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ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ယာယီပိတ္ထားမည္

မိုဘုိင္းလ္ဖုန္း Technology  
သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ HTC's CEO၏ 
စဥ့္ကူေဖာင္ေဒးရွင္း

ကမာၻ႔ပထမဆံုး OLED electronic 
Viewfinder ပါ၀င္တဲ့ Sony Camera

အဂၤလိပ္ အကၡရာေျပာင္းမည့္ City Taxi

Apple Developer Pack

Virtualization Software  
ဘာေၾကာင့္သံုးမလ?ဲ

အျမတ္ထဲက Charityကိုု လႉမယ္လုိ႔ 
စဥ္းစားထားတဲ့ ဥေရာပသား

MINI  CLUBVAN

Google Nexus 7 
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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။

လယ္သူမ မယ္ၿပိဳင္ပဲြ
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု - newshopper.sulekha.com

လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ အသြင္အျပင္ျဖင့္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ အလွမယ္ေရြးခ်ယ္ပဲြ (Miss Farmer 
Contest) ၿပိဳင္ပဲြကို ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ မနက္ ၈ 
နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ 
မင္းဓမၼလမ္းရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေဆာက္အအံု 
(MCC) တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္း 
လုပ္ငန္းအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက 
“က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး လယ္ယာလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို 
သိသူျဖစ္ရမယ္။ ခါး၊တင္၊ရင္ မသတ္မွတ္ထားဘူး။ 
လယ္သူမ သရုပ္ေဖာ္ႏုိင္ရမယ္”ဟု ေျပာပါသည္။

လယ္သူမမ်ား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈဘ၀ကို ျမွင့္တင္ 
ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ အသင္းမွ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ရာ ပထမ 
ဆုကို က်ပ္ ၁၀ သိန္းႏွင့္ ျပည္ပခရီးစဥ္ ေလ့လာရန္ 
ေစလႊတ္ျခင္းခံရမည္ဟု သိရကာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ 
အားလံုးအား ေနစားစရိတ္အျပင္ ခရီးစရိတ္မ်ားကိုပါ 
ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟု သိရသည္။ အသက္အရြယ္၊ ပညာ 
အရည္အခ်င္း၊ လူမ်ိဴး၊ဘာသာမေရြး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ၿပီး 
လယ္ယာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းမႈကို 
ေျဖၾကားရမည္ဟု အသင္းမွ သိရသည္။

ေလွ်ာက္လႊာကို ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တို႔တြင္ 
ရယူေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးမွ 
ဗီဒီယိုငွားရမ္းဆိုင္မ်ားသို႔ 
အသိေပးေၾကျငာျခင္း
ေနလင္းေအာင္

ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးမွ ဗီဒီယိုငွားရမ္း 
ဆိုင္မ်ားသို႔ အသိေပးေၾကျငာျခင္းဟူေသာ 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ 
နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို
အသိေပးေၾကျငာခ်က္အျပည့္အစံုမွာ - လုပ္ငန္းလိုင္စင္ 
ရရိွထားၿပီး လက္ရိွလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ ဗီဒီယို 
ငွားရမ္းဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးလိုင္စင္ ရရိွထားၿပီး 
သူမ်ားထံမွသာ ဗီဒီယိုဆင္ဆာအျပည့္အစံုကပ္ထား
သည့္ ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီအခ်ပ္မ်ားကို ၀ယ္ယူၿပီး (နယ္ေျမ 
သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ျဖန္႔ခိ်ေသာ RC စနစ္အရ) မိမိတို႔ဆိုင္ 
(လိုင္စင္လိပ္စာ) ေနရာတြင္သာ ငွားရမ္းခြင့္ ရိွပါသည္။ 
မိမိတို႔ ဆိုင္အမည္ျဖင့္ ငွားရမ္းရန္ ၀ယ္ယူထားေသာ 
ဗီဒီယိုဇာတ္ကားအခ်ပ္မ်ားကို တစ္ဆင့္လြဲဲေျပာင္း 
ေရာင္းခ်ျခင္း၊ (ျပင္ပ) ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ 
နယ္ေက်ာ္ေရာင္း၀ယ္ျဖန္႔ခိ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက 
တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

RV! CENTREမွ 
ႏိုင္ငံတကာပညာေရးႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ 
အလမ္းဆိုင္ရာ ျပပြဲ 
ေနလင္းေအာင္

RVI CENTRE YANGONမွ ႀကီးမွဴးၿပီး 
ႏိုင္ငံတကာပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ ျပပြဲ (Study Overseases & 
Carear Fair 2012)အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ 
၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီ ထိ၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊  PARKROYAL Hotel Ballroomတြင္ 
က်င္းပျပဳလုပ္မည္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
ယင္းပညာေရးျပပြဲတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အလုပ္ရုံ 
ေဆြးေႏြးပြဲ (Workshop For Teachers)၊ အဂၤလိပ္စာ 
အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပညာသင္ဆု စာေမးပြဲမ်ား 
(English Placement Test & Scholarship test)၊  
RVI CENTREႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ စင္ကာပူႏွင့္ 
နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတို႔ရိွ ေက်ာင္းမ်ားမွ ပညာေရး 
ေဟာေျပာပြဲ (seminars)မ်ားႏွင့္ ၄င္းေက်ာင္းမ်ားမွ 
ပညာေရးအတိုင္အပင္ခံမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ 
ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ (one-on-one conselling session)
မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပါ၀င္မည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွာ 
RVI CENTREႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ Edenz College (New Zealand), 
James Cook University (JCUS), SMa Institute 
of Higher Learning, Singapore Institute of 
Management (SIM), SAA Global Education, PSB 
Academy, Singapore Polytechnic International 
(SPI), Nanyang Academy of Fine Arts 
(NAFA)  စေသာ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး RVI Academy 
(Singapore International School)ႏွင့္ RVI Institute 
အစရိွသည္တို႔လည္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Colleage 
Preparatory Program သင္တန္း၊ IGCSEသင္တန္း၊ 
RVi Academy (Singapore International School)၏ 
Full Timeႏွင့္ Part-Time Programsမ်ားအတြက္ 
ပညာသင္ဆု စာေမးပြဲကို အဆိုပါပြဲေန႔ နံနက္ 
၉နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁၁နာရီတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ညေန 
၂နာရီမွ ၄နာရီတြင္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး 
ပံုမွန္ စာေမးပြဲေၾကးႏွဳန္းထား၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းသာ 
ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ႀကိဳတင္ စာရင္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး 
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဆိုင္ရာ ျပပြဲတြင္ 
ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္ အရာရိွမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ 
ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ CEO Talkကို ေန႔လည္ 
၁၁း၃၀နာရီမွ ၁း၃၀နာရီထိ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ကာ 
ႀကိဳတင္စာရင္းမ်ားလည္း ေပးသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ Fresh Graduates မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ 
ရွာေဖြေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပပြဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Leading Companiesႀကီးမ်ား၏ 
Recruitment Boothမ်ားႏွင့္ RVI Instuitute၏ 
Career Development Sectionတို႔တြင္ မိမိတို႔ႏွင့္ 
သင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား 
ရွာေဖြႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အေသးစိတ္သိရိွလိုပါ က RV! CENTRE 
YANGON ဖုန္း ၀၁-၅၃၅-၄၃၃၊၀၁-၂၄၂-၄၁၀ တို႔တြင္ 
ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

London 2012 
Olympic Gamesတြင္ 
Acerမ ွနည္းပညာပိုင္း 
ကူညီမည္
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ 
က်င္းပမည့္ London 2012 Olympic Games 
ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ Acer (Taiwan)မွ World Wide 
Partner အျဖစ္ နည္းပညာပိုင္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ 
Hardwareပိုင္းအားလံုးတြင္ ပါဝင္ကူညီသြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္ ။ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ Game 
management, Competition scores, Reception, 
Information queries, Broadcast supportစသည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ Acerမွ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား 
ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဝန္ထမ္းေပါင္း (၃၅၀)၊ Desktop 
ကြန္ပ်ဳတာေပါင္း (၁၃၅၀၀)၊ Notebook (၂၉၀၀)၊ 
Storage System ႏွင္႔ Server (၉၅၀)၊ Monitor 
(၁၃၀၀၀)၊ Tablet PCမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း 
Acer Productမ်ားကို တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနေသာ ေရႊလမင္းနဂါးကုမၸဏီမွ 
ဇူလိုင္ ၆ ရက္၊ Junction Squareတြင္ Acer၏ 
Olympic Series Notebook, Tablet, Monitor မ်ား၊ 
အသစ္ထြက္ရွိသည့္ Series အသစ္မ်ားကို ျပသ 
ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး Acer ခ်စ္ပရိသတ္မ်ား၊ 
အားကစားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား၊ နည္းပညာကို 
ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ားႏွင့္အတူ London 2012 Olympic 
Games ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို အစီအစဥ္မ်ားစြာျဖင့္ 
ႀကိဳဆိုသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အစီအစဥ္မ်ားမွာ မနက္ ၁၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၂း၀၀ 
နာရီအထိ Acer၏ Series အသစ္မ်ားကို လက္ေဆာင္ 
၈ မ်ိဳး (Acer ထီး၊ Acer Olympic TShirt၊ Mouse၊ 
Keypad Protector၊ Cleaning Kits၊ Notepad၊ 
Acer Bag၊ Antivirus )ႏွင့္အတူ ခ်ိဳသာေသာ 
ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္အတြင္းသာ 
ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ဟု သိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ေန႔လည္ ၂ နာရီမွ ၇ နာရီေက်ာ္ထိ အမွတ္တရ 
လက္ေဆာင္ရရွိမည့္ Game အစီအစဥ္မ်ား၊ Dancer 
Group၊ Model Showမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းသစ္မိတ္ဆက္ပြဲကို 
က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ညေန (၆) နာရီတြင္ London 
2012 Olympic Games ႀကိဳဆိုပြဲ အခမ္းအနားအား 
က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

Acer Mid Year 2012 LuckyDraw ကံစမ္းမဲ၏ 
ကံထူးရွင္ (၁၀) ဦးကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ဧည့္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ YUFCမွ ေဘာလံုး 
အားကစားသမားမ်ားႏွင့္အတူ အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုရိုက္ခြင့္၊ 
လက္မွတ္ထိုးေပးျခင္းႏွင့္အတူ Acer Olympic Shirtႏွင့္ 
အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ား ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

ျပည္တြင္းဘဏ္ 
(၁၁) ဘဏ္ကို 
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ 
ထုတ္ေပးခဲ့
ေမသဇင္သိန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ျပည္တြင္း 
ပုဂၢလိကဘဏ္ (၁၉) ဘဏ္ အနက္မွ 
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဘဏ္ (၁၁) ဘဏ္ကို 
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ 
ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း AGD Bank (အာရွစိမ္းလန္းမႈ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္)မွ သိရွိရပါတယ္။ ဇူလိုင္လ (၂) 
ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ၄င္းဘဏ္မ်ားထဲမွ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေသာ ဘဏ္မ်ားကို 
ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း လက္ခံဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းကို 
ခြင့္ျပဳေပးေတာ့မည္ဟု ဗဟိုဘဏ္မွ သိရွိရပါတယ္။ 

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ AGD Bankမွ 
ေျပာၾကားရာတြင္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ 
လုပ္ငန္းအားလံုးကို ခ်က္ခ်င္း ခြင့္မျပဳေသးဘဲ 
တစ္ဆင့္ခ်င္းသာ ခြင့္ျပဳေပးေနတာကို ေတြ႔ရၿပီး 
ႏိုင္ငံျခားေငြလဲ ေကာင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳေပးျခင္း၊ 
ႏိုင္ငံျခားမွ အလုပ္သမားမ်ားေငြလႊဲျခင္းကို 
လက္ခံေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးျခင္း၊ MFTBႏွင့္ 
MICBတို႔တြင္ ေငြစာရင္း လႊဲေျပာင္းခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
ယခု ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ေပးခြင့္ 
ျပဳျခင္းတို႔ကို အဆင့္လိုက္ ခြင့္ျပဳေပးေနေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မၾကာမီကာလတြင္ 
ႏိုင္ငံျခားသို႔ လြတ္လပ္စြာေငြလႊဲခြင့္၊ ေမာ္ေတာ္ကား 
တင္သြင္းလိုသူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခြင့္၊ 
L/C, TT စေသာ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ေပးခြင့္မ်ားကို ဆက္လက္ခြင့္ျပဳေပးမယ္လုိ႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္လီမိတက္တြင္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ (US Dollar)၊ စင္ကာပူေဒၚလာ 
(Singapore Dollar)၊ ယူ႐ိုေငြ (EURO) စသည့္ 
ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသံုး ေငြစာရင္းမ်ားကို 
ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ စာရင္း 
စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ကနဦး ေပးသြင္းေငြအျဖစ္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာစာရင္း ဖြင့္လွစ္ပါက 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ၊ စင္ကာပူေဒၚလာစာရင္း 
ဖြင့္လွစ္ပါက စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၀၊ ယူ႐ိုေငြစာရင္း 
ဖြင့္လွစ္ပါက ယူ႐ိုေငြ ၁၀၀ ေပးသြင္း၍ စာရင္းသစ္ 
ဖြင့္လွစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 

Apple Productမ်ား 
သီသန္႔ေရာင္းခ်သည့္  
U-Store ဆိုင္သစ္ ဖြင့္
ေမသဇင္သိန္း

iPad, iPhone, iMac, iHealth အစရွိသည့္ 
Apple Productမ်ား သီသန္႔ေရာင္းခ်သည့္ 
U-Store ဆိုင္သစ္ဖြင့္လွစ္ပြဲကို ဇြန္လ 
(၂၇)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၌ အမွတ္ (၄၅)၊ 
သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါဆိုင္တြင္ Apple 
Productမ်ား သီသန္႔ ေရာင္းခ်သည့္အတြက္ Apple 
ခ်စ္သူမ်ား စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး  

Serviceလည္းျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထို႔ျပင္ 
Apple Accessoriesမ်ားျဖစ္သည့္ iPhone cover, 
Macbook case, Battery caseစသည္မ်ားကိုလည္း 
တစ္ေနရာတည္းမွာ ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္အတြက္ 
Customerမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဆက္သြယ္လိုပါက U-Store ဖုန္း 09-5102-076သို႔ 
ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းျမင့္တဲ့ 
Engelbertရဲ႕ Show
ေမသဇင္သိန္း

Forever Group Co., Ltd နဲ႔ ဘန္ေကာက္ 
အေျခစိုက္ မီဒီယာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ BEC Teroတုိ႔ 
ပူးေပါင္းတင္ဆက္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆုံးအၾကိမ္ 
ျပဳလုပ္မည့္ ကမၻာေက်ာ္အဆိုေတာ္ၾကီး Engelbert 
Humperdinckရဲဲ႕ Live Show ပြဲၾကီးကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ 
ဇူလိုင္လ (၁၁)ရက္၊ ဗုဒၵဟူးေန႔႔၊ ညေန ၆ နာရီအခ်ိန္တြင္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္းရွိ အမ်ိဳးသား ကဇာတ္ရုံ၌ 
က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 

အဆုိတာ္ Engelbertသည္ ေပါ့ပ္သီခ်င္းမ်ားကို 
အဆိုမ်ားသည့္အျပင္ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ အယ္လ္ဘမ္ 
စုစုေပါင္း သန္း ၁၀၀ထိ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ 
ေရႊဓာတ္ျပား ၆၃ ခု၊ ပလက္တီနမ္ ဓာတ္ျပား ၂၄ ခု 
ရရွိပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေဟာလိ၀ုဒ္ရဲ႕ Walk of Fame 
မွာလည္း ၾကယ္တစ္ပြင့္မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ 

အဆုိေတာ္ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
 ပြဲအတြက္ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကေတာ့ က်ပ္ 

၁၅၀,၀၀၀၊ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ႏွင့္ က်ပ္ ၇၀,၀၀၀ 
တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သီခ်င္းခ်စ္္သူ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ 
ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 

အႀကီးစားျပင္ဆင္ 
မြမ္းမံမႈမ်ားအတြက္ 
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ 
ယာယီပိတ္ထားမည္
ေမသဇင္သိန္း 

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ အေဆာက္အအံုအား အႀကီးစား 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ား ၿပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ 
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီဌာနမ်ား (သင္ႀကားေရးဌာန၊ 
စာေမးပြဲမ်ားဌာန၊ Admin၊ Programme)ႏွင့္ ၎တို႕၏ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဇူလိုင္လ (၈) ရက္ေန႔မွ 
(၁၅) ရက္အထိ ေခတၱပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ 
စာႀကည့္တိုက္အား ဇူလိုင္လ (၅) ရက္ေန႕မွစ၍ 
ပိတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ အေဆာက္အအံု၊ 
ဌာနမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဇူလိုင္လ 
(၁၆) ရက္ေန႔မွစ၍ ယခင္အတိုင္း ျပန္လည္ 
အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီစာႀကည့္တိုက္ ပိတ္ေနေသာ 
ရက္မ်ားအတြင္း စာႀကည့္တိုက္အသင္းဝင္မ်ား စာအုပ္ 
အလံုအေလာက္ ဖတ္႐ွုႏိုင္ရန္ စာအုပ္ငွားႏိုင္ေသာ 
ပမာဏအား ဇြန္လ (၂၅) ရက္ေန႔မွစ၍ ႏွစ္ဆတိုး၍ 
သတ္မွတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း ဥပမာ - တစ္ဦးတည္း 
အသင္းဝင္ (Individual Membership Card)မ်ား ပံုမွန္ 
ငွားႏိုင္ေသာ စာအုပ္အေရအတြက္မွာ (၅) အုပ္ျဖစ္၍ 
ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အလံုအေလာက္ ဖတ္႐ွုႏုိင္ရန္ (၁ဝ) 
အုပ္ ေပးငွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရွိရပါတယ္။
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ျပီးခဲ့တဲ့ 24-6-12က MRTV 4ရဲ႕ မနက္ပိုင္း သတင္းတစ္ပုဒ္က 
အေတြးေတြ ပြားေစခဲ့ပါတယ္ ။ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းက 
အမွိုက္ပံုးေပ်ာက္တဲ့ သတင္းပါ။ ၾကားခါစေတာ့ ကိုးလို႔ကန္႕လန္႔ၾကီး။ 
ဘယ္ႏွားက အမွိုက္ပံုးေပ်ာက္တဲ့အေၾကာင္း သတင္းထဲ ထည့္လႊင့္ 
ရသလဲေပါ့။ သတင္းေၾကာ္ျငာသူေလးက မ်က္ႏွာခ်ိဳခ်ိဳ ႏွာသံေလးနဲ႔ 
ေၾကာ္ျငာသြားေတာ့ သူ ့မ်က္ႏွာေလး လိုက္ေငးေနတာနဲ႔ပဲ 
သတင္းအစဆံုး ဂဃနဏ မမွတ္မိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က မိုးလင္း မိုးခ်ဳပ္ 
အလုပ္သြားျပန္လုပ္ရေပမယ့္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းေပၚက လမ္းေထာင့္ 
တစ္ေနရာမွာ ဖိုက္ဘာ အမွိုက္ပံုးအစိမး္ၾကီးတစ္ပံုး ေရာက္ေနတာကိုေတာ့ 
ေမလ16 ရက္ေန႔ေလာက္ကတည္းက ညဘက္ၾကီးေပမယ့္ သတိ 
ထားခဲ့မိပါတယ္။ ဘီးတပ္အမွိုက္ပံုးၾကီး လာခ်ေပးထားတာဟာ 
၀မး္သာစရာေပမယ့္ သယ္ရလြယ္၊ တြန္းရလြယ္တာေၾကာင့္လည္း 
ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ဘယ္သူေတြ မ,သြားမလဲဆိုတဲ့ အေတြးျဖစ္မိတာ 
အမွန္ပါ။ ဒီလို အေတြးမ်ိဳးျဖစ္မိတဲ့ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ေတာင္ ရွက္မိပါရဲ႕။ 
မနက္ ရံုးကားသြားစီးလွ်င္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ညဘက္ျပန္လာလွ်င္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ 
အမွိုက္ပံုးၾကီးရွိေသးရဲ႕လားလို႔ ျဖတ္သြားတိုင္း လွမ္းၾကည့္ရတာ 
အလုပ္တစ္ခုလို ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ 

ပန္းဆိုးတန္းလမ္းက အမွိုက္ပံုးၾကီးကေတာ့ ယေန႔ထိ ရွိေနဆဲပါပဲ။ 
ကားလမ္းဟိုဘက္ ဒီဘက္ တစ္ခါတစ္ေလ ေရြ႕ေနတာမ်ိဳးျဖစ္ေပမယ့္ 
အေ၀းၾကီးေတာ့မေရြ႕ဘူးပဲ။ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမွာ သစ္သီးဆိုင္ 
မုန္႔ဆိုင္ေတြဟာ အရင္ကဆို အရမ္းကို စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ႏိုင္လြန္းတယ္။ 
ဖရဲသီးပုပ္ေတြကို လမ္းေထာင့္မွာ ပံုလိုပံုထား၊ ပစ္လို ပစ္ထားတဲ့အခါဆို 
လမ္းသြားလမ္းလာေတြအတြက္ သိပ္ဆိုးလြန္းတဲ့ အန႔ံေတြေၾကာင့္ 
စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ရပါတယ္။ အခုလိုအမွိုက္ပံုးၾကီး လာထားျပီး 
ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ လမ္းေပၚမွာ ဖရဲသီးပုပ္ေတြကို မေတြ႕ရေတာ့သလို၊ 
ဖရဲသီးပုပ္န႔ံလည္း မရေတာ့ပါဘူး။ အမွိုက္ပံုးၾကီးမွာလည္း နံပါတ္ေတြ 
တပ္ထားတာ ျမင္ခဲ့ရပါေသးတယ္။ ေနရာတစ္ခုက အမွိုက္ပံုးကေတာ့ 
ဓာတ္တိုင္နဲ႔ ပူးျပီး သံၾကိဳးခ်ည္ထားတာ ေတြ႕ရလို႔ သေဘာက်မိေသးတယ္။ 
အမွိုက္ပံုးၾကီးရွိေနတာ ေကာင္းတဲ့ကိစၥလို႔ ေတြးျပီး တို႔ႏိုင္ငံမွာ 
တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ျပဳျပင္ေရးေတြ လုပ္ေနတာ ေကာင္းေလးစြလို႔ 
ေတြးမိတာ ဘယ္ႏွရက္မွ မၾကာေသးဘူး။ အခုလို ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာကေန 
အမွိုက္ပံုးေပ်ာက္တဲ့ သတင္းပါလာ ပါေတာ့တယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာက ျမိဳ႕နယ္ ၃၃ ခုမွာ အမိႈက္ပစ္ဖို႔ 
အခက္ခဲရွိတဲ့ ေနရာေတြ၊ အမွိုက္ပံုေတြနဲ႔ ေ၀းတဲ့ ေနရာေတြအတြက္ အခုလို 
အမိႈက္ပံုးေတြ ထားေပးတာပါတဲ့။ အမိႈက္ပုံုးထဲက အမိႈက္သိမ္းခ်ိန္ကိုလည္း 
ညေနပိုင္းနဲ႔ မနက္ပိုင္းေတြ သူ႔အခ်ိန္နဲ႔သူ အခ်ိန္မီ သိမ္းဆည္းပါသတဲ့။ 
ေပ်ာက္သြားတဲ့ အမွိုက္ပံုးရဲ႕ တန္ဖိုးကေတာ့ သံုးသိန္းေက်ာ္ျဖစ္ျပီး ဇြန္လ 18 
ရက္ေန႔က ေပ်ာက္သြားတာပါတဲ့ေလ။

ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တြင္း ေပ်ာက္ဆံုးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရဲစခန္းမွာ 
အမႈွုဖြင့္ထားတဲ့အေၾကာင္း ၾကားခဲ့မိပါတယ္။ တယ္လည္း ဆိုးတဲ့ 
လူေတြပါပဲ။ လူေတြ စည္းမဲ့ ကမ္းမဲ့ လုပ္တတ္ၾကလြန္းလို႔ 

အေလ့အက်င့္ေလး ေပ်ာက္ေအာင္ အမိႈက္ပံုးေလးေတြ ခ်ထား 
ေပးပါတယ္။ ထားတဲ့ အမွိုက္ပံုးကို အရည္က်ိဳေရာင္းဖို႕ ေျဖာင္တဲ့ 
လူကလည္း ရွိေသးတယ္။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ မသိဘူး ဒီႏိုင္ငံမွာ 
ဒီလို စိတ္ဓါတ္ရွိေနတာကိုက ရွက္ဖို႔ အလြန္ေကာင္းေနတာပါ။ စနစ္ေၾကာင့္ 
မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အသြင္ျပင္ေတာ့ ေဆာင္ေနပါျပီ။ လမ္းသြားတိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ 
ကားစီးလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ လမ္းေပၚက လူေတြကို သတိထား ၾကည့္ခဲ့မိတယ္။ 
လြယ္လြယ္ အမွိုက္ပစ္တဲ့ အက်င့္စြဲကပ္ ေနၾကတာ၊ ကေလးေတြတင္ 
မကဘူး။ အသက္ၾကီး အရြယ္ၾကီးေတြအထိ၊ အရြယ္စံု ဆိုဒ္စံုပါပဲ။ 
အမ်ားပိုင္လမ္းေပၚ အမိႈက္ခ်တာဟာ ကိုယ့္အိမ္ေရွ့ အမိႈက္ပစ္တာ 
မဟုတ္လို႔ သြားေရာက္တားျမစ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေပမယ့္ ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြကိုေတာ့ 
ရွံ႕ ခ်ရြြံ႕ မုန္း မိပါတယ္ ။ ကိုယ့္ရဲ႕ အမွိုက္ကို လက္ထဲမွာ ကိုင္ထားတာ 
ရွက္စရာ မဟုတ္ပါဘူး။ လမ္းေပၚမွာ လက္လြတ္စပယ္ ပစ္လိုက္တာကမွ 
ရွက္စရာဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳး ရွိေစခ်င္ပါတယ္။ ဆႏၵက ဆႏၵပါပဲ။ လမ္းေပၚက 
အမိႈက္ပစ္တဲ့ လူတိုင္းကို လက္တို႔ျပီး သြားေျပာလို႔မွ မျဖစ္တာ။ ဒါေၾကာင့္ 
ဆႏၵေတြဟာ အေတြးထဲမွာပဲ ရစ္၀ဲေနခဲ့မိေတာ့တယ္။ 

အရင္ကေတာ့ အမိႈက္ပစ္စရာ အမိႈက္ပံုးမရွိလို႔ ပစ္ခ်ရပါတယ္ဆိုတဲ့ 
ဆင္ေျခမ်ိဳး အမိႈက္ပစ္တဲ့လူေတြ ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ အခုေတာ့ေရာ၊ 
အမိႈက္ပံုးေတြ ရွိေနပါလွ်က္ အမိႈက္သယ္ရမွာ ဂုဏ္ငယ္တယ္ထင္သလား၊ 
ရွက္မ်ား ရွက္ေနၾကသလားပဲ။ လမ္းလည္ေခါင္ အမိႈက္ခ်တဲ့လူေတြ 
ဒုနဲ႕ေဒး ရွိေသးတယ္။ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္နဲ႕ အမိႈက္မပစ္ရဆိုတာမ်ိဳး 
လုပ္လွ်င္လည္း ခဏပဲရမယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေခြးျမီးေကာက္ က်ည္ေထာက္ 
စြပ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးေတြနဲ႔ ျပန္ပစ္ၾကဦးမယ္။ လူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ 
ကိစၥ၊ သူတို႔စိတ္ထဲ တကယ္စြဲျပီး လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္မွသာ အရာထင္ 
ပါလိမ့္မယ္။ လမ္းသြားရင္းနဲ႔ လူတိုင္းလူတိုင္း အမိႈက္ပစ္စရာ ကိစၥ 
ၾကံဳရစျမဲပါ။ ေခၽြးထြက္လို႔ Tissueနဲ႔ သုတ္ရင္ေတာင္ သုတ္ျပီးသား 
tissue paperက အမိႈက္ျဖစ္သြားေသးတာပဲေလ။ ကိုယ့္ဆီက 
အမိႈက္ ကိုယ္တာ၀န္ယူသင့္တာေၾကာင့္ အမိႈက္ပံုးရွိတဲ့ေနရာထိေတာ့ 
သြားပို႔သင့္တယ္ မဟုတ္ဘူးလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း 
အေတာ္ခက္တယ္။ သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္းေတြ၊ အမိႈက္သိမ္းတဲ့လူေတြ 
ရွိေနပါလွ်က္ ဖြတဲ့လူက တစ္ေထာင္၊ သိမ္းတဲ့လူက တစ္ေယာက္ဆိုေတာ့၊ 
ကိုယ့္အမိႈက္ ကိုယ္သိမ္းတဲ့ အေလ့ထ မရွိရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒီအမိႈက္ကိစၥ 
ေနာက္ကမာၻထိတိုင္ ၾကံဳေနဦးမလားပဲ။ တခ်ိဳ႕ေသာ ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာေတာ့ 
အမိႈက္သိမ္းတဲ့လူက လူျမင္ကြင္းေလာက္ပဲ သိမ္းၾကတာ၊ 
လွဲက်င္းၾကတာမ်ိဳး ရွိေပမယ့္ ကိုယ္နဲ႔ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္က အမိႈက္ေတြ 
သိမ္းဖို႔ အမိႈက္သိမ္းသမားမွာပဲ တာ၀န္ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကိုယ့္မွာလည္း 
တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတာ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အမိႈက္ပံုးလည္း မရွိ၊ အမိႈက္လည္း 
ပံုလို႔မရ၊ အမိႈက္ကား လာတဲ့ စနစ္ကလည္း ရက္မမွန္တဲ့အခါ 
အိမ္သံုးအမိႈက္ေတြေၾကာင့္ ေခါင္းခဲၾကရျပန္တယ္။ ဒီလိုအေျခေန 
မ်ိဳးဆိုလွ်င္ေတာ့ စည္ပင္ရံုးကို စာပို႔တာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္၊ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ျဖစ္ 
ေတြ႕ဆံုျပီး မိမိတို႔ရဲ႕ အခက္ခဲကို ေျပာဆိုညွိႏွိုင္းသင့္ပါတယ္။ အမိႈက္သိမ္းျခင္း 
စနစ္က်ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ေတာင္းဆိုမွုေတြ ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ ေဆြးေႏြးမွုေတြ 
ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ အထပ္ျမင့္တိုက္ခန္းေတြၾကားမွာ 
အမိႈက္လွည္းေလးေတြ တြန္းျပီး “အမိႈက္ဗ်ိဳ႕ ... အမိႈက္”လို႔ ေအာ္ေနတဲ့ 
စီးပြားျဖစ္ အမိႈက္သိမ္းသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေငြကုန္ေၾကးက်လည္း 
မမ်ားတဲ့ သူတို႔လို အမိႈက္သိမ္းသူေတြဆီမွာလည္း အမိႈက္ပစ္လို ့ရပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္အမွိုက္ဖိုးေတာ့ ကိုယ္ေပးရေတာ့မွာေပါ့ေလ။

အမိႈက္ပစ္တြန္းလွည္းနဲ႔ စီးပြားျဖစ္ လိုက္သိမ္းေနသူေတြထဲမွာ 
အသက္ ရြယ္စံုအျပင္၊ ကေလးေတြပါ ပါေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ 
အမိႈက္ဆိုတဲ့ အရာမ်ိဳးက ဘယ္သူကမွ ႏွစ္လိုျခင္း မရွိေပမယ့္ ဒီလို 
အမိႈက္သိမ္းသူေတြကေတာ့ သူမ်ား မလုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္ကို လုပ္ျပီး 
မူးေစ့မတ္ေစ့ေလာက္ ေငြပမာဏေလးနဲ႔ေက်နပ္ၿပီးေတာ့ သမၼာအာဇီ၀ 
က်က် ရွာစားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာအဆင့္တန္း ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ 
စိတ္ဓါတ္ေလးေတြအရ ေလးစားစိတ္ ျဖစ္မိပါတယ္။ အမွိုက္ေတြထဲက 
ေရာင္းလို႔ရတဲ့ ေကာ္ပစၥည္းေတြ၊ သံထည္ပစၥည္းေတြပါလာရင္ေတာ့ 
အမိႈက္ ေကာက္သူေတြအတြက္ ေဘာနပ္စ္ေပါ့ေလ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ 

လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈွုစနစ္ကိုလည္း ျပဳျပင္သင့္ေနပါျပီ။ 
အနီးစပ္ဆံုး ဥပမာတစ္ခုျပရရင္ေတာ့ လမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြပါ။ 
လမ္းေဘးေစ်းေရာင္းတာ အျပစ္ မဆိုခ်င္ပါဘူး။ စည္ပင္ကို 
အခြန္ေဆာင္ျပီး၊ ေစ်းေကာက္ေပးျပီး ေရာင္းၾကရတာ။ သမၼာအာဇီ၀က်က် 
ရွာစားၾကတာမို႔ ရွက္စရာ မဟုတ္ေပမယ့္ ဆိုင္သိမ္းျပီး က်န္ခဲ့တဲ့ 
အမိႈက္ေတြကို မ်က္ႏွာလြဲခဲပစ္ လုပ္လုပ္သြားၾကတာေတာ့ အသိစိတ္ဓာတ္ 
ေခါင္းပါးတယ္လို႔ပဲ ေ၀ဖန္လိုက္ခ်င္ပါတယ္။ 

ညဘက္ ကုန္ေစ်းတန္းနားက အျဖတ္မွာ ျမင္လိုက္ရတဲ့ ျမင္ကြင္းက 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၾကီးကိုေတာင္ အားနာသလို ျဖစ္သြားခဲ့မိတယ္။ ပလူပ်ံေနတဲ့ 
ပလပ္စတစ္အိတ္ခြံေတြ၊ သစ္သီးေတြက စြန္႔ထုတ္တဲ့ အပိုင္းေတြ၊ 
ေတာင္းစုတ္၊ ပလံုးစုတ္ေတြ၊ စကၠဴအျပဲ အပိုင္းစေတြနဲ႔ အမေလးေလး 
အရမ္းကို လွပတဲ့ ျမိဳ႕လည္ေခါင္ရဲ႕ ညဦးပိုင္း ျမင္ကြင္းမ်ားလားလို႔ေတာင္ 
သေရာ္မိပါတယ္။ မၾကာေသးခင္အခ်ိန္ပိုင္းေလာက္က ျမင္ခဲ့တဲ့ေနရာမွာ 
ေရာင္းသူေတြ၊ ၀ယ္သူေတြ စည္ကားခဲ့ေပမယ့္ အမွိုက္ကိစၥကိုေတာ့ 
ဘယ္သူမွ အေရးတယူ မရွိခဲ့တာ ၀မ္းနည္းစရာပါပဲ။ ေစ်းသိမ္းေတာ့ 
ေျခကားယား လက္ကားယား အမိႈက္ေတြ ပစ္ခဲ့ျပီး တာ၀န္မဲ့ခဲ့ၾကတယ္။ 
အမွိုက္ပံုးမရွိလို႔ မပစ္ႏိုင္ရင္ေတာင္ ေဘးမွာ စုပံုေပးခဲ့ဖို႔ အလုပ္ 
မအားၾကေတာ့ဘူး ထင္တယ္။ လမ္းမေပၚတက္ေရာင္းတဲ့ တစ္ဆိုင္တည္း 
မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဆိုင္တိုင္းနီးပါး ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ။ ေကာင္းတဲ့ 
စိတ္ဓာတ္ေတြကိုသာ လက္ဆင့္ကမး္ျပီး မယူတတ္ၾကတာ။ ဒီလို 
လုပ္ရပ္မ်ိဳးကေတာ့ အထူးတလည္ေတာင္ ရွင္းျပစရာမလိုပဲ မ်က္စိနဲ႕ 
ၾကည့္ရံုနဲ႕ လုပ္တတ္တဲ့ အတတ္မ်ိဳးထဲ ပါ၀င္တယ္ ထင္ပါရဲ႕။ 
ညဥ့္နက္ပိုင္းေရာက္မွ စည္ပင္က လူေတြ တံျမက္စည္းေတြ ကိုင္ျပီး 
လိုက္လွဲၾကတာပါ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း အမွိုက္ျဖစ္လြယ္တဲ့ ျပသနာ 
ေနာက္တစ္ခုလည္း ဥပမာေပးခ်င္ပါေသးတယ္။ 

ပမ္းဖလက္လို႔ ေခၚမလား၊ ဖလိုင္ယာလို႔ ေခၚမလား။ 
လက္ကမ္းစာေစာင္ေလးေတြေလ။ ကမ္းခ်င္တဲ့ ေနရာမွာ ကမ္းျပီး 
ပစ္တဲ့လူကလည္း ပစ္ခ်င္တာ ပစ္ေတာ့ အဲ့ဒီကမ္းတဲ့ေနရာမွာတင္ 
အမိႈက္ေတြ ခ်က္ခ်င္း ပြသြားေတာ့တာေပါ့။ အဲ့ဒီလို လက္ကမ္း 
စာေစာင္ေတြကို အိမ္အထိပါေအာင္ ယူသြားသူ အေရတြက္ အေတာ္ 
နည္းပါတယ္။ လမ္းမွာပဲ ျပီးစလြယ္ ပစ္ခဲ့ၾကတာ ျမင္ခဲ့ဖူးတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ 
ေၾကာ္ျငာ စာရြက္ေတြက စာရြက္အေရာင္နဲ႕ ဒီဇိုင္းၾကည့္တာနဲ႔တင္ 
ဘာေၾကာ္ျငာတာလဲ မွတ္မိေလာက္ေအာင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ 
ေ၀ဖူးခဲ့တာမို႔ ကမ္းေပးလို႕ အားနာျပီး လက္လွမ္းယူခဲ့ၾကေပမယ့္ 
မဖတ္ဘဲ လမ္းမွာ ပစ္ခဲ့သူေတြ မ်ားပါတယ္။ စီးပြားေရးသမားေတြ၊ 
က်ဴရွင္ဆရာေတြ အက်ိဳးျမတ္အတြက္ လက္ကမ္းစာေစာင္ထုတ္ျပီး 
ေၾကာ္ျငာတာ အျပစ္မဆိုရက္ပါဘူး။ ဒါ့သူ႕ကိစၥပါ။ ဒါေပမယ့္ 
ေၾကာ္ျငာစာေစာင္ကမ္းမယ့္ ေနရာနဲ႔ မနီးမေ၀းမွာ အမိႈက္ပံုးေလးေတာ့ 
ျပန္ထားေပးသင့္တယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာစာသားမွာလည္း၊ 
ကိုယ့္စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာအျပင္ ဒီအမိႈက္ကို အမိႈက္ပံုးထဲပစ္ဖို႕ 
သေကၤတေလးလိုမ်ိဳး၊ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမွုကို ကာကြယ္ပါဆိုတာမ်ိဳး 
စာေရးေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္။ စည္ပင္အေနနဲ႔ကလည္း အခုလို 
လမ္းမေပၚတက္ျပီး အမိႈက္ပစ္ေနသူေတြကို ထိေရာက္တဲ့ 
သတိေပးမွုမ်ိဳး ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ (တီဗီ၊ သတင္းစာမ်ား)ကေန 
ေၾကာ္ျငာအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသိေပး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ 
အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္ ေန႔တိုုင္း လုပ္သင့္တယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ 

လမ္းေပၚမွာ အညစ္ေၾကးစြန္႔ျခင္းဟာ တိရိစာၧန္တို႔ရဲ႕ စရိုက္ပါ။ 
ဒီလိုအက်င့္မ်ိဳးေတြ တစ္ေယာက္ကေန တစ္ေယာက္ ကူးေနရင္ 
ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ သန္႔ရွင္းတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မ်ိဳး ရႏိုင္ပါေတာ့မလဲ။ 
တကယ္ေတာ့ အမိႈက္ေကာက္တာ ရွက္စရာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အမိႈက္ပစ္တာသာ ရွက္စရာပါ။ မိမိနဲ႔ မိမိပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းဖို႕ 
လူတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိပါေၾကာင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုပဲ အရင္ဆံုး 
သတိေပးေစခ်င္တယ္။ စာဖတ္သူအားလံုးလည္း သပ္ရပ္သန္႔ရွင္းစြာနဲ႔ 
အမွိုက္ကင္းစင္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါလို႔ 
တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

မရွက္ပါနဲ႔ ကိုယ့္လူတို႔
ရဲရဲ

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာလုပ္သား အသံုးျပဳမႈ 
ဥပေဒအတိုုင္း မလိုက္နာပါက Black List 
သတ္မွတ္ႏိုင္ 
ေနလင္းေအာင္

ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ လုပ္ငန္းစုမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ လုပ္သား ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို 
ပထမအဆင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး  လုိက္နာျခင္း မရွိပါက အဆုိပါလုပ္ငန္းစုအေနျဖင့္ 
Black List စာရင္းအထိပင္ ျဖစ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ 
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ပထမငါးႏွစ္တြင္ 
ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သံုးစြဲေပးရမည္ျဖစ္ကာ ဒုတိယငါးႏွစ္တြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တတိယ ငါးႏွစ္တြင္ 
၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ "ဒါက ဥပေဒထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္သလို သူတို႔ လုိက္နာရပါမယ္။ 
မလုိက္နာရင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္မွာပါ။ ဘယ္ေလာက္အထိ လုပ္မလဲဆိုရင္ေတာ့ Black 
Listအထိေတာင္ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္”ဟု အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။ 

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒကို ဇူလုိင္ ၄ ရက္တြင္ စတင္မည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္း 
အတည္ျပဳကာ ျပ႒ာန္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ၁၉-၆-
၂၀၁၂ရက္ နံနက္ပိုင္းက မိန္႔ခြန္းတြင္လည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားသည္ကို ၾကားရသည္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ 
ျမန္မာလုပ္သားေတြက လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈေတြျဖစ္လာမယ့္ ေနာက္ဆံုး ၁၅ ႏွစ္ၾကာတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
လုပ္သားေတြက ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီဟု အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။ 

လက္ရွိတြင္္ အေျခခံလစာ သတ္မွတ္မႈမွာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၅၇,၆၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေန႔စဥ္အလုပ္ခ်ိန္ ရွစ္နာရီသာ 
လုပ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ကာ အခ်ိန္ပို လုပ္ခကိုပါ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  Ref:YTNP

လယ္ယာလုပ္ငန္း ကိရိယာမ်ား တင္သြင္း/
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ 
ေနလင္းေအာင္

နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ပိုမို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေခတ္မီ စက္မႈနိုင္ငံ 
ထူေထာင္ေရးနွင့္ အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ားကိုလည္း ဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးဟူသည့္ 

စီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္ ခ်မွတ္၍ လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္မွ အားေပးကူညီ 
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အထက္ပါ နိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္နွင့္အညီ 
လယ္ယာက႑ ပိုမို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးနွင့္ အခြန္ 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဓာတ္ေျမဩဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးနွင့္ လယ္ယာသံုး ကိရိယာမ်ား၊ လယ္ယာသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားကို 
ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္းအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္ေျမဩဇာနွင့္ လယ္ယာသံုးကိရိယာမ်ား၊ လယ္ယာသံုး 
စက္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းအေပၚတြင္လည္းေကာင္း က်သင့္မည့္ ကုန္သြယ္ 
လုပ္ငန္းခြန္ကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳလိုက္ေၾကာင္း 
သတင္းရရိွသည္။

 Ref:  Mirror

ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ စီမံကိန္း
ေနလင္းေအာင္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဟံသာ၀တီ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ေရး 
စီမံကိန္းအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မွီ 
ေလဆိပ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
ပုဂၢလိက အခန္းက႑ ပါ၀င္လာရန္အတြက္ 
ျပည္တြင္းျပည္ပက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ 
ေဆာင္ရြက္လိုသူေတြကို ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း 
28.6.2012 ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံ သတင္းစာမွာ 
ေဖၚျပထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

ဟံသာ၀တီအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ 
တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို ပဲခူးၿမိဳ႕အနီး 

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ကာလက ဂ်ပန္စစ္တပ္ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္းေနရာမွာ တည္ေဆာက္မွာ 
ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူေတြအေနနဲ ့ B.O.T Built . Operate . Transfer စနစ္၊ J.V Joint 
Venture စနစ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏုိင္တယ္လုိ ့သိရပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းေလဆိပ္ေတြကိုလဲ ႏုိင္ငံတကာ 
အဆင့္မီေအာင္ အဆင့္ျမွင့္ ျပဳျပင္ရာမွာလည္း ပါ၀င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ဖို ့ ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။

  ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေလေၾကာင္းပို ့ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရဲ႕ ေၾကညာခ်က္အရ လာမည့္ 
ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ ဖိတ္ေခၚ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ႏုိ္င္ငံတကာ ေလဆိပ္ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကို ေတာင္ကိုးရီးယားကုမၸဏီတစ္ခုက ယခင္္အစိုးရနဲ ့ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ 
စတင္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး မၾကာခင္မွာ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၄ ခုနွစ္က တည္ေဆာက္မည့္ေလဆိပ္ 
ပုံစံဒီဇိုင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ ေလယာဥ္စီး ခရီးသည္ ၁၀ သန္း ၀င္ထြက္နုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

ရန္ကုန္ ေလဆိပ္ကုိ ၂၀၀၇ မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အဆင့္အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ကာ 
အခုအခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္း ၁၄ ခု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ိ ပ်ံသန္းေနၿပီျဖစ္ျပီး ႏွစ္စဥ္ ခရီးသည္ သုံးသန္းနီးပါး 
၀င္ထြက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီး အာကာသယာဥ္မႈး ကမၻာေျမျပင္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
ေဝေနာင္

NEWS

Credit: www.skyscrapercity.com

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အာကာသသို႔ လႊင့္တင္ခဲ့သည့္ 
Shenzhou 9 ဒံုးပ်ံယာဥ္တြင္ ပထမဆံုး အမ်ိဳသမီး အာကာသယာဥ္မႈးကို 
လိုက္ပါေစခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါ အာကသယာဥ္မႈးျဖစ္တဲ့ Liu Yang (အသက္ 
၃၃ ႏွစ္) အာကာသထဲတြင္ ၁၃ ရက္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့ျပီး ၄င္းႏွင့္အတူ 
ဝါရင့္ အာကာသယာဥ္မႈးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ Jing Haipeng ႏွင့္ Liu Wang 
တုိ႔လည္း စီးနင္းပါဝင္လုိက္ပါသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

သတင္းမ်ားအရ Liu Yang ႏွင့္ အျခား အာကာသယာဥ္မႈး 
၂ ဦးမွာ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာေျမျပင္သို႔ ေလထီးျဖင့္ 

ျပန္လည္ဆင္းသက္လာႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစိုးရ 
အေနနဲ႕ကေတာ့ ယခု တာဝန္ဟာ ႏိုင္ငံ၏ အေအာင္ျမင္ဆံုး 
လူလုိက္ပါခဲ့သည့္ အာကာသျဂိဳဟ္တု လႊင့္တင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း 
ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။ အာကာသယာဥ္မႈးမ်ားအေနနဲ႕ကေတာ့ 
ယခုလို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တာဝန္ျပီးဆံုးခဲ့သည့္အတြက္ 
ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ကိုလည္း ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း 
သတင္းဌာနမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Credit: www.washingtonpost.com
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ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္

တန္ဖိုးၾကီးကားမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ယခုအခ်ိန္အထိ ကမၻာေပၚတြင္ ေစ်းအၾကီးဆံုးကားကို ဘာကားလဲလုိ႔ 
သိခ်င္ေနၾကမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားက Lamborghini လား? Mercedes လား?လုိ႔ ထင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ 
ဒါေပမယ့္ အံ့ၾသစရာကေတာ့ ဒီလုိမ်ိဳး နာမည္ၾကီးကားေတြ တစ္ခုမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၂၇-၁၉၃၃ ခုႏွစ္ထုတ္ 
Bugatti Type 41 (Royale)က တန္ဖိုးအၾကီးဆံုးကားဆုိရင္ သင္တုိ႔ ယံုပါ့မလား။ Bugattiဟာ Royaleကားကို 
ေျခာက္စီးသာ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထုိ ေျခာက္စီးထဲမွာမွ Bugatti Royale Kellnesဟာ ပုိျပီး 
နာမည္ၾကီးပါတယ္။ အဆုိပါကားကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္အတြင္းပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ သန္းျဖင့္ ေရာင္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ က်န္ရွိေသာ ကားမ်ားကိုလည္း နာမည္ၾကီး ျပတုိက္မ်ား၊ ေလလံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမည္ 
မေဖာ္လုိေသာ သူေဌးၾကီးမ်ားမွ ပိုင္ဆုိင္ထားၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Bugatti Type 41 (Royale)က 3-speed 
manual အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး အင္ဂ်င္ပါဝါအေနနဲ႔ကေတာ့ ယံုႏုိင္စရာ မရွိေလာက္ေအာင္ပင္ 12763CC (12.7L) 
၈လံုးထုိး အင္ဂ်င္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဂၤလိပ္အကၡရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေတာ့မည့္ City 
Taxi ကားနံပါတ္မ်ား 
ေဝေနာင္

အဆင့္ျမင့္ ဇိမ္ခံကားမ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္း 
ကားငွားရမ္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လာႏုိင္ 
ေဝေနာင္

ကမၻာ့တန္ဖိုးအႀကီးဆံုးကား
ထြဋ္ထြဋ္

ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္

ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ 
ေနာက္ဆံုးထုတ္ ကားသစ္မ်ားအား တင္သြင္းမွာယူခြင့္ 
ရရွိလာခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းရွိ ကားငွားရမ္းေသာလုပ္င
န္းမ်ားမွလည္း ကားအသစ္အဆန္းမ်ား တင္သြင္းကာ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား 
ထြက္ေပၚလွ်က္ရွိေနျပီး သတင္းမ်ားအရ ယခုကဲ့သို႔  
အဆင့္ျမင့္ကားမ်ား ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ငွားရမ္းေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ 

NIHON KOTSU CO.LTDနဲ႔ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက 
ကုမၸဏီတုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

ထြက္ရွိလာေသာ သတင္းမ်ားအရ ယခု 
ဝန္ေဆာင္မႈအတြင္း တံခါးေျခာက္ေပါက္ပါကားမ်ာပါ 
ပါဝင္လာႏုိင္သည့္အျပင္၊ အဆင့္ျမင့္ Taxi 
ကားမ်ားကိုလည္း ငွားရမ္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယခုကားမ်ားအားလည္း စည္းကမ္း 
တင္းၾကပ္ထားမည္ျဖစ္ျပီး ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေပၚ 
စီးနင္းလိုက္ပါသည့္ ခရီးသည္၏ မွတ္ခ်က္ကို 
ၾကည့္႐ႈကာ ေမာင္းႏွင္ရမည့္ ယာဥ္အား အဆင့္ဆင့္ 
သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။                                                                                                                                          
      ယခုသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးမွ “ဒီလိုမ်ိဳးသတင္းကို 
ၾကားပါတယ္၊ အဓိကတံခါးေျခာက္ေပါက္ကားေတြပါ 
ေတြ႔လာရေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ အဆန္းေပါ့၊ ဒီလို 
ကားေကာင္းေတြကို ေမာင္းရမယ့္သူေတြကိုလည္း 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားမယ္ဆုိေတာ့ေကာင္းပါတယ္
လုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

ငွက္ေခ်းက်စရာ အေကာင္းဆံုး ကားအေရာင္မွာ 
အနီေရာင္ျဖစ္ေန 
ထြဋ္ထြဋ္

စမ္းသပ္ေလ့လာ ေတြ႔ရွိမႈမ်ားအရ အနီေရာင္ 
ကားမ်ားဟာ ငွက္ေခ်းက်စရာ ဆြဲေဆာင္မႈ 
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေလ့လာ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ အနီေရာင္ကားမ်ားရဲ႕ 
၁၈ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ငွက္ေခ်းမ်ား လိမ္းက်ံခံရျပီး 
အျဖဴေရာင္ႏွင့္ အျပာေရာင္ကေတာ့ ဒုတိယ 
ေနရာကေန ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ လုိက္ပါတယ္။ 
အစိမ္းေရာင္ကေတာ့ အနည္းဆံုးအေရာင္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာသူမ်ားဟာ Onlineမွ ကားမ်ား 
ေရာင္းခ်ေသာ Halffordsထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

စုေဆာင္းျပီး ေလ့လာျခင္းပဲျဖစ္ျပီး ကားအစီးေပါင္း 
၁၁၄၀ စမ္းသပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Halfords 
က “အယ္ကာလုိင္း ပမာဏ မ်ားလြန္းတဲ့ အရာမ်ား 
ကားေဆးေရာင္အေပၚ က်ခဲ့ရင္ ေတာ္ေတာ္ 
စရိတ္အကုန္အက်ခံျပီး ျပဳျပင္ရလိမ့္မယ္”လိုု႔
ဆုိထားပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းတုိ႔မွ ထပ္မံျပီး 
တစ္ႏွစ္အတြင္း ခန္႔မွန္းေျခ ေဒၚလာ ၃၉.၃ သန္းခန္႔ 
ကားကုမၸဏီမ်ားမွ ေဆးေရာင္ပ်က္စီးမႈအတြက္ 
အသံုးျပဳေနရလွ်က္ရွိေၾကာင္း ဆုိထားပါတယ္။

ျပည္တြင္းယာဥ္လုိင္းေျပးဆြဲမႈတြင္ 
ဂ်ပန္ကားလုိင္းမ်ား ပါဝင္လာေတာ့မည္ 
ေဝေနာင္

ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေျပးဆြဲလွ်က္ရွိေသာ 
ဘတ္စ္ကားလုိင္း ေျပးဆြဲမႈတြင္ ဂ်ပန္ကားလုိင္းမ်ားပါ 

ေျပးဆြဲေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
သတင္းမ်ားအရ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ကားလုိင္းမ်ား 
ေျပးဆြဲရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း 
၃၀၀ခန္႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု 
ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ စည္းစနစ္က်ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခေၾကးေငြ 
ေပးေဆာင္ရာတြင္လည္း ေခတ္မီသည့္ ကဒ္စနစ္ကို 
အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံတကာမွ 
အျခား အငွားယာဥ္လုိင္းလုပ္ငန္းမ်ားလည္း 
ဝင္ေရာက္လာရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္

ျပည္တြင္း၌ ေျပးဆြဲလွ်က္ရွိေသာ City Taxi 
အငွားယာဥ္မ်ား၏ ယာဥ္နံပါတ္မ်ားအား အဂၤလိပ္ 
အကၡရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ယခုလုိ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ 
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ 
Taxi အျဖစ္သာ တင္သြင္းပါက မွတ္ပံုတင္ေၾကး 
ေလွ်ာ့ေပ့ါထားသည့္ ကားမ်ားႏွင့္ သာမာန္ယာဥ္မ်ား 
႐ႈပ္ေထြးမႈ မရွိေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၁၅ 

ရက္ေန႔တြင္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ 
ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းမ်ားအရ ယခုကဲ့သို႔ အဂၤလိပ္အကၡရာ၊ အဂၤ 
လိပ္ဂဏန္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲရာ ေအာက္ခံအနီေရာင္တြင္ 
အဂၤလိပ္စာလံုး ဂဏန္းအား အျဖဴေရာင္ျဖင့္ AA-1001 
မွ AA-9999 အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး 
AA ကုန္ဆံုးပါက BB၊ CC အစရွိသျဖင့္ 
ဆက္လက္ ေျပာင္းလဲေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲမည္ဆုိျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ City Taxi အငွားယာဥ္ေမာင္တစ္ဦးမွ                            
“အခုလုိေျပာင္းေတာ့ ေကာင္းပါတယ္၊ 
ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ကို ေရာက္လာျပီလို႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္၊ 
ျပီးေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြအေနနဲ႔လည္း ကားနံပါတ္ကို 
အလြယ္မွတ္ႏုိင္ျပီေပါ့၊ ေနာက္ပိုင္း ဒီထက္ပိုေကာင္းတဲ့ 
အဆင့္ျမွင့္တင္မႈေတြ ျပဳလုပ္လာႏုိင္မယ္လုိ႔ 
ထင္ပါတယ္၊ အဓိကကေတာ့ ကားေကာင္းေတြကို 
Taxi အျဖစ္ တေျပးညီ ေျပးဆြဲေစျပီး၊ တိက်တဲ့ 
စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရင္ေတာ့ 
အေကာင္းဆံုးေပါ့”ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

Mini မွ အသစ္ထုတ္လုပ္မယ့္ ပထမဦးဆံုး လုပ္ငန္းသံုးကားေလးကေတာ့ MINI CLUBVAN 
ကားေလးပါ။ ဒီကားေလးရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ႏွစ္ေယာက္သာ ထုိင္လုိ႔ရျပီး ေနာက္ခန္းက 
ပစၥည္းတင္ဖုိ႔သာ အသံုးျပဳလုိ႔ရမွာပါ။ စုစုေပါင္း တံခါး ၅ ခ်ပ္ ပါဝင္ပါတယ္။ ေရွ႕တံခါး ႏွစ္ခ်ပ္၊ ေနာက္တံခါး 
ႏွစ္ခ်ပ္နဲ႔ ေရွ႕ခန္းမွာလည္း ပစၥည္းမ်ား အလြယ္တကူ ထုတ္ႏိုင္ေစရန္ ညာဘက္တံခါးေဘးတြင္ 
တံခါးအေသးတစ္ခ်ပ္ ပါဝင္ပါေသးတယ္။ ေနာက္ခန္းကို ယခင္ကလို မွန္မထားရွိပဲ ကားအေရာင္တိုုင္း 
သံေဘာက္ကြပ္ကို တပ္ဆင္ထားျပီး ေနာက္မွန္ကိုလည္း မွန္အမဲမ်ား တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ဒါကေတာ့ 
တင္ေဆာင္လာေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ျပင္ပမွ မျမင္ႏုိင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
အျခားထူးျခားမႈအေနနဲ႔ကေတာ့ ေရွ႕ခန္းနဲ႔ ေနာက္ခန္းၾကားမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ သံဇကာေတြပါ။ 
ဒီသံဇကာကြက္ တပ္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကားကို အရွိန္ႏွင့္ ေမာင္းႏွင္လာစဥ္ 
ဘရိတ္အုပ္ပါက ေနာက္ခန္းမွ တင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ေရွ႕ခန္းသို႔ က်ေရာက္လာျခင္း မရွိဖုိ႔ 
ကာကြယ္လုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ MINI CLUBVANရဲ႕ အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစားကေတာ့ ယခင္ Mini Cooper 
အင္ဂ်င္ပံုစံအတုိင္းျဖစ္ျပီး 1.6 liter ေလးလံုးထုိး အင္ဂ်င္ပါ။ VVT (Fully variable Value Timing) 

အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး 121hpထိ အျမင့္ဆံုး ျမွင့္တင္ႏုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ၉.၈ စကၠန္႕အတြင္းမွ 0 မွ 62 
mphအထိ အရွိန္ျမွင့္တင္ႏိုင္တာက ထူးျခားမႈ တစ္ခုပါ။ ဂီယာအေနနဲ႕ကေတာ့ 6 speed manual နဲ႔ auto 
၂ မ်ိဳးလံုး ပါဝင္ပါတယ္။

ကားအေရာင္အေနနဲ႕ကေတာ့ ၄ ေရာင္သာ ထုတ္လုပ္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အေရာင္ေတြကေတာ့ 
Pepper White၊ Ice Blue၊ Brilish Racing Green Metallic နဲ႔ Midnight Black Metallic တုိ႔ပါပဲ။ ထုိ႔ျပင္ 
version အေနနဲ႔ ၃ မ်ိဳးခြဲျပီး ထုတ္လုပ္ဦးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၄င္းတုိ႔ကေတာ့ One၊ Cooper နဲ႕ Cooper 
D တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Oneနဲ႕ Cooper Versionေတြကေတာ့ ဓါတ္ဆီအင္ဂ်င္ေတြျဖစ္ျပီး Cooper Dကေတာ့ 
ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။

MINI CLUBVANဟာ လုပ္ငန္းသံုးကား အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေပမယ့္ ေရွ႕ခန္းမွာ ပါဝါဝင္ဒိုး၊ ေရဒီယို၊ 
အဲယားကြန္းနဲ႕ Air Bag ပါဝင္တဲ့အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းသူကို အလြန္အဆင္ေျပေစပါတယ္။ 
ကားေစ်းႏႈန္းကိုေတာ့ ေပါင္ ၁၁,၁၇၅ မွစတင္ျပီး Cooper D ကိုေတာ့ ေပါင္ ၁၄,၅၁၀ မွစတင္ 
ေရာင္းခ်သြားမယ္လုိ႔ BMW ကုမၸဏီမွ ေျပာၾကားထားပါတယ္။

ထြဋ္ထြဋ္

Honda Insight 2010

ကားအမ်ိဳးအစား         Hatchback

အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား     1300 CC

Gear အမ်ိဳးအစား       Auto

လူ၀င္ဆံ့မႈ                ၅ေယာက္

ဆီ၀င္ဆံ့မႈ                ၁၀.၆ ဂါလံ

Suzuki Swift 2010

ကားအမ်ိဳးအစား        hatchback

အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား    1300 CC

Gear အမ်ိဳးအစား      Auto

လူ၀င္ဆံ့မႈ                ၅ေယာက္

ဆီ၀င္ဆံ့မႈ                ၁.၆ လီတာ

Honda Fit 2009

ကားအမ်ိဳးအစား        hatchback

အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား    1300 CC

Gear အမ်ိဳးအစား      Auto

လူ၀င္ဆံ့မႈ                ၅ေယာက္

ဆီ၀င္ဆံ့မႈ               ၁.၅ လီတာ

Toyota Belta 2009

ကားအမ်ိဳးအစား         Sedan

အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား     1300 CC

Gear အမ်ိဳးအစား       Auto

လူ၀င္ဆံ့မႈ                 ၅ေယာက္

ဆီ၀င္ဆံ့မႈ                 ၁.၆ လီတာ
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The Amazing Spider-man ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသစ္ဟာ Columbia Pictures ရဲ့ စတုတၱေျမာက္ Spider Man ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖစ္ျပီး 
မင္းသား Tobey Maguire ပါဝင္ထားတဲ့ ယခင္ထြက္ရွိျပီး Spider Man ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းသုံးကားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းဆက္စပ္မႈမရွိတဲ့ 
အသစ္ကျပန္စထားတဲ့ reboot အမ်ိဳးအစားျဖစ္သလို၊ ယခင္ Director Sam Riami ရဲ့ Spider-man movie trilogy ႏွင့္ comics 
book universe ျခင္းလည္း မတူညီတဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသစ္လည္းျဖစ္ျပီး  2012 July လအတြင္း ႏိုင္ငံတကာမွာ ႐ံုတင္ျပသေတာ့မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ The Amazing Spider Man ရုပ္ရွင္မွာ The Social Network ႏွင့္ The Imaginarium of Doctor Parnassus 
ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားမွ သရုပ္ေဆာင္ Andrew Garfield က (Peter Parker/ Spider Man) အျဖစ္ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားျပီး Peter၏ 
ခ်စ္သူ Gwen Stacyအျဖစ္ Zombielandႏွင့္ The Help ရုပ္ရွင္တို႕မွ မင္းသမီး Emma Stoneက ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း 
သိရွိရပါတယ္။ Spider-man ဇာတ္လမ္းအမ်ားစုမွာ Mary Jane က Peter Parkerရဲ့ ခ်စ္သူျဖစ္ေပမဲ့ Spider-man seriesဟာလည္း 
universe မ်ိဳးစုံ၊ storylines မ်ိဳးစံုရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ခု The Amazing Spider-man ရုပ္ရွင္မွာေတာ့ ဆံပင္အနီေရာင္ႏွင့္ Mary 
Jane အစား ဆံပင္ေရႊေရာင္ႏွင့္ Gwen Stacyကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ The Amazing Spider-man ရုပ္ရွင္ဟာ US Dollar 215 million 
ေက်ာ္အသုံးျပဳထားတဲ့ ေငြကုန္ေၾကးက်အမ်ားဆုံး အကုန္ခံ႐ိုက္ကူးထားေသာ Hollywood ရုပ္ရွင္တစ္ကား ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရမွာပါ။

Peter Parker ဟာ Spider Man ဇာတ္လမ္းအမ်ားစုကဲ့သို႔ ဦးေလး Ben Parkerႏွင့္ May Parkerတို႔၏ အုပ္ထိန္းမႈ ေအာက္တြင္သာ 
ေနထိုင္မည္ျဖစ္ေပမဲ့ Peter၏ ငယ္ဘဝမွာ ယခင္ရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ တူညီမႈရွိမွာ မဟုတ္သလို အသက္ဆုံးရွုံးျပီးျဖစ္သည့္ Peter၏ 
ဖခင္မွာလည္း ဇာတ္လမ္း၏ အေရးပါေသာ္ ေနရာမွ ပါဝင္မယ္ဆိုျပီး Director Marc Webb ကေျပာၾကားထားလို႔ အရင္သိျပီးသား အရင္ 
Spider-man ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းပံုစံမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ origins အသစ္နဲ႔ ျမင္ရမယ္ဆိုေတာ့ မူလ comics book ပရိသတ္ေကာ၊ Spider-
manႏွင့္ မရင္းႏွီးေသးသူေတြ အတြက္ပါ အဆင္ေျပမွာပါ။ 1963မွာ Spider-manကို စတင္ဖန္တီးကတည္းက The Amazing Spider-
man အမည္ႏွင့္ စတင္ဖန္တီးျဖစ္ခဲ့ျပီး Director Sam Riami ရဲ့ Spider-man movies ေတြကေတာ့ The Spectacular Spider-man 
seriesကို မွီျငမ္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ The Amazing Spider-man ရဲ့ အဓိက ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ Spectacular Spider-
manမွာလို စမ္းသပ္ခန္းက ပင့္ကူကိုက္လို႕ superhero အစြမ္းေတြ ပင့္ကူမွ်င္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းေတြရရွိတာ မဟုတ္ဘဲ Peter Parker 
ကိုယ္တိုင္ စမ္းသပ္တီထြင္ထားတဲ့ စက္မွတဆင့္ ပင့္ကူမွ်င္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ Spider-man ရဲ့ ဝတ္စံုကိုလည္း အရင္လို 
ေငြေရာင္လိုင္းေတြအစား အမည္းေရာင္ သုံးထားတာကလဲ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းတာ ေတြ႕ရမွာပါ။

 The Amazing Spider-man ရုပ္ရွင္မွာ Spider-man ႏွင့္ အဓိကတိုက္ခိုက္ရမဲ့ ရန္သူကေတာ့ ဖြတ္လိုမ်ိဳး သတၱဝါၾကီးျဖစ္တဲ့ The 
Lizard အသြင္ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ Dr.Curt Connors ျဖစ္ပါတယ္။ The Lizard ႏွင့္ Spider-man တို႕ကို လိုက္လံဖမ္းဆီးမဲ့ New York Police 
Department Captain လည္းျဖစ္၊ Gwen Stacyရဲ့ ဖခင္လည္းျဖစ္တဲ့ Captain George Stacyအျဖစ္ မင္းသား Denis Learyက ဝင္ေရာက္ 
သရုပ္ေဆာင္ေပးထားပါတယ္။ The Amazing Spider-manဟာ အရင္ Spider-man ရုပ္ရွင္ေတြရဲ့ အဆက္မဟုတ္ဘဲ အစကေန 
reboot ျပန္လုပ္ထားတဲ့ ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေပမဲ့ တင္ဆက္ပံုအသစ္ villain အသစ္ေတြ ပါဝင္တဲ့အတြက္ ၾကည့္ေကာင္းဦးမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ 3D 
versionေကာ 2D versionျဖင့္ပါ ႐ံုတင္ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Director – Marc Webb

Starring – Andrew Garfield, 

Emma Stone, Rhys Ifans

Studio – Columbia Pictures, 

Marvel Entertainment

Budget - $ 215+ million

Release Date – July 3rd, 2012

aeatmifvwf

Romanceႏွင့္ Comedy Animation ဇာတ္လမ္းတြဲအသစ္ျဖစ္တဲ့ Waiting in the 
Summer (Japan အမည္ - Ano Natsu de Matteru)ဟာ 2002 ခုႏွစ္မွာ ထြက္ရွိထားျပီး 
ယေန႔ထက္တိုင္ ပရိသတ္မ်ား သေဘာက်ေနၾကဆဲျဖစ္တဲ့ Onegai Teacher! Animation Series 
ရဲ့ ဇာတ္ညြန္းေရးဆရာႏွင့္ Character Designerျဖစ္သူ Yōsuke Kurodaႏွင့္ Taraku Uonတို႕က 
ဖန္တီးထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲအသစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ Onegai Teacher! ဇာတ္လမ္းတုန္းကလိုပဲ 
Science Fiction Elementေတြ ပါဝင္ျပီး ဇာတ္လိုက္မင္းသမီးကိုလည္း အျခားကမာၻမွ 
ျဂိဳဟ္သားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ Onegai Teacher! မွာေတာ့ Mizuho Kazamiကို 
ေက်ာင္းဆရာမတစ္ေယာက္အျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ျပီး ကမာၻေျမကို လာေရာက္ေလ့လာသူအျဖစ္ 
ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ျပီး Waiting in the Summer ဇာတ္လမ္းတြဲရဲ့ မင္းသမီးျဖစ္တဲ့ Ichika 
Takatsukiကိုေတာ့ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ေနသူအျဖစ္ ႐ႈျမင္ရမွာပါ။ Waiting 

in the Summer ဇာတ္လမ္းမွာ အဓိက အမ်ိဳးသားဇာတ္ေကာင္ Kaitoႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဇာတ္ေကာင္ 
Ichika တို႕ကို ဇာတ္လမ္းအစကတည္းက တြဲေပးထားတဲ့အတြက္ အခုေနာက္ပိုင္း Anime 
ဇာတ္လမ္းေတြမွာ ျမင္ေနၾက ေကာင္ေလးကို ေကာင္မေလးေတြ အမ်ားၾကီး ဝိုင္းေနတဲ့ Haremႏွင့္ 
Ecchi showsေတြ ၾကည့္ေနရာကေန အေျပာင္းအလဲေလးတစ္ခု ျဖစ္ေစမွာပါ။ 

Character designေတြကအစ ခုေခတ္ပံုစံ ခပ္လုံးလုံး Moe’ ပံုစံေလးေတြ မဟုတ္ဘဲ အရင္ 
Anime ဇာတ္လမ္းေဟာင္းေတြက character ပံုစံမ်ိဳး ျပန္လည္ အသုံးျပဳထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 
အရမ္းလည္း ေခတ္ေနာက္မက် အရမ္းလည္း ေခတ္မဆန္ပဲနဲ႔ ၾကည့္ရတာ အဆင္ေျပတာကို 
ေတြ႕ရပါတယ္။ မွတ္တမ္းတင္ video ႐ိုက္ရတာ ဝါသနာပါတဲ့ Kaitoႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေတြ႕ဆုံတဲ့ 
အခန္းေတြကေတာ့ ဟာသခန္းေလးေတြမ်ားျပီး ေနာက္ပိုင္း episodesေတြမွာ Science Fictionႏွင့္ 
Action အသားေပး ဇာတ္ဝင္ခန္းေတြလည္း ပါဝင္လာပါတယ္။ Waiting in the Summer 
Seriesဟာ Comedy Drama ဇာတ္လမ္းေကာင္းေကာင္းၾကိဳက္သူမ်ား၊ ဇာတ္လမ္းရွုပ္ေထြးမႈ မရွိတဲ့ 
Romance ဇာတ္လမ္းေလးေတြ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားပါ အၾကိဳက္ေတြ႕ႏိုင္တဲ့ Series ျဖစ္ျပီး official 
streaming website တစ္ခုျဖစ္တဲ့ crunchyroll.comမွာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

No. of Episodes – 12 
Genre –  Romance, 
Comedy, Science-Fiction
Studio – J.C.Staff
Score – 3.5 out of 5

Movie Box Office
Brave
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၆၆ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၁၈၅ သန္း

Madagascar 3: Europe’s Most Wanted
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ 34 သန္း
ကုန္က်ေငြ -ေဒၚလာ ၁၄၅ သန္း

Abraham Lincoln: Vampire Hunter
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၁၆ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၆၉ သန္း

Prometheus
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၂၀ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ သန္း ၁၃၀ 

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

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

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

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

အလွဆုံးမင္းသမီး ဘီယြန္ေစးလ္
ကိုစူပါ

ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္

ပီးပဲမဂၢဇင္းက အလွဆုံးအမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ အဆိုေတာ္ ဘီယြန္ေစးလ္ကို 
ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။ အသက္ ၃ဝ အရြယ္ ဘီယြန္ေစးလ္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
ရင္ေသြးမီးဖြားၿပီးခ်ိန္ျဖစ္၍ ကေလးတစ္ဖက္ႏွင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနသူျဖစ္သည္။ 
သူမကို ၂ဝ၁၂ အတြက္ အလွဆုံးအမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ 
ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သူမက ယခုလို 
ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ကြၽန္မရင္ေသြးေလးကို ေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္ကစလို႔ ပိုၿပီးလွလာတယ္ ထင္တယ္။ 
ဒီလိုခံစားမႈမ်ိဳး အရင္တစ္ခါဖူးမွ မျဖစ္ဖူးပါဘူး'' သူမသည္ အသက္ ၄၄ႏွစ္အရြယ္ 
ရက္ပါ ေဂ်းဇီးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ သမီးေလး 
ဘလူးအိုင္ဗီကာတာကို ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ကေလးေမြးၿပီး ရက္အနည္းငယ္သာ 
အနားယူခဲ့၍ သီခ်င္းဆိုရန္ စတူဒီယိုသို႔ ျပန္ေရာက္လာေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 

အိမ္ဝယ္လိုက္တဲ့ ကိတ္ဟတ္ဆင္
ကိုစူပါ

ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္

မင္းသမီး ကိတ္ဟတ္ဆင္က ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ေဒသ တစ္ခုမွာ 
ေဒၚလာ ၅.၃ သန္းတန္ အိမ္ႀကီးတစ္လံုး ဝယ္ယူလိုက္ေၾကာင္း သတင္းေတြက 
ေဖာ္ျပပါတယ္။ အဆိုပါ အိမ္က အဂၤလိပ္ေက်းလက္စတိုင္ အိမ္အေကာင္းစားႀကီး 
ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အရင္ ေယာက်ာ္းနဲ႔ ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္ သားတစ္ေယာက္ 
ရခဲ့တဲ့ ဟတ္ဆင္ဟာ ေလာေလာဆယ္မွာ ေစ့စပ္ထားတဲ့ ရည္းစား 
မက္တ္ဘယ္လာမီနဲ႔ ရတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားရပါတယ္။ 
မင္းသမီးဟာ ရည္းစားရဲ႕ တိုင္းျပည္ျဖစ္တဲ့ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔လည္း 
ရည္ရြယ္ဦးတည္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းေတြက ေျပာပါတယ္။ 

အခုဝယ္လိုက္တဲ့အိမ္မွာ အိပ္ခန္းငါးခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း ေျခာက္ခန္းနဲ႔အတူ 
ေရကူးကန္၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ဝိုင္ေသာက္ခန္းနဲ႔ ဂ်င္မ္တို႔လည္း ပါဝင္တယ္လို႔ 
သိရပါတယ္။

ရီးစ္ဝစ္သာစပြန္း ေစ့စပ္လိုက္ၿပီ 
ကိုစူပါ

ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္

ေဟာလိဝုဒ္ မင္းသမီး ရီးစ္ဝစ္စသာစပြန္းသည္ ေဟာလိဝုဒ္ ေအးဂ်င့္ 
တစ္ဦးျဖစ္သူ ဂ်င္မ္ေတာ့သ္ႏွင့္ ေစ့စပ္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မင္းသမီး၏ 
ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္က အဆိုပါစံုတြဲသည္ မၾကာမီလက္ထပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး 
ယခုအခါ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ေနေၾကာင္း ယူအက္စ္ဝိကလီးသတင္းသို႔ ေျပာသည္။ 
နယူးေအာ္လင္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ မင္းသမီး 
ဝစ္စသာစပြန္းသည္ ယခင္ မင္းသား႐ိုင္ယန္ဖိလစ္ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ဖူးၿပီး 
ကေလးႏွစ္ဦးရခဲ့ဖူးသည္။ သူမသည္ ဖိလစ္ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ 
ကြာရွင္းထားခဲ့သည္။ 

ရီးစ္ ဝစ္သာစပြန္းသည္ Walk the Line ဇာတ္ကားျဖင့္ ေအာ္စကာဆု ရခဲ့ဖူးၿပီး 
မၾကာမီကပင္ How Do You Know ဇာတ္ကားအသစ္ ထြက္႐ွိထားေၾကာင္း 
သိရသည္။

ေမာ္ဒယ္လုပ္ငန္းျဖင့္ ဝင္ေငြမ်ားသ ူ
ကိုစူပါ

ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္

နာမည္ေက်ာ္ ဘရာဇီးလ္ေမာ္ဒယ္လ္ Z သည္ Dior ႏွင့္ 
Versaceကဲ့သို႔ေသာ ကမၻာေက်ာ္ Brandမ်ားအတြက္သာမက 
သူမ၏ အမည္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္သည့္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား၊ 
အလွကုန္မ်ား စသည္တို႔အတြက္ပါ ေမာ္ဒယ္လ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 
ဝင္ေငြအေျမာက္အျမား ရရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ Gisele Bundchenသည္ မ်ားမၾကာမီကာလတြင္ ဘရာဇီးလ္ 
ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ ဘီလ်ံနာေမာ္ဒယ္လ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း 
ဇြန္လအတြင္း ထုတ္ေဝသည့္ ကမၻာေက်ာ္ Forbes မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7



JO
UR

NA
L

JO
UR

NA
L

MYANMAR MYANMAR

THE WEEK OF  JULY 1 - 8, 2012 THE WEEK OF  JULY 1 - 8, 201210 11tdkifpDwD *sme,f tdkifpDwD *sme,fELECTRONICWEEKLY ELECTRONICWEEKLY
တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏနဲ႔ မိမိလိုအပ္တဲ့ ကင္မရာတစ္လံုး ၀ယ္ယူဖို႔အတြက္ တစ္ေနကုန္ ဆိုင္တကာလွည့္ၿပီး ေလ့လာေနစရာ 

မလိုပါဘူး။ အခုဒီစာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ကင္မရာေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး စစ္မွန္တိက်တဲ့၊ လိုအပ္ခ်က္န႔ဲ 
ကိုက္ညီတဲ့ ကင္မရာတစ္လံုး ၀ယ္ယူႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 

 Features
Sony SLT-A77v ရဲ႕ အဓိက Feature ျဖစ္တဲ့ 24.3 megapixel resolutionႏွင့္ 12 fpsျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းက 

သံသယ မရွိရေလေအာင္ Photo သို႔မဟုတ္ Movie၏ အရည္အေသြးကို အထူးေကာင္းမြန္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေနာက္ထပ္ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ Rugged Magnesium Alloy Body ျဖစ္ခ်င္းပါပဲ။ အျခားပါ၀င္တဲ့ 
Featureေတြကေတာ့ ႀကီးမားေသာ ISO range, AF fine tuning, longer shutter ratings, vertical grip 
compatability စတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

 အသံုးျပဳထားသည့္ Sensor
အသံုးျပဳထားတဲ့ APS-C Sensorက ေ၀းပံုရိပ္မ်ား ဆြဲယူရိုက္ကူးတဲ့အခါ အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး Resolution 

ေကာင္းတဲ့ ပံုမ်ား ရရွိေစပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါကင္မရာက Photographerမ်ားအတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းကို အျပည့္အ၀ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ 

 Display 
2359K dots for ultra-high resolution ရွိၿပီး Sonyရဲ့ 3.0 လက္မ Xtra Fine LCD Display ပါ၀င္ၿပီး 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ LCD monitorႏွင့္ OLED Electronic Viewfinderမ်ား 
တြဲဖက္အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။

 Movie စြမ္းရည္
Sonyရဲ႕ Optical Steady Shot Active Modeနဲ႔ HD Movies4 at 60p, 60i, or 24p ရွိတဲ့ Full HD movies 

မ်ားကိုလည္း ရိုက္ကူးေပးႏိုင္ပါတယ္။ 3D stills and Sweep Panorama mode, Superior Auto modeနဲ႔ 
Intelligent Scene Recognition (iSCN) Mode ေတြကိုပါ အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 အားသာခ်က္
Ultra High Speedနဲ႔ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ပံုရိပ္ေတြကို လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ ရိုက္ကူးနိုင္ၿပီး ရိုက္ကူးၿပီး ပံုမ်ားလည္း 

အရည္အေသြးျမင့္ ပံုမ်ားကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 12 fpsနွင့္ ရိုက္ကူးနိုင္ျခင္း၊ 19-point Auto Focus ပါ၀င္ျခင္း၊ 3D 
Sweep Panorama Mode ပါ၀င္ျခင္း၊ Sony Exmor technology ပါ၀င္ျခင္း စတာေတြက သူရဲ႕ အားသာခ်က္ပါ။

 အားနည္းခ်က္
Feature ေတြကေတာ့ 

ရွာမရေလာက္ေအာင္ျဖစ္ၿပီး Sony SLT-A77v ရဲ့ 
အားနည္းခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ ေစ်းႏႈန္းျမင့္ေနျခင္းက  
သူရဲ႕ အားနည္းခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 သံုးသပ္ခ်က္
Sony SLT-A77v ဟာ Professional ကင္မရာ ျဖစ္ေပမယ့္ full HD ေပးတဲ့အတြက္ ဗီြဒီယိုေကာင္းမ်ားစြာကိ္ု 

ရိုက္ကူးႏိုင္ပါတယ္။ Feature အသစ္ေတြေၾကာင့္လည္း Photo သို႔မဟုတ္ Movie၏ အရည္အေသြးကို 
အထူးေကာင္းမြန္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ေနရာ
ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ က်ပ္ ၁,၇၃၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး  အၿမိဳ႕ၿမဳိ႕အနယ္နယ္ရွိ Sony Showroomမ်ားတြင္ 

၀ယ္ယူႏိုင္သည့္အျပင္ (Sony Bo Aung Kyaw Showroom) ဖုန္း ၀၁-၃၉၈-၅၆၆ သို႔ 
ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

 Specifications
 24.3 megapixel APS-C Sensor
 Translucent mirror technology
 OLED Viewfinder
 12fps Continuous Shooting
 Full time continuous AF
 Dust and Moisture protection
 ISO50 - ISO16000
 150,000 Shutter actuations

ကမာၻ႔ပထမဆံုး OLED electronic Viewfinder ပါ၀င္တဲ့              
Sony SLT-A77v Camera
By NLA

Sonyရဲ႕ နည္းပညာသစ္ Sony SLT-A77v 24.3 megapixel ရွိတာေၾကာင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ကင္မရာအားအသံုးျပဳလိုသူမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႔ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ကမာၻ႔ပထမဆံုး OLED electronic Viewfinder ျဖစ္ၿပီး Boasting 2359K dots ultra-high resolutionျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထြက္ရွိထားတဲ့ Sony 
ဒီဂ်စ္တယ္ကင္မရာမ်ားနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္တဲ့ ကင္မရာအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါတယ္။
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Earthquake Engineering Basic Course
By Hubert Law (အီးကို)

ေ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။
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SUBSCRIBEICTJOURNAL
FREEICT-shirt 3-months Subscription K6,500

6-months Subscription K13,000

12-months Subscription K23,000

အိုုင္စီတီဂ်ာနယ္ကိုု လူႀကီးမင္းတိုု႔၏ အိမ္၊ ဆိုုင္၊ ႐ံုုး အေရာက္ ပိုု႔ေပးေနပါျပီ။

ေက်းဇူးတံုုျပန္ေသာအားျဖင့္

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

FOR EVERY SUBSCRIBER FOR EVERY SUBSCRIBER
FREEICT-shirt

ေက်းဇူးတံုုျပန္ေသာအားျဖင့္

ယေန႔အခ်ိန္ခါတြင္ TV Brand မ်ဳိးစံု၊ တံဆိပ္မ်ိဳးစံု ထြက္႐ွိလွ်က္ရွိရာ မည္သည့္ Brand ၀ယ္ယူလွ်င္ ေကာင္းမလဲလုိ္႔ စဥ္းစားေနသူမ်ားအတြက္ 
စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုး Televisionမ်ားကို Team ICTမွ ေရြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္။ သံုးစြဲႏုိင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းေပၚမူတည္၍ 

စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။
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မိုဘိုင္းဖုန္း Technology သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ေပးမည့္ စဥ့္ကူေဖာင္ေဒးရွင္း

ေမသဇင္သိန္း

Horizon တြင္ IB Diploma သင္တန္းတက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီ
ေမသဇင္သိန္း

ဓါတ္ပံု - အိုင္စီတီ ဂ်ာနယ္

HTC ရဲ႕ CEO ကို၀င္းသန္းႏွင့္ KMD Computer Group၏ 
Chairman & CEO ဦးေသာင္းတင္တို႔ ပူးေပါင္း၍ စဥ့္ကူေဖာင္ေဒးရွင္းကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိပါတယ္။ KMDမွ 
Chairman & CEO ဦးေသာင္းတင္အား အဆိုပါ ေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔ 
ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

စဥ့္ကူေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ့္အခ်က္ေတြကို 
ေျပာျပေပးလို႔ရမလား။

 စဥ့္ကူေဖာင္ေဒးရွင္းက အဓိကကေတာ့ မိုဘိုင္းဖုန္း Technologyနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ပ်ံ႕ ပြားဖို႔အတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္တာပါ။ 
လူငယ္ေတြကို မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သင္တန္းေတြ ဖြင့္ေပးမယ္။ 
Scholarship ေပးမယ္လို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဲဒီသင္တန္းကို မိုဘိုင္းဖုန္း 
Technology စိတ္၀င္စားတဲ့ လူငယ္ေတြ တတ္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ 

 အဲဒီ Plan ကို ဘယ္ေတာ့ေလာက္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္ 

မလဲ။
အခု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ 

မွတ္ပံုတင္တာေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီအတိုင္းႀကီး ေကာက္လုပ္လို႔ 
မရဘူးေလ။ HTC ရဲ႕ CEO ကို၀င္းသန္းေလ။ သိတယ္မဟုတ္လား။ အခုက 
ႏိုင္ငံျခားသားနဲ႔ ေပါင္းၿပီး လုပ္ရတယ္ဆိုေတာ့ အခက္အခဲ နည္းနည္းရွိတာ 
ေပါ့။ 

 ေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ ဆရာတို႔အေနနဲ႔ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ 
ေနလဲဆိုတာ သိပါရေစ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ Toshiba တစ္လံုးေရာင္းတိုင္း တစ္ေဒၚလာကို 
ေဖာင္းေဒးရွင္းရဲ႕ Fund ထဲမွာ ထည့္ေပးပါတယ္။ Toshiba Productေတြကို 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Announce လုပ္ၿပီးကတည္းက စလုပ္ျဖစ္တာပါ။ 

အဲဒီသင္တန္းကို ဘယ္ေတာ့ေလာက္ စဖြင့္ျဖစ္မလဲ။
အခု ဒီေဖာင္ေဒးရွင္းသင္တန္းကို စဖြင့္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ အခု 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင္တန္းဆရာေတြနဲ႔ စညွိေနပါၿပီ။ 

ဘယ္လိုလူလိုမ်ဳိးေတြ တက္ေရာက္လို႔ရလဲဆိုတာေျပာျပေပးပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔က NGO ဆုိေတာ့ အသင္းနဲ႔ေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္မွာပါ။ 

တကယ္လို႔ တက္မယ့္သူ သိပ္မ်ားတယ္ဆိုရင္ အသင္းကေန စိစစ္ေပးေပါ့။ 
ကြန္ပ်ဴတာအသင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သင္တန္းေၾကးေတြအတြက္ေရာ ဆရာတို႔ ဘယ္လို စီစဥ္ထားလဲ။
သင္တန္းေၾကးကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မယူခ်င္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္

တစ္ခုရွိတာက သင္တန္းဆရာ ကိစၥရွိေသးတယ္ေလ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ 
သင္တန္းေၾကး မယူဘူးလို႔ပဲ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္။ 
သင္တန္းေၾကး မယူရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေက်ာင္းသားနည္းနည္းပဲ 
လက္ခံလို႔ရမယ္။ ဥပမာ-တစ္၀က္ေလာက္ယူရင္ သင္တန္းသား ႏွစ္ဆတိုး 
လက္ခံလို႔ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ Class ေတြကို သင္တန္းေၾကး 
မယူဘူး။ တခ်ဳိ႕ Class ေတြေတာ့ တစ္၀က္ယူမယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ 

သင္တန္းဆရာေၾကးေလာက္ပဲေပါ့။ က်န္တဲ့ အခန္းခတို႔ equipment 
ကိစၥတို႔ကိုက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဖာင္ေဒးရွင္းက စိုက္ထုတ္သြားမွာပါ။ 

အဲဒီသင္တန္းၿပီးရင္ေရာ Certificate ေတြေရာ ထုတ္ေပးမွာလား။
အဲဒါက သင္တန္းဆရာေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 

သင္တန္းဆရာနဲ႔ညိွၿပီး ဘာေတြသင္ေပးေစခ်င္တယ္ဆိုတာ ေျပာပါမယ္။ 
အဲဒီ Certificate အတြက္ကိုေတာ့ သင္တန္းဆရာကပဲ လုပ္ေပးမွာပါ။

သင္တန္းဆရာကို Local ကဆရာကို ေခၚျဖစ္မလား၊ Global ကဆရာကို 
ေခၚျဖစ္မလားဆိုတာ သိပါရေစ။

အခုကေတာ့ Local ဆရာနဲ႔ စျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားက 
ဆရာေတြ လာသင္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ သင္တန္းသီးသန္႔ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ 
Workshop လိုမ်ဳိး ျဖစ္မွာပါ။ 

ဘယ္ႏွစ္လ သင္ယူရမယ့္ သင္တန္းျဖစ္မလဲ။
လနဲ႔ေတာ့ ခ်ီပါလိမ့္မယ္။ သင္တန္းကလည္း အဆင့္မ်ဳိးစံု 

ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ မိုဘိုင္းဖုန္း Technologyကလည္း 
မ်ားလာတယ္ေလ။ Androidဆို တစ္မ်ဳိး၊ Javaဆို တစ္မ်ဳိးဆိုေတာ့ေလ။ 
သင္တန္းကာလကေတာ့ သင္တန္းဆရာရဲ႕ သင္တန္းဆြဲတဲ့ေပၚမွာ 
မူတည္တာေပါ့။ 

အဲဒီသင္တန္းကို တက္ေရာက္ခ်င္သူေတြအတြက္ 
ဘယ္လိုခ်ိတ္ဆက္ရမလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးပါဆရာ။

သင္တန္းဖြင့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေၾကညာပါမယ္။ ေၾကညာရင္ 
ေလွ်ာက္လႊာတင္ေပါ့ေလ။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး  ကြန္ပ်ဴတာအသင္းကိုပဲ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရြးခိုင္းလိုက္မွာေပါ့ေနာ္။ သင္တန္းဆရာနဲ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညိွလိုက္လို႔ ဘယ္လိုအရည္အေသြးမ်ဳိးေတြ ႀကိဳတင္ရွိမွ 
တက္လို႔ရမယ္ဆိုတာေတြကို သင္တန္းဆရာနဲ႔ တိုင္ပင္မွာပါ။ 

ဓါတ္ပံု - Horizon International School

Horizonတြင္ IB Diploma သင္တန္း တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
ဇြန္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပညာေရး ေဟာေျပာပြဲမွ 
သိရွိရပါတယ္။ IB Diploma သည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားကို 
တက္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ ညိွႏိႈင္းေရးဆြဲထားေသာ ပညာေရးအစီအစဥ္တစ္ခု 
ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ Programကို (၂)ႏွစ္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေအာင္ျမင္ပါက ကမၻာ့ထိပ္သီးတကၠသိုလ္မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို 
ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ IB Diploma 
သင္တန္းကို Primary Year (မူလတန္းအဆင့္ ပညာသင္ႏွစ္)၊ Middle 
Year (အလယ္တန္းအဆင့္ပညာသင္ႏွစ္)၊ Diploma သင္တန္းဟူ၍ 
ဖြင့္လွစ္လွ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္းရွိ Horizon International Schoolတြင္ေတာ့ 
အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ Diploma 
သင္တန္းကိုသာ တက္ေရာက္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၃ ႏွစ္မွ 
၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ Primary 
Year သင္တန္းႏွင့္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ား 
တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ Middle Year သင္တန္းမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း 

Horizon သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း 
သိရွိရပါတယ္။ 

၄င္းသင္တန္းကို အျမတ္ရေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ဖြင့္လွစ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ 
ပညာေရးအတြက္ အေလးအနက္ထား လုပ္ေဆာင္တဲ့ ပညာေရး 
အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ IB Diploma သင္တန္းသည္ 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနသည့္ 
Program တစ္ခုျဖစ္ၿပီး IBမွ အသိအမွတ္ျပဳခံရတဲ့ ေက်ာင္းမ်ားသာ 
ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ Horizonတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ 
IB Diploma သင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ 
ဘာသာရပ္ ၆ ခုကို ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏို္င္ၿပီး ေက်ာင္းတြင္းစာေမးပြဲႏွင့္ 
ျပင္ပစာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Horizonတြင္ IB Diploma 
သင္တန္းအျပင္ IB Certificate Program သင္တန္းမ်ားလည္း 
တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

IB Diploma သင္တန္းတက္ေရာက္လိုပါက Horizon 
International School  ဖုန္း ၀၁-၄၅၀-၃၉၆၊ ၀၁-၄၅၀-၃၉၇သို႔ 
ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

"အခက္အခဲကို အခြင့္အလမ္း 
အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲယူျခင္း" 
နီွးေနွာဖလွယ္ပဲြ ဆီဒိုနား 
ဟိုတယ္၌ က်င္းပမည္

ေနလင္းေအာင ္

ဓါတ္ပံု - British Council

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီနွင့္ ELTeCS ျမန္မာတို႔မွ ႀကီးမႉးက်င္းပေသာ 
အဂၤလိပ္စာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္ 
နီွးေနွာဖလွယ္ပဲြ (Thirteenth ELT Conference for Teachers of 
English)ကို နွစ္စဥ္က်င္းပေနက် အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း (၂၀၁၂) ခုနွစ္ 
ဩဂုတ္လ (၁၁) ရက္ စေနေန႔နွင့္ (၁၂) ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တို႔တြင္ 
ဆီဒိုနားဟိုတယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။ 
ယခုနွစ္တြင္ တက္ေရာက္သူနွင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသူ (၃၀၀) 
ေက်ာ္တို႔ ပါဝင္ၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို မွ်ေဝျခင္း၊ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အင္တိုက္အားတိုက္ သင္ၾကားမႈ 
သင္ယူမႈအတြက္ အားသစ္ ေလာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ မူတည္အေၾကာင္းအရာ (theme)မွာ 
"အေျပာင္းအလဲသေဘာကို လက္ခံက်င့္သံုးျခင္း - အခက္အခဲကို 
အခြင့္အလမ္းအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲယူျခင္း" (Embracing Change: Moving 
from Challenge to Opportunities) ျဖစ္ၿပီး ELT နယ္ပယ္အတြင္း 
မၾကာေသးမီက ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားနွင့္ ၎တို႔အား စာသင္ခန္းအတြင္း 
လက္ေတြ႔အသံုးခ်မႈကို အဓိက ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း 
သိရွိရပါသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေက်ာင္းအသီးသီးသို႔ 
အျပန္တြင္ ခ်က္ခ်င္း အသံုးခ်နိုင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနွင့္ စာသင္ခန္းတြင္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ား ပါသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
အစည္းအေဝးတြင္ ပင္တိုင္အေၾကာင္းအရာ (keynote speech)ကို 
ေဆြးေႏြးတင္ျပမည့္သူမွာ ယူေကနိုင္ငံမွ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ထိပ္တန္း 
ပညာေရး အတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ငယ္ရြယ္ေသာ သင္ယူသူမ်ားအတြက္ 
စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ေရးသားျပဳစုရာတြင္ထင္ရွားသူ မစၥတာ ေဒးဗစ္ေဗးလ္ 
(Mr. David Vale) ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္နွစ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ (၂) ရက္ၾကာ 
က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဤအခန္းအနားတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ (၄၈)
ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ သင္ၾကားေရးနယ္ပယ္မွ 
လက္ေတြ႔သင္ၾကားေနေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ဆရာျဖစ္သင္ေက်ာင္းမ်ားမွ 
သင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ားနွင့္ ကြ်မ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အီတလီ၊ အိႏိၵယ၊ ထိုင္းနွင့္ 
တရုတ္နိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ၊ အိႏိၵယ၊ မေလးရွား၊ 
စကၤာပူနွင့္ ဆူဒန္ အပါအဝင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ သင္ၾကားေရးဌာန 
အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ားက ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤပဲြသို႔ တက္ေရာက္လိုသူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ဇူလိုင္လ (၁၆) ရက္ 
မွ (၁၈)ရက္ေန႔ နွင့္ (၂၀) ရက္ေန႔တို႔တြင္ နံနက္ (၉း၃၀)မွ ညေန (၄း၃၀) 
အတြင္း က်ပ္ငါးေသာင္းျဖင့္ အမွတ္ (၇၈) ကမ္းနားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ 
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရံုးတြင္ နိုင္ငံသားကဒ္ (သို႔မဟုတ္) ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စဥ္ 
ယူေဆာင္လာ၍ လာေရာက္စာရင္းသြင္း မွတ္ပံုတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
အေယာက္ (၃၀၀)သာ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး လူျပည့္သြားပါက (၂၀) 
ရက္ေန႔မတိုင္ခင္တြင္ပင္ စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ရပ္နားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ရန္ application formကို 
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရံုး၏ Customer Service Deskတြင္ ယေန႔မွစ၍ 
ႀကိဳတင္ရယူထားနိုင္ၿပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိပ္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ယာယီအစီအစဥ္အား www.myanmar-
network.netတြင္ download ရယူနိုင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာ ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားအတြက္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္ နီွးေနွာဖလွယ္ပဲြ (သို႔္) 
ELTeCSနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ထပ္ သိရိွလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရိွပါက 
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ေဒၚျမတ္ေလးတင့္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၅၄-၆၅၈၊ ၀၁-၂၅၆-
၂၉၀ (သို႔) ၀၁-၂၅၆-၂၉၁ လိုင္းခဲြ ၃၃၁၁သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ 

ASIA MASTERS  သင္တန္း 
ေက်ာင္းရဲ႕  အထူး Discount 
သင္တန္းမ်ား
ေနလင္းေအာင္ 

ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္

ASIA MASTERS သင္တန္းေက်ာင္း၏ အပတ္စဥ္ ၅၀ေျမာက္ 
ဟိုတယ္ႏွင့္ လုပ္ငန္း၀င္သင္တန္းမ်ားကို လာမဲ့ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔မွာ 
အထူး Discount မ်ား၊ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစြာနဲ႕ ဖြင့္လွစ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ သင္တန္းမ်ားအေနနဲ႔ (၁) ဟိုတယ္စားဖိုမွဴးသင္တန္း၊  
(၂) ေရယာဥ္စားဖိုမွဴးသင္တန္း၊ (၃) မိသားစုစားဖိုမွဴးသင္တန္း၊  
(၄) မုန္႔ဖုတ္သင္တန္း၊ (၅) ေရယာဥ္စားပြဲထိုးသင္တန္း၊  
(၆) ဟိုတယ္စားပြဲထုိုးသင္တန္း၊ (၇) ဟိုတယ္ဧည့္ႀကိဳသင္တန္း၊  
(၈) အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသင္တန္း၊ (၉) ဘား၀န္ထမ္းသင္တန္း၊  
(၁၀) SPA သင္တန္း၊ (၁၁) လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းသင္တန္း၊  
(၁၂) ကြန္ပ်ဴတာစာစီစာရိုက္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းသင္တန္း၊  
(၁၃) အေရာင္း၀န္ထမ္းႏွင့္ MYOB စာရင္းကိုင္ သင္တန္း၊  
(၁၄) Auto CAD သင္တန္းေတြ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိပါသည္။ 

သင္တန္းတက္ေရာက္သူေတြအတြက္ အဂၤလိပ္စကား၊ တရုတ္စကား 
အခမဲ့ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ အသံုးျပဳတတ္ေအာင္ 
သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ယူနီေဖါင္း စနစ္တက်၀တ္ဆင္တတ္ေအာင္ သင္ၾကား 
ေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္ေပးျခင္း၊ 
အလုပ္အင္တာဗ်ဴးမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။ 
၀န္ထမ္းမ်ားအလိုရွိေနတဲ့ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ ေဆးရံုမ်ား၊ 
Shopping Mall မ်ား၊ Supermarket မ်ား၊ အားလံုး ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

ASIA MASTERS၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုးကို 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး၊ အကာအကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္း၀င္ 
ကၽြမ္းက်င္သင္တန္းမ်ား၊ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား၊  
ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္နွင့္ 
ပတ္သက္ေသာသင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေပးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
ကိုယ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာႏွင့္ေတာ့ အားလံုးလုပ္ေနေၾကာင္း၊ 
အလုပ္အကိုင္အတြက္ ျပည္တြင္းအလုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ ေပးေနသလို၊ 
ႏိုင္ငံတကာက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ အလုပ္အကိုင္ေတြကိုလည္း 
ဆက္သြယ္ေပးေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတိုင္း ASIA MASTERS 
အသင္း၀င္ျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြလိုသူေတြ၊ မိမိ 
တတ္သိသမွ်ကို အမ်ားသူငွာကို ျဖန္႔ေ၀ေပးလိုသူေတြအားလံုး ပူးေပါင္္း 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ (၃)ခုက 
ဆရာ၊ ဆရာမ ၄၀ သမဂၢဖြဲ႔
ေနလင္းေအာင္ 

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ (ပင္မ)၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ 
တကၠသိုလ္၊ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ (မႏၱေလး) စသည္တို႔ပါဝင္ေသာ 
တကၠသိုလ္ (၃)ခုက ကထိကမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ားစတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမဦးေရ 
(၄၀)ခန္႔က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တခုမွာ 24/6/2012ေန႔ ေန႔လည္ (၁)
နာရီတြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီး တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သမဂၢကို 
ယာယီေကာ္မတီအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါ ယာယီေကာ္မတီကို မႏၱေလး အေဝးသင္တကၠသိုလ္ 
စိတ္ပညာဌာနက တြဲဘက္ပါေမာကၡ ဆရာဦးသက္လြင္က ဥကၠ႒အျဖစ္ 
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ (၇) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း 
ေကာ္မတီဝင္ ဆရာတဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါသည္။

ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္လံုး၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ တိုးတက္မႈအတြက္ 
ေနာက္ခံျပဳထားေသာ တကၠသိုလ္ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတစ္ခု ေပၚေပါက္ရန္၊ 
နိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ ပညာရည္ ျပည့္ဝ၍ တည္ထြင္ 
ဖန္တီးနိုင္မႈ ရွိၿပီး ထူးခၽြန္ထက္ျမတ္ေသာ နိုင္ငံသားေကာင္းမ်ား 
ေမြးထုတ္ေပးရန္၊ ထြက္ရွိလာေသာ သုေတသန ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို 

နိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၌ အားထားရသည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ကုမၸဏီႀကီး 
မ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္၍ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ သုေတသနႏွင့္ 
လူစြမ္းအား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ 
ဆရာ၊ ဆရာမငယ္မ်ားအား ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အေတြ႔အႀကံဳ ပညာ 
သဘာရင့္က်က္ေသာ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားမွ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး 
ပညာလက္ဆင့္ ကမ္းေပးရန္၊ ထို႔အျပင္ အၿငိမ္းစား သက္ႀကီးဆရာ၊ 
ဆရာမႀကီးမ်ားကို က်န္းမာေရး လူမႈေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေရး၊ 
တကၠသိုလ္ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပညာေရးနယ္ပယ္အတြင္း လာဘ္ေပး၊ လဘ္ယူႏွင့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပီး ပညာရည္ 
ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ဆရာဆရာမမ်ား ေပၚထြန္းေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေရးစတဲ့ အခ်က္ (၉) ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း 
သိရပါသည္။ (Ref: RFA)

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 
တကၠသိုလ္ဝင္တန္း 
ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ KMD၏ 
Scholarship Program
ေနလင္းေအာင္ 

ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း 
ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ KMD Computer 
Centre၏ Scholarship Program KMD Computer Centreတြင္ 
ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ University of Greenwich (UK)
မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေသာ BSc (Hons) BIT ဘြဲ႕သင္တန္းအတြက္ 
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို 
ထူးခြ်န္စြာ ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ 
Scholarshipမ်ားကို ေပးအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 1st year 
Computing/Business IT Diploma သင္တန္းအတြက္ ဂုဏ္ထူး ၆ 
ဘာသာႏွင့္ ၅ ဘာသာ ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ 
သင္တန္းေၾကး ၁၀၀% ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဂုဏ္ထူး ၄ 
ဘာသာ ရရွိသူမ်ားအတြက္ သင္တန္းေၾကး ၅၀% ကင္းလြတ္ခြင့္၊ 
ဂုဏ္ထူး ၃ ဘာသာရရွိထားသူမ်ားသည္ သင္တန္းေၾကး ၄၀%ႏွင့္ 
ဂုဏ္ထူး ၂ ဘာသာႏွင့္ ၁ ဘာသာ ရရွိ္ထားသူမ်ားသည္ သင္တန္းေၾကး 
၂၀%အားကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ BSc (Hons) 
Business Information Technology Degree သင္တန္းအား 
တက္ေရာက္မည္ဆုိပါက သင္တန္းကာလမွာ ၃ ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္မည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ပထမႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယ ႏွစ္သင္တန္းမ်ား ၿပီးဆံုးပါကလည္း NCC 
Education (UK)မွ သီးျခားေပးအပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ 
Diplomaမ်ားကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Master Degreeကို 
ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္တက္ေရာက္မည္ဆိုပါကလည္း 
တိုက္ရိုက္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ KMD Overseas Studies 
Counseling Servicesမွလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါသည္။ KMD Computer Centreတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ရွိေသာ 
University of Greenwichမွ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႕သင္တန္းအေၾကာင္း 
သိရွိလုိပါက www.kmd.com.sgတြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္သကဲ့သို႔၊ 
Scholarship Programႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက 
KMD Computer Centre (Head Office) အမွတ္(၁၇၄-၁၈၂)၊ 
ပန္းဆိုးတန္းလမ္း(အလယ္ဘေလာက္)၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း-၀၁-၃၈၁-၇၇၆၊ ၀၁-၃၈၁-၀၃၅တြင္ 
ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
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စေနမိုးက သည္းထန္လွသည္။ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလုံး မိုးသည္းသံမွ 
အပ ျငိမ္သက္ေနသည္။ လမ္းေပၚတြင္ လူမရွိသေလာက္ပင္။ 
“၀ါဆို၀ါေခါင္ ေရေဖာင္ေဖာင္”ဆိုသည့္အတိုင္း ႏွစ္ရက္သုံးရက္ မိုးဆက္
တိုက္ရြာလိုက္သည္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားသာမက ေရေျမာင္းမ်ား 
ထိုမွတဆင့္ လမ္းမ်ားပါ ေရလ်ွံလာၾကသည္။ ဟိုတစ္ခ်ိန္က ဒီလိုမိုးသည္း 
ထဲမွာ… 

“ခုမွဘဲ ေအးလာေတာ့တယ္ေနာ္၊ အရင္ႏွစ္ရက္သုံးရက္ကဆို 
ေနက ျပင္းလိုက္တာ မိုးတြင္းနဲ႔ကို မတူဘူး”  ေနာက္မွ ေျပာလိုက္ေသာ 
ဆရာမေလး မသၪၹာ၏ အသံေၾကာင့္ မိုးကိုၾကည့္ျပီး အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ရန္ 
ျပင္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္ သတိျပန္၀င္ကာ အေတြးျပတ္သြားသည္။

“ဟုတ္တယ္ ပူတုန္းကလည္း ပူလို႔ျဖစ္တဲ့ေရာဂါ၊ ခုမိုးေအးေတာ့လည္း 
မိုးမိလို႔ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါသည္ လူနာေတြ ကၽြန္ေတာ္္တို႔ ကုေပးရဦးမွာပဲ၊ 
ပူတာေအးတာတို့ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြအတြက္ေတာ့ မထူးပါဘူးဗ်ာ” 

“ဒါေပမယ့္ ဆရာရယ္ မိုးဒီေလာက္သည္းေနေတာ့  ေတာ္ရုံတန္ရုံ 
လူနာေတြ ေဆးရုံလာမတက္ေတာ့ဘူးေပါ့၊ ေကာင္းတာေပါ့”

“အဲလိုလဲ  မဟုတ္ေသးဘူး  ဆရာမရဲ႕၊ ေဆးရုံဆိုတာ လူေတြ 
က်န္းမာေရးအတြက္ အားအထားရဆုံး ေနရာ။  ဒီလိုအခ်ိန္မွာ သူတို႔က 
ေဆးရုံကို မလာႏူိင္ေတာ့ ထင္ရာျမင္ရာေလ်ွာက္လုပ္၊ မေတာက္တေခါက္ 
လူေတြက ဟိုဟာေလး တိုက္ၾကည့္ပါလား ဒီလိုေလး လုပ္ၾကည့္ပါလား 
ဆိုၿပီး ေစတနာနဲ႔ေတာ့ ကူညီၾကတာပဲ၊ အဲဒါေပမယ့္ အနာနဲ႔ေဆးနဲ႔က 
မဆီမဆိုင္မသင့္ေတာ္ေတာ့ အပ္နဲ႔ ေဖာက္ရမွာကို  ပုဆိန္နဲ႔ ေပါက္ရတဲ့ 
အျဖစ္ဆိုးေတြလဲ ျဖစ္လာတတ္တယ္ေနာက္ဆုံး အခ်ိန္ေရာက္မွ 
အသက္လုရမယ့္ အခါေရာက္မွ ေဆးရုံကို ေရာက္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
အတြက္ေရာ လူနာေတြအတြက္ပါ မေကာင္းတတ္ဘူး၊ ေ၀ဒနာတိုင္းကို 
သင့္ေတာ္တဲ့ ကုထုံးနဲ႔ ေစာစီးအခ်ိန္မွီစြာ ကုႏိုင္မွ အားလုံးစိတ္ေအးရမွာ”

“ဆရာေျပာေတာ့လည္း ဟုတ္တာပဲ၊ သဥၨာက နဂိုက အဲဒီလို 
မစဥ္းစားမိဘူး”

“ဆရာ  NA (New Admission- ေဆးရံုတက္လူနာ) ႏွစ္ေယာက္လာ 
တယ္။ ကေလးခ်ည္းပဲ။ ႏွစ္ေယာက္လံုး ill   ျဖစ္တယ္တဲ့။ ဆရာ 
လာၾကည့္ေပးပါတဲ့”

Ward Servant ကိုတင့္စိုး လာေခၚသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ Emergency 
ရွိရာသို႔ ေျပးရသည္။ 

“ဆရာဒီတစ္ေယာက္က 5 Years Old Boy ပါ။ Day 5 fever နဲ႔ 
Cold clammy Extremities နဲ႔ Dengue Shock ထင္တယ္ဆရာ။ 
ဒီတစ္ေယာက္ကလည္း  Day 6 fever  နဲ႔  Haematamesis coffee 
ground vomiting  နဲ႔ လာတာ။  Dengue ပဲ ျဖစ္မွပဲ”

လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ ႏွစ္ဦးလံုးက အရြယ္တူ။ EMO အခန္းထဲကို 
လွမ္းျမင္ေနရသည္။ ဤရာသီ၌ ဤအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ေသြးလြန္္ 
တုပ္ေကြးသည္ အေၾကာက္ရဆံုး ျဖစ္သည္။  ရာသီတိုင္းတြင္ ဖ်ားနာတိုင္း 
ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကို ဆရာ၀န္မ်ား ဦးစားေပး သတိထားၾကသည္။ 
ယခုကဲ့သို႔ ေနပူမိုးရြာ ရာသီ အကူးအေျပာင္းတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး 
ျခင္မ်ား ပို၍ ေပါက္ဖြားတတ္ၾကသည္။

“ဆရာ ပထမတစ္ေယာက္က Blood Pressure တိုင္းလို႔ 
မရဘူး။ တိုင္းလို႔မရဘူး။  ဒုတိယတစ္ေယာက္က  60 palpable” 
တာ၀န္က် လက္ေထာက္ဆရာမေလးက Emergency  အခန္းထဲကို 
ေျပး၀င္လာေသာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာသည္။

“ေအး ထံုးစံအတိုင္း Cannula ထဲထည့္၊ G8m (ေသြးအုပ္စုခြဲျခင္း)၊ 
Platelet count urgent ( ေသြးဥမွ်ားပမာဏ) PCV (ေသြးပ်စ္မႈပမာဏ) 
တစ္ခါတည္းယူ။ Shock ကို revive လုပ္ရမယ္။ ေသြးအလွဴရွင္ရွာၿပီး 
တစ္ခါတည္း ေဖာက္ထား လိုရင္သံုးရမယ္”

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါသည္။ မိုးေအး၍ လူနာပါးေသာ္လည္း 
ရင္ မေအးရပါ။ ယခုလို အသည္းအသန္ျဖစ္မွ ေရာက္လာတတ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကေလးႏွစ္ဦးလံုး ကံေကာင္းၾကသည္။ ေဆးရုံ 
ေရာက္သည္မွာ အခ်ိန္မီေလးျဖစ္၍  ေသြးလန္႔ျခင္း (Shock)မွ 
ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လံုး၀စိတ္ခ်ေန၍မျဖစ္ေသး။ ေသြးလြန္ 
တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ေသြးလန္႔ျခင္းသည္ တစ္ေၾကာ့ျပန္ႏွစ္ေၾကာ့ျပန္ 
Shock ျပန္၀င္တတ္၍ ဆက္လက္၍ Monitor ေစာင့္ၾကည့္ထားရန္ 
ညႊန္ၾကားထားရသည္။ Dengue Virus ေၾကာင့့္ျဖစ္ေသာ ရိုးရိုး 
Dengue Fever ႏွင့္  ေသြးလြန္တုပ္ေကြး  Dengue Hemorrhage 
Fever DHF ဟု ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ WHO (World Health 

Organization) အဖြဲ႔ႀကီးက ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကို အဆင့္ေလးမ်ဳိး 
ခြဲျခားထားသည္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ Dengue  Virus 
ပိုးေၾကာင့္ ဆံခ်ည္မွ်င္ေသြးေၾကာေလးမ်ား ပ်က္စီးျခင္း (Capillary 
Fragility) ျဖစ္ၿပီး ေသြးေၾကာအတြင္းမွ ေသြးရည္ၾကည္ႏွင့္       
ေသြးမ်ားယိုစိမ့္ထြက္  (Plasma Leakage/ Capillary Leakage) 
ေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိ္ုအပ္ေသာ  လံုေလာက္သည့္ 
ေသြးစီးဆင္းမႈပမာဏ မရွိေတာ့ဘဲ ေသြးလန္႔ျခင္း (Shock)၊ ေသြးပ်စ္ျခင္း 
(Hemoconcentration) မ်ားေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးသည္အထိ 
ျဖစ္တတ္သည္။ DHF Grade I ပထမအဆင့္တြင္ အဖ်ားႀကီးရံုႏွင့္ Hess 
test positive (ေသြးေၾကာမွ်င္တစ္နည္း ဆံခ်ည္မွ်င္ေသြးေၾကာေလးမ်ား 
ခိုင္ခံ့မႈပ်က္စီးျခင္း)သာ ရွိသည္။ DHF Grade II အဆင့္တြင္မူ 
ေသြးေၾကာမွ်င္ေလးမ်ား ေပါက္ကြဲမႈ အနည္းငယ္ ျပင္းထန္လာၿပီး 
အေရျပားႏွင့္ ဒြါရေပါက္မ်ားမွ ေသြးယိုစီးျခင္း ဥပမာ အေရျပားတြင္ 
အနီအစက္ အေပ်ာက္မ်ား ေပၚလာျခင္း၊ ႏွာေခါင္း ေသြးလွ်ံျခင္း၊ 
ေကာ္ဖီေရာင္ကဲ့သို႔ အညိဳအမဲအရည္မ်ား အန္ျခင္း၊ ကတၱရာေစးကဲ့သို႔ 
၀မ္းမည္းမည္းမ်ားသြားျခင္းတို႔  ျဖစ္တတ္သည္။ ဤအဆင့္ေရာက္လွ်င္ 
Grade III ႏွင့္ Grade IV သို႔ အျမန္ေရာက္ႏိုင္သည္။ Grade III တြင္  
ေသြးလန္႔ျခင္း Shock စေပၿပီ။ ေသြးေပါင္က်ျခင္း၊ အေပၚေသြးနဲ႔  
ေအာက္ေသြး  အလြန္အမင္း နီးကပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ Grade 
IV ေရာက္လွ်င္ Profound Shock ေသြးေပါင္ခ်ိန္ တိုင္းမရျခင္းအထိ   
ျဖစ္တတ္ၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ရွိတတ္သည္။ 

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးအစ Febrile phase အဆင့္တြင္ High 
continuous fever အဖ်ားႀကီးျခင္းသည္ ႏွစ္ရက္၊ သံုးရက္မွ ေလးရက္၊ 
ငါးရက္အထိ ျဖစ္တတ္သည္။ ႏွစ္ရက္၊ သံုးရက္တြင္ ေသြးလြန္ 
တုပ္ေကြးဟု အလြယ္ေျပာႏိုင္ေသာ Hess test positive ျဖစ္တတ္သည္။ 
သို႔ေသာ္  ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ေသြးလြန္ျခင္းျဖစ္ေပၚလွ်င္ကား 
ထိုလကၡဏာမေပၚ၊ Negative ျဖစ္တတ္သည္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး 
မဟုတ္ေသာ အျခားေရာဂါပိုးမ်ားေၾကာင့္လည္း ထိုလကၡဏာ 
ေပၚတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုလကၡဏာကုိ အလြန္အမင္း အာကိုး၍ မရ။ 
“မေပၚရင္လည္း မေပ်ာ္နဲ႔ ေပၚလို႔လည္း စိတ္မညစ္နဲ႔”ဟု လူနာမ်ားအား 
အၿမဲအားေပးရသည္။ စဖ်ားသည့္ရက္မွ  သံုးေလးငါးရက္မ်ားသည္ 
Critical phase စိုးရိမ္ဖြယ္ ေသြးလန္႔ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေန႔ရက္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ ထိုရက္မ်ားအတြင္း အထူးသတိထားၾကရမည္။ ထိုမွ (၄၈)နာရီ 
တစ္နည္း (၆) ရက္ေက်ာ္ (၇) ရက္ေျမာက္ေန႔ဆိုလွ်င္ Recovery Phase 
မိမိတို႔ ျပန္ေရာက္လာေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ေသြးလန္႔ျခင္းျဖစ္လွ်င္ 
အဖ်ားက်ေနတတ္သည္။ မိဘမ်ားက “ကေလးအပူ မရွိေတာ့ဘူး”ဟု 
အထင္မွားတတ္ၾကသည္။ ေသြးလန့္ျခင္းျဖစ္ေန၍ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ 
ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားတို႔ ေအးစက္လာတတ္သည္။  ဆီးသြားနည္းျခင္း၊           
လံုး၀ဆီးမသြားျခင္း၊ ကေလးမွိန္းလာျခင္း၊ ဂဏာမၿငိမ္ျခင္း၊ အစားမ၀င္ 
အရည္မ၀င္ဘဲပို၍ အန္လာျခင္းတို႔သည္ သတိထားရမည့္ လကၡဏာမ်ား 
ျဖစ္သည္။ (၇) ရက္ေက်ာ္လွ်င္မူ  အဖ်ားလည္းက်၊ ကေလးလည္း 
လန္းလာၿပီး သာမန္အားျဖင့္ စိတ္ခ်ရသည့္ အေနအထားသို႔ အမ်ားစု 
ေရာက္ၾကသည္။ လူနည္းစုမွာေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာအခ်ဳိ႔ႏွင့္ 
ရင္ဆိုင္ရသည္။

“ဆရာ ဒုတိယကေလးက Shock ထပ္၀င္တယ္။ Malena ေတြလည္း 
သြားတယ္”

“ေအး PCV ထပ္ေဖာက္၊ ဒီတစ္ခါ Fresh Whole Blood 
ထည့္လိုက္ေတာ့” 

ရန္ကုန္တြင္ ကေလးက်န္းမာေရးဌာနမွ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးအတြက္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ WHOမွ ညႊန္ၾကားထားေသာ 
Guideline အတိုင္း ကုသေပးႏိုင္သည္။ ေသြးလန္႔ျခင္း၊ ေသြးယိုျခင္းမ်ား
ကို အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ျဖည့္သြင္းေပးရမည္။

“History ေသခ်ာ ေမးၾကည့္ၾကပါဦး။ မက္ကေလာင္မ်ား ေဖာက္လာ 
ေသးလားလို႔”

“ဟာ ဟုတ္တယ္ဆရာ။ Perianal (စအို၀ပတ္ခ်ာလည္) 
ေဖာက္လာတယ္ေျပာတယ္”

“ေအး ဒါဆို Antibiotic ပါ IV ထည့္လိုက္၊ Septicemia (ေသြးဆိပ္ပ်႕ံ 
ျခင္း) ပါ၀င္ေနေလာက္ၿပီ”

မက္ကေလာင္ေဖာက္သည္ဆိုရာ၌ လက္ထိပ္မ်ား ေဖာက္တတ္သလို၊ 
စအိုပတ္ခ်ာလည္လည္း ေဖာက္တတ္ၾကသည္။ ေသြးပုပ္မ်ား 
ထြက္သြားလွ်င္  ေရာဂါေပ်ာက္သြားမည္ဟု  ယံုၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ 
ေစတနာျဖင့္ ေဖာက္ေပးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္ပမွ ေရာဂါပိုမ်ား 
အထူးသျဖင့္စအိုပတ္ခ်ာလည္မွ     ပိုးမ်ားကို ေသြးေၾကာအတြင္း 
တိုက္ရိုက္ ထည့္ေပးသလိုျဖစ္ၿပီး ပိုးပ်ံ႕ ျခင္း Bacterimia Septicemia 
မ်ားျဖစ္လွ်င္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေၾကာင့္  ေသြးလန္႔ျခင္းျဖစ္သည္ႏွင့္
ေပါင္းကာ  ႏွစ္ပင္လိမ္ သြားတတ္သည္။  မိမိအေတြ႔အႀကံဳအရ 
ေသြးလြန္တုပ္ေကြးသက္သက္ထက္  ထုိကဲ့သို႔ မက္ကေလာင္ 
ေဖာက္လာေသာ ကေလးမ်ားမွာ ပို၍ ဆိုးၾကသည္။ အသက္ အႏၱရာယ္ 
နီးသည္။  

“ကေလးအတြက္ ေစတနာရွိလွ်င္ ေဆးရံုေဆးခန္းပို႔ပါ။ သို႔ေသာ္ 
မက္ကေလာက္ ေဖာက္မေပးပါႏွင့္ ေ၀ဒနာသက္သက္သာ 
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္”ဟုသာ ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္ပါသည္။

SPORT NEWS
Roy Hodgsonမွ အဂၤလန္အသင္းအား 
ေျပာင္းလဲသြားမည္

ရဲထြဋ္သိန္း

လြန္ခဲ့သည့္ တပတ္အတြင္း အီတလီအသင္းအား ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည့္ အဂၤလန္ 
အသင္းအား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ အသစ္တဖန္ျပန္လည္ အသက္သြင္းသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နည္းျပ Roy Hodgsonမွ သတင္းထုတ္ျပန္သြားပါတယ္။ 
Roy Hodgsonမွ သတင္းဌာနမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ၄င္းအေနျဖင့္ ယခု 
႐ံႈးနိမ့္မႈအတြက္ ဝမ္းနည္းေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အသင္းတြင္ အသက္ 
ငယ္ရြယ္ေသာ ကစားသမားမ်ားႏွင့္ ဥေရာပေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲ အေတြ႕အၾကံဳ 
မရွိသူမ်ား စုေပါင္းပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဟန္ခ်က္ပ်က္ခဲ့ရျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပရိတ္သတ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔အသင္းတြင္ အေတြ႔အၾကံဳ 
မရွိေသာ ကစားသမားမ်ား အေတြ႕အၾကံဳ ရရွိသြားသည့္အတြက္ 
ဝမ္းသာသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ၄င္းမွ ထပ္မံျပီး 
၂၀၁၄တြင္ က်င္းပမည့္ ကမၻာ့ဖလားတြင္ အဂၤလန္အသင္းအသစ္ကို  
ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသင္းတြင္ အဂၤလန္ ယူ ၂၁ အသင္းမွ 
လူငယ္မ်ားကို ေနရာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

 
၁၂ ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေသာ Barton

ရဲထြဋ္သိန္း

Q.P.R အသင္း၏ အသင္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ Joey Barton မွာ 
ပရီးမီးယားလိဂ္ ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္တြင္ Man City အသင္းႏွင့္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ 
ျပႆနာအတြက္ F.A မွ ၁၂ ပြဲ ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။  သတင္းမ်ားအရ F.A မွ Bartonအား ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္အျပင္ 
ေပါင္ ၇၅,၀၀၀၀ ထပ္မံ ဒဏ္ေၾကးခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယခု 
ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ Barton အေနျဖင့္ ပြဲခ်ိန္အတြင္း အနီကဒ္ျဖင့္ 
တုိက္ရိုက္ထုတ္ခံခဲ့ျခင္းအတြက္ ၄ပြဲ ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္၊ Sergio Aguero အား 
ဒူးျဖင့္ တုိက္ခဲ့ျခင္းအတြက္လည္း ေကာင္း၊ Vicent Kompany အား ေခါင္းျဖင့္ 
တုိက္ခဲ့ျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္မ်ား အသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ Q.P.R အသင္းအေနနဲ႔ကေတာ့ Barton ၏ 
ယခုျဖစ္ရပ္အတြက္ တစံုတရာမွတ္ခ်က္ ေပးသြားျခင္းမ်ိဳး မရွိပဲ အသင္းအေနျဖင့္ 
၄င္း၏ အျပဳအမူမ်ားကိုသာ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 
AC Milanမွ Balotelliအား ေခၚယူမည္ဟု ဆုိ

ရဲထြဋ္သိန္း

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အီတလီ၏ တစ္ဦးတည္းေသာလူမည္းကစားသမား 
ျဖစ္ေနျပီး ကြင္းတြင္း၊ ကြင္းျပင္ ျပႆနာမ်ား ရွာေလ့ရွိေသာ Mario Balotelli၏  
အေျပာင္းအေရြ႕ သတင္းမ်ားမွာ ျပန္လည္ လႈတ္ခတ္လာျပီ  ျဖစ္ပါတယ္။ 
Manchester Cityမွ လြန္ခဲ့ေသာ  Augustလ ၂၀၁၀တြင္ Inter Milanမွ 
စတာလင္ေပါင္ ၂၄ သန္းျဖင့္ ေခၚယူခဲ့ေသာ Balotelliအား ယခုအခ်ိန္တြင္ AC 
Milanမွ ေခၚယူရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ City ၏ 
မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ Roberto Manciniႏွင့္  Balotelliၾကား ဆက္ဆံေရးမွာလည္း 
ယခုအခ်ိန္တြင္  မွန္းဆရခက္ေနျပီး   အမ်ားစုကေတာ့ လက္ရွိ  ကလပ္တြင္သာ 
ဆက္လက္ရွိေနေစလုိေၾကာင္း  သိရပါတယ္။ Balotelli၏  အျပဳအမႈမ်ားေၾကာင့္ 
လက္ရွိကလပ္အသင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွ ေခါင္းခဲေနၾကေသာ္လည္း AC Milan 
တာဝန္ရွိသူမ်ားမွေတာ့ ၄င္းအား ယခင္ Inter Milanတြင္ ရွိစဥ္ကတည္းက 
သေဘာက်ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ www.myanmarjobsearch.comမွ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ 
ေခၚစာမ်ား ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေခၚယူလုိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ www.myanmarjobsearch.comတြင္ 
မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ classified@myanmarict.comသုိ႔ 
email ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါဝင္ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ www.myanmarjobsearch.com တြင္ Employee အေနျဖင့္ Register လုုပ္ၿပီး အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ရ႐ွိႏိုုင္သည္။ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ားအေနျဖင့္ JobSeeker အေနျဖင့္ Register လုုပ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Position 
မ်ားကိုု 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 Nikon D50

Description 18 MP
Quantity 1
Price K250,000 
Phone 
(Seller) 09-431-42881

Engineering 

NAME Wai Yan Min Htet 

SEEKING Engineering 
Manager

AGE 30
Contact 73122277

Engineering 

NAME Thaint Thaint Htwe  

SEEKING Engineering 
Manager

AGE 22
Contact 559745

Engineering 

NAME Chaw Chaw Lin
SEEKING Engineering/IT
AGE 28
Contact 973242804

Accounting
NAME Phoe Saint
SEEKING Manager
AGE 30
Contact 245510

ICT/Electronics 

NAME Naing Myo Lin

SEEKING Computer

AGE 20
Contact 973180476

Accounting 

NAME Su Mon Thaw 
SEEKING Engineer
AGE 25
Contact 536093

Education and Training
NAME MGAUNGYIN 
SEEKING Education and 

Training
AGE 21
Contact 95051269

Other
NAME Myo Thant Zin  
SEEKING Sale & Marketing
AGE 22
Contact 420100918

Accounting 

NAME Kyaw Thiha
SEEKING Accountant
AGE 22
Contact 559744

Logistics, Transport and 
Supply 
NAME M Zaw Mai

SEEKING Logistic 
executive

AGE 28
Contact 423659295
Construction,Building 
and Architecture 
NAME Yan Naing  
SEEKING Admin
AGE 32
Contact 421003141

Accounting 

NAME Wah Wah Htun  

SEEKING Assistant 
Accountant 

AGE 29
Contact 973105882

Web Site Development 

NAME Kyaw That Khine 
Lin  

SEEKING Web developer
AGE 28
Contact 94317461

Christie and Blay
VACANT PA (or) Secretary                                  (M/F) 1

PHONE 01-666665,+95 1 666 665

ADDRESS
Address: 53 (A) Myintzu Lane (1), Parami, Yankin Township, Yangon, 
Myanmar.

Leo Pest Control
VACANT Driver

PHONE  01-571397

ADDRESS Zaburit Street,Yankin

Aung Tha Pyay
VACANT စာရင္းကိုင္ 1

PHONE 01-646717, 01-647914,09-73154661

ADDRESS "အေဆာင2္4 ၊အခန္း 1၊ေက်ာက္စိမ္း 3လမ္း၊ 
ပဲခူးကားေလးဂိတ္၀င္ေပါက္၊ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္း၊" အင္းစိန္

International Law Firm
VACANT Legal/Tax Adviser 2

PHONE  12953639

ADDRESS Cambodia

Megaskok Ltd
VACANT Assistant Director 1

PHONE 386 41606633

ADDRESS in the process of establishing office in Myanmar Ljubljana, 
Slovenia, European Union

Golden Gate Int`l Co., Ltd.
VACANT Office Secretary 1

Engineer 2

Personal Assistant 1

PHONE 09-8627800

ADDRESS No.TH-3,B6 , မလိခအိမ္ယာ ၊ ရတနာလမ္း ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕ နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

Rocket
VACANT Accountant

Office staff

Receptionist

Driver

Engineer

Sales and Marketing

PHONE 9420033963

ADDRESS 1901,19th floor,Sakura Tower,Yangon,Myanmar

M-Tech Engineering Group
VACANT Admin staff 2

Driver

PHONE 973006117

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

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Wi Max Outdoor CPE

Description Redlink

Quantity 1

Price ညွိႏႈိင္းေစ်း
Phone 
(Seller) 01-430-897

Accounting 

NAME Kyaw Zay Ya  

SEEKING Accountant

AGE 37
Contact 450038675

Medical 

NAME Nilar Oo  
SEEKING Physiotherapist
AGE 21
Contact 92024223

Sales and Marketing 

NAME Aung Thu  

SEEKING Sales and 
Marketing

AGE 26
Contact 973026643

Accounting 

NAME Angella 
SEEKING engineer
AGE 22
Contact 250020Logistics, Transport and 

Supply 
NAME Naing Lynn  
SEEKING Logistics Assistant
AGE 27
Contact 95409900

Other

NAME Phyo Maung 
Maung 

SEEKING Graphic Designer
AGE 22
Contact 943156076

Design 

NAME Chit Chit Po  
SEEKING Computer
AGE 20
Contact 527714

Engineering 

NAME La Pyae Wun  

SEEKING Engineering 
Jobs 

AGE 26
Contact 973063921
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Web developing ျပဳလုပ္ရာမွာ ပထမဦးစြာအေနနဲ႔ ျပဳလုပ္ရတာကေတာ့ အမ်ားသိၾကတဲ့အတုိင္း Coding ပါပဲ။ Coding 
ေရးတယ္ဆုိတာကလည္း HTML၊ CSS အစရွိတာေတြ ေရးသားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳး ေရးသားရာမွာလည္း ေတြ႔ကရာေနရာမွာ 
ေရးသားလုိ႔က မရျပန္ပါဘူး။ ေျပာရရင္ေတာ့ text file တစ္ခုမွာ ေရးသားျပီး extension ေျပာင္းလဲေပးလုိက္ရင္ ရတယ္ဆုိေပမယ့္ တကယ္ေတာ့့ 
အဲဒီ နည္းကလည္း Developerအဖုိ႔ သက္သာတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ အဲဒီအတြက္လည္း Developerမ်ားက Text 
Editorေတြကို အသံုးျပဳရပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပေပးသြားမွာကေတာ့ Mac အေပၚတြင္ သံုးလို႔ ေကာင္းတဲ့ Coda2 ဆုိတဲ့ Application ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္တမ္းေျပာရရင္ Coda 2က ယခင္ထြက္ရွိျပီးသား Codaထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ Codaကလည္း သူ႔နည္း 
သူ႔ဟန္နဲ႔ ေကာင္းတာမွန္ေပမယ့္ လိုအပ္ေနတဲ့ Featureေတြက မ်ားပါတယ္။ အခု Coda 2မွာေတာ့ မ်ားျပားလွတဲ့ Featureမ်ား 
ထပ္မံေပါင္းထည့္ထားျခင္းအျပင္ သေဘာက်စရာ ေကာင္းတဲ့ အျမင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးေတြကိုပါ ေတြ႔ရပါတယ္။ Coda 2အတြင္းမွာ 
Projectေတြကို သီးျခား ခြဲထုတ္ျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အကယ္၍မ်ား သင္က ယခင္ Codaကို အသံုးျပဳသူ တစ္ေယာက္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး 
ျခားနားေနတာကို ခ်က္ခ်င္း သိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ထုိ႔ျပင္ ယခု appက ခ်ံဳ႕ ႏုိင္၊ ခ်ဲ႕ ႏုိင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ resizable ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ဖြင့္ထားတဲ့ tab 
တစ္ခုစီကလည္း ထင္သာျမင္သာတဲ့ thumbnailsေတြရွိျပီး file extensionေတြကိုပါ ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ text labelေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ 
ေျပာရရင္ေတာ့ ဖြင့္ထားတဲ့ tabတုိင္းက နာမည္ထုိးထားတဲ့အတြက္ ကုိယ္ဘာ projectကို ဘယ္အတြက္ ျပဳလုပ္တယ္ဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
သိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

Coda 2အတြင္း အဓိက ေျပာင္းလဲထားမႈမ်ားအတြင္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္တာကေတာ့ code editorကို အဆင့္ျမွင့္တင္ထားမႈပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလိုတာက ၄င္းအတြင္း ေရးသားထားတဲ့ code မ်ားကို သီးသန္႔ အေရာင္မ်ားျဖင့္ ခြဲျခားေဖာ္ျပေပးထားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
Code ေရးသားတဲ့ေနရာမွာ သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ ေရးသားသြားႏုိင္ပါျပီ။ ထုိ႔ျပင္ ထပ္မံျပဳလုပ္ထားခ်က္ကေတာ့ custom functions 
nameမ်ားအေပၚ autocompletetion အေထာက္အပံ့ ေပးထားျခင္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိရရွိေနတဲ့ custom autocompletetionက file 
တစ္ခုတည္းအတြက္သာ ရရွိမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခားဖြင့္ထားတဲ့ project fileတုိင္းအတြက္ ရရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ Coda 2ရဲ႕ ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ 
Panicကေတာ့ ဒီလုိမ်ိဳး software တစ္ခုလံုးအတြက္ autocompletetion ေပးမယ့္ အေထာက္အပံ့မ်ိဳးကို upgrade ျပဳလုပ္ေပးသြားမယ္လုိ႔ 
ဆုိထားပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္ Coda 2မွာ ထပ္မံျပီး အေထာက္အပံ့ေပးထားတာကေတာ့ code folding ပါပဲ။ ဒီ code folding featureက 
developerေတြအတြက္ အရမ္းေကာင္းတဲ့ featureလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ အသံုးျပဳသူတုိင္းက levelတုိင္းမွာရွိတဲ့ block မ်ားအားလံုးထဲမွ block 
တစ္ခုခ်င္းဆီကို fold လုပ္ထားႏုိင္သလုိ အျခား comment blockမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ blocksေတြကို unfold 
ျပဳလုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္လဲ click ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ (သို႔) keyboard shortcut တစ္ခုနဲ႔ ျပဳလုပ္လုိ႔ရပါတယ္။

ေျပာရရင္ Coda 2အတြင္း Coding ျပဳလုပ္ျခင္းကလည္း တုိးတက္လာျပီျဖစ္ပါတယ္။ Bracketing၊ closing tagsနဲ႔ အျခား 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအားလံုးက နည္းစနစ္က်လာျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ့ ယခင္ Coda အသံုးျပဳ သူမ်ားအဖုိ႔ 
Coda 2အား လုိအပ္ခ်က္ေတြအားလံုးကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္တဲ့ Code Editor တစ္ခု ျဖစ္ေနျပီး အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ကိုေတာ့ ယခင္ရင္းႏွီးျပီးသား 
အသံုးျပဳပံုမ်ားကို ေျပာင္းလဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Mac အတြက္ Developer Pack
Desktop Application

Spec
Current Version:  2.0
Download Size:  37.56MB
Price:  USD 50
Rating:  4
Link:  http://www.panic.com/coda/

Features
Workflow Improvements Super Sidebar Plus Button Code Focus Multiple Placeholders CSS pops

Automatic indentation, smarter closing tags, etc Customizable dock A new Editor Full Screen Dynamic Placeholders GUI CSS pops

Built-in MySQL editor Code Hints Validation and many more at

GUI for MySQL management Quick references Check HTML or CSS for 
errors

Transmit

အကယ္၍ Coda 2ႏွင့္ codeမ်ား ေရးသားျပီးျပီဆုိလွ်င္ေတာ့ မိမိရဲ႕ file မ်ားကို FTP (သို႔) SFTP serverေပၚသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းရန္ လုိလာျပီ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳး အသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္ေတာ့ Macအတြင္း အေကာင္းဆံုး FTP client တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Transmitကို အသံုးျပဳပါလုိ႔ 
အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။ ယခုအသစ္ထြက္ရွိထားတဲ့ Transmitမွာ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာတာကေတာ့ Speedပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာရရင္ 
fileေတြ မ်ားမ်ားစားစား တင္မယ္ဆုိရင္ ျမန္လာျပီလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ ထုိ႔ေနာက္ ယခု ထပ္မံေျပာင္းလဲထားတာကေတာ့ အျမင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ေျပာင္းလဲမႈပါ။ အခုကေတာ့ လံုးဝကို Appleရဲ႕ Finder ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္သြားျပီလို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ 

Transmitအတြင္း ေနာက္တစ္ခ်က္ အဓိက ေျပာင္းလဲလာတာကေတာ့ file browsingပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ပါဝင္လာတဲ့ featureကေတာ့ 
Places (folder တစ္ခုတိုင္းအတြက္ အသံုးျပဳထားတဲ့ shortcutမ်ား သိမ္းဆည္းထားႏုိင္သည္) ျဖစ္ျပီး အျခား FTPေတြမွာ ပါဝင္လာျပီျဖစ္တဲ့ 
Finder-style function ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ သိသိသာသာ ေကာင္းမြန္လာတာကေတာ့ Sync (file မ်ားကို rule မ်ား 
သတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳေသာ sync နည္းလမ္းျဖစ္ျပီး sync မျပဳလုပ္ခင္မွာလည္း simulation ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါေသးတယ္) ႏွင့္ FTP 
server ကို Desktop ေပၚတြင္ mount ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ feature ျဖစ္တဲ့ Transmit Disk ပါဝင္လာျခင္းပါပဲ။ ထူးျခားတာကေတာ့ ထုိကဲ့သို႔ mount 
ျပဳလုပ္ထားျခင္းကို Transmit ပိတ္ထားခ်ိန္မွာပင္ Finder မွတဆင့္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ျခင္းပါပဲ။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ့ Macအတြင္း လွ်င္ျမန္ျပီး အသံုးျပဳရလြယ္ကူတဲ့ FTP client တစ္ခု အသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္ေတာ့ 
Transmitကိုသာ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

Features
Two New View Protocols Folder before Files Local/Remote 

Toogle
Labels

Cover Flow and Thumbnail FTP, SFTP, Amazon 
S3 and WebDAV

Folder before your file Server-to-Server or 
2 local Views

Finder classic with 
colors

Mobile Application

မိမိရဲ႕ iPad ကေနတဆင့္ Coding ျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ Codaလုိမ်ိဳးပဲ 
ေကာင္းမြန္တဲ့ Diet Codaကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ Diet Codaအတြင္း SSH 
Terminalမ်ား၊ FTP၊ SFTP serverမ်ားအတြင္း fileမ်ားကို edit ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ 
Featureမ်ား၊ HTML၊ CSS၊ JS၊ PHPတုိ႔ကို Highlight ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ Syntax မ်ား၊ 
Snippetsမ်ားအျပင္ အျခား အသံုးျပဳသူမ်ား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မည့္ featureေပါင္း 
မ်ားစြာလည္း ပါဝင္ပါေသးတယ္။

Spec
Current Version:  4.1.9
Download Size:  22MB
Rating:  5
Link:  http://www.panic.com/transmit/

iOS 6 မွတဆင့္ Apple 
TV အတြက္ appsမ်ား 
ရရွိသြားမည္ဟု ဆုိ
ေနအိမ္

ယခုလအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ World Wide Developer Conference 
(WWDC)၌ Appleမွ Developerမ်ားဟာ ၄င္းတုိ႔၏ set top box (Apple 
TV)အတြက္ applicationတစ္ခုကို ေဒၚလာ ၉၉ျဖင့္ ေရးသားေပးႏုိင္ေၾကာင္း 
ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။ ထြက္ရွိလာေသာ သတင္းမ်ားအရ Apple TVအတြက္ 
iOS beta versionတြင္ ထုိကဲ့သို႔ application မ်ိဳး ပါဝင္သြားႏုိင္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ဘရာဇီး အေျခစိုက္ Apple ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ MacMagazineမွ မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းအတြင္း 
Apple TVတြင္ iOS 6၏ beta versionကုိ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း videoကို 
ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားမွေတာ့ 
Apple TV ေပၚတြင္ iOS 6 အသံုးျပဳမႈကို အလုိရွိေနၾကေၾကာင္းႏွင့္ app 
အသစ္အဆန္းမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳလုိေနၾကေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ 
ဆုိထားပါတယ္။ Apple TV updateအတြက္ Apple၏ iOS 6ဟာ iPad၊ 
iPhoneႏွင့္ iPod Touchတုိ႔အတြက္ ထြက္ရွိမႈႏွင့္အတူ ယခုႏွစ္အတြင္း 
ထြက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ 

iPhone ထုတ္လုပ္မႈ သက္တမ္း 
၅ ႏွစ္အတြင္း အျမတ္ေငြ ေဒၚလာ 
ဘီလီယံ ၁၅၀ ရရွိခဲ့
ေနအိမ္

၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ iPhoneဟာ ယခု 
၂၀၁၂တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 
သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ CNET တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ 
iPhoneမွ ထုတ္လုပ္မႈ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ရရွိခဲ့သည့္ အျမတ္ေငြမွာ 
ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၁၅၀ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ အေရအတြက္မွာ 
Hardware အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုသာ ထည့္တြက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ ၄င္းတုိ႔မွ ထပ္မံ၍ ယခုအေရအတြက္တြင္ 
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရမႈႏွင့္ applicationမ်ား ေရာင္းခ်ရမႈမွာ ၃ 
ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း iPhone hardware 
ခ်ည္းသက္သက္ အလံုးေရ သန္း ၂၅၀ခန္႔ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ရျပီး 
ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားပါတယ္။ 

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွေတာ့ ယခု ရလာဒ္အတြက္ Appleကို 
ခ်ီးက်ဴးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းအရင္းမွာ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ 
မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္ေလာကအတြင္း iPhoneမွ နံပါတ္ ၁ 
ေနရာတြင္ ယခုထက္တုိင္ ရပ္တည္ေနျခင္းအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း 
မွတ္ခ်က္ေပးထားၾကပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ Android 
အေျချပဳဖုန္းမ်ားျဖစ္ေသာ HTC One Xႏွင့္ Galaxy S lllတုိ႔မွာလည္း 
ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႔ အရွိန္ျပင္းျပင္းႏွင့္ ထုိးေဖာက္လာေနျပီး iPhone၏ 
ေစ်းကြက္ရရွိထားမႈကို ခ်ိဳးဖ်က္သြားရန္ ၾကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ 

Apple မွ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
iTunes Store မ်ား ထပ္မံ 
တုိးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္
ေနအိမ္

Appleမွ အာရွရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂ ႏိုင္ငံတြင္ iTunes Store မ်ားအား 
အသစ္တုိးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္သြားေၾကာင္း သိရျပီး အဆုိပါႏိုင္ငံမ်ားမွာ Hong 
Kong၊ Thailand၊ Taiwan၊ Laos၊ Macau၊ Vietnam၊ Sri Lanka၊ 
Singapore၊ Philippines၊ Malaysia တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Apple၏ 
သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ားအရ ထုိႏုိင္ငံမ်ားမွာ နာမည္ေက်ာ္ 
သီခ်င္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို iTunesတြင္ ရရွိသြားမည္ျဖစ္ျပီး အျခား 
movie မ်ား၊ TV show မ်ားႏွင့္ App store မွ apps မ်ားလည္း 
ရရွိသြားႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Appleဟာ iTunesကို သီခ်င္းေပါင္း ၂ သိန္းျဖင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ iPod 
ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ 
၄င္းတုိ႔ဟာ Feature မ်ားထပ္မံတုိးခ်ဲ႕လာခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ video 
content မ်ား၊ audio books မ်ားႏွင့္ အျခား တုိးခ်ဲ႕မႈအျဖစ္ iBook Storeႏွင့္ 
App Store တုိ႔ကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ 

Apple၏ Hardware 
တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ Bob 
Mansfield ရာထူးမွ အနားယူ
ေနအိမ္

Appleတြင္ 
Hardware ပိုင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ 
တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သူ 
Bob Mansfiedဟာ 
ကုမၸဏီမွ 
အနားယူလိုက္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ 
Mansfiedမွာ ၁၉၉၉ 
ခုႏွစ္မွ စတင္၍ 
Appleတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ျပီး iPad ထုတ္လုပ္ရာတြင္လည္း 
vice president of hardware engineeringအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ Apple၏ CEOျဖစ္တဲ့ Tim Cookကေတာ့ Mansfied၏ 
အနားယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီ၏ အေရးၾကီးေသာ Hardware 
ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ Mansfied၏ အခန္းက႑မွာ 
အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ယခုလို ရာထူးမွ အနားယူသြားသည့္အတြက္ 
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း၊ ၄င္း၏ ေနာက္ပိုင္း ကုန္ဆံုးသြားမည့္ 
ေန႔ရက္မ်ားတြင္လည္း ေပ်ာ္႐ႊင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးလုိက္သည္ဟု 
ေၾကာ္ျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

Apple မွ iOS 6 beta 
second version ကို 
ထုတ္လုပ္
ေနအိမ္

ယခုလအတြင္း 
က်င္းပခဲ့သည့္ WWDC တြင္ 
ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခဲ့ေသာ iOS 
6၏ beta second versionအား 
Appleမွ developerမ်ားအတြက္ 
ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ Apple Blog 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ 9 to 5 Mac၌ 
ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ ယခု 
ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ second versionမွာ iPhone 4Sအတြက္ဆုိလွ်င္ 299 
MB ရွိျပီး၊ iPhone 4 အတြက္ 322 MB ရွိေၾကာင္း၊ third-generation 
iPad အတြက္ဆုိလွ်င္ေတာ့ 497 MB ရွိျပီး မည္သည့္ Feature အသစ္မွ 
မပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

iOS 5 မထုတ္လုပ္ခင္ အခ်ိန္တြင္ Apple မွ beta versionကို ၇ 
ၾကိမ္အထိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုး ေအာက္တုိဘာလတြင္မွ final 
versionကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိကဲ့သို႔ ထုတ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း 
Appleဟာ bugs မ်ားစြာကို ရွင္းလင္းခဲ့ရျပီး Wi-Fi Sync၊ Location 
privacy menus အစရွိသည့္ Feature အသစ္မ်ားကိုလည္း တဆင့္ျခင္း 
ေပါင္းထည့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ Appleကေတာ့ iOS 6 ဟာ iOS 5ထဲ 
Featureေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္ ထပ္မံထည့္သြင္းထားျခင္းႏွင့္ တူညီေၾကာင္း 
ေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။

Appleမွ ထုိကဲ့သို႔ ေၾကာ္ျငာထားေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔ ထည့္သြင္းခဲ့သည့္ 
Feature အမ်ားစုမွာ ရွိႏွင့္ျပီးသား Featureမ်ားကိုသာ ထပ္မံအဆင့္ျမွင့္တင္
ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ဥပမာအေနႏွင့္ကေတာ့ Facetime Calling၊ Siri ႏွင့္ Photo 
Streaming Feature တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း iOS 6 အတြင္း 
Passbook၊ Map applicationတုိ႔မွာ လူအမ်ားမွ စိတ္ဝင္တစားရွိၾကေသာ 
Feature သစ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Appleမွ App Storeအား 
ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၂ ႏုိင္ငံအတြက္ 
ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕ ေပး
ေနအိမ္

Appleမွ 
ယခင္တစ္ပတ္အတြင္း 
၄င္းတုိ႔၏ နာမည္ေက်ာ္ 
online App Store၏ 
ေစ်းကြက္အား ေနာက္ထပ္ 
ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၂ ႏိုင္ငံအတြက္ 
တုိးခ်ဲ႕လုိက္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ 

9 to 5 Mac၏ သတင္းမ်ားအရ Appleမွ App Storeအား Africa၊ 
Europeႏွင့္ Asia-Pacificရွိ ေဒသမ်ားအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
ယခုသတင္းအား Apple၏ CEO ျဖစ္သူ Tim Cook မွ WWDC တြင္ 
ေၾကာ္ျငာသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး App Store ၏ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

၄င္း၏ အဆုိအရ App Store အတြင္း active account ေပါင္း 
သန္း ၄၀၀ ရွိေၾကာင္း၊ Store အတြင္း apps ေပါင္း ၆ သိန္းခြဲေက်ာ္ရွိျပီး 
၄င္းတုိ႔ကို Download ျပဳလုပ္သည့္အၾကိမ္အေရအတြက္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ 
ယခုအထိဆုိလွ်င္ အၾကိမ္ေရ ဘီလီယံ ၆၀ ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ Appleမွ 
Developer ေပါင္း ၄ ဘီလီယံသို႔လည္း appsမ်ား ေရးသားခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ 

App Storeမွာ ယခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၂၅ ဘီလီေျမာက္ 
Download အၾကိမ္အေရအတြက္ျပည့္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၈မွ ယခုအထိ 
ေအာင္ျမင္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပသႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ထူးျခားေသာ 
မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားအျဖစ္ App Storeမွ စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး ၉ လ 
အၾကာတြင္ Download ေပါင္း ၁ ဘီလီယံျပည့္မီခဲ့ျပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ 
ဇြန္လတြင္ေတာ့ ၅ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၁ ဇန္နဝါရီတြင္ ၁၀ ဘီလီယံႏွင့္ ယခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာလတြင္ေတာ့ ၁၈ ဘီလီယံ ျပည့္မီခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

iPhone ႏွင့္ iPad အတြက္ 
Chrome၊ Google Drive 
တုိ႔ရရွိသြားေတာ့မည္
ေနအိမ္

Googleမွ 
ယခင္တစ္ပတ္က်င္းပသြားခဲ့သည့္ 
Google I/Oတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ 
နာမည္ေက်ာ္ Browser ျဖစ္ေသာ 
Chromeႏွင့္ အသစ္ထြက္ 
Google Driveတို႔ဟာ Apple ၏ 
iPhoneႏွင့္ iPad တုိ႔တြင္လည္း 
ရရွိသြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။ 

ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ားအရ 
iPhone ႏွင့္ iPad အတြက္ 
ရရွိမည့္ Chrome မွာ Android 
တြင္ရရွိမည့္ Chromeႏွင့္ 
အလားသ႑ာန္တူညီေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ Google ၏ ေနာက္ဆံုး ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ားအရ Google 
Driveမွာ iOS အတြက္လည္း ရရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
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စာေပ၊ ရသ၊ စီးပြါးေရးအျမင္မ်ားကို 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုရင္ 
http://www.bigthink.com

Big Think ဟာ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ရသေတြ စီးပါြးေရး၊ သိပၸံ၊ 
သမိုင္း ကိစၥရပ္ေတြကို အက်ယ္တဝင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသြားႏိုင္တဲ့ 
Website ေလးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Siteအတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးရမယ့္ 
အျဖစ္အပ်က္ေတြကို Videoနဲ႔ပါ တင္ျပရွင္းလင္းထားတဲ့အတြက္လည္း 
မိမိရဲ႕ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအေပၚ ပါဝင္ရွင္းလင္းသြားႏိုင္ဖို႔က လြယ္ကူပါတယ္။ 
ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ Siteအတြင္းမွာ နာမည္ေက်ာ္အေတြးအေခၚ 
ပညာရွင္မ်ားလည္း ဝင္ေရာက္ ျငင္းခုန္ေနမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ရမွာကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအဖုိ႔ကေတာ့ 
ဝင္ေရာက္ေလ့လာသင့္တဲ့ Site ျဖစ္ပါတယ္။

ကမ ၻာ့အင္အားၾကီး ကုမၸဏီမ်ားနဲ႕ 
မိမိသိလုိေသာ လုပ္ငန္းမ်ာရဲ႕ 
ဆက္သြယ္ရမယ့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ e-mailတို႕ကို 
အလြယ္တကူ သိခ်င္တယ္ဆုိရင ္

http://www.gethuman.com

ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ အင္အားၾကီးကုမၸဏီ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ တစ္ခါတေလ 
ဆက္သြယ္ရ ခက္ခဲေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ဖုန္းနံပါတ္မသိတာမ်ိဳး၊ သူတို႕ရဲ႕ e-mail မသိတာမ်ိဳး၊ ဘယ္ကို 
အဓိကဆက္သြယ္ျပီး ဘယ္သူ႔ ဖုန္းကို ဆက္ရင္ ရႏိုင္တာဆိုတာမ်ိဳးေတြေပါ့။ 
အဲသလိုမ်ိဳး အခက္အခဲေတြၾကံဳေနရတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီ GetHuman 
ဆိုတဲ့ websiteေလးက ေတာ္ေတာ္ အသံုးတည့္ပါတယ္။ GetHumanဟာ 
ကမၻာ့ကုမၸဏီေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ ဆက္သြယ္ရမယ့္ လိပ္စာေတြကို 
စုစည္းထားျပီး ဘယ္ဖုန္းကို ေခၚရင္ ဘယ္ေလာက္ေစာင့္ရမယ္ဆုိတာကိုပါ 
ေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကို ဆက္သြယ္ခ်င္တဲ့ စီးပါြးေရး 
လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ မွတ္ခ်က္ေပးခ်င္တဲ့သူေတြ 
အဖုိ႔ေတာ့ အလြန္တရာ အသံုးဝင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထင္ကရ 
ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုအေၾကာင္း 
ျပည့္ျပည့္စံုစံု သိခ်င္တယ္ဆုိရင ္

http://www.ayabank.com

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အထင္ကရ ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ 
ဧရာဝတီဘဏ္ရဲ႕ တရားဝင္ website ျဖစ္ပါတယ္။ website အတြင္း 
ဘဏ္ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ား၊ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းထားမ်ားကို လြယ္လင့္တကူ 
ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။

အမ်ိဳးအစားေကာင္း Furniture မ်ားကို 
ဝယ္ယူဖုိ႔စဥ္းစားေနသူမ်ားအတြက ္

http://www.goldenmyanmarlifestyle.com

တိုက္ခန္းတစ္ခန္း (သို႔) ရံုးခန္းတစ္ခန္းကို အဆင့္မီစြာ 
အလွဆင္ခ်င္သူမ်ားအဖုိ႔ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈသင့္ေသာ website 
ျဖစ္ပါတယ္။ Golden Myanmar Lifestyle websiteအတြင္း 
ကုမၸဏီ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အာမခံမႈမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု 
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျပည္တြင္း၌ပင္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ 
ေစ်းဝယ္ႏုိင္သည့္ Website တစ္ခု 
http://www.yangononlinestore.com

ျပည္တြင္း၌ပင္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ မိမိဝယ္ယူလုိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို 
ေစ်းေမး၊ ဝယ္ယူႏုိင္သည့္ website တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Yangon Online 
Storeအတြင္း ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စံုလင္စြာရွိျပီး မိမိစိတ္ဝင္စားသည့္ 
ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း e-mail ျဖင့္ပင္ ေစ်းေမး စံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္။

သင့္အေနျဖင့္ websiteမ်ား 
ၾကည့္႐ႈရာတြင္ အင္တာနက္ ေႏွးေကြးျခင္း၊ 
စက္ေလးလံေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 

စိတ္ညစ္ေနမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ယခုေဖာ္ျပမယ့္ 
နည္းလမ္းေတြက ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ 

website တစ္ခု ၾကည့္႐ႈရာမွာလည္း နည္းလမ္းမ်ားစြာ 
ရွိပါတယ္။ ပံုေတြ ေဖ်ာက္မယ္၊ cacheေတြ ဖ်က္မယ္၊ add-onေတြ 
disable လုပ္မယ္ အစရွိသ၍ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ေျပာေနတာၾကာပါတယ္၊ 
ၾကည့္လုိက္ရေအာင္။

အ႐ိုးရွင္းဆံုးနည္းလမ္းနဲ႔ ၾကည့္မယ္
website တစ္ခုၾကည့္တဲ့ေနရာမွာ အဓိကေလးလံေစတဲ့အေၾကာင္း 

အရင္းကေတာ့ ပံုေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ တခါတရံ မိမိက ပံုေတြကို အဓိက 
မလုိခ်င္ပဲ စာေတြပဲ လုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါက အဓိက ျပႆနာပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျပႆနာမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ကေတာ့ နည္းလမ္း ၂ 
သြယ္ ရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ခုကေတာ့ Browserရဲ႕ Optionထဲက load 
image automaticallyကို အမွန္ျခစ္ျဖဳတ္ထားတဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္ျပီး 
ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ add-on အသံုးျပဳျခင္းပါ။ add-on အသံုးျပဳမယ္ 
ဆုိရင္ လမ္းညႊန္ခ်င္တာက Firefoxမွာဆုိရင္ Tranquilityဆုိတဲ့ add-onကို 
အသံုးျပဳၾကည့္ပါ။ website ၾကည့္႐ႈေနစဥ္အတြင္းမွာ Ctrl+Alt+Tကို 
ႏွိပ္ထားျခင္းျဖင့္ စာေတြခ်ည္းပဲ ျမင္ႏုိင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ပံုေတြအၾကီးၾကီး ၾကည့္ခ်င္တယ္
တခါတေလ websiteအတြင္းမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ပံုေတြက အရြယ္အစား 

ေသးငယ္ေနတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ ျပဳလုပ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခုက 
Ctrl ဖိျပီး mouse wheelကို အေပၚတက္ ေအာက္ဆင္း ျပဳလုပ္ျခင္းပါပဲ။ 
ဒါေပမယ့္လည္း ဒီလုိမ်ိဳး ျပဳလုပ္ျခင္းက ပံုေတြကို ၾကီးလာေစေပမယ့္ 
resolutionကေတာ့ ေကာင္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ add-on 
အသံုးျပဳဖုိ႔ လုိလာပါျပီ။ Firefoxမွာဆုိရင္ Resizer/Scalerဆုိတဲ့ add-onက 
imageေတြကို သင္အလုိရွိတဲ့ size အျဖစ္သုိ႔ ဆြဲခ်ဲ႕ေပးႏုိင္ျပီး Chrome 
အတြင္းရွိ Hover Zoomဆုိတာကေတာ့ thumbnails အရြယ္အစားရွိ 
imageေပၚတြင္ hover တင္လုိက္႐ံုျဖင့္ ၄င္း၏ size အျပည့္ကို ေဖာ္ျပေပးမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာေတြကို အစားထုိးမယ္
websiteမ်ား ၾကည့္႐ႈတဲ့အခါမွာ အျမဲလုိလုိ ၾကံဳေတြ႕ေနရတာကေတာ့ 

ေၾကာ္ျငာ advertsေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အရာမ်ိဳးမ်ားကို 
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ social network buttonမ်ားျဖင့္ အစားထုိး 

လိုက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ အက်ိဳးရွိေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳး 
အလိုရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ adlesse.comတြင္ Browser အားလံုးအတြက္ 
add-on သြားယူႏုိင္ပါတယ္။

Web pageမ်ားတြင္ user commentမ်ား 
ေဖ်ာက္ထားျခင္း

Blog တစ္ခု ၾကည့္႐ႈတဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သတင္း websiteလို ဟာမ်ိဳး 
ၾကည့္႐ႈျခင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ articleတုိင္းရဲ႕ ေအာက္မွာ စိတ္႐ႈပ္ဖြယ္ comment 
ေတြကို ျမင္ေတြ႕ရပါမယ္။ အခ်ိဳ႕ commentေတြက ဗဟုသုတရစရာ 
ေကာင္းေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ website တက္ျခင္းကိုလည္း ေလးလံေစျပီး 
အက်ိဳးမရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳး web pagesမ်ားအတြင္း 
commentေတြကို ေဖ်ာက္ထားခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ Chrome extension 
တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Shut Up (bit.ly/shut294)ကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

အသံထြက္ေနမည့္ Web page မ်ား
အကယ္၍ သင္ဟာ website မ်ားၾကည့္႐ႈျခင္းအတြက္ မ်က္လံုး 

ေညာင္းလာျပီဆုိလွ်င္ေတာ့ web pageေပၚရွိ text မ်ားကို အသံထြက္ 
ဖတ္ျပေနတာကို  အလိုရွိေကာင္း ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိမ်ိဳးဆုိရင္ေတာ့ 
Screen Readerတစ္ခုျဖစ္တဲ့ NonVisual Desktop Access (www.nvda-
project.org)ကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ၄င္းကေနတဆင့္ male၊ female 
အသံၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ျပီး USBမွလည္း run ႏုိင္ပါေသးတယ္။ 
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ NVDAက အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားေပမယ့္ 
donate ျပဳလုပ္ဖုိ႔ကိုေတာ့ ေတာင္းဆုိပါလိမ့္မယ္။

Web ေပၚကပံုု ဘယ္ကလာလဲ သိခ်င္တယ္
သင့္အေနနဲ႔ webေပၚမွာရွိေနတဲ့ imageေတြရဲ႕ မူရင္း sourceကို 

သိခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ TinEye (tineye.com)က အကူအညီ 
ေပးပါလိမ့္မယ္။ ထုိ add-onဟာ Browserတုိင္းတြင္ ရရွိျပီး ကိုယ္ 
သိခ်င္ေသာ ပံုကို right clickေထာက္ကာ Search Image on TinEyeကို 
ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ image၏ မူရင္း sourceကို သိရွိႏုိင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Web Pageမ်ားရွိ flash content 
မ်ားအားလံုးကို disable လုပ္မယ္

Websiteမ်ားအတြင္း flash animation မ်ား၊ effect မ်ားက 
web pageမ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္းကို ေႏွးေကြးေစတယ္လုိ႔ ထင္ရင္ေတာ့ 
အလြယ္ကူဆံုး နည္းလမ္းက Browserအတြင္းရွိ Flash Plug-inကုိ 

disable ျပဳလုပ္ထားျခင္းပါပဲ။ Chromeမွ ျပဳလုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ 
about:pluginsကို address barတြင္ ရိုက္ထည့္ျပီး Flashကို disable 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ Firefoxမွာဆုိရင္ေတာ့ Toolsထဲမွ Add-ons, plug-
insကို သြားကာ Shockwave Flashကို disable ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ 

YouTube Videoမ်ားကု ိmp3 ေျပာင္းလဲ
YouTubeမွ videoမ်ားကို MP3 fileအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပီး save 

လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ Freemake Video Converterကို အသံုးျပဳ 
ႏုိင္ပါတယ္။ YouTubeမွ videoရဲ႕ URLကို Programအတြင္း Paste 
ျပဳလုပ္ျပီး mp3 fileအျဖစ္ စိတ္ၾကိဳက္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ Websiteက အတက္ျမန္လဲ
Whichloadfaster.comကေနတဆင့္ ဖြင့္ထားတဲ့ website ၂ ခုရဲ႕ 

အတက္ျမန္ပံုကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ ၄င္းအတြင္း websiteမ်ား 
ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေစရန္ Google vs Bing၊ 
Apple vs Adobe အစရွိသ၍ သတ္မွတ္ေပးထားျပီး မိမိစိတ္ၾကိဳက္ 
ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။

Short URLေတြရဲ႕ Link အျပည့္အစံု
တခါတေလ စာမ်က္ႏွာအခက္အခဲေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ Link ေတြက 

မတရားရွည္းလ်ားေနလုိ႔ပဲျဖစ္ေစ shorten URLေတြကို အသံုးျပဳၾက 
ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထုိ shorten URLေတြကုိကပဲ မွတ္ရတာ 
ခက္ခဲေနျပီး ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ လိပ္စာအျပည့္အစံုကို ျပန္ရွာဖုိ႔က အေတာ္ေလးကို 
တုိင္ပတ္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ add-onေတြ သံုးရပါမယ္။ Chrome 
မွာဆုိရင္ Tactical URL Expander (bit.ly/tatical294)ကို အသံုးျပဳႏုိင္ျပီး 
Firefoxမွာဆုိရင္ေတာ့ Long URL Please (bit.ly/long294)ကို 
စမ္းၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

Formေတြကို Click တစ္ခ်က္နဲ႔ ျဖည့္မယ္
Online အတြင္း မ်ားျပားလွျပီး ႐ိုးအီေနျပီျဖစ္ေသာ Formမ်ားကို 

အျမဲတေစ ျဖည့္ေနရျခင္းအတြက္ စိတ္ညစ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ Browser 
အတြင္းမွာပင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းရွိပါတယ္။ Chromeအတြင္း 
Settingထဲရွိ Passwords and Formsကို selectလုပ္ကာ Enable 
Auto-fill in web forms with a single clickကို ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမယ္။ 
ထုိ႔ေနာက္ Manage Auto-Fill settingကို select ျပဳလုပ္ျပီး Add 
new street addressကို ေရြးခ်ယ္ကာ သင့္ရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ျဖည့္စြက္ထားႏုိင္ပါတယ္။

Web Guide

အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ Website ၾကည့္ရႈျခင္း

STREETWISE

ADD-ONS

Profile
ကၽြန္ေတာ္က OAK 

Automobileမွ Michael 
Costello ပါ။ အာရွကို 
ဥေရာပ Car ေတြနဲ႔ 
Spare Parts ေတြပို႔တယ္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ 
Mercedes, Audi နဲ႔ 
Porsche ကားေတြ 
မ်ားတယ္။ အဲဒီကားေတြနဲ႔ 
ပတ္သက္တဲ့ Spare 
Partsေတြကို တင္ပို႔ပါတယ္။ 
ျမန္မာျပည္ကို 
ေရာက္လာတာကေတာ့ 

Win-Win Situationလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သိရသေလာက္ကေတာ့ 
အခုျမန္မာျပည္မွာ Spare Partsေတြ တိုုက္႐ိုုက္ ၀ယ္လို႔ မရဘူးလို႔ 
ၾကားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ကားလည္း သြင္းတယ္။ Spare Parts ပါဆိုေတာ့ 
ပိုအဆင္ေျပမယ္ ထင္တယ္။ အဲဒီလိုုမွမဟုတ္ရင္ Spare Partsေတြ 
သြင္းလာၿပီး ျပင္ဖို႔ကားေတြ အလံုအေလာက္မရွိ ျဖစ္ေနမွာေပါ့။

Q  အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ Auto Trading လို႔ ေခၚရမွာေပါ့ေနာ္။ 
လုပ္ငန္းစျဖစ္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ။

A  Scotlandမွာ စတာကေတာ့ ၄-၅ ႏွစ္ေလာက္ရွိပါၿပီ။ 
ထိုင္းႏိုင္ငံကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ပထမဆံုး ေစ်းကြက္ျဖစ္ခဲ့တာေလ။ 
ၿပီးေတာ့ စင္ကာပူနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားမွာလဲ စျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီသံုးႏိုင္ငံမွာ 
စခဲ့တဲ့ စီးပြားေရး အေျခအျမစ္နဲ႔ အခု ဒီကို လာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 
ထင္ပါတယ္ ၆ လ ၁ ႏွစ္အတြင္း အျမတ္ရေအာင္လုပ္ဖို႔ အရမ္းႀကိဳးစား 
ရလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုဆိုေတာ့ အေရွ႕ က သံုးႏိုင္ငံရဲ႕ အျမတ္ေတြနဲ႔ Subsidize 
လုပ္လို႔ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 

Q  ဥေရာပကေန ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္လာတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က။

A  Spare Parts ေတြနဲ႔ ကားေတြေရာင္းမယ္။ ရလာတဲ့ 
အျမတ္ေတြထဲက ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ Charity အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ 
လွဴမယ္လို႔ စဥ္းစားထားတယ္။

Q  ေနာက္ထပ္ ဘယ္လို Plan ေတြရွိေသးလဲ။ ေနာက္ၿပီး 
ျမန္မာျပည္လာဖို႔ ဘာေတြ ျပင္ဆင္ခဲ့ရလဲ။

A  အရင္ကတည္းက ဒီကို လာခ်င္္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔လည္း 
ပထမဆံုး European တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ကို အခုလို Spare 
Partsေတြ သြင္းတာလို႔ ျမင္တယ္။ 

Q  ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းေရာ ဘယ္ေလာက္ ေလ့လာခဲ့ပါသလဲ။

A  ရာခုိင္ႏႈန္းအမ်ားစုကားေတြက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ (၂၀)ေလာက္က 
ကားေတြ မ်ားတယ္။ သမၼတႀကီးေျပာခဲ့တဲ့  စီးပြားေရးလမ္းညႊန္မႈေတြကို 
ေလ့လာခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ယံုၾကည္စြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္မယ္လို႔ 
ယံုုတယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုထပ္ေျပာခ်င္တာက ဒီလိုႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ Ethical Business ျဖစ္ရမယ္။ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ 
အလုုပ္လုုပ္ခ်င္သူအားလံုးကိုလဲ ကူညီႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးဆို 
ပိုေကာင္းမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

Q  ျမန္မာျပည္မလာခင္ ဘယ္ Mediaေတြ ေလ့လာျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။

A  BBC တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ Bangkok Post နဲ႔ အျခား 
ဂ်ာနယ္ေတြေရာေပါ့။

Q  စကားမစပ္ ဒီကားစီးပြားေရး မလုပ္ခင္ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့ပါသလဲ။

A  Insurance Broker။ အာမခံကိုုယ္စားလွယ္ ေပါ့ဗ်ာ။ ပြဲစား 
သေဘာမ်ိဳးေပါ့။

Q  စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းတယ္။ ပြဲစားကေန အခုလို စီးပြားေရး 
လုုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္  ဘယ္လိုမ်ဳိးျဖစ္လာသလဲဆိုတာ  ရွင္းျပေပးလို႔ 
ရမလား။

A  ဒီလုိေလဗ်ာ - ဟိုမွာ မိသားစုုက စီးပြားေရး အဆင္ေျပတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျပားမွ မေတာင္းခဲ့ဘူး။ အဲဒီအတြက္လည္း 
ဂုုဏ္ယူမိတယ္။ မွတ္မိပါတယ္ - ကၽြန္ေတာ့္အေဖ ေျပာခဲ့တာ။ 

“မင္းေယာက်ာၤးတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။ မင္းလမ္း 
မင္းေဖာက္ႏိုင္ေအာင္ အျမဲလုပ္ပါ”ဆိုတာ။ 

ကၽြန္ေတာ့္ ပြဲစားအလုပ္က ဥေရာပတစ္၀ွမ္းလံုးကို ပတ္ၿပီး 
လုပ္ခဲ့ရတယ္။ Corporate စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြနဲ႔ လုပ္ခဲ့ရေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ့္၀င္ေငြ အရမ္းေကာင္းခဲ့တယ္။ Commission (Extra Money) 
ရတာေပါ့။ အဲဒီမွာ ပိုက္ဆံ စစုေတာ့တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က Businessကို 
ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵလဲ အၿမဲရွိခဲ့တယ္ေလ။ သူေဌးျဖစ္ခ်င္စိတ္ 
ရွိခဲ့တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ Reputationက အရာအားလံုးနဲ႔ 
ညီမွ်ပါတယ္။ 

Q  ဆက္သြယ္မွာယူခ်င္တယ္ဆိုုရင္ေကာ၊

A  Telephone: 09-420-070-818, 09-502-1615,  
email: michael@oakautomobile.comသိုု႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုုင္ပါတယ္ 
ခင္ဗ်ာ။ Websiteကေတာ့ www.oakautomobile.com ျဖစ္ပါတယ္။

အခုုလိုု စိတ္ရွည္စြာ ေျဖၾကားေပးခဲ့တဲ့ Michaelႏွင့္အတူ အင္တာဗ်ဴး 
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ကူညီေပးခဲ့သူမ်ားအားလံုုး အိုုင္စီတီဂ်ာနယ္မွ 
အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ရလာတဲ့ အျမတ္ေတြထဲက ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ Charity အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုု 
လႉမယ္လို႔ စဥ္းစားထားတဲ့ ဥေရာပသား

Xo Xo

Mercedes-Benz, Audi 
and Porsche ကားမ်ားကိုု 
အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ား (Thailand, 
Singapore and Indonesia)
သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနေသာ 
Oak Automobile Limitedက 

Customerရဲ႕ Trust ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈနဲ႔ Careကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္တဲ့ 
ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပနဲ႔ ယူေကတစ္လႊားမွာရွိတဲ့ 
ကားမ်ားကို အာရွသို႔ တင္ပို႔ေပးေနတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ေရြးခ်ယ္စရာ car brand အစံုအလင္ ရွိၿပီး ကား၀ယ္ယူရာတြင္သာမက 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑မ်ားတြင္ပါ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ 
၀န္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္ ရွိပါတယ္။ မွာယူသည့္ကားမ်ား လိုအပ္သည့္အခ်ိန္၊ 

ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ရက္အတြင္း ေရာက္ရွိႏိုင္ေအာင္လည္း အထူးအာရံုစိုက္ 
လုပ္ေဆာင္တဲ့ ကုမၸဏီ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

Oak အေနနဲ႔ ေငြေၾကးအျမတ္ေပၚ မၾကည့္ဘဲ Clients & 
Partnersမ်ားကို အဓိကထားသည့္အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈပိုင္းတြင္ high 
standards ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ UK တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ Car 
dealerမ်ားနဲ႔လည္း ခိုင္မာတဲ့ Relationship ရွိသည့္အျပင္ ၀ယ္ယူတဲ့ 
ပစၥည္းမ်ား အခ်ိန္မီျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေရာက္ရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရက္သတၱပတ္ 
(၆)ပတ္အတြင္း (သိုု႔) Spare Partsဆိုုရင္ DHLနဲ႔ေတာင္ အျမန္ဆံုုး 
ေရာက္ရွိႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မွာယူထားသည့္ 
ပစၥည္းကို ပ်က္စီးခ်ိဳယြင္းမႈ မရွိေစဘဲ အသစ္အတိုင္း ေရာက္ရွိေစရန္ 
ဂရုစိုက္္ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ 

Oak အေနနဲ႔ ကား၀ယ္ယူရာတြင္သာမက ပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္လည္း 

ဂရုတစိုက္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့အတြက္ ၀ယ္ယူရာတြင္ အားမခံခ်က္ 
ေကာင္းေကာင္း ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ မွန္ကန္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ 
ေရာင္းခ်တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေပးသြင္းလိုက္ရတဲ့ ေငြပမာဏနဲ႔ 
အမွန္တကယ္ ထိုက္တန္တဲ့ ကားအမ်ဳိးအစားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကားနဲ႔ပတ္သက္သည့္ Branded Spare Partမ်ားအျပင္ 
အျခား Spare Parts ၀ယ္ယူလိုပါက ဂ်ပန္မွသြင္းသည့္ Spare Parts 
မ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ 50% ေစ်းေလွ်ာ့၍ ေရာင္းခ်ေပးၿပီး ကားသစ္မ်ားအျပင္ 
ကားေဟာင္းမ်ားကိုလည္း ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

ထိုသို႔ ၀န္ေဆာင္မႈအေကာင္းဆံုးျဖင့္ ကားမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ 
OAK Automobileမွ Managing Director Mr. Michael Costelloအား 
ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္သည့္  အခ်ိန္အတြင္း ျမန္မာျပည္ 
လာေရာက္ရသည့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍  ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

2012 Porsche 
Cayman 2.9 PDK 

Coupe  
499 miles  
Automatic  
2.9L Petrol
Exterior: Basalt black
CIF: $ 70,343.42

2012 Bentley - 
CONTINENTAL GTC 
CONVERTIBLE 

Coupe  
Convertible 2,500 
miles Automatic 
Petrol
CIF: $ 191,426.88

Mercedes-Benz C 
180 Coupe AMG 
Sport Plus Package 
Auto 

Exterior: Polar white
Interior: Nappa Black 
leather 
CIF: $ 57,140.75

Plenty more...
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ရထား 

Graphic လဲ ေကာင္းရမယ္၊ Storyလဲ လန္းရမယ၊္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေလးေတြလဲ 
ပါရမယ္ဆုိတဲ႔ Shooter gamerေတြအတြက္ကေတာ့ Far Cry 3က 
ကြက္တိပါဘဲ။ တကယ္ပါ graphic လန္းခ်က္ကေတာ့ လန္ထြက္ေနတာဘဲ။ 
ေတာ္ေတာ္ရုပ္ေပါက္တယ္လုိ႔ေတာင္ ေၿပာလုိ႔ရပါတယ္။ တကယ္ အမုိက္စားပါ။ 
စက္တင္ဘာလထဲမွာ ထြက္မဲ့ဂိမ္းေတြက အမုိက္စားေတြမ်ားပါတယ္ဆုိမွ 
Ubisoftက Far Cry 3တဲ့။ ထြက္မဲ့ ဂိမ္းေတြက အကုန္မုိက္ေတာ့ ဘယ္ဟာကုိ 
ေဆာ့ရမလဲဆုိတာ ေတြေ၀ရမယ့္ လလုိ႔ေတာင္ ေၿပာလုိ႔ရပါတယ္။ 1နဲ႔ 2ထက္ 
ပုိေကာင္းေအာင္ ၾကိဳးစားထားတဲ့ Ubisoft Montreal (developer)ေတြရဲ႕ 
စိတ္ကူးေတြကုိ Far Cry 3မွာ ေတြ႔ၿမင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ First Person 
Shooter ဂိမ္းအမ်ိဳးအစား ၿဖစ္ပါတယ္။ PS 3, X BOX 360, PCမွာ 
ရွိတဲ့ gamerေတြအတြက္လဲ အဆင္ေၿပေအာင္ Platform စုံေနေအာင္ 
ထုတ္ေပးထားပါေသးတယ္။

Jason Brodyတုိ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြဟာ ကၽြန္းေလးတစ္ကၽြန္းကုိ 
အေပ်ာ္သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ အလည္သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ သူငယ္ခ်င္းသုံးေယာက္ 
အဲ႔ဒီကၽြန္းေပၚ ေလွ်ာက္ၾကည့္ရင္း တေန႔မွာ မထင္မွတ္ဘဲ gangsterေတြရဲ႕ 
တရားမ၀င္တဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခ်ိဳ႕ကုိ ေတြ႔သြားရာကေန သူတုိ႔ရဲ႕ ကံၾကမၼာေတြ 
ေၿပာင္းလဲသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီကၽြန္းေပၚမွာ fighter အက်ဆုံး gangsterေတြနဲ႔မွ 
ေတြ႔လုိက္ရတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ သုံးေယာက္စလုံးကုိ ႏႈတ္ပိတ္ဖုိ႔အတြက္ 
လူဆုိးေတြက ဖမ္းေခၚသြားပါတယ္။ Jason Brodyရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိ 
လူဆုိးေတြက သတ္လုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူလဲအေတာ့္ကုိ ေၾကာက္လန္႔သြားပါတယ္။ 

အဲ့ဒီအခ်ိန္ ေၿပးဖုိ႔ စဥ္းစားရင္း လူဆုိးေတြနဲ႔ ခ်ရင္းနဲ႔ သူတုိ႔ကုိ ဖမ္းထားတဲ့ 
ေနရာကေန လြတ္ေၿမာက္ခဲ႔ပါတယ္။ Jason Brody လြတ္သြားတယ္ဆုိေပမဲ႔ 
ဖမ္းထားတဲ့ေနရာကဘဲ လြတ္သြားတာပါ။ အဲ႔ဒီကၽြန္းေပၚကေန လြတ္သြားတာ 
မဟုတ္ေသးပါဘူး။ လူဆုိးေတြကလဲ သူ႔ေနာက္ကုိ သဲၾကီးမဲၾကီး လုိက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ 
ေၿပးမိေၿပးရာ ေၿပးရင္းနဲ႔ အဲ႔ဒီကၽြန္းမွာရွိတဲ႔ သုေတသနၿပဳလုပ္ေနတဲ့ 
ဆရာတေယာက္ဆီ ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီဆရာကလဲ ဒီကၽြန္းေလးမွာ သူ႔ရဲ႕ 
လွဴိ႕၀ွက္သုေတသန လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကုိင္ေနတဲ႔ လူတစ္ေယာက္ဆုိေတာ့ Jason 
Brodyအတြက္ ဒီမွာေနလဲ ကၽြန္းေပၚကေန လြတ္မွာ မဟုတ္ဘူးဆုိၿပီး ကၽြန္းေပၚက 
လြတ္ေၿမာက္ေအာင္ စၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကေနစၿပီး ကစားရမွာ 
ၿဖစ္ပါတယ္။ 

အဓိကေတာ့ လူဆုိးေတြရဲ႕ အႏၱာရာယ္ၾကားကေန ကၽြန္းေပၚက 
လြတ္ေၿမာက္ေအာင္ ကစားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္အမ်ိဳးမ်ိဳး အသုံးၿပဳခြင့္ရမွာ 
ၿဖစ္ေပမဲ့ စကစားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဓားေၿမွာင္ကုိ အသုံးၿပဳၿပီး တုိက္ခုိက္ရမွာပါ။ 
သင္အသုံးၿပဳတဲ့ လက္နက္က က်ည္ကုန္သြားရင္လဲ အနီးမွာ ေတြ႔သမွ် လက္နက္ကုိ 
ယူပစ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဂိမ္းရဲ႕ ေၿမပုံေပၚမွာ စိတ္ၾကိဳက္ေလွ်ာက္သြားလုိ႔ရတဲ့ 
open world ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားလဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အဲ႔ဒီကၽြန္းမွာရွိတဲ့ လူဆုိးေတြနဲ႔ 
သင္တစ္ေယာက္ထဲ ဖုိက္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကူလုံး၀မရွိတဲ့အတြက္ 
နည္းနည္းေတာ့ ခက္ပါတယ္။ Jason Brody ကၽြန္းေပၚက လြတ္ေၿမာက္ဖုိ႔ဆုိတာ 
ကစားသူကုိယ္တုိင္ ကယ္တင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ September 6, 2012 
ထြက္မဲ့ Far Cry 3ကုိ ေဆာ့ရင္း Jason Brodyက ဘယ္လုိ အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ 
ရင္ဆုိင္ၿပီး လြတ္ေၿမာက္ေအာင္ ဘယ္လုိၾကိဳးစားရမလဲဆုိတာကုိသာ 
အသင့္ၿပင္ထားေပေတာ့ဗ်ိဳ႕။

 
The Walking Dead: Episode Two 
ထြက္ရွိမည့္ ေန႔ရက္ကို ေၾကာ္ျငာ

ရဲထြဋ္သိန္း

႐ုပ္သံစီးရီးမ်ားတြင္ 
နာမည္ေက်ာ္ စီးရီးျဖစ္သည့္ 
The Walking 
Deadအား ဂိမ္းအျဖစ္ 
ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ 

ယခုအခါ ပထမပိုင္းကို 
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ 

သုိ႔အတြက္ ဂိမ္းထုတ္လုပ္သည့္ 
ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Telltaleမွေန၍ 

ဒုတိယပိုင္းျဖစ္သည့္ The Walking 
Dead: Episode Twoအား Xboxအတြက္ June 27ေန႔တြင္ 
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ျပီး PlayStation 3အတြက္ကိုေတာ့ June 29 
ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚလာ ၄.၉၉ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အျခား Platform မ်ားျဖစ္သည့္ PC ႏွင့္ 
Macတုိ႔အတြက္လည္း June 29တြင္ပင္ ရရွိသြားႏုိင္ျပီး ၄င္းတုိ႔ကို 
Steamႏွင့္ Telltale၏ Game Storeတုိ႔တြင္ ရရွိသြားႏုိင္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။

 
Pokemon Black & White version 
2၏ ထြက္ရွိမည့္ ေန႔ရက္ကို ေၾကာ္ျငာ 

ရဲထြဋ္သိန္း

Nitendo of America မွေန၍ 
DSေပၚတြင္ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေသာ 
Pokemon Black & White 
version 2၏ ထြက္ရွိမည့္ 
ေန႔ရက္ကို တရားဝင္ 
ေၾကာ္ျငာသြားခဲ့ပါတယ္။ 

သတင္းမ်ားအရ Pokemon 
ဂိမ္းသစ္ ၂ခုဟာ 3DSအတြက္ 

ယခုႏွစ္အတြင္း ရရွိသြားမည္ျဖစ္ျပီး 
eShopတြင္ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္ ေန႔တြင္ 

ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယခင္ ေၾကာ္ျငာခ်က္ျဖစ္ေသာ 
ကစားသူမ်ားဟာ Pokemonကုိ ရွာေဖြဖမ္းဆီးျပီး Black ႏွင့္ 
White 2သုိ႔ လႊဲေျပာင္းႏုိင္သည့္ Pokemon Dream Radarလည္း 
ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ေနာက္ထပ္ Feature 
ျဖစ္ေသာ Pokemonတုိင္း၏ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
စုေပါင္းေပးထားသည့္ Pokedex 3D Proလည္း ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သတင္းမ်ားက ဆုိထားပါတယ္။ Pokemonတုိင္း၏ movesမ်ား၊ battle 
skillsမ်ားကိုလည္း ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 
Project X Zoneတြင္ Characterေပါင္း 
၂၀၀ေက်ာ္ ပါဝင္မည္

ရဲထြဋ္သိန္း

နာမည္ေက်ာ္ 
ဂိမ္းကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Capcom၊ 
Segaႏွင့္ Namco Bandaiတုိ႔ 
ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္မည့္ 
Project X Zoneတြင္ 
Characterေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ 

ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပါဝင္မည့္ 

Characterမ်ား၏ နာမည္အတိအက်ကို 
မေဖာ္ျပေသးေသာ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္မွာ 

အဆုိပါ ကုမၸဏီ ၃ ခုမွ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ဂိမ္းမ်ားအတြင္း ပါဝင္ခဲ့သည့္ 
ဇာတ္လိုက္ character မ်ားအျပင္ ရန္သူ characterမ်ားလည္း 
ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Project X Zoneမွာ two on two 
match ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး 3DSအတြက္ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ၄င္းအား ထုတ္လုပ္မည့္ ေန႔ရက္အား 
အတိအက် မေၾကာ္ျငာထားေသးပဲ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း 
ရရွိႏိုင္ေၾကာင္းသာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Mercury Steamမွ Contraကို ထုတ္လုပ္သြားလို

ရဲထြဋ္သိန္း

Castlevania: Lord of Shadowsျဖင့္ Mercury Steamမွ ဂိမ္းတစ္ခုတည္းအတြက္သာ နာမည္ မၾကီးလိုပဲ 
ေနာက္ထပ္ဂိမ္းတစ္ခု ထုတ္လုပ္သြားရန္ ၾကိဳစားေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ကုမၸဏီ၏ Dave Coxမွ ယခုထုတ္ရန္ 
ၾကိဳးစားေနေသာ ဂိမ္းမွာ Contra ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ Castlevania စီရီးအတြက္သာ 
အခ်ိန္ကုန္ခံေနေတာ့မည္ မဟုတ္ပဲ ၾကိဳးစားေနသည့္ Contra အေပၚလည္း အာ႐ံုစိုက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
Contraႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္းသစ္ေသာ အေတြးအေခၚ၊ ဖန္တီးမႈမ်ားကို စတင္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း 
ေသခ်ာစြာေျပာႏုိင္သည္ကေတာ့ Castlevania: Lord of Shadows 2မွာ ေစ်းကြက္ထဲသို႔ အရင္ေရာက္လာႏုိင္ျပီး 
Contraကေတာ့ ယခုမွ စတင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ VG24/7သို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

Tokyoတြင္ Resident Evil စားေသာက္ဆုိင္ ဖြင့္လွစ္မည္

ရဲထြဋ္သိန္း 

Capcomမွ ယခင္တစ္ပတ္အတြင္း ၄င္းတုိ႔မွာ Tokyoရွိ Shibuya ရပ္ကြက္တြင္ Resident Evil Themeျဖင့္ 
ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာ စားေသာက္ဆုိင္တစ္ခုအား July 13 ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း 
ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။ 

ေၾကာ္ျငာခ်က္အရ အဆုိပါ စားေသာက္ဆုိင္အား Biohazard Café & Grills S.T.A.R.Sဟု 
ေခၚတြင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ဆုိင္အတြင္း အကအဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ S.T.A.R.S၏ ပစၥည္းမ်ားလည္း 
ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
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၁၀တန္းေအာင္ရင္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ

မေနာျဖဴေလး

တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ရင္ခုန္ရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္လို႔ လာပါျပီ။ အဲဒါဘာလဲ 
ဆိုေတာ့ ၁၀ တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း ထြက္လာလို႔ပါပဲ။ အားလံုး 
ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ အတိုင္းေပါ့။ ေအာင္သူေအာင္ျပီး၊ က်သူက်တဲ့ 
ပြဲတစ္ပြဲ ျဖစ္လို႔ ေနပါေတာ့တယ္။ ၁၀တန္းဆိုတဲ့အရာကလည္း အင္မတန္ 
နတ္ၾကီးတယ္မလား။ ဒီေတာ့ နီးစပ္ရာ ၁၀ တန္း ကေလးေတြ ဘယ္သူ 
ေအာင္ျပီး ဘယ္သူဂုဏ္ထူး ဘယ္ႏွလံုးထြက္သလဲ ေမးျမန္းၾကည့္မိပါတယ္။ 
ကၽြန္မတို႔ ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ ရင္ခုန္ခံစားရပါတယ္။ 
ေအာင္စာရင္းမထြက္ခင္ တစ္ပတ္အလို ေလာက္ထဲက ရင္ခုန္ရၿပီ။ 
ေအာင္စာရင္းထြက္မည့္ညေရာက္ေတာ့ တစ္ညလံုး အိပ္မေပ်ာ္ေတာ့ေပ။ 
မနက္လင္းလို႔ ေအာင္စာရင္းမွာ ကိုယ့္နာမည္ပါ မပါကို မိုးမလင္းခင္ ေ၀လီ

ေ၀လင္းအခ်ိန္ေလာက္ထဲက တိုးက်ိတ္ၿပီး ၾကည့္ရသည့္ 
အရသာသည္ တကယ့္ကို ရင္ခုန္ၾကည္ႏူးစရာ ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ 
ကိုယ္နာမည္က ေအာင္စာရင္းထဲ ပါလာေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းအခ်ဳိ႕ 
အမည္ေတြ မပါလာတဲ့အခါ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတာကို ခုခ်ိန္ထိ 
ျပန္ခံစားေနမိပါေသးတယ္။ ဒီလိုဘ၀ေတြ ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည့္အခါ 
ကေလး မ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖစ္တာ မဆန္းပါဘူး။ ခုလည္း 
နီးစပ္ရာသူေတြ ေမးျမန္းၾကည့္သည့္အခါ ေအာင္သည့္ကေလးကိုသာ 
ရဲရဲေမးရဲပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕က ေအာင္ျပီး ကိုယ့္ကြန္ပ်ဳတာသင္တန္းမွာ 
လာတက္သည့္ တပည့္မေလးတစ္ေယာက္ ၁၀ တန္းေျဖထားတာ 
သတိရလို႔ ေမးမလို႔ စိတ္ကူးထားတုန္း အတန္းေဖာ္ ကေလးမေလးမ်ားက 
က်သည္လို႔ ေျပာလာျပန္ေတာ့ ကာယကံရွင္ကို တိုက္႐ုိက္မေမးပဲ 
ေနလိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္က အလိုက္မသိပဲ ေမးၿပီး က်တယ္လို႔ 
သူကလည္း ေျပာခ်င္ပံုရမည္ မဟုတ္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ကေလး 
တစ္ေယာက္ကေတာ့ ေလးဘာသာဂုဏ္ထူးပါတယ္ သတင္းၾကားလို႔ 
congratulation သြားလုပ္ေတာ့ သူက စိတ္ညစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ 
“ဟယ္… ေလးဘာသာေတာင္ပါတာ ဘာလို႔ စိတ္ညစ္ေနတာလဲ…” 
ေျပာလိုက္ေတာ့ “သားသူငယ္ခ်င္းေတြက ဂုဏ္ထူး ငါးဘာသာနဲ႔ 
ေျခာက္ဘာသာပါတဲ့ သူေတြခ်ည္းပဲ….” တဲ့ေလ။ ေၾသာ္... ဒီလို 
ကေလးက်ေတာ့လဲ က်တဲ့သူေတြကို အားနာသင့္ပါတယ္ေလ။ “သား 
ဘာတက္မယ္ စိတ္ကူးထားလဲ။ ဘာ၀ါသနာပါလဲ။” ေမးၾကည့္ေတာ့ 
သူ႔အေျပာက ႐ုိးရွင္းလွပါတယ္၊ တစ္ခြန္းတည္း ေျဖလိုက္ပါတယ္။ 
“မသိပါဘူး” တဲ့။ ကဲ… ေကာင္းေရာပဲ။

 ဒါနဲ႔ ခဏေနေတာ့ ဖုန္းလာပါတယ္။ခင္မင္ေနတဲ့ အန္တီ 
တစ္ေယာက္က သူ႔သမီး စာေမးပြဲေအာင္တယ္၊ ဂုဏ္ထူးသံုးခု 
ပါတယ္လို႔ ေျပာလာပါတယ္။ ဟုတ္ကဲ့ေပါ့ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္လို႔ 
ကၽြန္မလည္း ျပန္ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအန္တီက ေျပာပါတယ္။ 
သူ႔သမီးကို အစိုးရေက်ာင္းမွာ မထားခ်င္ဘူးတဲ့၊ ဘာသင္တန္း 
တက္ခိုင္းရမလဲတဲ့၊ အလုပ္ခြင္ေကာ ၀င္လို႔ရမယ့္ဟာေပါ့လို႔ 
ေျပာရင္းနဲ႔ အၾကံဥာဏ္ေပးပါဦးတဲ့။ ဒီေတာ့ အန္တီ သူက 
ဘာ၀ါသနာပါလဲ။ ဘာတက္ခ်င္လဲ။ ေမးျမန္းလိုက္ပါတယ္။ 
သမီးကေတာ့ အန္တီရဲ႕သေဘာပါပဲ။ အန္တီက ဒါလုပ္ဆို လုပ္မွာပါတဲ့။ 
ခက္ၿပီ ဘယ္လိုလမ္းေၾကာင္းေပးရပါ့။ ခုေခတ္ အေနအထားအရ 
မိဘေတြကလည္း ပိုက္ဆံရွိ၊ သားသမီးေတြကလည္း ကိုယ့္စြမ္းကိုယ့္စနဲ႕ 
ဘာလုပ္ ကိုင္ခ်င္တယ္ေျပာမွ ကိုယ္ေလွ်ာက္မယ့္လမ္း ကိုယ့္ဘာသာ 
ေရြးခ်ယ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ပိုမိုေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ကၽြန္မက ေျပာခ်င္မိပါတယ္။ 
ကၽြန္မတို႔ ေခတ္တုန္းကဆို ကိုယ္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္ၿပီး 
ကိုယ္သြားမယ့္ လမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္ခဲ့ရသူ ဆိုေတာ့ အမ်ားနဲ႕မတူ 
တမူကြဲဆိုသလိုပါဘဲ။ တစ္ခါတေလ ျပန္စဥ္းစားမိတယ္။ ငါ့ဘ၀က်ေတာ့ 
ဘာလို႔ သူမ်ားေတြလို အဆင္သင့္မျဖစ္ခဲ့ရတာလဲေပါ့။ ဒီလိုသာ 
ေထာက္ပံ့မယ့္သူ ရွိခဲ့ရင္ ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကို ဒီထက္ပိုၿပီး 
ေလွ်ာက္မိမလား မေျပာတတ္ေပ။ အင္း... ေခတ္ကလည္း ကြာတာကိုး။ 
ကၽြန္မတို႔ေခတ္က ၀ိုင္းတို႔၊ ဂိုက္တို႔ရွိခဲ့တာ မဟုတ္သလို ေဘာ္ဒါထားၿပီး 
တက္လို႔ရတယ္ဆိုတာ မၾကားခဲ့ဖူးဘူးေလ။ ေဟာ... ခုေခတ္က်ေတာ့ 
မိဘေတြကလည္း ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္တဲ့ ေခတ္စနစ္ ျဖစ္ေနေတာ့ မိဘက  
ဒါလုပ္ဆိုလုပ္တဲ့ သားသမီးေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာတာကို ေတြ႕ရွိရတယ္။  
ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ ၾကံဳေတြ႕ ေနရတာကေတာ့ သားသမီးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ 
မိဘပဲျဖစ္ျဖစ္ ေငြရွိဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ ေငြရွိရင္ ဘာမဆို လုပ္ႏုိင္တယ္ 
ဆိုတဲ့ အေတြးေတြက လႊမ္းမိုးထားေနတာ ကို ေတြ႕ေနရတယ္။ 
မ်က္ေမွာက္ ကာလအတြက္ေတာ့ အဆင္ေျပႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 
ေနာင္အနာဂတ္မွာ ဒီသားသမီးေတြက ဘယ္လို အေျခအေနမ်ဳိးေတြနဲ႔ 

ရင္ဆိုင္ၾကရမယ္ ဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာ  မိဘေတြ  မသိႏုိင္သလို 
သားသမီးေတြကလည္း မသိႏုိင္ပါဘူး။ မိဘတိုင္းကေတာ့ သားသမီးေတြကို 
ျဖစ္ေစခ်င္ၾကတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ လမ္းမွန္ေရာက္ဖို႔ေတာ့ 
အလြန္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ သူတို႔ ၀ါသနာမပါ၊ စိတ္မ၀င္စားတဲ့ 
ဘ၀တစ္ခုကို မိဘေတြက ဖန္တီးေရြးခ်ယ္ခဲ့မိရင္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ လူ႔ဘ၀ရဲ႕ 
ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ေ၀းကြာသြားမယ္လို႔ ကၽြန္မ 
ယူဆမိပါတယ္။ အားလံုး လက္ခံသင့္တဲ့ အယူအဆတစ္ခုကေတာ့ 
ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈ 
အတတ္ပညာတစ္ခုေတာ့ ရွိထားရမယ္ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေခတ္ 
အေျခအေနမွာေတာ့ ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းေၾကာင္းေတြကေတာ့ 
အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔ဘ၀ရဲ႕တစ္ဆစ္ခ်ဳိး 
ေျပာင္းလဲမႈ စတင္တဲ့အရြယ္ကေတာ့ ဆယ္တန္း ေအာင္စာရင္းထြက္တဲ့ 
အခ်ိန္အခါပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္တန္းဆိုတာႀကီးကလည္း လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ 
ဘ၀ကို  တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ 
စြမ္းအားရွင္ျဖစ္လို႔ ေနပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
လက္တန္းေလွ်ာက္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ တကယ့္ကိုအေရးႀကီးတဲ့ အခ်ိန္အခါ 
ေရာက္ရွိေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ေသခ်ာစဥ္းစားဆံုးျဖတ္မွသာ 
ဘ၀တစ္ေလွ်က္လံုးအတြက္   ေအာင္ျမင္တဲ့ပန္းတိုင္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ 
ေလွ်ာက္လွမ္းေရာက္ရွိႏုိင္မွာ မို႔လို႔ပါပဲ။ တက္ခြင့္ရတဲ့  တကၠသိုလ္တစ္ခုခုကို 
တက္လိုက္ၿပီး ဘဲြ႕ရသြားတဲ့အခါ  ဘယ္လိုအလုပ္မ်ဳိးနဲ႔ အဆင္ေျပမလဲလို႔ 
ပူပန္ေသာက မေရာက္ရေလေအာင္ တာထြက္ကတည္းက ဦးတည္ရာ 
လမ္းေၾကာင္း မွန္ကန္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ေပါ့ေလ။ 
ဘဲြ႕ရၿပီးတဲ့အခါ ဘယ္လိုရပ္တည္မွာလဲဆိုတာကို ဆယ္တန္းဆိုတဲ့ 
တံတိုင္းႀကီးကေန ျဖတ္သန္းသြားဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးပါပဲ။

ပညာေရးအတြက္ မိဘေတြက ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာထိ 
ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ကလည္း အခန္းက႑တစ္ခုအေနနဲ႔ 
ပါ၀င္လို႔ ေနျပန္ပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမးျမန္းလာတဲ့အခါ ကေလးက 
ဘာ၀ါသနာပါသလဲ၊ ဘာလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားသလဲ။ သူက 
ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲလို႔ ျပန္ေမးရပါတယ္။  ဟုတ္ၿပီး ရည္မွန္းထားတာ 
ရွိတယ္ဆိုရင္ ဒီဘာသာရပ္အေပၚ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ႏုိင္နင္းစြာ 
သင္ၾကားႏုိင္မလားဆိုတာကို အရင္ဆံုး ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔ 
လိုပါတယ္။ အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကိုယ္ ေရြးခ်ယ္ သင္ယူတဲ့ 
လိုင္းက ကိုယ္ရဲ႕ဘ၀လမ္းေၾကာင္းမွာ အသံုးခ်ဖို႔ သင့္မသင့္နဲ႔ ၀ါသနာ ပါမပါ  
ဆိုတာပါပဲ။ တစ္ခ်ဳိ႕က မိဘတက္ဆိုလို႔ တက္လိုက္တယ္။ ေက်ာင္းၿပီးဘဲြ႕ရ
တဲ့သူရွိသလို လမ္းခရီးတစ္၀က္မွ ဘာသာေျပာင္းတက္တဲ့ သူေတြလည္း 
ရွိၾကတယ္။

 ဥပမာ - အိမ္နားက ကေလးတစ္ေယာက္ဆို ေဆးလိုင္း၀င္ေတာ့ 
မိဘက ေဆးတကၠသိုလ္တက္ခိုင္းတယ္။ အစပထမေတာ့ 
ကေလးက တက္လာလိုက္တာ ေဟာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္လည္း 
ေရာက္ေရာ သူ ၀ါသနာမပါဘူး၊ စိတ္မ၀င္စားဘူးဆိုၿပီး ဘာသာရပ္ 
ျပန္ေျပာင္းယူပါေလေရာ။ ဒီေတာ့ မိဘက ပံ့ပိုးလာခဲ့တဲ့အရာေတြက 
သဲထဲ ေရသြန္ျဖစ္မေနဘူးလား။ သူ႔အေနနဲ႔လည္း အခ်ိန္လည္းကုန္၊ 
ေငြလည္းကုန္၊ လူလည္းပင္ပန္းဆိုသလို ျဖစ္သြားေတာ့တာေပါ့။ ဒီလို 
လူေတြအျပင္ ဘဲြ႕ရၿပီး အလုပ္မရွိတဲ့သူေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒး ေတာင္ပံုရာပံု  
ျဖစ္ေနတာကို ျမင္ေတြ႔ၾကမွာပါပဲ။  ေက်ာင္းၿပီးတာနဲ႔ ဘာအလုပ္လုပ္မယ္၊       
ဘာေတြ ျပင္ဆင္ထားရမယ္ဆိုတာ အရင္ဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး 
ျပင္ဆင္ထားမွသာ အလုပ္ခြင္ထဲ တန္း၀င္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
သားသမီးကလည္း စိတ္အားထက္သန္၊ မိဘေတြကလည္း ေထာက္ပံ့ႏုိင္တဲ့ 
ကေလးဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ဘ၀အတြက္ အနာဂတ္ရဲ႕ အေတာက္ပဆံုး 
ၾကယ္တစ္ပြင့္ျဖစ္လာမွာ အမွန္အကန္ပါပဲ။ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ 
ေဟာေျပာပဲြတစ္ခုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ 
ဦးသိန္းဦး ေဟာေျပာပဲြအတြင္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္က 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ထေမးဖူးပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ သူလည္း 
သူ႔ခံစားခ်က္နဲ႔ သူေပါ့ေလ။ ေဆးတကၠသိုလ္နဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာတကၠသိုလ္က 
ဘဲြ႕ရၿပီးတဲ့သူေတြက အလုပ္ခြင္တန္း၀င္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းဘဲြ႕ရေတြက်ေတာ့ ဘာေၾကာင့္ 
အလုပ္တန္းမခန္႔ၾကတာပါလဲလို႔ ရဲ၀င့္စြာ ေမးသံၾကားရပါတယ္။ ဒီေတာ့ 
ဆရာ ဦးသိန္းဦးက ဒီလိုျပန္ေျဖပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ 
ဘဲြ႕ရသူေတြကို ခုလည္း အလုပ္တန္းမခန္႔သလို ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာလည္း 
အလုပ္တန္းခန္႔မွာ မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ သူေျပာတာ မွန္ေနပါတယ္။ ခုလည္း 

အလုပ္၀င္ၿပီဆိုရင္ အရင္ဆံုး  On Job Training  ေျခာက္လ  အရင္ဆင္း 
ၿပီးမွသာ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ သေဘာတရားကေတာ့ 
အလုပ္တစ္ခုရဖို႔ ဘက္ေပါင္းစံုက ျပင္ဆင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ပညာသင္ၾကားေရးဆိုတာမွာလည္း တကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ၾကား႐ံု 
သက္သက္နဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ အဆင့္တစ္ခုကို ရဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ကူလွပါဘူး။ 
ခုေခတ္က်ေတာ့ မိဘေတြကလည္း ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေတာ့ 
သင္တန္းေတြသာ တစ္ခုၿပီး တစ္ခုတက္ၾကၿပီး လက္မွတ္ေတြ 
လက္ထဲကိုင္ၿပီး အလုပ္မရွိတဲ့သူေတြ ေပါမ်ားေနၾကတာ အမ်ားအျပား 
ေတြ႔ရွိေနရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္၀ါသနာပါတာနဲ႔ 
မကိုက္ညီၾကတာလို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ဒါတက္ၿပီးရင္ ဒါတက္ဆိုတဲ့ မိဘ 
ေတြရဲ႕ ပံုစံခြက္ထဲကေန ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာကို မိဘနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး 
ေလွ်ာက္လွမ္းရင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္မွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုခ်ိန္ခါကေတာ့ 
ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေနအထားကို ေရာက္ရွိလို႔ 
လာေနပါျပီ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာၿပီး 
အားလံုးက  မ်က္စိပြင့္  နားပြင့္  ေခတ္အေျခအေန ေရာက္ရွိေနၿပီ  
ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားအျပင္  ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားလည္း    
ေနရာအႏွံ႕အျပားမွာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရရွိေနၾကၿပီဆိုေတာ့ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတြ 
အမ်ားအျပား လိုလာပါၿပီ။ အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ကိုယ့္သားသမီးကို 
ႏုိင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းထားမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးေတြ တသီတတန္းႀကီး 
ရွိေနၾကသလို အစိုးရေက်ာင္းထြက္လည္း ဘာမွ လုပ္စားလို႔ မရဘူးဆိုတဲ့ 
အေတြးအေခၚေတြလည္း ရွိတဲ့ မိဘေတြ ရွိေနၾကမယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ မိဘမ်ားအေနနဲ႔ ေသခ်ာ သံုးသပ္စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေက်ာင္းၿပီးလို႔ ျပည္တြင္းမွာ အလုပ္လုပ္မယ့္သူ 
ရွိသလို ျပည္ပထြက္ခ်င္သူေတြလည္း ရွိၾကမွာပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ဘယ္လိုအခ်ိန္ 
သိသာသလဲဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရေက်ာင္းကို လစ္လ်ဴရႈထားတဲ့ မိဘေတြ 
အေနနဲ႔ အျပင္ေက်ာင္းပဲထားၿပီး စင္ကာပူလို ေနရာမ်ဳိးမွာ အလုပ္သြား 
လုပ္ခိုင္းမယ့္ ကိုယ့္သားသမီးအတြက္ တစ္ခ်က္ စဥ္းစားရမွာကေတာ့ 
အစိုးရေက်ာင္းဘဲြ႕ရနဲ႔ မရကို သူတို႔ႏုိင္ငံက ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားလို႔ပါပဲ။ 
ဘဲြ႕ရ ကေလးတစ္ေယာက္ဆို သူတို႔ႏုိင္ငံမွာ Spass လို႔ ေခၚတဲ့ ၀င္ခြင့္နဲ႔ 
သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသလို လစာလည္းေကာင္းျပီး လူလည္း 
ပင္ပန္းမႈကို ေလွ်ာ့ေစမွာ ျဖစ္ၿပီး ဘဲြ႕မရရင္ေတာ့ Work Permit ဆိုတဲ့ 
အမည္ခံနဲ႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 ဒီေနရာမွာ ကြာျခားမႈကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာ 
သတိေလးထားသင့္တဲ့ အခ်က္ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ၁၀တန္း 
ေအာင္စာရင္း အမွတ္က နည္းေနတယ္ဆိုရင္ေတာ ့အေ၀းသင္တက္ၿပီး 
တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကိုယ္သန္ရာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ လိုင္းတစ္ခုကို 
ေရြးခ်ယ္ၿပီး အလုပ္ခြင္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕က်ေတာ့ 
မိဘခ်မ္းသာတ့ဲ အသိုင္းအ၀ိုင္းက သားသမီးေတြက အဆင္သင့္ စားႏုိင္ 
သြားႏုိင္တဲ့သူေတြက်ေတာ့ အလုပ္ဆိုတာ မလုပ္လည္း ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ 
အေတြးလည္း ရွိေကာင္း ရွိေနမွာပါ။ ကၽြန္မကေတာ့ ပညာေရးလည္းမပ်က္ပဲ 
ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးၿပီး ကိုယ္၀ါသနာပါရာလမ္းကို 
ေလွ်ာက္ေစခ်င္ပါတယ္။ သူမ်ားေျပာလို႔ ေခါင္းညိတ္တာထက္ ကိုယ္ေျပာလို႔ 
သူမ်ား ေခါင္းညိတ္တာပဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မ 
ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ၁၀ တန္းဆိုတဲ့ တံတုိင္းႀကီးကေန 
ကိုယ့္လမ္း ကိုယ္ေဖာက္ ကိုယ့္ေျခကိုယ္ရပ္ၿပီး ဘ၀ အားမာန္ကို 
ရဲရဲရင့္ရင့္ ရင္ဆိုင္ႏုိင္တဲ့ သားသမီးေတြ အမ်ားအျပား ေပၚထြန္းလာၿပီး 
မိဘက ေဘးကေန ပဲ့ကိုင္ ထိန္းေက်ာင္းၿပီး  ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ဘ၀ေတြ 
ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ၾကေစဖို႔ ဘယ္လိုေက်ာင္းပဲတက္တက္၊ ဘယ္လို လုပ္ငန္းကိုပဲ 
လုပ္လုပ္၊ ေရွာင္လႊဲလို႔ မရတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ အနည္းငယ္ေတာ့ 
ေျပာလုိက္ပါရေစ။ ပထမဆံုး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ ဘ၀ကို 
တည္ေဆာက္ပါ။ မိဘေတြကို အားကိုးတာထက္ ကိုယ္ေျခေထာက္ေပၚ 
ကိုယ္ရပ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစားၾကပါ။ ခုလို နည္းပညာေခတ္ ဘ၀လမ္းကို 
ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ မလႊဲမေသြ ျပင္ဆင္ရမွာကေတာ့ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး အေျပာအဆို၊ အေရးအသား ကၽြမ္းက်င္ဖို႔ လိုအပ္သလို၊ 
နည္းပညာေခတ္နဲ႔အညီ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ဖို႔ ကြန္ပ်ဴတာကို 
ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ အသံုးခ်ႏိုင္ရမည့္အျပင္ အခုဆိုရင္ စီးပြားေရး 
ေစ်းကြက္မွာ ႏိုင္ငံတကာက နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕လာၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
တရုတ္ဘာသာစကားႏွင့္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကိုပါ တတ္ထားသင့္ၿပီဆိုတာ 
နည္းပညာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့ ေခတ္အေျခအေနကို ျမင္ေတြ႕ေနရင္းနဲ႔ 
ကၽြန္မ ေျပာခ်င္ပါေတာ့တယ္။

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။

ေက်းဇူးတံုုျပန္ေသာအားျဖင့္

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

FOR EVERY SUBSCRIBER FOR EVERY SUBSCRIBER
FREEICT-shirt

ေက်းဇူးတံုုျပန္ေသာအားျဖင့္

MOBILE&TABLET

ဟန္းဆက္ Brand မ်ဳိးစံုမွ မည္သည့္ Brand ၀ယ္ယူလွ်င္ ေကာင္းမလဲလုိ္႔ စဥ္းစားေနသူမ်ားအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ 
အေကာင္းဆံုး ဟန္းဆက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္။ သံုးစြဲႏုိင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းေပၚမူတည္၍ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္လည္း 
စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။
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Nook Color
ရဲထြဋ္သိန္း

            

ကမၻာ့အဆန္းသစ္ဆံုး Vivid View

၇ လက္မ အရြယ္အစားရွိ multi-touch screenဟာ ထိေတြ႔မႈတုိင္းကို အလွ်င္အျမန္ တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိျပီး pixel 
ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈကလည္း 16 million-color ရရွိပါတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ဟာ ယခုကဲ့သို႔ ျပတ္သားၾကည္လင္ေနေစရန္ 
ျပဳလုပ္ထားတဲ့အတြက္ e-bookမ်ား ဖတ္႐ႈျခင္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ျပဳလုပ္သြားႏုိင္ပါတယ္။

စိတ္ၾကိဳက္နည္းလမ္းျဖင့္ စာဖတ္မည္
Nookေပၚတြင္ e-bookမ်ား ဖတ္႐ႈရာမွာ စာလံုးမ်ားကို စိတ္ၾကိဳက္ခ်ံဳ႕ ႏုိင္၊ ခ်ဲ႕ ႏုိင္ျပီး စာအုပ္မ်ားကို အလွ်ားလုိက္ (သို႔) 

ေဒါင္လိုက္ အစရွိသျဖင့္ မိမိ ဖတ္႐ႈခ်င္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။

Appsမ်ားလည္း အသံုးျပဳႏုိင္သည္
စာအုပ္မ်ားဖတ္႐ႈရန္အတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုးျပဳလုပ္ထားသည့္အျပင္ ပံုမွန္အတိုင္း Nookတြင္ မ်ားစြာေသာ 

applicationမ်ားကို အသံုးျပဳ ေဆာ့ကစားသြားႏုိင္ပါတယ္။

Built-in Wi-Fi
Nookမွတဆင့္ Web Browsingမ်ားကိုလည္း လွ်င္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္သြားႏုိင္သလုိ flash player ပါဝင္သည့္အတြက္ 

websiteမ်ား ၾကည့္႐ႈရာတြင္ အဆင္ေျပေနပါလိမ့္မယ္။ ထုိ႔ျပင္ ဖတ္႐ႈေနသည့္ စာအုပ္တုိင္း၏ စာမ်က္ႏွာတုိင္းတြင္ 
Wikipedia (သုိ႔) Googleသုိ႔ အခ်က္အလက္ရွာေဖြႏုိင္မည့္ shortcut ပါဝင္တဲ့အတြက္ စာအုပ္တုိင္းရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အလြယ္တကူ ရွာေဖြသြားႏုိင္ပါမယ္။

စြမ္းအားျမင့္ ဘက္တၳရီ
အကယ္၍ မိမိဖတ္႐ႈေနသာ e-bookက ရွည္လ်ားေနတဲ့အတြက္ Nookကုိ အသံုးျပဳျပီး စိတ္ပူစရာ မလုိပါဘူး။ 

အေၾကာင္းကေတာ့ Nook ရဲ႕ ဘက္တၳရီသက္တမ္းက ၈ နာရီၾကာသက္တမ္း ခံႏုိင္ရည္ရွိလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Nookမွ သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း Share ၾကမယ္
Nookအတြင္း မိမိဖတ္႐ႈခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားကို Facebook၊ Twitter အစရွိသည္တုိ႔တြင္ အလြယ္တကူ Share 

ျပဳလုပ္သြားႏုိင္ျပီး အျခားသူမ်ား Shareထားေသာ e-bookမ်ားကိုလည္း ratingမ်ားကို ၾကည့္၍ ဖတ္ရႈသင့္၊ မသင့္ 
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါျပီ။

Format စံုလင္စြာ ဖတ္႐ႈႏုိင္ျခင္း
အဓိက e-book formatမ်ားျဖစ္ေသာ EPUBႏွင့္ PDF formatမ်ားကို Nookေပၚတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္အျပင္ အျခား 

document format ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါေသးတယ္။ ထုိ႔ျပင္ media formatမ်ားအေနျဖင့္ mp4၊ mp3 ႏွင့္ 
AACတုိ႔ကို အေထာက္အပံ့ေပးပါတယ္။

ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ ္memory
Nook အတြင္း built-in memoryဟာ 8 GB ပါဝင္ပါတယ္။ အဆုိပါ ပမာဏဟာ စာအုပ္ေပါင္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကို 

စိတ္ခ်လက္ခ် သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ေသာ ပမာဏျဖစ္ျပီး ထပ္တိုးခ်င္ပါကလည္း microSD cardျဖင့္ 32GBအထိ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ 
ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

Specification
Processor 800MHz Tl processor with 512MB RAM

Memory 8GB (Expandable to 32GB with microSD card)

Size 8.1 inches

Display 7 inch VividView Color Touchscreen, 16 million + color on IPS display, 1024 x 600

Price USD169 (from BN.com)

တစ္ရက္ ႏွစ္ရာက်ပ္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈသစ္တြင္ အင္တာနက္ 
အသံုးျပဳ၍ မရ
ေမသဇင္သိန္း

 Yatanarpon Call Centerမွ ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္အေနနဲ႔ 
တစ္ရက္ကို က်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ အင္တာနက္ သံုးျပဳႏိုင္မည့္ 
Mobile E-mail Service ၀န္ေဆာင္မႈမွာ GTalkႏွင့္ Gmailသာ 
အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး အင္တာနက္ အသံုးျပဳ၍ မရေၾကာင္း အဆိုပါ 
၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသူ တစ္ဦးထံမွ သိရွိရပါတယ္။ 

Mobile E-mail Service ၀န္ေဆာင္မႈသည္ Facebook အသံုးျပဳျခင္း Download ဆြဲျခင္းစသည့္ 
အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ မေပးပဲ GTalkႏွင့္ Gmailျဖင့္သာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳလိုပါက Yatanarpon Call Centerသို႔ ကုဒ္နံပါတ္ 
၁၈၈၃သို႔ GET MAILဆိုတဲ့ စကားလံုးကို အဂၤလိပ္အကၡရာ စာလံုးအႀကီးမ်ားအသံုးျပဳကာ 
သုံးစြဲမည့္သူရဲ႕ အင္တာနက္ Account နဲ႔ Password ကို ပူးတြဲေပးပို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေန႔စဥ္အသုံးျပဳခမ်ားကိုေတာ့ ဖုန္းေဘလ္ထဲမွ ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Lenovo Smart Phone လာေတာ့မည္
ေမသဇင္သိန္း

ျပည္တြင္း ကြန္ပ်ဴတာေစ်းကြက္တြင္ 
နာမည္ႀကီးျဖစ္တဲ့ Lenovoမွ Lenovo 
ဟန္းဆက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဇြန္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
Lenovo New Products Launchတြင္ Lenovo 
Country Manager Mr. Roland Chewမွ 
ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ Lenovo ဟန္းဆက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ KMD၏ CEO ဦးေသာင္းတင္မွ “Lenovoအေနနဲ႔ 
မိုဘိုင္းစမတ္ဖုန္း ထုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ လကုန္ေလာက္မွာ ပြဲလုပ္ဖို႔ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာလဲ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိုဘိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြလည္း ျပသေရာင္းခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Lenovo 
အေနနဲ႔ Smart Phone Marketမွာ ေျပာရရင္ေတာ့ Android marketမွာေတာ့ Market Share 
ေတာ္ေတာ္ေလး စေနပါၿပီ။ မၾကာခင္ကာလမွာေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ productေတြကို Lenovoက 
ပရိတ္သတ္ဆီကို ခ်ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Lenovoအေနနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာေစ်းကြက္တြင္ ေနရာတစ္ေနရာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရရွိခဲ့ၿပီး ပို၍ နည္းပညာ 
ျမင့္မားတဲ့ Laptopမ်ား၊ Tabletမ်ား ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိရာ ယခုအခါမွာေတာ့ Lenovo Smart 
Phoneမ်ားကိုပါ ဆက္လက္ ထုတ္လုပ္လာေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 

အလံုးရည္ ျပတ္သည္အထိ ေရာင္းအား 
ေကာင္းေသာ Samsung Galaxy SIII
ေမသဇင္သိန္း

Samsung Galaxy SIIIသည္ 
ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က စတင္ 
ေရာက္ရွိခဲ့လာၿပီး အလံုးရည္ ျပတ္လပ္သည္အထိ 
ေရာင္းအားေကာင္းခဲ့ေၾကာင္း Samsung 
ဟန္းဆက္မ်ားကို ျမန္မာျပည္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိလွ်က္ရွိေသာ MobiTel 
Distributionမွ သိရွိရပါတယ္။ 

“၂၃ ရက္ေန႔က Samsung Galaxy SIII ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ စေရာက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 
ဖုန္းအလံုးေရ ၄၀၀၊ ၅၀၀ေလာက္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတာင္ အျခား ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္ 
သံုးေလးဆိုင္ေလာက္ပဲ ေပးႏိုင္ပါေသးတယ္။ က်န္တာေတြကေတာ့ Preorder စနစ္နဲ႔ 
၀ယ္ယူဖို႔ ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးထားတဲ့ သူေတြကိုပဲ ေရာင္းခ်လိုက္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ အရမ္းကို 
ေရာင္းအားေကာင္းပါတယ္”ဟု MobiTelမွ တာ၀န္ရွိသူ ကိုသန္႔စင္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ ပထမအသုတ္တြင္ Galaxy SIIIကို ၀ယ္ယူအားေပးေသာ Customerမ်ားအတြက္ 
MobiTelမွ Micro SD Card 16GBအား ေမတၱာလက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္ ဇူလိုင္ (၃)ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ေရာင္းခ်မည့္ Galaxy SIIIကို Preorder 
စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူမည့္သူမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
ယခု ဒုတိယအသုတ္တြင္ Micro SD Card 16GBအား လက္ေဆာင္ေပးသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း 
ကိုသန္႕စင္မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ Samsung Galaxy SIIIကို က်ပ္ ၅၉၀,၀၀၀ျဖင့္ 
ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိၿပီး ဆက္သြယ္၀ယ္ယူလိုပါက MobiTel Distribution ဖုန္း ၀၉-၄၃၀-၅၃၁၉၀သို႔ 
ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Local News Battle Racing 3D Andriod Free Games
ေနလင္းေအာင္

စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္း ေလာက္ေအာင္လူႀကိဳက္မ်ားကာ car racing game အား download ျပဳလုပ္ကာ သံုးစြဲသူေပါင္း 3 million 
ထက္ပိုတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေကြ႔ေကာက္ေသာ၊ ျမင့္မားၿပီး တိုက္ခိုက္ကာ ကစားရေသာ Battle Racing 3D Games ေလးဟာ 
လွည့္ကာပါတ္ကာ၊ ရစ္ပါတ္ေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမွာ ေမာင္းနွင္ရတာေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားကာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္စရာ car models  
orignal 5ခု ပါ၀င္ၿပီး ရန္ဘက္မ်ားကို အေသအလဲ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ licence ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခမဲ့ ျပဳလုပ္သံုးစြဲနိုင္မွာ 
ျဖစ္ၿပီး free membership အေနနဲ႔ Registration ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Battle Racing 3D အျပင္ 3D Flick Bowling (free sports games), 
Battle Racing 3D(car race), Ping Pong WORLD CHAMP 2012, STICK NINJA: SUPER HYPER JUMPER, Athlete Field (free sports 
games), Crazy Dunker(dunk shoot basketball games), Zombie Escape UK 3D: The School Heads Labyrinth, Homerun Derby 
(free baseball shot games), Racing Jockey GP Speedway 2012(horse race games)မ်ားလည္း publisher websiteတြင္ ရယူနိုင္ပါသည္။ 
အထက္ေဖာ္ျပပါ ဂိမ္းတခ်ိဳ႕မွာ အခမဲ့ ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ဂိမ္းမ်ားကို ၀ယ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Battle Racing 3Dရဲ့ publisher websiteကေတာ့ 

www.ggee.comျဖစ္ကာ FACEBOOK Pageကေတာ့ http://facebook.com/GGeebyGMOျဖစ္ၿပီး TWITTERကေတာ့ http://twitter.com/GGeebyGMOျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနလင္းေအာင္

Scan ဖတ္ကာ ပံုအေဟာင္းမ်ားကို Facebook၊ Twitter၊ 
Google + အစရွိသည့္ Social Network မ်ားသုိ႔ share လုပ္ၿပီး 
ShoeBoxမွ Android အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းကာ Photo Editing 
ျပဳလုပ္နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ShoeBoxမွ www.1000memories.
comတြင္ Scan ျပဳလုပ္ကာ သို႔မဟုတ္ Digital Cameraထဲမွ 
ဓါတ္ပံုမ်ားကို Upload ျပဳလုပ္ကာ မိမိ၊ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ 
မိသား၀င္၀င္မ်ားသို႔ အလြယ္တကူ Share ျပဳလုပ္နိုင္မွာလည္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိငယ္ရြယ္စဥ္က ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား ပ်က္ဆီး 
ေနပါကလည္း ShoeBox ျဖင့္ အလြယ္တကူ ျပဳျပင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ထုိ႔ျပင္ ၄င္းအတြင္း ဓါတ္ပံုမ်ားကို သီးျခား သိမ္းဆည္းထားႏုိင္စြမ္း 
လည္းရွိျပီး ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ဓါတ္ပံုမ်ားကို သိမ္းဆည္းဖုိ႔ရန္အတြင္ 
Storageကုိ unlimited သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းပါပဲ။ ထုိ႔ေနာက္ 
မိမိ႐ိုက္ကူးေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇဝင္မ်ားကိုလည္း 
အတိအက် မွတ္သားထားႏုိင္ပါတယ္။

ADVERTISEMENT

ShoeBox Photo Editing Application  
for Andriod
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Gigabyte ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ Ultra durable 
နည္းပညာသစ္ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ထားေသာ အရည္အေသြးစြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမင့္မားၿပီး တန္ဖိုးနႈန္းသက္သာေသာ motherboard အမ်ိဴးအစားတစ္မ်ိဳး 
ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာပါတယ္။ ၄င္း၀င္ေရာက္လာတဲ့ 
motherboard အမ်ိဳးအစားကေတာ့ LGA1155 socket 
မွာတပ္ဆင္အသံုး ျပဳရမွာျဖစ္ၿပီး H61Express 
chipset 
အမ်ိဳးအစား 
motherboard 
ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္း 
Motherboard 
ဟာ Intel ရဲ႕ 
Celeron processor 
ကေန အျမင့္ဆံုး 
Intel core i7 processor 
အထိ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏုိင္မွာ 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ CPU 
အမ်ိဳးအစားကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းက 
စိတ္ေက်နပ္စရာျဖစ္ေစပါတယ္။ 
CPU ရဲ႕Cache ကို L3 cache 
အထိေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး Memory ကိုေတာ့ 2DIMM DDR3 
ကို 16GB အထိအျမင့္ဆံုး ေထာက္ပ့ံေပးထားပါတယ္။ Memory 
ရဲ႕အျမန္ႏႈန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုေတာ့ 800MHz ကေန 1333MHz 
အထိတိုးျမွင့္ႏုိင္ျခင္းက ဒီေစ်းႏႈန္း၊ ဒီ model series ရဲ႕သာလြန္ 
ေကာင္းမြန္ျခင္းတစ္ခုပါပဲ။ Onboard အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေပမယ့္ Intel ရဲ႕HD 
Graphic စြမ္းေဆာင္ရည္ကို Graphics Core 2000/3000 Enhanced 
Visual အထိတိုးျမွင့္ေပးထားတဲ့အတြက္ EDITING ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ေ၀မွ်ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္းမြန္ဆံုးျပဳလုပ္ေပးမည့္ Intel 
quick sync video နည္းပညာပါ၀င္မႈ၊ Intel ရဲ႕2nd generation core 
processors  ေတြကိုအသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ blue-ray  disc  ရဲ႕ ရုပ္ထြက္ေတြ 
နဲ ့3D ရုပ္ထြက္ေတြ အတြက္ Full hight definition resolution 
(1080) ကိုအျပည့္အ၀ရရွိႏုိင္မယ့္ Intel ရဲ႕Intru 3D နည္းပညာ၊ 
Motherboard ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းကို တဟုန္တိုးျမွင့္တင္ေပးမယ့္ 
intel ရဲ႕Advanced Vector Extensions (AVX) နည္းပညာပါ၀င္မႈေတြက 
ၿပီးျပည့္စံုမႈတစ္ခုဆိုတာ လက္ခံခ်င္စရာတစ္ခုျဖစ္မွာပါ။ ယခုေခတ္စားေနတဲ့ 
PCIe Gen.3 ပါ၀င္လာမႈ ့ကလည္း maximum data bandwidth ကို 

ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 

ေဆာင္၇ြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး 
Graphic သံုးခ်င္သူမ်ားအတြက္ PCIeGen.3 Expressx 16 

slot 1ခု၊ PCI Expressx1 1ခု၊ PCI slot 2ခုပါ၀င္ေပးထားပါတယ္။ 
Storage Interface အတြက္ကေတာ့ SATA 3Gbs 4ခု၊ Atheros8151 
lan chip (10/100/1000 mbit)သံုး Lan port 1ခု၊ USB 2.0 4ခု 
Backpanel ပါ၀င္ၿပီး DVI port 1ခု၊ VGA port 1ခုနဲ႕ Serial port 
1ခုတို႔ကို ထည့္သြင္းေပးထားပါေသးတယ္။ ထို႔အျပင္ Gigabyte 
ရဲ႕နာမည္ႀကီး Ultra Durabla 4 နည္းပညာအသစ္က PCB board 
ေတြရဲ႕Fabric အမွ်င္ပါ၀င္မႈကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားျခင္း၊ လွ်ပ္ကူးမႈ၊ 
ေရွ့ာျဖစ္တာေတြကိုကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ပါ၀ါမွားယြင္းမႈဒဏ္ေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚ လာတဲ့ error ေတြကိုကာကြယ္ျခင္း၊ Motherboard၊CPU 
ရဲ႕အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈေတြကုိ အေကာင္းဆံုးထိန္းခ်ဳပ္ေပးထားတဲ့ Ultra 
Durable 4 နည္းပညာသစ္မ်ားပါ၀င္လာပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ LGA1155 
series မွာေစ်းႏႈန္းအသင့္အတင့္ရွိၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းေကာ
င္းသံုးခ်င္ရင္ေတာ ့ေရြးခ်ယ္၀ယ္ ယူသင့္တဲ့အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ 
စိတ္၀င္စား၀ယ္ယူခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ 63,000 ၀န္းက်င္ျဖင့္ 
ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းမွကြန္ျပဴတာဆိုင္မ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏုိင္ၿပီး 
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Myanmar Star Tech Company ဖုန္း 01-399-
239, 01-399-192 တြင္ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Small 
Business လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ရိုးရွင္းတဲ့ 

computer သံုးစြဲမႈေတြအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစမဲ့ Motherboard 
အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ Intel ေနာက္ဆံုးမ်ိဳးဆက္သစ္ 22nm စနစ္ 3rd 
Generation Ivy Bridge Processor ေတြကိုေထာက္ပံ့ေပးမဲ့ B75 Express 
Chipset ကိုအေျခခံထားတာျဖစ္ပါတယ္။  Ivy Bridge Core i3/i5/i7 ႏွင့္ 
Pentium CPU ေတြအထိေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ၿပီးယခင္ Sandy Bridge CPU 
မ်ားကိုလည္းအသံုးျပဳနိုင္မည့္ socket LGA 1155 ျဖစ္ပါတယ္။ memory 
ကို DDR3 1066/ 1333/ 1600 ႏွင့္ 2400(OC) အထိ  အသံုးျပဳနိုင္စြမ္း 
ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ Graphics ပိုင္းမွာေတာ့ Gen 3 PCIe x16 (2)
ခု၊ PCIe x1 (1) ခုနွင့္ PCI slot (1)ခုပါ၀င္တာေတြ႔ရွိရပါတယ္။ CPU 

ရဲ့ graphics နဲ႔အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ DVI, D-Sub, VGA 
port ေတြပါ၀င္ၿပီး graphics memory 7GB 

ထိ share အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ Intel 
ကတိုက္ရိုက္ေထာက္ပ့ံေပးထားတဲ့ 

USB 3.0 (4) ခုနွင့္ USB 2.0 
(10) ခုနွင့္ GB  LAN (1)

ခုထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ 
DATA သိမ္းဆည္းမႈအပိုင္းမွာေတာ့ 

SATA 3 Gbs (1) ခုနွင့္ 
SATA 2 (5)ခုပါ၀င္ပါတယ္။ 

အသံစနစ္အတြက္ Realtek ကို HD Audio 
အထိေထာက္ပံ့ေပးထား ပါတယ္။ Intel ရဲ့ 

B75 chipset နွင့္အတူနည္းပညာေထာက္ပံ့ခ်က္ 
အသစ္ေတြလည္းပါလာပါတယ္။ Small business 

ေတြအတြက္ security ပိုင္းမွာေရာ software monitor စနစ္၊ 
အလြယ္တကူျပဳ လုပ္နိုင္တဲ့ Data Backup ႏွင့္ restore စနစ္၊ 
မလိုလားအပ္တဲ့ USB device အသံုးျပဳမႈကိုကာကြယ္ နိုင္တဲ့ USB Blocker 
ပါ၀င္ၿပီး productivity ပိုင္းမွာေတာ့ PC Health Center, Energy Saver, 
Intel Wireless Display စတဲ့နည္းပညာေတြပါ၀င္လာပါတယ္။ MSI 
ရဲ့နည္းပညာေထာက္ပံ့ခ်က္ ေတြအေနနဲ႔ (GUI) Graphics User Interface 
ျဖင့္ UEFI BIOS 2 စတဲ့နည္းပညာေတြထည့္သြင္း ေပးထားတဲ့ MSI 
Motherboard အားကြန္ပ်ဴတာအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္၀ယ္ယူနိုင္ပါတယ္။

NEWSH61M-S2PV Gigabyte Motherboard
ေနလင္းေအာင္

MSI B75MA-P45 MSI Motherboard
ေနလင္းေအာင္

Google ရဲ့ Nexus 7 
ေနလင္းေအာင္

Google သည္ ၎၏ 
ထုတ္ကုန္သစ္ Nexus7 
အမည္႐ွိ Tablet ကြန္ပ်ဴတာ 
အမ်ဳိးအစားသစ္ကုိ 
မိတ္ဆက္ျပသလုိက္ၿပီျဖစ္ၿပီး 
စတင္ ဝယ္ယူႏုိင္ၿပီ 
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 
၇ လက္မ screen ျဖင့္ 
Google၏ ေနာက္ဆုံးထုတ္ 
Android စနစ္ကုိ 

အသုံးျပဳထားၿပီး 1280x800 pixel HD screen ျဖစ္သည္။ ထို Nexus 
7 တြင္ quad-core Tegra 3 processor ကို အသံုးျပဳထားၿပီး internal 
storage RAM ကိုေတာ့ 1GB သံုးထားပါတယ္။ အဆိုပါ tablet တြင္ front 
camera က 1.2 megapixel ျဖစ္ကာ Nexus 7 အမည္႐ွိ Tablet တြင္ 
Bluetooth, micro USB port ႏွင့္ NFC မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ 
သိမ္းဆည္းႏုိင္မႈ 8 GB ႏွင့္ 16 GB ႏွစ္မ်ဳိး ထုတ္လုပ္ထားသည္။ 
ေစ်းႏႈန္းမွာ 8 GB ကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၉ ႏွင့္ 16 GB ကုိ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၉ ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ tablet တြင္ 4,325mAh 
battery ကို အသံုးျပဳထားကာ 8 နာရီၾကာအသံုးျပဳနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Android OS အသစ္ျဖစ္သည့္ 
Android 4.1 Jelly Bean 
Google မိတ္ဆက္ျပသ
ေနလင္းေအာင္

Google သည္ ၎၏ 
Android OS အသစ္ျဖစ္သည့္ 
Android 4.1 Jelly Beanကုိ 
လာမည့္ ဇူလုိင္လတြင္ 
ျဖန္႕ခ်ိသြားမည္ဟု အတည္ျပဳ 
ေျပာၾကားလုိက္သည္။ အသစ္ 
ထြက္႐ွိမည့္ Android 4.1 
Jelly Bean ကုိ 27.6.2012 

တြင္ဆန္ဖရန္စၥကုိ၌ က်င္းပသည့္ Google I/O Developer Conference 
တြင္ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။ Android 4.1 Jelly Bean ဟာ internet 
အသံုးျပဳရာတြင္လ်င္ျမန္ၿပီး photo sharing ႏွင့္ Android phones 
အသံုးျပဳရာတြင္လည္း လ်င္ျမန္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Android 4.1 Jelly Bean  
တြင္ Offline voice typing ပါ၀င္ကာယခုလက္ရွိ American English 
languages သာထည့္သြင္းေပးထားၿပီး ေနာက္မၾကာေတာ့မည့္ကာလတြင္ 
အျခား languages မ်ား ထည့္သြင္းသြားမည္ဟု သိရသည္။ 

Google Glass အား 2014 
ခုနွစ္တြင္ Consumers 
မ်ားအားေရာင္းခ်မည္ဟုဆို
ေနလင္းေအာင္

 Google ၏ Co-founder 
ျဖစ္သူက Google Glass 
final version အား 2014 
ခုနွစ္တြင္ Consumers 
မ်ားအား ေရာင္းခ် မည္ဟု 
ဆိုလိုက္ပါတယ္။ Google ၏ 
Cofounder ျဖစ္သူ Sergey 
Brin က 27.6.2012 တြင္ 

ဆန္ဖရန္စၥကုိ၌ က်င္းပသည့္ Google I/O Developer Conference တြင္ 
ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဆိုပါ Google Glass (Google မ်က္မွန္) ဟာ ေစ်းနႈန္းအားျဖင့္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ 1500 ၀န္းက်င္ခန္႔ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး 
Google Glass Explorer Edition အား ေရွ႕ႏွစ္ (2014) တြင္ 
ျပည္သူလူထံသို႔ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ဟု Sergey Brin ၏ အဆိုအရ 
သိရွိရပါသည္။
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VMware, VirtualBox, Virtual PC နဲ႔ တစ္ျခား Desktop Virtualization 
Softwareေတြ အမ်ားႀကီး ရိွတယ္ဆိုတာကို နည္းပညာ ေလ့လာေနတဲ့သူ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သာမန္ 
computer အသုံးျပဳသူတစ္ေယာက္၊ နည္းပညာကို  စေလ့လာတဲ့ 
လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုျပန္ေတာ့လည္း  ဒါေတြဘာေၾကာင့္ 
အသုံးျပဳရတာလဲ? အသုံးျပဳသင့္သလား အသုံးမျပဳသင့္ဘူးလားဆိုတဲ့  
အခ်က္က အေတာ္စဥ္းစားရခက္တဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္လိမ့္မယ္။ 
ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ဒီ Softwareေတြရဲ႕ အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို သူတို႔ 
ေသခ်ာ မသိေသးလို႔ပါပဲ။

Desktop Virtualization Software မ်ားစြာရိွပါတယ္။ အဲဒီထဲက 
ဒီေန႔ နာမည္ႀကီးေနတာက Oracle Company ကထုတ္တဲ့ Virtual Box၊ 
VMware၊ ေနာက္ Microsoft ရဲ႕ Virtual PCတို႔ကေတာ့ မသိတဲ့သူ 
မရိွသေလာက္ ရွာပါးေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီ Softwareေတြကို အသုံးျပဳမယ္ 
ဆိုရင္ သာမန္ Home User တစ္ေယာက္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ 
နည္းနည္းမွ မရိွတဲ့ freelyဆိုတဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳးကို ရရိွႏိုင္ပါတယ္။ (ခၽြင္းခ်က္ 
အေနနဲ႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံက အင္တာနက္ connection 
အေျခအေနအရေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလမွာ Software CD/DVD ဆိုင္ေတြကို 
အားကိုးရတာေတြေတာ့ ရိွပါတယ္။)

ပထမဆုံးေျပာခ်င္တာက ဒီ Software ေတြကို  အသုံးျပဳဖို႔အတြက္ 
technical knowledge အမ်ားႀကီး လိုအပ္လိမ့္မယ္လို႔ေတာ့  ခင္ဗ်ား 
စိတ္ထဲမွာ မေတြးထင္လိုက္ပါနဲ႔။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယုံၾကည္မႈ ရိွလိုက္ပါ။ 
တစ္ကယ္ေတာ့  Virtualization softwareေတြကိုု အသုံးျပဳဖို႔အတြက္ 
ခက္ခဲရႈပ္ေထြးတဲ့ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္ေတြ မပါ၀င္ပါဘူး။ 
ဒီထုတ္ကုန္ေတြက ခင္ဗ်ား အသုံးျပဳဖို႔အတြက္ ထုတ္ထားေပးတာပါ။

The Purpose of Desktop 
Virtualization Software

Virtualization Softwareေတြကို အသုံးျပဳသင့္တဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ကေတာ့ Computer ရဲ႕ မူလ Operating Systemကို အေႏွာက္အယွက္ 
တစုံတရာ ေပးျခင္းမ်ိဳးမရိွပဲနဲ႔ Virtual  Environmentအျဖစ္ multiple 
Operating Systems အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းပါပဲ။ ဥပမာ - သင့္မွာ Windows 
7 Laptop တစ္လုံး၊ ဒါမွမဟုတ္ PC တစ္လုံးရိွေနတယ္။ အဲဒီ Windows 
7 OS  ေပၚမွာပဲ Windows XP  ျဖစ္ေစ၊ Linux OS တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ 
Virtual အေနနဲ႔ တင္ၿပီး အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ဒီေန႔ေခတ္မွာ 
မရိွသေလာက္ျဖစ္ေနတဲ့ Windows 98တို႔လို ထြက္ရိွၿပီးတဲ့ OS 
ေတြကိုေတာင္ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ထိေတြ႕အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းပါပဲ။ အဲဒီလို 
အသုံးျပဳလို႔ရႏိုင္ဖို႔အတြက္ Computer မွာ အရင္ဆုံး  Virtualization 
Software တစ္ခုခုကိုေတာ့ Install လုပ္ထားရပါမယ္။ Virtual Machines 
တစ္ခုကို Physical Computer တစ္လုံးလိုပဲ Processor, Memory, 
Hard Disk, VGA စသည္ျဖင့္  အကုန္လုံးကို  တူညီစြာနဲ႔  Configure 
ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍ PC တစ္လုံးမွာ Windows ႏွစ္ခုကို Dual 
Boot အေနနဲ႔ တင္ၿပီး အသုံးျပဳထားမယ္ဆိုရင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 
က်န္တဲ့ OS တစ္ခုကို အသုံးျပဳခ်င္တယ္ဆိုရင္ သင္ဟာ PCကို Reboot 
ခ်ေပးမွသာလွ်င္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ Desktop Virtualization 
Software တစ္ခုခုကိုသာ အသုံးျပဳၿပီး multiple OS အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့မယ္ 
ဆို၇င္ေတာ့  PCကို  Reboot ခ်စရာမလိုပဲ တစ္ခ်ိန္တည္း တၿပိဳင္တည္းမွာ 
အသုံးျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ပုံ (2)မွာဆိုရင္ Virtual Box Softwareမွာ OS (4)ခု တင္ထားၿပီး Linux 
Ubuntu OSကို  ဖြင့္ၿပီး အသုံးျပဳေနတာကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

 ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Virtualization Softwareေတြဟာ Network 
သမားေတြအတြက္  ေတာ္ေတာ္ကို  အသုံး၀င္ပါတယ္။ Microsoft 
Server ပိုင္းကို ေလ့လာေနတဲ့သူေတြအတြက္ Gateway Server၊ 
VPN Server၊ Mail Server စသည္ျဖင့္ Serverေတြ စမ္းတဲ့ေနရာမွာ 
အရမ္းအသုံး၀င္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု Cisco ပိုင္းကို  ေလ့လာေနတဲ့  
network သမားေတြအတြက္ GNSလို႔ေခၚတဲ့ Emulator Softwareကို 
အသုံးျပဳၿပီး Cisco Routerေတြ Cisco Switchေတြ စမ္းမယ္။ အဲဒါကို 
Virtual Boxနဲ႔တြဲၿပီး  Client PCေတြ ၊ Serverေတြနဲ႔   ျပည့္ျပည့္စုံစုံ  

အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ မိမိရဲ႕ Physical Computerရဲ႕ 
Performanceကိုေတာ့ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ျမွင့္တင္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

Advantages
1   Single Computer တစ္လုံးကို Restart ခ်စရာမလိုပဲ Multiple 

Operating Systemေတြအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
2  Computerရဲ႕  မူလ OSနဲ႔ ရႈပ္ေထြးျခင္း မရိွပဲ virtual 

environment အျဖစ္ သီးသန္႔ ရပ္တည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Network 
အသုံးျပဳျခင္း၊ USB Flashကို အသုံးျပဳၿပီး Data Transfer လုပ္ျခင္းတို႔မွ 
လြဲၿပီး Virus၊ Malware စသည္တို႔ဟာ virtual environment ကေန 
Physical PCကို ျပန္႔ႏွံ႔ျခင္း မရိွႏိုင္ပါဘူး။ 

3  Old legacy applications ေတြ၊ Operating Systemေတြကို 
ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေပၚ computer တစ္လုံးမွာ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ 
ဆိုလိုတာက ခင္ဗ်ားမွာ Windows 7 Laptop တစ္လုံး ရိွေနမယ္။ အဲဒီ 
အခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ old legacy application တစ္ခုကို 
windows 7 OSက Support မလုပ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ Virtualization software 
တစ္ခုခုကို အသုံးျပဳၿပီး old legacy application တစ္ခုအတြက္ သင့္ေတာ္မဲ့ 
operating systemကို တင္ၿပီး အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ 

4  Snapshot Featureဆိုတာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ 
သတ္မွတ္ထားတဲ့ Date/ time တစ္ခုကို အသုံးျပဳၿပီး virtual machineကို 
restore ျပန္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အကယ္၍ Virtual machineမွာ 
တစ္ခုခု မွားယြင္းခဲ့မယ္ဆိုရင္ မူရင္း ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္က အေျခေနတစ္ခုကို 
ျပန္အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ Snapshot Featureကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Desktop Virtualization Softwareကို ဘာေၾကာင့္ သံုးမလ?ဲ 
သူရ (ေရစႀကိဳ)

(P-2) Virtual Box Softwareမွာ OS (4)ခု တင္ထားၿပီး Linux Ubuntu 
OSကို  ဖြင့္ၿပီး အသုံးျပဳေနပံုု၊ Photo: www.virtualbox.org

Photo: Internet

အိုုင္စီတီေခတ္ႀကီး၌ Notebookႏွင့္ Netbook မ်ဳိးစံု၊ တံဆိပ္မ်ိဳးစံု ထြက္ရွိလွ်က္ရွိရာ မည္သည့္ Brand ၀ယ္ယူလွ်င္ ေကာင္းမလဲလုိ္႔ စဥ္းစားေနသူမ်ားအတြက္ 
စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုး Notebookႏွင့္ Netbookမ်ားကို က႑အလိုုက္ ေရြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္။ သံုးစြဲႏုိင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းေပၚ မူတည္၍ 

စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

Excelတြင္ Default Font ေျပာင္းလဲျခင္း
ေနအိမ္

တခါတရံ Windowsထဲမွ 
Fontကို ဖ်က္လုိက္ေပမယ့္လည္း 
ထုိဖ်က္ထားတဲ့ fontကို 
defaultအေနျဖင့္ အသံုးျပဳထားတဲ့ 
softwareေတြမွာ font 

မပ်က္တဲ့ ျပႆနာက အျမဲေပၚေနေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ Fontကို 
Windowsမွ ေသခ်ာစြာ ဖ်က္ထုတ္ျခင္းနဲ႕ Microsoft Excelအတြင္း 
အျမဲတေစ ဒုကၡေပးေလ့ရွိတဲ့ default font မေျပာင္းလဲျခင္း ျပႆနာကို 
ေျဖရွင္းသြားပါမယ္။ 

ဦးစြာအေနနဲ႔ Windowsအတြင္း Fontကို uninstall ျပဳလုပ္ခ်င္တယ္ 
ဆုိရင္ေတာ့ Search Boxအတြင္း Fontဟု ရိုက္ထည့္ျပီး Font မ်ားရွိတဲ့ 
ေနရာကို သြားႏုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ မိမိဖ်က္ခ်င္တဲ့ fontကို right click 
လုပ္ကာ delete ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီလုိ ဖ်က္လုိက္ျခင္းက 
Excelအတြင္း Default Fontကို ေျပာင္းလဲသြားေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
သင့္အေနနဲ႔ Excel 2010 အသံုးျပဳေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ Fileထဲမွ Optionကို 
Click လုပ္ျပီး Generalကို သြားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ When creating new 
workbooksဆုိေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ Use this font ေနရာ၌ သင္ 
default ထားခ်င္ေသာ fontကို ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ (Calibriကေတာ့ 
standard default font ျဖစ္ပါတယ္)

MSConfigမွ Starup Programမ်ားကို 
Registryတြင္ သြားေရာက္ဖ်က္ျပစ္ျခင္း 
ေနအိမ္

မိမိကြန္ပ်ဴတာ Windows အတက္ေႏွး၊ မေႏွးဆုိတာက အသံုးျပဳထားတဲ့ 
Memory နဲ႔လည္း သက္ဆုိင္သလို Windows တက္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ 

auto တက္ေသာ program မ်ားျဖင့္လည္း သက္ဆုိင္ပါတယ္။ အဆိုပါ 
ျပႆနာကို ေျဖရွင္းခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ run အတြင္း msconfig ကို 
႐ုိက္ထည့္ကာ Startupတြင္ ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္ဖြင့္ျခင္း မတက္ေစခ်င္ေသာ 
programမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထုိကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ 
မတင္းတိမ္သူမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ ထုိ program မ်ားကို Registry 
ထဲတြင္ သြားေရာက္ကာ ဖ်က္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ အခုေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ 
Registryထဲ Startup program မ်ား ဖ်က္နည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ 
မဖ်က္ခင္မွာလည္း ယခင္ရွိျပီးသား registry fileကို back-up 
ျပဳလုပ္ထားဖုိ႔ေတာ့ အၾကံျပဳပါရေစ။ ဦးစြာ Startကိုႏွိပ္ကာ Runထဲတြင္ 
regeditကုိ ႐ုိက္ထည့္ပါ။ Registry Editorထဲ ေရာက္သြားျပီဆုိရင္ေတာ့ 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\
MSConfig\startupregကို ရွာပါ။ ျပီးေနာက္ ၄င္းကို ထပ္ဆင့္ဖြင့္ျပီး 
ေအာက္တြင္ msconfig၌ uncheck ျပဳလုပ္ထားေသာ startup 
programမ်ားကို ေတြ႕ရပါမယ္။ ဖ်က္ခ်င္ရင္ေတာ့ လြယ္ပါတယ္။ right click 
ႏွိပ္ျပီး delete လုပ္လိုက္႐ံုပါပဲ။

Win XPမွ Softwareမ်ားကို Win 7မွာ Run

ေနအိမ္

Windows XPမွာ runတဲ့ program အခ်ိဳ႕က Windows 7မွာ 
runလို႔ မရတာမ်ိဳးေတြၾကံဳေတြ႕ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ Game ေတြပါ။ 
Windows XPမွာသာ ကစားလုိ႔ရႏိုင္ျပီး Windows 7 ေရာက္ေတာ့ 
ဖြင့္လုိ႔ကို မရႏိုင္ေတာ့တာပါ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ လုပ္စရာက ၂ မ်ိဳးရွိပါတယ္။ 
တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ကိုယ္ run ခ်င္တဲ့ Program ကို Right Click ေထာက္ျပီး 
Propertiesကို ေရြးပါ။ ျပီးေနာက္ Compatibility tab ကိုသြားေရာက္ကာ 
Run this Program in compatibility mode forတြင္ OSကို 
ေရြးေပးႏုိင္ပါတယ္။ ထုိသို႔ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွ အဆင္မေျပဘူးဆုိရင္ေတာ့ 
ေနာက္တစ္နည္းရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ Windows XP Modeကို 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းပါ။ ျပီးေနာက္ မိမိရဲ႕ Windows 7အတြင္း Virtual Machineကို 
အသံုးျပဳျပီး အဆုိပါ compatibility mode ေရြးထားတဲ့ programကို run 
ႏုိင္ပါတယ္။

Uninstall မျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ Program 
မ်ားကို Remove လုပ္မယ္

ေနအိမ္

တခါတေလ Program တစ္ခုကို uninstall လုပ္ခ်င္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ 
လုပ္ဖုိ႔က သူ႔မွာ uninstall feature လဲပါမလာ၊ Add or Remove 
Program ကေနလဲ လုပ္လုိ႔မရဆုိရင္ အေတာ္ေလးကို တုိင္ပတ္ၾကပါတယ္။ 
Programက ကုိယ့္ရဲ႕ Hard Disk မွာ ေနရာယူထားျပီး အလုပ္လဲမလုပ္တဲ့ 
ပံုစံပါ။ ဒါဆုိရင္ လုပ္စရာေတြက ၂ မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ပထမတစ္နည္းကေတာ့ 
third-party application (CCleaner၊ TuneUp၊ Uninstaller) 
ေတြအသံုးျပဳျပီး uninstall လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ 
Windowsကေန manual uninstall/remove ျပဳလုပ္နည္းပါ။ ဦးစြာအေနနဲ႔ 
Windows Boot တက္ရင္ F8 ကိုႏွိပ္ပါ။  ထုိ႔ေနာက္ ကုိယ္ uninstall 
လုပ္ခ်င္တဲ့ Program ရဲ႕ သိမ္းထားတဲ့ file လမ္းေၾကာင္းကို ရွာရပါမယ္။ 
ဒါကလည္း အလြယ္ေလးပါ။ Windows 7 မွာဆုိရင္ Programကို 
Right Click ေထာက္ျပီး Open File in Locationကို ႏွိပ္လိုက္တာနဲ႔ 
သူ႔ရဲ႕ Folderကို ေရာက္သြားပါျပီ။ Win XPမွာ ဆုိရင္ေတာ့ Right Click 
ေထာက္ Propertiesကို ေရြးျပီးေနာက္ Find Targetကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ 
ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ျပီးရင္ေတာ့ ၄င္း Program နဲ႔ဆိုင္သမွ် 
Fileေတြ Folderေတြ ဖ်က္လိုက္ရမွာပါ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ Hard Diskထဲ 
ေတာ္ေတာ္ေနရာ ရွင္းသြားပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ သတိျပဳရမွာက Registryထဲ 
မရွင္းေသးဘူးဆုိတာပါပဲ။ အဲဒါမ်ိဳးကို ရွင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ CCleaner 
လိုဟာမ်ိဳးနဲ႔ Registryကို Clean လုပ္လုိ႔ ရပါတယ္။ က်န္ေသးတာကေတာ့ 
Start Menuနဲ႔ Desktop ေပၚမွာရွိတဲ့ Shortcutေတြကို ဖ်က္ျခင္းပါပဲ။ 
ျပီးရင္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာကို restart ျပဳလုပ္လိုက္႐ံုပါပဲ။

How-To
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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

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

Kingston - 128GB SSD HDD 159,000

Kingston - 64GB SSD HDD 83,000

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

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

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

msi - AMD - R7970 - 2PMD3GD5 524,000

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

msi - N520-MD2GD3/LP 55,000

msi - N440GT-MD 512D5 57,000

msi - N560GTX-Ti M2D1GD5/OC      199,000

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

OPTICAL DISK DRIVE
 HP / ASUS                  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

HP: 01-430-013, ASUS: 01-226-664

 

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 & Key-
board 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

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

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: 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

MOBILE & TABLET
APPLE / SAMSUNG / SONY / NOKIA  / Huawei / HTC Kyat

Apple iPhone 4S (16GB) / GSM 580,000

Apple iPhone 4S (32GB) / GSM 680,000

Apple New iPad (16 WiFi) 480,000

Apple New iPad 4G (64 WiFi) 780,000

Samsung Galaxy S3 / GSM 585,000

Samsung Galaxy note / GSM 468,000

Samsung Galaxy Ace / GSM 168,000

Samsung Galaxy Tab-2 7.0” / GSM 390,000

SONY Xperia Arc S / GSM 245,000

SONY Xperia Ray / GSM 168,000

SONY Xperia play / GSM 240,000

SONY Cedar / GSM 65,000

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

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

NOKIA X7/ GSM 270,000

NOKIA N500 / GSM 130,000

NOKIA N300 slide / GSM 92,000

Huawei C8812 / CDMA 118,000

Huawei C8810 / CDMA 132,000

HTC One V / GSM 260,000

HTC Wifire S / GSM 170,000

HTC One S / GSM 440,000

U Store: 09-510-2076, 3 Mobile: 09-550-2121, လူႀကီးမင္း: 09-7300-9984 

Game Console
PS 3  /  Xbox 360 /  Wii / Nintendo / PSP Kyat

PS 3 (160 GB)                   420,000 

Xbox 360 (250 GB)            500,000 

Xbox 360 (4 GB)               430,000 

Wii (new version)             280,000 

Nintendo NDS (lite)           150,000 

Nintendo NDS (i)               180,000 

Nintendo 3DS                    230,000 

PSP ( Model . 2000/3000 )   180,000

PSP (Model Go 16GB)          180,000

PS Vita 280,000

အထက္ပါေစ်းႏႈန္း မ်ားမွာ Game Hive  မ ွ28.6.2012 ေန႔ထိေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး 
ဖုန္း-09-731-185-50 တြင္ ဝယ္ယူႏုိင္သည္။

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

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 3.0 81,000

TOSHIBA - 1000 GB Portable USB 2.0 112,000

Samsung - 500 GB M2 Portable USB 3.0 79,000

Samsung - 500 GB G2 / M2 Portable USB 
2.0

71,000

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

Apple Product
Mac & iDevices Kyat

iPad 2 wifi (16 GB) 395,000

USD

iPod touch (8GB) 240

iPod touch (32GB) 340 

iPod touch (64GB) 430

iPod nano (8GB) 150

New iPad wifi (16GB) 557

New iPad wifi (32GB) 645

New iPad wifi (64GB) 755

Macbook Pro Intel Core i7(13’’) MD314       1570

iMac (All-in-one-pc) (21’’) MC309     1350

Mac Mini MC815 659

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ I.C.E Computer Centre ဖုန္း 01-
214-808 မွ 28.6.2012 ေန႔ထိေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။

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-650AP 150Mbps Wireless N Access Point 46

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

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

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

Trendnet - TEW-653AP/300Mbps Wireless N PoE Access 
Point (SNMP v1 , v2c support) 129

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

ASUS - GX-D1081 8Ports Gigabit Switch 63

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

ASUS - SL500 Internet security Router 111

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

Laptop, Mobile & Tablet, Apple, Game ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ Accessories မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
Last updated on June 29, 2012
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လွံထမ္းလာတာ ျမင္ရတယ္၊ ကံထမ္းလာတာ 
မျမင္ရဘူးတဲ့။ ကံမခိုင္ သံတိုင္နဲ႔ အိမ္ေဆာက္ေပမယ့္ 
ကံေမွာက္လ်င္ က်ိဳးတဲ့။ လူတစ္ေယာက္ဟာ 
ကံမေကာင္းေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဘာလုပ္လုပ္ 
ဘာကိုင္ကိုင္ ကံဆိုးမႈေတြပဲ ေတြ႔ေနရပါလိမ့္မယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္ အခုတေလာ ကံမေကာင္းဘူးဗ်ာ။ 
ဘာလုပ္လုပ္ ဘာကိုင္ကိုင္ အေပါက္အလမ္း 
မတည့္ဘူးဗ်။ ယုတ္စြအဆုံး ကြမ္းစားတာေတာင္ 
ကြမ္းတံေတြးေထြးတာ မနီေတာ့ဘူး။ ဒီအေၾကာင္း 
ေျပာရရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္လေလာက္က အြန္လိုင္းမွာ 
ကၽြန္ေတာ္ အၿမဲၾကဴေနတဲ့ ေကာင္မေလး 
တစ္ေယာက္ကို အြန္လိုင္း ရည္းစားစာ တစ္ေစာင္ 
ေရးေပးလိုက္မိရာက စတယ္ဗ်။

သမင္မေလးေရ... ခ်စ္လြန္းလို႔ 
ဆင္ၾကံၾကံမိတာပါကြယ္။ ေတာ၀က္လို ေဗြမယူပါနဲ႔ေနာ္။ 
သမင္မေလးကို  အစ္ကိုၾကီး ခ်စ္လြန္းလို႔ က်ားေခ်ာင္း 
ေခ်ာင္းေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ဒါေပ့မယ့္ အခြင့္မသာလို႔  
လင္းေၿမြလို မသိမသာ ေခြေနရတာပါ။ သမင္မေလး 
လာရာ လမ္းကို ေမ်ွာ္ရလြန္းလို႔ လည္ပင္းေတာင္ 
သစ္ကုလား အုပ္ေလာက္ ရွည္ထြက္ေနပါၿပီ။ အခုလို 
သမင္မေလး မသိေအာင္  စာေပးလိုက္တဲ့အတြက္ 
ေၿမေခြးလို ေကာက္က်စ္တယ္လို႔ မထင္ေစခ်င္ဘူး။ 
သမင္မေလးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေတြ႔တဲ့အခါတိုင္း ကိုယ့္ရဲ့ 
အသည္းႏွလံုးဟာ ယုန္တစ္ေကာင္လို ထိတ္လြယ္ 
လန္႔လြယ္ရွိလို႔  ဒီလို လုပ္လိုက္မိတာပါ။ တို႔ကို 
ႏြားက်တယ္လို႔  ဆိုခ်င္ဆိုပါေတာ့။ အခ်စ္ရဲ့ ေၿခရင္းမွာ 
ေၾကာင္တစ္ေကာင္လို ပြတ္သီး ပြတ္သပ္ ခယ 
ပါရေစ။ ဒါကလည္း ၿခေသၤ့လို အသည္းႏွလံုးနဲ႔ ရဲရဲၾကီး 
ခ်စ္မိလို႔ပါ။ ဒီလိုေၿပာလိုက္လို႔ အခ်စ္ရဲ့စိတ္ထဲမွာ 
ကိုယ့္ကို ေရဆင္လိုိုလို၊ ၾကြက္စုတ္လိုလို 
မထင္ေစခ်င္ဘူးေနာ္။ ဒီစာေရးလို႔ ကိုယ့္ကို 
စိတ္မဆိုးနဲ႔ေနာ္။ ဆိတ္ဆိုးရင္ ၿမက္မေက်ြးဘူးေနာ္။ 
စာၿပန္ပါေနာ္။ အခ်စ္ရဲ့ ၿပန္စာမွ မရရင္ သစ္ကိုင္း 
လြတ္တဲ့ ေမ်ာက္ႀကီးလို အစ္ကိုၾကီး ေနမထိ ထိုင္မသာ 

ၿဖစ္ေနေတာ့မွာဘဲ။ အခ်စ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ရင္း၊ စိုင္ေကာ္လို႔ 
ၿခံဳေပၚ ေရာက္ေနတဲ့၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ထဲက 
ဒရယ္ဘိုရြာသား ကိုယ္။ အဲသလို ေရးပို႔လိုက္ၿပီး 
သိပ္မၾကာပါဘူး။ ေကာင္မေလးဆီက ခ်က္ျခင္း 
ျပန္စာရပါတယ္။ သူနဲ႔ အျပင္မွာ ေတြ႕မယ္တဲ့။ 
ပြတာပဲဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ စာေၾကာင့္ ေၾကြသြားတာေလ။ 
ကၽြန္ေတာ္လည္း အေကာင္းဆုံး အ၀တ္အစားကို 
စမတ္က်က်၀တ္ၿပီး ခ်ိန္းတဲ့ဆီအေရာက္ သြားလိုက္ 
တာေပါ့။ ဟိုလည္း ေရာက္ေရာ သူ႔ေဖ့စ္ဘြတ္ကပုံနဲ႔ 
အျပင္ကရုပ္နဲ႔ တျခားစီပဲဗ်ာတို႔။ နံ႔သာဆီနဲ႔ ... ပဲ။ 
ေပါင္ခ်ိန္ သုံးရာေက်ာ္ေလာက္ရွိတဲ့ ဖက္တီးဘုတ္ 
မႀကီးဗ်။ ကၽြန္ေတာ္မွန္း သိမွာစိုးလို႔ ပုန္းလိုက္ 
ရတာဗ်ာ။ ေတြ႔မ်ား ေတြ႔လိုက္လို႔ကေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ့္ ဘ၀ ေရတိမ္ နစ္ရခ်ည္ရဲ႕။ ဒါေပမဲ့ 
ေျဖသာပါတယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္ ကံဆိုးတယ္ဆိုတာ 
ဘာဟုတ္ေသးလို႔တုန္း။ ကၽြန္ေတာ့္ဦးေလး 
ဦးေက်ာ္မင္းအျဖစ္ကမွ မေကာင္းတဲ့ကံကို 
ဘယ္လိုမွ အဖတ္ဆယ္မရေတာ့တာဗ်။ ႀကံဳတုန္း 
သူ႔အေၾကာင္း ေျပာျပပါရေစ။ သူ တစ္ခါတုန္းက 
ဗိုက္ေအာင့္လို႔ ေဆးရံု တက္လိုက္ရပါတယ္။ ေမ့ေဆး 
ျပယ္လို ့ ႏိုးထလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဘးဘီ ဝဲယာကို 
ဝိုက္ၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ သူက လူနာေဆာင္ 
အခန္္းထဲက ကုတင္ေပၚမွာ ရွိေနျပီး သူ႔နံေဘးမွာ 
သူနာျပဳဆရာမ တစ္ေယာက္ ရပ္ေစာင့္ေနတာ 
ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ ခြဲစိတ္ခန္းထဲမွာ အစစအရာရာ 
ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ရွိခဲ့ရဲ့လားလို ့ သူက ေမးပါတယ္။ 
သူနာျပဳဆရာမေလးက ျပံဳးျပီး… 

“အဆင္ေျပပါတယ္ရွင္... အားလံုး 
ေခ်ာေခ်ာေမာေမာပါပဲ” “ကြ်န္ေတာ္က ခြြဲစိပ္ခံရမွာကို 
ေၾကာက္ခဲ့တာဗ်” “ဘာျဖစ္လို ့ေၾကာက္ရမွာလဲ၊ 
စိုးရိမ္စရာ ဘာဆိုဘာမွ မရွိဘူး၊ ဒါက အေသးအမႊား 
ကိစၥပါ” “ကြ်န္ေတာ္က အျမဲတမ္း လြဲလြဲေလးေတြနဲ႔ 
ၾကံဳခဲ့ရသူဆိုေတာ့ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ 
ေၾကာက္တယ္ဗ်”…လို ့အစခ်ီျပီး သူ႔ကို ေမြးစ 

ကတည္းက လြဲမွားခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို 
စီကာပတ္ကံုး ေျပာျပပါေတာ့တယ္။

သူ႔ကိုေမြးတဲ့ ေဆးရံုမွာ ကေလးခ်င္း မွားမိလို႔ 
သူ႔အသက္ဆယ္ႏွစ္သားေလာက္အထိ ပလပ္စတစ္ 
ေကာက္တဲ့ လင္မယားကို သူ႔မိဘလိုု႔ပဲ မွတ္ယူ 
ခဲ့ရတယ္တဲ့။ သူ႔မိဘဆိုသူေတြကလည္း သူတိုု႔ရဲ့ 
ကေလးဟာ ဘာလို႔ အသားေတြ ဒီေလာက္ 
နက္ေမွာင္ျပီး မ်က္လံုး ဒီေလာက္ ျပဴးရသလဲဆိုတာကို 
အဲဒီတုန္းက ဘယ္လိုမွ စဥ္းစားလို႔ မတတ္ခဲ့ၾကဘူးတဲ့။ 
ေနာက္မွ ကေလးခ်င္း မွားမွန္းသိျပီး သူ႔ကို သူ႔ရဲ့ 
မိရင္းဖရင္းေတြဆီ ျပန္သြားပို႔ေပးၾကသတဲ့။ အတိအက် 
ေျပာရရင္ေတာ့ သူ႔မိခင္ဆီ ျပန္ပို႔ေပးတာပါ။ သူ႔အေဖက 
သူ႔အေမကို ႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာကတည္းက ပစ္သြား 
ခဲ့ပါျပီ။ ေတာသူျဖစ္တဲ့ သူ႔မိန္းမက ေမွာင္ေမွာင္ရုပ္နဲ႔ 
ကေလးေလး ေမြးလာလို႔ပါတဲ့ေလ။

“ကြ်န္ေတာ္နာမည္ကလည္း မွားျပီး ရထားတာဗ်”
“ရွင့္နာမည္က ေက်ာ္မင္း မဟုတ္ဘူးလား”
“အမွန္က ကြ်န္ေတာ့္ကို ရန္ေအာင္လို ့မွည့္တာ။ 

အဲဒါ လ၀က ရံုးေရာက္မွ ဘယ္လိုကေန ဘယ္လို 
ေက်ာ္မင္း ျဖစ္သြားလည္း ကြ်န္ေတာ္လည္း မေျပာတတ္ 
ေတာ့ဘူး။” လြဲမွားမႈေတြက အဲဒီမွာတင္ အဆံုး 
မသတ္ေသးပါဘူး။ သူေက်ာင္းတက္ေတာ့လည္း သူ 
မက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈေတြအတြက္ ခဏခဏ မွားျပီး 
အျပစ္ေပးတာကို ခံခဲ့ရတယ္။ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ 
စာေမးပြဲကို သူက ဂုဏ္ထူးနဲ႔ ေအာင္ေပမယ့္ စာေရးက 
စာရင္း မွားထုတ္မိလို ့ သူ တကၠသိုလ္တက္ခြင့္ 
မရလိုက္ပါဘူး။

“ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ကစျပီး ထူးဆန္းတဲ့ 
တယ္လီဖုန္းအခြန္ေတြကို ေဆာင္ေနရတယ္ဗ်။ 
ေရွ႕ လတုန္းကဆို တယ္လီဖုန္းခ ေငြသုံးေသာင္း 
ေဆာင္ခဲ့ရတယ္” “ရွင္က ႏိုင္ငံျခားဖုန္းေတြ 
ခဏခဏ ေခၚပံုရတယ္” “ဘယ္ကလာဗ်ာ၊ 
ကြ်န္ေတာ့္အိမ္မွာ တယ္လီဖုန္းေတာင္ မရွိဘူး။” 
မိန္းမရေတာ့လည္း မွားျပီးရျပန္ေရာ။ သူ႔မိန္္းမက 

သူ႔ကို တျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ မွားျပီး လက္ထပ္ခဲ့တာ။ 
အိမ္ေထာင္ေရးကလည္း အဆင္မေျပပါဘူး။ 

“ဘာလို အဆင္မေျပျဖစ္ရတာလဲ…” “သူက 
တျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ မွားျပီး လက္ထပ္ခဲ့တာေလ။ 
ကြ်န္ေတာ့္ကို တကယ္ခ်စ္တာမွ မဟုတ္ဘဲ။ 
အဲဒီေတာ့ သူခ်စ္တဲ့ သူ႔ခ်စ္သူဆီပဲ အျမဲတမ္း 
သြားေနေတာ့တာေပါ့။”

လူမွားျပီး ခဏခဏ အဖမ္းခံရဖူးတယ္။ သူ 
မယူဖူးတဲ့ အေၾကြးေတြအတြက္ အတိုးေတာင္းတဲ့ 
စာေတြ ခဏခဏ ရဖူးတယ္။ အခုေရာဂါျဖစ္ေတာ့ 
ဆရာဝန္က သူ႔ကို အခုလိုေျပာေတာ့ ေပ်ာ္ေတာင္ေပ်ာ္
သြားခဲ့တယ္ဆိုပဲ။  

“ခင္ဗ်ား လူ႔ေလာကမွာ သိပ္ၾကာၾကာေနခြင့္ 
မရေတာ့ဘူးဗ်ာ” ဒါလည္း ဆရာဝန္က သူူ႔ကို 
လူနာမွားျပီး ေျပာမိတာတဲ့။ တကယ္က 
ဘာမွ ျဖစ္ေလာက္တဲ့ ေရာဂါ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အူအတက္ေပါက္ရံုကေလးပါ။

“အခု ခင္ဗ်ားက ကြ်န္ေတာ့ကို ခြဲစိတ္ခန္းထဲမွာ 
ဘာအမွားအယြင္းမွ မရွိဘူးဆိုေတာ့ ယံုရ 
ခက္ခက္ ေပါ့ဗ်ာ” ဒီမွာတင္ ျပံဳးျပီးနားေထာင္ေနတဲ့ 
သူနာျပဳဆရာမေလးရဲ့ မ်က္ႏွာဟာ တမုဟုတ္ခ်င္း 
ျငိွဳးက်သြားပါတယ္။ 

“အူ… အူအတက္ေပါက္တာ… ဟုတ္လား…”
“ဟုတ္တယ္ေလ… ကြ်န္ေတာ္ အူအတက္ေပါက္လို႔ 

ျဖတ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ ေဆးရံုတက္ရတာေလ... 
ဘာျဖစ္လို႔လဲ…”  သူနာျပဳဆရာမေလး 
ျပန္ေျပာလိုက္တဲ့စကားက…

“ဒါဆို ရွင္က… ေယာက္်ားကေန မိန္းမျဖစ္ေအာင္ 
ခြဲစိတ္တဲ့ လူနာ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္” ကဲဗ်ိဳ႕ 
မိမိကိုယ္ကို ကံဆိုးလွၿပီဆိုၿပီး ၿငီးတြားေနသူေတြ 
ကၽြန္ေတာ့္ဦးေလးနဲ႔ယွဥ္ရင္ ပ်င္းသနားတယ္ဗ်ာ။ 
သူ႔ခမ်ာ အခုေတာ့ ဖုန္းကညာတစ္ပါး 
လုံးရာကျပားၿပီး နယ္အႏွံ႔ ေရွာက္သီးေဆးျပား 
လိုက္ေရာင္းစားေနရရွာတယ္ေလ။

ကံမခိုင္ သံတိုင္နဲ႔ အိမ္ေဆာက္သူမ်ား
အိုင္တီသာဂိ
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