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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။

အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၃,၀၀၀ ခ်ီးျမင့္မည့္ 
စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲ
ေနလင္းေအာင္

ASEAN Academy of Engineering 
and Technology (AAET)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အင္ဂ်င္နီယာ အသင္းတို႔ ပူးေပါင္းကာ  CAN 
RENEWABLE ENERGY SAVE THE WORLD 
(ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳး ၿမဲစြမ္းအင္က ကမၻာႀကီးကို 
ကယ္တင္ႏိုင္မလား) အမည္ျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၃၀၀၀ တန္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲ တစ္ရပ္ကို 
က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
ဆုမ်ားအျဖစ္ ပထမဆု အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၃၀၀၀၊ ဒုတိယဆု အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၀၊ 
တတိယဆု အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ 
ခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပိဳင္ပြဲကို 
အသက္ ၃၀ ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္သူ မည္သူမဆို 
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 
စာလုံးေရ ၂ ေထာင္မွ ၅ ေထာင္ၾကားေရးသား၍ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ ေနာက္ဆုံး ထား 
ေပးပို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

ၾသဂုတ္လမွစ၍ MPU 
ကဒ္ျဖင့္ ေစ်း၀ယ္မည္
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပုံ - www.ayabank.com

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြသြင္းေငြထုတ္နွင့္ 
ေစ်း၀ယ္လုိ႔ရေသာ MPU ကဒ္မ်ားကို လာမယ့္ 
ၾသဂုတ္လအတြင္း စတင္အသံုးျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါသည္။ ဧရာဝတီဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက  
ျပည္တြင္းမွာ MPU (ေခၚ) ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္မ်ား 
အသင္း၀င္ ပုဂၢလိကဘဏ္ (၁၆) ဘဏ္ရဲ႕ ATM ေငြသြင္း 
ေငြထုတ္စက္ေတြႏွင့္ အျပင္ကုန္တုိက္ေတြမွာပါ 
အဲဒီကဒ္ကုိ အသံုးျပဳလို႔ရမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ 
ႏုိင္ငံတကာအထိ သံုးစြဲလုိ႔ရေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ 
သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဧရာဝတီဘဏ္၏ တာ၀န္ရွိသူ 
တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ 

ဘယ္ ATMမွာ မဆို၊ ဘယ္ ဘဏ္က ထုတ္တဲ့ 
ကတ္ျပားနဲ႔ ဘယ္ ဘဏ္ရဲ႕ ATMမွာ မဆို ေငြ 
အထုတ္ အသြင္း လုပ္လို႔ ရမယ္။ ဒီကဒ္ျပားကို 
တျခားႏိုင္ငံေရာက္တဲ့အခ်ိန္ သံုးလို႔ရေအာင္ အဲတာ 
တစ္ခုပဲ က်န္ေတာ့တယ္ေပါ့။  

ဒီ MPU ကဒ္စနစ္ကို ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ 
ဘဏ္ (၈) ခုမွာ စတင္စမ္းသပ္ အသံုးျပဳေနၿပီလုိ႔ 
သိရပါတယ္။ MPU ကဒ္ အသံုးျပဳလုိသူေတြအေနနဲ႔ 
သက္ဆုိင္ရာဘဏ္မွာ ေငြစာရင္း သြားေရာက္ဖြင့္လွစ္ၿပီး 
ကဒ္ ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  MPU ကဒ္ဟာ Visa, 
Masterတုိ႔လုိ အေၾကြး၀ယ္ Credit ကဒ္ မဟုတ္သလုိ 

ႏုိင္ငံတကာမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ Checking Account 
သေဘာသာျဖစ္ၿပီး မိမိေငြစာရင္းထဲမွာ ရွိသေလာက္ 
ထုတ္ယူသံုးစြဲႏုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ MPU ကဒ္လုိ ေငြသြင္း 
ေငြထုတ္နဲ႔ ေစ်း၀ယ္လုိ႔ ရႏုိင္တဲ့ Credit ကဒ္ေတြကုိ 
၂၀၀၂ ခုႏွစ္ေလာက္က ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြမွ 
စတင္ထုတ္ေပးခဲ့ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရဘဲ 
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိ
ရွိရပါသည္။                                

Yangon Lifestyle & 
Automobile Show 
ေမသဇင္သိန္း 

ဓါတ္ပုံ - www.iemsmyanmar.com

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၉) ရက္မွ (၂၂) ရက္ေန႔၊ 
နံနက္ (၉) နာရီမွ ညေန (၅) နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ 
ဦး၀ိဇာရလမ္းရွိ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ အေျခခံ 
လူသံုးကုန္မွ ေမာ္ေတာ္ကားအထိ ကုန္ပစၥည္းမ်ဳိးစံုအား 
တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာ 
၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မည့္ Yangon Lifestyle & Automobile 
Show ကုန္စည္ျပပြဲႀကီးကို အထူးစည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ 
က်င္းပမည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

အဆိုပါျပပြဲႀကီးတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ လူသံုးကုန္ျပခန္း 
(၁၀၀) ေက်ာ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းလွ်က္ရွိေသာ 
ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားမွ 

ကားအေရာင္းျပခန္း (၄၀) ေက်ာ္မွ              
ကြန္ပ်ဴတာ ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ 
အလွကုန္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ 
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းမ်ား၊ 
ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ပါ၀င္ျပသသြားမည္ဟု သိရပါတယ္။  

အထူးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို 
၂၀%မွ ၅၀% အထိ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်၍ 
ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ အျခား 
စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ားကို 
နာမည္ေက်ာ္ ေမာ္ဒယ္မ်ားႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္မ်ားမွ 
ေန႔စဥ္ အခမဲ့ တင္ဆက္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ 
Clintonတို႔ ေတြ႔ဆံုမည္
ေမသဇင္သိန္း 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ Hillary 
Clintonႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ 
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ Siem Reap ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ 
က်င္းပမည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ 
ေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

 အဆိုပါေတြ႔ဆံုမႈသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ား 
ေလ်ာ့နည္းေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

ညီလာခံ၌ Mrs Clinton အေနနဲ႔ USမွ 
စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဦးသိန္းစိန္အား 
ေတြ႔ဆံုေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ 

အေမရိကန္သမၼတ Barack Obamaမွလည္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔က 
ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ 

Ref: BBC

နည္းပညာကို 
ဆည္းပူးျခင္းသည္ 
ရွက္စရာ မရွိ 
XOXO

အင္တာနက္ေကာ္နက္ရွင္ေတြ ယခင္ကထက္ 
ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီး ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ဳိးစံုႏွင့္ 
ဘယ္ေနရာကမဆို Onlineေပၚမွာရွိတဲ့ အရာအားလံုးကို 
လြယ္လင့္တကူ ၾကည့္ရႈေလ့လာအသံုးခ်လို႔ရတဲ့ 
ေခတ္ႀကီးေရာက္ေနၿပီဆိုတာ ျငင္းပယ္လို႔ 
မရေတာ့ပါဘူး။ ဒီလိုေခတ္ႀကီးထဲမွာ အေကာင္းဆံုး 
ေတြကို ပညာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ယူၿပီး မိမိအလုပ္ 
အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုအတြက္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးခ်တတ္မယ္ဆိုရင္လည္း 
တိုးတက္ေခတ္မီတဲ့ တိုင္းျပည္ႀကီးကို ပို၍ လွ်င္ျမန္စြာ 
ေရာက္ရွိမွာ အမွန္ပါ။

ယခုအခါ လူငယ္အမ်ားစုက Facebook ေပၚတြင္ 
ကိုယ္နဲ႔ပတ္သက္ေသာ ဓာတ္ပံုုမ်ား၊ ဗီဒီယိုုမ်ားကို 
Upload တင္ၾက၊ Emailေတြကေနတဆင့္ Share ၾက၊ 
မွ်ေ၀ၾကနဲ႔ အေပါင္းအသင္း ၀ိုင္း၀န္းတဲ့ ေခတ္ႀကီး 
ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ သို႔ေပမယ့္ ေလာကႀကီးမွာ လူေကာင္း၊ 
လူဆိုး၊ စိတ္ပုပ္၊ စိတ္ယုတ္ေတြလည္း ရွိၾကတာမို႔ 
မိမိတို႔ မွ်ေ၀လိုက္ေသာ ဓာတ္ပံု၊  ဗီဒီယိုုတို႔ကို 
ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးမွ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူအားလံုးက 
လုိသလို ျပန္လည္ခိုးယူ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ကိုလည္း 
သတိထားသင့္ပါသည္။ တဒဂၤတ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ေတြေၾကာင့္ မိမိဘ၀ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ပ်က္စီးေစႏိုင္ၿပီး 
ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ေမးေငါ့ျခင္းမ်ားကို အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုအထိ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္းလည္း တင္ျပလိုက္ 
ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း နည္းပညာကို အသံုး 
မျပဳခင္ ေလ့လာေမးျမန္းသင့္ေၾကာင္း၊ နည္းပညာကို 
ဆည္းပူးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရွက္စရာ 
မရွိေၾကာင္းလည္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္။ 

အလားတူ ယေန႔ေခတ္ အဆင့္ျမင့္ 
မိုဘိုင္ဖုန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ကင္မရာ၊ 
အသံသြင္းဖမ္းယူႏိုုင္သည့္ Recorder Software၊ 
GPS Locatorအစရွိသည္တို႔ကိုုလည္း 
အေရးႀကီးေသာ စီးပြားေရး Meetingမ်ားႏွင့္ မိမိ 
ကို္ယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခ်ိန္ေလးမ်ား၌ မိမိအပါအ၀င္ 
အတူရွိေနသူအားလံုးလည္း ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ 
အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း နည္းပညာရပ္ကြက္က 
တိုက္တြန္းထားပါသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအား 
အဓိက ကာကြယ္ရန္ 
ဥပေဒ ထုတ္ျပန္မည္
ေနလင္းေအာင္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ လက္ရွိတြင္ 
ဥပဒၾကမ္းအျဖစ္ ျပ႒ာန္းေပးထားၿပီး အမ်ားျပည္သူ 
ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးထားေသာ 
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
ဥပေဒဟာ အလုပ္သမားမ်ားကို အဓိက 
ကာကြယ္ေပးဖို႔အတြက္ ထုတ္ျပန္ေပးတာျဖစ္ေၾကာင္း 
အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။ 

အဆုိပါ ဥပေဒမွာ အခန္း ၉ ခန္း ပါ၀င္ၿပီး 
အခန္းတစ္ခုခ်င္းစီ အလိုက္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား 
သေဘာတူညီမႈ ကိစၥရပ္ေတြ၊ အလုပ္သမားေတြအတြက္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း ကိစၥရပ္ေတြ ပါ၀င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ထို႔အျပင္ လက္ရွိ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း 
၃ မွာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆုိရမည့္ကိစၥရပ္ေတြ ပါ၀င္ ထားတာ ျဖစ္ပါသည္။ 
လတ္တေလာ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းအရ 
သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မွာ အခ်က္ ၂၀ ပါ၀င္ၿပီး 
အဆုိပါ ဥပေဒ စတင္အာဏာတည္လာခ်ိန္မွာေတာ့ 
အလုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ လုပ္သားခန္႔အပ္တဲ့အခါ 
စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္ေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပၿပီးမွသာ 
အလုပ္ခန္႔အပ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္း အေနနဲ႔ 
ထြက္ရွိလာတာဟာ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ရရွိႏုိင္ရန္သာမက 
အႏုပညာရွင္ေတြကလည္း ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈေတြ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးတာျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

အဆိုပါ ဥပေဒ အက်ဳံး၀င္လာရင္ေတာ့ 
လုပ္သားေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း 
ဖန္တီးေပးမႈေတြ ရွိလာမွာျဖစ္သလို အလုပ္လက္မဲ့ေတြ 
နည္းပါးေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္သည္။ 
လုပ္သားမ်ား၏ စည္းကမ္းနွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိလည္း 
ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မႈေတြ ရွိလာႏုိင္မယ့္အျပင္ 
ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေတြ ျဖစ္ေပၚေစဖို႔ အတြက္လည္း 
ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ကေမာၻဇဘဏ္သို႔       
မေလးရွားမွ တိုက္ရိုက္ 
ေငြလဲႊနိုင္္
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပုံ - KBZ Bank

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ 
ေနၾကေသာ ျမန္မာမ်ား ယခုအခါ ျပည္ပမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
မိသားစုမ်ားထံ ေငြမ်ား လႊဲေျပာင္း ပုိ႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ကေမာၻဇဘဏ္မွ ယခုအခါမွာ မေလးရွားရွိ May 
Bank ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဇူလုိင္လ (၂)ရက္ေန႔က 
စတင္ေငြမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းပုိ႔ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ကေမာၻဇဘဏ္ဟာ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ 
May Bankနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျပည္ပေငြလႊဲ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  
ယခုလုိ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ May Bankနဲ႔ 
ခ်ိတ္ဆက္ရတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္သား 
အမ်ားစုဟာ မေလးရွားမွာ သြားေရာက္ အလုပ္ 
လုပ္ကုိင္ေနၾကတာျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဒသစုံက 
လုပ္သားမ်ား သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနၾကတာ 
ျဖစ္သလုိ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ေငြပုိ႔လႊဲတဲ့အခါမွာလည္း 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ မိသားစုမ်ားထံ ပုိ႔ေဆာင္တဲ့ 
ေငြမ်ား အလ်င္အျမန္ ေရာက္ေစႏိုင္ရန္အတြက္ 
ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း အဆုိပါ 

ကေမာၻဇဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပပါတယ္။  
အဆုိပါ မေလးရွားႏိုင္ငံကေန ျမန္မာႏိုင္ငံက 
ေငြလႊဲပုိ႔ရာမွာ အမ်ားဆုံး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀၀အထိ 
ပုိ႔ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး၊ ေငြပုိ႔ဝန္ေဆာင္ခမ်ားကေတာ့ ၁ 
ေဒၚလာကေန ၅ ေဒၚလာအထိ ပုိ႔ေဆာင္ခ ရင္းဂစ္ 
၁၅ ရင္းဂစ္ ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ကာ၊ ေဒၚလာ 
၅၀၀ကေန ၂၀၀၀အထိ ပုိ႔ေဆာင္ခ ရင္းဂစ္ ၃၀ 
ေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ကေန 
၃၀၀၀အထိ ပုိ႔ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ ပုိ႔ေဆာင္ခ ရင္းဂစ္ 
၆၀ ေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။  
အဲဒီလုိ ပုိ႔ေဆာင္လုိက္တဲ့ ေငြမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
မိသားစုမ်ား အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ လ်င္ျမန္စြာ 
ထုတ္ယူ ရရွိႏိုင္ေအာင္လည္း စီစဥ္ထားကာ ေငြလႊဲ 
ပုိ႔သူမ်ားအေနနဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ May 
Bankကေန ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကေမာၻဇဘဏ္မ်ားကုိ 
ေငြစာရင္း (Bank Account) မရွိဘဲနဲ႔ လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာနဲ႔ 
ေပးပုိ႔ႏိုင္ၾကၿပီလုိ႔ သိရွိရပါသည္။

ေနထိုင္မႈ စရိတ္ 
အႀကီးဆံုး နိုင္ငံ ၅၀တြင္ 
ျမန္မာနိုင္ငံက ၃၅ 
ေနရာ၌ ဆြတ္ခူးရရွိ
XOXO

အေမရိကန္အေျခစိုက္ Mercer: Consulting, 
Outsourcing & Investment လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ၏ 
စစ္တမ္းအရ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ 2011 ခုနွစ္တြင္ 
ကမာၻ႔ေနထိုင္စရိတ္ ေစ်းအႀကီးဆံုးနိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ 
အဆင့္ (၇၀)သာ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂တြင္ အဆင့္ (၃၅) 
ေနရာသို႔ တက္ေရာက္ဆြတ္ခူးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းတို႔၏ 
အင္တာနက္စာမ်က္နွာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Cost of Living 2012လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ 
စစ္တမ္းမွာ ရွင္းျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 
ထိုစစ္တမ္းသည္ ကမာၻ႕တိုက္ႀကီး ၅ ခုမွ 
နိုင္ငံေပါင္း ၂၁၄ နိုင္ငံကို စာရင္းျပဳစုထားေၾကာင္း 
သိရသည္။ ထိုနိုင္ငံအားလံုးမွ ေနထိုင္စရိတ္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံ New York ၿမိဳ႕ကို 
စံထားၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံတိုင္းမွာ 
၀ယ္ယူရရွိနိုင္သည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးေပါင္း 200 
ေက်ာ္အေပၚမွာ ေနထိုင္စရိတ္ကို သံုးသပ္ေလ့လာၿပီး၊ 
နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံစီ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္၊ 
အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အထည္၊ အိမ္သံုးပစၥည္း၊ 
Entertainment လုပ္ဖို႔အတြက္ စရိတ္စကမ်ားကိုပါ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏိႈင္းယွဥ္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

ႏိုုင္ငံအလိုုက္ အဆင့္ေတြကို အဓိက 
ဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ နိုင္ငံတိုင္းမွာရွိတဲ့ အိမ္ယာ၊ 
တိုက္ခန္းေတြ၏ ၀ယ္ယူ၊ ငွားရမ္းႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
လည္း ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္။ 

၂၀၁၂ ခုနွစ္ ကမာၻ႕ေနထိုင္စရိတ္ 
အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕မွာ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ တိုက်ိဳျဖစ္ၿပီး 
အသက္သာဆံုးၿမိဳ႕ကေတာ့ ပါကစၥတန္ရွိ ကရာခ်ီၿမိဳ႕ 
ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ 

ဓာတ္ပံုု - static.freepik.com

ဓာတ္ပံုု - yobucko.com
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘူမိသိပၸံအသင္း နာယကပါေမာကၡ 
ေဒါက္တာဦးသိန္း (ၿငိမ္း) ျပဳစုၿပီး အေျခခံပညာဦးစီးဌာန 
အလယ္တန္း အေထြေထြသိပၸံဘာသာရပ္တြင္ 
ျပ႒ာန္းထားသည့္ ''ေျမကမၻာ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း'' အခန္းတြင္ ကမၻာေျမ၏ 
ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈ အဓိက ျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

(၁) ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏႇင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ
(၂) အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးမႈ
(၃) ေရသယံဇာတမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာမႈႏႇင့္ 

ညစ္ညမ္းမႈ
(၄) အက္ဆစ္မိုးမ်ား ရြာသြန္းမႈ
(၅) ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ား ညစ္ညမ္းလာမႈ
(၆) ေျမသား၊ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈႏႇင့္ တိုက္စားခံရမႈ
(၇) ကႏၲာရ ျဖစ္လာမႈ
(၈) သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈ
(၉) ပင္လယ္ေနသတၲ၀ါမ်ား ဆုံးပါးလာမႈ
(၁၀) တိရစၧာန္မ်ဳိးမ်ား၊ အပင္မ်ဳိးမ်ား မ်ဳိးသုဥ္း 

ေပ်ာက္ကြယ္မႈ
(၁၁) အမႈိက္သ႐ိုက္၊ အညစ္အေၾကး၊ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား တိုးပြားလာမႈ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ 
ဆက္လက္၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္း 

ပ်က္စီးေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုလည္း 

ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔မႇာ-
(၁) လူဦးေရ အဆမတန္ တိုးပြားမႈ
(၂) ဆင္းရဲမႈ
(၃) စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အလြန္မ်ားျပားလာမႈ
(၄) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အသုံးမ်ားလာမႈႏႇင့္
(၅) ျဖဳန္းတီးေသာ လူေနမႈတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရသည္။

ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေစသည့္ 
အေျခခံအေၾကာင္းရင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္အနက္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ (poverty)ေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းမႇာ 
ေတြးေတာဆင္ျခင္စရာေကာင္းသည္။ လူေတြ 
ဆင္းရဲလွ်င္၊ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲလွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ယိုယြင္းပ်က္စီးမည္။ ပတ္၀န္းက်င္ျပႆနာမ်ား 
ၾကံဳေတြ႔ရမည္။ ဒါက ႐ိုးရႇင္းေသာအျမင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအဖို႔ ထမင္းတစ္လုပ္အတြက္ 
ထင္းခုတ္ရန္ ေတာကို အားကိုးၾကရ႐ွာသည္။ 
ေတာင္ကို မႇီခိုၾကရ႐ွာသည္။ သားေကာင္ႀကီးငယ္ 
ဖမ္းဟယ္၊ ဆီးဟယ္ လုပ္ၾကရ႐ွာသည္။ ငါ့ ၀မ္း 
ပူဆာ မေနသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔မွာ 
သည္ေတာက ထမင္းေကြၽးသည္။ သည္ေတာင္က 
ထမင္းေကြၽးသည္။ ဒါပဲသိသည္။ ေတာျပဳန္းလွ်င္၊ 
ေတာင္ၿပိဳလွ်င္ ရင္ဆိုင္ၾကရမည့္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ 
ျပႆနာေတြကို သူတို႔ မသိၾက။ မသိႏိုင္ၾက။ သည္လို 
အ႐ိုးခံ ဆင္းရဲျခင္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္း 
ပ်က္စီးျခင္းေတြ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမႇာ အနည္းႏွင့္အမ်ား 
ဆိုသလို ရွိေနသည္။ စား၀တ္ေနမႈ မျပည့္စုံ၍ 
ျဖစ္လာရေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားကို 
စား၀တ္ေနမႈ အေထာက္အပံ့ရေအာင္ စီမံေပးျခင္းျဖင့္ 
ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္ပါသည္။ ထင္းခုတ္သူ၊ မီးေသြးဖုတ္သူ၊ 
ငႇက္ပစ္သူကို ရပ္ေက်းအဆင့္မ်ားတြင္ စာရင္းျပဳ 
ထားၾကရမည္။ ဤသို႔ စာရင္းျပဳသည္မွာ ႏွိပ္ကြပ္ဖို႔ 
မဟုတ္ဘဲ ကူညီဖို႔ ေထာက္ပံ့ဖို႔သာ ျဖစ္သည္။ 
ဤေနရာတြင္ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတစ္ခုမွ 
ျပည္သူတစ္ဦး၏ ဘ၀ဒႆနတစ္ခုကို 
သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ဖတ္လိုက္ရ၊ ၾကားလိုက္ရသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ နည္းပညာ မလိုဘူး။ ေငြပဲေပးပါ'' 
ဟူ၏။ ေလာေလာဆယ္ ဟာေနေသာ ၀မ္းအတြက္ 
''ေပါင္မုန္႔''လိုသည္။ ေပါင္မုန္႔ဖုတ္နည္း မလိုအပ္ဟု 
ဆိုခ်င္ပုံရပါသည္။ သူ႕စကားသည္ သူတို႔လို 

ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ အလိုအပ္ဆုံးပင္ျဖစ္သည္။ 
လက္ေတြ႔လိုအပ္တာက ေငြ ျဖစ္သည္။ အစာျဖစ္သည္။ 
ပညာတတ္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၊ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားကမူ 
ႏြမ္းပါးသူလို ေတြးမည္မဟုတ္။ နည္းပညာသာ 
ေပးဖုိ႔၊ စည္းကမ္း ကလနားမ်ားသာ ခ်မႇတ္ဖို႔ 
ဆႏၵ ေစာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေငြအရင္ေပးပါ။ 
ၿပီးမႇ ပညာေပးျခင္း၊ နည္းပညာေပးျခင္းမ်ား 
လုပ္သင့္သည္။ ၀မ္းေဟာင္းေလာင္းအေျခအေနကို 
သိပါလ်က္ ႐ွိပါလ်က္ ပညာေပးေနလ်င္ 
ပလိုင္းေပါက္ႏွင့္ ဖားေကာက္သလို အခ်ိန္ 
ကုန္သေလာက္ အက်ဳိးမ်ားမည္ မဟုတ္ေပ။ 
ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အက္ဆစ္မိုး ရြာသြန္းမႈမ်ားမွာ 
လာမည့္ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ေရေျမအတြက္ 
စိန္ေခၚေနေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 

ဆင္းရဲမႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အျခားနည္းလမ္း ရွိၿပီးသား ျဖစ္သည္။ 
စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ 
အေရးယူျခင္း ျဖစ္သည္။ တည့္မတ္စြာ အေရးယူျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေစေသာ 
ေနာက္ဆင္းရဲျခင္းတစ္မ်ဳိး ရွိေသးသည္။ ၎မႇာ 
အသိပညာ ဆင္းရဲျခင္း၊ စိတ္ေကာင္းေစတနာ 
ဆင္းရဲျခင္း၊ အေျမာ္အျမင္ ဆင္းရဲျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 
အဂတိကင္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆင္းရဲျခင္းတို႔သည္လည္း 
ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးရျခင္း၏ 
အဓိက တရားခံမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
သည္ ဆင္းရဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ယိုယြင္းပ်က္စီးလ်င္ ႀကီးမားေလ့႐ွိၿပီး မ်ဳိးဆက္ခ်ီ၍ 
ခံစားရေလ့ရွိေၾကာင္း အထူး သတိျပဳသင့္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားကို လူတိုင္း 
အလြယ္တကူ စစ္တမ္းထုတ္၍ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ 
ဥပမာ -၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ 
ဇန္န၀ါရီလထိ သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားကို 
ကိုးကား၍ စာရင္းျပဳစုလွ်င္ ေယဘုယ်ေတြ႔ႏိုင္၊ 
သိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ 
ဘယ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈက 
အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနသည္။ ဘယ္ၿမိဳ႕၊ ဘယ္ရြာ၊ 
ဘယ္ေဒသႀကီးမႇာ ဘာပ်က္စီးမႈေတြ အမ်ားဆုံး 
ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သားသမီး 
မေကာင္း မိဘေခါင္း၊ တပည့္ မေကာင္း ဆရာ့ 

ေခါင္းဆိုသလို ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ေဒသရႇိ ပတ္၀န္းက်င္ 
အေျခအေနေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္းသည္ ကိုယ့္တာ၀န္ 
ျဖစ္လာသည္ကို သတိရွိၾကရမည့္ေခတ္ ေရာက္ေနပါၿပီ။

ယခုအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ 
သေဘာထားမ်ားကို အထူးဂ႐ုစိုက္သင့္လွေပသည္။ 
ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာ ဟူေသာ 
သေဘာ၊ ပ်ားလည္း၀ေစ ပန္းလည္းလွေစဟူေသာ 
သေဘာကို ကိုင္စြဲရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒသတစ္ခု၌ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္လွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈက ရွိစၿမဲပင္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးလည္း 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေနမည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈလည္း 
နည္းရမည္။ ပ်က္စီးမႈ နည္းရာနည္းေၾကာင္း 
စည္းႏွင့္၊ကမ္းႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ 
ပညာႏွင့္ ထိန္းညႇိ ၾကရမည္။ စီမံၾကရမည္။ 
ႀကီးၾကပ္ၾကရမည္။ ရွိၿပီးမူမ်ား၊ ေဘာင္မ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား အသက္၀င္ေစၾကရမည္။ စီးပြားေရး 
တြက္ေျခကိုက္ေသာ္လည္း ေတာျပဳန္းသြားလွ်င္ 
ေတာင္ၿပိဳသြားလွ်င္၊ လယ္ယာေျမမ်ား ကြယ္ပသြားလွ်င္ 
ဆင္ဖိုးထက္ ခြၽန္းဖိုး ႀကီးသြားႏိုင္သည္။ 
ေတာတို႔၊ ေတာင္တို႔၊ ေရတို႔၊ သက္ရွိတို႔ဆိုတာက 
သူ႔ကြင္းဆက္ႏွင့္သူ ဆက္စပ္ေနၾကသည္။ သီးျခား 
ရပ္တည္ေနၾကျခင္း မဟုတ္။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အမွီသဟဲ 
႐ွိေနၾကသည္။ ေတာင္႐ွိမႇ ေတာရႇိသည္။ ေတာရွိမႇ 
ေရရွိသည္။ ေရရွိမႇ သက္ရွိတုိ႔ စည္ပင္ႏိုင္သည္။ 

''ေတာင္ၿပိဳလ်ွင္္ ေတာမစိမ္း၊ ေတာမစိမ္းလွ်င္ 
ျမစ္မလွ၊ ျမစ္မလွလွ်င္ ငႇက္ေတး မဆိုႏိုင္''ဟု 
စာဆိုတို႔က ဆိုမိန္႔ခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ ေရ၊ ေျမ၊ ေလ၊ ဇီ၀ ပ်က္စီးမႈ 
အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
သာေအာင္ စီမံေပးၾကရမည္။ ခ်မွတ္ထားသည့္ 
ဥပေဒမ်ားကိုလည္း လက္တစ္လုံးျခား မလုပ္ၾကရန္ 
လိုသည္။ ကိုယ့္ အိတ္ေဖာင္းဖို႔အေရးထက္ 
ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရြာ ကိုယ့္ေရကိုယ့္ေျမ သာယာေရး 
အေလးေပးေစခ်င္သည္။ ေခတ္သစ္ စနစ္သစ္ႏႇင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စိတ္ေစတနာတို႔ 
ၿပီးျပည့္စုံေစခ်င္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ 
ကာကြယ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတိုင္း 
တြဲလက္ညီညီျဖင့္  ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ၾကေစခ်င္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
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မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕သည္ ေဆာင္းခုိ 
ေရငွက္မ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ 
ေရတိမ္ေဒသျဖစ္ရာ အဆုိပါေဒသအား 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ 
ထည့္သြင္းသြားႏုိင္ရန္အတြက္ ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကဲြႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း  
(BANCA)မွ ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ အဆုိျပဳလႊာ 
တင္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 
သိရသည္။

အဆုိပါ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕သည္ 
ေရငွက္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၃၆ မ်ဳိး အထက္ ေဆာင္းခုိေသာ 
အရပ္ေဒသျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးတံုးရန္ အႏၲရာယ္ရွိေနေသာ 
Nordmann’s Greenshank Great Knot 
Black-tailed Godwitႏွင့္ Eurasian Curlew 

ငွက္မ်ား ေဆာင္းခုိေသာေဒသ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ေရေညႇာင့္ႏႈတ္၀ုိင္း ငွက္ေကာင္ေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀မွ 
၇၀အထိ ေဆာင္းခုိေသာ ေဒသလည္း ျဖစ္သည္။

ႏွစ္စဥ္ ေရငွက္မ်ဳိးစံု ေကာင္ေရ တစ္သိန္းခဲြႏွင့္ 
ႏွစ္သိန္းအထက္ ေဆာင္းခုိေသာ အရပ္ျဖစ္ၿပီး 
Ramsar site စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္လည္း 
ကိုက္ညီသည့္ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း BANCAမွ 
တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

မ်ဳိးတံုးရန္ အစုိးရိမ္ရဆံုးျဖစ္ေနသည့္ ေရေညႇာင့္ 
ႏႈတ္၀ုိင္းငွက္မ်ားသည္လည္း မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕တြင္ 
က်က္စားေနေၾကာင္း၊ ႐ုရွားသိပံၸပညာရွင္မ်ားမွ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္၀ွိင္းငွက္ေကာင္ေရ 
က်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ က်ဆင္းႏႈန္းမွာ 
ေလ်ာ့မသြားဘဲ တုိး၍လာေသာေၾကာင့္ မ်ဳိးတံုးရန္ 
အႏၲရာယ္ရွိေသာအဆင့္မွ မ်ဳိးတံုးလုနီးပါးအဆင့္သို႔ 
ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ BANCA 
အဖြဲ႔သည္ မုတၱမ ပင္လယ္ေကြ႕ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခ 
ရြာမ်ားတြင္ ငွက္မုဆုိးမ်ားအား ရွာေဖြကာ 
ပညာေပးျခင္း၊ ငွက္ဖမ္းသည့္ အလုပ္ေနရာတြင္ 
အျခားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ား အစားထုိး 
ျပဳလုပ္သြားရန္ ေထာက္ပ့ံကူညီေပးခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။

ဓါတ္ပံု - solarfeeds.com

သံုးရက္ၾကာက်င္းပတဲ့ ကုလသမဂၢ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲကို  Rio De Janeiro ၿမိဳ႕ မွာ 

ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က ေခါင္းေဆာင္ေတြ 
ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရရွည္ခံတဲ့ ဖြံံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ 
တိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ သန္းနဲ႔ ေထာင္ခ်ီတဲ့ 
ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲတြင္းထဲက ႐ုန္းထြက္နိုင္ဖို႔ 
ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ နိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ေက်ာ္ရဲ႕ 
သံတမန္ေတြ အတည္ျပဳထားတဲ့ စာတမ္းမူၾကမ္းကို 
တက္ေရာက္လာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြက 
အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲနိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ညီလာခံဖြင့္ပြဲမွာ 
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက သမိုင္း၀င္ 
သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ အေနအထားမွာ 
ရွိေနၿပီလို႔ ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံေတြထဲမွာ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမယ့္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရွ႕လာမယ့္ 
ဆယ္စုနွစ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၅ ဘီလီယံ 
ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံသြားမယ့္အေၾကာင္း အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ 
ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႔ ဘက္ေပါင္းစံုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္ 
ေျခာက္ဘဏ္က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ Rio+20လို႔ ေခၚတဲ့ 
ထိပ္သီးညီလာခံမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိ
မ္းေရးဆိုင္ရာ လူပ္ရွားသူေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ 
အႀကီးအကဲေတြ အပါအ၀င္ လူ ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
Source: VOA

ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း တာ၀န္ရွိပါသည္
ရဲဦး

မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ကို ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္

ရဲရဲ

သမိုင္း၀င္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ Rio Plus 20

ရဲရဲ
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Skyline GT-R R35 
GODZILLA

Nissan ကားကုမၸဏီဟာ 1969 ခုနွစ္မွ 1974 ခုနွစ္အတြင္းနွင့္ 1989 ခုနွစ္မွ 2002 

ခုနွစ္အတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ Skyline GT-R ကားမ်ားကို ထုတ္လုပ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ 

Skyline အမွတ္တံဆိပ္ဟာ Nissan ကုမၸဏီအတြက္ အထင္ကရ အမွတ္တံဆိပ္လည္း 

ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ 1989မွ 2002အတြင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ Skyline GT-RSရဲ႕ , R32, R33နဲ႔ 

R34တို႔ဟာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

 အခုတစ္ပတ္ မိတ္ဆက္ေပးမယ့္ကားေလးကေတာ့ Skyline GT-Rရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ 

GT-R, R35ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Godlilla  (ေဂၚဇီလာ)လို႔လဲ ေခၚၾကပါတယ္။ 2007 ခုနွစ္မွ 

စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ယခု 2012 တိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ Body Styleကေတာ့ 2door Coupe 

ပံုစံျဖစ္ၿပီး ေလးေယာက္ထိုင္နိုင္ပါတယ္။ 38L twin-turbo V6 Engine ျဖစ္ၿပီး Four-

Wheel drive အမ်ိဳးအစားပါ။ ထူးျခားတာကေတာ့ R32မွ R34အထိ ဂီယာအမ်ိဳးအစားကို 

Auto နဲ႔ Menual နွစ္မ်ိဳးလံုးထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ယခု R35မွာေတာ့ Automatic dual clutch 

transmission System တစ္မ်ိဳးထဲကို အသံုးျပဳထားျဖင္းပါပဲ။ R35ရဲ့ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ 

transmissionရဲ့ျပသနာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ 2012 ခုနွစ္ထုတ္ Modelမွာေတာ့ transmissionရဲ႕ 

ျပသနာ လံုး၀ မရွိေတာ့ပါဘူး။ 3.8L VR 38DETT twin-turbo V6 Engine ပံုစံ ေျပာင္းလဲျခင္း 

မရွိပဲ၊ 2007မွ 2012အတြင္း 480hpမွ 485 hp, 530hp, 550hpထိေအာင္ အဆင့္ဆင့္ 

စြမ္းရည္တက္ေအာင္ တိုးတက္လာျခင္းမွာ Nissan ကုမၸဏီ၏ ႀကိဳးစားမႈပင္ ျဖစ္သည္။ 

ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားကေတာ့ USD1သိန္း နီးပါးရွိၿပီး Black editionကေတာ့ USD1.2 သိန္းခန္႔ 

ရွိပါတယ္။

ေစ်းျမင့္ျမင့္ ၿပိဳင္ကားမွ စီးခ်င္သူမ်ားအတြက္

ထြဋ္ထြဋ္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသံုးျပဳမႈ သက္သာသည့္ 
ကားသစ္ တစ္မ်ိဳးကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ကေနဒါကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ဓာတ္ရထားကဲ့သို႔ 
ေျပးလမ္းေပၚ ေမာင္းႏွင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအသံုးျပဳမႈ 

သက္သာသည့္ ကားသစ္တစ္မ်ိဳးကို 
ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ 
Flexity Freedomယာဥ္မ်ားကို ကေနဒါတစ္၀န္းတြင္ 
ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းကားအသစ္သည္ 
ဓာတ္ရထားမ်ားထက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသံုးျပဳမႈ ၃၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္း သက္သာေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထိုကား၏ ၾကမ္းျပင္သည္ ေျမႀကီးႏွင့္ ထိလုနီးပါးရွိၿပီး 
ကားရပ္နားရန္အတြက္ သီးသန္႔ေနရာမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ရန္ မလိုေၾကာင္း သိရသည္။ 
အထက္ပါ ကားကုမၸဏီသည္ ၄င္းကားသစ္မ်ားကို 
တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအိုတုိ႔တြင္ 
ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သြားႏုိင္ရန္အတြက္ 
တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုကို ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္ 
သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

၂၀၀၇ ေမာ္ဒယ္ကားမ်ားသာ အ၀ယ္လုိက္
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္

ရန္ကုန္ ကားေစ်းကြက္အတြင္း ဇူလိုင္ လဆန္းပိုင္း၌ 
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ နည္းၿပီး ဆီစားသက္သာေသာ 
၂၀၀၇ ေမာ္ဒယ္ကားမ်ားကိုသာ ၀ယ္ယူသူ 
မ်ားျပားလ်က္ရွိၿပီး ေအာက္ကား ေစ်းကြက္တြင္လည္း 
အနည္းငယ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း 

ဟံသာ၀တီ ကားေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းမွ 
ေရာင္း၀ယ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ 
သိရပါသည္။ Honda Fit, Toyota Vitzႏွင့္ Suzuki 
Swiftမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း လူႀကိဳက္ မမ်ားမီ 
လြန္ခဲ့ေသာ သံုးလခန္႔က အျမင့္ကားမ်ားႏွင့္အတူ 
၀င္ေရာက္လာသည့္ Toyota Beltaကားမ်ား 
လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းမွာ 
မူလေစ်းထက္ က်ပ္သိန္း ၃၀မွ ၄၀ခန္႔ ေစ်းတင္၍ 
ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း 
Mark X, Mark II, Harrier, Honda CRV 
ကားမ်ားကို ၀ယ္ယူမႈ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ေငြက်ပ္ သိန္း 
၃၀၀ေက်ာ္ သုံးႏိုင္သူမ်ားကလည္း Pajero 
အေပါက္မ်ားကို ၀ယ္ယူမႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
Beltaကားမွာ ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ 
နည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကား၀ယ္ေရာင္း 
လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ 

မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌ 
ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံႏွင့္ 
ဆက္သြယ္မည့္ ကားလမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ 
၎ေဒသတဝိုက္ရွိ ေက်းရြာမ်ား ေရျမဳပ္မည္ကို 
စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ယခင္လ ဇြန္လမွစ၍ 
စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ထိုတာကားလမ္းသည္ 
ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံတည္ရွိရာ ႏီွးတံု ေတာင္မွ စံပယ္ဂူထိ 
တာလမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ 
ႏွီးတံုေက်းရြာအပါအ၀င္ ေကာ့ဒြန္း၊ ေကာ့ပေနာ္အစရွိသည့္ 
ေက်းရြာ ၉ ရြာခန္႔ ေရနစ္ျမဳပ္ႏိုင္ေၾကာင္း  ရြာသူ၊ 

ရြာသားမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေဖာက္လုပ္သည့္ ကားလမ္းသည္ ၁၅ ေပျမင့္သည္အထိ 
တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရ မေက်ာ္ႏိုင္ပဲ ေရႀကီးႏိုင္မည့္ အေနအထားပင္ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက 

ဆိုသည္။ ေဒသခံ ရြာသူ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံတည္ေဆာက္သည္ကို မကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း 
ယင္းကဲ့သို႔ လယ္ေျမကို ျဖတ္ၿပီး လမ္းေဖာက္လုပ္ပါက ေရေက်ာ္ႏိုင္အာင္ ၃ ေပအျမင့္ခန္႔သာ 
ေဖာက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ၁၅ ေပအျမင့္ထိ ေဖာက္လုပ္မည္ကို လက္မခံႏိုင္ဘဲ ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။ 

အဆိုပါေဒသတြင္ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း မိုးမ်ားသည့္ ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္လတြင္ တစ္လနီးပါး ေရႀကီးေလ့ရွိၿပီး 
ယခု ေဆာက္လုပ္မည့္ တာႀကီးသာ ဖို႔လိုက္မည္ဆိုပါက တစ္လထက္ပိုၿပီး ေရႀကီးႏိုင္သည္ဟုလည္း 
ေဒသခံမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ တန္ ၁,ဝဝဝ က် ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ 
ႏွစ္႐ံု တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဇကမၻာကုမၸဏီအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၂ဝ ကုန္က်ခံကာ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ သံုးႏွစ္ စီမံကိန္းျဖင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ 
တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွာ မက္စ္ ျမန္မာ၊ ထူး၊ ကေမၻာဇ၊ ေရႊေတာင္၊ G-4၊ 
ေအးရွားဝါးလ္၊ အိုင္ဂ်ီအီး၊ ယုဇန၊ ဂြၽန္၊ ဆန္းလင္းအင္တာေနရွင္နယ္၊ Jade Land၊ ျမန္မာေကာင္းတံု၊ ျမန္မႏိုင္၊ YIG၊ 
ရွမ္း႐ိုးမ အင္မိုင္း၊ မင္းအေနာ္ရထာ၊ ေငြရည္ပုလဲ၊ ထြန္းသြင္ မိုင္းနင္း၊ သံေတာ္ျမတ္၊ ေအပီစီလင့္ခ္တို႔ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ 
လည္ပတ္ေနသည့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံေပါင္း ၁၄ ႐ုံ ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

တာ ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရျမဳပ္မည္ကို စိုးရိမ ္
 ရဲဦး

ဓာတ္ပံုု - richard-seaman.com

စာမ်က္ႏွာ ၂၃ သိုု႔
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မၾကာခင္မွာ လက္ထပ္ေတာ့မယ္ 
ကိုရီးယားစတား
ရဲရဲ

ဓါတ္ပံု - hotvteen.vn 

အခုတစ္ေလာ ပါပါရာဇီေတြ အဖြၾကမ္းေနတဲ့ တက္သစ္စ 
ေရႊေရာင္ေမာင္ႏွံကေတာ့ အလန္းေလး ဆြန္အြန္ဆိုနဲ႔ စူပါမင္းသား 
ခြ်ိဳင္ဂ်င္ဟြတ္တို႔ စံုတြဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုးလ္တစ္ဝန္းက နာမည္ႀကီး 
စားေသာက္ဆိုင္ေတြ၊ ဖက္ရွင္စတိုးေတြမွာ ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူး ခ်မ္းခ်မ္းေျမ့ေျမ့ 
ျမင္ေတြ႕ရသလို Jade Hallမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ မိုးရာသီဂီတည Unplugged 
Showမွာလည္း မခြဲအတူ ေတြ႕ရတာမို႔ စတားက အခုလို ေခါင္းစဥ္တပ္ 
ဖြလိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ My Daughter the Flower's ဇာတ္ကားမွာ 
အတူသ႐ုပ္ေဆာင္ရင္း သံေယာဇဥ္ တြယ္ၿငိခဲ့ၾကသူ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေမာင္ႏွံဟာ 
ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ ညီသလို ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း တက္တက္ၾကြၾကြ 
ပါဝင္တတ္သူမို႔ မီဒီယာေတြ သေဘာေတြ႔တဲ့ ေရႊေရာင္ေမာင္ႏွံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
Source: KPOP

တစ္သားေမြး တစ္ေသြးလွသူ 
စပိန္မင္းသမီး
ရဲရဲ

ဓါတ္ပံု - teresamerica.blogspot.com 

စပိန္ စူပါမင္းသား ေဂ်ဗီရာဘာဒင္နဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ၿပီး ရင္ေသြးေလး 
လီယိုနာဒိုကို ေမြးဖြားအၿပီးမွာ အလန္းမင္းသမီးေခ်ာ ပင္နီလို႔ပ္ ခ႐ုဇ္ဟာ 
႐ိုက္ကြင္းဘက္ကို ေျခဦးျပန္လွည့္လာပါၿပီလို႔ Sugarက သတင္းေကာင္း 
ပါးလာပါတယ္။Barcelona ဇာတ္ကားနဲ႔ ေအာ္စကာေရႊစင္ဆု ရယူႏိုင္ခဲ့သူ 
စပိန္ နတ္မိမယ္ဟာ အခုစူပါဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ ရစ္ဒေလစေကာ့ 
(Robin Hood)နဲ႔ လက္တြဲၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္းဖို ဇာတ္ကားသစ္ The 
Counsellorမွာ ထိတ္ထိတ္ႀကဲေတြျဖစ္တဲ့ ဘရက္ပစ္၊ ကင္မရြန္းဒီယက္တို႔နဲ႔ 
လန္းထားတာကိုလည္း Sugarက ဖြလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စပိန္ရဲ႕ 
ဝင္ေငြအေကာင္းဆံုး ေငြၾကယ္ပြင့္စာရင္းမွာ ပါဝင္သူ ပင္နီလို႔ပ္ 
ဘယ္ေလာက္လန္းေသးလဲဆိုတာကိုလည္း ရင္ခုန္ခံစားခြင့္ရဦးမွာပါလို႔ Sugarက 
ကြန္႔လာပါတယ္။ Source: forbes news

အစားအစာအတြက္ စတာလင္ေပါင္ 
7000 ျဖဳန္းပစ္တဲ့ Rihanna
XoXo

ဓါတ္ပံု - magxone.com 

အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ ကမၻာေက်ာ္အဆိုေတာ္ Rihanna 
တစ္ေယာက္ အဂၤလန္တြင္ က်င္းပသည့္ Wireless Festivalတြင္ 
ေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္ Nandoလို႕ အမည္တြင္သည့္ စားေသာက္ဆိုင္ေလးမွာ 
အစားအစာ စတာလင္ေပါင္ 7000 ဖိုးကို ဖုန္းဆက္ျပီး မွာယူခဲ့ေၾကာင္း 
Daily Starမွ ေဖာ္ျပထားသည္။ သတင္းမ်ားအရ Nando ဆိုင္ေလးမွာ 
ထိုသို႔ ေအာ္ဒါလက္ခံရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ဆိုင္ပိတ္ခဲ့ရသည္ဟုလည္း 
ေရးသားထားသည္။ အစားအေသာက္မ်ားကိုလည္း Rihanna ေဖ်ာ္ေျဖေနသည့္ 
စတိတ္စင္အေနာက္ပိုင္းသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟုလည္း 
စတိတ္စင္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းမွဆက္၍  “Rihanna 
တစ္ေယာက္သာ Nandoလို ဆိုင္မ်ိဳးကို ပိတ္ရသည္အထိ လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ 
အားလုံးမွ ရယ္ေမာစြာ ေျပာဆိုေနၾကေၾကာင္းကုိလည္း” ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။

အျခားအင္္တာနက္သတင္းမ်ားအရလည္း နာမည္ေက်ာ္ အဆိုေတာ္မေလးရဲ႕ 
ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအတြက္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ ေနာက္လိုက္ စုစုေပါင္း 90 ေက်ာ္ အေမရိကမွ 
လိုက္ပါလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားမွလည္း သူ႔အတြက္ သီးသန္႔အကၤ်ီလဲဖို႔ 
အခန္း(၅)ခန္းႏွင့္ သီးသန္႔ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာတို႔ကို စီစဥ္ေပးထားခဲ့ရေၾကာင္း 
သိရသည္။

အာဇာနည္ေန႔မွာ သစ္ပင္    
ေထာင္ခ်ီစိုက္မယ့္ ေ၀ဠဳေက်ာ္
ရဲရဲ 

ဓါတ္ပံု - myanmarhunks.blogspot.com 

ေသြးေမတၱာပရဟိတအသင္းမွာ ဒုဥကၠ႒ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ 
ေဝဠဳေက်ာ္က ပရဟိတဆိုတာ လူတိုင္းလုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ေတြကေန ပိုလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီး 
လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ပရဟိတဆိုတာလည္း အသင္းအဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔ၿပီးမွ လုပ္ဖို႔ထက္ 
လမ္းေဘးမွာ လဲေနတဲ့ လူရွိရင္ ထူလိုက္တာလည္း ပရဟိတပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ႏိုင္ငံအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုနဲ႔ 
လုပ္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံႀကီးရဲ႕ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းက ဒီ့ထက္ 
ပိုၿပီးျမန္သြားေၾကာင္း သူ႕ရဲ႕ပရဟိတ အျမင္မ်ားကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ေဝဠဳေက်ာ္က 
အာဇာနည္ေန႔မွာ ေသြးေမတၱာပရဟိတအသင္းအပါအဝင္ တျခားအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ 
သန္လ်င္က်ိဳက္ေခါက္ဘက္မွာ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ဖို႔ စီစဥ္ေနေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဝဠဳေက်ာ္က 
"ရွားပါးမ်ဳိးေစ့ေတြကို ထိန္းသိမ္းရာ ေရာက္တဲ့အတြက္ ရွားပါးမ်ဳိးေစ့သစ္ပင္ေတြကို 
ေရြးၿပီးစိုက္မွာပါ။ တာဝန္မသိလို႔ ႏုတ္သြားတဲ့လူေတြအတြက္ ေနာက္ကေန 
တာဝန္သိတဲ့လူေတြ လိုက္စိုက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အားလုံးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ 
အပင္ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး စိုက္ျဖစ္မွာပါ”လို႔ ေျပာပါတယ္။

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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 ေနေအာင္လတ္

Director Christopher Nolanရဲ႕ သုံးကားတြဲ Batman ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းျဖစ္တဲ့ The Dark Knight Trilogyရဲ႕ 
ဇာတ္သိမ္းရုပ္ရွင္ The Dark Knight Risesဟာ 2012 July လ 20 ရက္ေန႔မွာ ႐ံုတင္ျပသေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ 2008 ခုႏွစ္က 
ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ The Dark Knight ရုပ္ရွင္ဟာ ေငြေၾကးအရေကာ အႏုပညာအရပါ အေအာင္ျမင္ဆုံးရုပ္ရွင္တစ္ကား ျဖစ္ခဲ့သလို 
လူၾကိဳက္အမ်ားဆုံး Comics book ရုပ္ရွင္တစ္ခုလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Director Christopher Nolanအေနႏွင့္ 
The Dark Knight Rises ရုပ္ရွင္ဟာ The Dark Knight ရုပ္ရွင္ကိုမီွေအာင္ သို႔မဟုတ္ ပိုေကာင္းေအာင္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ 
ၾကိဳးစားထားရပါတယ္။ နာမည္အေက်ာ္ဆုံး Villain တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ The Jokerအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကြယ္လြန္သူ 
မင္းသား Heath Ledgerဟာလည္း Golden Globe ဆုႏွင့္အတူ Oscar ဆုကိုပါ ရရွိခဲ့သလို က်န္သရုပ္ေဆာင္မ်ားကလည္း 
ထူးခြၽန္ဆုမ်ား ရရွိခဲ့ပါေသးတယ္။ The Dark Knight Rises ရုပ္ရွင္မွာ The Joker ႏွင့္ Two Face တို႔ ျပန္လည္ ပါဝင္ေတာ့မွာ 
မဟုတ္ဘဲ  အဓိက main viallin အေနႏွင့္ Tom Hardyက Baneအျဖစ္ ဝင္ေရာက္သရုပ္ေဆာင္ထားျပီး မင္းသမီး Anne 
Hathawayကိုေတာ့ Catwomanအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

The Dark Knight ရုပ္ရွင္အျပီး Gotham ျမိဳ႕ရဲ့ Attorneyလည္းျဖစ္ Villain Two-Face လည္းျဖစ္တဲ့ Harvey Dentရဲ႕ 
ဂုဏ္သိကာၡကို ထိမ္းသိမ္းဖို႔အတြက္ Batmanဟာ Harvey Dentကို သတ္သူအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ျပီး 8 ႏွစ္အၾကာမွာ The 
Dark Knight Rises ဇာတ္လမ္းကို စတင္ထားပါတယ္။ Gotham City Police Department ရဲ႕ လိုက္လံဖမ္းဆီးျခင္း ခံေနရတဲ့ 
Batmanဟာ Gotham ျမိဳ႕ဖ်က္ဆီးလိုသည့္ Bane၏ အၾကံအစည္မ်ားကို တားဆီးဖို႔အတြက္ ပုန္းေအာင္းေနရာမွ ျပန္ထြက္ျပီး 
Baneႏွင့္ မိမိကို အေရးယူမည့္ Gotham City Police Department တို႔ကိုပါ ရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Comic Book မ်ားထဲမွ 
Baneဟာ Batman & Robin ရုပ္ရွင္ကားထဲမွာလိုမဟုတ္ဘဲ ညဏ္ရည္ပိုင္းေကာ တိုက္ခိုက္မႈပိုင္းပါ ထူးခြၽန္တဲ့သူျဖစ္ျပီး 
Batman၏ ေက်ာ႐ိုးကိုခ်ိဳးႏိုင္သူ တစ္ေယာက္ထဲေသာ villainပါ။ The Dark Knight Rises ရုပ္ရွင္မွာေတာ့ Baneကို comic 
bookထဲမွအတိုင္း မွန္ကန္စြာ သရုပ္ေဖာ္ထားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ Batman တစ္ေယာက္ Baneကိုႏိုင္ဖို႔ အေတာ္ခက္မွာပါ။ 

Director Christoper Nolan ႏွင့္ Cinematographer Wally Pfisterတို႔က ဇာတ္လမ္းပိုင္းကိုပဲ အဓိကဦးစားေပးခ်င္တဲ့ 
အတြက္ေၾကာင့္ The Dark Knight Risesကို 3D နည္းပညာျဖင့္ မ႐ိုက္ကူးခဲ့သလို Batmanကိုလည္း တိုက္ခိုက္မႈအတြက္ 
မျဖစ္မေနလိုအပ္တဲ့ gadgetsေတြကလြဲလို႔ gadgets အထူးအဆန္းပံုစံေတြ သိပ္မထည့္ေပးထားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
အရင္တုန္းက Batmobile ႏွင့္ Batcycleပဲ ပါဝင္ခဲ့ေပမဲ့ အခု The Dark Knight Rises ရုပ္ရွင္မွာေတာ့ ေလေပၚမွာ 
ပ်ံႏိုင္တဲ့ Batplane ယဥ္ပ်ံပါဝင္လာတာကေတာ့ စိတ္ဝင္စားဖို႕ ေကာင္းပါတယ္။ Catwoman ႏွင့္ Bane တို႔ကိုလည္း 
သဘာဝက်က် အဝတ္အစားမ်ား ဝတ္ေပးထားသလို လက္နက္အဆန္းအျပားေတြထက္ ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္ေတြကို 
အသားေပးတင္ဆက္သြားမွာပါ။ Director Christopher Nolanဟာ ယခု တတိယေျမာက္ရုပ္ရွင္ျဖစ္တဲ့ The Dark Knight 
Risesႏွင့္ သူ႔ရဲ႕ The Dark Knight Trilogy ဇာတ္လမ္းကို အဆုံးသတ္ဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့အတြက္ Batman ရုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ 
အနာဂတ္ဟာ တစ္နည္းတစ္ဖံု စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းေနပါတယ္။ Batman Begins တုန္းကလိုပဲ ဇာတ္လမ္းအသစ္ကစျပီး 
reboot လုပ္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ နာမည္ၾကီး Animated Series ျဖစ္တဲ့ အနာဂတ္မွာ ေနရာယူထားတဲ့ Batman Beyond 
(Batman of the Future) ကုိပဲ ရုပ္ရွင္႐ိုက္မလားဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။                                                                                        

 ေနေအာင္လတ ္                                                 

          အေနာက္တိုင္း Comics bookေတြမွာ Superhero ဇာတ္လမ္းေတြ၊ သူတို႕ကို မွီျငမ္းထားတဲ့ Movie ႏွင့္ Animation Series ေတြ အမ်ားၾကီးထြက္ေလ့ရွိေပမဲ့ Japan ႏိုင္ငံက Superhero ဇာတ္လမ္းေတြ 
အမ်ားစုကို Kamen Rider တို႔ Super Sentai (original Power Rangers Series) တို႔လို Tokusatsu Series ေတြအျဖစ္သာ အေတြ႕မ်ားျပီး Japan Animation Series ႏွင့္ Manga Comics book ေတြမွာေတာ့ 
Superhero ဇာတ္လမ္းေတြကို ေတြ႕ရခဲပါတယ္။ Zetman Anime Series ကေတာ့ 2002 စတင္ထြက္ရွိခဲ့ျပီး ယေန႔ထိတိုင္ ဆက္တိုက္ထြက္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ Zetman Manga ဇာတ္လမ္းကို မွီျငမ္းထားတဲ့ Superhero Action 
ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါတယ္။ Mangaမွာ ဇာတ္လမ္းမျပီးေသးဘူး ဆိုေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း အစအဆုံး ၁၃ ပိုင္းရွိတဲ့ Anime Series မွာ ဇာတ္လမ္းအနည္းငယ္ ျပင္ဆင္ထားတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ 

  Zetman Series အစပိုင္းမွာ Player ဆိုတဲ့ လူသားေတြ ဖန္တီးထားတဲ့ သတၱဝါဆန္းေတြရဲ့ တိုက္ခိုက္ပြဲကို အေလာင္းအစားလုပ္ၾကပံုႏွင့္ ပရိသတ္ကို မိတ္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ အစပိုင္းမွာေတာ့ Player 
ေတြဟာ အ႐ိုင္းစိတ္ပဲ ဝင္ေနျပီး အခ်င္းခ်င္းပဲ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ Player မ်ားပူးေပါင္းျပီး Amagi Corporation ရဲ့ ေလာင္းကစားကြင္းကေန ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားၾက႐ံုမက ပြဲလာၾကည့္တဲ့ 
ေလာင္းကစားသမားေတြေကာ သူတို႕ကို ဖန္တီးခဲ့တဲ့ ပညာရွင္ေတြကိုပါ သတ္ျဖတ္သြားၾကပါတယ္။ Player အမ်ားစုရဲ့ ပံုစံကေတာ့ လူတစ္ပိုင္း ဖြတ္၊ ပိုးဟပ္ သို႕မဟုတ္ ပင့္ကူတစ္ပိုင္း ပံုစံအေကာင္ေတြ ျဖစ္ျပီး ပံုမွန္အခ်ိန္ဆို 
လူေယာင္ေဆာင္ထားလို႔လည္း ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လြတ္ေျမာက္သြားတဲ့ Player ေတြထဲမွာ ဆိုးသြမ္းတဲ့ Player ေတြၾကီးပဲ မဟုတ္ဘဲ EVOLလို နာမည္ေျပာင္းထားတဲ့ လူသားေတြကို သတ္ျဖတ္တဲ့ Player ေတြကို 
ျပန္ႏွိမ္ႏွင္းတဲ့ အဖြဲ႕လည္း ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ 

ZET သို႔မဟုတ္ Zetman လို႔ေခၚတဲ့ အဓိက ဇာတ္လိုက္ကေတာ့ Player ေတြကို ႏွိမ္ႏွင္းဖို႔ သီးသန္႔ဖန္တီးခံထားရတဲ့ လူသားျဖစ္ပါတယ္။ Zetman Series မွာေတာ့ ZET (အမည္ရင္း Jin Kanzaki) ဟာ 
ငယ္စဥ္အခါက သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ Superhero တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ Alphas/ Kouga Amagi ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး Player ေတြကို ႏွိမ္ႏွင္းရမွာပါ။ Zetman ဟာအဓိက ဇာတ္လမ္းေက်ာ႐ိုးက Superhero ဇာတ္လမ္းအမ်ားစုႏွင့္ 
အမ်ားၾကီး မကြဲျပားေပမဲ့ တင္ဆက္ပံုႏွင့္ ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္ေတြ၊ တိုက္ခိုက္ပြဲေတြက Animation quality ပိုင္းေကာ Storyline ပိုင္းပါ ၾကည့္ေကာင္းပါတယ္။ အပိုင္းအမ်ားၾကီး မဟုတ္ေတာ့ Manga မွာေလာက္ 
ရန္သူေတြမ်ိဳးစံုမပါဝင္ေပမဲ့ ZET ရဲ႕ အျဖဴေရာင္အသြင္ကေန အစြမ္းအထက္ဆုံး အနီေရာင္အသြင္အထိ ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ အဆင့္ထိေရာက္ျပီး ရန္သူေတြကို တိုက္ခိုက္ပံုက ၾကည့္လို႕ေကာင္းပါတယ္။ Manga ဇာတ္လမ္းအတိုင္း 
မဟုတ္ဘဲ ဇာတ္သိမ္းအသစ္ ထည့္ထားတဲ့ Zetman ဟာ အရင္ Manga မဖတ္ဖူးေသးသူေတြေကာ Superhero ဇာတ္လမ္းပရိသတ္ေတြပါ သေဘာက်မဲ့ Animation Series ျဖစ္ပါတယ္။

Director – Christopher Nolan
Starring – Christian Bale, Michael Caine, 
        Anne Hathaway,  Gary Oldman
Studio – Legendary Pictures
Budget - $ 250+ million
Release Date – July 20th, 2012

No. of Episodes – 13 
Genre –  Superhero, Action
Studio – TMS Entertainment
Score – 4 out of 5
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တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏနဲ႔ မိမိလိုအပ္တဲ့ ကင္မရာတစ္လံုး ၀ယ္ယူဖို႔အတြက္ တစ္ေနကုန္ဆိုင္တကာလွည့္ၿပီး ေလ့လာေနစရာမလိုပါဘူး။ အခုဒီစာမ်က္ႏွာမွာ 

ေဖာ္ျပထားတဲ့ ကင္မရာေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး စစ္မွန္တိက်တဲ့ၿပီး လိုအပ္ခ်က္န႔ဲ ကိုက္ညီတဲ့ ကင္မရာတစ္လံုး ၀ယ္ယူႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ 

ELECTRONICWEEKLY
ကင္မရာ ကုိင္လို႔ ယားတားတား 
ျဖစ္ေနသလား 
Tripod

DSLR အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ဘယ္ကစ 
ဘယ္လိုု၊ ဘာေၾကာင့္
Tripod

သင္ ကင္မရာတစ္လံုး ကုိင္ၿပီး 
ယားတားတားျဖစ္ေနတယ္လို႔ ခံစားမိပါသလား? 
စိတ္မပူပါနဲ႔။ ျပည္တြင္းကို ေရာက္တာေတာ့ 
မၾကားမိေသးပါဘူး။ အကယ္၍ ႏုိင္ငံျခားမွ 
၀ယ္လာတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သတိထားဖုိ႔ 
လိုပါၿပီ။ အဲဒါကေတာ့ canonက 
ေနာက္ဆံုးထုတ္လုပ္လိုက္တဲ EOS Rebel T4i 
(ေခၚ) Eos 650D ျဖစ္ပါသည္။

Companyမွ မၾကာေသးမီကပဲ 
အမ်ားျပည္သုူကို အသိေပးေၾကညာခ်က္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ 
ကင္မရာအခ်ဳိ႕ရဲ႕ လက္ကိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာ 

ဓာတုေဗဒေရာစပ္မႈ မွားယြင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လက္ကိုင္ရဲ႕ ရာဘာသားေတြ 
အေရာင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု အသိေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔သိုိ႔ ျဖစ္ေပၚျခင္းရဲ႕ 
ရလဒ္ကေတာ့ ၄င္းကင္မရာကို ပုိင္ဆိုင္ထားသူမ်ားအတြက္ ယားနားမႈ 
ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ဂ်ပန္ Companyမွ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကေတာ့ ေမလကုန္ပုိင္းနဲ႔ ဇြန္လ အလယ္ပုိင္း 
ေလာက္မွာ ထုတ္ခဲ့သည့္ ယူနစ္ေတြမွာ အမ်ားဆုံး ပါ၀င္ သြားႏုိင္သည္ဟုုလည္း 
ျဖည့္စြက္ထားပါသည္။

T4 ကင္မရာပုိင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိကင္မရာမွာ ထိုသုိ႔ သက္ေရာက္မႈ 
ရွိမရွိကိုေတာ့ ကင္မရာရဲ႕ Serial Numberမွာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္သည္ 
ဟုလည္း ေရးသားထားပါသည္။ SNရဲ႕ ေျခာက္လံုးေျမာက္နံပါတ္သည္ ၂ ျဖစ္လ်ွင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း (သုိ႔) ၂ ထက္ ပုိ၍ မ်ားလွ်င္လည္း စိုးရိမ္စရာ မလိုဟု 
သိရသည္။ ထုိသုိ႔ မဟုတ္ပါက Canon websiteသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး Serial Number 
ရုိက္ထည့္ကာ အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ေၾကာင္း Companyမွ ဇူလိုုင္လ အလယ္တြင္ 
အခမဲ့ လဲလွယ္ေပးသြားမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို Emailျဖင့္ ပုိင္ရွင္မ်ားကို 
အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။

DSLR၏ အရွည္ေခါက္ကေတာ့ 
Digital single lens reflex camera 
ျဖစ္သည္။ 1969 ခုႏွစ္မွာ Willard 
S.Boyleႏွင့္ George E.Smithတုိ႔က 
digital cameraကုိ တီထြင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး 
2009 ခုႏွစ္မွာေတာ့ Noble Prize in  
Physicsကုိလည္း ခ်ီးျမွင့္ခံခဲ့ရပါတယ္။ 
အခုခ်ိန္မွာေတာ့ DSLRကို Professional 
ဓါတ္ပုံဆရာေတြမွမကေတာ့ပဲ 
အေပ်ာ္တမ္း ဓါတ္ပုံဆရာမ်ား၊ 
မိသားစုအတြက္ေရာ၊ ဓါတ္ပုံ 
ေကာင္းေကာင္း စုုေဆာင္းခ်င္သူေတြေရာပါ 
အသုံးျပဳေနၾကတာ ေတြ႔ရမွာပါ။

DSLRရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ အရမ္းကို ေလးလံလြန္းၿပီး 
သယ္ေဆာင္ရတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါ့အျပင္  
Functionေတြ မ်ားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဓါတ္ပုံုသင္တန္းတို႔ 
တက္ကၽြမ္းသည့္ ဓါတ္ပုံပညာရွင္တုိ႔ရဲ႕  ရွင္းလင္းျပသမႈကို ခံယုူမွသာလွ်င္ DSLR၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
အားလုံးကုိ အသုံးခ်ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ ပီတိကေတာ့ ထြက္လာတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြကိုၾကည့္ၿပီး ကုိယ့္ကုိကုိယ္ 
Professionalတစ္ေယာက္လုိ ခံစားမိမွာ အမွန္ပါ။

ဓါတ္ပုံပညာရွင္အမ်ားစုကေတာ့ DSLRႏွင့္ ရုိက္ထားသည့္ ဓါတ္ပုံေတြကုိ ၾကည့္လွ်င္ ဓါတ္ပုံတင္ မဟုတ္ဘဲ ထုိဓါတ္ပုံကို 
ဘယ္လုိ Settingေတြနဲ႔ ရုိက္ထားတယ္ဆုိတာ ကင္မရာမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကြန္ပ်ဳတာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၾကည့္ရႈၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဓါတ္ပုံေကာင္းေကာင္း ဘ၀အတြက္ အမွတ္တရ သိမ္းထားခ်င္သူမ်ားရဲ႕အဆုိအရေတာ့ Aperture ခ်ိန္နည္းေတြ iso 
ခ်ိန္နည္းေတြကို မသိဘဲ Modeကို Autoမွာသာ ထားၿပီး ႐ိုုက္ေလ့ရွိၾကသည္္။ 

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ Auto Settingသည္လည္း ဓါတ္ပုံေကာင္းတစ္ခုကို ထုတ္ေပးႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ ယခုအခါ 
Autoႏွင့္ ႐ုိက္ထားသည့္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းျပပြဲမ်ား က်င္းပေနၾကသည္ကုိလည္း သတိထားမိၾကမွာပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓါတ္ပုံပညာ 
မတက္ေသာ္လည္း အႏုပညာေသြးပါလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေကာင္းဆံုုးကိုု ခံစားတတ္သူမ်ားအတြက္ပါ DSLRႏွင့္ 
မွတ္တမ္းတင္ အသံုုးျပဳေနၾကေၾကာင္း တင္ျပလုိုက္ရပါသည္။ 
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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။

Earthquake Engineering Basic Course
By Hubert Law (အီးကို)

TOPIC 2:  STRUCTURAL DYNAMICS  ေ႐ွ႕ အပတ္ ဆက္လက္ ဖတ္႐ႈရန္...
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HK အသိအမွတ္ျပဳ 
Master of Financial             
Services သင္တန္း
ေနလင္းေအာင္

STI Educationသည္ ယေန႔ 
ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္လွ်က္ရွိေသာ 
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ 
လိုအပ္လွ်က္ရွိသည့္ ေငြေၾကး 
အရင္းအနွီး ေစ်းကြက္ 
တည္ေဆာက္ ပံုနွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဘြဲ႔လြန္ 

သင္တန္းျဖစ္သည့္ Master of Financial Services 
(MFS)ကို ျပည္တြင္း၌ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာၿပီး 
အရည္အေသြး ျပည့္၀စြာ ရယူ နိုင္ေရးအတြက္ 
The Open University of Hong Kong၏ 
School of Business and Administrationနွင့္ 
ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ 
ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
အဆိုပါ MFS Programသည္ ျမန္မာျပည္၌ မၾကာမီ 
ေပၚထြန္းလာမည့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ေစ်းကြက္တစ္ခု 
ေအာင္ျမင္စြာ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လိုအပ္သည့္ 
ဘာသာရပ္မ်ားအား တစ္စုတစ္စည္းတည္း 
ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ေငြေၾကး၊ အရင္းအနွီး၊ ေစ်းကြက္တည္ေဆာက္ပံုနွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာရပ္မ်ားကို အထူးၿပဳ၍ ေငြေၾကး 
အရင္အနွီး အတက္ပညာရွင္တို႔ ရွိရမည့္ ျပည္တြင္း၊ 
ျပည္ပ အရင္းအႏွီးလုပ္ငန္းခြင္ အသိေပးပညာမ်ားအား 
ျပည့္စံုစြာသင္ၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး႒ာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား၊ 
အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ 
Chief Financial Officer (CFO)မ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ 
အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ Stock 
အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္မည့္သူမ်ား၊ အေသးစားနွင့္ 

အလယ္အလတ္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ 
အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အထူးသင့္ေလွ်ာ္ပါသည္။

သင္ၾကားရမည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Electronic 
Financial Services, Investment and Portfolio 
Management, Financial Planning and Risk 
Management, Finance for Corporation, Special 
Topics in Corporated Finance, Electronic 
Commerce for Managers, Advance Business 
Field Studiesတို႔ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွ 
၀ါရင့္အေတြ႔အၾကံဳရွိ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားမွ 
ရံုးခ်ိန္ျပင္ပတြင္ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

သင္တန္းကာလမွာ (၂) နွစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးစီးပါက Hong Kongတြင္ 
တစ္နွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ဘြဲ႔နွင္းသဘင္သို႔ 
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ရယူရမည္ ျဖစ္သည္။ 
သင္တန္းေၾကးမွာ ပထမတစ္နွစ္အတြက္ (5940USD) 
ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယနွစ္အတြက္ (5940USD) 
ျဖစ္သည္။ STIတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ေအာက္တိုဘာ 
Intakeကို တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ Registration 
Fees (30USD) ေပးသြင္း၍ ၾသဂုတ္လကုန္ 
ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားနိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

အေသးစိပ္အခ်က္ အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက 
အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၇)၊ Myanmar Info-Tech, 
Hlaing Campus၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔လည္းေကာင္း 
အမွတ္ (၃၇၇)၊ ေရြဘံုသာလမ္း၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ 
ဖုန္း ၀၁-၃၇၇-၉၈၈၊ ၀၁-၅၀၇-၁၅၁သို႔ 
ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

တရုတ္ျပည္မွ MBA
ေမသဇင္သိန္း

တရုတ္ျပည္ရွိ Jinan Universityသည္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ MBA ဘြဲ႔လြန္သင္တန္း လာေရာက္ 
ဖြင့္လွစ္မည္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မွာ 

ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလတို႔ျဖစ္ၿပီး 
တက္ေရာက္မည့္ သင္တန္းသားမ်ားကို စတင္ 
လက္ခံေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Jinan 
University၏ MBA သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို 
ကမၻာေပၚတြင္ အေက်ာ္ၾကားဆံုး အဂၤလန္ 
မာစတာ AMBA၏ အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ 
တက္ေရာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Jinan Universityသည္ 
ကမၻာေပၚရွိ 
ႏိုင္ငံႀကီးေပါင္းမ်ားစြာမွ 
အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ 
တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
သင္ၾကားေနသည့္ 

ဆရာမ်ားတြင္ ၈၀%မွာ ပါရဂူဘြဲ႔မ်ား ရရွိထားၿပီး 
၇၅%မွာ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
သင္ၾကားမႈ အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ ဆရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ယခုဖြင့္လွစ္မည့္ MBA ဘြဲ႔လြန္ 
သင္တန္းကို Jinan Universityမွ အဆင့္ျမင့္သင္တန္း 
ဆရာမ်ား ကိုယ္တိုင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 
သင္ၾကားေပးမည္။ 

စာသင္ခ်ိန္မွာ (၆၈၄) ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း 
ျမန္မာဆရာမ်ားမွ သင္ၾကားေပးမည့္ စာသင္ခ်ိန္မွာ 
(၁၂၆) ႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ 
ဘာသာရပ္မ်ား သင္ယူၿပီးဆံုးေသာအခါ 
စာတမ္းေရးသား ျပဳစုေပးရမည့္အျပင္ ႏႈတ္ေျဖပါ 
ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီးမွ Jinan Universityမွ 
ေပးအပ္သည့္ဘြဲ႔ကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရယူႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ 
အနည္းဆံုး ဘြဲ႔ဒီဂရီတစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး 
လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ႏွစ္ႏွစ္ ရွိထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ သင္ၾကားပို႔ခ်ရာတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 
သင္ၾကားမည့္အတြက္ အဂၤလိပ္စာ တတ္ကၽြမ္းထားရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

အေသးစိတ္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းလိုပါက Myanmar 
Chinese Chamber Commerce ဖုန္း ၀၁-၃၈၈-
၂၂၅၊ ၀၁-၂၄၆-၀၇၆သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါတယ္။ 

မသင္မေနရ မူလတန္း

ေနလင္းေအာင္

မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးအျဖစ္ 
ဥပေဒအရေရးဆြဲြျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက 
ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု 
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားကို 
ေလ့လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ 
တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ 

ေက်ာင္းေနသည့္ကေလးတိုင္း 
မူလတန္း ပညာသင္ယူ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအားလံုး 
ေက်ာင္းေနေရးအတြက္ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဥပေဒျဖင့္ 
မသင္မေနရ မူလတန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၁၈၃၅ 
သန္းေက်ာ္ အကုန္အက်ခံ၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ 
မူလတန္းအဆင့္အတြက္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ 
အျပည့္အစံုကိုလည္းေကာင္း၊ ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ား အပါအဝင္ 
မူလတန္းအဆင့္ရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၅.၅ 
သန္းေက်ာ္အတြက္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ အျပည့္အစံုႏွင့္ 
ေလ့က်င့္ခန္း စာအုပ္ေျခာက္အုပ္စီ အခမဲ့ 
ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ က်ပ္ သန္း ၈ဝဝဝ ခန္႔ကို က်ခံသံုးစြဲ၍ 
စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 
Ref: AFMG

UKမွ ေပးအပ္မည့္ 
စီးပြားေရးဘြဲ႔မ်ားကုိ 
သက္သာစြာျဖင့္ 
စင္ကာပူတြင္ ရယူႏိုင္

ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု - chasingcleanair.com

 စင္ကာပူ၏ ထိပ္တန္း ပုဂၢလိကေက်ာင္း 
တစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ PSB Academyတြင္ 
Manchester Metropolitan University 
(MMU)ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ 
အသိအမွတ္ျပဳ စီးပြားေရးဘြဲ႔ႏွင့္ ဒီပလိုမာမ်ားကုိ 
ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ အဂၤလန္ပညာေရးကုိ 
စိတ္၀င္စားေသာ ျမန္မာ လူငယ္မ်ားအတြက္ 
အခြင့္အေရးေကာင္း ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။ MMU (UK)မွ ေပးအပ္မည့္ BA 
(Hons) Accounting and Finance, BA (Hons) 
Business Managementႏွင့္ BA (Hons) 
International Businessတုိ႔ကုိ စင္ကာပူ႐ွိ PSB 
Academy၌ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ 
တက္ေရာက္ ရယူနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ 
စက္တင္ဘာလ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ပညာေရး 
အတုိင္ပင္ခံ AT&S Co., Ltdမွတစ္ဆင့္ 
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
တကၠသုိလ္ပထမႏွစ္ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားႏွင့္ 
LCCI Level III ရ႐ွိထားသူမ်ားသည္ MMU 
ပထမႏွစ္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ABE Higher Diploma 
(Level 5)/BTEC Higher National Diploma 
လက္မွတ္ရ႐ွိထားသူမ်ားသည္ IELTS 6.0 ရ႐ွိပါက 
ဒုတိယႏွစ္သုိ႔ တုိက္႐ိုက္တက္ေရာက္ခြင့္ ရ႐ွိမည္ 
ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ သိ႐ွိလုိပါက AT&S Co., 
Ltd အေဆာင္ - ၅၊ အခန္း - ၄၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ 
လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ။ ဖုန္း - ၅၂၀၀၂၅၊ ၆၅၂၂၈၈သုိ႔ 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ 
ေလ့လာသူ မ်ားျပား 
ေနလင္းေအာင္

ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔
သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားမႈမွာ 
အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ေတြကို အမ်ားဆံုး  
သြားေရာက္သင္ၾကားလ်က္ ရွိတယ္လုိ႔ Grace 
Educating Serviceမွ သိရပါတယ္။ 

ယခုကဲ့သို႔ သြားေရာက္သင္ၾကားၾကရာမွာလည္း 
အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္အလိုက္ သက္ဆိုင္ေသာ

ေမဂ်ာမ်ားကို မိမိတို႔၏ ရမွတ္ေပၚ မူတည္ၿပီး 
ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပ 
သြားေရာက္သင္ၾကားမႈမွာလည္း UK, Australia, 
Singapore, Thailand အစရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို 
သြားေရာက္သင္ၾကားမႈ မ်ားျပားေၾကာင္း 
သိရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ပကို သြားေရာက္ 
ပညာသင္ၾကားၾကသူေတြဟာ အင္ဂ်င္နီယာ 
ဘာသာရပ္ ေရြးခ်ယ္မႈ ၿပီးရင္ေတာ့ ေဆးပညာ 
ဘာသာရပ္၊ အိုင္တီ ဘာသာရပ္နဲ႕ စီးပြားေရး 
ဘာသာရပ္ေတြကို ဆက္လက္ ေရြးခ်ယ္မႈ မ်ားျပားတာ 

ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေရြးခ်ယ္မႈ မ်ားျပားေသာ 
ဘာသာရပ္ေတြဟာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွာ 
အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈ မ်ားျပားတဲ့အျပင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္တဲ့ 
ေမဂ်ာ မ်ားျပားတာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ျပည္တြင္းက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား 
အေနနဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ သြားေရာက္ပညာ 
သင္ၾကားဖို႔အတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကို 
သြားေရာက္သင္ၾကားဖို႔ လြယ္ကူေပမယ့္ Canada, 
Australia, Newzeland, UK အစရွိေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားကို သြားေရာက္သင္ၾကားရန္ အနည္းငယ္ 
ခက္ခဲမႈရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျပည္တြင္း၌ သင္မည့္ 
CCNA  အတန္းသစ္
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္

YOUTH Computer Centerတြင္ သင္တန္း 
တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာေတြ႔၊ 
လက္ေတြ႔ ပိုင္နိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား 
ျဖစ္လာေစရန္ MCITP သင္တန္းကို Microsoft၏ 
သင္ရိုးညြန္းတမ္းမ်ားအတိုင္း စနစ္တက် 
သင္ၾကားလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။ 70-640 
Configuring Window Server 2008 Active 
Directory, 70-642 Configuring Window 
Server 2008 Network Infrastructure, 70-646 
Window Server 2008 Server Administrator 
Moduleမ်ားကို အေသးစိတ္ သင္ၾကားေပးကာ 
လက္ေတြ႔ ေလ့လာခ်ိန္ မ်ားစြာျဖင့္ ျပန္လည္ 
ေလ့က်င့္နိုင္ပါသည္။ သင္တန္းကာလမွာ Module 
တစ္ခုအတြက္ တစ္လခဲြခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္၍ 
စာေမးပဲြ ေျဖဆိုနိုင္ေစရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္သည္အထိ 
ေလ့က်င့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

Cisco Certified Network Associate 
(CCNA) နိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို 
ေျဖဆိုရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ 
CCNA တန္းခဲြသစ္တြင္ 640-802 Moduleကို 
အေျခခံထားသည့္ Internetworking, OSI 
Reference model, IP Subnetting, IP Routing, 
Managing Cisco IOS, WAN,IPvervion 6,Access-
list, NAT, WirelessRouting သင္ရိုးအျပည့္အစံုကို 
စာေတြ႔လက္ေတြ႔ သင္ၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ 
Practical အခ်ိန္ အလံုအေလာက္ျဖင့္ Cisco 2600 
series router, 2950, 3500 series switches, 
5505 Catalyst switch, ASA, PIX firewallမ်ား 
အသံုးျပဳေလ့က်င့္နိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေပးထားေၾကာင္း 
သိရပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းမွ 
အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပေသာ Seminarမ်ားသို႔ 
တက္ေရာက္နိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကိုလည္း 
ရရိွနိုင္မည္ျဖစ္၍ သင္တန္း ဖြင့္ရက္မတိုင္မီ 
တစ္ပတ္အလိုတြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံသူမ်ား 
သင္တန္းေၾကး 10% Discount ရရိွနိိုင္ပါသည္္။ 
MCITP အတန္းသစ္ကို ဇူလိုင္လ 20 ရက္ေန႔၊ CCNA 
အတန္းကို ဇူလိုင္လ 23 ရက္ေန႔ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
စိတ္၀င္စားကာ ဆက္သြယ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ Youth 

Computer Center, Pansodan Office Tower 6 လႊာ၊ 
ပန္းဆိုးတန္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ ဖုန္း 01-254-893, 
09-500-3596နွင့္ youthcomputer@gmail.comသို႔ 
ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္ 
ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း 
အမ်ိဳးသားအေဆာင္ 
ေဆာက္လုပ္မည္

ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု - flirtingwithyurting.com

  ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္ 
ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ေက်ာင္းသားေန အေဆာင္ 
ထားရိွရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ 
ရသုံးေငြစာရင္း ဘတ္ဂ်က္ ခ်ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ 
ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္အေဆာင္ 
ေဆာက္လုပ္ရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ  
က်ပ္ သန္းတစ္ေထာင့္ငါးရာ ဘတ္ဂ်က္ ခ်ထားေပးျခင္း 
ျဖစ္သည္။  “ခုေက်ာင္းမွာ သဲ၊ ေက်ာက္ေတြေရာ 
အကုန္စုထားၿပီ။ ဘယ္နားမွာ ေဆာက္မယ္ဆိုတာေတာ့ 
ေလာေလာဆယ္ မသိေသးဘူး”ဟု ျမစ္ႀကီးနား 
တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  
ေက်ာင္းသားေန အေဆာင္သစ္ (၃) ထပ္ေဆာင္ 
အေဆာင္ (၂) ခု တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ လတ္တေလာတြင္ ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္ 
ေက်ာင္းဝင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး အေဆာင္တစ္ခုတည္း 
လွစ္လပ္ေနၿပီး အေယာက္ (၈၀) ခန္႔သာ ဆန္႔သျဖင့္ 
ထပ္မံ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
၎တို႔ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဝင္းအေဆာင္ 
ျပန္လည္ ထားရိွရျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေနသည္ကို ျပန္လည္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ နယ္ေဝးမွ ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အေဆာင္ 
ထားရိွရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  ရုိက္ပြဲေတြ၊ 
အရက္ေသစာ ေသာက္စားမႈေတြ အရမ္းမ်ားလာလို႔ပါ။ 
ကေလးေတြ ပိုၿပီး စည္းကမ္းနဲ႔ ေနတတ္လာေအာင္ 
လိမၼာလာေအာင္ အေဆာင္ထားဖို႔၊ ေက်ာင္းသြား 
ေက်ာင္းျပန္လည္း ခက္တယ္ဆိုေတာ့ ဒါေတြကို 
အဓိကထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ရတာပါ။”ဟု 
အဆိုပါ ပါေမာကၡက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  
ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လဂၽြန္ငန္ဆိုင္းမွလည္း 
ေက်ာင္းသား အေဆာင္ထားရိွရန္အတြက္ ဇြန္လ 
(၃၀) ရက္ေန႔တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္းသို႔ 
လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။  ဇူလိုင္လ 
(၉) ရက္ေန႔တြင္လည္း ျမစ္ႀကီးနား တကၠသိုလ္ 
ေက်ာင္းတာဝန္ခံႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ တကၠသိုလ္ 
ေက်ာင္းေဆာင္အတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္းအေဆာင္မ်ာအား ယခုႏွစ္ 
၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထားရိွႏိုင္မည္ဟု 
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက 
ခန္႔မွန္းေျပာဆိုေၾကာင္း သိရသည္။  

အေဆာင္ေန စရိတ္မ်ားကိုမူ လက္ရိွတြင္ 
သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း သိရၿပီး 
အျပင္အေဆာင္မ်ားတြင္မူ အေဆာင္ေနစရိတ္ 
တစ္ေယာက္လွ်င္ တစ္လ က်ပ္ (၂၅၀၀၀) 
ကုန္က်သျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေနထိုင္မႈ 
အခက္အခဲမ်ား ရိွေနသည္။                   
Ref: ကခ်င္သတင္းဌာန

Future Wayမွတဆင့္               
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား 
ရရွိမည့္ အခြင့္အေရး
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္

Singaporeမွာ ပညာသင္ၾကားဖိုု႔ ဆံုုးျဖတ္ 
ၿပီးၿပီဆိုုရင္ ေရြးခ်ယ္စရာ ေက်ာင္းေတြထဲမွာ 
ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ ေက်ာင္းေတြထဲမွာ James Cook 
University တစ္ေက်ာင္းလည္း အပါအ၀င္ပါ။ 
James Cook University, Singapore Campus မွာ 
ဆယ္တန္းသိုု႔ O Level ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားကေန 
ဘြဲ႔ရမ်ားအထိ သင္ၾကားႏိုုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ 
သင္ၾကားလိုုသူမ်ားအတြက္ Future Way Education 
Centerမွတဆင့္ August 2012မွ October 
2012အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူေတြကေတာ့ ေအာက္ပါ 
အခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

1) No Registration Fee $250, 
2) Free English Trading $200, 
3) One Way Air Ticket $350, 
4) Free Medical Check-up $50, 
5) Free Transalation Service $50 
စုစုေပါင္း $900 သက္သာမည္ ျဖစ္သည္။ 
JCU Singaporeကိုု Future Wayမွတဆင့္ 

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသာ အဆိုပါအခြင့္အေရးကို 
ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ James Cook University 
Singaporeတြင္ သြားေရာက္ သင္ယူနိုင္ေသာ 
ဘာသာရပ္မ်ားနွင့္ အေသးစိတ္ သိလိုသည္မ်ားကို 
စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက Future Way Education Center 
ဖုန္း ဝ၁-၂၄၁-ဝ၉၉သိုု႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ေၾကာင္း 
သိရိွရပါသည္။

၂၀၁၂ လန္ဒန္ အလင္း(မ္)ပစ္(ခ္)(စ္) အားကစားပဲြႀကီးကို က်င္းပရန္ 
ရက္အနည္းငယ္မွ်သာ လိုပါေတာ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ အမိ်ဳးသား အလင္း(မ္)
ပစ္(ခ္) (အိုလံပစ္)နွင့္ ပါရာလင္း(မ္)ပစ္(ခ္)(စ္) (မသန္စြမ္းသူမ်ား) 
အားကစား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မ်ားမွ အားကစားသမားမ်ားအပါအ၀င္ ကမာၻတစ္လႊားမွ 
အားကစားသမားမ်ားအား ႀကိဳဆိုရန္ ၿဗိတိန္နိုင္ငံက အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ 

အဆိုပါ အားကစားပဲြႀကီးမတိုင္မီ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရိွ သု၀ဏၰအမ်ဳိးသား အားကစားရံုႀကီးတြင္ အဓိက 
အခမ္းအနားတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ‘‘လန္ဒန္သို႔ သြားရာလမ္း’’ အမည္ရိွ 

အခမ္းအနားကို ၀မ္းသာဂုဏ္ယူစြာ ပူးတဲြ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 
အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ျမန္မာနိုင္ငံ အမိ်ဳးသား အိုလံပစ္အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၊ 
ျမန္မာနိုင္ငံ မသန္မစြမ္းသူမ်ား အားကစားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္တ႔ိုနွင့္အတူ 
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ ယူေက ကုန္သြယ္ေရးနွင့္ ရင္းနီွးျမဳပ္္နံွမႈ၊ ယူေက 
နိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာနတို႔က ပူးေပါင္းစီစဥ္က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုအခမ္းအနားသည္ ဆယ္စုေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း  နွစ္နိုင္ငံၾကား 
က်င္းပသည့္ အႀကီးမားဆံုး အခမ္းအနားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ကိုယ္စား အားကစားနွင့္ 

ကာယပညာဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေသာင္းထိုက္နွင့္ 
ၿဗိတိန္နိုင္ငံ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးတို႔က အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ကာ 
အဖြင့္အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

အခမ္းအနားသို႔ သံတမန္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေပါင္း ၃၀၀၀ 
ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

လန္ဒန္သို႔ သြားရာလမ္း၂၀၁၂ -  နွစ္နိုင္ငံၾကား က်င္းပသည့္ အႀကီးမားဆံုး အခမ္းအနား
မ်ိဳးကိုကိုဦး

ပရိတ္သတ္၏ 
ေတာင္းဆိုုမႈအရ 
လူႀကီးမင္းတိုု႔၏ 

အိမ္၊ဆိုုင္၊႐ံုုး 
အေရာက္ 

ပိုု႔ေပးေနပါျပီ။

FOR EVERY SUBSCRIBER
FREEICT-shirt

ေက်းဇူးတံုုျပန္ေသာအားျဖင့္

FOR EVERY SUBSCRIBER
FREEICT-shirt

ေက်းဇူးတံုုျပန္ေသာအားျဖင့္

၃ လစာအတြက္ က်ပ္ ၆,၅၀၀

၆ လစာအတြက္ က်ပ္ ၁၃,၀၀၀

၁၂ လစာအတြက္ က်ပ္ ၂၃,၀၀၀

Telephone: 01-553-918, 01-430-897
Email. circulation@myanmarict.com
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ဓါတ္ပံု - worldvision.com.au

“ေမေမ ေရႊေရာင္ႏွလံုးသား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
စုပန္ကာ စီးဆင္းခဲ့ အဆုိး အေကာင္းမ်ား 
သားတုိ႔အေပၚ ေမေမ” ပ်ံ႕လြင့္လာေသာ 
ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ ထုိေတးသံသာေလးသည္ကား 
ၾကားရသူတုိ႔အဖို႔ ေမြးေမေမကုိ လြမ္းစိတ္ 
ပိုေစပါသည္။ နာမည္ေက်ာ္ ေတးသံ႐ွင္  
အႏုပညာ႐ွင္ “ကိုငွက္ၾကီး ေခၚ ကုိထူးအိမ္သင္”၏ 
လြမ္းဆြတ္ဖြယ္ ေမေမတမ္းခ်င္းေလးသည္ 
မိုးရာသီ၌ မိုးဖြဲမ်ား အျပင္မွာ ႐ြာေနသလို 
နားဆင္ေနရသူတုိ႔၏ ႏွလုံးသား၀ယ္ အလြမ္းမိုးမ်ား 
ရြာေစပါသည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ ေ၀းတစ္ေနရာကုိ 
ေရာက္္ေနရသူတုိ႔အဖို႔ ပိုမိုခံစားၾကရသည္မွာ 
ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။

“စုန္ေရ” ဆုိသည့္အတိုင္း ဖ၀ါးလက္ေလးလုံး၊ 
ပခံုးလက္ႏွစ္သစ္ အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔ 
ဆရာ၀န္တစ္ဦးျဖစ္သည္အထိ “လုိေလေသး 
မရိွ”ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ႔ေသာ ေမြးမိခင္ 
ဖခင္တုိ႔အား “သင္” မည္မွ် ျပန္လည္ ျပဳစု 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ ေက်းဇူးဆပ္ႏိုင္ခဲ႕ပါသည္နည္းဟု 
ေမးလွ်င္ လြန္စြာမွ အ႐ွက္ရဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေငြေၾကးဥစၥာ ေထာက္ပံ႔ႏိုင္ရန္ ေ၀းစြ၊ 
မိခင္ ဖခင္တုိ႔ နာမက်န္းလွ်င္ပင္ ကုိယ္တုိင္ 
နားၾကပ္ျဖင့္ မေထာက္ႏိုင္၊ ေရာဂါ အမည္ 
မသတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ႔၊ “အေ၀ရာ လမ္းထိပ္က ဆရာနဲ႔ပဲ 
ျပလုိက္ပါ”ဟူ၍ တစ္မ်ိဳး၊ “ဒီ တစ္ခါေတာ႔ သား 
လာမၾကည့္ႏိုင္ဘူး၊ ပါရာစီတယ္ေမာေလးပဲ 
ေသာက္ထားလုိက္ေနာ္”ဟူ၍ တစ္ဖံု၊ “အေမ 
ဟုိတစ္ခါ ၀ယ္ခိုင္းထားတဲ့ ေဆးျပားေလးပဲ 
စမ္းေသာက္ၾကည့္လုိက္ပါ”ဟူ၍ တစ္သြယ္ 
တယ္လီဖုန္းျဖင့္သာ အေ၀းေရာက္ 
ေဆးကုရသည္။ “မင္းနားၾကပ္ေလးနဲ႔ 
ေထာက္လိုက္ရင္ပဲ ငါ႔ေရာဂါ တစ္၀က္ေလာက္ 
သက္သာသြားတယ္ကြ”ဟူ၍ အေဖ ဘယ္ႏွစ္ခါ 
ေျပာေျပာ၊ တစ္ကယ္တမ္း သြားမၾကည့္ႏိုင္ခဲ့၊

ေၾသာ္ “သား ဆရာ၀န္ ဘ၀”
“သူ႔သားငယ္က ဆရာ၀န္ေလ”ဟူ၍ 

မိတ္ေဆြမ်ားက မိဘတို႔ကုိ မိတ္ဆက္ေပးလွ်င္ 
၀မ္းသာပီတိ ဂြမ္းဆီ ထိိၾကသည္၊ ၎ဂုဏ္ကုိပင္ 
မိဘမ်ားက ေက်နပ္ေနၾကသျဖင့္ “ငါ တစ္ခါ 
တစ္ေလေတာ့လည္း မိဘေတြ မ်က္ႏွာသာရ၊ 
မ်က္ႏွာလွေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္သားပဲ”ဟူ၍ 
ေက်နပ္မိသည္။

“သားက ဆရာ၀န္ဆိုေတာ့ ကံေကာင္းတာေပါ့ 
က်န္းမာေရးအတြက္ မပူရဘူးေပါ့”ဟူ၍ အမ်ားက 
အထင္ၾကီးၾကသည္။ ထုိသုိ႔ စကားမ်ိဳး ၾကားရလွ်င္ 
အေတာ္ပင္ ၀မ္းနည္းမိပါသည္။ အထင္ႏွင့္ အၿမင္ 
လြဲသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ "နံမည္ၾကီး၊ ထမင္းငတ္” 
ၿဖစ္ရေသာမိဘမ်ားအား အားနာမိသည္။

“ေၾသာ္ ဆရာ၀န္မိဘ ၿဖစ္ရတာ မလြယ္ပါလား” 
မိဘမ်ားကုိ လုိေလေသး မရိွေအာင္ ျပန္လည္ 
ျပဳစုလိုေသာ ေစတနာသည္ကား ရင္ကုိခြဲ၍ 
ျပရပါလွ်င္  ႏွလုံးသားႏွင့္အတိ၊ ရင္ႏွင့္အျပည့္ 
ျဖစ္ေပလိမ္႕မည္။

 “ဆရာ ဘာေတြ စဥ္းစားေနတာလဲ 
ဆရာ့ကုိ ၾကည့္ေနတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီ” 
လက္ေထာက္ ဆရာ၀န္ေလး ေဒါက္တာေက်ာ္မင္း 
အသံၾကားမွအေတြးစ ျပတ္သြားသည္။ 
"လာ ဆရာထုိင္ ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ 
လက္ဖက္ရည္ဆုိင္က သီခ်င္းနားေထာင္ရင္း 
အေတြးထဲ ေမ်ာသြားလုိ႔ပါ၊ ဘာထူးလို႔လဲ၊ ဆရာ” 
ၿမိဳ႕ နယ္ဆရာ၀န္တစ္ဦးအေနႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 

ေဆးရံုအုပ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန ရသူအေနၿဖစ္ 
လည္းေကာင္း လက္ေထာက္ ဆရာ၀န္ေလး 
မ်ားလာ၍ မိမိကုိ ရွာေဖြေနသည္ဆုိလွ်င္ 
အေၾကာင္းထူး တစ္ခုရိွရမည္ဟု ႀကိဳသိေနသည္။

“ill caseေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးဆရာ၊ 
Neenate<ေမြးကင္းစ 
အသက္ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္သား မၿပည္႔မီ> 
ကေလးတစ္ေယာက္လာတယ္၊ မဖ်ားဘဲႏွင့္ 
chest<ရင္ဘတ္တစ္ခုလုံး နီရဲေနတယ္>” 
OKေလ၊ သြားၾကည္ၾကတာေပါ့၊ pustules 
(ျပည္၀ပ္ေလးေတြ ရိွလား) Dayက 
ဘယ္ေလာက္လဲ၊ Sepsis (ပိုး၀င္ျခင္း)ဘဲ 
ျဖစ္မယ္ထင္တယ္”။ လူနာရိွရာသုိ႔ သြားရင္း 
ေရာဂါရာဇ၀င္ႏွင့္ ပတ္သတ္သည္မ်ားကုိ 
ေမးျမန္းမိသည္။

ကေလးကုိေတြ႔ရေတာ့ မွန္းသည္ႏွင့္အျမင္ 
တက္ထိ လြဲသြားသည္။ လန္းဆန္းေသာ၊ 
ရုန္္းကန္လႈပ္ရွားေနေသာ ခ်စ္စဖြယ္ (ေမြးကင္းစ) 
၁၅ရက္သား ကေလးသည္ မိမိတုိ႔အား 
ႀကိဳေနသေယာင္၊ ထင္ေနသေလာက္ Ill 
မျဖစ္ လက္ကားယား၊ ေျခကားယား၊ လူနာ 
စမ္းသပ္သည့္ ကုတင္ေပၚတြင္ ေတြ႔ရသည္။ 
ကုိယ္၀န္မွတ္တမ္း၊ ေမြးဖြားပံုႏွင့္ ေမြးကင္းစအရြယ္ 
ဇတ္လမ္းအစံုကုိ ေမးျမန္းရင္းကေလးကုိ 
စမ္းသပ္ၾကည္႕သည္။ ဆရာ၀န္ေလး ကုိေက်ာ္မင္း 
လမ္းတြင္ ေျပာခဲ့စဥ္က ထင္မွတ္ခဲ႔သည္မွာ 
lake Onset Sepsis (ပိုး၀င္ျခင္း)ႏွင့္ 
ကေလးသည္ အေတာ္ပင္ စိုးရိမ္ရမည္ဟုပင္၊ 
ရံဖန္ရံခါတြင္ ေမြးကင္းစမ်ားသည္ မဖ်ားဘဲလဲ 
ခုခံအား မျပည့္၀ေသးေသာေၾကာင့္ 
အဖ်ားမရိွဘဲ Sepsis ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ 
ျပင္ပမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ေရာဂါပိုးတို႔ကုိ 
ခုခံအားနည္းမႈေၾကာင္႔ ျပန္လည္တုိက္ခိုက္လွ်င္ 
ဖ်ားတတ္သည္မွာ ထာ၀စဥ္ဟု ဆုပ္ကုိင္ထား၍ 
မရ။ ထုိခြ်င္းခ်က္မ်ားကို လက္ခံထားမွသာ 
ဆရာ၀န္ေကာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေရာဂါဆုိးကို 
ထိမ္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“ရပါတယ္ ဆရာေလး၊ ကေလးကို oral 
antibotic (ပဋိဇီ၀ ပိုးသတ္ေဆး)ပဲ ပါးစပ္ကေန 
တုိက္ထားလုိက္ပါ Infrasvenous (ေသြးေၾကာထဲ 
ေဆးသြင္းျခင္း) မလုိပါဘူး ေကာင္းသြားမွာပါ 
ဆက္ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့၊ ဆရာမ 
ေဒၚသူဇာေရ Breast feedindႏွင့္ပတ္သတ္လို႔ 
Attachmentတို႔ Positionတုုိ႔ (ႏို႔တုိက္ျခင္းရဲ႕ 
ေသာ့ခ်က္မ်ား) မွန္မမွန္ စစ္ေဆးေပးပါဦး။ ဆရာ 
ကုိေက်ာ္မင္းကလဲ HE (Health Education) 
က်န္းမာေရးပညာေပး ေျပာၾကားေပးပါဦး 
အားလုံးျပီးရင္ ဆရာ႔အခန္းထဲကုိ အားလုံး 
လာခဲ့ၾကပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိျဖစ္ရတာလဲဆုိတာ 
ေမးရင္းႏွင့္ ေျပာသင့္တာေလးေတြ 
ေျပာလုိက္ခ်င္လုိ႔ပါ”  

ကေလးငယ္၏ အဘြားဟု ယူဆရသူတစ္ဦး၊ 
အေဒၚဟု ယူဆရသူတစ္ဦးႏွင့္ ကေလး 
အေမတုိ႔မွာ အံ့ၾသေသာ အမူအရာႏွင့္ 
က်န္ရစ္ခဲ႕ၾကသည္။ ထုိ႔အတူ ဆရာ၀န္ေလးႏွင့္ 
ဆရာမေလးတို႔မွာလည္း ဘာကုိ ေျပာခ်င္သည္ကို 
မသိဘဲ အေတြးေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေငးငိုင္ 
က်န္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္မွ ခိုင္းခဲ့ သည္မ်ားကုိ 
သတိ၀င္ လႈပ္ရွားလာၾကသည္။

ထုိသူအားလံုးကုိ ေက်ာခိုင္းထြက္လာရင္း 
ငယ္စဥ္ေဆးပညာသင္ယူခဲ့စဥ္က 
ကေလးက်န္းမာပညာဌာနမွ (ယခု 
ကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္ေသာ) ဆရာ၀န္မၾကီးတစ္ဦး၏ 
သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ အေျဖကို ႀကိဳတင္ 
တြက္ဆမိျခင္းအတြက္ ဆရာမၾကီးကုိ စိတ္တြင္းမွ 
ရည္းစူး၍ ကန္ေတာ႕မိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ 
ဆယ္ႏွစ္ခန္႔က မိမိသည္လည္း ဆရာ၀န္ေလး 
ကုိေက်ာ္မင္းကဲ့သို႔ပင္ ဆရာမၾကီးအား ထုိသုိ႔ 
အလားတူ ကေလးတစ္ဦး ျပခဲ့ဘူးသည္ကုိ 
မည္သူမွသိမည္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ စာေတြခ်ည္းဘဲ မရ၊ 
လက္ေတြ႔ပါ ပါမွဆရာ၀န္ေကာင္းတစ္ေယာက္ 
ျဖစ္သည္။ လူနာ မစမ္းဘဲ စာထုိင္ဖတ္ေနျခင္းသည္ 

ပဲမပါဘဲ ရြက္လႊင့္သကဲ့သုိ႔ အက်ိဳးမရိွ 
ျဖစ္တတ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

“ေၾသာ... လာၾကပါ၊ ထိုင္ၾကပါ၊
“လူနာႏွင့္ မိသားစု၊ ဆရာ၀န္ ဆရာမမ်ားပါ 

ေရာက္လာၾကသည္။
“ဒါနဲ႔ ေမြးမိခင္ႏွင့္ ကေလးကုိ ဘယ္သူ 

ျပဳစုၾကတာလဲ” အေမေရာ အမပါ က်မႏွင့္ 
လာေနပါတယ္္”ဟုု ကေလးအေမက ေျဖသည္။ 
“အဘြားမွာ ေျမးဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရိွလဲ... 
ကုိယ္ပိုင္ ေျမးအစစ္ကေတာ့ ဒီတစ္ေယာက္ဘဲ 
ဒါေပမယ့္ တူတူမေတြက ေမြးတာကေတာ႔ 
ဆယ္ေယာက္ေလာက္ရိွမယ္ အားလုံးက 
အဘြားလက္မွာဘဲ ၾကီးၾကတာဘဲ”

“တရားခံ ေတြ႔ၿပီဟု စိတ္ထဲမွာ 
ေရရြတ္မိသည္” သုိ႔ေသာ္ ေသခ်ာေအာင္ 
ေမးျမန္း ရဦးမည္။ နားေထာင္သူမ်ားက 
“အလာပသလာပ”ေျပာေနသည္ဟု 
ထင္ၾကလိမ္႕မည္။ ဆရာ၀န္မ်ားသည္လည္း 
စံုေထာက္မ်ားကဲ့သုိ႔ လူနာမ်ားထံမွ 
ေျဖာင့္ခ်က္ရေအာင္ ႏႈိက္ထုတ္တတ္ၾကရေပမည္။

"ဟုတ္ျပီ အဖြားက ဝါရင့္ ဆိုုေတာ့ 
ေမးရဦးမယ္၊ ဒီကေလးမွာ ဘာထူးျခားခ်က္႐ွိလဲ။ 
ေမြးကတည္းက ႏို႔အံုေလးစူ မေနဘူးလား၊ 
ႏို႔ရည္ေလးေတြေရာ ပ်ဴမေနဘူးလား" 

"မွန္တာေပါ့ ဆရာရယ္၊ ကေလးက 
ေယာက်ာ္းေလးသာ ျဖစ္တယ္၊ စူေနတာပဲ 
ကၽြန္မလဲ ႏို႔ခဲမွာ စိုးလုိ႔ ႏွစ္ဖက္စလံုး 
ညွစ္ညွစ္ေပးတာ၊ အရည္ၾကည္ေလးေတြ 
ထြက္တယ္ ဆရာရဲ႕" 

ေဘးတြင္ထ္ုိင္ေနေသာ ဆရာဝန္ေလးကုိ 
ကၽြန္ေတာ္ ၿပဳံးၿပီး ေမးေငါ့ျပလုိက္သည္။ 
သေဘာကေတာ့ "မင္းေတြ႔ၿပီ မဟုုတ္လား" ဟူ၍။

ေမြးကင္းစကေလးတုိ႔တြင္  မိခင္ထံမွ 
က္ုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္က ဟုိမုန္းဓာတ္မ်ား 
ရ႐ွိကာ "မ" ဓာတ္ "က်ား" ဓာတ္ ဟုိမုန္း 
မညီမွ်မႈမ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ 
သဘာဝပင္၊ ေရာဂါမဟုတ္၊ "က်ား" "မ" မေရြး 
ကေလးတုိင္း ႏို႔စူတတ္ၾကသည္။ အရည္ၾကည္ 
စို႔တတ္ၾကသည္။ သူ႔အတုိင္းထားလွ်င္ ျပႆနာ 
မျဖစ္။ ေစတနာ ပို၍ ညွစ္လုိက္ကာမွ ပိုးဝင္ကာ 
ေယာင္းယမ္းလာတတ္သည္။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ 
Cellulitis (ျပည္တည္ေရာင္းရမ္းမာ)
အထိ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ေမြးကင္းစ 
သမီးငယ္မ်ားတြင္လည္း မိန္းမကုိယ္အဝတြင္ 
ခၽြဲျပစ္မ်ား၊ ရန္ဖန္ရံခါ ေသြးစေသြးနမ်ား 
(ရာသီလာသကဲ့သို႔) ရွိတတ္ၾကသည္။ မိခင္၏ 
ဟုိမုန္းဓာတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကုိ 
မသန္႔ရွင္းသည့္လက္/ အဝတ္တုိ႔ျဖင့္ တုိ႔၊ ျခစ္၊ 
ဖယ္ရွားလွ်င္ ပိုးဝင္၍ ဒုကၡ မ်ားသြားႏိုင္သည္။ 
အားလံုးမွာ သဘာဝပါ ပင္။ သူ႔အခ်ိန္တန္လွ်င္ 
သူ႔အလုိလုိ ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။

သုိ႔ေသာ္ "ဝါရင့္ သမၻာရင့္ အဖြား"တုိ႔ကုိ 
ေျပာျပလွ်င္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ လက္ခံမည္မဟုတ္။ 
နားဝင္ေအာင္ တျဖည္းျဖည္း နားသြင္းရေပမည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ "သားသားမီးမီးတုိ႔ကုိ ခ်စ္တယ္ဆုိ 
မညွစ္ပါနဲ႔ ဖြားဖြား ေဒၚေဒၚ တုိ႔ရာ" ဟူေသာ 
ပညာေပးကာတြန္း ပိုစတာေလးတစ္ခု ဆြဲရန္ 
ပန္းခ်ီဆရာေလး ကုိနႏၵႏွင့္ တိုင္ပင္ရဦးမည္ဟု 
အၾကံထုတ္ရင္း ငယ္စဥ္ဘဝက မိမိကုိယ္တိုင္ေရာ 
ႏို႔ညွစ္ခံခဲ့ရဖူးသလားဟု ေမေမႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ 
ေမးရပါဦးမည္ဟု ေရးသားလိုက္ပါသည္။

သားသား မီးမီးတို႔ကို ခ်စ္တယ္ဆို မညွစ္ပါနဲ႔... ဖြားဖြား ေဒၚေဒၚ တို႔ရာ...
By Dr. PTS

NEWS

အလုပ္စားပြဲေပၚမွာ 
ထမင္းစားသူမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္ကို 
အလုပ္ ပိုလုုပ္ေပးေနသည္ဟု ဆို
ကီး

ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္

စစ္တန္းမ်ားအရ အဂၤလန္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ထမင္းစားခ်ိန္ 
၁ နာရီ ရရိွေသာ္လည္း အလုပ္ကို အရမ္းခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာေၾကာင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရာထူးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္နာရီလံုး အျပင္ထြက္ မစားဘဲ 
ကိုယ္အလုပ္ လုပ္သည့္ စားပြဲေပၚတြင္သာ ေန႔လည္စာ 
အျမန္စား၍ အလုပ္ ဆက္လုပ္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ 

ရာခိုင္ႏႈန္းအရ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ၆၀% 
ရိွျပီး အဲဒီလို တစ္ေန႔ကို တစ္နာရီ ထမင္းစားခ်ိန္ 
မယူတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တြက္ခ်က္ၾကည့္လွ်င္ တစ္ႏွစ္ကို 
စုစုေပါင္း နာရီအားျဖင့္ ၁၂၈ နာရီ၊ ရက္သတၳပတ္အားျဖင့္ 
၃ ပတ္စြန္းစြန္း ကိုယ့္ အလုပ္ကို ပိုလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ 
အျခားစစ္တမ္းမ်ားအရဆိုလွ်င္ - ထိုသို႔ အလုပ္ႀကိဳးစားျခင္းသည္ 
က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ္လည္း၊ တစ္နာရီလံုးလံုး 
ေန႔လည္စာကို အျပင္မွာ ထြက္စားသူမ်ားအတြက္ကေတာ့ 
အခြင့္အေရးသမားမ်ားျဖစ္တတ္သည္ဟု တင္ျပထားသည္။ 
ထမင္းစားတာ တစ္နာရီအျပည့္ မကုန္ဆံုးႏိုင္ေသာ္လည္း 
အခ်ိန္ကို အျပည့္အ၀ယူကာ ထိုအခြင့္အေရးသမားမ်ားက 
သူတို႔၏ အျခားအလုပ္(သို႔) ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားကို 
သြားေရာက္လုပ္ေဆာင္တတ္သည္ဟုလည္း ေရးသားထားသည္။ 
မည္သို႔ဆိုေစကာမူ က်န္းမာေရးႏွင္႔ စိတ္ရႊင္လန္းတက္ၾကြစြာ 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေန႔လည္စာကို အျပင္မွာ 
ထြက္စားၾကဖို႔ေတာ့ တိုက္တြန္းထားသည္။  

Pepsi ေသာက္လို႔ $750K 
ေပ်က္သြားတဲ့ Ronaldinho
ကီး

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

နာမည္ေက်ာ္ ေဘာလုံးအားကစားသမား Ronaldinhoသည္ 
ျပင္းထန္တဲ့ ေဘာလုံးေလးက်င့္ခန္းတစ္ခုအျပီးမွာ သူ႔ရဲ႕ 
လည္ေခ်ာင္း ပူေလာင္လြန္းသည့္အတြက္ အရသာရွိလွတဲ့ Pepsi 
တစ္ဗူး ေသာက္လိုက္မိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူ၏ ဘဏ္ထဲမွ 
ပိုက္ဆံေတြ ေလ်ာ့သြားတယ္လို႔ ဆိုပါသည္။

အရင္တုန္းက Coca-Cola၏ သံတမန္တစ္ဦးလည္း 
ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၿပိဳင္္ဘက္ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္တဲ့ 
Pepsiမ်ားႏွင့္အတူ Coke ရုံးခ်ဳပ္တည္ေနရာ Atlantaမွာ 
က်င္းပသည့္ မီဒီယာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတြ႔ရွိျခင္းေၾကာင့္ 
ႏွစ္ဘက္လုံးအတြက္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု 
သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း Coca-Colaမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက 
နာမည္ေက်ာ္ ဘရာဇီးသားကို စပြန္ဆာ လုပ္ထားသည့္ 
$750,000ကို လ်င္ျမန္စြာပဲ ႐ုုတ္သိမ္းခဲ့သည္။

အျခားသတင္းမ်ားအရ ကာမဆိုတာ ေနရာတိုင္းမွာ 
ရွိတာပဲဟုလည္း ေျပာဆိုၾကသည္။ သူတို႔၏ ရွင္းျပခ်က္အရ 
အရင္ Pepsi သံတမန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ နာမည္ေက်ာ္ 
အဆုိေတာ္ ဘရစ္တနီ စပီးယားတုန္းကဆုိ ကင္မရာေတြ ေရွ႕ မွာ 
Cokeဗူးကို ေသာက္ေနတာေတြ႔ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Pepsiက 
သံတမန္အျဖစ္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ www.myanmarjobsearch.comမွ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
သူတို႔၏ ေခၚစာမ်ား ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေခၚယူလုိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ www.myanmarjobsearch.
comတြင္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ classified@
myanmarict.com သုိ႔ email ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါဝင္ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ www.myanmarjobsearch.comတြင္ Employeeအေနျဖင့္ Registerလုုပ္ၿပီး အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ရ႐ွိႏိုုင္သည္။ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ားအေနျဖင့္ JobSeekerအေနျဖင့္ Registerလုုပ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
Positionမ်ားကိုု ဝင္ေရာက္ျဖည့္စြက္ႏိုုင္သည္။

FREE 
CLASSIFIED

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

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition Used

Description Acer Monitor (18”) 

Quantity 2

Price K40,000 

Seller 01-430-013

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition အိမ္သံုးသီးသန္႔

Description

ကြန္ပ်ဴတာ(Set)
Acer LCD Monitor (15"), 
Memory 512MB

Quantity 1

Price K150,000

 Seller 09-421-102-016

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition Used

Description LG Monitor (19”) 

Quantity 3

Price K50,000 

Seller 01-553-918

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition Used

Description
Sandisk External HD       
500 GB

Quantity 1

Price K40,000 

Contact 09-550-3841

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition Used
Description Carlvo P1 Handset 
Quantity 1

Price K20,000 

Contact 09-420-004-553

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Nikon D50

Description 18 MP
Quantity 1
Price K250,000 

Contact 09-431-42881

Education and Training 

NAME Phyo Pa Pa Aung 

SEEKING An English Teacher

AGE 20
Contact 95351186

Trading, Manufacturing 

NAME Aung Paing  
SEEKING Manufacturing
AGE 23
Contact 421000912

Education and Training 

NAME Thiri Khine 
SEEKING Education Training
AGE 20
Contact 420042415

Web Site Development
NAME Htoo Myat Thu
SEEKING Web Developing
AGE 21
Contact 95195955

Other
NAME Thein Soe  
SEEKING Driver
AGE 40
Contact 553644602
Management, 
Executive 
NAME Thida Htwe
SEEKING Development
AGE 43
Contact 4294967295

Engineering 

NAME myomintun 
SEEKING Engineer
AGE 30
Contact 92012200

ICT/Electronics 

NAME Nay Oo Lwin 

SEEKING Network 
Engineer

AGE 24
Contact 657076

Shwe Nan Taw
VACANT Marketing 5

PHONE 09 51 49686

ADDRESS No.838, (17) Ward, Nyaung Yan Street. Shwe Pauk Kan.

Asiatravel.com
VACANT .Net Software Developer 2

PHONE 6732 6773

ADDRESS 615 Lorong 4 Toa Payoh #01- 01, Singapore 319516

Dr. Face
VACANT Spa Therapist (M/F) 5

PHONE 09-41005508

ADDRESS E3 , Myint tar Yeik Mon Housing , Tarmwe , Yangon 

Myanmar Change Initiative
VACANT Trainer/Consultant 10

PHONE 95072930

ADDRESS NO (341), BANYAR DALA ROAD, TAMWE TOWNSHIP, YANGON, 
MYANMAR.

MyanmarComBiz(Group)Co.,Ltd
VACANT Admin Assistant 1

HR Assistant 1

Business Development Supervisor 1

Procurement Supervisor 1

Trade Supervisor (Warehouse) 1

Office Assistant 1

Trade Executive 1

Travels & Tours Manager 1

Sales & Reservation Supervisor 1

Ticketing Supervisor 1

Ticketing  Assistant 1

Office Assistant 1

PHONE 01-668725.01-664906

ADDRESS 148 E, 10(B-9), A1 Street, 9 Mile, Mayangone Township, Yangon.

Great Foundation
VACANT Accountant 1

Asst. Account 1

Sales & Marketing Executive 1

Chief Accountant 1
PHONE 01-61829, 01-618291, 01-618302

ADDRESS No. 113, Ka Naung Min Thar Gyi Road, Zone (3) Shwe Pyi Thar 
Industrial Zone.

New Ever Best Trading Co., Ltd.
VACANT HR / Admin Manager (F) 2

HR / Admin Assist Manager (F) 2

HR / Admin Staff (F) 2

Chief  Account (F) 2
PHONE 01-203083,297168

ADDRESS တုိက္(၅)၊ အခန္း(၈)၊ ဒုတိယထပ္၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊ ယုဇနပလာဇာ၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

Temples of Dynasty
VACANT Admin Assistant/Receptionist 1

Reservation Staff 1

Driver (Male Only) 1

PHONE 201336

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

Nine Dragons Jewelry Shop
VACANT Driver 2

Sales 5

PHONE 253327

ADDRESS No.505 Mahabandoola Road (Corner of Shwe Bon Thar Road). 
Pabedan Tsp. 

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Any

Description Redlink - Wi Max Outdoor 
CPE

Quantity 1

Price ညွိႏႈိင္းေစ်း

Contact 01-430-897

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Used

Description Apple iMac (Any Model, 
Any Screen Size)

Quantity 1

Price ညိွႏိႈင္းေစ်း၊ 

Contact 01-430-897

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Used

Description Apple Mac Mini

Quantity 1

Price ညိွႏိႈင္းေစ်း၊ 

Contact 01-430-013

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

Other 

NAME Zayyar Lynn  

SEEKING IT manager 
AGE 25
Contact 943083914

Engineering 

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

Management, Executive 

NAME May Myat Moe 

SEEKING Executive 
Secretary

AGE 30
Contact 4294967295

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

Engineering 

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

Accounting
NAME Phoe Saint
SEEKING Manager
AGE 30
Contact 245510

ICT/Electronics 

NAME Naing Myo Lin

SEEKING Computer

AGE 20
Contact 973180476

Accounting 

NAME Su Mon Thaw 
SEEKING Engineer
AGE 25
Contact 536093

Education and Training
NAME MGAUNGYIN 
SEEKING Education and 

Training
AGE 21
Contact 95051269

Sales and Marketing 

NAME Aung Thu  

SEEKING Sales and 
Marketing

AGE 26
Contact 973026643

Logistics, Transport and 
Supply 
NAME Naing Lynn  
SEEKING Logistics Assistant
AGE 27
Contact 95409900

Other

NAME Phyo Maung 
Maung 

SEEKING Graphic Designer
AGE 22
Contact 943156076

Engineering 

NAME Thaint Thaint Htwe  

SEEKING Engineering 
Manager

AGE 22
Contact 559745

Hospitality, Travel and 
Tourism
NAME Min Thu Aung  
SEEKING Medical officer
AGE 28
Contact 945122907
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ေန႔စဥ္ၾကည့္တဲ့ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားကုိ iPhoneတြင္ 
မွတ္ထားျခင္း

ကမၻာေပၚမွာ စိတ္၀င္စားစရာ၊ ေလ့လာစရာ website 
သန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ရွိၾကတဲ့အထဲက တစ္ေန႔တစ္ေန႔ Internet 
အသုံးၿပဳသူတစ္ဦးခ်င္းစီမွာလည္း မိမိတုိ႔ ႏွစ္သက္ရာ 
၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားစြာ ရွိၾကမွာပါ။ URLလုိ႔ေခၚတဲ့ Safari Address 
Barမွာ ရုိက္ထည့္ရတဲ့ ဥပမာ-www.myanmarict.com 
ဆုိၾကပါစုိ႔ မွတ္ရတာလြယ္ေပမယ့္ အျခား URL မ်ားဆုိ အဓိပၸာယ္ 
မမွတ္မိႏိုင္ပါဘူး။ ဥပမာ-Lyuktm.bit.lyေတြလုိေပါ့။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ 
Safari Mobile browserရဲ႕ ေအာက္ဘက္နားက ဘားတန္းေလးရဲ႕ 
အလယ္မွာ ျမွားသေကၤတေလးႏွင့္ (Add Button)ကုိ ႏွိပ္ၿပီး 
တစ္ေန႔တာ ဘယ္ဆုိဒ္ တက္ကမလဲ စဥ္းစားရတာေတြ၊ URLကို 

အစအဆုံး ျပန္ရုိက္ရမွာေတြကို Add Buttonကိုု ထိလုိက္ရုံနဲ႔ ေျဖရွင္းပုံရွင္းနီးေလးကို မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္။
» Safari Browserကုိ္ ဖြင့္လုိ္က္ပါ။ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ website Address တစ္ခု ႐ိုုက္ထည့္ပါ။
» ျမွားသေကၤတေလးႏွင့္ (Add Button)ကုိ  Touch, ထိလုိက္ရင္ေတာ့ Listေတြ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။
» ထုိထဲမွ ပထမဆုံး စာတမ္းေလး Add Bookmarkကိ္ု ေရြးခ်ယ္လုိက္ၿပီးေနာက္ ညာဘက္အေပၚေထာင့္မွာ 

Save Buttonေလးကိုု ထပ္ႏွိပ္လုိက္ရင္ ရၿပီေလ။
ဘယ္လုိျပန္ၾကည့္မလဲ။ ေန႔စဥ္ ဘယ္လုိ အသုံးျပဳမလဲ။
 » စာအုုပ္ပံုုစံ Bookmark iconေလးကုိ ႏွိပ္ပါ။ အဲဒီမွာ Add လုပ္ထားတဲ့ URLေတြကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။
ျပန္လည္ ၾကည့္ရႈခ်င္တဲ့ websiteရဲ႕ နာမည္ကုို Touch လုပ္လုိက္ရုံျဖင့္ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္ 

ခင္ဗ်ာ။

Appေတြကို ဆုိင္မွာ သြင္းမလား၊ ကိုယ့္ဘာသာ
သြင္းဖုိ႔ ႀကိဳးစား ၾကည့္မလား၊ 

ျပည္တြင္းမွာ iPhone အသုံးျပဳသူ အမ်ားစုဟာ ၀ယ္၀ယ္ၿပီးခ်င္း Mobile 
ဆုိင္ေတြကို သြားၿပီး Apps သြင္းခုိင္းေလ့ ရွိပါတယ္။ 

ေကာင္းက်ဳိးကေတာ ့
အခ်ိန္ကုန္ Apps ဘယ္လုိ သြင္းလဲဆုိတာ ကုိယ္တိုင္ ေလ့လာစရာ၊ 

အင္တာနက္ connection ေႏွးေကြးတာေတြ ေစာင့္ေနစရာ မလုိေတာ့ဘူးေပါ့။ 

ဆုိးက်ိဳးကေတာ ့
ပထမဦးစြာ နားလည္သင့္သည္မွာ - Appsေတြ သြင္းဖုိ႔ဆုိရင္ Apple ID (သို႔) iCloud Account တစ္ခု 

လုိအပ္ပါတယ္။ ထုိ Accountနဲ႔ မိမိရဲ႕ email, Reminder, Calendar, Notes, မိမိ iPhone ေပ်ာက္သြားလုိ႔ 
ဘယ္မွာရွိမလဲရွာသည့္ Find my iPhone Appအစရွိသည္တို႔ကို iPhoneမွာပါ၀င္လာတဲ့ Appsေတြမွတစ္ဆင့္ 
အသုံးျပဳၿပီး iCloud Accountနဲ႔ အင္တာနက္ေပၚမွာရွိတဲ့ Storage (ဂုိေထာင္)တစ္ခုထဲမွာ Appleက 
သိမ္းေပးထားတယ္ဆိုုတာပါပဲ။ 

ဒါေၾကာင့္မို႔ ဆိုုင္မွာ Apps သြားသြင္းရင္ သူမ်ားရဲ႕ အေကာင့္နဲ႔ သြင္းလိုုက္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ကုိယ့္ရဲ႕ Appsေတြ သြင္းထားတဲ့ iPhoneမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအတြက္ 
သတိထားရပါလိမ့္မည္။ Settingထဲက iCloudထဲမွာ အားလုံ 'ON'ထားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူမ်ားရဲ႕  iCloud 
(ဂုိေထာင္)ထဲ ကုိယ့္ပစၥည္းေတြ ေရာက္ေနပါလိမ့္မည္။

iPhone Appေတြ ဘယ္လုိရွာရမလဲ 
iPhoneရဲ႕ အဓိက လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး အခ်က္ရွာျပပါဆုိလွ်င္ေတာ့ 
လုိခ်င္တဲ့ Apps ေပါင္းစုံသြင္းလုိ႔ ရျခင္းပါပဲ။ weather ၾကည့္ခ်င္လား? 
ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ခ်င္လား ? ၀တၳဳ ေရးခ်င္လား? magazine စုခ်င္လား? 
ဂိမ္းကစားခ်င္လား? အစရွိသည္ျဖင့္ေပါ့။ ျပသနာက ထုိAppsေတြ ရာဂဏန္း
ေက်ာ္လာၿပီဆိုရင္ ဘယ္လုိ ရွာၾကမလဲ ဆိုုတာပါပဲ။
  1။   iPhoneရဲ႕ Home Screen ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ Home buttonကို 
တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။ Home Screen ေရာက္ၿပီးသား၊ ေရာက္ေနၿပီဆုိလွ်င္ေတာ့ 

Home Buttonကုိ ေနာက္တစ္ခ်က္ ထပ္ႏွိပ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ Search iPhone ဆုိၿပီး စာရုိက္ထည့္လုိ႔ရတဲ့ Input 
Field အျဖဴေရာင္ အကြက္ေလးနဲ႔ ကီးဘုတ္တစ္ခု ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။ Apps နာမည္တစ္ခု ရုိက္ထည့္လုိက္ပါ။ 
iPhoneက အလြန္လ်င္ျမန္စြာ အနီးစပ္ဆုံး (သိုု႔) အတိအက်႐ိုုက္ထည့္ထားသည့္ Apps မ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပပါလိမ့္မယ္။
  2။   Folder ေဆာက္ပါ။ iPhone Screenမွာရွိတဲ့ ၾကိဳက္တဲ့ App Icon တစ္ခုကို (2)စကၠန္႔ေလာက္ မလႊတ္ဘဲ 
ဖိထားၾကည့္လုိက္ပါ။
Apps Iconေလးေတြ Break Dance ဆြဲသလို တုံေနတာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ အဲဒီအခါမွာ 
ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ေနရာဆီသိုု႔ App တစ္ခုခ်င္းစီကုိ ဖိၿပီး ေရႊ႕လို႔သလုိ Apps တစ္ခုအေပၚ တစ္ခု ဖိၿပီး 
တင္လုိက္တဲ့အခါ Folder တစ္ခုေဆာက္မလားလုိ႔ အလုိအေလ်ာက္ ေမးပါလိ္မ့္မည္။ ကုိယ္မွတ္မိတဲ့ 
နာမည္တစ္ခု ရုိက္ထည့္ၿပီး မွိန္ေနတဲ့ Screen ေပၚက ေနရာတစ္ခုကုိ ထိလို္က္မည္ဆုိရင္ေတာ့ Folder 
တစ္ခုရၿပီေပါ့။ 

iPhone screen တစ္ခုမွာ သီးသန္႔ App Icon 16 ခု ဆန္႔ၿပီး Folder တစ္ခုထဲမွာေတာ့ သီးသန္႔ App 12ခု 
၀င္ဆန္႔ပါတယ္။ သီးသန္႔ Folden 16ခု iPhone Screen တစ္ခုမွာ ထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ App 192ခုကုိ iPhone 
Screen တစ္ခုထဲမွာ သိမ္းထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Mountain Lion Gold Master ထြက္ၿပီ။ 
By iGeek

Macကုိ ရူးသြပ္ခုန္မင္သူမ်ားအတြက္ Apple Mountain Lion 
Glod Master ျဖစ္တဲ့ OSX 10.8ကို Developerမ်ားလက္ထဲသို႔ 
အေရာက္ပုိ႔ေပးခဲ့ၿပီးဟု Developer account ရွိသူမ်ားက 
ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ေရွးရုိးစဥ္လာအရ Gold Masterသည္ 
အမ်ားျပည္သူအတြက္ ယခု ဇူလုိင္လထဲမွာ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိေပးသြားမည္ဟုု 
Appleမွ ကတိေပးထားသည့္ ေနာက္ဆုံး version ႏွင့္အတူတူ 
ျဖစ္သည္ဟုလည္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

Apple Developer Account မရွိေသးေသာသူမ်ားအတြက္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ မထြက္ရွိလာေသးခင္ 
စမ္းသပ္သုံးစြဲခ်င္ရင္ေတာ့ developer.apple.comတြင္ Mac Developer အျဖစ္ သြားေရာက္ Register 
လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမွာ USD 99 ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Samsaung ပစၥည္းက Apple ေလာက္ 
မ'လန္း'ပါဘူးဟု တရားသူႀကီး ဆုံးျဖတ္
By iGeek

လန္ဒန္တရားရုံးမွာ အျငင္းပြားေနတဲ့ Samsaung Galaxy Tablet ဒီဇုိင္း 3မ်ဴိးဟာ Appleရဲ႕ တရား၀င္ register 
လုပ္ထားတဲ့ ဒီဇုိင္းေတြကုိ ခုိးယူထားျခင္း မရွိေၾကာင္း အေရွ႕ တစ္ပတ္က UK 
တရားသူႀကီး Colin Birssမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

အမိန္႔ေတာ္မွာေတာ့ တရားသူႀကီးက Samsaungရဲ႕ အသြင္အျပင္ေတြဟာ 
Appleရဲ႕ ပစၥည္းေတြလို ႐ိုုးရွင္းမႈ မရွိေၾကာင္း၊ Apple ခ်စ္သူပရိသတ္မ်ား 
ထင္ေယာင္္ထင္မွား မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ Galaxy Tabletေတြက Apple 
ပစၥည္းေတြေလာက္ မလန္းပါဘူးလုိ႔ ေျပာၾကားသြားပါသည္။ Appleကုိေတာ့ 
တရားသူႀကီးက 21ရက္ ျပန္လည္ အဆုိတင္သြင္းဖုိ႔ အခ်ိန္ေပးထားေၾကာင္း 
သတင္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

ယခုအခ်ိန္ နည္းပညာထဲမွာ အခ်မ္းသာဆုံးျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ Appleကေတာ့ 
ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုံးမွာရွိတဲ့ ထုိင္၀မ္ HTC, ကုိရီးယား Samsaungတုိ႔ႏွင့္ ဒီဇုိင္းခုိးယူမႈ၊ 
နည္းပညာ တူညီကူးခ်မႈမ်ားကို ကမၻာအရပ္ရပ္မွာ တရားရင္ဆုိင္လ်က္ရွိပါသည္။

MacBook အသစ္ႏွင့္ inDesign 
အသံုးမတည့္ေသး

By iGeek

Adobeမွ ထုတ္လုပ္သည့္ Layout Designerမ်ား အသည္းစြဲ inDesign 
Softwareသည္ PCႏွင့္ Mac Platform ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ တည္ရွိေနခဲ့သည္မွာ 
ရာစုႏွစ္ ခ်ီခဲ့ပါၿပီ။ Softwareဆိုသည့္အတိုင္း Hardware၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ 
ပမာဏကို မူတည္ၿပီး Featureေတြ၊ Functionေတြကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အျမဲတေစ 
Version အသစ္တစ္ခုအျဖစ္ တင္ဆက္ေလ့ရွိပါတယ္။ 

ယခုအခါ Appleမွ MacBook အသစ္တစ္ခု ထြက္ရွိၿပီးတာ 
တစ္လၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း Adobeမွ inDesign version အသစ္ကို 

မတင္ဆက္ႏိုင္ေသးေပ။ ထိုရလဒ္ေၾကာင့္ Version အေဟာင္းႏွင့္ Intel Ivy Bridgeပါလာသည့္ MacBook 
အသစ္သံုးသူမ်ားသည္ inDesign Software အသံုးျပဳေနစဥ္ contentပါရွိသည့္ စာမ်က္ႏွာကို deleteလုပ္ပါက 
Software တစ္ခုလံုး အသံုးျပဳ၍ မရေတာ့ဘဲ Warning Box ေပၚလာကာ Adobeသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ သတိေပးစာ 
ေပၚလာသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုပါတယ္။ 

ဤကိစၥကို Adobeမွ သိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း Version အသစ္ မထြက္ႏိုင္ေသးခင္ MacBook အသစ္မွာ Software 
အသစ္မသံုးဘဲ OSX 10.7.4ကို ျပန္လည္ႏွိပ္ခ်လိုက္လွ်င္ ယခုျပႆနာကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ဆိုပါတယ္။ 
Mountain Lionလည္း ယခုလအတြင္း ထြက္ရွိလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီဇိုင္းပညာရွင္ အမ်ားစုက Adobe 
inDesign၏ Version အသစ္ပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း ထြက္ရွိလာမွာလားဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။ 

Mountain Lionကို စမ္းသပ္သံုးစြဲေနသည့္ Developerမ်ားမွလည္း Adobe Software ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ 
ယေန႔လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ အသံုးျပဳရ အဆင္မေျပေသးေၾကာင္း Mountain Lion တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ 
မဟုတ္ဘဲ အသစ္ထြက္လာသည့္ Retina Displayရဲ႕ Resolution အရမ္းျမင့္မားလြန္းသည့္အတြက္ေၾကာင့္ Adobeမွ 
Interfaceကိုပါ ျပန္လည္မြမ္းမံရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါသည္။

iBank
Mac အသုံးျပဳသူ အမ်ားစု ေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ အခက္အခဲကေတာ့ Finance၊ Accountingတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ဘယ္လုိ  Application တစ္မ်ဳိးကုိ အသုံးျပဳၿပီး  

မိမိ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ေငြေၾကးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြအတြက္ျဖစ္ေစ ဘယ္လိုု စာရင္းျပဳစုရမလဲဆုိတာ ပါပဲ။ Quickenတုိ႔ MYOBတို႔လိုု 
ကမၻာေပၚမွာ လူသုံးအမ်ားဆုံး Finace Appေတြ ရွိေပမယ့္လည္း အမ်ားစုက PCေပၚမွာသာ ပုိမုိ အဆင္ေျပတယ္ဆုိတာ ျငင္းစရာ မလုိပါဘူး။ Macေပၚမွာေကာ 
သုံးလုိ႔ မရဘူးလားလုိ႔ ေမးရင္ေတာ့ ရပါတယ္လုိ႔ ေျဖရပါ့မယ္။ ဒါေပမယ့္ Version အမ်ားစုက Localized မလုပ္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ 
ႏုိင္ငံႀကီး အနည္းစုမွ လြဲၿပီး အျခားႏုိင္ငံေတြမွာ သုံးရတာေတာ့ အခက္အခဲ ရွိလိမ့္မည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အဲသည္လို Applicationေတြမွာ Featureေတြ 
Functionေတြ အမ်ားႀကီး ထည့္ထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ေလးပင္မႈ၊ Interfaceမွာ မရွင္းလင္းမႈေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႔ရမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ ဒီတစ္ပတ္ 
ICT ဂ်ာနယ္မွ တင္ျပခ်င္တဲ့ Finance Appေလးကေတာ့ iBankလုိ႔ေခၚတဲ့ Appေလး ျဖစ္တယ္။ iBankဟာ IGG Software ကုမၸဏီက တစ္ဦးတည္းေသာ 
တီထြင္သူတစ္ေယာက္တည္းအေနႏွင့္ ရပ္တည္ေနၿပီး ကမၻ႕ာနာမည္ေက်ာ္ Finance App တီထြင္တဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြကို Macေပၚမွာ App ဘယ္လုိ ေရးရမလဲဆုိတာ 
ျပသေနတယ္လို႔လဲ ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ ဘာလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ေလးေတြကို တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

Set up (ထည့္သြင္းအသုံးျပဳပုံ)
www.iggsofware.comကို သြားေရာက္ၿပီး download ယူႏုိင္ပါသည္။ ရက္ 30 စမ္းသပ္ခြင့္ ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး Feature အကုန္လုံးကုိ အသုံးျပဳခြင့္ 

ေပးထားပါတယ္။ Quickenတုို႔ Microsoft Money၊ ဒါမွမဟုတ္ အျခား Finance Programေတြ အသုံးျပဳေနတယ္ဆုိလွ်င္လည္း Import Dataကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး 
မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ စတင္အသုံးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ File typeေတြကေတာ့ QIF, QFX, OFXႏွင့္ CSVတုိ႔ကုိ import လုပ္လုိ႔ ရမွာပါ။ 

ေနရာတစ္ခုတည္းမွာ အားလုံးၾကည့္ႏုိင္မယ္။
ဒီအခ်က္ကေလးကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မရႏုိင္ေသးေပမယ့္ မေ၀းေတာ့တဲ့ အနာဂတ္မွာ အသုံးျပဳလုိ႔ရမွာပါ။ ဘဏ္မွာ ဖြင့္ထားတဲ့ check, 

saving, credit card, loans, mortgage အားလုံးကုိ ဒီ App တစ္ခုတည္းကေန အစဥ္မျပတ္ ကုိယ့္ရဲ႕ ေငြ၀င္၊ ေငြထြက္ စုေဆာင္း၊ သုုံးျဖဳန္းမႈအားလုံးကုိ 
အကဲျဖတ္ႏုိင္မွာပါ။ ဒါေတြအျပင္ Smart Accountလုိ႔ေခၚတဲ့ Featureေလးကလဲ ဘဏ္ကုိ ေပးရမည့္ transactionတိုု႔ interestတုိ႔ကို ရွင္းလင္းစြာ ၾကည့္ရႈႏို္င္မွာ 
ျဖစ္တယ္။  

Dynamic Reports 
ကုမၸဏီအတြက္ျဖစ္ေစ၊ မိမိအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေငြေၾကး ပမဏ ဘယ္ေလာက္ ၀င္သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ ထြက္သလဲဆုိတာေတြကိုလည္း Reportအေနျဖင့္ Export 

လုပ္လုိ႔ ရပါေသးတယ္။ ထုိ Reportထဲမွာလည္း Professonial က်က်ျဖစ္သြားေအာင္ ကာလာထည့္၊ ေျပာင္း၊ ဇယားေလးေတြ၊ ဓါတ္ပုံေလးေတြ၊ ဂရပ္(ဖ)ေလးေတြ 
ထည့္သြင္းၿပီး အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ PCႏွင့္ Mac ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ အဆင္ေျပေစဖုိ႔ PDF Format လုပ္လုိ႔ရမည့္ Optionလည္း ပါပါေသးတယ္။

Go Mobile
Macအတြက္တင္ မဟုတ္ပါဘူး။ iPad, iPhoneမွာလည္း iBankအတြက္ Appကုိ သီးသန္႔ Downloadယူၿပီး အသုံးျပဳႏို္င္ပါေသးတယ္။ Macႏွင့္ iPhone, 

iPadတိုု႔မွာ အသုံးျပဳတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ တူညီမႈရွိေအာင္ Wi-Fi (သုိ႔) WebDAVျဖင့္ Sync လုပ္လုိ႔ ရေအာင္ ဖန္တီးထားပါတယ္။

Support 
iBankရဲ႕ အားသာခ်က္က အျခားကုမၸဏီႀကီးေတြနဲ႔ မတူဘဲ မသိနားမလည္တာေတြ ေမးျမန္းခ်င္တယ္ဆုိရင္ Online ေပၚတက္ၿပီး Live Chat လုပ္လုိ႔ ရတာပါပဲ။ 

Download လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း Help Menuကေန တစ္ဆင့္ မသိတာေတြ ရွာလုိ႔ရသလုိ Online ေပၚမွလည္း PDF Help File ဆြဲခ်ၿပီး သိမ္းထားေလ့လာလို႔ 
ရပါတယ္။ iBankရဲ႕ Websiteေပၚမွာေတာ့ Knowledge baseလုိ႔ေခၚတဲ့ sectionေလးမွာ မသိတာ အကုန္လုံးကုိ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခြင့္ ရွိပါေသးတယ္။

Information

Category:  Finance
Updated:   25 June 2012
Version:   4.5.1
Price:   $64.99
Size:   16.9 MB
Languages:  English, French
Seller:   IGG Software, LLC

Try iBank 4 for Mac
Keep your data in sync! $59.99 at the 
IGG Store

Buy iBank for iPad
Track all your financial data on the  go!
$14.99 on the iTunes App Store

Buy iBank Mobile
Track your bank accounts on the go!
$4.99 on the iTunes App Store

OSX & iOS AppsHOW-TO

ဓာတ္ပံုု - technutty.co.uk

ဓာတ္ပံုု - betanews.com
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ရပ္ကြက္ေလးအတြင္းသို႔ 
ဂ်ပန္ျပန္ ဂီဂီႏွင့္ သူ႔အမ်ဳိးသမီး 
ဖရဲမတို႔နဲ႔အတူ သားေလး အူးအူးတို႔ 
ေျပာင္းေရြ႕လာခဲ့ေလသည္။ 
ဒီရပ္ကြက္ေလးထဲမွာ လံုးခ်င္းအိမ္ေလး 
ငွားတယ္ဆိုေတာ့ ဂ်ပန္မွ ျပန္ေရာက္ခါစ 
ဂီဂီတို႔အတြက္ အႀကိဳက္ေတြ႕ 
သြားသလို ရပ္ကြက္ကေလးနဲ႔ 
ေနခ်င္ေသာ ဖရဲမအတြက္လည္း 
အကြက္ဆိုက္ သြားေလသည္။ 
ဂ်ပန္မွာေတာ့ အလုပ္အကိုင္လည္း 
ေကာင္း၊ ကိုယ္တတ္သည့္ ပညာနဲ႔ 
ရတဲ့လစာကေတာ့ ကိုက္ညီလွတဲ့အတြက္ 
အလုပ္လုပ္ရတာ အဆင္ေျပလွေပသည္။ 

ခုေတာ့ ရန္ကုန္မွာ အေျခခ်မယ္ဆိုေတာ့ 
ဘာလုပ္ရမလဲ စဥ္းစားဖို႔က လိုလာ 
ျပန္ျပီ။ ရန္ကုန္မွာက ကိုယ့္ပညာနဲ႔ 
လုပ္စားရတာကလည္း ေပးတဲ့လစာက 
မျဖစ္စေလာက္နဲ႔။ ဘယ္မွာေလွ်ာက္ၿပီး 
ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာကလည္း အလုပ္နဲ႔ 
လစာက မကိုက္တာက မ်ားေနသလို 
အလုပ္ေကာင္းေလး၊ လစာေလးလည္း 
မဆိုးတဲ့ေနရာက်ျပန္ေတာ့ နားရက္မရွိတဲ့ 
အလုပ္ ျဖစ္ျပန္ေရာ။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း 
လုပ္ရျပန္ေတာ့လည္း ပါလာတဲ့ေငြေလးက 
အိမ္ငွားတာနဲ႔ မိသားစုစရိတ္နဲ႔ဆိုေတာ့ 
အရင္းအႏွီးက နည္းေနျပန္ေတာ့ 
ဘာလုပ္ရမွန္း မသိ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ 
စဥ္းစားမိတာ တစ္ခုရွိတာေလးပဲ 
လုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားမိသည္။ 
ဘာလဲဆိုေတာ့ ဂ်ပန္မွာထဲက 
ရတနာပံု ေနျပည္ေတာ္သတင္းစာမွာ 
စာတိုေပစေလးေတြ ေရးသား 
ေပးပို႔ေနၾကဆိုေတာ့ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ 
ရတနာပံု ေနျပည္ေတာ္သတင္းစာက 
ကမ္းလွမ္းလာသည္။ တစ္ေန႔ကို 
ႏွစ္ပုဒ္ေတာ့ ေရးေပးဗ်ာဆိုေတာ့ 
စာေရးဆရာ လုပ္စားဖို႔ ဇာတာ 
ပါလာေလၿပီ။ အမ်ဳိးသမီး ဖရဲမကေတာ့ 
ရပ္ကြက္ေလးက မဆိုးဘူး။ ေနရတာ 
အဆင္ေျပမယ္ ထင္တယ္ဆိုုတဲ့ 
အေတြးနဲ႔ ပစၥည္းမ်ား ေနရာတက် 
ခ်ထားေနသည္။ သားသားေလး 
အူးအူးကေတာ့ သူ႔ကစားစရာေတြကို 
တစ္ေပြ႕တစ္ပိုက္နဲ႔ မေရာက္ေသးဘူး 
ေဆာ့ဖို႔ ဟန္ျပင္ေနေလရဲ႕။ 

ခဏေနေတာ့ ရပ္ကြက္ဆိုတဲ့အတိုင္း 
ေျပာင္းေရြ႕လာတာ ဘယ္လိုလူေတြလဲ။ 
ဘယ္ကလဲ စပ္စုတဲ့ ဓေလ့အတိုင္း 
အိမ္တိုင္းေစ့က ေခါင္းေတြ ျပဴတစ္ၿပီး 
ၾကည့္ေနၾကတာကို ေတြ႕ရသည္။ 
ပစၥည္းေတြ ေနရာခ်ၿပီး ခဏ 
အေမာေျဖေတာ့ မိန္းမက

"ကိုကိုဂီေရ..."
"ဘာလဲဟ ေမာရတဲ့ ၾကားထဲ"
"ေၾသာ္ ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ မိဖရဲတို႔ 

ဒီရပ္ကြက္ေလးနဲ႔ ရင္းႏွီး သြားေအာင္ 
အိမ္တက္ကေလးေတာ့ လုပ္မွ 
ျဖစ္မယ္ထင္တယ္ေနာ္"

"ေအးပါ။ လုပ္ရမွာေပါ့။ ဘာေကၽြးဖို႔ 
စဥ္းစားထားလို႔လဲ"

"အမ်ားႀကီးလည္း မကုန္က်ေအာင္ 
အားလံုးလည္း စားလို႔ အဆင္ေျပေအာင္ 
ၾကက္သားပလာတာ ေကၽြးမလားလို႔ေလ... 
ရွင္ေကာ ဘယ္လိုလဲ"

"ေအးဟ။ အဲဒါ မဆိုးဘူး။ 
ပါလာတဲ့ေငြက အိမ္စေပၚတင္၊ 
အိမ္လခေပးနဲ႔ ဘာမွ သိပ္က်န္ေတာ့တာ 
မဟုတ္ဘူး။ ဒါပဲ ေကၽြးမယ္"

"ဒါဆို တစ္ရပ္ကြက္လံုး ဖိတ္မွာလား"
"အာ... တစ္ရပ္ကြက္လံုးေတာ့ 

မဖိတ္ေတာ့ပဲ ငါတို႔ရဲ႕ အနီးအနား 
ဒီလမ္းထဲပဲ ဖိတ္ၾကမယ္"

"အင္းေလ.. ဒါဆိုလည္း ကိုဂီ့သေဘာပဲ"
"ေၾသာ္ ဒါနဲ႔ သားေလး အူးအူးကိုလည္း 

ဒီရပ္ကြက္န႔ဲ နီးတဲ့ေက်ာင္းကို ေျပာင္းဖို႔ 
လုပ္ရဦးမယ္ေနာ္"

"ေအးပါ ေနာက္ေတာ့ ေမးျမန္းျပီး 
ေျပာင္းတာေပါ့"

ဒီလိုနဲ႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ 
တိုင္ပင္ၿပီး အိမ္တက္ဆြမ္းေကၽြးကို 
ၾကက္သားပလာတာနဲ႔ ဧည့္ခံၾကေလသည္။

ေခါင္းရင္းအိမ္က မိတိုက္ကေတာ့ 
အေစာႀကီး ေရာက္ေနၿပီး ၀ိုင္း၀န္း 
ကူညီေပးေလသည္။ ေျခရင္းအိမ္မွာ 
အရက္သမား ကမ္းႀကီးကေတာ့ 
ညက အမူးလြန္ေနေသာေၾကာင့္ 
ဧည့္သည္ ကုန္ခံနီးမွ 
ေရာက္ရွိလာသည္။ တစ္အိမ္ေက်ာ္မွ 
စက္ခ်ဳပ္သည့္ ဖက္တီးမကေတာ့ သူ 
အက်ႌခ်ဳပ္သည့္အေၾကာင္းကို စကားေတြ 
ေဖာင္ဖဲြ႕ေအာင္ ေျပာပါေတာ့သည္။ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အိမ္က မိစိန္ေပါက္လည္း 
လာသည္။ လမ္းထိပ္အိမ္က ဘယ္သူမွ 
မေခၚမေျပာပဲေနတဲ့ ေဒၚဘလက္လည္း 
လာတာကို ေတြ႕ရသည္။ အကူညီလိုရင္ 
ေျပာေနာ္ ဘာမွ အားမငယ္နဲ႔။ 
ဒီမွာက တစ္ဦးကို တစ္ဦး ဒီလိုပဲ 
ကူညီေနၾကတာပါပဲ။ ဆိုၿပီး ေျပာရင္း 
မိတိုက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ 
ပုဂံေတြ သိမ္းဆည္းေနေလၿပီ။ ဒီလိုနဲ႔ 
အိမ္တက္ဆြမ္းေကၽြးမွာ တစ္လမ္းလံုး 
စံုလင္စြာနဲ႔ စကားေတြ ေျပာရင္းနဲ႔ 
ၿပီးဆံုးသြားေလသည္။

ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ့ မနက္ေစာေစာ 
ကိုဂီအတြက္ မနက္စာ ျပင္ဆင္ေပးၿပီး 
ဖရဲမ ေစ်းသြားဖို႔ လုပ္ရသည္။ ေစ်းသြားဖို႔ 
အိမ္က ထြက္ေတာ့ တစ္ဖက္အိမ္က 
မိတိုက္ကို ျမင္ေတာ့ အိမ္နီးခ်င္း ေလာကြက္ 
လုပ္ရသည္။ 

"မမတိုက္... ဖရဲမ ေစ်းသြားမလို႔ 
ဘာမွာဦးမလဲ"

"အေတာ္ပဲ ဖရဲမေရ... နည္းနည္း 
မွာလိုက္ခ်င္လို႔။"

"ရပါတယ္။ မမတိုက္ရဲ႕ ဘာမွာ မွာလဲ"
"ၾကက္သားေလး တစ္ျခမ္းေလး 

၀ယ္ခဲ့ေပးပါေနာ္။ ေရာ့ ပိုက္ဆံပါ တစ္ခါထဲ 
ယူသြားလိုက္ဦး"

"အမယ္ မမတိုက္ကလဲ ျပန္လာမွ 
ေပးလည္း ရပါတယ္။ အပန္း မႀကီးပါဘူး။ 
ဖရဲမ ၀ယ္ခဲ့လိုက္မယ္ ဟုတ္လား"

ဒါနဲ႔ ေစ်းကို ေရာက္ၿပီး 
ကိုယ္၀ယ္ခ်င္တာ ၀ယ္ၿပီးလို႔ 
ျပန္မယ္လုပ္ေတာ့ ေၾသာ္ ေမ့မလို႔ 
မမတိုက္မွာတာ ၀ယ္ရဦးမယ္ဆိုၿပီး 
၀ယ္ျခမ္းျပန္ခဲ့သည္။ မိတိုက္တို႔ 
အိမ္ေရွ႕ေရာက္ေတာ့

"မမတိုက္ေရ..."
"လာၿပီ ဖရဲမေရ... 

ထမင္းအိုးတည္ေနတာ တန္းလန္း 
ျဖစ္ေနလို႔"

"ေရာ့ မမတိုက္ ၀ယ္ခိုင္းလိုက္တာ"
"ေက်းဇူးပဲ ညီမေရ... အမ ထမင္းအိုး 

တန္းလန္းမို႔လို႔.... "ေျပာရင္းနဲ႔ 
မွာလိုက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ယူၿပီး 
အိမ္ထဲ လွည့္၀င္သြားေလသည္။ အင္းေလ 
သူလည္း အလုပ္မ်ားေနလို႔ မွာလိုက္တဲ့ 
ပိုက္ဆံ မေပးတာေနမွာေပါ့ဟုု ေတြးရင္းနဲ႔ 
အိမ္ထဲ လွမ္း၀င္လိုက္သည္။ 

ေနာက္တစ္ေန႔လည္း ဒီလိုပဲ 
မွာျပန္သည္။ ၀ယ္ခဲ့ၿပီး ေပးလိုက္ေတာ့ 
ပိုက္ဆံေပးဖို႔ ေမ့ေနျပန္ေလသည္။ 

တစ္ရက္မကေတာ့ဘူး။ ဘယ္လိုေျပာၿပီး 
ေတာင္းရပါ့။

ေနာက္ရက္က်ေတာ့ ထပ္မွာၿပီး ေၾသာ္ 
ဟိုေန႔က ၀ယ္တဲ့ဖိုး မေပးရေသးဘူး။ ေရာ့ 
ညီမေလး မမတိုက္ အားနာလိုက္တာ 
ညီမေလးရယ္ ဆိုၿပီး ၅၀၀ တန္ 
တစ္ရြက္ ေပးေလသည္။ အင္.. 
ႏွစ္ရက္ ၀ယ္ေပးလိုက္တာ ၉၀၀ 
ဖိုးေလာက္ ရွိတာကို ခုေတာ့ ၅၀၀ ပဲ 
ေပးတယ္။ ထပ္ေတာင္းဖို႔ကလည္း 
အခက္။ ေပးၿပီး ၿပီးခ်င္း အိမ္ထဲ 
လွည့္၀င္သြားသည့္ မမတိုက္ရဲ႕ 
ေနာက္ေက်ာျပင္ကို ေငးၾကည့္ရင္းနဲ႔ 
က်န္ခဲ့ရသည့္ ဖရဲမအျဖစ္ကို ဘယ္သူ 
ျမင္မွာပါလိမ့္။ ေတြးရင္း ေဘးဘီကို ၀ဲ့ေ၀့ 
ၾကည့္မိေလသည္။

အိမ္မွာ လင္ေတာ္ေမာင္ ကိုကိုဂီကို 
ျပန္ေျပာျပန္ရင္လည္း 

"မင္းကလဲကြာ ဒါေလးေတာ့ 
ကူညီလိုက္ေပါ့၊ အိမ္နီးခ်င္းေတြပဲ။ 
ဒါကိုပဲ စကားလုပ္ေျပာေနတယ္။ ဒီမွာ 
တစ္ေန႔ ေဆာင္းပါး ႏွစ္ပုဒ္ၿပီး မနည္း 
ေရးေနရတဲ့ၾကားထဲ၊ မင္းက တစ္ေမွာင့္"

လင္ေတာ္ေမာင္ကို တဗ်စ္ 
ေတာက္ေတာက္ ေရရြတ္ရင္း 
ေလွ်ာ္ဖြတ္ထားသည့္ သားေလး အူးအူး 
အ၀တ္အစားမ်ားကို အိမ္ေရွ႕ထြက္ 
လွမ္းေနမိသည္။ အိမ္ေရွ႕အိမ္က 
မိစိန္ေပါက္က လွမ္းၿပီး ႏႈတ္ဆက္သည္ကို 
ပထမ မၾကားမိ။ ေနာက္မွ ၾကားလို႔ 
ဘာေမးမွန္း မသိ ျပန္ေမးရသည္။

"မမေပါက္ ဘာေျပာတာလဲ"
"ေၾသာ္ ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ထမင္းခ်က္ 

ၿပီးၿပီလား ေမးတာပါ"
"ခ်က္ၿပီးၿပီ မမေပါက္ေရ... 

ခ်က္ၿပီးလို႔ ေလွ်ာက္ဖြတ္ေနရတာ။ 
ရာသီဥတုက ခုေကာင္းလိုက္ ေတာ္ၾကာ 
မေကာင္းလိုက္နဲ႔ေလ"

"ဘာခ်က္လဲ။ မဖရဲတို႔ အိမ္ေတာ့ 
ဟင္းေကာင္းမွာပါ။ အမ်ဳိးသားက 
စာေရးဆရာဆိုေတာ့ေလ...."

"အမယ္ေလး စာေရးဆရာဆိုတိုင္း 
ဟင္းေကာင္းစားေနရတယ္ မထင္နဲ႔ 
မမေပါက္ေရ... ဒီလိုပဲ"

"မမေပါက္ေကာ ခ်က္ၿပီးၿပီလား။ မမေရ 
ေနေလးပူတုန္း ေလွ်ာ္လက္စေလးေတြ 
ဆက္ေလွ်ာ္လိုက္ဦးမယ္"

ဒီလိုနဲ႔ မစိန္ေပါက္နဲ႔ စကားေၾကာ 
ျဖတ္ရင္း အိမ္ထဲမွာ ေလွ်ာ္ထားတဲ့ 
အ၀တ္မ်ားကို ၀င္ယူရေလသည္။

တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ကိုကိုဂီ ျပန္လာသည္နဲ႔ 
ရပ္ကြက္အေၾကာင္း နားၿငီးေအာင္ 
ၾကားရေလသည္။ 

ေနာက္ရက္ ေစ်းသြားေတာ့ 
တစ္ဖက္အိမ္မွ မသိေအာင္ 
တိတ္တိတ္သြားဖို႔ ေခ်ာင္းရင္း 
ထြက္လာေတာ့ 

"ညီမေလးေရ.. ေစ်းလည္း မွာခ်င္လို႔"
"ေၾသာ္... အင္း အဲ... ရပါတယ္ 

မမတိုက္ ဘာမွာ မလို႔လဲ"
"ခ်ဥ္ဟင္းေလး စားခ်င္လို႔ေလ 

အဲဒါ တစ္မ်ဳိးထဲနဲ႔လည္း ေစ်းကို 
မသြားခ်င္ေနတာနဲ႔ အေတာ္ပဲ ညီမ 
ဖရဲကိုပဲ မွာလိုက္ေတာ့မယ္။ လမ္းၾကံဳေလး 
ခ်ဥ္ေပါက္ရြက္ေလး ႏွစ္စီး သံုးစီးေလာက္ 
၀ယ္ခဲ့ေပးပါဦး"

ပိုက္ဆံ မေပးပဲ ပါးစပ္ကေန 
မွာေနေသာ မမတိုက္ကို စိတ္ထဲက 
ေရရြတ္ရင္း မ်က္ႏွာေပးကေတာ့ အျပံဳးေတြ 
ေ၀ဆာေနၿပီး

"ရပါတယ္ မမတိုက္ရယ္။ ဒီလူနဲ႔ ဒီလူ 

ေျပာရမယ့္လူေတြမွ မဟုတ္တာေနာ္"
ဒီလိုနဲ႔ ေစ်းက ျပန္လာေတာ့ 

မမတိုက္တို႔အိမ္ေရွ႕ေရာက္ေတာ့ မ်က္ႏွာ 
ခ်ဳိခ်ဳိ အျပံဳးေ၀ဆာစြာနဲ႔

"ေဟာေတာ့ မမတိုက္ေရ... "
"ဘာလို႔လဲ ညီမဖရဲ"
"မမမွာတာ ဖရဲမ ေမ့ခဲ့လို႔ မမရဲ႕"
မုသားခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ ေျပာၿပီး အိမ္ဘက္ 

ဆက္ေလွ်ာက္လာခဲ့သည္။
ညဘက္ေရာက္ေတာ့ ကိုကိုဂီ 

စာေရးေနသည့္ေဘးတြင္ 
၀င္ထိုင္ရင္း တစ္ေနကုန္ျဖစ္သည့္ 
ရပ္ကြက္အေၾကာင္းကို စကား 
ေဖာင္ဖဲြ႕ေနမိစဥ္

"ဘယ္ေခြးမွ လူမထင္ဘူးကြ"
သံေသးသံေၾကာင္ အသံႀကီး 

ထြက္လာေလသည္။ ကိုကိုဂီက
"အင္း ဟိုဘက္အိမ္က ကမ္းႀကီး 

ထံုးစံအတိုင္း မူးလာျပန္ၿပီထင္တယ္"
"ဟုတ္တယ္ေနာ္ ကိုကိုဂီ။ မူးလာရင္ 

တိတ္တိတ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ 
တစ္ရပ္ကြက္လံုးကို ဆူေနတာပဲ"

"ေဟ့ အရက္ကို ႀကိဳက္လို႔ ေရ 
ေရာေသာက္တာ ဘာျဖစ္လဲကြ။ 
ဘယ္သူ႔ကို ေသာက္ ဂရုစိုက္ရမွာလဲ။ 
မိုက္တဲ့ေကာင္ ထြက္ခဲ့... က်န္တဲ့သူနဲ႔ 
ဖိုက္မယ္။"

ဒါေၾကာင့္ ကိုဂီ့ကို ေျပာတယ္မလား 
ရပ္ကြက္ ေျပာင္းရေအာင္လို႔ေလ။ ဒီလို 
ခ်ိန္မွာ နား၀င္ေအာင္ ေျပာရသည္။  
ခဏေနေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္သြားၿပီ ထင္ပါရဲ႕ 
အသံတိတ္သြားေလသည္။

"မင္းကလည္းကြာ နားၿငီးလိုက္တာ 
အရက္သမားထက္ ပိုဆိုးေနတယ္။ ဒီလို 
ကိုယ့္အိမ္ေလးျခံေလးနဲ႔ ေနခ်င္တယ္လို႔ 
မင္းပဲ ေျပာခဲ့တာမလား။"

လင္ေတာ္ေမာင္ ေျပာေတာ့လည္း 
ၿငိမ္ေနရသည္။ တစ္ခါတေလေတာ့လည္း 
ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္လွ်င္ မမတိုက္က 
ဆန္ျပဳတ္ေလး လာျပဳတ္ေပးတာနဲ႔။ 
မစိန္ေပါက္က ေဆးေလး ၀ယ္ၿပီး ပို႔ေပးတာ 
ဒါေတြေတာ့ မဆိုးလွေပ။

အူးအူးေလးကေတာ့ ေက်ာင္းျပန္လာရင္ 
ေဆာ့ဖို႔ ရပ္ကြက္ထဲေရာက္ေရာက္ေနလို႔ 
မနည္းျပန္ေခၚယူရသည္။ မစိန္ေပါက္ 
တစ္ေယာက္ ေရာက္ခ်လာခဲ့သည္။

"ဖရဲမေရ..."
"ေၾသာ္... မစိန္ေပါက္ လာေလ။ 

အိမ္ထဲ၀င္ပါဦး"
"အိမ္ထဲ ၀င္ဖို႔ လာတာပါပဲ။ 

ျပခ်င္တာေလးေတြ ရွိလို႔ေလ"
"ဘာမ်ားလဲ မမစိန္ရဲ႕"
"ဒီမွာ ခုေပၚတဲ့ ေဖာရိန္ 

ရွန္စေလးေတြေလ။ ေစ်းေလးလည္း 
မဆိုးဘူး။ ညီမမ်ား ယူမလားလို႔"

"ေၾသာ္ မယူႏိုင္ေသးပါဘူး မမရယ္"
ကိုယ့္၀မ္းနာ ကိုယ္သာ သိပါသည္။ 

ကိုကိုဂီရဲ႕ စာေရးခေလးနဲ႔ အိမ္လခနဲ႔ 
အိမ္သံုးစရိတ္ ေနာက္ မီတာခ ရပ္ကြက္ 
သာေရး နာေရးကိစၥေလးေတြနဲ႔ 
ေလာက္ငေအာင္ သံုးေနသည့္ 
ကိုယ့္အေၾကာင္းပဲ ကိုယ္ပဲ သိသည္။

"ဖရဲမတို႔မ်ား အသစ္ေပၚေနတာ 
၀ယ္၀တ္ပါေအ။ က်ဳပ္နဲ႔မ်ား ကြာပါ့။ 
က်ဳပ္ကေတာ့ ေပၚတာနဲ႔ ေပၚတဲ့အဆင္ 
ကိုယ္ေပၚေရာက္ၿပီးသားပဲ"

အင္း တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးကေတာ့ 
ဘယ္တူမလဲေလ။ ကိုယ့္ မိသားစုကေတာ့ 
အ၀တ္အစားသာ ေပၚတိုင္း မ၀တ္တာ။ 
ဟင္းကေတာ့ ေကာင္းေကာင္း 

ခ်က္စားေလ့ရွိသည့္ ဖရဲမတို႔ မိသားစုပါေပ။ 
 'အမယ္ေလး အ၀တ္အစားမ်ား 

မိဖရဲတို႔က ကိုကိုဂီ ဂ်ပန္မွာ ရွိတုန္းက 
၀ယ္၀ယ္ပို႔တဲ့ ဂ်ပန္ကီမိုႏိုထည္ေတြမ်ား 
ဘီဒိုထဲမွာ ခ်ဳပ္ခ မတတ္ႏုိင္ေသးလို႔ 
ျပည့္သိပ္ေနေအာင္ ထည့္ထားတာ 
ေခၚမ်ား ျပလိုက္ခ်င္ပါရဲ႕' အျပင္ေတာ့ 
ထုတ္ေဖာ္ မေျပာမိပဲ စိတ္ထဲကေန 
ေျပာေနလိုက္သည္။

ဒီေန႔လည္း ေစ်းသြားဖို႔ 
ျခင္းေတာင္းဆဲြၿပီး ထြက္ေတာ့ မမတိုက္က 
ေျပးလိုက္လာၿပီး ေစ်းမွာျပန္သည္။

"ညီမဖရဲေရ... မမ မွာခ်င္လို႔"
"ေၾသာ္ မမတိုက္ ေျပာ"
"အမဲသား တစ္ဆယ္သားေလာက္ 

၀ယ္ခဲ့ေပးပါဦး" 
မမတိုက္ ေစ်းမွာေနတုန္း ေဘးမွ 

ျဖတ္သြားေသာ ေဒၚဘလက္က ဘာကို 
နယ္စြန္းနယ္ဖ်ား ၾကားသည္မသိ။

"ဒီမွာ ဒီမွာ"
ႏွစ္ေယာက္သား 

တစ္ၿပိဳင္တည္းၾကည့္မိသည္။ 
ဘယ္သူ႔ေခၚမွန္းမသိ၍ ျဖစ္သည္။

"ကၽြန္မဘာသာ အသားမည္းတာ ရွင္တို႔ 
အပူ ဘာပါလို႔လဲ"

"ရွင္"
"ဟင္"
"အိုဘားမားေတာင္ ျဖဴတယ္ 

မည္းတယ္ တစ္ခါဖူးမွ မေျပာဖူးဘူး။ 
ကၽြန္မ အသားမည္းတာ ရွင္တို႔ ထမင္း 
ေကၽြးထားရလို႔လား "

အမ္ ဒုကၡ။ ဒီမိန္းမႀကီး ေဒၚဘလက္ေတာ့ 
ဘလိုင္းၾကီး ရန္လာေတြ႕ေနသည္။

"ဒီမွာ ေဒၚဘလက္ရွင့္။ ဖရဲမက 
ေစ်းသြားမလို႔ ေျပာလို႔ လိုခ်င္တဲ့ 
အမဲသား မွာေနတာကို ရွင္က ဘာေတြ 
လာေျပာေနတာလဲ"

"အယ္... ဟုတ္လား။ မသိဘူးေလ။ 
ကၽြန္မက ကၽြန္မ အသားမည္းတာကို 
ရွင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ အတင္းေျပာေနတယ္ 
ထင္လို႔။ ေဆာရီးပါရွင္"

ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ ေဒၚဘလက္ 
တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာမဲ့ၿပီး မ်က္ေစာင္း 
ထိုးရင္း ထမီကို စြန္ေတာင္ဆဲြလို႔ 
လွည့္ထြက္သြားေလေတာ့သည္။ 

ကၽြန္မလည္း တိုးတိုး ေရရြတ္ရင္း
"အေတာ္ခက္တဲ့ ရပ္ကြက္ထဲက 

လူေတြပဲ"
"ကဲ ေနမပူခင္ ေစ်းအျမန္ေျပးဦးမွ 

ေတာ္ၾကာ သူမ်ား မ၀ယ္တဲ့ 
အၾကြင္းအက်န္ေတြ က်န္ေနဦးမယ္" 

ထံုးစံအတိုင္းေပါ့။ ေစ်းက ျပန္လာေတာ့ 
ဖရဲမတို႔ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးၿပီး 

"မမတိုက္ေရ... စိတ္မေကာင္းစရာပဲ"
"ဘာလို႔လဲ မမ မွာတာေကာ ပါရဲ႕လား"
"အဲဒါေျပာတာေလ...အမဲသားဆိုင္က 

ေစာေစာကုန္သြားလို႔ မ၀ယ္ခဲ့ရဘူး 
မမတိုက္ရဲ႕"

ရပ္ကြက္ထဲ ေနလာတာၾကာေတာ့ 
ပိုက္ဆံ မေပးမယ့္အတူတူ ေမ့ခဲ့တာ 
တစ္မ်ဳိး၊ ကုန္သြားၿပီးတစ္မ်ဳိးနဲ႔ ဖရဲမတို႔ 
စကားကို လွေအာင္ ေျပာတတ္လာသည္။

တစ္ရက္ေတာ့ အိမ္ေျပာင္းဖို႔ 
အၾကီးအက်ယ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်လိုက္မိသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု 
ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။

အိမ္နီးခ်င္း
မေနာျဖဴေလး

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

www.speedtest.net
အင္တာနက္ေကာ္နက္ရွင္ မ်ဳိးစံုရွိေနတဲ့ ဤေခတ္ႀကီးမွာ အဆိုပါ Siteေလးက အလြန္အမင္း 

အသံုးတည့္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ iPhoneမွာျဖစ္ေစ၊ Desktop၊ Laptop၊ ကြန္ပ်ဴတာမွာျဖစ္ေစ 
မိမိအသံုးျပဳေနသည့္ အင္တာနက္ေကာ္နက္ရွင္၏ Speed ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆုိသည္ကို တိုင္းတာႏုိင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ Mobileမွာ အသံုးျပဳခ်င္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ App Storeမွာ သြားေရာက္ၿပီး Appေတြကို 
အရင္ Download ယူရမည္ဟုလည္း သိရွိရပါတယ္။

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

www.jasper.com.mm
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေကာင္းဆံုးရပ္ကြက္လို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ ရႈမၿငီးဖြယ္လမ္းမေလးေပၚမွာ တည္ရွိတဲ့ Jasper Houseရဲ့ 

Websiteေလး ျဖစ္ပါတယ္။ Jasper Houseမွာ အရသာခ်ဳိၿမိန္တဲ့ ယိုးဒယားစာမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္အျပင္ Outdoor 
Gardenေလးမွာ စိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ အပန္းေျဖ ေသာက္စားလို႔ ရပါေသးတယ္။  Websiteေပၚတြင္ေတာ့ Onlineမွ 
Bookingလုပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္နဲ႔ ရရွိႏိုင္တဲ့ Menuမ်ားကို ခင္းက်င္းျပသထားသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

အင္တာနက္ေကာ္နက္ရွင္ Speed 
ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆုိသည္ကို တိုင္းတာ 
ၾကည့္ခ်င္လွ်င္
Webbie 

ျပည္တြင္းမွ ရႈမၿငီးဖြယ္ လမ္းမေလးေပၚက 

စားေသာက္ဆိုင္ရဲ႕ Menuကို ဖတ္ရႈၿပီး Online 
Booking လုပ္ခ်င္တယ္ဆို္ရင္
Webbie

Lady GaGaရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ Social 
Network
Webbie
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Lady GaGaရဲ့ ခ်စ္ပရိတ္သတ္အားလံုး 
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတဲ့ သူမရဲ့  ကိုယ္ပိုင္ Social 
Network တစ္ခုျဖစ္တဲ့ littlemonsters.
comကို private betaအျဖစ္ အင္တာနက္ေပၚမွာ 
လႊင့္တင္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဆိုဒ္ကေတာ့ 
ကမၻာေပၚမွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အႏုပညာရွင္မ်ားရဲ႕ 
ပထမဆံုး ကိုယ္ပိုင္ Social Networkလို႔ 
ဆိုရေလာက္ေပမယ့္လည္း သူမရဲ့  Facebook fan 
pageနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးမွ အသံုးျပဳလို႔ရမယ္လို႔လည္း 
သိရပါတယ္။ 

Littlemonstersရဲ႕ အသြင္အျပင္ေလးကေတာ့ 
သိပ္မၾကာေသးမီက နာမည္ေက်ာ္လာခဲ့တဲ့ Pinterest.
comႏွင့္ websiteေတြ စတင္ေခတ္စားခ်ိန္က 

Bulletin Board ၾကားထဲမွာ ရွိတယ္လို႔လဲ 
သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဆိုပါ 
websiteကေတာ့ Lady Ga Ga ပံပိုုးေပးေနတဲ့ 
ကုမၸဏီအသစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Backplaneအတြက္ 
ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ေစသည္ဟုလည္း ဆိုထားပါတယ္။ 

Android 4.1 Jelly Bean 
Source Code ထြက္ၿပီ

Webbie
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Open Source Structureအျဖစ္ အမည္ေဆာင္တဲ့ 
Googleမွ Android Project Technical Lead 
တစ္ဦးျဖစ္သူ Jean-Baptiste Queruသည္ 
ေနာက္ဆံုးမ်ဳိးဆက္ Android 4.1 Jelly Bean Source 
Codeကို July 9 ရက္ေန႔မွာ Manyfactureေတြအတြက္ 
အင္တာနက္ေပၚ တင္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤ 
Binaries ကိုေတာ့ Nexus 7, Galaxy Nexus, Nexus 
Sတို႔မွာ စမ္းသပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မ်ားမၾကာမီမွာေတာ့ 
Motorola Xoomအတြက္ပါ ထုတ္လုပ္သြားမည္ဟု 

သိရွိရပါတယ္။ ဖုန္းဟန္းဆက္ထုတ္လုပ္သူမ်ား
အတြက္ေတာ့ စိတ္၀င္စားဖြယ္အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ၀ါသနာအရ ခ်က္ခ်င္း 
စမ္းသပ္ အသံုးျပဳခ်င္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ Google 
groupမွာရွိတဲ့ AOSPမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အျပည့္အစံုကို ရရွိႏိုင္သည္ဟုလည္း ဆိုပါတယ္။

Anonymousေတြ လူသား 
ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ Hack
Webbie
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Hack အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
Anonymousသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ အစုိးရ 
၀က္ဘ္ဆုိုဒ္မ်ားကုိ မေႏွာင့္ယွက္ေတာ့ဘဲ ရန္သူအသစ္ 
ေတြ႔သြားၿပီဟု ေၾကညာလုိက္သည္။ ယခုအခါ 
ထုိအဖြဲ႔မွ Operation Pedo Chatဟု အမည္ေပး၍ 
ျပီးခဲ့သည့္အပတ္မွ စတင္ တုိက္စစ္ဆင္ေနၿပီး 
Twitterမွာလည္း #OpPedoChat အမည္ျဖင့္ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု သိရသည္။

Pastebinဆုိတဲ့ File Sharing ဆုိဒ္တစ္ခုမွာ 
ေၾကညာထားခ်က္အရေတာ့ အင္တာနက္ေပၚမွာရွိတဲ့ 
ကေလးဓာတ္ပုံ၊ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
တရားမ၀င္သည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက 
လက္မခံႏုိင္သည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားကုိ အၿပီးသတ္ 
ေခ်မႈန္းပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ 
ရက္သတၱပတ္အခ်ိန္အတြင္းမွာေတာ့ ေဖာ္ျပပါ 
အေၾကာင္းအရာႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ိဳး 
85ဆုိဒ္ကုိ စစ္ဆင္ျပီးခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားက 
ဆုိသည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဆက္လက္တုိက္မည္ဟုလညး္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိအဖြဲ႔မွ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္လုိက္ႏွင့္ ပရိသတ္မ်ားကို 
ကတိေပးထားသည့္အတိုင္း ေဖာ္ျပပါ တရားမ၀င္ 
၀က္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ ေစ်းေရာင္း ေစ်း၀ယ္လုပ္သူမ်ား၊ 
ဆုိဒ္ကို တည္ေဆာက္သူမ်ား၏ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ Hack လုပ္ၿပီး 
အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ Onllineမွာ ေဖာ္ျပမည္ဟု 
ဆုိသည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားထဲတြင္ နာမည္အရင္း၊ 
အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ Windows Live IDတုိ႔ 
ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။

ဒီတစ္ေခါက္က ပထမဆုံး မဟုတ္ဘဲ Operation 
Dovknetဟု ေရွ႕ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါဆုိဒ္မ်ိဳး အခုေရ 
1500အထိ တုိက္စစ္ဆင္ႏိုိင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထပ္မံ 
ေျပာၾကားသည္။ သုံးသပ္သူမ်ားအရ အခုတိုုက္သည့္ 
စစ္ပြဲက မႏွစ္ကထက္ ပုိတုိးတက္လာေၾကာင္းႏွင့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ 
အုိင္ယာလန္ႏွင့္ ဂရိႏုိင္ငံတို႔အတြက္ ဘာသာျပန္ၿပီး   
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
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ဖတ္႐ႈပါရန္...
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ရထား

ေနာက္ပုိင္းထြက္လာတဲ႔ ဂိမ္းအမ်ားစုက ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ရုပ္ေပါက္လာတယ္ဗ်။ ဇာတ္လမ္းေတြကလဲေကာင္း 
ရုပ္ထြက္ေတြကလဲ ေကာင္းဆုိေတာ့ ကစားရတာလဲမုိက္ game storyေလးေတြ ၾကည္႔ရတာလဲ မုိက္ဆုိေတာ႔ 
ဘာလုိေသးလဲဆုိတာဘဲ ေမးရေတာ့မလုိ ျဖစ္ေနၿပီဗ်။ တကယ္ပါ gamerေတြေတာ့ မေၿပာတတ္ဘူး ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ 
story မုိက္တဲ့ ဂိမ္းေတြဆုိရင္ story ၾကည့္ေနရတာနဲ႔ကုိ ဂိမ္းကုိ ဒီေလာက္ မေဆာ့ခ်င္ေတာ့ဘူး။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ 
အဲ့ဒီဇာတ္လမ္းကုိ အၿပီီးထိ ၾကည့္ခ်င္တာ။ ရုပ္ထြက္ေတြက ေကာင္းေတာ့ ဂိမ္းထဲမွာပါတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြက 
ရုပ္ရွင္ကားေကာင္းတစ္ကားလုိဘဲ ဆြဲေဆာင္မႈရွိပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အဲ့လုိဇာတ္လမ္းေတြ ဂိမ္းေတြကုိ 
စီစဥ္ေနၾကတဲ့ developerေတြ၊ animation သမားေတြ၊ directorေတြ၊ ထုတ္လုပ္သူေတြ အကုန္လုံးေကာင္းမွ 
ဂိမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာတာကုိပါ။ Developer Arkane Studiosနဲ႔ Publisher Bethesda Softworksတုိ႔ 
ေပါင္းၿပီး ပုံေဖာ္ထားတဲ့ Dishonored ဂိမ္းဟာ graphic၊ story အကုန္လုံး မုိက္တဲ့ ဂိမ္းတစ္ခုပါ။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံက ဒီ 
developer (Arkane Studios)ေတြက ဂိမ္းေတြ ေရးတာ နည္းတဲ့သူေတြပါ။ သူတုိ႔ေတြနဲ႔ Bethesda Softworksနဲ႔ 
ေပါင္းထားတယ္ဆုိေတာ့ ဘာလဲဆုိတာကုိ သိဖုိ႔ ေဆာ့ၾကည့္ရေတာ့မွာပါ။

 Director Sebastien Mittonရယ္ Zenimax visual design director Viktor Antonovရယ္ ၿပီးေတာ့ 
Arkane Studios အဖြဲ႔ေတြ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ဒီ Dishonoredကုိ Dunwallဆုိတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးမွာ အစၿပဳထားၾကတယ္။ ဂိမ္းရဲ႕ 
storyေလးကလဲ ေတာ္ေတာ္မုိက္တယ္။ Dunwall ၿမိဳ႕ေလးက စက္မႈလက္မႈ ေတာ္ေတာ္ထြန္းကားတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ပါ။ 
အဲ့ဒီၿမိဳ႕ရဲ႕ ဘုရင္မတစ္ပါးကုိ သက္ေတာ္ေစာင့္ လုပ္ေပးရတဲ့ သူတစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီ သက္ေတာ္ေစာင့္က ဒီဂိမ္းရဲ႕ 
ဇတ္လုိက္မင္းသားႀကီးပါဘဲ။ သူက ဘုရင္မအနားမွာ အမႈေတာ္ထမ္းရင္း ေကာက္က်စ္တဲ့လူတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ဘုရင္မရဲ႕ 
အထင္လြဲမႈကုိ ခံရၿပီး အက်ဥ္းၾကသြားခဲ့ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းက အဲ့ဒီမွာ စတာပါ။ ဘုရင္မရဲ႕ သက္ေတာ္ေစာင့္ဆုိေတာ႔ 
အစြမ္းထက္ပါတယ္။ ဂိမ္းရဲ႕ ဇာတ္လုိက္မင္းသားက ကုိယ္ေရာက္ခ်င္တဲ့ေနရာကုိ အလွ်င္အျမန္ ခုန္ပ်ံသြားႏုိင္တဲ့အျပင္ 
အသြင္ေျပာင္းလုိ႔ပါ ရေသးတယ္။ အသြင္ေျပာင္းတယ္ဆုိတာ လူတစ္ေယာက္အထဲ ခဏ၀င္ၿပီး အဲ့ဒီလူရဲ႕ 
ပုံစံအတုိင္းျဖစ္ေအာင္ အသြင္ေျပာင္းတာပါ။ လက္နက္ေတြကေတာ့ ေသနတ္ရယ္၊ ျမွားေသနတ္ရယ္၊ ဓားေျမွာင္စတဲ့ 
လက္နက္ေတြကုိ အမ်ားဆုံး အသုံးၿပဳရမွာပါ။ ဇာတ္လုိက္မင္းသားဟာ တကယ္ေတာ့ ဒီဂိမ္းေလးထဲမွာ Assassin 
တစ္ယာက္လုိ ဂလဲ့စား ေခ်ရမဲ့ ပုံစံမ်ိဳးပါ။ သူ အက်ဥ္းေထာင္က်ေနရာကေန လြတ္ေၿမာက္လာၿပီး Dunwall ၿမိဳ႕ေလးထဲမွာ 
စၿပီး ၿပႆနာေတြ ရွာပါတယ္။ သူ႔ကုိ ေကာက္က်စ္ခဲ့တဲ့ လူေတြကုိ ရွာၿပီး ၿပန္သတ္တဲ့ ပုံစံမ်ိဳးပါ။ 

ဒါေပမဲ့ ဒီဂိမ္းထဲမွာ အမ်ားဆုံး တုိက္ခုိက္ရမဲ့ ရန္သူေတြက မင္းမႈထမ္း စစ္သားေတြနဲ႔ တုိက္ခုိက္ရမွာပါ။ 
ေျခေထာက္အရွည္ႀကီးေတြ တပ္ထားတဲ့ လူထိန္းခ်ဴပ္တဲ့ စက္ရုပ္ႀကီးေတြနဲ႔လဲ တုိက္ခုိက္ရမွာပါ။ Open World ပုံစံမ်ိဳး 
ေဆာ့ႏုိင္တဲ့ Dishonored ဂိမ္းဟာ First Person Action ဂိမ္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ Game modeက single player 
ပါ။ Dishonored ဂိမ္းကုိ Demo အေနနဲ႔ ေဆာ့လုိ႔ ရေနၿပီၿဖစ္တာေၾကာင့္ gamer အမ်ားစုကလဲ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ 
October 9, 2012 ရက္ေန႔မွာ ထြက္မဲ့ Dishonored ဂိမ္းကုိ ဘာေတြ ေကာင္းသလဲလုိ႔ သိခ်င္ရင္ သင္ကုိယ္တုိင္ 
ေဆာ့ၾကည့္ပါလုိ႔ဘဲ ေၿပာပါရေစေတာ့။
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Counter-Strike Hitting Consoleကို           
PCဗားရွင္းအျဖစ္ ထုတ္ေ၀မည္
ေနလင္းေအာင္

2K Gamesမွ ဂိမ္းသစ္ တစ္မ်ိဳး စတင္ ေရာင္းခ် 
ေနလင္းေအာင္

Peter Mooreက EA CEO ျဖစ္လာ
ေနလင္းေအာင္

Dota 2အား အခမဲ့ ကစားနိုင္ၿပီ္
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

Counter-Strike ဗားရွင္း ထုတ္လုပ္သြားမည္ဟု 
Valve Software ကုမၸဏီက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

အဆိုပါ Counter-Strike ဗားရွင္းအသစ္အား 
PlayStation Network, Xbox Live Arcade, PCနွင့္ 
Macမ်ားတြင္ ကစားနိုင္ရန္ ထုတ္ေ၀သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး 
ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ $15 ေလာက္ ကုန္က်မည္ျဖစ္ကာ 
ယခုနွစ္ August 21တြင္ ျဖန္႔ခ်ိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
Courtesy of Valveနွင့္ Hidden Path Entertainment 
(Counter-Strike: Source)၏ ထင္ျမင္ခ်က္အရ၊ 
Gridအား ေလ်ာ့ခ်မႈကို သိသာစြာ ေတြ႔ျမင္ရမွာ 
ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။  ယခု ဗားရွင္းထုတ္ေ၀မည့္ 
သတင္း မထြက္ေပၚမီ တစ္ပတ္အရင္က Los 
Angelesမွာရွိတဲ့ GI teamက ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား 
ေပးသြားခဲ့ပါေသးသည္။

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

United States အေျခစိုက္ 2K Games 
Companyမွ Sid Meier's Civilization V: 
Gods & Kingsဟူေသာ ဂိမ္းသစ္တစ္မ်ိဳးအား 

စတင္ျပသေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 
PC, PlayStation, Xboxတြင္     ကစားနိုင္ၿပီး 
ဂိမ္းေပါင္းမ်ားစြာအား တီထြင္ဖန္တီးခဲ့တဲ့ 2K 
Gamesမွ ယခုထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ Sid Meier's 
Civilization V: Gods & Kings ဂိမ္းကေတာ့ PC 
Versionျဖင့္သာ ကစား၍ ရေသးေၾကာင္း သိရသည္။ 
Gods & Kingsတြင္ 27 new units ပါ၀င္ကာ၊ 13 
new buildingsစတဲ့ functionေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ 
အဆိုပါဂိမ္းအား Microsoft Windows, Mac OS 
X, Cloud (OnLive) စတဲ့ Platform(s)မ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းကာ ကစားနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

Peter Mooreက ယခင္ EA Game Company၏ 
CEOျဖစ္သူ John Riccitielloရဲ့ ေနရာကို 

ယူလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Mooreသည္ 
ယခုလက္ရွိ EAရဲ႕ Chief Operating Officerအျဖစ္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ 
GameFrontမွ သူ႔ကို ရာထူးတိုုးေပးခဲ့ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ John Riccitielloကေတာ့ 2007 
ခုနွစ္ကစၿပီး EAမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ 
သိရသည္။ ယခု CEO အေျပာင္းအလဲအၿပီးတြင္ EAရဲ႕ 
စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းမ်ားလည္း က်ခဲ့ပါတယ္။ 

EAဟာ ဂိမ္မာမ်ား ႏွစ္သက္ၾကေသာ Battlefield 
3, Star Wars: The Old Republic, SimCity, 
FIFA Soccer 13နွင့္ Crysis 3စတဲ့ နာမည္ႀကီးဂိမ္း 
အမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

Dotaဟာ ဂိမ္းကစားသူ Gamer ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
ကစားၾကတဲ့ နာမည္ႀကီး ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခု 

ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိကဲ့သို႔ ကစားၾကရာတြင္ Local 
ကြန္ပ်ဴတာ အခ်င္းခ်င္း networkမွတစ္ဆင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ကစားသူသာ မ်ားၿပီး၊ ကုန္က်စရိတ္ 
သက္သက္သာသာနဲ႔ အသံုးျပဳသူေတြကို 
စြဲေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ပံုစံမ်ိဳးမ်ားကုိ Dota 2က 
အြန္လိုင္းတြင္ ကစားနိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
Dota 2အား အခမဲ့ ကစားနိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရၿပီး Gamerမ်ားသည္ game storeရွိ 
အျခားဂိမ္းမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း တစ္ၿပိဳင္နက္ 
ကစားနိုင္မည္လည္းျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက offical 
blogအျဖစ္ www.dota2blog.comအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ခဲ့ပါေသးသည္။
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ကားေတြရဲ႕ အနာဂတ္ 
ရဲရဲ

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ကားတင္သြင္းခြင့္ကို ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္း အပ္ႏွံၿပီး ကားသစ္တင္သြင္းခြင့္ရသူေတြ၊ 
ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာလိုက္သူေတြ၊ ႏိုင္ငံျခား အလုပ္လုပ္သူေတြ၊ ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားေတြ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ ကုမၸဏီေတြကိုသာ ပါမစ္နဲ႔ 
ကား တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ ကားတင္သြင္းခြင့္ကို တစ္ဆင့္ခ်င္း တစ္ဆင့္ခ်င္း 
ဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး အခုဆိုရင္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔က တရားဝင္ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ကားတင္သြင္းခြင့္ မူဝါဒေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံသားတိုင္း ဘယ္သူမဆို ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို ပါမစ္မလိုပဲ တင္သြင္းခြင့္ 
ျပဳလိုက္ရာက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပါင္းစံုဟာ ၿပဳိဆင္းလာသလိုလို႔ တင္စားရေလာက္ေအာင္ 
ဝင္ေရာက္လာခဲ့ ပါၿပီ။ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ေတြ၊ အေဝးေျပးခရီးသည္တင္ယာဥ္ေတြ၊ ဘတ္(စ္)ကားေတြ၊ 
အိမ္စီးကားေတြ အားလံုးေသာ ကားေတြဟာ ပုံသဏၭာန္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အရြယ္အစားအစံုစံုနဲ႔ကို လမ္းမေတြေပၚမွာ 
ေျပးလႊားေနၾကသလို ကားေရာင္းခ်ၾကတဲ့ Show Room အသီးသီးမွာလဲ ဝယ္ယူစီးနင္းႏိုင္ရန္ အသင့္အေနအထားနဲ႔ 
ေနရာယူထားၾကၿပီးပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္လည္း ဝင္ေရာက္လာဖို႔ ရွိေနပါေသးတယ္။ တင္သြင္းလာၾကတဲ့ ကားေတြဟာ 
အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ လမ္းေၾကာင္း သံုးခုေလာက္နဲ႔ ဝင္လာၾကတာပါ။ ပထမလမ္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခုက 
ျပည္တြင္းမွာပဲ ကားသစ္ေတြကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ လမ္းေၾကာင္း၊ ဒုတိယလမ္းေၾကာင္းက ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ခုခုမွာ 
အေျခစိုက္တဲ့ ကားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ ကုမၸဏီဆီကေန ကားအမ်ဳိးအစားတစ္ခုတည္းကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုက 
တစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္ရယူၿပီး တင္သြင္းေရာင္းခ်တဲ့ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ တတိယလမ္းေၾကာင္းကေတာ့ 
ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြက ကားအေရာင္းစင္တာ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဝယ္လိုအားမ်ားႏိုင္တဲ့ ကားေတြကို 
တင္သြင္းေရာင္းခ်ၾကတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ ေရာက္ရွိလာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ဒုတိယလမ္းေၾကာင္းတို႔ကေန ဝင္ေရာက္လာၾကတဲ့ ကားအသစ္ေတြအေနနဲ႔ ေရာင္းခ်ၿပီး 
ေနာက္ပိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ - After Sale Serviceကို စဥ္းစားဖို႔ မလိုေလာက္ေပမယ့္ တတိယ လမ္းေၾကာင္းက 
ကားေတြအတြက္ေတာ့ စဥ္းစားစရာေတြ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆံုး စဥ္းစားရမွာက အဲဒီ ကားေတြ အမ်ားစုဟာ အသစ္စက္စက္ ကားေတြ မဟုတ္ဘဲ မူရင္းႏိုင္ငံေတြမွာ 
အသံုးျပဳၿပီးသား ကား Used Carေတြ ျဖစ္ေနၾကတာပါပဲ။ အသံုးျပဳၿပီးသား ကားေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ 
ကားေတြရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ကိုပါ သိႏိုင္ရင္ ေကာင္းေပမယ့္ တင္သြင္းလာတဲ့ ကားေတြ ေလလံအဆင့္ 
သတ္မွတ္ရာမွာ ကားရဲ႕ ေမာင္းႏွင္ၿပီး ကီလိုမီတာနဲ႔ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုသာ သိရွိရၿပီး 
က်န္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို မသိရွိရတာပါ။ ကားတစ္စီးခ်င္းစီရဲ႕ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို 
ေရာင္းခ်ေပးတဲ့သူေတြ သိခြင့္ေပးသေလာက္သာ ဝယ္ယူမယ့္ သူေတြက သိရမွာပါ။ ဘယ္အခ်က္ေတြကို 
ဖံုးကြယ္ၿပီး ဘယ္အခ်က္ေတြကို သူတို႔က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပႏိုင္မွာလဲဆိုတာလဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာပါ။ 
ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔  ကားေတြ တည္ေဆာက္ရာမွာ ပါဝင္တဲ့ပစၥည္းေတြဟာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သတၱဳေတြနဲ႔ 
ျပဳလုပ္ထားၾကတာမို႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ပ်က္စီးႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ ေနာက္ပိုင္းတင္သြင္းလာတဲ့ 
ကားေတြဆိုရင္ သံုးစြဲေနရင္း သံုးစြဲေနသူကို စိတ္ေက်နပ္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြမ်ားစြာ 
ပါဝင္လာပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြေပမယ့္ အဲဒီပစၥည္းေတြဟာလည္း ပ်က္စီးတတ္တဲ့အရာေတြမို႔ 
အဲဒီစက္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းေတြ ပ်က္စီးခဲ့ရင္ဆိုတာကို ထည့္တြက္ရပါေတာ့မယ္။ အထက္ကေျပာခဲ့သလို 

ကားေတြမ်ားျပားသေလာက္ တံဆိပ္တစ္မ်ဳိးတည္းနဲ႔ ကားတစ္စီးမွာေတာင္ ကားပံုသဏၭာန္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသလို 
ပါဝင္တပ္ဆင္ထားတဲ့ စက္ပစၥည္းေတြကလဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကမွာပါပဲ။

ကားတစ္စီးခ်င္းစီရဲ႕ ေမာ္ဒယ္ ကြာျခားသလို တပ္ဆင္သံုးစြဲထားတဲ့ စက္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ကလည္း 
ကြဲျပားသြားၾကပါတယ္။ တံဆိပ္တစ္မ်ဳိးတည္းမွာေတာင္ ပါဝင္တဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြ ကြဲျပားေနပါတယ္ဆိုရင္ 
အခုတင္သြင္းလာတဲ့ ကားအေရအတြက္နဲ႔ ကားအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ပါဝင္တဲ့ စက္ပစၥည္းေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ား 
မ်ားျပားေနလိမ့္မလဲ။ ကားေတြမွာ စက္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းေတြ မ်ားစြာပါဝင္ေပမယ့္ ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႔ 
ကားရဲ႕ အဓိက အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အင္ဂ်င္နဲ႔ အဲဒီ အင္ဂ်င္နဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ အီလက္ထေရာနစ္ကတ္ - 
Electronic Card တို႔ကိုပဲ ေျပာၾကည့္ပါမယ္။ ဒီအင္ဂ်င္ေတြဟာ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းက ထုတ္လုပ္ၾကတာတူေပမယ့္ 
ေမာ္ဒယ္ နံပါတ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲသြားတာနဲ႔ပဲ စက္ပစၥည္းတို႔ရဲ႕ ပံုသဏၭာန္နဲ႔ အတိုင္းအတာတို႔ဟာ အနည္းငယ္စီ 
ကြဲျပားသြားတတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းေတြဟာ ပံုသဏၭာန္တူ၊ အတိုင္းအတာတူညီၾကလို႔ 
တစ္ခု ပ်က္စီးသြားရင္ အျခား တစ္ခုနဲ႔ အစားထိုး အသံုးျပဳလို႔ရေပမယ့္ အေရအတြက္ အနည္းငယ္ေလာက္သာ 
အသံုးျပဳလို႔ ရႏိုင္တာပါ။ ျပဳျပင္ၿပီး အစားထိုးသံုးၾကမယ္ဆိုရင္လဲ မူလအစိတ္အပိုင္းေလာက္ေတာ့ 
မေကာင္းႏိုင္ပါဘူး။ စက္ပစၥည္းေတြကို အစားထိုး အသံုးျပဳရာမွာ မရွိ သံုးေတာ့ သံုးလိုက္ၾကတာေပါ့ဆိုတဲ့ 
အေတြးနဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းၾကတာဟာ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ ေျဖရွင္းမႈမ်ဳိးပါ။ အင္ဂ်င္နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ 
အီလက္ထေရာနစ္ကတ္ေတြကလည္း ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးမွ အင္ဂ်င္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို 
စစ္ေဆးၾကရတာပါ။ အဲဒီကမွတစ္ဆင့္ အင္ဂ်င္မွာျဖစ္ေနတဲ့ အျပစ္အနာအဆာေတြကို ရွာေဖြၿပီး ျပဳျပင္စရာရွိတာကို 
ျပဳျပင္ရတာပါ။ အဲဒီ အီလက္ထေရာနစ္ကတ္ေတြကို စစ္ေဆးဖို႔ကလည္း ကြန္ပ်ဴတာရွိ႐ံုနဲ႔ အဆင္ေျပတာ မဟုတ္ဘဲ၊ 
ကြန္ပ်ဴတာမွာသက္ဆိုင္တဲ့ Software ထည့္သြင္းထားမွသာ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးသံုးစြဲလို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားမွာ 
ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ပညာရွင္က ကားမွာပါတဲ့ အီလက္ထေရာနစ္ကတ္ေတြကို 
ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျပစ္ခ်က္ေတြကို ရွာေဖြရပါမယ္။ ပညာရွင္က စမ္းသပ္စစ္ေဆးလိုက္လို႔ ျပစ္ခ်က္ကို 
ေတြ႕ပါၿပီ။ အဲဒီျပစ္ခ်က္ကလည္း စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို အသစ္လဲလွယ္လိုက္မွ ေကာင္းသြားမယ့္ 
ျပစ္ခ်က္ျဖစ္ေနရင္ အဲဒီစက္ပစၥည္းအသစ္ကို ဘယ္က ရရွိႏိုင္မွာပါလဲ။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီအင္ဂ်င္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ 
အီလက္ထေရာနစ္ကတ္ကပါ တကယ္လို႔ ပ်က္စီးေနခဲ့ၿပီ ဆိုပါရင္ ဘယ္ကုမၸဏီကေန ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မွာပါလဲ။ 
ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္သို႔ေသာ Workshopကေန ရရွိႏိုင္မွာပါလဲ။ ဘယ္ ကားအေရာင္းစင္တာကေန တာဝန္ယူၿပီး 
မူလထုတ္လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြဆီကေန ဝယ္ယူေပးႏိုင္ပါ့မလဲ။ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနၾကတဲ့ ကားဝန္ေဆာင္မႈ
ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီကားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္း အသက္သာဆံုးျဖစ္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ဝယ္ယူသူတို႔ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေစၿပီး အဆင္သင့္ စီးႏိုင္ေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးေနပါတယ္ဆိုၿပီး ေရာင္းခ်ေနၾကတာထက္ ေရာင္းခ်ၿပီး ေနာက္ပိုင္းကားေတြရဲ႕ ႀကံ့ခိုင္မႈအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေတြေပးႏိုင္ရန္ ဝယ္ယူသံုးစြဲၾကသူေတြအတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ပိုၿပီးရရွိႏိုင္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ 
ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈဆိုရာမွာလဲ ေရေဆး ဆီထိုးလုပ္ေပး႐ံု၊ အင္ဂ်င္ဝိုင္၊ ဂီယာ ဝိုင္၊ ကေရာင္းဝိုင္တို႔ကို 
သတ္မွတ္စံခ်ိန္မ်ား ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေပး႐ံု၊ ျဖည့္တင္းေပး႐ံု၊ ေလစစ္၊ ဆီစစ္၊ ဝိုင္စစ္နဲ႔ အင္ဂ်င္ဝိုင္တို႔ လဲလွယ္ေပး႐ံု 
ဝန္ေဆာင္မႈေတြသာမက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ ေရရွည္ႀကံ့ခိုင္မႈအတြက္ မူလထုတ္လုပ္စဥ္က သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ 
ေမာင္းႏွင္ၿပီး ကီလိုမီတာအလိုက္  ျပဳလုပ္ေပးရမယ့္လုပ္ငန္းေတြကိုပါ ကြၽမ္းက်င္တဲ့သူေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေကာင္းေကာင္းေပးမယ္ဆိုရင္ ေရာင္းသူ ဝယ္သူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးလည္း ေရရွည္ေကာင္းမြန္ႏိုင္ၿပီး 
ပိုၿပီးသာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ေက်နပ္မႈေတြကို ခံစားရရွိၾကပါလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း 
တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
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THE WEEK OF  JULY 15 - 22, 2012 THE WEEK OF  JULY 15 - 22, 201224 25tdkifpDwD *sme,f tdkifpDwD *sme,fWHISTLEOUT MOBILE&TABLET
ဟန္းဆက္ Brand မ်ဳိးစံုမွ မည္သည့္ Brand ၀ယ္ယူလွ်င္ ေကာင္းမလဲလုိ္႔ စဥ္းစားေနသူမ်ားအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုး ဟန္းဆက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္။ သံုးစြဲႏုိင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းအေပၚ 

မူတည္၍ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

ဓါတ္ပံု - stevelummer.com

လူသားတစ္ေယာက္သည္ ေမြးဖြားသည့္အခ်ိန္မွ စျပီး ေရြးခ်ယ္၍ 
ရႏုိင္သည့္အရာႏွင့္ ေရြးခ်ယ္၍ မရႏုိင္သည့္ အရာတို႔က တစ္ျပိဳင္နက္တည္း 
ေပၚေပါက္လာသည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္၍ မရႏုိင္ေသာ 
အရာကေတာ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ႐ုပ္ရည္အဆင္းသဏၭာန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
မည္သူမဆို ႐ုပ္ရည္ရူပကာ လွပခ်င္ပါေသာ္လည္း ထို မိမိေမြးရာပါ 
အေကာင္း ပကတိ ႐ုပ္ရည္ ႐ူပကာအား ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေခ်။ တခ်ဳိ႕က 
ေျပာၾကမည္ ပလတ္စတစ္ ဆာဂ်ီရီ လုပ္ရင္ ရတာပဲလို႔ ဆိုခ်င္ဆိုၾကမည္။ 
ထိုေၾကာင့္ အေကာင္းပကတိလို႔ သံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ 
ဖခင္တို႔၏ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇအရ အသားအေရ မည္းျခင္း၊ ျဖဴျခင္းရွိႏုိင္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ႐ုပ္ဆင္းရူပကာမွာ လွခ်င္မွ လွမည္၊ ႐ုပ္ဆိုးခ်င္လည္း 
ဆိုးႏုိင္ေပသည္။ မည္သည့္ နည္းႏွင့္မၽွ ေရြးခ်ယ္၍ မရႏုိင္ေခ်။ ကိုယ္လက္ 
အဂၤါ မျပည့္မစံုႏွင့္ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးမ်ားပင္ အနမတဂၢ ရွိေပသည္။

တစ္ဖန္ ႐ုပ္ဆင္းရူပက လွသည့္ ကေလးျဖစ္ေစ၊ မလွသည့္ျဖစ္ေစ 
ထိုကေလးအဖို႔ တျဖည္းျဖည္း ၾကီးျပင္းလာသည္ႏွင့္အမၽွ သူ၏ 
ဘဝေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မ်ားက အလိုအေလ်ာက္ရရွိျပီး 
ျဖစ္ေပသည္။ ႐ုပ္ရည္အဆင္းသဏၭာန္ လွပတိုင္းလည္း အႏုပညာဘက္တြင္ 
သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ေကာင္းမွ ျဖစ္ႏုိင္သလို ႐ုပ္ရည္အဆင္း 
မလွပေသာ္လည္း အဘက္ဘက္တြင္ ေအာင္ျမင္ေနသူမ်ား တစ္ပံုတစ္ပင္ 
ရွိေနပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ေရြးခ်ယ္မွန္ကန္ဖို႕ လြန္စြာ 
လိုအပ္လွေပသည္။

တခ်ဳိ႕ကေလးမ်ား ငယ္ရာကၾကီးလာစဥ္တြင္ မိဘမ်ားရဲ႕ 
ပံုစံခြက္အတိုင္း ဒါလုပ္ဆိုတဲ့ မိဘမ်ားရဲ႕ ေစခိုင္းခ်က္ေၾကာင့္သာ 

မိမိဆႏၵမပါဘဲ လုပ္ကိုင္မႈနဲ႕သာ ေရွ႕ဆက္သြားၾကမည္ဆုိလၽွင္ 
ေအာင္ျမင္ဖို႕ရန္ အလြန္ေ၀းကြာလွေပသည္။ မိဘစကားနားမေထာင္ဖို႕ 
ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႔ စိတ္သေဘာသဘာဝမပါပဲ မည္သည့္အလုပ္ 
မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္မိလၽွင္ ကိုယ္ ျဖတ္သန္းရမည့္ 
တက္လမ္းအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိမည္ဟု မထင္မိပါ။ 
မိဘမ်ားက ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ ေစတနာကိုလည္း အျပစ္မတင္သင့္ေခ်။ 
လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ကိုယ္စီရွိသည္။ ကြၽန္မတို႕ရဲ႕ 
ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေတြသည္လည္း ကြၽန္မတို႔ လက္ထဲတြင္ပင္ ရွိသည္။ သူခိုး၊ 
ဓားျပျဖစ္ႏုိင္သည့္လမ္းကို ေရြးမလား၊ ေရြးႏုိင္သည္။ အဓိကကေတာ့ 
လမ္းေၾကာင္းအမွန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ဖို႔သာ လိုပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား 
လက္ထက္တြင္ အဇာတသတ္ မင္းသားသည္ ေရြးခ်ယ္မႈလဲြ၍ ေဒ၀ဒတ္ႏွင့္ 
အေပါင္းမွားျပီး အေဖကိုသတ္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ 
ေရြးခ်ယ္သည့္ အယူ၀ါဒ လဲြမွားမႈေၾကာင့္ သည္ဘ၀တြင္သာမက 
ေနာင္ဘ၀ အဆက္ဆက္ အပယ္သို႔ လားခဲ့မည္မွာ ေတြးၾကည့္ပါက 
အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွပါသည္။ လူတစ္ေယာက္အား လြတ္လပ္စြာ 
ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေပးသင့္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈဆိုသည္ ကာယကံရွင္၏ 
ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈရွိပါက မလဲြမေသြ ရႏုိင္ေသာအရာ 
ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္လာမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ 
ကာယကံရွင္ကသာ အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏုိင္ေပသည္။ ဥပမာ 
ကြၽန္မသည္ ကိုယ္သြားခ်င္ေသာ လမ္း၊ ေလၽွာက္ခ်င္ေသာ ေနရာကို 
ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ သြားေနေသာ 
လူသားတစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းခရီးဘယ္ေလာက္ပင္ 
ၾကမ္းတမ္းပါေစ တစ္ေန႔ျဖစ္ရမည္ဆိုသည့္ အသိစိတ္ကို 
ႏွလံုးမူျပီး ဘယ္သူေတြ ဘာေတြေျပာေျပာ အျပံဳးမပ်က္ပဲ 
ေရွ႕ဆက္ေလၽွာက္လွမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ျဖစ္ခ်င္သည့္ဆႏၵ ျဖစ္လာမည့္ 
အနာဂတ္ ရည္ရြယ္ေမၽွာ္မွန္းရင္း ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ လမ္းအတြက္ 
အရင္ဆံုး ခံစားရသည္ကေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူမ်ား 
ဒါလုပ္လို႔ လုိက္လုပ္တာထက္ ကိုယ္တိုင္ စိတ္၀င္စားမႈနဲ႕ ကိုယ္တုိင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္ဖို႔ အလြန္ပင္အေရးၾကီးပါသည္။

တိုေတာင္းလွေသာ ရရွိလာသည့္ဘဝအတြင္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈသည္ 
ဘယ္အရာမ်ားနဲ႔မွ ကြၽန္မအတြက္ မလဲလွယ္ႏုိင္ေခ်။ ကိုယ္တိုင္ 
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္အရာမ်ားသည္ ကြၽန္မအတြက္ေတာ့ 
ၾကည္ႏူး ပီတိကို ခံစားရပါသည္။ ကြၽန္မအတြက္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈ 
ထိပ္ဆံုးကို မေရာက္ရွိေသးေပမယ့္ ကိုယ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ကို 
ျမင္ေယာင္ရင္း ကိုယ္ေလၽွာက္သည့္လမ္း ဆူးခင္းလမ္းပင္ ျဖစ္ေနပါေစ 
ဆက္လက္ ေလၽွာက္လွမ္းေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအက်ဳိး သယ္ပိုး 

ထမ္းေဆာင္ရင္း သြားခ်င္သည့္လမ္းကို အေရာက္ သြားမည္လို႔ 
ကြၽန္မ၏ စိတ္ထဲတြင္ စဲြျမဲစြာ မွတ္ေက်ာက္တင္ထားမိပါသည္။ 
ကြၽန္မ ေျပာခ်င္သည္က လူတစ္ေယာက္တြင္ ဘ၀တစ္ခုလံုးအတြက္ 
ေလၽွာက္လွမ္းႏုိင္သည့္ လမ္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိသည္။ ယင္းလမ္းေတြ 
အမ်ားၾကီးအတြင္းမွာ ကိုယ္ႏွင့္ အလိုက္ဖက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး လမ္းကို 
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရေပမည္။

 
ဘယ္လမ္းကို ေရြးခ်ယ္မလဲ

ဓါတ္ပံု - isitthattime.com

“သည္လမ္းကို သည္ပန္းႏွင့္ သည္ခရီးကို သည္ထီးႏွင့္” 
ဆိုသလို လိုက္ဖက္ညီသည့္ အေျခအေန ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္မွာ 
ကာယကံရွင္၏အေပၚတြင္သာ မူတည္ေပသည္။ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ဝိရိယ 
ဆိုတဲ့စကားအတိုင္း ကံကိုပဲ ယံုျပီး ဘာမွ မလုပ္ရင္လည္း ျဖစ္လာမွာ 
မဟုတ္သလို ဥာဏ္ကိုပဲ အားကိုးလို႔လည္း မရႏိုင္ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈကို 
လိုခ်င္ရင္ ဒီသံုးခ်က္နဲ႔လည္း ကိုက္ညီေအာင္ က်င့္ၾကံေနထိုင္သြားဖို႔လည္း 
လိုအပ္လွပါသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ျပီး ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈလည္း 
ရွိပါမွ ေအာင္ျမင္မႈဟူသည္ မိမိ၏ လက္အတြင္း၀ယ္ ဆုပ္ကိုင္မိမည္မွာ 
အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း
မေနာျဖဴေလး
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၁၊ ၇၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ Prepaid စနစ္အတြက္ 
လိုင္းမျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစရန္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ 
က်ပ္ေငြ တစ္ေထာင္အား ႀကိဳတင္ျဖည့္တင္းေပးထား
ေမသဇင္သိန္း

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လက္ရိွ Post Paid စနစ္ျဖင့္ ဖုန္းေျပာဆုိခမ်ား 
ေပးသြင္းလွ်က္ရိွေသာ CDMA 450 စနစ္သံုး မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္းမ်ားနွင့္ GSM စနစ္သံုး 
မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္းမ်ားအား တယ္လီဖုန္း ေျပာဆုိခ ေပးသြင္းရမႈ ပုိမုိအဆင္ေျပေစရန္ ရည္ရြယ္၍ 
(၁၊ ၇၊၂၀၁၂)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ Prepaid (ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကဒ္) စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရွိရပါတယ္။ ထိုသို႔ Prepaid စနစ္သုိ႔ 
ေျပာင္းလဲ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ေျပာဆုိသံုးစဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ Prepaid စနစ္ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ 
ဆက္သြယ္ေခၚဆုိမႈ ျပတ္ေတာက္ျခင္း မရိွေစရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ိ/ (က်ပ္တစ္ေထာင္တိတိ)
အား ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ႀကိဳတင္ျဖည့္တင္းေပးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဆုိပါ Prepaid စနစ္ေျပာင္းလဲျပီးေသာ CDMA 450 /GSM  စနစ္သံုး မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္း 
ေျပာဆုိသံုးစဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ (၁၊ ၇၊ ၂၀၁၂)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကဒ္ (Prepaid 
Top-up Card)မ်ားျဖင့္ ေငြျဖည့္သံုးစဲြသြားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ ေျပာင္းလဲသံုးစဲြျခင္းေၾကာင့္ 
သံုးစဲြေနသည့္ မူလဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ နဂုိအတုိင္း ရိွမည္ျဖစ္ျပီး ဖုန္းနံပါတ္ေျပာင္းလဲမည္ 
မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ Prepaid စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ၀န္ေဆာင္မႈရယူသည့္ CDMA 
450/GSM  မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ Post Paid စနစ္အျဖစ္ သံုးစဲြစဥ္ကာလထိ 
ေျပာဆုိထားသည့္ ဖုန္းေျပာဆုိခမ်ားကုိ ယခင္စနစ္အတုိင္း ေပးေခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္စနစ္ (Prepaid စနစ္) စတင္အသံုးျပဳသည့္ေန႔တြင္ ေျပာဆုိခ ေပးသြင္းထားသည့္ 
ပုိေငြရိွပါက ၄င္းပုိေငြအား စနစ္သစ္သုိ႔ ထည့္သြင္းျဖည့္တင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 
Prepaid စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ Call Center ဖုန္းနံပါတ္ 1876 သုိ႔ 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

တန္ဖိုးနည္း လုိင္းကဒ္မ်ားကို ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအား 
အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပး
ေမသဇင္သိန္း

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွေသာ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးရိွ 
နိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအား အရစ္က် ေငြေပးေခ်စနစ္ျဖင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေပးသြားနုိင္ရန္ 
စီစဥ္လွ်က္ရိွေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အရစ္က် ေငြေပးေခ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရာတြင္ က်ပ္နွစ္သိန္းတန္ 
GSM မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားနွင့္ က်ပ္နွစ္သိန္းငါးေသာင္းတန္ WCDMA  မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားအား မူလ 
သတ္မွတ္ထားေသာ တန္ဖုိးအတုိင္းသာ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါတယ္။ 
အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ GSM မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္းတစ္လံုးအတြက္ တစ္လလ်ွင္ 
က်ပ္ ၄၀,၀၀၀ိ/- (က်ပ္ေလးေသာင္းတိတိ) ျဖင့္ (၅)လႏွင့္ WCDMA  မုိဘုိင္းဖုန္းတစ္လံုးအတြက္ 
တစ္လလ်ွင္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ိ/- (က်ပ္ငါးေသာင္းတိတိ) ျဖင့္  (၅)လ အရစ္က်ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ထို႔ျပင္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈအား အသံုးျပဳလုိပါက သံုးစဲြလုိသည့္အခ်ိန္တြင္  
သတ္မွတ္ႏႈန္းထားျဖင့္ သံုးစဲြခြင့္ျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အရစ္က် ေငြေပးေခ်စနစ္ျဖင့္ တယ္လီဖုန္း သံုးစဲြလုိသည့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္ဌာနမ်ားသည္ မိမိဌာန၏ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားစာရင္းနွင့္ ေငြေပးေခ်မႈတုိ႔ကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရႊက္ရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအရစ္က် ေပးသြင္းၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္းကဒ္အား 
ထုတ္ယူသံုးစဲြနုိင္မွာျဖစ္ၿပီး လစဥ္ အရစ္က်ေပးသြင္းၿပီး ေနာက္ဆံုးအရစ္ 
ေငြေပးသြင္းၿပီးသည့္အခ်ိန္တႊင္ မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္း သံုးစဲြျခင္းဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ 
အေထာက္အထားမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သႊားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ 
သိရွိရပါတယ္။ အရစ္က်ေငြေပးေခ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မွုကုိ ၂၀၁၂ခုနွစ္၊ ဇြန္လ(၃၀) ရက္ေန႔တြင္ 
တစ္ႀကိမ္နွင့္ ဇူလုိင္လ(၃၁) ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ နွစ္ႀကိမ္ခဲြ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါတယ္။
Ref: www.mpt.net.mm

လက္ငင္း Discountမ်ားအျပင္ လိုင္းကဒ္(၁၀)ကဒ္အား 
ကံစမ္းႏိုင္မည့္ Promotion ပြဲ
ေမသဇင္သိန္း

လူႀကီးမင္း မိုဘိုင္းဖုန္း အေရာင္းဆိုင္ (သာေကတ)မွ ၀ယ္ယူအားေပးေသာ မိတ္ေဟာင္း၊ 
မိတ္သစ္ Customer မ်ားကို ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ဟန္းဆက္၀ယ္ယူတိုင္း လက္ငင္း 
Discountမ်ားအျပင္ လိုင္းကဒ္(၁၀)ကဒ္အား လစဥ္ကံစမ္းႏိုင္မည့္ Promotion ပြဲကို 
က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ Promotion ကာလကိုေတာ့ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၅) 
ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး လစဥ္ လိုင္းကဒ္(၁၀)ကဒ္အား 
ကံစမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ လူႀကီးမင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္သည္ ျပည္တြင္း၌ 
ဆိုင္ခြဲေပါင္း မ်ားစြာ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း တိက်ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
Customer အမ်ားအျပား ယံုၾကည္စြာ ၀ယ္ယူလွ်က္ရွိတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 
သိန္းေက်ာ္တန္ တန္ဖိုးျမင့္ ဟန္းဆက္မ်ားမွစ၍ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းတန္ တန္းဖိုးနည္း ဟန္းဆက္မ်ားကို 
Brand စံုလင္စြာ ေရာင္းခ်ေပးသည့္အတြက္ မိမိအလိုရွိသည္ကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ပါ၀င္စား၍ အေသးစိတ္စုံစမ္းလိုပါက လူႀကီးမင္း(သာေကတ) အမွတ္ 
(၁၄)၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ (၁)ေစ်းေကြ႔အနီး၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း ၀၉-၇၃၂-၂၅၇-၃၃သို႔ 
ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Local News

   Feature
Lenovo A65သည္ ွSIM ကဒ္ႏွစ္ကဒ္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုွင္မည္ျဖစ္ၿပီး 3G/HSDPA Technology 

သံုးထားသည့္အတြက္ GSM Network ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Android Version 2.3.5 
(Gingerbread)ကို ထည့္သြင္းေပးထားသည့္အတြက္ ယခုေစ်းကြက္မွာ နာမည္ရွိၿပီးသားျဖစ္သည့္ Samsung, Sony, 
Huaweiတို႔နဲ႔ Lenovo A65က အေကာင္းဆံုး ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ 
ျမန္ဆန္ေစရန္ 800MHz, MT6573 Processorကို ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး လက္ျဖင့္ ေစခိုင္းအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Multi-
Touchscreenသံုး စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး ျဖစ္ပါတယ္။ screen အရြယ္အစားကေတာ့ ၃.၅ လက္မရွိၿပီး screen ႀကီးႀကီး 
ကိုင္ေဆာင္လိုသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

   ကင္မရာ
Lenovo A65 မွာေတာ့ 3.2 mega pixel/MAX 2048×1536ရွိတဲ့ ကင္မရာကို တပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ အဆိုပါ 

ကင္မရာနဲ႔ ဓာတ္ပံု၊ ဗီြဒီယိုမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ရိုက္ကူးႏို္င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

    Multimedia 
အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Multimedia မ်ားကေတာ့ Mp3, MP4, Video, FM radio, GPS Systemတို႔ကို 

အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး Network ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g,  Bluetooth 
with EDR & A2DP စနစ္တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ Voice Call Recorder, Portable WLAN Hotspot အစရွိတဲ့ 
functionမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္မည့္အျပင္ 3.5mmရွိတဲ့ Audio jackလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

    Special Function
Lenovo A65မွာ Special Function အေနနဲ႔ Gravity sensor, Proximity Sensor, Light Sensor, GPS, 3G 

Dual Sim Dual Standby, Multi-touch, Schedule Power On/Offတုိ႔ကို ထည့္သြင္းေပးထားတာ ေတြ႔႔ရပါတယ္။

   အားနည္းခ်က္
သူရဲ႔အားနည္းခ်က္ကေတာ့ အလင္းေရာင္အားနည္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကည္လင္တဲ့ပံုရိပ္ကို ရိုက္ကူးႏိုင္ဖို႔အတြက္ 

အလင္း ထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့ Flash မပါ၀င္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

   အားသာခ်က္
Lenovo A65ရဲ႔ အားသာခ်က္ကေတာ့ ေစ်းႏႈန္းအလြန္ခ်ဳိသာၿပီး Lenovoမွ တိုက္ရိုက္ထုတ္လုပ္ 

ေရာင္းခ်တဲ့အတြက္ Warranty အျပည့္အ၀ ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

   ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ေနရာ
Lenovo A65ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ က်ပ္ ၉၃,၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔သာရွိၿပီး KMD Computer Group 

အမွတ္ (၁၇၄/၁၈၂)၊ ပန္းဆိုးတန္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း ၀၁-၃၈၅-၈၇၇၊ ၀၁-
၃၈၅-၁၇၇တြင္ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိးသာၿပီး Function စံုတဲ့ Lenovo                     
        Smartphone

ေမသဇင္သိန္း

မိုဘိုင္းဖုန္း Brand မ်ဳိးစံုထြက္ရွိေနတဲ့အထဲမွ Lenovo အမွတ္တံဆိပ္ ဟန္းဆက္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ 
Lenovo သည္ ကြန္ပ်ဴတာေလာကမွာ နာမည္ေက်ာ္ေနတဲ့ Brand တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခုအခါမွာေတာ့ မိုဘိုင္းမ်ားကိုလည္း 
ထုတ္လုပ္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ Lenovo ဖုန္းမ်ားသည္ စမတ္ဖုန္း အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး Android OSကို 
အသံုးျပဳထားသည္။ ယခုေဖာ္ျပေပးမယ့္ Lenovo A65သည္ Android OS Version 2.3.5 (Gingerbread)ကို 
အသံုးျပဳထားပါတယ္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ထဲကိုေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လပိုင္းေလာက္မွသာ စတင္၀င္ေရာက္လာတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။
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အိုုင္စီတီေခတ္ႀကီး၌ Notebookႏွင့္ Netbook မ်ဳိးစံုမွ တံဆိပ္မ်ိဳးစံု ထြက္ရွိလွ်က္ရွိရာ မည္သည့္ Brand ၀ယ္ယူလွ်င္ ေကာင္းမလဲလုိ္႔ စဥ္းစားေနသူမ်ားအတြက္ 

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

PCWEEKLY

ဒီေန႔ေခတ္ Securityသမားေတြ၊ Hackerေတြရဲ႕ လက္စြဲ Back Track 
OSကို စတင္အသုံးျပဳခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ VM Wareက ထုတ္တဲ့ Player 
Softwareနဲ႔ စမ္းသပ္အသုံးျပဳၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ BackTrack 5 R2ကို 
March 1 (2012)မွာ Official Released လုပ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
ပထမဆုံး ခင္ဗ်ား လုပ္ရမွာက Back Trackကို စမ္းအသုံးျပဳမယ္ဆိုမွေတာ့ 
Back Track OSေတာ့ ရိွေနရပါေတာ့မယ္။ အဲဒီေတာ့ သူရဲ႕ Official Site 
တစ္ခုျဖစ္တဲ့ www.backtrack-linux.orgကို သြားလိုက္ပါ။ Register and 
Downloadဆိုတာကို မေရြးေတာ့ပါဘူး။ ရိုးရိုးပဲ download ဆြဲပါမယ္။ 
Downloadကို ႏွိပ္ပါ။

 BackTrack Release: BackTrack 5 R2, Window Manager: 
GNOME, Architecture: 32 bits, Image Type: VMWare, Download 
Type: Directကို ေရြးၿပီး Click to Downloadဆိုတာကို ႏွိပ္ပါ။ 
Siteကေတာ့ 1.89 GB ရိွပါတယ္။ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ေတာ့ Download ဆြဲဖို႔ 
လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္ဗ်ာ။

 

BackTrackကို download ဆြဲၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ VMWare Player 
ကို Install လုပ္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ကယ္လို႔ VM Ware Player 
မရိွခဲ့ရင္ေတာ့ ေအာက္ကလင့္မွာ ရယူႏိုင္ပါတယ္။

 http://www.filehippo.com/download_vmware_player/

သူ႔ရဲ႕ Official siteမွာ သြားၿပီး download ဆြဲမယ္ဆိုလဲ ရပါတယ္။
https://my.vmware.com/web/vmware/info/slug/desktop_end_

user_computing/vmware_player/4_0
Step (1) Download ဆြဲထားတဲ့ BackTrack 5 R2 ကို Zip ျဖည္ၿပီး 

Desktopေပၚမွာ ျဖစ္ျဖစ္ တင္ထားလိုက္ပါ။

 Step (2) VM Ware Playerကို ဖြင့္ပါ။ File Menuထဲက Open a 
Virtual Machineကို ႏွိပ္ပါ။

 Step (3) အဲဒီမွာ အေစာက Zip ျဖည္ထားတဲ့ BackTrack 5 Folder 
(BT5R2-GNOME-VM-32)ကို ေရြးေပးလိုက္ပါ။

 Step (4) Play Virtual Machineကို ႏွိပ္ၿပီး Back Trackကို Run 
ေပးလိုက္ပါ။

Step (5) VM Ware Playerက Back Track OS စၿပီး Boot 
လုပ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ Bt Loginဆိုၿပီး ေတာင္းပါလိမ့္မယ္။ 
rootလို႔ ရိုက္ထည့္ေပးလိုက္ပါ။ Passwordကိုေတာ့ toorလို႔ 
ရိုက္ထည့္ေပးလိုက္ပါ။

 Step (6) root@bt:ဆိုတာ ေရာက္လာရင္ startxဆိုတဲ့ 
Commandsကို ရိုက္ေပးလိုက္ပါ။ VM Ware Playerေပၚမွာ Back Track 5 
R2ကို တင္လို႔ ၿပီးပါၿပီ။

 ဒီအေၾကာင္းအရာေလးက Back Track OSကို စိတ္၀င္စားလို႔ 
စမ္းသုံးၾကည့္ခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ နည္းပညာသမားေတြအတြက္သာ ရည္ရြယ္ 
ေရးသားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။

Back Track 5 R2ကို VM Ware Playerေပၚမွာ တင္ၿပီး 
စမ္းသုံးၾကည့္ရေအာင္
သူရ (ေရစႀကိဳ)

Chasis ဒီဇိုင္းလန္းလန္းနဲ႕ အေကာင္းစားအရည္အေသြး 
ေထာက္ပံ့မႈအေကာင္းဆံုးေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ 
Gigabyte အမွတ္တံဆိပ္မွ နာမည္ေက်ာ္ SUMO Series Alpha 
model အမွတ္တံဆိပ္ကို ထုတ္လုပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ SUMO 
Alpha အမ်ိဳးအစားဟာ ဂိမ္းသမားမ်ားအႀကိဳက္ ဒီဇိုင္းပံုေဖာ္ထားၿပီး 
စြဲေဆာင္မႈရွိေစမယ့္ LED မီးေရာင္ေတြနဲ႔ တန္ဆာဆင္ထားတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ Sumo Alpha Seriesကို mid Tower အရြယ္အစား 
ထုတ္လုပ္ထားတဲ့အတြက္ မႀကီးလြန္း မေသးလြန္းပဲ သယ္ယူ 
သံုးစြဲရ လြယ္ကူေအာင္ ထုတ္လုပ္ေပးထားပါတယ္။ ေဘးဘက္ 
ေလ၀င္ ေလထြက္ေကာင္းရန္အတြက္ steel mesh+ABSနဲ႔ 
ျပဳလုပ္ထားၿပီး အေရာင္အေသြးကိုေတာ့ ခန္႔ညားေတာက္ပတဲ့ 
အနက္ေရာင္တစ္မ်ိဳးတည္းကို ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။ ေဘးဘက္ 
ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းရန္အတြက္ steel mesh ေဘးကာကို 
စြမ္းအင္ေခၽြတာသည့္အေနျဖင့္ ကာရံထားၿပီး ဖုန္မႈန္႔ႏွင့္ အျခား 
မလိုအပ္ေသာ အမႈန္္္္မ်ား ၀င္ေရာက္မႈမွ ကာကြယ္ေပးေသာ Dust Filter 
စနစ္ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ Too less installation အတြက္ CD or 
DVD Room 4ခု တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး  Drive Cover အေနနဲ႔ 

ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Expenation slot တပ္ဆင္ရန္အတြက္ slot 7ခု 
ထည့္သြင္းႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အားသာခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ LED ပါ၀ါ on/
off ခလုပ္ ပါ၀င္ၿပီး USB 3.0 port 2ခုကို base-in ထည့္သြင္းေပးထားမႈက 
ေက်နပ္စရာပါ။ restart ခလုပ္တစ္ခု၊ အသံပိုင္းဆိုင္ရာအတြက္ 
portေတြကိုေတာ့ Chasisရဲ႕ အေပၚဘက္မွာ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ 
Chasisရဲ႕ အပူခ်ိန္ လြန္ကဲမႈကို ထိန္းညိွရန္အတြက္ 120 mm silent 
fan ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး ေဘးဘက္မွ သဘာ၀ေလရဲ႕ ေအးျမမႈနဲ႔ 
ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။ Chasisရဲ႕ အေလးခ်ိန္က 6.6 kg သာရွိၿပီး 
သယ္ယူရလြယ္ကူေစတဲ့ အေလးခ်ိန္ပါ။ အလန္းစား Chasisကို 
ရွာေနေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနနဲ႕ Sumo Alphaရဲ႕ အလန္းစား ဒီဇိုင္းက 
စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ Gigabyte အမွတ္တံဆိပ္ရဲ႕ 
အရည္အေသြးျမင့္မားမႈ၊ ခန္႔ညားမႈေတြကို ရရွိခံစားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းႏွင့္ အျခား Computer ဆိုင္မ်ားတြင္ တန္ဖိုး က်ပ္ 
90,000 ၀န္းက်င္ခန္႔ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက 
Myanmar Star-Tech Company ဖုန္း01-399-239, 01-399-192သို႔ 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

Sumo Alpha
ေနလင္းေအာင္

REVIEW

TUTORIAL
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မ.ထ.သ ယာဥ္လိုင္းအခ်ိဳ႕ iPayကဒ္ 
တပ္ဆင္မႈျပဳလုပ္ 
ေနလင္းေအာင္

မ.ထ.သ ယာဥ္လုိင္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ၁၂၄ 
ေျမာက္ပိုင္း  ခ႐ိုင္ ယာဥ္လိုင္းတြင္ iPay 
ကဒ္ တပ္ဆင္မႈ ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားထံမွ 
သိရွိရပါသည္။ ေငြစကၠဴမလို အေႂကြ အမ္းစရာ 
မလိုတဲ့ iPayကဒ္စနစ္ကို ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔မွ 
စတင္ကာ အဓိပတိယာဥ္လုိင္း အျပာမွာ 
စတင္ တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အဓိပတိ 
အနီမွာပါ တပ္ဆင္ၿပီးၿပီလို႔ အဆုိပါ iPay 
႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရ 

သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ပန္းဆိုးတန္း-ဒလ ကူးတို႔သေဘာၤဆိပ္၌လည္း တပ္ဆင္ၿပီးေၾကာင္း၊ အဆိုပါ iPay ကဒ္မ်ားကို 
iPay stationမ်ားျဖစ္ေသာ ေရႊဂံုတုိင္၊ သမိုင္း ဘုရားလမ္း၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း၊ ပါရမီကား၀င္း၊ ၃၆ လမ္းထိပ္နွင့္ 
လူစည္ကားရာ မွတ္တုိင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ေရွ႕၊ ဗိုလ္တေထာင္အမ်ဳိးသားစီမံ ေကာလိပ္ေရွ႕ နွင့္ သိမ္ျဖဴ 
မီးပြိဳင့္ အနီးမွာပါ iPay stationမ်ားကို ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အထက္ပါ iPay ကဒ္စနစ္ကို 
အဓိပတိ အျပာယာဥ္ ၅၈ စီး၊ အဓိပတိ အနီ ၄၈ စီး၌ အသံုးျပဳေနတာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ iPayကဒ္မ်ားကို ယာဥ္လိုင္းေတြ 
ေပၚမွာပါ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ iPay ကဒ္ကိုေတာ့ တစ္ကဒ္ ၃၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး 
အနည္းဆံုး က်ပ္ ၇၀၀မွ က်ပ္ ငါးေထာင္အထိ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။  လက္ရွိတြင္ iPay ကဒ္ စတင္ 
အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္မွ အခုအခ်ိန္အထိ ကဒ္ ခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

မ.ထ.သ ၃၁ သီးသန္႔ ယာဥ္လိုင္း စတင္ေျပးဆြဲ 
ေနလင္းေအာင္

ယာဥ္အို၊ ယာဥ္ေဟာင္းအပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္အရ ဒုတိယကမာၻစစ္လက္က်န္ ဘတ္စ္ကားမ်ား အပ္ႏွံၿပီးေနာက္ 
အဆိုပါ အပ္ႏွံခဲ့ေသာယာဥ္မ်ား အစား ၅၇ ယာဥ္လုိင္းနွင့္၊ ၃၁ ယာဥ္လုိင္းမ်ားကို ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔မွ 
စတင္ကာ ေျပးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အဆုိပါ ယာဥ္လုိင္း ေျပးဆြဲမႈမ်ားအတြက္ အေစာပိုင္းက 
အထူးကားအေနနဲ႔ ေျပးဆြဲဖို႔ တင္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ယခုအခါ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္အထက္ကားမ်ားကိုသာ 
အထူးကား ေပးအပ္မွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ ၃၁ ဘတ္စ္ကားနဲ႔ ၅၇ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို 
႐ိုး႐ိုးကား အေနျဖင့္သာ ေျပးဆြဲေပးေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေျပးဆြဲရာတြင္ ၃၁ ဘတ္စ္ယာဥ္လုိင္းကို 
ခရီးစဥ္အစအဆံုး အတြက္ႏႈန္းထားက်ပ္ ၂၀၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး ခရီးစဥ္ တစ္ပိုင္းကိုေတာ့ က်ပ္ ၅၀ ႏႈန္း 

သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါယာဥ္လုိင္းမွ 
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရသိရပါသည္္။ 
အဆိုပါ ၃၁ ယာဥ္လုိင္းသည္ ေဘလီတံတားမွ ဆူးေလ-
ဘုန္းႀကီးလမ္းကို ေျပးဆြဲၿပီး ၅၇ ယာဥ္လုိင္းကေတာ့ 
ဆူးေလမွယုဇန ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အထိ ေျပးဆြဲေပးလ်က္ 
ရွိပါသည္။ အထက္ပါကားေတြဟာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ 
ေမာ္ဒယ္အထက္ကားေတြျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးအေနျဖင့္ 
တစ္စီးကို က်ပ္ သိန္း ၃၃၀ နဲ႔ ၃၅၀ ၾကား ရွိေၾကာင္း 
သိရသည္။ ထိုကားမ်ားသည္ အထူးကား ေျပးဆြဲလို႔ 
မရေသာေၾကာင့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အ႐ႈံးေပၚလ်က္ရွိၿပီး ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လုိက္မ်ားကလည္း 
ယခင္ကားအေဟာင္းမ်ားထက္ ၀င္ေငြရရွိမႈ နည္းပါးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာဘဏ္မ်ားရဲ႕ Credit ကဒ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္
ေနလင္းေအာင္

ျပည္တြင္းရွိ ပုဂၢလိက ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
ကေမၻာဇဘဏ္၌ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔မွ 
စတင္ကာ ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္မႈကို 
ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ 
ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မႈအျပင္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ႏုိင္ငံတကာဘဏ္မ်ားမွ Credit ကဒ္မ်ားကုိပါ 
အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အခုလက္ရွိမွာ 
ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္မႈကိုလည္း 

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ စတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဘဏ္မ်ားနဲ႔ 
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၊ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက 
ဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာေတာ့ 
ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ၿပီးတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္းမွ ေငြလႊဲစာတမ္းဖြင့္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားကို ေငြလႊဲပို႔ျခင္းမ်ားကို 
ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း 
ဖြင့္လွစ္မႈကို အခုလက္ရွိ ေငြ ၄ မ်ိဳးနဲ႔သာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ မေလးရွား ရင္းဂစ္၊ ဂ်ပန္ 
ယန္း၊ တ႐ုတ္ ယြမ္၊ ထုိင္း ဘတ္မ်ားကိုပါ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္လာႏုိင္တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈမ်ားဟာ 
ယခင္ကထက္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ 
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Steve Ballmer (စတိေဘာလ္မာ) ဦးေဆာင္တဲ့ အေမရိကန္ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းျဖစ္သည့္ Microsoft ကုမၸဏီမွ Surfaceလို႔ေခၚတဲ့ Tablet 
အသစ္တစ္ခုကုိ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ Hollywood နာမည္ေက်ာ္ 
မင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ ဇြန္ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာသို႔ 
ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါပြဲ၌ Microsoftမွ ရိုးရာအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္၍ Product အသစ္မိတ္ဆက္ပြဲကို စီစဥ္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ 
ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားအရ Microsoftမွာ Apple၏ ေအာင္ျမင္မႈကို 
အားက်ၿပီး အတုခိုးကာ စီစဥ္က်င္းပထားပံုေပၚေၾကာင္းလည္း 
ေရးသားထားၾကပါတယ္။ 

မိတ္ဆက္ပြဲတက္ေရာက္သူမ်ား၏ အဆိုုအရ Microsoftသည္ Apple၏ 
စီးပြားေရးပံုစံအတိုင္း Surface Tabletအတြက္ ထံုုးစံအတိုုင္း Windows 
OSတင္ မဟုုတ္ပဲ Hardwareကိုုပါ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု 
ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဤအခ်က္သည္ Microsoftက PC ထုတ္လုပ္သူမ်ားကိုု 
အပ်င္းႀကီးျခင္းေၾကာင့္ အလုုပ္မအပ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက 
သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ Microsoftသည္ အရင္ Tabletမ်ားက 
HTCႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ျပီး ကုမၸဏီမွ OS အတြက္ Hardwareမ်ားကိုု 
ထုုတ္လုုပ္ေစခဲ့ဖူးသည္။ ယခုုအခါ Tabletမ်ားကိုု ကမၻာေပၚရွိ ထုုတ္လုုပ္သူ 
ကုမၸဏီအားလံုုးမွ အၿပိဳင္အဆိုုင္ ထုုတ္လုုပ္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း တစ္ဦးကိုုမွ 
မေရြးခ်ယ္ခဲ့ေပ။

PC ေလာက၌ ေရပန္းစား အသံုးမ်ားသည့္ Lenovo, Dell, HP, 
Asus, Acer, MSIစသည့္တုိ႔၏ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္လည္း Laptop, 
Desktop, Tabletတို႔၏ အခြံျဖစ္သည့္ Hardwareမ်ားကိုသာ ထုတ္လုပ္၍ 
ႀကီးပြားခ်မ္းသာေနခဲ့သည္မွာ ရာစုႏွစ္တစ္ခုရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္မူကား Software ရွိမွသာ 
လုပ္ငန္းေဆာက္တာမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ 

ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါ PC Manufactureမ်ားသည္ 
ကမၻာမွာ မရွိမျဖစ္ Softwareမ်ားျဖစ္သည့္ Word, Excel, Power 
Powintအစရွိသည္တိုု႔ ထုတ္လုပ္သည့္ Microsoft ကုမၸဏီမွ Operation 
Systemကို License ေၾကးေပး၍ သူတို႔၏ Hardwareမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
တင္သြင္းကာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးအျဖစ္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ထဲတြင္ 
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားလာခဲ့ၾကသည္မွာ ယေန႔ထက္တိုင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
လူအမ်ာစုုမွလည္း Brandမ်ိဳးစံုုမွ Designမ်ိဳးစံုုကိုု Microsoftမွ Operation 
Systemျဖင့္ ေရြးခ်ယ္အသံုုးျပဳခဲ့သည္မွာ ရာစုုႏွစ္ ခ်ီခဲ့ေပၿပီ။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုင္းကၽြန္းမွီ ကၽြန္းကိုင္းမွီ ဆုိရိုးစကားလို 
Microsoftမွလည္း Hardware ထုတ္လုပ္သူတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း 
သူတို႔၏ Softwareကို လို္က္လံျပင္ဆင္ရသလို Hardware 
ကုမၸဏီမ်ားမွလည္း Microsoft၏ တင္းၾကပ္ေသာ ရာဇသံမ်ားအလိုက္ 
လိုက္လံထုတ္လုပ္ခဲ့ရသည္မ်ားလည္း ရွိေနခဲ့သည္။

အျခားတစ္ဖက္မွ ၾကည့္လွ်င္ Appleမွာေတာ့ ၎ကုမၸဏီမွ ထုုတ္သည့္ 
Softwareမ်ားကိုု အသံုုးျပဳမည့္ Hardwareကိုု ၎ကိုုယ္တိုုင္ ဒီဇိုုင္းဆြဲၿပီး 
မည္သူ႔ကိုမွ ထုတ္လုပ္ခြင့္ မေပးပဲ ကုမၸဏီ စတင္တည္ေထာင္ကတည္းက 
ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔ထက္တိုင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ Appleရဲ႔ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္လည္း Softwareသာလွ်င္မဟုတ္ဘဲ 
Hardwareမ်ားလည္းပါသည္ဆိုသည္ကို အသံုးျပဳဖူးသူတိုင္း ျငင္းႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ေပ။ ဥပမာ - iTuneကဲ့သို႔ Media Software, iPhone, 
iPadကဲ့သို႔ေသာ Hardwareမ်ဳိးမွာ Microsoft၏ အိပ္မက္ပင္ ျဖစ္ေပမည္။ 

ယခုုအခါေတာ့ Microsoft ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးသည္ 
ဟန္မေဆာင္ႏိုုင္ေတာ့ပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အိ္ပ္စက္ေနခဲ့ခ်ိန္မ်ားမွ 
လန္႔ႏိုုးလာသည့္ ဟန္ရွိသည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖံုဖံုေျပာင္းလဲဖို႔ 
ႀကိဳးစားခဲ့ပံုုရွိသည့္ ယခု Surface Tablet ပစၥည္းသစ္မိတ္ဆက္ပြဲသည္ကား 
အခ်ိ္န္ကုန္ လူပန္း ေနာက္က်ေနသည္ဟု သံုးသပ္မိၿပီး အသစ္မျဖစ္သည္ဟု 
ခံစား၍ မဆံုုးျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုုရေပမည္။ 

တစ္ဘက္မွလည္း  Apple ပံုစံ - Softwareႏွင့္ Hardwareကို 
၎ကိုုယ္တိုုင္  ဒီဇိုုင္းဆြဲၿပီး ထုတ္လုပ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သျဖင့္ သူ၏ 
Softwareကို ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွာ ပိုမိုေအာင္ျမင္ လူသိမ်ားလာေအာင္ 
ပံ့ပိုးကူညီထုတ္လုပ္ေပးခဲ့ၾကသည့္ PC ထုတ္လုပ္သူမ်ားကုိ 
မတီထြင္ႏုိင္သူမ်ား (သို႔) လက္တြဲအလုုပ္ လုပ္၍ မေကာင္းသူမ်ားအျဖစ္ 
အရွက္ခြဲခဲ့သည္ဟု အဆိုပါ Surface မိတ္ဆက္ပြဲ၌ သက္ေသျပခဲ့ေၾကာင္း 
တင္ျပလိုက္ရသည္။

PC ထုတ္လုပ္သူ အားလံုးကို အရွက္ခြဲခဲ့တဲ့ Microsoft
iGeek

ဓာတ္ပံုု - Internet
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ဇူလိုုင္လ ၁၀ ရက္မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

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

စဥ္ အမ်ိဳးအမည္ ေစ်းႏႈန္း

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 အထက္ေဖာ္ျပပါ 
ဇယားအတိုင္း Spreadsheet (Excel) Formatျဖင့္ ေ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

GOLDEN FIELD

GOLDEN FIELD

ကြန္ပ်ဳတာ တစ္လုံး ဘယ္ေလာက္ က်မလဲ။ ေရးခ်ၿပီး တြက္ၾကည့္ပါ။

CHEEKYGEEK

ကၽြန္ေတာ္ အင္တာနက္ဆိုင္ 
သြားၿပီး ဂ်ီေမးလ္ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ 
ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို ထူးထူးဆန္းဆန္း 
စာတစ္ေစာင္ ေရာက္လာပါတယ္။

ကိုရင္သာဂိ၊
ဘႀကီးဘုန္းႀကီးရဲ႕ တတိယေျမာက္ 

သပိတ္ကို ရြာအစြန္က ဆာမိကို 
ေပးလိုက္ပါ။ ဆာမိကတစ္ဆင့္  
အဂၤါျဂိဳလ္ရဲ႕ အမွတ္အသားကို 
အေၾကာင္းစုံ ရွင္းျပပါလိမ့္မယ္၊ ျပီးတာနဲ႕ 
ခ်က္ခ်င္း ေဒၚတင္ျမနဲ႔ ဆက္သြယ္ပါ၊ 
သူက ပိုက္ဆံ (၃၉) က်ပ္နဲ႔ (၂၃) 
ျပား ေပးပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ ပိုက္ဆံကို 
တစ္ရက္တိတိ အသက္နဲ႔လဲျပီး ထိန္းသိမ္း 
ေစာင္႔ေရွာက္ထားပါ။ ေနာက္ေန႔ 
မနက္ေစာေစာ ေရာက္တာနဲ႔ ပဲျပဳတ္သည္ 
ေဒၚဖြားဥဆီမွာ ေဒၚတင္ျမေပးတဲ့ ပိုက္ဆံနဲ႔ 
အေညွာင့္မပါတဲ့ ပဲျပဳတ္ခ်ည္းပဲ (၆၈) 
ေစ့တိတိ ေရြးယူ၀ယ္ပါ၊ ျပီးတာနဲ႔ 
ကာလသားေခါင္း အိမ္ေရွ႕မွာ ရွိေနတဲ့ 
သူေတာင္းစား ေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ 
သူေတာင္းစား တစ္ေယာက္ကို ခုနက 
ပဲျပဳတ္ေတြ ေပးလိုက္ပါ၊ အဲဒီအခါ 
သူေတာင္းစားက ေဘာက္ခ်ာေလး 
တစ္ရြက္ ျပန္ေပးပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ 
ေဘာက္ခ်ာရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းစေလးကို ျဖဲလို္က္ပါ၊ 
ျပဲသြားသည္ကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္၊ ဒီထက္ပို 
အံ့ၾသရမွာက အဲဒီ ေဘာင္ခ်ာကို 
ေရထဲမွာ ငါးမိနစ္ခန္႔ စိမ္ထားပါက 
ေပ်ာ့ျပဲသြားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္၊ ျပီးတာနဲ႔ 
အဲဒီေရစိုေနတဲ့စာရြက္ကို ပလတ္စတစ္နဲ႔ 
ပိတ္ျပီး ေညွာ္နံ႔ ထြက္လာတဲ့အထိ 
မီးျပင္းတိုက္ပါ၊ ရရွိလာတဲ့ျပာေတြကို 
ဘူးတစ္ဘူးနဲ႕ ေသခ်ာထည့္ထားေပးပါ၊ 
ႏွစ္ရက္အၾကာမွာ ခုနက ျပာဘူးကို 
အေနာက္ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူျပီး 

ေတာင္အရပ္သို႔ ခ်ိန္ရြယ္ကာ 
ေျမာက္ဘက္ကို လႊင့္ပစ္လိုက္ပါ။ ျပီးတာနဲ႔  
ရြာအေနာက္ပိုင္းက မဘဲဥအိမ္ကို  
ျခံစည္ရိုး ခတ္ေပးလိုက္ပါ။ မဘဲဥက 
လက္ခေပးရင္  (၄၇) က်ပ္ထက္ 
ပိုမယူပါနဲ႔။ လိုတဲ့လက္ခကို  ညေရာက္မွ  
ဆိုက္ကားသမား သံခဲႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး  
မဘဲဥအိမ္သို႔ ခိုး၀င္ယူပါ။ အဲကိစၥကို  
မဘဲဥရဲ႕ ေမာင္ ဗိေႏၵာဆရာ ေပါက္ႀကီး 
သိသြားခဲ့သည္ရွိေသာ္ မပူပါနဲ႔၊ ေပါက္ၾကီးရဲ႕ 
လိပ္ေခါင္းေရာဂါမွာ ကုလို႔မရတဲ့ 
ေရာဂါျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပီး ျခိမ္းေျခာက္ပါ၊  
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ အညာသား 
ကုန္စံုဆိုင္မွာ မန္က်ည္းသီး (၃၀) သား 
၀ယ္ပါ။ ျပီးတာနဲ႔ က်သင့္ေငြေပးျပီး 
ဘယ္သူ့ကိုမွ ဂရုစိုက္ မေနဘဲ  ဆတ္ခနဲ 
လွည့္ထြက္လာခဲ႕ပါ။ (ပီျပင္ပါေစေနာ္)

ကဲဗ်ာ။ အြန္လိုင္းမွာ ဘယ္လို 
ေအာင္ၾကဴၾကဴေတြ တက္ၿပီး 
မင္းမူေနသလဲ မသိေတာ့ပါဘူး။ သူ 
ညႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္းသာ ေလွ်ာက္လုပ္မိရင္ 
ကၽြန္ေတာ့္ကို လူေတြ ၀ိုင္းခ်ဳပ္ၿပီး 
ရြာသာႀကီး အပို႔ခံရမယ့္ ကိန္းပဲဗ်။ ၿပီးခဲ့တဲ့ 
တစ္ပတ္ေလာက္တုန္းကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ 
ဆရာတစ္ေယာက္ ႏိုင္ငံျခားက ျပန္လာတာ 
ၿခိဳးၿခံေခၽြတာတဲ့အေနနဲ႔ ေစ်းအေပါဆုံး 
ေလေၾကာင္းလိုင္းနဲ႔ ျပန္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ 
ေလယာဥ္ေပၚက သူ႔အေတြ႕အႀကံဳကို 
ဆရာက အခုလို ေျပာျပပါတယ္။ 

"ကမၻာ့ ေစ်းအသက္သာဆုံး 
ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ လွိႈက္လွဲစြာ 
ၾကိဳဆိုပါတယ္ရွင္။ ထိုင္ေနေသာ 
ခရီးသည္မ်ားနွင့္ မတ္တတ္ရပ္ 
စီးနင္းလိုက္ပါလာေသာ ခရီးသည္မ်ား  
အားလုံးကို နွႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္ရွင္။ 
လူၾကီးမင္းမ်ားအားလုံး 
ကိုယ့္ထိုင္ခုံတြင္ ကိုယ္ထိုင္ၾကရန္နွင့္ 

မတ္တတ္လိုက္ပါသူမ်ားကလည္း 
ေသခ်ာစြာ မတ္တတ္ရပ္ေပးပါရန္ 
ဦးစြာ ပထမ ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္ရွင္။ 
ခရီးစဥ္အခ်ိန္ ၄ ရက္ ေနာက္က် 
ရျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းမိပါေၾကာင္း 
ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ရာသီဥတု 
မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ 
အခုဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ ေလယာဥ္ဟာ  
ျမန္မာျပည္ကို ဦးတည္ျပီး 
ပ်ံသန္းေနပါတယ္။ ေလယာဥ္ 
ဘယ္နား ဆင္းမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ 
ၾကိဳတင္ မသိရွိရေသးပါဘူးရွင္။ 
ကံေကာင္းမယ္ဆိုရင္ လူၾကီးမင္းတို႔ 
ရပ္ကြက္အတြင္းကို ဆင္းမိရင္လည္း 
ဆင္းမိသြားႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းအသက္သာဆံုး 
ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖစ္တဲ့ ကၽြန္မတို႔ 
ေလယာဥ္ကို အၾကမ္းဖက္သူေတြေတာင္ 
မစီးရဲၾကပါဘူးရွင္။ ဒါေၾကာင့္ 
ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ အရမ္းအရမ္းကို 
စိတ္ခ်ရပါတယ္ရွင္။ ခရီးသည္မ်ားရဲ႕ 
ေတာင္းဆိုခ်က္အရ အင္ဂ်င္စက္သံ 
နားညီးတယ္ဆိုရင္ အင္ဂ်င္ကို ပိတ္ေပးလို႔ 
ရပါတယ္္ရွင္။ ကြၽန္မတို႔ ေလယာဥ္လိုင္းဟာ 
ခရီးသည္ေတြကို ဘာသာတရားအေပၚ 
အေလးအနက္ ထားမိေအာင္လည္း 
ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္ရွင္။ Inflight 
႐ုပ္ရွင္ကေတာ့ ၾကည့္ရွႈလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ 
ဒါေပမဲ့ မလွမ္းမကမ္းမွာ ပ်ံသန္းေနတဲ့ 
မေလးရွားအဲလိုင္းက ျပသေနတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကို 
ညာဘက္ျပတင္းေပါက္ကေနျပီး လွမ္း 
ေမၽွာ္ၾကည့္ရွႈႏိုင္ပါတယ္ရွင္။ မၾကာခင္မွာ 
ေလယာဥ္ဆင္းသက္ေတာ့မွာျဖစ္လို႔ 
ခါးပတ္မ်ားကို ပတ္ထားေပးၾကပါရန္နွင့္ 
ခါးပတ္ ရွာမရသူမ်ား မိမိ 
ခါးပတ္ကို ေလယာဥ္ထိုင္ခုံနွင့္ 
ပူးတြဲ ခ်ည္ထားေပးၾကပါရန္ 
ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္ရွင္။ 

ဘယ္လိုခ်ည္ရမယ္ဆိုတာကို မသိရင္ 
အခု ေလယာဥ္ေပၚမွာ လိုက္ပါလာတဲ့ 
ေခ်ာေမာလွပတဲ့ ေလယာဥ္မယ္ေလး 
ေတြကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္ရွင္။ 
အသိေပးလိုတာ တစ္ခုကေတာ့ 
ခရီးသည္မ်ား လြယ္ကူစြာ ေလယာဥ္ 
လက္မွတ္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ 
အင္တာနက္မွတဆင့္ လက္မွတ္မ်ားကို 
ေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္ရွင္။ ေက်းဇူး 
အထူးတင္ရွိပါတယ္ရွင္။"

ကၽြန္ေတာ္လည္း ကိုယ့္ဆရာသမား 
ျပည္ေတာ္ျပန္လာတဲ့ ခရီးကို ၀မ္းသာ 
အားရနဲ႔ သြားေရာက္ႀကိဳဆိုၿပီး ခါနာ 
တစ္လုပ္အတြက္ ၀ါစာကမာ လုပ္ရင္း 
ဂ်ာနယ္ေတြကို သတင္းေရးပို႔ႏိုင္ေအာင္ 
ႀကံဳရာ၊ ဆုံရာတစ္မိနစ္ အင္တာဗ်ဴးေလး 
ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

Q. အခုအေျခအေနေတြက 
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနျပီဆိုေတာ့ 
ဆရာ့အေနနဲ႔ ဘာေတြ အရင္ 
ေျပာင္းသင့္တယ္ ထင္လဲ ဆရာ။

A. အက်င္႔ေတြ
Q. ေဒါသမထြက္ေအာင္ 

ဘာေဆာင္ရမလဲ ဆရာ။
A. မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္
Q. ဆရာဘ၀မွာ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ 

ေစာင့္ခဲ့ရတဲ့ မွတ္မွတ္ရရရွိရင္ သိပါရေစ 
ဆရာ။

A. ရထားလက္မွတ္
Q. ျမန္မာျပည္ထဲက ဆရာ့ရဲ႕ 

ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ေျပာျပေပးပါလားခင္ဗ်ာ။
A. လက္ညိုးထိုး မလြဲပါဘူး
Q. သယံဇာတေတြလား ဆရာ။
A. မဟုတ္ဘူး၊ ျပႆနာေတြ
Q. အထက္ကို ပင္႔လိုက္၊ ေအာက္ကို 

ခ်လိုက္ လုပ္တဲ့သူေတြဆိုတာ ဘယ္လို 
လူမ်ိဳးေတြကို ေခၚပါသလဲ ဆရာ။

A. ၀ိတ္မတဲ႔ သူေတြ
Q. ျမန္မာလူထုအတြက္ 

အေပါဆံုးအရာက ဘာပါလဲ ဆရာ။
A. အခ်ိန္
 Q. ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေလာကအေနနဲ႔ 

နိုင္ငံျခားကားေတြ နည္းတူ ဖန္တီးမႈုေတြနဲ႔ 
ၾကိဳးစားလာၾကပါတယ္။ စင္ကာပူ၊ 
တရုတ္၊ မေလးရွားနိုင္ငံေတြမွာ 
သြားရိုက္မယ့္ ဇာတ္ကားေတြအဖို႔  
နာမည္အေရြးရ ခက္ေနပါတယ္။ 
ဆရာ့အေနနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့နာမည္မ်ားရွိရင္ 
ေျပာျပေပးပါလား ဆရာ။

A. ထူးမျခားနား
Q. အခုေစ်းကြက္ထဲမွာ ေစ်းနွုန္းေတြ၊ 

ဒစ္စေကာင့္ေတြ အျပိဳင္အဆိုင္ 
ခ်ေရာင္းလာတာကို ေတြ႔ပါတယ္ 
ဆရာ၊ ဆရာ့အေနနဲ႔ ဘယ္ပစၥည္းမ်ိဳးကို 
ဒစ္စေကာင့္ ခ်ေရာင္းရင္ ျမန္မာ႔လူထု 
ပိုမိုနွစ္သက္ အားေပးမယ္ထင္ပါသလဲ 
ဆရာ???

A. ဆန္
Q. ျမန္မာျပည္က 

ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရတဲ႔ 
ထုတ္ကုန္ေတြထဲမွာ နိုင္ငံတကာက 
အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံရတဲ့ အဓိက  
ထုတ္ကုန္က ဘာပါလဲ ဆရာ။

A. လူ
Q. ဆရာ့အေနနဲ႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ 

လူငယ္ေတြကို ဘာမ်ား မွာခဲ့ခ်င္ပါေသးလဲ 
ဆရာ။

A. မေသခင္ အားတင္းထားပါ။
Q. ဘာလို႔ပါလဲ ဆရာ
A. ေသရင္ ၀ဋ္ကၽြတ္ၿပီေလကြယ္။

အားလုံးၿပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ဆရာသမားတစ္ဦးနဲ႔ ႀကံဳရာဆုံရာ တစ္မိနစ္ အင္တာဗ်ဴး
အိုင္တီသာဂိ
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ဇူလိုုင္လ ၁၀ ရက္မွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

LAPTOP
ASUS/msi/Acer / Gigabyte  Kyat

 - M1005C 249,000

 - Q2432M (Pentium) 399,000

 - Q2432M (Core i3) 429,000

 - P2532N 899,000

 - CX 480-i5/Intel Sandy Bridge Core i5 575,000

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

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

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

 Aspire 4752Z (DC) Intel Pentium Dual Core B950-
2.1GHz

377,000

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

USD

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

 G75VW-91137V (Gaming Series) IntelCorei7-
3610QM-2.3GHz

2,189

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/Blackberry Kyat

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

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

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

Apple New iPad (64 WiFi) 660,000

Apple New iPad 4G (64 WiFi)/GSM/CDMA 760,000

Samsung Galaxy W / GSM 225,000

Samsung Galaxy GTE1195/ GSM 25,000 

Samsung Galaxy SIII (White) / CDMA 550,000

Samsung Galaxy SIII (Blue) / CDMA 570,000

SONY Xperia Arc S / GSM 243,000

SONY Xperia Ray / GSM 173,000

Blackberry Bold 9790 / GSM 440,000

Blackberry Curve 9380 / GSM 375,000

Blackberry Curve 8250 / GSM 185,000

NOKIA N300 / GSM 88,000

NOKIA 5130/ GSM 73,000

NOKIA 1280 / GSM 19,000

Huawei C8860 / CDMA 235,000

Huawei C8812 / CDMA 130,000

Huawei C8810 / CDMA 135,000

HTC Desire C / GSM 219,000

HTC Incredible S2 /CDMA 390,000

HTC Desire V / GSM 299,000

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

 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

I.C.E: 01-214-808

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, iDevices, Gameႏွင့္ Computer Accessoriesမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
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