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Social Visit ျဖင့္ စင္ကာပူန ိုင္ငံသ ို႔ လူငယ္ ္ာ်ား လာေရာက ္အလိုပ္ရရာေဖြျခင္်ား အၾကံျပဳ သံို်ားသပ္ခ္က္ ္ာ်ား။ 

စင္ကာပူနို င္ငံဟာ သူတ ို႔ စင္ကာပူန ိုင္ငံသာ်ားေတြအတြက္ အလိုပ္အက ိုင္ေနရာ ရာအဓ က 
စဥ္်ားစာ်ားၾကပါတယ္။စင္ကာပူန ိုင္ငံရဲ႕ Ministry of Manpower – MOM (စင္ကာပူ အလိုပ္သ ာ်ား ဝန္ၾက ်ားဌာန)  
ေၾကညာထာ်ားသည္ ရာ အလိုပ္ရရင္ေတြက ကၽြ ္်ားက္င္လိုပ္သာ်ား အလိုပ္လစ္လပ္ ေနရာအတြက္ 
အလိုပ္ေခၚ ယ္  ္ိုရင္ ႏ ိုင္ငံျခာ်ားသာ်ား အလိုပ္သ ာ်ားက ို  ခန္႔ခင္ ရာ စင္ကာပူ ႏ ိုင္ငံသာ်ားေတြက ို အရင္ 
စဥ္်ားစာ်ားေပ်ားဖ ို႔အတြက္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလိုပ္ လစ္လပ္ေနရာ လ ိုအပ္တာ တကယ္ ဟိုတ္ ဟိုတ္ 
သက္ေသျပႏ ိုင္ရ ယ္။အ္င့္ျ င့္ ရာထူ်ားေနရာ  န္ေနဂ္ာ ရာထူ်ားေတြ အတြက္ အလိုပ္ေခၚ ယ္  ္ိုရင္  jobsbank 
၀က္္္္ ိုက္ ရာ  အနည္်ား္ံို်ား ၁၄ ရက္ အလိုပ္ေခၚစာ အရင္္ံို်ားထည့္ရ ယ္။ အဒဲ ္ ိုက္ဟာ စင္ကာပူ 
ႏ ိုင္ငံသာ်ားေတြအတြက္ သ ်ားသန္႔ အလိုပ္ရရာဖ ို႔ လိုပ္ေပ်ားထာ်ားတ့ဲ ၀က္္္္ ိုက္ျဖစ္တယ္။ အဒဲ  ရာ ထည့္ၿပ ်ား ၁၄ 
ရက္ေက္ာ္လ ို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ စင္ကာပူႏ ိုင္ငံသာ်ား  ရ္ူ်ား  ္ိုတာ ေသခ္ာေတာ့ ရ အ ်ားပ  (Employment Pass) လ ို႔ 
ေခၚတဲ့ ႏ ိုင္ငံျခာ်ားသာ်ားေတြက ို အလိုပ္ေခၚခြင့္ရရ  ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပ ဲ့ အဲဒ  ၁၄ ရက္အတြင္်ား ရာ 
စင္ကာပူႏ ိုင္ငံသာ်ားက ို ္ာလ ို႔  ရတာလဲ၊ ္ယ္ႏရေယာက္နဲ႔ အင္တာဗ္ ်ား ေတြ႕ခဲ့လ၊ဲ အင္တာဗ္ ်ားေခၚၿပ ်ား ္ာလ ို႔ 
ခန္႔ဖ ို႔ အ္င္ ေျပတာလဲ စတဲ့ ေ ်ားခြန္်ားေတြက ို MOM ေ ်ားလာခဲ့ရင္ ခ ိုင္လံိုတ့ဲ တ တ က္က္ အေျဖေပ်ားၾကရတယ္။  
စင္ကာပူ ႏ ိုင္ငံသာ်ားေတြကလည္်ား ရာထူ်ားျ င့္ျ င့္ ေနရာ ရာတာ၀န္ယူႏ ိုင္ၾကပါတယ္။အလိုပ္ခန္႔လ ိုက္ျပန္ 
ထြက္သြာ်ားလ ိုက္ သံသရာလည္ျပ ်ား သူတ ို႔ ႏ ိုင္ငံသာ်ားေတြ အလိုပ္ရဖ ို႔အတြက္ အဲဒ လ ိုေတြ ဖ အာ်ားေပ်ားေနတာ  ို႔ 
အလိုပ္ရရင္ေတြ္ က္ကလည္်ား  ျဖစ္ ေန ခန္႔ႏ ိုင္ေအာင္ ိက ဳ်ားစာ်ားၾကရပါတယ္။ ဒါေပ ဲ့ ျပႆနာက 
သူတ ို႔က ိုယ္တ ိုင္က စြဲစြဲၿ ဲၿ ဲ  လိုပ္ခ္င္ၾကတာပါ။ ခန္႔လို က္ၿပ ်ား အလိုပ္စ၀င္ၿပ ်ား တစ္လ  ၾကာခင္ ပင္ပန္်ားလ ို႔၊ 
အလိုပ္ခ္ န္ ္ာ်ားလ ို႔၊ အခ္ န္ပ ို  ္င္်ားႏ ိုင္လို ႔စတဲ့ အေၾကာင္်ားျပခ္က္ေတြနဲ႔ ထြက္သြာ်ားၾက၊ အသစ္ထပ္ရရာရ၊ 
ခဏလိုပ္လ ိုက္ၾက၊ ထြက္သြာ်ားၾကနဲ႔ သံသရာ လည္ေနျပ ်ား  အခို ေနာက္ပ ိုင္်ား သတင္်ားစာ ရာ အလိုပ္ေခၚစာ ေတြ႕လ ို႔ 
လရ ္်ားစံိုစ ္်ားရင္ေတာင္ တစ္ပတ္က ို ၅ ရက္ပ ဲလိုပ္ခ္င္တာ၊ ေနရာက ေ၀်ားလ ို႔ သူတ ို႔အ  ္နဲ႔ န ်ားတဲ့ေနရာနာ်ား ရာ 
 ရရ ္ူ်ားလာ်ား၊ အလိုပ္ခ္ န္က ို ညႇ လ ို႔ရ လာ်ား ္ ိုတာ ္ ဳ်ားေတြပါ ေ ်ားတတ္ၾကတယ္။ ႏ ိုင္ငံျခာ်ားသာ်ားေတြက္ေတာ့ သ ပ္ၿပ ်ား 
ေရြ်ားေနလ ို႔ ရ္ဲ အလိုပ္ရရင္ေတာင္ ေက္်ားဇူ်ားတင္ ္ံို်ား ျဖစ္ေနတာ  ို႔ ္ာ ရသ ပ္ၿပ ်ား  ေျပာၾကရရာပါ္ူ်ား။ 
အလိုပ္လိုပ္ဖ ို႔ လာတာပဲ လိုပ္ရ ရာေပါ့္ ိုၿပ ်ား သ  ္်ားက္ံဳ်ားလိုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလိုပ္ရရင္ေတြအေနနဲ႔လည္်ား 
ကို ယ့္အတြက္ ခ ိုင္်ားလ ို႔ ေကာင္်ား ယ့္သူ န င္ငံျခာ်ားသာ်ား က ို သာ ပ ိုလ ိုခ္င္ၾက ပါတယ္။  

ဒါေပ ယ့္လည္်ား MOM က န ိုင္ငံျခာ်ားသာ်ားအလိုပ္သ ာ်ားေခၚယူခြင့္ ေတြက ို တင္်ားက္ပ္ေနျပ ်ား ေတာ္ေတာ္ေလ်ား 
စစ္ေ္်ားေနတာေၾကာင့္ Employer ေတြ အေနနဲ႕ န ိုင္ငံျခာ်ားသာ်ား အလိုပ္သ ာ်ားေခၚယူခြင့္ (Spass) Quota ေတြက ို 
လည္်ား စည္်ားက္ပ္ခံထာ်ားရပါတယ္။ စင္ကာပူ ရာ အ္င့္ျ င့္ ရာထူ်ားေနရာေတြက ို စင္ကာပူ ႏ ိုင္ငံသာ်ားေတြအတြက္ 
ျဖစ္ေစခ္င္သလ ို ရရ ၿပ ်ားသာ်ား လူေတြက ိုလည္်ား သူတ ို႔အတြက္ အက္ ဳ်ား ရရ ႏ ိုင္ ယ့္ လူေတြေလာက္ပ ဲခ္န္ထာ်ားခ္င္ၿပ ်ား 
က္န္တ့ဲ လူေတြက ို ေလရ္ာ့ခ္င္ေနၾကတယ္။ အသစ္္ ိုရင္ေတာ့ လာက ို  လာေစခ္င္ေတာ့တ့ဲ သေ္ာပါ။ 
လာ ယ္္ ိုရင္လည္်ား သူတ ို႔  လိုပ္ခ္င္တဲ့ အလိုပ္ေတြက ို လိုပ္ေပ်ားႏ ိုင္ ယ့္ လူေတြေလာက္က ိုသာ 
လက္ခံခ္င္ေတာ့တာေပါ့။  
ဒါေပ ယ့္လည္်ားလက္ ခံလ ို႔ ရတ့ဲအေျခအေန ရာ စစ္စစ္စ စ ေလ်ား လက္ခံေနတယ္ပ ဲ  ္ိုရ ရာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္  ို႔လ ို 
လူသစ္ေတြအတြက္ အလိုပ္ရရာရအလြန္ခက္ခဲေနတ့ဲ အခိုလ ိုအခ္ န္အခါ ္ ဳ်ား ရာ Spass EP Working Permit 
ေတြကလည္်ား Approved ျဖစ္ေနၾကတာပါပ။ဲ္ယ္လ ို အလိုပ္ ္ ဳ်ားေတြက ေခၚယူတာ  ္ာ်ားသလဲ ္ ိုတာက ို  
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ေလ့လာျပ ်ား     ရဲ႕ ဝါသနာ အသက္ေ ြ်ားဝ ္်ားေက္ာင္်ားနဲ႕ က ိုက္ည ကာ ေရြ်ားခ္ယ္ေလရ္ာက္ထာ်ားၾကရပါ ယ္။ 
စင္ကာပူ ရာ အလိုပ္ရ PASS APROVED ျဖစ္ဖ ို႔ ္ာေတြ ၾက ဳတင္ ျပင္္င္ထာ်ားရ လဲ္  ိုတာက ို ေသခ္ာစြာ 
သ နာ်ားလည္ထာ်ားျပ ်ား  လာခင္ကတည္်ားက ၾက ဳျပင္ထာ်ားဖ ို႔လ ိုပါတယ္။ ဒါ ရလည္်ား သူတ ို႔ စစ္ခ္တဲ့ ဇကာခြက္ ထ ဲပါဝင္ 
 ရာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  
 

န ိုင္ငံကူ်ား လက္ ရတ္ ္(Passport) ေလရ္ာက္ထာ်ားျခင္်ား 

ႏ ိုင္ငံရပ္ျခာ်ားသြာ်ား တဲ့အခါ Immigration လူဝင္ ႈၾက ်ားၾကပ္ေရ်ား က ိုျဖတ္ျပ ်ား န ိုင္ငတံစ္န င္ငံနဲ တစ္န ိုင္ငံ ကူ်ားလူ်ားဖ ို႔ 
န ိုင္ငံကူ်ားလက္ ရတ္ (Passport) လ ိုအပ္ ရာျဖစ္ျပ ်ား ေအာက္ပါစာရြက္စာတ ္်ား ္ာ်ားျဖင့္ ရန္ကင္်ားျ  ဳ႕နယ္ Passport 
ရံို်ား ရာ လူက ိုယ္တ ိုင္သြာ်ား ေရာက္ျပဳလိုပ္ၾကရ ရာပဲျဖစ္ပါတယ္။  
၁။ အ  ္ေထာင္စိုဇယာ်ား  -    ူရင္်ား+   တ   ၂ စံို 
၂။  ရတ္ပံိုတင္  န ိုင္ငံသာ်ားစ စစ္ေရ်ား ကတ္ျပာ်ား   -     ူရင္်ား +   တ   ၂ စံို 
ပထ ဥ ်ားစြာ လ.ဝ.က ဌာန ရာ     ရဲ႕ သန္်ားေခါင္စာရင်္ား  ူရင္်ား နရင့္   တ  တစ္စံို၊  ရတ္ပံိုတင္ ူရင္်ားႏရင့္   တ   
တစ္စံိုေပ်ားျပ ်ား အစစ္ေ္်ားခံပါ။ အရာရရ  ရ  ူရင္်ားေတြ အျပင္  ခ္လန္စာရြက္ ျဖတ္ပ ိုင္်ားေလ်ား တစ္ခို အပါအဝင္ 
ျပန္ေပ်ားပါလ  ့္  ယ္။  
က ိုယ္တ ိုင္ေရ်ား ထ န္်ားသ  ္်ားပံိုစံ ေဖာင ္က ိုေတာ့ လ.ဝ.က ဌာနေရရ႔ ရ ထိုတ္ယူျပ ်ား ျဖည့္စြက္ပါ။ ေငြစာရင္်ားဌာနသ ို႔ သြာ်ား 
ေငြႏရစ္ေသာင္်ားငါ်ားေထာငသ္ြင္်ားပါ။ ထ ို္ဏ္ခ္လန္ႏရင့္အတူ ဓာတ္ပံိုရ ိုက္ဖ ို႔ လူအ ္ာ်ားတန္်ားစ ေနၾကေသာ 
ေကာင္တာအသ ်ားသ ်ားတြင္ဝင္ေရာက္တန္်ားစ ပါ လူနည္်ားေသာေနရာတြင္သာစ ပါ။ က ိုယ့္အလရည့္ေရာက္လာရင္ 
 ရတ္ပံိုတင္ ူရင္်ား၊ ္ဏ္ခ္လန္၊ျဖည့္စြက္ထာ်ားေသာ က ိုယ္တ ိုင္ေရ်ား ထ န္်ားသ  ္်ားပံိုစံေဖာင္၊ သန္်ားေခါင္စာရင္်ား   တ   
တစ္ေစာင္၊  ရတ္ပံိုတင္  တ  တစ္ေစာင္ ေပ်ားကာေငြက္ပ္ႏရစ္ေထာင္သြင္်ားျပ ်ား ဓာတ္ပံိုအရ ိုက္ခ ံ လက္ေဗြႏရ ပ္ 
လက္ ရတ္ထ ို်ား ျပ ်ားရင္ စလစ ္စာရြက္ကေလ်ား ထိုတ္ေပ်ား တာက ို လက္ခံရယူျပ ်ားရင္ အာ်ားလံို်ားျပ ်ား္ံို်ား သြာ်ားပါျပ ။ ၁၀ 
ရက္ခန္႔အၾကာတြင ္ပထ ထပ္ passport ထိုတ္ေပ်ားေရ်ားဌာန  ရာ  စလစ္ေလ်ားျပျပ ်ားထိုတ္ယူန ိုင္ပါျပ ။ General 
Passport တစ္ခိုက ို စတင္ထိုတ္ေပ်ားသည့္ရက္စြဲ (Issued Date)  ရ ကိုန္္ံို်ားရက္စြဲ (Expiry Date) အထ  
ငါ်ားႏရစ္သက္တ ္်ား အသံို်ားျပဳန ိုင္ ရာျဖစ္ျပ ်ား သက္တ ္်ားကိုန္္ံို်ားတ့ဲအခါ ရာေတာ့  
သက္တ ္်ားတ ို်ားအ္င့္ေတြက ိုျဖတ္ေက္ာ္ျပ ်ား သက္တ ္်ားတ ို်ားၾကရ ရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
ပြစဲာ်ားနဲ႕လိုပ္တ့ဲအခါ ရာလည္်ား လူက ိုယ္တ ိုိုင္လ ိုက္ရတာျဖစ္္လ ို႔ ကိုန္က္စရ တ္ ပ ိုနို င္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္     ္ာသာ 
လြယ္ကူအကိုန္အက္သက္သာစြာ လိုပ္န ိုင္ရန္ၾက ဳ်ားပ ္်ားသင့္ပါတယ္။ 
 
Passport သက္တ ္်ားက ို သတ ျပဳပါ။ 
အနည္်ား္ံို်ား ၁ နရစ္ခြခဲန္႔ သက္တ ္်ား က္န္ ရ စင္ကာပူ ရာ Work Pass ေလရ္ာက္ေပ်ားလို ႔ရ ရာ ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ 
သက္တ ္်ားအနည္်ားငယ္သာ က္န္ေတာ့တဲ့ သူေတြအေနနဲ႕ တစ္ခါတည္်ား သက္တ ္်ားတ ို်ားလာဖ ို႔ လ ိုပါတယ္။  
 ရတ္ရန္။   ။    က ိုယ္တ ိုင္ေရ်ား ေလ္ရာက္လႊာ ေဖာင္ေတြက ို ျဖည့္တဲံအခါ ရာ အ ရာ်ား ပါဖ ို႔ အထူ်ားသတ ျပဳပါ။ 
    နာ ည္ ေ ြ်ားသကၠရာဇစ္တဲ ့personal detail ေတြက ို  ရန္ေအာင္ ေသခ္ာစစ္ေ္်ားပါ။ Passport 
ထိုတ္ယူတ့ဲအခါ ရာလည္်ား နာ ည္ ေ ြ်ားသကၠရာဇ္ ေသခ္ာ ရန္  ရန္စစ္ေ္်ားျပ ်ား ရ လက္ခံရယူၾကပါရန္။ လံို်ားဝ 
 ရာ်ားယြင္်ား ႈ  ရရ ပါေစနရင့္။ 
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အဂၤလ ပ္္ာသာျပန္ (Notarial Translation) ျပဳလိုပ္ျခင္်ား  

န ိုင္ငံရပ္ျခာ်ားသြာ်ား ည့္သူေတြဟာ  

္ြဲ႕လက္ ရတ္  
ေအာင္လက္ ရတ္ ္ာ်ား 
္ယ္တန္်ားေအာင္လက္ ရတ ္
သန္်ားေခါင္စာရင္်ား 
ေ ြ်ားစာရင္်ား 
 ရတ္ပံိုတင္ န ိုင္ငံသာ်ားစ စစ္ေရ်ား ကဒ္ျပာ်ား  
လက္ထပ္စာခ္ဳပ္ 
က္ ္်ားက္ န္လႊာ  
ယာဥ္ေ ာင္်ားလ ိုင္စင္  
အစရရ သည္ ္ာ်ားက ို န ိုျတ  အဂၤလ ပ္္ာသာျပန္ ျပဳလိုပ္ေလ့ရရ ျကပါတယ္။ 

ထ ိုသ ို႔ျပဳလိုပ္ရာတြင္ လိုပ္ေ္ာင္ရ ည့္အ္င့္္င့္ ္ာ်ားက ို လြယ္ကူေခ္ာေ ြ႕စြာအခက္အခကဲင္်ားကင္်ား 
လိုပ္ေ္ာင္န ိုင္ရန္ အေသ်ားစ တ္ထပ္ ံ တင္ျပေပ်ားပါ ယ္။  

ပထ ဥ ်ားစြာ န ိုျတ  ျပန္လ ိုေသာ document က ို ရန္ကိုန္ျ  ဳ႕ ပန္်ား  ္ို်ားတန္်ားလ ္်ား ႏရင့္ ကိုန္သည္လ ္်ား ေထာင့္တြင္ 
ရရ ေသာ လ ္်ားေ္်ားရရ  notary အဂၤလ ပ္္ာသာ ျပန္္ ိုင္ငယ္ ္ာ်ား ္ာသာ ျပန္္ ိုင္ျက ်ား ္ာ်ားတြင္  ူရင္်ား ျပ၍ 
တစ္ေစာင္လ္ရင္ ၂၀၀၀က္ပ္ ရ ၂၅၀၀က္ပ္အတြင္်ားက္သင့္ေလ့ရရ ျပ ်ား အလြယ္ တကူ ျပန္္ ိုန ိုင္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံို 
ကပ္လ္ရင္လည္်ား ပ ိုေကာင္်ားပါသည္။ ၁၅  နစ္ ရ နာရ  ဝက္ ၄၅   နစ္အတြင္်ား တစ္ပါတည္်ားေစာင့္ယူန ိုင္ပါတယ္။ 

 ူရင္်ားႏရင့္ တ ိုက္  ္ိုင္ ၍ နာ ည္  ရန္ ရန္ အျခာ်ားေသာ အေျကာင္်ားအရာ ျဖည့္စြက္ခ္က္ ္ာ်ား အဂၤလ ပ္ 
စာလံို်ားေပါင္်ား ရန္  ရန္ ေရရ႕ေနလက္ ရတ္ႏရင့္ တံ္ ပ္တံို်ားပါ ပါ စစ္ေ္်ားျကည့္ရပါ ယ္။ 
ျ န ္ာစ့ ်ားပြာ်ားေရ်ား ္ဏခ္ြ ဲ(၅)  
ထ ို႔ေနာက္ ထပ္္င့္ေထာက္ခံ ႈျပဳေပ်ားေသာ M.O.F.A တံ  ္ပ္တံို်ား ထိုရန္ ရန္ကိုန္ျ  ဳ႔ လသာလ ္်ားႏရင့္ 
က ္်ားနာ်ားလ ္်ားေထာင့္ ျ န္ ာ့စ ်ားပြာ်ားေရ်ား္ဏ္ခြ ဲ(၅) တြင္      န ိုျတ  ္ာသာ ျပန္ထာ်ားေသာ document ရဲ႕   တ   
တစ္ေစာင္ ေပ်ားရျပ ်ား န ိုျတ  တစ္ေစာင္ လ္ရင္ ၅၀၀က္ပ္ form ဖ ို်ား ၃၀၀က္ပ္ ျဖင့္ ေငြ အနည္်ားငယ္ ေပ်ား သြင္်ားရပါ ယ္။ 
ေငြသြင္်ားျပ ်ားေျကာင္်ား ေျပစာေပ်ားပါလ  ့္ ယ္။ ေခတ ေစာင့္္ ိုင္်ားရ ရာ ျဖစ္ျပ ်ား ထ ို႔ေနာက္ M.O.F.A ရံို်ားက ို ္က္လက္ 
ခ္ တက္ျကရပါ ယ္။ 
Ministry of Foreign Affair (M.O.F.A)  
န ိုင္ငံျခာ်ားေရ်ားဝန္ျက ်ားဌာန သည္ ရန္ကိုန္ျ  ဳ႔ ျပည္လ ္်ား ျက ်ား ေတာ္ဝင္စင္တာအန ်ား သံတ န္ လ ္်ားအတြင္်ား တည္ရရ ျပ ်ား 
အ ္ာ်ားျပည္ သူရံို်ားပ တ္ ရက္ ္ာ်ား လျပည့္ေန႔ႏရင့္အခါျက ်ားရက္ျက ်ား ္ာ်ား ရ အပ  
တနလာၤေန႔ ရ ေသာျကာေန႔အထ  နံနက္ ၉နာရ   ရ ညေန ၃နာရ  အထ  ဖြင့္လရစ္ေပ်ားထာ်ားျပ ်ား 
လိုပ္ငန္်ားေ္ာင္ရြက္ေပ်ားခ္ န္ ရာ နံနက္ ၉နာရ  ရ ေန႔လည္ ၁၂ နာရ  အတြင္်ား ျဖစ္ျပ ်ားေန႔လည္ ၁၂နာရ  ရ ၁နာရ  
အတြင္်ားသည္ ထ င္်ားစာ်ားနာ်ားခ္ န္ ျဖစ္၍ ေန႔လည္ ၁နာရ   ရ ၃နာရ  အထ  လိုပ္ငန္်ားျပန္လည္ေ္ာင္ရြက္ေပ်ားပါတယ္။ 
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M.O.F.A ရံို်ား သ ို႔ ယူေ္ာင္သြာ်ားရ ည့္အေရ်ားျက ်ား စာရြက္စာတ ္်ား ္ာ်ား  

၁။ န ိုျတ  ္ာသာျပန္္ ိုထာ်ားသည့္ စာရြက္စာတ ္်ား  ူရင္်ားႏရင့္   တ   
၂။ န ိုျတ ျပဳလိုပ္လ ိုေသာ စာရြက္ စာတ ္်ား ၏  ူရင္်ားႏရင့္   တ   
၃။ ႏ ိုျတ  တစ္ေစာင္လ္ရင္ က္ပ္ငါ်ားရာႏရ့ႈန္်ားျဖင့္ န ိုင္ငံျခာ်ားေရ်ား ဝန္ျက ်ားဌာန ၏ ေငြ စာရင္်ားသ ို႔ ေပ်ားသြင္်ားထာ်ားသည့္ 
္ဏ္ခ္လံ  ူရင္်ား 
၄။ န ိုင္ငံသာ်ား စ စစ္ေရ်ားကဒျ္ပာ်ား  ူရင္်ား 
၅။ အ  ္ေထာင္စိုစာရင္်ား  ရူင္်ား 
၆။ တကၠသ ိုလ္ဝင္တန္်ား ေအာင္လက္ ရတ္ ူရင္်ားႏရင့္  တ    တ ို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

္ ိုလ ိုသည္ ရာ     သည္ ္ြဲ႕လက္ ရတ္ တစ္ခိုက ို န ိုျတ ျပန္ M.O.F.A ထိုလ ိုသည္္ ိုပါစ ို႔။ အဂၤလ ပ္ န ိုျတ  
္ာသာျပန္ထာ်ားေသာ ေရရ႕ေနတံ  ္ပ္တံို်ားပါ စာရြက္ ( န ိုျတ  ္ ိုင္တြင္ျပဳလိုပ္ထာ်ားေသာ စာရြက္)  ူရင္်ားႏရင့္   တ   
တစ္ေစာင္ ။ ထ ို္ြဲ႕လက္ ရတ္  ူရင္်ား ႏရင့္   တ   တစ္ေစာင္ ။ ္ဏ္ခ္လံ  ူရင္်ား ။ 
န ိုင္ငံသာ်ားစ စစ္ေရ်ားကဒ္ျပာ်ား( ရတ္ပံိုတင္)  ူရင္်ားႏရင့္  တ   တစ္ေစာင္။ အ  ္ေထာငစ္ိုစာရင္်ား( သန္ေခါင္်ားစာရင်္ား)  ူရင္်ား 
ႏရင့္   တ   တစ္ေစာင္ (လ ိုရ ယ္ရ) ႏရင့့္ တကၠသ ိုလ္ဝင္တန္်ား ေအာင္လက္ ရတ္ ူရင္်ား 
တ ို႔က ိုတပါတည္်ားယူေ္ာင္လာျကရပါ ယ္။ လ ိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတ ္်ားျပည့္စံိုလ္ရင္ 
ေန႔ခ္င္်ားျပ ်္ားေ္ာင္ရြက္ေပ်ားပါတယ္။ 

 ရတ္ရန္။ ။  

န ိုျတ  တစ္ေစာင္ထက္ ပ ို၍ ္ာသာျပန္ ျပဳလိုပ္န ိုင္ပါေျကာင္်ား။  
ေျခာက္လအတြင္်ား ေရရ႕ေန တံ္ ပ္တံို်ားျဖင့္ေထာက္ခံ ႈျပဳထာ်ားေသာ န ိုျတ  က ိုသာ န ိုင္ငံျခာ်ားေရ်ားဝန္ျက ်ားဌာန ရ 
ထပ္္င့္ေထာက္ခံေပ်ားပါေၾကာင္်ား။ 
ေျခာက္လေက္ာ္ေနေသာ န ိုျတ  ္ာ်ားက ို MOFA  ရ တံို်ားထို ေထာက္ခံ၍ ေပ်ား ည္  ဟိုတ္ပါ။ ထ ို႔ေျကာင့္ 
န ိုျတ ျပဳလိုပ္ျပ ်ား ျပ ်ား ခ္င္်ား ေျခာက္လအတြင္်ား MOFA ထိုန ိုင္ရန္ ျက ဳ်ားပ ္်ားရပါ ည္။  
္ဏ္ခြဲ ၅ တြင္ေပ်ားသြင္်ားထာ်ားေသာ ေငြသြင္်ားျပ ်ားေျကာင္်ားခ္လံ  ရာ တစ္လ သာ သက္တ ္်ားရရ ပါသျဖင့္ ္ဏ္တြင္ 
ေငြသြင္်ားျပ ်ားျပ ်ားခ္င္်ား MOFA ရံို်ားသ ို႔ ထ ို႔တစ္လအတြင္်ား အျ န္္ံို်ား္က္လိုပ္ရပါ ည္။  
MOFA ရံို်ားတြင္ စစ္ေ္်ားခ ေငြ က္ပ္ ေထာင္ဂဏန္်ား ္ရေပ်ားရ ည္ျဖစ္ျပ ်ား စစ္ ရန္ေသာ စာရြက္စာတ ္်ား ္ာ်ား သာ 
ယူေ္ာင္သြာ်ားသင့္ပါသည္။ အျငင္်ားပြာ်ားစရာ ္ာ်ားျဖစ္ လာေစရန္ ဂရိုျပဳရပါ ည္။  
န ိုျတ တြင္ နာ ည္ စာ်ားလံို်ားေပါင္်ား  ရတ္ပံိုတင္နံပါတ္ ေန႔စြ ဲအသ ်ားသ ်ား ္ာ်ားက ို စနစ္တက္ေသခ္ာစြာ စစ္ေ္်ားျပ ်ား ရ 
တင္ျပျကပါရန္ ထပ္ေလာင္်ားသတ ေပ်ားလ ိုက္ပါတယ္။  
    အလရည့္တိုန္်ားကလည္်ား ေ ်ားျ န္စူ်ားစ ္်ားျပ ်ား ျက ို်ားစာ်ား လိုပ္ေ္ာင္ရပါေျကာင္်ားႏရင့္ စာရြက္စာတ ္်ား ျပည့္စံို ႈ ႏရင့္ 
လ ပ္စာ ရရာေဖြ ရ ႈ ္ာ်ားေျကာင့္ အခ္ န္ အခက္အခဲ ႏရင့္ရင္္ ိုင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ လ ိုအပ္ေနသူ ္ာ်ား အဖ ို႔  
အခက္အခဲကင္်ားစြာအခ္ န္ ခ္ံဳ႕ ေ္ာင္ရြက္န ိုင္ၾကပါျပ ။ 
 
 
 



Johnny Arkar Myanmar Engineers in Singapore Facebook Group  

 
 
 
(White card) Embarkation/Disembarkation Card ျဖည့္ပံို ျဖည့္နည္်ား 

 

 
Passport ၊ ေလယာဥ္ လက္ ရတ္ နဲ႔ ျဖည့္ထာ်ားေသာ White Card တို ႔ကို  က ိုင္ေ္ာင္ထာ်ားျပ ်ား Singapore 
Immigration က ို ျဖတ္ေက္ာ္ရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ကို ယ္႔္က္က အခ္က္အလက္  ရန္ကန္စြာ ျဖည္႔ထာ်ားဖ ို့ အေရ်ားၾက ်ားပါတယ္။ တစ္ခို ရ လြဲပါေစနရင့္။ စ တ္ေအ်ားေအ်ား 
ထာ်ား တစ္ခိုခို ေ ်ားျ န္်ားလာရင္လည္်ား ေသခ္ာ က္က္နန ရဲရတဲင္်ားတင္်ားေျဖ္ ိုလ ိုက္ပါ။ ဒါ္ ိုရင္ေတာ့ 
ေအ်ားေ္်ားတည္ျင  ္စြာ ျဖတ္ေက္ာ္လာနို င္ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဖိုန္်ားကဒ္ ထည္႔သြင္်ားျခင္်ားတြင္ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၂၈ က္ပ ္ခန္႔ ကိုန္က္နို င္ပါတယ္။ Prepaid top-up 
ထပ္ လံိုပ္န ိုင္ပါတယ္။  

စင္ကာပူ ရာ  လက္ရရ  HDB အ  ္ခန္်ားငရာ်ားခ တစ္ဥ ်ားလရ္င္ ေဒၚလာ ၃၅၀ ကေန ၄၀၀။  ၅၀၀ ခန္႔ က္နို င္ပါတယ္။ 
ျ န္ ာအခ္င္်ားခ္င္်ား စိုေပါင္်ားေနထ ိုင္ၾကတာ ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ 
နရစ္ေယာက္ တစ္ခန္်ား ေနျကရတာ ျဖစ္သလ ို ၊ သံို်ားေယာက္ခန္်ား Master Bed Room  ရာ ေပါင္်ားေနရျခင္်ားလဲ 
ျဖစ္နို င္ပါတယ္။ Cooking allowed ရရ သလ ို Not allowed လည္်ား ရရ ပါတယ္။ေနရာေဒသအလ ိုက္ 
ေစ္်ားနႈန္်ားကြာျခာ်ား ႈ ္ာ်ားရရ န ိုငပ္ါတယ္။  
က ိုယ္ေနခ္င္တဲ႔ေနရာ အလို က္ အ္င္ေျပန ိုင္ေစ ယ့္ အ  ္ခန္်ားငရာ်ားျခင္်ားက စၥ ေတြက ိုေတာ့ ေအာက္ပါ  links ေတြ ရာ 
အေသ်ားစ တ၀္င္ေရာက ္ရရာေဖြနို င္ပါတယ္။ 
https://www.facebook.com/SingaporeMyanmarRooms 
https://www.facebook.com/groups/1393778680925038/ 
www.shweroom.com 

စာ်ားစရ တ္တစ္လလရ္င္ ပ္ရ ္်ား ရ္ ေဒၚလာ ၄၀၀ ခန္႔ ကိုန္က္နို င္ပါတယ္။ က ိုယ္တ ိုင္ခ္က္စာ်ားတတ္ျပ ်ား ေျခြတာရင္ 
ေျခြတာသလ ို သက္သာန ိုင္ပါတယ္။  

 

https://www.facebook.com/SingaporeMyanmarRooms
https://www.facebook.com/groups/1393778680925038/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.shweroom.com%2F&h=vAQF5QUHhAQEmbNcl1NS3rwxgtyLGXOwvWWs3Nb3UH38IBg&enc=AZM3GBjKOyNDs5Y4fb7iLzboXQ9IfySu1G84lM_Yz3TR-dLRkiTTfS_p-9gvYXs3vZCfVIUeowWDexqb2EyGUHUTiPP1Mv1r6q6swzouoD5p5ObnXeM1bd6BPaFHK-nQRx9uxYDfrn0FIjfsDN2UyrId7ylECCid5o7lUUPKOTI3U_zCMh0iLkaSAL1xSkrH50NL0zfICReXdZFFOwWJiyL2&s=1
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အစိုလ ိုက္အျပံဳ လ ိုက္ လ္င္ျ န္စြာ ေရႊ႕ ေျပာင္်ားသယ္ယူေရ်ား (MRT) သည ္ရထာ်ားဝန္ေ္ာင္ ႈျဖစ္ျပ ်ား စကာၤပူေနရာ 

အနရံ႕တြင္္ူတာရံို ္ာ်ားရရ သည္။ ေျ ာက္-ေတာင္လ ိုင္်ား Marina Bay  ရ Jurong East ထ ၊ အေရရ႕-အေနာက္လ ိုင္်ား 

Changi Airport / Pasir Ris  ရ  ရ Boon Lay ထ ၊ ေျ ာက္-အေရရ႔ လ ိုင္်ား Harbour Front  ရ Punggol ထ  ဟို 

အဓ ကသံို်ားလ ိုင္်ားရရ သည္။ စက္ဝ ိုင္်ားပံို Circle လ ိုင္်ား Bras Basah/ Marina Bay  ရ Harbour Front ထ  အသြာ်ားအျပန္ 

ရထာ်ား ္ာ်ားရရ ပါသည္။ 

ရထာ်ား ္ာ်ား ရာ ၀၅၃၀ နာရ  ရ ၁၂၃၀ နာရ  အထ  ေန႔စဥ္ ေျပ်ား္ြဲသည္။ ရထာ်ားခ ္ာ်ား ခရ ်ားစဥ္ အတ ိုအရရည္ အလ ိုက္ 

စကာၤပူေဒၚလာ 0.78  ရ 2.20 ထ  ရရ သည္။  

MRT ႏရင့္ ကာ်ားခ ္ာ်ားက ို တန္ဖ ို်ားထည့္ထာ်ားသည့္ Nets Flash Pay Ezlink ကဒ္ျဖင့္ေပ်ားေခ္န ိုင္သည ္။ 

 ကဒ္ ္ာ်ားက ို MRT ္ူတာရံို ္ာ်ားနရင့္ ္တ္စ္ကာ်ားဂ တ္ေနရာ ္ာ်ားရရ  Passenger Service တြင္ ဝယ္္ယူန္ ိုင္ကာ 

္ူတာရံိုအန ်ားရရ  General Ticketing Machine  ္ာ်ား ရ  

တန္ဖ ို်ားေငြ သာ်ား  ္ာ်ားလည္်ား    က္ ိုယ္တ ိုင္ထပ္ ံျဖည့္တင္်ားန ိုင္ပါေသ်ားတယ္။  

အငရာ်ားကာ်ား ္ာ်ားျ  ႔ဳတြင္်ားလ ္်ား   ္ာ်ားေပၚတြင္ ေျပ်ား္ြဲေနသည့္ အငရာ်ားယာဥ္ ေျ ာက္ ္ာ်ားစြာရရ ျပ ်ား လ ္်ားအ ္ာ်ားစိုတြင္ 

၂၄နာရ  ပတ္လံို်ား လက္ျပတာ်ားန င္ပါတယ္။ 

 

Curriculum Vitae/ Resume     က ိုယ္ေရ်ားရာဇဝင ္အလိုပ္ေလရ္ာက္လႊာ ျပင္္င္ျခင္်ား     

Curriculum Vitae Format (CV ေရ်ားရန ္ပံိုစံ) 

ေအာက္ပါ အခ္က္အလက္ ္ာ်ား ပါဝင္ ေအာင ္     CV က ို ျပင္္င္ပါ။ 

Your Contact Information (    ၏ က ိုယေ္ရ်ားအခ္ကအ္လက ္အျပည့္အစံို) 
Name 
Address 
Telephone 
Email  
 
Personal Information 
Date of Birth 
Place of Birth 
Citizenship 
Visa Status 
Gender 
 
Employment History (လိုပင္န်္ားအေတြ႔အိကံဳ ) 
(ႏရစ္စဥ္အလ ိုက္ေဖာ္ျပပါ။ ရာထူ်ား၊ တာ၀န ္ ္ာ်ားလည္်ား ပါရပါ ည္)။ 
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Employment History 
Positions/ Designation 

 
Education 
(ရရ ရခဲ့ေသာ လက္ ရတ္၊ ဒ ပလ ို ာ၊ ဒ ဂရ  စသည္ ္ာ်ားက ို အထူ်ားျပဳ္ာသာတြဲႏရင့္ ေက္ာင္်ားၿပ ်ားႏရစ္ ္ာ်ားပါ အေသ်ားစ တ္ 
ေဖာ္ျပပါ။) 

University 
Graduate School 
 
Professional Qualifications 
Certifications and Accreditations 
Computer Skills 
Professional Memberships 
Interests 

၁။ ပိုဂ  ဳလေ္ရ်ား အခ္ကအ္လက ္္ာ်ား (Personal Data) 

အ ည္၊ လ ပ္စာ၊ အသက္၊ ေ ြ်ားရက္၊ တယ္လ ဖိုန္်ားနံပါတ္ႏရင့္ အ ်ားေ ်ားလ္ လ ပ္စာ  ္ာ်ားက ို ေဖာ္ျပေပ်ားရ ရာျဖစ္ျပ ်ား 
အြန္လ ိုင္်ား ရ အလိုပ္ေလရ္ာက္ ရာ ျဖစ္လ ို႔ အ ်ားေ ်ားလ္ လ ပ္စာ တစ္ခို  ျဖစ္ ေနပါရပါ ယ္။      အ ်ားေ ်ားလ္  လ ပ္စာဟာ 
အ ည္အရင္်ားျဖင့့္ သာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ နာ ည္ေျပာင္်ား ္ာ်ား၊ အ ည္ဝရက္ ္ာ်ား ျဖင့္ ဖြင့္ထာ်ားေသာ အ ်ားေ ်ားလ္ 
အေကာင့္ အာ်ား  သံို်ားသင့္ပါ။  
 

၂။ ဓာတပ္ံို (Photo) 

      အ ည္ ရဲ့ အေပၚ ေအာက္ ေ္်ား အန ်ား္ံို်ား တစ္ေနရာ ရာ      ဓာတ္ပံို က ိုထာ်ားပါ။ ဓာတ္ပံို ေနာက္ခံအေရာင္ ရာ 
အျဖ  သ ို႔ ဟိုတ္ အျပာေရာင္ သာအေကာင္်ား္ံို်ား ျဖစ္ျပ ်ား သပ္ရရင္်ားသပ္ရပ္ ေက္ာ့ရရင္်ား ေသာရိုပ္ရည္ရူပကာ ပံိုစံ 
ဓာတ္ပံို ္ ဳ်ားျဖစ္သင့္ပါတယ္။  
    ရဲ့ အခ္က္အလက္ ္ာ်ား ေသခ္ာ ရန္ကန္ ႈ ရရ  ရရ  အျပန္ျပန္အလရန္လရန္ စစ္ေ္်ားပါ။  

 

ေနထို င္ခြင္႔သက္တ ္်ား ပံို ရန္အာ်ားျဖင္႔ ရက ္၃၀ သာ ခြင္႔ျပဳေပ်ားထာ်ားျပ ်ား သက္တ ္်ားတို ်ားခ္င္ရင္ေတာ႔ ေလယာဥ္ေပၚ ရာ 

ျဖည္႔ခဲ႔တဲ႔ White Card နံပါတ ္နဲ႔ သက္တ ္်ား တို ်ားရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။  

Social Visitor ေတြ အတြက ္သက္တ ္်ား ကို  ရက ္၃၀ ေပ်ားထာ်ားပါတယ္။ စင္ကာပူ ရာ ေနထို င္ျပ ်ား ရက ္၂၀ 
ေလာက္္ို  သက္တ ္်ား တို ်ား သင္႔ပါတယ္။ 
သက္တ ္်ားျပည့္ခါန ်ား ကပ္ ရ တ ို်ားသင့္ပါ္ူ်ား ျက ိုတ ို်ားထာ်ားပါ။ 
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Short Term Visit Pass က ို သက္တ ္်ားတ ို်ားပံို 
 
https://extend.ica.gov.sg/extend/index.xhtml 
အထက္ပါ လင့္ခ္ က ိုသြာ်ားလ ိုက္ပါ။  
Individual က ိုေရြ်ား 
Apply for extension up to 30 days က ို ္က္ေရြ်ား 
ျပထာ်ားတ့ဲအကြက္ေတြ ရာ လ ိုတာေတြျဖည့္ပါ။ 
 
Full Name: (နာ ည္) 
Date of Birth: (ေ ြ်ားသကၠရာဇ္) 
Sex: (လ င္) (က္ာ်ား/ ) 
Nationality: (ႏ ိုင္ငံသာ်ား) 
Country of Birth: (ေ ြ်ားဖြာ်ားရာႏ ိုင္ငံ) 
Travel Document No. (ပတ္စ္ပ ို႔နံပါတ္) 
Issue Date: (ထိုတ္ေပ်ားသည့္ ရက္စြဲ)  
Expiry Date: (ကိုန္္ံို်ား ည့္ ရက္စဲြ) 
Purpose of Visit: Social Visitor ေရြ်ား  
DE Card No. (White Card No.) : Changi ေလ  ္ပ္အဝင္ လ.၀.က တံို်ားထိုေပ်ားလ ိုက္တဲ့ အျဖ ေရာင္ ကတ္ထူ 
စာရြက္ျဖတ္ပ ိုင္်ားေလ်ားေပၚရ ရ နံပါတ္ျဖစ္ပါတယ္။  
ထ ို႔ေနာက္ေအာက္္က္ ရ ေ ်ားခြန္်ားေလ်ားခို (a), (b), (c), (d) က ို ေျဖပါ။ Yes, No သင့္ရာတစ္ခိုကို  ေရြ်ားပါ။ 
အာ်ားလံို်ားျဖည့္ျပ ်ားသြာ်ားရင္ Data ေတြ  ရန္  ရန္ ေသခ္ာျပန္စစ္ျပ ်ား ရ proceed လိုပ္ပါ။ confirm လိုပ္ပါ။  
၁ရက္ ၂ ရက္ ၃ ရက္ေလာက္ၾကာ ရင္ ထ ိုwebsite link  ရာပဲ enquire status က ို သြာ်ား     ပတ္စ္ပ ို႔နံပါတ္၊ white 
card no. ဒါ ရ ဟိုတ္     ပတ္စ္ပ ို႔နံပါတ္၊ Passport expiry date တ ို႔နဲ႔ စစ္ႏ ိုင္ျပ ်ား ထ ိုင္ရာ ထ online  ရာတင္ 
လြယ္လင့္တကူလိုပ္န ိုင္ပါတယ္။  
Approve ျဖစ္ၿပ ္ ိုရင္ ေတာ့ approval letter က ို download လိုပ္ print ထိုတ္သ  ္်ားထာ်ားပါ။ 

White Card နဲ႔ Passport No ကို  ထည္႔သြင္်ားျပ ်ား ေအာက္ပါ လင္႔ခ္ ရာ သက္တ ္်ားတို ်ား ထာ်ားတာ အ္င္ေျပ  ေျပ 
၀င္ေရာက္ စစ္ၾကည္႔နို င္ပါတယ္။ 
https://extend.ica.gov.sg/extend/index.xhtml 

တစ္ပတ္အတြင္်ား ရာ က ိုယ္သက္တ ္်ားတို ်ားတာ Approved ျဖစ္ ျဖစ္ သ ရရ နို င္ပါလ  ္႔ ယ္။ 

 

 

 

 

 

 

https://extend.ica.gov.sg/extend/index.xhtml
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fextend.ica.gov.sg%2Fextend%2Findex.xhtml&h=mAQH-aYjZAQGBKwk2E6RycrUy812n1U8mOaHMO4zoVKUMQg&enc=AZPyS1rRfw452PUsI8LFANawYEQKeYLXmhGlW-F07zU2soPmv3w9njenJSvExBDnMFMauKMzr74K2iaSV8Tq2cdJHv7QjrlUduS-9IfEjNP78mmBj5YW4scDhEqvB2OHh665B1j-i-bLp4d3JR23jTOz5OOckIFmV8TxbKSItGOonJ_ZKf9wlRj6cnP6ArhS6wkJ2U_FZnQ_bkSkH_naKt13&s=1
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ျဖန္႔က္က ္ျကည့္ရႈျခင်္ား။ 

စင္ကာပူ က ို Social Visit pass နဲ႕ အလိုပ္လာရရာျကတ့ဲ လူငယ္ေတြ ထ ဲ  ရာ တစ္ခ္ ဳ႔က ေရာက္ေရာက္ခ္င္်ား 
သံို်ားေလ်ားရက္အတြင္်ား အင္တာဗ္ ်ား ရရရ ျပ ်ား အဲဒ အင္တာဗ္ ်ား တစ္ခိုတည္်ားနဲ႕ ေအာင္ျ င္ကာ အျ န္္ံို်ား Spass 
Approvျဖစ္သြာ်ား သူေတြလည္်ားရရ ပါတယ္။ 

ေနထ ိုင္ရင္်ား ၃ပတ္ေက္ာ္ ေလ်ားပတ္ တစ္လေလာက္ ေရာက္ ရ အင္တာဗ္ဳ်ားရ သံို်ားေလ်ားခို ္က္တ ို္က္ ရ ျပ ်ား တစ္ခိုခို 
 ရာ ေအာင္ျ င္သြာ်ားကာ အလိုပ္ရ Spass approved ျဖစ္သြာ်ားသူေတြလည္်ားရရ ပါတယ္။ 

ေနထ ိုင္ရင္်ား တစ္လခြ ဲေလာက္ေန ရ အင္တာဗ္ ်ားတစ္ခို သာရရရ ျပ ်ား အဲဒ  တစ္ခိုတည္်ားနဲ႕ အ္င္ေျပ အလိုပ္ရ Spass 
Approv ျဖစ္သြာ်ားသူေတြ ရရ ပါတယ္။ 

တစ္ခ္ ဳက စလာတ့ဲ ရက္အနည္်ားငယ္အတြင္်ား ရ စ လ ို႔ အင္တာဗ္ ်ား ၆ခိုေလာက္ရရရ ျပ ်ား တစ္ခို ရ အ္င္ ေျပျကသူေတြ 
လည္်ားရရ ျကတယ္။ 

တခ္ ဳ႔က္ေတာ့ ျပန္ခါန ်ားရက္ပ ိုင္်ားအလ ို အင္တာဗ္ ်ား ရ ရရ  ေအာင္ျ င္ Spass Apply လိုပ္ထာ်ားျပ ်ား Stay date ျပည့္လ ို႔ 
ျ န္ ာျပည္ခဏ ျပန္ Spass Approv ျဖစ္ ရ IPA က ိုင္ျပ ်ား ျပန္ဝင္လာျက သူေတြ ရရ တယ္။ 

တစ္ခ္ ဳံ့က္ေတာ့ ပထ  တစ္လ ေနထ ိုင္ခြင့္အတြင္်ား အင္တာဗ္ ်ားေအာင္ အလူပ္လည္်ားရ Company က Spass 
 တင္ေပ်ားေသ်ားလ ို႔ Stay ျပည့္ခါန ်ား ရသြာ်ားသူ Stay ျပည့္ျပ ်ား ရ ျပန္လာရသူ ေတြ ရရ ျကပါတယ္။ 

တစ္ခ္ ဳ႔က္ေတာ့ Spass pending status က နရစ္ပတ္ေလာက္ထ  ျကာသြာ်ားလ ို႔ ျ န္ ာျပည္ ျပန္ ျပ ်ား Approv ျဖစ္ IPA 
ရ ရာ ျပန္ဝင္လာျကရသူေတြ လည္်ားရရ ပါတယ္။ 

တခ္ ဳ့ က အင္တာဗ္ ်ားလည္်ားရ ေအာင္ျ င္ အလိုပ္လည္်ားရ ေနျပ ်ား ရ Spass Apply လိုပ္ရာ ရာ Approv  ျဖစ္ပဲ Reject 
ျဖစ္ျကရသူေတြ လည္်ား ရရ ပါ၏။ 

တခ္ ဳက္ေတာ့ အင္တာဗ္ဳ်ားေတြ လည္်ား ေလ်ားငါ်ားခို ရ အလိုပ္က္ေတာ့ အေျကာင္်ားတစ္ခိုခိုေျကာင့္  ရလ ိုက္ပဲ Stay 
ျပည့္လ ို႔ ျပန္သြာ်ားျကရသူေတြလည္်ားရရ ပါတယ္။ 

တစ္ေယာက္ခ္င္်ားစ  ျကံို္ံိုရတဲ့ အေတြ႕အျကံိုေတြ ဟာ  တူည ပါ္ူ်ား။ ေရာက္ေရာက္ခ္င္်ား ပထ ္ံို်ားအင္တာဗ္ ်ား 
တစ္ခိုတည္်ားနဲ႕ အလိုပ္ရလြယ္ Spass Approv လြယ္ တဲ့ သူက အင္တာဗ္ ်ားေတြ ရဲ႕ သေ္ာသ္ာဝက ို သ လ ိုက္ပဲ 
သူ႔အဖ ို့ အခက္အခဲေတြက ို ေသခ္ာ ျကံိုေတြ႕ခြင့္ ရလ ိုက္ပ ဲစင္ကာပူ  ရာ အလိုပ္ရရာရ အလြန္လြယ္ ကူတယ္လ ို႔  ရတ္ 
ယူ လ ိုက္ပါေတာ့တယ္။ အင္တာဗ္ ်ား သံို်ားေလ်ားခို ေျဖ ္ ိုျပ ်ားအ္င္ ေျပေသ်ားတ့ဲ သူ အတြက္ေတာ့ 
အင္တာဗ္ ်ားသေ္ာသ္ာဝက ိုနာ်ားလည္ျပ ်ား အလိုပ္ခက္ခ ဲရန္်ား သ လာပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ့တစ္ေယာက္ 
အေတြ႕အျကံိုေတြ တူည တဲ့အခါ အေျပာ ေတြ လည္်ား တူည ျကေတာ့ပါ္ူ်ား။ တခ္ ဳ့က အလိုပ္ရရာရ သ ပ္လြယ္တယ္ 
ေျပာျက ယ္ တခ္ ဳ႔ကေတာ့ အရ ္်ားခက္တာ  သြာ်ားနဲ႕ လ ို႔လည္်ား သူ ္ာ်ားက ို ေစတနာနဲ႕ တာ်ားျကလ  ့္ ယ္။ ဒါက 
အေတြ႕အျကံိုေတြနဲ႕ ပဲ ္ ိုင္ပါတယ္။ အလိုပ္ရေနျကသူေတြလည္်ား ရရ ေနျကတာပါပ ဲ ္ယ္ေလာက္ခက္ခတဲယ္ 
ေျပာေျပာ။ ေသခ္ာျပင္္ င္ လာ ဖ ို႔နဲ႕ ကံ။ ဥာဏ္။ ဝ ရ ယ ထာ်ား အေလ်ားအနက္ အလိုပ္ လ ိုခ္င္ျပ ်ား 
စ တ္အာ်ားထက္သန္လြန္်ား သူ ျဖစ္ေနဖ ို႔ေတာ့ လ ိုအပ္ပါတယ္။ 

စင္ကာပူ ဟာ ကံ လည္်ား လ ိုပါတယ္။ ဥာဏ္နဲ႕ ဝ ရ ယ လည္်ား စ ိုက္ထိုတ္ဖ ို႔လ ိုပါတယ္။အလိုပ္ရရာပံိုရရာနည္်ားနဲ႕ အေထြ 
ေထြ ဗဟိုသိုတ ေတြ သ ဖ ို႔ လ ိုအပ္ပါတယ္။ Spass Holder တစ္ေယာက္ရ႕ဲ ရပ ိုင္ခြင့္ ALLOWANCE ေတြ 
သ ထာ်ားဖ ို႔လ ိုအပ္ပါတယ္။ Spass အေျကာင္်ား က ိုေသခ္ာေလ့လာျပ ်ား  ရတ္သာ်ားပါ။ အလည္လာရင္်ား 
အလိုပ္လာရရာျကရတာ ျဖစ္လ ို႔ ပထ ေနထ ိုင္ခြင့္ ရရရ တဲ့ ရက္ေပါင္်ား ၃၀ အတြင္်ား အျ န္ ္ံို်ား အလိုပ္ရရရ ေအာင္ 
ျက ို်ားပ ္်ားဖ ို႔ လ ိုပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ သက္တ ္်ားတ ို်ား ရက္ ၃၀  ရာ ေနာက္္ံို်ားက္န္တ့ဲ ၇ရက္ေလာက္က Spass Apply  
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လိုပ္ဖ ို႔အတြက္ Processing and pending လိုပ္ဖ ို႔ ျကာခ္ န္ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အဲလ ို ရ  ဟိုတ္ပဲ Spass ကလည္်ား 
Pending Status, Stay ကလည္်ား ရက္ ၆၀ ျပည့္ေနျပ ္ ိုရင္ေတာ့ ခဏ အ  ္ ျပန္ ရဖ ို႔ပဲ ရရ ပါတယ္။  

 

အလိုပ္ရရာေဖြျခင္်ား အေသ်ားစ တ ္ 

အလိုပ္ရရာေဖြနည္်ားကေတာ႔  
၁။ အြန္လို င္်ားအလိုပ္ရရာ Website  ္ာ်ား ရ တစ္္င္႔ ရရာေဖြျခင္်ား  

၂။ Straits Times သတင္်ားစာ  ရ ရရာေဖြျခင္်ား  
၃။ Company Email  ္ာ်ားက ို mail ပစ္ ေလ္ရာက္ထာ်ားျခင္်ား 

၄။ သူငယ္ခ္င္်ားအေပါင္်ားအသင္်ား ္ာ်ားထံ ေ ်ားျ န္်ားစံိုစ ္်ား၍ ရရာေဖြျခင္်ား 
၅။ စင္ကာပူ/ ျ န္ ာ Employment Agency  ္ာ်ား ရ ရရာေဖြျခင္်ား  
တ ို႔ ျဖစ္ျပ ်ား Visit လာသူအ ္ာ်ားအျပာ်ား ရာ အထက္ပါ နည္်ားငါ်ားနည္်ား ရ ပထ  ေလ်ားနည္်ားက ို အသံို်ား ္ာ်ားၾကျပ ်ား 
 ရန ိုင္ေတာ့သည့္ အ္ံို်ား ရသာ Agency  ္ာ်ားအာ်ား အာ်ားက ို်ားေလ့ရရ ၾကပါတယ္။  
 
 Agent လိုပ္ရရာတဲ့နည္်ားလ ္်ားကလည္်ား စင္ကာပူ ရာ ေခတ္စာ်ားပါတယ္။ 
တခ္ဳ ႕ေတြက အင္တာဗ္ ်ားေခၚရင ္္ယ္ေလာက္ေပ်ား၊ 
အလိုပ္ရရင္္ယ္ေလာက္ေပ်ားစသည္ျဖင့္ အ္င့္္င့္ ေစ္်ားသတ္ ရတ္ျပ ်ားေတာင္်ားပါတယ္။ တခ္ဳ ႕ပြစဲာ်ားေတြကေတာ့ 
လစာထဲကေနျဖတ္ယူပါတယ္။ အလိုပ္ရဖ ို႔က ို Website ေတြနဲ႔ သတင္်ားစာကေန ရရာတာအေကာင္်ား္ံို်ားပါ။ ပြစဲာ်ားနဲ႔
ရရာၾကတ့ဲအခါ ေနာက္ပ ိုင္်ားျပႆနာၾက ်ားငယ္ေတြ ရရ လာတတ္ျခင္်ား 
ေနာက္တစ္ခိုကေတာ ့စင္ကာပူ ရာလည္်ား ထံို်ားစံအတို င္်ား ပြစဲာ်ားအလ  ္ေတြ အ ္ာ်ားအျပာ်ားရ ရေနလ ို႔ သတ ျပဳေစခ္င္ပါတ
ယ္။ 

တခ္ဳ ႕ကို ၸဏ ေတြဟာ စနစ္တက္ ရ ရလရ္ဲ အစ ို်ားရခ္ ရတ္ထာ်ားတဲ့ ဥပေဒက ို လက္တလံို်ားျခာ်ားနဲ႔ အလိုပ္သ ာ်ားက ို ႏရ 
ပ္ကြပ္တဲ့ စာခ္ဳပ္ ္ဳ ်ားေတြ ခ္ဳပ္ေစပါတယ္။ Pass က ိုလည္်ား ေလရ္ာက္ေပ်ားတဲ့အခါ ပညာအရည္အခ္င္်ား၊ အလိုပ္အေတြ႔
အၾကံဳေတြဟာ က ိုယ့္ CV ထကဲအတ ိုင္်ားျဖစ္ဖ ို႔ အေရ်ားၾက ်ားပါတယ္။ တခ္ဳ ႕ကို ၸဏ ေတြက Pass  ရ ရာစ ို်ားတဲအ့တြက္ 
  ရန္တဲ့ အခ္က္အလက္ေတြ ထည့္သြင္်ားတတ္ပါတယ္။ အက္ဳ ်ား္က္အေနနဲ႔ အစ ို်ားရက က ိုယ့္္ က စာရြက္စာတ ္်ား
ေတြ ေတာင္်ားၾကည့္တဲ့အခါ ျပစရာ ရ ရျဖစ္ၿပ ်ား နာ ည္ပ္က္စာရင္်ား Black 
List အသြင္်ားခံရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  Pass ေတြ တင္တ့ဲအခါ လ ိုအပ္တ့ဲ စာရြက္စာတ ္်ားစာရင္်ားက ို စင္ကာပူ 
အလိုပ္သ ာ်ားဝန္ၾက ်ားဌာန အင္တာနက္ စာ ္က္ႏရာ ရာ ဖတ္ရႈႏ ိုင္ပ ်ား      data ေတြ  ရန္ကန္ေအာင ္ဂရိုစ ိုက္ရပါ ယ္။ 

 S.Pass ေလရ္ာက္ထာ်ားခ္ န္ ရာ Passport သက္တ ္်ား အနည္်ား္ံို်ား ခိုႏရစ္လကေန တစ္ႏရစ္ရ ရသင့္လ ို႔ စင္ကာပ ူ လာခ
င္ကတည္်ားက သက္တ ္်ားတ ို်ားလာဖ ို႔ သတ ေပ်ားပါရေစ။   

 တင္ထာ်ားတဲ့ Pass က ို MOM( Ministry of Manpower) အလိုပ္သ ာ်ား 
ဥ ်ားစ ်ားဌာနက အတည္ျပဳလ ိုက္တယ္္ ိုရင္ေတာ့ ကို ၸဏ က ို In-Principle Approval (IPA) 
Letter လ ို႔ေခၚတဲ ့အေၾကာင္်ားၾကာ်ားစာ ပ ို႔ေပ်ားပါတယ္။ ကဒ္ျပာ်ားထိုတ္ယူဖ ို႔အတြက္က ို အဲဒ စာအျပင ္Passport ၊ ေ
္်ားစစ္ခ္က ္နဲ႔ ကို ၸဏ က ဝယ္ေပ်ားတဲ့ က္န္်ား ာေရ်ား အာ ခံ  တ  တ ို႔ ယူသြာ်ားရ ရာျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူ ရာ အလို
ပ္လိုပ္လ ိုသူေတြ အေနနဲ႔ HIV/AIDS, TB,  
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B ပ ို်ားတ ို႔က ို အဓ က စစ္ရပါတယ္။ တစံိုတရာ အာ်ားနည္်ားခ္က္ရ ရေနရင္ေတာ ့အ္င္ ေျပႏ ိုင္ပါ္ူ်ား။ တခ္ဳ ႕ေတြက ရ
န္ကိုန္က ေ္်ားစစ္လာတယ္  ္ိုေပ ယ့္ ဒ  ရာ Pass ေလရ္ာက္တဲ့အခါ စင္ကာပူ္ရာဝန္ေတြရဲ႕ ေ္်ားစစ္ခ္က္အေျဖ
က ို ေတာင္်ားခံေလ့ရ ရပါတယ္။ 

     ေလ္ရာက္ထာ်ားတဲ ့အလိုပ္ေတြက အင္တာဗ္ ်ားေခၚ ျပ ္ို ရင ္အလိုပ္ရဖို့  ့ရာခ ိုင္နႈန္်ား အေတာ ္ ္ာ်ား ္ာ်ား 
ေသခ္ာေနပါၿပ ။ အလိုပ္ခန္ ့ ယ့္သူက သူတ ို႔ လို အပ္ေနတဲ ့အလိုပ္ရာထူ်ားန႕ဲ     က ို သင့္ေတာ္ ယ္လို  ့  ထင္ရင္ 
အခ္ န္ကိုန္ခံျပ ်ား ေတာ ့အင္တာဗ္ ်ား ခ္ န္်ား္ ို ေ ်ားျ န္်ားေန ရာ ဟိုတ္လ ို႔ပါပ။ဲ တစ္ခို သတ ျပဳရ ရာ က သူတ ို႔ 
အင္တာဗ္ ်ား ေခၚတဲ့ေန႔ ေခၚတဲ့ အခ္ န္     ္က္က အာ်ားလပ္ေအာင ္လိုပ္ထာ်ားရ ရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ့က ိုယ္ ့ဖက္က 
အင္တာဗ္ဳ်ားအတြက ္အစြ ္်ားကိုန ္ျက ိုတင္ ျပင္္င္ဖ ို႔ အေရ်ား သ ပ္ျက ်ားပါတယ္။ ဒ အ္င ့္က ို 
ေကာင္်ားေကာင္်ားေက္ာ္န ိုငသ္ြာ်ားျပ ္ ိုရင္ က ိုယ္လ ို ခ္င္တ ့ဲအလိုပ္အက ိုင္ ရျပ ေပါ့။  

 

အင္တာဗ္ ်ား ေအာင္ျ င္စြာ ေျဖ္ ိုနည္်ား  

အလိုပ္ရဖ ို႔ က ကံလည္်ား လ ိုအပ္ပါတယ္။ အေပၚယံ ေလာက္ပဲ အေ ်ားခံ ရၿပ ်ား အလိုပ္ခန္႔တတ္ တဲ့သူ႐ွိရ သလ ို၊ 
ခေရေစ ့တြင္်ားက္ အေ ်ားခံရတာ လည္်ား  ရရ ပါတယ္။တစ္ေယာက္တည္်ားက ေ ်ားျ န္သလ ို ႏရစ္ေယာက္ ထ ိုင္ကာ 
ေ ်ားၾကသည္ ္ာ်ားလည္်ားရရ ပါတယ္။  ္ာ်ားေသာအာ်ားျဖင့္ ကို ၸဏ ိက ်ားေတြ ကခန္႔တ့ဲ အလိုပ္ေကာင္်ားေကာင္်ား ေတြ ရာ 
ခေရေစ ့တြင္်ားက္ ေ ်ားေလ့႐ွိရ  တာေၾကာင့္ ေသခ္ာျပင္္င ္ထာ်ားရပါ ယ္။ 

အင္တာဗ္ဳ်ား ေျဖခင ္၊ ေျဖခါန ်ား ့နဲ႕ ေျဖျပ ်ားတဲ ့အခ္ န္ ဟူ၍ အ္င္ ့သံို်ား္င့္ ပ ိုင္်ား လ ိုက္ပါ ယ္။ 

အင္တာဗ္ ်ား ေျဖခင ္အ္င့္ ရာ  

လိုပ္ရ ရာက အင္တာဗ္ ်ားေ ်ား ည့္ သူက    ္ အေၾကာင္်ားက ို ေ ်ားလာခဲ့လ္ရင္ က ိုယ့္ရဲံအေၾကာင္်ားက ို 
တင္္က္ေျပာျပန ိုိုင္ဖ ို႔ရာ ၾက ဳတင္ျပင္္င္ရပါ ယ္။ ယခင္က လိုပ္ငန္်ားအေတြ႔အျကံဳ ေတြ 
တာဝန္ယူခဲ့ရတဲံအပ ိုင္်ားေတြက ို အေသ်ားစ တ္ေျပာျပန ိုင္ေအာင ္စ  ံထာ်ားရပါ ယ္။ ဒါေၾကာင့္ Myself က ို က ိုယ့္ရဲ႕ 
ယခင္က လိုပ္သက ္အေတြ႔အၾကံဳ ရရရ ထာ်ားေသာ ္ြဲ႕အလိုပ္အက ိုင ္သင္တန္်ားေတြအေၾကာင္်ား က ိုတ ိုန ိုင္သ ္ရ 
တ ိုေအာင္ အတ ိုခ္ဳပ ္ေျပာန ိုင္ေအာင္ ျပင္္င္ထာ်ားပါ။  
First impression count ဟူသည့္ ပထ ္ံို်ား ျ င္ျ င္ခ္င္်ား     က ို အလိုပ္ရရင္ စေတြ႔ၿပ ်ား စ တ္ေက္နပ္ ႈ ရေစျခင္်ား 
သည ္အလြန္ အေရ်ားိက ်ားပါတယ္။ အလိုပ္ရရင္ သ ို႔ ဟိုတ ္HR Manager  ္ာ်ား ရာ ရိုပ္ရည ္အသြင္အျပင ္က ို ၾကည့္ၿပ ်ား 
ဤသူသည္  ည္ ရ္ယံိုၾကည္စ တ္ခ္ရေလာက္သည္က ို အကခဲတ္တတ္ပါတယ္။ အင္တာဗ္ ်ားေျဖ ည့္     ၏ 
ၿပ ဳင္္က္ ္ာ်ားက ို ေက္ာ္လႊာ်ားႏ ိုင္ေရ်ားအတြက္ အ၀တ္အစာ်ား၊ အေျပာအ္ ို၊  ္က္ႏရာေန  ္က္ႏရာထာ်ား  ရအစ     ၏ 
လႈပ္ရရာ်ား ႈ  ရန္သ ရ္ တ တ က္က္ ေသေသသပ္သပ္ ျဖစ္ရန္ ေသေသခ္ာခ္ာ ျပင္္င ္ပါ။ 

က ိုယ္လိုပ္ ယ္ ့ကို ၸဏ ၊အဖ႔ြ ့ဲအစည္်ား၊ဌာန အေၾကာင္်ား၊ သူတ ို ့က ္ယ္လို  အဖြ႔ ့ဲအစည္်ား ျဖစ္တယ္၊ 
္ယ္လ ိုအလိုပ္ေတြလိုပ္ေနတယ္္ ိုတ့ဲ သတင္်ားအခ္က္အလက္(Information)ေတြက ို Google  ရတ္င့္ 
သူတို  ့အဖြဲ ့အစည္်ား အေၾကာင္်ား ေရ်ားထာ်ားတ့ ဲWebsite ေတြကေန ကို ၸဏ  နာ ည္ ရ ိုက္ထည့္ ျပ ်ား ရရာေဖြ ဖတ္ရႈ 
သ နို င္ပါတယ္။ ဒ လ ိုျက ဳတင့္ျပ ်ားေလ့လာထာ်ားျခင့္ျဖင့္အင္တာဗ္ ်ားတဲ့အ္င့္ ရာ သူတ ို႔အလိုပ္အေျကာင္်ား 
သူတ ို႔အဖြ႕ဲအစည္်ားအေျကာင္်ား စ တ္ဝင္တစာ်ားရရ တယ္္ ိုတာ က ို ေဖာ္ျပရာေရာက္သလ ို 
    ကလည္်ားျက ဳတင္သ ထာ်ားလ ိုက္သလ ို ျဖစ္ေစပါတယ္။အလိုပ္ေလ္ရာက္ထာ်ားရျခင္်ားရည္ရြယ္ခ္က္က ္ ိုတ့ဲ 
အေျဖ ရာ သူတ ို႔ အဖြ႕ဲအစည္်ားအေျကာင္်ား အနည္်ားငယ ္ထည့္ေျပာေပ်ားလ ိုက္ပါ။ ျပ ်ားေတာ ့က ိုယ္လိုပ္ရ ရာက  
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္ယ္အပ ို္္င္်ား၊ ္ယ္ဌာန။က ိုယ္ ့တာ၀န္က္ာ္ို တာ ေသခ္ာ သ ေအာင္ လိုပ္ထာ်ားပါ။ တကယ္လ ို႔  ္ာ်ား 
 သ ခဲ့ရေသ်ားပါကလည္်ား အင္တာဗ္ ်ား ရာ ေ ်ားျ န္်ားသကူ ို  ေသေသခ္ာခ္ာျပန္ေ ်ားပါ။ 

အင္တာဗ္ ်ား ေျဖခါန ်ားအ္င့္ ရာေတာ့  
၁။ အင္တာဗ္ ်ား ခ္ န္်ားတဲ့ေန႔ ခ္ န္်ားတဲ့အခ္ န္  ရ ေအာင္ ေရာက္  ္ို႔ အခ္ န္က ိုပ ိုယူ ပ ိုတြက္ျပ ်ား  ိက ဳတင္ျပင္္င္ထာ်ားပါ။ 
သြာ်ားရ ဲ ့
လ ္်ားေၾကာင္်ား က ိုလည္်ား အေစာပ ိုင္်ားက တည္်ားက ရရာထာ်ားပါ။  အင္တာဗ္ဳ်ား ခ္ န္်ား္ ိုတ့ဲ ေန႔  
အခ္ န္၊ ေနရာ နဲ႔ ္ယ္လ ို လာရ လ ဲတ တ က္က္ ေသေသခ္ာခ္ာျဖစ္ေအာင ္ခ္ န္်ား္ ိုသူက ို ေ ်ားျ န္်ားပါ။ 
၂။ ႐ွိိုံ်ားတ ိုင္်ား လ ိုလ ို က သူတ ို႔  ူပ ိုင ္က ိုယ္ေရ်ား ရာဇဝင္ ပံိုစံ Form က ို ျဖည့္ခ ိုင္်ားေလ ့ ႐ွိရ ပါတယ္။     ရဲ႕ CV / 
Resume က ိုလည္်ား ယူသြာ်ားပါ။ ျဖစ္န ိုင္ရင္ေတာ ့     CV/Resume ထဲက data ေတြ 
အလြတ္က္တ္ထာ်ားသင့္ပါတယ္။ ေသေသခ္ာခ္ာ ဂရိုတစ ိုက္ အ ္ာ်ားကင္်ားေအာင္ျဖည့္ပါ။  
၃။ အင္တာဗ္ ်ား  ေျဖခင ္ခဏတျဖဳတ္ ေစာင့္္ ိုင္်ား ခ ိုင္်ားပါကလည္်ား အသက္ ရန္ ရန္ရႈ 
သက္ေတာင့္သက္သာထ ိုင္ကာ စ တ္ျင  ္ျင  ္ထာ်ား အာရံိုေတြ ျပန္႔လြင့္ေစပ ဲစိုစည္်ားထာ်ားျပ ်ား ေျဖ္ ို ယ့့္ 
အေျဖေတြက ိုပဲ ျပန္လည္အ ရတ္ရေနပါေစ။ ငါအေကာင္်ား္ံို်ားလိုပ္န ိုင္ ရာပါ လ ို႔     က ိုယ္က ို အာ်ားေပ်ားပါ။ 
ယံိုၾကည္ ႈရရ ပါ၊  ေၾကာက္ပါနဲ႕  လန္႔ပါနဲ႕၊ အရာရာ ေက္ာ္ျဖတ္န ိုင္သြာ်ား ရာပါ။  
၄။ ေတြေဝေင်ားင ိုင္ ေတြ်ားေတာ  ေန  ္ ို႔ သတ ထာ်ားပါ။ သန္်ားေဝ၊ င ိုက္ျ ည္်ား 
ပ္င္်ားရ ပ္င္်ားတြဲ ေခြေခါက္ေနတာ ္ ဳ်ားေတြက ို လံို်ားဝ ေရရာင္ၾကဥ္ပါ။ စ ို်ားရ  ္စ တ္က  ္က္ႏရာနဲ႕ဲ  ္က္လံို်ား  ရာ အထူ်ားသျဖင့္ 
ေပၚတာ  ို႔ စ ို်ားရ  ္စ တ္က ိုေလရ္ာ့ခ္ကာ က ိုယ့္က ိုက ိုယ္သံို်ားသပ္ပါ။ 
၅။ အင္တာဗ္ ်ား  စ  ထကဲ     ဖိုန္်ားက ို Silent Mode လိုပ္ထာ်ားပါ။ အင္တာဗ္ ်ားေျဖ္ ိုေနစဥ္ ဖိုန္်ားဝင္လာျခင်္ားက 
စ တ္အေနရာင့္ယရက္ ျဖစ္ေစတာ  ို႔ အာရံိုေတြပ္ံ႕လြင့္သြာ်ားတတ္လ ို႔ ဖိုန္်ား Silent လိုပ္ထာ်ားျခင္်ားက ို  ျဖစ္ ေန 
ၾက ဳတင္လိုပ္ဖ ို႔  ေ ့ပါေစန႕ဲ။ 

၆။ အင္တာဗ္ ်ား ခန္်ားထ ဲကို  ရဲရ ဲ၀င ့္၀င့္၊ယံိုၾကည္ ရိုဳ အျပည္ ့နဲ ့၀င္ပါ။ ဒါေပ ယ္ ့Overconfidence 
ယံိုၾကည္ ရဳေတြလြန္ကတဲာ ္ ဳ်ား  ျဖစ္ပါေစနဲ႕။ စကာ်ားေျပာတ ့ဲအခါ ရာ Informal ျဖစ္တဲ့ 
သူငယ္ခ္င္်ားအခ္င္်ားေျပာေသာ ့ပံိုစံ လိုပ္ပါနဲ႕ ။ေလ်ားေလ်ားစာ်ားစာ်ားေျပာ္ ိုပါ။ ဒါေပ ယ ့္ရဲရ ဲရင ့္ရင္ ့နဲ ့ယံိုၾကည္ ရိုဳ 
အျပည္ ့ရရ ပါေစ။ 

၇။ က ိုယ့္အေၾကာင္်ား က ို ႐ွိ ို်ား႐ွိ ို်ား႐ွိရင္်ား႐ွိရင္်ား   တ္္က္ျပ ်ား အင္တာဗ္ ်ား  ဲ့သူ နဲ႔ Eye Contact ႐ွိရ ပါေစ။ အသံက ို 
 တ ို်ားလြန္်ား၊  က္ယ္လြန္်ား ခ္င့္ခ္ န္ပါ။ 
၈။ အင္တာဗ္ ်ား သူ ရဲ ့နာ ည္ က ို  ရတ္  ေအာင ္ၾက ဳ်ားစာ်ားပါ၊ နာ်ား လည္ ရင္ေသခ္ာ ျပန္ေ ်ားျပ ်ား    ္  စ တ္ဝင္စာ်ား ႈ 
က ိုျပပါ။ ယဥ္ယဥ္ ေက္်ားေက္်ားေလ်ားပဲ နႈတ္္က္ေျပာ္ ိုပါ။ 
၉။ အင္တာဗ္ ်ား အ္ံို်ား  သတ္ခင္ ဗ္ ်ားတဲ႔သူက ္ာသ ခ္င္ေသ်ားလဲ လ ို႔ သူက ျပန္ေ ်ားတတ္ပါတယ္။ ဒ  အခြင့္အေရ်ား 
က ို 
လက္လြတ္ ခံသင့့္ပဲ က ိုယ္သ ခ္င္တာေတြ နဲ႔အတူ အေရ်ားိက ်ားတဲ့ ေ ်ားခြန္်ား  
(္ံို်ားျဖတ္ခ္က္ ္ယ္ေတာ့သ ရ ရာလဲ) ေ ်ားပါ။ အင္တာဗ္ ်ား ၿပ ်ားရင္  
Thank you! ေက္်ားဇူ်ားတင္စကာ်ားက ို ရင္ထကဲ လႈ က္လႈ က္လရလဲရ ဲေျပာျပ ်ား ႏႈတ္္က္ထြက္ခြာပါ။ 
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အင္တာဗ္ ်ားေျဖျပ ်ားတဲ့အ္င့္ ရာေတာ့  

အင္တာဗ္ဳ်ားခဲ ့သူေတြန႕ဲ အ္က္သြယ္ ရရ ေနဖ ို႔ လ ိုပါတယ္။ အ ်ားေ လ္နဲ ့္က္သြယ္လို  ့ရရင္.. ေက္်ားဇူ်ားတင္ေၾကာင္်ား 
အ ်ားေ လ ္တစ္ေစာင္ေလာက္ေတာ ့ပ ို ့ပါ။ အဲဒ လို  ္က္သြယ္ျခင္်ား ဟာ.. လူအ ္ာ်ားၾက ်ားထကဲေန 
ထူ်ားျခာ်ားတဲ ့က ိုယ္ ့က ို သတ ထာ်ား  ေစပါလ  ့္ ယ္။  
 

Interview သြာ်ားရာတြင္     နရင့္ တပါတည္်ား ယူေ္ာင္သြာ်ားသင့္သည့္ အရာ ္ာ်ား 

 CV / Resume က ိုယ္ေရ်ား ရာဇဝင ္ 
 ္ြဲ႔လက္ ရတ္ ူရင္်ား၊ သင္တန္်ား္င္်ား လက္ ရတ္ ္ာ်ား၊  
 စာရြက္စာတ ္်ား ္ာ်ားအာ်ားလံို်ား   တ  တစ္စံို  
 အရင္ အလိုပ္ ရ ေထာက္ခံစာ(ရန ိုင္လ္ရင္) 
 Passport & White Card, Extension of Short Term Visit Pass 
 ေ္ာပင္၊ ခဲတံ၊ ဖ ိုင္တြဲ  

 
စကၤာပူ ရာ အလိုပ္ရရာရန္အတြက္ အသံို်ားဝင္ website  ္ာ်ား 
1. www.jobstreet.com 
2. www.todayrecruitment.com.sg 
3. www.jobsdb.com 
4. www.jobscentral.com.sg 
5. www.monster.com 
6. www.st701.com 
7. www.ttsh.com.sg 
8. www.exxonmobil.com 
9. www.sgrecruiters.com 
10. www.gumtree.sg 
11. www.singaporejobsmarket.com 
12. www.michaelpage.com.sg 
13. www.sgadsoline.com 
14. www.jobpilot.com 
15. www.jobsupermart.com 
16. www.match4jobs.com 
17. www.job-searchonline.com 
18. www.bestjobs.com.sg 
19. www.searchsgjob.com 
20. www.streetdirectory.com 
 
 

http://www.jobstreet.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.todayrecruitment.com.sg%2F&h=8AQEJXuLbAQEgkX0oZMvhmRvY5mlr3M6lYJTX-UptMDzhsQ&enc=AZMel8wUd4W7G-G1KEke03xIdSOiJD0N4J7d6LJsMdpwgoQ9gCLnUW4xk2eTB-PPJXzpHhCQl1crJIV6_XB0Ogu6l_Rv7Q74T0gEryyzVhFen41mJCV9bmi1A-Igjzp6jOeJ-Ezk6cQ2bHg2O7ARyF0dAxmmmpq18OXYxRu69ZU4Dw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jobsdb.com%2F&h=BAQFWbBjSAQG_VJWvH4oZkmuZjXXH4RANqfhpHMqjaq3sWw&enc=AZP2Q1wgkwrJA1qJ1GnB5J6L_fZbi-LEg1dG49ZWGuvb5DPBc-u5eKJfI8yLv0GdEj0cGASO0hGWxlzZqYZ3ioReMb_ObpAHnv5p8GG6Bvx854tqSgmKGkLD1ljFY4_GvqGbc35I8EhPyzLvylzjcdfjSmfpeZwlsn8_Ix8deKy61A&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jobscentral.com.sg%2F&h=lAQF1eDXlAQGk4oDs5ejQ3ilg6aPQT5DiC1z4vCJAZvRaLQ&enc=AZNg3BiOag18KzzCx_AOa-pXn-yEkspD0bjtzJ3nmOySNd8aTHeq-b4EpEyOYXFUd9iuouQmkbSV6iasMZsvqEzAz3Ep1NH6eXNWyW-rprJThXYypPb4vn2kcx4GVUSTSW3IjuaN3_ZYOwfmVyxiU_OGq5lXWsvVwK66RJL_l39AIQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.monster.com%2F&h=2AQHCyNeBAQEVTkNKesC1rBcd1xqIwNmHCxJuaWSQrh4Kmg&enc=AZN9zS1Yy0iZtTU_4Jnd-CSlf6UGto3aKH35e0DmCytqgL3xDFmBpPm4Fw1XJ2fxTSrQxSEM6Tnbhfggkzn_kvaIlkNNlkYJl5vdNf1unqEVJgjoyX0ksc5vAMte0y6nDzhXEn0XClTQOVB-ycrbdDwTln6zj-UZhXBQLv7NhVjY3g&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.st701.com%2F&h=DAQEimTy1AQFE_MM-ipc3ZZiV2mkHmZBzXKy3Ukc3WC8yLQ&enc=AZOHeJEZXAKfnRc3hslM6PbXZ2nCzPNVvjc2vEktIHpAXqWz8olaejJxB6Et6OwvE7i4HA-8SaC1XQArY72iF3OO-Y7iJfS3Ax7NnZdI83Zipe-tiJ9ZEjShfB58HMrPiKIZ3Ufcw4GxWCXGdAby7jgKMe1Oitr53FOjkCgcjVEiag&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ttsh.com.sg%2F&h=XAQFZusjxAQHnkxT3AXBkXBUQKL_ycYzkgyHfqT12FYnKAw&enc=AZOqsvnjf9D6ZJjVDFZtrRrdmOdm5EGadqt3qsSJwc0ov8k59lFHdkoadqtqxR_lTU9DmF7rM0Gm1WHmO6VyVQsj7EKkSLAQ1zjgnSDjAapG_utm94dzvVSyigt-4uRlY_zlaFY0jAxfUqETvsvwgKLizLINdnLvHuuHlb4UPuSA_A&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.exxonmobil.com%2F&h=XAQFZusjxAQFx6-SQ8kLXr4h2p340DBMWyj88BpEIU8vnrA&enc=AZO88kyPAvdbEYY-UgKVKl6kB8a7wHnG8fr4xWyoo1urlsgs_qFI9OAL4_rzjBuZ6WiatfCnwIQJpo8E_yIndYl6063sc0fFvlVkhhwG1945wChwl_iVonNfOtf5CgVPLp0UQ4P9qz_dXNLtnCOPtMziQtLWfY2brhzpGB20CmAVXg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sgrecruiters.com%2F&h=WAQENnee2AQEIOhqMX16hB52lWrtnlxAV1r244e9mlmwWhA&enc=AZNkb5AYWD_80CxJ8VKBljW0rEDbLeNKlfdbo97AejkUJFfNECNLYj0pRCVp6btArSLTSkKj2nRM-qevmW643TEL49tgv3_jIRvdDeam_gcKSzkZsJkkK-ac9aFQ__dd3F5OF2BoJLY4Pa1jKoa8owoQvsZ7BX19zTArcHLwuJ52-A&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gumtree.sg%2F&h=sAQFYJKBFAQH_Y7qCz4GwnYlVIn7PSiIfwneXkiIUyNVKHg&enc=AZP_sJoH3rxmPjtDKsrpg3BRhWJXOpXsA9ZPu2KSVx3aBnynygiiuPlOL7vYX-36giHTzKZwDs6fbddDp1VQuhmL8xZE5U9-2IbvqMfKtIpVpKWjriGCsV05Ta3Dn7YUl8AVPFufMLFZF8nvN2Oykgx_JZ9wQXur9EWMPjif3iw4ZQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.singaporejobsmarket.com%2F&h=RAQGdA-paAQE_bC6ORwAb44j9h3aVexEuJuqVw5AQE2KBTQ&enc=AZMSmdXZRmPTx7JqehV2bq-EsBd8SdIs-Q3dAHN0NzTVkD-K4epR88hg0IzfI1YTaMXkqhs5cb69nHGkzuKcbSpN4rRaPtcaOJIsaXJEFoHitjfXx8a8YcCc6j155y2hKJ79uj-I_TkNcWXnOQ1sHIHObEIqHmNxop0REZWRkos06Q&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.michaelpage.com.sg%2F&h=bAQE15gp_AQHb6Krt9YYJ5wRHqpoNgzmXCxuHPMHCntALhQ&enc=AZPYVlf-QuKmHCnAoVPz_YgAMz2SQbBJO-maATCpd0iDF-JfG3nTgu11UipzHoVWXmHXjHWgCXI59mqYdKVnaJf1DcV2mgSq-j0OVFYouaERA0YQMHsHedExTtKaFjhWOG6QVLrAY3zlP0QV7q0u9mwpqxxUPUeZNpUfO2wYvOLCSw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sgadsoline.com%2F&h=HAQHBS4XKAQESLMBGTgSV4bkCuF9wqQKeMHEAfmlt2vRytg&enc=AZNc0HG-3jMFFtPiX1ezQWoQeSNH-cn3u2Gd8LAxEstcqmlpQl82Ie9sel1UOIUots0DiyVXnN1k9ZLMyi8Iujf7kNmGpvqd3Q4fQZ4LIAecrvUmXiaQSlLuDxI6mn3pUGAxE1tVQnCnF6wycCVczVAwWfL-6_KNMHCaNpvTIOey9A&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jobpilot.com%2F&h=XAQFZusjxAQFWzgMe6QvJoPw6InKr-wOkNZBgaIia8DzTIw&enc=AZPNKVxu4ouYjqSD4qrQhuL1_N9pWdmLjaiGW2UCz0ubmtDom5g5UxPI495vEwmutTf1e-pftjrFCaY9x0QqXSwXOl97r9u5pW83koiilbrj3hFOwYwHGOKRlDUUFp8c01e6Kwxz__aHCtltAeW_5DWIZ8Rk0PPFQ2J443d2x0msCg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jobsupermart.com%2F&h=_AQGqTHi_AQEpvZOv85bMgbChXzFcmwFns8mwEPKpg0L3VA&enc=AZNnq9fqulmFhQo7572k2yZtgMMbAE-kuEtA-6PXooHLN_AyNSbx9HhTVAYNoyp2ajCuCQ9vudobAtUVNhjxM7QcCh0nRfCy1LRumdRY9kGDsEBWUPuUdjjRZQjF3Z_qAXUfDEWylDmukkfvvqleDLmybhd5Pi5BhdlznNZBY95nMQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.match4jobs.com%2F&h=sAQFYJKBFAQHfSh7zuvRyAWJDu6vZRhxl3KrBHtPe0PtljA&enc=AZOGP_QQ0E2agfoUvUts_JII-pN5W4cpiEADnWNRKyYTJht-XlrWoMAhfgQ_IihyW-tW17TybGR0AW-eL7O3XQtYC0zRL2bEWTUbmU1IMD3lZtXrv1ESBZwW6uPv2noPEU8ZO2tZqd9sPYKbBD65s_bti8erpu3PovtGAVPebkvd8w&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.job-searchonline.com%2F&h=tAQHfVzO_AQEpBp3dnhSSAKx67vmQyC4ypEr8XyCZRiWmCg&enc=AZNs_HEleYrm5_4-csyVlsuHTb53UOcLT87C0zqhg8tS8IhmS3DexdSGdsvi51KnT98pi_Y9GRNwaPLLlmsD_WidcwWcrlFvujeJ37j_FQTqkbOAYqf4bnxyaDy82Cnskqft9N-OTsg-ksAWZ7zCsVVD_evqMhc2-hlush789B1IkQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bestjobs.com.sg%2F&h=YAQF7GLPJAQFLBcYsXGTyEp9DP7WmFX0a5unENfifoewqNQ&enc=AZMmtVheyS0w393_rMU5e8HhXAfbUhWaRsXFCveQA8wHv2zQkdTkrCjVJzxao2TpF4-fA2MpiAJct34_rv2A_492oZrVU9cVyTNp40Ao2mt-DkdxtzKSF1B98E8q-KsiMc9w2C7lnEGu5I-ybxc03eO-0fbTpEDbHpzWVkclhifdcg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.searchsgjob.com%2F&h=yAQEwawX4AQHjPGFtri4V7iZUQEZsfJNBexAQ2PArMxOGBQ&enc=AZNhVlHe7tFzwI1mElamTQTOIb6QOOQA4KSbvCz4h5E8WM3c86QTe7lEMEdMO294X16Fu_SLUEinRaPA4pmGNkRe6yFpUpeT20bvW66Cg_Yi76G7FawapoIvSghdZ4Gy2_xIe8wiVbXZdkAUL4CLaC2wHco85rztmSxZ3NhQN7gHYw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.streetdirectory.com%2F&h=EAQE5LsctAQEi85-t0-OBEKdx8CH7qCD-MLkVDs-YHP2FCg&enc=AZODsK1ebaKCIX914qGIqEwrBf5NrpUQ1feEhdScVbmu4ifi7XVupmBAVF-c_m9Oom_lytdIttlZ0Gut6FvEBPP4js4HUCke3XWF4LS02ZwbwzcFERRmWrXuggBFWdgZ75zuYGr42Y_e-RDNWlk7A-24-maUFEMXTKPC73lCwvWAyA&s=1
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Spass အေၾကာင္်ား သ ေကာင္်ားစရာ ္ာ်ား။ 

S Pass ဟာ ၂၀၀၄ ခိုႏရစ္ ဇူလ ိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ ရာ EQ2 က ို အစာ်ားထ ို်ားခဲ့တ့ဲ Pass အသစ္ျဖစ္ပါတယ္။ S 
Pass ရဲ႕ အနက္အဓ ပၸာယ္က ို သက္္ ိုင္ရာ Website ေတြ ရာ တရာ်ားဝင္ေျပာၾကာ်ားထာ်ားျခင္်ား ရ ရေပ ယ့္ Skill 
Pass လ ို႔  ရတ္သာ်ားရပါတယ္။ Spass ္ ိုသည္ ရာ စင္ကာပူႏ ိုင္ငံသာ်ား ဟိုတ္တဲ့ ႏ ိုင္ငံျခာ်ားသာ်ား ္ာ်ားအတြက္ 
စင္ကာပူတြင္ ေနထ ိုင္ အလိုပ္လိုပ္က ိုင္ခြင့္ ပါ စ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္အလတ္ ကြ္ ္်ားက္င္သူ နည္်ားပညာရရင္ ္ာ်ား၊ 
အတတ္ပညာရရင္ (MID-SKILLED TECHNICIAN STAFF)  ္ာ်ား ခန္႔ထာ်ားရန္အတြက္ ျဖစ္ၿပ ်ား (FIXED MONTHLY 
SALARY) အနည္်ား္ံို်ားလစာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၂၀၀ ရရရ ရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ိက ်ားၿပ ်ား 
လိုပ္ငန္်ားအေတြ႔အိကံဳပ ို ္ာ်ားသူ ္ာ်ား လစာ ပ ို ရ န ိုင္ပါသည္။  
 

အခ္ န္ျပည့္ အနည္်ား္ံို်ား တစ္ႏရစ္ တက္ေရာက္္ည္်ားပူ်ားထာ်ားေသာ အစ ို်ားရ အဖြဲ႕အစည္်ားတစ္ခိုခို ရ ေပ်ားအပသ္ည့္ 
္ြဲ႕(DEGREE)။ ဒ ပလ ို ာ(DIPLOMA)။ Skilled Certificate တစ္ခိုခို ရရရ ထာ်ားၿပ ်ား 
သက္္ ိုင္ရာလိုပ္ငန္်ားအေတြ႕အၾကံဳရရ ထာ်ားသူ ္ာ်ား ေလရ္ာက္ထာ်ားႏ ိုင္ပါတယ္။ SPASS APPLICATION က ို 
    အလိုပ္ရရင္(EMPLOYER) သ ို႔ ဟိုတ္ သတ္ ရတ္ထာ်ားေသာ အလိုပ္အက ိုင္ ေအ်ားဂ္င့္ (APPOINTED 
EMPLOYMENT AGENT)  ရ MOM (MINISTRY OF MANPOWER) စင္ကာပူ အလိုပ္သ ာ်ားဝန္ိက ်ားဌာ န သ ို႔ 
ေလရ္ာက္ထာ်ားရ ရာျဖစ္ၿပ ်ား သက္တ ္်ား (၂ ) ႏရစ္အထ  ခ္ထာ်ားေပ်ားတတ္ပါတယ္။ SPASS ေလရ္ာက္ထာ်ားရန္ 
COMPANY တြင္ ခြဲတ ္်ား QUOTA ရရ ရ ရာ ျဖစ္ျပ ်ား ခ္ထာ်ားေပ်ားေသာ ခဲြတ ္်ား ရာ SERVICE SECTOR (္ံပင္ညရပ္၊ 
အလရျပင္၊ ေဟာ္တယ္၊ စာ်ားေသာက္္ ိုင္ စသည္) တ ို႔ အတြက္ ကို ၸဏ ရ ရ လိုပ္သာ်ားအင္အာ်ားစိုစိုေပါင္်ား၏ ၁၅% ။ 
က္န္ SECTORS  ္ာ်ားျဖစ္တဲ့ (CONSTRUCTION, MARINE, OIL AND PETROCHEMICAL, 
MANUFACTURING) ကို ၸဏ ရ ရ လိုပ္သာ်ားအင္အာ်ားစိုစိုေပါင္်ား၏ ၂၀% ျဖစ္ေၾကာင္်ား MOM WEBSITE တြင္ 
ေဖာ္ျပထာ်ားပါတယ္။ 
 
အလိုပ္ရရင္ (EMPLOYER)  ရ SPASS HOLDER တစေ္ယာက္က ို အလိုပ္ခန္႔ ထာ်ား ယ္  ္ိုရင္ ေအာက္ပါ 
(ELECTRONIC PAYMENT) နည္်ားလ ္်ား ္ာ်ားျဖင့္ လိုပ္အာ်ားခ လစာ ေပ်ားရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

1. GIRO (GENERAL INTERBANK RECURRING ORDER)  
2. INTERNET BANKING TRANSFER 
3. ATM TRANSFER  
4. STANDING ORDER 

္ဏ္တခိုခို  ရ တ္င့္ လႊဲေျပာင္်ား ေပ်ားအပ္ျခင္်ားျဖင့္ SPASS ISSUED လိုပ္ၿပ ်ားေနာက္ ၃ လအၾကာ တြင္ ဒ  
နည္်ားလ ္်ား ေလ်ား ္ ဳ်ား  ရ တ ္ ဳ်ား ျဖင့္ ေပ်ားက ို ေပ်ားရ ရာ ျဖစ္ၿပ ်ား လစဥ္ ေငြေပ်ားေခ္ ႈ (MONTHLY SALARY PAYMENT) 
 ္ာ်ားက ို  ရတ္တ ္်ားျပဳစိုသ  ္်ား္ည္်ားထာ်ားရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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Employment Pass (EP) အေၾကာင္်ား သ ေကာင္်ားစရာ ္ာ်ား။ 

EP ္ ိုသည္ ရာ စင္ကာပူႏ ိုင္ငံသာ်ား ဟိုတ္တဲ့ ႏ ိုင္ငံျခာ်ားသာ်ား ္ာ်ားအထူ်ားကြ္ ္်ားက္င္သူ ္ာ်ား အတြက ္စင္ကာပူတြင္ 
အလိုပ္အလိုပ္က ိုင္ခြင့္ ပါ စ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူ်ားကြ္ ္်ားက္င္သူ ္ာ်ား။ Excutives  
ပညာရရင္အ္င့္ ( န္ေနဂ္ာရာထူ်ား၊ ပညာရရင္ရာထူ်ား၊ အင္ဂ္င္န ယာရာထူ်ား)   ္ာ်ားအတြက ္ခန္႔ထာ်ားရန္ ျဖစ္ၿပ ်ား 
လက္ခံႏ ိုင္ေလာက္ေသာ Qualification  ္ာ်ား။ ႏ ိုင္ငံတကာ အသ အ ရတ္ျပဳ ြဲ္႕ ရ ္ာ်ား။     လိုပ္ငန္်ားတြင္ 
ေရကိုန္ေရခ ္်ား အထူ်ားကြ္ ္်ားက္င္ထက္ျ က္သူ ္ာ်ား ျဖစ္ရပါ ယ္။ (Fixed Monthly Salary) အန  ့္္ံို်ား လစာ 
စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၆၀၀ ရရရ ရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပ ို  ို ကြ္ ္်ားက္င္ၿပ ်ား အေတြ႕ၾကံဳ ပ ိုရရ သည့္ အသက္ိက ်ား သူ ္ာ်ား လစာ 
ပ ိုရႏ ိုင္ပါတယ္။ 

EP application က ို    ္ အလိုပ္ရရင္ (Employer) သ ို႔ ဟိုတ္ သတ္ ရတ္ထာ်ားေသာ အလိုပ္အက ိုင္ ေအ်ားဂ္င့္ 
(Appointed Employment Agent)  ရ MOM (Ministry of Manpower) စင္ကာပူ အလိုပ္သ ာ်ားဝန္ိက ်ားဌာ န သ ို႔ 
ေလရ္ာက္ထာ်ားရ ရာျဖစ္ၿပ ်ား သက္တ ္်ား (၂) ႏရစ္အထ  ခ္ထာ်ားေပ်ားတတ္ပါတယ္။ ထပ္  ံသက္တ ္်ားတ ို်ားျခင္်ား 
(Renewal) က ိုေတာ့ ၃ႏရစ္အထ  ခ္ထာ်ားေပ်ားႏ ိုင္ပါတယ္။ 

Good Institutes and Universities  ရ္င္်ားလာေသာပညာတတ္ ္ြဲ႕ရ လူငယ္ ္ာ်ား အသက္ရြယ္ ငယ္သည့္တ ိုင္ 
အန  ့္္ံို်ား လစာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၆၀၀ ရရာႏ ိုင္လရ္င ္EP pass က ို ေလရ္ာက္ထာ်ား အက္ံဳ်ားဝင္ႏ ိုင္ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။  
EP application က ို ႏ ိုင္ငံျခာ်ားသာ်ားတ ိုင္်ားအတြက္ ေလရ္ာက္ထာ်ားရန္ ဖြင့္ထာ်ားေပ်ားပါတယ္။ 

EP ေလရ္ာက္ထာ်ားတ့ဲအခါ ရာ လစာအျပင္ အလိုပ္အေတြ႔အၾကံဳ၊ အရည္အခ္င္်ားရ ရလိုပ္သာ်ားျဖစ္ေၾကာင္်ား သက္ေသျ
ပႏ ိုင္တဲ့ အေထာက္အထာ်ားေတြဟာ အေရ်ားိက ်ားလရပါတယ္။    

Work Permit (WP) အေၾကာင္်ား သ ေကာင္်ားစရာ ္ာ်ား။ 

WP နဲ႔ အလိုပ္လိုပ္တဲ ့လိုပ္သာ်ားအိုပ္စိုက ို ေယ ိ္ုယ္အေနနဲ႔ အေထြေထြလိုပ္သာ်ား ္ာ်ား သ ို႔ ဟိုတ္ ကာယလိုပ္သာ်ား
 ္ာ်ားလ ို႔ သတ္ ရတ္ပါတယ္။ အေျခခံပညာအရည္အခ္င္်ားဟာ SPass ေလရ္ာက္ေလာက္ေအာင္  ျ င့္သူ၊ လစာလည္်ား
 SGD ၁၈၀၀ ေအာက္ရတဲလ့ိုပ္သာ်ားေတြက ို WP ပ ဲေလရ္ာက္ထာ်ားေပ်ားႏ ိုင္ပါတယ္။ WP လိုပ္သာ်ားေတြရဲ႕ အခြင့္အေ
ရ်ား၊ က္န္်ား ာေရ်ား၊ ေနထ ိုင္ေရ်ား စတာေတြက ို ကို ၸဏ က တာဝန္ယူရေလ့ ရ ရပါတယ္။ 

Work Permit for Foreign Domestic Workers (FDW) အေၾကာင္်ားသ ေကာင္်ားစရာ ္ာ်ား။  

ဒ  Pass ကေတာ့ ႏ ိုင္ငံျခာ်ားကေန အ  ္အကူ လာလိုပ္တဲ့လူေတြအတြက္ အ  ္ရရင္က ေလရ္ာက္ေပ်ားရတဲ့ Pass ျဖစ္ပါ
တယ္။ စင္ကာပူ ရာ အ  ္ရရင္နဲ႔ အ  ္အကူေတြ  ၾကာခဏ ျပႆနာေတြျဖစ္တတ္လ ို႔ အစ ို်ားရက FDW ေလရ္ာက္ေပ်ား 
ယ္  ္ို အေသအခ္ာစဥ္်ားစာ်ားဖ ို႔ သတ ေပ်ားတတ္ပါတယ္။ စင္ကာပူအစ ို်ားရက အ  ္အကူအျဖစ္ လာေရာက္လိုပ္က ိုင္ခြင့္
ေပ်ားတဲ့ ႏ ိုင္ငံအနည္်ားစိုထ ဲရာ ျ န္ ာႏ ိုင္ငံဟာ ္ဂၤလာ်ားေဒ့ရရ္၊ ဖ လစ္ပ ိုင္၊ အင္ဒ ိုန ်ားရရာ်ား စတဲ့ႏ ိုင္ငံတ ို႔နဲ႔အတူ စ တ္ ေ
ကာင္်ားစရာပါဝင္ပါတယ္။ စင္ကာပူ ရာ ပထ ္ံို်ားအိက  ္ အ  ္အက ူလာလိုပ္ ယ့္လူဟာ အသက္အနည္်ား္ံို်ား ၂၃ ႏရ
စ္ရ ရရ ရာျဖစ္ၿပ ်ား အိက ်ား္ံို်ား ၅၀ ျဖစ္ရ ယ္လ ို႔ ္ ိုပါတယ္။ ပညာက ိုလည္်ား ၈ ႏရစ္သင္ဖူ်ားရ ယ္လ ို႔ သ ရပါတယ္။ အျခာ်ား
လ ိုအပ္ခ္က္ေတြအေနနဲ႔ အ  ္ေဖာ္အရည္အခ္င္်ားစစစ္ာေ ်ားပြ၊ဲ က္န္်ား ာေရ်ားေ္်ားစစ္ခ္က္လ ိုဟာ ္ဳ ်ားလည္်ား လ ိုအပ္ပါ
တယ္။ 
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Spass  ္ာ်ားအတြက္လစာ ၂၂၀၀ အနည္်ား္ံို်ားေပ်ားရ ယ္  ္ိုေပ ယ့္ အလိုပ္ ျဖစ ္ေန ရရ ယ့္လူနဲ႔ ကပ္ေစ်ားနဲျပ ်ား 
 ေပ်ားခ္င္တဲ့ အလိုပ္ရရင္နဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ ္ဳ ်ား ရာ အခ္င္်ားခ္င္်ားညရ ႏႈ င္်ားၾကၿပ ်ား ၁၈၀၀ (တခါတေလ ၁၆၀၀လာက္ေတာင္ရ ရပါ
တယ္) ေလာက္ပဲေပ်ားၿပ ်ား S Pass ရေအာင္ တင္ေပ်ားၾကပါတယ္။ S Pass တင္တ့ဲအခါ ရာေတာ ့လစာက ို ၂၂၀၀ ရ 
၂၆၀၀ အတြင္်ား ျဖည့္စြက္ၾကတတ္ၾက တယ္။ 

တခ္ ဳ႕က ဒ က ို လာဖ ို႔ ္ာေတြ ျပင္္င္ထာ်ားရ လ။ဲ 
တခ္ ဳ႕က္ေတာ့ ဒ က အလိုပ္အက ိုင္ အေျခအေန ္ယ္လ ို ရရ လဲ။ 
တခ္ ဳ႕က အလိုပ္ရရန္ ရာႏႈန္်ားျပည့္ ေသခ္ာႏ ိုင္ပါသလာ်ား ေ ်ားျ န္်ားတယ္။ 
တခ္ ဳ႕က လာရင္ ကူည ေပ်ားပါဟို အကူအည ေတာင္်ားခံတတ္ၾကပါတယ္။ 

ဒ ေနရာ ရာ ကြ္န္ေတာ္က ိုယ္တ ိုင္လည္်ား ၂၀၁၆ခိုႏရစ္  တ္လ ေလာက္က လာေရာက္အလိုပ္ ရရာေဖြ ခဲ့ သူ 
ျဖစ္တာႏရင့္အည  ၂၀၁၆ ႏရင့္ ၂၀၁၇ ႏႈ င္်ားယရဥ ၾကည့္သည့္အခါ ယခိုႏရစ္အတြင္်ား အလိုပ္အက ိုင္ လစ္လပ္ေနရာ 
ေခၚယူ ႈ Job Vacancies ရရာ်ားပါ်ား လာတာ က ို သတ ထာ်ား  ပါတယ္။ အထူ်ားသျဖင့္ Singaporean ဥ ်ားစာ်ားေပ်ား ္ာ်ား 
ျဖစ္ျပ ်ား န ိုင္ငံျခာ်ားသာ်ား လူသစ္ ေခၚယူ ႈ ရာ ပ ို  ိုတင္်ားက္ပ္ ႈေတြနဲ႕ ခ္ည္ေနရာင္လာၾကပါတယ္။  

ျ န္ ာလူငယ္ ္ာ်ားအေနျဖင့္လည္်ား Entry VISA Free ျဖစ္ၿပ ်ားသည့္တ ိုင္ေအာင္ ဝင္လာ စဲ တသဲသဲ ပင္။ အလိုပ္ 
လ ိုအပ္ ႈ ႏရင့္ အလိုပ္ ေနရာ ေပၚေပါက္ ႈ ရာ သ သ သာသာကြာျခာ်ား ေနၿပ ်ား ေခၚယူ  ႈ  ရာလည္်ား လြန္စြာ 
နည္်ားပါလရပါတယ္။  
အထူ်ားသျဖင့္ လူသစ္ စင္ကာပူ အေတြ႕အၾကဳံ  ရရ ေသ်ား သူ ္ာ်ား အဖ ို႔ ္ စြန္႔စာ်ားရေသာ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျ န္ ာျပည္ ရာ သက္  ္ိုင္ရာ လိုပ္ငန္်ားအေတြ႕အၾကံဳ ရရ သူ ္ာ်ားပင္  နည္်ား ေနာ တ ို်ားက္ တ္ေနရၿပ ်ား အလိုပ္ ရရရ ပဲ 
ျပည္ေတာ္ျပန္ သြာ်ားၾကသူေတြ လည္်ား ဒိုနဲ႕ေဒ်ားပါ။ 

ရရ ရင္်ားစြ ဲအလိုပ္လိုပ္က ိုင္ေနသူ အေတြ႕အၾကံဳရရ   ္ာ်ား ပင္ အလိုပ္ ေျပာင္်ား လဲ ရာ ရာ အခက္အခဲ  ္ ဳ်ားစံို ေတြ႕ 
ၾကံဳေနရေသာ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အေကာင္်ား္ံို်ားက ို ရည္ ရန္်ား ထာ်ား ရ ရာျဖစ္သလ ို အ  ္ို်ား္ံို်ား အေျခအေနက ို လည္်ား ိက ဳတင္တြက္္ ထာ်ားရ ရာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူ ရာ ေနထ ိုင္ အလိုပ္လိုပ္က ိုင္ႏ ိုင္ဖ ို႔     ကံ လည္်ား အေရ်ားိက ်ားလရပါတယ္။ 

တခ္ ဳ႕က      လိုပ္ငန္်ားက ို ကြ္ ္်ားက္င္စြာ လိုပ္တတ္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္်ားေတြ ရရ ခဲ့ေပ ယ့္ အဂၤလ ပ္စကာ်ား 
ကြ္ ္်ားက္င္စြာ ေျပာတတ္လ ို႔။ အလိုပ္ ရ ၾကတာ ရရ သလ္ ို 

တခ္ ဳ႕က လိုပ္ငန္်ားအေတြ႕အၾကံဳ  ရရ  သင္တန္်ား္င္်ား ္ာ်ား သ ူ႔ေပ ယ့္ အဂၤလ ပ္စကာ်ား ကြ္ ္်ားက္င္စြာ ေျပာတတ္ၿပ ်ား 
လူေရ လည္သူ ္ာ်ား အလိုပ္ရသြာ်ားၾကတာလည္်ား ရရ ပါတယ္။ 

ေနထ ိုင္ခြင့္ Stay က ိုလည္်ား အရင္က လြယ္ကူစြာ Extension တ ို်ား လ ို႔ ရႏ ိုင္ၿပ ်ား VISA freeေနာက္ပ ိုင္်ား 
တ ို်ား ေပ်ားေတာ့ပဲ Reject ျဖစ္သူေတြ  ္ာ်ားလရပါတယ္။  
 ည္သ ူ႔ပင္  ္ိုေစကာ ူ ေနထ ိုင္ခြင့္ရရရ တဲ့ ရက္၃၀ ။ သက္တ ္်ားတ ို်ား ထပ္ရလရ္င္ စိုစိုေပါင္်ား ရက္ ၆၀အတြင္်ား 
အလိုပ္တစ္ခိုက ို ္ိုပ္က ိုင္  ဖ ို႔  ္ိုတာ      ရာ ထ ိုက္သင့္တ့ဲ ကံ။ ဉာဏ္ ။ ဝ ရ ယ ရရ ဖ ို႔ လ ိုအပ္ပါတယ္။ 

     ျပဳ လိုပ္တ့ဲ အလိုပ္ တစ္ခို ေအာင္ျ င္ ၿပ ်ား ေျ ာက္ဖ ို႔  ္ိုတာ ကံ။ ဉာဏ္ ။ ဝ ရ ယ အခ္ ဳ်ားက္ ေပါင္်ားစပ္ ရသာ 
ေအာင္ျ င္ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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တခ္ ဳ႕က ကံအရ ္်ားေကာင္်ားေပ ယ့္ ဉာဏ္နဲ႕ ဝ ရ ယ  စ ိုက္ထိုတ္ႏ ိုင္လ ို႔ အလိုပ္ရၿပ ်ားေသာ္လည္်ား 
အလိုပ္ျပဳတ္ၾကသူေတြ ။ အလိုပ္ Pressure ဒဏ္ ခႏံ ိုင္ၾကသူေတြ လက္ေျ ာက္အေလရ္ာ့ေပ်ား 
ျပည္ေတာ္ျပန္သြာ်ားၾကသူေတြဟာလည္်ား  နည္်ား ေနာရယ္ပါ။ 

တခ္ ဳ႕က ဉာဏ္နဲ႕ ဝ ရ ယ အလြန္ေကာင္်ားေပ ယ့္ ကံ  ေကာင္်ားရရာေလေတာ့ အခက္ခဲ ေတြ န႕ဲ ရင္္ ိုင္ ၾကံ ေတြ႕ 
ၾကရပါတယ္။ 

စင္ကာပူဟာ က ိုယ့္ေျ  က ိုယ့္ေရ  ဟိုတ္သည့္အတြက္ သူတ ို႔ ေပ်ားသည့္ ျ င့္ ာ်ားေသာ လစာ ႏရင့္ ထ ိုက္တန္ေအာင္ 
ကာယအာ်ား။ ဉာဏအာ်ား ျပန္လည္ ေပ်ား္ပ္ၾကရတာ  ို႔  
ခ္ ဳၿ  န္လြႏ္ူလရသည့္ ္ဝေတြ ေတာ့ ဟိုတ္လရပါ။  
  သာ်ားစိုနဲ႕ေဝ်ား အ  ္ႏရင့္ ခြဲကာ ခ္စ္ခင္သူေတြႏရင့္ ေခတ  ေကြကြင္်ား ရာ ဒဏ္ခံ အလိုပ္လိုပ္ေနၾကရတာ  ို႔ လူတ ိုင္်ား ရာ 
အခက္ခဲ က ိုယ္စ  ရရ  တတ္ၾကပါတယ္။ 

စင္ကာပူ ရာ လက္ရရ  အလိုပ္အက ိုင္အခြင့္အလ ္်ား ္ာ်ားႏရင့္ပတ္သက္လ ို႔ ေျပာရ ယ္  ္ိုလရ္င္ အလိုပ္အက ူင္ ရရာ်ားပါ်ား ႈ 
က ို ၾကံ ေတြ႕ေနရ္ျဲဖစ္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္်ားက္င္တြင္လည္်ား ေ ်ားျ န္်ားၾကည့္ႏ ိုင္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ အလိုပ္လာရရာ ယ္ လ ို႔ ္ံူ်ားျဖတ္ၿပ ်ားသူတ္ိုင္်ား ကံ။ ဉာဏ္။ ဝ ရ ယ ပ ိုင္်ား စနစ္တက္ ျပင္္င္ကာ ္ံို်ားရံႈ်ားႏ ိုင္ ႈ 
 ္ာ်ားက ို တြက္္ၿပ ်ား ေၾကာက္လရ္င္ စြန္ရဲ။ ရ ဲလရ္င္  င္်ားျဖစ္ စြန္႔စာ်ား ၾကဖ ို႔ အထူ်ား  ရာ လ ိုပါတယ္။ 

 
စင္ကာပူ Social Visit pass လူငယ္ ္ာ်ား လာေရာက္ အလိုပ္ရရာေဖြျခင္်ား အၾကံျပဳ သံို်ားသပ္ခ္က္ ္ာ်ား။ 

စင္ကာပူႏ ိုင္ငံသ ို႕ Social Visit ျဖင့္ အလိုပ္ဝင္ေရာက္ ရရာေဖြ ေနၾကေသာ လူငယ္အ ္ာ်ားစို ရာ ယခင္ကပင္ 
ယခိုထက္ တ ိုင္ ရရ ေန္ဲ ျဖစ္ပါတယ္။  
လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခိုႏရစ္ ႏရစ္္န္်ားပ ိုင္်ားကာလ Entry Visa ေတြ ေလရ္ာက္ထာ်ားခဲ့ရ ခ္ န္ အလိုပ္အက ိုင္ အေျခေနေတြ 
 ရာ က္ပ္တည္်ား ေသာ ကာလ တစ္ခိုအျဖစ္ ရရ ေနခဲ့ပါတယ္။  
၂၀၁၆ ခိုႏရစ္ ဒ ဇင္္ာလ က စတင္ၿပ ်ား Entry Visa ေတြ က ို Free ေပ်ားလ ိုက္ကာ စင္ကာပူ ႏ ိုင္ငံသ ို႔ ဥဒဟ ို ဝင္ထြက္ 
သြာ်ား လာ ႏ ိုင္ ခဲ့ၾက ေပ ယ့္ လူငယ္ ္ာ်ားအဖ ို႔စင္ကာပူ လူဝင္ ႈ ိက ်ား ၾကပ္ေရ်ား အဖြ႕ဲက ႏ ိုင္ငံအတြင္်ား အလည္အပတ္ 
ေနထ ိုင္ခြင့္က ိုပင္ ပ တ္ပင္တာ်ား  ္်ား ခြင့္ ျပဳ ခဲ့ၾကျခင္်ား ္ာ်ား။  သကာၤ သူ လူငယ္  ္ာ်ားက ို Randomly ခရ ်ားေ္ာင္ 
အ တ္ ္ာ်ား ေက္ာပ ိုအ တ္ ္ာ်ား ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေ္်ားျခင္်ား ္ာ်ား ျပဳ လိုပ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အေ ်ားအျ န္လည္်ား ပ ို  ို 
စ စစ္လာၿပ ်ား အေ ်ားတ ္ ဳ်ား အေျဖ တ ္ ဳ်ား ျဖစ္ပါက Officer ရံို်ားခန္်ားထထဲ  ေခၚေ္ာင္ တတ္ၾကပါေသ်ားတယ္။ 

Visa free  ျဖစ္  ကာလကပင္ စင္ကာပူအလိုပ္သ ာ်ား ဝန္ိက ်ားဌာန MOM  ရလည္်ား ႏ ိုင္ငံျခာ်ားသာ်ား အလိုပ္သ ာ်ား 
Foreigner  ္ာ်ားအာ်ား အလိုပ္က ိုင္ ကန္႔သတ္ ႈ ္ာ်ား ရရ ခဲ့ ပါတယ္။ ယခိုေနာက္ပ ိုင္်ားတြက္လည္်ား ပ ို  ို ကန္သတ္  ႈ ္ာ်ား 
ျဖင့္က္ပ္တည္်ားေသာ ကာလ အေနထာ်ား အျဖစ္ ရရ ေနပါတယ္။ 

သံို်ားသပ္ၾကည့္ ယ္ ္ ိုရင္ စင္ကာ ပူ အလိုပ္အက ိုင္အေနထာ်ား ဟာ ပ ို  ို က္ပ္တည္်ားလာသလ ို အလိုပ္ ရ 
တာ႕ေတြလည္်ား ပ ို  ို  ္ာ်ားျပာ်ား လာတယ္  ္ိုတာေတာ့ ျငင္်ား ရတဲ့့ အေျခအေနပါ။ 

အၾကံေပ်ားခ္င္တာကေတာ့ ျ န္ ာျပည္က ထြက္ လာခင္ ရာ ကတည္်ားက     ရရရ ထာ်ားေသာ ြဲ္႕ ဒ ပလ ို ာ ႏရင့္ သ
က္  ္ိုင္ရာ လိုပ္ငန္်ားအေတြ႔အၾကံဳေကာင္်ားေတြနဲ႕ ေအာင္လက္ ရတ္ေတြ ရႏ ိုင္သေလာက္ ္ာ်ား ္ာ်ား ရယူထာ်ားဖ ို႔ပါ။ ျ 
န္ ာျပည ္အစ ို်ားရနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္်ားိက ်ားေတြက ေပ်ားတဲ ့ ြဲ္႕ ဒ ပလ ို ာ လက္ ရတ္ ္ာ်ား။ ေအာင္လက္ ရတ္ ္ာ်ား အေထာ
က္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ အဂၤလ ပ္စကာ်ားက ို Professional က္က္ ကၽြ ္်ားက္င္စြာ ေရ်ားန ိုင္ေျပာန ိုင္ေအာင္ ေလ့လာ 
သင္ယူလာပါ။ 
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လိုပ္ငန္်ားအေတြ႔အၾကံဳက ိုလည္်ား CV  ရာ လိုပ္ၾကံေဖာ္ျပတာထက ္အ ရန္တကယ ္ရရ ထာ်ားတာက ပ ိုေကာင္်ားၿပ ်ား အစ ္်ား
ခန္႔ကာလ ရာ ္ာ ရ လိုပ္တတ္ရင ္အလိုပ္ျပဳတ္သြာ်ားႏ ိုင္တာ  ို႔။ လိုပ္ငန္်ားအေတြ႕အၾကံဳစစ္စစ္ေတြဟာ     က ို တန
ည္်ား ဟိုတ ္တနည္်ား အေထာက္အကူ ျပဳ ရာပ ဲျဖစ္ပါတယ္။  

လူငယ္ ္ာ်ားရဲ႕ အနာဂတ္ရည္ ရန္်ားခ္က္ေတြ အ ရန္တကယ ္ျပည့္ဝလာေစဖ ို႔  

ကြ္န္ိုပ္တ ို႔ ္ယ္ေက္ာ္သက ္လူငယ္လူရြယ ္အ ္ာ်ား စို ဟာ ေအာင္ျ င္ ႈ ျဖင့္     က ိုယ္က ို တ ို်ားတက္ဖ ို႔ 

အလ ိုရရ ျကပါတယ္။ လူငယ္ေတြ ဟာ ေနာင္အနာဂတ္ ရာ     န ိုင္ငံ။     လူ ္ ဳ်ား။        သာ်ားစို စသျဖင့္ 

ေနရာအသ ်ားသ ်ား တာဝန္က ိုယ္ စ  ယူျက ယ့္ လူျက ်ား လူေကာင္်ားေတြ ျဖစ္လာျက  ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ 

လူငယ္ေတြ အေနနဲ႕ အရည္အခ္င္်ားရရ ရရ      က ိုယ္က ို တ ို်ားတက္ေအာင္ျ င္ေအာင္ ျက ဳ်ားပ ္်ား ျကဖ ို႔ လ ိုအပ္ပါတယ္။ 

လက္ေတြ႕ ရာ လည္်ား အျပ ဳင္အ္ ိုင္ ျက ို်ားစာ်ားေနျကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူငယ္ေတြ ဟာ အတတ္ပညာ အသက္ေ ြ်ားဝ ္်ားေက္ာင္်ားပညာရပ ္နယ္ပယ္တစ္ခို၊ အထူ်ားျပဳ ္ာသာရပ္ တစ္ခို 

အျဖစ္ တတ္ေျ ာက္ရန္ သက္္ ိုင္ရာ တကၠသ ိုလ္ ္ာ်ား၊ ေကာလ ပ္ ေက္ာင္်ား ္ာ်ား ။ ပိုဂ လ က သင္တန္်ား ဌာန ္ာ်ား 

အသ ်ားသ ်ားတ ို႔  ရာ ပညာ သင္ယူ ္ည္်ားပူျကပါတယ္။ သတ္ ရတ္ထာ်ားေသာ စာသင္ႏရစ္ကာလတစ္ခို ထ  

သင္ယူျပ ်ားခ္ န္ ရာေတာ့ တတ္ေျ ာက္ ႈ အရည္အခ္င္်ားစစ္ စာေ ်ားပြ ဲ္ာ်ား ေျဖ္ ိုျကရျပ ်ား ေအာင္လက္ ရတ္ ္ာ်ား။ ြဲ္႕ 

လက္ ရတ္ ္ာ်ား ရရရ ျကပါတယ္။  

္ြဲ႕ရျပ ်ား ေက္ာင္်ားျပ ်ားျပ ်ားခ္င္်ား စ တ္ပါဝင္စာ်ားေသာ ပညာရပ္ ္ာ်ားက ိုလည္်ား ထပ္ ံေလ့လာ္ည္်ားပူျကပါေသ်ားတယ္။ 

လက္ေတြ႕လိုပ္ငန္်ားခြင္ဝင္ဖ ို႔ ျက ဳတင္ျပင္္င္ျကရေလ့ရရ ပါတယ္။     

ယေန႔ေခတ္ လူငယ္အခ္ ဳ႕ ရာ လ ္်ားေပ္ာက္ေနျကသလ ို ျဖစ္ေနပါတယ္။      ရဲ႕ အာ်ားသာခ္က ္အာ်ားနည္ခ္က္က ို 

သ ဖ ို႔ ေဝ်ားစြ ။      ္ာ အလိုပ္လိုပ္ရ  ည္က ိုပင္ ေဝဖန္ ပ ိုင္်ားျခာ်ားန ိုင္ဖ ို႔ ေရြ်ားခ္ယ္န ိုင္ဖ ို႔ ခက္ခေဲနျကပါတယ္။ အခ္ ဳ 

႕ကအေရြ်ား ရာ်ား ရာ အလြန္ ေျကာက္ျကျပ ်ား အခ္ ဳ႕ ရာ ရရာ အလိုပ ္လိုပ္က ိုင္ေနျကရပါတယ္။ အလိုပ္အက ိုင္ ရရာ်ားပါ်ား ႈ 

ျပႆနာက ို ကြ္နို္ပ္တ ို႔ လူငယ္ေတြ ျကံိုေတြ႕ ခံစာ်ားေနျကရပါတယ္။  

လိုပ္ငန္်ားအေတြ႕အျကံို ရရ ေသ်ားတဲ့ ေက္ာင္်ား္င္်ား ္ြဲ႕ရ တစ္ေယာက္အတြက္ အလိုပ္အက ိုင္အင္ တန္ ခက္ခ ဲ

လြန္်ားလရ သည္က ိုလည္်ား လက္ေတြ႕ ရင္္ ိုင္ေနျကရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

Company လိုပ္ငန္်ား အေတာ္ ္ာ်ား ္ာ်ားကလည္်ား လိုပ္သက္ အေတြ႕အျကံို အနည္်ား္ံို်ား ပ္ ္်ား ္ရ ၂ ႏရစ္ ေလာက္ရရ  ရ 

အလိုပ္ခန္႔ ျကတာ ္ ဳ်ား ေတြေျကာင့္ ္ြဲ႕ရ လူငယ္ ္ာ်ား ရာ အလိုပ္ဝင္ ဖ ို႔ အခက္အခဲ  ္ာ်ားျကာ်ားက 

အျပ ဳင္အ္ ိုင္အလိုအယက ္တ ို်ားေနျကရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ္ ဳ႕ေသာ company လိုပ္ငန္်ား ္ာ်ား ရာ Fresh 

Graduate ္ြဲ႕ရ လူငယ္  ္ာ်ားက ို Warmly welcome လိုပ္ပါတယ္။ On job Training တခို ေပ်ား အလိုပ္ဝင္ေစျပ ်ား 

အလိုပ္ရရင္ အလိုပ္သ ာ်ား သေ္ာတူည  ခ္က္အရ သတ္ ရတ္ထာ်ားေသာ ႏရစ္ကာလသက္တ ္်ားတစ္ခို အထ  

အလိုပ္လိုပ္ေပ်ားရန္ စာခ္ဳပ ္ခ္ဳပ္ ္ ိုျကတယ္။ လူသစ္ေ ြ်ား တယ္လ ို႔ လြယ္လြယ္ ေျပာျကပါတယ္။  

အ္ယ္သ ို႔ပင္္ ရရ ေနပါေစ။ Company  ္ာ်ား ရ အလိုပ္အက ိုင ္လစ္လပ္ရာထူ်ား၊ လ ိုအပ္ေသာ ဝန္ထ ္်ား ဥ ်ားေရ ေခၚယူ ႈ 

 ္ာ်ားဟာ ရာခ ိုင္ႏႈန္်ား အလြန္နည္်ားပါ်ားျပ ်ား အေတြ႕အျကံိုရရ ေသာ ရာထူ်ားျက ်ား ပ ိုင္်ား position  ္ာ်ားသာ Demand 

ျဖစ္ေနေသာေျကာင့္ လူသစ္ လူငယ္ အလိုပ္လက္ ဲ ့ျပသနာ ရာ ပ ို၍ ျက ်ားထြာ်ားလာပါေတာ့တယ္။  
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္ြ႕ရဲ Fresh Graduate လူငယ္္ေတြ ဟာ အလိုပ္အက ိုင္ ရရရ ဖ ို႔ လ ိုအပ္ေသာ သင္တန္်ား ္ာ်ားတက္ျခင္်ား။ 

ျက ိုတင္ျပင္္င္ ႈ ္ာ်ား ျပဳလိုပ္ျခင္်ားေနာက္အလိုပ္ရရာျခင္်ားျဖင့္ ေနရာတစ္ေနရာ ရဖ ို႔ အခက္အခဲ  ္ာ်ားစြာက ို 

ပင္ပန္်ားတျက ်ားေက္ာ္ျဖတ္ ျကရပါတယ္။  

 ည္ ္ရပင္အလိုပ္အက ိုင္ရရာ်ားပါ်ားေနပါေစ လြယ္လင့္တက ူအလိုပ္ရျကသူ ္ာ်ားလည္်ားအေျ ာက္အ ္ာ်ား ရရ ပါတယ္။ 

အလိုပ္ ရေသ်ား သူ လူငယ္ ္ာ်ား  ရာ လည္်ား စ တ္ဓာတ္ က္ပဲ အလိုပ္ရေအာင ္ရရာေဖြ ျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

ထ ို႔ေျကာင့္     ႏရင့္ က ိုက္ည ျပ ်ား ေရရရည္ ရာ အ္င္ေျပ သင့္ေတာ္ ယ့္ အလိုပ္တစ္ခို က ို အခ္ န္အတ ိုင္်ားအတာတစ္ခို 

ယူျပ ်ား ေရြ်ားခ္ယ္ ျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ္ ဳ႕ လူငယ္ ္ာ်ား  ရာ      ဝါသနာ။      ေ ဂ္ာ နရင့္  က ိုက္ည  ပ ဲ

အ္င္ေျပရာ လြယ္ကူရာ ရရာ ဝင္လိုပ္ ျပ ်ား   သာ်ားစို စာ်ားဝတ္ေနေရ်ား။      ရပ္တည္ ရရင္သန္ေရ်ား တ ို႔ အတြက ္

ရိုန္်ားကန္ေနျကရပါတယ္။ အခ္ န္ ျကာလာေတာ့      အလိုပ္အေပၚ  ရာ စ တ္ဝင္တစာ်ား ျ တ္န ို်ားတတ္လာရင္ ေတာ ့

ေကာင္်ားပါတယ္။ ေ႐ွိရရရည္  ရာ စ တ္ ဝင္စာ်ား။ ပ္င္်ားရ ေျခာက္ေသြ႕ အလိုပ္အေပၚအာ်ားရံို  စူ်ားစ ိုက္န ိုင္လ ို႔ လက္ရရ ရာထူ်ား 

ေလ်ား ရာပဲ ထစ္ေငါ့ေနျပ ်ား ရာထူ်ားတ ို်ားတက္ဖ ို႔ လ ္်ားစ ေပ္ာက္ေနျကသူ ္ာ်ားလည္်ား  ္ာ်ားစြာရရ  ေနပါတယ္။      

ေနရာေလ်ား ေပ္ာက္ သြာ်ားေအာင္ပ ဲနင္်ားကန္အာ်ားထိုတ္ေနရပါတယ္။     အလိုပ္က ို     ခ္စ္ျ တ္န ို်ား ရလည္်ား 

ေကာင္်ားသထက္ေကာင္်ားေအာင္ လိုပ္လာန ိုင္ျပ ်ား တ ို်ားတက္ဖ ို႔ ရာ အခြင္အလ ္်ား ေပၚေပါက္ ရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

*********************************************** 

    ္အလိုပ္ေရြ်ားတ့ဲ အခါ ရာ 

     ရာ ရရ တဲ့ အရည္အခ္င္်ားနဲ႕ က ိုက္ည  ႈရရ ျခင္်ား။ ဝါသနာပါတဲ ့အလိုပ္အ ္ ဳ်ားအစာ်ားျဖစ္ျခင္်ား။ လက္ရရ  ြဲ္႕ ၊ 

အလိုပ္အက ိုင္နဲ႕ ္က္စပ္ ႈရရ ျခင္်ား။ သြာ်ားလာေရ်ား လြယ္ကူျခင္်ား။ လံိုေလာက္တ့ဲ လစာေပ်ားျခင္်ား။ ေကာင္်ား ြနတ္ဲ့ 

လိုပ္ငန္်ားပတ္ဝန္်ားက္င္ရရ ျခင္်ား။ ရာထူ်ား၊ လစာ တ ို်ားတက္ရန ္အလာ်ားအလာရရ ျခင္်ား။ 

စတဲ့ အခ္က္ ္ာ်ားနဲ႕ က ိုက္ည ေသာအလိုပ္က ိုေရြ်ားဖ ို႔ အေရ်ားျက ်ားပါတယ္ ။ စဥ္်ားစာ်ားစရာအေျခခ ံ

အခ္က္ ္ာ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ပါ အခ္က္ ္ာ်ားက ို ေရြ်ားခ္ယ္ ေနလ ို႔ အလိုပ ္ပ ိုရရာ်ားေကာင္်ား ရရာ်ားန ိုင္ေပ ယ့္      

တစ္သက္လံို်ား အသက္ေ ြ်ားဝ ္်ားေက္ာင္်ား နယ္ပယ္ တခို အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လိုပ္က ိုင္သည့္အခါ ရာ     အတြက ္

ေရရရည ္အ္င္ေျပန ိုင္ဖ ို႔ ဥ ်ားစာ်ားေပ်ားရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာ္ယ္တြင္ စာ်ားဝတ္ေနေရ်ားအတြက္ 

ရရာအလိုပ္က ိုဝင္လိုပ္ဖ ို႔ လ ိုေကာင္်ား လ ို ရာ ျဖစ္ေပ ယ္ ့တခ္ န္ခ္ န္ ေ႐ွိရရည ္လိုပ္ခ္င္တဲ့ လိုပ္န ိုင္တဲ့ 

အလိုပ္ ္ ဳ်ားက ိုေရြ်ားခ္င္စ တ္ေပၚလာန ိုင္ပါတယ္။ အဲဒ  ့လ ိုအခ္ န္က္ရင္ တစ္သက္တာ အသက္ေ ြ်ားဝ ္်ားေက္ာင္်ားျပဳ ယ့္ 

နယ္ပယ္ တခိုက ို စနစ္တက္ ေကာင္်ား ြန္ စြာေရြ်ားခ္ယ္န ိုင္ဖ ို႕ လ ိုေကာင္်ားလ ို ရာ ျဖစ္ျပ ်ား လက္ရရ ေနရာေဒသ က ိုစြန္႔ခြာ 

စြန္႕ စာ်ား ျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

အလိုပ္ေရြ်ားိုျခင္်ားဟာ အ  ္ေထာင္ဖက္ ေရြ်ားျခင္်ားႏရင့္အလာ်ားသဏၭန္တူပါတယ္။ သင့္ေလ္ာ္တဲ ့

အ  ္ေထာင္ဖက္က ိုေရြ်ားန ိုင္ခဲ့လ္ရင္ ္ဝ တစ္ေလ္ရာက္လံို်ား သာယာခ္ ္်ားေျ ့ ယ္။ အလာ်ားတူပင္      ဝါသနာပါတဲ့ 

ႏရစ္သက္ေသာအလိုပ္က ိုေရြ်ားန ိုင္ ရ စ တ္ခ္ ္်ားသာန ိုင္ပါ ယ္။ တ ို်ားတက္ ႈရ ယ္။ ေအာင္ျ င္န ိုင္ပါလ  ့္ ယ္။ 

အလိုပ္ေကာင္်ား  ္ိုသည္ ရာ ဝင္ေငြ ေကာင္်ားေကာင္်ား ရရံိုသက္သက္ က ို  ္ ိုလ ို     ၏ ပညာ ၊ ဝါသနာႏရင့္ 

က ိုက္ည ေသာအလိုပ္ေကာင္်ားတစ္ခိုရျခင္်ားေျကာင့္ ္ဝတစ္ေလ္ရာက္လံို်ား စ တ္ေရာက ိုယ္ပါ အ္င္ေျပ 

ရသူ ္ာ်ားက ို့္ပတ္ဝန္်ားက္င္တြင္ ေတြ႕န ိုင္ပါလ  ့္ ယ္။  
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အနာဂတ္ ရာ လူငယ္ေတြ အခြင့္အလ ္်ား ေကာင္်ား ္ာ်ားစြာ ေပၚေပါက္ဖ ို႔ လ ိုအပ္တ့ဲ အရည္အေသြ်ား ျဖည့္္ည္်ားရ ယ္ ့

အေျခခံ အခ္က ္ ္ာ်ားစြာ ရရ ပါတယ္။  

၁။ အခြင့္အလ ္်ား 

အခြင့္အလ ္်ား  ္ိုသည္ ရာ ေ ္ရာ္လင့္ေစာင့္စာ်ားေနရ ယ့္အရာ ္ ဳ်ား ဟိုတ္ပဲ အ ဲဒ  အခြင့္အလ ္်ားရရ ရာက ို    က 

ေရာက္ေအာင ္သြာ်ားရ ရာပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ အခြင့္အလ ္်ား  ္ိုတာ ျဖစ္ လာရင္     က အခြင့္အလ ္်ားက ို ဖနတ္ ်ားရ ရာပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြ ဟာ  ္က္စ  ဖြင့္နာ်ားစြင့္ထာ်ားရပါ ယ္။ ႔ အလိုပ္အက ိုင္အခြင့္အလ ္်ား ေတြက ို  ္က္ေျခ 

ျပတ္ ထာ်ားသင့္ပါ္ူ်ား။ ျဖစ္ပ္က္ေျပာင္်ားလဲ ေနတဲ့ ေန႔စဥ္ လူေန ႈ ္ဝ ။ သတင္်ားျဖစ္စဥ္။ သင္တန္်ား ဌာန ္ာ်ား။ 

ေခတ္စာ်ားလာေသာ နည္်ားပညာရပ္ ္ာ်ား။ အလိုပ္အက ိုင ္အခြင့္အလ ္်ား။ Company  ္ာ်ား ရဲ႕ အလိုပ္အက ိုင္ေခၚယူ ႈ 

အေျခအေန။ စသျဖင္ ့အရာရာ ရာ လ္င္ျ န္ဖ္တ္လတ္စြာ သ ေန ဖ ို႕ တက္ျကြ ေနျကရပါ ယ္။     ႏရင့္အလာ်ားတူ 

လူငယ္ေတြ အတ တ္က ္ာလိုပ္ခဲ့ျကသလဲ။ ယေန႔ ္ာလိုပ္ေနျကလဲ။ ေနာင္အနာဂတ္ ရာေရာ ္ာ plan ေတြ 

္ြဲထာ်ား လဲ သ ရေအာင္ ႏႈ က္ယူျကရ ရာပဲျဖစ္ပါတယ္။     က သူတ ို႔ ေနာက္ ရာ က္န္ ေနခဲ ့ပ ဲသူတ ို႔ ႏရင့္တန္်ားတ ူ

လ ိုက္န ိုင္ဖ ို႔ အေရ်ားျက ်ားလရပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ အခြင့္အလ ္်ားေတြ ဝင ္အလာက ို ဗဟိုသိုတ ႏ ို်ားျကာ်ား ႈ 

တံခါ်ားဖြင့္ထာ်ားရ ည္ျဖစ္ျပ ်ား သူတ ို႔  လာန ိုင္ပါကလည္်ား     အ  ္္  လာေရာက ္ဖ ို႔ သူတ ို႔ က ို သြာ်ားေခၚရ ရာပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။  

********************************************** 

၂။ လူ ႈ္က္္ံေရ်ား 

ကြ္န္ိုပ္တ ို႔ လူသာ်ားေတြ ဟာ က ာၻျက ်ား ရာ တစ္ဥ ်ားတည္်ားသ ်ားျခာ်ားရပ္တည္ေနထ ိုင္လ ို႔  ရပ ဲအ ္ာ်ားႏရင့္ေရာေႏရာ 

ေနထ ိုင္ရေသာ သတ ဝါ  ္ ဳ်ား ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ လူငယ္ေတြ  ရာလည္်ား အ ္ာ်ားႏရင့္ လ ိုက္ေလ္ာည ေထြ စြာ 

ေနထ ိုင္ န ိုင္ဖ ို႔ လူ ႈ္က္္ံေရ်ား ပညာ တတ္ထာ်ားရပါတယ္။ လူ ႈ္က္္ံေရ်ား္ ိုသည္ ရာ လူတ ိုင္်ားႏရင့္ 

တည့္ေအာင္ေပါင္်ားသင္်ားေနထ ိုင္ျခင္်ား ္ ဳ်ား ျဖစ္ျပ ်ား။ ခ္စ္ခင္သူေတြ ေပါ ္ာ်ားေအာင ္ဖန္တ ်ားရေသာအလိုပ္ပင္ 

ျဖစ္ပါတယ္။ လူတ ိုင္်ားက ို လ ိုက္ေလ္ာည ေထြ ေပါင္်ားသင္်ားဖ ို႔ ္ ိုတာ ခက္ခ ဲတဲ့အလိုပ္ျဖစ္ေပ ယ္ ့အ ရန္တကယ္ 

လိုပ္န ိုင္ျကသူေတြ အေျ ာက္အ ္ာ်ားရရ ပါတယ္။ ထ ိုသူေတြ ဟာ လူ ႈ္က္္ံေရ်ားေကာင္်ား ြန္သူအျဖစ္ ထင္ရရာ်ားျပ ်ား 

အလိုပ္ ရာလည္်ား ထ ပ္တန္်ားေရာက္လြယ္ပါတယ္။ စငစ္စ္ လူ ႈ ္က္္ံေရ်ား ေကာင္်ား ြန္ျခင္်ားဟာ     က ိုယ္က ို 

တ ို်ားတက္ေစ ယ့္ အဓ က ေသာ့ခ္က္ျက ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။     က  ာနျက ်ားတခြဲသာ်ားနဲ႕ ေနပဲ     ႏရင့္ 

ပတ္သက္္က္ႏြယ္လာသ ္ရ လူတ ိုင္်ားက ို ခ္စ္ခင္ စြာ ေ တ ာေပ်ား ္က္္ံန ိုင္ဖ ို႔လ ိုပါတယ္။ သူ တ ို႔ လ ိုအပ္္တာ 

တတ္န ိုင္သ ္ရ ကူည ေပ်ားျပ ်ား ္က္္ံေရ်ားခ ိုင္ ာဖ ို႔ အေျခခံအိုတ္ျ စ္တည္ေ္ာက္ျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ 

္က္္ံေရ်ား ပညာ ဟာ တ ို်ားတက္ခ္င္သူ လူငယ္တ ိုင္်ားအတြက ္ ျဖစ္ ေန ရရ ထာ်ားသင့္တဲ ့တန္ဖ ို်ားတစ္ခိုပါပဲ။ 

****************************************** 

၃။ ္က္သြယ္ေျပာ  ္ို ္က္္ံ လိုပ္က ိုင္  ႈ စြ ္်ားရည္ 

အထူ်ားသျဖင့္ န ိုင္ငံျခာ်ား Company လိုပ္ငန္်ားခြင္ ္ာ်ား ရာ လူ ္ ဳ်ား တူ န ိုင္ငံသာ်ား တ ူသူေတြန႕ဲေျပာ္ ို္က္္ံတဲ့အခါ 

သူေျပာတာ က ို နာ်ားလည္ျပ ်ား ျပန္ေျပာန ိုင္ ယ့္ communication ေကာင္်ားဖ ို႔ ျက ို်ားစာ်ားျကရပါတယ္။ communication  
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 ရာ အဓ က အေရ်ားျက ်ားတာက Language skill ျဖစ္ျပ ်ား   ခင္္ာသာစကာ်ားသာ က အျခာ်ားေသာ အသံို်ားခ္ 

္ာသာစကာ်ား ္ာ်ားက ိုေလ့လာသင္ယူျကရ ရာျဖစ္ပါတယ္။  

္ာသာစကာ်ား စြ ္်ားရည္ တြင္   ခင္ စကာ်ားျဖစ္တဲ့ ျ န္ ာ စကာ်ားက ို လ  ့္ပတ္လည္ေအာင္ 

ေျပာန ိုင္ဖ ို့အေရ်ားျက ်ားပါတယ္။ ျပႆနာေျဖရရင္်ားရာ၊ အလိုပ္ခြင ္အခက္အခဲ  ္ာ်ား ရင္္ ိုင္ရာ 

 ရာ  ခင္္ာသာစကာ်ားျဖင့္ေျပာ္ ိုေျဖရရင္်ားရသည္ရရ ေစဥ ်ား ေတာ ့  ခင္္ာသာစကာ်ားက ို ခ္က ္က္ က္ 

 ေနရ်ားလြန္်ား ျ န္လြန္်ား သူတစ္ပါ်ားနာ်ားလည္ လြယ္ျပ ်ား စနစ္တက္ ရည္ရည္ ြန္ ြန ္ေျပာန ိုင္ဖ ို႔ ေလ့က္င့္ျကရပါ ယ္။ 

ျ န္ ာစကာ်ားက ိုပင္ေျပာ္ ိုရာ ရာ တဖက္လ ူနာ်ား လည္ န ိုင္ေလာက္ေအာင္ ျ န္လြန္်ားျခင္်ား။ 

္ာေျပာသြာ်ား ရန္်ား သ ေအာင္ နာ်ားလည္ရခက္ျခင္်ား။     ေျပာ္ ိုလ ိုသည့္အေျကာင္်ားအရာ ္ာ်ား ရ ေသြဖ သြာ်ားျခင္်ား။ 

သြယ္ဝ ိုက္စြာေျပာရင္်ား လ ိုရင္်ားက ို  ေရာက္ေတာ့ပဲ အခ္ န္ကိုန ္အက္ ဳ်ား ဲ့ ရျခင္်ား။ စကာ်ားအလြန္ေဖာျခင္်ား။ 

စကာ်ားနည္်ားလြန္်ားျခင္်ား။ အလိုပ္ႏရင့္  သက္္ ိုင္သည္ ္ာ်ားက ို ျပသနာေျဖရရင္်ားရာ ရာ ဟာသျပက္လံို်ားထိုတ္ျခင္်ား။ 

စကာ်ားက ို      အျပစ္လြတ ္လက္လြတ္စပယ္ေျပာျခင္်ား။ ေလ်ားေလ်ားနက္နက္ တန္ဖ ို်ား ထာ်ား ပ ဲ    စကာ်ား      

ခ္က္ခ္င္်ားေ ့လြယ ္  ရတ္  ျခင္်ား။ တ ို႔ ရာ ္က္္ံ ႈ က္္င္်ားေစျပ ်ား က ိုယ္ရည္က ိုယ္ေသြ်ား ညံ့ဖ္င္်ား  ႈက ို အ ္ာ်ားေရရ႕ ရာ 

ေဖာ္ျပရာ ေရာက္တ့ဲ အတြက ္စကာ်ားေျပာစြ ္်ားရည ္တ ို်ားတက္ဖ ို႕  

လိုပ္ငန္်ားခြင္ စကာ်ားေျပာနည္်ား လူေရရ႕သူေရရ႕စကာ်ားေျပာနည္်ား Presentation တင္္က္ျပသ ႈ စကာ်ားေျပာနည္်ား 

စင္ျ င္ေပၚတြင ္စကာ်ားေျပာနည္်ား ္က္္ံရခက္ခဲ သူ ္ာ်ားက ို ္က္္ံ စကာ်ားေျပာနည္်ား ခ္ ဳသာယဥ္ေက္်ားစြာ 

စကာ်ားေျပာနည္်ား စသည္တ ို႔ က ို ေရ်ားသာ်ားထာ်ားေသာ ျ န္ ာစာအိုပ ္အေျ ာက ္အ ္ာ်ားက ို 

စာအိုပ္အေရာင္်ား္ ိုင္ျက ်ား ္ာ်ား  ရာ ဝယ္ယူဖတ္ရႈေလ့လာထာ်ားျကရ ည္ျဖစ္ျပ ်ားလက္ေတြ႕က္င့္သံို်ားျခင္်ားျဖင့္ 

စကာ်ားေျပာစြ ္်ားရည ္အရည္အေသြ်ားက ို ျ ရင့္တင ္လာန ိုင္ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။     ရဲ႕ အာ်ားနည္်ားခ္က္ ္ာ်ားက ို 

အာ်ားသာခ္က္ ္ာ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ယူျကရ ရာ ျဖစ္ျပ ်ား အေလ့အက္င့္ေကာင္်ား ္ာ်ား ဟာ     ္ဝ တ ို်ားတက္ဖ ို႔ 

 ္ာ်ားစြာအေထာက္အကူေပ်ား ရာ ျဖစ္လ ို႔  ရရ  ျဖစ္ စတင္ေ ြ်ားျ   ထာ်ားျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

အဂၤလ ပ္ ္ာသာစကာ်ားဟာ က ာၻေပၚရရ န ိုင္ငံအေတာ္ ္ာ်ား ္ာ်ား ရာ ကြ္နို္ပ္တ္ ို႔န ိုင္ငံအပါအဝင ္ရံို်ားသံို်ား 

္ာသာစကာ်ားအ ္ာ်ား္ံို်ား အသံို်ား အျဖစ္ ရရ  ျဖစ္ ေျပာ္ ိုေရ်ားသာ်ားေလ့ရရ ပါတယ္။ ထ ို႔ေျကာင့္ 

အဂၤလ္ ပ္္ာသာစကာ်ားက ိုရေအာင္ ေလ့လာျကရ ရာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ္န္ိုပ္တ ို႔ ငယ္စဥ ္ေက္ာင္်ားသာ်ား္ဝ 

သူငယ္တန္်ား ရစလ ို႔ အဂၤလ ပ္စာက ိုသင္ရ ို်ား ညႊန္်ားတန္်ား တစ္ခိုအေနနဲ႕ ထည့္သြင္်ားသင္ျကာ်ားခဲ့ရသည့္အတြက္ 

အဂၤလ ပ္စာ ရာ လူငယ္ ္ာ်ားအတြက ္ ည္ ္ရ အေရ်ားပါအရာေရာက္ေျကာင္်ားေဖာ္ျပေနျခင္်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္ငယ္က 

အေျခခံ ပညာေရ်ားစနစ္ ေကာင္်ားခဲလ့ ို႔ အဂၤလ ပ္စာ Essay, Letter က္တ္ ေျဖခဲ့ျကရတဲ ့ကြ္နို္ပ္တ ို႔ အ ္ာ်ားစို ရာ 

ျက ်ားျပင္်ားလာေတာ ့အဂၤလ ပ္စာ အခက္အခဲ က ို  လြဲ ေသြ ရင္္ ိုင္ျကရပါေတာ့တယ္။ သ ို႔ေပ ယ့္လည္်ား 

လက္ရရ အခ္ န္  ရာ အဂၤလ ပ္စာက ို အေျခခံ A B C D  ရ ျပန္လည ္စသင္  ည္္ ိုလ္ရင ္လည္်ား အခ္ န္ ေႏရာင္်ားေသ်ားပါ။ 

ယခို ထလိုပ္ ဖ ို႔ ျက ို်ားစာ်ားဖ ို႔ပဲ လ ိုတာပါ။ အဂၤလ ပ္စာက ို အေျခခံ  ရ အ္င့္ျ င့္အထ  သင္ျကာ်ားေပ်ားေနေသာ 

အဂၤလ ပ္စာ၊ အဂၤလ ပ္သဒၵါ၊ အဂၤလ ပ္အေရ်ား၊ အဂၤလ ပ္ စကာ်ားေျပာ၊ လိုပ္ငန္်ားခြငသ္ံို်ား အဂၤလ ပ္၊ အဂၤလ ပ္ အင္တာဗ္ ်ား 

သင္တန္်ား ္ာ်ားလည္်ား အ ္ာ်ားအျပာ်ား ေတြ႕လာန ိုင္ျပ  ျဖစ္ပါတယ္။ ထ ို သင္တန္်ား ္ာ်ားက ို တက္ေရာက္ျခင္်ားျဖင့္ 

အဂၤလ ပ္စာအရည္အေသြ်ားျဖည့္္ည္်ားထာ်ားဖ ို႔ လ ိုအပ္ပါတယ္။ အလိုပ္လိုပ္ က ိုင္ရာ ရာ English Language skill  
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ဟာ  တတ္ ျဖစ္ လ ိုအပ္ေသာ ေျကာင့္ တင္ျက ို ျပင္္င ္ထာ်ားျခင္်ားျဖင့္ အလိုပ္အက ိုင္အခြင့္အလ ္်ားေကာင္်ားေတြ 

ရရရ လာ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံ အ္င့္ေလာက္ ရာတင္ ရပ္ ေနပဲ Proficiency ျဖစ္ ဖ ို႔ တျဖည္်ားျဖည္်ား 

ဖန္တ ်ားတည္ေ္ာက္ျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

********************************************** 

၄။ ပညာရည ္ 

ပညာ္ ိုသည္ ရာ အေကာင္်ားအ္ ို်ား၊ အေျကာင္်ားအက္ ဳ ်ား ေဝဖန ္ပ ိုင္်ားျခာ်ား န ိုင္ျခင္်ား က ို ္ ိုလ ိုပါသည္။ ကြ္နို္ပ္တ ို႔ 

သင္ျကာ်ားခဲ့ျကေသာ ြဲ္႕ရခဲ့ျကေသာ ပညာရပ္ ္ာ်ား ရာ အသက္ေ ြ်ားဝ ္်ားေျကာင္်ား အတတ္ပညာ  ္ာ်ားသာ ျဖစ္ျပ ်ား 

အသ အလ  ၼာ ပညာ ္ာ်ား  ဟိုတ္ျကပါ။ ကြ္န္ိုပ္တ ို ့ငယ္စဥ ္က သင္ျကာ်ားခဲ့ျကဖူ်ားေသာ ယဥ္ေက္်ားလ  ၼာ ္ာသာ။ 

စာရ တ  ႏရင့္ ျပည္သူန တ  ္ာ်ား။( ၃၈)ျဖာ  ဂၤလာ အေျကာင္်ားတရာ်ား ္ာ်ား။ စသျဖင္ ့အသ အလ  ၼာ  ္ာ်ားပင္ျဖစပ္ါတယ္။ 

ကြ္ ိုန္ပ္ တ ို႔ ေကာင္်ား ြန္ ရန္ကန္စြာရပ္တည္န ိုင္ဖ ို႔ အတတ္ပညာ သာ က အသ ပညာ ္ာ်ားပါ  ရရ   ျဖစ ္

လ ိုအပ္သည့္အတြက ္ျဖည့္္ည္်ားထာ်ားျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရည္ ္ ိုသည္ ရာလည္်ား အတတ္ပညာႏရင့္ 

အသ အလ  ၼာ ပညာ  ္ာ်ား ေပါင္်ားစည္်ားထာ်ားျခင္်ား ျဖစ္ျပ ်ား ပညာရည္ ျပည့္ဝ လာသူ ္ာ်ား ဟာ ထ ပ္တန္်ားေရာက္ဖ ို႕ 

ခဲယဥ္်ားန ိုင္ေတာ့ ည ္ ဟိုတ္ပါ။  

********************************************** 

၅။     ရဲ႕ အာ်ားသာ်ားခ္က္၊ အာ်ားနည္်ားခ္က္က ို သ ရ ယ္။ 

    ရဲ့ အာ်ားသာခ္က ္အာ်ားနည္်ားခ္က္  ္ိုသည္ ရာ      ရဲ ့ပင္က ိုယ္စြ ္်ားရည္က ိုေျပာျခင္်ားျဖစ္ပါတယ္။ ကြ္န္ေတာ္တ ို႔ဟာ 

တစ္ဥ ်ားတစ္ေယာက္ခ္င္်ားစ  ရာပင္က ိုယ္စြ ္်ားရည္ေလ်ားေတြ ရရ ျကပါတယ္။ စ တ္ထာ်ားေကာင္်ားျခင္်ား ၊ စ တ္ထာ်ား 

ယိုတ္ျခင္်ား။ ေ တ ာတရာ်ားေရရ႔ထာ်ား၍သူတစ္ပါ်ားက ိုကူည တတ္ျခင္်ား၊ သူတစ္ပါ်ားက ိုကူည  ဖ ို႔ ္ႏၵ ရရ ျခင္်ား။ 

အာ်ားနာတတ္ျခင္်ား၊ အာ်ား နာတတ္ျခင္်ား။  ္ရေဝျခင္်ား၊ သ ိုသ ပ္ျခင္်ား။     ကို ိုယ္က ို ယံိုျကည္ ႈ ရရ ျခင္်ား၊     က ိုယ္က ို အာ်ား 

 ရျခင္်ား။ အလိုပ္ျက ို်ားစာ်ားျခင္်ား။ ပ္င္်ားရ ေနျခင္်ား။ အေကာင္်ားျ င္စ တ္ရရ ျခင္်ား။ အ္ ို်ားျ င္ဝါဒ  ္ာ်ားျခင္်ား။  ပရဟ တ 

လိုပ္လ ိုျခင္်ား ။ အတ စ တ္ျပင္်ားျပျခင္်ား။ ဥာဏ္ေကာင္်ားျခင္်ား။ ဥာဏ္ထံိုျခင္်ား။ အေလ့အက္င့္ေကာင္်ား ္ာ်ား က္င့္ျကံျခင္်ား။ 

အေလ့အက္င့္  ္ို်ား ္ာ်ားရရ ေနျခင္်ား။ အလိုပ္တခိုအေပၚတြင္ အာရံိုစူ်ားစ ိုက္ 

ျပ ်ားအေကာင္်ား္ံို်ားျပ ်ားေျ ာက္ေအာင္လိုပ္လ ိုျခင္်ား။ ျပ ်ားစလြယ္ျပ ်ားျပ ်ားေရာတာဝန္ေက္ လိုပ္ျခင္်ား။ 

စဥ္်ားစာ်ားေတြ်ားေခၚတတ္ျခင္်ား။ စဥ္်ားစာ်ား ႈစ ို်ားစဥ္်ား ္ရ လိုပလ္ ိုျခင္်ား 

စသည္ စသည္ ့အခ္က္ ္ာ်ားအေပၚ     ရဲ့အာ်ားသာ်ားခ္က ္အာ်ားနည္်ားခ္က္က ိုေဝဖန္ပ ိုင္်ားျခာ်ားန ိုင္ဖ ို႔လ ိုပါတယ္။ 

    က ိုယ္က ို     စ တ္က ို သ ေနရ ယ္လ ို႔ ္ ိုလ ိုထာ်ားျခင္်ား ္ ဳ်ားပါ။     ရဲ႕ အာ်ားသာခ္က္အာ်ားနည္်ားခ္က္က ို 

သ ေနပါ ရလည္်ား အာ်ားသာခ္က္က ို ပ ိုအာ်ားသာေအာင ္။အာ်ားနည္်ားခ္က္ေတြ အာ်ားေကာင္်ားဖ ို႔ ျပင္္င္န ိုင္ျက ရာပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ရ     ေရရ႕ေလ္ရာက္္ာ္က္လိုပ္သင့္သလဲ ္ ိုတာ သ  ရာပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ လ ္်ားေပ္ာက္ေနျကရတဲ့ 

အဓ  ကအေျကာင္်ား ရင္်ားထ ဲ ရာ      ရဲ႕ အာ်ားသာခ္က ္။ အာ်ားနည္်ားခ္က္က ို  သ  ျခင္်ား ေျကာင့္လည္်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 

အာ်ားသာ်ားခ္က္၊ အာ်ားနည္်ားခ္က္က ို သ ဖ ို႔ စ ္်ားစစ္ရန ္နည္်ားလ ္်ားရရ ပါတယ္။  

********************************************** 
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၆။ စာဖတ္ျခင္်ား 

စာဖတ္ျခင္်ားဟာ     အတြက ္ဗဟိုသိုတရရရ ေစသလ ို အသ ဥာဏ္ အလင္်ားက ို လည္်ား ဖြင့္ေပ်ားန ိုင္ပါတယ္။ 

စ တ္ဓာတ္ခြန္အာ်ား ္ာ်ားျပည့္ဝ ေစ ျပ ်ား      က ိုယ္က ို ယံိုျကည္ ႈ တည္ေ္ာက္ရာ ရာ အေျခခံ အိုတ္ျ စ္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

စာအိုပ္တစ္အိုပ ္ဟာ လူတစ္ေယာက္က ို ေကာင္်ား္ ို်ား ေျကာင္်ားက္ ဳ်ား  ရာ်ား ရန ္ခြျဲခာ်ား သ ျ င္န ိုင္ဖ ိုံ 

အလင္်ားျပေပ်ားန ိုင္စြ ္်ားလည်္ားရရ ပါတယ္။ စာအိုပ္တစ္အိုပ္ဖတ္ဖ ို႔ ကြ္န္ိုပ္တ ို႔ ေငြ ႏရင့္အခ္ န္က ို ရင္်ားႏရ ်ားျကရပါတယ္။ 

ကြ္နို္ပ္တ ို႔ ျပန္လည္ရရရ တာဟာ ကြ္န္ိုပ္တ ို႔အတြက္ တန္ ဖ ို်ားျဖတ္ ရတဲ့ အဖ ို်ားတန ္အသ ဥာဏ္ နဲ႕ စ တ္ထာ်ား 

ရင့့္က္တ္ ႈ ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြ္န္ိုပ္တ ို႔ စာဖတ္ဖ ို႔  ္က္စ ေညာင္်ားျခင္်ား။ ဇက္ေျကာတက္ျခင္်ား။ ပ္င္်ားရ ျင ်ားေငြ႕ 

ျခင္်ား ္ာ်ားျကံိုရန ိုင္ပါတယ္။ သ ို႔ေပ ယ္ ့စာတစ္အိုပ္က ို ျင ်ား ျင ဖတ္တဲ ့သူဟာ အဲဒ စာအိုပ္ထကဲ ေပ်ားခ္ငတ္ဲ့ 

အသ ပညာ က ို႐ွိရရ လ ိုက္တယ္။ စာဖတ္သူဟာ စာ ဖတ ္သူ ထက္ အသ ဥာဏ္ ပ ို သာ ပါတယ္။ ေခါင္်ားတစ္လံို်ား 

ပ ိုျ င့္ပါတယ္။ 

အသ ပညာဗဟိုသိုတန႕ဲ ျပည္စံိုတဲ့ သူဟာ လူရာ ဝင္္ံ ့ပါတယ္။ သူေျပာလ ိုက္တ့ဲ စကာ်ားေတြ  ရာ လည္်ား အဓ ပၸါယ ္

ႏရင့္ အႏရစ္သာရ ျပည့္ဝျပ ်ား ေလ်ားနက္ေသာ စကာ်ားေတြ သာ ျဖစ္ေန တတ္ ပါတယ္။ တည္ျကည့္ခန္႔ညာ်ားျပ ်ား 

ျ န္ ာစကာ်ားအထာ်ားသ ို ကအစ ေျပာပံို္ ိုပံိုေတြ ရာလည္်ား နာ်ားေထာင္ရသူအဖ ို႔ စ တ္ဝင္စာ်ားစရာ 

ေကာင္်ားေနေလ့ရရ ပါတယ္။ စာဖတ္သူဟာ ေတြ်ားေခၚေျ ာ္ျ င္န ိုင္စြ ္်ားရရ ျပ ်ား အေနအထ ိုင္ အေျပာအ္ ို 

သ  ္ေ ြ႕နူ်ားညံ့ျခင္်ားတ ို႔ ႏရင့္လည္်ား ျပည့္ဝေနတတ္ ပါတယ္။ လူငယ္ ္ာ်ားအေနျဖင့္ ဝါသနာပါသည္ျဖစ္ေစ 

 ပါသည္ျဖစ္ေစ စာဖတ္ျခင္်ား အေလ့အထ က ို စြျဲ ေဲန သင့္ပါတယ္။ စာဖတ္ျခင္်ား ဟာ 

အေလ့အက္င့္ေကာင်ား္တစ္ခိုျဖစ္လ ို႔ ေ ြ်ားျ   ထာ်ားသင့္ပါတယ္။။ စာအိုပ္စာေပ ္ာ်ားက ိုဖတ္ရႈ ရာ ရာ နယ္ပယ္စံို ရ 

စာအိုပ္ ္ ဳ်ားစံိုက ိုဖတ္ရႈေလ့လာသင့္ပါတယ္။  

န ိုင္ငံေရ်ား။ စ ်ားပြာ်ားေရ်ား။ ပညာေရ်ား။ က္န္်ား ာေရ်ား။ လူ ႈေရ်ား။  

္ာသာေရ်ား။ ျပည္သူ့န တ ။ သ ပၸံ။ အင္ဂ္င်ား္န ်ားယာ်ားရင္်ား။ 

ေ္်ားပညာ။ စက္ ႈလက္ ႈအတတ္ပညာ။ ေဗဒင ္အသ ပညာ။ ကြ္န္ပ္ တာ   ို်ား္ ိုင္်ားလ္ ႏရင္ ့

အ လက္ထေရာနစ္နည္်ားပညာ။ ေအာင္ျ င္ေရ်ား အာဟာရ။ သိုတရသ စြယ္စံို ။ 

န ိုင္ငံတကာ ဟင္်ားခ္က္နည္်ားႏရင့္  ိုန္႔လိုပ္နည္်ား ္ာ်ား။ အေတြ်ားအေခၚအသ အျ ငစ္ာအိုပ္ ္ာ်ား။  

္ာသာျပန္ စာအိုပ္ ္ာ်ား။  

အဂၤလ ပ္စာေလ့လာသင္ျကာ်ားေရ်ား ႏရင့္ ္ာသာစကာ်ား ္ ိုင္ရာ စာအိုပ္စာေပ ္ာ်ား။  

လ ္်ားညႊန္အျကံေပ်ားအသ ပညာ စာအိုပ္ ္ာ်ား။ Biography  ္ာ်ား။ သ  ိုင္်ားေျကာင္်ား စာအိုပ္ ္ာ်ား။  

္ံို်ား စာ ္ာ်ား ကဗ္ာ ္ာ်ား ေ္ာင္်ားပါ်ားႏရင့္ အေထြ ေထြ ဗဟိုသိုတ ျ န္ ာ့စြယ္စံိုက္ ္်ား က ာၻ႕ စြယ္စံိုက္ ္်ား ္ာ်ား စသျဖင္ ့

နယ္ပယ္ေပါင္်ားစံို ရ ေျ ာက္ ္ာ်ားေသာ စာအိုပ္စာေပ ္ာ်ားက ို အန ်ား္္ံို်ား စာအိုပ္အေရာင္္ ိုင္ ္ာ်ား ရာ 

ဝယ္ယူဖတ္ရႈန ိုင္ျကသလ ို စာျကည့္တ ိုက္ ္ာ်ား ရ လည္်ား အသင္်ားဝင္ ငရာ်ားရ ္်ား ဖတ ္ရႈ န ိုင္ပါတယ္။  

 ည္သည့္စာအိုပ္ပ ဲဖတ္ဖတ္ တန္ဖ ို်ားျဖတ္ ရတဲ့ အသ ပညာ ဗဟိုသိုတ ရ ႐ွိရ လာျက ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

စာဖတ္ျခင္်ားျဖင့္ အေတြ်ားအေခၚ အယူအ္ေတြက ိုေျပာင္်ားလေဲစန ိုင္ျပ ်ားအထူ်ားသျဖင့္ စ တ္ခြန္အာ်ားေပ်ား စာေပ ္ာ်ား 

ဖတ္ရႈလ္ရင္     က ိုယ္က ို ယံိုျကည္ ႈ ေတြ ရရ လာသလ ို ျက ို်ားစာ်ားခ္င္စ တ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။  



Johnny Arkar Myanmar Engineers in Singapore Facebook Group  

 

စ တ္ဓာတ္က္သူ ္ာ်ား     က ိုယ္က ို ယံိုျကည္ ႈအာ်ားနည္်ားေနသူ ္ာ်ားအဖ ို႔ အာဟာရ ျဖစ္႔ 

စ တ္ဓာတ္တက္ျကြေစေသာစာအိုပ္ ္ ဳ်ား ေတြ က ိုဥ ်ားစြာရရာေဖြ ဖတ္ရႈသင့္ပါတယ္။  

စာဖတ္ျခင္်ားဟာ     က ိုယ္က ို ေကာင္်ားစြာ ရင္်ားႏရ ်ားျ ဳပ္ႏရံျခင္်ား။ ဥ ်ားေႏရာက္အသ ဥာဏ္ 

ဖြံ႕ျဖ ဳ်ားေအာင္အာဟာရတ ိုက္ေကြ္်ားျခင္်ား။ အခ္ န္က ို အက္ ဳ်ားရရ ရရ  အသံို်ားခ္ ျခင္်ား  ည္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ စာဖတ္ျခင္်ားဟာ 

ေကာင္်ားက္ ဳ်ား ္ာ်ား ္ာ်ား ရရရ ေစ ရာျဖစ္လ ို႔ လူငယ္တ ိုင္်ား     ္ဝ တ ို်ားတက္ျ င့္ ာ်ားဖ ို႔ စာအိုပ္စာေပေတြ က ို  ျဖစ္ ေန 

ဖတ ္ရႈသင့္ပါတယ္။  

********************************************** 

၇။ စည္်ားက ္်ား 

စည္်ားက ္်ား ဟူသည္ လူ႔တန္ဖ ို်ား ။ စည္်ားက ္်ားရရ  ရလည္်ား တ ို်ားတက္ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အ  ္တြင္ အ  ္စည္်ားက ္်ား။ 

ေက္ာင္်ားတြင္ ေက္ာင္်ားစည္်ားက ္်ား။ လ ္်ားတြင္ လ ္်ားစည္က ္်ား။ လိုပ္ငန္်ားတြင္ လည္်ား အလိုပ္ခြင ္စည္်ားက ္်ား ဟူ၍ 

သတ္ ရတ္ထာ်ား ေပရာ စည္်ားက ္်ားက ိုအစဥ္ လ ိုက္နာန ိုင္သူသာလ္ရင္ တ ို်ားတက္ ႈရရ  ရာျဖစ္ပါတယ္။ 

စည္်ားက ္်ားေဖာက္ဖ္က္သူက ို ျက ်ားေလ်ားေသာ အျပစ္ဒဏ္ ္ေပ်ား တယ္္ ိုတာ လိုပ္သင့္လိုပ္ထ ိုက္တ့ဲ က စၥတစ္ခိုပါ။ 

ကြ္န္ိုပ္တ ို႔ လူငယ္ေတြ ဟာ စည္်ားက ္်ားရရ ပါ ရလည္်ား     က ိုယ္က ို စနစ္တက္ ျပဳစို ပ္ ဳ်ားေထာင္န ိုင္ ရာ ျဖစ္လ ို႔ စည္်ားက ္်ား 

ရရ ေအာင္ ေနထ ိုင ္က္င့္ျကံျကဖ ို႔ လ ိုပါတယ္။ စည္်ားက ္်ားဟူသည္ လူ႔တန္ဖ ို်ား က ို ျ င့္ ာ်ားေစရန ္သတ္ ရတ္ထာ်ားျခင္်ား ္ ဳ်ား 

ျဖစ္ျပ ်ား အလြယ္တကူ  လ ိုက္နာန ိုင္သည့္ စည္်ားက ္်ားျဖစ္ေစကာ  ူစည္်ားက ္်ားေဖာက္ဖ္က္ဖ ို႔  ျက ို်ားစာ်ားပဲ ျက ို်ားစာ်ား 

လ ိုက္နာျကရပါ ယ္။  

********************************************** 

၈။ အသင္်ားအဖြ႕ဲစိုေပါင္်ား အလိုပ္လိုပ္ျခင္်ား 

အလိုပ္ ခြင ္စ  ံ က န္်ားတစ္ခို က ိုေရ်ား ြ္ ဲအေကာင္ထည္ေဖာ္ ္ေ္ာင္ရြက္တဲ့အခါ ရာ တစ္ဥ ်ားတစ္ေယာက္တည္်ား 

သ ်ားျခာ်ား ေ္ာင္ရြက္ လ ို႔  ရပ ဲအဖြ႕ဲ အစည္်ားႏရင့္ေပါင္်ားသင္်ားညရ ႏႈ င္်ား ေ္ာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္လ ို႔ Team work 

စ တ္ဓာတ ္ရရ ဖ ို႔ လ ိုအပ္ပါတယ္။ စင္စစ္ လိုပ္ငန္်ားတြင္ အ ္ာ်ားနဲ႕ ညရ ႏႈ င္်ား လိုပ ္္ာင္ျကရ ရာျဖစ္လ ို႔ အသင္်ားအဖြ႕ဲ 

စိုေပါင္်ား စ တ္ဓာတ္ရရ ပါ ရလည္်ား လိုပ္ငန္်ားေအာင္ျ င္ျပ ်ားေျ ာက္န ိုင္ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထ ို႔ေျကာင့္ Team Work 

စ တ္ဓာတ ္က ိုေ ြ်ားျ   ျကဖ ို႔ ရာ လူငယ္တ ိုင္်ား ရာ တာဝန္ရရ ပါတယ္။ 

********************************************** 

၉။ ေလ်ားစာ်ား ႈ 

အလိုပ္လိုပ္ရာတြင္ အသင္်ားအဖြ႕ဲ ႏရင့္ စိုစည္်ားလိုပ္ရတာ ျဖစ္တဲ ့အတြက္ တစ္ဥ ်ားအေပၚ တစ္ဥ ်ား အျပန္အလရန္ 

ေလ်ားစာ်ား ႈ ရရ ပါ ရလည္်ား ္က္္ ံေရ်ား ေျပျပစ္ျပ ်ား ေနရာ ရလာျက ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူ်ားသျဖင့္      ထက္ 

အသက္အာ်ားျဖင့္ ျက ်ားသူ။ ဂိုဏ္အာ်ားျဖင့္ ျက ်ားသူ။ ရာထူ်ားအာ်ားျဖင့္ ျက ်ားသူ။ အေတြ႕အျကံိုအာ်ားျဖင့္  ္ာ်ားျပာ်ားသူ။ တ ို႔က ို 

ေလ်ားေလ်ားစာ်ားစာ်ား္က္္ံတတ္ဖ ို့ လ ိုအပ္ပါတယ္။     ရဲ႕ လက္ေအာက္ငယ္သာ်ား ္ာ်ား     ထက္အေတြ႕အျကံိုနိုနယ္ 

ေသာ ရာထူ်ား န  ့္ေသာ သူ ္ာ်ားက ိုလည္်ား ခင္ခင္ င္ င ္ေလ်ားေလ်ားစာ်ားစာ်ား သာ ္က္္ံျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ဥ ်ားက ိုတစ္ဥ ်ားေလ်ားစာ်ားျခင္်ား္ ိုသည္ ရာ  ြန္ျ တ္ေသာ အေလ့အက္င္ ့ေကာင္်ားတစ္ခို ျဖစ္ျပ ်ား အလိုပ္ခြင္ ရာ 

ျဖည့္္ည္်ားထာ်ားဖ ို႔ လ ိုအပ္ပါတယ္။  
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၁၀။ ေခါင္်ားေ္ာင္ ႈ ပညာ  

အသင္်ားအဖြ႕ဲတစ္ခိုလံို်ားက ို ေခါင္်ားေ္ာင္တဲ့ဲ Leader ္ ိုတာရရ ပါတယ္။ Company ျက ်ား တစ္ခိုလံို်ားရဲ႕ 

ေခါင္်ားေ္ာင္ဟာ boss သူေဠ်ားျဖစ္ျပ ်ား Department တခိုခ္င္်ားအလ ိုက္ ခြျဲခ ္်ားစ တ္ျဖာရာ ရာ 

အသ ်ားသ ်ားေသာေခါင္်ားေ္ာင္ ္ာ်ားျဖင့္တာဝန္ ယူ ေ္ာင္ရြက္ျကရပါတယ္။ တစ္ခ္ န္ ရာ     သည္ လည္်ား 

ေခါင္်ားေ္ာင္ေနရာေရာကလ္ာ ရာ  ို႔ ေခါင္်ားေ္ာင္ေကာင္်ား တစ္ေယာက္ရ႕ဲ ရရ သင့္ရရ ထ ိုက္တဲ့ အရည္အေသြ်ား 

အရည္အခ္င္်ား အေလ့အက္င့္ေကာင္်ား ္ာ်ားက ိုလည္်ား လက္ရရ  အခ္ န္ ရ စလ ို႔ ေ ြ်ားျ   က္င့္ျက ံထာ်ားျက ရေတာ့ ရာပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္်ားေ္ာင္ေကာင္်ားျဖစ္ဖ ို႔ေနာက္လ ိုက္ေကာင္်ားတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္လ ိုအပ္ပါတယ္။ ္ ိုလ ိုတာက 

ေခါင္်ားေ္ာင္ေနရာ ေရာက္ေသ်ားခင္ 

ေနာက္လ ိုက္ေနရာ ရာေနာက္လ ိုက္ေကာင္်ားတစ္ဥ ်ားျဖစ္ေအာင္က္င့္ျကံေနထ ိုင္တတ္တာ 

ပါ။အလိုပ္လိုပ္တဲ့အခါေအာက္ေျခ အေျခခံ အ္င့္ ရ စလိုပ္တတ္ ရလည္်ား အေျခခံျပ ်ားအ္င္ ့ျ င့္ေရာက္တ့ဲအခါ 

အလြယ္တကူ ဥ ်ားေ္ာင္န ိုင္ ရာ ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ လူငယ္ ္ာ်ားဟာ တစ္ေန႔ ရာဥ ်ားစ ်ား ဥ ်ားေ္ာင္ျပဳရ ယ့္ 

ေခါင္်ားေ္ာင္ေနရာေရာကရ္ရ လာ ရာျဖစ္လ ို႔ ေခါင္်ားေ္ာင္ေကာင္်ား ေနရာက ို ေ ္ရာ္ ရန္်ားထာ်ားသင့္ျကပါတယ္။  

********************************************** 

၁၁။ တာဝန္ယ ူတာဝန္ ခ ံန ိုင္ ႈ  

အလိုပ္ခြင္ အသ ်ားသ ်ား ရာ     တာဝန္     ေက္ပါ ရလည္်ား ေ႐ွိရရည္ ရာ တ ို်ားတက္လာ ရာျဖစ္ပါတယ္။ 

တာဝန္ဝတ ရာ်ား္ ိုသည္ ရာ      အာ်ား ေပ်ားအပ္လာေသာ လိုပ္ငန္်ားေ္ာင္တာ  ္ာ်ားပင္ ျဖစ္ျပ ်ား တာဝန္ ယူန ိုင္ ႈ 

ရရ ျခင္်ား ရရရ ျခင္်ားဟာ လည္်ား လူငယ္ေတြ က ို တစ္ေယာက္န႕ဲ တစ္ေယာက္ အရည္ အေသြ်ား  တူကြျဲပာ်ားေအာင္ 

အ္ံို်ားအျဖစ္ေပ်ားေနတတ္ပါတယ္။      န ိုင္နင္်ားတဲ့ တာဝန္  ရန္သ ္ရ က ို တာဝန္သ တတ္  ႈ။ တာဝန ္ခ ံ ႈ ျဖင့္ 

ေက္ပြန္စြာ ေ္ာင္ရြက္န ိုင္ရ ရာလည္်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အေသ်ားအဖြ ဲက စၥ ေလ်ားက ို ရ တာဝန ္ ယူန ိုင္ခဲ့ရင္ 

ျက ်ား ာ်ားေသာလိုပ္ငန္်ားေ္ာင္တာ ္ာ်ား က ို  ည္သ ို႔  ္ရ တာဝန္ယူန ိုင္ျကလ  ့္ ည္  ဟိုတ္ပါ။ ဒါေျကာင့္     န ိုင္နင္်ားတဲ့ 

တာဝန္  ရန္သ ္ရ က ို တာဝန္သ စ တ္ျဖင့္     ္ာသာ တာဝန္ ယူရရဲပါ ယ္။ တျဖည္်ားျဖည္်ား ျက ်ား ာ်ားလာေသာ 

တာဝန္ ္ာ်ားက ိုလည္်ား ယူလာန ိုင္ေအာင ္အာ်ားထိုတ္ ျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

********************************************** 

၁၂။ အလိုပ္အေပၚ ရာ အာရံိုစူ်ားစ ိုက္္ ႈ 

     အလိုပ္အေပၚ  ရာ      စ တ္အာ်ားထက္သန္ပါ ရလည္်ား အလိုပ္က ို ျ တ္န ို္်ားန ို္္င္ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျ တ္န ို်ား ရလည္်ား 

တ ို်ားတက္  ရာျဖစ္ပါတယ္။ ဝါသနာပါတယ္ ျ တ္န ို်ားတယ္  ္ိုတာလည္်ား     က အလိုပ္ထဲ  ရာ အျ  ဲ

တက္ျကြေနျခင္်ား ္ ဳ်ားျဖစ္ျပ ်ား အလိုပ္လိုပ္ရတာက ို ပင္ပန္်ားတယ္လ ို႔ေတာ့င္  ျ င္ ပ ဲျ တ္န ို်ားတန္ဖ ို်ားထာ်ားကာ စ န္ေခၚ ႈ 

ေတြက ိုအျ ဲ ျက ဳလင့္ေနျခင္်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အစကတည္်ားက      ဝါသနာပါရာအလိုပ္က ိုေလ္ရာက္ထာ်ားခဲ့ ျခင္်ားေျကာင့္ 

     အလိုပ္အေပၚ ျ တ္န ို်ားတတ္ျခင္်ား။ သစၥာ ရရ ျခင္်ား တန္ဖ ို်ားထာ်ားျခင္်ား တက္ျကြျခင္်ားတ ို႔ ျဖင့္ 

အလိုပ္ ရာေပ္ာ္ေနျကသူ ္ာ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ထ ိုသူ ္ာ်ားဟာ     လိုပ္တဲ့ အေသ်ားအဖြကဲ စၥ ေလ်ား ရ အစ 

ျက ်ား ာ်ားေသာလိုပ္ငန္်ားတာဝန္ ္ာ်ားက ိုအာရံိုစူ်ားစ ိုက္လာျပ ်ားေကာင္်ားသထက္ 

ေကာင္်ားေအာင္လိုပ္လာန ိုငျ္ခင္်ားျဖစ္ပါတယ္။ ထ ိုက့ဲ သို ႔ေသာသူ ္ာ်ားဟာ အျ င့္ေရာက္လြယ္ပါတယ္။  
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ရာထူ်ားတ ို်ား ျခင္်ား။      ရာထူ်ားအလ ိုက္ ဝင္ေငြျ င့္ ာ်ားျခင္်ားႏရင့္      ျ တ္န ို်ားတ့ဲအလိုပ္က ိုလိုပ္ရလ ို႔ အစဥ ္

စ တ္ခ္ ္်ားသာျခင္်ား တ ို႔က ို အက္ ဳ်ားရရ စြာ ရရရ ပ ိုင္္ ိုင ္ျကပါေတာ့တယ္။  

********************************************** 

၁၃။ စ  ံခန္႔ခြ ဲႈ  

လူငယ္ ္ာ်ားႏရင့္ စ  ံ ခန္႔ ခြ ဲႈ  ရာ အလြန္ အေရ်ား ျက ်ားပါတယ္။ Management ္ ို သည္ ရာ စ  ံ ခန္႔ ခြ ဲ ႈ ျဖစ္ျပ ်ား 

ထ ေရာက္ေသာ စ  ံ ေ္ာင္ရြက္  ႈျဖင့္ လိုပ္ေ္ာင္ ပါက ထ ေရာက္ေသာ Result က ိုရရရ  ျကပါ ယ္။     က ိုယ္က ို 

စ  ံ ခန္႔ ခြ ဲန ိုင္ေသာ Personal Management က အေရ်ားျက ်ားပါတယ္။အ ္ာ်ားက ို ဥ ်ားေ္ာင္န ိုင္ဖ ို႕      က ိုယ္ က ို 

ဥ ်ားစြာ စ  ံ ခန္႔ ခြ ဲန ိုင္ျကရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။      က ိုယ္ က ို စ   ံခန္႔ ခြျဲခင္်ား ္ ိုသည္ ရာလည္်ား ခက္သာ်ား လရ ပါ တယ္။ 

က ိုယ့္ က ိုက ိုယ္  ရ ထ ေရာက ္စြာ စ   ံ  ခန္႔ ခြ ဲန ိုင္ပါလ္ရင္ အ ္ာ်ားက ို ဥ ်ားေ္ာင္ ဖ ို႔ အ္ယ္ ရာ ထ ေရာက္ပါ ည္နည္်ား။ 

အ္ယ္ ရာ ျသဇာ လႊ ္်ား  ို်ား  ႈ ေလ်ားစာ်ား ႈ ရရ န ိုင္ပါ ည္နည္်ား ။     က ိုယ္က ို စ   ံခန္႔ ခြရဲာတြင္ Effective Time 

management က အေရ်ားျက ်ားပါတယ္။  

    ရဲ႕ တစ္ေန႔တာ ပ ိုင္္ ိုင္ခြင္ ့ရတဲ့ အခ္ န္ ္ာ်ား က ို စနစ္တက္ ပ ိုင္်ားျခာ်ား စ  ံ ျကရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။      အတြက္ 

ပထ  ဥ ်ားစာ်ားေပ်ားအေရ်ားအျက ်ား္ံို်ားအလိုပ္ ္ာ်ားက ို ႐ွိရရ ေသာ အခ္ န္ ရာ အရင္လိုပ္ျပ ်ား အေရ်ား ျက ်ားတာေတြ က ိုေတာ့ 

တျဖည္်ားျဖည္်ား လိုပ္သြာ်ားန ိုင္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္အေရ်ား ျက ်ားျခင္်ား  ျက ်ားျခင္်ား က ို ခြျဲခာ်ားန ိုင္ရပါ ယ္။ လက္ရရ  အခ္ န္ 

က ိုအက္ ဳ်ား ရရ ရရ  အသံို်ား ခ္ ပါ ရ အ ရန္တကယ္ အက္ ဳ်ားရရ  ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ္ န္ ဟာ တေရြ႕ေရြ႕ နဲ႕ ကိုန္္ံို်ားလြယ္ျပ ်ား 

လူက ို လံို်ားဝ ေစာင့္္ ိုင္်ား  ရာ  ဟိုတ္ပါ္ူ်ား။ လူကလည္်ား အခ္ န္က ို ေစာင့္္ ိုင္်ားေနစရာ လ ို ပ ဲလက္ရရ  အခ္ န္  ရာ 

လိုပ္သင့္တဲ့ အလိုပ္က စၥ ။ အ ႈက စၥ တစ္ခိုခို က ို လိုပ္ေ္ာင္ေနျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ တာအခ္ န ္

ကိုန္္ံို်ား ႈ က အလြန္လ္င္ျ န္ပါတယ္။ အခ္ န္က ို အက္ ဳ်ား ရရ စြာ အသံို်ားခ္သူ ္ာ်ား ကေတာ့ ေအာင္ျ င္ ျက ်ားပြာ်ား 

သြာ်ားျကတာပဲ ျဖစ္ျပ ်ား အခ္ န္ျဖဳန္်ားျကသူ ္ာ်ားကေတာ့ ဒံိုရင္်ားက ဒံိုရင္်ား ျဖစ္ေနတတ္ေလ့ရရ ပါတယ္။  

တ ို်ားတက္ခ္င္ သူလူငယ္ ္ာ်ား အေနျဖင့္      ရဲ႕ ေန႔ စဥ ္တစ္ေန႔ တာ အခ္ န ္၂၄ နာရ  က ို  စာ်ားေသာက္ျခင္်ား။ 

အ ပ္စက္ျခင္်ား။ ေပ္ာ္ပါ်ား ျခင္်ား။ ေလ္ရာက္လည္ျခင္်ား။ ဂ  ္်ားကစာ်ားျခင္်ား ။ ရိုပ္ရရင္ ျကည့္တ ဗ ျကည့္။ ပြလဲ ္်ားသ္င္ 

တက္ေရာက္ျခင္်ား။ ပ္င္်ားရ   ႈ င္ေတြ ေနတတ္ျခင္်ား။ စ တ္ဓာတ္က္ျခင္်ား တ ို႔ျဖင့္ န စၥဓူဝ အခ္ န္ ေတြ ကိုန္္ံို်ား ေနေစပ ဲ

    အတြက ္္ာလိုပ္ ရင ္္ာ ရ ယ္  ္ိုတာ က ို အစဥ္အျ ဲ ေတြ်ားေတာလိုပ္ေ္ာင္ေနျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သူ ္ာ်ားထက ္ပ ိုထူ်ားခြ္ န္ ပ ိုေအာင္ျ င္ခ္င္တဲ ့သူဟာ သူ ္ာ်ားထက ္ႏရစ္္ သံို်ားေလ်ား ္ ပ ိုျက ို်ားစာ်ားရျပ ်ား      အခ္ န္ေတြ 

က ိုေကာင္်ား ြန္စြာ အခ္ န္ဇယာ်ား ြ္ ဲစ   ံန ိုင္ပါ ရ ကိုန္္ံို်ားသြာ်ားေသာ အခ္ န္ေတြ ဟာ     အတြက္ အက္ ဳ်ား 

တစ္စံိုတစ္ရာျဖစ္ထြန္်ားေစ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ္ာ ရ လိုပ္စရာ ရရ ရင္ေတာ ့စာဖတ္ေနတာေကာင္်ားပါတယ္။ တင္ျပဖူ်ားခဲ ့

သလ ို စာဖတ္ျခင္်ားဟာ အာ်ားလပ္ ခ္ န္ေတြ  ရာ ဗဟိုသိုတ  ္ာ်ား ႐ွိရ ေစန ိုင္သလ ို အေတြ်ားအေခၚ 

အသ အျ င္ေကာင္်ားေတြ က ိုလည္်ား ေတြ်ားတတ္ လာ ရာ ျဖစ္လ ို႔ အခ္ န္က ို အက္ ဳ်ားရရ ရရ  အသံို်ား ခ္ျခင္်ား ည္ ပါ ေပတယ္။  

********************************************** 
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၁၄။ အေကာင္်ားျ င္စ တ္ႏရင့္ အျပဳသေ္ာေတြ်ားေတာျခင္်ား။  

အေကာင္်ားျ င္စ တ္  ္ိုသည္  ရာ အတ တ္က ျဖစ္ရပ္ ္ာ်ားက ို ေကာင္်ားစြာ လက္ခံလ ိုက္ျခင္်ား ္ ဳ်ား။ လက္ရရ  အခ္ န္ ရာ 

ျဖစ္လာသ ္ရ အျဖစ္အပ္က ္ ္ာ်ားက ို ေကာင္်ား ြန္စြာ နာ်ားလည္လက္ခံ ထာ်ားျခင္်ား  ္ ဳ်ား။ တစ္နည္်ားအာ်ားျဖင့္ 

ျဖစ္ လာေသ်ားတ့ဲအနာဂတ္အျဖစ္အပ္က္ေတြက ို အေကာင္်ားျ င ္ျကည့္တတ္တာ ္ ဳ်ားပါ။  

အေကာင္်ားျ င္တဲ့အခါ ရာ အေကာင္်ားေတြ်ားေတာျခင္်ား ေတြ စိုစည္်ား  လာျပ ်ား ေကာင္်ား ြန္ေသာရလဒ္ ေတြနဲ႕ ႔ 

ပ ို  ိုန ်ားစပ္လာပါေတာ့တယ္။ ကြ္န္ေတာ္တ ို႔အ ္ာ်ားစိုဟာ အျ ဲ အ္ ို်ားေတြ်ားေလ့ရရ သလ ို     တ ို႕ လိုပ္န ိုို္င္တဲ့ 

အလိုပ္ေသ်ားေသ်ားေလ်ားက ိုေတာင္ ရ လိုပ္ ျကည့္ရေသ်ားခင္  လိုပ္န ္ိုင္္ူ်ား ျဖစ္္ူ်ား ္ ိုတ့ဲ အ္ ို်ားျ င္ အ္ ို်ားေတြ်ားက 

အရင္ေတြ်ားျဖစ္ ျကပါလ  ့္ ယ္။ အ္ ို်ားျ င္ေတြ်ားျခင္်ားဟာ      က ိုယ္က ို 

္ိုတ္ယိုတ္ေစျပ ်ားအေကာင္်ားျ င္ေတြ်ားျခင္်ားကေတာ့    က ိုယ္က ို ိုခ္ တ ို်ားတက္ေစ ရာျဖစ္တာေျကာင့္ 

အ္ ို်ားေတြက ိုဖယ ္ေကာင္်ား ြန္စြာလိုပ္ ည္ ေကာင္်ား ြန္စြာျဖစ္ရ ည္လ ို႔ ေတြ်ားေတာလိုပ္ က ိုင ္လ ိုက္ပါ။ ဒါဟာ 

အေကာင္်ားျ င္စ တ္ျဖစ္လ ို႔ အေကာင္်ားေတြ စိုစည္်ား ျဖစ္ေပၚလာဖ ို႔     လက္တစ္က ္်ား ရာပါ။  

    ရဲ႕ အ  ္ တံ ခါ်ားက ို အ္ ို်ားျ င္စ တ္ ေသာ့ခေလာက့္နဲ႔ ခတ္ပ တ္ထာ်ား  ပါက အခြင့္အလ ္်ားက      အ  ္ 

လာလည္တဲ့အခါ စ တ္ ေကာင္်ားျက ်ားစြာ လရည္ ့ျပန္သြာ်ား ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္      အ  ္တံခါ်ား 

က ိုပ တ္ပစ္ေစ ယ့္ အ္ ို်ားျ င္စ တ္ ေသာ့ခေလာက္က ို လႊင္ ့ပစ္လ ိုက္ျပ ်ား အေကာင္်ားျ င္စ တ ္ျဖစ္တဲ့ ဂ္က္ထ ို်ား ရံိုေလ်ား 

န ို်ားျကာ်ား ႈျဖင့္ အခြင့္အလ ္်ားက ိုအလြယ္တကူ ဝင္ခြင့္ ေပ်ားလ ိုက္ပါ။ အခြင့္အလ ္်ား  ္ိုတာ ဧည့္္ ို်ား ဟိုတ္ ပ ဲ

ဧည့္သည္ေကာင္်ား ပင္ျဖစပ္ါတယ္။ ဒါေျကာင့္အေကာင္်ား ျ င္စ တ္ထာ်ားဟာ တ ို်ားတက္လ ိုသူတ ိုင္်ားအတြက္ 

အေကာင္်ားပဲ ျဖစ္ေစ ရာပါ။  

********************************************** 

၁၅။ ္က္လက္ေလ့ လာ သင္ယူျခင္်ား 

ကြ္နို္ပ္တ ို႔  သ ေသ်ား ေသာအေျကာင္်ားအရာ ေတြ ေဟာဒ  က ာၻေလာကျက ်ား ရာ အေျ ာက္အ ္ာ်ား ရရ ေနပါတယ္။ 

လူသာ်ားတ ိုင္်ား Perfect  ျဖစ္ေပ ယ့္ Better ျဖစ္ ဖ ို႔ ေတာ ့အလာ်ားအလာရရ ပါတယ္။ ကြ္န္ပ္တ ို႔  သ တာေတြ 

သ လာေအာင္ အ္က္ ျပတ ္သင္ယူ ေနျကရပါ ယ္။ စင္စစ ္္ဝ  ္ိုတာလည္်ား  သ ေသ်ားေသာ သင္ခန္်ားစာ ္ာ်ား 

အ္က္ ျပတ ္သင္ယူေနျကရေသာ စာသင္ခန္်ားျက ်ားတစ္ခိုပင္ ဟိုတ္ေပလာ်ား။ 

ေခတ္ေရစ ်ားေျကာင္်ားလ္င္ျ န္တ ို်ားတက္ ႈ  ရာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တ ို်ားတက္ေျပာင္်ားလ ဲႈေတြ က ပြာ်ား ္ာ်ား လ ို႔ 

လာေနပါတယ္။ လူငယ္ ္ာ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္က ို  ္က္ေျခ ျပတ္ပဲ ဗဟိုသိုတ  ္ာ်ား တ ို်ားပြာ်ားလာေအာင္ 

သင္ယူေနျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

သင္ယူျခင္်ားက ို ရပ္တန္႔လ ိုက္တဲ့ ေန႕ဟာ      အျ င္က ို အေ ရာင ္ခ္လ ိုက္တ ဲေန႔ပါပဲ။  သင္ယူတဲ့ သူဟာ 

သူ ္ာ်ားေနာက္ ရာ က္န္ခဲ့ပါတယ္။ သင္ယူရာတြင္ အ ္ ဳ်ား ္ ဳ်ားေသာနည္်ားလ ္်ား ္ာ်ားျဖင့္ သင္ယူန ိုင္ပါတယ္။ www 

world wide web ျဖစ္တဲ့ အင္တာနက္ ရ web base learning သင္ယူျခင္်ား။ internet access ရရ ေသာေနရာတြင္ 

     ကြန္ပ္ တာ ။   ို္ ိုင္်ား ။ တက္္လက္ အစရရ သည့္ ေခတ္  electronic ပစၥည္်ား ္ာ်ားျဖင့္ Google search engine 

 ရ တ္င့္     သ လ ိုရာက ို အလြယ္တကူ ဝင္ရရာေဖြ န ိုင္ျခင္်ား။ download ရယူန ိုင္ျခင္်ား။ က ာၻ႕ န ိုင္ငံတကာ 

သတင္်ားျဖစ္စဥ္ ္ာ်ား ႏရင့္ ျ န္ ာ့ သတင္်ားစာ ဂ္ာနယ္  ္ာ်ား ရ တ္င့္ သတင္်ား ္ာ်ားက ို ေလ့လာ သင္ယူေနျခင္်ား။  ္ာ်ားစြာ  
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ေသာ Source  ္ာ်ားက ို ရရာေဖြ ျခင္်ားျဖင့္ အ္က္ ျပတ ္ေလ့လာ သင္ယူေနျကရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။     

အသက္ေ ြ်ားဝ ္်ားေက္ာင္်ားပညာရပ ္ ္ာ်ား သာ က ျပင္ပ ဗဟိုသိုတ အသ ပညာ  ္ာ်ားက ိုလည္်ား တျဖည္်ားျဖည္်ား ျကြယ္ဝ 

 ္ာ်ားျပာ်ားေအာင ္သင္ယူ ေနျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စင္စစ္ လူငယ္ ္ာ်ားအတြက ္သင္ယူျခင္်ားဟာ တ ို်ားတက္ဖ ို႔ လ ္်ားစ 

တစ္ခို ျဖစ္လ ို႔ပါပဲ။  

********************************************** 

၁၆။ ရည္ ရန္်ားခ္က ္ 

တ ို်ားတက္လ ိုသူ လူငယ္တ ိုင္်ား ရာ ရည္ ရန္်ားခ္က ္က ိုယ္စ  ရရ ျကပါတယ္။ ရည္ ရန္်ားခ္က္  ္ို သည္ ရာ ျဖစ္ လာေသ်ားခင ္

ေနာင္အနာဂတ ္ ရာ      ္ာျဖစ္ရ ယ္။ ္ာေတြ ပ ိုင္္ ိုင္ရ ယ္။ ္ယ္လ ို ေနရာေရာက္ရ ယ္။ စသျဖင္ ့     

စ တ္ကူ်ား ရည္ရြယ္ ခ္က ္ ္ာ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။      ရည ္ရန္်ားခ္က္က ို အခ္ န္ တ တ က္က္ကန့္သတ္ထာ်ားရရ ျပ ်ား 

တစ ိုက္ တ္  တ ္ျက ို်ားစာ်ားပါ ရရ လည္်ား ကန္႔ သတ္ခ္ န္ အတြင္်ားေရာက္ရရ  ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ တ က္ ျပတ္သာ်ားတ့ဲ 

လက္ေတြ႕က္ေသာ ရည္ရြယ္ခ္က ္ျဖစ္ရပါ ယ္။ အခ္ န္ အတ ိုင္်ားအတာ တစ္ခို ကန္႔သတ္န ိုင္ရပါ ယ္။ ဒါ္ ိုရင္ 

ေတာ ့     ကန္႔ သတ္ထာ်ားတ့ဲ အခ္ န ္အတ ိုင္်ား အတာအတြင္်ား ္ယ္အရာေတြ က      ရည္ ရန္်ားခ္က ္က ိုေႏရာင့္ယရက္ 

ဖ္က္  ္်ား ဟန့္တာ်ားေစ ရာလ ဲ။ ္ယ္အရာေတြ က      ရည္ ရန္်ားခ္က္က ို ျပည့္ဝ ေအာင ္ေခၚေ္ာင္ေပ်ား ရာ 

လစဲသျဖင့္ စဥ္်ားစာ်ားေတြ ်ားေခၚျပ ်ား ေကာင္်ားျခင္်ားေတြ က  ိုယူ ္ ို်ားျခင္်ားေတြ က ို ပယ္။ ရည္ရြယ္ခ္က္ ရရ ရာ ေန႔စဥ္ 

တေရြ႕ေရြ႕ အေရာက္သြာ်ားျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

တ က္ေသာ အခ္ န္ႏရင့္ ျပတ္သာ်ားတဲ့ ရည္ ရန္်ားခ္က္္  ိုသည္ ရာ ဥပ ာ ေနာက္ငါ်ားႏရစ္ ရာ     ္ယ္လ ိုရာထူ်ား 

္ယ္လ ိုအေျခအေန ္ယ္လ ို ္ဝ ္ယ္လ ို ပ ိုင္္ ိုင္ ႈ  ္ ဳ်ား ္ယ္လ ိုရပ္တည္ ႈ  ္ ဳ်ား ျဖစ္က ိုျဖစ္ရ ယ္။ ဟူ၍ 

တ တ က္က္ ေသေသခ္ာခ္ာ သတ္ ရတ္ထာ်ားျခင္်ား  ္ ဳ်ား ပင္ျဖစ့္ပါတယ္။ တ က္ ျပတ္သာ်ားပါ ရ လည္်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္န ိုင္ဖ ို႔ န ်ားစပ္ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။  

********************************************** 

၁၇။ ဇြ၊ဲ လံို႔လ၊ ဝ ရ ယ  

    အလ ိုရရ ေသာ ရည္ ရန္်ားခ္က္ပန္်ားတ ိုင္ က ို အာ်ားသြန္ ခြန္စ ိုက္ျကတဲ့ အခါ ရာ ထက္သန္ျပင္်ားျပေသာ စ တ္ဓာတ္ျဖင့္ 

 ေလ္ာ့ေသာ ဇြ။ဲ လံို႕ လ။ ဝ ရ ယ တ ို႔ ရရ ေနရပါ ယ္။ စင္စစ္ ဇြ ဲ။ လံို႕ လ။ ဝ ရ ယ ကသာ ပန္်ားတ ိုင္က ိုေရာက္ေအာင္ 

တြန္်ားပ ို႔ေပ်ား ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇြဲ္  ိုသည္ ရာ  ျဖစ္ျဖစ္ေအာင ္လိုပ္ျခင္်ား။ အေလ္ာ့ ေပ်ားျခင္်ား ။ အရႈံ်ား ေပ်ားျခင္်ား။  ည္ျပ ်ား 

လံို႔ လ ္ ိုသည္ ရာေတာ ့     လိုပ္လ ိုက္ေသာ အလိုပ္တစ္ခို  ေအာင္ျ င္ရင္ ေအာင္ျ င္လာ ယ့္နည္်ားလ ္်ားက ို ရရာ 

ကာ ထပ္ ံ လိုပ္ေ္ာင္ ျက ို်ားစာ်ားျခင္်ား ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဝ ရ ယ ္ ိုသည္ ရာ ေတာ ့ပ္င္်ားရ  ေနပ ဲအစဥ ္တက္ျကြ 

ရႊင္လန္်ားကာ Active ျဖစ္ေနျခင္်ား က ို ္ ို လ ို ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ဇြ ဲ။ လံို႔လ။ ဝ ရ ယ ရရ သူ ္ာ်ားဟာ သူ ္ာ်ားထက ္

သာလြန္ တ့ဲ အ္င့္ျ င့္တဲ့ေနရာက ိုေရာက္ ရာ ဧကန္ လြဲပါပ။ဲ  

********************************************** 

၁၈။ ေအာင္ျ င္ ႈ  

ေအာင္ျ င္ ႈ ္ ိုတာက ေတာ ့လူတ ိုင္်ားအာသ သ အ ျဖစ္ အလ ိုရရ ျကတာခ္ည္်ားပါပဲ။ ေအာင္ျ င္ ႈ က ို 

သတ္ ရတ္ထာ်ားခ္က္ ေတြ က ေတာ့ တစ္ေယာက္ႏရင့္တစ္ေယာက္တူည ျက ရာ ဟိုတ္ပါ္ူ်ား။ လူငယ္ တ ိုင္်ား  
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န ်ားပါ်ားေအာင္ျ င္ခ္င္ျကေလ့ရရ ျကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေအာင္ျ င္ ႈ ္ ိုတာ     ဝါသနာပါရာ အလိုပ္ ရာ 

ႏရစ္သက္ျ တ္န ို်ားစြာ လိုပ္ရျခင္်ား။      အရည္အခ္င္်ားေတြ က ို စ န္ေခၚ ထိုတ္သံို်ားရျခင္်ား။      အလိုပ္က ို 

ေကာင္်ားသထက္ေကာင္်ားေအာင္တ ထြင္ဖန္တ ်ား ေတြ်ားေတာ လိုပ္က ိုင္ရျခင္်ား။ တစ္္င့္ထက္တစ္္င့္ ျ င့္္  ာ်ားစြာ 

ေခါင္်ားေ္ာင္န ိုင ္တာဝနယ္ူလာန ိုင္ျခင္်ား။ ေန႔စဥ္ႏရင့္အႏရင့္အ ္ရ     က ိုယ္က ို တ ို်ားတက္လာေစျခင္်ား။ 

အ ္ာ်ားအက္ ဳ်ားျပဳန ိုင္ျခင္်ား။     ကြ္ ္်ားက္င္ေသာ ္ာသာရပ္ လိုပ္ငန္်ားက ိုအ ္ာ်ားအတြက္  ္ရေဝ 

သင္ျကာ်ားျပသေပ်ားန ိုင္ျခင္်ား 

တ ို႔ ဟာ     ရဲ့ ေအာင္ျ င္ျခင္်ားပဲ  ည္ပါတယ္။ 

ထ ိုက့ဲသ ို႔ေသာေအာင္ျ င္ ႈ ္ ဳ်ားရဖ ို႔ တစ္ဥ ်ားႏရင ့တစ္ဥ ်ားေတာ့ အေျခအေန အခ္ န္အခါ အခြင့္အလ ္်ား ေနရာ အသ ဥာဏ္ 

က ိုယ္ရည္က ိုယ္ေသြ်ား တူည ျက ရာ  ဟိုတ္ပါ္ူ်ား။ ကြ္န္ိုပ္တ ို႔ ရည္ ရန္်ားရာ ေအာင္ျ င္ ႈ က ို႐ွိရရ ဖ ို႔္ ိုတာ 

အပတ္တကိုတ္ က္ာ်ားကိုတ္က္ာ်ားခ ဲ့ျက ို်ားစာ်ားျကရ ရာျဖစ္ျပ ်ားအခက္ခဲ ျကံို ျဖံဳစတ ္်ား ျပသနာျကံို  ေျကာက္စတ ္်ား 

ရင္္ ိုင္ န ိုင္ဖ ို႔ စ တ္အာ်ားတင္်ားထာ်ားရပါ ယ္။  

     ရဲ့စ တ္က အေရ်ားျက ်ားပါတယ္။ ေအာင္ျ င္ခ္င္ရင္ေအာင္ျ င္ေအာင္လိုပ္ဖ ို႔ စ တ္အာ်ားထက္သန္ ႈ က 

အေရ်ားျက ်ား္ံို်ားပါ။ စ တ္အာ်ားထက္သန္ပါ  ရ လည္်ား     အလ ိုရရ ရာက ိုေတြ်ားေတာ လိုပ္ေ္ာင္ 

ျက ို်ားစာ်ားရယူန ိုင္ ရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျ င္ဖ ို ျက ို်ားစာ်ားရာ ရာ သူတစ္ပါ်ား ရဲ ့ေအာင္ျ င္ ႈက ို ေျခထ ို်ားခံ လိုယူလ ို႔ 

 ရပါ္ူ်ား။ က ိုယ္နည္်ားက ိုယ့္ဟန ္ျဖင့္ ေအာင္ျ င္ေအာင္ ရိုန္်ားကန ္ျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ္ာ်ားရဲ ့ေအာင္ျ င္ေနတ ဲ

ရာထူ်ားနဲ႕ လိုပ္ပ ိုင့္္ခြင့္ေနရာ က ို တရာ်ားေသာနည္်ားလ ္်ားနဲ႕ လိုယူလ ိုက္တာ ဟာ 

စစ္ ရန ေသာေအာင္ျ င္ခ္င်္ား ္ ဳ်ား ဟိုတ္ပဲ ေအာက္တန္်ားက္ေသာစ တ္ဓာတ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြအေနနဲ႕ 

ထ ိုက့ဲသ ို႕ေသာ ေအာက္တန္်ားက္သည့္ စ တ္ဓာတ္ ္ ဳ်ား  ထာ်ားရရ သင့္ေပ။ တျဖည္်ားျဖည္်ား စဥ္္က္ ျပတ္ 

ျက ို်ားစာ်ားလာရင္်ား တစ္ေန႔ ရာ     အလ ိုရရ တ့ဲ ပန္်ားတ ိုင္က ို လြ ဲေသြ ရျကေရာက္ျက ရာပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ 

********************************************** 

အထက္ ရာ တင္ျပခဲ့သည္ ့ရည္ ရန္်ားခ္က္ ႏရင့္အခြင့္အလ ္်ား ရာလည္်ား္က္စပ္ ႈ ရရ ေနပါတယ္။     ရည္ ရန္်ားခ္က္ 

္ ေရာက္ေအာင္ေလ္ရာက္လရ ္်ားျကရာတြင္ အခြင့္အလ ္်ားက ို ေစာင့္ေ ္ရာ္ ေနပ ဲ    က ဖန္တ ်ားတည္ေ္ာက္ရ ရာပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ ရန္်ားခ္က္ႏရင့္ ္က္ႏြယ္လ္က္ ရရ ေသာ အခြင့္အလ ္်ားေကာင္်ားေတြ က ို      က ဖန္တ ်ားရပါ ယ္။ အဲ 

ဒ အခြင့္အလ ္်ားေတြ ္ယ္ ရာ ရရ န ိုင္ လဲ ရရာေဖြ ျပ ်ား သူတ ို႔  ္ ေရာက္ေအာင္ သြာ်ားျကရပါ ယ္။ ဒါ ရလည္်ား 

အခြင့္အလ ္်ားေတြ နဲ႕ ပ ို  ို န ်ားစပ္လာျပ ်ား ရည္ ရန္်ားခ္ကေ္တြ ျပည့္ဝ လာျက ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြရဲ႕ 

အနာဂတ ္ရည္ ရန္်ား ခ္က္ေတြ ျပည့္ဝ လာေစဖ ို႔ ကံ က ို ယံိုျကည္ ေနပ ဲလက္ေတြ႕ လိုပ္ေ္ာင္ျခင္်ားျဖင့္သာ 

ျဖည့္္ည္်ားျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

တစ္ခါတေလ  ရာ     ရည ္ရန္်ားခ္က္က ိုအေကာင္အထည္ေဖာ္န ိုင္ဖ ို႔ လြန္စြာ ခက္ခ ဲေကာင္်ား ခ ဲယဥ္်ားန ိုင္ေပ ယ့္ 

ခက္ခ ဲတာက ိုရေအာင္ ယူန ိုင္ ရ လူေတာ္ ျဖစ္ ရာပါ။ လူေတာ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ္င္ရင္ေတာ့ ျပင္်ားထန္  ္ို်ားရြာ်ား တဲ ့

အခက္အခဲ ေတြ အေျခအေန ေတြ နဲ႕ ရင္္ ိုင္ရဲ ျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္ေရာ အကြ္ႏ္ိုပ္ပါ  တူည တဲ့ 

အခက္အခဲေတြ က ို ရင္္ ိုင္ေနျကရတာပဲ ျဖစ္ျပ ်ား ေရရ႕ေလ္ရာက ္လည္်ားရင္္ ိုင္ျကရဥ ်ား ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲ  
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ေတြ က ို စ န္ေခၚျပ ်ား ဒူ်ား ေထာက္လက္ ေျ ရာက္ ေနာက္ ိ္ုတ္ စတ ္်ားေရရ႕ က ို တ ို်ားလ ို႔ လဲ က္ျပန္ထ 

ျက ို်ားပ ္်ားျကရပါ ယ။္ 

လူငယ္ေတြ ဟာ ငယ္ရြယ ္စဥ္ကတည္်ားက လူေကာင္်ားေတြ ျဖစ္လာျပ ်ား တခ္ န္ ရာ လူျက ်ား လူေကာင္်ားေနရာ က ို 

ရယူျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတ တ္က လူျက ်ားေတြ ္ာပ ဲလိုပ္ခဲ ့လိုပ္ခဲ ့လက္ရရ  ပစၥဳ ပၸန္  ရာ လူျက ်ားေတြ ္ာပ ဲ

လိုပ္ေနလိုပ္ေန။ ကြ္န္ိုပ္တ ို႔ လူငယ္ ္ာ်ားဟာ ထျကြ န ို်ားျကာ်ားျကရပါေတာ့ ယ္။ ကြ္န္ိုပ္တ ို႔ ၏ ေနာင္အနာဂတ္ 

 ္ ဳ်ား္က္ သစ ္ေတြ လက္ထပ ္ေရာက္ရင္ ကြ္နို္ပ္တ ို႔ ဟာ သူတ ို႔ က ိုဥ ်ားေ္ာင္ လ ္်ားျပေပ်ားန ိုင္ေသာ အခြင္ ့

အလ ္်ားေကာင္်ားေတြ ျပန္လည္ ဖန္တ ်ားေပ်ားန ိုင္ေသာ လူျက ်ားလူေကာင္်ား ္ာ်ားေနရာတြင္ ရြပ္ရြပ္ ခ္ြ ံခ္ြ ံစြ ္်ားေ္ာင္ န ိုင္ပါ 

 ရ ကြ္နို္ပ္တ ို႔ လူငယ္္ဝ က ခက္ခ ဲျက ္်ားတ ္်ား ႈ  ္ာ်ားက ို အလြယ္ တကူ ျဖတ္ေက္ာ္ေစန ိုင္ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ 

အခ္ န္အခါတြင ္ကြ္နို္ပ္တ ို႔ ့လူငယ္ ္ာ်ားအတြက ္အခြင့္အလ ္်ားေတြ တျဖည္်ားျဖည္်ား ပြင့္လာေနျပ ်ား ေနာင ္

ႏရစ္အနည္်ားငယ္အတြင္်ား ရာ အခြင့္အလ ္်ားေပါင္်ားေျ ာက္ ္ာ်ားစြာ က ို လက္ဝယ္ ႐ွိရ ျကေတာ့ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

န ိုင္ငံျခာ်ားရင္်ားႏရ ်ားျ ႈပ္နရံ ႈ အေျ ာက္အ ္ာ်ားအလံို်ားအရင်္ား ဝင္ေရာက္ေန္ ဲျဖစ္သလ ို ထပ္  ံဝင္ေရာက္လာဥ ်ား ရာ ျဖစ္လ ို႔ 

လူငယ္ ္ာ်ား၏ အခြင့္အလ ္်ားအေျခ အေန ။ အလိုပ္အက ိုင္ရရာ်ားပါ်ား ႈ အခက္အခဲ ေတြ က ို 

တျဖည္်ားျဖည္်ားေျပေလ္ာ့ေစလာေတာ့ ရာ ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။  

ကြ္နို္ပ္တ ို႔ ၏ အလိုပ္အက ိုင ္ရရာ်ားပါ်ား ႈ ျပသနာ ရာ လည္်ား အရည္အေသြ်ားထက္ အေရ အတြက ္က ပ ို ္ာ်ားေနလ ို႔ သာပ ဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဥ ်ားခ္င္်ားရဲ႕ အရည္အေသြ်ား အရည္အခ္င္်ားေတြ ထက္ျ က္ေနပါလ္ရင ္    က လူရည္ခြ္န ္အျဖစ္ ထ ပ ္

တန္်ားေရာက္ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ကြ္နို ပ္တ ို႔ လူငယ္ ္ာ်ား ဟာ      တ ို႔ ၏ အရည္အေသြ်ား ္ာ်ား 

က ိုတစ္စထက္တစ္စ တ ို်ားတက္ ္ာ်ားျပာ်ားေအာင ္က္င့္ျက ံအာ်ားထိုတ္ျခင္်ား ျဖင့္ ကြ္န္ိုပ္တ ို႔ အလ ိုရရ ရာ ပန္်ားတ ိုင္က ို ႐ွိရရ  

ယံို ္ရ  က ထက္ျ က္ေတာ္စြ ္်ား သူ ္ာ်ား ပူ်ားေပါင္်ားကာ တ ို်ားတက ္ေခတ္   ေသာ အနာဂတ ္တည္ေ္ာက္ေရ်ား 

ယႏ ရာ်ား ျက ်ား က ို ေပ္ာ္ရႊင္စြာ ျက ို်ားပ ္်ား တည္ေ္ာက္ျကပါစ ို႔လာ်ား။ 

 

 

ျ န္ ာတ ိုင္်ား ေအာင္ျ င္ေပ္ာ္ရႊင္ျပ ်ား အလိုပ္အက ိုင္ေကာင္်ားေတြ ရရရ ၾကပါေစ။  

Johnny Arkar(28.6.17)(11.20PM) 

ေက္်ားဇူ်ားတင္ပါသည္။  

 


