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ဝငေ်င/ွရလဒ-် ကမ'ာလံ+းဆိ+ငရ်ာထ+တ်က+နမ်ျားအတွက် အေြခအေနများကိ+ အသင့ဆ်ံ+းြဖစေ်အာင ်

ေဆာငရွ်က်ရန ်၂၀၁၈ တွင ်အဆံ+းသတ်သည့ ်အယBအဆ သက်ေသြပသည့ ်

ကာလမDစ၍ ေရာငး်ချFိ+ငမ်G မHDိခဲပ့ါ။ 

ဒါ6ိ8ကတ်ာဘ8တအ်ဖဲွ>- Mattias Sörensen၊ စအီးီအိ+FDင့ ်တညေ်ထာငသ်B 

  Stefan Hyltenfeldt၊ နညး်ပညာပိ+ငး်ဆိ+ငရ်ာအရာHDိချ\ပ်FDင့ ်တညေ်ထာငသ်B 

 Lars Björklund၊ အိ+ငပီ် အbကီးအကဲFDင့ ်ဆွဒီငမ်Bပိ+ငခွ်င့ ်ေအဂျငစ်ဦကf ဌေဟာငး် 

 Olle Bergström- Telia တွင ်GPMO FDင ်လ+ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်ေရး 

6ံ8 းအေရအတကွ ်- ၄၄ 

၀န်ထမ်း*+င့ ်အဖဲွ>အစညး်- ခန ့မ်Dနး်ေြခအားြဖင့ ်၂၅၀ ခန ့ ်(အsကံေပးများ အပါအ၀င)် HDိuပီး (၁၄) ဦး သည ်

စေတာဟ့+မ်းHDိwံ+ းချ\ပ်တွငH်Dိuပီး ကျနလ်BများမDာ ကမ'ာအFDံH့Dိ ေဒသဆိ+ငရ်ာwံ+း ၄၄ ခ+တွင ်

HDိသည။် 

ေစျးကကွမ်ျား- ကမ'ာလံ+းဆိ+ငရ်ာ 

ပိ8ငF်+ငအ်ေရအတကွ-် ၁၀၉ 

အရငး်အ*+းီများ-  ယBwိ+ ၆ သနး် 

 

ဆန်းသစတ်ထီငွမ်6  

• ဆွဒီငက်+မzဏ ီYouBed သည ်အရညအ်ေသးွြမင့မ်ားေသာ အတ်ိေဆာငစ်ပရငေ်မွ~ရာ၏ ခိ+ငခံ်မ့Gကိ+ ြပငဆ်ငရ်န ်

နညး်လမ်းသစကိ်+ တီထငွခဲ်u့ပီး မBပိ+ငခွ်င့ယ်Bခဲေ့သာ်လညး် အuမဲတမ်းအပ်ိစက်ြခငး် အဆင့အ်ြမင့ဆ်ံ+းကိ+ ဆက်လက်၍ 

ထနိး်သမ်ိးထားသည။် 

• uပီးြပည့စ်ံ+ေသာ စတ်ိbကိ\က်ြပ\လ+ပ်Fိ+ငရ်နအ်တွက် ေမွ~ယာ တစခ်+လံ+း သိ+မ့ဟ+တ် ကဲွြပားေသာ အပိ+ငး်များကိ+ 

သငအ်လွယ်တကB ချိနည်�Fိိ+ငသ်ည။် အြပည့အ်ဝထနိး်ချ\ပ်ေသာ အေဝးထနိး်စနစြ်ဖင့ ်ေမွ~ယာကိ အလွယ်တကB 

ချိနည်�Fိိ+ငသ်ည။် 

• ချိနည်�Fိိ+ငသ်ည့ ်YouBed သညေ်နာက်ဆံ+းေပ� ေဘာငပ်ါအပ်ိရာ နညး်ပညာကိ+အေြခခံသည။် ၎ငး်သည ်

အသံ+းြပ\သB၏အေလးချိနF်Dင့ ်ကိ+ယ်ခF�ာပံ+စကိံ+ ပိ+မိ+ေကာငး်မွနစွ်ာ စ+ပ်ယBFိ+ငရ်နအ်တွက် အတ်ိေဆာငစ်ပရငF်Dစလ်�ာကိ+ 

ေမွ~ရာအHDညတ်စေ်လ�ာက်လံ+းတွင ်လွတ်လပ်စွာ အလ+ပ်လ+ပ်Fိ+ငေ်စပါသည။် 

• အတ်ိေဆာငစ်ပရငစ်နစကိ်+ အလွယ်တကBချံ\~ Fိ+င ်သိ+မ့ဟ+တ် အေဝးထနိး်ြဖင့ ်ေြဖေလ�ာF့ိ+ငေ်သာေsကာင့ ်ေမွ~ရာကိ+ 

ပိ+၍ တငး်ရငး် သိ+မ့ဟ+တ် FBးညံေ့စေသာ်လညး် အပ်ိရာ၏ အြမင့ဆ်ံ+းသက်ေသာင့သ်က်သာြဖစမ်Gကိ+ အြပည့အ်ဝ 

ဆက်လက်၍ ထနိး်ထားFိ+ငပ်ါသည။် uပီးြပည့စ်ံ+ေသာ စတ်ိbကိ\က်ြပ\လ+ပ်Fိ+ငရ်န ်အပ်ိရာ၊ ပခံ+းFDင့ ်တငပ်ါးတိ+၏့ 

သက်ေသာင့သ်က်သာHDိေသာ ဇ+နအ်မျိ\းမျိ\းကိ+ သငခ်ျိနည်�Fိိ+ငသ်ည။် 

• လက်ြဖင့ထ်နိး်ချ\ပ်မGသည ်တိကျေသာ uမဲြမံမG ေပါငး်စပ်စနစကိ်+ အချိနတိ်+ငး် ြပသ၍ အသံ+းြပ\သBတိ+ငး်ကိ+ ၎ငး်တိ+၏့ 

ေနာက်ပိ+ငး်အသံ+းြပ\မGအတွက် ကိ+ယ်ပိ+ငအ်ထBးသးီသန ့ ်သက်ေသာင့သ်က်သာြဖစေ်သာ ပwိ+ဖိ+ငး် စစီ�ေပးပါသည။် 

• အေလးချိန၊် ကိ+ယ်ခF�ာပံ+စ ံသိ+မ့ဟ+တ် FDစသ်က်ေသာ အပ်ိစက်ြခငး် အေနအထားမညသ်ိ+ပ့ငြ်ဖစေ်စ၊ YouBed သည ်

အသံ+းြပ\သBတစဦ်းစ၏ီလိ+အပ်ချက်များကိ+ြဖည့ဆ်ညး်ေပးလိမ့်မည။် 



 

 
 

အယ8အဆ သကေ်သြပမ6 

ေရာငး်ချထားေသာ YouBeds ၂,၀၀၀ ေကျာ်အေပ� အေြခခံ၍ က�F်+ပ်တိ+သ့ည ်ပံ+မDနအ်uငမ်ိအပ်ိရာေနရာကိ+ စတ်ိbကိ\က် 

YouBed ြဖင့ ်အစားထိ+းြခငး်၏ အကျိ\းသက်ေရာက်မGကိ+ စစိစu်ပီး တိ+ငး်တာFိ+ငခဲ်သ့ည။် ေြမာက်များစွာေသာ 

ေလလ့ာမGများမD ရလဒမ်ျားသည ်လ+ပ်ငနး်နယ်ပယ်၏ ပငမ်လ+ပ်ငနး်ကိ+ ပထမဆံ+းအbကိမ် စးီပွားြဖစ ်လ+ပ်ကိ+ငြ်ခငး်၏ 

အကျိ\းသက်ေရာက်မGကိ+ လက်ေတွ~ ြပသေသာေsကာင့ ်အံs့သဖွယ်မဟ+တ်ေသာ်လညး် အလွနအ်မငး် 

အြပ\သေဘာေဆာငေ်sကာငး်ကိ+ သHိDိရပါသည။် 

 

• NPS ေလလ့ာမGတစခ်+အရ ပံ+မDနအ်ပ်ိရာကိ+ YouBed ြဖင့ ်အစားထိ+းေသာအခါ ေထာက်ခံအားေပးသB ဦးေရ 

(သံ+းစွသဲBစတ်ိေကျနပ်မGအြမင့ဆ်ံ+း) သည ်၁၄% 1 တိ+းလာေsကာငး် ေဖာ်ြပခဲသ့ည ်(သံ+းစွသဲB စတ်ိေကျနပ်မG 

တိ+းလာြခငး်FDင့ ်ပတ်သက်၍ ပံ+မDနအ်ားြဖင့ ်3-5% ကိ+ ေအာငြ်မငမ်Gဟ+ ယBဆသည)် 

• ေဖာက်သညမ်ျား၏ သစ�ာHDိမG သသိသိာသာတိ+းတက်လာခဲသ့ည။် YouBed တစခ်နး်တွင ်အပ်ိခဲသ့B ၈၀ 

ရာခိ+ငF်Gနး်ေကျာ်က ေနာငလ်ာမည့ ်လာေရာက်မGများတွင ်တBညေီသာ အခနး်အမျိ\းအစားကိ+ 

ေရွးချယ်လိမ့်မညဟ်+ ေြပာဆိ+sက၍ အြခားအခနး်အမျိ\းအစားများအတွက် ေရွးချယ်Fိ+ငေ်ြခ ၂၀% 

ေအာက်သာ HDိသည။် 

• ပရီမီယံေငေွပးေချရန ်စတ်ိအားထက်သနမ်Gြမင့တ်က်ခဲu့ပီး အခနး်တစခ်နး်၏ ပျမ်းမ�FGနး်သည ်

တစည်လ�င2်ယBwိ+ ၂၀ အထ ိြမင့တ်က်ခဲသ့ည။် 

• ဟိ+တယ်သိ+ ့ ဧည်သ့ညအ်သစမ်ျားကိ+ ဆွေဲဆာငရ်န ်၎ငး်၏ စွမ်းရညေ်sကာင့အ်ခနး်FDင့ ်ဟိ+တယ်ေနရာချထားမG 

သသိသိာသာတိ+းတက်လာခဲသ့ည။် 

• YouBed ရငး်FDးီြမ\ပ်FDမံGအတွက် ေငေွsကသည့ ်ကာလသည ်၃ လမD ၆ လ အsကားြဖစu်ပီး 

က+နပ်စ�ညး်၏သက်တမ်း (၈ FDစအ်sကာ ၁၆-၃၂ bကိမ်) တွင ်ရငး်FDးီြမ�\ပ်FDမံGအတွက် FDစစ်� ၂ bကိမ်မD ၄ bကိမ် 

ေငြွပနရ်ေနပါသည။် 

 
1 https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study 
2  က#$်&ပ်တိ&၏့ အယ.အဆ သက်ေသြပမ4ဆိ&ငရ်ာ မိတ်ဖက်များ၏ အေထာက်အထားများမ< ဝငေ်င$ွ<င့ ်စားသံ&းသ. 

စတ်ိေကျနပ်မ4ဆိ&ငရ်ာေလလ့ာမ4အမျိCးမျိCးမ< ပံ&မ<နစ်$ံ4နး်-  Mövenpick ဟိ&တယ်$<င့ ်အပနး်ေြဖစခနး်၊ ပထမဟိ&တယ်$<င့ ်Scandic 
ဟိ&တယ်များ။  



 

• ဝယ်ယBရနဆ်ံ+းြဖတ်ချက်မချမီ ဟိ+တယ်အားလံ+းအား အယBအဆFDင့ ်၎ငး်၏သက်ေရာက်မGများကိ+ 

စမ်းစစရ်နF်Dင့ ်အကဲြဖတ်ရနဖိ်တ်sကားပါလိမ့်မည။်  
 

 


