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Activities of the Week
၀ါကၽြတ္ကန္ေတာ့ပြဲက်င္းပျခင္း
Supreme ကုမၸဏီ၏ ရုံးခ်ဳပ္၌
ႏွစ္စဥ္

က်င္းပၿမဲ

ျဖစ္ေသာ

သီတင္းကၽြတ္ အခါသမယ တြင္

Individual Highlights

ကုမၸဏီဥကၠ႒၊ တြဖ
ဲ က္ဥကၠ႒ ႏွင့္
၀န္ထမ္းမ်ားထဲမွ
ရာထူး

Activities of the week
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Success Story

2

ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊

ေပးႏွင့္

ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားကို

အတိုင္ပင္
ဂါရေ၀ါစ

၊

နိ၀ါေတာစ မဂၤလာ တရားေတာ္
ႏွင့္ အညီ ပူေဇာ္ ကန္ေတာ့

Sensitive R&R of the
week

3

Rewarding Employee

4

Myanmar Economic
Review

5

ပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့ပါ သည္။
Supremeကုမၸဏီမွ လူငယ္မ်ား
ကလည္း သက္ႀကီး ၀ါႀကီးမ်ား
အားပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခဲ့ရာတြင္
အျပစ္ႀကီးငယ္ျပဳခဲ့မိပါ

Current Myanmar
News

အႀကံ

ႀကီး

လုပ္သက္

6

Currency Exchange Rate 7
Why is Change Important
in an Organisation?

8

Chicken soup for Soul

9

ခြင့္လႊတ္ပါရန္

က

လူငယ္မ်ားက

ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီးအျပန္အလွန္
အားျဖင့္

သက္ႀကီး၀ါႀကီး

ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကေမတၱာေရွ႕ထား၍
ခြင့္လႊတ္

စကားႏွင့္

ခ်မ္းသာ

ေစေၾကာင္း

က်န္းမာ
ဆုမြန္

ေကာင္းမ်ား ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

2

Success
Story
TYPE TITLE HERE
အေမရိကန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုမၸဏီ

စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားေျဖရွင္းေပးရာတြင္
ပထမဦးဆုံးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔

APR Energy Signs
Extension of
102MW Myanmar
Project Through
2016

ေရာက္ရွိ

ေနခဲ့သူ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာဦးေဆာင္ ကုမၸဏီ APR
Energy

အားမူလေငြေၾကးဆိုင္ရာ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အတိုင္း

စည္းကမ္း

၂၀၁၆

ခုႏွစ္ကို

ျဖတ္သန္း၍ စီမံကိန္းသက္တမ္းတိုး ျမွင့္ေၾကာင္း
ယေန႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္၀ါရီလ

၁၄

ထိုးခဲ့ၾကေသာ

ရက္တြင္

လက္မွတ္ေရး

မူလသေဘာတူ

စာခ်ဳပ္မွာ

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားဖယ္ရွားအၿပီး

တြင္

အေမရိကန္အေျခစိုက္ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္
ျမန္မာအစိုးရတို႔ၾကား

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျဖစ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

''အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္

ျဖစ္သူ

Laurence

Anderson

က

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏
စီးပြားေရး

အျမန္

မႏၲေလး၏

ေတာင္ဘက္တြင္

ရွိပါသည္။
ဓာတ္အားေပး

ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အပူဓာတ္သုံးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား

အားေပးစက္႐ုံႀကီးမ်ားထဲတြင္

တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ရရွိခဲ့ျခင္း

ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္

စက္႐ုံမွာရက္ (၉၀) အတြင္းအၿပီးတည္ေဆာက္

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏

ေပးရန္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

လုပ္ေဆာင္
အခြင့္အလမ္း
အတြက္

စိတ္လႈပ္ရွားမိခဲ့ေၾကာင္း
ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္"

တစ္ခုအပါအ၀င္

ျဖစ္ေနၿပီးလူေျခာက္သန္းေက်ာ္
သုံးစြဲႏုိင္ရန္
စက္တင္ဘာလ
magazine

ဓာတ္အား

လုံေလာက္မည္
က

ျဖစ္ပါသည္။

အစဦးပိုင္းက

POWER

၎ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ

မွာ

ဓာတ္ေငြ႕မီးထိုးေသာဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား
တြင္

ထိပ္တန္းစာရင္း၀င္

ဓာတ္အား

ျမန္မာ့

လုပ္ငန္း

လွ်ပ္စစ္

(MEPE)

ႏွင့္

အမ်ဳိးသားအစိုးရတို႔ႏွင့္ပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္
ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းပိုလာမည့္ ျဖစ္သျဖင့္
မိမိတို႔အတြက္ ကံေကာင္းသည္ ဟုေျပာဆို
ခဲ့ပါသည္။

၎တို႔က

ဤစီမံကိန္း

ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား
၏ ဘ၀အရည္အေသြး ျမင့္မားေအာင္
ျမွင့္တင္ေပးရန္အျပည့္အ၀ကတိျပဳထားၾက
ပါသည္။
၏

အာရွပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ

မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ Mr. Clive Turton က

၄၂ သန္းနီးပါး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲႏုိင္ျခင္း
မရွိေသးေသာ

လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္းက

APR

ေက်ာက္ဆည္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမွာလူဦးေရ

အသင့္လည္ပတ္သုံးစြႏ
ဲ ုိင္မည့္

တိုးတက္ေနေသာ

ကိုကူညီ

ပထမဆုံးသေဘာတူ

တစ္ခုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္း

စက္႐ုံအျဖစ္

ျမန္မာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္း မ်ားအား
APR Energy အဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္
ေအာင္ စြမ္းအားျပည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
အတြက္

၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္

ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္း
ႏွင့္

(MEPE)

ေရွ႕တြင္လည္းအျပဳသေဘာေဆာင္

ေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္းလည္း

ေျပာၾကား

ခဲ့ပါသည္။
မူလက 82 MW ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္
ႏုိင္စြမ္းရွိေသာဓာတ္အာေပးစက္႐ုံကို

သတ္မွတ္ခံျခင္းကို ရရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၄

အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ

ခုႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္အတြင္း၌ 20 MW

Laurence

Anderson က အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ စီးပြားေရး
အျမန္

တိုးတက္ေနေသာ

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိုကူညီ
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္
အတြက္
ခဲ့ပါသည္။

အခြင့္အလမ္း

ရရွိခဲ့ျခင္း

စိတ္လႈပ္ရွားမိခဲ့ေၾကာင္း

ေျပာၾကား

မၾကာေသးမီႏွစ္ကပထမဆုံး

ခုႏွစ္တြင္

စတင္

ဧျပီ

လည္ပတ္ခဲ့

ၿပီးေနာက္တြင္ APR Energy သည္ ၂၀၁၅
အပိုထပ္

ျဖည့္၍

ႏွစ္စဥ္ေႏြရာသီ၌

တပ္ဆင္ခဲ့ပါသည္။
ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ

ဓာတ္အားေလ်ာ့နည္းမႈကိုကာမိရန္ အတြက္
ျဖစ္ပါသည္။

Sensitive R & R of the Week
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 ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိ၏ E-mail, Computer User Account ႏွင့္ Software Account log in ၊
Confidential File ၊ Network တို႔၏ Password မ်ားအားေကာင္းမြန္စြာ သိမ္းဆည္းထား
ရန္လိုသည္။ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မွတစ္ပါးအျခားသူမ်ားႏွင့္ခဲြေ၀ သံုးစဲြျခင္းမျပဳရ။
မိမိတာ၀န္ယူထားေသာ မိမိ Account မွ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာပါက
မိမိတာ၀န္သာ ျဖစ္သည္။
 Company အတြင္း ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း Negative သေဘာေဆာင္သည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား
မျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ Channel မ်ား (Meeting ၊ Durbar ၊
" ႏႈတ္ထြက၀
္ န္ထမ္းမ်ား
ႀကိဳတင္အေၾကာင္းမၾကားဘဲ
ႏႈတ္ထြက္ျခင္း ၊
သတ္မွတ္ရက္အတုိင္းႀကိဳတင္အ
ေၾကာင္းမၾကားဘဲ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း ၊
လႊဲေျပာင္းမႈ (Handover) ျပဳလုပ္ရန္
ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားအတြက္
Company ၏ Blacklists
တြင္ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။"

၀န္ထမ္းလိုလားခ်က္ဆိုင္ရာ တင္ျပမႈပုံစံ၊ …) မွတဆင့္ တရား၀င္ တင္ျပၾကရန္။
 တျခားသူ၏ လစာ (သို႔) Bonus အားေမးျမန္းျခင္း ၊ မိမိလစာ (သိ)ု႔ Bonus
အားေျပာျပျခင္းမ်ားမျပဳၾကရန္။
 Company ပိုင္နက္ဧရိယာမ်ားအတြင္း ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ျပင္းထန္စြာ ျငင္းခံုေျပာဆိုမႈမ်ား၊
ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား လံုး၀ မျပဳလုပ္ရန္။
 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းေလာင္းကစားမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ စည္းရံုးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္။
 Company ပိုင္ (သိ)ု႔ ကိုယ္ပိုင္ Phone (သိ)ု႔ iPad စသည္မ်ားျဖင့္ Game ကစားျခင္း၊ Chatting
၀င္ျခင္း၊ Social Network မ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊ အလုပ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ Application (သိ)ု႔
Websiteမ်ား သံုးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္။
 ႏႈတ္ထြက၀
္ န္ထမ္းမ်ား ႀကိဳတင္အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း ၊
သတ္မွတ္ရက္အတုိင္းႀကိဳတင္အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ႏႈတ္ထက
ြ ္ျခင္း ၊ လႊဲေျပာင္းမႈ (Handover)
ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ Company ၏ Blacklists
တြင္ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။
 ၀န္ထမ္းမ်ားခြင့္ယူသည့္အခါ ခြင့္မယူခင္ႀကိဳတင္၍ခြင့္စာမ်ားေပးပုိ႔ေပးရန္ (သု)ိ႔
ေရွာင္တခင္ခြင့္ျဖစ္ပါက ေနာက္တရက္တြင္ Leave Form အား Corporate HR (သု)ိ႔
သက္ဆုိင္ရာ BU HR ထံသုိ႔မျဖစ္မေနတင္ေပးရန္။
 ၀န္ထမ္းမ်ား၏ခြင့္ Form မ်ားတြင္ မိမိယူလုိေသာ ခြင့္ (ခြင့္ယူမည့္အေၾကာင္းအရာ ၊ ယူမည့္
ခြင့္အမ်ိဳးအစား Casual Leave, Earned Leave and Medical Leave) စသည္ျဖင့္တိက်စြာ
ေဖာ္ျပေပးရန္။
 Overtime ဆင္းသူမ်ားအားလုံး (၂၄)နာရီအတြင္း Overtime Form အား တင္ျပေပးရန္။
 ၀န္ထမ္းမ်ား On-duty သြားေရာက္ပါက On-Duty Form အတြက္တိက်စြာ ၊
အခ်က္အလက္စုံလင္စြာ ၊ တင္ျပေပးပါရန္။ ဥပမာ ။ သြားမည့္ေနရာ ၊
သြားသည့္အေၾကာင္းအရာ၊ အတူသြားမည့္သူမ်ား ၊ မည္သူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္)

4
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Rewarding Employee of the Week
လုပ္သက္ရွည္ၾကာစြ
ကာ ာ လုပ္ငန္းအေပၚ ႏွစ္ျမွဳပ္
လုပ္ကိုင္ႏုိင္မႈကုိ အဓိပၸာယ္ျပည့၀
္ ျပီး အမွတ္တရ
ျဖစ္ေစေသာ ဆုလာဘ္ ျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
လုပ္သက္ရွည္ၾကာမႈသည္ Supreme ကုမၸဏီ၏ ၀န္
န္ထမ္းမ်ားအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳရန္

"လုပ္သက္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္

ေသာ့ခ်က္က်ေသာအခ်က္

၀န္ထမ္းမ်ားကို လုပ္သက္ရင့္

တန္ဖိုးထားေနပါသည္။

၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္

ကုမၸဏီအေပၚ

အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးျမွင့္ခံရမည္
ျဖစ္ပါသည္"

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး

၀န္
န္ထမ္းမ်ားကလည္း

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

တာ န္ခံမႈႏွင့္
တာ၀န္

၎သည္

ယင္းအခ်က္ကို
၀န္ထမ္း

သစၥာရွိစြာဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ

မ်ား၏
ကို

အသိအမွတ္ျပဳေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။
လုပ္သက္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လုပ္သက္ရင့္ ၀န္
န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ဥကၠ႒ႏွင့္
တြဖ
ဲ က္ဥကၠ႒ တုိ႔မွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ Certificate
ဂုဏ္ျပဳခ်ီ
ပဳ းျမွင့္ခံ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္သက္ရင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို
ထိုက္ထိုက္တန္တန္ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယခု Aug-Sept
Aug
2015 ၏ လုပ္သက္ဆုခ်ီးျမွင့္ခံရသူ (၇) ဦးတိတိ ကုိ Executive
Director Dr.Thae
Dr
Myat Soe မွ ဂုဏ္ျပဳ လက္ေဆာင္ ႏွင့္ Certificate မ်ား
ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

MYANMAR ECONOMIC REVIEW

5

MYANMAR KYAT WEAKENS AGAINST US
DOLLAR
Despite Myanmar hosting what is largely being billed as a credible
election, the Myanmar Kyat has continued to weaken against the US
Dollar. There were fears that the election could lead to currency volatility,
"The Kyat weakened
from 1277 MMK to
1284 MMK against the
USD on November 5,
according to a Central
Bank of Myanmar
notice. Reports say that
some agents were
offering 1290 MMK
against the USD this
week."

something that has not happened, but the Kyat has weakened due to the
general rising of the US Dollar on November 4 in response to the US
Federal Reserve chair’s indication of a possible interest rate hike next
month. The Kyat weakened from 1277 MMK to 1284 MMK against the
USD on November 5, according to a Central Bank of Myanmar notice.
Reports say that some agents were offering 1290 MMK against the USD
this week. The CBM’s recent notice that it would revoke licenses of
private sec-tor foreign exchanges is said to be unlikely to impact the
exchange rate. Around 10 percent of 600 foreign exchange licenses had
been returned to the CBM in the first week of November, prior to the
November 30 deadline, according to an official. The move was made as
part of attempts to control fluctuations of the Kyat, which has weakened
considerably against the USD over the past year.
Ref: Thuraswiss
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Current Myanmar News
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Post-election
election Myanmar expects FDI increase
The successful elections held on November 8 will likely lead to an increase in
Foreign Direct Investment (FDI), according to Maung Maung Lay, vice president
of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry
(UMFCCI). In an interview with The Nation,
Nation he said that the elections were a
One challenge facing

“win-win
win strategy” for all involved and that the country has the potential to catch

Myanmar’s new

up with its regional neighbours. He said that while
while the economic land
land-scape in

government is how it will

Myanmar had improved significantly since 2011, the successful hosting of the

balance the en-

elections – which attracted considerable international attention – would make

couragement of FDI and

companies more confident about investing. He said that while the regu
regula-tory

protect the country from a

framework in the country has also improved, bureaucracy remains an issue,

widening income gap that

adding that Myanmar should focus on further developing its manufacturing sec
sec-tor

he said could derail the

and encouraged foreign companies to form partnerships with local firms. One

democratic process.

challenge facing Myanmar’s new government is how it will balance the en
encouragement of FDI and protect the country from a widening income gap that he
said could derail the democratic process. Upon completion, the project is expected
to be the largest gas-fired
gas
facility in the region.

"The project aims to

increase the number of

ADB approves loan for Mandalay water
treatment project

households with uninter-

The Asian Development Bank has approved a US$ 60 million loan for the con
con-

rupted water supply from

struction of a new water treatment plant in Mandalay. The lender said the plant, as

19,000 to 124,000 in

well as the introduction of an
an education programme on environmental and health

Mandalay and is cited for

issues, is aimed at improving urban services and public health in the country. The

com-pletion in March

project aims to increase the number of households with uninter
uninter-rupted water

2023."

supply from 19,000 to 124,000 in Mandalay and is
is cited for com
com-pletion in March
2023. It will also receive funding from the European Union’s Asian Investment
Facility and the Urban Climate Change Resilience Trust Fund. Eri Honda,
principal urban development specialist for ADB in Southeast Asia, said th
that
Mandalay is a city with enormous potential as an economic centre and could act as
a link between India and China. ADB will also offer a US$ 100 million loan to
improve a section of the East-West
East West Economic Corridor in Mon State.

Currency Exchange Rate in Myanmar
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အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္းအေျပာင္းအလဲကဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။

TYPE TITLE HERE

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္၌

၎တို႔ဘာသာလုပ္ငန္းလုပ္

ေဆာင္ေနၾကသည္။

ျပင္ပတြင္
၎တို႔၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ျပင္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္

အခင္းအက်င္းျဖစ္ၿပီးအၿမဲတမ္းေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာမေမွ်ာ္လင့္ေသာသိသာထင္ရွားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္၍
လူအမ်ားသတိျပဳမိႏုိင္
မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းအခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွာတျဖည္းျဖည္းခ်င္းသာေျပာင္းလဲေနသျဖင့္
ကာလရွည္ၾကာစြာသတိမမူမိၾကဘဲရွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေျပာင္းလဲမႈအသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏုိင္ၿပီးစိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားေပၚထြက္လာႏုိင္ပါသည္။
လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးကိုအေပၚတြင္ က်န္၍ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခမ်ားမွာ

စားသုံးသူ၊

သုံးစြဲသူမ်ားဘက္မွ

လုိအပ္ခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္း၊

၎တို႔ကပိုမိုအသစ္အဆန္းျဖစ္ၿပီး၊

ပိုမိုေကာင္းမြန္

ေစ်းသက္သာေသာပစၥည္းမ်ဳိးကိုရွာေဖြလာလိမ့္မည္။


လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

"နည္းပညာအသစ္အဆန္းမ်ား

လာၿပီး

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

အသစ္အသစ္မ်ား



၀င္ေရာက္

ထုတ္ကုန္မ်ားကိုေစ်းသက္

အစည္းအသစ္အသစ္မ်ား

၀င္ေရာက္လာၿပီး

ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္လာမည္။

ထိုကိစၥကစက္မႈလုပ္ငန္းေလာ

လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ အစည္း

ထိုကိစၥကစက္မႈလုပ္ငန္းေလာကသို႔

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာထုတ္ကုန္မ်ားကိုေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္

ေပၚထြက္လာလိမ့္မည္။
ကသို႔

နည္းပညာအသစ္အဆန္းမ်ားေပၚထြက္လာလိမ့္မည္။

နည္းပညာအသစ္မ်ားေပၚထြက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အလုပ္သမားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကလည္း
လိုက္ေလ်ာညီစြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာရန္ လိုအပ္မည္။



လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္လည္ပတ္မႈေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ဥပေဒအသစ္မ်ားျပ႒ာန္းေပးရန္
လိုအပ္လာမည္။

သက္သာသာ ျဖင့္ ထုတ္လုပ္

ဥပမာအနည္းဆုံးလုပ္ခေၾကးေငြ

အလုပ္ခ်ိန္နာရီကန္႔သတ္ခ်က္

ေရာင္းခ် ႏုိင္လာမည္ "

သတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္

သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊
အလုပ္ခြင္

က်န္းမာေရးႏွင့္

အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ား။


အစဥ္အလာသမားရိုးက်

ကုန္ၾကမ္းႏွင့္

အစိတ္အပိုင္းပစၥည္းမ်ားရရွိႏုိင္သည့္

အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္ အားထားမႈ ေလ်ာ့သြားျခင္း။


ကုန္ၾကမ္း/အစိတ္အပိုင္းစသည့္ရရွႏ
ိ ိုင္သည့္ ပင္ရင္းေနရာသစ္မ်ားေပၚထြက္လာႏုိင္ျခင္း။



ဘဏ္မ်ားႏွင့္

အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္

ကိစၥစိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာ ျခင္း။


လုပ္ငန္းမ်ားေပၚတြင္ ဖိအားေပးမည့္ အုပ္စုမ်ားကလႈပ္ရွာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ ကိစၥစတင္
စိတ္အားထက္သန္လာ ၾကမည္ျဖစ္ျခင္း။



စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကအသစ္အဆန္းမ်ားအစားထိုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရည္
က်ဆင္းရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း တို႔ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
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Chicken soup for soul (ႏွလုံးသားအဟာရ)
၁၉၅၇

ခုႏွစ္

ကယ္လီဖိုးနီးယားတြင္

ဆယ္ႏွစ္ရြယ္

ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တစ္ခု ခ်သည္။
အဲသည္အခ်ိန္က အေမရိကန္ ေၾကးစားေဘာလုံး (ရပ္ဂဘီေဘာ) ေလာကတြင္ ဂ်င္(မ)
ဘေရာင္းသည္

အေက်ာ္ၾကားဆုံး

ပိန္တာရိုးေကာင္ေလးက

ေနာက္တန္းအလယ္လူ

သူ႔ေအာ္တိုလက္မွတ္

သည္ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္

ျဖစ္သည္။

လိုခ်င္

ေကာင္ေလးမွာ

သည္။
ေက်ာ္လႊားရမည္

အခက္အခဲတခ်ဳိ႕ရွိေန သည္။
သူသည္ လူမဲဆင္းရဲသားရပ္ကြက္တြင္ ႀကီးျပင္းရသူ ျဖစ္သည္။ သူ႔ချမာ ဘယ္တုန္းကမွ
၀၀လင္လင္

မစားရ။

အာဟာရ

အရိုးေပၚအေရတင္သည့္

ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္

သူ႔ေျခေထာက္

အရိုးေပ်ာ့ေရာဂါရေနသည္။

ခြင္ခြင္ေလးကို

သံမဏိထိန္းတံမ်ားျဖင့္

က်ားကန္ေပးထားရသည္။ ေလာေလာဆယ္လည္း ပိုက္ဆံမရွိသျဖင့္ ေဘာပြ၀
ဲ င္ၾကည့္ ရန္
လက္မွတ္မ၀ယ္ႏိုင္။

“ကၽြန္ေတာ္

တစ္ေန႔က်ရင္

မစၥတာဘေရာင္းတင္ထားတဲ့

စံခ်ိန္ေတြအားလုံးကို ခ်ဳိးမယ္ဗ်”

သူက ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေၾကျငာသည္။
ဘေရာင္း

ၿဖံဳသြားသည္။

“သားနာမည္ ဘယ္လိုေခၚလဲက”ြ
သူ ေမးလိုက္မိသည္"

ထို႔ေၾကာင့္

ျပန္တက္လာသည့္အခ်ိန္ေတြ႕ဆုံရန္

ဂ်င္(မ)ဘေရာင္း
အ၀တ္

လဲခန္းနားက

ကစားၿပီး၍
စိတ္ရွည္လက္ရွည္

ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရသည္။
ဂ်င္(မ)ဘေရာင္းႏွင့္ေတြ႕ေတာ့ ေအာ္တိုေရးေပးရန္ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေတာင္းခံသည္။
ဘေရာင္းလက္မွတ္ ထိုးေနသည့္အခ်ိန္ ေကာင္ေလးက ေျပာျပသည္။
“မစၥတာဘေရာင္း…
စံခ်ိန္ေတြအားလုံး

ခင္ဗ်ားပုံကို
ခင္ဗ်ားခ်ဳိးထား

ကၽြန္ေတာ့္အခန္းနံရံမွာ
တာ

ခ်ိတ္ထားတယ္ဗ်၊

ကၽြန္ေတာ္သိတယ္၊

ခင္ဗ်ားက

ကၽြန္ေတာ္ၾကည္ညိဳေလးစားဆုံး ပုဂၢိဳလ္ဗ်”
ဘေရာင္းၿပံဳး၍နားေထာင္ၿပီး

သြားရန္ျပင္သည္။

သို႔ေသာ္

ေကာင္ေလးက

မၿပီးေသး။

“ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေန႔က်ရင္ မစၥတာဘေရာင္းတင္ထားတဲ့ စံခ်ိန္ေတြအားလုံးကို ခ်ဳိးမယ္ဗ်”
သူက ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေၾကျငာသည္။
ဘေရာင္း ၿဖံဳသြားသည္။ “သားနာမည္ ဘယ္လိုေခၚလဲကြ” သူ ေမးလိုက္မိသည္။
“အိုရင္သယ္ဂ်ိမ္း(စ)ပါ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ အိုေဂ်လို႔ အတိုေကာက္ ေခၚၾကပါတယ္”
ေကာင္ေလးက ျပန္ ေျဖသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ

အိုေဂ်ဆင္မဆင္

ဆိုေသာ

ထိုအရုိးေပ်ာ့ႏွင့္

ေကာင္ေလးသည္

ထူးခၽြန္ထင္ရွားေသာ ေဘာလုံး သမားတစ္ဦး တကယ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာေၾကာင့္
ေဘာလုံးေလာကမွ ေစာစီးစြာ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရ သည့္ အခ်ိန္၌ ဂ်င္(မ)ဘေရာင္းတင္ခဲ့သည့္
စံခ်ိန္မ်ားအနက္ သုံးခုမွအပ က်န္အားလုံးကို သူခ်ဳိးႏုိင္ခဲ့သည္။
လူတစ္ေယာက္ကို ထက္သန္တက္ၾကြေအာင္ ႏႈိးဆြေပးသည့္ေနရာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္
ခ်မွတ္ျခင္းေလာက္ အင္အားျပင္းေသာအရာ မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့…
္ .
ပန္းတိုင္ ခိုင္ခိုငခ
္ ်ပါ။ ၿပီးလွ်င္ အဲသည္အတိုင္း တကယ္ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေအာင္ပါ။
[Ref: Dan Clark ၏ Make It Come True] (ဆရာေဖျမင့္ဘာသာျပန္သည္)

