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Model: စံရတီမိုုးျမင္,့ Makeup: ညီညီေမာင္ (စမ္းေခ်ာင္း), Photography: Thein Zaw Win (Photo Magic)

၂၁ ရာစုႏွစ္အတြက ္Microsoft Office 15

Prepaid စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမည့္ ဖုုန္းအတြက္ 
ႀကိဳထည့္ထားသည့္ ေငြမ်ား ဘယ္လို ျပန္ထုတ္ယူရမလဲ

အလိုအေလ်ာက္ အာ႐ံုုခံႏိုင္တဲ့ Canon EOS 650D 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး အြန္လိုင္းမွ 
ေစ်း၀ယ္နိုင္ေတာ့မည္

Developer Conference Yangon 2012 

ျပည္တြင္း၌ စီးေနသည့္ Lady Ga Gaရဲ႕  Audi R8 GT

ဓါတ္ပုံဆရာမ်ားအတြက ္Aperture

PAGE -28

PAGE - 21

PAGE - 16

PAGE - 8

PAGE - 26

PAGE - 11

PAGE - 27

PAGE - 3

PAGE - 6

PAGE - 18

ကြန္ပ်ဴတာ လုုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား သိခ်င္ေနသည့္ 
Apple ပစၥည္း ေရာင္းရန္၊ ျဖန္႔ခ်ိရန္ လမ္းညႊန္ အက်ဳိးမရွိတဲ့့ 

Facebook "Likes"

ပိန္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ 
ျဖည္းျဖည္း စားပါ

မိုနာလီဇာ 
ပန္းခ်ီကားလုိ 

ဓါတ္ပုံ
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MYANMAR'S FAVOURITE

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
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ရန္ကုန္တြင္ ပထမဦးဆံုး 
အႀကိမ္ က်င္းပမည့္ 
Barcamp X               

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

 ရန္ကုန္တြင္ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ Barcamp X 
ပြဲကို လာမည့္ ဩဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔မွ ၅ရက္ေန႔အထိ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းမွ ပါဝင္ၿပီး 
MICT Parkတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
Organizer တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မထိုက္ထိုက္ေအာင္က 
ေျပာသည္။ အဆိုပါ Barcamp Xပြဲကို ထူးျခားသည့္ 
အစီအစဥ္ သံုးမ်ိဳးျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
၄င္းအစီအစဥ္သံုးမ်ိဳးမွာ Education Camp, Data 
Camp, Health Campဆိုသည့္ Camp သံုးမ်ိဳးျဖင့္ 
က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
၃ ရက္ေန႔တြင္ Data Camp၊ ၄ ရက္ေန႔တြင္ 
Education Camp၊ ၅ ရက္ေန႔တြင္ Health Campကို 
က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုက်င္းပမည့္ 
Barcamp Xတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ 
အဓိကက်သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးကို 
အဓိကထား ေဆြးေႏြးၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ICT က႑တို႔ 
ပူးေပါင္းၿပီး Mobile Health Care အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ 
ICTႏွင့္ Egannaring တို႔ ပူးေပါင္း၍လည္း 
ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲလ္၊ ဟာ့ဒ္ဝဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ အျခားေသာ အိုင္တီမ်ား၊ 
ဒီဇိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကိုပါ ေဆြးေႏြးသြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

PTT ကုမၸဏီက 
ေဒၚလာသန္း ၂ေထာင္မွ 
၃ေထာင္ၾကား 
သံုးစြဲမည္ဟု ေျပာၾကား

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ထိုင္းနိုင္ငံပိုင္ PTT ကုမၸဏီက ျမန္မာနိုင္ငံ၏
စြမ္းအင္က႑ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာသန္း ၂ ေထာင္မွ ၃ ေထာင္ၾကား သံုးစြဲမည္ဟု 
ေျပာဆိုလိုက္ပါသည္။ ဒီစီမံကိန္းမွာ တစ္ေန႕ကို 
ဆီေပပါ ၁ သိန္းခြဲ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေက်ာက္မီးေသြး 

ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္တဲ့ 
စက္ရံုတစ္ရံု ပါဝင္မည္ဟု သိရသည္။ ထို႔အျပင္ 
ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ၅ ႏွစ္အတြင္း ဓါတ္ဆီဆိုင္ ၆၀ 
တည္ေဆာက္ရန္ကိုလည္း PTT ကုမၸဏီက 
ၾကိဳးစားေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

PTT ကုမၸဏီဟာ အခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁ 
ေသာင္း ၁ ေထာင္ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ ရည္ရြယ္ထား 
ပါသည္။ အဲဒီ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈထဲမွာ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၌ 
ေရနံစက္႐ံု တစ္႐ုုံ တည္ေဆာက္ေရးကိုလည္း 
စိတ္ဝင္တစား ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

PTT ကုမၸဏီဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း 
၃ ေသာင္းနဲ႔ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနၿပီး၊ 
အာရွပစိဖိတ္ ေဒသအတြင္းမွာ Petro Chinaနဲ႔ 
Sinopec ကုမၸဏီတိုု႔ၿပီးရင္ တတိယ အၾကီးဆံုး 
စြမ္းအင္ကုမၸဏီၾကီး ျဖစ္ပါသည္္။

ဘန္ေကာက္ေဆး႐ံုမွ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆး႐ံုခြဲ 
ဖြင့္မည္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ေဆး႐ံုအုပ္စုႀကီးျဖစ္ေသာ 
Bangkok Dusit Medical Services (BGH)
ဘန္ေကာက္ ဒူးဆစ္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈအုပ္စုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ 
လအနည္းငယ္အတြင္း ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး 
ေနာက္ေဆး႐ံုခြဲတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း၊ 
ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
အနီးကပ္ ေလ့လာလ်က္ရွိၿပီး ၄င္းအေပၚတြင္ 
အေျခခံကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မဟာဗ်ဴဟာကိုဆံုး
ျဖတ္ခ်က္ခ်မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားသည္ ရင္းႏွီးမႈမ်ားအတြက္ 
လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိပါက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ 
မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘန္ေကာက္ Dusit ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈအုပ္စု၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ပရာဆပ္ 
ပရာဆာတြန္အို ေဆာ့သ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘန္ေ
ကာက္ေဆး႐ံုႀကီးအေနျဖင့္ရွိႏွင့္ၿပီးသား အက်ိဳးတူ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ျပဳလုပ္မည္လား 
ေဒသခံမ်ားအား တာဝန္ယူေစမည္လားဆိုသည္ကို 
လာမည့္ ၃လ အတြင္း ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ဘန္ေကာက္ ေဆး႐ံုႀကီးသည္ 
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ဖႏြမ္ပင္ၿမိဳ႕တြင္လည္း 
ေဆး႐ံုတစ္ခုကို လာမည့္ႏွစ္ ေစာေစာပိုင္းတြင္ 
ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ဖႏြမ္းပင္ေဆး႐ံုသည္ ကေမၻာဒီးယားသာလွ်င္ 
မကလာအိုႏွင့္ ဗီယက္နမ္မွ လူနာမ်ားကိုလည္း 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မွာျဖစ္ကာ ၄င္းတို႔၏ 
ေဆး႐ံုသည္ ဗီယက္နမ္ရွိ ေဆး႐ံုမ်ားထက္ စံညႊန္း 
သာလြန္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ ကေမၻာဒီးယားတြင္ 
ဘန္ေကာက္ေဆး႐ံုငယ္ ႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္ထားႏွင့္ျပီး        
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Ref: Bangkok Post

Developer 
Conference Yangon 
2012 က်င္းပမည္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

  Developer Conference 2012ကို မၾကာခင္မွာ 
က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အေရွ႕ 
ႏွစ္က စတင္က်င္းပခဲ့ျပီး စစ က်င္းပျခင္းမွာပါ အျခား 
Local Barcampမ်ားနည္းတူ နည္းပညာသမားတို႔ 
အထူး စိတ္ဝင္စားခဲသည့္ Event တစ္ခုျဖစ္သည္။  
ယခုပြဲကို MCPAမွ ဦးစီး က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ကာ 
အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ၄င္းတို၏ Official 
Websiteျဖစ္ေသာ www.devconmyanmar.
org/2012/၌ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 
Dev Conferenceကို စက္တင္ဘာလ ၁၄ 
ရက္ ၁၅ ရက္ ၁၆ ရက္စသျဖင့္ ဆက္တိုက္ 
က်င္းပသြားမွာျဖစ္ကာ အခ်ိန္ကေတာ့ နံနက္ 9:00မွ 
ညေန 5:00 နာရီအထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  
ပါဝင္ေဟာေျပာလိုသူမ်ားအေနျဖင့့္ Proposal 
ေဖာင္အား ျဖည့္စြက္ကာ MCPA  ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ားအသင္းသ႔ို 
ဂ်ဴလိုင္လ 31 ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားျပီး 
အီေမလ္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Print  
မီဒီယာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာင္အား Dev Conference ရဲ႕ 
ဝက္ဆိုဒ္မွာ ေဒါင္းလုဒ္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

မိုးေလ၀သ ေရဒါစက္ 
ႏွစ္လံုးတပ္ဆင္ေပးမည္

ဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႕အ
စည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Jiac-
Japan international 
Co-operation 
Agencyမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နွင့္ 
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တိုု႔၌ 

မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈကို  အဓိက ဖမ္းယူႏိုင္မည့္ မိုးေလ၀သ 
ေရဒါစက္ ၂လုံးကို တပ္ဆင္သြားရန္ရွိေၾကာင္း 
သိရသည္။ အဆိုပါ စက္တပ္ဆင္ရန္အတြက္ 
လိုအပ္ေသာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမ်ားနွင့္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုစက္မ်ားကို 
ဂ်ပန္အစိုးရမွ အခမဲ့ တပ္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
မိုးေလ၀သ ေရဒါစက္မ်ားသည္ မုန္တုိင္းျဖစ္ေပၚမႈကို 
အဓိက ဖမ္းယူႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နွင့္                                                      
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အတြင္း တပ္ဆင္ဖို႔ 
စီစဥ္ထားေသာ္လည္း တပ္ဆင္ရမယ့္ေနရာကို 
အတိအက် မသတ္မွတ္ရ ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ 
ရန္ကုန္နွင့္ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ၿပီးပါက 
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၌ပါ ဆက္လက္တပ္ဆင္သြားရန္ 
လ်ာထားေၾကာင္းသိရပါသည္။ 

ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ 
ဂ်ပန္အစိုးရမွ ကူညီရာတြင္ မိုးေလ၀သေရဒါ 
တပ္ဆင္ရန္သာ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး 
မိုးေလ၀သေရဒါႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္မႈကိုေတာ့ 
မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ 
ေဆာက္လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။    

Ref: MRTV4

၂၀၁၃ ဆီးဂိမ္းတြင္ 
ေဖ်ာ္ေျဖသူ သုံးေထာင္ 
ေက်ာ္ တင္ဆက္ရန္ ရွိ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ 
လက္ခံက်င္းပမည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ 
အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမွာ 
ေဖ်ာ္ေျဖသူဦးေရ သုံးေထာင္ေက်ာ္ ပါ၀င္ကျပ 
တင္ဆက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး 
ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ 
သိရပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ကျပေဖ်ာ္ေျဖရာမွာ သီဆိုမႈ၊ 
ကျပမႈမ်ားနွင့္ တင္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကျပမႈမွာေတာ့ 
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို 
တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံ၊ ခုိင္ၿမဲတဲ့ႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံထဲမွာ 
စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ေနထုိင္တဲ့ 
ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း အစရွိတာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သ႐ုပ္ေဖာ္မႈေတြနဲ႔ တင္ဆက္သြားမည္ဟုု 
သိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ 
ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ 
ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာ ေနထုိင္ခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာကို 
ေဖာ္က်ဴးတဲ့ သ႐ုပ္ေဖာ္ ကျပမႈေတြပါ ပါ၀င္မွာ 
ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ကျပတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ 
အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ 
ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္းရွိ 
အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အႏုပညာရွင္၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ 
အႏုပညာဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား 
အစရွိသူေတြက ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၏ ဖြင့္ပြဲႏွင့္ 
ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ
အားကစား႐ံုမွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ ပြဲစဥ္မ်ားကို 
ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္နွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားမွာ ရွိသည့္ 
အားကစား႐ံုမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။

Ref: MRTV4

ႏိုင္ငံျခားသြားလုိသည့္ 
ျမန္မာ သေဘၤာသားမ်ား 
ပိုမို မ်ားျပားလာ

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ကထက္ ႏိုင္ငံျခားသို႔သြား 
ေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ျမန္မာ သေဘၤာသားမ်ား 
ပိုမို မ်ားျပားလာေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္သံ႐ံုုးမွ 
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ဖိလစ္ပိုင္သို႔ သေဘာၤသားအျဖစ္ သြားေရာက္ ရန္ 
Visa ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားတြင္ ျမန္မာသေဘၤာသား 
မ်ားစြာ ပါ၀င္ၿပီး Cargo သေဘာၤမ်ားအတြက္ 
လုပ္ကိုင္လိုသည့္ သေဘာၤသား မ်ားျပားေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ယခင္က ထိုုသေဘာၤမ်ားတြင္ 
ပါကစၥတန္ႏွင့္ အိႏိၵယလူမ်ဳိးမ်ားသာ 
မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထပ္မံ ေျပာၾကားသြားသည္။

 မနီလာၿမိဳ႕တြင္ ယခင္က US Naval Base 
အေဟာင္းကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ International 
Free Portအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္အတြက္ 
သေဘာၤႀကီးမ်ား မ်ားစြာ ၀င္ထြက္သြားလာျခင္းႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္ ေပါမ်ားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သြားေရာက္ 
လုပ္ကိုင္လိုသည့္ သေဘၤာသားမ်ား ပိုမို မ်ားျပား 
လာတာ ျဖစ္ႏုုိင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုုသည္။ ေနလင္းေအာင္ တင္ဆက္သည္။
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ေရေျမေတာေတာင္ သမုဒၵရာအားလံုးသည္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သဘာဝကို လူေတြက ရပိုင္ခြင့္ 
(Take it for granted)ဟူ၍ ခံယူၾကကုန္၏။ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္ ေစာဦးပိုင္းက 
Environmental Journalismဆိုသည္ကို လံုးဝ မၾကားဖူးၾကပါ။ 
၁၉၈ဝ ခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားမွာမွ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ ဒဏ္မ်ားကို 
ခံလာရသည့္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သတင္းစာပညာကို 
လူေတြ အေရးတယူ ျပဳလာၾကသည္။ သတင္းစာမ်ားကလည္း 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကို ဦးစားေပး 
ထည့္သြင္းလာၾကသည္။ ယေန႔ေတာ့ တစ္ကမၻာလံုးက အေရးတယူ 
ရွိလာၾကသည္။ ဇြန္ ၅ ရက္ေန႔ကို ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ေန႔ဟူ၍ 
သတ္မွတ္လာၾကသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံကလည္း ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ 
ျပ႒ာန္း အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒပုဒ္မ ၄၅ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဟူ၍ 
ပါလာသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ကမၻာႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို 
ေလးစားေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို လူေတြ 
အာ႐ံုစိုက္လာေစဖို႔ ကုလသမဂၢကလည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ Forest: Nature at Your 
Service ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ သစ္ေတာသည္ သင့္အတြက္ 
သဘာဝ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးေနသည္ဆိုသည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတ
လူတို႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ 

ေနထိုင္ၾကရပါသည္။ ဘယ္လို ေနထိုင္ၾကပါသလဲ။ ဒါကေတာ့ 
လူသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို သဘာဝဝန္းက်င္က 
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။ တကယ္တန္း 
လူသားေတြအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အင္မတန္ မ်ားသည္။ ႐ႈပ္လည္း 
႐ႈပ္ေထြးပါသည္။ ယေန႔ နာမည္ႀကီးေနသည့္ ႐ူပေဗဒပညာရွင္ စတီဗင္ 
ေဟာ့ကင္းက "ဘုရားသခင္က လူေတြအတြက္ ဒီေလာက္ေတာင္ 
႐ႈပ္ေထြးေအာင္ ဖန္တီးထား ဟန္ မတူဘူး”ဟု ဆိုသည္။ "ထို႔ေၾကာင့္ 
ဘုရားသခင္ မရွိ”ဆိုသည့္ အယူအဆကို တင္ျပခဲ့သည္အထိ 
ျဖစ္ခ့ဲရသည္။ ေလာကႀကီးသည္ အင္မတန္ ႐ႈပ္ေထြးလွသည္။ 
သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မိတ္ေဆြလို 
သေဘာထား ေနထိုင္ရမည္။ ယေန႔မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို 
ဂ႐ုမစိုက္မိေသာေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ 
ေတြ႕ေနရသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ကိုပဲ ၾကည့္ပါ။ 
မုန္တိုင္းေပါင္း မ်ားစြာ တိုက္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက 
ကက္ထရီနာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက နာဂစ္။ ငလ်င္မ်ားစြာ လႈပ္သည္။ 
တ႐ုတ္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား။ ပါကစၥတန္တြင္ ေရႀကီးသည္။ ႐ုရွားတြင္ 
ရာဂဏန္း နီးပါးေသာ ေတာမီးေတြ ေလာင္သည္။ ျပင္သစ္မွာ 
အပူကဲ၍ လူေတြေသသည္။ ယခုႏွစ္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုတြင္ 
ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း (ေတာ္ေနဒိုး)သည္ 
လူအမ်ားကို ေသေစျပန္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယန္စီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ 
မိုးေခါင္သည္။ ဗန္းေမာ္ဘက္တြင္ ေရႀကီးသည္။ ျမစ္ေရေတြ လွ်ံကာ 
တံတားေတြ က်ိဳးသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ 
ျဖစ္ခ်င္ရာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ 

သစ္ပင္သစ္ေတာႏွင့္ လူသား
ဗုဒၶ၏ အယူအဆအရ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ သစ္ပင္ဝါးပင္မ်ားကို 

မဖ်က္ဆီးရဟု ဆိုထားသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ 
သစ္ပင္ဝါးပင္မ်ားကို မဖ်က္ဆီးရ။ သစ္ေစ့အေညႇာက္ေပါက္သည္မ်ားကို 
စားသံုးျခင္း မျပဳရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ တကယ္ေတာ့ သစ္ပင္ေတြဟာ 

လူသားေတြရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ေတြပဲ ျဖစ္သည္။ သစ္ပင္မ်ားသည္ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ သာမန္လူေတြ ယူဆခ်က္ထက္ပိုၿပီး ႀကီးက်ယ္ 
ျမင့္ျမတ္ပါသည္။ လူ သတၱဝါေတြ ႐ွဴ႐ႈိက္ေနေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္သည္ 
သစ္ပင္မ်ားက ထုတ္လုပ္ေပးေနသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ 
ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ႐ႉသြင္း၍ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကို ႐ႉထုတ္သည္။ 
သစ္ပင္ေတြက ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကို ႐ႉသြင္းကာ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို 
႐ႉထုတ္သည္။ ေအာက္ဆီဂ်င္မရွိလွ်င္ ျမင္ေတြ႕ေနႏိုင္ေသာ 
ဘယ္သက္ရွိ သတၱဝါမွ မရွိႏိုင္ပါ။ သို႔အတြက္ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါမည္။ 
အကယ္၍ သစ္ပင္မ်ားသာ မရွိခဲ့လွ်င္ လူသားမ်ားလည္း 
မရွိႏိုင္ပါ။ ယခုေတာ့ လူသားေတြ မ်ားသထက္ မ်ားလာသည္။ 
ဆယ္စုတစ္စုမွာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ တိုးလာသည္။ တစ္ဖက္က 
သစ္ေတာေတြမွာ သစ္ပင္ေတြက တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ ဟက္တာ ၉ 
သန္း ေက်ာ္ ေလ်ာ့ေလ်ာ့က်သြားသည္။ ဒီအတြက္ ပညာရွင္မ်ားကို 
သြားၿပီး အေျဖရွာခိုင္းဖို႔ လိုမည္ မထင္ပါ။ ေသၿပီ ဆရာဟုသာ 
ျမည္တမ္းသင့္သည္။ 

သစ္ေတာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္
လူဦးေရ တိုးလာသည့္အတြက္ စားဝတ္ေနေရး 

လံုေလာက္ေစရန္ သစ္ေတာေတြကို ခုတ္ထြင္ၾကသည္။ ေနထိုင္ဖို႔၊ 
ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးဖို႔အတြက္ ေနရာခ်ဲ႕ထြင္ၾကရသည္။ သစ္ေတာထြက္ 
သစ္သားေတြကို သံုးသည္။ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းေတြကို သံုးစြဲသည္။ 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို စားသုံးသည္။ သစ္သီးသစ္ဥမ်ားကို 
စားသံုးသည္။ တိုးတက္လာေသာ လူဦးေရအတြက္ သယံဇာတေတြ 
ခန္းေျခာက္လာေလေတာ့သည္။ ယခင္က ထင္းလိုလွ်င္ ရြာႏွင့္ 
အနီးေလး သြားလို႔ ရသည္။ ယေန႔တြင္ တစ္ေနကုန္ တစ္ညအိပ္ 
သြားၾကရသည္။ သားသမီး ေျမးျမစ္မ်ား လက္ထက္တြင္ ထင္းပင္ေတြ 
ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ဥတုရာသီ ေတာကိုမွီ
သစ္ပင္မ်ား မရွိလ်င္ ေရတြင္းေရကန္ေတြလည္း 

ခန္းေျခာက္သြားမည္။ မၾကာေသးမီက အင္းေလးကန္ 
ေရနည္းသြားသည္။ ကုန္းေတြ ေပၚလာၿပီး ပပ္ၾကားအက္ေတြ 
ျဖစ္လာသည္။ ေရကန္ကို ၾကည့္လွ်င္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာ 
အေတာ္ႀကီးမားသည္။ အဲဒီအေပၚမွာ ေရေငြ႕ေတြ ရွိေနသည္။ 
ေရေငြ႕မ်ားသည္ ေလတိုက္၍ လြင့္စင္သြားလွ်င္ ေနာက္ထပ္ 
ေရေတြကေန ေရေငြ႕ေတြအျဖစ္ အေငြ႕ပ်ံလာသည္။ ဒါမ်ိဳး 
စဥ္ဆက္ မျပတ္ျဖစ္ကာ ေရခန္းလာသည္။ မၾကာေသးမီကလည္း 
အီရန္က ေရကန္တစ္ခု ေရခန္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။ 
အာဖရိကက ေရကန္မ်ားလည္း ေရခန္းကုန္သည္။ တကယ္ေတာ့ 
ေရကန္ပတ္ခ်ာလည္တြင္ သစ္ပင္မ်ားရွိလွ်င္ ေရခန္းေျခာက္မႈ 
သက္သာေစသလို အနီးအပါး၌ သစ္ေတာရွိပါမွ ေရေဝ ေရလဲ 
လုပ္ႏိုင္သည္။ ယေန႔ ျပႆနာကို ၾကည့္ပါ။ ေရေဝေရလဲ ဆိုသည္မွာ 
သစ္ေတာကေရေတြကို ထိန္းထားကာ ျမစ္ေတြ၊ ကန္ေတြ၊ 
ေခ်ာင္းေတြကို ပို႔ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သစ္ေတာ မရွိေတာ့လ်င္ 
ေရခန္းၿပီးဟု မွတ္ေပေတာ့။

နိဂံုး
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသည္ သစ္ေတာႏွင့္ လံုးဝ 

ဆက္စပ္ေနသည္။ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီးေလသမွ် ကမၻာႀကီးလည္း 
ပိုၿပီး ပူေႏြးလာသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ကမၻာႀကီး၏ ေက်းဇူးကို 
သိတတ္သူျဖစ္ပါက သင္တစ္ႏိုင္ သစ္ပင္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ လိုသည္။ 
ထို႔အျပင္ သစ္ပင္ကို မခုတ္ၾကဖို႔လည္း ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ                                      
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ 
ရဲရဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား
ကုိ ကန္႔သတ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ တားျမစ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံျခား 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရွိရသည္။ 
အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၂)၊ အပုိဒ္(၄)တြင္ ေကာ္မရွင္သည္ 
အစုိးရ၏ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကန္႔သတ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ တားျမစ္သည့္ လုပ္ငန္း 
မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ကန္႔သတ္သည့္ 
သုိ႔မဟုတ္ တားျမစ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ 
႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ 
အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူတုိ႔၏ 
က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ 
တိရစၦာန္၊ ေက်းငွက္၊ ကုန္းေန ေရေန သတၱ၀ါမ်ား၊ သစ္ပင္၊ ပန္းမန္၊ 
စုိက္ပ်ဳိးသီးႏွံ စသည္တုိ႔ကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ 
အဆိပ္အေတာက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာႏုိင္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ အဆိပ္အေတာက္ 
ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈစက္႐ုံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳေသာလုပ္ငန္း
မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၃)၊ အေျခခံမူမ်ား 
အခန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရမည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားၿပီး အေျခခံရမည့္ မူမ်ားမွာ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ တုိးခ်ဲ႕ တင္ပို႔ႏုိင္ေရး၊ 
သြင္းကုန္ အစားထုိးကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားစြာ 
လုိအပ္သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး၊ အဆင့္ျမင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ 
နည္းပညာရပ္မ်ား တုိးတက္ရရွိေစေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာျဖင့္ 
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
တုိးတက္ေစေရး၊ မတည္ေငြရင္း ႀကီးမားသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳေရး၊ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးတက္ ေပၚေပါက္ေရး၊ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ သက္သာေစမည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ ေဒသႏၲရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ စြမ္းအင္သစ္မ်ား 
ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ဇီ၀အေျခခံ စြမ္းအင္သစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ 
ျပည္လည္ျပည့္ၿဖိဳး ျမဲစြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚေပါက္ေရး၊ ေခတ္မီစက္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းေရးစသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း 
ယင္းဥပေဒၾကမ္း အခန္း(၇) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ တာ၀န္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
အခန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ေရထု၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

တစ္သက္ေပ်ာ္ခ်င္ရင္ သစ္ပင္စိုက္ပါ
ရဲရဲ

ေသးငယ္ေသာ ၿဂိဳလ္ကမ ၻာ
iGeek

NEWS

Alien ကမၻာလို႔ လူသိမ်ားသည့္ Solar System၏ အျပင္ဘက္မွ 
လည္ပတ္ေနသည့္ ကမ ၻာေလးဟာ လူသားတို႔ လက္ရွိေနထိုင္ေနၾကသည့္ 
ဤကမ ၻာလံုးထက္ ၃ပံု ပံုရင္ ၂ပံုသာ ရွိေၾကာင္း နာဆာမွ Spitzerလို႔ေခၚတဲ့ 
အာကာသကို ၾကည့္သည့္ တယ္လီစကုတ္မွ တိုက္႐ိုုက္ၾကည့္႐ႈ ခန္႔မွန္းခဲ့သည္ဟု 
ဆိုသည္။ 

UCF-1.01လို႔ေခၚတဲ့ အဆိုပါ ၿဂိဳလ္သားကမ ၻာေလးဟာ GJ436လို႔ 
အမည္ေပးထားတဲ့ ၾကယ္ပြင့္ေလးနဲ႔ အလင္းႏွစ္ေပါင္း ၃၃ ႏွစ္ အကြာမွာ 
လည္ပတ္ေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။ လူသားေတြရဲ႕ ဆိုလာ Systemႏွင့္ 
အနီးဆံုးျဖစ္သည့္ ၿဂိဳလ္သားကမၻာေလးမွာေတာ့ လူမ်ဳိးႏြယ္လို သက္ရွိေတြ 
ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မေတြ႔ရွိရသည့္အျပင္ ၄င္း၏ မ်က္ႏွာျပင္က 
ပူေလာင္ၿပီး အရည္ေပ်ာ္သြားႏိုင္သည္ဟုလည္း ဆိုထားပါသည္။ 
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ဒီအပတ္ မိတ္ဆက္ေပးမယ့္ ကားကေတာ့ ကမ ၻာေက်ာ္ Lamborghini ၿပိဳင္ကားရဲ႕ ေအာက္ခံကိုယ္ထည္၊ 
ဂီယာတည္ေဆာက္ပံု၊ စက္ကိရိယာ၊ တံခါးပံုစံနဲ႔ အင္ဂ်င္အမ်ဳိးအစား အားလံုးတူညီတဲ့ Audi R8 (road 
car) ပါပဲ။ Lamborghiniရဲ႕ နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားျခင္းကေတာ့ Volkswagen Groupက Audiနဲ႔ 
Lamborghini ႏွစ္ခုစလံုးကုိ ပိုင္ဆိုင္ထားလို႔ပါပဲ။ ႏွစ္ေယာက္စီး ၿပိဳင္ကား အမ်ဳိအစား ျဖစ္ပါတယ္။ 
Audi AGရဲ႕ ေအာက္ခံကုမၸဏီ Quattro GmbHမွ ထုတ္လုပ္ၿပီး Audiရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ 
Quattro နာမည္ကိုသာ အသံုးျပဳထားပါတယ္။ အေျခခံတည္ေဆာက္ပံုကေတာ့ Audi Space Frameကို 
အေျခခံၿပီး aluminium monocoqueကို အသံုးျပဳၿပီး တည္ေဆာက္ထားတာပါ။ အမ်ဳိအစား (၆) မ်ဳိးခြဲၿပီး 
ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ R8 coupe’ 4.2 FSI quattro, R8 spyder 4.2 FSI quattro, R8 coupe’ 5.2 
FSI quattro, R8 spyder 5.2 FSI quattro, R8 GTနဲ႔ R8 GT spyderတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
တစ္ေန႔လွ်င္ အစီးေရ (၈) စီးမွ (၁၅) စီးသာ ထုတ္လုပ္ၿပီး အမ်ားဆံုး (၂၉) စီးသာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အစိတ္အပိုင္းေပါင္း (၅၀၀၀) ေက်ာ္ကို အလုပ္သမား (၇၀)ေလာက္က လက္ျဖင့္သာ 
တပ္ဆင္ေသာေၾကာင့္ပါ။ mid-Engine အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး 4.2L FSI V8, 2xDoHC အင္ဂ်င္နဲ႔ 5.2L 
FSI V10, 2xDoHC အင္ဂ်င္ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးခြဲထားပါတယ္။ Transmissionကိုလဲ 6-speed manualနဲ႔ 
6-speed R Tonicႏွစ္မ်ဳိး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ All-Wheel drive အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး စြမ္းရည္ရဲ႕ 
30%ကို ေရွ႕ဘီးမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳၿပီး က်န္ 70%မွာ ေနာက္ဘီးမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳထားပါတယ္။ 
အမ်ဳိးအစားမ်ားအနက္ ထူးျခားတာက R8 GT R8နဲ႔ GT Spyder ႏွစ္မ်ဳိးက အကန္႔အသတ္နဲ႔ 
ထုတ္လုပ္ထားတာပါ။ အစီးေရ (၃၃၃)စီးသာ ထုတ္လုပ္မွာပါ။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ US$ 180,000မွ US$ 
300,000 ေက်ာ္အထိ ရွိပါတယ္။ ဒီ Audi R8 GT ကားကို ယခုလက္ရွိ စီးေနၿပီး အႀကိဳက္ေတြ႔ေနသူကေတာ့ 
ကမၻာေက်ာ္ pop အဆုိေတာ္္ Lady Gagaပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာလဲ အနည္းဆံုး ႏွစ္စီး၊ သံုးစီး 
ရွိေနပါၿပီ။ 

Audi R8 GT
ထြဋ္ထြဋ္
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 ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

တိုယိုတာကား ထုတ္လုပ္တဲ့  Toyota ကုမၸဏီက  
အလုပ္သမား ၃၅၀ကို ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး အလုပ္ထုတ္တဲ့ 
ပုံစံက စိုးရိမ္မကင္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း 
ယူဆ ရပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေ
တာင္ပိုင္းဗီတိုးရီးယားျပည္နယ္ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕မွာ 
အေျခစိုက္တဲ့ တိုယိုတာကား ကုမၸဏီက 
စီးပြားေရးက်ဆင္းမူေၾကာင့္ အလုပ္သမား ၃၅၀ကို 
အတင္းအဓၶမ ထုတ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္ထုတ္ခံရတဲ့ 
အလုပ္သမားေတြကို တိုယိုတာ ကုမၸဏီကေန 
လက္မွတ္တစ္ခု ထုတ္ေပးၿပီး အဲဒီ လက္မွတ္ထဲမွာ 
အလုပ္ႀကိဳးစားမူ အဆင့္ေတြကို သတ္မွတ္ေပးထားကာ 

အဆင့္နည္းသူေတြက အလုပ္ထုတ္ခံေနရသလို
ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အလုပ္ထုတ္ခံရသူေတြဟာ 
လူပ်င္းေတြလို႔ အထင္ခံေနရတာကို 
မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။ 
တိုယိုတာအေနျဖင့္ အလုပ္သမား ေပါင္း၃၀၀၀ေက်ာ္ကို 
ေလ့လာခဲ့ကာ အဆင့္အႏွိမ့္ဆုံးလူေတြကို 
အလုပ္ထုတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမား 
သမဂၢေတြကေတာ့ အလုပ္ထုတ္ခံရသူအမ်ားစုဟာ 
သမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္ေနၿပီး ကုမၸဏီက 
အလိုမရွိတဲ့အတြက္ တမင္သက္သက္ အကြက္ဆင္ 
အလုပ္ထုတ္ေနတာလို႔ ေျပာဆိုၾကၿပီး၊ အလုပ္သမား 
အခြင့္အေရးေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးတဲ့ 
အလုပ္သမား သမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၀%က 
အလုပ္ထုတ္ခံေနရတယ္လို႔ အႀကီးအကဲျဖစ္သူက 
ေျပာပါတယ္။ ထိုအခ်က္ကို တိုယိုတာကားကုမၸဏီက 
ျငင္းဆိုထားၿပီး ဘယ္အလုပ္သမားကို ထုတ္ပစ္မလဲလို႔ 
ေရြးခ်ယ္ရာမွာ သမဂၢလည္း ပါဝင္တယ္လို႔ ျပန္လည္ 
တုန္႔ျပန္ထားသည္။  

ေမသဇင္သိန္း 

ႏိုင္ငံတကာမွ တင္သြင္းလာေသာ 
ကားသစ္မ်ားအတြက္ ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္ပြားပါက 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေပးေလ်ာ္သြားႏိုင္ရန္ အလံုးစံု 
အာမခံ ပရီမီယံေၾကးမ်ား ထားရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ပရီမီယံေၾကးမွာ အနိမ့္ဆံုး 
က်ပ္သိန္း ၁၀၀မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္သိန္း ၂၀၀ အထိ 
အာမခံထားႏိုင္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ အင္ဂ်င္ 
စြဲအား ေပၚမူတည္၍ အာမခံေၾကးမ်ား ကြဲျပား 

ျခားနားမႈရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အလံုးစံု 
အာမခံေၾကး ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ျမန္မာ့အာမခံဌာန၌ 
ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္စြက္ၿပီး အာမခံထားရွိမည့္ 
ကားအသစ္၏ ေရွ႕၊ ေနာက္၊ ၀ဲ၊ ယာမွ ရိုက္ထားေသာ 
ဓာတ္ပံုေလးပံုကို ယူေဆာင္လာၿပီး ကားသစ္၏ 
တန္ဖိုးအလိုက္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္သိန္း ၁၀၀မွ စ၍ 
အာမခံေၾကး ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 

အာမခံထားရွိနိုင္မည့္ေနရာမွာ အမွတ္ (၆၂၇/၆၃၅)၊ 
ကုန္သည္လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ 
ဆက္သြယ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

ခ်ယ္ရီကုမၸဏီမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
စက္႐ုံတည္ေထာင္မည္ဟု ေၾကညာ

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ား သက္တမ္း ငါးႏွစ္တိုးျမွင့္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို 
ေျဖေလွ်ာ့ေပးၿပီးေနာက္ Google, Coca Cola, Pepsi 

စသည့္ ကုမၸဏီမ်ား အပါအ၀င္ ကုမၸဏီ ၃၀ ေက်ာ္က 
လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ယခုတစ္ဖန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ 
အေျခစိုက္ ကမာၻ႕အဆင့္ ၂၁ ေမာ္ေတာ္ကား အမ်ားဆုံး 
ထုတ္လုပ္ေသာ ခ်ယ္ရီ ကုမၸဏီမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
စက္႐ုံတည္ေထာင္မည္ဟု ေၾကညာထားခဲ့ရာ 
ထိုစီမံကိန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ နီးစပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

ဇြန္လ တစ္လအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
အစီးေရ ၂၀,၀၁၂စီး၊ ေမလတြင္ ၂၀,၀၉၃ 
တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္တြင္ အစီးေရ 
၁၇၀,၀၀၀အထိ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ဟု 
ခ်ယ္ရီကုမၸဏီမွက ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ 
မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ခ်ယ္ရီကား ေစ်းကြက္ကို 
ထိခိုက္ႏုိင္ေသာ္လည္း တင္ပို႔မႈတန္ဖိုး က်ဆင္း 
မသြားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အပါအဝင္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္အသစ္ 
ခ်ဲ႕ထြင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားႏွင့္ 
ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား၊ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ 

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္နွင့္ ကိုယ္ပိုင္ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္မ်ား၊ စပါယ္ယာ 
လက္မွတ္လိုင္စင္မ်ားကို 2012 ခုနွစ္ ဇြန္လ 15 
ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္း သံုးနွစ္အစား 
ငါးႏွစ္သို႔ တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း 
သိရသည္။ အငွားယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္မ်ားကို 
မူလသံုးႏွစ္အစား ငါးႏွစ္သက္တမ္းတိုးရန္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းေစေရးအတြက္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ကားသစ္မ်ားအတြက္ အလံုးစံု အာမခံေၾကး

စီးပြားေရးက်ဆင္းမူေၾကာင့္ အလုပ္သမား ၃၅၀ 
ေလ်ာ့ခ်ခဲ့တဲ့ Toyota

ေက်ာ္ေက်ာ္ တင္ဆက္သည္။
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တြစ္တာ (Twitter) ပရိသတ္ 
တစ္သန္းျပည့္သြားသည့္ ပထမဆုံး 
ကိုရီးယား အဆုိေတာ္ ေဘစူဇီ 

ဓါတ္ပံု - magxone.com 

ကုိရီးယား အမ်ဳိးသမီးေတးဂီတအဖြဲ႔ Miss Aမွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ 
အဆုိေတာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဘစူဇီ (Bae_Suzy)သည္ ၄င္း၏ တရားဝင္ တြစ္တာ 
(Twitter) စာမ်က္ႏွာတြင္ ပရိသတ္ တစ္သန္းျပည့္ေျမာက္သည့္ ပထမဦးဆုံး 
ကိုရီးယား အဆုိေတာ္ျဖစ္လာေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ဇူလုိင္ 
၉ ရက္ ညေနက ေဘစူဇီ၏ တြစ္တာ ပရိသတ္ စုစုေပါင္း ၁,ဝ၁၅,၆၅ဝ 
ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။ Good-bye Baby 
သီခ်င္း အဆိုေတာ္ ေဘစူဇီသည္ အဆုိပါ လူမႈေရး ဝက္ဘ္ဆုိက္မွတစ္ဆင့္ 
ႏုိင္ငံတကာမွ ပရိသတ္မ်ားကုိ တက္ႂကြစြာ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳခဲ့ၿပီး ကုိရီးယား 
အႏုပညာရွင္မ်ားအနက္ အငယ္ဆုံးႏွင့္ တြစ္တာပရိသတ္ အမ်ားဆုံး 
အႏုပညာရွင္အျဖစ္လည္း မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။ 

ေဘစူဇီသည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္က ကိုရီးယား လွပ်ဳိျဖဴေလးမ်ားျဖစ္သည့္ ဖီ၊ 
ေဂ်၊ မင္ တုိ႔ႏွင့္အတူ Miss A ေတးဂီတအဖြဲ႕၏ ပထမဆုံး ေတးအယ္လ္ဘမ္ 
Bad Girl Good Girl အမည္ရွိ ေတးအယ္လ္ဘမ္ျဖင့္ ဂီတေလာကသုိ႔ 
စတင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ Miss A ေတးဂီတအဖြဲ႕၏ အငယ္ဆုံး 
အဖဲြ႕ဝင္ျဖစ္သည့္ စူဇီသည္ ဂီတေလာကတြင္ နာမည္ရခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ 
သ႐ုပ္ေဆာင္ေလာကတြင္လည္း ၂ဝ၁ဝခုႏွစ္က Dream High ဇာတ္လမ္းတြဲတြင္ 
ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေခါင္းေဆာင္ မင္းသမီးအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ပရိသတ္မ်ား 
ႏွစ္သက္သေဘာက်ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ စူဇီသည္ ယခုႏွစ္တြင္ Architecture 
101 အမည္ရွိ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတြင္လည္း ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူေလးအျဖစ္ 
ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသကဲ့သုိ႔ ယခုေလာေလာဆယ္ ေကဘီအက္စ္ 
႐ုပ္သံလုိင္းအတြက္ Big အမည္ရွိ ဇာတ္လမ္းတြဲတြင္ ပါဝင္ 
သ႐ုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 
Source : Straitstimes

ဂ်ပန္ ေတးသီခ်င္း အယ္လ္ဘမ္ 
ထုတ္ေဝမည့္ 4 minute

ဓါတ္ပံု - hallyusg.net 

ကိုရီးယား အမ်ဳိးသမီး ေတးဂီတအဖြဲ႔ 4 minuteသည္ လာမည့္လတြင္ 
၄င္းတို႔၏ ဂ်ပန္ ေတးသီခ်င္း အယ္လ္ဘမ္သစ္အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ 
ခရီးႏွင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အဆိုပါ 
ေတးဂီတအဖြဲ႔၏ အႏုပညာေရးရာ ေအဂ်င္စီက ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ 
သတင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာ၌ 4 minute ေတးဂီတအဖြဲ႕သည္ ၄င္းတို႔၏ 
Love Tensionဟု အမည္ေပးထားေသာ အယ္လ္ဘမ္သစ္ကုိ ၾသဂုတ္ 
၂၂ ရက္တြင္ ဂ်ပန္၌ စတင္ျဖန္႔ခ်ိႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ 
ယင္းအယ္လ္ဘမ္သစ္တြင္ သီခ်င္းအသစ္ ေလးပုဒ္ ပါဝင္ၿပီး၊ ၄င္းတို႔အဖြဲ႕၏ 
ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိခဲ့သည့္ Volume up ေတးသီခ်င္းကိုလည္း ဂ်ပန္ပံုစံ၊ 
ဂ်ပန္စတိုင္လ္ ျပန္လည္ထည့္သြင္း သီဆိုထားေၾကာင္း ၄င္းတို႔၏ ေအဂ်င္စီမွ 
တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ 4 minute ဂီတအဖြဲ႕သည္ 
ဂ်ပန္ ေတးသီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္ ထုတ္ေဝရန္ နီးကပ္လာလ်က္ရွိသကဲ့သို႔ 
မၾကာမီ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ေတးသီခ်င္း ဗီဒီယုိ႐ိုက္ကူးေရးႏွင့္ 
႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသရန္လည္း စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ 
တာဝန္ရွိသူက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ 4 minute ဂီတအဖြဲ႔ကို ဂ်ီယြန္း၊ 
ဂါယြန္း၊ ဂ်ီဟြန္း၊ ယြန္းေအႏွင့္ ဆိုယြန္းတို႔ ငါးဦးျဖင့္၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္က Hot Issue 
အမည္ရွိ ေတးအယ္လ္ဘမ္ျဖင့္ ဂီတေလာကသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ 
muzik အမည္ရွိ ဂ်ပန္ေတးသီခ်င္းကို ထုတ္ေဝႏုိင္ခဲ့သည္။ 
Source: KPOP

Avengers 2နဲ႔ ၀င္ေငြအမ်ားဆံုး 
ရရွိခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ရုပ္ရွင္မင္းသမီး 
စကားလက္ ဂ်ိဳဟန္ဆင္

ဓါတ္ပံု - magxone.com 

အေမရိကန္ရုပ္ရွင္မင္းသမီး စကားလက္ ဂ်ိဳဟန္ဆင္ဟာ Avengers 2 
ဇာတ္ကားအတြက္ သရုပ္ေဆာင္ခအျဖစ္ ေပါင္ ၁၃ သန္း ရရွိခဲ့တာမို႔ ရုပ္ရွင္ကား 
တစ္ကားအတြက္ သရုပ္ေဆာင္ခ ၀င္ေငြအမ်ားဆံုး ရရွိသူအျဖစ္ ဇူလိုင္ ၁၁ 
ရက္က ေဖာ္ျပျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတစ္၀န္း 
အခု သီတင္းပတ္တစ္ပတ္အတြင္း ႐ံုုတင္ျပခဲ့ရာမွာ ၀င္ေငြေပါင္ ၁၂၈ သန္းအထိ 
ရရွိခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားလည္း ျဖစ္ပါသည္္။ အသက္ ၂၇ ႏွစ္သာ ရွိေသးတဲ့ 
ရုပ္ရွင္မင္းသမီး စကားလက္ ဂ်ိဳဟန္ဆင္ဟာ အရင္က The Tourist ဇာတ္ကားနဲ႔ 
သရုပ္ေဆာင္ခ ေပါင္ ၁၂.၂ သန္း ရရွိခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ရုပ္ရွင္မင္းသမီး 
အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီရဲ႕ ၀င္ေငြထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
Source : Forbes News

ART&DESIGN/INNOVATION
မိုနာလီဇာ ပန္းခ်ီကားလုိ ဓါတ္ပုံ

ဓါတ္ပံု - Windows XP 

O’ Rearလုိ႔ အမည္တြင္သည့္ National Geographicsမွာ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဟာ ထုိအခ်ိန္က အျခား 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ကာလီးဖုိးနီးယားျပည္နယ္ Napaဆိုတဲ့ ရြာေလးမွာ 
ေရာက္ရွိေနစဥ္ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံကုိ နားေနခ်ိန္ေလးအတြင္း၌ မွတ္တမ္းတင္ 
ရုိက္ကူးခဲ့ပါသည္။ 2002 ခုႏွစ္မွာေတာ့ Microsoftက ထုိဓါတ္ပုံေလးကို 
သူတို႔၏ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေတာ့မည့္ Window XP ဆုိတဲ့ 
Operating systemရဲ႕ Luna Themeမွာ Default Desktop Wallpaperအျဖစ္ 
အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါမွာေတာ့ blogေလးတစ္ခုျဖစ္သည့္ blog.mortenlindholm.
comမွ ဤဓါတ္ပုံေလးကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူေပါင္း 1 ဘီလီယံ ရွိသြားၿပၤီးဟု 
ေၾကညာခဲ့ရမွာ စၿပီး Google+လုိ Social networking ဆုိဒ္ေတြမွာ 
Postေတြနဲ႔ ရႊမ္းရႊမ္းေ၀ေနပါေတာ့သည္။ O’ Rearမွာေတာ့ 1 သန္းဆုိတာေတာ့ 
မွန္းဆၿပီးေတာ့ ေျပာတာ ျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ေမးဖူးသမွ် 
လူအားလုံးကေတာ့ ဒီဓါတ္ပုံေလးကုိ အမွတ္မိ အလြယ္ဆုံး ဓါတ္ပုံေလးဟု 
ေျပာေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားသုိ႔ ေျဖၾကားသြားပါသည္။ ထပ္မံၿပီး ၄င္းက 
ဤဓါတ္ပုံေလးကုိယူၿပီး တရုတ္ျပည္ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးေတြမွာ သြားျပမည္ဆုိရင္လည္း 
ရြာသားေတြက ေတြ႔ဖူးတယ္လို႔ ေျပာဖုိ႔ အလားအလာမ်ားမယ္၊ အာကာသ 
ေပၚေရာက္ေနတဲ့ အာကာသယာဥ္မွဴးေတြက္ုိ ေမးမည္ဆုိရင္လည္း ဒီဓါတ္ပုံကုိ 
သိမယ္ဆုိတာ ေလာင္းရဲပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း ဒီဓါတ္ပုံကုိ 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ White Houseက situation room ႏွင့္ ႐ုု႐ွားႏုိင္ငံက the 
kremlin အစရွိသည္တုိ႔မွာ ေတြ႔ဖူးတယ္လုိ႔ ေျပာၾကားသြားပါသည္။

O’ Rearကုိ သတင္းဌာနမ်ားက ထုိဓါတ္ပုံကုိ Microsoftက 
အသုံးျပဳခြင့္ရဖုိ႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္ႏွင့္ ၀ယ္ယူခဲ့သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ 
ေပးေနသလဲဟု ေမးျမန္းရာတြင္ေတာ့ O’ Rearက သူ႔မွာ အဲဒီအတြက္ ေျပာခြင့္ 
မရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေပမယ့္ ႀကီးမားတဲ့ ပမာဏတစ္ခုေတာ့ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာဆုိသြားပါသည္။ ေပ်ာ္ရြင္စရာေလးေတြက အခုမွ စတာပါဟုလည္း 
ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

Call Me Maybe
Carly Rae Jepsen
Call Me Maybe

Payphone
Maroon 5 Featuring Wiz Khalifa
Payphone

Somebody That I Used To Know
Gotye Featuring Kimbra
Making Mirrors

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

Lights 
Ellie Goulding
An Introduction to Ellie Goulding EP

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

7  Titanium
David Guetta Featuring Sia
Nothing But The Beat

We Are Young
fun.Featuring Janelle Monae
We Are Young

Starships
Nicki Minaj
Starships

Scream
Usher
Looking 4 MyselfScream

Ice Age: Continental Drift
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - - ေဒၚလာ ၄၆  သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၁၅၅ သန္း

The Amazing Spider-Man
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၃၄ သန္း
ကုန္က်ေငြ -ေဒၚလာ သန္း ၂၃၀

Ted
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၂၂ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၅၀ သန္း

Brave
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၁၁ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၁၈၅ သန္း

Savages
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၉.၄ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၄၅ သန္း

Magic Mike
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၉ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၇ သန္း

Tyler Perry's Madea's Witness Protection
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၃.၈ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၁၂ သန္း

Katy Perry: Part of Me
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၄ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၁၆ သန္း 

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

10  Madagascar 3: Europe's Most Wanted
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၃.၆ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၁၄၅ သန္း 
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iGeekႏွင့္ Super တင္ဆက္သည္။

ELECTRONICWEEKLY

 DuSk MaiDEN of aMNESia
No. of Episodes – 12 

Genre –  Super Natural, Romance

Studio – Silver Link

Score – 4.5 out of 5

ေနေအာင္လတ ္         

Studio Silver Linkရ႕ဲ Dusk Maiden of Amnesia (Japan အမည္ - Tasogare Otome x Amnesia) ဇာတ္လမ္းတြဲဟာ 2012 Aprilမွ Juneအတြင္း 
Japan ႏိုင္ငံရွိ TV Channelမ်ားႏွင့္ Crunchyroll ႏိုင္ငံတကာ online video streaming websiteတိုု႔မွာ ျပသသြားတဲ့ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ Super 
Naturalႏွင့္ Romance Anime series ဇာတ္လမ္းတြဲ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Dusk Maiden of Amnesiaႏွင့္ မတိမ္းမရိမ္းမွာလည္း ျပသသြားသလို ယခင္ 
ICT Journalမွာလည္း reviewအျဖစ္ တင္ဆက္ခဲ့ဖူးတဲ့ Sankareaမွာကေတာ့ Zombie ဖုတ္ေကာင္ ေကာင္မေလးရဲ႕ ဇာတ္လမ္းကို ၾကည့္႐ႈရမွာ ျဖစ္ျပီး 
Dusk Maiden of Amnesiaမွာကေတာ့ Seikyou Private Academyက မကြၽတ္မလြတ္ေသးတဲ့ သရဲမေလး Kanoe Yukoရဲ႕ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကို 
ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။

Dusk Maiden of Amnesiaရဲ႕ ဇာတ္လမ္း အစမွာေတာ့ သဘာဝလြန္ ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ားကို စံုစမ္းတဲ့ Seikyou Private Academyမွ Paranormal 
Investigationအဖြဲ႔ရဲ႕ memberဝင္ ေလးေယာက္ကို မိတ္ဆက္ေပးထားျပီး သရဲ အရမ္းေျခာက္တယ္လို႕ နာမည္ၾကီးတဲ့ Seikyou Academyမွ 
ေက်ာင္းသား Niiya Teiichiႏွင့္ သရဲမေလး Yukoတို႔ စတင္ ေတြ႔ဆံုပံုကို ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ေပးထားပါတယ္။ Yukoဟာ ေၾကာက္တက္တဲ့ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ့ စိတ္ကူးထဲကအတိုင္း ထိုသူေတြရဲ့ အျမင္အာ႐ံုမွာ ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အစြမ္းရွိလို႔ Seikyou ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား 
အားလုံးနီးပါးဟာ Yukoကို ျမင္လိုက္တိုင္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အသြင္ႏွင့္သာ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကရျပီး၊ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ အၾကာမွာ Teiichiႏွင့္ 
ဆံုေတြ႔ခ်ိန္မွသာ Yukoရဲ႕ လွပေခ်ာေမာတဲ့ နဂိုအသြင္ကို Teiichiက ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Yuko ဟာ အတိတ္ေမ့ေနသူ တစ္ေယာက္ 
ျဖစ္ျပီး သူ႕ရဲ႕ ရုပ္အေလာင္းဟာ Seikyouေက်ာင္းမွာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေသာလည္း မိမိဘာေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့တယ္ဆိုတာကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။ Teiichi၊ 
Yuko အပါအဝင္ က်န္ရွိတဲ့ Paranormal Investigation အဖြဲ႔ဝင္ ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Kirieႏွင့္ Momoeတို႔ဟာ Yukoရဲ႕ အတိတ္ကို စံုစမ္းရာမွ 
မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပံုကို ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Dusk Maiden of Amnesiaဟာ Horror ဇာတ္လမ္းဆိုေပမဲ့ ေျခာက္ျခားစရာ storyအပိုင္း အနည္းငယ္သာ ပါဝင္ျပီး တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ဝင္စားဖြယ္၊ 
ဝမ္းနည္းဖြယ္ အခန္းေတြ ပါဝင္သလို တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ဇာတ္လမ္းေတြ romanceႏွင့္ ecchi scenesေတြ အေျမာက္အျမား 
ပါဝင္တာလည္း ေတြ႕ရမွာပါ။ Yukoကို Teiichiႏွင့္ Kirieတို႔ကသာ ပံုမွန္ ျမင္ေတြ႔ရတာ ျဖစ္ျပီး ဇာတ္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံး Teiichiႏွင့္ Yukoတို႔ရဲ႕ 
ဇာတ္ဝင္ခန္းေတြကိုသာ အသားေပး ေရးဆြဲထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အျပစ္ တစ္ခု ေျပာစရာရွိတာက character designအေနႏွင့္ သိပ္ထူးျခားမႈ မရွိဘဲ 
Yukoကလည္း နာမည္ၾကီး Bakemonogatari seriesက Senjou Gaharaႏွင့္ ပံုစံ အေတာ္ဆင္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ Animation qualityပိုင္းႏွင့္ 
ေနာက္ခံ background အေရာင္ သုံးတဲ့ အပိုင္းကေတာ့ ဇာတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ ခံစားမႈေပၚ မူတည္ျပီး အလိုက္သင့္ အသုံးျပဳထားတာကေတာ့ 
သေဘာက်ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ Dusk Maiden of Amnesiaဟာ အခ်ိဳ႕ ထင္သလုိ ေျခာက္ျခားစရာ ဇာတ္လမ္းတြဲ မဟုတ္ေပမဲ့၊ စိတ္ဝင္စားစရာ၊ 
ဝမ္းနည္းစရာ၊ ၾကည္ႏႉးစရာေကာင္းတဲ့ Animation ဇာတ္လမ္းေကာင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

Built-in Wi-Fi ပါ၀င္ၿပီး Magic Remoteေလး 
ပါ၀င္တဲ ့LG - LED TV
ေနလင္းေအာင္

Built-in Wi-Fi ပါ၀င္ၿပီး Magic Remoteေလး ပါ၀င္တဲ့ အရည္အေသြးျမင့္ LED TV အသစ္တစ္မ်ိဳး 
ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ အတြင္းသို႔ မၾကာေသးမီက ၀င္ေရာက္လာပါတယ္။ အဆိုပါ 42LS5700 LG TVေလးဟာ 
Smart LED TV အမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ Full HD 1080pကို အျပည့္အ၀ ေပးစြမ္းနိုင္တဲ့အတြက္ ရုပ္ထြက္ 
ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ၾကည့္႐ႈခံစားနိုင္မွာပါ။ TruMotion 120Hz ပါ၀င္ျခင္းက ပ်က္ဆီးစျပဳေနေသာ 
ဓါတ္ပံုမ်ားကိုပင္ ေကာင္းစြာျမင္နိုင္မွာျဖစ္ကာ external storage devices မ်ားမွ တိုက္ရိုက္ ဖိုင္မ်ားကို Share 
လုပ္နိုင္စြမ္းရွိတာေၾကာင့္ PC, tablet သို႔မဟုတ္ smartphoneမ်ားနွင့္ သီခ်င္းဓါတ္ပံု အစ႐ွိသည္ေတြကို 
မွ်ေ၀သံုးစြဲနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရြယ္အစားအေနျဖင့္ 42", With Stand WxHxD (mm) 979 x 660 x 269 
ရွိကာ 1920 x 1080 (Full HD) Resolutionကို ရရွိေစပါတယ္။ XD Engine, 7 Picture Modes (Intelligent 
sensor, Vivid, Standard, Cinema, Game, isf Expert1, isf Expert2), Picture Wizard IIမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ 
အသံစနစ္မွာေတာ့ Audio Output (Watts - THD 10%) 10W + 10W, 1 Way 2 Speakers System, Dolby 
Digital Decoder, Low / Medium / Highစတဲ့ Sound Optimizer 3မ်ိဳး အစ႐ွိသည္တိုု႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ 100V 
- 240V, 50/60 Hz, Standby Modeတြင္ 0.3Wသာ သံုးစြဲေသာေၾကာင့္ စြမ္းအင္ေခၽြတာရာ ေရာက္ပါတယ္။ 
App Storeကို အသံုးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ကာ Skype ပါ၀င္တဲ့အတြက္ Online Communicationပိုင္းတြင္ပါ မ်ားစြာ 
အေထာက္အပံ့ေပးမွာပါ။ အဆိုပါ LED TVအား LG Showroom ဖုန္း 01-379-955တြင္ က်ပ္ 449,000ျဖင့္ 
၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

လက္ရွိ ထြက္ရွိၿပီးသားထဲမွာ စမတ္အက်ဆံုး 
Samsung - Smart TV
ေမသဇင္သိန္း

အီလက္ထေရာ နစ္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ Samsung ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား 
ထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာပိုင္းမွာေတာ့ အေျပာင္ေျမာက္ဆံုး ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ 
Samsungက ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ UA60D8000 Smart TVကေတာ့ လက္ရွိ ထြက္ရွိၿပီးသား Samsung TV 
မ်ားထဲမွာ စမတ္အက်ဆံုး TVလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အဆိုပါ TV ကုိေတာ့ အရင္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ LED TVမ်ားနဲ႔ 
မတူတဲ့ ဒီဇိုင္းပံုစံနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Screen အရြယ္အစား ၆၀လက္မ ရွိတဲ့အတြက္ ဧည့္ခန္းထဲမွာ 
ခန္႔ခန႔္ထည္ထည္ လွလွပပ ေနရာယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ LED TVမ်ားဟာ ၾကြရြၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ 
ပံုရိပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး Screen ေနာက္မွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ 8 series အင္ဂ်င္အမ်ဳိးအစားက 
ပံုမ်ားေခ်ာေမြ႔မႈနဲ႔ တိက်တဲ့ အေရာင္အရည္အေသြး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းစတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ေနာက္ကြယ္ကေန 
လုပ္ေဆာင္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ 8 series အင္ဂ်င္သံုးတဲ့ Samsung UA60D8000 LED 
TVမွာ ပံုထုတ္အရည္အေသြး ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတယ္ဆိုတာ ေျပာဖို႔ လိုေတာ့မယ္ မထင္ပါဘူး။ Bodyကိုေတာ့ 
အလြန္ေပါ့ပါးၿပီး အလြန္ပါးလႊာတဲ့ Bezel aluminum တစ္မ်ဳိးနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ 3D ပံုရိပ္ေတြကိုလည္း 
ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အျခားအီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ 3 USB ports, 
1 Component, 1 Ethernet port, 4 HDMI ports, 1 PC Audioတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ တန္ဖိုးကေတာ့ က်ပ္ ၃၈ 
သိန္း၀န္းက်င္ ျဖစ္ၿပီး ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း Discountျဖင့္ Samsung Showroom ဖုန္း 01-252-990သို႔ ဆက္သြယ္ 
၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ 

စာမ်က္ႏွာ ၈မွ အဆက္
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တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏနဲ႔ မိမိလိုအပ္တဲ့ ကင္မရာတစ္လံုး ၀ယ္ယူဖို႔အတြက္ တစ္ေနကုန္ဆိုင္တကာလွည့္ၿပီး ေလ့လာေနစရာမလိုပါဘူး။ အခုဒီစာမ်က္ႏွာမွာ 

ေဖာ္ျပထားတဲ့ ကင္မရာေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး စစ္မွန္တိက်တဲ့ၿပီး လိုအပ္ခ်က္န႔ဲ ကိုက္ညီတဲ့ ကင္မရာတစ္လံုး ၀ယ္ယူႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ 
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နည္းပညာႏွစ္ခုနဲ႔ အလုပ္လုပ္တယ္
အဆိုပါ EOS 650Dကိုေတာ့ 18 Megapixelsရွိတဲ့ Sensorနဲ႔ ေမာင္းႏွင္ အလုပ္လုပ္မွာ ျဖစ္ၿပီး စြမ္းရည္ျမင့္တဲ့ 

DIGIC 5 image processorလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီကင္မရာမွာ နည္းပညာႏွစ္ခုနဲ႔ အလုပ္လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
တစ္ခုကေတာ့ continuous shooting ရိုက္ကူးႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္က ျမင့္မားတာေၾကာင့္ 5 frames per 
secondsႏွင့္အထက္ ရိုက္ကူးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ ISO Speedက 12800ႏွင့္အထက္ 
(Expandable to 25600) ရရွိႏိုင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Auto-focus စနစ္မွာ Hybrid CMOS AF Systemကို 
အသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ ျမန္ဆန္ၿပီး တိက်ျပတ္သားတဲ့ focusကို ျဖတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

အလိုအေလ်ာက္ အာရံုခံႏိုင္တဲ့ Screen 
အလိုအေလ်ာက္အာရံုခံႏိုင္တဲ့ စနစ္ပါ၀င္သည့္ Intuitive touch screenကေတာ့ လိုအပ္သလိုလွည့္ၿပီး 

အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး EOS Scene Detection Technology ပါ၀င္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 
အလင္းေရာင္မ်ားတဲ့ ေနရာမ်ဳိးမွာ ရိုက္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အလင္းေရာင္အားနည္းတဲ့ ေနရာမ်ဳိးမွာ ရိုက္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ 
တိက်ေသခ်ာၿပီး သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ကင္မရာ Settingကို အလုိေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မွန္ဘီလူး
ေကာင္းမြန္တဲ့ပံုေတြကို ရုိက္ကူးႏိုင္ဖို႔အတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ Lensေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 

အခု Canon EOS 650D ကင္မရာမွာ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ မွန္ဘီလူးေတြကေတာ့ Canonကေန မၾကာေသးမီကမွ 
အသစ္ ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ EF 40mm f/2.8 STMနဲ႔ EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM Lensတို႔ 
ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အားသာခ်က္
သူ႔ရဲ႕ အားသာခ်က္ကေတာ့ Touch sensitive ျမင့္တဲ့အတြက္ Touch အသံုးျပဳရာမွာ ျမန္ဆန္သြက္လက္တာကို 

ေတြ႔ရပါတယ္။

အားနည္းခ်က္
အားနည္းခ်က္ကေတာ့ Movie modeမွာ Auto focus modeကို ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္လည္း Auto focusကို တိက်ၿပီး ျမန္ဆန္ေအာင္ေတာ့ နည္းပညာ ျမင့္ထားပါေသးတယ္။ 

၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ေနရာ
Canon EOS 650Dကို ဇူလိုင္ (၂၆)ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ထဲ တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ီမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ Canon 

New Product အသစ္မ်ားကို ေစာင့္စားေနၾကတဲ့ Customerမ်ားအေနျဖင့္ Canon Showroom ဖုန္း ၀၁-၂၄၃-
၀၃၆၊ ၀၁-၂၄၃-၀၃၇သို႔ ႀကိဳတင္စာရင္းေပး၍ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

Specifications
» 18.0 MP APS-C CMOS sensor 

»  Full-HD movies with manual controls and continuous AF 

» 5 fps continuous shooting 

» ISO 100-12,800 sensitivity, extendable to ISO 25,600 

» 9-point wide-area AF 

» Integrated Speedlite Transmitter 

Canon က ကမၻာ့ပထမဆံုး Intuitive touch screenနဲ႔ EOS ကင္မရာ တစ္လံုးကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က  ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ေပမယ့္ 
ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ထဲကိုေတာ့ ဇူလိုင္ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Canon Showroomမွ သိရွိရပါတယ္။ နည္းပညာ အသစ္အဆန္းေတြ 
အံ့မခန္း တိုးတက္ေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ အမွီလိုက္ႏိုင္ေအာင္ Canonကလည္း နည္းပညာ အသစ္အဆန္းေတြကို ပရိတ္သတ္ဆီ ပို႔ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။ 
အခု Canon EOS 650Dမွာ ပါ၀င္တဲ့ Intuitive touch screen ဆိုတာကေတာ့ အလိုအေလ်ာက္အာရံုခံႏိုင္တဲ့ စနစ္ပါ၀င္တဲ့အတြက္ touch အသံုးျပဳတဲ့အခါ 
အျခားကင္မရာေတြထက္ ပိုအဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဂ်စ္တယ္ပံုရိပ္ေတြအတြက္ ေရွ့က ဦးေဆာင္ေနတဲ့ Canonက entry-level photographerေတြအတြက္ 
ျပည့္စံုေကာင္းမြန္တဲ့ ကင္မရာ တစ္လံုးထုတ္လုပ္လိုက္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အခုကင္မရာက အရင္ထြက္ရွိၿပီးသား Canon EOS 600D ရဲ႕ နည္းပညာ 
ဆင့္ပြားထားတဲ့ ကင္မရာတစ္လံုးျဖစ္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းမွာေတာ့ မႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေအာင္ ထူးျခားေကာင္းမြန္တယ္လို႔ Canonက ေျပာထားပါတယ္။

အလိုအေလ်ာက္ အာ႐ံုုခံႏိုင္တဲ့ Canon EOS 650D 
ကင္မရာသစ္ ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္
ေမသဇင္သိန္း
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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။

COURSEWEEKLY
Earthquake Engineering Basic Course
By Hubert Law (အီးကို)

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို Technical Presentation လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ Earthquake Engineering Basic Theory ႏွင့္ Fundamentalမ်ားအေၾကာင္းကို 
အခ်ိန္တိုအတြင္း ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္္ပါသည္။ ယခုသင္ခန္းစာကို အေမရိကျပန္ Earthquake Engineer (Hubert Law, ဆရာ ကိုုအီးကို)ု
မွ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းျဖစ္ျပီး ၄င္းဟာ PHD in Civil Engineering Degree, Specialized in Earthquake Engineering ဘြဲ႕တုိ႔ကို ရရွိခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ 
ကိုုအီးကိုု၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ယခုု သင္ခန္းစာကိုု အပတ္စဥ္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

1 2

3 4

ေ႐ွ႕ အပတ္   
ဆက္လက္ ဖတ္႐ႈရန္...

Topic 2:  STRUCTURAL DYNAMICS
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UKႏိုင္ငံ Edexcel ပညာေရး 
အဖြဲ႔မွ အသိအမွတ္ျပဳ Media 
Art (Art & Design) 
ဘာသာရပ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
သင္ၾကားနိုင္

အႏုပညာႏွင့္မီဒီယာ ဘာသာရပ္ကို 
စိတ္၀င္စားေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ား UKမွ တိုက္ရုိက္ 
ေပးအပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ (Diploma 
in Media Arts) ဘာသာရပ္ Myanmar Imperial 
Collegeတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ MICကို UK ႏိုင္ငံ Edexcel ပညာေရးအဖြဲ႔မွ 
အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္အတြက္ MICမွ 
ေက်ာင္းၿပီးထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ UK 

Collegeမွ ေက်ာင္းၿပီးထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
အရည္အခ်င္းႏွင့္ တန္းတူျဖစ္သည္။ လက္တေလာ 
အခ်ိန္တြင္ Media Departmentဟူ၍ တစ္သီးတစ္သန္႔ 
ခြဲျခားထားေသာ Companyမ်ားအေနျဖင့္ 
နည္းပါးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ပြင့္လင္းလာေသာ 
ေခတ္ႏွင့္စီးပြားေရး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ မၾကာမီကာလအတြင္း 
Mediaႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း 
ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ 
ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ယခု Media Art (Art & 
Design) ဘာသာရပ္ကို ေလ့လာသင္ၾကားေနေသာ 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ 
မ်ိဳးဆက္တစ္ခုအၾကာတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ လုပ္ငန္း 
နယ္ပယ္၌ Entrepreneurအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ 
ရပ္တည္ေနႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Diplomaကို 
UKမွ တိုက္ရုိက္ေပးအပ္ၿပီး အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ 
၈လခန္႔ သင္ယူရေၾကာင္း သိရသည္။ ထို 
၈လတြင္ ဒီဇုုိင္းပုိင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ Visual 
Communication in Art and Design, မိမိတို႔၏ 
တီထြင္စြမ္းေဆာင္မႈ စြမ္းအားကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ 
Idea generation and Development in Art 
& Designႏွင့္ 2D, 3D & Time-based Digital 
Application, ရုပ္ရွင္ရုိက္ကူးျခင္းႏွင့္ မီဒီယာဆိုင္ရာ 
Video Production, ေၾကာ္ျငာ၊ ေဈးကြက္ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ 
မီဒီယာဆိုင္ရာ Products, Marketing and 
Advertising Media အစရွိေသာ ဘာသာရပ္မ်ား, 
ဒီဇိုင္းမ်ားကို တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္း Graphic Designႏွင့္ 
Video Productionဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို 
ေလ့လာသင္ၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  
ဒီပလိုမာကို UKမွ တိုက္ရုိက္ေပးအပ္ၿပီး UK/US/
Aus/SG အစရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ တကၠသိုလ္ေပါင္း 
၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က တရား၀င္ 
အသိအမွတ္ျပဳထား၍ ေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။  
အဆိုပါ ဒီပလိုမာၿပီးပါက UKမွ ေပးအပ္ေသာ Bachelor 
Degreeကို Myanmar Imperial Collegeတြင္ျဖစ္ေစ၊ 
UK/SG/AUS/US အစရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ 
ဆက္လက္သင္ၾကား ေလ့လာႏိုင္ရန္ MICမွ 

တစ္ခါတည္း စီစဥ္လမ္းညႊန္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။ 
MICတြင္ Software ဘာသာရပ္မ်ားအေနႏွင့္ 
Animation, 2D & 3D, ႏွင့္ Motion Picture 
Editing မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ Softwareမ်ားကို 
သင္ၾကားေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ MICအေနျဖင့္ 
Softwareကို အဓိကထားသင္ေသာ သင္တန္းေက်ာင္း 
မဟုတ္သည့္အတြက္ Multi-Media နယ္ပါယ္တြင္ 
Softwareမ်ားကို လိုအပ္သလို အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္အ
တြက္သာျဖစ္ၿပီး MIC၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ေသာ 
Critical Thinkingႏွင့္ Creative Thinking 
ဘာသာရပ္မ်ားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ ၀ါရင့္ UK Edexcel 
အသိအမွတ္ျပဳ ဆရာမ်ားက MICတြင္ သင္ၾကားျပသ 
ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။

အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားသိလိုပါက 
Myanmar Imperial Collage အမွတ္ (62/C) 
အင္းယားလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဖုန္း 01-537562, 
09-7321-0001သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အီလက္ထေရာနစ္စနစ္သံုး 
သင္ၾကားမႈ ဗဟိုဌာန ဖြင့္လွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဆိုင္ရာနည္းပညာ 
တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရတနာပံု 
ဆိုက္ဘာစီးတီးတြင္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္သံုး 
သင္ၾကားမႈဗဟိုဌာန  (e-Learning Centre)
တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ထိုဌာနႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ရျခင္းမွာ အာဆီယံ-
ကိုရီးယား ဆိုင္ဘာတကၠသိုလ္ စီမံကိန္းအရ 
ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  
အဆိုပါစီမံကိန္းမွ ရရွိလာေသာ  ရလဒ္မ်ားကို 
အေျခခံကာ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကိုရီး 
ယားသမၼတႏိုင္ငံတို႔အၾကား 

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး 
နည္းပညာရပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုလာမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား နည္းပညာကြာဟမႈ 
ပိုမိုနည္းပါးေစမည္ဟု သိရသည္။ ယင္းစီမံကိန္းကို 
၂၀၁၀ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅အထိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ကာ 
၂၀၁၀မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ကေမၻာဒီးယား၊ 
လာအို- ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ (CLMV) ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
e- Learning Centreမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၂၀၁၂-
၂၀၁၄ခုႏွစ္  အာဆီယံ-ကိုရီးယား ဆိုင္ဘာတကၠသိုလ္ 
ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ e-Learning Centre 
တစ္ခု  ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ multi-media-
Studioမွ ဆိုင္ဘာစီးတီး တက္ ေရာက္ေနေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ၊ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွစတင္ကာ 
သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာႏွင့္အ၀န္း 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို  အာဆီယံ-ကိုရီးယားဆိုင္ဘာ 
တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ 
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ICT နည္းပညာအရည္အေသြး 
ပိုမိုျမင့္မားလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

EDUCATIONWEEKLY
ကေနဒါသံ႐ံုုး ဖြင့္လွစ္ၿပီးပါက 
ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား 
ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ 
အဆင္ေျပ လြယ္ကူလာနိုုင္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ကေမၻာဒီးယားနိုုင္ငံတြင္ က်င္းပေနေသာ ASEAN 
ေဒသတြင္း အစည္းအေ၀းႏွင့္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ 
အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ 
ကေနဒါသံ႐ံုး ဖြင့္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို 
ကေနဒါႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂၽြန္ဘာ့ဒ္ (John 
Baird)မွ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုုလိုု 
ဖြင့္လွစ္မည့္ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုုင္ငံမွ 
ကေနဒါတကၠသိုုလ္မ်ားကိုု တက္ေရာက္မည့္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အဆင္ေျပ 
လြယ္ကူလာနိုုင္ေၾကာင္း၊  NATIONAL POSTတြင္ 
ေဖၚျပထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ 
ကေနဒါႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အားတက္ရပါေၾကာင္း၊ 
ကေနဒါ၊ ျမန္မာဆက္ဆံေရး တိုုးျမွင့္နုုိင္သည္ႏွင့္အမ်ွ  
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သံ႐ံုးတခု ဖြင့္လွစ္ေရးအား 
ကေနဒါႏုိင္ငံမွ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုု မိမိ 
၀မ္းေျမာက္စြာ ေၾကညာပါေၾကာင္း မစၥတာဘာ့ဒ္မွ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္၊၊ ျမန္မာနိုုင္ငံမွ ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့့္ ယခင္ ကေနဒါ 
ေက်ာင္းသားဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ျမန္မာနိုုင္ငံတြင္ 
ကေနဒါသံ႐ံုုး မရွိသျဖင့္ ဘန္ေကာက္တြင္ 
သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားရေလ့ရွိေၾကာင္း 
သိရသည္၊၊ သံရံုုးအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား စစ္ေဆးရာတြင္ ျမန္မာနိုုုုင္ငံမွ 
ဘဏ္မ်ားႏွင့္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားရသည့္အတြက္ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ၾကန္႔ၾကာေလ့ရွိၿပီး၊ နိုုုုင္ငံတကာတြင္ 
ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘဏ္မ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားပါက 
ပိုုမိုုျမန္ဆန္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္၊၊ 

ကေနဒါ တကၠသိုုလ္မ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္ 
ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မတူညီသည့္ ပညာေရး 
စနစ္မ်ားေၾကာင့္ စီစစ္ေလ့ရွိကာ၊ ေက်ာင္းသားဗီဇာ 
ထုုတ္ေပးရာတြင္လည္း တင္းၾကပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း 
သိရသည္၊၊  

MSc Business 
တက္ေရာက္မည့္     
သူတုိင္းအတြက္ ပညာသင္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကး

၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ Intakeတြင္ Northumbria 
University, UKမွ အသိအမွတ္ျပဳေပးအပ္မည့္ 
Master of Science in Business with Financial 
Management၊ Master of Science in Business with 
Marketing Managementႏွင့္ Master of 

Science in Business with Hospitality and Tourism 
Managementတုိ႔ကို စင္ကာပူနိုင္ငံရွိ KAPLAN 
Higher Education Academyတြင္ ပညာသင္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးျဖင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ အဆုိပါ Master ဘြဲ႔ တက္ေရာက္မည့္ 
သူတုိင္းကုိ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး စင္ကာပူ ေဒၚလာ 
၃,၀၀၀ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
 ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားေပးမည့္ CROWN 
Educationမွ သိရွိရသည္။ KAPLAN Higher 
Education Academyသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ 
အႀကီးဆံုး ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ကမာၻေက်ာ္ The Washington Post သတင္းစာႏွင့္ 
News Week မဂၢဇင္းကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
ျဖစ္သည္။ KAPLAN ေက်ာင္းတြင္ Association 
of Commonwealth Universities (ACU)ႏွင္႔ 
Universities UK (UUK)၏ အသင္း၀င္ျဖစ္ေသာ 
Northumbria University၏ ေအာက္ပါ 
programမ်ားကို ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလမွ စတင္ကာ 
ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ား စတင္တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီ 
ျဖစ္သည္။ 

Undergraduate Program၊ BA (Hons) Business 
with International Management၊ BA (Hons) 
Business with Marketing၊ BA (Hons) Business 
with Logistics n Supply Chain Management၊ 
BA (Hons) International Hospitality & 
Tourism Management Master Program၊ 
MSc Business with Marketing Management၊ 
MSc Business with Hospitality & Tourism 
Management၊ MSc Business with Financial 
Management Northumbria Universityသည္ 
အဂၤလန္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အႀကီးဆံုးႏွင္႔ 
ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ အမီွဆံုးေသာ တကၠသုိလ္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ား အေရြးခ်ယ္ဆံုးေသာ 
ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ (၂၀)တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ 
Complete University Guide 2013တြင္ အဆင့္ ၅၄ 
ႏွင့္ Guardian University Guide 2013တြင္ အဆင့္ 
၅၅၌ သတ္မွတ္ျခင္း ခံထားရသည္။ 

Bachelor တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင္႔ LCCI 
Level 3 ၿပီးေျမာက္ထားသူမ်ား၊ ABE Advanced 
Diploma ရရွိထားသူမ်ားႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ 
ဒီပလုိမာရရွိထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ 
အဂၤလိပ္စာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင္႔ IELTS 6.0 
(သုိ႔မဟုတ္) TOEFL 550 ရရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။ 
Masterဘြဲ႔ ေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားအေနျဖင္႔ 
အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသုိလ္တစ္ခုမွ ဒီဂရီ 
ရရွိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ IELTS 6.5 (သုိ႔မဟုတ္) TOEFL 
575 ရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ 

KAPLAN ေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို http://www.
kaplan.com.sg/khea/partners/northumbria-
university-22/တြင္ ေလ႔လာၾကည္႔ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
CROWN Educationသည္ KAPLAN ေက်ာင္းသုိ႔ 
ေလွ်ာက္ထားမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
Application Fees ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား 
ေပးေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ ပညာသင္ဆု 
ေလွ်ာက္ထား လုိသူမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက CROWN Education, 
Room 228-229 Summit Parkview Hotel ဖုန္း 09-
732-732-77, 09-508-5185 တုိ႔တြင္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

အဂၤလန္ ေက်ာင္းသား 
ဗီဇာအတြက္ အင္တာဗ်ဴး 
စနစ္သစ္ က်င့္သံုုးမည္ 

ကနဦး စမ္းသပ္္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္အၿပီး၊  UK 
လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ၀န္ႀကီးမွ စစ္မွန္ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကိုုသာ ဗီဇာထုုတ္ေပးနိုုင္ရန္အတြက္ 
အင္တာဗ်ဳးစနစ္သစ္ တစ္ခုကုိ ယခုုလာမည့္ ေႏြရာသီမွ
 စတင္ကာ မိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း CROWN 
Educationမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္၊၊ 

ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကိုု ပညာေရးေနာက္ခံသမုိင္းမ်ား၊ 
ေနာင္ ဆက္လက္ ေလ့လာမည့္ ပညာေရး 

အစီအစဥ္မ်ား၊ ဘ႑ေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ား ေမးမည္ျဖစ္ကာ၊ လာမည့္ 
တစ္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၄,၀၀၀ေက်ာ္ကုိ 
ေမးျမန္းမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းႏွင့္ 
စစ္မွန္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူျဖစ္ကာ 
ေက်နပ္ေလာက္ေသာအခ်က္မ်ား ရွိမွသာ ဗီဇာကုိ 
ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UK လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွ 
ထုုတ္ျပန္ေသာ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္၊၊ UK 
လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွ ၂၀၀၉ ခုုႏွစ္ မတ္လကုုန္တြင္ 
လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Point-Based 
စနစ္သစ္တစ္ခုုကိုု မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ကာ၊ အဆိုုပါ 
Point-Based စနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
အရည္အခ်င္း မျပည့္မွီေသာ ေက်ာင္းသား 
အမ်ားအျပား ၂၀၀၉ ခုုႏွစ္မ်ားတြင္ UK နိုုင္ငံအတြင္း 
၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္ကိုု ေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီး၊ UK 
လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္္ေရးအေနျဖင့္ စိစစ္မႈမ်ား ပိုုမို 
ျပဳလုုပ္လာခဲ့သည္၊၊ အရင္တုုန္းက Point စနစ္ဆိုုတာ 
ေက်ာင္းက စပြန္စာလုုပ္တဲ့ Confirmation of 
Acceptance (CAS) အေပၚမွာ အမွတ္ (၃၀)
နဲ႔၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တက္ျပနိုုင္မႈအေပၚ 
(၁၀)မွတ္ ဆိုုၿပီး၊ အဲဒီအမွတ္ေတြ ျပည့္မွီရင္ 
ေက်ာင္းသားဗီဇာ ထုုတ္ေပးရပါတယ္၊၊ အခုု 
Entry Clearance Officeကိုု လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေတြ 
ပိုု ေပးထားကာ၊ အဲဒီ အရာရွိက ေက်နပ္မႈ 
မရွိရင္ ဗီဇာ ထုုတ္ေပးျခင္းမွ ျငင္းပယ္နိုုင္တယ္ 
ဆိုုတဲ့အခ်က္ကိုု ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားပါတယ္၊၊ ပညာ 
တကယ္သင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားေတြအတြက္၊ ကိုုယ္တက္မည့္ 
ေက်ာင္း၊ ပညာသင္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔၊ 
စာရြက္စာတမ္းေတြကိုု မွန္မွန္ကန္ကန္ 
တင္ျပနိုုင္မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ စိုုးရိမ္စရာ မရွိပါဘူးဟုု UK 
အၾကီးဆံုုး ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုုျဖစ္သည့္ 
STUDY GROUP၏ ျမန္မာနုုိုုင္ငံ ကိုုယ္စားလွယ္ 
ျဖစ္ေသာ CROWN Educationမွ ပညာေရးအတိုုင္ပင္ခံ 
ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းမွ အၾကံျပဳ ေျပာၾကားသည္၊၊ 

Entry Clearance Officerအား 
အခြင့္အာဏာအပ္ႏံွသည့္ ေၾကျငာခ်က္ http://
www.ind.homeoffice.gov.uk/sitecontent/
documents/news/statement-immigration-
rules.pdf အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းကာ၊ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္တုိ႔ႏွင့္အတူ ရည္ရြယ္ခ်က္ မမွန္ကန္သူ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္းသြားမည္ဟု 
လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ ေျပာၾကားခဲ့ကာ၊ 
အဂၤလန္နိုုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္အေနျဖင့္ 
စစ္မွန္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုု 
အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေစရန္အတြက္ ယခုုစနစ္ကိုု 
အေကာင္အထည္ ေဖၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။

OESCမွ ေပးအပ္ေသာ SAA 
Global Education၏ 
ပညာသင္ဆု 

 UK ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီထိပ္တန္းတကၠသိုလ္  
Plymouth Universityမွ ေပးအပ္မည့္ B.A (Hons) 
Business Administrationႏွင့္ B.A (Hons) 
Accounting & Finance ဘြဲ႔မ်ားကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ 
SAA Global Education၌  ေအာက္တိုဘာ 
ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို 
SAA-GEမွ ပညာသင္ဆု S$ 2000 ေထာက္ပံ့ေပးမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Sunday Times၏ 
ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေခတ္မီ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ ၃ ခုတြင္ 
တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ Plymouth 
Universityႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ စင္ကာပူႏိူင္ငံရွိ 

SAA-Global Educationတြင္ တက္ေရာက္ရမည့္ B.A 
(Hons) Business Administration, B.A (Hons) 
Accounting & Finance အတန္းမ်ား၏ ေအာက္တိုဘာ 
ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္အတြက္ OESC Education Center 
မွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားသည္ 
ပထမႏွစ္မွ စတင္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ABE (Advanced Diploma in Business) 
ၿပီးေျမာက္ထားသူမ်ားသည္ B.A (Hons) 
Business Administration ေနာက္ဆံုးႏွစ္သို႔ 
တိုက္ရုိက္ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ 
LCCI Level 3 ၿပီးထားသူမ်ားသည္ ဒုတိယႏွစ္မွ 
စတင္ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ACCA F1-
F9 ၿပီးေျမာက္ထားသူမ်ားသည္ B.A (Hons) 
Accounting & Finance ေနာက္ဆံုးႏွစ္သို႔ တိုက္ရိုက္ 
တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ UK 
နိုင္ငံရွိ အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္မ်ားမွ Higher 
National Diploma ရရွိထားၿပီးသူမ်ား၊ Advanced 
Diploma ရရွိထားၿပီးသူမ်ားႏွင့္ Polytechnic Diploma 
ရရွိထားသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ေနာက္ဆံုးႏွစ္ 
အတန္းသို႔ တိုက္ရိုက္တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ IELTS ရမွတ္မရွိသူမ်ားအတြက္ SAA-
GEမွ စစ္ေဆးေသာ English Placement Testကို 
OESCတြင္ ေျဖဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း 
သိရပါသည္။ ေက်ာင္းစရိတ္စင္ကာပူေဒၚလာ 
2000ကို ေအာက္တိုဘာ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္အတြက္ 
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို SAA Global Educationမွ 
ပညာသင္ဆု ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ က်န္ရွိသည့္ 
ေက်ာင္းလခမ်ားကို အရစ္က် (၉) ႀကိမ္ 
ေပးသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ 

အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလိုပါက OESC၊ အမွတ္ ၂၇၂၊ 
ျပည္လမ္း၊ ဓနလိႈင္တာ၀ါ၊ တတိယထပ္၊ အခန္း(၃၀၄)၊ 
ေျမနီကုန္း၊ ဒဂုံစင္တာ(၂)အနီး ဖုန္း 01-519-092, 09-
730-940-60သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။

ပရိတ္သတ္၏ 
ေတာင္းဆိုုမႈအရ 
လူႀကီးမင္းတိုု႔၏ 

အိမ္၊ဆိုုင္၊႐ံုုး 
အေရာက္ 

ပိုု႔ေပးေနပါျပီ။

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

ေမသဇင္သိ္န္း တင္ဆက္သည္။

ေမသဇင္သိ္န္း တင္ဆက္သည္။
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ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ဒီေခါင္းစဥ္ေလးကုိ ျမင္လုိက္တာနဲ႔ 
စာဖတ္သူတုိ႔ အ့ံၾသသြားလိမ့္မယ္ ထင္ပါသည္။ 
ဖတ္ဖူးသမွ် ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းတုိင္းတြင္ 
‘ညီမေလးတို႔ သိဖုိ႔ …’  ‘သမီးတုိ႔အတြက္ 
သိမွတ္ဖြယ္ရာ…’ အစရွိသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးလူထုအတြက္ က်န္းမာေရး ပညာေပး 
ေဆာင္းပါးမ်ားစြာကုိ ေတြ႔ရၿမဲျဖစ္ပါသည္။ 
စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားဦးေရႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးဦးေရတို႔သည္ သက္ဆုိ္င္ရာစာေစာင္ကုို 
အစဥ္အၿမဲ ဖတ္ရႈအားေပးသူအမ်ားစုမွာ 
အမ်ဳိးသားအင္အားစု ျဖစ္မည္ဆုိသည္မွာ 
ေသခ်ာေနသျဖင့္ ဤေခါင္းစဥ္သည္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑အတြက္ 
အေရးပါေသာ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ 
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
ပုဂၢလိကက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
က႑သည္လည္း အေရးပါေသာ 
က႑တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အစုိးရ၀န္ထမ္း 
ဆရာ၀န္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေဆးရုံတြင္ 
တာ၀န္ခ်ိန္၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး
သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ စြန္ေနရာေလး 
တစ္ေနရာ၌ ကုိယ္ပုိင္ေဆးခန္းေလးတစ္ခု 
ဖြင့္လွစ္ကာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ေပးရပါသည္။ ႏွာေစး၊ ေခ်ာင္းဆုိးမွအစ 
ေရာဂါမ်ဳိးစုံ၊ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ဳိးစုံကုိ 
ကူညီေျဖရွင္းေပးရတတ္ပါသည္။ လက္လုပ္ 
လက္စား လူတန္းစားမွအစ လူကုံတန္ 
လူခ်မ္းသာမ်ားအထိပါ လူျဖဴ လူမည္းမေရြး 
ကူညီေပးရပါသည္။

လူ႔အလႊာ အတန္းအစားအလုိက္၊ 
ေနထုိင္မႈ အမူအက်င့္စရုိက္အေပၚ 
မူတည္၍ ေရာဂါကြဲလြဲတတ္သည္မ်ား 
ရွိသကဲ့သုိ႔ မည္သည့္အလႊာအတန္းအစား 
မဆုိ ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားလည္း 
ရွိတတ္ပါသည္။ ‘မ’တို႔ သဘာ၀ ‘မ’တို႔ ဘ၀အရ 
ေတြ႔ႀကံဳရတတ္ေသာ ေသြးသားဓမၼတာ 
အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ‘က်ား’တုိ႔ သဘာ၀ 
‘က်ား’တို႔ ဘ၀ကုိေတာ့ ေျပာျပမွ သိရေပမည္။ 
မေျပာမၿပီး၊ မတီးမျမည္ ဆုိသကဲ့သုိ႔ ဤသို႔ 
မဖြင့္ဟလွ်င္ ကုိယ္တိုင္ႀကံဳမွ ဒုကၡလွလွႏွင့္ 
ေတြ႔ေနရပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
က်ားဟူသည္ က်ားစိတ္ရွိသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ယခုအခ်ိန္အထိ စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြတို႔ 
စာေရးသူ ဘာကိုဆုိလုိသည္ကို 
သိခ်င္မွ သိေပဦးမည္။ ရပ္ကြက္၏ 
လူအစည္ကားဆုံးေနရာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 
ေဆးခန္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေဆးခန္းႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္သည္ လူရွင္းရန္ ခဲယဥ္းလွသည္။ 
ေဆးခန္းျပသူ အမ်ားစုမွာလည္း 
အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသားတုိ႔မွာ 

၄င္းတုိ႔၏ က်န္းမာေရး ျပႆနာအခ်ဳိ႕ကုိ တုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးရန္ လူရွင္းသည္အထိ အခ်ိ္န္ယူ၍ 
ေစာင့္ရတတ္သည္။ ယေန႔လည္း ၿမိဳ႕ထဲမွ ကုိဖုိးခ်ဳိ 
(အမည္လႊဲ) တစ္ေယာက္ ေဆးခန္းေရွ႕တြင္ 
ရစ္သီရစ္သီ လုပ္ေနသည္။ အလွည့္က်၍ 
၀င္ခုိင္းေသာ္လည္း မ၀င္ေသးဘဲ ေနာက္မွ 
ေရာက္လာေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ဦးစားေပး 
၀င္ခုိင္းေနၿပီဆုိကတည္းက ရိပ္မိသည္။ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ 
အပ္သည့္ ကိစၥေတာ့ ရွိေနၿပီ။

လူရွင္းသေလာက္ရွိ၍ ေဆးခန္းပိတ္ခါနီး 
အခ်ိန္တြင္မွ ‘‘ဆရာ၊ ဆရာနဲ႔ 
တိုင္ပင္စရာေလးရွိိလုိ႔ပါ ဆရာ’’ ‘‘ေျပာ ကုိဖုိးခ်ဳိ၊ 
ခင္ဗ်ား ေစာင့္ေနတာ ၾကာၿပီပဲ’’  ‘‘ဟုတ္ပါတယ္ 
ဆရာ ကၽြန္ေတာ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ 
ေျပာပါ့မယ္။ တစ္ေန႔က သူငယ္ခ်င္းတစ္အုပ္နဲ႔ 
ညဘက္စားၾကေသာက္ၾကရင္း 
အေဖာ္ေတြ ဆြယ္တာနဲ႔ မေကာင္းတဲ့ 
မိန္းမနဲ႔ အတူ ေနျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆရာ’’ 
ေယာက်ာၤးတို႔၏ အမူအက်င့္ကား 
အေပါင္းအသင္း မင္သည္။ မေကာင္းမႈတြင္ 
ေပ်ာ္သည္။ ေကာင္းတာလုပ္ဖုိ႔ အခါခါ 
တုိက္တြန္းရေသာ္လည္း မေကာင္းတာလုပ္ဖုိ႔ 
ႏွစ္ခါ မေခၚရ။ ေခၚမည့္သူကုိပင္ လမ္းဆုံမွ 
ေစာင့္ေနတတ္ၾကသည္။ ‘‘ငိုခ်င္လွ်က္ 
လက္နဲ႔တုိ႔’’ဟု ေျပာရမလုိပင္။

‘‘အဲဒီေတာ့’’ ကၽြန္ေတာ္ စကား 
ဆက္လုိက္ေတာ့ ‘‘အခု ကၽြန္ေတာ္ဆီးသြားရင္ 
ႏုိ႔ႏွစ္ေတြလုိ ျပစ္ျပစ္ေတြ ထြက္လာတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္လဲ တစ္ခါမွ မလုိက္စားဘူးပါဘူး ဆရာ’’ 
ဒီတစ္ခါတည္းပဲ ထုိတစ္ခါတည္းဆုိသူမ်ားလည္း 
ေၾကာက္ရသည္။ ‘‘ခင္ဗ်ား အကာအကြယ္ပစၥည္း 
(condom) မသုံးဘူးလား’’ ‘‘ ဟုတ္တယ္ 
ဆရာရယ္ ကၽြန္ေတာ္လည္း မူးမူးနဲ႔ လူမွန္း 
သူမွန္းမသိ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာ 
ကၽြန္ေတာ့္ ေကာင္မေလးက အခုမွ အသစ္တဲ့’’ 
ထုိအသစ္ဆိုသူမ်ား ပုိပင္ေၾကာက္ရသည္။ 
ဤေလာကတြင္ အသစ္ဆုိသူ မရွိ။ တစ္ခ်ဳိ႕က 
ေျပာၾကေသးသည္။ ေစ်းႀကီးေပးရတာ 
သန္႔သန္႔ေလးပဲ ဟူ၍။ အသစ္ မရွိသလုိ၊ 
အသန္႔လည္း မရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လဲ ယခု ေရာဂါ 
ျဖစ္လာၿပီ မဟုတ္ေလာ။

‘‘ကုိဖုိးခ်ဳိ ခင္ဗ်ား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာတာ 
ေကာင္းပါတယ္။ ခုျဖစ္တာက လိင္မွတဆင့္ 
ကူးဆက္တတ္တဲ့ လူသိမ်ားတဲ့ ‘‘ဂႏုိ’’ 
Gonorrhea ေရာဂါပဲ။ အခုက ဆီးျပြန္ထဲ 
ေရာင္ရမ္း ျပည္တည္နာ ျဖစ္တာ။ ဒါက 
ေဆးေသာက္လုိက္ရင္ ေပ်ာက္ႏုိင္တယ္။ 
အဓ္ိက ေၾကာက္ရတာက သူ႔တင္မကဘဲ အျခား 
ကူးဆက္ေရာဂါပုိးေတြ၊ ဥပမာ ကာလသားေရာဂါ 
Syphilisေတြ၊ ေအ ကုိက္တယ္လုိ႔ လူသိမ်ားတဲ့  
ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ေရာဂါပုိး (HIV)ေတြ ကူးမွာ 
ေၾကာက္ရတာ။ ခင္ဗ်ားက လူပ်ဳိႀကီးဆုိေတာ့ 
မိန္းမ ယူမွာပဲ။ မယူခင္ ကုိယ္လဲစိတ္ရွင္း 
သူမ်ားကိုလဲ ဒုကၡ မျဖစ္ေစရေအာင္ 
ေရာဂါပုိးေလးေတြ ရွိမရွိ ေသြးစစ္ၾကည့္ပါလား’’

‘‘ဟာ မစစ္ပါရေစနဲ႔ ဆရာရယ္။ 
ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ပါေစ ႀကိဳ မသိခ်င္ဘူး’’ 
‘‘ဒါလဲ မဟုတ္ေသးဘူးဗ်၊ ႀကိဳသိေတာ့ 
ႀကိဳ ကုလုိ႔ရတာေပါ့။ ႀကိဳ ကုေတာ့ 
သက္ဆုိးရွည္တာေပါ့။ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ေၾကာင္း 
ျပန္လွည့္လုိ႔ မရေတာ့ေပမယ့္၊ ေနာက္ျဖစ္မွာကို 
ႀကိဳ ကာကြယ္လုိ႔ ရတယ္ေလဗ်ာ’’

‘‘ေနာက္... တစ္ခု မွာခ်င္တာက 
ေနာင္ကုိ ဒါမ်ဳိးကိစၥ မလြဲမေရွာင္သာ 
ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရင္ေတာင္ ‘‘condom’’ေလးေတာ့ 
သုံးပါဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ အၿမဲတမ္း ပညာေပး 
ေျပာၾကားေလ့ရွိေသာ စကားပင္။ က်ား တုိ႔ 
သဘာ၀ကား ရံဖန္ရံခါ ထိန္း၍ မရ။ ပဲ့ျပင္၍ 
မရ။ ေျဖာင့္မတ္ေပး႐ံုုသာ ရွိသည္။ ထုိကိစၥ 
လုံး၀ မလုပ္မိလွ်င္ အေကာင္းဆုံး။ သို႔ေသာ္ 
ဆယ္ေကြ႔တစ္ေကြ႔ ႀကံဳေတြ႔မည္ဆုိလွ်င္ဟု 
စကားခံ ထားရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ဖူးေသာ လူနာတိုင္းလိုလုိပင္ 
‘‘စိတ္ခ်ပါ ဆရာ၊ ေၾကာက္သြားပါၿပီ။ ေနာက္ကို 
ဘယ္ေတာ့မွ ဒီလိုအျဖစ္မ်ဳိး မျဖစ္ေစရပါဘူး’’ဟု 
ကတိေတြ တစ္ေလွႀကီး ေပးသြားသူမ်ားပင္။ 
သုိ႔ေသာ္ ‘‘ေခြးၿမီးေကာက္ က်ည္ေတာက္စြပ္’’ 
ၾကားဖူးၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ 

တစ္ခ်ဳိ႕ဆုိလွ်င္ ဆရာ၀န္ကုိ လာ 
လိမ္တတ္ၾကေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ 
အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္သူမ်ား၊ မိမိ ဇနီးအေပၚ 
သစၥာမဲ့သူမ်ားသည္ ဇနီးေရွ႕တြင္ အျဖစ္မွန္ကုိ 
မေျပာရဲၾက။ ထုိအခါ အခက္ႀကံဳရသည္က 
ဆရာ၀န္။ ဘာလုပ္ခဲ့လုိ႔ ဘာျဖစ္သည္ကို 
သိေနသည္။ ထုိ႔အတြက္ ေဆးကုခံရမည့္သူမွာ 
လင္မယား ႏွစ္ဦးစလုံး။ သုိ႔ေသာ္ မယားျဖစ္သူ 
ရိပ္မိမွာဆုိး၍ မိ္န္းမအား မကုေစခ်င္။ မိန္းမကုိ 
မကုခဲ့လွ်င္ ေရာဂါပုိးသည္ ထုိအမ်ဳိးသားမွတစ္ဆင့္ 
ကူးၿပီးျဖစ္မည္။ ေယာက်ာၤးကုိ 
ေဆးကုၿပီးေသာ္လည္း ‘‘ကုိယ့္မယားပဲ 
ဘာမွ ကာကြယ္စရာ မလုိပါဘူး’’ဟု ေနလွ်င္ 
ျပန္ကူးမည္။ ထုိိမွ သံသရာ လည္မည္။ နာတာရွည္ 
(chronic )အထိ ျဖစ္သြားေစမည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္ခန္႔က အမ်ဳိးသား 
တစ္ဦးဆုိလွ်င္ လူႀကီးလူေကာင္းဟန္ပန္ႏွင့္ 
မယားျဖစ္သူေရွ႕တြင္မူ ‘‘ဆရာရယ္ ကၽြန္ေတာ္က 
ငယ္ငယ္ကတည္းက ေက်ာက္ကပ္အား 
မေကာင္းဘူး’’ဟူ၍ သူ၏ ျဖစ္စဥ္ကို ဖုံးဖိကာ 
ဘာမွ မက်ဴးလြန္ခဲ့ ဟန္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
တစ္ခါတုန္းကလည္း ‘‘ကၽြန္ေတာ္က 
အိမ္မွာ အုိက္လုိ႔ ဆရာရယ္၊ ကြပ္ပ်စ္မွာ 
ဖ်ာခင္းၿပီး အိပ္တာ ဖ်ာစဆူးသြားလား၊ 
၀ါးစ ထုိးသြားလား မသိပါဘူး။ ခုလုိ 
ျပည္ေတြ ထြက္လာေတာ့တာပဲ’’ဟူ၍ 
ဟုတ္ႏုိင္သေယာင္ေယာင္ ေျပာသြားဖူးသည္။ 
ဆရာ၀န္ေကာင္း တစ္ဦးအေနျဖင့္ လူနာအလုိ 
လုိက္ကာ မသိေက်းကၽြန္ ျပဳလုိက္မည္ဆုိပါက 
ထုိသူ၏ ေရွ႕ေရးအျပင္ တစ္မ်ိဳးသားလုံးကိုပါ 
ထိိခုိက္ႏုိင္သျဖင့္ အမွန္ကုိ ေထာက္ျပၿပီး 
ကာကြယ္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးရသည္။ 
ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ စြမ္းသည္ 
မဟုတ္ေလာ။

‘‘တစ္ခါတုန္းကလည္း ဒီလုိပဲဗ်ာ’’ဟူ၍ 
လူနာကို ေရာဂါ၏ အတိမ္အနက္ သိရွိေအာင္၊ 
ဆင္ျခင္ႏုိင္ေအာင္ စကားေဖာင္ရသည္။ 
ခင္ပြန္းကုိ ယုံေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတို႔ကား 
‘‘ဆရာရယ္ သူကေလ သူ႔အတြင္းခံ 
သူေလွ်ာ္ရတာ၊ အဲဒါ မသန္႔လုိ႔ ဒီလုိ ျဖစ္ရတာပါ၊ 
တျခား မဟုတ္ပါဘူး’’ဟူ၍ ေရွ႕ေနလုိက္ 
ကာကြယ္ေပးတတ္သလုိ ‘‘ကၽြန္ေတာ္က 
သူမ်ား ေဘာင္းဘီကို ယူ၀တ္လုိက္မိလုိ႔ အဲလုိ 
ျဖစ္ရတာပါ’’ဟူ၍ ေျပာတတ္သူမ်ားလည္း 
ရွိၾကသည္။ ေဆးစစ္ပါဟု အေယာက္ 
(၁၀၀) တိုက္တြန္းလွ်င္ (၂၀) ေလာက္သာ 
စစ္ၾကသည္။ ထုိ႔အတူ ေဆးကုေပးလုိက္၍ 
ေပ်ာက္ကင္းသြားလွ်င္လည္း ‘‘အုိ ဘာျဖစ္လဲ 
ထပ္ျဖစ္ရင္ ထပ္ကုတာေပါ့’’ဟု လြယ္လြယ္ 
ခံယူမိမွာ စုိးမိသည္။

အက်ဥ္းခ်ဴပ္ ျပန္ေျပာရလွ်င္ Gonocaccal 
Urethritis ‘‘ဂႏို’’ ေရာဂါသည္ STD (Sexually 
Transmitted Disease, လိင္ မွတစ္ဆင့္ 
ကူးစက္ေသာေရာဂါ) ျဖစ္သည္။ အျခားနည္းျဖင့္္ 
ဤေနရာသုိ႔ ေရာဂါ မေရာက္ႏုိင္။ ထုိ႔အျပင္ 
‘မ’ ၀ါသနာ ‘မ’ လုိက္စားသူမ်ားအဖုိ႔ 
အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈ ေရွာင္ပါ။ 
မူးေန၍ မသိလုိက္ဟု မရွိပါေစႏွင့္။ ေရာဂါျဖစ္လွ်င္ 
ခ်က္ခ်င္းကုသမႈ ခံယူပါ။ အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိပါ 
တၿပိဳင္နက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူပါ။ မိမိကုိယ္ကုိ 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ မိသားစုသာမက 
တစ္ကမၻာလုံးကိုပါ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ၊ 
အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို 
ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါဟု ညီေလး (သို႔) အကိုႀကီးတို႔အား 
သတိေပး ေရးသားလုိက္ရပါေတာ့သည္။

ညီေလးတို႔ အစ္ကုိႀကီးတုိ႔ေရ…
Dr. PTS

လန္ဒန္အုိလံပစ္အတြက္ 
Social Media အသုံးျပဳခြင့္မ်ား 
ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိ

 

ကီး

ရက္သတၱပတ္အတြင္း အားလုံး 
စိတ္၀င္စားစြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည့္ 
အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ႀကီးကုိ 
လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေတာ့မည္ 
ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အိုလံပစ္ 
က်င္းပေရး ေကာ္မတီမွလည္း 
အားကစားသမားမ်ား လုိက္နာရမည့္ 
စညး္မ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္ကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ 
တေျပးညီ ထုတ္လႊင့္လ်က္ ရွိပါသည္။ 
ႏုိင္ငံတကာ အုိလံပစ္ေကာ္မတီ 
(IOC)ဟာ 2012 အုိလံပစ္ပြဲေတာ္တြင္ 
အားကစားသမားမ်ားအား 
tweets, blogႏွင့္ 

postမ်ားကုိ ဒုိင္ယာရီအေနျဖင့္သာ Social Networkမ်ားသို႔ 
တင္သြင္းခြင့္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
အားကစားသမားမ်ား ေနထုိင္သည့္ အုိလံပစ္ ေက်းရြာထဲမွာလည္း 
ဗီဒီယုိေတြကုိ အင္တာနက္မွတဆင့္ မွ်ေ၀ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ 
ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ မွ်ေ၀ခ်င္သည္ဆုိရင္ေတာ့ သူတို႔ကို အုပ္ထိန္းသည့္ 
လူႀကီးမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ မွ်ေ၀ခြင့္ ရွိေၾကာင္း 
ေၾကညာထားသည္။

အေမရိကန္ နာမည္ေက်ာ္ တာတိုအေျပးသမား Nick 
Symmords ကလည္း ဒီလုိ စည္းကမ္းေတြက အဓိပၸာယ္ 
မရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ ပရိသတ္အားလုံးကို အခ်ိန္ႏွင့္ 
တေျပးညီ ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
မွ်ေ၀ႏုိင္သည့္ ေခတ္သစ္နည္းပညာကို ဘာေၾကာင့္ 
တားဆီးေနသလဲဆုိတာ မွန္းဆ၍ မရေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားကို 
ေျပာၾကားသြားသည္။ ကမၻာ့သမုိင္း တစ္ေလ်ာက္မွာ ၾကည့္ရႈသူ 
ပရိသတ္ အမ်ားဆုံး အားကစားပြဲေတာ္ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္္ 
အင္တာနက္က အေရးပါေၾကာင္း၊ အခုလုပ္ရပ္ဟာ အရမ္း 
မုိက္မဲေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ပိန္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ျဖည္းျဖည္း စားပါ

ကီး

 Rhode Island တကၠသုိလ္၏ 
ရွာေဖြေလ့လာခ်က္မ်ားအရ 
ကုိယ္ခႏၱာႀကီးသူမ်ားဟာ 
ပိန္သူမ်ားထက္ အစားအစာ 
စားေသာက္သည့္အခါ ပုိ၍ ျမန္ဆန္စြာ 
စားသုံးၾကေၾကာင္း၊ ျမန္ျမန္စားေသာ 
သူမ်ားဟာ တစ္မိနစ္ကုိ 88 grams 
ႏွင့္ညီမွ်ေသာ အစားအစာမ်ား 
ဗုိက္ထဲ ၀င္ေစႏုိင္ၿပီး ျဖည္းျဖည္းစား
သုံးသူမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ 57 gramsသာ 

၀င္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပထားသည္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လည္း Body 
Mass Index (BMI) ပုိမ်ားသည့္ လူတိုင္းလုိလုိ အစားအစာကိုု 
ျမန္ျမန္စားတတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

"အစားအစာကို ျဖည္းျဖည္း စားသုံးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ဦးေႏွာက္က ဗုိက္၀သည္ မ၀သည္ကုိ အတိအက် 
ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျမန္ဆန္စြာ စားသည့္အခါမွာေတာ့ 
ဦးေႏွာက္က ဗုိက္၀ေနၿပီကို ခ်က္ခ်င္း မဆုံးျဖတ္ 
ေပးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္"ဟု အဆုိပါတကၠသုိလ္မွာ 
အာဟာရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပါေမာကၡတစ္ဦးက 
ေျပာၾကားသြားသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ Osaka တကၠသုိလ္မွလညး္ 
လူဦးေရ 3000၏ စားေသာက္ပုံ အေလ့အက်င့္ကုိ 
စမ္းသပ္ခဲ့ရာမွာလည္း ျမန္ျမန္စားသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ 
84% ပုိမုိ ၀လာဖို႔ အခြင့္အေရး မ်ားေနၿပီး၊ ျမန္ျမန္စားသည့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာေတာ့ ေႏွးသူမ်ားထက္ ႏွစ္ဆ ပုိမုိ ၀ႏုိင္ေၾကာင္း 
ေရးသားတင္ျပထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသား ငါး ျဖစ္ေစ၊ 
အသီးအရြက္ ျဖစ္ေစ စားသုံးသည့္အခါမွာ ေႏွးေကြးစြာ 
စားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဂ်ပန္အစားအစာ (Sushi)ေတြလိုု ေသးငယ္စြာ 
ျဖတ္ေတာက္ၿပီး စားသုံးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။
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ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါး

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

ႏုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ (၄)ရပ္

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

စီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္ (၄)ရပ္

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

လူမႈေရး ဦးတည္ခ်က္ (၄)ရပ္

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

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

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

fREE 
CLASSIFIED

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

အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ေခၚစာမ်ား

Engineering
NAME HtetMyat  
SEEKING IT
AGE 21
Contact 4294967295

architecture 

NAME Aung Phyo Paing

SEEKING Land Surveyor
AGE 22
Contact 95300700

oil and Mining 
NAME Thein Myo Aung

SEEKING Manger

AGE 34
Contact 95370641

Human Resources 

NAME Thi Thi Swe 

SEEKING Assistant HR 
Manager

AGE 33
Contact 43162181

accounting 

NAME Wine Aung  

SEEKING IT 
AGE 18
Contact yamethin

Logistics, Transport and 
Supply 
NAME  Kyaw Lin Htike
SEEKING LogisticsManager
AGE 26
Contact 943086282

advance Myanmar Group
VACANT Sales Executive 1

PHONE  66818569300

ADDRESS Bangkok Thailand

De arch
VACANT Secretary 1

PHONE  01-8551294

ADDRESS No.444,Waizayantar Road, South Okkala Township, Yangon

figure five

VACANT Sale & Marketing       (M/F) 10

PHONE 01 228828 / 09 4200 53327 / 09 4200 55191

ADDRESS No 29/30 , Bahosi Housing , Lammadaw , Yangon

Prime Energy Partners (Myanmar) Ltd
VACANT Financial Accountant/Controller 2

Project/Investment Executives 4

Executive Engineers 10

Office/Administrative Staff 10

PHONE 09-43109323

ADDRESS

Suite 104, 1st Floor, Pin Lon Hteik Hta Building(BLAZON),
 Corner of Uwisara Road  & Chindwin Road, Kamayut Township, 

Yangon. 

asia Care Health Center
VACANT Medical Officer 2

PHONE 09 430 83781, 09 73056 586, 09 73227 555

ADDRESS
Room-509, 5th Floor, International Hotel No. 330, Ahlone Road, 

Dagon Township, Yangon, Myanmar.   

Engineering 

NAME Nye Thway Thti

SEEKING Engineering

AGE 23
Contact 95198243

Engineering
NAME Win Thu  
SEEKING Engineering
AGE 23
Contact 1518329

iCT/Electronics 

NAME Ye Thura 
SEEKING Network Engineer
AGE 23
Contact 402570195

iCT/Electronics 

NAME Tin Maung Htwe 
SEEKING  IT , Networking
AGE 27
Contact 421024145

iCT/Electronics 
NAME Phyo Zin Lin  

SEEKING Network and IT 
administrator

AGE 25
Contact 973008552

MGS Beverages Co., Ltd.
VACANT Accountant 1

 Driver 1

PHONE 01 223414

ADDRESS Bldg(7/8), Bahosi Housing Complex, Bogyoke Aung San Street, 
Lanmadaw  Township, Yangon, Myanmar

Soft-Gate Technology 
VACANT Web Developer(PHP) 1

Web Developer(ASP.NET) 1

PHONE 510554

ADDRESS Myaynigone , Sanchaung Tsp.

Shwe Ginga Company Limited
VACANT Personal Assistant (Urgent) 1

Admin Assistant/Clerk (Urgent) 1

Online Data Updater (Urgent) 1

PHONE 527403, 524624, 523263

ADDRESS 226 Dhammazedi Road #702 Wisara Plaza Bahan 
Township  

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition Used

Description Acer Monitor (18”) 

Quantity 2

Price K40,000 

Seller 01-430-013

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition Used

Description LG Monitor (19”) 

Quantity 3

Price K50,000 

Seller 01-553-918

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition အိမ္သံုးသီးသန္႔

Description

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

Quantity 1

Price K150,000

 Seller 09-421-102-016

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Used

Description Apple Mac Mini

Quantity 1

Price ညိွႏိႈင္းေစ်း၊ 

Contact 01-430-013

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 Nikon D50 , 18 MP
Quantity 1
Price K250,000 

Contact 09-431-42881

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition New

Description Samsung Galaxy Tab

Quantity 1

Price K 70,000

Contact 09-420-004-553
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PCသုံးသည့္ ဒီဇုိင္းဆြဲသူ အမ်ားစု (သုိ႔) PCျဖင့္ 
စာစီစာရုိက္ျပဳလုပ္သူမ်ား အသိမ်ားၾကသည့္ 
Character Mapကုိ Mac အသုံးျပဳသူမ်ားမွာေတာ့ 
Character viewerဟု ေခၚတြင္ၾကသည္။ Character 

viewerျဖင့္ အသုံးျပဳသူသည္ ကီးဘုတ္ေပၚတြင္ 
မျမင္ႏုိင္ေသာ စာလုံး၊ သေကၤတမ်ားကုိ 
ရွာေဖြအသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ဥပမာ - ရႈပ္ေထြးေသာ 
သခ်ာၤသေကၤတမ်ား၊ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည့္ 
ျမွားသေကၤတမ်ား၊ ကမၻာႀကီးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 
သေကၤတမ်ား၊  emojiဟု ေခၚတြင္သည့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား  
စ တီထြင္သည့္ လူကုိယ္စားျပဳ အမူအရာသေကၤတမ်ား၊ 
ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ ပုိက္ဆံသေကၤတ အဖုံဖုံ "အဂၤလိပ္စာ 
အစ Latinက" ဆုိသည့္အတိုင္း Latinစာမ်ား 
အစရွိသည္တို႔ကို Search Fieldမွတစ္ဆင့္ 
ရွာေဖြၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘယ္ဘက္မွာ ရွိတဲ့ 
categoriesအလုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ 
အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ မိမိ၏ Macေပၚမွာ ဘယ္က 
ဘယ္လို ရွာေဖြအသုံးျပဳဖိုု႔ မတက္ဖူးဆုိရင္ေတာ့ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Step-by-Step ညႊန္ၾကားမႈေလးေတြနဲ႔ 
စမ္းၾကည့္လုိက္ပါ။

» မိမိ Mac၏ ဘယ္ဘက္ အေပၚေထာင့္မွ Apple 

logoေလးကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။
» Drop down menu listက System 

Preferenceကုိ ထပ္ေရြးပါ။
» System Preference window 

ေပၚလာၿပီဆုိရင္ေတာ့ ပထမဆုံး လုိင္းေပၚမွာရွိတဲ့ 
(သို႔) Personlလုိ႔ေခၚတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာရွိတဲ့ 
ကုလသမဂၢအလံ သေကၤတကေလးနဲ႔ 'Language & 
Text'ဆုိတဲ့ iconေလးကုိ ႏွိပ္ပါ။

» အဲဒီမွာ သတိထားမိမွာကေတာ့ 
'Input Sources'လို႔ေခၚတဲ့  အလ်ားလုိက္ 
ဘားတန္းေလးေပၚက ညာဘက္အစြန္ဆုံးက 
ခလုတ္ကေလးပါပဲ။

» ေအာက္မွာ ေပၚလာမည့္ ဘယ္ဘက္အျခမ္းက 
Listေတြထဲမွာ Keyboard & Character viewဆုိတဲ့ 
ဘယ္ဘက္ေဘးက ခလုတ္ေလးကို Onဆုိၿပီး Tick 
လုပ္လုိက္ရင္ မိမိတို႔ အသုံးျပဳခ်င္တဲ့ Character 
viewerကို Activate လုပ္ၿပီးၿပီးေပါ့။

» Windowကို မပိတ္ပါႏွင့္ဦး။ အလြယ္တကူ 
ရွာေဖြအသုံးျပဳဖုိ႔အတြက္ ေနာက္ဆုံးတစ္ခုကေတာ့ 
ယခုလက္ရွိ windowရဲ႕ အာက္ဆုံးမွာရွိတဲ့ 'Show input 
menu in menu bar'ဆုိတာကုိ ထပ္ၿပီး Tickလုပ္ဖုိ႔ 
က်န္ေသးလုိ႔ပါ။ ပိိတ္လုိ႔ရပါၿပီ။

အသုံးျပဳနည္း 
Apple Screenရဲ႕  ညာဘက္အေပၚေထာင့္မွာ မိမိ 

Macကုိ Register လုပ္ထားတဲ့ ႏိုုင္ငံရဲ႕ အလံေလးကို 
ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ႏွိပ္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ Drop down 
listမွာ ခုနကေလးကမွ Activate လုပ္ထားတဲ့ 'Show 
Character viewer'ဆုိတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။

ထပ္ၿပီး Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ရုံျဖင့္ Character 
viewer window ေပၚလာမွာျဖစ္ၿပီး အထက္မွာ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ 
ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ဓါတ္ပုံဆရာမ်ားအတြက္ Aperture
iGeek

ဓါတ္ပုံဆရာအမ်ားစုရဲ႕ အသက္ဟာ ရုိက္ၿပီးသား ဓါတ္ပုံကုိ အေၾကာင္းအရာေပၚ မူတည္ၿပီး မြမ္းမံရမည့္ Application တစ္ခု လုိအပ္တာပါပဲ။ 
ကင္မရာ တစ္လုံးမွာ ရုိက္ထားတဲ့ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံကို အစြမ္းထက္တဲ့ App တစ္ခုက အမ်ားႀကီး ကူညီေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ပါတယ္။ အနည္းဆုံး Crop 
လုပ္ဖု္ိ႔အတြက္ Mouse တစ္ခုနဲ႔ ၃ခ်က္ေလာက္ ႏွိပ္ေနရရင္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္အစြမ္းထက္သည့္ App ျဖစ္ေစ၊ ဓါတ္ပုံဆရာေတြအတြက္ 
Productive မျဖစ္ဘူးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လည္း Adobeမွ Lightroom ဆိုၿပီး ဓါတ္ပုံဆရာေတြအတြက္ Software တစ္ခု ထုတ္ေပးခဲ့တယ္။ 
PC သုံးသူ ဓါတ္ပံုပညာရွင္ အမ်ားစုရဲ႕ အသည္းစြဲေပါ့။ Mac အတြက္ကေတာ့ ဒီတစ္ပတ္ Lightroomႏွင့္ ညီမွ်တဲ့ (သုိ႔) ပိုမို 
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ Apertureကုိ တင္ဆက္လုိက္ပါတယ္။

Macႏွင့္အတူ ပါလာသည့္ iPhotoလုိ App မ်ဳိးကို အသုံးျပဳတတ္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ Apertureကုိ ေထြေထြထူးထူး 
သုံးတတ္ေအာင္ သင္ယူစရာ မလုိေတာ့ပါဘူး။ Apertureနဲ႔ iPhotoက မေပးစြမ္းႏုိင္သည့္ ဓါတ္ပုံ ျဖတ္၊ ကပ္၊ ညွပ္္နည္းမ်ား 
အေရာင္ျဖည့္ပုံ ျဖည့္နည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအစြမ္းထက္သည့္ မြမ္းမံနည္းပညာမ်ားကုိ အသုံးခ်သြားႏုိင္မည္ဟု Appleမွ 
ဆုိပါသည္။ ေနာက္ဆုံးထြက္လာသည့္ Version 3.3.1 ဟုလည္း သိရပါသည္။ ဓါတ္ပုံတစ္ခုကုိ မြမ္းမံရာမွာ လုိအပ္သည့္ အျခား 
Softwareေတြမွာ မရရွိႏုိင္သည့္ Auto White Balance, Professional က်က် Exposure, Vibrancyႏွင့္  Curveေတြကို 
Mouse Click တစ္ခ်က္တည္းႏွင့္ အသုံးျပဳႏုိ္င္မည့္ Auto Enhanceတုိ႔အျပင္ စြမ္းေဆာင္မႈ ထက္ျမက္တဲ့ Brushesေတြ 
Photo effectsေတြက Apertureကို ပုိ၍ ေျပာင္ေျမာက္ေစသည့္ App တစ္ခု ျဖစ္ေစပါသည္။ ဒါေတြအျပင္ ဓါတ္ပုံဆရာေတြအတြက္ 
မိမိရဲ႕ အႏုပညာကုိ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ ဓါတ္ပုံ ၀ါသနာအုိးမ်ားႏွင့္ ဖလွယ္ဖုိ႔အတြက္ Facebook တို႔၊  Flickr တုိ႔ကို Appထဲမွ တုိက္ရုိက္ 
မွ်ေ၀ႏုိင္ေအာင္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

Photo Stream
Photo Streamဆုိသည္မွာေတာ့ iPhone,iPodႏွင့္ ရုိက္ထားသည့္ ဓါတ္ပုံအားလုံးကို iCloud 

account မွတစ္ဆင့္ Device တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ရုိက္ၿပီးသား ဓါတ္ပုံကုိ အလုိအေလ်ာက္ မွ်ေ၀ေပးျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ Apertureတြင္လညး္ Photo Streamက ေနာက္ဆုံးသြင္းထားသည့္ ဓါတ္ပုံ 1000ကုိ 
အလုိအေလ်ာက္ iCloud ေပၚတင္ေပးေနမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိမိရဲ႕ iPhoneႏွင့္ iPadေတြလည္း 
Apertureနဲ႔ မြမ္းမံၿပီးသား ေနာက္ဆုံး ဓါတ္ပုံ 1000ကုိ ေနရာတကာ အလုိအေလ်ာက္ သယ္ယူသြားႏုိင္မွာ 
ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းမွာေတာ့ အင္တာနက္ေကာ္နက္ရွင္ အျမန္စား လုိအပ္သည္ေပါ့။

Unified Library
iPhoto သုံးသူမ်ားအတြက္ မိမိ၏ ရွိၿပီးသား ဓါတ္ပုံေတြ ေရာေထြးသြားမွာ စုိးရိမ္စရာမလုိဘဲ 

Apertureကို ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ မိမိ၏ Mac အထဲမွာရွိတဲ့ ဓါတ္ပုံအားလုံးကုိ Aperture 
သြင္းၿပီးသည့္ေနာက္မွာ Unified Library တစ္ခုအျဖစ္ အလုိအေလ်ာက္ တည္ေဆာက္ေပးၿပီး 
ဓါတ္ပုံတစ္ပုံကုိ iPhotoမွျဖစ္ေစ  Aperatureမွျဖစ္ေစ မြမ္းမံျပင္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခဲ့သည့္ 
Historyကုိလည္း App ႏွစ္ခုလုံး မွတ္မိတဲ့အတြက္ လုိခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွာ Original ဓါတ္ပုံသုိ႔ 
ျပန္လည္ေျပာင္းခြင့္ရွိပါတယ္။

အလုပ္လုပ္ရတာ ပုိမိုျမန္ဆန္ေစမယ္

ဓါတ္ပုံေတြကို 
ကင္မရာထဲမွာ Apertureကုိ 
သြင္းသည့္အခါ Previewေတြကုိ 
လ်င္ျမန္စြာ ထုတ္လုပ္ 
ျပသေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ဓါတ္ပုံ ၀ါသနာအုိးေတြအတြက္ 
မိမိရဲ႕ အေကာင္းဆုံး 
ရုိက္ခ်က္မ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာ 
ေရြးခ်ယ္ၿပီး အသုံးျပဳႏုိင္မွာပါ။ 
ဒါေတြအျပင္ Apertureက 

ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ၏ Shutter Speed, aperature Lens, Focus Points စသည့္ အခ်က္အလက္အားလုံး Appထဲသုိ႔ 
အလုိအေလ်ာက္ ထည့္လုိက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း မိမိ၏ ဓါတ္ပုံကို္ ထိိုအခ်က္အလက္ေတြျဖင့္လည္း 
ျပန္လည္ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။ Facesဆုိတဲ့  Feature ကလည္း ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ အျမင္အားျဖင့္ Organize 
လုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံမွာ ပါ၀င္တဲ့ လူတစ္ဦးစီရဲ႕ မ်က္ႏွာကုိ 
Apertureက မွတ္ထားေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာပုိင္ရွင္အားလုံးဟာ နာမည္ေပးထားတဲ့အတုိင္း Folder 
တစ္ခုစီကို အလုိအေလ်ာက္ ေရာက္ရွိသြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပါပဲ။

မိမိရဲ႕ ကင္မရာက GPSနဲ႔ ေလာင္တီက်ဴ၊ လက္တီက်ဴပါ ဖမ္းလုိ႔ရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ Placesလို႔ေခၚတဲ့ 
Featureေလးကလည္း၊ Facesလိုပဲ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ပါေသးတယ္။ Placesမွာေတာ့ ေနရာေဒသအလုိက္ 
ဓါတ္ပုံေတြ စုေပးထားသည္ေပါ့။ ဥပမာ - Apertureမွာ ပါလာတဲ့ ေျမပုံေပၚမွာ Baganကို Mouseျဖင့္ Click 
တစ္ခ်က္ ႏွိပ္လုိက္ရုံျဖင့္ Baganမွာ ႐ုိက္ခဲ့သည့္ ဓါတ္ပုံအားလုံးကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

Searchလုပ္လုိ႔ရသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုိသလုိ 
ရုိက္သြင္းၿပီး ရွာေဖြႏိုင္ပါေသးသည္။

Multimedia Slideshows
Professional က်လွတဲ့ Apple ဒီဇုိင္း Themesေတြ ထည့္ေပးထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း 

ဓါတ္ပုံေတြကုိ အိမ္မွာ မိသားစုကုိ ျပသည္ျဖစ္ေစ၊ မဂၤလာေဆာင္ပြဲမွာျဖစ္ေစ စတုိင္က်က် Sildeshow 
တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးတင္ဆက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ Sildeshowေတြထဲမွာလည္း ႀကိဳက္တဲ့ Fontေတြ၊ 
Colourေတြ ေျပာင္းႏုိင္သည့္အျပင္ ဗီဒီယုိေတြပါ ထည့္သြင္းလုိ႔ရပါေသးသည္။

MACအတြက္ Character Map

MACWEEKLY

တန္ဖုိးရွိတဲ့ အခ်ိန္ေတြကုိ iPhoneမွာ အသုံးခ်မယ္

တစ္ေတာ့ ……တစ္ေတာ့
အဲသလုိ အသံေတာ့ မ ျမည္ဘူးေပါ့။ နည္းပညာေခတ္ႀကီးထဲမွာ 

iPhoneနဲ႔ အခ်ိန္ေတြကုိ အက်ဳိးရွိစြာ သိရွိခ်င္တယ္၊ 
အသုံးျပဳခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီတစ္ပတ္ ‘Clock’ ဆိုတဲ့ Default  
Appေလးအေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ App တစ္ခုဆုိသည္မွာ 
၀တၳဳတစ္အုပ္လုိပဲ အခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာ Developerမ်ားက ေရးသားခဲ့ၾကရၿပီး 
အသုံးျပဳသူေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိစြာ ကုန္ဆုံးခဲ့သည့္ အခ်ိန္ေတြကုိ 

တန္ဖုိးရွိသည့္၊ ေအာင္ျမင္သည့္ Appဟု အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳၾကတာပါ။ Clock App၏  
ဖြဲ႕စည္းတင္ဆက္ပုံေလးကေတာ့ ‘World Clock, Alarm, Stopwatch, Timer' ဆုိၿပီး ေန႔စဥ္တဓူ၀ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး အခ်ိန္ကုိ ဘယ္လို အသုံးျပဳၾကသလဲ ဆုိသည္ကုိ ပုိမုိ ရွင္းလင္းေအာင္ ခြဲျခမ္း 
တင္ဆက္ထားသည္ေပါ့။ စ ၾကရေအာင္။

World Clock
နာရီပုံစံ Clock iconေလးနဲ႔ Appကုိ iPhone screenမွာ Touch 

လုပ္လုိက္သည္ႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာ ၄မ်ဳိးကုိ App၏ 
ေအာက္ေျခက ဘားတန္းေလးမွာ သတိထားမိမွာပါ။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ 
ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ အခ်ိန္နာရီေတြေပါ့။ ဤ Iconေလးကို ထိလုိက္သည္ႏွင့္ 
ေတြ႔ရမည့္ interfaceကေတာ့ ၿမိဳ႕ ႀကီး တစ္ၿမိဳ႕ နာမည္ကုိ စတင္ 
ရုိက္ၾကည့္လုိက္ပါဆုိသည့္ input fieldနဲ႔ ကီးဘုတ္ေလး တစ္ခုပါ။ 
ဒါမွမဟုတ္ တစ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕၏ အခ်ိန္နာရီ ရိုက္ထည့္ၿပီးသားဆုိရင္ေတာ့ ၄င္းၿမိဳ႕၏ 

အခ်ိန္နာရီႏွင့္အတူ အေပၚဘားတန္းေလးမွာ Editႏွင့္ ‘+’  Buttonေလးကို ေတြ႔ရမွာပါ။ ကုိယ္သိခ်င္တဲ့ 
ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၏ အခ်ိန္နာရီကို ထပ္ထည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ‘+’  Button ေလးကုိ ႏွိပ္ၿပီး ဥပမာ 'Paris'လုိ႔ 
ရုိက္ၾကည့္လုိက္ပါ။ iPhone၏ Storageထဲမွာ Appleမွ ႀကိဳတင္ျဖည့္စြက္ေပးထားတဲ့ Pႏွင့္စသည့္ 
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအားလုံး ေပၚလာမွာျဖစ္ၿပီး အျပည့္အစုံရုိက္ထည့္ပါက Paris, France ဆုိတာကို ေရြးခ်ယ္လုိ႔ 
ရမွာပါ။ ထုိနည္းျဖင့္ ကမၻာေပၚမွာ မိမိသိခ်င္သမွ် ႏုိင္ငံအားလုံး၏ လက္ရွိအခ်ိန္နာရီမ်ားကို သိႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး 
အျခားႏုိင္ငံမွ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၏ အိပ္ခ်ိန္လား၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္လား ဆုိတာကိုလည္း 
ခြဲျခားေပးႏုိင္မွာပါ။

Alarm: ေခတ္သစ္ သံပတ္နာရီ
သံပတ္နာရီေလးနဲ႔တူတဲ့ buttonေလးကို Clock App၏ 

ေအာက္ေျခဘားတန္းေလးမွာ ထိလုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေရွ႕က ‘World 
Clock' အတိုင္းပဲ ‘+’ ဆုိတဲ့ ခလုတ္ေလးကုိ အေပၚဘားတမ္းမွာ ေတြ႔ရမွာပါ။ 
မိမိအတြက္ နံနက္ႏႈိးစက္အျဖစ္ ႏႈိးခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ‘+’  
ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္လုိုက္ပါ။ ေတြ႔ရွိရမည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကေတာ့...

‘Repeat' ဆုိတာကေတာ့ ေန႔တုိင္း ႏႈိးထခ်ိန္ တူသလား။ ဒါမွမဟုတ္ 
တစ္ရက္ျခားလား။ ဆုိတာ ဆုံးျဖတ္ရမည့္ ေနရာပါ။ 'Sound'ဆုိတာကေတာ့ 

ဘယ္လုိ အသံမ်ဳိးနဲ႔ ကုိယ့္ကို ႏႈိးဆုိတာေပါ့။ 'Snooze' ဆုိတာကေတာ့ အိပ္ပုတ္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ေပါ့။ 
ႏႈိးသံ တစ္ႀကိမ္ၾကားလုိ႔ မထခဲ့ရင္ iPhoneမွ ေတာက္ေလွ်ာက္ မထမခ်င္း ႏႈိးမည္ေပါ့။ 'Label' 
ဆုိသည္မွာေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ ႏႈိးခ်ိန္ကုိ အမည္ပါ ေပးလုိ႔ရသည္ေပါ့။ ဆုိလုိသည္က  (တနလာၤ-စေန) 
အထိ အလုပ္ လုပ္ရက္ဆုိလွ်င္ ႏႈိးခ်ိန္တစ္မ်ဳိး၊ တနဂၤေႏြ ရုံးပိတ္ရက္ဆုိလွ်င္ ႏႈိးခ်ိန္တစ္မ်ိဳးဆုိၿပီး ‘+’ 
ခလုတ္ ထပ္ႏွိပ္ၿပီး သတ္မွတ္လုိ႔ ရသည္ေပါ့။ ေနာက္ဆုံး ေတြ႕ရမွာကေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ထမည္ဆုိတာ 
ေရြးခ်ယ္ရမည့္ ေနရာေလးပါ။ လက္ေခ်ာင္းကေလးႏွင့္ အေပၚတက္ ေအာက္ဆင္း ပြတ္ၿပီး 
ကိုယ္ထခ်င္တဲ့အခ်ိန္ကုိ ေရြးခ်ယ္လို႔ရၿပီေပါ့။ အားလုံး ေရြးခ်ယ္လုိ႔ ၿပီးသြားရင္ေတာ့ အေပၚဘားတန္းရဲ႕ 
ညာဘက္ေထာင့္မွာ ‘ Save'ကုိ ႏွိပ္လုိက္ရင္ ရျပီေပါ့။

Stopwatch
ဤေနရာေလးကေတာ့ အားကစားသမားမ်ားအတြက္ ပုိၿပီး 

အသုံးတည့္မည္ဟု ေျပာရပါလိမ့္မည္။ ေတြ႔ရွိရမည့္ interfaceအတိုင္း 
'Start' ဆိုတဲ့ အစိမ္းေရာင္ ခလုတ္ကေလးကုိ ထိလုိက္သည္ႏွင့္ အခ်ိန္ေတြ 
စတင္ေျပးလႊားသည္ကုိ သတိထားမိမွာပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ 'Start' 
ခလုတ္ကေလးက အနီေရာင္ ‘Stop’လုိ႔ ေျပာင္းသြားၿပီး ေဘးနားမွာ ‘Lap' 
ဆုိတာ ေတြ႔ရမွာပါ။ ဥပမာ-ေရကူးသမားတစ္ေယာက္ ေရကူးကန္ထဲမွာ 
ဟုိဘက္ဒီဘက္ ငါးေခါက္ ကူးမည္ကုိ မိမိက ဒုိင္သူႀကီးအျဖစ္ 

အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ 'Lap' ဆုိတဲ့ ခလုတ္ကေလးကုိ တစ္ေခါက္ၿပီးတိုင္း ထိလုိက္သည္ႏွင့္ 
ငါးေခါက္လုံးမွာ တစ္ေခါက္ႏွင့္တစ္ေခါက္၏ အခ်ိန္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လုိ႔ ရမွာပါ။

Timer
အိမ္ရွင္မမ်ားအတြက္ လြန္စြာအသုံးတည့္မည္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။ 

ဥပမာ- ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကုိ ၃မိနစ္ ေရေႏြးႏွင့္ စိမ္ထားရမည္ 
ဆုိၾကပါစုိ႔။ ေတြ႔ရွိရမည့္ interfaceမွာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး Startကို 
ထိလုိက္ၿပီးတာနဲ႔ ေမ့ထားလုိက္ေတာ့ေပါ့။ ၃မိနစ္ ေရာက္သည္ဆုိတာႏွင့္ 
ကုိယ္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အသံေလးက အသံျမည္လာၿပီး ကုိယ့္ကုိ 
သတိေပးမွာပါ။

ဤတစ္ပတ္ Clock Appေလးကေတာ့ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ အခ်ိန္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရသူ 
အားလုံးအတြက္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိမည္ဟု ထပ္မံေျပာၾကားလုိပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ featuresေတြကို 
အသုံးမျပဳခင္မွာေတာ့ မိမိ၏ iPhoneကုိ္ အသံပိတ္ ‘Mute’ မလုပ္ထားပဲ ‘Volume' ကိုလည္း အျမင့္ဆုံးမွာ 
ထားၾကဖုိ႔ လုိအပ္သည္ဟုလည္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

HOW-TO Appsကြန္ပ်ဴတာ လုုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား သိခ်င္ေနသည့္ 
Apple ပစၥည္း ေရာင္းရန္၊ ျဖန္႔ခ်ိရန္ လမ္းညႊန္
XOXO

အေမရိကန္ႏိုုင္ငံ Apple Incမွ ထုတ္လုပ္သည့္ iPhone, iPodႏွင့္ Mac အစရွိသည့္ပစၥည္းမ်ားဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ 
ကြန္ပ်ဴတာေစ်းကြက္မွာ ပလာတာႏွင့္ အီၾကာေကြးသဖြယ္ ပလူပ်ံခဲ့တာ ႏွစ္အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိေသာ္လည္း 
ယေန႔လုိ တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္သည့္ေခတ္ၾကီးမွာ အျခားက႑မွာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမည့္ သူမ်ားနည္းတူ အေမရိကန္မွ 
တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳထားသူမ်ား ျပည္တြင္း၌ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္ကိုေတာ့ အေရွ႕အပတ္ေတြက 
အိုုင္စီတီဂ်ာနယ္၌ ဖတ္ရႈရမွာပါ။ 

ယခုအပတ္မွာေတာ့ အေမရိကန္ အသိအမွတ္ျပဳ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Apple Thailand၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ 
ျပည္တြင္းမွ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ပိုင္ရွင္အခ်ိဳ႕ ထိုင္းႏိုင္သို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ 
အိုင္စီတီဂ်ာနယ္မွ ေမးျမန္းစံုစမ္းခဲ့ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ Apple Thailandမွ ျမန္မာျပည္သို႔ 
ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ Partnership ၃မ်ိဳးျဖင့္ ၀င္ေရာက္ဖို႔ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ပထမႏွစ္မ်ိဳးမွာေတာ့ 
APR (Apple Premium Reseller)ႏွင့္ AAR (Apple Authorized Reseller)တိုု႔ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသိုု႔ 
ေရာက္ဖူးသည့္သူမ်ားအတြက္ကေတာ့ AARလို ဆိုင္မ်ိဳးဟာ iStudio ပံုစံျဖစ္ေၾကာင္း၊ APR ဆိုသည္မွာေတာ့ 
iBeatလို အနည္းငယ္ ေသးသည့္ ဆိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ထားသည္။ ေနာက္ထပ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ 
CESလိုု Partnershipမ်ိဳးႏွင့္ သေဘာတူၿပီး တရား၀င္ လုုပ္ကိုုင္ၾကမည္ဆိုုရင္ေတာ့ ယခုု လက္ရွိ ျပည္တြင္းမွာ 
Apple ပစၥည္းေရာင္းေနသည့္ ဆိုင္အားလံုးဟာ iPad တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ တရား၀င္ေရာင္းခ်ခြင့္ရမွာ 
ျဖစ္သည္ဟုု ဆိုုသည္။ ၄င္း Partnershipကိုေတာ့ ဆိုင္ပိုင္ရွင္တိုင္း ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိေပမယ့္ Apple၏ 
ထံုးစံအတိုင္း တင္းက်ပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုေတာ့ လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မလိုက္နာခဲ့သည့္ 
ဗီယက္နမ္တို႔၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔မွာဆို Apple ပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္မ်ားဆိုလွ်င္လည္း Partnership မွ 
ရပ္ဆိုင္းခဲ့ဖူးေၾကာင္း ရွင္းျပသြားသည္။ 

Partnership ေလွ်ာက္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားမွာေတာ့ business proposalႏွင့္အတူ မိမိ ဆိုင္ဖြင့္ထားသည့္ 
တည္ေနရာ၊ ဆိုင္၏ ျပင္ဆင္ထားသည့္ လက္ရွိဒီဇိုင္း၊ business profileႏွင့္ financial backgroundတို႔ကို Apple 
Thailandသို႔ တင္သြင္းျပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အကယ္၍ Partnership ရၿပီးခဲ့ၿပီဆိုလွ်င္လည္း 
Appleမွ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ Guideline အားလံုးကို လိုက္လံေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္ဟု 
ဆိုသည္။ Distributor ေပးဖို႔ကေတာ့ လက္ရွိ ေဆြးေႏြးပြဲအရ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ေသခ်ာတာကေတာ့ 
KMDကို ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ Apple Distributor အားလံုးဟာ 
လက္လီ (Retail) ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိဘူးဟုလည္း ဆိုသည္။ 

Apple Incဟာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၌ Apple Official Store လိုက္လံ ဖြင့္လွစ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခု ျမန္မာျပည္သို႔ 
လာေရာက္သည့္ကိစၥမွာ Apple Official Stroe ဖြင့္လွစ္ရန္ မဟုတ္ေသးေၾကာင္း၊ စကၤာပူႏိုင္ငံတို႔၊ 
ဘန္ေကာက္တို႔မွာေတာင္ Official Store မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ Apple Thailandသည္ အာရွပစိဖိတ္၏ 
Apple ႐ံုုးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ Apple Australia၏ ေအာက္တြင္ရွိၿပီး၊ ယခုုေဆြးေႏြးပြဲအရ မ်ားမၾကာမီ ျမန္မာျပည္တြင္းသိုု႔ 
တရား၀င္ တင္သြင္းမည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ထိုုင္း ႏွစ္ႏိုုင္ငံလံုုးမွ မဟုုတ္ပဲ Singaporeမွသာ 
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပြဲသိုု႔တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ လုုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။ Thailandမွ Apple 
ပစၥည္းမ်ားသည္ ထိုုင္းဘာသာမ်ားျဖင့္ ႐ိုုက္ႏိွပ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုုင္သည္ဟုုလည္း သံုုးသပ္ရသည္။ 

Apple Incသည္ ၄င္းထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ Designအရ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 
ေတြးေခၚထုတ္လုပ္သည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ၄င္းကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Partnershipျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ 
Retail ဆိုင္မ်ားအားလံုးကိုလည္း ၄င္းေတြးေခၚထားသည့္ ဒီဇိုင္းအျပင္အဆင္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေစသည့္အတြက္ 
Apple ဆိိုင္မ်ားသည္လည္း Apple-branded ပစၥည္းမ်ားလိုုပဲ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ လက္လီဆိုုင္ႀကီးမ်ား အတုယူစရာ 
ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

'လန္း'ေသာ္လည္းပဲ အရွက္ကြဲခဲ့သည့္ Apple
ေမသဇင္သိန္း

အရင္တစ္ပတ္က အိုင္စီတီဂ်ာနယ္မွာ Samsung ပစၥည္းမ်ားက Apple ေလာက္ မ'လန္း'ပါဘူးဟု UK 
တရားသူႀကီးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ 

ယခုုအပတ္မွာေတာ့ Apple ပစၥည္းမ်ားသည္ Samsungကို copy ကူးယူၿပီး ထုတ္လုပ္ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း 
ဆိုုသည့္ စာတန္းကိုု UKမွ Apple Websiteတြင္ ေဖာ္ျပေပးရမည္္ဟု ၎တရားသူႀကီးကပင္ အမိန္႔ေတာ္ 
ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ Apple၏ ေရွ႕ေနက Samsungသည္ Appleရဲ႕  ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ 
ယခုလိုဆံုုးျဖတ္ျခင္းသည္ Appleအတြက္ မ်က္ႏွာပ်က္စရာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဓာတ္ပံုု - Kay
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အိမ္နီးခ်င္း

မေနာျဖဴေလး

ယခင္ အပတ္မွ အဆက္... 

အင္း... သားေလး 
ေက်ာင္းစိမ္းေလးေတြ ေဟာင္းေနၿပီ။ 
အသစ္ခ်ဳပ္ေပးဦးမွ။ မဖတ္တီးကက္ 
အိမ္မွာပဲ သြားခ်ဳပ္လိုက္မယ္။ သူက 
အိမ္ထဲက အိမ္ျပင္ ထြက္တာ မဟုတ္ဘူး။ 
ရပ္ကြက္နဲ႔လည္း ခပ္ကင္းကင္း 
ေနပံုပဲ။ ေအးၿပီး ရိုးသားပံုရတယ္။ ဒါနဲ႔ 
ဖတ္တီးကက္အိမ္ကို ေရာက္ေတာ့

"မမကက္ေရ..."
"ေၾသာ္ လာေလ ညီမဖရဲ။ ဘာ 

ကူညီရမလဲ ေျပာ"
"သားေလး အက်ႌ ခ်ဳပ္ခ်င္လို႔ေလ"
"ရပါတယ္။ တစ္ခါထဲ ယူသြားမလား"
"တစ္ခါထဲရေတာ့ အဆင္ေျပတာေပါ့။ 

ဘာမွ လုပ္စရာ မရွိေတာ့ဘူး။ ေစာင့္ 
ယူမယ္ေလ"

ဒါနဲ႔ ေစာင့္ယူရင္း စကားေတြ 
ေဖာင္ဖဲြ႔ၾကည့္ေတာ့ အားလားလား... 
အိမ္ထဲက အိမ္ျပင္သာ မထြက္တယ္။ 
စက္ခ်ဳပ္တဲ့သူဆိုေတာ့ ရပ္ကြက္ထဲက 
အက်ႌ လာအပ္တိုင္း ေဖာက္သည္ခ်တယ္နဲ႔ 
တူတယ္။ တစ္ရပ္ကြက္လံုးက 
သတင္းေတြ အကုန္ သိေနပါေရာလား။ 
သူ႔မွာလည္း စကားေျပာေဖာ္ 
ရသည့္အလား လက္ကလည္း 
တေဂ်ာင္းေဂ်ာင္းနဲ႔ စက္ခလုတ္ေတြေပၚ 
ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ပါးစပ္ကလည္း 
ေပါက္ေပါက္ေဖာက္သကဲ့သို႔ ေရပက္မ၀င္ 
ေျပာေနပါေတာ့တယ္။

"ညီမဖရဲ ဟို မစိန္ေပါက္ကို သိလား"
"အိမ္ေရွ႕နားက မမစိန္လား။ 

သိတယ္ေလ။ သားလား တူေလးလား 
မသိဘူး။ အတူတူ ေနတာေလ"

"ဘယ္ကလာ သားတို႔ တူတို႔ရမွာလဲ။ 
ေယာက္်ားငယ္ငယ္ေလး ယူထားတာေလ"

"ဟင္... ဟုတ္လား။ ဖရဲမက မသိပါဘူး။ 
တူလား၊ သားလားလို႔။ ေမးေတာ့ 
မၾကည့္မိပါဘူး။"

ဒါနဲ႔ အက်ႌၿပီးလို႔ ျပန္လာၿပီး 
ညေနေစာင္းလည္းေရာက္ေရာ 
အိမ္ေရွ႕ ကျပင္ေလးမွာ မမတိုက္က 
အားေနတာနဲ႔ သန္းရွာေပးမယ္ဆိုလို႔ 
ထိုင္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္သား သန္းဥ 
ဆဲြေနတုန္း... မေျပာမဆိုနဲ႔ 
အိမ္ေရွ႕အိမ္က မစိန္ေပါက္တစ္ေယာက္ 
ထမီအလံ မထူ႐ံုတမယ္... 
ခါးေစာင္းေပၚတင္ၿပီး ကၽြန္မတို႔ႏွစ္ေယာက္ 
ေရွ႕ေရာက္လာပါေရာ..

"ဒီမွာ ဖရဲမ..."
"ညည္းက ေျပာတယ္ဆို"
"ဟင္... ဖရဲမ ဘာေျပာလို႔လဲ 

မမစိန္ေပါက္ရဲ႕"
"ညည္းက က်ဳပ္ကို တူလိုအရြယ္ 

သားလိုအရြယ္ ေယာက္်ားကို 
ယူထားတယ္လို႔ ေျပာတယ္ဆို"

"အမ္ ဘယ္သူက ေျပာတာလဲ။ ကၽြန္မ 
ေျပာတယ္လို႔"

"ဟိုစက္ခ်ဳပ္သည္မ ဖက္တီးကက္က 
ေျပာတာ"

"ကၽြန္မ ေျပာတာက တူလား သားလား 
မသိဘူးလို႔ ေျပာတာပါ"

ဒါနဲ႔ မိတိုက္လည္း မေနသာေတာ့ဘဲ 
၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖေပးရင္း... မိတိုက္နဲ႔ 
ဆက္ၿပီး စကားမ်ား ဆံပင္ေဆာင့္ဆဲြၿပီး 
ရန္ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

ညေရာက္ေတာ့ လင္ေတာ္ေမာင္ 
အျပန္တြင္ နားပူေအာင္ အိမ္ေျပာင္းဖို႔ 
ေျပာပါေလေတာ့သည္။ ဘယ္ေတာ့မွ 
ဒီလိုရပ္ကြက္နဲ႔ မေနေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ 

"ဒီလိုဆိုလည္း ငါ့ အလုပ္နဲ႔ နီးတဲ့ 
ၿမိဳ႕ထဲမွာ တိုက္ခန္းတစ္ခန္း ငွားဖို႔ရွိတယ္။ 
ေအာက္ထပ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ၅ လႊာမွာ"

အရမ္း ေျပာင္းခ်င္ေနၿပီဆိုေတာ့ 
ဖရဲမကေတာ့ ဇြတ္အတင္းပင္။

"ရတယ္ ဘယ္ႏွစ္လႊာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္။ 
ေျပာင္းမယ္။"

"ေနပါဦးဟ။ ငါ ေမးစမ္းၾကည့္ပါရေစဦး။ 
ခ်က္ခ်င္းေတာ့ ဘယ္လို ေျပာင္းလို႔ရမွာလဲ"

"ဒါဆို ရွင္ မနက္ျဖန္ အလုပ္သြားရင္း 
စံုစမ္းလာခဲ့။ ၿပီးရင္ ေျပာင္းမယ္။ ျမန္ေလ 
ေကာင္းေလပဲ။ က်ဳပ္ေတာ့ ဒီရပ္ကြက္ကို 
စိတ္ကုန္ေနၿပီေတာ္"

"ေအးပါ မိန္းမရာ။ ေသခ်ာေအာင္ 
ေမးၿပီး ငွားဖို႔ မငွားဖို႔ ေျပာလာခဲ့မယ္။ 
ဟုတ္ၿပီးလား။ မင္းမွာလည္း တစ္ေန႔ 
တစ္ေန႔ နားကို အေတာ္ပူတာပဲ။ ငါ့တို႔ 
စာေရးဆရာဆိုတာ ေခါင္းေအးေအးနဲ႔ 
အေတာ္ စဥ္းစားပါမွ ေရးစရာက 
ထြက္တာကြ။ မင္းလုပ္ေနပံုနဲ႔ေတာ့ 
တစ္ေန႔ကို ႏွစ္ပုဒ္မေျပာနဲ႔။ 
တစ္ေၾကာင္းေတာင္ ေရးႏိုင္ပါ့မလား 
မသိဘူး။"

"အိမ္ေျပာင္းဖို႔သာ ေတာ္ စဥ္းစားပါ။ 
အိမ္ေျပာင္းၿပီးရင္ ဒီလို နားပူတာေတြ 
မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ က်ဳပ္ အာမခံပါတယ္"

"ဖရဲမကေတာ့ ဒီရပ္ကြက္နဲ႔ လြတ္ရင္ 
ၿပီးေရာ။ တိုက္ခန္းနဲ႔လည္း ေျမကြက္ 
မရွိလို႔ ေနရာတာ က်ဥ္းေပမယ့္ ဒီလိုေတာ့ 
ျဖစ္မွာ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။ "ဒါနဲ႔ ေနာက္ 
ႏွစ္ရက္ေနေတာ့ အိမ္ေျပာင္းဖို႔ ေရႊ႕ဖို႔ 
လုပ္ရင္းနဲ႔ ရပ္ကြက္လည္း ၀မ္းသာအားရ 
ႏႈတ္ဆက္ေပါ့။ အိမ္အသစ္ေလးကို 
ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ 

အဲဒီမွာ ဖရဲမတို႔ကေတာ့ ဇာတ္လမ္း 
စျပန္ၿပီေပါ့။ ေနရမယ့္ အခန္း ၅ လႊာကို 
ေလွကား တက္ရင္းနဲ႔

"ကိုကိုဂီ..."
".........."
"ကိုကိုဂီ... ဆို"
ဂ်ပန္ျပန္ စာေရးဆရာ ကိုကိုဂီ 

တစ္ေယာက္ကေတာ့ အထုပ္ေတြ 
အပိုးေတြ မႏုိင္မနင္း ဆဲြလို႔ ေလွကားကို 
မနည္း ကုန္းတက္ေနခ်ိန္မွာ မိန္းမျဖစ္သူ 
ဖရဲမရဲ႕ ေခၚသံကိုေတာင္ ျပန္ မထူးႏုိင္တဲ့ 

အေျခအေန ေရာက္ရွိေနပါတယ္။
"ဟ ဘာလဲဟ။ ေလွကားကို 

မနည္းတက္ေနရတဲ့ၾကားထဲ"
"ဟဲေဟာ" လိုက္ေနတဲ့ ေမာသံ 

လႈိဏ္ေခါင္းသံျဖင့္ ျပန္ေျဖသည္။
"ေတာ့္ကို အဲဒါပဲ ေျပာမလို႔ေလ။ ရွင့္ 

ေလွကားကလည္း အေတာ္မတ္သားလို႔။ 
ေန႔တိုင္း အေပၚတက္ ေအာက္ဆင္းဖို႔က 
မလြယ္ဘူးထင္တယ္"

"မင္းပဲ ရပ္ကြက္ထဲ မေနခ်င္ဘူးဆိုလို႔ 
ခုပဲ ေျပာင္းလာတယ္။ အသံက ထြက္ေနၿပီ။ 
အထုပ္ေတြ ခ်ပါရေစဦးကြာ"

ဒီလိုနဲ႔ ငါးလႊာတြင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း 
နားပူသက္သာၿပီး ဇိမ္ရွိလွပါသည္။ 
ကိုယ့္အခန္း ကိုယ္ ပိတ္ထားေလ့ရွိၾကသည့္ 
တိုက္ခန္းေတြရဲ႕ ၀န္းက်င္အတိုင္း 
ဘယ္သူက ဘယ္အခန္းမွာ 
ေနၿပီး ဘာအလုပ္ လုပ္ၾကသည္၊ 
ဘယ္အခ်ိန္ သြားၾကသည္၊ ဆိုတာ 
မသိေတာ့ ေနရတာ ဒီ၀န္းက်င္က 
ေကာင္းလိုက္တာ။ တိတ္ဆိတ္တယ္။ 
အင္း စာေရးဆရာ ကိုကိုဂီအတြက္လည္း 
ေအးေအးေဆးေဆး စာေရးလို႔ရေတာ့ 
ဇိမ္ပဲေပါ့။ သားေလး အူးအူးကေတာ့ 
ေက်ာင္းျပန္လာရင္ ေဆာ့မယ့္ ကစားေဖာ္ 
မရွိ၊ ရပ္ကြက္ထဲလည္း သြားလို႔ 
မရေတာ့ အခန္းေလးထဲမွာ တေခြေခြနဲ႔။ 
အင္း ေနာက္ေတာ့လည္း သားေလး 
အသားက်သြားမွာပါေလ ဆိုၿပီး ဖရဲမ 
တစ္ေယာက္ ေတြးေတာေနေလရဲ႕။

ဒီလိုနဲ႔ တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာေတာ့ 
ေယာကၤ်ားျဖစ္သူ အလုပ္သြားေနခ်ိန္တြင္ 
ဖရဲမတစ္ေယာက္ ကိုယ္ပူၿပီး 
ဖ်ားေနပါေတာ့သည္။ ကေလးက 
တစ္ဖက္နဲ႔ အလုပ္ေတြ ရႈပ္ေနခ်ိန္အတြင္း 
ေဆးခန္းသြားဖို႔ကလည္း လူပိုက 
မရွိနဲ႔ဆိုေတာ့ ေဘးခန္းကို ကူညီေတာင္းၿပီး 
လင္ေတာ္ေမာင္ ေစာေစာျပန္လာခဲ့ဖို႔ 
မွာရမွာပဲေလ။ ဒီလိုနဲ႔ အခန္းထဲက 
ထြက္ကာ ဟိုဘက္အခန္း၀မွာ ရပ္လိုက္ၿပီး 
တံခါးကို အနည္းငယ္ ေခါက္လိုက္မိသည္။ 
ခဏၾကာေတာ့ အထဲက တံခါးဖြင့္သံ 
ၾကားရသည္။ အျပင္သံပန္းတံခါး 
မဖြင့္ပဲ ဘာကိစၥလည္းဆိုတဲ့ ေမးေငါ့ပံုနဲ႔ 
မ်က္ႏွာေၾကာတင္းတင္းနဲ႔ မိန္းမႀကီး 
တစ္ေယာက္ ထြက္လာေလသည္။ 
ဖရဲမကလည္း မေနသာေတာ့ 
ေျပာလုိက္မိသည္။

"ဖုန္းေလး တစ္ Callေလာက္ 
ေခၚခ်င္လို႔ပါ။ ေခၚလို႔ ရမလားဟင္"  

တစ္ဖက္မွ ဘာမွ မေျပာပဲ 
ျပဴးေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔ ၾကည့္ၿပီး 
မႏွစ္ၿမိဳ႕တဲ့ပံုစံ ျပေနေတာ့ ဘာဆက္ေျပာလို႔ 
ေျပာရမွန္းမသိ ျဖစ္သြားမိသည္။ တစ္ခါဖူးမွ 
မျဖစ္ေပၚဖူးေသာ ရွက္ရြံ႕ မႈကိုလည္း 
ျဖစ္မိသည္။ ေနာက္ျပန္လွည့္ဖို႔ကလည္း 
ေျပာၿပီးဆိုၿပီးသားဆိုေတာ့ ဘယ္လို 

လုပ္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနစဥ္ ဘာမွ မေျပာပဲ 
သံပန္းတံခါးကို ဖြင့္ေပးေလသည္။ 
ကဲ... မထူးေတာ့တဲ့အတူတူ ခပ္ျမန္ျမန္ 
၀င္ေျပာၿပီး ျပန္ထြက္မယ္ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ 
အိမ္ထဲသို႔ လွမ္း၀င္လိုက္သည္။

"ကိုကိုဂီ ဒီေန႔ အလုပ္ေစာေစာ 
ဆင္းျပန္လာလို႔ ရမလား။ ေနမေကာင္း 
ေနလို႔ ေဆးခန္းသြားခ်င္လို႔"

"ေအး... ေအး။ ခုေရာ ဘာေဆး 
ေသာက္ထားေသးလဲ"

"ေဆးကလည္း ကုန္ေနလို႔။ 
ေအာက္ဆင္းဖို႔ကလည္း အဆင္မေျပဘူး။ 
ခုေတာင္ ေဘးခန္းကို ကူညီေတာင္းၿပီး 
ဖုန္းလာဆက္ရတာ ဒါပဲေနာ္"

"ေအး ေစာေစာျပန္လာခဲ့မယ္"
အျမန္စကားစ ျဖတ္ၿပီး မွာခ်င္တာပဲ 

မွာၿပီး ဖုန္းခ် ထလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ 
ေနာက္ကို လွည့္ၿပီး အိမ္ရွင္ကို 
ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၿပီး ျပန္ထြက္ခဲ့ေတာ့ 
အခန္းအျပင္ ေရာက္႐ံုရွိေသး 
ထြက္လာတဲ့အိမ္မွ တံခါးေဆာင့္ပိတ္သံကို 
ၾကားေတာ့ လန္႔ဖ်ပ္သြားသည္။ အင္း... 
ေနာက္ကို ကူညီ မေတာင္းေတာ့ပါဘူးေလ။ 
ဘယ္လို၀န္းက်င္ကို လာေရာက္ 
ေနပါလိမ့္လို႔လည္း ေတြးမိသည္။ 
အရင္ေနခဲ့တုန္းက ဖ်ားၿပီေဟ့ဆို 
ရပ္ကြက္ထဲက တစ္ေယာက္ၿပီး 
တစ္ေယာက္ ေဆးပို႔တ့ဲသူနဲ႔ 
စြပ္ျပဳတ္ေသာက္ဖို႔ ပို႔တဲ့သူေတြနဲ႔ 
ခုမွ သူတို႔ကို သတိရမိသည္။ 
လင္ေတာ္ေမာင္ကို ေျပာျပန္ရင္လည္း 
မင္းပဲ ဒီ၀န္းက်င္ကို ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆို 
ဆိုတာ လာဦးမည္။ ေနာက္ရက္ 
ေန႔လည္လည္း ေရာက္ေရာ အျပင္က 
တံခါးေခါက္သံေၾကာင့္ ကိုကိုဂီက ထၿပီး 
တံခါးဖြင့္မိသည္။

"ဟင္... ဦးေလး အမတ္မင္း" 
တစ္ဆက္တည္း မိန္းမဘက္ကို လွည့္ၿပီး 
ေအာ္ေျပာလိုက္ေသးသည္။

"မိန္းမေရ... ဒီမွာ ဦးေလး အမတ္မင္း 
လာတယ္"

အမတ္မင္းလို႔ ေခၚရသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းက ရြာမွာတုန္းက သူက 
ရြာလူႀကီး အရမ္းျဖစ္ခ်င္သည္။ ေနာက္ပိုင္း 
လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြေတြ လာေတာ့ 
သူ႔ကိုသူ အမတ္ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ သူမ်ားကို 
စကားေျပာလွ်င္ အမတ္မင္းက ဆိုတဲ့ 
အသံုးအႏႈန္းေၾကာင့္ ဦးအမတ္မင္း အလိုလို 
ျဖစ္လာသည္။ ဖရဲမက ခ်က္ျပဳတ္ေနရာမွ 
ထြက္လာၿပီး

"ဟယ္... ဦးေလး" ေနာက္ဖက္မွ 
ထြက္ေပၚလာသည့္ မ်က္ႏွာကို ျမင္ေတာ့

"အယ္... ႀကီးေတာ္ ေဒၚဘဲဥလည္း 
ပါတယ္။ လာၾက လာၾက"

"ေနေတာင္ ေန႔လည္ ေရာက္ေနၿပီ 
ဘယ္အခ်ိန္မွ အိမ္က ထြက္လာလို႔ ခုခ်ိန္မွ 
ေရာက္တာလဲ။ အိမ္ထဲ ၀င္ၾကဦး"

ခရီး ေရာက္မဆိုက္ ႀကီးေတာ္ 
ေဒၚဘဲဥဆီမွ အသံထြက္လာသည္။

"မေျပာ မေျပာခ်င္ပါဘူး"
မေျပာခ်င္ဘူးသာ စကား စေနေပမယ့္ 

ဆက္ေျပာမယ့္ အရိပ္အေရာင္က 
အထင္းသား ေပၚလြင္ေလသည္။ 
ပါလာသည့္ ပစၥည္းေတြကို ခ်ရင္း 
အေမာေျဖဖို႔ ေနရာ ရွာထိုင္ၿပီး

"ညည္းတို႔ ေျပာင္းသြားတာကလည္း 
လူေနတဲ့ေနရာမွ ဟုတ္ရဲ႕လားေအ"

"ေရာ့... ေရေသာက္လိုက္ဦး။ 
ဘာျဖစ္လို႔လဲ ႀကီးေတာ္ ဘဲဥရဲ႕"

"ဘာျဖစ္ရမွာလဲ။ အိမ္ကို မနက္ထဲက 
ရွာလုိက္ရတာ ေခၽြးျပန္ၿပီး လမ္းေတာင္ 
ဆက္မေလွ်ာက္ခ်င္ေလာက္ပါပဲေအ။ 
ညီးတို႔ အရင္က ေနတဲ့ေနရာက 
တစ္ေယာက္ ေမးလိုက္တာနဲ႔ 
အထုပ္ဆဲြၿပီး လိုက္ပို႔တာဆိုေတာ့ ရွာစရာ 
မလိုေတာ့ဘူးေပါ့ေအ့။ ခုေတာ့..."

ႀကီးေတာ္ ေျပာေနတုန္း ဦးေလး 
အမတ္မင္းကလည္း ဘယ္အခ်ိန္ထဲက 
ေျပာခ်င္ေနမွန္းမသိ အတင္း 
၀င္ေျပာေတာ့သည္။

"ေမာင္ဂီရာ... မင္းတို႔ 
ေျပာင္းလိုက္တာကလဲ အေတာ္ေခါင္တဲ့ 
ေနရာပါလား"

"ဗ်ာ။ ဦးေလး။ ဘာလို႔လဲ။ ဦးေလး 
တူမက ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ ေနခ်င္တယ္ဆိုလို႔ 
ေျပာင္းလာရတာေလ"

"ခုဟာက လမ္းလည္း ရွာလို႔ 
မေတြ႕၊ ဘယ္သူ ေမးေမး မသိဘူးပဲ 
ေျပာေနၾကတာ။ တခ်ဳိ႕ဆို ေျဖေတာင္ 
မေျဖဘူး လွည့္ထြက္သြားၾကတာေတြႀကီးပဲ"

ႀကီးေတာ္က ေရေသာက္ေနရာမွ
"ဟုတ္တယ္ေအ... အခု...အလႊာ 

တက္လာၿပီး အခန္းရွာတာေတာင္ 
ေဘးခန္းကို ေမးတာ မသိဘူးတဲ့ 
ေကာင္းၾကေသးရဲ႕လား"

"ဒီလို၀န္းက်င္ကိုမ်ား မင္းတို႔ 
ေျပာင္းလာတာ အံ့ပါရဲ႕ကြာ"

ဖရဲမတစ္ေယာက္ သူ႔အျပစ္နဲ႔သူဆိုေတာ့ 
ဘာေျပာရမွန္း မသိပဲ အသာ ဆိတ္ဆိတ္ 
ေနလိုက္ေလသည္။ အင္း ခုခ်ိန္မွာ 
ေနာက္တစ္ေနရာကို ေျပာင္းဦးမယ္လို႔ 
ေျပာလို႔ကေတာ့ လင္ေတာ္ေမာင္ရဲ႕ 
အေျပာအဆိုက လြတ္မည္ မထင္။ 
ကိုယ္လည္း ေျပာင္းၿပီးမွ မွားမွန္းသိေပမယ့္ 
ကိုယ္ေျပာင္းခ်င္တဲ့ေနရာ ေျပာင္းၿပီးေတာ့ 
ဘယ္လို ဆက္ၿပီး ေျပာင္းဖို႔ 
ေျပာထြက္ေတာ့မွာလဲ............ 

ဒါေၾကာင့္ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာပဲ 
က်ိတ္မွိတ္ေနလိုက္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ 
အေတြးေတြနဲ႔ ၿငိမ္ေနလိုက္ရပါေတာ့သည္။

WEBWORK

Facebookဆုိသည့္ www.facebook.comကေတာ့ 
ယေန႔ေခတ္ႀကီးမွာ ကြန္ပ်ဴတာသုံးစြဲသူတုိင္း မရွိမျဖစ္ သင္ၾကားရမည့္ 
ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရွိေနသည့္ အခြင့္အေရး လက္လႊတ္ မခံပဲ 
facebook၏ လူသိအမ်ားဆုံး featureတစ္ခုျဖစ္သည့္ Likesဆိုတဲ့ 
ခလုတ္ကေလးကို ၄င္းတုိ႔၏ ကုန္ပစၥည္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ Branding 
လုပ္သည့္အခါျဖစ္ေစ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳလာသည္ကိုလည္း 
သတိထားမိမွာပါ။ စကၤာပူလုိ ႏုိင္ငံမ်ဳိးမွာဆုိလွ်င္ စီးပြားေရးအမ်ားစုက 
၀က္ဘ္ဆုိဒ္တစ္ခု ဆြဲမေနေတာ့ဘဲ www.facebook.com/company 
nameဆုိၿပီး ေၾကညာဆုိင္းဘုဒ္ေတြကို ေထာင္ေလ့ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ 
ကုမၸဏီကို facebook.com အေနာက္မွာ ရဖုိ႔ကလည္း 

(၁) ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွာ မိမိႏွင့္ ကုမၸဏီနာမည္တူသူ မရွိရပါဘူး။
 အေရးႀကီးတဲ့ နံပါတ္ (၂) ကေတာ့ facebook သုံးစြဲသူ ၂၅ေယာက္က 

မိမိ၏ ကုမၸဏီ Pageကို Likesလုပ္မွ Registerလုပ္လုိ႔ရသည္ ဆုိတာပါပဲ။ 
ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ မိမိကုမၸဏီ၏ facebook Pageဟာ အမ်ားျပည္သူ 
အလြယ္တကူ မမွတ္မိႏုိင္တဲ့ www.facebook.com/Page/00012-5 
ျဖစ္ေနမွာပါ။ ေၾကညာရလဲ လြယ္ကူမွာလဲ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ 

Likesဆုိတဲ့ ခလုတ္ကေလးကို ေနာက္ထပ္တစ္မ်ဳိး သုံးစြဲပုံကေတာ့ 
ေၾကညာဆုိင္းဘုဒ္ေတြမွာ ၄င္းတုိ႔၏ Facebook Pageသို႔ 
သြားခုိင္းၿပီး Likes လုပ္ပါဆုိတာပါပဲ။ ထုိသ္ို႔ Likes လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ 
ေၾကညာရွင္မွလည္း Likesလုပ္သည့္ လူဦးေရ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေျမာက္ 
ေရာက္သည့္အခါ ဘယ္လုိဆုေတြ ေပးမည္၊ ကံစမ္းမဲေတြ 
ႏႈိက္ေပးမည္ေပါ့။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဘက္မွ ေမွ်ာ္လင့္သည္ကေတာ့ 
ရိုးရွင္းပါတယ္။

(၁) ကမၻာအႏွံ႔ ျပန္႔ေနသည့္ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု/Brand တစ္ခု 
ဆုိရင္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ Productကို ကမၻာေပၚက ဘယ္လိုႏို္င္ငံမ်ဳိးက 
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသလဲဆုိတဲ့ စစ္တမ္းမ်ဳိးရရွိတဲ့အခါ သူတုိ႔အေနနဲ႔ 
ထုိႏုိင္ငံကုိ ပုိၿပီး Budgetခ်ေပးၿပီး စီးပြားေရး Planေတြတုိးခ်ဲ႕လုိ႔ ရမည္ေပါ့။

(၂) Likes လုပ္လုိက္တဲ့ လူေတြရဲ႕ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ 
အခ်က္အလက္ေတြ ရရွိၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ Product အသစ္တစ္ခု 
ထြက္တုိင္း (သုိ႔) အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကို သတင္းတစ္ပုဒ္အျဖစ္ 
ပါးခ်င္တဲ့အခါတုိင္း အစရွိသည္ျဖင့္ Like လုပ္သူေတြရဲ႕ emailေတြထဲကုိ 
အစဥ္မျပတ္ တရား၀င္ ေပးပုိ႔ခြင့္ ရသြားတာေပါ့။

(၃) ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ Telemarketing သိပ္ ေခတ္မစားေသးပါဘူး။ 
အျခားႏုိ္င္ငံေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ Facebook Userမွ ဖုန္းနံပါတ္ပါ 
တင္ထားသည္ဆုိလ်င္ နားညီးေလာက္ေအာင္ ကုမၸဏီမွ တရား၀င္ 
ဖုန္းဆက္ခြင့္ရသြားၿပီေပါ့။

ဘာေၾကာင့္ အက်ဳိးမရွိသလဲ? 
ဘယ္သူ႔ဘက္က ၾကည့္ၾကည့္ အက်ဳိး မရွိပါဘူး။ 
Facebook Likes လုပ္တဲ့သူဘက္မွလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ 

ေဖာ္ျပေပးထားသေလာက္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြကို 
ကုမၸဏီကုိ တရား၀င္ အသုံးျပဳခြင့္ ေပးလုိက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမွ 
တာ၀န္ရွိသူက တာ၀န္မသိ နားမလည္သူ ျဖစ္ေနရင္ အလြဲသုံးစား 
လုပ္လုိ႔ရသည္ေပါ့။ 

ကုမၸဏီဘက္က ၾကည့္ျပန္ရင္လည္း Likes လုပ္သူအမ်ားစုရဲ႕ 
ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္ဟာ မွန္ကန္မႈ မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 
ကိုယ့္ရဲ႕ Productကို အမ်ဳိးသမီး အႀကိဳက္မ်ားလား၊ အေမရိကန္ႏုိ္င္ငံမွာပဲ 
သုံးစြဲမႈ အမ်ားဆုံးလား အစရွိသည့္ ေမးခြန္းေတြကိုု ေျဖရွင္းမရ 
ျဖစ္ေနရမွာေပါ့။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဥပမာ - ျမန္မာျပည္မွာ 
ကြန္ပ်ဴတာသုံးသူအမ်ားစုဟာ သူတုိ႔၏ ကြန္ပ်ဴတာကုိ 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွအျဖစ္ Register လုပ္တတ္ၾကၿပီး Facebookမွာလည္း 
ထုိနည္းလည္းေကာင္း လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိၾကလုိ႔ပါပဲ။

ဤကဲ့သိုု႔ စစ္တမ္းမွန္ကန္မႈကုိ စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္၍ 
မရႏုိင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ကုမၸဏီတစ္ခုအေနႏွင့္ ထုိသို႔ 
ေၾကညာကိစၥမ်ားအတြက္ သုံးျဖဳန္းခဲ့သည့္ ပုိက္ဆံအမ်ားစု 
ဆုံးရႈံးသြားႏုိင္သည့္အေၾကာင္း၊ Likes သုံးစြဲသူမ်ားဘက္မွလည္း မိမိ 
နားမလည္ဘဲ ကိုယ့္ရဲ႕ ဖုန္း၊ email ႏွင့္ လိပ္စာမ်ားကိုု Facebookေပၚ 
တင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ကုိယ့္ရဲ႕ အိမ္ေရွ႕အထိေတာင္ မလုိလားတဲ့ 
တစိမ္းတစ္ေယာက္ ေရာက္ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။ 

အက်ဳိးမရွိတဲ့့ Facebook "Likes" Google၏ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီး 
Yahoo၌ CEO ျဖစ္လာ
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ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ အဆိုအရ ယေန႔ အင္တာနက္ေခတ္မွာ 
လူသံုး မ်ားလာသည့္ Facebook, Skypeတို႔နွင့္ ဗီဒီယို'ခ်တ္' 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ မ်က္နွာခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈမ်ား ပိုမို 
မ်ားျပားလာေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ခြဲစိတ္ခံယူလိုသူမ်ားအဆိုအရ 
သူတို႔ မ်က္နွာကို မွန္ထဲမွာျမင္ရတာထက္ Facebook, iPhone, iPadတို႔မွာ 
ျမင္ရတာက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ပိုမို မွတ္မိေစသည္ဟု ေျပာသည္။ 

"ဒါေတြအားလံုးက အင္တာနက္ေပၚမွာဆိုေတာ့ တစ္ကမာၻလံုးမွ 
ျမင္ရသည့္အတြက္ ကမာၻ႔မ်က္လံုးနွင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပန္လည္ခံစား 
ၾကည့္တာျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း" နယူးေယာက္မွပလတ္စတစ္ဆာဂ်င္ႀကီး Adam 
Schaffnerက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒီလို Social Media ေတြေၾကာင့္ မိမိ၏ 
ပင္ကိုယ္မ်က္နွာကို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈမ်ားလာသည့္ ေစ်းကြက္ကို ၄င္းဆရာ၀န္မွ 
‘‘Lifestyle lift (ျမန္မာလို ဆိုရင္ေတာ့ လူၾကားတိုးလို႔ရေအာင္)
ဟု ခြဲစိတ္အမည္ေပးထားသည္ဟု ဆိုသည္။ Virginiaမွ 
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ‘‘FaceTime Faclift’’ဟု ေခၚေၾကာင္း၊ 
ခြဲစိတ္မည့္သူေတြက သူတို႔၏ ဗီဒီယိုကင္မရာမွာ တစ္ေယာက္နွင့္ 
တစ္ေယာက္ၾကည့္ၿပီး စကားေျပာရင္ ပို၍ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေစသည္ဟုု ထင္ကာ
ခြဲစိတ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ 

ဒီလိုေခတ္ႀကီးမွာေတာ့ Photoshopလို မ်က္နွာျပင္လို႔ရတဲ့ 
ေဆာ့၀ဲေတြက ေခတ္ေနာက္က်သြားၿပီျဖစ္ၿပီး လူအမ်ားစုက သဘာ၀အလွပဲ 
လိုခ်င္ၾကေတာ့သည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
Ref: mashable

2012 ခုနွစ္ဟာ နိုင္ငံျခားသားေတြ အဆနွင့္တိုးၿပီး ၀င္ေရာက္ 
လာသည့္နွစ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဟိုတယ္ေတြအားလံုး 
မေလာက္မငွ ျဖစ္္ၾကသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ပ်ံႏွံေနၾကသည္။ 
www.myanmarpandahotel.comမွာေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ 
ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္လည္ပါတ္ရင္း ဟိုတယ္အခန္း ရ၊ မရကို 
ဖုန္းခ အကုန္မခံပဲ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ siteေလးပဲ ျဖစ္သည္္။ 
booking formေလးလည္း ရွိတာေၾကာင့္ အခန္း လြတ္၊ မလြတ္ကို 
အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းလို႔ရသည္ဟုလည္း သိရပါသည္။

Marissa Mayerလို႔ အမည္တြင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ ၁၉၉၉ 
ခုႏွစ္ကတည္းက Google Incမွာ ၀န္ထမ္းနံပါတ္ (၂၀)ေယာက္ 
ေျမာက္အေနႏွင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ပထမဆံုး 
အမ်ိဳးသမီးအင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ ၁၃ႏွစ္ၾကာ ကမၻာေက်ာ္ Mountain 
Viewမွ Search Giantတြင္ စတင္ခဲ့ျပီး Executive ရာထူးျဖင့္ 
ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့ရာမွ ၁၆၊ ၀၇၊ ၂၀၁၂ ၌ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ အလုပ္ထြက္စာ 
တင္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ 

Yahoo ကုမၸဏီမွာေတာ့ ေရွ႕ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ CEO 
၃ေယာက္တိုုင္တိုုင္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေနခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း 
Marissaကို CEO ရာထူးေပးျခင္းဟာ ဘယ္ေလာက္ၾကာရွည္ခံမယ္မွန္း 
မသိေသးဟုလည္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကပါသည္။ 
ကုမၸဏီ၏ Stock ရွယ္ယာမ်ားလည္း က်ဆင္းခဲ့ျပီး တစ္ခ်ိန္က 
အင္တာနက္အသံုးျပဳသူတိုင္း၏ အသည္းစြဲျဖစ္ေသာ Yahoo 
Web Portalမွာလည္း ယေန႔ေခတ္ၾကီးရဲ႕ မင္းသား Googleကို 
လက္ေျမွာက္အရံႈးေပးေနရသည့္အတြက္ Googleလို ေတြးေတာႏိုင္ဖို႔ 
Googleမွ လူေတြကို ဆြဲထုတ္ေနတာ မဆန္းပါဘူးဟုလည္း 
သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းမ်ားအရ Yahoo CEO အသစ္အျဖစ္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ Marissa Mayerသည္ ေအာက္တိုဘာလ 
၇ရက္ေန႔တြင္ သားေယာက်ၤားေလးကို ေမြးဖြားဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း၊ 
Yahoo မွလည္း ၄င္း၏ CEO အသစ္ ကိုယ္၀န္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီ 
နလန္ထူဖို႔ ၾကိဳးစားရာတြင္လည္း အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု 
မထင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ပလတ္စတစ္ဆာဂ်င္ေတြ Internetမွာ လူၾကား တိုးလို႔ရေအာင္ မ်က္နွာခြဲစိတ္ေပး

ဓာတ္ပံုု - lcas.com

www.myanmarpandahotel.com
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ရထား 

Hong Kong ၿမိဳ႕ၿပရဲ့ အေငြ႔အသက္ေတြနဲ႔ Hong Kong ၿမိဳ႕ရဲ့ လူဆုိးေတြအေၾကာင္းကုိ အၿပည္႔အ၀ ပုံေဖၚထားတဲ႔ 
sleeping dogs ဂိမ္းကို Square Enixက August 14, 2012မွာ ထုတ္ေတာ႔မွာပါ။ Square Enix (Publisher)က sleeping 
dogsကုိ ေတာ္ေတာ္ၾကိဳးစားၿပီး ထုတ္ခဲ႔ၾကတာပါ။ ဒီဂိမ္းကုိမထုတ္ခင္ လက္မခံမႈမ်ားစြာကုိ ၾကဳံေတြ႔ခဲ႔ၾကရပါတယ္။ 
အရင္ထြက္ၿပီးသား True Crime seriesေတြက Hong Kong မဟုတ္တဲ႔ တၿခားၿမိဳ႕ေတြေပၚမွာ တည္ေဆာက္ခဲ႔တာၿဖစ္ေပမဲ႔ 
အခုဂိမ္းကုိ Hong Kong ၿမိဳ႕ကုိ ပုံေဖၚထားတာဆုိေတာ႔ ထုတ္လုပ္သူေတြက သိပ္စိတ္မ၀င္စားခဲ႔ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ 
အခ်ိန္အနဲငယ္ၾကာသြားရာကေန Square Enix အရဲစြန္႔မႈေၾကာင္႔ sleeping dogs ဆုိၿပီး ထြက္လာပါေတာ႔မယ္။ 
ဂိမ္းရဲ့နာမည္ကအစ ေၿပာင္းခဲ႔ရပါတယ္။ ဂိမ္းရဲ့နာမည္ကုိ အစက True Crime: Hong Kongလုိ႔ ေပးထားခဲ႔ရာကေန 
အခု sleeping dogsလုိ႔ ေၿပာင္းေပးခဲ႔ရတာပါဘဲ။ ဘာၿဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ႔ sleeping dogs ဆုိတာ Hong Kong 
နာမည္ၾကီး ဇာတ္ကားတစ္ကားရဲ့ နာမည္ၿဖစ္ေနလုိ႔ပါ။ Square Enixက အဲ႔ဒီဇာတ္ကားရဲ့ ဇာတ္အိမ္ကုိ ယူထားေပမဲ႔ 
ဇာတ္လမ္းနာမည္ကုိေတာ႔ ဂိမ္းမွာ ၿပန္သုံးခ်င္ပုံမရပါဘူး။ 

ဒါေပမဲ႔လည္း ေနာက္ပုိင္းမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ အဲ႔ဒီနာမည္ဘဲ သုံးလုိက္ၾကပါတယ္။ Developer 
အေနနဲ႔ကေတာ႔ United Front Gamesတုိ႔က တာ၀န္ယူထားၾကပါတယ္။ Hong Kong ဇာတ္ကားတစ္ကားၿဖစ္တဲ႔ 
sleeping dogsဟာ အရမ္းၾကမ္းတမ္း လူဆုိးေတြရဲ႕ဘ၀သရုပ္ေဖာ္ Action ကားတစ္ကားပါ။ ဇာတ္ကားထဲကအတုိင္း 
ဂိမ္းကုိ ပံုေဖၚထားပါတယ္။ ဂိမ္းရဲ႕storyက ဇာတ္လမ္းထဲက ပုံစံမ်ိဳးပါဘဲ။ Sun On Yee လုိ႔ေခၚတဲ႔ တရုတ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ 
ဒုစရိုက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ ရန္ၿငိဳးေတြေၾကာင္႔ၿဖစ္လာတဲ႔ ဒုစရိုက္ေတြကုိ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနတဲ႔ လူမုိက္ေတြထဲက 
လူမုိက္တေယာက္အၿဖစ္နဲ႔ ေဆာ႔ကစားရမွာပါ။ ဂိမ္းရဲ့ ဇာတ္လုိက္မင္းသားက ဇာတ္ကားထဲက မင္းသားနဲ႔ တူေအာင္ 
ၿပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းရဲ့ မင္းသားပုံစံအတုိင္း ဂိမ္းထဲမွာ ၿမင္ေတြ႔ရမွာပါ။ အခု sleeping dogsက ဂိမ္းဆုိေတာ႔ 
ဂိမ္းပုံစံအတုိင္း ဖန္တီးထားပါတယ္။ ဂိမ္းရဲ႕ပုံစံက open-world ပုံစံမ်ိဳးၿဖစ္ေနလုိ႔ ေတာ္ေတာ္ကစားလုိ႔ေကာင္းပါတယ္။ 
စိတ္ၾကိဳက္ လႈပ္ရွားသြားလာလုိ႔ရႏုိင္တဲ႔ Action ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားပါ။ ဂိမ္းရဲ႕ ဇာတ္လုိက္က fighter ၾကီးဆုိေတာ႔ 
သင္ကစားမယ္ဆုိ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းၿဖစ္ဖုိ႔ေတာ႔ လုိတယ္ေနာ္။ ဘာၿဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ႔ ဇာတ္လုိက္က 
တကယ္႔သတ္မယ္ၿဖတ္မယ္ဆုိတဲ႔ ပုံစံၾကီးပါ။ 

ဂိမ္းေဆာ႔ေနရင္း တကယ္႔ mafia ၾကီးတေယာက္ၿဖစ္သြားတဲ႔ feelingမ်ိဳး ရႏုိင္ပါတယ္။ ကလပ္ေတြထဲမွာ 
ေသာင္းက်န္းလုိက္ ဆုိင္ကယ္စီးၿပီး ေသနတ္တလက္နဲ႔ Hong Kong ၿမိဳ႕ရဲ႕လမ္းေတြေပၚမွာ ေသာင္းက်န္းလုိက္နဲ႔ 
စိတ္ၾကိဳက္ေမႊရမဲ႔ ဂိမ္းတခုပါ။ သင္ရဲ႕ရန္သူေတြကလဲ လူမုိက္ေတြဆုိေတာ႔ ဘယ္သူပုိမုိက္လဲ ယွဥ္ရမွာပါ။ အဲ႔လုိၾကားထဲက 
ဒုစရိုက္ေတြကုိ ႏွိမ္ႏွင္းတဲ႔ Hong Kongရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔လဲ ဖုိက္ရဦးမွာပါ။ လူမ်ားတဲ႔ေနရာေတြမွာလဲ ကုိယ္ဖုိက္မဲ႔ 
လူမိုက္ေတြကုိ ေတြ႔ေအာင္ရွာၿပီး missionတခုကုိ ၿပီးဆုံးေအာင္ ကစားရမွာပါ။ PC, Xbox 360, PlayStation 3တုိ႔မွာလဲ 
ကစားႏုိင္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ Hong Kong ၿမိဳ႕ရဲ႕လမ္းေတြေပၚမွာ mafia လုပ္ခ်င္တဲ႔ gamer 
ေတြအတြက္ကေတာ႔ August လထဲမွာ ထြက္မဲ႔ sleeping dogs ဂိမ္းကုိသာ ေဆာ႔ၾကည့္ၾကပါခင္ဗ်ာ။

GAMEWEEKLY

Counter-Strike: Global Offensive

မၾကာမီကာလအတြင္း အသစ္ထြက္ရွိလာမည့္ဂိမ္းမ်ား 
ေနလင္းေအာင္

Pacific Squadron WWII Need for Speed Most Wanted

FIFA Soccer 13

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ကေလးကစလူႀကီးမ်ားပါႀကိဳက္နွစ္သက္ၾက
သည့္ ဂိမ္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေနေသာ Publisher 
အျဖစ္ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိေသာ Valve Corporation မွ 
Counter-Strike: Global Offensive အားလာ မည့္  
2012 ခုနွစ္ August လအတြင္းျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ဟု 
ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။ အသစ္ထြက္ရွိလာမည့္ 
Counter-Strike: Global Offensive တြင္ new 
gameplay modes, matchmaking, leader boards 
နွင့္အျခားမ်ားစြာေသာ Feature မ်ားပါ၀င္ပါတယ္။ မၾ
ကာမီထြက္လာရွိလာမည့္ဂိမ္းဗားရွင္းအား 15 USDျဖင့္
၀ယ္ယူနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမွာက်င္လည္ က်က္စားေနတဲ့ 
WWII ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔က ပုလဲဆိပ္ကမ္းကို 
တိုက္ခိုက္ဖို႔က်ဳိးစားေနတဲ့ ပံုစံနဲ႔ကစားရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားကို
အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ထားတဲ့ဂိမ္းေလးပါ။ 
တကယ့္ေလယာဥ္မွဴးပံုစံ၀င္ေရာက္ ကစားရမွာျဖစ္ၿပီး 
ေလယာဥ္ခ်င္းအနီးကပ္တိုက္ပြဲေတြ၊ေလယာဥ္ဗံုးႀကဲ
တိုက္ခိုက္မႈေတြကို အားပါးတရေဆာ့ကစားႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ 
ဂိမ္းေလးကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ 
ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိမယ္လို႔ ေၾကညာထားပါတယ္။ ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

Need for speed ဆိုရင္ေတာ့အားလံုးသိၿပီးေလာက္ 
မယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လာမယ့္လအတြင္းမွာ 
Publisher အျဖစ္ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိတဲ့ EA ကုမၸဏီမွ Need 
for Speed Most Wanted ကိုထုတ္လုပ္ ေတာ့မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ Need for Speed Most Wanted ကိုေတာ့ 
Electronic Arts (EA) မွထုတ္လုပ္ထားၿပီးေတာ့Racing 
Game တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Need for Speed Most 
Wanted ဟာကစားတည္းကဘာrulesမွမရွိပါဘူး။ဒါ
ဟာ Racing Gameႀကိဳက္နွစ္သက္သူမ်ားနဲ႔ဂိမ္းေကာင္း 
ေတြ ကို လက္မလြတ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္သင့္ေတာ္မယ့္
ဂိမ္း  ျဖစ္ပါေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာကိုထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီ
လ်က္ရွိတဲ့ EA ကုမၸဏီမွယခုတစ္ဖန္ FIFASoccer13 
ကိုထုတ္လုပ္ေတာ့မည္ဟုေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္ 
FIFA ဂိမ္းအတြင္း AI ေတြရဲ႕တုန္႔ျပန္ပံုေတြကိုျပန္လ
ည္ျပင္ဆင္ထားကာ၊ ကစားသမားမ်ား၏႐ုပ္ထြက္ 
ေတြကိုပါျပဳျပင္ထားတဲ့ FiFa 13 က လြန္ခဲ့တဲ့ ဂိမ္းစီးရီး 
ေတြနဲ႔ဘာမွမဆုိင္ေလာက္ေအာင္ကိုေကာင္းမြန္ေနခဲ့ပါ 
တယ္။ ထုိ႔ျပင္ ေဘာလံုးသမားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ေဘာလံုး
ထိန္းခ်ဳပ္ပံုတုိ႔ကုိ အနီးစပ္ဆံုးတူညီေစရန္ျပဳလုပ္ထားတဲ့
အတြက္အေကာင္းဆံုး Sport Game ဟုဂိမ္း ကစားသူ
မ်ား၏ေျပာဆိုသည့္စကားမ်ားအရသိရပါတယ္။
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 ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔  တစ္ခါတေလ ေျပာသင့္တယ္လို႔ 
ထင္ထားေပမယ့္ ဆရာ လုပ္တယ္လို႔ ျမင္ၾကတာ ခုေနာက္ပိုင္း 
လူငယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ စိတ္လို႔ ေျပာရမလားပါပဲ။ ေနာက္ 
တစ္ခ်က္က ကၽြန္မအေနနဲ႔ သိတာ ျမင္တာကို ျဖန္႔ေ၀သလို အခ်ိန္ကို 
အလဟႆ မသံုးမိ ၾကေစဖို႔ နီးစပ္ရာကို ဆရာ လုပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက chattingပိုင္းကို အားသန္ေနတာ 
ေတြ႔ၾကရပါတယ္။ ကၽြန္မ ေမးၾကည့္တယ္။ အင္တာနက္ သံုးရင္ 
ဘာေတြ သံုးလည္းလို႔ ေမးၾကည့္ေတာ့ Chatတာေပါ့တဲ့။ မ'Chatပဲ 
တျခား ေလ့လာစရာ ရွိတာေတြ အမ်ားၾကီးပဲ အင္တာနက္ရြာၾကီးထဲမွာ 
ရွိေနတယ္ဆိုတာ သိေကာ သိၾကရဲ႕လား။ ကၽြန္မက တတ္ႏုိင္သမွ် 
အခ်ိန္၊ ေငြ မျဖဳန္းတီးဖို႔ အက်ဳိးရွိတာကို လုပ္ဖို႔ ေျပာျပေတာ့ ကၽြန္မကို 
အန္းတိတ္တဲ့။ အပ်ဳိႀကီးေတြမ်ား ဇီဇာေၾကာင္တာတဲ့၊ ဒါေၾကာင့္ အပ်ဳိႀကီး 
ျဖစ္တာလို႔ ေ၀ဖန္မႈေတြ ၾကံဳဆုံလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မကေတာ့ 
အျပံဳးမပ်က္ ဆက္လက္ တိုက္တြန္းျမဲပါပဲ။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ဘာလုပ္ရမွန္း 
မသိလို႔ပါတဲ့။ ဒါဆိုရင္ ကၽြန္မ လမ္းေၾကာင္းေပးပါတယ္။ သြားခ်င္တာ 
ျဖစ္ခ်င္တာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုိက္တဲ့အခါမွာ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ 
အရည္အခ်င္းဆိုတာ ရွိၾကပါတယ္။ ထုတ္မသုံးၾကလုိ႔သာ မသိ၊ မတတ္တဲ့ 
သူေတြ ရွိေနတာလို႔ ကၽြန္မေတာ့ ျမင္မိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က 
လူေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚကို ပံုစံေျပာင္းဖို႔လည္း လိုမယ္လို႔ 
ယူဆမိတယ္။ ကၽြန္မကို တခ်ဳိ႕က ေမးတယ္။ အင္တာနက္သံုးတာ 
ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲတဲ့။ ဟုတ္ပါတယ္ ကၽြန္မ အင္တာနက္ဆိုတာ 
စသိသံုးတဲ့အခ်ိန္္က ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ပါ။ ကၽြန္မ ကုမၸဏီမွာ စၿပီး ၀င္လုပ္မွ 
သိရွိခဲ့ရတာပါ။ ဒါေတာင္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီ ၁၁ခုကိုပဲ 
အင္တာနက္ တပ္ဆင္ခြင့္ ရရွိခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ 
အဲဒီအခ်ိန္ကေတာ့ Hotmailကိုု အရမ္း အသံုးမ်ားခဲ့တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး 
Yahoo Mailလည္း သံုးသင့္သေလာက္ သံုးေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
အလုပ္ကိစၥက လဲြျပီး ဘာမွ သိပ္မသိေသးတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ 
ဒီလိုပဲ ေလ့လာရင္းနဲ႔ သိရွိမွတ္သား လာခဲ့ရတာပါ။ လူေတြရဲ႕ 
အျမင္ဟာ ခုခ်ိန္ထိ က်ဥ္းေျမာင္း ေနတုန္းပါလားလို႔လည္း ျမင္မိသလို 
ေနာက္တစ္ခ်က္က အင္တာနက္ဆိုင္မွာ လူငယ္လူရြယ္ေတြ အခ်ိန္ျဖဳန္း 
Chat ေနတာကို ျမင္လို႔လည္း ဒီလုိအေတြးေတြ ရွိေနၾကတာပါလားလို႔ 
ထင္မိပါေတာ့တယ္။ ကၽြန္မကို ေျပာပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ဒီေလာက္ 
အင္တာနက္သံုးတာ ခုထိ အပ်ဳိႀကီး ျဖစ္ေနတုန္းလားတဲ့ ကၽြန္မကေတာ့ 
ရယ္ပဲေနခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အင္တာနက္ သံုးတာ 
ဘယ္လို ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္လို႔ ရွင္းျပလည္း နားလည္မွာမွ မဟုတ္တာ 
မရွင္းျပေတာ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ မိတ္ေဆြ၊ သင္လည္း စဥ္းစားၾကည့္ေလ 
သင္လည္း အင္တာနက္သံုးတာ ဘာအတြက္လဲ လူတိုင္းမွာ 
သူ႔အေၾကာင္းနဲ႔သူ ရွိပါတယ္။ မသိလို႔ သိေအာင္ တတ္ခ်င္တဲ့သူကို 
ရွင္းျပရတာ ဘယ္ေလာက္ေမာေမာ ကၽြန္မ ရွင္းျပေပမယ့္ နားလည္မႈ 
လဲြမွားစြာ အသံုးခ်ေနသူမ်ားကို ဘယ္လို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေအာင္ 
ေခၚေဆာင္သြားရမလဲဆိုတာ ကၽြန္မ အျမဲ စဥ္းစားမိပါတယ္။ 

ပိုက္ဆံေပါလို႔ ခ်က္တင္ထိုင္ၿပီး အခ်ိန္ပိုလို႔ ခ်က္ေနၾကတဲ့ သူေတြနဲ႔ 
ကၽြန္မ ဘ၀ဟာ တျခားစီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ 
အင္တာနက္သံုးရင္ ကၽြန္မအတြက္ ေငြကုန္၊ အခ်ိန္ကုန္ အက်ဳိးရွိ 
ရမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ပါ။ ကၽြန္မဘ၀က ကို္ယ့္ေျခေပၚ 
ကိုယ္ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ရပ္တည္ဆဲ လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ 
ကၽြန္မအတြက္ အပိုေငြဆိုတာ မရွိခဲ့သလို မေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္မ 
အင္တာနက္ကို ဘယ္လို သံုးရမလဲဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ အသံုးခ်ခဲ့တာပါ။ 
ကၽြန္မအတြက္ အပိုသံုးေငြလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မျဖစ္ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ 
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေပၚ ကၽြန္မ အေရာက္သြားမယ္ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ 
ေလွ်ာက္ခဲ့တာပါ။

အင္တာနက္သံုးခေတြက ခုေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ေစ်း 
က်လာေတာ့ ပိုျပီး ၀မ္းသာမိပါတယ္။ ကၽြန္မ မသံုးရ မေနႏုိင္ပါဘူး။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘေလာဂ့္ စလုပ္လာတည္းက ဆိုပါေတာ့။ အင္း 
ေျပာရရင္ ကၽြန္မ ဘေလာဂ့္ စလုပ္တဲ့ႏွစ္က ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာမွာ 
စခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ပထမဆံုး ဘေလာဂ့္က ပ်က္သြားခဲ့ပါတယ္။ 
၂၀၀၆ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္မွာ ဆားဗစ္ပလတ္က ကိုရဲထြန္းေအာင္က 
တစ္ကမၻာလံုးရဲ႕ ဘေလာဂ့္ေဒးဆိုၿပီး ေဟာေျပာပဲြ လုပ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ 
သြားတက္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ ဆိုက္ကလည္း ပ်က္ေနေတာ့ 
စိတ္ဓာတ္ က်ေနတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ကၽြန္မ တစ္ခု သေဘာက်တာ ဘေလာဂ့္ 
လုပ္ပါၿပီတဲ့ ဘာေတြ လုပ္ရမလဲဆိုတာ ေခါင္းထဲမွာ အရင္ဆံုး 
ေပၚလာတာပါ။ ေနာက္ေတာ့ ဟုတ္ၿပီ၊ စိတ္ထဲရွိတာ ေရးမယ္။ ေနာက္ၿပီး 
ေျပာသင့္လွ်က္ မေျပာသင့္အပ္တဲ့ေနရာ အရပ္ေဒသအလိုက္ လူေတြကို 
ငါ့ရဲ႕ဘေလာဂ္မွာ ေျပာၾကည့္မယ္ေပါ့။ ဥပမာ - စိတ္ညစ္ရင္ သူမ်ားေျပာရင္ 
နားျငီးတယ္လို႔ ေျပာရင္ ေျပာလိမ့္မယ္။ ငါ့ဘေလာဂ္မွာ ေျပာေတာ့ 
ဘယ္သူက ေျပာမလဲဆိုတဲ့အေတြး ရရွိသြားတယ္။ ဒါနဲ႔ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ 
ျပန္ၿပီး အသက္ျပန္သြင္း လိုက္တယ္။ ျမန္မာေဖာင့္ မေပၚေသးပါဘူး။ 
အဲဒီအခ်ိန္က ဘေလာဂ္စေပါ့ေတြ ေခတ္စားေနတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ဒါေပမယ့္ 
ဂုိဂယ္က မ၀ယ္ရေသးတဲ့အတြက္ သတ္သတ္ပတ္စေ၀ါ့နဲ႔ ၀င္ရတာပါ။ 
ေနာက္ပိုင္းမွာ ဂုိဂယ္က ၀ယ္လိုက္တဲ့အတြက္ ဂိုဂယ္ေမးလ္နဲ႔ 
ခ်ိတ္မွသာ ၀င္လို႔ရေတာ့တာပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က မွတ္မိသေလာက္ 
ေျပာရရင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မကုန္႔တကုန္ အခ်ိန္ေလာက္မွာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို 
အလကား သံုးခြင့္ေပးလုိက္တဲ့အတြက္ အရမ္း ၀မ္းသာသြားမိပါတယ္။ 
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မက အဂၤလိပ္စာ ညံ့လို႔ပါပဲ။ ဒါနဲ႔ ေနာက္ပိုင္း 
ကုဒ္အေၾကာင္း နားမလည္ေတာ့ တခ်ဳိ႕ကုဒ္ေတြ ဖ်က္မိသြားတဲ့အတြက္ 
ဆိုက္ဒ္ေလးက ပ်က္သြားျပန္ပါတယ္။ ကၽြန္မလည္း မစားႏိုင္ 
မေသာက္ႏုိင္ေတာင္ ျဖစ္ခဲ့မိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကၽြန္မ 
ေခါင္းထဲမွာ ခုထိ စဲြေနတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုကိုလည္း ျမင္ေယာင္မိပါတယ္။ 
ေဆာင္ပုဒ္က ပညာကိုသာ စဲြလမ္းပါ၊ အင္တာနက္ကို မစဲြလမ္းမိပါေစနဲ႔။ 
တကယ္ ေကာင္းၿပီး လိုက္နာသင့္တဲ့ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုလို႔လည္း ကၽြန္မ 
စဲြျမဲစြာ လက္ခံမိပါတယ္။ 

ကၽြန္မ ဘေလာဂ့္ လုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အီးေမးလ္ဆိုတာ အင္တာနက္ 

သံုးရင္ ဒုတိယေနရာ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ဘေလာဂ့္ေလးကို 
ဖြင့္ေနရရင္ ေက်နပ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္မရဲ႕ဘေလာဂ့္ကို အရမ္း 
တန္ဖိုးထားမိတာက ကၽြန္မက အလုပ္ အသြားအျပန္ကို ရထားစီးပါတယ္။ 
ရထားခ ေစ်းသက္သာတဲ့အတြက္ ကားခ အပို ထြက္လာပါတယ္။ 
ေနာက္တစ္ခ်က္က ရထားစီးရင္း စာအုပ္ဖတ္လို႔ရတာကိုလည္း 
ကၽြန္မအတြက္ တအားပါပဲ။ ဒီေတာ့ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ 
စာအုပ္ဖတ္ၿပီး ရထားစီးတယ္။ ကားခ ထြက္လာတာကို 
အင္တာနက္သံုးခအျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပါပဲ။ တစ္နည္းကေတာ့ 
ကၽြန္မရဲ႕ ေခၽြးနည္းစာနဲ႔ ကၽြန္မမွာရွိတဲ့ အသိ၊ အတတ္အျမင္၊ အၾကား 
အရာအားလံုးကို ၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့သူေတြကို ျဖန္႔ေ၀ရတာ အလြန္ပဲ 
ပီတိ ျဖစ္မိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ေမးတယ္။ အစ္မ ဘေလာဂ့္လုပ္တာ 
ပိုက္ဆံရလားတဲ့။ ဟုတ္ပါတယ္။ ေမးလည္း ေမးသင့္ပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္မ ေမးလ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ အမွန္ေျပာရရင္ 
ခ်က္တင္ပဲ သိတဲ့သူေတြက ခ်က္ခ်င္လို႔ လွမ္းစကားေျပာတာေတာင္ 
ကၽြန္မ ျပန္မေျဖခဲ့လို႔ပါပဲ။ သိခ်င္တာ တတ္ခ်င္တာေတြ၊ 
ေလ့လာခ်င္တာေတြ ေမးရင္ေတာ့ ကၽြန္မ ျပန္ေျပာခဲ့ေပမယ့္ 
ထမင္းစားေရေသာက္ အလာပသလာပ ေျပာတဲ့သူေတြကိုေတာ့ 
ကၽြန္မ အခ်ိန္ မဖဲ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မကို ေမးၾကၿပီေပါ့။ 
ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ဒီဘေလာဂ့္ေၾကာင့္ ခုလက္ရွိ အလုပ္ေတြ 
ရရွိခဲ့သလို အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ေတြလည္း အြန္လိုင္းကေန ရရွိခဲ့ပါတယ္။ 
ေနာက္တစ္ခ်က္က ပရဟိတလုပ္ငန္းအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန 
အလွဴအတန္းေတြ၊ လူေတြ ခင္မင္ပတ္သက္ခြင့္ ရရွိခဲ့သလို ကၽြန္မအတြက္ 
နည္းေပးလမ္းမွန္ျပဳတဲ့သူေတြ၊ နည္းပညာ ဖလွယ္ခြင့္ေတြလည္း 
ရရွိခံစား စံစားခဲ့ရပါတယ္။ သူမ်ားအတြက္ေတာ့ မေျပာတတ္ေပမယ့္ 
ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ အလြန္ပဲ အဖိုးတန္တဲ့ ဘေလာဂ့္တစ္ခုလို႔ ခုခ်ိန္ထိ 
ယူဆထားမိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မ ဘေလာဂ့္ေလးကို မေရးေတာ့ဘူးလို႔ 
ေတြးခဲ့ေပမယ့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 
ကၽြန္မအတြက္ အပ်င္းေျပဆိုတာထက္ လူအမ်ား နည္းပညာဗဟုသုတ 
ရသအစံု ေပးစြမ္းေစခ်င္တာ ရင္ထဲကလာတဲ့ အမွန္စကား တစ္ခုပါ။ 
လူတိုင္းကို ျဖစ္ေျမာက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ္လုပ္ေပးလိုက္လို႔ 
ျဖစ္ေျမာက္သြားရင္လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ လွည့္မၾကည့္ရင္လည္း 
ေနပါေစ ကၽြန္မ အျပံဳး မပ်က္ ေမတၱာ၊ ေစတနာ ၀ါသနာ အရင္းခံၿပီး 
သင္ျပလမ္းညႊန္ေနပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ သင္မွာ ဘေလာဂ့္ တစ္ခု 
မရွိေသးဘူးဆိုရင္ ကမၻာ့ရြာႀကီးထဲမွာ အိမ္ေျခမရွိေသးတဲ့သူအျဖစ္ 
ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနသလို ျဖစ္မေနဘူးလား။ ဒီေတာ့ အခ်ိန္ကို 
အက်ဳိးရွိေအာင္ အသံုးခ်ရင္း မိတ္ေဆြလည္း ခ်က္ႏုိင္ပါေစလို႔ ေျပာရင္းနဲ႔ 
ရြာၾကီးထဲမွာ ကိုယ္ပိုင္အိမ္နဲ႔ ေနၾကည့္ခ်င္လာတယ္ဆိုရင္ ဘာေတြ 
လုိအပ္မလဲဆိုတာ ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေလး ရွိလာရင္ 
ဘယ္လို အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ခံစားရမလဲဆိုတာ သိခ်င္ရင္ေတာ့ အိမ္ေလး 
တစ္လံုးကို အျမန္ဆံုး ေဆာက္ၾကည့္လုိက္ပါလို႔ ေျပာခ်င္ေနမိပါေတာ့တယ္။

ဂ်ီေတာ့ခ္ခ်ည္း သံုးေနမယ့္အစား ဘေလာ့ဂ္ တင္ပါလား 
(ကၽြန္မဘ၀ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း)

မေနာျဖဴေလး

MOBILE&TABLET
ဟန္းဆက္ Brand မ်ဳိးစံုမွ မည္သည့္ Brand ၀ယ္ယူလွ်င္ ေကာင္းမလဲလုိ္႔ စဥ္းစားေနသူမ်ားအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုး ဟန္းဆက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္။ သံုးစြဲႏုိင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းအေပၚ 

မူတည္၍ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။
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မလိုအပ္တဲ့ Unknown Callsေတြကို Block 
လုပ္ေပးမယ့္ tCall Blocking Lite 1.1.5
မ်ိဳးဇင္

tCall Blockingဟာ Android ဖုန္းအမ်ဳိးအစားေတြမွာ 
အသုံးျပဳႏိုင္မယ့္ အခမဲ့ applicationေလး 
ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ဖုန္းအတြင္း မလိုအပ္တဲ့ 
ဖုန္းအ၀င္ ေခၚဆိုမွဳေတြကို အလိုအေလ်ာက္ 
ကာကြယ္ တားဆီးေပးႏိုင္ပါတယ္။ tCall Blocking 
app ေလးကို အသုံးျပဳဖို႔အတြက္ မိမိရဲ႕ ဖုန္းဟာ 
Android OS Version 1.5ႏွင့္အထက္ ရွိရပါမယ္။ 
Full Version အသုံးျပဳခ်င္သူေတြအတြက္ ပိုက္ဆံေပး 
၀ယ္ယူရမွာျဖစ္ျပီး Lite Versionအတြက္ေတာ့ 
အခမဲ့အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ယခုေနာက္ဆုံး ထြက္ရွိထားတဲ့ 
tCall Blocking Version 1.5.1ဟာ (Full, Lite Version) 
ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး ထြက္ရွိထားျပီး Android OS Version 4.0က္ို 
Support လုပ္ပါတယ္။ tCall Blockingကို လြယ္ကူစြာ 
အသုံးျပဳႏိုင္ျပီး Functions သုံးမ်ဳိး ပါ၀င္ပါတယ္။ Enable 
or Disable Blocking၊ Block Unknown Calls၊ Block 
Calls From Blocking Numbers List ဆိုျပီးေတာ့ 
Settingေတြကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Enable or 
Disable Blockingကေတာ့ မိမိ အလိုမရွိတဲ့ ဖုန္းအ၀င္ 
callေတြကို Enable ေရြးျပီး block လုပ္ထားႏုိင္ပါတယ္။ 
သင္ မသိရွိတဲ့ Unknown Callsေတြကို ဖုန္းအ၀င္ 
လက္မခံခ်င္ရင္ေတာ့ Block Unknown Callsရဲ႕ check 

boxမွာ အမွန္ျခစ္ ေရြးခ်ယ္ျပီး ပိတ္ထားႏုိင္ပါတယ္။ Block Calls From Blocking Numbers Listကို check 
boxမွာ အမွန္ျခစ္ ေရြးခ်ယ္ထားရင္ေတာ့ block လုပ္ခ်င္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို menu button ႏွိပ္ျပီး 
Blocking Number Listကို ေရြးေပးပါ။ မိမိ ဘေလာ့ လုပ္ခ်င္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို add လုပ္ေပးရမွာ 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ menu buttonကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ေတာ့ Add itemကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ Add itemကို 
ေရြးလိုက္တာနဲ႔ Select a Enter Method ဆိုျပီး Copy from a contact၊ Copy from a call log၊ Input 
phone numberေတြထဲမွာ သင့္စိတ္ၾကိဳက္ အလိုမရွိေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို block လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

  

Android Phoneမ်ားကို Computerျဖင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ျပီး Data Sharing ျပဳလုပ္ျခင္း
မ်ိဳးဇင္

Android Phone 
အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆိုင္မွ 
၀ယ္ယူျပီး မိမိကြန္ျပဴတာျဖင့္ မည္သို႔ 
ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳရမလဲဆိုတာကို 
ဖုန္း၀ယ္ယူျပီး အစပိုင္းတြင္ 
အနည္းငယ္ အခက္အခဲရွိမွာ 
အမွန္ပါ။ ဒီအတြက္ေတာ့ 
စိတ္မပူပါနဲ႔ မိမိကိုယ္တိုင္ 
ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳလ႔ိုရပါတယ္။ 
လြယ္လြယ္ေလးပါ။ နည္းလမ္းကေတာ့ 
သင့္ရဲ့ဖုန္းကို USB ၾကိဳးနဲ႔ 
ကြန္ျပဴတာကိုခ်ိတ္ဆက္လိုက္ပါ။ 

ျပီးေတာ့ ဖုန္းရဲ႕ screen အေပၚပိုင္းကို  လက္နဲ႔ အသာအရာ ေအာက္ပိုင္းသို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ USB 
connected (Select to copy file to/from your computer) ဆိုျပီး ဖုန္း screenမွာ ေပၚလာရင္ေတာ့ select 
လုပ္ေပးပါ။ မိမိရဲ႕ ဖုန္းကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မွာလားဆိုျပီး Turn on USB Storage ျပေနရင္ေတာ့ 
select လုပ္ေပးျပီး Okကို ေရြးေပးပါ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဖုန္းကို ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ျပီးသြားျပီဆိုေတာ့ မိမိ 
ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ရွိေသာ သီခ်င္း၊ ဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယိုဖိုင္အစရွိေသာ Data အခ်က္အလက္မ်ားကို စိတ္ၾကိဳက္ 
Copy/Paste လုပ္ျပီး ဖုန္းထဲသို႔ Sharing ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါျပီ။ Dataေတြ Sharing ျပဳလုပ္ျပီးသြားရင္ေတာ့ 
ကြန္ပ်ဴတာထဲရွိ My Computerတြင္ မိမိရဲ႕ ဖုန္းကို Right Click လုပ္ Ejectကို ေရြးျပီး ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြကို 
ျပန္ျဖဳတ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အကယ္၍ သင့္မွာ USB ၾကိဳးမရွိခဲ့ရင္ေတာ့ ဖုန္းထဲမွာ ပါ၀င္ျပီးသားျဖစ္တဲ့ Bluetooth Functionေလးကို 
အသုံးျပဳျပီး Data Sharing လုပ္လို႔ ရပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြန္ပ်ဴတာမွာေတာ့ Bluetooth Device ရွိေနဖုိ႔ 
လိုအပ္ပါတယ္။ Bluetooth ရွိျပီသား ကြန္ပ်ဴတာမွာဆိုရင္ေတာ့ Bluetooth Functionကို On ေပးထားပါ။ 
Bluetooth iconကို ဖြင့္ျပီး Show Bluetooth Devicesကုိ ႏွိပ္ပါ။ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ဖုန္းကို ခ်ိတ္ဆက္ဖုိ႔အတြက္ 
Add a deviceကို ေရြးေပးလိုက္တာနဲ႔ ဖုန္းကို Detect လုပ္ေပးပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ဖုန္းကို detect ေတြ႔ရင္ select 
လုပ္ Next ႏွိပ္လုိက္တာနဲ႔ code number ေပးထားျပီး Yesကို ေရြးေပးရပါမယ္။ Next လုပ္ေပးလိုက္ပါ။ 
တဖက္မွာ ရွိတဲ့ဖုန္း Bluetoothကိုလည္း On လုပ္ေပးဖို႔အတြက္ ဖုန္းရဲ႕ screen အေပၚပိုင္းကို လက္နဲ႔ 
အသာအရာ ဆြဲခ်လိုက္တာနဲ႔ Bluetooth iconေလးကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ Bluetooth iconေလးကို လက္နဲ႔ 
ထိလိုက္တာနဲ႔ On ျပီးသား ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဖုန္းထဲတြင္ ကြန္ပ်ဴတာကို Detect သိဖုိ႔အတြက္ Bluetooth 
settingsထဲမွာ Discoverableကို check box အမွန္ျခစ္ျပီး Scan for devicesမွာ scan ႏွိပ္ေပးပါ။ Scan 
ဖတ္ျပီးရင္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာကို detect သိဖ႔ုိအတြက္ Bluetooth pairing requestမွာ Pairကို ေရြးေပးပါ။ 
Pair လုပ္ျပီးရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာမွာရွိတဲ့ Data အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္းထဲသို႔ အျပန္အလွန္ 
Sharing ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Data Sharing ျပဳလုပ္ျပီးရင္ေတာ့ Bluetoothကို Off လုပ္ေပးလိုက္ပါ။ ကဲ... 
ဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ မိမိကိုယ္တိုင္ ဖုန္းနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာကို Data Sharing ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါျပီ။

Prepaid စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမည့္ ဖုန္းမ်ားအတြက္ 
ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းထားသည့္ ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ 
ထုတ္ေပးမည္ဟုဆိ ု

Prepaid စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမည့္ ဖုန္းမ်ားအတြက္ Post Paid စနစ္အသံုးျပဳစဥ္က ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းထားေသာ 
ေငြမ်ားကုိ ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပံု Call Centerမွ သိရွိရပါတယ္။ ျပန္လည္ 
ထုတ္ယူလို႔ရပါက ဆက္သြယ္ေရးမွ SMSပိုု႔မည္ျဖစ္ၿပီး ေမာင္ေထာ္ေလးလမ္းရွိ ေငြစာရင္းဌာနတြင္ လူကိုယ္တိုင္ 
သြားေရာက္ထုတ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ပ္ေငြတစ္သိန္းအထက္ ထုတ္ယူလိုပါက Chequeျဖင့္ ထုတ္ေပးမည္ 
ျဖစ္ၿပီး က်ပ္ေငြတစ္သိန္းေအာက္မ်ားအတြက္ လက္ရွိအသံုးျပဳမည့္ Prepaid စနစ္တြင္ ထည့္သြင္း 
အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ နယ္မွ Prepaid စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ေတာ့ လက္ရွိ 
ရန္ကုုန္မွာပဲ ထုုတ္ခြင့္ရွိသည္ဟုုလည္း ေျဖၾကားသြားပါတယ္။ Prepaid စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳလိုသူမ်ားသည္ 
18812သို႔ 'YES' SMS ေပးပို႔ကာ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သိရွိလိုသည္မ်ားကို Call Center ဖုန္းနံပါတ္ 1876 သုိ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 

MRTV 4 ဖမ္းယူႏိုင္သည့္ BIRD W2
MRTV 4 ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ BIRD အမ်ဳိးအစား W2 GSM ဖုန္းကို ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳနိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရပါတယ္။ အဆိုပါ BIRD W2သည္ Android version 2.3.5ကို အသံုးျပဳထားၿပီး ၃.၂ လက္မရွိ touch 
screen အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ စမတ္ဖုန္း အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ 2 Megapixels ရွိတဲ့ ကင္မရာတစ္လံုး ပါ၀င္ၿပီး 
Functionလည္း စံုလင္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သူရဲ႕ အဓိက Featureကေတာ့ MRTV 4 ကဲ့သို႔ေသာ ရုပ္သံလိုင္းကို 
ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္အတြက္ အလြန္အသံုး၀င္မယ့္ ဟန္းဆက္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ဟန္းဆက္ကို 
၀ယ္ယူပါက SD Card 4Gႏွင့္ ဖုန္းအိတ္တစ္လံုး ေမတၱာလက္ေဆာင္ ေပးသြားမည့္အျပင္ 1 Year Warrantyလည္း 
ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ က်ပ္ ၁၁၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိၿပီး Zay-Lite Tech ဖုန္း 
၀၁-၅၆၉-၉၆၆၊ ၀၉-၇၃၂-၀၃၅-၆၀သို႔ ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ဖုန္းကာဗာ ပိတ္လိုက္တာနဲ႔ Screen 
ပိတ္သြားေစမယ့္ ေဆာ့၀ဲလ္

Apple Pad 2, 3ေတြမွာ Smart Cover အဖုံးကုိ ဖြင့္လိုက္တာနဲ႔ Screen ပြင့္သြားၿပီး Cover အဖုံးကုိ 
ပိတ္လုိက္တာနဲ႔ Screen ပိတ္ကာ တစ္ခါတည္း lock ျဖစ္သြားတာကို ေတြ႔ဖူးၾကလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ 
အခုအခါမွာေတာ့ Android ဖုန္းႏွင့္ Tablet မ်ားမွာ ဖုန္းရဲ႕ Screen Cover အဖုံးကို ပိတ္လုိက္တာနဲ႔ Screen 
အလုိအေလွ်ာက္ off ျပီး lock ျဖစ္သြားမယ့္ appေလး ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းလာလုိ႔ နားနဲ႔ ကပ္လုိက္တဲ့အခါ 
ဖုန္း screen အလုိေလွ်ာက္ ပိတ္သြားတဲ့ sensor မ်ိဳးပါတဲ့ မည္သည့္ ဖုန္း၊ မည္သည့္Tablet မ်ားတြင္မဆုိ အဆိုပါ 
ေဆာ့၀ဲေလးကို သြင္းထားမည္ဆိုပါက ဖုန္း coverကုိ Screenေပၚမွာ ပိတ္လုိက္တာနဲ႔ screen အလုိအေလ်ာက္ 
ပိတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Google Playမွာ အဆိုပါ ေဆာ့၀ဲေလးကုိ 1.39 ေဒၚလာနဲ႔ ၀ယ္ယူနုိင္ၿပီး http://www26.
zippyshare.com/v/52398230/file.htmlတြင္ free download ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Samsung Galaxy SIII အေရာင္သစ္ 
ထြက္ရွိလာေတာ့မည္

Samsung Galaxy SIIIကို အျဖဴေရာင္ သီးသန္႔အေရာင္္နဲ႔ စတင္ 
ထုတ္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး Garnet redလို႔ေခၚတဲ့ အနီေရာင္ Galaxy SIIIကို 
AT&Tမွ ထုတ္လုပ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယခု ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔က 
Websiteတြင္ ေၾကညာထားပါတယ္။ အဆုိပါ Color သစ္ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး Official release 
အမွန္တကယ္ ထြက္ရွိမည့္ ေန႔ရက္ကေတာ့ ဇူလိုင္ ၂၉ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ယခုလို Color အသစ္နဲ႔ ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ 
Samsung Galaxy SIIIက အျခားဖုန္းမ်ားၾကားမွာ ပိုမို ထင္ေပၚေစၿပီး 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စမတ္က်မယ့္ ဒီဇိုင္းသြင္ကို ပိုမို 

ထင္ဟပ္ေစတယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ 
Ref: http://blog.mobile88.com

Newfonemart၏ မိုးရာသီ Special Promotion 
Newfonemart မိုဘိုင္းဖုန္း အေရာင္းဆိုင္မွ မိုးရာသီအထူး Promotionအျဖစ္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔မွ ၂၃ 

ရက္ေန႔အထိ မိုဘိုင္းဟန္းဆက္မ်ား ၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ားကို အထူးေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည့္အျပင္ 
Applicationမ်ား၊ ဂိမ္းမ်ားကိုလည္း အခမဲ့ ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ iPhone 4S 
(16GB)ကို က်ပ္ ၅၈၀,၀၀၀၊ Samsung Galaxy SIIIကို က်ပ္ ၅၃၀,၀၀၀၊ HTC  One Xကို က်ပ္ ၄၆၀,၀၀၀ 
စသည္ျဖင့္ အထူး ေစ်းေလွ်ာ့၍ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဆိုပါ Newfonemart 
မိုဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္တြင္ Apple, Smasung, hTC, Sony, Huawei အစရွိသည့္ Branded မ်ဳိးစံုကို 
တင္သြင္းေရာင္းခ်သည့္အတြက္ တစ္ေနရာတည္းမွာ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

NEWS

ေမသဇင္သိန္း တင္ဆက္သည္။

BUSINESSWEEKLY
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အြန္လိုင္းမွ 
ပထမဆံုး ေစ်း၀ယ္နိုင္ေတာ့မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ အြန္လိုင္းမွ ေစ်း၀ယ္ယူျခင္းကို 
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ားအား 
မၾကာမီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္္။ အာရွ စိမ္းလန္းမႈ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အင္တာနက္တြင္ 
ေစ်း၀ယ္ယူျခင္းစနစ္ကို္ စမ္းသပ္ခဲ့ရာ တည္ေဆာက္ေရးဆြဲမႈမ်ား 
ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး၊ စမ္းသပ္သံုးစြဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သို႔ ၄င္းစနစ္ကို 
သြားေရာက္ျပသခဲ့ၿပီး၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ 
စမ္းသပ္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
ဗဟိုဘဏ္မွလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီျဖစ္သျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား သံုးစြဲႏိုင္ရန္ 
မၾကာမီ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အေမရိကန္မွ ဂ်ီအီး ကုမၸဏီ 
စတင္ ဝင္ေရာက္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္အေျခစိုက္ 
နည္းပညာနွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ GE ကုမၸဏီက 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဆးရုံ (၂)ခု၌ ေဆးဖက္ဆုိင္ရာသုံး 
ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ေပးရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္လုိက္ေၾကာင္း သိရပါသည္။  GE ကုမၸဏီဟာ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံ (၂)ခု၌ ႏွလုံးစမ္းသပ္ေသာ ဓာတ္မွန္ 
႐ိုက္စက္ (၂)လုံး တပ္ဆင္ေပးရန္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား 
ယာယီ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆုံး ဝင္ေရာက္လာေသာ ကုမၸဏီလည္း 
ျဖစ္သည္။ GE ကုမၸဏီနွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Sea Lion 

ကုမၸဏီနွင့္ သေဘာတူလိုက္ေသာ အထက္ပါလုပ္ငန္းသည္ ေဒၚလာ (၂) 
သန္းေလာက္သာ တန္ဖိုးရွိေသာ အစီအစဥ္ငယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီ (၃၇)ခုမွ လူေပါင္း 
၇၀ခန္႔ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရးအတြက္ ေရာက္ရွိ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါေသးသည္။ မၾကာေသးမီရက္မ်ားက အေမရိကန္ သမၼတ 
Barack Obamaက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈနွင့္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံခြင့္မ်ား ဖြင့္ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ၾကရန္ ႀကိဳးစားေနၾကပါသည္။

သြင္းကုန္/ပို႔ကုန္အား ႏွစ္ႏိုင္ငံ 
ေငြေၾကး (သို႔) LC/ TTျဖင့္ 
လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

LC/ TTနွင့္ ဘဏ္ေငြစာရင္း မဖြင့္ႏိုင္ေသာ ေဒသခံ 
ကုန္သည္ငယ္မ်ားအေနျဖင့္ တင္ပို႔ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို 
ပံုမွန္ ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ 
တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမွ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ 
အခြန္အခမ်ား မရရွိတဲ့အျပင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ထိခိုက္က်ဆင္းမႈမ်ား 
ရွိလာေသာေၾကာင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေငြေၾကးနဲ႔ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
ၫွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း၌ တင္ျပၫွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုအခါ 
သြင္းကုန္ ပစၥည္းအမယ္ ၁၆၀ ေက်ာ္ ပို႔ကုန္ပစၥည္း ၁၃၅ မ်ိဳးခန္႔ကို 
ႏွစ္ႏိုင္ငံေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ LC (Letter of Credit) / TT (Telegraphic 
Transfer) ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာစနစ္နဲ႔ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ ထပ္မံရရွိပါက Individual Trading Card စနစ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊  နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ေသာ 
လိုင္စင္မ်ားအတြက္ ကုန္ပစၥည္းအမယ္မ်ား တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္ 
စီစဥ္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 

တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ 
ထိန္းခ်ဳပ္တားဆီးႏိုင္ေရးကာလ သတ္မွတ္ပိုင္းျခားထားၿပီး ေအာက္တိုဘာ 
၁ ရက္မွ စတင္ကာ အေရးယူမႈ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
Ref: commerce.gov.mm

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

အတိုးမေပးရသည့္  
ဘီလီယံ ၅၀ကို အသံုးမခ်
iGeek

Google၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ Eric Schmidtႏွင့္ Paypalကို 
စတင္တည္ေထာင္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ Peter Thielတို႔၊ 
ေကာ္လိုရာဒိုက Aspenမွ က်င္းပသည့္ ‘ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း နည္းပညာ 
တိုးတက္လာမႈ ရွိမရွိ’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာေတာ့ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ Mr.Thielက ေမးခဲ့သည့္ 
ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယခုလိုေဆြးေႏြးပြဲဟာ 
ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္စြာ ေျပာဆိုၾကသည္ မ်ားေသာ္လည္း သူတို႔ပြဲကေတာ့ 
အမ်ားနဲ႔ မတူပါဘူးဟု တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားက ေျပာၾကပါသည္။ 

Mr.Thiel၏ ေမးခြန္းအရ ‘ဒီေန႔ေခတ္ႀကီးလို နည္းပညာ 
အလ်င္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ေနသည့္ ေခတ္ႀကီး ေရာက္ၿပီဟု 
သတ္မွတ္လွ်င္ ခင္ဗ်ားတို႔ Googleလို ကုမၸဏီႀကီးက အတိုးမေပးရပဲ 
ခ်က္ခ်င္း သံုးလို႔ရသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၅၀ကို 
လက္ထဲ ပိ္ုက္ထားၿပီး ပ္ိုက္ဆံ ထပ္ထပ္ၿပီး ပြားလာမည့္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္သည့္သင့္အစား လက္ပိုက္ေနတာကေတာ့ 
ခင္ဗ်ားတို႔မွာ အိုင္ဒီယာအသစ္ေတြ မရွိေတာ့လို႔ မဟုတ္ဘူးလား’ဟု 
ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါသည္။ 

‘Google၏ စီးပြားေရး Modelေတြထဲမွာ ဘယ္ေတာ့မွ 
ပိုက္ဆံ ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကိ္ု ရင္ဆိုင္ 
ေနရတာပါ။ ဒီလို ကုမၸဏီႀကီးေတြ တည္ေထာင္ဖို႔ကေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္က ပိုက္ဆံ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူေတာ္ေတြကို ဘယ္လို 
စုေဆာင္းရမလဲ၊ အိမ္ျခံေျမႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္  အတားအဆီးေတြ၊ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထုတ္လုပ္သည္မ်ားအေပၚမွာရွိမည့္ ဥပေဒေၾကာင္းေတြ၊ 
မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိဆိုတာေတြစသည္ျဖင့္ ရွိေနတာက ျဖစ္သည္’ဟု Mr. 
Schmidtက ျပန္လည္ ေျဖၾကားသြားပါသည္။ 

Mr.Thielက ျပန္လည္ေမးခြန္းျဖင့္ တုိုက္စစ္ဆင္ခဲ့တာကေတာ့ 
‘ခင္ဗ်ားတုိ႔က လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္္က Search Engine တစ္ခုပါပဲ။ 
နည္းပညာ ကုမၸဏီတစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး’ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာကို စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ “tech.
fortune.cnn.com”တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ေနလင္းေအာင္ တင္ဆက္သည္။
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Microsoft officeကို ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာသို႔ စတင္ 
မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ မ်ားမၾကာမီမွာပဲ Word, Excel, Outlook, PowerPointတုိ႔ဟာ 
အိမ္တိုင္း၊ ရံုးတိုင္း၊ ေက်ာင္းတိုင္းမွာရွိတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာအားလံုးမွာ စံတစ္ခုအျဖစ္ 
သက္မွတ္ခဲ့ျပီး မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခဲ့သည့္ Softwareမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ Microsoftက 
Officeကို Version အသစ္ မေပးခဲ့တာ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ျပီမို႔ ယခုလို Interface အသစ္ႏွင့္ 
၂၁ရာစုအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားထားသည္ကို Preview အေနျဖင့္ 
ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည့္အတြက္ ေ၀ဖန္သူမ်ား မ်က္လံုးျပဴး မ်က္စံျပဴး ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ 
ဘယ္လိုေတြေၾကာင့္လဲဆိုတာ ၾကည့္ၾကရေအာင္။

အရင္တုန္းက Office Suiteလုိ႔ေခၚသည့္ Microsoft Word, Excel စသည့္ 
Softwareမ်ားကို မိမိ၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
CD/DVDတို႔မွတဆင့္ သြင္းခြင့္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါမွာေတာ့ Office 15ကို CD/
DVDေတြအေနျဖင့္ မေရာင္းခ်ေတာ့ပဲ Onlineမွသာ Download ရယူသံုးစြဲသြားရမည္ဟု 
သိရပါသည္။ ၂၁ ရာစုအတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္အတိုင္း Office အသစ္ကေတာ့ 
တိမ္ေတြေပၚက ဂိုေထာင္ (Cloud)ကိုု စံထားၿပီး ဘယ္ေနရာကေန မဆို၊ ဘယ္လို Device 
မ်ိဳးနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ မိမိရဲ႕ Save လုပ္ထားတဲ့ Fileေတြကို အသံုးျပဳလို႔ ရဖို႔အတြက္လည္း Subscription 
Serviceကို သံုးမ်ိဳးခြဲျပီး ေရာင္းခ်သြားမည္ဟုလည္း သိရပါသည္။

SkyDrive (Cloud)

 ယေန႔ နည္းပညာေခတ္ႀကီးမွာ Cloudဆုိတဲ့ စကားလုံးဟာ ေနရာတုိင္းမွာ ၾကားသိေနရမွာပါ။ 
အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ Fileေတြကို ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုံးက မည္သည့္ေနရာကမဆို အသုံးျပဳလုိ႔ရတယ္ 
ဆုိတာပါပဲ။ Gmailလုိမ်ဳိး email တစ္ခုေပါ့။ ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕ ဘယ္ေနရာကမဆုိ တိမ္ေတြကို ျမင္ရတဲ့အတုိင္း 
တင္စားထားသည့္ စကားတစ္လုံးပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ Microsoft Cloud နည္းပညာကုိ ၄င္းတုိ႔၏ Office 15 ထဲမွာ တစ္ခါတည္း ခ်ိတ္္ဆက္ 
အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ ေကာင္းက်ဳိးကေတာ့ မိမိရဲ႕ ရုံးက ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးမွာ Microsoft 
Wordႏွင့္ စာတစ္ပုဒ္ေရးလုိ႔ မၿပီးဆုံးေသးရင္လဲ ကြန္ပ်ဴတာကုိ အိမ္သယ္သြားစရာ မလုိဘဲ အိမ္မွာရွိတဲ့ 
Tabletႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ Smart Phone (ဥပမာ- Microsoft Surface Tablet)ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္က ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ျဖစ္ေစ 
ဆက္လက္ၿပီးဆုံးေအာင္ ေရးသြားႏုိင္သည္ေပါ့။ အဲဒီ့ Cloud နည္းပညာကုိေတာ့ Microsoftမွ SkyDriveဟု 
အမည္တြင္ေစခဲ့ကာ Storageကုိလည္း 100 GBအထိ ရယူႏုိင္ေအာင္ Planေတြ ခ်မွတ္ေပးထားပါေသးသည္။ ယခုု 
လူသံုုးမ်ားေနသည့္ DropBox သတိထားရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္ဟုုလည္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုုသည္။

၂၁ ရာစုႏွစ္အတြက ္Microsoft Office 15
XOXO

Metrotacular
Office 15 ကေတာ့ Window 8မွ ဒီဇိုင္းအခ်ိဳ႕ကုိ မွီျငမ္းျပီး Interface အသစ္အျဖစ္ ေျပာင္လဲထားပါသည္။ 

ထိုရဲ႕ ရလဒ္ေၾကာင့္မို႔လဲ Suiteတစ္ခုလံုးက Software အားလံုးဟာ ရိုးရွင္းမႈ အရသာ ေပၚလြင္ျပီး 
အသံုးျပဳရ လြယ္ကူစြာႏွင့္ အသစ္တစ္ခုဆိုတာ ခံစားရပါသည္ဟုလည္း သံုးစြဲျပီးသူမ်ားမွ ေျပာၾကသည္။ 
ထပ္မံျပီးေတာ့လည္း အခု Office 15ရဲ႕ Interfaceက Tabletအတြက္ ဦးစားေပး တီထြင္ထားသည္လို႔ 
ေျပာရမွာျဖစ္ျပီး Tabletမွ Softwareတစ္ခုကို Desktopမွာ လာေရာက္အသံုးျပဳေစတဲ့ ပံုစံေပၚေနေၾကာင္းလဲ 
ေျပာၾကားသြားပါေသးသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေနသူအမ်ားစု၏ ခ်ီးမြမ္းသံမ်ားႏွင့္ အျပည့္ ျဖစ္ေနသည့္ Miicrosoft Office 15မွာ 
အျခား တီ္ထြင္ဖန္တီးထားမႈ မ်ားစြာႏွင့္အတူ အသစ္ျဖစ္ျပီး လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ကို 
ေတြ႔ရမွာပါ။ Previewကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ www.microsoft.comသို႔ သြားေရာက္ျပီး Download 
ယူႏိုင္ပါၿပီ။ အရင္တုန္းက Betaေတြလို Link တစ္ခုမွာ Download ယူရမွာ မဟုတ္ေတာ့ပဲ Office 365မွာ 
စီစဥ္ေပးထားတဲ့ "For Home"၊ "FOR Small Business" ႏွင့္ "For Enterprise"ဆိုျပီး မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ျပီး Sing Up (Try) လုပ္ၾကည့္ရမွာပါ။ မိမိမွာရွိတဲ့ Windows Live ID တစ္ခုႏွင့္ 
၀င္ေရာက္ျပီး (မရွိခဲ့လွ်င္လည္း အသစ္တစ္ခု ဖြင့္လို႔ရပါတယ္) Office 15ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈအားလံုး စတင္ 
သံုးစြဲႏိုင္ျပီလို႔ သတင္းေကာင္း ေပးအပ္လိုက္ပါသည္ ခင္ဗ်ာ။ 

ေအာက္တိုုဘာ ၂၆ မွာေတာ့ Windows 8ကိုု အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ဟုု 
Microsoftမွ ေၾကညာထားပါသည္။

ေနာက္ထပ္ အသစ္ အသစ္ေတြႏွင့္ ထူးျခားခ်က္ေတြကေတာ့ YouTubeက Vide ေတြကုိ Word 
Documentထဲမွာ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိ္င္တာတုိ႔၊ OneNoteလုိ Application တစ္ခုမွာ တစ္ေယာက္ႏွင့္ 
တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ အေတြးအေခၚ ဖလွယ္ႏုိင္ဖုိ႔ Virtual Whiteboard လုိ႔ဆုိရမည့္ 
နည္းပညာေတြပါ ပါ၀င္လာသည္ဟု Microsoft Website၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ PowerPoint 
အတြက္လည္း ပုိမုိလြယ္ကူစြာ Presentation လုုပ္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး Stylusကုိ အသုံးျပဳၿပီး 
ထိေတြ႔ရာမွာ ပုိမုိအဆင္ေျပေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကပါသည္။ ဒါေတြအျပင္ Microsoftမွ မၾကာေသးမီက 
၀ယ္ယူလုိက္တဲ့ Skype ကုိလည္း Office 15 ထဲမွာ ေတြ႕ရမည့္အျပင္ Office Suiteကို Subscription 
လုပ္ထားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ လစဥ္ Sky World မိနစ္ေပါင္း 60 ရရွိမည္ဟုလည္း ေၾကညာထားပါသည္။ 
Windows Phone အသုံးျပဳသူတိုင္း သတိထားမိမယ့္ The People Card ကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး 
Facebookတုိ႔ LinkedInတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း Contactမွာ 
သိမ္းထားသည့္ မိမိ မိတ္ေဆြအားလုံး၏ Profile ဓါတ္ပုံေတြ အၿမဲ Update ျဖစ္ေနသလုိ၊ သူတုိ႔ 
ဘာေတြလုပ္ေနသလဲဆုိတာပါ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိရွိေနမွာျဖစ္ပါသည္ဟုု သတင္းမ်ားက ဆိုုၾကသည္။

ယခုလုိအခ်ိန္အခါသမယမွာ နည္းပညာရဲ႕ က႑ဟာ ယခင္ကထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပုိၿပီး အေရးပါ 
အရာေရာက္လာၾကသည္ဟုဆုိလွ်င္ မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ပါ။ ေက်ာင္းေနသူအားလုံး ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံး 
သုံးႏုိင္မည့္ ေခတ္ေရာက္လုိ႔ အဘက္ဘက္မွ ႀကိဳးစားေနၾကသည္ကိုလည္း သတိထားမိၾကမွာပါ။ Hire 
Purchase (Loan)ေတြကလည္း ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္တုိင္း ဆုိသလုိ ရရွိႏုိင္ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း 
ကြန္ပ်ဴတာမရွိတဲ့ ကုမၸဏီ ဤေခတ္ႀကီးမွာ ရွားပါးေနၿပီလုိ႔လည္း ေျပာရင္ မွားမည္ မထင္ပါ။ အိမ္တုိ္င္း အိမ္တုိင္းမွာ 
ကြန္ပ်ဴတာရွိဖုိ႔အတြက္ေတာ့ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားရဦးမည္ေပါ့။

ကုမၸဏီတစ္ခုအေနႏွင့္ စၿပီး ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ PC တစ္လုံးဟာ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ 
ကုမၸဏီကို ကူညီစြမ္းေဆာင္ေပးသလဲလုိ႔ ေမးၾကမွာပါ။ ရွင္းပါတယ္။

(၁) စာစီစာရိုက္လုပ္ၿပီး Folder တစ္ခုတည္းမွာ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ Fileေလးေတြကုိ အမည္ေပးထားမည္ဆုိရင္ 
ကုမၸဏီ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ လြယ္လင့္တကူ အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ 
ရွာေဖြႏုိင္မွာပါ။ ဓါတ္ပုံေတြလည္း ထိုနည္းတူပဲေပါ့။

(၂) အင္တာနက္ပါ ခ်ိတ္ဆက္ထားမည္ဆုိရင္ေတာ့ လူတုိ္င္းေျပာေနၾကတဲ့ emailေတြ၊ websiteေတြနဲ႔ 
ဘတ္(စ)ကား တုိးစီးေနစရာ မလုိဘဲ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေျပာခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာ၊ 
ပုိ႔ခ်င္တဲ့ imageေလးေတြ ပုိ႔ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္းမွာျဖစ္ေစ၊ အျခားႏုိ္င္ငံႏွင့္ျဖစ္ေစ စီးပြားေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ၿပီးဆုံးႏုိင္သည္ေပါ့။

ကဲ... ေကာင္းက်ဳိးေတြကေတာ့ အဆုံးသတ္လုိ႔ မရသလုိ၊ ဆုိးက်ဳိးေတြလဲ ရွိတာပါပဲ။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ 
ကုမၸဏီမွာ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ ခန္႔အပ္မည္ဆုိလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံး အရင္ဆင္ၾကရသည့္ ေခတ္ႀကီးကိုိလည္း 
ေရာက္ရွိလုိ႔လာၿပီ မဟုတ္သေလာ။ ဒါဆုိရင္... 

ကြန္ပ်ဴတာေတြကို ဘယ္မွာ၀ယ္မွာလဲ။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံး ဘယ္ေလာက္ခံသလဲ? ပ်က္ရင္ေရာ 
ဘယ္လုိုျပင္မလဲ ဆုိတာေတြ အမ်ားက သိခ်င္ၾကမွာ အမွန္ပါ။ 

ႏုိင္ငံတကာမွာရွိတဲ့ ေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြအမ်ားစုကေတာ့ ၂၁ ရာစုုရဲ႕ ၀န္ထမ္းအားလုံးကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ 
ကြန္ပ်ဴတာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားၿပီး၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ Budget ခ်မွတ္ေပးထားသည္ဟုု ဆိုုပါသည္။ ဥပမာ -  
၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ဟာ PC လုိခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ Mac လုိခ်င္သည္ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီမွ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ က်ပ္ေငြ 
၅သိန္းအတြင္း ၀ယ္ယူရမည္ ဆုိသျဖင့္ေပါ့။

အင္တာေနရွင္နယ္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးမ်ားမွလည္း ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္မ်ား (သို႔) ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ 
ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဴပ္ ခ်ဴပ္ဆုိကာ အေၾကြးစနစ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္ျပတ္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူၾကသည္။ Service အပုိင္းမွာေတာ့ စာခ်ဴပ္ပါအတုိင္း Serviceအတြက္ Budget 
သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံး၏ သက္တမ္းကုိေတာ့ (၃) ႏွစ္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ 
သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားသည့္ ေနာက္မွာေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ အသစ္တစ္လုံးႏွင့္ လဲလွယ္ခြင့္ေပးထားသည္ဟုလည္း 
သိရသည္။ ဒါဆုိ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွာ ကုမၸဏီႏွင့္ ၀န္ထမ္းတုိ႔ရဲ့ ကြန္ပ်ဴတာကုိ အသုံးခ်ပုံ အသုံးျပဳပုံေလးေတြ 
စဥ္းစားၾကည့္လုိ႔ ရမွာပါ။ ၄င္းပုံစံမ်ဳးိကုိ ျပည္တြင္းမွာ သုံးစြဲဖုိ႔အတြက္ေတာ့ ဆက္လက္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္...

လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္တကြ ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္ပုိင္ရွင္ႀကီးမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရေတာ့ ျပည္တြင္းရွိ 
ကုမၸဏီမ်ားဘက္ကေနေတာ့ ႏုိင္ငံတကာလုိ လြယ္လင့္တကူ လုိက္လံလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမည္ဟု ေျပာၾကၿပီး၊ 
ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္မ်ားဘက္မွေတာ့ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ဆုုိသည္။ 

"တိုးတက္ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာဆုိ ၃ႏွစ္ျပည့္လုိ႔ မသုံးေတာ့တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြဆုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုိ 
ႏို္င္ငံမ်ဳိး ေရာက္လာတာေလ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က်ေတာ့ ၃ႏွစ္ျပည့္လုိ႔ မသုံးေတာ့တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ဘယ္ႏုိင္ငံကုိ 
သြားေရာင္းခ်မလဲ"ဟု ျပည္တြင္းမွ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။ 

နည္းပညာေလာက၏ သုံးသပ္ခ်က္အရေတာ့ ႏုိ္င္ငံတကာမူအတုိင္း ျပည္တြင္းမွ ကုမၸဏီႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္ 
ပုိင္ရွင္မ်ား လုိက္လံက်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း၊ ၃ႏွစ္ ျပည့္လုိ႔ မသုံးေတာ့သည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္လည္း  ဆက္လက္
သုံးစြဲႏုိင္ေသးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အိမ္ယာ၊ တိုုက္ခန္းတုိင္း ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုုး ပိုုင္ဆိုုင္ႏိုုင္ဖိုု႔အေရး
အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိ္င္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အိမ္ယာ၊ တိုုက္ခန္းတုိင္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာရွိေရးအတြက္ ၀ိုုင္း၀န္း စဥ္းစားၾကည့္ျခင္း
iGeek
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MSI R7770 Power Edition 
1GD5/OC
ေနလင္းေအာင္

နည္းပညာအသစ္ေတြနဲ႔ Graphic 
Card ထုတ္လုပ္မႈမွာ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ 
ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ msiက ယခုတစ္ဖန္ 
နည္းပညာအသစ္ေတြ ပါ၀င္လာတဲ့ Graphic 
Card အသစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ 
ပံုမွန္ Graphics Cardေတြေပၚမွာ GPU 
Fan တစ္ခုသာ ပါ၀င္တာကို အပို 
Fanတစ္ခု ထပ္ထည့္ေပးထားပါတယ္။ 
၄င္းအပို Fanကို အေပၚက ထပ္တပ္ၿပီး 
ျပင္းထန္တဲ့ ေလအားစနစ္ Double 
Air Flow Mode အျပင္ ေဘးခ်င္းကပ္ 
ယွဥ္လ်က္တပ္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ 
က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေလေပးမႈစနစ္ Dual 
Airflow စနစ္ Dual Fan Mode (2)

မ်ိဳးလံုးအသံုးျပဳနိုင္ေအာင္ စီမံထားတဲ့ Trans Thermal Design ျဖစ္ပါတယ္။ 
OC Version ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကဒ္ရဲ့ ၾကံ့မႈနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းမွာေတာ့ 
ေျပာစရာေတာ့ လိုမယ္ မထင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ Power Edition 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါ၀ါပိုင္းအတြက္လည္း စိတ္ခ်နိုင္ပါတယ္။ AMD ရဲ႕ 
Radeon HD 7770ကို အေျခခံထားတာျဖစ္ကာ နွစ္ဆ ပိုျမန္တဲ့ PCIe 3.0 
x16 ျဖစ္ပါတယ္။ Graphics Memoryကို DDR5 1GB တပ္ဆင္ထားၿပီး 
core clock 1100MHz, Memory Clock 4500MHz နွင့္ Memory 
Interface 128bits ျဖစ္ပါတယ္။ Resolutionကို 2560x1600ျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္ၿပီး Grapics portေတြအတြက္ DVI port (1) ခု၊ HDMI 
port (1)ခုနွင့္ Display port (1)ခုစီ ပါ၀င္ပါတယ္။ DirectX 11, Open GL 
4.2, Crossfire (Multi-GPU) Technoogyစတဲ့ နည္းပညာမ်ားကိုလည္း 
ေထာက္ပံ့ေပးထားပါေသးတယ္။ Dust Removal Technologyက 
Fanနွင့္ Heatsinkမွာ ကပ္ေနတ့ဲ ဖုန္ေတြကို အလိုအေလ်ာက္ 
ရွင္းလင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဒ္ရဲ႕ သက္သမ္းၾကာရွည္ခံဖို႔ ျပင္းထန္တဲ့ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို သက္ေတာင့္သက္သာ ကိုင္တြယ္ဖို႔၊ Military 
Class 3 ပါ၀ါ အစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္တဲ့ Hi-Cap, SFC Chokeနွင့္ 
Solid CAPေတြ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ အထက္ပါ Graphic Cardအား 
ကြန္ပ်ဴတာအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါတယ္။ 

အာမခံသက္တမ္း (၂) ႏွစ္ျဖင့္ 
Aspire E1-421 (AMD)

ေနလင္းေအာင္

ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ Acerရဲ႕ Series အသစ္ Aspire 
E-431 ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳသာျပီး လွ်င္ျမန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ Notebookကို ေမွ်ာ္လင့္ေနသူမ်ားအတြက္ 
အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေစမည့္ Seriesအသစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ Notebook၏ body 
ကာဗာကို အနက္ေရာက္ အေျပာင္ဒီဇိုင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး Touch 
Padႏွင္႔ လက္တင္ေနရာမ်ားကို ေငြေရာင္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ 
ဒီဇိုင္းက စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး အၾကမ္းခံမႈကို ခံစားမိေစပါတယ္။ Graphic 
Processing Unit (GPU) ပါဝင္ထားတဲ့ AMD Zacate E450 
Proccessorမွာ ATI RadeonHD 6320 Graphicကို ျမွဳပ္ႏွံထားၿပီး 
256MBအထိ အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။ Processorကို အေထာက္အကူျပဳေစမဲ့ 
2 GB DDR3 Memoryက လွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သိုေလွာင္မႈပမာဏ 500 GB Harddiskႏွင့္အတူ DVD 
Writer (Supermulti)ကို တပ္ဆင္ထားေပးပါတယ္။ ၾကည္လင္တဲ့ 
ရုပ္ထြက္ေတြကို စြမ္းေဆာင္ေပးနိုင္မည့္ 14” HD Screenႏွင္႔အတူ 
Webcam, CardReader, HDMI Portတို႔ကို စံုလင္စြာ တပ္ဆင္ထားၿပီး  
ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားအတြက္ Wireless LAN, LANတုိ႔ကို 
ထည့္သြင္းထားေပးပါတယ္။ Battery 6 Cell ျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ 
က်ပ္ ၃၉၅,၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိကာ ရွာေဖြေနသူမ်ားအတြက္ အာမခံသက္တမ္း 
(၂) ႏွစ္ျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ Acer၏ Dealer, Reseller ဆိုင္မ်ားတြင္ 
ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

PoweRock EX 500W
ေနလင္းေအာင္

နည္းပညာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိလွ်က္ရွိေသာ Gigabyte 
အမွတ္တံဆိပ္မွ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ တာရွည္အသံုးခံေသာ 
products မ်ားကို ထုုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိၿပီး 
ယခုတစ္ခါလည္း Computer 
တစ္လံုးအတြက္ မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္ေသာ Power 
Supply ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးကို 
မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ 
ယခု Gigabyteရဲ႕ Powerock 
အမွတ္တံဆိပ္ Power Supplyဟာ 
အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားနဲ႔  
ေပါင္းစပ္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့အတြက္ 
သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ 
စိတ္ေက်နပ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ 
Powerock အမွတ္တံဆိပ္မွာ PCအတြက္ Watt အျပည့္အ၀ 
ေပးစြမ္းႏိုင္ၿပီး တည္ၿငိမ္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေပးႏိုင္ပါတယ္။  
Multi core processorမ်ားကို အျပည့္အ၀ ေထာက္ပံ့ေပးမွာျဖစ္ၿပီး နာရီ 
100,000 ေက်ာ္ၾကာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ အသံုးခံႏိုင္ၿပီး 12 
cm ရွိတဲ့ cooling fan ထည့္သြင္းထားတဲ့ကာ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈကို 
ေျဖရွင္းေပးထားပါတယ္။ အသံဆူညံမႈ ကင္းေ၀းေစေသာ silent စနစ္ 
ထည့္သြင္းေပးထားသည့္အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အသံုးတည့္ေစမဲ့ 
Power Supplyေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Dual independent +12V rail 
ထည့္သြင္းေပးထားကာ connectorေတြကေတာ့ motherboard 
အတြက္ (20+4) pin x 1ခု၊ CPUအတြက္ 12V (4+4) pin x 1ခု၊ 
PCI-E 2.0အတြက္ (6+2) Pin x 2ခု၊ SATA  devicesေတြအတြက္ 
x6ခု အပါအ၀င္ 4 pin Peripheralအတြက္ x4 နဲ႔ 4–pin floopyအတြက္ 
x1 ခုတို႔ကို ထည့္သြင္းေပးထားတဲ့အတြက္ လိုအပ္မႈ မရွိသေလာက္ 
ျပည့္စံုေစပါတယ္။ Powerock supplyကို ခိုင္ခံ့ထူထဲေသာ သံသား၊ 
အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၾကာရွည္ခံေသာ sleeve cableမ်ားနဲ႔ 
ထုတ္လုပ္ထားတဲ့အတြက္ ယံုႀကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ေစ်းနႈန္းအေနျဖင့္ က်ပ္ 45000 ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းရွိ 
ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္မ်ားႏွင့္ အျခားကြန္ပ်ဴတာဆိုင္မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္သလို 
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Myanmar Star Tech Company ဖုန္း 01-399-
239, 01-399-192 သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

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

စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

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

စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။
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ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာကို အလည္ ေရာက္လာတဲ့ 
လူတိုင္း သတိထားမိတာ တစ္ခုက ရြာသူ၊ ရြာသားေတြ 
ဘယ္သြားသြား ေဘာလ္ပင္ ဒါမွမဟုတ္ ခဲတံနဲ႔ 
စာရြက္ေလး၊ ငါးရြက္ကို အိတ္ထဲ ထည့္ထားၾကတာပဲ။ 
သြားေလရာမွာလည္း စာရြက္ေပၚမွာ တစ္စံုတစ္ခုကို 
ခပ္ျမန္ျမန္ ေရးေနၾကတာကို ေတြ႔ရတတ္တယ္။ မသိတဲ့ 
လူေတြကေတာ့ ႏွစ္လံုး သံုးလံုးမ်ား ထိုးၾကသလား 
ထင္ၾကမယ္။ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ျဖစ္ပံုက 
ဒီလိုပါခင္ဗ်။

က်ံဳသြပ္ရြာဆိုတာက ဖ်ာပုံၿမိဳ႕ကေန 
ႏြားလွည္းနဲ႔သြားရင္ ေလးနာရီေလာက္ ခရီးႏွင္မွ 
ေရာက္တဲ့ ရြာငယ္ေလး တစ္ခုပါပဲ။ ေခတ္ေတြ 
ဘယ္လို ေျပာင္းေျပာင္း ဘာမွ မေျပာင္းလဲတဲ့ 
ရြာေလးတစ္ခုေပါ့။ ရြာဦးမွာ ထံုးေစတီရိွတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္ ဘႀကီးဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတ 
ရိွတယ္။ စာက်က္စာအံ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားေတြ 
ရိွတယ္။ တစ္ရြာလံုးသံုးတဲ့ ေရတြင္းႀကီးရိွတယ္။ 
စပါးခင္း၊ ေငြတိုးေခ်းတဲ့လူ၊ အရက္ပုန္းဆိုင္၊ 
ဘဲၿခံ၊ ဖုန္ထူတဲ့လမ္းစတဲ့ ရြာသေကၤတေတြ၊ 
ကာလသားေခါင္း၊ ကြမ္းေတာင္ကိုင္၊ သူႀကီးလို႔ 
ေျပာလို႔ရတဲ့ ရြာလူႀကီးတို႔လည္း ရိွတယ္။ ရြာသားေတြ 
ဂုဏ္ယူတာတစ္ခုက အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္ေတြကို 
တိုက္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာက အရြယ္ေရာက္တဲ့ 
ေယာက်္ားေတြ အကုန္ ဝင္တိုက္ဖူးတယ္ဆိုတာပါပဲ။ 
ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ အာဇာနည္မ်ဳိးရိုး၊ 
အာဇာနည္ရြာလို႔ ထင္မွတ္ထားၾကပါတယ္။ အဲဒါက 
ၾကာေတာ့ၾကာခဲ့ၿပီ။ ျမန္မာျပည္ေတာင္ 'ကၽြန္' ဘဝက 
လြတ္လို႔၊ မဆလ ေခတ္၊ နဝတ ေခတ္၊ နအဖ ေခတ္၊ 
ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ဦး ဆိုတာေတာင္ ေရာက္ေနပါၿပီ။ 
ဒါေပမယ့္ ၿမိဳ႕နဲ႔ အဆက္အသြယ္ မရိွသေလာက္ နည္းတဲ့ 
က်ံဳသြပ္ရြာကေတာ့ ဒါေတြ မသိပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ခါ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ဆရာေတာ့္ တူေတာ္စပ္သူ ကၽြန္ေတာ္ 
ေမာင္သာဂိ အလည္ေရာက္ပါမွ နည္းနည္းပါးပါး 
သိရတာ။

ဇာတ္လမ္းအစက ကၽြန္ေတာ့္ေၾကာင့္လို႔ ဆိုရမွာပါပဲ။ 
ရြာကို ျပန္မေရာက္တာၾကာၿပီ ျဖစ္လို႔ ဆရာေတာ္ကို 
ျပန္သြားဖူးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲမွာ အဘိဓာန္ 
တစ္အုပ္ေလာက္နီးနီး ထူတဲ့ စာအုပ္ႀကီး တစ္အုပ္ 
ပါလာခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေတာ္က ဘာတုန္းဟဲ့ ဆိုေတာ့ 
“နအဖ လက္ထက္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ 
ေၾကညာခ်က္မ်ား” ဆိုတဲ့ စာအုပ္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း 
ေလွ်ာက္တင္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေခတ္တုန္းက 
ေၾကညာခ်က္ သိပ္ထုတ္ၾကေတာ့ စုထားတဲ့လူက 
စာအုပ္ေတာင္ ျပန္ရိုက္လို႔ ရတယ္။ တူေတာ္ေမာင္ 
အျမတ္တႏိုး ကိုင္လာတဲ့ စာအုပ္ဆိုေတာ့  
ဘႀကီးဘုန္းႀကီးက ငါဖတ္ရေအာင္ တစ္ပတ္ေလာက္ 
ထားခဲ့စမ္း ဆိုတာေၾကာင့္ ထားခဲ့ရတယ္။ ဆရာေတာ္က 
မနက္လည္း ဒါဖတ္၊ ညလည္း ဒါဖတ္၊ ဆြမ္းစားၿပီးလည္း 
ဖတ္နဲ႔ ေနာက္ဆံုး ဘာေတြးမိလဲဆိုေတာ့ ေကာင္းတယ္၊ 
ေၾကညာခ်က္ေတြဟာ ထိေရာက္တယ္လို႔ 
ျမင္လာတယ္။ ငါလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္မယ္ဆိုၿပီး 
အနားက ေဘာလ္ပင္နဲ႔ စာရြက္တစ္ရြက္ထဲ 
ခ်ေရးလိုက္တယ္။

က်ံဳသြပ္ ရြာဦးေက်ာင္း။ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ 
၁/၂၀၄၃

ငါ မနက္ျဖန္ ဓမင္းဆိပ္ရြာ တရားပြဲသြားရန္ 
ႏြားလွည္း အလွဴခံ လိုသည္။ ကပၸိယႀကီးမွ ရြာလူႀကီး 
ေအာင္ခန္႔ႏွင့္ စီစဥ္ရန္ အထူး တိုက္တြန္း လိုက္သည္။

လွည္းမရ၍ ေျခလ်င္ "ၾကြ" ရမွာကိုလည္း 
ငါစိုးရိမ္ေၾကာင္း အသိေပးတယ္။ ေျခလ်င္"ၾကြ"၍ 
မက်န္းမာလ်ွင္ သင္တို႔ တာဝန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေၾကညာလိုက္သည္။

က်ံဳသြပ္ရြာလံုးဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္ 
ဦးေသာဘိတၿပီးေတာ့ ကပၸိယႀကီး ဦးေပစိကို 
ေခၚေပးလိုက္တယ္။ ေက်ာင္းဝ လူျမင္တဲ့ေနရာမွာ 
ကပ္ထား၊ မင္းလည္း ဖတ္တဲ့။ ဦးေပစိလည္း 
ဖတ္ၿပီး အူေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္သြားတယ္။ 
စကားေျပာသလိုလို၊ စာေရးသလိုလုိ အေရးအသားနဲ႔ 
ဘာကို ဆိုလိုမွန္းလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ မသိ။ 
သူ႔နာမည္လည္း ပါတယ္။ ဦးေအာင္ခန္႔ နာမည္လည္း 
ပါတယ္။ သူနားလည္တာက မနက္ျဖန္ ဟိုဘက္ ၂ 

ရြာေက်ာ္ေလာက္က တရားပြဲတစ္ခုကို သြားဖို႔ ႏြားလွည္း 
အလွဴခံခိုင္းတာ။ ဦးေအာင္ခန္႔ကို စီစဥ္ခိုင္း။ ဒါပဲ။ 
အရင္ကလည္း သူ စီစဥ္ေပးေနၾကပါ။ အရင္ကေတာ့ 
ေပစိ လွည္းရွာကြာဆိုတာ ေလာက္ပဲ။ ခုက်မွ ဘာေတြ 
ေရးထားမွန္း မသိ။ 

တိုက္တြန္းလိုက္သည္၊ စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ 
ေၾကညာခ်က္။ 

အဆိုးဆံုးက ေအာက္ဆံုးမွာ ခပ္ႀကီးႀကီးေရးထားတဲ့ 
က်ံဳသြပ္ ရြာလံုးဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတ 
ဆိုတာပဲ။ က်ံဳသြပ္တစ္ရြာလံုးမွ ဒီေက်ာင္းနဲ႔ သံဃာ 
၆ ပါးထဲ ရိွတာ။ က်ံဳသြပ္ရြာနဲ႔ မဆိုင္လို႔ ဘယ္သူနဲ႔ 
ဆိုင္မွာတုန္း။ ဒါနဲ႔ ဆရာေတာ္ကို ဝင္ဖူးၿပီး 
ေလွ်ာက္လိုက္ ပါတယ္။

“အရွင္ဘုရား - အရင္လုိပဲ လွည္းလိုလို႔ 
ဦးေအာင္ခန္႔ကို ေျပာခိုင္းတာ မဟုတ္လား ဘုရား။ 
ဘာလို႔ စာတစ္တန္၊ ေပတစ္တန္ ဖြဲ႔ရတာလဲ ဘုရား။ 
အေၾကာင္းထူးမ်ား ရိွလို႔လား ဘုရား”

ဆရာေတာ္က အ,တတ္ရန္ေကာ ဆိုတဲ့ 
အၾကည့္နဲ႔ၾကည့္ၿပီး

“ဒါ စာတစ္တန္၊ ေပတစ္တန္ မဟုတ္ဘူးကြ။ 
ေၾကညာခ်က္လို႔ ေခၚတယ္။ တစ္ခ်ိန္က ဒီလိုပဲ 
ေၾကညာခ်က္ေတြ လႈိင္လႈိင္ ထုတ္ခဲ့ရတယ္ ဟ”

“အရွင္ဘုရားက ဦးေအာင္ခန္႔ကို 
ေတာ္လွန္ေနလို႔လား ဘုရား”

“နင့္အေမလင္ကို ငါေတာ္လွန္စရာလား။ 
ေၾကညာခ်က္ဆိုတာ အဖြဲ႔အႏြဲ႔ မပါဘူး။ လိုရင္းကို 
ထိေရာက္ေအာင္ေျပာတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ 
အသိေပးခ်က္ကြ။ အခ်ီအခ် ေျပာစရာ 
မလိုေတာ့ဘူးေလကြာ။ မင္းတို႔လည္း ေၾကညာခ်က္ 
ထုတ္ၾကဟ။ စကားနည္း ရန္စဲေပါ့ကြာ။ ကဲ ကဲ 
ခိုင္းထားတာ လုပ္ခ်ည္။ ငါ မနက္ျဖန္အတြက္ 
ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထပ္ထုတ္ဖို႔ လုပ္လိုက္ဦးမယ္”

ကပၸိယႀကီးလည္း ဝတ္ျဖည့္ၿပီး ဆင္းလာတယ္။ 
ဆရာေတာ့္ ေၾကညာခ်က္ကို ေက်ာင္းအဝင္ဝ အနားက 
ျခံစည္းရိုးအစပ္မွာ ကပ္ၿပီး ဦးေအာင္ခန္႔အိမ္ဘက္ 
ထြက္လာခဲ့တယ္။

“ဗ်ဳိ႕ ဦးေအာင္ခန္႔။ ဆရာေတာ့္ ေက်ာင္းဘက္ 
လာဦးဗ်”

“ဘာလို႔လဲကြ။ ဆရာေတာ္ ေခၚလို႔လား”
ကပၸိယႀကီးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္စင္ကို 

ရွင္းျပလိုက္ေတာ့ သူ႔ကိုယ္သူ သူႀကီး ထင္ေနတဲ့ 
ဦးေအာင္ခန္႔လည္း ေၾကညာခ်က္ဆိုတာကို သိပ္ၿပီး 
သေဘာက်သြားတယ္။ ဆရာေတာ့္ေက်ာင္းကို 
ႏွစ္ေယာက္သား ဒုန္းဆင္းခ်သြားတာ 
ညေနအေတာ္ေစာင္းမွ ျပန္လာၾကေတာ့တယ္။ 
မၾကာပါဘူး။ ေက်ာင္းဝက ဆရာေတာ့္ 
ေၾကညာခ်က္ေအာက္မွာ ေၾကညာခ်က္ အသစ္ႏွစ္ခု 
ထပ္ေတြ႔ရေတာ့ပါပဲ။ တစ္ခုက ဦးေအာင္ခန္႔၊ တစ္ခုက 
ကပၸိယႀကီး။

ေအာင္ခန္႔ရဲ႕ေၾကညာခ်က္
၁။ ဆရာေတာ္သည္ တစ္ရြာလံုးနဲ႔ 

ဆိုင္တယ္ဆိုတာကို ျခြင္းခ်က္မရိွ 
ေထာက္ခံအပ္ပါတယ္။

၂။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဆရာေတာ္ကို 
ႏြားလွည္း ကူညီျခင္းျဖင့္ ဝိုင္းရံၾက။

၃။ ရြာသားေတြလည္း ဆရာေတာ့္ေက်ာင္းကို 
ကူညီေစလိုတယ္။

  ပံု - ေအာင္ခန္႔၊ ဆရာေတာ့္ ေက်ာင္း၊ 
ပင္မႏြားလွည္း အလွဴရွင္။

သူ႔ေၾကညာခ်က္ေအာက္မွာ ကပၸိယႀကီး ဦးေပစိရဲ႕ 
ေၾကညာခ်က္ကို ဗလာစာရြက္ပိုင္းေလးေပၚမွာ ခဲတံ 
တုံးတုံးႀကီးနဲ႔ ေရးထားတာ ေတြ႔ရတယ္။

ကပၸိယႀကီးက ေၾကညာအပ္ပါသည္။
ဆရာေတာ့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္း 

လိုက္ေလ်ာေသာ ဦးစိန္ေမာင္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ကို 
ရြာသားမ်ားနဲ႔အတူ လံုးဝ ၾကိဳဆိုပါတယ္။ 
ဆရာေတာ့္ေက်ာင္း စည္ပင္သာယာေရးအတြက္ 
အေထာက္အကူေကာင္းဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္၏။ 
ဆရာေတာ့္ ေက်ာင္းအတြက္ ရြာတြင္းရြာပ အတူ 
ပူးေပါင္းၾကေလာ့။

 ေပစိ ၊ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ၾကီး   
(ကပၸိယ)။

ဒီရြာကေလးမွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္တဲ့ 
အေလ့အထဟာ အဲဒီက စသြားေတာ့တယ္။ 
ေၾကညာခ်က္ထုတ္တာကို သိပ္သေဘာက်ေနတဲ့ 
ဆရာေတာ္နဲ႔ ရြာလူၾကီး ဦးေအာင္ခန္႔တို႔က 
တိုက္တြန္းတာနဲ႔ တစ္ရြာလံုး စာေရးတတ္သူတိုင္း 
ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ၾကေတာ့တယ္။ စာရြက္ေပၚမွာ 
ေျပာခ်င္တာ ေရးျပီး ဆရာေတာ့္ေက်ာင္း 
ၿခံစည္းရိုးမွာ သြားကပ္ၾကတာပဲ။ ဖတ္မိတဲ့လူက 
သက္ဆိုင္တဲ့လူကို အေၾကာင္းၾကား၊ သက္ဆိုင္တဲ့လူက 
သြားဖတ္၊ ေၾကညာခ်က္ ျပန္ထုတ္နဲ႔ ေပါ့ေလ။ 
ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ၾကသလဲဆို 
ေအာက္က ဥပမာေတြသာ ၾကည့္ပါေတာ့။

ဦးစိုးေမာင္၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၂.၂၃/၂၀၄၃
ရြာေနာက္ဘက္က ငၿမဲ၊  င့ါသမီးကို ရည္းစားစကား 

လိုက္ေျပာတာ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္တယ္။ 
သူ႔မွာ လူၾကီးခ်င္း သေဘာတူျပီးသား ရိွတယ္ေဟ့။ 
သူကလည္း ယူမယ္ ေျပာျပီးသား။ ေနာက္ေနာင္ 
ငၿမဲ ထပ္မံျပဳလုပ္ပါက က်ဳပ္အျပစ္ မဟုတ္ေၾကာင္း 
ၾကိဳေျပာထားမည္။

 စိုးေမာင္၊ သမီးအေဖ။

 အရီးျမကေလး၏ ေၾကညာခ်က္
ရြာထဲမွာ ကၽြန္မ 'အတိုး' ေပးစားေနသည္ဟု 

အတင္းမ်ား ထြက္ေနၾကသည္။ ေပးသူ၊ ယူသူ 
ၾကည္ျဖဴတဲ့ အလုပ္ျဖစ္လို႔ ဘာမွ ဝင္ေျပာစရာ 
မလိုဘူးဟု ေျပာခ်င္သည္။ ဆရာ့ေတာ့္ကို 
ေလွ်ာက္ၿပီးသား။ ဒါပဲ။ ေစ်းသြားရင္း ဝင္ကပ္သည္။

 အရီး။

 'ဖာ' လိုခ်င္ လာခဲ့ၾက
ဘယ္လို ဖိဖိ ဘယ္လို ႏွိပ္ႏွိပ္ လုံး၀ 'ဖာ' 

မက်ိဳးေစရ။ မသိန္းေမဆိုတာ ၁၃ ႏွစ္ သမီးထဲက 
'ဖာ' လုပ္စားလာသူျဖစ္သည္။ မင္းႀကိဳက္စိုးႀကိဳက္၊ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားပင္ သုံးစြဲၾကသည္။ 

 ဖာ၀ိဇၹာ မသိန္းေမ    
 (ထန္းေခါက္ဖာ ေရာင္း၀ယ္ေရး)

အက်ဳိးဆက္က ဘာျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ အခ်င္းခ်င္း 
စကား သိပ္မေျပာေတာ့ဘူး။ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ပဲ 
ထုတ္လိုက္ၾကေတာ့တယ္။ အေၾကြးမရတာ၊ လင္မယား 
ရန္ျဖစ္တာ၊ သူ႔ေခြးကို ခဲနဲ႔ထုလို႔ မေက်နပ္တာ 
အစံုပဲ။ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ရင္လည္း ဟိုေၾကညာခ်က္ 
သိျပီးျပီလား၊ ငါကေတာ့ ဒီလို ျပန္ေၾကညာမယ္နဲ႔ပဲ 
ႏႈတ္ဆက္ၾကေတာ့တယ္။ ေၾကညာခ်က္ေတြကိုလည္း 
ဆရာေတာ့္ ေက်ာင္းဝမွာတင္ ကပ္လို႔ 
အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ ရြာအလယ္က 
ေရခ်မ္းစင္မွာလည္း ခြဲကပ္ၾကရတယ္။ တစ္ေန႔ 
တစ္ေန႔ ရြာသားေတြလည္း ဆရာေတာ့္ေက်ာင္းနဲ႔ 
ေရခ်မ္းစင္ ေျပးေနၾကရေတာ့တယ္။ အဲဒီမွာ ဘာေတြ 
ေပၚလာလဲဆိုေတာ့ ေၾကညာခ်က္ကို လိုက္ဖတ္ျပီး 
အေၾကာင္းၾကားေပးတဲ့ မိဝိုင္းတို႔လို ကေလးေတြရယ္၊ 
အဆင့္မီ ေၾကညာခ်က္ ေရးေပးသည္ဆိုတဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ 
ေမာင္သာဂိလို မေတာက္တေခါက္ စာေလး၊ ကဗ်ာေလး 
ေရးတတ္တဲ့လူေတြ ေပၚလာတယ္။

စာမေရးတတ္၊ မဖတ္တတ္တဲ့ လူေတြလည္း 
ကၽြန္ေတာ့္အားကိုးနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ေတြ 
ထုတ္လာေတာ့တယ္။ စံခ်ိန္တင္ ေၾကညာခ်က္ 
ထုတ္ၾကတဲ့ေန႔ကေတာ့ အတိုးေပးတဲ့ အရီးျမကေလးနဲ႔ 
ၾကက္သားသည္ ေဒၚဆင့္တို႔ ရန္ျဖစ္ၾကတဲ့ေန႔ပဲ။ 
ႏွစ္ေယာက္ ရန္ျဖစ္တာ စကားသံတစ္လံုးမွ 
မထြက္ဘူး။ အရီးျမကေလးက အေၾကြးေတာင္းတဲ့ 
ေၾကညာခ်က္ေရးျပီး ေရခ်မ္းစင္မွာ ကပ္တယ္။ 
ေဒၚဆင့္ေတြ႔ေတာ့ ေစာေတာင္း ရပါ့မလား ဆိုျပီး 
ကန္႔ကြက္တဲ႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္တယ္။ 
အဲဒါ အဘြားၾကီး ႏွစ္ေယာက္ ေရခ်မ္းစင္ေရွ႕မွာ 
ဗလာအုပ္ထဲက စာရြက္ေတြ တဗ်င္းဗ်င္း ဆြဲျဖဲျပီး 
ေၾကညာခ်က္ အျပန္အလွန္ ထုတ္ၾကတာ။ စကားေတာ့ 
တစ္လံုးမွ မေျပာဘူး။ ေနာက္ဆံုး ဆရာေတာ့္ဆီက 

“အခုရပ္”ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ကို ကပၸိယၾကီး 
လာကပ္သြားမွ ႏွစ္ေယာက္သား ျပန္သြားၾကတယ္။ 
အဲဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္ကို ေၾကညာခ်က္ 
၄၀ ထုတ္ျပီးသြားျပီတဲ့ေလ။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ 
ေၾကညာခ်က္ေတြ ေဖာင္းပြလာေတာ့ ဆရာေတာ္က 
ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္လိုက္ပါတယ္။

က်ံဳသြပ္ရြာဦးေက်ာင္း။ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ 
၈၅၂/၂၀၄၃
ငါနဲ႔ ေအာင္ခန္႔ကလြဲျပီး က်န္တဲ့လူေတြ 
တစ္ေယာက္ခ်င္း ေၾကညာခ်က္ မထုတ္နဲ႔လို႔ 
တားျမစ္လိုက္သည္။ သေဘာ တူရာ တူရာ 
အခ်င္းခ်င္းစုျပီး အဖြဲ႔လိုက္ ထုတ္ၾကေတာ့။ 
မလိုက္နာသူကို ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ပိုင္ခြင့္ 
ရုတ္သိမ္းမယ္။ နားလည္တယ္ေနာ္။ ေၾကညာခ်က္မ်ား 
ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ နာယက၊  'က်ံဳသြပ္' ရြာလံုးဆိုင္ရာ 
ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတ။

ဆရာေတာ့္စကားဆိုေတာ့ မျငင္းရဲၾကဘူး။ 
ေၾကညာခ်က္ေတြေတာ့ နည္းသြားတယ္။ 
အဖြဲ႔ေတြကေတာ့ ေနရာတိုင္းမွာ 
ေပၚလာတယ္။ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ရတာကို 
သေဘာေတြ႔ေနတဲ့လူေတြဆိုေတာ့ တစ္ဖြဲ႔က 
တစ္ခုထုတ္ျပန္လိုက္ရင္ ေထာက္ခံလိုက္ၾက၊ 
အျမင္မတူရင္ ကန္႔ကြက္လိုက္ၾက၊ စကားမ်ားလာရင္ 
သတိေပးလိုက္ၾကနဲ႔။ ဖြဲ႔ထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကိုလည္း 
ၾကည့္ပါဦး။

 “ေျခတံရွည္အိမ္ရွင္မ်ားအဖြဲ႔”၊ “ဝက္ေမြးသူမ်ား 
အဖြဲ႔”၊ “ေက်ာင္းတက္ဖူးသူမ်ား အဖြဲ႔”၊ “ရြာလမ္းမၾကီး 
ေဘးဝဲယာ ေနသူမ်ား အဖြဲ႔”၊ “လူပ်ဳိသိုးၾကီးမ်ား 
အဖြဲ႔”၊ “ရြာဦးေက်ာင္း အေပၚထပ္ေန သံဃာသံုးပါး 
အဖြဲ႔” စသည္ျဖင့္ေပါ့။ ေရးျပရင္ေတာ့ မကုန္ႏိုင္ဘူး။ 
ေနာက္ပိုင္း ဘာျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ အဖြဲ႔ေတြ 
အခ်င္းခ်င္း ရန္ေစာင္လာၾကတယ္။ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က 
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ရင္ ေထာက္ခံတဲ့လူက မိတ္ေဆြ၊ 
သေဘာထား မတူလို႔ ျငိမ္ေနရင္၊ ေဝဖန္ရင္ေတာ့ 
အဲဒီအဖြဲ႔နဲ႔ ကမာၻရန္ပဲ။ အခ်င္းခ်င္း ေၾကညာခ်က္ေတြနဲ႔ 
တိုက္ၾက၊ ေတာင္းပန္ၾက၊ ခြဲလိုက္ၾက၊ ေပါင္းလိုက္ၾက၊ 
ဆရာေတာ္က ဝင္ေျဖရွင္းရနဲ႔ ရပ္ထဲရြာထဲလည္း 
အလုပ္ မလုပ္ၾကေတာ့ဘူး။ အလွဴဖိတ္ရင္ေတာင္မွာ 
အဖြဲ႔လိုက္ပဲ ဖိတ္ေတာ့တာ။ ၾကာလာေတာ့ 
ဆရာေတာ္လည္း စိုးရိမ္လာတယ္။ ဆရာေတာ့္ 
ေက်ာင္းေတာင္ လာဘ္ သိပ္မရႊင္ေတာ့ဘူးေလ။ ဒါနဲ႔ 
ကၽြန္ေတာ္က စမိတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ဘႀကီးဘုန္းႀကီးက 
ဘယ္လိုဇာတ္သိမ္း ေပးရမလဲဆိုၿပီး ေမးလာပါတယ္။ 

“ဟဲ့ သာဂိ ေလွ်ာက္စမ္းပါဦး။ ငါ 'ဘာ' လုပ္ရမတုန္း”
“အရွင္ဘုရား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ရမယ္ ဘုရား”
“မင္းပဲ ေၾကညာခ်က္က ထုတ္တိုင္း 

မေကာင္းဘူးဆိုကြ”
“ဒီတခါ ထုတ္ရမွာကို ဒီလိုပါဘုရား” 

ဆိုျပီး ကၽြန္ေတာ္က ဘႀကီးဘုန္းႀကီးကို 
ေလွ်ာက္တင္လိုက္တယ္။ မၾကာပါဘူး။ 
ဆရာေတာ့္ဆီက ဒီေၾကညာခ်က္ ထြက္လာျပီး 
က်ံဳသြပ္ေက်းရြာမွာ ေၾကညာခ်က္ေတြ 
ရပ္သြားပါေတာ့တယ္။

တစ္ရြာလံုးကို အသိေပးလိုက္သည္။ ေနာက္ထပ္ ငါ 
တစ္ခုခု မေျပာမခ်င္း ဘာေၾကညာခ်က္မွ မထုတ္ရဘူး။ 
အဖြဲ႔ေတြ အကုန္လံုးကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းၾကပါ။ အရင္လို 
ျပန္ေနၾက။ မဟုတ္ရင္ ငါ့ၾကိမ္က ေက်ာမေရြးဘူး။

ပုံ - ဆရာေတာ္ဦးေသာဘိတ       
(က်ံဳသြပ္ရြာလုံးဆိုင္ရာဆရာေတာ္)

အားလုံးၿပံဳးေပ်ာ္ၾကပါေစဗ်ား။

ကၽြန္ေတာ္ေမႊးမိတဲ့ မီး
အိုင္တီသာဂိ

ဇူလိုုင္လ ၂၀ ထိ ေ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) 415,600

ASUS - P9X79 DELUXE PCI- E-3.0 (2x faster) 341,200

ASUS - SABERTOOTH X79 (4 SATA 6Gb/s/ USB 3.0) 303,600

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

ASUS P8H77-MLE(2 SATA 6Gb/s/ USB 3.0) 90,100

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 430,500

Asus - ATI Radeon EAH6770 DCII/2DI4S/2GD5  DDR5/A 
PCI-E 115,500

Asus - ATI Radeon HD7770-DC-1GD5 (HDMI out,DVI,D-
Sub) 169,700

Asus - Nvidia ENGTX580 TI DC2 TOP/2DI/2GD5 DDR5/
PCI-E 538,100

Asus - Nvidia GT630-2GD3 DDR3/PCI-E/HDMI,DVI,DSub 98,000

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 143,500

ASUS - BW-12B1ST (SATA INT Blu-ray Writer) 109,300

ASUS - SDRW-08D2S-U (BLK) (WHT) (USB 2.0) 36,700

ASUS - DRW-24B5ST (SATA INT DVD Writer) 21,800

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 84,000

Acer - 20” LED/ S200HLAbd/ Black / Analog D-Sub 98,000

Acer - 21.5” LED/ S220HQLbd/ D-Sub and DVI-D 126,000

Acer - 23” LED/ P 238 HLbmii/ Analog D-Sub and HDMI 162,000

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။
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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) 1,407,000

 Aspire S3 3rd Generation Intel Core i5 3317U - 1.7 GHz 791,000

 TimeLineU M3 581TG Intel Core i7 2637M - 1.7 GHz 942,000

USD

 ZEN BOOK UX31E-RY003V IntelCorei5-2467M 1,359

 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 (32 WiFi) 560,000

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

Samsung Galaxy note / GSM 460,000

Samsung Galaxy Ace plus S7500/ GSM 205,000 

Samsung Galaxy S3 / GSM 578,000

Samsung Galaxy S 2 / GSM 370,000

Samsung Galaxy Ace / GSM 168,000

SONY Xperia Ray / GSM 168,000

Sony Xperia play / GSM 230,000

Sony J20i / GSM 115,000

NOKIA X7 / GSM 220,000

NOKIA N500 / GSM 125,000

NOKIA C5 5mp/ GSM 119,000

NOKIA N300  / GSM 88,000

NOKIA 5130 / GSM 68,000

NOKIA X2 / GSM 79,000

Huawei  U8818 / CDMA 130,000

Huawei  U8812 / CDMA 145,000

Huawei  U8661 /CDMA 88,000

Huawei  C8810 / CDMA 132,000

S.S.S: 09-730-727-77, 3 Mobile: 09-550-2121 မွ ကူညီပ့ံပိုးေပးပါသည္။        
ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါသည္။ 

GAME CONSOLE
PS 3  /  Xbox 360 /  Wii / Nintendo / PSP Kyat

PS3 Ver.3.55 120GB                               430,000 

Xbox360 Slim LT.3.0 4GB        430,000 

Xbox360 Kinect Sensor              160,000 

PS3 Ver.3.55 120GB           430,000 

Nintendo Wii            285,000 

PS3 Original Controller                       45,000 

Nintendo 3DS                    240,000 

PSP-3000 185,000

PSP-Go 16 GB                              185,000

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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