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အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑၌ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်လာၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ 

လုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑မ်ားျမင့္တက္ ေနေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ "၂၀၁၆-၂၀၂၁ 

ခုႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလသဲင့္ေသာ ျမန္မာေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑" ေခါင္းစဥ္ေဆြးေႏြးပြ ဲမွ သိရသည္။ 

အစိုးရသစ္သက္တမ္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၌ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ၊၂၀၁၁- ၂၀၁၂ 

ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ၂၄၇ သန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၃၀၉ သန္းေက်ာ္ႏွင့္၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ 

ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားတင္ဒါေပးမႈမ်ားမွ ေဒၚလာ ၃၂၂၀ သန္းအထိရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒီပမာဏကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေတာ့ 

ပမာဏတုိးလာတယ္လို႔ေတာ့ သံုးသပ္လို႔ရတယ္။ဒါေပမဲ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကေနစၿပီး ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ေပါ့။ လက္ရွိအစိုးရတာ၀န္မယူခင္ 

အခ်ိန္အထိဆိုရင္ ေရနံနဲ႔သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ဟာ က႑ေပါင္း ၁၂ ခု မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာ ၃၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းနဲ႔ ထိပ္ဆံုးမွာ။ အခုအခ်ိန္မွာ ေတာ့ 

ပထမအဆင့္မွာပဲ ၃၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းကေန ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ တုိးတက္လာသလဲဆုိေတာ့ ကုန္ထုတ္ 

လုပ္ငန္းမွာေပါ"့ ဟု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးဌာန၏ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး 

ေဒါက္တာမာလာမ်ဳိး ၫြန္႔မွ ေျပာသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ကို အေျခခံ သည့္က႑မ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး 

ျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ အဓိက၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရလက္ ထက္တြင္ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလမဲ်ား ျပဳလုပ္ကာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ 

အလမ္းရရွိမႈကို အဓိကထားကာ ခြင့္ျပဳေပးေနေၾကာင္း ေဒါက္တာ မာလာမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တြင္အဓိကဦးစားေပးက႑ျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေစရန္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း ၊ အေျခခံ 

အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကိုခြင့္ျပဳေပးေနေၾကာင္းသိရသည္။ "ဒါေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ 

မွာက အရင္က ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရွိ ရာကေန အခုအခ်ိန္မွာ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ တက္လာတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သယ္ယူ 

ပို႔ေဆာင္ ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးေတြမွာကအရင္ေလးရာခိုင္ႏႈန္းကေန ရွစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျဖစ္လာတယ္"ဟု ေဒါက္တာမာလာမ်ဳိးၫြန္႔ကေျပာ 

သည္။ ယခင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ အစိုးရ အသစ္မတက္ခင္ကာလမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ က႑အလိုက္ ေပၚလစီအတိအက်မရွိျခင္းေၾကာင့္ 

၀င္ေရာက္လာသည့္က႑ကိုသာ ခြင့္ျပဳေပးေနရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ သဘာ၀သယံဇာတကို အေျခခံ သည့္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ 

က႑သည္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းစိုး (ေဘာဂ ေဗဒ) မွ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ သဘာ၀သယ ံ

ဇာတကို အေျခခံသည့္ ေရနံေစ်း သည္လည္း တစ္ကမၻာလံုးအလိုက္ က်ေနသည့္အတြက္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 

က႑၌ ၀င္ေရာက္မႈသည္ ယခင္ထက္ ေလ်ာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္ယာက႑အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပိုမို၀င္ေရာက္ 

ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဦးသန္းစိုး က ေျပာသည္။ 
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ယခုလအတြင္း စတုတၳေျမာက္ တယ္လီဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ကုိင္မည့္ ကုမၸဏီအား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာ 

 

 

Page 2Myanmar Telecom News 

                                          Ref: Thura Swiss 

စတုတၳေျမာက္ တယ္လီဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီကို ယခုလအတြင္း အသိေပး ေၾကညာမည္ဟု 

ဆက္သြယ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးခ်စ္ေ၀ ကိုကိုးကား ၍ 

ျပည္တြင္းသတင္းဌာနတစ္ခုက ေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။ ဦးခ်စ္ေ၀က လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မည့္သူကို ေလွ်ာက္ထားသူ ခုနစ္ဖြကဲထမဲွ 

ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ ၿပီးစီးလုနီးျဖစ္ေနၿပီး ယခုလအတြင္း 

လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ MPT, Ooredoo ႏွင့္ Telenor တို႔ ၿပီးလွ်င ္ စတုတၳျဖစ္လာမည့္ 

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မည့္သူမွာ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ (၁၁) ခုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကုမၸဏီႏွင့္ 

အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသူကုမၸဏီ (၇)ခု တို႔မွာ Sungtel (S’pore) Viettel (Vietnam), 

China Telecom, France Free, MTN (S.Africa), 1COM (Hong Kong) ႏွင့္ Xinwei (Beijing) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ MPT က ေဖေဖာ္၀ါရီလ အကုန္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို 3G မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ရန္ 

စီစဥ္ထားၿပီး မတ္လ အတြင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 

 

 



$2.8-b Mon Coal-fired Power Plant Suspended
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 မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕ အံဒင္ေက်းရြာအနီး ႏွစ္စဥ ္မဂၢါ၀ပ္ ၁၂၈၀ ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံးဓာတ္ အားေပးစက္ရုံ စီမံကိန္းကို 

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိမွသာ EIA/SIA လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ စမ္းသပ္ မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သန္းဦးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းကာ 

ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသြားသည္။ 

ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္းစတင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက စီမကံိန္းကို 

ျငင္းဆန္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးမင္းႏြယ္စိုးက ေျပာၾကားပါသည္။ 

“MIC မွာလည္း မက်ေသးဘူး။ သေဘာတူညီခ်က္သာ ရွိေသးတယ္။ ေဒသခံေတြကေတာ့ ျငင္းေန တယ္။ ရိုးရိုးသားနဲ႔ သူတို႔ကို 

ကူညီေနတာလည္း ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ က လက္နက္တစ္ခုလို အသုံးခ်တာလည္း ရွိတယ္” ဟု 

ယင္းက ေျပာသည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီးတြင္ အဆိုပါ ေက်ာက္မီးေသြးသုံးဓာတ္အားေပး စက္ရုံစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ Toyo-Thai Corporation ကုမၸဏီလီမိတက္ တို႔ သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ 

အံဒင္ေက်းရြာအနီးတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းမွ ၀င္းေရာင္ျခည္ဦး ကုမၸဏီႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း 

သိရသည္။ 

လက္ရွိတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ လုံေလာက္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳက်သင့္ေငြ ပုိမို

ေလ်ာ့နည္းမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ေက်ာက္မီးေသြးသုံးဓာတ္အားေပးစက္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ 

မသင့္ေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ေျပာၾကား ထားေၾကာင္း ယင္းက ေျပာသည္။ 

ႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားလိုအပ္ခ်က္အတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပင္မ စီမံခ်က္အရ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ 

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို 

ႏွစ္စဥ္စက္တပ္ဆင္ အင္အား ၈၀၀ မဂၢဂါ၀ပ္ မွ ၁၀၀၀ မဂၢဂါ၀ပ္ အထိ တိုးတက္တည္ေဆာက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

“စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ မွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သန္႔စင္တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံျဖစ္ဖို႔အတြက္က ေတာ္တာ္မလြယ္ဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ 

ထြက္ရွိတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးက ျပာဓာတ္ပိုမ်ားတယ္။ ဓာတ္အားထုတ္တဲ့ အခါမွာ သူမ်ားထက္ ေက်ာက္မီးေသြးကို ပိုထည့္ရတယ္။ ဒီလိုပဲ 

ထြက္လာတဲ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကုိ ဘယ္လို စြန္႔ပစ္မလဲ၊ ေလထုထဲမွာလည္း ထြက္လာတဲ့ ဓာတ္ေငြ႕ေတြကို တိုင္းတာမႈမရွိေသးဘူး။ 

ဆိုလာစြမ္းအင္စနစ္နဲ႔ ေလစြမ္းအင္စနစ္ေတြကို အဓိကထားရင္လည္း ႏုိင္ငံရဲ႕ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္လို႔ ရတာပဲ။ 

တရုတ္ျပည္မွာေတာင္ ဆိုလာစနစ္ကို အေလးေပးေနၿပ”ီ ဟု ျမန္မာ EITI မွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕၀င္ကိုယ္ စားလွယ္ေဟာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

အႏိုင္ရ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလယွ္ေလာင္း ဦးေစာမိုးျမင့္က ေျပာၾကားပါသည္။ 

 

                   Ref: Myanmar Business Today  
 



ျပႆနာပဲဆုိတ့ဲ ေကာက္ခ်က္ 

  

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာအမ်ားစုအေနျဖင့္ ဘာပဲႀကံဳရႀကံဳရ ‘ျပႆနာပ’ဲ 

ဟုသာညည္းတြားရင္းရင္ဆိုင္တတ္ၾကပါ သည္။ အမွန္စင္စစ္ 

ႀကံဳရသည့္အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို ‘ျပႆနာ’ ဟု 

ျမင္တတ္ျခင္းသည္ အႏုတ္ လကၡဏာသေဘာေဆာင္ၿပီး တုံ႔ျပန္ခ်က္

မ်ားအေနျဖင့္ အလ်င္အျမန္ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ဂဃနဏသုံးသပ္ႏုိင္မႈမရိွဘဲ

ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးျခင္း၊ 

ျပႆနာဆိုသည့္ကိစၥမွ ေ၀းရာသို႔ေျပးထြက္ျခင္း၊ မည္သည့္ကစိၥမွ 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္း၊ ဖုံးကြယ္ရန္ႀကိဳးစားျခင္း၊ 

တစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုအျပစ္ ဖို႔ရန္ရွာႀကံျခင္း၊ တာ၀န္ယူထား

သူအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူရမည့္ကိစၥကို တာ၀န္ယူေျဖရွင္းရန္ မႀကိဳးစား

ျခင္း စသည့္ အႏုတ္လကၡဏာရလဒ္မ်ားသာရလာပါသည္။ 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မလိုလားအပ္ေသာအပ္ႏငွ့္ ထြင္းရမည့္ ကိစၥက

ိုပုဆိန္ႏွင့္ ထြင္းမိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အမႈိက္ကစ ျပသာဒ္မီးေလာင္

္ဆိုသည့္အတိုင္းလ်စ္လ်ဴရႈမိသျဖင့္ ထိန္းမရ၊ သိမ္းမရ ႀကီးထား

လာျခင္း ေတြ႕ႀကံဳေနရပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္သည္လည္းကံအားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံတကာက ပေရာ္ဖက္

ရွင္နယ ္ မ်ား၊ Expatriates မ်ားႏွင့္တြဲ၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ခြင့္ရရိွရာ

ယင္းတို႔ထဲက ‘ေကာင္းေသာ’ စရိုက္မ်ား၊ ဓေလ့မ်ားကိ ု ေလ့လာ

သင္ယူမိပါသည္။ စိတ၀္င္စားစရာေကာင္းဆံုးတစ္ခုမွာ မည္သို႔ေသာ

အခက္အခဲျပႆနာႀကံဳေတြ႕ေစရကာမူစိန္ေခၚမႈပဲ (Challenges) ၊ 

သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးပဲ (Opportunity) ဟုအျပဳသေဘာ

တုံ႔ျပန္လ်က္ရင္ ဆိုင္တတ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ လည္း

ေခါင္းေအးေအးႏွင့္ အေျဖမ်ားကိုစဥ္းစားႀကံဆျခင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

အေျဖမ်ား (Options) ကိုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပႆနာကိုသာ ဦးတည္လ်က္ 

ေဆြးေႏြးစဥ္းစား ၾကၿပီးလူ ပုဂိၢၢဳလက္ိုေရွ႕တန္းမတင္ တတ္ျခင္း၊ 

လက္ရွိျပႆနာကိုအေကာင္းဆံုးအေျဖရွာရင္း အလားတူျပႆနာ 
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ႀကံဳေတြ႕လာရပါကလည္းမည္သို႔ ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္ ကိုပါ 

တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပင္ဆင္သြားသည္ကိုေလ့လာသင္ယူမိပါသည္။ 

ဤသို႔ အျပဳသေဘာလကၡဏာတုံ႔ျပန္ႏုိင္မႈေၾကာင့္လည္းယေန

႔ကမၻာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနခဲ့ရသည့္ ျပႆနာစိန္ေခၚမႈမ်ဳိးစုံကို

ရင္ဆုိင္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ အမ်ားၾကား

ဖူးသည့္အတိုင္းဖန္ခြက္တစ္ခြက္ထဲတြင္ ေရ တစ္၀က္သာ

ရွိေပသည္။ ေရတစ္၀က္ေတာင္ ရွိေပသည္ဆိုသည့္ ရႈျမင္သုံးသပ္

ခ်က္ေပၚ မူတည္၍ တုံ႔ျပန္မႈမွာေျပာင္းလဲသည္ကိုဆိုလိုပါသည္။ 

 

ေခါင္းေဆာင္တိုင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္မွာ အတိတ္က

ျပႆနာမ်ားတြင္ နစ္မြန္းအခ်ိန္ ကုန္ခံမည့္အစားအတိတ္က

သင္ခန္းစာေကာင္း မ်ားကိုရွာေဖြသင္ယူလ်က္ ယေန႔ႏွင့္ 

အနာဂတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ပါ

သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အဘက္ဘက္က ခ်ဳိ႕ယြင္း

ေနာက္က်သည္မွာ ျငင္း၍ရသည့္ကိစၥမဟုတ္သျဖင့္ အလႊာတိုင္းႏွင့္ 

ေနရာတုိင္းရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္အျပဳသေဘာအေပါင္း 

လကၡဏာစိတ္ဓာတ္အေတြးအေခၚျဖင့္ ရင္ဆုိင္မွသာေနာင္မ်ဳိးဆက္

သစ္မ်ား အတြက္ အေမြေကာင္း၊ အေျခခံေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္

တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ‘ငါျမန္မာကြ’ 

ဟု ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ ၀ါးလုံးေခါင္းထဲ လသာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာ

အလယ ္တြင္ ပြဲလယ္တင့္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိဘမ်ားကအစအခက္အခဲတစ္ခုခုႀကံဳေတြ႕ပါက 

‘ျပႆနာပ’ဲ ဟုလက္ခံတုံ႔ျပန္မည့္ အစား ‘အခြင့္အေရးပဲ၊ 

စိန္ေခၚမႈပဲ’ ဟု ရႈျမင္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္မွသာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ သားသမီးမ်ားလည္းထုိအေလ့အက်င့္ျဖင့္ အခ်ိန္

ႏွင္ ့ မျပတ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာေခတ္တြင္ ရွင္သန္

လႈပ္ရွားႏုိင္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

‘ျပႆနာပဲေဟ’့ ဆိုသည့္ အႏုတ္သေဘာရႈျမင္သံုးသပ္ေနျခင္းမ်ဳိးမွ 

‘အခြင့္အေရးပဲေဟ’့ ဆုိသည့္ အေပါင္းသေဘာ ရႈျမင္ျခင္းသို႔

ေရာက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ယူျခင္းသည္ အားလုံးအတြက္ အက်ဳိးရွိ

ေသာအေလ့ အက်င့္ေကာင္း၊ အျပဳအမူေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါ

ေၾကာင္း။ 

                  Ref: Dr.Thar Tun Oo (CEO Magazine) 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professional တုိင္း သိထားသင့္တ့ဲ အစည္းအေ၀းဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား 

 

၀န္ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းမွာ ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ အစည္းအေ၀း (Meeting) ေတြကို ေၾကာက္လန္႔ေနတတ္ၾကပါတယ္။ 

ဒါေပမ့ဲ ဒီလိုအစည္းအေ၀းအခ်ိန္ေတြကုိ ေက်ာ္လႊားတတ္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ကို အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ေပးလာႏိုင္အခ်ိန္လုိ႔ 

အျပဳသေဘာေဆာင္တ့ဲအေတြးမ်ဳိးကို ေတြးထားသင့္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး Meeting မွာ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕ Boss ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ 

အလားအလာရွိတဲ့ Client ေတြကို ေလးေလးစားစားနဲ႕ Professional ဆန္တဲ့ အျပဳအမူနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ပုံရိပ္ကို ျပဖို႔က ပုိလို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ဆင္ျခင္ႏိုင္မယ့္ Professional ဆန္တဲ့ အစည္းအေ၀းဆိုင္ ရာက်င့္၀တ္အခ်ဳိ႕ကို 

ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 

အခ်ိန္မွန္ပါေစ 

ဒါကေတာ့ Professional သမားတိုင္း သိထားသင့္တဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ပါ။ သူတစ္ပါးရဲ႕ အခ်ိန္ကို ျဖဳန္းတာမ်ဳိး မျဖစ္ေစဘဲ အခ်ိန္မွန္ေရာက္ဖုိ႔ 

လိုပါတယ္။ 

Meeting မစခင္တက္ေရာက္လာသူေတြနဲ႔ စကားေျပာပါ။ 

Meeting ထဲမွာ ကိုယ္မသိတဲ့သူပါလာရင္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မိတ္ဆက္တာမ်ဳိး၊ Meeting မစခင္ေလးမွာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း 

စကားေျပာေနတာမ်ဳိးေလး လုပ္သင့္ပါတယ္။ လူအမ်ားနဲ႔ Interact လုပ္တာဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။ 

ႀကိဳၿပီး ျပင္ဆင္ထားပါ။ 

သင့္မွာ လုံေလာက္တဲ့ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ရွိထားမယ္ဆိုရင္ ကိုယ၀္င္ေျပာသင့္တဲ့အေၾကာင္းအရာ၊ ကိုယ့္ကို ေမးလာႏိုင္တာေတြကုိ 

လြယ္လင့္တကူ ျပန္လည္ရွင္းျပႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကုိယ့္ဆီမွာ ခုိင္မာတ့ဲအေၾကာင္းအရာရိွပါေစ။ 

ကိုယ္ဟာ Meeting မွာ ဦးေဆာင္ၿပီး ေျပာရမယ့္သူျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ကိယု္ေျပာရမယ့္အေၾကာင္းအရာေတြကို ေသခ်ာသိၿပီး အဓိကအခ်က္ေတြ

ေျပာဖို႔ မက်န္ခဲ့ေအာင္ List လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ 

အသံကုိျမွင့္ၿပီး ေျပာဆုိျခင္းမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ပါ။ 

တခ်ဳိ႕သူေတြဟာ အစည္းအေ၀းပြေဲတြမွာ လူတိုင္းၾကားႏုိင္ဖို႔ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ စကားကိုအသံျမွင့္ၿပီး အက်ယ္ႀကီးေျပာၾကပါတယ္။ 

ဒါဟာ လြမဲွားေနတဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုပါ။ ဘယ္သူမွ မလိုအပ္ဘဲ အသံျမွင့္ၿပီး ေျပာတာကို မႏွစ္သက္ၾကပါဘူး။ စကားကို ျငင္ျငင္သာသာနဲ႔ 

ပညာသားပါတဲ့ စကားေျပာဟန္မ်ဳိးနဲ႔ ေျပာဆိုတာ ဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ Professional ဆန္တာကို ပိုၿပီးျပႏိုင္ပါတယ္။ လိုအပ္စကားမ်ဳိးကိုသာ 

ေျပာသင့္ၿပီး စကားတစ္မ်ဳိး၊ ဒါမွမဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းကုိ ထပ္ခါထပ္ခါေျပာတာမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ 

ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးပါ။ 

သင္ဟာ အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာတဲ့အေၾကာင္းအရာကို အစကတည္းက ပါ၀င္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘူးဆိုရင္ အစည္းအေ၀းတစ္ေလွ်ာက္ ကိုယ့္ရဲ႕ 

အေတြးအျမင္ေတြကုိေျပာဖို႔အတြက္ အခက္အခဲရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ စကားေျပာရံုေျပာေနတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကုိ ေျပာေနတာဟာ သင့္ ကုိ တျခားလူေတြသတိထားမိေစပါတယ္။ သင္ဟာ Meeting မွာ ထိုင္ခ်ည္းပဲမေနခ်င္ဘူး

ဆိုရင္ ကိုယ္တိုင္က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဖို႔လိုပါတယ္။ Productive ျဖစ္တဲ့ Meeting တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ၾကားျဖတ္ၿပီး ေမးျမန္းတာမ်ဳိးကုိ ေတာ့ 

ေရွာင္က်ဥ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ 

သင့္ရဲ႕ဖုန္းကုိ အျပင္ကုိထုတ္မထားပါနဲ႔။ 

ကိုယ့္ရဲ႕ဖုန္းကို Meeting လုပ္ေနတဲ့စားပြေဲပၚတင္ထားတာက Meeting အခန္းထဲမွာရွိတဲ့လူေြကို စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ အိတ္ကပ္ထဲမွာထည့္ၿပီး အသံပိတ္ထားတာက ပိုေကာင္းပါတယ္။ တကယ္လို႔ အေရးႀကီးဖုန္းဆုိရင္ေတာ့ အခန္းျပင္ထြက္ၿပီး 

ေျပာတာဟာ Professional ပိုဆန္ပါတယ္။ 

အစားစားျခင္းကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် မျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ 

သင္ဟာ Meeting မွာ ေကာ္ဖီ၊ ေရ စတာေတြကုိ ေသာက္ႏုိင္ေပမယ့္ အစားအေသာက္ရဲ႕ အနံ႔ေတြေၾကာင့္ အစားစားျခင္းေတာ့ 

ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း သင္စားဖို႔အတြက္ လိုတယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခန္းထမဲွာရွိ တဲ့ Meeting Member ေတြကုိ 

အရင္ခြင့္ေတာင္းသင့္ပါတယ္။ 

ေနာက္ဆံုးမွေမးမယ္ဆုိၿပီး ေမးခြန္းေတြ စုမထားပါနဲ႔။ 

သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သင္သိခ်င္တာေတြကို ေမးႏိုင္ပါတယ္။ Meeting အၿပီး ေနာက္ဆုံးမွစုၿပီး ေမးမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ 

သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ ျပန္ဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမွ ျပန္ထုိင္ၿပီး နားေထာင္ေနတဲ့ Feeling မ်ဳိးကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးျဖစ္မယ္ဆိုရင္ 

သင္ဆိုရင္လည္း ႀကိဳက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ 
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 Gold Price Today 
 

World Gold     –     1208      USD/Oz 

Myanmar Gold    - 793,500    Kyats 

 




