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ماڈنول :1

انٹرٹری نورشپ

م نوقع وقت درکار :

ابک گ ھیٹہ

طریقہ کار:

گفنگو

سنکھنے کے مقاصد :
اس ماڈنول کے اخننام ٹرسنکھنے والے مندرجہ ذبل مقاصد حاصل کریں گے:
س
• " انٹرٹری نور " اور " انٹرٹری نور شپ" کے مطلب کو مجھنا
• کسی انٹرٹری نور کی خصوصنات کا ابدازہ لگابا
س
• بایت قدمی با باہمت ہونے کے یصور کو مجھنا
• حود اعیمادی یندا کربا

• کاروبار سروع کرنے کی حواہش رکھنے کی ایتی وحوہات کے بارے میں واضح رہنا
س
• ا ینے وژن کو خف تقت میں بد لنے کے ابانوں کو مجھنا
• ا ینے انٹرٹری نورشپ کے جنال کو حانخنا
انٹرٹری نورشپ کی یعریف
کسی کاروباری م تصونے کی نسابدہی کرنے ہونے ینا کاروبار سروع کرنے  ،ضروری وسابل کی پہچان اور ای تطام کرنے کے ساتھ ساتھ

اس م تصونہ سے وانسٹہ خطرات اور فوابد کو ق نول کرنےکے عمل کا بام انٹرٹری نورشپ ہے۔
ماحذ:

http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurship

باخر ینے جناالت رکھنے والے ہونے ہیں۔ وہ موحودہ مصنوعات اور حدمات/سروسز کی موحودہ صورنچال کو یندبل کرنے کے عمل کے
ذر یعےیتی مصنوعات اور یتی حدمات/سروسز مریب کرنے ہیں۔

ماحذwww. econlib.org/library/Enc/Entrepreneurship.html :

انٹرٹری نور
ابک انٹرٹری نور وہ شخص ہوبا ہے حو کاروباری جنال د ینے اور ٹراڈکٹ /مصنوع با حدمت/سروس قراہم کرنے کے لنے ا نسے انٹرٹراٹز قائم
کرنے کا خطرہ مول لننا ہے حو صارفین کی ضروربات کو نورا کربا ہے۔ انٹرٹری نور وہ شخص ہوبا ہے حو اس عمل کو سرانچام د ینا ہے اور
انٹرٹری نورشپ اس عمل کا بام ہے۔ مرد اور حوایین دونوں ہی کامناب انٹرٹری نور ہو سکنے ہیں۔ اس کا صتف سے کونی یعلق پہیں ہے۔
تمام انٹرٹری نورز کاروباری اقراد ہیں لنکن تمام کاروباری اقراد انٹرٹری نور پہیں ہیں۔

ابک انٹرٹری نور کی خصوصنات ذبل ہیں:
• انٹرٹری نورشپ کےموا قعے کی نسابدہی کرنے کے ساتھ اس ٹر کام سروع کربا ہے ۔
• کسی انٹرٹری نورشپ کے م تصونے کا آعاز کربا ہے۔

• اس انٹرٹری نورشپ کے م تصونے کی مالی ضروربات کے لنے ییسےمیں اصافہ کربا ہے۔
• کاروباری م تصونے کنلنے ضروری ہ نومن رنسورس اور دبگر مالی اور ط تعی وسابل جمع کربا ہے۔

• ا ینے اور دوسروں کے لنے اہداف کا یعین کربا ہے۔
• کامنانی کو یقنتی ینانے کے لنے مناشب کارروانی کا آعاز کربا ہے

• خطرے کا کل با ابک ٹڑا خصہ ا ینے ذہن میں رکھنا ہے۔

• ابک انٹرٹری نور مالزمت دالنے واال ہوبا ہے نہ کہ مالزمت بالش کرنے واال۔

انٹرٹری نور وہ شخص ہوبا ہے حو:
• ابک حواب دبکھنا ہے۔
• ابک وژن رکھناہے۔

• خطرہ مول لننے کو ینار ہوباہے۔
• کجھ کر دکھانے کی کوشش کربا ہے۔

انٹرٹری نورشپ کا ہٹر
انٹرٹری نورشپ کے م تصونے دو طرح کے ہونے ہیں:
 .1وہ حو کامناب ہو حانے ہیں
 .2وہ حو باکام ہو حانے ہیں

ب
ہر ابک کا حواب ہوبا ہے کہ اس کا کاروبار کامناب ہو۔ ہمیں ا جھے کاروبار کی یعمٹر کرنے کی ینناد د کھتی حا ہنے۔ ابک کاروبار کے حار
سنون ہونےہیں حو نہ یقنتی ینانے ہیں کہ اس طرح کا کاروبار با کام کامناب ہوبا ہے۔
کامناب کاروبار کےسنون
کون سی خٹزیں ابک کاروبار کو کامناب ینانی ہیں؟

وسائل

آئیڈیا /خیال
اور مارکیٹ

 .ہنر  /علم اور
تجربہ

ٓ
 .1اینڈبا /جنال اور مارکیٹ

 .2ہٹر  /علم اور نجرنہ

 .3وسابل

 .4نجسس اور شخت مخیت

مس
کامناب انٹرٹری نور کی حار صقات ہونی ہیں۔ ان میں سے کسی ابک کے یغٹر (آپ کا )کاروبار غٹر تچکم ہوگا۔
ٓ
 .1اینڈبااور مارکیٹ:

آ ینڈبا کا مطلب ہے کہ کس طرح کا کاروبار آپ کربا حا ہنے ہیں اور مارکیٹ وہ لوگ ہیں حو آپ کی مصنوعات با حدمات خربدیں گے۔ ابک
ٓ
اجھا اینڈبا ابک کامناب م تصونے کی ینناد ہے جنکہ مارکیٹ کی دسننانی کاروباری م تصونے کی باینداری کی نسانی ہے۔
ینادلہ جنال :بازار کا دورہ۔
 .2ہٹر  /علم:

اس سے مرادکتی کاروباری مہارییں ہیں۔ ( ہمیں موصوعی اور عملی دونوں صالخن نوں کی ضرورت ہے)۔ کنا ہم حا ینے ہیں کہ ہماری مارکیٹ
م
کے لنے معناری مصنوعات کیسے ینار کی حاییں؟ ہمیں ٹزنس نتجمیٹ کی مہارنوں کی تھی ضرورت ہے۔ کنا ہم حا ینے ہیں کہ کس طرح

اہم ریکارڈ جمع رکھنا ہے باکہ ہم کاروبار کےمناقع کا ابدازہ لگا سکے۔ شب سے اہم بات نہ کہ کناہم ایتی مارکیٹ کو حا ینے ہیں کہ ہمارے

صارفین کنا ڈھوبڈ رہے ہیں؟ کنا لوگ ہماری سروسز با مصنوعات کی طلب رکھنے ہیں؟ ہم لوگوں کو نہ کیسے یناییں گے کہ ہمارے باس

وہ اسناء با مصنوعات موحود ہیں حو وہ حا ہنے ہیں؟ ہماراکسیمر/گاہک کون ہو بگے؟ ہمارا سامان مارکیٹ میں کیسے آنے گا؟ سخت محیت :ہر
روز مستقل طور ٹر کام کربا۔ کاروبار میں ییسہ کمابا زبادہ ٹر آپ ٹرمتخصر ہے۔ کنا آپ روزانہ اینا کاروبار کھو لنےہیں؟ کنا لوگ آپ ٹر ت ھروسہ
کرسکنے ہیں؟ کنا آپ کسی معناری ٹراڈکٹ با سروس مستقل طور ٹر قروخت کرنے ہیں؟
ینادلہ جنال

 .3وسابل:

آپ کو اینا کاروبار سروع کرنے کے لنے کننے ییسوں کی ضرورت ہے؟ آپ اینا کاروبار سروع کرنے کے لنے حو ییسہ استعمال کرنے
ہیں اسے آپ کا سرمانہ( )Capitalکہنے ہیں۔ اکٹر کاروبار ٹر آپ کی نوقعات سے پہت کم رقم لگتی ہے  ،حو مناقع آپ کو ملنا ہے،
وہی آپ کو ا ینے کاروبار کو ٹڑھانے کے لنے استعمال کربا حا ہنے۔ جھونے کاروبار سروع کربا ہی عظیم انٹرٹری نورز ( کاروباری اقراد ) کے لنے
کلندی جین یت رکھنا ہے۔ زبادہ ٹر لوگ ضرف اس کاروبار کے بارے میں بات کرنے ہیں جسے وہ سروع کربا حا ہنے ہیں۔ سروع کرنے

سے پہلے کجھ وقت لیں اور ان خٹزوں ٹر غور کریں۔

ٓ
ینادلہ جنال :ابک حارٹ کے استعمال سے کاروبار میں ییش انے والے اخراحات  ،آمدنی  ،مناقع با یقصان ٹر ینادلہ جنال کریں۔ کاروبار سروع کرنے کے لنے کنتی رقم کی
ضرورت ہے؟ کون سراکت کرنے کو ینار ہے؟

نجسس اور شخت مخیت:

م
نجسس مقاصد کو حاصل کرنے کی حواہش ہے۔ شخت مخیت کام کو کمل کرنے کے لنے کی حانے والی کوشش ہے۔

ینادلہ جنال :کننے ممٹران کے ابدر نجسس موحود ہے اور اس ٹر گفنگو کریں؟ کننے ممٹران کام کرنے اور مخنلف کردار ادا کرنے میں دلجستی

رکھنے ہیں؟

ماڈنول 2

ریکارڈ کیننگ

م نوقع وقت:

 4گھننے

طریقہء کار :

گقت و سنند

سنکھنے کے مقاصد
اس ماڈنول کے اخننام ٹر سرکاء درج ذبل خٹزیں سنکھنے کے قابل ہو حاییں گے:
• کاروبار میں ریکارڈ کیننگ کی اہمیت ینان کربا
س
• ریکارڈ کیننگ کی مخنلف اقسام کو مجھنا اور استعمال میں البا
• کاروبار کے مناقع نجش ہونے کی پہچان کربا سنکھنا
بک کیننگ کنا ہے؟

بک کیننگ شسیم کا مطلب یننادی طور ٹر ضرف مالی لین دین کے مالنانی اٹرات کو ریکارڈ کربا ہے۔
کاروبار کےمعمول کے دوران خب تھی لین دین ہوبا ہے نو اس وقت ابک دسناوٹز ینار کی حانی ہے۔ عام طور ٹر خربداری اور قروخت میں
بل اور رسندیں ہونی ہیں۔ خب کسی یننک اکاؤیٹ میں ییسے ڈبازٹ/جمع کنے حانے ہیں نو ڈبازٹ سلیس ینار ہونی ہیں۔ اکاؤیٹ سے باہر
رقم ادا کرنے کے لنے جنک لکھے حانے ہیں۔ بک کیننگ میں ان تمام سورس/اہم دسناوٹزات کی یقصنالت کو کنٹر کالم خرابد میں ریکارڈ

کربا سامل ہوبا ہے ( جسے پہلی انٹری کی بکس با ڈے بکس تھی کہا حابا ہے)۔

منال کے طور ٹر سارے کربڈٹ سنلز کے خربل میں درج کنے حانے ہیں اور یقد اداینگی کے خربل میں تمام یقد اداینگناں درج ہونی ہیں۔

خربل میں ہر کالم عام طور ٹر کسی اکاؤیٹ سے مما بل ہوبا ہے۔ واحد ابدراج کے یطام میں ہر لین دین ضرف ابک بار ریکارڈ کنا حابا ہے۔

زبادہ ٹر اقراد حو ہر ماہ ایتی بک کیننگ رجسٹر میں نوازن ٹرقرار رکھنے ہیں وہ انسا یطام استعمال کررہے ہیں اور زبادہ ٹر ذانی جمع خرچ کے لنے

استعمال ہونے والے ساقٹ ونٹر اس طریقہ کار کو استعمال میں النے ہیں۔

دستی اکاؤیننگ اور کسی تھی النکٹرابک اکاؤیننگ شسیم میں قرق مالی لین دین کی ریکارڈبگ اور م تعلقہ اکاؤیٹ میں نوسننگ کے مایین باخٹر
یندا ہونےکا ہے۔ م تعلقہ اکاؤییس میں النکٹرابک اکاؤیننگ شسیم کی کمی کی وجہ سے فوری طور ٹر نوسننگ میں باخٹر دستی یطاموں میں
پہیں یقل کی حاسکتی ہے ۔ اس طرح فوری اٹر کو ریکارڈ کرنے کے لنے سنلز بک  ،کیش بک  ،یننک بک  ،سنلز بک خیسے اکاؤییس کی

اہم ریکارڈز کو جیم د ینا ہے۔

بک کیننگ کا مطلب نہ ہے کہ آپ ا ینے کاروبار میں آنے والی تمام رقم اور حو رقم آپ کے باس سے حلی حانی ہے اسے لکھ د ینے

ہیں۔

ُئک ک یپ نگ ک نوں؟
ییسٹر لوگ نہ ریکارڈ پہیں کر بانے کہ کننا ییسہ آبا اور کننا ییسہ ان کے کاروبار سے یکل گنا۔ اس کی وجہ نہ ہے کہ وہ پہیں حا ینے کہ
اسے کیسے کربا ہے  ،اور وہ پہیں حا ینے کہ اس سے ان کے کاروبار میں پہٹری آسکتی ہے۔ لہذا لوگوں کو قطعی طور ٹر نہ سمجھ پہیں آنی

ہے کہ وہ کننا ییسہ کما رہے ہیں  ،کسیمر نے کننا کربڈٹ ٹر خربدا ہے اور اپہوں نے کربڈٹ ٹر کننا اسناک خربدا ہے۔ جہاں لوگ مل کر

گرونوں میں کام کرنے ہیں  ،وہاں بک کنکنگ کا مناشب یطام نہ ہوبا اکٹر گروپ کے ممٹروں کے درمنان عدم اعیماد اور الزامات کا
باغث یننا ہے۔ بک کیننگ قابدہ مند ہے ک نوبکہ آپ ہر خٹز کو ا ینے ذہن میں پہیں رکھ سکنے ہیں۔ لوگ قطربا الٹرواہ ہونےہیں۔

آپ کے کاروئار کے ل نے ئک ک یپ نگ کی اہمیت
 oآپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو کنتی رقم ملی ہے ۔

 oآپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کننا ییسہ خرچ کنا ہے اور آپ نے نہ کیسے خرچ کنا ہے۔

 oآپ اس بات کا جساب کناب کرسکنے ہیں کہ آبا آپ قابدہ اتھا رہے ہیں با یقصان۔
 oآپ خربد و قروخت کے سلسلےمیں پہٹر ق تصلے کرنے کے قابل ہوسکیں گے۔
 oآپ کربڈٹ ٹر خربد و قروخت کے ریکارڈ رکھ سکنے ہیں باکہ لوگ آپ کو دھوکہ نہ دے سکیں۔

 oآپ کسی گروپ ٹروجنکٹ میں ییسے آنے اور حانے کا ریکارڈ رکھ سکنے ہیں اور اس طرح قنڈز کے علط استعمال کو
روک سکنے ہیں اور گروپ ممٹروں میں عدم اعیماد سے نچ سکنے ہیں۔

ریکارڈ رکھ نے کے فوائد

• ریکارڈ رکھنا پہت ضروری ہے ک نوبکہ آپ ہر خٹز کو ا ینے ذہن میں پہیں رکھ سکنے ہیں۔
• مناشب نخف نق اور م تصونہ یندی کے لنے بادداشت ایتی اجھی اور کافی پہیں ہونی ۔

ئافاعدگی سے ریکارڈ رک ھ نے کے فوائد
• آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو کننا ییسہ مال ہے  ،آپ نے کننا خرچ کنا ہے اور آپ نے اسے کس طرح خرچ کنا ہے۔
• آپ اس بات کا جساب کناب کرسکنے ہیں کہ آبا آپ یقع با یقصان اتھا رہے ہیں اور ا ینے کاروبار کے اس یقطے کی پہچان کر
ٓ
سکنے ہیں جہاں امدنی اور خرچ ٹراٹر ہونے ہیں۔

• آپ کربڈٹ ٹر خربد و قروخت کے ریکارڈ رکھ سکنے ہیں۔ یعتی آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے مقروض کون ہیں اور ان ٹر کنتی رقم
واخب االدا ہے ،اور آپ کو قرض د ینے والے کون ہیں اور آپ ان ٹر کنتی رقم واخب االدا ہے۔

• نہ آپ کے اسناک کی بگرانی اور کنٹرول میں مدد کرسکنا ہے کہ ینا آرڈر کب ینابا ہے اور کننا آرڈر کربا ہے۔

• ا ینے م تصونے کے نخٹ سے ا ینے اصل ریکارڈ کا موازنہ کرکے آپ نہ طے کرسکنے ہیں کہ کنا آپ ا ینے کاروباری سال کے
دوران ضختح حارہے ہیں۔

ریکارڈ یہ رک ھ نے ئا ئافص ریکارڈ رکھ نے کے یقصائات

• آپ کو معلوم پہیں ہوگا کہ آپ کننا ییسہ کما رہے ہیں اور نہ کہ آپ کا کاروبار یقع کما رہا ہے با یقصان اتھا رہا ہے۔

• آپ کو معلوم پہیں ہوگا کہ آپ ک نوں مناقع کما رہے ہیں با یقصان اتھا رہےہیں۔
ٓ
• آپ ا جھے ق تصلے پہیں کرسکیں گے کہ اپ کیسے زبادہ سے زبادہ رقم کماییں گے اور ا ینے کاروبار کو یقصان سے نچاییں گے۔
• آپ کو نہ پہیں معلوم ہوگا کہ کس کسیمر کے باس آپ کی کنتی واخب االدا رقم ہے با آپ ٹر کس کا قرض ہے۔

• جہاں لوگ مل کر گروپ/گروہ میں کام کرنے ہیں  ،وہاں ریکارڈ رکھنے کا مناشب یطام نہ ہوبا اکٹر گروپ کے ممٹروں کے
درمنان عدم اعیماد اور الزامات کا باغث یننا ہے۔
کون سے ریکارڈ رک ھ نے چاہ ییں؟

اجھی طرح سے ریکارڈ کیننگ کنلنے ریکارڈ کی دسناوٹزات ذبل ہیں۔
• کیش کناب

• انوینٹری ریکارڈ
• کربڈٹ ریکارڈ
• قرضہ رجسٹر
• لنٹر بک

کیش ئک
جس رجسٹر میں ہم سارے ییسے لکھنے ہیں حو آبا ہے اور حاباہے اسے 'کیش بک' کہا حا با ہے۔ آپ باقاعدہ جسانی مسق کے رجسٹر کو یطور

'کیش بک' استعمال کرسکنے ہیں۔

ل
حو رقم آنی ہے وہ باییں صفحے ٹر کھی حانی ہے۔
حو ییسے یکلنے ہیں وہ ضختح صفحے ٹر لکھا حانے ہیں۔

کیش بک ٹرانے ماہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
چاصل
یقص نالت
ئارتخ
ٹزنس سروع کرنے وقت

XXX

خرچ

کل
ٹزنس یند کرنے وقت

XXX

XXX

ایوینٹری ریکارڈ
انوینٹری ریکارڈ :انسی اسناء کا ریکارڈ حو آپ کے کاروبار میں کسی تھی وقت ہوبا ہے۔ اس میں سال کے آعاز میں آپ کے باس حو کجھ

تھا ،خربداری اور ینداوار کے ذریعہ ان اسناء میں کنا کجھ سامل کنا گنا ہے اور قروخت اور استعمال با یقصابات کے ذر یعے آپ کے کاروبار

میں کننا کجھ نچا ہے۔

تمٹر

یقصنل
کمن نوٹر

5

2

ٹرنٹر

6

1

مقدار

سروع میں

خربد

قروخت

یقصان

2

2

1

1

5

4

2

2

کرئڈٹ ئک
کربڈٹ بک :ادھار خربدی حانے والی اسنا اور حدمات کے لنے حو رقم کسیمرز ادا کرنے ہیں ,اس کا ریکارڈ رکھا حابا ہے۔
کربڈٹ بک کے لین دین

کسیمر کربڈٹ بک
بام :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ابڈرنس :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
یقصنالت
بارنخ

کربڈٹ

2-6-2011

 900رونے

15-6-2011
20-6-2011

شہد کے  5گنلن
سننل کی 2نوکرباں  800رونے

اداینگی

نوازن

0

 900رونے

0

 800رونے

 500رونے

0

 500رونے

2200رونے

0

 2200رونے

 3عدد نخنے
کل

دستخط

قرضہ رحسٹر

قرضے کا ریکارڈ :ان شب کا ابک ریکارڈ رکھا حابا ہے حو کاروبار میں قرض لے با دے حکے ہیں (وہ لوگ جنہوں نے قرضے ٹر کاروبار سروع
کنا)
بارنخ
2-6-2011
15-6-2011
20-6-2011

یقصنالت
سلیم ٹزنس

شہد کے  5گنلن

صا لح انٹرٹراٹز
سننل کی 2نوکرباں
حاوبد اینڈ کو

3عدد

نخنے
کل

قرض

اداینگی

نوازن

 900رونے

0

 900رونے

 800رونے

0

 800رونے

 500رونے

0

 500رونے

 2200رونے

0

 2200رونے

لنٹر ئک
لنٹر بک :نہ ا نسے ریکارڈ جمع رکھتی ہے کہ آپ کے لنے کس نے کام کنا ہے  ،کننا کام کنا ہے (گھننے  ،دن با کام کی یعداد)  ،اپہیں
کننا معاوضہ دبا گنا اور اپہیں کب اداینگی کی گتی۔

یقصنالت

کام فی گھیٹہ
 3گھننے @  300رونے فی گھیٹہ

 900رونے

12-3-2011

محمود انٹر پراۂیز

 2گھننے @  350رونے فی گھیٹہ

 700رونے

23-3-2011

صدنق اینڈ کو

 2گھننے @  300رونے فی گھیٹہ

 600رونے

کل

 2200رونے

 2200رونے

بارنخ
2-3-2011

قادر ٹزنس کارنورنشن

نوازن

روزمرہ کی س نلز ریکارڈ

روزمرہ کی کیش ریکارڈ
بارنخ 12-4-2019..
یقصنالت
سٹربل تمٹر
1

 2نوکری تماٹر

2

2کریٹ یناز

3

 3کریٹ آلو
کل س نلز

مقدار

10کلو
10کلو
15کلو

قیمت

رقم

2,000رونے

2000رونے

1000رونے

1000رونے

1200رونے

1200رونے
4200روپے

رس ند ئک
کاروبار کا بام :
ابڈرنس:
ٓ ٓ
نی انی این:
بارنخ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
موصول ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اداینگی کی حارہی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقم لقطوں میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
رقم ہندسوں میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصول کرنے والے کا دستخط  :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
س ناک ئک
سناک کنٹرول

بارنخ :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ماہ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
سالَ :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
یقصنالت
سٹربل تمٹر

سروع کرنے وقت کی رقم

یند کرنے وقت کی رقم
کونی کیس سنڈی ،رول بلے با وبڈنو دکھاییں۔۔

سناک ان

ٓ
سناک اوٹ

ینلیس

ماڈیول :3

اخراچات اور مال نات کا تجزیہ اور م نافع کےحساب ک ناب

م نوقع وقت:

 3گھننے

آمدنی ک نا ہے؟
ٓ
َ
کسی ادارے کا ابک مقررہ مدت کے ابدر نخت اور ضرف ( )consumptionکے موقع کو امدنی کہنے ہیں جسے ماینٹری لچاظ سے ینان

کنا حابا ہے۔ باہم گ ھرانوں اور اقراد کے لنے آمدنی سےمراد وہ تمام یتخواہیں  ،اخرت  ،مناقع  ،کرانے سے حاصل کردہ مالیت اور دوسری

اسناءکا مجموعہ ہے حو ابک مقررہ مدت میں حاصل ہونی ہے۔ کسی قرم ( )firmکے لنے عام طور ٹر آمدنی کا مطلب حالص مناقع ہوبا
ٓ
ہے یعتی اخراحات کے یعد حو کجھ بافی رہ حابا ہے۔ غوامی معاسنات کے لچاظ سے امدنی مالنانی اور غٹر مالنانی اسناء کے استعمال کی
صالجیت کہالنی ہے۔ اور اس میں مالنانی استعمال کی صالجیت کو کل آمدنی کے لنے ٹراکسی کے طور ٹر استعمال کنا حابا ہے۔ نس
ٓ
امدنی وہ رقم ہے حو آپ کے کاروبار میں آنی ہے۔
ییسہ آپ کے کاروبار میں کیسے آبا ہے؟
• سامان ینار کر کے اور قروخت کرکے
• سامان کی خربد و قروخت سے

• حدمات (سروسز) دے کر (خیسے ینکسی ڈرای نور حو ٹرانسنورٹ مہنا کربا ہے)
• دوسنوں با حابدان کے لوگوں سے نخفےنچایف وصول کرکے

• قرض لے کر

• ورایت سے

دبگر آمدنی حاصل کرنے کی سرگرمناں
• بام آبل کی یناری اور قروخت
• مجھلی بکٹربا اور قروخت کربا
• رونی ینار کربا اور یتخنا

• جنانی وغٹرہ ینار اور قروخت کربا
• کاساوا کی یناری اور قروخت
• حاول کی ینداوار اور قروخت
• جندہ وصول کربا
خرچ ئا اخراچات ک نا ہیں؟
اخراحات وہ رقم ہے حو کسی ادارے کی آمدنی یندا کرنے کے سلسلے میں خرچ کی حانے والی قیمت با الگت ہونی ہے اور کاروبار کی الگت
کو طاہر کرنی ہے۔ اخراحات اصل یقد اداینگی (خیسے اخرت اور یتخواہ)  ،کسی ابانے کا ابک مقررہ م تعاد میں جیم/خراب ہونے واال خصہ

( ، )depreciationبا کمانی سے یکالی گتی رقم (خیسے زبادہ قرض) کی صورت میں ہونے ہیں۔ ابکم ینکس معلوم کرنے سے پہلے
ٓ
امدنی کی ک نونی اخراحات کی صورت میں کی حانی ہے۔ خب کہ تمام اخراحات ،الگت میں سمار ہونے ہیں لنکن تمام الگت (خیسے آمدنی یندا

کرنے والے ابانوں کے خصول میں ہونے واال خرچ) اخراحات پہیں ہونے ہیں۔

آپ کے کاروئار سے ییسہ کی سے ئاہر چا ئا ہے؟
• اسناء (خیسے مجھلی اور تمناکو نوسی کے لنے لکڑی  ،لناس ینانے کے بانے بانے  ،رونی ینکنگ کے لنے آبا)

• حدمات خیسے ٹرانسنورٹ (ینکسی  ،نس کرانہ)

• مارکیٹ نول
• نچلی کے بل

• کرانہ اداینگی

• اخرت اور یتخواہ کی اداینگی

دبگر اخراحات کی سرگرمناں
• مواد کی خربداری
• دفٹری سامان

• سامان کی اداینگی
م نافع ک نا ہے؟

مناقع سرمانہ کاری کا قابدہ با حاصل ہے جسے انٹرٹری نور با کاروباری اقراد کونی خطرہ مول لننے وقت حانخنےہیں۔ مناقع کسی کاروبار کو قنڈ قراہم
کرنے والے اقراد کے لنے تھی ابک اہم اسارہ ہے۔ یننک  ،سنالنی کرنے والے اور دوسرے قرض د ینے والے کسی ٹزنس کو مالی
اعایت قراہم کرنے کے لنے اس وقت ینار ہونے ہیں خب نہ ٹزنس نہ طاہر کرے کہ اسے یقع حاصل ہوبا ہے (با مستفنل قریب میں
یقع حاصل ہونےکا پہت زبادہ امکان ہے) اور نہ کہ اس یقع سے قرصوں کا اداینگی ہوسکتی ہے خب وہ واخب االدا ہوں۔ مناقع کاروبار
ی
کے لنے آمدنی کا ابک اہم ذریعہ تھی ہے۔ حاصل کردہ مناقع حو کاروبار میں رکھاحابا ہے (یعتی مناقع مالکان میں قسیم پہیں ہوبا ہے) اسے
رییننڈ مناقع ( )retained profitکہنےہیں۔

ٓ
رییننڈ مناقع ()retained profitکسی تھی کاروبار کی آمدنی کا ابک اہم ذریعہ ہوبا ہے بالخصوص اسنارٹ انس با جھونے کاروبار کے

لنے۔ خب کسی ٹراڈکٹ (مصنوع) کو اس کی الگت سے زبادہ قیمت ٹر یتچا حابا ہے  ،یب مناقع حاصل ہوبا ہے جسے دوبارہ سرمانہ کے لنے

استعمال کناحاسکنا ہے۔

مناقع کی ییمانش اور جساب کا قارموال نہ ہے:
م نافع = کل قروخت  -کل اخراچات
PROFIT = TOTAL SALES less TOTAL COST

یقع ئا یقصان کا حساب ک ناب کی سے کریں؟
تمام کاروباری لین دین کو ریکارڈ کریں۔ مناقع اور یقصان کا ریکارڈ با اسینیمیٹ اس وقت بک پہیں ینابا حا ہنے خب بک اس مدت کے تمام
لین دین کو کمنتی کے خٹرل لتجر ( )Ledgerکے مناشب اکاؤییس میں ریکارڈ پہیں کنا حابا ہے۔
اسینیمیٹ میں ع نوان اور مدت ()title & subjectسامل ہونے ہیں۔ مناقع اور یقصان کا اسینیمیٹ ینانے وقت اس دسناوٹز کے
صفحہ کے اوٹر کے خصے میں "مناقع اور یقصان کا اسینیمیٹ " کے ساتھ ریکارڈ کنا حابا ہے۔ ع نوان کے یتحے  ،ینان کردہ وقت کی مدت
سامل کریں۔ مناقع اور یقصان کا اسینیمیٹ عام طور ٹر ابک ماہ  ،ابک حوتھانی با ابک سال ٹر مخ تط ہوبا ہے۔ اسے "اسینیمیٹ ٹرانے ماہ
(ج نوری) کے اخننام بک " خیسے القاظ استعمال کرنے ہونے لکھا حاباہے۔
الگت ( )Costingکا یعارف
ایتی قیمییں طے کرنے اور مالنانی م تصونے ینانے کے لنے آپ کو ایتی مصنوعات با حدمات کی یناری با قراہمی کی الگت کا جساب لگابا

ہوگا۔ الگت ( )Costingآپ کے کاروبار کو حالنے کے لنے درکار کل رقم ہے۔ الگت (کاسننگ) وہ رقم ہے جس سے آپ کسی سے
با ٹراڈکٹ ینانے با قروخت کرنے  ،با سروسزقراہم کرنے کی کل قیمت کا جساب لگانے ہیں۔ اس سے آپ ا ینے کاروبار سے حاصل

ہونے والے حالص منا قعے کا جساب لگا سکنے ہیں۔

الگت /کاسپ نگ ک ناہے؟
الگت ابک مصنوع (ٹراڈکٹ) با سروس کو ینار کرنے با قراہم کرنے کے لنے ادا کی حانے والی ضختح رقم ہے۔
الگت کی اہمیت
• اس بات کا یعین کرنے کے لنے کہ آپ کو ایتی مصنوع /ٹراڈکٹ با سروسز کو کس قیمت ٹر قروخت کربا حا ہنے۔
• اس بات کی پہچان کربا کہ آپ کے کاروبار میں کننا یقع  /یقصان ہو رہا ہے ۔
• نہ حاینا کہ کون سی اسناء کی قیمت پہت زبادہ ہے باکہ آپ مننادل طریقہ ایناسکیں۔
• نہ معلوم کربا کہ ہر ٹروڈکٹ  /سروس ٹر کننا خرچ آبا ہے۔

الگت/کاسننگ سے آپ کے کاروبار میں مندرجہ ذبل پہلوؤں میں مدد ملتی ہے:
• ا ینے سامان اور حدمات کے لنے مقابالنی قیمییں طے کریں۔
• اخراحات کو کم کریں اور کنٹرول کریں۔

• کاروبار کے بارے میں پہٹر ق تصلے کریں۔
• مستفنل میں کاروبار کی ضروربات کے لنے م تصونہ یناییں۔

الگت کی اقسام

 .1مقررہ الگت
س
نہ انسی الگت حو ینداوار کی طح کے ساتھ یندبل پہیں ہونی ہے۔ پہاں بک کہ اگر کونی ینداوار پہیں ہو رہی ہے نو تھی معاوضہ دبا حابا

ہے۔ منال کرانہ۔

 .2پراہ راشت الگت
ٹراہ راشت الگت سے مراد ا نسے اخراحات ہیں حو مصنوعات با حدمات کی ینداوار سے ٹراہ راشت خڑے ہونے ہیں۔ منالحام مال کی قیمت ،
اسناک  ،مزدوری کی قیمت (اخرت)  ،ٹرانسنورٹ اور ہننڈلنگ کے اخراحات۔

 .3م تغٹر الگت
س
س
نہ ا نسے اخراحات ہیں حو ٹراہ راشت ینداوار کی طح با مقدار سے م تعلق ہیں۔ نہ ینداوار کی طح با مقدار کے راشت یناشب میں اصافہ با کمی
کرنے ہیں۔ منال کے طور ٹر :حام مال  ،اسناک  ،ینکتخنگ کی الگت  ،ٹرانسنورٹ  ،سامان اور نچلی کی ہننڈلنگ (اگر مسنییں استعمال ہوں
نو)۔
.4ئالواسطہ الگت

نہ ا نسے اخراحات ہیں حو کاروبار کو حالنے اور رواں رکھنےسے میسلک ہیں لنکن ینداوار کے عمل سے ٹراہ راشت میسلک پہیں۔ منال دبکھ
تھال ( ) maintenanceکےاخراحات  ،سامان  ،نچلی  ،اور قرض ٹر سود۔

مصنوعات (پراڈکیس) کی قیم نوں کا یعین
مصنوعات اور  /با سروسز کی قیمییں:
قیم نوں کا یعین کسی ا نسے مصنوع با سروس کی ماینٹری وبل نو ہے جس سے آپ ا ینے کل اخراحات (ٹراہ راشت اور بالواسطہ اخراحات) اور
مناقع کو نورا کرنے کے لنے وصول کرنے ہیں ۔

مارک اپ

َ
خب آپ کسی مصنوع با سروس کی قروخت ٹر مطلونہ مناقع کا ابک حاص ق تصد سامل کرنے ہیں نو اس کو مارک اپ کہا حابا ہے۔ منال
کے طور ٹر:اگر آپ لکڑی کی الماری کی قیمت  20فی صد بک ٹڑھابا حا ہنے ہیں اور اس کے لنے آپ کو  13000الگت آنی ہے نو اس
کاجساب کناب مندرجہ ذبل ہے۔

آپ کی الگت = 13000
َ
مارک اپ 20 -ق تصد= 2600
قیمت قروخت = 15600
آپ کی قیمت قروخت = 15600
الگت = 13000
مناقع = 2600
تمام کاروباری م تصونوں میں "قیمت کا یعین" پہت اہم ہے۔ اس کی وجہ نہ ہے ابک کاروباری کسی م تصونے میں کننا قابدہ اتھانے گا۔
اس منا قعے کا یعین قیمت کرنی ہے۔ قیمت طے کرنے کے لنے مارکیننگ کے مکس (مچلوط)  ،طلب کی صورت  ،الگت کا جساب لگابا،
س
ماحولنانی غوامل کو مجھنا  ،قیم نوں کا مقصد واضح کربا الزمی ہوبا ہے۔
ابک قارمولہ حو قیمت قروخت کا نجمیٹہ لگانے کا طریقہ ینابا ہے:
ٓ
قیمت قروخت= قروخت کے سامان ٹر انے والی الگت  /نویٹ  +آٹریننگ الگت  /نویٹ  +مطلونہ مناقع  /نویٹ
کونی کیس سنڈی ،رول بلے با وبڈنو دکھاییں۔

ی
م نافع کی قسیم

مالی معاہدے
• آپ کے گروپ کے لنے کنا مالی معامالت ہیں؟
• ہر شخص کننا سرمانہ خرچ کرسکنا ہے؟

• ہر قرد کام اور سرمانہ کاری میں کننا کجھ خرچ کرنے کے لنے راضی اور قابل ہے؟

• آپ کے ہر ممٹر کی مالی ضروربات کنا ہیں ؟ اگر کونی آمدنی یندا کرنے والے م تصونے میں داحل ہو با ہے نو اپہیں کاروبار سے
کس خٹز کی نوقع ہونی ہے؟

• کاروبار کے لنے ان کے مالی مقاصد کنا ہیں؟
س
مح نلف طح کے سرمایہ کاری کے ساتھ کام کرئا
کسی گروپ کے جند ممٹروں کے باس سراکت کے لنے زبادہ رقم ہوسکتی ہے۔ ابک ممٹر کی زمین با کاروبار میں پہلے سے ہی اہم خصہ
/ابکو یتی( )equityہوسکتی ہے اور وہ سراکت دار النے کے لنے کوساں ہوباہے۔ کجھ سراکت دار غٹر منناشب ملکیت کے ساتھ کام

کرنے کے ساتھ ساتھ ٹراٹری کے اخننارات دے کر کام کرنے کے لنے ینار ہونے ہیں۔ د ینے گنے مخنلف پہلوؤں میں اس کی
یقصنالت موحود ہیں۔

م نافع اور یقصائات کو مح تص کرئا
ی
ی
آپ ممٹروں میں مناقع اور یقصان کس ینناد ٹر قسیم کریں گے؟ ابک کوآٹری نو ای تطام میں ممٹروں کو مناقع اور یقصابات کی قسیم اسناء کی
استعمال ٹر منتی ہوبا ہے یعتی ٹزنس کی الگت کے مطانق ۔ مالکان کو ان کے سرمانہ کاری کے یناشب میں بافی نخنے والے یقع با یقصان
زابد/سربلس (ورکر کوآٹرین نو)  ،قروخت (مارکیننگ کوآٹرین نو) با خربداری (صارفین کی کوآٹرین نو  ،حدمت اور قراہمی) کے یناشب سے دبدی حانی

ہیں۔

کسی گروپ با سراکت داری کا سربک مالک مالزم پہیں ہوبا ہے لہذا اسے یتخواہ پہیں ملتی ہے۔ مالک آمدنی کے طور ٹر کاروبار سے قابدہ
من ت
اتھابا ہے  ،اس طرح مناقع اور آمدنی اس سلسلے میں مٹرادف ہیں ۔ ابک سے زبادہ مالکوں کے ظمین ٹر مسیمل ابک گروپ کاروبار کے
ی
ی
مناقع کو ایتی آمدنی کے طور ٹر قسیم کردے گا۔ وہ اس آمدنی کو کس طرح قسیم کرنے ہیں نہ نوری طرح ان ٹر متخصر ہے۔
کاروئار میں دوئارہ سرمایہ کاری
دوبارہ سرمانہ کاری کا مقصد کسی کاروبار میں پہٹری البا ہے باکہ مستفنل میں اس سے تھی زبادہ رقم مل حانے۔ خصہ داران ا ینے نخت
کے کھانے میں ضرف کم ییسے تھی انونسٹ (سرمانہ کاری) کر کے کاروبار میں پہٹری السکنے ہیں۔

ماڈنول : 4

مارکیٹ (منڈی) اور مارکیننگ

م نوقع وقت:

 2گھننے

مارکیٹ با ابک انسی حگہ ہے جہاں ینداوار با سروسز (حدمات) کی خربد و قروخت ہونی ہے۔ ینداوار باسروسز کا ابک دوسرے کے ساتھ خربد

و قروخت کی حانی ہے با مارکیٹ وہ حگہ ہے جہاں ینداوار اور حدمات کا ینادلہ ہوبا ہے۔ مارکیٹ خربداروں  ،قروخت کرنے والوں  ،مصنوعات
اور قیم نوں ٹر مسیمل ہے۔ مارکیننگ انسی سرگرم نوں کا مجموعہ ہے حو ینداواروں سے ینداواری اور سروسز کے پہاؤ کو صارفین بک پہتچابا
ہے۔ مارکیننگ وہ ینادلے کا عمل ہے جس میں ٹروڈنوسر (کسان) یتخنا ہے اور صارف خربدبا ہے۔

مارکیٹ

• مجموعی منڈی میں عالقانی داٹرہ کار  ،ساٹز اور تمو کنا ہیں؟ تمو میں اصافے کے غوامل کون سے ہیں؟

• کنا کونی وبل نو خین ابڈسٹری کے ینے رجچابات خیسے ینداوار کی بکننک کا استعمال اور کاستکاری کے ینے طر یفے کاروبار میں
م تعارف ہور ہے ہیں با کاروبارسے باہر یکل رہے ہیں؟
• مارکیٹ میں قیم نوں کا یعین کنا ہے؟
• بارنخی طور ٹر قیمییں کیسے بدلی ہیں اور قیمت کی یندبلی نے کن خٹزوں کو مناٹر کناہے؟

• کنا مارکیٹ میں کونی مخصوص خصوصنات منال موسمی  ،ججم ،صارفین کی یعداد  ،ان یٹ سنالٹرز کی یعداد وغٹرہ ہیں؟ اگر ہیں نو
وصاخت کریں۔

• ا نسے حاص فوایین با صوایط کی وصاخت کریں حو وبل نو خین ٹر اٹر ابداز ہونے ہیں اور انسی حکومتی بالیسناں حو حاص طور ٹر اس
سعنے کو مناٹر کرنے ہیں۔

ٓ
ی
• ینداوار با سروسز (حدمات) کے لنے یننادی قسیم کے ذرا یعے (خننلز) کون کون سے ہیں؟ بالث با اڑھتی ( مڈل مین ) مارکیٹ ٹر
کننا قانو رکھنا ہے؟

ٓ
• وہ (بالث با اڑھتی ) قیمت ٹر کننا ق تصہ کرنے ہیں؟

گاہک

• کسیمر کے یننادی ط تقات کون سے ہیں؟
• کسیمر اداینگی کس طرح کربا ہے؟

• گاہک ،ینداوار با حدمت کے معا ملے میں کنا بالش کر نے ہیں یعتی کس بات کا جنال رکھنے ہیں؟
• مستفنل کے م نوقع مطالنات کنا ہیں اور ک نوں؟ کنا ینداوار با حدمات کی طلب (ڈ تمابڈ) کافی ہے؟
• اس بات کی نسابدہی کریں کہ مارکیٹ کی طلب کو حانخنے کے لنے کون سے طر یفے استعمال کنے گنے تھے۔
مقائلہ

• اہم مدمقابل کون ہیں اوران کے یقابلی حویناں اور کمزورباں کنا ہیں؟ یعتی مقام  ،ینکنالوجی  ،کاستکاری کے طریقہ کار  ،معنار ،
ٓ
ججم  ،قیمت  ،الگت وغٹرہ۔ بازار کی نخف نق کے لنے االت درج ہیں۔

مارکیننگ مکس

مارکیننگ میں موٹر ینداوار  ،اسنورنج  ،ٹروسیسنگ اور ینکتخنگ  ،قروغ اور ینداوار کھیت سے صارفین بک من تقل کرنے کی م تصونہ یندی سامل
ہے۔
پراڈکٹ

ٹروڈکٹ سے مراد وہ ینداوار ہے حو قرد  /گروپ آمدنی حاصل کرنے کے لنے قروخت کربا ہے۔ عام طور ٹر دپہی کسانوں کے لنے نہ یتج آلو
ہوسکنا ہے۔ اس کی ییمانش مخنلف نوی نوں کے ذریعہ کی حاسکتی ہے اور مخنلف خصوصنات منال ، ،کلوگرام  ،ین وغٹرہ کی نسکنل کی
حاسکتی ہے ۔ مصنوع کے ای تطام میں ہمیں حود سے نوجھنے رہنا ٹڑبا ہے "کنا ہم ضختح مصنوعات ینار کررہے ہیں  ،وہ مصنوعات جن کو

ہماری ہدف کی مارکیٹ کی قیمت ملتی ہے اور لوگ اس کی قدر کرنے ہیں؟ "اگر ٹراڈکٹ تھنک پہیں ہے نو بافی تمام خٹزیں نےمعتی

رہتی ہیں۔

چگہ

حگہ ٹروڈنوسر (ینار کرنے والے) سے مطلونہ صارف کی طرف من تقل کرنے کا عمل ہے۔ نہ ٹرسنل ڈسٹری ی نوٹرز  ،تھوک قروسوں اور حوردہ
قروسوں کے ذر یعے سے ہوسکتی ہے۔ ٹروڈنوسر سے نوجھنا ٹڑبا ہے کہ "کنا ہم ایتی مصنوعات کو موٹر طر یفے سے ا ینے صارفین بک پہتچا
رہے ہیں؟" خراب ہونے والی مصنوعات کو سامل کر کےسنالنی خین کے ذریعہ معنار کو ٹرقرار رکھنا ابک اہم خصہ ہے۔

قیمت

قیمت سے مراد مخصوص وبل نو خین کی ینداوار کی مالنانی قیمت ہونی ہے۔ نہ وہ قیمت ہے جس ٹر خربدار مخصوص وبل نو خین کی ینداوار کو ادا
کرنے ٹر راضی ہوبا ہے۔ یتخنے والے ہمیسہ اس قیمت ٹر قروخت کرنے کی کوشش کرنے ہیں حو ینداوار کے اخراحات کو ابک انسا مارک
س
َ
اپ سے ییش کربا ہے حو مناقع کا حامل ہے۔ لہذا  ،ایتی مصنوعات کی الگت کے ڈھا نحے کو مجھنے ہونے  ،مارکیٹ اور مارکیٹ کی طلب
میں آپ کے خریف آپ کی قیم نوں کا یعین کرنے میں یننادی جین یت رکھنے ہیں۔

قروغ/نشہٹر

ٹروڈنوسر (کسان) کی سرگرم نوں کے بارے میں ان کا ہدف /بارگٹ لوگوں/مارکیٹ ینابا نشہٹر کہالبا ہے۔ نشہٹر  ،ابڈورباٹزبگ ،سنلز
ٹروموشن با ذانی قروخت کے ذر یعے کی حانی ہے۔ لہذا قروخت اور آمدنی میں اصافے کے لنے کاروباری شخص کو مناشب طر یفے سے ینداوار

کی نشہٹر کرنے کی کوشش کرنی حا ہنے۔قارمر انٹرٹراٹز گرونس ) (FEGsکے لنے نہ ضروری ہے کہ وہ ایتی م تعلقہ وبل نو خین کی مارکیٹ
کی طلب (ڈ تمابڈ) کی نسابدہی کرنے کی صالجیت میں اصافہ کریں  ،ججم اور معنار کے سلسلے میں ینداوار کے بارے میں ق تصلے کریں اور
صارفین اور باخروں کے ساتھ کاروباری یعلقات اسنوار کریں۔ مصنوعات کو جمع کرنے کے لنے اجیماعی طور ٹر م تظم کرنے کی اہلیت،
ی
اس کی اہمیت کی فہیم  ،اور ٹروقت ینداوار بک رسانی حاصل کرنے کا طریقہ حاینا  ،کاروبار کی کامنانی کے لنےاہم ہیں۔

خرئداروں کی س ناخت

صارفین
باخر
تھوک کاروباری
ٹرحون کاروباری
ٹراشسنگ کمنتی

گروپ ئا اجیماعی مارک یپ نگ
اس کا مطلب نہ ہے کہ زرعی کاروبار وبل نو خین کے تمام ممٹران ایتی ینداوار (خیسے سٹزباں  ،مرچ  ،کنال  ،آلو  ،ابگور  ،گوشت اور حوبانی

وغٹرہ) اکیھا کرنے ہیں اور اجیماعی طور ٹر مارکیننگ کرنے ہیں۔ اجیماعی مارکیننگ ان طریقوں میں سے ابک ہے جس میں قارمر انٹرٹراٹز

گرونس ) (FEGsایتی مصنوعات کی مقدار کو بلکنگ کے ذر یعے ٹڑھانے ہیں۔ اجیماعی طور ٹر کام کرنے سے کاستکار ابک ہی قسم میں

اصافہ کرکے  ،کاستکاری کے کام کو ہم آہنگ کرنے اور اجیماعی طور ٹر ایتی ینداوار کو جھایٹ اور درجہ یندی کرکے تھی ایتی ینداوار کے
معنار کو پہٹر یناسکنے ہیں۔ ایف ای جی حاص طور ٹر سٹزنوں اور کھتی کے معا ملے میں  ،مرکزی ذخٹرہ کرنے کی شہولنات حاصل کرنے
کے یعد قصل کے یعد ( (post-harvestقراہمی کو پہٹر یناسکنے ہیں۔ مخ تصرا نہ کہ کاستکاروں کے لنے ہمیسہ نہ بات دانسمندی اور
مناقع نجش ہے کہ اگر وہ ایقرادی طور ٹر ایتی ینداوار قروخت کرنے کی نچانے اجیماعی طور ٹر ایتی قصلوں کی قروخت کرنے ہیں باکہ
ٓ
قروخت ٹر انے والی الگت کو کم کنا حاسکے اور مناقع میں اصافہ کنا حاسکے۔

(ایف ای جی = کسانوں کا انٹرٹراٹز گروپ)
کونی کیس سنڈی ،رول بلے با وبڈنو دکھاییں۔

س نلز کا داپرہ (س نلز سای تکل)

قروخت کرنے کے عمل کے حار مخنلف مراحل ہیں:
م نوفع خرئداروں کی س ناخت
ممکٹہ گاہکوں کے بام اور فون تمٹر بالش کرنے کا عمل۔
کولڈ کال نگ
ممکٹہ خربدارون سے رایطہ کرنے  ،ق تصلہ ساز کو بالش کرنے اور ٹری کوال تقانی کرنے والے مسیٹہ اکاؤییس کی سناخت کا عمل۔
قروخت کرئا
کسی ممکٹہ خربدار کو راضی کرنے کا عمل کہ ہمارے باس ابک معقول حل اور اسناء موحود ہیں حو اس کی ضروربات کو نورا کریں گے۔

یعلقات اسنوار کرئا
مس
اعیماد اور ا جھے اکاؤیٹ کی ینناد ٹر گاہک با خربدار کے ساتھ طوبل المدنی یعلقات تچکم کرنے کاعمل۔

پزنس ئالن

ماڈنول : 5
م نوقع وقت:

 2گھننے

ن
س ک ھ نے کے مقاصد
اس ماڈنول کے اخننام بک سرکا ٹزنس بالن ینانے کی اہمیت کی وصاخت کرسکیں گے  ،نہ سمجھ سکیں گے کہ کاروباری م تصونہ کنا ہے
اور سادہ کاروباری م تصونہ کیسے ینار کنا حا با ہے ۔

کاروئار م تصویہ ی ندی (پزنس ئالن)

یعریف :کاروباری م تصونہ آپ کے مخوزہ کاروبار کی نجرٹری سمری ہے۔ اس میں م تصونہ  ،کام اور مالی یقصنالت اوراس کے تماباں
خصوصنات اور حکمت عملی کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنے والے شخص کی نس م تطر کے بارے میں معلومات سامل ہونی ہیں ۔ کاروباری
م تصونہ ابک دسناوٹز ہے حو کاروباری شخص کی کاروباری نوقعات کا حالضہ کرنے  ،قانونی اخننار کی یقصنالت اور وسابل کو زٹر استعمال

النے کے لنے استعمال کنا حابا ہے۔ جس طرح آپ کو کسی بامعلوم مٹزل بک حانے والے را سنے کو بالش کرنے میں مدد کے لنےیقسہ
کی ضرورت ہے اسی طرح آپ کو ا ینے کاروبار حالنے کے لنے کس سمت میں حابا ہے اس کا یعین کرنے میں مدد کرنے کے لنے ابک
م تصونہ کی ضرورت ہونی ہے۔ نجرٹری دسناوٹز القاظ اور اعداد میں آپ کی مجموعی حکمت عملی اور مقاصد کی وصاخت کرنی ہے۔ آپ پہلے

ٓ
ا ینے اس م تصونے میں اس بات کا ابدازہ لگاییں کہ اپ ا ینے کاروبار کے اہداف  ،اخراحات اور ایتی حدمات/سروسز کے لنے کننا معاوضہ
لننا حا ہنے ہیں۔ نہ بات تھی اہم ہے کہ آپ کس طرح صارفین کو راغب کرنےکا ارادہ رکھنے ہیں۔ کاروبار سروع کرنے کے یعد آپ کو
معلوم ہوگا کہ اس م تصونے ٹرباقاعدہ طور ٹر حاٹزہ لننے کی ضرورت ہے۔ کاروباری م تصونہ ابک بدلتی اور متجرک دسناوٹز ہوبا ہے۔ اس کی
کونی ضمایت پہیں ہے کہ آپ کا کاروبار کامناب ہوحانے گا لنکن ابک اجھی طرح سے نجرٹر کردہ اور نخف نق سدہ کاروباری م تصونہ کاروبار

کی کامنانی میں اہم کردار ادا کربا ہے۔

کاروباری م تصونے کے لنے جنک لسٹ:
م
مندرجہ ذبل امور کے بارے میں سوخیں (نہ ابک کمل فہرشت پہیں ہے)۔
مصنوعات
• گاہک ٹراڈکٹ  /سروس ک نوں خربدیں گے؟

• کنا مصنوعات/ٹراڈکیس کی وصاجییں واضح اور قابل ق نول ہیں؟

م نڈی/مارکیٹ

• کاروبار کے مقام کی خعراقنانی وصاخت۔

• کنا اس ٹراڈکٹ کی مقامی طلب موحود ہے اور اگر پہیں نو اسے کیسے ممکن ینابا حاسکنا ہے؟

• ٹڑے خریف کون ہیں اور آپ ان کا اور ان کے اٹر و رسوخ کا مقابلہ کیسے کرسکنے ہیں؟
ٓ
ٓ
• کاروبار میں کننے خریف ہیں؟ اگر وہ پہت سارے ہیں اور آپ کا مارکیٹ سنٹر کم ہے نو اپ کو حا ہنے کہ اپ نہ بات یقنتی
ٓ
یناییں کہ کاروبار کی اگاہی کے لنے نشہٹر کی ضرورت ہے۔
• کنا آپ کی ا ینے ٹراڈکیس /مصنوعات کو نشہٹر کی ضرورت ہے اور اگر انسا ہے نو اس دوارن کون سے اخراحات کا سامنا ہوگا؟
• قروخت کی قیمت میں کنا رجچان ہے؟ کنا کونی موسمی اٹر تھی موحود ہے؟
ئ
کپ نکی عوامل
• کنا آپ نے تمام ضروری سازو سامان کا ایتچاب کنا ہے؟ اس ایتچاب کی کنا وحوہات ہیں؟

• اگر آپ مسنٹری خربدنے ہیں نو جنک کریں کہ آبا آپ کی کونی گاریتی ہے اور با سنل کے یعد سروس کی شہولت سامل ہیں۔
• کنا آپ حا ینے ہیں کہ یننادی سامان (حام مال وغٹرہ) کہاں سے ملنے ہیں؟ سنالنی کرنے واال کون ہے؟
• کنا آپ اس سلسلے میں ضروری مہارت رکھنے ہیں اور اگر پہیں نو آپ اسے کہاں سے حاصل کرسکنے ہیں؟
•
ایفراسٹرکجر

• کنا آپ کے کاروبار کو حالنے کے لنے  /اور سامان(مال) قروخت کرنے کے لنے حگہ کافی ہے؟
• کنا زمین  /دکان  /ورکساپ کے لنے ملکیت  /کرانہ داری دسناوٹزات ٹری یب میں موحود ہیں؟

• اگر آپ کے کاروبار کو حالنے کے لنے بانی درکار ہے نو کنا نہ قریب ہی دسنناب ہے؟
• کنا آپ کو نچلی کی قراہمی کی ضرورت ہے؟
• کنا حام مال با ینار سدہ سامان کی یقل و جمل ابک اہم ع تصر ہے اور اگر ہے نو آپ الگت کو کم سے کم کرنے ہونے اسے
کیسے ممکن یناییں گے؟

• کنا آپ کو اینا کاروبار رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے؟اس سلسلے میں قانونی یقاضے کنا ہیں؟
مالی تجزیہ

• کنا آپ نے ضروری اخراحات  ،وسابل  ،آمدنی وغٹرہ کا جساب کناب کنا ہے؟

• کنا آپ کے جساب کناب میں ینداوار کے تمام اخراحات سامل کنے گنے ہیں؟

• کنا کاروبار سروع سے ہی کافی رقم ینار کررہا ہے باکہ فوری واجنات کو نورا کنا حاسکے (خیسے کرانہ  ،قرض کی اداینگی)۔
• ا ینے کیش قلو کی دسناوٹزات جنک کریں۔ کنا وہ خف تقت نسند ہیں؟
• سرمانہ کے تمام نجمننے کے ساتھ ساتھ معمول کے دبگر اخراحات کی تھی حانچ ٹڑبال کریں۔
ٹزنس بالن کے اخزاء

1

عمومی وصاخت

• کاروبار کا بام  ،کاروباری مقام اور یٹہ
• کاروباری سرگرمی کی نوعیت

کاروبار کی

• کاروباری ی تظیم کی قسم (سراکت داری  ،کوآٹری نو ،ینا ،ٹرابا)
• کونی مزبد وصاخت
• وصاخت کہ کاروبار ک نوں کامناب ہو گا

2

3

ذانی نس م تظر

مارکیٹ ئالن

• کاروباری مالکان (بام)  ،ٹروموٹر/نشہٹرکرنے والے (بام) کا بام
یع
• لیمی  ،ییسہ ورانہ نس م تطر
• کاروبار سے م تعلق سرگرم نوں میں م تعلقہ نجرنہ

• ٹزنس مارکیٹ اٹربا اور بارگنڈ گاہک  /صارف
• گروپ

• آپ کے موحودہ مصنوعات /

• حدمات خریف کا موازنہ کیسے کر سکنے ہیں (قیمت ،
• معنار  ،طاہری سکل  ،کارکردگی )،

• ا ینے ٹراڈکٹ کے ماضی  ،موحودہ  ،مستفنل (م نوقع) مارکیٹ کی طلب
• (اگر ممکن ہو نو ججم  /نوی نوں کے لچاظ سے
• دن  /مہیٹہ)

• سنالٹرز اور رسد کی سرایط و صوایط
• نویٹ کی قیم نوں کا یعین اور ییش کی حانے والی تمام اسناء  /حدمات کی فہرشت
• آپ ایتی ینداوار کو کس طرح قروخت کریں گے (ٹراہ راشت  ،ڈبلر)

•  :Hintمارکیٹ رنسرچ سروے کی رنورٹ کو ابک ضمیمہ کے طور ٹر سامل کریں

م
 4پزنس ئالن پنجمیٹ

• اس کاروبار میں سربک کار کون ہوں گے
ی
• ان کے کردار اور کام کی قسیم کی وصاخت کریں (اگر الگو ہوں نو)
• کاروباری کام کس طرح م تظم ہوگا (خیسے کام کربا)
• سقٹ  ،کام کے اوقات  ،کام کے حاالت)

5

ق نانسل ئالن (مالی
ئالن)

• سرمانہ کاری کی ضرورت
• قکسڈ ابانے  /سروع کرنے والے سامان (خیسے زمین  ،اوزار  ،مسنٹری)
• ایندانی اخراحات

• آٹری نو اخراحات (خیسے قانونی فیس  ،النسیسنگ فیس  ،یننک حارخز)
• ایندایٹہ اخراحات (خیسے بانی  ،نچلی کا کننکشن  ،احاطے کی صقانی وغٹرہ)
• ورکنگ سرمانہ (حام مال  ،کرانہ  ،بانی  ،ٹرانسنورٹ  ،وغٹرہ)

6

ق نڈز چاصل کرپے
کے ذرا یعے

• کل ضروربات
• ذانی  /سرمانہ کاری
• کیٹہ  /دوشت اجناب

• پہلے سے مخقوظ سدہ قرض  ،کربڈٹ وغٹرہ
• کل قنڈز دسنناب ہیں

• جسارہ  /مالی امداد کا قرق

• قرض کی جمایت کی ضرورت ہے

م نوقع آٹریننگ بالن

7

• م نوقع آٹریننگ آمدنی کا اسینیمیٹ

• ینداوار سے زبادہ قروخت الگت اور اوور ہنڈ  /مقررہ اخراحات
• حالص مناقع

• ٹربک انون نجزنہ

• کیش قلو ٹروجنکشن

8

اہم مفروضے

• وہ مقروضے ینان کریں حو آپ نے سوچے ہیں جس سے آپ کے م تصونے کو پہٹر
ینابا حا سکنا ہے خیسے کہ مخصوص وسابل دسنناب ہوں گے
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