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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။

ျမန္မာနိုင္ငံ နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး Website 

aevif;atmif

ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ CDMA ဖုန္းမ်ားကုိ 
Prepaidစနစ္သိုု႔ ေျပာင္းလဲမည္

aroZifodef;

2012 Monsoon Online Car Expo က်င္းပမည္
aevif;atmif

CCA ကေလး ဗဟိုျပဳ သင္ယူမႈ ခ်ဥ္းကပ္နည္းအား ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ 
ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္
aevif;atmif

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ 
နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာခံုရံုး၏ 
Websiteျဖစ္ေသာ www.myanmarconstitu-
tionaltribunal.org.mmအား ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ 
စတင္ လႊင့္တင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

အဆိုပါ Websiteတြင္ အဖြင့္စာမ်က္နွာ၊ 
ေနာက္ခံသမိုင္း၊ သတင္းစံု၊ အေျခခံဥပေဒ 
အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ၊ ဥပေဒနွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ညိွနိွုင္းေဆြးေႏြး၊ 
မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု က႑ဟူ၍ ပါရိွၿပီး အေျခခံ 
ဥပေဒအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာတြင္ 
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ 
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုနွစ္)၊ 
ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာ 
နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၇၄ 
ခုနွစ္)နွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ 

ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇ 
ခုနွစ္)တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒနွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ ရာခံုရံုး ဥပေဒနွင့္ နည္း 
ဥပေဒမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးသို႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ခံုရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
အျပည့္အစံု၊ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး၏ ဖြဲ႔စည္းပံု တို႔ကို 
လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနွင့္  
သက္ဆိုင္သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ စာတမ္းမ်ားနွင့္ 
နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ခံုရံုး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းမ်ားကို 
အခိ်န္နွင့္ တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပသြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁)ရက္ေန႔မွ 
စတင္ကာ Prepaidစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခြင့္ 
မရရွွိေသးေသာ  09-85, 09-86ႏွင့္ စသည့္ 
CDMA-450 မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအားလုံးကို 
ႀကိဳတင္ ေငြေပးေခ်စနစ္ (Prepaid)သို႔ 
ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

 ထို႔ေၾကာင့္ Postpaid စနစ္ အသံုးျပဳစဥ္တြင္ 
ဖြင့္လွစ္ထားရွိခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ 
မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေငြလက္ခံ 
ေကာင္တာမ်ားကို ပိတ္သိမ္းသြားမည္ 
ျဖစ္ၿပီး Prepaid စနစ္အတြက္ ဖုန္းေခၚဆိုခ 
က်သင့္ေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္မ်ားမွ 
တစ္ဆင့္္ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးမ်ားမွအပ က်န္နယ္ၿမိဳ႕ 

မ်ားတြင္ေတာ့ 
ဖုန္းေငြလက္ 
ခံေကာင္တာ 
မ်ားကုိ ဆက္လက္ 
ထားရွိေပးသြား 
မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ 
နယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္  

Postpaidကို 
ဆက္လက္ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး Prepaid စနစ္လည္း 
ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

ႀကိဳတင္ ေငြေပးေခ်စနစ္ ေျပာင္းလဲမည့္ 
ဖုန္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းထားသည့့္ 
က်ပ္ေငြႏွင့္ FEC လက္က်န္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ 
ဘဏ္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 
ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အထိ 
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ 
တစ္နိုင္ငံလံုးရိွ မူလတန္း အဆင့္ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို CCA 
ကေလး ဗဟိုျပဳသင္ယူမႈ ခ်ဥ္းကပ္နည္းနဲ႔ 
သင္ယူ သင္ၾကားမႈလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ 
သိရပါသည္။  

အဆိုပါ CCA ကေလး ဗဟိုျပဳသင္ယူမႈ 
ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ပညာေရး 
၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာ စီမံကိန္းနွင့္ ေလ့က်င့္ေရး 
ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ 
JICAတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈကို ၂၀၀၄ ခုနွစ္ 
ဒီဇင္ဘာလ မွ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ 
ပညာေရး ေကာလိပ္ရိွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ 
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႈး၊ 
လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္     ပညာေရးမႈးမ်ား၊  
မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္မ်ားနွင့္ မူလတန္း 
သင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္တန္း 
ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ အဆိုပါ 
စီမံခ်က္ကိုေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။  

JICA သင္ၾကားမႈစနစ္ဟာ ကေလး 
ငယ္ေတြကို စနစ္တက် ၾကည့္ရႈေစျခင္း၊  
ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ 
ေစျခင္းနဲ႔ ကေလးမ်ား၏ ျပႆနာကုိ 
ေျဖရွင္းနိုင္စြမ္း၊ တီထြင္ ဖန္တီးနိုင္စြမ္း၊ စဥ္း
စားေတြးေခၚနိုင္စြမ္းမ်ားကုိ   ျမင့္မားတုိးတက္ 
ေစတဲ့စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ကေလးမ်ားကို အေၾကာင္းအရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား အလြတ္ 
က်က္မွတ္တဲ့ သင္ၾကားသင္ယူမႈအစား 
အခ်က္အလက္မ်ားကို နားလည္ 
သေဘာေပါက္ၿပီး လက္ေတြ႔ဘ၀မွာ အသုံး 

ခ်နိုင္တဲ့ သင္ၾကားသင္ယူမႈ ျဖစ္စဥ္သုိ႔ 
ေျပာင္းလဲေပးနိုင္မယ့္စနစ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရပါသည္။ ယခုအခါမွာေတာ့ စီမံခ်က္ 
ကာလၿပီးဆံုးသြားတဲ့အတြက္ JICAမွ ပညာေရး 
၀န္ႀကီးဌာနကုိ ယခုဒီဇင္ဘာလ ပထမပတ္မွာ 
ျပန္လည္ လဲႊေျပာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ဒါေၾကာင့္ လက္ရိွမွာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ 
အဆိုပါ JICA စနစ္ကုိ ျပည္တြင္းရိွ အေျခခံပညာ 
မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရရိွပါသည္။              

                 Ref: MRTV4

iBiz Service Provider Co., Ltd.မွ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္က်င္းပ 
ျပဳလုပ္သည့္ Onlineေပၚတြင္ ေမာ္ေတာ္ကား 
ျပပဲြႀကီး  "2012  Monsoon Online 

Car Expo"ကို ၾသဂုတ္လ (၁)
ရက္ေန႔မွ (၁၅) ရက္ေန႔ထိ (၁၅)ရက္ 

တိုင္တိုင္ www.myanmarexpo.netတြင္ 
က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရိွရသည္။ 
2012 Monsoon Online Car Expoတြင္ 
ကားအေရာင္းျပခန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ 

ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား၊ အႀကီးစားႏွင့္ 
အလတ္စား လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ား၊ 
ကားဘက္ထရီမ်ား၊ ကားတာယာမ်ား၊ 
ကားအင္ဂ်င္ဝုိင္ႏွင့္ အျခားစက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီ 
ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကားအလွဆင္ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ 
ကားအပိုပစၥည္းမ်ား၊ ကားျပဳျပင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကားအငွား လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
စံုလင္စြာပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရၿပီး 
ျပပြဲတြင္ ဝယ္ယူလိုသူက သိလုိသည္မ်ားကုိ 
အလြယ္တကူ သိရိွႏိုင္ရန္ ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္း 
ခ်င္းဆီမွာ Live chatမ်ား ထားရိွေပးထားမည္ 
ျဖစ္ကာ ေရာင္းခ်သူႏွင့္ ဝယ္ယူသူကုိ 
လြယ္လြယ္ကူကူ ေတြဆံုႏုိင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  ဝယ္လိုသူအတြက္ 
ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္ၿပီး အေကာင္းဆုံး ကားေတြကုိ 

ရရိွေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးထားေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ ေနရာေဒသအသီးသီးမွ 
ကား၀ယ္ယူလိုသူမ်ား လြယ္လင့္တကူ 
ေရြးခ်ယ္ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ 
ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနေသာ ကားေစ်းကြက္ 
ပိုမို ရရွိေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ 
လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း iBiz Service Providerမွ 
တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အမွတ္ (၈၆၂)၊ 
ဓမၼာရံုလမ္း၊ ၁၀မိုင္၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း၊ 
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၁-၆၆၃-၆၂၁၊ ၀၉-၄၂၀-
၀၄၁-၈၈၄ႏွင့္ ၀၉-၅၄၀-၈၇၁-၀ သုိ႔ ဆက္သြယ္ 
စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
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ဆူနာမီ ဆုိတာ ဂ်ပန္စကား ျဖစ္ပါတယ္။ တုိက္ေတြေလာက္ၾကီးတဲ့ လႈိင္းလံုးၾကီးေတြ ကမ္းေပၚကို ေရာက္လာၿပီး၊ 
ကမ္းေျခမွာရွိတဲ့ အိမ္ေျခ ၿမိဳ႕ ရြာေတြကို တိုက္စားသြားႏုိင္တဲ့ လႈိင္းႀကီးေတြကို ဆူနာမီလို႔ေခၚတာပါ။ ဒီေနရာမွာ 
ပိုရွင္းသြားေအာင္ ဘာေၾကာင့္ ငလ်င္လႈပ္တာလဲ၊ ငလ်င္ေၾကာင့္ ဆူနာမီဘယ္လို ျဖစ္ရတာလဲဆိုတာ တင္ျပပါရေစ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကမၻာႀကီးဟာ တကယ္ေတာ့ အေသမဟုတ္ပါဘူး၊ အရွင္လုိ႔ ေျပာရလိမ့္မယ္။ ဆိုလုိတာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ရပ္ေနတဲ့ ေျမျပင္ၾကီးဟာ တကယ္ေတာ့ (ေရြ႕ )ေနတာပါ။ ဥပမာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေအာက္မွာ ကမၻာေျမၾကီးရွိတယ္။ ဒီကမၻာေျမၾကီးဟာ 
အၿမဲဒီေနရာမွာပဲ တည္တ့ံေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရြ႕ေနတာက တစ္ႏွစ္မွာ ၁ စင္တီမီတာ၊ ၂ စင္တီမီတာ ေရြ႕တာဆုိေတာ့ 
တိုေတာင္းလွတဲ့ လူ႔သက္တမ္းမွာ ေရြ႕တယ္လုိ႔ မထင္ရဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ေပါင္း သန္း ရာနဲ႔ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ၾကာတဲ့ကာလမွာ 
ေရြ႕ ရွားမႈဟာ သိသာလာပါတယ္။ ဥပမာ - ကမၻာတည္ၿပီးစ တည္ၿငိမ္လာတဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းသန္း ၃,၁ဝဝ ေလာက္ 
ကာလမွာ အခုလို ကုန္းတိုက္ၾကီး ၇ တိုက္ မရွိပါဘူး။ ကုန္းေျမေတြ အားလံုးဆက္ေနတဲ့ တိုက္ၾကီးတစ္တိုက္ပဲရွိၿပီး 
ေရေတြ ဝိုင္းရံလ်က္ရွိပါတယ္။ Super Continentလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း သန္း ၁,ဝဝဝ 
ေက်ာ္ရင္ တုိက္ေတြအားလံုး စုေပါင္းလာၿပီး၊ Super Continent ျပန္ျဖစ္မယ္လို႔ ကြန္ျပဴတာစင္ျမဴေလးရွင္းလို႔ေခၚတဲ့ 
တြက္ခ်က္နည္းအရ ၾကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ထားၾကပါတယ္။ လက္ရွိ အိႏၵိယတိုက္ငယ္ဟာ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာက 
အာဖရိကတိုက္နဲ႔ ကပ္လ်က္ရွိရာကေန အခုေနရာဆီ တျဖည္းျဖည္း ေရြ႕လာတာပါ။

တိုက္ၾကီးေတြနဲ႔ သမုဒၵရာေတြေအာက္မွာTectonic Platesလို႔ေခၚတဲ့ ကမၻာ့ေက်ာက္လႊာထုၾကီးေတြ ရွိပါတယ္။ စက္႐ံုေတြမွာ 
ေတြ႔ေလ့ေတြ႔ထရွိတဲ့ သံမဏိအျပား Iron Plates ဒါမွမဟုတ္ Iron Sheetsေတြကို ေျပးျမင္ၾကည့္ပါ။ basalt နဲ႔ granite လုိ႔ 
ေခၚၾကၿပီး၊ ၅ မုိင္ကေန မိုင္ ၃ဝ အထိ ထူပါတယ္။ ဒီေက်ာက္လႊာထုေတြေအာက္မွာ တစ္ဝက္တပ်က္ အရည္ေပ်ာ္ေနတဲ့ 
စီးကပ္ေက်ာက္အရည္ Viscous semi-molten rocksေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ကမၻာ့ေက်ာက္လႊာထုၾကီး Tectonic 
Platesေတြဟာ ေရြ႕လ်ားေနၾကပါတယ္။

ဒီ Tectonic Platesေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ထိေတြ႔တဲ့ေနရာမွာ အစဥ္တြန္းလ်က္ အားၿပိဳင္ေနၾကပါတယ္။ Tectonic 
Plateေတြ ထိေတြ႔ဆက္စပ္ တြန္းအားၿပိဳင္ရာလမ္းေၾကာင္းေတြကုိ Fault Line ငလ်င္အေၾကာလုိ႔ ေခၚၾကပါတယ္။Tectonic 
Platesေတြဟာ သူတို႔ထိေတြ႔ရာမွာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အတင္းတြန္းေနပါတယ္။ ဒီတြန္းအားေတြေၾကာင့္ စြမ္းအင္ Energyဟာ 
အဲဒီဆံုမွတ္ေနရာမွာ စုေနပါတယ္။ အဲဒီအင္အားေတြ လွ်ပ္တစ္ျပက္ အတင္းတုန္ခါ လြတ္ေျမာက္သြားရင္ ငလ်င္အေၾကာ 
Fault Lineအတုိင္း ငလ်င္လႈပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ငလ်င္လႈပ္တယ္ဆုိတာက  Plateေတြ တိုက္ၿပီး၊ စုေနတဲ့ စြမ္းအင္၊ အင္အားေတြ လြတ္ထြက္သြားတာပါ။ 
ငလ်င္လႈပ္ရင္ ေဘးတိုက္လႈပ္တာရွိသလို၊ အေပၚေအာက္လႈပ္တာ ရွိပါတယ္။ ကံဆိုးတာက ဂ်ပန္ႏုိင္္ငံဟာ Tectonic 
Plates ၄ ခု ဆုံရာ ငလ်င္ေၾကာေတြေပၚမွာ တည္ရွိေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ငလ်င္ ခဏခဏ အလႈပ္ခံရတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ 
အဲဒီနည္းတူ အေမရိကန္ အေနာက္ဘက္ကမ္း တစ္ခုလံုးဟာလည္း ငလ်င္ေၾကာေတြအေပၚ တည္ရိွပါတယ္။ 
ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္မွာလည္း ငလ်င္ ခဏခဏ အလႈပ္ခံရပါတယ္။ ဂ်ပန္ဟာ ေျမာက္အေမရိကား၊ ပစိဖိတ္၊ 
ယူ႐ိုအာရွ Eurasian နဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ Plates ေတြ လာဆံုရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ေျမာက္ပိုင္းဟာ ေျမာက္အေမရိကား 
Plate ရဲ႕ အေနာက္အစြန္းဖ်ားမွာ တည္ရွိၿပီး၊ ဂ်ပန္ေတာင္ပိုင္းက ယူ႐ိုအာရွ Plate အေပၚ တည္ရိွပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ 
ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း လႈပ္သြားတဲ့ ငလ်င္မွာ တုိက်ဳိၿမိဳ႕ကေန အေရွ႕ေျမာက္ ၂၃၁ မိုင္နဲ႔ ဟြန္႐ႉးကၽြန္း စင္ဒိုင္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ 
၈ဝ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေအာက္ Japan Trench အနီး ျဖစ္ပြားတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ပစိဖိတ္ Plate ဟာ ေျမာက္အေမရိကား 
Plateနဲ႔ အားခ်င္းၿပိဳင္ထိပ္တုိက္တြန္းၾကရာကေန ေျမာက္အေမရိကား Plate ေအာက္ထဲ တျဖည္းျဖည္း ထုိးဆင္းသြားျခင္းပါ။ 
ဒီလိုေနရာကုိ Seduction zone (Trench)လုိ႔ ေခၚၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္မွာ အားေတြ စုစည္းေနရာကေန လြတ္ထြက္ၿပီး၊ 
အျပင္းအထန္ လႈပ္ရွားတာလည္း ျဖစ္တတ္ျပန္ပါတယ္။ အေပၚေအာက္ လႈပ္ရွားျခင္းပါ။ အဲဒီလို ပစိဖိတ္ Plateက 
ေအာက္ထဲ လွ်ဳိဝင္အဖိခံျခင္းကေန ႐ုန္းထြက္ၿပီး၊ အေပၚကို ျပန္ဦးေမာ့လာတာေၾကာင့္ သမုဒၵရာေအာက္ ေျမၾကီးဟာ 
အေပၚကို ျမင့္တက္လာကာ အေရွ႕ဘက္ဆီ ၁၂-၁၃ ေပေလာက္ ေရြ႕သြားပါတယ္။ ဗဟိုခ်က္မဟာ သမုဒၵရာေအာက္ 
၁၅.၂ မုိင္မွာ ျဖစ္ပြားတာေၾကာင့္ တိမ္တယ္လို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ သမုဒၵရာေအာက္ ကမၻာေျမၾကီးေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ 
အရွိန္နဲ႔ဖယ္ရွားခံရတဲ့ ပင္လယ္ေရေတြဟာ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာဆီ လႈိင္းႏွစ္ခုသ႑ာန္ ေရြ႕လ်ားသြားၾကပါတယ္။ တစ္နာရီမွာ 
မိုင္ ၅ဝဝ ႏႈန္းနဲ႔ ေရြ႕လ်ားတယ္လို႔ တြက္ခ်က္ၾကရပါတယ္။

လႈိင္းေတြဟာ သမုဒၵရာေရေၾကာကို ျဖတ္သန္းရာမွာ အတုိက္အခံမရွိလုိ႔ မၾကီးမားေပမယ့္ ကမ္းေျခနဲ႔ နီးလာတာနဲ႔အမွ် 
အေနာက္ကပါလာတဲ့ အရိွန္နဲ႔၊ အေရွ႕က ကာဆီးထားမႈေၾကာင့္ လႈိင္းလုံးၾကီးေတြဟာ ကမ္းေျခနဲ႔ နီးေလၾကီးလာေလ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဆူနာမီဆိုတာက လႈိင္းတစ္ခုထဲ မဟုတ္ပါဘူး။ အရွိန္ၾကီးရင္ ၾကီးသလုိ လႈိင္းလုံးၾကီးေတြ ဆက္တုိက္လိုက္လာၿပီး၊ Platesေတြ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိပ္တုိက္တြန္းၾကရင္း စုၿပံဳေနတဲ့ စြမ္းအားေတြဟာ လႈိင္းအရွိန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားတာေၾကာင့္ ဒီလႈိင္းေတြရဲ႕ 
အင္အားဟာ အလြန္ပဲ ၾကီးမားလွပါတယ္။ ငလ်င္လႈပ္ရာ ဗဟုိနဲ႔နီးေလ အင္အားၾကီးမားေလ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလႈပ္တဲ့ ဗဟုိဟာ 
ဂ်ပန္ကၽြန္းနဲ႔  မိုင္ ၈ဝပဲေဝးတာမို႔၊ ထြက္ေျပးဖို႔လည္း သိပ္အခ်ိန္္မရ၊ လႈိင္းအရွိန္ကလည္း ၾကီးမားလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
တစ္ေနရာမွာ အတြင္းပိုင္းထဲ ၆ မိုင္အထိ ေရေတြဝင္လာၾကပါတယ္။ အလြန္အင္အားၾကီးမားတဲ့ လႈိင္းလုံးၾကီးေတြဟာ 
အိမ္ေတြ၊ ကားေတြကို အ႐ုပ္ေလးေတြလိုပဲ ဖယ္ရွားသယ္ေဆာင္သြားႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႈိင္းအျမင့္က ေပ ၂ဝ 
အထိ ျမင့္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ဒီငလ်င္ၾကီး ၿပီးသြားတဲ့အခါ Plate ႏွစ္ခုဟာ ဆက္တြန္းေနၾကျပန္ၿပီ။ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝဝ-၁ဝဝဝ ေလာက္မွ တစ္ခါ 
ငလွ်င္ၾကီး ထပ္လႈပ္ပါမယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ပညာရွင္ေတြက ဒီငလ်င္မ်ဳိးဟာ ႏွစ္ ၅ဝဝ မွာမွ တစ္ခါလႈပ္တတ္တယ္လို႔ ဆုိသလုိ၊ 
တစ္ခ်ဳိ႕က ၁၇ဝဝ ခုႏွစ္ ေလာက္တုန္းက တစ္ခါလႈပ္ဖူးေၾကာင္း ရာဇဝင္မွာ မွတ္တမ္းရိွတယ္လို႔ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။

ငလ်င္ကို ေလ့လာၾကတဲ့ သိပၸံျပႆနာမွာ ေနာက္တစ္ခါလႈပ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ ေျပာႏုိင္ေပမယ့္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ 
ဒီစြမ္းအင္ အင္အားေတြလႊတ္ထြက္မွာကို မသိႏုိင္ၾကေသးပါဘူး။ ဥပမာ - ငလ်င္လႈပ္မႈ အခ်ိန္ဇယားကုိ ၾကည့္ၿပီး၊ အႏွစ္ 
၁ဝဝမွာ တစ္ခါလႈပ္တယ္၊ အႏွစ္ ၂ဝဝမွာ တစ္ခါလႈပ္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းေျခ ေျပာႏုိင္ေပမယ့္ အတိအက် ဘယ္ေတာ့လႈပ္မယ္လုိ႔ 
ေျပာႏုိင္ေလာက္ေအာင္ သိပၸံပညာက မထြန္းကားေသးပါဘူး။ ကမၻာေျမျပင္ေပၚမွာပင္ ကိရိယာေတြ ျမႇဳပ္ႏွံၿပီး၊ tremorလုိ႔ 
ေခၚတဲ့ တုန္ခါမႈ အေသးေတြကို တိုင္းထြာခန္႔မွန္းႏုိင္ေပမယ့္ Plate အဆင့္အထိ ျဖစ္စဥ္ကို မတုိင္းႏုိင္ၾကေသးပါဘူး။  
ဒါေၾကာင့္ ဒီ ၂ဝ၁၁ ခု ဂ်ပန္ငလ်င္မွာ ဆူနာမီက ငလ်င္ထက္ ၾကီးမားတဲ့ ပ်က္စီးမႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆူနာမီ ဖ်က္စီးမႈ 
ေနာက္ဆက္တြဲမွာ အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖိုေတြ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ Radiation အႏုျမဴေရာင္ျခည္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အႏၲရာယ္နဲ႔ 
ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

ကမၻာမွာ စြမ္းအင္အသုံးဆံုး ၂ ေနရာ ရွိပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ကား၊ ေလယာဥ္၊ ရထားေတြ ေမာင္းႏွင္ဖို႔ ဓာတ္ဆီနဲ႔ 
ဒီဇယ္ဆီ ထုတ္လုပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြ၊ လူေနအိမ္ေတြ မီးရဖို႔ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ 
လွ်ပ္စစ္အေပၚ အားလံုး မီခိုေနၾကရရာ လွ်ပ္စစ္မရွိရင္ မည္ေရြ႔မည္မွ် ဒုကၡေရာက္ေၾကာင္း သိၾကပါလိမ့္မယ္။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ဖို႔ 

လွ်ပ္စစ္တာဘိုင္စက္ၾကီးေတြကို လည္ေစရပါတယ္။ ေရအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အပူအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ေလအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စသည္တုိ႔ကို မီး႐ႈိ႕ ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ဒီလွ်ပ္စစ္တာဘုိင္ေတြကုိ လည္ေစျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကုိ ထုတ္လုပ္ရပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ 
စတာေတြကို မီး႐ႈိ႕တဲ့အခါ ကာဘြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႔ ထြက္ကာ၊ ဒီဓာတ္ေငြ႔ဟာ ေလထုကို ညစ္ညမ္းေစၿပီး၊ 
ေနမွ အပူဓာတ္ကို စုပ္ယူထားတာေၾကာင့္ Global Warmingလို႔ ေခၚတဲ့ ကမၻာၾကီး ပူေႏြးမႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

သိပၸံညာရွင္ အိုင္စတိုင္းရဲ႕ ကမၻာေက်ာ္ ေဖာ္ျမဴလာ ရိွပါတယ္, E=mc2 ။ Mass ျဒပ္ထုနဲ႔ စြမ္းအင္ Energyရဲ႕ 
ဆက္စပ္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ထားတဲ့ ေဖာ္ျမဴလာျဖစ္ပါတယ္။ အႏုျမဴဗံုးဟာ အႏုျမဴေတြ ခြဲထုတ္ၿပီး၊ ဆက္တိုက္ၿပိဳကြဲေစၿပီး 
ထြက္ေပၚလာတဲ့စြမ္းအင္ကုိ လက္နက္အျဖစ္ သုံးတာပါ။ အဲဒီနည္းတူ အႏုျမဴစြမ္းအင္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ 
အက်ဳိးရွိရွိသုံးႏုိင္ျပန္ပါတယ္။ လြယ္လြယ္နားလည္ေအာင္ ေျပာရရင္ သဘာဝအရ မတည္ၿငိမ္တဲ့ ယူေရနီယမ္ ၂၃၈ ဟာ 
ပိုေပါ့ပါးတ့ဲ ယူေရနီယမ္ ၂၃၄ ဘဝဆီ ကူေျပာင္းစဥ္ စြမ္းအင္အျဖစ္ ဂႏၼာေရာင္ျခည္ (Gamma Rays)ေတြ ထြက္ၿပီး၊ ျႏဴထရြန္ 
neutronေတြ ထြက္က်လာပါတယ္။ သဘာဝအရ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ထြက္က်လာတဲ့ ျႏဴထရြန္ေတြကုိ တျခား ယူေရနီယမ္ ျႏဴကလီးယပ္စ္နဲ႔ တိုက္ေစရာမွာ ျႏဴထရြန္ေတြ ထြက္က်ေစတာကုိ 
ဆက္တိုက္ၿပိဳကြဲေစၿပီး Chain Reaction လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ကေန (အပူ) ဓာတ္ထြက္ပါတယ္။ ဒီအပူဓာတ္ကုိသုံးၿပီး 
ေရကို (ဆူ) ေစကာ၊ ရလာတဲ့ (ေရေႏြးေငြ႔) ရဲ႕ စြမ္းအားနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ တာဗိုင္ေတြကို လည္ေစကာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ယူေရနီယမ္ ၂၃၄ဟာ အႏုျမဴေရာင္ျခည္လို႔ေခၚတဲ့ Radiationကုိ ထုတ္လြင့္ၿပီး၊ ဒီေရာင္ျခည္ဟာ 
လူ႔ခႏၶာကုိယ္ရွိ ဆဲလ္ေတြကုိ ဖ်က္ဆီးႏုိင္တာေၾကာင့္ လူသားေတြအတြက္ အလြန္အႏၲရာယ္ ၾကီးမားလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
Radiationကုိ ထုတ္လြင့္ေနတဲ့ ယူေရနီယမ္ ၂၃၄ေတြ အျပင္ဘက္ ျပန္႔မထြက္ဖို႔ အလြန္ထူတဲ့ သံမဏိသံေပါင္းဖိုေတြမွာ 
ထားၿပီး၊ ထပ္ဆင့္အလြန္ထူတဲ့ ကြန္ကရစ္အကာ အေဆာက္အအံုေတြထဲ ထားရပါတယ္။

ထပ္တူအေရးၾကီးတာက အပူလြန္ၿပီး ေပါက္ကြဲမႈမျဖစ္ေစဖို႔၊ လွ်ပ္စစ္တာဘိုင္ေတြကို လည္ေစတဲ့ ေရေႏြးေငြ႔ေတြကို 
ေရကန္ထဲျဖတ္ေစကာ အပူကို ေလ်ာ့ခ်ေစရပါတယ္။ ဒီေရကန္ထဲဆီ ဒီဇယ္ဆီနဲ႔ ေမာင္းႏွင္တဲ့ ေရစုပ္စက္ေတြမွ 
ပိုက္ေတြကတဆင့္ (ေရ)ေတြကို ပို႔ေပးရပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာ သံမဏိ သံေပါင္းဖိုေတြကို ေရလွည့္ပတ္မႈနဲ႔ အပူမလြန္ဖို႔ 
ထိန္းေပးထားရပါတယ္။

ဒီအႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖို ဒီဇိုင္းမွာ ၁၉၇ဝ ေခတ္ကျဖစ္ၿပီး၊ ႏွစ္ ၄ဝ ေက်ာ္ပါၿပီ။ ေခတ္ေပၚ ဒီဇိုင္းေတြမွာ ေရကိုသံုးၿပီး၊ 
အေအးခံတဲ့ စနစ္ကို မသံုးၾကေတာ့ပါ။ ဂ်ပန္ရဲ႕ ျပႆနာမွာ တာဝန္ရွိသူေတြဟာ ငလ်င္ရန္ကုိ စိုးရိမ္ၾကလုိ႔ ငလ်င္ျဖစ္တာနဲ႔ 
အလိုေလ်ာက္ ရပ္ဆိုင္းျခင္း Automatic Shutdownကုိ အေလးေပးခဲ့ၾကေပမယ့္ ဆူနာမီရန္ရဲ႕ အႏၲရာယ္ကုိ အေလးမေပးမိၾက။ 
ဒါ့အျပင္ နားလည္သူေတြက သတိေပးတဲ့ၾကားက ဒီဇယ္ ေရစုပ္စက္ေတြကုိ ေနရာမေရႊ႕ မိခဲ့ၾက။ ဒီအႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖို 
၆ခုကို တေနရာတည္းမွာ စုၿပံဳထားမိတာကလည္း တဒုကၡ။

ျပႆနာမွာ ဆူနာမီေၾကာင့္ အရန္အပို မီးေပးစနစ္ Backup electricity system ပ်က္သြားၿပီး လွ်ပ္စစ္မရွိလုိ႔ ေရစုပ္စက္ေတြ 
မလည္ႏိုင္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရျပတ္သြားတာေၾကာင့္ ဒီအႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖိုေတြ အပူလြန္ကာ ျပႆနာတက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္တဲ့ ဒီအႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖိုမွာ လွ်ပ္စစ္ျပတ္သြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး အပူလြန္ၿပီး အေဆာက္အအံုေတြ 
ေပါက္ကြဲကာ Radiationေတြ ေလထဲလြင့္သြားပါရင္၊ ကမၻာ့ေလေၾကာင္းေတြမွတဆင့္ တျခားႏုိင္ငံေတြဆီ ပ်ံ႕ႏွံ႔ကုန္ပါရင္ 
လူေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ Radiation ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈမ်ားရင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနီးကပ္ျဖစ္ရင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အႏၲရာယ္ ပိုၾကီးၿပီး၊ Radiation နည္းနည္း ေလထဲမွ ႐ႉမိရင္ ေရရွည္မွာ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ လူေတြ စိုးရိမ္ၾကျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။

ျပႆနာမွာ Radioactive ျဖစ္ေနတဲ့ အရာဝတၳဳေတြ ေလမွတဆင့္ မိုးေရနဲ႔ ေရာသြားပါရင္ Radiation Rain ဆုိတာ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အက္စစ္မိုး Acid Rainနဲ႔ ဘာမွ မဆုိင္ပါ။ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေတြကို မီး႐ႈိ႕ ၿပီး၊ 
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္တဲ့ စက္႐ံုေတြဟာ စီအိုတူးလုိ႔ေခၚတဲ့ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႔ေတြကုိ ေလထဲမႈတ္ထုတ္ၾကပါတယ္။ 
အဲဒီနည္းတူ အၾကီးစားစက္မႈလက္မႈ စက္႐ံုေတြဟာလည္း ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္နဲ႔ ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ ေအာက္ဆုိဒ္ေတြကုိ 
ေလထုထဲ စြန္႔ထုတ္ပါတယ္။  အလားတူပင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကားေတြကေန ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ ဓာတ္ေငြ႔ကုိ 
မႈတ္ထုတ္ၾကကာ ေလထုထဲ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစပါတယ္။ ဒီဓာတ္ေငြ႔ေတြဟာ မိုးေရနဲ႔ ေပါင္းမိတဲ့အခါ အက္ဆစ္ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး 
မိုးထဲမွာ အက္ဆစ္ေတြပါလာတဲ့အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ဥပမာ - အက္ဆစ္ေၾကာင့္ သစ္ပင္ေတြ၊ 
ပန္းပင္ေတြ ေသေစႏုိင္ပါတယ္။ အေဆာက္အအံုေတြ သံေခ်းတက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေမရိကန္မွာ ေလထုထဲကုိ 
ညစ္ညမ္းတဲ့ ဓာတ္ေငြ႔ေတြ မႈတ္ထုတ္မႈကုိ အေသအခ်ာ သုေတသနျပဳၿပီးမွ ဥပေဒနဲ႔ တားျမစ္လာရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
Radiationနဲ႔ အက္ဆစ္မိုးနဲ႔က ဘာမွ မဆိုင္ပါ။

ေနာက္ မိုးေလဝသပညာအရ ကမၻာ့ေလေၾကာေတြဟာ နာရီပတ္တံနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ (လက္ဝဲရစ္) လည္ပတ္ပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္ျပည္က ေလေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆီ တုိက္ခတ္မလာပါ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဘက္သာ သြားႏုိင္တယ္။ 
အိႏၵိယ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာရဲ႕ အေရွ႕မွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ (အီရန္လိုႏိုင္ငံမ်ဳိး) ျဖစ္ခဲ့ရင္ အႏၲရာယ္ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ 

မၾကာခင္ ဟိုက္ထ႐ုိဂ်င္ေခတ္ဆီ ေရာက္လာရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္  ေမာ္ေတာ္ကားေတြဟာ ေရနံမွျဖစ္တဲ့ ဓာတ္ဆီအစား 
ဟိုက္ထ႐ိုဂ်င္ကို ေလာင္စာအျဖစ္သံုးၿပီး၊ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္အစား ေရသာ ထြက္လာကာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို 
ကာကြယ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အခုအသုံုးျပဳေနတဲ့ အႏုျမဴနိႆရမွာ ဖစ္ရွင္ Fissionလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ေနမင္းၾကီးမွာ 
သဘာဝအေလ်ာက္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္တဲ့ နည္းမွာ ျဖဴရွင္ Fusionလို႔ ေခၚပါတယ္။ ျဖဴရွင္ Fusion ဟာ ဖစ္ရွင္ Fissionရဲ႕ 
ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တယ္။ ဖစ္ရွင္ Fission ဟာ ပိုၾကီးတဲ့ အႏုျမဴကို ခြဲၿပီး၊ ပိုငယ္တဲ့ အႏုျမဴကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းပါ။ ျဖဴရွင္ 
Fusionမွာ ပိုငယ္တဲ့ အႏုျမဴ ႏွစ္ခုကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး၊ ပိုၾကီးတဲ့ အႏုျမဴကုိ ေဖာ္ထုတ္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈမွာ 
Fusionက Fissionထက္ ၃ - ၄ ဆ ပိုထုတ္ႏုိင္ပါတယ္။ အႏုျမဴဗံုး (Atomic Bomb)ထက္ အစြမ္းထက္တဲ့ ဟုိက္ထ႐ိုဂ်င္ဗံုး 
ဆိုတာက  Fissionကုိ သံုးၿပီး၊ Fusion ျဖစ္စဥ္္ Reaction ရေအာင္လုပ္ကာ လက္နက္အျဖစ္ သံုးျခင္းပါ။ Fusion ျဖစ္ဖို႔ 
ဖိအားနဲ႔ အပူလုိတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြ Fusion အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ သုေတသန လုပ္ေနတာ 
ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ၿပီ။ မေအာင္ျမင္ေသးပါဘူး။ သံုးရတဲ့ စြမ္းအင္က ထြက္လာတဲ့ စြမ္းအင္ထက္ မ်ားေနလုိ႔ပါ။ Fusionရဲ႕ 
အားသာခ်က္မွာ လူေတြကို ဒုကၡေပးႏုိင္တဲ့ radioactive particles အႏုျမဴေရာင္ျခည္လႊမ္းအရာေတြ မ်ားမ်ားစားစား 
မေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ပိုအသံုးဝင္တဲ့ သိပၸံနည္းပညာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ အႏုျမဴအတတ္ပညာမွာလည္း သုံးၿပီးသား ယူေရနီယမ္ အေခ်ာင္းေတြကုိ ေလာင္စာအျဖစ္ အသုံးျပဳတဲ့ 
Breeder Reactorဆိုတာ ေပၚေနပါၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ Radioactive ျဖစ္တဲ့ ေလာင္စာေတြကို ေျမၾကီးေအာက္မွာ ျမႇဳပ္ၿပီး 
စြန္႔လႊတ္စရာ မလိုေတာ့ပါ။ အႏုျမဴပညာဆုိတာ လူေတြ ေသေၾကဖို႔ ဗံုးအျဖစ္ သုံးႏုိင္သလုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ 
လူေတြကို အလင္းေပးတဲ့၊ အက်ဳိးျပဳတဲ့ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရာမွာလည္း အသံုးခ်ႏုိင္ပါတယ္။  

သဘာ၀၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ငလ်င္၊ ဆူနမီနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယား
( &JOD; )

aevif;atmif

တြက္ခ်က္ရရွိထားတဲ ့ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈနွုန္းအရ ၂၀၁၅-၁၆ ဘဏ္႑ာနွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်တစ္ဦးက် ဂ်ီဒီပီဟာ အေျခခံနွစ္ထက္ ၁ ဒသမ ၇ ဆ ရရွိရန္ 
တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ကေတာ့ ပွ်မ္းမွ်တစ္ဦးက် ဂ်ီဒီပီကို အေျခခံနွစ္ထက္ သုံးဆ တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္ဟု 
သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။ လက္ရိွ ေငြေၾကးအရင္းအနွီး ထည့္ဝင္ရင္းနီွးနိုင္မႈ ပမာဏထက္ နွစ္ဆခန့္ တုိးတက္ရင္းနွီး ျမွုပ္နွံေဆာင္ရြက္မွသာ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ 
ဝင္ေငြ တိုးတက္လာၿပီး ရည္မွန္းထားေသာ သုံးဆကို တိုးတက္ ရရွိနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ဟု သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။  ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ တစ္ဦးက် 
ဂ်ီဒီပီအား အေျခခံနွစ္ထက္ သုံးဆ တိုးတက္ေအာင္ ရည္မွန္း ထားေႀကာင္း နိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ နိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေ
ျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားေႀကာင္းသိရွိရပါသည္။

ကုိရီးယားကုမၸဏီရွစ္ခုမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမည္ 
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အထည္လိပ္၊ အထည္ခ်ဳပ္စေသာ ဆက္စပ္ 
လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္တဲ့ ကုိရီးယားကုမၸဏီ 
၈ ခုမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျပည္တြင္းက 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈကို 
ဇြန္လ ၂၇ ရက္မွာ ေတြ႔ဆံုရန္ ရွိသည္ဟု 
သိရွိရပါတယ္။ အဆိုပါ စီးပြားေရးေ တြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးပြဲအား နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ 
နာရီအထိ ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ဟုိတယ္မွာ 
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ျမန္မာ-
ကုိရီးယား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ဆုိင္ရာ ကိုရီးယား သမၼတႏုိင္ငံ သံ႐ံုးစီးပြားေရးဌာန 

KOTRAမွ ႀကီးမွဴးၿပီး Korea Federation of Textile Industry မွ အထည္လိပ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ဦးေဆာင္ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္္။ အဆိုပါ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကိုရီးယား ကုမၸဏီရွစ္ခုမွ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဟာ အထည္အလိပ္၊ အထည္ခ်ဳပ္၊ ေဆးဆိုးပန္း႐ိုက္တို႔နွင့္ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ားနွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ 
ျပည္တြင္းမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈမွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လအကုန္ထိ ရရွိထားတဲ့ စာရင္းအရ 
အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ႏွစ္ေထာင့္ကုိးရာေလးဆယ္ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏုိင္ငံအလိုက္ 
စာရင္းမွာ အဆင့္ ၄မွာ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါသည္္။ ျပည္တြင္းတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားကေတာ့ 
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း စေသာက႑ေတြမွာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Mobile Bankingႏွင့္ Postal Banking ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ 
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ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ Mobile 
Bankingႏွင့္ Postal Banking ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ 
ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ 
လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ 
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ 
သိရွိရပါသည္္။ ယခုကဲ့သို႔ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိရာ 
ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရွိ Mobile Networkနဲ႔ 
Postal Networkတုိ႔ကို အသုံးျပဳကာ Mobile Bank-
ing ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းနွင့္ Postal Banking 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ 

ဖိတ္ေခၚတာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္္။ Postal Banking ၀န္ေဆာင္မႈသည္ ယခင္ကရွိခဲ့ေသာ စာတုိက္ေငြစုဘဏ္ 
လုပ္ငန္းထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေငြလႊဲပို႔မႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းတြင္ အြန္လုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ေငြလႊဲပို႔မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြစုလုပ္ငန္းမ်ားစေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ၀န္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဘဏ္မ်ား၊ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အက်ိဳးတူ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဆုိျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္သြားမလဲဆုိတာကို အေသးစိပ္ ၫွိႏႈိင္းမႈ မျပဳလုပ္ရေသးပဲ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းလာေသာ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆုိျပဳလႊာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ Mobile 
Bankingနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္၊ ႐ံုးခ်ဳပ္အေျခစုိက္ မုိဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစခန္း 
အမွတ္ ၇၄၊ အေနာက္ ေရႊဂံုတုိင္လမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Postal Bankingအတြက္ အဆုိျပဳလႊာ 
မ်ားကိုစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဌာန၊ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေနျပည္ေတာ္ စာတိုက္ႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ 
ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခြဲ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ခ်ိတ္ပိတ္တင္ဒါ ေပးပို႔ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Ref: MRTV4

ျပည္တြင္းရွိ ပုဂၢလိကပိုင္ ေလေၾကာင္းလုိင္း တစ္ခု 
ISO လက္မွတ္ ရရွိ
aevif;atmif

ျပည္တြင္းမွ ပုဂၢလိကပိုင္ ေလေၾကာင္းလုိင္း 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ Air Bagan ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ 
ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းလက္မွတ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ 
ISO 9001:2008 လက္မွတ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ 

အဆုိပါ Air Bagan ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ 
ISO လက္မွတ္ ရရွိရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး 
အခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အႀကိဳစစ္ေဆးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါသည္္။ ISO လက္မွတ္ ရရွိရန္ 
ေဆာင္ရြက္ရတာဟာ ႏိုင္ငံတကာ စံၫႊန္း 
ရရွိရန္နွင့္ Customer Care Airline Serviceကို 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ရန္ SYSCON 
ကုမၸဏီကို အတုိင္ပင္ခံအျဖစ္ ငွားရမ္းၿပီး ISO လက္မွတ္ ရရွိေအာင္  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။  

အဆိုပါ Air Bagan ေလေၾကာင္းလုိင္းအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီလက္မွတ္ ရယူတာဟာ အဓိက 
အေနနွင့္ Customerမ်ားအား Quality Management Systemနွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။  

Air Bagan ေလေၾကာင္းလိုင္းကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး Fokker F100 ေလယာဥ္ ၂ စီး၊ ATR 72 
ေလယာဥ္ ၂ စီး၊ ATR42 ေလယာဥ္ ၂ စီးျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၁၉ ၿမိဳ႕ကုိ ပ်ံသန္း ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္အား အတည္ျပဳ 
ျပဌာန္းႏိုင္ေတာ့မည္
aroZifodef;

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္အား 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း 
အတည္ျပဳ ျပဌာန္းႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေနျပည္ေတာ္ 
သမၼရံုး၌ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ 
မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ 

ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက 
က်သည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ 
တိုးတက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးၿပီး 
ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးမႈရွိမွသာ လာေရာက္               
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 

ဦးသိန္းစိန္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
အဆိုပါဥပေဒကို ဇူလိုင္လ (၄) ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာကံေဇာ္က ဇြန္ (၂၀) ရက္ေန႔၌ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေခတ္သစ္ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပြဲ ၂၀၁၂ (New Myanmar Investment Summit 2012)တြင္ 
မီဒီယာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္လည္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

မက္ခ႐ုိစီးပြားေရးပံုစံ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္မႈအရ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္ မူ၀ါဒမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ 
စက္မႈမူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး တံခါးေပါက္မ်ား 
ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေခၚယူေနေၾကာင္း ေဒါက္တာကံေဇာ္က ဆက္လက္၍ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Ref: Mirror

ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလစာ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ သုံးဆ တိုးေအာင္ 
ရည္မွန္းထား
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Lexus LX 570 2012
&JxG#fodef;

 » ကားအမ်ိဳးအစား             Wagon
 » အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား         1.6CC
 » Manual/ Auto Type       Auto
 » Gear အမ်ိဳးအစား           Auto
 » လူ၀င္ဆံ့မႈ               ၅ ေယာက္/ ၂ ေယာက္
 » ဆီ၀င္ဆံ့မႈ                    ၄၅ လီတာ

 » ကားအမ်ိဳးအစား             Luxury
 » အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား         2.0CC
 » Manual/ Auto Type       Auto
 » Gear အမ်ိဳးအစား           Auto
 » လူ၀င္ဆံ့မႈ               ၅ ေယာက္
 » ဆီ၀င္ဆံ့မႈ                    ၄၀ လီတာ

 » ကားအမ်ိဳးအစား             multi-purpose vehicle
 » အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား         3.00CC
 » Manual/ Auto Type       Auto
 » Gear အမ်ိဳးအစား           Auto
 » လူ၀င္ဆံ့မႈ               ၇ ေယာက္
 » ဆီ၀င္ဆံ့မႈ                    ၈၀ လီတာ

 » ကားအမ်ိဳးအစား             Wagon
 » အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား         1.6CC
 » Manual/ Auto Type       Auto
 » Gear အမ်ိဳးအစား           Auto
 » လူ၀င္ဆံ့မႈ               ၅ ေယာက္/ ၂ ေယာက္

Toyota Yaris 2010KIA Optima 2011Toyota Granvia 2009 Suzuki Swift 2009

LEXUS LX ကားအမ်ိဳးအစားပာာ Full Size Sport Utility Vehicle ( SUV ) ကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး 1996 
ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ကား ျဖစ္ပါတယ္။ LEXUS LXရဲ႕ ကားပံုစံပာာ Toyota Land Cruiser ရဲ႕ 
ပံုစံႏွင့္ အေျခခံအခ်က္ေတြ တူညီပါတယ္။ LEXUS LX Series ကို ပထမဆံုးအေနျဖင့္ LX 450 ကို 1996 ခုႏွစ္မွာ 
စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြႏွင့္ စတင္ခဲ့တဲ့ကားျဖစ္ကာ SUV ကားအမ်ိဳအစားအျဖစ္ ပထမဆံုးထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ကား 
ျဖစ္ပါတယ္။ LX 470ကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ 1998 ခုႏွစ္အထိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာကားအျဖစ္ ဒုတိယ 
မ်ိဳးဆက္သစ္ျဖစ္ေသာ LX 470ကို 2006 ခုႏွစ္အထိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 2006 ခုႏွစ္ကေန ယခုအခ်ိန္အထိ LX 570ကို 
တတိယမ်ိဳးဆက္အျဖစ္ ဆက္လက္ထုတ္ေနၿပီး တစ္ကမာၻလံုး ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ကာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ LX 570 
ပာာ အနာဂါတ္မွာ အသံုးျပဳမ်ားလာမည့္ V8 အင္ဂ်င္ကို အသံုးျပဳထားပါေသးတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ၄င္းဟာ2007 ခုႏွစ္မွာ 
အေကာင္းဆံုး SUV ကားဆုေတြကို ရရွိခဲ့ၿပီး ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး ကားအျဖစ္လည္း စံခ်ိန္တင္ခဲ့ပါတယ္။

LX 570 ႏွင့္ပတ္သက္၍ KSTM မွ တာ၀န္ရ်ိသူတစ္ဦးကလည္း “ သူေဌးေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကေတာ့ အ၀ယ္မ်ားတယ္။ 

ေစ်းကလည္း နည္းနည္းၾကီးေတာ့ လူလတ္တန္းစားေတြ သိပ္မ၀ယ္ၾကဘူး၊ ကားထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ စက္ပစၥည္းေတြအားလုံးက 
Steel အစစ္ေတြၾကီးပဲ သုံးထားေတာ့ Heat ကုိလည္း ေကာင္းေကာင္းထိန္းႏိုင္တယ္၊ 3.0 CC ဆုိေတာ့ ဆီေတာ့စားတယ္။ 
Full 4WD ပါ၀င္ေတာ့ ခ၇ီးေတြလည္း သြားလို႔ ေကာင္းပါတယ္၊ V8 အင္ဂ်င္ ပါေတာ့ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာေတာ ့ျပဳျပင္ဖို႔ 
နည္းနည္း ဒုကၡေရာက္တာေပါ့"ပာု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္သူတစ္ဦးကလည္း “SUV ျဖစ္တဲ့အျပင္ Full 4WDပါ ပါ၀င္ေတာ့ ခရီးၾကမ္းေတြလည္းသြားလို႔ 
ေကာင္းတယ္၊ ခရီးသည္လည္းမ်ားမ်ားဆံ့ေတာ့ မိသားစုသုံးလို႔ ေကာင္းတာေပါ၊့ Toyota Land Cruiser နဲ႔ ပံုစံဆင္ေပမယ့္ 
နည္းပညာပါ၀င္မႈကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကြာတယ္၊ V8 အင္ဂ်င္ ပါေတာ့ အင္ဂ်င္အားေကာင္းတဲ့ကားျဖစ္ၿပီး လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
ၾကိဳက္လာၾကတာေပါ့”ပာု ေၿပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

LEXUS LX 570ကို လိုင္စင္ရ ကားအေရာင္းျပခန္းမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး ေစ်းႏွုန္းကေတာ့ သိန္း ၃,၅၀၀ ၀န္းက်င္ 
ခန္႔ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ADVERTISEMENT

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေမာင္းႏွင္သည့္ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ 
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဆက္တိုက္ 
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ 
ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆဲြေနသည့္ တကၠစီ 
ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း ပိုမုိ ျမင့္တက္လာသည္ဟု 
ခရီးသည္မ်ားက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိ ႕ဳ၏ 

တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ပိုမုိၿပီး ပိတ္ဆုိ႔လာသည့္ 
ယာဥ္ေၾကာမ်ားေၾကာင့္ အငွားယာဥ္မ်ားကုိ 
အသံုးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာေနျခင္းကလည္း 
အဆုိပါ တကၠစီငွားရမ္းခမ်ား ပိုမုိ မ်ားျပား 
လာေစျခင္းမ်ားထဲမွ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားက 
ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အဓိက 

ယာဥ္သြား လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္သာ
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ ျပႆနာမ်ား 
ေတာက္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ယခု 
လက္ရိွအခ်ိန္တြင္မူ ယခင္က ယင္းျပႆနာ                                                                                            
လံုးဝ မရိွခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပါ ႀကံံဳေတြ႕ 
လာေနရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။ 
“အရင္က လွည္းတန္းတုိ႔၊ ေရႊဂံုတုိင္တုိ႔၊ 
တာေမြတို႔ေလာက္ ကားေတြ ပိတ္ခဲ့တာက 
အခုဆုိ ပါရမီမီးပိြဳင့္တုိ႔၊ ဘူတာ႐ံုလမ္းပိြဳင့္တုိ႔လုိ 
ပိြဳင့္ေသးေသးေလးေတြကပါ ဒီျပႆနာကုိ 
ႀကံဳေနရၿပီ။ ဒါေတြေၾကာင့္ လုိင္းကား စီးဖို႔ 
အဆင္မေျပတဲ့ သူေတြက ကားငွားလာၾကတယ္။ 
ဒီယာဥ္ေၾကာ ပိတ္တဲ့ ျပႆနာေၾကာင့္ပဲ  တကၠစီခ                                                                  
ေတြလည္း တက္လာၾကတယ္။ အရင္တစ္ေထာင့္ 
ငါးရာတန္ ခရီးေလာက္ကို ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ 
ေခၚၿပီး ႏွစ္ေထာင္နဲ႔ ေစ်းျဖစ္ေနၾကၿပီ”ဟု 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းေနထိုင္သူ ခရီးသည္တစ္ဦးက 
သူ၏ ေန႔စဥ္အေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာသည္။

ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းအစားထုိး 
တင္သြင္းလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို 
ရာခုိင္ႏႈန္းအလုိက္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ် 
ေကာက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။ 

ယာဥ္အုိ ယာဥ္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ 
မွတ္ပံုတင္သက္တမ္း အႏွစ္ (၂၀)ေက်ာ္ 
ယာဥ္မ်ားအား အပ္ႏွံ၍ အစားထိုး 
တင္သြင္းလာသည့္ ယာဥ္မ်ားအေပၚ 
ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ခကို စီမံခ်က္ ပထမပုိင္းအေနျဖင့္ 
“ပ” အကၡရာအထိ အပ္ႏွံရန္ က်န္ယာဥ္မ်ား 
အပ္ႏွံယာဥ္အေပၚ ေကာင္း/ညံ့ မခြဲျခားဘဲ 
ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံၿပီး ဒုတိယ 
စီမံခ်က္အေနျဖင့္ “ဗ” အကၡရာမွ ႏွစ္စဥ္ 
အႏွစ္ (၂၀)ေက်ာ္ အပ္ႏွံယာဥ္မ်ားအေပၚ 
ေကာင္း/ညံ့ မခြဲျခားဘဲ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀ ေလွ်ာ့
ခ်ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ယင္းအျပင္ စီမံခ်က္တြင္ မပါသည့္ အကၡရာမွ 
Taxi အျဖစ္ အသံုးျပဳေနေသာ ယာဥ္မ်ားအား 
ယာဥ္ပုိင္ရွင္မ်ား၏ ဆႏၵအရ အပ္ႏွံဖ်က္သိမ္းေစၿပီး 
Taxi အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ တင္သြင္းလာသည့္ 
ယာဥ္မ်ားအား “ကုိယ္ပုိင္ယာဥ္အျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲခြင့္မျပဳ” ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ရာခုိင္ႏႈန္း 
၈၀ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔အခြန္ေလွ်ာ့ျခင္းကုိ တပ္မေတာ္ 
ႏွင့္ ဌာဆုိင္ရာမ်ားမွ ေလလံျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီး                                      
ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ယာဥ္မ်ားအား                                                                    
ပုိင္ရွင္ဆႏၵအရ ဖ်က္သိမ္း၍ အစားထိုး 
တင္သြင္းလုိလွ်င္ ေကာင္း/ညံ့ မခြဲျခားဘဲ 
ရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ကာ 
ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ယာဥ္အမ်ိဳးအမည္၊ 
အမ်ဳိးအစားအလုိက္ ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

အဆုိပါ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းမ်ား 
ဖ်က္သိမ္း၍ အစားထိုး တင္သြင္းျခင္း စီမံခ်က္ကုိ 
၂၀၁၁ ခု စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္မွ စတင္ကာ ယခု 
၂၀၁၂ ခု ဇြန္ ၁၄ ရက္အထိ မွတ္ပံုတင္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး 
ယာဥ္ (၅၄၉၀၆)တြင္ အစားထုိးတင္သြင္းရန္ 
ေလွ်ာက္ထားယာဥ္ (၄၈၉၁၉)စီး ရွိကာ 
ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာၿပီး ကနဦး မွတ္ပံုတင္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စုစုေပါင္း 
(၂၇၉၇၁)စီး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားတဲ့ အိုေဟာင္းယာဥ္ 
အပ္ႏွံမႈကို ယခင္က တစ္ေန႔ကို အစီး 
၄၀၀မွ ၅၀၀ ထိ အပ္ႏွံခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း 
ယခုရက္ပိုင္းမွစၿပီး အစီးေရ ၂၀၀ နီးပါးခန္႔သာ 
လာေရာက္ အပ္ႏံွေတာ့တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ 
သိရပါတယ္။ ဒီလုိ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းအပ္ႏွံမႈ 
နည္းပါးလာရျခင္းဟာ ကားေစ်းႏႈန္းေတြ 
က်သြားတာက တစ္ေၾကာင္း၊ ကားေဟာင္း 
မအပ္ပဲနဲ႔ ကားတင္သြင္းခြင့္ ရလာတာေၾကာင့္ 
ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းအပ္ႏွံမႈေတြဟာ ေလ်ာ့က်                                                                          

သြားတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး 
၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္                                                        
အရသိရပါတယ္။    ဒါ့အျပင္ အိုေဟာင္းယာဥ္ 
အပ္ႏွံမႈဟာ ဇြန္လအစမွာ န အကၡရာ ဇြန္လ 
၁၃ ရက္ေန႔ထိ အစီးေရ ငါးေသာင္းေက်ာ္ 
ရွိသြားၿပီးျဖစ္ၿပီး ပ အကၡရာၿပီးရင္ေတာ့                
ႏွစ္ ၂၀ ယာဥ္ေတြ အပ္ခံမယ့္ ေလလံဆြဲထားတဲ့ 
ယာဥ္ေတြ အပ္ခံေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ 
သိရပါတယ္။

ျပည္တြင္း စက္မႈဇုန္ထုတ္ ကားစက္႐ံု အမ်ားစု 
ရပ္နားလုိက္ၾကၿပီဟု စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕ထံမွ 
သိရသည္။ “ကားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မူဝါဒေတြက 
ခဏခဏ ေျပာင္းေနေတာ့ သေဘာတရားအရ 
အဝယ္ေအးသြားၾကတယ္။ ကားထုတ္လုပ္တဲ့ 
သူေတြေရာ၊ ကားေရာင္းေနတဲ့ သူေတြေရာ၊ 
အဆင္မွ မေျပၾကတာ။ ဒီေတာ့ ထုတ္လုပ္သူေတြ 
ရပ္ကုန္ၾကတာေပါ့။ အခုအခ်ိန္မွာ 
ဇုန္ထုတ္ကား စီးမလား။ ေစ်းသက္သာတဲ့                                                       
ဂ်ပန္ကား စီးမလား။ ဒီလို ေရြးခ်ယ္မႈေတြ 
ရွိလာေတာ့ ဇုန္ထုတ္ကားလုပ္သူေတြ 
ဘာဆက္လုပ္လုိ႔ ရပါေတာ့မလဲ”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ 
စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကား 
ေဈးကြက္အတြင္းရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား           က်ပ္ 
သိန္းဆယ္ခ်ီ၍ ေစ်းထုိး က်သြားၿပီး အေရာင္း           

အဝယ္ျဖစ္မႈ အေျခအေနတြင္လည္း 
ဆိုးရြားစြာ က်ဆင္းေနသည္ဟု 
ကားဝယ္ေရာင္း             ေစ်းကြက္အတြင္းမွ 
သိရသည္။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာခြင့္ရ 
အရာရွိက“ဇုန္ထုတ္ ကားလုပ္ငန္းေတြ ရပ္၏၊ 
မရပ္၏ ဆိုတာက ေစ်းကြက္ရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈ 
အေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။ ဝယ္သူ မရွိရင္ 
ရပ္ရမွာပဲေလ။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီကိစၥကုိ 
ေသခ်ာေျပာဖို႔က ခက္လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္တယ္”ဟု 
ေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္ထုတ္ ကားလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တည္ရန္ 
အေျခအေန ဆုိးရြားသြားပါက ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ 
ပံုစံ ေျပာင္းရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုကိစၥအား 
မိမိတုိ႔ ဝန္ႀကီးဌာနမွ စဥ္းစားေပးရမည့္ အခ်က္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။  
"နည္းလမ္းေတာ့ ေျပာင္းရေတာ့မွာေပါ့။ ပံုစံပါ 

ေျပာင္းရပါလိမ့္မယ္။ အဓိက တစ္ခုရွိတာက 
စက္မႈဇုန္ထုတ္ကား ဆိုတာကလည္း 
ျပည္ပနဲ႔ ယွဥ္ရင္ အရည္အေသြးက 
ယွဥ္ႏိုင္ဖို႔ အခုအေျခအေနမွာ ခက္ေနေတာ့ 
ဝိုင္းစဥ္းစားၾကမွပဲ ရလိမ့္မယ္”ဟု ၄င္းက 
ထပ္မံေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္ထုတ္ ကားမ်ား၏ 
အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္၍ အထက္သုိ႔ 
တင္ျပကာ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံၿပီး 
ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ 
ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ 
ေျပာသည္။ စက္မႈဇုန္မ်ား၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဂ်စ္ကား တစ္တန္  
ႏွစ္တန္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ခြင့္ ေပးထားေၾကာင္း 
၄င္းဌာနမွ သိရသည္။

လာမည့္ခရီးသြားရာသီတြင္ ပုဂံေဒသရွိ 
ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးေနေသာ  
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ငွားရမ္းခ ေစ်းႏႈန္းမ်ား 
ေစ်းတက္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။  “မေန႔က 
အစည္းအေဝးမွာ ဆံုးျဖတ္ၾကတာ Dinner 
(ညစာ) ပါရင္ Transfer တစ္ေၾကာင္းစာ 
ထပ္ေကာက္မယ္။ ၿမိဳ႕သစ္နဲ႔ ေဝးတဲ့ 
ဟုိတယ္ေတြမွာ တည္းရင္ ေနာင္ Aureumတုိ႔၊ 
ေဂါက္ကြင္းတို႔မွာ တည္းၿပီး ဧည့္လမ္းၫႊန္က 
အဲဒီ့ ဟိုတယ္ေတြနဲ႔  နီးတဲ့ေနရာမွာ  မတည္းရင္ 
Transfer တစ္ေၾကာင္းစာ ထပ္ေကာက္မယ္”ဟု 
ပုဂံေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ 
တစ္ဦးက ေျပာသည္။

Transfer တစ္ေၾကာင္းအတြက္ သတ္မွတ္                                                                 
ထားေသာ ေစ်းမွာ က်ပ္ ၇,၀၀၀ 
ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္သူက ဆက္လက္ေျပာသည္။ 
ထုိကဲ့သို႔ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္အတြက္ 
ႏုိင္ငံျခားခရီးသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 

ေကာ္မတီမွ ႀကီးမွဴး၍ ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္ 
သီရိစႏၵာဟိုတယ္၌ အစည္းအေဝးတစ္ခု 
ျပဳလုပ္၍ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ထို႔အျပင္ ပုဂံေဒသရိွ ဧည့္လမ္းၫႊန္                                                          
မ်ားကလည္း ဧည့္လမ္းၫႊန္ ဝန္ေဆာင္ခ 
ႏႈန္းအား အက္ဖ္အီးစီ ၃၀ ထိ ေပးရန္ 
ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း ပုဂံေဒသခံ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ဧည့္လမ္းၫႊန္အသင္း ဒုဥကၠ႒ (၁) 
ဦးေဇာ္ဝင္းခ်ဳိက ေျပာသည္။ “အခု ရေနတဲ့ 
၁၅ ေဒၚလာတုိ႔၊ ေဒၚလာ ၂၀ တုိ႔က လြန္ခဲ့တဲ့ 
ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္က သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ 
ႏႈန္းေလ။ ေနာက္အရင္တုန္းက တစ္ေဒၚလာကုိ 
တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရတယ္။ အခုက ရွစ္ရာေက်ာ္ 
ျဖစ္ေနေတာ့ တုိးေတာင္းဖုိ႔ ျဖစ္လာတာပါ”ဟု 
ဦးေဇာ္ဝင္းခ်ဳိက ရွင္းျပသည္။ ယခုႏွစ္ ေမလႏွင့္ 
ဇြန္လတို႔တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ 
ပုဂံေဒသသို႔ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ား 
ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ 
အငွားယာဥ္မ်ား ေစ်းတုိးေတာင္းလာ

ကားမ်ားကုိ အခြန္ေလွ်ာ့ေကာက္ၿပီး 
ကားေစ်းမ်ား က်လာမည္ဟုဆို 

ဇုန္ထုတ္ ကားစက္႐ံု အမ်ားစု ရပ္နား

ယာဥ္အပ္ႏွံမႈတြင္ ေန႔စဥ္ 
အစီးေရ  ၂၀၀ နီးပါးခန္႔သာ 
လာေရာက္အပ္ႏွံ 

ခရီးသြားရာသီတြင္ 
ပုဂံ၌ ယာဥ္ငွားခမ်ား 
ေစ်းတက္မည္
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Marvel Comics Universe ရဲ့ Superhero ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္တဲ့ The Hulk ဟာ အစိမ္းေရာင္ လူသန္ႀကီးအျဖစ္ 
ကေလးမ်ားၾကားမွာေကာ comics bookပရိသတ္ လူၾကီးမ်ား ၾကားမွာပါ နာမည္ၾကီး လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ 
ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ပါတယ္။ The Hulk ႏွင့္ အျခား Superhero မ်ားရဲ႕ အဓိကကြာျခားခ်က္ကေတာ့ Superhero 
အမ်ားစုဟာ သာမန္လူသားပံုစံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနခ်ိန္ႏွင့္ Superhero ဝတ္စံုဝတ္ဆင္ထားစဥ္တို႕မွာ 
အေပၚရံအသြင္အျပင္ႏွင့္ တိုက္ခိုက္စြမ္းရည္တို႕သာ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းျဖစ္ေပမဲ့ Doctor Bruce Bannerမွ 
The Hulk အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ အမ်ားစုမွာေတာ့ အသြင္အျပင္သာမက ကြဲျပားေသာ အတြင္းစိတ္ alter 
egoပါ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Classic Novel မ်ားမွ ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္တဲ့ Dr.Jekyll and 
Mr.Hydeႏွင့္ Frankensteinတို႕မွ title character ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို မွီျငမ္းၿပီး comic books writer/
designer Stan Leeႏွင့္ Jack Kirbyတို႔က ဖန္တီးခဲ့တဲ့ The Hulk ဟာ ပထမဦးဆုံးအေနႏွင့္ 1962 ခုႏွစ္ 
Mayလမွာ ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ The Incredible Hulk issue #1မွာ စတင္ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ 
Giant Man၊ Fantastic Fourႏွင့္ Avengers အစရွိတဲ့ comics book series ေတြမွာ တြဲဖက္ပါဝင္ခဲ့သလို The 
Hulk cartoon series 1966မွာ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး၊ လူသားသရုပ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ 
The Incredible Hulk TV Seriesကိုေတာ့ 1977မွာ စတင္ျပသခဲ့ပါတယ္။

အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္အသြင္အျဖစ္ အၿမဲတမ္းျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ The Hulkရဲ႕ ပထမဆုံး comic book 
issueမွ မူလအေရာင္ဟာ မီးခိုးေရာင္ျဖစ္ေနတာကေတာ့ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ Stan Leeက 
သာမန္လူအရြယ္မွ အရပ္ ကိုးေပေက်ာ္ ျမင့္သြားမည့္ The Hulkကို ျပင္ပမွ လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕  အသားအေရာင္ႏွင့္ 
မတူေအာင္ ေရးဆြဲရန္ မီးခိုးေရာင္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေပမဲ့ Hulkရဲ႕ ဒုတိယေျမာက္ comic book issueမွာေတာ့ 
သူ႕ရဲ႕ အသားေရာင္ကုိ အစိမ္းေရာင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕  comic book issues 
ေတြမွာ Gamma bomb စမ္းသပ္ရင္း Gamma radiation သင့္ကာ Hulk အသြင္ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ Dr.Bruce 
Banner အေၾကာင္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္တဲ့ အခန္းေတြမွာ Hulk ကုိ မီးခုိးေရာင္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရတာျဖစ္ပါတယ္။ 
စိတ္မထင္ရင္ မထင္သလို ေဒါသအရမ္းၾကီးျပီး စိတ္႐ိုင္းဝင္တတ္တဲ့ Hulkကို လူစြမ္းေကာင္း Superhero 
တစ္ေယာက္အျဖစ္ အျမဲျမင္ေတြ႔ရမွာ မဟုတ္ဘဲ Marvel comics universe ထဲက superheroesေတြႏွင့္လည္း 

အျမဲလိုလို တိုက္ခိုက္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ The Hulkကို Marvel superhero တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Giant 
Manရ႕ဲ ရန္သူအျဖစ္ 1964ကတည္းက ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Tales of Astonish comic books seriesမွာ ျမင္ေတြ႕ရမွာ 
ျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ Fantastic Four၊ Avengersႏွင့္ X-Men အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ပါ တိုက္ခိုက္တဲ့ 
စာအုပ္မ်ားလည္း ထြက္ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ The Hulkႏွင့္ အျမဲတမ္းလိုလို တိုက္ခိုက္ရျပီး ျမင္သမွ်လိုက္ 
မဖ်က္ဆီးေအာင္ တားဆီးရတဲ့ Superheroကေတာ့ Norse နတ္ဘုရား Thor ျဖစ္ျပီး Thor ႏွင့္ Hulkရဲ့ 
တိုက္ပြဲမ်ားကုိ comic books အေျမာက္အျမား၊ Hulk VS Thor/Wolverine animated movieႏွင့္ The Avengers 
ရုပ္ရွင္တို႔မွာ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ အရမ္းေဒၚသၾကီးတဲ့ Hulkကို အစြဲျပဳျပီး “Hulk out”ဆိုတဲ့ စိတ္တိုလာရင္ 
ထေပါက္ကြဲတတ္ပံုကို တင္စားထားတဲ့ ဗန္းစကားကလည္း ပရိသတ္မ်ားၾကားမွာ ေရပန္းစားခဲ့တယ္။

1977 စတင္ျပသခဲ့တဲ့ The Incredible Hulk TV Series မွာေတာ့ CGI နည္းပညာေတြ သိပ္မတုိးတက္ေသးေတာ့ 
Dr.Bruce Bannerအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္၊ Hulk အျဖစ္  ေဆးအစိမ္းေရာင္သုတ္ထားတဲ့ တကယ့္ 
အျပင္က လူထြားႀကီးတစ္ေယာက္ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ခုေခတ္မွာၾကည့္ရင္ေတာ့ ရယ္စရာျဖစ္ေနေပမဲ့ 
သူ႕ေခတ္ႏွင့္ သူ႕အခါမွာေတာ့ TV Seriesေကာ TV Movies ေတြကပါ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ 2003မွာ 
ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Director Ang Leeရဲ့ The Hulkႏွင့္ 2008မွာ ထြက္ရွိထားတဲ့ မင္းသား Edward Norton 
ပါဝင္တဲ့ The Incredible Hulk ရုပ္ရွင္မ်ားအျပင္ Avengers ရုပ္ရွင္မွာပါ အရင္လို Make up လိမ္းထားတဲ့ 
လူသန္ၾကီး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ CGI နည္းပညာျဖင့္ ဖန္တီးထားတဲ့ Hulkကုိ ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ Hulk  အျခားကမာၻကုိ 
အုပ္စိုးပံု ေရးဆြဲထားတဲ့ Planet Hulkႏွင့္ Hulkရဲ႕ စစ္တပ္ႏွင့္ တစ္ကမာၻလုံးတိုက္ခိုက္တ့ဲ World War Hulk 
လိုမ်ိဳး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ comic bookေတြလည္း ထြက္ရွိခဲ့ဖူးသလို 2011 ေနာက္ပိုင္း ထြက္ရွိထားတဲ့ The 
Incredible Hulk comic book seriesမွာ Dr.Bruce Bannerရဲ႕ ခ်စ္သူ Betty Ross ကို Red She-Hulk 
အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ 2014ႏွင့္ 2015 ေလာက္မွာ ႐ံုတင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ 
The Avengers 2မွာလည္း Hulk ပါဝင္ဦးမွာ ျဖစ္သလို The Incredible Hulk ရုပ္ရွင္ရဲ႕ သီးသန္႕ Sequel 
ကိုလည္း The Avengers 2 မတိုင္ခင္ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Publisher – Marvel Comics 
Creator – Stan Lee,  Jack Kirby
First Appearance – 1962

Is this a Zombie? of the Dead  (Japan နာမည္ - Kore wa Zombie Desuka? of the Dead)ဟာ 
စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့ ရယ္စရာ ဇာတ္ေကာင္မ်ိဳးစံုပါဝင္တဲ့ Comedyႏွင့္ Fantasy animation seriesသစ္ျဖစ္ျပီး 2011က 
ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Is this a Zombie? ရဲ့ second season ျဖစ္ပါတယ္။ Is this a Zombie? of the Dead ဇာတ္လမ္းတြဲရဲ့ 
main character ျဖစ္တဲ့ Aikawa Ayumuဟာ ဇာတ္လမ္း စကတည္းကကို zombie ဖုတ္ေကာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီး 
သူနဲ႕အတူ ေနထုိင္သူေတြကေတာ့ Ayumuကုိ အသက္ျပန္သြင္းေပးထားတဲ့ necromancer ေကာင္မေလး Eucliwood 
Hellscythe၊ Chainsaw ႀကီးနဲ႕ Megalos အမည္ရ မေကာင္းဆိုးဝါးေတြကို လိုက္လွံႏွိမ္ႏွင္းသူ Maso-Shoujo 
Harunaႏွင့္ Seraphim ေခၚ Sera အမည္ရ Vampire-Ninja မေလးတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Is this a Zombie? Of the 
Dead ဇာတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာေတာ့ Ayumuႏွင့္ ဇာတ္လုိက္ေကာင္မေလးေတြရဲ့ စြန္႔စားခန္းေတြကုိ ဟာသဆန္ဆန္ 
ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။

Is this a Zombie? Season 1မွာ Ayumuႏွင့္ ဇာတ္လိုက္ေကာင္မေလးေတြ စတင္ေတြ႕ဆံုပံုေတြကုိ မိတ္ဆက္ေပးထားတာေတြ 
ပါဝင္တာကလြဲလို႔ Season 2 ကေန စၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း အဆင္ေျပမွာပါ။ Haruna ရဲ႕  Maso Shoujo power အခ်ိဳ႕ဟာ 
Ayumu ဆီမွာ ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ Megalos ေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မယ္ဆိုရင္ magical girl ေကာင္မေလးေတြရဲ႕ 
ဝတ္ဆုံအတုိင္းေျပာင္းလဲျပီး တုိက္ခိုက္ရတာက ရယ္ဖို႕ေကာင္းပါတယ္။ အရင္ episodes ေတြတုန္းကေတာ့ Haruna ရဲ့ 
Chainsaw ျဖစ္တဲ့ Mystletainnႏွင့္ ေကာင္မေလးလို ဝတ္ထားတဲ့ Ayumuကုိ ျမင္ေတြ႕ရသူေတြကုိ အတိတ္ေမ့ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေပမဲ့၊ Season 2 အစပိုင္း Mystletainn ပ်က္ဆီးသြားခ်ိန္မွာေတာ့ Ayumuဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလို 
ဝတ္စားဆင္ယဥ္တတ္သူ cross-dresser အျဖစ္ နာမည္သြားပါတယ္။ အျခား ေက်ာင္းတက္ေနခ်ိန္ ဟာသ episode 
ေတြမွာလည္း ရယ္စရာဇာတ္ဝင္ခန္း အေျမာက္အျမားပါဝင္သလုိ ေနာက္ပိုင္း episodeေတြမွာေတာ့ Ayumuႏွင့္ Harunaတုိ႔ 
အဖြဲ႕ဟာ စြမ္းအားအၾကီးဆုံး Maso Shoujo ျဖစ္တဲ့ Chris ႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Episode 10ပိုင္း 
ပါဝင္တဲ့ Is this a Zombie? of the Deadကို Comedy၊ Actionႏွင့္ Fantasy series ပရိသတ္မ်ား အႀကိဳက္ေတြ႔မွာ 
ျဖစ္ၿပီး publisher Funimationရဲ့  video streaming websiteမွာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

No. of Episodes – 10 
Genre –  Comedy, Fantasy
Studio – Studio Deen
Score – 

Is this a Zombie? of the Dead 
aeatmifvwf

Movie Box Office
Madagascar 3: Europe’s Most Wanted
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ 34 သန္း
ကုန္က်ေငြ -ေဒၚသန္း သန္း ၁၄၅

Prometheus
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၂၀ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၁၃၀ သန္း

Rock of Ages
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ သန္း ၁၄
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ သန္း ၇၅

That’s My Boy
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၁၃ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၇၀ သန္း

Snow White and The Huntsman
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၁၃ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၁၇၀ သန္း

MIB 3
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၁၀ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၂၂၅ သန္း

The Avengers
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၈ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ သန္း ၂၂၀

Billboard Chart
Call Me Maybe
Carly Rae Jepsen
Call Me Maybe

Something That I Used To Know
Gotye Featuring Kimbra
Making Mirrors

Payphone
Maroon 5 Featuring Wiz Khalifa
Payphone

Wide Awake
Katy Perry
Teenage Dream (The Complete Confection Clean)

We Are Young
fun.Featuring Janelle Monae
We Are Young

What Makes You Beautiful
One Direction
Up All Night: The Live Tour

Starships
Nicki Minaj
Starships
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ၾကည့္ရႈခ်င္စရာ အိမ္ေထာင္ေရး ဒရာမာ ဇာတ္လမ္း
&J&J

ဒီႏွစ္ထဲမွာ မက္ေဒါနားရဲ႕ ဇာတ္ကားတစ္ကား ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
သူမကိုယ္တိုင္ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ 
႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားကို ၾကည့္ရႈခံစားၿပီးတဲ့အခါ 
မက္ေဒါနားဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း အားလုံးက 
လက္ခံလုိက္ၾကပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားဟာ ထြက္ခ်ိန္ကစၿပီး အခုထိ လူေျပာမ်ားလွပါတယ္။ 
ဇာတ္လမ္းက အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း တင္ျပထားတာပါ။ ဇာတ္လမ္းထဲက 
အဓိကဇာတ္ေကာင္ ၂ေယာက္ဟာ သူတို႔အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ေဘးဖယ္ထုတ္ျခင္း 
ခံထားရသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႔လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီဇာတ္လမ္းမွာ 
မက္ေဒါနားက အသားေပးတင္ျပထားပါတယ္။ 

ဇာတ္လမ္းကုိတင္ျပရရင္ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာႀကီး  ဘုန္းမီးေနလေတာက္ပေနခ်ိန္မွာ 
အက္ဒဝပ္ဘုရင္ဟာ နန္းစြန္႔ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရင္ဟာ ႏွစ္ခုလပ္ ႏွစ္လင္ကြာ 
မိန္းမတစ္ေယာက္အတြက္ ထီးနန္းစြန္႔လႊတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ 
အံ့အားသင့္စရာျဖစ္ရပ္ပါ။ ဝဲလ္စ္လို႔ အက္ဒဝပ္ဘုရင္က ခ်စ္စႏိုးေခၚတဲ့ 
အဲဒီအမ်ိဳးသမီးဟာ အိမ္ေထာင္ေရး ကံမေကာင္းရွာပါဘူး။ သူမရဲ႕ ပထမအိမ္ေထာင္ဟာ 
စစ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူမကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ႏွိပ္စက္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒုတိယအိမ္ေထာင္ကေတာ့ သာမန္ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းရွာပါတယ္။ 
အဲဒီအခ်ိန္မွာ အက္ဒဝပ္ဘုရင္နဲ႔ သူမတို႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့တာပါ။ 

မက္ေဒါနားဟာ အက္ဒဝပ္ဘုရင္နဲ႔ ဝဲလ္စ္အေၾကာင္း ႐ိုက္ျပေနစဥ္မွာ ယေန႔ေခတ္ 
နယူးေယာက္ၿမိ ႕ဳက အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိလည္း တင္ျပလုိက္ျပန္ပါတယ္။ 
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕က ဝဲလီဆုိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ ဝဲလ္စ္ကို စိတ္ဝင္စားသူ ျဖစ္ပါတယ္။ 
သူမဟာ ဝဲလ္စ္လုိပဲ အိမ္ေထာင္ေရး ကံမေကာင္းပါဘူး။ ဝဲလီဟာ နယူးေယာက္က 
ျပတုိက္တစ္ခုမွာ ျပသထားတဲ့ အက္ဒဝပ္ဘုရင္ရဲ႕ ပစၥည္းေတြကုိ ေလလံတင္တဲ့ေန႔တိုင္း 
သြားၾကည့္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိနဲ႔ ဝဲလီဟာ  ျပတုိက္လံုၿခံဳေရးအရာရွိတစ္ေယာက္နဲ႔ 
မိတ္ေဆြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။  ဇာတ္ကားတစ္ေလွ်ာက္လံုး အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝကုိ 
ခ်ိတ္ဆက္ျပသခဲ့ပါတယ္။ ဝဲလ္စ္ဟာ အက္ဒဝပ္ဘုရင္ကုိ တကယ္ျမတ္ႏိုးခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ၿဗိတိန္ေတာ္ဝင္အသုိင္းအဝိုင္းက လက္မခံပါဘူး။ အက္ဒဝပ္ဘုရင္ကလည္း 
သူမကို ဘယ္လိုျဖစ္မွန္းမသိဘဲ ခ်စ္ျမန္ႏိုးလြန္းေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ထီးနန္းစြန္႔လႊတ္ၿပီး 
လက္ထပ္ယူလိုက္ပါေတာ့တယ္။ သမိုင္းဆရာေတြက အက္ဒဝပ္ဘုရင္ကို အခ်စ္ 
သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ရႈျမင္ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝဲလ္စ္ 
ရဲ႕ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ခဲ့ရမႈေတြကို မွတ္တမ္းမတင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီဇာတ္ကားမွာ 
ဒါ႐ိုက္တာမက္ေဒါနား အဓိကေျပာခ်င္တာက ဝဲလ္စ္ရဲ႕ လူသိမမ်ားတဲ့ 
စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္မႈေတြအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ ဝဲလ္စ္က သိျမင္ခဲ့ပါတယ္။ သူမ 
ကိုယ္တုိင္လည္း သူမဘဝရဲ႕ အေရးပါတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ 
ဘာေတြဘယ္လုိ ဆက္လက္ျဖစ္ပ်က္တယ္ဆိုတာ ၾကည့္ရႈခံစားရင္ ျမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ မက္ေဒါနားေက်းဇူးေၾကာင့္ လြမ္းေမာဖြယ္အိမ္ေထာင္ေရးဇာတ္
ကားေကာင္းတစ္ခုကုိ မၾကာခင္ၾကည့္ရႈခြင့္ ရေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါရေစ။

အီတလီ-အေမရိကန္ ကျပားေမာ္ဒယ္ 
ဗန္နက္ဆာဟက္စလာ (၂၃ႏွစ္) 
သည္ ကဒါဖီ၏သား မူတက္ဆင္ႏွင့္ 
ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့ေၾကာင္း  လူသိရွင္ၾကား 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ ႏိုင္္ငံတကာ 
Telecommunication  ကုမၸဏီႀကီးမွ 
အလုုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း DM 
သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ 

ဟက္စလာသည္ ကေလးဘဝက 
ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕၌ အေနမ်ားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အီတလီ မဂၢဇင္းျဖစ္ေသာ Diva e Donna သို႔ 
သူသည္ မူတက္ဆင္ႏွင့္ ေလးႏွစ္ၾကာ ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့ၿပီး သူတုိ႔ႏွစ္ဦးအၾကား အလြန္လွပသည့္ 
အခ်စ္ဇာတ္လမ္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မူတက္ဆင္ 
(၃၄ ႏွစ္)သည္ ဆာေတးၿမိဳ႕ အျပင္ဘက္တြင္ သူ၏ဖခင္ႏွင့္အတူ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ 
ဟက္စလာက လစ္ဗ်ားတြင္ မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚ ကတည္းက မူတက္ဆင္ႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ မရွိေတာ့ေသာ္လည္း သူတို႔၏ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းမွာ လြန္စြာလွပခဲ့ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥေရာပ၏ အႀကီးဆံုးအင္တာနက္ကုမၸဏီက 
သူ႔အား အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္လိုက္ၿပီး သူ၏ ႐ုပ္ပံုအားလံုးကုိ သူတို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ 

ခ်က္ခ်င္း ဖယ္ရွားေစခဲ့သည္။ ဟက္စလာသည္ ကမၻာေက်ာ္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ 
Georgio Armani, Calvin Klein ႏွင့္ L'Oreal တုိ႔အတြက္ ေၾကာ္ျငာေမာ္ဒယ္အျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အီတလီ႐ုပ္သံ အစီအစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ 
ဟက္စလာက ကဒါဖီ၏ မိသားစုသည္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေနၾကသကဲ့သုိ႔ ဆုိးရြားျခင္း 
မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ပံုမွန္မိသားစုသာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။ စတုိင္တက် 
ဝတ္စားကာ လူမႈေရး အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ေမာ္ဒယ္မ်ား ၿခံရံလ်က္ေတြ႕ရတတ္သည့္ 
မူတက္ဆင္ကုိ သူပုန္မ်ား ဖမ္းမိထားစဥ္ ေသြးမ်ား ေပက်ံလ်က္ ေရသန္႔ႏွင့္ 
စီးကရက္ေသာက္ေနသည္ကို အသက္ရွင္လ်က္သား ေနာက္ဆံုးေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။ 
ဟက္စလာကုိ ေငြေၾကး ေျမာက္ျမားစြာေပး၍ ငွားရမ္းထားေသာ ဂ်ာမနီပိုင္Telefonica  
ကုမၸဏီသည္ ဟက္စလာ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ ၾကားသိရသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း စာခ်ဳပ္ 
ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ဟက္စလာႏွင့္ 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဟက္စလာ၏ ေျပာၾကားခ်က္မွာ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ မရွိဟု ဆိုသည္။ 
ကုမၸဏီေျပာေရးဆုိခြင့္ရပဂၢိဳလ္ လန္းစ္ဗန္အိုဗာေမရန္က မူတက္ဆင္ႏွင့္ သူ၏ 
မိသားစုသည္ လစ္ဗ်ားျပည္သူေပါင္း သိန္းႏွင့္ခ်ီလ်က္ကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ဟက္စလာ၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွာ က်က္သေရမရွိဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source: www.celebrity.com/latest news

ရွာကီရာႏွင့္ ခ်စ္သူ ဘာစီလိုနာ 
အသင္း ေဘာလံုးသမား ဂ်ရတ္ပီေကး 
တို႔သည္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ဗီဒီယိုအတြက္ 
ေငြညႇစ္မႈမ်ား ႀကံဳေနရေၾကာင္း 
သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ 
အတင္းအဖ်င္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ အခ်ိဳ႕က 
ကိုလံဘီယာ Pop ဂီတစတား၏ 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဟာ အဆိုပါ ဗီဒီယိုကို 
ေခ်ာင္းေျမာင္း ႐ုိက္ကူးၿပီး ရွာကီရာကုိ 

ေငြညႇစ္ေနျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။။ အကယ္၍ ေတာင္းဆိုေသာ ေငြပမာဏ 
အေျမာက္အျမားကို ရွာကီရာက ေပးေခ်ရန္ ျငင္းဆန္ပါက ထုိအေခြကုိ ျဖန္႔ခ်ိရန္လည္း 
စီစဥ္ထားသျဖင့္ Hip’s Don’t Lie အဆိုေတာ္မွာ အလြန္ ေခါင္းခဲေနရေၾကာင္းလည္း 

သတင္းမ်ားက ဆိုပါတယ္။
 ရွာကီရာသည္  ပီေကးကို အလြန္အကြၽံ ျပဳစုယုယေနေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားမွာ 

အဆုိပါ ဗီဒီယိုတြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္းလည္း ေကာလဟာလမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လွ်က္ရွိပါတယ္။ 
ကာယကံရွင္မ်ားဘက္ကေတာ့ အဆုိပါကိစၥကုိ မည္သည့္ မွတ္ခ်က္မွ် မေပးေသးပါဘူး။ 
ရွာကီရာႏွင့္ စပိန္လက္ေရြးစင္ ခံစစ္မွဴး ပီေကးတုိ႔ဟာ (၂ဝ၁ဝ) ျပည့္ႏွစ္ ကမၻာ့ဖလား 
အဖြင့္သီခ်င္း Waka Waka: This Time For Africa ၏ MTV ကုိ ႐ုိက္ကူးရာမွ ဆံုဆည္းခဲ့ၿပီး 
ခ်စ္သူမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကတာပါ။ ရွာကီရာ ေငြညွစ္ခံေနရသည္ဆုိတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္အတြက္ 
ေဒသခံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွ မည္သည့္ ေျပာဆိုမႈကိုမွ် မၾကားသိရေသးေသာ္လည္း 
အတြင္းႀကိတ္ အက်ပ္႐ုိက္စရာမ်ား ရွာကီရာအေနျဖင့္ ႀကံဳေနေၾကာင္း အတင္းအဖ်င္း 
သတင္းဌာနမ်ားက ဆိုပါတယ္။ ရွာကီရာႏွင့္ ပီေကးတုိ႔ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က လမ္းခြဲခဲ့ေၾကာင္း 
သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ေသးေသာ္လည္း သူတို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ ယခုထိ 
ခိုင္မာျမဲၿမံေနဆဲလို႔လည္း သိရပါတယ္။

ကဒါဖီ သားနဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳက္မိတဲ့ ဗန္နက္ဆာ ဟက္စလာ

ေငြညွစ္ခံရတဲ့ ရွာကီရာ NEWS
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အသံုးႏိုင္မည့္ Lens မ်ား
ထည့္သြင္းအသံုးႏိုင္မည့္ Lensမ်ားကေတာ့ Panasonic Lumix X PZ 45-175mm, 14-42mm Standard Kit 

Lens, Lumix X 14-42mm Lensမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Display
460k dots ရွိၿပီး ၃ လက္မအရြယ္အစားရွိတဲ့ LCD Screenနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ Touch Screenျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ISO Performance
စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ ISO ႏႈန္းမ်ားကေတာ့ ISO160 to ISO12800 ျဖစ္ၿပီး ေပးႏိုင္သည့္ ISO ႏႈန္းကိုလည္း 

အျပည့္အ၀ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တူညီတဲ့ Sensor ကို အသံုးျပဳထားတဲ့ Panasonic Lumix G3ကေတာ့ 
ISO6400အထိပဲ ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ေသာ္လည္း ယခု Lumix DMC-GX1ကေတာ့ ISO12800အထိ အျပည့္အ၀ 
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္းကေတာ့ သူရဲ႕အားသာခ်က္လို႔ ဆိုႏုိုင္ပါတယ္။

အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Focusing Modes မ်ား
Autofocus Manual, Spot Face Detection, AF Tracking, Multi Touch AF ကဲ့သို႔ေသာ Focusing Modes 

အစံုကို အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ အသံုးျပဳသူေတြကို စိတ္ေက်နပ္မႈေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဗီြဒီယိုရိုက္ကူးႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္
ဗီြဒီယုိမ်ားရိုက္ကူးႏိုင္ဖို႔အတြက္ Movie Mode ပါ၀င္ၿပီး 30fpsနဲ႔ 25fpsေတြကုိလည္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Full HD 

အရည္အေသြးရွိ ဗီြဒီယုိမ်ားလည္း  ရိုက္ကူးႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ဗီြဒီယုိမ်ားရိုက္ကူးရာတြင္လည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ Optical zoomကုိလည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါေသးတယ္။ အျခား Device မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သုံးႏိုင္ဖို႔အတြက္ 
HDMI Outputနဲ႔ USB portမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ
ဓါတ္ပံု၊ ဗီြဒီယိုမ်ား သိမ္းဆည္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ SD, SDHC, SDXCကဲ့သုိ႔ေသာ Memory Cardမ်ားကုိ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္မွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ဓါတ္ပံု၊ ဗီြဒီယိုမ်ားအတြက္ 
သိမ္းဆည္းႏိုင္တဲ့ File Type မ်ားကေတာ့ RAW, JPG, 
RAW+JPG မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဘတ္ထရီအမ်ဳိးအစား
ၾကာရွည္စြာ အသံုးခံႏိုင္ဖို႔အတြက္ Lithium Ion 7.2v, 1010mAh ဘတ္ထရီကို အသံုးျပဳေပးထားတဲ့အတြက္ ပံု 

(၄၀၀)ေက်ာ္ကို စိတ္ခ်လက္ခ် ရိုက္ကူးႏိုင္ပါတယ္။ 

အားသာခ်က္
သူရဲ႕ အားသာခ်က္မ်ားကေတာ့ အၾကမ္းခံႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကုိယ္ထည္ကို က်စ္က်စ္လစ္လစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး 

ဒီဇိုင္းပံုစံကလည္း ဆြဲေဆာင္မႈရွိပါတယ္။ Full HD Videoမ်ား ရိုက္ကူးေပးႏိုင္ၿပီး ဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ကူးရာတြင္လည္း Focus 
ျဖတ္တာ ျမန္ဆန္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ISO3200ႏွင့္အထက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ Noiseမ်ား မရွိသေလာက္နည္းပါးပါတယ္။

အားနည္းခ်က္
အားနည္းခ်က္တစ္ခုကေတာ့ Image Stabilization မပါ၀င္ျခင္းပါပဲ။ Image Stabilization ဆုိတာကေတာ့ ဓါတ္ပံုမ်ား 

ရိုက္ကူးတဲ့အခါ လက္တုန္ခါမႈေၾကာင့္ ပံုရိပ္၀ါးျခင္းမ်ားကို ထိန္းညိွေပးႏိုင္တဲ့ Feature တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္
Panasonic Lumix DMC-GX1ကုိ ၀ါရင့္ဓါတ္ပံုဆရာမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္တဲ့ ပံုစံရွိပါတယ္။ Resolution 

ျမင့္မားၿပီး High Quality Videoမ်ား ရိုက္ကူးေပးနိုင္တဲ့ ကင္မရာေကာင္း တစ္လံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုစံ အရြယ္အစားက 
က်စ္လစ္ၿပီးေတာ့ ေပါးေပါ့ပါးပါး ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ကင္မရာအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ 

၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ေနရာ 
Panasonic Lumix DMC-GX1ကုိ က်ပ္ ၆၃၀,၀၀၀ ျဖင့္ ဗို္လ္တေထာင္ၿမိဳ႔နယ္၊ သိမ္ျဖဴလမ္းမေပၚမွာရွိတဲ့ Panasonic 

Camera Showroom ဖုန္း ၀၁-၂၉၄-၅၆၅၊ ၀၁-၂၀၀-၅၅၇သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏို္င္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Frame ေသးေသးနဲ႔ ကင္မရာေကာင္းေကာင္း ကိုင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ 
Panasonic Lumix DMC-GX1
aroZifodef;

Frame ေသးေသးနဲ႔ ကင္မရာေကာင္းေကာင္း ကုိင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ Panasonic Lumix DMC-GX1ကုိ ကင္မရာခ်စ္သူမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 
ပံုရိပ္မ်ားကို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ဖမ္းယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ 16 Megapixelsပါရွိၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ Live MOS Micro Four Thirds Sensorကုိ 
ထည့္သြင္း အသံုးျပဳေပးထားပါတယ္။ 

ADVERTISEMENT

တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏနဲ႔ မိမိလိုအပ္တဲ့ ကင္မရာတစ္လံုး ၀ယ္ယူဖို႔အတြက္ တစ္ေနကုန္ 
ဆိုင္တကာလွည့္ၿပီး ေလ့လာေနစရာ မလိုပါဘူး။ အခုဒီစာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ကင္မရာေစ်းႏႈန္းနဲ႔ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး စစ္မွန္တိက်ၿပီး လိုအပ္ခ်က္န႔ဲ ကိုက္ညီတဲ့ ကင္မရာတစ္လံုး 

၀ယ္ယူႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
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Earthquake Engineering Basic Course

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို Technical Presentation လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ Earthquake Engineering Basic Theory ႏွင့္ Fundamentalမ်ားအေၾကာင္းကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ 
ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္္ပါသည္။ ယခုသင္ခန္းစာကို အေမရိကျပန္ Earthquake Engineer (Hubert Law, ဆရာ ကိုုအီးကို)ုမွ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းျဖစ္ျပီး ၄င္းဟာ PHD in Civil Engineering Degree, Specialized in 

Earthquake Engineering ဘြဲ႕တုိ႔ကို ရရွိခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ ကိုုအီးကိုု၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ယခုု သင္ခန္းစာကိုု အပတ္စဥ္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

1

3

2

ေ႐ွ့အပတ္ဆက္လက္ ဖတ္႐ႈရန္...

4
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By Hubert Law (tD;udk)

TV၊ DVD၊ Home Theater Brand မ်ဳိးစံုမွ မည္သည့္ Brand ၀ယ္ယူလွ်င္ ေကာင္းမလဲလုိ္႔ စဥ္းစားေနသူမ်ားအတြက္ 
စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။  သံုးစြဲႏုိင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းေပၚမူတည္၍ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။
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ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

လူငယ္မ်ားကိုု ျပည္တြင္း 
ျပည္ပ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးမည့္ နိုုင္ငံတကာ 
ပညာေရးျပပြဲ
ေနလင္းေအာင္

CROWN Educationသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပညာသင္ၾကားလုိေသာ ေက်ာင္
သားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္အခမဲ့ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံး 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနသည့္ အျပင္၊ CROWN Educationႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ထားေသာ ႏုိင္ငံတကာရွိတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၅၀ေက်ာ္တြင္ 
ပညာသင္ၾကားမည့္သူမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏုိင္ငံတကာပညာေရး 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေလ႔လာႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ 
နိုုင္ငံတကာပညာေရးျပပြဲအား က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
အဆိုပါ ပညာေရးျပပြဲကုိ ဇြန္လ (၃၀)ရက္ စေနေန႔၊ နံနက္ (၁၀)နာရီမွ ေန႔လည္ 
(၂)နာရီအထိ အလံုလမ္းရွိ Summit Parkview Hotelတြင္ က်င္းပသြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္၊၊ အဆိုုပါပညာေရးျပပြဲတြင္ ျပည္တြင္းမွ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္း 
ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ HRႏွင့္ Gustoတုိ႔မွ ျပည္တြင္းတြင္ သင္ယူ ႏုိင္ေသာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အိုင္တီ နည္းပညာမ်ားအေၾကာင္းကိုပါ  ပါ၀င္ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္စဥ္ သတင္းအခ်က္အလက္သစ္မ်ား၊ 
၀င္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္ လိုအပ္ခ်က္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိရာ 
အဆုိပါေန႔တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းမ်ားကုိ 
မေလွ်ာက္ထားခင္၌ မိမိတို႔ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္မႈ၊ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားကို သိရိွထားကာ၊ 
ဘာသာရပ္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀မ်ားကုိ သိရွိထားမွသာ မွန္ကန္ေသာဘာသာရပ္၊ 
ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား (ဥပမာ - စီးပြားေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းပညာရပ္မ်ား၊ 
အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ား၊ ဒီဇိုင္းဘာသာ ရပ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္မ်ား၊ 
ေဆးပညာႏွင့္ ဆက္စပ္ဘာသာရပ္မ်ား)၊ အဆိုပါ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ 
ေလ့လာသင္ယူသင့္ေသာ နာမည္ႀကီး တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ၀င္ခြင့္မ်ားကုိ အဆုိပါ 
ေန႔တြင္ သက္ဆုုိင္ရာအခ်ိန္မ်ား အလုိက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားမည္ ျဖစ္သည္၊၊

ျပပြဲအတြင္း ေက်ာင္းသြားတက္ေရာက္ မည့္သူမ်ားအတြက္ CROWN 
Educationမွႏုိင္ငံတကာပညာေရး လမ္းညြန္စာအုပ္ႏွင့္ စင္ကာပူ ပညာေရးလမ္းညႊန္  
စာအုပ္မ်ား အခမဲ့ ေပးေ၀ျခင္း၊ ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္စသည္႔ 
အခြင္႔အလမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးမည့္ 
ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

IT & Engineeringအား 10:00မွ 11:00ထိ လည္းေကာင္း၊ Business 
Mangementအား 11:00မွ 12:00ထိလည္းေကာင္း၊ Medical & Life 
Scienceအား 12:00မွ 01:00ထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ အဆုိပါျပပြဲတြင္ CROWN Training Centeမွ ႏိုင္ငံတကာ 
တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ မည့္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
21st Century Life Style English for Students သင္တန္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခား 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္မည့္သူမ်ားအတြက္ English 
for Business သင္တန္း၊ IELTS Foundation & Preparation သင္တန္း၊ Think 
English သင္တန္း၊ အလုပ္အကုိင္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လြယ္ကူေစရန္ 
Job Hunting သိေကာင္းစရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကိုပါ ရွင္းလင္းေျပာၾကား 
ေပးရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္၊၊ 

ျပပြဲတက္ေရာက္လိုသူမ်ား၊ ေက်ာင္း ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ 
သိရွိလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ CROWN Education ရံုးခ်ဳပ္ Summit Parkview 
Hotel၊ အခန္း (၂၂၈-၂၂၉) ဖုန္း-၀၉-၅၀၈၅-၁၈၅ႏွင့္ ၀၉-၇၃၂-၇၃၂-၇၇ႏွင့္ 
CROWN Education ေျမနီကုန္းရံုးခြဲ၊ အမွတ္ (၂၇၂)၊ (၄)လႊာ၊ အခန္းအမွတ္ 
(၄၀၄)၊ ျပည္လမ္း၊ ဓနလိႈင္တာ၀ါ (ေျမနီကုန္း KBZ Bank အေပၚထပ္) ဖုန္း 
၀၁- ၅၂၃-၈၃၂ တုိ႔တြင္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းစာရင္းေပးႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္၊၊

ဟုုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္ ပိုု႔ခ်ရာတြင္ 
အဂၤလန္မွ နံပါတ္ (၁)အဆင့္ 

University of Surreyမွ 
ပညာသင္ေထာက္ပံ့
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Hospitality and Tourism                           degrees အဆင္႔တြင္ UK၏ နံပါတ္ 
(၁) သတ္မွတ္ခံရေသာ University of Surreyမွ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ 
ေပါင္ ၂၅၀၀ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုုိပါ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမွာ  
University of Surrey၏ Foundationႏွင့္ ညီမွ်ေသာ International Study 
Centerတြင္ တက္ေရာက္မည့္   ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ ေပးအပ္သြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္၊၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားအရ University of Surreyတြင္ 
ေက်ာင္းၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ (၆)လအတြင္း အလုပ္အကိုင္ 
ရရွိမႈႏႈန္း ၉၄.၈%ရွိေၾကာင္း  Higher Education University Guide 2012တြင္ 
ေဖၚျပပါရွိသည္၊၊ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားအား ေပးအပ္ေလ့ရွိေသာ ဂုဏ္
သေရအရွိဆုံးဆုတစ္ခုျဖစ္သည္႔ Queen's Anniversary Prizeအား University 
of Surrey၏ marine researcherမ်ားက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံရရွိခဲ႔သည္။ 

ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိေရးစနစ္၊ ေရဆုိး ေရညစ္ သန္႔စင္ေရးစနစ္ႏွင့္ 
အျခား အေရးပါေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ University of Surrey၏ 
သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပထမတန္းစားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရေသာေၾကာင့္ 
အဆိုပါဆုကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ University of Surreyသည္ Guildford 
ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွ ၁၅မိနစ္ခန္႔   ေျခလ်င္အကြာအေ၀း တြင္ ရွိၿပီး၊ Londonမွ မိနစ္ 
၄၀ ခန္႔ ရထားျဖင့္ ခရီးသြား အကြာအေ၀းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ 

University of Surrey တြင္ Business, Economics, Law and 
Politics International Foundation Year, Engineering, Science and 
Mathematics International Foundation Yearႏွင့္ Economics Pre-
Masters ဘာသာရပ္ မ်ားကိုု ေလ့လာသင္ယူနိုုင္ၿပီး၊ တကၠသိုုလ္သိုု႔ ၀င္ခ
ြင့္တိုုက္ရိုုက္ေလ်ွာက္ထားပါက ၀င္ခြင့္ရရွိရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိကာ University 
of Surrey Campusတြင္ နိုုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူး 
ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ International Study Centreမွတဆင့္ 
တက္ေရာက္ပါက ၀င္ခြင့္ ပိုုမိုုလြယ္ကူနိုုင္ပါသည္၊၊ (၁၀)တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား 
International Foundation Year မွစတင္ တက္ေရာက္နိုုင္ျပီး၊ Terms (၃)
ခု ေလ့လာသင္ယူရမည္ျဖစ္ကာ၊ Study Skills, Academic subjects, 
Project Study, English Language Training အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ 
အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူရမည္ ျဖစ္သည္၊၊ Business, Economics, Law 
and Politics International Foundation Year၏ ပညာသင္စရိတ္(၁)ႏွစ္စာမွာ 
£11,985 ကုန္က်မည္ျဖစ္ကာ၊ Engineering Science and Mathematics 
International Foundation Yearမွာ £12,600 ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္း  ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ IELTS (သုိ႔မဟုတ္)                 TOEFLမွလြဲ၍ 
တျခားမည္သည့္ စာေမးပြဲမွ ေျဖစရာမလိုဘဲ CROWN Education၏ Partner 
အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Study Group မွတစ္ဆင့္ International Foundation 
Yearသုိ႔ တုိက္ရိုက္တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ Pre-Masters in Economics 
အတြက္ ပညာ သင္စရိတ္မွာ £12,750 ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။ 

Intakeမ်ားကုိ စက္တင္ဘာလႏွင္႔ ဇန္န၀ါရီလမ်ားတြင္ ေခၚယူေလ့ရွိေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ Foundation Year 
တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္၊ တကၠသုိလ္ ဒုတိယႏွစ္ ေအာင္ျမင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ UK၏ 
နာမည္ေက်ာ္ လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ Motorola     Solutions၊ Four 
Seasons Hotel Hampshire စသည္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လွ်က္ အလုပ္သင္အျဖစ္ 
လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းၿပီး အလုပ္အကုိင္အခြင္႔အလမ္းမ်ားတြင္ 
အေထာက္အပံ့ေကာင္း ေပးႏုိင္ပါသည္။  

Foundation Year ၀င္ခြင္႔ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 
(၁၀)တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး၊ သို႔မဟုတ္ GCE ‘O’ အဆင့္ ၿပီးဆံုးထားသူမ်ားႏွင့္ 

IELTS 5 (သုိ႔မဟုတ္) TOEFL 510 ရရွိထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ 
Pre-Masters Program မ်ားအတြက္ ဒီဂရီတစ္ခုႏွင့္ IELTS 6.0 
ရရွိထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္၊၊ http://www.surrey.ac.uk 
သည္ University of Surrey၏ တရား၀င္လႊင့္တင္ထားသည္႔ Website 
ျဖစ္သည္။ ၄င္း Websiteတြင္ University of Surreyအေၾကာင္း၊ University 
of Surreyတြင္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏုိင္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ 
သတင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူမ်ားအတြက္ 
ေက်ာင္းလခမ်ား ေဖာ္ျပထား ရွိသည့္အျပင္ တျခား မိမိေလ့လာစရာ မ်ားကုိလည္း 
က႑အလိုက္ ေဖာ္ျပထားရွိသည္။ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားရန္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို CROWN Education, Summit Parkview Hotel, 
အခန္း ၂၂၈/၂၂၉ ဖုန္း - ၀၉-၅၀၈၅-၁၈၅ ႏွင့္ ၀၉-၇၃၂-၇၃၂-၇၇ တို႔တြင္ 
ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါသည္၊၊

Assumption University 
(Thailand)၏ ပညာေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲ
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ႏိုင္ငံတကာပညာေရးကုိ စိတ္ဝင္စားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ပထမဦးဆံုး အဆင့္ျမင့္ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
Assumption University၏ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးတည္း 
ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ KMD (Overseas Studies Counseling Service)မွ 
ႀကီးမွဴး၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ KMD 
Myaynigone Centre၏ Function Hallတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ Assumption Universityကို ၁၉၆၉ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ 
English Languageကို အသုံးျပဳသင္ၾကားေသာ စနစ္ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းလခႏွင့္ 
ေနထိုင္စားေသာက္မႈစရိတ္ သက္သာျခင္း၊ ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္း ေကာင္းျခင္းစသည္တို႔အျပင္ Assumption Universityတြင္ 
International Studentမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတက္ရင္း အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္လည္း 
ေပးထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ Assumption Universityတြင္ 
ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
Credit Unitႏွင့္ Grade Pointမ်ား ျပည့္မွီပါက Scholarship ေပးအပ္ေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 

၎ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ Assumption Universityမွ တာဝန္ရွိသူကုိယ္တုိင္ 
လာေရာက္ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး Assumption Universityတြင္ 
တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ Undergraduate Program၊ Postgraduate 
Programႏွင့္ Ph.Dprogramမ်ားမွ ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္း၊ UK, 
Australia, USA, Germanyအစရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ 
ဖြင့္လွစ္ေသာ Academic Programမ်ားအေၾကာင္း၊ ဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ 
အရည္အခ်င္းမ်ားအေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ 
ေဆြးေႏြးေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းမွ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ 
တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးလိုသူမ်ား၊ ေက်ာင္း ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအတြက္ 
ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ စီစဥ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

၎ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စိတ္ဝင္စားသူမည္သူ မဆုိ အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး 
အေသးစိတ္ သိလုိသူမ်ားသည္ Assumption University၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ 
တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ KMD Computer Centre၏ Overseas 
Studies Counseling Service ဖုန္း- ၃၈၁၇၇၆၊ ၃၈၁၁၂၉ ၊ ၅၂၇၄၃၆၊ ၅၃၄၁၇၀ 
တို႔တြင္ အေသးစိတ္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အစ္မရဲ႕ နာမည္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေနာက္ဆံုးၿပီးဆံုး ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ 
ပညာအရည္အခ်င္းကို ေျပာျပေပးပါ။

 အစ္မရဲ႕နာမည္က မသႏ ၱာဦးပါ။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ Institute of Paramedical 
Sciencesမွ Bachelor of Paramedical Sciencesနဲ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ 
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကေန Post-Graduate Diploma in English Language 
Teachingကို ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

အခုတက္ေနတဲ့ေက်ာင္းနဲ႔ သင္ယူေနတဲ ့ဘာသာရပ္ကိုေျပာျပေပးပါ။  
Diploma in Business Administration ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ 

၁၇ ရက္ေန႔ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မွာ Myanmar Search International (MSI) 
ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈကေနတစ္ဆင့္ စတင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

 
အခုသင္ၾကားေနတဲ့ ဘာသာရပ္ကို ဘာေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ျဖစ္တာလဲ။ 
Business ဘာသာရပ္ေတြကို စိတ္ဝင္စားလို႔ပါ။ အဲဒီအားလံုးထဲကမွ       

Marketingကို ပိုစိတ္ဝင္စားပါတယ္။

 
အစ္မက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ 

အေတြ႔အၾကံဳေတြက ယခုသင္ယူေနတဲ့ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ကို ဘယ္လုိ 
အေထာက္အကူျပဳလဲဆိုတာ ေျပာျပေစခ်င္ပါတယ္။

 Business ကေတာ့ စိတ္ဝင္စားတဲ့ ဘယ္သူမဆုိသင္ယူႏိုင္တဲ့ ဘာသာရပ္ပါ။ 

အစ္မက အဂၤလိပ္စာဆရာမလည္း လုပ္ခဲ့ဖူးေတာ့ ဘာသာရပ္တုိင္းက အဂၤလိပ္လုိပဲ 

သင္ယူရတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာ ဖတ္ရတာ၊ Projectတို႔ Presentationတို႔ 
လုပ္ရတာ အဆင္ေျပပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အေဖ့ရဲ့ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းမွာလည္း 
ကူလုပ္ဖူးေတာ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Knowledgeေတြကလည္း အေထာက္အပံ့ 
ျဖစ္ေစတယ္ေလ။ 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘြဲ႔တစ္ခုရထားေတာ့ အခုစကၤာပူႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ PSB 

Academyေက်ာင္းမွာ MBAကို တစ္ခါတည္း တန္းတက္ခြင့္ရွိလား။
 ဘြဲ႔တစ္ခု ရထားရင္ေတာ့ MBAကို ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိပါတယ္။ အစ္မကေတာ့ 

Masterကို တန္းၿပီးေတာ့ ယူဖို႔ စိတ္ကူး မရွိပါဘူး။ ကုိယ္ တစ္ကယ္စိတ္ဝင္စားတဲ့ 
ဘာသာရပ္ဆိုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ေအာက္ေျခကေနစၿပီး ေလ့လာခ်င္လို႔ 
Diplomaကို စတင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။

 
အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားေတြက စာမလုိက္ႏိုင္ဘူး ေျပာၾကတယ္။ အမေရာ 

စာလိုက္ႏုိင္ခဲ့လား။ 
ေက်ာင္းသားအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ သူတို႔ရဲ့ Education Background အမ်ဳိးမ်ဳိး 

ရွိၾကပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာလည္း အရမ္းေကာင္းမယ္၊ စီးပြားေရးမွာလည္း 
Knowledge ရွိမယ္ဆိုရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ 

အခက္အခဲေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ စာလိုက္ႏိုင္လားဆိုေတာ့ ကိုယ္စိတ္ဝင္စားၿပီး 
ကိုယ္ယူလုိက္တဲ့ ဘာသာရပ္ဆုိေတာ့ အစ္မတတ္ႏိုင္သမွ် ဘာသာရပ္ တုိင္းမွာ 
အမွတ္ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားပါတယ္။

 Bachelor of Paramedical Sciencesကေနၿပီးေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ကြဲျပားတဲ့ 
Diploma in Business Administration ေျပာင္းလဲေရြးခ်ယ္လိုက္ရတာလဲ။

 အစ္မက Paramedical Scienceဘြဲ႔ကို ယူခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ စိတ္မဝင္စားေတာ့ 
အဲဒီ Fieldထဲကို လုံးဝ မဝင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမွာ သင္ခဲ့ရတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြ 
ဥပမာ - Biologyတို႔ Englishတို႔က အစ္မဘြဲ႔ရၿပီး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြကုိ 
စာျပန္သင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ အစ္မက ဘြဲ႔ရၿပီးတာနဲ႔ 
ေက်ာင္းသားေတြကို စာပဲျပန္သင္ျဖစ္တယ္။ အေဖ့အလုပ္ကို ကူရင္းနဲ႔ေတာင္ 
Teaching ဆက္လုပ္ျဖစ္ေသးတယ္။ Teachingက ကုိယ္တကယ္ဝါသနာပါေတာ့ 
ဘယ္ေရာက္ေရာက္ လုပ္ေနတာပါပဲ။

 ေနာက္လာမယ့္ ေက်ာင္းသားေလးေတြ ဘာသာရပ္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ 
အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈနဲ႔ ေငြကုန္ ေၾကးက် မရွိေစဖုိ႔ဘယ္လုိမ်ား အႀကံ ေပးခ်င္သလဲ။ 
ဘာေတြ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္လဲ။ 

ဒီေမးခြန္းကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အမ်ားႀကီး ေျဖလို႔ရတာေပါ့ေနာ္။ 
အစ္မေျပာခဲ့သလိုပဲ ဘာသာရပ္တစ္ခုဆိုတာ စိတ္ဝင္စားမယ္ ထင္ေပမယ့္ 
တကယ္သင္ယူေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ ကိုယ္နဲ႔ မကုိက္တာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ 
Businessကေန Engineerက ေျပာင္းသြားတဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ 
အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္လိုက္တာနဲ႔ ကိုယ္စိတ္ဝင္စားတာ 
တစ္ထပ္တည္း က်ခဲ့ရင္ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘာသာရပ္မေရြးခင္ 
ကိုယ္ဘာကုိ ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိတာ ေသခ်ာကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သုံးသပ္ပါ။ တစ္ခါတစ္ခါ 
လူငယ္ဆုိေတာ့ ေရြးခ်ယ္ရတာ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူႀကီးမိဘေတြ၊ 
တတ္သိနားလည္တဲ့ သူေတြနဲ႔တိုင္ပင္ၿပီးေရြးခ်ယ္တာ ေကာင္းပါတယ္။ 

 
ျမန္မာႏုိင္ငံက တကၠသုိလ္ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသူတစ္ဦးအေန နဲ႔ စကၤာပူႏိုင္ငံက 

PSB Academyမွာ ပညာသင္ၾကားတဲ့အခါ ဘယ္လို အခက္အခဲေတြ ရွိႏိုင္ပါသလဲ။
 ကိုယ္တိုင္လည္း ဆရာမ လုပ္ဖူးေတာ့ စာသင္ပံု စာသင္နည္း 

ေတာ္ေတာ္ကြာတာကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြက 
ဆရာ၊ ဆရာမကို အင္မတန္ အားကိုးပါတယ္။ ပညာေရးစနစ္ကလည္း 
ဒီလိုမ်ဳိးသြားတာဆုိေတာ့ ကေလးေတြက အျမဲတမ္းအားကုိးခ်င္ စိတ္ရွိေနပါတယ္။ 
ျပည္ပႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာကေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက 
ေမးခြန္းေပးလိုက္တယ္။ ေျဖရမွာက ေက်ာင္းသားတာဝန္။ စာလုပ္ရမွာက 
ေက်ာင္းသားတာဝန္။ ေျဖၿပီးလို႔ ေက်ာင္းသားရဲ့ အေျဖမွားရင္ ေျပာျပၿပီး 
ေက်ာင္းသားက ကုိယ့္ဟာ ျပန္ျပင္ေရး၊ အေျဖမွန္ခဲ့ရင္ ဘာေလး ထပ္ထည့္ရင္ 
ပိုေကာင္းမယ္လုိ႔ အၾကံဥာဏ္ေပးၿပီး ပိုေကာင္းေအာင္ ညႊန္ျပ။ အဲဒီလုိမ်ဳိး 
ပညာေရးစနစ္ပါ။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ 
ပညာသြားသင္ေတာ့ အခက္အခဲေတြ စေတြ႔ေတာ့တာေပါ့။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ပဲ 
ဘာမဆိုလုပ္ရေတာ့ Stress ေတြမ်ားၾက၊ စိတ္ညစ္ၾက၊ ျပန္လာခ်င္ၾကတာနဲ႔ 
ျပႆနာေတြ စေတာ့တာပဲ။ စာသင္ၾကားတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွစ္ခုက 
အရမ္းကြာသြားေတာ့ အခက္အခဲ ျဖစ္တာပါ။ ဇြဲရွိရွိနဲ႔ ႀကိဳးစားသြားရင္ 
ေနာက္ဆံုးေတာ့ အဆင္ေျပသြားတာပါပဲ။ 

ႏုိင္ငံျခားမွာ ပညာသင္တဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ 
ပညာသင္ၾကားမႈပုိင္းအျပင္ တျခားဘာေတြ လုပ္သင့္လဲ။ 

 စီးပြားေရးပညာရပ္ သင္ယူေနတဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားမွာ 
ပညာသင္ေနစဥ္မွာ သူမ်ားႏိုင္ငံရဲ့ စီးပြားေရးေတြ ဘယ္လုိ လည္ပတ္ေနလဲဆုိတာ 
ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ Websiteေတြမွာဝင္ၿပီး ဘယ္သူေတြက 
ဘယ္စီးပြားေရးကို လမ္းသစ္ထြင္ၿပီး လုပ္ေနလဲဆိုတာကုိ ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ 
သူမ်ား ဘယ္လိုလုပ္တယ္ ဆုိတာကုိ ေလ့လာတာဟာလည္း Experience ယူနည္း 
တစ္မ်ဳိးပါပဲ။ သည္လိုဆက္သြယ္ေရးေတြ ေကာင္းမြန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိရဲ့ 
တန္ဖိုးရွိတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ေကာင္းစြာ အသုံးျပဳတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ Internet 
Websiteေတြမွာ ဝင္ေလ့လာႏုိင္ေအာင္လည္း အဂၤလိပ္စာကုိ ေကာင္းေကာင္းေရးႏုိင္ 
ဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ႀကိဳးစားပါ။ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအမ်ားစုက 
ႏိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းသြားတက္တာနဲ႔ ေက်ာင္းစာထက္ အေပ်ာ္အပါးဘက္ကို 
ပိုလိုက္စားသြားတတ္ပါတယ္။ ဟိုမွာက အထူးအဆန္း၊ ေပ်ာ္စရာေတြက 
မ်ားတာကိုး။ ေပ်ာ္တာလည္း ေပ်ာ္ၿပီး စာကိုလည္း ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။

 
ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မယ့္ Message ေပးေပးပါ။
ကိုယ္က ႏုိင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းသြားတက္မယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ လိုက္ကတည္းက 

နံပါတ္တစ္ ဦးစားေပးရမွာက တတ္ႏိုင္သေလာက္ စာႀကိဳးစားဖို႔ပါ။ က်န္တာေတြက 
နံပါတ္ႏွစ္ေနရာမွာ ထားပါ။ 

 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ Agencyေတြ မ်ားလာတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို ျမင္သလဲ။ 

ေက်ာင္းသားန႔ဲ မိဘေတြအတြက္ တကယ္အက်ိဳးရွိေစမယ္လို႔ ျမင္မိလား။
 ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ Agencyေတြ မ်ားလာပါတယ္။ 

အဲလိုေတြ မ်ားလာေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
လမ္းညႊန္ေပးမယ့္ အခြင့္အေရးေတြ မ်ားလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ 
လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ Agencyမ်ဳိးကုိ ေရြးခ်ယ္ဖို႔လုိပါတယ္။ အစ္မကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားကုိ 
ပညာသင္သြားမယ္ဆိုေတာ့ MSI Education Consultancyရဲ့ အကူအညီကို 
ယူခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ပညာသြားသင္ေတာ့မယ္လို႔ ရည္ရြယ္လုိက္ၿပီဆုိတာတာနဲ႔ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး တကယ္လုပ္ေပး ႏုိင္မယ့္ Agencyမ်ဳိးကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္လုိ႔ 
တိုက္တြန္း အၾကံဥာဏ္ေပးလိုပါတယ္။

PSB Academyတြင္ Business ဘာသာရပ္ကို သြားေရာက္သင္ယူေနတဲ့ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးရဲ႕ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ား
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SUBSCRIBEICTJOURNAL
FREEICT-shirt 3-months Subscription K6,500

6-months Subscription K13,000

12-months Subscription K23,000

ဤအိုုင္စီတီဂ်ာနယ္ကိုု ပရိတ္သက္ႀကီး၏ ေတာင္းဆိုုမႈအရ လူႀကီးမင္းတိုု႔၏ အိမ္၊ ဆိုုင္၊ ႐ံုုး အေရာက္ ပိုု႔ေပးေနပါျပီ။

ေက်းဇူးတုုံျပန္ေသာအားျဖင့္

ဆက္သြယ္လိုုက္ပါ Tel: 01-430-897, 01-553-918, Email: circulation@myanmarict.com

FOR EVERY SUBSCRIBER FOR EVERY SUBSCRIBER
FREEICT-shirt

ေက်းဇူးတုုံျပန္ေသာအားျဖင့္

» ကားေရေဆး
» ကားအတြင္းခန္းေလ်ာ္
» စက္ေပါလစ္တိုုက္
» အင္ဂ်င္ခန္းေဆး
» အင္ဂ်င္၀ိုုင္လဲလွယ္ျခင္း
» ကားအလွဆင္ပစၥည္း

ေ၀ဇယႏၱာလမ္းႏွင့္ ျပည္သာယာလမ္းေထာင့္၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕ နယ္

၀၉-၅၀၀-၃၀၂၆၊ ၀၉-၄၃၀၀-၈၄၃၈

ကား ၅ ႀကိမ္ 
ေရေဆးျပီးတိုုင္း 

၁ ႀကိမ္ 

အခမဲ့
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ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ ယွဥ္ျပီး ေခတ္မီတုိးတက္ေနတဲ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရး 
ေခတ္ၾကီးလုိ႔ တျဖည္းျဖည္းေျပာလုိ႔ရလာတဲ့ အေနအထားျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေသာ 
ေခတ္နဲ႔  အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္လာေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ မ်က္စိေရွ႕မွာ စူပါမားကတ္ၾကီးေတြ၊ 
ကုန္တိုက္ၾကီးေတြ၊ ေရွာပင္းေမာေတြစတဲ့တုိက္တာ အေဆာက္အအံုၾကီးေတြလည္း 
တိုးတက္မ်ားျပားလာေနသည္ မဟုတ္ပါလား။ ေဟာေနာက္တစ္ခ်က္က ျမိဳ႕ထဲ 
တိုက္ေဟာင္းေတြျဖိဳ၊ တုိက္သစ္ေတြေဆာက္ ၾကိဳတင္ေလလံေစ်းေတြနဲ႔ ေရာင္းခ်၊ 
စီးပြားေရးသမားေတြက ေနရာေကာင္းေကာင္းသူ႔ထက္ငါ အလုအယက္၀ယ္ယူ၊ 
ဆိုင္ခန္းေတြေဆာက္နဲ႔ ေနရာတုိင္းမွာလည္း အေရာင္းစင္တာၾကီးေတြ ျဖစ္လုိ႔ေနပါျပီ။ 
ဒါေတြပဲလားဆိုေတာ့ ဆက္ၾကည့္ပါဦး။

ရပ္ကြက္ေတြမွာဆိုရင္လည္း လူေနတုိက္ခန္း ေျမညီထပ္ေတြ၊ 
အိမ္ေရွ႕အဖီေတြဆိုရင္လည္း စတိုးဆိုင္ေတြကေနျပီး အနည္းဆံုး စံုစီနဖာ 
ဆိုင္ကေလးေတြအဆုံး အစီအရီ ေရာင္းေနၾကတာလည္း မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ပါပဲ။ 
ေနာက္ပလက္ေဖာင္းေတြ လမ္းၾကိဳလမ္းၾကားေတြမွာလည္း ေစ်းဆိုင္၊ 
ပန္းျခံကားဂိတ္ေတြမွာလည္း ေစ်းဆိုင္ေတြနဲ႔ ျပည့္လို႔။ ဒါေၾကာင့္ ေျပာတာ 
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဆိုတာ စီးပြားေရးေခတ္လို႔၊ ဒါေပမယ့္တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ 
နည္းပညာေခတ္လို႔ ေျပာေနၾကျပန္ေရာ။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္ေတာင္ 
မ်က္စိမွိတ္ မေလွ်ာက္မိေစနဲ႔ တစ္ခုခုနဲ႔ တိုက္မိလို႔ မ်က္စိဖြင့္ၾကည့္ရင္ေတာင္ 
အဲဒါေစ်းေရာင္းတဲ့ဆုိင္ ျဖစ္ေနပါေရာလား။ ဒါေတာင္လမ္းေဘးေရာင္းတာေနာ္ 
တိုက္မိလို႔ျပန္ျပီး ေကာက္ေပးတာေတာင္ ေစ်းသည္က ရွစ္ေခါက္ခ်ဳိးရုပ္နဲ႔ 
ထသတ္မလား မွတ္ရ။ အင္း ဒါေတာင္ ေခါင္းရြက္နဲ႔ လည္ပင္းဆဲြျပီး 
တိုက္ၾကိဳတိုက္ၾကား၊ မီးရထား၊ သေဘၤာေပၚေတြမွာပါ ေစ်းသည္ေတြ 
ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေပါမ်ားေနသလဲဆုိတာ ေျပးမၾကည့္နဲ႔ ေတြးၾကည့္တာနဲ႔တင္ 
သိႏုိင္တယ္။

ကၽြန္မ ေျပာခ်င္တာက အဲဒါ မဟုတ္ေသးဘူး။ ေခတ္နဲ႔အညီ ေရာင္းသူရွိသလုိ 
၀ယ္သူရိွတာလည္း မဆန္းပါဘူး။ အဲ အလုပ္ရံုရွိသလုိ အလုပ္ရွင္ဆုိတာလည္း 
ရွိေနျပန္တယ္။ ဒီေတာ့ အလုပ္ရွိရင္ အလုပ္သမားဆိုတာကေရာ ဘယ္နားထားမလဲ။ 
နည္းပညာေခတ္ေရာက္လာျပီလို႔ဆိုၾကေပမယ့္ အလုပ္သမားဆိုတဲ့ 
လူတန္းစားကုိေတာ့ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကတာ ေနရာတုိင္းမွာလုိ႔ပဲ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ 
ဒီေတာ့ ၀ယ္သူနဲ႔ ေရာင္းသူၾကားမွာ ေပါင္းကူးေပးတာကေတာ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ 
မရွိမျဖစ္စြမ္းအားေတြလို႔ေျပာရင္ ပိုမွန္ေနမလား မသိဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း 
ကမၻာႏုိင္ငံတုိင္းမွာ အလုပ္ရွင္နဲ႔ စားသံုးသူေတြရွိေနသေရြ႕ အလုပ္သမားဆုိတာလည္း 
ရွိေနဦးမွာမို႔ အလုပ္သမားဥပေဒေတြသတ္မွတ္ျပီး အလုပ္သမားေတြကို 
ကာကြယ္ေပးခဲ့ၾကတာ ရာစုႏွစ္ေတြပါ မနည္းေတာ့ဘူး ထင္ပါတယ္။

အဲသည္လို အကာအကြယ္ေပးေနတဲ့ၾကားမွာေတာင္ အလုပ္ရွင္ဘက္က 
၀ိသမေလာဘေတြတက္ျပီး အလုပ္သမားအေပၚ ေမာက္မာအႏိုင္အက်င့္တာတို႔၊ 
ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲျပီး လုပ္အား၊ အခ်ိန္ ညစ္ယူတာတို႔ ေနာက္ အလုပ္ကေန  
မလိုခ်င္တဲ့ အလုပ္သမားေတြကို တရား၀င္ထုတ္ရင္ အလုပ္သမားဥပေဒအရ 
သံုးလစာေပးရမွာ ျမင္ျပီး အလိုလို ထြက္သြားေအာင္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ 
စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေအာင္၊ စတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ တင္းၾကပ္မႈေတြ 
လုပ္လာတာတို႔ ျဖစ္လာၾကတာေတြ၊ အလုပ္သမားကို ခိုင္းတာနဲ႔ေပးတာ 
မညီမွ်တို႔ ဆူပူမႈေတြ ျဖစ္လာၾကတာ ႏုိင္ငံတကာသတင္းေတြမွာ 
ျမင္ေတြ႔ဖူးၾကမွာပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ဆုိးတာကေတာ့ အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း 
တန္းတူမဆက္ဆံပဲ ကိုယ္ၾကည္ရင္ၾကည္သလို အျမင္တည့္ရင္ တည့္သလို 
စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေနရင္လည္း အေရးမယူ၊ ဒီတုိင္းပစားေပးျပီး 
ကိုယ္အျမင္မၾကည္လင္တဲ့သူဆုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈေတြကလည္း 
အလြန္မွ ေသးသိမ္ညံ့ဖ်င္းရာ ေရာက္တယ္ဆိုတာ မေတြးမိၾကသလို 
လူဖ်င္း၊ လူပိန္းေတြသာလုပ္တဲ့ အလုပ္ဆိုတာ မသိနားမလည္ၾကတဲ့ 
လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း တုိးတက္လာတဲ့ ေခတ္နဲ႔အညီ ဒုနဲ႔ေဒး ေတာင္လုိရာလုိ 
ပံုလာေနၾကပါကလား။ လူသတၱ၀ါမွန္သမွ်ရဲ႕ ရုပ္ကုိ နာမ္က ဦးေဆာင္ေနတာဆိုျပီး 
ျမတ္ဘုရားေဟာၾကားထားတာျဖစ္လုိ႔ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး စိတ္အေထြေထြ စကားလုိပဲ 
စီးပြားေရးေလာကက လူမႈဆက္ဆံေရးေတြမွာလည္း အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား 
သူ႔စည္းကိုယ့္စည္း ေစာင့္ထိန္းျပီး သဟဇတျဖစ္ေအာင္ မက်င့္ၾကံႏုိင္ၾကရင္ေတာ့ 
ျပႆနာဆိုေတာ့ ရွိေနဦးမွာ မလဲြပါဘူး။ အဲသည္လို သူ႔စည္းကိုယ့္စည္း 

ေစာင့္ထိန္းၾကရင္းက တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ယုံၾကည္မႈ ရွိလာၾကျပီဆိုရင္ေတာ့ 
အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား တစ္သားတည္း ျဖစ္သြားတဲ့အထိ ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ 
သံေယာဇဥ္ေတြ ကူးလူးဆက္ႏြယ္သြားၾကမယ္လုိ႔ ကၽြန္မ ျမင္မိပါတယ္။ ဒါမွလည္း 
ကိုယ့္လုပ္ငန္းဟာ စီးပြားေရးေလာကမွာ တစ္ရွိန္ထိုး ေအာင္ျမင္ၾကီးထြားတဲ့ 

လုပ္ငန္းျဖစ္မွာ အမွန္ပါပဲ။
ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ယင္း ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း မ်ားရဲ႕ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းကုိ 

တက္ညီလက္ညီ ၀ိုင္း၀န္း လုပ္ကုိင္မႈအေပၚမွာ တည္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းမ်ားဖို႔ထက္ 
အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းနည္းနည္းနဲ႔ လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ 
ဖန္တီးႏုိင္ရပါမယ္။ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မိမိရဲ႕၀န္ထမ္းေတြ 
အလုပ္မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ခြန္နဲ႔အားနဲ႔ လုပ္ကိုင္ဖို႔ တြန္းအားေပးရမယ္။ 
သူတို႔နဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါ ေျပာရမယ္၊ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ေဆြးေႏြးရမယ္။ 
သူတို႔ေျပာခ်င္တာေတြ ေျပာပါေစ။ နားေထာင္ေပးပါ။ ဒီလို နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ 
လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးသင္မသိတာေတြ သိလာလိမ့္မယ္။ ဒုတိယ 
အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္က သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို သင္ သိေနရမယ္။ ျဖည့္ဆ
ည္းေပးႏုိင္စြမ္းရွိေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကုမၸဏီၾကီး ေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈရွိေနမည္မွာ 
ေျမၾကီးလက္ခက္ မလဲြပါဘူး။

သည္ေတာ့ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ နားလည္မႈေတြနဲ႔ 
က်ီးဘုတ္ ရိုေသ၊ ဘုတ္က်ီး ရိုေသ ရွိေနၾကသေရြ႕။ ပဋိပကၡဆိုတာ 
ရွိလာေတာ့မွာ မဟုတ္ဘဲ။ အလုပ္သမားေတြကလည္း ကိုယ့္အလုပ္သဖြယ္ 
လုပ္ငန္း တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေတြးအေခၚ အသစ္ေတြနဲ႔ ၾကိဳးစား 
ေဆာင္ရြက္သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေစ်းကြက္လည္ပတ္မႈ 

ေခ်ာေမြ႕လာတာနဲ႔အမွ် ႀကီးပြားတုိးတက္ျခင္းဆုိတာလည္း ေနာက္က ကပ္ပါလာမွာ 
မလဲြဘူး ထင္ပါတယ္။ အဲသည္လို အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားတစ္သားတည္း 
ျဖစ္လာၾကတာနဲ႔အတူ စားသုံးသူေတြအေနနဲ႔ကလည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ 
လာၾကမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ေလာကပါလတရားေတြ ျပန္႔ႏွံ႔ျပီး ေစ်းကြက္ပန္းခင္းၾကီး 
အစဥ္ထာ၀ရ ရွင္သန္လွပေနမွာကေတာ့ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေခတ္ၾကီးလုိ႔ 
ေျပာစရာမလိုေလာက္ေတာ့ဘူးလို႔ ကၽြန္မ ျမင္ေယာင္ပါတယ္။

လူဆိုတာ အျပစ္အနာအဆာ ကင္းႏုိင္ၾကတာမွ မဟုတ္တာ။ 
လူတိုင္းမွာ ေကာင္းကြက္ေလးေတြရွိသလုိ ဆိုးကြက္ေတြလည္း ရွိၾကမွာပါ။ 
အဆုိးအေကာင္းဆုိတာ အျမဲဒြန္တဲြေလ့ ရွိပါတယ္။ တစ္ခါတေလ တစ္ဖက္သတ္ 
အျမင္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္တတ္ၾကတဲ့လူေတြလည္း သင္ေတြ႔ဖူးခ်င္ ေတြ႔ဖူးမွာပါ။ 
အဲလုိအခ်ိန္က်ရင္ သင့္စိတ္ထဲ ဘယ္လို ခံစားမိပါသလဲ။ လူေတြ စိတ္ကလည္း 
တစ္မ်ဳိးပဲေနာ္။ လူတစ္ေယာက္ကို မေကာင္းျမင္ျပီဆိုရင္ ဒီလူတစ္ေယာက္ 
ဘယ္ေလာက္ပဲ လုပ္ေပးခဲ့၊ လုပ္ေပးခဲ့ အေကာင္းမျမင္ေတာ့ဘူး။ ဘာေတြ ဘယ္လုိပဲ 
အျမင္ၾကည္လင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေပး ဒီလူကုိ မ်က္စိ ေဒါင့္ေထာက္ၾကည့္ျပီး 
ဟုိဟာ အျပစ္ျမင္ ဒီဟာအျပစ္ျမင္တတ္တဲ့ လူေတြကိုေကာ ေတြ႔ခဲ့ဖူးပါသလား။ 
အဲေကာင္းတာျမင္တဲ့သူက်ေတာ့လည္း ဘယ္ေလာက္ပဲ အခြင့္အေရးေတြ 
လိမ့္ယူပါေစ အေပၚယံအေျပာေလးေတြေၾကာင့္ အျပစ္မျမင္ၾကေတာ့ျပန္ဘူး။ 
ဒီလိုလူမ်ဳိးေတြဟာ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ကိုယ့္ေပၚေကာင္းတဲ့သူ 
ျမဲေနႏုိင္ပါ့မလားဆုိတာ သင္ေျပာႏုိင္မလား။ ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။ ကိုယ္ကေရာ 
အားလံုးအေပၚ မွ်တမႈရွိရဲ႕လား။ 

ဖိႏွိပ္ခ်င္တဲ့သူက်ေတာ့  အခြင့္အေရးအတူတူ  ယူတာခ်င္းသူေတြမွာ 
ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္အျမင္မၾကည္လင္တဲ့သူမွ ပိုျပီး မေကာင္းျမင္ရတာ 
လည္းဆိုတာ နားမလည္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုလူမ်ဳိးေတြဟာ 
အေကာင္းအဆုိးကုိတကယ္ပဲ မခဲြျခားႏုိင္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ေနပါသလား။ ကုိယ့္စိတ္မွာ 
အေကာင္းအဆိုး မေ၀ခဲြႏိုင္သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္အသိုက္အ၀န္းနဲ႔ 
ပတ္၀န္းက်င္ကို မကဲြကဲြေအာင္ အျမဲခဲြေနတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေနတတ္ျပန္တယ္။ 
ဒီလုိ၀န္းက်င္မွာေနတဲ့သူေတြကေရာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေရွ႕တစ္မ်ဳိးကြယ္ရာတစ္မ်ဳိး 
လုပ္တဲ့သူေတြပဲ တိုးပြားလာႏုိင္တာေပါ့။ ပြင့္လင္းမႈမရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ 
ညွိႏႈိင္းေရးအျမင္လည္း မရွိႏုိင္ဘူးေလ။ ကိုယ့္အျမင္နဲ႔ အထင္ကို ထုတ္ေဖာ္ဖို႔ 
မလိုဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြေၾကာင့္ သူတစ္ပါးက ကိုယ့္အေပၚမွာ ဘယ္လိုမွ 
ထင္ျမင္ သံုးသပ္ခ်င္ေတာ့မွာလည္း မဟုတ္ဘူး။ဒီလိုအေနအထားနဲ႔ 
ကိုယ့္၀န္းက်င္မွာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေနာင္အနာဂတ္ မွာ ေအာင္ျမင္မယ့္သူ 
ျဖစ္လာႏုိင္ပါသလားဆုိတာ ... ဟုတ္ျပီ သင္ေကာ ဒီလုိလူမ်ဳိးဟာ ဘယ္လုိလူမ်ဳိး 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲဆိုတာ ေျပာၾကည့္ေပးပါဦး။

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား
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 ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဟာ 
ယင္းကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ 

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းကို  တက္ညီလက္ညီ 
၀ိုင္း၀န္းလုပ္ကိုင္မႈအေပၚမွာ 

တည္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္း 
မ်ားဖို႔ထက္ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ 

၀န္ထမ္းနည္းနည္းနဲ႔ 
လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေအာင္ 

ဖန္တီးႏုိင္ရပါမယ္။ 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ 

မိမိရဲ႕၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္မွာ 
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ခြန္နဲ႔အားနဲ႔ 

လုပ္ကိုင္ဖို႔ တြန္းအားေပးရမယ္။ 
သူတို႔နဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါ 

ေျပာရမယ္

‘ ‘
၁။ ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ရပါတယ္

တင္းနစ္ကစားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကုိ မလုပ္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ေတြ 
အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ဘယ္နည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ျဖစ္ေအာင္ 
ႀကိဳးစားယူခဲ့ပါတယ္လို႔ ရွာရာပိုဗာက ဆိုပါတယ္။ တင္းနစ္ခ်န္ပီယံတစ္ဦးျဖစ္
လာရမယ္ဆုိတဲ့ ယံုၾကည္မွဳမ်ဳိးရရွိဖို႔ အလြန္အမင္း အားထုတ္ခဲ့ရတာမ်ဳိး မရွိဘဲ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာကသာ သူမရဲ့ ယုံၾကည္မႈျဖစ္ထြန္းေစတဲ့ 
လက္နက္ေကာင္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲ မက်င္းပခင္မွာ သူမဟာ 
တင္းနစ္ကြင္းထဲမွာ တစ္ပတ္ေျခာက္ရက္ေလာက္ မိနစ္ ၃၀ ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေသြးပူၿပီးသား ျဖစ္ေနတာပါ။

၂။ တျခား ကုိယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳေတြကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ပါတယ္
တင္းနစ္အားကစား တစ္ခုတည္းကုိပဲ လုပ္ေဆာင္ရတာ ပ်င္းစရာေကာင္းပါတယ္။ 

စိတ္တက္ႂကြမွဳရွိေစဖို႔ တျခား ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွား ေလ့က်င့္ခန္းေတြကိုလည္း 
ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္း အစီအစဥ္ထဲမွာ ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိတယ္လို႔ 
ရွာရာပိုဗာက ဆုိပါတယ္။ ေယာဂက်င့္တာနဲ႔ စက္ဘီးစီးတာေတြကုိ တစ္လွည့္စီ 
လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသလို ဝါသနာအရ ကခုန္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ကခုန္ျခင္းဟာ 
ခႏၶာကိုယ္အလယ္ပိုင္းကို ႀကံ့ခိုင္ေစတာေၾကာင့္ ဝမ္းဗိုက္ႂကြက္သားေတြကို 
သန္စြမ္းေစတယ္လို႔ သူမက ရွင္းျပပါတယ္။

၃။ ခႏၶာကိုယ္ကို အနားေပးေလ့ ရွိပါတယ္
ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိတာမ်ဳိးကို 

ဘယ္ေတာ့မွ ခြင့္မျပဳသင့္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္လိုလွဳပ္ရွားမွဳမ်ဳိးမဆို 
ခႏၶာကိုယ္ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီး 
ပင္ပန္းေနရင္ Spa သြားတာ၊ အႏွိပ္ခံတာ၊ ေရကူးတာစတဲ့ နည္းေတြနဲ႔ ျပန္လည္ကုသမွဳ 
ေပးရပါမယ္။ ဒီနည္းေတြက ခႏၶာကိုယ္ ဖိအားကို ေလွ်ာ့ခ်တဲ့နည္းေတြပါ။

၄။ အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့ သူေတြရဲ့ အားေပးမွဳကို ရယူပါတယ္
စိတ္အားထက္သန္ေအာင္ ကူညီမွဳ၊ အားေပးမွဳနဲ႔ ေထာက္ပံ့မွဳတို႔ 

ရရွိတဲ့သူေတြက စိတ္ဓာတ္မက်ဘဲ ႀက့ံႀက့ံခံႏိုင္သူေတြ မ်ားပါတယ္။ ကုိယ္လုပ္ေနတဲ့ 
အစားအေသာက္ပံုစံ ဒါမွမဟုတ္ ေလ့က်င့္ခန္းပံုစံေတြကုိ ႐ႈံ႕ခ်ေလ့ရွိတဲ့သူေတြကုိ 
ေရွာင္ပါ။ ရွာရာပိုဗာကေတာ့ သူမကို ေထာက္ခံအားေပးတတ္တဲ့သူေတြဟာ 
သူ႔ဖခင္၊ နည္းျပနဲ႔ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္တယ္လို႔ ဝန္ခံရွင္းျပထားပါတယ္။

၅။ အသားအေရကို ဂ႐ုစိုက္ပါတယ္
ငယ္ရြယ္ၿပီး က်န္းမာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အသားအေရကို ထိန္းသိမ္းပါ။ 

အသားအေရကို ေနကာ ခရင္မ္လိမ္းၿပီး အဓိက ကာကြယ္တယ္လို႔  ရွာရာပိုဗာက 
ဆိုပါတယ္။ သူမက တင္းနစ္ခ်န္ပီယံ(အလွမယ္)တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
သူ႔အသားအေရဟာ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္နဲ႔ ထိေတြ႔မွဳရွိတဲ့အေပၚ 

အသားအေရကို မကာကြယ္ဘဲ ဘယ္ေတာ့မွ အျပင္ထြက္ေလ့ မရွိပါဘူးလုိ႔လည္း 
သူမက ဆိုပါတယ္။

၆။ ဘယ္ေတာ့မွ အစားေလွ်ာ့တဲ့နည္းကို မသံုးပါဘူး
အရသာေကာင္းၿပီး အာဟာရျပည့္ဝတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို 

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ရွာရာပိုဗာက တစ္ေန႔မွာ သုံးႀကိမ္စလုံး ေကာင္းေကာင္းစားတယ္လုိ႔ 
ဆိုပါတယ္။ သူ႔အလုပ္က ခႏၶာကိုယ္သန္စြမ္းေနဖို႔ လုိအပ္တာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လုိ႔ 
ရွင္းျပၿပီး အစာစားတိုင္း ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္နဲ႔ ပ႐ိုတင္းကို ညီၫြတ္မွ်တေအာင္ 
ထည့္စားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သေရစာအျဖစ္ သစ္သီးေတြ စားေလ့ရိွပါတယ္။

၇။ ပန္းတိုင္ေတြ ခ်မွတ္ထားပါတယ္
သူမ အျမဲတက္ႂကြၿပီး လန္းဆန္းေနရတဲ့အခ်က္က လုပ္သမွ် အရာရာတိုင္းကို 

သေဘာက်လို႔ပါတဲ့။ ၿပီးေတာ့ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပန္းတိုင္ေတြ ေရာက္ဖို႔ဆိုရင္ 
လံုေလာက္တဲ့ ေလ့က်င့္မွဳေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလ့က်င့္တတ္တဲ့ 
အခ်က္ကလည္း ယုံၾကည္မွဳ ရွိေစတဲ့ အခ်က္ပါ။ ရွာရာပိုဗာက သူခ်မွတ္ထားတဲ့ 
ပန္းတိုင္ေတြဆီ အေရာက္လွမ္းရာမွာ ခိုင္မာတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။

၈။ အျမဲတမ္းေတာ့ ေအာင္ျမင္မွဳ မရႏိုင္ဘူးဆုိတဲ့ အခ်က္ကို 
လက္ခံထားပါတယ္

႐ႈံးနိမ့္မွဳအတြက္ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ဓာတ္က်ေလ့ မရွိပါဘူး။ ႐ႈံးနိမ့္မွဳကေန 
သင္ခန္းစာယူတတ္ရင္ ေနာက္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ပိုေကာင္းတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ 
ေအာင္ျမင္မွဳကို ရရွိလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ကို ထားရွိေၾကာင္း ရွာရာပိုဗာက 
ဆိုပါတယ္။

၉။ ျပည့္ဝတဲ့ ေအာင္ႏိုင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ပါတယ္
ၿပိဳင္ပြဲမွာ အႏုိင္ရတဲ့အခါတိုင္း ရွာရာပုိဗာက သူ႔ၿပိဳင္ဖက္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ေဝဖန္ေလ့ 

မရွိသလုိ ကိုယ္အရည္အခ်င္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႂကြားဝါေနတာမ်ဳိးလည္း မရွိပါဘူး။ 
ဒါက တင္းနစ္ခ်န္ပီယံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္တဲ့ ေရႊေရာင္စည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္လို႔ 
ခံယူထားပါတယ္။ တကယ္လို႔ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရင္လည္း ဒီလိုမ်ဳိးပဲ ေနေလ့ 
ရွိပါတယ္။

၁၀။ အရာရာကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ေနထိုင္ပါတယ္
တင္းနစ္ခ်န္ပီယံတစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနခ်ိန္မွာ လူမွဳေရးအလုပ္ေတြနဲ႔ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တာဝန္ေတြအၾကား ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ေနႏိုင္မွ  
ပရိသတ္တုိးေနမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကုိ သင္ခန္းစာရခဲ့ေၾကာင္း ရွာရာပိုဗာက 
ဆိုပါတယ္။ တင္းနစ္ခ်န္ပီယံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရတဲ့ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္က သူ႔ဘဝနဲ႔ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အလုပ္ေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေနႏိုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ 
သူ႔လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

က်န္းမာေရးဖိနပ္
&J&J

တင္းနစ္ခ်န္ပီယံ ရွာရာပိုဗာရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္
&J&J

Hulkအတြက္ မည္သည့္ 
ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား မရရွိေသး
&JxG#fodef;

ဘရာဇီး တုိက္စစ္မႈတစ္ဦးျဖစ္သူ Hulkအား ခ်န္ပီယံလိဂ္ ခ်န္ပီယံ 
Chelseaႏွင့္ လူျဖည့္တင္းမႈမ်ားကို ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေသာ PSGတုိ႔မွ 
စိတ္ဝင္စားေနၾကေသာ္လည္း ယခုအထိ မည္သည့္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ိဳးမွ မရွိေသးေၾကာင္း 
Portoမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ကလပ္ ဥကၠဌျဖစ္သူ Pinto da Costaမွေတာ့ ယခုအခ်ိန္တြင္ Chelsea၏ 
ကမ္းလွမ္းမႈကို မရရွိေသးေၾကာင္း၊ သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပေနၾကေသာ 
သတင္းမ်ားမွာ ေကာလဟာလမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍သာ 
အဆုိပါသတင္းမ်ား မွန္ကန္ခဲ့ပါက Hulkမွာ မိမိတုိ႔ ကလပ္အသင္းအား 
စြန္႔ခြါသြားသည္မွာ ၾကာျမင့္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Hulk အား စိတ္ဝင္စားေနေသာ ကလပ္အသင္း ၂ ခုျဖစ္သည့္ Chelsea ႏွင့္ 
PSG ၂  သင္းစလုံးမွာ ဘီလီယံနာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ကလပ္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ 
လူျဖည့္တင္းမႈမ်ားကို စိတ္ၾကိဳက္ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ၄င္းတုိ႔အထဲ 
သတင္းထြက္လွ်က္ရွိေနေသာ Chelseaအေနျဖင့္ Porto အသင္းအား တရားဝင္ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးမရွိေသးပဲ အကယ္၍ ကစားသမားႏွင့္ ႀကိဳတင္ သေဘာတူညီမႈ 
ရထားၿပီးဆိုလွ်င္လည္း ကလပ္အသင္းႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥေရာပ ခ်န္ပီယံအတြက္ 
အစြမ္းကုန္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု 
Ronaldo ေျပာၾကား
&JxG#fodef;

လြန္ခဲ့ေသာတစ္ပတ္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ Portugalႏွင့္ Czech Repubic 
ႏွင့္ကစားခဲ့ေသာပြဲတြင္ အႏိုင္ဂိုးကို သြင္းယူခဲ့သည့္ Ronaldoမွာ 
ဥေရာပခ်န္ပီယံဆုကို ရရွိသြားရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းဌာနမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Ronaldoမွာ လက္ရွိ ၂၀၁၂ ဥေရာပ ခ်န္ပီယံ ျပိဳင္ပြဲတြင္ အသင္းအတြက္ 
၃ ဂိုးထိ သြင္းယူေပးထားႏုိင္ၿပီး ေျခစြမ္းအျပဆံုး ကစားသမားအျဖစ္လည္း 
သတ္မွတ္ခံေနရပါတယ္။ သတင္းဌာနမ်ားသို႔ Ronaldoက “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
အေနနဲ႔ လာမယ့္ပြဲေတြက ခက္ခဲမယ္ဆုိတာသိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ 
ေနာက္ဆံုးအထိ ေရာက္ဖုိ႔ႀကိဳစားသြားမွာပါ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Portugal အသင္းမွာ လာမည့္ ဥေရာပခ်န္ပီယံပြဲစဥ္တြင္ စပိန္ (သုိ႔) ျပင္သစ္ႏွင့္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားသြားရမည္ ျဖစ္သည္။

SPORT NEWS

အားကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ရွာရာပိုဗာဟာ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ မကစားခင္ 
ကိုယ္ပိုင္ေလ့က်င့္နည္းေတြကို ယူေလ့ရွိပါတယ္။ ဝင္ေငြအေကာင္းဆံုး 
တင္းနစ္ခ်န္ပီယံ တစ္ဦးရဲ႕ တာဝန္ေတြက မလြယ္လွပါဘူးလို႔ သူမက 
ဝန္ခံထားပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ေနဟန္ထား စမတ္က်က်ရွိဖို႔ဆုိတာ 

အားကစားၿပိဳင္ပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိဖို႔လုိပဲ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ရွာရာပိုဗာဟာ 
သူ႔ခႏၶာကိုယ္ ဘာေၾကာင့္ ႀက့ံခိုင္သြယ္လ်ၿပီး စမတ္က်ေနရသလဲဆုိတဲ့အေၾကာင္း 
လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ ၁၀ ရပ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပထားပါတယ္။

Vibran Five Fingers ကုမၸဏီမွ ထူျခားေသာ ဖိနပ္တစ္ရံကို စမ္းသပ္ 
ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ အေျပးသမားတစ္ဦး၏ မိနစ္ေပါင္း ၁၂၀၀ (သိုု႔)  
၄င္းအခ်ိန္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ခ၇ီးမိုင္မ်ားကို ေျခေခ်ာင္းမ်ာ းပင္ပန္းျခင္းမရွိဘဲ 
လွဳပ္ရွားသြားလာႏိုင္ေသာ ဖိနပ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ယခုအခါ နယူးေယာက္မွ 
အလုပ္သမားမ်ား၊ ငါးဖမ္းသမားမ်ားကဲ့သို႔ အလုုပ္ၾကမ္းလုပ္သူမ်ားလည္း 
အဆင္ေျပစြာ လုပ္ငန္းခြင္သံုးကဲ့သို ့၀တ္ဆင္ၾကသည။္

ဖိနပ္၏ပံုသဏၰန္မွာ လက္အိတ္တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ တူညီၿပီး အေျပးသမားမ်ား 
အတြက္ အေကာင္းဆံုး ပံုစံတြင္ ရွိသည္။ ၄င္းဖိနပ္ကို Vibran Five Fingeers 
ေခၚတြင္ျပီး တာေ၀းေျပးျခင္းအတြက္ ေျခေခ်ာင္းမ်ားကို နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း 
မရွိေအာင္ တီထြင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေျခဖ၀ါးတြင္ရွိေသာ အရိုးႏု ၂၆ေခ်ာင္း၊ 
အရုိးဆက္ ၃၃ခု၊ ၾကြက္သား ၂၀ႏွင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ အာရံုခံအေၾကာမ်ားႏွင့္ 
အရြတ္၊ ျခင္ဆီမ်ားကို သာမန္ဖိနပ္မ်ား၏ တည္ေဆာက္ပံုနွင့္ မတူဘဲ 

ခႏၶာေဗဒႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးကို 
အဓိက အသားေပး ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဖိနပ္သည္ ေျခေခ်ာင္းတိုင္းကို 
သီျခား ျဖစ္ေနေစရန္ ဖန္တီးထားေသာေၾကာင့္ ၾကည့္ရရုုပ္ဆိုးလွေသာ္လည္း 
ျပင္းထန္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိ အင္အား ျပည့္ေလ့က်င့္ႏိုင္ေစရန္အတြက္မူ 
အလြန္သင့္ေတာ္လွသည္။

ဖိိနပ္ဟုဆိုပါေသာ္လည္း ၀တ္ဆင္ထားေသာအခါ ဖိနပ္တစ္ရံကဲ့သို ့ ၀န္ပို 
ဖိစီးျခင္း မရွိဘဲ ေနသားက်ေကာင္းမြန္ပါသည္။ အေျပးအားကစား တစ္ခုအတြက္သာ 
မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ အားကစားမ်ားျဖစ္သည့္ အျပင္းစား ေယာဂ၊ 
ကစ္ေဘာက္ဆင္၊ ေရကူးႏွင့္ အားကစား အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္လည္း 
အဆင္ေျပသည္ကုိ ေတြ ့ရသည္။ ေျမာက္အေမရိက၏ ေဒသတြင္း ေလ်ာ့ေစ်းအျဖစ္ 
ကန္ေဒၚလာ ၆၈.၉၅ ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ျပီး ၊ အျခားေနရာမ်ားမွ ၀ယ္ယူပါက ကန္ေဒၚလာ 
၁၂၀ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။
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OS X Mountain Lion
Apple ကေန ၄င္းတို႔ရဲ႕  OS ေတြကုိ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ အျမဲတမ္း Update လုပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လူအမ်ားမွ စိတ္ဝင္တစားရွိခဲ့တာက 

mobile device ေတြမွာ အသုံးျပဳတဲ့ iOSေတြသာ ျဖစ္လို႔ေနပါတယ္။ ဒါကလည္း အျပစ္မဆိုသာပါဘူး။ အေၾကာင္းက အခုခ်ိန္ လူတိုင္းနီးပါးက 
iPad ေတြ၊ iPhone ေတြကုိ မက္မက္ေမာေမာ ကုိင္တြယ္ေနၾကေတာ့ ၄င္းတုိ႔ေပၚမွာ အသုံးျပဳတဲ့ mobile OSကုိလည္း စိတ္ဝင္တစားရွိၾကတာပါ။ 
ဒီတစ္ခါေတာ့ Appleက မွ်တတယ္လုိ႔ ဆိုရမွာပါ။ ၁၁ ရက္ေန႔ကေနစျပီး ၁၇ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ WWDCအတြင္း iOS 6ႏွင့္အတူ 
OS Xရဲ႕ ေနာက္ဆံုးထြက္ version ျဖစ္တဲ့ Mountain Lionကိုလည္း တပါတည္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ Mountain Lionက 
ယခင္ Previewမ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ဘူးတဲ့အတြက္ တကယ္တမ္း final versionအျဖစ္ ထုတ္လုပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ အသံုးျပဳသူေတြက 
လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ ျဖစ္မေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

Lionလုိပဲ Mountain Lionကလည္း iOSကို အသားက်ေနသူမ်ားလည္း အသုံးျပဳရလြယ္ကူေနေစဖုိ႔ Featureေပါင္းမ်ားစြာကုိ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ 
Appleက ၄င္းရဲ႕  Mac OS X အသစ္ကို အသံုးျပဳသူေတြ အားလံုး သေဘာက်ေနေစဖုိ႔ iOS ရဲ႕  နာမည္ေက်ာ္ Featureေတြျဖစ္တဲ့ iMessage၊ 
Reminders၊ Notes၊ Notification Center၊ Twitter ပါဝင္မႈ၊ Game Center ႏွင့္ Air Play Mirror ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကို Mountain Lionအတြင္း 
ေပါင္းထည့္ေပးထားပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ယခုေနာက္ပိုင္း Appleရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ရွိလာတဲ့ iCloudကုိလည္း ေပါင္းထည့္မႈမ်ား 
ထပ္မံျဖည့္စြက္ျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားပါေသးတယ္။ ထူးျခားတဲ့အခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ Mountain Lion အတြင္း အသုံးျပဳေတြ application install ျပဳလုပ္ရာအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ စဥ္းစားစရာ 
အခ်က္ကေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း Mountain Lionမ်ားမရွိေသးေသာ္လည္း Appleကေန ၄င္းရဲ႕ ေက်ာ္ၾကားမႈကုိ နယ္ခ်ဲ႕လုိျခင္း (သုိ႔) မၾကာေသးခင္မွ ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းစရာ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ Mountain 
Lionအတြင္း တ႐ုတ္စကားေျပာသူမ်ားအတြက္ လြန္စြာအသံုးတည့္ေသာ Featureမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးထားျပန္ပါတယ္။

&JxG#fodef;

Mountain Lionအတြင္းပါဝင္လာတဲ့ Notesႏွင့္ Reminders တုိ႔ကေတာ့ 
iOS ရွိ application နဲ႔ ဆင္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ iCloudရဲ႕ 
ေက်းဇူးေၾကာင့္ပဲ ကုိယ့္ mobileရွိ dataမ်ားက Mac မွာလည္း အသက္ဝင္ေနမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ပါဝင္လာတဲ့ Notes ကေတာ့ Rich Textကို support 
ျပဳလုပ္ထားတဲ့အတြက္ Fontမ်ားကို စိတ္ၾကိဳက္ေျပာင္းလဲသုံစြဲႏုိင္ျပီး ဓါတ္ပံုမ်ား၊ 
attachement မ်ားကုိလည္း တြဲထည့္ေပးႏုိင္ပါေသးတယ္။ ထို႔ျပင္ Link မ်ားလည္း 
ေပါင္းထည့္သြားႏုိင္သည့္အျပင္ built-in sharingကလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ iOS 4.1အတြင္း 
စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ Game Center က အခုေတာ့ Macအတြင္း Mountain 
Lionရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ အသုံးျပဳသြားႏုိင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔အတြက္လည္း Mac 
Gamerေတြက Game Centerကေနတဆင့္ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြသစ္မ်ား 

ရရွိလာႏုိင္ျပီး အခ်င္းခ်င္းလည္း ရမွတ္ေတြ ျပိဳင္ဆုိင္လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါကလည္း Apple ရဲ႕ Gamerေတြအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ ေစတနာတစ္ခုလို႔ 
ၾကံဖန္ေတြးရပါမယ္။

Appleက Gamerေတြအတြက္သာမက Game Developerေတြအတြက္ကိုလည္း 
စဥ္းစားထားေပးျပန္ပါတယ္။ Game Developerေတြက အခုခ်ိန္မွာ network 
playႏွင့္ in-game voice chatတုိ႔ကုိ access ရႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ Game 
Centerက platformမ်ားၾကား လွည့္ပတ္အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့အတြက္ iOS ႏွင့္ OS X 
အတြင္း ကစားႏုိင္တဲ့ ဂိမ္းမ်ားအားလုံးက ခ်ိတ္ဆက္မိသား ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

Messages အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားေသာ 

iChat
iPhone အတြင္းရွိတဲ့ Messagesလုိပဲ Macရဲ႕  အသစ္ပါဝင္လာတဲ့ Messages 

ကလည္း လူအမ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ chat ႏိုင္သည့္ multi-person chats 
ပါဝင္လာျပီး ထူးျခားတာကေတာ့ ပုိ႔လုိက္ေသာ message မ်ားကုိ ေရာက္မေရာက္ 
သိေစႏုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ အသင့္ပါဝင္လာတဲ့ Video Chatကလည္း 
အသံုးျပဳသူေတြကို ရွိေနတဲ့ deviceနဲ႔ video call မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစမွာပါ။ 
ဒီလုိမွ မျပဳလုပ္ခ်င္ဘူးဆုိရင္လည္း အသံုးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ FaceTime app 
(သို႔) AIMကဲ့သို႔ အျခား app မ်ားႏွင့္လည္း တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္ပါေသးတယ္။

Mac သုိ႔ေရာက္ရွိလာေသာ iOS apps မ်ား

Notification Center
တစ္ခါတေလ မိမိရဲ႕  applicationေတြကို ေခတ္မီ မမီ၊ အသံုးဝင္ မဝင္ဆိုတာကို 

ဂ႐ုစိုက္ဖုိ႔ လုိပါေသးတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားထဲက Mac app developer 
မ်ားက ကုိယ္ပိုင္ notification centerမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ Open 
Source တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Growl ကလည္း application မ်ားစြာကုိ support ေပးမယ့္ 
notification စနစ္ကုိ အသုံးျပဳသြားႏုိင္ဖုိ႔ ႏွစ္အေတာ္ၾကာကုိ ၾကိဳးစားခဲ့ရပါတယ္။ 
အခုေတာ့ Appleကေန ေစတနာၾကီးစြာျဖင့္ System တစ္ခုလုံးရဲ႕ notification 
မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းေဖာ္ျပထားတဲ့ Notification Center 
ကို OS X Mountain Lionအတြင္း ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ အဆုိပါ 
Notification Center က Screen ၏ ညာဖက္ေထာင့္တြင္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Facebook
ေနာက္ထပ္ထူးထူးျခားျခား ပါဝင္လာတာကေတာ့ built-in Facebook 

support ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ Mac အတြင္းမွေနျပီး ဓါတ္ပံုမ်ား၊ Link မ်ား၊ post 
မ်ားကုိ update ျပဳလုပ္သြားႏုိင္ျပီး သင့္ရဲ႕ Contacts ထဲမွာလည္း Facebook မွ 
မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍သင့္ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ 
တစ္ခုခု update ျပဳလုပ္လိုက္တယ္ဆုိရင္လည္း Mac အတြင္းရွိ Notification 
Centerအတြင္း ျမင္ေတြ႕သြားႏုိင္ျပီး သင့္ရဲ႕ Status Updateမ်ားကိုလည္း 
အဆုိပါေနရမွာပင္ Update ျပဳလုပ္သြားႏုိင္တာကေတာ့ အသံုးျပဳသူေတြကို 
websiteေပၚတက္ျပီးမွ Share ဆုိတဲ့ ဒုကၡကို ကင္းေဝးသြားေစပါတယ္။

OS X Mountain Lion အတြင္း Feature ေပါင္းက ၂၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္ပါေသးတယ္။ 
Featureတုိုင္းက ယခင္ အရာမ်ားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ထားျခင္းမ်ားႏွင့္ iOS 
application မ်ားကုိ မြမ္းမံကာ ခ်ိတ္ဆက္အသုံး ျပဳျခင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ 
အဆုိပါ feature ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကိုသာ လုိက္လံေဖာ္ျပရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ 
စာမ်က္ႏွာ အခက္အခဲရွိသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အေရးၾကီးဆံုး 
အခ်က္ျဖစ္တဲ့ Mountain Lionကုိ ရယူ install ျပဳလုပ္ပံုကိုေတာ့ 
ေဖာ္ျပေပးသြားဦးမွာပါ။

ပထမဆံုး အေနျဖင့္ မိမိရဲ႕ Macက Mountain Lionကိုလက္ခံႏိုင္၊ 
မခံႏုိင္ စစ္ေဆးရမွာပါ။ အနည္းဆံုး သင့္ရဲ႕ Macေတြက ၂၀၀၉ 
ေနာက္ပိုင္းထုတ္လုပ္ထားတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနရပါမယ္။ အကယ္၍ သင္ဟာ Mac အတြင္း 
Lion တင္ထားျပီးသားျဖစ္ေနရင္ေတာ့ screen ၏ ဘယ္ဘက္အေပၚေထာင့္ရွိ 
apple iconကို ႏွိပ္ကာ Mountain Lion သြင္းယူႏုိင္ဖို႔ ကုိက္ညီမႈရွိရဲ႕လားဆိုတာကို 
စစ္ေဆးႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ စစ္ေဆးရမယ့္အခ်က္ကေတာ့ Mac အတြင္း 
ေနာက္ဆံုးထည့္သြင္းထားတဲ့ OS X version ပါပဲ။ သင့္ရဲ႕ Macက အနိမ့္ဆံုး 
Snow Leopard (သုိ႔) Lion ရွိေနရပါမယ္။ Lion ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ 
သင့္အေနနဲ႔ Mountain Lionကို အပူအပင္မရွိ install ျပဳလုပ္သြားႏုိင္ပါျပီ။ 

အကယ္၍ Snow Leopard (10.6.x) ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပထမဆံုး 
OS X Snow Leopardကုိ update ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ ထုိ႔ေနာက္မွ Mac Appရွိ 
Mountain Lionကုိ ဝယ္ယူျပီး install ျပဳလုပ္သြားရမွာပါ။ Snow Leopard ရဲ႕ 
ေနာက္ဆုံး version ကေတာ့ 10.6.8 ျဖစ္ပါတယ္။ update ျပဳလုပ္ပံုကလည္း 
အထက္ကလုိပဲ Apple iconကုိႏွိပ္ကာ ျပဳလုပ္႐ံုပါပဲ။

Julyလအတြင္း ရရွိႏုိင္ေတာ့မယ့္ OS X Mountain Lionကုိ ရယူ 
install ျပဳလုပ္ဖုိ႔အတြက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကေတာ့ Mac App Storeတြင္ 
သြားေရာက္ဝယ္ယူကာ Download ယူျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ Lion 
သြင္းခဲ့သလိုပဲ က်န္ရွိေသာအဆင့္မ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ပါတယ္။

Mountain Lionကို ဖမ္းဆီးျခင္း (သုိ႔) install ျပဳလုပ္ပံု

Specification
Supported Models   iMac (2007 or later)
     MacBook (Late 2008 or later)
     MacBook Pro (Late 2007 or later)
     XServe (2009)
     MacBook Air (Late 2008 or later)
     Mac mini (Early 2009 or later)
     Mac Pro (Early 2008 or later)
General Requirement   OS X v10.6.8 or later
     2GB memory
     8GB available space

iPhone 5သည္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ 
မိုဘိုင္းလ ္Networkမ်ားႏွင့္ 
အဆင္ေျပစြာ အသံုးျပဳသြားႏုိင္မည္ဟု 
သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ
ရဲထြဋ္သိန္း                                                                                                                                            

Apple၏ ေနာက္ထပ္ အသစ္ထုတ္လုပ္သြားမည့္ ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ 
နာမည္ၾကီးေနသည့္ iPhone 5ဟာ ေနာက္ဆုံးထြက္ 4Gကုိ support ျပဳလုပ္ႏုိင္႐ံုမက 
ယခင္ 3G network မ်ားကိုလည္း support ျပဳလုပ္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ပညာရွင္မ်ားမွ ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။

ကုမၸဏီ၏ ဆဌမေျမာက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ မုိဘိုင္းလ္ ဟန္းဆက္ျဖစ္လာမည့္ 
iPhone 5အတြင္း ၾကီးၾကီးမားမား ေျပာင္းလဲမႈ ၃ မ်ိဳး ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း 
သတင္းဌာနမ်ားမွ ဆိုထားပါတယ္။ ၄င္းတို႔၏ အဆုိအရ ယခု iPhone 5၏ 
အဓိက ေျပာင္းလဲသြားမည့္အခ်က္မွာ ပိုမိုၾကီးမားလာမည့္ မ်က္ႏွာျပင္၊ 
ေျပာင္းလဲထားသည့္ ဟန္းဆက္ ဒီဇုိင္းပုံစံႏွင့္ 4G LTE အေထာက္အပံ့ထား 
ျခင္းမ်ားပဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အျခားသတင္းမ်ားမွေတာ့ ထြက္ရိွလာမည့္ 
iPhone 5မွာ ၄ လက္မ အရြယ္အစားရွိမည္ျဖစ္ျပီး ကမၻာ့အၾကီးဆုံး မုိဘုိင္းလ္ 
ဟန္းဆက္ေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ကုိလည္း အစီအစဥ္တစ္ခု 
ရွိသြားႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ၄င္းတို႔၏အဆုိအရ ဖုန္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ 
မုိဘုိင္းလ္ network ျဖစ္ေသာ TD-SCDMA 3G networkကုိ အေထာက္အပံ့ 
ေပးသြားႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Appleဟာ မုိဘုိင္းလ္ OSျဖစ္ေသာ iOS၏ ေနာက္ထပ္ 
versionတစ္ခု iOS 6ကိုထုတ္လုပ္ထားျပီး ၄င္းအတြင္း တ႐ုတ္စကား 
ေျပာဆုိသူမ်ား အဆင္ေျပစြာ အသုံးျပဳသြားႏုိင္ေစရန္ Siriကဲ့သုိ႔ applicationတြင္ 
Mandarinႏွင့္ Cantonese စကားမ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ 
iOS 6အတြင္း တ႐ုတ္အေျခစိုက္ Search Engineတစ္ခုျဖစ္ေသာ Baiduကုိလည္း 
အေထာက္အပံ့ ေပးထားျပီး အျခား social networkမ်ားျဖစ္ေသာ Sina Weibo၊ 
Youkuႏွင့္ Tudouတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါေသးတယ္။ သို႔အတြက္ Appleဟာ 
တ႐ုတ္ျပည္ မုိုဘိုင္းလ္ေစ်းကြက္ကုိ အသစ္ထြက္ရွိလာမည့္ iPhoneျဖင့္ အမိအရ 
သိမ္းပိုက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားမွ မွတ္ခ်က္ေပးထားၾကပါတယ္။

Samsungမ ွApple အား 
3G networkႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
တရားစြဲဆြဲမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့
ရဲထြဋ္သိန္း

Samsung Electronicsမွ Apple အား 3G network နည္းပညာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု တရားစြဲဆိုခဲ့ရာ ယခုအခါ၌ 
အဆုိပါ စြဲဆုိမႈမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သတင္းမ်ားအရ 
နယ္သာလန္ တရားရံုးေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ Samsungမွ Appleအေပၚတြင္ 
အႏိုင္ယူခဲ့ႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

နယ္သာလန္ အေျခစုိက္ website တစ္ခုျဖစ္ေသာ All About Phones၌ 
ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ နယ္သာလန္၏ တရား႐ံုးေတာ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ The 
Hagueမွ Appleအား Samsungသုိ႔ 3G နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေလ်ာ္ေၾကး ေပးေဆာင္ခဲ့ေစေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Samsungမွေတာ့ ယခုကဲ့သုိ႔ 
တရားရံုးေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္မႈကုိ လက္ခံၾကိဳဆုိေၾကာင္း၊ Appleအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ 
နည္းပညာမ်ားကို အခမဲ့ သုံးစြဲေနသည္ကုိ မေက်နပ္ေၾကာင္းႏွင့္ Appleအား 
ထုိက္သင့္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေတာင္းဆိုသြားရန္ အသင့္ျဖစ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Appleမွာ ျပိဳင္ဘက္ Android OSအသံုးျပဳ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း 
ဟန္းဆက္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္ေသာ HTC, Motorola Mobilityတို႔ႏွင့္လည္း 
တရားရင္ဆုိင္ေနရလွ်က္ရွိေနပါတယ္။

Ref: All About Phones

iPhone 5 မွာ Galaxy Slllကို 
အလဲထိုးသြားႏုိင္ေၾကာင္း 
Foxconn CEOမွ ဆို
ရဲထြဋ္သိန္း

Apple၏ အဓိက supplierျဖစ္သူ Foxconn၏ CEO Terry Gouမွ 
ယခင္တစ္ပတ္ က်င္းပသြားခဲ့သည့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ Apple၏ 
ေနာက္ထုတ္လုပ္မည့္ iPhone 5မွ Samsung၏ လက္ရွိ ထြက္ရွိထားျပီးျဖစ္ေသာ 
Galaxy S lllကို အလဲထုိး အႏိုင္ယူသြားႏုိင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ၄င္း၏အဆုိအရ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ားမွာ iPhone 
5 ကို ေစာင့္ေနသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထြက္ရွိလာပါကလည္း Galaxy S lllကို 
ဂ႐ုပင္စုိက္ၾကလိမ့္မည္ဟု မဟုတ္ဟု တ႐ုတ္အေျခစိုက္သတင္းဌာနတစ္ခု 
ျဖစ္ေသာ China Timesမွ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သတင္းဌာနမ်ားမွေတာ့ Terry Gouဟာ iPhone 5အေၾကာင္း အမ်ားေရွ႕၌ 
တရားဝင္ေၾကာ္ျငာဖို႔ရန္ Apple ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိထားေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
Terryဟာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ iPhone 5၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕တဝက္ကိုေတာ့ 
ေဖာ္ထုတ္ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္း၏ ေၾကာ္ျငာခ်က္အရ iPhone 5၏ 
အစိတ္အပုိင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ပါဝင္လာမည့္ကုမၸဏီမွာ Sharpျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

လြန္ခဲ့သည့္ မတ္လမွစတင္၍ iPhoneႏွင့္ Apple၏ အျခား ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ 
ထုတ္လုပ္ေပးရေသာ Foxconnမွာ Sharp၏ အၾကီးမားဆံုး ရွယ္ယာရွင္ 
ျဖစ္လာပါတယ္။ ၄င္းဟာ အေျခအေန ဆုိးရြားေနေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီထံမွ ေဒၚလာ 
သန္း ၈၀၀ တန္ေၾကးရွိ ရွယ္ယာပမဏကုိ ဝယ္ယူခဲ့မႈေၾကာင္းႏွင့္ Sharpတြင္ 
၄င္းတုိ႔၏ ရွယ္ယာမွာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Gouမွေတာ့ 
ယခုကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာျပင္ Displayမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ နာမည္ၾကီးေသာ Sharp 
ပါဝင္လာမႈက တရိပ္ရိပ္ႏွင့္ အင္အားၾကီးထြားလာေနေသာ Samsungအား 
အလဲထိုးသြားႏုိင္မည့္ အဓိက တြန္းအားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားပါတယ္။

Ref: CNET

Australiaတြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ  
ျပႆနာအတြက္ Apple အား 
ေဒၚလာ ၂.၂၅ သန္း ဒဏ္႐ိုက္
ရဲထြဋ္သိန္း

Australiaႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ New iPad၏ 4G network သံုးမရမႈ 
ျပႆနာအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္တ႐ားရံုးမွ Appleအား ေဒၚလာ ၂.၂၅ သန္း 
ဒဏ္ေၾကးခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)
မွ လြန္ခဲ့ေသာ မတ္လအတြင္း တရားစြဲဆိုခဲ့ေသာ အဆုိပါျပႆနာရပ္ဟာ        
Appleမွ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ပတ္ခန္႔က ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုမွသာ 
ဆံုးခန္းတုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျပႆနာ၏ အရင္းခံမွာ Apple၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ iPadမ်ားဟာ                
Australiaႏုိင္ငံအတြင္း Wi-Fi + 4Gဟု ေၾကာ္ျငာကာ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႕တြင္ 4G networkအား အသံုးျပဳ၍ မရျခင္းႏွင့္ စတင္ပါတယ္။ 

Appleဟာ iPad ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ၂ မ်ိဳး ၂ စား ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး 
ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ Wi-Fi onlyပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Wi-Fi networkဟာ သာမာန္ 4G network၏ ျမန္ႏႈန္းႏွင့္ 
တူညီသည့္အတြက္ wireless ဆက္သြယ္မႈတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ားမရွိခဲ့ပါဘူး။ 
အကယ္၍ wireless speedဟာ 4G networkကုိ မမွီပါက (သုိ႔) အသုံးမျပဳႏိုင္ပါက 
သာမာန္ 3G networkကိုသာ အသံုးျပဳသြားပါတယ္။

Australiaႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ 4G ဝန္ေဆာင္မႈဟာ 1800MHz frequency bandကို 
အသံုးျပဳထားျပီး Apple iPadအတြင္း 4G၏ လုိအပ္ခ်က္ကေတာ့ အနိမ့္ဆံုး 
700MHz (သုိ႔) 2100 MHzအထိ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ 
Appleမွ ၄င္းတုိ႔၏ New iPad၏ networkအား Wi-Fi + 4G အစား Wi-Fi + 
Cellularဟူျပီး ေျပာင္းလဲထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Ref: Mac World

Apple မ ွApple Design Award 

ဆုရရွိသူမ်ားကုိ WWDC တြင္ေၾကာ္ျငာခဲ့
ရဲထြဋ္သိန္း

Appleမွ Apple Design Award ရရွိသူမ်ားကို WWDC 2012တြင္ 
ေၾကာ္ျငာသြားခဲ့ျပီး ဆုရရွိသြားသူမ်ားကေတာ့ ဂိမ္းထုတ္လုပ္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ယခုႏွစ္ Apple Design Award (ADA) ရရွိသြားသူမ်ားမွာ Deus 
Exႏွင့္ Limbo အမည္ရ ဂိမ္းမ်ား ျဖစ္ျပီး ယခုကဲ့သို႔ ဂိမ္း ၂ ခုမွ တျပိဳင္တည္း 
ရရွိမႈမွာလည္း သမိုင္းတေလွ်ာက္ ပထမဆံုးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ADAအတြက္ ဂိမ္းမ်ားမွ ဆုရရွိခဲ့ဘူးေသာ္လည္း 
အမ်ားစုမွာ သမာရိုးက်ဂိမ္းမ်ားျဖစ္ျပီး အျခား applicationမ်ားသာ ADAကို 
ဆြတ္ခူးေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ယခုႏွစ္၏ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ဆုရရွိခဲ့ေသာ 
ဂိမ္း ၂ ခုမွာ Windows ႏွင့္ Xboxတုိ႔တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ဂိမ္းမ်ား 
ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ အသိမွတ္ျပဳ သတိထားခံခဲ့ရေသာ appမ်ားကေတာ့ Mac အတြက္ 
Drawing appတစ္ခုျဖစ္ေသာ Sketch ျဖစ္ပါတယ္။ iPhone platformအတြက္ 
ဆုရရွိသြားသူကေတာ့ Where’s My Waterႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ 
Jetpack Joyrideတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းတို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ National Geo-
graphic၏ National Parks appမွ ဒုတိယ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ iPad 
Platformအတြက္ကိုေတာ့ Bobo Explores Lightႏွင့္ Paperတို႔မွ ဆုရရွိခဲ့ျပီး 
ဒုတိယေနရာကိုေတာ့ D1 Drum Machineပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref: CNET

Apple Product

   iPhone                                                                 Price

iPhone 4S (16GB) K589,000

iPhone 4S (32GB) K679,000

   iPod

iPod touch (8GB)         K203,000

iPod nano (8GB)       K130,000

   New iPad

New iPad wifi (16GB)      K484,000

New iPad wifi (32GB) K557,000

New iPad wifi (64GB) K652,000

   iPad2

iPad 2 wifi (16GB) K385,000

iPad 2 wifi (64GB) K485,000 

   Macbook Pro Intel Core i7 (13") MD314 K1,356,000

Macbook Air Intel Core i5 (11") MC968 K907,000

iMac (All-in-one-pc) (21") MC309 K1,175,000

Mac Mini MC815 K569,000

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ I.C.E Computer Centre မွ 22.6.2012 
ေန႔ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။

PRICE GUIDE



JO
UR

NA
L

JO
UR

NA
L

MYANMAR MYANMAR

THE WEEK OF  JUNE 24 - JULY 1, 2012 THE WEEK OF  JUNE 24 - JULY 1, 201220 21tdkifpDwD *sme,f tdkifpDwD *sme,fSTREETWISE

ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

အခ်စ္ဆံုးသူကို နည္းပညာအသစ္ဆံုးပစၥည္းေလးကိမု ွ လက္ေဆာင္ေပးခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ 
ေမဂေရ႕စ္

aroZifodeff;

အႏုပညာလုပ္ငန္းေလာကထဲ ၀င္ေရာက္ျဖစ္ပံုကို ေျပာျပေပးလို႔ရမလား။ 
ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ေတာ့ ညီမ ဆရာဂၽြန္လြင့္ဆီမွာ သင္တန္းသြားတက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ Idea မဂၢဇင္းမွာ 

မ်က္ႏွာဖံုး စရိုက္ျဖစ္တယ္။ August Issue ထင္တယ္။ အဲဒီကေန အႏုပညာလုပ္ငန္းထဲ စ၀င္ျဖစ္တာပါ။
ညီမေလးရဲ႕ ေမြးေန႔ေျပာျပေပးပါ။ 
ေမ (၂) ရက္ေန႔၊ ၁၉၉၅ ပါ။
ေမဂေရ႕စ္ဆိုတာ နာမည္အရင္းလား။ 
ဟုတ္ပါတယ္။ ေမဂေရ႕စ္ဆိုတာ နာမည္အရင္းပါ။ နာမည္အျပည့္အစံုက ေမဂေရ႕စ္ပယ္ရီ (May Grace Parry) ပါ။ 
ညီမလက္ရွိလုပ္ျဖစ္ေနတဲ့ အႏုပညာလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေျပာေပးပါ။
ဒီရက္ပိုင္း Latacid ေၾကာ္ျငာရိုက္ထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ မသီရ္ိေဆြရဲ႕ သီခ်င္းမွာ VCD ရိုက္ဖို႔ရွိပါတယ္။ 
အႏုပညာလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းလာတဲ့အခါ ဘယ္လို အခက္အခဲေတြ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးပါ။
အခုထိ အခက္အခဲေတြေတာ့ မေတြ႔ႀကံဳရေသးပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ဆရာဂၽြန္က အားလုံးကုိ လိုက္လုပ္ေပးလုိ႔ပါ။ 
ပရိတ္သတ္ႀကီးက ညီမကို ဘယ္လိုစၿပီး သတိထားမိလာတယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။
ညီမ ထင္တာကေတာ့ KTM ေရသန္႔ေၾကာ္ျငာ္မွာလို႔ ထင္တယ္။
အားလပ္ရက္ေတြမွာ ညီမ ဘာေတြလုပ္ျဖစ္လဲ။
အားလပ္ရက္ေတြမွာဆုိရင္ ဗြီဒီယုိၾကည့္ျဖစ္တယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္သြားတယ္။ Shopping ထြက္တယ္။
အခုျပည္တြင္းမွာ နည္းပညာတိုးတက္လာတဲ့ အေပၚေရာ ညီမဘယ္လိုထင္ျမင္မိပါသလဲ။
အခုနည္းပညာတိုးတက္လာတာေတြ႔ရတာ ေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းပါတယ္။ ပံုေတြလွေအာင္ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ 

ျပင္လို႔ရေတာ့ ညီမတို႔လည္း သိပ္မေမာေတာ့ဘူးေပါ့။ ေနာက္ၿပီး သိပ္လည္း အခ်ိန္မေပးရေတာ့ဘူးေပါ့။ ၿပီေတာ့ 
ပံုေတြကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး လွလာတယ္။ 

ညီမအခုသံုးေနတဲ့ ဖုန္းအေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါ။
ညီမ အခုသံုးေနတာကေတာ့ Sony Ericssion ပါ။ ပံုစံေလးနဲ႔ အေရာင္ေလးကို ႀကိဳက္လို႔ သံုးျဖစ္တာပါ။ 
ေနာက္ထပ္သံုးခ်င္တဲ့ ဖုန္းအမ်ဳိးအစားရွိရင္ ေျပာျပေပးပါ။
iPhoneေလး သံုးခ်င္ပါတယ္။ iPhone ၀ယ္သံုးဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ 
ညီမသံုးေနတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေလးက။
ညီမက MacBook သုံးျဖစ္ပါတယ္။ Laptop ေတြထဲမွာ Windowထက္ Macက ညီမအတြက္ ပိုအဆင္ေျပတယ္။ 

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ Windowက တစ္ခါတေလက်ရင္ ဖြင့္ရတာၾကာတယ္ေလ။ Macက ျမန္တယ္။
ညီမ အင္တာနက္သံုးျဖစ္ရင္ ဘယ္လိုဆိုဒ္ေတြ ၾကည့္ျဖစ္ပါသလဲ။
Youtube ၾကည့္ျဖစ္တယ္။ Facebook နဲ႔ seventeen.comတို႔ ၀င္ၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။ seventeenက 

ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြအေၾကာင္း တင္ထားတာမ်ားတယ္ေလ။ ေနာက္ၿပီး ဖတ္လို႔ေကာင္းလို႔ ၀င္ၾကည့္ျဖစ္တာပါ။
ဘယ္လို ဂိမ္းမ်ဳိးေတြ အမ်ားဆံုးကစားျဖစ္လဲ။
Ninjaလည္း ကစားျဖစ္တယ္။ Fruit Ninjaလည္း ႀကိဳက္တယ္။ Angry Birdလည္း ႀကိဳက္တယ္။
အခ်စ္ဆံုးသူကို လက္ေဆာင္ေပးခ်င္တဲ့ IT ပစၥည္းေလးက။
ေပးခ်င္တာကေတာ့ New iPad 4G ပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ Latest နည္းပညာပစၥည္းေလး ျဖစ္လို႔ပါ။
နည္းပညာအသစ္နဲ႔ ပစၥည္းအသစ္ေလးေတြ ထြက္ရွိလာၿပီဆိုေရာ ညီမအေနနဲ႔ ၀ယ္ယူေလ့ရွိလား။
IT ပစၥည္းအသစ္ေလးေတြ ထြက္လာၿပီဆ္ိုရင္ေတာ့ ညီမ စိတ္၀င္စားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ညီမက ကိုယ္ကိုင္ေနတဲ့ 

ဖုန္းေတာင္ ပ်က္မွ အသစ္လဲ ကုိင္တာဆုိေတာ့ IT ပစၥည္းအသစ္ဆိုရင္ေတာ့ စိတ္၀င္စားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရူးရူးမူးမူးေတာ့ 
မျဖစ္ပါဘူး။ 

IT ပစၥည္းေတြကို ဘယ္မွာအမ်ားဆံုး ၀ယ္ျဖစ္ပါသလဲ။ 
ညီမ IT ပစၥည္းေတြ၀ယ္မယ္ဆိုရင္ Localမွာပဲ ၀ယ္ျဖစ္တာမ်ားတယ္။ ညီမအခု၀ယ္ထားတဲ့ ဖုန္းက ရန္ကုန္က 

Bestone ဖုန္းဆိုင္မွာ ၀ယ္ျဖစ္တာပါ။ 
ညီမ ေနာက္ထပ္ေရွ့ဆက္လုပ္မယ့္ အႏုပညာခရီးအေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါ။
ညီမက ပရိတ္သတ္အားေပးသေလာက္ အၿမဲႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အခုက သရုပ္ေဆာင္ပိုင္းကုိ လုပ္ေနတာဆိုေတာ့ 

အဆိုေတာ္ပိုင္းမွာဆုိရင္လည္း အခြင့္အေရးေတြ ေပးလာရင္လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ညီမက သီခ်င္းဆိုတာလည္း ၀ါသနာပါတယ္ေလ။ 
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ စကားလက္ေဆာင္ေလး ေျပာေပးပါ ညီမ။
ပရိတ္သတ္ႀကီး အားလံုးက်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာပါေစလို႔ ညီမဆုေတာင္းေပးပါတယ္။
အခုလိုေျဖၾကားေပးတဲ့ ညီမေလး ေမဂေရ့စ္ကို အမတ႔ို ICT ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားက ေက်းဇူးအထူးတင္႐ွိပါတယ္။

WEBWORK
Facebook၏ စိတ္ပ်က္စရာ Feature မ်ား  
aetdrf

အခုခ်ိန္မွာ Facebook ရဲ႕ ေက်ာ္ၾကားေအာင္ျမင္မႈကုိ ဘယ္သူမွ ျငင္းပယ္လို႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူၾကီး မိဘေတြပဲျဖစ္ေစ၊ 
မသံုးရေသးတဲ့သူေတြပဲျဖစ္ေစ Facebook သံုးတာ မေကာင္းဘူး၊ Facebookက အခ်ိန္ေတြကို ကုန္ေစတယ္ဆုိတဲ့ 
အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးကို ေျပာဆုိမႈနည္းပါးလာျပီလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ Facebookကလည္း လက္ရွိအခ်ိန္မွာ 
အသံုးျပဳသူဦးေရ ၁ ဘီလီကို ေရာက္ရွိဖုိ႔ နီးကပ္လာျပီျဖစ္ျပီး အင္တာနက္ ကမၻာၾကီးကို Like buttonေတြ၊ Share 
buttonေတြနဲ႔ အထိအေတြ႕သစ္ကုိ ရရွိေစခဲ့တာလည္း Facebookပါပဲ။ ဒါဆိုရင္ Facebook က အေကာင္းေတြၾကီးပဲလို႔ 

သင္ထင္ေကာင္းထင္ေနမိပါမယ္။ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေလာကမွာ မည္သည့္အရာမွ ေျခာက္ျပစ္ကင္း 
သဲလဲစင္ မရွိဘူးလို႔ ဆိုတဲ့အတုိင္း Facebookမွာလည္း စိတ္ပ်က္ဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ Feature 
ေတြရွိပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ Facebookရဲ႕ ဘယ္ Featureေတြကမ်ား စိတ္ပ်က္ဖုိ႔ ေကာင္းလဲ 
ဆုိတာ ေရတြက္ၾကည့္ရေအာင္။

Game Updates

ျပႆနာ။ ။ မိမိသူငယ္ခ်င္းထဲမွ တစ္ေယာက္ေယာက္သာ ဂိမ္းကစား
ေနပါက ရသမွ် Scoreတုိင္း Facebookေပၚတက္တက္လာတာက ေတာ္ေတာ္ 
စိတ္ပ်က္စရာပါ။ မိမိအေနနဲ႔ ထုိဂိမ္းကိုလည္း မကစားပါလ်က္နဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳး 
မ်က္စိေနာက္စရာ အျဖစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းကုိ အျပစ္မတင္သင့္ပါဘူး။

ေျဖရွင္းျခင္း။ ။ ဒီလုိမ်ိဳးကိစၥကုိ ေျဖရွင္းခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ Privacy 
Settingထဲမွ Block People and Appsေဘးရွိ Manage Blockingဆိုတဲ့ 
Linkကို ႏွိပ္ပါ။ Block appsေနရာကို ေရာက္သြားျပီဆုိလွ်င္ေတာ့ မိမိကုိ 
စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနေစတဲ့ Applicationရဲ႕ နာမည္ကုိ ႐ိုက္ႏွိပ္ကာ ရွာေဖြျပီး 
Block လုပ္လိုက္႐ံုပါပဲ။ သင့္အေနနဲ႔ Facebookေပၚက ဂိမ္းေတြ ဘယ္ေလာက္ 
Block ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ကြ်န္ေတာ္ လုပ္တာအခုဆုိရင္ေတာ့ အခု ၃၀ 
ေက်ာ္ေနပါျပီ။

App Block

ျပႆနာ။ ။ Facebook ကေနတဆင့္ အျခား သတင္းဆိုဒ္ေတြဆီက 
သတင္းေတြ၊ Post ေတြကို ဖတ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ App ကို sign in 
ဝင္ေရာက္ျပီးမွ အသုံးျပဳရတာကုိ ၾကံဳဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိမ်ိဳးဖတ္႐ႈတာကလည္း 
နားရြက္ကို ပတ္ကိုင္ေနသလုိပါပဲ။ ဘာမွေတာ့ မထူးပါဘူး။

ေျဖရွင္းျခင္း။ ။ အထက္ကေျပာခဲ့သလုိပါပဲ။ Facebook က နားရြက္ကုိ 
ပတ္ကုိင္တာပါ။ အဆိုပါ သတင္းဆိုဒ္ေတြဆီက သတင္းေတြသိခ်င္ပါတယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
၄င္းတို႔ရဲ႕ မူရင္းလင့္ကုိသာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။

Game Invites

ျပႆနာ။ ။ Notificationေလးတစ္ခုေပၚလာလုိ႔  ဝမ္းသာအားရၾကည့္ 
လုိက္ျပီးမွ Game Invite ၾကီးျဖစ္ေနလုိ႔ စိတ္ညစ္သြားတာမ်ိဳးကို လူတုိင္း 

ၾကံဳဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါကလည္း Invite လုပ္တဲ့သူေတြကုိ အျပစ္မဆိုသာပါဘူး။ 
Game ေတြကုိယ္တုိင္ကိုက ဒီလိုမ်ိဳးဖန္တီးထားလုိ႔ပါ။ အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ 
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိ စိတ္ညစ္ေနေစခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း Game Invite 
ေတြက အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္တယ္လုိ႔ အၾကံေပးပါရေစ။

ေျဖရွင္းျခင္း။ ။ လြယ္ပါတယ္။ အစဦးဆံုး ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းကို 
အသံုးျပဳႏုိင္သလို သင္ကိုတုိင္လည္း Facebook ျပင္ပ ဂိမ္းေတြကို ကစားဖုိ႔က 
အဓိကက်ပါတယ္။

ညစ္ညမ္း Video မ်ား Auto ေပၚေနျခင္း
ျပႆနာ။ ။ အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ social cam (သို႔) viddy 

ကဲ့သို႔ေသာ ဗီဒီယို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ သမာ႐ိုးက် ဗီဒီယိုတစ္ခုကို Facebook 
အေကာင့္သံုျပီးၾကည့္မိ လိုက္ျပီဆုိရင္ေတာ့ အရွက္ကြဲဖု႔ိကို ျပင္ထားႏိုင္ပါတယ္။ 
အေၾကာင္းကေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ သမာ႐ိုးက် မဟုတ္ေသာ 
ဗီဒီယုိတစ္ခုကုိ ၾကည့္ခဲ့မိပါကလည္း Facebook မွ သင္ ၾကည့္ခဲ့ေသာ ဗီဒီယုိကို 
တစ္ကမၻာလံုးသိေအာင္ Share လုပ္ေပးႏုိင္လုိ႔ပါပဲ။

ေျဖရွင္းျခင္း။ ။ သင့္အေနနဲ႔ ထိုကဲ့သို႔ သမာ႐ိုးက် ဗီဒီယိုေတြၾကည့္မယ္ 
ဆုိရင္လည္း ဒီလိုမ်ိဳး Facebook အေကာင့္ေတြ၊ Facebook apps ေတြမွ တဆင့္ 
မၾကည့္႐ႈမိဖုိ႔ ပဲညႊန္းဆုိရမွာပါ။

သူငယ္ခ်င္း၏ သူငယ္ခ်င္း Update
ျပႆနာ။ ။ တစ္ခါတရံ မိမိ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ မိမိ 

မသိတဲ့သူေတြရဲ႕ Update ေတြကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါလိမ့္မယ္။ ထုိသူေတြက 
အျခားေတာ့မဟုတ္ပါဘူး သင့္သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြပါပဲ။ ဒါေပမယ့္လည္း 
ခက္တာက သူတုိ႔ကို သင္မသိတာပါပဲ။

ေျဖရွင္းျခင္း။ ။ သင့္အေနနဲ႔ အျခားသူေတြ Share ျပဳလုပ္တာကို 
မတားဆီးႏုိင္ေပမယ့္ သင့္ရဲ႕ Update ေတြအျခားသူေတြရဲ႕ Timeline ေတြမွာ 
မေပၚေနေအာင္ေတာ့ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ ျပဳလုပ္ပံုကေတာ့ Privacy Setting 
ထဲမွ Timeline and Tagging ေဘးရွိ Edit Setting ကိုေရြးလိုက္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ 
ေပၚလာေသာ Window ထဲတြင္ သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြကို ျပခ်င္ေသာ update 
မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးႏုိင္ပါျပီ။

Facebook ၏ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ
ျပႆနာ။ ။  ယခုေနာက္ပိုင္း ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 

Facebook Log in ကုိ ျမင္ေတြ႕ေနရပါလိမ့္မယ္။ ေမးစရာရွိတာက ကမၻာေပၚမွာ 
Facebook တစ္ခုပဲ log in လုပ္စရာရိွလားဆုိတာပါပဲ။ အျခား social 
ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေတြျဖစ္တဲ့ Twitter၊ Google +၊ LinkedIn တုိ႔နဲ႔ေကာ Log in 
ဝင္လုိ႔မရဘူးလားဆိုတာပါပဲ။

ေျဖရွင္းျခင္း။ ။ သင့္အေနနဲ႔ ထုိကဲ့သုိ႔မွ Facebook Log in ျဖင့္ 
မဝင္ေရာက္ခ်င္ဘူးဆုိလွ်င္ေတာ့ ထုိ website အတြင္း အေကာင့္တစ္ခု 
သပ္သပ္ထပ္ဖြင့္ျခင္းမွ လြဲျပီး ေရြးခ်ယ္စရာမရွိေတာ့ပါဘူး။

Facebook Messages
ျပႆနာ။ ။ Facebook ကေန Messages ကို email ပံုစံ 

ျပဳလုပ္ထားေပမယ့္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ အဆင္မေျပေသးတာကုိ ေတြ႕ရမွာပါ။ 
တစ္ခါတရံ Message မ်ားက ေပ်ာက္ေနတတ္ျပီး အခ်ိဳ႕ Messages မ်ားကလည္း 
Spam အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရတာမ်ိဳးက ရွိပါေသးတယ္။ ဒီအတြက္ မိမိကုိ 
အေရးတၾကီးပို႔ထားတဲ့ Message ေတြက ကြင္းဆက္ျပတ္လုိ႔ေနပါလိမ့္မယ္။

ေျဖရွင္းျခင္း။ ။ ဒီလုိမ်ိဳး ကြင္းဆက္ျပတ္ေနတဲ့ Message ေတြ (သို႔) 
Spam အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံလိုက္ရတဲ့ Message ေတြကို ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
Facebook ၏ ဘယ္ဘက္တြင္ရွိေသာ Messages ေအာက္ရွိ Other ကုိ ႏွိပ္ကာ 
ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ အဆိုပါ Messages ဆိုတာက News Feed ေအာက္ကဟာကုိ 
ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

Facebook ပိုက္ဆံ
ျပႆနာ။ ။ Facebook မွ ယခုေနာက္ပိုင္း Post ေတြကုိ Promote 

လုပ္ခ်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဂိမ္းအတြင္း Point မ်ား ဝယ္ယူျခင္း (သို႔) အျခားအရာမ်ား 
ဝယ္ယူျခင္းတုိ႔တြင္ တစ္ကယ့္ ပိုက္ဆံအစစ္ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ စတင္လာျပီျဖစ္ပါတယ္။ 
ယခင္အခ်ိန္ကေတာ့ Facebook မွ Facebook Credits အသံုးျပဳတ့ဲပံုစံကို 
အစားထုိးလုိက္ျခင္းပါပဲ။

ေျဖရွင္းျခင္း။ ။ စိတ္မပူပါနဲ႔ ဒါေတြကို Facebook မွ စမ္းသပ္ၾကည့္႐ံုအဆင့္ 
ပဲရွိပါေသးတယ္။ သင္ကိုယ္တုိင္မပါဝင္ဘူးဆိုလွ်င္ ဘာမွမျဖစ္ေတာ့ဘူးေပ့ါ။

For more information:
www.realestate-myanmar.com

Land Owners/Apartment Owners, Please call:

01-501-437 
stuart@realestate-myanmar.com
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စက္တင္ဘာလထဲမွာ ထြက္မဲ့ ဂိမ္းေတြထဲက Action/Rpg ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားၿဖစ္တဲ႔ Borderlands 2ကို 2k Gamesက 
ထုတ္ေတာ့မွာဆိုေတာ႔ ဘယ္လုိ ပုံစံမ်ိဳးၿဖစ္မလဲ ဆိုတာ preview အေနနဲ႔ ေလ႔လာၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။ 2ဆိုမွေတာ့ 
1ထြက္ထားၿပီးၿပီေပါ႔ဗ်ာ။ 1နဲ႔ 2က ႏွစ္အနည္းငယ္ ကြာတယ္ဗ်။ အခု Borderlands 2ကေတာ႔ ထြက္ခဲ့ၿပီးသား 
ပုံစံမ်ိဳးဆိုေပမဲ့ ေၿပာင္းလဲမႈေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ အရင္ series ေတြတုန္းက ဘယ္လို ပုံစံေတြဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ထြက္မဲ့ 
seriesေတြမွာ မတူေအာင္ ပုံစံေျပာင္းလဲေပးထားတာက series အလိုက္ထြက္တဲ့ ဂိမ္းေတြရဲ႕ ထုံးစံပါဘဲ။ အရင္ပုံစံေတြနဲ႔ 
မတူမွလဲ ေဆာ့ရတာ ပုိမုိက္မွာေပါ႔။ 2k Games က Borderlands ကုိ အခုမွ 2အေနနဲ႔ ထုတ္တာဆုိေတာ့ 1 ရဲ႕ 
လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ထားတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဂိမ္းတစ္ခုလံုးက 2D ပုံစံၿဖစ္ေနတာေၾကာင့္ graphic 
မလန္းတာကလြဲရင္ ေၿပာစရာမရွိေလာက္တ့ဲ ဂိမ္းတခုပါ။ ဒီဂိမ္းရဲ႕ developerေတြျဖစ္ၾကတဲ့ (Gearbox software) 
developer ၾကီးေတြကလည္း ဇာတ္ေကာင္ေတြ ဂိမ္းရဲ႕ အသြင္အျပင္ေတြကို ျပဳျပင္မြမ္းမံ ေပးထားၾကတယ္ဆုိေတာ႔ 
Borderlandsက ပုိလန္းသြားတာေပါ႔။ Borderlands ရဲ႕ Release Date က September 18, 2012 ရက္ေန႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ၿဂိဳလ္ကမၻာတစ္ခုမွာ ၿဂိဳလ္သားေတြနဲ႔ စက္ရုပ္ေတြကုိ ႏွိမ္ႏွင္းရတဲ့ ဇာတ္လမ္းမ်ိဳး ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿဂိဳလ္သားေတြ 
စက္ရုပ္ေတြကုိ ႏွိမ္ႏွင္းေနတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ ၄ ေယာက္ထဲမွာ ပါ၀င္ ေဆာ့ကစားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ နယ္ေျမေတြ 
လုရင္းနဲ႔ စစ္ေတြၿဖစ္ၾကတဲ့ ဂိမ္းပုံစံမ်ိဳးေပါ႔။ Salvador, Maya, Axtonနဲ႔ Zeroဆုိတဲ့ fighter ႀကီး ေလးေယာက္က 
အ႔ဲဒီၿဂိဳလ္ေပၚမွာ ရွိေနတဲ့ ၿဂိဳလ္သားေတြနဲ႔ စက္ရုပ္ေတြကုိ နွိမ္နင္းဖုိ႔အတြက္ လႊတ္ထားတဲ့ အထူး commandoေတြေပါ႔။  

သူတို႔ေတြက တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးစီ စြမ္းၾကတဲ့အတြက္ လက္နက္ေတြကုိလဲ သူတုိ႔နဲ႔ လုိက္ဖက္တဲ့ လက္နက္ေတြ 
ဆင္ေပးထားပါတယ္။ Salvadorက အေကာင္ၾကီးၾကီး ခပ္ေတာင့္ေတာင့္ လူၾကမ္းပုံစံႀကီးပါ။ သူရဲ႕ လက္နက္က 
စက္ေသနတ္ပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕အခန္းေတြမွာဆုိ ေသနတ္ ၂လက္ကုိ တၿပိဳင္တည္း ကုိင္ၿပီး ဖုိက္ပါေသးတယ္။ Mayaက 
မိန္းကေလးဆုိေတာ့ သူရဲ႕ လက္နက္က ရန္သူကုိ ညိႈဳ႕ ၿပီးတုိက္ခုိက္တာပါ။ ရန္သူေတြကုိ ခ်ဳပ္ၿပီး တစ္ၿခား 
commandoေတြကုိ supportလုပ္ေပးထားတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးေပါ႔။ ဒါေပမဲ့ Mayaက ေသနတ္ကုိင္ၿပီး တုိက္ခုိက္ႏုိင္ပါေသး 
တယ္။ Axtonကေတာ့ ေသနတ္နဲ႔ဘဲ တစ္ခ်ိန္လုံး ပစ္ေနတဲ့ စစ္သားပုံစံမ်ိဳးေပါ႔။ Zeroကေတာ့ ဓားသမားပုံစံ 
မ်က္ႏွာဖုံးနဲ႔ပါ။ အဲ႔ဒီမွာ ပါ၀င္ကစားရမွာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ သုံးေယာက္က သင္နဲ႔အတူ ကစားေနစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး 
လုိက္ပါ တိုက္ခုိက္ေနမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ရန္သူေတြက ၿဂဳိလ္သားေတြ စက္ရုပ္ေတြအၿပင္ ငွက္ပုံစံ ပ်ံသန္းႏုိင္တဲ့               
အေကာင္ေတြကုိလည္း တုိက္ခုိက္ရဦးမွာဆုိေတာ့ အနည္းငယ္ေတာ့ ခက္ပါတယ္။ 

တစ္ခန္းနဲ႔ တစ္ခန္းကေတာ့ ေဆာ့ရင္း ပုိပုိၾကမ္းလာမွာပါ။ ၿဂိဳလ္သတၱ၀ါေတြကုိ အမုန္းစြဲရမဲ႔ Borderlands 2မွာ 
ဇာတ္ေကာင္ေတြက ပုိမုိျမန္ဆန္ၿပီး အႏၱရာယ္ေတြ ပုိမ်ားလာတာကိုပါ ေတြ႔ရမွာပါ။ ေသနတ္ပစ္တာေတြ က်ည္ကုန္ရင္ 
က်ည္ျပန္ၿဖည့္တာေတြကအစ လွ်င္ၿမန္ေအာင္ လုပ္ေပးထားေတာ့ ရန္သူေတြကုိ ႀကိဳက္သလုိ ႏွိမ္နင္းသြာႏုိင္မွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ Xbox 360, PlayStation 3, PCတို႔မွာပါ ကစားလို႔ရေအာင္ platformေတြအစုံ ထုတ္ထားတယ္ဆိုေတာ႔         

platformအစုံက gamerေတြအတြက္ ပုိမုိက္တာေပါ႔။ ဒါေၾကာင့္ ၿဂိဳလ္သားေတြနဲ႔ အမုန္းစြဲ ဗုံးႀကဲခ်င္ၾကတဲ့ gamer 

ေတြအတြက္ကေတာ့ စက္တင္ဘာလထဲမွာထြက္မဲ့ Borderlands 2ကုိ ေစာင့္ေနရုံပါဘဲ။ 

ဂိမ္းကစားပါတယ္ဆုိမွေတာ့ ေသြးထြက္သံယို ရုတ္ရင္းဆန္ခတ္မႈေတြ မေတြ႕ပဲေနပါ့မလားလုိ႔ အတြန္႔တက္စရာေတာ့ရွိပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ဂိမ္းေတြက ေတာ္ေတာ္ၾကီးကို ေသြးထြက္သံယုိမႈေတြ ရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ 
ဆိုလိုတာကေတာ့ GTAထဲမွာ အေၾကာင္းအရင္း မရွိလိုက္သတ္ျဖတ္ကာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားျခင္းပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္း Versus ဂိမ္းေတြကလည္း အလြန္အကြ်ံေသြးထြက္သံယုိ ျဖစ္တာမ်ိဳးကိုပဲ ဦးစားေပးျပလာတာကို 
ေတြ႕ရပါတယ္။ အခုေဖာ္ျပေပးသြားမွာေတြကေတာ့ သမိုင္းတေလ်ာက္ ေသြးထြက္သံယိုအျဖစ္ခဲ့ဆံုးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုဦးတည္ခဲ့ေသာ ဂိမ္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ဂိမ္းေတြက ၁ခန္း၊ ၂ ခန္းေလာက္ပဲထည့္ထားေပမယ့္ အဲဒီအခန္းေတြကပဲ 
ကစားသူေတြကို စြဲေဆာင္သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔လည္း အလဟာသ လူေတြ လုိက္ပစ္ေနရတာကုိ သေဘာက်မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

Infinity Ward ရဲ႕ COD: Modern Warfare 2 ဟာအၾကမ္းဖက္မႈေတြကို 
အထူးလႈံ႕ေဆာ္ခဲ့တဲ့ ဂိမ္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဂိမ္းအတြင္း 
ပါဝင္တဲ့ No Russiaဆုိတဲ့အခန္းကို ကစားသူေတြမွတ္မိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
စပိုင္တစ္ေယာက္ေနရာမွာ ဝင္ေရာက္ကစားရျပီး ေလယာဥ္ကြင္းထဲဝင္ေရာက္ကာ 
ရွိသမွ်လူေတြအကုန္လံုးကို 5 1 နဲ႔ မေသမခ်င္း ပစ္သတ္ႏိုင္တဲ့အခန္းေပါ့။ 
ဒီအတြက္လည္း သတင္း မီဒီယာေတြရဲ႕ ေဝဖန္မႈျဖစ္တဲ့ ဂိမ္းဟာ ကေလးသူငယ္ေတြကုိ 
အၾကမ္းဖက္မႈေတြၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေစရန္ နည္းလမ္းျပသေနသည္ ဆုိတာကုိေတာ့ 
ကုမၸဏီမွ အေတာ္ေလးကို ေျဖရွင္းခဲ့ရပါတယ္။

Shooting ဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Postalဟာ အျခား ဂိမ္းေတြလုိပဲ ဇာတ္ေကာင္ 
အသက္ရွင္ေနေစရန္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ရတဲ့ ဂိမ္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္လည္း ဂိမ္းအတြင္း 
အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ဖုိ႔ အျခား ရန္သူ အေျမာက္အျမားကို 
သတ္ျဖတ္ဖုိ႔အတြက္ ေသနတ္ႀကီးေတြ၊ မိုင္းေတြ၊ ဗုန္းေတြ အစရွိသျဖင့္ 
လက္နက္အကုန္လံုးကို အသံုးျပဳရပါတယ္။ ပိုဆိုးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ 
သင္တုိက္ခိုက္ေနစဥ္ အျပစ္မရွိသူမ်ားကုိလည္း ပစ္ခတ္လုိ႔ရေနတာပါပဲ။ 
ေျပာရရင္ေတာ့ အလြတ္ၾကီးလိုက္သတ္ေနတဲ့ ပံုစံေပ့ါ။ အဲဒီအတြက္လည္း 
Postalကို ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မကစားဖုိ႔ တားျမစ္ထားရပါတယ္။

Platinum Gamesမွ ေရးသားျပီး SEGAမွ ထုတ္လုပ္တဲ့ MadWorldဟာ 
နာမည္နဲ႔လိုက္ေအာင္ကုိပင္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဂိမ္းအတြင္း ဇာတ္လိုက္ဟာ 
လက္ျပတ္ေနတဲ့အတြက္ လႊစက္တစ္ခုကုိ တပ္ဆင္ထားရျပီး ဂိမ္းရဲ႕  graphicက 
Sin Cityထဲကလုိ အျဖဴ၊ အမည္းႏွင့္ အနီတို႔ႏွင့္သာ ေရးခ်ယ္ထားပါတယ္။ 
အဲဒီအတြက္ ရန္သူေတြကို တုိက္ခိုက္တဲ့ေနရာမွာ ေသြးမ်ားပန္းထြက္မႈက 
အလြန္ ၾကြတက္ေနၿပီး ထင္ထင္ရွားရွားၾကီးကို ျဖစ္လို႔ေနပါေသးတယ္။ 
ရလာတဲ့ ရလာဒ္ကေတာ့ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံအတြင္း MadWorldကို Ban လုိက္ျခင္းပဲ 
ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

Raven Software မွ ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ Soldier of Fortune ဟာ 
အၾကမ္းဖက္ဂိမ္းမ်ားၾကား အထူးလႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ First-
person shooter ျဖစ္တဲ့ Soldier of Fortune ကုိ ကုမၸဏီကေန ကုိယ္ပိုင္ Game 
Engine ျဖစ္တဲ့ GHOUL ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ရရွိခဲ့တာကေတာ့ ဂိမ္းအတြင္း 
အသားစုိင္မ်ား အျပတ္ျပတ္ျဖစ္တာကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ၿပီး အလြန္ရက္စက္တဲ့    
Actionမ်ားကိုလည္း ကစားသြားႏိုင္ေစပါတယ္။ သို႔အတြက္လည္း Soldier 
of Fortune ဟာ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံအတြင္း ပိတ္ပင္တားဆီးခံခဲ့ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Mortal Kombatကေတာ့ အလြန္ၾကမ္းတမ္းျပီး ရက္စက္တဲ့ Versus 
ဂိမ္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း 
NetherRealm မွ Mortal Kombat ကုိ ျပန္လည္ အသက္သြင္းလုိက္တဲ့အခ်ိန္ 
ထုတ္လုပ္သူေတြအျပင္ ကစားသူေတြပါ လက္ဖ်ားခါရေလာက္ေအာင္ကို 
ရက္စက္ျပခဲ့ပါတယ္။ MK 2011 အတြင္း အသစ္ပါဝင္လာတဲ့ Feature ျဖစ္တဲ့ 
X-Ray ဟာ လူခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ စြဲျဖဲ၊ ရိုက္ခ်ိဳးကာ မ်ိဳးစံုျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ 
Power တစ္ခု (သို႔) Finishing တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Featureက ရက္စက္ေပမယ့္ 
ကစားလုိ႔ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ဂိမ္းေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ Rockstar 
Games မွ ထပ္မံထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ Manhunt က ေသြးထြက္သံယုိအျဖစ္ဆံုးနဲ႔ 
အရက္စက္ဆုံး ဂိမ္းတစ္ခုအျဖစ္ သရဖူေဆာင္းသြားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္း 
ကေတာ့ ေသဒဏ္က်ခံထားရသူ ဇာတ္လုိက္ဟာ ၄င္းရဲ႕ လြတ္ေျမာက္မႈ အတြက္ 
အျခားသူေတြကို လိုက္လံရွာေဖြသတ္ျဖတ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကစားသူက 
ေနာက္ဆုံးပလစတစ္အိတ္ကုိပင္ အသုံးျပဳျပီး သတ္ႏုိင္ကာ အလြန္ရက္ရက္စက္စက္ 
သတ္ႏုိင္ပါကလည္း pointေတြ ပိုပို ရလာေလျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ 
Manhuntကို အရက္စက္ဆံုး ဂိမ္းထဲက တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ရပါတယ္။

ေလာကအတြင္း သင္သိသမွ် နတ္ဘုရားမ်ားအားလုံးကုိ ရက္ရက္စက္စက္ 
အညိွးတၾကီးလိုက္လံသတ္ျဖတ္ေနတဲ့ Kratosကို သင္တို႔ သိၾကမွာပါ။ 
ဒါေပမယ့္လည္း အဆုိးရြားဆံုး ရက္စက္ခဲ့တဲ့ စီးရီးကေတာ့ တတိယေျမာက္ 
God of War ျဖစ္ပါတယ္။ ဂိမ္းအတြင္း Zeus အပါအဝင္ နာမည္ေက်ာ္ 
နတ္ဘုရားမ်ားအား ပက္ပက္စက္စက္ကို သတ္ပစ္ခဲ့ရံုသာမက ကိုယ္ကိုတုိင္ပါ 
သတ္ေသလုိက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း Kratosဟာ ဂိမ္းကစားသူမ်ားရဲ႕ 
အသည္းစြဲ ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ခဲ့ျပီး နာမည္ကုိပင္ God-Killerဟု ေနာက္ေျပာင္ 
ေခၚဆုိၾကတဲ့အထိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂိမ္းေလာကၾကီးတစ္ခုလုံးကုိ အရူးအမူးျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ဒီဂိမ္းကုိေတာ့ လူတိုင္း 
ရင္ထဲေမ့ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျမပံုထဲ မိမိစိတ္ႏွစ္သက္ရာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး 
ရွိသမွ်အရာအားလံုးကို ပစ္ခတ္၊ သတ္ျဖတ္၊ ဖ်က္စီး ႏုိင္ခဲ့တာကလည္း             
GTA lll ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းဌာနအမ်ားစုကေတာ့ ဒီဂိမ္းကုိ ကစားတဲ့သူတိုင္းဟာ 
ကားခိုးဖုိ႔အတြက္လည္း ဝန္မေလးေတာ့သလုိ၊ ရဲဝန္ထမ္းေတြကို ျပန္လည္ 
သတ္ျဖတ္ဖုိ႔ကုိလည္း မေၾကာက္ရြံ႕ေတာ့ေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။ ့ ဒါေပမယ့္ 
ေနာက္ပိုင္း ကစားသူေတြကို ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြထားေပးခဲ့ျပီး စီးရီးတြဲမ်ား 
ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

Namcoရဲ႕ သရဲဂိမ္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Splatterhouseအတြင္း 
ဇာတ္လမ္းကေတာ့ ဇာတ္လိုက္ဟာ ၄င္းရဲ႕ ေကာင္မေလးကို သရဲမ်ား 
လက္ထဲမွ ကယ္တင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဂိမ္းအတြင္း ေသြးမ်ားပန္းထြက္မႈဟာ 
ေရပံုးႏွင့္ပင္ ခတ္ထားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ကုိမ်ားျပားျပီး ဆုိးရြားတဲ့အခ်က္ကေတာ့ 
ဇာတ္လိုက္အေနျဖင့္ ရန္သူမ်ားရဲ႕ ကုိယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျဖဳတ္ကာ 
လက္နက္အျဖစ္အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္းပါပဲ။ ဒါေတြက ေရးသားျပရံုပဲရွိပါေသးတယ္။ 
သင့္အေနနဲ႔ Splatterhouseကို တကယ္တမ္း ကစားလုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ 
ေသြးအိုင္မ်ားထဲမွ ရုန္းမထြက္ႏုိင္မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2010) Postal (1997)

Grand Theft Auto lll (2001)

Splatterhouse (2010) Soldier of Fortune (2000) God of War lll (2010)

MadWorld (2009) Manhunt (2003)

Mortal Kombat (2011)

သက္တမ္းတေလွ်ာက္ 
ေသြးထြက္သံယုိအျဖစ္ဆုံး ဂိမ္းမ်ား
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ဟန္းဆက္ Brand မ်ဳိးစံုမွ မည္သည့္ Brand ၀ယ္ယူလွ်င္ ေကာင္းမလဲလုိ္႔ စဥ္းစားေနသူမ်ားအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ 
အေကာင္းဆံုး ဟန္းဆက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္။ သံုးစြဲႏုိင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းေပၚမူတည္၍ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္လည္း 
စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ www.myanmarjobsearch.comမွ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ 
ေခၚစာမ်ား ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေခၚယူလိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ www.myanmarjobsearch.comတြင္ မိမိတို႔၏ 
လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ classified@myanmarict.comသုိ႔ email 
ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါဝင္ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ www.myanmarjobsearch.com တြင္ Employee အေနျဖင့္ Register လုုပ္ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ 
ရ႐ွိႏိုုင္သည္။ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ားအေနျဖင့္ JobSeeker အေနျဖင့္ Register လုုပ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Position မ်ားကုုိ ဝင္ေရာက္ျဖည့္စြက္ႏိုုင္သည္။

FREE 
CLASSIFIED

သင္ေရာင္း/ဝယ္လိုုေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုု 
ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါဝင္ေဖာ္ျပႏုိင္ရန ္
classified@myanmarict.comသုိ႔ email 
ေပးပို႔လိုုက္ပါ။အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား (Job Seeker) အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ေခၚစာမ်ား (Vacant Position)

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition iPhone 3GS

Description 32G

Quantity 4

Price K250,000 

Phone (Seller) 01-388-411

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition MSI Dual Core/Card Reader/
Used

Description 3GB , HDD -120 WiFi

Quantity 1

Price K200,000 Each

Phone (Seller) 09-430-24765

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition Carlvol PO1Handset

Description GSM Handset

Quantity 1

Price K20,000 

Phone (Seller) 09-492-84287

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Samsung Touch  
Description China Phone
Quantity 1

Price K30,000 

Phone (Seller) 09-4200-04553

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition External Hard Disk 
Description 500 GB
Quantity 1

Price K25,000 

Phone (Seller) 09-4200-04553

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Samsung Galaxy Y
Description Used
Quantity 1

Price K30,000 

Phone (Seller) 01-394-228

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Samsung Galaxy SII
Description Used
Quantity 1

Price K20,000 

Phone (Seller) 01-553-918

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition iPhone 4s 
Description 16GB
Quantity 1

Price K200,000 

Phone (Seller) 09-4928,4287

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Nikon D50

Description 18 MP
Quantity 1
Price K250,000 

Phone (Seller) 09-431-42881

Accounting 

NAME Kyaw Zay Ya  

SEEKING Accountant

AGE 37
Contact -

ICT/Electronics  

NAME Pyae Phyo Kyaw

SEEKING Software Engineer

AGE 23
Contact -

Sales and Marketing 

NAME Aung Thu  
SEEKING Sales and Marketing
AGE 26
Contact -

Accounting  
NAME Chan Mya Oo

SEEKING office

AGE 24
Contact -

Accounting 

NAME Zin May Htike  
SEEKING accountant
AGE 27
Contact -

Construction, Building and 
Architecture 
NAME Wunna
SEEKING Site Engineer
AGE 29
Contact -

Other
NAME Phyo Maung Maung 
SEEKING Graphic Designer
AGE 22
Contact -

ICT/Electronics

NAME Ma Pyae Phyo            
Myaing

SEEKING Network Engineer
AGE 32
Contact -

ICT/Electronics 

NAME Ah Yint Yaung 

SEEKING IT Departement

AGE 24
Contact -

Engineering 

NAME Sai Hseng Naw Fah

SEEKING
Mechanical 
and Electronic                              
Engineering

AGE 24
Contact -

Accounting 

NAME Nyan Linn Aung 
SEEKING Engineering
AGE 25
Contact -

ICT/Electronics 

NAME Pyae Sone
SEEKING Network Engineer
AGE 21
Contact -

Administration/Support/
Customer Care
NAME Pyae Phyo Nyunt Oo 
SEEKING Administration
AGE 29
Contact -

ICT/Electronics 

NAME Yu Wai Phyoe
SEEKING Network Engineer
AGE 27
Contact -

Medical 

NAME Nilar Oo  
SEEKING Physiotherapist
AGE 21
Contact -

ICT/Electronics 

NAME WinThiri Khaing
SEEKING Analyst & IT Job
AGE 20
Contact -

Accounting 

NAME Angella 
SEEKING engineer
AGE 22
Contact -

Web Site Development 

NAME Thet Ko Ko Latt
SEEKING web designer
AGE 30
Contact -

Logistics, Transport and 
Supply 
NAME Naing Lynn  
SEEKING Logistics Assistant
AGE 27
Contact -

Engineering 

NAME Nyein Win Tun

SEEKING Warehouse  
Mananger

AGE 21

Design 

NAME Chit Chit Po  
SEEKING Computer
AGE 20
Contact -

Engineering 

NAME Kaung Myat
SEEKING Draftsman
AGE 30
Contact -

Engineering 

NAME La Pyae Wun  
SEEKING Engineering Jobs 
AGE 26
Contact -

ICT/Electronics 

NAME Kyaw Min Tun
SEEKING LOCAL JOB
AGE 24
Contact -

Accounting 

NAME WIN WIN CHO  
SEEKING Network Engineer
AGE 29
Contact -

Accounting 

NAME Aung Naing
SEEKING suitable post
AGE 24
Contact -

Accounting 

NAME Aye Myat
SEEKING Export & Import
AGE 38
Contact -

ICT/Electronics 

NAME Wun Na Ko Ko
SEEKING Network Engineer
AGE 29
Contact -

Accounting 

NAME Lai Lai Win
SEEKING Accountant
AGE 24
Contact -

VDB Loi
VACANT Tax Consultant 2

PHONE  
+855 (0) 23 964 430

ADDRESS Head Office - Phnom Penh, Cambodia

Temples of Dynasty 
VACANT Admin Assistant 5

PHONE 201 336

ADDRESS 201/202 Corner of Setyone Street & sabei Street, Mingalar Taung 
Nyunt, P.O, Yangon

WIP SG
VACANT Freelance translator as partners

PHONE -

ADDRESS  San Centre, 171 Chin Swee Road 169877

Amara
VACANT Office staff

PHONE 9501294589

ADDRESS No.188, 28th street.

Sim-Net Mobile
VACANT Mobile            (F) 1

Software      (M) 1

Hardware     (M) 1

Account       (F) 1
PHONE 095010211, 0973183606

ADDRESS No.188, 38st Middle Block, Yangon, Myanmar

Myanmar ICT
VACANT Reporter (Health, Business, Myanmar Arts & Design)

Junior Account 

Senior Editor

Translator
PHONE 430897

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

Rocket Internet
VACANT Marketing manager

Marketing executive

Secretary

Data Entrry
PHONE 9420033963

ADDRESS 1901 19th Floor Sakura Tower,Kyauktada 
Township,Yangon,Myanmar.

Star Universe
VACANT Driver             (M) 1

Junior Accountant    (F) 2

Marketing               (F) 2

Operator                (F) 1
PHONE 430013

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

Perfect Skin
VACANT Personal Assistant 1

spa operation manager 1

PHONE 65 82224322

ADDRESS Yankin Township

FOB
VACANT Admin staff 2

Driver

PHONE 01514598, Ext: 22

ADDRESS 116 A Inya Rood, Kamayut Township, Yangon.

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Wi Max Outdoor CPE

Description Redlink

Quantity 1

Price ညွိႏႈိင္းေစ်း

Phone (Seller) 01-430-897
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သင့္တင့္တဲ့ Processor

Galaxy Tab 2 (7.0) အတြင္းမွာ ပါဝင္တဲ့ Processor က 1 GHz 

Dual-Core Processor ျဖစ္တဲ့အတြက္ Tablet တစ္လံုးအတြက္ 

လံုေလာက္တဲ့ Processor ပမာဏပဲလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ 

မ်က္ႏွာျပင္စြမ္းရည္
Galaxy Tab 2 (7.0) ရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစားက ၇ လက္မ 

ရွိျပီး ဖန္သားနည္းပညာကလည္း   1024 x 600    resolution 
ပမာဏကို ထုတ္ေပးႏုိင္တဲ့ WSVGA ျဖစ္တဲ့အတြက္ 

စာအုပ္မ်ား ဖတ္႐ႈျခင္းအျပင္ Video မ်ားၾကည့္႐ႈျခင္းအတြက္ပါ 
ေကာင္းမြန္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

Memory ပမာဏ
ပါဝင္တဲ့ Memory ပမာဏဟာ 8/16/32 GB ဟူ၍ အစားစားရွိျပီး 

1GB RAM ကိုထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ memory 
မလံုေလာက္ဘူးလို႔ ထင္ျမင္ေနပါကလည္း ထပ္တုိးအသုံးျပဳႏုိင္ေစရန္ 
microSD ကို 32GB အထိ စိုက္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။

Camera စြမ္းရည္
Galaxy Tab 

2 (7.0)အတြင္း 

ပါဝင္တဲ့ camerရဲ႕ 

အရညအ္ေသြး 
ကေတာ့ 3 mega 
pixel ရွိပါတယ္။ 
cameraရဲ႕ 
mega pixelက 
နည္းပါးတယ္လို႔ ထင္ျမင္ရေပမယ့္ 
Video Record ျပဳလုပ္ တဲ့အခါမွာေတာ့ Full 
HD@30fps အရည္အေသြး Video ေတြကို record 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္မႈ နည္းပညာ
ထည့္သြင္းထားတဲ့ ဆက္သြယ္မႈ နည္းပညာမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ 

Wi-Fi 802.11 b/g/n၊ USB 2.0 Host ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး Bluetooth 
version ျဖစ္တဲ့ Bluetooth v 3.0 ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးထြက္ OS
အသံုးျပဳထားတဲ့ OS ကေတာ့ Android ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးထြက္ျဖစ္တဲ့ 

Android 4.0 (ICS) ကုိ အသုံးျပဳထားတာကေတာ့ စိတ္ေက်နပ္စရာလို႔ 
ေျပာရပါမယ္။

App ေကာင္းမ်ား ပါဝင္မႈ 
Galaxy Tab 2 (7.0) အတြင္း လြန္စြာအသုံးဝင္တဲ့ Application 

ေကာင္းေတြပါဝင္ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ကေတာ့ Samsung ရဲ႕ 
Device တိုင္းမွာ Share ျပဳလုပ္ကာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္တဲ့ AllShare 
Play လုိ Application ပါဝင္လာမႈ၊ Google + Hangout ႏွင့္ 
အျခား Group Chat ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ 
ChatON ပါဝင္လာမႈတုိ႔အျပင္ Voice Call မ်ားေခၚဆုိရာတြင္ 
အေကာင္းဆံုးအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေန ေစရန္ built-in 
receiver ထည့္သြင္းထားမႈတုိ႔ အစရွိသျဖင့္ Appli cation မ်ား 
စြာပါဝင္ ပါေသးတယ္။

MOBILE&TABLET

မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ တစ္ရက္ ႏွစ္ရာ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ 
အင္တာနက္ သံုးစြဲႏိုင္ၿပီ
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Yatanarpon Call Centerမွ မိုဘုိင္းဖုန္း သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္အေနနဲ႔ တစ္ရက္ကုိ 
က်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ (၂၄) နာရီ အင္တာနက္ သုံးစြဲႏိုင္မည့္ Mobile E-mail Service ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္ 
တစ္ခုကို ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဆိုပါစနစ္ကုိ ယခုအခါ စတင္ 
အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္္ၿပီး အင္တာနက္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ CDMAႏွင့္ GSM Mobile ဖုန္းမ်ားတြင္သာ 
အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးရံုးမွ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားေသာ 
အင္တာနက္ အသုံးျပဳခမ်ားျဖစ္သည့္ တစ္မိနစ္ ၂ က်ပ္၊ ၄ က်ပ္တို႔ ေပးစရာမလိုပဲ အင္တာနက္ 
သံုးစြဲမည့္ရက္မ်ားကိုသာ တြက္ခ်က္္ၿပီး တစ္ရက္ကို ၂၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၂၄ နာရီ အသုံးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အသံုးျပဳလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ Call Center၏ ကုတ္နံပါတ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၁၈၈၃သုိ႔ GET MAILဆိုတဲ့ 
စကားလံုးကို အဂၤလိပ္အကၡရာ စာလံုးအႀကီးမ်ား အသံုးျပဳကာ သုံးစြဲမယ့္သူရဲ႕ အင္တာနက္ Account နဲ႔ 
Passwordကုိ ေပးပို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳခမ်ားကိုေတာ့ ဖုန္းေဘလ္ထဲမွ ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
သုံးစြဲပုံ အေသးစိတ္ကို သိရွိလိုပါက Call Centerသို႔ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဆိုပါ Mobile E-mail Service စနစ္ကို သုံးစြဲသူမ်ားအေနနဲ႔ တစ္ရက္ကို က်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ 
တစ္လစာ က်ပ္ ၆၀၀၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး အသုံးမျပဳလိုသည့္ရက္ရွိပါက Call Centerသို႔ ႀကိဳတင္ 
အေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပါက တစ္လစာအတြက္ က်ပ္ ၆၀၀၀ ကုိ မိမိ 
ဖုန္းေဘလ္ထဲက အလုိအေလ်ာက္ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈကို 
ယခုဇြန္လကုန္အထိ အခမဲ့ အသံုးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳခ ေကာက္ခံမႈမ်ားကို ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႔မွ 
စတင္ကာ ေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

CDMA 800ႏွင့္ 450 ဖုန္းမ်ားတြင္ My Ring 
Tuneစနစ္ သံုးႏုိင္ေတာ့မည္
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က်ပ္ငါးသိန္းတန္ စီဒီအမ္ေအ ၈၀၀ မဂၢါဟာ့ဇ္ႏွင့္ စီဒီအမ္ေအ ၄၅၀ မဂၢါဟာ့ဇ္ မုိဘိုင္းဖုန္းမ်ားတြင္ My 
Ring Tune စနစ္ကို ယခုလမကုန္မီ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစနစ္ကုိ ေဖာ္ကၽြန္း 
အင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ My Ring Tune ဆုိသည္မွာ 
မိမိဖုန္းကို အျခားသူတစ္ဦးမွ ေခၚဆုိသည့္အခါ ယခင္ဖုန္းေခၚလွ်င္ ျမည္သည့္ ေအာ္တိုသံေနရာတြင္ 
မိမိထည့္သြင္းထားသည့္ သီခ်င္းသံကို ၾကားေနရမည့္ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ 
သီခ်င္းကုိ ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းႏိုင္ၿပီး သီခ်င္းတစ္ပုဒ္လွ်င္ ႏွစ္ေထာင္ႏွင့္ လစဥ္ဝန္ေဆာင္မႈမွာ က်ပ္သံုးေထာင္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ယခင္က က်ပ္တစ္ဆယ့္ငါးသိန္းတန္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ႏွင့္ ငါးသိန္းတန္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ ဖုန္းမ်ားတြင္သာ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ေသာ My Ring Tune စနစ္ကို စီဒီအမ္ေအ ၈၀၀ မဂၢါဟာ့ဇ္ဖုန္းမ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်ေပးၿပီး 
မၾကာမီမွာပင္ က်န္တန္ဖုိးနည္း ဖုန္းမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရွိရသည္။ 

မိမိ၏ ဖုန္းထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းႏုိင္သည့္ My Ring Tune စနစ္သည္ ဂီတအစည္းအ႐ံုးမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ 
သီခ်င္းမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏုိင္မည္ဟုလည္း သိရသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
အဆုိပါ ကုမၸဏီတို႔သည္ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က စတင္ကာ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ေသာ္လည္း သုံးစဲြမႈႏႈန္းမွာမူ ျပည္တြင္းမုိဘိုင္းဖုန္းအသုံးျပဳသူ အေရအတြက္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ လြန္စြာ 
နည္းပါးေနေသးေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

CDMA 800 MHz ဖုန္းမ်ားအတြက္ အင္တာနက္ 

လိုင္းေလွ်ာက္ထားရာတြင္ EVDO စနစ္ပါေသာ 

Sim Card လဲလွယ္ အသံုးျပဳရမည္ 
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CDMA 800 MHz ဖုန္းမ်ား၏ အင္တာနက္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က 
ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး  အင္တာနက္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ EVDO စနစ္ပါတဲ့ Sim Card နဲ႔သာ 
အသံုးျပဳရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။  ထို႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳလိုသူမ်ားသည္ EVDO 
စနစ္ ပါ၀င္တဲ့ Sim Cardကို လဲလွယ္ အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ Sim Card လဲလွယ္ အသံုးျပဳရာတြင္ 
EVDO စနစ္ကို Sim Cardအတြင္း ထည့္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းနံပါတ္ေျပာင္းလဲသြားျခင္း မရွိေၾကာင္း 
သိရွိရပါတယ္။

အင္တာနက္လိုင္း ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴႏွင့္ မူရင္း၊ Sim Card၊ 
ဖုန္း ပုိင္ဆိုင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ျပည့္စံုစြာ ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး ပန္းဆုိးတန္း၊ 
အလံုႏွင့္ ေရႊဂံုတုိင္မ်ားတြင္ရွိသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးရံုးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ Sim Card လဲလွယ္ အသံုးျပဳမႈအတြက္ ၀န္ေဆာင္ခေပးရန္ မလိုဘဲ အင္တာနက္လိုင္း 
ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ကုိေတာ့ က်ပ္တစ္ေသာင္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ သံုးစြဲခအျဖစ္ တစ္မိနစ္ 
၄ က်ပ္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Local NewsiOS ႏွင့္ Android ကို အေတာင္ပံ 
တပ္ေပးမဲ့ Gmate
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iOS ႏွင့္ Android စနစ္သံုးဖုန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ Gmate 
ပစၥည္းသစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။  အသုံးျပဳလုိသည့္အခါ အဆုိပါ Gmate 
အတြင္းသို႔ Sim Card ထည့္စိုက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး Sim Card ထည့္ထားေသာ iPhone 
သို႔မဟုတ္ Android OSသံုး ဖုန္းမ်ားကို Bluetoothႏွင့္ခ်ိတ္ကာ အသံုးျပဳပါက 
Dual Sim အသံုးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Apple iPadႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သံုးပါက iPad 
Phoneအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Sim Card ထည့္ထားေသာ Gmateႏွင့္ iPod Touch 4တို႔ တြဲဆက္သံုးပါက 
အဆုိပါ iPod Touch 4ကုိ iPhoneအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ Android 
Smart Phoneႏွင့္ တြဲဆက္အသုံးျပဳပါက Dual Sim Smart Phoneအျဖစ္ သုံးစြဲႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ Connection မမိတဲ့ေနရာမ်ဳိးမွာ ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ 
ပစၥည္းသစ္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။

Gmate တြင္ ရိုးရိုး Gmate ႏွင့္ Gmate+ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ Gmate+ 
ကေတာ့ ထည့္သြင္းထားေသာ ဖုန္းကဒ္သုိ႔ ဖုန္းလာေၾကာင္း Vibration ျဖင့္ 
အသိေပးႏုိင္မည့္ ပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ Gmate ပစၥည္းမ်ားသည္ Bluetooth 
ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိ iOS, Android ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
Bluetooth မိနိုင္ေသာေနရာတြင္သာ ထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Gmate ပစၥည္းမ်ားသည္ အရြယ္အစား ေသးငယ္ၿပီး သယ္ေဆာင္ရ 
ေပါ့ပါးတဲ့အတြက္ သြားေလရာတြင္ အလြယ္တကူ ယူေဆာင္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ က်ပ္ ၆၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး 
T Land IT, Digital & Mobile Center ဖုန္း ၀၁-၃၈၂-၈၆၈၊ ၀၁-၃၉၈-၃၄၃သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Android OS သုံး GioneeGN 205 
ဟန္းဆက္သစ္
aroZifodef;

Touch Screen အမ်ိဳးအစားျဖစ္ဖုန္းျဖစ္ၿပီး Screen အရြယ္အစားသည္ ၃.၇ လက္မ ရွိသည့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ရွင္းလင္းစြာ 
အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Capacitive Touch ျဖစ္သည့္အတြက္ Touchပိုင္းမွာ ေခ်ာေမြ႔သြက္လက္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ 
မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစားက ၃.၇ လက္မရွိသည့္အတြက္ အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ အဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္သည္။ Android Software 
သံုးျဖစ္ၿပီး Versionကေတာ့ 2.3.4 ျဖစ္ပါသည္။ 

အသံုးျပဳႏိုင္မႈကြန္ရက္
GSM ႏွင့္ WCDMA ကြန္ရက္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး 

Dual SIM အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္အတြက္ SIM ကဒ္ႏွစ္မ်ိဳးလုံးအား 
တစ္ၿပိဳင္တည္း အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ GPRS, EDGE, 
GPS, Wifi မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ 
Bluetooth 2.0ႏွင့္ USB 2.0 စနစ္တုိ႔ကို အသံုးျပဳထားသည္။ 

Storage
Data မ်ား Storage ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Internal 

memoryအားျဖင့္ 512 MB  ပါ၀င္သည့္အျပင္ external memory 2GB 
ထည့္သြင္း ေပးထားသည္။ Memory ထပ္မံျဖည့္စြက္ အသုံးျပဳလုိပါက 
32 GBအထိ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ဖုန္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ 

ကင္မရာအမ်ဳိးအစား
Camera အေနနဲ႔ကေတာ့ 5 Mega Pixel ရွိတဲ့ camera ပါ၀င္ၿပီး 

LED Flash ပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ 
ရိုက္ကူးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Video Call အသံုးျပဳရန္ 0.3 
Megapixelsရွိတဲ့ Camera ပါ၀င္ၿပီး touch focus, Smile 
shot, EV brack shotတုိ႔ ပါ၀င္သျဖင့္ ေကာင္းမြန္အစဥ္ေျပစြာ 
အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

Multimedia
Mp3, Mp4, FM Radio မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ နားဆင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး Yamaha Speaker အမ်ိဳးအစားကို အသံုးျပဳထားသျဖင့္ 

အသံၾကည္လင္မႈကို ခံစားရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Gtalk, Gmail, Sound Recorder, Compass, Document editor (word, 
excel, power point), E mail အစရွိေသာ စနစ္မ်ားကိုလည္း အသံုုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ က်ပ္ ၁၇၅,၅၀၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး ပဒုမၼာလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ Do Co Mo Mobile & IT Center 
ဖုန္း ၁၀-၅၀၀-၂၄၃၊ ၀၉-၇၃၀-၂၁၂၀၀သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါသည္။ 
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McAfee Total Protection 2012

မိမိ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုလံုးကို ေဒတာ ခိုးယူမႈမွ စတင္ျပီး virusမ်ားဝင္ေရာက္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ား 
ဝင္ေရာက္ေမႊေနာက္ျခင္းတို႔အထိ ကာကြယ္ခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ McAfee Total Protection 2012က အေကာင္းဆုံးလို႔ 
အၾကံေပးပါရေစ။ ၄င္း၏ antispam featureဟာ မွန္ကန္တိက်သလို အျခား setting မ်ားကလည္း အလြန္အသုံးဝင္ေနတာကုိ 
ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။

Ad-Aware Pro Security 10

ဒီ Softwareေလးကေတာ့ Anti Virusႏွင့္ Firewall Protectionတို႔ကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္တဲ့အျပင္ Websiteမ်ားၾကည့္႐ႈရာတြင္ 
လံုျခံဳေစမယ့္ Browser Toolbar တစ္ခုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ Software ဖန္တီးထားပံုက ေပါ့ပါးေပမယ့္ Firewall 
Protectionတြင္ အားနည္းသလုိ Virusသတ္တဲ့ေနရာမွာလည္း System File အခ်ိဳ႕ကုိ မွားယြင္းျပီး ဖ်က္ျပစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ 
အနည္းငယ္ေတာ့ သတိထားသံုးရမယ့္ Anti Virus Softwareတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာေလာကမွာ Virusက အလြန္ေၾကာက္ဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕စက္ Virus ကုိက္သြားျပီေဟ့ဆုိရင္ ဆုိင္ေျပးရ၊ 
တတ္သိတဲ့သူေတြ ေမးရနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ကုိ အလုပ္႐ႈပ္ပါတယ္။ အဲဒီလို မျဖစ္ဖုိ႔ ပညာရွင္ေတြ အၾကံေပးတာကေတာ့ Anti 
Virus အသုံးျပဳဖုိ႔ပါ။ သူတို႔ေျပာတဲ့အတုိင္း သုံးဖုိ႔ဆိုတာကလည္း Anti Virusက အမ်ားၾကီးထြက္ေနေတာ့ ဘယ္ဟာက 
ဘယ္ေနရာမွာ အသံုးျပဳရမလဲ၊ ဘယ္ Softwareက ေကာင္းသလဲဆိုတာကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔က စဥ္းစားရၾကပ္ျပန္ပါတယ္။ 
ဒီ့အတြက္ အခုေဖာ္ျပေပးသြားမွာကေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီးသား အေကာင္းဆံုး Anti Virus 
Security Softwareေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ကလည္း ေရာက္ခါနီးျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ထြက္ရွိလာေတာ့မယ့္ Software 
အသစ္ေတြကို ေမွ်ာ္မွန္းရင္း ထြက္ရွိခဲ့ျပီးတဲ့ Softwareေလးေတြကို ျပန္ျပီး ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ရေအာင္။

၂၀၁၂ အေကာင္းဆံုး Anti Virus Security Software မ်ား
&JxG#fodef;
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AVG Internet Security 2012

စြမ္းေဆာင္ရည္အရ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ AVG Internet Security 2012ဟာ ေပါ့ပါးျပီး Virusသတ္တဲ့ေနရာမွာလည္း 
ေကာင္းမြန္တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းအတြင္းမွာ အျခား ပိုက္ဆံေပးဝယ္ယူရတဲ့ Anti Virusေတြလိုမ်ိဳး 
Featureအစံုေတာ့ ပါဝင္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

8

Bitdefender Total Security 2012

ဒီ Softwareကေတာ့ သင္အလိုရွိသမွ် Anti Virus Featureေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႔ အတည္ျငိမ္ဆုံးေပးစြမ္းႏုိင္တဲ့ Anti 
Virusလို႔ပဲ ဆိုရမွာပါ။ ေျပာရရင္ေတာ့ ၄င္းအတြင္းပါဝင္တဲ့ Settingမ်ားကလည္း အသုံးျပဳရ လြယ္ကူေကာင္းမြန္ျပီး error 
အလြန္နည္းပါးတဲ့တြက္ အေကာင္းဆံုး Anti Virus ရွာေဖြေနသူမ်ားအဖုိ႔ အသင့္ေတာ္ဆုံး ေရြးခ်ယ္မႈက Bitdefender 
Total Security 2012လုိ႔ပဲ ဆုိပါရေစ။

9

Comodo Internet Security Pro 2012

ကြန္ပ်ဴတာထဲရွိ မည္သည့္ Virus အမ်ဳိးအစားကုိမဆို သတ္ေပးႏုိင္တာကေတာ့ Comodoပဲျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္သာ 
ခ်ိတ္ထားမယ္ဆုိလွ်င္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ Virus အခက္အခဲေတြအားလံုးကို Comodoရဲ႕ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ အခ်ိန္ကုန္ခံ 
ေျဖရွင္းေပးတဲ့အခ်က္က ခ်ီးက်ဴးဖုိ႔ ေကာင္းေနပါတယ္။

10

F-Secure Internet Security 2012

အသုံးျပဳရျခင္းက ေလးလံေပမယ့္လည္း ၄င္းအတြင္းပါဝင္တဲ့ Settingေတြက ေကာင္းမြန္တဲ့ အေနအထားမွာရွိေနတာကုိ 
ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းရဲ႕  phishing protectionႏွင့္ parental controlတုိ႔က အားနည္းေနတာဟာ အျခား 
softwareေတြကို မ်က္စိက်ခ်င္စရာ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သြားေစပါတယ္။

11

Panda Global Protection 2012

Pand Global Protection 2012 အတြင္း သင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသမွ် Anti Virus Featureမ်ားပါဝင္ေနတာကုိ ေတြ႔ျမင္ရမွာ 
ျဖစ္သလုိ Backup Feature၊ System TuneUpႏွင့္ အျခား ထူးျခားတဲ့ Feature မ်ားလည္း ပါဝင္ေနျပန္ပါေသာ္လည္း 
Pandaမွ အျခား အင္အားၾကီး Anti Virus Softwareမ်ားကို ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္တဲ့ အစြမ္းမရွိေသးပါဘူးလုိ႔ပဲ ညႊန္ပါရေစ။ 

13

Avast! Internet Security 7

Avast! Internet Security 7အတြင္းမွာ ထူးျခားတဲ့ Featureေတြျဖစ္တဲ့ Remote Assistance နဲ႔ Sandboxingတုိ႔ 
ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သင့္အေနနဲ႔ Sandboxကို အတြင္းက်က် အသံုးျပဳသူ တစ္ဦးဆုိလွ်င္ေတာ့ Avast!က 
အေကာင္းဆံုးအေနအထားမွာ ရွိေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

2

Avira Internet Security 2012

အေကာင္းဆံုး Anti Virusထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ Aviraဟာ malwareမ်ား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ real-time 
protectionတို႔အတြက္လည္း အေကာင္းမြန္ဆုံး softwareတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပါဝင္တဲ့ Setting အခ်ိဳ႕က 
႐ႈပ္ေထြးမႈ အနည္းငယ္ရွိေနတာက Aviraကို အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုး Anti Virusေနရာမွာ ရွိမေနေစခဲ့ပါဘူး။

3

BullGuard Internet Security Suite 2012

BullGuardရဲ႕ အေကာင္းဆံုး Featureကေတာ့ Malware Attackမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္တဲ့ malware 
real-time protectionပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ပါဝင္တဲ့ online/local backup systemကလည္း ေကာင္းမြန္ပါေသးတယ္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းရဲ႕ အားသာခ်က္က ေဖာ္ျပခဲ့တာေတြက လြဲျပီး က်န္တဲ့ Anti Virusေတြကို ယွဥ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ 
Featureမ်ိဳး ထပ္မံ မပါဝင္တာကေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာ အခ်က္တစ္ခုပါပဲ။

4

ESET Smart Security 5

အသံုးျပဳရေပါ့ပါးမႈႏွင့္ malware အႏၱရာယ္မ်ား ေျဖရွင္းမႈတုိ႔နဲ႔ ခ်ိန္ဆမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ESET Smart Security 
5က သင့္ေတာ္တယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ၄င္းအတြင္း ပါဝင္တဲ့ Feature ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက 
အေကာင္းဆံုးအေနအထားမွာ ရွိမေနခဲ့တာက ဆုိးရြားတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

5

Kaspersky Internet Security 2012

Firewall ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေနမႈ၊ Sand Boxing ျပဳလုပ္ရာတြင္ အလံုျခံဳဆုံးျဖစ္ေနမႈတို႔က Kasperskyကုိ 
အေကာင္းဆံုးအေနအထားတြင္ ရွိေနေစခဲ့ေသာ္လည္း antispamႏွင့္ antiphishing featureတို႔ အားနည္းေနမႈက 
အသံုးျပဳသူေတြကို အခက္ေတြ႔ေစပါတယ္။ သို႔အတြက္ မိမိလုိအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္ျပီး အသံုးျပဳမယ္ဆုိလွ်င္ေတာ့ 
Kaspersky Internet Security 2012က အေကာင္းဆံုး အေနအထားတြင္ ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

6

Norton Internet Security 2012

အသုံးျပဳရ အနည္းငယ္ေလးလံျခင္းမွလြဲျပီး က်န္ေသာ Feature မ်ားအကုန္လုံးတြင္ အမွတ္ျပည့္ရထားတာကေတာ့
တေက်ာ့ျပန္ Nortonပဲျဖစ္ပါတယ္္။

7

Ultrabook ေတြထဲမွာ ထူးထူးျခားျခားနဲ႔ နာမည္ရလာတာကေတာ့ 
ASUS ရဲ႕ Zen Book series မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္အတြင္း Processorကုိ 
Intel Core i7 2677M 1.8 GHz ကို ထည့္သြင္းေပးထားျပီး Turbo 
အေနနဲ႔ကေတာ့ 2.9 GHz  အထိကုိ ထပ္တုိး စြမ္းအင္ျမွင့္ေပးပါတယ္။ Zen 
Book UX 31E အတြင္း သတိျပဳမိမယ့္အခ်က္ကေတာ့ ၄င္းရဲ႕ ပါးလႊာမႈပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အထူအေနနဲ႔ အေရွ႕ဘက္ကို 3mm ရွိျပီး အေနာက္ပိုင္းက 
9mmသာရွိတဲ့အတြက္ Apple MacBook Airႏွင့္ပင္ ဒီဇိုင္းအရ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္း 
ရွိေနပါတယ္။ Memory အေနနဲ႔ကေတာ့ DDR3 4GBကို ထည့္သြင္းေပးထားျပီး 
သုိမွီးပမာဏအေနနဲ႔ Solid State Hard Drive (SSD)ကို 128 GBအထိ 
ထည့္သြင္းေပးထားက အလြန္စိတ္ေက်နပ္ဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။ မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ 
128 GBက ဘယ္လုိမွ မလံုေလာက္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ External Hard 
Driveေတာ့ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရမွာပါ။ 

Graphicအေနနဲ႔ ကေတာ့ Onboardကုိပဲ အသုံးျပဳထားပါတယ္။ ဒါကေတာ့ 
MacBook Airနဲ႔ မယွဥ္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္လုိ႔ဆုိရမွာပါ။ Onboard ဆိုေပမယ့္လည္း 
ပါဝင္တဲ့ memoryနဲ႔ processor ေတြရဲ႕  စြမ္းရည္ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ Graphicပိုင္းကုိ 
အရမ္းၾကီး စိုးရိမ္ေနဖုိ႔ေတာ့ မလုိပါဘူး။ အားလံုးက မွ်မွ်တတနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ 
မွ်ေဝ အလုပ္လုပ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစားအေနနဲ႔ ၁၃.၃ 
လက္မရွိၿပီး HD အရည္အေသြးကို ေပးစြမ္းပါတယ္။ Graphic နည္းေပမယ့္ 
Screen Resolutionကုိ 1600 x 900 ေပးစြမ္းႏုိင္တာကေတာ့ ခ်ီးက်ဴးရမွာပါ။

ASUS Zen Book UX31Eရဲ႕ ေနာက္ထပ္ထူးျခားတဲ့အခ်က္ကေတာ့ 
ကမၻာ့အျမန္ဆံုး SATA နည္းပညာျဖစ္တဲ့ SATA 6Gb/s Storageကို 
အသံုးျပဳထားလုိ႔ပါပဲ။ ထုိ႔ျပင္ စက္အတြင္း resume timeကို ၂ စကၠန္႕သာ 
ၾကာျမင့္ေစတဲ့ Super Hybrid Engine llကုိထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။  အဆိုပါ 
Featureရဲ႕ အားသာခ်က္ကေတာ့ စက္ကို Standby Mode နဲ႔ ဘက္တၳရီဖြင့္ျပီး 
၂ ပတ္ၾကာ ထားႏုိင္တာပါပဲ။ ေျပာရရင္ေတာ့ ဘက္တၳရီသက္တမ္းကုိ ၂၅ 

ရာခုိင္ႏႈန္း ဆြဲဆန္႔လိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ထုိ႔ျပင္ အသံအရည္အေသြး 

ေကာင္းမြန္ဖုိ႔အတြက္ကိုလည္း 
ASUSကေန Sonic Master နည္းပညာကို 
ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ အဆိုပါ နည္းပညာက 
သာမာန္ Ultrabookမ်ားရဲ႕ အသံစနစ္ထက္ ၄ ဆ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အားသာခ်က္
ဒီဇုိင္း ပါလႊာေသးသပ္မႈက Zen Bookရဲ႕ အားသာခ်က္ပါပဲ။ ထုိ႔ျပင္ 

ပါဝင္တဲ့ featureမ်ားနဲ႔ ပမာဏမ်ားျပားတဲ့ SSD Driveတုိ႔ကလည္း 
စြဲေဆာင္ထားျပန္ပါေသးတယ္။

အားနည္းခ်က္
Graphic နည္းပါးမႈနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင့္မႈတုိ႔က Zen Bookရဲ႕ 

အားနည္းခ်က္ေတြပါပဲ။

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
Feature ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ Ultrabook တစ္လံုးကို 

အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ASUS Zen Book UX31Eက 
အသင့္ေတာ္ဆံုးပါပဲ။ 

Acer Aspire S3
&JxG#fodef;

ASUS ZEN BOOK UX31E-RY012V
&JxG#fodef;

လက္ရွိအခ်ိန္ ကြန္ပ်ဴတာေလာကအတြင္း ေခတ္စားလာတာကေတာ့ Ultrabook 
ေတြျဖစ္ပါတယ္။ Ultrabook ဆုိတာကေတာ့ အလြန္ေသးငယ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားတဲ့ Laptop လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ ထည့္သြင္းထားတဲ့ 
အစိတ္အပုိင္းမ်ားအားလုံးက ေနာက္ဆုံးေပၚ ကမၻာ့အေသးဆံုး နည္းပညာမ်ားနဲ႔ 
ဖန္တီးထားတဲ့ပစၥည္းေတြၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ SSD (Solid State 
Hard Drive) မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ Ultrabook မ်ားရဲ႕ အရြယ္အစားေတြကလည္း 
အလြန္႔အလြန္ကို ပါးလႊာျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္လည္း ျမင့္မားေနတာေၾကာင့္ 
Laptop မ်ား၊ Notebook မ်ားကိုပင္ ေနာက္ေကာက္ က်သြားေစပါတယ္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ထဲ ဝင္ေရာက္လာျပီျဖစ္တဲ့ Ultrabook  အမ်ိဳးအစား Acer 
Aspire S3 အတြင္း Intel ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးထြက္ Processor ျဖစ္တဲ့ Ivy Bridge Core 
i5 1.7 GHz ကိုအသုံးျပဳထားျပီး Turbo နည္းပညာ ပါဝင္တဲ့အတြက္ Processorရဲ႕ 
ျမန္ႏႈန္းကို 2.6GHz အထိ ျမွင့္တင္ႏုိင္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစားအေနနဲ႔ 
၁၃ လက္မရွိတဲ့ Aspire S3 ရဲ႕ resolution ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈကေတာ့ 1366 x 768 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ သာမာန္ Laptop တစ္ခုရဲ႕  အရည္အေသြးလုိ႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ 
Graphic ပိုင္းအေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Aspire S3က onboard graphic 
ကိုသာ အသံုးျပဳထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း Acerကေန ၄င္းရဲ႕ 
ultrabookကို စြမ္းအား ျမင့္ေစခ်င္တဲ့အတြက္ memoryေနရာမွာ DDR 3 
(4GB)အထိ ထည့္သြင္းေပးထားတာကေတာ့ စိတ္ေက်နပ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီအတြက္လည္း ႐ံုးသံုး software မ်ား အသံုးျပဳျခင္းအျပင္ သမာရိုးက် application 
မ်ားကိုလည္း ေပါ့ေပါ့ပါးပါး အသံုးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Ultrabook ေတြမွာ 
ထူးထူးျခားျခား ပါဝင္တာကေတာ့ Hard Diskေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သမာရိုးက် 
Diskေတြထက္ ဆိတ္ျငိမ္ျပီး လွ်င္ျမန္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြနဲ႔ တုန္႔ျပန္ႏုိင္တဲ့ SSD 
ေတြကိုသာ အသံုးျပဳထားေလ့ရွိပါတယ္။ Aspire S3မွာလည္း 500 GBကုိ 
သာမာန္ Hard Diskအျဖစ္ ထည့္သြင္းေပးထားျပီး 20GBစာကိုေတာ့ SSD 
ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။

ဘက္ထၱရီသက္တမ္းအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ 3 Cell Li-Polymer 
batteryကုိ အသုံးျပဳထားပါတယ္။ ဒီအျပင္ Ultrabookမ်ားအတြင္း အသုံးျပဳထားတဲ့ 
ပစၥည္းမ်ားဟာ low voltage ျဖစ္သည့္အျပင္ ပါဝါစား သက္သာေစရန္ 
ဖန္တီးထားတဲ့အတြက္ မီးပ်က္လွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳဖုိ႔အတြက္ကေတာ့ 

၆ နာရီေလာက္အထိ 
စိတ္ပူရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
I/O port မ်ားအေနနဲ႔ကလည္း 
ေနာက္ဆံုးေပၚေတြျဖစ္တဲ့ 
USB 3.0၊ HDMIတုိ႔ကို 

ထည့္သြင္းေပးထားသည့္အျပင္ 
ဆက္သြယ္မႈအေနနဲ႔ကလည္း Bluetooth 4.0၊ 
Wi-Fi 802.11 b/g/n တို႔ ပါဝင္ပါေသးတယ္။

အားသာခ်က္
Intel၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ Ivy Bridge 

CPUကို အသံုးျပဳထားျခင္းႏွင့္ Memory 4 
GB ထည့္သြင္းထားျခင္းတုိ႔က Aspire S3 ရဲ႕ 
အားသာခ်က္ပါပဲ။

အားနည္းခ်က္
မ်က္ႏွာျပင္စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ အျခား ultrabook မ်ားထက္ 

နည္းပါးျပီး graphicကလည္း အနည္းငယ္ နိမ့္တယ္လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
Ultrabook တစ္လံုးကုိ စတင္အသံုးျပဳၾကည့္ခ်င္သူမ်ားအဖို႔ 

ကေတာ့ Aspire S3က သင့္ေတာ္တယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ၄င္းက 
စြမ္းအားအျမင့္ဆုံး Ultrabook တစ္ခု မျဖစ္ေသးမွန္းကုိေတာ့ သိထားရပါမယ္။

OVERALL 

PERFORMANCE 
BATTERY LIFE
FEATURES & DESIGN
VALUE

Specification
CPU        3rd Generation Intel Core i5 3317U (1.7GHz 3MB L3   Cache)
Graphic     Intel Graphic 4000
Memory    DDR3 4GB
Storage     500GB HDD, 20GB SSD
Display      13.3” HD 1366 x 768, LED LCD
Battery      3 Cell Li-Polymer (6 hours)
Other         Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 3.0, HDMI, Dolby Home  

       Theater

Specification
CPU          Intel Core i7 2677M (1.8GHz 4MB L3 Cache)
Graphic         Intel Graphic 3000
Memory        DDR3 4GB
Storage        128GB SSD
Display        13.3” HD 1600 x 900, LED LCD
Battery        50Whrs Cell Li-Polymer 
Other         Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 3.0, HDMI

OVERALL 

PERFORMANCE 
BATTERY LIFE
FEATURES & DESIGN
VALUE
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MSIရဲ႕ 

Entertainment အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေသာ Motherboard 
ျဖစ္ပါတယ္။ Intelရဲ့ H61 chipsetကို အေျခခံထားၿပီး Intel core i3/i5/ i7 
Sandybridge CPU ေတြ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ Socket ပံုစံကေတာ့ PAA 
1155 ျဖစ္ပါတယ္။ Memory DDR3 1066/1333ကို Dual Channelနဲ႔ 
လုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး 16GBအထိ တပ္ဆင္နိုင္ ပါတယ္။ Entertainment 
အမ်ိဳးအစား ျဖစ္တဲ့အတြက္ HTPC (Home Theater PC) အေနနဲ႔ အသုံးျပဳနိုင္ၿပီး 

HDMI port, DVIနဲ႔ D-Sub portေတြ ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး 8 Channel 
Audio စနစ္နဲ႔ HD Audio ျဖစ္ပါတယ္။ Gameအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ 
PCIe x16 GEN2 slot ပါ၀င္ၿပီး PCIe x1 slot (2)ခု ပါ၀င္ပါတယ္။ DATA 

သြားႏႈန္း 6Gbsနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္ SATA 3နဲ႔ SATA 2 
3Gbsေတြ ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး USB 3.0လည္း 

ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။  I/O port 
ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ USB 2.0 (4)

ခု၊ USB 3.0 (2) ခု၊ HDMI၊ 
DVI၊ D-Sub (1) 

ခုစီႏွင့္ RJ45 
LAN port 1Gbs 

(1) ခုနွင့္ 6 in 1 Audio 
Jackေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ 

နည္းပညာေထာက္ပံ့ခ်က္ 
ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ BIOS 

ကိုအလြယ္တကူ Recovery နဲ႔ Update 
လုပ္နိုင္ေသာ M-Flash နည္းပညာ၊ BIOS 

ပံုစံကို UEFI နည္းပညာႏွင့္ ဆင္ယင္ထားၿပီး Mouse အသုံးျပဳနိုင္တဲ့ 
Click BIOS စနစ္၊ USB 3.0 နည္းပညာ၊ SATA 3 နည္းပညာ၊ Mobile Tablet 
ႏွင့္ Smart Phoneမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ အားျဖည့္သြင္းေပးမဲ့ i-Charger၊ 
ထို႔အျပင္ Boardရဲ႕ ၾက့ံခိုင္မႈနဲ႔ Quality ပိုင္းအတြက္ Solid Capacitorေတြသာ 
အသံုးျပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာမည္ေက်ာ္ Lite On အမွတ္တံဆိပ္မွ 
အသစ္ထပ္မံ ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ MyDisk Suite EX- TERNAL 
Slim DVD Writer ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္း DVD Writerဟာ အျမန္ႏႈန္း 8x ျဖင့္ 

ေရးဖတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ကာ သယ္ေဆာင္ရ လြယ္ကူေစေသာ ပါးလႊာသည့္ ပံုစံ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ နည္းပညာဆန္းသစ္မႈမ်ားအေနႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ 
iOS (iPhone,iPad)ျဖင့္ ခိ်တ္ဆက္အသံုး ျပဳရာတြင္ အလြယ္ကူဆုံးႏွင့္ 
အေကာင္းမြန္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္း ေတြ႔႐ွိရပါ သည္။ 
မိမိအေနျဖင့္ (iPhone,iPad)ထဲမွ မိမိကူးယူလုိေသာ Photosမ်ားကုိ Com-
puter Systemျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနစရာမလိုဘဲ IP  address ေပးလုိက္႐ုံျဖင့္ 
အလြယ္တကူ ကူးယူႏုိင္မွာျဖစ္တဲ့ Disk Mobile  Technology Software ပါ၀င္ 
ပါသည္။ မိမိ CDထဲက Fileေတြကို လြယ္ကူစြာ ႐ွာေဖြႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ 
မာတိကာတစ္ခု ဖန္တီးႏုိင္ရန္  Disk Index Templateမ်ား ပါ႐ွိသည့္အျပင္ CD 
Cover ကိုလည္း မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပံုစံ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ Print ထုတ္ယူႏုိင္သည့္ 
Disk Case Templateမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိမိကူးယူမည့္ CDထဲသုိ႔ 
ထည့္သြင္းလုိသည့္ Dataမ်ားကို Percentageအလိုက္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ၿပီး 
Print ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ Disk Collection  Software ပါဝင္ပါသည္။ Drive 
Cover ကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Pictureျဖင့္ အလွဆင္ႏုိင္ၿပီး၊ သယ္ယူရာတြင္ 
အဆင္ေျပေစမည့္ Drive Bagလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ Liteon၏ 
ဆန္းသစ္မႈမ်ားကုိ ခံစားၿပီး ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳခ်င္ရင္ေတာ့ myanmarstartech 
companyမွ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးသုိ႔ တရား၀င္ တစ္ဦးတည္းကုိယ္စားလွယ္အေနနွင့္ 
ျဖန္႔ခ်ီလွ်က္ရိွၿပီး ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။ 
ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္က်ပ္ 50,000 ၀န္းက်င္ရွိကာ အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက STAR-
TECH COMPANY ဖုန္း 01-394-270, 01-384-017သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း 
၀ယ္ယူနိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

NEWSLiteOn MyDisk Suite EXTERNAL Slim DVD Writer 
aevif;atmif 

Microsoft၏ Surface Tabletက 
Wi-Fi onlyသာ ရရွိမည္

Nitendoမွ အရြယ္အစား 
ႀကီးမားေသာ 3DSမ်ား 
ထုတ္လုပ္သြားမည္

MSI H61MA-E35 (B3) 
aevif;atmif

&JxG#fodef;

Tablet ထုတ္လုပ္သြားမည္ဟု ေၾကာ္ျငာခဲ့ေသာ Microsoftမွ ယခုအခါတြင္ 
၄င္းတို႔ Tablet ျဖစ္ေသာ Surface Tabletအတြင္း ကြန္ယက္နည္းပညာအေနျဖင့္ 
Wi-Fi onlyသာ ရရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံ ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။ 
သတင္းဌာနမ်ားကေတာ့ Surface Tabletအတြင္း မည္သည့္ mobile network 
နည္းပညာမွ ပါဝင္လာမည္ မဟုတ္ပဲ Wi-Fi connectionကိုသာ 
အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပိဳင္ဘက္ Apple၏ iPadကုိ ယွဥ္ျပိဳင္ 
သြားမည္ဆုိေသာ Microsoft၏ အဆိုကုိ အ့ံအားသင့္မိေၾကာင္း ဆိုထားၾကပါတယ္။

Specification အတိအက်ကို Microsoft မွ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း 
၄င္းအတြင္း အသံုးျပဳထားေသာ OSမွာ Windows RT ျဖစ္ျပီး အရြယ္အစားကေတာ့ 
၉.၃mm ရွိေၾကာင္း၊ ပါဝင္ေသာ keyboardမွာ touch screenကို 
အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အဖံုးႏွင့္ပင္ တြဲစပ္ျပဳလုပ္ထားျပီး၊ အျဖဳတ္၊ အတပ္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္၊ cameraမွာလည္း ၂ ခု ပါဝင္ေၾကာင္းကုိ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အတြင္း 
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Appleမွ ေနာက္ဆံုးထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ iPadမွာ LTE connectionကို 
အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့ၿပီး mobile chip ထည့္သြင္းရန္ကိုလည္း op-
tional ျပဳလုပ္ ေပးထားပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ New 
iPad၏ Wi-Fi only modelကို အလိုရွိပါကလည္း ရႏိုင္ပါေသးတယ္။ 
စီးပြါးေရးသတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ Bloomberg၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ 
Microsoftမွာ Surface Tabletကုိ ယခုႏွစ္အကုန္တြင္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး 
၄င္းတုိ႔ဟာ iPhone ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Pegatronကုိ 
အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

&JxG#fodef;

Nitendo ဂိမ္းကုမၸဏီမွ အရြယ္အစား ႀကီးမားေသာ 3DSမ်ား 
ကိုင္ေဆာင္လုိသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္ေစမည့္ ပိုမိုအရြယ္အစားႀကီးမားသည့္ 3DS 
မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။ Nitendo 3DS XLဟု 
အမည္ရမည့္ အဆုိပါ 3DSမွာ အရြယ္အစားအားျဖင့္ ၄.၈ လက္မႏွင့္ ၄.၁၈ 
လက္မဟူ၍ ၂မ်ိဳး ၂ စားထြက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ၄င္းတုိ႔ ၂ 
ခုလုံးအတြင္း 4GB SD Card ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္မည့္ေန႔ရက္ကေတာ့ 
July လကုန္ပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ကေတာ့ ေဒၚလာ 
၂၃၅ ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ေတာ့ Augustလတြင္ ေဒၚလာ ၂၀၀ ျဖင့္ 
ျဖန္႔ခ်ိ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ADVERTISEMENT

ယေန႔အခ်ိန္ခါတြင္ Notebookႏွင့္ Netbook  မ်ဳိးစံု၊ တံဆိပ္မ်ိဳးစံု ထြက္ရွိလွ်က္ရွိရာ ေရြးခ်ယ္မွားခဲ့လွ်င္ သင့္၏ အဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
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Last updated on June 22, 2012

CPU
Intel / AMD                     Kyat   

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

Intel Core i3-530 2.93 GHz (4M/1366MHz) 1156 /32nm                 96,000      

Intel Core i3-2120 3.3 GHz (3M/1366MHz)           100,000      

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 (4 SATA 6Gb/s/ USB 3.0) 407,500

ASUS - P9X79 DELUXE PCI- E-3.0 (2x faster) 334,600

ASUS - SABERTOOTH X79 (4 SATA 6Gb/s/ USB 3.0) 297,700

ASUS - P8H77-V LE (2 SATA 6Gb/s/ USB 3.0) 125,200

ASUS - P8H77-M (2 SATA 6Gb/s/ USB 3.0) 91,800

msi - Big Bang X-Power II (G3) (Intel X79 Express Chipset) 372,000

msi - X79A-GD65(8D) (i7/ 4 SATA/ 3Gb/s) 321,000

msi - 990FXA-GD80 (AMD SB950 ChipSet ) 196,000

msi - Z77A-G43 (Intel Z77 Express Chipset) (i7/i5/4SATA/3Gbs) 128,000

msi - H61M-P35  (B3) ( Intel® H61 Express Chipset) 55,000

Gigabyte (For Intel LGA 2011) G1-SNIPER 3 328,000

Gigabyte (For Intel LGA 2011) X79-UD5 284,000

Gigabyte (For Intel LGA 1366) EX58 - USB3 204,000

Gigabyte (For Intel LGA 1155) Z68AP-D3 112,500

Gigabyte (For Intel LGA 1155) H61M-DS2 53,500

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)       28,500            

Kingston - 2GB (DDR3 / 1333 MHz)                  12,000

Kingston - 4GB (DDR3 / 1333 MHz)  20,500

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

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

Kingston - 4GB (DDR3 / 1333 MHz) (Laptop  Memory) 23,000

Kingston: 01- 398-343

HARD DRIVE
Seagate / Western Digital / Kingston            Kyat    

Seagate - 500 GB HDD 7200RPM SATA / 16M 64,000                      

Seagate -1000GB HDD 7200RPM SATA / 32M          86,000          

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

Western Digital - 500 GB HDD 7200RPM SATA / 32M 63,000

Western Digital - 1000 GB HDD 7200RPM SATA / 32M 83,000

Western Digital - 2000 GB HDD 7200RPM SATA / 64M 103,000

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/Power Benz            Kyat                      

Golden Field - 500W PSU 10,500

Golden Field - 550W PSU 14,000

Thermaltake - TP-1500MP CSUS PSU 278,800

Thermaltake - TR-800P CEU 105,500

Thermaltake - LT-600PCEU 48,900

Power Benz - 500W PSU 15,000

Power Benz - 550W PSU 18,500

GF: 01-430-013, Thermaltake: 01-210-943, Radiance: 01-380-220

GRAPHIC CARD
Gigabyte/ASUS/msi  Kyat

Asus - ATI Radeon HD7950-DC2T-3GD5 422,000

Asus - ATI Radeon EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5  DDR5/A PCI-E 297,700

Asus - ATI Radeon HD7770-DC-1GD5 (HDMI out,DVI,D-Sub) 166,400

Asus - Nvidia ENGTX560 TI DC2 TOP/2DI/2GD5 DDR5/PCI-E 280,500

Asus - Nvidia ENGTX550 Ti DC TOP/DI/1GD5 DDR5/PCI-E   138,000

Asus - Nvidia ENGT430/DI/1GD3/MG(LP) DDR3/PCI-E 53,200

Gigabyte - Nvidia Geforce N430OC - 1GI 75,000

Gigabyte - Nvidia Geforce 440 TC - 1GI 75,000

Gigabyte - Nvidia Geforce  430  - 1GI 66,400

Gigabyte - Nvidia Geforce 520D3-1G 44,500

Gigabyte - ATI Radeon HD 545D3- 1G 40,500

Gigabyte - ATI Radeon HD  645OC - 1GI 53,500

msi - AMD - R7970 - 2PMD3GD5 524,000

msi - AMD - R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition / OC 152,000

msi - N560GTX-Ti M2D1GD5/OC      199,000

msi - N520-MD2GD3/LP     55,000

msi - N440GT-MD 512D5 57,000

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

OPTICAL DISK DRIVE
 HP / ASUS / Pioneer                  Kyat    

ASUS - SBW-06D2X-U/BLK(USB 2.0 External Slim Blue Ray 140,700

ASUS - BW-12B1ST (SATA INT Blu-ray Writer) 108,900

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) 21,800

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 -23” LED / 50,000,000:1 / VGA+ Twin HDMI/IPSPanel/ 
X-Men (i2353Ph) 160,000

AOC - 23” LED/ 20,000,000:1/ VGA+Twin HDMI/Built-in 
Speaker/3D (e2352Phz) 180,000

ASUS - 24” LED/ML248H/DVI 233,300

ASUS - 18.5” LCD/ VW190DE /DVI 96,900

ASUS - 27” LED/VG278H/(support 3D Vision)/3D Glasses 596,300

ASUS - 23” LED/VG236H/(support 3D Vision)/3D Glasses 506,200

Acer - 18.5” LED/ G195HQLDbd /Black / Analog D-Sub 81,500

Acer - 20” LED/ S200HLAbd/ Black / Analog D-Sub 99,000

Acer - 21.5” LED/ S220HQLbd/ D-Sub and DVI-D 122,000

Acer - 23” LED/ P 238 HLbmii/ Analog D-Sub and HDMI 157,000

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/JNP        Kyat

Golden Field - 1311B (500W PSU)  24,000

Golden Field - 1292B (500W PSU)  24,000

Golden Field - 1221 (500W PSU)  24,000

Golden Field - 1331B (550W PSU)  33,000

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

JNP - 483 HBR 14,500

JNP - 3396 HBB 14,500

JNP - 436 HBR 14,500

JNP - 3390 HBS 14,500

Thermaltake - Level 10GT LCS (VN10031W2N) 326,000

Thermaltake - Chaser MK-I (VN300M1W2N) 126,900

Thermaltake - ARMOR A30 ( VM70001W2Z) 81,500

Thermaltake - Commander MS-I (VN4001W 2N) 42,900

Thermaltake - V4 Black Edition (VM30001W2Z) 35,200

Golden Field: 01-430-013,Thermaltake: 01-210-943, 
Radiance: 01-380-220

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

(သင့္ Computerတစ္လံုး က်သင့္ေငြ) 
Total

လူႀကီးမင္းမ်ား ကုမၸဏီမွ ျဖန္႔ခ်ီေသာ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကို 
ေပးပို႔လိုပါက newsroom@myanmarict.comသို႔ ေဖာ္ျပပါ 
ဇယားအတိုင္း Spreadsheet (Excel) Format ျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

KEYBOARD & MOUSE
A4 Tech/Prolink/Gigabyte USD

A4 Tech - 7600N 2000DPI Mini Wireless Mouse & Keyboard 26

A4 Tech - G7-360N 2000DPI Wireless Optical Mouse / USB 13.3

A4 Tech - LCDS-720 X-Slim KB USB (M) 7.4

A4 Tech - KR-85 Basic KB PS2 (M) 6.5

A4 Tech - F3 3000DPI V-Track Paddles Gaming Mouse / USB 22

A4 Tech - D-500 1000DPI DustFree Holeless Optical Mouse 6.9

Kyat

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

SHOPWEEKLY

MULTIMEDIA
Microlab/ Delux/ A4 Tech        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

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

USD

A4 Tech AS-206 Speaker 7.7

A4 Tech AS-6 Speaker 220V , 2 Round Pins 8.7

A4 Tech AS-303 2.1 Woofer Speaker 33

A4 Tech XS-500 2.2 Woofer Speaker 35

A4 Tech XS-900 2.1 Woofer Speaker 52

Microlab:01-297-332,Delux:01-392-951,A4Tech:01-299-695

Laptop ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ Accessories မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
Last updated on June 22, 2012

LAPTOP
ASUS/msi/Acer / Gigabyte/ Fujitsu  Kyat

Gigabyte - M1005C 249,000

Gigabyte - Q2432M (Pentium) 399,000

Gigabyte - Q2432M (Core i3) 429,000

Gigabyte - P2532N 899,000

msi - CX 480-i5/Intel Sandy Bridge Core i5 564,000

msi - FX 420/Intel Sandy Bridge (B960) 2.2GHz 452,000

msi - CR460-B960/Intel Sandy Bridge (B950) 2.2GHz 388,000

msi - Cx480-B950/Intel Sandy Bridge (B950) 2.10GHz 455,000

Acer Aspire S3 3rd Generation Intel Core i5 3317M - 1.7GHz 769,000

Acer TimeLineU M3 581T Intel Core i3 2367M - 1.4 GHz 658,000

Acer TimeLineU M3 581TG Intel Core i7 2637M - 1.7 GHz 915,000

Acer Aspire 4752Z(DC) Intel Pentium Dual Core B950 (2.1GHz) 358,800

USD

Fujitsu - LIFEBOOK LH531 Intel Core i5 2410M-2.3GHz 599

Fujitsu - LIFEBOOK LH531V Intel Core i5 2450M-2.5GHz 679

ASUS G75VW-91137V (Gaming Series) IntelCorei7-3610QM-2.3GHz 2,229

ASUS N43SM-VX018D IntelCore i7-2670QM-2.2 Ghz 929

ASUS K53SD-SX693D IntelCorei5-2450M-2.5GHz 739

ASUS A45VD-VX088D IntelCorei5-3210M-2.5GHz 709
ASUS: 01-210 -943 , msi: 01-227-781, Acer: 01-221- 683 , GIGABYTE: 01-399-239,

Fujitsu: 01-385-077

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

Epson LQ300+2 Printer with Cable 168,000

Epson Stylus T13 Printer without ink cartridge (USB) 50,000

Epson Stylus Photo R230X Printer with Cable (USB) 138,000

HP Lserjet M1212NF AIO Printer with Cable (USB)  4 in 1 255,000

HP Officejet 7000 Printer with Cable (USB)  A3 Size 270,000

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 CLX-3185 Multifunction  Printer 

with Cable (USB)   
295,000

Samsung Laserjet Color CLP-325 W  Printer with Cable

(USB)  Wireless  
265,000

Samsung Laserjet SCX - 4623F  Printer with Cable (USB)  4 in 1 175,000

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

Canon - LBP 2900B Printer with Cable (USB) 124,000

Canon - iP 2770 Printer with Cable (USB) 45,000

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) HELIOS 101/Ocean Blue   5.3

Silicon Power - (8GB) TOUCH T01   6.7

Silicon Power - (16GB) ULTIMA U01 Blue 12

Silicon Power - (32GB) Luxmini720 27

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 3.0 74,000

Segate -1000 GB Expansion USB 3.0 108,000

Segate - 500 GB FreeAgent GoFlex USB 3.0 87,000

Segate - 1000 GB FreeAgent GoFlex USB 3.0 121,000

Western Digital - 500 GB Elements USB 71,000

Western Digital - 1000 GB Elements USB 105,000

Western Digital - 500 GB Elements USB 3.0 74,000

Western Digital - 1000 GB Elements USB 3.0 108,000

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 - TBW-106UB Micro-Bluetooth USB Adapter 20

Trendnet - TEW-430APB 54Mbps 11g Wireless Access Point 42

Trendnet - TEW-432BRP 54Mbps 11g Wireless SPI Firewall Router 39

Trendnet - TEW-703PI 150Mbps Wireless N PCI Card 22

Trendnet - TEW-646UBH High Power 150Mbps wireless N 

USB Adapter
26

Trendnet - TEW-650AP 150Mbps Wireless N Access Point 46

Trendnet - TEW-731BR 300Mbps Wireless N Home Router 42

Trendnet - TEW-736RE 300Mbps Wireless Easy-N-Range Extender 51

Trendnet - TEW-432BRP 54Mbps 11g Wireless SPI Firewall Router 63

Trendnet - TEW-638AP/ 300Mbps Wireless N Access Point 52

Trendnet - TEW-690AP 450Mbps Wireless N Access Point 109

Trendnet - TEW-691GR 450Mbps Wireless N Gigabit Router 114

Trendnet - TEW-653AP/300Mbps Wireless N PoE Access Point 

(SNMP v1 , v2c support)
129 

Trendnet- TC-NT2/Network Cable Tester (TP & Coax) 56

Trendnet - TW100-BRM504 ADSL Modem + Firewall Router 75

Trendnet - TW100-BRV204 Broadband  VPN Firewall Router 72

Trendnet - TDM-C500 ADSL2/2+Modem Router 39

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

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

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    53,500

HP 1010 / 3015 Toner    55,500

HP 2015 (Q7553A) Torner 60,000

HP 2600 Toner (Q6001A->Q6003A) Color  66,000

Samsung  (CLT- M407S) Toner 49,000

Samsung SCX 4623F Toner 58,000

Samsung CLP-325 Toner 49,000

Canon 2900 (EP 303) Toner 48,000

Canon 1120 (EP22) Toner 48,000

Canon 3050 (312) Toner 48,000

Canon  CL-51(C) Cartidge 24,500

Canon PG-40(B) / 810 Cartidge (Original)  15,000

HP  45A Cartidge 22,500

HP 920XL(C) Cartidge CD972->CD974  13,000

HP 920(B) Cartidge  (Blue Box) 15,500

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

EXTERNAL DVD
Liteon / HP/ASUS/ SSK Kyat

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

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

SSK - External DVD-Writer S001 36,000

SSK - External DVD-Writer S200 / T100 48,000

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

ASUS - External DVD - RW 37,500

Lite-On: 01-399-293,HP : 01-430-013, ASUS: 01-210 -943, T-LAND: 01- 382-868
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ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာမွာ ဦးခ်ာေပဆိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္ 
ရွိပါတယ္။ သူက အစ အေနာက္ အလြန္သန္ပါတယ္။ ဖဲလည္း 
အရမ္းရိုက္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖဲ၀ိုင္း မရွိရင္ လူတစ္ေယာက္ကို 
ပိုက္ဆံေပးၿပီး ပက္လက္ အိပ္ခိုင္းပါတယ္။ လူေသေပါ့ေလ။ 
အဲဒီ ေသခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး 
ဖဲရိုက္တဲ့သူပါ။ တစ္ခါကလည္း ဖဲ၀ိုင္းတစ္၀ိုင္းမွာ 
ဒိုင္၀င္ကုိင္ပါတယ္။ ဒိုင္ကိုင္ေပမယ့္ သူ႔မွာ ပိုက္ဆံတစ္ျပားမွ 
မရွိပါဘူး။ ထုိးသားေတြကုိ စိတ္ႀကိဳက္ ထုိးၾကစမ္းလုိ႔ေတာင္ 
သူက ေျပာလိုက္ေသးတယ္။ ထိုးသားေတြကလည္း 
စပါးေရာင္းၿပီးစဆုိေတာ့ ေရလွ်ံေနတာေလ။ ထိုးလုိက္ၾကတာ 
ျမင္မေကာင္းဘူး။ ဖဲေ၀ၿပီးလုိ႔ သံုးခ်ပ္လွန္ၾကည့္လုိက္ၾကေတာ့ 
ထိုးသား အိမ္ေတြမွာက ကုိးေပါက္၊ ေျခာက္ေပါက္၊ ငါးေပါက္ 
စသျဖင့္ေပါ့။ ဒိုင္ကိုင္တဲ့ ဦးခ်ာေပက သူ႔ဖဲကို အားရပါးရ 
ဆြဲလွန္လုိက္တာ ဘူ…တဲ့။ အဲဒီမွာ သူဘာလုပ္သလဲ၊ သိလား။ 
လုံခ်ည္ကို လွန္လိုက္ၿပီး ဖဲ၀ိုင္းအလယ္မွာ ေလးဘက္ 
ကုန္းေပးေတာ့တာပဲ။ ၿပီးေတာ့ ေျပာလိုက္ေသးတယ္။ 
ကဲဗ်ာ…နည္းတယ္ မ်ားတယ္ သေဘာမထားပါဘူး။ 
ငါ့မွာေတာ့ ေလွ်ာ္စရာ ဒါပဲရွိတယ္။ စိတ္တုိင္းက်သာ ၀ိုင္းသမ 
ၾကေပေတာ့တဲ့။ ထိုးသားေတြလည္း ေဗြယူရအခက္၊ မယူရ 
အခက္ ျဖစ္ကုန္တာေပါ့။ တကယ္လို႔မ်ား သူႏိုင္သြားရင္ 
အကုန္ ယူသြားမွာေလ။ အခုရံႈးေတာ့မွ အရူးကြက္ 
နင္းျပတာ။ အဲသေလာက္ ဆိုးတဲ့လူႀကီး။ တစ္ေန႔ေတာ့ 
ဦးခ်ာေပတစ္ေယာက္ ေခါင္းေပါက္ၿပီး အိမ္ျပန္လာပါတယ္။

သူ႔မိန္းမက ေမးလိုက္တယ္။ 
“ေတာ္.နယ္ မႀကီးမငယ္နဲ. ဘယ္လိုၿဖစ္လို. ေခါင္းေပါက္ 

လာရတာတုန္း”  “ရြာေၿမာက္ပိုင္းက အပ်ိဳႀကီး လွတုတ္ေပါ့။ 
ငါ့ကုိ နို႔ဆီဘူးနဲ႔ ထုလုိက္တာ”  “ေတာ္က ဘာသြားလုပ္လုိ႔တုန္း” 
“သူႏြားနို.ညွစ္ေနတဲ.နား သီခ်င္းသြားဆို မိတာကိုးဟ” 
“ေတာ္က ဘာသီခ်င္း ဆိုမိတာတုန္း”

ေဒၚသန္းၿမက ေမးေတာ... ဦးခ်ာေပက 
အသံေနအသံထားနဲ႔ ဆိုျပလိုက္တာေၾကာင့္ သူ႔ဇနီး 
ေဒၚသန္းၿမင့္ေရာ သားသမီးေတြပါ တ၀ါး၀ါး တဟားဟား 
ရယ္ၾကပါေတာ့တယ္။ ဦးခ်ာေပက နို.ညွစ္ေနတဲ့ အပ်ိဳႀကီး 
မလွတုတ္ကို ဆိုျပမိလုိ႔ နို႔ဆီဘူးနဲ႔ ေကာက္ေပါက္ခံရၿပီး 

ေခါင္းေပါက္တဲ့ သီခ်င္းက ဒီလိုပါဗ်ာ။
၀ဋ္လည္မယ္ အခ်စ္ဆုံးေရ...၀ဋ္လည္မယ္ အခ်စ္ဆံုးေရ...

တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့ မင္း၀ဋ္လည္မေလ.... 
အခုတေလာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာေပ ေလာကမွာ 

ေမာ္ဒန္လြန္စာေပ (Post Modern)ဆိုတာ 
ေခတ္စားေနတယ္ဗ်။ သူက တုိက္ရိုက္ အနက္ေကာက္လို႔ 
မရဘူး။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ရင္ဘတ္ခ်င္းတူမွ 
ခံစားလို႔ ရတာဆိုပဲ။ ရိုးရိုး စကားေျပသမားေတြ 
အေနနဲ႔ေတာ့ ႏွာေခါင္းရံႈ႕စရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္  
ေမယ္ဒန္သမားေတြေလာကမွာေတာ့ ဗရာဗိုဆိုၿပီး 
လက္ခုပ္တီးအားေပးၾကမွာ မလြဲပါဘူး။ ငါတို႔လို 
အရူးတစ္ေယာက္…အဲေလ… ေမာ္ဒန္ဆရာႀကီး တစ္ေယာက္ 
တုိးလာၿပီ ဆုိၿပီးေတာ့ေပါ့။ ကဲဗ်ာ အုိင္စီတီဂ်ာနယ္ဖတ္သူေတြ 
ဗဟုသုတရေအာင္ Post Modern ၀တၱဳတိုတစ္ပုဒ္ 
နမူနာ ေရးျပလိုက္ပါတယ္။ ရင္ဘတ္ခ်င္းတူသူမ်ား 
ဖတ္ရႈခံစားၾကေစေတာ့။

တစ္ေန႔သ၌ ကၽြႏု္ပ္သည္ သြားေနၾက အင္တာနက္ 
ကဖီးဆိုင္ကို ၀င္သြားမိသည္ဟူသတတ္။ ဆိုင္ထဲ 
ေရာက္ႏွင့္ေနသူ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ထိတ္လန္႔တၾကား 
ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဗင္းဆင့္ဗင္ဂိုးရဲ႕ ၿပတ္သြားတဲ့ 
နားရြက္တစ္ဖက္ကို Googleမွာ ေတြ႕လိုက္ရလို႔တဲ့။ 
အဲဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း စားေနတဲ့ ေပါင္မုန္႔မီးကင္ကို 
Facebookရဲ႕ relationshipမွာ အက္လိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ 
Gtalkကို ဖြင့္လိုက္ေတာ့ အလန္ကြာတာမိန္း၊ မိုနာလီဇာ၊ 
ရွားေလာ့ဟုမ္းနဲ႔ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္တို႔ Online ၿဖစ္ေနတာ 
ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ Mail ၀င္လာတယ္ ဟစ္တလာ 
တိုက္တန္းနစ္သေဘၤာေပၚ ပါလာလုိ႕တဲ့။ ဒါဆုိ အုိဘားမားေတာ့ 
အလုပ္ရွဳပ္ၿပီလုိ႔ မဟတၱမဂႏီၶက ၀င္ေၿပာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ 
မွန္တံခါးနက္ၾကီးပြင့္လာၿပီး လူတစ္ေယာက္ ၀င္လာတယ္။ 
အင္တာနက္ သုံးခ်င္လုိ႔တဲ့။ အသံလာရာၾကည့္လုိက္ေတာ့ 
အဲဘတ္အိုင္စတုိင္း ၿဖစ္ေနတယ္။ သူက နာမည္ၾကီးတယ္။ 
ရီေလးတစ္ဗတီ သီအိုရီဆုိတဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲကုိ ထုတ္ထားတာ။ 
တစ္ခါတစ္ေလ ဘီလ္ဂိတ္ေတာင္ အင္တာနက္ဖိုး သူ႔အတြက္ 
စိုက္ေပးတာ ေတြ႔ရတယ္။

မိုးဇက္က တေယာကို ေဘးခ်ၿပီး အြန္ေစာပါတဲ့ 
ကိုရီးယားစတား websiteကုိ ၾကည့္ေနတယ္။ ဘီသုိဘင္က 
၀ိုင္၀ိုင္းရဲ႕ ၾကိဳးမဲ့စြန္ကုိ download ဆြဲေနတယ္။ နံပါတ္ ၁၅ 
မွာ ထိုင္ေနတဲ့ ခ်ာလီခ်က္ပလင္က လွမ္းေမးလိုက္တယ္။ 
လိုင္းမေကာင္းဘူးလားတဲ့။ သူက ဒီဆိုင္ရဲ႕ ေဖာက္သည္။ 
လိုင္းလည္း သံုးေလးလိုင္းေလာက္ ခ်ိန္းတတ္တယ္။ 
အိမ္မွာလည္း ငါးသိန္းဖုန္းနဲ႔လည္း အင္တာနက္ 
ခ်ိတ္ထားေသးတယ္။ လိုင္းက်ရင္ ဆိုင္ ေရာက္ေရာက္ 
လာတတ္တယ္။ ၿငိမ္ေနတဲ့ နပိုလီယံက ဘဂၢဒက္မွာ 
စစ္ၿဖစ္ေနတယ္လို႔ ေၿဖလိုက္တယ္။ သူ႕အေၿဖေၾကာင့္ 
တစ္ဆိုင္လံုး တိတ္သြားတယ္။ စားစရာ ဘာရလဲဆိုၿပီး 
နံပါတ္၂မွာထို္င္တဲ့ ဂ်ဴးလီးယက္ဆီဇာက တိတ္ဆိတ္မွဳကုိ 
တစ္ဖန္ ၿဖိဳခြင္းလိုက္တယ္။ ဆုိင္ရွင္က ေပါင္မုန္႕မီးကင္၊ Firefox 
ေၾကာ္၊၊ ကြန္းၿဖဴးရွပ္နဲ႔ ေရမေရာတဲ့ Access Denied ရပါတယ္လုိ႔ 
ေျဖလိုက္တယ္။ ဂ်ဴးလီးယက္ဆီဇာ ရွံဳ႕ မဲ့သြားတယ္။ 
အဲဒါနဲ႔ youtubeကို ေက်ာ္ခြၿပီး ဂ်ပန္ဆူနာမီအေၾကာင္း 
ဖြင့္ေနလုိက္တယ္။ ဆုိင္က မိတ္ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းတယ္။ 
လူေတြလည္း ၀င္လာမစဲ တသဲသဲပဲ။ စတီဗင္ေဆးဂဲ 
၊ေဒးဗစ္ဘက္ဟမ္း၊ ေဂ်ေကရိုးလင္း၊နဲ႔ ရွက္ကီရာတို႔လည္း 
ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ေရာက္လာတယ္။ အကုန္လံုး 
တူညီတဲ့အခ်က္က ေကာ္နက္ရွင္ ေကာင္းလားလုိ႔ ေမးၿပီးမွ 
သံုးၾကတယ္။ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ အယ္ဒီဆင္ကလည္း မုသားမပါ 
လကၤာမေခ်ာဆိုတဲ့ မူကိုလက္ကိုင္ထားၿပီး မဆိုးပါဘူးပဲ 
တြင္တြင္ေၿဖတယ္။ ေနာက္ စံုတြဲႏွစ္တြဲ ၀င္လာတယ္။ 
ရိုမီရို ဂ်ဴးလီးယက္နဲ႔ ရွင္ေမြးလြန္း မင္းနႏၵာတို႔အတြဲေပါ့။ 
သူတို႕က သူငယ္ခ်င္းေတြ ေနျပည္ေတာ္ရံုမွာ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ၿပီး 
ထလာပံုရတယ္။ သူတို႔ကို အဲဒီ့မွာ ခနခန ေတြ႕တယ္လို႔ 
ခ်ာလီခ်က္ပလင္က ေၿပာတယ္။ ဆုိင္ကေတာ့ လူၿပည့္သြားၿပီ။

သူတို႔အတြဲကုိ အာရံုစိုက္ေနတုန္း ေရာ္ဘင္ဟုဒ္က 
ကၽြန္ေတာ့္ကိုေမးတယ္။ "ေကာင္မေလး အေကာင့္ရွိလားတဲ့"။ 
အဲဒါနဲ႔ monalisa@gmail.comကုိ ေပးလိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ 
ေကာင္မေလး အေကာင့္ေတာ့ မေပးၿဖစ္လုိက္ဘူး။ ပ်င္းတာနဲ႕ 
Gtalkမွာ ရွားေလာ့ဟုမ္းကုိ "ဘာလုပ္ေနလည္း မစၥတာဟုမ္း"လုိ႔ 
လွမ္းေမးလုိက္တယ္။ အုိစမာဘင္လာဒင္ရဲ႕ Profileကုိ twitterမွာ 

ရွာေနတာလို႔ ျပန္ေျဖတယ္။ အလုပ္ရွဳပ္ေနပံုရတဲ့အတြက္ 
ဆားပုလင္း ႏွင္းေမာင္ဘက္ လွည့္လုိက္တယ္။ “အိုင္ေဆး 
ကိုႏွင္းေမာင္ ဘာလုပ္ေနတုန္း”ဆိုေတာ့ “လူဆိုးၾကီး 
မရမ္းသီးရဲ႕ ပံုကုိ facebookမွာ upload တင္ေနတယ္ဗ်”တဲ့။ 
အလန္ကြာတာမိန္းေတာ့ ဆက္မေမးၿဖစ္ေတာ့ဘူး။

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ… သီခ်င္းသံက်ယ္ၾကီး ရုတ္တရက္ 
ထြက္လာတယ္။ xxx အဖိုးၾကီးလည္း Net xxx 
အဖြားၾကီးလည္း Net xxx ေမြးကင္းစ အာၿပဲေလးလည္း 
Net xxx ေခြးကိုက္လည္း Net xxx ေၾကာင္ေအာ္လည္း 
Net xxx အေပအေတ ကေလကေခ် ထိုင္လည္း Net xxx 
တဲ့... ဆိုင္ထဲက လူေတြ ရုတ္ရုတ္သဲသဲ ၿဖစ္သြားတယ္။ 
ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ဘီသုိဘင္၊ download ဆြဲထားတဲ့ သီခ်င္းကုိ 
ၿပန္ဖြင့္ၾကည့္ေနတာ၊ သူ download ဆြဲတာက ၀ိုင္၀ိုင္းရဲ႕ 
ၾကိဳးမဲ့စြန္၊ ထြက္လာတာက Rap သီခ်င္း။ အင္တာနက္မွာ 
ဒီလိုပဲ ၿဖစ္တတ္တယ္။  ဟက္ဖုန္း မတတ္ထားေတာ့ 
အသံထြက္လာတာေလ။ ဆုိင္ရွင္ အယ္ဒီဆင္က အၿမန္ေျပးၿပီး 
ဂႏၶီဆီက ဟက္ဖုန္းကို မသံုးဘူး မဟုတ္လားလို႔ ေမးၿပီး 
ဘီသိုဘင္ကုိ ေပးလုိက္တယ္။ ဆုိင္ထဲကုိ ရြမ္းမဲ၊၊ ဂ်န္ဂ်စ္ခန္၊၊ 
ေမာင့္ဂိုမာရီ၊ ဆြန္ဇူးနဲ႔ ဗႏၶဳလတုိ႔ ၀င္လာတယ္။ လူၿပည့္ေနလုိ႔ 
ခဏေတာ့ေစာင့္ရမယ္။ ၁၅မိနစ္ေလာက္ဆို ရမယ္လို႔ 
အယ္ဒီဆင္က ေၿပာလိုက္တယ္။ ရြမ္းမဲက ရႈသိုးသိုးနဲ႔ 
ေမးလိုက္တယ္။ ေကာင္တာတို႔၊ ဂ်င္နရယ္တို႔၊ ဒိုတာတို႔ 
ရွိလားတဲ့။ ေၾသာ္... ဒါဆုိရင္ေတာ့ ဟုိဘက္ တစ္လမ္းေက်ာ္မွာ 
နယူတန္ရဲ႕ Network Game ဆိုင္ ရွိတယ္။ ဒါဆိုလည္း 
သြားၾကစို႔လို႔ ဗႏၶဳလက ေၿပာၿပီး ေရွ႕က ထြက္သြားတယ္။ 
ရြမ္းမဲ၊ ဂ်န္ဂ်စ္ခန္၊ ေမာင့္ဂိုမာရီနဲ႔ ဆြန္ဇူးတို႕လည္း 
ေနာက္ကေန လိုက္သြားၾကတယ္။ ရြမ္းမဲတို႔အဖြဲ႕ 
ထြက္သြားၿပီး ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ပဲ Facebookကုိ အပ်င္းေၿပ 
လုပ္ထားတဲ့ မက္ဇူကာဘတ္ ၀င္လာၿပီး ေၿပာလုိက္တယ္။ 
ငါ့ေဖ့စ္ဘုတ္အေကာင့္ ဘယ္သူ ဟက္သြားလည္း 
မသိဘူးတဲ့။ မက္ဇူကာဘတ္ရဲ႕ စကားေၾကာင့္ အားလံုး 
အံ့ၾသသြားၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ဘီလ္ဂိတ္က ရုတ္တရက္ 
Window 8ကို ထုတ္ေရာင္းလိုက္ပါေတာ့တယ္ခင္ဗ်ာ။ 
ေကာင္းတယ္မဟုတ္လား ေဘာ္ေဘာ္တို႔၊ တာ့တာ။
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