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Social Visit ျဖင့္ စင္ကာပူနိုင္ငံသို႔ လူငယ္ ္ာ်ား လာေရာက္ အလိုပ္ရရာေဖြျခင္်ား အၾကံျပဳ သံို်ားသပ္ခ္က္ ္ာ်ား။
စင္ကာပူနိုင္ငံဟာ သူတို႔ စင္ကာပူနိုင္ငံသာ်ားေတြအတြက္ အလိုပ္အကိုင္ေနရာ ရာအဓက
စဥ္်ားစာ်ားၾကပါတယ္။စင္ကာပူနိုင္ငံရဲ႕ Ministry of Manpower – MOM (စင္ကာပူ အလိုပ္သ ာ်ား ဝန္ၾက်ားဌာန)
ေၾကညာထာ်ားသည္ ရာ အလိုပ္ရရင္ေတြက ကၽြ ္်ားက္င္လိုပ္သာ်ား အလိုပ္လစ္လပ္ ေနရာအတြက္
အလိုပ္ေခၚ ယ္္ိုရင္ ႏိုင္ငံျခာ်ားသာ်ား အလိုပ္သ ာ်ားကို ခန္႔ခင္ ရာ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသာ်ားေတြကို အရင္
စဥ္်ားစာ်ားေပ်ားဖ႔အ
ို တြက္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလိုပ္ လစ္လပ္ေနရာ လိုအပ္တာ တကယ္ ဟိုတ္ ဟိုတ္
သက္ေသျပႏိုင္ရ ယ္။အ္င့္ျ င့္ ရာထူ်ားေနရာ န္ေနဂ္ာ ရာထူ်ားေတြ အတြက္ အလိုပ္ေခၚ ယ္္ိုရင္ jobsbank
၀က္္္္ိုက္ ရာ အနည္်ား္ံို်ား ၁၄ ရက္ အလိုပ္ေခၚစာ အရင္္ံို်ားထည့္ရ ယ္။ အဲဒ္ိုက္ဟာ စင္ကာပူ
ႏိုင္ငံသာ်ားေတြအတြက္ သ်ားသန္႔ အလိုပ္ရရာဖို႔ လိုပ္ေပ်ားထာ်ားတဲ့ ၀က္္္္ိုက္ျဖစ္တယ္။ အဲဒ ရာ ထည့္ၿပ်ား ၁၄
ရက္ေက္ာ္လို႔ သင့္ေတာ္တ့ဲ စင္ကာပူႏိုင္ငံသာ်ား ရ္ူ်ား္ိုတာ ေသခ္ာေတာ့ ရ အ်ားပ (Employment Pass) လို႔
ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံျခာ်ားသာ်ားေတြကို အလိုပ္ေခၚခြင့္ရရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပ ဲ့ အဲဒ ၁၄ ရက္အတြင္်ား ရာ
စင္ကာပူႏိုင္ငံသာ်ားကို ္ာလို႔ ရတာလဲ၊ ္ယ္ႏရေယာက္နဲ႔ အင္တာဗ္ ်ား ေတြ႕ခဲ့လ၊ဲ အင္တာဗ္ ်ားေခၚၿပ်ား ္ာလို႔
ခန္႔ဖို႔ အ္င္ ေျပတာလဲ စတဲ့ ေ ်ားခြန္်ားေတြကို MOM ေ ်ားလာခဲ့ရင္ ခိုင္လံိုတဲ့ တတက္က္ အေျဖေပ်ားၾကရတယ္။
စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသာ်ားေတြကလည္်ား ရာထူ်ားျ င့္ျ င့္ ေနရာ ရာတာ၀န္ယူႏိုင္ၾကပါတယ္။အလိုပ္ခန္႔လိုက္ျပန္
ထြက္သြာ်ားလိုက္ သံသရာလည္ျပ်ား သူတို႔ ႏိုင္ငံသာ်ားေတြ အလိုပ္ရဖို႔အတြက္ အဲဒလိုေတြ ဖအာ်ားေပ်ားေနတာ ို႔
အလိုပ္ရရင္ေတြ္က္ကလည္်ား ျဖစ္ ေန ခန္႔ႏိုင္ေအာင္ ိကဳ်ားစာ်ားၾကရပါတယ္။ ဒါေပ ဲ့ ျပႆနာက
သူတို႔ကိုယ္တိုင္က စြဲစဲြၿ ဲၿ ဲ လိုပ္ခ္င္ၾကတာပါ။ ခန္႔လိုက္ၿပ်ား အလိုပ္စ၀င္ၿပ်ား တစ္လ ၾကာခင္ ပင္ပန္်ားလို႔၊
အလိုပ္ခ္န္ ္ာ်ားလို႔၊ အခ္န္ပို ္င္်ားႏိုင္လို႔စတဲ့ အေၾကာင္်ားျပခ္က္ေတြန႔ဲ ထြက္သြာ်ားၾက၊ အသစ္ထပ္ရရာရ၊
ခဏလိုပ္လိုက္ၾက၊ ထြက္သာြ ်ားၾကနဲ႔ သံသရာ လည္ေနျပ်ား အခို ေနာက္ပိုင္်ား သတင္်ားစာ ရာ အလိုပ္ေခၚစာ ေတြ႕လို႔
လရ ္်ားစံိုစ ္်ားရင္ေတာင္ တစ္ပတ္ကို ၅ ရက္ပဲ လိုပ္ခ္င္တာ၊ ေနရာက ေ၀်ားလို႔ သူတို႔အ ္နဲ႔ န်ားတ့ေ
ဲ နရာနာ်ား ာရ
ရရ္ူ်ားလာ်ား၊ အလိုပ္ခ္န္ကို ညႇလို႔ရ လာ်ား ္ိုတာ ္ဳ်ားေတြပါ ေ ်ားတတ္ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံျခာ်ားသာ်ားေတြက္ေတာ့ သပ္ၿပ်ား
ေရြ်ားေနလို႔ ရ္ဲ အလိုပ္ရရင္ေတာင္ ေက္်ားဇူ်ားတင္ ္ံို်ား ျဖစ္ေနတာ ို႔ ္ာ ရသပ္ၿပ်ား ေျပာၾကရရာပါ္ူ်ား။
အလိုပ္လိုပ္ဖို႔ လာတာပဲ လိုပ္ရ ရာေပါ့္ိုၿပ်ား သ ္်ားက္ံဳ်ားလိုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလိုပ္ရရင္ေတြအေနနဲ႔လည္်ား
ကိုယ့္အတြက္ ခိုင္်ားလို႔ ေကာင္်ား ယ့္သူ နင္ငံျခာ်ားသာ်ား ကို သာ ပိုလိုခ္င္ၾက ပါတယ္။
ဒါေပ ယ့္လည္်ား MOM က နိုင္ငံျခာ်ားသာ်ားအလိုပ္သ ာ်ားေခၚယူခင
ြ ့္ ေတြကို တင္်ားက္ပ္ေနျပ်ား ေတာ္ေတာ္ေလ်ား
စစ္ေ္်ားေနတာေၾကာင့္ Employer ေတြ အေနနဲ႕ နိုင္ငံျခာ်ားသာ်ား အလိုပ္သ ာ်ားေခၚယူခင
ြ ့္ (Spass) Quota ေတြကို
လည္်ား စည္်ားက္ပ္ခံထာ်ားရပါတယ္။ စင္ကာပူ ရာ အ္င့္ျ င့္ ရာထူ်ားေနရာေတြကို စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသာ်ားေတြအတြက္
ျဖစ္ေစခ္င္သလို ရရၿပ်ားသာ်ား လူေတြကိုလည္်ား သူတို႔အတြက္ အက္ဳ်ား ရရႏိုင္ ယ့္ လူေတြေလာက္ပဲ ခ္န္ထာ်ားခ္င္ၿပ်ား
က္န္တဲ့ လူေတြကို ေလရ္ာ့ခ္င္ေနၾကတယ္။ အသစ္္ိုရင္ေတာ့ လာကို လာေစခ္င္ေတာ့တဲ့ သေ္ာပါ။
လာ ယ္္ိုရင္လည္်ား သူတို႔ လိုပ္ခ္င္တ့ဲ အလိုပ္ေတြကို လိုပ္ေပ်ားႏိုင္ ယ့္ လူေတြေလာက္ကိုသာ
လက္ခံခ္င္ေတာ့တာေပါ့။
ဒါေပ ယ့္လည္်ားလက္ ခံလို႔ ရတဲ့အေျခအေန ရာ စစ္စစ္စစေလ်ား လက္ခံေနတယ္ပဲ ္ိုရ ရာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ို႔လို
လူသစ္ေတြအတြက္ အလိုပ္ရရာရအလြန္ခက္ခဲေနတဲ့ အခိုလိုအခ္န္အခါ ္ဳ်ား ရာ Spass EP Working Permit
ေတြကလည္်ား Approved ျဖစ္ေနၾကတာပါပဲ။္ယ္လို အလိုပ္ ္ဳ်ားေတြက ေခၚယူတာ ္ာ်ားသလဲ ္ိုတာကို
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ရဲ႕ ဝါသနာ အသက္ေ ြ်ားဝ ္်ားေက္ာင္်ားနဲ႕ ကိုက္ညကာ ေရြ်ားခ္ယ္ေလရ္ာက္ထာ်ားၾကရပါ ယ္။

စင္ကာပူ ရာ အလိုပ္ရ PASS APROVED ျဖစ္ဖ႔ို ္ာေတြ ၾကဳတင္ ျပင္္င္ထာ်ားရ လဲ္ိုတာကို ေသခ္ာစြာ
သနာ်ားလည္ထာ်ားျပ်ား လာခင္ကတည္်ားက ၾကဳျပင္ထာ်ားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါ ရလည္်ား သူတို႔ စစ္ခ္တဲ့ ဇကာခြက္ ထဲ ပါဝင္
ရာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
နိုင္ငံကူ်ား လက္ ရတ္ (Passport) ေလရ္ာက္ထာ်ားျခင္်ား
ႏိုင္ငံရပ္ျခာ်ားသာြ ်ား တဲ့အခါ Immigration လူဝင္ ႈၾက်ားၾကပ္ေရ်ား ကိုျဖတ္ျပ်ား နိုင္ငတ
ံ စ္နင္ငံနဲ တစ္နိုင္ငံ ကူ်ားလူ်ားဖို႔
နိုင္ငံကူ်ားလက္ ရတ္ (Passport) လိုအပ္ ရာျဖစ္ျပ်ား ေအာက္ပါစာရြက္စာတ ္်ား ္ာ်ားျဖင့္ ရန္ကင္်ားျ ဳ႕နယ္ Passport
ရံို်ား ရာ လူကိုယ္တိုင္သာြ ်ား ေရာက္ျပဳလိုပ္ၾကရ ရာပဲျဖစ္ပါတယ္။
၁။ အ ္ေထာင္စိုဇယာ်ား -

ူရင္်ား+ တ ၂ စံို

၂။ ရတ္ပံိုတင္ နိုင္ငံသာ်ားစစစ္ေရ်ား ကတ္ျပာ်ား ပထ ဥ်ားစြာ လ.ဝ.က ဌာန ရာ

ူရင္်ား + တ ၂ စံို

ရဲ႕ သန္်ားေခါင္စာရင္်ား ူရင္်ား နရင့္ တ တစ္စံို၊ ရတ္ပံိုတင္ ူရင္်ားႏရင့္ တ

တစ္စံိုေပ်ားျပ်ား အစစ္ေ္်ားခံပါ။ အရာရရ ရ ူရင္်ားေတြ အျပင္ ခ္လန္စာရြက္ ျဖတ္ပိုင္်ားေလ်ား တစ္ခို အပါအဝင္
ျပန္ေပ်ားပါလ ့္ ယ္။
ကိုယ္တိုင္ေရ်ား ထန္်ားသ ္်ားပံိုစံ ေဖာင္ ကိုေတာ့ လ.ဝ.က ဌာနေရရ႔ ရ ထိုတ္ယူျပ်ား ျဖည့္စြက္ပါ။ ေငြစာရင္်ားဌာနသို႔ သြာ်ား
ေငြႏရစ္ေသာင္်ားငါ်ားေထာင္သင
ြ ္်ားပါ။ ထို္ဏ္ခ္လန္ႏရင့္အတူ ဓာတ္ပံိုရိုက္ဖို႔ လူအ ္ာ်ားတန္်ားစေနၾကေသာ
ေကာင္တာအသ်ားသ်ားတြင္ဝင္ေရာက္တန္်ားစပါ လူနည္်ားေသာေနရာတြင္သာစပါ။ ကိုယ့္အလရည့္ေရာက္လာရင္
ရတ္ပံိုတင္ ူရင္်ား၊ ္ဏ္ခ္လန္၊ျဖည့္စြက္ထာ်ားေသာ ကိုယ္တိုင္ေရ်ား ထန္်ားသ ္်ားပံိုစံေဖာင္၊ သန္်ားေခါင္စာရင္်ား တ
တစ္ေစာင္၊ ရတ္ပံိုတင္ တ တစ္ေစာင္ ေပ်ားကာေငြက္ပ္ႏရစ္ေထာင္သြင္်ားျပ်ား ဓာတ္ပံိုအရိုက္ခံ လက္ေဗြႏရပ္
လက္ ရတ္ထို်ား ျပ်ားရင္ စလစ္ စာရြက္ကေလ်ား ထိုတ္ေပ်ား တာကို လက္ခံရယူျပ်ားရင္ အာ်ားလံို်ားျပ်ား္ံို်ား သြာ်ားပါျပ။ ၁၀
ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ ပထ ထပ္ passport ထိုတ္ေပ်ားေရ်ားဌာန ရာ စလစ္ေလ်ားျပျပ်ားထိုတ္ယူနိုင္ပါျပ။ General
Passport တစ္ခိုကို စတင္ထိုတ္ေပ်ားသည့္ရက္စဲြ (Issued Date) ရ ကိုန္္ံို်ားရက္စဲြ (Expiry Date) အထ
ငါ်ားႏရစ္သက္တ ္်ား အသံို်ားျပဳနိုင္ ရာျဖစ္ျပ်ား သက္တ ္်ားကိုန္္ံို်ားတဲ့အခါ ရာေတာ့
သက္တ ္်ားတို်ားအ္င့္ေတြကိုျဖတ္ေက္ာ္ျပ်ား သက္တ ္်ားတို်ားၾကရ ရာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ပြစ
ဲ ာ်ားနဲ႕လိုပ္တဲ့အခါ ရာလည္်ား လူကိုယ္တိုင္လိုက္ရတာျဖစ္္လို႔ ကိုန္က္စရတ္ ပိုနိုင္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္

္ာသာ

လြယ္ကူအကိုန္အက္သက္သာစြာ လိုပ္နိုင္ရန္ၾကဳ်ားပ ္်ားသင့္ပါတယ္။
Passport သက္တ ္်ားကို သတျပဳပါ။
အနည္်ား္ံို်ား ၁ နရစ္ခြဲခန္႔ သက္တ ္်ား က္န္ ရ စင္ကာပူ ရာ Work Pass ေလရ္ာက္ေပ်ားလို႔ရ ရာ ျဖစ္တ႔ဲ အတြက္
သက္တ ္်ားအနည္်ားငယ္သာ က္န္ေတာ့တ့ဲ သူေတြအေနနဲ႕ တစ္ခါတည္်ား သက္တ ္်ားတို်ားလာဖို႔ လိုပါတယ္။
ရတ္ရန္။ ။

ကိုယ္တိုင္ေရ်ား ေလ္ရာက္လႊာ ေဖာင္ေတြကို ျဖည့္တံအ
ဲ ခါ ရာ အ ာရ ်ား ပါဖ႔ို အထူ်ားသတျပဳပါ။

နာ ည္ ေ ြ်ားသကၠရာဇ္စတဲ့ personal detail ေတြကို ရန္ေအာင္ ေသခ္ာစစ္ေ္်ားပါ။ Passport
ထိုတ္ယူတဲ့အခါ ရာလည္်ား နာ ည္ ေ ြ်ားသကၠရာဇ္ ေသခ္ာ ရန္
ရာ်ားယင
ြ ္်ား ႈ ရရပါေစနရင့။္

ရန္စစ္ေ္်ားျပ်ား ရ လက္ခံရယူၾကပါရန္။ လံို်ားဝ
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အဂၤလပ္္ာသာျပန္ (Notarial Translation) ျပဳလိုပ္ျခင္်ား
နိုင္ငံရပ္ျခာ်ားသာြ ်ား ည့္သူေတြဟာ
္ြဲ႕လက္ ရတ္
ေအာင္လက္ ရတ္ ္ာ်ား
္ယ္တန္်ားေအာင္လက္ ရတ္
သန္်ားေခါင္စာရင္်ား
ေ ြ်ားစာရင္်ား
ရတ္ပံိုတင္ နိုင္ငံသာ်ားစစစ္ေရ်ား ကဒ္ျပာ်ား
လက္ထပ္စာခ္ဳပ္
က္ ္်ားက္န္လႊာ
ယာဥ္ေ ာင္်ားလိုင္စင္
အစရရသည္ ္ာ်ားကို နိုျတ အဂၤလပ္္ာသာျပန္ ျပဳလိုပ္ေလ့ရရျကပါတယ္။
ထိုသို႔ျပဳလိုပ္ရာတြင္ လိုပ္ေ္ာင္ရ ည့္အ္င့္္င့္ ္ာ်ားကို လြယ္ကူေခ္ာေ ြ႕စြာအခက္အခဲကင္်ားကင္်ား
လိုပ္ေ္ာင္နိုင္ရန္ အေသ်ားစတ္ထပ္ ံ တင္ျပေပ်ားပါ ယ္။
ပထ ဥ်ားစြာ နိုျတ ျပန္လိုေသာ document ကို ရန္ကိုန္ျ ဳ႕ ပန္်ား္ို်ားတန္်ားလ ္်ား ႏရင့္ ကိုန္သည္လ ္်ား ေထာင့္တင
ြ ္
ရရေသာ လ ္်ားေ္်ားရရ notary အဂၤလပ္္ာသာ ျပန္္ိုင္ငယ္ ္ာ်ား ္ာသာ ျပန္္ိုင္ျက်ား ္ာ်ားတင
ြ ္ ူရင္်ား ျပ၍
တစ္ေစာင္လ္ရင္ ၂၀၀၀က္ပ္ ရ ၂၅၀၀က္ပ္အတြင္်ားက္သင့္ေလ့ရရျပ်ား အလြယ္ တကူ ျပန္္ိုနိုင္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံို
ကပ္လ္ရင္လည္်ား ပိုေကာင္်ားပါသည္။ ၁၅ နစ္ ရ နာရ ဝက္ ၄၅ နစ္အတြင္်ား တစ္ပါတည္်ားေစာင့္ယူနိုင္ပါတယ္။
ူရင္်ားႏရင့္ တိုက္္ိုင္ ၍ နာ ည္ ရန္ ရန္ အျခာ်ားေသာ အေျကာင္်ားအရာ ျဖည့္စြက္ခ္က္ ္ာ်ား အဂၤလပ္
စာလံို်ားေပါင္်ား ရန္

ရန္ ေရရ႕ေနလက္ ရတ္ႏရင့္ တံ္ပ္တံို်ားပါ ပါ စစ္ေ္်ားျကည့္ရပါ ယ္။

ျ န္ ာ့စ်ားပာြ ်ားေရ်ား ္ဏ္ခြဲ (၅)
ထို႔ေနာက္ ထပ္္င့္ေထာက္ခံ ႈျပဳေပ်ားေသာ M.O.F.A တံ္ပ္တံို်ား ထိုရန္ ရန္ကိုန္ျ ဳ႔ လသာလ ္်ားႏရင့္
က ္်ားနာ်ားလ ္်ားေထာင့္ ျ န္ ာ့စ်ားပြာ်ားေရ်ား္ဏ္ခြဲ (၅) တြင္

နိုျတ ္ာသာ ျပန္ထာ်ားေသာ document ရဲ႕ တ

တစ္ေစာင္ ေပ်ားရျပ်ား နိုျတ တစ္ေစာင္ လ္ရင္ ၅၀၀က္ပ္ form ဖို်ား ၃၀၀က္ပ္ ျဖင့္ ေငြ အနည္်ားငယ္ ေပ်ား သြင္်ားရပါ ယ္။
ေငြသြင္်ားျပ်ားေျကာင္်ား ေျပစာေပ်ားပါလ ့္ ယ္။ ေခတေစာင့္္ိုင္်ားရ ရာ ျဖစ္ျပ်ား ထို႔ေနာက္ M.O.F.A ရံို်ားကို ္က္လက္
ခ္တက္ျကရပါ ယ္။
Ministry of Foreign Affair (M.O.F.A)
နိုင္ငံျခာ်ားေရ်ားဝန္ျက်ားဌာန သည္ ရန္ကိုန္ျ ဳ႔ ျပည္လ ္်ား ျက်ား ေတာ္ဝင္စင္တာအန်ား သံတ န္ လ ္်ားအတြင္်ား တည္ရရျပ်ား
အ ္ာ်ားျပည္ သူရံို်ားပတ္ ရက္ ္ာ်ား လျပည့္ေန႔ႏရင့္အခါျက်ားရက္ျက်ား ္ာ်ား ရ အပ
တနလာၤေန႔ ရ ေသာျကာေန႔အထ နံနက္ ၉နာရ ရ ညေန ၃နာရ အထ ဖြင့္လရစ္ေပ်ားထာ်ားျပ်ား
လိုပ္ငန္်ားေ္ာင္ရြက္ေပ်ားခ္န္ ရာ နံနက္ ၉နာရ ရ ေန႔လည္ ၁၂ နာရ အတြင္်ား ျဖစ္ျပ်ားေန႔လည္ ၁၂နာရ ရ ၁နာရ
အတြင္်ားသည္ ထ င္်ားစာ်ားနာ်ားခ္န္ ျဖစ္၍ ေန႔လည္ ၁နာရ ရ ၃နာရ အထ လိုပ္ငန္်ားျပန္လည္ေ္ာင္ရြက္ေပ်ားပါတယ္။
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M.O.F.A ရံို်ား သို႔ ယူေ္ာင္သာြ ်ားရ ည့္အေရ်ားျက်ား စာရြက္စာတ ္်ား ္ာ်ား
၁။ နိုျတ ္ာသာျပန္္ိုထာ်ားသည့္ စာရြက္စာတ ္်ား ူရင္်ားႏရင့္ တ
၂။ နိုျတျပဳလိုပ္လိုေသာ စာရြက္ စာတ ္်ား ၏ ူရင္်ားႏရင့္ တ
၃။ ႏိုျတ တစ္ေစာင္လ္ရင္ က္ပ္ငါ်ားရာႏရ့ႈန္်ားျဖင့္ နိုင္ငံျခာ်ားေရ်ား ဝန္ျက်ားဌာန ၏ ေငြ စာရင္်ားသို႔ ေပ်ားသင
ြ ္်ားထာ်ားသည့္
္ဏ္ခ္လံ ူရင္်ား
၄။ နိုင္ငံသာ်ား စစစ္ေရ်ားကဒ္ျပာ်ား ူရင္်ား
၅။ အ ္ေထာင္စိုစာရင္်ား ရ
ူ င္်ား
၆။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္်ား ေအာင္လက္ ရတ္ ူရင္်ားႏရင့္ တ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
္ိုလိုသည္ ရာ

သည္ ္ြဲ႕လက္ ရတ္ တစ္ခိုကို နိုျတျပန္ M.O.F.A ထိုလိုသည္္ိုပါစို႔။ အဂၤလပ္ နိုျတ

္ာသာျပန္ထာ်ားေသာ ေရရ႕ေနတံ္ပ္တံို်ားပါ စာရြက္ ( နိုျတ ္ိုင္တြင္ျပဳလိုပ္ထာ်ားေသာ စာရြက္) ူရင္်ားႏရင့္ တ
တစ္ေစာင္ ။ ထို္ဲ႕ြ လက္ ရတ္ ူရင္်ား ႏရင့္ တ တစ္ေစာင္ ။ ္ဏ္ခ္လံ ူရင္်ား ။
နိုင္ငံသာ်ားစစစ္ေရ်ားကဒ္ျပာ်ား( ရတ္ပံိုတင္) ူရင္်ားႏရင့္ တ တစ္ေစာင္။ အ ္ေထာင္စိုစာရင္်ား( သန္ေခါင္်ားစာရင္်ား) ူရင္်ား
ႏရင့္ တ တစ္ေစာင္ (လိုရ ယ္ရ) ႏရင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္်ား ေအာင္လက္ ရတ္ ူရင္်ား
တို႔ကိုတပါတည္်ားယူေ္ာင္လာျကရပါ ယ္။ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတ ္်ားျပည့္စံိုလ္ရင္
ေန႔ခ္င္်ားျပ်ား္ေ္ာင္ရြက္ေပ်ားပါတယ္။
ရတ္ရန္။ ။
နိုျတ တစ္ေစာင္ထက္ ပို၍ ္ာသာျပန္ ျပဳလိုပ္နိုင္ပါေျကာင္်ား။
ေျခာက္လအတြင္်ား ေရရ႕ေန တံ္ပ္တံို်ားျဖင့္ေထာက္ခံ ႈျပဳထာ်ားေသာ နိုျတ ကိုသာ နိုင္ငံျခာ်ားေရ်ားဝန္ျက်ားဌာန ရ
ထပ္္င့္ေထာက္ခံေပ်ားပါေၾကာင္်ား။
ေျခာက္လေက္ာ္ေနေသာ နိုျတ ္ာ်ားကို MOFA ရ တံို်ားထို ေထာက္ခံ၍ ေပ်ား ည္ ဟိုတ္ပါ။ ထို႔ေျကာင့္
နိုျတျပဳလိုပ္ျပ်ား ျပ်ား ခ္င္်ား ေျခာက္လအတြင္်ား MOFA ထိုနိုင္ရန္ ျကဳ်ားပ ္်ားရပါ ည္။
္ဏ္ခဲြ ၅ တြင္ေပ်ားသင
ြ ္်ားထာ်ားေသာ ေငြသြင္်ားျပ်ားေျကာင္်ားခ္လံ ရာ တစ္လ သာ သက္တ ္်ားရရပါသျဖင့္ ္ဏ္တင
ြ ္
ေငြသြင္်ားျပ်ားျပ်ားခ္င္်ား MOFA ရံို်ားသို႔ ထို႔တစ္လအတြင္်ား အျ န္္ံို်ား္က္လိုပ္ရပါ ည္။
MOFA ရံို်ားတင
ြ ္ စစ္ေ္်ားခ ေငြ က္ပ္ ေထာင္ဂဏန္်ား ္ရေပ်ားရ ည္ျဖစ္ျပ်ား စစ္ ရန္ေသာ စာရြက္စာတ ္်ား ္ာ်ား သာ
ယူေ္ာင္သာြ ်ားသင့္ပါသည္။ အျငင္်ားပြာ်ားစရာ ္ာ်ားျဖစ္ လာေစရန္ ဂရိုျပဳရပါ ည္။
နိုျတတြင္ နာ ည္ စာ်ားလံို်ားေပါင္်ား ရတ္ပံိုတင္နံပါတ္ ေန႔စြဲ အသ်ားသ်ား ္ာ်ားကို စနစ္တက္ေသခ္ာစြာ စစ္ေ္်ားျပ်ား ရ
တင္ျပျကပါရန္ ထပ္ေလာင္်ားသတေပ်ားလိုက္ပါတယ္။
အလရည့္တိုန္်ားကလည္်ား ေ ်ားျ န္စူ်ားစ ္်ားျပ်ား ျကို်ားစာ်ား လိုပ္ေ္ာင္ရပါေျကာင္်ားႏရင့္ စာရြက္စာတ ္်ား ျပည့္စိုံ ႈ ႏရင့္
လပ္စာ ရရာေဖြ ရ ႈ ္ာ်ားေျကာင့္ အခ္န္ အခက္အခဲ ႏရင့္ရင္္ိုင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ လိုအပ္ေနသူ ္ာ်ား အဖို႔
အခက္အခဲကင္်ားစြာအခ္န္ ခ္ံဳ႕ ေ္ာင္ရြက္နိုင္ၾကပါျပ။
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(White card) Embarkation/Disembarkation Card ျဖည့္ပံို ျဖည့္နည္်ား

Passport ၊ ေလယာဥ္ လက္ ရတ္ နဲ႔ ျဖည့္ထာ်ားေသာ White Card တို႔ကို ကိုင္ေ္ာင္ထာ်ားျပ်ား Singapore
Immigration ကို ျဖတ္ေက္ာ္ရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္႔္က္က အခ္က္အလက္ ရန္ကန္စြာ ျဖည္႔ထာ်ားဖို့ အေရ်ားၾက်ားပါတယ္။ တစ္ခို ရ လြဲပါေစနရင့။္ စတ္ေအ်ားေအ်ား
ထာ်ား တစ္ခိုခို ေ ်ားျ န္်ားလာရင္လည္်ား ေသခ္ာ က္က္နန ရဲရတ
ဲ င္်ားတင္်ားေျဖ္ိုလိုက္ပါ။ ဒါ္ိုရင္ေတာ့
ေအ်ားေ္်ားတည္ျင ္စြာ ျဖတ္ေက္ာ္လာနိုင္ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဖိုန္်ားကဒ္ ထည္႔သြင္်ားျခင္်ားတင
ြ ္ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၂၈ က္ပ္ ခန္႔ ကိုန္က္နိုင္ပါတယ္။ Prepaid top-up
ထပ္ လ
ံ ိုပ္နိုင္ပါတယ္။
စင္ကာပူ ရာ လက္ရရ HDB အ ္ခန္်ားငရာ်ားခ တစ္ဥ်ားလရ္င္ ေဒၚလာ ၃၅၀ ကေန ၄၀၀။ ၅၀၀ ခန္႔ က္နိုင္ပါတယ္။
ျ န္ ာအခ္င္်ားခ္င္်ား စိုေပါင္်ားေနထိုင္ၾကတာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
နရစ္ေယာက္ တစ္ခန္်ား ေနျကရတာ ျဖစ္သလို ၊ သံို်ားေယာက္ခန္်ား Master Bed Room ရာ ေပါင္်ားေနရျခင္်ားလဲ
ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ Cooking allowed ရရသလို Not allowed လည္်ား ရရပါတယ္။ေနရာေဒသအလိုက္
ေစ္်ားနႈန္်ားကာြ ျခာ်ား ႈ ္ာ်ားရရနိုငပ
္ ါတယ္။
ကိုယ္ေနခ္င္တ႔ေ
ဲ နရာ အလိုက္ အ္င္ေျပနိုင္ေစ ယ့္ အ ္ခန္်ားငရာ်ားျခင္်ားကစၥ ေတြကိုေတာ့ ေအာက္ပါ links ေတြ ရာ
အေသ်ားစတ္၀င္ေရာက္ ရရာေဖြနိုင္ပါတယ္။
https://www.facebook.com/SingaporeMyanmarRooms
https://www.facebook.com/groups/1393778680925038/
www.shweroom.com
စာ်ားစရတ္တစ္လလရ္င္ ပ္ရ ္်ား ရ္ ေဒၚလာ ၄၀၀ ခန္႔ ကိုန္က္နိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ခ္က္စာ်ားတတ္ျပ်ား ေျခြတာရင္
ေျခြတာသလို သက္သာနိုင္ပါတယ္။
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အစိုလိုက္အျပံဳ လိုက္ လ္င္ျ န္စြာ ေရႊ႕ ေျပာင္်ားသယ္ယူေရ်ား (MRT) သည္ ရထာ်ားဝန္ေ္ာင္ ႈျဖစ္ျပ်ား စကာၤပူေနရာ
အနရံ႕တြင္္ူတာရံို ္ာ်ားရရသည္။ ေျ ာက္-ေတာင္လိုင္်ား Marina Bay ရ Jurong East ထ၊ အေရရ႕-အေနာက္လိုင္်ား
Changi Airport / Pasir Ris ရ ရ Boon Lay ထ၊ ေျ ာက္-အေရရ႔ လိုင္်ား Harbour Front ရ Punggol ထ ဟို
အဓကသံို်ားလိုင္်ားရရသည္။ စက္ဝိုင္်ားပံို Circle လိုင္်ား Bras Basah/ Marina Bay ရ Harbour Front ထ အသြာ်ားအျပန္
ရထာ်ား ္ာ်ားရရပါသည္။
ရထာ်ား ္ာ်ား ရာ ၀၅၃၀ နာရ ရ ၁၂၃၀ နာရ အထ ေန႔စဥ္ ေျပ်ား္ဲြသည္။ ရထာ်ားခ ္ာ်ား ခရ်ားစဥ္ အတိုအရရည္ အလိုက္
စကာၤပူေဒၚလာ 0.78 ရ 2.20 ထ ရရသည္။
MRT ႏရင့္ ကာ်ားခ ္ာ်ားကို တန္ဖို်ားထည့္ထာ်ားသည့္ Nets Flash Pay Ezlink ကဒ္ျဖင့္ေပ်ားေခ္နိုင္သည္ ။
ကဒ္ ္ာ်ားကို MRT ္ူတာရံို ္ာ်ားနရင့္ ္တ္စ္ကာ်ားဂတ္ေနရာ ္ာ်ားရရ Passenger Service တြင္ ဝယ္္ယူန္ိုင္ကာ
္ူတာရံိုအန်ားရရ General Ticketing Machine ္ာ်ား ရ
တန္ဖို်ားေငြ သာ်ား ္ာ်ားလည္်ား

က္ိုယ္တင
ို ္ထပ္ ံျဖည့္တင္်ားနိုင္ပါေသ်ားတယ္။

အငရာ်ားကာ်ား ္ာ်ားျ ဳ႔တင
ြ ္်ားလ ္်ား

္ာ်ားေပၚတြင္ ေျပ်ား္ဲြေနသည့္ အငရာ်ားယာဥ္ ေျ ာက္ ္ာ်ားစြာရရျပ်ား လ ္်ားအ ္ာ်ားစိုတင
ြ ္

၂၄နာရ ပတ္လံို်ား လက္ျပတာ်ားနင္ပါတယ္။

Curriculum Vitae/ Resume

ကိုယ္ေရ်ားရာဇဝင္ အလိုပ္ေလရ္ာက္လႊာ ျပင္္င္ျခင္်ား

Curriculum Vitae Format (CV ေရ်ားရန္ ပံိုစံ)

ေအာက္ပါ အခ္က္အလက္ ္ာ်ား ပါဝင္ ေအာင္
Your Contact Information (

CV ကို ျပင္္င္ပါ။

၏ ကယ
ို ေ
္ ရ်ားအခ္က္အလက္ အျပည့္အစံို)

Name
Address
Telephone
Email
Personal Information
Date of Birth
Place of Birth
Citizenship
Visa Status
Gender
Employment History (လိုပင
္ န္်ားအေတြ႔အိကံဳ)
(ႏရစ္စဥ္အလိုက္ေဖာ္ျပပါ။ ရာထူ်ား၊ တာ၀န္ ္ာ်ားလည္်ား ပါရပါ ည္)။

Johnny Arkar

Myanmar Engineers in Singapore Facebook Group

Employment History
Positions/ Designation

Education
(ရရရခဲ့ေသာ လက္ ရတ္၊ ဒပလို ာ၊ ဒဂရ စသည္ ္ာ်ားကို အထူ်ားျပဳ္ာသာတဲြႏရင့္ ေက္ာင္်ားၿပ်ားႏရစ္ ္ာ်ားပါ အေသ်ားစတ္
ေဖာ္ျပပါ။)
University
Graduate School
Professional Qualifications
Certifications and Accreditations
Computer Skills
Professional Memberships
Interests
၁။ ပိုဂဳလ္ေရ်ား အခ္က္အလက္ ္ာ်ား (Personal Data)
အ ည္၊ လပ္စာ၊ အသက္၊ ေ ြ်ားရက္၊ တယ္လဖိုန္်ားနံပါတ္ႏရင့္ အ်ားေ ်ားလ္ လပ္စာ ္ာ်ားကို ေဖာ္ျပေပ်ားရ ရာျဖစ္ျပ်ား
အြန္လိုင္်ား ရ အလိုပ္ေလရ္ာက္ ရာ ျဖစ္လို႔ အ်ားေ ်ားလ္ လပ္စာ တစ္ခို ျဖစ္ ေနပါရပါ ယ္။

အ်ားေ ်ားလ္ လပ္စာဟာ

အ ည္အရင္်ားျဖင့္ သာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ နာ ည္ေျပာင္်ား ္ာ်ား၊ အ ည္ဝရက္ ္ာ်ား ျဖင့္ ဖြင့္ထာ်ားေသာ အ်ားေ ်ားလ္
အေကာင့္ အာ်ား သံို်ားသင့္ပါ။
၂။ ဓာတ္ပိုံ (Photo)
အ ည္ ရဲ့ အေပၚ ေအာက္ ေ္်ား အန်ား္ံို်ား တစ္ေနရာ ရာ

ဓာတ္ပံို ကိုထာ်ားပါ။ ဓာတ္ပိုံ ေနာက္ခံအေရာင္ ရာ

အျဖ သို႔ ဟိုတ္ အျပာေရာင္ သာအေကာင္်ား္ံို်ား ျဖစ္ျပ်ား သပ္ရရင္်ားသပ္ရပ္ ေက္ာ့ရရင္်ား ေသာရိုပ္ရည္ရူပကာ ပံိုစံ
ဓာတ္ပံို ္ဳ်ားျဖစ္သင့္ပါတယ္။
ရဲ့ အခ္က္အလက္ ္ာ်ား ေသခ္ာ ရန္ကန္ ႈ ရရ ရရ အျပန္ျပန္အလရန္လရန္ စစ္ေ္်ားပါ။
ေနထိုင္ခြင္႔သက္တ ္်ား ပံို န
ရ ္အာ်ားျဖင္႔ ရက္ ၃၀ သာ ခြင္႔ျပဳေပ်ားထာ်ားျပ်ား သက္တ ္်ားတို်ားခ္င္ရင္ေတာ႔ ေလယာဥ္ေပၚ ရာ
ျဖည္႔ခဲ႔တဲ႔ White Card နံပါတ္ နဲ႔ သက္တ ္်ား တို်ားရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။
Social Visitor ေတြ အတြက္ သက္တ ္်ား ကို ရက္ ၃၀ ေပ်ားထာ်ားပါတယ္။ စင္ကာပူ ရာ ေနထိုင္ျပ်ား ရက္ ၂၀
ေလာက္္ို သက္တ ္်ား တို်ား သင္႔ပါတယ္။
သက္တ ္်ားျပည့္ခါန်ား ကပ္ ရ တို်ားသင့္ပါ္ူ်ား ျကိုတို်ားထာ်ားပါ။
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Short Term Visit Pass ကို သက္တ ္်ားတို်ားပံို
https://extend.ica.gov.sg/extend/index.xhtml
အထက္ပါ လင့္ခ္ ကိုသာြ ်ားလိုက္ပါ။
Individual ကိုေရြ်ား
Apply for extension up to 30 days ကို ္က္ေရြ်ား
ျပထာ်ားတဲ့အကြက္ေတြ ရာ လိုတာေတြျဖည့္ပါ။
Full Name: (နာ ည္)
Date of Birth: (ေ ်ားြ သကၠရာဇ္)
Sex: (လင္) (က္ာ်ား/ )
Nationality: (ႏိုင္ငံသာ်ား)
Country of Birth: (ေ ်ားြ ဖြာ်ားရာႏိုင္ငံ)
Travel Document No. (ပတ္စ္ပို႔နံပါတ္)
Issue Date: (ထိုတ္ေပ်ားသည့္ ရက္စြဲ)
Expiry Date: (ကိုန္္ံို်ား ည့္ ရက္စဲ)ြ
Purpose of Visit: Social Visitor ေရြ်ား
DE Card No. (White Card No.) : Changi ေလ္ပ္အဝင္ လ.၀.က တံို်ားထိုေပ်ားလိုက္တ့ဲ အျဖ ေရာင္ ကတ္ထူ
စာရြက္ျဖတ္ပိုင္်ားေလ်ားေပၚရရ နံပါတ္ျဖစ္ပါတယ္။
ထို႔ေနာက္ေအာက္္က္ ရ ေ ်ားခြန္်ားေလ်ားခို (a), (b), (c), (d) ကို ေျဖပါ။ Yes, No သင့္ရာတစ္ခိုကို ေရြ်ားပါ။
အာ်ားလံို်ားျဖည့္ျပ်ားသာြ ်ားရင္ Data ေတြ ရန္

ရန္ ေသခ္ာျပန္စစ္ျပ်ား ရ proceed လိုပ္ပါ။ confirm လိုပ္ပါ။

၁ရက္ ၂ ရက္ ၃ ရက္ေလာက္ၾကာ ရင္ ထိုwebsite link ရာပဲ enquire status ကို သြာ်ား
card no. ဒါ ရ ဟိုတ္

ပတ္စ္ပို႔နံပါတ္၊ white

ပတ္စ္ပို႔နံပါတ္၊ Passport expiry date တို႔န႔ဲ စစ္ႏိုင္ျပ်ား ထိုင္ရာ ထ online ရာတင္

လြယ္လင့္တကူလိုပ္နိုင္ပါတယ္။
Approve ျဖစ္ၿပ္ိုရင္ ေတာ့ approval letter ကို download လိုပ္ print ထိုတ္သ ္်ားထာ်ားပါ။
White Card နဲ႔ Passport No ကို ထည္႔သြင္်ားျပ်ား ေအာက္ပါ လင္႔ခ္ ရာ သက္တ ္်ားတို်ား ထာ်ားတာ အ္င္ေျပ ေျပ
၀င္ေရာက္ စစ္ၾကည္႔နိုင္ပါတယ္။
https://extend.ica.gov.sg/extend/index.xhtml
တစ္ပတ္အတြင္်ား ရာ ကိုယ္သက္တ ္်ားတို်ားတာ Approved ျဖစ္ ျဖစ္ သရရနိုင္ပါလ ္႔ ယ္။
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ျဖန္႔က္က္ ျကည့္ရျႈ ခင္်ား။
စင္ကာပူ ကို Social Visit pass နဲ႕ အလိုပ္လာရရာျကတဲ့ လူငယ္ေတြ ထဲ

ရာ တစ္ခ္ဳ႔က ေရာက္ေရာက္ခ္င္်ား

သံို်ားေလ်ားရက္အတြင္်ား အင္တာဗ္ ်ား ရရရျပ်ား အဲဒအင္တာဗ္ ်ား တစ္ခိုတည္်ားနဲ႕ ေအာင္ျ င္ကာ အျ န္္ံို်ား Spass
Approvျဖစ္သာြ ်ား သူေတြလည္်ားရရပါတယ္။
ေနထိုင္ရင္်ား ၃ပတ္ေက္ာ္ ေလ်ားပတ္ တစ္လေလာက္ ေရာက္ ရ အင္တာဗ္ဳ်ားရ သံို်ားေလ်ားခို ္က္တို္က္ ရ ျပ်ား တစ္ခိုခို
ရာ ေအာင္ျ င္သာြ ်ားကာ အလိုပ္ရ Spass approved ျဖစ္သာြ ်ားသူေတြလည္်ားရရပါတယ္။
ေနထိုင္ရင္်ား တစ္လခြဲ ေလာက္ေန ရ အင္တာဗ္ ်ားတစ္ခို သာရရရျပ်ား အဲဒ တစ္ခိုတည္်ားနဲ႕ အ္င္ေျပ အလိုပ္ရ Spass
Approv ျဖစ္သာြ ်ားသူေတြ ရရပါတယ္။
တစ္ခ္ဳက စလာတဲ့ ရက္အနည္်ားငယ္အတြင္်ား ရ စ လို႔ အင္တာဗ္ ်ား ၆ခိုေလာက္ရရရျပ်ား တစ္ခို ရ အ္င္ ေျပျကသူေတြ
လည္်ားရရျကတယ္။
တခ္ဳ႔က္ေတာ့ ျပန္ခါန်ားရက္ပိုင္်ားအလို အင္တာဗ္ ်ား ရ ရရ ေအာင္ျ င္ Spass Apply လိုပ္ထာ်ားျပ်ား Stay date ျပည့္လ႔ို
ျ န္ ာျပည္ခဏ ျပန္ Spass Approv ျဖစ္ ရ IPA ကိုင္ျပ်ား ျပန္ဝင္လာျက သူေတြ ရရတယ္။
တစ္ခ္ဳံ့က္ေတာ့ ပထ

တစ္လ ေနထိုင္ခြင့္အတြင္်ား အင္တာဗ္ ်ားေအာင္ အလူပ္လည္်ားရ Company က Spass

တင္ေပ်ားေသ်ားလို႔ Stay ျပည့္ခါန်ား ရသြာ်ားသူ Stay ျပည့္ျပ်ား ရ ျပန္လာရသူ ေတြ ရရျကပါတယ္။
တစ္ခ္ဳ႔က္ေတာ့ Spass pending status က နရစ္ပတ္ေလာက္ထ ျကာသြာ်ားလို႔ ျ န္ ာျပည္ ျပန္ ျပ်ား Approv ျဖစ္ IPA
ရ ရာ ျပန္ဝင္လာျကရသူေတြ လည္်ားရရပါတယ္။
တခ္ဳ့ က အင္တာဗ္ ်ားလည္်ားရ ေအာင္ျ င္ အလိုပ္လည္်ားရ ေနျပ်ား ရ Spass Apply လိုပ္ရာ ရာ Approv ျဖစ္ပဲ Reject
ျဖစ္ျကရသူေတြ လည္်ား ရရပါ၏။
တခ္ဳက္ေတာ့ အင္တာဗ္ဳ်ားေတြ လည္်ား ေလ်ားငါ်ားခို ရ အလိုပ္က္ေတာ့ အေျကာင္်ားတစ္ခိုခိုေျကာင့္

ရလိုက္ပဲ Stay

ျပည့္လို႔ ျပန္သာြ ်ားျကရသူေတြလည္်ားရရပါတယ္။
တစ္ေယာက္ခ္င္်ားစ ျကံို္ံိုရတဲ့ အေတြ႕အျကံိုေတြ ဟာ

တူညပါ္ူ်ား။ ေရာက္ေရာက္ခ္င္်ား ပထ ္ံို်ားအင္တာဗ္ ်ား

တစ္ခိုတည္်ားနဲ႕ အလိုပ္ရလြယ္ Spass Approv လြယ္ တဲ့ သူက အင္တာဗ္ ်ားေတြ ရဲ႕ သေ္ာသ္ာဝကို သလိုက္ပဲ
သူ႔အဖို့ အခက္အခဲေတြကို ေသခ္ာ ျကံိုေတြ႕ခြင့္ ရလိုက္ပဲ စင္ကာပူ ရာ အလိုပ္ရရာရ အလြန္လယ
ြ ္ ကူတယ္လို႔ ရတ္
ယူ

လိုက္ပါေတာ့တယ္။

အင္တာဗ္ ်ား

အင္တာဗ္ ်ားသေ္ာသ္ာဝကိုနာ်ားလည္ျပ်ား

သံို်ားေလ်ားခို

ေျဖ

္ိုျပ်ားအ္င္ ေျပေသ်ားတဲ့

အလိုပ္ခက္ခဲ ရန္်ား

သလာပါတယ္။

သူ

အတြက္ေတာ့

တစ္ေယာက္န့ဲတစ္ေယာက္

အေတြ႕အျကံိုေတြ တူညတဲ့အခါ အေျပာ ေတြ လည္်ား တူညျကေတာ့ပါ္ူ်ား။ တခ္ဳ့က အလိုပ္ရရာရ သပ္လယ
ြ ္တယ္
ေျပာျက ယ္ တခ္ဳ႔ကေတာ့ အရ ္်ားခက္တာ

သြာ်ားနဲ႕ လို႔လည္်ား သူ ္ာ်ားကို ေစတနာနဲ႕ တာ်ားျကလ ့္ ယ္။ ဒါက

အေတြ႕အျကံိုေတြနဲ႕ ပဲ ္ိုင္ပါတယ္။ အလိုပ္ရေနျကသူေတြလည္်ား ရရေနျကတာပါပဲ ္ယ္ေလာက္ခက္ခတ
ဲ ယ္
ေျပာေျပာ။

ေသခ္ာျပင္္င္

လာ

ဖို႔နဲ႕

ကံ။

ဥာဏ္။

ဝရယ

ထာ်ား

အေလ်ားအနက္

အလိုပ္

လိုခ္င္ျပ်ား

စတ္အာ်ားထက္သန္လန
ြ ္်ား သူ ျဖစ္ေနဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။
စင္ကာပူ ဟာ ကံ လည္်ား လိုပါတယ္။ ဥာဏ္နဲ႕ ဝရယ လည္်ား စိုက္ထိုတ္ဖို႔လိုပါတယ္။အလိုပ္ရရာပံိုရရာနည္်ားနဲ႕ အေထြ
ေထြ ဗဟိုသိုတ ေတြ သဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ Spass Holder တစ္ေယာက္ရ႕ဲ ရပိုင္ခြင့္ ALLOWANCE ေတြ
သထာ်ားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

Spass

အေျကာင္်ား

ကိုေသခ္ာေလ့လာျပ်ား

ရတ္သာ်ားပါ။

အလည္လာရင္်ား

အလိုပ္လာရရာျကရတာ ျဖစ္လို႔ ပထ ေနထိုင္ခြင့္ ရရရတဲ့ ရက္ေပါင္်ား ၃၀ အတြင္်ား အျ န္ ္ံို်ား အလိုပ္ရရရေအာင္
ျကို်ားပ ္်ားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ သက္တ ္်ားတို်ား ရက္ ၃၀ ရာ ေနာက္္ံို်ားက္န္တဲ့ ၇ရက္ေလာက္က Spass Apply
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လိုပ္ဖို႔အတြက္ Processing and pending လိုပ္ဖို႔ ျကာခ္န္ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အဲလို ရ

ဟိုတ္ပဲ Spass ကလည္်ား

Pending Status, Stay ကလည္်ား ရက္ ၆၀ ျပည့္ေနျပ္ိုရင္ေတာ့ ခဏ အ ္ ျပန္ ရဖို႔ပဲ ရရပါတယ္။

အလိုပ္ရရာေဖြျခင္်ား အေသ်ားစတ္
အလိုပ္ရရာေဖြနည္်ားကေတာ႔
၁။ အြန္လိုင္်ားအလိုပ္ရရာ Website ္ာ်ား ရ တစ္္င္႔ ရရာေဖြျခင္်ား
၂။ Straits Times သတင္်ားစာ ရ ရရာေဖြျခင္်ား
၃။ Company Email ္ာ်ားကို mail ပစ္ ေလ္ရာက္ထာ်ားျခင္်ား
၄။ သူငယ္ခ္င္်ားအေပါင္်ားအသင္်ား ္ာ်ားထံ ေ ်ားျ န္်ားစံိုစ ္်ား၍ ရရာေဖြျခင္်ား
၅။ စင္ကာပူ/ ျ န္ ာ Employment Agency ္ာ်ား ရ ရရာေဖြျခင္်ား
တို႔ ျဖစ္ျပ်ား Visit လာသူအ ္ာ်ားအျပာ်ား ရာ အထက္ပါ နည္်ားငါ်ားနည္်ား ရ ပထ ေလ်ားနည္်ားကို အသံို်ား ္ာ်ားၾကျပ်ား
ရနိုင္ေတာ့သည့္ အ္ံို်ား ရသာ Agency ္ာ်ားအာ်ား အာ်ားကို်ားေလ့ရရၾကပါတယ္။
Agent လိုပ္ရရာတဲ့နည္်ားလ ္်ားကလည္်ား စင္ကာပူ ရာ ေခတ္စာ်ားပါတယ္။
တခ္ဳ႕ေတြက အင္တာဗ္ ်ားေခၚရင္ ္ယ္ေလာက္ေပ်ား၊
အလိုပ္ရရင္္ယ္ေလာက္ေပ်ားစသည္ျဖင့္ အ္င့္္င့္ ေစ္်ားသတ္ ရတ္ျပ်ားေတာင္်ားပါတယ္။ တခ္ဳ႕ပြစ
ဲ ာ်ားေတြကေတာ့
လစာထဲကေနျဖတ္ယူပါတယ္။ အလိုပ္ရဖို႔ကို Website ေတြနဲ႔ သတင္်ားစာကေန ရရာတာအေကာင္်ား္ံို်ားပါ။ ပြစ
ဲ ာ်ားန႔ဲ
ရရာၾကတဲ့အခါ ေနာက္ပိုင္်ားျပႆနာၾက်ားငယ္ေတြ ရရလာတတ္ျခင္်ား
ေနာက္တစ္ခိုကေတာ့ စင္ကာပူ ရာလည္်ား ထံို်ားစံအတိုင္်ား ပြစ
ဲ ာ်ားအလ ္ေတြ အ ္ာ်ားအျပာ်ားရရေနလို႔ သတျပဳေစခ္င္ပါတ
ယ္။
တခ္ဳ႕ကို ၸဏေတြဟာ စနစ္တက္ ရရလရ္ဲ အစို်ားရခ္ ရတ္ထာ်ားတ့ဲ ဥပေဒကို လက္တလံို်ားျခာ်ားနဲ႔ အလိုပ္သ ာ်ားကို ႏရ
ပ္ကပ
ြ ္တ့ဲ စာခ္ဳပ္ ္ဳ်ားေတြ ခ္ဳပ္ေစပါတယ္။ Pass ကိုလည္်ား ေလရ္ာက္ေပ်ားတ့အ
ဲ ခါ ပညာအရည္အခ္င္်ား၊ အလိုပ္အေတြ႔
အၾကံဳေတြဟာ ကိုယ့္ CV ထဲကအတိုင္်ားျဖစ္ဖို႔ အေရ်ားၾက်ားပါတယ္။ တခ္ဳ႕ကို ၸဏေတြက Pass ရ ရာစို်ားတအ
့ဲ တြက္
ရန္တဲ့ အခ္က္အလက္ေတြ ထည့္သြင္်ားတတ္ပါတယ္။ အက္ဳ်ား္က္အေနနဲ႔ အစို်ားရက ကိုယ့္္က စာရြက္စာတ ္်ား
ေတြ ေတာင္်ားၾကည့္တ့အ
ဲ ခါ ျပစရာ ရရျဖစ္ၿပ်ား နာ ည္ပ္က္စာရင္်ား Black
List အသြင္်ားခံရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Pass ေတြ တင္တဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတ ္်ားစာရင္်ားကို စင္ကာပူ
အလိုပ္သ ာ်ားဝန္ၾက်ားဌာန အင္တာနက္ စာ ္က္ႏရာ ရာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပ်ား

data ေတြ ရန္ကန္ေအာင္ ဂရိုစိုက္ရပါ ယ္။

S.Pass ေလရ္ာက္ထာ်ားခ္န္ ရာ Passport သက္တ ္်ား အနည္်ား္ံို်ား ခိုႏရစ္လကေန တစ္ႏရစ္ရရသင့္လို႔ စင္ကာပူ လာခ
င္ကတည္်ားက သက္တ ္်ားတို်ားလာဖို႔ သတေပ်ားပါရေစ။
တင္ထာ်ားတ့ဲ Pass ကို MOM( Ministry of Manpower) အလိုပ္သ ာ်ား
ဥ်ားစ်ားဌာနက အတည္ျပဳလိုက္တယ္္ိုရင္ေတာ့ ကို ၸဏကို In-Principle Approval (IPA)
Letter လို႔ေခၚတဲ့ အေၾကာင္်ားၾကာ်ားစာ ပို႔ေပ်ားပါတယ္။ ကဒ္ျပာ်ားထိုတ္ယူဖို႔အတြက္ကို အဲဒစာအျပင္ Passport ၊ ေ
္်ားစစ္ခ္က္ နဲ႔ ကို ၸဏက ဝယ္ေပ်ားတ့ဲ က္န္်ား ာေရ်ား အာ ခံ တ တို႔ ယူသြာ်ားရ ရာျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူ ရာ အလို
ပ္လိုပ္လိုသူေတြ အေနနဲ႔ HIV/AIDS, TB,
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B ပို်ားတို႔ကို အဓက စစ္ရပါတယ္။ တစံိုတရာ အာ်ားနည္်ားခ္က္ရရေနရင္ေတာ့ အ္င္ ေျပႏိုင္ပါ္ူ်ား။ တခ္ဳ႕ေတြက ရ
န္ကိုန္က ေ္်ားစစ္လာတယ္္ိုေပ ယ့္ ဒ ရာ Pass ေလရ္ာက္တ့အ
ဲ ခါ စင္ကာပူ္ရာဝန္ေတြရဲ႕ ေ္်ားစစ္ခ္က္အေျဖ
ကို ေတာင္်ားခံေလ့ရရပါတယ္။
ေလ္ရာက္ထာ်ားတဲ ့အလိုပ္ေတြက အင္တာဗ္ ်ားေခၚ ျပ္ိုရင္ အလိုပ္ရဖို့ ့ရာခိုင္နႈန္်ား အေတာ္ ္ာ်ား ္ာ်ား
ေသခ္ာေနပါၿပ။ အလိုပ္ခန္ ့ ယ့္သူက သူတို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ အလိုပ္ရာထူ်ားန႕ဲ

ကို သင့္ေတာ္ ယ္လို ့ ထင္ရင္

အခ္န္ကိုန္ခံျပ်ား ေတာ့ အင္တာဗ္ ်ား ခ္န္်ား္ို ေ ်ားျ န္်ားေန ရာ ဟိုတ္လို႔ပါပဲ။ တစ္ခို သတျပဳရ ရာ က သူတို႔
အင္တာဗ္ ်ား ေခၚတဲ့ေန႔ ေခၚတဲ့ အခ္န္

္က္က အာ်ားလပ္ေအာင္ လိုပ္ထာ်ားရ ရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ့ကိုယ္ ့ဖက္က

အင္တာဗ္ဳ်ားအတြက္ အစြ ္်ားကိုန္ ျကိုတင္ ျပင္္င္ဖို႔ အေရ်ား သပ္ျက်ားပါတယ္။ ဒအ္င္ ့ကို
ေကာင္်ားေကာင္်ားေက္ာ္နိုငသ
္ ာြ ်ားျပ္ိုရင္ ကိုယ္လို ခ္င္တဲ ့အလိုပ္အကိုင္ ရျပေပါ့။

အင္တာဗ္ ်ား ေအာင္ျ င္စြာ ေျဖ္ိုနည္်ား
အလိုပ္ရဖို႔ က ကံလည္်ား လအ
ို ပ္ပါတယ္။ အေပၚယံ ေလာက္ပဲ အေ ်ားခံ ရၿပ်ား အလိုပ္ခန္႔တတ္ တဲ့သူ႐ွိရသလို၊
ခေရေစ့ တြင္်ားက္ အေ ်ားခံရတာ လည္်ား ရရပါတယ္။တစ္ေယာက္တည္်ားက ေ ်ားျ န္သလို ႏရစ္ေယာက္ ထိုင္ကာ
ေ ်ားၾကသည္ ္ာ်ားလည္်ားရရပါတယ္။ ္ာ်ားေသာအာ်ားျဖင့္ ကို ၸဏိက်ားေတြ ကခန္႔တဲ့ အလိုပ္ေကာင္်ားေကာင္်ား ေတြ ရာ
ခေရေစ့ တြင္်ားက္ ေ ်ားေလ့႐ွိရ တာေၾကာင့္ ေသခ္ာျပင္္င္ ထာ်ားရပါ ယ္။
အင္တာဗ္ဳ်ား ေျဖခင္ ၊ ေျဖခါန်ား ့နဲ႕ ေျဖျပ်ားတဲ ့အခ္န္ ဟူ၍ အ္င့္ သံို်ား္င့္ ပိုင္်ား လိုက္ပါ ယ္။
အင္တာဗ္ ်ား ေျဖခင္ အ္င့္ ရာ
လိုပ္ရ ရာက အင္တာဗ္ ်ားေ ်ား ည့္ သူက

အေၾကာင္
္
်ားကို ေ ်ားလာခဲ့လ္ရင္ ကိုယ့္ရံအ
ဲ ေၾကာင္်ားကို

တင္္က္ေျပာျပနိုင္ဖို႔ရာ ၾကဳတင္ျပင္္င္ရပါ ယ္။ ယခင္က လိုပ္ငန္်ားအေတြ႔အျကံဳ ေတြ
တာဝန္ယူခ့ရ
ဲ တဲံအပိုင္်ားေတြကို အေသ်ားစတ္ေျပာျပနိုင္ေအာင္ စ ံထာ်ားရပါ ယ္။ ဒါေၾကာင့္ Myself ကို ကိုယ့္ရဲ႕
ယခင္က လိုပ္သက္ အေတြ႔အၾကံဳ ရရရထာ်ားေသာ ္ြဲ႕အလိုပ္အကိုင္ သင္တန္်ားေတြအေၾကာင္်ား ကိုတိုနိုင္သ ္ရ
တိုေအာင္ အတိုခ္ဳပ္ ေျပာနိုင္ေအာင္ ျပင္္င္ထာ်ားပါ။
First impression count ဟူသည့္ ပထ ္ံို်ား ျ င္ျ င္ခ္င္်ား

ကို အလိုပ္ရရင္ စေတြ႔ၿပ်ား စတ္ေက္နပ္ ႈ ရေစျခင္်ား

သည္ အလြန္ အေရ်ားိက်ားပါတယ္။ အလိုပ္ရရင္ သို႔ ဟိုတ္ HR Manager ္ာ်ား ရာ ရိုပ္ရည္ အသြင္အျပင္ ကို ၾကည့္ၿပ်ား
ဤသူသည္ ည္ ရ္ယံိုၾကည္စတ္ခ္ရေလာက္သည္ကို အကဲခတ္တတ္ပါတယ္။ အင္တာဗ္ ်ားေျဖ ည့္

၏

ၿပဳင္္က္ ္ာ်ားကို ေက္ာ္လႊာ်ားႏိုင္ေရ်ားအတြက္ အ၀တ္အစာ်ား၊ အေျပာအ္ို၊ ္က္ႏရာေန ္က္ႏရာထာ်ား ရအစ

၏

လႈပ္ရရာ်ား ႈ ရန္သ ရ္ တတက္က္ ေသေသသပ္သပ္ ျဖစ္ရန္ ေသေသခ္ာခ္ာ ျပင္္င္ ပါ။
ကိုယ္လိုပ္ ယ္ ့ကို ၸဏ၊အဖ႔ြဲ ့အစည္်ား၊ဌာန အေၾကာင္်ား၊ သူတို ့က ္ယ္လို အဖြ႔ဲ ့အစည္်ား ျဖစ္တယ္၊
္ယ္လိုအလိုပ္ေတြလိုပ္ေနတယ္္ိုတဲ့ သတင္်ားအခ္က္အလက္(Information)ေတြကို Google ရတ္င့္
သူတို ့အဖြဲ ့အစည္်ား အေၾကာင္်ား ေရ်ားထာ်ားတ့ဲ Website ေတြကေန ကို ၸဏ နာ ည္ ရိုက္ထည့္ ျပ်ား ရရာေဖြ ဖတ္ရႈ
သနိုင္ပါတယ္။ ဒလိုျကဳတင့္ျပ်ားေလ့လာထာ်ားျခင့္ျဖင့္အင္တာဗ္ ်ားတဲ့အ္င့္ ရာ သူတို႔အလိုပ္အေျကာင္်ား
သူတို႔အဖြ႕ဲ အစည္်ားအေျကာင္်ား စတ္ဝင္တစာ်ားရရတယ္္ိုတာ ကို ေဖာ္ျပရာေရာက္သလို
ကလည္်ားျကဳတင္သထာ်ားလိုက္သလို ျဖစ္ေစပါတယ္။အလိုပ္ေလ္ရာက္ထာ်ားရျခင္်ားရည္ရြယ္ခ္က္က ္ိုတဲ့
အေျဖ ရာ သူတို႔ အဖြ႕ဲ အစည္်ားအေျကာင္်ား အနည္်ားငယ္ ထည့္ေျပာေပ်ားလိုက္ပါ။ ျပ်ားေတာ့ ကိုယ္လိုပ္ရ ရာက
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္ယ္အပို္င္်ား၊ ္ယ္ဌာန။ကိုယ္ ့တာ၀န္က္ာ္ိုတာ ေသခ္ာ သေအာင္ လိုပ္ထာ်ားပါ။ တကယ္လို႔ ္ာ်ား
သခဲ့ရေသ်ားပါကလည္်ား အင္တာဗ္ ်ား ရာ ေ ်ားျ န္်ားသက
ူ ို ေသေသခ္ာခ္ာျပန္ေ ်ားပါ။
အင္တာဗ္ ်ား ေျဖခါန်ားအ္င့္ ရာေတာ့
၁။ အင္တာဗ္ ်ား ခ္န္်ားတ့ေ
ဲ န႔ ခ္န္်ားတ့အ
ဲ ခ္န္ ရေအာင္ ေရာက္္ို႔ အခ္န္ကိုပိုယူ ပိုတက
ြ ္ျပ်ား ိကဳတင္ျပင္္င္ထာ်ားပါ။
သြာ်ားရ ဲ့
လ ္်ားေၾကာင္်ား ကိုလည္်ား အေစာပိုင္်ားက တည္်ားက ရရာထာ်ားပါ။ အင္တာဗ္ဳ်ား ခ္န္်ား္ိုတဲ့ ေန႔
အခ္န္၊ ေနရာ နဲ႔ ္ယ္လို လာရ လဲ တတက္က္ ေသေသခ္ာခ္ာျဖစ္ေအာင္ ခ္န္်ား္ိုသူကို ေ ်ားျ န္်ားပါ။
၂။ ႐ွိိုံ်ားတိုင္်ား လိုလို က သူတို႔ ူပိုင္ ကိုယ္ေရ်ား ရာဇဝင္ ပံိုစံ Form ကို ျဖည့္ခိုင္်ားေလ ့ ႐ွိရပါတယ္။
Resume ကိုလည္်ား ယူသြာ်ားပါ။ ျဖစ္နိုင္ရင္ေတာ့

ရဲ႕ CV /

CV/Resume ထဲက data ေတြ

အလြတ္က္တ္ထာ်ားသင့္ပါတယ္။ ေသေသခ္ာခ္ာ ဂရိုတစိုက္ အ ္ာ်ားကင္်ားေအာင္ျဖည့္ပါ။
၃။ အင္တာဗ္ ်ား ေျဖခင္ ခဏတျဖဳတ္ ေစာင့္္ိုင္်ား ခိုင္်ားပါကလည္်ား အသက္ ရန္ ရန္ရႈ
သက္ေတာင့္သက္သာထိုင္ကာ စတ္ျင ္ျင ္ထာ်ား အာရံိုေတြ ျပန္႔လင
ြ ့္ေစပဲ စိုစည္်ားထာ်ားျပ်ား ေျဖ္ို ယ့္
အေျဖေတြကိုပဲ ျပန္လည္အ ရတ္ရေနပါေစ။ ငါအေကာင္်ား္ံို်ားလိုပ္နိုင္ ရာပါ လ႔ို

ကိုယ္ကို အာ်ားေပ်ားပါ။

ယံိုၾကည္ ႈရရပါ၊ ေၾကာက္ပါနဲ႕ လန္႔ပါနဲ႕၊ အရာရာ ေက္ာ္ျဖတ္နိုင္သာြ ်ား ရာပါ။
၄။ ေတြေဝေင်ားငိုင္ ေတြ်ားေတာ ေန ္ို႔ သတထာ်ားပါ။ သန္်ားေဝ၊ ငိုက္ျ ည္်ား
ပ္င္်ားရပ္င္်ားတဲြ ေခြေခါက္ေနတာ ္ဳ်ားေတြကို လံို်ားဝ ေရရာင္ၾကဥ္ပါ။ စို်ားရ ္စတ္က ္က္ႏရာနဲ႕ဲ ္က္လံို်ား ရာ အထူ်ားသျဖင့္
ေပၚတာ ို႔ စို်ားရ ္စတ္ကိုေလရ္ာ့ခ္ကာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္သံို်ားသပ္ပါ။
၅။ အင္တာဗ္ ်ား စ ထဲက

ဖိုန္်ားကို Silent Mode လိုပ္ထာ်ားပါ။ အင္တာဗ္ ်ားေျဖ္ိုေနစဥ္ ဖိုန္်ားဝင္လာျခင္်ားက

စတ္အေနရာင့္ယရက္ ျဖစ္ေစတာ ို႔ အာရံိုေတြပ္ံ႕လြင့္သြာ်ားတတ္လို႔ ဖိုန္်ား Silent လိုပ္ထာ်ားျခင္်ားကို ျဖစ္ ေန
ၾကဳတင္လိုပ္ဖို႔ ေ ့ပါေစနဲ႕။
၆။ အင္တာဗ္ ်ား ခန္်ားထဲ ကို ရဲရဲ ၀င္ ့၀င့္၊ယံိုၾကည္ ရိုဳ အျပည္ ့နဲ ့၀င္ပါ။ ဒါေပ ယ့္ Overconfidence
ယံိုၾကည္ ရဳေတြလန
ြ ္ကတ
ဲ ာ ္ဳ်ား ျဖစ္ပါေစနဲ႕။ စကာ်ားေျပာတဲ ့အခါ ရာ Informal ျဖစ္တ့ဲ
သူငယ္ခ္င္်ားအခ္င္်ားေျပာေသာ ့ပံိုစံ လိုပ္ပါနဲ႕ ။ေလ်ားေလ်ားစာ်ားစာ်ားေျပာ္ိုပါ။ ဒါေပ ယ္ ့ရဲရဲ ရင္ ့ရင္ ့နဲ ့ယံိုၾကည္ ရိုဳ
အျပည္ ့ရရပါေစ။
၇။ ကိုယ့္အေၾကာင္်ား ကို ႐ွိို်ား႐ွိို်ား႐ွိရင္်ား႐ွိရင္်ား တ္္က္ျပ်ား အင္တာဗ္ ်ား ဲ့သူ နဲ႔ Eye Contact ႐ွိရပါေစ။ အသံကို
တို်ားလြန္်ား၊ က္ယ္လန
ြ ္်ား ခ္င့္ခ္န္ပါ။
၈။ အင္တာဗ္ ်ား သူ ရဲ့ နာ ည္ ကို ရတ္ ေအာင္ ၾကဳ်ားစာ်ားပါ၊ နာ်ား လည္ ရင္ေသခ္ာ ျပန္ေ ်ားျပ်ား

္ စတ္ဝင္စာ်ား ႈ

ကိုျပပါ။ ယဥ္ယဥ္ ေက္်ားေက္်ားေလ်ားပဲ နႈတ္္က္ေျပာ္ိုပါ။
၉။ အင္တာဗ္ ်ား အ္ံို်ား သတ္ခင္ ဗ္ ်ားတ႔သ
ဲ ူက ္ာသခ္င္ေသ်ားလဲ လို႔ သူက ျပန္ေ ်ားတတ္ပါတယ္။ ဒ အခြင့္အေရ်ား
ကို
လက္လတ
ြ ္ ခံသင့္ပဲ ကိုယ္သခ္င္တာေတြ နဲ႔အတူ အေရ်ားိက်ားတ့ဲ ေ ်ားခြန္်ား
(္ံို်ားျဖတ္ခ္က္ ္ယ္ေတာ့သရ ရာလဲ) ေ ်ားပါ။ အင္တာဗ္ ်ား ၿပ်ားရင္
Thank you! ေက္်ားဇူ်ားတင္စကာ်ားကို ရင္ထက
ဲ လႈက္လႈက္လလ
ရဲ ရဲ ေျပာျပ်ား ႏႈတ္္က္ထြက္ခြာပါ။
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အင္တာဗ္ ်ားေျဖျပ်ားတဲ့အ္င့္ ရာေတာ့
အင္တာဗ္ဳ်ားခဲ ့သူေတြန႕ဲ အ္က္သယ
ြ ္ ရရေနဖို႔ လိုပါတယ္။ အ်ားေ လ္နဲ ့္က္သယ
ြ ္လို ့ရရင္.. ေက္်ားဇူ်ားတင္ေၾကာင္်ား
အ်ားေ လ္ တစ္ေစာင္ေလာက္ေတာ့ ပို ့ပါ။ အဲဒလို ္က္သြယ္ျခင္်ား ဟာ.. လူအ ္ာ်ားၾက်ားထက
ဲ ေန
ထူ်ားျခာ်ားတဲ ့ကိုယ္ ့ကို သတထာ်ား ေစပါလ ့္ ယ္။
Interview သြာ်ားရာတြင္

နရင့္ တပါတည္်ား ယူေ္ာင္သာြ ်ားသင့္သည့္ အရာ ္ာ်ား



CV / Resume ကိုယ္ေရ်ား ရာဇဝင္



္ြဲ႔လက္ ရတ္ ူရင္်ား၊ သင္တန္်ား္င္်ား လက္ ရတ္ ္ာ်ား၊



စာရြက္စာတ ္်ား ္ာ်ားအာ်ားလို်ားံ တ တစ္စံို



အရင္ အလိုပ္ ရ ေထာက္ခံစာ(ရနိုင္လ္ရင္)



Passport & White Card, Extension of Short Term Visit Pass



ေ္ာပင္၊ ခဲတံ၊ ဖိုင္တြဲ

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
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Spass အေၾကာင္်ား သေကာင္်ားစရာ ္ာ်ား။
S Pass ဟာ ၂၀၀၄ ခိုႏရစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ ရာ EQ2 ကို အစာ်ားထို်ားခဲ့တဲ့ Pass အသစ္ျဖစ္ပါတယ္။ S
Pass ရဲ႕ အနက္အဓပၸာယ္ကို သက္္ိုင္ရာ Website ေတြ ရာ တရာ်ားဝင္ေျပာၾကာ်ားထာ်ားျခင္်ား ရရေပ ယ့္ Skill
Pass လို႔ ရတ္သာ်ားရပါတယ္။ Spass ္ိုသည္ ရာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသာ်ား ဟိုတ္တ့ဲ ႏိုင္ငံျခာ်ားသာ်ား ္ာ်ားအတြက္
စင္ကာပူတင
ြ ္ ေနထိုင္ အလိုပ္လိုပ္ကိုင္ခြင့္ ပါ စ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္အလတ္ ကြ္ ္်ားက္င္သူ နည္်ားပညာရရင္ ္ာ်ား၊
အတတ္ပညာရရင္ (MID-SKILLED TECHNICIAN STAFF) ္ာ်ား ခန္႔ထာ်ားရန္အတြက္ ျဖစ္ၿပ်ား (FIXED MONTHLY
SALARY) အနည္်ား္ို်ားံ လစာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၂၀၀ ရရရရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ိက်ားၿပ်ား
လိုပ္ငန္်ားအေတြ႔အိကံဳပို ္ာ်ားသူ ္ာ်ား လစာ ပို ရ နိုင္ပါသည္။
အခ္န္ျပည့္ အနည္်ား္ံို်ား တစ္ႏရစ္ တက္ေရာက္္ည္်ားပူ်ားထာ်ားေသာ အစို်ားရ အဖြဲ႕အစည္်ားတစ္ခိုခို ရ ေပ်ားအပ္သည့္
္ြဲ႕(DEGREE)။ ဒပလို ာ(DIPLOMA)။ Skilled Certificate တစ္ခိုခို ရရရထာ်ားၿပ်ား
သက္္ိုင္ရာလိုပ္ငန္်ားအေတြ႕အၾကံဳရရထာ်ားသူ ္ာ်ား ေလရ္ာက္ထာ်ားႏိုင္ပါတယ္။ SPASS APPLICATION ကို
အလိုပ္ရရင္(EMPLOYER) သို႔ ဟိုတ္ သတ္ ရတ္ထာ်ားေသာ အလိုပ္အကိုင္ ေအ်ားဂ္င့္ (APPOINTED
EMPLOYMENT AGENT) ရ MOM (MINISTRY OF MANPOWER) စင္ကာပူ အလိုပ္သ ာ်ားဝန္ိက်ားဌာ န သို႔
ေလရ္ာက္ထာ်ားရ ရာျဖစ္ၿပ်ား သက္တ ္်ား (၂ ) ႏရစ္အထ ခ္ထာ်ားေပ်ားတတ္ပါတယ္။ SPASS ေလရ္ာက္ထာ်ားရန္
COMPANY တြင္ ခြဲတ ္်ား QUOTA ရရရ ရာ ျဖစ္ျပ်ား ခ္ထာ်ားေပ်ားေသာ ခဲတ
ြ
္်ား ရာ SERVICE SECTOR (္ံပင္ညရပ္၊
အလရျပင္၊ ေဟာ္တယ္၊ စာ်ားေသာက္္ိုင္ စသည္) တို႔ အတြက္ ကို ၸဏရရ လိုပ္သာ်ားအင္အာ်ားစိုစိုေပါင္်ား၏ ၁၅% ။
က္န္ SECTORS ္ာ်ားျဖစ္တ့ဲ (CONSTRUCTION, MARINE, OIL AND PETROCHEMICAL,
MANUFACTURING) ကို ၸဏရရ လိုပ္သာ်ားအင္အာ်ားစိုစိုေပါင္်ား၏ ၂၀% ျဖစ္ေၾကာင္်ား MOM WEBSITE တြင္
ေဖာ္ျပထာ်ားပါတယ္။
အလိုပ္ရရင္ (EMPLOYER) ရ SPASS HOLDER တစ္ေယာက္ကို အလိုပ္ခန္႔ ထာ်ား ယ္္ိုရင္ ေ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 လိုပ္ၿပ်ားေနာက္ ၃ လအၾကာ တြင္ ဒ
နည္်ားလ ္်ား ေလ်ား ္ဳ်ား ရ တ ္ဳ်ား ျဖင့္ ေပ်ားကို ေပ်ားရ ရာ ျဖစ္ၿပ်ား လစဥ္ ေငြေပ်ားေခ္ ႈ (MONTHLY SALARY PAYMENT)
္ာ်ားကို ရတ္တ ္်ားျပဳစိုသ ္်ား္ည္်ားထာ်ားရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။
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Employment Pass (EP) အေၾကာင္်ား သေကာင္်ားစရာ ္ာ်ား။
EP ္ိုသည္ ရာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသာ်ား ဟိုတ္တ့ဲ ႏိုင္ငံျခာ်ားသာ်ား ္ာ်ားအထူ်ားကြ္ ္်ားက္င္သူ ္ာ်ား အတြက္ စင္ကာပူတင
ြ ္
အလိုပ္အလိုပ္ကိုင္ခြင့္ ပါ စ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူ်ားကြ္ ္်ားက္င္သူ ္ာ်ား။ Excutives
ပညာရရင္အ္င့္ ( န္ေနဂ္ာရာထူ်ား၊ ပညာရရင္ရာထူ်ား၊ အင္ဂ္င္နယာရာထူ်ား)

္ာ်ားအတြက္ ခန္႔ထာ်ားရန္ ျဖစ္ၿပ်ား

လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ Qualification ္ာ်ား။ ႏိုင္ငံတကာ အသအ ရတ္ျပဳ ္ြဲ႕ ရ ္ာ်ား။

လိုပ္ငန္်ားတင
ြ ္

ေရကိုန္ေရခ ္်ား အထူ်ားကြ္ ္်ားက္င္ထက္ျ က္သူ ္ာ်ား ျဖစ္ရပါ ယ္။ (Fixed Monthly Salary) အန ့္္ံို်ား လစာ
စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၆၀၀ ရရရရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပို ို ကြ္ ္်ားက္င္ၿပ်ား အေတြ႕ၾကံဳ ပိုရရသည့္ အသက္ိက်ား သူ ္ာ်ား လစာ
ပိုရႏိုင္ပါတယ္။
EP application ကို

္အလိုပ္ရရင္ (Employer) သို႔ ဟိုတ္ သတ္ ရတ္ထာ်ားေသာ အလိုပ္အကိုင္ ေအ်ားဂ္င့္

(Appointed Employment Agent) ရ MOM (Ministry of Manpower) စင္ကာပူ အလိုပ္သ ာ်ားဝန္ိက်ားဌာ န သို႔
ေလရ္ာက္ထာ်ားရ ရာျဖစ္ၿပ်ား သက္တ ္်ား (၂) ႏရစ္အထ ခ္ထာ်ားေပ်ားတတ္ပါတယ္။ ထပ္ ံ သက္တ ္်ားတို်ားျခင္်ား
(Renewal) ကိုေတာ့ ၃ႏရစ္အထ ခ္ထာ်ားေပ်ားႏိုင္ပါတယ္။
Good Institutes and Universities ရ္င္်ားလာေသာပညာတတ္ ္ြဲ႕ရ လူငယ္ ္ာ်ား အသက္ရြယ္ ငယ္သည့္တိုင္
အန ့္္ံို်ား လစာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၆၀၀ ရရာႏိုင္လရ္င္ EP pass ကို ေလရ္ာက္ထာ်ား အက္ံဳ်ားဝင္ႏိုင္ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။
EP application ကို ႏိုင္ငံျခာ်ားသာ်ားတိုင္်ားအတြက္ ေလရ္ာက္ထာ်ားရန္ ဖြင့္ထာ်ားေပ်ားပါတယ္။
EP ေလရ္ာက္ထာ်ားတဲ့အခါ ရာ လစာအျပင္ အလိုပ္အေတြ႔အၾကံဳ၊ အရည္အခ္င္်ားရရလိုပ္သာ်ားျဖစ္ေၾကာင္်ား သက္ေသျ
ပႏိုင္တဲ့ အေထာက္အထာ်ားေတြဟာ အေရ်ားိက်ားလရပါတယ္။
Work Permit (WP) အေၾကာင္်ား သေကာင္်ားစရာ ္ာ်ား။
WP နဲ႔ အလိုပ္လိုပ္တ့ဲ လိုပ္သာ်ားအိုပ္စိုကို ေယ္ိုယ္အေနနဲ႔ အေထြေထြလိုပ္သာ်ား ္ာ်ား သို႔ ဟိုတ္ ကာယလိုပ္သာ်ား
္ာ်ားလို႔ သတ္ ရတ္ပါတယ္။ အေျခခံပညာအရည္အခ္င္်ားဟာ SPass ေလရ္ာက္ေလာက္ေအာင္ ျ င့္သူ၊ လစာလည္်ား
SGD ၁၈၀၀ ေအာက္ရတဲလ
့ ိုပ္သာ်ားေတြကို WP ပဲ ေလရ္ာက္ထာ်ားေပ်ားႏိုင္ပါတယ္။ WP လိုပ္သာ်ားေတြရဲ႕ အခြင့္အေ
ရ်ား၊ က္န္်ား ာေရ်ား၊ ေနထိုင္ေရ်ား စတာေတြကို ကို ၸဏက တာဝန္ယူရေလ့ ရရပါတယ္။
Work Permit for Foreign Domestic Workers (FDW) အေၾကာင္်ားသေကာင္်ားစရာ ္ာ်ား။
ဒ Pass ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခာ်ားကေန အ ္အကူ လာလိုပ္တ့လ
ဲ ူေတြအတြက္ အ ္ရရင္က ေလရ္ာက္ေပ်ားရတဲ့ Pass ျဖစ္ပါ
တယ္။ စင္ကာပူ ရာ အ ္ရရင္နဲ႔ အ ္အကူေတြ ၾကာခဏ ျပႆနာေတြျဖစ္တတ္လို႔ အစို်ားရက FDW ေလရ္ာက္ေပ်ား
ယ္္ို အေသအခ္ာစဥ္်ားစာ်ားဖို႔ သတေပ်ားတတ္ပါတယ္။ စင္ကာပူအစို်ားရက အ ္အကူအျဖစ္ လာေရာက္လိုပ္ကိုင္ခြင့္
ေပ်ားတ့ဲ ႏိုင္ငံအနည္်ားစိုထဲ ာရ ျ န္ ာႏိုင္ငံဟာ ္ဂၤလာ်ားေဒ့ရ္၊ရ ဖလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုန်ားရရာ်ား စတဲ့ႏိုင္ငံတို႔နဲ႔အတူ စတ္ ေ
ကာင္်ားစရာပါဝင္ပါတယ္။ စင္ကာပူ ရာ ပထ ္ံို်ားအိက ္ အ ္အကူ လာလိုပ္ ယ့္လူဟာ အသက္အနည္်ား္ံို်ား ၂၃ ႏရ
စ္ရရရ ရာျဖစ္ၿပ်ား အိက်ား္ံို်ား ၅၀ ျဖစ္ရ ယ္လို႔ ္ိုပါတယ္။ ပညာကိုလည္်ား ၈ ႏရစ္သင္ဖူ်ားရ ယ္လို႔ သရပါတယ္။ အျခာ်ား
လိုအပ္ခ္က္ေတြအေနနဲ႔ အ ္ေဖာ္အရည္အခ္င္်ားစစ္စာေ ်ားပြ၊ဲ က္န္်ား ာေရ်ားေ္်ားစစ္ခ္က္လိုဟာ ္ဳ်ားလည္်ား လိုအပ္ပါ
တယ္။
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Spass ္ာ်ားအတြက္လစာ ၂၂၀၀ အနည္်ား္ံို်ားေပ်ားရ ယ္္ိုေပ ယ့္ အလိုပ္ ျဖစ္ ေန ရရ ယ့္လူန႔ဲ ကပ္ေစ်ားနဲျပ်ား
ေပ်ားခ္င္တ့ဲ အလိုပ္ရရင္နဲ႔ ေတြ႔တ့အ
ဲ ခါ ္ဳ်ား ရာ အခ္င္်ားခ္င္်ားညရႏႈင္်ားၾကၿပ်ား ၁၈၀၀ (တခါတေလ ၁၆၀၀လာက္ေတာင္ရရပါ
တယ္) ေလာက္ပဲေပ်ားၿပ်ား S Pass ရေအာင္ တင္ေပ်ားၾကပါတယ္။ S Pass တင္တဲ့အခါ ရာေတာ့ လစာကို ၂၂၀၀ ရ
၂၆၀၀ အတြင္်ား ျဖည့္စြက္ၾကတတ္ၾက တယ္။
တခ္ဳ႕က ဒကို လာဖို႔ ္ာေတြ ျပင္္င္ထာ်ားရ လဲ။
တခ္ဳ႕က္ေတာ့ ဒက အလိုပ္အကိုင္ အေျခအေန ္ယ္လို ရရလဲ။
တခ္ဳ႕က အလိုပ္ရရန္ ရာႏႈန္်ားျပည့္ ေသခ္ာႏိုင္ပါသလာ်ား ေ ်ားျ န္်ားတယ္။
တခ္ဳ႕က လာရင္ ကူညေပ်ားပါဟို အကူအညေတာင္်ားခံတတ္ၾကပါတယ္။
ဒေနရာ ရာ ကြ္န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္်ား ၂၀၁၆ခိုႏရစ္ တ္လ ေလာက္က လာေရာက္အလိုပ္ ရရာေဖြ ခဲ့ သူ
ျဖစ္တာႏရင့္အည ၂၀၁၆ ႏရင့္ ၂၀၁၇ ႏႈင္်ားယရဥၾကည့္သည့္အခါ ယခိုႏရစ္အတြင္်ား အလိုပ္အကိုင္ လစ္လပ္ေနရာ
ေခၚယူ ႈ Job Vacancies ရရာ်ားပါ်ား လာတာ ကို သတထာ်ား ပါတယ္။ အထူ်ားသျဖင့္ Singaporean ဥ်ားစာ်ားေပ်ား ္ာ်ား
ျဖစ္ျပ်ား နိုင္ငံျခာ်ားသာ်ား လူသစ္ ေခၚယူ ႈ ရာ ပို ိုတင္်ားက္ပ္ ႈေတြနဲ႕ ခ္ည္ေနရာင္လာၾကပါတယ္။
ျ န္ ာလူငယ္ ္ာ်ားအေနျဖင့္လည္်ား Entry VISA Free ျဖစ္ၿပ်ားသည့္တိုင္ေအာင္ ဝင္လာ စဲ တသဲသဲ ပင္။ အလိုပ္
လိုအပ္ ႈ ႏရင့္ အလိုပ္ ေနရာ ေပၚေပါက္ ႈ ရာ သသသာသာကြာျခာ်ား ေနၿပ်ား ေခၚယူ ႈ ရာလည္်ား လြန္စာြ
နည္်ားပါလရပါတယ္။
အထူ်ားသျဖင့္ လူသစ္ စင္ကာပူ အေတြ႕အၾကဳံ ရရေသ်ား သူ ္ာ်ား အဖို႔ ္ စြန္႔စာ်ားရေသာ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။
ျ န္ ာျပည္ ရာ သက္္ိုင္ရာ လိုပ္ငန္်ားအေတြ႕အၾကံဳ ရရသူ ္ာ်ားပင္ နည္်ား ေနာ တို်ားက္တ္ေနရၿပ်ား အလိုပ္ ရရရပဲ
ျပည္ေတာ္ျပန္ သြာ်ားၾကသူေတြ လည္်ား ဒိုနဲ႕ေဒ်ားပါ။
ရရရင္်ားစြဲ အလိုပ္လိုပ္ကိုင္ေနသူ အေတြ႕အၾကံဳရရ ္ာ်ား ပင္ အလိုပ္ ေျပာင္်ား လဲ ရာ ရာ အခက္အခဲ ္ဳ်ားစံို ေတြ႕
ၾကံဳေနရေသာ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။
အေကာင္်ား္ံို်ားကို ရည္ ရန္်ား ထာ်ား ရ ရာျဖစ္သလို အ္ို်ား္ံို်ား အေျခအေနကို လည္်ား ိကဳတင္တြက္္ ထာ်ားရ ရာ
ျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူ ရာ ေနထိုင္ အလိုပ္လိုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔
တခ္ဳ႕က

ကံ လည္်ား အေရ်ားိက်ားလရပါတယ္။

လိုပ္ငန္်ားကို ကြ္ ္်ားက္င္စြာ လိုပ္တတ္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္်ားေတြ ရရခဲ့ေပ ယ့္ အဂၤလပ္စကာ်ား

ကြ္ ္်ားက္င္စြာ ေျပာတတ္လို႔။ အလိုပ္ ရ ၾကတာ ရရသလ္ို
တခ္ဳ႕က လိုပ္ငန္်ားအေတြ႕အၾကံဳ ရရ သင္တန္်ား္င္်ား ္ာ်ား သူ႔ေပ ယ့္ အဂၤလပ္စကာ်ား ကြ္ ္်ားက္င္စြာ ေျပာတတ္ၿပ်ား
လူေရ လည္သူ ္ာ်ား အလိုပ္ရသြာ်ားၾကတာလည္်ား ရရပါတယ္။
ေနထိုင္ခြင့္ Stay ကိုလည္်ား အရင္က လြယ္ကူစြာ Extension တို်ား လို႔ ရႏိုင္ၿပ်ား VISA freeေနာက္ပိုင္်ား
တို်ား ေပ်ားေတာ့ပဲ Reject ျဖစ္သူေတြ ္ာ်ားလရပါတယ္။
ည္သူ႔ပင္ ္ိုေစကာ ူ ေနထိုင္ခင
ြ ့္ရရရတဲ့ ရက္၃၀ ။ သက္တ ္်ားတို်ား ထပ္ရလရ္င္ စိုစိုေပါင္်ား ရက္ ၆၀အတြင္်ား
အလိုပ္တစ္ခိုကို ္ိုပ္ကိုင္ ဖို႔ ္ိုတာ

ရာ ထိုက္သင့္တဲ့ ကံ။ ဉာဏ္ ။ ဝရယ ရရဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ျပဳ လိုပ္တဲ့ အလိုပ္ တစ္ခို ေအာင္ျ င္ ၿပ်ား ေျ ာက္ဖို႔္ိုတာ ကံ။ ဉာဏ္ ။ ဝရယ အခ္ဳ်ားက္ ေပါင္်ားစပ္ ရသာ
ေအာင္ျ င္ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။
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တခ္ဳ႕က ကံအရ ္်ားေကာင္်ားေပ ယ့္ ဉာဏ္နဲ႕ ဝရယ စိုက္ထိုတ္ႏိုင္လို႔ အလိုပ္ရၿပ်ားေသာ္လည္်ား
အလိုပ္ျပဳတ္ၾကသူေတြ ။ အလိုပ္ Pressure ဒဏ္ ခံႏိုင္ၾကသူေတြ လက္ေျ ာက္အေလရ္ာ့ေပ်ား
ျပည္ေတာ္ျပန္သာြ ်ားၾကသူေတြဟာလည္်ား နည္်ား ေနာရယ္ပါ။
တခ္ဳ႕က ဉာဏ္နဲ႕ ဝရယ အလြန္ေကာင္်ားေပ ယ့္ ကံ ေကာင္်ားရရာေလေတာ့ အခက္ခဲ ေတြ နဲ႕ ရင္္ိုင္ ၾကံ ေတြ႕
ၾကရပါတယ္။
စင္ကာပူဟာ ကိုယ့္ေျ ကိုယ့္ေရ ဟိုတ္သည့္အတြက္ သူတို႔ ေပ်ားသည့္ ျ င့္ ာ်ားေသာ လစာ ႏရင့္ ထိုက္တန္ေအာင္
ကာယအာ်ား။ ဉာဏအာ်ား ျပန္လည္ ေပ်ား္ပ္ၾကရတာ ို႔
ခ္ဳၿ န္လႏ
ြ ္ူလရသည့္ ္ဝေတြ ေတာ့ ဟိုတ္လရပါ။
သာ်ားစိုနဲ႕ေဝ်ား အ ္ႏရင့္ ခြဲကာ ခ္စ္ခင္သူေတြႏရင့္ ေခတ ေကြကင
ြ ္်ား ရာ ဒဏ္ခံ အလိုပ္လိုပ္ေနၾကရတာ ို႔ လူတိုင္်ား ရာ
အခက္ခဲ ကိုယ္စ ရရ တတ္ၾကပါတယ္။
စင္ကာပူ ရာ လက္ရရ အလိုပ္အကိုင္အခြင့္အလ ္်ား ္ာ်ားႏရင့္ပတ္သက္လို႔ ေျပာရ ယ္္ိုလရ္င္ အလိုပ္အကူင္ ရရာ်ားပါ်ား ႈ
ကို ၾကံ ေတြ႕ေနရ္ဲျဖစ္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္်ားက္င္တင
ြ ္လည္်ား ေ ်ားျ န္်ားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အလိုပ္လာရရာ ယ္ လို႔ ္ံူ်ားျဖတ္ၿပ်ားသူတ္ိုင္်ား ကံ။ ဉာဏ္။ ဝရယ ပိုင္်ား စနစ္တက္ ျပင္္င္ကာ ္ံို်ားရံႈ်ားႏိုင္ ႈ
္ာ်ားကို တြက္္ၿပ်ား ေၾကာက္လရ္င္ စြန္ရဲ။ ရဲ လရ္င္ င္်ားျဖစ္ စြန္႔စာ်ား ၾကဖို႔ အထူ်ား ရာ လိုပါတယ္။
စင္ကာပူ Social Visit pass လူငယ္ ္ာ်ား လာေရာက္ အလိုပ္ရရာေဖြျခင္်ား အၾကံျပဳ သံို်ားသပ္ခ္က္ ္ာ်ား။
စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႕ Social Visit ျဖင့္ အလိုပ္ဝင္ေရာက္ ရရာေဖြ ေနၾကေသာ လူငယ္အ ္ာ်ားစို ရာ ယခင္ကပင္
ယခိုထက္ တိုင္ ရရေန္ဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခိုႏရစ္ ႏရစ္္န္်ားပိုင္်ားကာလ Entry Visa ေတြ ေလရ္ာက္ထာ်ားခဲ့ရ ခ္န္ အလိုပ္အကိုင္ အေျခေနေတြ
ရာ က္ပ္တည္်ား ေသာ ကာလ တစ္ခိုအျဖစ္ ရရေနခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၆ ခိုႏရစ္ ဒဇင္္ာလ က စတင္ၿပ်ား Entry Visa ေတြ ကို Free ေပ်ားလိုက္ကာ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသို႔ ဥဒဟို ဝင္ထက
ြ ္
သြာ်ား လာ ႏိုင္ ခဲ့ၾက ေပ ယ့္ လူငယ္ ္ာ်ားအဖို႔စင္ကာပူ လူဝင္ ႈ ိက်ား ၾကပ္ေရ်ား အဖြ႕ဲ က ႏိုင္ငံအတြင္်ား အလည္အပတ္
ေနထိုင္ခြင့္ကိုပင္ ပတ္ပင္တာ်ား္်ား ခြင့္ ျပဳ ခဲ့ၾကျခင္်ား ္ာ်ား။ သကာၤ သူ လူငယ္ ္ာ်ားကို Randomly ခရ်ားေ္ာင္
အတ္ ္ာ်ား ေက္ာပိုအတ္ ္ာ်ား ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေ္်ားျခင္်ား ္ာ်ား ျပဳ လိုပ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အေ ်ားအျ န္လည္်ား ပို ို
စစစ္လာၿပ်ား အေ ်ားတ ္ဳ်ား အေျဖ တ ္ဳ်ား ျဖစ္ပါက Officer ရံို်ားခန္်ားထဲထ ေခၚေ္ာင္ တတ္ၾကပါေသ်ားတယ္။
Visa free ျဖစ္ ကာလကပင္ စင္ကာပူအလိုပ္သ ာ်ား ဝန္ိက်ားဌာန MOM ရလည္်ား ႏိုင္ငံျခာ်ားသာ်ား အလိုပ္သ ာ်ား
Foreigner ္ာ်ားအာ်ား အလိုပ္ကိုင္ ကန္႔သတ္ ႈ ္ာ်ား ရရခဲ့ ပါတယ္။ ယခိုေနာက္ပိုင္်ားတြက္လည္်ား ပို ို ကန္သတ္ ႈ ္ာ်ား
ျဖင့္က္ပ္တည္်ားေသာ ကာလ အေနထာ်ား အျဖစ္ ရရေနပါတယ္။
သံို်ားသပ္ၾကည့္ ယ္ ္ိုရင္ စင္ကာ ပူ အလိုပ္အကိုင္အေနထာ်ား ဟာ ပို ို က္ပ္တည္်ားလာသလို အလိုပ္ ရ
တာ႕ေတြလည္်ား ပို ို ္ာ်ားျပာ်ား လာတယ္္ိုတာေတာ့ ျငင္်ား ရတဲ့ အေျခအေနပါ။
အၾကံေပ်ားခ္င္တာကေတာ့ ျ န္ ာျပည္က ထြက္ လာခင္ ရာ ကတည္်ားက

ရရရထာ်ားေသာ ္ြဲ႕ ဒပလို ာ ႏရင့္ သ

က္္ိုင္ရာ လိုပ္ငန္်ားအေတြ႔အၾကံဳေကာင္်ားေတြနဲ႕ ေအာင္လက္ ရတ္ေတြ ရႏိုင္သေလာက္ ္ာ်ား ္ာ်ား ရယူထာ်ားဖို႔ပါ။ ျ
န္ ာျပည္ အစို်ားရနဲ႔ အဖြ႔အ
ဲ စည္်ားိက်ားေတြက ေပ်ားတ့ဲ ္ြဲ႕ ဒပလို ာ လက္ ရတ္ ္ာ်ား။ ေအာင္လက္ ရတ္ ္ာ်ား အေထာ
က္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ အဂၤလပ္စကာ်ားကို Professional က္က္ ကၽြ ္်ားက္င္စြာ ေရ်ားနိုင္ေျပာနိုင္ေအာင္ ေလ့လာ
သင္ယူလာပါ။
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လိုပ္ငန္်ားအေတြ႔အၾကံဳကိုလည္်ား CV ရာ လိုပ္ၾကံေဖာ္ျပတာထက္ အ ရန္တကယ္ ရရထာ်ားတာက ပိုေကာင္်ားၿပ်ား အစ ္်ား
ခန္႔ကာလ ရာ ္ာ ရ လိုပ္တတ္ရင္ အလိုပ္ျပဳတ္သာြ ်ားႏိုင္တာ ို႔။ လိုပ္ငန္်ားအေတြ႕အၾကံဳစစ္စစ္ေတြဟာ

ကို တန

ည္်ား ဟိုတ္ တနည္်ား အေထာက္အကူ ျပဳ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လူငယ္ ္ာ်ားရဲ႕ အနာဂတ္ရည္ ရန္်ားခ္က္ေတြ အ ရန္တကယ္ ျပည့္ဝလာေစဖို႔
ကြ္န္ိုပ္တို႔ ္ယ္ေက္ာ္သက္ လူငယ္လူရယ
ြ ္ အ ္ာ်ား စို ဟာ ေအာင္ျ င္ ႈ ျဖင့္
အလိုရရျကပါတယ္။ လူငယ္ေတြ ဟာ ေနာင္အနာဂတ္ ရာ

နိုင္ငံ။

ကိုယ္ကို တို်ားတက္ဖို႔

လူ ္ဳ်ား။

သာ်ားစို စသျဖင့္

ေနရာအသ်ားသ်ား တာဝန္ကိုယ္ စ ယူျက ယ့္ လူျက်ား လူေကာင္်ားေတြ ျဖစ္လာျက ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္
လူငယ္ေတြ အေနနဲ႕ အရည္အခ္င္်ားရရရရ

ကိုယ္ကို တို်ားတက္ေအာင္ျ င္ေအာင္ ျကဳ်ားပ ္်ား ျကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

လက္ေတြ႕ ရာ လည္်ား အျပဳင္အ္ိုင္ ျကို်ားစာ်ားေနျကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လူငယ္ေတြ ဟာ အတတ္ပညာ အသက္ေ ြ်ားဝ ္်ားေက္ာင္်ားပညာရပ္ နယ္ပယ္တစ္ခို၊ အထူ်ားျပဳ ္ာသာရပ္ တစ္ခို
အျဖစ္ တတ္ေျ ာက္ရန္ သက္္ိုင္ရာ တကၠသိုလ္ ္ာ်ား၊ ေကာလပ္ ေက္ာင္်ား ္ာ်ား ။ ပိုဂလက သင္တန္်ား ဌာန ္ာ်ား
အသ်ားသ်ားတို႔ ရာ ပညာ သင္ယူ ္ည္်ားပူျကပါတယ္။ သတ္ ရတ္ထာ်ားေသာ စာသင္ႏရစ္ကာလတစ္ခို ထ
သင္ယူျပ်ားခ္န္ ရာေတာ့ တတ္ေျ ာက္ ႈ အရည္အခ္င္်ားစစ္ စာေ ်ားပြဲ ္ာ်ား ေျဖ္ိုျကရျပ်ား ေအာင္လက္ ရတ္ ္ာ်ား။ ္ြဲ႕
လက္ ရတ္ ္ာ်ား ရရရျကပါတယ္။
္ြဲ႕ရျပ်ား ေက္ာင္်ားျပ်ားျပ်ားခ္င္်ား စတ္ပါဝင္စာ်ားေသာ ပညာရပ္ ္ာ်ားကိုလည္်ား ထပ္ ံေလ့လာ္ည္်ားပူျကပါေသ်ားတယ္။
လက္ေတြ႕လိုပ္ငန္်ားခြင္ဝင္ဖို႔ ျကဳတင္ျပင္္င္ျကရေလ့ရရပါတယ္။
ယေန႔ေခတ္ လူငယ္အခ္ဳ႕ ရာ လ ္်ားေပ္ာက္ေနျကသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။
သဖို႔ ေဝ်ားစြ ။

ရဲ႕ အာ်ားသာခ္က္ အာ်ားနည္ခ္က္ကို

္ာ အလိုပ္လိုပ္ရ ည္ကိုပင္ ေဝဖန္ ပိုင္်ားျခာ်ားနိုင္ဖ႔ို ေရြ်ားခ္ယ္နိုင္ဖို႔ ခက္ခေ
ဲ နျကပါတယ္။ အခ္ဳ

႕ကအေရြ်ား ရာ်ား ရာ အလြန္ ေျကာက္ျကျပ်ား အခ္ဳ႕ ရာ ရရာ အလိုပ္ လိုပ္ကိုင္ေနျကရပါတယ္။ အလိုပ္အကိုင္ ရရာ်ားပါ်ား ႈ
ျပႆနာကို ကြ္နို္ပ္တို႔ လူငယ္ေတြ ျကံိုေတြ႕ ခံစာ်ားေနျကရပါတယ္။
လိုပ္ငန္်ားအေတြ႕အျကံို ရရေသ်ားတ့ဲ ေက္ာင္်ား္င္်ား ္ြဲ႕ရ တစ္ေယာက္အတြက္ အလိုပ္အကိုင္အင္ တန္ ခက္ခဲ
လြန္်ားလရ သည္ကိုလည္်ား လက္ေတြ႕ ရင္္ိုင္ေနျကရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
Company လိုပ္ငန္်ား အေတာ္ ္ာ်ား ္ာ်ားကလည္်ား လိုပ္သက္ အေတြ႕အျကံို အနည္်ား္ံို်ား ပ္ ္်ား ္ရ ၂ ႏရစ္ ေလာက္ရရ ရ
အလိုပ္ခန္႔ ျကတာ ္ဳ်ား ေတြေျကာင့္ ္ြဲ႕ရ လူငယ္ ္ာ်ား ရာ အလိုပ္ဝင္ ဖို႔ အခက္အခဲ ္ာ်ားျကာ်ားက
အျပဳင္အ္ိုင္အလိုအယက္ တို်ားေနျကရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ္ဳ႕ေသာ company လိုပ္ငန္်ား ္ာ်ား ရာ Fresh
Graduate ္ြဲ႕ရ လူငယ္ ္ာ်ားကို Warmly welcome လိုပ္ပါတယ္။ On job Training တခို ေပ်ား အလိုပ္ဝင္ေစျပ်ား
အလိုပ္ရရင္ အလိုပ္သ ာ်ား သေ္ာတူည ခ္က္အရ သတ္ ရတ္ထာ်ားေသာ ႏရစ္ကာလသက္တ ္်ားတစ္ခို အထ
အလိုပ္လိုပ္ေပ်ားရန္ စာခ္ဳပ္ ခ္ဳပ္ ္ိုျကတယ္။ လူသစ္ေ ြ်ား တယ္လို႔ လြယ္လြယ္ ေျပာျကပါတယ္။
အ္ယ္သို႔ပင္္ ရရေနပါေစ။ Company ္ာ်ား ရ အလိုပ္အကိုင္ လစ္လပ္ရာထူ်ား၊ လိုအပ္ေသာ ဝန္ထ ္်ား ဥ်ားေရ ေခၚယူ ႈ
္ာ်ားဟာ ရာခိုင္ႏႈန္်ား အလြန္နည္်ားပါ်ားျပ်ား အေတြ႕အျကံိုရရေသာ ရာထူ်ားျက်ား ပိုင္်ား position ္ာ်ားသာ Demand
ျဖစ္ေနေသာေျကာင့္ လူသစ္ လူငယ္ အလိုပ္လက္ ့ဲ ျပသနာ ရာ ပို၍ ျက်ားထာြ ်ားလာပါေတာ့တယ္။
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္ြ႕ရ
ဲ Fresh Graduate လူငယ္္ေတြ ဟာ အလိုပ္အကင
ို ္ ရရရဖို႔ လိုအပ္ေသာ သင္တန္်ား ္ာ်ားတက္ျခင္်ား။
ျကိုတင္ျပင္္င္ ႈ ္ာ်ား ျပဳလိုပ္ျခင္်ားေနာက္အလိုပ္ရရာျခင္်ားျဖင့္ ေနရာတစ္ေနရာ ရဖို႔ အခက္အခဲ ္ာ်ားစြာကို
ပင္ပန္်ားတျက်ားေက္ာ္ျဖတ္ ျကရပါတယ္။
ည္ ္ရပင္အလိုပ္အကိုင္ရရာ်ားပါ်ားေနပါေစ လြယ္လင့္တကူ အလိုပ္ရျကသူ ္ာ်ားလည္်ားအေျ ာက္အ ္ာ်ား ရရပါတယ္။
အလိုပ္ ရေသ်ား သူ လူငယ္ ္ာ်ား ရာ လည္်ား စတ္ဓာတ္ က္ပဲ အလိုပ္ရေအာင္ ရရာေဖြ ျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ထို႔ေျကာင့္

ႏရင့္ ကိုက္ညျပ်ား ေရရရည္ ရာ အ္င္ေျပ သင့္ေတာ္ ယ့္ အလိုပ္တစ္ခို ကို အခ္န္အတိုင္်ားအတာတစ္ခို

ယူျပ်ား ေရြ်ားခ္ယ္ ျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ္ဳ႕ လူငယ္ ္ာ်ား ရာ

ဝါသနာ။

အ္င္ေျပရာ လြယ္ကူရာ ရရာ ဝင္လိုပ္ ျပ်ား သာ်ားစို စာ်ားဝတ္ေနေရ်ား။
ရိုန္်ားကန္ေနျကရပါတယ္။ အခ္န္ ျကာလာေတာ့

ေ ဂ္ာ နရင့္ ကိုက္ည ပဲ

ရပ္တည္ ရရင္သန္ေရ်ား တို႔ အတြက္

အလိုပ္အေပၚ ရာ စတ္ဝင္တစာ်ား ျ တ္နို်ားတတ္လာရင္ ေတာ့

ေကာင္်ားပါတယ္။ ေ႐ွိရရရည္ ရာ စတ္ ဝင္စာ်ား။ ပ္င္်ားရေျခာက္ေသြ႕ အလိုပ္အေပၚအာ်ားရံို စူ်ားစိုက္နိုင္လို႔ လက္ရရရာထူ်ား
ေလ်ား ရာပဲ ထစ္ေငါ့ေနျပ်ား ရာထူ်ားတို်ားတက္ဖို႔ လ ္်ားစ ေပ္ာက္ေနျကသူ ္ာ်ားလည္်ား ္ာ်ားစြာရရ ေနပါတယ္။
ေနရာေလ်ား ေပ္ာက္ သြာ်ားေအာင္ပဲ နင္်ားကန္အာ်ားထတ
ို ္ေနရပါတယ္။

အလိုပ္ကို

ခ္စ္ျ တ္နို်ား ရလည္်ား

ေကာင္်ားသထက္ေကာင္်ားေအာင္ လိုပ္လာနိုင္ျပ်ား တို်ားတက္ဖို႔ ရာ အခြင္အလ ္်ား ေပၚေပါက္ ရာပဲျဖစ္ပါတယ္။
***********************************************
္အလိုပ္ေရြ်ားတဲ့ အခါ ရာ
ရာ ရရတဲ့ အရည္အခ္င္်ားနဲ႕ ကိုက္ည ႈရရျခင္်ား။ ဝါသနာပါတဲ့ အလိုပ္အ ္ဳ်ားအစာ်ားျဖစ္ျခင္်ား။ လက္ရရ ္ြဲ႕ ၊
အလိုပ္အကိုင္နဲ႕ ္က္စပ္ ႈရရျခင္်ား။ သြာ်ားလာေရ်ား လြယ္ကူျခင္်ား။ လံိုေလာက္တဲ့ လစာေပ်ားျခင္်ား။ ေကာင္်ား ြနတ
္ ့ဲ
လိုပ္ငန္်ားပတ္ဝန္်ားက္င္ရရျခင္်ား။ ရာထူ်ား၊ လစာ တို်ားတက္ရန္ အလာ်ားအလာရရျခင္်ား။
စတဲ့ အခ္က္ ္ာ်ားနဲ႕ ကိုက္ညေသာအလိုပ္ကိုေရြ်ားဖို႔ အေရ်ားျက်ားပါတယ္ ။ စဥ္်ားစာ်ားစရာအေျခခံ
အခ္က္ ္ာ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ပါ အခ္က္ ္ာ်ားကို ေရြ်ားခ္ယ္ ေနလို႔ အလိုပ္ ပိုရရာ်ားေကာင္်ား ရရာ်ားနိုင္ေပ ယ့္
တစ္သက္လံို်ား အသက္ေ ြ်ားဝ ္်ားေက္ာင္်ား နယ္ပယ္ တခို အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လိုပ္ကိုင္သည့္အခါ ရာ

အတြက္

ေရရရည္ အ္င္ေျပနိုင္ဖ႔ို ဥ်ားစာ်ားေပ်ားရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာ္ယ္တြင္ စာ်ားဝတ္ေနေရ်ားအတြက္
ရရာအလိုပ္ကိုဝင္လိုပ္ဖို႔ လိုေကာင္်ား လို ရာ ျဖစ္ေပ ယ့္ တခ္န္ခ္န္ ေ႐ွိရရည္ လိုပ္ခ္င္တ့ဲ လိုပ္နိုင္တ့ဲ
အလိုပ္ ္ဳ်ားကိုေရြ်ားခ္င္စတ္ေပၚလာနိုင္ပါတယ္။ အဲဒ့ လိုအခ္န္က္ရင္ တစ္သက္တာ အသက္ေ ြ်ားဝ ္်ားေက္ာင္်ားျပဳ ယ့္
နယ္ပယ္ တခိုကို စနစ္တက္ ေကာင္်ား ြန္ စြာေရြ်ားခ္ယ္နိုင္ဖို႕ လိုေကာင္်ားလို ရာ ျဖစ္ျပ်ား လက္ရရေနရာေဒသ ကိုစန
ြ ္႔ခြာ
စြန္႕ စာ်ား ျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အလိုပ္ေရြ်ားိုျခင္်ားဟာ အ ္ေထာင္ဖက္ ေရြ်ားျခင္်ားႏရင့္အလာ်ားသဏၭန္တူပါတယ္။ သင့္ေလ္ာ္တ့ဲ
အ ္ေထာင္ဖက္ကိုေရြ်ားနိုင္ခဲ့လ္ရင္ ္ဝ တစ္ေလ္ရာက္လံို်ား သာယာခ္ ္်ားေျ ့ ယ္။ အလာ်ားတူပင္

ဝါသနာပါတဲ့

ႏရစ္သက္ေသာအလိုပ္ကိုေရြ်ားနိုင္ ရ စတ္ခ္ ္်ားသာနိုင္ပါ ယ္။ တို်ားတက္ ႈရ ယ္။ ေအာင္ျ င္နိုင္ပါလ ့္ ယ္။
အလိုပ္ေကာင္်ား္ိုသည္ ရာ ဝင္ေငြ ေကာင္်ားေကာင္်ား ရရံိုသက္သက္ ကို ္ိုလို

၏ ပညာ ၊ ဝါသနာႏရင့္

ကိုက္ညေသာအလိုပ္ေကာင္်ားတစ္ခိုရျခင္်ားေျကာင့္ ္ဝတစ္ေလ္ရာက္လံို်ား စတ္ေရာကိုယ္ပါ အ္င္ေျပ
ရသူ ္ာ်ားကို့္ပတ္ဝန္်ားက္င္တင
ြ ္ ေတြ႕နိုင္ပါလ ့္ ယ္။
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အနာဂတ္ ရာ လူငယ္ေတြ အခြင့္အလ ္်ား ေကာင္်ား ္ာ်ားစြာ ေပၚေပါက္ဖ႔ို လိုအပ္တဲ့ အရည္အေသြ်ား ျဖည့္္ည္်ားရ ယ့္
အေျခခံ အခ္က္ ္ာ်ားစြာ ရရပါတယ္။
၁။ အခြင့အ
္ လ ္်ား
အခြင့္အလ ္်ား္ိုသည္ ရာ ေ ္ရာ္လင့္ေစာင့္စာ်ားေနရ ယ့္အရာ ္ဳ်ား ဟိုတ္ပဲ အဲ ဒ အခြင့္အလ ္်ားရရရာကို
ေရာက္ေအာင္ သြာ်ားရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခြင့္အလ ္်ား္ိုတာ ျဖစ္ လာရင္

က

က အခြင့အ
္ လ ္်ားကို ဖန္တ်ားရ ရာပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြ ဟာ ္က္စ ဖြင့န
္ ာ်ားစြင့္ထာ်ားရပါ ယ္။ ႔ အလိုပ္အကိုင္အခြင့္အလ ္်ား ေတြကို ္က္ေျခ
ျပတ္ ထာ်ားသင့္ပါ္ူ်ား။ ျဖစ္ပ္က္ေျပာင္်ားလဲ ေနတဲ့ ေန႔စဥ္ လူေန ႈ ္ဝ ။ သတင္်ားျဖစ္စဥ္။ သင္တန္်ား ဌာန ္ာ်ား။
ေခတ္စာ်ားလာေသာ နည္်ားပညာရပ္ ္ာ်ား။ အလိုပ္အကိုင္ အခြင့္အလ ္်ား။ Company ္ာ်ား ရဲ႕ အလိုပ္အကိုင္ေခၚယူ ႈ
အေျခအေန။ စသျဖင့္ အရာရာ ရာ လ္င္ျ န္ဖ္တ္လတ္စာြ သေန ဖို႕ တက္ျကြ ေနျကရပါ ယ္။

ႏရင့အ
္ လာ်ားတူ

လူငယ္ေတြ အတတ္က ္ာလိုပ္ခဲ့ျကသလဲ။ ယေန႔ ္ာလိုပ္ေနျကလဲ။ ေနာင္အနာဂတ္ ရာေရာ ္ာ plan ေတြ
္ြဲထာ်ား လဲ သရေအာင္ ႏႈက္ယူျကရ ရာပဲျဖစ္ပါတယ္။

က သူတို႔ ေနာက္ ရာ က္န္ ေနခဲ့ ပဲ သူတို႔ ႏရင့္တန္်ားတူ

လိုက္နိုင္ဖို႔ အေရ်ားျက်ားလရပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ အခြင့္အလ ္်ားေတြ ဝင္ အလာကို ဗဟိုသိုတ ႏို်ားျကာ်ား ႈ
တံခါ်ားဖင
ြ ့္ထာ်ားရ ည္ျဖစ္ျပ်ား သူတို႔ လာနိုင္ပါကလည္်ား

အ ္္ လာေရာက္ ဖ႔ို သူတို႔ ကို သြာ်ားေခၚရ ရာပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။
**********************************************
၂။ လူ ႈ္က္္ံေရ်ား
ကြ္န္ိုပ္တို႔ လူသာ်ားေတြ ဟာ က ာၻျက်ား ရာ တစ္ဥ်ားတည္်ားသ်ားျခာ်ားရပ္တည္ေနထိုင္လို႔ ရပဲ အ ္ာ်ားႏရင့္ေရာေႏရာ
ေနထိုင္ရေသာ သတဝါ ္ဳ်ား ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ လူငယ္ေတြ ရာလည္်ား အ ္ာ်ားႏရင့္ လိုက္ေလ္ာညေထြ စြာ
ေနထိုင္ နိုင္ဖို႔ လူ ႈ္က္္ံေရ်ား ပညာ တတ္ထာ်ားရပါတယ္။ လူ ႈ္က္္ံေရ်ား္ိုသည္ ရာ လူတိုင္်ားႏရင့္
တည့္ေအာင္ေပါင္်ားသင္်ားေနထိုင္ျခင္်ား ္ဳ်ား ျဖစ္ျပ်ား။ ခ္စ္ခင္သူေတြ ေပါ ္ာ်ားေအာင္ ဖန္တ်ားရေသာအလိုပ္ပင္
ျဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္်ားကို လိုက္ေလ္ာညေထြ ေပါင္်ားသင္်ားဖို႔ ္ိုတာ ခက္ခဲ တဲ့အလိုပ္ျဖစ္ေပ ယ့္ အ ရန္တကယ္
လိုပ္နိုင္ျကသူေတြ အေျ ာက္အ ္ာ်ားရရပါတယ္။ ထိုသူေတြ ဟာ လူ ႈ္က္္ံေရ်ားေကာင္်ား ြန္သူအျဖစ္ ထင္ရရာ်ားျပ်ား
အလိုပ္ ရာလည္်ား ထပ္တန္်ားေရာက္လြယ္ပါတယ္။ စင္စစ္ လူ ႈ ္က္္ံေရ်ား ေကာင္်ား ြန္ျခင္်ားဟာ
တို်ားတက္ေစ ယ့္ အဓက ေသာ့ခ္က္ျက်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

က ာနျက်ားတခြဲသာ်ားနဲ႕ ေနပဲ

ကိုယ္ကို

ႏရင့္

ပတ္သက္္က္ႏြယ္လာသ ္ရ လူတိုင္်ားကို ခ္စ္ခင္ စြာ ေ တာေပ်ား ္က္္ံနိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ သူ တို႔ လိုအပ္္တာ
တတ္နိုင္သ ္ရ ကူညေပ်ားျပ်ား ္က္္ံေရ်ားခိုင္ ာဖို႔ အေျခခံအိုတ္ျ စ္တည္ေ္ာက္ျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္
္က္္ံေရ်ား ပညာ ဟာ တို်ားတက္ခ္င္သူ လူငယ္တိုင္်ားအတြက္ ျဖစ္ ေန ရရထာ်ားသင့္တ့ဲ တန္ဖို်ားတစ္ခိုပါပဲ။
******************************************
၃။ ္က္သယ
ြ ္ေျပာ္ို ္က္္ံ လိုပ္ကိုင္ ႈ စြ ္်ားရည္
အထူ်ားသျဖင့္ နိုင္ငံျခာ်ား Company လိုပ္ငန္်ားခြင္ ္ာ်ား ာရ လူ ္ဳ်ား တူ နိုင္ငံသာ်ား တူ သူေတြန႕ဲ ေျပာ္ို္က္္ံတ့အ
ဲ ခါ
သူေျပာတာ ကို နာ်ားလည္ျပ်ား ျပန္ေျပာနိုင္ ယ့္ communication ေကာင္်ားဖို႔ ျကို်ားစာ်ားျကရပါတယ္။ communication
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ရာ အဓက အေရ်ားျက်ားတာက Language skill ျဖစ္ျပ်ား ခင္္ာသာစကာ်ားသာ က အျခာ်ားေသာ အသံို်ားခ္
္ာသာစကာ်ား ္ာ်ားကိုေလ့လာသင္ယူျကရ ရာျဖစ္ပါတယ္။
္ာသာစကာ်ား စြ ္်ားရည္ တြင္ ခင္ စကာ်ားျဖစ္တ့ဲ ျ န္ ာ စကာ်ားကို လ ့္ပတ္လည္ေအာင္
ေျပာနိုင္ဖို့အေရ်ားျက်ားပါတယ္။ ျပႆနာေျဖရရင္်ားရာ၊ အလိုပ္ခြင္ အခက္အခဲ ္ာ်ား ရင္္ိုင္ရာ
ရာ ခင္္ာသာစကာ်ားျဖင့္ေျပာ္ိုေျဖရရင္်ားရသည္ရရေစဥ်ား ေတာ့ ခင္္ာသာစကာ်ားကို ခ္က္ က္ က္
ေနရ်ားလန
ြ ္်ား ျ န္လြန္်ား သူတစ္ပါ်ားနာ်ားလည္ လြယ္ျပ်ား စနစ္တက္ ရည္ရည္ ြန္ ြန္ ေျပာနိုင္ဖို႔ ေလ့က္င့္ျကရပါ ယ္။
ျ န္ ာစကာ်ားကိုပင္ေျပာ္ိုရာ ရာ တဖက္လူ နာ်ား လည္ နိုင္ေလာက္ေအာင္ ျ န္လန
ြ ္်ားျခင္်ား။
္ာေျပာသြာ်ား ရန္်ား သေအာင္ နာ်ားလည္ရခက္ျခင္်ား။

ေျပာ္ိုလိုသည့္အေျကာင္်ားအရာ ္ာ်ား ရ ေသြဖသြာ်ားျခင္်ား။

သြယ္ဝိုက္စြာေျပာရင္်ား လိုရင္်ားကို ေရာက္ေတာ့ပဲ အခ္န္ကိုန္ အက္ဳ်ား ့ဲ ရျခင္်ား။ စကာ်ားအလြန္ေဖာျခင္်ား။
စကာ်ားနည္်ားလန
ြ ္်ားျခင္်ား။ အလိုပ္ႏရင့္ သက္္ိုင္သည္ ္ာ်ားကို ျပသနာေျဖရရင္်ားရာ ရာ ဟာသျပက္လံို်ားထိုတ္ျခင္်ား။
စကာ်ားကို

အျပစ္လတ
ြ ္ လက္လတ
ြ ္စပယ္ေျပာျခင္်ား။ ေလ်ားေလ်ားနက္နက္ တန္ဖို်ား ထာ်ား ပဲ

ခ္က္ခ္င္်ားေ ့လယ
ြ ္

စကာ်ား

ရတ္ ျခင္်ား။ တို႔ ရာ ္က္္ံ ႈ က္္င္်ားေစျပ်ား ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြ်ား ညံ့ဖ္င္်ား ႈကို အ ္ာ်ားေရရ႕ ရာ

ေဖာ္ျပရာ ေရာက္တဲ့ အတြက္ စကာ်ားေျပာစြ ္်ားရည္ တို်ားတက္ဖို႕
လိုပ္ငန္်ားခြင္ စကာ်ားေျပာနည္်ား လူေရရ႕သူေရရ႕စကာ်ားေျပာနည္်ား Presentation တင္္က္ျပသ ႈ စကာ်ားေျပာနည္်ား
စင္ျ င္ေပၚတြင္ စကာ်ားေျပာနည္်ား ္က္္ံရခက္ခဲ သူ ္ာ်ားကို ္က္္ံ စကာ်ားေျပာနည္်ား ခ္ဳသာယဥ္ေက္်ားစြာ
စကာ်ားေျပာနည္်ား စသည္တို႔ ကို ေရ်ားသာ်ားထာ်ားေသာ ျ န္ ာစာအိုပ္ အေျ ာက္ အ ္ာ်ားကို
စာအိုပ္အေရာင္်ား္ိုင္ျက်ား ္ာ်ား ရာ ဝယ္ယူဖတ္ရႈေလ့လာထာ်ားျကရ ည္ျဖစ္ျပ်ားလက္ေတြ႕က္င့္သံို်ားျခင္်ားျဖင့္
စကာ်ားေျပာစြ ္်ားရည္ အရည္အေသြ်ားကို ျ ရင့္တင္ လာနိုင္ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲ႕ အာ်ားနည္်ားခ္က္ ္ာ်ားကို

အာ်ားသာခ္က္ ္ာ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ယူျကရ ရာ ျဖစ္ျပ်ား အေလ့အက္င့္ေကာင္်ား ္ာ်ား ဟာ
္ာ်ားစြာအေထာက္အကူေပ်ား ရာ ျဖစ္လို႔ ရရ ျဖစ္ စတင္ေ ြ်ားျ

္ဝ တို်ားတက္ဖို႔

ထာ်ားျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလပ္ ္ာသာစကာ်ားဟာ က ာၻေပၚရရနိုင္ငံအေတာ္ ္ာ်ား ္ာ်ား ရာ ကြ္နို္ပ္တ္ို႔နိုင္ငံအပါအဝင္ ရံို်ားသံို်ား
္ာသာစကာ်ားအ ္ာ်ား္ံို်ား အသံို်ား အျဖစ္ ရရ ျဖစ္ ေျပာ္ိုေရ်ားသာ်ားေလ့ရရပါတယ္။ ထို႔ေျကာင့္
အဂၤလ္ပ္္ာသာစကာ်ားကိုရေအာင္ ေလ့လာျကရ ရာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ္န္ိုပ္တို႔ ငယ္စဥ္ ေက္ာင္်ားသာ်ား္ဝ
သူငယ္တန္်ား ရစလို႔ အဂၤလပ္စာကိုသင္ရို်ား ညႊန္်ားတန္်ား တစ္ခိုအေနနဲ႕ ထည့္သြင္်ားသင္ျကာ်ားခ့ရ
ဲ သည့္အတြက္
အဂၤလပ္စာ ရာ လူငယ္ ္ာ်ားအတြက္ ည္ ္ရ အေရ်ားပါအရာေရာက္ေျကာင္်ားေဖာ္ျပေနျခင္်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္ငယ္က
အေျခခံ ပညာေရ်ားစနစ္ ေကာင္်ားခဲလ
့ ို႔ အဂၤလပ္စာ Essay, Letter က္တ္ ေျဖခဲ့ျကရတဲ့ ကြ္နို္ပ္တို႔ အ ္ာ်ားစို ရာ
ျက်ားျပင္်ားလာေတာ့ အဂၤလပ္စာ အခက္အခဲ ကို လြဲ ေသြ ရင္္ိုင္ျကရပါေတာ့တယ္။ သို႔ေပ ယ့္လည္်ား
လက္ရရအခ္န္ ရာ အဂၤလပ္စာကို အေျခခံ A B C D ရ ျပန္လည္ စသင္ ည္္ိုလ္ရင္ လည္်ား အခ္န္ ေႏရာင္်ားေသ်ားပါ။
ယခို ထလိုပ္ ဖို႔ ျကို်ားစာ်ားဖို႔ပဲ လိုတာပါ။ အဂၤလပ္စာကို အေျခခံ ရ အ္င့္ျ င့္အထ သင္ျကာ်ားေပ်ားေနေသာ
အဂၤလပ္စာ၊ အဂၤလပ္သဒၵါ၊ အဂၤလပ္အေရ်ား၊ အဂၤလပ္ စကာ်ားေျပာ၊ လိုပ္ငန္်ားခြငသ
္ ံို်ား အဂၤလပ္၊ အဂၤလပ္ အင္တာဗ္ ်ား
သင္တန္်ား ္ာ်ားလည္်ား အ ္ာ်ားအျပာ်ား ေတြ႕လာနိုင္ျပ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို သင္တန္်ား ္ာ်ားကို တက္ေရာက္ျခင္်ားျဖင့္
အဂၤလပ္စာအရည္အေသြ်ားျဖည့္္ည္်ားထာ်ားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အလိုပ္လိုပ္ ကိုင္ရာ ရာ English Language skill
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ဟာ တတ္ ျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ေျကာင့္ တင္ျကို ျပင္္င္ ထာ်ားျခင္်ားျဖင့္ အလိုပ္အကိုင္အခြင့္အလ ္်ားေကာင္်ားေတြ
ရရရလာ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံ အ္င့္ေလာက္ ရာတင္ ရပ္ ေနပဲ Proficiency ျဖစ္ ဖို႔ တျဖည္်ားျဖည္်ား
ဖန္တ်ားတည္ေ္ာက္ျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
**********************************************
၄။ ပညာရည္
ပညာ္ိုသည္ ရာ အေကာင္်ားအ္ို်ား၊ အေျကာင္်ားအက္ဳ်ား ေဝဖန္ ပိုင္်ားျခာ်ား နိုင္ျခင္်ား ကို ္ိုလိုပါသည္။ ကြ္နို္ပ္တို႔
သင္ျကာ်ားခဲ့ျကေသာ ္ြ႕ဲ ရခဲ့ျကေသာ ပညာရပ္ ္ာ်ား ာရ အသက္ေ ြ်ားဝ ္်ားေျကာင္်ား အတတ္ပညာ ္ာ်ားသာ ျဖစ္ျပ်ား
အသအလ ၼာ ပညာ ္ာ်ား ဟိုတ္ျကပါ။ ကြ္န္ိုပ္တို့ ငယ္စဥ္ က သင္ျကာ်ားခဲ့ျကဖူ်ားေသာ ယဥ္ေက္်ားလ ၼာ ္ာသာ။
စာရတ ႏရင့္ ျပည္သူနတ ္ာ်ား။( ၃၈)ျဖာ ဂၤလာ အေျကာင္်ားတရာ်ား ္ာ်ား။ စသျဖင့္ အသအလ ၼာ ္ာ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။
ကြ္ိုန္ပ္ တို႔ ေကာင္်ား ြန္ ရန္ကန္စြာရပ္တည္နိုင္ဖ႔ို အတတ္ပညာ သာ က အသပညာ ္ာ်ားပါ ရရ ျဖစ္
လိုအပ္သည့္အတြက္ ျဖည့္္ည္်ားထာ်ားျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရည္ ္ိုသည္ ရာလည္်ား အတတ္ပညာႏရင့္
အသအလ ၼာ ပညာ ္ာ်ား ေပါင္်ားစည္်ားထာ်ားျခင္်ား ျဖစ္ျပ်ား ပညာရည္ ျပည့္ဝ လာသူ ္ာ်ား ဟာ ထပ္တန္်ားေရာက္ဖို႕
ခဲယဥ္်ားနိုင္ေတာ့ ည္ ဟိုတ္ပါ။
**********************************************
၅။

ရဲ႕ အာ်ားသာ်ားခ္က္၊ အာ်ားနည္်ားခ္က္ကို သရ ယ္။
ရဲ့ အာ်ားသာခ္က္ အာ်ားနည္်ားခ္က္္ိုသည္ ရာ

ရဲ့ ပင္ကိုယ္စြ ္်ားရည္ကိုေျပာျခင္်ားျဖစ္ပါတယ္။ ကြ္န္ေတာ္တို႔ဟာ

တစ္ဥ်ားတစ္ေယာက္ခ္င္်ားစ ရာပင္ကိုယ္စြ ္်ားရည္ေလ်ားေတြ ရရျကပါတယ္။ စတ္ထာ်ားေကာင္်ားျခင္်ား ၊ စတ္ထာ်ား
ယိုတ္ျခင္်ား။ ေ တာတရာ်ားေရရ႔ထာ်ား၍သူတစ္ပါ်ားကိုကူညတတ္ျခင္်ား၊ သူတစ္ပါ်ားကိုကူည ဖ႔ို ္ႏၵ ရရျခင္်ား။
အာ်ားနာတတ္ျခင္်ား၊ အာ်ား နာတတ္ျခင္်ား။ ္ရေဝျခင္်ား၊ သိုသပ္ျခင္်ား။

ကိုိုယ္ကို ယံိုျကည္ ႈ ရရျခင္်ား၊

ကိုယ္ကို အာ်ား

ရျခင္်ား။ အလိုပ္ျကို်ားစာ်ားျခင္်ား။ ပ္င္်ားရေနျခင္်ား။ အေကာင္်ားျ င္စတ္ရရျခင္်ား။ အ္ို်ားျ င္ဝါဒ ္ာ်ားျခင္်ား။ ပရဟတ
လိုပ္လိုျခင္်ား ။ အတစတ္ျပင္်ားျပျခင္်ား။ ဥာဏ္ေကာင္်ားျခင္်ား။ ဥာဏ္ထံိုျခင္်ား။ အေလ့အက္င့္ေကာင္်ား ္ာ်ား က္င့္ျကံျခင္်ား။
အေလ့အက္င့္္ို်ား ္ာ်ားရရေနျခင္်ား။ အလိုပ္တခိုအေပၚတြင္ အာရံိုစူ်ားစိုက္
ျပ်ားအေကာင္်ား္ံို်ားျပ်ားေျ ာက္ေအာင္လိုပ္လိုျခင္်ား။ ျပ်ားစလြယ္ျပ်ားျပ်ားေရာတာဝန္ေက္ လိုပ္ျခင္်ား။
စဥ္်ားစာ်ားေတြ်ားေခၚတတ္ျခင္်ား။ စဥ္်ားစာ်ား ႈစို်ားစဥ္်ား ္ရ လိုပလ
္ ိုျခင္်ား
စသည္ စသည့္ အခ္က္ ္ာ်ားအေပၚ
ကိုယ္ကို

ရဲ့အာ်ားသာ်ားခ္က္ အာ်ားနည္်ားခ္က္ကိုေဝဖန္ပိုင္်ားျခာ်ားနိုင္ဖ႔လ
ို ိုပါတယ္။

စတ္ကို သေနရ ယ္လို႔ ္ိုလိုထာ်ားျခင္်ား ္ဳ်ားပါ။

ရဲ႕ အာ်ားသာခ္က္အာ်ားနည္်ားခ္က္ကို

သေနပါ ရလည္်ား အာ်ားသာခ္က္ကို ပိုအာ်ားသာေအာင္ ။အာ်ားနည္်ားခ္က္ေတြ အာ်ားေကာင္်ားဖို႔ ျပင္္င္နိုင္ျက ရာပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ရ

ေရရ႕ေလ္ရာက္္ာ္က္လိုပ္သင့္သလဲ ္ိုတာ သ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လ ္်ားေပ္ာက္ေနျကရတဲ့

အဓ ကအေျကာင္်ား ရင္်ားထဲ ရာ

ရဲ႕ အာ်ားသာခ္က္ ။ အာ်ားနည္်ားခ္က္ကို သ ျခင္်ား ေျကာင့္လည္်ား ျဖစ္ပါတယ္။

အာ်ားသာ်ားခ္က္၊ အာ်ားနည္်ားခ္က္ကို သဖို႔ စ ္်ားစစ္ရန္ နည္်ားလ ္်ားရရပါတယ္။
**********************************************
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၆။ စာဖတ္ျခင္်ား
စာဖတ္ျခင္်ားဟာ

အတြက္ ဗဟိုသိုတရရရေစသလို အသဥာဏ္ အလင္်ားကို လည္်ား ဖြင့္ေပ်ားနိုင္ပါတယ္။

စတ္ဓာတ္ခန
ြ ္အာ်ား ္ာ်ားျပည့္ဝ ေစ ျပ်ား

ကိုယ္ကို ယံိုျကည္ ႈ တည္ေ္ာက္ရာ ရာ အေျခခံ အိုတ္ျ စ္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

စာအိုပ္တစ္အိုပ္ ဟာ လူတစ္ေယာက္ကို ေကာင္်ား္ို်ား ေျကာင္်ားက္ဳ်ား ရာ်ား ရန္ ခြျဲ ခာ်ား သျ င္နိုင္ဖိုံ
အလင္်ားျပေပ်ားနိုင္စြ ္်ားလည္်ားရရပါတယ္။ စာအိုပ္တစ္အိုပ္ဖတ္ဖို႔ ကြ္န္ိုပ္တို႔ ေငြ ႏရင့္အခ္န္ကို ရင္်ားႏရ်ားျကရပါတယ္။
ကြ္နို္ပ္တို႔ ျပန္လည္ရရရတာဟာ ကြ္န္ိုပ္တို႔အတြက္ တန္ ဖို်ားျဖတ္ ရတဲ့ အဖို်ားတန္ အသဥာဏ္ နဲ႕ စတ္ထာ်ား
ရင့္က္တ္ ႈ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ္န္ိုပ္တို႔ စာဖတ္ဖို႔ ္က္စေညာင္်ားျခင္်ား။ ဇက္ေျကာတက္ျခင္်ား။ ပ္င္်ားရျင်ားေငြ႕
ျခင္်ား ္ာ်ားျကံိုရနိုင္ပါတယ္။ သို႔ေပ ယ့္ စာတစ္အိုပ္ကို ျင်ား ျင ဖတ္တဲ့ သူဟာ အဲဒစာအိုပ္ထက
ဲ ေပ်ားခ္င္တ့ဲ
အသပညာ ကို႐ွိရရလိုက္တယ္။ စာဖတ္သူဟာ စာ ဖတ္ သူ ထက္ အသဥာဏ္ ပို သာ ပါတယ္။ ေခါင္်ားတစ္လံို်ား
ပိုျ င့္ပါတယ္။
အသပညာဗဟိုသိုတနဲ႕ ျပည္စံိုတဲ့ သူဟာ လူရာ ဝင္္ံ့ ပါတယ္။ သူေျပာလိုက္တဲ့ စကာ်ားေတြ ရာ လည္်ား အဓပၸါယ္
ႏရင့္ အႏရစ္သာရ ျပည့္ဝျပ်ား ေလ်ားနက္ေသာ စကာ်ားေတြ သာ ျဖစ္ေန တတ္ ပါတယ္။ တည္ျကည့္ခန္႔ညာ်ားျပ်ား
ျ န္ ာစကာ်ားအထာ်ားသို ကအစ ေျပာပံို္ိုပံိုေတြ ရာလည္်ား နာ်ားေထာင္ရသူအဖို႔ စတ္ဝင္စာ်ားစရာ
ေကာင္်ားေနေလ့ရရပါတယ္။ စာဖတ္သူဟာ ေတြ်ားေခၚေျ ာ္ျ င္နိုင္စြ ္်ားရရျပ်ား အေနအထိုင္ အေျပာအ္ို
သ ္ေ ြ႕နူ်ားညံ့ျခင္်ားတို႔ ႏရင့္လည္်ား ျပည့္ဝေနတတ္ ပါတယ္။ လူငယ္ ္ာ်ားအေနျဖင့္ ဝါသနာပါသည္ျဖစ္ေစ
ပါသည္ျဖစ္ေစ စာဖတ္ျခင္်ား အေလ့အထ ကို စြျဲ ဲေန သင့္ပါတယ္။ စာဖတ္ျခင္်ား ဟာ
အေလ့အက္င့္ေကာင်ား္တစ္ခိုျဖစ္လို႔ ေ ြ်ားျ

ထာ်ားသင့္ပါတယ္။။ စာအိုပ္စာေပ ္ာ်ားကိုဖတ္ရႈ ရာ ရာ နယ္ပယ္စံို ရ

စာအိုပ္ ္ဳ်ားစိုက
ံ ိုဖတ္ရႈေလ့လာသင့္ပါတယ္။
နိုင္ငံေရ်ား။ စ်ားပြာ်ားေရ်ား။ ပညာေရ်ား။ က္န္်ား ာေရ်ား။ လူ ႈေရ်ား။
္ာသာေရ်ား။ ျပည္သူ့နတ။ သပၸံ။ အင္ဂ္င်ား္န်ားယာ်ားရင္်ား။
ေ္်ားပညာ။ စက္ ႈလက္ ႈအတတ္ပညာ။ ေဗဒင္ အသပညာ။ ကြ္န္ပ္ တာ ို်ား္ိုင္်ားလ္ ႏရင့္
အလက္ထေရာနစ္နည္်ားပညာ။ ေအာင္ျ င္ေရ်ား အာဟာရ။ သိုတရသ စြယ္စံို ။
နိုင္ငံတကာ ဟင္်ားခ္က္နည္်ားႏရင့္ ိုန္႔လိုပ္နည္်ား ္ာ်ား။ အေတြ်ားအေခၚအသအျ င္စာအိုပ္ ္ာ်ား။
္ာသာျပန္ စာအိုပ္ ္ာ်ား။
အဂၤလပ္စာေလ့လာသင္ျကာ်ားေရ်ား ႏရင့္ ္ာသာစကာ်ား ္ိုင္ရာ စာအိုပ္စာေပ ္ာ်ား။
လ ္်ားညႊန္အျကံေပ်ားအသပညာ စာအိုပ္ ္ာ်ား။ Biography ္ာ်ား။ သ ိုင္်ားေျကာင္်ား စာအိုပ္ ္ာ်ား။
္ံို်ား စာ ္ာ်ား ကဗ္ာ ္ာ်ား ေ္ာင္်ားပါ်ားႏရင့္ အေထြ ေထြ ဗဟိုသိုတ ျ န္ ာ့စြယ္စံိုက္ ္်ား က ာၻ႕ စြယ္စံိုက္ ္်ား ္ာ်ား စသျဖင့္
နယ္ပယ္ေပါင္်ားစံို ရ ေျ ာက္ ္ာ်ားေသာ စာအိုပ္စာေပ ္ာ်ားကို အန်ား္္ံို်ား စာအိုပ္အေရာင္္ိုင္ ္ာ်ား ရာ
ဝယ္ယူဖတ္ရႈနိုင္ျကသလို စာျကည့္တိုက္ ္ာ်ား ရ လည္်ား အသင္်ားဝင္ ငရာ်ားရ ္်ား ဖတ္ ရႈ နိုင္ပါတယ္။
ည္သည့္စာအိုပ္ပဲ ဖတ္ဖတ္ တန္ဖို်ားျဖတ္ ရတဲ့ အသပညာ ဗဟိုသိုတ ရ ႐ွိရလာျက ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
စာဖတ္ျခင္်ားျဖင့္ အေတြ်ားအေခၚ အယူအ္ေတြကိုေျပာင္်ားလေ
ဲ စနိုင္ျပ်ားအထူ်ားသျဖင့္ စတ္ခန
ြ ္အာ်ားေပ်ား စာေပ ္ာ်ား
ဖတ္ရႈလ္ရင္

ကိုယ္ကို ယံိုျကည္ ႈ ေတြ ရရလာသလို ျကို်ားစာ်ားခ္င္စတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။
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စတ္ဓာတ္က္သူ ္ာ်ား

ကိုယ္ကို ယံိုျကည္ ႈအာ်ားနည္်ားေနသူ ္ာ်ားအဖ႔ို အာဟာရ ျဖစ္႔

စတ္ဓာတ္တက္ျကြေစေသာစာအိုပ္ ္ဳ်ား ေတြ ကိုဥ်ားစာြ ရရာေဖြ ဖတ္ရႈသင့္ပါတယ္။
စာဖတ္ျခင္်ားဟာ

ကိုယ္ကို ေကာင္်ားစြာ ရင္်ားႏရ်ားျ ဳပ္ႏရံျခင္်ား။ ဥ်ားေႏရာက္အသဥာဏ္

ဖြံ႕ျဖဳ်ားေအာင္အာဟာရတက
ို ္ေကြ္်ားျခင္်ား။ အခ္န္ကို အက္ဳ်ားရရရရ အသံို်ားခ္ ျခင္်ား ည္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ စာဖတ္ျခင္်ားဟာ
ေကာင္်ားက္ဳ်ား ္ာ်ား ္ာ်ား ရရရေစ ရာျဖစ္လို႔ လူငယ္တိုင္်ား

္ဝ တို်ားတက္ျ င့္ ာ်ားဖို႔ စာအိုပ္စာေပေတြ ကို ျဖစ္ ေန

ဖတ္ ရႈသင့္ပါတယ္။
**********************************************
၇။ စည္်ားက ္်ား
စည္်ားက ္်ား ဟူသည္ လူ႔တန္ဖို်ား ။ စည္်ားက ္်ားရရ ရလည္်ား တို်ားတက္ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အ ္တင
ြ ္ အ ္စည္်ားက ္်ား။
ေက္ာင္်ားတင
ြ ္ ေက္ာင္်ားစည္်ားက ္်ား။ လ ္်ားတြင္ လ ္်ားစည္က ္်ား။ လိုပ္ငန္်ားတင
ြ ္ လည္်ား အလိုပ္ခြင္ စည္်ားက ္်ား ဟူ၍
သတ္ ရတ္ထာ်ား ေပရာ စည္်ားက ္်ားကိုအစဥ္ လိုက္နာနိုင္သူသာလ္ရင္ တို်ားတက္ ႈရရ ရာျဖစ္ပါတယ္။
စည္်ားက ္်ားေဖာက္ဖ္က္သူကို ျက်ားေလ်ားေသာ အျပစ္ဒဏ္ ္ေပ်ား တယ္္ိုတာ လိုပ္သင့္လိုပ္ထိုက္တဲ့ ကစၥတစ္ခိုပါ။
ကြ္န္ိုပ္တို႔ လူငယ္ေတြ ဟာ စည္်ားက ္်ားရရပါ ရလည္်ား

ကိုယ္ကို စနစ္တက္ ျပဳစို ပ္ဳ်ားေထာင္နိုင္ ရာ ျဖစ္လို႔ စည္်ားက ္်ား

ရရေအာင္ ေနထိုင္ က္င့္ျကံျကဖို႔ လိုပါတယ္။ စည္်ားက ္်ားဟူသည္ လူ႔တန္ဖို်ား ကို ျ င့္ ာ်ားေစရန္ သတ္ ရတ္ထာ်ားျခင္်ား ္ဳ်ား
ျဖစ္ျပ်ား အလြယ္တကူ လိုက္နာနိုင္သည့္ စည္်ားက ္်ားျဖစ္ေစကာ ူ စည္်ားက ္်ားေဖာက္ဖ္က္ဖို႔ ျကို်ားစာ်ားပဲ ျကို်ားစာ်ား
လိုက္နာျကရပါ ယ္။
**********************************************
၈။ အသင္်ားအဖြ႕ဲ စိုေပါင္်ား အလိုပ္လိုပ္ျခင္်ား
အလိုပ္ ခြင္ စ ံ ကန္်ားတစ္ခို ကိုေရ်ား္ြဲ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ္ေ္ာင္ရြက္တ့အ
ဲ ခါ ရာ တစ္ဥ်ားတစ္ေယာက္တည္်ား
သ်ားျခာ်ား ေ္ာင္ရြက္ လို႔ ရပဲ အဖြ႕ဲ အစည္်ားႏရင့ေ
္ ပါင္်ားသင္်ားညရႏႈင္်ား ေ္ာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္လို႔ Team work
စတ္ဓာတ္ ရရဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စင္စစ္ လိုပ္ငန္်ားတင
ြ ္ အ ္ာ်ားနဲ႕ ညရႏႈင္်ား လိုပ္ ္ာင္ျကရ ရာျဖစ္လို႔ အသင္်ားအဖြ႕ဲ
စိုေပါင္်ား စတ္ဓာတ္ရရပါ ရလည္်ား လိုပ္ငန္်ားေအာင္ျ င္ျပ်ားေျ ာက္နိုင္ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေျကာင့္ Team Work
စတ္ဓာတ္ ကိုေ ်ားြ ျ

ျကဖို႔ ရာ လူငယ္တိုင္်ား ရာ တာဝန္ရရပါတယ္။

**********************************************
၉။ ေလ်ားစာ်ား ႈ
အလိုပ္လိုပ္ရာတြင္ အသင္်ားအဖြ႕ဲ ႏရင့္ စိုစည္်ားလိုပ္ရတာ ျဖစ္တ့ဲ အတြက္ တစ္ဥ်ားအေပၚ တစ္ဥ်ား အျပန္အလရန္
ေလ်ားစာ်ား ႈ ရရပါ ရလည္်ား ္က္္ံ ေရ်ား ေျပျပစ္ျပ်ား ေနရာ ရလာျက ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူ်ားသျဖင့္

ထက္

အသက္အာ်ားျဖင့္ ျက်ားသူ။ ဂိုဏ္အာ်ားျဖင့္ ျက်ားသူ။ ရာထူ်ားအာ်ားျဖင့္ ျက်ားသူ။ အေတြ႕အျကံိုအာ်ားျဖင့္ ္ာ်ားျပာ်ားသူ။ တို႔ကို
ေလ်ားေလ်ားစာ်ားစာ်ား္က္္ံတတ္ဖို့ လိုအပ္ပါတယ္။

ရဲ႕ လက္ေအာက္ငယ္သာ်ား ္ာ်ား

ထက္အေတြ႕အျကံိုနိုနယ္

ေသာ ရာထူ်ား န ့္ေသာ သူ ္ာ်ားကိုလည္်ား ခင္ခင္ င္ င္ ေလ်ားေလ်ားစာ်ားစာ်ား သာ ္က္္ံျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ဥ်ားကိုတစ္ဥ်ားေလ်ားစာ်ားျခင္်ား္ိုသည္ ရာ ြန္ျ တ္ေသာ အေလ့အက္င့္ ေကာင္်ားတစ္ခို ျဖစ္ျပ်ား အလိုပ္ခြင္ ရာ
ျဖည့္္ည္်ားထာ်ားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

Johnny Arkar

Myanmar Engineers in Singapore Facebook Group

၁၀။ ေခါင္်ားေ္ာင္ ႈ ပညာ
အသင္်ားအဖြ႕ဲ တစ္ခိုလံို်ားကို ေခါင္်ားေ္ာင္တ့ဲ Leader ္ိုတာရရပါတယ္။ Company ျက်ား တစ္ခိုလံို်ားရဲ႕
ေခါင္်ားေ္ာင္ဟာ boss သူေဠ်ားျဖစ္ျပ်ား Department တခိုခ္င္်ားအလိုက္ ခြျဲ ခ ္်ားစတ္ျဖာရာ ရာ
အသ်ားသ်ားေသာေခါင္်ားေ္ာင္ ္ာ်ားျဖင့္တာဝန္ ယူ ေ္ာင္ရြက္ျကရပါတယ္။ တစ္ခ္န္ ရာ

သည္ လည္်ား

ေခါင္်ားေ္ာင္ေနရာေရာက္လာ ရာ ို႔ ေခါင္်ားေ္ာင္ေကာင္်ား တစ္ေယာက္ရ႕ဲ ရရသင့္ရရထိုက္တ့ဲ အရည္အေသြ်ား
အရည္အခ္င္်ား အေလ့အက္င့္ေကာင္်ား ္ာ်ားကိုလည္်ား လက္ရရ အခ္န္ ရ စလို႔ ေ ြ်ားျ

က္င့္ျကံ ထာ်ားျက ရေတာ့ ရာပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္်ားေ္ာင္ေကာင္်ားျဖစ္ဖို႔ေနာက္လိုက္ေကာင္်ားတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ္ိုလိုတာက
ေခါင္်ားေ္ာင္ေနရာ ေရာက္ေသ်ားခင္
ေနာက္လိုက္ေနရာ ရာေနာက္လိုက္ေကာင္်ားတစ္ဥ်ားျဖစ္ေအာင္က္င့္ျကံေနထိုင္တတ္တာ
ပါ။အလိုပ္လိုပ္တ့အ
ဲ ခါေအာက္ေျခ အေျခခံ အ္င့္ ရ စလိုပ္တတ္ ရလည္်ား အေျခခံျပ်ားအ္င့္ ျ င့္ေရာက္တဲ့အခါ
အလြယ္တကူ ဥ်ားေ္ာင္နိုင္ ရာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ လူငယ္ ္ာ်ားဟာ တစ္ေန႔ ရာဥ်ားစ်ား ဥ်ားေ္ာင္ျပဳရ ယ့္
ေခါင္်ားေ္ာင္ေနရာေရာက္ရရလာ ရာျဖစ္လို႔ ေခါင္်ားေ္ာင္ေကာင္်ား ေနရာကို ေ ္ရာ္ ရန္်ားထာ်ားသင့္ျကပါတယ္။
**********************************************
၁၁။ တာဝန္ယူ တာဝန္ ခံ နိုင္ ႈ
အလိုပ္ခြင္ အသ်ားသ်ား ရာ

တာဝန္

တာဝန္ဝတရာ်ား္ိုသည္ ရာ

ေက္ပါ ရလည္်ား ေ႐ွိရရည္ ရာ တို်ားတက္လာ ရာျဖစ္ပါတယ္။

အာ်ား ေပ်ားအပ္လာေသာ လိုပ္ငန္်ားေ္ာင္တာ ္ာ်ားပင္ ျဖစ္ျပ်ား တာဝန္ ယူနိုင္ ႈ

ရရျခင္်ား ရရရျခင္်ားဟာ လည္်ား လူငယ္ေတြ ကို တစ္ေယာက္န႕ဲ တစ္ေယာက္ အရည္ အေသြ်ား တူကျြဲ ပာ်ားေအာင္
အ္ံို်ားအျဖစ္ေပ်ားေနတတ္ပါတယ္။

နိုင္နင္်ားတ့ဲ တာဝန္ ရန္သ ္ရ ကို တာဝန္သတတ္ ႈ။ တာဝန္ ခံ ႈ ျဖင့္

ေက္ပြန္စြာ ေ္ာင္ရြက္နိုင္ရ ရာလည္်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အေသ်ားအဖြဲ ကစၥ ေလ်ားကို ရ တာဝန္ ယူနိုင္ခဲ့ရင္
ျက်ား ာ်ားေသာလိုပ္ငန္်ားေ္ာင္တာ ္ာ်ား ကို ည္သို႔ ္ရ တာဝန္ယူနိုင္ျကလ ့္ ည္ ဟိုတ္ပါ။ ဒါေျကာင့္
တာဝန္ ရန္သ ္ရ ကို တာဝန္သစတ္ျဖင့္

နင
ို ္နင္်ားတ့ဲ

္ာသာ တာဝန္ ယူရရ
ဲ ပါ ယ္။ တျဖည္်ားျဖည္်ား ျက်ား ာ်ားလာေသာ

တာဝန္ ္ာ်ားကိုလည္်ား ယူလာနိုင္ေအာင္ အာ်ားထိုတ္ ျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
**********************************************
၁၂။ အလိုပ္အေပၚ ရာ အာရံိုစူ်ားစိုက္ ႈ
အလိုပ္အေပၚ ရာ

စတ္အာ်ားထက္သန္ပါ ရလည္်ား အလိုပ္ကို ျ တ္နို္်ားနို္င္ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျ တ္နို်ား ရလည္်ား

တို်ားတက္ ရာျဖစ္ပါတယ္။ ဝါသနာပါတယ္ ျ တ္နို်ားတယ္္ိုတာလည္်ား

က အလိုပ္ထဲ ရာ အျ ဲ

တက္ျကြေနျခင္်ား ္ဳ်ားျဖစ္ျပ်ား အလိုပ္လိုပ္ရတာကို ပင္ပန္်ားတယ္လို႔ေတာ့င္ ျ င္ ပဲ ျ တ္နို်ားတန္ဖို်ားထာ်ားကာ စန္ေခၚ ႈ
ေတြကိုအျ ဲ ျကဳလင့္ေနျခင္်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အစကတည္်ားက

ဝါသနာပါရာအလိုပ္ကိုေလ္ရာက္ထာ်ားခ့ဲ ျခင္်ားေျကာင့္

အလိုပ္အေပၚ ျ တ္နို်ားတတ္ျခင္်ား။ သစၥာ ရရျခင္်ား တန္ဖို်ားထာ်ားျခင္်ား တက္ျကြျခင္်ားတို႔ ျဖင့္
အလိုပ္ ရာေပ္ာ္ေနျကသူ ္ာ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသူ ္ာ်ားဟာ

လိုပ္တ့ဲ အေသ်ားအဖြက
ဲ စၥ ေလ်ား ရ အစ

ျက်ား ာ်ားေသာလိုပ္ငန္်ားတာဝန္ ္ာ်ားကိုအာရံိုစူ်ားစိုက္လာျပ်ားေကာင္်ားသထက္
ေကာင္်ားေအာင္လိုပ္လာနိုငျ္ ခင္်ားျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ့ သို႔ေသာသူ ္ာ်ားဟာ အျ င့္ေရာက္လြယ္ပါတယ္။

Johnny Arkar

ရာထူ်ားတို်ား ျခင္်ား။
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ရာထူ်ားအလိုက္ ဝင္ေငြျ င့္ ာ်ားျခင္်ားႏရင့္

ျ တ္နို်ားတဲ့အလိုပ္ကိုလိုပ္ရလို႔ အစဥ္

စတ္ခ္ ္်ားသာျခင္်ား တို႔ကို အက္ဳ်ားရရစြာ ရရရပိုင္္ိုင္ ျကပါေတာ့တယ္။
**********************************************
၁၃။ စ ံခန္႔ခြဲ ႈ
လူငယ္ ္ာ်ားႏရင့္ စ ံ ခန္႔ ခြဲ ႈ ရာ အလြန္ အေရ်ား ျက်ားပါတယ္။ Management ္ို သည္ ရာ စ ံ ခန္႔ ခြဲ ႈ ျဖစ္ျပ်ား
ထေရာက္ေသာ စ ံ ေ္ာင္ရြက္ ႈျဖင့္ လိုပ္ေ္ာင္ ပါက ထေရာက္ေသာ Result ကိုရရရ ျကပါ ယ္။
စ ံ ခန္႔ ခြဲ နိုင္ေသာ Personal Management က အေရ်ားျက်ားပါတယ္။အ ္ာ်ားကို ဥ်ားေ္ာင္နိုင္ဖို႕
ဥ်ားစြာ စ ံ ခန္႔ ခြဲ နိုင္ျကရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ့္ ကိုကိုယ္ ရ ထေရာက္ စြာ စ ံ

ကိုယ္ကို
ကိုယ္ ကို

ကိုယ္ ကို စ ံ ခန္႔ ခြျဲ ခင္်ား ္ိုသည္ ရာလည္်ား ခက္သာ်ား လရ ပါ တယ္။

ခန္႔ ခြဲ နိုင္ပါလ္ရင္ အ ္ာ်ားကို ဥ်ားေ္ာင္ ဖို႔ အ္ယ္ ရာ ထေရာက္ပါ ည္နည္်ား။

အ္ယ္ ရာ ျသဇာ လႊ ္်ား ို်ား ႈ ေလ်ားစာ်ား ႈ ရရနိုင္ပါ ည္နည္်ား ။

ကိုယ္ကို စ ံ ခန္႔ ခြရ
ဲ ာတြင္ Effective Time

management က အေရ်ားျက်ားပါတယ္။
ရဲ႕ တစ္ေန႔တာ ပိုင္္ိုင္ခြင့္ ရတဲ့ အခ္န္ ္ာ်ား ကို စနစ္တက္ ပိုင္်ားျခာ်ား စ ံ ျကရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။

အတြက္

ပထ ဥ်ားစာ်ားေပ်ားအေရ်ားအျက်ား္ံို်ားအလိုပ္ ္ာ်ားကို ႐ွိရရေသာ အခ္န္ ရာ အရင္လိုပ္ျပ်ား အေရ်ား ျက်ားတာေတြ ကိုေတာ့
တျဖည္်ားျဖည္်ား လိုပ္သြာ်ားနိုင္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္အေရ်ား ျက်ားျခင္်ား ျက်ားျခင္်ား ကို ခြျဲ ခာ်ားနိုင္ရပါ ယ္။ လက္ရရ အခ္န္
ကိုအက္ဳ်ား ရရရရ အသံို်ား ခ္ ပါ ရ အ ရန္တကယ္ အက္ဳ်ားရရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ္န္ ဟာ တေရြ႕ေရြ႕ နဲ႕ ကိုန္္ံို်ားလယ
ြ ္ျပ်ား
လူကို လံို်ားဝ ေစာင့္္ိုင္်ား ရာ ဟိုတ္ပါ္ူ်ား။ လူကလည္်ား အခ္န္ကို ေစာင့္္ိုင္်ားေနစရာ လို ပဲ လက္ရရ အခ္န္ ရာ
လိုပ္သင့္တ့ဲ အလိုပ္ကစၥ ။ အ ႈကစၥ တစ္ခိုခို ကို လိုပ္ေ္ာင္ေနျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ တာအခ္န္
ကိုန္္ံို်ား ႈ က အလြန္လ္င္ျ န္ပါတယ္။ အခ္န္ကို အက္ဳ်ား ရရစြာ အသံို်ားခ္သူ ္ာ်ား ကေတာ့ ေအာင္ျ င္ ျက်ားပြာ်ား
သြာ်ားျကတာပဲ ျဖစ္ျပ်ား အခ္န္ျဖဳန္်ားျကသူ ္ာ်ားကေတာ့ ဒံိုရင္်ားက ဒံိုရင္်ား ျဖစ္ေနတတ္ေလ့ရရပါတယ္။
တို်ားတက္ခ္င္ သူလူငယ္ ္ာ်ား အေနျဖင့္

ရဲ႕ ေန႔ စဥ္ တစ္ေန႔ တာ အခ္န္ ၂၄ နာရ ကို စာ်ားေသာက္ျခင္်ား။

အပ္စက္ျခင္်ား။ ေပ္ာ္ပါ်ား ျခင္်ား။ ေလ္ရာက္လည္ျခင္်ား။ ဂ ္်ားကစာ်ားျခင္်ား ။ ရိုပ္ရရင္ ျကည့္တဗျကည့္။ ပြလ
ဲ
္်ားသ္င္
တက္ေရာက္ျခင္်ား။ ပ္င္်ားရ ႈင္ေတြ ေနတတ္ျခင္်ား။ စတ္ဓာတ္က္ျခင္်ား တို႔ျဖင့္ နစၥဓူဝ အခ္န္ ေတြ ကိုန္္ံို်ား ေနေစပဲ
အတြက္ ္ာလိုပ္ ရင္ ္ာ ရ ယ္္ိုတာ ကို အစဥ္အျ ဲ ေတြ်ားေတာလိုပ္ေ္ာင္ေနျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူ ္ာ်ားထက္ ပိုထူ်ားခ္ြ န္ ပိုေအာင္ျ င္ခ္င္တ့ဲ သူဟာ သူ ္ာ်ားထက္ ႏရစ္္ သံို်ားေလ်ား ္ ပိုျကို်ားစာ်ားရျပ်ား
ကိုေကာင္်ား ြန္စာြ အခ္န္ဇယာ်ား္ြဲ စ ံ နိုင္ပါ ရ ကိုန္္ံို်ားသြာ်ားေသာ အခ္န္ေတြ ဟာ

အခ္န္ေတြ

အတြက္ အက္ဳ်ား

တစ္စံိုတစ္ရာျဖစ္ထန
ြ ္်ားေစ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ္ာ ရ လိုပ္စရာ ရရရင္ေတာ့ စာဖတ္ေနတာေကာင္်ားပါတယ္။ တင္ျပဖူ်ားခဲ့
သလို စာဖတ္ျခင္်ားဟာ အာ်ားလပ္ ခ္န္ေတြ ရာ ဗဟိုသိုတ ္ာ်ား ႐ွိရေစနိုင္သလို အေတြ်ားအေခၚ
အသအျ င္ေကာင္်ားေတြ ကိုလည္်ား ေတြ်ားတတ္ လာ ရာ ျဖစ္လို႔ အခ္န္ကို အက္ဳ်ားရရရရ အသံို်ား ခ္ျခင္်ား ည္ ပါ ေပတယ္။
**********************************************

Johnny Arkar
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၁၄။ အေကာင္်ားျ င္စတ္ႏရင့္ အျပဳသေ္ာေတြ်ားေတာျခင္်ား။
အေကာင္်ားျ င္စတ္္ိုသည္ ရာ အတတ္က ျဖစ္ရပ္ ္ာ်ားကို ေကာင္်ားစြာ လက္ခံလိုက္ျခင္်ား ္ဳ်ား။ လက္ရရ အခ္န္ ရာ
ျဖစ္လာသ ္ရ အျဖစ္အပ္က္ ္ာ်ားကို ေကာင္်ား ြန္စြာ နာ်ားလည္လက္ခံ ထာ်ားျခင္်ား ္ဳ်ား။ တစ္နည္်ားအာ်ားျဖင့္
ျဖစ္ လာေသ်ားတဲ့အနာဂတ္အျဖစ္အပ္က္ေတြကို အေကာင္်ားျ င္ ျကည့္တတ္တာ ္ဳ်ားပါ။
အေကာင္်ားျ င္တ့အ
ဲ ခါ ရာ အေကာင္်ားေတြ်ားေတာျခင္်ား ေတြ စိုစည္်ား လာျပ်ား ေကာင္်ား ြန္ေသာရလဒ္ ေတြနဲ႕ ႔
ပို ိုန်ားစပ္လာပါေတာ့တယ္။ ကြ္န္ေတာ္တို႔အ ္ာ်ားစိုဟာ အျ ဲ အ္ို်ားေတြ်ားေလ့ရရသလို

တို႕ လိုပ္နို္င္တ့ဲ

အလိုပ္ေသ်ားေသ်ားေလ်ားကိုေတာင္ ရ လိုပ္ ျကည့္ရေသ်ားခင္ လိုပ္န္ိုင္္ူ်ား ျဖစ္္ူ်ား ္ိုတဲ့ အ္ို်ားျ င္ အ္ို်ားေတြ်ားက
အရင္ေတြ်ားျဖစ္ ျကပါလ ့္ ယ္။ အ္ို်ားျ င္ေတြ်ားျခင္်ားဟာ
္ိုတ္ယိုတ္ေစျပ်ားအေကာင္်ားျ င္ေတြ်ားျခင္်ားကေတာ့

ကိုယ္ကို

ကိုယ္ကို ိုခ္ တို်ားတက္ေစ ရာျဖစ္တာေျကာင့္

အ္ို်ားေတြကိုဖယ္ ေကာင္်ား ြန္စြာလိုပ္ ည္ ေကာင္်ား န
ြ ္စြာျဖစ္ရ ည္လ႔ို ေတြ်ားေတာလိုပ္ ကိုင္ လိုက္ပါ။ ဒါဟာ
အေကာင္်ားျ င္စတ္ျဖစ္လို႔ အေကာင္်ားေတြ စိုစည္်ား ျဖစ္ေပၚလာဖ႔ို

လက္တစ္က ္်ား ရာပါ။

ရဲ႕ အ ္ တံ ခါ်ားကို အ္ို်ားျ င္စတ္ ေသာ့ခေလာက့္နဲ႔ ခတ္ပတ္ထာ်ား ပါက အခြင့္အလ ္်ားက
လာလည္တ့အ
ဲ ခါ စတ္ ေကာင္်ားျက်ားစြာ လရည့္ ျပန္သာြ ်ား ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္

အ ္

အ ္တံခါ်ား

ကိုပတ္ပစ္ေစ ယ့္ အ္ို်ားျ င္စတ္ ေသာ့ခေလာက္ကို လႊင့္ ပစ္လိုက္ျပ်ား အေကာင္်ားျ င္စတ္ ျဖစ္တ့ဲ ဂ္က္ထို်ား ရံိုေလ်ား
နို်ားျကာ်ား ႈျဖင့္ အခြင့္အလ ္်ားကိုအလြယ္တကူ ဝင္ခြင့္ ေပ်ားလိုက္ပါ။ အခြင့္အလ ္်ား္ိုတာ ဧည့္္ို်ား ဟိုတ္ ပဲ
ဧည့္သည္ေကာင္်ား ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္အေကာင္်ား ျ င္စတ္ထာ်ားဟာ တို်ားတက္လိုသူတိုင္်ားအတြက္
အေကာင္်ားပဲ ျဖစ္ေစ ရာပါ။
**********************************************
၁၅။ ္က္လက္ေလ့ လာ သင္ယူျခင္်ား
ကြ္နို္ပ္တို႔ သေသ်ား ေသာအေျကာင္်ားအရာ ေတြ ေဟာဒ က ာၻေလာကျက်ား ရာ အေျ ာက္အ ္ာ်ား ရရေနပါတယ္။
လူသာ်ားတိုင္်ား Perfect ျဖစ္ေပ ယ့္ Better ျဖစ္ ဖ႔ို ေတာ့ အလာ်ားအလာရရပါတယ္။ ကြ္န္ပ္တို႔ သတာေတြ
သလာေအာင္ အ္က္ ျပတ္ သင္ယူ ေနျကရပါ ယ္။ စင္စစ္ ္ဝ္ိုတာလည္်ား သေသ်ားေသာ သင္ခန္်ားစာ ္ာ်ား
အ္က္ ျပတ္ သင္ယူေနျကရေသာ စာသင္ခန္်ားျက်ားတစ္ခိုပင္ ဟိုတ္ေပလာ်ား။
ေခတ္ေရစ်ားေျကာင္်ားလ္င္ျ န္တို်ားတက္ ႈ ရာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တို်ားတက္ေျပာင္်ားလဲ ႈေတြ က ပြာ်ား ္ာ်ား လို႔
လာေနပါတယ္။ လူငယ္ ္ာ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္ကို ္က္ေျခ ျပတ္ပဲ ဗဟိုသိုတ ္ာ်ား တို်ားပာြ ်ားလာေအာင္
သင္ယူေနျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သင္ယူျခင္်ားကို ရပ္တန္႔လိုက္တ့ဲ ေန႕ဟာ

အျ င္ကို အေ ရာင္ ခ္လိုက္တဲ ေန႔ပါပဲ။ သင္ယူတ့ဲ သူဟာ

သူ ္ာ်ားေနာက္ ရာ က္န္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ သင္ယူရာတြင္ အ ္ဳ်ား ္ဳ်ားေသာနည္်ားလ ္်ား ္ာ်ားျဖင့္ သင္ယူနိုင္ပါတယ္။ www
world wide web ျဖစ္တ့ဲ အင္တာနက္ ရ web base learning သင္ယူျခင္်ား။ internet access ရရေသာေနရာတြင္
ကြန္ပ္ တာ ။ ို္ိုင္်ား ။ တက္္လက္ အစရရသည့္ ေခတ္ electronic ပစၥည္်ား ္ာ်ားျဖင့္ Google search engine
ရ တ္င့္

သလိုရာကို အလြယ္တကူ ဝင္ရရာေဖြ နိုင္ျခင္်ား။ download ရယူနိုင္ျခင္်ား။ က ာၻ႕ နိုင္ငံတကာ

သတင္်ားျဖစ္စဥ္ ္ာ်ား ႏရင့္ ျ န္ ာ့ သတင္်ားစာ ဂ္ာနယ္ ္ာ်ား ရ တ္င့္ သတင္်ား ္ာ်ားကို ေလ့လာ သင္ယူေနျခင္်ား။ ္ာ်ားစြာ
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ေသာ Source ္ာ်ားကို ရရာေဖြ ျခင္်ားျဖင့္ အ္က္ ျပတ္ ေလ့လာ သင္ယူေနျကရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။
အသက္ေ ြ်ားဝ ္်ားေက္ာင္်ားပညာရပ္ ္ာ်ား သာ က ျပင္ပ ဗဟိုသိုတ အသပညာ ္ာ်ားကိုလည္်ား တျဖည္်ားျဖည္်ား ျကြယ္ဝ
္ာ်ားျပာ်ားေအာင္ သင္ယူ ေနျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စင္စစ္ လူငယ္ ္ာ်ားအတြက္ သင္ယူျခင္်ားဟာ တို်ားတက္ဖို႔ လ ္်ားစ
တစ္ခို ျဖစ္လို႔ပါပဲ။
**********************************************
၁၆။ ရည္ ရန္်ားခ္က္
တို်ားတက္လိုသူ လူငယ္တိုင္်ား ရာ ရည္ ရန္်ားခ္က္ ကိုယ္စ ရရျကပါတယ္။ ရည္ ရန္်ားခ္က္္ို သည္ ရာ ျဖစ္ လာေသ်ားခင္
ေနာင္အနာဂတ္ ရာ

္ာျဖစ္ရ ယ္။ ္ာေတြ ပိုင္္ိုင္ရ ယ္။ ္ယ္လို ေနရာေရာက္ရ ယ္။ စသျဖင့္

စတ္ကူ်ား ရည္ရြယ္ ခ္က္ ္ာ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ရည္ ရန္်ားခ္က္ကို အခ္န္ တတက္က္ကန့္သတ္ထာ်ားရရျပ်ား

တစိုက္ တ္ တ္ ျကို်ားစာ်ားပါ ရ လည္်ား ကန္႔ သတ္ခ္န္ အတြင္်ားေရာက္ရရ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ တက္ ျပတ္သာ်ားတဲ့
လက္ေတြ႕က္ေသာ ရည္ရြယ္ခ္က္ ျဖစ္ရပါ ယ္။ အခ္န္ အတိုင္်ားအတာ တစ္ခို ကန္႔သတ္နိုင္ရပါ ယ္။ ဒါ္ိုရင္
ေတာ့

ကန္႔ သတ္ထာ်ားတဲ့ အခ္န္ အတိုင္်ား အတာအတြင္်ား ္ယ္အရာေတြ က

ဖ္က္္်ား ဟန့္တာ်ားေစ ရာလဲ ။ ္ယ္အရာေတြ က

ရည္ ရန္်ားခ္က္ ကိုေႏရာင့္ယရက္

ရည္ ရန္်ားခ္က္ကို ျပည့္ဝ ေအာင္ ေခၚေ္ာင္ေပ်ား ရာ

လဲစသျဖင့္ စဥ္်ားစာ်ားေတြ ်ားေခၚျပ်ား ေကာင္်ားျခင္်ားေတြ က ိုယူ ္ို်ားျခင္်ားေတြ ကို ပယ္။ ရည္ရြယ္ခ္က္ ရရရာ ေန႔စဥ္
တေရြ႕ေရြ႕ အေရာက္သြာ်ားျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တက္ေသာ အခ္န္ႏရင့္ ျပတ္သာ်ားတ့ဲ ရည္ ရန္်ားခ္က္္ိုသည္ ရာ ဥပ ာ ေနာက္ငါ်ားႏရစ္ ရာ

္ယ္လိုရာထူ်ား

္ယ္လိုအေျခအေန ္ယ္လို ္ဝ ္ယ္လို ပိုင္္ိုင္ ႈ ္ဳ်ား ္ယ္လိုရပ္တည္ ႈ ္ဳ်ား ျဖစ္ကိုျဖစ္ရ ယ္။ ဟူ၍
တတက္က္ ေသေသခ္ာခ္ာ သတ္ ရတ္ထာ်ားျခင္်ား ္ဳ်ား ပင္ျဖစ့္ပါတယ္။ တက္ ျပတ္သာ်ားပါ ရ လည္်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ဖို႔ န်ားစပ္ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။
**********************************************
၁၇။ ဇြ၊ဲ လံို႔လ၊ ဝရယ
အလိုရရေသာ ရည္ ရန္်ားခ္က္ပန္်ားတိုင္ ကို အာ်ားသန
ြ ္ ခြန္စိုက္ျကတဲ့ အခါ ရာ ထက္သန္ျပင္်ားျပေသာ စတ္ဓာတ္ျဖင့္
ေလ္ာ့ေသာ ဇြ။ဲ လံို႕ လ။ ဝရယ တို႔ ရရေနရပါ ယ္။ စင္စစ္ ဇြဲ ။ လံို႕ လ။ ဝရယ ကသာ ပန္်ားတိုင္ကိုေရာက္ေအာင္
တြန္်ားပို႔ေပ်ား ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇြ္
ဲ ိုသည္ ရာ ျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လိုပ္ျခင္်ား။ အေလ္ာ့ ေပ်ားျခင္်ား ။ အရႈံ်ား ေပ်ားျခင္်ား။ ည္ျပ်ား
လံို႔ လ ္ိုသည္ ရာေတာ့

လိုပ္လိုက္ေသာ အလိုပ္တစ္ခို ေအာင္ျ င္ရင္ ေအာင္ျ င္လာ ယ့္နည္်ားလ ္်ားကို ရရာ

ကာ ထပ္ ံ လိုပ္ေ္ာင္ ျကို်ားစာ်ားျခင္်ား ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဝရယ ္ိုသည္ ရာ ေတာ့ ပ္င္်ားရ ေနပဲ အစဥ္ တက္ျကြ
ရႊင္လန္်ားကာ Active ျဖစ္ေနျခင္်ား ကို ္ို လို ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ဇြဲ ။ လံို႔လ။ ဝရယ ရရသူ ္ာ်ားဟာ သူ ္ာ်ားထက္
သာလြန္ တဲ့ အ္င့္ျ င့္တ့ေ
ဲ နရာကိုေရာက္ ရာ ဧကန္ လြဲပါပဲ။
**********************************************
၁၈။ ေအာင္ျ င္ ႈ
ေအာင္ျ င္ ႈ ္ိုတာက ေတာ့ လူတိုင္်ားအာသသ အ ျဖစ္ အလိုရရျကတာခ္ည္်ားပါပဲ။ ေအာင္ျ င္ ႈ ကို
သတ္ ရတ္ထာ်ားခ္က္ ေတြ က ေတာ့ တစ္ေယာက္ႏရင့္တစ္ေယာက္တူညျက ရာ ဟိုတ္ပါ္ူ်ား။ လူငယ္ တိုင္်ား
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န်ားပါ်ားေအာင္ျ င္ခ္င္ျကေလ့ရရျကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေအာင္ျ င္ ႈ ္ိုတာ
ႏရစ္သက္ျ တ္နို်ားစာြ လိုပ္ရျခင္်ား။

ဝါသနာပါရာ အလိုပ္ ရာ

အရည္အခ္င္်ားေတြ ကို စန္ေခၚ ထိုတ္သံို်ားရျခင္်ား။

အလိုပ္ကို

ေကာင္်ားသထက္ေကာင္်ားေအာင္တထြင္ဖန္တ်ား ေတြ်ားေတာ လိုပ္ကိုင္ရျခင္်ား။ တစ္္င့္ထက္တစ္္င့္ ျ င့္္ ာ်ားစြာ
ေခါင္်ားေ္ာင္နိုင္ တာဝန္ယူလာနိုင္ျခင္်ား။ ေန႔စဥ္ႏရင့္အႏရင့္အ ္ရ
အ ္ာ်ားအက္ဳ်ားျပဳနိုင္ျခင္်ား။

ကိုယ္ကို တို်ားတက္လာေစျခင္်ား။

ကြ္ ္်ားက္င္ေသာ ္ာသာရပ္ လိုပ္ငန္်ားကိုအ ္ာ်ားအတြက္ ္ရေဝ

သင္ျကာ်ားျပသေပ်ားနိုင္ျခင္်ား
တို႔ ဟာ

ရဲ့ ေအာင္ျ င္ျခင္်ားပဲ ည္ပါတယ္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာေအာင္ျ င္ ႈ ္ဳ်ားရဖို႔ တစ္ဥ်ားႏရင့တစ္ဥ်ားေတာ့ အေျခအေန အခ္န္အခါ အခြင့္အလ ္်ား ေနရာ အသဥာဏ္
ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြ်ား တူညျက ရာ ဟိုတ္ပါ္ူ်ား။ ကြ္န္ိုပ္တို႔ ရည္ ရန္်ားရာ ေအာင္ျ င္ ႈ ကို႐ွိရရဖို႔္ိုတာ
အပတ္တကိုတ္ က္ာ်ားကိုတ္က္ာ်ားခ ဲ့ျကို်ားစာ်ားျကရ ရာျဖစ္ျပ်ားအခက္ခဲ ျကံို ျဖံဳစတ ္်ား ျပသနာျကံို ေျကာက္စတ ္်ား
ရင္္ိုင္ နိုင္ဖို႔ စတ္အာ်ားတင္်ားထာ်ားရပါ ယ္။
ရဲ့စတ္က အေရ်ားျက်ားပါတယ္။ ေအာင္ျ င္ခ္င္ရင္ေအာင္ျ င္ေအာင္လိုပ္ဖ႔ို စတ္အာ်ားထက္သန္ ႈ က
အေရ်ားျက်ား္ံို်ားပါ။ စတ္အာ်ားထက္သန္ပါ ရ လည္်ား

အလိုရရရာကိုေတြ်ားေတာ လိုပ္ေ္ာင္

ျကို်ားစာ်ားရယူနိုင္ ရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျ င္ဖို ျကို်ားစာ်ားရာ ရာ သူတစ္ပါ်ား ရဲ့ ေအာင္ျ င္ ႈကို ေျခထို်ားခံ လိုယူလို႔
ရပါ္ူ်ား။ ကိုယ္နည္်ားကိုယ့္ဟန္ ျဖင့္ ေအာင္ျ င္ေအာင္ ရိုန္်ားကန္ ျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ္ာ်ားရဲ့ ေအာင္ျ င္ေနတဲ
ရာထူ်ားနဲ႕ လိုပ္ပိုင့္ခြင့္ေနရာ ကို တရာ်ားေသာနည္်ားလ ္်ားနဲ႕ လိုယူလိုက္တာ ဟာ
စစ္ ရနေသာေအာင္ျ င္ခ္င္်ား ္ဳ်ား ဟိုတ္ပဲ ေအာက္တန္်ားက္ေသာစတ္ဓာတ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြအေနနဲ႕
ထိုကဲ့သို႕ေသာ ေအာက္တန္်ားက္သည့္ စတ္ဓာတ္ ္ဳ်ား ထာ်ားရရသင့္ေပ။ တျဖည္်ားျဖည္်ား စဥ္္က္ ျပတ္
ျကို်ားစာ်ားလာရင္်ား တစ္ေန႔ ရာ

အလိုရရတဲ့ ပန္်ားတိုင္ကို လြဲ ေသြ ရျကေရာက္ျက ရာပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

**********************************************
အထက္ ရာ တင္ျပခဲ့သည့္ ရည္ ရန္်ားခ္က္ ႏရင့္အခြင့အ
္ လ ္်ား ရာလည္်ား္က္စပ္ ႈ ရရေနပါတယ္။
္ေရာက္ေအာင္ေလ္ရာက္လရ ္်ားျကရာတြင္ အခြင့အ
္ လ ္်ားကို ေစာင့္ေ ္ရာ္ ေနပဲ

ရည္ ရန္်ားခ္က္

က ဖန္တ်ားတည္ေ္ာက္ရ ရာပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ ရန္်ားခ္က္ႏရင့္ ္က္ႏြယ္လ္က္ ရရေသာ အခြင့္အလ ္်ားေကာင္်ားေတြ ကို

က ဖန္တ်ားရပါ ယ္။ အဲ

ဒအခြင့အ
္ လ ္်ားေတြ ္ယ္ ရာ ရရနိုင္ လဲ ရရာေဖြ ျပ်ား သူတို႔ ္ ေရာက္ေအာင္ သြာ်ားျကရပါ ယ္။ ဒါ ရလည္်ား
အခြင့္အလ ္်ားေတြ နဲ႕ ပို ို န်ားစပ္လာျပ်ား ရည္ ရန္်ားခ္က္ေတြ ျပည့္ဝ လာျက ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြရဲ႕
အနာဂတ္ ရည္ ရန္်ား ခ္က္ေတြ ျပည့္ဝ လာေစဖို႔ ကံ ကို ယံိုျကည္ ေနပဲ လက္ေတြ႕ လိုပ္ေ္ာင္ျခင္်ားျဖင့္သာ
ျဖည့္္ည္်ားျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ခါတေလ ရာ

ရည္ ရန္်ားခ္က္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ဖ႔ို လြန္စြာ ခက္ခဲ ေကာင္်ား ခဲ ယဥ္်ားနိုင္ေပ ယ့္

ခက္ခဲ တာကိုရေအာင္ ယူနိုင္ ရ လူေတာ္ ျဖစ္ ရာပါ။ လူေတာ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ္င္ရင္ေတာ့ ျပင္်ားထန္္ို်ားရြာ်ား တဲ့
အခက္အခဲ ေတြ အေျခအေန ေတြ နဲ႕ ရင္္င
ို ္ရဲ ျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္ေရာ အကြ္ႏ္ိုပ္ပါ တူညတဲ့
အခက္အခဲေတြ ကို ရင္္ိုင္ေနျကရတာပဲ ျဖစ္ျပ်ား ေရရ႕ေလ္ရာက္ လည္်ားရင္္ိုင္ျကရဥ်ား ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲ
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ေတြ ကို စန္ေခၚျပ်ား ဒူ်ား ေထာက္လက္ ေျ ရာက္ ေနာက္ ္ိုတ္ စတ ္်ားေရရ႕ ကို တို်ားလို႔ လဲ က္ျပန္ထ
ျကို်ားပ ္်ားျကရပါ ယ္။
လူငယ္ေတြ ဟာ ငယ္ရယ
ြ ္ စဥ္ကတည္်ားက လူေကာင္်ားေတြ ျဖစ္လာျပ်ား တခ္န္ ရာ လူျက်ား လူေကာင္်ားေနရာ ကို
ရယူျကရ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတတ္က လူျက်ားေတြ ္ာပဲ လိုပ္ခ့ဲ လိုပ္ခ့ဲ လက္ရရ ပစၥဳ ပၸန္ ရာ လူျက်ားေတြ ္ာပဲ
လိုပ္ေနလိုပ္ေန။ ကြ္န္ိုပ္တို႔ လူငယ္ ္ာ်ားဟာ ထျကြ နို်ားျကာ်ားျကရပါေတာ့ ယ္။ ကြ္န္ိုပ္တို႔ ၏ ေနာင္အနာဂတ္
္ဳ်ား္က္ သစ္ ေတြ လက္ထပ္ ေရာက္ရင္ ကြ္နို္ပ္တို႔ ဟာ သူတို႔ ကိုဥ်ားေ္ာင္ လ ္်ားျပေပ်ားနိုင္ေသာ အခြင့္
အလ ္်ားေကာင္်ားေတြ ျပန္လည္ ဖန္တ်ားေပ်ားနိုင္ေသာ လူျက်ားလူေကာင္်ား ္ာ်ားေနရာတြင္ ရြပ္ရြပ္ ခ္ြံ ခ္ြံ စြ ္်ားေ္ာင္ နိုင္ပါ
ရ ကြ္နို္ပ္တို႔ လူငယ္္ဝ က ခက္ခဲ ျက ္်ားတ ္်ား ႈ ္ာ်ားကို အလြယ္ တကူ ျဖတ္ေက္ာ္ေစနိုင္ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔
အခ္န္အခါတြင္ ကြ္နို္ပ္တို႔့ လူငယ္ ္ာ်ားအတြက္ အခြင့အ
္ လ ္်ားေတြ တျဖည္်ားျဖည္်ား ပြင့္လာေနျပ်ား ေနာင္
ႏရစ္အနည္်ားငယ္အတြင္်ား ရာ အခြင့္အလ ္်ားေပါင္်ားေျ ာက္ ္ာ်ားစြာ ကို လက္ဝယ္ ႐ွိရျကေတာ့ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
နိုင္ငံျခာ်ားရင္်ားႏရ်ားျ ႈပ္နရံ ႈ အေျ ာက္အ ္ာ်ားအလံို်ားအရင်ား္ ဝင္ေရာက္ေန္ဲ ျဖစ္သလို ထပ္ ံ ဝင္ေရာက္လာဥ်ား ာရ ျဖစ္လို႔
လူငယ္ ္ာ်ား၏ အခြင့္အလ ္်ားအေျခ အေန ။ အလိုပ္အကိုင္ရရာ်ားပါ်ား ႈ အခက္အခဲ ေတြ ကို
တျဖည္်ားျဖည္်ားေျပေလ္ာ့ေစလာေတာ့ ရာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြ္နို္ပ္တို႔ ၏ အလိုပ္အကိုင္ ရရာ်ားပါ်ား ႈ ျပသနာ ရာ လည္်ား အရည္အေသြ်ားထက္ အေရ အတြက္ က ပို ္ာ်ားေနလို႔ သာပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဥ်ားခ္င္်ားရဲ႕ အရည္အေသြ်ား အရည္အခ္င္်ားေတြ ထက္ျ က္ေနပါလ္ရင္
တန္်ားေရာက္ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ကြ္နိုပ္တို႔ လူငယ္ ္ာ်ား ဟာ

က လူရည္ခြ္န္ အျဖစ္ ထပ္

တို႔ ၏ အရည္အေသြ်ား ္ာ်ား

ကိုတစ္စထက္တစ္စ တို်ားတက္ ္ာ်ားျပာ်ားေအာင္ က္င့္ျကံ အာ်ားထိုတ္ျခင္်ား ျဖင့္ ကြ္န္ိုပ္တို႔ အလိုရရရာ ပန္်ားတိုင္ကို ႐ွိရရ
ယံို ္ရ က ထက္ျ က္ေတာ္စြ ္်ား သူ ္ာ်ား ပူ်ားေပါင္်ားကာ တို်ားတက္ ေခတ္ ေသာ အနာဂတ္ တည္ေ္ာက္ေရ်ား
ယႏရာ်ား ျက်ား ကို ေပ္ာ္ရႊင္စာြ ျကို်ားပ ္်ား တည္ေ္ာက္ျကပါစို႔လာ်ား။

ျ န္ ာတိုင္်ား ေအာင္ျ င္ေပ္ာ္ရႊင္ျပ်ား အလိုပ္အကိုင္ေကာင္်ားေတြ ရရရၾကပါေစ။
Johnny Arkar(28.6.17)(11.20PM)
ေက္်ားဇူ်ားတင္ပါသည္။

