December 2015 | SUPREME GROUP | +951 229 792, +951 229791

Activities of the Week
“December Birthday Party”
Supreme Trading Company မွ ၀န္ထမ္းမ်ား အမွတ္တရ အထိမ္းအမွတ္
အေနျဖင့္ လစဥ္လတုိင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလ
အတြက္ ေမြးေန႕ပြက
ဲ ုိ ယခု လ (၂၂) ရက္ေန႔တင
ြ ္ ဒီဇင္ဘာလဖြား ေမြးေန႕
ရွင္မ်ားအတြက ္ က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေမြးေန႔ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္
လာၾကသူမ်ားမွ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းစကားမ်ား ၊ ေမြးေန႕ရွင္မ်ားမွလည္း
အမွတ္တရစကားမ်ားေျပာၾကားၾကပါသည္။ အဲ့သည့္ေနာက္ ေမြးေန႕
ဆုေတာင္း သီခ်င္းကုိ သံျပိဳင္လက္ခုပ္တီး၍ သီဆုိျပီး ၊ ဖေယာင္းတုိင္မ်ား
ကုိ ၿငိမ္းေပးျခင္း ၊ ေမြးေန႕ကိတ္ကုိ အညီအမွ် ခြေ
ဲ ၀ၾကပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ေမြးေန႕ရွင္မ်ားကုိ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ား အသီးသီး
ေပးအပ္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၀န္ထမ္းအားလုံး ကုိလည္း အေကၽြးအေမြး
အစီအစဥ္ျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံခ့ပ
ဲ ါသည္။
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MYANMAR ECONOMIC NEWS

Yangon Stock Exchange opens
Inside Story Highlight
Myanmar’s first official stock exchange, the Yangon Stock Exchange
"The YSX is jointly owned by

(YSX), opened on December 9 with six listed companies, although

the state-owned Myanma

shares will not be traded until next year, officials say. Dr Maung

Economic Bank, with a 51

Maung Thein, deputy finance minister and chairman of the Securities

percent stake, Daiwa

and Exchange Commission of Myanmar (SECM), said that the listed

Institute of Research with

companies will begin trading in March when securities companies are

30.5 percent and the Japan

operational. The listed companies include First Myanmar Investment

Exchange Group with the

Co Ltd, Myanmar Citizen Bank, Myanmar Agribusiness Public Co

remaining 18.5 percent."

Ltd, Thilawa SEZ Holdings Limited, First Private Bank and Great
Hor Kham. The six were selected from nine candidate companies. The
YSX is jointly owned by the state-owned Myanma Economic Bank,
with a 51 percent stake, Daiwa Institute of Research with 30.5 percent
and the Japan Exchange Group with the remaining 18.5 percent. At
the opening, the SECM did not announce the list of selected
underwriters, dealers, brokers and investment advisors.
Ref: Thuraswiss News
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US Sanctions Update

"Permitted transactions
include trade financing,
payment of port fees, and
payment of shipping and
handling charges."

The Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) issued General Licence
20 (the “Licence”) on 7 December 2015. The Licence authorises certain transactions ordinarily
incident to an export to or from Myanmar of goods, technology, or non-financial services provided
that the export is not to, from, or on behalf of a person whose property is blocked. Prior to the
License, these exports may have been subject to U.S. sanctions if they were routed through ports
such as the Asia World Port, toll roads, or airports in which a Specially Designated National had an
in-terest. Permitted transactions include trade financing, payment of port fees, and payment of
shipping and handling charges.
The Licence was issued on 7 December 2015 and is valid for a period of 6 months, i.e. till 7 June
2016. Furthermore, subject to certain requirements, U.S. financial institutions, as defined in 31
C.F.R. § 537.320, are now authorized to engage in all transactions necessary to unblock and return
transactions blocked on or after April 1 2015 that would have qualified as authorized had they been
engaged in the abovementioned permitted transactions under the Li-cense.
According to a statement issued by OFAC, the Licence is aimed at solving problems connected to
the use of critical infrastructure. Prior to the Licence exports would have been subject to US
sanctions if they transited Myanmar infra-structure owned by any person who was a Specially
Designated National or any person whose interests in property were blocked pursuant to US
sanctions.
Ref: Thuraswiss News
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MYANMAR ENERGY NEWS
ADB loan supports upgrade of Yangon 230 kV
transmission network
The Asian Development Bank (ADB) is providing an $80 million loan
to upgrade Yangon’s electricity transmission ring line system to 230
kilovolts (kV) which will benefit more than one million customers
according to an ADB statement on 24 November.
“The aging and overloaded transmission network requires urgent
improvements to provide stable and ample supplies of power to support
the country’s economic growth targets and poverty reduction
objectives,” said Bui Duy Thanh, senior energy economist at ADB’s
Southeast Asia Department. “Yangon plays a central role as an
economic hub for the country and this assistance will help the
government ensure reliable power supplies are provided to the city and
surrounding areas.”

Inside Story Highlight
"The Power Transmission
Improvement Project will
upgrade the Thida-Thaketa-

The Power Transmission Improvement Project will upgrade the ThidaThaketa-Kyaikasan transmission ring lines to 230 kV from 66 kV and
construct two new substations at South Okkalapa and West University.
This will complete the critical 230 kV ring for Yangon straddling the
substations of Ahlone, Thida, Thaketa, South Okkalapa, Hlawga,
MyangTagar, West University, Hlaing Thayar and back to Ahlone. The
work will complement associated upgrades being done by the Myanmar
Electric Power Enterprise.

Kyaikasan transmission ring
lines to 230 kV from 66 kV
and construct two new
substations at South
Okkalapa and West
University. This will
complete the critical 230 kV

Myanmar’s economy is expected to grow at around 7.8% per year over
the next decade and to meet the rising demand for power, estimated at
over 9% annually through to 2030, the government needs to develop
new generation sources and to expand and strengthen the transmission
and distribution networks. The government has drawn up a
development masterplan to meet its energy goals, and ADB has been
supporting the government through infrastructure upgrades, regulatory
development and institutional capacity building.

ring for Yangon straddling
the substations of Ahlone,
Thida, Thaketa, South
Okkalapa, Hlawga,
MyangTagar, West
University, Hlaing Thayar
and back to Ahlone. The work

To complement ADB’s concessional loan, the government will provide
counterpart support of $3.3 million equivalent, covering administration
costs, environmental and social safeguard measures, and the
construction of access roads and staff housing in substation areas. The
project will run for over 3 years with an expected completion date of
June 2019.
Ref: Mizzima News

will complement associated
upgrades being done by the
Myanmar Electric Power
Enterprise."
.
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Personal

GOOD WORKING ENVIRONMENT

Mastery

ေနေပ်ာ္တဲ့လုပ္ငန္းခြင္

လ႔ိုေျပာတဲ့အခါ

professionalism

လို႔လည္းေျပာလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။

Professional

တစ္ေယာက္ရယ္လို႔ ေျပာႏုိင္ဖို႔ဆိုရင္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြနဲ႔ ညီညႊတ္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။
(၁) ကိုယ္လုပ္ရတဲ့အလုပ္ကို ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာနဲ႔ လုပ္တတ္ၿပီးစိတ္ပါလက္ပါရွိျခင္း ၊
(၂) တာ၀န္ယူတတ္ျခင္း ၊
(၃) ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းတြက္ဆၿပီးလုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္း (တျခားသူေတြအေျပာကိုေစာင့္မေနဘဲ) ၊
(၄) အလုပ္ၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တာအားလုံးကိုလုပ္ခ်င္စိတ္ရွိျခင္း ၊
(၅) ကိုယ့္အလုပ္မွ ကိုယ့္အလုပ္ဆိုၿပီးအစြမ
ဲ ထားဘဲကူညီတတ္ျခင္း ၊

Inside Story Highlight
"Professionalism လို႔ေျပာရင္
မိမိရ႕ဲ အလုပ္ကိုဂုဏ္ယူ
၀င့္ၾကြားျခင္း၊ အရည္အေသြး
ျပည့္မီစာြ ေဆာင္ရက
ြ ္လိုစိတ္ရွိျခင္း
၊ ေဖာ္သည္မ်ားရဲ႕ လိုအပ္
ခ်က္မ်ားအားအာရုံစူးစိုက္ေဆာင္
ရြက္ျခင္း၊ ကူညီတတ္ျခင္း ေတြပါ
ပါ၀င္လာမယ့္အျပင္
ဂုဏ္သိကၡာရွိစာြ လုပ္ေဆာင္
ျခင္း၊ လူမႈတာ၀န္ယူမႈ၊
တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းေတြ ပါ၀င္လာ
ပါလိမ့္မယ္ "

(၆) မိမိအလုပ္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းလမ္းမ်ားအၿမဲရွာေဖြျခင္း ၊
(၇) မိမိလုပ္ငန္းအေၾကာင္းအၿမဲသင္ယူလိုစိတ္ရွိျခင္း ၊
(၈) အျခားသူမ်ား၏ အသံမ်ား၊လိုအင္ဆႏၵမ်ားအားအၿမဲ နားေထာင္
လက္ခံေပးတတ္ျခင္း ၊
(၉) လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုနားလည္ေပးတတ္ျခင္း ၊
(၁၀) အသင္းအဖြ႕ဲ ႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္း ၊
(၁၁) မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈ အျပည့္အ၀ရွိျခင္း ၊
(၁၂) ရုိးသားျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း ၊
(၁၃) အေ၀ဖန္ခံႏုိင္ျခင္းစတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ၊
Professionalism လို႔ေျပာရင္ မိမိရဲ႕ အလုပ္ကိုဂုဏ္ယူ ၀င့္ၾကြားျခင္း ၊
အရည္အေသြးျပည့္မီစာြ ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရွိျခင္း၊ ေဖာက္သည္မ်ားရဲ႕
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားအာရုံစူးစိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကူညီတတ္ျခင္းေတြပါ
ပါ၀င္လာမယ့္အျပင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လူမႈတာ၀န္ယူမႈ၊
တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းေတြ ပါ၀င္လာပါလိမ့္မယ္။

Ref: Min Khaung (EMPA-8)
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အလုပ္ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္လုိသူေတြ သတိထားမည့္ အေတြးအျမင္ဆိုးမ်ားကုိ

လုပ္စရာအလုပ္ကို မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေရးဟာ ပထမဦးစားျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ားဟာ အေသးစိတ္ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္ဖို႔ အလုပ္ကို ခပ္ျဖည္းျဖည္း အရွိန္ေလွ်ာ့ၿပီး စိမ္ေျပနေျပ လုပ္ကိုင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္
ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ သံံသယ တစ္ခုတေလမွ်ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ေတာင္ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျငင္းပယ္ေကာင္း ျငင္းပယ္ ႏုိင္ပါတယ္။
လုပ္စရာရွိတဲ့ အလုပ္ကို မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (get it right) ဟာ လူသားတို႔ရဲ႕ အမူအက်င့္အေပၚ ၾသဇာ
လႊမ္းမိုးတတ္တဲ့ ေနာက္ထပ္ အလုပ္ပဓာနျပဳ အာ႐ံုက်မႈ (task-focused intent) တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
(ပထမတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အလုပ္ ၿပီးေျမာက္ေရး ကိုသာ ပဓာနျပဳ အာ႐ံုက်မႈ (get it done) အေၾကာင္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က
တင္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။) ခင္ဗ်ားဟာ အမွားက်ဴးလြန္မိမွာ စိုးလို႔ဆိုၿပီး ေသခ်ာေပါက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာ အဲဒီ
အလုပ္ကိစၥနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေသးစိတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ရတာေၾကာင့္ အလုပ္ကို တျဖည္းျဖည္း
အရွိန္ေလွ်ာ့ၿပီး စိမ္ေျပနေျပ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားဟာ ရလဒ္ အေနနဲ႔ ဘာ ထြက္ေပၚလာမယ္
ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို မယံုၾကည္တာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွန္သမွ်ကို ေရွာင္ရွားဖို႔အထိ
အားထုတ္ေကာင္း အားထုတ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္ကို မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေရးဆီ အာ႐ံုက်ခ်ိန္မွာ ကဖ်က္ယဖ်က္
လုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့မယ္ ဆိုရင္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အရာခပ္သိမ္းကို
ဖ႐ိုဖရဲနဲ႔ အေလးဂ႐ုျပဳစရာ မလိုေတာ့သေယာင္ ထင္မွတ္လာပါတယ္။ အလုပ္ မွန္ကန္ေရးအေပၚ အလြန္အကၽြံ
အာ႐ံုစိုက္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ ရလဒ္က အဆိုးျမင္ ဇီဇာေၾကာင္တတ္တဲ့ အမူအက်င့္ဆီ ဦးတည္ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။
ခိုလိုလူ၊ ၿမံဳစိစိ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ အပ်က္ျမင္သမားတို႔ အားလံုးဟာ ဆိုခဲ့ပါ အမူအက်င့္အတြက္ နမူနာ စံျပ လူသားေတြပါပဲ။

"ခင္ဗ်ားဟာ ရလဒ္ အေနနဲ႔ ဘာ ထြက္ေပၚလာမယ္ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို

မယံုၾကည္တာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွန္သမွ်ကို ေရွာင္ရွားဖို႔အထိ အားထုတ္ေကာင္း
ခုိလုိလူ

အားထုတ္လာႏိုင္ပါတယ္"

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မၿပီးျပည့္စံုလွတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ ခိုလိုလူက သူ႔အဖို႔ အေျပာင္းအလဲကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း
ကင္းမဲ့ေနတယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ မွားယြင္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ့ မေရရာ မေသခ်ာမႈေတြ အားလံုးက
သူ႔အေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေန ေစပါတယ္။ ခုိလိုလူေတြဟာ အေျဖရွာမႈ အားလံုးကို စြန္႔ပစ္ပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ကင္းမဲ့တဲ့ ခံစားခ်က္ ျမင့္မားလာတာနဲ႔ အမွ် သူတို႔ဟာ ဝါးလံုးေခ်းသုတ္ရမ္းဖို႔ လိုအပ္တဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထား
အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ ျပႆနာ မွန္သမွ်အေပၚ အာ႐ံုစိုက္ၾကပါတယ္။ သူတို႔က “ဘယ္ဟာမွ မမွန္ဘူး၊ အားလံုး
အမွားေတြခ်ည္းပဲ” လုိ႔ စတင္ ညည္းညဴၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီလို ညည္းညဴျခင္းက တျခားလူေတြကို
စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ျဖစ္ေစၿပီး ေနာက္ထပ္ ညည္းညဴစရာေတြ ျဖစ္ေပၚေစမယ့္ ယိုယြင္း ပ်က္စီးတဲ့ အေျခအေနေတြကို
ေပၚေပါက္လာေစပါတယ္။
ၿမံဳစိစိပုဂၢိဳလ္
ခုိလုိလူနဲ႔ မတူတဲ့ ၿမံဳစိစိ ပုဂၢိဳလ္ဟာ အမွားအယြင္းေတြ ျဖစ္ေပၚေစမယ့္ အခက္အခဲေတြ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခါမွာ ခ်က္ခ်င္း
လက္ငင္း အကူအညီ မဲ့သြားသလုိ မခံစားရပါဘူး။ သို႔ေပမဲ့ ၿမံဳစိစိ ပုဂၢိဳလ္ဟာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ကင္းမဲ့လာသူ ျဖစ္ပါတယ္။
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မွားသြားတဲ့ ကိစၥဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ၿပီး မွန္လာမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ခံယူထားတဲ့ ၿမံဳစိစိ ပုဂၢိဳလ္ဟာ သူတို႔ ဘယ္လုိ
ခံစားရတယ္ ဆိုတာကို တျခားသူေတြ သိသြားမွာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရွက္ေၾကာက္မႈေတာ့ မရွိပါဘူး။ “အဲဒါကို
ေမ့လုိက္စမ္းပါ။ ငါတို႔ ဒါကို ႀကိဳးစားခဲ့တာပဲ။ အဲဒါဟာ အလုပ္ မျဖစ္ခဲ့သလို အခုလည္း ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။
တကယ္လို႔တစ္စံုတစ္ဦးက တစ္မ်ိဳး ကြျဲ ပားစြာ ေျပာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားဟာ မိမိ ကိုယ္ကို႔ယ္ လွည့္စားတာနဲ႔ အတူတူ
ျဖစ္မွာပဲ။ ဆံုး႐ံႈးမယ့္ ကိစၥ တစ္ခုအတြက္ မိမိရဲ႕ ခြန္အား စိုက္ထုတ္မႈေတြကို ျဖဳန္းတီးမေနပါနဲ႔။ အ႐ံႈးေပးလိုက္စမ္းပါ”
ဆိုတဲ့ စကားမ်ိဳးေတြ ေျပာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ တြင္းနက္ႀကီးက တျခားလူေတြကို ၿမံဳစိစိ
ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့တ့ဲ ခ်ိဳင့္ခြက္ႀကီးထဲ ေရာက္ရွိသာြ းေအာင္ စုပ္ယူေလ့ ရွိပါတယ္။
အဆုိးျမင္သမား

ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ၿပီးျပည့္စံုမႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြကို မမီတဲ့အခါ တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔ အလံုးစံု

ေနာက္ဆုတ္ သြားတတ္ၾကပါတယ္။ မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္း အတြက္ ေနာက္ဆံုး အေနနဲ႔ ဟစ္ေႂကြးမႈ
ရွိႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “ေကာင္းၿပီ၊ ခင္ဗ်ားနည္း ခင္ဗ်ားဟန္နဲ႔သာ လုပ္ေပေတာ့။ တကယ္လို႔ အဲဒါ

အလုပ္မျဖစ္ဘူး ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို ငိုေႂကြးၿပီး ေရာက္မလာပါနဲ”႔ လုိ႔ ေျပာဆိုတတ္ၿပီး ဘာမွ် မလုပ္ဘဲ ေနေလ့
ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သိရွိထားရမယ့္ ေသာ့ခ်က္ေတြ ကေတာ့

"ထြက္ေပၚလာတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ထည့္သြင္း စဥ္းစားတာေၾကာင့္ ဘာမွ် မလုပ္ဘဲလည္း

ေနေကာင္း ေနႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ မိမိအလုပ္အေပၚ အျပည့္အဝ အေရး မထားတတ္တဲ့ တျခားလူေတြရဲ႕
အမွားေတြကိုေတာ့ ေတြ႕ျမင္တတ္ၾကပါတယ္"

ဒီေနရာမွာ သိရွိထားရမယ့္ ေသာ့ခ်က္ေတြ ကေတာ့

(၁) အမူအက်င့္ေတြဟာ တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္ကို မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အာ႐ံုက်ျခင္းရဲ႕ တြန္းအားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ
လာရတယ္ ဆိုတာကို နားလည္ သေဘာေပါက္ပါ။

ထပ္ေျပာလိုတာက အဲဒါဟာ ျပဳျပင္လို႔ မရေလာက္ေအာင္ ဆိုးဝါးျခင္း သို႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။
စင္စစ္အားျဖင့္ အဲဒါဟာ အေျခအေနက လုိလား ေတာင္းဆိုတဲ့အတိုင္း အတိအက် ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

(၂) အလုပ္ကုိ မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အာ႐ုံက်ျခင္းရဲ႕ အင္တုိက္အားတုိက္ တက္တက္ႂကြႂကြ ရွိမႈကုိ သိရွိပါ။
လူေတြဟာ အမွား မက်ဴးလြန္မိေအာင္ အေသးစိတ္ အာ႐ံုစိုက္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ စိန္ေျပနေျပ

လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ထည့္သြင္း စဥ္းစားတာေၾကာင့္ ဘာမွ်
မလုပ္ဘဲလည္း ေနေကာင္း ေနႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ မိမိအလုပ္အေပၚ အျပည့္အဝ အေရးမထားတတ္တဲ့
တျခားလူေတြရဲ႕ အမွားေတြကိုေတာ့ ေတြ႕ျမင္တတ္ၾကပါတယ္။
(၃) အလုပ္ မွန္ကန္စြာ ၿပီးေျမာက္ေရးကို အာ႐ံုက်ျခင္းဟာ ဇီဇာေၾကာင္တတ္တဲ့ အမူအက်င့္ဆီသို႔ ဦးတည္
သြားတတ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။

ဒါကို ခုိလိုလူရဲ႕ ညည္းညဴျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿမံဳစိစိပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အပ်က္သေဘာ႐ႈျမင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆိုးျမင္ဝါဒီရဲ႕
အသံတိတ္ ေနာက္ဆုတ္မႈ အျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႔အားလံုးမွာ တူညီတဲ့ အခ်က္က ဘာကိုမွ်
အျပဳသေဘာ အျမင္နဲ႔ ေသခ်ာေပါက္ မေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္းပါပဲ။

Ref: Dealing with Difficult People by Dr.Rick Brinkman and Dr. Rick Kirschner
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NOTHING IS IMPOSSIBLE

တက္ခ်င္သည့္ လူအတြက္ ‘တက္လမ္း’ ဆိုတာ ရွိစၿမဲ ျဖစ္သည္။
ဘယ္ကိုတက္မည္လဲ။

သစ္ပင္ထပ္ဖ်ားလား၊

တိုက္ေခါင္မိုးလား၊

ဟိုးေကာင္းကင္ထက္လား။

တကယ္

ဆႏၵျပင္းျပလာၿပီဆိုလွ်င္ ပက္လက္ကုလားထိုင္မွာ ထိုင္ရင္းပင္ မိုးေကာင္းကင္ တိမ္ယံၾကားတက္သြားႏုိင္ပါ
သည္။ အလကားအေျခာက္တိုက္ ေလွ်ာက္ေျပာေနသည္ထင္ပါသလား။ မယုံမရွိႏွင့္။
တကယ္တက္သြားဖူးသူရွိပါသည္။ သူ႔နာမည္က လယ္ရီေ၀ၚလတား (စ)။
ေ၀ၚလတား(စ) သည္ ထရပ္ကားေမာင္းသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ အဲသည္တုန္းက သူ႔အသက္ ၃၃ ႏွစ္။
အားလပ္သည့္အခ်ိန္တိုင္း အိမ္ေနာက္ေဖးကြက္လပ္တြင္ ပက္လက္ကုလားထိုင္တစ္လုံးႏွင့္ ထိုင္ကာေလမွာ
ပ်ံ၀ဲလိုက္ရရင္ သိပ္ေကာင္းမွာဟု ေတြးသည္။ စင္စစ္သူက လူမွန္းသိစအရြယ္ကတည္းကပင္ ေကာင္းကင္မွာ
သိပ္ပ်ံခ်င္လွသူျဖစ္သည္။

ဟိုးအထက္ႀကီး

တက္သြား၊

အျမင့္ႀကီးကေန

ဟိုးအေ၀းႀကီး

လွမ္းၾကည့္၊

သိပ္အရသာရွိမွာ၊ အဲသည္လို သူေတြးေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ကူးသာယဥ္ေနရသည္။ လက္ေတြ႕ လုပ္ျဖစ္ဖို႔
လမ္းစရွာမရ။
အကယ္၍ ေလယာဥ္ႏွင့္ ၀ဲပ်ံမည္ဆိုပါစို႔၊ ေလယာဥ္ပိုင္းေလာ့ျဖစ္ဖို႔

သူ႔မွာ

ပညာအေျခခံမရွိ။ သင္တန္း တက္ဖို႔ ေငြမရွိ၊ အခ်ိန္မရွိ၊ အခြင့္အေရးမရွိ။
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Headline
"လူေတြၾကည့္လိုက္လွ်င္

ပက္လက္ကုလားထိုင္မွာထိုင္

ကာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးဟု
ေတြးေနသူမ်ား၏။

ဘယ္သူေတြ ဘာေတြ

ျဖစ္ေနၾကေပမယ့္

ဟင္းဂလိုက္ဒါ (hang glider) က်ေတာ့လည္း အႏၲရာယ္ႀကီးလြန္း တယ္။
ၿပီး-

သည္ဟာေတြစီး၍

ေကာင္းသည့္ေနရာ

ကလည္း

အေ၀းႀကီးမွာ။

ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ချမာ ေႏြေန႔လယ္ခင္းမ်ားစြာကို ေနာက္ေဖးကြက္လပ္တြင္
ကုလားထိုင္တစ္လုံးႏွင့္ ထိုင္ရင္းသာ ကုန္လြန္ေစရသည္။ သူ႔ကုလားထုိင္က
ပန္းၿခံထဲ ေနာက္ေဖးကြက္လပ္ မ်ားထဲမွာ သူသူငါငါ ခ်ထားတတ္သည့္
အလ်ဴမီနီယံ ေဘာင္တပ္ႀကိဳးထိုးကုလားထိုင္ ေဟာင္းႀကီးတစ္လုံးျဖစ္သည္။
အဲသည္လိုေနရင္းက

တစ္ေန႔မွာေတာ့

တီဗီေတြထဲမွာ

ရုတ္တရက္ႀကီး

ပါလာသည္။

ငါ့အတြက္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္

လယ္ရီေ၀ၚလတား(စ)

ေနသူေတြ မ်ား၏ "

ႀကီးေရာက္ေနသည္။ တကယ္ ေလမွာပ်ံေနၿပီ။ တကယ့္ကို ဟိုးအထက္

ခ်က္မရွိပါဘူးဟု စိတ္ဓာတ္က်

ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိ(စ)

အေၾကာင္း

သတင္းစာေတြ၊

ၿမိဳ႕ႀကီး

အထက္က

ေကာင္းကင္ျပင္မွာ

လယ္ရီ

ႀကီးမွာ။ သူ႔အလ်ဴမီနီယံပက္လက္ကုလားထိုင္ေဟာင္းႀကီးမွာပင္ထိုင္လ်က္။
သို႔ေသာ္ သည္ကုလားထိုင္မွာ ခ်ိတ္ဆြဲ ထား သည္က သို႔ မဟုတ္သည္
ကုလားထိုင္ႀကီးကို မ, ခ်ီထားသည္က ဟီလီယမ္ဓာတ္ေငြ႕ျဖည့္ထားသည့္
မိုးေလ၀သ
ပိုးထားသည္။

ပူေဖာင္းအႀကီးစား
သူႏင
ွ ့္အတူ

၄၅

လုံး။

သူ႔ေက်ာမွာ

အသံလႊင့္အသံဖမ္း(စီဘ)ီ

ေလထီးတစ္ခု
ေရဒီယိုတစ္လုံး၊

ဘီယာေျခာက္ဘူး၊
အသားညွပ္ေပါင္မုန္႔အခ်ဳိ႕အျပင္ေအာက္ဘက္ျပန္ဆင္းခ်င္သည့္အခ်ိန္၌
ပူေဖာင္းအခ်ဳိ႕ကို ပစ္ေဖာက္ရန္ ေလေသနတ္ တစ္လက္ ပါသည္။
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လယ္ရီေလထဲတက္သြားသည္က ေပတစ္ရာႏွစ္ရာမဟုတ္၊ အျမင့္ေပ ေသာင္းတစ္ေထာင္အထိ ျဖစ္သည္။
ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိ(စ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ ဆင္းသက္မည့္ေလယာဥ္မ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ေၾကာင္းထဲသို႔ပင္
သူေရာက္သြားသည္။
လယ္ရီက စကားမ်ားမ်ားေျပာေလ့ရွိသူတစ္ဦးမဟုတ္။ စာနယ္ဇင္းသမား ေတြက သူဘာေၾကာင့္ ပူစီေဖာင္းႏွင့္
ေကာင္းကင္ေပၚတက္ရသလဲ ေမးသည့္အခါ “ဒီအတိုင္းခ်ည္ ငုတ္တုတ္ထိုင္မေနႏုိင္ဘူးေလဗ်ာ” ဟုေျဖသည္။
အေပၚေရာက္တဲ့အခါ မေၾကာက္ဘူးလားဆိုေတာ့ “ေၾကာက္တာေပါ့ဗ်” တဲ့။ ေနာက္တစ္ခါ တက္ဦးမလား
ေမးသည့္အခါ “ဟင့္အင္း” ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အခုလို လုပ္လိုက္ရေတာ့ ခင္ဗ်ားေတာ္ေတာ္ ေက်နပ္သြားလား
ေမးသည့္အခါ သူက ႏႈတ္ခမ္းေထာင့္စြန္းေတြ နားရြက္တက္ခ်ိတ္မတတ္ အားရပါးရႀကီး ၿပဳံးကာ
“အရမ္းေက်နပ္တာေပါ့ဗ်ာ”ဟူ၍ ဆိုေလသည္။ အဲဒါပဲျဖစ္၏။
လူေတြၾကည့္လိုက္လွ်င္ ပက္လက္ကုလားထိုင္မွာထိုင္ကာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးဟု ေတြးေနသူမ်ား၏။ ဘယ္သူေတြ
ဘာေတြျဖစ္ေနၾကေပမယ့္ ငါ့အတြက္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိပါဘူးဟု စိတ္ဓာတ္က်ေနသူေတြ မ်ား၏။ သည္အတိုင္း
အပ်က္ပဲ ေတြးကာ ငုတ္တုတ္ထိုင္မႈိင္ေနသေရြ႕ေတာ့ ဘာမွျဖစ္မလာႏုိင္တာ အမွန္ ပင္။
သို႔ေသာ္ လယ္ရီေ၀ၚလတား(စ) လို ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးအဖို႔ေတာ့ ေလာကႀကီးမွာ မျဖစ္ႏုိင္တာ ဘာမွမရွိ။ ေလမွာ
ပ်ံ၀ဲခ်င္သလား။ တျခားနည္းႏွင့္မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ကုလားထိုင္မွာ ပူစီေဖာင္းခ်ည္ေသာ နည္းႏွင့္ ျဖစ္ “ေဟး၊ ေရာက္ၿပီကြ၊
ငါေလထဲပ်ံေနၿပီ” ဟု ေအာ္မည္။ တစ္ကမ႓ာလုံးၾကားေအာင္ ေရဒီယိုႏွင့္ လွမ္းေျပာမည္။ မွန္သည္။ ေလာကႀကီးမွာ
အၿပီးသတ္အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ အရာက စိတ္ဓာတ္ပဲျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကာလၾကာခ်င္ ၾကာသြားမည္။ ပုံစံက
အမ်ားထင္တာ၊ ေမွ်ာ္လင့္တာႏွင့္ ကြာျခားကာ ဆန္းဆန္းျပားျပားေတြ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနမည္။ သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးသည္က
ေကာင္းကင္သို႔ေရာက္ဖို႔၊ ရင္ထဲႏွလုံးသားထဲက ဆႏၵျပည့၀
္ ဖို႔၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖို႔၊
ဒါပဲျဖစ္သည္။ ကိုယ့္စိတ္ကူးကို မျဖစ္ႏုိင္ဘူဟု မခ်ဳပ္ခ်ယ္ႏွင့္။ သူမ်ားစိတ္ကူးကိုလည္း အဓိပၸာယ္မရွိတာဟု
မေလွာင္ေျပာင္ႏွင့္။ လူေတြ ေလထဲမပ်ံႏုိင္ဘူးဟု ဆိုခဲ့သည္။ ေလမွာ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပ်ံသူေတြ ပ်ံျပခဲ့ၾကၿပီ။ “ေဟး
တျခားကိရိယာ အကူအညီေတြနဲ႔ ပ်ံတာပါကြ၊ ငွက္ေတြလို သူ႔ခႏၶာကိုယ္ သက္သက္နဲ႔ ပ်ံႏုိင္သလား” ဟု ဆိုသူေတြ
ဆိုၾကပါမည္။
ေစာင္သ
့ ာၾကည့္ၾကစမ္းပါ။ ဗီတာမင္ေဆးေတြ တီဗီမွာ ေၾကာ္ျငာသည့္ စြမ္းအားျမွင့္ေဆးရည္ေတြ ေသာက္ကာ
တစ္ေယာက္တည္း က်ိတ္ၿပီး ေတာင္ပံခတ္က်င့္ေနေသာ ပုဂၢၶိဳလ္ေတြမရွိဟု မေျပာႏုိင္။
တစ္ေန႔ေသာအခါ သည္လူေတြ ေလမွာပ်ံမျပဘူးဟု ဘယ္သူမွ် မေျပာႏုိင္။

(မူရင္း။

။ Robert Fulghum ၏ All Really Need to Know I Learned in Kindergarten စာအုပ္မွ။)

