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ယခုအပတ္တြင္ Supreme Trading Company မွ ၀န္ထမ္းအားလံုးပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ရန္ ရည္သန္လွ်က္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ 

ျမန္မာရုိးရာထမနဲထိုးပြဲကို ၂၃.၂.၂၀၁၆ ေန႔လည္ ၂ နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ထမနဲမ်ားကို ၀န္ထမ္းမ်ားအား အညီအမွ် 

ခြဲေ၀ေပးရင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သံုးေဆာင္ၾကပါသည္။ 
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အကူးအေျပာင္းႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခား တုိက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း 
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                                          Ref: Thura Swiss 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ႏိုင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ား ၾကားကာလ အတြင္း 

ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ (FDI) မ်ား ေႏွးေကြးသြားႏုိင္သည္ဟု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားၾကပါ သည္။ 

ျပည္တြင္းသတင္းတစ္ခု၏ အဆုိအရ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ၏ 

တြဘဲက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးလြင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျပည့္အ၀ဒီမုိကေရစီ စနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းေနေစကာမူ 

ႀကီးႀကီးမားမား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမည့္သူမ်ား က ေစာင့္ၾကည့္ေနဦးမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္သူတုိ႔က 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ မလိုက္နာလွ်င္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွၾကမည့္သူမ်ား လာၾကဦးမည္ဟုတ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္ဟု 

ဆုိပါသည္။  

၎က ဆက္လက္ ၍ အစုိးရသစ္ သည္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရုိက္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ 

သန္႔စင္ေအာင္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းသုိ႔မွ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားက ပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာမည္ျဖစ္ 

ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မရွင္မွ အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ျပည္တြင္းသတင္းဌာန 

မ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားခ့ဲသည္မွာ “ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ေႏွးေကြးရျခင္းမွာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမည့္သူမ်ားသည္ စကၤာပူ 

က့ဲသုိ႔ေသာ အျခားေစ်းကြက္မ်ားအေပၚတြင္ ပုိမုိအာရံုစုိက္ေနၾက၍လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူႏိုင္ငံ 

မ်ား ပင္လွ်င္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ေရာက္လာၾကရေၾကာင္း” ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား 

တုိက္ရုိက္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ အမ်ားဆံုးမွာ စြမ္းအင္က႑ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း၏ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းက ၂၂ 

ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ၎ေနာက္မွ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ 

ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑တြင္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။ 



 

Woodside ကုမၸဏီက ဓာတ္ေငြ႕သုိက္ေတြ႕ရိွျပန္ျခင္း 
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Woodside Petroleum Ltd. က ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ပထမအႀကိမ္ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခု ဓာတ္ေငြ႕သိုက္ 

ေတြ႕ရွိၿပီး ယခုဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္တြင္ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္ေတြ႕ရွိ ျပန္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း 

ေၾကညာခ့ဲပါသည္။ ရိုက္တာ သတင္းဌာန၏ အဆုိအရ Woodside က လုပ္ကြက္ Thanlin-1A AD-7 တြင္ 

အၾကမ္းအား ျဖင့္ ၆၄ မီတာ၊ အသားတင္ ၆၂ မီတာရွိ ဓာတ္ေငြ႕ခိုေအာင္းလႊာ တစ္ခုကိုေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု 

ဆိုပါသည္။ Woodside အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ပီတာကုိးလ္မင္းက ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ ရွာေဖြေရးဧရိယာမွာ 

အရည္အေသြးျမင့္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။  

Woodside က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၎၏ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ လုပ္ကြက္ ဧရိယာ၏ ၅ ပုံ ၁ ပုံခန္႔ကို 

လုပ္ကုိင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ AD-7 တြင္ လုပ္ငန္း၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကုိ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ က်န္ ၆၀

ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေတာင္ကုိးရီးယားႏိုင္ငံ၊ Daewoo International Corp. က ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းက 

ေဖာ္ျပပါသည္။ 

 

 

                   Ref: Thura Swiss 
 



 

Thai Samart to Invest $560m in 2016, Focus on Energy 

ထုိင္းႏိုင္ငံအေျခစုိက္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Samart Corp Pel သည္ ၂၀၁၆ 

ခုႏွစ္တြင္ ထုိင္းဘတ္ ဘီလီယံ ၂၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၁ သန္း) ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသြားမည္ျဖစ္ ၿပီး စြမ္းအင္ဆက္သြယ္ေရး

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အြန္လုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

“စြမ္းအင္လုပ္ငန္းဟာ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ အဓိကအခြန္ေပး ေဆာင္တ့ဲ လုပ္ငန္းျဖစ္လာလိမ့္မယ္” ဟု 

ကုမၸဏီဥကၠ႒ Watchai Vilailuck က ေျပာသည္။ ၎တုိ႔၏ ကုမၸဏီခြ ဲ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Samart I Mobile Pel ၏ 

ဖုန္းဟန္းဆက္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း၏ အားနည္းမႈမ်ားကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရသည္။ 
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ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းျခင္း လွ်ဳိ႕

 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျခင္းအားနည္းၾကသည္။ အျဖဴႏွင့္ အမည္း၊ သူ႔ဘက္ႏွင့္ကုိယ့္ဘက

တိတိက်က် အေျဖကုိအလိုရွိေပသည္။ အလယ္တြင္ ရပ္တည္ျခင္း၊ အျဖဴႏွင့္ 

မရွိတတ္ၾကေပ။ ဤသုိ႔ ႀကံဳေတြ႕ရပါကလည္းေပ်ာ့ည့ံ သူ၊ မျပတ္သားသူ၊ သတိၱမရွိသူစသျဖင့္ အႏုတ္လကၡဏာအမည္မ်ဳိးစုံတတ္ၾကေပသည္။

ယခုေခတ္အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ လံုး၀ဥႆုံ ယတိျပတ္ မေျပာင္းမလဲမွန္ေသာတိက်ေသာအေျဖမ်ဳိးရရွိရန္ ခက္ခဲလာေပသည္။ အထူး

အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အေျပာင္းအလဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ ႏိုင္ေျခအေျဖမ်ားေလအက်ဳိးရွိေလျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ 

ႀကံဳေတြ႕လာရေသာအင္တာနက္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ၏ ေျပာင္းလဲမႈျမန္ဆန္လြန္းျခင္းတိတိက်က် တတ္ကၽြမ္းနားလည္ရန္ 

ခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ အသက္အရြယ္ရလာသူမ်ားအေနျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရသည္မွာ 

ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေပသည္။ “ငါတုိ႔တုန္းကဒီလုိပဲလုပ္ခဲ့တာပဲ

ခက္ခဲလာမည္ျဖစ္ေပသည္။ 

ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္း၏ အႏွစ္သာရမွာအမ်ားလက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ၊ အက်ဳိးရွိေသာရလဒ္တစ္ခုရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေျခအေန၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထပ္ခါတလဲလဲေတြ႕ဆုံညိွႏိႈင္းရန္လုိအပ္တတ္ေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ

တုိးသာဆုတ္သာျဖစ္ႏုိင္ေျခ အေျဖသံုး ေလးမ်ဳိး ကုိအေျခခံၿပီး

စီးပြားေရးၿပိဳင္ဆုိင္မႈအေျခအေနမ်ားေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ဆံုးျဖတ္ခ်က္တာ

အက်ဳိးရွိသည့္ win-win အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လုိအပ္ ၿပီးေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျခ

ျပင္ဆင္ထားဖို႔လည္းလုိအပ္ပါသည္။ 

 

၁။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ 

လက္တမ္းႀကံဳသလုိေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းသည္ မိမိအလိုရွိေသာအေျဖရလဒ္ရရန္ ခက္ခဲတတ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ တစ္ဖက္သူ၏ 

တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ကုိဂရုတစိုက္နားေထာင္အာရုံစူးစိုက္ေလ့လာရန္ လုိအပ္

အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အပင္ပန္းခံေလ့လာထားရန္ လုိအပ္ပါ သည္။

 

၂။ ညိွႏိႈင္းရမည့္အခ်က္မ်ားကုိခ်ေရးထားရန္ 

စာရြက္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ျဖစ္ေစမိမိညွိႏိႈင္းရမည့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ရလဒ္မ်ားကုိခ် ေ

အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေလသည္။ ဤသုိ႔ခ်ေရးထားျခင္းျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံတစ္ဖက္လူကအာရုံပ်က္ရန္၊ တမင္တကာစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရန္ 

ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္မႈ ကုိကာကြယ္ႏုိင္ေလသည္။

 

၃။ မိမိအားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္သိထားရန္ 

ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းရာတြင္ ပုဂိဳလ္ေရးဆန္လြန္းပါကမိမိရည္မွန္းခ်က္ဦးတည္ခ်က္မ်ားပ်က္ျပားၿပီးတစ္ဖက္လူအတြက္ အခြင့္အေရးရရွိသြားေစ

မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိစိတ္ကုိအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ အေျခအေန မ်ဳိးညွိႏိႈင္းမႈမ်ဳိးႀကံဳရပါကေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္း၏ 

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကုိအာရုံစူးစိုက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသ
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ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းျခင္း လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ ၁၁ ခ်က္ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျခင္းအားနည္းၾကသည္။ အျဖဴႏွင့္ အမည္း၊ သူ႔ဘက္ႏွင့္ကိုယ့္ဘက

တိတိက်က် အေျဖကုိအလိုရွိေပသည္။ အလယ္တြင္ ရပ္တည္ျခင္း၊ အျဖဴႏွင့္ အမည္းၾကားခဲေရာင္အေနအထားကို လုံး

မရွိတတ္ၾကေပ။ ဤသို႔ ႀကံဳေတြ႕ရပါကလည္းေပ်ာ့ညံ့ သူ၊ မျပတ္သားသူ၊ သတိၱမရွိသူစသျဖင့္ အႏုတ္လကၡဏာအမည္မ်ဳိးစုံတတ္ၾကေပသည္။

ဥႆုံ ယတိျပတ္ မေျပာင္းမလဲမွန္ေသာတိက်ေသာအေျဖမ်ဳိးရရွိရန္ ခက္ခဲလာေပသည္။ အထူး

အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အေျပာင္းအလဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ ႏိုင္ေျခအေျဖမ်ားေလအက်ဳိးရွိေလျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ 

ႀကံဳေတြ႕လာရေသာအင္တာနက္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ၏ ေျပာင္းလဲမႈျမန္ဆန္လြန္းျခင္းတိတိက်က် တတ္ကၽြမ္းနားလည္ရန္ 

ရလာသူမ်ားအေနျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရသည္မွာ 

ငါတို႔တုန္းကဒီလိုပဲလုပ္ခဲ့တာပဲ”၊ “ငါတုိ႔လုပ္တာမွန္တယ္” ဆိုသ့္ အေတြးအေခၚ မ်ဳိးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ 

အမ်ားလက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ၊ အက်ဳိးရွိေသာရလဒ္တစ္ခုရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေျခအေန၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထပ္ခါတလဲလဲေတြ႕ဆုံညွိႏိႈင္းရန္လိုအပ္တတ္ေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ

တိုးသာဆုတ္သာျဖစ္ႏုိင္ေျခ အေျဖသံုး ေလးမ်ဳိး ကိုအေျခခံၿပီး အသင့္ေတာ္ဆံုးအေျဖကိုညိွႏႈိင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈအေျခအေနမ်ားေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ဆုံးျဖတ္ခ်က္တာ၀န္ယူရသူမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာ မ်ားအဖို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္

အေျခအေနသို႔ေရာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လုိအပ္ ၿပီးေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျခ

လက္တမ္းႀကံဳသလုိေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းသည္ မိမိအလိုရိွေသာအေျဖရလဒ္ရရန္ ခက္ခဲတတ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ တစ္ဖက္သူ၏ 

တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ကိုဂရုတစုိက္နားေထာင္အာရုံစူးစိုက္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ၿပီးလိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလုိမိမိေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းရမည့္

အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အပင္ပန္းခံေလ့လာထားရန္ လုိအပ္ပါ သည္။ 

စာရြက္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ျဖစ္ေစမိမိညွိႏိႈင္းရမည့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ရလဒ္မ်ားကိုခ် ေ

အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေလသည္။ ဤသို႔ခ်ေရးထားျခင္းျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံတစ္ဖက္လူကအာရုံပ်က္ရန္၊ တမင္တကာစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရန္ 

ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္မႈ ကုိကာကြယ္ႏုိင္ေလသည္။ 

 

ရးဆန္လြန္းပါကမိမိရည္မွန္းခ်က္ဦးတည္ခ်က္မ်ားပ်က္ျပားၿပီးတစ္ဖက္လူအတြက္ အခြင့္အေရးရရွိသြားေစ

မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိစိတ္ကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ အေျခအေန မ်ဳိးညိွႏိႈင္းမႈမ်ဳိးႀကံဳရပါကေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္း၏ 

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကိုအာရုံစူးစိုက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

Personal Development

 

 

 

 

 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျခင္းအားနည္းၾကသည္။ အျဖဴႏွင့္ အမည္း၊ သူ႔ဘက္ႏွင့္ကိုယ့္ဘက္၊ 

အမည္းၾကားခဲေရာင္အေနအထားကို လံုး၀လက္ခံျခင္း 

မရွိတတ္ၾကေပ။ ဤသို႔ ႀကံဳေတြ႕ရပါကလည္းေပ်ာ့ညံ့ သူ၊ မျပတ္သားသူ၊ သတိၱမရွိသူစသျဖင့္ အႏုတ္လကၡဏာအမည္မ်ဳိးစုံတတ္ၾကေပသည္။ 

ဥႆုံ ယတိျပတ္ မေျပာင္းမလဲမွန္ေသာတိက်ေသာအေျဖမ်ဳိးရရွိရန္ ခက္ခဲလာေပသည္။ အထူးသျဖင့္ 

အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အေျပာင္းအလဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ ႏိုင္ေျခအေျဖမ်ားေလအက်ဳိးရွိေလျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ 

ႀကံဳေတြ႕လာရေသာအင္တာနက္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ၏ ေျပာင္းလမဲႈျမန္ဆန္လြန္းျခင္းတိတိက်က် တတ္ကၽြမ္းနားလည္ရန္ 

ရလာသူမ်ားအေနျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းရသည္မွာ 

ဆိုသ့္ အေတြးအေခၚ မ်ဳိးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ 

အမ်ားလက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ၊ အက်ဳိးရွိေသာရလဒ္တစ္ခုရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေျခအေန၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထပ္ခါတလဲလဲေတြ႕ဆုံညွိႏိႈင္းရန္လိုအပ္တတ္ေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ

အသင့္ေတာ္ဆုံးအေျဖကုိညွိႏႈိင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

န္ယူရသူမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာ မ်ားအဖို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္

အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုအပ္ ၿပီးေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျခင္းပညာရပ္ကို ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေအာင္ 

လက္တမ္းႀကံဳသလုိေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျခင္းသည္ မိမိအလုိရွိေသာအေျဖရလဒ္ရရန္ ခက္ခဲတတ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တစ္ဖက္သူ၏ 

ၿပီးလိုအပ္လွ်င္ လုိအပ္သလုိမိမိေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းရမည့္

စာရြက္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ျဖစ္ေစမိမိညွိႏိႈင္းရမည့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ရလဒ္မ်ားကုိခ် ေရးထားျခင္းသည္ အာရုံစူးစိုက္ရန္ 

အထိေရာက္ဆုံးျဖစ္ေလသည္။ ဤသို႔ခ်ေရးထားျခင္းျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံတစ္ဖက္လူကအာရုံပ်က္ရန္၊ တမင္တကာစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရန္ 

ရးဆန္လြန္းပါကမိမိရည္မွန္းခ်က္ဦးတည္ခ်က္မ်ားပ်က္ျပားၿပီးတစ္ဖက္လူအတြက္ အခြင့္အေရးရရွိသြားေစ

မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိစိတ္ကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ အေျခအေန မ်ဳိးညွိႏိႈင္းမႈမ်ဳိးႀကံဳရပါကေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္း၏ 

Continued on Next Page-

Personal Development 

 



Continued from Previous Page 

၄။ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ညိွႏိႈင္းရာတြင္ သတိျပဳရန္ 

မိမိ၏ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းမႈတြင္ ကိန္းဂဏန္း၊ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးရာခိုင္ႏႈန္းအခန္းက႑ပါ၀င္လာလွ်င္ ယတိျပတ္ နံပါတ္ 

တစ္ခုေတာင္းဆုိျခင္းထက္ အပိုင္းအျခား၊ (ဥပမာ-၈၀ ႏွင့္ တစ္ရာၾကား၊ သို႔မဟုတ္ ၃ - ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ထားရွိျပင္ဆင္ထားျခင္း သည္ 

မိမိလိုခ်င္ေသာရလဒ္ရရန္ နီးစပ္မႈရိွေပသည္။ 

 

၅။ အာလာပသလႅာပေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ အစျပဳပါ 

ကမၻာေက်ာ္ Stanford ႏွင့္ Columbia တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား၏ ‘အီးေမးလ္ကိုအေျခခံသည့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား’ ကိုေလ့လာရာတြင္ 

ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈကိုတိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးသူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အာလာပသလႅာပစတင္ေျပာဆို ျခင္းမွ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈျပဳသူအုပ္စုတြင္ 

ဒုတိယအုပ္စုအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရာခိုင္ႏႈန္း (၅၉) ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ရရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။ 

 

၆။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းပါ 

အထိေရာက္ဆုံးနည္းမွာမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေတြ႕ဆံုညွိႏိႈင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သတိျပဳရန္မွာ စိတ္လႈပ္ရွား 

လြယ္ျခင္းရွိပါကသတိထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္စာ အားနည္း တတ္ရာအထူးသျဖင့္ 

စီးပြားေရးဥပေဒမ်ားအေျခခံေသာစာခ်ဳပ္မ်ားဆိုပါကပိုသတိထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 

၇။ မသိလွ်င္ ေမးပါ၊ ေလ့လာပါ 

ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျခင္းတြင္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာရန္ အထူးအေရးပါၿပီးမိမိမသိသည့္ မေသခ်ာသည့္အခ်က္ရွိပါက “ရပါတယ္”၊ “ကိစၥမရွိပါဘူး” 

ဟုလက္လြတ္စပယ္ပစ္မထားဘမဲသိလွ်င္ သိေအာင္၊ မေသခ်ာလွ်င္ ေသခ်ာေအာင္ ေမးျမန္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ 

အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ဗဟုသုတမ်ားရရွိရန္ လြယ္ကူသျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ မထင္မွတ္သည့္အခ်က္တစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ ဒုကၡေရာက္ႏုိင္သည္ ကုိ သတိ ျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 

၈။ ‘ေရတုိညိွႏႈိင္းျခင္းရလဒ္’ ေရွာင္ရွားပါ 

တစ္ခါတစ္ရံတစ္ဖက္ကတြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ညွိႏႈိင္းလာပါက ၿပီးစလြယ္ေခါင္းညိတ္လက္ခံလုိက္ျခင္းမျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ဖက္ 

သတ္ရလဒ္ရွိသည့္ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းမႈမ်ဳိးထက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စိတ္ေက်နပ္သည့္ ရလဒ္ ရရွိေအာင္ အားစိုက္ညွိႏိႈင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 

၉။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအေျဖမ်ား ျပင္ဆင္ထားပါ 

မိမိလိုခ်င္သည့္ အေျဖတစ္ခုတည္းကိုဆုပ္ကိုင္ညိွႏႈိင္းပါကေအာင္ျမင္ေသာရလဒ္ရရွိရန္ ခက္ခဲတတ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 

အစကနဦးကတည္းကပင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ (options) မ်ားမ်ားစဥ္းစားျပင္ဆင္ထားျခင္းသည္ မိမိအတြက္ အေျခအေန 

ေကာင္းျပင္ဆင္ထားရာေရာက္ေပသည္။ သို႔မွသာမိမိသေဘာမက်သည့္ ရလဒ္မ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ရပါက ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းမႈ 

ကိုလ်စ္လ်ဴရႈႏိုင္ေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျခင္းမွ ထြက္ခြာသြားျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံး အေျဖျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ 

 

၁၀။ လူႏွင့္အေၾကာင္းအရာကြဲျပားရန္ 

ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းရာတြင္ လူႏွင့္အေၾကာင္းအရာကြဲျပားရန္ လြန္စြာအေရးပါလွေပသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စလံုး မိမိဘက္ပိုအက်ဳိးရွိရန္၊ 

အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရန္ ရည္ရြယ္၍ ညိွႏႈိင္းရသည္ျဖစ္ရာ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္လုိက္မာန္ပါ ေျပာဆုိလုပ္ကိုငတ္တ္ေလသည္။ 

ထိုအေျခအေနမ်ဳိးႀကံဳေတြ႕ရလွ်င္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၏ အက်ဳိးထက္ လုပ္ငန္း၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္အေၾကာင္းအရာကုိသာဦးစားေပးရန္ 

သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေပသည္။ 

 

၁၁။ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းရန္ 

အထူးသျဖင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားပါအခ်က္မ်ားေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ရမည့္သူတိုက္ရုိက၀္င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္းထက္ 

သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေစျခင္းသည္ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေလသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ 

တာ၀န္ခံဆုံးျဖတ္ရမည့္သူအတြက္လည္းအခ်ိန္ရသည့္အျပင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအေျဖမ်ားကိုစဥ္းစားျပင္ဆင္ထားႏိုင္ေပသည္။ 
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 Gold Price for 1.3.2016 
 

World Gold     –    1241      USD/Oz 

Myanmar Gold    - 801,000    Kyats 

 




