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MYANMAR'S FAVOURITE

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY

FREE
EARTHQUAKE  
ENGINEERING

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

ဖုန္းတစ္ခ်က္ဆက္႐ံုုျဖင့္ ထီေပါက္ မေပါက္ သိႏိုင္ၿပီ
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ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာမ်ားေသာ ရန္သူ
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ျပည္တြင္းမွာစီးေနတဲ့ 
ကမ ၻာ့ေစ်းအႀကီးဆုံး Bugatti Veyron
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ခရီးသည္တင္ယာဥ္ အစီးေရ ၄၃၀ ေက်ာ္ 
ေလ်ာ့နည္းသြားတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
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အလင္းထုိးေဖာက္ႏိုင္တဲ့ နည္းပညာပါ၀င္ေသာ                                                  
Sonyရဲ႕ SLT-A57K Camera 
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OSX  Mountain Lion 
အႀကိဳက္ဆံုုး Featuresမ်ား
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ASEAN ICT awards ၿပိဳင္ပြဲ 
က်င္းပမည္ 
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ASEAN ICT Masterplan 2012 ပါ ICT က႑တြင္ 
အစုိးရမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ 
အျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ႀကံဆတီထြင္မႈမ်ား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တုိးျမႇင့္သြားရန္ 
အစီအစဥ္အရ ပထမဆံုး ASEAN ICT AWARD ၿပိဳင္ပြဲ 
က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ အသီးသီးမွ 
စိတ္ဝင္စားသူ မည္သူမဆုိ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ 
ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ Public Sector, Private 
Sector, Corporate Social Responsibility, Digital 
Content, Start up Company စသည္ျဖင့္ ငါးမ်ိဳး 
ခြဲျခားထားၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ Projectမ်ားကို ၾသဂုတ္ 
၁၅ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ Onlineမွ တင္သြင္းရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိသူမ်ားအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ 12th TELMIN 
အစည္းအေဝးတြင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။ 
အေသးစိတ္ကို www.aseanictaward.comတြင္ 
ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

ဆိုးလ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းျပပြဲ 
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

အာဆီယံ-ကိုရီးယား စင္တာမွ ႀကီးမွဴးကာ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔မွ (၂၃) 
ရက္ေန႔အထိ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ရွိ COEX 
(Convention & Exhibition Centre)မွာ ဆိုးလ္ 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းျပပြဲ ၂၀၁၂ (SEOUL GIFT SHOW 
2012)ကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ဆုိးလ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းျပပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 
အာဆီယံ-ကိုရီးယား စင္တာ၏ အကူအညီျဖင့္ 
ႏွစ္စဥ္ ပါ၀င္ျပသေနၾကပါတယ္။  ျပပြဲက်င္းပရျခင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္က အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ 
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ကိုရီးယားေစ်းကြက္တြင္ 
ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပပြဲတြင္ 
လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းမ်ား၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ 
အိမ္တြင္းအလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ ခရစၥမတ္ႏွင့္ 
ပြဲေတာ္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ခန္းသံုးစားပြဲခင္း၊ 
ခန္းစီးလိုက္ကာပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ျပသၾကမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ အာဆီယံ ၁၀ ႏုိင္ငံမွ တစ္ႏုိင္ငံကို 
ျပသသူ ၂ ဦးစီနွင့္ စုစုေပါင္းျပသသူ (၂၀) ဦး 
ပါ၀င္ျပသမည္ျဖစ္သည္။ ျပပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 
ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ျပသသူ လုပ္ငန္းရွင္ (၁) 
ဦးစီအတြက္ အသြားအျပန္ ေလယာဥ္စရိတ္၊ 
တည္းခိုေနထုိင္စရိတ္နွင့္ သြားလာစရိတ္မ်ားအား 
အာဆီယံ-ကိုရီးယားစင္တာမွ က်ခံေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
အာဆီယံ-ကိုရီးယားစင္တာမွ တာ၀န္ရွိသူနဲ႔ 
ကြၽမ္းက်င္သူတို႔က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ 
ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္ ျပသလိုေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ 
ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္တယ္။ 

စိတ္၀င္စားေသာ ျမန္မာကုမၸဏီေတြအေနျဖင့္ 
စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဌာနခြဲ၊ 
ကုန္စည္ျပပြဲ ဌာနစိတ္ ဖုန္း-၀၆၇-၄၀၈-၄၁၁တြင္ 
စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ေကာ္ဖီသည္ တ႐ုတ္္တြင္ 
ေက်ာ္ၾကားမႈ ရွိသျဖင့္... 
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

(၉) ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲကို 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ နန္နင္းၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ 
ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ 
ေကာ္ဖီႏွင့္ ဆက္စပ္ ထြက္ကုန္မ်ား ျပသရန္ 
ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္-အာဆီယံ 
ကုန္စည္ျပပြဲသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွစ္စဥ္ 
တက္ေရာက္ၿပီး ျပခန္းမ်ား ျပသေရာင္းခ်ေလ့ရွိရာ 
ျပပြဲႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဖိုရမ္မ်ား ထည့္သြင္း 
က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ျပပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ 
ထုတ္ကုန္အမည္သစ္မ်ားကို ျပခန္းဖြင့္လွစ္ၿပီး 
နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ား ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ 
အဆုိပါ ျပပြဲသို႔ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ဖက္ 
ႏုိင္ငံမ်ား တက္ေရာက္ၾကသျဖင့္ စီးပြားေရး 
အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-အာဆီယံ 
ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ 
ေကာ္ဖီ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျပခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ 
ျပသေရာင္းခ်ခဲ့သျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 
ေကာ္ဖီႏွင့္ ဆက္စပ္ ထြက္ကုန္မ်ား ျပခန္းျပသရန္ 
ကမ္းလွမ္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ေကာ္ဖီသည္ 
တ႐ုတ္ေစ်းကြက္တြင္ ေက်ာ္ၾကားမႈရွိသျဖင့္ 
ေစ်းကြက္က်ယ္ျပန္႔လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

K360,000တန္ အင္တာနက္
ေနလင္းေအာင္

RedLink၏ အေရာင္းဆိုင္မ်ားအားလံုးနွင့္ 
Sales Agent ဆိုင္မ်ားအားလံုးတြင္ အထူးေစ်းႏႈန္း 
360,000 (Diamond Plan & Platinum Plan Only) 
တို႔အား တစ္နွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ Jul 27မွ Aug 9ေန႔အထိ 
ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ရရွိနိုင္မည့္ Redlink Sales Agent ဆိုင္မ်ားမွာ - 
Technoland, Unique, I.C.E, Smart Computer, 
ABC IT& Mobile, KMD Computer, Radiances 
Computer Mobile & Digital Electronic Center, 
Acer (Shwe Lamin Nagar), Access Spectrum, 
Sein Gay Harႏွင့္ Innwa Computerတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။
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Sewageကို ေရဆိုးဟု ဘာသာျပန္ရမည္လား၊ 
မိလႅာဟု ဘာသာျပန္ရမည္လား မေ၀ခဲြတတ္ပါ။ 
ေရဆိုးဆိုလွ်င္ ပိုသင့္ေတာ္မည္ ထင္ပါသည္။ အိမ္သာ၊ 
ေရခ်ိဳးခန္း စသည္တို႔မွ စြန္႔ပစ္လိုက္ေသာ ေရဆိုး၊ 
ေရညစ္မ်ားျဖစ္၏။ ထိုေရကို ႏွစ္မ်ိဳးထပ္ခဲြႏိုင္သည္။ 
အိမ္သာမွ ထြက္လာေသာေရကို Black Waterဟု 
ေခၚၿပီး ေရခ်ိဳးခန္း၊ မီးဖိုေဆာင္မ်ားမွ စြန္႔ပစ္လိုက္ေသာ 
ေရကိုမူ Grey Waterဟု ေခၚသည္။ Black 
Waterသည္ ေရဆိုးမ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးမ်ား လွ်င္ျမန္စြာ 
ေပါက္ဖြားႏိုင္သျဖင့္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားသည္။ 
သုိ႔အတြက္ ေရဆိုးမ်ားကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြေရး 
(စုေဆာင္းျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္း)သည္လည္း 
အေရးႀကီးပါသည္။ 

 စကၤာပူတြင္ အိမ္သာ အညစ္အေၾကးမ်ား 
ကိစၥကို စတင္ စဥ္းစားခဲ့သည္မွာ ၁၈၉၀ ခုႏွစ္က 
ျဖစ္၏။ စည္ပင္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္သူက မစင္မ်ားကို 
အားလံုးစု၊ ေနာက္ၿပီး ပင္လယ္ထဲ သြားစြန္႔ဟု ဆို၏။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္  ထိုအညစ္အေၾကးမ်ားကို 
လူတို႔က စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ သံုးလိုသံုး။ 
ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားအတြင္း စြန္႔လိုစြန္႔ လုပ္ၾကေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း သူ႔တင္ျပခ်က္ မေအာင္ျမင္ပါ။ 
ပင္လယ္ဒီေရမ်ားသည္ စကၤာပူႏုိင္ငံအတြင္း ျပန္လည္ 
စီး၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအင္ဂ်င္နီယာ 
MacRitchieကပင္ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္ေရာက္ေသာ္ 
ေနာက္ထပ္ စီမံခ်က္တစ္မ်ိဳး တင္ျပ ျပန္၏။ လူတို႔၏ 
အညစ္အေၾကးမ်ားကို စုေဆာင္းကာ သန္႔စင္ စက္ရံုသုိ႔ 
ပို႔ၿပီး သန္႔စင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤစီမံခ်က္ကို လက္ခံၿပီး 
ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ ေမာင္းေသာ အညစ္အေၾကး 
သန္႔စင္စက္ကုိ ၁၈၉၈တြင္ တည္ေဆာက္ 
လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ထုိစက္ရံုတြင္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို 
အရည္ခန္းေစၿပီး က်န္ေသာ အစိုင္အခဲမ်ားကို 
အမႈန္႔ႀကိတ္ကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ျပန္သံုးေစခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ ထိုစက္ကိုလည္း ၁၉၀၄တြင္ ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စက္လည္ပတ္ရန္ 
ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးမားျခင္း၊ အနံ႔ဆိုးမ်ား ထြက္ျခင္း၊ 
ထိုစက္ရံုမွ ထြက္ေသာ အမႈန္႔မ်ားကို လယ္သမားမ်ားက 
ေျမၾသဇာအျဖစ္ မသံုးလုိၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ 
၁၉၁၁တြင္ ေနာက္စည္ပင္အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးျဖစ္သူ 
R.Peirceက ေနာက္စီမံခ်က္တစ္မ်ိဳး တင္ျပျပန္သည္။ 
သူက စင္ကာပူကို ၃ ပိုင္း ခဲြကာ ထိုအပိုင္းမ်ားမွ 
ေရဆိုးမ်ားကို ပိုက္လိုင္းမ်ားျဖင့္ သြယ္ၿပီး Alexandra 
Roadရိွ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရံုသုိ႔ ပို႔မည္။ ထုိကမွ 
ေရမ်ားကို စစ္ထုတ္ကာ စကၤာပူျမစ္အတြင္း စြန္႔မည္ 
ဆုိ၏။ ထိုအစီအစဥ္ကို လက္ခံကာ ၁၉၁၂တြင္ စတင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည္။ ၁၉၁၅မွ ၁၉၁၇ထိ 
စီမံကိန္းကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တုိးျမွင့္ခဲ့သည္။ 

သို႔အတြက္ ပထမဆံုး ေရဆိုးျပဳျပင္ေရးစနစ္ကို 
၁၉၁၇တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ စတင္လည္ပတ္ႏုိင္ခဲ့၏။ 
၁၉၃၀တြင္ စကၤာပူ လူဦးေရလည္း သန္းတစ္၀က္ထိ 

ေရာက္လာၿပီ။ လူမ်ားေတာ့ အညစ္အေၾကးလည္း 
ပိုထြက္လာသည္။ မူလစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ 
မလံုေလာက္ေတာ့။ ဒီေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားလည္း 
လက္ရိွစနစ္ကို တိုးျမွင့္ရန္ အႀကံျပဳရျပန္၏။ 
အညစ္အေၾကးမ်ားကို စုၿပီး Kim Chuan Sewage 
Treament စက္သို႔ပို႔၊ ထုိကမွ ထြက္လာေသာ 
အရည္စစ္ၿပီးသား အညစ္အေၾကးမ်ားကို Serangoon 
Sludge Treatment စက္႐ံုုပို႔ကာ အေျခာက္ခံ 
စသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၀လြန္ ကာလ၊ 
စကၤာပူကို ဂ်ပန္ မသိမ္းမီကေလးတြင္ ထိုစက္႐ံုုႏွစ္႐ံုကို 
အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ဂ်ပန္သိမ္းလိုက္ေတာ့ ႀကိဳးစားသမွ် အလကားျဖစ္သြား၏။ 
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းတြင္ ထိုစက္ရံုမ်ားကိစၥ မည္သူမွ 
စိတ္မ၀င္စားႏုိင္ေတာ့ပဲ ဒီအတိုင္း ပစ္ထားလိုက္ရ၏။ 
စစ္လည္းၿပီးေရာ စကၤာပူလူဦးေရမွာ တစ္သန္းထိ 
တိုးလာ၏။ ထိုအခါ Alexandraမွ စက္႐ံုုမွာ 
မည္ကဲ့သို႔မွ် ႏုိင္ေအာင္ မလည္ပတ္ႏုိင္ေတာ့ေခ်။ 
ထို႔ျပင္ စက္႐ံု ပတ္လည္တြင္လည္း လူေနအိမ္မ်ားျဖင့္ 
ျပည့္ႏွက္လာသည္။ ထိုအခါ အစိုးရက ထိုစက္ရံုကို 
ဖ်က္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရေတာ့၏။ ထိုစက္ရံုအစား 
Ulu Pandanတြင္ sewage treatment plant တစ္ခု 
ထပ္မံ တည္ေဆာက္သည္။ ထိုစက္ရံုၿပီးသည္ႏွင့္ 
Alexandra စက္႐ံုကို လံုး၀ ဖ်က္ပစ္လိုက္ေတာ့သည္။ 
သို႔တိုင္ လူဦးေရမွာ ရပ္မေန။ တိုးျမဲတိုးလာေနသည္ 
ျဖစ္ရာ တုိးလာသည့္ လူဦးေရႏွင့္အညီ ေရဆိုးမ်ား 
သုတ္သင္ႏိုင္ရန္ ေရဆိုးပိုက္မ်ား ထပ္မံတပ္ဆင္ျခင္း၊ 
ပန္႔စက္ရံုမ်ား တိုးခဲ့် ေဆာက္လုပ္ျခင္းတို႔ကုိ 
ဆက္တိုက္ လုပ္လာရေတာ့၏။ ၁၉၆၃တြင္ Kim 
Chuan Sewage Treatment Works စက္ရံုကို တိုးခ်ဲ႕ 
တည္ေဆာက္လိုက္ေလသည္။ 

 ၁၉၆၀ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားတြင္ အထပ္ျမင့္ 
အေဆာက္အအံုမ်ားကို HDB (Housing 
Development Board)က တည္ေဆာက္ လာခဲ့သည္။ 
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ပင္ Queenstown, Ang 
Mo Kio town, Tampines, Bedok, Clementi 
စသည့္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား အလွ်ိဳလွ်ိဳေပၚလာရာ ေရဆိုးမ်ား 
စြန္႔ုထုတ္ေရးကိစၥကိုလည္း ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ 
ေဆာင္ရြက္လာရေတာ့၏။ ၁၉၇၉ မွ ၁၉၈၅ 
ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ Bedok, Kranji, Seletar ႏွင့္ Jurong 
Sewage Treatment စက္႐ံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ 

၁၉၈၇ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ 
ယခင္က သံုးစဲြခဲ့ေသာ ပံုးမ်ားျဖင့္ မစင္စုျခင္းကို 
အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။  ထိုအခ်ိန္မွစကာ အိမ္မ်ားမွ 
အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေရဆိုးပိုက္မ်ားျဖင့္ 
တုိက္႐ိုက္ယူၿပီး ေရဆိုးျပဳျပင္ေရးစနစ္မ်ားသို႔ ပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ 
ယေန႔ေခတ္တြင္မူ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀%သည္ 
ဤစနစ္အတိုင္း ရိွေနၿပီ ျဖစ္ပါ၏။  မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ 
ေျပာင္းလဲခ်က္ကား ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ 
စကာ လက္ရိွလည္ပတ္ေနေသာ Bedok, Jurong, 

Kim Chuan, Kranji, Seletar ႏွင့္ Ulu Pandan 
စက္ရံုမ်ားကို Water Reclamation Plants (WRP)
ဟု နာမည္ေျပာင္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ထိုစက္ရံုမ်ားမွ 
ေရဆိုးမ်ားကို ျပန္လည္သန္႔စင္ကာ စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ 
ျပန္လည္သံုးစဲြခဲ့သည္။  

အနာဂတ္တြင္ တုိးလာမည့္ လူဦးေရကို တြက္ခ်က္ကာ 
ထိုလူဦးေရအတြက္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ ေရဆိုးထုတ္စနစ္ႀကီးကို ေရရွည္ 
စီမံကိန္းျဖင့္ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။ 
ထုိစနစ္ကား DTSSပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ စီမံကိန္းတန္ဖိုးမွာ 
စင္ကာပူေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၂၇၄ သန္း ျဖစ္သည္။ 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မတူစြာပင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ 
ေရကိစၥ အထူးအေလးထား စဥ္းစားရသည့္အတြက္ 
ေျမျပင္ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္မ်ားမွေရႏွင့္ အိမ္မ်ားမွ 
စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို ခဲြထားရသည္။ သို႔မွ သန္႔စင္ေသာေရကို 
ျပည္သူအမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္မည္။ DTSSတြင္ 
ေျမနက္လိုဏ္ႀကီး ႏွစ္ခုပါမည္။ ၎တို႔မွာ အရွည္ 
ကီလို ၈၀ ႏွင့္ ၁၇၀ အသီးသီးရိွၿပီး ၎တို႔အတြင္း 
စီး၀င္မည့္ ေရဆိုးပိုက္ငယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ 
ေျမနက္လိုဏ္ႀကီးမ်ားမွာ ေျမေအာက္ မီတာ ၅၀ 
အနက္တြင္ ရိွမည္။ အခ်င္း ၆.၅ မီတာ (၂၁ ေပ)
ထိ ရိွသည္။ ထိုလုိဏ္ႀကီးမ်ားက ေရဆိုးမ်ားကို 
Centralized water reclamation plant ႏွစ္ခုသို႔ 
ပို႔မည္။ စင္ကာပူတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ 
ေဟာင္းေနၿပီျဖစ္ေသာ ေရဆိုးပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ပန္႔စက္႐ံုမ်ား 
စသည္တို႔ကို စစ္ေဆးျပဳျပင္ရန္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ 
အစိုးရမွ စင္ကာပူေဒၚလာ ၄၆ သန္း သံုးစဲြခဲ့သည္။ ဤ 
စီမံကိန္းအားလံုးကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ခဲ့၏။ 
ေနာက္ ၃ ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္လည္း ပန႔္စက္႐ံု ၁၅လံုး 
ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ စင္းေဒၚလာ ၂၄သန္း၊ Changi, 
Chua Chu Kang ႏွင့္ Seletar Water Reclamation 
plantတို႔အတြက္ ေရဆိုးပိုက္လိုင္းအသစ္မ်ား 
ေဖာက္လုပ္ရန္ စင္ကာပူေဒၚလာ သန္း၃၀ ထပ္မံ 
သံုးစဲြခဲ့ေသးသည္။ ဤသည္မွာ စင္ကာပူအစိုးရက 
လူ ၅သန္းေက်ာ္ ေန႔စဥ္ စြန္႔ပစ္ေနေသာ 
အညစ္အေၾကးမ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ စီမံခန္႔ခဲြထားပံုကို 
ကြ်န္ေတာ္ ေလ့လာမိသမွ် တင္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ပိုမုိ အေသးစိတ္သိလိုသူမ်ား PUB Website ျဖစ္သည့္ 
http://pub.gov.sgတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။  

စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္ျခင္း စနစ္
ရဲဦး
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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။

ေလွာ္ကား၌ ဧက ၁၀၀ 
သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးမည ္
ေနလင္းေအာင္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေလွာ္ကား 
ေရေ၀ေရလဲေဒသ၌ အခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း 
ေျမဧက ၁၀၀တြင္ ကၽြန္းပင္ႏွင့္ ထန္းပင္ကို အဓိက 
စိုက္ပ်ဳိးမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ မေဟာ္ဂနီ၊ 
တည္ႀကီး၊ အညာတမာ၊ မယ္ဇယ္နဲ႔ ပ်ဥ္းကတိုး 
အစရွိတာေတြကို စိုက္ပ်ဳိးသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 
ေရေ၀ေရလဲေဒသသည္ အက်ယ္အ၀န္းအေနျဖင့္ 
ေရျပင္ဧက ၂၈၀၀ ေက်ာ္၊ ေျမျပင္ဧက ၅၇၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ 
လက္ရွိမွာ ဧက ၁၀၀ ေျမရွင္းလင္းၿပီးသည့္အျပင္ 
သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးမႈကေတာ့ ဧက ၂၀ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ကလည္း ကၽြန္းပင္တစ္သိန္းနွင့္ 
ထန္းပင္ငါးေသာင္း၊ အရိပ္ရပင္ သံုးေသာင္း 
သံုးေထာင္ကို ဧက ၂၅၀ ခန္႕ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ေရေ၀ေရလဲေဒသကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း 
ေနထိုင္သူမ်ား ေသာက္သံုးေရ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ 
တည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

Ref: MRTV4
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Bugatti Veyron
ထြဋ္ထြဋ္ (Auto Clean) 

ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ၿမိ ႕ဳထဲမွာ ကားေမာင္းေနတုန္း ကိုယ့္မ်က္လုံးကုိေတာင္ မယုံႏုိင္ေအာင္ Bugatti Veyron ကားကုိ ေရွ႕တည့္တည့္က ေတြ႔လုိက္တယ္။ 
ေသခ်ာေအာင္ ကားကို ျပန္ေကြ႔ၿပီး လုိက္ၾကည့္ေတာ့ တကယ္ပဲ Bugatti Veyron ကားပါ။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွာ ဒီလုိ ကမၻာ့ေစ်းအႀကီးဆုံးကားလုိ႔ 
သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကားကို ၀ယ္စီးႏုိင္တဲ့သူရွိတာ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဒီအပတ္ ICT ပရိသတ္ႀကီးကို Bugatti Veyron ကားအေၾကာင္း 
သိေစခ်င္စိတ္နဲ႔ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ Bugatti ကားကုမၸဏီကို 1909 ခုႏွစ္မွ Ettore Bugattiက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ရာေက်ာ္တုိင္ေအာင္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေသာ ကားမ်ားကုိသာ အစဥ္တစုိက္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ႏွစ္ေယာက္စီး ၿပိဳင္ကားအမ်ဳိးအစားျဖစ္တဲ့ Bugatti 
Veyron ကားကုိေတာ့ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာပဲ BBC ရုပ္သံနဲ႔ အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Top Gearက 
တစ္ႏွစ္တာအတြက္ အေကာင္းဆုံး ကားဆုကုိ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ Top Gearကပဲ ‘‘ဆယ့္စုႏွစ္ တစ္စု (၂၀၀၀-၀၉)ရဲ႕ တကယ့္ကား’’ဆုိၿပီး ဂုဏ္ျပဳ 
နာမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၉  ခုႏွစ္မွာ Bugatti Veyron Veyron Grond Sportကုိ ထပ္မံ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစၿပီး ကားရဲ႕ ကိုယ္ထည္ကို 
Carbon Fiberကုိသာ အသုံးျပဳထားတဲ့ Bugatti Veyron Super Sportကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ Bugatti Veyron Super Sport ကားဟာ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္မွာပဲ အျမင့္ဆုံး အျမန္ႏႈန္း 431km/h (267 mph)နဲ႔ ဂရင္းနစ္ စာအုပ္မွာ စံခ်ိန္တင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ 

ကားရဲ႕ Engine အမ်ဳိးအစားကေတာ့ Longitudinal mid-engine အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး 8.0 Liter W-16 ဆလင္ဒါ အင္ဂ်င္အမ်ဳိးအစားပါ။ 
Turbocharger ေလးလုံးနဲ႔  intercooler ပါ၀င္ပါတယ္။ 2.4 စကၠန္႔အတြင္း 0 မွ 100 Km/h အထိ အရွိန္ျမွင့္တင္ႏုိ္င္ပါတယ္။ ဂီယာအမ်ဳိးအစားကုိ 
dual-clutch DSG ( direct-shift gearbox)ကုိ အသုံးျပဳထားၿပီး ဂီယာ 7 ခ်က္ ပါ၀င္ပါတယ္။ Four-wheel drive အမ်ဳးိအစားပါပဲ။ ဆီစားႏႈန္းကေတာ့ 
တစ္ဂါလံကုိ ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ရွစ္မိုင္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ၿပီး၊ Highwayမွာေတာ့ တစ္ဆယ့္သုံးမုိင္ထိ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္မွာပါ။ ေစ်းႏႈန္းေတြကေတာ့ ပုံမွန္ Veyron 
က အနိမ့္ဆုံးေစ်း us $ 1.7 သန္းမွ စၿပီး၊ Veyron Super Sportကေတာ့ us $ 2.7 သန္းမွ 3 သန္းေက်ာ္အထိရွိတာေၾကာင့္ ကမၻာ့အျမန္ဆုံးနဲ႔ 
ေစ်းအႀကီးဆုံးကားလုိ႔ သတ္မွတ္ထားတာ ပုိမယ္ မထင္ပါဘူး။

ယာဥ္အစီးေရ ၄၃၀ေက်ာ္ ေလ်ာ့သြားတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ ယာဥ္အို ယာဥ္ေဟာင္း ဖ်က္သိမ္းမႈေၾကာင့္ ေျပးဆြဲျခင္း မရွိေတာ့ေသာ ယာဥ္ ၃၃၇ 

စီးနွင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ယခုအခ်ိန္အထိ ႏႈတ္ထြက္သြားေသာ မ.ထ.သမွ ယာဥ္ ၉၃ စီး ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ ေျပးဆြဲေပးလ်က္ရွိေသာ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားထဲမွ စုုစုုေပါင္း ယာဥ္ 
၄၃၀ စီး ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဆုိပါ ဖ်က္သိမ္းမႈတြင္ ပါ၀င္သြားေသာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားကေတာ့ အကၡရာ စ မွ ပ အထိ 
ဒုတိယကမာၻစစ္က်န္ ဘတ္စ္ကား ၃၄၄ စီးနဲ႔ ယာဥ္ႀကီး ၅ စီး အပါအ၀င္ ယာဥ္ေပါင္း ၅၇၃ စီး ရွိေၾကာင္း - မ.ထ.သ 
စီမံမႈလက္ေအာက္မွာရွိေသာ အပ္ႏွံၿပီး ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ၃၀၇ စီးရွိၿပီး ေျပးဆြဲယာဥ္ ၂၃၆ စီးနဲ႔ အၿပီးအပ္ 
မဟုတ္ဘဲ ေျပးဆြဲျခင္း မရွိတဲ့ ပ်က္ကြက္ ကင္းကြာ ယာဥ္အစီး ၃၀ စီးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထို အၿပီးအပ္ယာဥ္ ၃၀၇စီးအနက္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္အျဖစ္ ျပန္လည္၀ယ္ယူမႈ ၆၀စီး ျဖစ္ကာ Express၊ 
စီးတီးဘတ္စ္၊ မီနီဘတ္စ္ႏွင့္ အိမ္သံုးကားမ်ားလည္းျပန္လည္၀ယ္ယူၿပီး၊ က်န္အစီး ၁၄၀ခန္႔မွာေတာ့ 
ကားေဟာင္း အပ္ႏွံကာ အသစ္ ျပန္လည္ တင္သြင္းဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လက္ရွိ ခရီးသည္ယာဥ္အစီးေရ ၄၃၀ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိ Oriental Transportation 
Enterprise ကုမၸဏီနွင့္ ပူးေပါင္းကာ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏႇီးျမႇပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္နွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ Oriental Transportation Enterprise 
Company Limitedျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ရန္ကုန္တြင္ မၾကာေသးမီကာလမ်ားအတြင္း ယာဥ္အို ယာဥ္ေဟာင္း 
အပ္နွံမႈအစီအစဥ္အရ ဒုတိယ ကမာၻစစ္က်န္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို အပ္နွံၿပီးေနာက္ အပ္နွံခဲ့ေသာ ယာဥ္မ်ားအစား ၅၇ 
ယာဥ္လိုင္းနွင့္ မ.ထ.သ ၃၁ သီးသန္႔မ်ားကို ေျပးဆြဲေပးေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ အဆင့္မီ၊ ေခတ္မီေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲႏိုင္ေရး 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ ၆-လမ္းသြား လမ္းမႀကီး ၅-လမ္းအား 
ထပ္ပိုး ကတၱရာခင္းမည္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႔တြင္းရွိ (၆)လမ္းသြား လမ္းမႀကီး (၅)လမ္းအား ယခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလအတြင္း ထပ္ပုိး ကတၱရာခင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။ ထပ္ပုိးကတၱရာ ခင္းက်င္းရာတြင္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ရွိ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ 
အေနာ္ရထာလမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ ကုန္သည္ လမ္းႏွင့္ 
ကမ္းနားလမ္းမ်ားတြင္ ထပ္ပိုး ကတၱရာခင္းမည္ျဖစ္သည္။  
အဆုိပါ လမ္းမႀကီး (၅)ခုတြင္ ကမ္းနားလမ္းမွာ အသြားအျပန္ 

ေမာင္းႏွင္းႏုိင္ေသာ လမ္းျဖစ္ၿပီး ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ား အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳေသာ လမ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း(အျမင့္ပိုင္း)မွ ေရမ်ားသည္ ကမ္းနားလမ္း (အနိမ့္ပိုင္း)သို႔ စီးဆင္းကာ ေရ၀ပ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ 
အဆိုးဆုံးလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၄င္းလမ္းမႀကီးမ်ားအား ၁၈၅၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး 
ယခုုအခါ အဆုိပါ လမ္းမႀကီးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕တြင္းမွ ၿမိဳ႕ ျပင္သို႔ သြားလာရာတြင္ ေရွာင္လႊဲသြား၍ မရေသာ 
လမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္ကာ သြားလာမႈ သုံးစြဲမႈအတြက္ အားအထားရဆုံး လမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  
လမ္းမႀကီးမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရာ၌ အင္းစိန္လမ္းမႀကီးအား ျပည္လမ္းမႀကီးကဲ႔သုိ႔ အဆင့္ျမင့္အျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အဆုိပါလမ္းမႀကီးအား လမ္းအလယ္ကၽြန္းမ်ားတြင္ 
ပန္းအလွဆင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မူမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 
Ref: MMKM

လန္ဒန္အိုလံပစ္ႏွင့္အတူ BMWမွ i Store ဖြင့္လွစ္

ျမန္မာျပည္အပါအ၀င္ တစ္ကမၻာလံုးက စိတ္၀င္တစား ၾကည့္ရႈသြားမည့္ လန္ဒန္အိုလံပစ္ 
အားကစားပြဲေတာ္ႀကီးကို အမွီျပဳၿပီး နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားမွလည္း အခြင့္အေရးရွိသေလာက္ သူတို႔၏ 
Brandမ်ားကို လန္ဒန္ေရာက္ တိုးရစ္အားလံုး ျမင္ေတြ႔ခံစားသြားရေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကတဲ့အထဲမွာ 
BMWလည္း ပါ၀င္တယ္ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။ BMWမွ ေနာက္လာမည့္ လေပါင္းမ်ားစြာမွ  ထုတ္လုပ္မွာေတာင္ 
ေသခ်ာမႈ မရွိေသးသည့္ စြမ္းအင္ေခၽြတာသည့္ နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားေသာ Electronic & Hybrid i 
ကားႏွင့္ i စက္ဘီးေတြကို မၾကာေသးမီက ဖြင့္လိုက္တဲ့ Heathrow ၿမိဳ႕ထဲက i စတိုးမွာ အမ်ားျပည္သူ အာ႐ံုစိုက္ 
ၾကည့္ရႈလို႔ရေအာင္ ခင္းက်င္းျပသေနပါသည္။ 

သတင္းမ်ားအရ BMW ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ား လန္ဒန္ အိုလံပစ္အမွီ Heathrowကိုု မသြားႏိုင္ေတာ့ဘူး 
ဆိုရင္ေတာ့ BMW၏ i ပစၥည္းမ်ားဟာ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ World Tour အျဖစ္ ေရာမ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကတို႔ကို 
လွည့္လည္ျပသဖို႔ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ Ref: Engadget
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ေနေအာင္လတ ္
ျပင္ပက အရုပ္အစစ္ကေလးေတြကို အသုံးျပဳျပီး ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ Stop Motion Animation ရုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ ParaNorman  ရုပ္ရွင္ဟာ အျခားနာမည္ၾကီး Stop Motion Animation 

ရုပ္ရွင္တစ္ကားျဖစ္တဲ့ Coraline ကို ဖန္တီးခဲ့တဲ့ Laika Studios မွ ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ ဒုတိယေျမာက္ Stop Motion Animation ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ Stop Motion Animation 
ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြျဖစ္တဲ့ The Nightmare before Christman တို႔ Wallace & Gromit တို႔လို ရုပ္ရွင္အမ်ားစုက ဇာတ္ဝင္ခန္းဓာတ္ပံု Screenshotေတြ ၾကည့္လိုက္တာႏွင့္ Stop Motion Animationလား၊ 
3D CGIလား ဆိုတာ အလြယ္တကူ ခြဲျခားသိရွိႏိုင္ေပမဲ့၊ ParaNorman မွာေတာ့ အရင္ကထက္ နည္းပညာေတြ တိုးတက္လာျပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အမွတ္တမဲ့ ၾကည့္လိုက္ရင္ 3D CGI Animation 
ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားလို႔ ထင္ရေစႏိုင္ပါတယ္။ ParaNorman ဇာတ္ကားရဲ့ အမည္ကေတာ့ သဘာဝလြန္ အျဖစ္အပ်က္ (paranormal activity) ေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ Norman အမည္ရ ေကာင္ေလးရဲ့ အေၾကာင္းကို 
ဇာတ္လမ္းဆင္ထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ နာမည္ႏွစ္ခုေပါင္းျပီး အမည္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Norman ဟာ New England ရွိ Blithe Hollow အမည္ရ ျမိဳ႕ကေလးမွာ ေနထိုင္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ေသဆုံးျပီးသူမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္၊ စကားေျပာႏိုင္တဲ့ အစြမ္းရွိသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ 
တစ္ေန႕မွာေတာ့ သက္တမ္းရာေက်ာ္ျပီျဖစ္တဲ့ စုန္းမဆိုးၾကီးရဲ့ အစြမ္းေၾကာင့္ Blithe Hollow ျမိဳ႕ကေလးအတြင္း မေကာင္းဆိုးဝါးေတြ၊ သရဲေတြ၊ Zombie ဖုတ္ေကာင္ေတြ ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ Norman 
ဟာ သူ႕ရဲ့ paranormal အစြမ္းႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ အကူအညီတို႕ကို အသုံးျပဳျပီး ရန္သူ စုန္းမၾကီးႏွင့္ မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Horror ဆန္တဲ့ animation ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေပမဲ့ Director Tim 
Burton ရဲ့ Corpse Bride တို႕ Frankenweenie တို႕ေလာက္ေတာ့ ေျခာက္ျခားစရာ အခန္းေတြ ပါဝင္မွာမဟုတ္ဘဲ ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ မိသားစု ေဖ်ာ္ေျဖေရးဇာတ္ကား ျဖစ္မွာပါ။

ParaNorman ရဲ့ အဓိကစိတ္ဝင္စားဖို႕ အေကာင္းဆုံး အခ်က္ကေတာ့ ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားမွာ အသုံးျပဳတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ႏွင့္ settings ေတြကို 3D Color Printer ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ParaNorman 
ရုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးေရးအတြက္ အဖြဲ႕ 52 ဖြဲ႕ဟာ ဇာတ္ေကာင္ 178 ေယာက္အတြက္ designer 320 ေက်ာ္က တာဝန္ယူထားျပီး Computer မွ တဆင့္ေရးဆြဲထားသည့္ character design မ်ားကို 3D Printer 
ကိုအသုံးျပဳျပီး အရုပ္အျဖစ္ထြက္လာေအာင္ အသုံးျပဳျပီးေတာ့ ထိုအရုပ္မ်ားကို Frame တစ္ခုျခင္းျဖင့္ ဓာတ္ပံု Camera ၊ Film Camera တို႕ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးျပီး ပိတ္ကားေပၚတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျမင္ေတြ႕ရေအာင္ 
တင္ဆက္ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 Stop Motion Animation ရုပ္ရွင္ဟာ လူသားသရုပ္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ကူးသည့္ ရုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ 3D CGI ရုပ္ရွင္မ်ားရွိ ဇာတ္ေကာင္မ်ားထက္ မ်က္ႏွာအမူအရာ ေျပာင္းလဲရန္ ခက္ခဲျပီး၊ facial expression 
ေျပာင္းလဲတိုင္း အရုပ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲအသုံးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ParaNorman ရုပ္ရွင္အတြက္ မတူညီသည့္ မ်က္ႏွာအမူအရာရွိသည့္ အရုပ္ေပါင္း 31,000 ေက်ာ္ ပါဝင္ျပီး Norman တစ္ေယာက္တည္းအတြက္ 
ကြဲျပားသည့္ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ 8,000 ေက်ာ္ ပါဝင္ပါတယ္။ ParaNorman ရုပ္ရွင္ဟာ နည္းပညာ အသစ္အဆန္းေတြ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းေကာင္းေကာင္း Animation ရုပ္ရွင္မ်ား ႏွစ္သက္သူမ်ားပါ 
သေဘာက်မဲ့ Stop Motion Animation ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ျဖစ္ပါတယ္။

ART&DESIGN/INNOVATION
ဂၽြန္ေစာႏွင့္ အြန္ေစာ ျမန္မာျပည္သို႔ 
လာမည ္
ရဲရဲ

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ကိုရီးယား႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္သို႔ 
ကိုရီးယားနာမည္ေက်ာ္ မင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားျဖစ္သည့္ Song Seung Hyun 
(ဂြၽန္ေစာ)ႏွင့္ Song Hye Kyo (အြန္ေစာ)တို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  
KOTRAမွ သိရွိရပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပမယ့္ ကိုရီးယား ႐ုပ္ရွင္ 
ပြဲေတာ္ႏွင့္အတူ Korea Expo ကုန္စည္ျပပြဲကို နာမည္ႀကီး ကိုရီးယား 
အႏုပညာရွင္ေတြျဖစ္တဲ့ Song Seung Hyun (ဂြၽန္ေစာ) ႏွင့္ Song Hye 
Kyo (အြန္ေစာ)တို႔ တက္ေရာက္မွာပါ။ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္က်င္းပမယ့္ ေနရာနဲ႔ 
အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ေတြကိုေတာ့ ေရြးခ်ယ္ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္”ဟု 
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကိုရီးယား သံ႐ံုး၊ စီးပြားေရးဌာန (Kotra)မွ တာ၀န္ရွိသူ 
တစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

ကိုရီးယား ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ႏွင့္အတူ က်င္းပမည့္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ 
ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ နာမည္ႀကီးကုမၸဏီ ၆၀ ေက်ာ္ခန္႔ ပါ၀င္ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး 
ကုိရီးယားႏိုင္ငံ၏ နာမည္ႀကီးတံဆိပ္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။     
အဆိုပါ ကုန္စည္ျပပြဲသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ 
ကိုရီးယား ကုန္စည္ျပပြဲျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းကုန္စည္ျပပြဲတြင္ 
ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ႐ိုးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုလည္း 
ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပြဲေတာ္သို႔လည္း Song Seung Hyun 
(ဂြၽန္ေစာ)ႏွင့္ Song Hye Kyo (အြန္ေစာ)တို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ကိုရီးယား ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဂြၽန္ေစာ၊ 
အြန္ေစာတို႔အား ျမန္မာပရိသတ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဟု 
သိရသည္။

ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားကို ဆင္ဆာ 
သတ္မွတ္ရန္ အဆို တင္သြင္းမည္  
ရဲရဲ

ကိုရီးယား ႐ုပ္သံ 
ဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား၏ ဆင္ဆာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား 
ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားႏွင့္ 
တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ထည့္သြင္း 
ေဆြးေႏြးရန္ တင္ျပထားသည္ဟု 
သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါ 
ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈကို 
႐ုပ္ရွင္အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အားကစား၊ 

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးစဥ္၌ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရိွရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ ႐ုပ္သံလိုင္းေတြကို 
မတရားေသာနည္းမ်ားနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ယူလိုျခင္း လံုး၀ မရိွပါဘူး။ 
လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်င္တာပါ။ လက္ရွိ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲေတြမွဆိုရင္ 
ေယာက်္ားတစ္ေယာက္က မိန္းမ မ်ားစြာယူတာ၊ ေယာကၤ်ားႏွင့္ မိန္းမ 
အရက္အတူ ေသာက္တာ အပါအ၀င္ ဇာတ္၀င္ခန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ခြင့္ျပဳ 
ျပသေနပါတယ္။ ျမန္မာဇာတ္ကားေတြမွာေတာ့ ဆင္းရဲမဲြေတတဲ့ ဇာတ္၀င္ခန္းနဲ႔  
ျပင္ပမွာ တကယ္ျဖစ္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ား စသည္ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးျပသတာကို 
ခြင့္မျပဳတာမ်ဳိး ေတြၾကံဳရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုရီးယားဇာတ္ကားေတြနဲ႔ 
ျမန္မာဇာတ္ကားေတြရဲ႕ ဆင္ဆာသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ တန္းတူျဖစ္ဖို႔ကို 
တင္ျပေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ 
ဦးဇင္၀ိုင္းက ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဂီတပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားတြင္ 
ကိုရီးယား ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတဲြ ျပသမႈမွာ တစ္ပတ္လွ်င္ ဇာတ္ကား ၁၈ ကားမွ 
၂၀ ၀န္းက်င္အထိ ရိွေနေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၂၀၁၁ အတြင္း ရိုက္ကူးထားၿပီး 
ဇာတ္ကား ၂၁ကား ျပသရန္ က်န ္
ရဲရဲ

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ႐ံုတင္ျပသရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသစ္ 
၂၁ ကားအနက္ ႐ံုတင္ျပသရန္ ၁၇ ကား က်န္ရိွေနၿပီး ယင္းဇာတ္ကားမ်ားကို 
ပံုမွန္ တန္းစီဇယားအတိုင္း ရက္ခ်ိတ္ ျပသမည္ဆိုပါက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္              
ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွသာ ဇာတ္ကားအားလံုး ျပသျခင္း ၿပီးဆံုးမည္ဟု သိရိွရသည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျပသရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသစ္မ်ားမွာ 
ခ်စ္တယ္ေျပာမွ လႊတ္မယ္၊ ရင္ကဲြနာ၊ ငါမင္းကို၊ အမိုက္စား၊ သြားလူဆိုး 
ဒါမ်ဳိးေတာ့ တတ္တယ္၊ ႏွစ္ပင္လိမ္တဲ့ ရည္းစားစာ၊ ဥ၊ အလန္းလြန္ 
အလြန္လန္း၊ ခ်စ္ပန္းေ၀၊ ၀ိုင္းႀကီးပတ္ပတ္ ဒူေ၀ေ၀၊ ထာ၀ရ အလင္းတန္းမ်ား၊ 
ဟတ္ထိတယ္၂၊ အထာအသစ္နဲ႔ ႏွစ္ခါခ်စ္မယ္၊ ၀ဋ္ေၾကြး၊ ဆယ့္ႏွစ္နာရီ 
သတို႔သား၊ ဇာတ္လမ္းေဟာင္းေတြရိွခဲ့ရင္၊ ျပံဳးျပံဳးေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔၊ 
အမုန္းမီးေတာက္၊ ဟိုင္းေဘာ့စ္ ၊ ပန္းၾကာ၀တ္မႈန္ႏွင့္ လက္ပံ ဇာတ္ကားတို႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုဇာတ္ကားမ်ားအနက္ ခ်စ္တယ္ေျပာမွ လႊတ္မယ္ ၊ ရင္ကဲြနာ၊ ငါမင္းကိုႏွင့္ 
သြားလူဆိုး ဒါမ်ဳိးေတာ့ တတ္တယ္ အစရွိသည့္ ဇာတ္ကား ေလးကားသာ 
ျပသျပီးျဖစ္ျပီး က်န္ရွိေသာ ဇာတ္ကားမ်ားမွာ ျပသရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ က်န္ရွိဇာတ္ကားမ်ား ျပသမႈမွာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္အထိ 
ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ “အခုျပသတဲ့ တန္းစီဇယားအတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ 
၂၀၁၃ ႏွစ္လယ္ပိုင္းေလာက္က်မွ ျပသခြင့္ျပဳထားတဲ့ ကား အားလံုးကို ျပသလို႔ 
ၿပီးမွာပါ။ ၂၀၁၂ထဲမွာ ျပသခြင့္ထပ္ျပဳခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားေတြကေတာ့ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းကမွစၿပီး ျပသခြင့္ရမွာပါ။ လက္ရိွ တန္းစီဇယားအတိုင္း 
ဆိုရင္ေတာ့ အခုအတိုင္းပဲ ျဖစ္မွာပါပဲ။ ဇာတ္ကားတစ္ကား ျပသခြင့္ရၿပီးခ်ိန္နဲ႔ 
႐ံုတင္ျပသခ်ိန္ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ေလာက္ ေစာင့္ရတဲ့ စနစ္ျဖစ္ေနတာေပါ့ေလ။ 
၀င္ေငြအရ အားကိုးရတဲ့႐ံုေတြ မ်ားလာမယ္ဆိုရင္ ႐ံုၿပိဳင္စနစ္ေတြ ျပသလို႔ရမယ္။ 
အဲဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ အခုလို ဇာတ္ကားေတြ အၾကာႀကီးေစာင့္ရတဲ့ ျပႆနာက 
ေျပလည္သြားႏိုင္ပါတယ္”ဟု ႐ုပ္ရွင္ျပသမႈ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတၳဳပၸတၱိ 
စတင္႐ုိက္ကူး
ေနလင္းေအာင္
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ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဘဝျဖတ္သန္းမႈမ်ားကို အေျခခံေသာ 
အတၳဳပၸတၱိ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္အား ဒါရိုက္တာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီး ဦးေဆာင္ကာ 
စတင္႐ုိက္ကူးေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  အဆိုပါ ရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးရန္ 
လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူထားခဲ့ေၾကာင္း ဒါရိုက္တာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီး၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ၾကည့္ရႈခ်ိန္ (၁) နာရီခြဲခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ကာ 
ထိုမွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ကို အခန္း (၉) ခန္းခြဲၿပီး (၁) ႏွစ္ခြဲၾကာ ရုိက္ကူးမွာျဖစ္တယ္လို႔ 
ဒါရိုက္တာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
Ref: RFA

ေနေအာင္လတ္

Sakuragaoka ေက်ာင္းရဲ႕ Light Music Club ျဖစ္တဲ့ Hokago Tea Time အဖြဲ႔ဝင္ ေကာင္မေလး ငါးေယာက္အေၾကာင္းကို ဇာတ္လမ္းဆင္ထားတဲ့ K-On!ဟာ 2009 မွ စတင္ျပီး Anime ပရိသတ္အသည္းစြဲ 
Series တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့တဲ့ K-On! ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို 2011 December လ အတြင္းက Japan ႏိုင္ငံအတြင္း ႐ံုတင္ျပသခဲ့ျပီး 2012 July လ အတြင္းမွာေတာ့ DVD/Blu Ray versionကို ႏိုင္ငံတကာသို႔  
ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ပါတယ္။ K-On! ဟာ တီးဝိုင္းေထာင္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသူေလးေတြ အေၾကာင္းဆိုေတာ့ ဂီတအသားေပးဇာတ္လမ္းတစ္ခုလို႕ ထင္ရေပမဲ့ Yui (Lead Guitar), Mio (Bass Guitar), Azusa (Rhythm Guitar), 
Tsumugi (Keyboard) ႏွင့္ Ritsu (Drum) တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ပိုျပီး အာ႐ံုစိုက္ထားတဲ့ Slice of Life အမ်ိဳးအစား ဇာတ္လမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ Moe’ လို႔ေခၚတဲ့ ခ်စ္စရာ ခပ္ငယ္ငယ္ဇာတ္ေကာင္ေတြ 
ပါဝင္ျပီး သူ႔တို႔ေလးေတြရဲ႕ daily lifeကို  အသားေပးထားတဲ့ Anime seriesေတြဟာ Azumanga Daioh၊ Minamike ႏွင့္ Lucky Starတို႔လို Seriesေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ စိတ္ဝင္စားမႈ ရရွိခဲ့ျပီး Kyoto Animationရဲ႕ 
K-On! ဇာတ္လမ္းဟာ Otakuေတြရဲ႕  Moe’ charactersေတြအေပၚ ႐ူးသြပ္မႈကို အဆင့္ ပိုျမင့္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 

အမွတ္တမဲ့ ၾကည့္ရင္ေတာ့ ေကာင္မေလး ငါးေယာက္ စကားထိုင္ေျပာလိုက္၊ ခုန္လိုက္ေပါက္လိုက္လုပ္ေနတာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ မေကာင္းဘူးလို႔ တစ္ခ်ိဳ႕က ထင္ႏိုင္ေပမဲ့ အားေပးတဲ့ ပရိသတ္ကေတာ့ 
ေဒၚလာ ရာႏွင့္ခ်ီတန္တဲ့ အရုပ္ေတြသာမက ေဒၚလာေထာင္ခ်ီတန္တဲ့ Yui ႏွင့္ Mioတို႔လို ဇာတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ Gibson Les Paul ႏွင့္ Fender Jazz Bass Guitarေတြကိုပါ ဝယ္ယူ စုေဆာင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ K-On! 
ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွာ Yuiတို႔အဖြဲ႕ အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္တဲ့ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ London ျမိဳ႕သို႔ ခရီးသြားပံုကို ဇာတ္လမ္းဆင္ထားသလို ရုပ္ရွင္အတြင္း Yuiတို႔ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ Troubadour Café 
ဆိုင္ဟာလည္း London ျမိဳ႕မွာ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့လို႔ ခုဆိုရင္ Troubadour Café ဆိုင္ မွန္ေဘာင္မွာ K-On! ဇာတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ ပံုကို ကပ္ထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ Japan Airlinesကလည္း K-On! အဖြဲ႕ဝင္ 
ေကာင္မေလးေတြ London ျမိဳ႕အတြင္းသြားခဲ့တဲ့ ေနရာေတြ လိုက္ပို႔ေပးတဲ့အျပင္ Tsumugi သြားလည္ခဲ့တဲ့ Finland ႏိုင္ငံကိုပါ လိုက္ပို႔ေပးတဲ့ Special Tour Flightကို ေျပးဆြဲခဲ့ပါေသးတယ္။

K-On! Movieမွာ London ျမိဳ႕အတြင္း အလည္သြားတဲ့ ခရီးစဥ္အပိုင္းသာမကပဲ Graduation ceremonyက ႏွုတ္ဆက္ပြဲ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြပါ ပါဝင္ပါတယ္။ ဇာတ္ေကာင္တစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕စ႐ိုက္ကို ကြဲျပားေအာင္ 
ဇာတ္လမ္းဆင္ႏိုင္တာ သေဘာက်ဖို႔ေကာင္းသလို အရင္ဇာတ္လမ္းတြဲ မၾကည့္ဖူးသူပါ အလြယ္တကူ ၾကည့္႐ႈလို႔ရေအာင္ ႐ိုက္ကူးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဝတ္စံုဆင္တူဝတ္ထားတဲ့ ေကာင္မေလး ငါးေယာက္ရဲ႕ 
ေျခေထာက္ေတြႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ပံုကို ၾကည့္လိုက္႐ံုႏွင့္ တစ္ေယာက္ျခင္း ခြဲျခားသိႏိုင္ေအာင္ ေရးဆြဲႏိုင္တဲ့ Kyoto Animation ႏွင့္ charcter designer & creator Kakiflyကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ 
K-On! Movieဟာ အရင္ K-On! ပရိသတ္မ်ားေကာ၊ Japan Animation ေလာကႏွင့္ Otaku Cultureကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားပါ ၾကည့္႐ႈသင့္တဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖစ္ပါတယ္။

A N I M A T I O N  R E V I E W

Genre –  Slice of Life, Comedy
Studio – Kyoto Animation
Score   – 4 out of 5

Call Me Maybe
Carly Rae Jepsen
Call Me Maybe

Payphone
Maroon 5 Featuring Wiz Khalifa
Payphone

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

Somebody That I Used To Know
Gotye Featuring Kimbra
Making Mirrors

Lights 
Ellie Goulding
An Introduction to Ellie Goulding EP

Somebody That I Used To Know
Gotye Featuring Kimbra
Making Mirrors

Whistle
Flo Rida  

    Whistle

We Are Young
fun.Featuring Janelle Monae
We Are Young

Where Have You Been
Rihanna 

    Talk That Talk [Deluxe Version]

Scream
Usher
Looking 4 MyselfScream

The Dark Knight Rises
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - - ေဒၚလာ ၁၆၀ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ သန္း ၂၅၀

Ice Age: Continental Drift
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၂၀.၄၁ သန္း
ကုန္က်ေငြ -ေဒၚလာ ၁၅၅ သန္း

The Amazing Spider-Man
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၁၀.၈၈ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ သန္း၂၃၀

Ted
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၁၀ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၅၀ သန္း

Beave
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၆ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၁၈၅ သန္း

Magic Mike
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၄.၂၉ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၇ သန္း

Savages
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၃.၃၉ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၄၅ သန္း

Tyler Perry's Madea's Witness Protection
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၂.၂၅ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ သန္း ၂၀ 

Moonrise Kingdom
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၁.၈၃ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၁၆ သန္း 

To Rome with Love
တစ္ပတ္တာဝင္ေငြ - ေဒၚလာ ၁.၄၂ သန္း
ကုန္က်ေငြ - ေဒၚလာ ၂၄ သန္း 
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တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏနဲ႔ မိမိလိုအပ္တဲ့ ကင္မရာတစ္လံုး ၀ယ္ယူဖို႔အတြက္ တစ္ေနကုန္ဆိုင္တကာလွည့္ၿပီး ေလ့လာေနစရာမလိုပါဘူး။ အခုဒီစာမ်က္ႏွာမွာ 

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

Key Feature
Sony SLT-A57Kက 16.1 MP ရွိတဲ့ Exmor APS HD CMOS Sensor ပါ၀င္ၿပီး 18-55 mm ရွိတဲ့ Lens 

ပါ၀င္ပါတယ္။ Translucent mirror technology လွပတဲ့ ပံုရိပ္ေတြကို ဖမ္းယူေပးႏိုင္ၿပီး 3D Sweep Panorama 
နည္းပညာက ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ 3D ရႈခင္းအလွအပမ်ားကို ရိုက္ကူးပံုေဖာ္ရာမွာေတာ့ အဓိက က်ပါတယ္။          
3D TVႏွင့္လည္း အဆင္ေျပစြာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ 

အျမင့္မားဆံုး ရိုက္ကူးႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိ
12 fps tele-zoom high speed shooting ျဖစ္တဲ့အတြက္ အရွိန္နဲ႔ ေရြ႕လ်ားေနတဲ့ ပံုရိပ္ေတြကို 

အနီးကပ္ဖမ္းယူႏိုင္ၿပီး တစ္မိနစ္ကို 12 Framesႏွင့္အထက္ ရိုက္ကူးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သူ႔မွာ ပါ၀င္တဲ့ Tele-
zoom Continuous Advance Priority AE စနစ္က အေ၀းက လႈပ္ရွားေနတဲ့ ပံုရိပ္ကို ၾကည္ၾကည္လင္လင္ 
ဖမ္းယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးပါတယ္။ 

3 Cross Sensorကို သံုးထား
ပံုရိပ္ေတြကို အႏုစိတ္ ပံုေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ နာမည္ႀကီးတဲ့ Sonyရဲ႕ 15-points AF systemက ပံုေတြကို Auto 

Focus လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ေသခ်ာတိက်ပါတယ္။ 3 Cross Sensorကို အသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ အလင္းေရာင္ 
အားနည္းတဲ့ ေနရာမွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ပံုရိပ္ေတြကို ရိုက္ကူးရင္ေတာင္မွ တိက်တဲ့ပံုကို ဖမ္းယူေပးႏိုင္ပါတယ္။ 
ေနာက္ၿပီး Wide, Zone, Spot or Local စတဲ့ AF စနစ္ေတြကို လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ခ်ိန္ညိွ 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါေသးတယ္။ 

ISO Range
 ISO Rangeက 100-16000 ရွိတဲ့အတြက္ High 

Sensitivity ျဖစ္တဲ့ ကင္မရာတစ္လံုး ျဖစ္ပါတယ္။ 
အသံုးျပဳထားတဲ့ ႀကီးမားတဲ့ Exmor APS HD CMOS 
sensorက အလြန္ျမင့္မားတဲ့ Sensitivity rangeကို 
ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ အလင္းေရာင္ေအာက္မွာေတာ့ 
ISO Rang 100-3200အထိ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး 

အလင္းေရာင္ အားနည္းတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ISO 
Range 16000ႏွင့္အထက္ အသံုးျပဳႏိုင္မွာပါ။ 
Noise Levels အနည္းဆံုးႏွင့္ အလင္းအေမွာင္ႏွင့္ 
အေရာင္အတက္အက်ကို သဘာ၀အတိုင္း 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေၾကာင့္ Sony 
SLT-A57K က Indoor ရိုက္ကူးတဲ့အခါ အေကာင္းဆံုး 
ရလဒ္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ 

Full HD Movie ရိုက္ကူးႏိုင္
Full HD Movieေတြ ရိုက္ကူးတဲ့ေနရာမွာလဲ phase-detection auto focusing လုပ္တဲ့ေနရာမွာ full-

time continuous အလုပ္ လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Lensေတြ ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္လို႔ရတဲ့ ကင္မရာအမ်ားစုက 
Lens ေျပာင္းလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ Full HD 
ရိုက္ကူးႏုိင္ဖို႔အတြက္ contrast-detection 
AF စနစ္မွာ သြားေရာက္ ေျပာင္းလဲရပါတယ္။ 
အခု A57Kမွာေတာ့ ေျပာင္းလဲစရာ မလိုဘဲ 
ေရြ႕လ်ားေနတဲ့အရာေတြကို ရွင္းလင္းျမန္ဆန္စြာ 
ရိုက္ကူးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ေနရာ 
Sony SLT-A57K ကင္မရာအသစ္ကို 

စိတ္၀င္စားၿပီး ၀ယ္ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေစ်းႏႈန္း 
က်ပ္ ၈၁၅,၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ Sony Show Room 
(Bo Aung Kyaw) ဖုန္း 01-398-566သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 

Full Specifications
» Full-time Continuous AF enabled by 

Translucent Mirror Technology 
» 16.1 MP Exmor APS HD CMOS sensor 
» BIONZ image processor 
» High-speed 12 fps continuous shooting
» 3D Sweep Panorama
» 15-point AF system with 3 cross sensors 
» Full HD Movie at 60p (50p)
» 18-55mm zoom lens Lens 
» Weight : 210g
» Aperture (Max) : f/3.5 - 5.6 
» Aperture (Min) : f/22 - 36 
» 3.0” TFT Xtra Fine LCD (921,600 pixels)  

       w/TruBlac  technology
» Up to 12 fps Tele-Zoom High Speed                 

       Shooting

အလင္းထုိးေဖာက္ႏုိင္တဲ့ နည္းပညာပါ၀င္ေသာ                                                  
Sony SLT-A57K ကင္မရာအသစ္
ေမသဇင္သိန္း

Sony ကင္မရာမ်ားကို ႏွစ္သက္ စြဲလမ္းစြာ အသံုးျပဳေနၾကတဲ့ 
ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္တဲ့ ကင္မရာအသစ္ကေတာ့ Sony 
SLT-A57Kပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ထဲကို ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ 
အေတာအတြင္းကမွ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ Sony ကင္မရာသစ္ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီကင္မရာေလးက Sonyရဲ႕ Alpha DSLR Seriesထဲက ေနာက္ဆံုးထြက္ 
Seriesေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Sony SLT-A57Kမွာ နည္းပညာမ်ားစြာကို 
ဆန္းသစ္တီထြင္ထားပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ Translucent mirror 
technologyလို႔ေခၚတဲ့ အလင္းေရာင္ ထိုးေဖာက္ႏိုင္တဲ့ နည္းပညာ ပါ၀င္ျခင္း၊ 
16.1 Megapixels ႏွင့္ BIONZ processorတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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Earthquake Engineering Basic Course
By Hubert Law (အီးကို)
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ေ႐ွ႕ အပတ္   ဆက္လက္ ဖတ္႐ႈရန္...

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

စမတ္ဖုန္းကေနတစ္ဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ 
Panasonic TX-L47ET5s 3D TV
ေမသဇင္သိန္း

3D TVမ်ားကို စြဲလမ္းႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ Panasonic 3D TVကို ေရြးခ်ယ္ 
ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး နည္းပညာနဲ႔ အသစ္ဆန္းဆံုး 3D TV ၀ယ္ဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလပိုင္းေလာက္မွာ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ Panasonic TX-L47ET5s 3D TVကို ညႊန္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ 
အဆိုပါ 3D TVက ၄၇ လက္မ အရြယ္အစားရွိၿပီး အျခား 3D TVမ်ားထက္ ပံုရိပ္ ေဖာ္ျပရာမွာ ပိုမို ေတာက္ပၿပီး 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ အသံုးျပဳသူေတြ စိတ္တိုင္းက်မွာ မလြဲပါပဲ။ 3D ပံုရိပ္မ်ားကို ရင္သက္ရႈေမာစြာ 
ၾကည့္ရႈႏိုင္ဖို႔အတြက္ 3D မ်က္မွန္ ၄ စံုကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ အဆိုပါ 3D မ်က္မွန္မ်ားက 
မ်က္လံုးကို ထိခိုက္ျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ Theaterမ်ားမွာ ေကာင္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
Panasonicမွာ အသံုးျပဳထားတဲ့ နည္းပညာတစ္ခုက 2D ပံုရိပ္ကေန 3Dသို႔ တိုက္ရိုက္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကည့္ရႈႏိုင္မယ့္ အေနအထားက 178 Degree ရွိတဲ့အတြက္ အခန္းအတြင္း မည္သည့္ေနရာကမဆို 
လွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ပံုရိပ္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေပၚမူတည္ၿပီး အလင္းအေမွာင္ကို အေကာင္းဆံုး 
ထိန္းညိွေပးတဲ့အတြက္ အျပင္မွာ တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အလား ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Bodyကိုေတာ့ 
အလြန္ေပါ့ပါးၿပီး အလြန္ပါးလႊာတဲ့ သတၱဳတစ္မ်ဳိးနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားၿပီး အျခား အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္USB ports ႏွင့္  HDMI portsတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ သူ႔မွာပါ၀င္တဲ့ VIERA Remoteက 
သင့္ရဲ႕ စမတ္ဖုန္း သို႔မဟုတ္ Tabletကေနတဆင့္ Remoteကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Remote ကိုလည္း 
အလြယ္တကူ သိရွိနားလည္ႏိုင္မယ့္ Characterနဲ႔ ေဖာ္ျပထားၿပီး Operation လုပ္ရာမွာလည္း ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း 
မရွိဘဲ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ Panasonic TX-L47ET5s 3D TVရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၁,၄၈၀,၀၀၀ 
၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး Panasonic Showroom ဖုန္း ၀၁-၂၉၂-၆၆၄သို႔ ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 

အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္သံုးႏိုင္မည့္             
Sony KDL-46hx750 Internet TV 
ေမသဇင္သိန္း 

 
ယခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ Sony KDL-46hx750 Internet TV 

အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ ၄၆ လက္မအရြယ္အစားရွိတဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ ဧည့္ခန္းမွာ ၾကြားၾကြား 
၀င့္၀င့္ရွိေနမွာ ျဖစ္ၿပီး 1080P ရွိတဲ့ LED Screen နဲ႔ ပံုရိပ္ေတြကို Display လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀က်တဲ့ 
ပံုရိပ္ေတြက္ို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ၿပီး အေရာင္ အလင္းအေမွာင္ ခ်ိန္ဆ ရာမွာေတာ့ ထူးျခား အံ့ၾသဖြယ္ 
ေကာင္းပါတယ္။ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ Networkကေန ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး Movieေတြ၊ 
Musicေတြ၊ Update သတင္းေတြကို ၾကည့္ရႈ နားဆင္ႏိုိင္ပါတယ္။ 3D ပံုရိပ္ေတြကို Full HD 1080Pနဲ႔ 
ပံုေဖာ္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ 3D Qualityကေတာ့ အပ်ံစား ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ Built-in Wi-Fi ပါ၀င္တဲ့အတြက္ 
Router အသံုးမျပဳဘဲ TVနဲ႔ Wi-Fi ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ပါေသးတယ္။ ေနာက္ၿပီး Skypeကေနတစ္ဆင့္ Video Call 
လည္း ေခၚယူလို႔ရတဲ့အတြက္ အသံုးျပဳရ အဆင္ေျပေစမယ့္ TV ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ External storage 
devicesမ်ားမွ တိုက္ရိုက္ ဖိုင္မ်ားကို ရွယ္ယာလုပ္နိုင္စြမ္းရွိတာေၾကာင့္ PC, tablet သို႔မဟုတ္ smartphone 
မ်ားနွင့္ သီခ်င္း၊ ဓါတ္ပံု စတာေတြကို မွ်ေ၀သံုးစြဲနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ကြယ္မွာ အလုပ္လုပ္မယ့္ 
Engineကိုလည္း နည္းပညာသစ္သံုးထားတဲ့အတြက္ ပံုရိပ္မ်ား ေခ်ာေမြ႔မႈနဲ႔ တိက်တဲ့ အေရာင္ အရည္အေသြး 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အဆိုပါ Sony KDL-46hx750 Internet TVကို ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
က်ပ္ ၁,၆၅၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ Sony Showroom ဖုန္း ၀၁-၃၉၈-၅၅၆သို႔ ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ၄င္း 
Sony TVကို ၀ယ္ယူပါက 3D Blueray Playerကို ေမတၱာလက္ေဆာင္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
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နည္းပညာတကၠသိုုလ္မွ 
ဗိုလ္ေလာင္းေလၽွာက္ရန္ 
ေခၚယူ

ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

တပ္မေတာ္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ 
ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား ေခၚယူလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ အသက္ 
သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ ပါတ္သတ္၍ 2013 ခုနွစ္၊ 
ဇန္န၀ါရီလ 1 ရက္ေန႔တြင္ အသက္ 16 နွစ္ေအာက္ 
မငယ္ရ၊ 18 နွစ္ထက္ မႀကီးရ။ ျပည္ေထာင္စု 
ျမန္မာနိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္ မရွိဖူးသူ (လူပ်ိဳ) 
ျဖစ္ရပါမည္။ အနည္းဆံုးအရပ္ 5 ေပ 3 လက္မနွင့္ 
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေပါင္ 100 ထက္ မနည္းရ၊ ေပါင္ 
140 ထက္ မႀကီးရ။ မ်က္မွန္ တပ္ဆင္ထားသူမ်ား 
မျဖစ္ေစရ။ 2012 ခုနွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲတြင္ သိပၸံတြဲ 
(သို႔မဟုတ္) ၀ိဇၨာတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္ကာ 
အမွတ္စာရင္း တင္ျပရန္ မလိုေၾကာင္း သိရသည္။ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မိမိတို႔နွင့္ နီးစပ္ရာတိုင္းစစ္႒ာန
ခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အခမဲ့ရယူနိုင္ၿပီး ေလွ်ာက္လြာနွင့္အတူ 
အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ 
(မူရင္း)နွင့္ passport အရြယ္ ဓါတ္ပံု 3ပံု 
ပူးတြဲ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေလွ်ာက္လြာမ်ားကို 2012 ခုနွစ္ August လ 3 ရက္ေန႔ 
ေနာက္ဆံုးထားကာ ေလွ်ာက္လႊာေတာင္းခံရရွိေသာ 
တိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ရံုး၊ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရံုး(ၾကည္း)သို႔ ေပးပို႔ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ ျပည့္စံုေသာ 
ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ကာ 
တကၠသိုလ္၀င္တန္း  သင္ရိုးအတိုင္း အဂၤလိပ္စာနွင့္ 
သခ်ာၤဘာသာရပ္မ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို 
ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းရာ တုိင္းစာစစ္႒ာန၌ 
August လ 18 ရက္ေန႔တြင္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ကာ 
ေျဖဆိုရမည့္ေနရာနွင့္ အခ်ိန္ကို သတင္းစာမွ 
ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုရမည့္ ခံုနံပါတ္မွာ 
ေလွ်ာက္လြာတြင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္းျဖစ္ၿပီး 
စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို တပ္မေတာ္ 
ဗိုလ္ေရြးအဖြဲ႔တြင္ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္ကာ 
စစ္ေဆးခံရန္ အေၾကာင္းၾကားစာကို သက္ဆိုင္ရာမွ 
အခ်ိန္မီ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
သတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လြာမ်ားနွင့္ 
အခ်ိန္မီ ေရာက္မလာေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

တကၠသုိလ္ဝင္တန္း 
ေအာင္ျမင္သူမ်ား 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
ထုတ္ယူႏုိင္ၿပ ီ
ေနလင္းေအာင္

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းကုိ 
ေအာင္္ျမင္ၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား 
တကၠသုိလ္မ်ားကုိ တက္ေရာက္ ပညာ 
သင္ၾကား ႏုိင္ရန္အတြက္ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ေန႔မွ 

စတင္ကာ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား 
ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အမွတ္စာရင္း၊ 
ဘာသာရပ္အလုိက္ ရမွတ္၊ အဆင့္၊ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ 
လမ္းၫႊန္စာအုပ္၊ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ ပုံစံေတြကုိ 
မိမိတုိ႔ ေျဖဆုိခဲ့ေသာ သက္ဆုိင္ရာ စာစစ္ဌာနမွာ 
ရွိေသာ ႀကီးၾကပ္ေရး ႐ုံးမ်ား၌ ထုတ္ယူၾကရမွာ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ 
ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္း မိမိတုိ႔ အမွန္တကယ္ 
တက္ေရာက္လုိေသာ တကၠသုိလ္မ်ားအား တိက်စြာ 
ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
အျခားေသာ တကၠသုိလ္မ်ားကုိလည္း 
ေလွ်ာက္ထားၾကရမွာ ျဖစ္ကာ၊ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ 
ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ေန႔ကေန 
ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန 
(ေအာက္ျမန္မာျပည္)တြင္ ပိတ္ရက္မရွိ လာေရာက္ 
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

iPad 2 လက္ေဆာင္ 
ရရွိမည့္ JCUရဲ႕ August 
Intake
 
ေမသဇင္သိန္း

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

James Cook University (JCU) - 
Australiaရဲ႕ Singapore Campusမွာ ပညာသင္ဖိုု႔ 
ရည္ရြယ္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ August Intakeအတြက္ 
ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုုးထား 
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ Future Way Education & 
Service Centerမွတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ 
$900 (up to) သက္သာခြင့္ ရရွိႏိုုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါတယ္။ ထိုု႔အျပင္ August Intakeအတြက္ 
တက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုုးသည္ (မည္သည့္ Course 
မဆိုု) iPad 2 တစ္လံုုးစီကိုု JCU Singaporeမွ 
လက္ေဆာင္ရရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 

Future Way သည္ UK, USA, Australia, 
Candana, Singapore, Hong Kong, Newzealand 
စသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားရွိ နာမည္ေက်ာ္ University 
မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္ ရွိၿပီး 
အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက Future Way Education & 
Service Center ဖုန္း ၀၁-၂၄၁-၀၉၉၊ ၀၁-၂၅၄-၁၈၅ 
ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

UK ျပည္ထဲေရး 
၀န္ႀကီး႒ာနရဲ႕ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားဟာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ 
မ်ားစြာကို 
တရားမ၀င္ျဖစ္ေစ 
ေနလင္းေအာင္
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ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာနရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းမ်ားဟာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ မ်ားစြာကို တရားမ၀င္ျဖစ္ေစၿပီး 
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူမ်ားအေပၚ အေျခမခံတာေတြ 
ရွိေနတယ္လို႔ UKရဲ႕ အႀကီးတန္း တရားသူႀကီးမ်ားက 
ေျပာၾကားလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ UK၏ လူ၀င္မႈ 
ႀကီးၾကပ္ေရး စနစ္ဟာ အေျခအေန ရႈပ္ေထြး 
သြားခဲ့ပါသည္။ ၀န္ႀကီးေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားသား 
လုပ္သားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ အျခား ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထို္င္သူေတြကို စံႏႈန္း ဒါမွမဟုတ္ ပါလီမန္ကေပးတဲ့ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား မေပးခင္ ဒါမွမဟုတ္ ဥပေဒ 
အသက္မ၀င္ေသးခင္ ယခုအခ်ိန္မွာကတည္းက 
ျပည္၀င္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ေနတာဟာ မွားယြင္းေၾကာင္းကို 
UKရဲ႕ အေရးအပါဆံုး တရားရံုးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။ အဆိုပါ အမႈဟာ ပြိဳင့္ အေျချပဳ 
စနစ္အရ အလုပ္အကို္င္သစ္ တစ္ခုနဲ႔ အနိမ့္ဆံုး 
လခ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ မကိုက္ညီခဲ့တဲ့ ပါကစၥတန္ 
လူမ်ိဳးတစ္ဦး ဗီဇာ သက္တမ္းတိုး ေလွ်ာက္ထားမႈ 
ျငင္းပယ္ ခံခဲ့ရတာကေန အေၾကာင္းျပဳ 
ေပၚေပါက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း၏ ကိစၥသည္ 
ေနာက္ဆံုး၌ ႏိုင္ငံတြင္ ၾသဇာအရွိဆံုး ဗဟို 
တရားရံုးခ်ဳပ္ကို အယူခံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္အထိ 
ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး စည္းမ်ဥ္း 
အားလံုးကို ျခံဳကာေျပာရရင္ ယုတၱိ ရွိရဲ႕လားဟုပင္ 
ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါသည္။ 

UK Border Agencyမွ  ဇူလိုင္ ၁၉ ေရးသား 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကျငာခ်က္တြင္ လူ၀င္မႈ 
ၾကီးၾကပ္ေရးစည္းမ်ဥ္း မ်ားစြာကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား ခ်ေပးလိုက္ၿပီး ထိုေၾကျငာခ်က္၌ 
ယခု ေၾကျငာခ်က္သည္ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္ေန႕တြင္ စတင္သက္၀င္ၿပီး တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ 
စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ျပင္ဆင္သည္။ အေျပာင္းအလဲ 
မ်ားသည္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအေပၚ သံုးသပ္စဥ္းစားျခင္း 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ ၄င္း 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးစနစ္ကို 
ပိုမို ရိုးရွင္း လြယ္ကူေအာင္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရန္ႏွင့္ 
ျပ႒ာန္းၿပီး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း 
ေသခ်ာေစရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အေထာက္အပံ့ 
ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္"ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

အေသးစိတ္ကို Statement of Chages to the 
Immigration Rules (Cm 8423)ႏွင့္ UKBA၏ 
၀က္ဘ္ဆိုက္ ရွိ  the explanatory memorandum 
တို႔တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါေၾကာင္း သိရသည္။

KMD Overseas 
Studies Counseling 
Servicesမွ ႏိုင္ငံတကာ 
ပညာသင္ၾကားမႈ 
အခြင့္အေရး
 
ေနလင္းေအာင္
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ကမာၻ႔အဆင့္မီ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာ 
အသိအမွတ္ျပဳဘြဲ႔ (ဒီဂရီ)မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္လိုေသာ 
ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ KMD၏ 
Overseas Studies Counseling Servicesမွ 
အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ 
UK, Singapore, Australia, USA, Malaysiaႏွင့္ 
Thailandစသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး Middlesex University (UK), EF 
Brittin Collage (UK), Portsmouth University (UK), 
London School of Commerce (UK), James Cook 
University (Singapore/ Australia), Management 
Development Institute of Singapore, Curtin 
University (Singapore/ Australia), Kaplan 
Higher Education Academy (Singapore), 
Nanyang Institute of Management (Singapore), 
LithanHall Academy (Singapore), Navitas 
(Australia), Nottingham University (Malaysia)ႏွင့္ 
Assumption University (Thailand) စသည့္ 
ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

Overseas Studies Counseling Servicesမွ 
သြားလိုသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ 
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား အေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာျပ 
ေပးျခင္း၊ သင့္ေတာ္မည့္ Program (Bachelor/
Master)ႏွင့္ Course (eg.Computing/Business) 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံေပးျခင္း၊ Course 
တစ္ခုခ်င္းအတြက္ Entry Requirementမ်ားအေၾကာင္း 
ရွင္းလင္းေျပာျပေပးျခင္း၊ Tuition feesႏွင့္ 
အျခား ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ ရွင္းလင္း 
ေျပာျပေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးျခင္းႏွင့္ 
ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ Application 
Form တင္ေပးျခင္း စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
KMD(OSCS)မွ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း 
သိရသည္။ KMD Promotion ပြဲမ်ားတြင္ 
ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားေသာသူမ်ားအတြက္ 
ေက်ာင္းတက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ 
ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Apple iPod Nano 16 
GB (or) Lenovo Mobile Handset, Fujitsu 
Digital Note Taker, 500 GB External Hard 
Diskႏွင့္ 16 GB Pendrive (Verbatim) စသည့္ 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိလိုပါက KMD 
(Pansodan)၊ အမွတ္ ၁၇၄-၁၈၂၊ပန္းဆိုးတန္းလမ္း(အ
လယ္ဘေလာက္)၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၁-၀၃၅၊ ၀၁-
၃၈၁-၇၇၆သို႔ ဆက္သြယ္နိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။   

ေဆးပညာ၊ 
အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဖက္ရွင္ 
ဒီဇုိင္း၊ မီဒီယာ၊ 
စီပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ 
Merit Scholarship 
ခ်ီးျမွင္႕မည ္

ေနလင္းေအာင္
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စင္ကာပူအစိုးရမွ ျပဌာန္းထားသည့္ ပညာေရးႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ လက္မွတ္ EduTrust 
(၄)ႏွစ္ ရရွိထားေသာ Management Development 
Institute of Singapore (MDIS)မွ ျမန္မာနိုုင္ငံတြင္ 
ပထမဆံုုးအႀကိမ္အျဖစ္ Open Houseကိုု ဇူလုိင္လ 
(၂၉) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ ေန႔လည္(၂)နာရီမွ (၅)
နာရီအထိ  အလံုလမ္း Summit Parkview 
Hotel, Ballroomတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ 
အဆိုုပါ OPEN HOUSEတြင္  စကၤာပူေဒၚလာ 
(၁၀၀၀၀) တန္ဘိုုးရွိ ပညာသင္ ေထာက္ပံေၾကးကိုု 
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုုင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္၊၊ အဆုိပါ OPEN HOUSEတြင္ 
ေဆးပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္၊ ဖက္ရွင္ဒီဇိုုင္း၊ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ခရီးသြား လုုပ္ငန္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အပါအ၀င္ ဘာသာရပ္ေပါင္း (၄၀)ကိုု 
ေလ့လာနိုုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သက္ဆိုုင္ရာ  ဆယ္တန္း 
ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားအေနျဖင္႔ (၃)ႏွစ္ခြဲအတြင္း 
UK အသိအမွတ္ျပဳ ေဆးဘြဲ႔ ရယူႏုိင္မည္႔ ပညာေရး 
လမ္းေၾကာင္း၊ ဆရာ၀န္ဘြဲ႔ ရထားသူမ်ား အဂၤလန္ 
တကၠသုိလ္မွ ဇီ၀ေဆး သိပံၺဘြဲ႕ကုိ ေနာက္ဆံုးႏွစ္မွ 
စတင္တက္ႏုိင္မည့္ အခြင္႔အလမ္း၊ AGTI 
ၿပီးဆံုးထားသူမ်ား Foundation မလိုဘဲ BE 
ပထမႏွစ္သုိ႔ တုိက္ရုိက္ တက္ေရာက္ခြင့္၊ တကၠသုိလ္ 
၀င္တန္း ေအာင္မွတ္ေကာင္းသူမ်ား MDIS Merit 
Scholarship ေလွ်ာက္ထားခြင့္၊ ေဆးပညာႏွင္႔ 
ဆက္စပ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႔ကို (၁) ႏွစ္ႏွင့္ 
သင္ယူႏုိင္မည့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း၊ ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္း 
စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ UKအသိအမွတ္ျပဳ ဒီဂရီမ်ား 
တက္ေရာက္ႏုိင္ပံုတုိ႔ကို တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ပညာသင္ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကို 
ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသား၏ ပညာ 
အရည္အခ်င္းႏွင့္ ရမွတ္ေပၚတြင္မူတည္၍ 
ေရြးျခယ္မည္ျဖစ္ကာ Leadership qualities, career 
ambitionsႏွင့္ participation in extra-curricular 
activitiesတို႔ကိုလည္း ထည္႔သြင္းစဥ္းစားေပးသြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ပညာသင္ 
ေထာက္ပံံ့ေၾကး ရရွိသူမ်ားအေနႏွင္႔ ေက်ာင္းျပီးဆံုးပါက 
မည္သည့္ ခံ၀န္္ခ်က္မွ လက္မွတ္ထိုးရန္ မလိုအပ္ပဲ 
အဆိုုပါ Open Houseတြင္ Northumbria 
University (UK), University of Bradford (UK), 
Oklahoma City University (USA), Nottingham 
Trent University (UK), Grenoble Graduate 
School of Business, (France), Southern Cross 
University (Australia) စသည့္ တကၠသိုုလ္မ်ားမွ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူနုုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

MDIS ၏ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးကို 
ေလွ်ာက္ထားလိုပါက CROWN Education, 

ဖုုန္း  09-508-5185ႏွင့္ 09-732-732-77တို႔တြင္ 
စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

CCNA Hands-on 
Experiments
  ေမသဇင္သိန္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ 
အသင္း(Yangon RCPA) သည္ အသင္းသားမ်ား၏ 
ICT ပညာရပ္ဆုိင္ရာမ်ား ျပန္႔ပြားေစရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ “CCNA Hands-on Experiments 
Training”အား ၾသဂုတ္လ (၄) ရက္မွ ၾသဂုတ္ 
(၂၆) ရက္ေန႔အထိ အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြ 
ေန႔လယ္ (၁း၀ဝ) နာရီမွ ညေန (၅း၀ဝ) နာရီအထိ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ Myanmar Info-Techရွိ 
အေဆာင္(၁)၊ Lab လက္ေတြ႔ သင္ၾကားမႈခန္းတြင္ 
ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 
သင္တန္းေၾကးမွာ က်ပ္ ၁၂၀,ဝဝဝ ျဖစ္ၿပီး Practical 
ဦးစားေပး သင္တန္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဆိုပါ သင္တန္းတက္ေရာက္ပါက 
သင္တန္းခ်ိန္အတြင္း ႏိုင္ငံတကာ 
အသိအမွတ္ျပဳ Networking Skill Level 
တစ္ခုကို စက္ပစၥည္း အစံုအလင္ျဖင့္ လက္ေတြ႔ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလ့လာခြင့္ ရရွိျခင္း၊ သင္တန္း 
ၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
ျပန္လည္ အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း၊ သင္တန္းေၾကး 
အလြန္ သက္သာျခင္း၊ CCNA စာေမးပြဲအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာမ်ား 
အစံုအလင္ ေလ့လာခြင့္ရရွိျခင္း၊ CourseWareႏွင့္ 
Toolsမ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း စသည့္ အားသာခ်က္မ်ား 
ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းသားဦးေရ 
ကန္႔သတ္ထားသည့္အတြက္ ၾသဂုတ္လ (၂)
ရက္ေန႔  ေနာက္ဆံုးထား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ 
ပညာရွင္အသင္း ႐ံုးခန္း၊ ဖုန္း - ၀၁-၆၅၂-၂၇၆၊ 
၀၉-၇၃၀-၈၈၃-၀၀သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါတယ္။ 

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ 
ႏြားႏုိ႔ တုိက္ေကၽြးျခင္း

ေနလင္းေအာင္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ 
အမွတ္ ၃၀ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းမွာ 
က်င္းပတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ႏြားႏုိ႔ 
တုိက္ေကၽြးျခင္း အခမ္းအနားကိုု ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 
အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ 
တစ္ႀကိမ္ အနည္းဆံုး ႏြားႏို႔ တုိက္ေကၽြးျခင္းမ်ားကို 
ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ 
အေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္စီစဥ္ထား ေၾကာင္း 
သိရသည္။  

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားနွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ေက်ာင္းမ်ား၌ ႏို႔တုိက္ေကၽြးေရး အစီအစဥ္ကို 
စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ယခုလုိ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအျပင္ 
အလႉရွင္မ်ားကလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိုအပ္ၿပီး အလႉ႐ွင္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚလ်က္ 
ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ႏြားႏို႔ဟာ မိခင္ႏို႔ရည္ 
မွလြဲၿပီး ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္တဲ့ 
အာဟာရ ဓာတ္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ား ႀကံ႕ခုိင္ေရးအတြက္ 
တစ္ေန႔တာ အာဟာရအတြက္ လုိအပ္ေသာ 
အာဟာရမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္
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‘‘ဟတ္ခ်ဳိး၊ ဟတ္ခ်ဳိး’’  ‘‘ဟတ္ေခ်း၊ 
ဟတ္ေခ်း’’ ေဆးရုံအတြင္း ၀င္လုိက္ 
ကတည္းက ႏွာေခ်သံ မ်ဳိးစုံကုိ 
ၾကားေနရသည္။ မုိးဦးက်ရာသီ 
ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သည္းႀကီးမည္းႀကီး 
မရြာသည့္တုိင္ တစ္ေနကုန္ 
တၿဖဳိးၿဖိဳး၊ တေျဖာက္ေျဖာက္ႏွင့္ 
မုိးေပါက္ကေလးမ်ားက ရြာေနသည္။ ဒီမိုး 
ဒီကာလသည္ကား ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိး 
တုပ္ေကြးပုိးႏွင့္ ကန္ထရုိတ္စာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆုိထားသကဲ့သုိ႔ အစဥ္အၿမဲ 
အတူတြဲကာ ရွိတတ္သည္ မဟုတ္ေလာ။

ေဆးရုံ ရုံးခန္းအတြင္း ၀င္လုိက္ေသာ 
အခါတြင္ကား ထူးဆန္းေသာ ျမင္ကြင္း 
တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ့အား ဆီးႀကိဳေနသည္။ 
‘‘ဆရာရယ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္မိသားစုလုံး 
တုပ္ေကြးမိေနလုိ႔ အဲဒါ…’’ ေျပာလာသူက 
တျခားမဟုတ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆးရုံ၏ 
အားအကုိးရဆုံး၊ စိတ္အခ်ရဆုံး 
အမ်ဳိးသားသူနာျပဳ (Brother) ကိုေက်ာ္၀င္း 
ျဖစ္သည္။ ‘‘Good Morning’’ ဆရာဟု 
ေန႔စဥ္ နံနက္တုိင္း ေဆးရုံအတြင္း 
ကၽြန္ေတာ္ ေျခခ်လုိက္သည္ႏွင့္ 
ကၽြန္ေတာ့္ အနားကို ဘယ္ကေနဘယ္လုိ 
ေရာက္လာသည္ မသိ၊ ကၽြန္ေတာ့္အား 
ႏႈတ္ဆက္ရင္း ကၽြန္ေတာ့ လက္ဆြဲအိတ္ကုိ 
ေျပးယူကာ ခရီးဦးႀကိဳစၿမဲ ျဖစ္သည္။ 
ယေန႔ေတာ့ နီရဲေနေသာမ်က္ႏွာႀကီးႏွင့္ 
လက္ကုိင္ပု၀ါ တစ္စကုိ မလႊတ္တမ္း 
ကုိင္ထားၿပီး ရုံးခန္း၏ ေဒါင့္ေလးတြင္သာ 
ထုိင္ေနသည္။ ‘‘ကၽြန္ေတာ့ကို ကူးမွာ 
ဆုိးလုိ႔မလား’’ ကၽြန္ေတာ္ စကားစလုိက္မွ 
‘‘ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာ၊ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္ 
ဘာလုပ္ရမလဲဆုိတာကုိ ဆရာနဲ႔ 
တုိင္ပင္ခ်င္လုိ႔ပါ’’

၀န္ထမ္းတိုင္းလိုလုိ 
ေနမေကာင္းျဖစ္လွ်င္ အေရးေပၚ 
အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုရွိလွ်င္ 
ေရွာင္တခင္ခြင့္ ယူႏုိင္ပါသည္။ ယူလည္း 
ယူတတ္ၾကပါသည္။ ရုိးသားႀကိဳးစားေသာ 
ကုိေက်ာ္၀င္းကဲ့သုိ႔ ၀န္ထမ္းမ်ဳိးက 
ရွားသည္။ ေရွာင္တခင္ ခြင့္ယူရန္ပင္ 
အထက္အရာရွိ ကၽြန္ေတာ့္အား တရုိတေသ 
ခြင့္ေတာင္းေနေသးသည္။ ထုိသုိ႔ 
ခြင့္လာေတာင္းသည့္ အတြက္လည္း 
ကၽြန္ေတာ့္အား ဒုကၡေပးသကဲ့သုိ႔ 
ျဖစ္ေနမည္။ ကၽြန္ေတာ့္အား 
ေရာဂါပုိးကူးေအာင္ လာျဖန္႔ေ၀သကဲ့သုိ႔ 
ျဖစ္ေနမည္ကို စုိးရိမ္ေၾကာင္းလည္း 
သူ၏ ႏႈတ္မွ ဖြင့္ဟ မေျပာသည့္တုိင္ 
ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ေနသည္။ "ေကာင္းပါၿပီ 
ကိုေက်ာ္မင္း Casual Leave ေရွာင္တခင္ 
ခြင့္ရက္ က်န္ေသးတယ္မလား၊ ယူလုိက္ၿပီး 

အိမ္မွာ ျပန္နားၿပီး အားေမြးပါ။ ဒီ FLU 
(တုပ္ေကြး) ဆုိတာမ်ဳိးကုိ ကုိယ္က 
အားရွိရွိနဲ႔ ျပန္ခုခံႏုိင္ရင္ ေပ်ာက္သြားမွာပါ။’’ 
‘‘ကၽြန္ေတာ့္အတြက္လည္း 
စိတ္မပူပါနဲ႔’’ ‘‘ရယ္စရာေျပာရရင္ 
ကၽြန္ေတာ္က ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တုိင္းလုိလုိ 
သူမ်ားေတြ တုပ္ေကြးမျဖစ္ခင္၊ 
တစ္ခါတစ္ေလ စျဖစ္တတ္တဲ့ 
အခ်ိန္ေစာေစာပုိင္းကတည္းက 
ျဖစ္ၿပီးသြားၿပီးၿပီး။’’ ‘‘ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ၿပီဆုိရင္ 
သိလုိက္ၿပီ။ တုပ္ေကြးရာသီေတာ့ 
စလာၿပီၤလုိ႔။’’

‘‘ဟုတ္တယ္ေနာ္ ဆရာ၊’’ 
တုပ္ေကြးက ‘‘တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ခါပဲ 
ျဖစ္တတ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္မၾကားဖူးတယ္၊’’  
‘‘အဲဒါဘာေၾကာင့္လဲဆရာ။’’ အနားကုိ 
ေရာက္လာေသာ သူနာျပဳဆရာမေလး 
မသီတာက ေမးခြန္းထုတ္သည္။ 
အေမးရွိလွ်င္ အေျဖ ရွိရေတာ့မည္ 
ျဖစ္သျဖင့္ ‘‘ကဲ ဒါဆုိလဲ အားလုံးထုိင္ၾက၊ 
Ward Round မလုပ္ခင္ ဆရာ 
ေျပာျပမယ္ေလ။ AS (Assistant Surgeon၊ 
လက္ေထာက္ဆရာ၀န္) ေတြေရာ 
Staff (သူနာျပဳဆရာမ)ေတြပါ အားလုံး 
ေခၚလုိက္၊ သူတုိ႔လဲ ၾကားဖူးသြားတာေပါ့။’’ 
မနက္ခင္း ေဆး႐ံုု မလာခင္ကတည္းက 
ေဆးရုံတြင္ ill case မရွိ၊ Problem မရွိဟု  
Duty ASမွ သတင္း ပုိ႔ထားၿပီးျဖစ္၍ 
ေအးေအးေဆးေဆးမွ Ward Roundလွ်င္ 
ျဖစ္သည္။ ရံဖန္ရံခါ ilL caseမ်ား 
ရွိလွ်င္ကား Formal Round တင္မကဘဲ 
မၾကာခဏဆုိသလို လာၾကည့္ေပးရသည္။ 
လူနာမ်ားကို ေဆးကုသရင္း 
လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကုိလည္း 
မိမိ၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ပညာရပ္မ်ားကုိ 
လက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေ၀ရသည္။ 
မိမိကုိယ္တုိင္လည္း ဆရာမ်ားထံမွ 
ထုိကဲ့သုိ႔ ဆည္းပူးရယူခဲ့ရသည္ 
မဟုတ္ပါေလာ။ "ကိုေက်ာ္၀င္းကေတာ့ 
ျပန္ခ်င္ျပန္နားပါ။’’ ‘‘မနားဘူးဆရာ၊ 
ကၽြန္ေတာ္လည္း သိခ်င္ေနတာေလးေတြ 
ရွိေနတာ၊ ဆရာ့ကုိ ေမးရမွာ 
အားနားေနတာ၊ ခုေတာ့ အေတာ္ပဲ’’  
‘‘အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ 
FLU (တုပ္ေကြး)ဆိုတာ၊ Influenza 
Virus (ဗုိင္းရပ္စ္ပုိး)ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာဗ်။’’  
‘‘ဒီေရာဂါပိုးက ေလထဲကေနတဆင့္ 
လူတစ္ေယာက္ကေန တစ္ေယာက္ 
ကူးတတ္တယ္၊ ႏွပ္ရည္၊ ေခ်ာင္းဆုိးလုိ႔ 
သလိပ္ေတြ စင္ရင္လဲ အဲဒီကေနတဆင့္ 
ကူးတတ္တယ္။’’ ‘‘ဒီလက္နဲ႔ 
ႏွာေခါင္းႏႈိက္လုိက္ ဟုိဟာကုိင္လုိက္၊ 
ဒီဟာကိုင္လုိက္၊ ေနာက္လူတစ္ေယာက္က 

သူကုိင္ထားတာကုိ မသိဘဲ 
ကုိင္လုိက္ၿပီးရင္ ပါးစပ္တုိ႔ ႏွာေခါင္းတုိ႔နဲ႔ 
ထိလုိက္မိရင္လဲ ကူးႏုိင္တယ္။’’ ‘‘ဒီလုိ 
လြယ္လြယ္ကူးႏုိင္လုိ႔လဲ ျဖစ္ၿပီဆုိရင္ 
တစ္မိသားစုလုံး၊ တစ္ေက်ာင္းလုံး၊ 
တစ္႐ုံးလုံးလုိလုိ ကူးတတ္ၾကတာ’’  
‘‘အဲ... သူ႔မွာ ေကာင္းတဲ့တစ္ခ်က္က 
ျဖစ္ၿပီးရင္ ေပ်ာက္တာပဲ နာတာရွည္ 
(chronicity) ေရာဂါအသြင္ 
မျဖစ္တတ္ဘူး ကုိယ္ခႏၶာထဲမွာ ထာ၀စဥ္ 
ေအာင္းေနတာမ်ဳိး (colonization) 
မရွိတတ္ဘူး။’’ ‘‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေဆးတကၠသုိလ္တက္တုန္းကဆုိရင္ 
ဆရာႀကီးတစ္ဦးက ေျပာဖူးတယ္။ 
တုပ္ေကြးဆုိတာ သူ႔ဟာသူ မကုဘဲထားလဲ 
အခ်ိန္တန္ရင္ ေပ်ာက္တာဘဲ၊ ဒါေပမယ့္ 
လူနာေတြက အဲဒီတုပ္ၿပီး ေကြးေနရတာကို 
မခံခ်င္လုိ႔ ဆရာ၀န္ဆီ လာျပၾကတာ၊ 
ငါတုိ႔က ေပ်ာက္ေဆးေပးတာ 
မဟုတ္ဘူး သက္သာေဆးပဲ 
ေပးတာ’’ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ‘‘အဲဒါ 
ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ဘူး ဆရာ၊ 
တုပ္ေကြးဆုိတာ ေဆးထုိးလုိက္ရင္ 
ေပ်ာက္တာဘဲ မဟုတ္လား။’’ 
ကုိေက်ာ္၀င္းက ျပန္ေမးသည္။ 
ကၽြန္ေတာ္လည္း ဤအေျဖကို ေျဖခ်င္၍ 
ဤအေမးထြက္လာေအာင္ ဤစကားကို 
ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ‘‘ဟုတ္ၿပီ 
ေျပာျပရမွာေပါ့၊ ဒီလုိဗ် ကၽြန္ေတာ္ခုနက 
ေျပာခဲ့သလုိ ဒီတုပ္ေကြးဟာ virusေၾကာင့္ 
ျဖစ္ရတာ။ virus ဆုိတာမ်ဳိးက 
Antiviral ဗုိင္းရပ္စ္ ေပ်ာက္ေဆး၊ 
သတ္ေဆး ေပးမွ ေသမွာဗ်။ ဒါေပမယ့္ 
ဒီတုပ္ေကြးပုိးေလာက္က ဗုိင္းရပ္စ္ 
သတ္ေဆးေလာက္ေတာင္ မလုိဘဲ 
ကုိယ္ခႏၶာရဲ႕ သဘာ၀ခုခံအားက သတ္ႏုိင္လို႔ 
အေထြအထူး ဘာေဆးမွ မလုိတာ။’’  
‘‘ဆရာဆုိလုိတဲ့သေဘာက ဗုိင္းရပ္စ္ဆုိတာ 
မေၾကာက္ရဘူး၊ ေဆးေသာက္စရာ မလိုဘဲ  
ခႏၶာကိုုယ္က သူ႔အလုိလုိ ေပ်ာက္ေအာင္ 
ကုႏုိင္တယ္ေပါ့။ "ဆရာမေလး မၾကည္ျပာ 
၀င္ေမးသည္။ ‘‘ဒီလုိ ဆရာမရဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ 
အခု ဆိုလုိတာက Influenza Virusကုိပဲ 
ေျပာတာ၊ Virusထဲမွာ အေၾကာက္ရဆုံး 
HIVတုိ႔၊ အသည္းေရာင္ B ပုိး C ပုိး 
တို႔ကလည္း Virus ပဲေလ၊ သူတို႔က်ေတာ့ 
ျပႆနာေတြ တစ္ေလွႀကီး ေပးတတ္လုိ႔ 
Antiviralေတြ တစ္မ်ဳိးၿပီး တစ္မ်ဳိး ရွာေဖြ 
ထုတ္လုပ္စမ္းသပ္ ေနရတာေပါ့။’’

‘‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေသာက္ေလ့ 
ေသာက္ထ ရွိတဲ့ Amoxilinလုိ 
ပုိးသတ္ေဆးကေရာ’’  ကုိေက်ာ္၀င္းက 
ေမးျပန္သည္။ ‘‘အဲဒါလည္း ေျပာခ်င္ေနတာ 
Antibioticလုိ႔ေခၚတဲ့ ပုိးသတ္ေဆး 
(ပဋီဇီ၀ေဆး)ေတြဟာ Bacteria ပုိးကုိပဲ 
သတ္တာ ျဖစ္တယ္။ ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးေၾကာင့္ 
ဖ်ားတာလား၊ ဘတ္တီးရီးယားပုိးေၾကာင့္ 
ဖ်ားတာလား မေ၀ခြဲႏုိင္တဲ့အခါ 
(သာမန္ေဆးခန္းမ်ားမွာ ထုိပုိးမ်ားကို 
အလြယ္တကူ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ရွာေဖြရန္ 
အခက္အခဲရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ )
ထည့္ေပးတတ္ၾကတာ။’’  ‘‘ဒါကုိပဲ 
ေနာက္ပုိင္းၾကေတာ့ လူေတြက 
တုပ္ေကြးျဖစ္ရင္ကိုပဲ ပုိးသတ္ေဆးေလး 
ေသာက္လုိက္ရမွ ေက်နပ္ၾကတာ။ 
အဲဒီကတစ္ဆင့္ တစ္မ်ဳိးသားလုံးကုိ 
ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ပုိးသတ္ေဆး ယဥ္ပါးမႈ 
ျပႆနာ (Drug Resistance)ေတြ 
ျဖစ္လာေတာ့တာပါပဲ။" "ဒီေတာ့ 
တုပ္ေကြးလူနာကို သက္သာေဆးပဲ 
ေပးတာဆုိတာကို ဆက္ရွင္းရမယ္ဆုိရင္ 
နာက်င္ကုိက္ခဲမႈနဲ႔ ႏွာရည္ယို 

ေခ်ာင္းဆုိးမႈေတြဟာ ဒီတုပ္ေကြးရဲ႕ 
ေရာဂါလကၡဏေတြပဲ ဒါေတြဟာလဲ 
လူနာေတြ လက္မခံႏုိင္ေလာက္တဲ့အထိ 
ျပင္းထန္ၾကလုိ႔ ဆရာတုိ႔က 
အကုိက္အခဲ သက္သာေအာင္ 
ေဆးေပးတယ္၊ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိး 
သက္သာေအာင္ ေဆးေပးတယ္၊ 
လူနာက ဒါေတြ ေလ်ာ့သြားတယ္ဆုိရင္ပဲ 
အလုပ္လုပ္ႏုိင္တယ္၊ သြားႏုိင္ လာႏုိင္တယ္၊ 
ဒီအခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ရဲ့ ခုခံအားက C ပုိးကုိ 
အၿပီးသတ္ ေခ်မႈန္းလုိက္တာပဲ။’’ 
‘‘ၿပီးေတာ့ တုပ္ေကြးဆုိတာ ႏွစ္ခါ 
မျဖစ္ရဘူးလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းရွိတယ္’’  
ဒီေရာဂါကုိ ေခၚကတည္းက Seasonal 
FLU (ရာသီဖ်ား)လုိ႔ ေခၚတတ္ၾကတယ္။ 
ဆုိလုိတာက တစ္ရာသီကို တစ္ခါေတာ့ 
ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ ကုိယ္္ခႏၶာက ဒီပုိး 
၀င္လာၿပီ၊ (ဒီရန္သူကုိ) ဘယ္လက္နက္နဲ႔ 
တုိက္ရင္ ေအာင္မယ္ဆုိတာ သူ 
သိၿပီးသြားရင္ ေနာက္တစ္ခါ ၀င္လာတဲ့အခါ 
ေ၀ဒနာရယ္လုိ႔ မခံစားရခင္ တစ္ခါတည္း 
ေမာင္းထုတ္ႏုိင္တယ္။ အဲ... ဒါေပမယ့္ 
ဒီတစ္ရာသီအတြက္ပဲ ရမယ္။ 
ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီ...တုပ္ေကြးပုိးက 
မ်က္ႏွာနဲ႔ လာခဲ့ရင္ ကုိယ္္ခႏၶာရဲ႕ 
ခုခံအားစနစ္ကုိ မ်က္စိလည္သြားၿပီး 
အသစ္က ျပန္စကာ လက္နက္ရွာေဖြ 
တုိက္ရျပန္တယ္။’’ 

‘‘အဲဒါ Antigenic Shiftတုိ႔ Antigenic 
Driftတုိ႔ကို ေျပာတာလား ဆရာ’’ 
လက္ေထာက္ ဆရာ၀န္မေလး Dr. အိေျႏၵမွ 
၀င္ေမးသည္။ ‘‘ဟုတ္တယ္ အဲဒါေၾကာင့္ 
ေၾကာက္ရတာက ဟိုတေလာက 
တစ္ကမၻာလုံးကို ၿခိမ္းေျခာက္သြားခဲ့တဲ့’’ 
ဆား (SIRS) ေရာဂါတုိ႔၊ ၀က္တုပ္ေကြးတုိ႔ 
ၾကက္တုပ္ေကြး ငွက္တုပ္ေကြးတုိ႔ 
ဆုိတာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္လုိ႔ပဲ။’’ ‘‘အဲဒီ 
မ်က္ႏွာမ်ားတဲ့ တုပ္ေကြးပုိးဟာ 
တစ္ရာသီတစ္ခါ ဗီဇ ေျပာင္းတတ္သလုိ 
တိရစ ၦာန္မ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ 
တုပ္ေကြးပုိးသည္ လူ႔ထံသို႔ ေျပာင္းလဲ 
ကူးစက္ႏုိင္ေသာ ဗီဇပုံစံ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး 
လူလူခ်င္း ထပ္ဆင့္ ကူးစက္ရာမွ ဒီလုိ 
ၾကက္၊ ငွက္ တုပ္ေကြး ဆုိတာႀကီး 
ျဖစ္လာတာပဲ။ ‘‘အျခား သတၱ၀ါေတြမွာ 
ျဖစ္တတ္တဲ့ တုပ္ေကြးဆိုေတာ့ လူရဲ့ 
ခုခံအားစနစ္က အလြယ္တကူ အခ်ိန္မီ 
မတုိက္ႏုိင္ေသးခင္မွာ သူ႔ရဲ႕ ကုိယ္ခႏၶာထဲမွာ 
ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္ဆီးမႈေတြကလဲ သာမန္ 
တုပ္ေကြးေတြလုိ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိးေလာက္ 
မဟုတ္ေတာ့ အသက္ဆုံးရႈံးႏုိင္တာေတြ 
ျဖစ္ရတာေပါ့။ H5N1 ဆုိတာေတြ၊ H1N1 
ဆုိတာေတြက အဲဒီတုပ္ေကြးပုိးရဲ႕ ဗီဇပုံစံ 
ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေဖာ္ျပေနတာဘဲ’’

"ဒီေတာ့ ႐ုိး႐ုိးတုပ္ေကြးအေၾကာင္းပဲ 
ျပန္သြားရရင္ သူကလဲ လူကုိ 
ေသေစႏုိင္တဲ့အထိ ဒုကၡေပးတတ္တယ္’’  
‘‘ဗ်ာ’’ အာေမဠိတ္သံမ်ား ထြက္လာသည္။ 
‘‘ဘယ္လိုလူေတြက ပုိေၾကာက္္ရလဲဆုိေတာ့ 
အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ငယ္လြန္း၊ 
ႀကီးလြန္း သူေတြေပါ့ဗ်ာ၊ ဥပမာ 
တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးတုိ႔ အသက္ 
၆၅ ႏွစ္နဲ႔ အထက္ လူႀကီးေတြတို႔ 
ကေလးေတြက အသက္ႏွစ္ႏွစ္သား၊ 
သုံးႏွစ္သားအထိ ခုခံအားစနစ္က 
(တနည္းေျပာရရင္ လက္နက္)
မျပည့္စုံေသးဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ အဲ... 
လူႀကီးေတြက်ေတာ့လဲ ရွိတဲ့ လက္နက္က 
ယုိယြင္းစ ျပဳေနၿပီေပါ့ဗ်ာ၊ ကုိေက်ာ္၀င္းတုိ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အရြယ္ကေတာ့ 
မေၾကာက္ရပါဘူး’’ ‘‘အဲ... ဒါေပမယ့္ 
အေၾကာင္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ 

ခုခံအား က်ဆင္းေနတဲ့သူေတြ 
ဥပမာ - ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္၊ 
တီဘီေရာဂါသည္၊ Steroid ေဆးေတြ 
အၿမဲေသာက္ေနရသူေတြနဲ႔ HIV 
ပိုးရွိသူေတြကေတာ့ ေရာဂါျပင္းႏုိင္တယ္။ 
နဂုိကတည္းက နာတာရွည္ 
အဆုတ္ေရာဂါ COPDတုိ႔ Asthmaတုိ႔၊ 
Cancer (ကင္ဆာေရာဂါသည္) တုိ႔မွာ 
ဆုိရင္လဲ ေရာဂါရဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲဒဏ္ 
ခံရႏုိင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အ၀လြန္ကဲသူေတြနဲ႔ 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြမွာလဲ 
ဆုိးႏုိင္တယ္။’’

‘‘ဒီေလာက္ ကူးစက္လြယ္ၿပီး 
ဒုကၡေပးႏုိင္တဲ့ေရာဂါကုိ ကာကြယ္လုိ႔ 
မရဘူးလား၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အစကေတာ့ 
တုပ္ေကြးဆိုတာ ေရေျမြေလာက္ပဲ 
ထင္ခဲ့တာ ဆရာေျပာမွ ၾကက္သီးထလာၿပီ’’ 
သူနာျပဳ အကူေလး ေမာင္ေရခ်မ္းက 
စိတ္၀င္တစား ထေမးသည္။ 
နားေထာင္ေနသူ အားလုံးကလည္း 
ေခါင္းတၿငိမ့္ၿငိမ့္ႏွင့္ ေထာက္ခံေနၾကသည္။ 
ကၽြန္ေတာ္လည္း ဗဟုသုတ ျဖန္႔ျဖဴး 
ေဟာေျပာရသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပရိသတ္မွ 
စိတ္၀င္စားသည္ဆုိေသာ အရိပ္အေရာင္ကုိ 
ေတြ႔ရသျဖင့္ ေက်နပ္အားရမိသည္။ 
‘‘သိပ္ရတာေပါ့ဗ်ာ၊ အခုဆုိ FLU 
Vaccine ကာကြယ္ေဆး ေပၚေနၿပီ၊ 
ျမန္မာျပည္မွာလဲ ၀ယ္ထုိးလုိ႔ ရေနၿပီ၊ 
ေစ်းလည္း အေတာ္အသင့္ပဲ ခုနက 
ေျပာခဲ့တဲ့ High Risk groupေတြကေတာ့ 
ထုိးထားသင့္တာေပါ့။’’  ‘‘အဲ... 
မထုိးႏုိင္ရင္လည္း ၀မ္းနည္းစရာ 
မလုိဘူး၊ အလြယ္တကူ ကာကြယ္တဲ့ 
နည္းေတြရွိတယ္’’ ေဆးတိုင္းလုိလုိ 
ေကာင္းက်ဳိး ဆိုးက်ဳိးေတြ ရွိတတ္သလို 
လူတိုင္းလည္း ထုိးႏိုင္မည္ 
မဟုတ္သျဖင့္ ဆရာ၀န္တစ္ဦးအေနျဖင့္ 
ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေသာ ကုထုံးမ်ားကုိ 
သိထားရမည္ျဖစ္သလုိ အလြယ္တကူ 
ရႏုိ္င္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း 
ျဖန္႔ျဖဴးေပးရမည္။ 

‘‘အေကာင္းဆုံး ကာကြယ္နည္းကေတာ့ 
တစ္ကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ မွ်တ 
သင့္တင့္ေသာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပဲ 
ျဖစ္တယ္။ ေရာဂါပုိးရွိသူနဲ႔ 
မလြဲမေရွာင္သာ ေတြ႔ေနရရင္ သူ႔ဆီက 
ေရာဂါပုိးေတြ ကုိယ့္ဆီ မေရာက္ေအာင္ 
တတ္ႏို္င္သေလာက္ ေရွာင္မယ္၊ 
ကုိယ္ျဖစ္ရင္လဲ သူမ်ား မကူးေအာင္ 
ႏွာေခ်ေခ်ာင္းဆုိးတုိင္း လက္ကုိင္ပု၀ါ 
သုံးမယ္။ လက္ကုိ စင္ၾကယ္ေအာင္ 
ေဆးရမယ္။ ဥတု အာဟာရ မွ်တေအာင္ 
ေနရမယ္၊ ဆုိလုိတာက ပူတဲ့အခ်ိန္ ပူသလုိ၊ 
ေအးတဲ့အခ်ိန္ ေအးသလုိ ၀တ္စားဆင္ယဥ္ 
ရမယ္။ အသားငါး ဟင္းသီးဟင္းရြက္ 
သစ္သီး၀လံတုိ႔ကုိ မွ်တေအာင္ 
စားမယ္။ အိပ္ေရး၀၀ အိပ္မယ္ဆိုရင္ 
အားျပည့္လန္းဆန္းၿပီး ကုိယ္ခံအားေတြ 
အျပည့္ရွိေနမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ 
ဘယ္တုပ္ေကြးမွ ေၾကာက္စရာ 
မလုိေတာ့ဘူးေပါ့။’’

‘‘ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ’’ ‘‘ဟုတ္ၿပီ 
မနက္ ၈း၃၀ ေတာင္ရွိေနၿပီ Ward Round 
လုိက္ၾကစုိ႔။’’ ဆရာ၀န္တစ္ဦး၏ တစ္ေန႔တာ 
လုပ္ငန္းမ်ား အစျပဳကာ လူ႔ဘ၀ 
ဇာတ္ခုံအစုံစုံမွ က်န္းမာေရးျပႆနာ 
အဖုံဖုံတုိ႔ကို ေျဖရွင္းရေပဦးမည္။ 
ဤတစ္ေန႔ေတာ့ ‘‘ထုိမ်က္ႏွာမ်ားေသာ 
တုပ္ေကြးေရာဂါ’’ အေၾကာင္းကုိ မိမိ၏ 
လက္ေအာက္ငယ္သား မ်ားအား ဗဟုသုတ 
ျဖန္႔ေ၀ခြင့္ရခဲ့သည့္အတြက္ အတုိင္းမသိ 
ပီတိ၀မ္းေျမာက္ ရပါေတာ့သည္။

 ‘‘ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာမ်ားေသာ ရန္သူ...’’
Dr. PTS

ဓာတ္ပံုု - arca-med.com

JOBSEARCH/CLASSIFIEDS
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ www.myanmarjobsearch.comမွ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ 

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

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

FREE 
CLASSIFIED

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

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition Used

Description Acer Monitor (18”) 

Quantity 2

Price K40,000 

Seller 01-430-013

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition အိမ္သံုးသီးသန္႔

Description

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

Quantity 1

Price K150,000

 Seller 09-421-102-016

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition Used

Description LG Monitor (19”) 

Quantity 3

Price K50,000 

Seller 01-553-918

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition Used

Description
Sony 250 professional 
camera (Tripod, charger)

Quantity 1

Price ညိွႏိႈင္းေစ်း၊ 

Contact 09-515-6836

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition Used
Description Carlvo P1 Handset 
Quantity 1

Price K20,000 

Contact 09-420-004-553

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Used

Description Nikon D50 , 18 MP
Quantity 1
Price K250,000 

Contact 09-431-42881

Hospitality, Travel and 
Tourism 

NAME Thaw Thaw Pyae 
Naing 

SEEKING International 
Ticketing

AGE 23
Contact 942104541

Engineering 

NAME THET HTWE 
KHAING  

SEEKING
Electronic and 
IT products sale 
Engineer

AGE 36
Contact 95142327

 Accounting
NAME Tha Zin Oo
SEEKING Accounting
AGE 32
Contact 554922

Web Site Development
NAME AungKyawMyint  
SEEKING Web Site
AGE 22
Contact 7122502
Management, 
Executive 
NAME  Sai Thet Htwe

SEEKING Commercial 
Manager

AGE 38
Contact 973252830

Engineering 

NAME Naw PhyoThazin
SEEKING Sale Engineer
AGE 24
Contact 647189

ICT/Electronics 

NAME YarZarTun 
SEEKING  web developer
AGE 22
Contact 95419183

Min Min Kyaw Digital Photo Lab

VACANT photoshop ကၽြမ္းက်င္ (က်ား/မ) 3

PHONE 9420012568

ADDRESS 33 st, middle   kyauktada

Golden Triangle Plastic Enterprise
VACANT Sale and Marketing Manager 1

PHONE 95100830

ADDRESS #826,Rice Mill Road , Pauk thawa ,Insein Township.

Myanmar Technology Prodigies
VACANT PHP, MySQL, Android Software Engineer/Developer 2

PHONE 9448000460

ADDRESS Lamandaw, Yangon 

Toyo Thai-myanmar corporation company limited
VACANT Engineering

PHONE 943023605

ADDRESS Room No.1004.9 floor. UMFCCI Tower.No.29.Min ye Kyawswar 
Road, anmadaw Township,Yangon Myanmar 

United Courier Services
VACANT Courier 5

PHONE 01 652522

ADDRESS 75 Oak Pone Seik Road,Tadargalay, Junction Mayangone Tsp.

Gulf  Travels & Tours
VACANT Tour Operator

PHONE 973119830

ADDRESS 69,Sule Pagoda Road,Near center Point Tower.Kyauktada 
Township. Yangon.Myanmar.

C.T GROUP VIETNAM
VACANT Deputy Director 1

Legal Specialist 1

Distribution Specialist 1

Market Analyst 1

Secretary 1

PHONE +84 (8) 2294109

ADDRESS
Mr Lin Htein: Suite 1010, 10th Floor, Yuzana Tower, No 69, 

Shwe Gone Daining Road, Bahan Township, Yangon, 

New Web Technology and Printing Co.,Ltd.
VACANT Web Developer 2

Graphic Designer 2

Marketing Team Leader 2

Marking Assistant 4
PHONE 09 430 23607,09 421 031078

ADDRESS No.38,R-32,4th Floor,ShweOhnPin Housing, Yanshin Road,No.5 
Ward,Yankin Township,Yangon.

ဒို႔ျမန္မာ Digital Photo Studio
VACANT Driver 2

PHONE 9425001283

ADDRESS
အမွတ(္110)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးေရွ႕၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္။

Traders Hotel Yangon
VACANT Engineering (Electrician) 2

PHONE 95-1-242828

ADDRESS No.223, Sule Pagoda Rd, Kyauktadar Township, Yangon

HM Transportation Co.,ltd 
VACANT Administrator 1

Accountant 1

Receptionist 2

Marketing Executive 2

Marketing Assistant 3

PHONE 01-8619230/1

ADDRESS Room 903 , 9th Floor Kandawgyi Tower, Mingalar TaungNyunt Tsp.

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Any Brand (used)

Description Digital camera (12 MP)

Quantity 1

Price K25,000

Contact 09-42000-4553

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Used

Description Apple iMac (Any Model, 
Any Screen Size)

Quantity 1

Price ညိွႏိႈင္းေစ်း၊ 

Contact 01-430-897

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Used

Description Apple Mac Mini

Quantity 1

Price ညိွႏိႈင္းေစ်း၊ 

Contact 01-430-013

Engineering
NAME Khin La Pyae Win 
SEEKING AMD
AGE 23
Contact 420069092

Construction, Building 
and Architecture
NAME Tayza 
SEEKING Engineer
AGE 22
Contact 943175389

Media,Advertising 

NAME Su Le'

SEEKING Video Editor

AGE 24
Contact 95172881

Administration 
NAME All May Kyaw 

SEEKING  HR Assistant

AGE 20
Contact 973222610

Human Resources 

NAME Htike Htike Aung

SEEKING Admin Executive 
AGE 27
Contact 1519773

Management, Executive 

NAME KAUNG SAN 

SEEKING Management, 
Executive

AGE 47
Contact 564202

ICT/Electronics 

NAME Aung Thura 

SEEKING Network 
Engineer

AGE 21
Contact 92045012

Design 

NAME PhyoNaing 

SEEKING Design & Video 
Editing

AGE 25
Contact 942006967

Management, Executive

NAME Pyie Sone Lin  
SEEKING Manager 
AGE 31
Contact 943151324

ICT/Electronics 

NAME Aung Lwin

SEEKING Assistant 
Programmer

AGE 23
Contact 92110640

Education and Training 

NAME Myat Soe  

SEEKING study guide for 
grade6-11

AGE 25
Contact 943064212

 ICT/Electronics  
NAME Min Chan Myae  

SEEKING Network 
engineer

AGE 22
Contact 421037081

Accounting 

NAME Phyo Thet Ko
SEEKING Accounting
AGE 21
Contact 942008395

Accounting
NAME Phoe Saint
SEEKING Manager
AGE 30
Contact 245510

ICT/Electronics 

NAME Naing Myo Lin

SEEKING Computer

AGE 20
Contact 973180476

Accounting 

NAME Su Mon Thaw 
SEEKING Engineer
AGE 25
Contact 536093

Education and Training
NAME MGAUNGYIN 
SEEKING Education and 

Training
AGE 21
Contact 95051269

Sales and Marketing 

NAME Aung Thu  

SEEKING Sales and 
Marketing

AGE 26
Contact 973026643

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

Other

NAME Phyo Maung 
Maung 

SEEKING Graphic Designer
AGE 22
Contact 943156076

Engineering 

NAME Thaint Thaint Htwe  

SEEKING Engineering 
Manager

AGE 22
Contact 559745
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HOW-TO Apps

အခု ေနာက္ဆုံးထြက္ရွိလာသည့္ OSX Mountain Lion (10.8)ကေတာ့ Featuresေပါင္း 200 ေက်ာ္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္လုုိ႔ Appleမွ ၀င့္ၾကြားစြာ သူတို႔၏ www.Apple.
com/OSXမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါ Features ေလးေတြကေတာ့ အုိင္စီတီဂ်ာနယ္မွ စမ္းသပ္ၿပီး အႀကိဳက္ဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္မ်ားပါ။ USD 20ေတာင္ မျပည့္ဘူးဆုိေတာ့ 
Windows Software ေတြႏွင့္ ယွဥ္ရင္ အလြန္ကုိ တန္လြန္းအား ႀကီးေနပါၿပီ။ အေရွ႕က ထြက္ခဲ့သည့္ Lion ႀကီးလုိလည္း ႏႈတ္ဆက္ခြဲခြာ ဂါရ၀ျပဳရင္းနဲ႔ ဤတစ္ပတ္ ဤမ်ွႏွင့္ 
ေက်နပ္ပါေစသားေပါ့ဗ်ာ။

CD/DVD မရွိေတာ့မယ့္ အနာဂတ္ကုိ Appleမွ 
စတင္ ေခၚေဆာင္

Macကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူအားလုံး စိတ္၀င္စားေနၾကသည့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ Mac Book Pro with Retina Displayဟာ 
ျပည္တြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီဟု နည္းပညာရပ္ကြက္မွ ဆုိပါသည္။ ထုိ MacBookဟာ Steve Jobs မရွိေတာ့သည့္ 
ေနာက္ပိုင္း Apple၏ CEO အသစ္ Tim Cookမွ ဦးစီးၿပီး ကမၻာသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည့္ ပထမဆုံး မ်ဳိးဆက္လည္း 
ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အားလုံးမွ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရသည့္ ပစၥည္း (Gadget)အသစ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
Tim Cook၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ MacBook အသစ္ေလးအား Futureအတြက္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး မလုိအပ္ေတာ့သည့္ 
အရာအားလုံးကုိ ဖယ္ထုတ္ကာ ပါးလႊာမႈကုိ အဓိကထား တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုုပါသည္။

အေမရိကန္ႏိုုင္ငံလုိ တုိးတက္ေနသည့္ ႏုိ္င္ငံအမ်ားစု၌ အင္တာနက္ ေကာ္နက္ရွင္၏ ျမန္ႏႈန္းထားမွာ အနည္းဆုံး 
5Mbps မွ 100Mbps အထိရွိရာ ယေန႔ေခတ္ႀကီး၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသြယ္သြယ္၌ email, facebook, 
website အစရွိသည့္ အင္တာနက္ေပၚမွ လက္နက္မ်ဳိးစုံျဖင့္ တစ္ေန႔တာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ၿပီးေျမာက္ 
ေအာင္ျမင္ေနၾကတာပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎၏ Future Proofဆုိေသာ စကားအရ Super Driveလိုု႔ေခၚတဲ့ CD/DVD 
ထည့္သြင္းအသံုုးျပဳလိုု႔ရသည့္ Drive မပါလာျခင္းျဖစ္မည္ဟုုလည္း သုံးသပ္မိပါသည္။

အင္တာနက္ ေကာ္နက္ရွင္ႀကီးကုိ ျမန္ႏႈန္းျမွင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားဆဲျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္မႈကား 
ဤသုိ႔ တမဟုန္ခ်င္း ေျပာင္းလဲသည္ကို ႀကံဳဆိုုကာ အလုိက္သင့္ပါသြားသင့္ေသာ္လည္း လတ္တေလာ 
အခ်ိန္တြင္ေတာ့ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း မရရွိသူမ်ားအတြက္ မ၀ယ္သင့္ေသးေသာ MacBook အသစ္တစ္ခု 
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေပမယ့္လည္း Appမွ USBျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုိ႔ရသည့္ External Super Driveကုိ ေနရာတကာ 
သယ္ေဆာင္ႏုိင္သူမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ Retina Display တစ္ခုႏွင့္ပင္ ၀ယ္ယူရ တန္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမႈ Appleမွ (Innovation) နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ တီထြင္မႈအမ်ားစုကုိ 
ဦးေဆာင္ေလ့ရွိခဲ့သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ Thunderbolt, Firewire, Mouse, Slot Drive 
အစရွိသည္တို႔သည္ Appleမွ နည္းပညာေလာကကို မည္သူမွ မလုုပ္ရဲေသးခင္ ပမၻာသိုု႔ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၄င္းနည္းပညာရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ၊ လူသုံးမ်ားလာမႈမ်ားကို အကဲခတ္သုံးသပ္ရင္း CD/DVD 
မရွိေတာ့မည့္ အနာဂတ္သို႔ Appleမွ နည္းပညာေလာကကိုု ေနာက္္ထပ္တစ္ဖန္ ဦးေဆာင္ေခၚယူသြားျပန္သည္ဟု 
တင္ျပလုိက္ရသည္။

ဒီတစ္ခါေတာ့ တကယ္ထြက္လာပါၿပီ။ အုိင္စီတီဂ်ာနယ္မွလည္း အေရွ႕  Developer Previewေတြတုန္းက Featureေတြကို တင္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ ေရးသားသြားမွာကေတာ့ 
အုိင္စီတီဂ်ာနယ္မွ တကယ္ အႀကိဳက္ေတြ႔ရတဲ့ Features ေတြကိုပါ။ ကဲ... အဲဒါေတြ မေျပာခင္ ဒီေတာင္ေပၚက က်ားသစ္ (mountain lion)ကုိ ဘယ္လုိ ဖမ္းရမယ္ဆုိတာ အရင္ၾကည့္ရေအာင္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ အရမ္းႀကိဳးစားၾကသည့္ ဒိုု႔လူမ်ဳိးမ်ားအေနႏွင့္ေတာ့ နီးစပ္ရာ ဖုန္းဆက္ၿပီး အေျပးအလႊား USB ႏွင့္ျဖစ္ေစ DVD ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ သြားေရာက္ ယူတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
မွန္မွန္ကန္ကန္ Appleကုိ လုပ္ေကၽြးခ်င္သူေတြ၊ ကုိယ့္ Macကို ကုိယ္ တန္ဖုိးထားသူေတြကေတာ့ App storeမွာ Account ဖြင့္ၿပီး စကၤာပူတို႔၊ အေမရိကတို႔မွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ မိမိ၏ ေဆြးမ်ဳိးသားခ်င္း၊ 
သူူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ Credit Card Number ရုိက္ထည့္ၿပီး Download လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီက ဘဏ္ေတြလည္း Credit Card ထုတ္ေပးေတာ့မည္ဆိုေတာ့ ေနာက္ပုိင္းဆုိ မ်က္ႏွာငယ္စရာ၊ 
သူမ်ား အားကိုးစရာ မလုိေတာ့ဘူး ထင္ပါ့။ Accountလဲ ဖြင့္ၿပီးၿပီဆုိေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အျမန္ဆုံး Fibre Opticsနဲ႔ Download လုပ္ရင္ေတာ့ 4.05 GBကုိ ၄နာရီ ေလာက္ဆုိ ရၿပီေပါ့။ 
ခက္တာက Fibre Optics ရွိတဲ့လူက ရန္ကုုန္မွာ အလြန္ရွားဆိုုေတာ့ တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီး နီးစပ္ရာမွာ အေျပးအလႊား ယူရသည္ပဲ ေကာင္းမည္ေပါ့။

ထြက္ၿပီ။

Airplay Mirroring

iOS 5မွာကတညး္က iPhoneေတြ iPadေတြႏွင့္ အသုံးျပဳလို႔ ရခဲ့သည့္ Airplay Mirroringဟာ ယခု 
ထြက္ရွိလာတဲ့ OSX 8ေပၚမွာ ပါ၀င္လာခဲ့ပါၿပီ။ သူရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ မိမိ Mac ေပၚမွာ ရွိသမွ် အလုံးစုံ 
(Screen Real Estate)ကို HDTVလိုု  TV Screenမွာ Wi-Fiမွတစ္္ဆင့္  Mirror ေပးလုိ႔ ရျခင္းပါပဲ။ ဥပမာ - မိမိက 
Mac ေပၚမွာ ဂိမ္းကစားလုိ႔၊ Mac Screenက ေသးသည္လို႔ ခံစားရရင္ Airplay modeကို ဖြင့္ၿပီး အနားမွာရွိတဲ့ 
HDTV ေပၚ ၾကည့္ၿပီး ကစားလို႔ ရျခင္းပါပဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြႏွင့္ Meeting လုပ္မည္ဆိုရင္လည္း 
အလြန္ အသုံး တည့္သည့္ 
တီထြင္မႈေလးပါ။ Projectorလိုု 
ႀကိဳးေခြအရွည္ႀကီးေတြနဲ႔ 
အစည္းအေ၀း စားပြဲေပၚမွာ 
လည္ပတ္ၿပီး ရႈတ္ရႈပ္ခတ္ေနစရာ 
မလုိေတာ့ဘူးေပါ့။ US$ 99 
က်ပ္ေတာ့ အကုန္က်ခံရပါလိမ့္မည္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 
ေဖာ္ျပပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
အားလုံးဟာ Apple TVလုိ႔ေခၚတဲ့ 
ေပါင္မုန္႔တစ္ခ်ပ္သာသာ ရွိတဲ့ 
Deviceေလးမွတစ္ဆင့္ Wi-Fi 
နည္းပညာ သုံးၿပီး တင္ဆက္ေပးေနလုိ႔ပါပဲ။

Notification  Centre

လုိရင္လုိသလို Menu barမွာ ႏွိပ္ၿပီး ၾကည့္မလား၊ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး Glass Trackpadေပၚမွာ Swipe 
လုပ္ၿပီး ၾကည့္မလား၊ ကိုယ္သန္ရာ သန္ရာေပါ့။ အရင္တုန္းက Mac၏ ျပႆနာက တစ္ခုခု သိခ်င္ရင္ Appေတြကုိ 
လုိုက္ၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီ ဖြင့္ၿပီးမွ ဖတ္လုိ႔၊ မွတ္လုိ႔ရတယ္ေလ။ အခုေတာ့ iDeviceေတြကလိုပဲ Appေတြ အကုန္လုံး 
ဖြင့္စရာ မလိုေတာ့ပဲ တစ္ေနရာတည္းမွာ အကုန္လုံး ၾကည့္လို႔ ရလို႔ အခ်ိန္ အရမ္းသက္သာ သြားပါၿပီ။ ဥပမာ - 
တစ္ေန႔ကို ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး၀င္ေနမည့္ emailေတြကိုု လ်င္ျမန္စြာ ေရြးခ်ယ္ ဖတ္ခြင့္ရွိသြားသလို၊ Calendarႏွင့္ Alarm 
ေပးထားတယ္ဆုိရင္လည္း Notification Centreမွာ ကုိယ့္ရဲ႕ တစ္ေန႔တာ လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြကို လ်င္ျမန္စြာ 
ၾကည့္ရႈလို႔ ရသြားမွာပါ။

Share Button
 
အဓိက ေတြ႔ရမည့္ေနရာကေတာ့ Safariမွာပါ။ Webpage တစ္ခုခုကုိ ၾကည့္ေနရင္း သူငယ္ခ်င္းႏွင့့္ျဖစ္ေစ၊ 

ရုံးတြင္းျဖစ္ေစ မွ်ေ၀ၾကမည္ဆုိရင္ေတာ့ အရမ္းအသုံး၀င္တဲ့ ခလုတ္ကေလးပါ။ Twitterပါ ပါ၀င္လာသည္မို႔ Tweet 
ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အလြန္ အားရဖြယ္ေလးလို႔လဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ Twitter တစ္ေခတ္ ဆန္းသစ္ဦးမယ္ေပါ့ဗ်ာ။

Reminder/Notes
 
အရင္တုန္းက Mail Appကို ဖြင့္မွ ၾကည့္ရႈခြင့္ရမည့္ Notesဟာ အခုေတာ့ iDeviceေတြမွာလုိပဲ Standalone 

Appအျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ရပါၿပီ။ Reminder App အသစ္ကေတာ့ iDevice ေတြထဲကလို Mac Appအျဖစ္ 
ပါ၀င္လာပါတယ္။ Interface ေျပာင္းလဲမႈ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ Screen Real Estateကေတာ့ အားရစရာႀကီးပါ။ 
လ်င္ျမန္စြာ Reminderႏွင့္ Note Appတို႔မွာ ဖြင့္ေရးၿပီး iCloudမွတဆင့္ iDevice ေတြေပၚမွာ ဖြင့္ဖတ္ ျပင္ဆင္ 
ျပန္ပုိ႔လုိ႔ ရၿပီေပါ့။ Sync ေခတ္ႀကီး ေရာက္ေနၿပီေလ။ ဟုိစက္ထဲမွာ က်န္ခဲ့လုိ႔ ေနာက္ေန႔မွ ယူဆိုတာမ်ဳိး Excuse 
လုပ္လုိ႔ မရေအာင္ပါပဲ။  

Appleမွ Mountain Lionကို Free Upgrade ျပဳလုပ္ေပးမည္
ေမသဇင္သိန္း

သင္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လအတြင္းမွ Mac Book တစ္လံုး ၀ယ္ယူထားပါက Mountain Lionကို Free Upgrade 
ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Mac App Storeမွာ  Mountain Lion version အသစ္ကို Apple ရဲ႕ 
Up-To-Date Page မွာ Upgrade သြားေရာက္ ျပဳလုပ္ရမွာပါ။ ပထမဆံုး သင့္ MacBook အသစ္ရဲ႕ Serial Number 
နဲ႔  Basic Contact Informationေတြကို ျဖည့္စြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Appleကေန Mac App Storeမွာ Mountain 
Lionကို Copy ယူႏိုင္ေၾကာင္္း Redemption Codeကို Emailျဖင့္ ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ OSXရဲ႕ 
new versionကို ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ ထြက္ရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အတြက္ ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကေန ရက္ (၃၀)
အတြင္း Free Upgrade ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဂၤလိမ္စာကို ဒုတိယဘာသာစကားအေနျဖင့္ 
က်င့္သုံးသူမ်ားအတြက္...

iGeek

ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ အဂၤလိပ္ ကုိလုိနီျဖစ္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုအေနႏွင့္ လူတန္းေစ့ နီးပါး အဂၤလိပ္စာကုိေတာ့ 
ထမင္းစားေရေသာက္ နားလည္ေျပာဆိုတက္ၾကမွာပါ။ သုိ႔ေပမယ့္ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဆးရွင္း (Globalization) 
ေခတ္ႀကီးထဲမွာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး စီးပြားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အႏုပညာ၊ 
ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း အဘက္ဘက္မွ ဆက္ဆံလာရၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ထမင္းစားေရေသာက္ 
ေျပာဆုိတက္႐ုံႏွင့္ေတာ့ မလုံေလာက္ေတာ့ပါဘူး။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွလည္း Electronic Dictionary 
လုိမ်ဳိး gadgetေတြကို ေလ့လာလုိက္စားခ်င္သူေတြအတြက္ version မ်ဳးိစုံျဖင့္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ 
ဒါေပမယ့္ Appleမွ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ iPad Touch, iPhone, iPad တုိ႔လုိ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူသည့္ 
gadgetေတြမွာ အဂၤလိပ္စာကုိ ဒုတိယ ဘာသာစကားအျဖစ္ ေျပာဆုိမွတ္သားသုံးစြဲၾကသည့္ ကမၻာ့ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဘယ္လုိ စဥ္းစားေပးထားသလဲဆုိတာကုိေတာ့ ဒီတစ္ပတ္တင္ျပသြားမွာပါ။

iOSလုိ႔ေခၚတဲ့ operation systemဟာ Appleမွ ထုတ္လုပ္သည့္ iDeviceေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ 
ေနာက္ခံပါပဲ။ အဲဒီ iOSေပၚမွာ ႀကိဳက္သလုိ၊ လုိအပ္သလုိ Appsေတြ ထည့္သြင္းၿပီး တစ္ေန႔တာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ၿပီးေျမာက္ေစလုိ႔လည္း iPhoneလုိ႔ေခၚတဲ့ Smart Phoneဟာ 
ယေန႔ေခတ္မွာ လူတိုင္းရဲ႕ အသည္းစြဲ ျဖစ္လာတာပါ။ အဂၤလိပ္စာကို ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ 
ေရးသားေျပာဆိုၾကသူမ်ားအဖုိ႔ ေလ့လာခ်င္ရင္ေတာ့ iOS Deviceေတြမွာ Dictionaryလုိ႔ေခၚတဲ့ 
Free Appေတြကုိ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရမ္းေတာ့ အသုံးမတည့္ဘူးေပါ့။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့  ကုိယ္နားမလည္တဲ့ စာလုံးတစ္လုံးကုိ အစအဆုံး ႐ုိက္ထည့္ၿပီးမွ သူ၏ အဓိပၸာယ္ကို 
ၾကည့္ရႈခြင့္ ရလုိ႔ပါပဲ။ ဒါမွမဟုတ္လဲ Copy-Paste လုပ္ကေသးတာကိုး။ ဒီတစ္ပတ္ ေဖာ္ျပခ်င္တာကေတာ့ 
Dictionary, WordBookတို႔လုိ Appေတြအစား Appleမွ တစ္ခါတည္း iOSထဲကို ထည့္ေပးလုိက္တဲ့ 
Dictionary ပါပဲ။ Dictionary App တစ္ခုအျဖစ္ေတာ့ icon တစ္ခုအေနႏွင့္ ေတြ႕ရမွာ မဟုတ္ေပမယ့္ App 
တစ္ခုထက္ ပုိမုိ အသုံးျပဳရ လြယ္ကူေစၿပီး အစြမ္းထက္လွပါတယ္။ စၾကည့္ရေအာင္။

Safariလုိ႔ေခၚတဲ့ Internet Browser ႏွင့္ ကမၻာေပၚမွာရွိသမွ် Web page ေတြကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ 
ႏုိင္သည္ဆိုတာေတာ့ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား သိၿပီးသား ျဖစ္မွာပါ။ ဘယ္ iOS Deviceမွာမဆုိ သတင္း website 
တစ္ခုမွာ သတင္းတစ္ပုဒ္ ဖတ္ရႈေနရင္းနဲ႔ စာလုံးတစ္လုံး နားမလည္ဖူး ဆုိၾကပါစုိ႔။ ထုိစာလုံးကုိ ႏွစ္စကၠန္႔ဖိ၍ 
Highlight (အျပာေရာင္ေနာက္ခံကာလာေလး ေပၚလာမည္) လုပ္လုိက္ရင္ျဖင့္ ‘Copy-Define-Speak’ ဆုိၿပီး 
ေရြးခ်ယ္စရာ (option) သုံးခု ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ အဲဒီထဲက ‘Define’ကို ထိလုိက္႐ုံျဖင့္ Apple iOSႏွင့္ 
တစ္ခါတည္းပါလာသည့္ Built-in Oxford  Dictionaryမွ ထုိစာလုံးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကုိ Screenအသစ္ေလးတစ္ခုု 
ေပၚလာၿပီး ရွင္းျပမွာပါ။ ဖတ္ရႈနားလည္ၿပီးၿပီဆုိရင္ေတာ့ Doneဆိုတဲ့ ညာဘက္ေထာင့္က စာလုံးေလးကို 
ႏွိပ္ၿပီး Dictionary Screenေလးကို ပိတ္လုိက္ရင္ေတာ့ ခုနဖတ္ရႈေနတဲ့ သတင္းစာမ်က္ႏွာကုိ ဆက္လက္ 
ၾကည့္ရႈသြားႏုိင္မွာပါ။

ထုိနည္းအတိုင္း iOSႏွင့္ပါလာသည့္ Notes, Mail အစရွိသည့္ Appမ်ားတြင္လည္း အသုံးခ်ႏုိင္ပါသည္။ 
ဒါ့အျပင္ Listeningကိုု Improve လုပ္ခ်င္သူမ်ားအဖုိ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာဖတ္ရမွာ အပ်င္းႀကီးသူမ်ား 
အဖုိ႔ေသာ္လည္းေကာင္း စာလုံးတစ္လုံးတည္းကို highlight မလုပ္ဘဲ၊ စာပုိဒ္တစ္ခုကုိ highlight 
လုပ္ၿပီး Speakဆုိသည့္၊ optionကုိေရြးလုိက္ရင္ျဖင့္ iOS Deviceက အလုိအေလ်ာက္ ကိုယ့္ကို စာဖတ္ 
ေပးေနမွာပါ။ အိပ္ယာ၀င္ခါနီး ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ နားေထာင္ၿပီးမွ အိပ္တတ္သည့္ လူေတြအတြက္လညး္ 
အေဖာ္မလုိေတာ့ဘူးေပါ့။

Mountain Lion သြင္းရင္ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ။ ျပင္ဆင္ဖတ္ရႈပါရန္

အေရွ႕အပတ္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ Apple Thailand အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ 
ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အိုင္စီတီဂ်ာနယ္မွ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 
"ကြန္ပ်ဴတာ လုုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား သိခ်င္ေနသည့္ Apple ပစၥည္း ေရာင္းရန္၊ ျဖန္႔ခ်ိရန္ လမ္းညႊန္" ေဆာင္းပါးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုအထဲ၌ APRသည္ ဆိုင္ႀကီးျဖစ္ၿပီး AARသည္ 
APR ေအာက္တြင္ရွိေၾကာင္း၊ ရွိၿပီးသား ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ေတြမွာေတာ့ CES (Customer Experience 
System)ႏွင့္္ Apple ပစၥည္းေရာင္းခ်မည္ဆိုလ်င္ iPad တစ္မ်ိဳးတည္း မဟုတ္ပဲ Apple ပစၥည္းအကုန္လံုး 
ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေၾကာင္း သတင္းထပ္မံေပးပို႔သြားပါသည္။ 

Apple Thailandမွ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ဤမွ်ေလာက္ပင္ 
ျပင္ဆင္ဖတ္ရႈေပးပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ 

သတင္းေပးပိုု႔ခဲ့သည့္ လူႀကီးမင္းမ်ားအားလံုုးကိုုလည္း ေက်းဇူးတင္လွ်က္...

Apple Q3 မွန္းထားသလို မျဖစ္

iGeek

ေရွ႕ႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစၿပီး Steve Jobs 
မရွိေတာ့သည့္ေနာက္ CEO အသစ္ Tim Cook 
ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ကမၻာ့နာမည္ႀကီး Brand 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ Appleဟာ ၂၀၁၂ရဲ႕ Q3 ဘ႑ာေရး 
အခ်က္အလက္မ်ား တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 
၃ ႏွစ္အတြင္း အဆိုးရြားဆံုးအေျခအေနသို႔ 
ေရာက္ခဲ့သည္လို႔ ဆိုပါသည္။ Wall Streetမွ 
ေလ့လာသံုုးသပ္သူမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ 
အလြဲႀကီးလြဲခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၀၉ ခုုႏွစ္မွစတင္၍ 
၂၃% တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ တိုးတက္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ဒီႏွစ္ Q3 မွာေတာ့ တိုးတက္မႈမွာ ၃%သာသာပဲ 
ရွိခဲ့ပါသည္။ 

ဤသို႔ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းမွာ Apple ပရိတ္သတ္မ်ားမွ လာမည့္ iPhone 5ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း 
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ 

Apple မွ Q3 တြင္ iPads အလံုးေရ ၁၇ မီလီယံႏွင့္ iPhone အလံုးေရ ၂၆ မီလီယံ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး အသားတင္ 
၀င္ေငြ ၈.၈ ဘီလီယံရွိကာ ရွယ္ယာတစ္ခုကို USD 9.32 ရွိခဲ့သည္ဟု ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ 
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ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ Website လႊင့္တင္ၿပီ 
ေနလင္းေအာင္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ယခုနွစ္အတြင္း အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးသည္ ၎တုိ႔႒ာန၏ Websiteမ်ားကို လႊင့္တင္လာၾကၿပီး 
သမၼတရံုး Website၊ အေျခခံဥပေဒခံုရံုး Websiteမ်ား လႊင့္တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုတစ္ဖန္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ Website တစ္ခုအား Beta Versionအေနျဖင့္ စတင္ လႊင့္တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ 
ထို႔အျပင္ အသံုးျပဳသူ 901 million ခန္႔ ရွိေသာ Social Website Facebookႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ တင္ဆက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ Websiteအား ပထမအႀကိမ္၊ စတုတၱပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ား ျပန္လည္က်င္းပသည့္ေန႔မွ 
စတင္ လႊင့္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ Website၏ လိပ္စာမွာ www.pyithuhluttaw.gov.mm ျဖစ္ပါသည္။ 
ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို PDF ဖုိင္မ်ားျဖင့္ 
Download ရယူကာ ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေသးစိတ္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ဖတ္႐ႈႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒဆုိင္ရာ အခန္းက႑ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ က်င္းပေနစဥ္ 
တုိက္႐ုိက္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သိရၿပီး ပါတီမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

အခုတစ္ေလာ blogေတြ၊ wikiေတြအျပင္ ကိုယ္ပိုင္ ဒိုမိန္းေတြနဲ႔ 
အုပ္စုေတြ၊ websiteေတြ တိုးတက္ မ်ားျပားလာတာကို အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ 
ေတြ႔ရွိလာရပါၿပီ။ ဒါေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လူငယ္ လူရြယ္ေတြ 
အခ်ိန္ကို အလဟႆ မကုန္ဆံုးေအာင္ အသံုးခ်တတ္လာၾကၿပီလို႔ 
မွန္းဆလို႔ ရပါတယ္။ ဒါဟာ ျဖစ္လည္း ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ တိုးတက္ေနတဲ့ 
ေခတ္အေျခအေနမွာ နည္းပညာေတြ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ 
အသစ္အသစ္ေတြ ေပၚထြက္လာေနခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတို႔ တစ္ေတြဟာ 
ေခတ္ေနာက္ျပတ္ က်န္လို႔ မရပါဘူး။ မီဒီယာ စတိုင္သစ္ေတြနဲ႔အတူ 
တတ္ႏုိင္သေရြ႕ ေရွ႕ကို အေရာက္ လွမ္းႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရမွာပါပဲ။ 
ေနာက္ပိုင္း blogေတြ မ်ားျပားလာတာနဲ႔အမွ် အမ်ားရဲ႕ အျမင္မွာ 
ကဲြျပားျခားနားစြာ ျမင္တတ္ဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ 
Blogေတြဟာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းအတြက္ ရည္ရြယ္တာ 
မဟုတ္ပါဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္၊ ကိုယ္ပိုင္ေတြ႔ရွိခ်က္၊ ကိုယ္ပိုင္ 
စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ အႏုပညာေတြ၊ နည္းပညာဗဟုသုတေတြ၊ 
စီးပြားေရး၊ ပညာေရး အားလံုး အားလံုး လက္လွမ္းမီသေလာက္ 
၀ါသနာအရင္းခံၿပီး ျဖန္႔ေ၀ေနၾကတာဟာ အလြန္တရာ ၀မ္းသာမိပါတယ္။ 
ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းရွိသလို၊ လူမွာလည္း လူ႔စည္းကမ္းရွိသလို 
ဘေလာဂ့္ေတြမွာလည္း ဘေလာဂ့္စည္းကမ္းဆိုတာ ရွိပါတယ္။ 
ဘေလာဂ့္ဂါတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ္ဖန္တီးတဲ့ အႏုပညာအတြက္ 
ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ယူရပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့သတင္း၊ 
မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ မွန္ကန္တဲ့အေၾကာင္းအရာ ဒါေတြဟာ 
တိက်မွန္ကန္မႈရွိမွသာ ကိုယ့္ဘေလာဂ့္မွာ တင္ျပၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
"ငါ" သာေစ "သူ" နာေစဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးက ေရရွည္မွာ 
တည္ျမဲမႈ မရွိ႐ံုမွ်မက ဘေလာဂ့္ဂါအမ်ားကိုလည္း ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေစတဲ့ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘေလာဂ့္ဂါတိုင္း နားလည္လက္ခံ 
သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္အျမင္ သူ႔အျမင္ ဖလွယ္ျခင္းဟာလည္း 
ေကာင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မယ့္ တက္လွမ္းေတြ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ပဘေလာဂ့္ဂါမ်ား ေနရာ အႏွံ႔အျပားမွာ မ်ားျပားေနတာကို 
ေတြ႔ရွိျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြလည္း  ဒီလို မီဒီယာအသစ္ေတြ 
အမ်ားအျပား တိုးတက္ေစခ်င္တာ အမွန္ပါ။ ဘေလာဂ့္ဂါ အခ်င္းခ်င္း 
႐ုိင္းပင္းကူညီၿပီး ျပည္ပ မီဒီယာသမားေတြ ကိုယ့္၀န္းက်င္အတြင္း 
မ၀င္လာႏိုင္ေအာင္ အားလံုးႀကိဳးစားၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ျပည္ပႏိုင္ငံသား 
ဘေလာဂ့္ေတြကို ေလ့လာမိသေလာက္ ဘေလာဂ့္ဂါေတြရဲ႕ 
၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ဘေလာဂ့္တင္ျခင္းကို ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ရဲ႕ 
ပံုစံသစ္တစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကၿပီး က်န္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးကေတာ့ 
ယင္းသို႔ မယူဆပါဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲ ေနာက္ၿပီး မိမိတုိ႔ဟာ 
တစ္ခါတစ္ရံမွာျဖစ္ေစ၊ မၾကာခဏျဖစ္ေစ မိမိတို႔သတင္းမွာ 
ေဖာ္ျပမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ မွန္ကန္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
စစ္ေဆးအတည္ျပဳဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ပိုေပးၿပီး လုပ္ၾကတယ္လို႔ဆိုသူ 
အေရအတြက္ကေတာ့ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ 
ဘေလာဂ့္ဆိုတာနဲ႔ တစ္ခုထဲေသာ အေၾကာင္းအရာကို မျမင္ေစခ်င္ပါဘူး။ 
ကိုယ့္ေရးသားခ်က္ကို ကိုယ္တာ၀န္ယူရပါမယ္။ ဘေလာဂ့္ဂါ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အင္း... ေျပာရရင္ေတာ့ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ 
သူတို႔ရဲ႕ သတင္းေတြကို အြန္လို္င္းတင္ရာမွာ သူတို႔ရဲ႕ အမည္၀ွက္ကိုသာ 
ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။

ဘေလာဂ့္ဂါေတြဟာ သတင္းေရးရာမွာ သူတို႔ရဲ႕ အမည္မွန္ကို 
မေဖာ္ျပတဲ့အတြက္ တကယ္လို႔ သတင္းမွားေတြ ေပးခဲ့ရင္လည္း သူတို႔ကို 
ေျခရာခံႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထိုအျဖစ္ေတြေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ဘေလာဂ့္ဂါေတြ 
မွားယြင္းတဲ့ ေကာလဟလသတင္းေတြကို ျဖန္႔ေ၀လာမိတဲ့အခါ 
က်န္ဘေလာဂ့္ဂါမ်ားကိုပါ ထိခိုက္နစ္နာေစမႈ ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အထင္မွား အျမင္မွားမႈေတြလည္း 
ျဖစ္လာႏိုင္စရာ ရွိလာပါမယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ နည္းပညာေတြ 
တိုးတက္ျပန္႔႔႔ပြားလာတာနဲ႔အမွ် လူႀကီး လူငယ္ လူရြယ္ေတြ အားလံုး 
နည္းပညာ ဗဟုသုတအျမင္ေတြ ေနရာတိုင္းမွာ ရရွိလာႏုိင္မယ္ဆိုရင္၊ 
နားလည္မႈေတြ မွန္ကန္လာႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ဘေလာဂ့္ေတြ 
ဘယ္ေလာက္ အေရးပါလာမလဲ။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလံုးရဲ႕ စီးပြားေရး 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔မရေတာ့ပါဘူး။ 
ဘေလာဂ့္ေတြဟာ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အအံုကို 
ဖ်က္ဆီးပစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ေတြးထင္ခ်က္ဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ခိုင္လံုမႈမရွိဘဲ အယူအဆ သေဘာ သက္သက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဘေလာဂ့္ေတြေၾကာင့္ ငုံ႔လွ်ဳိးေနတဲ့ အႏုပညာ၊ ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးႏိုင္မႈ 
စြမ္းရည္၊ လူတိုင္း အရည္အခ်င္း ရွိပါတယ္ဆိုတဲ့ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ယုံၾကည္မႈ၊ 
ပညာတတ္၀န္းက်င္ေတြ အရာအားလံုး တိုးတက္မ်ားျပားလာတာနဲ႔အမွ် 
ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုး ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမယ့္ လူငယ္လူရြယ္ေတြ 
ေမြးထုတ္လာႏိုင္ခဲ့ၿပီး တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ 
ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးကို ရင္ေဘာင္တန္းလာႏုိ္င္မယ္လို႔ ကၽြန္မျမင္မိပါတယ္။

ဘေလာ့တစ္ခု (သို႕မဟုတ္) Weblog တစ္ခုသည္ လူတစ္ဦး၏ 
ပုဂၢဳိလ္ေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားတင္ျပေသာ 
ပါစင္နယ္၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
အဓိကအားျဖင့္ သတင္းမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ေရးသားတင္ျပ 
ပါ၀င္သည္။ ပံုမွန္ အသစ္မ်ားျဖင့္ မြမ္းမံတင္ၾကသည္။ ေန႔စဥ္ 

မွတ္တမ္းေရးတဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ သေဘာတရားနဲ႔ 
ကိုက္ညီပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ က အမည္ မေဖာ္ျပပဲ ေရးသားၾကသလို 
တခ်ဳိ႕က အမည္နာမတစ္ခုနဲ႕ တင္ျပၾကပါတယ္။ ဘေလာ့တစ္ခုရဲ႕ 
ပုိစ့္မ်ားကေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ စာသားေတြေရးၾကျပီး ရံဖန္ရံခါ 
႐ုပ္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပေလ့ရွိသလို တစ္ခါတစ္ရံ လင့္မ်ားကို 
တင္ေပးၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘေလာ့ဂ္ထဲမွာ စာၾကည့္တိုက္သဖြယ္ 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား သိမ္းဆည္းထားရွိၾကသလို အလြယ္တကူ 
အခ်ိန္ကာလ အကန္႔အသတ္မရွိ ျပန္လည္ရယူသံုးစဲြႏုိင္ပါေသးတယ္။ 
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုနဲ႔ 
ပို၍ အသြင္တူပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားက 
၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုႏွင့္မတူ ျခားနားခြၽင္းယြင္းခ်က္မ်ား ရွိသည္။

ဘေလာ့တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းရန္ လြယ္ကူသည္၊ 
ပို၍ အသက္၀င္လႈပ္ရွား ရွင္သန္ႏိုင္သည္။ ပို၍ အသစ္မ်ားကို 
အျမဲတင္ပို႕ႏုိင္သည္။

» လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္ ေရးသားတင္ျပႏုိင္ေသာ၊ 
ပြင့္လင္းရင္းႏွီးခ်က္မ်ားျဖင့္ တန္ဆာ ဆင္ႏုိင္သည္။

» လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ အျခားစာဖတ္သူမ်ား၊ 
အျခားဘေလာ့ဂါမ်ားႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္ႏုိင္သည္။

» ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ ဘေလာ့မ်ားတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ 
တူညီေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ရွိေနျပီး ပံုစံတူ နည္းပညာမ်ားကိုလည္း 
သံုးစြဲေနၾကပါသည္။

ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ကိရိယာ (Tool) တစ္ခုေၾကာင့္ 
သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ အလြန္တရာ လြယ္ကူစြာ သံုးစဲြႏိုင္ျပီး ပါဝင္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ မာတိကာမ်ားကို လႈပ္ရွားသက္၀င္ေစေအာင္ 
စုစည္းေပးပါသည္။ ဘေလာ့တစ္ခုတြင္ အင္တာနက္ လိပ္စာ  ၂ ခု ပါရွိျပီး၊ 
ဘေလာ့တစ္ခု တည္ေဆာက္ျပီးေနာက္ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေတာ့ပါ။ အဲဒါက 
ဘာေတြလဲဆိုေတာ့ လူမ်ား လာေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ေသာ လိပ္စာႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခဲြေနသူ၏ လိပ္စာ (၀က္ဘ္ဆိုက္ကို စီမံခန္႔ခဲြေနသူက လၽွဳိ႕ ဝွက္ကုဒ္ 
(password)ျဖင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေပးသည့္ လိပ္စာတို႔ပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနျဖင့္ ဘေလာ့တစ္ခု ဖန္တီးေရးသားေတာ့မယ္ဆိုရင္ 
ဘေလာ့မ်ား ေပးထားသည့္ ရပ္ဝန္းတစ္ခုတြင္ ပူးေပါင္းျခင္း ဒါမွမဟုတ္ 
သင့္ကိုယ္ပိုင္ ဆာဗာ၌ ဘေလာ့မ်ား ေရးသားႏုိင္သည့္ ကိရိယာမ်ားကို 
အသံုးျပဳ၍လည္း ေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဘေလာ့ေရးႏိုင္သည့္ အသိုင္းအ၀န္းတစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ 
ေျပာင္းလဲသြားရန္ မလြယ္ကူလွပါ။ ဒါေၾကာင့္ စတင္ 
လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ဆိုလၽွင္ ေသခ်ာေရြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ဘေလာ့တစ္ခု ဖန္တီးရန္ လြယ္ကူမည္ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြက္ 
ရရွိႏုိင္ေပမယ့္ ရပ္တည္မႈတစ္ခုအတြက္ ဟိုေျပာင္းဒီေျပာင္း ျပဳလုပ္ဖို႔ 
မလုပ္သင့္ပါ။ 

ဘေလာ့တစ္ခု ဖန္တီးေတာ့မည္ဆိုလၽွင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 
ေသခ်ာစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ ေသာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားက မိမိတို႔စိတ္ဝင္စားသည့္ 
အေၾကာင္းအရာ၊ ခံစားခ်က္၊ ေရးဖြဲ႔ခ်က္မ်ား စသည့္အေပၚ တူရာ 
စုဖဲြ႔ထားၾကသည္မ်ား ရွိပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဒီရပ္၀န္းအတြင္းရွိ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္ေစလိုပါသည္။ 
ဘေလာ့မလုပ္ခင္ ဘေလာ့မ်ားကို လိုက္လံ ဖတ္ရႈေစခ်င္ပါသည္။ 
ဒါမွသာ ကိုယ္လုပ္မည့္ ဘေလာ့တစ္ခုသည္ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ရမည္ 
ဘယ္အပိုင္းကို အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ရမည္ကို ပိုမိုနားလည္လာမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဘေလာ့ေတြရဲ႕ ေနာက္ခံ ဘက္ဂေရာင္းနဲ႔ ဘေလာ့ေတြရဲ႕ 
ကာလာအေရာင္ ဒီဇိုင္းမ်ားကိုလည္း သင္ ေလ့လာဖို႔ မေမ့ေစလိုပါ။

ဘေလာ့မ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ဖို႔ ခြင့္ေပး၊ မေပးနဲ႔ 
ျပန္လည္း ျပဳျပင္မြမ္းမံလို ရ မရကိုလည္း ေလ့လာသံုးသပ္သင့္ပါတယ္။ 
အခ်ဳိ႕ေသာ ဘေလာ့လက္ခံသည့္ ရပ္၀န္းသည္ အစပိုင္းတြင္ အခမဲ့ 
ေပးသံုးထားျပီး ေဒတာမ်ား မ်ားျပားလာခ်ိန္တြင္ အခေၾကးေငြ 
ေကာက္ခံျခင္းမ်ားလည္း ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တင္ႀကိဳၿပီး 
စစ္ေဆးေလ့လာသင့္တဲ့ အခ်က္ထဲလည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။

ကိုယ္ႀကိဳးစားပမ္းစား ျပဳလုပ္ထားျပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ 
ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီးဆိုလၽွင္ စီးပြားေရး မလုပ္ပဲ 
သာမန္သံုးစဲြေနေသာ သူမ်ားအတြက္ အလြန္တရာ အခက္အခဲကို 
ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

ကြၽန္မသည္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ကတည္းက ေနရာ 
၂ ေနရာတြင္ ဘယ္ေနရာတြင္ ေအာင္ျမင္မည္နည္း ကိုယ့္ဘာသာ 
ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္နဲ႔ ဆိုက္အမ်ားကို ဖန္တီးေရးသားခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိ 
ဆိုက္ႏွစ္ခုကို နာမည္ႏွစ္ခုနဲ႔ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ နာမည္တစ္ခုနဲ႔ 
နည္းပညာ ေလာကထဲသို႔ ထြင္းေဖာက္ ၀င္ေရာက္ေနသကဲ့သို႔ 
ေနာက္မူရင္းနာမည္နဲ႔ သုတ၊ ရသ၊ ဟာသ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား 
ျဖန္႔ေ၀ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဘယ္နာမည္နဲ႔ ေအာင္ျမင္မလဲဆိုတဲ့ 
အခ်က္ထက္ လူအမ်ား ဘာေတြ စိတ္၀င္စားသလဲ ဆိုတဲ့အေပၚ 
မူတည္ျပီး စာေပ ေရးသားလ်က္ရွိပါသည္။ နည္းပညာဆုိက္တြင္ 
ဘာေတြေရးမလဲဆိုတဲ့ အေတြးကို အရင္ဆံုး စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ 

နည္းပညာေတြ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမၽွ ကိုယ္သိတာေလး 
ခ်ေရးရင္းနဲ႔ သင္ထားသမၽွ စာမ်ားကို ျပန္ေႏြးရင္း သိခ်င္တာကို 
ေမႊေႏွာက္ ရွာေဖြရင္း ေရးသားခဲ့သလို သုတ၊ ရသ အပိုင္းမွာ ဘာေတြ 
ေပးစြမ္းသြားမလဲ အရင္ဆံုး စၿပီး ဘေလာ့ေရးခါစက ဘာတင္ရမွန္း 
ကြၽန္မကိုယ္တိုင္ မသိခဲ့ဘူး။ ကြၽန္မဆိုက္မွာ လာဖတ္တဲ့ ပထမဆံုး 
စာဖတ္ပရိသတ္ရဲ႕ အားေပးခ်က္တခ်ဳိ႕က ကိုယ္ျမင္တာ သိတာကို 
ခ်ေရးပါဆိုတဲ့ ေျပာခ်က္ေလးနဲ႔ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ခရီးသြားလာရင္း 
ခရီးသြား အေတြ႔အၾကံဳေတြ ခ်ျပခဲ့တယ္။ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ 
အေၾကာင္းတရားေတြ အျမင္ကို အျမင္အတိုင္း တင္ဆက္လာတဲ့အခါ 
စာဖတ္သူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ဒုကၡေတြ အေတြ႔အၾကံဳေတြကို 
ေရးသားေပးဖို႔ ေျပာလာတဲ့အခါလည္း ပုိစ့္အျဖစ္နဲ႔ ဖန္တီးေပးခဲ့ျပန္ပါတယ္။ 
ဆုိက္တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ လြယ္တဲ့အရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိန္ကုန္ 
ေငြကုန္ျပီး ကိုယ့္အတြက္ ျပန္ရခဲ့တဲ့အရာကေတာ့ စာဖတ္သူေတြရဲ႕ 
အားေပးမႈနဲ႕ ေက်နပ္ခဲ့ရတာ ဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ ကိုယ္ေပးလိုက္တဲ့ 
အရာတစ္ခုဟာ သူမ်ားအတြက္ နည္းနည္းေလး ရသြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ 
အတိုင္းထက္ အလြန္၀မ္းသာေနမိတာ စာေရးသူတိုင္းရဲ႕ စိတ္လို႔ 
ခံစားေနမိပါတယ္။ ဘေလာ့ စတင္ေရးကတည္းက စိတ္ထဲမွာ 
ရွိတာေတြကို ခ်ျပရာ ေနရာအျဖစ္ ျမင္ခဲ့မိတာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 
စိတ္ထဲျဖစ္ေပၚ ေနတာေတြကို ခ်ေရးလိုက္တဲ့အခါ စိတ္ရဲ႕ 
ထြက္ေပါက္အျဖစ္ ဘေလာ့စာသားေတြအျဖစ္ သြန္းေလာင္းလိုက္တဲ့အခါ 
စိတ္ကို ေပါ့ပါးလန္းဆန္းသြားေစပါတယ္။ သင္လည္း ဘေလာ့စျပီး 
ေရးသားခ်င္ရင္ ဘေလာ့ကို ဖြင့္ၿပီး ေရးလိုက္႐ံုပါပဲ။ အဓိကက 
ဘေလာ့ေရးတိုင္း ဘေလာ့ဂါလို႔ သတ္မွတ္လို႔ မရဘူးဆိုတာက ဘေလာ့ကို 
ဆက္လက္ရွင္သန္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ အလိုအပ္ဆံုးပါပဲ။ တစ္ခါတေလ 
ကြၽန္မတို႔က ေရးခ်င္တဲ့အခါ ေရးျပီး မေရးခ်င္တဲ့အခါ ပစ္ထားလိုက္ေတာ့ 
ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္စာမ်က္ႏွာမွာ လာေရာက္ဖတ္တဲ့ စာဖတ္ပရိသတ္ဟာ 
တစ္ခါလာလည္း ဒီစာပဲဆိုတဲ့ အျမင္ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ 
မလာလည္ေတာ့တဲ့အခါ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘေလာ့ဟာ မရွင္သန္ေတာ့ပါဘူး။ 

ကြၽန္မတို႔က ဘေလာ့ဂ္ေပၚတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားႏုိင္သည္။ 
ဘေလာ့ဂ္မ်ားက ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္လည္း မလိုအပ္သကဲ့သို႕ က်န္တဲ့
အရႈပ္အရွင္းအပိုင္းေတြနဲ႔လည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ ရေနျခင္းက ဘေလာ့ဂ္ 
ေရးသားျခင္းကို ပိုမိုအေလးေပးလာခဲ့ပါတယ္။ ဘေလာ့ဂ္သည္ 
မီဒီယာေခတ္တြင္ သတင္းအျမန္ဆံုးနည္းျဖင့္ ျပန္႔လြယ္ေသာ 
အေနအထားမွာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ခုေနာက္ပိုင္း ဘေလာ့ဂ္ဆိုတာ 
ေခတ္စားလာျခင္း ျဖစ္မည္လို႔ ျမင္မိပါသည္။ ဘေလာဂ့္တစ္ခု ပိုင္သည္နဲ႕ 
စာေရးသူလည္း ကိုယ္၊ အယ္ဒီတာလည္း ကိုယ္ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ကိုယ္ရဲ႕ 
ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ားသည္ သတင္းမ်ားကိုခ်ည္း 
အေလးထား လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းပါးသည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ 
တခ်ဳိ႕ ကေတာ့ မိမိရဲ႕ တစ္ေန႔တာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအျဖစ္ 
သံုးစဲြၾကျပီး တခ်ဳိ႕ဘေလာဂ့္မ်ားကေတာ့ ၀ါသနာပါရာ အားသန္ရာ 
ကဗ်ာမ်ား၊ စာေပမ်ား ေဆာင္းပါးမ်ားအျဖစ္ ထားရွိသလို 
ဓာတ္ပံုမ်ားခ်ည္း သီးသန္႔တင္သူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 
ဘယ္လိုနည္းျဖင့္ တင္ျပေဖာ္ျပထားေပမယ့္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ေတာ့ 
စာဖတ္ပရိသတ္ရွိေနၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ သူငယ္ခ်င္း၊ 
မိတ္ေဆြမိသားစုကေတာ့ ၀င္ေရာက္ဖတ္ၾကည့္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ကြၽန္မ ယုံၾကည္ထားသည္မွာ ဘေလာ့ဂ္တိုင္းက သူ႕ကိုယ္ပိုင္ 
စာဖတ္ပရိသတ္ေတာ့ ရွိေနမည္ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူတို႔ကို အၿမဲ 
ကိုယ့္ပရိသတ္ျဖစ္ဖို႔ ဆဲြေဆာင္ထားႏိုင္ရန္ေတာ့ လိုအပ္ေပမည္။

ကြၽန္မကေတာ့ အေပၚမွာ ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း နည္းလမ္း ၂ သြယ္နဲ႕ 
ဘေလာဂ့္ေလာကတြင္ ရပ္တည္ၾကည့္ေနမိပါသည္။ တစ္နည္းက 
ကြၽန္မရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အၾကံဳ၊ အျမင္ေတြနဲ႔ ခရီးသြားေဆာင္းပါးမ်ားနဲ႕ 
သိသမၽွ သုတ၊ ရသေတြ ကိုယ္ပိုင္အျမင္နဲ႕ ခ်ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
(ပြင့္လင္းရင္းႏွီးေသာ ပံုစံနဲ႔ေရးသည္။) ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ 
ျမန္ဆန္လြန္းတဲ့ နည္းပညာေခတ္နဲ႔အလိုက္ သိသမၽွ သတင္းမ်ား၊ 
သင္တန္းမ်ား၊ ေဟာေျပာပဲြမ်ား စတဲ့ နည္းပညာမ်ားကို အက္ေဆးပံုစံမ်ဳိးစံုနဲ႔ 
ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြၽန္မအတြက္ စာဖတ္သူ 
၂စုကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ တစ္စုက ကြၽန္မ ခုတစ္ေလာ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ၊ 
ဘာေတြ ေလ့လာေနသလဲဆိုတာကို သိရွိ စူးစမ္းလိုေသာ အုပ္စုျဖစ္ျပီး၊ 
က်န္တစ္စုကေတာ့ ကြၽန္မ သတင္းစာဆရာအျဖစ္၊ စာေရးဆရာအျဖစ္၊ 
ကဗ်ာဆရာအျဖစ္ ေရးသားသည္ကို ဖတ္လိုေသာအုပ္စု ျဖစ္ပါသည္။

ဘေလာ့ဂ္ဆိုတာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အြန္လိုင္းသတင္းမီဒီယာပင္ျဖစ္၍ 
စာေရးသူ ေရးသမၽွအေပၚ စာဖတ္သူမ်ားက ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာျဖင့္ 
အျမင္ႏွင့္ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ေရးသားႏုိင္သည့္ ေနရာေလး 
တစ္ေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ားကို စာျပန္ႏုိင္သလို 
မိမိကိုယ္တိုင္လည္း တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ 
စာဖတ္သူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ရွိေနသည့္အတြက္ 
စာဖတ္သူမ်ား အၾကိဳက္ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ အျမင္မ်ားကို 
ပို၍ ေရးသားေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘေလာဂ့္မွတစ္ဆင့္ 
လူသားအားလံုးကို ဘယ္လိုအက်ဳိးျပဳသြားၾကမလဲဆိုတဲ့အေပၚ 
အျမင္တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း တင္ျပလိုက္ရပါေတာ့တယ္။

မီဒီယာတစ္ေခတ္ ဆန္းသစ္ေလၿပီ
မေနာျဖဴေလး

Browserကို အေျခခံထားတဲ့ Photo editorကဲ့သို႔ အသံုးျပဳနိုင္မည့္ Website
www.pixlr.com/editor 

မိမိကြန္ပ်ဴတာတြင္ တခါတေလမွာ Photoshopစတဲ့ Photo editorေတြက ဖြင့္မရတာမ်ိဳး ႀကံဳရင္ႀကံဳဖူးမွာပါ။ အဲ့ဒီလိုျဖစ္တဲ့အခါ ကိုယ္က ပံုကို edit လုပ္ၿပီး share 
လုပ္တာတို႔၊ Social Websiteေတြျဖစ္တဲ့ facebook, twitter စတာေတြမွာ ပံုတင္ခ်င္လို႔ မရတဲ့အခါမ်ိဳးေတြ စိတ္ ကသိကေအာင့္ ျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ Browserကို အေျခခံထားတဲ့ 
ယခုေဖာ္ျပေပးတဲ့ Website ေလးကေတာ့ သံုးရတာလည္း လြယ္တယ္၊ မိမိကြန္ပ်ဴတာမွာ Photo editorေတြ မရွိတဲ့အခါမ်ိဳးေတြမွာလည္း အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
Photoshop နီးပါး toolေတြ ပါ၀င္ျခင္းကလည္း ေနာက္ထပ္ ေကာင္းက်ိဳးတစ္ခုုပါပဲ။ ေနလင္းေအာင္

ကမ ၻာ ့အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည့္... 
ေမသဇင္သိန္း

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ယခုလက္ရွိမွာေတာ့ 
အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ သန္းေပါင္း ၅၃၈ သန္းအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း AP သတင္းဌာနက သိရွိရပါတယ္။ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Wireless အသံုးျပဳသူ အလြန္ပင္ မ်ားျပားၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေစာပိ္ုင္း ကာလတြင္ ၁၁ 
ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း China Internet Network Information Centerရဲ႕ အစီရင္ခံစာ 
တစ္ေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမွလည္း လူဦးေရ၏ ၃၉.၉ ရာခိုင္နႈန္းသည္ 
အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မိုင္ဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ အျခား Wireless ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳကာ 
အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္မွာ သန္းေပါင္း ၃၈၈ သန္းအထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
အေစာပိုင္းမွာပင္ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားထားပါတယ္။ 

တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ 
အသံုးျပဳျခင္းကို တြန္းအားေပးၿပီး အင္တာနက္ေပၚတြင္ ညစ္ညမ္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား တင္ျခင္းႏွင့္ 
အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းကို အားမေပးေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အခုလို အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ 
ျမင့္တက္လာျခင္းနွင့္ Wireless အသံုးျပဳသူ တဟုန္ထိုး ျမင့္မားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ 
စက္ရံုအသစ္ေတြမွာ အေသးစား blog အသံုးျပဳျခင္းကေန Online Video အသံုးျပဳႏိုင္သည္အထိပါ 
တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ တြန္းအား တစ္ရပ္ ျဖစ္ေစပါတယ္။
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ရထား

NCsoft companyက ေျခာက္ႏွစ္ၾကာသြားခဲ႔တဲ့ ဂိမ္း series တစ္ခု ျပန္ထုတ္ေတာ့မယ္လုိ႔ ေၾကညာထားၿပီးပါၿပီ။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေလာက္က ထြက္ခဲ့တဲ့ Guild Warsကုိ သိတဲ့လူေတာ့ 
နည္းမယ္ ထင္တယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေလာက္ကေတာ့ Guild Warsကုိ edition ေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ Editionေပါင္း ၆ခုေက်ာ္ေလာက္ ထုတ္ခဲ့ၿပီးမွ အခု Guild Wars2အျဖစ္ 
2012မွာ ျပန္ထုတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 2010နဲ႔ 2011 ၾကားထဲမွာ ထြက္ျဖစ္မယ္လုိ႔ ေၾကညာၿပီးခါမွ 2012ထဲ ကူးလာခဲ့တဲ့ ဂိမ္းပါ။ ၆ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ကြာဟသြားတဲ့ ဂိမ္းတစ္ခုဟာ အခု 
ျပန္ထြက္လာၿပီဆုိေတာ့ ဘာေတြ ေျပာင္းလဲမလဲေပါ႔။ ဒီဂိမ္းကုိ developerအၿဖစ္ တာ၀န္ယူထားတာက ArenaNetကပါ။ သူတုိ႔ေတြ ဘယ္လုိ ျပင္ဆင္ထားလဲဆုိတာ Augustလထဲမွာ 
ေတြ႔ျမင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတိအက်ကေတာ့ US dateနဲ႔ဆုိ August 28, 2012 ရက္ေန႔မွာ NCsoftက ျဖန္႔ခ်ိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အရင္ထြက္ခဲ႔တဲ့ seriesေတြနဲ႔ေတာ့ ကြဲျပားလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ 
ဒီဂိမ္းကုိ PC versionနဲ႔ ေဆာ့မယ္ဆုိရင္ MMO(massively multiplayer online)အေနနဲ႔ပါ ေဆာ့ကစားႏုိင္မွာပါ။ Open-World ပုံစံမ်ိဳး ကစားရမဲ့ RPG ဂိမ္းအမ်ိဳးအစား ၿဖစ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္ ၂၅၀ေလာက္က ပုံၿပင္ဆန္တဲ့ ဒ႑ာရီပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ဂိမ္းကုိ အစျပဳထားပါတယ္။ ဒ႑ာရီထဲက သူရဲေကာင္းေတြ ဒ႑ာရီထဲက နတ္ဆုိးေတြ တုိက္ခုိက္ၾကတဲ့ ဂိမ္းပုံစံမ်ိဳး ကစားရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဂိမ္းထဲမွာ အဓိက ဇာတ္ေကာင္ ၈ေယာက္ ပါ၀င္ပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြက သူရဲေကာင္းေတြပါ။ Mesmer, Engineer, Thief, Guardian, Necromancer, Ranger, warrior, 
Elementalistစတဲ့ သူရဲေကာင္း ၈ေယာက္ကုိ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ ကစားလုိ႔ရမွာပါ။ သူတုိ႔ေတြထဲက တစ္ေယာက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ကစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၇ ေယာက္လုံးကလဲ သင့္ေနာက္က 
လုိက္ပါၿပီး နတ္ဆုိးေတြကုိ တုိက္ခုိက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂိမ္းကစားေနစဥ္ တေလွ်ာက္လုံးကေတာ႔ အႏၱရာယ္ေတြခ်ည္း ရင္ဆုိင္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲေကာင္း တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကုိလဲ 
သင့္စိတ္ၾကိဳက္ edit လုပ္ၿပီး ကစားႏုိင္ပါေသးတယ္။ Mesmerရဲ႕ လက္နက္က ဓားရွည္၊ Pistolရယ္ မီးဒုတ္ေတြနဲ႔ တုိက္ခုိက္ႏုိင္မွာပါ။ Engineer လက္နက္က Pistol အဓိက ကုိင္ရမွာၿဖစ္ၿပီး 
ဒုိင္းတစ္လက္လဲ ေပးထားပါေသးတယ္။ Thiefက ဓားေၿမွာင္၊ Pistol ၊ ဓားရွည္ စတဲ့ လက္နက္ေတြနဲ႔ တုိက္ခုိက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Heroေတြ အားလုံးကုိ သူတုိ႔ေတြနဲ႔ လုိက္မဲ့ လက္နက္ေတြ ေပးထားပါတယ္။ ၈ ေယာက္လုံးက မတူညီတဲ့ charaterေတြနဲ႔ မတူညီတဲ့ စြမ္းရည္ေတြနဲ႔ game designerက ဖန္တီးထားပါတယ္။ 
ဒီဂိမ္းက preview ေျပာျပတာေတာင ္နည္းနည္းရႈပ္မဲ့ ဂိမ္းပါ။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ေဆာ့ၾကည့္မွ ဘယ္ေလာက္ မုိက္လဲဆုိတာ ေသခ်ာသိသြားမွာပါ။ ဂိမ္းရဲ႕ သေဘာက ကုိယ္ေရြးလုိက္တဲ႔ hero 
တစ္ေကာင္ဟာ လူပုံစံ လႈပ္ရွား တုိက္ခုိက္တာေတြ ရွိသလုိ ဒ႑ာရီ သူရဲေကာင္း ပုံစံမ်ိဳးေတြနဲ႔ပါ ကစားရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ Xbox 360, PS3, PC စတဲ့ Platformေတြမွာရွိတဲ့ gamerေတြ 
ကစားႏုိင္ေအာင္လဲ ထုတ္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ Guild Wars 2ကုိ ေဆာ႔ရင္းနဲ႔ ဘာေတြ ေကာင္းလဲဆုိတာ သိႏုိင္ေအာင္ game previewေလး ညႊန္းလုိက္ပါတယ္။

မၾကာမီကာလအတြင္း အသစ္ထြက္ရွိလာမည့္ ဂိမ္းမ်ား 

Sniper: Ghost Warrior 2  
Shooting Gameကို ကစားခ်င္သူမ်ားအတြက္ 

Sniper: Ghost Warrior 2 လာပါၿပီ။ စစ္ေျမျပင္တြင္ 
ပစ္ခတ္ေနရသကဲ့သို႔ Graphic ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္     
စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းပါတယ္။ အခန္းဆက္ 
ကစားရတဲ့ ဂိမ္းျဖစ္ကာ ယခုထြက္ရွိလာမွာကတာ့ 
PC ဗားရွင္းျဖစ္ၿပီး ထိုဂိမ္းဟာ Aug 21, 2012 တြင္ 
ထြက္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

Dark Souls: Prepare to Die Edition       
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေတာတြင္းရန္သူမ်ားနဲ႔ 

ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ရမွာျဖစ္ၿပီး လွ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္စြာ 
ခုခံကာကြယ္ ကာကစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Action 
ဂိမ္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ကာ စြန္႔စားခန္းမ်ားစြာ 
ျပည့္နွက္ေနမယ့္  ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခုပဲျဖစ္ၿပီး 
အဆိုပါဂိမ္းဟာ Aug 24, 2012 ေန႔မွာ ထြက္ရွိမွာလည္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

The Sims 3 Supernatural       
Magic ပညာနဲ႔ သဘာ၀လြန္ေနတဲ့ ကမာၻသစ္မွာ   

ေနထိုင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာခ်မ္းစရာ ေကာင္းေလာက္ 
ေအာင္ ကစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ပေလာကမွာ 
မရွိနိုင္တဲ့ Magic ပညာေတြကို ေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ 
ေမွာ္ပညာကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႔ေစမယ့္ 
ဂိမ္းေလးပဲျဖစ္ၿပီး Sep 4, 2012 ေန႔မွာ ထြက္ရွိမွာ 
ျဖစ္တယ္။ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

Riders of Rohan 
ေရာမေခတ္က စစ္တိုက္ရသလို ဓါး၊ လွံစတာေတြနဲ႔ 

တိုက္ခိုက္ရမွာျဖစ္ၿပီး၊ လွ်င္ျမန္စြာ တိုက္ခိုက္နိုင္သူက 
အနိုင္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Developer ကေတာ့ Turbine 
Inc ျဖစ္ၿပီးေတာ့ The Lord of the Rings Onlineရဲ႕ 
ေနာက္ဆံုးထြက္ ဗားရွင္းလည္းျဖစ္ကာ Sep 5, 2012 
ေန႔မွာ ထြက္ရွိလာမယ့္ ဂိမ္း အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

Transformers: Fall of Cybertron     
Transformersရဲ့ ေနာက္ဆံုးထြက္ ဂိမ္းစီးရီး 

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ဇာတ္လမ္း၊ 
ဇာတ္အိမ္မ်ားနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းထားပါတယ္။ Action 
ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ Developer ကေတာ့ High 
Moon Studios ျဖစ္ၿပီး ယခင္စီးရီးမ်ားထက္ Graphic 
အထူးေကာင္းမြန္ပါတယ္။ အဆိုပါဂိမ္းဟာ Aug 21, 
2012ေန႔မွာ ထြက္ရွိမွာလည္း ျဖစ္တယ္။ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

The Amazing Spider-Man
Spider-Manအား ႀကိဳက္နွစ္သက္ေသာသူမ်ား 

အတြက္ The Amazing Spider-Man 
ဗားရွင္းအသစ္ မၾကာမီ ထြက္ရွိလာေတာ့မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ Amazing Spider-Manဟာ Action 
ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ ယခုထြက္ရွိလာမယ့္ဂိမ္းကို 
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသူမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ၿပီး 
အဆိုပါဂိမ္းဟာ Aug 10, 2012 တြင္ ထြက္ရွိမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ေနလင္းေအာင္ တင္ဆက္သည္။
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NEWSCDMA 800MHz စမတ္ဖုန္းမ်ားအတြက္ 

အင္တာနက္လိုင္း အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ဖုန္းအတြင္း Moblie 
Network Setting ျပဳလုပ္နည္း    
မ်ိဳးဇင္ကို 

CDMA 800MHz စမတ္ဖုန္းေတြဟာ 
အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ 
ဆက္သြယ္ေရး႐ုံးသို႔ အင္တာနက္ 
အသုံးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ထားျပီး 
ရက္အနည္းငယ္ၾကာမွသာ မိမိရဲ႕ ဖုန္းဟာ 
အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္ ရရွိမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ 
အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္ ရရွိရုံနဲ႔ သင့္ရဲ့ ဖုန္းဟာ 
အင္တာနက္ အသုံးျပဳဖိုိ႔အတြက္ ဖုန္းအတြင္း 
MPT (ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး)ႏွင့္ အင္တာနက္ 
ကြန္နက္ရွင္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ထိုသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးဖို႔အတြက္ ဖုန္းရဲ႕ Settingမွာ 
အနည္းငယ္ ျပင္ေပးရပါမယ္။ ပထမဦးဆုံး 
ဖုန္းထဲရွိ settingထဲသို႔ ၀င္လိုက္ပါ။ Wireless 

& Networks tabကို ေတြ႔ရင္ select လုပ္ပါမယ္။ Moblie Netwrokထဲတြင္ Access Point Namesကို 
ေရြးပါ။ APNs အသစ္ ျပဳလုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Menuကို ႏွိပ္ေပးပါ။  New APN icon 
ေပၚလာရင္ေတာ့ select လုပ္ပါ။ Edit access point tabတြင္ Name ေနရာမွာ Userလို႔ ရုိ္က္ပါ။ 
APN ေနရာမွာ #777 ထည့္ေပးပါ။ Usernameမွာ mpt@c800.mm ရုိက္ထည့္ျပီး Passwordတြင္ 
#777 ထည့္ေပးပါ။ Authentication Typeမွာ PAP or CHAPကို ေရြးေပးပါ။ APN typeမွာ * ကို 
ရုိက္ထည့္ေပးပါ။ Prompt Passwordကို #777 ရုိက္ထည့္ပါ။ အထက္ပါ Settingမ်ားကို ရုိက္ထည့္ 
ျပီးသြားရင္ေတာ့ menuကို ႏိွပ္ျပီး Save လုပ္လုိက္တာနဲ႔ သင့္ရဲ႕ ဖုန္းဟာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ျပီ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

အင္တာနက္ရရွိေသာ ဖုန္းမွ ကြန္ပ်ဴတာသုိ႔ USB ၾကိဳးျဖင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အင္တာနက္ အသုံးျပဳၾကည့္ျခင္း
မ်ိဳးဇင္ကို 

သင့္ရဲ႕ ဖုန္းဟာ အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္ ရွိေနရင္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အင္တာနက္ 
အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဖုန္းကိုေတာ့ အင္တာနက္လုိင္း On ေပးထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ 
အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဖုန္းကို USB ၾကိဳးျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါ။ 
ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ရွိေသာ My Computerကို ဖြင့္လုိက္တာနဲ႔ သင့္ရဲ႕ ဖုန္းကို Detect ေတြ႔ေနရင္ေတာ့ 
Double Click ႏွိပ္ျပီး Run ေပးလုိက္ပါ။ Wireless Broadband Installer Software 
သြင္းေပးဖို႔အတြက္ Installer Language Boxေလး က်လာရင္ေတာ့ OKကုိ ႏွိပ္ေပးပါ။ Software 
သြင္းဖို႔ License agreement ေမးလာရင္ေတာ့ Next လုပ္ေပးပါ။ Partation C ေအာက္ထဲရွိ Program 
Filesတြင္ သိမ္းရန္အတြက္ Next လုပ္ေပးပါ။ Software သြင္းျပီးသြားရင္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာကို Restart 
ဆင္းေပးလိုက္ပါ။ ကြန္ျပဴတာ Windows ျပန္တက္လာရင္ေတာ့ Network Connectionsထဲတြင္ 
USB-KEY DIAL iconေလး ေပၚေနပါလိမ့္မယ္။ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ဖုန္းရဲ႕ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔အတြက္ 
USB-KEY DIALမွာ Setting ထည့္ေပးရပါမယ္။ USB-KEY DIAL iconေလးကို run ေပးလိုက္ပါ။ 
Connect USB-KEY DIAL boxထဲက User Nameမွာ mpt@c800.mm နဲ႔ Password ေနရာမွာ 
မိမိ စိတ္ၾကိဳက္္ထည့္ေပးျပီး Dial tab ေနရာမွာ #777 ရိုက္ထည့္ျပီး Dialကို ႏွိပ္လုိက္တာနဲ႔ 
သင့္ကြန္ပ်ဴတာမွာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္ အသုံးျပဳျပီးသြားတာနဲ႔ သင့္ရဲ့ 
ဖုန္း အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္ကို ျပန္ပိတ္ေပးဖို႔ေတာ့ လိုပါလိမ့္မယ္။

ဖုန္းတစ္ခ်က္ဆက္႐ံုုျဖင့္ ထီေပါက္ မေပါက္ သိႏိုင္ၿပီ
ေမသဇင္သိန္း 

သင္ဟာ ထီထိုးထားသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ရင္ ထီေပါက္စဥ္ကို 
ထီဆိုင္ေတြမွာ တကူးတက သြား၀ယ္ေနစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ Call Center 
ဖုန္းနံပါတ္ ၁၈၇၆ ဖုန္းတစ္ခ်က္ဆက္ရံုျဖင့္ သင္႔ရဲ႕ ထီေပါက္စဥ္နံပါတ္နဲ႔ 
ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ တုိက္ေပးျခင္းကို Call Centerမွ လစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ www.myanmarelottery.
com ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ကာ ထီေပါက္စဥ္မ်ားကို 
ကိုယ္တိုင္လည္း တိုက္ယူႏိုင္ပါေသးတယ္။  အဆိုပါ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ 
က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ မွ မဂၤလာစံုတြဲ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ အထိ ထီဆုႀကီးမ်ားကို 
လစဥ္ တစ္ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီခြဲတြင္ စတင္တိုက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး 
က်န္ဆုမ်ားအား တစ္ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းႏွင့္ ႏွစ္ရက္ေန႔ အေစာပိုင္းမ်ားတြင္ 

တိုက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဖုန္းနံပါတ္ ၁၈၇၆သို႔ ဆက္သြယ္ကာ အေထြေထြ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈက႑၌ 
အဆိုပါလစဥ္ ေအာင္ဘာေလထီေပါက္စဥ္ တုိက္ေပးျခင္းဝန္ေဆာင္မႈအျပင္ အဆိုပါက႑၌ ေရႊေစ်း၊ ေငြေစ်း၊ ပဲေစ်း၊ 
ေရနံေစ်းမ်ား၏ ေန႔စဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အျခားကုန္ေစ်းႏႈန္း သတင္းမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ထိုသို႔ေခၚဆိုေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ၀န္ေဆာင္ခ ေပးေခ်စရာမလိုဘဲ ဖုန္းေခၚဆိုစဥ္ က်သင့္သည့္ႏႈန္းကိုသာ 
ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

Android ဖုန္းမ်ား Download ဆြဲရင္သတိထား
ေမသဇင္သိန္း 

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမႈ က်ယ္ျပန္႔လွ်က္ရွိရာ 
Samsung, Sony, Huawei, HTC, Lenovo ကဲ့သို႔ေသာ Android 
OS အသံုးျပဳသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား အင္တာနက္သံုးၿပီး download 
ဆြဲရာတြင္ အထူးသတိထားၾကရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမိုဘိုင္း 
Service Center တစ္ခုကို စံုစမ္းေမးျမန္းရာမွာေတာ့ အင္တာနက္ကေန 
download ဆြဲေနတုန္း မိမိ Android ဖုန္းမွာ သြင္းထားတဲ့ Softwareေတြ 
ေပ်ာက္သြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေန၍ Service ျပဳလုပ္ေပးရမႈ မ်ားေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ “အခုေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ Android ဖုန္းေတြကို Service 
ေပးရတာ မ်ားတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အင္တာနက္ကေန file 
Size ႀကီးတာေတြကို Download ဆြဲေနရင္းနဲ႔ ဖုန္းထဲက Softwareေတြ 

ပ်က္သြားၿပီး သံုးလို႔မရေတာ့ဘူး ျဖစ္သြားတယ္”ဟု 3 Mobileမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
အင္တာနက္ေပၚမွာ ေတြ႔ရာ Applicationေတြ၊ Movieေတြကို download ဆြဲတဲ့အခါ ေသခ်ာ ဂ႐ုုစိုက္ဖိုု႔ လိုအပ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါတယ္။ 

ျပည္တြင္းသုိ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည့္ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း ကုမၸဏီမ်ား  
ေနလင္းေအာင္

ျပည္တြင္း နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားသို႔ နာမည္ႀကီး မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းကုမၸဏီမ်ားမွ 
တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား 
ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ တရားဝင္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ နာမည္ႀကီး မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ 
အေမရိကန္အေျခစုိက္ Apple Brand၊ ထုိင္ဝမ္အေျခစိုက္ HTC Brand ႏွင့္ 
ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Alcatel Brandတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ 
Alcatel Brand မိုဘုိင္းလ္ဖုန္းမ်ားအား ျပည္တြင္း၌ ေရာင္းခ်မႈကို စတင္ 
ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ နာမည္ႀကီး မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းမ်ားကို 
ျပည္တြင္းတြင္ ေရာင္းခ်သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

ဝန္ေဆာင္မႈအပုိင္းမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ေမာ္ဒယ္အသစ္ထြက္ပါက အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္းတူ 
အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာ ေပါက္ေစ်းအတုိင္း ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း 
နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 
Ref: MWD

Android ဖုန္းမ်ားတြင္ သံုးႏိုင္မည့္ 3D ပံုရိပ္ျဖင့္ Google Earth 7.0
ေမသဇင္သိန္း

ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးမွာရွိတဲ့ ေနရာေဒသအသီးသီး၏ ပထဝီ 
ေျမျပင္အေနအထားကို သံုးဖက္႐ုပ္ႂကြ 3D ပံုရိပ္မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ 
ေလ့လာမွတ္သားႏိုင္မည့္ Google Earthကို Android ပလတ္ေဖာင္း 
သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္  ရည္ရြယ္လ်က္ Version 7.0သို႔ Googleမွ 
တိုးျမွင့္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ တစ္ကမၻာလံုးမွာရွိတဲ့ 
ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္ ေတာေတာင္ေရေျမတုိ႔ကို  
ေကာင္းကင္အေပၚစီးမွေန၍ သံုးဖက္႐ုပ္ႂကြပံုရိပ္မ်ားျဖင့္ 
ရွင္းလင္းျမင္သာေအာင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္ Google Earth 7.0ကို Android 
Version 2.1ႏွင့္အထက္ သံုးစြဲေသာ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္မ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး Google Play Storeတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရပါတယ္။ မိမိၾကည့္ရႈလိုသည့္ ေနရာ၊ ၿမိဳ႕ ျပအေဆာက္အအံုမ်ားကို ထင္ရွားျမင္သာေစမည့္ 3D ပံုရိပ္မ်ားေၾကာင့္ 
သံုးစြဲသူမ်ား ပိုမုိ ႏွစ္သက္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Googleမွ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြ ျပည္ပမွ 
စီး၀င္လာသည့္အခ်ိန္၊ ျမန္မာလူမ်ဳိး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လက္မေထာင္ၿပီး၊ 
လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ႏုိင္ေသာ အခ်ိန္တစ္ခုသုိ႔ 
ေရာက္ရွိေနၾကၿပီ မဟုတ္ေလာ။ 

လုပ္ငန္းတစ္ခု တည္ေထာင္ 
ၾကသည့္အခါ၀ယ္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္း၊ 
ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ တပည့္ ရွိၾကမွသာ 
ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ 
လည္ပတ္ႏုိင္ၾကမွာပါ။ 

တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းသာ 
ေတာ္သည္။ တတ္သည္၊ ဆုိသည့္ 
အခါမ်ဳိး၊ အဖြဲ႔တစ္ခုႏွင့္ အတူတူ 
လုပ္ကုိင္၍ မရသည့္ အခါမ်ဳိး၌ 
Professional တစ္ေယာက္အျဖစ္သာ 
ရပ္တည္ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္။ ဥပမာ- 
Freelance Designer, Visiting Doctor 
စသည္ျဖင့္ေပါ့့။

တစ္ေယာက္တည္းေသာ အင္အားျဖင့္ 
သစ္ပင္တစ္ပင္ စုိက္ႏုိင္လွ်င္၊ အေယာက္ 
၁၀၀ အင္အားျဖင့္ အပင္ ၁၀၀ 
စုိက္ႏုိင္မည္မွာ အမွန္ပါ။ လူဦးေရ သန္း 
၆၀ ၀န္းက်င္ ရွိသည့္ ႏုိင္ငံအတြက္မူကား 
ယေန႔လုိ စီးပြားေရး လမ္းစမ်ား ပြင့္လင္း 
လာသည့္ အခ်ိန္အခါ၌ ကိစၥေပါင္း သန္း ၆၀ 
လုပ္ကုိင္ႏုိင္သင့္သည္ေပါ့။ 

သို႔ေပမယ့္... 
ပစၥဳပ ၸန္၌ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ 

ကိစၥေပါင္း သန္း ၆၀ ၿပီးေျမာက္ 
ရမည့္အစား ကိစၥတစ္ခုုကိုု သန္းေပါင္း 
၆၀မွ လုပ္ေနၾကသည့္ဟန္ သက္ေရာက္ 
ေနသလားဟု သုံးသပ္မိသည္။ 
ဥပမာ - ကားအေရာင္းျပခန္းေတြ 
ကြမ္းယာဆုိင္ နီးပါး မ်ားျပားေနသည္ကုိ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူမ်ား အားလုံး သတိျပဳမိ 
ၾကေပမည္။

ပညာရွင္မ်ား၏ အဆုိအရ - 
အေျခခံပညာ ဘာသာရပ္ေတြထဲမွာ 
ဘယ္လုိ ေတြးေခၚရမည္ဆုိသည့္ critical 
thinkingဆုိတာ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ 

ႀကီးျပင္းလာသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
တစ္ခုအရလည္း စိတ္ဓာတ္ကို ဘယ္လုိ 
ထားသင့္သည္ဆုိတာ သင္ယူသင့္ေၾကာင္း 
ဆုိေနရသည္ကုိ အားလုံးၾကားဖူးၾကမွာပါ။ 

အေတြးအေခၚ - စီးပြားေရးတစ္ခု 
ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆုိတာ အေတြးအေခၚ 
မသစ္ဆန္းရင္ေတာင္ ေကာင္းမြန္ဖုိ႔ 
လုိအပ္ပါတယ္။ ဥပမာ - လုပ္ငန္း 
တူေပမယ့္ ၀န္ေဆာင္မႈ မတူတာမ်ဳိးေပါ့။ 
ဒါေပမယ့္ အေတြးအေခၚ အသစ္တစ္ခုႏွင့္ 
မည္သူမွ မလုပ္ရေသးသည့္ 
စီးပြားေရးတစ္ခု စလုပ္မည္ဆုိရင္ေတာ့ 
အေကာင္းဆုံးေပါ့။ Pioneer ေပါ့။ 
အလြန္ရွားပါး ပါေသးသည္။ 

စိတ္ဓာတ္ - လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕၏ 
အဆုိကုိ ၾကားဖူးပါသည္။ ‘‘မင္းတုိ႔ သူမ်ား 
လုပ္ႏုိင္သေလာက္ အရင္ လုပ္ႏုိင္ေအာင္၊ 
မွီေအာင္၊ ႀကိဳးစားၾကည့္ရင္ျဖင့္ 
လူေတာ္ ျဖစ္ၿပီတဲ့။" စိတ္ဓာတ္ဆုိတဲ့ 
အပုိင္းေရာက္ၿပီေပါ့။ ေကာင္းပါတယ္။ 
ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ ရွိေအာင္ ျမွင့္တင္ 
ေပးလုိက္သည္ေပါ့။

လုပ္ငန္းရွင္တုိင္း ေတြ႔ဖူးၾကမည့္ ဥပမာ 
တစ္ခုပါ။ ၀န္ထမ္းအသစ္ကို အင္တာဗ်ဴး 
သည့္အခါတုိင္း ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ 
အလုပ္ ေလ်ာက္လႊာေတြႏွင့္အတူ 
ပူးတြဲပါလာမွာကေတာ့ နာမည္တူ 
သင္တန္းမွ ဘြဲ႔လက္မွတ္ေတြကိုပါ။ 
ဟိုတစ္ေယာက္လည္း အဲဒီသင္တန္းက 
ဒီတစ္ေယာက္လည္း အတူတူပဲ။ 
အလုပ္ လာေလွ်ာက္သမွ် အေယာက္ 
၁၀၀ လုံး သင္တန္းေက်ာင္း 
တစ္ေက်ာင္းထဲမွ ထြက္သည္ဆုိရင္ေတာ့ 
ဤသင္တန္းဖြင့္ထားသူ (သင္တန္း ပိုင္ရွင္) 
အားလုံး ျဖစ္ခ်င္ၾကမွာပါ။ ၀န္ထမ္းေတြ 
ေျပာၾကတာလည္း ၾကားဖူးမွာပါ။ ‘‘က်ပ္ေငြ 
တစ္သိန္းခြဲ စုရဦးမယ္။ ဟုိသင္တန္းေလး 
၃လခြဲ တက္ရမည္တဲ့။" အစ႐ွိသည္ျဖင့္ေပါ့။ 

သင္တန္း မတက္ႏိုုင္သည့္ 
၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္တကြ ကိုုယ္က်ိဳး႐ွာေသာ 
သင္တန္းမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ 

လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ တကၠသုိလ္ 
ေက်ာင္းေတာ္တစ္ခု ျဖစ္လာတာ မ်ား၏။ 
လုပ္ငန္းရွင္က ၀န္ထမ္းကို ျဖစ္ေစခ်င္သည့္၊ 
လုိခ်င္သည့္အတုိင္း ညြန္ၾကားေပးၾက၏။ 
လုိအပ္သည့္ စက္ကိရိယာ အေထာက္အပံ့ 
အ၀၀ကိုလည္း ေပးၾက၏။ အလုပ္တစ္ခု 
ၿပီးေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ အေတြးအေခၚ 
သင္ေပး၏။ အလုပ္ရွင္ ကုိယ္တုိင္မွလည္း 
အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ တစ္ေယာက္သဖြယ္၊ 
နည္းျပ ပါေမာကၡသဖြယ္ ျဖစ္လာ၏။ 

၀န္ထမ္းအတြက္လည္း 
သင္တန္း တက္စရာ မလိုုပဲ အလုပ္ 
အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္တကြ ေထာက္ပံ့ထားသည့္ 
အလုံးစုံကုိ ခံစားဖူးသည့္အျပင္ ပညာ 
အေတြးအေခၚ ရ၏။ ကုိင္းကၽြန္းမွီ၊ 
ကၽြန္းကုိင္းမွီ ေအာင္ျမင္သည္ဟု 
သတ္မွတ္ရေပမည္။

အားလုံးကုိ ခ်ဴံၾကည့္ရေအာင္...
(၁)  စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက 

မတူညီသည့္ အေတြးအေခၚႏွင့္ 
လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကုိ တည္ေထာင္ၾကမည္။

(၂) သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး 
အလုပ္မွာ ၃လ အေတြ႔အႀကံဳ ယူရုံျဖင့္ 
၀န္ထမ္းအားလုံး စိတ္ဓာတ္ ျမင့္မားစြာျဖင့္ 
ကိုယ့္အလုပ္ ကုိယ္ ၿပီးေအာင္ လုပ္ၾကမည္။

ဟူး... ေရး...
ထုိႏွစ္ခ်က္ေလာက္ျဖင့္ပင္ 

ေအာင္ျမင္သည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားစြာျဖင့္ ေခတ္သစ္၏ ပန္းတုိင္သုိ႔ 
လြယ္ကူစြာ အေရာက္လွမ္းႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

မဟုုတ္ေသးပါ... 
ျဖစ္ပ်က္ေနပံုုကေတာ့...
(၁) စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ 

လုပ္ငန္းသစ္ ထူေထာင္ဖုိ႔ အေတြးအေခၚ 
အားနည္းသည့္အျပင္ တူညီသည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအတူတူ 
လုပ္ေနၾကသည္ မ်ားပါ၏။ (ဥပမာ - 
တစ္ေယာက္လုုပ္လိုု႔ ေအာင္ျမင္ရင္၊ 
ေနာက္တစ္ေယာက္က နားမလည္လဲ 

အျခားအလုုပ္မွ ၀န္ထမ္းေတြကိုု လစာ 
ႏွစ္ဆေပးၿပီး လုုပ္ငန္းတူ ေထာင္တာမ်ိဳးေပါ့။ 
ပိုုက္ဆံ႐ွိ ပိုုက္ဆံထပ္ရွာတာေပါ့။)

(၂) ၀န္ထမ္းမ်ားမွလည္း ပိုက္ဆံကုန္၊ 
လူပန္း၊ သင္တန္းတက္ၿပီး အလုုပ္ 
မရသျဖင့္ စိတ္ညစ္ၾက၏။ ရျပန္ေသာ္လည္း 
သင္တန္း လက္မွတ္ တကားကားႏွင့္ 
လက္ေတြ႔ ဘာမွ လုပ္ငန္းရွင္ကုိ 
သက္ေသ မျပႏုိင္သျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ျမင့္ျမင့္ 
မထားႏုိင္ျဖစ္ရ၏။

ထုိအခ်ိန္အခါသမ၌ အျခားႏိုုင္ငံ 
ရပ္ျခားမွ ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ား၏ 
အဆိုုအရ.... ‘‘အလုပ္တစ္ခု ရဖုိ႔ မနည္း 
ႀကိဳးစားရသည္။ အလုပ္ျပဳတ္မွာလည္း 
အရမ္းေၾကာက္သည္’’ဟု 
ႏုိင္ငံျခားျပန္ ျမန္မာလူမ်ဳိး အမ်ားစုမွ 
ေျပာၾကသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ စီးပြားေရး 
ထူေထာင္ဖူးသူမ်ားမွလည္း ‘‘Talent Pool’’ 
ဆိုသည့္ စကားလုံးကုိ ေျပာၾကသည္။ 
‘‘၀န္ထမ္းမ်ားကို မႀကိဳက္ရင္ ျဖဳတ္ပစ္လုိက္၊ 
အလုပ္လိုခ်င္သည့္လူ အမ်ားႀကီး 
ပညာတတ္ တစ္ပုံႀကီး’’ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

ျပည္တြင္း၌...
၀န္ထမ္းအမ်ားစုုမွာေတာ့ 

မ်က္ႏွာငယ္ေလးျဖင့္ ပညာရေအာင္ 
ယူၾကသည္။ ဘယ္လိုု ေျပာေျပာ 
အၿပံဳးမျပတ္။

ကိုုယ့္ကိုု ကိုုယ္ ေတာ္သည္၊ တတ္သည္ 
ထင္ၾကသည့္အခ်ိန္မွာေတာ့... အၿပံဳးျပတ္ဖိုု႔ 
အေၾကာင္းအရာ ေပၚလာသည္ႏွင့္ 
အလုုပ္ျဖဳတ္စရာမလိုု...

ေနာက္တစ္ရက္ မေပၚလာေတာ့ပါ။ဟု 
ဆုိလွ်င္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစု 
လက္ခံၾကေပလိမ့္မည္။ 

‘‘ငပိႏွင့္ ထမင္းၿမိန္သည္။ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ အလွဴ တက္စားလုိ႔ 

ရသည္။ 
မိဘအိမ္မွာ ကပ္စားလုိ႔လည္း 

ပတ္၀န္းက်င္မွ ရယ္ေမာသံႀကားရမည္ 
မဟုတ္'’ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္သည္ မိမိ ပညာ 
သင္ေပးထားသည့္ ၀န္ထမ္းကုိ ျပန္ 
ေၾကာက္ရသည္။ 

၀န္ထမ္းေကာင္းမွ တိုင္းျပည္ 
တုိးတက္မည္ထက္၊ ၀န္းထမ္းၿမဲမွ 
တိုင္းျပည္တုိးတက္မည္ဟု ဆုိခ်င္သည္။

 
ယေန႔လိုု အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ... 

တိုုင္းျပည္အတြက္ လုုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ 
ဖန္တီးေပးခ်င္ေသာ၊ တကၠသိုုလ္ 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ 
ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခ်င္ေသာ 
လုုပ္ငန္း႐ွင္ မ်ားစြာ ရွိေနၾကေသာ္လည္း 
၀န္ထမ္း မၿမဲျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ 
ေက်းဇူး သစၥာ မေစာင့္သိႏိုင္ေတာ့ျခင္း 
အစ႐ိွသည္တိုု႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုုး 
ေႏွးေကြးေစမည္မွာ အလုုပ္ရွင္၏ 
လုုပ္ငန္းခြင္ မဟုုတ္ပဲ တိုုင္းျပည္၏ 
တိုုးတက္မႈသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္္။

ပညာမဲ့ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွလည္း 
၀န္ထမ္းလစာ ႏွစ္ဆ တိုုးေပးၿပီး 
အလုုပ္ခန္႔သည့္ စနစ္ေတြကိုု 
ေလ်ာ့ခ်သင့္ၿပီး ျပည္တြင္း (သိုု႔) 
ျပည္ပမွ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ 
ဌားရမ္းကာ ႏိုုင္ငံအတြက္ ေက်းဇူးသိ 
သစၥာရိွမည့္ ၀န္ထမ္းေကာင္း မ်ားမ်ား 
ေမြးထုုတ္ေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း 
တင္ျပလိုုက္ရပါသည္။

ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကေတာ့ 
လည္ပတ္စၿမဲေပါ့... 

အဓိကက 
တိုုင္းျပည္အတြက္ 
ဘယ္လိုု စံႏႈန္း... 
ဘယ္လိုု စိတ္ဓာတ္ 
ထားသင့္သည္ ဆိုုတာပါ... 

၀န္ထမ္းၿမဲမွ တုိင္းျပည္တုိးတက္မည္
XOXO

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္
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စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စုစည္းလုပ္ကိုင္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည့္ Integrated Complex 

ေနလင္းေအာင္

ဆန္စပါးအပါအဝင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို 
တစ္ေနရာတည္းတြင္ တစ္ဆက္စပ္တည္း စုစည္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ 
Integrated Complexမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကကုန္သြယ္မႈ 
အလားအလာေကာင္းေသာ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေခတ္မီ ေပါင္းဆန္စက္ႀကီးမ်ား၊ 
စပါး siloမ်ား၊ ဆန္စပါးအေျခာက္ခံစက္ႀကီးမ်ား၊ ေခတ္မီသိုေလွာင္႐ံုႀကီးမ်ား၊ 

တန္ဖိုးျမႇင့္စက္႐ံုႀကီးမ်ား၊ ဖြဲႏုႏွင့္ဆီထြက္သီးႏွံမွ ဆီႀကိတ္ခြဲထုတ္လုပ္သည့္ စက္မ်ား၊ ဆန္ေခါက္ဆြဲ၊ 
ၾကာဆံအပါအဝင္ ဆန္ႏွင့္ စပါး ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးျမႇင့္အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ 
စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စုစည္း 
လုပ္ကိုင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည့္ Integrated Complexမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္း (MRIA)မွ 
ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ Myanmar Agribusiness Public Corpora-
tion(MAPCO)မွ ဆန္စပါးက႑ ေရရွည္ဖြံ႕ ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ တည္ေထာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္ ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း (CNPC) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေဒၚလာ 
(၆) သန္း လွဴဒါန္းမည္ 

ေနလင္းေအာင္

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း (CNPC)က ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ေရးမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ နယ္ေဆး႐ံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ 
ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္သန္း 
လွဴဒါန္းရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္ဟု သိရသည္။ 
ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေရး စီမံခ်က္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္း 
စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ခုနစ္သိန္းခြဲကုိ 

ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ စင္တာေဆာက္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ကုမၸဏီလီမိတက္ (SEAGP) ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ 

ေရနံပိုက္လိုင္း ကုမၸဏီလီမိတက္ (SEAOP)တုိ႔ကလည္း ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံလူမႈေရး ေထာက္ပံ့မႈ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သန္း လွဴဒါန္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 
လွဴဒါန္းေငြမ်ားထဲမွ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆးကုသေရးစင္တာမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ဆက္လက္ 
ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ Ref: YTNP        

နည္းပညာက႑တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၃၈၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ Daiwa 
ကုမၸဏီ

ေနလင္းေအာင္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Daiwaသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
နည္းပညာဆုိင္ရာက႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၈၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဟု 
သိရပါသည္။ Daiwa၏ အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာအစုိးရ၏ အစုိးရပိုင္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ နည္းပညာဆုိင္ရာ လုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ရန္နွင့္ backboneမ်ားကို 
ျမန္မာအစိုးရနွင့့္္ စပ္တူလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ Daiwaနွင့္အတူ အျခားေသာ ဂ်ပန္ 
နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပထမဆုံး အစီအစဥ္အျဖစ္ 
ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟုိဘဏ္၏ အြန္လုိင္းဘဏ္စနစ္ႏွင့္ 

နည္းပညာလုံျခဳံေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းကို စတင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ ထိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလ ပထမအပတ္၌ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ 
Daiwa အုပ္စုႏွင့္ ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၊ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးမႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုိက္တာသတင္းဌာန 
သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ Panasonic Corp., Toshiba Corp., Hitachi Ltd, 
NEC Corp. နွင့္ KDDI စေသာ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ 
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားႏွင့္ ကြန္ယက္ အင္ဂ်င္နီယာ ရွားပါးလွသည့္ ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ ဤ ‘cloud’ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္သည္ 
အစဥ္အလာ ဆာဗာအေျခခံစနစ္ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ပို၍ ေစ်းသက္သာ၊ လွ်င္ျမန္စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။  
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Obamaကို ျပန္လည္ တင္ေျမွာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဒၚလာတစ္သန္း 
ကူညီခဲ့တဲ့ သ ူ
ေမသဇင္သိန္း 

ကမၻာေက်ာ္ ရုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး Morgan Freemanက 
အေမရိကန္သမၼတေနရာတြင္ Barack Obamaကို ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ 
တင္ေျမွာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းကို အကူအညီေပးခဲ့ေၾကာင္း 
သိရွိရပါတယ္။ 

အဆိုပါ ေဒၚလာတစ္သန္းကို Freemanက အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရး 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Priorities USA Actionသို႔ သြားေရာက္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း 

သိရပါတယ္။ မင္းသားႀကီးက Obamaသည္ တကယ့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ သမိုင္းတေလွ်ာက္ 
ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ Iraq စစ္ပြဲကာလအတြင္းမွာ ပ်က္စီးသြားတဲ့ 
လမ္းေတြကို အခ်ိန္မီျပဳျပင္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားရဲ႕ က်န္းမာေရးကိုလည္း အကာအကြယ္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း 
ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါရိုက္တာ Steven Spielbergတို႔ႏွင့္ ပရိုဂ်ဴဆာ Jeffrey Katzenbergတို႔လို နာမည္ႀကီး 
အေက်ာ္အေမာ္မ်ားသာမက အျခား Hollywood အေက်ာ္အေမာ္မ်ားသည္ သမၼတ Obamaကို ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ 
တင္ေျမွာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ဟန္းဆက္ Brand မ်ဳိးစံုမွ မည္သည့္ Brand ၀ယ္ယူလွ်င္ ေကာင္းမလဲလုိ္႔ စဥ္းစားေနသူမ်ားအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုး ဟန္းဆက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္။ သံုးစြဲႏုိင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းအေပၚ 
မူတည္၍ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။
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Software တစ္ခုုမကကို Screen တစ္ခုတည္းတြင္ 
တၿပိဳင္နက္ အသံုုးျပဳႏိုုင္မည့္ AOC's Screen+ Software
 
မ်ိဳးဇင္ကို

ကြန္ပ်ဴတာ အသုံးျပဳသူမ်ားဟာ Softwareမ်ားစြာကို 
ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္းလိုလို အသုံးျပဳေနၾကရပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ Microsoft Wordကို 
အသုံးျပဳေနရင္း တၿခား Softwareမ်ားကို Screen 
တစ္ခုတည္းတြင္ တျပိဳင္နက္ အလုပ္လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ 

AOC e960swn LED Monitorတြင္ ပါ၀င္တဲ့ 
Screen+ Softwareေလးအေၾကာင္းကို 
မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ Screen+ Softwareေလးကို 
သင့္ကြန္ပ်ဴတာမွာ Install လုပ္ထားရင္ေတာ့ 
အသုံးျပဳေနတဲ့ Softwaresမ်ားကို Screen 
တစ္ခုတည္းတြင္ တျပိဳင္နက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာပါ။ 
တျခား မည္သည့္ ေမာ္နီတာ Brandတြင္မွ မရွိေသးတဲ့ 

Screen+ Software ကို AOCရဲ႕ e960swn 18.5’’ LED Monitor ထဲရွိ Software CDတြင္ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ 
 သင္အသုံးျပဳေနတဲ့ Software ေလးမ်ဳိး ဥပမာ - Windows Media Player, Microsoft Word, Adobe Photoshop ႏွင့္ Web 

Broswerေတြကို ေမာ္နီတာရဲ႕ screen ေပၚတြင္ တစ္ခုခ်င္းစီ drag ဆဲြထည့္ေပးလိုုက္ရင္ျဖင့္ မိမိ အသုံးျပဳအမ်ားဆံုုး software အားလံုုးကိုု 
တၿပိဳင္နက္ အသံုုးျပဳလိုု႔ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုုက္ရပါသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မား Asusရဲ့ Notebook
ေနလင္းေအာင္

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မား Asus Notebook တစ္လံုး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ထဲကို 
ဝင္ေရာက္လာပါတယ္။ ၄င္း Notebook တြင္ Processor အေနျဖင့္ IntelCorei7-
2677M-1.8GHz အသံုးျပဳထားတဲ့ ASUS ZEN BOOK UX31E-RY012V တြင္ 
အတြင္းအသံစနစ္ကို အေကာင္းမြန္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားကာ လွပတဲ့ဒီဇိုင္းတီထြင္
ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ Notebook အတြင္း Memory အေနနဲ႕ကေတာ့ DDR3 4GB ကို 
ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားပါတယ္။ Graphic ပိုင္းအေနနဲ႔ကေတာ့ Intel Graphics 3000 
ပါ၀င္တာေတြ႔ရၿပီးေတာ့ USB 3.0 ပါ၀င္တဲ့အတြက္ အခ်က္အလက္ကူးယူတဲ့အခါ 
အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းရန္အတြက္ 500GB  
Hard Disk ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ သိမ္းဆည္းနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္အေနနဲ႔ကေတာ့ 13.3 လက္မရွိမွာျဖစ္ကာ displayရဲ႕ 
အရည္အေသြးကေတာ့ HD Quality (1600 x 900) ျဖစ္ပါတယ္။ 

အျခားပါ၀င္တာေတြကေတာ့ 11n,Mini HDMI,Bluetooth 
4.0,Gbit LAN,Web-Cam,1.3 kg,Front 3mm~Rear,  
ASUS bag+Mouse , Polymer 4 Cell စတာေတြ 

ပါ၀င္ၿပီး 2-Yrs Global Warranty ေပးထားပါတယ္။ Operating System 
အေနနဲ႔ကေတာ့ Window 7 Home Premium လိုင္စင္ဗားရွင္း ထည့္သြင္းေပးထားကာ ေစ်းႏႈန္း 

USD 1359 ၀န္းက်င္ျဖင့္ Asus Productမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနေသာ 
Golden Power Technology ႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာအေရာင္းဆိုင္ၾကီးမ်ားတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ပါတယ္။ 

MSI H61MA-E35 (B3) MSIရဲ႕ Entertainment 
Motherboard 
ေနလင္းေအာင္

MSIရဲ႕ Entertainment အမ်ိဳးအစား Motherboard ျဖစ္ၿပီး 
Intelရဲ႕ H61 chipsetကို အေျခခံထားကာ Intel core i3/
i5/ i7 Sandybridge CPUေတြ အသံုးျပဳနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
Socket ပံုစံကေတာ့ PAA 1155 ျဖစ္ၿပီး Memory DDR3 
1066/1333ကို Dual Channelနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ကာ 
16GBအထိ တပ္ဆင္နိုင္ပါတယ္။ Entertainment 
အမ်ိဳးအစားျဖစ္တဲ့အတြက္ HTPC (Home Theater PC) 
အေနနဲ႔ အသံုးျပဳနိုင္ၿပီး HDMI port, DVI နဲ႔ D-Sub portေတြ 
သြင္းေပးထားကာ 8 Channel Audio စနစ္နဲ႔ HD Audio 
ျဖစ္ပါတယ္။ Gameကစားရန္ အဆင္ေျပေစဖို႔ PCIe x16 
GEN2 slot ပါ၀င္ကာ PCIe x1 slot (2)ခု ပါ၀င္ပါတယ္။ 
DATA သြားႏႈန္း 6Gbsနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမဲ့ SATA 3နွင့္ SATA 
2 3Gbsမ်ား ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး USB 3.0 စနစ္လည္း 
ပါ၀င္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ I/O portေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ USB 
2.0 (4) ခု၊ USB 3.0 (2) ခု၊ HDMI ၊ DVI ၊ D-Sub (1) ခုစီ၊ 

RJ45 LAN port 1Gbs (1) ခုနွင့္ 6 in 1 Audio Jackမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ BIOSကို အလြယ္တကူ Recoveryနဲ႔ Update လုပ္နိုင္တဲ့ M-Flash 
နည္းပညာ၊ BIOS ပံုစံကို UEFI နည္းပညာနွင့္ ဆင္ယင္ထားကာ  Mouseနဲ႔ အသံုးျပဳနိုင္တဲ့ Click BIOS စနစ္၊ USB 3.0 နည္းပညာ၊ SATA 
3 နည္းပညာ၊ Mobile, Tablet, Smart Phone ေတြကို လွ်င္ျမန္စြာ အားျဖည့္သြင္းေပးမယ့္ i-Charger အျပင္ Motherboard ရဲ႕  ၾကံ့ခိုင္မႈနဲ႔ 
Quality ပိုင္းအတြက္ Solid Capacitorေတြကို အသံုးျပဳထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။   

NEWS

ျမန္မာျပည္လုိ နည္းပညာကုိ ရႊမ္းရႊမ္းေ၀ေအာင္ 
ေျပာေနၾကသည့္ ေခတ္ႀကီးကိုု ျပည္တြင္း၊ 
ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအားလုံး သေဘာေတြ႔ 
ၾကမွာပါ။ ျပည္ပမွလည္း သူတို႔ တီထြင္ထားတဲ့ 
အရာအားလုံးကုိ ျပည္တြင္းရွိ အေရာင္းဆုိင္မ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ အရင္ကႏွင့္မတူ တြင္က်ယ္စြာ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း၀ယ္ခြင့္ေတြ ရရွိလာလုိ႔ပါပဲ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အဓိက တရားခံျဖစ္ရေတာ့မည့္ တစ္သက္တာ 
စုေဆာင္းထားရသည့္ ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ 
နည္းပညာကို ေလ့လာဖူးဆက္ၾကမည့္ အသက္ 
၄၀ ေက်ာ္ လူသားအားလုံးအတြက္ ဤစာကို 
ေရးသားလုိက္ပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာဆုိတာ ယေန႔ေခတ္ရဲ႕ ကားတစ္စီးလုိပါပဲ။ 
ဖိနပ္စီးရသလုိမ်ိဳးေပါ့ ၀ယ္ၿပီးရင္ စီးလုိက္မွ 
တန္ရာက်မွာပါ။ ျမန္မာျပည္က ကြန္ပ်ဴတာ 
သင္တန္းေတြကေတာ့ သင္ေတာ့ သင္ေနတာပဲဗ်၊ 
မတတ္လဲ ပုိက္ဆံကုန္သည္မွတ္ေပါ့ဗ်ာ။ 
ႏႈိင္းမေနေတာ့ပါဘူး။

အဲသလုိဆုိၾကတဲ့အခါ က်ေတာ့ - ရွင္းျပပါရေစ။
ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံး၀ယ္ရင္ - ဖိနပ္လုိ ခ်က္ခ်င္း 

စီးတတ္သလိုမ်ဳိး - ခ်က္ခ်င္း မသုံးတတ္ပါဘူး။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ အဓိကက 
သူရဲ႕ စက္ထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ Operating System (OS) 
တစ္ခုေၾကာင့္ပါပဲ။ OS ဆုိတာက ယေန႔ေခတ္ 
လူငယ္ေတြ ေျပာေနၾကတဲ့ စာစီစာ႐ုိက္တို႔၊ ဂိမ္းတို႔ 
အီးေမလ္တို႔၊ အင္တာနက္တုိ႔ကို အသုံးျပဳလုိ႔ရေအာင္ 
တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ပါ။ 
ထုိဟာေတြကို လူသားအားလုံး အလြယ္တကူ 
အသုံးခ်ႏုိင္ဖုိ႔ OSမွ ပုံေပါင္း (icon) မ်ားစြာႏွင့္ 
အဂၤလိပ္စာေတြ ေရးၿပီး တင္ဆက္ေပးထားတာပါ။ ဗီ
ယက္နမ္လိုုႏိုုင္ငံမ်ိဳးမွာေနရင္ေတာင္ တရား၀င္ OSႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္စာ ပါလာပါေသးသေပါ့။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ 
ျမန္မာစာ တီထြင္သည့္ ပညာရွင္မ်ား ရင္ၾကားေစ့ ၿပီး၊ 
မၿပီး မသိေသးေတာ့ မေျပာတတ္ပါဘူး။

ထိုု႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ပုံ ႐ုပ္ညြန္း (icon)ေတြႏွင့္ 
အဂၤလိပ္စာ ညြန္ၾကားခ်က္ေတြႏွင့္၊ သတိ 

ေပးခ်က္ (Warning)ေတြႏွင့္ ျပည့္စုံေနတဲ့ OSကုိ 
နားလည္ဖုိ႔ သင္တန္းေတြ တက္ရပါတယ္။ 
ၿပီးၿပီဆုိရင္လည္း သင္တန္းမွ မရတဲ့၊ မသင္ေပးတဲ့ 
နညး္ပညာအသစ္ေတြလည္း တစ္ပုံႀကီးဆုိေတာ့ 
အလုံးစုံ သုံးတတ္ဖုိ႔ဆုိတာ အေ၀းႀကီးပါ။ 

ေနာက္ဆုံးေျပာရရင္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေပါ့ဗ်ာ။ 
အသက္ကႀကီး ကြန္ပ်ဴတာ အိတ္ႀကီး 
တကားကားႏွင့္ ဟုိေနရာသြား ဒီေနရာသြား ဆုိလည္း 
မသင့္ေတာ္ျပန္ပါဘူး။ ေလးကလည္း ေလးလြန္းအား 
ႀကီးတာကိုး။ 

ဆုိလုိခ်င္တာကေတာ့ - Table ေတြ၊ 
iPadေတြ အားလုံး ပါးစပ္ဖ်ားက မခ်ႏုိင္ၾကတဲ့ 
ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းထဲမွာ အေၾကာင္းတစ္ခုု 
ရွိလုိ႔ပါပဲ။ ဖြံ႕ ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမွ သာမန္ အသက္ ၄၀ေက်ာ္ 
လူတစ္ေယာက္ အေၾကာင္း မွန္းဆေျပာရရင္ 
အီးေမလ္သုံးမည္၊ ေဖ့ဘြတ္ တက္မည္၊ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ 
ၾကည့္မယ္၊ ဂ်ီေတာ့ ခ်က္မည္၊ စကိုုိဒ္ပ္ပီႏွင့္ ခ်တ္,မယ္၊ 
ထန္ကုန္ စာစီစာ႐ုိက္ လုပ္မည္ေပါ့။ 

အဲေတာ့... အဲဒါေတြအားလုံးဟာ ကြန္ပ်ဴတာ (PC 
Laptop)တစ္လုံးေလာက္ ေစ်းႀကီး ေပး၀ယ္စရာမလုိတဲ့ 
iPad ေတြ၊ Tabletေတြေပၚမွာ ရေနလုိ႔ပါပဲ။

Tablet ေတြကေတာ့ OS မပါလုိ႔လား၊ ေမးရင္ေတာ့ 
ပါပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အင္တာေဖ့စ္ (Interface)
ကြာပါတယ္။ ႐ုပ္ေခ်ာ တည္ၾကည္တဲ့ မ်က္ႏွာဆုိ 
အလြန္ၾကည့္ခ်င္တဲ့စိတ္ ရွိသည့္အတိုင္းေပါ့။ Tablet 
ေပၚက OSေတြက iconေလးေတြကုိ ပုိမိုိ တိက်စြာ 
ျမင္ႏုိင္ေအာင္၊ လြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္၊ 
အသုံးျပဳဖုိ႔လည္း အဂၤလိပ္စာ တတ္စရာမလုိေအာင္ 
စီစဥ္ေပးထားလုိ႔ပါပဲ။ 

မယုံတဲ့လူေတြအတြက္ ထပ္ရွင္းျပဦးမယ္။ 
Laptop ေပၚမွာ စာစီစာရုိတ္ လုပ္မည္ဗ်ာ။ 
» Word icon ေလးကို ႏွိပ္မည္။ 
» ေပၚလာရင္ ရုိက္မည္။ ၿပီးရင္ Save မည္။ 
» Save ဖုိ႔အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ အလြယ္ဆုံး 

Desktop ဆိုုတဲ့ေနရာေပၚမွာ ေရြးၿပီး Save လုိက္မည္။ 
» Fileေတြ မ်ားလုိ႔ ျပန္ဖြင့္ခ်င္ရင္ Destopမွာ ပြစာ 

က်ဲေနမည္။ 
Tablet ေပၚမွာဆုိရင္ေတာ့...
» icon ေလးကုိ ႏွိပ္မည္။ 
» စာစီစာရုိက္ လုပ္မည္။ 
» ပိတ္လုိက္တာနဲ႔ အလုိအေလ်ာက္ Save သြားၿပီး 
» ျပန္ရွာရင္လည္း icon ေလးေတြနဲ႔ ေပၚလာၿပီး 

Touch ထိလုိက္ရင္ ျပန္ဖြင့္သြားၿပီ။ 
ေတာ္ေတာ္ ျမင္သာေနပါၿပီ။ မျမင္ေသးဘူး 

ဆုိရင္ေတာ့ ႏွစ္ခုလုံး ၀ယ္သုံးၾကည့္သင့္တယ္ေပါ့။ 
တကယ္ေတာ့  Tablet၏ သေဘာ သဘာ၀က 

ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္အျပင္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္အတြက္ တီထြင္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ အေပၚက တင္ဆက္ထားသလုိ ေဖြစရာ 
ရွာစရာေတြ မမ်ားဘူးေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ 
ကုိယ့္ပစၥည္း ကိုယ္ဘယ္္နားမွာ ထားသလဲဆုိတာ 
သိၿပီးသား မဟုတ္လား။ 

အဓိပၸာယ္ကေတာ့ Tablet ေတြမွာ အသုံးျပဳမည့္ 
အီေမးလ္ အေကာင့္ေတြ၊ ခ်တ္,တင္ ၀င္မည့္ Skype 
အေကာင့္ေတြ၊ ေဖ့ဘြတ္အေကာင့္ေတြရဲ႕ username/ 
Passwordေတြဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္ 
ေယဘုယ် ေျပာရရင္ OS လုိ႔ေခၚတဲ့ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္ထဲမွာ ၀ယ္၀ယ္္ၿပီးကတည္းက 
တစ္ခါတည္း ႐ုိက္ထည့္ထားလုိက္႐ုံပဲ မို႔ပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ ထပ္ေခါက္ ထပ္ေခါက္ ျပန္႐ုိက္စရာ 
ကင္းေ၀းၿပီး လြယ္ကူ လွ်င္ျမန္စြာ သုံးႏုိင္တာကလည္း 
အဓိက အေၾကာင္းအရင္း တစ္ရပ္ေပါ့။ 

အဲဒီေတာ့ နည္းပညာကို အသုံးခ်ၿပီး လူမႈေရး 
လုပ္ခ်င္သူမ်ား၊ သာမန္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား 
ၿပီးေျမာက္ခ်င္သူမ်ား အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး သင္တန္းတက္ဖုိ႔ 
မလုိ၊ ေစ်းႏႈန္းႀကီးတဲ့ PC Laptop ၀ယ္စရာ 
မလုိပဲ မိမိရဲ႕ တန္ဖိုုးရွိသည့္ အခ်ိန္ေတြကိုု ေခတ္မွီ၊ 
ေစ်းခ်ိဳ၊ သယ္ယူေပါ့ပါး၊ ခ်က္ခ်င္းသံုုးတတ္၊ 
သင္တန္းမလိုုသည့္ Tabletေတြ၊ iPadေတြေပၚမွာသာ 
ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုုက္ရပါသည္ 
ခင္ဗ်ာ။

အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ ကြန္ပ်ဴတာ မသုံးဖူးေသးဖူးဆုိရင္ေတာ့၊ ပုိက္ဆံ အကုန္ခံၿပီး PC Laptopေတြ 
၀ယ္ယူ သင္ၾကားမေနပါနဲ႔ေတာ့...
XOXO

VZOတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေတြ႔ျမင္နိုင္ၿပီ

ေနလင္းေအာင္

ျမန္မာျပည္တြင္း၌ မ်ားစြာအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ Video Chat ပရိုဂရမ္ျဖစ္ေသာ 
VZO Chatတြင္ မၾကာေသးမီ ကာလအတြင္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေတြ႔ျမင္နိုင္ၿပီ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳသူ 2,267,668 ရွိကာ အခမဲ့ သံုးစြဲ၍ရေသာ 
Video Chatသည္ မည္သည့္ broadband သို႔မဟုတ္ dial-upတြင္မဆို 
အသံုးျပဳနိုင္ေသာေၾကာင့္ ေရပန္းစားေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ 
ေတြ႔ျမင္ရမည့္ Website addressမွာ http://vzochat.com/my/Default.aspx 
ျဖစ္ကာ ျပည္တြင္း၌ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိေသာ Zawgyi-One ေဖာင့္ကို 
အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲရာတြင္ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

Dellမ ွPC Businessကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိ

ေမသဇင္သိန္း

ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးမွာ လူအမ်ားစုနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက နည္းပညာ 
သစ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူတဲ့ Tabletမ်ား၊ 
Smartphones မ်ားကိုသာ စိတ္၀င္စားလာတဲ့အတြက္ Desktop ႏွင့္ Laptop၏ 
ေစ်းကြက္မ်ား က်ဆင္းေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ Dell၏ CEO Michael 
Dellမွလည္း ယခုအခါမွာေတာ့ Dell Product အသစ္မ်ားဟာ PC Businessကို 
အမွန္တကယ္ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း Conference တစ္္ခုမွာ 
ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ အခုလို PC ေလာကရဲ႕ စတုတၳေျမာက္ အႀကီးဆံုး 
စီပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္သည့္ Dellမွ ယခုလို ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတြက္ အံ့ၾသဖြယ္ 
ျဖစ္ေစပါတယ္။ သိုု႔ေပမယ့္ Dellအေနျဖင့္ PC marketတြင္ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း 
ကြန္ပ်ဴတာေစ်းကြက္မွာေတာ့ Top Five ေနရာတြင္ ဆက္လက္ 
ရပ္တည္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

OCT 26တြင္ ထြက္ရွိလာမည့္ Window8

ေနလင္းေအာင္

2012 ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ 26ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာေပၚမွရွိသည့္ 80%ေသာ 
Operating Systemမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ Microsoft ကုမၸဏီရဲ႕ Window 
8 Full Versionကို ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ Window 
7ကို 2009 ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီး 3 နွစ္ခန္႔ အၾကာတြင္ Windows 
8အား ျဖန္႔ခ်ိတာျဖစ္ပါတယ္။ 

2011 ခုႏွစ္ June လ 1 ရက္ေန႔တြင္ Windows 8အား New Metro 
Style User Interfaceနွင့္အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ကာ 2011 ခုနွစ္ 
Septemberလတြင္ Windows 8 Developer Previewကို မွ်ေ၀ေပးခဲ့ပါတယ္။ 
တစ္ဖန္ 2012 ခုနွစ္ February လတြင္ Windows 8 Consumer Previewဟူေသာ 
အမည္ျဖင့္ ထြက္ရွိလာျပန္ကာ 2012 ခုနွစ္ June 1 ရက္ေန႔တြင္ Windows 8 
Release Previewဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ေနာက္ဆံုုး ထြက္ရွိလာခဲ့သည္။ 

ယခုအခါေတာ့ 2012 ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ 26 ရက္ေန႔တြင္ 
Windows 8 Full Version ထြက္ရွိလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ေတြ႔ 
မစမ္းသပ္ရေသးသူမ်ားအတြက္ေတာ့ စိတ္လႈပ္႐ွားဖြယ္အခ်ိန္တစ္ခုု 
ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

SATO Productကိုု KMD Authorize ရယ ူ
 ေမသဇင္သိန္း

အရည္အေသြးျမင့္ ဂ်ပန္ 
Productမ်ားျဖစ္သည့္ SATO 
Barcode Printerမ်ားႏွင့္ Labelမ်ားကို 
Supermarket, Mini Mart, Mobile 
Martမ်ားတြင္ Price Labels, Stock Labels 
မ်ားျဖင့္ စာရင္း မွတ္သားျပဳစုထားႏိုင္ျခင္း၊ 
ေဆး႐ံု ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ 
လူနာ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ 

လူနာမ်ား၏ Identificationမ်ားကို Registration ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လွ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ 
စက္႐ံုထုတ္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ Barcode Labeling system အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ Item 
တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ စနစ္တက် စာရင္းျပဳစုႏုိင္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား၊ 
ျပည္၀င္ ျပည္ထြက္ Visa မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို 
တိက်လွ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Authorized Distributerအျဖစ္သာမက Authorized Service Providerအျဖစ္ပါ 
ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရေသာ KMDမွ SATO ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ 
အာမခံ သက္တမ္းကာလအတြင္းျဖစ္ေစ၊ အာမခံ ေက်ာ္လြန္သြားသည္ျဖစ္ေစ 
အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

Photo: thestar.com
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အိုုင္စီတီေခတ္ႀကီး၌ Notebookႏွင့္ Netbook မ်ဳိးစံုမွ တံဆိပ္မ်ိဳးစံု ထြက္ရွိလွ်က္ရွိရာ မည္သည့္ Brand ၀ယ္ယူလွ်င္ ေကာင္းမလဲလုိ္႔ စဥ္းစားေနသူမ်ားအတြက္ 

စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုး Notebookႏွင့္ Netbookမ်ားကို က႑အလိုုက္ ေရြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္။ သံုးစြဲႏုိင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းေပၚ မူတည္၍ 
စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။
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ကၽြန္ေတာ္က ေတာမွာ ေမြးတဲ့ ေတာသားဗ်။ 
တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ ေတာမွာတုန္းက 
စားခဲ့ရတဲ့ မုန္႔ေတြကို သတိရမိတယ္ဗ်ာ။ ဒီေတာ့ 
ေဘးခန္းမွာေနတဲ့ မုဆိုးမ ေဒၚေအးကို မုန္႔လုပ္စားဖို႔ 
အေဖာ္စပ္လိုက္မိပါတယ္။ ေဒၚေအးကလည္း 
တစ္ေယာက္တည္း ေနရတာၾကာလို႔ ပ်င္းေနပုံရတယ္ဗ်။ 
ခ်က္ခ်င္း ေခါင္းညိတ္လိုက္တယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ 
ျပႆနာက သူလည္း မုန္႔သာ စားတတ္တာ။ မုန္႔ 
မလုပ္တတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ အတူတူ 
မုန္႔လုပ္စားခ်င္တဲ့ ေဒၚေအး တစ္ေယာက္  ညေန 
ငါးနာရီမွာ ေရဒီယိုက ကိတ္မုန္႔ ဖုတ္နည္း 
အသံလႊင့္မယ္ဆိုလို႔ ခဲတံနဲ႔ စာအုပ္ဖြင့္ၿပီး 
ေစာင့္ေနပါတယ္။ ညေနငါးနာရီထိုးေတာ့ ေရဒီယိုက 
ကိတ္မုန္႔ဖုတ္နည္း အသံလႊင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ကပ္ရက္ အက္ဖ္အမ္လိုင္းက က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္း 
အသံေတြနဲ႔ ေရာေနေတာ့ ေဒၚေအးရဲ့ မွတ္စုစာအုပ္ကို 
အသံလႊင့္အစီအစဥ္အၿပီးမွာ ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ 
ေဟာသလို ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

» ဂ်ဳံမႈန္႔သန္႔သန႔္ တစ္ပိႆာကို ယူၿပီး ဒူးကို 
ေကြးလိုက္ပါ

» ၾကက္ဥႏွစ္လံုးကို ေဖာက္၍ အသက္ကို ျပင္းျပင္း 
ရွဴသြင္း ရွဴထုတ္ လုပ္ပါ။

» ဂ်ဳံမႈန္႔ႏွင့္ ၾကက္ဥႏွစ္ကို ေရာနယ္၍ ၾကမ္းျပင္ေပၚ 
ပက္လက္ လွဲလိုက္ပါ။

» သၾကားႏွင့္ ေထာပတ္ အနည္းငယ္ ေရာ၍ 
ဒူးႏွစ္ဖက္ကို ေကြး၍ ေထာင္ပါ။

» ၁ နာရီခန္႔ အပူေပးၿပီး ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကို 
ကားၿပီးခ်ိန္တြင္ အသင့္ စားသံုးႏိုင္ပါၿပီ။
ကဲဗ်ာ။ သူေရးမွတ္ထားတဲ့ မုန္႔လုပ္နည္းအတိုင္း 

စမ္းသပ္ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ။ 
ဘာမွ ေျပာမေကာင္းတာေတြ ျဖစ္ကုန္ႏိုင္တယ္။ 
ဒါေတာင္ ေရဒီယိုကလာတာကို စာနဲ႔ ေရးမွတ္တာေနာ္။ 
ကိုယ္စိတ္ကူးနဲ႔ ကိုယ္သာ စာတစ္ပုဒ္ ေရးခိုင္းရင္ 
ဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲပင္ပန္းလိုက္မလဲဆိုတာ 
စဥ္းစားသာ ၾကည့္ၾကေပေတာ့။ တကယ္ေတာ့ 
စာေရးတယ္ဆိုတာ လြယ္တဲ့ ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ 
ကိုယ္ေရးလိုက္တဲ့ စာတစ္ပုဒ္ဟာ စာဖတ္သူကို 
စြဲေဆာင္မႈရွိရွိျဖစ္ေအာင္ ေရးသားတင္ျပရတာပါ။ 
ကံေနရာမွာ ကတၱား မရွိရဘူး။ ၀ိဘဒ္ေတြကို 
ေနရာမွန္မွန္ သုံးတတ္ရမယ္။ နာမ၀ိေသသနဟာ 
နာမ္ရဲ့ အေရွ႕မွာ ရွိရမယ္။ ႀကိယာ၀ိေသသနဟာ 
ႀကိယာရဲ့ အေရွ႕မွာ ရွိရမယ္။ အဲသလို သဒၵါမွန္ေအာင္ 
မသုံးတတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က 
သင္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ထဲကအတိုင္း 
“ေပေလးဆယ္ရွည္ေသာ ေယာကၤ်ားႀကီးမ်ား 
ေရခ်ိဳးရန္အတြက္ ေရကူးကန္တစ္ကန္ 
တူးေဖာ္ေဆာက္လုပ္ေနသည္” ဆိုသလို 
ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ 

စကားလုံးေ၀ါဟာရေတြကို သူ႔ေနရာနဲ႔သူ 
သုံးတတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ မေကာင္းတဲ့ 
စာေပအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါေစ။ စာဖတ္သူကို စြဲေဆာင္မႈ 
ရွိေစပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အခုေခတ္ေပၚ 
ဘန္းစကားေတြ အသုံးျပဳၿပီး နမူနာ စာတစ္ပုဒ္ 
ေရးျပပါမယ္။ 

ေအာက္ပါ ေဝါဟာရမ်ားကို ၁ ႀကိမ္စီ အသုံးျပဳ၍  
စာစီကုံးပါ

(ဂါ/ဘြတ္စမံ/ဂြၽတ္/ပ်ားတုပ္/လန္း/ဖလမ္းဖလမ္း/
ဂိ/ေညာင္း/ဂ်င္းထည့္/ေဖာင္း/ပိန္း/ဖလာၾကိတ္/

ကုန္းဆင္း/အေရာက္ပို႕/ေရွာ္/နားကား/ေရွာ့/ေက်ာ/
ဘီးဂ်ဲ/ငုတ္တုတ္ေမ့/ဂန္႕/ဘူ/ကြၽတ္ဆင္/ေပြး/ေဖာေရွာ/
အီစီကလီ/လန္ထြက္/ဖု/ၾကဴ/ေရလွ်ံ/တင္း/ၿပဲ/
အိုင္စီလြတ္/ေဂါက္/အမ္း/ဂိုက္ေပးၾကမ္း/တိုင္ပတ္/ဗ်င္း/
ခိုက္/၉ေလာက္ရွိ/ထု/ၿငိ/ဖြန္ေၾကာင္/က်/ကိုဝင္းၾကည္/
စေတးေရွာင္/ေကြၽး/ႀကဳံး/မ်ိဳးကန္း/ဥ)

ေက်ာ္ေက်ာ္သည္ "ဂိုက္ေပးၾကမ္း" ေသာ လူ "ေပြး" 
၁ေယာက္ ျဖစ္သည္။ မူမူသည္ "ေရလွ်ံ" သည့္အျပင္ 
"လန္ထြက္" ေနေသာ သူေ႒းသမီးတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ 
စတိတ္႐ိႈးတစ္ခုတြင္ "ဖလမ္းဖလမ္း" ထေနေသာ 
မူမူကို ေက်ာ္ေက်ာ္ "ခိုက္" သြားျပီး "ငုတ္တုတ္ေမ့" 
သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာ္ေက်ာ္သည္ 
ရည္းစားေဟာင္း အစ္မၾကီးတစ္ဦးထံမွ "ေက်ာ္" 
ထားေသာ ဖုန္းျဖင့္ မူမူကို "ၾကဴ" ေတာ့သည္။ 
မူမူကလည္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားက "အေရာက္ပို႔" 
ေသာေၾကာင့္ ေက်ာ္ေက်ာ္ကို "အီစီကလီ" ျပန္၍ "ထု" 
သည္။ ေက်ာ္ေက်ာ္၏ "ေဖာေရွာ" ေကာင္းမႈေၾကာင့္ 
မူမူသည္ ေက်ာ္ေက်ာ္ကို "ၿငိ" သြားသည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္၏ "ဖြန္ေၾကာင္" ခ်က္မွာ "၉ ေလာက္ရွိ" 
သျဖင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ မူမူ "က်"  သြားသည္။ ခ်စ္သူတို႔ 
သဘာဝ ေက်ာ္ေက်ာ္က မူမူကို "ဘြတ္စမံ" ေကြၽးသည္။ 
မူမူမွာ မစားဖူးေသာေၾကာင့္  "နားကား" သြားသည္။ 
လိုတာထက္ ပိုေကြၽးမိေသာ ေက်ာ္ေက်ာ္လည္း 
"ဂိ" သြားသည္။ သို႔ျဖင့္ မူမူမွာ "ကိုဝင္းၾကည္" 
ရရွိလာေသာအခါ လက္ထပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ မရွိေသာ 
ေက်ာ္ေက်ာ္မွာ "တိုင္ပတ္" ေတာ့သည္။ မိမိကို 
"ေဖာင္း" လာေသာ ေက်ာ္ေက်ာ္ကို မူမူက "တင္း" 
သြားျပီး သူမ "အမ္း" ထားသမွ်ကို ျပန္ျပီး ေတာင္း၏။ 
တစ္ခ်ိန္က "ဖလာၾကိတ္" ၍ ကုန္းဆင္းခဲ့ေသာ 

ေက်ာ္ေက်ာ္မွာ မူမူကို "ေရွာ္"  ခ်င္ေသာေၾကာင့္ 
"အိုင္စီ" လြတ္ျပီး "ေဂါက္" ခ်င္ဟန္ ေဆာင္ေလသည္။

ထိုကိစၥကို "ဘီးဂ်ဲ" ၾကီးျဖစ္ေနျပီျဖစ္ေသာ  မူမူ၏ 
အေဖၾကီးက သိသြားသည္။ သမီးျဖစ္သူကို "ဂ်င္းထည့္" 
ခံရသျဖင့္ အေဖၾကီး "ပ်ားတုပ္" သြားသည္။ 
ေမြးထားသည့္ တပည့္မ်ားကို "ၿပဲ" သည္အထိ 
တိုက္ျပီးလွ်င္ ေက်ာ္ေက်ာ္ကို "ဂန္႔" သည္အထိ 
"ေကြၽး"ရန္ ညြန္ၾကားသည္။ ေက်ာ္ေက်ာ္လည္း 
အေဖၾကီးကို "ဂြၽတ္" သြားျပီး သူတို႔ႏွင့္ ေဝးရာကို 
စေတးေရွာင္ ေတာ့သည္။ အေဖၾကီး၏ တပည့္မ်ားမွာ 
"ပိန္း" ေသာေၾကာင့္ ေက်ာ္ေက်ာ္ကို "ဗ်င္း" 
ခ်င္ေသာ္လည္း ရွာလို႔ မေတြ႔ၾကေခ်။

သို႔ေသာ္ အေဖၾကီး၏ ရွာေဖြမႈမွာ "ကြၽတ္ဆင္"ႀကီး 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေက်ာ္ေက်ာ္ 
"ေညာင္း" သြားသည့္ေနရာကို သိသြားေတာ့သည္။ 
တပည့္မ်ားက တစ္ေယာက္ တစ္ခ်က္ ဝိုင္း "ႀကဳံး" 
လွ်င္ေတာင္ "ေရွာ့" တက္ျပီး "ေရွာ" သြားႏိုင္သျဖင့္ 
ေက်ာ္ေက်ာ္မွာ အေဖၾကီးကို "ဂါ" လိုက္ရ ေတာ့သည္။ 
ေက်ာ္ေက်ာ္ကို "ဖု" ေနေသာ္လည္း အေဖၾကီးသည္ 
ကေလးမ်က္ႏွာကို ေထာက္၍  မ်က္ႏွာ "ဘူ" ႀကီးျဖင့္ 
ေက်ာ္ေက်ာ္ကို အိမ္သို႔ ျပန္ေခၚခဲ့သည္။ ကံေကာင္း၍ 
ေက်ာ္ေက်ာ္ "မ်ိဳးကန္း"မည့္ ကိစၥမွ လြတ္ေျမာက္သြားျပီး 
ေနာက္ထပ္ ထြက္ေျပးမည့္ အစီအစဥ္ကို "ဥ" 
ထားလိုက္ေတာ့သည္။

ကိုင္း စာေရးဆရာ ျဖစ္ခ်င္သူေတြအတြက္ 
နည္းလမ္းသိရင္ လြယ္လြယ္ေလးဆိုတာ မကြယ္မ၀ွက္ 
တင္ျပရင္း ကၽြန္းအဂၤလန္ အေနာက္ေဂါယာက၊ 
ေမ်ာက္ေပါတာဖင္ ေမွ်ာ့၀င္ထိုးသလို၊ Rock’N”Roll 
သီခ်င္းေလး ဆိုၿငီးၿပီး ဒီတစ္ပါတ္ နားလိုက္ပါဦးမယ္ဗ်ာ။

ေရးတတ္ရင္ လြယ္လြယ္ေလး
အိုင္တီသာဂိ

ဇူလိုုင္လ ၂၇ 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) 1,400,000

 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 4G (32 WiFi) / CDMA 660,000

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

Samsung Galaxy note (16GB) / BLUE / GSM 475,000

Samsung Galaxy NEXUS (16GB) / GSM 365,000 

Samsung Galaxy SIII (32GB) / BLUE / CDMA 595,000 

Samsung Galaxy SIII  (16GB)  / WHITE / CDMA 370,000

Blackberry PEARL 8220  / GSM 130,000

Blackberry CURVE 9380 / GSM 375,000

Sony Xperia Arc S / GSM 245,000

Sony Xperia Ray / GSM 168,000

NOKIA X7 / GSM 220,000

NOKIA N500 / GSM 125,000

NOKIA N700 / GSM 145,000

NOKIA N300  / GSM 89,000

Lenovo A65 / GSM 93,000

Lenovo A970e / CDMA 104,000

Lenovo A560e / CDMA 79,000

Huawei U8818 / GSM 132,000

Huawei U8661 /GSM 85,000

Huawei  C8810 / CDMA 130,000

S.S.S: 09-730-727-77, 3 Mobile: 09-550-2121, KMD, 01-385-877

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

PS3 Ver.3.55 120GB                               430,000 

Xbox360 Slim JTAG 4GB           450,000 

Xbox360 Kinect Sensor              150,000 

PS3 Ver.3.55 120GB           430,000 

Nintendo Wii            285,000 

Xbox360 Original Controller                       45,000 

Nintendo 3DS                    240,000 

PSP-3000 180,000

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) (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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