီးး�ပွား���ရေး��နှငှ်း်း သကိုး 

ဆု�င်းးသည််း အ��သ�ခ�ကိုး၊ အ��န်းည်း�ခ�ကိုး၊ အခ�င်း်းအလများး�နှငှ်း်း ပြီးခမုျားး�ရေးခြခ�ကိုးများမုျား���ကိုု� သရုှှုန်း��လည်း���များသှ� အ��

သ�ခ�ကိုးများ���များ ှ အခ�င်း်းအလများး�များ��� ဖိုးန်းးတး�နှု�င်းးပြီးပွားး�လာင်းး အ��န်းည်း�ခ�ကိုးများ���ရေးကြုံကို�င်း်း ရေးတ�� ကြုံကို့ု �င်းးဆု�င်းး�နှု�င်းးများည််း 

ပြီးခမုျားး�ရေးခြခ�ကိုးများအုခကိုးအခမဲျား���ကိုု� များည်းကိုဲသ်ု� ် ရေးကို��းလ�ှ�နှု�င်းးများည်းကိုု� စီးဉ်�စီး��နှု�င်းး�န်းး လု�အပွားးသည်း။ ရေးယ်�ယူ်�

အ��ခြဖိုးင်း်း များည်းသည််းစီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�အတ�ကိုးများဆု� စီးဉ်�စီး����တ�င်းး အရေးခြခခအ့ကို�ဆ့��များ�ှ န်းည်း�ပွားည်�အရေး��ကိုး

အပ့ွား ်(IT)၊ အ�င်းး�အခြများစီးး (Resources)၊ ရေး��ကို�ကိုး (Market) တု� ် ခြဖိုးစီးးသည်း။ 

       

Albert	Humphrey’s	framework

 ကို. န်းည်း�ပွားည်�အရေး��ကိုးအပ့ွား ်(IT)

(၁) န်းည်း�ပွားည်�နှငှ်း်း သကိုးဆု�င်းးသည််း အရေး��ကိုးအပ့ွား၊် အသပုွားည်�၊ �င်းး�နှှး�ကိုွများး�ဝင်းးများ၊ု လကိုး 

လမှျားး�များှးခြခင်းး�တု�ရ်ေးကြုံကို�င်း်း မုျားမုျားတု�၏် လ�ပွားးင်းန်းး�အတ�ကိုး အခ�င်း်းအလများး�များ��� ပုွား�မုျား�အ��ရေးကို�င်းး� 



7

BASIC BUSINESS KNOWLEDGE

ရေးအ�င်းး လ�ပွားးရေးဆ�င်းးနှု�င်းးများည်းခြဖိုးစီးးသည််းအခြပွားင်းး အ��န်းည်း�ခ�ကိုးများ���ရေးကြုံကို�င်း်း ရေးတ�� ကြုံကို့ု လ� 

 �နှု�င်းးများည််း အခကိုးအခ၊ဲ အဟုန်း ်းအတ��များ���ကိုု�လည်း� ရေးလာ�ခ်�နှု�င်းးများည်းခြဖိုးစီးးသည်း။

ခ. အ�င်းး�အခြများစီးး (Resources)

(၁). ရှှုသည််း အခ�င်း်းအလများး�များ���ကိုု� ပုွား�မုျား�ရေးကို�င်းး�များ�န်းးရေးစီး�န်းးအတ�ကိုး အ�င်းး�အခြများစီးးများ��� လကိုး 

လမှျားး�များှးနှု�င်းးခြခင်းး�သည်းလည်း� စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တခ�အတ�ကိုး လု�အပွားးသည််း အခ�ကိုး

တစီးးခ�ကိုးခြဖိုးစီးးသည်း။

(၂). အ�င်းး�အခြများစီးးများ���ရှှ�ရေးဖိုး�နှု�င်းးခြခင်းး�သည်းလည်း� အခ�င်း်းအလများး�များ��� ပုွား�မုျား��ရှှုလ�နှု�င်းးများည််း 

အ��သ�ခ�ကိုးတခ� ခြဖိုးစီးးသည်း။

(၃). အ�င်းး�အခြများစီးးများ���အ�� �ရုေး��ကိုးစီး��အသ့��ခ�ခြခင်းး�ခြဖိုးင်း်း အ��န်းည်း�ခ�ကိုးများ���ကိုု�ပွားါ 

ရေးလာ�ခ်�နှု�င်းးများည််းအခြပွားင်းး ရေးတ�� ကြုံကို့ု လ��နှု�င်းးသည််း အခကိုးအခစုဲီးန်းးရေးခ်များမုျား���ကိုု�ပွားါ တ�� 

ဆး�နှု�င်းးများည်းခြဖိုးစီးးသည်း။

ဂ. ရေး��ကို�ကိုး (Market)

(၁). ရေး��ကို�ကိုးရှ�ှရေးဖိုး�နှု�င်းးခြခင်းး�၊ ရေး��ကို�ကိုးရေးဝစီး� ပုွား�မုျား��ရှှုခြခင်းး�၊ မုျားမုျားရေး��ကို�ကိုးကိုု� ကို�ယ်းခြပွားန်း ်း

စီး�� ခ�ဲ���င်းးနှု�င်းးခြခင်းး�ရေးကြုံကို�င်း်း မုျားမုျားလ�ပွားးင်းန်းး�၏ အခ�င်း်းအလများး�များ���ကိုု� ပုွား�မုျား�အ��ရေးကို�င်းး�ရေးစီး

သည််းအခြပွားင်းး

(၂). ရေး��ကို�ကိုးအရေးပွား် �ရုေး��ကိုးစီး��ကိုု�င်းးတ�ယ်းနှု�င်းးများည်းဆု�ပွားါကို အ��န်းည်း�ခ�ကိုးများ���ရေးကြုံကို�င်း်း 

�ရှှုလ�များည််း အဟုန်းး ်းအတ��စီးုန်းးရေးခ်ခ�ကိုးများ���ကိုု�လည်း� တစီးးန်းည်း�တစီးးဖ့ိုး� ရေးလာ�ခ်�ရေးပွား�

နှု�င်းးများည်းခြဖိုးစီးးသည်း။

၄.	 PESTELE	Analysis

 များည်းသည််းစီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�များဆု� ခြပွားင်းးပွားများ ှ သကိုးရေး��ကိုးများရုှှုနှု�င်းးသည််း အရေးကြုံကို�င်းး�အ��များ���ကိုု�လည်း� 

စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးကိုု�င်းး များည််းသတူစီးးဦး�အရေးန်းခြဖိုးင်း်း သရုှှုန်း��လည်း����န်းး လု�အပွားးသည်း။ �ု�ကိုဲသ်ု� ် သရုှှုန်း��လည်း�န်းး

အတ�ကိုး Francis Aguilar ၏PESTကိုု�အရေးခြခခရ့ေးသ� PESTEL Analysis သည်း များ���စီး��အရေး��ကိုးအပ့ွားခ်ြဖိုးစီးးရေးစီး

ပွားါသည်း။ P (Political), E (Economy), S (Social), T (Technology), E (Environmental), L (Legal), E 

(Ethical) တု�သ်ည်း ခြပွားင်းးပွားများ ှသကိုးရေး��ကိုးများရုှှုနှု�င်းးသည််း အရေးကြုံကို�င်းး�အ��များ���ခြဖိုးစီးးကြုံကိုသည်း။
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¦ P (Political) နှု�င်းးင်းရ့ေး��

l တု�င်းး�ခြပွားည်းတစီးးခ�တ�င်းး နှု�င်းးင်းရ့ေး��အရေးခြခအရေးန်းအခ�ုု �ရေးကြုံကို�င်း်း စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�များ���သု� ် 

သကိုးရေး��ကိုးများမုျား��� ရှှုနှု�င်းးပွားါသည်း။ (ဥပွားများ� - လကိုးန်းကိုးကိုု�င်းး ပွားဋိပုွားကိုခအခ�ုု �ရေးကြုံကို�င်း်း မုျားမုျား

ကို�န်းးစီးည်း ကို�ူသန်းး�ရေး��င်းး�ဝယ်ယ်းသည််း လများး�ရေးကြုံကို�င်းး�တစီးးရေးလာ�ကိုးတ�င်းး လများး�များ���ပုွားတးဆု� ်

မုျားသ���ခြခင်းး�၊ အခ�န်းးအခများ���ကိုု� တု��ခြမှျားင်း်းလ�ခြခင်းး�)

¦ E (Economy) စီးး�ပွား���ရေး��

l တု�င်းး�ခြပွားည်းတစီးးခ� (သု� ်) ရေး�သတ�င်းး�ရှှု စီးး�ပွား���ရေး��အရေးခြခအရေးန်း အရေးကို�င်းး�အဆု��တု�သ်ည်း မုျားမုျား

တု�၏် စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�များ����သ့ု� ် သကိုးရေး��ကိုးများမုျား���ရှှုနှု�င်းးသည်း။ ၎င်းး�တု�က်ိုု� ရေးစီး�င်း်း

ကြုံကိုည််းရေးလလ်�သ့�� သပွားးခြခင်းး�အ��ခြဖိုးင်း်း မုျားမုျားလ�ပွားးင်းန်းး� ရေး�ရှညှ်းဆကိုးလကိုး�ပွားးတည်းနှု�င်းးများနုှငှ်း်း 

အခ�င်း်းအလများး�များ���ကိုု� သရုှှုနှု�င်းး လ�များည်း။

¦ S (Social) လမူျားရုေး��

l ရေး��ကို�ကိုး�တဲ�င်းး ခြဖိုးစီးးရေးပွား်ရေးန်းရေးသ� လမူျားပုွားတးဝန်းး�ကို�င်းး၏ လု�အပွားးခ�ကိုးများ���၊ ကြိုကိုုု ကိုးနှစှီးး 

သကိုးများမုျား���၊ ရေး�ပွားန်းး�စီး��များမုျား��� စီးသည််း လမူျားရုေး��အရေးခြခအရေးန်းများ���ကိုု� ဆု�လု�ပွားါသည်း။ 

(ဥပွားများ� - သကြိုကိုြန်းးပွား�ဲရေးတ�းန်း�� န်းး�လာင်းး ရေး�ပြွပွားတး၊ ရေး�ဖိုးလ��၊ ကိုစီး��စီး�� ရေး�ရေးသန်းတး စီးသည်း

တု� ်ခြဖိုးင်း်း သကြိုကိုြန်းးပွား�ဲရေးတ�း ပွားါဝင်းးဆင်းးနှ�ကဲြုံကိုခြခင်းး�၊ ရှမှျားး�ခြပွားည်းန်းယ်း တဝမှျားး�လ့��တ�င်းး ရှမှျားး�နှစှီးးသစီးး

ကို�ူပွား�ဲရေးတ�းရှှုရေးန်းခြခင်းး�။)

¦ T (Technology) န်းည်း�ပွားည်�

l န်းည်း�ပွားည်�ဆု�င်းး�� တး��င်းးဆန်းး�သစီးးများမုျား���ရေးကြုံကို�င်း်း ရေး��ကို�ကိုးရှုံး�ပွားးလ့��အ�� အကို�ုု�သကိုး 

ရေး��ကိုးများရုှှုခြခင်းး�ကိုု� ဆု�လု�သည်း။ (ဥပွားများ� - Value Added and Facebook Application)

¦ E (Environmental) ပွားတးဝန်းး�ကို�င်းးအရေးခြခအရေးန်း

l မုျားမုျားစီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး� လ�ပွားးကိုု�င်းးရေးန်းရေးသ� ရေး�သတ�င်းး� ပွားတးဝန်းး�ကို�င်းးအရေးခြခအရေးန်း သကိုး 

ရေး��ကိုးများမုျား���ကိုု� ဆု�လု�သည်း။ (ဥပွားများ� - မုျားမုျားရေး�သတ�င်းး�  �င်းးရှှ��ရေးကို��းကြုံကို��သည််း ရေးန်း��

ကိုု� အရေးကြုံကို�င်းး�ခြပွားု၍ ခ�း�သ���လ�ပွားးင်းန်းး� ဖိုး�့ � ပြီးဖုိုးု�တု��တကိုးရေးစီးခြခင်းး�၊ ��သးဥတ�အရေးခြခအရေးန်း 

ကို�ူစီးကိုးရေး��ဂါခြဖိုးစီးးပွား���ခြခင်းး�စီးသည်းတု� ် ခြဖိုးစီးးသည်း။
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¦ L (Legal) ဥပွားရေး�

l မုျားမုျားစီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး� န်းယ်းပွားယ်းနှငှ်း်း သကိုးဆု�င်းးသည််း ဥပွားရေး�များ���၊ များဝူါ�များ���စီးသည််း 

တ���ဝင်းး ဥပွားရေး�နှငှ်း်း ည်းညွှ�တးရေးအ�င်းး လ�ပွားးရေးဆ�င်းးခြခင်းး�။ (ဥပွားများ� - အလ�ပွားးသများ��ဥပွားရေး�

များ���၊ လ�ပွားးကိုု�င်းးဆု�င်းး�� လု�ကိုးန်း�များ ုဥပွားရေး�များ���၊ စီး��သ့��သ ူဥပွားရေး�)

¦ E (Ethical) ကို�င်း်းဝတး

l စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ� ရေးအ�င်းးခြများင်းးရေးစီး�န်းးအတ�ကိုး စီးး�ပွား���ရေး��နှငှ်း်း သကိုးဆု�င်းးသည််း ကို�င်း်း 

ဝတးများ���ကိုု� လု�ကိုးန်း�နှု�င်းးများသုည်းလည်း� အရေး��ကြိုကိုး�သည််း အခ�ကိုးခြဖိုးစီးးသည်း။ အ�ယ််း

ရေးကြုံကို�င်း်းဆု�ရေးသ�း စီးး�ပွား���ရေး�� လ�ပွားးင်းန်းး�တခ�အတ�ကိုး ခု�င်းးများ�သည််း ရေး��ကို�ကိုးတခ�

တည်းရေးဆ�ကိုးပုွား�င်းးဆု�င်းးနှု�င်းးရေးစီး�န်းးအတ�ကိုး ကို�င်း်းဝတးနှငှ်း်းအည်းရှှုများသုည်း အဓုိကိုကို�သည််း 

အခ�ကိုးခြဖိုးစီးးသည်း။ 

 EDNA-PESTEL Video - https://youtu.be/pA2544Cuu4A
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အ�န်းး�	(၂)

၅.	 တိန်းးဖိိုး��တိကား��င်းး�	(Value	Added)

 ကို�န်းးပွားစီးစည်း�တစီးးခ�သည်း အသ�င်းးသဏ္ဍာ�န်းးရေးခြပွား�င်းး�လသဲ���တု�င်းး� များလူတန်းးဖုိုး���တဲ�င်းး �ပွားးမ့ျား�ည််းသ�င်းး�

ရေးပွားါင်းး��သည််း တန်းးဖုိုး�� (ပွားစီးစည်း�/လ�ပွားးအ��ခ) တု�ရ်ေးကြုံကို�င်း်း ��တးကို�န်းး၏ တန်းးဖုိုး��ခြများင်း်းတကိုးသ���ရေးစီးသည်း။ �ု�ခြဖိုးစီးးစီးဉ်

ကိုု� တန်းးဖုိုး��တကိုးခြခင်းး� (Value Added) ဟု�ရေးခ်သည်း။

၆.	 တိန်းးဖိိုး���မှာင်း်းကာ�င်းး�ဆကား	(Value	Chain)

 စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�အ�� လ�ပွားးကိုု�င်းးများည််း သတူစီးးဦး�အရေးန်းခြဖိုးင်း်း ��တးကို�န်းး/ဝန်းးရေးဆ�င်းးများတုစီးးခ�၏ 

တန်းးဖုိုး��ခြမှျားင်း်းကို�င်းး�ဆကိုး (Value Chain) အ�� န်း��လည်းသရုှှုသရေး��ရေးပွားါကိုးများသှ� မုျားမုျားတု�လ်�ပွားးင်းန်းး�သည်း တန်းးဖုိုး��ခြမှျားင်း်း

ကို�င်းး�ဆကိုး၏ များည်းသည််းအစုီးတးအပုွား�င်းး�တ�င်းး ပွားါဝင်းးရေးန်းရေးကြုံကို�င်းး�ကိုု� သရုှှုနှု�င်းးများည်းခြဖိုးစီးးသည်း။ 

 ကို�န်းးကြုံကိုများး�များ ှကို�န်းးရေးခ��အဆင်း်း၊ �ု�များတှဆင်း်း ရေးန်း�ကိုးဆ့��စီး��သ့��သလူကိုး� ဲရေး��ကိုးသည်းအ� ုပွားါဝင်းးရေးန်း

ရေးသ� အစုီးတးအပုွား�င်းး�များ��� ဆကိုးစီးပွားးလု�ကိုးပွားါကို ��တးကို�န်းးတစီးးခ�အတ�ကိုး တန်းးဖုိုး��ခြမှျားင်း်းကို�င်းး�ဆကိုးတခ� �ရှှုပွားါသည်း။
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Primary	Activities		 	 ပိုင်းးမာလု�ပိုးင်းန်းး�စဥ်းမာျာ�

Inbound Logistics  ခြပွားင်းးပွားများ ှရေး��ကိုးရှှုလ�ရေးသ� ကို�န်းးကြုံကိုများး�အ��ကိုု�င်းးတ�ယ်းစီးးမ့ျားများု� 

Operations သ�င်းး�အ��စီး�အ�� အသ့��ခြပွားု၍ ��တးကို�န်းး ��တးလ�ပွားးများလု�ပွားးင်းန်းး�အ��

အခြများတး အစီး�န်းး��ရေးစီးရေးသ� လ�ပွားးရေးဆ�င်းးများု�အဆင်းးဆ်င်းး်

Outbound Logistics စီး��သ့��သ�ူသဲု� ် ရေး��ကိုးရေးအ�င်းး ပုွား�ရ်ေးဆ�င်းးများလု�ပွားးင်းန်းး�စီးဉ်အဆင်း်းဆင်း်း   

(ဂု�ရေး��င်းးတ�င်းး� သု�ရေးလ�ှင်းးများု� ပ့ွား�စ့ီးများ���၊  ခြဖိုးန်းးခ်�သ ူရေးဖိုး�ကိုးသည်း စီးသူ

တု��် ့ ပုွား�ရ်ေးဆ�င်းးများု�များ���၊ ရေးဖိုး�ကိုးသည်းလ�ပွားးင်းန်းး�များ��� (စီးး�ပွား���ရေး��

ရေးဖိုး�ကိုးသည်း) များ��� အဆင်းးရေးခြပွားရေးစီး�န်းး လ�ပွားးင်းန်းး�တ�င်းး� system ခြပွားင်းးပွား 

system များ��� စီးးမ့ျားခန်းးခ်�မဲျားု�များ��� )

Marketing and Sales  ရေး��ကို�ကိုးရေးဖိုး�းရေးဆ�င်းးများနုှငှ်း်း ရေး��င်းး�ခ�ခြခင်းး�လ�ပွားးင်းန်းး�စီးဥး

Porter	value	chain

ပံပိ့�းမ�

လ�ပ်ငနး်စဉ်များ

လ�ပ်ငနး်တငွး်အေြခခအံေဆာကအ်အံ�ခိ�ငမ်ာမ�

လ�အ့ရငး်အြမစ်စီမံခန ့ခ်ွမဲ�

နညး်ပညာတိ�းတကမ်�

ဝယယ်�မ�

ြပငပ်မ� ေရာက ်

��ိလာေသာ 

က�န�်ကမ်းအား 

ကိ�ငတ်ယွစီ်မံမ�

ထ�တလ်�ပ်မ�/ 

လ�ပ်ေဆာငမ်�

အဆင့ဆ်င့်

စားသံ�းသ�ထသဲိ� ့

ေရာကေ်အာင ်

ပိ�ေ့ဆာငမ်�

လ�ပ်ငနး်စဉ်

အဆင့ဆ်င့်

ေဈးကကွ်

ေဖာ်ေဆာငမ်���င့ ်

ေရာငး်ချြခငး်

လ�ပ်ငနး်စဥ်များ

ဝနေ်ဆာငမ်�

ေပးြခငး်

ပငမ် လ�ပ်ငနး်စဥ်များ
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Service ဝန်းးရေးဆ�င်းးများရုေးပွား�ခြခင်းး� (ရေး�ရှညှ်းယ့်�ကြုံကိုည်းများု��ရေးစီးများည်း ် 

ရေးဖိုး�ကိုးသည်း အ�� ဝန်းးရေးဆ�င်းးများု�ရေးပွား�ခြခင်းး�၊ ကို�န်းးပွားစီးစည်း�ဆု�င်းး�� 

ဝန်းးရေးဆ�င်းးများု� ရေးပွား�ခြခင်းး� စီးသည်းလ်�ပွားးင်းန်းး�စီးဥး)

Support	Activities	 	 ပ်ံိုပိို��မုာလု�ပိုးင်းန်းး�စဉ်မာျာ�

Firm Infrastructure လ�ပွားးင်းန်းး�တ�င်းး� အရေးခြခခအ့ရေးဆ�ကိုးအအ့�ခု�င်းးများ�များု� (ဥပွားများ� - စီးးမ့ျား    

ခန်းးခ်�မဲျားု�၊ ရေးင်း�ရေးကြုံကို�ဆု�င်းး�� စီးည်း�ကိုများး�၊ အ�ည်းအရေးသ��စ့ီးခ�ုန်းး�နု်းး�

များု�  စီးသည်း) 

HRM လူအ်�င်းး�အခြများစီးးစီးးမ့ျားခန်း ်းခ�မဲျား ု(ဥပွားများ� - ဝန်းး�များး�ခန်းး�်��ခြခင်းး�၊ သင်းး 

တန်းး�ရေးပွား�ခြခင်းး� ရေးကို�င်းး�များ�န်းးရေးသ� အဖိုး�ဲ�အစီးည်း�တ�င်းး� ယ်ဥးရေးကို��များု

စီးသည်း) 

Technology Development န်းည်း�ပွားည်�တု��တကိုးများ ု( ဥပွားများ� IT ပုွား�င်းး�စီးးမ့ျားခန်းးခ်�မဲျားု� ၊ သ�ရေးတသန်းနှှ

င်းးဖ်ိုး�့ � ပြီးဖုိုးု�များု� လ�ပွားးင်းန်းး�စီးဥးများ���၊ န်းည်း�ပွားည်� သ�့စီး�ဲများု� စီးသည်း)

Procurement ဝယ်းယ်မူျားု� ( ဥပွားများ� - ပွားစီးစည်း�သ�င်းး�သ ူအသစီးးရှ�ှခြခင်းး�၊ ရေးစီး��ညှ်နုှုငု်းး�

ခြခင်းး�၊ ��တးကို�န်းး ဝန်းးရေးဆ�င်းးများု�ဆု�င်းး�� ကို�န်းးကြုံကိုများး�နှငှ်းး ်အ�င်းး�အခြများစီးး 

ရှှ�ရေးဖိုး�များု�များ���)
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၇.	 ခေါ�ာကားပ်ံိုမုာကာ�င်းး�ဆကား	(Supply	Chain)

 စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�ရှငှ်းးတစီးးဦး�အရေးန်းခြဖိုးင်း်း မုျားမုျားတု�လ်�ပွားးင်းန်းး�၏ ရေး��ကိုးပ့ွားမ်ျားကုို�င်းး�ဆကိုး (Supply Chain) ကိုု� 

သရုှှု န်း��လည်း�န်းး လ�န်းးစီး�� အ ရေး��ကြိုကိုး�လသှည်း။ ရေး��ကိုးပ့ွားမ်ျားကုို�င်းး�ဆကိုး (Supply Chain) တ�င်းး ရေး��ကိုးပ့ွားမ်ျားု

အပုွား�င်းး� (Supply) နှငှ်း်း ခြဖိုးန်း ်းခြဖိုးး�ရေး��င်းး�ခ�ခြခင်းး� (Distribution) အပုွား�င်းး�တု� ် ပွားါဝင်းးသည်း။ ၎င်းး�တု�က်ိုု� န်း��လည်းသရေး�� 

ရေးပွားါကိုးများသှ�လာင်းး ရေး��ကိုးပ့ွားမ်ျားအုစုီးတးအပုွား�င်းး�တ�င်းး ပွားါဝင်းးရေးန်းသည််း အခ�ကိုးများ��� (လ/ူကို�န်းးကြုံကိုများး� စီးသည်းခြဖိုးင်း်း) နှငှ်း်း 

ခြဖိုးန်း ်းခြဖိုးး�ရေး��င်းး�ခ�ခြခင်းး� အစုီးတးအပုွား�င်းး�တ�င်းး ပွားါဝင်းးရေးန်းသည််း အခ�ကိုးများ��� (ရေးဖိုး�ကိုးသည်း၊ စီး��သ့��သ၊ူ မုျားတး�ကိုး 

စီးသည်းခြဖိုးင်း်း) ကိုု� သရုှှုန်း��လည်းနှု�င်းးများည်း ခြဖိုးစီးးသည်း။ 

EDNA Supply Chain Video - https://youtu.be/2e27LPyP2fQ

 ရေး��ကိုးပ့ွားမ်ျားကုို�င်းး�ဆကိုးအ��ပ့ွား�တ�င်းး ခြပွားဆု����ရေးသ� န်း�န်းတးသး�ဥပွားများ�ကိုု� အရေးခြခခ၍့ သရုှှုနှု�င်းးရေးပွားများည်း။ 

ဤတ�င်းးန်း�န်းတး သး�စုီး�ကိုးခင်းး�များသှည်း န်း�န်းတးသး�ရေးတ�င်းးသလူငူ်းယ်းများ����သ့ု�လ်ည်း�ရေးကို�င်းး�၊ န်း�န်းတးသး�ပွား�ဲရ့ှုံး�များ���

�သ့ု�လ်ည်း�ရေးကို�င်းး� �ု�များ ှ လကိုးလးရေး��င်းး�သမူျား����သ့ု�လ်ည်း�ရေးကို�င်းး�၊ န်း�န်းတးသး�စီး��သ့��သမူျား����သ့ု�လ်ည်း� 

ရေးကို�င်းး� ရေး��ကိုးရှှုနှု�င်းးရေးပွားများည်း။ ၎င်းး�အခြပွားင်းးပွား�ဲရ့ှုံး�များ���များတှစီးးဆင်း်း စီးတု��ဆု�င်းး၊ များ�န်း ်းဆု�င်းးများ���သု�လ်ည်း�ရေးကို�င်းး�၊ ၎င်းး�များ ှ

စီး��သ့��သမူျား����သ့ု�လ်ည်း�ရေးကို�င်းး� ရေး��ကိုးရှှုနှု�င်းးလမုျား်းများည်း။
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အ�န်းး�	(၃)

၈.	 ခေါ��ကာ�ကားအာ�	စတိင်းးခေါလုလ်ုာ��င်းး�	(Market	Definition)

ရေး��ကို�ကိုးဆု�သည်းများ�ှ -

l ရေး��ကို�ကိုးဆု�သည်းများ�ှ အတအုကို�သတးများတှး���ရေးသ�ရေးန်း��များဟု�တးရေးပွား။

l	 ��တးကို�န်းး/ဝန်းးရေးဆ�င်းးများတုု�က်ိုု� ရေး��င်းး�သနူှငှ်း်း ဝယ်းသတူု� ်ကြုံကို�� များည်းသည််းရေးန်း��တ�င်းးများဆု� တန်းး�တူ

ည်းများာလ�ယ်းကို ူလာင်းးခြများန်းးစီး��ခြဖိုးင်း်း လ�တးလပွားးစီး�� ရေး��င်းး�ခ�၊ဝယ်းယ်နူှု�င်းးရေးသ� အရေးခြခအရေးန်းနှငှ်း်း ရေးန်း��

ကိုု�လည်း� ရေး��ကို�ကိုးဟု�ရေးခ်ဆု�နှု�င်းးရေးပွားသည်း။ ၎င်းး�အခြပွားင်းး သင်းး၏ အလ��အလ�ရှှုရေးသ� ရေးဖိုး�ကိုး 

သည်းများ��� အ��လ့��ကိုု�လည်း� ရေး��ကို�ကိုးဟု�ယ်ဆူနှု�င်းးရေးပွားသည်း။

 https://www.economicsdiscussion.net

၉.	 ခေါ��ကာ�ကားအာ�	ပိို�င်းး���ာ���င်းး�	(Market	Segmentation)

 စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�အတ�ကိုး ရေး��ကို�ကိုးတ�င်းး� အဓုိကိုအစုီးတးအပုွား�င်းး�တစီးးခ�အခြဖိုးစီးး ပွားါဝင်းးရေးန်းရေးသ� 

စီး��သ့��သ ူ (Customer) များ���၏ သရေး��သ��ဝကိုု� စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�လ�ပွားးကိုု�င်းးသတူစီးးဦး�များ ှ ရေးကို�င်းး�များ�န်းးစီး�� 

သရုှှုန်း��လည်းသရေး��ရေးပွားါကိုး ပြီးပွားး� �ရုေး��ကိုးသည််း ခ�ဉ်�ကိုပွားးလ�ပွားးရေးဆ�င်းးများကုိုု� လ�ပွားးရေးဆ�င်းးနှု�င်းး�န်းး အရေး��ကြိုကိုး�

သည်း။

 ရေး��ကို�ကိုးတ�င်းး�ရှှု စီး��သ့��သ ူ(Customer) များ���အ�� ရေးအ�ကိုးပွားါအတု�င်းး� ပုွား�င်းး�ခြခ��သတးများတှးနှု�င်းးသည်း။

¦ Demographic

l လဦူး�ရေး�ရေးပွား်များတူည်း၍ ဆစီးးပုွား�င်းး�ခြခင်းး�တ�င်းး အသကိုးအ��ယ်း၊ ပွားည်�အ�ည်းအခ�င်းး�၊ ဝင်းးရေးင်း�၊ 

မုျားသ��စီး�ဝင်းးဦး�ရေး�၊ များ�ုု�ရုှုံး� �၊ လငု်းး၊ အလ�ပွားးအကိုု�င်းး၊ လမူျား�ုု� အစီးရှှုသခြဖိုးင်း်း ခြဖိုးစီးးသည်း။ လဦူး�ရေး�

ရေးပွား်များတူည်း၍ ဆစီးးပုွား�င်းး�ခြခင်းး�သည်း ရေး��ကို�ကိုးဆစီးးပုွား�င်းး�ခြခင်းး�အ��ခြပွားုလ�ပွားးသည််း အခါအသ့��

များ���သည််း န်းည်း�လများး�လ ဲ ခြဖိုးစီးးသည်း။ အ�ယ်းရေးကြုံကို�င်း်းဆု�ရေးသ�း ဝယ်းယ်သူမူျား���သည်း မုျားမုျား

တု�၏် လ�ပွားးင်းန်းး�များ ှ��တးကို�န်းးများ���၊ ဝန်းးရေးဆ�င်းးများမုျား���ဝယ်းယ်သူည််းအခါ များည်းကိုဲသ်ု� ် အသ့��ခြပွားု

သည်း၊ များည်းများာရေးပွား�ဝယ်းခ�င်းးသည််း ဆနှဒရှှုသည််း စီးသည်းတု�အ်�� သရုှှုလု�သည််းအခါ လဦူး�ရေး�

ရေးပွား်များတူည်း၍ ဆစီးးပုွား�င်းး�ခြခင်းး�များ��� ခြပွားုလ�ပွားးကြုံကိုသည်း။
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¦ Psychographic

l စုီးတးပုွား�င်းး�ဆု�င်းး��ရေးပွား်များတူည်း၍ ဆစီးးပုွား�င်းး�ခြခင်းး�သည်း ဝယ်းယ်သူမူျား���၏ စုီးတးပုွား�င်းး�ဆု�င်းး�� 

ရုှုံးရေး��င်း်းရေးပွား်တ�င်းးအရေးခြခခ၍့ ၎င်းး�တု�၏် ရေးန်း�ု�င်းးများပ့ုွား�စ့ီး၊ ပွားင်းးကိုု�ယ်းစီးရုှုံး�ကိုး လကိုခဏ�၊ တန်းးဖုိုး��

���များ၊ု �င်းးခြများင်းးယ်ဆူခ�ကိုးနှငှ်း်း စုီးတးဝင်းးစီး��များ ု စီးသည်းတု�ရ်ေးပွား်များတူည်း၍ ခ�ခဲြခ�� သတးများတှး

သည်း။ ယ်ရေးန်းရ်ေးခတးတ�င်းး ရေး�ပွားန်းး�စီး��သည််း လ�ပွားးင်းန်းး�ကြိုကိုး�တစီးးခ�ခြဖိုးစီးးသည််း ကို�န်းး�များ�ရေး��

ရေးလက်ို�င်း်းများလု�ပွားးင်းန်းး�သည်း (Fitness) ကို�န်းး�များ�ရေး��လု�ကိုးစီး��လု�သည််းလမူျား���၊ ရေးလက်ို�င်း်းခန်းး�

လ�ပွားးလု�သည််းလမူျား���အတ�ကိုး စုီးတးပုွား�င်းး�ဆု�င်းး��ရေးပွား်များတူည်း၍ ဆစီးးပုွား�င်းး�ခြခင်းး� န်းည်း�လများး�ကိုု� 

အသ့��ခြပွားု���သည်း။

¦ Geographic

l န်းယ်းရေးခြများရေး�သရေးပွား်များတူည်း၍ များတညူ်းရေးသ�ဝယ်းယ်သူမူျား���ကိုု� ပုွား�င်းး�ခြခ��သတးများတှးနှု�င်းးသည်း။ 

ဝယ်းယ်သူတူု�င်းး�တ�င်းး များတညူ်းရေးသ�လု�အပွားးခ�ကိုးများ���၊ ကြိုကိုုု ကိုးနှစှီးးသကိုးများမုျား���နှငှ်း်း စုီးတးဝင်းးစီး�� 

များမုျား���တု�သ်ည်း ၎င်းး�တု�၏် န်းယ်းရေးခြများရေး�သနှငှ်း်း ��သးဥတ�တု�အ်ရေးပွား်တ�င်းး များတူည်းသည်း။ �ု�

အ��များ���အရေးပွား်တ�င်းး အရေးခြခခ၍့ မုျားမုျားတု�လ်�ပွားးင်းန်းး�အ�� များည်းသည််းရေးန်း��တ�င်းး ရေး��င်းး�ခ�ခြခင်းး�၊ 

ရေးကြုံကို�းခြင်း�ခြခင်းး�နှငှ်း်း  ရေး�ရှညှ်းလ�ပွားးကိုု�င်းး�န်းး အစီးးအစီးဉ်ဆ�ခဲြခင်းး�များ��� ခြပွားုလ�ပွားးနှု�င်းးပွားါသည်း။

¦ Behavioral 

l အခြပွားုအများရူေးပွား် များတူည်း၍ ဆစီးးပုွား�င်းး�ခြခင်းး�သည်း ဝယ်းယ်ခူြခင်းး�၊ သ့��စီး�ဲခြခင်းး�၊ �ဝရေးန်းများု� ပ့ွား�စ့ီး၊ 

အသ့�� ခြပွားုများနုှနု်းး� စီးသည်း အခြပွားုအများနူှငှ်း်း  ရေး�� �ခ�ယ်းများတုု�ရ်ေးပွား်တ�င်းး များတူည်းသည်း။ ဥပွားများ�အရေးန်း 

ခြဖိုးင်း်း- လငူ်းယ်းများ���သည်း ရေး�ခ�ုု�ဆပွားးခြပွား�ဆးအ�� ဝယ်းယ်အူသ့��ခြပွားုရေးန်းသည််း အခ�ုန်းးတ�င်းး 

လကူြိုကိုး�များ��� အရေးန်းခြဖိုးင်း်း ဆပွားးခြပွား�ခကဲိုု�သ� အသ့��ခြပွားုလု�ကြုံကိုသည်း။ ဝယ်းယ်သူည််းအများအူကို�င်း်း

ရေးပွား် များတူည်း ၍ ရေး��ကို�ကိုးဆစီးးပုွား�င်းး�ခြခင်းး�သည်း လ�ပွားးင်းန်းး�လ�ပွားးကိုု�င်းးရေးန်းသည််းသမူျား���အတ�ကိုး 

မုျားမုျားစီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�အ�� ပုွား�မုျား�ရုေး��ကိုးသည််း န်းည်း�လများး�ခြဖိုးင်း်း �ု��ရေးဖိုး�ကိုးနှု�င်းး�န်းး 

အရေး��ကိုးအကိုခူြပွားုသည်း။

၁၀.	 ခေါ��ကာ�ကားခေါဖိုးားခေါဆာင်းးမုာ	အစတိိးအပိို�င်းး�မာျာ�	(Marketing	Mix)

 စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�အ�� လ�ပွားးကိုု�င်းးနှု�င်းး�န်းးအတ�ကိုး ရေး��ကို�ကိုးတ�င်းး� ပွားါဝင်းးရေးန်းသည််း အဂြ ါ�ပွားးအစုီးတး 

အပုွား�င်းး�များ���ကိုု� န်း��လည်း���များ�ှသ� စီးန်းစီးးတကို�ခြဖိုးင်း်း ရေးအ�င်းးခြများင်းးရေးအ�င်းး စီးတင်းးလ�ပွားးကိုု�င်းးနှု�င်းးများည်းခြဖိုးစီးးသည်း။ 
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ရေး��ကို�ကိုးအစုီးတးအပုွား�င်းး� (၅) ခ�များ�ှ ရေးအ�ကိုးပွားါအတု�င်းး�ခြဖိုးစီးးပွားါသည်း။

¦ ��တးကို�န်းး/ဝန်းးရေးဆ�င်းးများ ု(Product/Services)

¦ ရေး��င်းး�ခ�များည််းရေး��နှု�့ (Prices)

¦ ရေး��င်းး�အ��ခြမှျားင်း်းတင်းးခြခင်းး� (Promotion)

¦  ရေး��င်းး�ခ�များည််းရေးန်း��နှငှ်း်း ခြဖိုးန်း ်းခြဖိုးး�များည််း လများး�ရေးကြုံကို�င်းး� (Place and Distribution)

¦ မုျားတး�ကိုးလ�ပွားးင်းန်းး�ရှငှ်းးများ���နှငှ်း်း  ရေးဖိုး�ကိုးသည်းများ��� (Person)

၁၁.	 ခေါ��ကာ�ကားသ�ခေါတိသန်း�ပိုု��င်းး�	(Market	Research)

၁. စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တခ� စီးန်းစီးးတကို�လည်းပွားတးနှု�င်းးရေးစီး�န်းးအတ�ကိုး ရေး��ကို�ကိုးသ�ရေးတသန်းခြပွားု

ခြခင်းး�သည်း လ�ပွားးသင်း်းသည််း အရေးကြုံကို�င်းး�အ��တခ�အခြဖိုးစီးး န်း��လည်းရေးစီး�များည်း။

၂. စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တခ�အတ�ကိုး အဓုိကိုကို�သည််း ဝယ်းသနူှငှ်း်းရေးဖိုး�ကိုးသည်း၊ ပြီးပုွားုင်းး�ကိုးတု�န်ှငှ်း်း

သကိုးဆု�င်းးသည််း သတင်းး�အခ�ကိုး၊ ကိုနု်းး�ဂဏန်းး�တု�အ်ခြပွားင်းး ခြဖိုးစီးးရေးပွား်ရေးန်းရေးသ�၊ ခြဖိုးစီးးရေးပွား်လ�ဖိုး�ယ်းရှှု

ရေးသ�၊ ရေး��ကို�ကိုးအရေးန်းအ���ကိုု� သရုှှုနှု�င်းး�န်းး ခြပွားုလ�ပွားးရေးဆ�င်းး��ကိုး��တ�င်းး အသ့��ခြပွားုသည််း 

န်းည်း�စီးန်းစီးးတခ�။

၃. ရေးများ�ခ�န်းး�များ��� တည်းရေးဆ�ကိုး��တ�င်းး (န်းများနူ်း�)

(ကို). ဝယ်းသ/ူရေးဖိုး�ကိုးသည်း (Customer) နှငှ်း်း ပွားတးသကိုး၍

၁. �ယ်းလု�လရူေးတ�ကို ဝယ်းတ�လ၊ဲ

၂. ��ရေးကြုံကို�င်း်းဝယ်းတ�လ၊ဲ

၃. �ယ်းလု� ဝယ်းတ�လ၊ဲ

၄. �ယ်းအခ�ုန်းး ဝယ်းကြုံကိုတ�လ၊ဲ

၅. �ယ်းရေးန်း��များ�ှ ဝယ်းကြုံကိုတ�လ၊ဲ

၆. �ယ်းလု�ပ့ွား�စ့ီးန်းဲ ် ဝယ်းကြုံကိုတ�လ၊ဲ

၇. �ယ်းလု�အရေးလအ်�န်းဲ ် ဝယ်းတ�လ၊ဲ

၈. �ယ်းရေးလ�ကိုးများ���များ��� ဝယ်းရေးလရ်ှှုကြုံကိုလ၊ဲ
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(ခ). ပြီးပုွားုင်းးဖိုးကိုးနှငှ်း်း ပွားတးသကိုး၍-

၁. ကိုု�ယ််းပြီးပုွားုင်းးဖိုးကိုးကို �ယ်းသရူေးတ�လ၊ဲ

၂. သတူု�မ်ျား�ှ ��အကို�ုု�ရေးကို��ဇူူး�ရေးတ� �ရေးန်းလ၊ဲ

၃. သတူု�အ်ရေးန်းန်းဲ ် �င်းးဆု�င်းးရေးန်း�တဲ ်ဆု��ကို�ုု�ရေးတ�ကိုရေး��၊

၄. အဲရ်ေးန်း��များ�ှ ပြီးပုွားုင်းးဖိုးကိုးရေးတ�အ�များး�များ���ရေးန်းလ��

၅. ဝယ်းသရူေးတ�စုီးတးဝင်းးစီး��လ�ရေးအ�င်းး င်းါ��လ�ပွားးရေးပွား�နှု�င်းးများလဲ

၁၂.	 ခေါ�ာင်းး��ျ��င်းး�	(Selling)	နှာာင်း်း	ခေါ�ာင်းး��ျ��င်းး��ဖိုးစးစဉ်	(Sales	Process)

ခေါ�ာင်းး��ျ��င်းး�	(Selling)

 ရေး��င်းး�ခ�ခြခင်းး�ဟုသူည်း ခြဖိုးစီးးစီးဉ်တစီးး�ပွားးခြဖိုးစီးးသည်း။ �ု�ခြဖိုးစီးးစီးဉ်တ�င်းး ဝယ်းယ်�ူန်းး အလ��အ�လရှှု

ရေးသ� ပွား�ဂုုုလးအ��ရေး��င်းး�ခ��န်းး တ�ဝန်းးယ်�ူ��ရေးသ� ပွား�ဂုုုလးများ ှ ကို�န်းးပွားစီးစည်း�၊ ဝန်းးရေးဆ�င်းးများတုစီးး�ပွားးအ�� 

ဝယ်းယ်သူည်းအ� ုလ�ပွားးရေးဆ�င်းးရေးသ� ခြဖိုးစီးးစီးဉ်တစီးး�ပွားးခြဖိုးစီးးသည်း။

	 ခေါ�ာင်းး��ျ��င်းး�	�ဖိုးစးစဉ်	(Sales	Process)

ကိုွများး�ကို�င်းးစီး�� ရေး��င်းး�ခ�တတး�န်းး ရေးအ�ကိုးရေးဖိုး�းခြပွားပွားါအခ�ကိုးအလကိုး (၇) ခ�ကိုးအ�� လ�ပွားးရေးဆ�င်းးတတး�

ပွားါများည်း။

¦ Prospecting - အလ��အလ�ရှှ�ခြခင်းး�

l ဤအဆင်း်းတ�င်းး ရေး��င်းး�ခ�များည််းသသူည်း မုျားမုျားကို�န်းးစီးည်း၊ ဝန်းးရေးဆ�င်းးများအု�� ဝယ်းယ်�ူန်းး အလ��

အ�ရှှုသအူ�� ရှှ�ရေးဖိုး��ပွားါများည်း။ ဤခြဖိုးစီးးစီးဉ်တ�င်းး ရေးအ�ကိုးရေးဖိုး�းခြပွားပွားါ အခ�ကိုးအလကိုးနှငှ်း်း

ကိုု�ကိုးည်းသသူ� ရေး��င်းး�ခ��များည််း သကူိုု�သ� ရေး��င်းး�ခ��များည်းသအူခြဖိုးစီးး များတှးယ်�ူပွားါများည်း။ 

¦ အဆု�ပွားါပွား�ဂုုုလးသည်း မုျားမုျားရေး��င်းး�ခ�များည််း��တးကို�န်းး/ဝန်းးရေးဆ�င်းးများအု�� လု�အပွားးများ၊ု �လု�များဆုနှဒ ရှှုများရှှု

¦ အဆု�ပွားါပွား�ဂုုုလးများ ှ ��တးကို�န်းး၊ ဝန်းးရေးဆ�င်းးများအု��ရေးင်း�ရေးကြုံကို�တတးနှု�င်းး၊ များတတးနှု�င်းး တု�က်ိုု�ပွားါ 

�ည််းသ�င်းး�စီးဉ်�စီး���ပွားါများည်း။
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¦ Preparation - ခြပွားင်းးဆင်းးခြခင်းး�

l မုျားမုျားရေး��င်းး�ခ�လု�သနူှငှ်း်း အစီးဦး�စီး��များရေးတ��ဆ့�များှး လု�အပွားးရေးသ� ခြပွားင်းးဆင်းးများခုြဖိုးစီးးသည်း။ သင်း်း

အရေးန်းခြဖိုးင်း်း ရေးအ�ကိုးရေးဖိုး�းခြပွားပွားါ သတင်းး�အခ�ကိုးအလကိုးများ���အ�� စီး�ရေးဆ�င်းး�ခြပွားင်းးဆင်းးရေးလလ်�

����ပွားါများည်း။ 

¦ ပွားစီးစည်း�နှငှ်း်းပွားတးသကိုးသည််း အ��များ���

¦ ရေး��နှနု်းး�

¦ အခြခ��ပြီးပုွားုင်းးဖိုးကိုး၏ ပွားစီးစည်း�၊ ရေး��နှနု်းး�များ���

¦ အစီး���ု��ကို�န်းးစီးည်းခြဖိုးစီးးနှု�င်းးသည််း ပွားစီးစည်း�များ���အရေးကြုံကို�င်းး�၊ ရေး��နှနု်းး�အစီးရှှုသည််း မုျားမုျားရေး��င်းး�ခ�

များည််း အခါတင်းးခြပွားများည််းပ့ွား�စ့ီးအ��လည်း� ကြိုကိုုု တင်းးစီးဉ်�စီး��ခြပွားင်းးဆင်းး�ပွားါများည်း။

¦ Approach - ခ�ဉ်�ကိုပွားးပ့ွား�

l များ�ကိုးနှ�ှခ�င်းး�ဆု�င်းး ပွား�များဆ့��အကြိုကိုမုျားး ရေးဖိုး�ကိုးသည်းခြဖိုးစီးးနှု�င်းးရေးခ�ရှှုသအူ�� ခ�ဉ်�ကိုပွားးပ့ွား�ကိုု� 

ကြိုကိုုု တင်းးစီးဉ်�စီး������န်းး လု�အပွားးပွားါသည်း။ အခ�င်းးခ�င်းး�မုျားတးဆကိုးပြီးပွားး�လာင်းး မုျားမုျားအဖိုး�ဲ�အစီးည်း�

အလ�ပွားးအတ�ကိုး အများတှးတ� ပွားစီးစည်း�ရေးပွား��န်းးရှှုကို ရေးပွား�နှု�င်းးသည်း။ များရှှုပွားါကို၊ များလု�ပွားါကို 

အဖိုး�င်း်းရေးများ�ခ�န်းး�ရေးများ�၍ �ု�သ၏ူ စုီးတးဝင်းးစီး��များကုိုု� စီးပြီးပွားး� �ယ်နူှု�င်းးပွားါသည်း။ ဤသု� ်ခြဖိုးင်း်း မုျားမုျား

ရေး��င်းး�ခ�များည််း ပွားစီးစည်း�အ�� ခြပွားသကို� �ု�သ၏ူ စုီးတးဝင်းးစီး��များအု�� စီးတင်းးယ်နူှု�င်းးပွားါသည်း။

¦ Presentation - တင်းးခြပွားခြခင်းး�

l ဤအပုွား�င်းး�တ�င်းး မုျားမုျားကို စီးကို��များ���ရေးခြပွား�ခြခင်းး��ကိုး ဝယ်းယ်�ူန်းးအလ��အလ�ရှှုသ၏ူ �ခ�င်းး

များ၊ု လု�အပွားးများကုိုု� န်း��ရေး��င်းး�န်းး ပုွား�အရေး��ကြိုကိုး�ပွားါသည်း။ �ု�သ၏ူ လု�အပွားးခ�ကိုးအ�� မုျားမုျား၏ 

ကို�န်းးပွားစီးစည်း�၊ ဝန်းးရေးဆ�င်းးများမုျား ှခြဖိုးည််းစီးည်း�ရေးပွား�နှု�င်းးပ့ွား�ကိုု� အရေးခြခခ�့န်းး တင်းးခြပွား�န်းး လု�ပွားါသည်း။

¦ Handling Objections - ကိုန်း ်းကို�ကိုးများအု�� ကိုု�င်းးတ�ယ်းခြခင်းး�

l တခါတ�့ ခြင်းင်းး�ဆန်းးများ ု ကိုန်း ်းကို�ကိုးများ ု ကြုံကို့ု လ�တတးပွားါသည်း။ �ု�အခါတ�င်းး ခြပွားန်းးလည်းရေးခ�ပွား

ခြခင်းး�များ�ုု� များခြပွားုသင်း်းပွားါ။ ရေး��င်းး�ခ�သအူရေးန်းခြဖိုးင်း်း �ု�သတူု�၏် ခြင်းင်းး�ဆန်းးများ၊ု ကိုန်း ်းကို�ကိုးဆန်း ်းကို�င်းး

များ၏ု အရေးကြုံကို�င်းး�တ���ကိုု� န်း��လည်း�န်းး ကြိုကိုုု �စီး��ကို� �ု�ဝယ်းယ်မူျားည််း သ၏ူ စုီး���ုများးများု

ရေးလ��က်ို�ရေးစီး�န်းး အဓုိကို���လ�ပွားးရေးဆ�င်းး�ပွားါများည်း။ အရေး��င်းး�ကိုွများး�ကို�င်းးသ ူပွား�ဂုုုလးသည်း 

ခြဖိုးစီးးလ�နှု�င်းးရေးခ�ရှှုသည််း ကိုန်း ်းကို�ကိုးခြင်းင်းး�ဆန်းးများကုိုု� ကြိုကိုုု တင်းးတ�ကိုးဆတတး�ပွားါများည်း။ ကြုံကို့ု လ�

ရေးသ� �ု�အရေးခြခအရေးန်းအ��လည်း� မုျားမုျားရေးလလ်����ရေးသ� ခြပွားင်းးဆင်းး���ရေးသ� များနှ်းးကိုန်းး

ခု�င်းးများ�ရေးသ� သတင်းး�အခ�ကိုးအလကိုးတု�က်ိုု� သ့��၍ အဆု�ပွားါ ကိုန်း ်းကို�ကိုး၊ ခြင်းင်းး�ဆန်းးများကုိုု� 

ရေးကို��းလ�ှ��ပွားါများည်း။
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¦ Closing - အပုွားတး

l ဤအပုွား�င်းး�တ�င်းး ဝယ်းယ်မူျားည််း လ၏ူ အ�ုပွားးအကိုကဲိုု� န်း��လည်းအကိုခဲပွားးတတး�ပွားါများည်း။ �ု�

အခ�ုန်းးအခါသည်း ဆ့��ခြဖိုးတးခ�ကိုးခ��များည််း အခ�ုန်းးအခါခြဖိုးစီးးပွားါသည်း။ အရေး��င်းး�ပုွားတး�န်းး န်းည်း�

လများး�များ���စီး���ရှှု��များ ှ အဆင်းးရေးခြပွားရေးသ� ပ့ွား�စ့ီးကိုု� သ့��နှု�င်းးသည်း။ အဓုိကိုသရုှှု�န်းးများ�ှ ပွားစီးစည်း�

အရေးကြုံကို�င်းး�ရေးခြပွား���များ ှ ရေးင်း�ရေးပွား�ရေးခ�များ ု ပ့ွား�သဏ္ဍာ�န်းး �ကိုးကို�ူရေးခြပွား�င်းး�ရေးခြပွား�လ��န်းး အဓုိကို

ကို�သည်း။ ဥပွားများ� - ရေးင်း�လကိုးင်းင်းး�လ��၊ တပွားတးဆု�င်းး�ရေးပွား��များလ��၊ လကိုးင်းင်းး�ရေးခ�များယ်းဆု� % 

သကိုးသ�များည်း အစီးရှှုသခြဖိုးင်း်း (သု� ်) အခ�တစီးးခါတည်း� ဝယ်းဖုိုး� ် ရေးအ�း�ါများ�ှ�င်းး (လကိုးရေးဆ�င်းး

ပွားစီးစည်း�) ရေးပွား�ရေးကြုံကို�င်းး� အသရုေးပွား�ခြခင်းး�တု�သ်ည်း အရေး��င်းး�ခြဖိုးစီးးစီးဉ်အ�� ပုွားတး�န်းး အစီးပွား�ုု�ခြခင်းး� 

ခြဖိုးစီးးသည်း။

¦ Follow Up - ဆကိုးလကိုးလ�ပွားးရေးဆ�င်းးဖိုး�ယ်း

l ဤအပုွား�င်းး�တ�င်းး အဆု�ပွားါရေးဖိုး�ကိုးသည်းနှငှ်း်း ရေး�ရှညှ်းပွားတးသကိုးဆကိုးနှ�ယ်းများ ု တစီးး�ပွားးတည်း 

ရေးဆ�ကိုးနှု�င်းး�န်းး ခြဖိုးစီးးသည်း။ သု�မ်ျားသှ� �ု�ဝယ်းသသူည်း မုျားမုျား�မ့ျား ှ အကြိုကိုမုျားးကြိုကိုမုျားးဝယ်းယ်�ူန်းး 

အလ��အလ�ရှှုများည်းခြဖိုးစီးးသည်း။ ဥပွားများ� အ��ခြဖိုးင်း်း  ရေး��င်းး�ခ�ပြီးပွားး�ရေးန်း�ကိုး �ု�သအူရေးန်းခြဖိုးင်း်း 

ပွားစီးစည်း��များ�၊ သ့��စီး�ဲ��တ�င်းး အဆင်းးရေးခြပွားများရေးခြပွား အစီးရှှုသခြဖိုးင်း်း သတ�ု���န်းးများ�ှ �ု�အခ�ုန်းးတ�င်းး 

စီးစည်း�အသစီးးအ�� �ပွားးရေး��င်းး��န်းး များဟု�တးပွားါ။ ဝယ်းယ်�ူ��ရေးသ� ပွားစီးစည်း�ရေးပွား် အရေးခြခခ၍့ 

�င်းး�နှှး�များတုည်းရေးဆ�ကိုး�န်းးသ�ခြဖိုးစီးးသည်း။
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အ�န်းး�	(၄)

၁၃.	 လုမုူာစး�ပို�ာ�ခေါ��	(Social	Enterprise)	နှာာင်း်း	

	 ပိိုတိးဖိုးျင်းးစခေါပို်ကာ	စး�ပို�ာ�ခေါ��ပံို�စ	ံ(Business	Model	Canvas)

	 ¦	 လုမုူာစး�ပို�ာ�ခေါ��	(Social	Enterprise)

 လမူျားစုီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�ဟုသူည်း  စီးး�ပွား���ရေး��များဟု�ဗျူ�းဟု�အ�� အသ့��ခြပွားုခြခင်းး�ခြဖိုးင်း်း �ု�

အဖိုး�ဲ�အစီးည်း�၏ �ဏ္ဍာ�ရေး��၊ လမူျားပုွားတးဝန်းး�ကို�င်းးအကို�ုု �၊ သ��ဝပွားတးဝန်းး�ကို�င်းးနှငှ်း်းဆု�င်းးရေးသ� အကို�ုု � 

များ���ကိုု�ပွားါ ခြဖိုးစီးး��န်းး�ရေးစီးရေးသ�လ�ပွားးင်းန်းး�ကိုု� ဆု�လု�သည်း။ �ု�သု�ဆ်ု���တ�င်းး ပုွား�င်းးရှှင်းးများ���၏ အကို�ုု� 

စီးး�ပွား���နှငှ်း်းအတ ူလမူျားအုကို�ုု�သကိုးရေး��ကိုးများကုိုု�ပွားါတ�လဲ�ကိုး အကို�ုု�ခြဖိုးစီးး��န်းး�ရေးစီးခြခင်းး�ခြဖိုးစီးး�ပွားါများည်း။

လုမုူာစ�န်းးဦ်း�စး�ပို�ာ�စ�မား�ခေါဆာင်းးသ	ူ(Social	Entrepreneur)

 လမူျားစုီး�န်း ်းဦး�စီးး�ပွား���စီး�များး�ရေးဆ�င်းးသသူည်း စီးး�ပွား���ရေး��န်းည်း�ဥပွားရေး�သ လ�ပွားး�့�လ�ပွားးန်းည်း�များ���

သ့��ခြခင်းး�ခြဖိုးင်း်း လူအ်ဖိုး�ဲ�အစီးည်း� တစီးး�ပွားးရှှု လရူေးန်းများခုြပွားဿန်း�များ���အ�� ကိုု�င်းးတ�ယ်းရေးခြဖိုးရှငှ်းး�ရေးပွား�နှု�င်းး

ရေးသ� ပွား�ဂုုုလးခြဖိုးစီးးသည်း။ (Richard G Seymour)

l SE တ�င်းး လ�ပွားးင်းန်းး�၏ Value Proposition သည်း သ��ဝပွားတးဝန်းး�ကို�င်းး၊ လမူျားရုေး��၊ စီးး�ပွား��� 

ရေး�� တု��တကိုးရေးကို�င်းး�များ�န်းးများ ု(Planet, People, Profit) အရေးပွား် အဓုိကို���အရေးခြခခလ့ာင်းး 

ပုွား�ရေးကို�င်းး�သည်း။

l အရ့ုှုံး�ခပ့ြီးပွားး�လ�ပွားးတ� SE များဟု�တးပွားါ။

l https://www.youtube.com/watch?v=Pan5ccr4BcQ

l	https://www.youtube.com/watch?v=He6kIZfsQME

 ¦ Business Model Canvas

l လ�ပွားးင်းန်းး�တခ�၏ ��ူခြခ��များ ု (Value Proposition) နှငှ်း်း Customer နှငှ်း်းဆကိုးစီးပွားးသည််း

အပုွား�င်းး� (Customer Segments, Customer Relationship, Channel) တု�က်ိုု� ပွား�များ

အဆင်း်းအရေးန်းခြဖိုးင်း်း စီးဉ်�စီး��ပွားါ။

l �ု�ရ်ေးန်း�ကိုး Key Partner, Key Activities, Resources တု�န်ှငှ်း်း ခြပွားန်းးလည်းခ�ုတးဆကိုးပွားါ။

l Cost Structure နှငှ်း်း Revenue Stream ကိုု� ရေးန်း�ကိုးဆ့��အရေးန်းခြဖိုးင်း်း ခ�ုတးဆကိုးပွားါ။
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စး�ပို�ာ�ခေါ��ပံို�စငံ်းယ်းကာာ��ျပိုး	(Business	Model	Canvas)

Business	Model	Canvas(စး�ပို�ာခေါ��ပံို�စငံ်းယ်းကာာ��ျပိုး)

 Business Model Canvas ဟုသူည်း စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�သစီးး (သု�မ်ျားဟု�တး) လကိုးရှှုလ�ပွားးရေးဆ�င်းးရေးန်းရေးသ� 

လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�၏ များဟု�ဗျူ�းဟု�ရေးခြများ�ကိုးစီးးမ့ျားခန်း ်းခ�မဲျားဆုု�င်းး�� အရေး��ကိုးအကိုခူြပွားုပ့ွား�စ့ီးင်းယ်းတစီးးခ�ခြဖိုးစီးးသည်း။BMC 

သည်း စီးး�ပွား���ရေး�� ဦး�ရေးဆ�င်းးများည််းသအူ�� ခြများင်းးသ��င်းးရှ�ှ�ရေးသ� လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�၏ အဓုိကိုကို�ရေးသ� အစုီးတးအပုွား�င်းး�

များ���အ�� ပ့ွား�ရေးဖိုး�းခြပွားဆု�ရေးသ� ပ့ွား�စ့ီးတစီးးခ�လည်း�ခြဖိုးစီးးပွားါသည်း။ BMCတ�င်းး ရေးအ�ကိုးရေးဖိုး�းခြပွားပွားါအစုီးတးအပုွား�င်းး�များ���လည်း�

ပွားါဝင်းးရေးပွားသည်း။

1. Value Proposition (��တးကို�န်းးအရေးကြုံကို�င်းး�)

2. Key Activities (လ�ပွားးရေးဆ�င်းးများမုျား���)

3. Key Partners (မုျားတးဖိုးကိုးများ���)

4. Costs(ကို�န်းးကို�စီး�ုတးများ���)

5. Key Resources (လု�အပွားးသည််းအ�င်းး�အခြများစီးးများ���)

6. Customer Relationships (စီး��သ့��သနူှငှ်း်း ဆကိုးဆရ့ေး��)

7. Customers (စီး��သ့��သအူခ�ကိုးအလကိုး)

8. Channels (ခြဖိုးန်း ်းခြဖိုးး�များလုများး�ရေးကြုံကို�င်းး�)

9. Revenue (ဝင်းးရေးင်း��လများး�ရေးကြုံကို�င်းး�)

စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�၏အဓုိကိုကို�ရေးသ� ဤအစုီးတးအပုွား�င်းး� ၉ခ�တ�င်းးပွားါဝင်းးသည််းပ့ွား�စ့ီးရေး��င်းးအ�� Business 

Model Canvas ဟု� Alexander Osterwalder များ ှမုျားတးဆကိုးရေးပွား�ခဲပ်ွားါသည်း။

https://www.youtube.com/watch?v=mAXnWXTHY4k
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အပိို�င်းး�	(�)
လု�ပိုးင်းန်းး�၏ခေါင်း�ခေါ�ကာ�ကာိ�င်းးတိ�ယ်းစးမံာမုာ

လု�ပိုးင်းန်းး�ရှာင်းးတိစး းဦး�၏	ခေါင်း�ခေါ�ကာ�ကာိ�င်းးတိ�ယ်းစးမံာပံို�နှာာင်း်း	ကာ�န်းး�င်းး�တိန်းးဖိိုး��မာျာ�တိ�ကား�ျကား��င်းး�

အ�န်းး�	(၁)	

စာ�င်းး�မာာတိးတိမား�မာျာ�ခေါ��သ�င်းး���င်းး�

�ည်း��ယ်း�ျကား

 စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�တ�င်းး ရေးန်းစ်ီးဉ်စီး��င်းး�များတှးတများး�များ���ကိုု� စီးန်းစီးးတကို�ရေး��များတှးပြီးပွားး� ရေးင်း�ရေးကြုံကို�ဆု�င်းး��

အစီးး�င်းးခစ့ီး�များ��� ခြပွားင်းးဆင်းးနှု�င်းး�န်းး ခြဖိုးစီးးသည်း။ �ု�ရေးင်း�ရေးကြုံကို�ဆု�င်းး�� အစီးး�င်းးခစ့ီး�များ���များတှဆင်း်း လ�ပွားးင်းန်းး�၏ ရေးင်း�ရေးကြုံကို�

ဆု�င်းး�� သတင်းး� အခ�ကိုးအလကိုးများ���နှငှ်း်း ပွားကိုးသတးသည််း ဆ့��ခြဖိုးတးခ�ကိုးများ��� ခြပွားုလ�ပွားးနှု�င်းး�န်းးခြဖိုးစီးးသည်း။

(ပံို�-၁)	စာ�င်းး�မာာတိးတိမား�မိာတိးဆကား
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(ပံို�-၂)	ခေါန်းစ်ဉ်အခေါ���ံစာ�င်းး�မာာတိးတိမား�စာအ�ပိုးမာျာ�

၂။	ခေါန်းစ်ဉ်စာ�င်းး�ခေါ��မာာတိး��င်းး�၏အသံ��ဝင်းးမုာနှာာင်းးအ်ကာျို�ခေါကာျ�ဇူ�မာျာ�	

 

စီး��င်းး�များတှးတများး�များ��� ရေး��သ�င်းး�ခြခင်းး�ဆု�တ� ��လ ဲ? 

မုျားမုျားတု�လ်�ပွားးင်းန်းး�အတ�ကိုးအလ�န်းးအရေး��ပွားါအသ့��ဝင်းးသည််းအခြပွားင်းး များနှ်းးကိုန်းးတကုို�များရုှှုရေးသ�ရေးင်း�ရေးကြုံကို�ဆု�င်းး��သတင်းး�

အခ�ကိုး အလကိုးများ���ကိုု� အခ�ုန်းးနှငှ်း်းတရေးခြပွား�ည်းစီးန်းစီးးတကို�များတှးတများး�တင်းးရေး��သ�င်းး�ခြခင်းး�ကိုု� ရေးန်းစ်ီးဉ်စီး��င်းး�များတှးတများး�

များ��� ရေး��သ�င်းး�ခြခင်းး�ဟု�ရေးခ်ပွားါသည်း။

စာ�င်းး�မာာတိးတိမား�မာျာ�	�ာ�ရှာိခေါ��မာာတိး��င်းး�ခေါ�ကာာင်း်း	�ရှာိနှာိ�င်းးခေါသာ	အကာျို�ခေါကာျ�ဇူ�မာျာ�မာာာ

l မုျားမုျားတု�လ်�ပွားးင်းန်းး�၏ ရေးင်း�ကိုု��နု်းး�ခ�ုပွားးစီးးမ့ျားခန်းးခ်��ဲ��နှု�င်းး�န်းးအတ�ကိုး အရေး��ကိုးအကိုခူြဖိုးစီးးရေးစီးခြခင်းး�။

l မုျားမုျားတု�လ်�ပွားးင်းန်းး�၏ စီး�များး�ရေးဆ�င်းး�ည်းများ���ကိုု� သရုှှုနှု�င်းးပြီးပွားး� မုျားမုျားတု�န်ှငှ်း်း ပွားတးသကိုးဆကိုးစီးပွားးရေးန်းသည််း သမူျား���ကိုု� 

အဆု�ပွားါ လ�ပွားးင်းန်းး�စီး�များး�ရေးဆ�င်းး�ည်းကိုု�ခြပွားသနှု�င်းးခြခင်းး�။

l လကိုးရှှုကို�လတ�င်းးသ�များကို ရေးန်း�င်းးအန်း�ဂတးကို�လအတ�ကိုး ကြိုကိုုု တင်းးစီးးမ့ျားခန်းးခ်�စဲီးဉ်�စီး��သည််း ရေးန်း��တ�င်းး

လည်း� များ���စီး��အသ့��ဝင်းးခြခင်းး�။

ေနစ့ဉ်အေြခခံစာရငး်မ�တတ်မ်းစာအ�ပ်များ

(၁) ေငစွာရငး်

(၂) ေနစ့ဉ်ေငသွားအေရာငး်စာရငး်

(၃) က�န်ပစ�ညး်စာရငး်

(၄) ေရာငး်က�န်ပစ�ညး်ဝယယ်�စာရငး်

(၅) အြခားေသာ အေထေွထကွ�န်ကျစရိတမ်ျား

(၆) ေပးရန်��ိေသာ အေ�ကးစာရငး်

(၇) ေဖာကသ်ညမ်ျား အေ�ကးစာရငး်
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၃။	ခေါန်းစ်ဉ်အခေါ���ံစာ�င်းး�မာာတိးတိမား�စာအ�ပိုးမာျာ�

 

စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�တ�င်းး ရေးအ�ကိုးပွားါအရေးခြခခစ့ီး��င်းး�များတှးတများး�စီး�အ�ပွားးများ������ရှှုသင်း်းပွားါသည်း။

(၁) ရေးင်း�စီး��င်းး�

(၂) ရေးန်းစ်ီးဉ်ရေးင်း�သ��အရေး��င်းး�စီး��င်းး�

(၃) ကို�န်းးပွားစီးစည်း�စီး��င်းး�

(၄) ရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း�ဝယ်းယ်စူီး��င်းး�

(၅) အခြခ��ရေးသ�အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးများ���

(၆) ရေးပွား��န်းးရှှုရေးသ�အရေး�ကို�စီး��င်းး�

(၇) ရေးဖိုး�ကိုးသည်းများ���အရေး�ကို�စီး��င်းး�

မာာတိး�ျကား	

စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�သည်း ၄င်းး�၏ ပုွား�င်းးဆု�င်းးများပုွားစီးစည်း�စီး��င်းး�ကိုု�လည်း� များတှးတများး�တင်းး���သင်း်းပွားါသည်း။ 

တစီးးနှု�င်းးတစီးးပုွား�င်းးစီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�၏ ရေးန်းစ်ီးဉ်များတှးတများး�တစီးးခ�အခြဖိုးစီးး များပွားါဝင်းးနှု�င်းးရေးသ�းလည်း� လ�ပွားးင်းန်းး�၏ 

ပုွား�င်းးဆု�င်းးများသုတင်းး� အခ�ကိုးအလကိုးအတ�ကိုး ���ရှှုသင်း်းသည််း များတှးတများး�စီး�အ�ပွားးတစီးးခ�လည်း� ခြဖိုးစီးးပွားါသည်း။ (ပ့ွား�စ့ီး-

၈ လ�ပွားးင်းန်းး�၏ ပုွား�င်းးဆု�င်းးများစုီး��င်းး�)

ယ်ခ�အခါ အရေးခြခခစ့ီး��င်းး�စီး�အ�ပွားးများ���တ�င်းး စီးန်းစီးးတကို�စီး��င်းး�များ��� များတှးတများး�တင်းးရေး��သ�င်းး�တတးရေးစီး�န်းးအတ�ကိုး 

“မုျား��” ကို�န်းးစ့ီး�ဆု�င်းးပုွား�င်းးရှှင်းးများခြများခြများ၏ များတှးတများး�စီး�အ�ပွားးများ ှ ရေးန်းစ်ီးဉ်အခြဖိုးစီးးအပွား�ကိုးတစီးးလစီး�ကိုု� ရေးလက်ို�င်း်းရေး��သ�င်းး�ကြုံကို

များည်းခြဖိုးစီးးပွားါသည်း။



28

BASIC BUSINESS KNOWLEDGE

(ပံို�စ-ံ၁)	မိာ��ကာ�န်းးစံ�ဆိ�င်းးပိို�င်းးရှာင်းး	

မာ�မာ�မာ၏မာာတိးတိမား�စာအ�ပိုးမာာ	ခေါန်းစ်ဉ်အ�ဖိုးစးပိုျကားမာျာ�
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၃.၁	ခေါင်း�စာ�င်းး�	

�ည်း��ယ်း�ျကား

ရေးန်းစ်ီးဉ်ခြဖိုးစီးးရေးပွား်လ�ကိုးရှှုရေးသ� လ�ပွားးင်းန်းး�၏ ဝင်းးရေးင်း�နှငှ်း်း��ကိုးရေးင်း� (သု� ်) ဝင်းးရေးင်း�နှငှ်း်း ကို�န်းးကို�စီး�ုတးတု�က်ိုု� စီးန်းစီးးတကို�ရေး��

သ�င်းး� များတှးတများး�တင်းးတတးရေးစီး�န်းး ခြဖိုးစီးးသည်း။ �ု�ရေးင်း�စီး��င်းး�များတှဆင်း်း လ�ပွားးင်းန်းး�များ ှရေးင်း�များ��� များည်းသည််းရေးန်း��များ���သု� ် 

ရေး��ကိုးရှှုသ���ပြီးပွားး� လ�ပွားးင်းန်းး�၏ ရေးင်း�လကိုးကို�န်းး များည်းများာကို�န်းးရှှုရေးန်းသည်းကိုု� သရုှှုရေးစီး�န်းးခြဖိုးစီးးသည်း။

ခေါင်း�စာ�င်းး�

ရေးင်း�စီး��င်းး�များတှးတများး�ဆု�သည်းများ�ှ လ�ပွားးင်းန်းး�များ ှ ရေးင်း�သ��လကိုးခ�့ရှှုများနုှငှ်း်း အခြခ��သု� ် ရေးင်း�ရေးပွား�ရေးခ�များအု��လ့��တု�က်ိုု�

များတှးတများး�တင်းးခြခင်းး�ခြဖိုးစီးးသည်း။ 

ဝင်းးခေါင်း�ဆိ�တိာ�ာလု?ဲ

စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�၏ ဝင်းးရေးင်း�ဆု�သည်းများ�ှ ကို�န်းးပွားစီးစည်း� (သု� ်) ဝန်းးရေးဆ�င်းးများကုိုု� ရေး��င်းး�ခ�လု�ကိုးခြခင်းး�များ ှ�ရှှုလ�

ရေးသ� ဝင်းးရေးင်း�အများ�ုု�အစီး��ကိုု� ရေးခ်ပွားါသည်း။ ရေးင်း�စီး��င်းး�စီး�အ�ပွားး�ရဲှှု ဝင်းးရေးင်း�သည်း ရေးစီး��ရေး��င်းး�ခ�များမုျား ှ�ရှှုသည််းရေးင်း�

အခြပွားင်းး လ�ပွားးင်းန်းး�များ ှလကိုးခ�့ရှှုလု�ကိုးရေးသ� ဝင်းးရေးင်း�များနှ်းးသများာကိုု� များတှးတများး�တင်းးပွားါသည်း။ ဥပွားများ� - ရေးစီး�ရေး��င်းး��ရေးင်း�၊ 

ရေးဖိုး�ကိုးသည်း�မ့ျား ှ အရေး�ကို�ဆပွားးရေးင်း�လကိုးခ�့ရှှုခြခင်းး�၊ �ဏးများ ှ အတု���ရှှုရေးင်း�၊ လ�ပွားးင်းန်းး�၏ အကို�ုု�စီးး�ပွား���အလု�င််း�ှ 

အခြခ��များ ှရေးခ��ရေးင်း�ကိုု� လကိုးခ�့ရှှုများစုီးသည်းတု� ်ခြဖိုးစီးးသည်း။

ရေးင်း�စီး��င်းး�တ�င်းး ရေးင်း�သ��စီးး�ဆင်းး�များမုျား���ခြဖိုးစီးးရေးပွား်သည််း ရေးန်းစ်ီး�ဲ၊ အရေးကြုံကို�င်းး�အ��၊ ဝင်းးရေးင်း�/��ကိုးရေးင်း�နှငှ်း်း လကိုးကို�န်းး

ပွားများ�ဏတု� ် ပွားါဝင်းးပွားါသည်း။ 

��ကားခေါင်း�

စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�များ ှ လ�ပွားးင်းန်းး�လည်းပွားတးနှု�င်းးများ ု (သု� ်) လ�ပွားးင်းန်းး�အကို�ုု�စီးး�ပွား���တစီး့�တ��အတ�ကိုး ရေးင်း�သ��ခြဖိုးင်း်းရေးပွား� 

ရေးခ�လု�ကိုး�ရေးသ� ရေးင်း�ပွားများ�ဏခြဖိုးစီးးသည်း။ လ�ပွားးင်းန်းး�များ ှအခြခ��သု� ် ရေးပွား�ရေးခ�လု�ကိုး�ရေးသ�/��ကိုးသ���ရေးသ� ရေးင်း�ပွားများ�ဏ

အများ�ုု�အစီး��အ��လ့��တု�က်ိုု� များတှးတများး�တင်းးခြခင်းး�ခြဖိုးစီးးသည်း။ (ဥပွားများ� - ကို�န်းးရေး�ကို�များ���ရေးပွား�ရေးခ�လု�ကိုးခြခင်းး�၊ ဝန်းး�များး�

လခရေးပွား�ခြခင်းး�၊ လ�ပွားးင်းန်းး�သ့��ရေးများ�းရေးတ�းဆု�င်းးကိုယ်းခြပွားုခြပွားင်းးခြခင်းး�၊ အတု��ရေးပွား��ခြခင်းး� စီးသည်းခြဖိုးင်း်း)
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l ရေးအ�ကိုးပွားါစီး��င်းး�ဇူးယ်��ကို�ကိုးတ�င်းး များခြများခြများ၏ လ�ပွားးင်းန်းး�များတှးတများး��မဲျား ှရေးန်းစ်ီးဉ်ဝင်းးရေးင်း�/��ကိုးရေးင်း�များ��� ခြဖိုးစီးး 

စီးဉ်ကိုု� န်းများနူ်း� ရေးလက်ို�င်း်းခန်းး�အရေးန်းခြဖိုးင်း်း �ည််းသ�င်းး����ပွားါသည်း။ 

(ပံို�စ-ံ၂)	ခေါင်း�စာ�င်းး�

၃.၂	ခေါန်းစ်ဉ်အခေါ�ာင်းး�စာ�င်းး�	

�ည်း��ယ်း�ျကား

ရေးန်းစ်ီးဉ်ရေး��င်းး�ခ�လု�ကိုးသည််းကို�န်းးပွားစီးစည်း�၏ အများည်း၊ ရေးန်းစ်ီး�ဲ၊ အရေး�အတ�ကိုး၊ ရေး��င်းး�ရေးစီး��နှငှ်း်း ပွားများ�ဏတု�အ်�� သရုှှု�န်းး

အတ�ကိုး စီး��င်းး�ရေး��သ�င်းး�များတှးတများး�တင်းးခြခင်းး�ခြဖိုးစီးးသည်း။ 

 

၀၁/၁၁/၂၀၁၉ စာရငး်ဖွင့လ်ကက်ျန ်         ၁,၀၀၀,၀၀၀

၀၁/၀၁/၂၀၂၀ ေစျးေရာငး်ရေင ွ       ၁၅၀,၀၀၀   ၁,၁၅၀,၀၀၀

၀၁/၀၁/၂၀၂၀ က�နပ်စ�ညး်များ လကင်ငး်ဝယေ်ငေွချတနဖိ်�း     ၁၅၀,၀၀၀  ၁,၀၀၀,၀၀၀

၀၂/၀၁/၂၀၂၀ ေစျးေရာငး်ရေင ွ        ၅၀၀,၀၀၀   ၁,၅၀၀,၀၀၀

၀၃/၀၁/၂၀၂၀ ေစျးေရာငး်ရေင ွ        ၃၀၀,၀၀၀   ၁,၈၀၀,၀၀၀

၀၃/၀၁/၂၀၂၀ ကိ�စိ�ငး်မ�အေ�ကးလာဆပ်         ၅၀,၀၀၀   ၁,၈၅၀,၀၀၀

၀၄/၀၁/၂၀၂၀ ေစျးေရာငး်ရေင ွ        ၃၀၀,၀၀၀   ၂,၁၅၀,၀၀၀

၀၄/၀၁/၂၀၂၀ မီးစကတ်လံ�းဝယေ်င ွ       ၁၀၀,၀၀၀  ၂,၀၅၀,၀၀၀

၁၀/၀၁/၂၀၂၀ ေစျးေရာငး်ရေင ွ         ၂၀၀,၀၀၀   ၂,၂၅၀,၀၀၀

၁၀/၀၁/၂၀၂၀ ဆိ�ငသ်ံ�းပလကစ်တစ်အတိဝ်ယေ်င ွ         ၂၀,၀၀၀  ၂,၂၃၀,၀၀၀

၁၅/၀၁/၂၀၂၀ ေစျးေရာငး်ရေင ွ        ၁၅၀,၀၀၀   ၂,၃၈၀,၀၀၀

၁၈/၀၁/၂၀၂၀ ဆိ�ငတ်ငွေ်သာကသ်ံ�းရန ်ေရသန ့ဗ်�း ၅လံ�းဝယ ်          ၃,၀၀၀  ၂,၃၇၇,၀၀၀

၃၀/၁၁/၂၀၁၉ ဇနန်ဝါရီလအတကွဆ်ိ�ငခ်နး်ခ      ၁၀၀,၀၀၀  ၂,၂၇၇,၀၀၀

၃၁/၀၁/၂၀၂၀ ေစျးေရာငး်ရေင ွ     ၅,၀၀၀,၀၀၀   ၇,၂၇၇,၀၀၀

၃၁/၀၁/၂၀၂၀ ဒဇီငဘ်ာလ မီတာခေပး           ၅,၀၀၀  ၇,၂၇၂,၀၀၀

၃၁/၀၁/၂၀၂၀ ဆိ�ငမ်�ဝနထ်မ်း (၂)ဦးကိ� ဇနန်ဝါရီအတကွ ်လခေပး    ၁၀၀,၀၀၀  ၇,၁၇၂,၀၀၀

၃၁/၀၁/၂၀၂၀ Sunday company သိ�ပ့စ�ညး်ဖိ�း��ငး်ေင ွ     ၂၀၀,၀၀၀  ၆,၉၇၂,၀၀၀

ေနစ့ွဲ ဝငေ်ငွ ထကွေ်ငွ လကက်ျန်အေ�ကာငး်အရာ
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ခေါန်းစ်ဉ်ခေါင်း�သာ�အခေါ�ာင်းး�စာ�င်းး�ဆိ�တိာ�ာလု?ဲ

စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�များ ှကို�န်းးပွားစီးစည်း�(သု� ်) ဝန်းးရေးဆ�င်းးများတုစီးးခ�ကိုု� ရေးင်း�သ��ခြဖိုးင်း်း ရေးန်းစ်ီးဉ်လကိုးင်းင်းး�ရေး��င်းး�ခ�လု�ကိုး

သည််း ခြဖိုးစီးးစီးဉ်အ�� များတှးတများး�တင်းးခြခင်းး�ခြဖိုးစီးးသည်း။ 

l ရေးန်းစ်ီးဉ်ရေးင်း�သ��အရေး��င်းး�စီး��င်းး�တ�င်းး ကို�န်းးပွားစီးစည်း�(သု� ်) ၀န်းးဆ�င်းးများကုိုု� ရေး��င်းး�ခ�လု�ကိုးသည််း အများ�ုု�အစီး��၊ 

အရေး�အတ�ကိုး၊ ရေး��နှနု်းး�၊ အရေး��င်းး�ပွားများ�ဏနှငှ်း်း ရေးန်းစ်ီး�ဲတု� ် ပွားါ၀င်းးရေးဖိုး�းခြပွားပွားါသည်း။ လကိုးင်းင်းး�ရေးင်း�သ��          

အရေး��င်းး�ကိုု� စီးန်းစီးးတကို�စီး��င်းး� ရေး��များတှးခြခင်းး�ရေးကြုံကို�င်း်း ရေး��င်းး�အ��နှငှ်း်း ပွားကိုးသတးသည််း သတင်းး�

အခ�ကိုးအလကိုးများ���ကိုု� အဖိုးကိုးဖိုးကိုးများ ှ ရေးလလ်�ဆန်းး�စီးစီးးနှု�င်းးပြီးပွားး� လ�ပွားးင်းန်းး�တု��တကိုး�န်းးအတ�ကိုး များ���စီး��

အရေး��ကိုးအကိုခူြပွားုနှု�င်းးပွားါသည်း။ ရေးအ�ကိုးပွားါစီး��င်းး�ဇူးယ်��ကို�ကိုးတ�င်းး များခြများခြများ၏ လ�ပွားးင်းန်းး�များတှးတများး��မဲျား ှ

ရေးန်းစ်ီးဉ်ရေးင်း�သ��အရေး��င်းး�ခြဖိုးစီးးစီးဉ်များ���ကိုု� န်းများနူ်း� ရေးလက်ို�င်း်းခန်းး�အရေးန်းခြဖိုးင်း်း�ည််းသ�င်းး����ပွားါသည်း။ 

  

(ပံို�စ-ံ၃)	ခေါန်းစ်ဉ်ခေါင်း�သာ�အခေါ�ာင်းး�စာ�င်းး�

၀၁/၀၁/၂၀၂၀ ကသစ်ဦး ဘဥဲအာလ�းေ�ကာ်    ၁၀၀     ၆၀၀       ၆၀,၀၀၀

၀၁/၀၁/၂၀၂၀ ကိ�ကာကိ�လာဗ�း        ၅၂     ၅၀၀        ၂၆,၀၀၀

၀၁/၀၁/၂၀၂၀ ယမ်ယမ်ေခါကဆ်ွဖဲာ        ၁၀  ၆,၀၀၀       ၆,၀၀၀၀

၀၁/၀၁/၂၀၂၀ Down �ိ�ဆ့ဗီ�း          ၅     ၈၀၀          ၄,၀၀၀

          စ�စ�ေပါငး်     ၁၅၀,၀၀၀

၀၂/၀၁/၂၀၂၀ Sunday ေကာ်ဖီ ပါကငထ်�ပ်    ၁၀၀  ၃,၅၀၀     ၃၅၀,၀၀၀

၀၂/၀၁/၂၀၂၀ ယမ်ယမ်ေခါကဆ်ွဖဲာ        ၂၅  ၆,၀၀၀     ၁၅၀,၀၀၀

          စ�စ�ေပါငး်     ၅၀၀,၀၀၀

၀၃/၀၁/၂၀၂၀ ေစျးေရာငး်ရေင ွ       စ�စ�ေပါငး်     ၃၀၀,၀၀၀

၀၄/၀၁/၂၀၂၀ ေစျးေရာငး်ရေင ွ       စ�စ�ေပါငး်     ၃၀၀,၀၀၀

၁၀/၀၁/၂၀၂၀ ေစျးေရာငး်ရေင ွ       စ�စ�ေပါငး်      ၂၀၀,၀၀၀

၁၅/၀၁/၂၀၂၀ ေစျးေရာငး်ရေင ွ       စ�စ�ေပါငး်     ၁၅၀,၀၀၀

၃၀/၀၁/၂၀၂၀ ေစျးေရာငး်ရေင ွ       စ�စ�ေပါငး်  ၅,၀၀၀,၀၀၀

          စ�စ�ေပါငး်  ၆,၆၀၀,၀၀၀

ေနစ့ွဲ အေရအတကွ် ေစျး��နး် ပမာဏအေ�ကာငး်အရာ
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၃.၃	ကာ�န်းးပိုစစည်း�စာ�င်းး�	

�ည်း��ယ်း�ျကား

l ရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း�တု�သ်ည်း များည်းသည််းရေးန်း�်ကိုး/အခ�ုန်းးတ�င်းး များည်းသည််းအရေးကြုံကို�င်းး�အ��ခြဖိုးစီးးစီးဉ်များ���

ရေးကြုံကို�င်း်း ကို�န်းးပွားစီးစည်း� အဝင်းး/အ��ကိုးအရေး�အတ�ကိုးများ��� ရေးပွား်ရေးပွားါကိုးလ�ပြီးပွားး�၊ လကိုးကို�န်းးအရေး�အတ�ကိုး

ကိုု� လ�ယ်းကိုမူျားနှ်းးကိုန်းးစီး��သရုှှု နှု�င်းးရေးစီး �န်းးခြဖိုးစီးးသည်း။ 

ကာ�န်းးပိုစစည်း�စာ�င်းး�ဆိ�တိာ�ာလု	ဲ

 ကို�န်းးပွားစီးစည်း�စီး��င်းး�ဆု�သည်းများ�ှ ကို�န်းးပွားစီးစည်း�အသး�သး�တု�၏် အဝင်းး/အ��ကိုး အရေး�အတ�ကိုးများ���အ��လ့��

ကိုု� တရေးန်း��တည်း�တ�င်းး တစီး�တစီးည်း�တည်း� များတှးတများး�တင်းး���ခြခင်းး�ခြဖိုးစီးးသည်း။ ကို�န်းးပွားစီးစည်း�တု�က်ိုု� ဝယ်းယ်ခူြခင်းး�

ရေးကြုံကို�င်း်းလကိုးခ�့ရှှုခ�ုန်းး (အဝင်းး) နှငှ်း်း ကို�န်းးပွားစီးစည်း�အ��ကိုးများ���ခြဖိုးစီးးသည််း ရေး��င်းး�ခ�ခြခင်းး�၊ ပွား�ကိုးစီးး�ရေးပွား��ကိုးဆ့��ခြခင်းး�၊ 

ရေးဖိုး�ကိုးသည်းကိုု� လကိုးရေးဆ�င်းးအခြဖိုးစီးးရေးပွား�ခြခင်းး�စီးသည်းခြဖိုးင်း်း အဝင်းး/အ��ကိုးအရေး�အတ�ကိုးတု�က်ိုု� များတှးတများး�တင်းး

ခြခင်းး�ခြဖိုးစီးးပွားါသည်း။ ကို�န်းးပွားစီးစည်း��နု်းး�ခ�ုပွားး��တ�င်းး အရေး��ကိုးအကိုခူြဖိုးစီးးရေးစီးနှု�င်းးသည််း အသ့��ဝင်းးများတှးတများး�တစီးးခ�

လည်း� ခြဖိုးစီးးသည်း။

l ရေးအ�ကိုးပွားါစီး��င်းး�ဇူးယ်��ကို�ကိုးတ�င်းး များခြများခြများ၏ ကို�န်းးစ့ီး�ဆု�င်းးများ ှ ရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း�တစီးးခ�၏ ရေးန်းစ်ီးဉ် 

အဝင်းး/အ��ကိုး ခြဖိုးစီးးရေးပွား်များကုိုု� န်းများနူ်း�ရေးလက်ို�င်း်းခန်းး�အရေးန်းခြဖိုးင်း်း �ည််းသ�င်းး����ပွားါသည်း။

(ပံို�စ-ံ၄)	ကာ�န်းးပိုစစည်း�စာ�င်းး�

ကို�န်းးပွားစီးစည်း�အများည်း - ကိုသစီးးဦး� �ဥဲအ�လ�ူရေးကြုံကို�း

၀၁/၀၁/၂၀၂၀ လကက်ျန ်            ၂၀၀

၀၁/၀၁/၂၀၂၀ ကသစ်ဦးထမံ� ဝယြ်ခငး်   ၁,၀၀၀    ၁,၂၀၀

၀၁/၀၁/၂၀၂၀ အေရာငး်       ၁၀၀  ၁,၁၀၀

၀၁/၀၁/၂၀၂၀ ပျကစီ်း           ၅  ၁,၀၉၅

ေနစ့ွဲ ဝငေ်ငွ ထကွေ်ငွ လကက်ျန်အေ�ကာငး်အရာ
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၃.၄	ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးအ�ပိုးစ�မာျာ�အခေါ�ကာာင်းး�သခိေါကာာင်းး�စ�ာ

လ�ပွားးင်းန်းးရေး�ရှညှ်း�ပွားးတည်းများ၊ု လ�ပွားးင်းန်းး�လည်းပွားတးနှု�င်းးများတုု�အ်တ�ကိုးကို�ခသ့့��စီး�ဲ�ရေးသ� ကို�န်းးကို�စီး�ုတးအ�ပွားးစီး� (၃)ခ�ရှှု

သည်း။ ကို�န်းး၀ယ်းယ်စူီး�ုတး၊ လ�ပွားးအ��ခနှငှ်း်း အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးအ�ပွားးစီး�တု�သ်ည်းလစီးဉ် (သု� ်) အကြိုကိုမုျားး

အရေး�အတ�ကိုးခြဖိုးင်း်း လ�ပွားးင်းန်းး�များ ှ ကို�ခသ့့��စီး�ဲ�သည်း။ အဆု�ပွားါစီး�ုတးတု�၏်လပုွားးရှှ��များပ့ုွား�စ့ီးသ��၀များ�ှလည်း� ပ့ွား�ရေးသ

စီး�ုတး၊ နှနု်းး�ရှငှ်းးစီး�ုတး၊ လ�ပွားးင်းန်းး�စီးတင်းးစီး�ုတးဟု��ပွားးမ့ျားခ�ခဲြခ��နှု�င်းးသည်း။

(ပံို�-၃)	ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးရု�ပိုးပံို�မာျာ�
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(ပံို�-၄)	ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးအ�ပိုးစ�မာျာ�

  

၃.၅	ကာ�န်းးဝယ်းစာ�င်းး�

�ည်း��ယ်း�ျကား

ရေးန်းစ်ီးဉ်ဝယ်းယ်�ူ��ရေးသ�ကို�န်းးပွားစီးစည်း�တု�၏် ဝယ်းယ်သူည််းရေးန်းစ်ီး�ဲ၊ ရေး��ကိုးခ��န်းပ့ွားါတး၊ အရေး�အတ�ကိုး၊ ရေးစီး��နှနု်းး�နှငှ်း်း 

ပွားများ�ဏတု�က်ိုု�များတှးတများး�တင်းးခြခင်းး�ခြဖိုးစီးးသည်း။ လစီးဉ်လကို�န်းး�ကိုးတု�င်းး�တ�င်းး လစီးဉ်စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးဝယ်းယ်သူည််း 

ပွားများ�ဏကိုု� သရုှှု�န်းးအတ�ကိုးခြဖိုးစီးးသည်း။ 

ကာ�န်းးဝယ်းစ�ိတိး	(သိ�)်	ကာ�န်းး�င်းး�တိန်းးဖိိုး��ဆိ�တိာ�ာလုဲ

မုျားမုျားတု� ် စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�များ ှ ရေး��င်းး�ခ�များည်းဆု�သည််း �ည်း��ယ်းခ�ကိုးခြဖိုးင်း်း ကို�န်းးပွားစီးစည်း�များ���ကိုု� ဝယ်းယ်လူု�ကိုးသည််း 

တု�ကိုးရုှုံး�ကိုးကို�န်းးကို�စီး�ုတးတန်းးဖုိုး��တစီးးခ�ခြဖိုးစီးးသည်း။ (ဥပွားများ� - များခြများခြများကို�န်းးစ့ီး�ဆု�င်းးများ ှ ခြပွားန်းးလည်းရေး��င်းး�ခ�များည််း ရေး��င်းး�

ကို�န်းးပွားစီးစည်း�များ���ခြဖိုးစီးးသည််း ကိုသစီးးဦး��ဥဲအ�လ�ူရေးကြုံကို�း��ပွားးနှငှ်း်း  ကိုု�ကို�ကိုု�လ�ဗူျူ�များ���ဝယ်းယ်ခူြခင်းး�)
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မာာတိး�ျကား

l လ�ပွားးင်းန်းး�အရေး��ကိုးအပ့ွားခ်ြဖိုးစီးးရေးစီး�န်းး ပွားစီးစည်း�တင်းးစီးင်းးများ���၊ ပွား�ုရေး��ဂများ���၀ယ်းယ်ခူြခင်းး�စီးသည်း၀်ယ်းယ်ခူြခင်းး�

တု�သ်ည်း ကို�န်းး၀ယ်းယ်စူီး�ုတးများ���များဟု�တးပွားါ။ ခြပွားန်းးလည်းရေး��င်းး�များည်းဟု� �ည်း��ယ်းခ�ကိုးများရှှုသည််းအတ�ကိုး 

၄င်းး�တု�သ်ည်း လ�ပွားးင်းန်းး�ပုွား�င်းးဆု�င်းးများအုခြဖိုးစီးးရေးသ�းလည်း�ရေးကို�င်းး�၊ တနှု�င်းးတပုွား�င်းးလ�ပွားးင်းန်းး�အရေးန်းအ���တ�င်းး 

အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးများ�ုု�လည်း� ခြဖိုးစီးးနှု�င်းးပွားါသည်း။ 

(ပံို�စ-ံ၅)	ခေါ�ာင်းး�ကာ�န်းးပိုစစည်း�ဝယ်းယ်စူာ�င်းး�

၃.၆	ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးတိိ�၏်	သ�ာ၀မာျာ�

�ည်း��ယ်း�ျကား

လစီးဉ်စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးပွားများ�ဏကိုု� များတှးတများး�တင်းးသည််းအခါ အခ�ုန်းးကို�လခြဖိုးင်း်းကို�န်းးကို�ရေးသ� 

စီး�ုတး၊ အကြိုကိုမုျားးအရေး�အတ�ကိုးခြဖိုးင်း်းကို�န်းးကို�ရေးသ�စီး�ုတးဟု�ကို�န်းးကို�စီး�ုတးခြဖိုးစီးးရေးပွား်သည််း လပုွားးရှှ�များပ့ုွား�စ့ီးသ��၀ကိုု�

သရုှှု�န်းးအတ�ကိုး ခြဖိုးစီးးသည်း။

ပံို�ခေါသကာ�န်းးကာျစ�ိတိးနှာာင်း်း	ပံို�ခေါသမာဟု�တိးခေါသာ	ကာ�န်းးကာျစ�ိတိး

ပံို�ခေါသကာ�န်းးကာျစ�ိတိး

 ပ့ွား�ရေးသကို�န်းးကို�စီး�ုတးဆု�သည်းများ�ှ အပြီးမဲျားတများး�ခြဖိုးစီးးရေးသ� လ�ပွားးင်းန်းး�ပုွား�င်းးရှှင်းးများ ှ လစီးဉ်ရေးပွား�ရေးန်း�သည််းကို�န်းးကို� 

စီး�ုတးများ���ခြဖိုးစီးးသည်း။ င်း�ှ��များး�ခ၊ လာပွားးစီးစီးးများးတ�ခ၊အပြီးများဲတများး�ဝန်းး�များး�များ���၏ လစီး�တု�သ်ည်း ဥပွားများ�အခ�ုု � ခြဖိုးစီးး၏

၀၁/၀၁/၂၀၂၀ ကသစ်ဦး ဘဥဲအာလ�းေ�ကာ်   ၁,၀၀၀     ၅၀၀                ၅၀၀,၀၀၀

၀၅/၀၁/၂၀၂၀ ကိ�ကာကိ�လာဗ�း    ၁,၀၀၀      ၄၀၀                ၄၀၀,၀၀၀

၂၁/၀၁/၂၀၂၀ ယမ်ယမ်ေခါကဆ်ွဖဲာ        ၂၀   ၅,၀၀၀                   ၁၀၀,၀၀၀

၃၁၁/၀၁/၂၀၂၀ Down �ိ�ဆ့ဗီ�း        ၂၀   ၄,၀၀၀                  ၈၀,၀၀၀

                       စ�စ�ေပါငး်           ၁၀,၈၀၀,၀၀၀

ေနစ့ွဲ အေရအတကွ် ေစျး��နး် ပမာဏက�နပ်စ�ညး်
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ပံို�ခေါသမာဟု�တိးခေါသာ	ကာ�န်းးကာျစ�ိတိး

 ပ့ွား�ရေးသများဟု�တးရေးသ� ကို�န်းးကို�စီး�ုတးဆု�သည်းများ�ှ ��တးလ�ပွားးများနုှငှ်း်းအတ ူရေးခြပွား�င်းး�လရဲေးန်းရေးသ� ကို�န်းးကို�စီး�ုတး

များ��� ခြဖိုးစီးးသည်း။ ��တးလ�ပွားးများနုှငှ်း်းအတ ူ ရေးခြပွား�င်းး�လရဲေးန်းရေးသ� တု�ကိုးရုှုံး�ကိုးဆကိုးစီးပွားးရေးန်းရေးသ� ကို�န်းးကို�စီး�ုတးများ���

ခြဖိုးစီးးသည်း။ ��တးလ�ပွားးပွားများ�ဏရေးပွား် များတူည်း၍ ပုွား�မုျား�ကို�န်းးကို�ခြခင်းး� သု�မ်ျားဟု�တး စီး�ုတးရေးလ��န််းည်း�ခြခင်းး�ခြဖိုးစီးးနှု�င်းးသည်း။ 

ဥပွားများ�အ��ခြဖိုးင်း်း ပွားစီးစည်း�များ���များ�����တးပွားါကို ပွားစီးစည်း�န်းည်း�န်းည်း���တးသည်း�ကိုး သ�င်းး�အ��စီး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတး ပုွား�များ���

များည်းခြဖိုးစီးးသည်း။

(ပံို�-၅(ကာ))	ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးတိိ�၏်	သ�ာ၀မာျာ�

(ပံို�-၅(�))	ပံို�ခေါသစ�ိတိးနှာာင်း်း	ပံို�ခေါသမာဟု�တိးခေါသာ	ကာ�န်းးကာျစ�ိတိး	(နှာနု်းး�ရှာင်းးစ�ိတိး)
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၃.၇	အခေါ��ခေါ��ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးမာျာ�

�ည်း��ယ်း�ျကား	

အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးခြဖိုးစီးးရေးပွား်�သည််း ရေးန်းစ်ီး�ဲ၊ အရေးကြုံကို�င်းး�အ��၊ စီး�ုတးပွားများ�ဏတု�က်ိုု�များတှးတများး�တင်းးပြီးပွားး� လစီးဉ်

လကို�န်းး �ကိုးတု�င်းး�တ�င်းး လစီးဉ်စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးပွားများ�ဏကိုု� သရုှှု�န်းးအတ�ကိုးခြဖိုးစီးးသည်း။

 

အခေါ��ခေါ��ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးဆိ�တိာ�ာလုဲ

အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးဆု�သည်းများ�ှ အရေး��င်းး� (သု� ်) ကို�န်းး��တးလ�ပွားးများတုု�န်ှငှ်း ်း တု�ကိုးရုှုံး�ကိုးများသကိုးဆု�င်းးသည််း ကို�န်းး 

ကို�စီး�ုတး အများ�ုု�စီး��ခြဖိုးစီးးသည်း။ (ဥပွားများ� - ဝန်းး�များး�လခ၊ ဆု�င်းးခန်းး�င်း�ှ�ခ၊ လာပွားးစီးစီးးများးတ�စီးသည်းခြဖိုးင်း်း)

ရေးအ�ကိုးပွားါစီး��င်းး�ဇူးယ်��ကို�ကိုးတ�င်းး များခြများခြများ၏ကို�န်းးစ့ီး�ဆု�င်းးများ ှ ရေးန်းစ်ီးဉ်ခြဖိုးစီးးရေးပွား်လာကိုးရှှုရေးသ� ကို�န်းးကို�စီး�ုတးရေးပွား�ရေးခ�များု

များ���အ��လ့��ကိုု� န်းများနူ်း�ရေးလက်ို�င်း်းခန်းး�အရေးန်းခြဖိုးင်း်း �ည််းသ�င်းး����ပွားါသည်း။

(ပံို�စ-ံ၆)	အ��ာ�ခေါသာ	အခေါ��ခေါ��ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးမာျာ�

၃.၈	ခေါပို��န်းးရှာိအခေါ�ကာ�စာ�င်းး�	

�ည်း��ယ်း�ျကား

များည်းသည််းရေးန်း�်ကိုးတ�င်းးများည်းသည််းအရေးကြုံကို�င်းး�အ��ရေးကြုံကို�င်း်းပွားများ�ဏများည်းများာကိုု�များည်းသူအ်��မုျားမုျားတု�လ်�ပွားးင်းန်းး�များရှေးပွား��န်းး 

တ�ဝန်းးရှှု ရေးန်းသည်းဆု�သည််း သတင်းး�အခ�ကိုးအလကိုးများ���ကိုု�များတှးတများး�တင်းးခြဖိုးစီးးသည်း။

ခေါပို��န်းးရှာိ	တိာဝန်းးဆိ�သည်းမာာာ

ကို�န်းးဝယ်းယ်ခူြခင်းး� (သု� ်) �င်းး�နှှး�ခြမှျားုပွားးနှှမ့ျားခုြပွားု�န်းး   ရေးခ��ရေးင်း��ယ်ခူြခင်းး�စီးသည််း ခြဖိုးစီးး�ပွားးများ���ရေးကြုံကို�င်း်း လပူွား�ဂုုုလး (သု� ်) အဖိုး�ဲ�

၁၀/၀၁/၂၀၂၀ ဆိ�ငသ်ံ�းပလကစ်တစ်အတိဝ်ယေ်င ွ          ၂၀,၀၀၀

၁၈/၀၁/၂၀၂၀ ဆိ�ငတ်ငွေ်သာကသ်ံ�းရန ်ေရသန ့ဗ်�း ၅လံ�းဝယ ်          ၃,၀၀၀

၃၀/၁၁/၂၀၁၉ ဇနန်ဝါရီလအတကွဆ်ိ�ငခ်နး်ခ       ၁၀၀,၀၀၀

၃၀/၁၁/၂၀၁၉ ဆိ�ငမ်�ဝနထ်မ်း (၂)ဦးကိ� ဇနန်ဝါရီအတကွ ်လခေပး     ၁၀၀,၀၀၀

၃၀/၁၁/၂၀၁၉ ဇနန်ဝါရီလမီတာခေပး            ၅,၀၀၀

                  စ�စ�ေပါငး်  ၂၂၈,၀၀၀

ေနစ့ွဲ ပမာဏအေ�ကာငး်အရာ
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အစီးည်း�တစီးးခ��သ့ု� ် လ�ပွားးင်းန်းး�များ ှအရေး�ကို�ရေးပွား��န်းး ကို�န်းးရှှုရေးန်းရေးသ� ပွားများ�ဏအ�� များတှးတများး�တင်းးခြခင်းး�ခြဖိုးစီးးသည်း။ 

မာာတိး�ျကား

ပ့ွား�စ့ီး-၆ တ�င်းးရေးဖိုး�းခြပွား���ရေးသ�န်းများနူ်း�သည်း ရေးပွား��န်းးအရေး�ကို�ရှငှ်းးများ���အ��လ့��ကိုု� စီး�ရေးပွားါင်းး�များတှးတများး�တင်းး���သည််း 

ပ့ွား�စ့ီးခြဖိုးစီးးသည်း။ တစီးးဦး�ခ�င်းး�အရေး�ကို�အရေးန်းခြဖိုးင်း်း သလုု�လာင်းး ပ့ွား�စ့ီး-၆ ဇူးယ်��ကို�ကိုးအတု�င်းး� အရေး�ကို�ရှငှ်းးတစီးးဦး�ခ�င်းး�

စီးး၏ အများည်းနှငှ်း်းသကိုးဆု�င်းး�� ပ့ွား�စ့ီး-၆ တစ့ီး�စီးး���ရှှုနှု�င်းးပွားါသည်း။

(ပံို�စ-ံ၇)	ခေါပို��န်းးရှာိခေါသာ	အခေါ�ကာ�စာ�င်းး�

၃.၉	ခေါဖိုးာကားသည်းအခေါ�ကာ�စာ�င်းး�	(��န်းးရှာိအခေါ�ကာ�စာ�င်းး�)	

�ည်း��ယ်း�ျကား

မုျားမုျားတု�စ်ီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�များ ှ ရေးဖိုး�ကိုးသည်းတု�၏် ကို�န်းးရေး�ကို��ယ်သူည််း ရေးန်း�်ကိုး၊ အရေးကြုံကို�င်းး�အ��၊ ကို�န်းးရေး�ကို�

တန်းးဖုိုး��၊ ခြပွားန်းးဆပွားးရေးသ�ပွားများ�ဏနှငှ်း်း များည်းများာအရေး�ကို�ကို�န်းးရှှုရေးန်းသည်းကိုု� သရုှှု�န်းးများတှးတများး�တင်းးခြခင်းး�ခြဖိုးစီးးသည်း။ 

��န်းးရှာိခေါန်းခေါသာ	အခေါ�ကာ�မာျာ�

စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�၏ ကို�န်းးပွားစီးစည်း� (သု� ်) ဝန်းးရေးဆ�င်းးများအု��ရေးဖိုး�ကိုးသည်းတု�က်ိုု� ရေး��င်းး�ခ�ရေးပွား�ပြီးပွားး�ရေးန်း�ကိုး ရေးင်း�

ရေးပွား� ရေးခ�ခြခင်းး�များခြပွားုလ�ပွားး�ရေးသ�သည််း ရေးဖိုး�ကိုးသည်းတု��်မ့ျား�ှ�န်းးရှှုရေးန်းသည််းရေးင်း�ပွားများ�ဏလကိုးကို�န်းးကိုု�ရေးခ်ပွားါသည်း။ 

မာာတိး�ျကား

တနှု�င်းးတပုွား�င်းးစီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�၊ အလယ်းအလတးအရေးသ�စီး��တု�အ်ရေးန်းခြဖိုးင်း်း အရေး�ကို�ရေး��င်းး�ခ�ခြခင်းး�သည်း လ�ပွားးင်းန်းး� 

၏ ဝင်းးရေးင်း�လည်းပွားတးရေး��တ�င်းး များ���စီး���ခုု�ကိုးန်းစီးးန်း�များမုျား���ရှှုနှု�င်းးပွားါသည်း။ �ု�အ်ခြပွားင်းးလ�ပွားးင်းန်းး��ပွားးတည်းရေး��နှငှ်း်း

တု��တကိုးရေး��အတ�ကိုးလည်း� လ�န်းးစီး��များ ှအနှတ�ယ်းကြိုကိုး�ပွားါသည်း။ �ု�ရ်ေးကြုံကို�င်း်း လကိုးင်းင်းး�ရေး��င်းး�ခ�သည််း စီးန်းစီးးကိုု�သ�

၀၃/၀၁/၂၀၂၀ Sunday ေကာ်ဖီက�မ�ဏသီိ� ့ ေပးရန ်  ၅၀၀,၀၀၀    ၅၀၀,၀၀၀

၁၀/၀၁/၂၀၂၀ ကသစ်ဦးအာလ�းေ�ကာ်ဖိ�းေပးရန ်   ၁၀၀,၀၀၀    ၆၀၀,၀၀၀

၃၁/၀၁/၂၀၂၀ Sunday ေကာ်ဖီက�မ�ဏသီိ� ့      ၂၀၀,၀၀၀  ၄၀၀,၀၀၀
  အေ�ကးေပးဆပ်ေငွ

ေနစ့ွဲ အေ�ကးဝယယ်�ြခငး် ြပန်ဆပ်ေသာ ပမာဏ လကက်ျန်အေ�ကာငး်အရာ
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အဓုိကိုကို�င်း်းသ့��သင်း်းပွားါသည်း။ ရေးဖိုး�ကိုးသည်းတု�န်ှငှ်း်း လ�ပွားးင်းန်းး�အကြုံကို��အရေး�ကို�နှငှ်း်း ပွားကိုးသကိုးပြီးပွားး� အခြင်းင်းး�ပွား���များမုျား���

နှငှ်း်း လ�မဲျား�ှ�များမုျား���များရှှုရေးစီး�န်းးအတ�ကိုးလည်း� ရေးဖိုး�ကိုးသည်း၏ လကိုးများတှးကိုု� သရုှှုန်း��လည်းများသုကိုးရေးသတခ�အခြဖိုးစီးး

�ယ်�ူ��သင်း်းပွားါသည်း။

(ပံို�စ-ံ၈)	ခေါဖိုးာကားသည်းမာျာ�အခေါ�ကာ�စာ�င်းး�	(��န်းးရှာိအခေါ�ကာ�စာ�င်းး�)

     

     

- 

(၄)	တိလုစာအရံုု�အ�မာတိးတိ�ကား�ျကား��င်းး�	

l လ�ပွားးင်းန်းး�များအှကို�ုု�အခြများတး�ရှှုများရုေးသ�းလည်း�ရေးကို�င်းး�၊ အရ့ုှုံး�ခြပွားရေးန်းသည်းကိုု�လည်း�ရေးကို�င်းး� စီးန်းစီးးတကို� 

 များနှ်းးကိုန်းးများာတစီး�� သရုှှုနှု�င်းးရေးစီး�န်းးအတ�ကိုး ရုှုံး��ရှငှ်းး�လ�ယ်းကိုစူီး��ရေး��ဆ�ခဲြပွားင်းးဆင်းးနှု�င်းး�န်းးခြဖိုးစီးးသည်း

၀၁/၀၁/၂၀၂၀ ဒဇီငဘ်ာလမ� လကက်ျန ်  ၅၀,၀၀၀    ၅၀,၀၀၀ 

၀၃/၀၁/၂၀၂၀ ကိ�စိ�ငး်မ� အေ�ကးလာဆပ်    ၅၀,၀၀၀

အမည ်      ကိ�စိ�ငး်

လပ်ိစာ      နမ့်ခမ်း�မိ��။

ဖ�နး်နပံတ ်     ၀၉-၁၂၃၄၅၆၇၈

အေ�ကးအများဆံ�းယ�ပိ�ငခ်ငွ့ ်    ၅၀,၀၀၀

အချိန်က်န ့သ်တခ်ျက ်    ၁၀ ရက်

ေနစ့ွဲ အေ�ကးေရာငး်
ေပးေချ�ပီးေသာ

ပမာဏ
လကက်ျန် လကမ်�တ်အေ�ကာငး်အရာ
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(ပံို�-၆)	အရံုု�/�မာတိးရု�ပိုးပံို�ကာာ�မာျာ�

(ပံို�-၇)	အရံုု�/�မာတိးတိ�ကား�ျကား��င်းး�သခေါ�ာတိ�ာ�
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(ပံို�စ-ံ၉(ကာ))	မာ�မာ�မာကာ�န်းးစံ�ဆိ�င်းး၏	ဇန်းးန်းဝါ�းလုအတိ�ကား	အရံုု�/အ�မာတိးတိ�ကား�ျကား��င်းး�

အ�မာတိး�ရှာိမုာဆိ�သည်းမာာာ

မုျားမုျားလ�ပွားးင်းန်းး�များ ှ �ရှှုရေးသ� ဝင်းးရေးင်း�ပွားများ�ဏသည်း ကို�န်းးကို�စီး�ုတးပွားများ�ဏများ���အ��လ့���ကိုး ပုွား�မုျား�များ���ခြပွား��ရေးန်းသည််း

ပွားများ�ဏကိုု� ရေးခ်ပွားါ သည်း။ 

ဥပွားများ� - မုျားမုျားလ�ပွားးင်းန်းး�များဝှင်းးရေးင်း� ၁,၀၀၀ ကို�ပွားး�ရှှုပြီးပွားး� အ�င်းး�နှငှ်း်းကို�န်းးကို�စီး�ုတးသည်း ၈ဝဝကို�ပွားးဆု�ပွားါကို လ�ပွားးင်းန်းး�များ ှ

အသ့��စီး�ုတးကို�များုပြီးပွားး� အသ��တင်းးဝင်းးရေးင်း� ၂၀၀ �ရှှုရေးန်းပွားါသည်း။ �ု�အသ��တင်းးဝင်းးရေးင်း�ပွားများ�ဏသည်းလ�ပွားးင်းန်းး�၏ 

အခြများတးခြဖိုးစီးးပွားါသည်း။

ဝငေ်င ွ

က�နရ်ငး်တနဖိ်�း 

(ဝငေ်င ွ x  ၆၃% က�နရ်ငး်တနဖိ်�း) 

အ�ကမ်းအြမတ်

အေထေွထကွ�နက်ျစရိတမ်ျား 

အသားတငအ်ြမတ်

ကျပ်
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(ပံို�စ-ံ၉(�))	မာ�မာ�မာကာ�န်းးစံ�ဆိ�င်းး၏	ဇန်းးန်းဝါ�းလုအတိ�ကား	အရံုု�/အ�မာတိးတိ�ကား�ျကား��င်းး�	(အခေါ�ဖိုးပိုါဝင်းးပြီးပိုး�)

 

မာာတိး�ျကား

l ရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း�များ���ကို�န်းးရှှုရေးန်းခြခင်းး�သည်းအခြများတးများဟု�တးပွားါ။ လ�ပွားးင်းန်းး�ပုွား�င်းးဆု�င်းးများသု�ခြဖိုးစီးးသည်း။

l ပ့ွား�စ့ီး ၁၊ ၃၊ ၆၊ ၇၊ ၈ တု�သ်ည်း လ�ပွားးင်းန်းး�၏ အသ��တင်းးပုွား�င်းးဆု�င်းးများလုကိုးကို�န်းးကိုု� တု�င်းး�တ�သရုှှု�န်းးအတ�ကိုး 

အသ့��ခြပွားုပြီးပွားး� လ�ပွားးင်းန်းး�၏ စီး�များး�ရေးဆ�င်းး�ည်းကိုု� စီးဉ်�စီး��ဆ့��ခြဖိုးတး��တ�င်းး အရေး��ကိုးအကိုခူြပွားပွားါသည်း။

l ပ့ွား�စ့ီး ၂၊၄၊၅ တု�သ်ည်းလည်း� လ�ပွားးင်းန်းး�၏ စီး�များး�ရေးဆ�င်းး�ည်းတများ�ုု�ခြဖိုးစီးးသည််း အရ့ုှုံး�/အခြများတး (သု� ်) တ�ကိုးရေးခြခ 

ကိုု�ကိုးများကိုု�ကိုး အရေးခြခအရေးန်းကိုု� သရုှှု�န်းးအတ�ကိုး အသ့��၀င်းးအရေး��ကိုးအကိုခူြဖိုးစီးးရေးစီးပွားါသည်း။

ဝငေ်င ွ

က�နရ်ငး်တနဖိ်�း 

(ဝငေ်င ွ x  ၆၃% က�နရ်ငး်တနဖိ်�း) 

အ�ကမ်းအြမတ်

အေထေွထကွ�နက်ျစရိတမ်ျား 

အသားတငအ်ြမတ်

ကျပ်

၆,၆၀၀,၀၀၀

(၅,၄၇၈,၀၀၀)

၁,၁၂၂,၀၀၀

(၂၂၈,၀၀၀)

၈၉၄,၀၀၀
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သင်းး�န်းး�စာ	(၂)

ခေါင်း�စ�ခေါဆာင်းး�မုာအစးအစဉ်

�ည်း��ယ်း�ျကား

ရေးင်း�စီး�ရေးဆ�င်းး�များအုစီးးအစီးဉ်သည်း �ည်းများနှ်းး�ခ�ကိုးပွားန်းး�တု�င်းး�များ��� အတအုကို����ပြီးပွားး� အများနှ်းးတကိုယ်းရေးင်း�စီး�ခြဖိုးစီးးရေးစီးနှု�င်းး

များည််း န်းည်း�လများး�များ���ကိုု� န်း��လည်းသရုှှုရေးစီး�န်းးခြဖိုးစီးးသည်း။ တကိုု�ယ်း�ည်းသ့��ရေးင်း�စီး�ရေးဆ�င်းး�များမုျား ှလ�ပွားးင်းန်းး�တု��ခ�ဲ� နှု�င်းးရေးစီး

�န်းး တနှု�င်းးတပုွား�င်းးလ�ပွားးင်းန်းး�တု�၏် ရေးင်း�ရေးကြုံကို�ကိုု�စီးးမ့ျားခန်း ်းခ�နဲှ ု�င်းးရေးစီး�န်းးခြဖိုးစီးးသည်း။

(ပံို�-၈)	ခေါင်း�စ�ခေါဆာင်းး�မုာပိုန်းး�တိိ�င်းးမာျာ�

(ပံို�-၉)	ခေါ�တိိ�၊	ခေါ�ရှာည်းအ�ျိန်းးကာာလု

Flip Chart ပန်းတိ�ငက်ိ� တမျိ�း (၂)ခ�စသီတမ်�တ်

တစက်ိ�ယရ်ညလ်ိ�အပ်ချက် အေရးေပါ်အတကွ ်အသံ�းြပ�ေငွ အနာဂတအ်ခွင့အ်လမ်း

ေရတိ�       ��င့ ်      ေရ��ည် ေရတိ�       ��င့ ်      ေရ��ည် ေရတိ�       ��င့ ်      ေရ��ည်

ေရတိ�၊ ေရ��ည ်အချိန်ကာလ

ေရတိ�

 (၁) ပတမ်� (၃) လအတငွး်

ေရ��ည်

 (၆) လမ� (၁) ��စ်အတငွး်
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(ပံို�-၁၀)	ခေါင်း�စ�ခေါဆာင်းး�မုာ

သင်းး�န်းး�စာအနှာာစး�ျုပိုး

ရေးင်း�စီး�ရေးဆ�င်းး�များယ််းအခ�ုန်းးကို�လကိုု� တု��လု�ကိုး�င်းး စီး��များယ််း ရေးင်း�ပွားများ�ဏရေးလ��သ်���တယ်း။ (ပ့ွား�-၁၅)

ရေးင်း�ပွားများ�ဏန်းည်း�န်းည်း�ရေးလ�န်းဲ ် အခ�ုန်းးကြုံကို�ကြုံကို�စီး�နှု�င်းး�င်းး တခ�ုန်းးများ�ှ ကိုု�ယ်း�ည်း��ယ်းတဲ ်ပွားန်းး�တု�င်းး (စီး�ရေးဆ�င်းး�လု�သည််း

ပွားများ�ဏ) ကိုု� ရေး��ကိုးရှှုနှု�င်းးပွားါတယ်း။ (ပ့ွား�-၁၆)

(ပံို�-၁၁)	ခေါင်း�စ�ခေါဆာင်းး�မုာအ�ျိန်းးသခေါ�ာတိ�ာ�

ေငစွ�ေဆာငး်မ�အစအီစဉ်
(Saving Plan)

ရညရွ်ယထ်ားသည့် အမျိ�းအမည် လိ�အပ်ေ◌သာ စ�စ�ေ◌ပါငး်ပမာဏ စ�ေဆာငး်မည့် အချိန်ကာလ တပတ(်သိ�)့တလတငွ်
စ�ေဆာငး်ရမည့် ပမာဏ

ေမာ်ေတာ်ဆိ�ငက်ယ်

နာရီ ၂၀,၀၀၀ ၅,၀၀၀တလအတငွး်

(တလ = ၄ ပတ)်

၃၀၀,၀၀၀ ၂၅,၀၀၀တ��စ်အတငွး်

(တ��စ် = ၁၂ လ)အမျိ�းအစား -
ေရ��ညစ်�ေဆာငး်ေငွ
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(ပံို�-၁၂)	ခေါင်း�စ�ခေါဆာင်းး�မုာပိုမာာဏသခေါ�ာတိ�ာ�
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သင်းး�န်းး�စာ	(၃)

မိာသာ�စ�ခေါင်း�အတိိးနှာာင်း်း	လု�ပိုးင်းန်းး�ခေါင်း�အတိိး

�ည်း��ယ်း�ျကား

လ�ပွားးင်းန်းး�အတ�ကိုး သ့��စီး�ဲသည််းကို�န်းးကို�စီး�ုတးနှငှ်းး ် မုျားသ��စီး�အတ�ကိုး အသ့��စီး�ုတးများ���၏ ကို��ခြခ��ခ�ကိုးကိုု� သရုှှုပြီးပွားး� 

မုျားသ��စီး�ရေးင်း�နှငှ်း်း လ�ပွားးင်းန်းး�ရေးင်း�ကိုု� ခ�ခဲြခ��စီးးမ့ျားတတးရေးစီး�န်းးခြဖိုးစီးးသည်း။

(ပံို�စ-ံ၁၀)	မိာသာ�စ�ခေါင်း�နှာာင်း်း	လု�ပိုးင်းန်းး�ခေါင်း�

(ပံို�စ-ံ၁၁)	မိာသာ�စ�ခေါင်း�နှာာင်း်း	လု�ပိုးင်းန်းး�ခေါင်း���ဲ��ာ���င်းး�၏	ခေါကာာင်းး�ကာျို�/ဆိ��ကာျို�
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ပံို�-၁၃

မိာ��မိာ��၏	သပံို��ာခေါဖိုးျား�ည်းဆိ�င်းး

ကို�န်းးစ့ီး�ဆု�င်းးပုွား�င်းးရှှင်းး များခြများခြများတ�င်းး အသကိုး ၁၆နှစှီးးအ��ယ်း သများး�တရေးယ်�ကိုးရှှုသည်း။ သမူျားန်း�များည်းများ�ှ မုျား��မုျား��ခြဖိုးစီးးပြီးပွားး� 

ရေးကို��င်းး�ပုွားတး�ကိုးရှညှ်းခြဖိုးစီးးသခြဖိုးင်း်း သမူျားအရေးများကိုဲသ်ု� ် ရေး��အရေး��င်းး�အ၀ယ်းလ�ပွားး�န်းး ၀ါသန်း�ပွားါရေးသ� မုျား��မုျား��သည်း

သမူျားအရေးများခြဖိုးစီးးသ�ူမ့ျား ှရေးင်း� ၂၀,၀၀၀ ခန်း ်းရေးခ��ယ်ပူြီးပွားး� အရေးများက်ို�န်းးစ့ီး�ဆု�င်းးရေးရှှ �တ�င်းး သပ့ွား���ရေးဖိုး��း�ည်းဆု�င်းးင်းယ်းရေးလ�ခင်းး�

ပြီးပွားး� ရေး��င်းး�ခ�ပွားါသည်း။

ပွား�များဆ့�� ဆု�င်းးစီးဖိုး�င်း်းသည််းရေးန်းတ်�င်းး မုျား��မုျား��သည်းသမူျား၏ ရေးဖိုး��း�ည်းဆု�င်းးအတ�ကိုး သပ့ွား���သး�များ���ကိုု� ရေး��များ ှ၀ယ်းယ်ူ

ပြီးပွားး� သကြုံကို��၊ ပွားါ ဆယ်းအတုးစီးသည်းတု�က်ိုု� သမူျားအရေးများဆု�င်းးများ၀ှယ်းယ်ခူဲသ်ည်း။ အသ့��ခြပွားုများည််း ဓိါ�။ ခ�ကိုး၊ ရေး�သန်း ်း 

စီးသည်းတု�က်ိုု� သမူျားအရေးများခြဖိုးစီးးသ၏ူ မုျားသ��စီး�များး�ဖုိုး�ရေးခ��င်းးများ ှအသ့��ခြပွားုခ�င်း်းရေးပွား�ပွားါသည်း။

��သးဉတ�များ�ှလည်း� စီးဖိုး�င်း်းသည််းရေးန်းမ်ျား�ှပွားင်းး အလ�န်းးပွားအူု�ကိုးပြီးပွားး� ၀ယ်းရေးသ�ကိုးသအူများ���အခြပွား��ရှှုခဲသ်ခြဖိုးင်း်း သပ့ွား���

ရေးဖိုး��း�ည်း ခ�ကိုးရေး�အများ���အခြပွား��ရေး��င်းး�ခ�ခ�ဲပြီးပွားး� ဆု�င်းးသမုျားး�ခ�ုန်းး ရေးင်း�ရေး�တ�ကိုး��တ�င်းး ၃၀,၀၀၀ ဖုိုး��ခန်း ်းရေး��င်းး��ခဲ်

ပွားါသည်း။ ည်ရေးန်းဖိုးကိုးတ�င်းး ဆု�င်းးသမုျားး�ပြီးပွားး� လများး��ရဲှှု များ�န်းးဆု�င်းးတဆု�င်းးတ�င်းး ၂၀၀၀ဖုိုး��ခန်း ်း  များ�န်း ်း၀င်းးစီး��ပြီးပွားး�ရေးန်း�ကိုး လု�အပွားး

သည််း သပ့ွား���သး�များ���နှငှ်း်း ပွားါဆယ်းခ�ကိုး ၅၀၀၀ ဖုိုး��ကိုု� ရေးစီး��သ���ပြီးပွားး� �ပွားးမ့ျား၀ယ်းယ်ခူဲပ်ွားါသည်း။ 

အခြပွားန်းးတ�င်းး ရေးစီး��များ ှအမုျားးသု� ် ပွားစီးစည်း�များ��� သယ်း��တ�င်းး ရေးလ�လသ့ခြဖိုးင်း်း ဆု�င်းးကိုယ်းကိုယ်း�းင်း�ှ�စီးး�ပြီးပွားး� အမုျားးခြပွားန်းးခဲ�်�ရေးင်း� 

၁၀၀၀ ကို�န်းးခဲပ်ွားါသည်း။ အမုျားးခြပွားန်းးရေး��ကိုးရေးသ�း မုျား��မုျား��၏ ရေးများ�င်းးရေးလ�ခြဖိုးစီးးသမူျား ှများ�န်းးဖုိုး��ရေးတ�င်းး�သခြဖိုးင်း်း ရေးင်း� ၁၀၀၀ ရေးပွား�

ခဲပ်ွားါသည်း။ သမူျားအရေးများခြဖိုးစီးးသ ူများခြများခြများကိုု�လည်း� ရေးခ��ယ်�ူ��ရေးသ� ရေးင်း� ၂ရေးသ�င်းး�ကိုု� ခြပွားန်းးဆပွားးပြီးပွားး�ရေးန်း�ကိုး သမူျားပုွား�ကိုးဆ့

အတုး�ရဲှှုရေးင်း�ကိုု� ရေး�တ�ကိုးကြုံကိုည််း�� ရေးင်း� ၁၀၀၀ ကို�န်းးသည်းကိုု� ရေးတ�� ရှှု�ပြီးပွားး� မုျား��မုျား��သည်း သမူျားရေးင်း�လကိုးကို�န်းးကိုု� 

ကြုံကိုည််းပြီးပွားး� သမူျားအရေးများကိုု� အခြများတး ၁၀၀၀ သ�ကို�န်းးသည်းဟု� ခြပွားန်းးရေးခြပွား�ခြပွား�န်းး၀န်းးရေးလ�ရေးန်းမုျားသည်း။

�ု�သု� ် တပွားတးခန်း ်းရေး��င်းး�ခ�ခဲပ်ြီးပွားး�ရေးန်း�ကိုး မုျား��များ���ခြပွားင်းး��န်းးစီး�����သခြဖိုးင်း်း ရေး��င်းး�အ��အန်းည်း�င်းယ်းကို�သ���ခဲသ်ည်း။ 

ဆု�င်းးပုွားတးခ�ုန်းးတု�င်းး� မုျား��မုျား��များ ှ များ�န်းးစီး��သ���ခြခင်းး� ရေးများ�င်းးရေးလ�ကိုု� များ�န်း ်းဖုိုး��ရေးပွား�ခြခင်းး�ကိုု� ဆကိုးလကိုးလ�ပွားးပြီးမဲျားခြဖိုးစီးးသည်း။ 

သု�ရ်ေးသ�း မုျား��မုျား��များ ှ သပ့ွား���ရေးဖိုး��း�ည်းအခြပွားင်းး ယ်ခ�အခါ ��သးရေးပွား်သး�နှှရ့ေးဖိုး��း�ည်းများ���ကိုု�ပွားါ ရေး��င်းး�ခ��န်းး စီးးစီးဉ်ရေးန်း

ပွားါသည်း။ တပွားတးခန်း ်းအကြုံကို�တ�င်းးလည်း� သမူျားပုွား�ကိုးဆအ့တုး�တဲ�င်းးရေးင်း� ၁၀၀၀ သ� ကို�န်းးပြီးမဲျားခြဖိုးစီးးသည်း။
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အနှာာစး�ျုပိုး

l မုျားသ��စီး�သ့��ရေးင်း�န်းဲ ် လ�ပွားးင်းန်းး�ရေးင်း�ကိုု�ခ�ခဲြခ�����နှု�င်းးတ�အရေးကို�င်းး�ဆ့��ပွားါ။ 

l �ါအ်ခြပွားင်းး ကိုု�ယ််း�ဲ၀်င်းးရေးင်း�ရေးတ� အသ့��စီး�ုတးရေးတ�ကိုု� များတှးသ�����တဲ ်အရေးလအ်ကို�င်း်းကိုု�လည်း� လ�ပွားးသင်း်း 

 ပွားါတယ်း။
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သင်းး�န်းး�စာ	(၂)

ခေါ�ာင်းး�ကာ�န်းးပိုစစည်း�တိစး��၏	စ�စ�ခေါပိုါင်းး�တိန်းးဖိိုး��	တိ�ကား�ျကား��င်းး�

�ည်း��ယ်း�ျကား

ရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း� (သု� ် ) ဝန်းးရေးဆ�င်းးများတုခ�၏ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတးကိုု� စီးန်းစီးးတကို�နှငှ်း်း တကုို�ရေးသခ��စီး��

တ�ကိုးခ�ကိုးတတးပြီးပွားး�ရေး��င်းး�ရေးစီး��သတးများှတးခြခင်းး�န်းည်း�စီးန်းစီးးတု�က်ိုု�သုရှှုန်း��လည်း�န်းးခြဖိုးစီးးသည်း။စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး� 

တစီးးခ�တ�င်းး မုျားမုျားတု��်�တးကို�န်းးပွားစီးစည်း�၏ကို�န်းးကို�စီး�ုတးကိုု� တကုို�များနှ်းးကိုန်းးစီး��သရုှှုများသှ�လာင်းး ရေးစီး��ကို�ကိုးတ�င်းး

သင်း်းရေးလ��း သည််းရေး��င်းး�ရေးစီး��ကိုု�စီးဉ်�စီး��ဆ့��ခြဖိုးတးနှု�င်းးများည်းခြဖိုးစီးးသည်း။

၁။	ကာ�န်းး�င်းး�တိန်းးဖိိုး��တိ�ကား�ျကား��င်းး�အခေါ���ံသခေါ�ာတိ�ာ�ကာိ�မိာတိးဆကား��င်းး�

�ည်း��ယ်း�ျကား

• ကို�န်းး�င်းး�တန်းးဖုိုး��တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�တ�င်းး�ည််းသ�င်းး�စီးဉ်�စီး���များည််းအခ�ကိုးအလကိုးများ���ခြဖိုးစီးးသည််း ကို�န်းး၀ယ်း

တန်းးဖုိုး��၊ အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးများ���ကိုု�ရေးလလ်�သရုှှု�န်းးခြဖိုးစီးးသည်း။

(ပံို�-၁၄)	ခေါ�ာင်းး�ကာ�န်းးပိုစစည်း�တိစး��၏	စ�စ�ခေါပိုါင်းး�ကာ�န်းးကာျစ�ိတိး

ကာ�န်းးဝယ်းတိန်းးဖိိုး��

မုျားမုျားတု�စ်ီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�များ ှ ရေး��င်းး�ခ�များည်းဆု�သည််း �ည်း��ယ်းခ�ကိုးခြဖိုးင်း်းရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း�များ���ကိုု� အများနှ်းးတကိုယ်း

ဝယ်းယ်သူည််းအတ�ကိုး ရေးပွား�ရေးခ��လု�ကိုး�သည််း ရေးင်း�ပွားများ�ဏကိုု� ရေးခ်ဆု�ပွားါသည်း။ တု�ကိုးရုှုံး�ကိုးကို�န်းးကို�စီး�ုတးတစီးးများ�ုု�

ခြဖိုးစီးးသည်း။
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အခေါ��ခေါ��ကာ�န်းးကာျစ�ိတိး	

ရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း� (သု� ်) ဝန်းးရေးဆ�င်းးများတုခ�နှငှ်း်း တု�ကိုးရုှုံး�ကိုးများသကိုးဆု�င်းးသည််း လ�ပွားးင်းန်းး�များ ှ ကို�ခသ့့��စီး�ဲလု�ကိုးလု�ကိုး�

ရေးသ� ရေးင်း�ပွားများဏခြဖိုးစီးးသည်း။ ကို�န်းး၀ယ်းယ်ခူြခင်းး� (သု� ်) ကို�န်းး��တးလ�ပွားးင်းန်းး�စီးဉ်နှငှ်း်း တု�ကိုးရုှုံး�ကိုးများဟု�တးရေးသ� ကို�န်းးကို� 

စီး�ုတးအများ�ုု�အစီး��ခြဖိုးစီးးသည်း။ (ဥပွားများ�- ဆု�င်းးခန်းး�င်း�ှ�ခ၊ အလ�ပွားးရ့ှုံး�င်း�ှ�ခ၊ ဝန်းး�များး�လခ) 

လု�ပိုးင်းန်းး��ခူေါ�ာင်းးစ�ိတိးဆိ�တိာ�ာလုဲ

လ�ပွားးင်းန်းး�စီးတင်းး�ရူေး��င်းးသည််းအခ�ုန်းးတ�င်းး တကြိုကိုမုျားးတခါသ�ခြဖိုးစီးးရေးပွား်ရေးလရ်ှှုသည််းကို�န်းးကို�စီး�ုတးများ�ုု�ခြဖိုးစီးးသည်း။ 

(ဥပွားများ� - လ�ပွားးင်းန်းး�များတှးပ့ွား�တင်းး၊ စီးကိုးကို�ုုယ်�များ���ဝယ်းယ်ခူြခင်းး�၊ အလ�ပွားးရ့ှုံး�  ၊ဆု�င်းးခန်းး� ဝယ်းယ်ခူြခင်းး�)

၂။	ခေါ�ာင်းး�ကာ�န်းးပိုစစည်း�တိစး��၏	စ�စ�ခေါပိုါင်းး�ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးတိ�ကား�ျကား��င်းး�

�ည်း��ယ်း�ျကား

��တးကို�န်းးပွားစီးစည်း� (သု� ်) ဝန်းးရေးဆ�င်းးများတုစီးးခ�၏ ကို�န်းးကို�စီး�ုတးတန်းးဖုိုး��ကိုု� တကုို�များနှ်းးကိုန်းးစီး��တ�ကိုးခ�ကိုးနှု�င်းး�န်းးခြဖိုးစီးး

သည်း။ ကို�န်းးကြုံကိုများး�၊ လ�ပွားးအ��ခနှငှ်း်း အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးတု�က်ိုု� စီး�ရေးပွားါင်းး����ခြခင်းး�သည်း စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို� 

စီး�ုတးခြဖိုးစီးးသည်း ကိုု�သရုှှု�န်းးခြဖိုးစီးးသည်း။ အများ�ုု�အစီး��တစီးးများ�ုု��ကိုးပုွား�ရေးသ�ရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း�များ���၏ ကို�န်းး�င်းး�

တန်းးဖုိုး��ကိုု� တ�ကိုးခ�ကိုးနှု�င်းးရေးစီး�န်းး ခြဖိုးစီးးသည်း။

(ပံို�-၁၅)	အခေါ��ခေါ��ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးခေါတိ�ကာိ�	�ယ်းလုိ��ည််းခေါပိုါင်းး�မာလုဲ
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(ပံို�-၁၆)	အခေါ���ံနှာနု်းး�

အခေါ��ခေါ��ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးတိိ�သ်ည်းလုည်း�	ကာ�န်းးပိုစစည်း�တိန်းးဖိိုး��တိ�င်းး	ပိုါဝင်းးသင်း်းပိုါသလုာ�

အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးများ���အ���ည််းသ�င်းး�တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�အ��ခြဖိုးင်း်း ��တးကို�န်းးပွားစီးစည်း�တစီးးခ�၏ ကို�န်းးကို�စီး�ုတး 

တန်းးဖုိုး��သည်း ပုွား�မုျား�များာတများရုှှုပြီးပွားး� လ�ပွားးင်းန်းး�ရေး�ရှညှ်း�ပွားးတည်းများအုတ�ကိုး အရေး��ကိုးအကိုခူြဖိုးစီးးရေးစီးပွားါသည်း။

မာာတိး�ျကား

ကို�န်းး၀ယ်းစီး�ုတးကိုဲသ်ု� ် တု�ကိုးရုှုံး�ကိုးကို�န်းးကို�စီး�ုတးများဟု�တးရေးသ�းလည်း� လာစီးးစီးစီးးများး�များ�ရှှုခြခင်းး�၊ အလ�ပွားးရ့ှုံး�/ဆု�င်းးခန်းး�

ရေးန်း�� များရှှုခြခင်းး�၊ လ�ပွားးအ��များ�ရှှုခြခင်းး�တု� ်ခြဖိုးစီးးလာင်းး အရေး��င်းး�အဝယ်းလ�ပွားးင်းန်းး�လည်းပွားတးနှု�င်းးစီး�များး�များရှှုနှု�င်းးပွားါ။ �ု�ရ်ေးကြုံကို�င်း်း

ကို�န်းး�င်းး�တန်းးဖုိုး��တ�င်းး အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးတု�က်ိုု�ပွားါ�ည််းသ�င်းး�စီးဉ်�စီး��သင်း်းသည်း။

အခေါ��ခေါ��ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးခေါတိ�ကာိ�	��တိးကာ�န်းးပိုစစည်း�တိစး����င်းး�မာာာ	�ယ်းလုိ��ည််းတိ�ကားမာာာလုဲ

အများ�ုု�အစီး��တစီးးများ�ုု��ကိုးပုွား�မုျား�ရေး��င်းး�ခ�ရေးသ� လ�ပွားးင်းန်းး�တု�အ်တ�ကိုး ကို�န်းး�င်းး�တ�င်းး အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးကိုု�

များာတစီး�� �ည််းသ�င်းး�စီးဉ်�စီး��တ�ကိုးခ�ကိုးနှု�င်းး�န်းးအတ�ကိုး အရေးခြခခန့ှနု်းး����တစီးးခ�သ�ု���န်းးလု�အပွားးပွားါသည်း။

လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�၏ အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးအရေးခြခခန့ှနု်းး�ဆု�သည်းများ�ှ မုျားမုျားတု�လ်�ပွားးင်းန်းး�များ ှ ခန်း ်းများနှ်းး�လစီးဉ်ကို�န်းးဝယ်း

စီး�ုတးနှငှ်း်း ခန်းးမ်ျားနှ်းး�လစီးဉ်အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးတု�က်ိုု� အရေးခြခခပ့ြီးပွားး�အခ�ုု�ကို�တ�ကိုး���ခြခင်းး�ခြဖိုးစီးးသည်း။

စ�စ�ခေါပိုါင်းး�ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးဆိ�တိာ�ာလုဲ

ကို�န်းးကြုံကိုများး�၊ လ�ပွားးအ��ခနှငှ်း်း အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးတု�က်ိုု� စီး�ရေးပွားါင်းး����ခြခင်းး�သည်း ကို�န်းးပွားစီးစည်း� (သု� ်) ဝန်းးရေးဆ�င်းးများု

တခ�၏ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတးတန်းးဖုိုး��ခြဖိုးစီးးသည်း။ 
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(ပံို�-၁၇)	စ�စ�ခေါပိုါင်းး�ကာ�န်းးကာျစ�ိတိး

 

 

(ပံို�စ-ံ၁၂)		မာ�မာ�မာ၏	စာ�င်းး�မာာတိးတိမား�

လုစဉ်ကာ�န်းးပိုစစည်း�ဝယ်းယ်�ူ�င်းး�

�ည်း��ယ်း�ျကား

လစီးဉ်ဝယ်းယ်ရူေးသ� ကို�န်းးပွားစီးစည်း�တု�၏် အရေး�အတ�ကိုး၊ ဝယ်းရေးစီး��နှငှ်း်း စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ပွားများ�ဏကိုု� စီးန်းစီးးတကို� ရေး��သ�င်းး�

များတှးတများး� တင်းးနှု�င်းးရေးစီး�န်းးခြဖိုးစီးးသည်း။

၀၁-၀၁-၂၀၂၀ ကသစ်ဦးဘဥဲအာလ�းေ�ကာ် အထ�တ ်၁၀၀၀ * ၅ဝဝကျပ်     ၅၀၀,၀၀၀

၀၁-၀၁-၂၀၂၀ ကိ�ကာကိ�လာဗ�း ၁၀၀၀ * ၄ဝဝကျပ်      ၄၀၀,၀၀၀

၀၅-၀၁-၂၀၂၀ ယမ်ယမ်ေခါကဆ်ွဖဲာ ၂၀ * ၅ဝဝဝကျပ် (၁ဖာကိ� ၂၀ ထ�ပ်)     ၁၀၀,၀၀၀

၀၅-၀၁-၂၀၂၀ Down �ိ�ဆ့ဗီ�း ဖာ ၂၀ * ၄ဝဝဝကျပ် (၁ဖာကိ� ၁ဝဗ�း)       ၈၀,၀၀၀

၀၇-၀၁-၂၀၂၀ ��ငး်ဆတီစ်���း ၃ဝဝပါကင ်* ၁ဝဝဝကျပ် (၁ပါကငက်ိ� ၁၂ထ�ပ်)    ၃၀၀,၀၀၀၀

၁၅-၀၁-၂၀၂၀ အလီနဆ်ပ်ြပာမ�န ့ထ်�ပ် ၁၀၀၀ * ၅ဝဝကျပ်      ၅၀၀,၀၀၀

၁၆-၀၁-၂၀၂၀ Clear ေခါငး်ေလျာ်ရညအ်ထ�ပ်ေသး ၂၀၀ * ၅၀၀ ကျပ်     ၁၀၀,၀၀၀

၁၇-၀၁-၂၀၂၀ ပဲဆသီန ့၁်လတီာဗ�း ၁၀၀ * ၂ရဝဝကျပ်      ၂၇၀,၀၀၀

၃၁-၀၁-၂၀၂၀ ဇနန်ဝါရီလ လ�ပ်စစ်မီတာခ         ၂၀,၀၀၀

၃၁-၀၁-၂၀၂၀ ဆိ�ငခ်နး်ခ         ၁၀၀,၀၀၀

၃၁-၀၁-၂၀၂၀ ကားင�ားခ           ၃၀,၀၀၀

၃၁-၀၁-၂၀၂၀ အလ�ပ်သမားခ        ၁၀၀,၀၀၀

၀၆-၀၁-၂၀၂၀ ေကာ်ဖီမစ် ပါကငထ်�ပ် ၁၀၀ * ၂၅ဝဝကျပ်       ၂၅၀,၀၀၀  

  (၁ပါကငက်ိ� အထ�ပ် ၃၀)

ေနစ့ွဲ ပမာဏအေ�ကာငး်အရာ



53

BASIC BUSINESS KNOWLEDGE

၀၁-၀၁-၂၀၂၀ ကသစ်ဦး ဘဥဲအာလ�းေ�ကာ်   ၁,၀၀၀    ၅၀၀     ၅၀၀,၀၀၀

၀၁-၀၁-၂၀၂၀ ကိ�ကာကိ�လာဗ�း    ၁,၀၀၀     ၄၀၀    ၄၀၀,၀၀၀

၀၅-၀၁-၂၀၂၀ Down �ိ�ဆ့ဗီ�း ဖာ ၂၀ * ၄ဝဝဝကျပ် (၁ဖာကိ� ၁ဝဗ�း)      ၂၀  ၄,၀၀၀       ၈၀,၀၀၀

၁၅-၀၁-၂၀၂၀ အလီနဆ်ပ်ြပာမ�နထ်�ပ်    ၁,၀၀၀    ၅၀၀    ၅၀၀,၀၀၀

၁၆-၀၁-၂၀၂၀ Clear ေခါငး်ေလျာ်ရညအ်ထ�ပ်ေသး      ၂၀၀    ၅၀၀     ၁၀၀,၀၀၀

၁၇-၀၁-၂၀၂၀ ပဲဆသီန ့ ်၁လတီာဗ�း      ၁၀၀  ၂,၇၀၀     ၂၇၀,၀၀၀

         စ�စ�ေပါငး်  ၂,၅၀၀,၀၀၀

၀၅-၀၁-၂၀၂၀ ယမ်ယမ်ေခါကဆ်ွဖဲာ (၁ဖာကိ� ၂၀ ထ�ပ်)       ၂၀  ၅,၀၀၀     ၁၀၀,၀၀၀

၀၆-၀၁-၂၀၂၀ ေကာ်ဖီမစ် ပါကငထ်�ပ်  (၁ပါကငက်ိ� အထ�ပ် ၃၀)    ၁၀၀  ၂,၅၀၀     ၂၅၀,၀၀၀

၀၇-၀၁-၂၀၂၀ ��ငး်ဆတီစ်���း ၃ဝဝပါကင ် * ၁၀၀၀      ၃၀၀  ၁,၀၀၀     ၃၀၀,၀၀၀

  (၁ပါကငက်ိ� ၁၂ထ�ပ်) 

ေနစ့ွဲ ပမာဏအေ�ကာငး်အရာ အေရအတကွ် ေစျး��နး်

ပံ�စ-ံ၁ 

လစဉ်က�န်ပစ�ညး်ဝယယ်�ြခငး်   

(ပံို�-၁၈)	ကာ�န်းး၀ယ်းယ်�ူ�င်းး�နှာာင်း်း	အခေါ��ခေါ��ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးရု�ပိုးပံို�မာျာ�

(ပံို�-၁၉)	ရု�ပိုးပံို�မာျာ�ကာိ�	သကားဆိ�င်းး�ာစ�ိတိးတိ�င်းး	ကာပိုးခေါပို���င်းး�
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ကာ�န်းးဝယ်းစ�ိတိး

ကို�န်းးဝယ်းယ်စူီး�ုတးဆု�သည်းများ�ှ စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�သည်း ၄င်းး�၏ လ�ပွားးင်းန်းး�လည်းပွားတးများအုတ�ကိုး ရေး��င်းး�ခ�ပြီးပွားး� 

ဝင်းးရေးင်း�ရှှ�ရေးဖိုး� များည်းဟုရူေးသ� �ည်း��ယ်းခ�ကိုးခြဖိုးင်း်း ဝယ်းယ်လူု�ကိုးသည််း ကို�န်းးပွားစီးစည်း�တန်းးဖုိုး��ကိုု� ရေးခ်ပွားါသည်း။

ပ့ွား�စ့ီး-၁ တ�င်းး များခြများခြများကို�န်းးစ့ီး�ဆု�င်းးများ ှလစီးဉ်ဝယ်းယ်�ူ��ရေးသ� ကို�န်းးဝယ်းစီး�ုတးများ���ကိုု� ဝယ်းယ်သူည််း ရေးန်းစ်ီး�ဲ၊ ကို�န်းးပွားစီးစည်း�၊ 

အများ�ုု�အများည်း၊ အရေး�အတ�ကိုး၊ ဝယ်းရေးစီး��၊ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ပွားများ�ဏဟု� စီးန်းစီးးတကို� ရေး��များတှး���ပွားါသည်း။

(ပံို�စ-ံ၁၃)	လုစဉ်ကာ�န်းးပိုစစည်း�ဝယ်းယ်�ူ�င်းး�			

၀၁-၀၁-၂၀၂၀ ကသစ်ဦး ဘဥဲအာလ�းေ�ကာ်   ၁,၀၀၀    ၅၀၀     ၅၀၀,၀၀၀

၀၁-၀၁-၂၀၂၀ ကိ�ကာကိ�လာဗ�း    ၁,၀၀၀     ၄၀၀    ၄၀၀,၀၀၀

၀၅-၀၁-၂၀၂၀ Down �ိ�ဆ့ဗီ�း ဖာ ၂၀ * ၄ဝဝဝကျပ် (၁ဖာကိ� ၁ဝဗ�း)      ၂၀  ၄,၀၀၀       ၈၀,၀၀၀

၁၅-၀၁-၂၀၂၀ အလီနဆ်ပ်ြပာမ�နထ်�ပ်    ၁,၀၀၀    ၅၀၀    ၅၀၀,၀၀၀

၁၆-၀၁-၂၀၂၀ Clear ေခါငး်ေလျာ်ရညအ်ထ�ပ်ေသး      ၂၀၀    ၅၀၀     ၁၀၀,၀၀၀

၁၇-၀၁-၂၀၂၀ ပဲဆသီန ့ ်၁လတီာဗ�း      ၁၀၀  ၂,၇၀၀     ၂၇၀,၀၀၀

         စ�စ�ေပါငး်  ၂,၅၀၀,၀၀၀

၀၅-၀၁-၂၀၂၀ ယမ်ယမ်ေခါကဆ်ွဖဲာ (၁ဖာကိ� ၂၀ ထ�ပ်)       ၂၀  ၅,၀၀၀     ၁၀၀,၀၀၀

၀၆-၀၁-၂၀၂၀ ေကာ်ဖီမစ် ပါကငထ်�ပ်  (၁ပါကငက်ိ� အထ�ပ် ၃၀)    ၁၀၀  ၂,၅၀၀     ၂၅၀,၀၀၀

၀၇-၀၁-၂၀၂၀ ��ငး်ဆတီစ်���း ၃ဝဝပါကင ် * ၁၀၀၀      ၃၀၀  ၁,၀၀၀     ၃၀၀,၀၀၀

  (၁ပါကငက်ိ� ၁၂ထ�ပ်) 

ေနစ့ွဲ ပမာဏအေ�ကာငး်အရာ အေရအတကွ် ေစျး��နး်

၃၁-၀၁-၂၀၂၀ ဇနန်ဝါရီလ လ�ပ်စစ်မီတာခ          ၂၀,၀၀၀

၃၁-၀၁-၂၀၂၀ ဆိ�ငခ်နး်ခ         ၁၀၀,၀၀၀

၃၁-၀၁-၂၀၂၀ အလ�ပ်သမားခ        ၁၀၀,၀၀၀

၃၁-၀၁-၂၀၂၀ ကားင�ားခ           ၃၀,၀၀၀

         စ�စ�ေပါငး်  ၂၅၀,၀၀၀

ေနစ့ွဲ ပမာဏအေ�ကာငး်အရာ
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လုစဉ်အခေါ��ခေါ��ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးမာျာ�						

�ည်း��ယ်း�ျကား	 	

လစီးဉ်ကို�န်းးကို�ရေးသ� အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတး အများ�ုု�စီး��အများ�ုု�များ�ုု�၏  စီး�ုတးခြဖိုးစီးးရေးပွား်သည််း ရေးန်းစ်ီး�ဲ၊ အရေးကြုံကို�င်းး� 

အ��နှငှ်း်း ပွားများ�ဏတု�က်ိုု� စီးန်းစီးးတကို� ရေး��သ�င်းး�များတှးတများး�တင်းးနှု�င်းးရေးစီး�န်းး ခြဖိုးစီးးသည်း။ 

အခေါ��ခေါ��ကာ�န်းးကာျစ�ိတိး

ကို�န်းး��တးလ�ပွားးများလု�ပွားးင်းန်းး�စီးဉ်၊ ရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း�များ��� ဝယ်းယ်ခူြခင်းး�တု�န်ှငှ်း ်း တု�ကိုးရုှုံး�ကိုးများသကိုးဆု�င်းးသည််း လစီးဉ်ကို�န်းး 

ကို�ရေးန်းရေးသ� စီး�ုတးတု�သ်ည်း လ�ပွားးင်းန်းး�၏ အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးများ��� ခြဖိုးစီးးကြုံကိုသည်း။ ဥပွားများ� - ဆု�င်းးခန်းး�လခ၊ 

လာစီးးစီးစီးး/ရေး�များးတ�ခများ���သည်း တစီးးလစီး�ခြဖိုးင်း်း ကို�န်းးကို�သည််း စီး�ုတးများ���ခြဖိုးစီးးပြီးပွားး� လ�ပွားးင်းန်းး�သ့�� ဆု�င်းးကိုယ်း/ များး�စီးကိုး

အတ�ကိုး ဓိါတးဆး�ည််းခြခင်းး�၊ ဆု�င်းးကိုယ်းခြပွားုခြပွားင်းး�ခြခင်းး�သည်း အကြိုကိုမုျားးအရေး�အတ�ကိုးအ��ခြဖိုးင်း်း ကို�န်းးကို�ရေးသ� စီး�ုတး

များ���ခြဖိုးစီးးနှု�င်းးသည်း။

(ပံို�စ-ံ၁၄)	လုစဉ်အခေါ��ခေါ��ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးမာျာ�

ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးမာျာ�ကာိ�	စ�ခေါပိုါင်းး���င်းး�	

�ည်း��ယ်း�ျကား

အရေးခြခခန့ှနု်းး�ရှ�ှ�န်းးအတ�ကိုး တ�ကိုးခ�ကိုး�န်းး လု�အပွားးသည််း ကို�န်းးကို�စီး�ုတးစီး�စီး�ရေးပွားါင်းး� (၂) များ�ုု�ကိုု� သရုှှုန်း��လည်းရေးစီး�န်းး 

ခြဖိုးစီးးသည်း။

၃၁-၀၁-၂၀၂၀ ဇနန်ဝါရီလ လ�ပ်စစ်မီတာခ          ၂၀,၀၀၀

၃၁-၀၁-၂၀၂၀ ဆိ�ငခ်နး်ခ         ၁၀၀,၀၀၀

၃၁-၀၁-၂၀၂၀ အလ�ပ်သမားခ        ၁၀၀,၀၀၀

၃၁-၀၁-၂၀၂၀ ကားင�ားခ           ၃၀,၀၀၀

         စ�စ�ေပါငး်  ၂၅၀,၀၀၀

ေနစ့ွဲ ပမာဏအေ�ကာငး်အရာ
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အခေါ���ံနှာနု်းး�ရှာာ��င်းး�

ခေါ�ာင်းး�ကာ�န်းးပိုစစည်း�တိစး��၏	စ�စ�ခေါပိုါင်းး�ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးတိ�ကား�ျကား��င်းး�

(ပံို�စ-ံ၁၅)	ကာ�န်းးပိုစစည်း�တိစး��၏	စ�စ�ခေါပိုါင်းး�ကာ�န်းးကာျစ�ိတိး

��နး်  = ၁၀၀
လစဉ်စ�စ�ေပါငး် အေထေွထကွ�နက်ျစရိတ်

လစဉ်စ�စ�ေပါငး်က�နပ်စ�ညး်ဝယယ်�စရိတ ်   

      = 

      = ၁၀%

၂၅၀,၀၀၀

၂,၅၀၀,၀၀၀
၁၀၀

၁ ကသစ်ဦး ဘဥဲအာလ�းေ�ကာ်      ၅၀၀  ၁၀   ၅၀     ၅၅၀

၂ ကိ�ကာကိ�လာဗ�း       ၄၀၀  ၁၀   ၄၀     ၄၄၀

၄ Down �ိ�ဆ့ ီ(၁ဖာကိ� ၄၀၀၀/၁ဝဗ�း)      ၄၀၀  ၁၀   ၄၀     ၄၄၀

၃ ယမ်ယမ်ေခါကဆ်ွဖဲာ    ၅,၀၀၀  ၁၀ ၅၀၀  ၅,၅၀၀

၅ ေကာ်ဖီမစ် ပါကငထ်�ပ်    ၂,၅၀၀  ၁၀ ၂၅၀  ၂,၇၅၀

၆ ��ငး်ဆတီစ်���း ပါကငထ်�ပ်   ၁,၀၀၀  ၁၀ ၁၀၀  ၁,၁၀၀

၇ အလီနဆ်ပ်ြပာမ�နထ်�ပ်       ၅၀၀  ၁၀   ၅၀     ၅၅၀

၈ Clear ေခါငး်ေလျာ်ရညအ်ထ�ပ်ေသး      ၅၀၀  ၁၀   ၅၀     ၅၅၀

၉ ပဲဆသီန ့ ်၁လတီာဗ�း    ၂,၇၀၀  ၁၀ ၂၇၀  ၂,၉၇၀

စဉ် ဝယေ်စျး ပမာဏအေ�ကာငး်အရာ
အေရအတကွ်

အေထေွထကွ�နက်ျစရိတ်

ေစျး��နး်
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သင်းး�န်းး�စာ	(၃)

ခေါ�ာင်းး�ခေါစျ�သတိးမာာတိး��င်းး�

၁။	ခေါ�ာင်းး�ခေါ��၊	အ�င်းး�နှာာင်း်း	အ�မာတိးအခေါ���ံသခေါ�ာတိ�ာ�	မိာတိးဆကား��င်းး�

ကို�န်းး�င်းး�တန်းးဖုိုး��(အ�င်းး�)ကိုု� များနှ်းးကိုန်းးများာတစီး��သရုှှုနှု�င်းးများသှ�လာင်းး ရေးစီး��ကို�ကိုးတ�င်းးသင်း်းရေးလ��းများာတသည််း ရေး��နှနု်းး�တ

ခ�ကိုု� သတးများတှးနှု�င်းးများည်းခြဖိုးစီးးသည်း။

(ပံို�-၂၀)	ခေါ�ာင်းး�ခေါ��၊	အ�င်းး�နှာာင်း်း	အ�မာတိးအခေါ���ံသခေါ�ာတိ�ာ�

(ပံို�-၂၁)	ကာ�န်းးပိုစစည်း�တိစး��၏	ခေါ�ာင်းး�ခေါစျ�တိ�ကားန်းည်း�

ေရာငး်ေစျး အရငး် အြမတ်

၁၀၀ (အရငး်      ၅၀%)

၁၀၀ (၁၀၀      ၅၀%)

၁၀၀ ၅၀

၁၅၀
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၂။	ခေါ�ာင်းး�ခေါစျ�သတိးမာာတိး��င်းး�န်းည်း�စန်းစး

ကို�န်းး�င်းး�တန်းးဖုိုး�� (အ�င်းး�) တ�င်းး အခြများတးပွားများ�ဏ �ည််းရေးပွားါင်းး�လု�ကိုးခြခင်းး�အ��ခြဖိုးင်း်း ရေး��င်းး�ရေးစီး��သတးများတှးခြခင်းး�ကိုု� 

ရေးခ်သည်း။

(ပံို�စ-ံ၁၆)	ခေါ�ာင်းး�ခေါစျ�သတိးမာာတိး��င်းး�

          

           

           

(ပံို�-၂၂)	ခေါ�ာင်းး�ခေါစျ�ကာိ�ဆန်းး�စစး��င်းး�

၁ ကသစ်ဦး ဘဥဲအာလ�းေ�ကာ်  ၅၅၀         ၅၁၀   ၂၇၅     ၈၂၅

စဉ် စ�စ�ေပါငး် က�နက်ျစရိတ် ေရာငး်ေစျးက�နပ်စ�ညး်
%

အြမတ်

ပမာဏ
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ခေါစျ�နှာနု်းး�ကာိ�	ဆန်းး�စစးသည််းအ�ါ	သတိ�ိပိုု�န်းး

l ရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း�၏ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတး (အ�င်းး�) ကိုု� များနှ်းးကိုန်းးတကုို�စီး�� န်း��လည်းသရုှှု����များည်း

l လ�ပွားးင်းန်းး�များ ှသတးများတှးလု�ကိုးသည််း ရေးစီး��နှနု်းး�သည်း ရေးစီး��ကို�ကိုးရှှု လ�ပွားးင်းန်းး�တကူို�န်းးပွားစီးစည်းတု�န်ှငှ်း်း ကို��ဟုများကုြိုကိုး�

စီး�� များခြဖိုးစီးးသင်း်းပွားါ။

l မုျားမုျားတု� ် ရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း�၏ ရေးစီး��နှနု်းး�ကိုု� ရေးဖိုး�ကိုးသည်းများ��� ရေးကို�န်းပွားးစီး�� ၀ယ်းယ်စူီး��သ့��နှု�င်းးရေးစီး�န်းးလည်း�

သတခုြပွားု�များည်း။

၃။	စ�စ�ခေါပိုါင်းး�အခေါ�ာင်းး�ပိုမာာဏ�မဲာာ	ကာ�န်းး�င်းး�တိန်းးဖိိုး��

�ည်း��ယ်း�ျကား

အရ့ုှုံး�အခြများတးတ�ကိုးခ�ကိုး��တ�င်းး စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�အရေး��င်းး�ပွားများ�ဏ�မဲျား ှကို�န်းး�င်းး�တန်းးဖုိုး��ကိုု� ရှှ�ရေးဖိုး�ရေးဖိုး�း��တးပြီးပွားး� အခြများတး 

ပွားများ�ဏကိုု� သရုှှု�န်းးခြဖိုးစီးးသည်း။

(ပံို�စ-ံ၁၇)	မာ�မာ�မာကာ�န်းးစံ�ဆိ�င်းး၏		ဇန်းးန်းဝါ�းလုအတိ�ကား	ကာ�န်းး�င်းး�တိန်းးဖိိုး���ာ�ိ�င်းးနှာနု်းး�အခေါပို်		

အခေါ���ံ၍	အရံုု�/	အ�မာတိးတိ�ကား�ျကား��င်းး�

ဝငေ်င/ွအေရာငး်
အရငး်

အြမတ်က�နရ်ငး်တနဖိ်�း
(ဝငေ်င ွ၆,၆၀၀၀,၀၀၀ x ၆၇% က�နရ်ငး်တနး်ဖိ�း)

အ�ကမ်းအြမတ်

အေထေွထကွ�နက်ျစရိတမ်ျား

အသားတငအ်ြမတ်

၆,၆၀၀,၀၀၀

ကျပ်

(၄,၄၂၂,၀၀၀)

၂,၁၇၈,၀၀၀

(၂၂၈,၀၀၀)

၁,၉၅၀,၀၀၀

မြမြမက�န်စံ�ဆိ�င၏် ဇန်နဝါရီလအတကွ ်

အ�� ံး/အြမတတ်ကွခ်ျကြ်ခငး်
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(ပံို�-၂၃)	အခေါ�ာင်းး�ပိုမာာဏ�မဲာာ	အ�င်းး�နှာာင်း်းအ�မာတိး

(ပံို�-၂၄)	အခေါ�ာင်းး�ပိုမာာဏ�မဲာာ	ကာ�န်းး�င်းး�တိန်းးဖိိုး��	%	တိ�ကား�ျကား��င်းး�
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သင်းး�န်းး�စာ	(၄)

��တိးကာ�န်းးပိုစစည်း�တိစး��၏	စ�စ�ခေါပိုါင်းး�တိန်းးဖိိုး��ကာိ�	တိ�ကား�ျကား��င်းး�	�ည်း��ယ်း�ျကား

ကို�န်းး��တးလ�ပွားးများ ု တစီးးလစီး� (သု� ်) တစီးးကြိုကိုမုျားးစီး�ကိုု�ရေးသ�းလည်း�ရေးကို�င်းး�၊ ဝန်းးရေးဆ�င်းးများလု�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�အတ�ကိုး 

ဝန်းးရေးဆ�င်းးများ ုတစီးးကြိုကိုမုျားး၏ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတးကိုု� တကုို�စီး��တ�ကိုးခ�ကိုးနှု�င်းး�န်းး ခြဖိုးစီးးသည်း။ ကို�န်းးကြုံကိုများး�တန်းးဖုိုး��၊ 

လ�ပွားးအ��ခနှငှ်း်း အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးတု�က်ိုု� စီး�ရေးပွားါင်းး����ခြခင်းး�သည်း စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းး��တးလ�ပွားးများစုီး�ုတး

ခြဖိုးစီးးသည်း။ 

(ပံို�-၂၅)	ကာ�န်းး��တိးလု�ပိုးင်းန်းး�တိ��၏	အဓိိကာပိုါ၀င်းးမုာစ�ိတိးမာျာ�		

(ပံို�-၂၆)	��တိးကာ�န်းးတိစး��၏စ�စ�ခေါပိုါင်းး�ကာ�န်းးကာျစ�ိတိး
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��တိးကာ�န်းးပိုစစည်း�တိ��၏	စ�စ�ခေါပိုါင်းး�ကာ�န်းးကာျစ�ိတိး

�ည်း��ယ်း�ျကား

��တးကို�န်းးပွားစီးစည်း�တစီးးခ�၏ တန်းးဖုိုး��တ�င်းး ကို�န်းးကြုံကိုများး�၊ လ�ပွားးအ��ခနှငှ်း်း အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးတု�က်ိုု� �ည််းသ�င်းး� 

တ�ကိုးခ�ကိုးပြီးပွားး� များနှ်းးကိုန်းးများာတသည််း တန်းးဖုိုး��တခ��ရှှုပ့ွား�ကိုု� သရုှှုန်း��လည်းရေးစီး�န်းးခြဖိုးစီးးသည်း။

      

(ပံို�စ-ံ၁၈)	မိာ��မိာ��န်းာန်းတိးသး�ခေါဖိုးျား�ည်းလု�ပိုးင်းန်းး�

ကာ�န်းး�ကာမား�	+	လု�ပိုးအာ��	+	အခေါ��ခေါ��ကာ�န်းးကာျစ�ိတိး	=	စ�စ�ခေါပိုါင်းး�ကာ�န်းးကာျစ�ိတိး

ထ�တက်�န်    -  နာနတသ်းီေဖျာ်ရည ်(0.5 Lt)

လစဉ်ထ�တလ်�ပ်မ�အေရအတကွ ် -  ၃,၀၀၀

က�န�်ကမ်းပါ၀ငမ်�

• နာနတသ်းီတစ်လံ�းတနဖိ်�း    ၁၀၀ ကျပ် ၁,၀၀၀ လံ�း 

• သ�ကား     ၅၀၀၀ကျပ် ၅ ပိသာ

• ပလကစ်တစ်ဗ�း-၀.၅ လတီာ ၅၀ ကျပ်  ၃,၀၀၀ ဗ�း

• ေရသန ့ဗ်�း (၂၀ လတီာ)ဗ�း   ၅၀၀ ကျပ် ၅၀ ဗ�း

အသံ�းြပ�ကရိယာများ၀ယရ်ငး်ေစျး

• အသးီ�ကတိေ်ြခစကတ်နဖိ်�း    ၅၀၀,၀၀၀  အသံ�းြပ�ကာလ  ၅��စ်

• ေရာေ��ာစကတ်နဖိ်�း   ၃၀၀,၀၀၀  အသံ�းြပ�ကာလ ၅��စ် 

• ကရိယာအေသးစားများတနဖိ်�း  ၂၀၀,၀၀၀  အသံ�းြပ�ကာလ ၃��စ်

လ�ပ်အားခ

• စက�ံ်�လ�ပ်သား    ၇၀,၀၀၀   ၅ ဦး

• မနေ်နဂျာ     ၁၀၀,၀၀၀ ၁ ဦး

အေထေွထကွ�နက်ျစရိတမ်ျား

• လ�ပ်စစ်မီတာခ    ၈၀,၀၀၀  ၁လ

• အလ�ပ်�ံ�င�ားခ    ၁၀၀,၀၀၀ ၁လ

• ေရမီတာခ    ၂၀,၀၀၀  ၁လ

• ဆ ီ     ၂,၀၀၀  ၅�ကမ်ိ

• လ�ပ်ငနး်မ�တပံ်�တငခ်   ၁၀၀၀၀၀ ၁�ကမ်ိ
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တိ�ကား�ျကားမာည််း	အဆင်း်း	(၇)	ဆင်း်း

��တးကို�န်းးပွားစီးစည်း�တစီးးခ�၏ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတးကိုု� စီးန်းစီးးတကို� တ�ကိုးခ�ကိုးရေး��များတှးသည််း န်းည်း�စီးန်းစီးးကိုု� သရုှှု

န်း��လည်းရေးစီး�န်းး ခြဖိုးစီးးသည်း။ 

(၁)  ကို�န်းးပွားစီးစည်း���တးလ�ပွားးများည််း အရေး�အတ�ကိုးနှငှ်း်း အခ�ုန်းးကို�လ

(၂)  အသ့��ခြပွားု�များည််း ကို�န်းးကြုံကိုများး�တန်းးဖုိုး��များ���ကိုု� တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�

(၃) ကို�န်းး��တးလ�ပွားး��တ�င်းး အသ့��ခြပွားုများည််းစီးကိုးပွားစီးစည်း�ကို�ုယ်�တန်းးဆ�ပွားလ�များ���၏ တန်းးဖုိုး��ကိုု� 

 တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�

(၄) လ�ပွားးအ��ခ တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�

(၅) ကို�န်းး��တးလ�ပွားးများနုှငှ်း်း များသကိုးဆု�င်းးသည််း အခြခ��ရေးသ� အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးများ��� တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�

(၆) တစီးးလစီး�စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတးကိုု�တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�

(၇) ကို�န်းးပွားစီးစည်း�တစီးးခ�၏ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတးကိုု� တ�ကိုးခ�ကိုးခြခင်းး�

(ပံို�စ-ံ၁၉)	��တိးကာ�န်းးပိုစစည်း�တိစး��၏	စ�စ�ခေါပိုါင်းး�ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးကာိ�	တိ�ကား�ျကား��င်းး�ကာဒ်း�ပိုာ�

��တးကို�န်းးပွားစီးစည်း�အများည်း - Pineapple Juice (0.5 Lt)  လစီးဉ်��တးလ�ပွားးများအုရေး�အတ�ကိုး - ၃,၀၀၀

(ပံို�စ-ံ၁၉(ကာ))	ကာ�န်းး�ကာမား�တိန်းးဖိိုး��တိ�ကား�ျကား��င်းး�

    

၁ နာနတသ်းီ           ၁၀၀၀   ၁၀၀             ၁၀၀,၀၀၀

၂ သ�ကား                 ၅                ၅၀၀၀                ၂၅,၀၀၀ 

၄ ေရသန ့ဗ်�း (၂၀ လတီာ)             ၅၀                   ၅၀၀                ၂၅,၀၀၀ 

        စ�စ�ေပါငး်                 ၃၀၀,၀၀၀

၃ ပလကစ်တစ်ဗ�း-၀.၅ လတီာ        ၃၀၀၀     ၅၀                            ၁၅၀,၀၀၀ 

စဉ် ပမာဏက�န်�ကမ်းများ အေရအတကွ် ေစျး��န်း
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(ပံို�စ-ံ၁၉(�))	စကားပိုစစည်း�ကာ�ိယ်ာတိန်းးဆာပိုလုာမာျာ�၏	တိန်းးဖိိုး��ကာိ�	တိ�ကား�ျကား��င်းး�

    

(ပံို�စ-ံ၁၉(ဂ))	လု�ပိုးအာ��တိ�ကား�ျကား��င်းး�

(ပံို�စ-ံ၁၉(ဃ))	အခေါ��ခေါ��ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးမာျာ�	တိ�ကား�ျကား��င်းး�

၁ အသးီ�ကတိေ်ြခစက ်         ၅၀၀,၀၀၀   ၆၀     ၈,၃၃၃ 

၂ ေရာေ��ာစက ်         ၃၀၀,၀၀၀   ၆၀    ၅,၀၀၀

                   စ�စ�ေပါငး်  ၁၈,၈၈၉

၃ ကရိယာအေသးစားများ        ၂၀၀,၀၀၀   ၃၆    ၅,၅၅၆ 

စဉ် ပမာဏအမျိ�းအစား ၀ယေ်ဈး စ�စ�ေပါငး်အသံ�းြပ�ကာလ

၁ စက�ံ်�လ�ပ်သား    ၅     ၇၀၀၀၀              ၃၅၀,၀၀၀ 

၂ မနေ်နဂျာ     ၁  ၁၀၀၀၀၀                  ၁၀၀,၀၀၀ 

        စ�စ�ေပါငး်   ၄၅၀,၀၀၀

စဉ်  ပမာဏ လ�ပ်သားအမျိ�းအစား ဦးေရ (တစလ်စာ)လခ

၁ လ�ပ်စစ်မီတာခ    ၁     ၈၀,၀၀၀     ၈၀,၀၀၀ 

၂ အလ�ပ်�ံ�င�ားခ    ၁  ၁၀၀,၀၀၀   ၁၀၀,၀၀၀ 

၄ ဆ ီ     ၅       ၂,၀၀၀                     ၁၀,၀၀၀ 

၅ လ�ပ်ငနး်မ�တပံ်�တငခ်    ၁  ၁၀၀,၀၀၀     ၁၀,၀၀၀ 

        စ�စ�ေပါငး်                 ၃၁၀,၀၀၀ 

         က�နပ်စ�ညး်တစ်ခ�၏ စ�စ�ေပါငး်က�နက်ျစရိတ ်            ၃၆၀ 

       စ�စ�ေပါငး်က�နက်ျစရိတ ်  ၁,၀၇၈,၈၈၉ 

၃ ေရမီတာခ     ၁     ၂၀,၀၀၀                      ၂၀,၀၀၀

စဉ် ပမာဏအေ�ကာငး်အရာ အေရအတကွ် ေစျး��န်း
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အဆင်း်း-၁		ကာ�န်းးပိုစစည်း���တိးလု�ပိုးမာည််း	အခေါ�အတိ�ကားနှာာင်း်း	အ�ျိန်းးကာာလု	

(ကို) တစီးးလအတ�င်းး� ရေးဖိုး��း�ည်းဗူျူ�အရေး�အတ�ကိုးရေးပွားါင်းး� များည်းများာခန်းးက်ိုု� ��တးလ�ပွားးများည်းန်းည်း�။

(ခ) ခန်းးမ်ျားနှ်းး�တစီးးလစီး���တးလ�ပွားးများည််း အရေး�အတ�ကိုးကိုု� ရေး��များတှးပွားါ။

အဆင်း်း-၂		အသံ���ပိုု�မာည််း	ကာ�န်းး�ကာမား�တိန်းးဖိိုး��မာျာ�ကာိ�	တိ�ကား�ျကား��င်းး�	

(ကို) အသ့��ခြပွားုများည််း ကို�န်းးကြုံကိုများး�ပွားစီးစည်း�အများည်းများ���ကိုု� စီး��င်းး� ခ�များတှးပွားါ။

(ခ) အသ့��ခြပွားုများည််း ကို�န်းးကြုံကိုများး�ပွားစီးစည်း�အရေး�အတ�ကိုးကိုု� စီးဉ်�စီး��ပွားါ။ ဥပွားများ�- ဗူျူ�အရေး�အတ�ကိုးရေးပွားါင်းး�    

      ၁၀၀၀၊ န်း�န်းတးသး� အလ့�� (၁၀၀)၊ သကြုံကို�� (၃)ပုွားသ�၊ ရေး� (၁၀)လးတ�

(ဂ) အသ့��ခြပွားုများည််း ကို�န်းးကြုံကိုများး�ပွားစီးစည်း�အရေး�အတ�ကိုးနှငှ်း်း ဝယ်းရေးစီး��ကိုု� ရေးခြမှျား�ကိုးပွားါ။

အဆင်း်း-၃	ကာ�န်းး��တိးလု�ပိုး�ာတိ�င်းး	အသံ���ပိုုကာ�ိယ်ာတိိ�၏်	တိန်းးဖိိုး��ကာိ�	တိ�ကား�ျကား��င်းး�	

(ကို) အသ့��ခြပွားုများည််း စီးကိုးပွားစီးစည်း�နှငှ်း်းကို�ုယ်�တန်းးဆ�ပွားလ�အများည်းများ���ကိုု�စီး��င်းး�ရေး��များတှးပွားါ။

(ခ) အသ့��ခြပွားုများည််း စီးကိုးပွားစီးစည်း�ကို�ုယ်�၏ ဝယ်းရေးစီး��ကိုု� ရေး��များတှးပွားါ။

(ဂ) စီးကိုးပွားစီးစည်း�နှငှ်း်း ကို�ုယ်�တန်းးဆ�ပွားလ�တု�က်ိုု� အသ့��ခြပွားုနှု�င်းးများည််း လအရေး�အတ�ကိုးကိုု� ခန်းးမ်ျားနှ်းး�ပွားါ။ 

       ဥပွားများ� - ပွားါကိုင်းးပုွားတးစီးကိုးကိုု�  ၃နှစှီးးသ့��များည်းဆု�လာင်းး လရေးပွားါင်းး� ၃၆ လ (၁၂လ*၃နှစှီးး) ဟု� များနှ်းး�ပွားါ သည်း။

(ဃ) ဝယ်းရေးစီး��ကိုု� အသ့��ခြပွားုနှု�င်းးများည််း လအရေး�အတ�ကိုးခြဖိုးင်း်း စီး��ပွားါ။ ( အပုွား�င်းး�-ခကိုု� အပုွား�င်းး�-ဂ ခြဖိုးင်း်းစီး��ပွားါ)

အဆင်း်း-၄	လု�ပိုးအာ��တိ�ကား�ျကား��င်းး�	

(ကို) အလ�ပွားးသများ��အများ�ုု�အစီး��အများည်းများ���ကိုု� ရေး��များတှးပွားါ။ 

(ခ) အလ�ပွားးသများ��အများ�ုု�အစီး��တု�၏် ဦး�ရေး�ကိုု� ရေး��များတှးပွားါ။ 

(ဂ) အလ�ပွားးသများ��အများ�ုု�အစီး��တု�သ်ကိုးဆု�င်းး�� တစီးးလစီး�လ�ပွားးအ��ခကိုု�ရေး��များတှးပွားါ။

(ဃ) လ�ပွားးအ��ခနှငှ်း်း ဦး�ရေး�ကိုု� ရေးခြမှျား�ကိုးပွားါ။ (ခ နှငှ်း်း ဂ ကိုု�ရေးခြမှျား�ကိုးပွားါ)

အဆင်း်း-၅	ကာ�န်းး��တိးလု�ပိုးမုာနှာာင်း်း	မာသကားဆိ�င်းးသည််း	အ��ာ�ခေါသာ	အခေါ��ခေါ��ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးမာျာ�	

(ကို) အရေးကြုံကို�င်းး�အ��တ�င်းး ကို�န်းး��တးလ�ပွားးများနုှငှ်း်းများသကိုးဆု�င်းးသည််း ကို�န်းးကို�စီး�ုတးအများည်းများ���အ��လ့��ကိုု�    

စီး��င်းး�ခ�များတှးပွားါ။

(ခ) တစီးးလစီး�ရေးပွား��သည််းစီး�ုတးများ���ကိုု��ည််းပွားါ။ 

(ဂ) အရေး�အတ�ကိုးတ�င်းး တစီးးလစီး�/အကြိုကိုမုျားးအရေး�အတ�ကိုးစီးသည်းခြဖိုးင်း်း ကို�န်းးကို�စီး�ုတးလပုွားးရှှ��များမုျား���

�ည််းပွားါ။

(ဃ) အရေး�အတ�ကိုးနှငှ်း်းနှနု်းး�ကိုု� ရေးခြမှျား�ကိုးပွားါ။
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အဆင်း်း-၆	တိစးလုစာ	စ�စ�ခေါပိုါင်းး�ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးကာိ�	တိ�ကား�ျကား��င်းး�	

အဆင်း်း (၂)များ ှ (၅) အ� ု ကို�န်းးကို�စီး�ုတးအများ�ုု�စီး��အသး�သး�များ ှ စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတးတန်းးဖုိုး��များ���ကိုု� 

စီး�ရေးပွားါင်းး�ရေးပွား�ပြီးပွားး� ဇူးယ်��ကို�ကိုး�ရဲှှု စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတးတ�င်းးရေး��များတှးပွားါ။

အဆင်း်း-၇	ကာ�န်းးပိုစစည်း�တိစး��၏	စ�စ�ခေါပိုါင်းး�ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးကာိ�	တိ�ကား�ျကား��င်းး�	

စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကို�စီး�ုတးကိုု� လစီးဉ်ခန်းးများနှ်းး���တးလ�ပွားးများည််း ကို�န်းးပွားစီးစည်း�အရေး�အတ�ကိုးခြဖိုးင်း်း စီး��ပွားါ။ 

(အဆင်းး-၆ကိုု� အဆင်း်း-၁ ခြဖိုးင်း်းစီး��ပွားါ)
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အနှာာစး�ျုပိုး��င်းး�

လုကားလုး/လုကားကာာ�	ကာ�န်းးပိုစစည်း�စ�ိတိး	တိ�ကား�ျကားမုာနှာာင်း်း	ကာ�ာ��ာ��ျကား

�ပိုးတိိ��သမိာာတိးစ�ာမာျာ�

��တးကို�န်းးတများ�ုု��ကိုး ပုွား�လာင်းးများည်းကိုဲသ်ု�တ်�ကိုးများည်းန်းည်း� (Multi Product)

• အရေးခြခခန့ှနု်းး�ခြဖိုးင်း်း ��တးကို�န်းးများ���၏ တန်းးဖုိုး��ကိုု� တ�ကိုးခ�ကိုးနှု�င်းးပွားါသည်း။

• အများ�ုု�အစီး��များတသူည််း ��တးကို�န်းးတု�၏် ကို�န်းးကြုံကိုများး�တန်းးဖုိုး��များ���ကိုု� စီး�ရေးပွားါင်းး�ပွားါ။

• ဉပွားများ� (0.5 Lt)ရေးဖိုး��း�ည်းဗူျူ�နှငှ်း်း (1Lt) ရေးဖိုး��း�ည်းဗူျူ�တု�၏် ကို�န်းးကြုံကိုများး�တန်းးဖုိုး��များ���ကိုု� ရေးပွားါင်းး�ပွားါ။

• ကို�န်းးကြုံကိုများး�များဟု�တးသည််း အခြခ��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးအ��လ့��ကိုု� ရေးပွားါင်းး�ပွားါ။

• ယ်ခင်းးသင်းးခန်းး�စီး�များ���များ ှနှနု်းး�အရေးခြခခသ့ရေး��တ���ကိုု� အများတှး�ပွားါ။

  

  နှနု်းး� = လစီးဉ်ကို�န်းး��တးလ�ပွားးများနုှငှ်း်း များသကိုးဆု�င်းးရေးသ� ကို�န်းးကို�စီး�ုတးများ��� (အဆင်း်း ၃+၄+၅)   

            လစီးဉ်စီး�စီး�ရေးပွားါင်းး�ကို�န်းးကြုံကိုများး�တန်းးဖုိုး��များ��� 

                                ၇၇၈,၈၈၉

                 =       _________________   

                         ၃၀၀,၀၀၀+၆၀၀,၀၀၀

       =          ၀.၈၇%

လကလ်-ီလကက်ားလ�ပ်ငန်း
(က�န်ေချာ)

က�န်ထ�တလ်�ပ်မ�လ�ပ်ငန်း
(ထ�တက်�န်)

ေရာငး်က�နပ်စ�ညး်တိ�၏့ ၀ယရ်ငး်ေစျးကိ� 
အ၀ယေ်ဘာကခ်ျာမ� သ�ိိ�ငြ်ခငး်။

အမျိ�းအစားမတ�ညသီည့ ်ေရာငး်က�နမ်ျား��ိ�ိ�င်

အေြခခ�ံ�နး်ြဖင့ ်��ာေဖွထည့သ်ငွး်

ထ�တက်�နတ်ခ�ြဖစ်လာဖိ� ့ က�န�်ကမ်းများကိ� ကိ�ယတ်ိ�င ်
ေရးမ�တတ်ကွခ်ျကရ်ြခငး်။

အမျိ�းအစားမတ�ညသီည့ ်ထ�တက်�နမ်ျား��ိ�ိ�င်

အေြခခ�ံ�နး်ြဖင့ ်��ာေဖွထည့သ်ငွး်
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(ပံို�စ-ံ၂၀(ကာ))	��တိးကာ�န်းးပိုစစည်း�တိစး��၏	စ�စ�ခေါပိုါင်းး�ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးကာိ�	တိ�ကား�ျကား��င်းး�

��တးကို�န်းးပွားစီးစည်း�အများည်း - Pineapple Juice 		(0.5	Lt)	 လစီးဉ်��တးလ�ပွားးများအုရေး�အတ�ကိုး - ၃,၀၀၀

အဆင်း်း	၁-ကာ�န်းး�ကာမား�တိန်းးဖိိုး��တိ�ကား�ျကား��င်းး�

(ပံို�စ-ံ၂၀(�))	��တိးကာ�န်းးပိုစစည်း�တိစး��၏	စ�စ�ခေါပိုါင်းး�ကာ�န်းးကာျစ�ိတိးကာိ�	တိ�ကား�ျကား��င်းး�

��တးကို�န်းးပွားစီးစည်း�အများည်း - Pineapple Juice 	(1	Lt)	    လစီးဉ်��တးလ�ပွားးများအုရေး�အတ�ကိုး - ၃,၀၀၀           

အဆင်း်း	၁-ကာ�န်းး�ကာမား�တိန်းးဖိိုး��တိ�ကား�ျကား��င်းး�

၁ နာနတသ်းီ     ၁၀၀၀    ၁၀၀   ၁၀၀,၀၀၀

၂ သ�ကား         ၅  ၅၀၀၀      ၂၅,၀၀၀ 

၄ ေရသန ့ဗ်�း (၂၀ လတီာ)     ၅၀     ၅၀၀      ၂၅,၀၀၀ 

        စ�စ�ေပါငး်                 ၃၀၀,၀၀၀ 

                 ��နး်            ၀.၈၇

      က�နပ်စ�ညး်တစ်ခ�၏ က�နက်ျစရိတ ်             ၁၀၀

        က�နပ်စ�ညး်တစ်ခ�၏ စ�စ�ေပါငး်က�နက်ျစရိတ ်             ၁၈၇

             အြခားက�နက်ျစရိတပ်မာဏ               ၈၇

၃ ပလကစ်တစ်ဗ�း-၀.၅ လတီာ                ၃၀၀၀      ၅၀                  ၁၅၀,၀၀၀ 

စဉ် ပမာဏအေ�ကာငး်အရာ အေရအတကွ် ေစျး��န်း

၁ နာနတသ်းီ     ၂၀၀၀    ၁၀၀   ၂၀၀,၀၀၀

၂ သ�ကား        ၁၀  ၅၀၀၀     ၅၀,၀၀၀ 

၄ ေရသန ့ဗ်�း (၂၀ လတီာ)    ၁၀၀     ၅၀၀     ၅၀,၀၀၀ 

        စ�စ�ေပါငး်                 ၆၀၀,၀၀၀ 

                 ��နး်            ၀.၈၇

      က�နပ်စ�ညး်တစ်ခ�၏ က�နက်ျစရိတ ်             ၂၀၀

        က�နပ်စ�ညး်တစ်ခ�၏ စ�စ�ေပါငး်က�နက်ျစရိတ ်             ၃၇၃

             အြခားက�နက်ျစရိတပ်မာဏ             ၁၇၃

၃ ပလကစ်တစ်ဗ�း-၀.၅ လတီာ                ၃၀၀၀     ၁၀၀                  ၃၀၀,၀၀၀ 

စဉ် ပမာဏအေ�ကာငး်အရာ အေရအတကွ် ေစျး��န်း
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�ပိုးတိိ��သမိာာတိးစ�ာမာျာ�

လု�ပိုးင်းန်းး�၏	ပိို�င်းးဆိ�င်းးမုာစာ�င်းး�

�ည်း��ယ်း�ျကား

စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�၏ �ရုေးတ��ကိုု�င်းးတ�ယ်းနှု�င်းးရေးသ� ပ့ွား�ရေးသပုွား�င်းးဆု�င်းးများမုျား���၏တန်းးဖုိုး��ကိုု� စီးန်းစီးးတကို�များတှးတများး� 

တင်းးပြီးပွားး� လကိုးရှှုတန်းးဖုိုး��အတု�င်းး�များာတစီး��သရုှှုန်း��လည်းနှု�င်းးရေးစီး�န်းးခြဖိုးစီးးသည်း။

ပံို�ခေါသပိို�င်းးဆိ�င်းးမုာစာ�င်းး�ဆိ�သည်းမာာာ	အ�ယ်းန်းည်း�

�ရုေးတ��ကိုု�င်းးတ�ယ်းနှု�င်းးပြီးပွားး� အန်းည်း�ဆ့��အသ့��ခြပွားုနှု�င်းးသည််းသကိုးတများး� (၁)နှငှ်း်း အ�ကိုးရှှုရေးသ� လ�ပွားးင်းန်းး�ပုွား�င်းးပွားစီးစည်း�

များ��� ကိုု�စီး��င်းး�ရေး��သ�င်းး�များတှးတများး�တင်းးခြခင်းး�ခြဖိုးစီးးသည်း။ လ�ပွားးင်းန်းး��ပွားးတည်းလည်းပွားတးနှု�င်းးများ ု(သု� ်) များတည်းများအုတ�ကိုး

�ည်း��ယ်း ပြီးပွားး��င်းး�နှှး�ခြမှျားုပွားးနှှ ့����ရေးသ�ပွားစီးစည်း�များ���ခြဖိုးစီးး�ပွားါများည်း။  (ဥပွားများ� - လ�ပွားးင်းန်းး�သ့��ရေးများ�းရေးတ�းဆု�င်းးကိုယ်း၊ ပွားါ

ကိုင်းးပုွားတးစီးကိုး၊ အသး�ကြိုကိုတုးရေးခ�စီးကိုး၊ လ�ပွားးင်းန်းး�ပုွား�င်းးအရေးဆ�ကိုးအဦး� စီးသည်းတု� ်ခြဖိုးစီးးသည်း)

မာာတိး�ျကား

ရေး��င်းး�ကို�န်းးပွားစီးစည်း�များ���သည်း လ�ပွားးင်းန်းး�၏ပ့ွား�ရေးသပုွား�င်းးဆု�င်းးများပုွားစီးစည်း�များဟု�တးပွားါ။ အ�ယ်းရေးကြုံကို�င်း်းဆု�ရေးသ�း  ၄င်းး�တု� ်

အ��ရေး��င်းး�ခ� �န်းး�ည်း��ယ်းပြီးပွားး�ဝယ်းယ်�ူ��ခြခင်းး�ရေးကြုံကို�င်း်းခြဖိုးစီးးသည်း။

တိန်းးဖိိုး��ခေါလုျာက်ာျ��င်းး�ဆိ�တိာ�ာလု	ဲ?	

လ�ပွားးင်းန်းး�ပုွား�င်းးရေးခြများများလှ� ဲ (ရေး�� �) အခြခ��ရေးသ� ပုွား�င်းးဆု�င်းးများပုွားစီးစည်း�များ���သည်း အခ�ုန်းးကို�လကြုံကို�ခြများင်း်းလ�သည်းနှငှ်း်းအတ ူ

များ�ူင်းး�တန်းးဖုိုး�� များ���သည်းလည်း� တရေးခြဖိုး�ရေးခြဖိုး�ရေးလ��က်ို�လ�တတးပွားါသည်း။ 

(ပံို�-၂၇)	တိန်းး�ဖိိုး��ခေါလုျာက်ာျ��င်းး�
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တိန်းးဖိိုး��ခေါလုျာက်ာျသ�ာ�သည််း	ပိုမာာဏသည်း	လု�ပိုးင်းန်းး�အတိ�ကားဆံ��ရံုု�မုာလုာ�	?

လ�ပွားးင်းန်းး�ပုွား�င်းးဆု�င်းးများပုွားစီးစည်း�တု�အ်��စီးတင်းးဝယ်းယ်စူီးဉ်များ ှ လကိုးရှှုအခ�ုန်းးအ� ု အသ့��ခြပွားုလု�ကိုးရေးသ�ကို�လအတ�င်းး� 

ရေးလ��က်ို� သ���ရေးသ�ပွားများ�ဏသည်း စီးး�ပွား���ရေး��လ�ပွားးင်းန်းး�တစီးးခ�၏ အရေး��ရေး��ကို�န်းးကို�စီး�ုတးအများ�ုု�အစီး��တစီးးခ� 

ခြဖိုးစီးးပွားါသည်း။

(ပံို�စ-ံ၂၁)	ပိို�င်းးဆိ�င်းးမုာနှာာင်း်း	တိန်းးဖိိုး��ခေါလုျာစ်ာ�င်းး�	(၃၁/၁၂/၂၀၁၉	ခေါန်းအ်�)ိ

၁ Jakuar 
ဆိ�ငက်ယ်

၁၅/၁၁/၂၀၁၇ ၃၀၀,၀၀၀ ၃၆ ၈,၃၃၃ ၂၄ ၂၀၀,၀၀၀ ၁၀၀,၀၀၀

၂ မီးစက် ၀၁/၀၁/၂၀၁၉ ၁၀၀,၀၀၀
၂၄ ၄,၁၆၇ ၁၂ ၅၀,၀၀၀ ၅၀,၀၀၀

စ�စ�ေပါငး် ၄၀၀,၀၀၀ စ�စ�ေပါငး် ၁၅၀,၀၀၀

အေ�ကာငး်အရာ

စဉ် အမည် ဝယေ်စျးဝယယ်�ေသာ 
ေနစ့ွဲ

အသံ�းြပ��ိ�ငေ်သာ
ကာလ
(လ)

အသံ�းြပ�
�ပီး ကာလ 

(လ)

စ�စ�ေပါငး် 
တန်ဖိ�းေလျာ့

လစဉ် 
တန်ဖိ�း
ေလျာ ့

ပမာဏ

အေ�ကာငး်အရာ

လက�်�ိ

တန်းဖိ�း






