အလုပ်ေကာင်းရဖို နည်းလမ်းများ
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“အလုပ်ေကာင်းေကာင်းရဖို အေရး ကီးဆုံးက ဘာလဲ”
ဒီေမးခွန်းက စာေရး သူရဲ ေဟာေြပာပွဲေတွ ၊ Seminar ေတွ ၊ TV Talk
Show ေတွ ၊ စာသင်ခန်းေတွ မှာ အေမးခံရဆုံး၊ လူကိက်များ သည့် ေမးခွန်းတစ်ခု
ြဖစ်သည်။
အလုပ်ေကာင်းေကာင်းရဖို အေရး ကီးဆုံးက ဘာလဲ
- ုပ်ရည်ေြပြပစ်ေချာေမာမလား၊
- ာဏ်ရည်ညာဏ်ေသွး ြမင့်မားမလား၊
- ဘွဲ၊ ဒီဂရီေတွ လား၊
- နည်းပညာ ကမ်းကျင်မလား၊
- အတတ်ပညာ ကမ်းကျင်မလား…
စသည်ြဖင့် ေြဖချင်စရာ အေြဖေတွ ကလည်း အလွန် ပင် များ
ြပားသည်။
ယေနေခတ်မှာ လည်း နယ်ပယ်အသီးသီး၊ ကအစုံစုံ၌ ေတာ် လှန်ေရး
များ ၊ ေြပာင်းလဲမများ က ေပေပါက်လျက်ရှိသည်။ ပီးခဲ့သည့် ဆယ်စုှစ် များ
အတွင် း ကုမဏီများ ၊ အဖွဲအစည်းများ ၏ ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံ Corporate
Structure များ လည်း အပိုင်းအစိတ်စိတ် ခွဲြဖာေြပာင်းလဲကုန်ကရသည်။
ကမာလုံးဆိုင်ရာ ေဈးကွက်များ ၊ စီးပွားေရး ဆိုင်ရာ ပိင်ဆိုင်မကွင်းြပင်များ
ကလည်း ကမာြပမ ြဖစ်စဉ်ကီးှင့်အတူ တစ်ေြပးညီ ြဖစ်သွားခဲ့ပီ။ တီထွင်

ဆန်းသစ်မ၊ လျင်ြမန်လှသည့် ပိင်ဆိုင်မများ က ကမာှင့်အဝန်း ေနရာအှံမှ
အချိန်ှင့်တေြပးညီ ေပထွက်လာေနကသည်။ နည်းပညာ၏ အကူအညီေကာင့်
လူတိုင်းတစ်ဦးချင်း တစ်ေယာက်ချင်းဆီကို အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်ိုင်သလို
သတင်းအချက်အလက်များ ကိုလည်း လူတိုင်း၊ လူတိုင်းက တန်းတူညီမစွာ
စားသုံးလာိုင်ကပီ။
ယေနေခတ်မှာ ကုန်ထုတ်လုပ်သူတိုင်း၊ ကုမဏီတိုင်းက သူတို၏ ဝယ်သူ
(Customer) များ ှင့် တစ်းဦးချင်း၊ တစ်ေယာက်ချင်းစီ အတိုင်းအတာအထိ
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ေအာင် ကိးစားေနကရပီး ယင်းအေြခအေန
အရပ်ရပ်များ က စီးပွားေရး လုပ်ငန်းကီးများ ။ ေကာ်ပိုေရး ရှင်းကီးများ အတွက်
စိတ်ေခမများ များ စွာ ြဖစ်ေပေစခဲ့သလို လူတိ်င်းလူတိုင်းအတွက်လည်း
အြခားတစ်ဖက်မှ အခွင့်အလမ်းများ ကို ေပထွက်ေစိုင်ခဲ့သည်။
ေကာ်ပိုရိတ်များ ၏ အစဉ်အလာ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ လုပ်ပုံကိုင်ပုံများ
မှာ လည်း ေြပာင်းလဲသွားသည်မှာ ေတာ် ေတာ် ကာခဲ့ပီ။
ကမာကီးှင့်အဆက်ြပတ်ပီး ေတာ် ေတာ် ေလး ေနာက်ကျကျန်ရစ်ေနခဲ့သည့်
စာေရး သူတိုလို ိုင်ငံမျိ်းများ တွင် ေတာင် အေြပာင်းအလဲ အချိက
ြဖစ်ေပစြပေနပီ။ ဤသို ေသာ အေြခအေနတွင် အလုပ်အကိုင်ေကာင်းတစ်ခု
ရရှိပိုင်ဆိုင်ိုင်ေရး က ဘွဲ၊ ဒီဂရီ၊ နည်းပညာကမ်းကျင်မ၊ အတတ်ပညာကမးကျင်မ
စသည့် အမာထည် စွမ်းရည် (Hard Skill) များ ေပတွင် သာ မူမတည်ေတာ့…။
အေပျာ့ထည်စွမ်းရည် (Soft Skill) များ တွင် လည်း များ စွာ မူတည်လာသည်။
Soft Skill ဟုဆိုရာ၌ ...
- စိတ်ခံစားမစွမ်းရည် (Emotional Intelligence) လိုက်ေလျာညီေထွလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မစွမ်းရည် (Adaptability) ကွန်ရက်ြဖန်ကျက်ိုင်မစွမ်းရည် (Networking) - လူအများ ှင့်
ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မစွမ်းရည် (Interpersonal Skill) - ဆက်ဆံေရး

တည်ေဆာက်မစွမ်းရည် (Relationship-devekopment Skill) - မိမိကိုယ်ကို
လံေဆာ်ိုင်မ (Self-Motivation) - တာဝန်ယူမ (Accountability)
- မိမိကိုယ်ကို တည်ေဆာက်ိုင်မ (Personal Branding) လူမမားကတ်တင်း (Social Marking)
- စွဲမက်ဖွယ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် စွမ်းရည် (Persuasive
Communication Skill) - လူအများ ကို ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင် တည်ေဆာက်ို်င်မ
အရည်အေသွး ( People Building Skill) စတာေတွ ပါဝင်မည် ြဖစ်သည်။
မိမိတွင် ရှိသည့် Hard Skill ကို အေြခခံပီး Soft Skill
ြမင့်မားေကာင်းမွန်သူများ အေနြဖင့် မည် မပင် အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ ှင့်
ရင်ဆိုင်ေတွ ့ရ ေတွ ့ရ၊ ေကျာ်လားေအာင်ြမင်ကာ ရလဒ်ေကာင်းများ ကို
ဖန်တီးေပးိုင်ကမည် ြဖစ်သည်။
တစ်ခါတုန်းက ကားတစ်စီးနဲ သားအဖှစ် ေယာက် ခရီးသွားကသတဲ့။
သားက ကားကိုေမာင်းပီး အေဖက ေဘးက ထိုင်လိ်က်လာတာပါ။ အဲ့ဒီလိုနဲ
ကားေမာင်းလာရင်း မထင်မှတ်ဘဲ ရာသီဥတုအေြခအေန ေြပာင်းလဲပီး
မုန်တိုင်းအရိပ်အေယာင် ေတွ ့လာရပါသတဲ့။ ဒီေတာ့ သား ြဖစ်သူက သူအေဖကိ်
ေြပာတယ်။
“အေဖ၊ မုန်တိုင်းလာေတာ့မယ် ထင်တယ်။ ဘယ်လို လုပ်ကမလဲ၊
ြပန်လှည့်မလား” ဆိုေတာ့ အေဖ ြဖစ်သူက “ဆက်ေမာင်း ငါ့သား၊
ြပန်လှည့်လိုက်လိုလည်း မုန်တိုင်းက လွတ်မယ်ထငလား၊ မုန်တိုင်းက
မလွတ်တဲ့အြပင ငါတိုေရာက်ခဲ့ပီးတဲ့ ခရီးပါ အလကား ြဖစ်သွားမယ်၊
ဆက်သာေမာင်း” လို ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုနဲသား ြဖစ်သူက အေဖရဲစကားကို နားေထာင်ကာ ဆက်ေမာင်းရင်း
မုန်တိုင်းက တြဖည်းြဖည်းငိမ်လာကာ မကာခင်ပဲ ေကာင်းကင်တခွင်က

ကည်လင်ပီး သာယာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ြမင်ေတွ ့ရပါတယ်။ ဒီေတာ့မှ ဖခင်
ြဖစ်သူက ကားရပ်ခိုင်းပီး သူရဲသားကို ခုလိုေြပာလိုက်ပါတယ်။
“သားေနာက်ကို ြပန်လှည့်ကည့်လိုက်စမ်း။ မုန်တိုင်းနဲ ေတွ
့တဲ့အချိန်မှာ သာ ရပ်နားခဲ့မယ်ဆိုရင် ခုချိန်ထိ မင်း မုန်တိုင်းထဲမှာ ပဲ ရှိေနဦးမှာ ။ ခု
မုန်တိုင်းကို ရင်ဆိုင်ပီး ေမာင်းလာလို ခုလို သာယာတဲ့ေလာကကီးနဲ ေတွ ့ရတာ
ေပါ့” လို ေြပာပါတယ်။ Soft Skill ြမင့်မားတဲ့သူေတွ ဟာ မုန်တိုင်းနဲ
ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါ ေရှကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေမာင်းှင်ိုင်ကပါတယ်။

***

“အင်တာဗျးကို အေကာင်းဆုံး ြဖစ်ေအာင်
ဘယ်လိုေြဖမလဲ”
ကုမဏီေတွ အေနနဲ ဝန်ထမ်းေတွ ကို ေရွးချယ်ကတဲ့ ေနရာမှာ
ေယဘုယျအားြဖင့် ေအာက်ပါအဆင့် (၃) ဆင့်နဲ ေရွးချယ်ကပါတယ်။
(၁) ကနဦးေရွးချယ်မအဆင့် (Initial Selection)
ဒီအဆင့်မှာ ေတာ့ CV ေတွ ထဲမှာ ေဖာ်ြပထားတဲ့ အချက်အလက်ေတွ
ကိုကည့်ပီး သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ေတွ နဲ တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးေရွးချယ်ပါတယ်။
အဲ့သလို ေရွးချယ်လိုက်တဲ့သူေတွ ကိုေတာ့ ပထမအဆင့် အင်တာဗျးေြဖဆိုဖို
အေကာင်းကားပါတယ်။
(၂) စစ်ေဆးြခင်းအဆင့် (Testing)
ဒီအဆင့်မှာ ေတာ့ များ ေသာ အားြဖင့် လူေတွ ့အင်တာဗျး
ေမးြမန်းေလ့ရှိကပီ အြခားလိုအပ်တဲ့စစ်ေဆးမ၊ ဥပမာ လက်ေတွ ့ စစ်ေဆးမ
စတာေတွ ကို စစ်ေဆးကေလ့ရှိပါတယ်။
(၃) အတည်ြပေရွးချယ်ြခင်း (Final Selection)
ဒီအဆင့်မှာ ေတာ့ ဝန်ထမ်းအ ြဖစ် ခန်ထားဖိုအတွက်
အတည်ြပေရွးချယ်တာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းေလာင်းေတွ ရဲ အရည်အေတွ းကို စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ဖို
ဘာနည်းလမ်းေတွ သုံးကလဲ။
ဒုတိယအဆင့် စစ်ေဆးြခင်းအဆင့်မှာ ဝန်ထမ်းေလာင်းေတွ ရဲ
အရည်အေသွးကို စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ဖို ကုမဏီေတွ သုံးစွဲေလ့ရှိတဲ့ နည်းလမ်းေတွ
ကေတာ့…
(၁) လူေတွ ့ေမးြမန်းြခင်း (Interviewing)

ဒါကေတာ့ ကမာေပမှာ လူသုံးအများ ဆုံးနည်းလမ်းပါ။
(၂) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ေဆးမ (Phychometric Testing)
တချိလိုအပ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်ေတွ အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ေဆးမေတွ
လုပ်ေလ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ တပ်မေတာ် နဲ ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်အကိုင်များ ၊ လူေတွ
နဲထိေတွ ့ဆက်ဆံရတဲ့ အလုပ်အကိုင်များ စသည်ြဖင့်ပါ။
(၃) အဖွဲလိုက်လုပ်ေဆာင်မများ (Group Activities)
တချိအသင်းအဖွဲ (Teamwork) နဲ လုပ်ကိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင်ေတွ
အတွက် အုပ်စုလိုက် စစ်ေဆးမေတွ စစ်ေဆးေလ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ အဖွဲလိုက်
ြပဿနာ ေြဖရှင်းခိုင်းတာမျိး၊ တစ်ခုခုကို ဖန်တီးခိုင်းတာမျိး စသည်ြဖင့်ပါ။
(၄) လက်ေတွ ့စစ်ေဆးြခင်း (Practical Tests)
ေကျာင်းဆရာကဲ့သို အလုပ်အကိုင်မျိး ေခယူြခင်းအတွက် လက်ေတွ
့စာသင်ခိုင်းပီး စစ်ေဆးမမျိးပါ။
(၅) ေနရာတစ်ခုခုကို ဝင်ေရာက်သုပ်ေဆာင်ခိုင်းပီး စစ်ေဆးြခင်း
(Role Play) ဥပမာ- ေလယာဉ်မယ်အလုပ်အကိုင်ကို ေလာက်ထားသူတစ်ေယာက်ကို
ယခု ေလယာဉ်မယ် ြဖစ်ေနပီဟု ယူဆခိုင်းပီး ြပဿနာတစ်ခုခုကို
ေြဖရှင်းခိုင်းတာမျိးပါ။
အင်တာဗျး အမျိးအစားများ
ေယဘုယျအားြဖင့်ဆိုရင်ေတာ့ အင်တာဗျးဆိုတာဟာ
မျက်ှာချင်းဆိုင်ေတွ ့ဆုံပီး အြပန်အလှန်သတင်းအချက်အလက်ေတွ
ဖလှယ်ကတာ ြဖစ်ပါတယ်။ အင်တာဗျးလုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် (၃) ခုရှိပါတယ်။
အဲဒါကေတာ့(၁) CV တွင် ေရး သားထားေသာ အေရး ကီးသည့် သတင်း

အချက်အလက်များ ကို အတည်ြပရန်။
(၂) လိုအပ်ေနေသာ ၊ ကျန်ခဲ့ေသာ သတင်းအချက်အလက်များ ကို
ြဖည့်စွက်ေမးြမန်းရန်။
(၃) အင်တာဗျးေြဖဆိုသူအား သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရာထူး တာဝန်ှင့်
ကိုက်ညီမရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ရန်တို ြဖစ်ပါတယ်။
အေြခခံအားြဖင့် အင်တာဗျးအမျိးအစား (၄) မျိးရှိပါတယ်။
အဲဒါေတွ ကေတာ့…
(၁) တစ်ဦးချင်းအင်တာဗျး (One-to-One Interviews)
ဒါကေတာ့ လူသုံးအများ ဆုံးပါ။ အင်တာဗျးေမးြမန်းတဲ့ သူေရာ၊
ေြဖဆိုသူေရာ One-to-One တစ်ဦးချင်းေမးြမန်းတဲ့ ပုံစံပါ။
(၂) အတွဲ လိုက် အင်တာဗျး (Paired Interviews)
ဒါကေတာ့ ေမးြမန်းတဲ့သူက ှစ် ေယာက်၊ ေြဖဆိုတဲ့သူက
တစ်ေယာက်ပုံစံပါ။ များ ေသာ အားြဖင့် အလုပ်ေခတဲ့ဌာန (Department) မှ
တာဝန်ရှိသူတစ်ေယာက်ရယ်၊ HR ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ေယာက်ရယ်မှ
ေမးြမန်းေလ့ရှိပါတယ်။
(၃) အဖွဲလိုက် အင်တာဗျး (Appointments boards and panel
Interviews) ဒါကလည်း ေတာ် ေတာ် များများ ေမးြမန်းေလ့ရှိတဲ့ ပုံစံပါ။
ေမးြမန်းတဲ့သူ ေလးငါးေယာက်နဲ ဘုတ်အဖွဲပုံစံ စုေဝးေမးြမန်းတာ ြဖစ်တဲ့အတွက်
တရားမတမှန်ကန်မအတွက် ပိုမိုအာမခံချက် ေပးိုင်ပါတယ်။
(၄) အဆင့်ဆင့် အင်တာဗျး (Sequential Intervuews)
ဒီလိုပုံစံအင်တာဗျးမျိးကေတာ့ ေတွ ့ရတာ နည်းပါတယ်။
ေြဖဆိုတဲ့သူက တစ်ခန်းဝင်တစ်ခန်းထွက်ှင့် အဆင့်ဆင့် ေြဖဆိုသွားရတဲ့ပုံစံပါ။

အချိန်ကုန်သက်သာလိုတဲ့အခါမျိးမှာ အသုံးြပပါတယ်။
ကုမဏီအဖွဲအစည်းများ အေနနဲ အင်တာဗျး
စီစဉ်ေမးြမန်းကတဲ့ေနရာမှာ ၎င်းတိုရဲ လိုအပ်ချက် လုပ်ငန်းသေဘာ သဘာဝ
အရ…
(၁) ပထမအဆင့် အင်တာဗျး (First Interview)
(၂) ဒုတိယအဆင့် အင်တာဗျး (Second Interview)
(၃) တတိယအဆင့် အင်တာဗျး (Third Interview)
(Final Interview)
စသည်ြဖင့် ေမးြမန်းကေလ့ရှိပါတယ်။

***

“ေအာင်ြမင်ေပျာ်ရင်တဲ့ အလုပ်အကိုင်ေကာင်းတစ်ခုရဖို
ြဖည့်ဆည်းရမည့် အရည်အချင်း (၃)ခု”
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ မိမိတိုနဲ သင့်ေလျာ်တဲ့ ေပျာ်ရင်ဖွယ်ေကာင်းတဲ့
တိုးတက်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကတဲ့ သူေတွ ချည်းပါပဲ။
ေအာင်ြမင်ေပျာ်ရင်တဲ့ အလုပ်အကိုင်ေကာင်းတစ်ခုကို ရရှိဖို
ပထမဆုံးလိုအပ်တာကေတာ့ မိမိရဲ ပင်ကိုဗီဇဝါသနာနဲ ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်ကို
သိရှိဖိုပါ။
အဲ့သလို သိရှိပီးပီဆိုရင်ေတာ့ အဲ့ဒီအလုပ်အကိုင်ကို ရရှိဖို မိမိတိုမှာ
ြဖည့်ဆည်းထားရမယ့် အရည်အချင်း ၃ ရပ်ရှိပါတယ်။
အဲဒါေတွ ကေတာ့(၁) အသိာဏ်ဗဟုသုတ (Knowledge)
(၂) လုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အရည်အေသွး (Skill)
(၃) ေကာင်းမွန်ေသာ စိတ်ေနစိတ်ထား (Attitude)

ဒီအရည်အချင်း ၃ခုဟာ ပုံမှာ ေဖာ်ြပထားတဲ့အတိုင်း အချိးညီညီ
ေထာက်မတ်ရပ်တည်ေနဖို လိုအပ်ပါတယ်။

ကဲ …တစ်ခုချင်းစီကို အေသးစိတ်ကည့်လိုက်ကရေအာင်။
အသိာဏ်ဗဟုသုတ (Knowledge)
အသိာဏ်ဗဟုသုတ ဆိုတာကေတာ့ အေထွေထွဗဟုသုတ (General
Knowledge)ကို ဆိုလိုတာပါ။ ေရှးယခင်ေခတ်အခါများ ကေတာ့ လူတစ်ေယာက်ဟာ
မိမိလုပ်ကိ်င်တဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲပတ်သတ်တဲ့ တတ်ကမ်းမစွမ်းရည် (Skill)
တစ်ခုရှိရင် အလုပ်အကိုင်ေကာင်းတစ်ခုရဖို လုံေလာက်ေပမဲ့ ဒီကေနေခတ်မှာ ေတာ့
‘T’ person ပုဂိလ်ေတွ သာ အလုပ်အကိုင်ေကာင်းေတွ ရရှိကတာ ြဖစ်ပါတယ်။
‘T’ Person ပုဂိလ်ဆိုတာဘာလဲလို ဒီေနရာမှာ ေမးလာ စရာရှိပါတယ်။
‘T’ Person ပုဂိလ်ဆိုတာ အဂလိပ်အကရာ ‘T’ ကို ေြပာင်းြပန်လှန်ထားတဲ့ပုံစံပါ။
ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုံကို ကည့်ပါ။

ဆိုလိုတာက ဒီဘက်ေခတ်မှာ ကျယ်ြပန်ေသာ
အေထွေထွဗဟုသုတကိုအေြခခံကာ မိမိတိုရဲ အထူးြပတတ်ကမ်းမကို
တည်ေဆာက်ကပါမှ အလုပ်အကိုင်ေကာင်းေတွ ကို ရရှိိုင်တဲ့သေဘာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဥပမာ- စတိုးဆိုင်အေရာင်းမန်ေနဂျာ တစ်ေယာက်ဟာ မိမိစတိုးဆိုင်ရဲ
ေရာင်းဝယ်ေရး ကိစရပ်ေတွ ကို နားလည်ုံသာမက ိုင်ငံရဲ စီးပွားေရး
အခင်းအကျင်း၊ စီးပွားေရး ၊ ိုင်ငံေရး မူဝါဒ စတာေတွ ကို နားလည်ထားမယ်ဆိုရင်

ပိုမိ်ေကာင်းမွန်တဲ့သေဘာပါ။
ကမ်းကျင်မ (Skill)
ဒါကေတာ့ ရှင်းပါတယ်။ လူတိုင်း လူတိုင်း မိမိလုပ်ငန်းနဲ သက်ဆိုင်တဲ့
ကမ်းကျင်မ (Skill) ကို တတ်ေြမာက်ဖို လိုအပ်ပါတယ်။ ကားေမာင်းတဲ့သူဆိုရင်
ကားေမာင်းတဲ့ Skill၊ စာရင်းစစ် ဆိုရင် စာရင်းဇယားနဲပတ်သက် Skill စသည်ြဖင့်ပါ။
အလုပ်အကိုင်ေကာင်းတစ်ခုကို ရရှိလိုသူတစ်ေယာက်အဖို ဒီလို ကမ်းကျင်မ (Hard
Skill) ေတွ ရှိဖို လိုအပ်သလို၊ လူေတွ နဲ ေြပာဆိုဆက်ဆံတတ်တဲ့စွမ်းရည်စတဲ့ (Soft
Skill) ေတွ လည်းရှိဖို လိုအပ်ပါတယ်။
ေကာင်းမွန်ေသာ စိတ်ေနစိတ်ထား (Attitude)
ေကာင်းမွန်ေသာ စိတ်ေနစိတ်ထား (Attitude) ကေတာ့
အလုပ်အကိုင်ေကာင်းတစ်ခုကို ရရှိဖို အေရး ကီးဆုံးအချက်ပါ။ ဒီဘက်ေခတ်မှာ
စိတ်ဓာတ်ေကာင်းမွန်တဲ့ ဝန်းထမ်းေတွ ဟာ ေတာ် ေတာ် ေလး ရှားပါးလာတာမို
အချိကုမဏီကီးေတွ ဆိုရင် အလုပ်ေခယူကတဲ့အခါ ‘ေကာင်း’ တဲ့ လူေတွ က်ိ
အရင်စစ်ေဆးေခယူပီး၊ ေနာက်မှလိုအပ်တဲ့ Skill ေတွ ၊ KnowLedge ေတွ ကို
သင်ေပးရတဲ့အထိ ြဖစ်လာပါတယ်။
ဗဟုသုတ (Knowledge) နဲ ကမ်းကျင်မ (Skill) ရှိပီဆိုရင် လူေတာ်
ြဖစ်သွားပါပီ။ အဲ… လူေကာင်း ြဖစ်ချင်တယ် ဆိုရင်ေတာ့ စိတ်ေနစိတ်ထား
(Attitude) ေကာင်းဖို လိုအပ်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ေကာင်းတစ်ခုကို
ရရှိဖိုသာမက ဘဝမှာ ထိပ်တန်းေရာက်ေအာင်ြမင်ချင်တယ်ဆိုရင်ေတာ့ Attitude
ဟာ အလွန် အခရာ ကျပါတယ်။
Knowledge နဲ Skill ဘယ်ေလာက်ပဲ ြမင့်မားြမင့်မား၊ Attitude
မေကာင်းဘူးဆိုရင် ဘဝမှာ ေအာင်ြမင်သင့်သေလာက် ေအာင့်ြမင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊
တကယ်လို Knowledge နဲ Skill က အသင့်အတင့်ပဲရှိပါေစ၊ စိတ်ဓာတ်ြမင့်မားပီး

Attitude ေကာင်းတယ်ဆိုရင်ေတာ့ ဘဝမှာ ထိပ်တန်းေရာက်ေအာင်ြမင်လာိုင်မှ
ြဖစ်ပါတယ်။
စိတ်ေနစိတ်ထား ေကာင်းမွန်လာဖိုဆိုရင်ေတာ့ စာေပဖတ်
ေလ့လာြခင်း၊ တရားဓမများ ကားနာြခင်း၊ သင်ယူေလ့လာမ ြပလုပ်ြခင်း၊
မိမိရဲဘဝအေတွ ့အကံများ မှ တစ်ဆင့် စသည်ြဖင့် သင်ယူေလ့လာိုင်ကပါတယ်။
မိမိတိုဆီမှာ
အဲဒီ …
- Knowkedge
- Skill
- Attitude
(၃)ခု ြမင့်မားသထက် ြမင့်မားလာေအာင် ကိးစားအားထုတ်ိုင်ကပါက
အလုပ်အကိုင်ေကာင်းများ ကို ပိုင်ဆိုင် ရရှိလာကမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

***

“ေအာင်ြမင်ချင်ရင် တစိုက်မတ်မတ်
လုပ်ဖိုလိုတယ်”
စာေရး သူအေနနဲ စာေရး သူရဲ အလုပ်အကိုင်အရ ဘဝေအာင်ြမင်ေရး
ေဟာေြပာပွဲေတွ ၊ ဘဝေအာင်ြမင်ေရး သင်တန်းေတွ ကို အေြမာက်အြမား
သင်ကားေဟာေြပာပိုချ ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ လူေတာ် ေတာ် များများ ဟာ
ဘဝေအာင်ြမင်ေရး ေဟာေြပာမေတွ ၊ ဘဝေအာင်ြမင်ေရး သင်တန်းေတွ ကို
တက်ေရာက်ပီးကတဲ့အခါမှာ စိတ်ဓာတ်ြမင့်မား တက်ကွသွားကတာ ချည်းပါပဲ။
ဒါေပမဲ့ ေလး၊ ငါးရက်၊ တစ်ပတ်ေလာက်ကာတဲ့အခါမှာ ေတာ့ ဒုံရင်းကဒုံရင်းပဲ ြပန်
ြဖစ်သွားကတယ်လို ေြပာကပါတယ်။
ဘဝမှာ ေအာင်ြမင်ချင်ရင်ေတာ့ စာေရး သူတို အေနနဲ စာေရး သူတိုရဲ
စိတ်အားထက်သန်မကို အမဲမြပတ် တစိုက်မတ်မတ် ရှိေနဖို အားထုတ်ကရပါမယ်။
ေကာက်ိုးမီးလိုမျိး တဒဂစိတ်အားထက်သန်မမျိးနဲေတာ့
ကီးကျယ်တဲ့ေအာင်ြမင်မေတွ ကို မရရှိိုင်ပါဘူး။
စိတ်အားထက်သန်မ (Motivation)က ဘဝမှာ သင့်ကို
ေရှှဆက်သွားေစပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ တိကျေသချာတဲ့ အစီအစဉ်နဲ တစိုက်မတ်မတ်
အားထုတ်မကေတာ့ စာေရး သူတိုကို ကီးထွား (Grow) ြဖစေစမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ေအာင်ြမင်ချင်သူတစ်ဦးဟာ သူေအာင်ြမင်ချင်တဲ့ အေကာင်းကိစ
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ တစိုက်မတ်မတ် ကိးစားအားထုတ်ဖို မ
ြဖစ်မေနလိုအပ်ပါတယ်။ သင့်မှာ ပင်ကိုဗီဇ (Talent) ဘယ်ေလာက်ရှိတယ်။ သင့်မှာ
အခွင့်အေရး ဘယ်ေလာက်ရှိတယ်ဆိုတာက အဓိကမကျပါဘူး။ သင် ဘယ်ေလာက်
တစိုက်မတ်မတ် ကိးစားအားထုတ်သလဲဆိ်တာကသာ အဓိက ကျပါတယ်။
ေအာင်ြမင်မရဲ အဓိကေသာ ့ချက်ကေတာ့ မိမိကိုယ်ကို အဖက်ဖက်မှာ
စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေနဖို တစိုက်မတ်မတ် ကိးစားအားထုတ် ေနဖိုပါပဲ။

ေသးေသးေလးေတွ ကစ,ပါ
ေအာင်ြမင်ချင်သူ ေတာ် ေတာ် များများ ရဲ အဓိကအမှာ းက စစချင်းမှာ
အလွန် အကံအားထုတ်ကိးပမ်းတာပါပဲ။ မိမိရဲဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက် စစချင်းမှာ
မိုင်ဝန်ထမ်းပီး အလွန် အကံအားထုတ်ြခင်းရဲ ရလဒ်က ဘာပါလဲ..
စိတ်ပျက်အားေလျာ့ပီး စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းြခင်းပါပဲ။ စစချင်းမှာ သင့်အေနနဲ အလွန်
အကံအားထုတ်ကိးပမ်းေလေလ၊ ကျဆုံးဖို နီးစပ်ေလေလပါပဲ။
အေကာင်းဆုံးကေတာ့ တစ်ပိုင်တစ်ိုင် လုပ်ကိုင်ိုင်တဲ့ ေသးေသးေလးေတွ က
စတင်လုပ်ကိုင်ေအာင်ြမင်ြခင်းအားြဖင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကည်မကို တည်ေဆာက်ယူဖို
ြဖစ်ပါတယ်။
သည်းခံပါ
ဒီကေန လူငယ်ေတာ် ေတာ် များများ ဟာ အိုင်တီေခတ်မှာ
ေမွးဖွားလာကတဲ့ လူငယ်ေတွ ပီပီ ဒီကေနလုပ်ရင်
မနက်ြဖန်ေအာင်ြမင်ချင်ကပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာ ေတာ့ ညတွင် းချင်း ချက်ချင်း
ေအာင်ြမင်လာတယ်ဆိုတာ နတ်သမီးပုံြပင်ေတွ ထဲမှာ ပဲ ရှိပါတယ်။
ေအာင်ြမင်မအတွက် အဓိက ရန်သူှစ် ေယာက် ရှိပါတယ်။ အဲဒါကေတာ့
‘သည်းမခံိုငမ’ နဲ ‘ေလာဘ’ ပါ။ သည်းခံမရှိဖို လိုအပ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးဟာ
မလွယ်ကူခင်က ခက်ခဲကတာချည်းပါပဲ။

ပုံမှန်ေဆာင်ရွက်ပါ
ဘဝရည်မှန်းချက်ဆိုတာက ှစ် စဉ်ရည်မှန်းချက်ေတွ နဲ
ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ထားတာပါ။ အဲ့သလိုပါပဲ၊ ှစ် စဉ်ရည်မှန်းချက်ဆိုတာကလည်း

လစဉ်ရည်မှန်းချက်ေတွ နဲ ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ထားတာပါ။ အဲ့သလိုပါပဲ
လစဉ်ရည်မှန်းချက်ဆိုတာကလည်း ေနစဉ်ရည်မှန်းချက်ေတွ နဲ
ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေနစဉ် ရည်မှန်းချက်ဆိုတာကလည်း
သင်ရဲ ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်လုပ်ကိုင်ြခင်းေတွ နဲ
ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။ သင်ရဲ ဘဝရည်မှန်းချက် ေအာင်ြမင်ဖို
ယခုပင် အားထုတ်ေဆာင်ရွက်လုပ်ကိုင်လိုက်ပါ။ ဒီကေနဟာ သင်ရဲ
ဘဝေအာင်ြမင်မအတွက် မရှိမ ြဖစ် အုတ်တစ်ချက် ြဖစ်ပါတယ်။
သင်ရဲအားထုတ်လုပ်ကိုင်မနဲ စိတ်အားထက်သန်မဟာ အစဉ်အမဲ ဒွန်တွဲ ေနဖို
လိုအပ်ပါတယ်။
သင်ရဲေရွးချယ်မဟာ ေသးေသးေလးပဲ ြဖစ်ေနပါေစ၊ ေနစဉ်ေနစဉ်
စဉ်ဆက်မြပတ် တစိုက်မတ်မတ် အားထုတ်လုပ်ကိုင်ပါ။ အချိန်ကာလာတာနဲအမ
သင်ရဲဘဝမှာ ကွဲြပားြခားတားတဲ့ ေြပာင်းလဲမေတွ ြဖစ်ေပလာပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲေနစဉ် ေဆာင်ရွက်လုပ်ကိုင်မေတွ ကို မေြပာင်းလဲသေရွ သင့်ရဲဘဝဟာ
ဘယ်ေတာ့မှ ေြပာင်းလဲလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ေကာင်းမွန်တဲ့ အြပအမူေတွ ၊ အားထုတ်မေတွ ကို တစိုက်မတ်မတ်
အားထုတ်ေဆာင်ရွက်ဖိုလိုသလို သင့်အေနနဲ တစ်ဖက်မှာ လည်း
မေကာင်းတဲ့အေလ့အကျင့်ေတွ ၊ အြပအမူေတွ ကို သင့်ရဲဘဝထဲက တြဖည်းြဖည်း
ေဖျာက်ဖျက်ပစ်ိုင်ဖိုလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ေသချာတာကေတာ့ မေကာင်းတဲ့
အေလ့အကျင့် တစ်ခုဟာ ဘယ်ေတာ့မှ သူအလိုလို ေပျာက်ပျက်သွားိုး
ထုံးစံမရှိပါဘူး။ သင်က အားထုတ်ပီး ေဖျာက်ဖျက်ပစ်မှသာ ရိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

***

ရည်မှန်းချက် (Goal) ထက် ကီးထွားမ

(Growth) ကို အာုံစိုက်ပါ
သင့်အေနနဲ ရည်မှန်းချက် (Goal) ကိုသာ အာုံစိုက်ပီး
အားထုတ်လုပ်ကိုင်ေနမယ်ဆိုရင် တစ်ခါတစ်ရံ သင့်ရဲ ရည်မှန်းချက်မြပည့်ဝတဲ့အခါ
စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းိုင်ပါတယ်။ သင့်အေနနဲ ဘဝမှာ ရည်မှန်းချက်တိုင်း
ြပည့်ဝဖိုဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မ ြဖစ်ိုင်ပါဘူး။
ကီးထွားမ (Growth) အေပကို အာုံစိုက်
ကိးစားအားထုတ်လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်ေတာ့ ရည်မှန်းချက်ေတွ မြပည့်ဝခဲ့ရင်လည်း
ဖွံဖိးတိုးတက်ကီးထွားမကေတာ့ ရှိေနတဲ့အတွက် စိတ်ေကျနပ်မရရှိ ေစိုင်မှာ
ြဖစ်ပါတယ်။
ဘဝမှာ အမဲတမ်းရည်မှန်းချက်ေတွ ြပည့်ဝေအာင်ြမင်ေနေအာင်
အားထုတ်လုပ်ကိုင်ိုင်မှာ မဟုတ်ေပမဲ့ အမဲတမ်းဖွံဖိးတိုးတက်ေနေအာင်ေတာ့
အားထုတ်လုပ်ကိုင်ိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဘဝမှာ စဉ်ဆက်မြပတ်
ဖွံဖိးေအာင်ြမင်ချင်တယ်ဆိုရင် ပန်းတိုင်တစ်ခုတည်းကိုပဲ မကည့်ဘဲ
ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးကို ြခံငုံကည့်ိုင်ဖို လိုအပ်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။
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