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Model: နန္းသူဇာ,       Photography:   Thein Zaw Win (Photo Magic), 09-512-5662

Mercedes Benz CLS 350

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ရပ္နားခအျဖစ္ ၁ နာရီ  
က်ပ္ ၂၀၀ ေကာက္ခံလွ်က္ရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ AFC U-22 ျပိဳင္ပြဲအား 
အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပႏုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္း

Linux Server နဲ႔ Windows Server 
ဘယ္ဟာ သံုးမလ?ဲ

ခရီးေဝးမွ ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား 
ဝန္ခံကတိ လက္မွတ္ထုိးကာ တက္ေရာက္ရမည္

နည္းပညာသစ္ Sensorကို  
အသံုးျပဳထားသည့္ Sony Professional Camcorder
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Web Pioneer and Opera Browser၏ 
CTO Mr. Hakon Wium Lie Photoshop အတုိင္း သံုးႏုိင္မည့္ 

Macအတြက္ Pixelmator

ေပ်ာ္စရာ ရႊင္စရာ ေဗဒင္ပညာ

NHK ႐ုပ္သံလိုင္း ျပည္တြင္း၌ လႊင့္မည္

Jackie Chan & Myanmar
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နိုင္ငံတကာ 
ရုပ္ေသးပြဲေတာ္တြင္   
ျမန္မာ့ရုပ္ေသး ျပသ
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု- thenatureactive.com

ယူေအအီးနိုင္ငံ ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနေသာ 
နိုင္ငံတကာရုပ္ေသးပြဲေတာ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေထြးဦး 
ျမန္မာရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ရုပ္ေသးအဖြဲ႔က သြားေရာက္ 
တင္ဆက္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕ရွိ 
နာမည္ေက်ာ္ Shopping Mall တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
Mirdif City Centreမွာ ဇူလိုင္ ၆ ရက္မွ ၁၄ 
ရက္အထိ ရုပ္ေသးပြဲေတာ္ က်င္းပ ၿပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး 
ျမန္မာရုပ္ေသးအဖြဲ႔က တစ္ႀကိမ္ကို နာရီဝက္ႀကာ 
တစ္ရက္ကို နွစ္ႀကိမ္ တင္ဆက္ျပသေနေၾကာင္း 
သိရပါသည္။ ဒီပြဲမွာနိုင္ငံတကာက ရုပ္ေသးသဘင္အဖြဲ႔ 
ေတြလည္း လာေရာက္ ကျပမွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔အဖြဲ႔က 
ရိုးရာသမား စဥ္အကေတြ၊ ၾကည္နူးေပ်ာ္ရြင္စရာ 
အကေတြ ေပါင္းစပ္ တင္ဆက္မည္ဟု ေထြးဦး၊ 
ျမန္မာ ရုပ္ေသးသဘင္၏ ဦးေဆာင္သူမွ 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ နွစ္စဥ္က်င္းပေနေသာ ပြဲေတာ္တြင္ 
ေစ်းဝယ္ထြက္သည့္ နိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ 
၄ သန္းခန္႔အား ဆြဲေဆာင္နိုင္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယခုဖိတ္ၾကားေသာ ယူေအအီး 
နိုင္ငံက ေထြးဦး ျမန္မာရုပ္ေသးသဘင္၏ သြားလာ 
တည္းခိုစရိတ္မ်ားအျပင္ အနုပညာ ဂုဏ္ျပဳေၾကးပါ 
ထိုက္ထိုက္တန္ ေပးေၾကာင္း ေထြးဦး ျမန္မာရိုးရာ 
ယဥ္ေက်းမႈ ရုပ္ေသးအဖြဲ႔မွ သိရွိရကာ ထိုအဖြဲ႔တြင္ 
အဖြဲ႔၀င္ ၅ ဦး လိုက္ပါသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

တ႐ုတ္-တုိင္ေပ-ရန္ကုန္                 
တုိက္႐ိုက္ ပ်ံသန္းမည့္ 
စင္းလံုးငွားေလယာဥ္ 
ခရီးစဥ္အား OCT 9မွ 
စတင္ ေျပးဆြဲမည္
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

တ႐ုတ္တုိင္ေပ-ရန္ကုန္-တ႐ုတ္တုိင္ေပ တုိက္႐ိုက္ 
ပ်ံသန္းေျပးဆြဲမည့္ စင္းလံုးငွား ခရီးစဥ္အား 
ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ပ်ံသန္း 
ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အဆုိပါ 
ခရီးစဥ္အား တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာေန႔ဟူ၍ 
တစ္ပါတ္တြင္ သံုးႀကိမ္ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုကဲ့သို႔ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲေပးရာတြင္ MD 90 
ေလယာဥ္ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲေပးမွာျဖစ္ၿပီး 
စင္းလံုးငွား ခရီးစဥ္အျဖစ္သာ စတင္ေျပးဆြဲေပးမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေျပးဆြဲမႈကို တ႐ုတ္တိုင္ေပ အေျခစိုက္ 
EVA  Airlineမွ ေျပးဆြဲေပးမည္ျဖစ္ကာ အဆုိပါ 
တ႐ုတ္ တုိင္ေပ-ရန္ကုန္-တ႐ုတ္ တုိင္ေပ စင္းလံုးငွား 
ခရီးစဥ္ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တုိဘာလ အထိ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲခဲ့ဖူးေၾကာင္း 
သိရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ 
ပ်ံသန္းေျပးဆြဲမႈအား ရပ္နားခဲ့ၿပီး လာမည့္ 
ေအာက္တုိဘာလမွ စတင္ကာ ျပန္လည္ 
ေျပးဆြဲမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကို 
တုိက္႐ိုက္ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲရန္ ႏိုင္ငံတကာ 
ေလေၾကာင္းလုိင္း အခ်ဳိ႕က ပ်ံသန္းေျပးဆြဲရန္ 
ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ ေလေၾကာင္း 
လုိင္းမ်ားအေနျဖင့္ ဂ်ပန္၊ ကာတာ၊ ဂ်ာမနီ၊ 
ေဟာင္ေကာင္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စေသာ ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ 
ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တုိက္႐ိုက္ 
ပ်ံသန္းေျပးဆြဲရန္အတြက္ အေၾကာင္းၾကားထားမႈမ်ား 
ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထုိင္းဘဏ္တခုႏွင့္                  
ျမန္မာဘဏ္တခုတို႔ 
ပထမဆုံးအႀကိမ္             
တရားဝင္ေငြလဲလုပ္ငန္း 
ကို စတင္   

ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ထိုင္းဘဏ္တခုႏွင့္ ျမန္မာဘဏ္တခုတို႔ 
ပထမဆုံးအႀကိမ္ တရားဝင္ ေငြလဲလုပ္ငန္းကို 
စတင္လိုက္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ 
Kasikorn (K bank)နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ အာရွစိ
မ္းလန္းမႈဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္(AGD)တို႔ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာေၾကာင့္ တရားဝင္ 
လမ္းေၾကာင္းမွ ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန႔က စၿပီး ေငြလြဲ ေငြယူ 
လုပ္နိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ Kasikorn (K bank)
က ေငြလြဲခ်င္ေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအား 
သူတို႔ဘဏ္မွာ စာရင္းဖြင့္ရန္ ဖိတ္ေခၚလိုက္ကာ 
အထူး အစီအစဥ္အေနျဖင့္ အစ ပထမ ၃ လမွာ 
ဝန္ေဆာင္ခ ဘတ္ ၁၀၀အထိ ေလွ်ာ့ေပးမွာ 
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ ေငြသြင္း ေငြထုတ္နည္း 
အေသးစိတ္အား ဘဏ္စာရင္း လာဖြင့္ေသာအခါ 
တာဝန္က် ဝန္ထမ္းမွ ရွင္းျပေပးမည္ျဖစ္ကာ 
ျမန္မာနိုင္ငံမွ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD)
တြင္ စာရင္းဖြင့္မည္ဆိုလ်င္ နာရီပိုင္းအတြင္း 
ေငြလက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအမ်ားစု အလုပ္ 
လုပ္လ်က္ရွိရာ ဘန္ေကာက္၊ ဆမြတ္ဆာေခါင္း၊ 
ဆမြတ္ပရကန္၊ ပထုန္ဌာနီ၊ ခြ်န္းပူရီး၊ 
လေယာင္း၊ ဆုရတ္ဌာနီ၊ ဆုန္ခရာနွင့္ ဖူးခက္ 
စေသာၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္မွ ATM စက္ 
အလုံးေပါင္း ၁၈၀၀တြင္ ျမန္မာဘာသာကိုလည္း 
ထည့္သြင္းေပးထားေသာေၾကာင့္ ATM ကဒ္မွလည္း 
ေငြလြဲနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ 
ဝန္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာမ်ားသည္  

တႀကိမ္ကို ေငြလြဲခ ဘတ္ေငြ ၁၅၀နွင့္ ၁ ရက္ကို 
ဘတ္ေငြ ၉ ေသာင္းအထိ လြဲနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

ကမာၻတစ္၀န္းမွ 
သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
အင္တာနက္ သံုးသူမ်ား 
ဇူလိုင္ 9 ရက္ေန႔တြင္              
အင္တာနက္လိုင္းမ်ား 
ပ်က္ေတာက္ႏိုုင္  
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ကမာၻတစ္၀န္းမွ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ား ဇူလိုင္ 9 ရက္ေန႔တြင္ 
အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ပ်က္ေတာက္နိင္ေၾကာင္း 
Australian Communications and Media 
Authority'sမွ သတိေပးထားပါသည္။ အဆိုပါ 
ျဖစ္ရပ္သည္ malicious softwareမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ကာ 
"Domain Name System Changer" သို႔မဟုတ္ 
"DNSChanger"အျဖစ္ လ်ိဳ႕ ဝွက္စြာ ၀င္ေရာက္ေနၿပီး 
Estonian hackers မ်ားမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ 
လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္နို၀င္ဘာလတြင္ စတင္သိရွိခဲ့သည္။ 
US, Estonianနွင့္ FBIတို႔ ပူးေပါင္းကာ malicious 
software, virusမ်ားကို ယာယီ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ 

Hackerမ်ား၏ အဆိုပါ Malware မ်ားသည္ DNS 
မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ကာ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

ACMAမွ internet userမ်ားကို wireless routers 
မ်ားအား စစ္ေဆးရန္ သတိေပးထားၿပီး routers' 
settings မ်ားကို ခ်ိန္းရန္ သတိေပးထားပါသည္။ 

NHK ရုပ္သံလိုင္း                               
ျပည္တြင္း၌ လႊင့္မည္ 
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ အထင္ကရ ရုပ္သံလုိင္းမ်ားျဖစ္သည့္ 
NHK Worldႏွင့္ NHK Premium လုိင္းမ်ားအား 
ေရႊသံလြင္မီဒီယာကုမၸဏီမွ ထုတ္လႊင့္ျပသေနသည့္ 
Sky Net ရုပ္သံလုိင္းမ်ားတြင္ ယခု 
ဇူလုိင္လလယ္မွစကာ ထုတ္လႊင့္ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး 
မစၥတာ တာကာရွိစိုင္တုိက ဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ 
ဆက္ဆံေရးတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတင္မက 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အားကစား က႑မ်ားကိုပါ ပိုမုိျမႇင့္ 
တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဂ်ပန္-
ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အားကစား ဖလွယ္ေရး 
အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒသစ္တစ္ရပ္အား 
ေရးဆြဲမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂ်ပန္အစုိးရ NHK 
သတင္းဌာနမွ သတင္း အစီရင္ခံသူ မစၥ အုိင္ကိုဒုိဒင္ 
ဦးေဆာင္ေသာ က႑အသီးသီးမွ ကၽြမ္းက်င္သူ 
ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အားကစား 
ဖလွယ္ေရးအဖြဲ႕အား ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ 

မစၥ အုိင္ကိုဒုိဒင္က ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အျပင္ဘက္မွ သတင္းမ်ားကိုပါ 
သိရွိႏုိင္ေတာ့မည္ဟု ဆုိသည္။ Sky Net 
ရုပ္သံလုိင္းမွ မၾကာမီ အခ်ိန္တြင္ Myanmar 
National MNႏွင့္ Channel-9 ရုပ္သံလုိင္းမ်ားကို 
ထုတ္လႊင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း                  
ယာဥ္ရပ္နားခအျဖစ္ 
တစ္နာရီ ႏွစ္ရာက်ပ္  
ေကာက္ခံလွ်က္ရွိ
ေမသဇင္သိန္း

ဓါတ္ပံု- tofuphotography.blogspot.com

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ (၁) ရက္ေန႔မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
စည္ပင္သာယာ နယ္နမိတ္အတြင္းရွိ မည္သည့္ 
လမ္းမမ်ားတြင္မဆို ကား ရပ္နားထားပါက 
ယာဥ္ရပ္နားခအျဖစ္ တစ္နာရီ (၂၀၀) က်ပ္ 
ေကာက္ခံလွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 
ယခင္အခ်ိန္ကာလအတြင္း ယာဥ္ရပ္နားခအျဖစ္ 
စည္ပင္သာယာမွ တစ္ေန႔ကို ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ 
ႏွစ္ရာက်ပ္ေလာက္သာ ေကာက္ခံခဲ့ေပမယ့္ 
ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အသံုးျပဳသည့္ ကားအေရအတြက္ 
မ်ားျပားလာသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲ 
ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
ထိုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံသည့္အတြက္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ကားရပ္နားမႈေၾကာင့္္ 
ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား နည္းပါးသြားေစႏိုင္ၿပီး 
ယာဥ္ႏွစ္ထပ္ ရပ္နားျခင္းမ်ားႏွင့္ စနစ္တက် 
ကားရပ္နားမႈ မရွိသည့္ အေနအထားမ်ားလည္း 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ေန႔စဥ္ 
အသံုးျပဳသည့္ ကားအေရအတြက္လည္း ေလ်ာ့ပါး 
သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ “အခုလို တစ္နာရီကို ႏွစ္ရာ 
ေကာက္ခံတယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္တို႔လို 
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ 
လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ေအးေဆး မထိုင္ရေတာ့ဘူးေပါ့။ 
ကိုယ့္ကားရပ္ထားတာ ဘယ္နာရီ ရွိေနၿပီလဲဆိုတာ 
ၾကည့္ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး အင္တာနက္ သံုးသလို 
တစ္နာရီျပည့္တိုင္း ႏွစ္ရာက်ပ္ေပးေနရတယ္”ဟု 
ကိုယ္ပိုင္ကား စီနင္းသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

အခုလို ေကာက္ခံျခင္းကလည္း အထူးသျဖင့္ 
မဂၤလာေစ်းကဲ့သို႔ေသာ ကုန္တင္ကုန္ခ်မ်ားသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ ကားပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ကင္းရွင္း 
ေစႏိုင္သည့္အတြက္ေႀကာင့္ သတင္းေကာင္းအျဖစ္ 
သံုုးသပ္သူ အမ်ားအျပား ရွိေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။
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အိုဇုန္းလႊာ (Ozone Layer)
ရဲရဲ

ဓါတ္ပံု - theozonehole.com

Ozone Layer အိုဇုန္းလႊာကို ပညာရပ္အေခၚအေ၀ၚအရ Ozonosphereဟု 
ေခၚသည္။ အိုဇုန္းလႊာသည္ ကမာၻေျမမ်က္ႏွာမွ အထက္ ၉ - ၁၉ မိုင္အျမင့္တြင္ 
တည္႐ွိၿပီး ကမာၻေျမမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၁၂ - ၃၀ မိုင္ (၁၉ - ၄၈ ကီလိုမီတာ) 
အျမင့္တြင္ တည္႐ွိေသာ Stratosphere အလႊာ၏ ေအာက္ပိုင္းတြင္ တည္႐ွိသည္။ 
ရာသီဥတုႏွင့္ ပထ၀ီ၀င္အလိုက္ အိုဇုန္းလႊာ၏ အထူအပါး ျဖစ္ေပၚေလ့႐ွိသည္။ 
ေနမွ ထုတ္လႊင့္လိုက္ေသာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ား၏ ၉၃ - ၉၉ % အထိကို 
အိုဇုန္းလႊာမွ စုပ္ယူေပးထားသည္။ အိုဇုန္းလႊာသည္ ေနေရာင္ျခည္မွ UV rays ေခၚ 
ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို လူ၊ တိရစၧာန္၊ အပင္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ထိေတြမႈဒဏ္မွ 
တားဆီးကာကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ က်ေရာက္မည့္ အႏၱရယ္မ်ားမွလည္း ကာကြယ္ေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ အေရျပားကင္ဆာႏွင့္ မ်က္စိအတြင္း 
တိမ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈကို တိုးျမင့္ေစသည္။

ျပင္သစ္လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ႐ူပေဗဒပညာ႐ွင္ Charles Febryနဲ႔ Henri 
Buissonတို႔က အိုဇုန္းလႊာကို ပထမဦးဆုံး ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိၾကၿပီး အိုဇုန္းလႊာ၏ 
ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာခဲ့သူမွာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး မိုးေလ၀သပညာ႐ွင္ 
Dobson ျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားသည္ အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးလာျခင္းအေၾကာင္းမွာ 
Chlorofluorocarbons ကဲ့သို႔ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံး ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားသည္ 
Stratosphere အလႊာအတြင္း စုေ၀းလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို ၁၉၇၄ခုႏွစ္တြင္ 
႐ွာေဖြေလ့လာေတြ႔႐ွိခဲ့ၾကသည္။ အိုဇုန္းလႊာတြင္ ရာသီဥတုအလိုက္ 
ေဟာင္းေလာင္းေပါက္ (Hole) ျဖစ္ေပၚမႈကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံ 
႐ွာေဖြေလ့လာေတြ႔႐ွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးမႈမွာ Antarctica 
အႏာၱတိကတိုက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကိုလည္း သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားက 
အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ အႏာၱတိကတိုက္တြင္ အလြန္အမင္း ေအးျမမႈေၾကာင့္ 
ယင္းေဒသ၏ အလြန္ျမင့္မားေသာေနရာတြင္႐ွိသည့္ တိမ္တိုက္မ်ားအတြင္းတြင္ 
ေရႏွင့္ ႏိုက္ထရစ္အက္စစ္ (Nitric Acid)တို႔ ပါ၀င္ေသာ ေရခဲအပိုင္းအစအငယ္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာကာ ဓာတ္တုံ႔ျပန္မႈကို အေထာက္အကူေပးသည္။ ထိုေဒသတြင္ 
၀ဲကေတာ့ ထိုးသည့္ပုံစံျဖင့္ ေလတိုက္ခိုက္သျဖင့္ Chlorofluorocarbons - CFCs 
(ေခၚ) ကလို႐ိုဖလူယို႐ိုကာဗြန္စုေ၀းမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ႏွစ္စဥ္ 
ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ အႏာၱတိကတိုက္၌ အိုဇုန္းလႊာ ေပါက္ေလ႔႐ွိၿပီး 
ကလိုရင္း (Chlorine)၊ ဘ႐ိုမင္း (Bromine)၊ ေရခဲပုံေဆာင္ခဲ (Ice Crystals)
သည္ အိုဇုန္းဓါတ္ႏွင့္အတူ ဓာတ္ျပဳရာမွ အိုဇုန္းလႊာအတြင္းမွ အိုဇုန္းဓါတ္ကို 
အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ဖ်က္ဆီးပစ္သည္။ ဤဆင့္ပြားဓာတ္ျပဳျဖစ္စဥ္သည္ 
ႏို၀င္ဘာလအထိ ျဖစ္ေပၚေလ့႐ွိသည္။ အာတိတ္ေဒသတြင္ ေႏြဦးေပါက္ရာသီ 
(Spring) က်ေရာက္ေလတိုင္း အိုဇုန္းလႊာတြင္ ေဟာင္းေလာင္းေပါက္ 
ျဖစ္ေလ့႐ွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ပိုမိုပူေႏြးေသာ ေဆာင္းဥတုျဖစ္သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ 
အိုဇုန္းလႊာျပဳန္းတီးမႈ ေပၚေပါက္ျခင္း မ႐ွိေပ။ အိုဇုန္လႊာေပါက္မႈ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည့္ 
ခုႏွစ္မ်ားမွာ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၃ ႏွင့္ ၂၀၀၆ တို႔တြင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အ႐ြယ္အစားမွာ စတုရန္းမိုင္ 
၁၀.၅ သန္းေက်ာ္ (စတုရန္းကီလိုမီတာ ၂၇ သန္း) အထိ ႐ွိသည္။ ထိုအက်ယ္သည္ 
ေျမာက္အေမရိကတိုက္ အ႐ြယ္ထက္ပင္ က်ယ္၀န္းသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ          
အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေရးေန႔
ရဲရဲ

ယေန႔ကမၻာလူသားမ်ားအတြက္ အေရးပါလွတဲ့ အိုဇုန္းလႊာ ျပဳန္းတီးေစေသာ 
အရာ၀ထၳဳမ်ားဆိုင္ရာ မြန္ထရီယယ္စာခ်ဳပ္ (Montreal Protocol on Substances 
that Deplete the Ozone Layer) တစ္ရပ္ကို ကေနဒါႏိုင္ငံ မြန္ထရီယယ္ၿမိဳ႕တြင္ 
အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း 
အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၁၉၈၇ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
အိုဇုန္လႊာထိန္း သိမ္းေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုမြန္ထရီယယ္စာခ်ဳပ္
သေဘာတူညီခ်က္အရ အိုဇုန္းလႊာ ျပဳန္းတီးေစႏိုင္ေသာ အာနိသင္မ်ားပါ႐ွိသည့္ 
ပစၥည္း ၁၀၀ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သုံးစြဲမႈတို႔ကို တစ္ဆင့္စီ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ 
သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္

ဘာလဲ?
ဘာလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး စုေပါင္းျပီးေတာ့ 

ပလပ္စတစ္အိတ္ အသံုးျပဳမႈကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေလွ်ာ့ခ်ႀကဖို႔ 
ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေႀကာင့္လဲ?
ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ရာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနျပီျဖစ္လို႔ပါ။ ပလပ္စတစ္အိပ္ 

ေတြ (ေဖာ့ဘူးေတြအပါအ၀င္)က စြန္႔ပစ္လိုက္လို႔ရွိရင္ ေျမႀကီးထဲမွာ 
ေဆြးေျမ႕မသြားဘဲ အႏွစ္သံုးဆယ္မွ အႏွစ္တစ္ေထာင္ထိ 
ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ စစ္တမ္းမ်ားအရ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔မွာ လူတစ္ဦးဟာ 
တစ္ေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ပလပ္စတစ္အိတ္ ၂ လံုးခဲြေလာက္ သံုးစြဲပါတယ္။ 
ရန္ကုန္မွာ လူဦးေရေျခာက္သန္းနီးပါးရွိေတာ့ ရန္ကုန္မွာစြန္႔ပစ္ႀကတဲ့ 
ပလပ္စတစ္အိတ္အေရအတြက္ဟာ တစ္ေန႔ကို ဆယ္ႏွစ္သန္း 
အထက္မွာ ရွိပါတယ္။ ေျမႀကီးထဲမွာ အႏွစ္တစ္ေထာင္အထိ 
မေဆြးေျမ့ဘဲ ႀကာရွည္ခံတဲ့ ပလပ္စတစ္အိတ္ တစ္ေန႔ကို 
ဆယ့္ႏွစ္သန္း ပစ္ေနရတယ္ဆိုေတာ့ စဥ္းစားသာ ႀကည့္ေပေတာ့။ 
တစ္ရက္ထဲ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ပစ္ေနႀကရတာ။ 
ႀကာလာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပလပ္စတစ္ အမိႈက္ေတာမွာ ေမ်ာေတာ့မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ထဲ ပစ္လိုက္ရင္လည္း ငါးေတြ၊ လိပ္ေတြ 
စားမိလို႔ ေသႀက၊ မီးရိႈ႕ ျပန္ရင္လည္း အေငြ႔ရွဴမိတဲ့သူ ကင္ဆာျဖစ္၊ 
ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ေတြ ထုတ္လို႔ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈရဲ့ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း လက္သည္ျဖစ္၊ ေျမျမွဳပ္ျပန္ရင္လည္း အပင္စိုက္လို႔ 
မရဘဲ ေျမႀကီးေတြပ်က္၊ လမ္းေပၚမွာဘဲ ပစ္ခ်ထားရင္လည္း 
ေလတိုက္လို႔ လြင့္ျပီး က်က္သေရ မရွိ၊ ဒီေလာက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတဲ့ 
ပစၥည္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မရွိမျဖစ္သံုုးေနရေသာ္လည္း 
တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေလ်ာ့သံုးႀကရေအာင္။ ေနာက္အေရးႀကီးတဲ့ 
က်န္းမာေရး ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုက ပလပ္စတစ္အိတ္ထဲ အပူေတြထည့္ရင္ 
အပူနဲ႔ ဓာတ္ျပဳျပီး ထြက္လာတဲ့ ဓာတုပစၥည္းက ကင္ဆာေရာဂါ 
ျဖစ္ျခင္းကို အားေပးပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ မိတ္ေဆြတို႔ ပလပ္စတစ္အိတ္ 
ေလ်ာ့သံုးဘို႔ စိတ္မကူးရင္ေတာင္ ပလပ္စတစ္အိတ္ထဲ အပူထည့္ 
မစားႀကပါနဲ႔။ ႏိုင္ငံႀကီးသားပီသသူတိုင္း ပလပ္စတစ္အိတ္သံုးစြဲရာမွာ 
သတိထား ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။

ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ?
တတ္ႏိုင္သေလာက္ေလ်ာ့သံုးေပါ့။ အ၀တ္အိတ္ေတြ သံုးေပါ့။ 

ဖက္ေတြ၊ စတီးဂ်ိဳင့္ေတြ၊ ခြက္ေတြ သံုးေပါ့။ တတ္ႏိုင္ရင္ စကၠဴအိတ္ 
ေတြသံုးေပါ့။ တစ္ခါသံုးျပီးရင္ လြတ္ပစ္လိုက္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ 
တစ္ခါျပီးတစ္ခါ ျပန္သံုးေပါ့။ အမ်ားႀကီး မေလ်ာ့သြားရင္ေတာင္ 
တစ္ကိုယ္ေရသံုးတဲ့ အတို္င္းအတာေလာက္ ေလ်ာ့ႏိုင္ရင္လည္း 
ေကာင္းတာဘဲ။ အသိစိတ္ရွိတဲ့သူေတြ မ်ားလာေအာင္ မိမိနဲ႔ဆံုတဲ့၊ 
စိတ္၀င္စားတဲ့သူေတြကို တစ္ဆင့္ေျပာျပျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ 
ပတ္၀န္းက်င္ကို ၀ိုင္း၀န္းထိမ္းသိန္းႀကရေအာင္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိဘဘိုးဘြားလက္ထက္ကတည္းက 
လက္ခံရရွိတဲ့ အေမြက ကမၻာေျမႀကီးကိုု 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ သားေျမးေတြလက္ထဲ 
မယိုယြင္းဘဲ လက္လႊဲေပးႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလို 
အေမြေပးႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ေရရွည္မပ်က္ယြင္းႏိုင္တဲ့ 
ပလတ္စတစ္အမိႈက္ေတြ စြန႔္ပစ္ရာမွာ 
ဆင္ျခင္ရပါမယ္။

ဆင္ျခင္ႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္း ၅ သြယ္ (5R) 
ရွိပါတယ္။

1/ Reduce ေလ်ာ့သံုးျခင္း
မလိုအပ္ဘဲ ပလပ္စတစ္ မသံုးပါနဲ႔။ အိတ္တစ္လံုးထဲ 

သံုးလို႔ရမယ့္ေနရာမွာ ေလးငါးလံုး မသံုးပါနဲ႔။ ဆိုင္က ယူလာျပီး အိမ္မွာ 
ျပန္မသံုးဘဲ ပစ္လိုက္ရမယ့္ ႀကြပ္ႀကြပ္အိတ္ေတြကို ဆိုင္မွာကတည္းက 
မယူလာခဲ့ပါနဲ႔။ ပလတ္စတစ္အိတ္အသံုး ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ တစ္ခါသံုး 
မဟုတ္ဘဲ ျပန္သံုးလို႔ရတဲ့ အိတ္ေတြ၊ ဘူးေတြကို ေျပာင္းသံုးပါ။ 
တစ္ခါသံုးကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့သံုးျပီးရင္ ပစ္ရတဲ့ 
အမိႈက္က ဆိုးတယ္။

2/ Reuse (ျပန္သံုးျခင္း)
ေစ်းဆိုင္က ရခဲ့တဲ့ အိတ္ေတြကို လႊင့္မပစ္ဘဲ ျပန္သံုးေပးပါ။ 

ညစ္ပတ္ေနရင္ ဆပ္ျပာမႈန္႔နဲ႔ေလွ်ာ္၊ ေနလွန္းျပီး ျပန္သံုးႏို္င္တာကို 
ဂုဏ္ယူပါ။ ကရိကထ မ်ားေပမယ့္ အိတ္တစ္လံုး ျပန္သံုးျပီးတိုင္း 
ေလ်ာ့ခ်လိုက္ႏိုင္တဲ့ အမွိုက္ပမာဏကို တြက္ခ်က္ျပီး ႀကည္ႏူးပါ။

3/ Recycle (ျပန္ထြင္သံုးျခင္း)
စြန္႔ပစ္မယ့္အမိႈက္ေတြကို မစြန္႔ပစ္ခင္မွာ ဘယ္လို 

ျပန္အသံုးခ်လို႔ရလဲဆိုတာ ေသခ်ာစဥ္းစားျပီးမွ စြန႔္ပစ္ပါ။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ကို အမွိုက္ေတြထဲကေန 
ျပန္သံုးလို႔ရတဲ့ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ျမွင့္တင္ပါ။ 
ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ ကေလးေတြကိုလည္း တီထြင္ခိုင္းျပီး 
သူတို႔ကို တီထြင္ထူးခၽြန္တဲ့ ကေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးပါ။ 
တီထြင္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကိုလည္း ျပန္သံုးျပီး ကေလးေတြရဲ႕ 
တီိထြင္ႏိုင္စြမ္းကို အသိအမွတ္ျပဳပါ။

4/ Reject ( ျငင္းပယ္ျခင္း)
ေစ်းေတြ၊ ဆိုင္ေတြက ႀကြပ္ႀကြပ္အိတ္ေတြနဲ႔ ထုပ္ပိုးေပးတဲ့အခါ 

၀ယ္တဲ့ပစၥည္းက နည္းေနရင္ မယူပါနဲ႔။ ႀကြပ္ႀကြပ္အိတ္နဲ႔ထည့္ဖို႔ 
မလိုဘူးဆိုရင္ အိတ္မယူဘဲ လက္နဲ႔ ကို္င္လို႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ 
ထည့္စရာ တစ္ခုခုထဲ ထည့္လို႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့၊ သယ္ယူလာခဲ့ပါ။ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အသိစိတ္ရွိတဲ့သူေတြကေတာ့ 
ေစ်းဆိုင္မသြားခင္ကတည္းက ကိုယ္၀ယ္မယ့္ပစၥည္းကို စဥ္းစားျပီး 
သင့္ေတာ္မယ့္ထည့္စရာကို အိမ္၊ ရံုးကေန ယူသြားေလ့ရွိပါတယ္။ 
ဆိုင္က ႀကြပ္ႀကြပ္အိတ္ေပးလို႔ မယူဘဲ ျငင္းျပီး ဘာလို႔ 
မယူတာလဲဆိုတာကို ရွင္းျပရတာ ေတာ္ေတာ္ အရသာရွိပါတယ္။ 
ၿပီးေတာ့ ကိုယ္တစ္ေခါက္ ျငင္းလိုက္တိုင္း ေလ်ာ့ခ်လိုက္ႏိုင္တဲ့ 
အမိႈက္ပမာဏကို စဥ္းစားျပီး ပီတိျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

5/ Return (ျပန္ပို႔ျခင္း)
ေစ်း၊ ဆိုင္ေတြကေန မယူမျဖစ္ ယူလာရတဲ့ အိတ္ေတြကို 

အိမ္ေရာက္တာနဲ႔ ဒီအတိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေရေဆးျပီးျဖစ္ျဖစ္ ခ်က္ျခင္း(သို႔) 
ေနာက္မွ ျပန္သြားပို႔လို႔ ရပါတယ္။ ခ်က္ျခင္း သြားမပို႔ေတာင္ 
စုထားျပီး ေနာက္မွ ျပန္ပို႔ေပးလို႔ရပါတယ္။ ဆိုင္ကိုလည္း 
ဘာေႀကာင့္ ျပန္ပို႔ရတယ္ဆိုတာကို တစ္ေခါက္ေလာက္ေတာ့ 
ရွင္းျပေပးေပါ့။ ဆိုင္ကလည္း သူတို႔ထည့္စရာ ျပန္ရတာေၾကာင့္ 
၀မ္းသာေက်းဇူးတင္မွာပါ။ တစ္ေခါက္သြားပို႔တိုင္း 
ကိုယ္ေလ်ာ့ခ်လိုက္နိုင္တဲ့ အမိႈက္ပမာဏကို စဥ္းစားျပီး ဂုဏ္ယူပါ။ 
ကရိကထ မ်ားေပမယ့္ ဆိုင္ကလည္း ကိုယ့္ကို ေက်းဇူးတင္၊ 
ကိုယ္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျပီးသားျဖစ္၊ အိမ္မွာလည္း 
အမိႈက္မရႈပ္၊ ေရရွည္ ညစ္ညမ္းေစမယ့္ အမွိုက္ေတြကို ေလ်ာ့ခ်ရာ 
ေရာက္လို႔ ကိုယ္လည္း ကုသိုလ္ရ၊ ဒီလိုအက်ိဳးမ်ားတဲ့ ကိစၥ၊ 
ကရိကထ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား လုပ္ေပ်ာ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္လုပ္ေနတဲ့ 

ကိစၥေသးေသးေလးေတြကို အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္လိုက္ရုံနဲ႔တင္ 
ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ေတြ ေပါင္းလိုက္တဲ့အခါ အႀကီးႀကီး 

ျဖစ္သြားမယ္။ ဒီအျပင္ လူေတြအတြက္ ေလာကအတြက္ 
ေကာင္းတာတစ္ခုကို ေန႔စဥ္ မပင္ပန္းဘဲ 
လုပ္သြားႏိုင္တယ္။ ပစၥဳပၸန္ေရာ အနာဂတ္အတြက္ပါ 
အက်ိဳးမ်ားမယ့္ကိစၥမွာ လူတိုင္း ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ 
ေလ်ာ့ခ် ျငင္းပယ္ျခင္း ၅ နည္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ 

ႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။

ပလပ္စတစ္အိတ္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္း
ရဲရဲ

N
EW

S အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအား တစ္ဦးလွ်င္ 
ေျခာက္ေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်း
ေနလင္းေအာင္

ေငြေၾကးသမ၀ါယမ အသင္းစုခ်ဳပ္မွ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားကို တစ္ဦးလ်ွင္ က်ပ္ေျခာက္ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ 
ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႀကိဳ႕ကုန္း အေရွ႕ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွာ 
တုိက္႐ိုက္ ေငြထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အဲ့ဒီလို ေငြမ်ားထုတ္ေခ်းေပးရာမွာ ရပ္ကြက္ ၁ 
ခုကို အနည္းဆံုး လူဦးေရ ၁၀၀ ေငြထုတ္ေခ်းေပးေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ က်ပ္ေျခာက္ေသာင္းႏႈန္းႏွင့္ 
ထုတ္ေပးထားေသာ ေခ်းေငြမ်ားအား တစ္ေန႔ တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာက်ပ္နဲ႔ ရက္ ၆၀ အထိကို ေငြေခ်းယူသူမ်ားမွ 
ေငြေၾကးသမ၀ါယမ အသင္းစုခ်ဳပ္သို႔ ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြထုတ္ေခ်းေပးရာမွာေတာ့ ၅ 
ေယာက္တစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔ကာ အဖြဲ႕ထဲမွ တစ္ဦးက ေခါင္းေဆာင္အေနႏွင့္ ေငြမ်ားကို စုေဆာင္းကာ ျပန္လည္ေပးသြင္းရမွာ 
ျဖစ္ၿပီး ေငြေခ်းလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴသာ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ယခုကဲ့သို႔ အေသးစားေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈကို ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕မ်ားရွိ 
ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကး သမ၀ါယမ အသင္းစုခ်ဳပ္မွ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
Ref: MRTV4

အာရွဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ကူညီႏုိင္ဖြယ္ရွိ 
ေနလင္းေအာင္

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုစီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ေခ်းေငြအခ်ိန္ကာလ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ၾကာႏိုင္ေသးေႀကာင္း 
အာရွဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ေအဒီဘီ အာရွပစၥဖိတ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ မစၥတာ 
Stephen Groffက ေျပာဆုိလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ Mr. Groffသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို 
ေလးရက္ၾကာခရီးစဥ္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ 
ေအဒီဘီမွ ေခ်းေငြ ျပန္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေပးစရာရိွေသာ အေၾကြးကို အရင္ 
ရွင္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ျပန္ဆပ္ရန္ က်န္ေနေသာအေၾကြးက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀နွင့္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္ကို ေပးစရာရိွတာက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉၃ သန္းဟု သိရသည္။ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွလည္း 
တင္ရိွေနတဲ့ အေၾကြးကိစၥကို အသိအမွတ္ျပဳ ေဆြးေႏြးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ၇%အထိ ရိွေနသည္ဆိုလွ်င္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ 
ေရာက္မွသာ လက္ရိွ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို မီနုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Mr. Groffက ေျပာသည္္။

ႏိုင္ငံတစ္ခု တုိးတက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကဆုိင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံု 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနေသးေႀကာင္းလည္း သတိေပးထားသည္္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈကို ေအဒီဘီ 
အႀကီးအကဲက အားရမိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
Ref: RFA

ယူနန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
ေနလင္းေအာင္

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ စီမံကိန္းတြင္ ယူနန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာမွာ ျပည္တြင္း ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယူနန္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁ မီလီယံထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ သေဘာတူ လက္မွတ္မ်ား 
ေရးထုိးျခင္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာမွာ ျပည္တြင္းရွိ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု 
စီမံကိန္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာ့စီးကရက္ ေစ်းကြက္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ မီလီယံႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ 
သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ မီလီယံကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္လည္း 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ျပည္တြင္း 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစဖုိ႔အတြက္ ျပည္တြင္း တည္ေဆာက္ေရးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း 
ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၅ မီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ 
ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမထည္၊ ေၾကးထည္၊ ပုိ႔ကုန္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၂ မီလီယႏွင့္ လယ္ယာ ထြက္ကုန္၊ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇.၅ 
မီလီယံကိုလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

လက္ရွိ  ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ယူနန္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၇၁ 
ဘီလီယံအထိ ရွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း၌ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၈၂၆ သန္းအထိ 
ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

Company Symbol Market Cap Range (27/06-3/07) 

IT & Electronics 

Apple Inc. AAPL (NASDAQ) 560.5B 570 - 595

Microsoft Corporation MSFT (NASDAQ) 258.4B 29.60 - 30.60

Google Inc. GOOG (NASDAQ) 191.6B 560 - 585

Facebook, Inc. FB (NASDAQ) - 31.00 - 32.50

Sony Corporation SNE (NYSE) 14.32B 13.70 - 14.30

Automobile

Toyota Motor Corporation TM (NYSE) 128.1B 77 - 81

Honda Motor Co., Ltd. HMC (NYSE) 62.40B 32.80 - 34.60

Ford Motor Co. F (NYSE) 36.64B 9.40 - 10

General Motors Company GM (NYSE) 32.37B 19.40 - 21

As of Thursday, July 5, 2012
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ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ ကုိယ္ထည္နဲ႔ အံ့မခန္းစြမ္းရည္ေတြကို ေပါင္းစပ္ဖန္းတီးထားတာကေတာ့ Mercedes-
Benz CLSပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Coupe ပံုစံ CLSဟာဆုိရင္ တံခါး ၄ ေပါက္ ပါဝင္ျပီး ျမင္တာနဲ႔ ဝင္ေရာက္ 
စီးနင္းလုိစိတ္၊ ေမာင္းလုိစိတ္ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ကို ဒီဇုိင္းက လွပေသသပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၄င္းရဲ႕ 
ေရွ႕မီးသီးမ်ားနဲ႔ ေနာက္ၾကည့္မွန္ေတြမွာ အသံုးျပဳထားတဲ့ မီးသီးေတြ LEDေတြ ျဖစ္ေနတာကလည္း 
ထူးျခားမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းပိုင္း အခန္းထဲမွာဆုိရင္လည္း အေကာင္းဆံုး Leatherမ်ားကိုသာ 
အသံုးျပဳထားပါတယ္။ Mercedes-Benzေတြမွာ ေနာက္ပိုင္း ပါဝင္လာတဲ့ နည္းပညာကေတာ့ 
BlueEFFICIENCY ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ဘာလုပ္လဲဆုိေတာ့ အင္ဂ်င္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို 
ပိုမုိျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ျပီး ECO start/stop functionကိုလည္း ေပးစြမ္းႏုိင္ပါေသးတယ္။ အသံုးျပဳထားတဲ့ 
အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစားကေတာ့ ဓါတ္ဆီစား သက္သာေစႏိုင္တဲ့ turbocharger ပါဝင္ျပီး အသံဆူညံမႈကိုလည္း 
အေကာင္းဆံုးထိန္းညိွေပးႏုိင္ V6  အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇယ္အသံုးျပဳရတဲ့ V6 engineရဲ႕ 
CCကေတာ့ 3498 CC ျဖစ္ပါတယ္။ 0 to 100 km/hအေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၆.၄ စကၠန္႔ ရွိပါတယ္။ 
ဆုိလုိတာကေတာ့ ကားကုိ ကားေမာင္းရာကေန ရပ္လုိက္ျပီးေနာက္ လီဗာကို အဆံုးထိနင္းျပီး 
ျပန္ႏႈိးမယ္ဆုိရင္ 100km ေရာက္ဖုိ႔ကို ၆.၄ စကၠန္႔ပဲ ေစာင့္ရမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းရဲ႕ Top 
Speedကေတာ့ ၁ နာရီကို ၂၅၀ ကီလုိမီတာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါတယ္။

ကားအတြင္းပုိင္း ပါဝင္မႈမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ 17.8 cmရွိတဲ့ Display တစ္ခု ပါဝင္မွာျဖစ္ျပီး USBႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မႈ၊ SD memory cardျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ DVD ၆ ခ်ပ္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏုိင္တ့ဲ DVD 
Changer ပါဝင္ပါတယ္။ အသံစနစ္ကိုေတာ့ Harman Kardon Logic 7ကို အသံုးျပဳထားျပီး speaker ၁၄လံုး 
ပါဝင္တယ္ဆုိတာကေတာ့ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။ အဆုိပါ speakerေတြကလည္း 5.1 Dolby Digital sound 
systemကို အေထာက္အပံ့ ေပးထားေသးျပန္ပါေသးတယ္။

ေနာက္ထပ္ ထူးထူးျခားျခားပါဝင္တာကေတာ့ Speed Limit Systemနဲ႔ Parking Assistပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
Speed Limit Assistဟာဆုိရင္ ကားအတြင္းပါဝင္တဲ့ ကင္မရာဟာ လမ္းတြင္ ျပသထားတဲ့ Speed 

Limitေတြကို မွတ္သားထားျပီး ထုိလမ္းတြင္ ထုိ Speedႏွင့္သာ ေမာင္းႏွင္ရန္ ကန္႔သတ္မည့္အခ်က္ပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ဒီ systemဟာ ေနရာတုိင္း၏ Speed Limit dataမ်ားကို မွတ္သားထားႏုိင္သည့္အတြက္ 
တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ Speed Limit အေျပာင္းအလဲကို ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

PARKTRONICလုိ႔ေခၚတဲ့ parking assistကေတာ့ ကားတုိင္းမွာ မပါဝင္ေပမယ့္ ၄င္းရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုက 
စိတ္ဝင္စားစရာပါ။ Mercedes-Benzရဲ႕ စီစဥ္ထားပံုက အဆုိပါစနစ္ ပါရွိတယ္ဆုိရင္ ေမာင္းႏွင္သူဟာ 
ပါကင္ ထုိးဖုိ႔အတြက္ ေခါင္းစားစရာ မလုိပဲ ကားမွ သတ္မွတ္ေပးမည့္ ပါကင္ေနရာ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ 
အလိုအေလ်ာက္ ပါကင္ထုိးမည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို အတည္ျပဳေပး႐ံုပါပဲ။ အတည္ျပဳေပးျပီးျပီဆုိရင္ေတာ့ ထုိ 
Systemက သင့္ရဲ႕ စတီယာတုိင္ကို အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ပါကင္ထိုးသြားပါလိမ့္မယ္။ Mercedes-
Benzရဲ႕ ေၾကာျငာခ်က္အရ ၄င္းတုိ႔အေနနဲ႔ PARKTRONIC အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းဟာ Bumperတြင္ ultrasonic 
sensor ၁၀ခု တပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ႏွင့္ ေဘးဘက္တြင္ ေနာက္ထပ္ ၄ ခု တပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ၄င္းတုိ႔ဟာ ပါကင္ထုိးႏုိင္မည့္ ေနရာလြတ္ကို တြက္ခ်က္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

Mercedes-Benz CLS 350မွာပါဝင္တဲ့ blueEFFICIENCYရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ၄င္းရဲ႕ V6 engineက ၁ 
ဂါလံကို ၃၅ မိုင္အထိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ ယခု Mercedes-Benz CLS 350ဟာ ၂၀၁၂တြင္မွ 
ပံုစံအသစ္ ထုတ္လုပ္ေသာ ကားျဖစ္ျပီး Mercedes၏ ထံုးစံအတိုင္း ေနာက္ထပ္ ၇ ႏွစ္အထိ ပံုစံေျပာင္း 
ထုတ္လုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ Mercedes-Benz CLS 350ဟာ ျပည္တြင္းမွာ ေခတ္စားလာတဲ့ စြမ္းအားျမင့္ကား
အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ျပီး လမ္းအေနအထားမ်ားနဲ႔လည္း သင့္ေတာ္စြာ ေမာင္းႏိုင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
တန္ဖိုးအေနနဲ႔ကေတာ့ CIF USD ၁ သိန္း ရွိျပီး စိတ္ဝင္စားကာ မွာယူခ်င္သူမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ Golden 
Dragon Trading (ဖုန္း ၀၉ ၇၃၂ ၅၄၃ ၅၅)တြင္ မွာယူႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိက္ရပါတယ္။

ရဲထြဋ္သိန္း

ဘတ္စ္ သံုးေထာင္္ေက်ာ္ 
တင္သြင္းမည္

ဓာတ္ပံုု - javatimez.blogspot.com

ယခင္တစ္ပတ္အတြင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ 
သတင္းအရ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေန ျပည္သူလူထုအား 
သြားေရး၊ လာေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ 
ရည္ရြယ္၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ဘတ္စ္ကား အစီးေရး 
၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို တင္သြင္းကာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္း 
ေျပးဆြဲေစေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ယခုအစီအစဥ္အား ကုန္လမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
(ကညန)ႏွင့္ ဂ်ပန္ကားကုမၼဏီတုိ႔ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ဇူလုိင္လအတြင္း 
စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
ေနျပည္ေတာ္ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ 
ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ားအရ ကနဦးအေနျဖင့္ ကားအစီးေရ 
၃၀၀ ေက်ာ္ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ 
ကားမ်ားကိုလည္း စည္းကမ္းတက် ေမာင္းႏွင္ေစမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ တင္သြင္းရျခင္းမွာ 
ခရီးသည္မ်ား ယာဥ္ေစာင့္ဆုိင္းမႈ ျပႆနာႏွင့္ 
ခရီးသြားလာေရးတုိ႔တြင္ လွ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမိဳ႕တြင္းေန ျပည္သူတစ္ဦးမွေတာ့ ယခုသတင္းႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ “အခုလို ဘတ္စ္ကား အသစ္ၾကီးေတြ 
သြင္းမယ္လုိ႔ သတင္း ၾကားရေတာ့ ဝမ္းနည္း၊ 

ဝမ္းသာပါပဲ၊ တစ္ခ်က္က ကားအသစ္ေတြ 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ စီးရတာ အဆင္ေျပမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္၊ 
တစ္ဖက္က ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း ကားေတြ 
မ်ားလာမယ့္အတြက္ လမ္းပိတ္မယ့္ ရန္က ဒီ့ထက္ပိုျပီး 
ဆုိးလာႏုိင္တယ္ဆုိတာပါပဲ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယာဥ္ ထိန္းသိမ္းေရး 
နည္းပညာေကာလိပ္ ဖြင့္မည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းပညာေကာလိပ္ကို 
ကုန္လမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး (ကညန)ႏွင့္ 
ဂ်ပန္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Japan Car Co., Ltd.တုိ႔မွ 
အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ သတင္း 
ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းပညာ 
ေကာလိပ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ထုိဂ်ပန္ကုမၸဏီႏွင့္ 
စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ ဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အဆင့္ျမင့္ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပဳျပင္သူမ်ား စနစ္တက် 
ေပၚထြန္းလာေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလုိ တြဲဖက္ 
ဖြင့္လွစ္ရာ၌ ကညနမွ အျမတ္ေငြကို ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ 
ဂ်ပန္ကုမၸဏီမွ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ခြဲေဝယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

ယခုသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကားေဝါ့ေရွာ့တစ္ခု၏ 
စက္ျပင္ဆရာမွ “ေကာလိပ္ အဆင့္ထိ ဖြင့္မယ္ဆုိေတာ့ 
ေကာင္းတယ္၊ ျပီးေတာ့ ဂ်ပန္က နည္းပညာေတြ 
ပါလာမယ္ဆုိေတာ့ ပိုေတာင္ ေကာင္းေသးတယ္၊ 
ဒါေပမယ့္ ဘာေတြ လုိအပ္လဲ မသိေသးေတာ့ 
ဘယ္လုိ လုပ္ရမလဲလည္း မသိေသးဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
အမ်ားစုက တက္ခ်င္ေနဦးေတာ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို 
လိုက္မမီမွာ စုိးတယ္”ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

Taxi သြင္းသူ နည္းပါး

Taxi ယာဥ္မ်ားအား အသစ္ ျပန္လည္ 
လဲလွယ္ လုိပါက မိမိ ဆႏၵအရ အသစ္ 
ျပန္လည္လဲလွယ္ခြင့္ႏွင့္ အခြန္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံထားေသာ္လည္း Taxi 
အျဖစ္ကားသြင္းသူမ်ားမွာ နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ယခုလုိ ခြင့္ျပဳခ်က္တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
အေနျဖင့္ Taxi အျဖစ္ အသစ္ျပန္လည္ တင္သြင္း 
လဲလွယ္ေသာ ကားမ်ားမွာ Taxi အျဖစ္သာ 
ျပန္လည္ ေျပးဆြဲရမည္ ျဖစ္ျပီး နံပါတ္ အနက္သို႔ 
ျပန္လည္ေျပာင္းပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Taxi အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
ထုိကဲ့သို႔ နံပါတ္အနက္ ျပန္ေျပာင္းခြင့္မျပဳသည့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကားျပန္သြင္းရန္ 
တြန္႔ဆုတ္ေနၾကျပီး ကားအသစ္မ်ားကို Taxi 
အျဖစ္ ငွားယာဥ္ ႏွေျမာေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ Taxi အငွားယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးမွ 
“ Taxi ေတြကို အခြန္ သက္သက္သာသာနဲ႔ 
တင္သြင္းခြင့္ရမယ္ဆုိေတာ့ ၾကားၾကားျခင္း 
ဝမ္းသာတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကားသစ္ၾကီးေတြကို Taxi 
အျဖစ္ ဆဲြရမယ္ဆုိေတာ့ တစ္မ်ိဳးၾကီးပဲ၊ ဒါေပမယ့္ 
ဒါက ျပႆနာမဟုတ္ေသးဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း 
ကားေကာင္းေကာင္း၊ ဆီစားသက္သာတဲ့ 
ကားေတြနဲ႔ Taxi ဆြဲခ်င္တာပဲ၊ သုိ႔ေသာ္ ျဖစ္တဲ့ 
ျပႆနာက နံပါတ္ အနက္ေျပာင္းလို႔မရတာပါ၊ ကုိယ့္ 
သက္တမ္းတေလွ်ာက္လံုး ဒီ ကားသစ္ၾကီးေတြက 
Taxi သံသရာ လည္ေနမယ့္ပံုစံပဲ” ဟု 
ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ထဲ၌ အေကာင္းစား 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားဟု ဆုိႏုိင္သည့္ Caldina၊ Honda 
Insight၊ Beltaတုိ႔ကို Taxi အျဖစ္ ေျပးဆြဲလွ်က္ 
ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆုိပါ 
ယာဥ္မ်ားမွာ အလြန္တရာ နည္းပါးသည့္ ပမာဏ 
အေနျဖင့္သာ ရွိေနေသးျပီး အထူးမ်ားျပားသည့္ Taxi 
ကားအမ်ိဳးအစားကေတာ့ Cherry မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

Lady Gaga စီးတဲ့ Supercar 
ထြဋ္ထြဋ္

ဓာတ္ပံုု - newcarpictures.us

လူအမ်ားစုဟာ ယခုလက္ရွိ ေပါ့ဘုရင္မ 
Lady Gagaရဲ႕ အ၀တ္အစား ဒီဇိုင္းမ်ားကို 
စိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ ဘာကား 
စီးလဲဆိုတာကို သတိမထားမိၾကပါဘူး။ Beverly 
Hillsမွာ အရွိန္ႏႈန္း မွန္မွန္နဲ႔ ေမာင္းလာတဲ့ 
အမိုက္စား နွစ္ေယာက္စီး ကားေလးေပၚက Gagaကို 
ေတြ႔ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပရိသတ္မ်ားဟာ သူစီးတဲ့ 
ကားအေပၚ စိတ္၀င္စားလာၾကပါတယ္။ သူစီးတာ 
ဘာကားလဲ? အေျဖကေတာ USD 2 သိန္းနီးပါး 
တန္ဖိုးရွိတဲ့ Audi R8GT ပါပဲ။ 5.2Li V10 Engine 
တပ္ဆင္ထားတဲ့ R8GTရဲ႕ အစြမ္းက အံ့မခန္းစရာပါပဲ။ 
3.5 Seconds အတြင္းမွာ 60mph အထိ 
ေမာင္းနွင္နိုင္ပါတယ္။ ဒီလို တန္ဖိုးႀကီးကားေတြဟာ 
သာမန္ျပည္သူေတြအတြက္ လက္လွမ္းမမွီပါဘူး။ 
အဲ့ဒါကလည္း နာမည္ႀကီး celebrity အတြက္ 
ထင္ေပၚစရာအခ်က္လည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒီ Audi 
R8GT ကားကို ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းနာလဲ ျဖစ္၊ အစီအစဥ္ 
တင္ဆက္သူလဲ ျဖစ္တဲ့ Lauren Canradကလည္း 
ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္ဆိုတာ Lady Gaga သိမယ္ 
မထင္ပါဘူး။CONTRIBUTED BY WAI NAUNG
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ငါးႏွစ္တာ လက္ထပ္မႈအျပီးတြင္ 
Tomႏွင့္ Katieတို႔ ျပတ္စဲ
ကိုစူပါ

ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္ 

ေဟာလီးဝုဒ္ရွိ အခ်စ္ၾကီးလွသူ စံုတြဲတစ္တြဲအျဖစ္ နာမည္ၾကီးသည့္ 
Tom Cruiseႏွင့္ Katie Holmes စံုတြဲမွာ ၎တို႔အေနျဖင့္ ငါးႏွစ္တာ 
အိမ္ေထာင္ေရးကို အဆံုးသတ္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကား 
လိုက္ျပီျဖစ္ကာ မီဒီယာသမားမ်ားအၾကားတြင္ ေကာလဟာလမ်ား ေပၚထြက္ 
ေနမႈအတြက္ အေျဖကို ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ Katieမွာ 
ကြာရွင္းလိုမႈေၾကာင့္ ေလ်ာက္ထားလႊာ တင္လိုက္ျပီျဖစ္ကာ Tomအေနျဖင့္ 
အလြန္ပင္ ဝမး္နည္းေၾကကြဲေနေၾကာင္းႏွင့္ ၎၏ ကေလး ၃ဦး အေရးကိုသာ 
အေလးထားျပီး လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟု Tom၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ 
Amanda Lundbergမွ ေျပာၾကားလိုက္ျပီး ၎တို႔၏ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ကို္ 
ခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ယခု ျဖစ္ရပ္မွာ Katieႏွင့္ 
သူမ၏ မိသားစုအတြက္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ျပီး သီးသန္႔ 
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သူမ၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Jonathan 
Wolfeမွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ သူမ၏ အဓိကထားသည့္ကိစၥမွာ 
အျမဲတမ္း သူမ၏ သမီးငယ္ အက်ိဳး အတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း Wolfeမွ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ အသက္ ၅၀ ျပည့္ခဲ့သည္သည့္ Tomႏွင့္ 
အသက္ ၃၃ ႏွစ္အရြယ္ Katieတို႔မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက 
အီတလီ ရဲတိုက္တစ္ခုတြင္ လက္ထပ္ခဲ့ကာ Tomမွာ Oprah Winfreyႏွင့္ 
ေမးျမန္းခန္းတြင္လည္း ၎အေနျဖင့္ ခုန္ေပါက္ျပီး အခ်စ္ၾကီးခ်စ္ေနသူတစ္ဦး 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း၌ ပထမဆံုး  
Mr & Miss Myanmar Idol
ကိုစူပါ

ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္ 

ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ၿပီး ႏိုင္ငံ့ ဂုဏ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ 
လူငယ္ေတြ ေပၚထြက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး Mr & Miss Myanmar Idolကို 
ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီလို 
ျပဳလုပ္ရတာဟာ လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ အစြမ္းအစ၊ ဥာဏ္ရည္၊ 
ဥာဏ္ေသြး၊ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္႐ံုသာမက ကမ ၻာနဲ႔ 
ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ေအာင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တတ္ကၽြမ္းမႈကိုလည္း 
ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ယွဥ္ၿပိဳင္ေစရာမွာ ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ 
ထံုးစံေတြကိုလည္း ထိန္းသိမ္းတတ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ကာ အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲကို 
ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆုိပါ Myanmar Idol ၿပိဳင္ပြဲကို အသက္ 
၁၆ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း အိမ္ေထာင္မရွိသူေတြ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္ အေဆာင္ ၄၊ အခန္း 
၅မွာ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ရယူေပးပို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေလွ်ာက္ထားလာတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ေလွ်ာက္လႊာေတြထဲက ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ 
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ မႏၲေလးနဲ႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ 
ေနျပည္ေတာ္စတဲ့ ေနရာ ၃ ေနရာမွာ ခြဲျခားၿပီး ပဏာမ ေရြးခ်ယ္မႈကို ျပဳလုပ္ 
သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ ပဏာမေရြးခ်ယ္မႈေတြ ၿပီးသြားရင္ေတာ့ ေနာက္ဆံုး 
ၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာ ရန္ကုန္ရွိ 
MCC ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Ice Age: Continental Driftဟာ 20th Century Foxက ထုတ္လုပ္တဲ့ နာမည္ေက်ာ္ Ice 
Age 3D Animation Movie Seriesရဲ႕ 4 ကားေျမာက္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ျဖစ္ပါတယ္။ Ice Age: 
Continental Driftမွာ ပရိသတ္ၾကိဳက္ ဇာတ္ေကာင္ေတြျဖစ္တဲ့ Sid, the sloth၊ Manny, the 
mammothႏွင့္ Diego, sabre-toothed catတိုု႔ပဲ ထုံးစံအတိုင္း အဓိက ဇာတ္ေကာင္ေတြအျဖစ္ 
ျပန္လည္ပါဝင္မွာ ျဖစ္သလို အျမဲတမ္း ဝက္သစ္ခ်သီးကိုပဲ အသဲအသန္လိုက္ေကာက္ေနတဲ့ 
Scratရဲ႕ စြန္႔စားခန္းေတြကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။ Ray Romano၊ John Leguizamoႏွင့္ Denis 
Learyတိုု႔ကပဲ main character သုံးေယာက္ေနရာမွာ အသံသရုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ျပန္လည္ 
ပါဝင္ထားသလို၊ နာမည္ၾကီး အဆိုေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ Queen Latifahက mammoth မေလး 
Ellieအျဖစ္၊ Jennifer Lopezက ပင္လယ္ဓားျပ sabre-toothed cat မေလး Shiraအျဖစ္ 
ပါဝင္ သရုပ္ေဆာင္ထားတာကေတာ့ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ အျခား နာမည္ၾကီး 
အဆိုေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ Drakeႏွင့္ Nicki Minajတို႔ကလည္း Voice Actorေတြအျဖစ္ ပါဝင္ 
အားျဖည့္ေပးထားပါတယ္။

Ice Age: Continental Drift ဟာ 2.35:1 rationႏွင့္ ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ပထမဆုံး Ice 
Age ရုပ္ရွင္ျဖစ္ျပီး အစပိုင္းကေတာ့ Sidႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္သိုက္ကို ေရခဲတုံးတြင္း ပိတ္မိျပီး 
လက္ရွိေခတ္ကာလတြင္ ျပတိုက္သို႔ ေရာက္ရွိေနရာမွ ေရခဲအရည္ေပ်ာ္ျပီး လြတ္ေျမာက္လာပံု 
ဇာတ္လမ္းဆင္ထားကာ Ice Age: Th4wလို႔ နာမည္ေပးထားေၾကာင္း သတင္းထြက္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ခုဇာတ္လမ္းကေတာ့ အရင္ဇာတ္လမ္းေတြလိုပဲ ေရွးေခတ္ Ice Age ကာလမွာပဲ 
ေနရာယူထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အရင္ တတိယ Ice Age ကားတုန္းက ေျမေအာက္ထဲမွာ 
အသက္ရွင္လွ်က္ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ Dinosaursေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျပီး ခု Ice Age 

ဇာတ္လမ္းသစ္မွာေတာ့ Ice Age: Continental Drift ဆိုတဲ့ နာမည္အတိုင္း ေရခဲျပင္ႏွင့္ 
ေျမျပင္ေတြ ျပိဳကြဲျပီး Sidတို႔ တစ္သိုက္ ပင္လယ္ထဲ ေျမာပါသြားပံုႏွင့္ ရယ္စရာ စြန္႔စားခန္းမ်ားကို 
ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Pangaea ကုန္းေျမတိုက္ၾကီး တစ္တိုက္လုံးကို အစိတ္စိတ္ ျမြာျမြာကြဲထြက္သြားေစတဲ့ 
တရားခံကေတာ့ သစ္ခ်သီးမက္တဲ့ ရွဥ့္ကေလး Scrat ပဲျဖစ္ျပီး သူ႔ရဲ႕ သစ္ခ်သီးေၾကာင့္ပဲ 
ေရခဲျပင္ေတြ ျပိဳကြဲကာ ကုန္းေျမတိုက္ၾကီးမ်ား ကြဲထြက္သြားျပီး Sid၊ Manny၊ Diegoႏွင့္ 
Sid၏ အဘြား Grannyတို႔က တစ္ဘက္၊ Manny၏ ဇနီး Ellieႏွင့္ သမီး Peaches အပါအဝင္ 
အျခားမိတ္ေဆြမ်ားက တစ္ဘက္ အုပ္စု ကြဲသြားပံုျဖင့္ ဇာတ္လမ္းဆင္ထားပါတယ္။ 
Sidတို႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ခု ေရခဲတုံးၾကီးေပၚကေန ပင္လယ္ထဲ ေျမာေနရာကေန ရန္သူမ်ိဳးစံု 
စြန္႔စားခန္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ ၾကံဳ႕ ေတြ႕ရမွာပါ။ အျခား အသစ္ပါလာတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ေတြကေတာ့ 
ေမ်ာက္ဝံၾကီး Gutt ဦးေဆာင္တဲ့ ပင္လယ္ဓားျပအုပ္စု ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔တစ္ေတြကေတာ့ 
ေရခဲတုံးအၾကီးၾကီးကို ပင္လယ္ဓားျပေလွပံုစံ ဖန္တီးျပီး ခရီးဆန္႔ေနၾကတဲ့ သူေတြပါ။ Guttရဲ႕ 
ပင္လယ္ဓားျပအဖြဲ႔ထဲမွာ Jennifer Lopez အသံသရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ဇာတ္ေကာင္သစ္ျဖစ္တဲ့ 
sabre-toothed cat မေလး Shira ပါဝင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္မွာ 
Plesiosaurusလို ေရေန Dinosaurေတြ ခရီးသည္ေတြကို ဖ်ားေယာင္းစားေသာက္တတ္တဲ့ 
ေရသူမလို Sirens ေတြနဲ႕လည္း ၾကံဳ႕ေတြ႔ရမွာပါ။ 2012 Juneႏွင့္ July လေတြထဲမွာ နာမည္ၾကီး 
3D Animatoin ရုပ္ရွင္ေတြျဖစ္တဲ့ Brave၊ Madagascar 3ႏွင့္ Ice Age: Continental 
Driftတို႔ ဆက္တိုက္ထြက္လာတာ ေတြ႔ရျပီး Ice Age: Continental Driftဟာလည္း ပရိသတ္ 
သေဘာက်မဲ့ ရယ္စရာ 3D Animation ဇာတ္ကားသစ္ျဖစ္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။

Animation ဇာတ္ကားေတြမွာ ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ Vampire ဇာတ္လမ္းေတြကို Action Horror ပံုစံ၊ Romance ပံုစံမ်ိဳးစံု 
ျမင္ေတြ႔ေနရေပမဲ့ Zombie ဖုတ္ေကာင္ ဇာတ္လမ္းေတြကေတာ့ လက္ခ်ိဳးေရလို႔ရေအာင္ ရွားပါတယ္။ ရုပ္ရွင္အေနႏွင့္ ၾကည့္ရင္ 
Director George.A.Romeroရဲ႕ Night of the Living Deadလိုမ်ိဳး of the Dead ရုပ္ရွင္ Seriesေတြ၊ 28 Days Laterလို Zombie 
Outbreak ကားေတြ အမ်ားၾကီးရွိသလို၊ Video Games အေနႏွင့္ဆိုလည္း Resident Evil၊ Left 4 Deadႏွင့္ Dead Islandလို 
Zombie Action ဂိမ္းေတြက ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျမင္မေကာင္းေအာင္ ထြက္ေနတာ ေတြ႔ရမွာပါ။ Japan Animation အေနႏွင့္ 
ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ Highschool of the Deadတို႔လို Anime ဇာတ္လမ္းေတြက လြဲျပီး က်န္တာေတြမွာ Zombieေတြကို အဓိက 
plot deviceအျဖစ္ အသုံးျပဳထားတာ ေတာ္ေတာ္နည္းတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ Anime Seriesေတြမွာ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ႏွင့္ 
ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္ အသားေပးတာမ်ားတဲ့အတြက္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အသိညာဏ္မရွိတဲ့ Zombieေတြကို မသုံးျဖစ္တာ မ်ားပါတယ္။ ခု 
Sankarea ဇာတ္လမ္းတြဲသစ္မွာေတာ့ အဓိက ဇာတ္လိုက္မင္းသမီးကို Zombie တစ္ေကာင္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ သူမကို 
လူ႔အသိစိတ္ ရွိေသးသူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ဇာတ္လမ္းဆင္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

Sankareaရဲ႕ ဇာတ္လိုက္ျဖစ္တဲ့ Chihiro Furuyaဟာ Zombiesေတြကို အရမ္းသေဘာက်တဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ Furuya ငယ္စဥ္ကတည္းက Zombies ရုပ္ရွင္၊ စာအုပ္၊ Video Gamesေတြကို စြဲလမ္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သူသာမက 
ရည္းစားထားရင္ေတာင္ Zombie မေလးေတြကိုပဲ ခ်စ္သူအျဖစ္ ထားမယ္ဆိုျပီး စဥ္းစားထားတဲ့ Zombie Fetish တစ္ေယာက္ပါ 
(ဒီအခ်က္ကေတာ့ Zombie ရုပ္ရွင္ ပရိသတ္ေတြအတြက္ FIDO ရုပ္ရွင္ကို သတိရေစမွာပါ။)။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ 
ေၾကာင္ကေလး Babuကို ကားက်ိတ္သြားလို႔ အသက္ေသဆုံးရာကေန သက္ရွိမ်ားကို အသက္ျပန္သြင္းနည္း ေရွးေဟာင္းက်မ္းစာမွ 
နည္းမ်ားအတိုင္း အသက္ျပန္သြင္းရန္ ၾကံစည္ခဲ့ပါတယ္။ Babuကို အသက္ျပန္သြင္းဖို႔ ၾကိဳးစားရင္းနဲ႔ Furuyaဟာ Sanka Reaဆိုတဲ့ 
ေကာင္မေလးနဲ႔ မိတ္ေဆြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ Reaဟာ အရမ္းတင္းက်ပ္ျပီး အစြန္းေရာက္တဲ့ ဖခင္ေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္တိုင္း 
အိမ္က ခိုးခိုးထြက္လာျပီး Furuya, Babuကို အသက္သြင္းဖို႔ ၾကိဳးစားတာကို လာအားေပးျဖစ္ရင္း သူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္သြားပါတယ္။ 
အဆိပ္ျပင္းတဲ့ အျပာေရာင္ Hydrangea ပန္းပြင့္ေတြကို အသုံးျပဳအျပီး Babu အသက္ျပန္ရွင္လာတာ မၾကာခင္မွာဘဲ 
ဖခင္လက္မွ ထြက္ေျပးလာတဲ့ Reaဟာ ေခ်ာက္ေပၚမွ ျပဳတ္က်ျပီး ေသဆုံးခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Zombie ေၾကာင္ေလး Babuဟာ 
Rea အေလာင္းကို လွ်ာႏွင့္ သြားလွ်က္ေပးျပီးေနာက္မွာေတာ့ Reaဟာ Zombie တစ္ေယာက္အျဖစ္ အသက္ျပန္ရွင္လာပံုႏွင့္ 
ဇာတ္လမ္းဆက္ထားပါတယ္။

 Sankareaဟာ Zombie ဇာတ္လမ္းဆိုေပမဲ့ actionႏွင့္ horror အသားေပး မဟုတ္ဘဲ ေပ်ာ္စရာႏွင့္ ဝမ္းနည္းစရာ Series 
တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Sankarea ဇာတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ Furuyaက Reaကို Zombieအျဖစ္ႏွင့္ ေရရွည္အသက္ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ 
နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ ေလ့လာၾကိဳးစားေပးရတာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ Sankareaဟာ ျမင္ေနက် Zombie ဇာတ္လမ္းေတြလို မဟုတ္ဘဲ 
ၾကည့္႐ႉရတာ ပံုစံတစ္မ်ိဳး ဆန္းသစ္ေနမွာပါ။ Sankarea ဇာတ္လမ္းကို Distributor Funimationရဲ႕ official streaming website 
ျဖစ္တဲ့ http://www.funimation.com/sankarea မွာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

ေနေအာင္လတ္

Sankarea
ေနေအာင္လတ္

No. of Episodes – 12 
Genre – Romance, Comedy, Super Natural
Studio – Studio Deen
Score – 4.5 out of 5

Director – Steve Martino, Mike Thurmeier
Starring – Ray Romano, John Leguizamo, 
  Denis Leary, Queen Latifah
Studio – 20th Century Fox
Budget – $ 80+ million
Release Date – July 13th, 2012

ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္

ကမၻာေက်ာ္ ရုပ္ရွင္မင္းသား ဂ်က္ကီခ်န္း (Jackie Chan)အား ဖခင္ 
Charlesႏွင့္ မိခင္ Lee-Lee Chanတို႔မွ 1954 ခုနွစ္၊ ဧၿပီလ 7 ရက္ေန႔တြင္ 
ေဟာင္ေကာင္၌္ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ဂ်က္ကီခ်မ္းဟာ 1962 ခုနွစ္တြင္ 
Big and Little Wong Tin Bar ရွပ္ရွင္တြင္ ကေလးသရုပ္ေဆာင္အျဖစ္ 
စတင္ကာ အနုပညာေလာကထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၄င္းဟာ 
Actor တစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္ martial artist, director, producer, 
screenwriter, action choreographer, singer, stunt director, stunt 
performerလည္း ျဖစ္သည္။ ဂ်က္ကီခ်မ္းသည္ 1982 ခုနွစ္တြင္ Lin Feng-
jiaoနွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့သည္။ 1998 ခုနွစ္မွာေတာ့ Jackie Chan Charitable 
Organizationကို စတင္ထူေထာင္ကာ ေဟာင္ေကာင္မွ လူငယ္မ်ားကို 

scholarshipsမ်ားေပးခဲ့ၿပီး UNICEFတြင္ ေစတနာသန္႔သန္႔ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ 
လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။  ၂၀၁၂တြင္ က်င္းပေသာ Cannes Film Festival၌ 
Chanမွ အသက္ရြယ္ၾကီးျမင့္လာသည့္အတြက္ အက္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား 
႐ိုက္ကူးျခင္းမွ အနားယူျပီျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
ကာလအနည္းငယ္အၾကာတြင္ ၄င္းအေနျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကမွ အနားယူျခင္း 
မဟုတ္ေၾကာင္း အက္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား ႐ိုက္ကူးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟုသာ 
ဆုိလုိေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ Jackie Chanအေနျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ 
ရိုက္ကူးဖန္တီးျခင္း၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သီခ်င္းဆုိျခင္းတုိ႔အတြက္ 
ဆုေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ျပီး ထင္ရွားေသာ ဆုမ်ားမွာ MTV Movie Awards၊ 2002 
Best Fight (Rush Hour 2)၊ 1999 Best Fight (Rush Hour)၊1995 Lifetime 
Achievement Awardတုိ႔ ျဖစ္သည္။ Chan၏ ေနာက္ဆံုးရိုက္ကူးခဲ့ေသာ 
ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွာ Shaolin ျဖစ္သည္။

ယခုုအခါ ဂ်က္ကီခ်န္း ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။ 
ကမာၻေက်ာ္ အက္ရွင္မင္းသားသည္ မႏေၱလးၿမိဳ႕သုိ႔ ဇူလုိင္ ၅ ရက္ေန႔တြင္ 
ကုိယ္ပုိင္ေလယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာကာ ညေနပုိင္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ 
ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၆၂လမ္းႏွင့္ လမ္း ၃၀ေထာင့္ရွိ  ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗုဒၶဘာသာ 
မိဘမဲ့ ကေလးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ႀကိဳဆိုသူ 
ပရိသတ္ မ်ားျပားလြန္းေသာေၾကာင့္ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း အလ်င္အျမန္ 
ထြက္သြားခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဂ်က္ကီခ်န္း၏ ျမန္မာနိုင္ငံ ခရီးစဥ္ကို 
Unicef၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လူမႈ၀န္ ထမ္းကယ္ဆယ္ေရး 
လက္ေအာက္ရွိ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈေရးအဖြဲ႔ 
အစည္းအခ်ဳိ႕၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ 
Unicef ခ်စ္ၾကည္ေရး သံတမန္ ဂ်က္ကီခ်န္းမွာ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ 
လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူ ပရိသတ္မ်ားျပားသျဖင့္ မႏၲေလးေတာင္ႏွင့္ ငါးစို႔ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္မည့္ အစီအစဥ္တို႔ကို 
ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဇူလုိင္ ၇ ရက္တြင္ 
ကုိယ္ပုိင္ေလယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ကမၻာေက်ာ္ရုပ္ရွင္မင္းသား နွင့္ စြယ္စံုရအနုပညာရွင္  
ဂ်က္ကီခ်န္း ျမန္မာနိုင္ငံသို႔လာေရာက္
ေနလင္းေအာင္

Call Me Maybe
Carly Rae Jepsen
Call Me Maybe

Payphone
Maroon 5 Featuring Wiz Khalifa
Payphone

Something That I Used To Know
Gotye Featuring Kimbra
Making Mirrors

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

Where Have You Been
Rihanna
Talk That Talk (Deluxe Edition)

Lights 
Ellie Goulding
An Introduction to Ellie Goulding EP

We Are Young
fun.Featuring Janelle Monae
We Are Young

Starships
Nicki Minaj
Starships

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

Scream
Usher
Looking 4 Myself

Ted
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၅၄ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ သန္း ၅၀

Magic Mike
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၃၉ သန္း
ကုန္က်ေငြ -ေဒၚလာ ၇ သန္း

Brave
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၃၄ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၁၈၅ သန္း

Tyler Perry’s Madea’s Witness Protection
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၂၅ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ သန္း ၂၀

Madagascar 3: Europe’s Most Wanted
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၁၁ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၁၄၅ သန္း

Abraham Lincoln: Vampire Hunter
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၆ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၆၉ သန္း

Moonrise Kingdom
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၄ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၁၆ သန္း 

Prometheus
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၄ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ သန္း ၁၃၀  

Snow White and The Huntsman
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၄ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ သန္း ၁၇၀ 

The Avengers
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၄ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ သန္း ၂၂၀ 
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တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏနဲ႔ မိမိလိုအပ္တဲ့ ကင္မရာတစ္လံုး ၀ယ္ယူဖို႔အတြက္ တစ္ေနကုန္ဆိုင္တကာလွည့္ၿပီး ေလ့လာေနစရာမလိုပါဘူး။ အခုဒီစာမ်က္ႏွာမွာ 

ေဖာ္ျပထားတဲ့ ကင္မရာေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး စစ္မွန္တိက်တဲ့ၿပီး လိုအပ္ခ်က္န႔ဲ ကိုက္ညီတဲ့ ကင္မရာတစ္လံုး ၀ယ္ယူႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ 
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Features
Sony HVR HD 1000မွာ ပါ၀င္တဲ႔ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ႔ Featureကေတာ့ 

ပုခံုးေပၚ တင္ၿပီး ရိုက္ကူးရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ shoulder-mountကို 
အထူး ဒီဇိုင္းထြင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Black Matte Body ျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး သယ္ေဆာင္ရ လြယ္ကူၿပီး Professional 
ဆန္ဆန္ ခန္႔ထည္စြာ ရိုက္ကူးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါ၀င္တဲ့ Build-in down-
converterက အရည္အေသြး ျမင့္မားတဲ႔ DVDမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ 
အရည္အေသြး ျပည့္၀တဲ့ Professional Camcorder ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ 
စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ Feature အသစ္ကေတာ့ Image Stabilizer ျဖစ္ပါတယ္။ 
Image Stabilizerကေတာ့ လက္ရွားမႈေၾကာင့္ ပံုရိပ္၀ါးျခင္း မၾကည္လင္ျခင္းမ်ားကို 
ထိန္းညိွေပးႏိုင္တဲ့ Feature တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။  Image Qualityကို က်မသြားေစဘဲ 
Real Viewအတုိင္း ရိုက္ကူးေပးႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ 

Design
သူရဲ႕ ဒီဇိုင္းကေတာ့ ေပါ့ပါးသြက္လက္တဲ့ ပံုစံဒီဇိုင္းရွိၿပီး Camcorderကို စတင္ 

အသံုးျပဳတဲ့ Beginner သမားမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစမယ့္ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ 
Bodyကိုေတာ့ အရည္အေသြးျမင့္သည့္ သတၳဳျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့အတြက္ 
ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲဒဏ္ကို ခံႏိုင္ၿပီး အၾကမ္းခံႏိုင္တဲ့အျပင္ ေပါ့ပါးတဲ့အတြက္ 
အသံုးျပဳသူေတြ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားဆန္းသစ္ထားတဲ့ shoulder-
mount ဒီဇိုင္းက Camcorderကိုု အသံုးျပဳသူရဲ႔ ပုခံုးေပၚမွာ ေရွ႕ ေနာက္ ဟန္ခ်က္ညီညီ 
ရိုက္ကူးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အသံုးျပဳထားသည့္ Sensor
1/2.9 လက္မရွိတဲ႔ Clear Vid CMOS sensorကို အသံုးျပဳေပးထားပါတယ္။ အဲဒီ 

sensorကေတာ့ ပံုရိပ္ေတြကို အေကာင္းဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ႔ Sony sensor 
မ်ဳိးဆက္သစ္တစ္ခုပါ။ ေ၀းပံုရိပ္မ်ား ဆြဲယူရိုက္ကူးတဲ့အခါ အရည္အေသြး ျမင့္မားၿပီး 
Resolution ေကာင္းတဲ့ပံုမ်ား ရရွိေစပါတယ္။ Sonyက ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ CMOS 
sensorေတြထဲမွာ Clear Vid နည္းပညာ ပါ၀င္တဲ့ Camcorderမွာေတာ့ Sony HVR 
HD 1000 တစ္ခုတည္း ရွိပါတယ္။ နည္းပညာသစ္ sensor အသံုးျပဳထားတယ္လို႔ 
ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ 

မွန္ဘီလူးအမ်ဳိးအစား
အဆုိပါ Camcorder မွာေတာ့ zoom ဆြဲယူ ရိုက္ကူးႏိုင္ၿပီး ပမာဏ 

ျမင့္မားတဲ့ Optical zoom 10x ရွိ Carl Zeiss Vario-Sonner T* lens နဲ႔ တြဲဖက္ 

အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ကလည္း အရည္အေသြးျမင့္ HDV 
ရိုက္ကူးႏိုင္တဲ့ Professional Camcorder ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ T* lens ဆိုတာကေတာ့ မလိုလားအပ္တဲ့ အလင္းျပန္ျခင္းမ်ား၊ 
အလင္း ထြက္ေပၚျခင္းမ်ား မရွိေစဘဲ တိက်တဲ့ အေရာင္အေသြးရွိတဲ့ ပံုရိပ္မ်ားကို 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ မွန္ဘီလူး အမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါတယ္။ ႀကီးမားၿပီး လွည့္ယူ 
အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့၂.၇ လက္မ LCD Screen နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကို Display 
လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အားသာခ်က္
သူရဲ႕ အားသာခ်က္ကေတာ့ Image Stabilizer ပါ၀င္တဲ့အတြက္ 

ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနတဲ့ ပံုရိပ္ေတြကိုလည္း လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ Focus 
လုပ္ၿပီး ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ရိုက္ကူးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Manually Focusလည္း 
ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ႀကီးမားတဲ့ Camcorderကို အလြယ္တကူ 
သယ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔အတြက္ အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ့ shoulder-mountကလည္း 
အားသာခ်က္တစ္ခုလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

အားနည္းခ်က္
Sony HVR HD 1000 Camcorderရဲ ႔ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ သူ႔မွာ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ 

Feature ေတြ အမ်ားႀကီးပါ၀င္ေပမယ့္ သာမန္ အသံုးျပဳသူမ်ားအဖို႔ေတာ့ အလြယ္တကူ 
နားမလည္ႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး က်ပ္ ၁၅ သိန္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိျခင္းကလည္း 
အလြန္ေစ်းႀကီးတဲ့ Camcorder အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေစပါတယ္။

၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ေနရာ
ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ က်ပ္ ၁,၅၉၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး  အၿမိဳ႕ၿမဳိ႕အနယ္နယ္ရွိ Sony 

Showroomမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္အျပင္  ဖုန္း ၀၁-၅၄၆-၀၀၆၊  ၀၁-၂၄၅-၃၁၁သို႔ 
ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

Specifications
 Carl Zeiss Vario-Sonnar T* zoom lens
 10xoptical Zoom
 Focal Length 5.4 to 54 mm
 1/2.9-inch, ClearVid CMOS Sensor system
 HDMI connector
 2.7-inch LCD monitor, 211,200 dots, touchscreen
 Rechargeable Battery Pack

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားတဲ့ 
Professional ကင္မရာမ်ားကို 
အပတ္စဥ္ ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိရာ 

ယခုအခါမွာေတာ့ Professional 
အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Sony HVR 
HD 1000 Camcorderကို 

ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 
Performanceပိုင္းကို အဓိကထား 
ထုတ္လုပ္ထားတဲ့အတြက္ ယခင္ 

ထြက္ရွိၿပီးသား ဒီဂ်စ္တယ္ 
Camcorderမ်ားနဲ႔ 

အေကာင္းဆံုး ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

နည္းပညာသစ္ Sensorကို အသံုးျပဳထားတဲ႔ Sony HVR HD 1000 Professional Camcorder
ေမသဇင္သိန္း
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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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ေ႐ွ႕ အပတ္   
ဆက္လက္ ဖတ္႐ႈရန္...
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ယေန႔အခ်ိန္ခါတြင္ TV Brand မ်ဳိးစံု၊ တံဆိပ္မ်ိဳးစံု ထြက္႐ွိလွ်က္ရွိရာ မည္သည့္ Brand ၀ယ္ယူလွ်င္ ေကာင္းမလဲလုိ္႔ စဥ္းစားေနသူမ်ားအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ 

အေကာင္းဆံုး Televisionမ်ားကို Team ICTမွ ေရြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္။ သံုးစြဲႏုိင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းေပၚမူတည္၍ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။



JO
UR

NA
L

JO
UR

NA
L

MYANMAR MYANMAR

THE WEEK OF  JULY 8 - 15, 2012 THE WEEK OF  JULY 8 - 15, 201214 15tdkifpDwD *sme,f tdkifpDwD *sme,fEDUCATIONWEEKLY EDUCATIONWEEKLY
MDIS (စကၤာပ)ူ၏ 
Biomedical Science 
Program
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု - studydiscussions.com

Management Development Institute of 
Singapore (MDIS)သည္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ Singaporeႏိုင္ငံရွိ 
သက္တမ္းအရင့္ဆံုး Institute မ်ားတြင္ တစ္ခု 
အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ MDISသည္ Australia, 
France, United Kingdomႏွင့္ United States of 
America အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကမာ႔ၻအဆင့္မီ 
တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေၾကာင့္ 
ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အသိအမွတ္ျပဳ Degreeမ်ားကိုရရွိႏိုင္ပါသည္။ 
MDISသည္ Singapore အစိုးရ၏ အသိအမွတ္ျပဳ 
Edu Trust (4 years)ႏွင့္ Singapore Quality Class 
(SQC) လက္မွတ္ ရရွိထားေသာေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
MDIS Campusတြင္ Art Classrooms, Life 
Sciences & Computer Laboratories, Hospitality 
Training Centre, Mass Communications 
Studio, Engineering Laboratory & Workshop 
စသည္ျဖင့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ား လက္ေတြ႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
စီစဥ္ထားရိွေပးထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား 
Sports Facilitiesအေနျဖင့္ Gymnasium, Dance 
Studioႏွင့္ Badminton Courts စသည္မ်ားကိုလည္း 
ထားရွိေပးထားပါသည္။ MDISတြင္ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ 
ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ Hostelကို International 
Studentမ်ား ေနထိုင္မႈ အဆင္ေျပေစရန္ 
စီစဥ္ထားရွိေပးထားပါသည္။ MDISတြင္ Business, 
Engineering, Fashion & Design, Life Sciences, 
Media & Communications, Technology & 
E-Learning ႏွင့္ Tourism & Hospitalityစသည့္ 
ဘာသာရပ္မ်ားကို Certificate Levelမွစ၍ Master 
Degreeအထိ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ 
Life Sciencesတြင္ Foundation Certificate in 
Biomedical Sciencesကို GCE ‘O’ Level (သို႔) 
ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး 
၆လ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Bachelor of 
Sciences (Hons)တြင္ Pharmaceutical 
Management, Biomedical Sciencesႏွင့္ 
Biotechnologyစသည့္ Programs မ်ားကို GCE ‘A’ 
Levels (သို႔) တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား 
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ၃ ႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သင္တန္းျပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ပါက University 
of Bradford, UKမွ ေပးအပ္ေသာဘြဲ႔ကို ရရွိမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ Master of Science in Healthcare 
Managementကို ဘြဲ႔ရၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး 
၁ ႏွစ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး University of 
Wales, UKမွ ေပးအပ္ေသာဘဲြ႔ကို ရရွိပါမည္။ 
ေဆးတကၠသိုလ္မွ M.B.B.S ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Bachelor of Science 
(Hons) in Biomedical Sciencesကို ၁ ႏွစ္ႏွင့္ 

၆လ ပညာသင္ၾကားသင္ၾကားရံုျဖင့္ University 
of Bradford, UKမွ ေပးအပ္ေသာဘြဲ႔ကို ရရွိမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  MDIS၏ Life Sciencesကို 
ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ အနီးဆံုး Intake 
ျဖစ္ေသာ August Intakeအတြက္ စတင္ 
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ Management 
Development Institute of Singaporeႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိရွိလိုသူမ်ားသည္        
www.mdis.edu.sgတြင္ ဝင္ေရာက္၍ ေလ့လာႏိုင္ 
သကဲ့သို႔ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားႏွင့္ 
စံုစမ္းေမးျမန္းလုိသူမ်ားသည္ KMD Computer 
Centre (Overseas Studies Counseling Service) 
အမွတ္ ၁၇၄-၁၈၂၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း(အလယ္)၊ 
ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ 
ဖုန္း ၀၁-၃၈၁-၀၃၅၊ ၀၁-၃၈၁-၇၇၆သို႔ 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။   

သြားလာေရး 
ခက္ခဲသည့္ ေဒသမ်ားမွ 
ေဆးတကၠသိုလ္ 
တက္ေရာက္လိုသူမ်ား 
၀န္ခံကတိလက္မွတ္ျဖင့္ 
တက္ေရာက္ရမည္ 
ေနလင္းေအာင္
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ျပည္တြင္း၏ သြားလာေရး ခက္ခဲေသာေဒသမ်ား 
အပါအ၀င္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားရွိ 
ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္လိုေသာ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ေက်ာင္းၿပီးဆုံးသည့္အခါ မိမိတို႔ ေဒသေတြမွာ 
ျပန္လည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္ဆိုေသာ 
၀န္ခံကတိလက္မွတ္ႏွင့္ တက္ေရာက္နိုင္ေၾကာင္း 
ေဆးသိပၸံပညာဦးစီးဌာနက သိရပါသည္။ 
ထို၀န္ခံကတိလက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္ေသာေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အျခားေဆးတကၠသိုလ္ 
တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ 
ရမွတ္ထက္ ေလွ်ာ့နည္းေနပါကလည္း လက္ခံ 
ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ 
လက္ခံရာမွာေတာ့ ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား 
တစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္း၊ ရမွတ္ကိုက္ညီတဲ့ 
သူေတြသာ ၀င္ခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို 
၀င္ခြင့္ ေပးအပ္ရာမွာေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ ၀င္ခြင့္ 
ေပးအပ္မယ့္ လူဦးေရရဲ႕ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေသာ ၃၆ဦး 
လက္ခံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေတြျဖစ္ေသာ 
နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 
သြားလာမႈခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူေတြကို ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခြင့္ 
ရရွိေစႏိုင္ဖို႔ အခုလုိ သီးျခား သတ္မွတ္ 
လက္ခံေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း 
အဆိုပါေဒသေတြက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ 
တက္ေရာက္ ခြင့္ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေတြ 
ေခၚယူထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

SAA-GE, SGတြင္ 
Advanced 
Diplomasအတြက္ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 
ေထာက္ပံ့ေၾကး 
ေနလင္းေအာင္
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၁၉၈၅ ခုနွစ္တြင္ SINGAPORE ACCOUNTANCY 
ACADEMYဟူ၍ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ SAA 
GLOBAL EDUCATIONသည္ စင္ကာပူနိုင္ငံတြင္ 
ACCA ဘဲြ႔ကို ပထမဆံုးေပးအပ္ေသာေက်ာင္းျဖစ္သည့္ 
အျပင္၊ UNIVERSITY OF LONDON နွင့္ PLYMOUTH 
UNIVERSIY တို႔၏ အသိအမွတ္ျပဳစင္တာ ျဖစ္သည္။ 
စင္ကာပူနိုင္ငံမွ INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANTS OF SINGAPORE (ICPAS)၏ 
ပညာေရးေလ့က်င့္မႈဌာနခဲြတစ္ခုျဖစ္ေသာ SAA-
GEမွ သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ရိွေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ 
CERTIFICATE FOR ENGLISH ၊ CAT ၊ ACCA ၊ 
DIPLOMAS ၊ ADVANCED DIPLOMASနွင့္ UK 
ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ႀကီး (၂) ခုမွ UNDERGRADUATE 
DEGREES ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔သင္ၾကားပို႔ခ်မႈအား 
ဦးတည္ေသာ သင္ရိုးမ်ားကို ျပဌာန္းထားသည့္ 
UK ေခတ္မီထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ PLYMOUTH 
UNIVERSITYသည္ စင္ကာပူ၏ ACCOUNTANCY 
PROFESSIONALမ်ားစြာကို ေမြးထုတ္ေပးေနေသာ 
SAAနွင့္ ခိ်တ္ဆက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
စီးပြားစီမံခန္႔ခဲြေရး၊ စာရင္းကိုင္ပညာနွင့္ ဘ႑ာေရးရာ 
ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေအာင္ 
သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ 
ေမလမွ စတင္၍ UK အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ 
အႀကီးဆံုးတကၠသိုလ္ျဖစ္သည့္ PLYMOUTH 
UNIVERSITYမွ အသိအမွတ္ျပဳေပးအပ္ေသာ BA 
(HONS) BUSINESS ADMINISTRATION, BA 
(HONS) ACCOUNTING & FINANCE FINAL 
YEAR TOP-UP DEGREEကို SAA-GEတြင္ 
တက္ေရာက္နိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္ 
ပထမနွစ္ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား သို႔မဟုတ္ GCE 
‘A’ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ PLYMOUTH 
UNIVERSITY၏ BA (HONS) ေနာက္ဆံုးနွစ္ကို 
တက္ေရာက္လိုပါက SAA-GE ADVANCED 
DIPLOMA LEVEL 1 & 2ကို ဦးစြာ တက္ေရာက္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ၁၈ လ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေသာ အဆိုပါ 
ADVANCED DIPLOMAတြင္ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ား၏ BUSINESS SKILLS ၊ BUSINESS 
ENVIRONMENT၊ BUSINESS MANAGEMENT 
PRACTICESကို ပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ 
သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  
၉လၾကာ တက္ေရာက္ရမည့္ ADVANCED DIPLOMA 
LEVEL 1/ DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT 
ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ADVANCED DIPLOMA IN 
BUSINESS MANAGEMENT LEVEL 2 သို႔မဟုတ္ 
ADVANCED DIPLOMA IN ACCOUNTING 
& FINANCEကို  ၉လ တက္ေရာက္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ INTAKEမ်ားမွာ - ေအာက္တိုဘာ၊ 
ဇန္န၀ါရီ၊ ဧၿပီနွင့္ ဇူလိုင္တို႔တြင္ ျဖစ္ၿပီး၊ အနီးဆံုး 
INTAKE ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာလတြင္ 

တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားတိုင္းကို 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 
စင္ကာပူေဒၚလာ ၂,၀၀၀ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားေပးမည့္ CROWN 
EDUCATIONမွ သိရိွရသည္။  ၁၈ လ တက္ေရာက္ 
ရမည့္ ADVANCED DIPLOMAS၏ COURSE 
FEESမွာ - စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၆,၀၂၀ ျဖစ္သည္။  
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရိွလိုသူမ်ားနွင့္ 
ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားကို ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ေန႔၊ 
နံနက္ ၁၀နာရီမွ ေန့လည္ ၁၂နာရီအထိ SAA-GEမွ 
မန္ေနဂ်ာ KELVIN GOH ကိုယ္တိုင္ ONE-TO-ONE 
ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ CROWN 
EDUCATION ရံုးခ်ဴပ္၊ SUMMIT PARKVIEW 
HOTEL, အခန္း (၂၂၈-၂၂၉)  ဖုန္း ၀၉- ၇၃၂- 
၇၃၂- ၇၇၊ ၀၉- ၅၀၈-၅၁၈၅တြင္ ဆက္သြယ္ စံုစမ္း 
စာရင္းေပးနိုင္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္၊၊

အမ်ိဳးသား 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
အႏုပညာ တကၠသိုလ္မွ 
ဘာသာရပ္မ်ား  
တစ္ႏွစ္ တိုးျမႇင့္ 
သင္ၾကားရမည္ 
ေနလင္းေအာင္
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ယခု ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ အမ်ိဳးသား 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္မွ ဘာသာရပ္မ်ား 
တစ္ႏွစ္တိုးျမႇင့္ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါသည္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
အႏုပညာ တကၠသိုလ္တြင္ သင္ၾကားရေသာ 
ဘာသာရပ္ေတြကို ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ယခုပညာသင္ႏွစ္က 
စတင္ၿပီး တစ္ႏွစ္တုိးျမႇင့္ကာ ၄ ႏွစ္ သင္ၾကားရမွာ 
ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါေက်ာင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။ 

ယခင္ပညာသင္ႏွစ္ေတြက ပံုမွန္တန္းကို ၃ ႏွစ္ႏွင့္ 
ဂုဏ္ထူးတန္းကို ၄ ႏွစ္တာ သင္ၾကားခဲ့ရတာပါ။ 
ဒါေပမယ့္ အခု ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္က 
စတင္ၿပီး ပံုမွန္တန္းကို ၄ ႏွစ္နဲ႔ ဂုဏ္ထူးတန္းကို 
၅ႏွစ္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါသည္။ ဒီလို သင္ၾကားရာမွာလည္း 
အထူးျပဳဘာသာေတြအေနနဲ႔ ဂီတ အထူးျပဳ၊ 
သဘင္ အထူးျပဳ၊ ပန္းခ်ီ အထူးျပဳ၊ ပန္းပု အထူးျပဳ၊ 
႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပဇာတ္ အထူးျပဳစတဲ့ အထူးျပဳဘာသာ 
၅ခုကို သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ပါ 
အထူးျပဳဘာသာ ၅ ခုထဲကမွ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ျပဇာတ္ 
အထူးျပဳဘာသာကိုေတာ့ ေလွ်ာက္ထားမႈ အမ်ားဆံုး 
ျဖစ္ၿပီး၊ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ဂီတ၊ သဘင္၊ ပန္းခ်ီ၊ 
ပန္းပု အစရွိတာေတြကို ေလွ်ာက္ထားၾကပါတယ္။ 
ဒီလို အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
အႏုပညာတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ကိုေတာ့ 
တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး မည္သူမဆို 
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္္။ လက္ရွိမွာေတာ့ 
အဆုိပါ တကၠသိုလ္၏ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 
ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို 
လက္ခံလ်ွက္ရွိဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  

လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ 
၁၅၀၀ ဦး ခန္႔ထားရန္ 
ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ  
   ေနလင္းေအာင္

ေဆးပညာဘြဲ႔ ရရွိထားသူ ၁၅၀၀ ဦးအား 
လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ ရာထူး ခန္႔ထားရန္ က်န္းမာေရး 
၀န္ႀကီးဌာနမွ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူထားေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ 
ဘြဲ႔ရရွိထားကာ ေနရာေဒသမေရြး သြားေရာက္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဇူလုိင္လ 
၂၄ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားကာ ျပည္ေထာင္စု 
ရာထူး၀န္အဖြဲ႔သုိ႔ ေပးပုိ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနွင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက 
လူဦးေရ ၅၀၀ ေခၚထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ အမ်ားဆုံး 
တုိးေခၚတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လစာအေနျဖင့္ က်ပ္ 
တစ္သိန္းႏွစ္ေထာင္ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါသည္။ 
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက www.ucsb.gov.
mmတြင္ လုိက္နာရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္စာေစာင္ကုိ 
ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

USAမွ ပညာသင္ဆု
ေမသဇင္သိန္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ New Hampshire 
Stateတြင္ရွိေသာ University of New Hampshireမွ 
ျမန္မာျပည္ရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္း 
ေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ ရမွတ္အလိုက္ အဆင့္မ်ား 
သတ္မွတ္ၿပီး Scholarship ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
YIUS သင္တန္းေက်ာင္းမွ သိရွိရပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲကို 
ေအာင္ျမင္ျပီးသူတိုင္း UNHမွာရွိတဲ့ Navitas 
Collegeကို တိုက္ရိုက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ 
Scholarshipမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္၏ အထက္တန္း 
အမွတ္ 60%ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို 10%၊ 
70%ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို 25%၊ 80%ျဖင့္ 
ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို 50%ျဖင့္လည္းေကာင္း 
ခ်ီးျမွင့္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ August 
Intakeမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား စတင္ 
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီး Scholarship မ်ားအတြက္ လူဦးေရ 
သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

UNHသည္ Tier 1 National University အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ျခင္း ခံရထားေသာ တကၠသိုလ္လည္း 
ျဖစ္သည္။ UNH Campusအတြင္းရွိ ပထမႏွစ္ 
တူညီေသာ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးလွ်က္ 
ရွိသည့္ Navitas Collegeမွ  2012 Scholarship 
မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား 
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ပထမႏွစ္ 
ျပီးေသာအခါ UNH၏ ဒုတိယႏွစ္ကို တိုက္ရိုက္ 
တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက YIUS ေက်ာင္းတည္ရွိရာ 
အေဆာင္( ၇ )၊ အခန္း (၂/၄/၈)၊ လွိဳင္တကၠသိုလ္၀င္း၊ 
လိႈုင္ျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၆၅၂-၃၁၁၊ ၀၁-
၆၅၂-၂၉၇၊ ၀၉-၇၃၁-၄၈၇-၃၉ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမး
ျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Newcastle, AUမွ 
ပညာသင္ဆု
ေမသဇင္သိန္း

Australia ႏိုင္ငံရွိ The University of Newcastle၏ 
Faculty of Engineering & Build Environmentမွ 
ပညာသင္ဆုအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 
ပညာသင္ဆု လက္ခံရရွိသူသည္ တကၠသိ္ုလ္ 
ပထမႏွစ္မွ ေနာက္ဆံုးႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းလခ၏ 

၂၅%ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိမည္္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါတယ္။ ၄င္းပညာသင္ဆုကို Engineering 
ဘာသာရပ္၊ Computer Science ဘာသာရပ္၊ 
Architecture ၊ Construction Managementႏွင့္ 
Industrial Designစသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို 
သင္ယူလိုသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 
Universityမွ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ေနာက္ခံ ပညာေရး 
ရလဒ္ေပၚမူတည္၍ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္သြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ Australia Visa & 
Student Service (AVSS Myanmar) အမွတ္ (၉၉)၊ 
ပထမထပ္ (B) ၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း ၀၉-၅၁၄-၇၂၂၇၊ ၀၉-၇၃၀-၃၅၅၀၃ သို႔ 
ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Hong Kong အစိုးရ 
ခ်ီးျမွင့္မည့္ MBA
 ေနလင္းေအာင္

The Open University of Hong Kong၏ 
School of Business and Administrationနွင့္ 
ပူးေပါင္းကာ MBA ဘြဲ႕သင္တန္းကို 
၂၀၁၁ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစတင္၍ 
သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ 
OUHKကို ၁၉၈၉ ခုနွစ္တြင္ Hong Kong 
အစိုးရမွ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔အဆင့္မီ ဘြဲ႔ႀကိဳႏွင့္ 
ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်လ်က္ရွိေသာ အထင္ကရ 
တကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ OUHK၏ 
အဓိကေက်ာင္းႀကီး (၅) ေက်ာင္းျဖစ္သည့္ School of 
Arts and Social Sciences, Lee Shau Kee School 
of Business and Administration, School of 

Education and Languages, School of Sciences 
and Technology, Li Ka Shing Institute of 
Professional and Continuing Educationတို႔တြင္ 
ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားေပါင္း (၂၀၀)ေက်ာ္ကို ပို႔ခ်လ်က္ရွိၿပီး 
ယေန႔ထိ ေက်ာင္းသားေပါင္း (၆၀,၀၀၀)ေက်ာ္ကို 
ဘြဲ႔ႀကိဳ၊ ဘြဲ႔လြန္ဒီဂရီမ်ား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ 
OUHK၏ Lee Shau School of Business and 
Administrationမွ ပို႔ခ်လွ်က္ရွိသည့္ MBA သင္တန္း၏ 
ဒုတိယအႀကိမ္အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးနွင့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ မိတ္ဖက္ျဖစ္သည့္ STIတြင္ ၂၀၁၂ 
ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ရာ 
STI Educationတြင္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ 
ထားနိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 
သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Strategy, 
Strategic Human Resourses Management, 
Investment & Portfolio Management, 
International ManagementStrategy, 
International Marketing Strategy, Advanced 
Information Systems & Electronic 
Commerce Strategyတို႔ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွ 
၀ါရင့္အေတြ႔အၾကံဳရွိဆရာ/ဆရာမမ်ားက ရံုးခ်ိန္ 
ျပင္ပတြင္ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သင္တန္းကာလမွာ (၂) နွစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး 
သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးစီးပါက Hong Kongတြင္ 
တစ္နွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပသည့္ ဘြဲ႕နွင္းသဘင္သို႔ 
ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ရယူရမည္ ျဖစ္သည္။ 
သင္တန္းေၾကးမွာ ဘာသာရပ္တစ္ခုစီအတြက္ 
(USD1980) ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး Module (6) ခုအတြက္ 
စုစုေပါင္း (USD11,880) ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း 
သိရသည္။ STI တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ေအာက္တိုဘာ 
Intakeကို တက္ေရာက္ လိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ Registration 
Fees (30 USD) ေပးသြင္းကာ ၾသဂုတ္လအကုန္ 
ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားနိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

အေသးစိပ္းသိရွိလိုပါက STI Education 
အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၇)၊ Hlaing Campus၊ 
လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ဖုန္း ၀၁-၃၇၇-၉၈၈၊ ၀၁-၅၀၇-၁၅၁သို႔ 
ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
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လျပည့္ညတစ္ည၏ သာယာလွပမႈသည္ 
မည္သည့္ ညမ်ဳိးႏွင့္မွ် မလဲႏိုင္။ ၾကည္လင္၍ 
တိမ္ကင္းေနေသာ လျပည့္ည၏ အလင္းေရာင္ 
ေအာက္တြင္ လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေဒါသ၊ 
ေမာဟမ်ားကုိ ေခတၱေမ့ထားၿပီး လမင္းႀကီးကုိ 
ေငးကာ ဟုုိဟိုုုသည္သည္ ေတြးေတာကာ 
အေမာေျဖ အပန္းေျဖၾကသည္။ 

ထုိအထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္လည္း 
အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ တစ္ေနကုန္ နယ္ေဆးရံု 
ေလးတစ္ရံုအတြင္း ဟိုဒီေျပးလႊားကာ လူနာတုိ႔၏ 
ျပႆနာမ်ဳိးစံုကုိ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္တစ္ဦးအျဖစ္ 
တာ၀န္ယူေျဖရွင္းခဲ့ရသည္မွာ (၆) လ ရွိခဲ့ၿပီ။ 
ေဆးကုသေရးတြင္သာမက လူမႈေရး၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးမ်ားပါ စီမံကြပ္ကဲရသျဖင့္ 
သာမန္လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ဘ၀ေလးကုိ 
ျပန္တမ္းတမိခဲ့သည္။ ေဆးရံုကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
အိမ္ျပန္ေရာက္လွ်င္ ေခါင္းထဲမွ ထုတ္ပစ္မည္ဟု 
စဥ္းစားခဲ့သည္မွာလည္း ၾကာခဲ့ေပၿပီ။ 
မရခဲ့ပါ။ ယခုလည္း အပန္းေျဖမည္ဟု 
စိတ္ကူးထားေသာ္လည္း ေန႔လည္က 
ေဆးရံုတက္လာေသာ “ေမာင္လမင္းငယ္"ကို 
သတိရမိသည္။ ထိုမွ်မက စိတ္ပါပူတတ္သျဖင့္ 
ထုိကေလးရွိရာ ေဆးရံုဘက္သုိ႔ 
ထြက္လာမိခဲ့သည္။ နာမည္က အဘယ့္ေၾကာင့္ 
“လမင္းငယ္" ျဖစ္ေနရသနည္း။ လမင္းႀကီးသာ 
ျဖစ္သင့္သည္ဟု ေဆးရံုတက္စဥ္က 
ေတြးမိေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကေလး 
အေျခအေနမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သျဖင့္ 
နာမည္အေၾကာင္း မစပ္စုႏိုင္ခဲ့ ေရာဂါရာဇ၀င္ႏွင့္ 
အေျခအေန အျဖစ္အပ်က္ကုိသာ အေရးတႀကီး 
ေမးခဲ့မိသည္။ 

 ကေလးက အသက္တစ္နွစ္ႏွင့္ တစ္လပါ။ 
၀မ္းေလွ်ာတာ (၂) ရက္ ရွိၿပီ။ ရြာက 
ဆရာ၀န္မေလးနဲ႔ ျပထားတာ ေဆးေတြေရာ 
ဓာတ္ဆားထုပ္ေတြပါ ေပးထားပါတယ္။ 
ကၽြန္မတုိ႔လည္း အတတ္ႏိုင္ဆုံး မ၀င္ ၀င္ႏိုင္တဲ့ 
နည္းလမ္းနဲ႔ တုိက္တာပဲ။ ဒၤီမနက္ေတာ့ 
ကေလးက ႏွစ္ခါေလာက္ မ်က္ျဖဴလန္ၿပီး 
တက္သလုိ ျဖစ္သြားတယ္” မိခင္ျဖစ္သူက 
ငိုယုိၿပီး ေျပာရွာသည္။ ဤမွ် (၂) ရက္ေလာက္ 
၀မ္းသြားရံုျဖင့္ ကေလးတက္သည္ဆုိသည္မွာ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေရာဂါ အမ်ားႀကီးရွိသည္။ 
သာမန္အရည္ဓာတ္ ခ်ဳိ႕တဲ႔ရံုျဖင့္ ၀မ္းသြားျခင္း 
မျဖစ္ႏိုင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးငယ္၏ 
ခႏၶာကုိယ္ ေသြးေၾကာအတြင္း ေဆးထုိးအပ္ 
အျမန္သြင္းၿပီး သၾကားဓာတ္ အျမန္စစ္ရသည္။ 
သုိ႔ေသာ္အေျဖက လက္မခံနိုင္ေသာ 
ပမာဏအတြင္း ရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ေသြးအတြင္းရွိ အငန္ဓာတ္အပါအ၀င္ 
အျခားဓာတ္မ်ား (Electrolyte) ပါစစ္ရန္ 
ဓာတ္ခြဲခန္းသုိ႔ ပို႔ခိုင္းရသည္။ ထုိသုိ႔ 
အလြယ္တကူ စစ္ေဆးႏိုင္သည္မွာ (၂) လမွ်သာ 
ရွိေသးသည္။ ၿမိဳ႕မ်က္ႏွာဖံုး တတ္ႏိုင္သူတစ္ဦးမွ 
ကမကဌျပဳကာ ေခတ္မီဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခုကုိ 
ေရာဂါေဗဒ အထူးကုဆရာ၀န္တစ္ဦး၏ 
အကူအညီျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ 
ျဖစ္သည္။ 

ေရာဂါရာဇ၀င္ကုိ ခေရေစ့တြင္းက် 
ေမးျမန္းၾကည့္ေတာ့ ဓာတ္ခြဲခန္းမွ 
အေျဖမထြက္မီမွာပင္ ေရာဂါ၏ 
အတိမ္အနက္ကုိ ခန္႔မွန္းႏိုင္ေနၿပိီ။ 
“ကေလးက ဓာတ္ဆားရည္တု္ိက္လုိ႔ မရဘူး။ 
ပထမေတာ့ ဆရာမ ေဖ်ာ္ခိုင္းတဲ့အတိုင္း 
ေရသန္႔တစ္ဗူးနဲ႔ ဓာတ္ဆားတစ္ထုပ္ 
ေဖ်ာ္တာပဲ။ လက္တစ္လုံးေလာက္ေတာင္ 

ဓာတ္ဆားရည္က မ၀င္ဘူး။ 
ေနာက္တစ္ေခါက္က်ေတာ့ ဓာတ္ဆားရည္ 
ျမန္ျမန္၀င္သြားေအာင္ အဲဒီတစ္ထုပ္စာကို 
ေရတစ္ခြက္နဲ႔ပဲ ေဖ်ာ္တုိက္တာ နည္းနည္း 
၀င္သြားတယ္။ ကေလးက အရည္က် 
မေသာက္ဘူး။ ဓာတ္ဆားထုပ္မွာ ကပ္ေနတဲ့ 
ဓာတ္ဆားမႈန္႔ကုိက်ေတာ့ လက္နဲ႔တုိ႔ၿပီး လွ်ာနဲ႔ 
လ်က္တာနဲ႔ ဆရာမေလးဆီက ေနာက္တစ္ထုပ္ 
ထပ္သြားယူၿပီး ဒီအတုိင္း လ်က္ခိုင္းလုိက္တာ 
တစ္၀က္ေလာက္ေတာင္ ကုန္သြားတယ္”။ 
သိလုိက္ပါၿပီ။ ဆားဓာတ္ လြန္ကဲ အရည္ 
ခမ္းေျခာက္ျခင္း (Hypernatremic 
Dehydration) ျဖစ္ဖို႔မ်ားသည္။ ထုိသို႔သာ 
ျဖစ္လွ်င္ သာမန္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါကဲ့သုိ႔ 
အလြယ္တကူ အရည္ဓာတ္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္း၍ 
မရ။ အသက္အႏၱရာယ္ရွိသည္။ အခ်ိန္ယူ၍ 
အရည္ဓာတ္ႏွင့္ ဆားဓာတ္တုိ႔ကုိ 
အေလွ်ာ့အတင္း ခ်ိန္ဆသြင္းရမည္။ ကေလး၏ 
အေျခအေနမွာ အတက္ က်ၿပီဆုိ္ေသာ္လည္း 
စိတ္မခ်ရေသး။ ရန္ကုန္သုိ႔ (၃) နာရီသာ 
သြားရသည္ဆုိေသာ္လည္း ဤအေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ 
ကေလးကုိ လႊဲရန္ မျဖစ္ႏို္င္။ လမ္းတြင္ တစ္ခုခု 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွ ပိုမို 
နားလည္တတ္ကၽြမ္းေသာ မိမိဆရာႀကီးမ်ားထံ 
ဖုန္းဆက္၍ ေမးျမန္းရသည္။ ဆရာသမားမ်ား၏ 
အေတြ႔အႀကံဳသည္ မိမိတုိ႔ထက္ 
အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာသည္ မဟုတ္ေလာ။ 
(ဆရာႀကီးအား ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူထားမိသျဖင့္ 
နာမည္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

“Slow Correction” အခ်ိန္ယူ၍ 
ေသြးအတြင္း ဓာတ္မ်ား ျပန္လည္ထိန္းညိွရန္ 
ဆရာႀကီးညႊန္ၾကားတဲ့အတုိင္း တြက္ခ်က္၍ 
အရည္ဓာတ္ သြင္းေပးရသည္။ 
မိဘမ်ားအားလည္း ေရာဂါ၏ အတိမ္အနက္ႏွင့္ 
သေဘာတရားကုိ ရွင္းျပရသည္။ “၀မ္းေလွ်ာလုိ႔ 
ဓာတ္ဆားတုိက္ရမယ္။ ဓာတ္ဆားကုိ 
မ၀င္ ၀င္တဲ့နည္းနဲ႔ေတာ့ မတုိက္သင့္ဘူး။ 
ဓာတ္ဆားဆုိတာ လ်က္ဆားနဲ႔ မတူဘူး။ 
သူ႔သတ္မွတ္တဲ့ အခ်ဳိးအစားတုိင္း ေဖ်ာ္ၿပီး 
သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္းမွာ သင့္သေလာက္ 
တုိက္ရမယ္”ဟု တစ္ခါတည္း အျခား 
ကေလးမိဘမ်ားပါ ၾကားေအာင္ ပညာေပး 
ေျပာၾကားရသည္။ 

လူ၏ ခႏၶာကုိယ္သည္ အရည္ဓာတ္ႏွင့္ 
အစိုင္အခဲတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 
အရည္ဓာတ္ဟုဆိုရာ၌ ေသြးေၾကာအတြင္း 
စီးဆင္းေနေသာ ေသြးမ်ား၊ ျပန္ရည္မ်ားအျပင္ 
သက္ရွိဆဲလ္မ်ားအတြင္းႏွင့္ အျပင္ 
ေဘးပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္း 
အရည္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ ပတ္လည္ 
စီးဆင္းေနၾကသည္။ ထုိအလုံးစံုေသာ 
အရည္တုိ႔သည္ ၄င္းတုိ႔ခ်ည္း 
မဟုတ္။ အေပါင္းဓာတ္ေဆာင္ေသာ 
အႏႈတ္ဓာတ္ေဆာင္ေသာ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားႏွင့္ 
ေရာေႏွာေနၾကသည္။ အလြယ္ေျပာရလွ်င္ 
အခ်ဳိဓာတ္၊ အငန္ဓာတ္တုိ႔ အဓိက 
ပါ၀င္ၾကသည္။ ၄င္းျဒပ္ေပါင္းမ်ား 
အရည္ဓာတ္မ်ား သမမွ်တစြာ တည္ရွိေနပါမွ 
လူ႔ခႏၶာသည္ မွ်ေျခ အေျခအေနတြင္ က်န္းမာစြာ 
တည္ရွိေနမည္။ ထိုမွ်ေျခမွ ေသြဖယ္သြားပါက 
အသက္အႏၱရာယ္အထိ ဒုကၡေပးႏိုင္သည္။

၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာျဖစ္လွ်င္ 
ကုိယ္ခႏၶာအတြင္းမွ အရည္မ်ား ဆုံးရံႈးသလုိ 
ဆားဓာတ္ႏွင့္ အျခားဓာတ္မ်ားလည္း 
ဆုံးရံႈးၾကရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ 
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင့္ငါးရာခန္႔က အိႏိၵယမွ 
သမားေတာ္ႀကီး “သွ်သွ်ယုတ”(Sushruta)
က ၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါသည္မ်ားကုိ 
ပထမဆုံး ကုသေပးခဲ့ဖူးသည္။ ထုိစဥ္က 
သူသုံးခဲ့သည္မွာ ထမင္းရည္၊ အုန္းရည္ႏွင့္ 
မုန္လာဥျပဳတ္ရည္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္း 
အေထာက္အထားမ်ားအရ သိရသည္။ သို႔ေသာ္ 

ေရွးယခင္မ်ားက တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ 
အဆက္အသြယ္ နည္းပါးၿပီး ပညာဗဟုသုတ 
ဖလွယ္ျခင္းမ်ား ရွားပါးခဲ့ၾကသျဖင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္း 
၀မ္းေရာဂါေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ 
အသက္ဆုံးရံႈးၾကရသည္။ “Dehydration” 
အရည္ဓာတ္ ခန္းေျခာက္ျခင္းကုိ မသိရွိဘဲ 
နတ္ဘုရားမ်ား၊ စုန္းကေ၀မ်ား၏ ျပဳစားမႈမ်ားဟု 
အထင္မွားခဲ့ၾကသည္။

မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၁၈၂၉ ခုႏွစ္ကာလ 
၀မ္းေရာဂါကပ္ေၾကာင့္ ရုရွားႏွင့္ အေနာက္ 
ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေသအေပ်ာက္ 
မ်ားခဲ့ရာမွ ၁၈၃၁ ခုႏွစ္တြင္ သမားေတာ္ 
William Brooke O’ Shaughnessyက 
အရည္ဓာတ္ ခန္းေျခာက္မႈႏွင့္ ဆားဓာတ္ 
ဆုံးရံႈးမႈတို႔ကုိ စတင္ေတြ႔ရွိကာ အရည္ဓာတ္ 
ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္း (Intravenous 
Fluid Theory)ကုိ စတင္ခဲ့သည္။ သူ၏ 
ပထမ ေျခလွမ္းကုိ ထပ္ဆင့္ အမွီျပဳကာ 
စနစ္တက် သုေတသနျပဳခဲ့သူကား Dr. 
Robert A. Phillips ဆိုသူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ 
သုေတသနမွ ဓာတ္ဆားရည္တြင္ အခ်ဳိဓာတ္၊ 
ဆားဓာတ္ (Glucose, Sodium Chloride)
မ်ား ပါ၀င္မွ အရည္ဓာတ္ စုပ္ယူႏိုင္စြမ္း 
ပိုမို ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ 
ဓာတ္ဆားရည္သမိုင္းကား ေျပာျပရမည္ဆုိလွ်င္ 
တစ္ေထာင့္တစ္ည ပံုျပင္ကဲ့သုိ႔ပင္ 
ရွည္လ်ားေပမည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ယခုေခတ္ 
အသုံးျပဳေနေသာ ဓာတ္ဆားထုပ္ပံုစံသုိ႔ 
ေရာက္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး 
WHOႏွင့္ UNICEFFတုိ႔က ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ယခင္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ 
ORS (Oral Rehydration solution) 
Formulaအစား ပိုမို သဟဇာတျဖစ္ေသာ 
New Low Osmolarity Formulaကုိ 
ေျပာင္းလဲ ထုတ္လုပ္အသုံးျပဳေစခဲ့သည္။ ထုိ 
ORS Formulaသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သင္တုိ႔၏ 
လက္တစ္ကမ္းတြင္ ရွိေနပါၿပီ။ သို႔ေသာ္……

ဓာတ္ဆားရည္သည္ ၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာ 
ေရာဂါအတြက္သာမက အျခား အရည္ဓာတ္ 
ဆုံးရံႈးျခင္း (ဥပမာ - ေခၽြးထြက္လြန္ျခင္း)
တို႔တြင္လည္း အသုံးတည့္သည္။ 
ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဓာတ္ဆားကုိ ျပန္လည္ 
အားျဖည့္ အခ်ဳိရည္ထုပ္မ်ားသဖြယ္ 
ထုတ္လုပ္လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ 
အားကစားသမားမ်ားအတြက္ ေရတစ္ဖန္ခြက္စာ 
အထုပ္ငယ္မ်ားအသြင္ စီမံဖန္တီးလာသျဖင့္ 
ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ ပါ၀င္ပမာဏ 
အခ်ဳိးအစားမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဓာတ္ဆားထုပ္မ်ား 
ရွိလာၾကသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးသတိေပးလိုသည္မွာ 
ဓာတ္ဆားတုိက္မည္ဆုိလွ်င္ 
ေရတစ္လီတာႏွင့္သာ ေဖ်ာ္ပါ။ 
ေစတနာပို၍ ဓာတ္ဆားမ်ားမ်ား 
၀င္ေအာင္ ေရေလွ်ာ့ထည့္ျခင္း၊ ဓာတ္ဆား 
အကုန္သက္သာေအာင္ ဓာတ္ဆားတစ္၀က္ 
ေရတစ္၀က္ေရာ၍ ေဖ်ာ္ျခင္းမ်ား မျပဳပါႏွင့္။ 
ဓာတ္ဆားတစ္ထုပ္ ေရတစ္လီတာဟုဆိုလွ်င္ 
ေရတစ္လီတာႏွင့္သာ ေဖ်ာ္ပါ။ 
ေရတစ္ဖန္ခြက္စာဟု ညႊန္းထားလွ်င္ 
ေရတစ္ဖန္ခြက္စာပဲ ေဖ်ာ္ပါ။ ဓာတ္ဆားကုိ 
လွ်က္ဆားကဲ့သုိ႔ လွ်က္၍ မစားပါေစႏွင့္။ 
ေမာင္လမင္းငယ္ကဲ့သို႔ လျပည့္ညတြင္ 
လမသာႏိုင္ဘဲ ဘ၀ မငယ္ၾကေစရန္ 
ေရးသားလုိက္ရပါေတာ့သည္။

လွ်က္ဆားေတာ့ မဟုတ္ပါ
By Dr. PTS

SPORT NEWS

ဓာတ္ပံုု - pingnews, straightfromthedoc ဓာတ္ပံုု - beyondtheshaker.com
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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။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ www.myanmarjobsearch.
comမွ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ေခၚစာမ်ား ျဖစ္သည္။ 
အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေခၚယူလုိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ www.
myanmarjobsearch.comတြင္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခမဲ့ 
ဝင္ေရာက္ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ classified@myanmarict.comသို႔ 
email ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါဝင္ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ www.myanmarjobsearch.com တြင္ Employee 
အေနျဖင့္ Register လုုပ္ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ရ႐ွိႏိုုင္သည္။ အလုပ္ရွာေဖြ 
ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ JobSeeker အေနျဖင့္ Register လုုပ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Position 
မ်ားကိုု ဝင္ေရာက္ျဖည့္စြက္ႏိုုင္သည္။

FREE 
CLASSIFIED

သင္ေရာင္း/ဝယ္လိုုေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုု 
ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါဝင္ေဖာ္ျပႏုိင္ရန ္
classified@myanmarict.comသုိ႔ email 
ေပးပို႔လိုုက္ပါ။

အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ေခၚစာမ်ား
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

Hospitality, Travel and 
Tourism
NAME Min Thu Aung  
SEEKING Medical officer
AGE 28
Contact 945122907

Engineering 

NAME Zin Maung 
MaungPhyoHtet

SEEKING Mechanical Engineer

AGE 22
Contact 95406559

Management,Executive 
NAME Shine Kyaw Zin

SEEKING accountant

AGE 25
Contact 5941903

Management, Executive 

NAME May Myat Moe 

SEEKING Executive 
Secretary

AGE 30
Contact 4294967295

Other 

NAME Zayyar Lynn  

SEEKING IT manager 
AGE 25
Contact 943083914

Engineering 

NAME Thwe Lay Wai
SEEKING Auto CAD Drafter
AGE 29
Contact 973095216

THITSAR SHWE KU
VACANT SALE AND MARKETING 7

PHONE  09-4500-19-554

ADDRESS No.95,6Flr(6-A),Insein Road. Kamayut Tsp., YANGON

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

Mya Auto International
VACANT Assistant Manager 1

PHONE  0944 8004422

ADDRESS 53(A), Hermitage Rd., Bahan, Yangon

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.

Myanmar ICT
VACANT Senior Editor/Editor-in-charge            (F/M) 3

Proof Editor                          (F/M) 1

Reporter                                 (F/M) 3

Distribution                                (F/M) 1

PHONE 430897

ADDRESS
58B Myanma Gon Yaung Housing Than Thu Mar RoadTamwe 

Township.

Amd
VACANT Office Secretary 2

Asst. Executive Secretary 1

Driver 2

Supervisor - Technician 2

PHONE (01) 218437, 218438, 09-73176248, 09-73112672

ADDRESS
39(B), Thazin Lane, Baho Road, Ahlone Township, Yangon 

Myanmar

Kuruma Trading Co., Ltd.
VACANT Office staff                   (Female) 2

PHONE 95-943177320

ADDRESS
No.121, 3/A, (9)Quarter, Hlaing Tsp, Yangon-Insein Road, 

Yangon, Myanmar

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Wi Max Outdoor CPE

Description Redlink

Quantity 1

Price ညွိႏႈိင္းေစ်း
Phone 
(Seller) 01-430-897

Accounting 

NAME Phyo Zin 

SEEKING IT Staff

AGE 22
Contact 95076333
Logistics, Transport and 
Supply
NAME Than ko aung  
SEEKING warehouse 

supervisor
AGE 35
Contact 943020698

Management, Executive 

NAME Zin Ko Latt 
SEEKING HR & Admin Officer
AGE 26
Contact 943024410

Accounting 

NAME kaungmyatsan 
SEEKING Medical
AGE 28
Contact 8150242

ICT/Electronics 
NAME Sophayoo  

SEEKING NetworkEngineer

AGE 27
Contact 95402099

AFC U-22 ၿပိဳင္ပြဲအား ျမန္မာမွ 
အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသြားရန္ 
ႀကိဳးစားမည္

ရဲထြဋ္သိန္း

AFC U-22 ျပိဳင္ပြဲတြင္ ေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ 
ျမန္မာအသင္းအေနျဖင့္ လာမည့္ အုပ္စုပြဲစဥ္မ်ားကိုပါ အိမ္ရွင္အျဖစ္ 
လက္ခံက်င္းပသြားႏုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ 
တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာ အသင္းမွာ အင္အားၾကီး မေလးရွား ယူ ၂၂ 
အသင္းအား ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့ျပီးေနာက္ အုပ္စု ဒုတိယျဖင့္ ေျခစစ္ 
ပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

သတင္းမ်ားအရ အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ AFC U-22 
ျပိဳင္ပြဲအား အစပထမတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက်င္းပသြားမည္ဟု 
စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အစီအစဥ္ေျပာင္းလဲကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္မွ 
က်င္းပေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ 
ယခုႏွစ္တြင္လည္း ဆီဂိမ္း ျပိဳင္ပြဲအား အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပခြင့္ 
ရရွိထားျပီး ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပမည့္ AFC U-22 ကိုလည္း 
အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရရန္ ၾကိဳးစားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ AFC U-22 အတြက္ 
အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအား ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

The Greenbrier Classic ျပိဳင္ပြဲတြင္ 
ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ေနေသာ Vijay Singh

ရဲထြဋ္သိန္း

အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ၄၉ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ေသာ နာမည္ေက်ာ္ Golfer 
ျဖစ္သူ Vijay Singh မွာ ယခင္တစ္ပတ္ က်င္းပသြားခဲ့ေသာ The 
Greenbrier Classic ေဂါက္႐ိုက္ျပိဳင္ပြဲ၌ သတ္မွတ္ ႐ိုက္ခ်က္ထက္ ၇ 
ခ်က္ေလွ်ာ့႐ိုက္ျပီး ျပဳိင္ဘက္ျဖစ္သူ Maggert ထက္ ၁ ခ်က္ေလွ်ာ့႐ိုက္ကာ 
ဇယားထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္လွ်က္ရွိေနပါတယ္။ Singh ဟာ PGA 
Tour ျပိဳင္ပြဲေပါင္း ၃၄ ခုတြင္ အႏိုင္ရယူခဲ့သူျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္း၏ 
ႏုိင္ပြဲမ်ားမွာ ႐ိုက္ခ်က္ညံ့ဖ်ဥ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ျပီး 
အလွမ္းေဝးခဲ့ရပါတယ္။

အဆုိပါ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းမွ “ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ပံုမွန္ 
အတုိင္းပဲ Golf ကစားေနတာပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုဘာေၾကာင့္ ႏုိင္ပြဲေတြနဲ႔ 
အလွမ္းေဝးခဲ့ရမွန္းေတာ့ နားမလည္ႏိုင္ပါဘူး” လုိ႔ သတင္းဌာနမ်ားကို 
ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ The Greenbrier Classic ျပိဳင္ပြဲမွာ Singh ၏ 
ယခုႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္ျပီး 
အေျခအေနေကာင္းလွ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၇ႀကိမ္တုိင္ Wimbledon တင္းနစ္ျပိဳင္ပြဲ 
ဖုိင္နယ္တက္ေရာက္လာသည့္ Serena 
Williams 

ရဲထြဋ္သိန္း

လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ပတ္အတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ Wimbledon အမ်ိဳးသမီး 
တင္းနစ္ျပိဳင္ပြဲတြင္ Serena Williams မွ ျပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူ Azarenka အား 
6-3၊ 7-6 အျဖစ္ အႏိုင္ယူကာ ဖုိင္နယ္သို႔ တက္လွမ္းသြားႏုိင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ 
အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ၃၀ ရွိေနျပီျဖစ္ေသာ Serena ဟာ 
ဆီဒင္ ဒုတိယရရွိေနေသာ Azarenka အား အံ့အားသင့္ဖြယ္ 
ရိုက္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ၄င္း၏ ၇ ၾကိမ္ေျမာက္ Wimbledon Final 
ေနရာအား ရယူသြားႏုိင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

Serena Williams ဟာ ၄င္း၏ ၁၄ ၾကိမ္ေျမာက္ ဂရင္းစလင္း 
ခ်န္ပီယံဆုကိုရယူရန္ ေရပန္းစားေနသကဲ့သို႔ ၅ ၾကိမ္ေျမာက္ Wimbledon 
ခ်န္ပီယံဆုကို ရရန္အတြက္လည္း အေျခအေနေကာင္းေနသူတစ္ဦး 
ျဖစ္ပါတယ္။ Azarenka အား အႏုိင္ယူခဲ့သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Serena မွ 
“ အခုလုိ Azarenka ကို အႏုိင္ရခဲ့တဲ့အတြက္ အံ့ၾသမိပါတယ္၊ ဘာလုိ႔ဆုိ 
ကြ်န္မအေနနဲ႔ ဒီပြဲမွာ အေကာင္းဆံုး မ႐ိုက္ႏုိင္ခဲ့ဘူးလို႔ ထင္တယ္၊ 
ကြ်န္မအေနနဲ႔လည္း ဒီပြဲမွာ ဘာလို႔ ဆာဗင္ ခဏ၊ ခဏထုိးမိလည္း 
ဆုိတာေတာင္ မသိပါဘူး”ဟု သတင္းဌာနမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

Serena Wiliiamsဟာ Wimbledon ဖုိင္နယ္တြင္ Agnieskza 
Radwanskaႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရမည္ျဖစ္သည္။
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PIXELMATOR
အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ Macေပၚမွာ စြမ္းအားျမင့္ျမင့္နဲ႔ ေစ်းသက္သာတဲ့ Image Editor တစ္ခုကို 

အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ Pixelmatorက အသင့္ေတာ္ဆံုး ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။ ၄င္းရဲ႕ interface 
ကေတာ့ Mac ပံုစံလုိ႔ ဆုိေပမယ့္ Adobe Photoshopလုိပဲ Selectorေတြ၊ brush toolေတြ၊ Type 
toolေတြ ရွိတဲ့ Toolbarက သပ္သပ္ ခြဲထြက္ေနမွာျဖစ္ျပီး layer ထားတဲ့ေနရာေတြ၊ brush picker 
ထားတဲ့ေနရာေတြကလည္း Photoshopနဲ႔ ပံုစံတူပါပဲ။ ျပီးေတာ့ Pixelmatorက Photoshopရဲ႕ brush tools 
ေတြကို support ေပးထားတာက ထူးျခားမႈ တစ္ခုပါပဲ။

ပံုေတြျပင္တဲ့ေနရာမွာလည္း Pixelmatorက Photoshopနဲ႔ ပံုစံ တူေနျပန္ပါေသးတယ္။ ပံုေတြျပင္တဲ့အခါမွာ 
အသံုးျပဳတဲ့ colour ခ်ိန္ညွိျခင္းေတြ၊ brightness and contrastေတြ၊ အစရွိတဲ့ toolsေတြအားလံုးက 
Photoshopမွာလိုပဲ အသံုးျပဳလုိ႔ ရေနပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ ပံုေတြထဲမွာ effectေတြ 
ထည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ distortion၊ blur၊ sharpen၊ halftoneႏွင့္ stylizeလုိမ်ိဳး သာမန္ filtersေတြကေန 
ေရြးခ်ယ္ျပီး အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ေျပာခ်င္တာက Pixelmator အတြင္းမွာ Photoshopနဲ႔ ပံုစံတူ 
toolsေတြ၊ effectေတြ၊ filterေတြနဲ႔ Save for Webလိုမ်ိဳး featureေတြ အကုန္လံုးကို ျမင္ေတြ႔သြားႏုိင္ပါတယ္။ 
ဒါဆုိရင္ ေမးစရာရွိလာတာက Pixelmatorက Photoshopနဲ႔လည္း ဘာမွ မကြာပါလားေပ့ါ။ ကြာပါတယ္။ 
Pixelmatorမွာ Photoshopမွာရွိတဲ့ advanced toolsေတြကို အသံုးျပဳလုိ႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေနာက္တစ္ခု ကြာျခားတာ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ၄င္းရဲ႕ ေဒၚလာ ၁၄.၉၉ ဆုိတဲ့ ေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္ပါ။ 
Pixelmatorကို demo version သံုးရင္ သတိထားရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ သင္ edit လုပ္တဲ့ပံုတိုင္းကို export 
ထုတ္လုပ္မယ္ (သို႔) save လုပ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ watermarkၾကီး ပါလာတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ Pixelmatorရဲ႕ 
အေကာင္းစား toolsေတြကို အသံုးျပဳျပီးသြားရင္ သင့္အေနနဲ႔ ဒီဟာကို တန္တယ္လုိ႔ ထင္သြားပါလိမ့္မယ္။

Pixelmator အတြင္းမွာက tools ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ filter ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ 
အသံုးျပဳထားတဲ့ colour correction tools ေပါင္း ၁၅ ခု ပါဝင္ေနပါဦးမယ္။ Pixelmatorရဲ႕  ေနာက္ထပ္ 
ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ၄င္းအတြင္းမွာ ပါဝင္တဲ့ Photo Browserကို အသံုးျပဳျပီး iPhoto Library၊ Events၊ 
Albums၊ Smart Albumႏွင့္ Folderေတြထဲက ဓါတ္ပံုေတြကို အလြယ္တကူ သြားယူႏုိင္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ 
သင့္ရဲ႕ iSight Cameraကို အသံုးျပဳျပီး ဓါတ္ပံုေတြကို add ႏုိင္ကာ resize လုပ္ျခင္း၊ special effect ထည့္ျခင္း 
အစရွိတာေတြကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

Pixelmatorဟာ အခုဆုိရင္ ေနာက္ထပ္ version အသစ္ တစ္ခုထြက္ရွိလာပါျပီ။ Codename အေနနဲ႔ 

Chameleonလို႔ ေခၚတဲ့ Pixelmator 2.0ဟာဆုိရင္ feature အသစ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
အမ်ားအျပားလည္း လုပ္ထားပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ Pixelmatorဟာ Mac app designတြင္ Apple Design 
Awardကိုလည္း ရရွိထားျပန္ပါတယ္။ Pixelmator 2.0 အတြင္း ပါဝင္လာတဲ့ Toolsေတြကေတာ

Healing Tool
သင့္အေနနဲ႔ ဓါတ္ပံုတစ္ပံုမွာ ရွိတဲ့ အျပစ္ အနာအဆာေတြကို အသစ္ျပန္လည္ 
ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Healing Toolsနဲ႔ ဆန္းၾကယ္စြာ ျပဳျပင္သြားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

Content-Aware Fill
ဓါတ္ပံုထဲမွာ ရွိတဲ့ သင္ မလိုခ်င္တဲ့ elementေတြကို ဒီ tools အသစ္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းကို 
ေဖ်ာက္ဖ်က္ ျပစ္ႏုိင္ပါတယ္။

Burn Tool
Burn Toolကို အသံုးျပဳျပီး image တစ္ခုထဲရွိ သင္ darken ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ေနရာကို 
အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

Pixel Tool
Image တစ္ခုရဲ႕ pixel တစ္ခု အတုိင္းအတာအထိ edit ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာကေတာ့ Pixel Toolပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။

Tools Customization
သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ျပီး၊ အသံုးမ်ားတဲ့ Toolsေတြကုိ သပ္သပ္စီ စုစည္းထားလုိ႔ ရႏုိင္ျပီး 
Groupလည္း ဖြဲ႕ထားႏုိင္ပါတယ္။

New Type Tool
Image မ်ားအတြင္း text ေရးသားရာတြင္ ပိုမို ဆန္းသစ္ေသာ typography မ်ား 
အသံုျပဳႏုိင္ေစရန္ ဖန္တီးထားတဲ့ Tool အသစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

Full Screen
သင့္ရဲ႕ Mac အတြင္း Full Screen ျဖင့္ ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲႏိုင္ဖုိ႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးထားတဲ့ Full 
Screen featureပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Quick Specification
Version            2.0.5
Size           19.1 MB
Price           USD 14.99
Requirement       OS X 10.6 or later

ရဲထြဋ္သိန္း

www.pixelmator.com

အာရွ၏ ဒုတိယ ေက်ာ္ၾကားမႈ 
အရွိဆံုး အမွတ္တံဆိပ္ 
ျဖစ္လာသည့္ Apple 
ရဲထြဋ္သိန္း

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

Campaign Asia Pacificဟု အမည္ရသည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ 
ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ အာရွရွိ ေက်ာ္ၾကားမႈ 
အရွိဆံုး အမွတ္တံဆိပ္မ်ားထဲတြင္ Apple မွ ဒုတိယ ေနရာ၌ 
ရပ္တည္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ၄င္း၏ အဆုိအရ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
Sony၊ Panasonic ႏွင့္ Nestle ကုမၸဏီတုိ႔မွလည္း အသီးသီး 
အဆင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

Samsung မွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အာရွေဒသမ်ားအတြင္း 
ေက်ာ္ၾကားမႈအရွိဆံုး အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရပါတယ္။ 
Apple မွာ ယခုကဲ့သို႔ ဒုတိယ ေက်ာ္ၾကားမႈအရွိဆံုး ေနရာသို႔ 
တက္ေရာက္လာျခင္းမွာ Samsung ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားကို ပိုမိုအထြတ္အထိပ္ေရာက္ေစေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
ယခုအခ်ိန္တြင္ အာရွေဒသမ်ားအတြင္း Apple မွ ၄င္းတုိ႔၏ 
ထုတ္ကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံလြတ္မက်န္ရွိေစပဲ ေရာင္းခ်သြားႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားေနျပီး 
Samsung ၏ အီလက္ထေရာနစ္ ကမၻာထဲတြင္ အုပ္စိုးေနမႈကိုလည္း 
အဆံုးသတ္သြားႏုိင္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းေနပါတယ္။

တ႐ုတ္တြင္ Appleမွ Siriႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆိုခံရ
ရဲထြဋ္သိန္း
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မၾကာေသးမီ ကာလတြင္မွ Apple အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ Proview 
ကုမၸဏီႏွင့္ ျပႆနာအား ေဒၚလာ ၆၆ သန္းေက်ာ္ အကုန္ခံကာ 
ေျဖရွင္းခဲ့ရျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ယခုတခါတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာကေတာ့ 
Siri ႏွင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုတရားစြဲဆိုေသာ ကုမၸဏီမွာ Zhizhen 
Technology ျဖစ္ျပီး ၄င္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ voice assistant software 
တစ္ခုလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ M.I.C 
gadget ၏ အဆုိအရ Zhizhen မွ Apple ၏ Siri မွာ ၄င္းတုိ႔၏ မူပိုင္ခြင့္ 
အခ်က္တစ္ခ်က္ႏွင့္ ညိစြန္းေနေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါ မူပုိင္ခြင့္မွာ Xiaoi Bot ဟုေခၚေသာ instant 
messaging chat box စနစ္တစ္ခုအတြက္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
ေနာက္ဆံုး သတင္းမ်ားအရ ယခု ျဖစ္ပြါးေနေသာ တရားေရးမွာ ေဆြးေႏြးဆဲ 
အေနအထား၌သာ ရွိေသးျပီး Zhizen ႏွင့္ Xiaoi Bot အေၾကာင္း 
အျပည့္အစံု သိရွိလိုပါက M.I C Gadget ၏ website တြင္ ဝင္ေရာက္ 

ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေျခအေနသို႔ 
ေရာက္ရွိလာေတာ့မည့္ Apple 
ႏွင့ ္Samsung
ရဲထြဋ္သိန္း
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Apple ႏွင့္ Samsung တုိ႔ ၏ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံအတြင္း 
ျပႆနာမ်ားမွာ မၾကာခင္ကာလအတြင္း အဆံုးသတ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း 
သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနပါတယ္။ FOSS မူပိုင္ခြင့္အရ  အမႈမ်ား ျပီးဆံုး 
သြားႏုိင္ေစရန္ ကုမၸဏီ တစ္ခုခ်င္းစီမွ အသီးသီး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလတြင္ တရားသူၾကီးျဖစ္သူ Lucy Koh မွ 
ကုမၸဏီ ၂ ခုအား ေမလ ၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၇ ရက္တုိ႔တြင္ ရင္ဆိုင္သည့္ 
အမႈအတြင္း ေတာင္းဆုိခ်က္ ၁ ခုသာ ျပဳလုပ္ရန္ ကန္႔သတ္ခဲ့ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ FOSS မူပိုင္ခြင့္မ်ားအရ Apple ဟာ ၄င္းရဲ႕ Samsung 
အေပၚတရားစြဲဆုိခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ multipoint touchscreen ႏွင့္ 
ထုတ္ပိုးမႈ ပံုစံတုိ႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ 
Samsung ဘက္မွ ေန၍လည္း Apple ေပၚတရားစြဲဆုိထားသည့္ အမႈေပါင္း 
၁၅ ခုမွ ၉ ခုအထိကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ တ

တရားသူၾကီး Koh အေနျဖင့္ေတာ့ ယခု အျဖစ္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ 
႐ံုးခ်ိန္းမတုိင္ခင္အထိ ျပန္လည္ သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Snow Leopard 
အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
တ႐ုတ္ကုမၸဏီ တစ္ခုမွ Apple 
အားတရားစြဲ
ရဲထြဋ္သိန္း

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

Apple အေနျဖင့္ ယခုကာလမ်ားဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္း 
ျပႆနာမ်ား တသီတတန္း ေပၚေပါက္ေနေသာကာလ လုိ႔ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ နည္းပညာ website တစ္ခုျဖစ္ေသာ MIC Gadget 
၏ အဆုိအရ Jiangsu Xuebao အမည္ရ တ႐ုတ္ ဓါတုေဗဒ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ 
Apple အား Shanghai တြင္ Snow Leopard အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သတင္းမ်ားအရ အဆိုပါကုမၸဏီမွာ Snow Leopard ဟူေသာ 
အမည္ကို မပိုင္ဆုိင္ေသာ္လည္း ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း Snow Leopard ဟု 
အဓိပၸါယ္ရသည့္ Xuebao ကို မွတ္ပံုတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Apple 
ဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ Mac OS X ၏ version တစ္ခုျဖစ္ေသာ Snow 
Leopard ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ Lion ႏွင့္ အစားထုိးခဲ့ပါတယ္။ 
ယခုလတြင္ေတာ့ Apple မွ Mountain Lion OS X ကို ထုတ္လုပ္ေတာ့မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။ 

Apple အေနနဲ႔ကလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း မၾကာမီကာလတြင္မွ 
Proview ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာအတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ 
အကုန္က်ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သို႔အတြက္ Jiangsu အေနျဖင့္လည္း 
ထုိကဲ့သို႔ ရရွိသြားႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားမွ 
ဆုိထားပါတယ္။ MIC Gadget ၏ အဆုိအရ Jiangsu Xuebao မွာ Apple 

ထံမွ  တရားဝင္ေတာင္းပန္စာႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ၈ ေသာင္းေက်ာ္သာ 
အလိုရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး သတင္းမ်ားအရ ယခုအမႈအား July ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ 
Shanghai တရား႐ံုး၌ ၾကားနာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

iMacသို႔ ေရာက္ရွိလာႏိုင္သည့္ 
Retina Display
ရဲထြဋ္သိန္း

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

တုိင္ဝမ္ အေျခစိုက္ သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ DigiTimes 
၏ အဆုိအရ Apple အသံုးျပဳသူမ်ားမွာ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း 
Retina Display ပါဝင္သည့္ iMac မ်ားကို ျမင္ေတြ႕သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါ iMac မ်ားအတြက္ ပစၥည္းမ်ားအား 
Apple ၏ supplier မ်ားမွ ယခုလအတြင္း တင္ပို႔လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရျပီး 
Apple အေနနဲ႔ကလည္း Retina Display နည္းပညာအား ၄င္းတုိ႔ ၏ 
ထုတ္ကုန္မ်ား အားလံုးတြင္ အသံုးျပဳသြားလိုဖြယ္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ား 
ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

သို႔အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုး ထုတ္ကုန္မွာ iMac 
မ်ားျဖစ္ေနပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Retina Displayမ်ားဟာ 
ေစ်းၾကီးလြန္းသည့္အတြက္ အျခား PC ထုတ္လုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း 
ထုိနည္းပညာကို ၄င္းတုိ႔၏ ထုတ္ကုန္အတြင္း အသံုးျပဳရန္ လက္တြန္႔လွ်က္ 
ရွိေနၾကပါတယ္။

New York Times ၏ အဆုိအရ Apple ၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ 
iMac ႏွင့္ Mac Pro မ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္အထိ ထုတ္လုပ္မည္ 
မဟုတ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Micronမွ Apple၏ အဓိက 
supplierျဖစ္ေသာ Elpidaကို 
ဝယ္ယူ
ရဲထြဋ္သိန္း

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

Micro မွ ယခုအခါ Samsung ေနာက္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယ အၾကီးဆံုး 
Memory Chip ထုတ္လုပ္သူျဖစ္လာျပီျဖစ္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းမ်ားအရ 
၄င္းအေနျဖင့္ Apple ၏ နာမည္ေက်ာ္ supplier ျဖစ္ေသာ Elpida ကို 
ေဒၚလာ ၂.၅ ဘီလီယံျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Elpida မွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒဝါလီ ခံရေတာ့မည့္ အေနအထားသို႔ 
ေရာက္ရွိေနျပီး ယခုကဲ့သို႔ Idaho-base memory ထုတ္လုပ္သူမွ 
ဝယ္ယူလိုက္သည့္ သတင္းေၾကာင့္ memory ေစ်းကြက္အတြင္း ၄င္း၏ 
ရွယ္ယာမ်ားမွ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Elpida အား ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ NEC ႏွင့္ Hitachi တုိ႔ memory chip 
မ်ားပူးေပါင္း ထုတ္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမွာ ေစ်းကြက္အတြင္း တျဖည္းျဖည္း 
က်ဆံုးလာျပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေၾကြးမီေပါင္း ေဒၚလာ ၅.၆ ဘီလီယံ 
ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
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နာမည္ေက်ာ္ Web Browser တစ္ခုျဖစ္ေသာ Opera၏ CTO ျဖစ္သူ 
ျဖစ္တဲ့အျပင္ Web Standard ျဖစ္တဲ့ CSS ကုိ တီထြင္ဖန္တီးသူထဲတြင္ 
တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သူ Hakon Wium Lieမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ 
ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ၾကားသိရၿပီး ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔၌ 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ MICT ခန္းမတြင္ World Wide Web 
အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္သြားခဲ့တယ္
လိုု႔ သိရပါတယ္။ ထိုု႔ေနာက္ Mr. Lieသည္ 
မႏၱေလးျမိဳ႕သုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုုပ္ရန္ 
တက္ေရာက္ခုိက္ ICT Journalမွ 
တာ၀န္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုခြင့္ရခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

Mr.Wium Lieမွာ ေပ်ာ္ရႊင္
စြာေနတတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး 
ေတြ႔ဆံုုခ်ိန္ေလး အတြင္းတြင္လည္း 
လက္ေတြ႕ သ႐ုပ္ေဖာ္မႈတုိ႔ကုိ 
အားပါးတရ ျပဳလုပ္ 
သြားပါတယ္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ 
အင္တာဗ်ဴးပံုစံမွာ 
အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုႏွင့္ပင္ 
မတူေတာ့ပဲ မိတ္ေဆြခ်င္း၊ 
နည္းပညာပိုင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးပိုင္း 
ေဆြးေႏြးသြားျခင္းႏွင့္ပင္ 
တူေနပါေတာ့တယ္။

ဒါနဲ႔ ျမန္မာျပည္ကို လာရတဲ့ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးကို 
အရင္ေျပာျပေပးလုိ႔ရမလား။

အင္း… ေျပာရရင္ေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္က 
လူေတြေကာ Opera Browser 
ကုိ အသံုးျပဳေနၾကလားဆုိတာ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ဖုိ႔ပါပဲ။

ဒီလိုဆို Opera Miniရဲ႕ ထူးျခားမႈကို ေျပာပါဦး။
Opera Miniရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈက စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ 

ေကာင္းတယ္ဗ်။ သူက compressionကို ၇၈% 
မုိဘိုင္းလ္ေတြအတြက္ ျပဳလုုပ္ေပးႏိုုင္တယ္။ Opera 
Miniမွာ address တစ္ခု ႐ိုက္ထည့္မယ္ သို႔မဟုတ္ link 
တစ္ခု ႏွိပ္လိုက္မယ္ဆုိရင္ အဲဒီ urlက Opera Miniရဲ႕ Server 
ေတြကို ေရာက္သြားတယ္ဗ်၊ အဲဒီကေနမွ pageေတြကို patch လုပ္ျပီး binary format အျဖစ္ ေျပာင္းေပးတယ္၊ 
ပံုေတြကိုလည္း encode ျပန္လုပ္တယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ထူးျခားတယ္၊ ျမန္ဆန္တယ္ေပ့ါ။

Free Downloadဆိုုေတာ့...အခုဆိုု လူသန္းေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳၾကတယ္ဗ်။ ႏိုင္ငံကေတာ့ 
အစံုပဲ၊ Russia၊ အိႏိၵယ စံုလုိ႔ပါပဲ။ အမ်ားစုကေတာ့ PC အသံုးျပဳတာနည္းျပီး ဖုန္းမွာ သံုးၾကတာမ်ားတယ္။ 
အခုခ်ိန္ကေတာ့ ဖုန္းကေနတဆင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳတာကလည္း အေရးၾကီးလာျပီေလ။

ဒါဆုိ Opera Browserကို Promotion လာဆင္းတယ္လုိ႔ ေျပာရမွာေပါ့။
အဲဒီလုိ ေျပာလုိ႔လဲရတယ္။

အင္း..ကြ်န္ေတာ့္မွာ Designer ေတြရွိတယ္ဗ်၊ သူတုိ႔က ဘာလုိ႔မ်ား Opera ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ 
အသံုးမျပဳၾကလဲဆုိတာ ေမးေပးမယ္။

ရပါတယ္၊ ေျပာပါ၊ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဒါကိုပဲ သိခ်င္ေနတာ။

(ICT Journal Designer) အခုခ်ိန္က Firefox, Chrome တုိ႔က အသစ္အသစ္ေတြ ဆက္တုိက္ေပၚေနျပီး 
support ကလည္း အရမ္းေကာင္းတယ္ေလ၊ အဲဒါေၾကာင့္ Opera Desktop Browser ဘက္ကို မလွည့္ျဖစ္တာပါ။

Designer ေတြရဲ႕ အျမင္ကို သိျပီးျပီဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ Developer ဘက္ကေန ဆက္ေမးၾကည့္ပါဦးမယ္။ 
ဒီက Developerေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ website ေရးမယ္ဆုိရင္ FireFox, Chrome & IEတ႔ုိနဲ႔ compatible 
ျဖစ္ေအာင္ စမ္းၾကတယ္ဗ်၊ Opera နဲ႔ေတာ့ သိပ္မစမ္းျဖစ္ၾကဘူး။

(MyanmarICT.com Designer) ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ Developer ေတြအေနနဲ႔ ကမၻာေပၚက ရွိသမွ် 
Browser ေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ websiteက compatibleျဖစ္ျဖစ္ စမ္းၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ Operaလည္း အပါအဝင္ေပါ့ 
(ရယ္လွ်က္)။ ဘာလို႔ဆုိ လူေတြက ဘယ္ Browser သံုးမယ္ဆုိတာ ေသခ်ာ မေျပာႏုိင္ဘူးေလ။

Steve Jobsရဲ႕ ရန္သူေတာ္ၾကီးျဖစ္တဲ့ Flash အေၾကာင္း ေျပာရေအာင္၊ Flashက Browserတုိင္းမွာ 
compatible မျဖစ္တာမွန္ေပမယ့္၊ တခ်ိဳ႕ အသံုုးျပဳသူေတြက flashကိုပဲ အလုိရွိၾကတယ္ေလ။ 
အဲဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ့အေပၚ သံုးသပ္ေပးပါဦး။

အဲဒီအစား HTML 5နဲ႔ CSS 2/3ကို အသံုးျပဳၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းရတာေပါ့၊ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ 
ေျပာခ်င္တာကလည္း Steve Jobs ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ အမွားေတြ ရွိေကာင္း ရွိခဲ့ေပမည့္ ဒီလုိမ်ိဳး Flash 
အသံုးမျပဳေရးကို ဦးေဆာင္သြားႏုိင္တာကို ေလးစားတယ္၊ အခုခ်ိန္မွာ Video Player ထည့္သြင္းမႈအတြက္လည္း 
Flashကို အားကိုးစရာ မလုိေတာ့ဘူး။ ဘာလို႔ဆုိ Googleက '.webm' ဆုိတဲ့ video formatကို၀ယ္ျပီး 
Open Source ေပးလိုက္တယ္ေလ။ file size အလြန္ေသးငယ္ျပီး ျမန္ဆန္တာကို ေတြ႕လိမ့္မယ္၊ client 
ေတြကေတာ့ ဒီဇုိင္းလွတာကို လိုခ်င္ၾကမွာပဲ၊ ဒါေတြကိုလည္း ခင္ဗ်ားတုိ႔ Photoshop ၾကီးဖြင့္ျပီး အခ်ိန္ကုန္ခံစရာ 
မလုိဘူး၊ CSSနဲ႔ပဲ အားလံုး လုပ္သြားလုိ႔ရတယ္၊ Codeေလး တစ္ေၾကာင္း ေရးလုိက္တာနဲ႔ပဲ animationေတြ 
လုပ္ႏုိင္မယ္၊ effectေတြ ထည့္ႏုိင္မယ္၊ စမ္းၾကည့္ပါ၊ ဘာမွ မခက္ပါဘူး။ ဒီဇိုင္းျပန္လုပ္တာထက္ စာ႐ိုက္ရတာ 
ပိုမလြယ္ဘူးလားဗ်ာ (ရယ္လွ်က္)

ခင္ဗ်ားက CSS နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး နာမည္ၾကီးတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဆုိေတာ့ ျမန္မာ 
fontေတြက websiteေတြေပၚမွာ အဆင္ေျပေျပ မေပၚႏုိင္တာ ဘာေၾကာင့္လဲလုိ႔  

အၾကံေပးပါလား။
ပထမဆံုး Websiteေတြမွာ Type Faceမ်ိဳးစံုုသံုုးဖိုု႔ CSSက 
အေရးၾကီးတယ္္။ HTML 5မွာ font ေတြကို စက္ထဲမွာ 

install မလုပ္ထားပဲ website ကေနတဆင့္ install 
ျပဳလုပ္ျပီး ႀကည့္လိုု႔ရျပီ။ ဒါမ်ိဳးျပဳလုပ္ဖုိ႔ကလည္း 

developer အေနနဲ႔ လြယ္ပါတယ္၊ font ရွိေနတဲ့ 
url ကို point လုပ္လုိက္႐ံုပါပဲ။ အခုဆုိရင္ 

Wikipediaကေတာင္ ေရွးဘာသာ 
စကားေတြေဖာ္ျပဖုိ႔ ဒီ CSS နည္းပညာကို 
စျပီး အသံုးျပဳလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ထူးျခားေနတာကေတာ့ 
ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း Wikipediaမွာ 
ရွာရင္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အတံုးအတံုး ေတြပဲ 
ျမင္ေနရတယ္၊ font ေပၚဖုိ႔က စက္ထဲကို 
font အရင္ install လုပ္ထားမွပဲ ရတယ္။ 
ဒါေတာင္ တခ်ိဳ႕ font ေတြက လြဲေနတာ 
ေတြ႕ရတယ္ဗ်။

ဒီလိုဆို ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ 
ျမန္မာ fontေတြ webေပၚမွာ 
အဆင္ေျပေျပျဖစ္ဖုိ႔ Operaကုိ အသံုးျပဳျပီး 
ဘယ္လုိအကူအညီေပးႏုိင္မလဲ၊ 

ဒါမွမဟုတ္ browserတုိင္းမွာ ရဖုိ႔ ဘယ္လုိ 
အေထာက္အပံ့မ်ိဳး ေပးႏုိင္မလဲ။ ေျပာရရင္ 

Opera အေနနဲ႔ ဒါမ်ိဳးကို အထူးလုပ္ေဆာင္ေပး
ႏုိင္တာမ်ိဳးရွိလား။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က Browser ေလ၊ အဲဒီေတာ့ 

Page တုိင္းကို လိုက္ျပီး ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ဆုိတာ 
မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဗ်၊ 
ျပီးေတာ့ Operaက web အသံုးျပဳဖုိ႔ ၾကားခံ 

တစ္ခုအေနနဲ႔ပဲ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မွာ၊ တန္ဖိုးျမင့္ဖုန္းေတြလဲ 
မလုိဘူး၊ ႐ိုး႐ိုးဖုန္းေတြကေနလည္း Facebookတုိ႔ 

Wikipediaတုိ႔လုိ websiteေတြ တက္ၾကည့္ႏုိင္ေအာင္ 
ဖန္တီးေပးထားတာပါ။

Opera Miniနဲ႔ အင္တာနက္ အသံုးျပဳတာက ဘယ္လုိ အက်ိဳးရွိျပီး၊ 
ဘာေတြေကာင္းက်ိဳးရွိလဲဆုိတာ...

ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ မုိဘိုင္းလ္ကေနျပီး အင္တာနက္သံုးတာက ကြန္ပ်ဴတာကေန အင္တာနက္ 
သံုးတာထက္ ေကာင္းတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔ဆုိ လူတုိင္းက ေနရာတုိင္းကေန လြယ္လြယ္ကူကူ 
အင္တာနက္ သံုးလို႔ရတယ္၊ ျပီးေတာ့ ဖုန္းကေန သံုးတဲ့သူေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ က်န္းမာေရး အေျခအေနေတြ၊ 
သတင္းေတြ၊ ေစ်းကြက္အေနအထားေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သိရွိႏုိင္မယ္၊ Share လုပ္ႏုိင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဖုန္းကေန အင္တာနက္ အသံုးျပဳတဲ့အေျခအေနကို ဘယ္လုိျမင္လဲဗ်။
ျမန္မာႏုိင္ငံက အခုအခ်ိန္မွ မုိဘိုင္းလ္ကေန အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳ မ်ားလာတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုပဲဗ်။ အခုဆို 

လူတုိင္းနီးပါးကလည္း မုိဘုိင္းလ္ ကိုင္ေနၾကေတာ့ သိပ္မၾကာတဲ့ ကာလမွာ သူတုိ႔ေတြကလည္း ဖုန္းကေနတဆင့္ 
အင္တာနက္ အသံုးျပဳခ်င္လာၾကမွာပဲေလ။ ဒီလုိဆုိေတာ့ အခုနေျပာတဲ့ အခ်က္ေတြကိုလည္း သူတုိ႔ 
လုပ္လာၾကမွာပဲ။

ခင္ဗ်ားရဲ႕ အနာဂါတ္မွာ လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ေလးကို ေျပာျပလုိ႔ရမလား။
ကြ်န္ေတာ္က စာအုပ္ေတြကို HTML၊ CSS ကေနတဆင့္ Print လုပ္သြားႏုိင္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနတယ္ဗ်၊ 

ရေအာင္လည္း ကြ်န္ေတာ္ လုပ္မွာပဲ၊ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔လဲ ထင္ပါတယ္။

Operaရဲ႕ CTOဆိုုေတာ့ အလုုပ္အမ်ားအျပားရွိေနမွာေပါ့၊ ဘာလို႔မ်ား ဒီလိုမ်ိဳး CSSကိုု တိုုးတက္ေအာင္ 
ဆက္လုပ္ေနရတာလဲဗ်။

(ရယ္လွ်က္) ကြ်န္ေတာ္ ဘာလုိ႔ ဒီလုိေနရာ၊ ဒီလိုမ်ိဳး အလုပ္ေတြ ဆက္လုပ္ေနရလဲဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ 
ၾကိဳက္လုိ႔ေပ့ါဗ်၊ ဥပမာ ေျပာရရင္ ဟုိမွာ ကင္မရာေတြ႔တယ္၊ အဲေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ စဥ္းစားတယ္၊ ငါ 
ဒီကင္မရာနဲ႔ Browserကို CSSနဲ႔ ဘယ္လုိ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အသံုးျပဳမလဲ၊ (Demonstration ျပသလ်ွက္) ေဟာ… 
ေနာက္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ေတြ႕ရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္ဒီလုိပဲ ဆက္စပ္ျပီး စဥ္းစားမယ္။

ဒါဆုိ ခင္ဗ်ားက ကစားေနတာနဲ႔ တူမေနဘူးလား (ရယ္လွ်က္)
ဟဟဟ… ဟုတ္တာေပ့ါဗ်ာ၊ ကြ်န္ေတာ္က နည္းပညာေလာကမွာ ကစားေနတံုးပဲဗ်၊ 

အေကာင္းဆံုးအတြက္ကိုေပါ့ (ရယ္လွ်က္)

ေနာက္ဆံုုးစကားေလးမ်ား...
Operaက အခုခ်ိန္မွာ ဖုန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ default browser ျဖစ္ေနပါတယ္၊ Web Font ကိစၥကေတာ့ 

Font တီထြင္သူေတြရဲ႕ အပိုင္းေပါ့၊ CSS ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အပိုင္းေပါ့ေလ။ (ရယ္လွ်က္) 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔လည္း ဒီလို ျမန္မာႏုိင္ငံလာရတာ ေပ်ာ္တယ္၊ လြတ္လည္းလြတ္လပ္တယ္၊ 

သြားစရာေတြကလည္း အမ်ားၾကီးပဲ၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဤစကား၀ိုင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စိတ္ရင္းေစတနာရင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ၾကေသာ 
မိတ္ေဆြသဂၤဟအားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ICT ဂ်ာနယ္မွ ေျပာၾကားလိုပါသည္။ 

Hakon Wium Lie
အမည္အရင္း  
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ေမြးသကၠရာဇ္
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Halden, Norway
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Oslo, Norway
ပညာအရည္အခ်င္း

Ostfold University College၊ West Georgia 
College & MIT Media Lab

အလုပ္အကိုင္
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Microsoft Window 8 Pro 
ေဒၚလာ 39.99ျဖင့္ ေရာင္းခ်
ေနလင္းေအာင္

Operating Systemနွင့္ 
Software မ်ားစြာအား 
တီထြင္ဖန္တီးခဲ့တဲ့ 
Microsoftသည္ အသစ္ 
ထြက္ရွိလာသည့္ Window 
8 Proကို အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၄၀ နီးပါးျဖင့္ မၾကာခင္ 
ကာလတြင္ စတင္ ေရာင္းခ် 
ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

အတည္ျပဳ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္း 
Window တစ္မ်ဳိး ျဖစ္လာေစမည့္ Window 8 Proကို ကန္ေဒၚလာ 
၃၉.၉၉ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေစ်းကြက္ သုေတသန ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို 
အေစာပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Microsoftမွာ  Window 8 မတုိင္မီ 
ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ Window 7 Seriesမ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၉.၉ျဖင့္ 
ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ဖူးသည္။ ယခုကဲ့သို႔ တန္ဖိုးနည္း Window 
ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈအေပၚ Microsoftက ဝင္းဒိုးမ်ားစြာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ေနရာမွာ Window 8 ေလာက္ ေစ်းသက္သာမႈမ်ဳိး 
မရွိခဲ့ပါဘူး။ Window 8ကို ေစ်းကြက္ ၁၃၁ ေနရာမွာ  Downlop ရယူၿပီး 
ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္ဟု Microsoftက ေျပာေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

Mercedes-Benz ကုိယ္ပုိင္ 
Application Storeအား 
ဥေရာပတြင္ ဖြင့္လွစ္ 
ေနလင္းေအာင္

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္း ကားကုမၸဏီ Mercedes-Benzသည္ ဥေရာပရွိ 
၄င္းတို႔၏ Customerမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ Application Store 
တစ္ခုကုိ ဖြင့္လွစ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို Application Storeတြင္ 
Mercedes-Benz ကားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ Applicationမ်ား 
ေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊ download ဆဲြယူႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အသစ္ထပ္မံ ထြက္ရွိလာမည့္ 
Mercedes-Benz ကားမ်ားတြင္ Google၊ ရာသီဥတုႏွင့္ Facebook  
Applicationမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ဥေရာပတစ္ဝန္းမွ Mercedes ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ လက္ကုိင္အသံုးျပဳကာ 
အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ MB APPသုိ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး မိမိတို႔ ကားအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ Applicationမ်ားကုိ download ရယူႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 
မာစီးဒီးကားကုမၸဏီကလည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အခေၾကးေငြ ေပးကာ 
ဝယ္ယူရသည့္ ကား Application ႏွစ္မ်ဳိးကုိ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိၿပီး 
Application တစ္ခု၏ တန္ဖိုးမွာ ၁ ႏွစ္စာအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၁၂ 
ေဒၚလာက်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Mercedesမွာ ဥေရာပျပင္ပတြင္ 
ယခုကဲ့သုိ႔ ကား Application စတိုးမ်ား ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ရန္ အစီအစဥ္ 
မရွိေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 
Ref: Cnet

နာမည္ႀကီးဟက္ကာအုပ္စု 
Wikileaks သည္ ဆီးရီးယား 
ႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာ စုစုေပါင္း ၂ 
သန္း ကုိ စတင္ထုတ္ျပန္
ေနလင္းေအာင္

နာမည္ႀကီးဟက္ကာအုပ္စု Wikileaksသည္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ စုစုေပါင္း ၂ သန္းေက်ာ္ကုိ စတင္ 
ထုတ္ျပန္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ WikiLeaksဟာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ 
မရွိ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိပါသည္။ 
ယခု တစ္ဖန္ ဆီရီးယားနိုင္ငံနွင့္ပါတ္သတ္ကာ ၀န္ႀကီး႒ာနမ်ား၊ 
သမၼတနွင့္ပါတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး႒ာနနွင့္ 
ပါတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး၊ သတင္း 
အခ်က္အလက္နွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ဒါဇင္နွင့္ခ်ီကာ ေဖာက္ခ်လိုက္ပါသည္။ WikiLeaks၏ အဆိုအရ အဆိုပါ 
ဆီးရီးယားနိုင္ငံ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို 8 ႀကိမ္ခန္႔ ခြဲကာ documents 
ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အႀကိမ္ 100ထက္မက ရယူခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ 
emailsေပါင္း 42,000 ၀န္းက်င္ခန္႔အား viruses သို႔မဟုတ္ Trojansမ်ားျဖင့္ 
တိုက္ယူခဲ့ရေၾကာင္း WikiLeaksမွ သိရသည္။  
 Ref: Cnet

မိမိကိုယ္တုိင္ ေရးသားထားတဲ့ 
စာအုပ္ေတြကို ကမ ၻာက 
သိေစရန္ အတြက္ေတာ့

http://www.lulu.com
အကယ္၍ သင္ဟာ စာေပေရးသားရာမွာ အလြန္တရာ ကြ်မ္းက်င္သူ 

သို႕ေသာ္လည္း ထုတ္ေဝဖို႕ ထုတ္လုပ္သူ မရွိျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ 
LuLuဟာ သင့္စာအုပ္ေတြကို သင့္ေတာ္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႕ 
ေရာင္းထြက္ေအာင္ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။ ဝန္ေဆာင္ခကေတာ့ 
သင့္စာအုပ္ကို ေၾကာ္ျငာခ်င္တဲ့ပံုစံနဲ႕ အရည္အေသြးလုိက္ ကြားျခားသြားမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ေရာက္ခဲ့ဘူးတဲ့ 
ေနရာေတြရဲ႕ ဓါတ္ပံုေတြကို 3D 
နည္းပညာနဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြကို 
ျပခ်င္တယ္ဆုိရင္

http://www.photosynth.net
သင့္အေနနဲ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့တဲ့ ေနရာေတြအေၾကာင္း၊ 

ႏိုင္ငံေတြအေၾကာင္း၊ ျပတိုက္ေတြအေၾကာင္း အစရွိတာေတြကို 
သူငယ္ခ်င္းေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု သိေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ Microsoftရဲ႕ 

Live Labs အဖြဲ႔က ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ဒီ Photosynthဆိုတဲ့ websiteဟာ 
သင့္ရဲ႕ ဓါတ္ပံုေတြကို 3Dအျဖစ္ အသက္သြင္းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
တစ္ခုကေတာ့ ထုိ 3D ျမင္ကြင္းေတြကို Web Browserကေနပဲ 
ၾကည့္လို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Flash ပံုစံ ဒီဇိုင္းေလးေတြ 
ျပဳလုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္

http://www.sproutbuilder.com
Flash ပံုစံ ဒီဇိုင္းဆန္းဆန္းေလးေတြနဲ႕ တစ္ခုခုကို ဖန္တီးျပီး မိမိရဲ႕ 

Website သို႔မဟုတ္ Blogေတြမွာ ထည့္သြင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
Sproutကေနတဆင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းဟာ အလြယ္ကူဆံုး 
ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

အားကစားဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို 
ျပည့္ျပည့္စံုစံု သိခ်င္တယ္ဆုိရင္

http://www.sportinglife.com
ယခုကာလဟာ ေဘာလံုးကစားသမား အေျပာင္းအေရႊ႕ 

ရာသီျဖစ္တဲ့အတြက္ ပရိတ္သတ္မ်ားကလည္း အထူးစိတ္ဝင္စားမွာ 

အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Sporting Life မွာကေတာ့ Premier 
League အသင္းေတြရဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕ သတင္းအစံုကို 
အဂၤလန္နာမည္ေက်ာ္သတင္းစာမ်ားမွ ေဖာ္ျပထားသလို စံုစံုလင္လင္ေဖာ္ျပ
ထားမွာကိုေတြ႕ရမွာပါ။

Documentary 
ရုပ္ရွင္ဝါသနာအိုးမ်ားအတြက္

http://www.snagfilms.com
Snag Films ကိုေတာ့ ကမၻာမွာ Documentary ရုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ 

ေကာင္းကင္ဘံုလို႕ သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အဲဒိ 
Website မွာ Documentary ရုပ္ရွင္ေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္ တင္ရွိထားျပီး 
ေနာက္လည္း ေျမာက္ျမားစြာ ထပ္တုိးလာေနလုိ႕ပါပဲ။ 

မိမိရဲ႕ File ေတြ၊ ပံုေတြ၊ 
သီခ်င္းေတြ၊ ရုပ္ရွင္ေတြကို 
သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ မွ်ေဝခ်င္တယ္ 
ဆုိရင္ေတာ့

http://www.drop.io
Drop.ioမွာ သင့္အေနနဲ႔ 100MB ေလာက္ရွိတဲ့ ပံုေတြ၊ စာေတြ၊ 

သီခ်င္းေတြ၊ ရုပ္ရွင္ေတြ အစရွိတာေတြသာမက မိမိတုိ႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ 
Folder တစ္ခုလံုးကိုပါ ထည့္သြင္းထားႏိုင္ျပီး အျခားသူမ်ားနဲ႕ 
မွ်ေဝခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ္တင္ထားတဲ့ေနရာရဲ႕ URLကို ေပးလုိက္ရံုနဲ႕ 
ထုိသူမ်ားမွ အလြယ္တကူ Download ရယူသြားႏိုင္မွာပါ။
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ရထား

အရင္တုန္းကေရာ အခုေရာ နာမည္အရမ္းၾကီးခဲ႔တဲ႔ စုံေထာက္ကားကုိ ဂိမ္းအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲေတာ့မဲ့ Eurocom companyက Octoberလထဲမွာ အၿပီး ၿဖန္႔ႏုိင္ဖုိ႔ 

ၾကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ ပရိတ္သတ္ အခုိင္အမာရထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကုိ ဂိမ္းအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲဖုိ႔ဆုိတာ နည္းနည္းေတာ့ အႏၱရာယ္ ရွိပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ 

ဇာတ္လမ္းအၿဖစ္ အရမ္းေအာင္ၿမင္ထားတဲ့အခါ ဂိမ္းၿပန္ထုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၿပီးစလြယ္ ထုတ္လုိ႔ မရပါဘူး။ သူ႔ ဇာတ္လမ္းထဲကအတုိင္း ဒါမဟုတ္ ဇာတ္ေကာင္ေတြကုိ 

ပုိမုိက္ေအာင္ ပုိၿပီး ပီၿပင္ေအာင္ လုပ္ၾကရပါတယ္။ အခုလဲ အဲ့ဒါေတြ အားလုံးကုိ Activisionက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးထားတယ္ဆုိေတာ႔ good တယ္ေပါ႔ဗ်ာ။ 

ဘာၿဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ Activisionကလည္း အဲ့လုိေအာင္ၿမင္တဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြကုိ ဂိမ္းအၿဖစ္ ေၿပာင္းတဲ႔ေနရာမွာ ဘာဆုိလားပါဘဲ။ October 16 ရက္ေန႔ထြက္မွာ 

ၿဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ထြက္ၿဖစ္ရင္ေတာင္ X BOXနဲ႔ PS 3တုိ႔အတြက္ အရင္ထြက္ၿဖစ္မွာပါ။ ဘာဘဲေၿပာေၿပာ ဒီဂိမ္းဟာလဲ October လထဲမွာ ေမွ်ာ္ေနရမဲ႔ 

ဂိမ္းေတြထဲမွာ ပါ၀င္လာပါၿပီ။ 

၁၉၇၉ ခုႏွစ္၀န္းက်င္ေတြမွာ စုံေထာက္ကားေတြရုိက္တဲ့ မင္းသားၾကီး Roger Mooreဆုိ (ဘာဇာတ္လမ္းလဲဆုိတာ မေၿပာေတာ့ပါဘူး)။ သူ႔ရဲ႕ ဇတ္ကားေတြတုိင္း 

သိပၸံဆန္တဲ့ အၿပင္အဆင္ေတြနဲ႔ ေခတ္လြန္ လက္နက္ေတြ အမ်ားဆုံးပါ၀င္ၿပီး ၾကည္႔တဲ႔သူတုိင္း ၾကိဳက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုထြက္မဲ့ 007 Legendsဟာ bondရဲ႕ 

ဇာတ္လမ္းေကာင္းေတြကုိ ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ထားတာဆုိေတာ့ ဂိမ္းဆုိေပမဲ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာ ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ေနရသလုိေတာင္ ခံစားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕မွာ ထြက္ခဲ႔တဲ႔ 

007 ဂိမ္းေတြ ရွိပါေသးတယ္။ အဲ့ဒီ ဂိမ္းေတြတုန္းကလဲ ဇတ္လမ္းေတြကုိဘဲ အေၿခခံခဲ့တာၿဖစ္ေပမဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ graphic မေကာင္းခဲ့တာမ်ိဳးေတြေပါ႔။ 

အခု 007 Legendsမွာ graphic engine ေကာင္းေကာင္းကုိ အသုံးၿပဳထားပါတယ္။ 007 Legendsမွာ mission 6ခုတိတိ ကစားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ Bond ေအာင္ၿမင္ခဲ့တဲ့ 

ဇတ္လမ္း 6ခုကုိ ကစားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဟုိအရင္းတုန္းက James Bond မင္းသားၾကီးေတြရဲ႕ ဇာတ္လမ္းေကာင္းေတြအၿပင္ အခုေနာက္ပုိင္း James Bond မင္းသားၾကီးရဲ႕ 

sky fall ဇာတ္လမ္းကိုပါ ကစားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းေၿခာက္ထဲက စစခ်င္း mission 1အေနနဲ႔ Moonrakerကုိ အရင္စၿပီး ကစားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီဇတ္ကားမွာ 

ပါ၀င္တဲ့ ဒုံးပ်ံ လြတ္တင္တဲ့ အာကာသစခန္းထဲမွာ စၿပီး ကစားရမွာပါ။ Bond ရဲ႕ ဇတ္ကားေတြထဲမွာ ေတြ႔ေနၿမင္ေနရတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးေတြဘဲ ပါ၀င္မွာပါ။ တစ္ခုေတာ့ 

သတိေပးလုိက္မယ္ အမွန္တကယ္ Bondရဲ႕ ရန္သူေတြက သူနားမွာရွိတဲ႔ မိန္းမေခ်ာေလးေတြဘဲ ဆုိတာကုိပါ။ 

အဲ့ဒါေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မွ ေနာက္ missionေတြေရာက္မွာပါ။ ဇာတ္ကားေတြထဲက Bondရဲ႕ လက္နက္ေတြအၿပင္ တၿခားလက္နက္ေတြကုိပါ 

အသုံးၿပဳႏုိင္ပါေသးတယ္။ Bond ဇာတ္လမ္းေတြထဲမွာ ပါေနၾကၿဖစ္တဲ့ သံပါးစပ္ၾကီးကေတာ႔ Bondကုိ တေလွ်ာက္လုံး ႏွိပ္ကြပ္ေနဦးမွာပါဘဲ။ First Person 

Shooter ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားၿဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္တုိင္ ကစားေနရသလုိ ခံစားရမွာၿဖစ္ၿပီး singleေရာ multiplayerပါ ကစားႏုိင္မဲ့ action ဂိမ္းတစ္ခုပါ။ James Bond 

ဇာတ္ကားေတြဟာ အရမ္းစိတ္၀င္စားဖုိ႔ ေကာင္းသလုိ ဂိမ္းေတြထဲမွာလဲ ကစားသူကုိ စိတ္လႈပ္ရႈားမႈေတြကုိပါ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါတယ္။ Mission 1က Moonrakerနဲ႔ 

စထားတယ္ဆုိေတာ႔ ဇတ္လမ္းထဲကအတုိင္း ၾကမ္းရေတာ့မယ္ဆုိတာ Bondရဲ႕ 007 Legendsကုိ October လထဲမွာ ၿမင္ေတြ႔ရမွာပါ။

ေနာက္ထပ ္PS 3 model တစ္ခု ထြက္ေပၚ 
လာမည္ဟု သတင္းထြက္ 
ရဲထြဋ္သိန္း

Microsoftမ ွXbox 8ဟူေသာ domain nameကုိ 
ရယူခဲ့
ရဲထြဋ္သိန္း

Marvel ဂိမ္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္သြားမည့္ High 
Moon Studios
ရဲထြဋ္သိန္း

Sony၏ နာမည္ေက်ာ ္Kaz Hirai ကုမၸဏီမွ 
ႏႈတ္ထြက္
ရဲထြဋ္သိန္း

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

Sonyဟာ အျမဲတေစ ၄င္းရဲ႕ Consoleမ်ားကို 
သက္တမ္းၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းကို 
ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ထုိကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရာမွာလည္း 
၄င္းတုိ႔အေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ သက္သက္ 
သာသာနဲ႔ အသံုးျပဳသူေတြကို စြဲေဆာင္ႏိုင္မယ့္ 
ပံုစံမ်ိဳးကုိသာ ထုတ္လုပ္ၾကပါတယ္။ ယခုသတင္း 
ထြက္ေပၚလာတာကေတာ့ Sonyအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ 

PS 3 version တစ္ခု ထပ္မံထုတ္လုပ္သြားႏုိင္သည္ပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ website တစ္ခုျဖစ္ေသာ Pokets News၏ 
အဆုိအရ Sonyဟာ အဆုိပါ model အသစ္အတြက္ 
စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ေနာက္ထပ္ model အသစ္ျဖစ္လာမည့္ PS 3၏ code 
nameမွာ CECH-4001X ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အဆုိပါ သတင္းကို 
Sonyမွ အတည္မျပဳေသးေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔ 
ျပဳလုပ္ထားေသာ FCC စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ားမွာ 
ထုိကိစၥကို ေထာက္ခံလွ်က္ ရွိေနျပီး လူအမ်ားမွလည္း 
ေနာက္ထပ္ PS 3 model အသစ္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္ 
ရွိေနၾကပါတယ္။

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ယခုတေလာတြင္ Microsoftမွ Domain Name 
အမ်ားအျပားကို လိုက္လံ ဝယ္ယူလွ်က္ရွိရာမွ 
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ေသာ Xbox 8ဟူေသာ domain 
name တစ္ခုလည္း ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
ထုိကဲ့သို႔ domain nameမ်ားတြင္ xbox8.org၊ xbox8.

us၊ xboxcompanion.com၊ xboxlivetv.com၊ 
xboxphone.comႏွင့္ xboxtablet.comတုိ႔လည္း 
အပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွေတာ့ 
Microsoftမွ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ domain nameမ်ားကို 
အျမဲတေစ လိုက္လံဝယ္ယူထားေလ့ရွိေၾကာင္း၊ 
ယခု ဝယ္ယူထားသည့္ xbox 8ဟူေသာ domain 
nameကေတာ့ ယခင္ကာလမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ 
လူတစ္ဦးမွ ပိုင္ဆုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝယ္ယူထားသည့္ 
domain name မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေတာ့ မည္သည့္ 
မွတ္ခ်က္မွ မေပးလိုေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာထားခဲ့ပါတယ္။

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

နာမည္ေက်ာ္ Tranformer ဂိမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ 
War for Cybertronႏွင့္ Fall of Cybertronတုိ႔ကို 
ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ High Moon Studiosမွာ 
Marvel Comicအတြက္ ဂိမ္းမ်ား ဆက္လက္ 
ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။

မၾကာမီ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ SanDiegoတြင္ 
က်င္းပမည့္ Comic Conတြင္ Activisionမွ Marvel 

Video Gamesဟု အမည္ရသည့္ Booth တစ္ခုကို 
ရယူထားျပီး ထုိေနရာတြင္ Gazillion Entertainment၏ 
Marvel Heroes MMOႏွင့္ Ubisoft၏ Avengers: 
Battle for Earthတုိ႔ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕သြားႏုိင္ဖြယ္ 
ရွိသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ Marvel Hero ဂိမ္းမ်ားကို 
လူအမ်ားမွ စိတ္ဝင္စားေနၾကျပီး ေနာက္ပိုင္း 
ထုတ္လုပ္သြားမည့္ Marvel ဂိမ္းမ်ား၏ သတင္း 
အမ်ားအျပားကလည္း ေပၚထြက္လုိ႔ေနတဲ့အတြက္ 
က်င္းပေတာ့မည့္ Comic Conအတြင္း High 
Moon Studiosမွ မည္သည့္ Marvel ဂိမ္းမ်ား 
ထုတ္လုပ္သြားမလဲဆုိတာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ရဦးမွာပါ။

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

Sonyမွ ေန၍ ကုမၸဏီ၏ ဥကၠဌႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာ 
အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သူ Kaz Hiraiမွာ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ 
သြားခဲ့ေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။ 
ကုမၸဏီမွ ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ားအရ Kaz Hiraiမွာ 
ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္သြားေသာ္လည္း Sonyတြင္ေတာ့ 
အၾကံေပးအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ယခုအခ်ိန္တြင္ Sony Computer Entertainment 
(SCE)မွ ရာထူး ႏႈတ္ထြက္သြားေသာ္လည္း Sony 
Corpတြင္ေတာ့ CEO ႏွင့္ President ရာထူးအျဖစ္ 
ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ Hirai၏ အဆုိအရ ၄င္းမွာ 
SCEတြင္ part-time memberအျဖစ္ေတာ့ ဆက္လက္ 
ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
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သင္ရဲ႕ ေငြေၾကးမ်ားကို ျမဲျမဲျမံျမံ ဆုပ္ကိုင္ထားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း

မေနာျဖဴေလး

ကၽြန္မတို႔အားလံုးသည္ ပံုမွန္အရြယ္ 
ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ၀င္ေငြတစ္ခု 
ရရွိေအာင္ အရင္ဆံုး ဖန္တီးရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ေငြ ရရွိလာျပီဆိုရင္ေတာ့ 
တစ္၀က္ကို စားသံုးျပီး တစ္၀က္ကို 
စုေဆာင္းရမွသာလွ်င္ ၀င္ေငြ ပိုမို 
တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စားသံုးသည္ 
ဆိုသည္မွာလည္း ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္ေတြ 
သံုးစဲြရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္၀က္ 
စုေဆာင္းထားသည့္ ေငြကိုလည္း 
အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ သံုးဖို႔ 
ျဖစ္ပါတယ္။

သင္၏ ေငြေၾကးေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
စည္းစနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ အရင္ဆံုး 
ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ပါ။ မည္သည့္ 
အသံုးစရိတ္အတြက္ ေငြပမာဏမည္မွ် 
သံုးစဲြႏုိင္သည္ဆိုသည့္ အစီအစဥ္ 
ေရးဆဲြထားျခင္း မရွိပါက ၀င္ေငြ၊ 
လစာမ်ား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၀င္မလာမီ 
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားအား ပိုမို 
သံုးစဲြထားမိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ 
၀င္ေငြအသစ္မ်ား ၀င္ေရာက္မလာမီ 
ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ 
လက္ခ်ည္းသက္သက္ မေလာက္မငွ 
ဘ၀နဲ႔ အသက္ဆက္ေနရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြကို အလြန္အေရးပါေသာ 
အရာမ်ားတြင္ သံုးစဲြရန္အတြက္သာ တာစူ 
ထားသင့္ပါတယ္။ ေငြကို မည္သည့္အခါမွ် 
အလဟႆ ျဖဳန္းတီး မပစ္သင့္ေပ။ 
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္၀င္ေငြမ်ားအား 
စနစ္တက် စိစစ္သံုးစဲြမွသာ ေငြေၾကး 
ၾကပ္တည္းမႈ အေျခအေနကေန 
လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မယ္လို႔ ကၽြန္မ 
ျမင္မိပါတယ္။

တစ္ခါတေလ ၀င္တဲ့ ေငြနဲ႔ 
သံုးတဲ့စရိတ္က မေလာက္မင 
ျဖစ္တတ္တာကို သင္ေတြ႕ရမည္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ကၽြန္မ 
အျမင္အရ ေျပာရရင္ ၀င္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြကို 
စာရင္းျပဳစုမႈ မျပဳလုပ္ပဲ ၀င္သမွ်ကို 
သံုးစဲြလိုက္ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အရင္ဆံုး 
ျပဳလုပ္သင့္သည္ကေတာ့ သံုးစဲြခြင့္ရွိသည့္ 
ပမာဏသည္ ၀င္ေငြႏွင့္ ညီမွ်ေနရပါမယ္။ 
ရ/သံုး ေငြစာရင္း ေရးဆဲြထားရွိျခင္းျဖင့္ 
သင္ရဲ႕ ေငြေၾကးမ်ားကို စနစ္တက် 
ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္းႏွင့္ သံုးစဲြႏိုင္သည့္ 
လက္နက္ေကာင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါမယ္။ 
ဒီေတာ့ ေန႔စဥ္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို 
ေသခ်ာမွတ္သားထားျပီး အပိုမသံုးပဲ 
လိုအပ္ေသာ အသံုးစရိတ္ကိုသာ 
ထုတ္သံုးၾကည့္လုိက္ပါ။ မိသားစု 
တစ္စုစီရဲ႕ အေျခအေနခ်င္းကေတာ့ 

တူညီမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဦးစားေပး 
စာရင္းေတြလည္း တူညီၾကမွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အရမ္း 
အေရးၾကီးတာနဲ႔ မလိုတာကို 
ခဲြျခားသိရွိမွသာ သင္ သီးသန္႔စီထားရွိျပီး 
လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ 
ကၽြန္မတို႔ မိသားစုေတြ ဘာေၾကာင့္ 
ေငြေၾကး ၾကပ္တည္းသနည္းလို႔ အျမဲ 
စဥ္းစားၾကည့္မိသည္။ ၀င္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြ 
မညီမွ်ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဆိုတဲ့ 
အခ်က္ကို အေျဖထြက္ရွိသည္။ 
တကယ္လို႔ သင္ရဲ႕ ၀င္ေငြ အတက္အက် 
အနည္းအမ်ား မညီမွ်ရင္ေတာ့ သင္က 
ေငြပမာဏ မ်ားမ်ား၀င္ေသာအခါေတြမွာ 
ေငြမ်ားမ်ား ပိုမို စုေဆာင္းထားရွိလိုက္ပါ။ 
ေငြနည္းနည္း ပိုရေသာလေတြမွာ 
အစားအေသာက္ေတြကို ဦးစား 
မေပးပါနဲ႔။ ငါေတာ့ ေငြေလးရွိတုန္း 
ေၾကးအိုးေလးေသာက္လိုက္ဦးမွ၊ 
ဘဲကင္ေလး စားလိုက္ဦးမွ 
အလုပ္သြားတာ ေနာက္က်ေနျပီ 
ကားငွားသြားမွဆိုတဲ့ အသံုးေတြလည္း 
တတ္ႏုိင္သမွ် မလုပ္မိပါေစနဲ႔။ 
သင့္အတြက္ သိပ္အေရးမၾကီးေသာအရာ၊ 
ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားခဲ့ေသာ 
အရာမ်ားအေပၚ အသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး 
အလြန္ အေရးပါေသာ အရာမ်ားကိုသာ 
၀ယ္ယူရန္ သင္ သံုးသပ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ 

ေနာက္တစ္ခုက ၾကားရက္တိုင္း 
သင္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ျပန္စစ္ေဆးပါ။ 
အမ်ဳိးအစားတိုင္းရဲ႕ အမ်ဳိးအမည္ႏွင့္ 
ကိုယ္သံုးမယ့္ တစ္ခုခ်င္းစီအေပၚ 
ကုန္က်ခဲ့မႈမ်ားကို ေရးခ်မွတ္သားလိုက္ပါ။ 
ေန႔စဥ္ အသံုးစရိတ္မ်ားကိုလည္း မွတ္စုျဖင့္ 
ေရးမွတ္ထားသင့္ပါတယ္။ အဲေနာက္ 
တစ္ပတ္ကုန္တိုင္း တစ္ေန႔ခ်င္းစီ 
သံုးခဲ့သမွ်ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္ပါ။ 

အမ်ဳိးအစားအားလံုးအေပၚ 
သံုးစဲြခဲ့မႈမ်ားကိုလည္း စာရင္းခ်ဳပ္ၾကည့္ပါ။ 
ျပီးျပီဆိုရင္ေတာ့ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ 
ေလ့လာၾကည့္သင့္ပါတယ္။ 

အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာ 
ေမးခြန္းေလးေတြ ေမးၾကည့္သင့္ပါျပီ။

၁။ ငါ့ရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားက ငါ့ရဲ႕ 
၀င္ေငြထက္ ပိုမ်ားေနသလား။

၂။ ငါ ဒီလို လုပ္ေဆာင္ၾကည့္တဲ့အခါ 
ငါ့အတြက္ ဘာေကာင္းက်ဳိးေတြ ရရွိခဲ့သလဲ။

ဒီလို သံုးသပ္ၾကည့္ျပီးျပီဆိုရင္ေတာ့ 
ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ သင္ရဲ႕ဘ၀မွာ 
ေငြေၾကးအရာမွာ ေငြ မ်ားမ်ား 
က်န္ရွိေနေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ 
နည္းလမ္းကေတာ့ ႏွစ္သြယ္ရွိပါတယ္။ 
ဘာေတြလဲဆိုေတာ့ 

ပထမ တစ္နည္းက
၁။ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ 

စရိတ္စကမ်ားအတြက္ 
အကယ္၍ သင္ရဲ႕ ၀င္ေငြ တိုးမလာပါက 

သင္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၾကည့္ပါ။

ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ 
၂။ ပို၍ မ်ားလာေသာ ၀င္ေငြ 
အကယ္၍ သင္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားကို 

မေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါက ၀င္ေငြတိုး၍ 
ရွာၾကည့္ဖို႔သာ လိုပါေတာ့တယ္။

တစ္ခါတေလ အသံုးလိုေသာ 
ပစၥည္းေတြကေတာ့ ကၽြန္မတို႔အတြက္ 
အျမဲတမ္းျဖစ္ေပၚေနတယ္ဆိုတာ 
ကၽြန္မ နားလည္ထားပါတယ္။ 
ေန႔စဥ္ စားေသာက္ေနေသာ 
အစားအေသာက္ စားေသာက္ျခင္း 
ေနာက္ - ေနစရာေနရာအတြက္လည္း 
ကၽြန္မတို႔အတြက္ ေတြးပူေနရပါေသးတယ္။ 

ေနာက္ - အ၀တ္အထည္ကလည္း 
မ၀ယ္လ႔ို မျဖစ္တဲ့ အေနအထားေပါ့ေလ 
ေနာက္ - အိမ္စရိတ္၊ မီတာခ၊ 
ဘာခ၊ ညာခေတြကလည္း 
ရွိေသးတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ 
မဂၤလာေဆာင္ပဲြလမ္းသဘင္ေတြ၊ 
ေမြးေန႔ပဲြေတြ၊ ေနာက္ ေထြလီကာလီ 
အမ်ားစုေတြက ေရွာင္လႊဲလို႔ 
မရတာေတြလည္း ရွိေကာင္း ရွိေနမွာပါ။ 
ဒါေတြကေတာ့ ေလွ်ာ့လို႔ရမည္ 
မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္မ ကိုယ္ေတြ႕ 
ခံစားမိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ၀င္ေငြလည္း 
တိုးပြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
အစီအစဥ္ေလးေတြ ေရးဆဲြ 
ၾကည့္ေပါ့ေနာ္။ ၀င္ေငြ အေျမာက္အျမား 
လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းမ်ားမ်ား 
တိုးျပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ 
လုပ္အားခ ပိုရတဲ့ အလုပ္လုပ္ၾကည့္ပါ။ 
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ၀င္ေငြကို 
စုျပီးျပီ ဆိုရင္ေတာ့ ၀င္ေငြ ရေစမယ့္ 
လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 
ျပဳလုပ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ 
အရင္တုန္းကေတာ့ ေခတ္ကာလ 
အေျခအေနအရ အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွ 
အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ဦးရဲ႕ လုပ္စာကို 
တစ္မိသားစုလံုး စားႏုိင္တဲ့ အေနအထားပါ။ 
ဘယ္အခ်ိန္ကလည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ 
ငယ္ငယ္အရြယ္ ေလာက္ကပါ။ ခုေတာ့ 
ဒီလို မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ တစ္မိသားစု 
လူကုန္ အလုပ္လုပ္မွ ၀မ္း၀ရံု 
စားေသာက္ႏုိင္တဲ့ အေနအထား ေခတ္ 
အေျခအေနကို ေရာက္ရွိေနတာကို 
သင္တို႔လည္း ေတြ႔ရွိမယ္လို႔ ကၽြန္မ 
ထင္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ေငြကို အစီအစဥ္ 
ေရးဆဲြၾကည့္တာက ဘာနဲ႔ တူသလဲဆိုေတာ့ 
ကားေမာင္းတာနဲ႔ အလားသဏၭာန္ 

တူပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ 
ကားေမာင္းရွိန္ကို အရွိန္ျမွင့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ 
လမ္းေပၚ ေရြ႕လ်ားသြားႏိုင္ပါတယ္။ 
ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘူး။ ဘရိတ္ကိုပဲ 
ခဏခဏ နင္းေနမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ သင္ 
မည္သည့္အရပ္မွ ေရာက္ေတာ့မွာ 
မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မ သိသေလာက္ 
ေျပာရရင္ေတာ့ သင့္မွာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ထားရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 
ေနာက္ အသံုးစရိတ္ေတြကိုလည္း 
ထိန္းခ်ဳပ္ေလွ်ာ့ခ်ၾကည့္ရပါမယ္။ 
ဒီထက္ ပိုျပီး အေရးၾကီးတာကေတာ့ 
ေငြေၾကးအသံုးစရိတ္ေတြကို 
ေရးမွတ္ထားသင့္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ 
ခုခ်ိန္ကစျပီး ကၽြန္မ စမ္းသပ္ 
ၾကည့္ေနတဲ့အတြက္ သင္လည္း 
စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ၾကည့္မယ္လို႔ ကၽြန္မ 
ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါေတာ့တယ္။

မွတ္ထားသမွ်ေလး ဗဟုသုတအျဖစ္ 
တင္ျပပါဦးမယ္။ ေငြရဲ႕ အေၾကာင္းေလးပါပဲ။ 
ေခါင္းစဥ္ကေတာ့

Money (ေငြ)

If a man runs after money, he is 
money man.
ေငြေနာက္လုိက္ေတာ့ ဥစၥာရူးတဲ့။

If he keeps it, he is capitalist.
ေငြရွာျပီး စုေဆာင္းေတာ့၊ ဓနရွင္ 
ျဖစ္ျပန္ေရာ။

If he spends it, he is a play-boy.
ေငြျဖဳန္းေတာ့ လူ႕ေဘာ္ေၾကာ့လို႕ 
ေျပာၾကတယ္။

If he doesn't get it, he lacks ambition.
ေငြရွာလို႔ မရေတာ့၊ လူေပ်ာ့လူညံ့လို႕ 
ကင္ပြန္းတပ္ၾကတယ္။

If he gets it without working, he is 
parasite.
ေငြက အလိုလို အိမ္ေပၚေရာက္လာေတာ့၊ 
အေခ်ာင္သမား ဘဲြ႔ထူးေပးၾကတယ္။

If he gets it after of hard labour, he is 
a fool who gets nothing from life.
ေငြကို အပတ္တကုတ္ ၾကိဳးစားရွာေတာ့ 
ကြၽန္ဇာတာပါတဲ့သူဆိုျပီး 
ေမးေငါ့ၾကျပန္ေရာ...

ကဲ သင္ေကာ ဘယ္လိုျမင္သလဲ။

Artwork: Collected images from Internet

ဟန္းဆက္ Brand မ်ဳိးစံုမွ မည္သည့္ Brand ၀ယ္ယူလွ်င္ ေကာင္းမလဲလုိ္႔ စဥ္းစားေနသူမ်ားအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုး ဟန္းဆက္မ်ားကို 

ေရြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္။ သံုးစြဲႏုိင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းအေပၚ မူတည္၍ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

ADVERTISEMENTADVERTISEMENT

For more information:
www.realestate-myanmar.com

Land Owners/Apartment Owners, Please call:

01-501-437 
stuart@realestate-myanmar.com
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Smart Phoneမ်ားအျပင္ တန္ဖိုးနည္း Feature Phone 
မ်ားကိုပါ 1 Year Warranty ေပးမည္ ့KMD
ေမသဇင္သိန္း

ကြန္ပ်ဴတာအေရာင္း စင္တာပိုင္းတြင္သာမက ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္ 
ေက်ာ္ၾကားေနေသာ KMDမွ ယခုအခါ KMD Mobile Corner ကိုဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ 
၃၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲမွ သိရွိရပါတယ္။ KMD Mobile 
Corner တြင္ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ ဟန္းဆက္မ်ားမွာ Apple, Lenovo, Sony, Nokia, HTC, Samsung, 
Huawei အစရွိသည့္ Branded ဖုုန္းမ်ားသာ ေရာင္းခ်ၿပီး တန္ဖိုးျမင့္ Smart Phone မ်ားအျပင္ 
တန္ဖိုးနည္း Feature Phone မ်ားကိုပါ 1 Year Warranty ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ KMD Group ၏ CEO ဦးေသာင္းတင္မွ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
Warranty ကိစၥအတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး စဥ္းစားခဲ့ရပါတယ္။ တန္ဖိုးျမင့္ Smart Phone ေတြက 
ကိစၥမရွိေပမယ့္။ တန္ဖိုးနည္း ဖုန္းေတြကေတာ့ Brand မ်ဳိးစံုရွိတယ္။ China ဖုန္းေတြေရာ၊ Singapore 
ေရာပဲ။ အမ်ဳိးအစားစံုတယ္။ တခ်ဳိ႕ဖုန္းေတြက Warranty ေပးဖို႔အဆင္မေျပဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Branded 
ဖုန္းေတြကိုပဲ အာမခံခ်က္ေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 1 Year Warranty ေပးမယ့္ 
တန္းဖိုးနည္း ဖုန္းအမ်ဳိးအစားကေတာ့ Nokia နဲ႔ Samsung ဖုန္းေတြပါ”ဟု ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

ျပည္တြင္းမိုဘိုင္းအေရာင္းဆိုင္ အမ်ားစုသည္ တန္ဖိုးျမင့္တဲ့ Smart Phone မ်ားကိုသာ Warranty 
ေပးေလ့ရွိတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း၊ သံုးေသာင္း၀န္းက်င္ရွိၿပီး ဖုန္းေျပာဆိုႏိုင္ရန္ သီးသန္႔ 
ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Feature Phone မ်ားကိုေတာ့ Service ေပးတာမေတြ႔ရေသးပါဘူး။ ယခု KMD 
မွ အဆိုပါဖုန္းမ်ားအတြက္ 1 Year Warranty ေပးေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

Samsung Galaxy Series မ်ားသီးသန္႔ေရာင္းခ်မည့္ 
အေရာင္းျမွင့္တင္ပြဲ

ေမသဇင္သိန္း

ျပည္တြင္းမိုဘိုင္းဖုန္း အေရာင္းဆိုင္တစ္ခုျဖစ္သည့္ 09 Mobile ႏွင့္ Samsung ဖုန္းမ်ားကို 
တင္သြင္းေရာင္းခ်လွ်က္ရွိသည့္ Zillion Business Services Limited တို႔ ပူးေပါင္း၍ Samsung 
Galaxy Series အေရာင္းျမွင့္တင္ပြဲကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၉) ရက္ေန႔မွ (၂၁) ရက္ေန႔အထိ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႔နယ္၊ ျပည္လမ္းရွိ Junction Square Shopping Center ၏ Marine Hall 
Promotion Area တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဆိုပါ (၃) ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Promotion ပြဲတြင္ Samsung Galaxy Series 
တစ္ခုတည္းကိုသာ ျပသေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး Galaxy III အပါအ၀င္ Galaxy Series (၁၀) 
မ်ဳိးခန္႔ ပါ၀င္ျပသသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ Model တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ Package 
တစ္ခုခ်င္းစီ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး Promotion Gifts မ်ားလည္း ထည့္သြင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အဆိုပါျပပြဲရက္အတြင္း လာေရာက္၀ယ္ယူ သူမ်ားအတြက္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္ Software 
မ်ားႏွင့္ Application မ်ားကို Free သြင္းေပးမည့္အျပင္ Samsung မွတိုက္ရိုက္ေပးေသာ 1 Year 
Warranty Card မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။   

Apple Showroom ဖြင့္လွစ္ရန္ 
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္လိုအပ္

ေမသဇင္သိန္း

Apple Showroom တစ္ခုဖြင့္လွစ္ရန္ Apple မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား မ်ားစြာလိုအပ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ျပည္တြင္း၌ Apple Showroom 
တစ္ခုဖြင့္လွစ္ရန္ တာ၀န္ခံသူေဌးနွင့္တကြ အေရာင္းစာေရးမ်ားသည္ Appleမွ ဖြင့္လွစ္သည့္ 
သင္တန္းတစ္ခုကို တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးမွ Apple ပစၥည္းမ်ား သီးသန္႔ေရာင္းခ်သည့္ 
Showroom တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း KMD Group ၏ CEO 
ဦးေသာင္းတင္မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲ၌ 
ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ 
သင္တန္းေၾကးမွာလည္း အလြန္ျမင့္မားၿပီး ဖြင့္လွစ္မည့္ Showroom Design ကိုလည္း Apple၏ 
စိတ္ႀကိဳက္ပံုစံ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြကို Authorized ယူၿပီးေရာင္းခ်ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ 
Samsung ကေတာ့ ဒီမွာ Showroom ရွိတယ္ဆိုေတာ့ က်န္တဲ့ HTC, Huawei, Apple, Sony, 
Nokia, Lenovo ဖုန္းေတြကို Authorized Dealer အျဖစ္ရေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာမွ 
Apple Showroom ဖြင့္ဖို႔အတြက္ Apple ကေန သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ရွိထားမွ 
ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Apple ကဖြင့္တဲ့ သင္တန္းကို ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္ 
အေရာင္းစာေရးမ်ားလည္း တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းေၾကးေတြကေတာ့ 
ျမင့္မားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom တစ္ခု ဖြင့္လွစ္နိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ”ဟု 
ဦးေသာင္းတင္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ မၾကာေတာ့မည့္ ကာလမ်ားအတြင္း Apple မွ Training ေပးထားသည့္ Sale 
Mans မ်ားႏွင့္တကြ Apple မွ စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ထားသည့္ Showroom တစ္ခုကို ျပည္တြင္း၌ 
ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Local NewsNEXUS 7

ရဲထြဋ္သိန္း

အလြန္တရာပါးလႊာျပီး သယ္ယူရလြယ္ကူျခင္း
၇ လက္မအရြယ္ရွိတဲ့ Nexus 7 က အရြယ္အစားအားျဖင့္ သိပ္ၾကီးလွတယ္လုိ႔ မဆုိႏုိင္ေပမယ့္ အေလးခ်ိန္က ၃၄၀ 

ဂရမ္သာရွိတဲ့အတြက္ ေပါ့ပါးတဲ့ Tablet တစ္ခုလုိ႔ သတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္။

ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ မ်က္ႏွာျပင္
Nexus 7 ရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္က ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ရသအစံုကို ၾကည့္႐ႈခံစားသြားႏုိင္ေအာင္ စီမံေပးထားပါတယ္။ 

Resolution အေနနဲ႔ 1280 x 800 ရွိျပီး ထူးျခားတာကေတာ့ မွန္သားျပင္ဟာ အစင္းရာ၊ ပြန္းပဲ့ရာမ်ား ဒဏ္မွ 
ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းဆုိတာပါပဲ။ ထုိ႔ျပင္ မ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ pixel ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈက 1 million ရွိျပီး HD 
အရည္အေသြးလည္းရရွိေနပါလိမ့္မယ္။

လံုေလာက္တဲ့ စြမ္းအင္
Nexus 7 ရဲ႕ စြမ္းအင္ သံုးစြဲမႈ ပမာဏကေတာ့ အံ့မခန္းပါပဲ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ၉ နာရီၾကာ HD video 

မ်ားၾကည့္႐ႈႏုိင္သလုိ ၁၀ နာရီၾကာ Browsing ျပဳလုပ္ျခင္း (သုိ႔) စာအုပ္ဖတ္႐ႈျခင္းတုိ႔အျပင္ နာရီ ၃၀၀ ၾကာ Stand by 
mode နဲ႔ထားရွိႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဂိမ္းလည္း ကစားႏုိင္လိမ့္မယ္
Google က Nexus 7 ကို ထုတ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ Tablet တစ္လံုးနဲ႔ ဂိမ္းကစားဖုိ႔ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုလည္း 

ေမ့မထားပါဘူး။ Processor ေနရာမွာ quad-core tegra processor ကိုအသံုးျပဳထားတာဟာ လြန္စြာလွ်င္ျမန္တယ္လုိ႔ 
ဆိုႏုိင္ျပီး Graphic ေနရာမွာလည္း 12-core GPU ေတြကို CPU ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ Nexus 7 
အတြင္း ဂိမ္းကစားကစား၊ စာအုပ္ပဲဖတ္ဖတ္ အရာအားလံုးက အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေပၚ mobile OS အသံုးျပဳထားတယ္
Nexus 7 အတြင္းမွာ အသံုးျပဳထားတဲ့ OS ကေတာ့ လက္ရွိ Google ကေန ေနာက္ဆံုးထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Android 

4.1 (Jelly Bean) ျဖစ္ပါတယ္။ Jelly Bean အတြင္းမွာ ပိုမုိေကာင္းမြန္တဲ့ notification system ေတြ၊ home screen 
customization ေတြ၊ drag-and-drop စနစ္အသစ္ေတြ ပါဝင္လာတဲ့အတြက္ အသံုးျပဳသူေတြ စိတ္ေက်နပ္စရာျဖစ္ပါတယ္။

Google ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး
Nexus 7 ကေတာ့ Google ကေန အေကာင္းဆံုး အားထုတ္ထားတဲ့ Tablet တစ္လံုးလုိ႔ဆုိရမွာပါ။ Nexus 7 အတြင္းမွာ 

Google ရဲ႕ ေပါင္းထည့္မႈေတြအျဖစ္ Gmail၊ Chrome၊ Google + ႏွင့္ YouTube တုိ႔လုိ apps ေတြပါဝင္ျပီး ၄င္းတု႔ိကလည္း 
ကြန္ပ်ဴတာမွ ဖုန္း၊ Tablet အစရွိတာေတြကို အလိုအေလ်ာက္ sync ျပဳလုပ္သြားပါလိမ့္မယ္။ 

အေကာင္းဆံုး Browser ပါဝင္မႈ
Google Chrome ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး version ကို Nexus 7 အတြင္း built-in ထည့္သြင္းေပးထားတဲ့အတြက္ website 

မ်ားၾကည့္႐ႈတဲ့အခ်ိန္မွာ လြန္စြာျမန္ဆန္ေနပါလိမ့္မယ္။

Google + Hangouts မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မယ္
Nexus 7 ကေန video chat ေတြျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္လည္း အေရွ႕မ်က္ႏွာျပင္မွာ ပါဝင္တဲ့ 1.2 MP camera က 

အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

SCREEN 7”  1280 x 800 HD Display (216ppi)

WEIGHT 340 grams

CPU Quad-Core Tegra 3 Processor

MEMORY 8 or 16 GB internal storage, 1GB RAM

WIRELESS 802.11 b/g/n, Bluetooth

BATTERY 4325mAh

OS Android 4.1 (Jelly Bean)

AVAILABLE PRE ORDER
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ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

Linuxနဲ႔ Windows Serverတို႔အၾကားမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ 
အျငင္းပြားမႈ တစ္ခုပါ။ Open Sourceရဲ႕ သေဘာက မည္သူမဆို 
အခမဲ့ အသုံးျပဳႏိုင္တယ္။ တစ္ကယ္လို႔ ခင္ဗ်ားဟာ Programmingနဲ႔ 
ပတ္သက္လို႔ နားလည္တက္ကၽြမ္းသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ 
Linux OS တစ္ခုလုံးကိုေတာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ 
ရိွေနပါတယ္။ Microsoft ကေတာ့ သူရဲ႕ Source Codeေတြကို 
ကြယ္၀ွက္ထားပါတယ္။ ေယ်ဘုယအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
computer user တစ္ေယာက္ခ်င္းစီနဲ႔ User အားလုံးဟာ windows 
softwareေတြကို အသုံးျပဳေနခဲ့တဲ့အခ်ိန္တစ္ခုတည္းမွာ System 
Administrator ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက Linuxရဲ႕ Open-Sourceကို 
ေထာက္ခံလာခဲ့ၾကပါတယ္။

Windows Serverနဲ႔ Linux Server ႏွစ္ခုအၾကားမွာ ဘယ္ Server 
ဟာအမွန္တကယ္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္မလဲဆိုတဲ့ တစ္ျခားေသာ 
စူးစမ္းေလ့လာမႈေတြလဲ အမ်ားႀကီးရိွခဲ့ ပါေသးတယ္။ ဒီေနရာမွာ 
ကၽြန္ေတာ္က အဓိကက်တဲ့ ျခားနားခ်က္ အနည္းငယ္ကိုပဲ ေဖာ္ျပေပးမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

အသုံးျပဳသူ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ တစ္ကယ္လို႔မ်ား ၄င္းတို႔ရဲ႕ တည္ေနရာ 
ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု (သို႔) ကုမၼဏီတစ္ခုလုံးက personal computer 
ေတြအားလုံးမွာ Windowsကိုသာ အသုံးျပဳခဲ့မယ္ဆိုရင္ Windows 
Serverေတြ လိုအပ္ေနဦးမယ္လို႔ အထင္အမွတ္ မွားေနၾကတယ္။ 
စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတာတစ္ခုက Linuxနဲ႔ Windows Server 
ႏွစ္မ်ိဳးအၾကား အသုံးျပဳတဲ့ Computerတစ္လုံးေပၚမွာ သီးသန္႔ Program 
တစ္ခု Runဖို႔ မလိုအပ္တာပါပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ Computerေတြမွာ 
ဘယ္လို Operating Systemေတြ Run ထားတယ္ဆိုတာကိုလည္း 
Linuxနဲ႔ Windows Server ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးက စိတ္၀င္စားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
windows 98, XP, 2000 ေနာက္ဆုံး Apple Macintoshလိုမ်ိဳး Run ၿပီး 
အသုံးျပဳခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ Linuxနဲ႔ Windows server ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး 
ရိွေနႏိုင္ပါတယ္။

Cost (ကုန္က်စရိတ္)
Company တစ္ခုအေနနဲ႔ ဘက္ဂ်က္ 

အေျခေနဟာလည္း ထည့္စဥ္းစားသင့္တဲ့ 
အခ်က္တစ္ခုပါ။ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ Server တစ္လုံးရဲ႕ 
Power သုံးစြဲမႈ Watt ပမာဏ၊ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ 
မိတာခ ကုန္က်စရိတ္ေပါ့။ Server တစ္လုံးကို 

အသုံးျပဳမႈမွာ BTU ဘယ္ေလာက္ထြက္သလဲ။ Air Condition ကုန္က်စရိတ္ 
စသည္ျဖင့္ အမ်ားႀကီး စဥ္းစားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ Linux Serverနဲ႔ 
Windows Serverနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ကေတာ့ Webေပၚမွာ Popular အျဖစ္ဆုံး 
Operating Systemနဲ႔ တိက်မွန္ကန္တဲ့ ေလ့လာစမ္းစစ္မႈေတြအရ 
Linuxဟာ ကုန္က်စရိတ္ အရမ္းသက္သာတာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။ 
အဲလိုပဲ တစ္ျခားတစ္ဖက္မွာရိွေနတဲ့ Windows Sreverကေတာ့ Very 
Expensiveလို႔ ဆိုပါတယ္။

Support (အေထာက္အပံ့ေပးမႈ)
Linux အသုံးျပဳသူ အေျမွာက္အမ်ားဟာ 

အြန္လိုင္းေပၚက ႀကီးမားတဲ့ Linux အစုအေ၀း 
မ်ားစြာကေန အေထာင့္အပ့ံေတြ ဗုံးေပါလေအာ 
ရေနတဲ့အခ်ိန္မွာ Windows Userေတြကေတာ့ 
help-desk supportအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြ 

ရိွေနျပန္ပါတယ္။ Linux အသုံးျပဳသူေတြအတြက္ကေတာ့ onlineေပၚက 
chat boardေတြ Fourmေတြကေန တစ္ဆင့္ အေထာက္အပံ့ေတြ 
အမ်ားႀကီး ရေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Windows userေတြလို help-
deskကို ဖုန္းေခၚၿပီး တိုက္ရိုက္ ေမးျမန္းတာနဲ႔စာရင္ေတာ့ Linux 
အသုံးျပဳသူေတြဟာ ျပႆနာတစ္ခုခုေပၚလို႔ Chat Boardေတြ 
Fourmေတြမွာ Postတင္ၿပီး ေမးျမန္းတဲ့အခါ တစ္ခါတေလမွာ 
Solutionအတြက္ အခ်ိန္ ၾကာျမွင့္တာကိုေတာ့ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြရဲ႕ 
အဓိကက်တဲ့ အခ်က္က ျပႆနာတစ္ခုကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာ 
Server Administratorေတြရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လိမၼာပါးနပ္မႈ အေပၚမွာလဲ 
မူတည္ေနပါတယ္။

သာမွန္အားျဖင့္ဆိုရင္ေတာ့ အသုံးျပဳသူေတြဟာ ထူးကဲတဲ့ 
အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ အခ်ိန္ျပည့္ အေထာက္အပံ့ေပးေနတဲ့ Windows Server 
အသုံးျပဳဖို႔အတြက္ကိုပဲ ဦးတည္ေနၾကပါလိမ့္မယ္။ တျခားတစ္ဖက္က 
ၾကည့္မယ္ဆိုျပန္ေတာ့လဲ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ခု ရိွခဲ့မယ္ဆိုရင္ help-deskရဲ႕ 
အကူအညီရရိွမႈနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ Administratorေတြမွာ ပူပန္မႈ စိုးေစ့မွွ် 
မရိွေစႏိုင္ျပန္ဘူးေလ။ တစ္ကယ္ေတာ့ Linux Serverကို အသုံးျပဳတဲ့ 
Administratorေတြအတြက္လဲ လုိအပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီလို Paid help-
deskေတြ အမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ ဥပမာ - Novel Companyရဲ႕ Red 
Hatလိုမ်ိဳးကို အသုံးျပဳၿပီး Companyရဲ႕ အေထာက္အပံ့ေတြကို အျပည့္အ၀ 
ရယူႏိုင္ပါတယ္။ 

Security (လုံၿခဳံမႈ)
Linux Serverနဲ႔ Windows Server ႏွစ္ခု 

အၾကားမွာ Securityကလည္း အဓိက စဥ္းစားသင့္တဲ့ 
အခ်က္တစ္ခုပါ။ တစ္ကယ္ေတာ့ Server 
ႏွစ္ခုစလုံးမွာ Security Problemနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ 
အားနည္းခ်က္ေတြကေတာ့ ရိွေနတာပါပဲ။ 

webေပၚက Administratorေတြရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္အရဆိုရင္ေတာ့ 
Linuxက Windowsထက္ Security ပိုေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 
ေနာက္တစ္ခ်က္ေနနဲ႔ Hackerေတြ ၊ Attackerေတြဟာ windowsရဲ႕ 
Security အားနည္းခ်က္ေတြကိုသာ အဓိက ပစ္မွတ္ထား 
တိုက္ခိုက္ေနၾကတာကိုလဲ Internet သတင္းေတြ၊ Journalေတြမွာ 
အၿမဲတမ္း ေတြ႔ေနရတက္ပါတယ္။ အခုတေလာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း 
ေဒသမွာ နာမည္ႀကီး တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ Flame Virus ဆိုတာဟာလည္း 
Microsoftရဲ႕ လံုုၿခဳံေရး အေထာက္အထား အားနည္းခ်က္ေတြကို ဗဟိုျပဳၿပီး 
ျပန္႔ပြားေနခဲ့တာပါ။ Microsoftရဲ႕ Terminal Serverကို ၀င္ေရာက္ဖို႔အတြက္ 
ကုမၼဏီရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္ တရား၀င္အေထာက္အထားအတိုင္း 
ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Certificate အတုမ်ား ျပဳလုပ္အသုံးျပဳခဲ့တယ္လို႔ေတာင္ 
ဆိုပါတယ္။ 2003 ခုႏွစ္က Computerေတြကို အႀကီးအက်ယ္ 
အႏၱရာယ္ျပဳခဲ့တဲ့ Blaster Virusဆိုရင္ Microsoft Companyအေနနဲ႔ 
Virus ေရးသားသူေတြကို ဖမ္းဆီးဖို႔ ဆုေငြ ထုတ္ခဲ့ရတဲ့အထိေတာင္ 
ျဖစ္ခဲ့ရပါေသးတယ္။ ဒီ အခ်က္လက္ေတြ၊ သတင္းေတြကလဲ 
Administratorေတြရဲ႕ စိတ္ကို ဒီြဟ ျဖစ္လာေစခဲ့ရပါတယ္။

Linuxက အသုံးျပဳတဲ့ userေတြအားလုံးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနဲ႔ 
ပတ္သက္လို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ေပးထားတယ္။ OS 
တစ္ခုလုံးကိုလည္း စိတ္တိုင္းက် ျပဳျပင္ပိုင္ခြင့္လည္း ရိွတယ္။ 
ဒီအခ်က္ကလဲ Windowsနဲ႔ Linuxရဲ႕ ျခားနားခ်က္ေတြထဲမွာ အဓိကက်တဲ့ 
အခ်က္တစ္ခုလို႔ ေျပာလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ open source ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
System ရဲ႕ ဟာကြက္ေတြ၊ မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ရိွခဲ့ရင္လဲ အလြယ္တကူနဲ႔ 
ပိုေကာင္းလာေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္တယ္။ Windows user 
ေတြအတြက္ကေတာ့ ဒီအခ်က္ေတြကို စိတ္ကူးေတာင္ယဥ္လို႔ မရဘူး 
ေျပာရမယ္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Windows နဲ႔ Linux 
Server ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးဟာ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္တဲ့ serverေတြပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ 
Administrator တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ Linuxလို open sourceနဲ႔ 
Windowsလို Company တစ္ခုက ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတဲ့ server 
ႏွစ္ခုစလုံးရဲ႕ အားသာခ်က္နဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြကို အေသးစိတ္ 
ေသခ်ာစဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ၾကည့္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘယ္ 
Serverကို အသုံးျပဳသင့္တယ္ အသုံးမျပဳသင့္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ 
Administrator တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔သာ 
သက္ဆိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာကို လုိခ်င္တယ္။ ဘယ္လို အသုံးျပဳမယ္၊ 
ဘာအတြက္ အသုံးျပဳမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚမွာလဲ မွီခိုေနပါလိမ့္မယ္။

Linux Serverနဲ႔ Windows Server ဘယ္ Serverကို သုံးမလဲ?
သူရ (ေရစႀကိဳ)

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

PCWEEKLY
အိုုင္စီတီေခတ္ႀကီး၌ Notebookႏွင့္ Netbook မ်ဳိးစံုမွ တံဆိပ္မ်ိဳးစံု ထြက္ရွိလွ်က္ရွိရာ မည္သည့္ Brand ၀ယ္ယူလွ်င္ ေကာင္းမလဲလုိ္႔ စဥ္းစားေနသူမ်ားအတြက္ 

စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုး Notebookႏွင့္ Netbookမ်ားကို က႑အလိုုက္ ေရြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္။ သံုးစြဲႏုိင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းေပၚ မူတည္၍ 
စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။



JO
UR

NA
L

JO
UR

NA
L

MYANMAR MYANMAR

THE WEEK OF  JULY 8 - 15, 2012 THE WEEK OF  JULY 8 - 15, 201230 31tdkifpDwD *sme,f tdkifpDwD *sme,f AD@ICTPCWEEKLY

Nvidiaရဲ႕ ေနာက္ဆံုးထြက္ GTX 680 
ဂရပ္ဖစ္ကဒ္ကေတာ့ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုလူေတြ 
ဝယ္ယူဖုိ႔ ခက္ခဲပါမယ္။ ၾကည့္ေလ ေစ်းႏႈန္းက 
ေဒၚလာ ၅၀၀ တဲ့။ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္ခုလံုးမွာ သူက 
ေစ်းအၾကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလုိ 
ေစ်းၾကီးေပမယ့္လည္း ဂိမ္းကို အေသအေၾက 
ကစားသူေတြ၊ Media သမားေတြကေတာ့ 
စြမ္းေဆာင္ရည္သာ ျမင့္ပါေစ ၾကိဳက္ေစ်းေပး 
ဝယ္ယူၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆို ဒီေလာက္ 
ေစ်းၾကီးေနတဲ့ ဂရပ္ဖစ္ကဒ္ထဲ ဘာေတြမ်ား ပါျပီး၊ 
ဘာေတြေကာင္းလဲဆုိတာ ေလ့လာရေအာင္။ 

ပထမဆံုး သတိေပးခ်င္တာကေတာ့ 
ဒီလုိစြမ္းရည္ျမင့္ ဂရပ္ဖစ္ကဒ္ကို ကုိယ့္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာထဲ 
ထည့္သံုးမယ္ဆုိ ေမာ္နီတာကိုလည္း အေကာင္းဆံုး 
သံုးရပါမယ္။ ဒါမွလည္း ကဒ္က ထုတ္တဲ့ 
resolutionကုိ ေမာ္နီတာက အမီလုိက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ျပီး 
ၾကည့္႐ႈသူေတြအေနနဲ႔ကလည္း အေကာင္းဆံုး 
အရသာကို ခံစားရမွာပါ။ အခု GeForce GTX 
680ကေတာ့ Nvidiaကေန ပထမဆံုး အၾကိမ္အေနနဲ႔ 
Keplerလုိ႔ေခၚတဲ့ Chip နည္းပညာသစ္တစ္ခုကို 
ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ ၄င္းနည္းပညာက 
ယခင္ GTX 580နဲ႕ 480တုိ႔မွာ ပါဝင္တဲ့ Fermiနဲ႔ 
ဆင္တူျဖစ္ေပမယ့္ ဒီတစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ 
Nvidiaက Keplerကုိ ဖန္တီးဖုိ႔ Fermiဆီက 
အေျခခံအခ်က္အလက္ကုိသာ ယူခဲ့တယ္လု႔ိ 
ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ Keplerက Fermiထက္ 
300mm အရြယ္အစား ေသးငယ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အသစ္ ပါဝင္လာတဲ့ GPUေၾကာင့္ 
ဒီဂရပ္ဖစ္ကဒ္ဟာ 3D ပံုရိပ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ 
အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေနႏုိင္ျပီး၊ ထစ္ေငါ့ျခင္းႏွင့္ 
Streaming Graphic နည္းပညာေတြကို 
အေကာင္းဆံုး ေထာက္ပံ့ႏုိင္တယ္လုိ႔ 
သိရပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ၄င္း GPUက လက္ရွိ 
ထြက္ရွိျပီးသား Fermi processorေတြထက္ 
သံုးဆ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပန္ပါတယ္။ Nvidiaက 
ေနာက္ပိုင္းထုတ္လုပ္ တဲ့ ဂရပ္ဖစ္ကဒ္ေတြဟာ 
စြမ္းအင္ကို ေခြ်တာအသံုးျပဳႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ 
ရည္ရြယ္ထားသည့္အတုိင္း သာမန္ 
ဂရပ္ဖစ္ကဒ္ေတြမွာ six-pin PCIe power plug ၂ 
ခု အသံုးျပဳထားသလုိ GTX 680မွာ အသံုးမျပဳထားပဲ 
၁ ခုထဲ အသံုးျပဳထားပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ Nvidiaကေန 
600 seriesေတြမွာ GPU boostဆုိတဲ့ နည္းပညာကို 
အသံုးျပဳလာပါတယ္။ ဒါက ဘာန႔ဲတူလဲဆုိေတာ့ 
Turbo boostနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ GPU boostက 
႐ုပ္ထြက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ဖုိ႔ Clock Speed ပမာဏကို 
အလုိအေလ်ာက္ ႐ုတ္တရက္ ျမင့္တက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 
အမွန္တစ္ကယ္ဆုိရင္ ဒီနည္းပညာက AMDမွာ 
ရွိျပီးသားျဖစ္ေပမယ့္ Nvidiaက ဒီလုိမ်ိဳး လိုက္လံ 
တုယူတာကိုေတာ့ ခ်ီးက်ဴးရမွာပါ။ ႏုိ႔မို႔ရင္ Nvidia 
ကဒ္ေတြမွာ ဒီနည္းပညာေတြက တစ္သက္လံုး 
ပါဝင္လာႏုိင္ဖြယ္ မရွိလုိ႔ပါပဲ။ 

ေျပာရရင္ ဒီ GTX 680က ေစ်းၾကီးတာမွန္ေပမယ့္ 
အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္က်ေတာ့ ျပိဳင္ဘက္ 
AMDကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေက်ာ္လြန္သြားႏုိင္ျခင္း 
မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ၄င္းရဲ႕ စြမ္းအင္ေခြ်တာတဲ့ 
နည္းပညာေတြ၊ GPU boostေတြက အသံုးျပဳသူေတြကို 
အသစ္အဆန္း ျဖစ္ေစပါတယ္။ အကယ္၍မ်ား 
သင့္အေနန႔ဲ အေကာင္းဆံုး ဂရပ္ဖစ္ကဒ္ပဲ လုိခ်င္တယ္၊ 
ေစ်းဘယ္ေလာက္ၾကီးၾကီးလို႔ ဆုိရင္ေတာ့ Nvidia 
GeForce GTX 680က ထိပ္ဆံုးေနရာကေန 
တန္းစီေနမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

AMD ကေန ယခင္ ဂရပ္ဖစ္ကဒ္ versionျဖစ္တဲ့ HD 
7970ကို လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 
ထူးထူးျခားျခားအေနနဲ႔ 4.3 billion transistor 
ပါဝင္တဲ့ ဒီဂရပ္ဖစ္ကဒ္ဟာ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး 
ဂရပ္ဖစ္ကဒ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း 
ဝမ္းနည္းစရာအခ်က္ကေတာ့ မ်ားမၾကာမီကာလမွာပဲ 
Nvidiaကေန GTX 680 ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔အတူ 
ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ဂရပ္ဖစ္ကဒ္ဆုကို ျပန္လည္ 
ရယူသြားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

GTX 680 ထုတ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ Nvidia 
ကေန GPU တစ္ခု အေကာင္းဆံုး ဘယ္လို အလုပ္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သလဲဆုိတာကို ျပသသြားႏုိင္ခဲ့ျပီး 
ကဒ္ထဲ single GPU cardကိုသာ အသံုးျပဳျပခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္လည္း အားနည္းခ်က္ ျဖစ္သြားတာကေတာ့ 
Nvidiaက Open CL 1.2ကို အေထာက္အပံ့ 
မေပးႏုိင္ျခင္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ လူလည္ျဖစ္တဲ့ 
Nvidiaက Open CL သံုးမယ့္အစား ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ CUDA 
frameworkကို အသံုးျပဳဖုိ႔ တြန္းအားေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါက Nvidiaရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ေစ်းကြက္ 
ထိုးေဖာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေပမယ့္ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ 
၄င္းေစ်းကြက္ကို ရပ္တန္႔သြားေစမယ့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ 
ဂရပ္ဖစ္ကဒ္က ေပၚလာျပန္ပါျပီ။ ဒါကေတာ့ AMDရဲ႕ 
HD 7970 GHz Edition ပါပဲ။ ယခု HD 7970 GHzမွာ 

ေျပာင္းလဲထားတာကေတာ့ ၄င္းရဲ႕ clock boost speedပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆုိ ယခင္ 925MHz ရွိတဲ့အစား 
1GHzသို႔ အဆင့္ျမင့္လုိက္ျပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလုိမ်ိဳး 
1GHz support ေပးႏုိင္တာက AMD တစ္ခုတည္းသာ 
ရွိသြားေစပါတယ္။ memory ပမာဏအေနနဲ႕ကေတာ့ 
3GB 6GHz GDDR 5 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ 
ဂရပ္ဖစ္ကဒ္မ်ားထဲ ထည့္သြင္းထားရမယ့္ ပံုစံပါပဲ။ 
အရြယ္အစားအေနနဲ႔ကေတာ့ ၁၁ လက္မရွိတဲ့အတြက္ 
GTX 680ထက္ ၾကီးမားတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး 
GPU စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ၊ memory ပမာဏေတြက 
အျခား ဂရပ္ဖစ္ကဒ္ေတြထက္ ျမင့္မားေနေပမယ့္လည္း 
၄င္းရဲ႕ စြမ္းအင္ စာေလာင္မႈကေတာ့ ျမင့္မားေနဆဲပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ HD 7070 GHz Editionရဲ႕ စြမ္းအင္ 
အသံုးျပဳမႈက 250W ပါတဲ့။ ကဲ ဒါဆို ဒီေလာက္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ေကာင္းေနမွေတာ့ ေစ်းကိုလည္း 
အျမင့္ဆံုးကို မွန္းထားဖုိ႔ ၾကိဳေျပာထားပါရေစ။ 
သိပ္ေတာ့ စိတ္မပူပါနဲ႔ သူက GTX 680ထက္ ေဒၚလာ 
၁ ပိုသက္သာပါတယ္။ HD 7970 GHzက ေဒၚလာ ၄၉၉ 

ပါတဲ့။

အားသာခ်က္
လက္ရွိ အျမန္ဆံုးနဲ႔ GPU စြမ္းေဆာင္ရည္ 

အျမင့္မားဆံုး ဂရပ္ဖစ္ကဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ရွိေနျခင္း။

အားနည္းခ်က္
အရြယ္အစားက ၁၁ လက္မ ဆုိျခင္းေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ 

Casingမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရန္ ၾကိဳးစားရႏုိင္ျခင္း။

ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး 

ဂရပ္ဖစ္ကဒ္ေနရာကို ရယူထားႏုိင္ျပီး 
GPUရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈကလည္း ဘယ္သူမွ 
လုိက္မမီႏုိင္ေအာင္ကို ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း 
တစ္ခုသတိထားရမွာကေတာ့ ၄င္းဟာ စြမ္းအင္ကို 
အလြန္တရာ အသံုးျပဳျခင္းပါပဲ။

ေဒၚလာ ၅၀၀ အကုန္ခံရင္ေတာ့ NVIDIA GTX680 
ရဲထြဋ္သိန္္း

ကမ ၻာ့အေကာင္းဆံုး AMD Raedon HD 7970
ရဲထြဋ္သိန္္း
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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) 422,700

ASUS - P9X79 DELUXE PCI- E-3.0 (2x faster) 347,000

ASUS - SABERTOOTH X79 (4 SATA 6Gb/s/ USB 3.0) 308,800

ASUS - P8H77-V LE (2 SATA 6Gb/s/ USB 3.0) 129,900

ASUS P8H77-MLE(2 SATA 6Gb/s/ USB 3.0) 91,600

msi - Big Bang X-Power II (G3) (Intel X79 Express Chipset) 387,000

msi - Z77A-GD65(Intel Z77 Express Chipset) 202,000

msi - PH61A-P35(Intel H61 Chipset) 77,000

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

125,000

msi - H61M-P31  (G3) ( Intel® H61 Express Chipset) 54,500

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            Kyat                      

Golden Field - 500W PSU 10,500

Golden Field - 550W PSU 14,000

Thermaltake - TP-1500MP CSUS PSU 271,400

Thermaltake - TR-800P CEU 105,000

Thermaltake - LT-600PCEU 49,800

Thermaltake - LT-450 PCEU 41,800

Thermaltake - LT-350 PCEU 32,900

GF: 01-430-013, Thermaltake: 01-210-943

GRAPHIC CARD
Gigabyte/ASUS/msi  Kyat

Asus - ATI Radeon HD7950-DC2T-3GD5 437,800

Asus - ATI Radeon EAH6770 DCII/2DI4S/2GD5  DDR5/A 
PCI-E 117,500

Asus - ATI Radeon HD7770-DC-1GD5 (HDMI out,DVI,D-
Sub) 172,600

Asus - Nvidia ENGTX580 TI DC2 TOP/2DI/2GD5 DDR5/
PCI-E 547,300

Asus - Nvidia GT630-2GD3 DDR3/PCI-E/HDMI,DVI,DSub 99,700

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 - R7750PMD1GD5/OC 109,000

msi - N520-MD2GD3/LP 54,000

msi - N440GT-MD 512D5 57,000

msi - N560GTX-Ti M2D1GD5/OC      207,000

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” LED / 20,000,000:1 / VGA/(E960Swn) 82,000

AOC - 20” LED / 20,000,000:1 / VGA+DVI (e2051F) 110,000

AOC -20” LED / 20,000,000:1 / VGA+DVI (e2050Sda) 103,000

AOC -21.5” LED / 50,000,000:1 / VGA+ Twin HDMI 
(e2243Fw2k) 130,000

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

ASUS - 24” LED/ML248H/DVI 233,200

ASUS - 18.5” LCD/ VS197D /DVI 106,800.

ASUS - 27” LED/VG278H/(support 3D Vision)/3D Glasses 618,500

ASUS - 23” LED/VG23AH/(support 3D Vision)/3D Glasses 288,300

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 575,000

msi - X460DX/Intel Sandy Bridge (B950) 2.1GHz 448,000

msi - X460DX-i5/Intel Sandy Bridge core i5 (2450M) 2.5GHz 597,000

msi - U180/Intel Atom N2800 1.86GHz 263,000

Acer Aspire S5 3rd Generation Intel Core i7 3517U(1.90 GHz) 1,485,000

Acer Aspire 4752Z(DC) Intel Pentium Dual Core B950-2.1GHz 377,000

Acer TimeLineU M3 581TG Intel Core i7 2637M - 1.7 GHz 963,000

Acer Aspire 4752(i3) Intel Core i3 2350M (2.3GHz,3MB L3 
Cache)

431,000

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

2,189

ASUS N46VM-V3030D IntelCorei7-3610QM-2.3GHz 1,009

ASUS A45VD-VX089D IntelCorei7-3610QM-2.3GHz 799

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  589,000

Apple iPhone 4S (64GB) / GSM 780,000

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

Apple New iPad (32 WiFi) 580,000

Apple New iPad 4G (32 WiFi) 680,000

Samsung Galaxy S 2 / GSM 378,000

Samsung Galaxy note / GSM 465,000

Samsung Galaxy Gio / GSM 127,000

Samsung Galaxy Y  / GSM 103,000

SONY Xperia Arc S / GSM 243,000

SONY Xperia Ray / GSM 173,000

NOKIA N700 / GSM 190,000

NOKIA C1-01 / GSM 49,000

NOKIA N300 / GSM 88,000

NOKIA N300 slide / GSM 92,000

NOKIA X7/ GSM 270,000

NOKIA N500 / GSM 130,000

Huawei C8860 / CDMA 235,000

Huawei C8812 / CDMA 130,000

Huawei C8810 / CDMA 135,000

HTC One V / GSM 250,000

HTC Incredible S2 /CDMA 390,000

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 

Xbox360 Slim LT.3.0 4GB        420,000 

Xbox360 Kinect Sensor              150,000 

PS3 Ver.3.55 120GB           430,000 

Nintendo Wii            280,000 

Nintendo NDS (i)               180,000 

Nintendo 3DS                    240,000 

PSP-3000 180,000

PSP (Model Go 16GB)          190,000

PS Vita 290,000

Game Hive: ဖုန္း-09-7311-8550

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

iPod touch (32GB) 218,000

iPod touch (64GB) 301,000

iPod nano (8GB) 133,000

iPad 2 wifi (16 GB) 385,000

New iPad wifi (16GB) 493,000

New iPad wifi (32GB) 577,000

Macbook Air Intel Core i5 (11’’) MC968 969,000

Macbook Pro Intel Core i7(13’’) MD314      1,389,000

iMac (All-in-one-pc) (21’’) MC309     1,195,000

Mac Mini MC815 583,000

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ I.C.E Computer Centre ဖုန္း 01-
214-808 မွ 6.7.2012 ေ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 July 6, 2012
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အိုင္တီသာဂိ

ကဲဗ်ိဳ႕  ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္သာဂိ တတ္သည့္ပညာ မေနသာ ဆိုသလို ဘႀကီးဘုန္းႀကီးက လက္ဆင့္ကမ္း အေမြေပးလိုက္တဲ့ ေဗဒင္ေလးနဲ႔ ပရိသတ္ကို တင္ျပပါရေစခင္ဗ်။ ဘႀကီးဘုန္းႀကီးျဖစ္တဲ့ ဦးဇင္း ဦးေသာဘိတက 
ကၽြန္ေတာ္ထမင္းငတ္မွာစိုးလို႔ တစ္ၿမိဳ႕တစ္ရြာေရာက္ခိုက္ ပိုက္ဆံျပတ္တဲ့အခါ ေဗဒင္ေဟာစားႏိုင္ေအာင္ သင္ေပးခဲ့တာပါ။ ေခတ္ႀကီးက အိုင္တီေခတ္ျဖစ္ေနေပမယ့္ ေဗဒင္တို႔ နတ္တို႔ ယုံၾကည္သူေတြ ဒုနဲ႔ေဒးရွိတာ မဟုတ္လား။ 
ေဗဒင္ဆိုတာ ပစ္ပယ္လို႔ မရစေကာင္းဘူးဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့ရိုးရာအစဥ္အလာမွာ ဒီေန႔အထိ ေန႔ေကာင္းရက္သာ ေရြးၿပီး ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္၊ မဂၤလာေဆာင္၊ အလွဴအတန္း လုပ္ေနၾကတုန္းပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေမြးေန႔ေမြးရက္နဲ႔ 
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေယဘုယ်ေဟာကိန္းေတြကို တိုက္ဆိုင္ၾကည့္ၿပီး မွန္တာေတြ႕ရင္ လာေမးၾကဗ်ာ။ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခကေတာ့ သိခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခြန္းအတြက္ တစ္သိန္းက်ပ္ တိတိပါပဲ။ လုံး၀မေလွ်ာ့ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ တစ္ေန႔မွ တစ္ေယာက္ထဲပဲ 
ေဟာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ ေန႔တြက္ကိုက္သြားလို႔ပါ။ ကဲ ေဟာကိန္းေလးေတြဖတ္ၿပီး ေပ်ာ္ႏိုင္ၾကပါေစဗ်ာ။

 

မိႆ ရာသီဖြား - မတ္လ ၂၁မွ ဧၿပီ 
၁၉အတြင္း ေမြးဖြားသူ

ေမေမ "သမီးေလး စကပ္ဝတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ ဒါန္း မစီးရဘူးေနာ္။ 
ေကာင္ေလးေတြ သမီးရဲ႕ အတြင္းခံကို ေတြ႔သြားႏိုင္တယ္"
Aries "ဟုတ္ကဲ့ပါ ေမေမ"
ဒါေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ Ariesက ေမေမဆီ ေျပးလာၿပီး
"ေမေမ... ေမေမ ဒီေန႔ ေမာင္ေမာင္နဲ႔ ဒါန္းစီးၿပိဳင္တာ သမီးႏိုင္တယ္"
ေမေမက စိတ္တုိၿပီး "စကပ္ဝတ္ထားရင္ ဒါန္း မစီးရဘူးလို႔ ေမေမ 
မွာထားတယ္ မဟုတ္လား?"
Aries "သမီး ဒီေလာက္ မအ,ပါဘူး ေမေမရဲ႕၊ အတြင္းခံကို 
သူမျမင္ေအာင္ ခြၽတ္ထားၿပီးမွ ဒါန္းစီးတာပါ"

Aries ဖြားသူေတြက ရဲရင့္၊ ပြင့္လင္းၿပီး လုပ္ရဲရင္ ခံရဲသူ 
ျဖစ္ပါတယ္။

ကရကဋ္ ရာသီဖြား - ဇြန္ ၂၁မွ ဇူလိုင္ 
၂၂အတြင္း ေမြးဖြားသူ

Cancer "ဒီည သားေမေမနဲ႔အိပ္မယ္" ေမေမ
"သား မိန္းမယူၿပီးလည္း ေမေမနဲ႔အိပ္မွာလား?"
Cancer "အင္း"
ေမေမ "ဒါဆို သားမိန္းမဘယ္လိုလုပ္မလဲ?"
Cancer "ေဖေဖနဲ႔ ေပးအိပ္လိုက္မယ္"

Cancer ဖြားက မိခင္ကိုစဲြလမ္းသူ၊ မွီခိုသူျဖစ္ပါတယ္

တူ ရာသီဖြား - စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ 
ေအာက္တိုဘာ ၂၂ အတြင္းေမြးဖြားသူ

ေဖေဖ "သား... ဒီေန႔ေက်ာင္းမသြားနဲ႔ေတာ့။ မေန႔ညက သားအတြက္ 
သားေမေမက အမႊာေလးေမြးေပးလိုက္တယ္။ဆရာမဆီ 
ခြင့္တစ္ရက္တိုင္လိုက္ေနာ္"
Libra "ဟုတ္ကဲ့ေဖေဖ... ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္ပဲေမြးတယ္လို႔ 
သားေျပာမယ္။ က်န္တစ္ေယာက္ကို သားေက်ာင္းမသြားခ်င္တဲ့ေန႔မွ 
ထပ္ေျပာမယ္"

Libraဖြားက ထက္ျမက္ၿပီး ခ်င့္ခ်ိန္ႀကံဆတတ္သူ 
ျဖစ္ပါတယ္

မကာရ ရာသီဖြား - ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ 
ဇန္နဝါရီ ၁၉ အတြင္းေမြးဖြားသူ

တစ္ေန႔မွာ Capricornနဲ႔ သူ႔ေမေမ လမ္းထြက္ေလွ်ာက္တယ္။လမ္းခု
လပ္ေရာက္ေတာ့ ႐ုတ္တရက္မိုးရြာခ်တယ္။
ေမေမက Capricorn လက္ကိုဆဲြၿပီး "မိုးရြာၿပီ... ေျပးေျပး.. 
ေရွ႕ကိုေျပး!" လို႔ေျပာေတာ့
Capricornက တု႔ံေႏွးေႏွးနဲ႔ "ေရွ႕မွာ မိုးမရြာလို႔လား ေမေမ" တဲ့။

Capricorn ဖြားက အမွန္ကိုသိေပမယ့္ 
လိုက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ပ်င္းရိသူျဖစ္ပါတယ္။

ၿပိႆ ရာသီဖြား - ဧၿပီ ၂ဝမွ ေမ ၂ဝ 
အတြင္း ေမြးဖြားသူ

ဖရဲသီးေရာင္းသူ "လာေနာ္... လာေနာ္... ဖရဲသီးခ်ဳိတယ္၊ မခ်ဳိရင္ 
ပိုက္ဆံမယူဘူး"
ေရဆာေနတဲ့ Taurusက ဖရဲသီး ၀ယ္စားပါတယ္။ 
"အေတာ္ပဲ... ကြၽန္ေတာ့္ကို မခ်ဳိတာေပးပါ"

Taurus ဖြားက အိမ္၊ မိသားစုကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သူ 
ေဘးေခ်ာ္ခ်င္သည့္တိုင္ မိမိကိုယ့္ကို ကာကြယ္တတ္သူ 
ျဖစ္ပါတယ္။

သိဟ္ ရာသီဖြား - ဇူလိုင္ ၂၃မွ 
ၾသဂုတ္၂၂အတြင္း ေမြးဖြားသူ

Leo "ဒီတင္ပါးပံုေပါက္စီကို လူေတြဘာလို႔ စားၾကတာလဲ?"
ဆိုင္ထဲက ေပါက္စီစားသူေတြ ေနရထိုင္ရခက္ကုန္တယ္။ Leoက 
ပဲေပါက္စီတစ္လံုး ယူလိုက္တယ္။
Leo "ေမေမ.. ေမေမ... တင္ပါးထဲမွာ အီးေတြနဲ႔...."
ေပါက္စီစားသူေတြ အန္လုလုျဖစ္ကုန္ၾကတယ္။

Leo ဖြားက ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္နဲ႔ ေဘးလူရဲ႕ အၾကည့္၊ 
အေျပာကို သိပ္ဂရုမစိုက္တတ္သူျဖစ္ပါတယ္

ၿဗိစၧာ ရာသီဖြား - ေအာက္တိုဘာ ၂၃ မွ 
ႏို၀င္ဘာ ၂၁ အတြင္းေမြးဖြားသူ

Scorpio အိပ္ေပ်ာ္ခါနီးမွ ျခင္တစ္ေကာင္က သူ႔ကို ကိုက္လိုက္တယ္။ 
ဒါနဲ႔ Scorpio ထလာၿပီး ျခင္ကို ေမာင္းထုတ္တယ္။ 
ဘယ္လိုေမာင္းထုတ္ထုတ္ အခန္းထဲကေန ျခင္ထြက္မသြားဘူး။
"ေကာင္းၿပီ.... မင္းမထြက္ရင္ ငါထြက္တယ္ကြာ!" 
ေျပာေျပာဆိုဆို အိပ္ခန္းထဲကေန Scorpio ထြက္သြားၿပီး 
တံခါးကိုေသာ့ခတ္လိုက္တယ္။
ၿပီးမွ အားရေက်နပ္ဟန္နဲ႔---
"ဟင္း.. ဒီည ငါအခန္းထဲ ဝင္မအိပ္ေတာ့ဘူး။ အခန္းထဲမွာ မင္းကို 
အငတ္ထားၿပီး သတ္ပစ္မယ္"

Scorpio ဖြားက မေရရာသူ၊ လက္ေတြ႕ ထိုးထြင္းဥာဏ္ 
နည္းသူျဖစ္ပါတယ္

ကံု ရာသီဖြား - ဇန္နဝါရီ ၂ဝ မွ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ အတြင္းေမြးဖြားသူ

Aquarius "ၾကက္ဥက ဘယ္ကထြက္လာတာလဲ ေမေမ?"
ေမေမ "ၾကက္မက ထြက္လာတာေပါ့"
Aquarius "'ၾကက္မက ဘယ္ကထြက္လာတာလဲ ေမေမ?"
ေမေမ "ၾကက္ဥက ေပါက္လာတာေပါ့"
Aquarius "ၾကက္မနဲ႔ၾကက္ဥ ဘယ္ဟာက အရင္ရွိတာလဲ ေမေမ?"

Aquarius ဖြားရဲ႕ အေတြးေတြက သာမန္ 
လူေတြရဲ႕အေတြးေတြနဲ႔ အၿမဲကဲြျပားတတ္ပါတယ္။

ေမထုန္ ရာသီဖြား - ေမ ၂၁မွ ဇြန္ ၂ဝ 
အတြင္း ေမြးဖြားသူ

ေမေမ "Gemini ေရ ထေတာ့။ ၾကက္ဖေတာင္တြန္ေနၿပီ"
Gemini "အာ..... ေမေမကလဲ! ၾကက္ဖတြန္ရင္ တြန္ပေစေပါ့။ 
သမီးက ၾကက္မ မွ မဟုတ္တာ"

Gemini ဖြားက ကိုယ့္ကို သိတတ္လိုစိတ္၊ 
ကိုယ္ပိုင္ေတြးေတာစိတ္ ျပင္းထန္သူျဖစ္ပါတယ္

ကန္ ရာသီဖြား - ၾသဂုတ္ ၂၃မွ 
စက္တင္ဘာ ၂၂အတြင္း ေမြးဖြားသူ

Virgo က ကိုယ့္ခ်က္ကိုၾကည့္ၿပီး "ဒါဘာလဲ"လို႔ ေဖေဖကို 
တအံ့တၾသေမးတယ္။
ေဖေဖက "ခ်က္ႀကိဳးက ကေလးငယ္ကို မိခင္နဲ႔ဆက္ထားေပးတယ္။ 
မိခင္ဝမ္းတြင္းက ခြာတာနဲ႔ ဆရာဝန္က ခ်က္ႀကိဳးကိုျဖတ္ၿပီး 
အထံုးထံုးေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ ခ်က္ျဖစ္လာခဲ့တယ္" လို႔ အတိုခ်ံဳး 
ရွင္းျပလိုက္တယ္။
Virgo "ဆရာဝန္က ဘာျဖစ္လို႔ လိပ္ျပာပံုဖဲႀကိဳးေလး မထံုးေပးတာလဲ 
မသိဘူးေနာ္"

Virgo ဖြားက စူးစမ္းလိုစိတ္မ်ားၿပီး ၿပီးျပည့္စံုမႈကုိလိုလား
သူျဖစ္တယ္

ဓႏု ရာသီဖြား - ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ မွ 
ဒီဇင္ဘာ ၂၁ အတြင္းေမြးဖြားသူ

Sagittarius "ေဖေဖ... ေဖေဖ့ဆံပင္ျဖဴေတြ ဘာျဖစ္လို႔ 
ဒီေလာက္မ်ားရတာလဲ?"
ေဖေဖ "သား မလိမၼာလို႔ေပါ့။ သားမလိမၼာလို႔ 
ေဖေဖဆံပင္ျဖဴမ်ားရတာေပါ့"
Sagittarius တေအာင့္ေလာက္ စဥ္းစားၿပီး.....
"ဘိုးဘိုးဆံပင္ေတြ တစ္ေခါင္းလံုးျဖဴရတာက ဘာေၾကာင့္လဲေဖေဖ?"

Sagittarius ဖြားက ေတြးေတာတာကို 
ႏွစ္သက္သူျဖစ္ပါတယ္။

မိန္ ရာသီဖြား - ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉ မွ 
မတ္လ ၂ဝ အတြင္းေမြးဖြားသူ

ေဖေဖက သူ႔ငယ္စဥ္အေၾကာင္းေတြ Pisces ကို ေျပာျပေနခဲ့တယ္။
ေဖေဖ - "ေဖေဖတို႔ ငယ္ငယ္တုန္းကဆို အစာေရစာ မဝလို႔ 
အၿမဲငတ္ျပတ္ခဲ့ရတယ္"
Pisces - "သနားလိုက္တာေနာ္။ ေဖေဖက စားစရာမရွိလို႔ 
သားတို႔အိမ္ကို ေရာက္လာခဲ့တာ ေပါ့ေနာ္"

Pisces ဖြားက ကိုယ္ခ်င္းစာ၊ အၾကင္နာစိတ္ ရွိေပမယ့္ 
အေျခအေနကို မခဲြျခားတတ္သူျဖစ္ပါတယ္။
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