درېیم څپرکی:
رویا خپلې مايل چارې ارزوي

لړلیک
 .1رسيزه
 .2د لګښتونو محاسبه
الف :د توکو لګښت
ب :د کارکوونکي لګښت
د :پټ لګښت
ج :د لګښتونو مجموعه

 .3ګټه
الف :په لګښتونو بدلونونه ستاسې پر ګټې څه ډول اغېز ښندي؟
ب :د لګښتونو د کمولو لهالرې د ګټې د کچې زیاتوالی.

 .4د بیو ټاکل
 .5پر هټۍوالو او پېرېدونکو له پلورنو څخه ترالسه شوې ګټه او د بیې اېښودل
 .6د روزونکي یا ټرېرن یاددښتونه :مترینونه
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د دې څپرکي په پای کې به تاسې لهالندې مسایلو رسه بلد شئ:
– پر لګښتونو د پوهېدلو ارزښت.
– خپل لګښتونه باید څه ډول محاسبه کړئ؟
– خپله ګټه باید څه ډول محاسبه کړئ؟
– د لګښتونو په کمولو رسه خپله ګټه څه ډول زیاته کړئ؟
– د خپلو محصوالتو بیه باید څه ډول وټاکئ.
– پر پېرېدونکو په مستقیمه توګه او پر هټۍوالو د محصوالتو پلورنې ترمنځ څه توپیر شته؟
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 .1رسيزه
رويا له دې امله خوشحاله ده ،چې هټۍ وال له لومړنۍ سپارښتنې څخه خوښ دی .رویا کور ته
د ستنېدو پر مهال کارکوونکې ته د حقالزحمې ورکولو لپاره نوموړي کور ته ځي.
کله چې رویا خپل کور ته رسېږي ،نو د آمنې هغه پور؛ چې د توکو د پېرلو او د تولید پروسې
همغږۍ لپاره یې ترې اخیستی وې په ویاړ رسه ورکوي .همدا راز د يوه يخن په بدل کې ترالسه کړې
پيسې يوې خواته ږدي .آمنه رويا ته الرښوونه کوی ،چې د توليدوونکي د حق الزحمې په اندازه
پيسې خپل ځانته هم وسپموي.

رویا هغه پور چې له آمنه جانې څخه یې ترالسه کړی و ،بېرته یې ورکوي.
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رویا خپلې نغدې پیسې شمېري .نوموړې يوازې د  ۲۰۶افغانیو درلودلو له امله حیرانه ده.

رویا د  ۲۰۶افغانیو درلودلو له امله حیرانه ده.

87

 .2خپل لګښتونه محاسبه کړئ
رویا پرېکړه کوي ،چې خپل ټول لګښتونه وليکي ،څو معلومه يش چې ولې  ۲۰۶افغانۍ ورته
پاتې دي .نوموړې د خپلو توکو لګښت د تولیدوونکې له حقالزحمې څخه جال کوي.
(الف) د توکو لګښت:
رویا په لومړي ګام کې د کميس او پرتوګ يخن په جوړولو کې د کارول شويو لست برابروي او بيا هر
توکی ثبتوي .د هټۍ وال له خوا د ورکړل شوي ټوکر لګښت نه لري .د لګښت د محاسبې په برخه
کې شفیق له رویا رسه مرسته کوي:
د تار لګښت = په هر یخن کې د تار لګښت × د یخنونو شمېر
=  ۲ × ۴۵یخنه
=  ۹۰افغانۍ
د بکروم لګښت  ۱۰افغانۍ ،د ستنې لګښت  ۶افغانۍ ،تباشیر  ۲افغانۍ او د بستهبندۍ لپاره د
سلوفان کاغذ لګښت  ۶افغانۍ دي .رویا دغه ټول لګښتونه رسه جمع کوي ،څو د لګښت مجموعه،
چې  ۱۱۴افغانۍ کېږي ترالسه کړي.
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۱

رویا د توکو لګښت محاسبه کوي
د هر یخن لګښت (افغانۍ)

د اړتیا وړ توکي

ټوک
تار

0

د یخنونو شمېر

45

بکروم

2

5

ستنه

1

تباشیر

له سلوفان کاغذ څخه د بستهبندۍ
کڅوړې

57

مجموع

۱۰

2

۶

2

2

۲

2

۲

۳

* په یاد ولرئ ،چې د ټوکر لګښت صفر دی؛ ځکه د هټۍوال لهخوا چمتو کېږي.

د توکو لګښت محاسبه کړئ.

۱

د خپل محصول جوړولو او بستهبندۍ لپاره د اړتيا وړ ټول توکي او وسايل لست
کړئ.

۲

د هر محصول لپاره د توکو لګښت محاسبه کړئ.

۳

د هغو محصوالتو شمېر ثبت کړئ ،چې سپارښتنه یې شوې ده.

۴

د یوه محصول جوړولو لپاره د الزمو توکو لګښت د هغه محصول له شمېر رسه رضب
کړئ ،چې سپارښتنه یې شوې ده
د توکو لګښت

۴

= د هر محصول لپاره لګښت
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۲

 Xد محصول شمېر

۳

۰

90

2

3
3

2

د توکو مجموعي لګښت (افغانۍ)

۶

۱۱۴

۴
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(ب) د کاري ځواک لګښت
وروسته رویا خپل تولیدوونکې ته ورکړې پيسې ثبتوي .نوموړې تولیدونکې ته د هر یخن لپاره ۴۰۰
افغانۍ ورکړي دي:
د کار لګښت = د هر یخن لپاره ورکړل شوې پیسې × د یخنونو شمېر
=  ۴۰۰افغانۍ × ۱
=  ۴۰۰افغانۍ
رویا همدغه اندازه پیسې ځان ته هم جال کوي.

۱

د اړتیا وړ کارکوونکو شمېر
رویا

تولیدوونکی

مجموع

۲

د هر یخن بیه (افغانۍ)

۳

۴

د یخنونو شمېر

400

400

400

90

1

1

2

د هر یوه یخن لپاره د کارکوونکي د
لګښت ټولګه

۴۰۰

400

5 ۸۰۰
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د کار لګښت محاسبه کړئ
 .1د خپل تولیدوونکو لست جوړ کړئ

۱

 .2د هر تولیدوونکي لپاره خپل لګښت محاسبه کړئ
لپاره دوه اصيل تګالرې موجودې دي:

۴

= تولیدوونکو ته د پیسو ورکړې

۴

= د هرې برخې لپاره د پیسو ورکړه

د هرې برخې پر وړاندې د پیسو ورکړه (کاري لګښت)
 X ۳د برخو شمېر ۳
یا
پر ساعت یا ورځنۍ توګه (کاري لګښت = پر ساعت حقالزحمه × د ساعتونو شمېر).
 .3د هر تولیدوونکي لګښت جمع کړئ ،څو د خپل کار لګښت ترالسه کړئ

۳

.

رویا د خپلو توکو لګښت د کار له لګښت رسه جمع کوي ،څو د لګښت مجموعه ،چې  ۴۱۴افغانۍ
کېږي ترالسه کړي.
د لګښتونو مجموعه = د توکو لګښت  +د کار لګښت
=  ۱۱۴افغانۍ  ۸۰۰ +افغانۍ
=  ۹۱۴افغانۍ
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(ت) پټ لګښتونه
رویا محاسبه کوي که د کمیس او پرتوګ یخن جوړولو لپاره  ۹۱۴افغانۍ ولګوي ،نو باید د هټۍ وال
له خوا ورکړل شويو  ۱۲۰۰افغانیو څخه  ۲۸۶افغانۍ ولري .نوموړې نه پوهېږي ،چې ولې یوازې
 ۲۰۶افغانۍ ورته پاتې دي.
پالر یې ترې پوښتي ،چې ښايي ځينې پیسې د پالن جوړونې او همغږۍ په برخه کې لګويل
وي .د رویا پالر نوموړې ته وايي ،ځینې وختونه پټ لګښتونه هم شته دي؛ چې په مستقیمه توګه
د محصول د تولید له کار رسه تړاو نهلري ،لکه د مبایل کرېډټ یا د ټکيس کرایه ،چې تاسې یې
همغږي کولو او د سپارښتنې سپارلو په برخه کې کاروئ .که تاسې دغه لګښتونه هېر کړئ ،نو
ښايي ټاکل شوې بیې ستاسې له لګښتونو څخه کم يش او د سپارښنتنې له منلو رسه به يو شمېر
پيسې له السه ورکړئ او زیان وکړئ.

پټ لګښتونه
– هغه لګښتونه ،چې تاسې د سپارښتنې پر بیې د هوکړې پر مهال پرې فکر نهدی کړی.
– هغه لګښتونه ،چې تاسې د توکو او کارګر د لګښتونو رسبېره د محصول جوړولو لپاره
کاروئ.
– د سپارښتنې د همغږۍ لګښتونه
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رویا رايادوي ،چې د تولېدوونکې او هټۍ وال ته د زنګ وهلو او له خپل خاوند رسه د خپلو ورځني
کاري پالنونو رشيکولو لپاره د مبایل یو کرېډټ کارت اخیستی و .پر دې رسبېره رویا د عرضه کوونکو له
کاري ځای څخه د لیدنې او د کمیس او پرتوګ پلورنې هټۍ ته د تګ لپاره ترې استفاده کړې ده.
رویا د خپلو پټو لګښتونو یو لست جوړوي .نوموړې دغه ټول لګښتونه رسه جمع کوي ،څو د
لګښتونو مجموعه ،چې  ۸۰افغانۍ کېږي ترالسه کړي.

(ت) پټ لګښتونه
د پټو توکو لګښتونه

د مبایل کرېډټ کارټ

د پټو لګښتونو مجموعه (افغانۍ)

د ميل بس کرایه

50
30

80

د پټو لګښټونو مجموعه

 50افغانۍ
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(د) د لګښتونو مجموعه
رویا د خپلو توکو ،کارګر او پټ لګښت جمع کوي ،څو د لګښتونو ټولګه ،چې  ۹۹۴کېږي ترالسه کړي.
نوموړې فکر کوه ،چې د سپارښتنې چمتو کولو لپاره د لګولو پيسو مجموعه له  ۹۱۴افغانیو څخه
ډېر دي.
د لګښتونو مجموعه = د توکو لګښت  +د کارګر لګښتونه  +پټ لګښتونه
=  ۱۱۴افغانۍ  ۸۰۰ +افغانۍ  ۸۰ +افغانۍ
=  ۹۹۴افغانۍ

رویا خپل لګښتونه محاسبه کوي

 80افغانۍ
پټ لګښتونه

 114افغانۍ
د توکو لګښت

 800افغانۍ
د کارګر لګښت
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 994افغانۍ
د لګښتونو مجموعه

 .3ګټه
اوس رویا پوهېږی ،چې ولې یوازې  ۲۰۶افغانۍ لري .نوموړې  ۱۲۰۰افغانۍ له هټۍوال څخه
ترالسه کړې او  ۹۹۴افغانۍ یې د سپارښتنې بشپړولو لپاره ولګولې او اوس  ۲۰۶افغانۍ ورته پاتې
دي.
آمنه وايي ،چې دغه  ۲۰۶افغانۍ د رویا ګټه ده.
آمنه روښانوي« :ګټه هغه پیسې دي ،چې د پلورنې له بیې یا هم د سپارښتنې د بیې له ورکړې
څخه د لګښت په کمولو رسه پاتې کېږي .دا پيسې د توکو پلورنې ،د بلې سپارښتنې او له خپلې
کورنۍ رسه یې د رشیک کولو په موخه په الس کې لرئ».
ګټه = د پلورنې بیې – د لګښټونو ټولګه
=  ۱۲۰۰افغانۍ –  ۹۹۴افغانۍ
=  ۲۰۶افغانۍ
رویا خپله ګټه محاسبه کوي

 1200افغانۍ
د پلورنې بیه

 994افغانۍ
د لګښتونو ټولګه
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 206افغانۍ
ګټه
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رویا پهدې مسلې پوهېږي ،چې د یوې سپارښتنې پر بیې له منلو مخکې پر ګټې او لګښتونو
پوهېدل څومره مهم دي .که نوموړې پهخپلو لګښتونو پوه نهيش ،نو هغه منل شوې بيه چې له
لګښتونو څخه کمه وي خپلې پيسې له السه ورکوي.
رویا یو ځل بیا له هټۍوال څخه د سپارښتنې له ترالسه کولو پر مهال د بيې له منلو مخکې خپل
لګښتونه او ګټه په کتابچه کې لیکي.
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د پلورنو بیه۳۶۰۰ :
د لګښتونو مجموعه۲۹۰۲ :
ګټه/فایده۶۹۸ :

د پېرېدونکي سپارښتنه
نېټه :د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱
د پېرېدونکي نوم :امان رصاف
د مبایل شمېره۰777۳۴۱۲۶۶ :
د سپارلو نېټه :د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱۲
فرمایش ورکړی
شوی جنس

د ډيزاین
ځانګړتیاوې

د کمیس او
پرتوګ یخن

آيب تار ،د یخن
شاوخوا او په یخن
کې په کمه اندازه
کندهاري ستنې
ګنډنې.

شمېر

د یوه
واحد بیه
(افغانی)
6

ټولټال
قیمتونه
(افغانی)

600

3,600

ټولټال

3,600

کتنې :ډاډمن شئ ،چې د نوي محصول کیفیت د بېلګې له کیفیت رسه یو شان دی.
د پېرېدونکي السلیک:

اﻣﺎن ﴏاف
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(الف)د لګښتونو بدلون ستاسې پر ګټې څه ډول اغېز ښندي
رویا د شپږو اونیو په اوږدو کې د  ۶یخنونو سپارلو بيې لپاره ،چې  ۳۶۰۰افغانیو کېږي پالن جوړوي.
نوموړې د تار پلورنې په هټۍ کې متوجه کېږي ،چې د هغه باکیفیته تار بیه ،چې دا یې کاروي
لوړه شوې ده ،نو لهدې امله د دغو یخنونو په بدل کې کمه ګټه ترالسه کوي.

15 AFN 20 AFN

د کارېدونکو تارونو بیه لوړه شوې ده

رویا نه پوهېږي ،چې څه وکړي.آمنه نوموړې ته وړاندیز کوي ،چې د دې ستونزې په اړه له هټۍوال
رسه خربې وکړي او له هغه څخه وغواړي ،چې د سپارښتنو بیې لوړې کړي .رویا هټۍوال ته زنګ
وهي؛ خو هغه منل شوې بيه نه زياتوي ،ځکه چې هټۍوال ال له مخکې له خپلو پېرېدونکو رسه
دکميس او پرتوګ پر منل شوې بيه هوکړه کړې ده؛ که هغه د رویا لپاره د سپارښتنې بیه لوړه کړي نو
د کمیس او پرتوګ پلورلو پر مهال به خپلې پیسې له السه ورکړي
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بدلېدونکي لګښتونه او ګټه
– په منظمه توګه د خپلو توکو بیې وارزوئ.
– که د توکو ،کارګر یا هم پټ لګښتونه زیاتېږي ،نو تاسې به لږه ګټه ترالسه کړئ.
– که د توکو ،کارګر یا هم پټ لګښتونه کمېږي ،نو تاسې به زیاته ګټه ترالسه کړئ.

رویا ناآرامه ده او نهغواړي سپارښتنه بشپړه کړي؛ خو آمنه ورته وايي ،که رویا د هټۍوال پر وړاندې
خپله ژمنه پوره نهکړي د دې شهرت به زیامنن يش او په راتلونکې کې د سپارښتنې په ترالسه کولو
کې به له ستونزو رسه مخ يش ،حتی که دغه سپارښتنه له یوه بل هټۍوال څخه هم وي .که
نوموړې سپارښتنه بشپړه کړي ،نو هټۍوال به د رویا ژمنتیا وګوري او د زیاتو سپارښتنو په سپارلو رسه
به پر دې باور وکړي.
آمنه ،رویا ته وايي ،چې په دې اړه فکر وکړي چې څنګه کولی يش خپل لګښت لږ او ګټه زياته
کړي.
رویا پوهېږی ،چې په منظمه توګه د بیو ارزول څومره ارزښت لري؛ ځکه د توکو په بیې کې بدلون
د نوموړې پر ګټې مستقیمه اغېز لري .رویا به بیا دغه تېروتنه ونهکړي.
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(ب) د لګښتونو د کموايل لهالرې د ګټې ډېروالی
رویا د آمنې مشورې څاري او پهدې اړه فکر کوي ،چې څنګه کولی يش خپل لګښتونه لږ او ګټه
زیاته کړي؟

FN

FN

20 A

22 A

د توکو په بیه کې کمښت
رویا د څو سپارښتنو بشپړولو لپاره د ډېرو موادو پېرلو له الرې کولی يش خپل لګښت لږ کړي.

په توکو کې کمښت/تخفیف
رویا کوالی يش د څو سپارښتنو بشپړولو په موخه د زیاتو توکو پېرلو په صورت کې کمښت/تخفیف
ترالسه کړي.
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تولیدوونکي واروزئ
رویا کولی يش د تولیدونکو روزنې لپاره زیات وخت ولګوي ،څو په لږ وخت کې کمیسونه جوړ
کړي او تېروتنې یې کمې وي .په دې توګه وخت او توکي وسپموي.

د بيا کارولو وړ توکي
رویا کولی يش ضایع شوي توکي بيا وکاروي .لکه څنګه چې آمنې دغه کار د بالښتونو ډکولو په
برخه کې تر رسه کړی دی.
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رویا په دې پوهېږي ،چې هېڅ یوه پورتنۍ نظریه د اوسنيو سپارښتنو په بشپړولو کې له دې رسه
مرسته نه يش کولی؛ خو د سوداګري پراختيا لپاره پرېکړه کوي ،چې ډېر توکي يوځای واخيل او
ډېری وخت د خپلو توليدوونکو روزنې ته ځانګړی کړي.

د لګښتونو کموالی
– د ګټې ډېروايل لپاره خپل لګښتونه کم کړئ.
– ډاډمن شئ ،چې د لګښتونو کموالی ستاسې د محصول پر کیفیت اغېز نه ښندي.
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 .4د خپل محصول بیه وټاکئ
وروسته لهدې رويا په بریالیتوب رسه هټۍوال ته څو سپارښتنې بشپړوي .آمنه ورته وايي ،چې په
ټولنه کې خلک د نوموړې د سوداګرۍ په اړه خربې کوي او په دې اړه چې څنګه د رویا سوداګري
ژر تر ژر وده وکړه حیران دي .همدارنګه د رویا د کار کیفیت په اړه یې ډېر څه اورېديل دي.
حتی د آمنې یوه دوست له نوموړې څخه د خپل خوريي واده لپاره د یوه جوړو محفيل جامو،
چې په دودیزه توګه په الس ګنډل شوي وي مشوره وغوښته .رویا خپلې مور ،خور او خپل تره
لورګانو ته ډېرې جامې ګنډلې دي؛ خو هېڅکله یې خپل محصوالت نه ډيزاین کړي او نه یې هم
پلوريل دي .رویا فکر کوي ،چې کولی يش د جامو چمتو کولو لپاره خیاط استخدام کړي؛ خو
ډاډمنه نهده ،چې دغه خیاط د مود ،بیې اېښودلو او ډيزاین په اړه پوره معلومات لري او که نه.
رویا په دې اړه لېواله ده ،چې زیاته پوهه يش .رویا د خپلو شخيص پېرېدونکو لپاره پر جامو د بیې
اېښودو په موخه له آمنې څخه مشوره غواړي .آمنه ،رویا ته د چای ست کوي او هغوی رسه
کېني ،څو پر محصول د بیې اېښودو په اړه خربې وکړي.
آمنه وضاحت ورکوي؛ چې د پېرېدونکو جلبولو لپاره بايد د يوه محصول بيه سمه وټاکي .که ستاسې
بیه ډېره لوړه وي ،نو هېڅوک به ستاسې محصول ونه پېري او که د محصول بیه مو ډېره ټيټه وي،
نو تاسې به خپل لګښتونه بشپړ نه شی کړای او خپلې پیسې به له السه ورکړئ.
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پر محصول بیه اېښودل
– که ستاسې د محصول بیه ډېره لوړه وي هېڅوک یې اخيستلو ته نه حارضېږي.
– که ستاسې د محصول بیه ډېره ټيټه وي نو تاسې به د خپلو لګښتونو بشپړولو توان ونه
لرئ او خپلې خپلې پیسې به له السه ورکړئ.
– که د محصول بیه مو مناسبه وي ،تاسې به هم پېرېدونکي جلب کړئ او هم به پیسې
ترالسه کړئ.
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که ستاسې د محصوالتو بیه ډېره لوړه وي ،هېڅوک به ستاسې د محصول پېرلو ته چمتو نهيش.

که ستاسې د محصول بیه ډېره ټيټه وي ،تاسې به د خپلو لګښتونو په پوره کولو بریايل نهشئ او خپلې
پیسې به له السه ورکړئ.

که د محصول بیه مو مناسبه وي ،تاسې به هم پېرېدونکي جلب کړئ او هم به پیسې ترالسه کړئ.
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آمنه ،رويا ته د مناسبې بيې ټاکلو پوهېدو په اړه وايي:
– ستاسې د محصول د تولید لګښت
– د ورته محصوالتو بیه ،چې پېرېدونکي یې پېري.
رویا له مخکې پوهېږي ،چې خپل لګښتونه څه ډول محاسبه کړي .هغه له آمنې څخه پوښتي،
چې ولې باید د ورته محصوالتو پر بیې پوه يش .آمنه ورته وايي ،چې ستاسې پېرېدونکي د
محصول پېرلو لپاره کومه بیه ورکوي له تاسې رسه مرسته کوي ،څو پوه شئ چې پېرېدونکي
ستاسې محصول ته څومره پیسې لګوي.
«بازار ته الړ شئ او د خپلو محصوالتو په څېر د نورو محصوالتو په لټه کې و اوسئ او وګورئ ،چې
پېرېدونکي کوم محصوالت پېري او کومې بیې ورکوي او پېرېدونکي هغه محصوالت ولې غوره
کوي؟ خپل محصوالت او خپله سوداګري د سیال له محصوالتو او سوداګرۍ رسه پرتله کړئ .ستاسې
سیاالن هغه سوداګر دي ،چې ستاسې محصوالتو په څېر ورته محصوالت پلوري».
هغه څه چې باید په پام کې ونیول يش آمنه یې لست کوي:
 .1ښکيل کول او ډیزاین
آیا ستاسې طرحه بېسارې ده؟ ستاسې د سیاالنو پر وړاندې مو ډيزاین (طرحه) څه ډول ښکلې،
ځانګړې یا له مود رسه برابره ده؟ که ستاسې په الس ګنډل شوی ډيزاین له نورو رسه یو شان دی ،نو
تاسې باید د خپلو سیاالنو په پرتله د خپل محصول بیه کمه وټاکئ ،څو پېرېدونکي جلب کړای شئ.
که ستاسې ډيزاین ځانګړی دی او پېرېدونکي یې خوښوي ،تاسې کولی شئ لوړه بیه ورته وټاکئ.
 .2کیفیت
ستاسې د محصول کیفیت د سیاالنو د محصول له کیفیت رسه څه ډول د پرتلې وړ دی؟ که تاسې
پهخپل محصول کې د غوره کیفیت لرونکي ټوکر ،ښه اليس ګنډل او په شفافه او ظریفه توګه اليس
ګنډل کړي وي ،کولی شئ خپل محصول د لوړیو بیو په بدل کې پر هغو پېروندونکو وپلورئ ،چې
د غوره کیفیت په لټه کې دي.

106

رویا خپلې مايل چارې ارزوي

که پېرېدونکي کیفیت او ډيزاین ته پاملرنه ولري:
– که د غوره کیفیت لرونکي توکي مو کارويل وي ،نو کولی شئ د ښه وړتیا درلودونکي
تولیدونکي ولرئ او د خپل محصول بیه لوړه کړئ.
– که ستاسې د موادو کیفیت ټيټ وي ،نو د تولیدوونکو وړتیا به مو کمه وي او یا به مو
ډیزاینونه ابتدايي وي ،کولی شئ کمې بیې وټاکئ.

 .3خدمتونه
آیا تاسې د خپلو سیاالنو په پرتله ښه خدمتونه وړاندئ کوئ؟ آیا ستاسې چلند دوستانه دی؟ آیا
تاسې د پېرېدونکو د جامو اندازه تنظیموئ؟ آیا تاسې محصوالت لېږدوئ؟ که پېرېدونکي د خدماتو
غوښتونکي دي ،تاسې کولی شئ د ښو خدماتو وړاندې کولو په بدل کې بیه زیاته کړئ یا هم
که د سیال محصول له ډیزاین او کیفیت رسه ستاسې د محصول ډیزاین او کیفیت یو شان وي کولی
شئ د خدمتونو له وړاندې کولو څخه استفاده وکړئ ،څو ډاډمن شئ ،چې د نورو سوداګریو په
پرتله ستاسې سوداګري جال ده .خو که پېرېدونکي خدمتونو ته پاملرنه نه کوي ،نو دوی به یې په
بدل کې زیاتې بیې ورنهکړي.
آمنه وايي« :ځینې وختونه باید خپل محصوالت او خپلې بیې وآزمایئ .د خپلو محصوالتو بیې د
سیال د محصوالتو بیو او لګښتونو پر بنسټ وټاکئ .که پېرېدونکي ستاسې محصوالت نه پېري ،هڅه
وکړئ ،خپله بیه ټيټه کړئ .که هغوی ستاسې محصوالت په تر ټولو کمه بیه هم نه پريي باید خپلو
محصوالتو ته بدلون ورکړئ .که محصوالت ژر پلورل کېږي ،ښايي دا توان ولرئ څو د خپلو محصوالتو
بیه لوړه کړئ؛ خو که ستاسې د محصوالتو بیه ډېره لوړه يش خپل پېرېدونکي به له السه ورکړئ».
رویا له ښځینه بازار څخه لیدنه کوي .نوموړې هغه محفيل جامې ،چې په په الس ګنډل شوې
ستنې له ځانه رسه لري ګوري چې خلک یې اخيل .نوموړې د هر یوه محصول ډيزاین ،کیفیت او
خدمتونو په اړه یاددښت او د دغو جامو بیې پهخپلو کتابچو کې لیکي.
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رویا پوهېږي ،چې په ماشني ګنډل شويو محصالتو سيايل نه يش کولی ،نو له دې امله د خپلو
محصوالتو بیې ټاکلو لپاره د غوره کیفیت لرونکو په الس ګنډل شویو جامو ته ګوري .هغه پېرېدونکي،
چې دغه جامې پېري او کیفیت په اړه دقت او پاملرنه لري ،نو هغوی به د رویا محصوالت هم
خوښ کړي.

رویا په بازار کې په غوره کيفيت رسه ګنډل شوې جامې ګوري.

رویا فکر کوي ،چې یوه جوړه په غوره کيفيت رسه په الس ګنډل شوي محفيل جامو جوړولو لپاره
له يوه خياط رسه د  ۱۰۰۰افغانیو په بدل کې کار کولی يش .په ښځینه بازار کې ورته جامې له
 ۱۲۰۰څخه تر  ۱۴۵۰افغانیو پورې بیه لري.
رویا پرېکړه کوي ،چې د خپل محصول بیه  ۱۴۰۰افغانۍ وټاکي؛ ځکه جامې یې د سپارښتنې پر
بنسټ جوړېږي .نوموړې به په هرې جوړه جامو کې  ۳۵۰افغانۍ وګټي .که د ورته جامو بیه له
 ۱۰۵۰افغانیو څخه ټيټه وي ،نو رویا به جامې توليدې نه کړي ،ځکه زيان کوي.
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 .5د محصول بیه اېښودل او پر هټۍوالو او پېرېدونکو
د پلورنې لپاره ګټه
اوس رویا په دې پوهېږي ،چې په ښځینه بازار کې پېرېدونکي په غوره کیفیت رسه په الس ګنډل
شویو دودیزو جامو ته کومه بیه پرې کوي ،نو لهدې امله حیرانه ده ،چې ولې هټۍوال په غوره
کیفیت رسه د کمیس او پرتوګ هر یخن پر وړاندې نوموړې ته د ۶۰۰افغانيو په بدل کې سپارښتنه
ورکوي .رویا د کمیس او پرتوګ او جامو جوړولو لپاره له یوه خیاط رسه د خربې کولو لپاره له آمنې
رسه مشوره کوي ،څو وکولی يش هغه په  ۱۴۰۰افغانۍ وپلوري.
آمنه ،رویا ته یادونه کوي ،چې د پېرېدونکو په پرتله هټۍوال د محصوالتو په بدل کې کمې بیې
ورکوي .د دغه کار د دې المل دا دی ،چې هټۍوال د پېرېدونکو جلب لپاره باید محصوالت د سیالۍ
وړ بیو پر بدل کې وپلوري او په ورته وخت کې باید د بازارموندنې او پلورنو لګښتونو په ګډون باید نور
لګښتونه هم په پام کې ونیيس.
رویا ګنګسه شوې ده .که پېرېدونکو په پرتله هټۍوال د کمې بیې هیله لري ،نو پر خپلو پېرېدونکو د
محصوالتو پلورلو له الرې به تل زیاته ګټه ترالسه کړي .نو ولې خپل محصوالت پر هټۍوالو وپلوري؟
آمنه ،رویا ته یادونه کوي ،که څه هم پر پېرېدونکي د هر محصول د مستقیمې پلورنې لهالرې زیاته
ګټه ترالسه کوي؛ خو پر هټۍوال د خپل محصول پلورلو لهالرې په زیاته اندازه عمومي ګټه ترالسه
کوي .المل یې دا دی ،چې هر پېرېدونکی یوازې څو قلمه محصول پېري ،چې د دغو پېرېدونکو
موندل هم ستونزمن دي .هټۍوال ډېر محصوالت پېري او هغه پر هغو پېرېدونکو پلوري ،چې له
مخکې یې وررسه بلدتیا لري.
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آمنه د دغې موضوع ال روښانتیا په موخه د خپلې سوداګرۍ یوه بېلګه وړاندې کوي« :تېره میاشت
مې په شخيص پېرېدونکو پلورل شوې هرې جوړې جامې څخه  ۲۵۰افغانۍ ګټه ترالسه کړې
ده ،چې د دوو جوړو جامو له پلورنې څخه مې یوازې  ۵۰۰افغانۍ ګټه ترالسه کړه .په هامغه
میاشت کې مې  ۱۶جوړې جامې پر هټۍوال وپلورلې ،چې د هرې جوړې په بدل کې مې
 ۱۰۰افغانۍ ګټه ترالسه کړه ،چې پر هټۍوال زما د پلورل شویو جامو د ګټې مجموعه ۱۶۰۰
افغانۍ شوه.
که څه هم له هټۍوال څخه مې کمه ګټه ترالسه کړه؛ خو زیات محصوالت مې وپلورل .چې په
دې توګه مې په عمومي ډول زیاتې پيسې ترالسه کړې .پر دې رسبېره ما منظمې سپارښتنې هم
درلودلې .هر محصول مې ،چې تولید کړ ومې پلوره او د ورځې له مود رس برابر او زینتي بېلګو په
اړه مې اندېښنه هم نه درلوده؛ ځکه هټۍوال دغه کار تر رسه کاوه».

دوه جوړه جامې  250 xافغانۍ =  500افغانۍ

 16جوړه جامې  100 xافغانۍ =  1600افغانۍ

آمنه پر هټۍوال د خپلو محصوالتو پلورلو لهالرې په عمومي توګه زیاته ګټه ترالسه کوي
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رویا خپلې مايل چارې ارزوي

رویا دغه موضوع درک کوي او پرېکړه کوي ،څو پر هټۍوال د خپلو محصوالتو د پلورنې پر کار مترکز
وکړي؛ په ځانګړي توګه دا چې باید د مود ،فېشن او ډيزاین په اړه زیات څه زده کړي؛ خو نوموړې
به یو خیاط استخدام کړي او د آزمایښت لپاره به یې د آمنې د شخيص دوست جامې ورته د
ګنډلو لپاره ورکړي .نوموړې هیلهمنده ده ،چې یوه روځ خپل محصوالت هم پر هټۍوالو او هم پر
پېرېدونکو وپلوري.

پر پېرېدونکي او هټۍواالنو ستاسې د محصوالتو مستقیمه پلورنه
ښايي پر پېرېدونکي د خپلو محصوالتو د مستقیمې پلورنې لهالرې زیاته ګټه ترالسه کړئ؛
خو پر هټۍوال د زیاتو محصوالتو پلورنې له الرې په عمومي توګه خپله ګټه زیاته کړئ.
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 .6د روزونکي یا ټرېرن یاددښتونه :مترینونه
 2برخه .د لګښتونو محاسبه
 .۲.۱د دوو محصوالتو تولید لپاره د سپارښتنو لست چمتو کړئ .د ګټې له پاڼې او د دغې کړنالرې د رسچینې په
برخه کې له بیې اېښودو څخه په استفادې ،خپل لګښتونه محاسبه کړئ.
 ۲.۲ستاسې پټ لګښتونه څه دي؟
 ۲.۳د لګښتونو مجموعه مو څه ده؟
 ۳برخه .ګټه
 .۱.۱په کړنالرې کې د ګټې او بیې اېښودو له پاڼې څخه په استفادې د محصول له پلورلو څخه خپله ګټه محاسبه
کړئ.
 ۱.۲ستاسې کوم لګښت به په راتلونکو شپږو میاشتو کې زیات يش؟ که ځواب مثبت وي ،المل یې څه دی؟
 ۱.۳خپل لګښتونه څه ډول کمولی شئ؟
 ۴برخه .د خپل محصول بیه وټاکئ
 .۲.۱د ورته محصوالتو بیه ،چې پېرېدونکي یې پېري څومره ده؟
 .۲.۲آیا ستاسې بیې کمې یا زیايت دي؟ المل یې څه دی؟
 ۵برخه .پر هټۍوالو او پېرېدونکو د محصوالتو پلورنې لپاره د بیې او ګټې ټاکل
 .۵.۱آیا تاسې خپل محصوالت په مستقیمه توګه پر پېرېدونکو پلورئ یا پر هټۍوالو؟ المل یې څه دی؟
 .۵.۲پر هټۍوالو ستاسې د محصوالتو د پلورنې ګټه به ولې زیاته وي؟
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د دغه څپرکي کلیات:
فکر وکړئ ،چې تاسې دودیزې جامې په الس ګنډئ.
لهدغو معلوماتو څخه په استفادې الندې پوښتنې ځواب کړئ:
– د سپارښتنو اندازه ۱۰ :جوړه دودیزې جامې
– د هر محصول لګښت:
بوکرام ۱۵ :افغانۍ
د کارګر مزد یا د کاري ځواک لګښت 8۰۰ :افغانۍ
د تار بیه ۳۰ :افغانۍ
– د هټۍوال لپاره د یوې جوړې جامې بیه ۱۰۰۰ :افغانۍ
– پېرېدونکي لپاره د یوې جوړې جامو بیه =  ۱۲۰۰افغانۍ
 .1د لګښتونو له پورتني لست څخه کوم لګښتونه پاتې دي؟ دغه لګښتونه اټکل کړئ.
 .2د دغې سپارښتنې د تولید لګښت مجموعه څومره ده؟
 .3لګښتونه څه ډول کمولی شئ ؟
 .4پر هټۍوال د محصول له پلورنې څخه ستاسې ګټه څومره ده؟
 .5په بازار کې پر پېرېدونکو د محصول له پلورنې څخه ستاسې ګټه څومره ده؟
 .6په بازار کې تاسې خپل محصول پر هټۍوال یا پېرېدونکي پلورئ ؟

113

114

