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23 September 2017
Is multilevel marketing a societal danger?
A ကိုဇင္ေဇဇလင္ (MLM ဇိုပ္ငန္းမကညးကိုုန္္ကကင္္အပပညေပးအးသူ)
B ဥးေကကည္ ငမ္း (္း ညးဇရ္္ေ္ည္ေး ္ေေနသူ)

Special Guests
ကိုခကမ္း ငမ္း င္း (္း းို ဇမင္း

ေး းးင္းကိုမၸဏီလီမိတက္၊ GM)

ဥးမင္းအန္း (းို္တပရန္နကညးေး းမ္းးွ းညးအာိုးအးေး းး ညဥးးးဥညန း န္ကိုန္
္ ိုင္းသူ)
မႏ္င္းႏ္င္းေဇည္ (Unicity)
ကိုးိုင္းမက းမင္းဇ္္ (Sucessmore)

“ကကေနည္တ္ မင္ကေ္ညတ ေ္ည
ေ္ညင္ မင္္တ္ုို္ညကို ုတ္ဇို္ုပၸါတ္္း လငတု
္ ိုအဇသုို္ညနသ္ုိုငပ
္ ါ္တ္ယ ဥပမညမားဇိုကိုမၸဏီေျတတအမာ်ားၾကီ်ားျ ဖစ္လာတယ္။အက
ဲ့ ိုမၸဏီမာလူေျတတအမာ်ားၾကး ္း း္ဇည္တ္ယးါ
ကို ေ္ညင္ မင္္တ္ေ ပညး င္မ္န္း သေဇညးေပါတယကကေနည္ကေ္ညတ ေကကညင္း္
ေကကညင္း္း္ေကကညင္းနသ္ဥပမညေပးခကင္္တ္ယ ေကကညင္း္း္ေကကညင္းက ပိုက္ုာေ္လ
ပိုက္ုာေ္လ္မကညးနကးး ္တ္ယေကကညင္းအညးေ္လ္မကညးနကးး ္တ္ယးါနသ္ုသ ေ္ညင္
ေ္ညင္ မင္္တ္ေ ပညဇ္း 
ို ဇညးယးါမ္မါို္္ ္သတေကကညင္းး သေေ္ညင္ခကက္ကိုနကပ္တမ္ညဇညးယဥပမည ္သတေကကည
္သတေကကညင္းမ္ည ာို
ာိုဏ္

းး

လက္္သတေကကညင္းအညးက က

မ္ည ္း္ေတညက္ွႏ္း္ေတညက္ပသး ္္တ္ယေ္ညင္ မ္္္း ္သတ

မ္္္း ္သတေကကညင္းအညးက က ေတညက္ွ္ေတညက္ ္ ပသး ္္တ္ယကကန္္သတေကကညင္းအညးေ္လက ေကကညင္း

ေကကညင္း

လ

လက္အညလ း္သေ
တ ကကညင္းအညးေ္လန္က
သ ကး ာ်းအလညး္သတေကကညင္းအညးေ္လမကညးေန္တ္ုိုပါေ္ညတယးါုိုး င္
ါုိုး င္ ္သတေကကညင္းကို ေ္ညင္ မင္္တ္ဇ္ို ကကေနည္္္ေ
ို ပညဇ္မ
ို း ေ္ညတုးးယ MLM
ကိုမၸဏီေျတတမာ်ားလာေျပမယ္ျ ဲ့ တကယ္ျတကယ္
ျ ဲ့ သူ႔အသင္ျ်ားဝေငေရအတတက္ အတိအက၊
ဲ့
ေျအာင္ျ မင္ေျနတသ
ဲ့ ေ
ူ အရအတတက္ အတိ အက၊ ဂုဏ္ထ်ားတြက္သူ
ဲ့ ေအရအတတက္ အတိအက၊
ရ ပ္န္႔တသာ်ားတသ
ဲ့ ေ
ူ အရအတတက္ အတိအက
ဘယ္ေျတာမ
ု ျတာဲ့
ဲ့ မြုတ္ျ ပန္ရပါဘူ်ား။ဘာျ ဖစ္လိ ို႔လဆိေ
သူတ႔
ို ကရ ်ားေျနလို႔ပါ။ေကနာျ္ျအ
ဲ့ မေငေတာဲ့ ေျအာင္ျ မင္ယလိို႔မယူဆဘူ်ား” ကိုဇင္ေဇဇလင္ (MLM
ဇိုပ္ငန္းမကညးကိုုန္္ကကင္္အပပညေပးအး)
-------------------------------------------------------------------------------------------“္သတးတဇို္ကက္သဥ
တ ပေးမး ္္ညကို ္ခလငတေ
္ ကညင္းတး ပးေ္ညတ းးပလညးေး းဇိုပ္ငန္းး ္င္
္ ိုငး္ က

ိုးေ္း ညက္

ိုးေ္း ညက္
င္ေး ညက္ဇည္သအ
တ ေုညနသ္ င္ေး ညက္ဇည ခင္း ္း း္္တ္ဇို္ ကကေနည
ကကေနည္ေ ပညပါတမတ္ယ္း္းွို ္း္္း လသေ ္း း္ဇည ဇို
ဇို္ေ္ညင္ မင္္တ္ဇညးဇို္ ကကေနည္ဇပ္း ္ု
္ုပၸါတ္မ္း လင္တပါုးးယ ပပ္

သေး းု္
ို သတ္္း လသေ္းပ္းနကးက ေခီေမးး ္တ္ုက
ို ္ပ္းက positive

ဇညး negative ဇညးယ ပပ္အးကို္ကက း ပ ေန္တ္ွႏိုင္ငေ
ာ ္ည္ က္
ို ကက း ပ ေနး င္ ပပ္
ပပ္

သေး းဇိုးိုး
ာ မ္းးး္ေုးေ္း ည္

းာို္း ည

သေး းဇို

ို္္း ္သတ္္း လသေက ေခီေမးးး ည္ေနကညင္းမး ္ုးးယ ္းာို္း ည

ခို

ခက
ို ္နး္နညေနဇို္အည ေခီေမးး ္တ္ဇ္ို ကကေ

ကကေနည္္ို္္ေ ္း ္း္ခက
ို ို း ိုးး ိုးး ္င္းး ္င္းနသ္း ႏိုင္ပါ ္တ္ယ္သတေ္ညတ ္ကက
းကေန္္

္ကက

ေး ညက္္သတဥပေးက

မး ္ေအးုးးဇ္ို ကကေနည္ေ ပညႏိုင္ပါ္တ္” ဥးေကကည္ ငမ္း (္း ညးဇရ္္ေ္ည္ေး ္ေေနသူ)

-------------------------------------------------------------------------------------------“Multilevel marketing းနး္က ပပ္အးကို္ကက းမ ပ ုးးုို္ညကို ဇက္ေ္လ္ ပ္း ို္က ကကေနည္ ္ခက
္ခကက္ ္ခကက္ပသေ ပညပါမတ္ယပ

မ္ခကက္ကေ္ညတ (opinionသူ) ္ မင္ နသ္ းို္တ္ခကက္ကေ္ညတ

(factသူ) ္ခကက္္ဇက္ နသ္ေ ပညပါမတ္ယ္ခကက္္ဇက္ပိုငး္ မ္ည ပ
ပ

နညး ္္ညက မန္မညႏိုင္ငာ း သေုတ္ကိုမၸဏီ ကမ မခ ပရဘူ်ား။သူတို႔ကိုမၸဏီရ႕ data base
သကို င္နကပ္တး င္ ကကေနည္္္က
ို ခိုး္သအ
တ း ္း း္အလညးမတ္ယ ္သတေ္ညတကမာညမ္ညး ္္သတ MLM

ဇိုပ္ငန္းကိုိုမၸဏီအၾကီ်ားၾကီ်ားေျေတတပါ။ဲ့ သူတ႔
ို ရ႕ ဝင္ေျငငျ ပစ္ာရင္ျ်ားေျတတရိျတယ္။

အတ
ဲ့ ာေျတတကိုေကနာျ္တို႔ၾကည္ျလိ
ဲ့ မ
ီဲ့ ာၾကည္ျမယ
ဲ့ ု႔ရတယ္။အဒ
ဲ့ ္ ိုိ ရင္ မာ်ားေျသာအာ်ားျ ဖင္ျ ဲ့
၈၀ရာခိုင္ျ ျ န္ျ်ားက အရင္ျ်ားေျတာေငေကဘူ်ား။ ၉၉ ရာခိင
ု ္ျ ျ န္ျ်ားက ္ကတ္ဇ္ဇ
ို ိုပ္ငန္း ဇ
ဇပ္ပ္္္း
သတ း ္္ကို

ပ္တ္လက္း င္ း ာ်းေ္ညင္း ာ်း္တ္ယႏိုငင
္ ္
ာ ကညမ္ညေ္ညတ results

း ္ ပးအညးယ ကကေနည္္ို္ မန္မညႏိုင္ငာမ္ညေ္ညတ ုတ္ကိုမၸဏီ
ကမ္္း ညး င္မ

ို္္ ပန္း သ္သတ္္လက္ းါနသ္ပ္္အ္္္သတ official data ေ္ညတမး ္ုးး” ကိုဇင္ေဇဇလင္

(MLM ဇိုပ္ငန္းမကညးကိုုန္္ကကင္္အပပညေပးအးသူ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------“းပးၥပ္းေ္လါည ေးကးႏ်န္း္း  အညမန္ေးကးကလကမ
္ ္ညတ္ဥ္ ပးေး ညင္းခကႏိုင္္သတေးကးႏ်န္း

က္ ္း မ္း မ္ငတေ
္ န

က္ ္း မ္း မ္င္တေန ္တ္ယ ပးေ္ညတ းဇိုပ္ငန္းကို င္ဇိုပ္္သတဇးေ္လမ္ည ္ုက္ညးန
္ုက္ညးနပ္းခကက္ကုညဇသုိုေ္ညတ ္အ
္အက္
္း လတ္မေး လးေ ပည္တ္ွပပည္း ပ္္ခကင္း မဇု
ို းးေ ပည္တ္ယ္သတေ္ညတနကာ အဇို င္နက္တ္ေပါတယ င္န
ါတယ င္နက္သ္
တ ခါမ္ည ဇး္ိုင္းါည ္ေး ညင္းအမညးမါို္္ပါုးးယ္သတ္္လက္ ေးကးကလ
ေးကးကလက္

ိုးေ္း ညက္္း ္ို ္ေး ညင္း္ တ္အင္္န္းဇပ္း ေအခကညမေပးဇိုကႏ
္ ိုင္ုသန္သ ေးကးကလက္

သ

ေးကးကလက္

သဇရ္္
္ ညေ္လဇပ္းး ္္တ္ယ ္သတေ္ညတ ္သတမည္ ုညေ္လ ္း း္ကိုန္ဇသုိုေ္ညတ ကင္ုညမေ

ကင္ုညမေပကညက္္သတါညဇပ္း က
ကင္ုညေပကညက္္တ္ယ ေအလး္ိုးုးခက မေပကညက္္သါ
တ ညဇပ္း
ေအလး္ိုးုးခက ေပကညက္ပါ္တ္ယးါေ္လေ ပညဇည္တ္ယေနညက္ုိုးာ ကကေနည္္္ို unicity း သေ က္ုိုး္မည္
္း ညး င္ုညေး း

ညးဇသုိုေ္ညတ းက product ေ္လါည ု

ုတ္ ေး ညာါကိုမ္က း
းး္ေုးဇို္မး ုးးယကညကလတ္ဇ္မ
ို း ုးးယကိုအဇ္မ
ို း ုးးုို ပး ္း ညး င္ေး း

ညး္တ္ အး္္ို က္ုို

ုိုး္မ္ညယးါေပမတ္တ္လန္ဇိုငး္ ေပီမ္ည အး္ို္ ္း္ဥးခကင္းေး ညင္း္သ္
တ ခါမ္ည ္သတဇိုမါို္္ေ္ညတ ုးးယအးက
ုးးယအးက
္နပ္းုာိုး ကညကလတဇ
္ ို္း ္တ္ုို္သတ းကညးအာိုး္တ္ယ္ခက ေုိုပိုုိုး္ညက ကိုအဇ္ို း ္တ္
း ္တ္ ု္
ို သတ္

အာိုးနက္တ္” ကိုဇင္ေဇဇလင္ (MLM ဇိုပ္ငန္းမကညးကိုုန္္ကကင္္အပပညေပးအးသူ)

----------------------------------------------------------------------------------------------“Multilevel marketing ကိုမၸဏီး သေး ပ္း လတ္ခကက္က
ုညဇသေပါတေနည္ယအး္ို္း ္အမ္က ကိုမၸဏီအခင္ျ်ားခင္ျ်ား မက္ျ ျျာခင္ျ်ားဆိင
ု ျု
္ ျ ပီ်ားေျတာဲ့
တည္ျေျမ်ားလိ
ုကပါ။ပစ္ၥည္ျ်ားေျရာင္ျ်ားခင္ာလာ်ား။လူတဆယခ င္ာလာ်ား။ လူတဆယခ င္စ္ီ်ားဲ့ ငပာ်ားေျရ်ားဆိရ
ု င္
ဲ့

ေကနာျ္တို႔ငခင္ျျဲ့ ပဳသလာ်ား ငခင္ျမဲ့ ပဳဘ်ားူ လာ်ားဆိတ
ု ာကို အစ္ိ်ားု ရကဆျုျ်ားျ ဖတ္
ရမာ။အေ
ဲ့ ျတာလ
ပီ်ားေျတာဲ့ ေျရ႕လူရ႕ပိက
ု ္ ကို
ဲ့ ူတဆယ္ျ ပီ်ားဆင္ျငပာ်ားျ
ဲ့
ေနညက္ဇးကို ပန္ေပး္သတအေုညေ္လ မကညးေနး င္ေ္ညတ းကးၥက ္ုင္မေ
္ုင္မေ ပုးးယ္သတေ္ညတ ပးၥပ္းေး ညင္း္သတကးၥပသဇိုပ္ုိုး င္ ္း ို္ဇ
္ ိုမက း single level
ေပးဇ္း 
ို ္တ္ယကိုမၸဏီေကန ္အင္း င္မတ္ယ ပးး င္ ပး
ပးၥပ္းကိုးညးအာိုးအးဇက္

သအလညး

ပ္တမတ္ယ ပးး င္ုိုေနကးး မတ္ယးါက မ္က္မ်း ္္တ္” ကိုဇင္ေဇဇလင္

(MLM ဇိုပ္ငန္းမကညးကိုုန္္ကကင္ ္အပပညေပးအးသူ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------“MLM ကိုမၸဏီေ္လေး ညင္းခကေန္သတပးၥပ္းေ္လါည ကကကပ္္န္ကို က
က

ကကပ္ ေပး တ္း ္တ္ယအေုည မက း ္း း္ေန္တ္ယးါေပမတ္တ္း ပ္္ေအလး္ညမခာခကက္က မး ္္ည

မး ္္ညမက းဇပ္းနကာ း ္က္္တ္ယးါတ္ ပင္ ႏိုင္ငာ ႏိုင္ငာေ္ည္း အင္တး 
ေန္တ္ယးဇိုး ်ေ

ိုက္္သတ္ခလန္္ခေ္လဇပ္းနး္နည

ညင္တကနကပ္တး င္ဇာိုး မဇို ဇညး္ပ္ုးးယ္သတေ္ညတးါမက းေ္လကို ပ္္ ပး္ွ

ပ္္ ပး္ွး ပ္ ပး္ ုို ပး္အာ

လက္မတ္တ ဇးးို

ဇးးိုမက းဇပ္းး ္ေကညင္း း ္မတ္ယ္သေ္ညတ းဇို
းဇိုမက းေ္လမ ္း း္ေ္ညင္ုိုး င္ းကိုမၸဏီေျေတတမ်ားလည္ျစ္မ္
ု ရည္ရရယခကေ
ဲ့ ျ်ားပါ။မင္ျ်ားတိ႔
ဘာလ။မင္ျ်ားတိ႔
ု ဘယေတိုင္ျ်ားအတာအြိဆရ
ို င္ေျတာဲ့ တရ္ဥေပဒန႔ညီရင္
ငခင္ျျဲ့ ပဳသင္ျတေန္ေ
လာက္ ငခင္ျျဲ့ ပဳမယ္။အဒ
ဲ့ ေ
ီဲ့ ျဘာင္ေျကာျ္ရင္
ဲ့
ြိေျရာကဟန္႔တာ်ားတဥ
ဲ့ ေပေဒတတျ ပဌာန္ျ်ားျ ပီ်ားေျတာေ
ဲ့ အရ်ားယူရမယ္။ဒါက
သဘာဝကတယ္” ဥးေကကည္ ငမ္း (္း ညးဇရ္္ေ္ည္ေး ္ေေနသူ)
----------------------------------------------------------------------------------------------“ဥပေး

ို္္မတ္ယဥပေးကိုဇက
ို ္နညမ္ညဇညးုိုေ္ညတ ကကေနည္ကေ္ညတ ဇာ

ဇာိုး မတာိုုးးယုည ဇ္ဇ
ို သုို ေ္ညတ အး္ို္ကိုမၸဏီကြုတ္ာ်ားတစ္
ဲ့ ည္ျ်ားမဥ္ျ်ားစ္ည္ျ်ားကမ္ျ်ားကေ
ို ျတာင္ ္
္း္ုာိုးမ္း ္္

ညး္သတ ္အ

္အင္း င္ေ္လ ္မကညးနကးပသယကကေနည္မကက္ႏည္ ခကင္းုိုင္ ပးေမးဇ္း 
ို ္တ္ယ္သတေ္ညတ ္သတဇိုဇးေ္လ
္သတဇဇ
ို းေ္လက ဥပေး ကိုား ိုးက
ို ္မ္ည ဇညးုိုေ္ညတ း ညခိုင္ႏ်န္းနပ္းမတ္ယေနညက္္ခကက္က ဥပေးကို
ဥပေးကို ုညေနကညင္တ ပ္္ ပ္္ အညးအညး
းဇိုဥပေး

ို္္ ပးေ္ညတးပ္းနကပ္

အးေ္လကအ္

က
လ ္ေးခကင္ဇသုိုေ္ညတ းဇိုဥ

ညးး ္တ္ ုို္ညကို္မကညး ပပ္ အးေ္လ

ညးမ္း ္ဇ
ို ို္တ္ယးေနး ညမ္ည ကကေနည္္ို္ေမ္ကည္ဇင္တ္ညက ္း္ခို

္း္ခိုုသယးါက ေုးဇပ္ မေကညင္းုးးုို္ည ဇး
ဇး္ိုင္းအ္တ္ယးါေပမတ္တ ေုးဇပ္ကိုမၸဏီေျတတကို ဘယေစ္ိ်ားု ရကမ တရာ်ားဝင္
ပိတလိုိ ႔မရဘူ်ား။အဒ
ဲ့ အ
ီဲ့ တတက္ ေျဆ်ားလိပထ္ ်ားတုျင
ိ ္ျ်ားမာ ေျဆ်ားလိပ္ေျသာက္ျ ခင္ျ်ား က
ကန္ျ်ားမာေျရ်ားကဆ
ို ်ားို ဝါ်ားငစ္ာ ြိခက
ို ္ေျစ္ပါ္တ္ုို္သတ label ေဇး္း္ခိုနသ္္္္ႏိုငအ
္ ေဇညက္

န္

န္းေနနက္တ္ယ ပးး င္နးးပ္း ညကို အ္ေပးေနး ္တ္ယ္သတေ္ညတ Multilevel marketing
ါည ပပ္အး္မကညးးို င္ဇိုပ္အ္
း မကညးးို
း ညခိုင္ႏ်နး္ ကေန ေ း ညခိုင္ႏ်န္း္

္း င္းေ္ည

္း င္းေ္ညင္ မေ
မေနက္သတးးပလညးေး းဇိုပ္ငန္းပါု္
ို ညကို ္းိုးး က ္လင္္လင္ကကတ္ကကတ္အ္ေပးႏိုင္္း ္ဇ
ို ို္တ္ယ အး္ို
အး္္က
ို ိုမၸဏီေျတတကလည္ျ်ား financial statement ေ္လ

ို္္ ပန္ေပး္း ို္ဇို္တ္” ကိုဇင္ေဇဇလင္

(MLM ဇိုပ္ငန္းမကညးကိုုန္္ကကင္ ္အပပညေပးအးသူ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------“နး္နည္တ္ုို္သတ္ပိုင္းနသ္ပ္္အ္္ဇ္ို ကကေနည္နပ္းနပ္းေဇးေုလးေႏလးခကင္္တ္ယနး္နည္တ္ ုို
္နည္တ္ ု္
ို ညက ု
ုတ္ဇိုနး္နည္ညဇသယနး္နည္တ္ုိုး င္ဇပ္း ကကေနည္္ို္ ႏိုင္ငအ
ာ ညး္း္ေတညက္မ္ည အးေ္္လ
အးေ္္လက္ဥပေးုို္ညး ္္တ္ယုတ္ဇဇ
ို းမက းက အး္ကိုနး္နညေ္ညင္ဇပ
ို ္္ညဇသယနး္နညေ္ညင္ ဇို
ဇိုပ္
္ သအ
တ းနသ္နး္နညအးယနး္နညေ္ညင္ဇပ
ို ္္သတအးကို ဥပေးေနကညင္း္း  ္း ညးးလသး မ္ည ္း း္္တ္ယ္ခို ္း း္
္း း္ေန္သတ္ေနကညင္းက နး္နညေ္ညင္ုတ္အးကဇိုပ္္ညဇသုို္ညကို ္္
္္ပပမေ ပညႏိုင္ပသနသ္ ေ္ည္းးနး္နကးက နး္နည
နး္နညေး္တ္ု္
ို ညနကးက ္း ညးမမ္က္ုးးဇ္ို ကကေနည္တိုနာ ကပ္္တ္ယ းး
းးနး္မ္ညဇိုပ္ကိုင္ေနနက္သတ ေ္ညင္ မင္ေနနက္သတ င္ေငလေ္လး ေနနက္သတဇးေ္လဇပ္းး ္္တ္ယ ္သတဇး
ို လ
္သတဇိုးလပ္းလသမတ္ုိုး င္
္သတဇးေ္လဇပ္းမနး္နညေးုးးဇညးယခိုနေ ပညအလညးအဇိုမက း ကကကပ္္န္ကို က ေး ညင္း္တ္ေပါတေနည္ယကို
န္ပးၥပ္း္း္ခိုကို က ္န္ကို ကကကပ္ပသ္န္ပါ္တ္ဇို္ ု
ုတ္ဇိုအ္္ မ္္္အဇသယကကေနည္ုိုဇိုခကင္္ညက ေး ညင္းအးန္း
သ ညးအာိုးအးမည္ ေး ညင္းခက္သတအးက က ဇို္ေ
က ဇ္ေ
ို ပည ပး ေး ည
ေး ညင္းခကဇိုက္္တ္ယးညးအာိုးအးက းပးၥပ္းက က မ္န္ပါုးးဇ္ခ
ို ားညးး း င္ ္သတပး
္သတပးၥပ္းကို ေနညက္္ခါမ တ္ေ္ညတုးးယကကေနည္္ို္ ္ကး ည
္ကး ညးိုမည္
ေးကးႏ်န္း္း္ခို္ပ္းုသနကပ္တဇို္မး ေ္ညတ ပါုးးယကိုန္ပးၥပ္း္း္ခိုေးကးကလက္

သေး ညက္္း ို္ုို္ညက

service း တ္ quality
ပ္တ္လက္း  ပါမတ္ယ္သတေ္ညတ ေးကးႏ်န္း္း္ခို္ပ္းကိုုသနကပ္တမတ္ုိုး င္ းါက္ မ
းါက္ မင္္း မ္းကကဥ္းေ မညင္း ္တ္ဇ္က
ို ကေနည္ုိုဇိုခကင္္တ္ယဥပမည ကကေနည ကကေနည္္ို္ေက္ည္း ္း္
ခလက္ ္ ပင္မည္ ေအညက္မတ္

နသ္ယ ါို္တ္မ္ညေအညက္မတ္ ္

ွ၊

နသ္ယ းါ

းါေပမတ္တကကေနည္္ို္ေပး္တ္ယကကေနည္္္္
ို န္္တ္ယ ုညေနကညင္တဇသ ကကေနည္္ို္ေကကနပ္ဇ္ယို ္ုကက
ယ္ုကက ္န္္တ္ွမ္န္ုးးု္
ို ညကို းညးအာိုးအးက ုာ
ုာိုး ္း ္္မ္ည ္း း္္တ္ယေုးဇးကုာိုး ္း ္္း မ္ညမါို္္ုးး” ကိုးင
ို ္းမက းမင္းဇ္္ (Sucessmore)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------“ကကေနည္္ုကေ ပညခကင္္ညက ကိုမၸဏီမတပျုတင္ကိဲ့ စ္ၥကိုေစ္ျ ပာခင္ယ္။ MLM
ကိုမၸဏီ၇ေ၀ကာျ္ ေျပါ။ဲ့ ေျတာျ္ေျတာျ္မာ်ားမာ်ားက သူတို႔ကိေ
ု ျမ်ားလိုကရင္
သူတ႔
ို သာလငေစ္စ္ေမန္၊ကန္္ဟာက ာက
အစ္စ္္
ဲ့
အမန္ေဟာက ုတ္ထ်ားေျပါ။ဲ့ ဒါန႔သာသူတ႔
ို ငင္ျ်ားေျနၾကတာ။ျ ပီ်ားေျတာတ
ဲ့ ရာ်ားဝင္ကိဲ့ စ္ၥ။ေကနာျ္ေျမ်ားခ
ငစရာရိျ တာက ကိုမၸဏီတစ္ခိုမတပျုတင္ျ ပီဆရ
ို င္ ေကနာျ္တို႔ DICA
မ္ည္င္း ္တ္ယ္င္္သ္
တ ခကန္မ္ည DICA ကဇပ္းခကေပး္သတေနး ညမ္ည ္မက းး ္္ညေပါတေနည္ယ Trading
နသ္ဇညးွ းါမ္မါို္္ Service နသ္ဇညးယး္ေပီ
မ္ည္အ္မ္္္ ပ ပးေ္ညတဇိုပ္ငန္းဇင
ို ္းင္ကိုခကေပးဇိုက္
္ ညယး္ုပၸါတ္က MLM
ကိုမၸဏီေျတတကို ေျြာကခတယ္ိုိ ျ ပီ်ားေခပ်ားလိုက္ာမဟာက ုတ္ထ်ား။ဒီကိစ္ၥကို DICA
ကပရန္နကညးေး းမ္းးခက ပ္ ဥးေ္ညင္ႏင
ို ္ ဥး ကတ
ို ္္င
ို ္
္ င္္ညအကးး္း္ခိုမ္ည အးကို
အးကတ
ို ္္ိုငး 
္ ္င္း ပ

ညး္း းး္တ္ယေနညက္္း္ပိုင္းက ဇးေ္လနး္နည ္သက
တ

္သတကးၥယ ုတ္ဇိုနး္နညဇသွ္ခက ေကေ္ညတ းပးၥပ္း္း္ခေ
ို းကးနကး္တ္ အး
အး္္ို တ္ဇိုက္္တ္ယ္းက ေ္ညတမအုးးယေနညက္ပိုင္းကကေ္ညတ ္ ပင္ပးၥပ္းေ္လနသ္ခကန္မး င္ အး္ို
အး္္တ
ို ္ဥ္

ိုးဇညနကမတ္ယဥပမည SK 2 မကက္ႏ္ညအး္ေုး္း္အးးကို ္ေမး ကန္ေးီဇည

ေဇည

ေဇညက္း ္္တ္ယကကေနည္္္္
ို ပင္မ္ည တ္ဇို္း  ္တ္ယMLM ကိုမၸဏီတစ္ခို
မက္ျ ျျာသစ္္ေျဆ်ားဗူ်ားတစ္ခိုကို ေကနာျ္ၾကာ်ားဖူ်ားတာ ေအမရိကန္ေျဒၚလာ ၉၀၊
၁၀၀နေ႔ရာင္ျ်ားေျနတယ္။ေျနာက္စ္ခိုေကနာျ္ေျျ ပာခင္ာက ေျကာျ္ဖီေျသာက္ယ္။ေကနာျ္တ႔
ို
ေျကာျ္ဖီမစ္္ စ္္ ိုတရေ႕စ္်ားက အ ပငောမ ၂၀၀၀၊၃၀၀၀ ပရိျတယ္။MLM
ကေး ညင္းေန္သတေကည္္း မး္ ္း္

ို္က
္ ္ေအည

္ေအညင္းွ ္ေအညင္းး ္္တ္ယုိုေ္ညတးါကိုုည္း ပ္္ေအလးနသ္္ိုင္းဇသယပန္္သတအးကို ေး္တ္ယ ္သတ
ယ ္သတအးကို ပန္ေး္တ္ေ ပည္တ္ယးါေပမတ္တ ဇညေနကည္ ငည္သအ
တ းေ္လက ေပါင္ ္

ေဇညက္း ္္သတ

ေဇညက္း ္္သတ ါသအး ္္နကးေ္လယုတ္ဇိုမ္ကကို းါန
းါနကးကမ ္း း္အင္တုးးေပါတေနည္ယကကေနည္ေ ပညခကင္္ည ကကကင္တ ္္ယ းးပလညးေး းမ္ညကကင္တ ္္း ္္တ္ယးကကင
္တ ္္နသ္ပေ္ညင္အလညးေးခကင္္တ္” ကိုခကမ္း ငမ္း င္း (္း ိုးဇမင္း

ေး းးင္းကိုမၸဏီလီမိတက္၊ GM)

---------------------------------------------------------------------------------------------“MLM ုို္ညုညဇသုိုေ္ညတ ကကမ္ို္ ေနညက္ုာိုးေပီးးပလညးေး းးနး္္း္ခိုပသယ္သတးါေနကညင္တမို္ဇ္ို ကကမ္ို္
ကကမ္ို္ ္ ငင္း္ခာိုး ္ေနနကမ္ညပသယးါေပမတ္တကကမေ ပညခကင္္ညက MLM နသ္ပ္္အ္္ ပး ဇး ္
္မက းး ္္တ္ယ းညးအာိုးအးး ္္တ္ွေး ညင္းခကအးး ္္တ္ွ္ပ္ေုညက္အးး ္္တ္ယ္သတ ္ေတညက္က ု
္ေတညက္က ုတ္ေနး ညမ္ည ေနမ္ညဇသယ ဥပ
ဥပမည းညးအာိုးအးေနး ညေပါတယးဇး ုညေနကညင္တးညးအာိုး္ညဇသယးးညးအာိုး ္း ို္္္လက္ product
ေ္လကုညေ္လဇသယုတ္ကဇည္ညဇသ အ
အကအ
ို း မတ္း ္ငတယ္ အးမကညးေ ပည္ည တာို္
တာို္တ္ု္
ို ည ေ ပည္သအ
တ းမ္ညးဇညးယတာို္သတအးမ္ညးဇညးယ္သတးါကေ္ညတ အး္ို္္ေပီမ္ညုသမး္ပ္ဇမ္တမ
မ္တမတ္ဇို္ ကကမ

င္္တ္ယေး ညင္း္သတ္ပိုင္း အး္ို

အး္္ေ
ို ကကနပ္ဇ္ေ
ို း ညင္း္ညေဇယဇး္ိုင္းပ္က
ို ္ုဇ
ာ ိုခကင္္တ္ယ ကမာည
ကမာညေပီမ္ည ေး ညင္းခကင္းနသ္ဇး္ိုင္းါည မကင္းုးးယဇးေး ညင္းး င္ေး ညင္းွ မေး ညင္းး င္ ပးၥပ္းေး ညင္းယ
ပးၥပ္းေး ညင္းယ မေး ညင္းး င္ ကတ
ို ္တး သေ္္္္ပပညေး ညင္းယေနညက္ုိုးာ က ္ပ္ေုညက္္သတ
္ပ္ေုညက္္သ္
တ ပိုင္းယ္ပ္ေုညက္္သတ ေနး ည
ေနး ညမ္ည အး္း သေဇို္ပ္္သတးပ္းမကဥ္းးပ္းကမ္း အး္ကိုမၸဏီမ္ည
အး္္ဇ
ို ိုပ္ေုညင္း မတ္တါညေ္လး ္တ္
္
ယ ္သတးါကို ကကမ
ကကမ္ို္ ္ေအလမအမ္း ကကမ္္ဇ
ို က္ခး 
ာ မတ္ယအာအမတမး ္း ုးးွ တာိုနကပ္း မတ္ယ ေနညက္ ကကမေ
ကကမေမးခကင္္ညက
က ္န္းေ ္း ္ည မန္မည္း္ႏိုင္ငဇ
ာ ာိုးမ္ည ဇးေပါင္း္မကညးနကးပသယ ကကမဇပ္း မအုးးယးါေပမတ္တ မန္မည
းါေပမတ္တ မန္မည္း္ ပပ္ဇိုးာ မ္ည ပ

မ ုို္ညက ္း္ေတညက္ အို္မါို္္ ႏ္းေ
္ တညက္ယ းါကိုေ္ညင္ မ

းါကိုေ္ညင္ မင္္တ္ဇ္ေ
ို ခီခကင္္ညဇညးယးဇိုပသ Network Marketing ုို္သတ MLM
မ္ညဇပ္း း ္္ညပသယေ္ညင္ မင္္သတအက
း နပ္းေနဇမ္တမတ္ယကကး ာ်း္သတအးက မကညးေနဇ
မကညးေနဇမ္တမတ္ယေ္ညင္ မင္ခကင္း င္ ေ္ညင္ မင္္သဇ
တ မ္းကိုဇက
ို ္ ေ္ညင္ မင္အးေ္လဇိုပ္
္ သတ္္ိုင္း ”
မႏ္င္းႏ္င္းေဇည္ (Unicity)
------------------------------------------------------------------------------------------------

“ေ္ညင္ မင္ခကင္း င္ ေ္ညင္ မင္အးေ္လေနညက္ဇိုကု
္ ို္ညက ္သး
တ တေ္ညင္ မင္အးေ္လက ေ္ညက္ကအး
ေ္ညက္ကအး ေ္လကိုနင္းေန္ညယ္သေ
တ ္ညတးါကိုကကေနည္္ို္က ဇက္ခာေန
ဇက္ခာေနး မ္ညဇညးယ္သတးတေ္ညင္ မင္အး္း္ေတညက္ ေ္ညက္မ္ည ကကး ာ်း ကကး ာ်းအးေ္လ္မကညးနကးပသယေ္ည္
ေ္ည္း္္ပကက္္း ္ေ
ို ကညင္း္သတးကညးယေ္ည္ေ္ည္မပ္ည္ည ္သတးကညး
္သတးကညးယအ္း ္း င္ ကိုတတေ
္ ္ညက္မည္ း ္္သတအးကို ေ

ညင္ာဏန္းမ္ည ုတ္ႏး
္ ္ ုတ္ႏ္း္ေတညက္ေဇည

က္ကကး ာ်း ေန္တ္ုို္ည န
နပ္းနပ္းေဇညက္ ပန္ငသတနကပ္တနက္ိုားယေ္ညက္မ္ည ပသကလသေန္ညယးနး္ကကို မ္ညးေန ္သတ္ခကန္မ္ည ဇး
န္မ္ည ဇးေကည ကိုမၸဏီေျကာ ဘယ္ေျလာက္ေျကာင္ျ်ားေျအာငလ ို ပလိ ို႔မရဘူ်ား။စ္နစ္ေ ဘာလို႔
မာ်ားလဆိေ
ု ျတာဲ့ အလႊျာအဆင္ျ ဲ့ အရမ္ျ်ားမာ်ားတယ္။အေ
ဲ့ ျတာေ
ဲ့ ျစ္်ားက မ ဖေစ္ေန တကေိုိ တကကော်ား
တယ္။အဒ
ဲ့ ေ
ီဲ့ ျစ္်ားတကကော်ားတာကို quality ေ္လ service ေ္လ ေဇ္ကညက္ေ ပညမေနနသ္ယုတ္ေဇညက္
service ေကညင္းဇို္ဇသယုတ္ေဇညက္ quality ေကညင္းဇို္ဇသယ ္ခိုကကေနည္္ို္ မန္မညႏိုင္ငာမ္ည fame
က

္
ို ္္သတ ုါ္္းညေ္လး ္္တ္ယ္သတးု
တ ါ္္းညေ္လး သေ ေးကးနသ္ ေု ကေန က ုေဇည

ုေဇညက္ကလည္တ္ယ ္သတေ္ညတ fame က အး္ို္

က္ က ုပာတဇ္ဇ
ို ညး” ကိုဇင္ေဇဇလင္ (MLM

ဇိုပ္ငန္းမကညးကိုုန္္ကကင္ ္အပပညေပးအးသူ)
-------------------------------------------------------------------------------------------“္ကက း္ မ္္ဇိုပ္
္ သတ္ခါမ္ည promotion ဇို္္ခိုကကေ္ညတ
နညမပ္ဇ္ဇေ
္ ဇးအာိုး္တ္ ေပါတယေး ညင္းပန္း ဇ္ေ္ညင္ဇိုပ္္တ္ေပါတယအ္ေ
ို အည္ ္သတးါေ္လ္
္သတးါေ္လ္္လက္ ္ည န္တးမ် ္ည န္ခာမ် ုတ္ဇိုး ္အဇသု္
ို သတ ေပ္ာနသ္ းးး္ပါဇို္ယ ္ခို
္ခိုကကေနည္္ို္ေုလးေႏလးေန္ညက ါို္တ္မိုန္ါင္းခါးးညး ဇး္န္းးညးမါို္္ုးးယ ဇမ္းေုး္
မ္းေုး္

မ္

မ္းအမညးုကမိုန္ါင္းခါးးညး္သတဇ္
း န္းးညး ္း း္ေန္တ္ယ ဇးဥးေး  ဇးဥးေး ကိုနကပ္တဇို

က္ ္ေး ္ေေ္ညင္္ညး ္မည္
ကင္ုညေး ညာါနသ္ းို္တ္ မ္ငတု
္ ာိုးအကယုညေ္လေနကညင္တ ္း း္္ညဇသယ ္သတးတတ္
ို ္ပာတ ္သ္
တ းညး
္သတ္းညး္ေအညက္ေ္လန္ေ
သ ုး ါးေ္လေနကညင္တ ္း း္္ညေဇယ္သး
တ ါေ္လကို ္ကည္ကလ
္ကည္ကလတ္ေပးမတ္တ နပ္းဇမ္းး ္ညေ္း လ္း ္ို ေုလးေႏလးေန္ညမါို္ု
္ းးဇညး”
ဥးေကကည္ ငမ္း (္း ညးဇရ္္ေ္ည္ေး ္ေေနသူ)
-------------------------------------------------------------------------------------------“ကကေနည္္ို္ ဇး္္အိုင္း္ န္းမ္ညေန္တ္ုိုး င္ ္ မ ္ မင္မ္း္ညေ္လး ္ဇမ္တမတ္ယုညအညေး းပသဇို
ပ္
ဇိုပ္ွႏိုင္ငာေး းပသဇိုပဇ
္ ိုပ္ွးးပလညးေး းပသဇပ
ို ္ဇိုပ္ယ္သတေ္ညတ္ မင္မ္းုးးယးါကိုကကေနည္္္ဇ
ို က္ခား မတ္ယ

ား မတ္ယ ကကေနည္္ို္ MLM ဇိုပ္္တ္ယ MLM ကိုမနက က္္သအ
တ းဇပ္းး ္မတ္ယ အ္ေ
ို အည္ ငါနသ္္ မင္မ္း ငါတ
ငါတး န္အး ုို ပးေ္ညတ းေကညင္ွ းေကညင္ေ္လကို ္ေအအ္္ုို္ညကိုေ္ညတ မ ္း း္အင္တုးးယ းါမ္း ညး
းါမ္း ညးုးးယ ကကေနည္ုိုဇို္ည းးးပလညးေး းးနး္ ကမ
ကမာညေပီမ္ညကကင္တအာိုးေန္ညယကကေနည္္ို္ဇပ္း ကမာညေပီမ္ည း ္္သတႏို္င္ငာ း ္္သႏ
တ ို္င္ငာ္း္ႏိုငင
္ ာယကကေနည္္ို္ႏို
င္ငာမ္ညဇပ္း း ္း မတ္ယးါေနကညင္တ ကကေနည္္္ို ုတ္ဇို

န္းခက ပ္မဇသယ MLM

ကို္ ပ ္္ေုည္မတ္ု္
ို ညဇသမး ုးးယMLM ကိုကကေနည္္္ို ု
ုတ္ဇို

န္းခက ပ္မဇသယ ႏင
ို္ ္ငာ္ကည ဥပေးေ

ဥပေးေ္လကိုကကေနည္္ို္တးး မတ္ယႏိုငင
္ ာ္ကညဥပေး္္ိုင္းကကေနည္္ို္ ပန္ဇပ္ေး းုလသ ပး းမ္ညကကေ
းမ္ညကကေနည္ ္္ို ပန္္း ္္ေခီမတ္” ကိုးင
ို ္းမက းမင္းဇ္္ (Sucessmore)
------------------------------------------------------------------------------------------------“မမ္က္္သတကးၥန္ပ
သ ္္အ္္ ပး ကတ
ို ္တေ္ညက္မည္ network
ကဇး္း္ေ

ညင္ေကကည္း ္္တ္ယ အး္္က
ို ေ္ညတ ္ မသ္မ္းေ ပည္တ္ယ income tax

ို္္း ်း္သအ
တ းဇပ္းး ္္ညပသယ ပးေ္ညတ BMW နကးးး္ညဇ္ယို ေ္ညက္က ေ္ညက္ေ ခ က

ကို

ကို အး္္ို င္ေငလး သေ ္း္ က္ုသး ေ္ညင္ဇိုပ္ေပး ကကေနည္္ို္ ဇက္ခာ ေပးဇို္း ္တ္ယုိုေ္ညတ အး္ို
အး္္း
ို ညးး က္ဇညးယအး္္း 
ို သေ မကက္း ပ္ေ္လကိုယ ္ခက ေက္ဇမ္ခား ္ညေ္ညင္ း ္က္
္ တ္ မေ
မေ ပညး သုးးယးါကို္ခက ေကဇပ္း ္ေနကညင္းေနကညင္းေနကညင္တ္ိုင္ခကင္မဇ
္ ပ္း္ိုင္မတ္ယုည ္း း္ဇ္ဇ
ို
္း း္ဇ္ဇ
ို ပ္း အး္ို္ကိုတ္
္ ိုင္ကဇပ္း မ်င္းမ

ညးေ္ညတ ငါ္း္ေန္ကကး င္ ုညကညးန

ုညကညးနကးးးမတ္ွ
ုတ္္မ္နကး တ္မတ္ုို ပးေ္ညတေပါတယ္ကတ္္မ္း ္း း္ဇည္သအ
တ းနသ္ ္း း္မဇည္သအ
တ း ုတ္ါညပို
္ါညပိုမကညး ဇပ္း္သတးါကို ကကေနည္္ို္ုန္းးး္္း ္ဇ
ို ို္တ္”
ကိုခကမ္း ငမ္း င္း (္း းို ဇမင္း

ေး းးင္းကိုမၸဏီလီမိတက္၊ GM)

--------------------------------------------------------------------------------------------------“ဥပေးုို္ည
းေန္ ပဥညန္း

ညး္တ္ယ္ ္း ပ္း ္း ပ္းေခ္္ကေ ပညင္းဇသဇည္တ္ယ ပင္ုင္္း ္ဇ
ို ိုး င္ ေ္ညတဥပေးက

ေ္ညတဥပေးက ပင္ုင္္ညပါပသယကကေနည္္ို္ဥပေးကို ပန္ဇပ္ ပင္ုင္ေနပါ္တ္ယ ပင္ုင္း ္သတ ္ေ
္သတ
္ေနကညင္းး င္းကဇပ္းးညးအာိုးအးက္
ို ပပ္တ္ ္ကည္ကလတ္ေပး္း ္ဇ
ို ို္ပ္ခကက္ေ္လး ္ေနႏိုင္္တ္ွ း 
ႏိုင္္တ္ွ း ္မ
း ္မတ္ဇို္ဇပ္း တး

တးု္သတ္္လက္ႏိုင္ငာေ္ည္္ုင္တ္

ကကေနည္္ို္္င္္တ္ယေး ္ေေနေခက ပ္း ာိုးကိုဇပ္း ္င္ ပးပါ ပယ

္င္ ပးပါ ပယ ေနည
ေနညက္

ပ္မတ္တဥပေးကေ္ညတ းညးအာိုးအးေ္လ္္လက္ပို ပးေ္ညတ္ ပပ္တ္ ္ကည ္ကလတ္ေပးႏ

္ကလတ္ေပးႏိုင္ပါမတ္ယေနညက္္း္ခကက္က MLM နသ္ပ္္အ္္ဇ္ို ေ ပညခကင္္ညက ေုး
ေုးေ္လမကညး ပါ္တ္ယ ပးေ္ညတ ေခါင္းေဇ္ကည္း ပ္နသ္ ္ဇ္ကိုန္ပ
္ဇ္ကိုန္ပးၥပ္းေ္လေပါတယ္သတးတကိုနး
္ ပ္ေ္လ

သမည္ ္ဇ္ကန
ို ္ ုိုး င္ FDA မ္ညမ္္္ပိုာ ္

္င္း ပါ္တ္ယ္းညး္ေအညက္ေ္လ ေုး ါးေ္လုိုး င္ ္း ညး င္ ေ
္ယေ

ညက္ခာ ခကက္တးး ္တ္ယေ

ည

ညက္ခာ ခက

ခကက္တး ပး္း ညး င္ဇပ္းအလင္းး ပါ္တ္ယးါေနကညင္တမို္ကိုတ္ေး ညင္းခက္သတ ပးၥပ္းေ္လ ကတ
ို ္တး သေပ
ကိုတတး 
္ သေပးၥပ္းကို ေး ညင္းခကေပး္သတအက
း ဇပ္း ္း ညး င္ေး ညင္း္သအ
တ း ္း း္ေ္ညင္ းညးအာိုး္သတ
းညးအာိုး္သတ အးေ္လကဇ
ို ပ္းမ

ခက
ို ္ ေ္ညင္

ေ္ညင္ ္
္း င္ုာိုး္း ညး င္္င္အလင္း္း ္ဇ
ို ိုပါ္တ္ယ္င္အလင္း္သတပးၥပ္းေ္လ ကဇပ္းးာ
ကဇပ္းးာခကန္းာပရန္းနသ္ ပပ္တမ ပး းညးအာိုးအးကိုမ

ခိုက္္း ္ိုဇိုပါ္တ္ယ္ကတ္ဇ္မ
ို ကညး ္သဇ
တ ို

္သတဇိုေး ညင္းခက ဇိုက္္သတပးၥပ္းက းာခကန္းာပရန္းနသ္ ဇပ္း
ဇပ္း မပုးးးညးအာိုးအးကဇ
ို ပ္း
ဥပေး္း ္း လသေးပ္း

ခိုက္မတ္ုိုး င္ ကကေနည္္္ို ဥပေး္

ညး္သတ ပ

ပပ္နတ္္ိုင္းေ္လမ္ည းညးအာိုးအး္ ငင္းပလညးမ်ေ ္း း ္င္းေး း္္း လသေကေန ဥပေး္း  ေ ္း း ္င္းေပးပါမတ္”
ဥးမင္းအန္း (းို္တပရန္နကညးေး းမ္းးွ းညးအာိုးအးေး းး ညဥးးးဥညန း န္ကိုန္
္ ိုင္းသူ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------ပး အ္္မာ-မနန္းခမ္း ါ ((ကကမ္ို္ႏိုင္ငာမ္ည ကိုမဏကိုမ္္္ပို္
ာ င္္သတ္ခါ ကိုမဏမကညး္က္ဥပေး

သမ္ည

trading နသ္ service း တ္ပသး ္္တ္ယးါေပမတ္တ ကကမ္ို္္း လသေးပ္းပာို္ေ ခခာဥပေး္း  ပိုးမ
္ ္ ွ ္ မ္ည
္ မ္ည
ႏို္င္ငားးပလညးေး း္း လ္ာ ္း  း္ိုး္က္ေ္ညင္ဇပ
ို ္္း ို္္္လက္ ေးကးကလ ေးကးကလက္းးပလညးးနး္ကိုေ္း ည္ေုညင္ခလငတး 
္ ္္
တ္ယ္သတ ေ္ညတကကမ္ို္ကိုမဏက္င္အလင္းဇည္သတပးၥပ္းကို ကကမ္ို္ါည price position
နသ္

ိုးေ္း ညက္ဇို္ဇပ္း း ္တ္ယကကမ္ို္ုတ္ဇို position နသ္အလညးမ္ညဇသယးါက

ကကမ္ို္အကးါညေ္လန္အ
သ လညးနက္ည ္း း္္တ္ွMLM
ါညုိုး င္ဇပ္း းးပလညးေး းေးကးကလက္
္ း္ခိုကို

းို ေ္း ညက္္သတအကးါညးနး္္း္ခိုပသသူ)သူ)

ပး အ္္မာ-ေးါက္္ည မ္္ ္း  းေအည္ ((MLM က္မကညးးိုေး ညင္း္ညက ေုး
ေုးပါယေုးုို္ည ္ ပင္ဇး ေ္လ

ေ္လနညးမဇပ္ုးးယေ္ည္း ာို္န္း ိုန
ာ ညးမဇပ္ုးး ယေုးမ္ညေ္း ည္ ပ
န္ မါို္္ပါယ ကညကလတ္း န္မါို္္ပါ ါိုေ္း ည္ ပ

ညး္ညက ေး ညာါကိုအး န္ မါို္္ပါ

ညးေအည္ဇပ္း MLM

ေး ညင္းေန္ညက ကညကလတ္္တ္ွုညေကညင္း ္တ္ပညေကညင္း္တ္နသ္ ္ကိုန္

ပါးေကညင္

ပါးေကညင္း္တ္ယးေ္ညတ ဥပေး္း  ္း း္ေးခကင္္ည းေုးအးး ေဇးေ္လမ္ည label
ကို မန္မညဇို္ပ္ေပးပါယေနညက္ုာိုး္း္ခိုကေ္ညတ းကလန္း က္ကေ
ို ပညခကင္ပါ္တ္ယ MLM
အမညးေ္လ္ကိုနဇ
္ ာိုးက ုတ္အးက ကိုတတး 
္ သေဇက္ေ္ညက္မ္ညး ္ေနဇသုို္သတ network း သေ းညး င္းကို ု
ုတ္အး

္
ို ္ ပန္ေနက ငညေပးး သအဇသုို္ညေမးခကင္ပါ္တ္သူ)သူ)

ပး အ္္မာ- ေကကညတေကကညတဇ်င္ ((
((ကိုတ္က

ပ္ုိုးာ မ္ညေန ပးေ္ညတေ္ညက္ကဇးေ္လကိုနင္း္က္္တ္ ု္
ို ညဇက္မခာပါုးးယ ပးး င္

ပးး င္ ကိုတတ္
္ ္း လသေ

သက ဇး

ဇး္း္ က္ပေ
သ ္ညင္ မင္ေ္ညင္ဇိုပ္ေပးယ ္သတးါကို ဇပ္းဇက္မခာပါုးးယ ခိုနက
ခိုနက ေ ပညအဇို ခက ပး သဇညးုိုေ္ညတ ခက ပး သပါ္တ္ယ္သတေ္ညတ းပလသ ပးး င္ ုတ္ေနး ညမ္ည ပး မဇသး ္ငတသူ)္ သူ)
ပး အ္္မာ-း သမက းအန္္
((းပးၥပ္းါည းါညေကညင္း္တ္ုိုး င္ းါညကိုပသ္ပ္တ္ပ္တေး ညင္းေပး း ပါမတ္ယ း ပါမတ္ယကကင္တ ္္
း ္း ပါမတ္ယုိုဇို္ညက ႏေ
ို္ အညက္း င္ အးေး သေကတ္ဇိုး  ုတ္ေဇညက္း မတ္ယ ႏး

ေး းး ္င္း္ေနနသ္ုည

း္ေနနသ္ုညေ္လေပးႏိုင္ဇသယ္သတးါကို ္ိုက္း က
ို ္မက္ေုတေပးႏိုင္း မတ္ယ ုတ္ါည ေအညက္ေအညက္
ေအညက္ေအညက္

ပါးေပကညက္္တ္ယ္သတဇိုမက း ္း း္ေန္ညကိုကကေနည္္ို္ဇာိုး ဇက္မခာႏိုင္ပါုးးသူ)သူ)

ကကေနည္ ဥညန္ေနနသ္မေ ပညုသနသေ းညးအာိုးအး္း္ေတညက္္ေနနသ္းါကိုေုလးေႏလး္ညပါယ MLM
နသ္ပ္္အ္္ဇ္ို ကကေနည္တ္မက းအမးကိုတ္
္ ိုင္ဇိုပ္ေ္ညတ ကကေ
ကကေနည္တ္ေ္လေ္နကာ ေဇးေ ပညမတ္ယ းးခကင္
းးခကင္းပသအက
း မ္္္ပို္
ာ င္း ္တ္ယ္အင္း င္ေနကးေပါတေနည္ွ္အင္း င္ေနကး္း္ေအညင္း ေပးး ္တ္ယ
င္း ေပးး ္တ္ယကကေနည္ုိုဇိုခကင္္ညက ဇးကအန္း င္း င္ အန္း္
အန္း္း္ေအညင္းး အလညး ပယးါကအး္ို္ ဇက္း ္ ကိုမဏ
ကိုမဏး သေ္ကက း္ မ္္ေပါတယးညးအာိုးအး
မ

ခိုက္္ည မ

ခိုက္
္ ညကကေနည္မေုလးေႏလးုးးယ္သတးါညနသ္ ပ္္အ္္ဇ္ို ္ခလန္

္ခလန္ေုညင္ဇညး မေုညင္ဇညးဇပ္းကကေနည္မေုလးေႏလးုးးေနည္သူ) ဥးမင္းအန္း (းို္တပရန္န
(းို္တပရန္နကညးေး းမ္းးွ းညးအာိုးအးေး းး ညဥးးးဥညန း န္ကိုန္
္ ိုင္းသူ)
ပး အ္္မာေးါက္္ညေကကည္းလညဇင္း ((ကိုမဏေ္လမ္ညေး ညင္း္တ္ုို္ညက ေုး ါးုိုး င္ ္သဇ
တ ိုေး ည
္သတဇိုေး ညင္း ခလငတမ
္ း ္ပါုးးယ္း ညးဥပေးနသ္ဇပ္း ဇာိုး မပပါုးးယ္သေ္ညတ ေုး ါးမါို

ေုး ါးမါို္္္္
သတ ္လက္ေနကညင္တ ္အင္း င္ေ္လက ္း န္္ခကခလင္တး ္ေန္ညပါယအး္္က
ို ္း ပ္တးလက္္ါညး ္
ုင္တပသး ္ပါ္တ္ယ

ပါးေး ညာါ ေပကညက္္တ္ုို္သတါညေ္လက over talking

နသ္ုိုင္ပါ္တ္ယးါေပမတ္တ းါညေ္လကိုမဇိုပအ
္ င္တပါုးးသူ)သူ)
္ုာိုးအ္္------------------------------------------------------------------------------------------------

