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ဇန္န၀ါရီလ ၊ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၆ ေန႔လယ္ (၁)နာရီ တြင္ Supreme 

Group မိသားစု၏ ႏွစ္သစ္ဦးအႀကိဳ ကုသိုလ္မဂၤလာအေနျဖင့္ 

ေရႊဘိုေလးထပ္ ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးေကာသလႅ (ဇလြန္) ထံမွ 

နိဗၺာန္ေရာက္ ေၾကာင္း တရားေတာ္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္ 

တရားကိုပါ နာယူခဲ့ကာ ကုသိုလ္အစုစုကို ေရစက္ခ် 

အမွ်ေ၀ခဲ့ၾကပါသည္။  

Knowledge Sharing အေနျဖင့္ Supreme Group ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ 

တြဲဘက္ ဥကၠ႒ တို႔မွ Dr.Harry Alder ေရးသားကာ ဆရာေဖျမင့္ 

ဘာသာျပန္ဆုိေသာ “ေခါင္းေဆာင္စိတ္-ေခါင္းေဆာင္အေတြး”

စာအုပ္ကို ၀န္ထမ္းမ်ားအား ႏွစ္သစ္လက္ေဆာင္အေနျဖင့္ 

ေပးေ၀ခဲပ့ါသည္။ 

ထိုေန႔တြင္ စတုဒီသာအေနျဖင့္ BOD မွ ၾကာဇံခ်က္၊ TBU မွ Cheese 

Puff ၊ PGBU မွ ဆမူဆာ၊ DBU မွ ၾကက္သား ေကာ္ျပန္႔ေၾကာ္ႏွင့္ 

Corporate အဖြဲ႕မွ ေရႊရင္ေအးတို႔ျဖင့္ တည္ခင္းေကၽြးေမြးခဲ့ၾကၿပီး 

၀န္ထမ္း (၁၀၀) ေက်ာ္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပါ၀ငဆ္င္ႏႊခဲဲ့ၾကပါသည္။ 
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လက္ရွိသမၼတဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းအတြင္းတည္ရွိဆဲရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒမ်ားကိုအစားထုိးျပ႒ာန္းမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္တစ္ခကု

ိုလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ လေပါင္းမ်ားစြာေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းခဲ့ၿပီးမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဥပေဒအသစ္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတုိ႔ကိ ု ေပါင္းစပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက

အေသးစိတ္ကိုထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္းလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆိုအရဥပေဒသစ္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုရရွိလာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံ 

ျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုအာရုံစိုက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးလာႏုိင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေအာက္တြင္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအမ်ဳိးသားအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားကိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

သတ္မွတ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကအမ်ဳိးသားအဆင့္တြင္ ရပ္တည္ေန

ေသာ္လည္းေနာက္လာမည့္ႏွစ္မွ စ၍ ျပည္ နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွမံႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်

မွတ္ေပးလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာသည္ပင္လွ်င္ ဥပေဒ၏ အဓိကေျပာင္းလဲခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးခင္ေရႊက ေျပာပါသည္။ 

 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒသစ္ကုိလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳခ့ဲျခင္း 
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ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တင္ဒါစီစစ္ေရးေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ တြင္ CITIC Consortium I 

ႏွင့္ II ကုမၸဏီတို႔အားတင္ဒါေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ေၾကညာခ်က္ အရ CITIC Consortium I က 

ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ CITIC Consortium II က 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္း 

အတြက္ တင္ဒါတင္သြင္းမႈမ်ားလိုအပ္ ေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါ၍ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ ခံရသူမရိွပါ။ 

တင္ဒါေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာတင္ဒါတင္သြင္းၾကသူ (၁၀) ဦးထဲမွ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအတြက္ ဆန္ခါတင္ 

(၃) ဦး၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ဆန္ခါတင္ (၃) ဦးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာအတြက္ (၁) ဦးပဏာမ သတ္မွတ္ၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ကနဦး အဆင့္ကိုဧက (၄၂၈၉.၃၂) ေပၚတြင္ 

စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥကိုမဲခြဲဆံုးျဖတ္၍ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ 

 

CITIC Consortium ကုမၸဏီကေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ျခင္း 
 

Ref: Thura Swiss 



“စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္းတြင္ အထက္ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း” 

 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၁၄၀ မီဂါ၀ပ္ အထက္ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ 

စက္ရုံတရား၀င္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိမ်ား 

တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေပါင္းေလာင္းျမစ္ေၾကာေပၚရိွအေမရိကန္ 

ေဒၚလာ ၂၄ သန္းတန္ ဤစက္ရုံမွာ ႏွစ္စဥ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတိုးတက္လိုအပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို

ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား (၅၀) 

ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမဟာဓာတ္အားလိုင္းကြန္ရက္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို 

သုံးစြဲရျခင္းမရွိေသးပါ။ 

ေရအားစီမံကိန္းတြင္ အရွည္ေပ  (၁၇၀၀) ၊ အျမင့္ေပ (၃၂၂) ရွိ   

ရုိလာဖိသိပ္ကြန္ကရိဆည္မွာေရထုထည္ ဧကေပ တစ္သန္းေက်ာ္

ကိုသိုေလွာင္ထားႏိုင္ပါသည္။ ၎စီမံကိန္းမွလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ 

မဟာဓာတ္အား လုိင္းကြန္ရက္မွ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံမ်ား

တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီးကမၻာ့ဘဏ္ အပါအ၀င္ အျပည္ျပည္

ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီရရိွေနပါသည္။ 

အစိုးရကေနာက္ထပ္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရုံသုံးရုံတည္ေဆာက္

သြားရန္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ေနၿပီး ၎တို႔ မွ စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္းတြင္ 

စုစုေပါင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား (၄၁၀) မီဂါ၀ပ္ကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။စစ္ေတာင္းျမစ၀ွ္မ္းတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး

စက္ရုံစုစုေပါင္း (၁၃) ရုံရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အထက္ပါ ေနာက္ထပ္စီမံကိန္းသုံးခုတို႔မွာ အလယ္ေပါင္းေလာင္း
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စီမံကိန္း (၁၁၀ မီဂါ၀ပ္)၊ ေသာက္ေရခပ္ အမွတ္ (၁) စီမံကိန္း (၁၅၀ 

မီဂါ၀ပ္)ႏွင့္ ေဘာဂထစီမံကိန္း (၁၆၀ မီဂါ၀ပ္) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

အထက္ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွာစစ္ေတာင္းျမစ္၏ 

လကတ္က္တစ္ခုျဖစ္ေသာေပါင္းေလာင္းျမစ္ ေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ (၂၆) မိုင္အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံစီမံကိန္းဖြင့္ပြဲတြင္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီး ဌာန 

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးခင္ေမာင္စုိးက စီမံကိန္းေရျမဳပ္ဧရိယာ တြင္ 

ပါ၀င္ေသာ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ 

သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေျမ (၈၂၉၇) ဧကကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္

ေပးခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ 

အကူအညီျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအျပည့္ အ၀ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား

ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ စီမံကိန္းမူၾကမ္းျပဳစုထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း

ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

စစ္ေတာင္းျမစ၀ွ္မ္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အျခား၊ 

စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေပါင္းေလာင္းေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ 

ခေပါင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ျဖဴးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ 

ကြမ္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ရဲႏြယ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ 

ေဇာင္းတူ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ နန္ခ်ဳိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၊ 

ေသာက္ေရခပ္ (၂) ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ေရႊက်င္ေရအား

လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတို႔ ပါ၀င္ၿပီး စီမံကိန္း (၁၀) ခုစုစုေပါင္း ၈၃၀ မီဂါ၀ပ္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

Ref: Mizzima News

 

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ အထက္ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအား ေကာင္းကင္မွ ျမင္ကြင္း 

 



Best Employee ဆုေပးပြႏွဲင့္ လုပ္သက္ႏွစ္ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ပြကဲ်င္းပျခင္း 
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Supreme Trading Company ၏ Best Employee ႏွင့္ လုပ္သက္ႏွစ္ျပည့္ဂုဏ္ျပဳျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) 

ရက္ေန႔ နံနက(္၁၁း၀၀) နာရီတြင္ Common Meeting Room ၌က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

အခမ္းအနားသို႔ STCL မွ CEO ဦးေဇာ္ႏိုင္သိန္းက ဆုရ၀န္ထမ္းမ်ားအားခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။ Best Employee 

ဆုရရွိသူ (၂) ဦးႏွင့္ လုပ္သက္ႏွစ္ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳခံရသူ (လုပ္သက္ (၂)ႏွစ္အထက)္ (၁၄)  ဦးတို႔အားအသီးသီးဆုမ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ဆုခ်ီးျမွင့္ခံရသူမ်ားကတစ္ဦးခ်င္းေက်းဇူးတင္အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့ၿပီးအခမ္းအနားကိုရုပ္သိမ္းခဲပ့ါသည္။ 

 



လူငယ္ေတြ ၂၀၁၅အလြန္ ျပင္ဆင္ထားဖုိ႔   

ၿပီးခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီ အႏိုင္ရခ့ဲၿပီး အခု အစုိးရသစ္ 

ရယ္လို႔ေတာင္ မဖြဲ႔ရေသးတဲ့အခ်ိန္မွာကိုပ ဲႏုိင္ငံၿခားရင္းႏွီးၿမွပ္ႏံွမႈေတြ 

အမ်ားၾကီးထပ၀္င္လာဖုိ႔ တာစူေနၾကတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။  

ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ိုင္းမွာ ဒီထက္ ပိ၀ုင္ဆံ့လာဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ 

ဒီလုိမ်ိဳး အခြင့္အလမ္းေတြ မ်ားလာေတာ့မဲ့အခ်ိန္မွာပဲ တစ္ဖက္မွာ 

လည္း စိန္ေခၚမႈ၊ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈေတြက ကပ္ပါလာေတာ့မွာပါ။ အခုေခတ 

္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လိုခ်င္ေနၾကတဲ့ အရည္အခ်င္း(၉)ရပ္ဆုိတာကို 

ေၿပာၿပသြားတယ္။ လူငယ္လူရြယ္ေတြအားလံုး ၿပင္ဆင္ထားႏုိင္ဖုိ႔ပါ။ 

၁) ဘာသာစကား (Global skills) 

 

သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ ဘာသာစကားကို ႏွစ္မ်ိဳး သံုးမ်ိဳးေလာက္ 

သင္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ 

အဂၤလိပ္စာတစ္မ်ိဳးတည္းေတာင္ ေတာ္ေတာ္လုပ္ေနၾကရတုန္းပါ။ 

ကမာၻသံုးဘာသာစကားလည္း ၿဖစ္တယ္၊ စာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို 

ဒါနဲ႔ပ ဲေရးထားတယ္၊ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ဒါနဲ႔ပ ဲ

ဆက္သြယ္ၾက၊ ေၿပာၾက၊ ဆုိၾကတယ္။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔ေတြၾကားထဲ 

တုိးခ်င္ရင္ အဲဒီဘာသာစကားကို ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ 

ၾကိဳးစားၾကရမွာပါပဲ။ 

၂) ကြန္ပ်ဴတာ (Computing skill) 

 

Digital literacy လည္း တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဖုန္းမွာ zapya သုံးၿပီး 

ဖုိင္ေလးေတြ ေပးတတ္ယူတတ္ရံုနဲ႔ ေက်နပ္ေနလို႔ မရပါဘူး။ 

အစည္းအေ၀းေတြမွာ Presentation လုပ္ရင္လည္း ရွိသမွ်စာေတြ 

ၿပြတ္သိပ္ေရးထားတာ၊ power point ကို ေကာင္းေကာင္းမသံုး 

တတ္ၾကတာ သတိထားမိပါတယ္။ ၀န္ထမ္းခန္႔ဖို႔ အင္တာဗ်ဴး 

လုပ္တဲ့အခါ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းတက္ထားေၾကာင္းေတာ့ 

Certificate ေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာ တင္လာတတ္ၾကပါတယ္။ 

ကြနပ္်ဴတာကို ေရွ႔ထုိးေပးလုိက္ၿပီး လုပ္ခိုင္းေတာ့ Excel ေတာင္ 

ေကာင္းေကာင္းမသံုးတတ္ၾကပါဘူး။ 
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၃) မိမိအသိစိတ္ၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္တတ္ဖို႔ (Initiative) 

 

ခုိင္းမွ၊ ေၿပာမွလုပ္တတ္ၾကတဲ့အက်င့္ကို ေဖ်ာက္ၾကရမယ္။ ငယ္ငယ္က 

ေၿပာစကားနားေထာင္တယ္၊ လိမၼာတယ္ဆိုတာကို ဂုဏ္ယူစရာအၿဖစ္ 

ပ်ိဳးေထာင္ခံခဲ့ၾကရတယ္။ ပညာေရးစနစ္ကလည္း အဲဒီအတုိင္း 

ပံုသြင္းေပးထားတယ္။  

တီထြင္ၾကံဆၿခင္းထက္ လမ္းေဟာင္းလုိက္ၿခင္းကို ဦးစားေပးတယ္။ 

မွားရဲေအာင္ မသင္ၾကားေပးဘူး။ အဲဒီလိုနဲ႔ ၾကီးလာတဲ့အခါ 

အေၿပာင္းအလဲတခုခု လုပ္ဖို႔၊ အမ်ားနဲ႔ကြထဲြက္ရဲဖို႔ သတၱိမရွိေတာ့ဘူး၊ 

ေဘာင္ရဲ႔အၿပင္ဘက္ကုိထြက္ၿပီး မစဥ္းစားတတ္ၾကေတာ့ဘူး။  

အဲဒီလိုနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ထ ဲေရာက္တဲ့အခါ အထက္ကခုိင္းမွ၊ ေၿပာမွ 

လုပ္တတ္တဲ့အက်င့္က ရလာပါေတာ့တယ္။ ဒီေခတ္မွာ 

ဆက္ၿပီးရွင္သန္ခ်င္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္တာ၀န္ကုိယ္သိၿပီး 

အလုပ္လုပ္တတ္ဖုိ႔၊ မွားမွာကိုမေၾကာက္ဖုိ႔ ေရွ႔ဆက္ရဲဖုိ႔ အေလ့အက်င့္ 

ေတြ ေမြးယူၾကရပါလိမ့္မယ္။ 

၄) အစီအစဥ္ၿဖင့္ အလုပ္လုပ္တတ္ဖုိ႔ (Action planning) 

 

“Fail to plan, Plan to fail” အစီအစဥ္ဆြဲဖို႔ ပ်က္ကြက္ၿခင္းဟာ 

ရံႈးနိမ့္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ဆြေဲနၿခင္းပါပဲ။ ဒီေန႔ေခတ္ဟာ result oriented 

ေခတ္ပါ။ ဘာလုပ္လုပ္ ရလဒ္ထြက္ေအာင္ လုပ္တတ္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ 

ရလဒထ္ြက္ေအာင္ လုပ္တတ္ဖုိ႔ဆိုတာ ကိုယ္ဘာလိုခ်င္တာလဲ၊ 

ကုိယ္ဘာလုပ္ရမွာလဲ၊ ဒါေတြကို အရင္ဆံုးအစီအစဥ္ဆြဲထားဖို႔ 

လိုပါတယ္။ ဘ၀တစ္ခုလုံးစာ ဘာၿဖစ္ခ်င္တာလဲ ဆုိတဲ့ အိပ္မက ္

ၾကီးၾကီး အရင္မက္ပါ။ ၿပီးမွ အဲဒီအိပ္မက္ အေကာင္အထည ္ေပၚလာဖုိ႔ 

ေနာင္(၁၀)ႏွစ္မွာ ဘာၿဖစ္ရမယ္၊ ေနာင္(၅)ႏွစ၊္ (၁)ႏွစ္ကေန 

ေနာက္ဆံုး၊ မနက္ၿဖန္ ဘာလုပ္မယ္၊ ဘာေတြၿပီးေၿမာက္ရမယ္ဆုိတဲ့ 

အစီအစဥ္မ်ိဳးေတြ ဆြဲၿပီး အလုပ္လုပ္တတ္ဖို႔ လိုပါမယ္။ မဟုတ္ရင ္

ေတာ့ ဘယ္နားကမ္း ကပ္ရမွန္းမသိတဲ့ေလွလုိ တစ္၀ဲလည္လည္နဲ႔ပဲ 

အခ်ိန္ကုန္သြား ရပါလိမ့္မယ္။ 
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စီမံခန္႔ခြမဲႈအရည္အေသြး(၃)ခု ရိွပါတယ္။ 

Technical skill - ပစၥည္းတစ္ခု ဘယ္လုိထုတ္လုပ္ရမယ္၊ ကားကို 

ဘယ္လိုၿပင္ရမယ္၊ စက္ကိရိယာေတြ ဘယ္လိုအသံုးၿပဳလို႔ရတယ္ စသၿဖင့္ 

ဒီလိုလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေၿခခံေတြကို သိထားရပါတယ္။ 

Human skill - လူေတြနဲ႔အလုပ္အတူတြဲလုပ္တတ္ဖို႔၊ လံႈ႔ေဆာ္စည္းရုံးတတ္ဖုိ႔၊ 

ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္တတ္ဖို႔ ဆိုတ့ဲအရည္အခ်င္းမ်ိဳးေတြ ရွိဖို႔လုိပါတယ္။ 

Conceptual skill - အဖြဲ႔အစည္းရဲ႔ အက်ိဳးအတြက္ ဘာလုပ္ရင္ 

အေကာင္းဆံုးၿဖစ္မယ္ဆုိတာကို မဟာဗ်ဴဟာက်က် 

စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္တတ္တဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ ရာထူးငယ္ငယ္မွာ 

ဘယ္လုိလုပ္ရတယ္ဆုိတဲ့ Technical skill ရွိရံုနဲ႔ရပါတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲရတဲ့ 

ရာထူးမ်ိဳးထိ ေရာက္ခ်င္ရင္ေတာ့ အနည္းဆံုး Human skill ေတာ့ 

ရွိေနေအာင္ ၾကိဳးစားဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒါမရိွဘဲ Managerial role တစ္ခုကို 

ရဖို႔ခက္ႏုိင္ပါတယ္။ 

ဆရာတစ္ေယာက္က ေၿပာဖူးပါတယ္။ စာေမးပြဲမွာ လူနာစမ္းေနတုန္း Stress 

ေတြအရမ္းမ်ားလို႔ ေၾကာက္လန္႔ၿ႔ပီး ငိုတာတုိ႔၊ တလြဲလုပ္တာတုိ႔က 

ခြင့္လႊတ္ေပးလို႔ေတာ့ မရဘူး။ အဲဒီ stress ေလးကိုေတာင္ မခံႏုိင္ဘဲ 

ဘယ္လုိဆရာ၀န္လုပ္လုိ႔ ရမလဲ တဲ့။ ဆရာ၀န္ဘ၀ဆုိတာ လူ႔အသက္နဲ႔ရင္းၿပီး 

အလုပ္လုပ္ရတာမို႔ Stressful condition ေတြမွာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ 

အလုပ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဆရာ၀န္မွမဟုတ္ပါဘူး။ 

ရာထူးၾကီးလာေလေလ၊ တာ၀န္ေတြလည္း မ်ားလာေလၿဖစ္ၿပီးေတာ့ 

စိတ္ဖိစီးစရာေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကလည္း ပိုပုိၿပီး မ်ားလာမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

အလုပ္နဲ႔ဘ၀မွာ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြ စိတ္ညစ္စရာေတြပဲ ၾကံဳလာလာ၊ 

ဒါေတြဟာ ကုိယ့္ဘ၀တုိးတက္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရးေတြပလဲို႔ ၿမင္ေပးၿပီး 

ရေအာင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အခြင့္အေရးဆုိတာ စိတ္ကူးေပါက္မွ 

ေရာက္ေရာက္လာတတ္တဲ့၊ စိတ္သိပ္မရွည္တဲ့ ဧည္႔သည္နဲ႔တူပါတယ္။ သူ 

တံခါးေခါက္ေနတုန္း ၿမန္ၿမန္လာဖြင့္ရင္ဖြင့္ေပး၊ မဟုတ္ရင္ေတာ့ 

လွည္႔ၿပန္သြားတတ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တစ္ 

ေခါက္ၿပန္လာမယ္ဆုိတာလည္း မသိႏုိင္ပါဘူး။ ခု အဒဲီဧည္႔သည္ကေတာ့ 

လာဖို႔ရွိေနၿပီ။ သူ႔ကိုေၿပးၾကိဳမယ့္ တၿခားလူေတြကလည္း အၿပိဳင္အဆုိင္ 

ၾကိဳးစားေနၾကၿပီမို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြလည္း သူ တံခါးေခါက္တာနဲ႔ 

ဖြင့္ေပးႏုိင္ေအာင္ ခုကတည္းကေတာ့ ၿပင္ဆင္ထားရပါလိမ့္မယ္။ 

 

Continued from Previous Page – 

၅) ၿဖန္႔က်က္စဥ္းစားတတ္ဖုိ႔ (Critical thinking) 

ႏုိင္ငံတကာက လူေတြဟာ စကားေၿပာရင္ၿဖစ္ၿဖစ္၊ 

အလုပ္လုပ္ရင္ၿဖစ္ၿဖစ္ Evidence based ၿဖစ္ၾကပါတယ္။ Data ေတြ 

Information ေတြေပၚ အေၿခခံၿပီး စဥ္းစားၾကတယ္၊ 

ဆံုးၿဖတ္တတ္ၾကတယ္။ စာလည္းတအားဖတ္ၾကေတာ့ 

အၿမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ဘက္စံုေထာင့္စံု စဥ္းစားတတ္ၾကပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြလုိ ေၿမပံုေလးထုိင္ၾကည္႔ၿပီး စီမံခ်က္ေတြ 

ဆြဲေနၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်က္အလက္ေတြေပၚ အေၿခခံၿပီး 

ေလာ့ဂ်စ္က်က် စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ဖုိ႔၊ အလုပ္လုပတ္တ္ဖို႔ 

လုိပါတယ္။ 

၆) ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသဖို႔ (Professionalism) 

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ဟာ ေဆးကုသတဲ့ပညာကို 

တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ တတ္ကၽြမ္းေနရပါမယ္။ အၿမမဲၿပတ္လည္း 

ေလ့က်င့္ေန၊ ဆည္းပူးေနဖို႔ လိုပါတယ္။ အိပ္ေရးပ်က္တာ၊ 

ထမင္းစားပ်က္တာ၊ စိတ္ဖိစီးစရာအေၿခအေနေတြမွာ 

အလုပ္လုပ္ရတာ၊ ဒါေတြကို ညည္းညဴေနလို႔ မရပါဘူး။ 

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆုိတာ ကိုယ္ယူထားတဲ့တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ 

လုပ္ရပါတယ္။ အေရးၾကီးဆံုးကေတာ့ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ 

ပုဂိၢဳလ္ေရး ခံစားခ်က္ေတြကို ေနာက္ပို႔ထားႏုိင္ဖုိ႔ပါပဲ။ 

၇) စိတ္အားထက္သန္မႈ ရွိဖို႔ (Enthusiasm) 

ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ေက်နပ္ၿပီး ရပ္မေနၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ 

အလုပ္ေလးတစ္ခု ရရင္၊ လစာေလးပံုမွန္ရေနရင္ ေတာ္ၿပီဆိုၿပီး 

ေရာင့္ရဲေနတတ္ၾကတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္က ရပ္သြားေတာ့ 

ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြ၊ ေလ့လာမႈေတြလည္း ရပ္သြား တတ္ ပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ လူတစ္ေယာက္ ဘယ္ေရာက္ ေနၿပီလဲ ဆုိတာထက္ 

သူဘယ္အထိေရာက္ေအာင္သြားဖို႔ သႏၷိဌာန္ခ်  ထားလဲဆုိတာက 

သူ႔အနာဂတ္ကုိ အဓိကအဆံုးအၿဖတ္ ေပးသြားမွာပါ။ တုိးတက္လုိစိတ္၊ 

သင္ယူလုိစိတ္ ၿပင္းၿပဖုိ႔ လိုပါတယ္။ 

၈) စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အခ်င္း (Management) 

စီမံခန္႔ခြဲတယ္ဆိုတာ အမ်ားစုေပါင္းအားနဲ႔ အလုပ္ေတြၿပီးစီးေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ အေၿခခံအားၿဖင့္ လူ၊ ေငြ၊ ပစၥည္း၊ 

နည္းပညာနဲ႔ အခ်ိန္ေတြကို အက်ိဳးရိွရွိအသံုးခ်ၿပီး 

လုပ္ငန္းေအာင္ၿမင္ေအာင္ လုပ္တာဟာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပါပဲ။ 
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Ref:   Inside the economist's mind conversations with eminent  economists by Paul A.Samualson & William 

Barnett (ေဒါက္တာ ျဖိဳးသီဟ  ဘာသာျပန္ဆုိသည္) 
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သည္ကေန႔ထက္

ပို၍အဖိုးတန္ေသာအရာ မရွိပါ၊

ဂါးထာ (Goethe)

အဲသည္ေန႔က ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔။ ေနာက္နွစ္ရက္ဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္သုံးဆယ္ျပည့္ေတာ့မည္။ ဘာလုိလိုနဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္အသစ္တစ္ခုထဲ  

ေရာက္ေတာ့မွာပါကလား။ ငါ့ဘ၀ရဲ႕ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ကာလတြင္ ကုန္ဆုံးခဲ့ၿပီလား။ အဲသည္လို အေတြးျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ရင္ေလးသြားမိသည္။ 

အဲသည္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ေန႔စဥ္လုပ္ေလ့ရွိသည့္ အရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုက အလုပ္မသြားမီ အားကစား ခန္းမထဲသြားၿပီး ေလ့က်င့္ကစားျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ နံနက္တိုင္း အားကစားခန္းေရာက္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ ေဆြႀကီး နစ္ကိုလတ္(စ) ကို ေတြ႕ရၿမျဲဖစ္သည္။ နစ္ကိုလတ္(စ) က 

အသက္ ၇၉ ႏွစ္ရိွၿပီ။ သို႔ေသာ္ အရြယ္ႏွင့္ မလိုက္ေအာင္ က်န္းမာသန္စြမ္းသည္။ 

အဲသည္ေန႔ နစ္ကိုလတ္(စ) ကို ႏႈတ္ဆက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ခါတိုင္းလို သြက္သြက္လက္လက္တက္ တက္ၾကြၾကြမရွိတာ သူသတိျပဳမိၿပီး ဘာျဖစ္သလဲ 

ေမးသည္။ ကၽြန္ေတာ္က အသက္သုံးဆယ္ျပည့္ေတာ့မည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ အဲသည္အတြက္ စိုးရြံ႕ပူပန္မိသည့္အေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 

အဲသည္လိုေျပာရင္းက၊ အင္း ငါ နစ္ကိုလတ္(စ) အသက္ေလာက္မ်ား ေရာက္ရင္ ဘယ္လိုခံစားမိမလ ဲ မသိဘူးဟု ေတြးမိကာ သူ႔အား ေမးခြန္း 

တစ္ခုေမးမိသည္။ 

“အဘ ဘ၀မွာ ဘယ္အခ်ိန္ကာလဟာ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ကာလလုိ႔ ယူဆသလဲဗ်” ဟူ၍။ 

“ မင္းက အေတြးအေခၚပါတဲ့ ေမးခြန္းေမးေတာ့ ငါလဲ အေတြးအေခၚပါတဲ့ အေျဖေပးရမွာေပါ”့ နစ္ကိုလတ္(စ) က မဆိုင္းမတြဆိုသည္။  

“ ဒီလိုကြ၊ ငါၾသစႀကီးယားမွာ ကေလးဘ၀တုန္းက ငါ့ကိစၥ၀ိစၥေတြ အား လုံးကို ငါ့မိဘေတြက တာ၀န္ယူတယ္၊ ငါ့ကုိ သူတို႔ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ၾကတယ္၊ 

အဲဒီအခ်ိန္ဟာ ငါ့ဘ၀ရဲ႕ အေကာင္း ဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ 

 

“တစ္ခါ၊ ငါေက်ာင္းေနစဥ္ကာလမွာ ဒီကေန႔ ငါသိေနတဲ့အရာေတြ ေက်ာင္းကသင္ေပးလို႔ သိရတတ္ရ တယ္၊ အဲဒီကာလဟာလ ဲ ငါ့ဘ၀ရဲ႕ 

အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္တစ္ခုျဖစ္ခ့ဲတယ္၊ 

 

“အဲဒီေနာက္၊ ငါအလုပ္ရတယ္၊ အဲဒီအခါ တာ၀န္ေတြ ယူရတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ငါအားထုတ္လုပ္ကိုင္သမွ် အတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ေတြ ငါရတယ္၊ 

အဲဒီအခ်ိန္ဟာ ငါ့ဘ၀ရဲ႕အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ပ ဲ။ 

 

“ေနာက္၊ ငါ့မိန္းမနဲ႔ေတြ႕တယ္၊ ခ်စ္ၾကခင္ၾကတယ္၊ ဒီအခ်ိန္ဟာလဲ ငါ့ဘ၀ရဲ႕ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္တစ္ခု ပဲ၊ 

“ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္တယ္၊ စစ္မီးေတာက္ေနတဲ့ ၾသစႀတီးယားကေန လြတ္ရာကၽြတ္ရာတြင္ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ အသက္ေဘးအတြက္ 

ေျပးၾကရတယ္၊ ေျမာက္အေမရိကသြားတဲ့ သေဘၤာတစ္စီးေပၚကို ႏွစ္ေယာက္သား ေဘးကင္းရန္ကင္း ေရာက္သြားၾကၿပီဆိုတဲအ့ခ်ိန္ဟာ 

ငါ့ဘ၀ရဲ႕အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္တစ္ခုပ၊ဲ 

 

“ေနာက္၊ ကေနဒါကို တို႔ေရာက္လာတယ္၊ သိုက္သိုက၀္န္း၀န္းမိသားစုတစ္စု ျဖစ္လာတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္ ဟာလဲ ငါ့ဘ၀ရဲ႕ 

အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္တစ္ခုပဲေပါ့၊ 

 

“ေနာက္ ဖခင္တစ္ေယာက္ဘ၀နဲ႔ သားသမီးေတြ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရင္း သူတို႔ေလးေတြ ကိုယ့္မ်က္စိေရွ႕ မွာ ႀကီးျပင္းၾကတာ တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ခြင့္ရတယ္။ 

အဲဒီကာလဟာလဲ ငါ့ဘ၀ရဲ႕ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ကာလတစ္ခုပဲ၊  

 

“အဲဒီေတာ့၊ အခုအခ်ိန္မွာေကာတဲ့၊ ငါေျပာမယ္ ဂ်ဳိး၊ ငါအခု အသက္ ၇၉ ႏွစ္ရိွၿပီ၊ ဒါေပမ့ဲ က်န္းမာတယ္၊ ေနလုိ႔ထိုင္လို႔ေကာင္းတယ္၊ ငါ့မိန္းမကိုလဲ 

ငါစေတြ႕စဥ္ကလို ခ်စ္ခင္ၾကင္နာတုန္းပဲ၊ အဲဒီေတာ့ ဒီအခ်ိန္ဟာလဲ ငါ့ ဘ၀အတြက္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ကာလတစ္ခုပေဲပါ့ကြာ၊” 

{မူရင္း ။    ။ Joe Kemp ၏ The Best Time of My Life}

 

ဘ၀ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ကာလမ်ား 
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Current Gold Price 

 
World Gold     –      1079   USD/Oz 
Myanmar Gold    - 747,000    Kyats 
 




