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ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါး

 » ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး။
 » တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပဳိကြဲေရး။
 » အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး။ 

ႏုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ (၄)ရပ္

 » ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ 
ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး။
 » အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ ခုိင္မာေရး။
 » စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ 
ရွင္သန္ခုိင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး။
 » ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရး။

စီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္ (၄)ရပ္

 » စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ ပုိမုိဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ေခတ္မီစက္မႈႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အျခားစီးပြားေရး 
က႑မ်ားကုိလည္း ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ 
တည္ေဆာက္ေရး။
 » ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာ ျဖစ္ေပၚလာေရး။
 » ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အတတ္ပညာႏွင့္အရင္းအႏွီးမ်ားကုိ 
ဖိတ္ေခၚၿပီး စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ 
တည္ေဆာက္ေရး။
 » ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးတစ္ရပ္လုံးကုိ ဖန္တီးႏုိင္မႈ 
စြမ္းအားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
ျပည္သူတုိ႔၏ လက္၀ယ္တြင္ရွိေရး။ 

လူမႈေရး ဦးတည္ခ်က္ (၄)ရပ္

 » တစ္မ်ိဳးသားလုံး၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ 
အက်င့္စာရိတၱျမင့္မားေရး။
 » အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ယာဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္မ်ား အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ား 
မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး။
 » စစ္မွန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည့္ 
ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထေျမာက္ေရး။
 » တစ္မ်ိဳးသားလုံး က်န္းမာၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ 
ပညာရည္ျမင့္မားေရး။

Web Designqk &&Sdoltm; EdkifiHawmf 

tqifh tcrf;tem;jzifh qkcsD;jrSifhcJh 
By NLA

ynm'ge ausmif;rsm;tm; 

NLDu ynma&; &efyHkaiG 

vSL'gef;
By NLA

ysufqD;SimCardrsm;udk 

tcrJhavQmufxm;Edkif
By YHT

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းမွ တာဝန္ယူ၍ (၂/၄/၂၀၁၂)ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
အလုပ္သမားေန႔အထိမ္း အမွတ္ Web Design ၿပိဳင္ပြဲ၌ ပထမဆု ရရွိခဲ့သည့္ ေမာင္ဥကၠာအား အလုပ္သမား 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အခမ္းအနားျဖင့္ (၁.၅.၂၀၁၂)ရက္ေန႔ အလုပ္သမားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ 
ဂုဏ္ျပဳ လက္မွတ္ႏွင့္ ဆုေၾကးေငြ ၁၅၀,၀၀၀ိ/- (က်ပ္တစ္သိန္းငါးေသာင္းတိတိ) ကုိ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီး 
အဆိုပါ ဆုရရွိသူအတြက္ ခရီးစရိတ္၊ စားေသာက္စရိတ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာတြင္ ေနထိုင္ရန္ အားလံုး 
စီစဥ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က အေမ့အိမ္ပညာဒါန 
ပညာေရးရန္ပံု ေငြ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ခန္႔ကို ေမလ ၄ ရက္ေန႔က 
လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းလွဴဒါန္းပြဲကို ေမလ ၄ ရက္ေန႔ 
မြန္းလြဲတစ္နာရီခန္႔က ေရႊဂံုတိုင္ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ NLD 
သဘာပတိအဖြဲ႕ နာယက ဦးတင္ဦးကိုယ္တုိင္ လွဴဒါန္းလိုက္ျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ယင္းအလွဴေငြမ်ားမွာ ပုဂၢလိက အလွဴရွင္မ်ားက လွဴထားျခင္းျဖစ္ၿပီး 
NLDက လက္ခံထားျခင္းျဖစ္ကာ အလွဴေငြမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ     အေမ႔အိမ္ 
ပညာဒါနေက်ာင္း စုစုေပါင္း၂၅ ေက်ာင္းကိုအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေပးအပ္လွဴဒါန္း လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ရွိေသာေက်ာင္းသားဦးေရ အနည္း
အမ်ား အေပၚမူတည္ကာ တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ က်ပ္ ၂ သိန္း၊ ၄ သိန္း၊ 
၆ သိန္း စသည္ျဖင့္ အေမ့အိမ္ ေက်ာင္းေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို 
ေပးအပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေငြသား အလွဴေငြမ်ားအျပင္ 
အလွဴရွင္မ်ားက ေပးလွဴထားေသာ ေက်ာင္းသံုး ဗလာစာအုပ္ 
အုပ္ေရ ၆၀၀၀ ခန္႔ကုိပါ အဆိုပါ အေမ့အိမ္ေက်ာင္း ၂၅ ေက်ာင္းကို 
ခြဲေဝလွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း လည္းသိရသည္။

ယခင္အခ်ိန္မ်ားတြင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း sim cardေပ်ာက္ဆံုးပါက 
ေငြက်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္၍ ျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္ျပီး ယခု 
အခ်ိန္တြင္ ေငြက်ပ္ ၂၀,၀၀၀ ျဖင့္သာ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ပ်က္စီးသြားေသာ sim card မ်ားအတြက္လည္း ေငြေၾကး 
ေပးေဆာင္စရာ မလိုဘဲ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

Sim Card မ်ား ေပ်ာက္ဆုံး၊ ပ်က္စီး၍ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထား 
သူမ်ားမွာ မူရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္တုိ႔ကို မိတၱဴႏွင့္ 
ပူးတြဲပါရွိရမည္ျဖစ္ျပီး Sim Card ပ်က္စီး၍ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထား 
သူမ်ား အေနႏွင့္ မူလ sim card ကုိပါ ျပန္လည္ျပသရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း Sim Card မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးပ်က္စီး 
ပါက ပန္းဆိုးတန္း၊ ေရႊဂံုတိုင္ႏွင့္ အလုံျမိဳ႕နယ္ရွိ မိုဘိုင္းလ္ ဆက္သြယ္ 
ေရးဌာနမ်ား၊ ရန္ကုန္စာတုိက္ၾကီး၊ ရတနာပံုတယ္လီပို႕ အေရာင္း 
ဆုိင္မ်ား၊ Elite Tech မုိဘုိင္းလ္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထား 
ရမည္ ျဖစ္သည္။

နယ္ေဒသမ်ားအတြက္ကိုမူ ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးသြားေသာ 
sim card မ်ား ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားလုိပါက သက္ဆုိင္ရာေဒသရွိ 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဌာနမ်ား (သုိ႔) ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္
မ်ားမွတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။      

Ref: ျမန္မာ့အလင္း

rEÅav; ICT jyyGJESifh Excellent Virus 
Scanner
By NLA

32GB  Memory Stick rsm; ta&mif; oGuf
By MTT

jrefrmpmjzifh SMS Message ay;ydkUEdkifNyD
By NLA

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ေမ 17 မွ 20 ရက္ေန႔အထိ 
က်င္းပမည့္ Mandalay lifestyles, IT & Automo-
bile  show 2012 ျပပြဲတြင္ Excellent software 
& Gamesဆိုင္မွ ၀င္ေရာက္ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

ျပခန္းတြင္ ေနာက္ဆံုးထြက္ရိွေသာ ကြန္ျပဴတာ 
ေဆာ့ဖ္၀ဲႏွင့္ ဂိမ္းေခြမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ေမတၱာလက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ free installation 
အစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပပြဲရက္မ်ားအတြင္း 
မၾကာမီက ျဖန္႔ခ်ိလုိက္ေသာ အေရာင္းဆိုင္သံုး  
miniseller အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ဘားကုတ္ေဆာ့ဖ္၀ဲ 
အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ ျပသေပးသြားမည့္အျပင္ 
လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္လည္း ရွင္းျပ 
ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ Gaminity online Game Serverတြင္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာ့ကစားႏိုင္သည့္ Aion, Lineage 2 
ႏွင့္ WOW ဂိမ္းမ်ားအတြက္ ေငြျဖည့္ကဒ္မ်ားကို  
ျပခန္းတြင္   စတင္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ျပပြဲကာလအတြင္း ေငြျဖည့္ကဒ္ က်ပ္ 10000 ဖိုး 
၀ယ္ယူသူတိုင္းအား က်ပ္ 3500 တန္ တစ္ကဒ္ 
လက္ေဆာင္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး နယ္မွတစ္ဆင့္ 
ေရာင္းလုိသူမ်ားအတြက္လည္း ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း 
သိရသည္။ install လုပ္စရာမလုိပဲ CDေခြ ထည့္လိုက္ရံုျဖင့္ 
စက္အတြင္းရွိ virus မ်ားကုိ စစ္ေဆးၿပီး သတ္ေပးႏိုင္သည့္ 
Excellent virus scannerကို ျပပြဲအတြင္း 
၀ယ္ယူသူတိုင္းအား ေမတၱာလက္ေဆာင္အျဖစ္ 
ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အျမင့္ဆုံး 32 GB 
ရွိသည့္ Memory 
Stick ကို ရန္ကုန္ 
ေစ်းကြက္အတြင္း 
၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရပါတယ္။ ယခင္ထြက္ရွိခဲ့ေသာ 16 GB    Mem-
ory Stick မ်ားသည္ အခ်က္အလက္ အမ်ားအျပား 
မသိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္အတြက္ File Size ႀကီးသည့္ 
Software မ်ား၊ ပမာဏမ်ားျပားသည့္ Data မ်ား 
သိမ္းဆည္းႏိုင္ရန္ External Hard disk မ်ားကို 

၀ယ္ယူၾကရပါတယ္။ External Hard disk၏ 
ေစ်းႏႈန္းမ်ားကလည္း ျမင့္မားၿပီး အလြယ္တကူ သယ္ယူ၍ 
မရႏိုင္ပါဘူး။ 32 GB Memory Stick ထြက္ရွိလာသည့္ 
အတြက္ Hard disk မ်ား ၀ယ္ယူရန္ မလုိအပ္ဘဲ အဆုိပါ 
Stick တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ပင္ အသုံးျပဳနိုင္ၿပီး သြားေလရာ 
အလြယ္တကူ သယ္ယူသြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ 32GB Toshiba Memory Stick 
တစ္ေခ်ာင္းကို က်ပ္ ၃၀,၀၀၀၊ 32GB Kingston 
Memory Stick တစ္ေခ်ာင္းကို က်ပ္ ၂၆,၅၀၀ ျဖင့္ 
Technoland ဖုန္း ၀၉-၇၃၀-၂၄၃၂၇၊ ၀၉-၇၃၀-၂၄၃၂၈ 
တြင္ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

မၾကာေသးမီက ေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာေသာ 
iDream ဟန္းဆက္မွတဆင့္ ျမန္မာစာျဖင့္ 
SMS ေပးပို႔ႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဆုိပါ 
ဟန္းဆက္အတြင္းတြင္ ျမန္မာစာျဖင့္ SMS ေပးပို႔၊ 
လက္ခံႏိုင္ေသာ Myanmar Font application တစ္ခု 
ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ျပီး Myanmar Font application 
ထည့္သြင္းထားေသာ မည္သည့္ဟန္းဆက္ကိုမဆို 

ျမန္မာ font ျဖင့္ SMS ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
အဆုိပါ Myanmar Font application မွာ Android 
ျဖစ္ျပီး ထုိ application ရွိမွသာလွ်င္ ျမန္မာစာျဖင့္ 
SMS message မ်ားကို လက္ခံႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ iDream ၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၂ 
ေသာင္းခြဲ ျဖစ္ျပီး အျမိဳ႕ျမိဳ႕အနယ္အနယ္ရွိ မိုဘုိင္းလ္ဖုန္း 
အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။
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Facebook စာမ်က္ႏွာ အမ်ားအျပားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားအား ကိုယ္ပုိင္ Website 
တစ္ခု ဖြင့္လွစ္၍ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါသတင္းကို ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ 
တရားဝင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း 
အြန္လုိင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျပန္႔ႏွံ႔လွ်က္ရိွကာ ယမန္ေန႔ 
မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ Online Status သို႔ ေရာက္ရွိေနျပီး ျမန္မာ၊ 
အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း 

ေတြ႔ရပါတယ္။ အဆုိပါ Website အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္ 

သမၼတႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သတင္း update မ်ားကို 

အဆက္မျပတ္ တင္ဆက္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းမ်ားအရ အဆုိပါ 

website ၏ လိပ္စာကို (www.president.gov.mm) 

ဟူ၍ domain အမည္ေပးထားျပီး စမ္းသပ္ဆဲ ကာလ 

အေနႏွင့္သာရွိေနေၾကာင္း၊ Wesite ကုိ Drupal CMS 

အသုံးျပဳကာ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ေမလ ဒုတိယပတ္က စၿပီး မည္သူမဆုိ လြတ္လပ္စြာ ကားတင္သြင္းခြင့္ ျပဳလိုက္တာေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ Car 
Showroom ေတြ အပါအ၀င္ ကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္သူေတြ၊ ကားပါမစ္ကုိင္ေဆာင္သူေတြအားလံုး အဆံုးရံႈးမ်ားခဲ့တယ္လုိ႔ 
သိရပါတယ္။ ေမ ၇ ရက္ေန႔ စီပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီး႒ာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ FE account ရွိသူတုိင္း ၂၀၀၇ 
ေမာ္ဒယ္အထက္ မည္သည့္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားမဆုိ လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လုိက္တာေၾကာင့္ 
သိန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ေပးၿပီး ကားေဟာင္း ပါမစ္၀ယ္ထားသူမ်ား၊ သ ိန ္ း  ၇၀ ေက်ာ ္ ျဖင ္ ့  Shorejob per-
mit  ၀ယ္ထားသူတိ ု ႔ဟာ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြင္း သိန ္ းဆယ္ဂဏန္းေက်ာ ္ အရံႈးေပၚ သြားၾကပါတယ္။ 
ကား၀ယ္ေရာင္းသမားတစ္ေယာက္ရ ဲ႕ အဆိုအရ “အရင္အပတ္က သိန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ေပး၀ယ္ထားရတဲ့ 
ကားေဟာင္းပါမစ္နဲ႔ သိန္း ၇၀ ေက်ာ္ ေပး၀ယ္ထားရတဲ့ shorejob permit ေတြဟာ အခုအခ်ိန္မွာ သာမန္ 
စကၠဴရြက္ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဘယ္သူမွ ပါမစ္ မ၀ယ္ေတာ့ဘူး။ ပါမစ္ အလြတ္သြင္းမယ္ဆိုရင္ 1300cc ကားတစ္စီးကို 
သိန္း ၁၃၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ေပးရေတာ့မယ္ေလ” ဆိုၿပီး ေျပာျပပါတယ္။ အခုလို လြတ္လပ္စြာ ကားတင္သြင္းခြင့္ 
ျပဳလိုက္တဲ့အတြက္ ကားေဟာင္း အပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းၿပီး စလစ္ေစ်းကြက္ ပ်က္စီးသြားႏိုင္တယ္လုိ႔လည္း ကားပြဲစားေတြက 
ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။ အရင္က တစ္ေန႔ကုိ ကားေဟာင္းအစီးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ အပ္ႏွံေနရာက အခုအခ်ိန္မွာ တစ္ေန႔ကုိ 
ကားေဟာင္း အစီး ၂၀ ေလာက္သာ အပ္ႏွံေတာ့ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္အငွားယာဥ္ေတြ ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ တင္သြင္းမယ့္ကားေတြကုိ ဘယ္ေမာင္း၊ 
ညာေမာင္း မခြဲျခားဘဲ၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ စစ္ေဆးေကာက္ခံခ်က္နဲ႔ တင္သြင္းေျပးဆြဲခြင့္ျပဳမယ္လုိ႔ 
သိရပါတယ္။ ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားအေဟာင္းလဲလွယ္မႈကိုေတာ့ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္အတြင္း 
ထုတ္လုပ္တဲ့ယာဥ္ေတြကို ဘယ္ေမာင္း၊ ညာ ေမာင္းမခြဲျခားဘဲ တင္သြင္းႏိုင္တယ္။ အသစ္တင္သြင္းမယ့္ 
ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားေတြကိုေတာ့ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အထက္ ဘယ္ေမာင္းယာဥ္ေတြကိုပဲ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္သစ္ေၾကာင့္ အေပၚကားေတြ ခ်က္ခ်င္း ေစ်းထိုးက်ခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ေတြ 
ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အခုလုိ ကားေစ်းကြက္ ကေမာက္ကမျဖစ္ေနတဲ့ၾကားထဲ လက္ရွိ ကားပြဲစားတန္းအျဖစ္ 
က်င္လည္လႈပ္ရွားေနရတဲ့ ဟံသာ၀တီ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းကို ေနရာ ေရြ႕ေျပာင္းေပးရမယ္ ဆိုျပန္ေတာ့ 
ကားအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရင္း စား၀တ္ေနေရး ေျဖရွင္းေနၾကရတဲ့ ကားပြဲစားေတြအဖို႔ ေသြးပ်က္စရာေကာင္းတဲ့ 
သတင္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ဟ ံသာ၀တ ီန ဲ ႔  နာနတ ္ေတာလမ ္ း ၾကာ းက ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းကုိ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံနဲ႔ 
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာထဲမွာ တရား၀င္ တင္ဒါေခၚယူထားပါတယ္။ ေမလ ၃ ရက္ တင္ဒါပိတ္သိမ္းခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ 
အဲဒီစခန္းဟာ ေျပာင္းေရြ႕ဖို႔ ေသခ်ာသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဟံသာ၀တီ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းတစ္ခုတ
ည္းသာ မဟုတ္ဘဲ အျခားယာဥ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းေတြကုိလည္း ေျပာင္းေရြ႕ခိုင္းမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးရဲ႕အဆုိအရ သိရပါတယ္။ ျပင္ပမွာ ၾကားသိရတဲ့သတင္းေတြအရ 
ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းလုပ္တဲ့ ေျမေနရာကို ေရႊေတာင္ကုမၸဏီက တင္ဒါရရွိသြားတယ္လို႔ ၾကားေနရပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အခြန္႒ာနက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကုိ ေမးျမန္းၾကည့္ရာမွာေတာ့ 
တင ္ဒ ါေခၚထားတာမ ွန ္ေပမယ္ ့  ဘယ္ကုမၸဏီကုိမွ လ ုပ ္က ိ ု င ္ ခ ြ င ္ ့ မေပ းေသးေ ၾကာင ္ း  သိရပါတယ္။ 
တင္ဒါေခၚထားတဲ့ေနရာက ၃ ေနရာ ရွိပါတယ္။ နာနတ္ေတာလမ္းနဲ႔ ဟံသာ၀တီလမ္းၾကားက ေနရာရယ္၊ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္နဲ႔ ေလဟာျပင္ေစ်းေနရာရယ္၊ သိမ္ျဖဴယာဥ္ေမာင္းေလ့က်င့္ကြင္းေနရာတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း 
အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကပဲ ဆက္ေျပာျပပါတယ္။ “ဟံသာ၀တီ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းကို အဆင့္ျမင့္စီမံကိန္းလုပ္ဖို႔ 
တင္ဒါေခၚတဲ့ေနရာမႇာ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစနစ္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဆိုလိုတာက အခုက ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းဆိုေတာ့ ကုမၸဏီေတြလုပ္ဖို႔ တင္လာတဲ့အခါမႇာ လက္ရွိ 
လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ့ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းေတြ ပါလာရင္ေတာ့ ခြင့္ျပဳမွာေပါ့”လုိ႔ အဆုိပါတာ၀န္ရႇိသူက 
ဆက္ေျပာျပပါတယ္။ အတည္မျပဳႏိုင္တဲ့ သတင္းအရဆုိရင္ ဟံသာ၀တီ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းကုိ ေ႐ ႊ ျပည ္သာ
ၿမ ိ ဳ ႕နယ ္ထ ဲက ေနရာတစ ္ခ ုခ ုမ ွ ာ  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

HTC ကုမၸဏီ၏ CEO ျဖစ္ျပီး ျမန္မာျပည္ဖြား 
တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ Peter Chou မွာ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ICT Fair 
2012 သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
ျပပြဲတြင္ ျပည္တြင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္တကြ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ပါ တရင္းတႏွီး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ကာ 
ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ Peter Chou
သည္ ျမန္မာျပည္မွ တုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံရွိ    National  Taiwan

Ocean University (NTOU)တြင္ ပညာသင္ၾကား ခဲ့ျပီး 
အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္လည္း ၂ ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ Peter Chou သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ 
HTC ကုမၸဏီကို Cher Wang၊ HT Cho တို႔ႏွင့္အတူ 
စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ပထမဆုံး 
touch ႏွင့္ wireless deviceမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ 
ကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ Peter Chou လို 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းအေပၚ 
ျပည္တြင္းရ ွ ိ  နည္းပညာ လုပ္ငန္းမ်ားအား 
မည္သို႔ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္မည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုက 
ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ 

HTC ကုမၸဏီ၏ CEO ႏွင့္ President ေရာက္ရိွေနသည့္ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Intel 
ကုမၸဏီမွ Country Manager လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ 
ေရာက္ရိွေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဤသုိ႔ ျပည္ပ အေျခစိုက္ 
နည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ အဆင္ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔ 
ေရာက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့အုိင္တီေလာက၏ အနာဂတ္ 
ေကာင္းမြန္လာႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။
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CTIA ဆုိတာဟာ U.Sရဲ႕ Wireless စက္မႈ 
လုပ္ငန္းကို အဓိက အာ႐ံုစိုက္ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ 
ျပပြဲတစ္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္အတြက္ CTIA 
2012 ကို  ေမလ ၇ ရက္ေန႕မွ ၁၀ ရက္ေန႕အထိ 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ LA ျမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာေပၚတြင္ MWC ႏွင့္ CES တုိ႕လို 

နာမည္ေက်ာ္ျပပြဲမ်ား ရွိေပမယ့္လည္း CTIA  ဆုိတာ 
နာမည္ေက်ာ္ မိုဘုိင္းလ္ကုမၸဏီေတြ လက္လႊတ္မခံတဲ့ 
ပြဲတစ္ပြဲလုိ႔ ဆုိရင္လည္း မမွားပါဘူး။

ဒီေတာ့ CTIA 2012 အတြင္း ျပသခဲ့တဲ့ 
ဟန္းဆက္ေတြအေၾကာင္းကို တင္ျပေပး  သြားပါမယ္။

HTC Droid Incredible 4G LTE
အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႕ HTC Rezoundကို 

သိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ HTC Droid Incredible 4G 
LTE  ဆုိတာဟာ အထူးအဆန္း ဟန္းဆက္တစ္ခု 
မဟုတ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ 
HTC Droid Incredible 4G LTE ဟာ HTC 
Rezound အေသးစားလုိ႕ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ 
HTC Droid Incredible 4G LTE ဟာ 
အဓိကအားျဖင့္ လိုင္းဆြဲအား ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ 
အဓိက ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
ဒီဇိုင္းအေနနဲ႔ကေတာ့ Rezound က အတုိင္းပဲ 
plastic casing ျဖစ္ျပီး ၄င္းရဲ႕ ၄ လက္မ အရြယ္ 
မ်က္ႏွာျပင္ကေတာ့ qHD (540x960) Super 
LCD ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။

အသုံးျပဳထားတဲ့ Processor ကေတာ့ 1.2 
GHz dual-core Qualcomm Snapdragon S4 processor ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ဖုန္းအတြင္း အလုပ္လုပ္ပံုကို သာမာန္ထက္ ျမန္ဆန္ေစပါတယ္။ ဒီဖုန္းရဲ႕ 
အထူးျခားဆုံးအခ်က္ေတာ့ ဖုန္းအတြင္း Android 4.0 (ICS) ကုိ တပါတည္း 
ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ HTC Droid Incredible 
4G LTE ကုိ Camera အသားေပး ဖုန္းတစ္လံုးအျဖစ္လည္း ျပပြဲအတြင္း 
သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆုိေတာ့ ဖုန္းအတြင္း 8 mega pixel 
ရွိတဲ့ camera ကို ထည့္သြင္းေပးထားျပီး F 2.2 ရွိ aperture lens၊ backside 
illumination၊ 1080 p video recording ႏွင့္ LED flash အစရွိတာေတြ 
ရရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ HTC မွ HTC Droid 
Incredible 4G LTE ကို ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

Samsung Focus 2
ဒီပြဲမွာ Samsung ကေန boot ယူျပီး 

ျပသခဲ့ျခင္းမရွိဘူး ဆိုေပမယ့္ ထူးထူးျခားျခားပဲ 
Windows Phone အသံုးျပဳ Samsung           
Focus 2 ဟန္းဆက္ကုိ ျပသသြားခဲ့ပါတယ္။ 
ကုိယ္ထည္အျဖဴေရာင္ ဒီဇုိင္း ဆင္ထားတဲ့ 
Samsung Focus 2 ဟာ ေပါ့ပါးျပီး စြဲေဆာင္မႈ 
ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ ဖုန္းအတြင္း 
အသုံးျပဳထားတဲ့ Processor ကေတာ့ single-
core 1.4GHz ျဖစ္ျပီး၊ Camera ပိုင္းကိုေတာ့ 5 
mega pixel camera ႏွင့္ front facing ကုိ VGA 
camera ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ 
ထုံးစံအတုိင္း Wi-Fi၊ Bluetooth တုိ႔ပါဝင္မွာျဖစ္ျပီး 
ေနာက္ဆံုးထြက္ Windows Phone ရဲ႕ version 

ကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။

Huawei Mercury
အခုေနာက္ပိုင္း Huawei ဟန္းဆက္မ်ားဟာ ေစ်းႏႈန္းသက္သာမႈနဲ႕ 

အသံုးျပဳထားတဲ့ပစၥည္းမ်ား သင့္တင့္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ လူၾကိဳက္မ်ားလာျပီး 
ကမၻာ့ဟန္းဆက္ေလာကမွာလည္း ေနရာရလာျပီ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အခု CTIA 2012 မွာလည္း    
Huawei ကုမၸဏီက Hua-

wei Mercury ဆုိတဲ့ 
ေတာက္ေျပာင္တဲ့ 
ကုိယ္ထည္ဒီဇုိင္းရွိတဲ့ 

ဟန္းဆက္ကို ပါဝင္ 
ျပသခဲ့ပါတယ္။

မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစား ၄ လက္မရွိတဲ့ Huawei Mercury ဟာ 
FWVGA   (480x854)    LCD Display ကို   အသံုးျပဳထားပါတယ္။
resolution အေနနဲ႔ကေတာ့ အေကာင္းဆံုးအေနအထား မဟုတ္ေပမယ့္ 
အေရာင္အေသြးေဖာ္ျပမႈက သင္တင့္တဲ့ အေနအထားမွာရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 
OS ကုိေတာ့ Android 2.3 Gingerbread အသံုးျပဳထားျပီး ၄င္းရဲ႕  3D ef-
fect ေတြကို ပိုမို ရုပ္လံုးေပၚဖို႕အတြက္ single-core 1.4 GHz processor ကုိ 
အသံုးျပဳထားပါတယ္။ Huawei Mercury မွာလည္း camera ကုိ အထူးျပဳထားကာ 
8 mega pixel ရွိ camera ႏွင့္ VGA front-facing camera ကို ထည့္သြင္း 
ေပးထားပါတယ္။ Battery အေနနဲ႔ကေတာ့ 1,900 mAh၊ Bluetooth 2.1 
ႏွင့္ Wi-Fi တို႔ ပါဝင္ကာ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ကေတာ့ ေဒၚလာ ၂၄၉.၉၉ သတ္မွတ္ 
ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Kyocera Rise
CTIA 2012 မွာ နာမည္ေက်ာ္ကုမၸဏီေတြ ပါဝင္ေၾကာ္ျငာခဲ့ျခင္း 

မရွိေပမယ့္ Kyocera ကေတာ့ ၄င္းတုိ႕ရဲ႕ Android  ဖုန္း ဟန္းဆက္ ၂ လံုး 
ကို ျပသသြားပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပမယ့္ Kyocera Rise ကေတာ့ message 
ပို႔ျခင္းကို အားသန္တဲ့သူေတြအဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ဟန္းဆက္ 
တစ္ခုပါပဲ။

ေျပာရရင္ေတာ့      
Kyocra Riseရဲ႕ 
ဒီဇုိင္းမ်ိဳးက 
ထြက္ေပၚခဲ့တာ 
ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 
Plasticနဲ႔ 
ျပဳလုပ္ထားတဲ့ 
ကုိယ္ထည္က ဖုန္းကို 
ေပါ့ပါးေစျပီး ကုမၸဏီကလည္း ေစ်းႏႈန္း 
သက္သာမႈကို အေလးေပးထားပံုပါပဲ။ Rise ရဲ႕ အဓိက အားသာခ်က္ကေတာ့ 
၄င္းအတြင္း ပါဝင္တဲ့ QWERTY keyboard ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ 
အရြယ္အစား ၃.၅ လက္မရွိတဲ့ Rise ဟာ HVGA (320x480) IPS LCD 
display ကို အသံုးျပဳထားျပီး Processor ကိုေတာ့ single-core 1GHz Qual-
comm ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ Messaging ကိုသာ အသားေပးထားတဲ့ 
Kyocera Rise အတြင္း Android 4.0 (ICS) ကို အသံုးျပဳထားျပီး ေစ်းႏႈန္း 
သတ္မွတ္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

Kyocera Hydro
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ လူတိုင္းနီးပါးက ဟန္းဆက္ 
အျမင့္ေတြကိုပဲ စိတ္ဝင္စားေနခ်ိန္မွာ Kyocera 

ကေတာ့ ေစ်းႏႈန္းသက္ သက္သာသာနဲ႕ 
ဟန္းဆက္ေလာကကို ေဖာက္ထြက္ဖုိ႔ 

ၾကိဳးစားလာေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ 
CTIA 2012 မွာ ထူးထူး ျခားျခား 

ျပသသြားတဲ့ Kyocera Hydro က 
ေရစိုခံ ဟန္းဆက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ 

ဟန္းဆက္ ခ်စ္သူမ်ား 
စိတ္ဝင္စားၾကလိမ့္မယ္ 
ထင္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းသက္သာတဲ့ 
ဟန္းဆက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ 

ကိုယ္ထည္ကို Plastic နဲ႔ပဲ ျပဳလုပ္ထားျပီး Batery ထည့္ရတဲ့ ေနရာကုိေတာ့ 
ေရမဝင္ေစရန္ lock ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဖုန္းရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းက 
အားသြင္းတဲ့ေနရာကိုလည္း ဇကာေပါက္ ပံုသ႑န္ျပဳလုပ္ထားၿပီး Head-
phone အေပါက္ကုိေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဖြင့္ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစားဟာ ၃.၅ လက္မရိွျပီး IPS LCD display ကို 
အသုံးျပဳကာ resolution အေနနဲ႕ကေတာ့ 320 x 480 ရွိပါတယ္။ OS ကုိေတာ့ 
Android 4.0 (ICS)၊ ႏွင့္ memory 512 MB ရွိကာ camera ကေတာ့ 3.2 
mega pixel ရွိပါတယ္။ ကုမၸဏီကေတာ့ Hydro ျဖစ္ၿပီး ျဖန္႔ခ်ိမယ့္ရက္ႏွင့္ 
ေစ်းႏႈန္းကို ေၾကာ္ျငာျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

LG Connect 4G 
မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား ၄ လက္မ 

ရွိတဲ့ LG Connect 4G ဟာ Plastic 
ကုိယ္ထည္ကို အသံုးျပဳထားေပမယ့္ 
အေလးခ်ိန္ စီးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
resolution ကေတာ့ 480 x 800 ရွိမွာ 
ျဖစ္ျပီး အလင္းေရာင္ ေတာက္ပမႈက အံ့မခန္း 
စြမး္ရည္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Processor 
အေနနဲ႔ကေတာ့ dual-core 1.2 GHz ကို 
အသံုးျပဳထားျပီး Camera ကိုေတာ့ LED 
flash ပါဝင္ၿပီး 5 mega pixel ရွိ cameraကုိ 
အသံုးျပဳထားပါတယ္။

OS ကိုေတာ့ Android 2.3 (Ginger-
bread) ကုိ အသံုးျပဳေပးထားကာ Video 
record ကိုလည္း 720p အထိ ရရွိေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ 

ေဒၚလာ ၂၄၉.၉၉ ျဖစ္ပါတယ္။

Brand Specs Price (Kyat)

Nokia C5 3.15 MP / v9.3 /2.2” 125,000

Nokia C508 2 MP /Firmware/ 3.5” 110,000

Nokia X2 5 MP / / 2.2” 95,000

Sony Xperia S 12 MP / 2.3 / 4.3” 460,000

Sony Xperia Neo 8 MP / 2.3.4 / 3.7” 230,000

Sony Xperia W8 3.15 MP / 2.1 / 3” 120,000

Samsung Galaxy Fit 5 MP / 2.2 / 3.3” 145,000

Samsung Galaxy Mini 3.15MP / 2.2 / 3.14” 120,000

Samsung Galaxy Corby II 2 MP / / 3.2” 90,000

HUAWEI  S8520 3.5 MP / 2.2 / 3.5” 175,000

HUAWEI  C8800 5 MP / 2.3.4 / 3.0” 170,000

HUAWEI  5735 1.8 MP /Firmware/ 3.5” 60,000

ZTE CR750 3.5 MP / 2.1/ 3.2” 230,000

ZTE F710 1.3 MP /Firmware/ 2.5” 120,000

ZTE F700 1.5 MP /Firmware/ 2.5” 100,000

HTC Sensation XE 8 MP / 2.3.4 / 4.3” 455,000

HTC Wildfire S 5 MP / 2.3 / 3.2” 197,000

HTC EVO 3D 5 MP / 2.3 / 4.3” 350,000

Apple iPhone 4s (16GB) 8 MP /  5.1 / 3.5” 575,000

Apple iPhone 4s (32GB) 8 MP /  5.1 / 3.5” 675,000

Apple iPhone 4s (64GB) 8 MP /  5.1 / 3.5” 765,000

ARAINDAMAR : 09-5011565, Golden Dragon : 09-5505688, 
လူႀကီးမင္း: 01- 388-739

ZTE Nova 4.0 V8000
ဖုန္းကုိယ္ထည္ တစ္ခုလံုးကို Plastic ျဖင့္သာ 

ျပဳလုပ္ထားတယ္လုိ႔ ဆုိထားတဲ့ ZTE Nova 
4.0 V8000 ဟာ အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးျပီး 
ရိုးရွင္းတဲ့ ဒီဇုိင္းရွိပါတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ 
အရြယ္အစားဟာ ၄လက္မရွိ 
ျပီး WVGA display 
ကို အသံုးျပဳထားကာ         
Processor ကိုေတာ့ 
1.4 GHz Qualcomm 
တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

ဖုန္းအတြင္း  
OS ကို Android 4.0 (ICS) ထည့္သြင္းေပးထားျပီး 
အသံုးျပဳရ ျမန္ဆန္ေစဖို႔အတြက္ 1GB RAM ႏွင့္ 4GB ROM တို႕ ပါရွိကာ 8 
mega pixel ရွိ auto-focus camera ကုိလည္း ထည့္သြင္းေပးထားတာေၾကာင့္ 
အရည္အေသြးျမင့္ ဖုန္းတစ္လုံးလို႔ ဆိုရမွာပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ကုမၸဏီဟာ 
ZTE Nova 4.0 V 8000 ကို ေရာင္းေစ်း ေဒၚလာ ၃၀၀ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ZTE Nova 3.5
တရုတ္ဟန္းဆက္ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ ZTE ဟာ ယခုအခ်ိန္မွာ ကမၻာ့ဟန္းဆက္ 

ေစ်းကြက္ထဲကုိ ေစ်းႏႈန္းနည္းပါးတဲ့ ဟန္းဆက္ေတြ တင္သြင္းလာျခင္းျဖင့္ ေနရာရယူဖုိ႔ 
ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ZTE Nova 4.0 ႏွင့္မတူတဲ့ အခ်က္က 
ZTE Nova 3.5  ဟာ ေစ်းႏႈန္းနည္းပါးျခင္းကုိ အဓိက အားထားထားတဲ့ အတြက္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ အနည္းငယ္နိမ့္ပါးတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။

ကိုယ္ထည္ကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာတဲ့ Plastic ကိုပဲ အသံုးျပဳထားပါတယ္။ 
မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစားကေတာ့ ၃.၅ လက္မရွိျပီး HVGA LCD display ကို 
အသံုးျပဳထားပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းနည္းပါးတဲ့ ဟန္းဆက္လုိ႔ ဆုိထားတဲ့အတုိင္းပဲ၊ 
Processor ကိုလည္း single-core 800 MHz Qualcomm ကို အသံုျပဳထားျပီး 
OS ကုိေတာ့ Android 2.3 (Gingerbread) ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ လက္ရွိ 
အခ်ိန္မွာေတာ့ ကုမၸဏီမွ ZTE Nova 
3.5 ကုိ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ထားျခင္း 
မရွိေပမယ့္လည္း အေမရိကားႏွင့္ 
ဥေရာပ ဟန္းဆက္ ေစ်းကြက္ကို 
ထုိးေဖာက္သြားမွာျဖစ္တဲ့ 
အေၾကာင္းကိုေတာ့ 
ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။

မိုဘိုင္းဖုန္းေတြကို ျမန္မာျပည္မွာ မိတ္ဆက္လာခဲ႔တာ ဆယ္စုႏွစ္ 
တစ္စုစာေတာင္ ေက်ာ္ခဲ့ပါျပီ၊ ဒီအထဲမွာ CDMA နည္းပညာဟာ တစ္ခု 
အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဟန္းဖုန္းလို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ GSM/CDMA တစ္ခုခု 
ျဖစ္မယ္ဆုိတာ ေျပာစရာမလိုေတာ႔ပါဘူး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ CDMA ကုိ အေစာဆံုး 
မိတ္ဆက္ခဲ႔တဲ႔ တုိင္းျပည္ေတြထဲမွာ ပါပါတယ္၊ CDMA နက္ဝပ္ဟာ တစ္ျပည္လုံး 
ျဖန္႔က်က္လာျပီး CDMA450, CDMA800, W-CDMA စတဲ႔ နည္းပညာေတြလည္း 
သုံးစြဲသူေတြအၾကားမွာ ေရပန္းစားလာပါတယ္။

CDMA ရဲ႕ အရွည္ကေတာ႕ Code Divi-
sion Multiplexing Access ပါ၊ Multiplexing 
လုပ္တယ္ဆိုတာကေတာ႔ Communication me-
dia တစ္ခုထဲေပၚမွာ Data Channel အမ်ားအျပားကုိ 
shareလုပ္ျခင္း၊ ေပါင္းထည့္ျခင္းကုိ ဆုိလုိတာပါ၊ Ra-
dio Communication မွာ ဆက္္သြယ္မႈ လုပ္မယ္ဆုိရင္ 
အရင္ဆုံး frequency band တစ္ခုနဲ႕ Technology 
တစ္ခုုေတာ့ ရွိရပါတယ္၊ system တစ္ခုရဲ႕  perfor-
mance ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းသလဲဆိုတာ ဒီ band ကို 
multiple users ေတြမွ်ေဝသုံးစြဲတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္ေလာက္ 
efficient ျဖစ္ေအာင္ သုံးႏိုင္လဲဆိုတဲ႔ နည္းပညာေပၚ 
မူတည္ပါတယ္၊ ဒီလုိ Frequency band တစ္ခုထဲကို user 
အမ်ားၾကီးသုံးစြဲႏုိိင္ေအာင္ လုပ္ေပးတာကို Multiplexing 
လုပ္တယ္လို႔ ေခၚပါတယ္၊ မွ်ေဝသုံးစြဲႏုိိင္ေအာင္ လုပ္ေပးတာက 
Multiple Access လုိ႔ သံုးႏႈံးပါတယ္၊ ဥပမာ 40MHz ေရဒီယုိ band-
width မွာ သုံးစြဲသူ ၁၀၀ မွ်ေဝသုံးစြဲႏိုင္တာထက္ ၂၀၀ သုံးႏိုင္တဲ့ 
နည္းပညာက ပိုျပီးအားသာပါတယ္၊ CDMA ကေတာ႔ Code Divi-
sion ဆိုတဲ႔အတိုင္း သံုးစြဲသူအမ်ားစုဟာ တူညီတဲ႔ frequency bandwidth 
တစ္ခုကို မတူညီတဲ႔ coding ေတြသုံးျပီး မွ်ေဝသုံးစြဲႏိုင္ၾကပါတယ္၊ သုံးစြဲသူရဲ႕ 
ဖုန္းနဲ႔ ေရဒီယိုစေတရွင္ (Base Station)တို႔ ဆက္သြယ္ရာမွာ ဒီနည္းပညာကုိ 
သံုးတ႔ဲဖုန္းေတြကို CDMA ဖုန္းလုိ႔ လြယ္လြယ္ပဲ သံုးႏႈံးေခၚေဝါၾကပါတယ္။ CDMA 
နည္းပညာကုိ hand phone ေတြမွာတင္ သံုးစြဲတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ Satellite, GPS 
စတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးစံနစ္ေတြတင္မက စစ္သုံး ဆက္သြယ္ေရးစံနစ္ေတြမွာပါ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ သုံးစြဲေနတဲ့ CDMA ဖုန္းအေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်င္း 
တင္ျပၿပီးသြားတဲ့အခါ GSM ဘက္ကိုလည္း ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

လက္ရိွသုံးေနၾကတ႔ဲ GSM ဖုန္းေတြဟာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုေက်ာ္ေလာက္ 

ရွိေနျပီျဖစ္တဲ့ နည္းပညာတစ္ခုပါ၊ တည္ျငိမ္မႈနဲ႔ အဆင္ေျပမႈရႏိုင္မယ့္ ဆားဗစ္ 
စတာေတြမွာ ေျပာစရာမလိုေအာင္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္၊ တစ္ကမၻာလံုးမွာလည္း 
အသုံးအမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ 
ထြက္ေပၚလာတဲ့ သတင္းတစ္ခုက အေကာင္းၾကီး မဟုတ္လွပါဖူး။ Wireless com-
munication နည္းပညာေတြမွာ လံုျခဳံေရးဆုိတာ အေတာ္အေရးၾကီးလွသလုိ Devel-

oper, Service Provider ေတြအတြက္လည္း ေခါင္းခဲစရာတစ္ခုပါ၊ 
Wireless ဆိုတဲ့အတိုင္း ေလထဲကိုထုတ္လႊင္႔လိုက္တဲ႔ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာ ဒီဆက္သြယ္ေရး 

နက္ဝပ္ေပၚမွာရိွတဲ့ သုံးစြဲသူတိုင္းက တစ္နည္းနည္းနဲ႔ 
ရယူႏိုင္၊ ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင္႔ GSM communication မွာ 
တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေျပာဆိုတဲ့အသံ၊ ပို႔တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ 
စတာေတြကို ကာကြယ္ဖို႕ A5/1 ဆိုတဲ႔ Encryption နည္းပညာတစ္ခုကို 
သုံးပါတယ္၊ Encryptionဆုိတာကေတာ့ ေပးပို႔တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို 
ၾကားျဖတ္ယူလို႔ မရႏိုင္ေအာင္ လ်ိဳ႕ဝွက္ကုတ္ဒ္နံပါတ္ တစ္ခုနဲ႔ ေျပာင္းလဲလုိက္တာပါပဲ၊ 
ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူလို႔ရခဲ႔ရင္ေတာင္ မူရင္းအခ်က္အလက္ကိုရေအာင္ ျပန္ေျပာင္းဖို႔ 
မလြယ္ကူပါဘူး၊ မူရင္း လ်ိဳ႕ဝွက္ကုတ္ဒ္ နံပါတ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲတဲ႔နည္းပညာကို 
သိမွ ရႏိုင္တာပါ၊ ဒီ Encryption method နဲ႔ KEY ကို Developer/Service 
Providerေတြက ထိန္းခ်ဴပ္ထားပါတယ္၊ ရုပ္ရွင္ေတြထဲမွာ Cell ဖုန္းေျပာဆုိမႈေတြကုိ 
ၾကားျဖတ္နားေထာင္တာ ေတြ႔ဖူးၾကမွာပါ၊ ဒီလုိလုပ္ဖို႔ဆုိရင္ ကုန္က်စရိတ္ေရာ 

အရြယ္အစားေရာ ေတာ္ေတာ္ၾကီးတဲ႔ (Military Grade) စက္ပစၥည္းေတြနဲ႔မွ 
ရႏိုင္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေျပာရရင္ GSM Base station တစ္ခုစာေလာက္ 
စက္ပစၥည္းေတြ လိုပါတယ္။ 

2009, December မွာ ဂ်ာမန္ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာ Karsten Nohl ရဲ႕ 
A5/1 security research အဖြဲ႕ကေန A/51 ကုိ crack လုပ္တဲ႔ Method, Pro-
gram, Algorithm , အားလံုးကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ႔ပါတယ္၊ အရင္ကထက္စာရင္ 

လိုအပ္တာက FPGA (Field Programmable Grid Array) de-
vices, ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးနဲ႔ ေဆာ႔ဖ္ဝဲတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။  

အရင္လို ဗင္ကားတစ္စီးစာေလာက္ စက္ပစၥည္းေတြ 
မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ Black Hat, CHAOS စတဲ႔ 
ကြန္ပ်ဴတာကြန္ဖရင္႔ေတြမွာ ေဖာ္ထုတ္ျပသျပီးေနာက္မွာ 

GSMA ဟာ service provider ေတြကုိ လုိအပ္တဲ႔ security 
key ေတြကို ကန္႔သတ္ဖို႔နဲ႔ ပိုျပီးလုံျခဳံတဲ႔ A5/3 encryp-

tion ကို သုံးဖို႔ ေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္၊ A5/3 ဟာ 3G အတြက္ 
ရည္ရြယ္တဲ့ နည္းပညာျဖစ္ျပီး 128bits key ကုိသုံးျပီး A5/1 

ဟာ 64bits ကုိ သုံးပါတယ္၊ Encryption သေဘာတရားအရ key 
length ပုိရွည္ရင္ ပိုျပီး လံုျခဳံပါတယ္၊ ထုတ္ေဖာ္တဲ့အခါမွာလည္း 

ပိုျပီး အခ်ိန္ယူရပါတယ္၊ ျပႆနာက ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ ရွိေနတဲ႔ GSM 
network ေတြဟာ လိုအပ္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈကို လြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္လုိ႔ 

မရႏိုင္ပါဘူး၊ တခ်ိဳ႕စနစ္ေတြဟာ A5/3 ကို support မေပးႏိုင္သလို 
hardware encryption ေတြရဲ႕ သေဘာသဘာဝဟာ လြယ္လြယ္ကူကူေ

ျပာင္းလို႔မရပါဘုူး၊ Researcher ေတြက A5/3 ဟာလဲ ထိုးေဖာက္ခံရဖို႕ 
အခ်ိန္မၾကာေလာက္ဘူးလို႔ ခန္႕မွန္းၾကပါတယ္၊ မၾကာလွပါဘူး Israel’s 

Weizmann Institute of Science က researcher ေတြကေန A5/3 ကို 
ႏွစ္နာရီအတြင္း crack လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း 2010 ႏွစ္စပိုင္းမွာ ျပသခဲ့ျပန္ပါတယ္။ 
GSM community တစ္ခုလုံးကေတာ႔ အကာအကြယ္မဲ့သြားပါျပီ၊ ဘယ္သူမွ 
ကိုယ့္ဖုန္းလိုင္းကို ၾကားျဖတ္နားေထာင္မွာ သေဘာမက်ပါဘူး၊ Reviewer 
ေတြကေတာ့ အခိုက္အတန္႔ စိုးရိမ္စရာ မလုိေသးေၾကာင္း ေျပာဆုိေနၾကပါတယ္၊ 
အေရးၾကီး ဖုန္းဆက္သြယ္မႈမ်ားအတြက္ သံသယရွိရင္ user level encryption, 
ဒါမွမဟုတ္ CDMA ဖုန္းကိုသာ သုံးစြဲဖို႔ အၾကံေပးထားပါတယ္၊ ဒါကလဲ GSM 
vs CDMA ျပိဳင္ပြဲမွာ CDMA အတြက္ တစ္ကြက္ ေၾကာစရာ ျဖစ္လာေလမလား 
ယူဆၾကပါတယ္၊ GSMA, Developer, Network Supplier, Industries 
ေတြအတြက္ ေခါင္းခဲစရာျဖစ္ေနသလို ဘာေတြ ဆက္လုပ္ၾကဦးမလဲဆိုတာ 
ေစာင့္ၾကည္႔ရပါဦးမယ္။
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PRICE GUIDE

iPhone 4 
တြင္ တပ္ဆင္ 
အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ 

Bluetooth Keyboard 
ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ Key-

board ႏွင့္အတူ iPhone 4 Cover 
တြဲလ်က္ ပါ၀င္ၿပီး Keyboardကို အသံုးမျပဳလိုသည့္အခါ  Cover ေနာက္သို႔ 
Slide လုပ္ကာ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Ultra-thin Slide-Out 
ျဖစ္သည့္အတြက္ ပါးလႊာေသာ ဒီဇိုင္းႏွင့္ Bluetooth Keyboard ကို Slide 
လုပ္ကာ အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၄င္း Wireless Bluetooth  Keyboard အား ဘတ္ထရီ အားသြင္းရန္ 
USB Cable တစ္ေခ်ာင္း ထည့္သြင္း ေပးထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္း 
က်ပ္ ၄၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ ကုိဘီႏိုး (Sony Game)၊ အမွတ္ (၂၅၉)၊ ဘားလမ္း 
(အထက္ဘေလာက္)၊ ဖုန္း-၂၅၆-၄၁၇ တြင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၀ယ္ယူ 
ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Jugate အမ်ဳိးအစား 
နည္းပညာျမင့္ Camera Phone 
ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Smart Phone 
အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး Optical 
zoom 10x ႏွင့္ 12.1 Megapixels
ရွိသည့္ ကင္မရာကို တပ္ဆင္ 

ေပးထားသည့္အတြက္ အဆုိပါဖုန္းကို အရည္အေသြးမီ ဓာတ္ပံုမ်ားရိုက္ကူးေစႏိုင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္း သိသာေစပါတယ္။ GSM ကြန္ရက္အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး 
အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ Memory ကုိ တုိးျမွင့္အသုံးျပဳႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

Extra Battery အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ဖုန္းကာဗာတစ္ခု ပါ၀င္သည့္အတြက္ 
ဘတ္ထရီစြမ္းအားသံုးစြဲမႈမ်ားသည့္ ဂိမ္းမ်ားကို ကစားခ်င္သူမ်ားအတြက္ 
အဆင္ေျပေစပါတယ္။ ဖုန္း၏ေရွ့တြင္လည္း  ကင္မရာတစ္လံုး တပ္ဆင္ 
ေပးထားၿပီး MP3, MP4 မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ဟန္းဆက္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။ 
လွပဆန္းျပားတဲ့ ဒီဇိုင္းပံုစံရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ က်ပ္ ၃၅,၀၀၀ ျဖင့္ Matrix 
Computer ဖုန္း ၀၁-၂၄၅-၅၈၀၊ ၀၂-၆၈-၁၈၂ သို႔ စံုစမ္း၀ယ္ယူ ႏိုင္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါတယ္။

Pinnacle brand ၏ PCTV Broadway 2T သည္ iPhone, iPod, iPad 
ကဲ့သို႕ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ Digital ရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို Wireless စနစ္ျဖင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တိုက္ရုိက္ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ေပးတဲ့ အရြယ္အစား ေသးငယ္ေသာ 
ပစၥည္းေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္သံလုိင္းေတြကုိ သင့္အိမ္ရဲ႕ Wi-Fi network ကေန 
တိုက္ရုိက္ၾကည့္ရႈနိုင္သလို သင္ အျပင္ေရာက္ေနတဲ့အခါမွာလည္း internet မွ 
တဆင့္ ၾကည့္ရႈခံစားနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မည္သည့္ Application မွ Download ဆြဲရန္မလိုအပ္ဘဲ Apple 
ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ Safari browser မွတဆင့္ ရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို 
တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Safari ကုိ ဖြင့္ၿပီး Broadway ၏ internet 
လိပ္စာကို ရိုက္လိုက္ရံုျဖင့္ TV ရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို လြယ္ကူစြာပဲ တိုက္ရိုက္ 
ၾကည့္ရႈနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Apple mobile device မ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ဖို႔အတြက္ iOS 3 အထက္ႏွင့္ 
Safari browser တို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္ 
၂၅၀,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး၊ MUC compuer အေရာင္းဆိုင္၊ ဖုန္း - ၀၁-၃၈၅-၉၇၈ သို႔ 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္း  ၀ယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။   

iPhone 4 eJY cdswfquf oHk;Edkifr,fh Wireless 
Bluetooth Keyboard
By MTT

wefzdk;enf; Jugate Camera Phone
By MTT

iPhone rsm;wGif Wireless jzifh ½kyfoHzrf;,lEdkifrnfh 

PCTV Broadway T2T xGuf&Sd

By MTT
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CAMERA 
Compact Camera                  Kyat

Sony W650 169,000

Sony W630 149,000

Sony S5000              99,000

USD

Canon Power Shot SX40 580

Canon IXQS 240HS 402

Canon IXQS 500HS 440

Professional Camera Kyat

Sony NEX-5N         809,000

Sony NEX-C3/K 669,000           

Sony SLDA-77           1,950,000

Sony DSLR A-900 2,790,000

USD

Canon EOS 5D mark II Lens 24-105 5500

Canon EOS 5D mark III 4300

Sony: 09-73205043, Canon: 01-546-006

Canon 5D Mark III သည္ full-frame DSLR သုံးႏိုင္တဲ့ Professional Camera အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ DSLR ကင္မရာထဲမွာေတာ့ 
စြမ္းအင္အျမင့္ဆုံး ကင္မရာလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ Mark III မွာ အဓိက တုိးျမွင့္ထားတဲ့ Feature ကေတာ့ Mark II မွာ သုံးႏိုင္တဲ့ 21 Megapixels 
ကေန အခု 22.3 Megapixels အထိ တိုးျမွင့္ထားပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ISO အေနနဲ႔ 100x25600 အထိရရွိႏိုင္ၿပီး frame rate အေနနဲ႔ 
60p, 50p, 30p, 25p နဲ႔ 24p ရရွိႏိုင္တဲ့ Full HD Video ကိုလည္း ရိုက္ကူးႏိုင္ပါတယ္။ ၃.၂ လက္မနဲ႔ 1040k resolution 
ရွိတဲ့ Screen ကေန လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံးကုိ Display လုပ္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး Feature 
အသစ္အေနနဲ႔ three-frame HDR mode တစ္ခုပါ၀င္ၿပီး Videoမ်ား ရိုက္ကူးတဲ့အခါ အသံ 

တိုက္ရိုက္ဖမ္းယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ Head-
phone Jack ေပါက္တစ္ခုလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ 

Compact Flash နဲ႔ SD card 
ထည့္သံုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ memory 
card slot ႏွစ္ခုပါ၀င္ျခင္းကေတာ့ 

Mark II ထက္ အားသာတဲ့ 
အခ်က္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Mark III မွာပါ၀င္တဲ့ New Sensor နဲ႔ Image Processor တို႔က 
ဘတ္ထရီအားအသုံးျပဳမႈ နည္းတဲ့အတြက္ အားတစ္ခါသြင္းရံုျဖင့္ ၾကာရွည္စြာ 
အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Mark III မွာ အဓိက Upgrade ျပဳလုပ္ထားတဲ့ 
အခ်က္သံုးခ်က္ရွိပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး 
ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့ images မ်ားကို ရိုက္ကူးႏိုင္ဖို႔အတြက္ Camera 
Sensorကို 22.3 Megapixels အထိ နည္းပညာ တိုးျမွင့္ထားပါတယ္။ 
အထူးသျဖင့္ ဧည့္ခန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ပါတီပြဲကဲ့သို႔ေသာ 
အလင္းေရာင္အားနည္းသည့္ ေနရာမ်ဳိးတြင္ အလင္းအေမွာင္ 
ခ်ိန္ညိွေပးရန္မလုိအပ္ပဲ  ရိုက္ကူးႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ 
အေနနဲ႔ ဓါတ္ပံုမ်ားရုိက္ကူးတဲ့အခါ တိက်တဲ့ Focus ကုိ ခ်ိန္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ 61 
focus points ပါရွိပါတယ္။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ဗီြဒီယုိရိုက္ကူးေရးမွာ 
နည္းပညာတုိးျမွင့္ထားျခင္းပါပဲ။ အဆုိပါအခ်က္မ်ားကေတာ့ Mark II ထက္ 
အားသာတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Canon 5D Mark III ဟာ full HD ေပးတဲ့အတြက္ ဗီြဒီယုိေကာင္းမ်ားစြာကု္ိ 
ရိုက္ကူးႏိုင္ပါတယ္။ ထပ္တိုးထားတဲ့ Feature အသစ္ေတြကလည္း 
ဘတ္ထရီစားသက္သာတဲ့အတြက္ ၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ရန္ကုန္ေစ်းကြက္ထဲကို နည္းပညာအသစ္နဲ႔ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ Canon 5D Mark III ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
ကင္မရာေလးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ Photo Studio မ်ား၊ Camera man မ်ားသည္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တဲ့ 5D Mark II ကို ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာ စြဲစြဲျမဲျမဲအသံုးျပဳၾကၿပီး 5D Mark II ထက္ 
နည္းပညာသာလြန္သည့္ Canon ကင္မရာ အသစ္မ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 

ယခုအသစ္ထြက္ရွ္ိလာေသာ 5D Mark III သည္ Professional Camera အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ 

ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Mark II မွာေတာ့ သူရဲ႕  အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ရိုက္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ 
Image Sensor ေတြေၾကာင့္ အျခားေသာကင္မရာမ်ားထက္ ပိုၿပီး လွပေသသပ္တဲ့ ပံုေတြကုိ ရိုက္ကူးေပးႏိုင္ပါတယ္။ 
ထိုကဲ့သုိ႕ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ 5D Mark II ကုိ နည္းပညာတုိးျမွင့္၍ 5D Mark III အား 
ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ပိုမိုၾကည္လင္ရွင္းလင္းတဲ့ ပံုရိပ္မ်ားကို ဖမ္းယူႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 

ျပည္တြင္း Canon Show Room တြင္ Body တစ္ခုတည္းသာပါတဲ့ Canon 5D Mark III ကုိ USD 4,300 
ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 24-105mm ရွိ Camera Lens ပါ၀င္တဲ့ Mark III ကို USD 5,500 ျဖင့္လည္းေကာင္း 
၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ စံုစမ္းလုိပါက Canon Show Room ဖုန္း- ၀၁-၂၄၃-၀၃၆၊ ၀၁-၂၀၂-၀၉၂ 
သို႔ စံုစမ္း၀ယ္ယူနိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

topfxGuf&Sdvmaom Canon 5D Mark III 

iPhone, iPad eJU csdwfquf toHk;jyKEdkifwJh  Brother 6-in-1 Printer

By NLA

Main Features 

Logitech G35 Headphone

By NLA

SamSung 32” LCD TV

By NLA

အားသာခ်က္

သံုးသပ္ခ်က္

ဝယ္ယူႏုိင္သည္

နာမည္ေက်ာ္ Brand ျဖစ္တဲ့ logitech မွထုတ္လုပ္တဲ့  G35 Headphone 
ျဖစ္ပါတယ္။ 7.1 Surround Sound ျဖစ္ၿပီး Mic ပါ၀င္တာေၾကာင့္ ၾကည္လင္ျပတ္သားၿပီး 
က်ယ္ေလာင္တဲ့ အသံထြက္ကို ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ Noise canceling mi-
crophone ျဖစ္တာမုိ႔ မည္သည့္ျပင္ပ ဆူညံသံမ်ိဳးေတြ Headphone ထဲကို 
၀င္ေရာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ Volume control, Mic mute တုိ႔အား အဆုိပါ Head-
phone အတြင္းမွာ adjust လုပ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ အလံုးစံု အဆင္ေျပေစမွာျဖစ္ၿပီး 
Gamer မ်ား အၾကိဳက္လည္း ျဖစ္မွာပါ။ မည္သည့္ Desktop, Laptop, MacBook 
ႏွင့္မဆိုတြဲဖက္အသံုးျပဳနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းက်ပ္ 150,000 ၀န္းက်င္ၿဖင့္ 
ကိုဘီနိုး (Sony Game) အမွတ္ 259၊ ဘားလမ္း (အထက္ဘေလာက္)၊ ဖုန္း-01-
256-417 သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

Print ထုတ္ျခင္း၊ Copy ကူးျခင္း၊ Color Scan ဖတ္ျခင္းအျပင္ Fax Direct Print ႏွင့္ PC Fax ပါထုတ္ႏိုင္တဲ့ MFC-9840CDW ေမာ္ဒယ္နံပါတ္နဲ႔ 6-in-1 Brother Printer 
ျဖစ္ပါတယ္။ Auto Duplex function ပါ၀င္တဲ့အတြက္ စက္မွ အလိုအေလ်ာက္ ေက်ာကပ္မိတၳဴကူးေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။ 
ထို႔ျပင္ USB Port ပါ၀င္တဲ့အတြက္ မိမိ၏ Memory Stick နဲ႔ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္ပါေသးတယ္။ အဆိုပါ Printer ကို iPhone, iPad မ်ားႏွင့္ Wireless ခ်ိတ္ဆက္ကာ 
Air Print ထုတ္ယူနိုင္တဲ့အတြက္ Apple အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ပို၍အဆင္ေျပေစပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ က်ပ္ ၁,၆၃၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး Brother Product မ်ားကို 
တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ီလ်က္ရွိေသာ Alliance Stars Co., Ltd. ဖုန္း ၀၁-၃၇၉-၀၀၁ သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Electronic ပစၥည္းမ်ားကုိ အရည္အေသြးအျမင့္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ အၿမဲမျပတ္တီထြင္ၿပီး 
ကမာၻတစ္၀ွမ္းသို႔ ျဖန္ခ်ီလ်က္ရိွေသာ Samsung မွ ၃၂ လက္မရွိတဲ့ LCD TV တစ္လံုးကို 
ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အဆိုပါ TV တြင္ အျခား Electronic ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ HDMI Port၊ ရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ 
DVB Tuner၊ ပံုရိပ္၀ါးျခင္းႏွင့္ အစက္အေပ်ာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္တဲ့ Digi-
tal Noise Filter မ်ားပါ၀င္ၿပီး USB ႏွင့္ အျခားကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ားႏွင့္လည္း 
ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Audio ပိုင္းအေနနဲ႔ Speaker ႏွစ္လံုးကိုလည္း 
တပ္ဆင္ေပးထားတဲ့အတြက္ ျမင့္မားတဲ့ အသံအရည္အေသြးကုိ ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
၄င္း ၃၂ လက္မ Samsung LCD TV အား ၀ယ္ယူလိုပါက ေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၃၀၂,၀၀၀ 
၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး Samsung Showroom ဖုန္း ၀၁-၂၄၉-၅၈၇၊ ၀၁-၃၈၄-၁၅၃ သို႔ 
ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

Samsung အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ႏွစ္သက္သူမ်ား ႀကိဳက္နွစ္သက္ၾကမည့္ 
Digital TV အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ 40’’ မ်က္နွာျပင္အက်ယ္ရွိၿပီး LCD Screen 
တြင္ LED edge-lights ပါ၀င္ပါတယ္။  Full HD ကို ခံစားနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး HD 
1,080p resolution ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့ ရုပ္ထြက္ကို 
စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ PC သုိ႔မဟုတ္ Mobile Device မွ Wireless 
နည္းပညာျဖင့္ Video, Music ႏွင့္ Photo စသည္တုိ႔ကုိ Share ေပးနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ 
Samsung Digital TV ျဖင့္ တုိက္ရိုက္ၾကည့္ရႈနားဆင္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Digital 
Camera, USB Flash Drive ႏွင့္ External HDD ကဲ့သုိ႔ေသာ Removable 
drive တို႔မွ သီခ်င္း၊ ရုပ္ရွင္ စသည္တို႔ကို ၾကည့္ရႈနိုင္ရံုသာမက Save ႏွင့္ 
Delete မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ HDMI Port ပါ၀င္ျခင္းက 
အျခားေသာ Audio ႏွင့္ Video sources မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ Samsung Digital TV ရဲ႕  အားသာခ်က္တစ္ခုကေတာ့ Digital Noise Filter ပါ၀င္ျခင္းပါပဲ။
Digital Noise Filter က   မလိုအပ္သည္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး    ရုပ္ထြက္ကို    ၾကည္လင္ျပတ္သားေစပါတယ္။ 
Oval cone Speaker Type နွစ္လုံး တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ အသံစနစ္ကိုေတာ့ Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, DTS 
2.0 + Digital Out 10W x 2 Sound Output (RMS) ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ Wide Colour Enhancer Plusကို 
ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး ေခ်ာေမြ႕ေသာ ရုပ္ထြက္အရည္အေသြးႏွင့္အတူ 15 degree swivel stand ပါဝင္တဲ့အတြက္ 
HD TV  ကို အေကာင္းဆံုး အေထာက္အပံ့ ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ 

Full HD ကုိ အျပည့္အ၀ ခံစားၾကည့္ရႈနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး 
လွပေသသပ္တဲ့ ဒီဇိုင္းက စြဲေဆာင္မႈ ရွိပါတယ္။ Pre-
set Centre ပါ၀င္တာေၾကာင့္ TV ေရွ႕မွာ လူမရွိလွ်င္ 
အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္ေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ စြမ္းအင္ 
ေခြ်တာရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။ မိမိအိမ္မွာ 
အင္တာနက္လိုင္း တပ္ဆင္ထားပါက  LAN   ႀကိဳး 
တပ္ဆင္ၿပီး  Facebook ကဲ့သုိ႔ Social Website မ်ားကုိ 
အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Skype ကဲ့သုိ႔ေသာ instance 
messenger မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳနိုင္ပါလိမ့္မယ္။   
Wireless Adapter တပ္ဆင္ထားမယ္ဆိုရင္ 
Wirelessကို အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ In-
stance messengerကို အသံုးျပဳနိုင္ျခင္းေၾကာင့္  

communication တြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူေပးပါတယ္။ components မ်ား တပ္ဆင္ပါက 
TV နွစ္လံုးကို  တစ္ၿပိဳင္တည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Digital Tuner  ပါ၀င္တဲ့အတြက္  ရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို  HD 
Quality ျဖင့္ ၾကည့္ရႈနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Dolby Digital sound system ကုိ အသုံးျပဳထားၿပီး မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ 40’’ 
ရွိကာ USB Port 2 ခု ပါ၀င္ပါတယ္။ အေလးခ်ိန္ကေတာ့ stand ပါ၀င္မယ္ဆိုရင္ 16.3 kg ရွိပါတယ္။

MHC-GZR999D Mini Hi-Fi system ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့  ၇ လက္မအရြယ္ LCD Display Screen 
ပါ၀င္ပါတယ္။ 3-DVD/VCD/CD Changer ပါ၀င္ၿပီး MP3 နွင့္ DivX  ျပန္လည္နားဆင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Dolby 
Digital Sound System ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ၾကည္လင္ၿပီး က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံထြက္ကုိ ရရွိေစပါတယ္။ 
USB ႏွင့္ တိုက္ရုိက္ၾကည့္ရႈနိုင္မည့္ (DivX ႏွင့္ MPEG-4) စသည့္ Movie မ်ား တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈနိုင္မွာလည္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားလို႔ ၀ယ္ယူခ်င္သူမ်ားအေနနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းက်ပ္ 570,000 ၀န္းက်င္ျဖင့္ Sony Showroom 
အမွတ္ 118/122, ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း(ေအာက္ဘေလာက္)၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း 01-256-620, 
01-246-513 သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူနိုင္ပါတယ္။

Bass Boost Function ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ Bass သံျမင့္ျမင့္ျဖင့္ နားဆင္လုိသူမ်ား အၾကိဳက္ေတြ႔ေစမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ MHC-GZR777D Mini Hi-Fi system ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ 4600W Power Output ရွိကာ  
3 Disc Changer ပါ၀င္ပါတယ္။ USB ႏွင့္ တုိက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး MP3 Recording ႏွင့္ ျပန္လည္နားဆင္နိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ USB ျဖင့္ DivX ႏွင့္ MPEG-4 ကဲ့သုိ႔ေသာ Movie ဖိုင္မ်ားကုိလည္း ၾကည့္ရႈနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
Karaoke Scoring Function က (1 Mic Inputs/1 Mic Volume ႏွင့္1 Echo) မ်ားကို ခ်ိန္ညွိနိုင္ပါတယ္။ 
၀ယ္ယူခ်င္သူမ်ားအေနနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းက်ပ္ 350,000 ၀န္းက်င္ျဖင့္ Sony Showroom   အမွတ္  118/122, 
ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း (ေအာက္ဘေလာက္)၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမို႕နယ္။ ဖုန္း 01-256-620, 01-246-513သုိ႔ 
ဆက္သြယ္၀ယ္ယူနိုင္ပါတယ္။

Karaoke function ပါ၀င္ေသာ SONY MHC-GZR5D Mini Hi-Fi System ကို အသုံးျပဳထားသည္။ 
Woofer ကဲ့သို႔ေသာ စပီကာ 2 လံုးတပ္ဆင္ထားၿပီး Dolby Digital Sound System ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ 
အသံမ်ားကို ၾကည္လင္စြာၾကားနိုင္မည္ျဖစ္ကာ CD 3 ခ်ပ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ျပင္ USB ျဖင့္ MP3 မ်ားကို နားဆင္နိုင္ၿပီး JPEG ကဲ့သို႔ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း ၾကည့္ရႈနိုင္သည္။ FM/
AM Tuner ပါ၀င္ကာ DTS Decoding မ်ားလည္း ျပဳလုပ္နိုင္သည္။ ေစ်းႏႈန္းက်ပ္ 235,000 ၀န္းက်င္ျဖင့္ 
Sony Showroom အမွတ္ 118/122, ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း(ေအာက္ဘေလာက္)၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။ 
ဖုန္း 01-256-620, 01-246-513သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။

၇ လက္မအရြယ္ Screen တြင္ USB ျဖင့္ တုိက္ရိုက္ၾကည့္ရႈနိုင္မွာျဖစ္ကာ DivX ႏွင့္ MPEG-4 ကဲ့သို႔ေသာ 
Movie ဖိုင္မ်ားကိုလည္း ၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။ Dolby Digital System က ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ  အသံကုိ 
နားဆင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ USB Direct MP3 Recording ႏွင့္ Playback Function ပါ၀င္တာေၾကာင့္ DTS 
Decoding ျပဳလုပ္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 3 DVD/VCD/CD Changer ပါ၀င္ေသာ Music Player ကုိ ေစ်းႏႈန္းက်ပ္ 
420,000 ၀န္းက်င္ျဖင့္ Sony Showroom အမွတ္ 118/122, ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း(ေအာက္ဘေလာက္)၊ 
ဗိုလ္တေထာင္ၿမို႕နယ္။ ဖုန္း 01-256-620, 01-246-513 သို႔ ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါတယ္။

Sony KDL-40Cx520 Samsung 40’’ UA40D 5003XSQ 
PRICE MMK 505,000
DISTRIBUTOR TMW Enterprise Limited (၀၁ ၅၄၆ ၀၀၆)

PRICE MMK 622,000
DISTRIBUTOR Samsung Showroom (၀၁ ၂၅၂ ၉၉၀)

အားသာခ်က္
Full HD ကုိ အျပည့္အ၀ ခံစားနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး LAN ႀကိဳးတပ္ဆင္ပါက အင္တာနက္ အသံုးျပဳနိုင္မည္ 

ျဖစ္သည္။ Skype ကဲ့သို႔ေသာ instance messenger မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အားနည္းခ်က္
Wireless Adapter တပ္ဆင္မွသာ Wireless ကို အသုံးျပဳနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ MRTV4 မွ ထုတ္လြင့္ေသာ 

Free လိုင္းမ်ား ဖမ္းယူၾကည့္ရႈနိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။

ခ်ံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
Full HD ကုိ အျပည့္အ၀ ခံစားနိုင္တဲ့ Sony Digital TV အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္း အသင့္အတင့္ရွိကာ 

လွပေသသပ္တဲ့ ဒီဇိုင္းေၾကာင့္ အသံုးတည့္မည့္ Digital TV အမ်ိဳးအစားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အားသာခ်က္
40’’ အက်ယ္ ရွိေသာေၾကာင့္ Display ႀကီးႀကီးျဖင့္ ၾကည့္ရႈနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ USB Flash Drive ႏွင့္ 

External HDD ကဲ့သို႔ေသာ Removable drive တို႔မွ သီခ်င္း၊ ရုပ္ရွင္စသည္တို႔အား ၾကည့္ရႈနိုင္ရံုသာမက 

Save ႏွင့္ Delete မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္နိုင္္ပါတယ္။

အားနည္းခ်က္
Digital TV မ်ားကဲ့သုိ႔ အင္တာနက္ အသံုးမျပဳနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ Facebook ႏွင့္ Skype တို႔ကဲ့သို႔ online 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳနိုင္ျခင္းမရွိပါ။

ခ်ံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
Samsung ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာကုိ အသံုးျပဳထားတာေၾကာင့္ Full HD ကုိ အျပည့္အ၀ခံစားနိုင္ၿပီး 

Dolby Digital Sound System ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ၾကည္လင္က်ယ္ေလာင္တဲ့ အသံထြက္ကုိ ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

Sony KDL-40Cx520

SONY MHC-GZR777D  

SONY MHC-GZR5D Mini Hi-Fi

SONY MHC-GZR888D Mini Hi-Fi
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CROWN Education ႏွင္႔ JCU Singapore 
ရွိ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ဦးစီး၍ က်င္းပျပဳလုပ္မည္႔ 
MBA ဘြဲ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သိေကာင္း စရာ
မ်ားအေၾကာင္းပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေမလ 
(၁၉) ရက္ (စေနေန႔)၊ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီမွ 
(၁၂း၀၀) နာရီအထိ Summit Parkview Ho-
tel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အနာဂတ္ MBA 
အလားအလာႏွင့္  ၾသစေၾတးလ် MBA ဘြဲ႕မ်ား၏ 
ေက်ာင္းၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္းအား
သာခ်က္မ်ား၊MBAတက္ေရာက္လုိသူမ်ားတြင္ 
ရွိသင္႔ရွိထုိက္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ 
ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရမည္႔ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
IT   ဘြဲ႕ရမ်ား အေနႏွင့္   Master  of  IT
(e-Business) ကုိ MBA ႏွင့္ ပူးတြဲရယူႏိုင္မည္႔ 
အခြင္႔အလမ္းမ်ား၊ (၁၂) လ မွ (၁၆) လ 
အတြင္းရယူႏုိင္မည္႔ Master Programs 
အေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ 

တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ 
iGCSE (၅) ဘာသာတြင္ ‘C’ အဆင့္ 
ရရွိထားသူမ်ားအေနျဖင္႔ ၾသစေၾတးလ် အစုိးရ 
တကၠသိုလ္မွ ခ်ီးျမွင္႔မည္႔ဘြဲ႕ကို (၃) ႏွစ္အတြင္း 
ရယူႏုိင္မည္႔ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား 
အေၾကာင္း၊ မိမိတက္ေရာက္လိုသည္႔ ေမဂ်ာႏွင္႔ 
မိမိစိတ္ပါ၀င္စားေသာ၀ါသနာကိုမသိရိွေသး 
ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ 
အထူးစီမံထားေသာ JCU foundation           

program အေၾကာင္း၊ အဆုိပါ foundation
ၿပီးေျမာက္ပါက စင္ကာပူတြင္(၂)ႏွစ္၊           
ၾသစေၾတးလ်တြင္ (၃) ႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီး    
ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳဘြဲ႕ ရရွိႏုိင္မည္႔ 
အခြင္႔အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ အေသးစိတ္ 
ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  
သိရပါတယ္။ 

JCU တြင္ Business, International
Business,   Business   Management,    
Marketing, Hospitality Management, 
Tourism  Management,     Business &
Environmental Science,    Information
Technology, Psychology       အစရွိေသာ
ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္Bachelor  Degree
မ်ားကို သင္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  James  
Cook  University, Singapore Campus တြင္
TOEFL ႏွင့္ IELTS အမွတ္ မရွိသူမ်ားအတြက္ 
English Language Preparation Program
ကုိ  တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း
သိရိွရပါတယ္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို သိရွိလုိပါက CROWN Education 
ရုံးခ်ဳပ္၊ Summit Parkview Hotel ၊  အခန္း 
(၂၂၈-၂၂၉)၊  ဖုန္းနံပါတ္ - ၂၁၁ ၈၈၈ (လိုင္းခြဲ 
၂၂၈) ၊ ၀၉ ၇၃၀ ၄၀ ၆၈၈ ႏွင့္ ေျမနီကုန္းရံုးခြဲ 
အမွတ္ (၂၇၂)၊ (၄)လႊာ၊ အခန္းအမွတ္ (၄၀၄)၊ 
ျပည္လမ္း၊ ဓနလိႈင္တာ၀ါ (ေျမနီကုန္း KBZ 
Bank အေပၚထပ္) ဖုန္း - ၅၂၇ ၈၃၈ တို႔တြင္ 
ဆက္သြယ္စံုစမ္း စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါတယ္။ 

AVSS  သည္ Australia နိုင္ငံတြင္ 
တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး Australia 
နိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ (၂၇) ခုႏွင့္ TAFE 
အားလံုး၏ တရား၀င္ Agent ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
မိမိတက္လုိသည့္ေက်ာင္းကုိ တုိက္ရိုက္ တက္ 
ေရာက္နိုင္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။ AVSS ရံုးမ်ားသည္ Australia 
နိုင္ငံ၏ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ Sydney, 
Melbourne, Brisbane, Adelaide ႏွင့္ Perth 
တို႔တြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အကူအညီလုိသည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ လြယ္ကူစြာ
ဆက္သြယ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ AVSS                
Myanmar မွ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဘာသာရပ္ 
စတင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းအပ္ေပးျခင္းမွစၿပီး 
Student Visa ေလွ်ာက္ထားေပးျခင္းတုိ႔အျပင္ 

Australia နိုင္ငံတြင္ ေလဆိပ္ႀကိဳ၊ ပို႔ေပးျခင္း၊ 
ေနထိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ 
၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
IELTS ေျဖဆိုမည့္သူမ်ား AVSS တြင္ Reg-
ister ျပဳလုပ္နိုင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ Australia 
တြင္သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားလိုသူမ်ား 
အေနျဖင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား 
သိလိုပါက AVSS Yangon ရံုးခန္း-အမွတ္ 
၂၄ဒီ၊ ပထမထပ္ ဗိုလ္ရာညြန္႔လမ္း၊ 
ေယာမင္းႀကီးရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
ဖုန္း ၀၁-၃၉၃-၃၆၆၊ ၀၉-၅၁၄၇-၂၂၂၊ ၀၉-
၇၃၀၃-၅၅၀၃ ႏွင့္ AVSS Mandalay အမွတ္ 
၂တ ၇၆၅၊ ၆၉လမ္း ၃၁လမ္းႏွင့္ ၃၂လမ္းၾကား၊ 
နယူးစီဗီလုိင္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၂-၇၄၂-၉၁၊ 
၀၉-၉၁၀၂-၀၇၂၅ သုိ႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္သည္။

 ၾသစေၾတးလ် ထိပ္တန္းတကၠသုိလ္ 
ႀကီးမ်ားမွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔မည့္ စီးပြားေရဘာသာ 
ရပ္ဘြဲ႔မ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္္နီယာဘြဲ႔မ်ားကို 
စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ တက္ေရာက္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာ 
အသိအမွတ္ျပဳ ဒီဂရီရယူႏုိင္မည္႔ ပညာေရး 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ PSBA cademy ႏွင္႔ 
CROWN Education တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆) ရက္ေန႔ တြင္ Summit 
Parkview Hotel ၌  ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲ 
က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

၄င္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္    ၾသစေၾတးလ်ရွိ 
University of Newcastle တြင္ အင္ဂ်င္နီယာ 
ဘာသာရပ္မ်ားႏွင္႔ စီးပြားေရးဘာသာရပ္မ်ားကို 
သင္ၾကားပုိ႔ခ်လ်က္ရွိေသာ lecturer မ်ားမွ
ေလ႔လာသင္ယူႏုိင္သည္႔ ဘာသာရပ္မ်ား 
အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြး
တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား 
ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ၿပီးေျမာက္ထားေသာ 
ပညာအရည္အခ်င္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
ၾကည္႔ရႈအကဲျဖတ္ၿပီး၊ PSBသို႔ ေက်ာင္း၀င္ခြင္႔
ရရွိႏုိင္၊ မရရွိႏုိင္တုိ႔ကိုပါ အဆုိပါပြဲေန႔တြင္ 
ဆံုးျဖတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း 
သိရွိရပါတယ္။ အဆုိပါ ပညာေရးပြဲကို 
ေအာက္ပါအတုိင္းက႑ (၃)ခု ခြဲ၍ 
က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

(1) Business Courses Offered by  
University of Newcastle: 10 - 11am

(2) Engineering Courses offer by                       
University of Newcastle: 11 - 12am

(3) ON-THE-SPOT ADMISSION  
SECTION: 12 noon - 1:00 pm

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
ဘြဲ႕ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ 
PSB Academy တြင္ ကမာၻ႕အဆင့္ Top 2% 
၌ ပါ၀င္ေသာ  University of Wollongong,
Australia မွ ေပးအပ္သည္႔ Bachelor of 

Commerce ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ August 
Intake ႏွင္႔ January Intake အတြက္ CROWN 
Education တြင္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထား 
ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ University
of Wollongong သည္ Australian Learning
and Teaching Council မွ သတ္မွတ္ေသာ
စာသင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္
တြင္ အဆင့္ (၁) ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား 
စိတ္ေက်နပ္မႈ အဆင့္ (၁) ေနရာရရွိထား ေသာ 
တကၠသုိလ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း CROWN Edu-
cation ထံမွ သိရွိရပါတယ္။ 

Bachelor of Commerce တြင္ Finance,
Management, Marketing, Public Relation
ႏွင္႔  Supply  Chain Management   ဟူ၍
အထူးျပဳဘာသာရပ္ခြဲ (၅)မ်ိဳး ခြဲျခားထားၿပီး 
အဆိုပါ ဘာသာရပ္မ်ားတက္ေရာက္ရန္ 
ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ BBM ဘြဲ႕ရ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Credit Exemption 
(ဘာသာရပ္ ကင္းလြတ္ခြင့္) အမ်ားဆုံး 
ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

အဆုိပါပြဲကို တက္ေရာက္ေသာသူမ်ား 
အေနျဖင့္ ၾသစေၾတးလ် ပညာေရးစနစ္ 
အေၾကာင္း၊ ၾသစေႀတးလ်ႏုိင္ငံ University 
of Newcastle မွ တိုက္ရိုက္ေပးအပ္မည့္ 

Bachelor of Engineering (Electrical) ႏွင့္ 
Bachelor of Engineering (Mechanical) 
အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕မ်ားအေၾကာင္း၊ အသစ္သင္ယူ 
ရရွိႏုိင္သည့္   အင္ဂ်င္နီယာဒီပလိုမာမ်ား၊ 
University  of  Newcastle မွ  ခ်ီးျမင့္မည့္
Double Major ယူႏုိင္ေသာ ဘြဲ႕ႏွင့္ 
ဘာသာရပ္မ်ား၊ Bachelor of  Information
Technology၊ MBA မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ 
၀ငခ္ြင္ဆို့ငရ္ာ   အေသးစတိ ္အခ်ကအ္လက္မ်ားကုိ 
ေမးျမန္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း CROWN Edutionမွ 
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားပါတယ္။

CROWN Education မွ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ 
ထားပါက Application Fees S$388 ကို 
ကင္းလြတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၀င္ခြင့္အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ PSB Academy 
တြင္ ရရွိႏုိင္မည့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အဆိုပါ ပြဲေန႔တြင္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။ 
ေက်ာင္းေလွ်ာက္ ထားလုိသူမ်ားအေနျဖင္႔ 
မိမိတုိ႔၏ ၿပီးေျမာက္ထားေသာ ပညာေရး 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ပြဲတက္ေရာက္ရာတြင္ 
တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာခဲ႔ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ 
အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက  ဖုန္း - 09 732 
732 77 ႏွင္႔ 09 730 40 688 တုိ႔တြင္ 
ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

YIUS ေက်ာင္းတြင္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ Aus-
tralian Foundation Course ကို ၂၀၀၅ ခုနွစ္မွစ၍ ပထမဆံုး 
သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိၿပီး ယခုအခါ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ Navitas ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းကာ နုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ University Foundation 
Prgram ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ၄င္း  UFP ေမလ 
တန္းခြဲအသစ္အား ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ဟု သိရွိရသည္။ UFP (University 
Foundation Program) သည္ နိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ား၏ ၁၂ တန္း 
(သို႔မဟုတ္) GCE A Level ႏွင့္ညီမွ်ၿပီး နိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ 
တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ လည္းျဖစ္သည္။ အထူးျခားဆံုးအခ်က္မွာ YIUS 
မွ UFP စာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူ 
မ်ားအား Curtin Colage တြင္ 
ေက်ာင္းဆက္တက္မည္ဆိုပါက ပညာသင္ဆု Scholarship ခ်ီးျမွင့္ 
မည္ဟုသိရွိရသည္။

ယခုေမလ Intake မွ စၿပီး YIUS ၏ University Foundation
Program တြင္ Health Science  ဘာသာခြဲအသစ္ကုိ စတင္တက္ေရာက္ 
နိုင္ေတာ့မည္ဟုလည္းသိရွိရသည္။ YIUS တြင္ Health Science ၏ 
University Foundation Program တက္ေရာက္ၿပီးပါက Australia 
နိုင္ငံမွအေကာင္းဆံုး တကၠသုိလ္ ၂၀ စာရင္း ၀င္ေသာ Griffith University 
သို႔ တုိက္ရိုက္တက္ေရာက္နိုင္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ Griffith University 
သည္ Australia နိုင္ငံ Brisbane ၿမိဳ႕တြင္လည္း ေက်ာင္းခြဲအသစ္ ဖြင့္လွ
စ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ Gold Coast ၿမိဳ႕၏ ေက်ာင္းခြဲအတြင္း Health
Science ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ား 
ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ University Hospital ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ 
အဆုိပါ UFP (University Foundation Program) တြင္ Commerce, 

Engineering, IT ႏွင့္ Health Science မ်ားကိုတက္ေရာက္နိုင္ၿပီး 
International University မ်ား၏ Bachelor နွစ္(သို႔မဟုတ္) Diploma 
နွစ္သို႔ တိုက္ရိုက္တက္ ေရာက္နိုင္ရံုသာမက Biomedical Science, 
Public Health, Nursing, Graphic Design, Hospitality & Tourism, 
Media & Communication, Comm nity Dvelopment ႏွင့္ Pharmacy
အစရွိေသာဘာသာရပ္မ်ားကို တက္ေရာက္သင္ၾကားနိုင္ေသာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

အဆုိပါ UFP ကုိျမန္မာနိုင္ငံတြင္ (၈) လသင္ယူေအာင္ျမင္ၿပီးပါက 
ကမာၻတစ္၀န္းရွိ Navitas နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာAustralia, UK, 
USA, Canada ႏွင့္ Singapore နိုင္ငံမ်ားရွိ Universities မ်ားတြင္ 
First Year Bachelor Degree သို႔ တိုက္ရုိက္ တက္ေရာက္နိုင္မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မွ၀ါရင့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ 
နိုင္ငံျခားသားဆရာကုိယ္တိုင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း၊ နိုင္ငံတကာပညာရးစနစ္ 
နွင့္အညီေခတ္မီ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ 
အင္တာနက္ အခမဲ့သံုးစြဲနိုင္ျခင္း၊  သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ၿပီး   လံုျခံဳစိတ္ခ်
ရေသာ ေက်ာင္း၀န္းအတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္းတို႔ကုိလည္း သိရသည္။

အေျခခံပညာအထက္တန္း(သုိ႔မဟုတ္)IGCSEေအာင္ျမင္ၿပီးနိုင္ငံျခား
သို႕ သြားေရာက္ပညာသင္လုိေသာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူတုိင္းတက္ 
ေရာက္နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ UFP ကုိ တက္ေရာက္လုိေသာ ေက်ာင္းသား/
ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ English               
Placement Test ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ပါက တုိက္ရိုက္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
အေသးစိတ္သိလိုပါက ၀၁-၆၅၂-၃၁၁၊၀၁-၆၅၂-၂၉၇ (သို႔မဟုတ္)  
www.yiusmyanmar.orgသို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။
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IT Computer Training Center တြင္ 
ကြန္ပ်ဴတာကုိ စတင္ေလ့လာလုိသူမ်ား အေနျဖင့္
Computer Basic သင္တန္း၊ 2D, 3D   အျမင္ျဖင့္   
ဒီဇိုင္းဆြဲလိုသူမ်ားအတြက္ AutoCAD 2D, 3D 
သင္တန္း၊    Data Backup  &  Recovery,
AntivirusInstallation, Networking ျပဳလုပ္ 
လိုသူမ်ားအတြက္ A+ Hardware သင္တန္း၊  
ITနယ္ပယ္တြင္   Professional Programmer 

အျဖစ္ ရပ္တည္လုိသူမ်ားအတြက္ Programing 
သင္တန္း၊ Website ကုိယ္တုိင္ ဒီဇိုင္းဆြဲလုိသူမ်ား 
အတြက္ Web Design သင္တန္းစသည့္ 
သင္တန္း ၈မ်ဳိး ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလွ်က္ 
ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ 
သင္တန္းခ်ိန္ကို ညွိႏႈိင္း၍တက္ေရာက္ 
သင္ ၾကားႏိုင္ၿပီးတစ္ဦးခ်င္း အေသးစိတ္                  

သင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းခ်ိန္ကုိ    
ကန္႔သတ္ထားျခင္း          မရွိသည့္အတြက္ 
တက္ေရာက္လုိသည့္အခ်ိန္တြင္ တက္ေရာက္ 
သင္ၾကားႏုိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ 
စံုစမ္းလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ IT Computer 
Training  Center      ဖုန္း- ၀၁-၂၉၅-၆၇၉၊
၀၉-၄၉၂၉၀၇၇၈သို႕ ဆက္သြယ္စံုစမ္း 
ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ၄ ဦး လွ်င္ ၁ ဦးကုိလူမႈေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးႏွင္လူမႈ ေရးအခက္အခဲရွိေသာဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ 
ေနရာခ်ေပးရန္ အိႏၵိယတရားရံုးခ်ဳပ္က ဥပေဒျပဳ ျပဌာန္းလိုက္သည္။ 
တရားရံုးခ်ဳပ္၏ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား 
အားလံုးက လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုဥပေဒမွာ ကမၻာေပၚတြင္မသင္မေနရပညာေရးကိုအစိုးရက      
တုိက္ရုိက္တာ၀န္ယူ အေကာင္အထည္ေဖၚေပးသည့္ ပထမဆုံးေဆာင္ 
ရြက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။“အိႏၵိယရဲ႕ တရားရံုးခ်ဳပ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို 
ဂုဏ္ယူႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပ မယ့္လိုအပ္တဲ့အရင္းအျမစ္ေတြခ်မွတ္ 
ေပးၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ ႀကီးႀကပ္ႏုိင္ဖို႔ကအ ေရးႀကီးပါတယ္။ ” 
အိႏၵိယႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ မူလတန္းဆရာမ်ားအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ 
EI အမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Mr. S. Eswaran က ဆိုပါသည္။ မွ်တမႈမွာ 
စာသင္ခန္းအတြင္း ခြဲျခားမႈတို႔ကိုတားဆီးေရးတို႔မွာ အေရးႀကီးသည့္
အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေက်ာင္းဆရာသမဂၢမ်ားအေနျဖင့္ ဤလုပ္ငန္း 
စဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသင့္ေၾကာင္း သူကရွင္းျပခဲ့သည္။

ပုဂၢလိကေက်ာင္းမွာ ဒီ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာေနရာကို ဘယ္လုိထား 
ေပးရမယ္ဆုိတာကေတာ့ သိပ္မရွင္းလင္းေသးပါဘူး။ ”ထပ္မံေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။ “အျခားေသာကေလးေတြေရာ ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ။ 
အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ ပညာေရးကို ကေလးတုိင္းရရွိသင့္ပါသည္။

EXCELLENT မွအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

ျပဳႏိုင္မည့္ အႏုပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကုိ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၅) ရက္၊ တနလာၤေန႔တြင္ 

စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

အဆိုပါသင္တန္းတြင္ စီးပြားျဖစ္ ဗီြဒီယုိရိုက္ကူး 

တည္းျဖတ္ေရး သင္တန္းမ်ား၊ ဂီတသင္တန္းမ်ား၊ 

ရုပ္ရွင္သင္တန္းမ်ားစသည္ျဖင့္က႑သံုးခုခြဲ

ထားၿပီး ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္ေရးသင္တန္းမ်ား

တြင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း၊ ဗီြဒီယိုရိုက္ကူးျခင္း၊ 

ရုပ္သံတည္းျဖတ္ျခင္းစသည့္ ဘာသာရပ္ (၃)ခု 

ခြဲထားသည့္အတြက္ ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာရပ္ကို 

ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ထို႔အတူ ဂီတသင္တန္းမ်ားတြင္ ေတးေရး 

ေတးဆိုသင္တန္း၊ ကီးဘုတ္အတီးသင္တန္း၊ 

ဂစ္တာတီးသင္တန္းႏွင့္ Note ေရးျခင္း သင္တန္း၊ 

Audio Music သင္တန္းစသည္ျဖင့္ သင္တန္း 

၄ မ်ဳိး ခြဲျခားထားၿပီး ရုပ္ရွင္သင္တန္းမ်ားတြင္ 

ဒါရိုက္တာႏွင့္ ဇာတ္ညႊန္းသင္တန္း၊ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ 

သရုပ္ေဆာင္သင္တန္း၊Programထုတ္လုပ္ေရး

မွဴးသင္တန္းစသည္ျဖင့္ သင္တန္းအမ်ဳိးအစား 

၃ မ်ဳိးခြဲျခားထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။  

ဓာတ္ပံုသင္တန္းကို တက္ေရာက္မည္

ဆိုပါကသင္တန္းေၾကး က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲျဖင့္ 

(၂)လၾကာ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဗီြဒီယုိ 

သင္တန္းကုိ သင္တန္းေၾကးက်ပ္ႏွစ္သိန္းျဖင့္ 

သင္တန္းကာလတစ္လခြဲ တက္ေရာက္ရမည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ရုပ္သံတည္းျဖတ္ျခင္း 

( Video Editing) ဘာသာရပ္ကိုစိတ္၀င္

စားသူမ်ားအေနျဖင့္ Level 1 ႏွင့္ Level 2 

ဟူ၍ ႏွစ္ခုခြဲကာတက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 

Level တစ္ခုခ်င္းစီကို သင္တန္းေၾကး 

ႏွစ္သိန္း ေပးသြင္း၍ တစ္လခြဲၾကာတက္ 

ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

ဂီတသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ရုပ္ရွင္သင္တန္းမ်ားကုိ 

စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္  တစ္ဘာသာခ်င္းစီ၏ 

သင္တန္းေၾကးမွာႏွစ္သိန္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာ

လမွာႏွစ္လၾကာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ 

အဆိုပါသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ပါက 

တတ္ေျမာက္မႈဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 

(Certificate) ကို အခမ္းအနားျဖင့္ေပး 

အပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးေျမာက္ပါက 

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းအတြက္တာ၀န္ယူ

ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း EXCELLENTမွ တာ၀န္ရွိသူ 

ဦး၀ဏ ၰေထြးကေျပာပါတယ္။ 

သင္တန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္လက္ခံ 

မည့္သင္တန္းသားဦးေရမွာ အေယာက္ (၃၀) ျဖစ္ 

သည့္အတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ား 

သည္ အျမန္ဆုံးစာရင္းေပးသြင္းထားရန္ လုိအပ္ 

ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအေန 

ျဖင့္ EXCELLENT အမွတ္-၅၆၊ အင္းစိန္လမ္းမ၊ 

လွည္းတန္း စံရိပ္ၿငိမ္မွတ္တိုင္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ 

ဖုန္း-၀၉-၅၁၂၁၄၆၇၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၅၃၉၃ သို႔ 

ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

EXCELLENT rS 
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Ultrabook    &JU  cË maA'

ႀကီးမားၿပီး စြမ္းရည္ထက္လွတဲ့ Battery တစ္ခုကို 
အလြန္ေသးငယ္တဲ့ပံုစံနဲ႕ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရတာ မလြယ္ကူလွပါဘူး။ 
သို႔ေသာ္လည္း lithium ion polymer battery မ်ားကို အသံုးျပဳမယ္ 
ဆိုရင္ေတာ့ အားလုံး အဆင္ေျပသြားျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းဟာ ပိုမို 
ေပါ့ပါးၿပီး မာေၾကာတဲ့ lithium ion cell မ်ားထက္ ပိုမိုေပ်ာ့ေပ်ာင္းတာေၾကာင့္ 
ဒီလိုေသးငယ္တဲ့ေနရာေလးထဲ ဝင္ဆန္႔ေနႏိုင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္မွာ Ultrabook ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Ethernet Socket 
မ်ားကို စြန္႔လႊတ္လာၾကတဲ့အတြက္ Wireless Chipset ကလည္း ပိုလုိ႔ 
အေရးပါလာခဲ့ပါတယ္။ Ultrabook အမ်ားစုဟာ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေစခ်င္ 
တာေၾကာင့္ single-band Wireless Chipset မ်ားကို အသံုးျပဳလာ 
ၾကေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဒါဟာ မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ High-speed network ျမန္ႏႈန္းကို 
ရရွိဖုိ႔အတြက္ 802.11 n dual-band chipset က မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။

အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႕ Ultrabook အတြင္း Memory ကို 
တုိးျမွင့္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ေနရာသိပ္မက်န္ေတာ့တဲ့အတြက္ 
အေတာ္ေလး စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Ultrabook ရဲ႕ အတြင္းပိုင္းဟာ 
သာမာန္   motherboard (သို႔) Hard Disk ထည့္သြင္းဖုိ႔ရန္ပင္ 
ေနရာမရွိတာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္သူေတြဟာ Memory ကို motherboard နဲ႕ 
တစ္ခါတည္း ရိုက္ထည့္ေပးလိုက္ၾကပါတယ္။ စိတ္ပူစရာေတာ့ မလုိပါဘူး။ 
Ultrabook ေတြမွာ Memory က အနည္းဆံုး 4GB ေတာ့ ရွိပါတယ္။

ထုတ္လုပ္သူေတြဟာ Hard Disk ကုိ အျခားပစၥည္းမ်ားအားလုံးထက္ 
ပိုမို အရြယ္စားေသးငယ္ရမယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္တဲ့အတြက္ SSD 
(solid state harddrive) မ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ Dell ရဲ႕ XPS 13 
မွာေတာ့ ထူးထူးျခားျခားအေနနဲ႔ mSATA SSD ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ 
SSD ဆုိတာကလည္း မ်ားစြာေသာ gigabyte ေတြကို သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ျပီး 
transfer rate လည္း အလြန္ျမန္ဆန္တဲ့အတြက္ ultrabook ေတြ 
အတြက္ေတာ့ အံကိုက္ပါပဲ။

Intel ရဲ႕ low-voltage CPU ေတြက ultrabook ေတြမွာ 
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ run ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ၄င္းတို႕ကုိ သက္သာေစမယ့္ 
ေလထြက္ေပါက္မ်ိဳးကို ဖန္တီးေပးထားျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒီေတာ့ PCH ႏွင့္
CPU ထဲက ေလပူမ်ားကုိ အျပင္ေရာက္ဖုိ႕အတြက္ cooling fan အေသးစားနဲ႔ 
ေလပိုက္မ်ား ထားရွိရပါတယ္။

သာမာန္အားျဖင့္ Laptop ေတြဟာ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ အသံအရည္ 
အေသြးေၾကာင့္ နာမည္ၾကီးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အလြန္ေကာင္းတဲ့ 
အသံအရည္အေသြး ရရွိဖုိ႔ဆိုတာကလည္း ၾကီးမားတဲ့ speaker ေတြနဲ႕ 
amplifier ေတြ လုိအပ္ပါတယ္။ ultrabook ေတြမွာ ပါဝင္တဲ့ အသံစနစ္ 
ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ လြန္စြာေသးငယ္တဲ့ sound 
driver မ်ားနဲ႔ digital sound-processing စနစ္ေတြက ultrabook မွတဆင့္ 
မထင္မွတ္ထားတဲ့ အသံအရည္အေသြးကို ခံစားရရွိပါလိမ့္မယ္။

Ultrabook မ်ားအတြင္း အသံုးျပဳေနၾကတဲ့ CPU ေတြဟာ intel 
ရဲ႕ low-voltage Core i7 (သို႔) i5 ေတြ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း သာမာန္ 
CPU ေတြထက္ စြမ္းရည္နိမ့္က်သြားျခင္း မရွိပါဘူး။ ထို႔ျပင္ CPU အတြင္း 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေပးထားတဲ့ Graphic ကလည္း Game မ်ားကို 
ေကာင္းေကာင္း ကစားႏိုင္သလုိ Battery သက္တမ္းကိုလည္း စံခ်ိန္တင္ 
၉ နာရီအထိ ခံႏုိင္ေစဖို႔ ျပဳလုပ္ထားရွိပါတယ္။ ယခုထပ္လာမယ့္ ivy 
bridge CPU မ်ားနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ဒီ စံခ်ိန္ကုိေတာင္ ေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္မွာ 
အေသအခ်ာပါပဲ။

Intel ဟာ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားမွာ ေရွးရိုးစြဲ South Bridge ႏွင့္
North Bridge အသုံးျပဳမႈကုိ ျဖိဳခြင္းလုိက္တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ PCH ဟာ
CPU ႏွင့္ Motherboard ၾကား ဆက္သြယ္မႈကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေစရန္ 
ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ျပီး Graphic ႏွင့္ အျခား Data Transfer ျပဳလုပ္ျခင္းကုိလည္း 
high-speed link ရရွိေစပါတယ္။

1   Battery

2   Wireless Chipset 4   RAM

6    SSD 7   Cooling Fan

8   Speaker

5   CPU

3   PCH (Platform  
      ControllerHub)
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Laptop တစ္လံုး ဝယ္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္လူတုိင္းက ကိုယ္အသံုးျပဳမယ့္
ရည္ရြယ္ခ်က္အလိုက္ဝယ္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဥပမာ - ဂိမ္းကစားမယ့္သူက 
Graphic ေကာင္း၊ မေကာင္းၾကည့္မယ္။ ႐ံုးအလုပ္ကိစၥေတြကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ 
ျပဳလုပ္ခ်င္သူေတြကေတာ့ Memory နဲ႕ Processor ကို ၾကည့္မွာပါ။ အခု 
ASUS ရဲ႕ VX7SX-S1115V ကေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး စြမ္းအားျမင့္ျမင့္နဲ႕ Laptop ကုိမွ 
လုိခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုး စိတ္ေက်နပ္မႈ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါတယ္။ 
အေၾကာင္းကေတာ့ သူ႔မွာပါတဲ့ CPU က Intel 2760 QM (2.40 GHz) လို႔
ဆိုထားျပီး 3.50 GHz ထိေတာင္ Turbo ျမင့္တက္သြားႏုိင္စြမ္း ရွိပါေသးတယ္။
ၿပီးေတာ့ သုံးထားတဲ့ Memory ပမာဏကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း 8GB 
ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ Desktop ထက္ေတာင္ ပိုေနတယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ 
ဝယ္သူူတုိင္းနီးပါး စိတ္ဝင္တစားၾကည့္ရတဲ့ Graphic အပိုင္းကေတာ့ ဒီ Laptop 

ကို ထိပ္ဆံုးကို အေရာက္ပို႔ေပးတဲ့ စြမ္းအင္ေတြ ရွိပါတယ္။
nVidia GeForce GTX 560M  (3GB DDR5) တဲ့။ အ့ံၾသလုိ႔မဆုံး 

ႏုိင္ေအာင္ပါပဲ။ သာမာန္ ဂိမ္းေတြမဆိုထားနဲ႕ Gamer ေတြအေနနဲ႕ 
ေနာက္ ၃ ႏွစ္ ေလာက္ထိ ၾကိဳက္တဲ့ဂိမ္းကို specification မၾကည့္ဘဲ 
အလြတ္ ဝယ္ႏိုင္ ကစားႏုိင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေၾသာ္၊ ဂိမ္းဆိုလုိ႔ လူေတြက 

ဒီ Laptopရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ အက်ယ္ကို သိခ်င္ေနၾကမယ္။ ၁၅.၆ 
လက္မရွိတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္က resolution ကို 1920 x 1080 
ေပးႏုိင္တဲ့အတြက္ Full HD ရတယ္ဆိုတာ မွန္းမၾကည့္ဘဲ 
သိႏုိင္ပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး Screen Display မ်ိဳးရွိတာက 

တျခား Laptop ေတြလုိ Monitor သပ္သပ္ဝယ္ၾကည့္ရမယ့္ 
ဒုကၡမ်ိဳးက ကင္းေ၀းေစပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႔ ဒီ Laptop 

ရဲ႕ အားသာခ်က္ကို ျပရမယ္ဆုိရင္ Blu-ray DVD ပါလာတာပါပဲ။ လက္ရွိ 
အခ်ိန္မွာ ဘယ္သူမွ Blu-ray DVD အခ်ပ္ေတြကုိ ဝယ္ၾကည့္ဖုိ႕ စိတ္ကူးမိမွာ 

မဟုတ္ေပမယ့္ သုံးထားတဲ့ Lens ရဲ႕ ၾကာရွည္ခံႏုိင္မႈကေတာ့ အျခား ႐ိုး႐ိုး 
DVD ေတြထက္စာရင္ သက္တမ္းပိုရွည္ပါတယ္။ ASUS က ဒီ Laptop 

ကို ကုိယ့္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြသာမက မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းေတြရဲ႕ 
အခ်က္အလက္ေတြကိုပါ သိမ္းထားေစခ်င္ပံုပါပဲ။ Hard 
Disk ကို 1 TB ထည့္ထားေပးပါတယ္။  

Laptop တစ္ခုကို ဝယ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ အဓိကအက် 
ဆံုးနဲ႕ အေရးၾကီးဆုံး သတိထားၾကည့္ရမွာက သူ႕ရဲ႕ Battery

သက္တမ္းျဖစ္ပါတယ္။ Battery သက္တမ္းက ၾကာရွည္ခံေလ အျပင္ 
ပိုသယ္သြားလုိ႔ရေလ၊ ေျပာရရင္ အျပင္ေလွ်ာက္သယ္သြားျပီး အလုပ္ လုပ္လုိ႔ရမယ္၊ 
ၾကြားလုိ႕ရမယ္ေပါ့ေလ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ASUS က ဒီအခ်က္ကုိလည္း လက္လြတ္မခံပဲ 
Laptop အတြင္းမွာ 8 Cells Battery ထည့္ေပးထားတာေၾကာင့္ အနည္းဆုံး ၄ 
နာရီေတာ့ Laptop အတြင္း program ေပါင္းမ်ိဳးစံုဖြင့္ျပီး စိတ္ႀကိဳက္သံုးေနႏုိင္ 
ပါလိမ့္မယ္။

D-Sub/VGA                         YES

HDMI                                 YES

Card Reader                        8 in 1 Card Reader

Wireless                              LAN802.11 b/g/n

Bluetooth                            YES

LAN                                    YES

အားသာခ်က္
Laptop တစ္ခုလံုးကို ဘက္ေပါင္းစုံေနရာလြတ္ မက်န္ေအာင္ စြမ္းအားျမင့္ 
ပစၥည္းေတြပဲ အသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ Laptop တစ္လံုးထဲနဲ႕ အကုန္သံုးခ်င္ 
သူေတြအဖို႕ အေကာင္းဆုံးလုိ႔ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ 

အားနည္းခ်က္
ထည့္သြင္းထားတဲ့ ပစၥည္းအလုိက္ Laptop တစ္လံုးခ်င္းစီရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းက 
ျမင့္မားပါတယ္။ ထို႕အျပင္ အနည္းငယ္ အေလးခ်ိန္စီးသလို ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ 
သယ္ယူသြားခ်ိန္မွာ အနည္းငယ္ေတာ့ မသက္မသာ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
အဆံုးသတ္အေနနဲ႕ ဆုိရရင္ေတာ့ ကိုယ့္မွာလည္း ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္တယ္၊ 
Desktop လည္း မဝယ္ခ်င္ဘူး၊ အားလံုးလည္း လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ASUS 
VX7SX-S1115V ဟာ သင္ဝယ္ယူဖုိ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ရမယ့္အထဲမွာ အေကာင္းဆံုး 
တစ္ခုအေနနဲ႕ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။

OVERALL 

PERFORMANCE 
BATTERY LIFE
FEATURES & DESIGN
VALUE

Intel ကေန ျမန္ႏႈန္းျမင့္တဲ့ Processor အေျမာက္အျမားကုိ ထုတ္လုပ္ 
တယ္ဆိုတာ အားလံုးသိျပီး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီထဲမွာ ပါတာက Sandy 
Bridge လုိ႔ေခၚတဲ့ second-generation CPU ေတြပါ။ ေျပာရရင္ Core ေတြ 
ကိုပဲ second-generation ဆိုျပီး ျပန္လည္စြမ္းအားျမွင့္ျပီး ထုတ္လုပ္တဲ့ 
သေဘာပါပဲ။ ဒီလုိမ်ိဳး Intel ရဲ႕ Sandy Bridge Processor ကုိ သုံးထားတဲ့ 
Notebook ကေတာ့ MSI CR460 ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးမွာ 
Graphic နဲ႕ Memory နည္းတူ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေနရမွာက Processor 
ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုသိတဲ့ MSI က သူ႕ရဲ႕ CR460 Notebook မွာ Intel 
Sandy Bridge B960 2.2 GHz ကို ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး 
Processor ေကာင္းေကာင္း သံုးရျခင္းရဲ႕ ရလဒ္ကေတာ့ Game ေတြကို 
အထစ္အေငါ့မရွိ ကစားႏုိင္မွာ ျဖစ္ျပီး၊ Notebook အတြင္း အလုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ 
တျပိဳင္နက္တည္း ပိုမို လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Graphic ပိုင္းကုိေတာ့ msi 
ကေန onboard ကိုပဲ အသံုးျပဳေပးထားျပီး Memory ပုိင္းကိုေတာ့ DDR3 
2GB ထည့္သြင္းေပးထားတဲ့အျပင္ ထပ္တိုးမယ္ဆုိရင္လည္း 4GB အထိ 
တိုးျမွင့္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။

သိုမီွး ပမာဏကုိေတာ့ ပံုမွန္အေျခအေနအတိုင္း 500GB (5400rpm) 
ကို တပ္ဆင္ေပးျပီး Optical Drive ကိုေတာ့ DVD Writer ထည့္သြင္းေပးထား 
ပါတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ကိုၾကည့္မယ္ဆုိရင္  ၁၄  လက္မရွိျပီး  LED
backlight နည္းပညာ အသုံးျပဳထားတဲ့အတြက္ မ်က္စိကုိ အထူးသက္သာ
ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ အသံစနစ္ကိုေတာ့ SRS Premium Sound system ကုိ 
ထည့္သြင္း ေပးထားျပီး ေခ်ာေမြ႕တဲ့ ရုပ္ထြက္ အရည္အေသြးနဲ႔အတူ ပံုမွန္ထက္ 
သာလြန္ေသာ HD Webcam လည္း ပါဝင္တာေၾကာင့္ Video Chatting ကို 

အေကာင္းဆုံး ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ Battery သက္တမ္း 
အေနနဲ႕ကလည္း 6 Cells ကို အသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ 
အနည္းဆံုးေတာ့ ၃ နာရီ ခံႏုိင္ရည္ရွိပါလိမ့္မယ္။

D-Sub/VGA                         YES

HDMI                                 YES

Card Reader                        5 in 1 Card Reader

Wireless                              802.11 b/g/n

Bluetooth                            YES

LAN                                    YES

အားသာခ်က္
ေစ်းႏႈန္းသက္သာတာကေတာ့ ဒီ Notebook ရဲ႕ အဓိကအားသာခ်က္ 

ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ ၄င္းအတြင္း Intel ရဲ႕ Sandy Bridge ကုိအသုံးျပဳ 
ထားတာကလည္း သံုးစြဲသူေတြကုိ အဓိက စြဲေဆာင္ထားႏုိင္တဲ့အခ်က္ပါပဲ။

အားနည္းခ်က္
လံုေလာက္တဲ့ Graphic အရည္အေသြးမပါဝင္တာနဲ႔ ဒီဇိုင္းလွပ 

ေသသပ္ျခင္း သိပ္မရွိတာကေတာ့ msi CR460 ရဲ႕ အဓိက အားနည္းခ်က္ပဲ 

ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
အဆံုးသတ္အေနနဲ႕ 

ဆုိရရင္ေတာ့ ေစ်းႏႈန္းသက္သက္သာသာနဲ႕ Notebook 
အသစ္တစ္လံုးကို ဝယ္ယူသံုးစြဲခ်င္သူမ်ားအဖုိ႕ msi CR460 က 
အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။

OVERALL 
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PRICE K 374,000
DISTRIBUTOR Royal Smart Co., Ltd (01 227 781)  

pGrf;tm; tjrifhqHk;  Laptop (odkY) ASUS  VX7SX-S1115V
By YHT

Intel &JU  Sandy Bridge Processor oHk;wJY  

MSI CR460 Notebook
By YHT

jynfwGif;aps;uGufxJ topf0ifa&mufvmwJh  Gigabyte M1000 
Notebook

Lenovo  &JUJ  Tablet topf  Lenovo
A1 Tablet

စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ Lenovo Distributor ကုိယ္တိုင္ တင္သြင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္းက်ပ္ 
(၂) သိန္း ၀န္းက်င္နဲ႔ Lenovo A1 Tablet စိတ္ႀကိဳက္ကာလာ ေရြးခ်ယ္ 

၀ယ္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ အျဖဴေရာင္နဲ႔ ပန္းေရာင္ 
ေမာ္ဒယ္ေတြ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း 
ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ 

Lenovo A1 Tablet ေတြဟာ Andriod 
2.3 စနစ္သံုး Tablet အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး Screen 

အက်ယ္ကေတာ့ 7” ျဖစ္ပါတယ္။ TI3622 Processor
ကို အသံုးျပဳထားၿပီး Memory 512MB နဲ႔ 
အခ်က္အလက္ေတြ သိမ္းဆည္းဖို႔အတြက္ 16GB 

flash chip ပါ၀င္ပါတယ္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ Wireless 
နည္းပညာကို သံုးစြဲဖုိ႔အတြက္ 802.11 b/g/n နဲ႔ Bluetooth ပစၥည္းေတြနဲ႔ တြဲဖက္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္လည္း Bluetooth 2.1ကို ထည့္သြင္းေပးထားပါေသးတယ္။ 

Lenovo Tablet ေတြနဲ႔ အဆင္ေျပေျပ တြဲဖက္သုံးစြဲဖို႔ Andriod Software ေတြကုိ 
စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္လႊင့္တင္ေပးထားတဲ့ Lenovo Application Store ကိုလည္း 
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အဆင္ေျပတဲ့ Andriod Software ေတြကုိ တစ္ခုခ်င္းစီ 
စမ္းသပ္ၿပီးလိုက္လံ ေရြးခ်ယ္ရတဲ့ ဒုကၡေတြ ကင္းေ၀းေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာမခံ (၁) ႏွစ္ 
ေပးထားၿပီး Lenovo Dealer ဆုိင္ႀကီးမ်ားမွာ တူညီတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။

pGrf;tm;jrifh    ASUS P8Z77-V

 Acer &JU aemufqHk;xGuf pD;&D;  Acer Aspire TimelineU M3 (i7)

Gigabyte အမွတ္တံဆိပ္က လြတ္လပ္တဲ့ ဒီဇုိင္းအျပင္အဆင္၊ 
စြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ အေရာင္အေသြးနဲ႕ Netbook အမ်ိဳးအစားတစ္ခုကုိ ထပ္မံ 
ထုတ္လုပ္လုိက္ပါတယ္။ ဒီ M1005C အမ်ိဳးအစား Netbook ဟာ intel ရဲ႕ Atom 
Dual Core processor N570 (1.66 MHZ) 
အမ်ိဳးအစားကို 
တပ္ဆင္ 
အသုံးျပဳထားၿပီး 
Memory 
ကိုေတာ့ DDR 3 
(1333) 2GB 

ကိုအသံုးျပဳထားတဲ့ အတြက္ 
Netbook တစ္လံုးအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုမႈ 
တစ္ခုပါပဲ။ 

Chipset ပိုင္းအေနအထားမွာ 
ေတာ့ Intel ရဲ႕ mobile NM 10 Express Chipsets ကုိ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳ
ထားၿပီး အခ်က္အလက္သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈအတြက္ 320GB ပမာဏရွိ
SATA HDD (5400 rpm) အမ်ိဳးအစားကုိ ထည့္သြင္း ေပးထားတဲ့အတြက္ 
လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ၿပီးျပည့္စံုေစပါတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစားကေတာ့ 

Netbook တစ္လံုးရဲ႕အရြယ္အစားအတုိင္း  10.1" နဲ႕ပြဲထုတ္လာၿပီး LED 
backlight က 1024 x 600 resolution အထိ ရရွိေစပါတယ္။ Video 
Graphic  ကိုေတာ့  Intel ရဲ႕  GMA 3150  Onboard  အမ်ိဳးအစားကို
ထည့္သြင္းေပးထားတဲ့အတြက္ အေပ်ာ္တမ္း Game ေလးေတြကုိ ေဆာ့ကစား
ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အျခားေသာ Devices ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ဖို႕အတြက္ 
I/0 port ေတြကို USB 2.0 3ခု၊ D-Sub VGA port 1 ခု၊ LAN 
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္အတြက္ RJ 45 1 port, mic-in port, Earphone out 
port 1ခု နဲ႔ 4 in 1 card reader တို႔ကို ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ 
စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး လွပတဲ့ Keyboard ဒီဇိုင္းက ရုိးရွင္းၿပီး တင့္တယ္ေစသလို 
Touch Pad ကလဲ multi-Touch Pad ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဓာတ္ပံုေတြ၊ ဖိုင္ေတြ 
အစရွိတာေတြကို လုိသလိုခ်ိတ္ညိွႏိုင္ျခင္းက အမ်ားထက္ သာလြန္မႈပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

အသံပိုုင္းဆိုင္ရာအတြက္ကေတာ့ 1.5 Watt Speaker 2ခုကို 
တပ္ဆင္ေပးထားတာေၾကာင့္ ျငိမ့္ေညာင္းတဲ့ အသံအရည္အေသြးကို 
ရရွိေစပါတယ္။ Wireless အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ 802.11 b/g/n 
အထိ ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး ႀကိဳးမဲ့ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္အတြက္ Blutooth 
3.0 ကိုထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ Communication Video Chat  နဲ႔ 
Photos အတြက္ 1.3 Mega Pixel Webcam ကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထား 
ပါေသးတယ္။ Bettery ကေတာ့    Li-ion 4 cell ပါ၀င္ပါတယ္။ အေလးခ်ိန္ 
1.26 kg ရွိၿပီး ၀ယ္ယူခ်င္ရင္ေတာ့ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းရွိ Computer ဆုိင္မ်ားမွာ 
ေမးျမန္း၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Myanmar Star-Tech 
Company Ph-399239, 399192 သို႕ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

Asus ၏ တတိယမ်ိဳးဆက္ Dual 
Intelligent Processor ျဖင့္ ယခင္ 
DIGI+ မွ SMART DIGI+ အျဖစ္ CPU၊ 
iGPU နွင့္ DRAM တို႔ကို တစ္ဟုန္ထိုးတိုးျ
မွင့္လုပ္ေဆာင္နိုင္မည့္ နည္းပညာသစ္မ်ား 
ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ P8Z77-
V Deluxe သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမွင့္တင္မႈကိုသာမက Fan Xpert 2 
နည္းပညာျဖင့္ ပန္ကာလည္ပတ္မႈႏႈန္းကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ Wi-Fi Go! စနစ္ျဖင့္ Remote 
Control ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

SMART DIGI+ ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ CPU ၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးေသာ္လည္း ပါဝါစားမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ 
Motherboard အတြင္း Intel Z77 chipset ျဖင့္ တည္ေဆာက္ 
ထားျခင္းေၾကာင့္ Intel ၏ 22nm CPU ႏွင့္ 32nm CPU တုိ႔ျဖင့္ တြဲဖက္ 
အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ Intel Socket 1155 3rd/2nd Generation pro-
cessor မ်ားကိုလည္း သံုးစြဲႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Memory Interface ကိုေတာ့ Dual Channel ျပဳလုပ္ထားတဲ့အတြက္ 
ယခင္ P8 series board မ်ားအတုိင္း ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ ျပီး  4x DIMM 
ျဖင့္ အျမင့္ဆံုး 32GB ထိတိုးျမွင့္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ Graphic 
မွာ Onboard ပါဝင္ျပီး HDMI ႏွင့္ အျခား Display ports မ်ားလည္း 

ပါဝင္ပါတယ္။ 
Expansion Slot မ်ားအျဖစ္ PCIe 3.0/2.0 x16 

(x16 or dual x8) ၂ ခု၊ PCIe 2.0 x16 (x4 mode, 
black) တစ္ခုႏွင့္ PCIe 2.0 x1 ၄ ခုပါဝင္ပါတယ္။ Storage 
ပိုင္းတြင္ေတာ့ SATA 6Gb/s ႏွင့္ SATA 3Gb/s တုိ႔ကုိ ေထာက္ပံ့ 
ထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ Server ျပဳလုပ္ လိုသူမ်ားအတြက္ Intel 

82579V ႏွင့္ Realtek 8111F Dual 
Gigabit LAN တို႔ပါဝင္တာေၾကာင့္ 

အသံုးျပဳရ လြယ္ကူမွာျဖစ္ျပီး 
Wi-Fi ကုိလည္း a/b/g/n 
2.4/5 GHz dual band 

frequency ထည့္သြင္းထား 
ျခင္းေၾကာင့္ အျခားေသာ 5GHz 

ေထာက္ပံ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ကာ 

Bluetooth 4.0 လည္း ပါဝင္ပါတယ္။
ထုိကဲ့သုိ႔ နည္းပညာသစ္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ဖန္တီးထားတဲ့ ASUS 

P8Z77 V Deluxe ကို ASUS product မ်ားရဲ႕ ျမန္မာျပည္ တစ္ဦးတည္း 
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္  ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနေသာ   Golden Power
Technology (၀၁ ၂၂၆ ၆၆၄) ႏွင့္ ျပည္တြင္း ကြန္ပ်ဴတာ အေရာင္းဆိုင္ၾကီး 
မ်ားတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ပါတယ္။

Acer ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ Timeline Series ကို ထပ္မံ 
မြမ္းမံထားတဲ့ TimelineU M3 Series ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကံ႕ခိုင္တဲ့ Aluminum 
သားနဲ႕ တည္ေဆာက္ထား တာေၾကာင့္ ေပါ႕ပါးျပီး တည္ျငိမ္တဲ့ အသြင္အျပင္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ Key ေတြ လြယ္ကူစြာ ျပဳတ္ထြက္ မသြားႏိုင္တဲ႕အျပင္ 
သန္႔ရွင္းရလြယ္ကူတဲ့ Island Design  ကုိ အသုံးျပဳထားပါတယ္။ HDMI၊ 
USB 3.0၊ Bluetooth 4.0+HS ကို ေခတ္မီစြာ အသံုးျပဳထားပါတယ္။ 
Number ေတြအတြက္ အခက္မေတြ႕ေစမယ့္ Numpad ပါ ထည့္သြင္းထားလို႕ 
အဆင္ေျပေစပါတယ္။

15.6” Screen ကို အသံုးျပဳထားေပမယ့္ အံံၾသေလာက္စရာ 
အေလးခ်ိန္က ပံုမွန္ Notebook တစ္လုံးရဲ႕ အေလးခ်ိန္ထက္ ေပါ့ပါးေနပါတယ္။ 
2.3 kg အေလးခ်ိန္ရယ္၊ အထူက 21mm သာ ရွိလို႔ ေပါ႕ပါး 
သြယ္လ်တဲ့ Notebook ျဖစ္ပါတယ္။

Turboboost Technology ပါဝင္တဲ႕အျပင္ ပါဝါစားသံုးမႈကို 
ေခၽြတာေပးဖို႔ ULV Processor အျဖစ္ Intel Second Generation Core 
i7 2637M (1.7 GHz) ကို အသုံးျပဳထားပါတယ္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္႔ေသာ 
Notebook အဂါၤရပ္နဲ႕အညီ 6 GB DDR3 Memory ႏွင္႔အတူ 500 
GB HDD တပ္ဆင္ထားၿပီး Acer Instant on အတြက္ 20 GB SSD 
Harddisk ပါရွိပါတယ္။ Intel ရဲ႕ Latest CPU နဲ႕အတူ Nvidia ရဲ႕ Geforce 
GT640 ( Latest Version) 1 GB Graphic ပါဝင္ျခင္းက ျမန္ႏႈန္းျမင္႔ 
ရုပ္ထြက္မ်ားႏွင္႔ အတူ15.6” HD Acer Cinecrystal LED LCD က 
တိက်ျပတ္သားတဲ့ ရုပ္ထြက္ကို ေပးစြမ္းပါလိမ့္မယ္။ 3 Cell Li-polymer 

Battery ကုိ တပ္ဆင္ထားျခင္းအျပင္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကို ေခၽြတာေပးေသာ 
ဆက္စပ္စၥည္းမ်ားေၾကာင္႔ ရွစ္နာရီၾကာေအာင္ သံုးစြဲႏိုင္ျပီး Window 7 
Home Premium 64 bit (Genuine) ကုိလည္း ထည့္သြင္းထားေပးပါတယ္။

Acer HD Webcam, CardReader တုိ႔ႏွင့္အတူ Gigabyte LAN, Acer 
Nplify 802.11 b/g/n WiFi Certified တုိ႔က သင့္ကုိ ကမၻာၾကီးႏွင့္ အျမန္ဆုံး 
ဆက္သြယ္ေပးမွာျဖစ္တယ္။ Dolby Home Theatre System ကိုအသံုး 
ျပဳထားတာေၾကာင့္ ၾကည္လင္တဲ႕ အသံထြက္ကို ေသာတ ဆင္ႏိုင္မွာပါ။ 
နည္းပညာရဲ႕ တိုးတက္မႈကို ေလ့လာခ်င္သူမ်ား၊ ပါးလႊာတဲ့ စြမ္းအားျမင္႔ 
Notebook ကုိ ရွာေဖြေနသူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးအေနနဲ႔ က်ပ္ ၈၇၂,၀၀၀ 
ျဖစ္ျပီး Acer ( ေရႊလမင္းနဂါးကုမၸဏီ) မွတင္သြင္းကာ အာမခံသက္တမ္း 

(၂) ႏွစ္ျဖင့္ Acer ၏ Dealer၊ 
Reseller ဆိုင္ၾကီးမ်ားမွာ 

ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

Facebook rS App Center Beta 
By YHT

1 bDvD,H Download odkY a&muf&SdcJhaom 
Angry Birds
By YHT

Samsung rS Cloud Entertainment  
0efaqmifrIjzpfaom MSpot udk 0,f,l
By YHT

Facebook မွာ မၾကာေသးမီကာလအတြင္း web ႏွင့္ mobile version အတြက္ App 
Center တစ္ခုကို လႊင့္တင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ App Center အတြင္း အသံုးျပဳသူမ်ားဟာ 
free apps မ်ားႏွင့္အတူ အျခား အခေၾကးေငြ ေပးရမည့္ web applicationမ်ားကုိလည္း 
ဝယ္ယူသြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ျပီး apps မ်ားအတြင္း HTML 5 apps မ်ားႏွင့္ ရုိးရုိး apps မ်ား 
ေပါင္းစပ္ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Facebook မွ ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ားအရ ၄င္းတို႕၏ app center မွာ iTune Store 
ကဲ့သုိ႕ ranking မ်ားထားရွိမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ interest မ်ားႏွင့္ recom-
mendation မ်ားကိုသာ အေလးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိထားပါတယ္။

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ Facebook ၏ App Center မွာ Beta အဆင့္၌သာ ရွိေသးျပီး 
Developer မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

       Ref: PC World

Rovio မွ ယခင္တစ္ပတ္တြင္ ၄င္းတို႕၏ နာမည္ေက်ာ္ ဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Angry Birds 
မွာ Download အၾကိမ္ေရေပါင္း ၁ ဘီလီယံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။

ကုမၸဏီ၏ ေၾကာ္ျငာခ်က္အရ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ကစားသူ ပရိတ္သတ္မ်ားအား 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္လည္း Rovioမွ မည္ကဲ့သို႕ေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ 
အစီအစဥ္မ်ား ထြက္ရွိလာမည္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေစလိုေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ လအတြင္းတြင္ Angry Birds ကစားသူဟာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိေနရာမွာ 
စီးရီးအသစ္ျဖစ္ေသာ Space ကုိ ထုတ္လုပ္လိုက္ ခ်ိန္မွာေတာ့ ထြက္ရွိျပီး ၃၅ ရက္အတြင္း 
Download အၾကိမ္ေရေပါင္း သန္း ၅၀ ျပည့္သြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ကုမၸဏီ၏ 
အဆုိအရ ၄င္းတို႕၏ ဂိမ္းကို တစ္ရက္လွ်င္ မိနစ္ေပါင္း သန္း ၃၀၀ ခန္႔ ကစားသူမ်ားမွ 
ကစားလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာခဲ့ဘူးပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ Rovio မွ Angry Birds ႐ုပ္ရွင္အား ရိုက္ကူးရန္ စီစဥ္ေနျပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ 
တြင္လည္း Angry Birds ကစား႐ံုတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရန္ ျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

            Ref: CNET 

Samsung Electronics မွ ယခင္တစ္ပတ္ အတြင္း မုိဘိုင္းလ္ Cloud ဝန္ေဆာင္မႈ 
တစ္ခု ျဖစ္ေသာ mSpot ကုိ ၄င္းတို႕၏ Smartphone မ်ားႏွင့္ Tablet မ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ Cloud ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဝယ္ယူရန္ သေဘာညီမႈ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

ယခုကဲ့သို႕ သေဘာတူညီမႈေၾကာင့္ Samsung ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြင္း cloud 
အေျခခံ video မ်ား၊ သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေရဒီယုိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရွိသြားႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း 
ကုမၸဏီမွ ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။

mSpot မွ ေထာက္ပ့ံေပးမည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ Samsung ၏ 
မိုဘုိင္းလ္မ်ား ေပၚတြင္ install ျပဳလုပ္ျပီးသား ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ကာ ထိုထဲတြင္ ေနာက္ဆုံးထြက္ 
Galaxy Smartphone မ်ားႏွင့္ Tablet မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Samsung မွ ၄င္းတုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ Galaxy S lll ႏွင့္ 
Galaxy Tab 2 10.1 တုိ႔ကို ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။

           Ref: CNET 
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CPU
Intel / AMD                     Kyat   

Intel Dual Core 2.66GHz G620 (3M/1155MHz)1155/45nm     53,000             

Intel Dual Core 2.8GHzG620(3M/1155MHz)1155/45nm                  56,000      

Intel Core i3-2120 3.3 GHz (3M/1366MHz)           98,000      

Intel Core i5-2320 3.0 GHz (6M/1366MHz)           151,000 

Intel Core i7-2600 3.4 GHz (8M/1366MHz)         240,000

AMD Athlon X2 HDZ-250 Dual Core 3.0 GHz / 2M 56,000

AMD Athlon X4 HDX-640 Quad Core 3.0 GHz / 4M 90,500

AMD Phenom X4 HDZ-965 Quad Core 3.4 GHz / 8M 115,500

AMD Phenom X4 HD2-1055T Quad Core 2.8 GHz / 12M 144,500

T-LAND: 01- 382-868

MOTHERBOARD       
Gigabyte/msi/ASUS Kyat

ASUS RAMPAGE IV EXTREME/BF3 (4 SATA 6Gb/s/ USB 3.0) 409,500

ASUS P9X79 DELUXE PCI-E-3.0 (2x faster) 327,600

ASUS Maximus IV Extreme-Z (4xSATA 6.0 Gb/S) 327,600

ASUS - P8Z68 - V PRO/GEN 3 (4 SATA 6Gb/s/ USB 3.0) 207,200

ASUS - P8Z68 - V LX (2 SATA 6Gb/s/ USB 3.0) 111,300

msi - Big Bang X-Power II (G3) (Intel X79 Express Chipset) 359,000

msi - X79A-GD65(8D) (i7/ 4 SATA/ 3Gb/s) 310,000

msi - X79A-GD45(8D) (i7/ 2 SATA/ 3Gb/s) 187,000

msi - B75MA-P45 ( Intel® B75 Express Chipset) (i7/i5/5SATA) 77,000

msi - 990FXA-GD80 ( AMD 990FX CrossFire Chipset / AMD 
SB950 ChipSet )

189,000

Gigabyte (For Intel LGA 1366) EX58 - USB3 211,000

Gigabyte (For Intel LGA 1155) Z77M-D3H 139,500

Gigabyte (For Intel LGA 1155) Z68AP-D3 131,500

Gigabyte (For Intel LGA 1155) B75M-D3H 106,500

Gigabyte (For Intel LGA 1155) PH67-DS3-B3 87,000

msi: 01- 227-781, ASUS: 01-226-664, GIGABYTE: 01- 399-239

MEMORY
Kingston               Kyat             

Kingston - 512MB (DDR / 400 MHz)                  13,000             

Kingston - 1GB (DDR / 400 MHz)                28,000

Kingston - 2GB (DDR2 / 800 MHz)       27,000            

Kingston - 2GB (DDR3 / 1333 MHz)                  13,500

Kingston - 4GB (DDR3 / 1333 MHz)  19,500

Kingston - 2GB (DDR2 / 800 MHz) (Laptop  Memory) 28,000

Kingston - 2GB (DDR3 / 1333 MHz)  (Laptop  Memory) 13,000

Kingston - 4GB (DDR3 / 1333 MHz) (Laptop  Memory) 25,000

Kingston: 01- 398-343

HARD DRIVE
Seagate / Western Digital / Kingston            Kyat    

Seagate - 500 GB HDD 7200RPM SATA / 16M 65,000                      

Seagate -1000GB HDD 7200RPM SATA / 32M          85,000          

Seagate - 2000GB HDD 7200RPM SATA / 32M   105,000

Western Digital - 500 GB HDD 7200RPM SATA / 32M 65,000

Western Digital - 1000 GB HDD 7200RPM SATA / 32M 85,000

Western Digital - 2000 GB HDD 7200RPM SATA / 64M 105,000

Kingston - 64GB SSD HDD 83,000

Kingston - 128GB SSD HDD 159,000

Kingston - 256GB SSD HDD 356,000

T-LAND: 01- 382-868

POWER SUPPLY
Golden Field/Thermaltake            Kyat                      

Golden Field - 500W PSU 10,500

Golden Field - 550W PSU 14,000

Thermaltake - TP-1500MP CSUS PSU 266,100

Thermaltake - TPX-1475MPCGEU PSU 257,900

Thermaltake -  TP-1350MP CEU 225,200

Thermaltake - TPG -1050MP CTW 180,100 

Thermaltake - SP-730P CWEU 77,800

Golden Field: 01- 430-013, Thermaltake: 01-210-943

GRAPHIC CARD
Gigabyte/ASUS/msi  Kyat

Asus - ATI Radeon EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5 DDR5/A PCI-E 362,000

Asus - ATI Radeon EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5  DDR5/A PCI-E 284,200

Asus - ATI Radeon EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2  DDR5/A PCI-E 156,400

Asus - Nvidia ENGTS450/DI/1GD5 DDR5/PCI-E 110,500

Asus - Nvidia ENGT520 SL/DI/2GD3(LP)     55,700

Asus - Nvidia ENGT520 SILENT/DI/1GD3/V2(LP) 46,600

Gigabyte - Nvidia Geforce N450- 1GI 95,000

Gigabyte - Nvidia Geforce 440 TC - 1GI 87,000

Gigabyte - Nvidia Geforce N440D3- 1GI 77,000

Gigabyte - ATI Radeon HD 657OC- 1GI 73,000

Gigabyte - ATI Radeon HD 645OC - 1GI 55,500

Gigabyte - ATI Radeon HD 545D3 - 1G 43,000

msi - AMD - R7970 - 2PMD3GD5 505,000

msi - AMD - R5450-MD 1G D3H / LP 39,000

msi - N560GTX-Ti Twin Frozr II 2GD5/ OC 245,000

msi - N440GT-MD 512D5 55,000

msi - N520-MD2GD3/LP 53,000

GIGABYTE: 01- 399-239, ASUS: 01-226-664, msi: 01- 227-781

OPTICAL DISK DRIVE
 HP / ASUS / Pioneer                  Kyat    

ASUS - SBW-06C1S-U (BLK) (USB 2.0) 142,500

ASUS - BW-12B1LT (SATA INT Blu-ray Writer) 112,200

ASUS - SDRW-08D2S-U (BLK) (WHT) (USB 2.0) 36,000

ASUS - DRW-22B3S (X-Multi IDE INT DVD Writer) 23,700

ASUS - DRW-24B3ST (X-Multi SATA INT DVD Writer) 21,300

HP-24x Internal DVD Writer  (SATA) 22,000

HP-External DVD Writer,Slim, Black, Light Scribe Function 53,000

Pioneer - 24x Internal DVD Writer  (SATA) (219CHV) 23,000

Pioneer - 6x / 06XLB (SATA /BDR-S Blu-ray Writer) 129,000

HP: 01-430-013, ASUS: 01-226-664, Pioneer:01-398-343

 

MONITOR
AOC/Acer/ASUS / HP    Kyat                 

AOC - 18.5” LCD / 10,000:1 / VGA/(N931Swl) Black 80,000

AOC - 18.5” LED / 20,000,000:1 / VGA+DVI (e950Swda) Black 84,000

AOC -20” LED / 20,000,000:1 / VGA+DVI (e950Swda) Black 105,000

AOC -20” LED / 20,000,000:1 / VGA+DVI/Ultra Slim+Photo 
Frame Style (e2051F) 115,000

AOC - 23” LED/ 50,000,000:1/ VGA+Twin HDMI/IPS Panel/X-
Men (i2353) 255,000

ASUS - 24” LED/ML248H/DVI 222,700

ASUS - 18.5” LCD/ VW190DE /DVI 92,500

ASUS - 27” LED/VG278H/(support 3D Vision)/3D Glasses 569,200

ASUS - 23” LED/VG236H/(support 3D Vision)/3D Glasses 483,200

Acer - 18.5” LCD/ G195HQVBb /Black / Analog D-Sub 82,500

Acer - 20” LED/ G205HLBbd/ Black / Analog D-Sub 98,000

Acer - 21.5” LED/ S220HQLbd/ D-Sub and DVI-D 141,000

Acer - 23” LED/ S230HLAbd/ Analog D-Sub and DVI 155,000

HP - 20”LED/ 2011X 155,000

HP - 20”LED/ X20LED 165,000

HP - 23”LED/ 2311f 205,000

AOC: 01-430-013, Acer:01- 221-683, ASUS: 01-226-664,HP: 01-377-576

              UPS
EAST/ CyberPower     Kyat

EAST - 650 VA LED 32,000

EAST - 650 VA LCD 39,000

EAST - 1200 VA LED 55,000

CyberPower - 600VA(USB + Schedule Software) 52,000

CyberPower - 1000VA(USB + Schedule Software) 79,000

CyberPower - Power Inverter 1000EI-B/600W ( Long Time 

UPS+Inverter)
100,000

CyberPower - 1300VA(USB + Schedule Software) 210,000

East: 01- 399-239, CyberPower: 01-376-180

UPS
Star            Kyat

Star-650 VA LED   29,000       

Star-1200VA LED       55,000

Star UPS: 01-430-013, 09-7305-6015

CASING
Golden Field/Thermaltake        Kyat

Golden Field - 1210B (500W PSU)  24,000

Golden Field - 7621 (550W PSU)  33,000

Golden Field - 7621 (W/O PSU)  20,000

Golden Field - 7203B (W/O PSU)  39,000

Golden Field - 7206B (W/O PSU)  41,000

Thermaltake - Level 10GT LCS (VN10031W2N) 311,200

Thermaltake - Level 10GT (VN10001W2N) 188,300

Thermaltake - Chaser MK-I (VN300M1W2N) 121,200

Thermaltake - Overseer RX-I (VN700M1W2N) 100,700

Thermaltake - ARMOR A30 ( VM70001W2Z) 77,800

Thermaltake - Commander MS-I Snow Edition (VN-

40006W2N)
42,500

Thermaltake - Commander MS-I (VN4001W 2N) 40,900

Thermaltake - V4 Black Edition (VM30001W2Z) 33,500

Thermaltake - V3 Black Edition (VL80001W2Z) 32,700

Golden Field: 01-430-013. Thermaltake: 01-210-943

သင့္စိတ္ႀကိဳက္ Specification မ်ားႏွင့္  
Computer တစ္လံုး ဆင္ၾကည့္လိုက္ပါ။

No. Specification               Amount

1 CPU

2 Motherboard              

3 Memory

4 Hard Drive       

5 Graphic Card

6 Casing

7 Power Supply

8 Monitor

9 UPS

10 Optical Disk Drive

11 Keyboard/ Mouse

Total

လူႀကီးမင္းမ်ား ကုမၸဏီမွ ျဖန္႔ခ်ီေသာ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေပးပို႔လိုပါက
newsroom@myanmarict.com သို႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားအတိုင္း Spreadsheet (Excel)

Format ျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

KEYBOARD & MOUSE
A4 Tech/Prolink/Gigabyte Kyat

A4 Tech Optical Mouse 620D (PS/2)  /  (USB)  /  BW-9  (USB)   3,800

A4 Tech KB  (PS/2)   5,500     

A4 Tech Optical Mouse X520D /  X5-28D /  X6-10D / 59D  (USB)   5,300

A4 Tech KB  (USB ) / (PS/2) X Slim /Silver black   5,800

Prolink (Combo) Wireless Laser KB + Mouse ( 5307G ) 22,000

Prolink Wireless Multimedia KB with Touch Panel ( 5308G ) 33,000

Prolink (Combo) Wireless Laser KB + Mouse ( 4693G ) 22,000

Prolink Optical Mouse (USB) 622U/623U)   4,000

Prolink Optical Mouse (USB) 338N Retractable   4,000

Prolink Myanmarser KB (USB) 2305U   4,700

Prolink (Combo)Wireless Multimedia KB+Mouse(5309G) 19,000

Prolink Wireless Nano Mouse (USB) 712G /713G  12,000

Prolink Wireless Nano Mouse (USB) 714G / 715/716 G 12,000

Gigabyte - GK-K8100 (Multimedia Gaming Keyboard) USB 56,000

Gigabyte - GK-KM6150 (Multimedia Keyboard & Mouse w/

Myanmar Layout) USB
9,500

Gigabyte - GK-KM5000 ( Keyboard & Mouse w/Myanmar 

Layout) PS/2(K) + USB (M)
8,000

Gigabyte -Superb 460W PSU (Active PFC,12cm Cooling 

Fan-Noise Killer)
34,000

A4-Tech: 01-299-695, Prolink: 01-381-124, GIGABYTE: 01- 399-239

MULTIMEDIA
Microlab/ Delux        Kyat

Microlab FC-361 Speakers with woofer 59,000

Microlab TNM3 Speakers with woofer  54,000

Microlab M-700 Speakers with woofer  39,000

Microlab M-600 Speakers with woofer 37,000

Microlab M-200 / 100USpeakers with woofer 28,000

Microlab M-111 / 223 Speakers with woofer 25,000

Microlab M-100 Speakers with woofer 22,000

Microlab B18 Samll Speakers 7,500

Delux M-2156 Speakers with woofer 40,000

Delux M-2112 Speakers with woofer 22,000

Delux M-508 Speakers with woofer 21,000

Delux Q1(2.1) Speakers 10,000

Delux M-2011(2.1) Speakers 8,500

Microlab: 01- 297-332 , Delux: 01- 392-951

Laptop ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ Accessories မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
Last updated on May 9, 2012

LAPTOP
ASUS/msi/Acer / Gigabyte  Kyat

ASUS G75VW-91137V (Gaming Series) IntelCorei7-3610QM-2.3GHz 1,821,000

ASUS ZEN BOOK UX31E-RY012V IntelCorei7-2677M-1.8GHz 1,134,800

ASUS N43SM-VX018D IntelCore i7-2670QM-2.2 Ghz 783,500

ASUS K53SD-SX693D IntelCorei5-2450M-2.5GHz 620,100

ASUS K43SD-VX390D(White) IntelCorei5-2450M-2.5GHz 611,900 

msi - CX 480-i5/Intel Sandy Bridge Core i5 554,000

msi - FX 420/Intel Sandy Bridge Bridge (B960) 2.2GHz 444,000

msi - CR460-B960/Intel Sandy Bridge Bridge (B950) 2.2GHz 374,000

msi - Cx480-B950/Intel Sandy Bridge Bridge (B950) 2.10GHz 439,000

msi - CR430-AMD/E-Series APU Processors 333,000

Acer TimeLineU M3 581TG intel Core i7 2637M-1.7 GHz 872,000

Acer S3 intel Core i5 2467M-1.60GHz 733,000

Acer TimeLineU M3 581T intel Core i3 2367M-1.4 GHz 628,000

Acer Aspire  v3-471G intel Core i 2450M-2.5GHz 554,000

Acer Aspire  4752 intel Core i3 2350M-2.3GHz 407,000 

Gigabyte - P2532N 899,000

Gigabyte - Q2432M (Core i3) 449,000

Gigabyte - Q2432M (Pentium) 399,000

Gigabyte - M1005C 249,000

ASUS: 01-210 -943 , msi: 01-227-781, Acer: 01-221- 683 , GIGABYTE: 01- 399-239

PRINTER & SCANNER
HP/Samsung/Epson/Canon/Brother Kyat

Epson LQ300+2 Printer with Cable 165,000

Epson Stylus T13 Printer without ink cartridge (USB) 49,000

Epson Stylus Photo R230X Printer with Cable (USB) 136,000

HP Laserjet 1536DNF AIO Printer with Cable (USB)  4 in 1 395,000

HP Officejet K7000 Printer with Cable (USB)  A3 Size 275,000

Brother-Inkjet Printer DCP-J125 ( Print, Copy, Scan ), 33/27ppm, 

32MB Memory, 6000x1200 dpi, 1.9” LCD Display, USB 2.0
165,000

Brother-Inkjet Printer DCP-J125 ( Print, Copy, Scan ), 33/27ppm, 

32MB Memory, 6000x1200 dpi, 1.9” LCD Display, USB 2.0
200,000

Brother-Colour LED HL-3040CN, 16ppm, 300MHz, 32MB 

Memory, 600x600dpi, USB2.0 & LAN
320,000

Samsung Laserjet Color CLP-325   Printer with Cable (USB) 225,000

Samsung Laserjet Color CLP-325 W  Printer with Cable

(USB)  Wireless  
260,000

Samsung Laserjet Color CLX-3185 Multifunction  Printer 

with Cable (USB)
285,000

Canon - LBP 6000 Printer with Cable (USB) 75,000

Canon - LBP 2900B Printer with Cable (USB) 123,000

Canon - iP 2770 Printer with Cable (USB) 44,000

Epson: 01-523-532, Canon: 01-202-092, DCD:  01-291-830, Brother: 09- 5111-309

USB STICK
HP/SONY/Silicon Power Kyat

HP - (4GB) v245L 6,500

HP - (8GB) v245L 9,500

HP - (8GB) v228g 10,500

HP - (16GB) v135w 14,500

HP - (16GB) v228g 17,000

SONY - (4GB) GM 8,000

SONY - (8GB) GM 13,000

SONY - (8GB) GQ / USB 3.0 21,500

SONY - (16GB) GLX 29,000

SONY - (16GB) GQ / USB 3.0 36,000

USD

Silicon Power - (4GB) Luxmini 320 6

Silicon Power - (8GB) TOUCH 835 7.5

Silicon Power - (16GB) ULTIMA U01 Blue 13

Silicon Power - (32GB) TOUCH 810 27

Silicon Power - (32GB) Luxmini910/SILVER 14.5

HP/SONY: 01-398-343, Silicon Power: 01-226-664

LAPTOP BAG 
Dicota Kyat

BacPac Broker   44,000

BacPac Business (Beige)         50,000

College Motion (Black/Beige)          30,000

College Motion (Black/Grey)        30,000

Dee Messenger 11.6”/14.1” (Black))    47,000

Dee Slim Case 13”/14.1” (Black)  24,000

Lady Spirit   37,000

LadyStyle (Black)  38,000

LadyStyle (Brown)   38,000

LadyStyle (Grey)  38,000

Mobile Commuter   93,000

Pep.UP Junior(Black)    30,000

Pep.UP Junior(Grey)     32000

Pep.UP Junior(Brown)   32,000

SmartSkin 10.1”/12.1”  19,000

SmartSkin 13”/14.1”     20,000

TakeOff Sport (Brown) BP  52,000

TakeControl13.3”(Black) apple  92,000

Take off (Black)      40,000

Take off (Brown)    40,000

Cosmos Power Bllster  10,000

Brilliant Cleaning Gell II     4,500

Cam pocket look (Grey)     12,000

Dicota: 01-381-124, 01-381-035

EXTERNAL HDD
Segate/ Western Digital/ TOSHIBA /Samsung Kyat

Segate - 500 GB Expansion USB 71,500

Segate -1000 GB Expansion USB 107,000

Segate - 500 GB FreeAgent GoFlex USB 3.0 84,000

Segate - 1000 GB FreeAgent GoFlex USB 3.0 117,000

Western Digital - 500 GB Elements USB 71,000

Western Digital - 1000 GB Elements USB 105,000

Western Digital - 500 GB My Passport USB 2.0 75,000

Western Digital - 1000 GB My Passport USB 3.0 116,000

TOSHIBA - 500 GB Portable USB 2.0 71,000

TOSHIBA - 1000 GB Portable USB 2.0 112,000

TOSHIBA - 500 GB Portable USB 3.0 81,000

TOSHIBA - 1000 GB Portable USB 3.0 114,000

Samsung - 500 GB G2 / M2 Portable USB 2.0 71,000

Samsung - 500 GB M2 Portable USB 3.0 79,000

Segate/ Western Digital/ TOSHIBA /Samsung: 01- 398-343

NETWORK ACCESSORIES
Prolink/Dlink/Trendnet/ASUS Kyat

Prolink - 5 Ports Switch  10/100B 11,500

Prolink - 8 Ports Switch  10/100B 14,000

Prolink - 16 Ports Switch  10/100B 26,000

Dlink - 8 Ports Switch  10/100B 19,000

Dlink - 16 Ports Switch  10/100B 41,000

Dlink - 24 Ports Switch  10/100B 57,000

Prolink - Gigabit 16 port switch 10/100/1000 BT 85,000

Prolink - Gigabit 24 port switch 10/100/1000 BT 115,000

USD

Trendnet - TC-P48C5E 48 port Cat5 Unshielded Patch Panel 76

Trendnet - TC-NT2 Network Cable Tester (TP & Coax) 58

Trendnet - TC-P24C6 24 port Cat6 Unshielded Patch Panel 51

Trendnet - TC-CT68 RJ11/RJ45 Crimp/Cut/Strip Tool 21

Trendnet - TC-PDT Punch Down Tool with 110 and Krone Blade 26

Trendnet - TC-P24C5E Cat5/5e 24-port Unshielded Patch Panel 37

Trendnet - TW100-BRM504 ADSL Modem + Firewall Router 75

Trendnet - TW100-BRV204 Broadband  VPN Firewall Router 72

Trendnet - TEW-434APB/54Mbps Wireless G PoE Access Point 61

Trendnet - TEW-637AP/ 300Mbps Wireless Easy-N-Upgrader 54

Trendnet - TW100-BRF114 DSL/Cable Broadband Firewall Router 50

Trendnet - TEW-650AP/ 150Mbps Wireless N Access Point 49

Trendnet - TEW-430APB/54Mbps 11g Wireless Access Point 

with Bridge
48

Trendnet-150Mbps Wireless N Home Router 44

Trendnet - TEW-623PI/N Draft Wireless PCI Card 40

Trendnet - TW100-S4W1CA DSL/Cable Broadband Router 32

Trendnet - TEW-624UB/N Draft Wireless USB Adapter 31

Trendnet - TEW-649UB/Mini Wireless N Speed USB Adapter 24

Trendnet - TBW-106UB/Micro-Bluetooth USB Adapter 20

ASUS - GX-D1081 8Ports Gigabit Switch 63

ASUS - RT-N13U Wi-Fi 802.11n Router 73

ASUS - SL500 Internet security Router 111

ASUS - WL-330g Pocket Wireless Access Point Adapter 60

Trendnet: 01-250-021, Prolink/Dlink: 01-291-830, ASUS: 01-226-664

TONER/CARTRIDGE
HP/Canon/Samsung  Kyat

HP 1200 (C7115A) Toner    53,000

HP 1010 / 3015 Toner    55,000

HP 2015 (Q7553A) Torner 60,000

 HP 2055 (CE505A) Toner  60,000

Samsung  (CLT- M407S) Toner 48,000

Samsung SCX 4623F Toner 48,000

Samsung CLX-3185 Toner 48,000

Canon 2900 (EP 303) Toner 47,500

Canon 1120 (EP22) Toner 47,500

Canon 3050 (312) Toner 47,500

Canon 6000 (325) Toner 47,500

Canon 305C Cartidge (Original)  45,000

HP 85A Cartidge (Original) 45,000

HP 61 Cartidge (Black)  12,500

HP 61 Cartidge (Tri color)  15,500

HP: 01-297-332, Canon: 01-  296-579, DCD: 01-291-830

EXTERNAL DVD
Liteon Kyat

Liteon - 8X External DVD-RW USB (My Duiscuit) 55,000

Liteon-8X External DVD-RW USB(Traytype) 52,000

Liteon-8X External DVD-RW USB (Cover Patterns) 48,000

Liteon - 8X External DVD - RW USB (Topload) 42,000

Lite-On: 01-399-293
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Lion odkY tqifhjr§ifhwifyg

Mac တစ္လုံးကို ပိုင္ဆိုင္ျပီဆိုလွ်င္ ပထမဆုံး သင့္ရဲ႕ 
Mac ကို အစြမ္းထက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမွာကေတာ့ Appleရဲ႕ 
ေနာက္ဆံုးထြက္ Mac OS X ျဖစ္တဲ့ Lion ကို upgrade
ျပဳလုပ္ဖုိ႕ပါပဲ။ Lionကုိ တင္ဖုိ႔အတြက္ဆုိလွ်င္ သင့္ရဲ႕ 
Mac ဟာ Core 2 Duo (သုိ႔) အထက္ ရွိရမွာျဖစ္ျပီး 
Memory ကေတာ့ အနည္းဆံုး 2GB ရွိရပါတယ္။ ထို႔ျပင္ 
အေရးအၾကီးဆံုးအခ်က္က သင့္ရဲ႕  Mac ဟာ Snow        
Leopard (10.6.8) တင္ထားျပီးသား ျဖစ္ေနရမယ္ ဆိုတာပါပဲ။ 
ေသခ်ာခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ Apple menu ကုိ ဖြင့္ကာ 
Software Update ကုိ select လုပ္ျပီး ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး သင့္ရဲ႕  Mac ဟာ Lion ကို တင္ဖုိ႔ 
အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနျပီဆုိရင္ေတာ့ Mac App Store ကို 
သြားေရာက္ျပီး Lion ကုိ Download ျပဳလုပ္ကာ install 
လုပ္လိုက္႐ံုပါပဲ။

Time Machine  jzifh 
External Backup &,lyg

သင့္ရဲ႕ Data ေတြက သင့္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ 
အေရးၾကီးတယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ? Data မ်ားကို 
Backup ျပဳလုပ္တာဟာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားလုိ႔ မရတဲ့ 
ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႕ External 
Hard Drive တစ္လံုးအတြက္ 1TB ကို ေဒၚလာ ၁၀၀ ခန္႔  
ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ အဆိုပါ HDD ကို Apple ရဲ႕ 
USB (သို႔) Firewire port မွ တဆင့္သြယ္ကာ Backup 
မ်ား ျပဳလုပ္ရပါေတာ့မယ္။ အကယ္၍သာ သင့္အေနနဲ႔ 
Mac ၂ လုံး (သို႔) ၂ လံုးထက္ ပိုတဲ့ အေရအတြက္ 
ရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီကိစၥက အဆင္ေျပမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အဲဒီအတြက္ဆိုရင္ေတာ့ Apple ရဲ႕ Time Capsule ကို ဝယ္ယူဖုိ႔ 
အၾကံေပးပါရေစ။ ၄င္းဟာ Mac အားလုံးနဲ႕ လြယ္လြယ္ကူကူ 
ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ 
Wireless Hard Drive တစ္လံုး ျဖစ္ပါတယ္။ 

Space ESifh  Mission Control 
ukd toHk;jyKyg

Snow Leopard တြင္ရွိေသာ Space (သုိ႔) Lionတြင္ 
ရွိေသာ Missionကို ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သင့္အေနနဲ႕ 
မ်ားစြာေသာ apps ေတြကုိ Spaces လို႔ ေခၚတဲ့ ျခားနားတဲ့ 
Virtual Desktop မ်ားအတြင္း ျမင္ေတြ႔ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ထုိကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ System Preferences 
ထဲမွ Mission Control (သုိ႔) Expose`ႏွင့္ Spaces မွတစ္ဆင့္ 
set up ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ enabled ျပဳလုပ္ျပီးျပီဆိုရင္ေတာ့ 
Space ကို Ctrl ႏွင့္ arrow key မ်ားႏွိပ္ျပီး အသုံးျပဳႏုိင္ပါျပီ။ 
သင့္အေနနဲ႕ Space အတြင္း app မ်ားကုိ launch လုပ္ႏိုင္ျပီး  
အျခားSpace တစ္ခုကုိ ေရြ႕ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ System 
Preferences ထဲမွာ သြားေရာက္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

aq;a&mif vSvS jc,fyg
သင့္ရဲ႕ Mac အတြင္းမွာ Fancy ဆန္တဲ့ ပုံမ်ိဳးကို  

ျပဳလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ArtRage 2 Starter Edition 
(http://bit.ly/cBepJV) ကုိ အသုံးျပဳရပါမယ္။ အဲဒီမွာ brush 
မ်ား၊ pencil မ်ား၊ crayon မ်ားႏွင့္ အျခား painting tool
အမ်ားအျပားကုိ မတူညီတဲ့ surface မ်ားေပၚမွာ အသုံးျပဳခြင့္ 
ေပးထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၄င္းမွေန၍ photo မ်ားကိုလည္း 
ဝင္ေရာက္ ျပင္ဆင္ သံုးစြဲသြားႏုိင္ပါေသးတယ္။

Mac twGuf  Speaker
oyfoyf wyfqifyg

Mac အတြင္းမွာ ပါဝင္တဲ့ built-in speaker ေတြက
တစ္ကယ္ေတာ့ professional သံုးဖို႔အတြက္ 
ရည္ရြယ္ထားတာ မဟုတ္ေပမယ့္လည္း အသံထြက္ 
ေကာင္းမြန္တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သင့္အေနနဲ႕ 
ဂိမ္းကစားတဲ့အခါ အသံကို အစြမ္းကုန္ ခ်ဲ႕ကား နားေထာင္သူ 
(သို႔) သီခ်င္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ခံစား 
တတ္သူဆုိရင္ေတာ့ speaker သပ္သပ္ တပ္ဆင္မွ 
အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ Mac အတြက္ 
အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္တဲ့ Speaker အမ်ားအျပား 
ထြက္ေနျပီျဖစ္တာေၾကာင့္ စိတ္ၾကိဳက္ဝယ္ယူ သံုးစြဲႏုိင္ျပီ 
ျဖစ္ပါတယ္။

Media Server wpfck
xlaxmifjcif;

အကယ္၍ သင့္မွာ အသံုးမဝင္ေတာ့တဲ့ Mac (သုိ႔) 
PC တစ္လံုး ရွိေနတယ္ဆိုရင္ Plex (www.plexapp.com) 
အသံုးျပဳျပီး media server တစ္ခု ဖန္တီးဖုိ႔ အၾကံျပဳပါရေစ။ 
Plex အတြင္း သင့္ရဲ႕ media မ်ားကုိ အလြယ္တကူ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ 
interface တစ္ခု ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Plexကို configure နဲ႕
set-up ျပဳလုပ္ျပီးျပီဆုိရင္ေတာ့ ေ႐ွ႕ဆက္ရမယ့္ 
လမ္းစဥ္ေတြက လြယ္ကူသြားပါျပီ။ Video မ်ား၊ photo မ်ား 
ႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားကို ေနရာတစ္ခုထဲ၌ သိမ္းဆည္းသြားႏုိင္ျပီး 
၄င္းတုိ႔ကုိ network မွတဆင့္ အျခား ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွလည္း 
ရယူသြားႏုိင္ပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္ သင့္အေနနဲ႕ iOS app တစ္ခုကို ဝယ္ယူကာ 
content မ်ားကို iPad ႏွင့္ iPhone မ်ားသို႔ Streaming 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ 

iCloud udk Sign-up jyKvkyfyg

သင့္အေနနဲ႕ iCloudကို signed up မျပဳလုပ္ရေသးဘူး 
ဆိုရင္ေတာ့ Apple ရဲ႕ စြမ္းပကားေတြကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏုိင္ အသံုးမခ် 
ႏုိင္ေသးဘူးလို႔ ဆိုရမွာပါ။ iCloud ဟာ သင့္ရဲ႕ email၊ contact၊ 
photo၊ document မ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားအားလံုးတို႔ကုိ 
သင့္ရဲ႕ Mac ႏွင့္ iOS device မ်ားၾကား လြယ္လြယ္ကူကူ 
ဖလွယ္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားတဲ့အျပင္ Windows PC 
နဲ႔လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။

သင့္အေနနဲ႕ iCloud ရွိဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ေတာ့ OS 
X 10.7.2 ရွိေနရမွာျဖစ္ျပီး ရရွိတာနဲ႔ တျပိဳက္နက္တည္း 

သင့္ရဲ႕ Apple ID ျဖင့္ sign in ဝင္ေရာက္ႏုိင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ထုိ႔ေနာက္ သင္ sync ျပဳလုပ္ခ်င္တဲ့ အရာမ်ားကို စိတ္ၾကိဳက္ 
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ျပီ ျဖစ္ျပီး သတိထားရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ 
သင္ေရြးခ်ယ္တဲ့အရာမ်ားဟာ
သင့္ Access ရွိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဝမ္းသာစရာအခ်က္ကေတာ့ သင့္အေနနဲ႕ iCloud အတြင္း 5 
GBစာ Storage ပမာဏကုိ အခမဲ့ ရရွိႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Memory udk  jr§ifhwifyg
သင့္ရဲ႕ Mac ကို အျမန္ဆန္ဆံုး အေနအထားသုိ႔ 

အေရာက္ပို႔ေပးမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ system memory 
ကို ျမွင့္တင္ဖုိ႔ပါပဲ။ အကယ္၍ သင္ဟာ Lion ကို 2GB 
တည္းနဲ႔ run ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ Mac memory ကို
၂ ဆ (သုိ႔) ၃၊ ၄ ဆေလာက္ အဆင့္ ျမွင့္တင္ဖုိ႔ လိုလာပါျပီ။ 
တစ္ကယ္ေတာ့ Memory အဆင့္ျမွင့္ျခင္းက လြယ္ကူ 
ပါတယ္။ အျပင္ကေန DDR 2 memory ကို ဝယ္ယူျပီး 
မိမိကုိယ္တုိင္ Mac အတြင္းရွိ
Memoryမ်ားကို လဲလွယ္ႏုိင္သလုိ သင့္အေနနဲ႕ Macကို 
ျဖဳတ္၊ တပ္ဖို႔ ဝန္ေလး ေနရင္လည္း  Service ေကာင္းတဲ့ 
ဆုိင္ေတြမွာ သြားေရာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

rdom;pk? rdwfaqG?  oli,fcsif;ESifh
qufoG,fEdkifNyD

ယခုအခ်ိန္ ျပည္ပဖုန္းေခၚဆုိခမ်ား တုိးပြားလာေပမယ့္ 
သတင္းေကာင္းအေနနဲ႔ Skype မွတစ္ဆင့္ voice call 
ႏွင့္ video call မ်ားကို အခမဲ့ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျပီ ဆုိတာပါပဲ။ 
ဒီေနရမွာ အမွတ္မမွားေစခ်င္တာက Skypeရဲ႕ အခမဲ့ 
ဝန္ေဆာင္မႈဆုိတာဟာ Internet Connectionကို 
အသုံးျပဳျပီး Skype အခ်င္းခ်င္း ေခၚဆိုျခင္းကို ဆုိလုိတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႕ Skype မွ Phone 
ေခၚဆုိမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေစ်းႏႈန္းကို 
ေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Skype ဟာ install ျပဳလုပ္ရ၊ အသုံးျပဳရလြယ္ကူျပီး 
သင့္အေနနဲ႕ အလုိရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ (www.skype.com) 
မွာပဲ အခမဲ့ Download ရယူႏုိင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Mac rS  TV xHodkY  Video rsm; 

Stream jyKvkyfjcif; 
အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႕ Screen ၾကီးမားတဲ့ TV 
တစ္လုံးရွိျပီး ၄င္းအေပၚတြင္ မိမိရဲ႕ Mac မွ Video မ်ားကုိ 
ၾကည့္႐ႈခ်င္တယ္ ဆုိပါစို႔။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ သင့္ကို Apple TV 
ဝယ္ယူဖုိ႔ အၾကံျပဳပါရေစ။ Apple TV ဝယ္ယူမယ္ဆုိရင္ 
သင့္အေနနဲ႕ လိုအပ္တာက HDMI port ပါဝင္တဲ့ HD TV 
တစ္လံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ Apple TV နဲ႕ HD TVကုိ 
ခ်ိတ္ဆက္လုိက္ျပီဆုိရင္ေတာ့ Mac၊ iPad 2 ႏွင့္ iPhone 
4S အတြင္းမွာရွိတဲ့ Video Content မ်ားအျပင္ Photo 
မ်ားကိုလည္း Stream ျပဳလုပ္သြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Mac twGif; TV record rsm;  
&,l xm;jcif;

သင့္အေနနဲ႕ Mac မွတစ္ဆင့္ အင္တာနက္က TV 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္တဲ့ BBC iPlayer ႏွင့္ TVCatchup 
တုိ႔က ႐ုပ္သံလုိင္းမ်ားကို ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ 
သင့္ရဲ႕ Mac ဟာ အဆိုပါ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားကုိ ဖမ္းယူ record 
ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္မ်ား ရွိေနပါေသးတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ 
Elgato EyeTV Diversity (www.pixmania.co.uk) လုိမ်ိဳး 
TV  ဧရိယာတိုင္ကို          ခ်ိတ္ဆက္  အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္

TV channel မ်ားကို Mac မွ တဆင့္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ျပီး record 
လည္း ျပဳလုပ္သြားႏုိင္ပါဦးမယ္။

Head-
phone aumif;aumif; 
0,foHk;yg

သင့္အေနနဲ႕ Mac ေပၚမွာ ဂိမ္းေတြကုိ ပံုမွန္ကစားသူ 
(သို႔) သီခ်င္း၊ ႐ုပ္ရွင္၊ video ေတြကို ၾကည့္႐ႈေလ့ရွိသူ 

တစ္ဦးဆုိရင္ေတာ့ ေစ်းသက္သာျပီး အရည္အေသြးနိမ့္ပါးတဲ့ 
Headphone မ်ား အသံုးျပဳမႈကို ေရွာင္ရွားရပါမယ္။ 
အေၾကာင္းကေတာ့ ေစ်းသက္သာတယ္လုိ႔ ဆုိထားတဲ့အတိုင္း 
အဆုိပါ headphone မ်ားဟာ bass အသံမေကာင္းျခင္း၊ 
vocal သံ ပီပီသသ မၾကားႏုိင္ျခင္း၊ အသံမလံုျခင္းတုိ႔ကို 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ စဥ္းစားမိမွာက iPod 
နားၾကပ္ေတြကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ပါ။ ဒါကလည္း အဲဒီနားၾကပ္ေတြကုိ 
သတ္မွတ္ထားတဲ့ သက္တမ္းထက္ ပိုမိုပ်က္စီးေစတာေၾကာင့္ 
အသံုးျပဳဖုိ႔ မသင့္ပါဘူး။ အခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာ beats by 
dr.dre လို အရည္အေသြးေကာင္း headphone မ်ား 
ေပၚထြက္လာၿပီျဖစ္လုိ႔ အဲဒီလုိနားၾကပ္မ်ိဳးကုိ ဝယ္ယူအသုံးျပဳဖုိ႔ 
အၾကံျပဳပါရေစ။
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oifh&JU  Mac ukd tpGrf;xufatmif vkyfenf;rsm;
By YHT

Miami ေတာတြင္းတိရစာၦန္႐ံုရွိ အလုပ္လုပ္သူမ်ားမွာ ေမ်ာက္ဝံမ်ားအား ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ ယခင္အသုံးျပဳေနက် သေကၤတမ်ားအစား iPadမ်ားကုိ 
အသံုးျပဳလာၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။

AP သတင္းဌာန၏ အဆုိအရ ၈ ႏွစ္သားအရြယ္ ေမ်ာက္ဝံမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အဆုိပါ ေမ်ာက္ဝံမ်ားအား iPad ေပၚတြင္ 
ပံုမ်ားေရးဆြဲေစျခင္း၊ ဂိမ္းမ်ားကစားေစျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္ ၄င္းတို႔၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ တိရစာၦန္႐ံုအတြင္းရွိ ေမ်ာက္ဝံငယ္မ်ားမွာ iPad ကို ေရွ႕ခ်လိုက္သည္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေကာက္ကုိင္ၾကေၾကာင္း၊ 
အရြယ္ရင့္ေသာ ေမ်ာက္ဝံမ်ားကေတာ့ စိတ္ဝင္စားသည့္ဟန္ မျပေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ iPad ရွိလာသည့္အတြက္ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားအသစ္ 
တိုးပြားလာသည္ဟု ျမင္မိျပီး ကြန္ပ်ဴတာ မလုိအပ္ေတာ့ေၾကာင္း တိရိစာၦန္႐ံု တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေျပာၾကားပါတယ္။

ယခု အဆိုပါဝန္ထမ္းမ်ား အသံုးျပဳေနေသာ iPad app မွာ Apple မွ အထီးက်န္ဆန္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ apps 
မ်ားျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္းတြင္လည္း မိသားစု၏ ဂ႐ုစိုက္မႈကို မရရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ အဆုိပါ apps ကို အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း apple က 
ညႊန္းဆုိခဲ့ပါတယ္။

Ref: TUAW

Apple rS Safari udk Patch vkyfum  
ta[mif;udk Block  jyKvkyfcJh

By YHT

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ပတ္အတြင္း Appleမွ Sa-
fari အတြင္း security အခ်က္အလက္   ၄ ခုကုိ 
patch ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး Browser အတြင္း Adobe 
၏ ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ Flash Player ver-

sion ကုိ block ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
ယခုပံ ုစံမွာ လြန္ခဲ ့ေသာ သံုးလအတြင္း  Apple မွ 

Java plug-in မ်ား အလုိအေလ်ာက္ ပြင့္လာျခင္းကို 
block ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပံုစံတူပါတယ္။

အသစ္ထြက္ရွိလာတဲ့ Safari 5.1.7 ဟာ OS X 10.6 ႏွင့္ 10.7 တို႔အျပင္ 
Windows XP၊ Vista ႏွင့္ 7 တုိ႔တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ျပီး Lion ရွိ Browser အေဟာင္းမ်ား 
အသုံးျပဳေနသူမ်ားအတြက္လည္း update တစ္ခု ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။

Appleမွ  Safari  အတြင္း ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့  security   အခ်က္အလက္ 
၄ ခုမွာ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ပတ္ အတြင္း iPad၊ iPhone ႏွင့္ iPod Touch အတြက္ 
ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ iOS 5.1.1 ရွိ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား အတုိင္းပဲျဖစ္ျပီး အားလံုးဟာ 
WebKit ႏွင့္ Browser အတြင္း အသံုးျပဳေနေသာ open-source rendering 
engine မ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Safari 5.1.7 ကုိ Apple ၏ website မွ တစ္ဆင့္ Download ရယူႏုိင္ျပီး 
Mac အသံုးျပဳသူမ်ား အဖုိ ႔ကေတာ့ OS X ၏ Software Update ေၾကာင့္ 
version အသစ္ကို ေျပာင္းလဲဖုိ႔ အသိေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref: PC World

iPhone twGuf  Google + app tm;  

jyefvnfjyifqif xkwfvkyfcJhh
 
By YHT

Google မွ iPhone 
အတြင္း Google+ appကို 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကာ     ထုတ္လုပ္ 
လုိက္ျပီး အဆုိပါ version  ကုိ  
android ေပၚတြင္ ရရွိဦးမည္ 
မဟုတ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ 

ယခုတဖန္ ျပန္လည္ 
ထြက္လာေသာ  Google+app  မွာ 
ဓာတ္ပံုအရြယ္အစားၾကီးမ်ားျဖင့္
user interface ကုိ ေျပာင္းလဲထားျပီး 
animation အနည္းငယ္ ထည့္သြင္း 
ထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ 
ပါတယ္။ Google၏ တာဝန္ရွိသူ 

တစ္ဦးျဖစ္သူ Vic Gundotra အဆိုအရ ၄င ္ းတ ိ ု ႔အေန ျဖင ္ ့  ေသးငယ ္ေသာ 
မ ု ိဘ ု ိ င ္ းလ ္  (သ ိ ု ႔ )  soc ia l  experience ကုိ စိတ္မဝင္စားေၾကာင္း၊ Google+ 
ကို အရြယ္အစား ၾကီးမားျပီး feature ေပါင္း မ်ားစြာကို ေပးႏုိင္ေသာ Smart 
Phone ေပၚတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္သာ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။

အံ့ၾသစရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ Google အေနျဖင့္ ၄င္း၏ ကုိယ္ပိုင္ 
mobile OS ျဖစ္ေသာ Android အတြက္ Google + app အား စတင္ 
မထုတ္လုပ္ခဲ့ဘဲ iPhone ကုိသာ အဓိက ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ယခု Google + app
မွာ iPad အတြက္ interface မပါဝင္ျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Android အတြက္ Google + app မွာ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း 
ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ထုိထဲတြင္ အံ့အားသင့္ေစမည့္ feature မ်ား ထပ္မံ 
ထည့္သြင္းေပးထားေၾကာင္း Vic က ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။

Ref: Mac World

Korea EdkifiHtwGif; ysufpD;oGm;aom iPod ESifh iPad 

rsm;udk Apple rS jyefvnfvJvS,fay;cJh

By YHT

Korea ႏုိင္ငံအတြင္း ခ်မွတ္ထားေသာ Apple အေရာင္း Policy အရ 
ပ်က္စီးသြားေသာ device မ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းအား အသစ္ 
အစားထုိး ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းဟူေသာ စနစ္ျဖင့္ အစားထုိးလုိက္ေၾကာင္း 
Korea သတင္းဌာန The Korea Herald မွ ဆုိထားပါတယ္။

ေျပာင္းလဲသြားေသာ စနစ္အရ Korea ႏုိင္ငံရွိ apple အသုံးျပဳသူမ်ားမွာ 
ရက္ ၃၀ အတြင္း Apple product မ်ားကုိ ဝယ္ယူခဲ့ျပီး အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိခဲ့ပါက 
အသစ္ျပန္လည္ အစားထုိးေပးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ Apple မွ ပ်က္စီးေနေသာ iPhone 
မ်ားကုိ အသစ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ အစားထိုးေပးခဲ့ျပီး မၾကာေသးခင္ကာလကလည္း 
၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ iMac မွလြဲ၍ အျခား Product မ်ားအားလံုးကို တူညီေသာ 
Policy သာ က်င့္သံုးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။

Ref: TUAW

အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြင္း Apple၏ iPad အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ Proview၏ တရားစြဲဆုိခ်က္အား California 
တရား႐ံုးအဖြဲ႕မွ ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း The Wall Street Journalမွ 
သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုကဲ့သို႔ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဆုိင္ရာ 
တရားစြဲဆိုခ်က္အား ပယ္ခ်မႈေၾကာင့္ Apple ႏွင့္ Proview ၾကား 
ျဖစ္ပြားေနေသာ တရားရင္ဆိုင္မႈမွာ အာရွ တရားေရးဆိုင္ရာစနစ္သို႔ 
ဦးတည္ေစခဲ့ပါတယ္။ သတင္းမ်ားအရ Apple ဟာ  ယခုကဲ့သို႔  
ပယ္ခ်မႈအတြက္  ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
Appleႏွင့္ Proview ဟာ ယခုအခ်ိန္မွာ ႏွစ္ဖက္ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျပီး 
၄င္းတုိ႔ ကုမၸဏီ ၂ ခုၾကားတြင္ လစ္ဟာမႈမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း 
သတင္းမ်ားက ဆုိထားပါတယ္။

Ref:TUAW

SIM card  ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္  Giesecke ႏွင့္  Devrient မွ 
၄င္းတုိ႕ဟာ Apple မွ အဆိုျပဳ ခဲ့သည့္ nano-SIM ဒီဇုိင္းအေၾကာင္းကို 
CTIA 2012 တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ G&D ၏ အဆုိအရ 
Apple ဟာ Nokia ေဝဖန္ေထာက္ျပထားတဲ့အတုိင္း လက္ရွိ micro-SIM 
ကို slot အတြင္း ထည့္သြင္းပါက မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္ 
ဟူေသာ အခ်က္ကို လိုက္နာကာ ဒီဇုိင္းအသစ္ ျပန္လည္ အဆုိ 
တင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သတင္းမ်ားအရ Apple မွ 
ယခုကဲ့သို႔ ဒီဇုိင္းအသစ္ ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ဥေရာပ ဆက္သြယ္ေရး 
စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ European Telecommunica-
tions Standards Institute ၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိကာ nano-SIM 
မ်ားအား ပထမဆုံး ထုတ္လုပ္ခြင့္ ရရွိမည့္ ကုမၸဏီျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း 
ဆုိထားၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ားအရ ထုိကဲ့သို႔ nano-
SIM ထုတ္လုပ္မည့္ ပံုစံအတြက္ မဲေပးမႈမွာ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း 
ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Ref: CNET

By YHT

By YHT

iPad ESifhywfoufí  Proview\ w&m;qGJjcif;udk tar&duef w&m;½Hk;rS y,fcscJh

Apple rS nano-SIM 'DZdkif;u dk jyefvnfjyKjyif

Apple Product Price

iPod touch 32GB K260,000

iPod nano 8GB K125,000

iPod Shuffle 2GB USD60

New iPad wifi (16GB)         K489,000

New iPad wifi (32GB)         K515,000

iPad 2 wifi (16 GB)   K375,000

iPad 2 wifi (32 GB)       K579,000

iPad 2 3G (16 GB)        K599,000

iPad 2 3G (32 GB)        K685,000

Macbook Pro  Intel Core i5  (13’’) MD313      USD1,300

Macbook Pro  Intel Core i7 (15’’) MD318     USD1,920

Macbook Air (11’’) MC968     USD1,065

Macbook Air (13’’) MC965 USD1,395

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ I.C.E Computer Centre မွ 10.5.2012 
ေန႔ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။

Miami rS arsmuf0Hrsm;udk qufoG,f&ef iPad toHk;jyK
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Laptopမ်ားထက္ NewiPadကို စိတ္၀င္စားမႈ ပိုမ်ားၿပီး အမ်ားဆံုး 
၀ယ္ယူလွ်က္ရွိေၾကာင္း KMD Computer Sales & Service Center မွ သိရွိရပါတယ္။ 

“Laptop နဲ႔ iPad မွာဆိုရင္ iPad ကို အ၀ယ္မ်ားတယ္၊ New iPad က 
ပိုေရာင္းရတယ္၊ New iPad က တစ္ေန႔ကုိ ၅ လုံးေလာက္ ပံုမွန္ ေရာင္းေနရတယ္၊ 
ျပည္တြင္းက လူငယ္ေတြေရာ Foreigner ေတြေရာ လာ၀ယ္ၾကပါတယ္” ဟု 
KMDမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

New iPad ၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ က်ပ္ ၅ သိန္းမွ ၇ သိန္းၾကားရွိေနျပီး 
ပစၥည္းသစ္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း လူစိတ္ဝင္စားမႈ မ်ားျပားေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Laptop ၀ယ္ယူသူအမ်ားစုဟာ မိမိေပးႏိုင္မည့္ ေငြပမာဏႏွင့္ အသုံးျပဳမည့္ 
အေနအထားအေပၚ မူတည္ၿပီး Laptop မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကသည့္ အတြက္ မည္သည့္ 
Laptop Brand သည္ ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းရဆံုးျဖစ္ေနသည္ကုိ ေျပာဆုိရန္ 

ခက္ခဲေၾကာင္း Technoland မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

jynfwGif;ü New iPad a&mif;aumif;ae
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ႏိုင္ငံျခားေငြ Account ဖြင့္ထားသူတိုင္း 
၂၀၀၇ ေမာ္ဒယ္အထက္ကားမ်ား လြတ္လပ္စြာ 
တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိသြင္းလုိေသာ
ကားအေရအတြက္၊ မိမိတင္သြင္းရာတြင္ 
ကုန္က်မည့္ ေငြပမာဏကိုသာ ေငြစာရင္းတြင္ 
ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ျပီး အစိုးရဘဏ္မ်ားတြင္ 
သာမက ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားတြင္လည္း Account 
ဖြင့္ႏိုင္ေၾကာင္း၊     ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးႏွင့္
မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးမဟုတ္ဘဲ အျခား 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ တင္သြင္း 
လိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) 
တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ 
တင္သြင္းခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ သတ္မွတ္ထား 
သည့္ အသက္အရြယ္ၿပည့္ၿပီးသူတိုင္း ဘဏ္စာရင္း 
ဖြင့္လွစ္ကာ ကားတစ္စီးစီ တင္သြင္းခြင့္ 
ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ 

ႏိုင္ငံျခားေငြ ဖြင့္လွစ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ 
မည္သည့္ ဘဏ္တြင္္မဆို ေငြစာရင္းဖြင့္       
လွစ္ႏိုင္ၿပီး ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ 
ကားတင္သြင္းရန္ဟုေျပာကာ    ဖြင့္လွစ္ရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တင္သြင္းရာတြင္ လူတစ္ဦးလ ွ်င္
ယာဥ္တစ္စီးသာ တင္သြင္းခြင့္ ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး 
အကယ္၍ ႏိုင္ငံျခားေငြ အေကာင့္ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း 
မရွိသူဆိုပါက ကားတင္သြင္းရန္ အတြက္ဟု 
တင္ျပကာ ႏိုင္ငံျခားေငြ၀ယ္ယူၿပီး အေကာင့္ 
ဖြင့္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  ႏိုင္ငံျခားေငြ 
အေကာင့္ရွိသူတုိင္း ကားတင္သြင္းခြင့္ ခြင့္ျပဳ 
လုိက္ေသာ္လည္း   ယခုလက္ရွိ အပ္ႏွံေနေသာ
န ႏွင့္ ပ အကၡရာ ယာဥ္အို၊ ယာဥ္ေဟာင္း 
ကားမ်ားကို လာေရာက္ အပ္ႏွံၿပီး ပါမစ္ 
ေလွ်ာက္ထားမႈ ျပဳလုပ္ပါကလည္း ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု သိရသည္။  

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး 
ရွိအသံုးျပဳလွ်က္ရွိေသာ Bus ကားေပာာင္းမ်ားကုိ 
ကားအသစ္ျဖင့္ လဲလွယ္ေပးရန္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။  ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးရွိ Bus 
ကားေတြကို အဓိက စီးနင္းခရီးသြားေနသည့္ 
ခရီးသည္မ်ား သက္ေသာင့္သက္သာစီးႏုိင္ဖို႔ 
အတြက္ ကားေပာာင္းပိုင္ရွင္တုိ႔ ကားတင္သြင္းခြင့္ 
ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ပာု 
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး 
၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

ဘက္စ္ကား တင္သြင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ 
ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီွ ဘက္စ္လုိင္း 

ျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ 
ဖြင့္လွစ္ေရးတုိ႔ကို ႀကိဳးစားေနသည္မွာ ေလးငါးလ 
ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ ေသးေၾကာင္းႏွင့္ 
ျပည္သူလူထု ဒုကၡ မေရာက္ေစမည့္ နည္းလမ္း 
ေကာင္းမ်ားျဖင့္ မၾကာျမင့္မီွ ကာလတြင္ အျမန္ဆံုး 
အေကာင္အထည္္္ ေဖာ္သြားမည္ဟု သိရွိရသည္။
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ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႔ေတာ္စည္ပင္သာယာာေရးမွ ၿမိဳ႕႕ေတာ္အငွားယာာဥ္ 
City Taxi မ်ားကို အငွားခ်ထားရာမွ အဆုိပါ Taxi မ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊
ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ကား ၃၂ စီးအား ေျပးဆြဲခြင့္ ရပ္နား 
လုိက္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္အငွားယာဥ္မ်ားအားလုံးကို 
ဧၿပီလ တစ္ရက္ေန႔တြင္ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ ကား၀န္းတြင္ လာေရာက္ 
ပို႔ေဆာင္ေစၿပီး ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္႒ာနမွ 
အရာရွိမ်ားအား ႐ံုးသုံစီးႏွင္းရန္ ေပးလုိက္သည္ဟု သိရွိရပါတယ္။ 
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အေနႏွင့္ အဆိုပါ အငွားယာဥ္မ်ားအား ေျခာက္လ 
သက္တမ္းစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စေပၚေငြက်ပ္ 
၁၀သိန္း၊ ငွားရမ္းခအျဖစ္  တစ္လလွ်င္ က်ပ္ တစ္သိန္းသံုးေသာင္းျဖင့္ 

ကားအစီး ၄၀ ခန္႔အား ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ေျပးဆြဲခြန္အျဖစ္ က်ပ္ 
သံုးသိန္း ႏွစ္ေသာင္းေပးေဆာင္ရသည္။   ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး 
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ အငွားယာဥ္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ ေန႔ေမာင္းအေနျဖင့္ 
ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး၂၀၀၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေျခာက္လ သက္တမ္းစာခ်ဳပ္ 
မ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ City Taxi မ်ားသည္ ၁၉၉၀-၉၁ ေမာ္ဒယ္ကားမ်ား 
ျဖစ္ၾကၿပီး ၉က Nissan Laurel ႏွင့္ ၈က Toyota Cressida 
ေမာ္ေတာ္ကား စုစုေပါင္း ကားအစီးေရ ၃၂ စီးကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ 
ျပန္လည္ သိမ္းဆည္း၍ ႐ံုးတြင္းဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား ႐ံုးသံုးစီးနင္း 
ေစသည္ဟု သိရသည္။

       

ကားေပာာင္း လဲလွယ္ခြင့္ ရရွိထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လဲလွယ္ခြင့္ ရရွိထားေသာ ကားေပာာင္းကို 
လဲလွယ္ျခင္းမျပဳဘဲ ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိပါက  
ဒဏ္ရိုက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ
အခ်ိန္ကာလအတြင္း ကားေပာာင္းမ်ားကို အပ္ႏွံကာ ကားအသစ္ 
တင္သြင္းခြင့္ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကား 

ပိုင္ရွင္တို႔သည္ လဲလွယ္ျခင္း မျပဳဘဲ ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ေနၾကသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ လဲလွယ္ျခင္းမျပဳဘဲ ေမာင္းႏွင္ေနေသာ ယာဥ္မ်ားကုိ 

ယခင္လိုေမာင္းႏွင္ခြင့္ မျပဳေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ကား 
ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိကားကုိ ဘုိဘြားပိုင္အျဖစ္ သိမ္းထားလုိပါက        
အိမ္တြင္သာ သိမ္းႏိုင္ၿပီး ေမာင္းႏွင္ခြင့္ ရရွိေတာ့မည္ မပာုတ္ေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထက္ ကားမွန္သမွ် လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ 
ျပဳလိုက္သည့္ေနာက္တြင္ ကားေစ်းကြက္မွာ အဆမတန္ လႈပ္ရွား 
သြားသည္ပာု သိရွိရသည္။ 

“ဒီသတင္းေတြ စထြက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကားေစ်းေတြ 
အကုန္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ကုန္တယ္၊ ကားေစ်းသာမက ကားပါမစ္္ 
ေစ်းေတြလည္း သိသိသာသာက်ဆင္းသြားတယ္၊ အ၀ယ္အေရာင္း 
ေတြလည္း ကေမာက္ကမေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္” ပာု ကားပြဲစားတစ္ဦးက 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 “ေစ်းကြက္မွာ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထက္ ကားေတြကုိ လြပ္လပ္စြာ 
တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့ေနာက္မွာ ကားေစ်းေတြ သိန္း ၈၀၊ ၁၀၀ 
က်သြားတယ္၊ ဘယ္သူမွ မ၀ယ္ေတာ့ဘဲ ျဖစ္ေနတယ္”  ဟု ၀ယ္ေရာင္း 
ကားပိုင္ရွင္တစ္ဦးကလည္း ေျပာျပသည္။

ယမန္ႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းက စတင္လိုက္သည့္ ယာဥ္အို 
ယာဥ္ေဟာင္းမ်ား အပ္ႏွံ၍  ကားအစားထုိး တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ 
အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္  ကားေစ်းမွာ 
၃ ခ်ိဳး ၂ ခ်ိဳး က်ဆင္းခဲ့သည္။

ယခင္ ၂ ႏွစ္၀န္းက်င္က သိန္း ၁ ေထာင္ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည့္ 
တိုယိုတာ မတ္တူးဆလြန္း (ေရႊငါး) အမ်ိဳးအစားမွာ ယခုအခါတြင္

က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ မွ ၂၅၀ ၀န္းက်င္ အထိ က်ဆင္းလာသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထက္ ကားေတြကို လြပ္လပ္စြာ တင္
သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကားေစ်းေတြမွာလည္း အဆမတန္ 
က်ဆင္းလာမည္ပာု ခန္႔မွန္းေနၾကေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။
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ျပန္လည္အပ္ႏွံခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ ‘ဓ’ 
အကၡရာမ်ား အၿပီးတြင္  ‘ပ’၊ ‘န’ အကၡရာမ်ား 
ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ယာဥ္အုိယာဥ္ ေဟာင္းမ်ားကုိ
သက္တမ္း ၂၀ ေက်ာ္ကားမ်ား မရွိသည္အထိ 
လက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ 
စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပသည့္ မီဒီယာႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ 
ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပင္ပတြင္ 
ထြက္ေပၚေနသည့္ ‘ပ’ အကၡရာထိသာ 

လက္ခံသြားမည္ဆုိေသာ သတင္းကို 
ျငင္းပယ္လိုက္ၿပီး ယာဥ္အို ယာဥ္ေဟာင္း 
အပ္ႏံွျခင္းကုိ အျမဲလက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု 
သိရသည္။

ကားေဟာင္းကုိ ကားသစ္ျဖင့္လဲတယ္ဆုိတာ 
မရွိေတာ့ဘဲနဲ႔ ကုိယ့္ဘာသာ ကုိယ္တန္း၀ယ္ႏိုင္တဲ့ 
အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး 
သက္တမ္း ၂၀ ေက်ာ္ ကားမရွိသည္အထိ 
ကားမ်ားကုိ လဲလွယ္ေပးသြားမည္ပာု သိရိွရသည္။
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ကားအမ်ိဳးအစား         Wagon

အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား     1.3CC

Gear အမ်ိဳးအစား       Auto

Manual/ Auto Type   Auto

လူ၀င္ဆံ့မႈ                 ၅-၂ ဦး

ဆီ၀င္ဆံ့မႈ                 ၄၅ လီတာ

ကားအမ်ိဳးအစား          Wagon

အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား      1.3CC

Gear အမ်ိဳးအစား        Auto

Manual/ Auto Type    Auto

လူ၀င္ဆံ့မႈ                  ၅-၂ ဦး

ဆီ၀င္ဆံ့မႈ                  ၄၀ လီတာ

ကားအမ်ိဳးအစား             multi-purpose

အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား      4.0CC

Gear အမ်ိဳးအစား        Auto

Manual/ Auto Type    Auto

လူ၀င္ဆံ့မႈ                 ၁၀ ဦး

ဆီ၀င္ဆံ့မႈ                 ၆၅ လီတာ

ကားအမ်ိဳးအစား          ဇိမ္ခံကား

အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား      1.3CC

Gear အမ်ိဳးအစား        Auto

Manual/ Auto Type    Auto

လူ၀င္ဆံ့မႈ                  ၆ ဦး

ဆီ၀င္ဆံ့မႈ                  ၇၅ လီတာ

ကားအမ်ိဳးအစား         ဇိမ္ခံကား

အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား     4.0CC

Gear အမ်ိဳးအစား       Auto

Manual/ Auto Type   Auto

လူ၀င္ဆံ့မႈ                 ၅ ဦး

ဆီ၀င္ဆံ့မႈ                 ၆၀ လီတာ

ကားအမ်ိဳးအစား        Sports

အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား     3.0CC

Gear အမ်ိဳးအစား       Auto

Manual/ Auto Type   Auto

လူ၀င္ဆံ့မႈ                4 ဦး

ဆီ၀င္ဆံ့မႈ                 ၄၀ လီတာ

aps;uGufxJ ododomom t0,f 
vdkufvmwJh  Hummer H2, 2009
By APA

အရင္တုန္းက Hummer ကားေတြ စီးဖို႔ အလြန္ခက္ခဲတဲ့ ကာလတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
ယခုအခ်ိန္ ကားတင္သြင္းခြင့္ ရွိသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ Hummer ေတြကို 
၀ယ္ယူေမာင္းႏွင္လာၾကပါတယ္။ ယခုလို ၀ယ္ယူေမာင္းႏွင္ၾကတဲ့အခါမွာ Hummer 
ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ျဖစ္တဲ့ Hummer H2 ေတြကို အဓိကထား ၀ယ္ယူလာၾကပါတယ္။ 
Hummer ပာာဆိုရင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကားျဖစ္ၿပီး 
ႏွစ္အလိုက္ ပံုစံအမ်ိဳးအမ်ိဳး ထုတ္လုပ္လာရာမွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အေရာက္မွာ Hummer 
မ်ိဳးဆက္ကုိ ရပ္ဆုိင္းၿပီး Hummer H2 ဆုိတဲ့ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 

Hummer H2 ေတြပာာ စတင္ထုတ္လုပ္တဲ့ ႏွစ္မွာတင္ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး 
အေနထားကုိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ခရီးၾကမ္းသြားလိုသူေတြ၊ Rally ကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြက 
အဓိကထား ၀ယ္ယူၾကပါတယ္။  ဇိမ္ခံစီးဖို႔ ၀ယ္ယူသူေတြကေတာ့  အနည္းငယ္သာ
၀ယ္ယူၾကပါတယ္။  Hummer H2 မွာ လူစိတ္၀င္စားတဲ့အခ်က္ကေတာ့ AM General 
က ထုတ္လုပ္တဲ့ တာယာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတာယာေတြပာာ ဘယ္ေလာက္ပင္
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ လမ္းျဖစ္ပါေစ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကားရဲ့ 
Frameပဲ ျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္ကားတစ္စီးလို မာေၾကာတယ္လုိ႔ေတာင္ တင္စားေျပာဆုိရတဲ့အထိ 
ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အၾကမ္းခံတဲ့ ကားေတြထဲမွာ 
4WD သာမ်ားၿပီး 4WD SUV ကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္တဲ့ Humer H2  ပာာအၾကမ္းခံတဲ့ 
ကားစာရင္းမွာ နံပါတ္တစ္ေနရာကို ရရွိထားတယ္ ဆုိတာပါပဲ။  

Hummer H2 ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကားပြဲစားတန္းမွ ၀ါရင့္ကားပြဲစားတစ္ဦးရဲ႕ 
အဆုိအရ   “Hummer H2 ေတြက အခုေနာက္ပိုင္း အ၀ယ္ေတာ္ေတာ္လုိက္လာတယ္၊  
ျပည္တြင္းမွာေတာ့ Hummer ေတြကို ဇိမ္ခံကားလိုမ်ိဳး အသံုးျပဳေနၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ 
ေတာင္တက္မယ့္သူေတြ၊ ေတာနက္ထဲကို သြားေရာက္မယ့္သူအခ်ိဳ႕ေတာ့ ၄စီး၊ ၅စီး 
တစ္ခါထဲ ၀ယ္သြားၾကတယ္၊ Engine ပါ၀ါကလည္း 2.0 CC ကေန 4.0CC အထိ 
အမ် ိ ဳးမ် ိ ဳးလာေပမယ့္ 2.0CC ေတြသာ အဓိကထား၀ယ္ၾကတယ္၊ အခုေတာ့
Hummer H2, 2009 ေတြပဲ အ၀ယ္မ်ားတယ္” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

နယ္ခရီးေတြကုိ သြားတဲ့အခါ အသုံးျပဳဖို႕လာ၀ယ္တဲ့ NGO အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုမွ
တာ၀န္ရွိသူကလည္း “အစ္ကိုတို႔ အဖြဲအစည္းက နယ္ေတြသြားရတယ္၊ အဲ့ဒီအခါ 
လမ္းၾကမ္းရင္ ကားနဲ႔ သြားလို႔ မရဘဲ လမ္းဆင္းေလွ်ာက္ရေတာ့ ပင္ပန္းတယ္။ 
ၿပီးေတာ့ အဆင္မေျပဘူး၊ အခ်ိန္လည္းကုန္တယ္ေလ၊ Hammer H2  ေတြက 
ဘယ္ေလာက္လမ္းၾကမ္းၾကမ္း ေမာင္းလို႔ရတယ္၊ ၿပီးေတာ့ လူလည္း ၆ ေယာက္ေလာက္ 
စီးလို႔ရၿပီး ကုန္ေတြလည္း တင္လို႕ရေတာ့ အသံုးျပဳရတာ အဆင္ေျပမယ္ဆိုလို႕ 
လာ၀ယ္တာ။ Showroom ေတြမွာ မရေတာ့တာနဲ႔ ပြဲစားတန္းမွာ လာ၀ယ္တာ”လို႔ 
ေျပာပါတယ္။ “အခုရက္ပိုင္း Hummer H2 ေတြကို လာမွာတာ မ်ားတယ္၊ အရင္က 
အၾကိဳက္နည္းေတာ့ Showroom မွာ မတင္ထားဘူး၊ အခုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ လာမွာၾကတယ္၊ 
ကားက အၾကမ္းခံတယ္ ဆိုၿပီး လာလာေမးၾကတာ”  လို႔ ကားအေရာင္းျပခန္းမွ 
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

aps;uGufxJ emrnfBuD;vmaom um;rsm;
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 မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖို အသုံးျပဳၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းဟာ အခ်ိန္သက္သာေစတယ္၊ 
ေလာင္စာကုန္လည္း သက္သာေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဟစ္တလာလက္ထက္ 
နာဇီေတြ ရုရွားႏိုင္ငံကုိ က်ဴးေက်ာ္ခ်ီတက္ေတာ့ လမ္းမွာ ခ်က္ျပဳတ္စား 
ေသာက္ရ လြယ္ကူေစဖို႔  တီထြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားႀကီးအတြက္ 
ခ်က္ျပဳရတာျဖစ္လို႔ မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖိုနဲ႔ဆုိရင္ အဆင္ေျပတယ္။ ၿပီးေတာ့ ထင္း 
ေလာင္စာလည္း ယူေဆာင္ဖို႔ မလိုဘူး။ စစ္ႀကီး ၿပီးဆုံးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ 
မဟာမိတ္တပ္ေတြဟာ မိုကၠရိုေ၀့ဗ္ အသုံးျပဳျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ဂ်ာမန္ေတြရဲ႕ ေဆးမွတ္တမ္းေတြကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီမွတ္တမ္းေတြ 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္႒ာနခ်ဳပ္ကို ေရာက္သြားေတာ့ ဘာေတြလဲဆိုၿပီး 
အေျဖရွာေဖြၾကပါတယ္။ ဂ်ာမန္ေဆးမွတ္တမ္းထဲမွာ မိုကၠရိုေ၀့ဗ္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ က်န္းမာေရးဆုိးက်ိဳးေတြကုိ မကြယ္မ၀ွက္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 
ၿပီးေတာ့ ဥေရာပသိပၸံပညာရွင္ေတြကလည္း မိုကၠရိုေ၀့ဗ္ရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးေတြကို 
ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ေတြက ဂရုမစိုက္ခဲ့ပါဘူး။ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။   
 မိုကၠရိုေ၀့ဗ္ မီးဖိုကို စတင္တီထြင္ႏိုင္သူဟာ Percy LeBaron 
Spencer ျဖစ္ပါတယ္။  သူဟာ အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ ေရသီယြန္ကုမၸဏီမွာ 
လုပ္ေနသူျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ သူက ဘာလုပ္ရသလဲဆိုေတာ့ ကာကြယ္ 
ေရးသံုးပစၥည္းေတြ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းေတြ တီထြင္ေပးရတာပါ။ 
ဒီလိုတီထြင္ရင္းနဲ႔ သံလိုက္လိႈင္းေတြကို ေလဟာနယ္ျပြန္ေခ်ာင္းအတြင္း 
စမ္းသပ္ရာက မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖို လုပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းစဥ္ကို မထင္မွတ္ဘဲ 
ေတြ႔ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူစားဖို႔ သိမ္းထားတဲ့ ေခ်ာကလက္ေခ်ာင္းဟာ 
သံလုိက္လိႈင္းေတြရဲ႕ အာနိသင္ေၾကာင့္ ေပ်ာ္က်သြားျခင္းကုိ ျမင္ေတြ႕လုိက္ရာကစလုိ႔  
ဆက္လက္ၿပီး စမ္းသပ္မႈေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပါေတာ့တယ္။ ေျပာင္းဖူးေစ့နဲ႔ 
စမ္းသပ္ေတာ့ ေပါက္ေပါက္ေတြ ပြင့္လာတာ ျမင္လိုက္ရတယ္။ ၾကက္ဥနဲ႔ 
စမ္းသပ္တဲ့အခါမွာ ၾကက္ဥဟာ ထၿပီး ေပါက္ကြဲသြားပါေတာ့တယ္။ 
ဒါနဲ႔ပဲသူဟာ မိုကၠရုိေ၀့ဗ္မီးဖိုတီထြင္ဖို႔ လမ္းစ ေတြ႕ရွိသြားခဲ့ပါတယ္။ 
၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ ေရသီယြန္ကုမၸဏီက စီးပြားျဖစ္ မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖိုေတြ 
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖိုကို သတိမမူဘဲအသုံးျပဳရင္ ဆိုးက်ိဳးေတြ 
ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္တာေၾကာင့္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ ဆိုဗီယက္ရုရွားႏိုင္ငံအတြင္းမွာ 
မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖို အသံုးျပဳမႈကို တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ 
လူဦးေရ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ အစားအေသာက္ေတြ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔ 
အတြက္ မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖို အသုံးျပဳေနၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 
မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖိုကို သုံးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္ဆန္တယ္။ စြမ္းအင္ေခၽြတာရာ 
ေရာက္တယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖို အသုံးျပဳၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းဟာ 
ဘယ္လိုမွ ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ေစဘူးလုိ႔ အေမရိကန္လူမ်ိဳးေတြက ေတြးထင္ထားတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အႏၱရာယ္ရွိရိုးမွန္ရင္ အေမရိကန္အစိုးရက 
လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမွာ မဟုတ္ဘူး၊ တားျမစ္မွာ ဧကန္ပဲ စသျဖင့္ေပါ့ေလ၊ ကဲ 
ဒီေတာ့ မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖိုသံုးျခင္းဟာ တကယ္ပဲ အႏၱရာယ္ကင္းသလားဆုိတာ 
ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။ 

မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖိုနဲ႔ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းဟာ သဘာ၀နည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳတာ 
မဟုတ္လို႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္းေတြရဲ႕ 
လူ႔ခႏၶာကုိယ္အေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဟာ ထင္မွတ္ထားတာထက္ အမ်ားႀကီး 
သာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း မိုကၠရိုေ၀့မီးဖို ထုတ္လုပ္သူေတြရယ္၊ ၀ါရွင္တန္ႏိုင္ငံေရး 
အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြရယ္၊ မသိနားမလည္တဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြရယ္ကေတာ့ 
အႏၱရာယ္ရိွတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ခါးခါးသီး ျငင္းဆန္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း 
ဒီေန႔အထိ မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖိုေတြ အသုံးျပဳေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မိုကၠရိုေ၀့ဗ္ဆုိတာ အလင္းလိႈင္း၊ ေရဒီယုိလိႈင္းတုိ႔လုိ လွ်ပ္စစ္သံလုိက္စြမ္းအင္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အလင္းလိႈင္းနဲ႔တူညီစြာ လိႈင္းတုိအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး တစ္စကၠန္႔ကုိ 
၁၈၆၂၆၂ မိုင္ ေရာက္ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔လုိ နည္းပညာေခတ္ႀကီးမွာ မိုကၠရိုေ၀့ဗ္ကုိ 
အသံုးျပဳတဲ့နယ္ပယ္ေတြကေတာ့ ရပ္ေ၀းတယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ျခင္းနည္းပညာ၊  
တီဗီြလႊင့္ထုတ္ျခင္းနည္းပညာ၊ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာတို႔ 
ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ လူေတြနဲ႔ အကၽြမ္းတ၀င္ ျဖစ္ေစတာက 
မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖိုသုံးၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းပါပဲ။

မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖိုမွာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္းအလွ်ား ၂၄၅၀ MHz 
(သုိ႔မဟုတ္) ၂.၄၅ GHz အသံုးျပဳထားပါတယ္။ ဒီလွ်ပ္စစ္သံလုိက္လိႈင္းေတြက 
အစားအစာေတြရဲ႕ ေမာ္လီက်ဴးေတြ ၿပိဳကြဲသြားေစေအာင္လုိ႔ လႈံ႕ေဆာ္တုိက္ခိုက္ၿပီး 
ႏူးနပ္ေအာင္၊ က်က္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ေမာ္လီက်ဴးေတြကို ပုံပ်က္ 
ပန္းပ်က္ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာေၾကာင့္ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ဒီျဖစ္ရပ္ကုိ  “struc-
tural isomerism” လုိ႔ အမည္ေပးထားၾကပါတယ္။ အခုလုိ ေမာ္လီက်ဴးေတြ 
ပုံပ်က္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖိုဟာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၀ပ္ 
၁၀၀၀ သုံးစြဲရပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အစြမ္းကုိ ျမင္သာေအာင္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပရမယ္ဆုိရင္ 
ေနေရာင္ျခည္ကရရွိတဲ့ မိုကၠရုိေ၀့ဗ္ဟာ DC လွ်ပ္စစ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္တာေၾကာင့္ 
ေမာ္လီက်ဴး ၿဖိဳခြဲတာကို မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖိုကေတာ့ AC လွ်ပ္ 
စစ္အမ်ိဳးအစား သုံးစြဲတဲ့အတြက္ ေမာ္လီက်ဴးေတြကို ၿဖိဳခြဲႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ 
မိုကၠရိုေ၀့ဗ္ရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ မင္နီဆုိတာတကၠသုိလ္က 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ မိုကၠရိုေ၀့ဗ္မီးဖိုဟာ ခ်က္ျပဳတ္ရာမွာ လ်င္ျမန္ေပမယ့္လည္း 
ကေလးႏို႔ဗူးကို အပူေပးရာမွာ မသုံးစြဲဖုိ႔ သတိေပးတားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ ကိုင္ၾကည့္ရင္ ဗူးခြံဟာ 
ေအးစက္ေနေပမယ့္ အထဲမွာထည့္ထားတဲ့ႏို႔ဟာ အပူခ်ိန္လြန္ကဲေနတာေၾကာင့္ 
ကေလးငယ္ရဲ႕ ပါးစပ္တုိ႔၊ လည္ေခ်ာင္းတုိ႔ အပူေလာင္ သြားေစႏိုင္တာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏို႔ဗူးအဖုံးကုိ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ပိတ္ထားတဲ့အတြက္ 
အထဲက ေရေငြ႕ေတြ တိုးထြက္ပန္းထုတ္ေစတတ္ပါတယ္။ ႏို႔ကိုလည္း 
ဓာတုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစတဲ့ အတြက္ ႏို႔မႈန္႔ထဲေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ဗိုက္တာမင္ 
အခ်ိဳးအစားေတြ ဆုံးရံႈးသြားပါလိမ့္မယ္။ 
 ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အုတ္ကလာဟိုးမားျပည္နယ္မွာ 
မိုကၠရိုေ၀့ဗ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမႈအခင္းတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ေျခေထာက္ပိုင္း 
ထိခုိက္ခံရလုိ႔ ေပါင္ျဖတ္ရမယ့္လူနာကို  ေသြးသြင္းေတာ့ မိုကၠရိုေ၀့ဗ္နဲ႔ အပူေပးၿပီး 
သြင္းမိတာေၾကာင့္ လူနာ အသက္ဆံုးရႈံးသြားပါတယ္။ ေသြး သြင္းတဲ့အခါ ေသြးကို 
ေႏြးေစဖို႔ အပူေပးရတာ ထံုးစံပါ။ ဒါေပမဲ့ ပုံမွန္အတုိင္း အပူမေပးဘဲ မိုကၠရိုေ၀့ဗ္နဲ႔ 
အပူေပးလိုက္မိလို႔ အခုလို ျဖစ္သြားရတာပါ။ အခု အနားယူသြားၿပီျဖစ္တဲ့ 
ဆြစ္သိပၸံပညာရွင္ ေဒါက္တာဟန္အဲရစ္ဟာ အစားအေသာက္ေတြအေပၚ 
မိုကၠရိုေ၀့ဗ္ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သုေတသနျပဳခဲ့သူ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပဲ သုေတသနရလဒ္အျဖစ္ 
မိုကၠရိုေ၀့ဗ္ဟာ အစားအေသာက္ေတြရဲ႕ သဘာ၀ကို ပ်က္ယြင္းေစေၾကာင္း 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၁ခုႏွစ္မွာ သုေတသနမွတ္တမ္းေတြကို 
အေျခခံၿပီး မိုကၠရိုေ၀့ဗ္ေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသထူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
 ၁၉၅၀ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း   ရုရွားႏိုင္ငံက ေရဒါစခန္းမွာ 
တာ၀န္က်သူေတြကို က်န္းမာေရးစစ္ေဆးတဲ့ မွတ္တမ္းေတြအရ မိုကၠရုိေ၀့ဗ္ 
ေရာင္ျခည္ ထိေတြ႔ခံရတာေၾကာင့္ အဲဒီစခန္းက တာ၀န္က်သူေတြအားလုံး 
Microwave Sickness ေရာဂါ ခံစားရေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ 
Microwave Sickness  ရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့ ေသြးေပါင္က်မယ္၊ 
ေသြးခုန္ႏႈန္းေႏွးမယ္၊ အာရံုေၾကာေ၀ဒနာခံစားရမယ္။ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမယ္။ 
ေခါင္းကိုက္တာ၊ မူးေ၀တာ၊ မ်က္စိေအာင့္တာ၊ အိပ္မေပ်ာ္တာ၊ ေျခလက္တုန္တာ၊ 
ဗိုက္ေအာင့္တာ၊ ဆံပင္ကၽြတ္တာ၊ အဲဒါေတြအျပင္ မ်က္စိတိမ္စြဲျခင္း၊ 
အူအတက္ေရာင္ျခင္း၊ သားသမီးၿမံျခင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါတို႔အထိျဖစ္ေစေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

ဒီေန႔ေခတ္ သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ မိုကၠရိုေ၀့ဗ္နဲ႔ 
ခ်က္ျပဳတ္ထားတာကို ေရရွည္စားသုံးမယ္ဆိုရင္ ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးေစတယ္လို႔ 
သိရပါတယ္။ ဖိုဟိုမုန္းနဲ႔ မဟုိမုန္းထုတ္လုပ္မႈကုိ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစၿပီး က်ားဗီဇ၊ 
မဗီဇ ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္ပါတယ္။  အစားအစာထဲပါ၀င္တဲ့ ဗိုက္တာမင္သတၱဳ 
ဓာတ္ေတြအားလံုး မိုကၠရိုေ၀့ဗ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားတဲ့အတြက္ အာဟာရတန္ဖိုး 
အျပည့္အ၀ မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ထဲပါ၀င္တဲ့ သတၱဳဓာတ္ေတြဟာ 
မိုကၠရိုေ၀့ဗ္ေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ေစတဲ့ ဖရီးရာဒီကယ္ေတြ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ 
အစာအိမ္ထဲမွာ အဖုအႀကိတ္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ လူ႔ခႏၶာကုိယ္တြင္းက ခုခံအားစနစ္ကုိ 
က်ဆင္းေစပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မွတ္ဥာဏ္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါတယ္။  

      Ref: Microwave Hazard by Drs. Luria and Perov 
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    မိမိတို႔ဖုန္းမွထြက္ေသာ  လွ်ပ္စစ္သံလုိက္လိႈင္းပမာဏ မည္မွ်သည္ 

မိမိတို႔ ဦးေႏွာက္ကိုထိုက္ခိုက္ေနသနည္းဟု ေတြးပူပန္ေနသူမ်ားအတြက္ 

စိတ္သက္သာရာရေစမည့္ မိုဘုိင္းဖုန္းအက္ပလီေကးရွင္းသစ္ ထြက္လာၿပီျဖစ္သည္။ 

ထို app သည္ android ဖုန္းမ်ားတြင္သာ သံုးႏိုင္မည္ျဖစ္၍ iPhone သံုးသူမ်ားအတြက္ 

စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္သည္။ စတိေဂ်ာ့ဘ္ရွိစဥ္အခါက ထုိ app ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 

တင္ျပဖူးေသာ္လည္း စိတ္မ၀င္စားပါဟု အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ၄င္း app သည္ 

သံလိုက္လိႈင္းအထိမ်ားလ်င္ အခ်က္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သံလုိက္လိႈင္းအထိနည္းေအာင္ 

ဖုန္းကိုမည္သို႔ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္းထည့္သြင္း 

ေပးထားသည္။ ထုိ app ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ၿပီး ရက္သတၱ တစ္ပတ္အတြင္းမွာပင္ 

download ျပဳလုပ္သူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထို app 

ကို Tawkon ဟု အမည္ေပးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

                           Source: Daily Mail 
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သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မထိခိုက္ေစဘဲ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္ယူႏိုင္မည့္
နည္းလမ္းမ်ားအနက္ ေလအားျဖင့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္ယူျခင္းနည္းလမ္းမွာ 
တကယ္တန္းအားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္စိမ္းလန္းေအာင္ ထင္သာျမင္သာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
ေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ခုကေဖာ္ျပသည္။ ေလရဟတ္မ်ားထားရွိေသာ ေနရာ၄ ခုတြင္ 
အပူခ်ိန္မ်ားကို တုိင္းတာမွတ္တမ္းတင္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေလ့လာေသာ စစ္တမ္းအရ 
ေလရဟတ္မ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္အပူကုိ ပုံမွန္ရွိေနသည့္ႏႈန္းထက္ ၁၀ ဆခန္႔ 
ျမင့္တက္လာေစသည္ဟု ဆိုသည္။ ကမၻာႀကီးအပူခ်ိန္မွာ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ယခုအထိ 
ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၀.၈ စင္တီဂရိတ္သာ တုိးလာေသာ္လည္း ေလရဟတ္မ်ားထားရွိ 
သည့္၀န္းက်င္တြင္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ၀.၇၂ စင္တီဂရိတ္တုိးလာေၾကာင္း ေလ့လာမႈအရ 
ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အပူခ်ိန္တုိးရံုသာမကဘဲ ေလရဟတ္ထားရွိသည့္ ေဒသတြင္း 
မိုးရြာသြန္းမႈပုံစံႏွင့္ ေလတုိက္ႏႈန္းတုိ႔ကုိပါ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစခဲ့သည္။ထုိစစ္
တမ္းကို နယူးေယာက္တကၠသိုလ္မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
တကၠဆက္ျပည္နယ္ရိွ ေလရဟတ္ကြင္းတို႕ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Nature ဂ်ာနယ္တြင္ 
ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။     

                    Source: Daily Mail
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WORKPLACE

Profile
 ကၽြန္မနာမည္ ေဒၚတင္တင္ခိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ 
IT ေလာကထဲကိုေတာ့ (2005) ခုနွစ္က 
စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလက္ရွိ King Power 
Computer ဆိုင္မွာ Sale and Marketing Manager 
အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။

King Poewr Computer 
 King Poewr Computer ဆိုင္ကို 
38လမ္းအလယ္ဘေလာက္မွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က 
စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ၃ ႏွစ္အၾကာ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ King Poewr Comput-
er  ဆိုင္ခြဲတစ္ခုအျဖစ္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း 
အမွတ္(131) မွာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ 

ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ Laptop မ်ား၊ Desktop မ်ား၊ CCTV မ်ား၊ Printer မ်ား၊ iPad မ်ားႏွင့္ Tablet 
မ်ားကို အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။  ၂၀၁၁ ခုနွစ္ေရာက္ေတာ့ City Star ဆိုၿပီး ကြန္ပ်ဴ
တာနဲ႔ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြေရာင္းတဲ့ ဆိုင္ခြဲတစ္ခုကို ၃၈ လမ္းနဲ႔  မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္မွာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 
ကၽြန္မတို႔ဆိုင္အေနနဲ႔ကေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြကို အပိုင္း (4) ပိုင္းခြဲေပးထားပါတယ္။ ၀ယ္ယူသူ Customer 
မ်ားအဆင္ေျပေျပျဖစ္ေစဖို႔ ဆုိင္၀န္ထမ္းမ်ားက ၀န္ေဆာင္မႈ အျပည့္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ နယ္ကလာၿပီး၀ယ္ယူအားေပးတဲ့ 
Customer ေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာကားဂိတ္မ်ားအေရာက္ လုိက္လံပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့အျပင္ ကၽြန္မတို႔ဆုိင္မွ၀ယ္ယူသြားတဲ့ 
ပစၥည္းမွန္သမွ် ရာသက္ပန္ လက္ခမဲ့ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

HR
ေန႔စဥ္အလုပ္အခ်ိန္အ၀င္အထြက္ မွတ္တမ္းေတြကုိ Time Card အသုံးျပဳၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြကုိလည္း 
နံနက္ (9:30) မွညေန (6:30)ထိ အလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဆိုင္ကို ပိတ္ရက္မရွိ ဖြင့္လွစ္ထားတာေၾကာင့္ 
၀န္ထမ္းေတြအတြက္ နားရက္ကုိ (1) လလွ်င္ (4) ရက္သတ္မွတ္ၿပီး အလွည့္က် အနားယူႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ 

Productivity
Department တိုင္းမွာ Computing လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိအပ္သူတုိင္းအတြက္ Gigabyte အမွတ္တံဆိပ္ Desktop၊ Note-
book တို႔ကိုအသံုးျပဳထားၿပီး Display အတြက္ Brand အစံု အသံုးျပဳထားပါတယ္။

Communication
Communication ကိုေတာ GSM သံုးပါတယ္။ ဆိုင္မွာ လိုင္းဖုန္း(3) လံုး ထားေပးပါတယ္။ ဆိုင္ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္တဲ့ 
ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကေတာ့ 01-385-824, 01-398-008, 09-7303-0586 ကိုဆက္သြယ္လို႔ရပါတယ္။

Security
Customer မ်ား စိတ္ခ်လက္ခ်၀ယ္ယူနိုင္ရန္အတြက္ လံုျခံဳေရး CCTV ကင္မရာမ်ားကို တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ Cus-
tomer ေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ရ အဆင္ေျပ တာေပါ့။ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းေတြကိုလည္း Record ေတြ အျဖစ္ 
သိမ္းဆည္း ထားပါတယ္။

Backup
Data Backup  အေနနဲ႔ Server ေထာင္ထားတာမ်ိဳးေတာ့ မရွိပါဘူး။ Window7 ကို အသုံးျပဳထားၿပီး သီးသန္႔ကြန္ပ်ဴတာ 
တစ္လုံးအျဖစ္ထားပါတယ္။ Service ပိုင္းနဲ႔ လုိအပ္တဲ့ Software ေတြကိုလည္း အဲ့ဒီကြန္ပ်ဴတာမွာပဲ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

Accounting
Accounting နဲ႔ Admin အတြက္ကေတာ့ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုက ထုတ္လုပ္တဲ့ Software တစ္မ်ိဳးနဲ႔ Microsoft Excel 
ကုိ အသုံးျပဳထားပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားရင္လည္း ဒီ Software ေတြနဲ႔ ဆက္သုံးဖို႔ လြယ္ကူပါတယ္။ 
ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုက ထုတ္လုပ္တဲ့ Software ဟာ ဒီဆိုင္နဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ထုတ္လုပ္ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
အဆင္ေျပပါတယ္။ Excel  ကလည္း အေျခခံ Software ျဖစ္တာေၾကာင့္ မိမိလိုအပ္သလိုအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။

 Personal
Personal ကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ Acer Laptop သံုးပါတယ္။ Accounting ကိုေတာ့ Dell ကိုအသံုးျပဳထားပါတယ္။

နည္းပညာအေပၚအျမင္
နည္းပညာအေပၚအျမင္ကေတာ့ တိုးတက္ေလ ပိုေကာင္းေလပါပဲ။ ေခတ္နဲ႔အညီ တိုးတက္လာရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ 
နည္းပညာဆိုတာကေတာ့ အရင္လူေတြနဲ႔ သိပ္ၿပီးပတ္သက္မႈမရွိေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္ ၂၁ ရာစုမွာ လူတုိင္းနဲ႔ပတ္သက္ေနၿပီ 
ျဖစ္ပါတယ္။  ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် အခ်ိန္မေရြးလူေတြဟာ နည္းပညာနဲ႔ ထိေတြ႔ေနရပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အရာအားလုံးပါပဲ။

King Power Computer rS Sale and Marketing Manager
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ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာမွာ အရူးမတစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ 
နာမည္က ဆြဲမိတဲ့။ အဲေလ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ အသက္ႀကီးတာဆုိေတာ့ ေဒၚဆြဲမိ 
ေပါ့ဗ်ာ။  အရူးမႀကီး ေဒၚဆြဲမိဟာ တစ္ေန႔ေတာ့ ဗိုက္ႀကီးပါေလေရာ။ တစ္ေန႔တျခား 
ပူထြက္လာတဲ့ အရူးမဗိုက္ေၾကာင့္ ရြာထဲရွိတဲ့ ေယာက်္ားမွန္သမွ် ဟုိလူလုိလုိ၊ 
ဒီလူလိုလို၊ သံသယေတြ ပြားကုန္ၾကေတာ့တယ္။ ဒါနဲ႔ ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္သူ 
လူႀကီးက ရြာရွိ လူအကုန္ကို အစည္းအေ၀းေခၚရင္း အရူးမ ျပႆနာ 
ဘယ္လို ေျဖရွင္းမလဲဆိုၿပီး ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ 
ဒီျပႆနာက်ဴးလြန္သူကုိ ေဒၚဆြဲမိသာ အသိဆံုးဆိုေတာ့ ရြာသူရြာသားအားလံုး 
ေရွ႕ေမွာက္မွာ အရူးမကိုေမးျမန္းလိုက္ပါတယ္။

“ဟဲ့ ဆြဲမိ ဒါ ဘယ္သူနဲ႔ ရတာလဲ”
“ဘယ္သူနဲ႔ ရတယ္ ထင္လို႔လဲ”
“ေအးေလ၊ အဲဒါကို သိခ်င္လို႔ေမးေနတာ၊ မွန္မွန္ေျပာစမ္း”
၀ိုင္း၀န္းၾကည့္ရႈေနသူအားလုံးကလည္း အရမ္းကို သိခ်င္ေနၾကတယ္။ 

အရူးမေတာင္ အလြတ္မေပးတဲ့ လူစားဟာ ဘယ္လုိလူ ျဖစ္မလဲေပါ့။ အရူးမဟာ 
၀ိုင္းအုံၾကည့္ေနတဲ့ လူအုပ္ႀကီးကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ၾကည့္ရင္း 
ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္သူ အႀကီးအကဲကို လက္ညိဳး ထိုးျပလိုက္ပါတယ္။

“ဟင္း… ဟင္း… ဟင္း၊ ဘာအခုမွ ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာလဲ၊ 
ေတာ္နဲ႔ရတဲ့ ဗိုက္ေလ”

ရြာလူႀကီးရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြအားလုံး မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ၿပီး အရူးမႀကီး 
ေဒၚဆြဲမိကို ၀ိုင္းရိုက္ၾကပါတယ္။ ရိုက္လုိ႔ အားရေတာ့မွ ေနာက္တစ္ခါ 
ထပ္ေမးလိုက္ျပန္တယ္။

“ဒီတစ္ခါ ထပ္ေမးမယ္၊ မွန္မွန္ေျဖစမ္း။ မွန္မွန္မေျဖရင္ ခုနလို 
ထပ္ရိုက္ခံရမယ္” 

အဲဒီေတာ့ အရူးမႀကီး ေဒၚဆြဲမိက ရႈံ႕မဲ့မဲ့လုပ္ရင္း ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။
“ေတာ္တို႔ရြာက မွန္တာေျပာရင္ ရိုက္တယ္ေတာ့”
ကဲဗ်ာ။ အခု ကၽြန္ေတာ္လည္း မွန္တာေတြ ေျပာပါေတာ့မယ္။ အခ်စ္ေတာ္ 

မ၀င္ဘဲ အျပစ္ေတာ္ျမင္ၿပီး ၀ိုင္းမရိုက္ၾကပါနဲ႔ဗ်ာ။ အခုဆို ကၽြန္ေတာ္တို႕ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂ သိန္းတန္ GSM ဖုန္းေတြ ေတာ္ေတာ္ေခတ္စားလာတယ္ဗ်။ 
ေကာငး္ပါတယ္ဗ်ာ။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အဆက္သြယ္ မျပတ္ေတာ့ဘူးေပါ့။  
အိမ္ေဘးက ဆိုက္ကားနင္းတဲ့ ဦေလးၾကီးေတာင္ သူ႔သမီး ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူက 
ပူဆာလို႔ ၀ယ္ေပးထားေသးတယ္။ ဆုိးတာက ဖုန္း၀ယ္ျပီးကတည္းက ညဘက္ဆုိ 
ဆူသံေတြ အျမဲၾကားေနရတယ္။ အခ်ိန္မေတာ္ဖုန္းေျပာလုိ႔၊ ဖုန္းဘီလ္ ခဏခဏ 
ကုန္လို႔၊ အေဖကလည္း ဖုန္းေတာ့ ၀ယ္ေပးျပီး ဖုန္းေျပာဖို႔ prepaid card 
၀ယ္မေပးဘူးဆိုျပီး အေဖကို ျပန္ေျပာသံေတြ စံုလုိ႔ပါပဲ။ ဒါတင္မကဘူး ဖုန္းတစ္ခါမွ 
မကိုင္ဘူးဘဲနဲ႔ ဖုန္းဆုိရင္ touch screen ျဖစ္မွ ကိုင္မယ္ဆိုပဲ။ ဘာႏိွပ္မိမွန္း 
မသိတာေၾကာင့္ ေတာ္ၾကာ ဖုန္းဆိုင္ေျပးရ ျပန္ျပီ။ ဖုန္းျပင္တဲ့ဆိုင္ေတြေတာ့ 
အလုပ္ျဖစ္တာေပါ့။ တခ်ိဳ႕ဆို အိမ္မွာေတာ့ စား၀တ္ေနေရးက တစ္ေန႕နဲ႔ 
တစ္ေန႔ လည္ပတ္ရုံပဲ ရွိတယ္။ သူမ်ားက ဖုန္းဆိုရင္ ကိုယ္လည္း ခါးမွာ ဖုန္း 

ခ်ိတ္ခ်င္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ဖုန္း၀ယ္ႏိုင္တဲ့ အေနထားေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ဖုန္းအေၾကာင္း နားမလည္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ေတာေန လူတန္းစားမ်ားအဖို႔  
ဖုန္းအမ်ိဳးအစား၊ ဖုန္းတန္ဖိုးအေနအထား၊ ၿပီးေတာ့ ဘာဖုန္းမွန္းမသိ၊ GSM 
လား၊ CDMA လား၊ တိုင္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ အကြာအေ၀းဆုိ ေျပာလို႔ ရမလဲ၊ 
ဒါေတြ ေကာင္းေကာင္း မသိၾကဘူး။ ႏွစ္သိန္းတန္ ဖုန္း ဆိုတာ ေလာက္ပဲ 
နားလည္ၾကတယ္။ ဖုန္းေရာင္းတဲ့ ဆိုင္ေတြကလည္း ေရာင္းရျပီးေရာ ဆိုျပီး 
သိသိႀကီးနဲ႔ ကိုယ့္အတြက္ပဲ ၾကည့္ျပီး လုပ္ေနတာေတြ အမ်ားၾကီးပါပဲ။ ျပီး 
ေတာ့မွ လိုင္းမမိလို႔ဆုိျပီး အရႈံးခံေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ျပန္ေရာင္းရတာေပါ့။ ဒီလို 
လူလည္ၾကတဲ့ ဆုိင္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ မ်ားမ်ားရွိေလ၊ မတုိးတက္ေလပါပဲ။ 
သိတဲ့လူေတြက မသိတဲ့လူေတြကုိ ရွင္းျပဖို႔ လုိသလို မသိတဲ့ လူေတြကလည္း 
သိေအာင္လုပ္ဖို႔ လုိပါတယ္။ သိတဲ့ တတ္တဲ့သူက ေျပာျပရင္ မွတ္ထားရပါမယ္။ 
မွတ္မထားဘူးဆိုရင္ မ်က္မျမင္ပုဏၰား ၆ ေယာက္လို စမ္းတ၀ါး၀ါး ျဖစ္ေန 
ပါလိမ့္မယ္။ ေခတ္သစ္မ်က္မျမင္ပုဏၰား ၅ ေယာက္အေၾကာင္း စကားစပ္မိလုိ႔ 
ေျပာျပလိုက္ပါရေစ။ ေခတ္ေဟာင္းပုံျပင္နဲ႔မတူတာက ဒီဇာတ္လမ္းမွာ မ်က္မျမင္ 
၅ ေယာက္ထဲ ရွိပါတယ္။ 

တစ္ခါကေပါ့ဗ်ာ။ မ်က္မျမင္ ၅ ေယာက္ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကုိ ေန႔စဥ္ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ တတ္ပါတယ္။ 
တစ္ေန႔ေတာ့ သူတုိ႔ ၅ေယာက္ဟာ အင္တာနက္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းအရာက 
စျပီး ေဆြးေႏြးလာလုိက္ၾကတာ ကြန္ပ်ဴတာဆုိတာ ဘယ္လုိဟာလဲဆုိတဲ့ 
ေမးခြန္းအထိ ေရာက္သြားၾကပါတယ္။ အာေပါင္အာရင္းသန္သန္နဲ႔ အင္တာနက္ 
အေၾကာင္းကိုသာ ရႊီးေနၾကတာ။ ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာ ျဖဴသလား မည္းသလားေတာင္ 
မသိၾကပါဘူး။ မသိဆုိ သူတို႔က မ်က္မျမင္ေတြကိုး။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ ၅ ဦး ဆံုျပီး 
ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ သိဖုိ႔အတြက္ အင္တာနက္ကဖီးဆုိင္တစ္ခုကုိ 
ေရာက္လာၾကပါတယ္။

ေရာက္လာတယ္ဆုိရင္ပဲ ဆိုင္ရွင္ကုိ အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပေတာ့ 
ဆိုင္ရွင္အန္ကယ္လ္ႀကီးက အေတာ္သေဘာက်သြားပါတယ္။

“အမယ္ တယ္ဟုတ္ပါလား၊ ငါ့တူတုိ႔ကို ေလးစားသြားၿပီ။ ဒီလို 
စူးစမ္းခ်င္စိတ္ရွိတဲ့အေပၚ အန္ကယ္လ္ကူညီမယ္”

မ်က္မျမင္ ၅ ေယာက္ကုိ သူ႔ရဲ႕ ဧည့္ခန္းထဲမွာ ထိုင္ခုိင္းပါတယ္။ သူ႔ဆုိင္ခန္းမွာ 
ဧည့္သည္ေတြ ရွင္းေနခ်ိန္ဆိုေတာ့ အုိေကပဲေပါ့။ သူငယ္ငယ္က ဖတ္ဖူးခဲ့တဲ့ 
ဟုိပံုျပင္ထဲက မ်က္မျမင္ေတြ ဆင္ၾကီးကို စမ္းသလိုမ်ိဳး ကြန္ပ်ဴတာကုိ ဘယ္လို 
ဥပမာ ေပးလိမ့္မလဲဆိုတာ သိပ္သိခ်င္ေနမိေတာ့တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ပဲ ပထမဦးဆုံး 
မ်က္မျမင္တစ္ေယာက္ကုိ အခန္းထဲကုိ ၀င္ခုိင္းျပီး စမ္းခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ 
ခဏေနေတာ့ အဲဒီမ်က္မျမင္ ျပန္ထြက္လာျပီး ဆိုင္ရွင္ကုိ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

“ဦးေလးၾကီးရာ... တကယ္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာဆုိတာ အပ်ိဳမေလးရဲ႕ 
ဗုိက္သားလုိပါပဲလားဗ်ာ။ မ်က္ႏွာျပင္ကေလးက ေခ်ာေမြ႕ေနတာကုိး” 

ဆိုင္ရွင္ အန္ကယ္လ္ႀကီးလည္း ဒီေကာင့္ ဥပမာေလးက 
အေတာ္ေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး သေဘာေတြ က်သေပါ့။

“အင္း ဒီေကာင္ ေမာ္နီတာမ်က္ႏွာျပင္ကုိ စမ္းမိသြားတာကိုး”
သူၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ ၀င္သြားျပန္ပါတယ္။ ဒုတိယ မ်က္မျမင္ 

ျပန္ထြက္လာျပီး ေျပာလိုက္ပါတယ္။ 
“ေၾသာ္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာ အပ်ိဳမေလးရဲ႕ ေျခေထာက္ေလးေတြလိုပါပဲလား”
“အမ္… မင္းက ဘယ္လုိ စမ္းလာမိလို႔လဲ” 
“က်ေနာ္ ထုိင္ျပီး စမ္းတာပါ”
“ေၾသာ္… ဒီေကာင္ ကြန္ပ်ဴတာ တင္ထားတဲ့ စားပြဲေျခေထာက္ကုိ 

စမ္းမိတာပါလား၊ ဟားဟား…”
တတိယ တစ္ေယာက္ ၀င္ျပန္ပါတယ္။ သူလည္း ျပန္ထြက္လာေတာ့ 

ျပံဳးေစ့ေစ့နဲ႔ ေျပာပါတယ္။
“ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာ အပ်ိဳမေလးရဲ႕ အသားလိုပါပဲလားေနာ္။ ႏွိပ္လိုက္ရင္ 

ခြက္၀င္သြားတယ္”
“ေၾသာ္ ဒီေကာင္ ကီးဘုတ္ကုိ စမ္းမိတာကုိး”
ဆိုင္ရွင္ အန္ကယ္လ္ႀကီးလည္း လန္႔ေတာင္လန္႔လာတယ္။သူတို႔ 

ေျဖေနတာအားလုံး အပ်ိဳမနဲ႔ပဲ ခိုင္းႏႈိင္းေနလို႔ေလ။  ေနာက္ မ်က္မျမင္ 
တစ္ေယာက္လည္း အခန္းထဲက ျပန္ထြက္လာျပီး ေျဖျပန္ပါတယ္။ 

“ကြန္ပ်ဴတာဆုိတာ အပ်ိဳမေလးရဲ႕ ေက်ာျပင္ေလးလိုပါဘဲ။ ညီညာျပန္႔ျပဴးလို႕”
“ေၾသာ္ ဒီေကာင္က မားသားဘုတ္ကုိ စမ္းလာမိတာကုိး”
ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္ အထဲကို ၀င္သြားေတာ့ ဆုိင္ရွင္ဟာ စိတ္၀င္တစား 

ေစာင့္ေနမိတယ္။ သူတုိ႔ေပးတဲ့ ဥပမာေလးေတြက ေကာင္းလြန္းေနတာကုိး။
ေနာက္ဆုံး၀င္သြားတဲ့ တစ္ေယာက္က်ေတာ့ အတင္း ၀ုန္းဒုိင္းႀကဲျပီး 

အခန္းထဲက ေျပးထြက္လာပါတယ္။
“ဟ ဟ လုပ္ၾကပါဦး… ကြန္ပ်ဴတာဆုိတာ ပါးရုိက္တတ္သဟ”  
ဆိုင္ရွင္အန္ကယ္လ္ႀကီး ပါးစပ္ေဟာင္းသား ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ အခန္းထဲက 

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ထြက္လာျပီး ေဒါနဲ႔ေမာနဲ႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။
“ဒီမယ္ အန္ကယ္လ္ႀကီး၊ ဒီေန႔ ဘာ အခ်ိဳး ခ်ိဳးတာလဲ၊ အသက္ႀကီးရင္ 

ေနာက္မွ ထုိင္ကန္ေတာ့မယ္။  ပါးက်ိဳးသြားခ်င္လို႔လား။ ေတာ္ျပီ အခုပဲ အလုပ္က 
ထြက္တယ္…”  အဲဒီေတာ့မွ ဆိုင္ရွင္လည္း သေဘာေပါက္သြားပါတယ္။ 

“ဟုိက္ ငါ့ဆိုင္က စာေရးမကုိ အခန္းထဲက ထြက္္ခုိင္းဖို႔ ေမ့သြားပါလား။ 
ေတာက္... ဟုိေကာင္ေတြ ေပးတဲ့ ဥပမာေတြက ေကာင္းလွပါတယ္ 
ေအာက္ေမ႕ေနတာ…” 

ဒီေတာ့ဗ်ာ စူးစမ္းခ်င္တယ္ဆုိတိုင္းလည္း အရမ္းစူးစမ္းလုိ႔ မေကာင္းဘူးဗ်။ 
တစ္ခ်ိဳ႕ဟာေတြက ေရွာ့ခ္ ရွိတယ္။ ပညာရွိႏွင့္၊ မညွိမဆ၊ ျပဳသမွ်ကား၊ မလွစီးပြား၊ 
ေရနစ္ဆားသို႔ ဆိုတဲ့အတိုင္း တတ္သိနားလည္သူကို ဆရာတင္ျခင္းသည္သာ 
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါေၾကာင္း အေပါင္းအသင္းေဆြသဟာတုိ႔အတြက္ ေကာင္း 
ျခင္းေ၀ျဖာသြားေအာင္ ေမာင္းသတင္း ေၾကညာပါးလိုက္ရပါသဗ်ိဳး။

အိုင္တီနည္းပညာေခတ္ႀကီးထဲမွာ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြဟာ နယ္ပယ္စုံမွာ ေပၚထြန္းေနပါတယ္။ အရင္တစ္ခ်ိန္တုန္းက
စားေသာက္စရာဆိုရင္ အရသာေကာင္းဖို႔ကုိသာ အဓိကထားခဲ့ေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ အရသာအျပင္ စားခ်င့္ 
စဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ အလွအပေတြနဲ႔ ပုံေဖာ္လာၾကပါတယ္။ အခုအပတ္အတြက္ တင္ျပေပးခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာက 
သစ္သီးေတြကို အလွဒီဇိုင္းပုံေဖာ္တဲ့နည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အျခားသိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ 
လတ္ဆတ္တဲ့ သစ္သီးေတြကုိသာ အသံုးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မလွီးျဖတ္ခင္၊ ပုံမေဖာ္ခင္မွာ ေရစင္ေအာင္ 
ေဆးေၾကာရပါမယ္။ ပုံေဖာ္တဲ့အခါ အလြန္ထက္ျမက္တဲ့ ဓားကိုသာ အသုံးျပဳရပါမယ္။ သစ္သီးရဲ႕ မူလအရသာ 
မပ်က္ေအာင္လည္း ထိန္သိမ္းရပါမယ္။ 

ပုံေဖာ္မယ့္ အသီးအႏွံေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ရာမွာလည္း ဥပမာအားျဖင့္ သခြားသီးကုိေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိရင္ အခြံေတြ 
စိမ္းေနရပါမယ္။ မုန္လာဥနီကုိ ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုရင္ အလုံးရွည္ရွည္၊ အသားေခ်ာေခ်ာ၊ အေရာင္စိုစိုေျပေျပရွိတာကို 
ေရြးရပါမယ္။ ႏြမ္းရိေနတာတို႔၊ ရံႈ႕တြေနတာတို႔၊ ေကာက္ေကြးေနတာတို႔၊ အေရာင္မွိန္ေနတာတို႔ကို မေရြးရပါဘူး။ 
က်န္အသီးအႏွံေတြကိုလည္း အဲသလုိနည္းအတုိင္း ေရြးခ်ယ္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဒီဇိုင္းပုံေဖာ္ၿပီးတဲ့ အသီးအႏွံေတြကုိ 

တာရွည္ခံေအာင္ ထိန္းသိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ သခြားသီးကို ပုံေဖာ္တာမ်ိဳးမွာ အူတိုင္ထုတ္ပစ္ရပါမယ္။ မဟုတ္ရင္ 
ပုပ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရေအးေအးနဲ႔ စိမ္ထားေပးရပါမယ္။ ဖရံုသီးကို ပုံေဖာ္တာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ေရနဲ႔ပဲ 
ေဆးရပါတယ္။ ေရမစိမ္ရပါဘူး။ ေရစိမ္မိရင္ ပုံေဖာ္ထားတဲ့ အနားစြန္းေလးေတြ အျမန္ပုပ္သြားတတ္ပါတယ္။ 
ေရစိုေနတဲ့ ပိတ္ပါးေလးနဲ႔ ဖရံုသီးကို ထုပ္ေပးရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေလလုံတဲ့ဗူး၊ ဒါမွမဟုတ္ ေရခဲေသတၱာထဲ 
သိမ္းထားရပါတယ္။ 

အလွဒီဇိုင္းပုံေဖာ္ရာမွာ လုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကေတာ့ ဓားဦးခၽြန္အေကာက္အတုိတစ္ေခ်ာင္း၊ ဓားပါးရွည္တစ္ေခ်ာင္း၊ 
လွီးျဖတ္ရန္အတြက္ ဓားတစ္ေခ်ာင္း၊ စဥ့္တီတုန္း၊ လင္ပန္းတစ္ခ်ပ္၊ ဇလုံတစ္လံုး၊ လက္သုတ္ပု၀ါ တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 
အသီးအႏွံေတြကို ပုံေဖာ္တာကေတာ့ မိမိလိုခ်င္တဲ့ ပုံစံျဖစ္ေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ အႏုစိတ္လုပ္ေဆာင္ရတာျဖစ္ 
ပါတယ္။ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး အႏုစိတ္လုပ္ႏိုင္ေလေလ၊ လက္ရာေျမာက္ေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။  နမူနာအျဖစ္ 
ဖရဲသီးကို လက္ရာေျမာက္ ပုံေဖာ္ဖန္တီးထားတာေလးေတြ တင္ဆက္ျပသေပးလိုက္ပါတယ္။ 
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Men In Black 3
By NAL

Director – Barry Sonnenfeld
Starring – Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh  

       Brolin, Alice Eve
Studio – Amblin Entertainment
Release Date – May 25th, 2012
        
မင္းသား Will Smith ႏွင့္ Tommy Lee Jones တို႕ 

အျမဲပါဝင္ေနၾကျဖစ္တဲ့ Science Fiction ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ 
Action ပရိသတ္မ်ားအၾကိဳက္ Men In Blackfranchise ရဲ့ 
တတိယေျမာက္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား Men In Black 3 ကို 2012 
May လအတြင္း ႐ံုတင္ျပသေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 
Men In Black 3 ရုပ္ရွင္ကားတြင္ ယခင္ထြက္ရွိျပီး MIB 1 ႏွင့္ 
MIB 2 မွာကဲ့သို႕ Will Smith က Agent J အျဖစ္၊ Tommy 
Lee Jones က Agent K အျဖစ္ ျပန္လည္ပါဝင္ထားျပီး No 
Country for Old Men ရုပ္ရွင္တြင္ Tommy Lee Jones ႏွင့္ 
တြဲဖက္ပါဝင္ဖူးသလို True Grit ရုပ္ရွင္ျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့တဲ့ 
မင္းသား Josh Brolin ကေတာ့ 1969 မွ လူငယ္ Agent K 
အျဖစ္ ထပ္မံအားျဖည့္ ပါဝင္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 
ယခင္ထြက္ရိွျပီး Men In Black ရုပ္ရွင္မ်ားမွာလုိပဲ MIB အဖြဲ႕ဝင္ 
Agents မ်ားဟာ ကမာၻေျမအတြင္းရွိ ျဂိဳဟ္သားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္  
အျမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရမွာ ျဖစ္သလုိ လူသားမ်ား အပါအဝင္ 
စၾကာဝဠွာတစ္ခုလုံးအား အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္မည့္ ျဂိဳဟ္သားမ်ား 
ရန္မွလည္း ကာကြယ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Director ကေတာ့ 

အရင္ MIB I ႏွင့္ MIB II တို႕ကို႐ိုက္ကူးခဲ့သလို Will Smith 
ပါဝင္ထားတဲ့ WildWild West ကုိလည္း ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ Director 
Barry Sonnenfeld ျဖစ္ျပီး Steven Spielberg က တြဲဖက္ 
Producer အျဖစ္ ပါဝင္ေပးထားပါတယ္။

Men In Black 3 ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြင္ ရန္သူျဂိဳဟ္သားမ်ား၏ 
လက္ခ်က္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား 
ေျပာင္းလဲကာ Agent K ေသဆုံးသြားရသျဖင့္ Agent J က 
1969 သို႔ အခ်ိန္ခရီးသြား၍ Agent K ၏ အသက္ကိုသာမက 
လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု၏ အနာဂတ္ကုိပါ ကယ္တင္ရပံုကုိ ျမင္ေတြ႕ရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ 1969 ခုႏွစ္မွ Agent K ကုိ လုပ္ၾကံရန္ 
စီစဥ္ေနတဲ့ ျဂိဳဟ္သား Boris ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကုိ Agent J 
ႏွင့္ K တို႔က ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ျပီး သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ခုလုံး 
မေျပာင္းလဲသြားေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရမွာပါ။ Men In Black 
3 ရုပ္ရွင္ကို Columbia Pictures မွ $215 သန္းေက်ာ္ 
အကုန္အက်ခံ ႐ိုက္ကူးထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
အရင္းအႏွီး အမ်ားဆုံး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ကားအျဖစ္ စံခ်ိန္ 
တင္ထားသလို Lady Gaga အပါအဝင္ အျခားနာမည္ေက်ာ္ 
celebrity မ်ားကလည္း ျဂိဳဟ္သားမ်ားအသြင္ ဧည့္သည္ 
သရုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ပါဝင္မွာ ျဖစ္သလို ပထမဆုံး 3D Men In 
Black ရုပ္ရွင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း Science Fiction 
ပရိသတ္အားလံုးက စိတ္ဝင္စားလွ်က္ရွိပါတယ္။ Men In Black 
3 ရုပ္ရွင္ရဲ့ Soundtrack ျဖစ္တဲ့ Back In Time ကို rapper 
Pitbull က သီဆိုေပးထားျပီး Men In Black: Alien Crisis 
အမည္ရ video game ကိုလည္း publisher Activision က 
Xbox360၊ PS3 ႏွင့္ Nintendo Wii ဂိမ္းစက္မ်ားအတြက္ Mayလ 
အတြင္းမွာပင္ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်သြားမွာပါ။

Listen to Me, Girls. I Am Your Father!
By NAL

No. of Episodes – 12
Genre –  Comedy, Drama, Romance
Studio – Feel
Score – 

       2012 ခုႏွစ္အတြင္း ထြက္ရွိထားတဲ့ Animation Series အသစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Papa no Iu Koto o Kikinasai (အတုိေကာက္ 
- PapaKiki! ၊ English အမည္Listen to Me, Girls. I Am Your Father! ) ဟာ စာေရးဆရာ TomohiroMatsu ရဲ႕ စာအုပ္ကို 
မွီျငမ္းေရးဆြဲထားတဲ့ Studio Feel ရဲ႕ Comedy ႏွင့္ Drama ဇာတ္လမ္းတြဲအသစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ PapaKiki! ဇာတ္လမ္းရဲ႕ main 
character ျဖစ္တဲ့ University ေက်ာင္းသား Yuuta ကို အျခား Animation romance ဇာတ္လမ္းတြဲေတြမွာလုိ ေကာင္မေလးေတြ 
ဝိုင္းေနတဲ့ ဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ ျမင္ရမွာ မဟုတ္ဘဲ ေကာင္မေလး သံုးေယာက္ကုိ ေမြးစားထားသူ အုပ္ထိန္းသူတစ္ေယာက္ အျဖစ္ 
ထူးထူးျခားျခား ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။

မိဘႏွစ္ပါး မရွိေတာ့တဲ့ Yuuta ကို ငယ္စဥ္ကတည္းက သူ႔ရဲ႕ အမျဖစ္တဲ့ Yuri ကေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ျပီး Yuri အိမ္ေထာင္က်ျပီး 
ေနာက္မွာေတာ့Yuuta ဟာ တစ္ေယာက္တည္း ေနထိုင္ဖို႕ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ Yuuta ရဲ့ အမ Yuri ဟာ 3ႏွစ္အရြယ္ သမီးအရင္း 
Hina ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဘက္မွ ပါလာတဲ့ 10 ႏွစ္ ႏွင့္ 14ႏွစ္အရြယ္ Miu ႏွင့္ Sora တို႔ႏွင့္အတူ ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Yuriႏွင့္ 
သူ႔အမ်ိဳးသားတို႔ဟာ ခရီးသြားေနစဥ္အတြင္း accident တစ္ခုေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရွုံးခဲ့ရတဲ့အတြက္ က်န္ရွိခဲ့တဲ့ သမီးသုံးေယာက္ကို 
ေဆြမ်ိဳးေတြက တစ္ေယာက္တစ္အိမ္စီ ေမြးစားဖို႕ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အရမ္းခ်စ္တဲ့ ညီအမသံုးေယာက္ တစ္ေယာက္တစ္ကြဲဆီ 
ေနၾကရမွာ စိုးရိမ္တဲ့ Yuuta က သူ႔အမငယ္စဥ္က မိမိကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သလိုပဲ သူ႕အမရဲ႕ သမီးသုံးေယာက္ကို ထိမ္းသိမ္းဖို႔ 
တာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္။

PapaKiki! ဇာတ္လမ္းမွာ Yuuta တို႔ မိသားစုရဲ႕ ေန႕စဥ္ရုန္းကန္ရတဲ့ ဘဝကုိ ေပ်ာ္စရာ၊ ရယ္စရာ ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ား၊ တစ္ခါတစ္ေလမွာ 
ဝမ္းနည္းစရာ ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲထားပါတယ္။ စုစုေပါင္း အပိုင္း ၁၂ ပိုင္း ပါဝင္ျပီး ဇာတ္လမ္းအလယ္ပိုင္းမွာ နည္းနည္း 
ဇာတ္လမ္း အသြားအလာ pacingပိုင္း ေႏွးသြားသလို ခံစားရေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ညီအစ္မတစ္ေယာက္ျခင္းစီရဲ႕ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ 
ဇာတ္လမ္းေတြ၊ ကေလးမထိန္းဖူးတဲ့ Yuuta က Hina ကို ေပ်ာ္ေအာင္ထားရပံုေတြ၊ Yuuta ကို တစ္ဖက္သက္သေဘာက်ေနတဲ့ 
Sora ရဲ႕အေၾကာင္းေတြ စသည္ျဖင့္ပါဝင္သလုိ ဇာတ္ပို႔ေတြအေနႏွင့္လည္း Yuuta ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Episode တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မ႐ိုးသြားေအာင္ စီစဥ္ထားတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ PSPအတြက္လည္း မၾကာခင္က 
Visual Novel game  ထြက္ရွိထားတဲ့ PapaKiki! ဇာတ္လမ္းဟာ ခ်စ္စရာ Character Design ေတြႏွင့္ ေပ်ာ္စရာ Drama 
ဇာတ္လမ္းေတြ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ပရိသတ္အားလုံးႏွင့္ သင့္ေတာ္တဲ့ Series တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
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Twisted Metal zefwD;olrS aemuf 

Project wpfcktaMumif; zGifh[
By YHT

Twisted Metal ႏွင့္ God of War ကဲ့သို႔ နာမည္ေက်ာ္ ဂိမ္းမ်ားကို 
ဖန္တီးခဲ့ေသာ David Jaffee မွ ၄င္း၏ ေနာက္ထပ္ ဂိမ္းတစ္ခုအတြက္ 
သတင္းဌာနမ်ားသို႔ အနည္းငယ္ဖြင့္ဟမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

IGN ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ Jaffee ၄င္းဟာFPS ဂိမ္းမ်ားကို 
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ 
ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂိမ္းေလာကထဲ ေနရာယူခဲ့ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍သာ 
၄င္းအေနျဖင့္ FPS ဂိမ္းဖန္တီးရန္ စိတ္ကူးဥာဏ္ ရရွိခဲ့ပါက အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
မတူေသာ စိတ္ကူးျဖင့္သာ ဖန္တီးျဖစ္မည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ Jaffee ဟာ FPS အေၾကာင္းကုိသာ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း 
၄င္းအမွန္တကယ္ ဖန္တီးေနေသာ ဂိမ္းအေၾကာင္းကုိေတာ့ အတိအက် ညႊန္းဆုိ 
ထားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ God of War ကို ဖန္တီးအျပီးမွာ Jaffee ဟာ PSP
အတြက္ FPS ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Heartland ကို ဖန္တီးရန္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါဂိမ္းဟာ မထုတ္ခင္မွာပင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။

Nitendo rS third-party rsm;tm; 

Digital Download jyKvkyfcGifhay;&ef 

pDpOf
By YHT

Nitendo ဟာ Game Console ေလာကအတြင္း ပိုမိုေနရာ ရလာရန္ 
ရည္ရြယ္ျပီး third-party ဂိမ္းထုတ္လုပ္သူမ်ားကို Nitendo System အတြင္း 
Digital download ေပးႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကုမၸဏီ၏ ေၾကာ္ျငာခ်က္အရ ၄င္းတုိ႕ဟာ third-party ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 
digital download ေပးႏုိင္မည့္ program ကို စီစဥ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိ 
အခ်ိန္တြင္ အခ်က္အလက္ အတိအက်ကိုေတာ့ မေဖာ္ျပႏုိင္ေသးေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အတြင္း Nitendo ဟာ ၄င္းရဲ႕ ဂိမ္းေတြကို 
digital download   ေပးသြားမယ္လုိ႔   ေၾကာ္ျငာခဲ့ျပီး  ပထမဆံုး အေနျဖင့္
August လအတြင္း 3DS အတြက္ New Super Mario Bros. 2 ကို 
ရရွိသြားႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Max Payne 3 \ yxrqHk; Comic 
issue udk zwf&SKEdkifNyD
By YHT

Rockstar ႏွင့္ Marvel တုိ႔၏ Max Payne 3 Comic 1st Issue ကို 
အြန္လုိင္းမွ တဆင့္ ဖတ္႐ႈသြားႏုိင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Comic ေရးသားသူမွာ Rockstar ၏ Dan Houser ႏွင့္ Max Payne 
၏ မူလ ဖန္တီးသူ Sam Lake တုိ႔ျဖစ္ျပီး နာမည္ကိုေတာ့ After the Fall ဟု 
ေပးထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Comic ကုိ အြန္လုိင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ PDF ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ၄င္း၏ Officail Site 
(http://bit.ly/INV2xw) အတြင္း ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Draw Something twGif; 
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By YHT

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ Facebook ႏွင့္ အျခား မိုဘုိင္းလ္မ်ားအတြင္း ကစားသူ 
အမ်ားဆုံး ဂိမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရေသာ Draw Something အတြင္း နာမည္ေက်ာ္ 
အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို တရားဝင္ေရးဆြဲႏုိင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဂိမ္းထုတ္လုပ္သူျဖစ္တဲ့ Zynga ဟာ ဝင္ေရာက္ ကစားသူမ်ားကုိ ယခင္အခ်ိန္ 
ရိုးအီေနေသာ ေၾကာ္ျငာ banner မ်ားအစား နာမည္ေက်ာ္ Brand မ်ားကို 
ေရးဆြဲေစမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

AdAge.com ၏ အဆုိအရ ယခုအခ်ိန္တြင္ NHL ဟာ ဂိမ္းအတြင္း 
ပထမဦးဆံုး အမွတ္တံဆိပ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသူျဖစ္ျပီး ၄င္းေနာက္တြင္ေတာ့ 
puck၊ Zamboni ႏွင့္ hat-trick တုိ႔ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္ကေတာ့ လြန္ခဲ့ေသာလအတြင္း 
သတင္းဌာနမ်ားမွ ကမၻာေပၚရွိ Draw Something ကစားသူ အေယာက္ ၅ 
သန္းဟာ ၄င္းဂိမ္းကို ကစားျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကလုိ႔ပါပဲ။

Need For Speed topfudk 

,ckESpftwGif; xkwfvkyfzG,f&Sd
By YHT

EA မွ ယခုႏွစ္အတြင္ Need For Speed ဂိမ္းစီးရီးအသစ္ကို PC ႏွင့္ Mobile 
Platform မ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။

အျခား Platform မ်ားအတြက္ကုိေတာ့ EA မွ မေၾကာ္ျငာေသးေသာ္လည္း 
ဂိမ္း၏အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေတာ့ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

ကုမၸဏီ၏ အဆုိအရ ၄င္းတို႔ဟာ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း NFS ၏ အေသးစိတ္
အခ်က္လက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္သြားရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္း၊ ကစားသူမ်ားအေနျဖင့္ 
လာမည့္လအတြင္း က်င္းပမည့္ E3 အတြင္း EA ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္ 
မ်ားကိုသာ ေစာင့္စားသြားေစလုိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

EA rS Game Development twGuf 
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နာမည္ေက်ာ္ ဂိမ္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ EA မွ ယခင္တစ္ပတ္အတြင္း 
မ်ိဳးဆက္သစ္ Console မ်ားအတြက္ ဂိမ္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ေဒၚလာ 
သန္း ၈၀ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိက္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္ ကုမၸဏီမွ ယခုႏွစ္ဝက္အတြင္း ရရွိခဲ့သည့္ အျမတ္ေငြ ပမာဏမ်ားကုိ 
ေၾကာ္ျငာခဲ့ျပီး ၄င္းတုိ႕ဟာ ေနာက္ထပ္ Console မ်ိဳးဆက္သစ္ အတြက္ ရင္းႏွီး 
ျမဳပ္ႏွံရျခင္းမွာ အဆုိပါ ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ ရလာဒ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရပါတယ္။

လာမည့္လအတြင္း က်င္းပမည့္ E3 ျပပြဲတြင္ Sony ႏွင့္ Microsoft 
တုိ႔မွ မည္သို႔ေသာ Hardware ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ိဳးကို ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ဟု 
သတင္းထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း Nitendo မွေတာ့ အဆုိပါ အေျခအေနကို 
အခြင့္ေကာင္းယူကာ Wii-U ကုိ ျပန္လည္ ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Upcoming Game - PC

Diablo lll
May 15, 2012

Blizzard ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးထြက္ third-party Action RPG 
ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ျပီး လူတုိင္းနီးပါး ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကရတဲ့ ဂိမ္းတစ္ခုပါ။

Max Payne 3
May 29, 2012

Rockstar Games ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးထြက္ third-person Shooter 
ဂိမ္းအမ်ိဳးျဖစ္ကာ action စြန္႔စားခန္းေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနမယ့္ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစား 
တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

Boderlands 2
September 18, 2012

2K Games မွ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး အပစ္အခတ္ေတြကို ဦးစားေပးတဲ့ 
Action RPG ဂိမ္း အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။

Call of Duty: Black Ops ll
November 13, 2012

Call of Duty ဂိမ္းစီးရီးေတြထဲမွာ ေျပာင္းလဲမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ထားျပီး Game Play ကိုပါ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲထားတယ္လုိ႔ 
ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

Resident Evil: Operation Racoon 
City
May 18, 2012

Resident Evil 6 မထြက္ခင္ ထြက္ရွိလာမယ့္ စီးရီးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 
ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္အိမ္ အသစ္နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

GAMEWEEKLY

ေနာက္ 13 ႏွစ္ၾကာသြားတဲ႔အခါ ကမၻာေပၚမွာ အရာရာ ေၿပာင္းလဲသြားခဲ့ပါၿပီ။ IT နည္းပညာေတြ 
ေၿပာင္းလဲတုိးတက္လာတဲ႔အေပၚမွာ နည္းပညာကုိ တလြဲအသုံးခ်တဲ့ အဖ်က္သမားေတြေၾကာင့္ cyber 
စစ္ပြဲေတြအၿပင္၊ လူသား အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ၾကတဲ့ စစ္ပြဲေတြပါ ၿဖစ္လာၾကရတယ္။ အဲဒီလုိ စစ္ပြဲေတြ ေနာင္ 
13 ႏွစ္ေရာက္ရင္ ၿဖစ္မယ္ဆိုတာ Call Of Duty: Black Ops 2 ထဲမွာ ၿဖစ္တာကို ေၿပာတာပါ။ တကယ္ၿဖစ္တယ္ 
မၿဖစ္ဘူးဆုိတာေတာ့ ဘယ္သိႏုိင္ပါ႔မလဲ။ Call Of Duty ဆုိရင္ ဘယ္လုိ ဂိမ္းလဲဆုိတာ သိၾကမွာပါ။ သူလည္း 
ဂိမ္းေတြထဲမွာ နာမည္အၾကီးဆံုးနဲ႔ အေရာင္းသြက္ဆံုး game series တခုပါ။ ထြက္သမွ် series တိုင္း ေရာင္းရသလို 
လူၾကိဳက္လဲမ်ားပါတယ္။ အရင္ထြက္ထားတဲ့ Black Ops က ဒီေလာက္ၾကီး တိုက္ပြဲေတြ မၿပင္းထန္ေသးဘူးေပါ႔။ 
သူရဲ႕ ဇာတ္အိမ္ကုိက 2025 ခုႏွစ္မွာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာင္ၿဖစ္လာမဲ့ တုိက္ပြဲေတြကို အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအၿခားအရ 
ေၿပာင္းလဲေပးထားတဲ႔ သေဘာပါဘဲ။ အၿပင္မွာ တကယ္ၿဖစ္လာမယ့္ စစ္ပြဲေတြအေၾကာင္းကို Developer Treyarchက 
ပုံေဖၚေပးထားတာပါ။ အခု Ops 2 မွာေတာ႔ graphic engine IW 3.0 (improved from Black Ops) Engineကို 
သုံးထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆုိေတာ႔ စစ္တုိက္တဲ႔ game ေတြမွာ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးစုံကုိ ေၿမပုံေတြမ်ားစြာမွာ 
ကစားရတာၿဖစ္တဲ႔အတြက္ graphic မေကာင္းလုိ႕ မၿဖစ္ပါဘူး။ 

 Black Ops ဆုိတာ တကယ္ေတာ႔ တည္က်က္တစ္ခုရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က မထင္မွတ္ထားတဲ႔အေၾကာင္း 
အရာတခုကုိ ဆုိလုိတာပါ။ Treyarch ရဲ႕ ဇာတ္ညႊန္းေရးသားခ်က္က ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေကာင္းသလဲဆိုရင္ 
ဒီ Ops 2 စိတ္ကူးနဲ႔ ေရးထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အၿပင္မွာ တကယ္ၿဖစ္ေနတဲ႔ အၿဖစ္အပ်က္ေတြကုိ ဂိမ္းနဲ႔ 
ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားတာပါ။  Activision က ထုတ္တဲ႔ Black Ops 2 က Nov 13 2012 မွ ထြက္မွာၿဖစ္ေပမယ့္  

အခုေဆာ့ဖုိ႔ တာဆူေနၾကပါၿပီ။ သင္က 2025 ခုႏွစ္မွာ ၿဖစ္ေနတ႔ဲ တုိက္ပြဲတစ္ခုကုိ ေဆာ႔ရမွာၿဖစ္တဲ႔အတြက္ robot 
ေတြ ယာဥ္ပ်ံ ေတြ weapon အသစ္အဆန္းေတြနဲ႔ ေဆာ႔ရမွာပါ။ အဓိကေတာ႔ Cyber Terrorism ေတြေၾကာင္႔ပါ။  
မွတ္မိဦးမလားေတာ႔ မသိဘူး Black Ops ရဲ႕  ဇာတ္လုိက္မင္းသားၾကီး Alex Mason ကုိေလ။ အခု 2 မွာ ေတာ႔ 
သူအၿငိမ္းစား ရသြားၿပီထင္တယ္။ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာလာေတာ႔ အၿပင္က လက္ေတြ႕ဘ၀အတိုင္း အသက္ၾကီး 
သြားတဲ႔အတြက္ ဇာတ္ေကာင္ေတြကုိပါ ေၿပာင္းလဲေပးထားပါတယ္။ ဒါကလဲ Treyarch ရဲ႕ စိတ္ကူးတစ္ခုပါဘဲ။ 
Ops 2 ရဲ႕ ဇာတ္ေကာင္က Alex Mason ရဲ႕ သား David Mason ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ သင္က သူ႕ေနရာမွာ 
စစ္သားတေယာက္အေနနဲ႔ ေဆာ႔ကစားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ Black Ops ရဲ႕ ရန္သူေတြၿဖစ္တဲ႔ Frank Woods နဲ႔ 
Raul Menendez တုိ႔ ၿပန္ပါလာပါေသးတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြ တိုက္ပြဲေတြရဲ႕ ပုံစံေတြက အရင္တုန္းကလို 
မဟုတ္ပဲ လူသားဆန္တဲ႔ အမူအရာေတြ ေၿပာင္းလဲထားတာကုိပါ ေတြ႕ၿမင္ရမွာပါ။

 Game mode က single ေရာ multiplayer ပါ ကစားလို႔ ရတဲ႕အတြက္ တစ္ေယာက္တည္း မကစားခ်င္တဲ႔ 
ဂိမ္းမာေတြ အတြက္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ပါ ကစားလို႔ရမွာပါ။ ပထမဆံုး Strike Force mission ကို စကစားရမွာပါ။ 
အ႔ဲဒီမွာ သင္႔က ဘယ္လုိ mode မ်ိဳးနဲ႔ ကစားမလဲဆိုတာကိုပါ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ စက္ရုပ္ ၊ ဂ်က္ေလယာဥ္ 
ေတြကုိပါ ေရြးႏုိင္ပါတယ္။ PC, Xbox ,PS3 စတဲ႔ Platform ေတြမွာလဲ ကစားလုိ႔ရမွာပါ။ Black Ops 2 က အရင္ 
series ထက္ ကစားလို႔ ေကာင္းမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေနပါၿပီ။ ဘာေတြဘယ္လိုမ်ား ပုိေကာင္းလာမလဲဆိုတာ No-
vember မွ ဆံုးၿဖတ္ၾကတာေပါ႔။ ဘယ္လို mission ေတြကို ဘယ္လို လက္နက္ေတြ အသံုးၿပဳ တုိက္ခုိက္ရမလဲဆိုတာ 
ကုိ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းရင္း ကစားဖုိ႔အတြက္ Black Ops 2 ကုိ ၾကိဳဆုိလုိက္ၾကပါဦး။

Call of Duty: Black Ops ll  (PREVIEW)
By Train
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 ျမန္မာ့ရိုးရာ ပန္းဆယ္မ်ိဳးထဲမွာ ပန္းခ်ီပညာတစ္ရပ္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ပန္းခ်ီဆုိတာ ပတ္ကားေပၚမွာ၊ စကၠဴေပၚမွာ 
ေရးဆြဲမွ ပန္းခ်ီ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရွးေခတ္တုန္းကဆုိရင္ ကမၻာဦးလူသားေတြဟာ သူတုိ႔ အေတြ႕အႀကံုေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ေသာအားျဖင့္ 
ေက်ာက္ဂူနံရံေတြမွာ ထြင္းထုေရးဆြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ပန္းခ်ီဆုိတာ အႏုပညာျဖစ္ၿပီး မိမိစိတ္ခံစားမႈကုိ ေဖာ္ျပျခင္းတစ္မ်ိဳး 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူေတြဟာ မိမိအတြင္းစိတ္ရဲ႕ခံစားမႈကို ေဖာ္ျပၾကတဲ့ေနရာမွာ အသံနဲ႔ေဖာ္ျပရင္ ဂီတျဖစ္လာပါတယ္။ အမူအရာနဲ႔ေဖာ္ျပရင္ 
အကအခုန္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ရုပ္လုံးထုၿပီးေဖာ္ျပရင္ ပန္းပု ျဖစ္လာပါတယ္။ အကၡရာေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပရင္ စာေပျဖစ္လာပါတယ္။ 
အေရာင္ေတြနဲ႔ေဖာ္ျပရင္ ပန္းခ်ီ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ သစ္ထြင္းပန္းခ်ီ၊ ေက်ာက္စီပန္းခ်ီ၊ ဓားျခစ္ပန္းခ်ီ၊ ေဆးေရးပန္းခ်ီ၊ 
စသျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံ တီထြင္ဆန္းသစ္ၾကတဲ့ေနရာမွာ အခုတစ္ပတ္အတြက္ တင္ျပေပးခ်င္တာက လက္သည္းပန္းခ်ီအေၾကာင္းပါပဲ။ 
မိန္းကေလးေတြဟာ ဗီဇသဘာ၀အရ အလွအပ ႀကိဳက္ၾကပါတယ္။ အလွအပႀကိဳက္တဲ့ ပ်ိဳေမေတြအတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္တတ္သူေတြက 
လွသထက္လွေအာင္ဆိုၿပီး ဒီနည္းကို တီထြင္လိုက္ၾကတာပါ။ စိတ္၀င္စားသူအဖို႔ ကုိယ့္အိမ္မွာပဲ ျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။ တကယ္လို႔ 
လုပ္ရတာ ကရိကထမ်ားတယ္ထင္ရင္ Beauty Salon တစ္ခုသြားၿပီး အလွဆင္ယင္ႏိုင္ပါတယ္။ နမူနာအေနနဲ႔ လက္သည္းပန္းခ်ီျပဳလုပ္ပုံ 
ဒီဇိုင္းအဆန္းတစ္ခု တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ 

လက္သည္းပန္းခ်ီအတြက္ ဒီဇိုင္းေလးက အရမ္းကိုလြယ္ပါတယ္။ စုတ္တံကိုင္ရမွာ လက္မၿငိမ္တဲ့ ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ 
လက္ရဲရဲဆြဲၾကည့္ႏိုင္မယ့္ ပံုစံေလး ေရြးေပးလိုက္ပါတယ္။ ဆြဲရတာ လြယ္ကူေပမယ့္ ဒီဇိုင္းေလးက ဆန္းၿပားတာမို႔ ပ်ိဳေမတို႔ ႏွစ္သက္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ လက္သည္းဆိုးေဆး ေရာင္စံုေလး ရွိရံုနဲ႔ လက္သည္းပန္းခ်ီဒီ
ဇိုင္းအဆန္းေလးကို ကိုယ္တိုင္ဖန္းတီႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သံုးေရာင္ၿခယ္လက္သည္း ဒီဇိုင္းလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တာေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
1. လက္သည္းဆိုးေဆး (ပန္းႏုေရာင္၊ ပန္းဆီေရာင္၊ အၿဖဴေရာင္) 2. ေရႊမႈန္ဆိုးေဆး  3. Base Coat  4. Top Coat  5. သြားၾကားထိုးတံ

အဆင့္(၁)

ေသေသခ်ာခ်ာသန္႔ရွင္းထားတဲ့လက္သည္း 
ေလးကို Bast Coat ဆုိးေပးလုိက္ပါ။ မဆိုးရင္လည္း 
ရတယ္ဆိုေပမယ့္ လက္သည္းေလးေတြ၀ါတာမ်ိဳး 
က ကာကြယ္ဖို႔ Base Coat တစ္ထပ္ခံေပးတာ 
ပိုၿပီးေကာင္းပါတယ္။

အဆင့္(၄) 

ပန္းႏုေရာင္ေလးနဲ႔ ေနာက္တစ္ရစ္ ဆုိးေပး 
လုိက္ပါတယ္။ ပန္းႏုေရာင္ဆုိးေပးရျခင္း အေၾကာင္း 
ကေတာ့ အေရာင္ေလးေတြစုံလင္ျဖာထြက္လာ 
ေစဖို႔ပါ။

အဆင့္(၂) 

ပန္းဆီေရာင္ဆုိးေဆးကုိ လက္သည္းေဘးမွာ 
၀ိုက္၀ုိက္ေလးဆုိးေပးရပါတယ္။ ဒါမွေနာက္ဆုိးမယ့္ 
အေရာင္ေတြအတြက္အဆင္ေျပေျပနဲ႔ထင္သာ 
ျမင္သာ ျဖစ္လာေစပါတယ္။

အဆင့္(၅) 

လက္သည္းရဲ႕ က်န္တဲ့အပိုင္းကုိ ေရႊမႈန္ဆိုး 
ေဆးနဲ႔ ၿဖည့္ဆိုးလိုက္ပါတယ္။ ဒါမွလည္းကုိယ့္ 
လက္သည္းဟာ အေရာင္တလက္လက္နဲ႔ စြဲေဆာင္မႈ 
ရွိေစပါလိမ့္မယ္။ 

အဆင့္(၃) 

အၿဖဴေရာင္ဆိုးေဆးနဲ႔ အရစ္ကေလးထပ္ 
ေဖာ္ေပးပါတယ္။ အျဖဴေရာင္နဲ႔ အရစ္ထပ္ေဖာ္ 
ေပးတာေၾကာင့္ ေအာက္ခံနဲ႔လုိက္ဖက္တင့္တယ္ 
သြားေစပါတယ္။ 

အဆင့္(၆)

သြားၾကားထိုးတံေလးနဲ႔ပန္းေရာင္၊ အျဖဴ 
ေရာင္၊ ပန္းဆီေရာင္သံုးထပ္ကို ျဖတ္ဆြဲေပး 
လိုက္ပါတယ္။ ေရႊမႈန္ဆုိးထားတဲ့ေနရာကုိေတာ့ 
မဆြဲပဲ ခ်န္ေပးခဲ့ရပါတယ္။

အဆင့္(၇) 

အၿပီးသတ္အေနနဲ႔ 
လက္သည္းေလးေတြပိုမိုေတာက္ 
ေၿပာင္ဖို႔နဲ႔ ၾကာရွည္ခံဖို႔အတြက္ Top Coat 
ဆိုးေပးရပါမယ္။ ေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန 

လက္သည္းကေလးေတြပံုစံမထပ္ေအာင္ 
ကြဲလြဲၿပီး ဆြဲေပးႏိုင္ပါတယ္။ 
တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔တစ္ေခ်ာင္း မတူတဲ့ 
ရႈေထာင့္ေလးေတြနဲ႔ဆိုးေပးတာက 
ပိုမိုဆန္း ၿပားေစမွာပါ။ သံုး ေရာင္ၿခ
ယ္လိႈင္းကေလးေတြဆြဲတဲ့ေနရာမွာတ

စ္ခုဂရုစိုက္ရမွာက အဆင့္(၂)ကေန 
အဆင့္(၅)အထိ ေဆးဆိုးေပးတာကို 
ၿမန္ၿမန္ သြက္သြက္လုပ္ေပးဖို႔ပါပဲ။ 
သြားၾကားထိုးတံနဲ႔ၿဖတ္ဆြဲတဲ့အခါ 
လက္သည္းေတြေၿခာက္သြားၿပီဆိုရင္ 
လွလွပပမေပၚလာ ႏိုင္ပါဘူး။ လက္

သည္းဆိုးေဆးကိုလည္းအရမ္းမန
ည္းေစ၊ မမ်ားေစဖို႔ဂရုစိုက္ေပးပါ။ 
လက္သည္းတစ္ေခ်ာင္းကို ဒီဇိုင္းပုံေ
ပၚေအာင္လုပ္ၿပီးမွေနာက္တစ္ေခ်ာင္း
ကိုထပ္လုပ္ရမွာပါ။  အခုဆိုအခ်ိန္လ
ည္းသိပ္မေပးရဘဲၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ လြ

ယ္လြယ္ကူကူလုပ္ၾကည့္ႏိုင္မယ့္ပံုစံေ
လးကို လိုက္လုပ္ႏုိင္ၾကမယ္လို႔ေမွ်ာ္ 
လင့္ပါတယ္။ပ်ိဳေမတို႔ ႏွစ္သက္ရာ 
ခေရဇီကာလာေလးေတြသံုးၿပီး 
အေရာင္ေၿပာင္း ဆြဲေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း 
တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
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ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ www.myanmarjobsearch.com မွ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ေခၚစာမ်ား 
ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေခၚယူလုိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ www.myanmarjobsearch.com တြင္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ classified@myanmarict.com သို႔ email ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါဝင္ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

FREE 
CLASSIFIED

သင္ ေရာင္း/ဝယ္ လိုုေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုု  
classified@myanmarict.com သုိ႔ email 
ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါဝင္ေဖာ္ျပႏုိင္မည္။

အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ www.myanmarjobsearch.com မွတဆင့္ 

Register (Employee) လုုပ္ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ရ႐ွိႏိုုင္သည္။
အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ားအေနျဖင့္ www.myanmarjobsearch.

com တြင္ Register (JobSeeker) လုုပ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Position 
မ်ားကိုု ဝင္ေရာက္ျဖည့္စြက္ႏိုုင္သည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ေခၚစာမ်ား
အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ားအေနျဖင့္ www.myanmarjobsearch.com တြင္ Register (JobSeek-

er) လုုပ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Vacant Position မ်ားကိုု ဝင္ေရာက္ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
Companyမ်ား၏ Telephone ကိုု တိုုက္႐ိုုက္ ဆက္သြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္ရွာႏိုုင္သည္။

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Item/Condition Samsung Monitor/Used
Description 20”/LCD/
Quantity 5
Price K70,000

Phone (Seller) 01-430-897

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition Acer Monitor/Used
Description 18.5”/LCD/
Quantity 3
Price K50,000 

Phone (Seller) 01-430-897

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition Acer Monitor/Used
Description 20”/LCD/
Quantity 1
Price K60,000 

Phone (Seller) 01-430-897

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition LG Monitor/Used
Description 18.5”/LCD/
Quantity 4
Price K55,000 

Phone (Seller) 01-430-897

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Sony LED TV
Description 32”
Quantity 1
Price K130,000

Phone 01-394-228

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition iPhone 4s
Description 16GB Used
Quantity 1
Price K120,000

Phone 09-7300,7645

 Computer/ICT/Electronics 

Name Ray Marm Aung  
Gender Male
Marital Status Single 

Seeking Position Engineer (EC), IT Profes-
sion, Technician

Age 24

Computer/ICT/Electronics 

Name Ei Mon Zaw   
Gender Female
Marital Status Single 

Seeking Position programmer

Age 23

Accounting 

Name David Hickey    
Gender Male
Marital Status Single 

Seeking Position  Sales Director

Age -

Accounting 

Name Wai Yan Kyaw   
Gender Male
Marital Status Single 

Seeking Position Accountant

Age 21

Banking and Financial Services 

Name Wint Wah Zaw   
Gender Female
Marital Status Single 

Seeking Position BANK Cashier

Age 20

Engineering 

Name Htet Kaung San   
Gender Male
Marital Status Single 

Seeking Position Suitable Position

Age 20

Web Site Development  

Name Su Pikee Aung   
Gender Female
Marital Status Single 

Seeking Position  IT/ Web Developer 

Age 25

Computer/ICT/Electronics 

Name Min Hein Kyi    
Gender Male
Marital Status Single 

Seeking Position Computer/ICT/Electronics

Age 21

Computer/ICT/Electronics 

Name Htein     
Gender Male
Marital Status Single 

Seeking Position computer hardware & 
networking/electronic

Age 19

Trading, Manufacturing  

Name khin swe tun     
Gender Female
Marital Status Married

Seeking Position industrial engineering,six 
singma,factory

Age 33

Computer/ICT/Electronics 

Name Su Pikee Aung      
Gender Female
Marital Status Single 

Seeking Position IT/ Web Developer

Age 25

Engineering 

Name Aung Phyo Ko       
Gender Male
Marital Status Single 

Seeking Position suitable position

Age 22

Engineering 

Name Aung Naing Win   
Gender Male
Marital Status Single 

Seeking Position Engineering

Age 24

Engineering 

Name soe oo    
Gender Male
Marital Status Single 

Seeking Position Engineer

Age 24

Other 

Name Hlaing Myo Aung   
Gender Male
Marital Status Single 

Seeking Position  suitable post

Age 22

Government Office 

Name Sithu    
Gender Male
Marital Status Single 

Seeking Position administration /office staff

Age 24

Web Site Development  

Name Ko Aung Aung     
Gender Male
Marital Status Single 

Seeking Position  Web Developer

Age 28

Human Resources  

Name Sithu      
Gender Male
Marital Status Single 

Seeking Position administration /office staff

Age 24

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition MSI Dual Core/Card Reader/Used
Description 3GB , HDD -120 WiFi
Quantity 1
Price K200,000 Each

Phone 09-430-24765

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition XBOX - 360
Description 500 GB Used
Quantity 1
Price K100,000

Phone 01-394-228

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Sony Camera
Description Digital
Quantity 1
Price K70,000

Phone 09-49284287

WANTED ( အလိုရွိသည)္

Condition Laptop/pc  

Description Any brand

Quantity 1
Price K720,000

Phone 09-4200-04553

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition iPod shuffle
Description 16 GB
Quantity 1
Price K60,000

Phone 01-394-228

Administration/Support/Customer Care

Name Yimon Win 
Gender Female
Marital Status Single 

Seeking Position Adminstaff

Age 26

Administration/Support/Customer Care

Name  Phyo Yan Aung
Gender Male
Marital Status Single 

Seeking Position  Adminstaff

Age 25

Media Lane, The Creative Agency

Vacant Position

Creative Graphic Designer
Layout Designer
Secretary
Experienced Web Designer
3D Interior Designer
Project Lead
HR Manager

Phone 430897

Address 58B Myanma Gon Yaung Housing        
Than Thu Mar Road Tamwe Township. 

Myanmar ICT

Vacant Position

Proof Reader/Editor
Tech Writer
General News Writer
Reporter
Layout Designer
DTP စာစီစာရိုက္ကၽြမ္းက်င္သူ
Marketing
Journal ျဖန္႕ခ်ီသူ

Phone 430897

Address 58B Myanma Gon Yaung Housing        
Than Thu Mar Road Tamwe Township. 

M-Tech Engineering Group 

Vacant Position Sales Engineer         (male/Female)           (1)  

Phone  973006117 

Address No(6) Htee Dan Ave (1) Kyee Myint Daing 
Tsp Yangon

SHENZHEN GRENTECH RF COMMUNICATION LIMITED 

Vacant Position Sales Engineer  (2)

Phone 0095-9-73049267

Address No.170/176,Bo Aung Kyaw Street,         
Botahtaung Township,Yangon

Star Universe 

Vacant Position Sales Executive                              (2)
Marketing Executive                         (2)

Phone 430013

Address 58B Myanma Gon Yaung Housing        
Than Thu Mar Road Tamwe Township. 

National CD co.ltd

Vacant Position accountant  (1)

Phone 01-708225

Address
No.156, at the corner of 30th street and 
Bogyoke Aung San Road, 
Kyauk Ta Tar township, Yangon

Probase Global Pte. Ltd.

Vacant Position Business Development   (1)

Phone 65-63565571

Address 556A Balestier Road Singapore 329883

Soil Energy

Vacant Position Mining Engineer  (1)

Phone 98601010

Address No.270 (4A) Pyay Road, Sanchaung, 
Yangon.

iHost Myanmar

Vacant Position Sales & Marketing Executive  (2)

Phone 959 421084306

Address
Room 010-A, Bldg B, Hnin Si Lane, 
Narnattaw Road, Highway   Complex, 
Kamayut Tsp, Yangon, Myanmar.

Huawei

Vacant Position Sale Engineer  (2)

Phone 73121825

Address No 45, Posein Street, Bahan Tsp, Yangon.

Meti Concept Pte Ltd (Singapore)

Vacant Position

Webmaster/PhpProgrammer (1)
Singapore company looking for webmaster/
php programmer to be based 
in   Yangon .    

Phone 65-63002180

Address 51 Bukit Batok Crescent #08-22Unity 
Centre Singapore 658077

24Seven

Vacant Position Accountant(Junior) (2)

Warehouse Keeper (2)

Phone 553918, 430897

Address 58B Myanma Gon Yaung Housing        
Than Thu Mar Road Tamwe Township. 

DTDC Courier And Cargo

Vacant Position Receotionist/ Account handler(Male/Female) 1

Salary : 60000 during 3mth probation,shall 
increase after 3mth. 

Phone 01 374457

Address No.72,21st st,Lower block,Ground Floor, 
Latha Tsp Yangon.

ziptel inc

Vacant Position
Field Technician                                            (1)
Looking for Field Technician to maintain 
various DSL Sites in Yangon.  

Phone 84919880202

Address Huntington Beach, CA

Anttel

Vacant Position Web Designer (Look for new customer)100  

Phone (95-1) 297 725, 297 726

Address No.146, Bogyoke Aung SanSt,Pazundaung 
Tsp.Yangon

DPS

Vacant Position WebDesigner

Phone 01-204020

Address
No.(165/167), 1 Floor(Middle Block), 35 
Street (Middle Block), 
Kyauktada Township, Yangon.

Bangkok Fastening Co.,Ltd.

Vacant Position Marketing Manager  (1)

Phone 066-2-3126160, 66-85-088460 

Address 99/4 Moo 7, Bangna-trad KM19,Bangplee, 
Samutprakarn 10540 Thailand

Parami Energy Group of Companies  

Vacant Position Electrical Engineer  (10)
Mechanical Engineer  (10)

Phone 01-255450

Address #14-02, Sakura Tower, Sule Pagoda Road, 
Yangon. 

Innwa Computer 

Vacant Position

Sales     (Female)                       (5)
Service Technician  (Male)                      (5)
Driver    (Male)                                                 (1)
Printer Service   (Male)                     (3)

Phone 01-391511, 398297

Address No.(142),38th St.,(Middle), KyauktadaTsp., 
Yangon.

VEEV Interactive Pte Ltd 

Vacant Position

Flash Developer                     (2)
3D Game Programmer                     (1)
Web Application Developer                       (1)
Android Programmer/Developer             (1)

Phone -

Address -
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Digital ရုပ္သံလုိင္းေတြကုိ  receiver၊ Antenna တုိ႔နဲ႔ ဖမ္းယူၾကည့္ရွူႏိုင္ေအာင္ စတင္ခဲ့တဲ့ Media ႏွစ္ခု ရွိခဲ့ပါတယ္။ 

အဲဒီ Media ႏွစ္ခုကေတာ့ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ MMBOX ဆိုၿပီး ျပည္တြင္းသတင္းေတြ၊ ရုပ္ရွင္ေတြကို အဓိကထား ျပသတဲ့ 

ရုပ္သံလိုင္းနဲ႔ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့  Euro 2004  ေဘာလံုးပြဲကို  အဓိကထား ျပသသြားဖို႔

ရည္ရြယ္ၿပီး ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ Euro Box တုိ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ Media ႏွစ္ခုစလုံးဟာ နည္းပညာ အခက္ခဲမ်ားေၾကာင့္ 

၎တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ မျပည့္၀ဘဲ ရပ္နားခဲ့ရပါတယ္။

MMBOX ႏွင့္ Euro BoX တို႔ ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္  ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ၃ လပုိင္းမွာ Family Entertainment Group က 

ျပဳလုပ္တဲ့ 5 Movies ရုပ္သံ စတင္ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ စတင္ ေပၚေပါက္ခ်ိန္တုန္းကေတာ့  5 Movie ႏွင့္ 5 Cartoon 

ရုပ္သံလုိင္းႏွစ္လုိင္းထဲကုိသာ ျပသခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီက တစ္ဆင့္ ပရိသတ္ တျဖည္းျဖည္းရလာၿပီး   ရုပ္သံလိုင္းေတြကုိလည္း 

ထပ္မံထိုးခ်ဲ႔ႏိုင္ခဲ့သလို ယခုအခ်ိန္ထိ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ဆက္တုိက္ရရွိခဲ့တဲ့ Media တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈေတြ 

ရရွိၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ 5 Movie ဆိုတဲ့နာမည္ကို 5 Network ဆိုၿပီး ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကိုလည္း 

ထုတ္လႊင့္ျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။  

5 Network ရဲ႕ အဓိက အားသားခ်က္ကေတာ့ ေစ်းႏႈန္းသက္သာျခင္း ျဖစ္ၿပီး စက္နဲ႔ Smart 

Card တုိ႔ကုိ က်ပ္ သုံးေသာင္းေလးေထာင္ျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။ 5 Movie, 5 movie 2, 

5 series, 5 series 2, 5 Cartoon, Multimax, ESPN, Starsports ရုပ္သံလုိင္းေတြပါ၀င္တဲ့ 

Package ကုိ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ေလးေထာင့္ရွစ္ရာငါးဆယ္ျဖင့္ ၂လ၊ ၆လ၊ ၁ႏွစ္ စသည္ျဖင့္ 

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ၀ယ္ယူၾကည့္ရွူႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ MRTV 4 နဲ႔ 

ဆက္စပ္ရုပ္သံလုိင္းေတြပါ၀င္တဲ့ Package ကုိ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ခုႏွစ္ေထာင္ျဖင့္ လုိင္းေပါင္း 

၃၀ ၾကည့္ရွူႏိုင္ျခင္းကလည္း အဓိကအားသာခ်က္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အားနည္းခ်က္ကိုေျပာရရင္ Antenna နဲ႔သာ ဖမ္းယူၾကည့္ရွူႏိုင္တဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ဒီေတာ့ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွာ 

စက္သံဆူညံမႈမ်ား၊ ကားစက္သံမ်ား၊ Wave ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရင္  ရုပ္သံထစ္ျခင္း၊  ျပတ္ေတာက္

ျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚေစတာေၾကာင့္ ရုပ္သံၾကည့္ရွူသူေတြကို အေႏွာက္ယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားတယ္လုိ႔ 

သိရေပမယ့္လည္း အခုတိုင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လူအမ်ားစုကေတာ့ 5 Series ႏွင့္ 5 movie ကုိ မလႊတ္တမ္း ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကေလးမ်ားႏွင့္ 

လူငယ္အမ်ားစုကေတာ့ 5 Cartoon ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ၾကၿပီး အဆုိပါ လုိင္းသုံးလုိင္းမွာ လူအမ်ားဆုံး ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကတဲ့

ရုပ္သံလုိင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 5 Network ရဲ႕ အနာဂတ္ အစီအစဥ္ကေတာ့ 5 Plus ဆုိတဲ့ ရုပ္သံလုိင္းနဲ႔ အျခားရုပ္သံလုိင္းေတြ 

ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ဦးမယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

5 Network ထြက္ရွိၿပီး ၅ နွစ္အၾကာမွာ satellite စနစ္ ရုပ္သံလုိင္း ၄၈လုိင္း ပါ၀င္တဲ့ Sky Net ေပၚေပါက္လာပါတယ္။  
ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီက ျပဳလုပ္တဲ့ Sky Net DTH ရုပ္သံလုိင္းအသစ္ဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွာ ထြက္ရွိလာပါတယ္။ 
စတင္ထြက္ရွိခ်ိန္မွာပင္ လက္ခြဲဆိုင္ေတြ မ်ားစြာနဲ႔ ေရာင္းအားျမင့္တင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့တဲ့ 
Media ရုပ္သံလိုင္း ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ Champion League ေဘာလံုးပြဲကို ပြဲစဥ္ စကတည္းက 
ေနာက္ဆုံးဗိုလ္လုပြဲအထိ တရား၀င္ ၀ယ္ယူျပသႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ကုိ အမိအရ ဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၀ အိမ္ရွိရင္ ၇ 
အိမ္ ေလာက္က SKY NETကုိ ၀ယ္ယူတပ္ဆင္လာတဲ့အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ SkyNet ရုပ္သံလုိင္းမွ ရုပ္သံလိုင္းေပါင္း 
၄၈ လိုင္းထုတ္လႊင့္ရာတြင္ Myanmar Arts, Myanmar Movie, World Movie, Asian Movie, World Drama, 
International Drama, Cartoon, Hardaya, Music  ႏွင့္ Sky Net Sport 1,2,3 တုိ႔ကို ျပည္တြင္းလိုင္းေတြအျဖစ္ 

ျပသၿပီး က်န္လိုင္းေတြကိုေတာ့ ၂ေပ စေလာင္း UBC  မွ လူစိတ္၀င္စားမည့္ StarMovie, StarWorld, Fox, Channel 

V အစရွိတဲ့လိုင္းေတြကို ၀ယ္ယူျပသခဲ့ပါတယ္။

Sky Net ရဲ႕ အားသာခ်က္ကို ေျပာရရင္ satellite စနစ္ျဖင့္ 
ဖမ္းယူၾကည့္ရွူရမည့္ စက္နဲ႔ ကတ္ကို ေငြက်ပ္ ၅၅,၀၀၀ ျဖင့္ 
အရင္ဆုံး ၀ယ္ယူရမွာပါ။ ၿပီးရင္ အသံုးျပဳခအျဖစ္ တစ္လကုိ ေငြက်ပ္ 
၁,၄၄၀ ႏွုန္းနဲ႔ ၁လ၊ ၃လ၊ ၆လ၊ ၁ႏွစ္ စသျဖင့္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလို 
ရုပ္သံလိုင္းေတြကို သက္တမ္းတိုးၾကည့္ရွူႏိုင္ျခင္းပာာ Sky Net ရဲ႕ 
အားသာခ်က္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Champion League 

ေဘာလံုးပြဲကို တိုက္ရုိက္ၾကည့္ရွူဖို႔ ခက္ခဲေနခ်ိန္မွာ Sky Net ရုပ္သံက တရား၀င္ ၀ယ္ယူျပသႏိုင္ခဲ့ျခင္းပာာလည္း 
အဓိက အားသာခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

တိမ္ထူရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိုးအံု႔ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရုပ္သံျပတ္ေတာက္သြားတာ၊ ေဘာလံုးပြဲလာေနတဲ့ လိုင္းေတြမွာ 
ရုတ္တရပ္ ရပ္သြားတာေတြပာာ ၾကည့္ရွူသူေတြအတြက္ အဆင္မေျပမႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ Free to air  Chan-
nel အလြန္နည္းပါျခင္းပာာလည္း Sky Net ရဲ့ အားနည္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

 

အခုခ်ိန္တြင္ Sky Net မွ Sky Net Sport 1,2,3 တုိ႔ကုိ ေဘာလုံးပြဲ ၀ါသနာရွင္ေတြ အလြန္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကၿပီး  World 
Drama, International Drama လိုင္းကလာတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြဟာ လူအမ်ားဆံုး ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ရုပ္သံလုိင္းေတြ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္ အစီအစဥ္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ HD Channels အသစ္ကို ထုတ္လြင့္ဖို႔ အရင္အသုံးျပဳေနတဲ့  
SD Receiver ေတြကို ဆက္လက္မထုတ္ေတာ့ပဲ HD Receiver ကို စတင္ျဖန္ခ်ီေနၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။

MRTV 4 ရုပ္သံလိုင္းကေတာ့ Channal တစ္ခုတည္းနဲ႔ 
က႑အစံုကုိ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ Channel ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ဆက္စပ္ရုပ္သံလိုင္းေတြကုိ ၾကည့္ရွူခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ 5 Net-
work စက္နဲ႔ ၾကည့္ရွူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္စပ္ရုပ္သံလုိင္းေပါင္းက 
၈ ခုရွိၿပီး အစီအစဥ္ေကာင္းေတြကို ၂၄ နာရီ ပတ္လံုး 
ထုတ္လြင့္ျပသေနတဲ့လုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ၈ လုိင္းကေတာ့ 
For Info, For Education, For Sports, For Choice, For 

AD, For Tunes, For Comedy, For Drama တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

MWD မွ ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ ရုပ္သံလိုင္း အသစ္ကေတာ့ MWD Movie၊ MWD Series၊ MWD Sports၊ MWD 
News အစရွိတဲ့ ရုပ္သံလုိင္း ၇လုိင္း ပါ၀င္ၿပီး စက္နဲ႔ကတ္ကုိ က်ပ္ ၃၀,၀၀၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူၾကည့္ရွူႏိုင္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ  
၂၄ နာရီ မထုတ္လႊင့္ႏိုင္ေသးဘဲ တစ္ေန႔ကို MWD Free to air အခ်ိန္အတိုင္း ထုတ္လႊင့္ျပသေနပါတယ္။

အခုလို ရုပ္သံ Media ေတြအၿပိဳင္အဆိုင္ေပၚေပါက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔ထက္ငါ အျပိဳင္ Live ထုတ္လႊင့္မႈ 
အစီအစဥ္နဲ႔ Events ေတြကို လိုက္လံရိုက္ကူးမႈေတြပာာ Media ေလာကရဲ႕ တိုက္ပြဲတစ္ခုလို ျဖစ္လာပါၿပီ။ Live 
လိုက္လံရုိက္ကူးရာမွာ 5 Network, MRTV 4, Sky Net တို႔ပာာ အခမ္းအနားပြဲ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ show ပြဲ တစ္ခုခုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ 
ဘယ္ေလာက္ပင္ေသးငယ္တဲ့ကိစၥျဖစ္ေစ သူ႔ထက္ငါ အရင္ဦးေအာင္ အျပိဳင္အဆုိင္ လုိက္လံရိုက္ကူးေနပါတယ္။ Music 
Show တစ္ခုမွာတုန္းက MRTV 4 နဲ႔ Sky Net တို႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ရာမွာ တစ္ဦးကပဲ ရိုက္ကူးခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္ 
ရုပ္သံ Media နဲ႔ ရိုက္ကူးမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ပြဲစီစဥ္သူကသာ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါ့အျပင္ ရုပ္ရွင္ကားသစ္ေတြ ထြက္ေပၚတုိင္း သူထက္ငါ အျပိဳင္ ထုတ္လႊင့္ျပသေနၾကပါတယ္။ အဓိကအားျပိဳင္မႈကေတာ့  
TV Series ျဖစ္ၿပီး TV Series အသစ္ကို သူ႔ထက္ငါ အရင္ျပသႏိုင္ေအာင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ဦးတည္းျပသႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ျဖစ္ 
အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ မီဒီယာၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ႀကီးမားလာသည္ႏွင့္အမွ် သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာအခြင့္အလမ္း
ေကာင္းမ်ား ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေပးလုိက္ရတဲ့ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ျပန္လည္ရရွိမယ့္ ၀န္ေဆာင္မႈတုိ႔ကို ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ခ်က္ႏိုင္ၾကမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္အေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့  ကုန္က်စရိတ္သက္သက္သာသာနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ  ေကာင္းေကာင္းေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ 
မီဒီယာကုမၸဏီသာလ်င္ သုံးစြဲသူမ်ားအၾကား ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ သုံးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Digital Revolution (odk h)  Media wdkufyJG
BY Team ICT

ရုပ္သံလိုင္းဆိုတာကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေလာက္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ MWD ႏွင့္ MRTV ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးသာရွိခဲ့ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မ်ိဳးမွာတုန္းက ႏိုင္ငံျခားသတင္းေတြ၊ ရုပ္ရွင္ေတြ၊ အားကစားေတြ၊ သီခ်င္းေတြကို ၾကည့္ရွူခ်င္သူ 
အမ်ားအျပားရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ထိုလူမ်ားအနက္မွ ပိုက္ဆံရွိသူမ်ားကသာ စေလာင္းလို႔ေခၚတဲ့ Digital ရုပ္သံလိုင္းေတြကို ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ၾကည့္ရွူႏိုင္ၾကၿပီး အိမ္ ၁၀ အိမ္ရွိရင္ ၃ အိမ္ေလာက္သာ စေလာင္းကို 
တပ္ဆင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ လူေတြကေတာ့  ေဘာလံုးပြဲလာရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရုပ္ရွင္လာရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စေလာင္းတပ္ဆင္ထားတဲ့အိမ္ေတြမွာ  သြားေရာက္ ၾကည့္ရွူၾကရပါတယ္။ 
စေလာင္းဆိုေပမယ့္လည္း အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီး Free to air လိုင္းေတြကိုသာ ၾကည့္ရွူႏိုင္တဲ့ ၈ ေပ စေလာင္းနဲ႔ လူအမ်ားစု စိတ္၀င္စားတဲ့  ESPN, Star Sports, Star Movie, MTV အစရွိတဲ့ 
ရုပ္သံလိုင္းေတြ ပါ၀င္တဲ့ UBC ၂ေပ စေလာင္းဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးကြဲျပားေနပါတယ္။ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး ရုပ္သံလိုင္းေတြပါတဲ့ UBC စေလာင္းပာာ တပ္ဆင္ခေကာ လစဥ္ေၾကးပါ ေစ်းအလြန္ၾကီးျမင့္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ 
အၿပိဳင္ရုပ္သံလိုင္းေတြျဖစ္တဲ့ SKY NET, MRTV 4, 5 Network အစရွိတဲ့ ရုပ္သံလိုင္းေတြ ေပၚေပါက္လာတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေတြ၊ ရုပ္ရွင္ေတြ၊ အားကစားေတြ၊ သီခ်င္းေတြကို ၾကည့္ရွူခ်င္သူေတြအတြက္ 
စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အ၀ ေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုင္းေတြမွာ လူအမ်ားၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ESPN, Star Sports, Star Movie, MTV အစရွိတဲ့ ရုပ္သံလိုင္းေတြကို တရား၀င္ ၀ယ္ယူျပသေနတာေၾကာင့္ 
အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ Media ေခတ္ႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ Media ေခတ္ႀကီးကို အစကေနၿပီး ယခုလက္ရွိိျဖစ္ေပၚေနပံုအထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔  ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။
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* Profile
ကၽြန္ေတာ့္နာမည္အရင္းက  သက္ေဇာ္၀င္း၊  
အခုလက္ရွိမွာေတာ့ G7 Clan (Professional DotA Clan) က 
Manager ေပါ့၊  ကၽြန္ေတာ့္ အသက္က (၂၀) ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္က 
အခု ထုိင္းမွာ ပညာသင္ေနတယ္၊ ဒီဂိမ္းေလာကကုိ စတင္ 
ထိုးေဖာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။

* G7 အဖြဲ႕ စတင္ ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ခဲ့ပံုကုိ ေျပာျပေပးလုိ႔ရမလား။
စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာက လြန္ခဲ့တဲ့ (၂) ႏွစ္တုန္းက ရန္ကုန္မွာ 
Double Damage Clan  နာမည္ႀကီးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ (၂၃) လမ္းထဲက Global gaming 
network ဂိမ္းဆိုင္က Gamer ေတြက သူတို႔လည္း 
ေဆာ့ခ်င္တယ္ဆုိၿပီးေျပာလာေတာ့ လူေတြကုိ စုရင္းစုရင္း 
ဟိုလူထြက္၊ ဒီလူထြက္နဲ႔ အခုငါးေယာက္က်န္အခါမွ 
လူညီၿပီးေတာ့ G7 အဖြဲ႔ ျဖစ္လာတာပါ။

* အဖြဲ႔၀င္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားပါသလဲ။
အဖြဲ႕၀င္အားလံုးေပါင္း (၇) ေယာက္၊ G7 ဆိုတဲ့ပံုစံနဲ႔၊ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ Captain ကေတာ့ Kenji သူရဲ႕ နာမည္အရင္းက 
ရဲထုိက္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္က သူရဲ႕ game name က Kalay 
သူနာမည္အရင္းက မင္းထက္သူ၊ ၿပီးေတာ့ Leo လို႔ေခၚတဲ့ 
ခန္႔ႏိုင္၊ showti လို႔ေခၚတဲ့ ေအာင္ျမတ္စိုး၊ Vrkat လုိ႔ေခၚတဲ့ 
ေက်ာ္ဇင္ထြန္း၊ Kaifu လို႔ေခၚတဲ့ ေအာင္ထြန္းလင္းရယ္ 
ကၽြန္ေတာ္ရယ္ေပါ့ေလ၊ အားလံုးေပါင္း (၇)ေယာက္ပါ။

* G7 ကို ဘယ္လို Field ထဲက လူေတြနဲ႔ 
ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ပါသလဲ။
Field ထဲကလူေတြအစား ဂိမ္းကို ၀ါသနာပါတဲ့လူေတြ 
စုမိတယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ့္အဖြဲ႔ထဲက ခန္႔ႏိုင္ 
ဆိုရင္ 2005/2006 တုန္းကလုပ္တဲ့ ICT ပြဲမွာ Double 
Damage အဖြဲ႔က ဆုရခဲ့တာကို ၾကည့္ၿပီး အားက်ခဲ့တယ္၊ 
ေနာက္ပိုင္း သူလည္းဂိမ္းကိ္ု အဲဒီမွာ စ ေဆာ့တယ္၊ တစ္ေန႔မွာ 
သူလည္း စင္ေပၚေရာက္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္ဆုိတဲ႔ ပံုစံနဲ႔ 
ေဆာ့လာခဲ့တယ္၊ Kenji ဆိုလည္း ဒီလိုပဲ၊ သူလည္း 
ေဆးေက်ာင္းကထြက္ၿပီး ကစားတာ၊ တစ္ေယာက္နဲ႔ 
တစ္ေယာက္ အနစ္နာခံၿပီး ကစားလာတာေပါ့၊ အဲဒီလုိ Field 
ထဲကေပါ့ေလ၊ ေနာက္ဆုံး ဂိမ္းကုိ စိတ္အ၀င္စားဆံုးလူေတြ 
ေပါင္းမိၿပီး ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ပါတယ္။

* ဂိ္မ္း စတင္ ကစားျဖစ္ခဲ့ပံုကုိ္ ေျပာျပေပးလို႔ရမလား။
စၿပီး ကစားတုန္းက ဒီအဖြဲ႔ထဲက လူတစ္ေယာက္ပဲပါတယ္၊ 
ခန္႔ႏို္င္ တစ္ေယာက္ပဲ ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္က ဂိမ္း 
မကစားဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္က မန္ေနဂ်ာပါ၊ ဘယ္သူနဲ႔တြဲရင္ 
ပိုေကာင္းမလဲ၊ ဘယ္လုိကစားရင္ ပိုေကာင္းမလဲ၊ ဘယ္လုိ 
Train ရမလဲ၊ အဲဒါမ် ဳ ိ းေတြ လုပ္ေပးတယ္၊ Manag-
ing လုပ္ေပးတဲ ့လူေပါ ့ ၊ Player ေတြက်ေတာ့ 
ကစားတဲ ့အခ် ိန ္မ ွာ ခန္႔ႏို္င္ တစ္ေယာက္ပဲရွိတယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ မရွိေသးဘူး၊ သူက အေပ်ာ္ကစားတဲ့ 
အဖြဲ႔ေပါ့့၊ သူတုိ႔ ေဆာ့ရင္းေဆာ့ရင္းနဲ႔ လက္ေတြ႕လာတယ္၊ 
လက္ေတြ႕လာေတာ့ မေကာင္းတဲ့လူကို ထုတ္တယ္၊ 
ေကာင္းတဲ့လူကို ေခၚတဲ့အခါ Kenji  ရယ္၊ ကေလးရယ္၊ 
အဲဒီ ႏွစ္ေယာက္ကုိ ထည့္လုိက္တယ္၊ သူတို႔ 
သံုးေယာက္ျဖစ္သြားေရာ၊ သုံးေယာက္ျဖစ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ 
သူတို႔ ထပ္ကစားရင္းနဲ႔ အဲဒီမွာ လက္အရမ္းေကာင္းတဲ့ 
ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ေတြ႔တယ္၊ Show Ti ေပါ့၊ သူက 
လက္ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္၊ ေတာ္ေတာ္ႀကီးလည္း 
တိုးတက္တာေတြ႕တယ္၊ အသက္ကလည္း ေတာ္ေတာ္ 
ငယ္ေသးတယ္၊ (၁၆/၁၇) ပဲရွိေသးတယ္၊ သူကေတာ္ေတာ္ 
Talent ရွိတယ္ဆုိေတာ့ အဖြဲ႕ထဲကုိ ေခၚထည့္လုိက္တယ္၊ 
ေလးေယာက္ျဖစ္သြားတာေပါ့၊ ျဖစ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ 
ကၽြန္ေတာ္ကို သူတို႔က ႏိုင္ငံျခားထြက္ကစားမယ္လို႔ 
လာေျပာတယ္၊ ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္က ထိုင္းမွာ 
စာသင္ေနေတာ့ သူတို႔က ထိုင္းကိုလာခဲ့မယ္လို႔ 
ေျပာတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္က သူတုိ႔ကုိ ထုိင္းမွာ အစစအရာရာ 
လိုက္လုပ္ေပးတယ္၊ သူတို႔ ရန္ကုန္မွာ ေဆာ့ေနတဲ့ 
အေျခအေနကို မသိဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ဒီမွာ လာေဆာ့ေတာ့ 
ေဆာ့တတ္မယ္ထင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္လႊတ္ေပးလိုက္တာ၊ 
ဒါေပမယ့္ သူတို႔က Rules ေတြ ေသခ်ာမဖတ္ဘူး၊ 
သူတ္ို႔ အေျခအေနေတြ ေသခ်ာမသိဘူး၊ ဒါ့ေၾကာင့္ 
ပြဲေတာင္ အဆုံးမသတ္ လိုက္ဘူး။ ရႈံးသြားတယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္ကႏိုင္ငံျခားမွာ အဲဒီလိုအဖြဲ႕ေတြကို 
လိုက္လုပ္ေပးေနတဲ့သူဆိုေတာ့ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္ကို 

မန္ေနဂ်ာလုပ္ေပးပါလို႔ ေျပာလာတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ 
ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လာၿပီး မန္ေနဂ်ာ လာလုပ္တယ္၊ 
ေနာက္ေတာ့ အဖြဲ႔ထဲကိ္ု Varkab ဆိုတဲ့တစ္ေယာက္ကို 
ထည့္တယ္၊ အခုလက္ရွိ 2010/2011 မွာ နာမည္ 
အရမ္းထြက္ေနတဲ႔ Kifu ဆိုတဲ့တစ္ေယာက္ကိုပါ 
ေခၚထည့္လိုက္ၿပီးေတာ့ (၇)ေယာက္ေပါင္းၿပီး G7 
ဖြဲ႔ျဖစ္သြားတာပါ။

* အဖြဲ႔အမည္ ေပးျဖစ္ခဲ့ပံုကို ေျပာျပေပးလို႔ရမလား။
G7 လို႔ နာမည္ေပးျဖစ္ပံုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ဂိမ္းဆုိင္နာမည္က Global ေလ၊ 7 ကက်ေတာ့ လူ(၇)ေယာက္၊ 
အျမဲတမ္း (၇) ေယာက္ရွိတယ္၊ ေနာက္ၿပီး 7 ဆိုတာက 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Lucky နံပါတ္ေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္ Global 7 
ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္နဲ႔ G7 ဆိုၿပီး ေပးျဖစ္ခဲ့တာပါ။

* ၿပိဳင္ပြဲ အေတြ႕အႀကဳံေလးေတြေရာ ေျပာျပေပးလုိ႔ရမလား။
ၿပိဳင္ပြဲအေတြ႔အႀကံဳကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာဆိုရင္ 
ပြဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကစားျဖစ္တယ္၊ ရခဲ့တဲ့ဆုေတြကလည္း 
မနည္းေတာ့ဘူး၊  အားလံုးေပါင္း အခု  (၂၀)ေလာက္ရွိတယ္၊ 
စုစုေပါင္း  ခ်န္ပီယံ (၂၀)ေလာက္ရွိတယ္၊  ဒါေပမယ့္ 
Globally အေျခအေနအရဆုိရင္ ထုိင္းပြဲမွာတုန္းကေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရႈံုးတယ္၊ မေလးရွားပြဲမွာတုန္းကေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္နာမည္ႀကီးခဲ့တယ္၊ Southeast Asia 
အသင္းေတြ အကုန္လုံးျဖဳတ္တယ္၊ ေနာက္ဆုံးတရုတ္ျပည္က 
အသင္းေတြကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရံႈးခဲ့တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
Top 1 to 10 ထဲကုိ ၀င္ခဲ့တယ္၊ နံပါတ္ (၉)မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ျပဳတ္ခဲ့တယ္။

* အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ အေရအတြက္ကေရာ။
ကၽြန္ေတာ္က အဖြဲ႔ထဲကုိ၀င္တာ (၆) လေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ပြဲေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိတဲ့ ပြဲေတြဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးတဲ့ 
ပြဲေတြေပါ့၊ (၁၀)သိန္း အထက္ပြဲေတြဆိုရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ 
တစ္ႏွစ္က လုပ္ခဲ့တဲ့ ျပင္ဦးလြင္ YTP က (၁၆) သိန္းပြဲ 
တစ္ပြဲရယ္၊ မႏၱေလးမွာ GTM ဂိမ္းဆုိင္က လုပ္တဲ့ပြဲ၊ ပထဆုက 
သိန္း (၂၀)၊ အဲဒီပြဲမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပထမရခဲ့တယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေနာက္ဆုံးလုပ္ခဲ့တဲ့ YTP က သိန္း (၃၀)ပြဲ၊ 
အဲဒီပြဲမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပထမ ရခဲ့တယ္။ 

* ေနာက္ဆံုးၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲအေတြ႕အႀကံဳကို 
ေျပာျပေပးလို႔ရမလား။
ဒီ ေနာက္ဆံုးပြဲက ကၽြန္ေတာ္ ပထမဆုံးလုပ္တဲ့ပြဲလည္းျဖစ္တယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္ႏိုင္ငံျခားမွာလည္း ပြဲေတြ စီစဥ္ဖူးတယ္၊ 
ျမန္မာနုိင္ငံမွာက ပြဲႀကီးႀကီးမရွိဘူးေလ၊ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္က 
ျမန္မာႏိုင္ငံက လူေတြရဲ႕ လက္ကုိလည္း သိခ်င္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ 
YTP ကလည္း Online Gaming Client လုပ္ေနေတာ့ 
သူတို႔ Client လည္း နာမည္ေဖာက္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ 
အခုဒီပြဲကို စီစဥ္လိုက္တယ္၊ အဲဒီပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ့္ G7 
အဖြဲ႔ကလည္း ၀င္ေဆာ့ေရာ၊ ၀င္ကစားတဲ့အခ်ိန္မွာ 
သူမ်ားေတြက ေျပာၾကတာေပါ့ေလ၊ 
G7 က လူေတြလုပ္တာဆိုေတာ့ G7 
ပဲႏိုင္မွာေပါ့လုိ႔ ေျပာၾကတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္က 
အဲဒီလို မယူဆခဲ့ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္က 
Rules ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး G7 ကို 
အသာေပးခဲ့တာလည္း 
မရွိဘူး၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ 
G7 ကို သာေစမယ့္ 
Rules ကၽြန္ေတာ္မခ်ခဲ့ဘူး၊ 
ခ်ေပးထားတဲ့ Rules ကုိေတာင္မွ 
G7 က တစ္ခါခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့လို႔ 
ကၽြန္ေတာ္ Warning 
ေပးခဲ့ေသးတယ္၊ Rules အကုန္ကို 
ကၽြန္ေတာ္ ေသခ်ာ လုပ္ခဲ့တယ္၊ 
G7 က ပြဲတက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ 
စစခ်င္းေဆာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ 
ႏိုင္ငံျခားက Experience 
ေတြကို သံုးၿပီးေဆာ့တယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေကာင္းဆံုး 
ေဆာ့ခဲ့တယ္၊ ေနာက္ေတာ့ 
ပံုစံမတူဘဲ တစ္မ်ဳိး 
ေျပာင္းေဆာ့ၾကည့္လိုက္တယ္၊ 
အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရႈံးသြားတယ္၊ 
ေနာက္ေတာ့ Winner User Brack-

up ထဲကို ဆင္းသြားတယ္၊ Chance ေနာက္တစ္ခုဆုိတာ 
ရွိေသးတယ္ေလ၊ User Brackup ထဲဆင္းသြားၿပီး 
ျပန္တက္တယ္ေပါ့၊ ေနာက္ဆုံး  Final မွာမွ First ရခဲ့တာ၊ 
ဒီပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေအာက္ကေနကို ပင္ပင္ပန္းပန္းနဲ႔ 
တက္ခဲ့ရတာ၊ သူမ်ားေတြထက္ ပြဲ ပိုေဆာ့ရတယ္၊ ပိုလည္း 
ပင္ပန္းတယ္။

*  အခုလုိ ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုေလ့က်င့္ 
ကစားခဲ့ရလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးလို႔ရမလား။
 အရင္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ Global မွာခ်ိန္းၿပီးေတာ့ 
ကစားတယ္၊ ဟိုဘက္ကအသင္းကို လိုက္လိုက္ခ်ိန္းၿပီး 
ကစားတယ္၊ အဲဒီလုိ ကစားၿပီး ေလ့က်င့္တယ္၊ 
ေနာက္ပိုင္းႏိုင္ငံျခားကို ထြက္ၿပီး ကစားျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ 
ဒီပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ကစားလို႔မရေတာ့ဘူးဆိုတာ သိလာတယ္၊ 
ဘယ္လုိမ်ဳိးလဲဆုိေတာ့ ေရအုိင္ထဲက ဖားလုိ ျဖစ္ေနတယ္၊ 
ဒါေတြပဲ ေတြ႔ေနရတယ္၊ ေနာက္ပိုင္း Internet နဲ႔ On-
line ႏိုင္ငံျခား Client ေတြနဲ႔ ၀င္ေဆာ့တယ္၊ ၀င္ေဆာ့မွပဲ 
အေတြ႔ႀကံဳအသစ္ေတြ အမ်ားႀကီးရတယ္၊ ေနာက္ၿပီး 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Train တဲ့ System ေတြ ရွိတယ္၊ 
Train System ေသခ်ာခ်ၿပီးေတာ့ ဘယ္လို Train 
ရမယ္၊ Mouse ေတြ ဘယ္လိုသံုးရမယ္၊ Mouse 
dpi ဘယ္ေလာက္ထားသင့္တယ္၊ Mouse ဘယ္လို 
ေရႊ႕ရမယ္ဆိုတာေတြကိ္ု ေသခ်ာစီစဥ္ေပးတယ္။

* ဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲေတြ မ်ားျပားလာတဲ့ အေပၚမွာေရာ ဘယ္လို 
ျမင္ပါသလဲ။
ၿပိဳင္ပြဲေတြက မ်ားလာတာေတာ့ လက္ခံပါတယ္၊ အခု 
ကၽြန္ေတာ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ပြဲေတာင္မွ ႏိုင္ငံျခား ပြဲေတြကို 
မမီႏိုင္ဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားပြဲ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရာက္ဖူးတယ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ပဲရစ္၊ ေဂ်ာ္ဒန္ 
အမ်ားႀကီး ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ခဲ့ဖူးတယ္၊ အဲဒီမွာ လုပ္တဲ့ပြဲဆုိရင္ 
ဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲဆိုၿပီး လူငယ္ေတြပဲလာတာ မဟုတ္ဘူး၊ 
လူႀကီးေတြပါ လာတယ္၊ သူတုိ႔က လူငယ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ 
တိုးတက္ေနၿပီလဲဆိုတာ လာေလ့လာတာ၊ ဒီမွာက ဒါမ်ဳိး 
မရွိဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ ဒီတစ္ေခါက္ ပြဲလုပ္မယ့္ဟာဆိုရင္ 
ဥပမာ - Sponsor ေတာင္းတယ္ဆုိပါေတာ့။ သိန္း (၂၀၀)/
(၃၀၀) Sponsor ေပးလိုက္ေရာ၊ အဲဒီပိုက္ဆံေတြက 
သူတို႔အတြက္ အလွဴႀကီးျဖစ္ေနတယ္၊ သူတို႔ကေျပာက 
ဒီ သိန္း (၂၀၀)/(၃၀၀) မင္းတို႔ကို ေပးမယ့္အစား ငါတု႔ိ 
မိဘမဲ့ေဂဟာကို သြားလွဴလိုက္ရင္ ပိုၿပီး ကုသိုလ္ရတယ္၊ 
အဲဒီလို ပံုစံမ်ဳိး သူတို႔က ေျပာလာတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္က 
ဘယ္လိုျပန္ေျပာလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္မယ့္ပြဲမွာ 
အဆုိေတာ္၊ မင္းသား၊ မင္းသမီးထည့္မယ္၊ IT Show လုပ္မယ္၊ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားမယ္၊ လူသိရွင္ၾကားလည္း မ်ားမယ္၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ပြဲမွန္သမွ် အဲဒီလုိ မရွိဘူး၊ ဒီမွာလုပ္တဲ့ 
ပြဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း သူတို႕ ဂိမ္းဆုိင္ Profit ကုိပဲ 
ၾကည့္ၿပီးလုပ္တာမ်ားတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ 
ပြဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ G7 လာရင္ 
အျခား Clan ေတြ မလာေတာ့ဘူး၊ အျခား Clan ေတြမလာရင္ 
သူတို႔အတြက္ ၀င္ေၾကးနည္းသြားၿပီ၊ Profit က 

နည္းသြားၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာ လုပ္သမွ်ပြဲေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ 
ဂိမ္းေလာကကို တကယ့္ Business အေနထားနဲ႔ေရာ၊ Society 
အေနထားနဲ႔ေရာ၊ တိုးတက္မႈ မရွိဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။

* ျပည္တြင္း Gamer ေတြနဲ႔ ျပည္ပ Gamer ေတြ 
ဘာေတြ ကြာျခားလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးပါ။
ဘာေတြ ကြာျခားသလဲဆိုေတာ့ ထိုင္းမွာ Thai Cyber 
Game ဆိုၿပီး Community ရွိတယ္၊ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္က 
အဖြဲ႔၀င္ေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္သြားၿပီး Meeting သြားေတြ႕တယ္၊ 
သူတို႔ရဲ႕ အိုင္ဒီယာေတြက အၿမဲ Fresh အရမ္းျဖစ္တယ္၊ 
သူတို႔က In-charge လုပ္မယ္ Defense ျပန္လုပ္မယ္။ 
အဲဒီလို Strategies ေတြနဲ႔သြားတာ။ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ 
ဒီမွာအဲဒီလုိမဟုတ္ဘူး စမ္းၾကည့္မယ္၊ မေအာင္ျမင္ေတာ့လည္း 
ေသတာေပါ့၊ အဲဒီလုိမ်ဳိး ရွိတယ္။ တရုတ္ျပည္မွာ 
လက္ရွိအေကာင္းဆံုး အသင္းကေနၿပီးေတာ့ ကမၻာမွာ 
လက္ရိွအေကာင္းဆုံးလူကုိ အသင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးဆုိၿပီး 
ေဒၚလာ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ေပးတယ္၊ ေဒၚလာႏွစ္သိန္းဆုိတာက 
ေဘာလံုးသမားေတြရဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးေလာက္ ရွိတယ္၊ 
အဲဒါကုိ ဒီကလူေတြက မသိၾကဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ အြန္လုိင္းမွာ 
Chat ေနက် သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ရွိတယ္၊ သူက 
ေတာ္ေတာ္ေပါတဲ့ လူငယ္၊ အခုဆုိသူ ဘီလ်ံနာျဖစ္သြားၿပီ၊ 
သူဂိမ္းေဆာ့ၿပီးေတာ့ သိန္းရွစ္ေထာင္ပြဲ သုံးေလးပြဲႏိုင္ၿပီးေတာ့ 
သူဘီလ်ံနာျဖစ္သြားတယ္၊ အဲဒီလုိသူတုိ႔က Professional 
ဆန္တယ္၊ ရႈံးမွာလည္း သူတို႔က မေၾကာက္ဘူး၊ ဒီက 
လူေတြနဲ႔ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကြာတယ္၊ အေတြးေတြက 
အစ အရမ္းကြာတယ္။

* ေနာက္ထပ္ ႏိုင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဖို႔ေရာ ရွိပါသလား။
ဟုတ္၊ ၿပိဳင္ပြဲေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္၊ 
အခု ထိုင္း WCG ဂ်ဴလိုင္ ၁၃/၁၄ အဲဒီပြဲကိုေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ တက္ေရာက္ဖို႔စဥ္းစားေနတယ္၊ Sponsor 
ရွာေနတယ္ေပါ့ေလ။

* Professional Gamer တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ 
ဘာေတြလိုအပ္ပါသလဲ။
Professional Gamer တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ 
အဓိကက စိတ္ရွည္ရမယ္၊ သည္းခံရမယ္၊ ဇြဲ၊ လံု႔လရွိရမယ္။

* G7 မွာ ေနာက္ထပ္ လူသစ္ေတြ ၀င္ဖို႔ အစီအစဥ္ 
ရွိပါသလား။
အခုလူေတြ အားလံုးကေတာ့ အဆင္ေျပေနတယ္၊ G7 
ထဲ၀င္ဖို႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့၊  G7 ရဲ႕ Second Clan 
ေတာ့ရွိတယ္၊ Second Clan ထဲမွာ လူအေျပာင္းအလဲ 
လုပ္ၿပီးေတာ့ Clan ႏွစ္ခုလံုးကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း 
တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ ရွိတယ္။

အခုလို ေမးသမွ်ကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ျပန္လည္ 
ေျဖၾကားေပးတဲ့ G7 မွ မန္ေနဂ်ာ ကိုသက္ေဇာ္၀င္းကို 
အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္။

ဂ်ာမနီ၊ ပဲရစ္၊ ေဂ်ာ္ဒန္ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားပြဲမ်ားတြင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္  Professional DotA Clan
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ကုိယ့္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာအေရွ႕ကေန ၂ နာရီ ေလာက္ 
ထလိုက္တာနဲ႕ e-mail ထဲကို message ေပါင္း 
၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ အလုအယက္ ဝင္လာတာဟာ 
ဒီေခတ္ၾကီးမွာေတာ့ ဆန္းတယ္လုိ႔ မဆိုႏုိင္ပါဘူး။ ေသခ်ာတာ 
တစ္ခုကေတာ့ အဲဒီ e-mail ေတြထဲမွာ ကိုယ္ဖတ္ခ်င္တဲ့ 
e-mail မ်ိဳးက ၁၀ ခုထက္ မပိုဘူးဆိုတာပါပဲ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
က်န္တဲ့ e-mail ေတြက spam ေတြ၊ ေၾကာ္ျငာေတြ ျဖစ္ေနျပီး 
လူေတြအေနနဲ႕လည္း အဆုိပါ e-mail ေတြကို 
filter ေတြခံ၊ group ေတြဖြဲ႔ျပီး 

ဖ်က္ပစ္ၾကတာပါပဲ။ 
ေျပာရရင္ေတာ့ ယခုေနာက္ပိုင္း 
လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက e-mail 
ဆုိတဲ့  electronic mail ၾကီးကို အသံုးျပဳရတာ ဝန္ေလးလာ 
သလို၊ မ်က္စိေနာက္စရာ အျဖစ္အပ်က္ေတြေၾကာင့္ e-mail 
ဆိုတာ လူမႈေန႕စဥ္ဘဝထဲမွာ ေနရာယူမႈက တစ္ျဖည္းျဖည္း 
ေပ်ာက္ကြယ္လို႔ လာေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လူငယ္ေတြခ်ည္းသာပဲ သူတုိ႔ရဲ႕ MSN 
account ေတြ၊ BlackBerry Messenger နဲ႕ Facebook 
pages ေတြရဲ႕  inbox ေတြကုိ စိတ္ညစ္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အခုေနာက္ပိုင္း ၾကားခံဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေတြ 
မ်ားမ်ားစားစား ေပၚလာတဲ့ ကုမၸဏီေတြကလည္း ၁၀ စုႏွစ္ 
၂ ခုၾကာေအာင္ မီွခိုခဲ့ရတဲ့ e-mail စနစ္ေဟာင္းၾကီးကို 
စြန္႔ပယ္လိုလာၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခု 
ျဖစ္တဲ့ Atos ဟာ မၾကာေသးခင္ကမွ ေနာက္ထပ္ ၂ 
ႏွစ္အတြင္း လက္ရိွအသုံးျပဳေနတဲ့ internal e-mail စနစ္ကို 
ေဖ်ာက္ဖ်က္သြားဖုိ႕ အစီအစဥ္ ခ်ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ 
ၾကည့္ရတာကေတာ့ IT ခန္းထဲမွာရွိေနတဲ့ Mail Server 
ေတြကို Fax ဝန္ေဆာင္မႈစက္ေတြနဲ႕ အစားထိုးသြားမယ့္ပံုပါပဲ။

ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္တဲ့ comScore ရဲ႕ 
အဆိုအရ တစ္ကမၻာလုံးရဲ႕ webmail အသုံးျပဳမႈဟာ ၂၀၁၁ 
မွာ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိ က်ဆင္းသြားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
ဒီလိုမ်ိဳးက်ဆင္းမႈမွာ အဓိကက်ေနသူေတြကေတာ့ 
လူငယ္ေတြပါပဲ။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ကေန ၁၇ ႏွစ္ 
အရြယ္အထိ လူငယ္အမ်ားစုက e-mail အသံုးျပဳမႈကို 
၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
ေနာက္ထပ္ေျပာစရာရွိတာက e-mail ဆုိတဲ့ေနရာမွာ 
webmail သာမက ေနာက္ပိုင္းေျပာင္းလဲလာတဲ့ mo-
bile e-mail ေတြလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္အတြင္း Facebook ကေန စတင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ 
e-mail ပံုစံ messenger က လူငယ္ေတြ အတြက္ 
မေက်နပ္ႏိုင္စရာ e-mail အစားထိုးမႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 
Facebook ရဲ႕ CEO ျဖစ္သူ Mark Zuckerberg ကေတာ့ 
“အခုေခတ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြက e-mail ေတြ အစား 
ေပါ့ပါးျပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဆက္သြယ္လုိ႔ရတဲ့ SMS ကို 
ပိုသံုးလာၾကတယ္၊ ေျပာရရင္ လူေတြက SMS နဲ႕ IM တို႔လို 
ေပါ့ပါးျပီး သြက္လက္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိပဲ 
အားထားလာၾကတာေပ့ါ” လို႔ ေျပာပါတယ္။  

ဒါဟာ electronic communication ဆုိတဲ့ 
ေခတ္တစ္ေခတ္ကို ေျပာင္းလဲေနျခင္းရဲ႕ အစပထမလုိ႔ပဲ 
ဆုိႏိုင္ပါေသးတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ e-mail ဟာ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး 
အေျခအေနကို ေရာက္ေနျပီလုိ႔ ဆုိႏုိင္ေပမယ့္လည္း 
လူေတြကေတာ့ စာပိုဒ္ရွည္ေရးသားေပးပို႔တဲ့ေနရာမွာ 
စာတိုက္အစား e-mail ကို အကန္႕အသတ္တစ္ခုအတြင္းမွာ 
အသံုးျပဳေနၾကရဦးမွာပါပဲ။

Killing the Messenger
E-mail ရဲ႕ သမိုင္းကို ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္   

၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းက  ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး
၁၀ စုႏွစ္ ၂ စု အထိသာ လူအမ်ားရဲ႕ အဓိကဆက္သြယ္ေရး 
ၾကားခံ ဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ အသံုးျပဳခံခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၉၁ 
ခုႏွစ္မွာ တစ္ကမၻာလုံးရွိ e-mail account ေပါင္းက ၃ 
သန္းသာ ရွိေနခဲ့ရာမွ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ၃.၁ ဘီလီယံအထိ 

တိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။  ႏွစ္တုိင္းႏွစ္တိုင္း  အဆုိပါ
account မ်ားမွ message ေပါင္း ၉၀ ထရီလီယံ 
အျပန္အလွန္ ေပးပို႔ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီ 

အခ်ိန္မွာေတာ့   e-mail   ဟာ
လူသံုးအမ်ားဆုံး ဆက္သြယ္ေရး 

စနစ္ျဖစ္ခဲ့ရျပီး fax စနစ္ကုိ အလဲ 
ထုိးႏိုင္ခဲ့ကာ ဖုန္းနဲ႔ သတင္း 
အခ်က္အလက္ရယူတဲ့ စနစ္ 
ကိုေတာင္ ျခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ 
အဆင့္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

လူေတြအေနနဲ႔ 
အဲဒီ လိုမ်ိဳးအခ်ိန္မွာ 
e-mailဟာ အစားထိုးဖုိ႔ 
ခက္ခဲတဲ့စနစ္လုိ႔ ျမင္ေကာင္း 
ျမင္ေနၾကေပမယ့္လည္းတျခား 

စဥ္းစားစရာ                 အခ်က္ 
ေတြကလည္း တရိပ္ရိပ္ 

ေပၚထြက္လို႔ လာခဲ့ပါတယ္။ 
e-mail ဝန္ေဆာင္မႈ 
တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Sendmailရဲ႕ 

အဆုိအရ အဆိုပါ message ေတြရဲ႕  ၉၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ spam မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရျပီး၊ inbox မ်ားအတြင္း filter မ်ားႏွင့္ အမိႈက္မ်ားကို 
စစ္ေဆးႏုိင္ေသာ္လည္း စိတ္႐ႈပ္စရာ email မ်ားက 
ေန႕စဥ္နဲ႔အမွ် လူကို ဒုကၡေပးလာလွ်က္ရွိတာကုိ ခံစားလာ 
ရပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္းက ကြန္ပ်ဴတာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Star ရဲ႕အဆုိအရ UK ႏိုင္ငံအတြင္း 
အလုပ္သမား ၅ ေယာက္အနက္ ၁ ေယာက္က ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် 
၄င္းရဲ႕ inbox နဲ႔ ၁ နာရီခန္႔ အလုပ္႐ႈပ္လွ်က္ရွိတယ္လုိ႔ 
သိရပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ အဆိုပါ ပမာဏက တစ္ႏွစ္ကို 
အလုပ္ရက္ေပါင္း ၃၂.၅ ရက္နဲ႔ ညီမွ်ေနတာကုိ အံ့အားသင့္ဖြယ္ 
ေတြ႔ရမွာပါ။ ဒီလိုမ်ိဳး e-mail ေတြနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ေနရတာကို 
ေျဖရွင္းဖုိ႕အတြက္  Atos ကုမၸဏီဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ 
၄င္းတုိ႔ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္မယ္လုိ႔ 
ေၾကညာထားပါတယ္။ CEO ျဖစ္သူ Thierry Breton ရဲ႕ 
အဆုိအရ ၄င္းရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြက ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ် e-mail 
ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကို လက္ခံေနၾကရျပီး ထုိသူမ်ား ထဲမွ 
၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ တစ္ပတ္ကုိ ၅ နာရီမွ နာရီ ၂၀ ေလာက္ 
အထိ e-mail မ်ားနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ေနရတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ 
အဆိုပါအခ်က္ေတြကို မေက်နပ္ျဖစ္လာပံုရတဲ့ ကုမၸဏီ 
ကေတာ့ e-mail ထက္ေကာင္းတဲ့၊ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာတဲ့ 
ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းကုိ ရွာေဖြလာပါေတာ့တယ္။ Atos 
ရဲ႕ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Rob Price ကေတာ့ “E-
mail ဆုိတာက လူေတြၾကားထဲမွာ ဆက္သြယ္ဖုိ႔ ထပ္ျပီး 
တီထြင္ထားတဲ့ tool တစ္ခုပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ 
လူေတြက အဲဒီ e-mail ကုိ ရွင္းေနရတာနဲ႕တင္ အလုပ္ခ်ိန္ေတြ 
ေလ်ာ့နည္းသြားၾကတယ္”လို႔ မွတ္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။

အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ e-mail ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ 
tools ေတြ ေပၚေပါက္လုိ႔လာခဲ့ပါတယ္။ SMS နဲ႕ instant
messaging (IM) ေတြက အသံုးျပဳခ သက္သာမႈ၊ 
အလုပ္လုပ္ပံု ျမန္ဆန္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ လူငယ္ေတြၾကားထဲ 
ေရပန္းစားလာခဲ့ရျပီး အလုပ္ခြင္မ်ားမွာပါ       ေခတ္စားလာခဲ့ 
ရျပီျဖစ္ပါတယ္။ StopThinkSocial ရဲ႕  Founder  တစ္ဦးျဖစ္သူ  
David Christopher က “အခုခ်ိန္ လူေတြက e-mail ရဲ႕ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းလာမႈကို နားလည္လာခဲ့ျပီ” လို႕ 
ဆုိထားပါတယ္။

Christoper အေနနဲ႔  e-mail ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ကုိ 
၂၀၁၈ လုိ႔ သတ္မွတ္ထားျပီး လူေတြဘက္ကလည္း 
ေျပာင္းလဲမႈကုိ လက္ခံလာကာ နည္းပညာအသစ္ေတြကုိ 
အသံုးျပဳသြားၾကေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ 
“e-mail ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္းမွာေတာ့ 
လူေတြရဲ႕ အဓိက ဆက္သြယ္ေရး စနစ္တစ္ခုလုိ 

ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္လည္း e-mail 
က မရွိမျဖစ္ သံုးရမယ့္စနစ္တစ္ခုေတာ့ 
မဟုတ္ဘူး၊ သူကလည္း ေခတ္တစ္ခုမွာ 
ေပၚလာတဲ့ စနစ္တစ္ခုလုိ႔ပဲ ေျပာလု႔ိရမယ္” 
ဆိုၿပီး မွတ္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။

IT ဝန္ေဆာင္မႈ 
ကုမၸဏီၾကီး 
တစ္ခုကို 
ဦးေဆာင္ 
ေနရတဲ့
Christoper ဟာ 
၄င္းရဲ႕ အလုပ္ခြင္ 
အတြင္း Twitter၊ 
Facebook  
နဲ႔ တျခား social network tool မ်ားျဖစ္တဲ့ Yammer 
တုိ႔လို ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား အသုံးျပဳေစျခင္းျဖင့္ e-mail 
အသံုးျပဳမႈ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ e-mail ဟာ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းခြင္သံုး 
စနစ္ (သုိ႔) ဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
personal ႏွင့္ အလုပ္ e-mail မ်ားၾကား ႐ႈပ္ေထြးစြာ 
လွည့္ေျပာင္းေနရမႈအေပၚ လူအမ်ားက ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း 
မရွိၾကပါဘူး။ ေျပာရရင္ personal e-mail ဆိုတာကလည္း
ေၾကာ္ျငာေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနျပီး အလုပ္ e-mail ထဲမွာ 
ကေတာ့ spam ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာနဲ႕ အလုပ္စာရင္းမ်ား 
ေရာေထြးေနေလ့ရွိပါတယ္။ Atos ရဲ႕ Rob Price က “ကြ်န္ေတာ္ 
လည္း e-mail ေခတ္ထဲမွ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသူပါ၊ ဒါေပမယ့္ 
ေခတ္ အေျခအေနက တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာတဲ့ေနာက္ 
ေန႕စဥ္ဘဝမွာ အျမဲအသုံးျပဳေနတာက Twitter၊ Facebook 
နဲ႕ Google + ေတြပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္၊ e-mail ကိုေတာ့ 
တစ္ခါတေလ ၾကည့္မိပါတယ္၊ ၾကည့္လုိက္တုိင္းလဲ spam 
ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနေတာ့ ဖြင့္ခ်င္ စိတ္ေတာင္ မရွိေတာ့ပါဘူး၊ 
mail ပို႕ထားေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားမွပဲ ဖြင့္ၾကည့္မိတယ္”လို႔ 
မွတ္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။

Generation Game
တစ္ကယ္ေတာ့ ဒီလုိမ်ိဳး e-mail က လုပ္ငန္းခြင္ 

အေျခအေနမ်ားနဲ႕ တရိပ္ရိပ္ေဝးကြာလာတာဟာ မထူးဆန္း 
ပါဘူး။ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ကလည္း အခုေနာက္ပိုင္း 
နည္းပညာသစ္ေတြျဖစ္တဲ့ SMS၊  RIM ရဲ႕ BBM messaging 
ေတြက ေနရာယူလာၾကလို႔ပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကေတာ့ 
IM ေတြက ျမန္တယ္၊ အတိုခ်ံဳးၿပီး အကုန္ေျပာလုိ႕ရတယ္၊ 
ၿပီးေတာ့ လူမ်ားစြာကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ျပိဳင္တည္းမွာ 
ဆက္သြယ္လုိ႔ရတဲ့ အားသာခ်က္ေတြရွိတာက
e-mailကို အလဲထုိးေစႏိုင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ထုိ႔ျပင္ e-mail အတြင္း attachment ပို႔တာ၊ file share 
တာေတြကလည္း Cloud Storage ေတြ 
ေပၚထြက္လာတဲ့ေနာက္ပိုင္း အသံုးမဝင္ေတာ့သလုိ 
ျဖစ္လာျပီး e-mail ရဲ႕ ပမာဏ ကန္႕သတ္ခ်က္ 
မ်ားနဲ႔ အလြယ္တကူထုိးေဖာက္ 
ဝင္ေရာက္ႏုိင္မႈေတြက 
အျခား ဆက္သြယ္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ယွဥ္မယ္ 
ဆုိရင္ ပိုမုိ အျဖစ္မ်ားတာကို 
ေတြ႕ရမွာပါ။

University of London မွ senior IT 
lecturer ျဖစ္သူ Dr Neil Selwyn ကေတာ့ 
“အခု ေခတ္လူငယ္ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း 
ခ်ိတ္ဆက္တာ ျမန္ပါတယ္၊ 
ပထမေတာ့ သူတုိ႔  Facebook 
ေပၚမွာ စကားေျပာၾကည့္ၾကမယ္၊ 
ျပီးရင္ေတာ့ MSN တုိ႔ Gtalk 
တုိ႔လုိ private ဆန္တဲ့ mes-
senger ကို ခုန္ကူးသြားၾကမယ္၊ 
ေနာက္ပိုင္း ပိုလာရင္ SMS 
ေတြ အျပန္အလွန္ပို႔မွာျဖစ္ျပီး 
အဆံုးမွာေတာ့ အျပင္မွာ 
ေတြ႔ၾကပါလိမ့္မယ္”လုိ႔ မွတ္ခ်က္ 
ခ်ထားၾကပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ  

တကၠသိုလ္ေတြက     e-mail ကုိ  အခ်င္းခ်င္း  ဆက္သြယ္တဲ့  
default communicationအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ ေက်ာင္းသား 
အမ်ားစုတုိ႔ဟာ အျခား ဆက္သြယ္ေရး 
စနစ္ကိုသာ အေလးေပး 
အသံုးျပဳၾကတာေၾကာင့္ 
အခက္ေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ 
“ေက်ာင္းသား ေတြကိုသူတုိ႔ရဲ႕ 
e-mail လိပ္စာေတြ အသံုးျပဳဖုိ႔ 
ေျပာရတာ မလြယ္ပါဘူး၊ 
သူတုိ႔ကလည္း အျခား 
ဝန္ေဆာင္မႈေတြမွာ      ကိုယ္ပိုင္
account ေတြရွိေနေတာ့ e-
mail ကုိ အသံုးမျပဳခ်င္ၾကတာ 

မဆန္းပါဘူး” လို႔ ဆုိထားပါတယ္။

A Slow Death
E-mail က ေလာေလာဆယ္အခ်ိန္မွာ အလံုးစံု 

ပ်က္ျပယ္သြားမယ္လုိ႔ မဆုိႏိုင္ေပမယ့္လည္း electronic 
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ထဲမွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ေနရာယူမႈဟာ 
တျဖည္းျဖည္း က်ဥ္းေျမာင္းလာခဲ့ျပီ   ျဖစ္ပါတယ္။

e-mail ကို ေခတ္ေဟာင္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ားထဲမွာပင္
လွ်င္ အနည္းအက်ဥ္းသာ အသံုးျပဳေနၾကျပီး လူငယ္မ်ား 
ၾကားမွာေတာ့ e-mail ဆုိတာဟာ social network တစ္ခုကုိ
sign-up ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုသာ 
ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။  

ၾကည့္ရမယ့္တစ္ခ်က္ကေတာ့ e-mail ကုိ ေနာက္ထပ္ 
ဆက္သြယ္ေရး မ်ိဳးဆက္သစ္ နည္းပညာမ်ားၾကား ဘယ္လို 
ရပ္တည္သြားမလဲဆိုတာနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ေတြထဲမွာ ဆက္လက္ 
သံုးေန၊ မေနဆုိတာပါပဲ။ 

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ e-mail ဟာ ဆက္လက္တည္ရွိ 
ေနဦးမွာပဲျဖစ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကလည္း မ်ားစြာေသာ e-
mail letter မ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ လက္ခံေနရဦးမွာပါပဲ။ 
ဒါေပမယ့္ လာမယ့္ႏွစ္ အနည္းငယ္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 
inbox မ်ားအတြင္း ဘယ္လုိ ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႕ 
ျပင္ဆင္သြားမလဲဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္သြားရေတာ့မွာပဲ 
ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။
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