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ဥတုိ၌ေရေဘးသင့္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအားေဆာင္းသီးႏံွေထာက္ပ့ံေၾကးေပးအပ္ျခင္း 

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၊ ဥတိုစိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးစခန္း၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆) ရက္ေန႔က Supreme Development Co.,Ltd

ေျမေပၚ၌အက်ဳိးတူလုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီးေရေဘးေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ေတာင္သူလယ္သမား (၂၂) ဦးတုိ႔အား

ေဆာင္းသီးႏွံေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ပြဲကိုက်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ စူပရင္းကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုမွ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ 

စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန၊ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ၊ အမ်ဳိးသား

ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔ွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ စူပရင္းပိုင္ေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကေသာ

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ Company အေနျဖင့ ္ စူပရင္းေျမေပၚတြင ္ အက်ဳိးတူလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး 

ေရေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာေတာင္သူလယ္သမား (၂၂)ဦး တို႔အားေဆာင္းသီးႏွံ ေထာက္ပံ့ေငြ ဂရုဏာေၾကးမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 
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ျမန္မာအႀကီးတန္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအဆိုအရအိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာဆိပ္ကမ္းမ်ားကုိဆက္သြယ္ေပးမည့္ အႀကီးစားအေျခခံအေဆာက္အအုံ

တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ကုလားတန္ျမစ္စီမံကိန္းမွာ ႏွစႏ္ုိင္ငအံၾကားစီးပြားေရးဆက္ဆံမႈ မ်ားအတြက္ အေရးပါလွေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ UMFCCI 

ဥကၠ႒ဦး၀င္းေအာင္က အိႏိၵယႏိုင္ငံကလကတၱားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းတို႔ကိုဆကသ္ြယ္ေပးမည့္ ကုလားတန္ျမစ္ ဘကစ္ုံပုံစံ

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းအခ်ိန္မီမၿပီးစီးမွာကို ျမန္မာကစိုးရိမ္ေနေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အိႏိၵယဘက္မွ သတင္းမ်ားအရ

ဦး၀င္ေအာင္ကပင္ စီမံကိန္း ၿပီးစီးသြားပါကအိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာအၾကားအဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေသာ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈျဖစ္ေပၚလာေစ မည္ဟု

ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၎က ဆက္လက္၍ အိႏိၵယႏိုင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံ စြမ္းအင္က႑တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

စိတ္၀င္စားေနေၾကာင္း အထူးအားျဖင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးမႈစြမ္းအင္က႑တြင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ Myanmar Kyauk Phyu SEZ 

Holding Public Co.,Ltd မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္း၀င္းက ကုလားတန္ျမစ္ စီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာစစ္ေတြဆိပ္ကမ္း

ေဆာက္လုပ္မႈ ၿပီးစီးလုနီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္း၏ အေရးပါပံုမ်ားကိုေျပာၾကားခဲ့ပါသည။္ စီမံကိန္းကိုမူလက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 

ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ၿပီးစီးမည့္ ခန္႔မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံး ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပီးစီးမည္ဟုသိရွိရပါသည္။ 

စီမံကိန္းသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွ ကုန္စည္မ်ားသယ္ပို႔ရန္ အျခားေရြးခ်ယ္ရန္လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုျဖစလ္ာသည့္အျပင္ 

တရုတ္ျပည္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚလႊမ္းမိုးေနမႈကိုခ်ိန္ညွိေပးႏိုင္မည္ျဖစ္၍ အိႏိၵယႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါ ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ 

အိႏၵိယျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးပါလွေသာကုလားတန္ျမစ္စီမံကိန္း 
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Kerry Logistics ကုမၸဏီက ျပည္တြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားအၾကားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္ 

 

ေဟာင္ေကာင္ကုမၸဏီ Kerry Logistics က ျမန္မာျပည္တြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားအၾကား သယ္ပို႔လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၎၏ကုမၸဏီခြဲ

တစ္ခုျဖစ္ေသာ KLN Singapore က ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၾကပါသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ 

မႏၲေလးတြင္ ကုန္းတြင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားေဆာက္လုပ္၍ သယ္ပို႔လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ Resources Group 

Logistics (RGL) ကပါ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ KLN ႏွင့္ RGL တို႔မွာသီးျခားအစုစပ္မ်ားပိုင္ဆိုင္ၾကေသာ္လည္း

ရြာသာႀကီးတြင္ရွိမည့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအတြက္ ရွယ္ယာ အညီအမွ်ျဖစ္ပါသည္။ မႏၲေလးဆိပ္ကမ္းအတြက္ KLN က  ရွယ္ယာအနည္းငယ္

ပိုမ်ားမည္ျဖစ္ပါသည္။ KLN က အစ ဦးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း (၂၀) ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးပိတ္ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၂) 

သန္း အထိထည္၀့င္ မည္ျဖစ္ၿပီး၊ RGL က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၉ သန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္အျပင္ China Communication Construction 

ကိုအႀကံေပးအျဖစ္ ငွားရမ္းထားေၾကာင္းသတင္းမ်ားအရသိရွိရပါသည္။ စီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္မည္ဟုခန္႔မွန္းရပါသည္။ 

စီမံကိန္းအတြက္ တင္ဒါကို ၂၀၁၄ က ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးတင္ဒါတင္သြင္းသူ (၁၁) ဦးထမဲွ ေရြးခ်ယခ္ဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

 

Ref: Thura Swiss;  Translated by U Aung Min Oo



JFE Engineering receives orders for garbage incineration plant Project 

 

Page 3Myanmar Energy News 

Ref: Myanmar Plus

ဂ်ပန္ကုမၸဏီ JFE Engineering သည္ ႏို၀င္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့ပထမဆုံးအမႈိက္မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူသည့္ စက္ရုံစီမံကိန္းကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္သြားရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး

ေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ထိုစက္ရုံသည္ ဂ်ပန-္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားဖန္လုံအိမ္ အာနိသင္ ခရက္ဒစ္စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီးဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ဖန္လံုအိမ္

ဓာတ္ေငြ႕ ေလွ်ာ့ခ်ေရးရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္စုံေစရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ 

စက္ရုံစီမံကိန္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးထိုစက္ရုံသည္ ေန႔စဥ္တန္ (၆၀) ပမာဏရွိေသာ အမႈိက္မ်ား

ကိုမီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ႏွစ္စဥ ္5200 MWh ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေန႔စဥ္အမႈိက္တန္ 

(၁၅၀၀) ခန္႔ကုိတိုကရ္ိုက္စြန္႕ပစ္ေနရေၾကာင္းသိရွိရသည္။ 
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Supreme Trading Company မွ ၀န္ထမ္းမ်ား အမွတ္တရ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ားကုိ လစဥ္လတုိင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။ 

ဇန္န၀ါရီလ အတြက္ ေမြးေန႕ပြဲကုိ ယခ ုလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ဇန္န၀ါရီဖြား ေမြးေန႕ရွင္မ်ားအတြက္ က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေမြးေန႔ပြဲသုိ႔ 

တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းစကားမ်ား ၊ ေမြးေန႕ရွင္မ်ားမွလည္း အမွတ္တရစကားမ်ားေျပာၾကားၾကပါသည္။ ၎ေနာက္ 

ေမြးေန႕ ဆုေတာင္း သီခ်င္းကို သံျပိဳင္လက္ခုပ္တီး၍ သီဆုိျပီး ၊ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား ကုိ ၿငိမ္းေပးျခင္း ၊ ေမြးေန႕ကိတ္ကုိ အညီအမွ် 

ခြဲေ၀ၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ေမြးေန႕ရွင္မ်ားကုိ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ား အသီးသီး ေပးအပ္ၾကပါသည္။  

 

ထုိ႔ေနာက္ လုပ္သက္ႏွစ္ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳခံရသူ (လုပ္သက္ (၂)ႏွစ္အထက)္ (၇) ဦးတို႔အားအသီးသီးဆုမ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ဆုခ်ီးျမွင့္ခံရသူမ်ားက တစ္ဦးခ်င္းေက်းဇူးတင္အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ Company မွ ၀န္ထမ္းမ်ားေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ၿပီးခဲ့ေသာေငြေဆာင္ခရီးစဥ္တြင္ ရိုက္ကူးခဲ့ ေသာဓာတ္ပု ံ

မ်ားကိ ုအေျခခံၿပီးဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းဆုေပးပြဲတြင္ (Photogenic Award, Most Stylish Guy & Girl Awards, Natural 

Beauty Award and Snap Shot) ဆုမ်ားကိုအသီးသီးေပးအပ္ ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ကုမၸဏီက၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို အေကၽြး အေမြး 

ျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။  

 



အေကာင္းျမင္သမား၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာ   

အေကာင္းဘက္ အျပဳဘက္ကိုေတြးတတ္သည့္ စိတ္ဟူသည္ 

ျဖစ္ခ်င္တာကိုဇြတ္မွိတ္ယုံၾကည္တတ္ေသာ စိတ္သက္သက္မဟုတ္။ 

သူ႔မွာလူေတြ၏ ဘ၀ကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည့္ ႀကီးမားေသာစြမ္းအား

ရွိသည္။ လူ႔ဘ၀ ၏ က႑အဖုံဖံု၌ပင္ အေကာင္းျမင္သမားတုိ႔က

အဆိုးျမင္သမားမ်ားထက္ တစ္ပန္းသာသည္၊ ပို၍ ျဖစ္ေျမာက္ 

ေအာင္ျမင္သည္၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ မ်က္ႏွာပန္းလွသည္။ 

အေကာင္းျမင္စိတ္က လူမႈဘ၀၌သာမဟုတ္၊ ကိုယ္စိတ္က်န္းမာဖို႔ 

ႈအတြက္လည္းအေထာက္အကူျပဳသည္။ အေကာင္းဘက္က

ေတြးတတ္ သူမ်ားသည္ သူတစ္ပါးေလာက္ အလြယတ္ကူစိတ္အား

မပ်က္တတ္၊ စိတ္က်ေ၀ဒနာ မခံစားရတတ္။ အလားတူ၊ ကိုယ္ကာယ

ပိုင္းဆိုင္ရာအဖ်ားအနာႏွင့္ အျခားေ၀ဒနာမ်ားလည္း အျဖစ္နည္းသည္။ 

စိတ္ပညာပါေမာကၡမာတင္ဆယ္လစ(္ဂ)မန္ (Martin Seligman) က 

ဆိုလွ်င္၊ “အေကာင္း ျမင္စိတ္ဟာ ကိုယ္ခံအားစနစ္ ေတာင့္တင္း

ခိုင္မာေအာင္ အားေပးေၾကာင္း အေထာက္အထား ေတြရွိ တယ”္ 

ဟူ၍ပင္ ဆိုခဲ့သည္။ 

အဆိုးျမင္သမားကမေကာင္းေသာအေၾကာင္းကိစၥေတြသည္ထာ၀ရမ 

ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ မေကာင္းေသာအရင္းခံ အေၾကာင္း မ်ားမွ 

ေပၚထြက္လာသည္ဟုယုံၾကည္ၿပီး၊ ေကာင္းေသာအေၾကာင္းကိစၥမ်ား

ကိုကား တဒဂၤအေျခအေနေကာင္း ႀကံဳ၍ ျဖစ္ရသည္ဟုမွတ္ယူသည္။ 

အေကာင္းျမင္သမားကေတာ့ က႑တစ္ခုထိခိုက္ပ်က္ယြင္းမႈကို ဘ၀

တစ္ခုလုံးဆီသို႔ အကူးစက္မခံ။ ေလာေလာဆယ္ ငါ့မွာအလုပ္တစ္ခု

မရွိတာမွန္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ မိန္းမကလည္းကိုယ္နဲ႔ စိတ္တူကိုယ္တူ
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ရွိတယ္၊ ကေလးေတြလည္း ပညာေရးအေျခအေနေကာင္းတယ္။ 

အဲသလိုေတြးသည္။ 

 

သို႔ေသာ္၊ 

အဲသည္အဆိုးျမင္စိတ္မ်ားေလ်ာ့ပါးၿပီးအေကာင္းျမင္စိတ္ေတြ 

တိုးပြားေအာင္ ျပဳျပင္လုိသည္ ဆိုကလုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

ရွိပါသည္။ အက်င့္ဟူသည္စြဲတတ္သလုိ ျပန္ေပ်ာက္သြား

တတ္ေသာ သေဘာလည္းရွိပါသည္။ အေကာင္းျမင္ 

စိတ္ဟူသည္လည္း မည္သူ မဆိုေလ့က်င့္ေမြးျမဴႏုိင္ေသာအရာ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

သည္အတြက္ အဆင့္ (၄) ဆင့္ပါေသာနည္းစဥ္တစ္ခုေအာက္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎အတိုင္းစမ္းသပ္ ေလ့က်င့္ ၾကည့္ပါက

အေကာင္းျမင္အျပဳသေဘာေတြးစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေရး အတြက္ 

အေထာက္အကူေပးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ လိမ့္မည္။ 

 

၁) အပ်က္အေတြးမ်ားကို စစ္ေဆးေခ်ဖ်က္ပါ 

 ဆယ္လစ(္ဂ)မန္ကေတာ့၊ ‘ကိစၥတစ္ခုမေအာင္ျမင္တာကုိ လုပ္နည္း

လုပ္ဟန္မွားတာလုိ႔ ျမင္ပါ၊ ငါကုိယ္ က ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရိွေနတာပဲလုိ႔ 

မသံုးသပ္ပါနဲ႔၊ ‘ ဟူ၍ အႀကံေပးသည္။ အဲသည္လိုစဥ္းစားတတ္

သည့္အခါ၊ ျပႆနာႀကံဳလွ်င္ လက္မႈိင္ခ်မေနဘဲ၊ တစ္စုံတစ္ရာ

နည္းလမ္းရွာၿပီးထလုပ္ျဖစ္လာမည္ ဟုသူကဆုိသည္။ 

 

၂) ကုိယ့္ကုိကုိယ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္သူဟု ျမင္ေယာင္ထား

ၾကည့္ပါ၊ 

စိတ္ပညာပါေမာကၡ ေဒးဗစ္မုိင္းယား (စ) (David Myers) က၊ 

ငါလုပ္ရင္ျဖစ္မယ္ဟု ႀကိဳတင္ျမင္ေယာင္ မွန္းဆထားသူမ်ားသည္၊ 

ငါဘယ္လိုအဆင္မေျပျဖစ္မလဲဟူေသာမယုံမရဲစိတ္ျဖင့္လုပ္ၾကသ ူ

မ်ားထက္ သိသိသာသာေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ေလ့

ရွိၾကေၾကာင္း၊ သုေတသီတို႔၏ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရသိရိွရသည္၊ 

ဟုဆိုပါသည္။ 
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၃) မိမိကုိယ္ကုိထုိက္တန္စြာအသိအမွတ္ျပဳပါ။ 

မိမိရရွိခဲ့ဖူးသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုေမ့ေလ်ာ့မထားပါႏွင့္။ မိမိစြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အရာမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘာေၾကာင့္ 

ဘယ္လိုေအာင္ျမင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာပါ။ ၿပီးလွ်င္၊ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ ေပးသင့္ေပးထိုက္သည့္ အမွတ္ေပးပါ။ 

ဒါတင္မက၊ သည္လိုေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ ကိုယ့္ကုိကိုယခ္်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳဖုိ႔လည္းလုိပါသည္။ 

ဥပမာ၊ အိမ္နံရံကယိုယြင္းသည့္ေနရာကုိလက္သမားမေခၚဘဲကိုယ့္ဘာသာျပန္ျပင္လိုက္ႏုိင္သည္ဆိုပါစုိ႔။ ေနာက္ ဒါမ်ဳိးေတြ၊ ဒီထက္မကေတြ 

ႀကံဳရင္ ကိုယ့္ဘာသာလုပ္ႏုိင္ေအာင္၊ ခုကိုယ့္မွာရွိတာေတြထက္ ပိုေကာင္းပိုအဆင့္ျမင့္တဲ့ လက္သမားကိရိယာတစ္ခုကိုယ့္ကိုကိုယ္ 

ဂုဏ္ျပဳတ့ဲအေနနဲ႔ ၀ယ္ေပးရမယ္၊ ဟူ၍ စဥ္းစားျခင္း၊ တကယ္လည္းလုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္၊ မိမိကိုယ္ကိုတန္ဖိုးထားစိတ္၊ အေကာင္းဘက္က 

ရႈျမင္တတ္စိတ္မ်ားတိုးျမင့္လာေစႏုိင္ပါသည္။ 

 

၄) ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားခ်မွတ္ထားပါ။ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျပည့္၀သူတစ္ဦး ျဖစ္ရန္အတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ၌ထက္သန္စြဲၿမဲစြာလုပ္ကိုင္တတ္သည့္ စိတ္ဓာတ္စြမ္းအား (Will Power) 

လိုအပ္သကဲ့သို႔၊ မိမိရည္မွန္းထားသည့္အရာကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ နည္းလမ္း ကိုရွာေဖြတတ္သည့္ စြမ္းအား (way power) 

လည္းလုိအပ္ေၾကာင္းစိတ္ပညာရွင္ ဆႏုိက္ဒါ (C.R.Snyder) က ဆုိသည္။ 

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကိုေရြးသည့္အခါ အေျမာ္အျမင္ရွိစြာေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔လိုသည္။ ကိုယ္တိုင္ေရြးသည့္ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ စစ္စစ္ျဖစ္ဖုိ႔

လည္းလုိပါသည္။ ဖခင္ကသင့္အားမိသားစုပိုင္ကုန္မာဆိုင္ကို ႀကီးၾကပ္ ေစခ်င္သည္ဆိုပါစုိ႔။ အကယ္၍ သင္ကကုန္မာပစၥည္းထက္ 

စာအုပ္စာေပဘက္တြင္ ပို၍ ႏွစ္သက္ေမြ႕ေလ်ာ္ သည္ဆိုကစာၾကည့္တိုက္မွဴးအလပု္ကိုေရြးလွ်င္ ေရရွည္မွာသင့္အတြက္ ပို၍ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာ 

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 

ရည္မွန္းခ်က္ထားသည့္အခါ ၀ိုးတုိး၀ါးတား မထား၊ ‘ဘာ’ ဟူ၍ တိတိက်က်ျပတ္ျပတ္သားသားထားဖို႔ လည္းလုိသည္။ ဥပမာ၊ လူမႈေရး

အလုပ္ပဲဆိုပါစို႔။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ကသာေရးနာေရးကိစၥေတြမွာတတ္ႏုိင္သေလာက္ ၀င္လုပ္မည္ဆိုေသာ သေဘာမ်ဳိးႏွင့္ 

ႀကံဳရာအလ်ဥ္းသင့္ရာလိုက္ပါေနျခင္းထက္၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာမွာ စေနေန႔တိုင္း ဘယ္အခ်ိန ္ ကဘယ္အခ်ိန္ထိမွန္မွန္ လုပ္အားသြားေပးမည္

္ဆိုမ်ဳိးဆုံးျဖတထ္ားကတကယ္လည္းလုပ္ျဖစ္မည္၊ မိမိအလုပ္ လည္း တန္ဖုိးရွိမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

အကယ္၍၊ ႀကီးမားေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ထားခဲ့လွ်င္လည္း၊ အဲသည္ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးကိုလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္အလိုက္၊ သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ 

က႑ခြဲအသီးသီးအလိုက္ အေသးစိတ္ရည္မွန္းခ်က္ငယ္မ်ားခြဲျခားထားၿပီး၊ တစ္ခုခ်င္းကိုအလုပ္ခ်ိန္ တိတိက်က်သတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္တတ္ဖို႔ 

လိုသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ႀကီးမားေသာရည္မွန္းခ်က္၏ ဖိစီးေလးလံမႈဒဏ္က ုိမခံႏုိင္ျဖစ္ကာစိတ္ပ်က ္လက္ေလွ်ာ့ သြားႏုိင္သည္။ 

 

အေသးစိတ္ရည္မွန္းခ်က္ငယ္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု၊ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေအာင္ျမင္သြားသည့္အခါ မိမိအလုပ္ အတြက္ တိုးတက္မႈကို ျမင္ရသျဖင့္ 

ပို၍အားတက္မည္၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အပိုင္းမ်ားအတြက္လည္းအေကာင္းျမင္စိတ္၊ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မည္ဟုယုံၾကည္စိတ္

မ်ားျဖင့္ အင္ျပည့္အားျပည့္ ရွိေနမည္၊ ဟုဆႏုိက္ဒါကဆုိသည္။ 

ဤသည္ပင္လွ်င္ အေကာင္းျမင္သမား၏ တန္ခိုးစြမ္းအား၊ သို႔မဟုတ္ သူ၏ ထူးျခားေသာအမွတ္ လကၡဏာ ျဖစ္ပါသည္။ 
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Opportunity is a bird that never perches.

~Claude McDonald

လြန္ခဲ့ေသာ (၁၃) ႏွစ္ခန္႔ကာလ၊ ဂရင္းစပြိဳင့္ေစ်းႀကီးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ ဆံပင္အလွျပင္ဆိုင္ခန္း ေဆာက္လုပ္စဥ္ ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိး

တစ္ေယာက္ႏွင့္ စတင္သိကၽြမ္းရသည္။ သူက မုန္႔လုံးႀကီးေၾကာ္ မုန္႔လက္ေကာက္ေၾကာ္မ်ား ေရာင္းရန္ ၀င္လာေလ့ရွိသည္။ အဂၤလိပ္စကား 

မေျပာတတ္ေသာ္လည္း ေျခဟန္ လက္ဟန္အမူအရာမ်ားႏွင့္ပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရင္းႏွီးခင္မင္ခဲ့ၾကသည္။ သူ႔နာမည္က လီဗန္ဗူး။ 

လီကေန႔ပိုင္းတြင္ မုန္႔ဖို၌ အလုပ္လုပ္သည္။ မုန္႔ဖိုေနာက္ေဖးခန္းက လႊစာမႈန္႔အိတ္ေတြေပၚမွာ အိပ္ၾကေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္း၌ 

ကၽြန္ေတာ္သိရသည္။ 

ဗီယက္နမ္မွာတုန္းကမူ ဗန္ဗူးတို႔သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အခ်မ္းသာဆုံး မိသားစုမ်ားထတဲြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးေတြ၊ ေျမယာေတြ၊ အေျမာက္အျမား ပုိင္ဆိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ဖခင္ ရက္စက္စြာ အသတ္ျဖတ္ခံရၿပီးသည့္ေနာက္၌ လီက 

သူ႔မိခင္ႏွင့္အတူ ေတာင္ပိုင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ အဲ သည္မွာ ေက်ာင္းေနၿပီး ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ျဖစ္လာသည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးဘက္မွာ လမ္းပြင့္ေနတာျမင္ၿပီး သ၀ူင္လုပ္ရာက ေတာင္ဗီယက္နမ္တြင္ အေအာင္ျမင္ဆံုး ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး 

ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

 

သို႔ေသာ္ ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔ ခရီးစဥ္တစ္ခု အဖမ္းခံရသည္။ ေျမာက္ဗီယက္နမ္ေထာင္မွာ သုံးႏွစ္မွ် အက်ဥ္း ခံရၿပီး ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ကာ

ေတာင္ပုိင္းျပန္ေရာက္လာသည့္အခါ ေတာင္ဗီယက္နမ္အစိုးရက သူ႔အား  ေျမာက္ပိုင္းသူလွ်ဳိဟုစြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းဆီးျပန္သည္။ 

အက်ဥ္းမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ငါးလုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခု ထူေထာင္ရာ ေအာင္ျမင္သည္။ ေတာင္ဗီယက္နမ္တြင္ 

အႀကီးဆုံးစည္သြတ္ဘူး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။ 

 

သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလေဲတြေၾကာင့္ သူ႔အတြက္ ရပ္တည္ေရးခက္ခဲလာသည့္အခါ ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ငံသို႔ သူထြက္လာ ခဲ့ရသည္။ 

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္မွ် ေနထိုင္ၿပီးေနာက္ အေမရိကသို႔ ဆက္လက္ေရႊ႕ေျပာင္း သည္။ 

အေမရိကသို႔သြားသည့္ သေဘၤာခရီးတြင္ သူအႀကီးအက်ယ္စိတ္ဓာတ္က်လာသည္။ တစ္ႀကိမ္၌ သူသေဘၤာလက္ရန္း 

သံတန္းမ်ားေပၚေက်ာ္ၿပီး ခုန္ခ်ရန္ ႀကံေနစဥ္ ဇနီးသည္က ေတြ႕သြားသည္။ 

"လီရယ္၊ ရွင္အခုလုိ ခုန္ခ်လိုက္ရင္ ကၽြန္မ တစ္ေယာက္တည္း ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ၊ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္ 

ေလာကဓံအေကာင္းအဆိုးအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အတူတကြ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကတာပဲ၊ ႏွစ္ေယာက္လက္တြ ဲ ၿပီး ရင္ဆိုင္ရင္ ဒီအခက္အခဲကိုလဲ 

ေက်ာ္လြန္ႏုိင္မွာပါ၊"ဇနီးသည္က ေဖ်ာင္းဖ်သည္။ 
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အဲသည္ေလာက္ အားေပးစကားမွ်သည္ပင္ လီဗန္ဗူးအတြက္ လုံေလာက္ခဲ့သည္။ 

၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ ဟ်ဴစတန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္လာသည္။ အဂၤလိပ္စကားလည္း လုံး၀မေျပာတတ္။ သူတို႔ ဗီယက္နမ္ေတြမွာ 

ေဆြမ်ဳိးညာတိအခ်င္းခ်င္းအကူအညီေပးသည့္ဓေလ့ရွိသည္။ လီတို႔ ဇနီးေမာင္ႏံွ ဂရင္းစပြိဳင့္ ေစ်းႀကီးရွိ သူ႔၀မ္းကြဲညီအစ္ကို တစ္ေယာက္၏ 

မုန္႔ဖိုေနာက္ေဖးခန္းတြင္ ေနစရာရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း သူတို႔ႏွင့္ ကိုက္ ၂၀၀ ေလာက္အကြာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုင္ခန္းကို 

စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

လီ၏ သားခ်င္း မုန္႔ဖိုပိုင္ရွင္က သူတို႔လင္မယား ႏွစ္ေယာက္လုံးကုိ မုန္႔ဖုိ၌ အလုပ္ေပးသည္။ လီက တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၇၅ ေဒၚလာ၊ ဇနီးသည္က 

တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၂၅ ေဒၚလာရသည္။ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းလိုက္လွ်င္ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ ေဒၚလာ (၁၅,၆၀၀) ရွိသည္။ ၿပီးလွ်င္ ထိုပုဂၢိဳလ္က သူတို႔ကို 

အခြင့္အေရးတစ္ခုေပးေသးသည္။ မုန္႔ ဖုိကိ၀ုယ္လိုက၀ယ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး။ 

မုန္႔ဖို႔တန္ဖိုးက ေဒၚလာ (၁၂၀,၀၀၀) ျဖစ္သည္။ လီတို႔က ေဒၚလာ (၃၀,၀၀၀) လက္ငင္းေပးႏုိင္လွ်င္ က်န္ (၉၀,၀၀၀) ကို ေၾကြး

အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး သူတို႔ကို ေပးမည္ဟုဆိုသည္။ 

သူတို႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ တစ္ပတ္မွာ ေဒၚလာ ၃၀၀ ရေနၿပီ။ အိမ္ခန္းငွားေနခ်ငလ္ွ်င္ ေနႏိုင္ၿပီ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔မုန္႔ဖိုေနာက္ေဖးမွာပဲ 

ဆက္ေနဖို႔ ဆုံးျဖတ္သည္။ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလပတ္လုံး မုန္႔ဖိုရွိပစၥည္းမ်ားကလြဲ၍ တျခားဘာမွ်မစားသေလာက္ ေနၾကသည္။ တစ္ႏွစ္လုံး 

စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၆၀၀ ထက္ ပိုမကုန္ေအာင္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာကာ လက္ငင္းေပးေခ်ရမည့္ ေငြ (၃၀,၀၀၀) ရေအာင္ စုေဆာင္းၾကသည္။ 

`လက္ငင္းေပးထားရမည့္ (၃၀,၀၀၀) ရေအာင္ စုကာ မုန္႔ဖိုကို ၀ယ္လိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ လီက ဇနီးသည္ ႏွင့္အတူထိုင္ကာ ေရွ႕ေရးကို 

အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးျပန္သည္။  

သူတို႔မွာ ေဒၚလာ (၉၀,၀၀၀) ေၾကြးေပးရန္ က်န္ေသးေတာ့ အရင္ႏွစ္ႏွစ္ ဆင္းရဲဒုကၡခံၿပီးသည့္ေနာက္၊ ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္ 

မုန္႔ဖိုေနာက္ေဖးခန္းေလးထဲမွာပင္ ဆက္ေနၾကရန္ သူတို႔ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ 

ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြသာမက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပလည္း ျဖစ္လာသည့္ လီဗန္ဗူးႏွင့္ သူ႔ဇနီးသည္တို႔ ေဆာင္ရြက္ပုံအေၾကာင္း 

ေျပာရျခင္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူလွပါသည္။ အဲသည္ တစ္ႏွစ္ရသမွ် အျမတ္ေငြကို တစ္ျပားမက်န္ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ 

စုေဆာင္းၾကရာ က်န္ေငြေဒၚလာ (၉၀,၀၀၀) လုံး ေပးေခ်ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သူတို႔ရရွိခဲ့သည္။ အက်ဳိးအျမတ္ရွိလွေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို 

သုံးႏွစ္အတြင္း လံုး၀လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ပိုင္ဆိုင္သြားခဲ့သည္။ 

ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့မွပင္ ႏွစ္ဦးသား မုန္႔ဖုိေနာက္ေဖးခန္းမွထြက္ကာ အိမ္ခန္းတစ္ခုဆီ ေျပာင္းေရႊ႕ေန ထုိင္ၾကသည္။ ယေန႔တိုင္ေအာင္လည္း 

မွန္မွန္စုေဆာင္းၾကဆဲျဖစ္သည္။ ၀င္ေငြ၏ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပုိင္းေလာက္ကိုသာ သုံးစြဲၾကသည္။  

သည္ကေန႔ဆိုလွ်င္ လီဗန္ဗူးတစ္ေယာက္ သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ေလာက္ေရာေပါ့ဟု စာဖတ္သူ ေမးေကာင္း ေမးပါမည္။ 

ဟုတ္ကဲ့၊ သန္းေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ခ်မ္းသာေနပါၿပီဟု ကၽြန္ေတာ္၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ေျပာလိုက္ပါမည္။ 

Ref: Willing to pay the price  ဆရာေဖျမင့္ဘာသာျပန္သည္။
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 Gold Price Today 
 

World Gold     –    1127      USD/Oz 

Myanmar Gold    - 765,000    Kyats 

 




