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ADVERTISEMENT

Model: အိေခ်ာပိ,ု Makeup: ေမေဇာ္ (စမ္းေခ်ာင္း), Photography: Thein Zaw Win (Photo Magic)

Murcie’lago ေနရာကို အစားထိုး              
၀င္ေရာက္လာတဲ့ Lamborghini Aventador

Yangon ICT Fair (Computer & Mobile) 
က်င္းပျပဳလုပ္မည္

ေရွ႕တစ္ပတ္တြင္ ထြက္ရွိမည့္ ျပည္တြင္း 
ဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ား 

ကင္မရာႏွင့္ မရင္းႏွီးသူမ်ား 
လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳနိုင္မည့္ Nikon D3000

ျမန္မာ့႐ိုးရာ ပန္းယြန္း အႏုပညာ

ဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ
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2013တြင္ ျပည္တြင္း၌ အသံုးျပဳနိုင္ေတာ့မည့္         
Visa နွင့္ Master Card

အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္
iPhone Apps

Flashလို လႈပ္တုတ္လႈပ္တုတ္မဲ့ အနာဂတ္

"ဂ်င္း" မဟုတ္ေသာ "ဂ်င္း" 

Mac Preview App
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Yangon ICT Fair (Computer & Mobile) က်င္းပျပဳလုပ္မည္
ေမသဇင္သိန္း

Made in Thailand Festival က်င္းပျပဳလုပ္

ေမသဇင္သိန္း

ထိုင္းကုန္စည္မ်ားကို ျပသေရာင္းခ်မည့္ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ Made 
in Thailand Festival ပြဲေတာ္ႀကီးကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁) 
ရက္ေန႔မွ (၁၂) ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဂမုန္းပြင့္ ကုန္တိုက္၊ 
ကမၻာေအး၌ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထိုျပပြဲတြင္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ 
အ၀တ္အထည္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို အထူးေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ 
ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

က်ပ္ ၃ေသာင္းတန္ဖိုးႏွင့္ အထက္ ၀ယ္ယူသူတိုင္းအတြက္ ဂမုန္းပြင့္ ေစ်း၀ယ္ကဒ္ အပါအ၀င္ 
အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဗလာမပါ ကံစမ္းမဲမ်ားစြာကို ခ်က္ခ်င္း ကံစမ္းႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ၅၀% ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းႏွင့္ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းတို႔မွ 
ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ Yangon ICT Fair (Computer & Mobile)ကို 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔မွ (၁၂) ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ 
ဦး၀ိဇာရလမ္းရွိ၊ တပ္မေတာ္ခန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Mobile ႏွင့္ IT က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ 
ကြန္ပ်ဴတာ၊ မိုဘိုင္းႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို 
တစ္ေနရာတည္းတြင္ ၾကည့္ရႈေလ့လာ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ 
စီစဥ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္္း သိရပါတယ္။ 

အဆိုပါျပပြဲတြင္ Mobile ႏွင့္ IT နယ္ပယ္မွ အီလက္ထေရာနစ္ 

ကုမၸဏီမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ Software 
& Training Companyမ်ား၊ VCDမ်ားအား Copy ကူးျခင္းခံရမႈကို 
ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ Capture Protect (VCD) နည္းပညာမ်ား 
စသည့္တို႔ ပါ၀င္ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျပပြဲကာလအတြင္း 
KMD ႏွင့္ MRS Computerမွ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို 
60% Discount၊ MSIမွ ထီးလက္ေဆာင္၊ ေရႊလမင္းနဂါးကုမၸဏီမွ Acer 
Notebook ၀ယ္ယူသူတိုင္းအတြက္ လက္ေဆာင္ (၆) မ်ဳိး စသည္ျဖင့္ 
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ မိုဘိုင္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ အထူးေစ်းႏႈန္းမ်ားအျပင္ 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိ္ု ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

မီးေလာင္မႈကို သိရွိႏုိင္မည့္ 
CCTV ကင္မရာမ်ားအား 
တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္စီစဥ္
ေက်ာ္ေက်ာ္

CCTV ကင္မရာမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အထပ္ျမင့္ 
အေဆာက္အအံုမ်ား၊ တာ၀ါတုိင္မ်ား အစရွိေသာ ေနရာ ၄ ေနရာတြင္ 
တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ CCTV ကင္မရာမ်ား 
တပ္ဆင္ရျခင္းဟာ မီးကင္း ေစာင့္ၾကည့္ေသာ သေဘာျဖစ္ၿပီး 
ကင္မရာကတဆင့္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားရာေနရာကို အခ်ိန္နွင့္တစ္ေျပးညီ 
သိရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အထပ္ျမင့္မ်ားတြင္ CCTV 
ကင္မရာ တပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေဆာက္အဦး 
အတြင္းပိုင္း မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားပါက မီးခိုးေငြ႔ထြက္လာလွ်င္ 
ကင္မရာမွတဆင့္ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သြားေရာက္မီးၿငိမ္းသတ္ႏုိင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

လက္ရွိတြင္ CCTV ကင္မရာ တပ္ဆင္ရန္အတြက္ မၾကာေသးမီက 
Samsung ကုမၸဏီမွ ပစၥည္း မိတ္ဆက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အျခား ကုမၸဏီ 
တစ္ခုလည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း 
သိရသည္။ CCTV ကင္မရာ တပ္ဆင္မႈၿပီးလွ်င္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ 
မီးသတ္ဦးစီးဌာနရွိ Command And Control Centerနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ 
CRI အသံလႊင့္ဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္း 
က်င္းပမည့္ ကဗ်ာရြတ္ဆုိ ၿပိဳင္ပြဲ            
ေက်ာ္ေက်ာ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန 
ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ CRI 
အသံလႊင့္ဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ ျမန္မာကဗ်ာ ရြတ္ဆုိၿပိဳင္ပြဲကို 
က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္း 
ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ၊ ကဗ်ာေခါင္းစဥ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိ၊ ျမန္မာ-တရုတ္ 
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ေဖာ္ညႊန္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ သဘာဝ 
အလွအပမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ေရးဖြဲ႔စပ္ဆုိႏုိင္သည္။ 
ကဗ်ာကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးဖြဲ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး သဒၵါႏွင့္ စပ္ထံုးစပ္နည္း 
မွန္ကန္စြာ ေရးဖြဲ႔ရမည္ျဖစ္ကာ စာလံုးေရ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိပဲ 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားကို ထိခိုက္ေစေသာ၊ ႏုိင္ငံေရးဆန္သည့္ အေရးအသားမ်ား 
ေရးသားခြင့္ မျပဳေၾကာင္း သိရသည္။ 

ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူမ်ားသည္ ကေလာင္အမည္၊ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း၊ 
ပတ္စ္ပို႔ဓာတ္ပံု ႏွစ္ပံု ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
လက္ေရးျဖင့္ျဖစ္ေစ စာတစ္မ်က္ႏွာတည္းတြင္ သပ္ရပ္စြာ ေရးသား၍ 
မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ စာမူႏွစ္ေစာင္၊ ကိုယ္တုိင္ ေရးသားေသာ စာမူျဖစ္ေၾကာင္း 
ကတိဝန္ခံခ်က္၊ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာအျပည့္အစံု ေဖာ္ျပလ်က္ 
ျမန္မာကဗ်ာ ရြတ္ဆုိၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ 
ရုပ္ျမင္သံၾကား ေနျပည္ေတာ္ (တပ္ကုန္း)သို႔လည္းေကာင္း၊ 
ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ရန္ကုန္(ျပည္လမ္း)သို႔လည္းေကာင္း 
Myanmar@cri.cnသို႔ E-Mailျဖင့္ လည္းေကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

ပဏမေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ကဗ်ာမ်ားကို ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကဗ်ာမ်ား ရြတ္ဆုိၿပိဳင္ပြဲကို ႏုိဝင္ဘာလကုန္တြင္ 
ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ကာ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အထူးဆု ႏွစ္ဦး 
(တရုတ္ျပည္ အလည္အပတ္ခရီး)၊ ပထမဆု တစ္ဦး၊ ဒုတိယဆု သံုးဦး၊ 
တတိယဆု ငါးဦးႏွင့္ ကဗ်ာလက္ရာေကာင္း ဆုမ်ားကိုလည္း 
ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိ႐ွိလိုပါက 
ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား - ေနျပည္ေတာ္ ဖုန္း-၀၆၇-၇၉-၄၇၅ႏွင့္ 
၀၆၇-၇၉-၃၇၄တုိ႔ကိုု ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၀ါဆိုလျပည့္ေန႔မွာ မွတ္မွတ္ရရ          

မေနာျဖဴေလး

၀ါဆိုလျပည့္ေန႔မွာ မွတ္မွတ္ရရ မိဘမဲ့ ကေလးေတြနဲ႔အတူ ရြာနည္းခ်ဳပ္စပ္မွာ ဆင္းရဲသားကေလးမ်ားကို 
ပညာေရး ျဖန္႔ေ၀ေပးေနတဲ့ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို အြန္လိုင္း ဒိုေနးရွင္းအဖဲြ႔နဲ႔အတူ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူေပါင္း ၃၅၀ ရွိျပီး မိဘမဲ့ ကုိရင္ေလးေတြကေတာ့ ၅၅ပါး ရွိပါတယ္။ မိဘမဲ့ ကေလးေတြကေတာ့ အေယာက္ 
၁၀၀ ေက်ာ္ပဲရွိျပီး စာသင္တဲ့သူေတြကေတာ့ ဘုန္းၾကီးႏွစ္ပါးရယ္၊ ေက်ာင္းဆရာမေတြရယ္ စုစုေပါင္း ၁၀ ေယာက္ 
ေလာက္ရွိျပီး လက္ရွိေတာ့ သူငယ္တန္းမွ ေလးတန္းထိ သင္ၾကားျပသေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဖဲြ႕ေတြကေတာ့ 
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကေလးေတြကို ျပဇာတ္ ကျပေျဖေဖ်ာ္ၿပီး မနက္စာ ထမင္းေကၽြးတယ္။ ေနာက္လွဴဖို႔ ပါလာတာေတြကို 
ေရစက္ခ် လွဴဒါန္းၿပီး ညေန ၃ နာရီခဲြေလာက္မွာ ပဲခူးက က်ဳိက္ပြန္ ဘုရားဖူးျပီး ျပန္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ 
လႉခ်င္တဲ့သူကိုလည္း ဘုန္းဘုန္းက ကေလးေတြအတြက္ မိုးကာအက်ီေလးေတြ အဓိက ထားျပီး လွဴဖို႔ရယ္ ေနာက္ 
စားစရိတ္အတြက္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား အစံုေပါ့ေလ အၿမဲလိုအပ္ေနပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

လႉရမယ့္ေနရာကေတာ့ ေရႊဘံုပြင့္ေပၚေတာ္မူ ေက်ာင္းတိုက္၊ ဥႆၿမိဳ႕သစ္၊ ပဲခူးျမိဳ႕ ျဖစ္ျပီး ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ 
ဖုန္းနံပါတ္ေတြကေတာ့ ၀၉၅၀၆၇၃၀၃ ႏွင့္ ၀၉၈၆၁၀၇၂၉တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္း စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို 
အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ အင္တာနက္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္
ေက်ာ္ေက်ာ္

ဗုိလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္လွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
စာၾကည့္တုိက္မ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
စာၾကည့္တုိက္မ်ား ေဖာင္ေဒးရွင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး စာၾကည့္တုိက္မ်ား သတ္မွတ္ 
စံႏႈန္းမီေရးႏွင့္ မၾကာမီကာလအတြင္း အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

လွ်ပ္စစ္မီးရွိေသာ ေက်းရြာမ်ား၌ပါ e-Library လုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ 
အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စာအုပ္မ်ား ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။  
တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီး သတင္း ျပန္ၾကားေပးႏုိင္မည့္ 
Communication Centerမ်ားကို ေက်းရြာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ 
ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ကာ စာၾကည့္တုိက္တစ္ခုနွင့္ တစ္ခု တုိက္႐ိုက္ 
ဆက္သြယ္နိုင္ရန္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

အဆိုပါ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စာၾကည့္တုိက္ 
၅၀၀၀၀ အနက္ စံႏႈန္း မမီေသးေသာ စာၾကည့္တုိက္မ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ယခုအခါ သိပၸံႏွင့္ 
နည္းပညာဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
ကြန္ပ်ဴတာအသင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ e-Libraryမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ကာ 
ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား 
ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္
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လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာတစ္၀ွမ္း၌ သဘာ၀ေဘးအႏၲရယ္မ်ား၏ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈဒဏ္ကုိ ခံေနၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း 
မလႊဲမေရွာင္သာေသာ အေျခအေနတစ္ခုႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔လာသည့္အခါတြင္ 
၎ အႏၲရာယ္ေဘးဆုိးႀကီးကုိ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းရာ၌ အသိႏွင့္ 
သတိယွဥ္၍ ရင္ဆုိင္မွသာ သက္သာရာ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္သည့္အခါ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ  ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီအသင္းမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းတုိ႔မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 
အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကုိ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပလုိက္ပါသည္။

ေရလႊမ္းမုိးမႈ မျဖစ္မီ
» ေရလႊမ္းမုိးမႈ သတိေပး ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ ထုတ္လႊင့္ေနက် 

မုိးေလ၀သ သတင္းမ်ားကုိ နားေထာင္ပါ။
» အကယ္၍ သင္သည္ ထူးကဲ ဒီေရ တက္ႏုိင္ေသာ ေဒသတြင္ 

ေနထုိင္ပါက ေရတက္ ေရက် သိႏုိင္သည့္ ျပကၡဒိန္တစ္ခု ေဆာင္ထားပါ။
» မိမိ ေနအိမ္ကုိ အေျခခံ အုတ္ျမစ္မွစ၍ ခုိင္မာစြာ တည္ေဆာက္ပါ။
» ေသာက္ေရႏွင့္ ၾကာရွည္ခံ အစားအစာတုိ႔ကုိ သုံးရက္စာခန္႔ 

စုေဆာင္းထားပါ။
» ေရွးဦးသူနာျပဳစုရန္ ေဆးေသတၱာႏွင့္ အိမ္သုံးေဆး၀ါးတို႔ကို 

စုေဆာင္းပါ။
» အိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂ အသုံးအေဆာင္မ်ားကုိ ေရလြတ္သည့္ 

အျမင့္၌ ထားပါ။
» လုိအပ္လာပါက ေရႊ႕ ေျပာင္းေနထုိင္ရန္ ေနရာ ရွာေဖြ 

သတ္မွတ္ထားပါ။
» ေမြးစာရင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား 

စေသာ အေရးႀကီးသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေရစုိခံေသာ 
ပလတ္စတစ္အိတ္တြင္ ထည့္ထားပါ။

» မသန္စြမ္းသူမ်ား ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကုိ အထူး 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါ။

ေရတက္ေနစဥ္အခ်ိန္
» အႏၲရာယ္ရွိ၍ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ လုိအပ္ပါက စနစ္တက် ေျပာင္းေရႊ႕ပါ။
» အစားအစာမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ခ်က္ျပဳတ္ပါ။ ေသခ်ာစြာ ဖုံးအုပ္ပါ။
» မေတာ္တဆ ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေရေၾကာင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ 

ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ေရႏွင့္အတူပါလာေသာ အဆိပ္ရွိ သတၱ၀ါမ်ား 
တုပ္ျခင္း၊ ကုိက္ျခင္းတုိ႔ကုိ သတိထားပါ။ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆုံရပ္သုိ႔ 
သြားပါ။

» မလုိအပ္ဘဲ ေရစုိမခံပါႏွင့္။ အိမ္ထဲတြင္ ေနပါ။
» လွ်ပ္စစ္မီး ခလုတ္ကုိ ပိတ္ပါ။ အိမ္ထဲမွ ထြက္ခြာရမည္ဆုိလွ်င္ 

လုံၿခဳံေရးအတြက္ တံခါးႏွင့္ ျပတင္းေပါက္မ်ားကုိ ပိတ္ပါ။

ေရျပန္က်သြားသည့္အခ်ိန္
» ေရျပန္က်ၿပီးေနာက္ ေရႀကီးခဲ့ေသာ ေဒသ၊ ေနရာအေဆာက္အအုံသုိ႔ 

ခ်က္ျခင္း ျပန္မသြားရ။
» အိမ္သို႔ ျပန္လာသည့္အခ်ိန္၊ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး အသုံးျပဳပါ။
» သင္၏ ေနအိမ္အနီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ႀကိဳးမ်ား၊ တယ္လီဖုန္ႀကိဳးမ်ား 

ျပတ္က်ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိပါက သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားသုိ႔ 
အေၾကာင္းၾကားပါ။

» ေရျမဳပ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳပစၥည္းမ်ားရွိပါက ခလုတ္ 
မဖြင့္ပါႏွင့္။ လွ်ပ္စစ္ကြၽမ္းက်င္သူအား အရင္ျပသ စစ္ေဆးခုိင္းပါ။

» ေရကုိ က်ိဳခ်က္ ေသာက္ပါ။

ငလ်င္ မလႈပ္မီအခ်ိန္
» ေလးလံေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အျမင့္တြင္ မထားပါႏွင့္။ 

ျပဳတ္က်လာပါက ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ 
မွန္ျပတင္းတံခါးမ်ားအနီးတြင္ အိပ္စက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

» အိမ္၏ "ျခ"ကုိက္ ေဆြးေနေသာ အပုိင္းအစမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ပါ။

» ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အိမ္ေခါင္မုိး မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားကုိ သြပ္ အသုံးျပဳ 
တည္ေဆာက္ထားပါက အလြယ္တကူ ျပဳတ္မက်ႏုိင္ပါ။

» လွ်ပ္စစ္မီးအိမ္၊ ဖေရာင္းတုိင္၊ ေရွးဦးသူနာျပဳ ေဆးသတၱာႏွင့္ အျခား 
အေရးေပၚပစၥည္းမ်ား အသင့္ ေဆာင္ထားပါ။

» လွ်ပ္စစ္မီးခလုတ္ တည္ရွိရာ ေနရာကုိ သိထားပါ။
» ငလ်င္အႏၲရာယ္ ဇာတ္တုိက္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 

ေဘးဒုကၡဆုိင္ရာ ပညာေပး ျပန္ၾကားမႈ အစီအစဥ္မ်ား စာသင္ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းအားေပးပါ။

ဥပမာ
၀ပ္ – ငလ်င္လႈပ္လွ်င္ ၀ပ္ေနပါ။
ကာ – အကာအကြယ္ယူပါ။
ၿငိမ္ – ၿငိမ္ေနပါ။

ငလ်င္လႈပ္ေနေသာအခ်ိန္
» ေၾကာက္လန္႔တၾကား မျဖစ္ပါႏွင့္။ အေဆာက္အအုံတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ 

အိမ္အတြင္း၌ ရွိေနပါက အျပင္ထြက္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။
» စားပြဲေအာက္၌ ေနျခင္း၊ ပုန္းခုိ၍ရေသာ ေနရာ၌ ေနျခင္းတုိ႔ျဖင့္ 

သင့္ကုိယ္သင္ ကာကြယ္ပါ။ မွန္ျပတင္းမ်ားႏွင့္ ေ၀းေအာင္ ေနပါ။
» အကယ္၍ အေဆာက္အအုံျပင္ပ၌ ရွိေနပါက ေနၿမဲအတုိင္း 

ေနပါ။ ဓာတ္ႀကိဳးဓာတ္တုိင္မ်ား လဲက်ျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ား၊ အုတ္နံရံမ်ား၊ 
ၿပိဳလဲမည့္ေနရာမွ လြတ္ကင္းေအာင္ေနပါ။

» ဓာတ္ေငြ႕ သုိေလွာင္ကန္မ်ားအနီး၌ "မီးျခစ္" မျခစ္ပါႏွင့္။ ဓာတ္ေလွခါး 
မစီးပါႏွင့္။ လုိအပ္ပါက ႐ုိး႐ုိး ေလွခါးကိုသာ အသံုးျပဳပါ။

» တံတားမ်ား၊ ကုန္းေက်ာ္တံတားမ်ားေပၚ၌ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း 
မျပဳပါႏွင့္။ ေဘးကင္းမည့္ေနရာသို႔ ေမာင္းသြားၿပီး ရပ္ထားပါ။ ကားထဲတြင္ 
ေနပါ။

» အကယ္၍ ငလ်င္လႈပ္ခ်ိန္တြင္ သင္သည္ ေရအုိင္၊ ပင္လယ္၊ 
သမုဒၵရာမ်ား အနီးအနားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနပါက ကုန္းေျမျမင့္ရွိရာသုိ႔ 
ခ်က္ျခင္း ေျပးတက္၍ ဆူနာမီ ေရလိႈင္းမ်ားက ပင္လယ္အတြင္းသုိ႔ ဆြဲျခင္း 
မခံရေအာင္ ေရွာင္တိမ္းပါ။

» အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားအတြင္း လူအမ်ား ပိတ္မိေနပါက 
စုံၿပဳံတုိးထြက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိပါ။ ျပတင္းေပါက္၊ 
၀ရံတာမ်ားအနီးတြင္ မေနပါႏွင့္၊ ခုန္မခ်ပါႏွင့္။ ျပဳတ္က်လာေသာ 
အက်ိဳးအပဲ့၊ အပုိင္းအစမ်ား မထိေအာင္ သင့္ကုိယ္သင္ ကာကြယ္ပါ။

ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေသာအခ်ိန္
» မိမိကုိယ္တုိင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား ထိခုိက္ပ်က္က်ျခင္းမ်ား ရွိမရွိ 

စစ္ေဆးပါ။ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း လုိအပ္ပါက စီမံေဆာင္ရြက္ပါ။
» လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ား၊ ေရပုိက္မ်ား၊ ေလာင္စာဆီ သုိေလွာင္ကန္မ်ားကို 

စစ္ေဆးပါ။ ပ်က္စီးမႈရွိက ျဖတ္ေတာက္ပါ။ ပိတ္ထားပါ။
» ႐ွဴးဖိနပ္ သုိ႔မဟုတ္ လယ္ရွည္ဖိနပ္မ်ားစီး၍ သင့္ေျခေထာက္အား 

မွန္အကြဲစမ်ား မစူးရွေအာင္ ကာကြယ္ပါ။
» ေပါက္ၿပဲ၍ လွ်ပ္စစ္စီးေနေသာ ၀ါယာႀကိဳးမ်ားကုိ သတိထားပါ။  

လွ်ပ္စစ္ဌာနသုိ႔ ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားပါ။
» ပင္လယ္အနီးသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ 

ငလ်င္ၿပီးသြားေသာ္လည္း ဆူနာမီေရလႈိင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။
» အေရးေပၚကိစၥအတြက္သာ တယ္လီဖုန္းအသုံးျပဳပါ။
» မင္သက္ မေနပါႏွင့္။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသင့္ျပင္ပါ။
» ပ်က္စီးေနေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ေ၀းရာတြင္ ေနပါ။ 

အခ်ိန္မေရြး ၿပိဳက်လာႏုိင္ပါသည္။
» သင့္ရပ္ရြာ၏ အေရးေပၚ အစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာပါ။
» သင္ေနထုိင္ရာအရပ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုိလွ်င္ မည္သည့္ေနရာသို႔ 

သြားမည္ကုိ အျခား တစ္စုံတစ္ဦးအား အသိေပးပါ။ အေရးေပၚ 
လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္သြားပါ။

ဧရာဝတီ ျမစ္ေရတြင္ 
အဆိပ္သင္ ့
 ရဲရဲ

ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 
ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း စြန္႔ပစ္မႈေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရတြင္ 
အဆိပ္သင့္မႈမ်ား ပုိမို မ်ားျပားလာေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ 
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုုသည္။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ 
ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းရွိ ငါးႏုသန္း၊ ငါးဘတ္ စသည့္ ငါးအမ်ဳိးအစားမ်ား၏ 
အသားစမ်ားအား အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ ဓာတ္ခဲြခန္းတြင္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ခဲ့ရာ 
အသားစမ်ားတြင္ ျပဒါး အဆိပ္သင့္မႈမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ကထက္ ပုိမို 
မ်ားျပားလာေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။ 

ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိသူမ်ားမွလည္း ဧရာ၀တီျမစ္ 
အထက္ပုိင္းရွိ ပုဂၢလိက ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယခင္က 
ျပဒါးကုိ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ပုိင္းတြင္ အကုန္အက် သက္သာေသာ 
ဆုိင္ယာႏႈိက္ ဓာတု အမ်ဳိးအစားကုိ အသံုးျပဳလာေၾကာင္း သိရသည္။ 
ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေက်ာက္ေရႊ (primary)ႏွင့္ ျဗဳန္းေရႊ 
(secondary) အမ်ဳိးအစားဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း 
တူးေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမွာ ျဗဳန္းေရႊ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ေရႊ 
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပဒါးကုိသာ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး 
ဆုိင္ယာႏႈိက္ အသံုးျပဳမႈအား ကန္႔သတ္ထားသည္။ ယခင္က 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိက ျမစ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ 
ခ်င္းတြင္းျမစ္မ်ားတြင္ ျမစ္ေရ တိမ္ေကာလာမႈ၊ ေရလမ္းေၾကာင္း 
ေျပာင္းလဲလာမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဆုိပါျမစ္မ်ားတြင္ 
ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။

သဘာဝေဘးအႏရၱာယ္မ်ားအား 
စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္ 
ပညာရွင္လိုအပ္

   ရဲရဲ
ယေန႔အေျခအေနတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ တစ္စံုတစ္ရာ 

ျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ ကူညီမႈ ျပဳလုပ္ရာ၌ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြႏုိင္ေသာ 
ပညာရွင္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္လည္း ယခုထက္ ပုိေသာ အေရအတြက္ 
အတတ္ပညာရွင္မ်ား ရွိရန္ လိုအပ္ေသးေၾကာင္း ဆရာ၀န္အသင္းမွ 
ဆရာ၀န္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ဆရာ၀န္မ်ားအသင္းမွ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
က်န္းမာေရးဒုကၡ ခံထားရသူမ်ားကုိ အလ်င္အျမန္ ကူညီကယ္ဆယ္ႏုိင္ရန္ 
အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုကုိ ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည္ဟု အေထြေထြကုဆရာ၀န္ႀကီး 
ဦးခင္ေမာင္သန္းထံမွ သိရသည္။

အဆုိပါ အသင္းကုိ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး သဘာ၀ 
ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ခံစားရေသာ က်န္းမာေရးဒုကၡ ခံစားေနရသူမ်ားကုိ 
ေဆး၀ါး အခမဲ့ႏွင့္ ကုသစရိတ္ အခမဲ့ ကုသေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ 
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စနစ္တက်ကူညီပံ့ ပုိးမႈမ်ား ေပးသြားႏုိင္ရန္ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈ သင္တန္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္ သင္ၾကားထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
၎အဖြဲ႔မွ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား အစဥ္မျပတ္ 
အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု 
သိရသည္။

ယခုအခါတြင္ လူမႈကူညီေရး အသင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာ 
ေပၚထြက္လာသည့္အျပင္ အလွဴရွင္မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာေသာေၾကာင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ ရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆုိးရြားေသာ 
ေဘးဒုကၡမ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ္လည္း စီမံခန္႔ခဲြမႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ 
အားလံုးနီးပါး အကူအညီရရွိမႈမ်ဳိး ရရွိရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
အားနည္းေၾကာင္း သိရသည္။

Source: green network

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳရၿပီဆိုလ်ွင္...  
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ယာဥ္နံပါတ္မ်ား 
စည္းကမ္းနွင့္အညီ 
မတပ္ဆင္ပါက အေရးယူမည္ ္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္နိုင္ရန္အတြက္ ကုန္းလမ္း 
ပို႔ေဆာင္ေရးမွ တစ္မီလီမီတာအထူရွိ အလူမီနီယံေဖာင္းၾကြ နံပါတ္မ်ားျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ကာ အေရာင္မ်ား သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ သံတမန္ယာဥ္နွင့္ 
ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းပိုင္ယာဥ္မ်ားအတြက္ 
ေအာက္ခံအျဖဴေရာင္ေပၚတြင္အကၡရာ အနက္ေရာင္၊ ကိုယ္ပိုင္ယာ
ဥ္မ်ားအတြက္ေအာက္ခံအနက္ေရာင္ေပၚတြင္ အကၡရာ အျဖဴေရာင္၊ 
အငွားယာဥ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ခံအနီေရာင္ေပၚတြင္ အကၡရာ 
အျဖဴေရာင္၊ ကက၊ ခခ..AA ယာဥ္မ်ား ေအာက္ခံအနီေရာင္ေပၚတြင္ 
အကၡရာ အျဖဴေရာင္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းယာဥ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ခံ 
အျပာေရာင္ေပၚတြင္ အကၡရာ အနက္ေရာင္နွင့္ သာသနာဆိုင္ရာ 
ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ခံ အ၀ါေရာင္ေပၚတြင္ အကၡရာ 
အနက္ေရာင္ စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ 
တပ္ဆင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမွးမွိန္ေနလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမွ တည္ဆဲဥပေဒျဖင့္
အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၇၇ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ 
တိုယိုတာမွ ကားအစီးေရ ၂၀၀ 
မီလီယံေျမာက္ ထုတ္လုပ ္

၂၀၁၂ ဇြန္လထဲမွာ ကမာၻ႔နာမည္ေက်ာ္ ဂ်ပန္ကားကုမၸဏီမွ 
အစီးေရ မီလီယံ ၂၀၀ ေျမာက္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ 
တိုယိုတာ ကားကုမၸဏီဟာ ၁၉၃၅ ခုနွစ္ကတည္းက ကားမ်ားကို 
စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၇၂ ခုနွစ္ေလာက္မွသာ ပထမဆံုး 
ထုတ္လုပ္သည့္ အစီးေရ ၁၀ သန္း ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ ၃၆ 
နွစ္အတြင္းမွာ ၁၀ သန္းပဲ ထုတ္လုပ္နိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ World War II ေၾကာင့္ 
ျဖစ္နိုင္သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 
အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္းနွစ္ ၄၀ အတြင္းမွာေတာ့ ကားအစီးေရေပါင္း 
၁၉၀ မီလီယံ ထုတ္လုပ္ႏိုုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပါပဲ။ ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ 
ကားအမ်ိဳးအစားထဲမွာေတာ့ Corollaက ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာ အစီးေရေပါင္း 
၃၉  မီလီယံနွင့္ အမ်ားဆံုးေ ရာင္းခ်ခဲ့ရသည္ဟုလည္း သိရပါသည္။ 
၁၉၈၃ ခုနွစ္က ၇၅ နွစ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့ General Motorsလို အေမရိကန္ 
ကားကုမၸဏီနွင့္ ယွဥ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တိုုယိုုတာရဲ႕ ထုုတ္လုုပ္မႈႏႈန္းဟာ 
အစီးေရ ၃၅ မီလီယံ ေလ်ာ့နည္းေနေသးသည္ဟုု သိရပါသည္။ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ကုန္သြယ္/
ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း 
ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး 
ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ 

အဆိုပါ အစည္းေ၀းကို 
UMFCCIတြင္ က်င္းပခဲ့ကာ အသင္းကို 
ဖြဲ႔စည္းရျခင္းမွာ ကားတင္သြင္းရာတြင္ 
အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေသာ လုိင္စင္၊ 
ယာဥ္ သက္တမ္း၀င္ခြင့္ စေသာ 

အခက္အခဲေတြကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုေပါင္း ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္၊ ထို႔အျပင္ 
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Auto Industrial ရွိလာရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း 
သိရပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္အကိုင္  
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္နွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ 
ျပည္တြင္းျပည္ပ ပူးေပါင္းကာ အသင္းသားမ်ား၏ အခက္အခဲကို 
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
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ကိုကိုေအာင္ တင္ဆက္သည္။

ICT Journal, Volume 25တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ Bugatti Veyron ကား၏ ဓါတ္ပံု File/Folder မွားယြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းအား ICT Journalမွ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ယခု အပတ္ထုတ္ Volume 26တြင္ Bugatti Veyron 
ကား၏ ဓါတ္ပံု အမွန္အား ျပန္လည္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အမွားျပင္ဆင္ခ်က္

အီတလီႏိုုင္ငံအေျခစိုက္ Automobili Lamborghini S.P.Aမွ ထုတ္လုပ္တဲ့ Lamborghini Aventadorကို ဒီတစ္ပတ္ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။ 2011 ခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဂ်နီဗာ ကားျပပြဲမွာ Lamborghini Aventador LP 700-4ကို စတင္ျပသခဲ့တာပါ။ ဒီ Aventadorက ယခင္ Lamborghiniရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Murcie’lago 
ေနရာကို အစားထိုး ၀င္ေရာက္လာျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Aventador ဆိုတဲ့ နာမည္က Lamborghiniရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္တဲ့ ႏြားရိုင္းပံုနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိတယ္လို႔လဲ ဆိုရပါမယ္။ စပိန္ႏိုင္ငံ ဇာရာဂိုဇာမွာ 
က်င္းပခဲ့တဲ့ ႏြားရိုင္းသတ္ပြဲတစ္ပြဲမွာ ႏြားရိုင္းသတ္သူကို ထူးျခားစြာ ရက္ရက္စက္စက္ ေ၀ွ႔ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏြားရိုင္းရဲ့အမည္ကို အစြဲျပဳၿပီး ေပးထားတယ္လို႔လဲ ဆိုၾကပါတယ္။ Sports ကားအမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး 
တံခါးေပါက္ႏွစ္ေပါက္ Coup’e ပံုစံပါ။ တကယ္ေတာ့ ကားရဲ႕ေဘာ္ဒီပံုစံက Lamborghini နဲ႔ Limited-editionျဖစ္တဲ့ Reventon (21 စီးသာထုတ္လုပ္ေသာ) ကားနဲ႔ Estoque ကားတို႔ရဲ႕ပံုစံကို 
အမ်ားဆံုး ကူးယူထားတာပါ။ Engine အမ်ဳိးအစားကေတာ့ 6.5L(6498 cc) V12 အမ်ဳိးအစား mid-engine ပါပဲ။ ဂီယာကေတာ့ 7-Speed 1SR (Independent Shifting Rod) Automated Manual 
အမ်ဳိးအစားပါ။ ကားရဲ့စြမ္းေဆာင္ရည္ကေတာ့ တစ္နာရီကို 2.9 စကၠန္႔အတြင္းမွာ 62 mphထိ ျမွင့္တင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီစံခ်ိန္ဟာ Turbo S နဲ႔  Mclaren MP4-126တို႔နဲ႔ တူညီသေလာက္ ရွိပါတယ္။ 
အျမန္ဆံုးေမာင္းႏွင္စြမ္းကေတာ့ တစ္နာရီကို 217 mph (349 km/h) ထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေအာင္လည္း ကားရဲ႕ေအာက္ခံကုိယ္ထည္ကို Carbon-fibre monocoqueကုိ 
အသံုးျပဳၿပီး တည္ေဆာက္ထားတာလဲ ပါပါတယ္။ ကားကိုေတာ့ အစီးေရ 4000ထိသာ ထုတ္လုပ္မွာပါ။ (ယခင္ Murcie’lagosဟာ အစီးေရ 4099 စီး ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။) ေစ်းႏႈန္းကေတာ့  
US$ 390,000 ေလာက္နဲ႔ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့တာပါ။ Aventadorရဲ႕ အျခား versionေတြကေတာ့ ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္း ၿပိဳင္ကားေတြရဲ့ ေအာက္ပိုင္း တည္ေဆာက္ပံု နည္းပညာေတြ သံုးထားတဲ့ Aventador Jနဲ႔ 
Monsory Carbonadoတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Aventador J ကိုေတာ့ 2012 ခုႏွစ္မွ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့တာပါ။ သူရဲ႕ ပံုစံက 
အျခားကားမ်ားနဲ႔ မတူပဲ ေရွ႕ မွန္ႏွင့္ ေခါင္မိုး လံုး၀ မပါ၀င္ပါဘူး။ ဒီအျပင္ air-conနဲ႔  radio 
systemေတြ မထည့္ထားဘဲ အေလးခ်ိန္ကို 3472 lb (1575 kg)ထိ ေလ်ာ့ခ်ထားပါတယ္။ 
Engine ကိုေတာ့ Aventador ပံုမွန္အတုိင္း 6.5 L V12 အမ်ဳိးအစားကို 
အသံုးျပဳထားပါတယ္။ ဂီယာကိုေတာ့ 7-Speed Automatic ကို အသံုးျပဳပါတယ္။ 

ဒီကားကို “ထူးျခားရွားပါးေသာကား”လို႔ အမ်ားက မွည့္ေခၚၾကပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 
US$ 2.8 သန္းေလာက္ ရွိတယ္ဆိုေတာ့ သာမန္ ကားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

2012 ခုႏွစ္ July လကမွ Mansory - ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ Supercarsမ်ားနဲ႔              
Luxury Carမ်ားကို Modify လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမွ ေနၿပီး Aventador ကား၏ ေဘာ္ဒီကို 
တစ္စီးလံုး အမဲေရာင္ ကာဘြန္နဲ႔  Modify လုပ္ေပးထားတဲ့ Mansory Carbonadoကို 
ထုတ္လုပ္ခဲ့တာပါ။ 

ဒီကားရဲ႕ ထူးျခားမႈကေတာ့ 0-60 ကို 2.8 စကၠန္႔အတြင္း ျမွင့္တင္ႏိုင္တာပါပဲ။ တစ္နာရီ 
220 mph (350 km/h) ထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေျခာက္စီးသာ ထုတ္လုပ္ထားေသးၿပီး 
“လမ္းမေပၚက စိန္မဲႀကီး”လုိ႔ ခ်စ္စႏိုး ေခၚေ၀ၚၾကပါတယ္။

ထြဋ္ထြဋ္
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္ရဲ႕ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ 
ကားႏွစ္စီး 

  

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၂မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ Concours d’Eleganeက 
ခ်ီးၿမွင့္တဲ့ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ကားဆုကို 1933 ခုႏွစ္မွာ 
ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ Delage D8S နဲ႔ Chrysler Imperial Phaeton ကားတို႔က 
ရရွိခဲ႔ပါသည္။ 

Concours အဖြဲ႔ပာာ ႏွစ္စဥ္ အေကာင္းဆံုး ကားႏွစ္စီးကို ဆု 
ေပးအပ္ပါသည္။ Delalge ကားပာာ ဒီႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး 
ဥေရာပထုတ္ ကားဆုကို ရရွိခဲ့ၿပီး Chrysler ကားကေတာ့ 
အေကာင္းဆံုး အေမရိကန္ႏိုင္ငံထုတ္ ကားဆုကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ 
Chrysler ကားပိုင္ရွင္ Joseph Cassiniပာာ ဒီကားကို ၿပီးခဲ့တဲ့ 
ေဖေဖာ္၀ါရီလကမွ ဖေလာ္ရီဒါမွ ပစၥည္း စုေဆာင္းတဲ့ Milhous 
Brothersထံမွ ေလလံ ေအာင္ခဲ့တာပါ။ Cassiniက “ကၽြန္ေတာ္ 
ဒီကားကို လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက Pebble 
ကမ္းေျခမွာ ေတြ႔ၿပီး  ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီကားဟာ Milhous 
Brothersက ပိုင္ဆိုင္ထားတာေၾကာင့္ ဒီႏွစ္မွာ လုပ္တဲ့ ေလလံပြဲမွပဲ 
ျပန္ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့တာ”လို႔ ဆိုပါသည္။ သူက ဆက္ၿပီး “ကၽြန္ေတာ္ 
ဒီကားကို ၀ယ္ႏိုင္ခဲ့တာ အရမ္း ကံေကာင္းပါတယ္။ အခုေတာ့ 
ဒီကားေလးဟာ သူ႔ကို ေမြးထုတ္ခဲ့တဲ့ Detroit ၿမိဳ႔ေလးကို ဂုဏ္ယူစြာ 
ျပန္ယူခြင့္ ရၿပီေလ”ဟု ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ဂ်ပန္မွ တစ္ပတ္အတြင္း ေလလံေအာင္ ကားမ်ား  

ဘက္ဟမ္းရဲ့ US$273,000 

လက္ေဆာင ္

ကမၻာေက်ာ္ အဂၤလန္ ေဘာလံုးသမား ေဒးဗစ္ဘက္ဟမ္းဟာ 
ကားစုေဆာင္းတာ ၀ါသနာပါသူ တစ္ဦးပါ။ Sports ကားမ်ားကို အထူး 
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သူ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ကားမ်ားထဲမွ သူ၏ ခ်စ္ဇနီး 
ဗစ္တိုးရီးယားကုုိ မႏွစ္က လက္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ ကားကေတာ့ 2011 
ထုတ္ Bentley Continental Supersports ကားပါပဲ။ ဒီကားဟာ 
တံခါးႏွစ္ေပါက္ပါ “two plus two” grand touring coupe’ 
ၿပိဳင္ကားေလးပါ။ Engine ပါ၀ါကေတာ့ 6.0L ျဖစ္ၿပီး twin-turbocharged 
ပါ၀င္ပါတယ္။ ျမင္းေကာင္ေရ 621 bhp ထြက္ရွိပါတယ္။ အျမင့္ဆံုး 
အျမန္ႏႈန္း တစ္နာရီ 200 mph (320 km/h)ထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္တဲ့ တကယ့္ 
ကားေကာင္း တစ္စီးပါ။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ US$273,000 ေလာက္ရွိတယ္လို႔ 
သိရပါတယ္။

TAXIအတြက္ဆို Proboxနဲ႔ AD 
Vanပဲဲ ႀကိဳက္တယ္    Toyota Proboxနဲ႔ Nissan ADတို႔ဟာ ယခု လက္ရွိ ျပည္တြင္းမွာ 
တကၠစီအျဖစ္ သံုးဖို့ လူအမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ အမ်ားဆံုး ကားမ်ား 
ျဖစ္ၾကတယ္လို႔ သိရွိရပါသည္၊၊ 2007 ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္အထက္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 
1300 CC ကားမ်ားဟာ အခြန္ သက္သာသည့္အတြက္ မွာယူမႈ 
မ်ားၾကပါသည္၊၊ 

Toyata Belta, Honda Fit, Honda Civic, Toyota Vitz, Suzuki 
Swift,Toyota Proboxႏွင့္ Nissan ADတို႔မွာ  လူႀကိဳက္မ်ားေသာ 1350 
CC ေအာက္ကားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္၊၊ သို႔ေသာ္ TAXIအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္မွာ 
Toyota Probox ႏွင့္ Nissan AD Vanတို႔သာ ပိုမို အၾကမ္းခံၿပီး 
ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာတဲ့အတြက္ အ၀ယ္လိုက္ေနေၾကာင္း သိရွိ္ရပါသည္။ 

ကားတင္သြင္းသူတစ္ဦးက “အခုလက္ရွိ Probox 1300 CCက 
Japanမွာ ေစ်းတက္ေနေတာ့ 1500 CCေတြ သြင္းေနရတယ္”လို႔ 
ေျပာပါသည္။ 1500 CC Proboxနဲ႔ ADတို႔ဟာလဲ လူႀကိဳက္ မ်ားၾကေၾကာင္း 
သိရပါသည္။

ႏို္င္ငံျခားေငြစာရင္း 
ဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ားအတြက္...  

ကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံျခား ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ားအား ၂၀၀၇ခုႏွစ္ 
Modelႏွင့္ အထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳရာတြင္ 
ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္လွ်ာက္ထားပါက စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း 
၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ရံုးခ်ဳပ္တြင္ သာမက 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရံုးခြဲအမွတ္၊ ၂၂၈-၂၄၀၊ ကမ္းနားလမ္း၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၃၀-၇-၂၀၁၂ (တနလၤာေန႔မွစ၍ လက္ခံ 

ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ 
ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး တင္သြင္းခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ 
လက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ မူရင္းႏွင့္ 
မိတၱဴတို႔နွင့္အတူ ဘဏ္စာအုပ္ မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း 
မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ၊ တင္သြင္းမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Invoice မူရင္းနွင့္ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီမွ 
စိစစ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ စာရင္းေခါင္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ သေဘၤာသားမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား စေသာ 
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပါရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။

Lot Number /Auction Auction date Year Engine CC Chassis ID Box of modifi / equipment mileage/color Condition  Sold Price

HONDA FIT
4078 / CAA Gifu 31.7. 12 [14:02] 2010 1300 GE6 FAT G 33000/ Blue Colour 4 631000 ¥ sold

225 / TAA Kyushu 31.7. 12 [11:59] 2008 1300 GE6 FAT 1.3L 78000 / White R 447000 ¥ sold

HONDA Civic
9040 / CAA Tokyo 31.7. 12 [13:50] 2007 1300 FD3 FAT mxB 70000 / Silver 4 75900 ¥ sold

9061 / CAA Tokyo 31.7. 12 [13:53] 2007 1300 FD3 FAT mxB 92000 / Silver 4 666000 ¥ sold

HONDA INSIGHT
6184 / CAA Tokyo 31.7. 12 [12:39] 2010 1300 ZE2 FAT L 10000 / Pearl 5 1301000 ¥ sold

2053 / JU Shizuoka 31.7. 12 [12:16] 2009 1000 ZE2 FAT G 17000 / Silver 5 875000 ¥ sold

Toyota BELTA
224 / TAA Kyushu 31.7. 12 [11:59] 2009 1000 KSP 92 FAT X 30000 / Silver 4 575000 ¥ sold

9136 / TAA Kyushu 31.7. 12 [11:00] 2008 1300 SCP 93 FAT G 31000 / Gold 3 631000 ¥ sold

SUZUKI SWIFT
1564 / JU Saitama 31.7. 12 [13:23] 2010 1200 zc7 1S FA XG 14000 / Red 4.5 465000 ¥ sold

2260 / TAA Kinki 31.7. 12 [17:19] 2010 1200 zc7 1S FAT 58000 / Silver 4.5 407000 ¥ sold

Toyota VITZ
2519 / TAA Skikoku 31.7. 12 [12:20] 2010 1000 KSP 130 FAT  JWELA 3000 / Blue 5 787600 ¥ sold

6106 / CAA Tokyo 31.7. 12 [12:21] 2009 1300 SCP 90 FAT  F 28000 / Silver 5 540000 ¥ sold

Toyota PROBOX
630 / TAA Kinki 31.7. 12 [15:04] 2008 1500 NCP 58G FAT F 169000 / Silver 3.5 403000 ¥ sold

3088 / CAA Gifu 31.7. 12 [13:10] 2007 1500 NCP 58G FAT F 37000 / Silver 4.5 367000 ¥ sold

NISSAN AD
9117 / CAA Tokyo 31.7. 12 [14:02] 2008 1500 VY 12 FAT VE 55000 / White 4 314000 ¥ sold

9012 / CAA Tokyo 31.7. 12 [13:45] 2008 1200 VAY 12 FAT DX 76000 / Silver 4 35700 ¥ sold

TOYOTA SURF
2171 / TAA Kinki 31.7. 12 [16:36] 1999 3000 KZN 185W FAT  4WD SSR-X 63000 / Silver 4 1233000 ¥ sold

602 / TAA Kyushu 31.7. 12 [14:11] 1999 2700 RZN 185W FAT  4WD SSR-X 114000 / Pearl 3.5 261000 ¥ sold

TOYOTA MARK II
2171 / CAA Tokyo 31.7. 12 [13:19] 2003 2000 GX 110 FAT  35 TH 56000 / Silver 4 318000 ¥ sold

15 / TAA Hiroshima 31.7. 12 [10:48] 2002 2000 GX 110 FAT 119000 / White 4 184000 ¥ sold

ဂ်ပန္မွ တစ္ပတ္အတြင္း ေလလံေအာင္ ကားမ်ားအနက္ အိုင္စီတီဂ်ာနယ္မွ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပေသာ ကား အခ်ိဳ႕သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထြဋ္ထြဋ္္ တင္ဆက္သည္။

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္
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ေနေအာင္လတ္

Haiyore! Nyaruko-san ဇာတ္လမ္းတြဲသစ္ဟာ နာမည္ၾကီး ဇာတ္လမ္းတြဲေတြျဖစ္တဲ့ To Love Ru, Kanokon ႏွင့္ Rinne No Lagrangeကို ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ Studio Xebecရဲ႕ လက္ရာသစ္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ Haiyore! Nyaruko-san ဇာတ္လမ္းဟာ 2009 ကတည္းက Light Novel စာအုပ္အျဖစ္ အရင္ထြက္ရွိခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ Flash Animation Series ဇာတ္လမ္းတြဲ အေသးေလးေတြ 
ထြက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ TV Anime Seriesကေတာ့ 2012 Aprilကမွ အပတ္စဥ္ စတင္ျပသခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Japan Anime showေတြရဲ႕ Ecchiႏွင့္ Harem ဇာတ္လမ္းေတြမွာ အဓိက ဇာတ္လိုက္ 
မင္းသမီးေတြကို သာမန္လူသား အမ်ိဳးသမီးပံုစံ မဟုတ္ဘဲ အသြင္ဆန္းေတြႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ Ah! My Goddessမွာဆို နတ္သမီး၊ Chobitsမွာဆို စက္႐ုပ္၊ Kannagi Crazy Shrine 
Maidenမွာဆို အပင္ေစာင့္နတ္၊ Seto No Hanayameမွာဆို ေရသူမ အစရွိသျဖင့္ ထူးထူးျခားျခား မိတ္ဆက္ေပးေလ့ရွိေပမဲ့ Haiyore! Nyaruko-sanကေတာ့ အထူးျခားဆုံးထဲမွာ ပါဝင္တယ္လို႔ 
ေျပာလို႔ရမွာပါ။ Haiyore! Nyaruko-san ဇာတ္လမ္းရဲ႕ မင္းသမီး Nyaruko-sanဟာ 1920ေက်ာ္က ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ အေနာက္တိုင္းမွ စာေရးဆရာ H.P.Lovecraftရဲ႕ ထူးဆန္းေထြလာ Weird Tales ပံုျပင္ႏွင့္ 
ကဗ်ာေတြထဲက Nyarlathotepေခၚ Crawling Chaosလို႔ဆိုတဲ့ ေရဘဝဲလို ေၾကာက္စရာ သတၱဝါၾကီးက ဆံပင္ေငြေရာင္ႏွင့္ ေကာင္မေလးအသြင္ ေျပာင္းလဲထားသူျဖစ္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

Haiyore! Nyaruko-sanကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ H.P.Lovecraftရဲ႕ ဇာတ္လမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္တဲ့ Cthulhu Mythoႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ပိုသိရင္ ပိုရယ္ရမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ Cthulhu Mytho 
ေတြႏွင့္ မရင္းႏွီးတဲ့သူေတြကလည္း ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။  Nyaruko-san ဟာ အဓိက အမ်ိဳးသားဇာတ္ေကာင္ျဖစ္တဲ့ Mahiro ကို မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ားလက္မွ ကယ္ဆယ္ျပီးေနာက္မွာ 
အျခား Cthulhu Mythoမွ Deityေတြျဖစ္တဲ့ Cthughaႏွင့္ Hasturတို႔ႏွင့္အတူ Mahiro အိမ္မွာ ေနထိုင္ျဖစ္ပံုျဖင့္ ဇာတ္လမ္း ဆင္ထားျပီး Mahiroရဲ႕ မိခင္ Yorikoကိုလည္း Deity Hunter တစ္ေယာက္ႏွင့္ 
video games မ်ားအေပၚ အ႐ူးအမူး စြဲလန္းသူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ဟာသဆန္ဆန္ ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Nyarukoဟာ Mahiroကို သေဘာက်ေပမဲ့ Nyarukoရဲ႕ မူလရုပ္ အမွန္ Nyarlathotepကို 
မွန္းဆတတ္သလို Cthulhu Mythoကိုလည္း ေလ့လာဖူးတဲ့ Mahiroကေတာ့ Nyarukoကိုဆိုရင္ ေၾကာက္ေနရပံုျဖင့္ ရယ္စရာ ေကာင္းေအာင္ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

Haiyore! Nyaruko-san ဇာတ္လမ္းဟာ ဟာသဇာတ္လမ္းတစ္ခုျဖစ္သလို အျခား Animation Series ဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ရုပ္ရွင္မ်ားကို သေရာ္ထားတဲ့ Parody ဇာတ္လမ္းအမ်ိဳးအစားလည္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ Kamen Rider ၊ Back to the Future ၊ Poke’mon ၊ Haruhi Suzumiya ႏွင့္ Milky Holmes အစရွိတဲ့ ဇာတ္လမ္းမ်ားမွ ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္မ်ားကိုလည္း parody 
အသြင္ျဖင့္ ဇာတ္လမ္းအတြင္း ထည့္သြင္းထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ Haiyore! Nyaruko-san ဇာတ္လမ္း အလယ္ပိုင္းေလာက္မွာ parody အပိုင္းနည္းနည္း ေလွ်ာ့သြားျပီး ဟာသႏွင့္ romanceကို 
အသားေပးထားတာ ေတြ႔ရေပမည့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပိုၾကည့္ေကာင္းတဲ့ parody အခန္းေတြ ျပန္လည္ပါဝင္ပါတယ္။ Haiyore! Nyaruko-san ဇာတ္လမ္းဟာ H.P.Lovecraftရဲ႕ Cthulhu Mythoကို 
အနည္းငယ္ ေလ့လာထား၊ ဖတ္႐ႈထားရင္ ၾကည့္လို႔ ပိုရယ္ရမွာျဖစ္ျပီး ဟာသႏွင့္ Parody ဇာတ္လမ္းမ်ား ႏွစ္သက္သူေတြလည္း ေပါ႔ေပါ႔ပါးပါး ၾကည့္႐ႈႏိုင္တဲ့ Animation series တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 
Official streaming website ျဖစ္တဲ့ http://www.crunchyroll.comမွာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

Genre –  Comedy, Ecchi
No. of Episodes –  12
Studio –  Xebec
Score –  3 out of 5

ျမန္မာ့႐ိုးရာ လက္မႈပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ ဖန္တီးထားေသာ ယြန္းထည္မ်ား 
ဟုတ္မွ ဟုတ္ပါေလစ။ ထုိကဲ့သို႔ ေတြးထင္မိေစေလာက္ေအာင္လည္း 
ျမန္မာ့ရိုးရာ လက္မႈပညာျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ ယြန္းထည္မ်ားသည္ 
အႏုလက္ရာ ေျမာက္လွေပစြ။ အုပ္၊ ခြက္၊ ဘန္း၊ ခ်ဳိင့္စသည္မွသည္ 
ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ဳိးစုံတို႔တြင္ ေရးထုိးျခယ္မႈန္းထားသည့္ ယြန္းပန္းခ်ီ 
ေဆးေရး လက္ရာတို႔သည္ တင့္ဆန္းလႇေပသည္။ ''တိတိ ၀န္း၀န္း၊ 
ထုိးသည့္ယြန္း၊ သြန္းသြန္း သြယ္သြယ္ေပ'' ဆုိသည္ထက္ပင္ ပုိေနေသး၏။ 
ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ကား အႏုတ္ဆုံး ကြမ္းအစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၀တန္ 
ေလာက္မွသည္ လြန္စြာ လွပဆန္းၾကယ္ေသာ ယြန္းဗီဒုိ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၉၅၀၀တန္ အထိ ရိွ၏။ 

ယြန္း အလုပ္႐ုံေလးအတြင္း၀ယ္ ယြန္း အလုပ္သမေလးမ်ားသည္ 
သံခြၽန္ကညစ္ေလးမ်ားျဖင့္ ကုိယ္စီ လက္စြမ္းျပ ယြန္းထုိးေနၾက၏။ သံခြၽန္ 
ကညစ္ကုိ စုတ္ဟု ေခၚေ၀ၚ သုံးစြဲၾကသည္။ ယြန္း အလုပ္သမေလးမ်ား၏ 
လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ား လႈပ္႐ွားသည့္အခါတုိင္း သံခြၽန္ကညစ္ဖ်ားသည္ 
ေနေရာင္ေၾကာင့္ စူးကနဲ ေတာက္ပ လင္းလက္သြားေလ့ ရွိသည္။ သံခြၽန္ 
ကညစ္ဖ်ား ႂကြလုိက္ ပု၀ါပါးျဖင့္ ပြတ္လုိက္ျပဳျခင္းျဖင့္ မ်က္စိေ႐ွ႕ေမႇာက္တြင္ 
အလြန္တရာ လွပဆန္းၾကယ္ေသာ ယြန္း အဆင္ဆန္းေလးမ်ား 
တျဖည္းျဖည္း ႐ုပ္လုံးေပၚလာေတာ့သည္။  

ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပုဂံေဒသသုိ႔ ကမၻလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား 
အစုအျပံဳလုိက္ ၀င္ေရာက္လာၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား 

ေဒသတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ေဒသအတြင္း 
အိမ္တြင္းမႈ ရိုးရာလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ယြန္းထည္ လုပ္ငန္းသည္လည္း 
ျပန္လည္ သက္၀င္ လႈပ္ရွားလာသည္။ ျမန္မာ့႐ုိးရာ လက္မႈပညာ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ယြန္းထည္လုပ္ငန္းကုိ ေညာင္ဦး၊ ၀က္ၾကီးအင္း၊ 
ျမင္းကပါႏွင့္ ပုဂံၿမိဳ႕သစ္ဘက္မ်ားတြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ျမင္းကပါရပ္၌ကား 
အိမ္တုိင္းလုိ ယြန္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ မိသားစု 
တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ လုပ္ငန္းေလးမ်ား လုပ္ကုိင္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ အနည္းစုေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားထံတြင္လည္း 
ယြန္းအလုပ္သမား ႏႇစ္ဆယ္အစိတ္ႏွင့္အထက္ မွီခုိ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။  
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပါး၍ ယြန္းထည္လုပ္ငန္းမ်ား ထုိင္းမႈိင္းေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္မူ 
ယြန္းအလုပ္သမားေလးမ်ား၏ မိသားစုအေရး အားကုိးအားထားျပဳရာသည့္ 
ေငြပင္ေငြရင္း ေတာင့္တင္းၾကံ့ခုိင္၍ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံႏုိင္ေသာ 
ယြန္းလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ 

အိမ္တြင္း တစ္ႏုိင္ တစ္ပုိင္ ယြန္းလုပ္ငန္းေလးမ်ားမွ ရရွိေသာ 
၀င္ေငြသည္ စုဘူးသဖြယ္ျဖစ္ျပီး၊ ထုိစုဘူးကုိ ေတာ္သလင္းလတြင္ 
အစဥ္အလာမပ်က္ က်င္းပေသာ မႏူဟာဘုရားပြဲေတာ္ႀကီးတြင္ 
လႇဴဒါန္းသုံးစြဲေလ့ရိွေၾကာင္း သိရွိရသည္။            

ပုဂံေညာင္ဦးထြက္ ယြန္းထည္မ်ားကုိ ယခုအခါ ဥေရာပတစ္လႊားမႇ 
ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားသာမက အာရွမွ ဧည့္သည္မ်ားပင္ စိတ္၀င္တစား 
၀ယ္ယူလာၾကေၾကာင္း ယြန္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမႇ သိရသည္။ ထုိသုိ႔ 
အာရွမွပင္ စိတ္၀င္တစား ၀ယ္ယူလာျခင္းမွာ ျမန္မာ့ယြန္းထည္သည္ 
လက္မႈပညာစင္စစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ယြန္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက 
ယုံၾကည္ၾကသည္။

ယြန္းလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုသည္ ကုန္ၾကမ္း အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ဳိး 
မရိွၾက။ ခ်င္းတြင္းနယ္မွ ထြက္ေသာ မယ္တင္ခ၀ါးသည္လည္းေကာင္း၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းတြင္းေဒသ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေတာင္ငူ၊ ၿမိဳ႕လွ 
စသည့္ ေဒသထြက္ သစ္ေစးနီ၊ ညိဳ၊ နက္သည္လည္းေကာင္း၊ 
တ႐ုတ္ျပည္မွလာသည္ဆုိေသာ ဟသၤာျပဒါးတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ 
ကြၽန္းသား လႊစာမႈန္႔၊ ေဆးေရာင္စုံတို႔သည္လည္းေကာင္း သူတို႔အတြက္ 
အခက္အခဲ မရိွလွဟု ဆုိၾကသည္။ ယြန္းလုပ္ငန္းအတြက္ 
အလုပ္သမားသည္ ယခုလုိ၍ ယခု ထေခၚခုိင္းႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္း 
မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေမြးယူရသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ယြန္းလုပ္ငန္းတြင္ အေတာ္အသင့္ လုပ္ႏုိင္ေသာ အလုပ္သမားအဆင့္ 
ေရာက္ေအာင္ပင္ တစ္ႏႇစ္မွ် သင္ၾကား လုပ္ကုိင္ၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

ယြန္းထည္ေကာင္း တစ္ခု ရဖုိ႔၊ လွလွပပ အဆင့္မီမီ ယြန္းထည္စစ္စစ္ 
ေရခြက္ေလး တစ္လုံး ရ႐ွိဖုိ႔သည္ပင္ လခ်ီ၊ ႏႇစ္ခ်ီ ၾကာႏိုင္သကဲ့သုိ႔၊ 

ထုိသုိ႔ေသာ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္  ယြန္းထည္တစ္ခု 
ဖန္တီးႏုိင္ရန္အတြက္ သင္ယူရသည့္ လက္မႈ အႏုပညာသည္ 
တစ္ေယာက္၏ ေပးဆပ္ရင္းႏီွးရေသာ အခ်ိန္ကာလသည္လည္း 
မနည္းလွေပ။ ယြန္းပညာ သင္ခ်ိန္ကာလမ်ားသည္ ည၊ မနက္ ၀မ္းေရးႏွင့္ 
တြယ္ဆက္ေနခဲ့ၾက၏။ ယြန္းထည္လုပ္ငန္းတြင္ ကညစ္ယြန္း၊ ေရႊစ၀ါယြန္း၊ 
သား႐ိုးပန္းႂကြယြန္းတို႔ကုိ မဆုိထားႏွင့္ အျဖဴထည္၊ အနက္ထည္ 
အဆင့္ကုိပင္ ယြန္းအလုပ္သမား ေမာင္ႏွင့္ မယ္တုိ႔သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အဆင့္ဆင့္ ခါးခ်ည့္ေအာင္ လုပ္ၾကရသည္။ 

 ပုဂံေညာင္ဦးေဒသတြင္ ႐ိုးရာ အေမြအႏႇစ္ လက္မႈပညာ 
ယြန္းထည္လုပ္ငန္းသည္ ေဒသ၏ အားကုိးအားထားျပဳရာျဖစ္ေသာ 
ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ အေထာက္အကူျပဳသည့္ နည္းတူ၊ 
ႏုိင္ငံျခားေငြ ရွာေဖြေပးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိမွ် 
အေရးပါေသာ ယြန္းထည္လုပ္ငန္းတြင္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑သည္ 
ယြန္းအလုပ္သမား ေမာင္ႏွင့္မယ္တုိ႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယြန္းထည္လုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္သူတုိင္း တညီတညြတ္တည္း နားလည္ထားၾကသည္။ ဆုိရလွ်င္ 
ပုဂံေညာင္ဦးေဒသတြင္ ႐ိုးရာအေမြအႏႇစ္ လက္မႈ အႏုပညာတစ္ရပ္ကို 
ထိန္းသိမ္းကာ၊ ကမၻာအရပ္ရပ္က ရင္သပ္ခ်ီးမြမ္းထုိက္ေသာ 
ယြန္းထည္မ်ားကုိ ဖန္တီးလုပ္ကုိင္ေနသူ အလုပ္သမားေလးမ်ားသည္ 
လက္မႈပညာရွင္ေလးမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အတူ သူတုိ႔သည္ 
အႏုပညာရွင္ေလးမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ အႏုပညာရွင္ေလးမ်ား 
ပီသစြာလည္း သူတုိ႔ ဖန္တီးသည့္ လက္မႈအႏုပညာထည္ေလးမ်ားအတြက္ 
လုပ္ငန္းရွင္ေပးမည့္ လက္ခ အဖုိးစားနားမွတစ္ပါး မည္သည့္အရာမႇ 
မေမ်ာ္လင့္ၾက။

သူတုိ႔ ဖန္တီးထားသည့္ ယြန္းထည္တစ္ခု ေရာင္းရ၍ လုပ္ငန္းရႇင္သည္ 
ေဒၚလာ ရာေထာင္ခ်ီလို႔ ရသြားလွ်င္လည္း သူတို႔သည္ မုဒိတာပြား၍သာလွ်င္ 
ေနၾကမည္။ မိမိ ယြန္းထည္ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္ ၀ယ္ယူသည့္အတြက္ 
လုပ္ငန္းရွင္သည္ ဧည့္သည္ႏွင့္အတူ ပါလာေသာ ဧည့္လမ္းညႊန္ကို၊ 
ကားဆရာကုိ ႏႇစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းစသည္ျဖင့္ 
ေက်းဇူးဆပ္ျပန္လွ်င္လည္း ယြန္းအလုပ္သမား(သို႔မဟုတ္) ပန္းယြန္း 
လက္မႈအႏုပညာရွင္ေလးမ်ားသည္ကား ၀န္တုိျခင္း အလ်ဥ္း မရႇိ။ ရသမွ်ႏွင့္ 
ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ကာ တို႔ယြန္း၊ ေရွာက္ယြန္း၊ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္စုံ၊ ျခဴး၀ုိင္း၊ 
တစ္စုတ္ပန္း၊ ႏႇစ္စုတ္ပန္း၊ သုံးစုတ္ပန္းႏႇင့္ ငါးထပ္႐ုပ္ႀကီး စသည္ စသည္ 
ဖန္တီးေနဦးမည္သာ။ 

ဤေဒသသည္ တကယ္ေတာ့ အဆင္အေသြး ေရာင္စုံပန္းယြန္းမ်ား 
ဖူးပြင့္ရာ ဥယ်ာဥ္ႀကီးႏွင့္ တူလွ၏။ ပုဂံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမႇ 
ပန္းယြန္းဥယ်ာဥ္ ထာ၀ရ ရွင္သန္ ဖူးပြင့္ႏုိင္ပါေစ။ 

 ျမန္မာ့႐ိုးရာ ပန္းယြန္း အႏုပညာ
ရဲဦး

ျဖန္႔ခ်ိမည့္ေန႔ ဇာတ္ကား အမည္ ပါ၀င္သည့္္ အဓိက သရုပ္ေဆာင္မ်ား ထုတ္လုပ္/ျဖန္႔ခ်ီေရး RC ႏႈန္း

6/8/2012 (တနလၤာေန႔)

1.ေမြးစားသမီး ရန္ေအာင္၊ သူထူးစံ၊ ရွင္းရွင္း ၿဖိဳးနဲ႔မင္း K3000

2.အခ်စ္ညမွအခ်စ္ေန႔ ျမင့္ျမတ္၊ ေမကဗ်ာ ေအာင္တိုင္းေက်ာ္ K3000

3.ပုဏၰကတိုက္တဲ့အိမ္ႀကီး ခန္႔ထက္နိုင္၊ စံပါယ္မိုး ဓနခ K2500

7/8/2012 (အဂၤါေန႔)

1.နို႔တိုက္အေမ မင္းေမာ္ကြန္း၊ စိုးျမတ္နႏၵာ၊ ခ်မ္းမီမီကို Lucky Palace K3600

2.ေတာသားဆန္ရင္လြမ္းသြားမယ္ ေနထူးနိုင္၊ ဖူးစံု ေဆာင္းနွင္းရည္ K2500

3.မီးသင့္နွလံုးသား မင္းအုပ္စိုး၊ ေအာင္ပိုင္၊ လင္းဇာနည္ေဇာ္ သရ၀ဏ္ K1000

8/8/2012 (ဗုဒၶဟူး) 

1.တန္ခိုးရွင္ႀကီးရဲ့ႀကိမ္စာ ေ၀ဠေက်ာ္၊ ေခ်ာရတနာ မဏိေရႊစင္ K3400

2.သမိုင္းသစ္ေကာင္းကင္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္၊ စံရတီမိုးျမင့္ ATR (ေအာင္သီရိ) K3000

3.ကိုယ့္သမိုင္းကိုယ္ေရးၾကသူမ်ား(ပ+ဒု) ယုန္ေလး၊ ရသ၊ ၾကက္ဖ၊ ေဂ်ာက္ဂ်က္၊ သားညီ၊ Jme၊ သဇင္၊ စႏၵီျမင့္လြင္ Lucky Boss K3000/1000

4.ပေလးဘိုင္းနွင့္ေမာ္ဒယ္တသိုက္ ရွိန္းထက္ေအာင္၊ နွင္းနွင္းဆုလိႈင္ စေနနဲ႔ ဗုဒၶဟူး K1800

9/8/2012 (ၾကာသပေတး)

1.ကပ္သီးေလး ေျပတီဦး၊ မိုးယုစံ ခေရျဖဴ K3000

2.လက္ေျဖာင့္ေက်ာ္စြာ ေက်ာ္ေဇာဟိန္း၊ ေနရဲလင္း၊ ၾကယ္စင္လင္း ေအာင္ K2500

3.အၾကမ္းဇယား မင္းရာဇာ၊ ေမကဗ်ာ စိုးျမင့္ၾကယ္ K2500

4.ေမွ်ာ္လင့္ငွက္ စုမိ၊ သင္ဇာ၀င့္ေက်ာ္ စုမိ K2500

10/8/2012 (ေသာၾကာ)

1.ရင္နွစ္ ေက်ာ္ရဲေအာင္၊ မိုးယုစံ စိန္ေ႒း K2500

2.ေခ်းဂ်ပိုး ထူးခန္႔ေက်ာ္၊ ေမပန္းခ်ီ ထြန္း K2500

3.လွည့္စားအခ်စ္ မင္းေသြး၊ ေအးျမတ္သူ ေရႊေတာင္ရတနာ K2500

4.မတကိုယ္ က်ားတကိုယ္ ၀ါဇင္၊ ၀တ္မံႈေရႊရည္ ဆု K2500

11/8/2012 (စေန) 

1.ရင္ခြင္မ်ားရဲ့အကြာအေ၀း ၿဖိဳးေငြစိုး၊ ထြန္းအိျႏာဗိုလ္ ဖီးနစ္ K2500

2.ေနျခည္နမ္းတဲ့အလြမ္းပိုင္ ေကာင္းခန္႔၊ ခိုင္သင္းၾကည္ ေဆာင္းနွင္းရည္ K2500

3.အခ်စ္သင့္နွလံုးသား စြမ္း၊ ခိုင္သင္းၾကည္ မင္း K2500

ေရွ႕တစ္ပတ္တြင္ ထြက္ရွိမည့္ ျပည္တြင္း ဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ား 
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ကင္မရာႏွင့္ မရင္းႏွီးသူမ်ား လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳနိုင္မည့္ Nikon D3000
ေမသဇင္သိန္း

ယခုအပတ္မွာေတာ့ ကင္မရာခ်စ္သူမ်ားအတြက္ Nikon ကင္မရာတစ္လံုးကို ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ Nikon ကင္မရာမ်ားက ေစ်းႏႈန္းအလြန္ခ်ဳိသာၿပီး 
ေပါ့ပါးတဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာေတာ့ ေရပန္းစားေနပါတယ္။ ေရပန္းစားေနတဲ့ ကင္မရာေတြထဲက လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး အေရာင္းသြက္ေနတဲ့ Nikon D3000ကို 
ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Nikon D3000က entry-level DSLR ကင္မရာအမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ကင္မရာကို စတင္ အသံုးျပဳမည့္သူမ်ားအတြက္ အဓိကထား 
ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Bodyကိုလည္း ေပါ့ေပါ့ပါးပါးႏွင့္ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ 

Feature 
Nikon D3000က 10.2 MP ရွိတဲ့ CCD sensorကို အသံုးျပဳထားၿပီး ISO rangeက 100-1600 ရွိပါတယ္။ 

ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္တဲ့အျပင္ အျမင့္ဆံုး ISO range 1600 ရွိျခင္းကလည္း အျခားတန္ဖိုးျမင့္ ကင္မရာမ်ားႏွင့္ 
အေကာင္းဆံုး ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ပါတယ္။ EXPEED processing systemကို အသံုးျပဳထားၿပီး 3-inch LCD screen နဲ႔ 
Display လုပ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 3 fps continuous shooting and 11-point autofocus system မ်ားကိုလည္း 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါေသးတယ္။ အရည္အသြးပံုမ်ားကို ရိုက္ကူးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပသေပးမည့္ Guide Modeက 
ကင္မရာႏွင့္ မရင္းႏွီးသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစပါတယ္။ ၃ လက္မရွိ LCD Screen ပါရွိၿပီး 230K dots နဲ႔ 
Display လုပ္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ဘီလူးအမ်ဳိးအစားကိုေတာ့ 18-55mm VR kit lensကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ 

Speed of Operation 
EXPEED processing systemကို အသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ ဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ကူးရာမွာေတာ့ 

ျမန္ဆန္လြန္းလွပါတယ္။ EXPEED processor ကေတာ့ resolution ျမင့္တဲ့ DX-format image sensor 
တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ Autofocus ျဖတ္ေပးရာမွာလည္း အမွန္ကန္ဆံုးႏွင့္ အတိက်ဆံုုး လွ်င္ျမန္စြာ 
ျဖတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 3 fps continuous shooting ရိုက္ကူးႏိုင္တဲ့အတြက္ လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္ေတြက္ု 
အေကာင္းဆံုးဖမ္းယူေပးႏိုင္ၿပီး တစ္မိနစ္ကို 3 Frames နဲ႔အထက္ ရိုက္ကူးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

Storage and Battery  
Dataေတြ သိမ္းဆည္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ SD/SDHC memory cardမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုငိပါတယ္။ ၾကာရွည္စြာ 

အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ 7.2V, 1080mAh EN-EL9a lithium-ion batteryကို ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး 
ဘတ္ထရီအားအျပည့္သြင္းထားပါက ပံုေပါင္း ၅၅၀ ေက်ာ္အထိ ရိုက္ကူးႏိုင္ပါတယ္။ 

Printed Quality
Nikon D3000ရဲ႕ printed qualityကေတာ့ အလြန္ေကာင္းမြန္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ISO range 

ျမင့္မားတဲ့အတြက္ ရုိက္ကူးထားတဲ့ပံုေတြကို 13x19-inch အရြယ္အစားရွိတဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ားအျဖစ္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ 
အလင္း၊အမွာင္ကို အတိအက်ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ၿပီး noiseမ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ Printed 
Quality ပိုင္းမွာေတာ့ အရည္အေသြးျမင့္ပါတယ္။

အားနည္းခ်က္
သူရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ Basic Featureေတြ အရမ္းကို 

မ်ားျပားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကင္မရာကို စတင္ အသံုးျပဳသူမ်ား နားလည္ေစရန္ 
Basic Featureေတြ မ်ားစြာ ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းက စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါတယ္။

အားသာခ်က ္
အားသာခ်က္ကေတာ့ ကင္မရာကို friendly မျဖစ္ေသးသူမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ Guide mode ပါ၀င္ျခင္းနဲ႔ ISO 

1,600 ရွိျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ Nikon D3000ရဲ့ အရင္ထြက္ရွိထားတဲ့ D40 နဲ႔ D60 ကင္မရာမ်ားမွာ 3 AF 
pointsသာ ရွိတဲ့အတြက္ frameကို ေကာင္းစြာ အကာအကြယ္မျပဳႏိုင္ပါဘူး။ Nikonက D3000 မွာ higher-end 11 
AF pointsကို ထည့္သြင္းေပးလိုက္ၿပီး အဲဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းကလည္း အားသာခ်က္တစ္ခုလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ 

၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ေနရာ
Nikon D3000ကို စိတ္၀င္စားလို႔ ၀ယ္ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ပ္ ၄၄၀,၀၀၀ျဖင့္ Pacific Digital Camera 

Shop ဖုန္း ၀၁-၃၈၅-၁၇၃သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။  

Basic Specifications 
» 10.20 Megapixels 
» 3.00x zoom Kit Lens
» 18-55mm Lens
» 3.0 inch Optical LCD Screen
» ISO 100-3200 
» Shutter 30-1/4000 
» Max Aperture: 3.5 
» Dimensions: (5.0 x 3.8 x 2.5) in OR  

        (126 x 97 x 64) mm
» Weight: 28.2 oz (800 g) includes batteries
» Availability: 08/2009

တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏနဲ႔ မိမိလိုအပ္တဲ့ ကင္မရာတစ္လံုး ၀ယ္ယူဖို႔အတြက္ တစ္ေနကုန္ဆိုင္တကာလွည့္ၿပီး ေလ့လာေနစရာမလိုပါဘူး။ အခုဒီစာမ်က္ႏွာမွာ 

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



THE WEEK OF  AUG 5 - 12, 2012 THE WEEK OF  AUG 5 - 12, 201214 15tdkifpDwD *sme,f tdkifpDwD *sme,f

အ၀တ္လည္းေလွ်ာ္ အေျခာက္ခံလို႔လည္းရတဲ့ 
Samsung အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္

ေမသဇင္သိန္း

စိုစြတ္လွတဲ့ မိုးရာသီကို 
ေရာက္ရွိလွ်က္ရွိရာ အ၀တ္အစားမ်ား 
ေလွ်ာ္ၿပီး ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ လုပ္ဖို႔အတြက္ 
အလြန္ ခက္ခဲလွပါတယ္။ အခု 
ေဖာ္ျပေပးမယ့္ Samsung အမွတ္တံဆိပ္ 
WD-8122 အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ေလးကေတာ့ 
ေလွ်ာ္ၿပီးသား အ၀တ္အစားမ်ားကို 
ျပန္ေျခာက္ခံလို႔ရတဲ့ Dryer 
ပါ၀င္တဲ့အတြက္ အခုလို မိုးရာသီမွာ 
အသံုးျပဳဖို႔ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
Samaungရဲ႕ VRT (Vibration Reduction 
Technology)လုိ႔ေခၚတဲ့ အသံုးျပဳစဥ္ 
စက္၏ တုန္ခါမႈ ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ 
နည္းပညာသစ္တစ္ခု ပါ၀င္တဲ့အတြက္ 
အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေက်ာ္ Samsung 
ကုမၸဏီအေနနဲ႔ကလည္း သူတို႔ရဲ့ product 
မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုျမင့္မားေအာင္ 
တိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့အတြက္ အခုဒီ 
အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္မွာေတာ့ ဆူညံတုန္ခါမႈမ်ား 
သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ 
ဆန္းသစ္တီထြင္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ 

စက္အတြင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ Diamond 
Drumက အ၀တ္အထည္္မ်ားေပၚက 

ဖုန္၊ အညစ္အေၾကး၊ အစြန္းအေထးမ်ားကို လြင့္စင္ေအာင္ အကူအညီေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စက္၏အ၀င္၀က 
အျခားစက္မ်ားထက္ အနည္းငယ္ ေသးငယ္ၿပီး အတြင္းဖြဲ႔စည္းပံုက Diamond ပံုစံကဲ့သို႔ ရွိတဲ့အတြက္ 
အ၀တ္အစားေတြကို အသယ္အထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ပိုမို အဆင္ေျပေစပါတယ္။ Washing Capacityက 12kg 
ရွိၿပီး Dryerက 7kg ရွိပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ က်ပ္ ၁၃ သိန္း၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး 12% Discountျဖင့္ Samsung 
Showroom ဖုန္း 09-492-499-52သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Browser ပါ၀င္ၿပီး Smart Phoneမွ Remote 
Controlကဲ့သို႔ အသံုးျပဳနိုင္မည့္ Panasonic TV

ေမသဇင္သိန္း

ယခုတစ္ခါ Browser ပါ၀င္ၿပီး Smart Phoneမွ Remote Controlကဲ့သို႔ အသံုးျပဳနိုင္မည့္ Panasonic TV TH-
L47E5Sေလးကို ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္နွာျပင္ အရြယ္အစားကေတာ့ 47” LED 3D Dimensions (W x H 
x D) (with stand) 1,107 x 712 x 268 mm ရွိတဲ့အတြက္ ဧည့္ခန္းမွာ ခန္႔ထည္စြာ တည္ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ကမၻာ့ 
အဆန္းသစ္ဆံုး သီခ်င္းမ်ား၊ ရုပ္ရွင္မ်ားက္ို အြန္လိုင္းမွ တိုက္႐ိုက္ ၾကည့္ရႈနားဆင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Dual Core 
Processorေလး ပါ၀င္တာေၾကာင့္ အလိုရွိေသာ Websiteမ်ားကို ေနွာင့္ေနွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိပဲ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ 
ၾကည့္ရႈနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Progressive 3D Full HD အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီးေတာ့ အသံပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ DolbyPulse/
DTS 2.0+Digital Out ပါ၀င္တာေၾကာင့္ အသံၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ နားဆင္နိုင္မွာလည္း ျဖစ္တယ္။ Apple, 
Androidႏွင့္ Tabletမ်ားကို Remote Controlသဖြယ္ အသံုးျပဳနိုင္ၿပီး Smart Vieraနွင့္ Swipe လုပ္ထားရံုျဖင့္ 
သီခ်င္း၊ ရုပ္ရွင္ စေသာ မိမိႀကိဳက္ နွစ္သက္ရာမ်ားကို  ျမန္ဆန္စြာ Download ျပဳလုပ္နိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ထူးျခားဖြယ္ရာ Functionမ်ားနွင့္အတူ Social Networking TV အမ်ိဳးအစားျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 
Facebook, twitterနွင့္ Skypeတို႔ တြဲဖက္အသံုးျပဳနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ပါ TVေလးရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ က်ပ္ 
1,480,000 ျဖစ္ၿပီး Panasonic Showroom ဖုန္း 01-296-578 နွင့္ 01-292-664တြင္ 3နွစ္ အာမခံ၊ ပထမနွစ္တြင္ 
ပစၥည္းနွင့္လက္ခ နွစ္မ်ိဳးေပါင္း အခမဲ႔နွင့္ က်န္ေသာနွစ္မ်ားတြင္ လက္ခ အခမဲ့ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါေၾကာင္း 
သတင္းေကာင္း ပါးလိုက္ရပါတယ္။

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

Android OS အသုံးျပဳထားတဲ့ မိ္ုဘိုင္းဖုန္းတစ္လုံးကို ၀ယ္ယူထားရင္ေတာ့ သင္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ 
ေနတဲ့ applicationsေတြကို ရွာေဖြအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Google Playမွာေတာ့ ထိပ္ဆုံးေရာက္ရွိေနတဲ့ app 
မ်ားသာမက တျခား Android Gamesႏွင့္ Applicationsမ်ားစြာကိုလည္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈျပီး ၾကိဳက္ႏွစ္ 
သက္ရာ appမ်ားကို ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Android Booster appေလးဟာ performance 
ေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔အတြက္ ယုံမွားဖြယ္ မရွိႏိုင္ေလာက္တဲ့အတြက္ သင္႔ရဲ႕ မိုဘိုင္းဖုန္းထဲသို႔            
ထည့္သြင္းထားသင့္ပါတယ္။ 

 Android Booster appကို install လုပ္ထားရင္ေတာ့ ဖုန္းရဲ႕ energyကို ပိုမိုလုံေလာက္စြာ ရရွိလာမွာ 
အမွန္ပါ။ ဒီ appေလး ဖုန္းထဲမွာrun ေနရင္ေတာ့ ဖုန္းဘက္ထရီဟာ Facebookႏွင့္ e-mailကို တစ္ေန႔တာ 
ၾကည့္ရႈဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ရရွိမွာျဖစ္သလို ဖုန္းေျပာဆိုမႈအတြက္ မိနစ္ ႏွစ္ဆယ္ကေန သုံးဆယ္အထိ 
အသင့္အတင့္ အသုံးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Memoryကလည္း 35%အထိ တိုးလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 
appမ်ားကို ေပါ့ပါ့ပါးပါးနဲ႔ သုံးစဲြႏိုင္မွာပါ။ ဖုန္းရဲ့ background အတြင္းထဲမွာ မလုိအပ္ပဲ run ေနတဲ့ 
servicesမ်ားကိုလည္း ပိတ္ထားေပးပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင္ဟာ အလင္းေရာင္အားနည္းတဲ့ ေနရာမွာ 
ဖုန္းကို အသုံးျပဳေနရင္ေတာ့ ဖုန္းရဲ့ screen အလင္းေရာင္ ေတာက္ပမွဳ အားေကာင္းလာအာင္လည္း 
စြမ္းေဆာင္ေပးပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ မိုဘုိင္ဖုန္းအတြက္ အေကာင္းဆုံး performanceေတြ ေပးစြမ္းေပးမယ့္ Android 
Boosterဟာ မရွိမျဖစ္ အသုံး၀င္လွတဲ့ app တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မိုဘိုင္းဖုန္းမွ Wi-Fi hotspot တည္ေဆာက္ျပီး 
အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္ မွ်ေ၀အသုံးျပဳျခင္း 
မ်ိဳးဇင္ကို 

အင္တာနက္ရရွိေသာ မိုဘုိင္းဖုန္းမွ 
တျခားကြန္ပ်ဴတာ, မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ 
Tabletမ်ားထံသုိ႔ အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္ကို 
မွ်ေ၀ အသုံးျပဳလို႔ ရပါတယ္။ အင္တာနက္ 
ရရွိတဲ့ ဖုန္းကေနျပီးေတာ့ Wi-Fi hotspot 
တစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးလုိက္ရင္ေတာ့ 
ကြန္ပ်ဴတာ၊ မိုဘုိင္းဖုန္းနဲ႔ Tabletေတြမွာ 
အေရအတြက္ ရွစ္လံုးအထိ အင္တာနက္ 
မွ်ေ၀ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ပထမဦးဆုံး 
အင္တာနက္ ရရွိတဲ့ မိုဘုိင္းဖုန္းရဲ႕ အင္တာနက္ 
ကြန္နက္ရွင္ကို On ေပးပါ။ Wi-Fi hotspot 
တစ္ခု တည္ေဆာက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 
ဖုန္းရဲ႕ Settingsကို ဖြင့္လိုက္ပါ။ Wireless 
& networks ေတြ႔ရင္ေတာ့ select လုပ္ပါ။ 
အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္ကို Share ေပးမွာျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ေၾကာင့္ Tethering & portable 
hotspotကို ေရြးေပးပါ။ Portable WLAN 
hotspotကို ေတြ႔ရင္ေတာ့ check boxမွာ 
အမွန္ျခစ္ျပီး Portable WLAN hotspot 
settingsထဲသုိ႔ ၀င္လုိက္ပါ။ အျခားdevices 

မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မိမိရဲ႕ အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစဖို႔အတြက္  Configure WLAN hotspotထဲကို ၀င္ျပီး 
Security Password ေပးရပါမယ္။ Configure WLAN hotspotထဲမွာ Network SSID, Security, Passwordဆိုျပီး tabs သုံးခုကို ေတြ႔ရပါမယ္။ 
Network SSIDမွာ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ SSID Name ေပးလို႔ ရပါတယ္။ Securityထဲမွာေတာ့ WPA2 PSKကို ေရြးေပးလိုက္ပါ။ Passwordကေတာ့ မိမိ 
စိတ္ၾကိဳက္ေပးလို႔ ရျပီး အနည္းဆံုး characters အေရအတြက္ ရွစ္လုံးအထိ ႐ုိက္ထည့္ေပးရပါမယ္။ အာလုံးလုပ္ျပီးသြားရင္ေတာ့ Save လုပ္လုိက္ပါ။ 

တဖက္မွာလည္း အင္တာနက္ လက္ခံအသုံးျပဳမယ့္ မိုဘုိင္းဖုန္းနဲ႔ Tabletမွာ WLAN Settings ထဲကို ၀င္ျပီး အင္တာနက္ လႊင့္ထားတဲ့ SSID 
Nameကို ေတြ႔တာနဲ႔ Password ႐ုိက္ထည့္ျပီး အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အင္တာနက္ အသုံးျပဳခ်င္ရင္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာရဲ့ 
Control Panel > Network and Internet > Manage Wireless Networksထဲမွာ အင္တာနက္ လႊင့္ထားတဲ့ SSID Nameထဲ ၀င္ျပီး Password 
႐ုိက္ထည့္ကာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါျပီ ခင္ဗ်ာ။ 

ေတာင္ကိုရီးယား႐ုံးခြဲကို 
ကိုရီးယားေတြလက္ထဲ                             
ျပန္အပ္ခဲ့တဲ့ HTC 
iGeek 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ North Carolinaမွာရွိတဲ့ Research လုပ္ငန္းကို 
ပိတ္ခဲ့ၿပီး ဘရားဇီးႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာခဲ့သည့္ HTC, ထုိင္၀မ္ကုမၸဏီဟာ 
ယခုအခါမွာေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆိုးလ္၌ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 
႐ုံးခြဲကို ထပ္မံ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆုိုပါသည္။ 

ေ၀ဖန္သူမ်ားကေတာ့ ကမၻာေက်ာ္ ကိုရီးယားကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ 
Samsaung, LGႏွင့္ Pontechတို႔က ေစ်းကြက္ရဲ႕ 90ရာခုိင္ႏႈန္းကို 
ထိန္းခ်ဴပ္ထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရွ႕ထက္ တုိးဖုိ႔ မသင့္ေတာ္လုိ႔ 
ပိတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္ အကဲခတ္ၾကပါသည္။

အကဲျဖတ္ ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားမွာေတာ့ ယခုလုုပ္ရပ္ဟာ Nokiaက 
Microsoftမွ Windows Phoneကုိ ေရာင္းခ်ဖုိ႔ အာ႐ုံစုိက္ခဲ့သည့္ ပုံစံမ်ဳိးႏွင့္ 
တူေသာ္လည္း ထိုေလာက္ေတာ့ ႐ုံးမ်ား ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းမွာ မ်ားျပားျခင္း 
မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ 

HTC၏ အဆိုုအရ ဤသို႔ု လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမွာ ၄င္းတို႔၏ 
နာမည္ေက်ာ္ၾကား လူႀကိဳက္မ်ားလာသည့္ One-branded 
ဟန္းဆက္အမ်ဳးိအစား တီထြင္ ထုတ္လုပ္မႈကို ပုိမို အာ႐ုံစုိက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ Ref: Engadget

ထိုင္းႏိုုင္ငံမွာ Tabletေတြက 
Desktop ေတြထက္ 
ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပိုမို ေရာင္းရ
iGeek

ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ Nectec ႏွင့္ Spia လို႔ေခၚတဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
နည္းပညာႏွင့္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ 
တိုင္းျပည္အတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမင္ေတြ႔ရမည့္ Desktopsႏွင့္ 
Laptopsမ်ားထက္ ပိုမို ေရာင္းေကာင္းမွာ Tabletsမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
ေမွ်ာ္မွန္းေနၾကပါတယ္။

ထိုင္းသတင္းစာတစ္ခုျဖစ္ေသာ The Nation၏ အဆိုအရ အေရွ႕ 
ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ စုစုေပါင္း Tablets ေရာင္းအားမွာ 2.4 မီလီယံရွိၿပီး 
Desktops ေရာင္းအားမွာ 1.2 မီလီယံႏွင့္ Notebook ေရာင္းအားမွာ 
၂.၂၅ မီလီယံျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ၂၀၁၂ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆုိရင္ေတာ့ 
Tablet ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းရသည့္အတြက္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ရာခုိင္ႏႈန္းအရဆုိလွ်င္ မယံုုၾကည္ႏိုုင္ေလာက္တဲ့ ၂၁၂.၅% 
တိုးတက္လာသည္ဟုလည္း ရွင္းျပသည္။ 

Desktop PC ေစ်းကြက္ကေတာ့ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနၿပီး ၂၀၁၂မွာ 
ေရာင္းအား ၉.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး Notebooks ေတြရဲ႕ 
ေရာင္းအားကေတာ့ Tabletsေလာက္ေတာ့ မဟုုတ္ေပမယ့္ ၁၁.၄% 
ေရာင္းအားတက္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။ 

ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ICT ေစ်းကြက္ကေတာ့ ၂၀၁၂မွာ US$ 18.9 ဘီလီယံအထိ 
ႀကီးထြားလာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ Ref: Mashable
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Earthquake Engineering Basic Course
By Hubert Law (အီးကို)

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို Technical Presentation လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ Earthquake Engineering Basic Theory ႏွင့္ Fundamentalမ်ားအေၾကာင္းကို အခ်ိန္တုိအတြင္း ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ 
ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္္ပါသည္။ ယခုသင္ခန္းစာကို အေမရိကျပန္ Earthquake Engineer (Hubert Law, ဆရာ ကိုုအီးကို)ုမွ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းျဖစ္ျပီး ၄င္းဟာ PHD in Civil Engineering Degree, 
Specialized in Earthquake Engineering ဘြဲ႕တုိ႔ကို ရရွိခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ ကိုုအီးကိုု၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ယခုု သင္ခန္းစာကိုု အပတ္စဥ္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
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‘‘ဗ်ဳိ႕ဆရာႀကီး၊ ခဏေလး ခဏ’’ ေနာက္မွ ေခၚလုိက္ေသာ အသံေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့ ေျခလွမ္းမ်ား အလုိလို 
ရပ္တန္႔သြားသည္။ ႐ုံးပိတ္ရက္တစ္ရက္ ျဖစ္သျဖင့္ တစ္မနက္တာ လူနာမ်ားကို လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈ႕ ျခင္း (Ward 
Round) ၿပီးရာမွ အိမ္သို႔ ျပန္လာရာလမ္းတြင္ မည္သူက ေခၚသနည္းဟု တအ့ံတႀသ ေနာက္လွည့္ၾကည့္မိသည္။ 

‘‘ေႀသာ္... ဘယ္သူမ်ားလဲလုိ႔ ဆရာေလး ကုိ၀င္းႏုိင္ပါလား၊ ဆုိပါဦးဗ်ာ၊ ဘာကိစၥ’’ 
မိမိ ဤနယ္သို႔ ေရာက္စဥ္ကတည္းက မိမိကဲ့သို႔ပင္ တာ၀န္က်ရာ ဤၿမိဳ႕သို႔ အထက္တန္းျပ ဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ 

တာ၀န္ လာေရာက္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ လူပ်ဳိသုိးႀကီး ေက်ာင္းဆရာ ကို၀င္းႏုိင္ အေမာတေကာျဖင့္ 
ေျပးလုိက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ ျပန္လည္ ႏႈတ္ဆက္ရင္း ရပ္ေစာင့္ေနမိသည္။ 

‘‘ဆရာႀကီးဆီ လာမယ္ လာမယ္နဲ႔ ႀကံစည္ေနတာ’’ ‘‘ခုလုိ တုိက္ဆုိင္မွပဲ ေတြ႔ရတာ ဆရာႀကီးအားရင္ 
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေပ့ယာဆုိင္ သြားၾကရေအာင္ဗ်ာ’’ ‘‘ စကားလဲေျပာရင္း ေန႔လည္စာလည္း စားၾကတာေပါ့’’ မိမိထက္ 
အသက္(၅)ႏွစ္မွ်သာ ငယ္ေသာ္ျငားလည္း ရုိရုိေသေသ ေခၚတတ္သည့္ ဆရာ ကို၀င္းႏုိင္က ဤၿမိဳ႕ရွိ နာမည္ႀကီး 
(တစ္ခုတည္းေသာ တ႐ုတ္ စားေသာက္ဆုိင္) ေပ့ယာ (တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ဦးေလးႀကီး ဘႀကီးေတာ္သူဟု 
ေခၚေလ့ရွိေသာ) စားေသာက္ဆုိင္သို႔ သြားရန္ မဲဆြယ္ေနသျဖင့္ တ႐ုတ္စာ ႀကိဳက္တတ္ေသာ ကၽြန္ေတာ့အဖုိ႔ 
မျငင္းႏုိင္ဘဲ ‘‘ok ေလ သြားၾကတာေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္ ၀ယ္ေကၽြးမွာေနာ္’’ ‘‘ဘယ္ဟုတ္မလဲ ဆရာရယ္၊ ကၽြန္ေတာ္က 
စေခၚတာပဲ ကၽြန္ေတာ့္ တာ၀န္ထားပါ’’ ပီတိကုိ စား၍ အားရွိေနေသာ ေစတနာ ၀ါသနာ အနစ္နာ ‘‘နာ(၃)နာ’’ျဖင့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားကို စာေပသင္ၾကားေပးေနေသာ၊ ခ်မ္းသာေသာ မိဘမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာသျဖင့္ ေငြေၾကးက႑ 
မပူပင္ရေသာ ဆရာေလး ကို၀င္းႏုိင္၏ စိတ္ဓာတ္ကား ခ်ီးက်ဴးစရာ ေကာင္းလွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ထုိသို႔ေသာ 
ဆရာမ်ဳိးကုိ အနေႏၱာ အနႏၱ ငါးပါးတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

မႀကီးမား မက်ယ္၀န္းလွေသာ ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕၏ အစည္ကားဆုံး ရပ္ကြက္သည္ကား ေဆး႐ုံႏွင့္ 
အနီးတစ္၀ုိက္တြင္သာ ရွိသျဖင့္ ႏွစ္ဦးသား စကားစမည္ ေျပာရင္း ေျခလွမ္း ဘယ္ႏွစ္လွမ္းမွပင္ မလွမ္းရ။ 
ေပ့ယာဆုိင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ စားဖြယ္ရာ သုံးေလးမ်ဳိးကုိ မွာၾကားၿပီးသည့္ေနာက္ ‘‘ကဲ ဆုိပါဦး 
ဆရာေလးရ အေလာတႀကီး ေတြ႔ခ်င္ရတဲ့အေၾကာင္း’’ ‘‘ဒီလုိပါ ဆရာ ရန္ကုန္က ကၽြန္ေတာ့ညီမက...’’ အစျပဳၿပီး 
ႏွမျဖစ္သူ၏ ေမတၱာေရး လမ္းေၾကာင္း အဖုအထစ္ အခက္အခဲ မိဘ သေဘာမတူသည့္ၾကားမွ တိတ္တဆိတ္ 
ခုိးရာလုိက္ေျပးရာမွ မိသားစု၏ အိမ္တြင္းေရး ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ပုံမ်ားကို အစမွ အဆုံး ခရား ေရသြန္သကဲ့သို႔ 
ရင္ဖြင့္သည္မ်ားကို နားေထာင္ရသည္။ တစ္နယ္တစ္ေၾကးသို႔ မိသားစုႏွင့္ ေ၀းေ၀းလံလံ လာရသူမ်ားအဖုိ႔ 
တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး ကုိယ္ခ်င္းစာမိသလုိ ေဆြမ်ဳိးရင္းျခာမ်ားကဲ့သုိ႔လည္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ၾကရသျဖင့္ မိမိအား 
သာမန္ ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားသည္ဟု ထင္မွတ္ နားေထာင္ရင္း မွာၾကားထားေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားကို ျမည္းစမ္း 
စားေသာက္ေနမိသည္။

‘‘ဆရာ့ကို ေမးခ်င္တာက မ်ဳိး႐ုိးကိစၥပါ ဆရာ’’ ထုိစကားသံၾကားမွ မိမိ၏ အာ႐ုံသည္ ‘‘ဘာမ်ားလဲဟ’’ဟူေသာ 
ေမးခြန္းႏွင့္အတူ ႏုိးၾကားလာမိသည္။ ‘‘ေကာင္ေလးဘက္က ဆင္းရဲတယ္ ဆရာ၊ ပညာတတ္ေတြလဲ 
မဟုတ္ဘူး’’ ထုိအခါမွ ‘‘ေႀသာ္ သူေျပာတဲ့ မ်ဳိး႐ုိးဆုိတာ ပဏာသနေတြကို ေျပာေနတာပဲ’’ဟု သေဘာေပါက္ကာ 
အသစ္ခ်လာေသာ ဟင္းပြဲမ်ားသို႔ မ်က္စိ ေရာက္သြားျပန္သည္။ ‘‘သူတို႔ မိသားစုထဲမွာ သူငယ္နာ မစင္တဲ့ 
ညီေလးတစ္ေယာက္ ပါေနတယ္’’ ‘‘အဲဒါ အေမတုိ႔က ညီမေလးကို ဒီလုိမ်ဳိး႐ုိးနဲ႔ ယူရင္ ဒီလုိ ကေလးပဲ ရလိမ့္မယ္လုိ႔ 
ေျပာၾကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း စိတ္မေကာင္းဘူး ဆရာ’’  ‘‘ညီမေလးကုိ ခ်စ္လဲ ခ်စ္တယ္ သနားလဲ သနားတယ္’’ 
ေျပာရင္းနဲ႔ မ်က္ႏွာ ပ်က္သြားေသာ ဆရာေလး ကို၀င္းႏုိင္ကို ဂရုဏာ သက္မိသည္။ 

‘‘ေအးေပါ့ ဆရာေလးရာ အရာရာအားလုံးက သူ႔ကံနဲ႔သူ ျဖစ္လာၾကရတာ၊ ကိုယ္က ျပဳျပင္ဖန္တီးလို႔မွ 
မရႏုိင္တာဘဲ’’ ‘‘ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာက ညီမေလး ေမတၱာေရးနဲ႔ဘ၀ကို ေျပာတာေနာ’’ သူရဲ႕ ေကာင္ေလး 
မ်ဳိးရိုးဆိုတာနဲ႔ သူညီေလးကိစၥကုိ ဆုိလုိတာ မဟုတ္ဘူး၊ အဲဒီကိစၥက ‘‘ဆရာေလးကို ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ 
ရွင္းျပမယ္’’ ‘‘လုပ္ပါ ဆရာႀကီးရာ အဲဒါေၾကာင့္လဲ ဆရာႀကီးနဲ႔ ေတြ႔ခ်င္ေနတာ’’ ‘‘ညီမေလးတုိ႔က အိမ္ေထာင္ 
ျပဳၿပီးသြားၿပီဆုိတာ့ သားသမီး ရလာၾကမွာပဲ’’ ‘‘အဲဒါ ဟုိဘက္က မေကာင္းတဲ့ မ်ဳိးရုိးေတြ မပါေအာင္ လုပ္လုိ႔ 
မရဘူးလား’’ ‘‘ကၽြန္ေတာ္ ၾကားဖူးတာက အခု ႏုိင္ငံျခားမွာဆုိရင္ Gene (မ်ဳးိရုိးဗီဇ) ‘‘ဂ်င္း’’ကို ျပဳျပင္ႏုိင္ၾကၿပီဆုိ၊ 
အဲဒါဟုတ္လား ဆရာ …’’  ဟြန္း သက္ျပင္းရွည္ႀကီး ခ်မိၿပီးေနာက္ စဥ္းစားမိသည္။ ‘‘ငါေတာ့ ဒီေန႔ ေဟာရင္း 
ေမာရဦးမယ္ အစားမေတာ္ တစ္လုပ္ပါလား’’ဟု…

‘‘ဟုတ္ၿပီ ဆရာ ၀င္းႏုိင္ေရ၊ ဒီေန႔ ဒါဆို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးရမယ့္ ကိစၥက (၃) ခုေတာင္ ရွိၿပီလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ 
ျမင္တယ္။’’  ‘‘ပထမ တစ္ခုက ခင္ဗ်ား ေယာက္ဖရဲ႕ မ်ဳိးရုိးထဲမွာ သူငယ္နာ မစင္တဲ့ ကေလး တစ္ေယာက္ပါတယ္’’ 
ဆိုတဲ့ကိစၥ။ ဒုတိယက Gene (ဂ်င္း) ကိစၥ။ ဒီဟင္းခ်ဳိထဲက ‘‘ဂ်င္း’’ မဟုတ္တဲ့ ‘‘ဂ်င္း’’ ေပါ့ဗ်ာ။ တတိယက ‘‘ဂ်င္းကုို 
ျပဳျပင္ျခင္း’’ ကိစၥေပါ့။

‘‘Morning Shows the Day’’ဆုိေသာ စကားပုံေလးသည္ အဓိပၸါယ္မ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို 

ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ကေတာ့ ေကာင္းစြာ နားမလည္ခဲ့မိပါ။ ျမန္မာစကားပုံတြင္လည္း ‘‘အစေကာင္းမွ 
အေႏွာင္းေသခ်ာ’’ ဆိုုသည္လည္း ရွိေပသည္။ ေန႔တစ္ေန႔တာ၏ အစပထမသည္ နံနက္ခင္းတစ္ခုျဖစ္သည္မွာ 
မလြဲဧကန္ စင္စစ္ျဖစ္သျဖင့္ ထုိနံနက္ခင္းသည္ ၾကည္လင္သာယာေသာ နံနက္ခင္းမ်ဳိးလား အုံ႔စုိင္း 
မႈံမႈိင္းေသာ နံနက္ခင္းမ်ဳိးလားေပၚမူတည္၍ ထုိေန႔၏ အဖြင့္သည္ လွပႏုိင္သလုိ ခြဲျခားမႈလည္း ရွိႏုိင္ေပသည္။ 
ထုိကဲ့သို႔ပင္ အလုပ္္တစ္ခုကုိ စတင္လုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္း အစကနဦးကတည္းက အေသအခ်ာ အစီအစဥ္ခ် 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါမွ မိမိတို႔ လုိလားေသာ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ဆိုသည္မွာလည္း လက္တစ္ကမ္းအကြာတြင္ 
လွမ္းမီႏုိင္ေသာ အေျခအေနကို ရရွိေပေတာ့မည္။ သုိ႔ေသာ္ အရာရာတိုင္းတြင္ ထုိသုိ႔ေသာ မ်ဳိးရုိးဗီဇက 
ေကာင္းသည္ခ်ည္းရရန္ ျပဳျပင္စီမံ၍ရ ပါလွ်င္ ‘‘ကို႐ုပ္ဆုိး’’ဆိုသူ ေပၚလာမည္ မဟုတ္သလုိ ‘‘ေမာင္အေမာန’’ 
တို႔လည္း ေပၚလာမည္ မဟုတ္ေပ။

‘‘ဒီလုိ ကို၀င္းႏုိင္ရဲ႕ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ သူငယ္နာ မစင္တဲ့ ညီငယ္ေလးဆုိတာကို ကၽြန္ေတာ္ မျမင္ရေပမယ့္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားတာကို ေျပာျပမယ္ေနာ္။’’ Cerebral Palsyလုိ႔ ေခၚတဲ့ ဖြ႔ံၿဖဳိးဆဲ ဦးေႏွာက္ကို တစ္စုံတစ္ရာေသာ 
အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဖြြြြြြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရပ္တန္႔ေစႏုိင္တဲ့ေရာဂါ ျဖစ္ဖုိ႔မ်ားတယ္။ အဲဒီေရာဂါက မိခင္ 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္မွာေရာ မီးတြင္း ကာလဖြားစဥ္မွာေရာ ဖြားၿပီးကာလကေန ကေလးအသက္(၃)ႏွစ္ေလာက္ 
၀န္းက်င္အတြင္းမွာ ဦးေႏွာက္ ထိခုိက္သြားတတ္တာ။ အေၾကာင္းအရင္း လက္ဆုပ္ လက္ကုိင္ ရွာလုိ႔ မရတာ 
(Idiopathic)ကေတာင္ (၇၀) ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရွိတယ္။ မိဘ မ်ဳိးရုိးဗီဇေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ႏုိ္င္တယ္ဆုိေပမယ့္ 
ဒါမ်ဳိးကေလးတစ္ေယာက္ မ်ဳိး႐ိုးထဲရွိတာနဲ႔ ဒါမ်ဳိးေတြပဲ ထပ္ေမြးလာရမယ္လို႔ မယူဆရဘူး။ အဲ 
မ်ဳိး႐ုိးလုိက္တယ္ဆုိတဲ့ တျခားေၾကာက္ရတဲ့ ေရာဂါေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။’’

‘‘အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကေလးဆုိတာ အေဖ့ဆီက ဗီဇ တစ္၀က္၊ အေမ့ဆီက တစ္၀က္ ေပါင္းၿပီး 
ျဖစ္ေပၚလာတာ။’’ ‘‘ဟုတ္ၿပီ ဆရာ ေျပာပါဦး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားဖူးတာ Geneတို႔  PNAတို႔ အားလုံး အတူတူပဲလား’’ 
ဆရာေလး ကို၀င္းႏုိင္မွ ၀င္းလဲ့ေသာ မ်က္လုံး လန္းဆန္းတက္ၾကြေသာ အမူအရာျဖင့္ ‘‘နာခံရန္ အသင့္’’ 
ပုံစံျဖင့္ နားေထာင္ေနသည္။ ဆရာေလးလဲ ေက်ာင္းဆရာဆုိေတာ့ အနည္းအပါးေတာ့ သိထားတာေတြ 
ရွိိိမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခႏ ၶ  ာကိုယ္ဟာ ဆဲလ္(Cell) ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ Cellတိုင္းမွာ Nucleusလုိ႔ေခၚတဲ့ 
ပင္မ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေနရာရွိတယ္။ အဲဒီ Nucleasထဲမွာ မ်ိဳး႐ိုုးဗီဇ အခ်က္အလက္ေတြကိုု ကိုယ္စားျပဳ 
သိမ္းဆည္းထားတဲ့ 23 Chromosomes ႏွစ္စုံ (စုစုေပါင္း 46 Chromosomes)ေတြ ရွိၾကတယ္။ ဒါကိုပဲ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ Geneလုိ႔ ေခၚၾကတယ္။ 46 Chromosomesကို ျပန္ခြဲရရင္ က်ား မ ခြဲျခားတဲ့ ‘‘X , Y’’ စတဲ့ Sex 
Chromosomes ႏွစ္ခုနဲ႔ Autosomeလုိ႔ေခၚတဲ့ Chromosomes (44)ခုု ပါတယ္။ 

အဲေတာ့ မ်ဳိးရုိးလုိက္တယ္ဆုိတဲ့ကိစၥမွာ ဒီ Sex Chromosomesေတြ Autosomeေတြက အေရးပါတယ္။ 
အဲဒီမွာလဲ (၂) မ်ဳိး ျပန္ခြဲႏုိင္တာက အင္အားႀကီးတဲ့ Dominantနဲ႔ အင္အားငယ္တဲ့ Resessiveတုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ 
အင္အားႀကီးတယ္ဆုိတာက မိဘတစ္ဦးဦးမွာ ေရာဂါရွိၿပီဆိုတာနဲ႔ သားသမီးေတြမွာ ေရာဂါဗီဇပါလာဖို႔ု 
မ်ားတယ္။ အင္အားငယ္တဲ့ Resessiveမွာေတာ့ မိဘတစ္ဦးထဲ ေရာဂါရွိတာဆုိရင္ လကၡဏမျပ Carrier 
(ေရာဂါဗီဇပါလာရုံသာ) ေရာဂါရွိသူ ႏွစ္ဦး ေပါင္းဖက္မွ ေရာဂါရွိတဲ့ ကေလး ေမြးလာႏုိင္တာကို ဆိုလုိတယ္။ 

‘‘ဂ်င္း’’  မဟုတ္ေသာ ‘‘ဂ်င္း’’
Dr. PTS

ေ႐ွ႕ အပတ္ ေမွ်ာ္...



THE WEEK OF  AUG 5 - 12, 2012 THE WEEK OF  AUG 5 - 12, 201220 21tdkifpDwD *sme,f tdkifpDwD *sme,f

အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း ျမင့္လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ iDevice 
ပုိင္ရွင္မိဘမ်ား သိသင့္သည္ ့Restriction

 
Setting > General ေအာက္မွာ ေတြ႔ရမည့္ Restrictionကို 

ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ Touch လုပ္လုိက္မည္ဆုိရင္ျဖင့္ (Passcode ရွိလွ်င္  
႐ိုက္ထည့္ပါ။) Safariတို႔ Tubeတို႔လို Appေတြကို အသုံးျပဳခြင့္၊ မျပဳခြင့္တို႔ စသည့္ 
ေရြးခ်ယ္စရာေတြ ေတြ႕ရမွာပါ။

ယေန႔ေခတ္ႀကီးမွာက အသက္ ၂ႏွစ္ေလာက္ဆုိ iPhone သုံးတတ္ေနၿပီေလ။ 
၃-၄ ႏွစ္ေလာက္ဆို အိမ္မွာ ထားခဲ့သည့္ iPad, iPad Touchေတြကို 
မိမိ ကေလးေတြ မ်က္လုံး ေနာက္ကြယ္မွာ ယူၿပီး YouTubeႏွိပ္တာတို႔ 
Safariမွာစာလုံးေတြ ႐ုိက္ထည့္တာတုိ႔ လုပ္တတ္ေနၿပီ မဟုတ္လား။ 
Google Image Searchမွာ Power Rangerလုိ႔ ႐ုိက္ထည့္လုိက္ရင္ေတာင္ 
ေပၚလာမည့္ Result အားလုံးကုိသာ ျမင္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ေခတ္ႀကီးက 
အေျပာင္းအလဲ ျမန္လြန္းသည္ကိုး။ ဒါ့အျပင္ Screenေပၚက App icon ေတြကို 
ဘယ္ေရာက္သြားမွန္း မသိဘူးဆုိတဲ့ မိဘေတြအတြက္လည္း App ေတြကို မွားၿပီး 
ဖ်က္လုိ႔ မရေအာင္ ပိတ္လုိ႔ ရတယ္ေလ။ 

Macမွာ အလြယ္တကူ App ရွာပါ။ ႀကိဳက္တာ ရွာပါ။
 

'Command' ဖိၿပီး 'Space key' ႐ိုုက္လုိက္ပါ။ Mac Screenရဲ႕ ညာဘက္ေထာင့္မွာ Soptlight ဆိုတဲ့ 
မွန္ဘီိလူး icon ေလးကေန အျပာေရာင္ Search ဘားတန္းေလး က်လာပါလိမ့္မည္။ Macကုိ နားမလည္သူ၊ 
အသုံးျပဳရ ခက္ေနသူမ်ားအတြက္ေတာ့ App တစ္ခု ဖြင့္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ File, Folder တစ္ခု ရွာခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ 
စာလုံးတစ္ခု ႐ုိက္ထည့္လုိက္သည္ႏွင့္ သူႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ File, Folder, Web Page, PDF အစရွိသည္ျဖင့္ 
က႑ခြဲၿပီး Result Pageေလး ေပၚလာမွာပါ။ Click ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွိပ္သည္ထက္ အလြန္ လ်င္ျမန္ပါသည္။ 
စမ္းၾကည့္ပါ။

လုိခ်င္တာ မေတြ႔ေသးဘူးဆုိရင္ေတာ့ ‘‘Show All in Finder’’ (အေပၚဆုံးနားက)ကို ႏွိပ္လုိက္ရင္ေတာ့ 
ေပၚလာမည့္ Finder window ညာဘက္ေထာင့္ က ‘+’ icon ေလးကုိ ထပ္ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ဘားတန္းေလး 
တစ္တန္းေပၚလာမွာ ျဖစ္ၿပီး Dropdown Menu ႏွစ္ခုႏွင့္ ‘‘kind’’ is ‘Any’’ ဆိုတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ 
ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ အေျဖ filter လုပ္ၿပီး၊ ထုိ Dropdow ႏွစ္ခုမွာ ေရြးခ်ယ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ဥပမာ - kind is PDFလို႔ 
ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ Mac ထဲမွာရွိတဲ့ PDFေတြ တန္းစီၿပီး ႐ုိက္ထားတဲ့ နာမည္ေလးနဲ႔ တူညီတာေတြ 
ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။ Invisible File ေတြကိုု ျမင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ kindမွာ otherကို ေရြးလုိက္ပါ။

ကီးဘုတ္တစ္ခုႏွင့္ ဘာသာစကားအစုံ လ်င္ျမန္စြာ အသုံးျပဳနည္း

Emojiလုိ ႐ုပ္ပုံ စာလုံးမ်ားစြာႏွင့္အတူ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္စကားေတြကိုပါ 
စာတစ္ပိုုဒ္ထဲမွာ လြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ Deviceေတြထဲက 
Setting > General > Keyboard > International Keyboardမွာ ‘‘Add new 
Keyboard’’ကို သြားၿပီး ကိုယ္ နားလည္ေရးသားႏုိ္င္မည့္ ဘာသာစကားမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါ။ 

ၿပီးသြားရင္ေတာ့ Text Message ျဖစ္ေစ၊ Email ျဖစ္ေစ၊ ကီးဘုတ္ Layout 
ေပၚလာသည့္ ေနရာတိုင္းမွာ ‘Space Key’ေလးရဲ႕ ေဘးနားကို သတိထားၿပီး 
ၾကည့္လုိက္ပါ။ ကမၻာလုံး (Globe icon)ေလး တစ္လုံး သတိထားမိပါလိမ့္မည္။ 
Touch ထိၿပီး အခုန ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဘာသာစကားမ်ားကို လုိသလုိ ေရာစပ္၍ 
စာပိုဒ္တစ္ခုထဲတြင္ ေရးသားသြားႏုိင္ၿပီေပါ့။ 

အလြန္ကို ေကာင္းမြန္လြန္းတဲ့ တီထြင္မႈကေတာ့ ဂ်ပန္စာ၊ တ႐ုတ္စာေတြ 
ေရးသားႏုိင္တဲ့ Pad ေလးပါ။ သင္ (သို႔) သင့္သူငယ္ခ်င္း iPhone မသုံးဖူးဘူး၊ 
ထုိစာမ်ား ေရးသားတတ္တယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ထုိ Feature ေလးကုိသာ ထုတ္ျပ 
အစမ္း ေရးသားခုိင္းလုိက္ပါ။ အလြန္ၾကြားလုိ႔ေကာင္းသည့္ Feature တစ္ခုဆုိရင္ 
လြန္မည္ မထင္ပါဘူး။

ဘယ္လုိ ျပန္ထြက္ အေပၚတက္

iPhone မ်က္ႏွာျပင္မွာ ျမင္သာတဲ့ ခလုတ္ေလးဆုိလုိ႔ ေအာက္ဆုံးက Home Button ေလး တစ္ခုပဲ 
ရွိပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ သုံးသူ အမ်ားဆုံး ေတြ႔ႀကံဳရမည့္ အခက္အခဲက Safariလို Mobile Browserမ်ဳိးမွာ 
သတင္းဖတ္ေနရင္းႏွင့္ ဘယ္လုိ အေနာက္ ျပန္ဆုတ္ရမည္ (Back Button)၊ အေပၚ ျပန္တက္ရမည္ (Top) 
ဆုိုသည့္ ခလုတ္ (icon)ေလးေတြ ရွာမေတြ႔ေတာ့ျခင္းပါပဲ။ iPhone Screenေလးက လက္ဖ၀ါးတစ္ခု 
သာသာရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း စာဖတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပုံၾကည့္သည္ျဖစ္ေစ အသုံးျပဳသူ အားရႏွစ္သက္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ iPhoneက Appေတြမွာ အသုံးျပဳေနရင္း ခလုတ္ေတြ 
ေပ်ာက္သြားမည္ဆုိရင္ေတာ့ Screenကို Touch တစ္ေခါက္ ထိလုိက္ပါ။ ေဖ်ာက္ေပးထားတဲ့ Menu Bar 
ဘားတန္းႏွင့္ ခလုတ္ေလးေတြ  ျပန္ေပၚလာလိမ့္မည္။ ဒါမွမဟုတ္ သင္သည္ Safariတုိ႔၊ Noteတိုု႔လုိ Appမ်ဳိးမွာ 
စာဖတ္၊ စာေရးရင္းႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ၏ ေအာက္ကုိ တျဖည္းျဖည္း ေရာက္သြားၿပီး တမဟုတ္ခ်င္း အေပၚဆုံး 
ထိပ္စီးစာတန္းသို႔ ျပန္ေရာက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ Top Barလို႔ုေခၚတဲ့ နာရီဒစ္ဂ်စ္ေလးေတြ ေပၚေနတဲ့ေနရာကို 
ျမန္ျမန္ေလးႏွစ္ခ်က္ Touch ထိလုိက္ပါ။ ရႊတ္ခနဲ အေပၚဆုံးသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေရာက္သြားသည္ကို 
သတိထားမိမွာပါ။

Preview Appဟာ အျခား OSေတြမွာ ပါရွိတဲ့ Image Editorေတြႏွင့္ မတူပဲ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြအတြက္ အလြန္ အသုံးတည့္သည့္ 
Appေလး တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Full Screen ၾကည့္လုိ႔ရတဲ့အျပင္ TrackPadႏွင့္ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ သုံးေခ်ာင္းသုံးၿပီး Swipeလုပ္ကာ စာအုပ္ဖတ္႐ႈလုိ႔ 
ရတဲ့အတြက္လည္း အေတြ႕အႀကံဳ အသစ္တစ္ခုကို ခံစားရမွာပါ။

ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ကြန္ပ်ဴတာသုံးသူမ်ား အားလုံး ျမင္ေတြ႔ အသုံးျပဳရမွာကေတာ့ ဓါတ္ပုံေတြ၊ image ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ၏ Mac 
ထဲက iPhoto Libraryမွာ စုေဆာင္းထားသည့္ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံေတြျဖစ္ေစ၊ Emailမွတစ္ဆင့္ ရရွိေသာ imageေတြကိုုပဲျဖစ္ေစ ၾကည့္ရႈ၊ 
သိမ္းဆည္း၊ ျပန္ပုိ႔ အစရွိသည္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ 

ကြန္ပ်ဴတာတုိင္းမွာ image ေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ုိဂရမ္ေတြမွ နားလည္မႈရွိေအာင္ extension လုိ႔ေခၚတဲ့ .tiff, .jpg, .png 
အစရွိသည္တို႔ျဖင့္ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း .PDF Format ဆိုၿပီး စာဖတ္ရလြယ္ကူမႈရွိေအာင္ Designerမွ ဖန္တီးထားတဲ့ 
typographyေတြ မေျပာင္းလဲ၊ Layoutေတြလည္း ဖန္တီးတဲ့အတုိင္း ရွိၿပီး စာအုပ္ တစ္အုပ္သဖြယ္ သိမ္းဆည္း၊ ဖတ္ရႈမွ်ေ၀ႏုိင္တဲ့ 
အမ်ဳိးအစားမ်ားလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ လူသုံးမ်ားတဲ့ image extensionေတြကုိ Macေပၚမွာ ၀ယ္ကတည္းက OSX 
ႏွင့္အတူ ပါလာသည့္ Preview ဆိုတဲ့ App ေလးကုိ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

Preview App

Macမွ App icon ေတြကို ယူသုံးမယ္
 
အသုံးျပဳခ်င္သည့္ App ကုိ Secondary Click (Right Click) 

ေထာက္ၿပီး၊ Show Package Contents  ေအာက္မွာ Contents> 
Resourseကို ေရြးလုိက္ပါ။ App ႏွင့္ပါလာတဲ့ လွပေသာ '.icns'ဆိုုတဲ့ 
icon formatေလးေတြကို ေတြ႔ရမွာပါ။ ထုိ icon ေလးကုိ မိမိ website 
မွာပဲျဖစ္ေစ၊ မိမိ စာရြက္စာတမ္း ျပဳစုသည့္အခါမွာပဲျဖစ္ေစ ျပန္လည္ 
အသုံးျပဳခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ‘Preview App’ႏွင့္ ဖြင့္ၿပီး Exportသာ 
ႏွိပ္လုိက္ပါ။

Export 
 
အဓိက အသုံးမ်ားသည့္ JPEG, PNG, TiFF extension တစ္ခုခုကုိ 

File > Exportရဲ႕ windowsမွာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုိခ်င္တဲ့ ေနရာမွာ Save 
လုိက္႐ုံပါပဲ။

Export PDF
 
အျခား Fileေတြကုိ PDF ေျပာင္းခ်င္လည္း ေဖာ္ျပပါ export option အတုိင္း သြားလို႔ရသည့္အျပင္ PDF Documentကိုု Password ခံထားၿပီး 

သိမ္းဆည္း မွ်ေ၀လုိ႔လဲ ရပါေသးတယ္။

စာအုပ္ ဖတ္လုိ႔၊ မွတ္လိုု႔ ေကာင္းသည္
 
PDF thumbnail iconေလးေတြ တန္းစီၿပီး ပုံစံမ်ဳိးစုံ ၾကည့္ရႈလုိ႔ ရပါေသးတယ္။ မိမိ ဖတ္ရႈေနသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ဘယ္ေနရာ 

ဘာရွိလဲဆုိတာ visually ျမင္ႏုိင္ၿပီး လုိခ်င္တာကို ေရြးခ်ယ္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။ 

Maginiferႏွင့္ မထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ားကိုုလည္း အႀကီးခ်ဲ႕ ၾကည့္လိုု႔ ရသလိုု၊ Annotateလိုု Optionမ်ိဳးျဖင့္ မ်ဥ္းတား၊ အကြက္ဆြဲ၊ စာမွတ္ 
စသည့္ Featuresမ်ားေၾကာင့္ Documentျဖစ္ေစ၊ Imageျဖစ္ေစ ႐ံုုးအတြင္း လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း စကားေျပာေနစရာမလိုုေတာ့ပဲ 
Serverမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ Emailမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ မွတ္သားကာ ရွင္းလင္း မွ်ေ၀ႏိုုင္ပါတယ္။ 

ကိုုယ့္ Signature ကိုုယ္မထုိးႏိုုင္ေလာက္ေအာင္ 
အလုုပ္႐ႈပ္သူမ်ားအတြက္လည္း Macႏွင့္အတူ 
ပါလာသည့္ iSight Cameraမွတစ္ဆင့္ Digital 
Signatureဖန္တီးႏိုုင္ပါေသးတယ္။ Email 
ပိုု႔သည္ျဖစ္ေစ၊ Printထုုတ္သည္ျဖစ္ေစ Signature 
ထပ္ခါထပ္ခါ ထိုုးေနစရာ မလိုုေတာ့မည့္ လြန္စြာ 
အသံုုးတည့္သည့္ Featureေလးလည္း  ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြအျပင္ သင္၏ GPS-enabled Camera၊ 
ဒါမွမဟုုတ္ iPhone Cameraႏွင့္ ႐ိုုက္ထားသည့္ 
ဓာတ္ပံုုမ်ား၏ အခ်က္အလက္အစံုုကိုုလည္း 
ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုုင္ပါေသးတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ 
႐ိုုက္ခဲ့သလဲ၊ ဘယ္လိုု ကင္မရာမ်ိဳးလဲ 
အစရွိသည္ျဖင့္ေပါ့။

Digital Signature

Exif & GPS 

အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ iPhone 
Apps

ဒီႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ သမၼတေလာင္း ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ လက္ရွိသမၼတ Barack Obamaႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ 
Republican ပါတီမွ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ Mitt Romneyတို႔ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ မဲမ်ား ရရွိဖို႔အတြက္ 
အဖက္ဖက္က ႀကိဳးစားေနရာမွ ယခုအခါ Apple၏ App Storeသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ 
သိရပါသည္။

Mitt Romneyမွ Mitt's VPလို႔ေခၚတဲ့ Appကို စတင္ လႊင့္တင္ၿပီး သူနဲ႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မယ့္ 
ဒုတိယသမၼတ ဘယ္သူျဖစ္မလဲဆိုတာ ထို Appမွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ထို႔ေနာက္မွာေတာ့ အေရးႀကီးသည့္ campaignမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း 
တင္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိိသမၼတ Obamaကေတာ့ Digital Mediaကို 
သူ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးအတြက္ အသံုးျပဳရာမွာ အလြန္ေက်ာ္ၾကားမႈ ရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါမွာေတာ့ Obama for 
Americaလို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ Appကို လႊင့္တင္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို Appမွတဆင့္ Obama 
ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ားမွာ ေစတနာ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ဖို႔ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 

အေမရိကန္မွာ iPhoneဟာ လူသံုးအမ်ားဆံုး Smart Phoneလို႔ ေျပာလို႔ရၿပီး အထက္တန္းလႊာႏွင့္ 
အလႊာေပါင္းစံုုမွ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားကလည္း သံုးစြဲသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလမွာ က်င္းပမည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ သမၼတေလာင္းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳတာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ 

iPhone အသစ္ ထြက္မည္ဆိုုသည့္ 
ေကာလဟာလကိုု ပိုုမိုု ခိုုင္မာေစခဲ့သည့္  
Sharp သမၼတ၏ စကား

Sharpရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္ ဘ႑ာေရး ေၾကညာရွင္းလင္းပြဲမွာ သမၼတျဖစ္သူ Takashi Okudaက 
သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Reutersရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားသည့္အထဲ၌ iPhone အသစ္အတြက္ 
မ်က္ႏွာျပင္ မွန္ျပား (Screen)ေတြကို ယခု ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာ သေဘၤာႏွင့္ ပို႔ေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ သိုု႔ေပမယ့္ ဘယ္လို နည္းပညာေတြ သံုးထားသလဲဆိုတဲ့ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ 
ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိဟု ဆိုသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားမွလည္း ေကာလဟာလမ်ား ထြက္ေပၚေနသည့္ 
စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ ပြဲမွာ Appleမွ iPhone အသစ္ကို မိတ္ဆက္ ေပးမည္ဆိုတာမ်ားကို ပို၍ တိက် 
ခိုင္လံုလာေစေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

၄ ရက္တည္းႏွင့္ Download ၃ သန္းေက်ာ္
Mac App Storeမွတဆင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွ Mac သံုးစြဲသူမ်ားအား Moutain Lion OSXကို download 

လုုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ၄ ရက္ အၾကာမွာေတာ့ download အေရအတြက္၃ သန္းေက်ာ္အထိ ျဖစ္သြားေၾကာင္း Appleမွ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္Appleမွ ထြက္သမွ် OSေတြထဲမွာ အေအာင္ျမင္ဆံုး OS တစ္ခု 
ျဖစ္သည္ပာုလည္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

နည္းပညာပိုင္းအရ ေျပာရမည္ဆိုရင္ေတာ့ download ၃သန္းဆိုတာ ကြန္ပ်ဴတာ ၃ သန္းမွာ သြင္းတာႏွင့္ 
မတူေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ Mac OSXကို နားလည္ တတ္ကြ်မ္းသူမ်ားမွာ တရား၀င္ download 
မလုပ္ထားသည့္ Mac ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသို႔လည္း UBS, AirDrop စသည္တို႔မွတစ္ဆင့္ သြင္းေပးႏိုင္၍ ျဖစ္သည္ဟုု 
ပညာရွင္မ်ားမွ ဆိုုသည္။

2011 ခုႏွစ္က ထြက္ခဲ့သည္႔ Lion ကေတာ့ တစ္ေန႔ထဲႏွင့္ ေရာင္းခ်၊ download ႏွစ္ခုေပါင္း အေရအတြက္ 
မွာ ၁ မီလီယံပဲ ရွိခဲ့သည့္အတြက္ အခု Mountain Lionက ဒီလိုု download ပံုမ်ိဳးႏွင့္ဆိုရင္ ပိုမို ေအာင္ျမင္မႈ 
အလားအလာ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

How-to Apps

iGeek တင္ဆက္သည္။



THE WEEK OF  AUG 5 - 12, 2012 THE WEEK OF  AUG 5 - 12, 201222 23tdkifpDwD *sme,f tdkifpDwD *sme,f

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေနထုိင္ကာ က်ယ္ေျပာလွသည္ဟု 
ထင္ၾကသည့္ ဤကမၻာေျမႀကီးသည္ အမွန္တကယ္ေတာ့ 
ေနစႀကၤာ၀ဠာႀကီးအတြင္းရွိ မ်ားေျမာင္လွေသာ ၿဂိဳလ္မ်ားအနက္ 
ၿဂိဳလ္တစ္လုံးမွ်သာ ျဖစ္သည္။

ဤကမၻာေျမၿဂိဳလ္ႀကီးအေပၚတြင္ လူသန္းေပါင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ 
ေနထုိင္ၾကလ်က္ ႐ိွၾကသည္။ ကမၻာၿဂိဳလ္ႀကီးေပၚရွိ ေျမထုေရထုကုိ 
နယ္နိမိတ္မ်ား ပိုင္းျခားၿပီး ထိုုထုိ လူသား သန္းေပါင္း 
ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္က ခြဲေ၀ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကသည္။ မိမိတို႔ 
ေနထုိင္ရာ နယ္ေျမအပုိင္းအျခား တစ္ခုအတြင္း မိမိတို႔ကိုု 
အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ မင္းအစိုးရ တစ္ရပ္တည္ရွိရာမွ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ 
ႏုိင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံအျဖစ္ တည္ေထာင္ေနထုိင္ၾကေလသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရ၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ နယ္နိမိတ္ အပိုင္းအျခားႏွင့္ ယင္း နယ္နိမိိတ္အတြင္း 
ေနထုိင္ၾကသူ ျပည္သူမ်ား ရွိၾကေလသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရသည္ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ နယ္နိမိတ္ 
အပုိင္းအျခားအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကမည္နည္း၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ၏ စိတ္ထင္တိုင္း စိတ္တြင္ အေတြးရတိုင္း၊ မိမိ ထင္သည္ 
ျမင္တိုုင္း၊ တစ္နည္းဆုိေသာ္ ထင္တုိင္း ျမင္တိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္၍ မသင့္ပါေျခ။ 
စည္းကမ္း နည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္ၾကရမည္။ ဥပေဒျပဳၾကရသည္။ 

ဥပေဒဆိုသည္မွာ ျပည္တြင္းတြင္ 
ေနထုိင္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းတြင္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား 
ေလးစားလိုက္နာၾကရသည့္ စည္းကမ္းမ်ားသာ 
ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ တည္ရွိေနေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ယံုုျဖင့္ 
ထုိႏုိင္ငံအစိုးရသည္ ထုိႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအေပၚ မည္သိုု႔ စီမံ  
အုုပ္ခ်ဳပ္သည္၊ ထုိႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားအေပၚ 
မည္သိုု႔ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အသြင္သ႑ာန္မ်ား 

မည္သို႔႔ ရွိသည္တုိ႔ကို သိရွိၾကရသည္။ ထုိႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကုိ ၾကည့္ၿပီး 
ထုိႏုိင္ငံႏွင့္ ကူးလူး ဆက္ဆံသင့္ မ သင့္၊ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ဖိုု႔ ေကာင္း မေကာင္း၊ 
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ သင့္ မသင့္၊ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ ေကာင္း မေကာင္း၊ 
သြားေရာက္ေနထုိင္ သင့္ မသင့္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၾကရသည္။

သိုု႔ျဖစ္၍ ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာဟု ဆုိေသာ္ 
မွားမည္ မထင္္၊ အရင္းရွင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ အရင္းရွင္စနစ္ကုိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ ဆုိရွယ္လစ္ 
အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကိုု ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ 
ဥပေဒမ်ားကို ေတြ႔ၾကရသည္။ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ 
အႏွစ္သာရႏွင့္အညီ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းၾကရေပလိမ့္မည္။

ဆိုုခဲေစ၊ ၿမဲေစဟု စကားရွိ၏။ 

စကားတစ္ရပ္ကုိပင္ အလြယ္တကုူ မေျပာသင့္။ ေျပာသင့္ မေျပာသင့္ 
စဥ္းစား ခ်ိန္ဆၿပီး ေသခ်ာမွ ေျပာေသာ စကားသည္ ေကာင္းသည္။ 
ယင္းစကားတစ္ခြန္းသည္ ၿမဲေစ၊ တည္ေစသည္။ ထုိမွသာ တန္ဖုိးရွိမည္ 
မဟုတ္ပါလား။

ႏႈတ္တစ္ရာ၊ စာတစ္လုံးဟု ဆုိျပန္သည္။ 

ႏႈတ္ျဖင့္ အခြန္းတစ္ရာ ေျပာသည္ထက္ စာျဖင့္ တစ္လုံး ေရးသည္က 
ခိုုင္သည္၊ ၿမဲသည္၊ တန္ဖုိးရွိသည္။ အရာထင္သည္ဟု ဆိုလုိရာ 
ေရာက္ေပသည္။

ထုိေၾကာင့္ စာလုံးေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေရးၾကရေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ 
ခိုင္ေစ ၿမဲေစ သင့္ပါသည္။ ေပါ့ေပါ့ လြယ္လြယ္ မျဖစ္ေစတန္ရာ။

ယခုအခါ ဥပေဒမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီး႒ာနမ်ားမွ ေရးဆြဲ 
တင္ျပၾကရသည္။ ဥပေဒ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားက အဆင့္ဆင့္ စိစစ္၍ 
တင္ျပၾကရသည္။ ယခုုအခါ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကိုု ျပည္သူသို႔ ခ်ျပေနၾကၿပီ 
ျဖစ္သည္။ 

အလြန္ ေကာင္းပါသည္။ 

ျပည္သူမ်ားက မိမိ အလုပ္ မဟုတ္ဟု သေဘာ မထားဘဲ တိုင္းက်ဳိး 
ျပည္က်ဳိး ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ဦးထိပ္႐ြက္၍ မိမိ ဘ၀အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ 
ယွဥ္ကာ အျမင္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပသင့္ၾကသည္။

ျပည္သူ႔ ရင္ၾကား၊ မဲျပားမ်ားျဖင့္ ေပါက္ပြား 
လာၾကေသာ ျပည္သူ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း 

ဒီစကားလုံး တစ္လုံး၊ စာသားတစ္ရပ္၊ စာပိုုဒ္ တစ္ပိုဒ္၊ စာေၾကာင္း 
တစ္ေၾကာင္း၊ ပုုဒ္မ တစ္ခုုသည္ ျပည္သူအားလုံးအတြက္ အက်ဳိး ရွိသလား၊ 
အက်ဳိး မဲ့သလားကို ေသခ်ာ ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ ဆင္ျခင္၍ 
ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဳၾကေသာ္၊  ျပည္သူ အားလုံးအတြက္ ေရႊအုိး ထမ္းလာသည့္ 
ပုံႏွယ္ ဘ၀င္ ခ်မ္းေျမ႕ ရင္ေအးဖြယ္ ျဖစ္ရေလေတာ့မည္သာတည္း။

ဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ
Win-win

“Flash Bannerေလး ထည့္ေပးမယ္၊ Animation လႈပ္တုတ္ 
လႈပ္တုတ္ေလးေတြ ပါမယ္၊ ေရြ႕လ်ားေနမယ္၊ ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ 
ပိုေပးရမယ္”ဟု သင့္ကို Website company တစ္ခုက ဆြဲေဆာင္လာသည္ 
ဆိုလွ်င္ေတာ့ ထြက္သာေျပးပါေတာ့။

Adobeမွ Flash softwareေလးဟာ အလြန္တရာမွ Powerful ျဖစ္လွတဲ့ 
တီထြင္မႈေလးပါ။ Animationေတြ လုပ္လို႔ ရတယ္။ Audioေတြ ျဖတ၊္ ညွပ္၊ 
ကပ္ လုပ္လို႔ ရမယ္။ Multimedia နဲ႔ပက္သက္ရင္ အားလုံးနီးပါး အသုံးျပဳလို႔ 
ရသည္ေပါ့။ မ်ားေသာအားျဖင့္ Flashလို Websiteတစ္ခုရဲ႕ ပထမဆုံး 
Homepageေတြမွာ banner သေဘာမ်ိဳး၊ Websiteတစ္ခုလံုုးကိုုပါ 
သုံးေလ့ရွိပါတယ္။

Internet connection ေပၚမူတည္ၿပီး အခ်ိန္အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုေလာက္ ေစာင့္လိုက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Websiteရဲ႕ လိပ္စာေလး 
ရိုက္ထည့္ၿပီးရင္ ဒီဇိုင္နာရဲ႕ ဖန္တီးမႈေပၚ မူတည္ၿပီး ထို Websiteႏွင့္ 
ပက္သက္သည့္ လႈပ္ရွားေနသည့္ ရုပ္ပုံမ်ားကို ခံစားရမွာပါ။ ဒါကေတာ့ 
Flashဆိုၿပီး Internet သုံးသူမ်ားရဲ႕ ပါစပ္ျဖားမွာ ေရပန္းစားခဲ့တဲ့ ၂၀ 
ရာစုကေပါ့။

၂၁ ရာစုႏွစ္အတြက္ အင္တာနက္ကေတာ့ အားလုံး 
သိျမင္ေနၾကတဲ့အတိုင္း သယ္ယူသြားလာရ လြယ္ကူသည့္ မိုဘိုင္း 
ပစၥည္းေတြနဲ႔ လႊမ္းမိုး ေနၾကတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ‘မိုဘိုင္း’ ဆိုသည္ကေတာ့ 
မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္ခုတည္းကို မဆိုလိုပဲ သယ္ယူရ လြယ္ကူသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ 
ပစၥည္းအားလုံးကိုပါ။ ကြန္ပ်ဴတာလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ အားလုံးျမင္လိုက္မိမွာက 
ႀကိဳးေတြ ရႈပ္ရွက္ခတ္ေနတဲ့ ပုံးတစ္လုံး၊ ေမာ္နီတာ၊ ကီးဘုတ္၊ 
ေမာက္စ္ စသည္တို႔ေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအလိုက္ 
ႀကိဳးေတြလည္းေပ်ာက္၊ ပုံးႀကီးလည္းမဲ့၊ ကီးဘုတ္ႏွင့္ ေမာက္စ္ပါ 
မပါေတာ့တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ထြန္းကားလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လုံးကို အသုံးျပဳပုံေတြလည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့တာ 
ေတြ႔ရမွာပါ။ စားပြဲေရွ႕ မွာ ထိုင္ၿပီး ေမးေငါ့ကာ ကီးဘုတ္ေတြႏွိပ္ 
ေမာက္စ္ေတြေရြ႕ ႏွင့္ လုပ္တတ္မွ ကြန္ပ်ဴတာ သုံးတတ္သည္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ 
ဆိုဖာေပၚ ထိုင္မလား၊ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ သုံးမလား၊ စသည္ျဖင့္ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ 
ကြန္ပ်ဴတာသုံးလို႔ရသည့္ ေခတ္ႀကီး ေရာက္လို႔ေနတာပါ။

ထိုသို႔ အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဒီဇိုင္နာ ပညာရွင္ေပါင္း 
မ်ားစြာမွ သယ္ယူရ လြယ္ကူေပါ့ပါးမည့္ ေသးငယ္ေသာ ပစၥည္းေလး 
မ်ားအျဖစ္ ေပၚလာဖို႔ ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာ အသစ္မ်ား အသုံးျပဳၿပီး၊ 

အသုံးတည့္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထည့္သြင္း၍ အနာဂတ္အတြက္ 
အသုံးမတည့္၊ အသုံးမ၀င္ႏိုင္ေတာ့မည့္ နည္းပညာ အေဟာင္းမ်ားကို 
ဖယ္ရွားၿပီး ဖန္တီး တီထြင္ ၾကရပါသည္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ နည္းပညာ 
ေပါင္းမ်ားစြာ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ထိုအထဲကမွ 
အသုံးမ၀င္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ Flash အေၾကာင္းေလးပဲ ေျပာပါ့မယ္။

Adobeမွ ထုတ္တဲ့ Flashကို အဓိက ေတြ႔ျမင္ သတိထားမိမွာက 
Website ပါ။ Website ဆိုတာလည္း အရင္တုန္းက စားပြဲေပၚ ထိုင္ၿပီး ဟိုႏွိပ္ 
ဒီႏွိပ္ၿပီးမွ ၾကည့္လို႔ရခဲ့တာပါ။ ဒီေန႔ေခတ္ႀကီးမွာေတာ့ ကိုယ္ႏွင့္ တပါတည္း 
ယူေဆာင္သြားလို႔ရတဲ့ TV အေသး စားေလးသဖြယ္ Websiteေတြကို 
ၾကည့္လို႔ရေနပါျပီ။ ထိုသို႔ ေသးငယ္ ေပါ့ပါးေသာ အရာမ်ားဟာ ႀကိဳးမဲ့ျဖစ္ၿပီး 
ဘကၳရီပါ၀ါႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဓာတ္ခဲနာရီ 
တစ္လုံးလိုပဲ အခ်ိန္ပိုင္းတစ္ခုသာ အသုံးျပဳလို႔ရတာပါ။ ဒီကိစၥမွာေတာ့ 
ေတာက္ေလွ်ာက္သုံးမယ္ဆိုရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ေန႔တာ 
အသုံးျပဳလို႔ရသည္ေပါ့။ ကုန္ဆုံးခါနီး ဘကၳရီႀကိဳးသြင္း၊ ျပန္ျဖည့္ႏွင့္ 
ေန႔စဥ္အသုံးျပဳ လည္ပတ္ေနရသည့္ သံသရာႀကီးပါ။ ဆိုလိုခ်င္တာက ထိုလို 

ႀကိဳးမဲ့ပစၥည္းေလးေတြမွာ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း အနာဂတ္အတြက္ 
နည္းပညာေတြ ဖယ္ထုတ္သည့္အထဲမွာ Flash ဆိုတဲ့ နည္းပညာလည္း 
အပါအ၀င္ပဲေပါ့။ 

Flash ဆိုတဲ့ လႈပ္တုတ္လႈပ္တုတ္ နည္းပညာကို ဖယ္ရွားရတဲ့ အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ 

(၁) ဘကၳရီ အရမ္းစားလြန္းျခင္း၊ 
(၂) Flashေၾကာင့္ Websiteမွတစ္ဆင့္ မိမိ ကြန္ပ်ဴတာကို Virusေတြ 

၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းေတြေပါ့။ 
ထို႔ေၾကာင့္ Flashကို ဖယ္ရွားဖို႔အတြက္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ 

ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည့္အထဲမွာ အထင္ကရ 
အျဖစ္ဆုံးကေတာ့ Apple Inc.မွ ကြယ္လြန္သြားရွာၿပီျဖစ္သည့္ 
Steve Jobsလို႔ ေျပာရင္ မမွားပါဘူး။ ယခုဆိုရင္ Adobeမွ 
တရား၀င္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး Flashကို Mobile Deviceေတြ 
အားလုံးအတြက္ Versionအသစ္ မထုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။

ဤအေၾကာင္းအရာကို စဥ္းစားၾကည့္႐ုံျဖင့္ Flashဟာ ယေန႔ေခတ္ရဲ႕ 
Website ေလာကမွာ မင္းသားတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ Website ကုမၸဏီေတြကို အလုပ္အပ္သည့္အခါမွာ 
ေခတ္ေဟာင္း မင္းသားႀကီးကို တမ္းတ လြမ္းဆြတ္ၿပီး အခေၾကးေငြ 
ေပးလိုက္ရင္ေတာ့ မိမိရဲ႕  ၂၁ရာစုစီးပြားေရး လုပ္မည့္ Website 
တစ္ခုကို မိမိ၏ ပရိတ္သတ္က ၾကည့္႐ႈခ်င္သည့္ ေနရာတိုင္းမွာ 
ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ခြင့္ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ယေန႔ေခတ္ Web 
ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွလည္း Flashဆိုတဲ့ ေခတ္ေႏွာင္းႏွင့္ ပိုက္ဆံရွာမည့္အစား 
HTML5ႏွင့္ CSSေတြ ေလ့လာသင္ယူျပီး စံႏႈန္းတစ္ခုရွိမည့္ 
Websiteေတြကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျပင္ လူသားအားလုံးအတြက္ 
အက်ိဳးေဆာင္ေပးသင့္ပါၿပီ။ 

နိဂုံးခ်ဳပ္ရရင္ေတာ့ Flashဟာ Websiteအတြက္ ကားလိပ္ကာ 
ခ်ရမည့္ နည္းပညာ ျဖစ္သြားေပမယ့္ သူ၏ နည္းပညာဟာ အျခားေသာ 
ေဖ်ာ္ေျဖမႈ၊ အက်ိဳးေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ယေန႔ေခတ္ အင္တာနက္ေပၚမွာ အမ်ား 
သတိမထားမိမယ့္ ေနရာမ်ိဳးက ရွင္သန္ခြင့္ေတာ့ ရွိေနဦးမွာပါ။ You 
Tube.comလို ယေန႔ေခတ္ရဲ႕ Online Video Library ႀကီးမွာ Animation 
Video အမ်ားစုဟာေတာ့ Flashရဲ႕ တန္ခိုးစြမ္းအားေတြ ပယ္ေဖ်ာက္လို႔ 
မရေသးဘူဆိုတာ သက္ေသျပေနသလားေပါ့။

ကယ္ဆယ္ေရးဆုိင္ရာ Website  

ေနလင္းေအာင္ 
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ Website တစ္ခုအား 
အမ်ားျပည္သူေတြ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္အတြက္ 
ဇူလိုင္လအတြင္း စတင္ ဖြင့္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ 

အဆုိပါ Website အတြင္း၌ 
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရး 
ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ 
မုိးေလ၀သသတင္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားနွင့္ 
မုန္တုိင္းမ်ား တုိက္ခတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ငလ်င္ 
လႈပ္ခတ္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း စေသာ သဘာ၀ 
ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ လာႏိုင္ခ်ိန္နွင့္ 

က်ေရာက္ၿပီးပါက ႀကိဳတင္ ကာကြယ္သင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ထို Website သည္ အျခား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ 

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ 
စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အစရွိေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္း ၁၄ခု နွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားကာ 
Website လိပ္စာမွာ www.rrdmyanmar.org ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဂၤလိပ္စာကို Self-Study လုပ္ႏိုင္မည့္ Website 

ေနလင္းေအာင္ 
ယခုနွစ္အတြင္း ျပည္ပမွ လာေရာက္ 

လည္ပတ္သူ မ်ားျပားကာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
တခ်ိဳ႕ လည္း ၀င္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ 
နိုင္ငံျခားသားမ်ားနွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ 
အဂၤလိပ္စာစကားသည္ ပိုုမိုု အေရးပါလာၿပီ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

www.thebestenglish4you.com 
ဆိုတဲ့ Websiteေလးမွာေတာ့ အဂၤလိပ္စာကို 
အခ်ိန္တိုတိုနဲ႔ ေလ့လာနိုင္ေအာင္ 
စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ ေန႔စဥ္ 
သင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်င္ မၾကာမီ မိမိရဲ႕ 
အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္း တိုးတက္လာမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ 
အဆိုပါ Website၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ အခမဲ့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေငြမကုန္ လူမပင္ပန္းပဲ အြန္လိုင္းမွ 

ေလ့လာနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဓိပါယ္ ေကာက္ယူ လြဲမွားနိုင္ေသာ စကားလံုးမ်ား၊ အဂၤလိပ္ မီးနင္းမ်ား၊ ၀တၱဳတိုမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းခြင္သံုး အဂၤလိပ္ စကားေျပာမ်ားကို ေလ့သင္ယူနိုင္ရန္အတြက္ ပို႔ခ်ေပးထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ား အဆိုပါ 
Websiteတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

လႈပ္တုတ္ လႈပ္တုတ္မဲ့ အနာဂတ္
iGeek

ဓါတ္ပံု- www.rrdmyanmar.org ဓါတ္ပံု- www.thebestenglish4you.com 
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ရထား
ဘာလုိလုိနဲ႔ August လထဲ ေရာက္လာၿပီဆုိေတာ့ ထြက္သမွ် ဂိမ္းေတြ ေဆာ့ေနၾက gamerေတြလဲ ဂိမ္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဆာ့ၿပီးေလာက္ၿပီေပါ႔။ 2013 ထဲမွာ ထြက္္မဲ့ 

ဂိမ္းေတြကလည္း သူ႔ထက္ငါ ေၾကာ္ၿငာေတြ လုပ္ေနၾကပါၿပီ။ ဂိမ္းေတြ ထြက္တာမ်ားတဲ့ ႏွစ္ဆုိေတာ့ ဘာဂိမ္း ေဆာ့ရင္ ေကာင္းမလဲဆုိတဲ့ gamerေတြအတြက္ Darksiders II 
Action ဂိမ္းေလးကုိ Previewအၿဖစ္ တင္ျပလုိက္ပါတယ္။ ဂိမ္းေတြကေတာ့ ႏွစ္တုိင္း ထြက္ေနမွာပါ။ ဘယ္ဂိမ္းေတြ ပုိေဆာ့လုိ႔ ေကာင္းတယ္ဆုိတာကေတာ့ Gamerေတြအမ်ားစု 
သိၾကပါတယ္။ God of Warလုိ ဂိမ္းမ်ိဳးဆုိ ေဆာ့လုိ႔လည္းေကာင္း ၾကိဳက္တဲ့သူလဲ မ်ားပါတယ္။ Darksiders IIက ဘယ္လုိ ဂိမ္းမ်ိဳးလဲဆုိ God of Warလုိ ဂိမ္းမ်ိဳးဘဲလုိ႔ 
ေၿပာရမွာပါဘဲ။ God of Warလုိ ဂိမ္းမ်ိဳးပါ။ မတူေတာ့ မတူဘူးေပါ႔ Darksiders IIက ဇာတ္လမ္းတစ္မ်ိဳး ဇာတ္ေကာင္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ေပါ႔။ ဂိမ္းကစားတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးကေတာ့ God of  Warလုိ 
ဓားအႀကီးႀကီးေတြ ကုိင္ၿပီး powerေတြ သုံးၿပီး titanေတြကုိ ဖုိက္ရတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးပါဘဲ။ 

E3လုိ႔ေခၚတဲ႔ Electronic Entertainment Expo 2012မွာ Darksiders IIကုိ THQက ပြဲထုတ္ၿပီးသြားၿပီ။ gamerေတြ စိတ္၀င္းစားမႈကုိလဲ ရခဲ့ပါတယ္။ Publisher THQရယ္ 
developer Vigil Gamesရယ္ ေပါင္းၿပီး ပုံေဖာ္ထားၾကတဲ့ Darksiders IIကုိ August 14, 2012 ရက္ေန႔မွာ စတင္ ထုတ္ၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Darksiders 1ကုိ 2010တုန္းက 
စထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ Darksiders 1လုိ႔ ေၿပာရမဲ့ အရင္ထြက္ၿပီးခဲ့တဲ့ seriesရဲ႕ ပုံရိပ္ေတြနဲ႔အတူ Darksiders II အသစ္ ျပန္ေဆာ့ရေတာ့မွာပါ။ နတ္ဘုရားေတြ ႀကီးစုိးၾကတဲ့ေခတ္လုိ႔ 
ေၿပာရမဲ့ေခတ္မွာ Darksiders IIကုိ အစပ်ိဳးထားပါတယ္။ ေမွာ္ပညာေတြ ထြန္းကားၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ တုိင္းၿပည္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု တုိင္းျပည္ လုၾကရင္း တုိက္ပြဲျဖစ္ၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ 
ျမင္းစီးသူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္က ရန္သူေတြကုိ လုိက္ႏွိမ္နင္းေနရပါတယ္။ ဂိမ္းေတြရဲ႕ ထုံးစံအတုိင္း မိမိေဆာ့ရမဲ့ ဇာတ္တစ္ေကာင္ဟာ သူရဲေကာင္းေပါ႔။ ေမွာ္ပညာေတြနဲ႔ 
မိစၦာေတြကုိ ႏွိမ္းႏွင္ရမဲ့ ဂိမ္းပါ။ Darksidersရဲ႕ ဇာတ္လုိက္ေက်ာ္ႀကီး Deathကုိ Darksiders IIမွာ ျပန္လည္မြမ္းမံထားပါတယ္။ သူက horseman ျမင္းစီးသူရဲေကာင္းပါ။ သူ႔ရဲ႕ 
ျမင္းနာမည္က Ruinလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီဂိမ္းထဲမွာေတာ႔ သူ႕ရဲ႕ ျမင္းနဲ႔ သူနဲ႔ကေတာ႔ ဂိမ္းရဲ႕ အဓိက ဇာတ္ေကာင္ေတြလုိ႔ေတာင္ ေၿပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဂိမ္းေဆာ့တုိင္း ေတြ႔ေနရမွာၿဖစ္လုိ႔ပါ။ 
Armorေတြ အၿပည့္နဲ႔ Deathဟာ သန္မာထြာက်ိဳင္းၿပီး မာန္အၿပည့္ရွိတဲ့ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ ပုံစံမ်ိဳးပါ။ 

ဓား႐ုိး႐ွည္႐ွည္နဲ႔ ဓားေကာက္ၾကီး ႏွစ္လက္ကုိင္ထားတဲ့ Deathဟာ နတ္ဆုိးေတြနဲ႔ တုိက္ခုိက္ရင္း levelေတြ တက္လာတဲ႔အခါ လက္နက္ေတြ ေၿပာင္းလဲ အသုံးၿပဳႏုိင္မွာ 
ၿဖစ္ပါတယ္။ အရင္ Darksidersမွာ ပါခဲ့ၾကတဲ့ ဇာတ္ေကာင္အျပင္ အသစ္ေတြလဲ ထပ္ျဖည့္ေပးထားပါတယ္။ Darksiders 1ရဲ႕ ဇာတ္လုိက္တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ႔ ၿပန္မပါၾကေတာ့ပါဘူး။ အရင္ 
ထြက္ၿပီးသား ဂိမ္းရဲ႕ အဆက္ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ကစားရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ Darksiders IIဟာ Open-World ဂိမ္းတစ္ခုပါဘဲ။ ေပးထားတဲ့ ေျမပုံေပၚမွာ ရွိတဲ့ေနရာေတြကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
ေဆာ့ကစားႏုိင္တဲ့ ဂိမ္းမ်ိဴးပါ။ PC, Wii U, PlayStation 3, XBOX 360 စုံေနေအာင္ ထုတ္ေပးထားပါတယ္။ Darksiders 1တုန္းကလုိ နတ္ဆုိးေတြနဲ႔ တုိက္ခုိက္ရမွာ ေသခ်ာေနတဲ႔ 
Darksiders IIကုိ ဘာေတြ ေျပာင္းလဲထားလဲ သိခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္ကေတာ့ Augustလထဲမွာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါလုိ႔ ေၿပာခ်င္ပါတယ္။

Wii Nunchuck controller

Nintendo Wii အတြက္ controller accessory 
ျဖစ္ကာ Wiimote controller ဝယ္ယူၿပီးသူမ်ား 
Wiimoteႏွင့္ တြဲရက္ မဟုတ္ဘဲ Nunchuck သီးသန္႔ 
လိုအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစမည့္ 
Nintendoရဲ႕ original Nunchuck controller 
ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ Wii ဂိမ္းေတြကို Wiimote 
တစ္ခုတည္းႏွင့္ ကစားလို႔ အဆင္ေျပေပမဲ့ 
Pandora's Towerႏွင့္ Project Zero 2တို႔လို 
ဂိမ္းေတြအတြက္ကေတာ့ Nunchuck controllerပါ 
လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေစ်းႏႈန္းကေတာ့က်ပ္ 25,000 ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း 09-
7311-8550သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူနိုင္ပါတယ္။ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

PS3 Sharp Shooter Xbox360 Controller

PS3 ဂိမ္းစက္မွာ ထြက္ရွိထားတဲ့ Shooter 
ဂိမ္းအမ်ားစုႏွင့္ တြဲဖက္ ကစားႏိုင္တဲ့ Gun Accessory 
ျဖစ္ပါတယ္။ PS Eye Toyႏွင့္ PS Move sets ရွိၿပီးသား 
ကစားသူမ်ားအေနျဖင့္ Sharp Shooterကို သီးသန္႔ 
ဝယ္ယူကာ အသင့္ ကစားႏိုင္မွာပါ။ Resident Evil 
Chronicles HD ၊ Gal Gun ၊ Killzone 3 ၊ Resistance 
3ႏွင့္ Socom 4 အစရွိတဲ့ ဂိမ္းေတြႏွင့္ တြဲဖက္ 
ကစားႏိုင္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းကေတာ့က်ပ္ 50,000 ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း 09-
7311-8550သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူနိုင္ပါတယ္။

Xbox360 original ဂိမ္း လက္ကိုင္ျဖစ္ကာ 
Xbox360 ဂိမ္းစက္ႏွင့္အတူ တြဲဖက္ပါဝင္တဲ့ controller 
ေတြရဲ႕ qualityအတိုင္း ကစားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ပ 
manufacturer မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေစ်းသက္သာတဲ့ 
controolerေတြထက္ ၾကာရွည္ခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေစ်းႏႈန္းကေတာ့က်ပ္ 45,000 ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း 09-541-
7272သို႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူနိုင္ပါတယ္။

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

Xbox 360 Kinect Motion Sensor

Xbox360 ဂိမ္းစက္ႏွင့္ တြဲဖက္ ကစားရတဲ့ 
motion sensor ျဖစ္ကာ Kinect ဝယ္ယူရင္ Kinect 
Adventures အမည္ရ Original ဂိမ္းေခြတစ္ေခြ ရရွိမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

Kinectႏွင့္ တြဲဖက္ကစားရတဲ့ Dance Central၊ 
Just Dance အစရွိတဲ့ အကဂိမ္းေတြက နာမည္ႀကီးၿပီး 
ကစားသူတစ္ေယာက္ကေန ေလးေယာက္အထိ 
အတူတူ ကစားႏိုင္ပါတယ္။ 

အဆိုပါ motion sensor ေလးရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ 
က်ပ္150,000 ျဖစ္ၿပီး၊ ဖုန္း 09-7311-8550သို႔ 
ဆက္သြယ္၀ယ္ယူနိုင္ပါတယ္။ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

မၾကာေသးမီက ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာက္ရွိလာေသာ ဂိမ္းႏွင့္ စပ္ဆက္ပစၥည္းမ်ား

ေနလင္းေအာင္ တင္ဆက္သည္။
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လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ICT Laboratory
ေမသဇင္သိန္း

MCPA အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ ICT နည္းပညာကို ေလ့လာ 
လိုက္စားေနသူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ နည္းပညာ လက္ေတြ႔ 
စမ္းသပ္ခန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA)မွ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထူေထာင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ 

အဆိုပါ Lab အခန္းတြင္ လက္ေတြ႔ ေလ့လာမႈမ်ားကို အစီအစဥ္မ်ား 
ေရးဆြဲကာ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါတယ္။ အစီအစဥ္မ်ားကေတာ့ ဆရာမ်ား 
ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည့္ Teacher-based Experiment Program၊ 
ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္ရမည့္ Student-based 
Experiment Program၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ 
လက္ေတြ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ Practical-based Experiment Programႏွင့္ 
ျပင္ပမွ ICT ကုမၸဏီမ်ား၊ Training centerမ်ား လာေရာက္ စမ္းသပ္နိုင္မည့္ 
Coordination-based Experiment Programဟူ၍ အစီအစဥ္ ေလးခုျဖင့္ 

ICT Labကို ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
အဆိုပါ စမ္းသပ္ခန္းတြင္ လက္ေတြ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ 

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ networkဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ Hardwareမ်ား၊ 
Softwareမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လာေရာက္ 
လက္ေတြ႔ ျပဳလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ဳိးမ်ားေစမည့္ Program တစ္ခုလို႔ 
ဆိုခ်င္ပါတယ္။ Lab အခန္းတြင္ ယခုရွိၿပီးသား ပစၥည္းမ်ားအျပင္ ရန္ပံုေငြ၊ 
နည္းပညာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ 
စမ္းသပ္ၾကမည့္ အသင္း၀င္မ်ားေပၚမူတည္၍ ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕သြားရန္ 
အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ 

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက 
ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ႐ံုးခန္း 
- အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္း-၀၁-၆၅၂-၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀-၈၈၃-၀၀သို႔ 
ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

အထက္တန္းအဆင့္တြင္ 
စိတ္ႀကိဳက္ ျမန္မာစာ ဘာသာတြဲ          
ေရြးခ်ယ္သူ မရ္ိွ
ေမသဇင္သိန္း

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္၍ အထက္တန္းအဆင့္ 
န၀မတန္းႏွင့္ ဒသမတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ 
ဘာသာတဲြအလုိက္ ေရြးခ်ယ္သင္ယူမႈကို စိစစ္ေလ့လာရာတြင္ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္စရာ ဘာသာတြဲေပါင္း (၈)ခု 
ရွိရာ ထိုအထဲတြင္ စိတ္ႀကိဳက္ ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူသူ 
လုံး၀ မရွိေၾကာင္း၊ ပထ၀ီ၀င္ႏွင့္ သမုိင္းဘာသာကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူသူ 
အလြန္နည္းပါးေနေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ 
အေျခခံပညာက႑ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ ပါ၀င္ေသာ ဘာသာတဲြအမွတ္ 
(၃)၊ (၄)ႏွင့္ (၆) တို႔ကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူသူ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ 
၀ိဇၨာတဲြျဖစ္ေသာ ဘာသာတဲြအမွတ္ (၅) ႏွင့္ ပထ၀ီ၀င္ႏွင့္ 
သိပၸံဘာသာရပ္ႏွစ္ခု ပါ၀င္ေသာ ဘာသာတဲြအမွတ္(၈)တို႔တြင္ သင္ယူသူ 
အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား 
အမ်ားစုသည္ ၀ိဇၨာဘာသာရပ္မ်ားထက္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ 
ဘာသာတဲြမ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုး ေရြးခ်ယ္သင္ယူေနၾကေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။ 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္၌ တကၠသိုလ္၀င္တန္း 
စာေမးပြဲတြင္ စုစုေပါင္း ရမွတ္ ၄၅၀ နဲ႔ အထက္ ရရွိသူမ်ားသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာ တကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ 
ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္၏ ပထမႏွစ္သင္တန္းကို လာမည့္ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲကို သိပၸံဘာသာတြဲ၊ ၀ိဇၨာဘာသာတြဲႏွင့္ 
၀ိပၸံဘာသာတြဲမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ၀င္ခြင့္ရရွိရန္အတြက္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ 
အေရာင္ခြဲျခားႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ကိုပါ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရပါတယ္။ အဆိုပါတကၠသိုလ္သို႔ မ်က္လံုးအား ေကာင္းၿပီး မ်က္မွန္တပ္
ဆင္ထားျခင္းမရွိသူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားႏို္င္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 

(၃၂၀) ဦးသာ လက္ခံစစ္ေဆးမွာျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ၂၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္းအထိသာ လက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ 
အဆုိပါ တကၠသိုလ္တြင္ ေရယာဥ္ တည္ေဆာက္မႈပညာ၊ ေရေၾကာင္း 
စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ ေရေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆိပ္ကမ္းအင္ဂ်င္နီယာ၊ 
ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းအင္ဂ်င္နီယာ စသည့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ 
(၇) မ်ဳိးကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ 
ေရေၾကာင္းလွ်ပ္စစ္နဲ႔ အီလက္ထေရာနစ္ပညာ (MESE)(ETO) 
ဘာသာရပ္ကို တိုးျမွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

အဆိုပါ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ေရေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာ 
ဘာသာရပ္၊ ေရေၾကာင္းသိပံၸပညာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ေရေၾကာင္း 
လွ်ပ္စစ္နဲ႔ အီလက္ထေရာနစ္ပညာ ဘာသာရပ္ သံုးခုုသည္ 
သေဘၤာအရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အပ့ံေပးမည့္ 
ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္ေၿပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရးေလာကတြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ အရလွမ္းလုိေသာ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ UKမွ 
တုိက္႐ုိက္ ေပးအပ္ေသာ စီးပြားေရး မဟာဘြဲ႔ MBAကုိ ျပည္တြင္း၌ 
ေငြေၾကးအကုန္အက် သက္သာစြာျဖင့္ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
အဆုိပါ MBA programသည္ အခ်ိန္ကာလ ၁ႏွစ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး 
MBAတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ Postgraduate  
Diploma (MBA Part 1)ႏွင့္ Top up MBA (MBA Part 2)ဟူ၍ နွစ္ပုိင္းခြဲ၍ 
ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ Postgraduate Diploma (MBA part 1)
တြင္ MBAကုိ ရယူလုိသူ ဘြဲ႔ရမ်ားအေနျဖင့္ UKမွ တုိက္႐ုိက္ေပးအပ္ေသာ 
ဘြဲ႔လြန္ဒီပလုိမာကုိ အခ်ိန္ကာလ ၆လ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ MBA part 1 အခ်ိန္ကာလ ၆လၿပီးပါက UK 
အစိုးရမွ တုိက္ရုိက္ေပးအပ္ေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလုိမာ 

(Postgraduate Diploma in Business)ကို ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ Top Up MBA (MBA part 2) တြင္ Postgraduate Diploma 
6လ ၿပီးပါက Top Up MBA (MBA part 2)ကို အခ်ိန္ကာလ ၆လမွ် 
ဆက္လက္သင္ၾကားကာ UKမွ တုိက္႐ုိက္ေပးအပ္သည့္ စီးပြားေရး 
မဟာဘြဲ႔ MBAကုိ အရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ MBAကုိ ၿပည္တြင္းမွ ႏိုင္ငံတကာ 
မဟာဘြဲ႔ႏွင့္ Dr ဘြဲ႔ရ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ Foreign Lectureမ်ားႏွင့္ UK 
ပညာေရး စနစ္အတုိင္း အဆင့္အတန္း အျပည့္အ၀ျဖင့္ ရံုးခ်ိန္ျပင္ပ 
သင္တန္းခ်ိန္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနၿဖင့္ Myanmar Imperial 
College အမွတ္ ( ၆၂၊ စီ) အင္းယားလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း 01-537-
562သုိ႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

တကၠသိုလ္အခ်ဳိ႕တြင္ ေခၚယူမည့္ 
ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ 
ေလွွ်ာ့ခ်
ေမသဇင္သိန္း

ယခုပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ စာသင္ႏွစ္မ်ားကို မူလကထက္ 
တစ္ႏွစ္စီ တိုးျမွင့္ထားၿပီး ေက်ာင္းသား အေရအတြက္မ်ားကိုလည္း 
ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေလွ်ာ့ခ်ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုသို႔ 
ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ထိေရာက္သည့္ ပညာသင္ၾကားမႈႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
အရည္အေသြးမ်ားကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
ျပည္တြင္းရွိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္သည့္ 
နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ား၊ အစိုးရ 
နည္းပညာေကာလိပ္မ်ား၊ အစိုးရ စက္မႈ လက္မႈသိပၸံေက်ာင္းမ်ား၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ 
အာကာသ ပညာတကၠသိုလ္၊ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မ်ားစသည့္ 
တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ေလွ်ာ့၍ 
လက္ခံလွ်က္ရွိၿပီး ၀င္ခြင့္အနိမ့္ဆံုး အမွတ္မ်ားကိုလည္း 
တိုးျမွင့္ထားပါတယ္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ 
ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္လည္း ၀င္ခြင့္လက္ခံမည့္ ဦးေရကို ထက္၀က္ခန္႔ 
ေလွ်ာ့ခ်ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္္။ 

ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ ယခင္ႏွစ္က ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁,၄၀၀ 
လက္ခံရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁,၂၀၀ သာ 
လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး)
တြင္ ယခင္ႏွစ္က ေက်ာင္သား ၁,၀၀၀ လက္ခံရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ 
အေယာက္ ၅၀၀သာ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းပညာ 
တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ နည္းပညာ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ယခင္က 
ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၂၉,၂၅၀ လက္ခံရာမွ ယခုအခါ ၁၆,၀၀၀သာ 
လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

၀င္ခြင့္အမွတ္မ်ားကိုလည္း တိုးျမွင့္ထားရာ နည္းပညာတကၠသိုလ္ 
အနိမ့္ဆံုး၀င္ခြင့္အမွတ္ ၃၆၀ ႏွင့္အထက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေရေၾကာင္းပညာ 
တကၠသိုလ္တြင္ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ ၄၅၀ ႏွင့္အထက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္တြင္ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ 
၄၂၀ႏွင့္ အထက္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး)တြင္ 
အနိမ့္ဆံုး ၄၂၀ ႏွင့္ အထက္သို႔ တိုးျမွင့္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

အမ်ိဳးသား စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ပညာေကာလိပ္တြင္ Tourism 
ဘာသာရပ္ တိုးခ်ဲ႕ သင္ၾကားမည္
ေမသဇင္သိန္း

ဗုိလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္လွ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသား 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာေကာလိပ္၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ Tourism ဘာသာရပ္ BA (Tourism)ကို တုိးခ်ဲ႕ 
သင္ၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္္း သိရွိရပါတယ္။ အဆုိပါ ေကာလိပ္၌ 
အရင္က English for Professional Purposes BA (EPP)နဲ႔ Bachelor 
of Business Management  စီးပြားေရးဘာသာရပ္ BBMတုိ႔ကိုသာ 
သင္ၾကားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္ကာ 
Tourism ဘာသာရပ္ကို သင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာကို စိတ္၀င္စားၿပီး အမ်ိဳးသား စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ 
ေကာလိပ္၌ တက္ေရာက္ခ်င္သူမ်ားသည္ ေကာလိပ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ေလွ်ာက္လႊာပံုစံျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ရမွတ္မ်ားကို 
ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိ၊ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ရမွတ္မ်ားေပၚမူတည္ကာ ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

အဆုိပါသင္တန္းတြင္ သင္တန္းကာလ ေလးႏွစ္ၾကာ 
သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး BA (EPP) ဘြဲ႔အတြက္ သင္တန္းသား (၅၀)ဦး၊ 
BBM ဘြဲ႔အတြက္ (၁၀၀)ဦးႏွင့္ BA (Tourism) ဘြဲ႔အတြက္ သင္တန္းသား 
(၁၀၀)ဦး လက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္မွ အမွတ္ ၄၅၀ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ားသာ ေခၚယူသြားမည္
ေမသဇင္သိန္း

UKမွ စီးပြားေရး မဟာဘြဲ႔ကုိ Myanmar Imperial Collegeတြင္ သင္ၾကားရယူႏိုင္
ေမသဇင္သိန္း

ေျပာင္းလဲလာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး 
အေျခအေနမူ၀ါဒမ်ားအလိုက္ ႏုိင္ငံတကာရွိ 
တကၠသိုလ္မ်ားမွလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ 
ပိုမို စိတ္၀င္စားလာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္၊၊ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နည္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ပညာသင္ ေထာက္ပံ႔ေၾကးေပးရန္ 
ကမ္းလွမ္းလာမႈမ်ားလည္း မ်ားျပားလာေနသည္ကို 
ေတြ႔ရွိရသည္။ ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လ Intakeတြင္ 
ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ UK တကၠသုိလ္ 
University of Chesterတြင္ တက္ေရာက္မည့္ 
ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတုိင္းကို Globe 
Education Consultancy (ယူေက)ႏွင္႔ CROWN 
Education (ျမန္မာ)တုိ႔မွ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းၿပီး 
ပညာသင္ ေထာက္ပံ႔ေၾကး ပမာဏ ျမင္႔မားစြာ 
ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ MBA၊ 
BA (Hons) Business Studies၊ BA (Hons) 
Business Administration၊ Degree Foundationႏွင့္ 
International Foundation Programmeမ်ားအတြက္ 
ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ားကုိ ေပးအပ္ 
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္လ(၂၇) ရက္ေန႔တြင္ 
ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
CROWN Educationမွ သိရွိရသည္။ 

University of Chesterကုိ ၁၈၃၉ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး Business and Management 
Studiesအတြက္ UKတြင္ အဆင့္ (၃၇) ႏွင္႔ 
ေနထုိင္မႈစရိတ္ အသက္သာဆံုး ထိပ္တန္းတကၠသုိလ္ 
(၃)ေက်ာင္းတုိ႔တြင္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္အျပင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ ေက်ာင္းၿပီး အလုပ္အကုိင္ 
ရရွိမႈႏႈန္း ၉၃%လည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 
ေက်ာင္း တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင္႔ 
University of Chesterႏွင့္ အထူးသေဘာတူညီမႈ 
ရယူထားသည့္ Globe Education Consultancyသုိ႔ 

ေလွ်ွာက္ထားမွသာ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကုိ 
ခံစားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း CROWN Education၏ 
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ MBA 
တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ 
တကၠသုိလ္တစ္ခုမွ ဒီဂရီတစ္ခု ရရွိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
IELTS 6.0 ရရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။ (၁)ႏွစ္ၾကာ 
တက္ေရာက္ရမည့္ MBAတြင္ အထူးျပဳ 
ဘာသာရပ္မ်ားအေနျဖင္႔ General Management၊ 
Finance၊ Marketingႏွင္႔ International 
Businessဟူ၍ ေလ့လာ သင္ယူႏုိင္ပါသည္။ MBA 
ေက်ာင္းလခမွာ ေပါင္ ၈,၉၅၀ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးျဖင့္ တက္ေရာက္ပါက 
မ်ားစြာ စရိတ္သက္သာႏုိင္ပါသည္။ တကၠသုိလ္ 
ပထမႏွစ္ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား (သုိ႔) GCE ‘A’ 
ၿပီးေျမာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင္႔ BA (Hons) ဘြဲ႔ကုိ 
(၂)ႏွစ္ႏွင့္ ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ BA (Hons) 
Business Administrationႏွင့္ BA (Hons) Business 
Studiesတုိ႔၏ ေက်ာင္းလခမွာ ေပါင္ ၁၆,၉၅၀ 
ျဖစ္ပါသည္။

University of Chesterတြင္ ေက်ာင္း 
တက္ေရာက္ရန္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သိေကာင္းစရာမ်ား၊ 
သင္ယူ ေလ့လာႏုိင္မည့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ 
ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို CROWN Education 
ရံုုးခန္းသစ္ အမွတ္ (၂၇၀)၊ (ဒဂုုန္စင္တာ (၂) ႏွင့္ 
ဓနလွိုုင္တာ၀ါၾကား) အခန္း (9A-1)တြင္ ၾသဂုုတ္လ 
(၅)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန ့ နံနက္ (၁၀)နာရီမွ (၁၂)
နာရီအထိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ၀၉-
၇၃၂-၇၃၂-၇၇၊ ၀၉-၇၃၀-၄၀၆-၈၈တုိ႔တြင္ ဆက္သြယ္ 
စံုစမ္း စာရင္းေပးသြင္း၍ တက္ေရာက္နိုုင္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္း 
ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ဆဲ 
ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘြဲ႔ရရွိၿပီး 
သူမ်ားအတြက္ ဒီပလိုမာ၊ ဘြဲ႔ႏွင့္ မဟာဘြဲ႔တန္းမ်ားကို 
စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ Kaplan Higher Education 
Academy (KHEA)တြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
OESC (Overseas Education Service Center)မွ 
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Kaplan Higher Education Academyသည္ 
စင္ကာပူ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ SQCႏွင့္ Edutrust 
(4)ႏွစ္ လက္မွတ္မ်ား ရရွိထားၿပီး Jobs central 
Learningအရ စင္ကာပူ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ား 
အားလံုးထဲတြင္ 2011၌ Ranking “ပထမ” ေနရာတြင္ 
ရရွိထားေသာ အလြန္ခိုင္မာသည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူႏိုင္င္ငံရွိ အထင္ကရ ေက်ာင္းတ
စ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားပါ 
တက္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားဦးေရ၏ 
(၅၀%)ေက်ာ္မွာ စင္ကာပူ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္ 
(၄၀%)ေက်ာ္မွာ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္း 

ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ KHEAတြင္ Diploma 
တန္းမ်ားကို ႏွင့္ October ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္  
စတင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
KHEAရွိ Diploma တန္းမ်ားတြင္ Business 
Administration, Financial Management, 
Hospility & Tourism Management, Logistics 
Management, Marketing Management ႏွင့္ 
General Studiesစေသာ ဘာသာရပ္မ်ဳိးစံုကို မိမိ 
၀ါသနာအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ ႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါသည္။ KHEAတြင္ Diploma ၿပီးဆံုးလွ်င္ 
KHEAႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Murdoch 
University(Ausitralia), University College Dublin 
(Ireland), University of Bedfordshire(UK), 
Northumbria University (UK), Northeastern 
University(USA) စေသာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ 
ေပးအပ္ေသာ ဒီပလိုမာဘြဲ႔၊ ဘြဲ႔ႏွင့္ မဟာဘြဲ႔မ်ားကို 
ဆက္လက္ တက္ေရာက္ရယူႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ Murdoch University (Australia)မွ 
ေပးအပ္မည့္ MBA တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ 
Scholarship S$ 3,000 ေပးအပ္သြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

IELTS မရွိထားသူမ်ားအေနျဖင့္ Placement 
Testအား OESCတြင္ လာေရာက္ေျဖဆုိႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုသူမ်ားႏွင့္ ဖုန္းျဖင့္ 
ေမးျမန္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္ 
လာေရာက္စံုစမ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း OESC ျပည္ပ 
ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ စင္တာ - အခန္း(၃၀၄)၊ 
(၃)လႊာ၊ ကေမၻာဇဘဏ္ အေပၚထပ္၊ ဓနလိႈင္ 
တာ၀ါ၊ ျပည္လမ္း၊ ေျမနီကုန္း၊ ဒဂံုစင္တာ(II)အနီး၊ 
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ဖုန္း- 09-73094060 ႏွင့္ 01-
519092သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ၾကယ္ငါးပြင္႔အဆင္႔ရွိ UK တကၠသုိလ္မွ 
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ပထမဆံုုးေပးအပ္မည္
ေမသဇင္သိန္း

Scholarship S$ 3,000 ေပးအပ္သြားမည့္  
KHEAႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ား
ေမသဇင္သိန္း
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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။
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မာတိကာ

ဘာေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား Blogကို လူႀကိဳက္နည္းတာလဲ
သူရ (ေရစႀကိဳ)

၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ရိုေဘာ့၀စ္စဒမ့္ကြမ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ စေတြ႔ရတဲ့ ေ၀ါဟာရ တစ္ခုလို႔ 
အဆိုရိွခဲ့တဲ့ Blog ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းဟာ ဒီေန႔ မသိတဲ့သူ မရိွသေလာက္ပဲ။ သူ႔ကို စတင္ 
အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ နာမည္က weblog ပါ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ အတိုခ်ဳံးေခၚရာကေန 
blogလို႔ပဲ လူသိမ်ားလာခဲ့တယ္ ဆိုပါေတာ့။ အဲဒီလုိနဲ႔ blogကို ေရးသားတဲ့ 
Bloggerေတြဆိုတာ ဒီေန႔ေခတ္မွာ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလြန္းလွပါတယ္။ 
မိုးေပၚမွာ စာေရးတဲ့ bloggerေတြ မ်ားလာေလ ေအာင္ျမင္တဲ့ Bloggerေကာင္း 
တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ မလြယ္ကူေလေပါ့။ ဒီေနရာမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ Bloggerေကာင္း 
တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ဆိုလို႔ စာဖတ္သူ အျမင္ မမွားေစခ်င္ပါ။ အြန္လိုင္းမွာ ပိုက္ဆံရွာေနတဲ့ 
Bloggerေတြရိွသလို ေစတနာ ေမတၱာ အျပည့္နဲ႔ တက္သေလာက္ သိသေလာက္ 
ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးေနတဲ့ bloggerေတြလဲ ရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ 
bloggerဆိုတာ ေငြေၾကးဥစၥာပစၥည္း ရရိွမႈကို ရည္ရြယ္ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ 
ပရိတ္သက္ လက္ခံအားေပးမႈကို ဆိုလိုပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ မိုးေပၚမွာ စာေရးတဲ့ 
blogger တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ပီတိကို စားရပါတယ္။ စာဖတ္သူေတြ လာေရာက္ 
လည္ပတ္ၾကည့္ရႈသူေတြရဲ႕ ေစတနာ ေမတၱာစကား၊ အားေပးစကားေတြနဲ႔ ပီတိ 
ျဖစ္ရပါတယ္။ “ဒီေန႔ ငါ့ဆိုဒ္ကေလး လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ၀င္တယ္။ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ 
Commands ေပးသြားတယ္”။ “ငါ့ Facebook Pageေလးကို ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ Like 
ေပးသြားတယ္”။ စသည္ျဖင့္ အြန္လိုင္းေပၚက ဘယ္သူဘယ္၀ါမွန္း မသိတဲ့လူေတြ၊ 
ဘယ္ကလာၿပီး ဘယ္လို စိတ္နဲ႔ ၾကည့္သြားမွန္း မသိတဲ့ သူေတြရဲ႕ အားေပးေထာက္ခံမႈကို 
အရသာ ခံရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့လဲ ရယူလိုစိတ္ တစ္ခုကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး 
ေရးၾကပါတယ္။ Siteမွာ လည္ပတ္တဲ့ လူမ်ားဖို႔၊ နာမည္ႀကီးဖို႔ စသည္ျဖင့္ ရည္ရြယ္ၿပီး 
ေရးသားၾကတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေခတ္ႀကီးထဲမွာ ကိုယ္ပိုင္ website 
တစ္ခု၊ blog တစ္ခုမွ မရိွရင္ နည္းပညာသမားျဖစ္ရတာ လူရာမ၀င္သလိုေတာင္ 
ခံစားလာရတယ္။ ဒါေပမဲ့ blog တစ္ခု ေထာင္ၿပီး စာေရးမယ္ဆိုျပန္ေတာ့လဲ ကိုယ့္ blog 
ေလးကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိေတာ့ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ အားေပးမႈကို ခံခ်င္ၾကတဲ့ 
လူမ်ိဳးေတြႀကီးပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ေပးထားတဲ့ နာမည္က “ဘာေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား blogကို 
လူႀကိဳက္နည္းတာလဲ”တဲ့ ။ ေခါင္းစဥ္ကိုက ကိုးလို႔ ကန္႔လန္႔။ ေရးထားတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ 
ခင္ဗ်ား blogနဲ႔ တိုက္ဆိုင္မႈေရာ ရိွရဲ႕လား ဖတ္ၾကည့္လုိက္ပါဦး ။

(၁) Blog အျပင္အဆင္
ဒါက ပထမဆုံး စဥ္းစားသင့္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါ။ ခင္ဗ်ား blog မျပည့္စုံမႈေတြရဲ႕ 

ေနာက္ကြယ္မွာ အျပင္အဆင္ Designဟာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ Blogger 
Templateေတြနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ အြန္လိုင္းမွာ Free ေပးေနတဲ့ siteေတြ 
မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ရိွပါတယ္။ အဲဒီကေနမွ ခင္ဗ်ားဟာ မိမိရဲ႕ Templateကို ျပင္ဆင္မႈ 
တစ္စုံတစ္ရာ မလုပ္ပဲ ဒီအတိုင္းပဲ လက္လြတ္စဖြယ္ အသုံးျပဳလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈသူေတြ အေနနဲ႔ စိတ္ပ်က္စရာ ကိစၥေတြနဲ႔ 
ႀကဳံလာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ခင္ဗ်ားဟာ Blogger တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ HTML, 
CSS, JavaScript နဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ Knowledge အနည္းအက်ဥ္း ရိွထားမယ္ဆိုရင္ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ပါလိမ့္မယ္။ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Web Designနဲ႔ ပါတ္သက္တာေတြကို 
တက္ႏိုင္သေလာက္ ေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ အြန္လိုင္းမွာ ေလ့လာစရာ 
websiteေတြဟာလည္း မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလြန္းေနပါၿပီ။

(၂) စာလုံးအရြယ္အစား ၊ Fonts
ခင္ဗ်ား Blogမွာ ေရးသားထားတဲ့ စာလုံး Fontsေတြဟာ အရမ္း 

ေသးငယ္လြန္းေနရင္၊ အရမ္းႀကီးလြန္းေနရင္ သို႔မဟုတ္ Template Colour နဲ႔ 

အဆင္မေျပျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လာေလွ်ာက္လည္ပတ္ ၾကည့္ရႈသူေတြအေနနဲ႔ 
အခက္အခဲတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ေနရသလို ခင္ဗ်ား Blogကို ႏွစ္သက္ၾကည့္ႏူးမႈေတြ 
ေလွ်ာ့နည္းသြားေစပါလိမ့္မယ္။

(၃) Page Load Time 
ဒီအခ်က္ကလဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ခင္ဗ်ား blogရဲ႕ loading time က 

လိုအပ္တာထက္ ပိုၿပီး ၾကာျမင့္ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈ႕သူေတြအေနနဲ႔ 
စိတ္ပ်က္စရာ ကိစၥတစ္ခုကို ေက်ာ္ျဖတ္ရျပန္ပါၿပီ။ ခင္ဗ်ား အေနနဲ႔ ဒီေနရာမွာ 
ကၽြန္ေတာ့့္ Blogရဲ႕ loading Timeကို ဘယ္လို ျမွင့္တင္ရမလဲလို႔ ေမးစရာ ရိွပါတယ္။ 
Light Template တစ္နည္းအားျဖင့္ Simple Templateမ်ိဳးကို အသုံးျပဳပါ။ Blog 
တစ္ခုရဲ႕ Templateကို ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ လိုအပ္တာထက္ ပိုေနတာမ်ိဳးေတြ 
မျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ Dead Codeေတြကို ဖယ္ရွားပစ္ပါ။ Dead Codeဆိုတာက 
blogရဲ႕ templateထဲက မလိုအပ္တဲ့ codeေတြကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး 
တစ္ခုအေနနဲ႔ကေတာ့ gadgetေတြကို လိုတာထက္ ပိုၿပီး အသုံးမျပဳပါနဲ႔။ gadgetေတြ 
အမ်ားႀကီး အသုံးျပဳထားျခင္းအားျဖင့္ မိမိ blogရဲ႕ loading timeကို လိုအပ္တာထက္ 
ပိုၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေစတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

(၄) Writing Skills
ခင္ဗ်ားရဲ႕ Blogနဲ႔ ပါတ္သက္လို ခင္ဗ်ား ကိုယ္တိုင္က အဓိက စာေရးဆရာ 

တစ္ေယာက္ေပါ့။ အေကာင္းဆုံး Post တစ္ခု ျဖစ္ဖို႔ ဘယ္လို ေရးသားရမယ္၊ ဘာေတြ 
ေလ့လာသင္ယူဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ ေသခ်ာ သိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 
ခင္ဗ်ား blogရဲ႕ post ေတြဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ Target ေပၚမူတည္ၿပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ 
ေကာင္းေနရမယ္။ စာေရးသားရာမွာလဲ အဓိကက်တဲ့ ေနရာမ်ိဳးေတြကို ဂ႐ုစိုက္ရမယ္။ 
ဥပမာ - စာလုံးကို Bold တင္သင့္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးေတြဆို Bold တင္ေပးရမယ္။ 
Colour ထည့္သင့္တဲ့ ေနရာကို Colour ထည့္ေပးရမယ္။ Blogမွာ တင္လိုက္တဲ့ 
Articleေတြဟာ လိုအပ္တာထက္ ပိုၿပီး ရွည္လွ်ား ေထြျပားေနမယ္ဆိုျပန္ရင္လည္း 
လာေရာက္ၾကည့္ရႈလည္ပတ္သူေတြအေနနဲ႔ ၿငီးေငြ႔ဖြယ္ ေကာင္းလြန္းတဲ့ စာတစ္ပုဒ္ကို 
ဖတ္ရသလို ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။

(၅) Reply Your Visitor's Queries
Post တစ္ခု တင္လိုက္ၿပီဆိုကတည္းက စာဖတ္ပရိတ္သတ္အေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားကို 

ေမးစရာ ေမးခြန္းေတြ ရိွလာႏိုင္ပါတယ္။ Visitorေတြရဲ႕ Queryနဲ႔ Commentေတြကို 
ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ အတက္ႏိုင္ဆုံး ေသခ်ာ ဂ႐ုတစိုက္ ေျဖၾကားေပးႏိုင္ရပါမယ္။ Visitor 
ေတြကို လွ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ကိုယ္ထင္ရာကိုပဲ ဆက္လက္ ေရးသားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
Visitorေတြအေနနဲ႔လည္း ခင္ဗ်ား Blogကို တစ္ႀကိမ္ ၀င္ၾကည့္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 
၀င္ၾကည့္ဖို႔ဆိုတာ မေသခ်ာႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အိမ္ရွင္ကိုယ္တိုင္ကမွ မေဖာ္ေရြမွေတာ့ 
ဧည့္သည္က ဘယ္လာခ်င္စိတ္ ရိွေတာ့ပါ့မလဲ။ အဲဒီ သေဘာမ်ိဳးေပါ့။

(6) Don't Put Copy Paste Articles
ဒီအခ်က္ကလဲ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ Blogကို ေရရွည္တည္တံ့ 

ခိုင္ၿမဲဖို႔အတြက္ အတက္ႏိုင္ဆုံး postေတြကို တစ္ျခား Blogမွ Copy ကူးယူျခင္းကို 
ေရွာင္ၾကည္ပါ။ တက္ႏိုင္သေလာက္ ကိုယ္တိုင္ ေရးပါ။ Visitor ေတြအေနနဲ႔က 
ခင္ဗ်ား blog တစ္ခုတည္းကိုပဲ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈေနၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ Post 
တစ္ခုကို ျမင္လိုက္တာနဲ႔ ဒီ postဟာ ဘယ္သူ႔ Siteမွာ ေရးထားတယ္ဆိုတာကို 
ခြဲျခား သိျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူေတြကို ဗဟုသုတ ရေစမဲ့အေၾကာင္း 
အရာမ်ိဳးေတြ၊ မွ်ေ၀သင့္တဲ့ အရာမ်ိဳးေတြကို ကူးယူ မွ်ေ၀မယ္ဆိုရင္လည္း မူရင္း 
စာေရးသူကို ေလးစားသင့္ပါတယ္။ Authorနဲ႔ Site Nameကို Credit အျပည့္အ၀ 
ေပးထားသင့္ပါတယ္။ အဲလိုမွ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကူးယူေဖၚျပျခင္းအားျဖင့္ ခင္ဗ်ား 
blogရဲ႕ ဂုဏ္သတင္းကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါတယ္။ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈသူေတြ အေနနဲ႔လည္း 
စိတ္ပ်က္စရာ blog တစ္ခုအျဖစ္ ထင္မွတ္ သြားေစႏိုင္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ Visitorေတြဟာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မရိွတဲ့၊ Update မျဖစ္ေတာ့တဲ့ Blog တစ္ခုကို ထပ္ခါတလဲလဲ 
လာေရာက္ လည္ပတ္ေနၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား အေနနဲ႔ မိမိရဲ႕ Blog၊ 
Siteအတြက္ အမ်ားႀကီး စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ Postေတြကိုလဲ အၿမဲ ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ 
တင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ စာ မေရးႏိုင္တဲ့ အခါမ်ိဳးေတြမွာလဲ 
ကိုယ့္ရဲ႕ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈ မထားသင့္ပါဘူး။ စာတစ္ပုဒ္ေရးဖို႔ Computer 
ေရွ႕မွာ ထိုင္လိုက္တာနဲ႔ ဘာအေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ေရးမွာလဲ၊ ဘာအတြက္လဲ၊ 
ဒီအေၾကာင္းအရာကို ေရးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘယ္လို လူမ်ိဳးေတြအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး 
ရသြားႏိုင္သလဲ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေမးခြန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေမးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ 
အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုထဲကို ထပ္ခါတလဲလဲ ေရးေနမယ္ဆိုျပန္ေတာ့လဲ 
လာေရာက္ၾကည့္ရႈ လည္ပတ္သူေတြကို စိတ္ပ်က္ ၿငီးေငြ႔ေစျပန္ပါလိမ့္မယ္။

ဓာတ္ပံုု - bloggermint

ေ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 New

Description Samsung Galaxy Y (China)

Quantity 2

Price K33,000 per unit

Seller 09-730-49901

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition New

Description

Micro SD Card 
(KingSton) Warranty 3 
months

Quantity 50

Price K3,000 (4GB) / K2,500 
(2GB)

 Seller 09-730-49901

FOR SALES (ေရာင္းမည)္

Condition New

Description Memory Stick (Apacer) 
Warranty 3 months

Quantity 3

Price K4,000 (4GB) / K 6000 
(8GB)

Seller 09-730-49901

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 Apple  iBook
Quantity 1

Price K185,000

Contact 09-420-021-254

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Used

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

Contact 09-431-42881

Computer/ICT/
Electronics 

NAME  Myo Thet Ko  

SEEKING Network Engineer
AGE 20
Contact 402508186

Computer/ICT/
Electronics
NAME Thaw Thaw Pyae 

Naing 

SEEKING International 
Ticketing

AGE 23
Contact 942104541

Banking and Financial 
Services
NAME Aye Aye Khine 

SEEKING Auditor
AGE 27
Contact 94518009

Management, Executive 

NAME Tun Tun Dway 

SEEKING
import customs 
clearance 
manager

AGE 24
Contact 420705998

Engineering 

NAME THET HTWE 
KHAING  

SEEKING
Electronic and 
IT products sale 
Engineer

AGE 36
Contact 95142327

 Engineering
NAME Mi Mi Khaing 
SEEKING engineering work
AGE 25

Contact mimikhaing87@
gmail.com 

 Accounting
NAME Tha Zin Oo
SEEKING Accounting
AGE 32
Contact 554922

 Accounting
NAME zinmin tun
SEEKING cashier 
AGE 22
Contact 943062936

Administration
NAME Nu Nge Soe  
SEEKING Admin Executive
AGE 24
Contact 420705998

Administration
NAME Ei Thin Zar Oo  
SEEKING Admininstration
AGE 31
Contact 386643

Computer/ICT/
Electronics 
NAME Rhythme phyo 

SEEKING Network 
Technician

AGE 25
Contact 94311719

Freelance 

NAME Khin Thandar 
Soe 

SEEKING Embroidery 
Designer

AGE 24
Contact 4294967295

Computer/ICT/
Electronics 
NAME Thuta Naing 

SEEKING Java 
Programmer

AGE 21
Contact 95169084

Engineering 

NAME Naw PhyoThazin
SEEKING Sale Engineer
AGE 24
Contact 647189

ICT/Electronics 

NAME YarZarTun 
SEEKING  web developer
AGE 22
Contact 95419183

Traders Hotel Yangon

VACANT F&B-Service 4

PHONE 95-1-242828

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

L.O.P Group of Companies 
VACANT Driver 2

PHONE 203138 , 397990

ADDRESS
အမွတ္ (62) အခန္း (503 A) .မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ တာဝတိ ံသာ 
လမ္းေထာင့္ ၊East Point Shopping Center ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ။ 
ရန္ကုန္တိုင္း ။

REG Engineering Co., Ltd.
VACANT Admin/Accounts Assistant

PHONE 09 515 4299

ADDRESS Room 117, 1st Floor, Eco Apartment,Pearl Condominium, Kabaaye 
Pagoda Road, Yangon, Myanmar. 

Trendy Car Gallery
VACANT Sales Executive 5

PHONE 01 - 511862

ADDRESS No.42, Sayar San Road, Bahan Township, Yangon.

TradeCraft
VACANT Web Site Developer 2

PHONE 943129789

ADDRESS Ahlon, Kwin Kyaung Street

Bagan Innovation Technology
VACANT OJT Programmer 5

PHONE 973076041

ADDRESS Room(1),No(23)Myay Nu Street,Myay Ni Gone,SanChung 
Township,Yangon, Myanmar.

Asia Winner Industrial Ltd
VACANT Sales & Marketing Executive 2

Documentation & Communication Officer 2

Chief Accountant 1

Receptionist 1

Quality Control 2

Assistant Factory Manager 1

PHONE +84 (8) 2294109

ADDRESS Office: No. 13, 49th Street, Botataung Township, Yangon, Myanmar.

VISION TO MOTION
VACANT SALE AND MARKETING

MECHANICAL TECHNICIAN

PHONE 01-503895

ADDRESS

No.905, (9) Floor,Pann Chan Tower,Coner of Bagayar Rd and 

Damazedi Rd,

Myaynigone, Sanchaung Tsp,Yangon.

United Alliance Co.,Ltd.

VACANT Operation Manager

PHONE 01-8610028

ADDRESS No.166,47th Street,BTH TSP.

Myanmar ICT
VACANT Reporter (Health/Business/Drive/Science/Environment) 5

Snr. Editor 2

PHONE 430897, 553918

ADDRESS 58B Myanma Gon Yaung Housing Than Thu Mar Road Tamwe 
Township Yangon Myanmar

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 Mac Mini

Quantity 1

Price ညိွႏိႈင္းေစ်း၊ 

Contact 01-430-013

WANTED (အလိုရွိသည)္

Condition Used

Description Mac Book Air 13''

Quantity 1

Price ညိွႏိႈင္းေစ်း၊ 

Contact 09-732-44-41

Construction
NAME tayza 
SEEKING engineer
AGE 24
Contact 4294967295

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

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



THE WEEK OF  AUG 5 - 12, 2012 THE WEEK OF  AUG 5 - 12, 201230 31tdkifpDwD *sme,f tdkifpDwD *sme,f

 အက်င့္စာရိတၱက စကားလံုးမ်ားထက္ တာသြားလွေပသည္။ 
အေပြးျမင္ အပင္သိဆိုသလို သင့္ဘ၀ အေျခအေနကို ၾကည့္ကာ သင္ 
မည္သူ ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ 
လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ တည္ေထာင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ 
အက်င့္စာရိတၱကို ဦးစြာ အာ႐ံုစူးစိုက္ရပါမယ္။ အက်င့္စာရိတၱဆိုသည္မွာ 
ကၽြန္မတို႔ အမွန္တကယ္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အရာမ်ားကို 
ဆိုလိုပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
သူ၏ အက်င့္စာရိတၱကို သိႏုိင္မည္။ ကၽြန္မတို႔ လူဘ၀ျဖစ္တည္လာမည့္ 
ေနရာ၊ မိဘ၊ ကေလးဘ၀ စသည္တုိ႔ကို မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါ။ ယင္းအျပင္ 
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ ထူးခၽြန္မႈႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြးတို႔ကို 
မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱကိုမူ ေရြးခ်ယ္မႈ 
ျပဳႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမ်ားက တာရွည္ခံတဲ့ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းပါလိမ့္မယ္။ သင့္အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားက 
သင့္ဘ၀ကို တည့္မတ္ေပးႏုိင္သလို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အေႏွးႏွင့္ 
အျမန္ဆိုသလို သင့္ အက်င့္စာရိတၱမ်ား ဗူးေပၚသကဲ့သို႔ ေပၚလာၿပီး သင္ 
စိုက္သည့္အတိုင္း ရိတ္ရမွာပါ။ တကယ့္ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း 
ဖိစီးမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕လာခဲ့ခ်ိန္မွာ သင့္ အက်င့္စာရိတၱအမွန္က 
သင့္ကို တည့္မတ္ေသာ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး 
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားသြားခြင့္ကို ေပးပါတယ္။ 
တစ္ခါတေလ ျပဳျပင္သင့္သည္မ်ားကို ျပဳျပင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္က်ရင္ 
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳက်င့္ရ 
မည္နည္း။ အခ်က္ သံုးခ်က္ပဲ အရင္ရွာေဖြပါ။ 

တစ္အခ်က္က အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွာထားပါ။ 
ႏွစ္အခ်က္က ေနာင္တရပါ။ 
သံုးအခ်က္က ဘ၀သစ္ကို စတင္ပါလို႔ ေျပာပါရေစ။ 
သင္မွာ မည္သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ဳိး ရွိေနတယ္၊ သင့္ ၀န္းက်င္မွ 

သူမ်ားေအာက္ နိမ့္က်ေနေသာ အရာမ်ားကို အခ်ိန္ယူကာ ျပန္စဥ္းစားပါ။ 
စဲြေနေသာ အမွားမ်ားကို ေတြ႔ေအာင္ရွာကာ သင္ သိရွိသေဘာေပါက္လွ်င္ 
၀န္ခံပါ၊ ေနာက္တရပါ။ သင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ကို ခံယူပါ။ 
ၿပီးလွ်င္ ဘ၀အသစ္ကို စတင္ပါ။ ေကာင္းေသာ အက်င့္စ႐ုိက္ လကၡဏာမ်ား 
စတင္ျပဳက်င့္ပါ။ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ အမွားအမွန္ကို 
ေ၀ဖန္ေထာက္ရႈၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သြားၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပိုမို တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာမယ္လို႔ ကၽြန္မ ျမင္မိပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ 
ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးသည္ သူ၏ လုပ္ငန္းအေပၚ 
အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူတတ္ရပါမယ္။ သူ တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္သည့္ 
မည္သည့္ အလုပ္ကိုမဆို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္တတ္ရပါမယ္။ 
မည္သူမဆို ကိုယ့္တာ၀န္ ကိုယ္ ေက်ပြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္ 
ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ တိုးတက္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ဘ၀ေလးေတြ 
ပိုင္ဆိုင္ၾကရမွာပါ။ ဒီေတာ့ ဘယ္အရာေတြကို သတိျပဳရမလဲဆိုတာ ကၽြန္မ 
သိသေလာက္ေလး ေျပာျပပါဦးမယ္။

၁။ မိမိအမွားကို ၀န္ခံပါ။
၂။ လုပ္ငန္း ပ်က္ကြက္မႈ မရွိျခင္း
၃။ ေငြအပို မသံုးျခင္း
၄။ အေသးစိတ္ကအစ ျပန္လွန္ စစ္ေဆးတတ္ျခင္း
၅။ တိက်ေသာ အနာဂတ္ထားရွိျခင္း
၆။ တစ္ပါးသူကို အမွီသဟဲ မျပဳျခင္း
၇။ ႀကီးမားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ခဲရင္းေသာ္လည္း     

        တုန္လႈပ္မႈ မရွိျခင္း
၈။ အစျပဳခဲ့သည့္အရာမ်ားကို လက္စသတ္တတ္ျခင္း ဆိုတဲ့ 

အေၾကာင္းေလးေတြကိုသာ လိုက္နာေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ သင္ဟာ 
ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးဆိုတာ ယုံမွားသံသယမရွိေတာ့ပါဘူး။  

သင့္လုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ရန္ 
ဟန္႔တားေနသည့္အရာမွာ စိုးရြံ႕ထိတ္လန္႔တတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ အဆင္ေျပရန္ ႀကီးမားေသာ တံတိုင္းျဖစ္သည့္ 

စိုးရြံ႕ ေၾကာက္ရြံ႕ ျခင္းဆိုသည့္ တံတိုင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ရပါမည္။ သင္မွာ 
ရင္ဆိုင္ရဲသည့္ သတၱိ အမွန္ပင္ ေမြးျမဴႏိုင္ၿပီဆိုရင္ သင့္ဘ၀ စတင္ ႏုိင္ၿပီလို႔ 
မွတ္ထားလိုက္ပါ။ အမ်ားစုမွာ အႏၱရာယ္ကင္းကင္းႏွင့္ မိမိ၏အားကို 
မစိုက္ထုတ္ဘဲ လုပ္သားမ်ား ငွားရမ္းကာ အလုပ္ လုပ္လိုၾကပါတယ္။  
စြန္႔စားျခင္းကို ျပဳသည့္ ေျခလွမ္းကို မလွမ္းရဲလွ်င္ ေရွ႕တြင္ ေစာင့္ေနသည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားအား လက္လြတ္ ဆံုး႐ႈံးရပါမယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက 
ေပၚေပါက္လာမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို တစ္ဖက္သတ္ ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ 
ရွိၾကတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မတို႔သည္ အခြင့္အေရးကို 
ကိုယ္တုိင္ ဖန္တီးသူႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ကၽြန္မတို႔အေပၚသို႔ 
သက္ေရာက္လာရန္ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 
အမွန္တကယ္ေတာ့ အျခားသူမ်ားက သင့္ကို တြန္းအားေပးမည့္အျဖစ္၊ 
လက္ခံမည့္အျဖစ္၊ အကူအညီတို႔ကို ေစာင့္မေနဘဲ သင္က စတင္ 
လႈပ္ရွားပါ။ ခုရႈပ္မွ ေနာင္႐ွင္းဆိုသည့္အတိုင္း ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ 
ျပႆနာမ်ားအတြက္ ယခုကတည္းက ႀကိဳတင္ ရွင္းထုတ္လိုက္ပါ။ 

စြန္႔ဦး တီထြင္ၾကသူမ်ားသည္ အမွားမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အမ်ားဆံုး 
ၾကံဳေတြ႔ၾကရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း အသီးအပြင့္ကိုလည္း 
စံစားၾကရပါတယ္။  လုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးတစ္ခုကို 
စတင္ေတာ့မည့္သူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အရင္ဆံုး သင္ ဘာလိုခ်င္သည္ကို 
သင္ကိုယ္တိုင္ သိေနရပါမယ္။ အျပင္ပန္းမွ အလုပ္မ်ားကို ေခ်ာမြတ္ေအာင္ 
ဦးစြာ လုပ္ပါ။ သင္လည္း ၀င္ဆန္႔ႏုိင္ေစပါ။ ၿပီးမွ သင္၏ အိမ္ကို 
တည္ေဆာက္ပါ။ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ တြန္းအားေပးပါ။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ 
လုပ္ငန္းအေျခအေန တည္ၿငိမ္ေရးကို ဦးစားေပးၿပီးမွ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ေရး 
ကိုယ္တာႏွင့္ အိမ္တြင္းေရးကို ပို၍ သာယာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႔စားျခင္းေတြကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ မိမိကိုယ္၌ 
ဆႏၵရွိဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ မွားရဲပါ။ အမွားသိၿပီး 
အမွန္ျပင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေစခ်င္ပါတယ္။

စြန္႔ဦးတီထြင္ ဦးရဲျမင့္ ေျပာေသာ စကားမ်ားလည္း ျပန္လည္ 
တင္ျပခ်င္ပါေသးတယ္။

ကိုယ္က်င့္တရား လကၡဏာ (၂) ခုကေတာ့
၁။ အမွားနဲ႔ အမွန္၊ အေကာင္းနဲ႔ အဆိုး၊ ယဥ္ေက်းတာနဲ႔ ႐ိုင္းစိုင္းတာကို  

        ခဲြျခားသိတဲ့ အရည္အခ်င္း။
၂။ မွန္တာ၊ ေကာင္းတာ၊ ယဥ္ေက်းတာကို လုပ္ဖို႔ သႏၷိဌာန္ပဲ     

        ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔အတြက္ -
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔အတြက္ -
မိသားစုတစ္စု ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔အတြက္-
» ကိုယ္က်င့္သီလဆိုတဲ့ အုတ္ျမစ္ေပၚ တည္ေဆာက္ရမယ္။

» ဒီ ကိုယ္က်င့္ သီလဟာ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အဓိက   
       အစိတ္အပိုင္းဘဲ။

» အဓြန္႔ရွည္ဖို႔နဲ႔ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာ အာမခံခ်က္ဘဲ။

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္စဥ္ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ေဆာင္တတ္ရမည့္ 
အရာမွာ စုစည္းဦးေဆာင္တတ္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အရာရာကို 
စည္းစနစ္တက် ထားရွိတတ္ျခင္းသည္ သင့္လုပ္ငန္းကို ပို၍ 
လြယ္ကူေခ်ာမြတ္စြာ လည္ပတ္ေစပါတယ္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို 
က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္တတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ 
သင္ ပိုင္ဆိုင္သည့္အရာမ်ားကို စာရင္းအတိအက် သိျခင္း၊ သင့္ 
လုပ္ငန္းတည္ရာ၏ ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားမ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ သင့္ 
စားသံုးသူမ်ား၏ အမွာစာမ်ား စာရင္းကို တိတိက်က် ထားသိုမွတ္ထားျခင္း၊ 
ေနာက္ ရွင္းလင္းကာ နားလည္လြယ္သည့္ အလုပ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ 
သင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အ၀င္အထြက္ စာရင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳစု 
ေရးသားထားဖို႔ လိုပါတယ္။ လူအမ်ားကို စုစည္း ဦးေဆာင္နုိင္သည့္ 
အရည္အေသြးသည္ အျခားေသာ အရည္အေသြးမ်ားကဲ့သို႔ တစ္စ 
တစ္စ တိုးပြားလာေစရန္ ျပဳလုပ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအပိုင္းမွာဆိုရင္ သင္က 
အားနည္းသည္ဆိုရင္ ထုိအရာကို ေရွာင္တိမ္းျခင္း မျပဳဘဲ တိုးတက္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဦးစီး ဦးေဆာင္မႈအရာ၌ ကၽြမ္းက်င္သူအား 
အားကိုးကာ သင့္လုပ္ငန္း တုိးတက္ေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ အၾကံျပဳဖို႔ 
တိုက္တြန္းပါတယ္။ သတိႀကီးစြာထားၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရင္း 
သင္ယူသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင္ရဲ႕  ဦးစီးဦးေဆာင္ႏုိင္တဲ့ 
အရည္အခ်င္းေတြ တိုးတက္လာမယ္လို႔ ကၽြန္မ ေျပာပါရေစ။

ပညာရွင္တစ္ဦး၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေလးကလည္း မွတ္သားစရာ တစ္ခု 
အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။

» `ပညာေရး´ဆိုတာ ႏုိင္ငံသားေကာင္း (Good Citizen)   
       ေမြးထုတ္ျခင္းကို ေရွးဂရိေခတ္မွသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ပညာေရး    
       ဒႆနထိ လက္ခံထားပါသည္။

» `ႏုိင္ငံသားေကာင္း´ဆိုတာ `ကိုယ္က်င့္တရား´ (Ethics)ေကာင္းၿပီး        
       ႏုိင္ငံအက်ဳိး၊ အမ်ားအက်ဳိးကို လိုလားတဲ့ စိတ္ထား အေျခခံၿပီး         
       အလုပ္လုပ္တဲ့သူပါ။

Message: ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမွ ႏုိင္ငံ့သားေကာင္း ျဖစ္ပါမည္။

ဂုဏ္သိကၡာ
`ကိုယ့္မွာရွိတာေလးနဲ႔ ေလာက္ေအာင္ေနတာေလာက္ အထင္ႀကီးစရာ 

ေကာင္းတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာ မရွိဘူး။
There is no dignity quite so impressive as living within your 

means
- Calvin Coolidge
  (30th President of USA) 

ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ 
ဘာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ၾကသနည္း။ ဘယ္အရာက သူတို႔မွာ ပိုမို 
တိုးတက္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ေပးေနသလဲ။ ကၽြန္မ ေလ့လာ မိသေလာက္ 
ေျပာရရင္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္ဆိုသူမ်ားသည္ အျခားတစ္ပါးေသာ 
သူမ်ားထံမွ ႀကိဳးႀကိဳးႏြံႏြံ သင္ယူခံၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စိတ္ 
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာ သူတို႔သည္ မဂၤလာ ရွိၾကပါတယ္။ စိတ္ႏွလံုး 
ႏွိမ့္ခ်တတ္ေသာသူမ်ားက အမ်ားအားျဖင့္ နားေထာင္ၿပီး ရွင္သန္ႀကီးထြား 
ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဆိုတာမွာလည္း အတိုင္းအတာ 
အကန္႔အသတ္ေလးေတြ ရွိၾကပါတယ္။ အျခားသူေတြကို သူတို႔က စံုလံုးပစ္ 
မွီခိုျခင္း မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ႏွိမ့္ခ်လိုက္ျခင္း၊ ႀကိဳးႏြံျခင္းတို႔ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ 
သင္ယူရန္၊ တိုးတက္ရန္ လက္စ ဖြင့္လုိက္ျခင္းေတြသာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 
ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဟာ လူအမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈအတြက္ ေပါင္းကူး 
တံတားႀကီးပင္ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

စီးပြားေရးသမားတစ္ဦး၏ အက်င့္စာရိတၱ
မေနာျဖဴေလး

Visa နွင့္ Master Cardတို႔အား 2013၌ အသံုးျပဳနိုင္ေတာ့မည္္ 
ကိုကိုေအာင္ 

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္ Credit Card အေၾကြးစနစ္ျဖင့္ 
၀ယ္ယူနိုင္ေသာ ကဒ္ျပားမ်ားအား 2013 ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေငြလႊဲေငြေခ် 
စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္နိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အေမရိကန္၊ 
EU ဥေရာပသမဂၢ စသည္တို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဘ႑ာေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
ဆက္ဆံမႈမ်ားကို 2003 ခုႏွစ္တည္းက ကန္႔သတ္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား အဆိုပါ Credit Cardမ်ားကို 
အသံုးမျပဳနိုင္ခဲ့ပါ။ 

လက္ရွိျပည္တြင္း၌ ShweMoney Cardနွင့္၊ တခ်ိဳ႕ေသာ 
အြန္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေစ်းႏႈန္း ပိုေပးကာ ၀ယ္လိုသည္မ်ားကို 
၀ယ္ယူေနရပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ Online Banking ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
စတင္လာပါက ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
တိုးတက္လာဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္အခ်ိဳ႕၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ 
Ref: AP

USD 6.4 billion အ႐ံႈးေပၚ ၿပီး 
၀န္ထမ္း 10,000ကို 
အလုပ္ျဖဳတ္မည့္ Sony

၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္မွာ 
ၿပီးခဲ့တဲ့ Sony နွစ္ပါတ္လည္ ဘ႑ာ 
ေငြရွင္းတမ္းမွာ မွန္းထားသည္ထက္ 
USD 6.4 အထိ နွစ္ဆ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္ဟု 
သိရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ဆံုး႐ံႈးရျခင္းမွာ 
ထိုနွစ္ရွင္းတမ္းရဲ့ 4Q၌ ပံုစံ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အခြန္အခ မ်ားစြာ ေပးေဆာင္ခဲ့ရျခင္းသည္ အဓိက 
အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုုသည္။ USD 2.7 billion ဆံုးရံႈးမည္ဟု 
ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း အေမရိကန္နိုင္ငံမွာ USD 3.7 က်န္ရွိသည့္ 
ကာလလြန္ အခြန္မ်ားကို 4Qမွာ အၿပီးရွင္းခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ နွစ္ဆ 
ဆံုးရႈံးခဲ့သည္ဟုလည္း ရွင္းျပထားသည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဧၿပီ ၁ ရက္ ၂၀၁၂မွ စတင္၍ ကုမၸဏီ 
လည္ပါတ္မႈအတြက္ စိတ္ပူရန္ မလိုေၾကာင္း၊ 2012 ခုနွစ္၊ မတ္လအထိ 
USD 2.2 billion ၀င္ေငြ တိုးမည္ဟု ခိုင္မာစြာ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း 
သိရသည္။ သို႔ေပမဲ့လည္း ဒီလိုအျမတ္ေတြ ထြက္ဖို႔အတြက္ေတာ့ 
တစ္ကမာၻလံုးမွာရွိတဲ့ Sony ၀န္ထမ္းဦးေရ 6% ျဖစ္သည့္ လူဦးေရ 10,000 
ေက်ာ္ကို အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္ဖို႔ေတာ့ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
Ref: New York Time

ကုန္သြယ္မႈစာရင္း LCကို 
ပုဂၢလိကဘဏ္ ၆ ခု၌  
ဖြင့္လွစ္ႏိုင္  

LC ဖြင့္လွစ္မႈကို လက္ရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၆ခု၌ စာရင္း 
ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ကာ ကေမၻာဇဘဏ္၊ စီဘီဘဏ္၊ ေအဂ်ီဒီ စေသာ 
ဘဏ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္နိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ကုန္သြယ္မႈ 
စာရင္း LC ဖြင့္လွစ္မႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ 
ၿပီးခဲ့ေသာ လကတည္းက ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လက္ရွိ LC 
စာရင္း ဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ ဘဏ္ ၆ခု ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ 
ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ ယူ႐ိုနွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာ 
စေသာ ေငြအမ်ဳိးအစား ၃မ်ဳိးကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ ေငြပမာဏ 
အကန္႔အသတ္ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေငြလႊဲစာတမ္း LC 
ေဆာင္ရြက္မႈအား အေစာပိုင္းကာလ၌ ေငြပမာဏ အနည္းငယ္နွင့္သာ 
စတင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ လုပ္ကိုင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ အဆင္ေျပသြားမွသာ ေငြပမာဏကို ထပ္မံ 
တုိးခ်ဲ႕လက္ခံသြားနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြလႊဲစာတမ္း LC ဖြင့္လွစ္မည့္ 
ကုမၸဏီမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားသည္ ျပည္ပမွ ကားတင္သြင္းမႈ စသည္တို႔ကို 
လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ ပစၥည္းတန္ဖိုးကို ရာႏႈန္းျပည့္ ေပးသြင္းရန္ မလိုပဲ 
ပစၥည္းတန္ဖိုး၏ အနည္းငယ္ကိုသာ စတင္ ေပးသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။

Online Application 
၀န္ေဆာင္ခအား e-payment 
ျဖင့္ ေပးေဆာင္ႏုိင္ေတာ့မည္  

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း 
ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ 
သြင္းကုန္ လုိင္စင္/ပါမစ္ေၾကး 
အပါအ၀င္ ေငြေၾကးအမ်ဳိးအစား 
(၆)မ်ဳိးအား e-payment 
စနစ္ျဖင့္ ေပးေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး 
Online Application 
၀န္ေဆာင္ခကုိ ေငြသားျဖင့္ 
ေပးေဆာင္ေစလ်က္ရွိေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

လုိင္စင္စနစ္ လုပ္ငန္းစဥ္ ပုိမုိ လ်င္ျမန္လြယ္ကူေစေရးအတြက္ Online 
Application ၀န္ေဆာင္ခအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ 
စတင္၍ e-payment စနစ္ျဖင့္ ေပးသြင္းေစေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းေန႔ရက္ မတုိင္မီ e-payment Account မရွိေသးသည့္ 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္တြင္ e-payment 
Account ဖြင့္လွစ္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္

ဓါတ္ပံု- အင္တာနက္
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GIGABYTE ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ Special Lucky Draw အစီအစဥ္
GIGABYTE  ခ်စ္သူမ်ားအတြက္  GIGABYTE  အမွတ္တံဆိပ္အား        

တရား၀င္ တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေသာ  
MYANMAR STAR TECH COMPANYမွ GIGABYTE  အမွတ္တံဆိပ္၏ 
Auguest လ Promotionတြင္ Special Lucky Draw အစီအစဥ္ကိုလည္း 
ထည့္သြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေပးလ်က္႐ိွသည္ဟုု သိရသည္။

ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သူ အဆင္ေျပေစမယ့္ ၎အစီအစဥ္မွာ 
gigabyte productsမ်ားအား ေရာင္းခ်ေပးေသာဆိုင္မ်ားသိုု႔ ဆုေငြ 
100,000 က်ပ္၊ gigabyte productsအား ေရာင္းခ်ေပးေသာ 
အေရာင္း၀န္ထမ္းအား ဆုေငြ 50,000 က်ပ္၊ gigabyte productsအား 
၀ယ္ယူ အားေပးေသာ customerအား iPhone 4s, 16GB (1)လံုး 
ကံစမ္းခြင့္ေပးကာ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုုအစီအစဥ္ဟာ 
gigabyte productsမ်ားအား ေရာင္းခ်သူ ေပ်ာ္ရႊင္ေစျပီး 
၀ယ္ယူအားေပးသူ ေက်နပ္ေစမယ့္ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္ဟုုလည္း 
ဆိုုသည္။ Promotion အစီအစဥ္သည္ Augustလအတြက္သာ 

ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည့္ေၾကာင္း၊ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္သည္ 
MYANMAR STAR TECH COMPANYမွ တင္သြင္းေသာ Gigabyte 
အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသာ အက်ံဳး၀င္မွာျဖစ္သည့္အတြက္ ကုမၼဏီပစၥည္း 
အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္ကို ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္မ်ားႏွင့္ 
အျခား ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္မ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူ ကံစမ္းႏုိင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ 
အရင္ႏွစ္မ်ား၏ Desktop(1)၀ယ္၊ Laptop (1)လံုး ရႏုိင္မည့္ ကံစမ္းမဲ 
အစီအစဥ္အတိုင္း ဆုမဲမ်ားကို အမွန္အကန္ ကံစမ္း ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ 
ေနာက္ေနာင္မ်ားတြင္လည္း အထူးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ Gigabyte 
ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ Promotion အစီအစဥ္မ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ေပးသြားမွာ 
ျဖစ္တယ္ဟုု အိုုင္စီတီဂ်ာနယ္သိုု႔ ရွင္းျပခဲ့သည္။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက Myanmar Star Tech Company Ph: 
399239, 399192သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

႐ုပ္ထြက္ေျပျပစ္မႈ အေကာင္းဆံုး 
ASUS GT610-SL-1GD3-L

ေအာင္ေအာင္

ASUS  GT610-SL-1GD3-Lရဲ႕  Graphic  Engineကို NVIDIA® 
GeForce GT610 ျဖင့္ ေမာင္းနွင္နိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး 0dB Thermal  Designကို 
0dB  Silent  Cooling နည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ 
ဆူညံမႈ လံုး၀ မရွိပဲ ေအးျမမႈကို ရရွိနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Full  HD 
ရုပ္ထြက္မ်ားကို HDMI  portမွတစ္ဆင့္ ရရွိနိုင္မွာ ျဖစ္သည့္အျပင္ 
DX11ကိုပါ ေထာက္ပံ့ေပးေသာေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရုပ္ထြက္ 
ေထာက္ပံ့မႈကို အျပည့္အ၀ရရွိနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ NVIDIA(R)၏ GeForce 
CUDA(TM)အျပင္ PhysX(R) ကဲ့သို႔ေသာ NVIDIA၏ အေကာင္းမြန္ဆံုး 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားနွင့္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ GT610 သည္ PCI-E 
2.0ေပၚတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး 1GB DDR3ကို 810MHz Engine 
Clock ႏႈန္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ကာ 1.2 GHz  (600MHz DDR3) 
Memory Clockျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ရုပ္ထြက္ကို ေပးစြမ္းနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
RAMDACကို  400MHz ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ကာ Memory Interfaceကို 
64-bitျဖင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ D-Sub  portမွ အျမင့္ဆံုး 2048  
x  1536 ျဖင့္ ရုပ္ပံုၾကည္လင္ျပတ္သားမႈကို ရရွိနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး DVI port မွ 
2560 x 1600ျဖင့္ ပံုေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ Graphic 
Cardကို Golden  Power  Technologyမွ တင္သြင္းၿပီး (၂)နွစ္ အာမခံျဖင့္ 
ကြန္ပ်ဴတာ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။ 

Graphic စြမ္းေဆာင္ရည္ နွစ္ဆႏွင့္ 
Lenovo Notebook

ေအာင္ေအာင္

Lenovoရဲ႕ Notebookေတြကို ႏွစ္သက္ သေဘာက်သူေတြအတြက္ 
ေစ်းႏႈန္း အသင့္အတင့္ရွိကာ ဆန္းသစ္ေသာ Designႏွင့္ ေစ်းကြက္ 
အတြင္းသို႔ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာေသာ Gaming Notebook အမ်ိဳးအစား 
ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ Laptopတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ Processorအား 
Intel Core i5-2450M 2.5GHzကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ စက္၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အထူး ေကာင္းမြန္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို Laptopတြင္ 
4GB DDR3 1333MHzကို အသံုးျပဳထားကာ DVD WriterSuper Multi 
DL ပါ၀င္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းနိုင္ရန္ 500GB SATA 
5400rpmအား ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ေကာင္းစြာ သိမ္းဆည္းနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Communicationတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳရန္ Web Cameraအား ထည့္သြင္းေပးထားကာ 
Lenovo Card Readerေလး တစ္ခုလည္း ပါ၀င္ပါေသးတယ္။  
Graphic Card အေနျဖင့္ Nvidia Geforce GT630M DDR3 2BGကို 
အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရုပ္ထြက္မ်ားကို 
ေပးစြမ္းနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္နွာျပင္ အရြယ္အစားကို 14” HD 
LED LCD (1366x768) ျဖစ္ကာ Intel HM65 Express Chipsetကို 
ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားပါတယ္။ 6-Cells Li-ion Batteryကို တပ္ဆင္ 
အသံုးျပဳထားေသာ Lenovo ideapad Z470 Notebook၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ 
USD 729 ျဖစ္ၿပီး အေသးစိပ္ သိ႐ိွလိုပါက ဖုန္း 01-385-177သို႔ 
ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ အေကာင္းဆံုးလို႔ 
ေျပာရမယ့္ Dell Gaming Laptop

ေအာင္ေအာင္

Gaming Laptopကို ႀကိဳက္နွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ Dellမွ ယခုတစ္ဖန္ 
Audi 14-V560.303mmthအား ထုတ္လုပ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
အဆိုပါ Laptopတြင္ Intel၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာျဖစ္ေသာ  Intel 
Core i7-3612QM 2.1GHz Processorကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ အထူးေကာင္းမြန္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္နွာျပင္ 
အရြယ္အစားကို 14.0” Full HD (1920x1080) LED LCDကို 
အသံုးျပဳထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ရုပ္ထြက္ ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့အျပင္ 
3D Graphicsမ်ားကိုပါ ပံုေဖာ္ေပးနိုင္မည့္  nVIDIA Geforce 
GT630M DDR3 1GBကို ထည့္သြင္းေပးထားေသာေၾကာင့္ ရုပ္ထြက္ 
အထူးေကာင္းမြန္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းရန္ 
1TB HDDက လံုေလာက္မည္ျဖစ္ကာ Memoryအေနနဲ႔ကေတာ့ DDR3 
6GBကို အသံုးျပဳထားၿပီး DVD-RW Super Multi DL ပါ၀င္ပါတယ္။ 
အျခားပါ၀င္တဲ့ Accessoriesေတြကေတာ့ Web Camera, Card reader, 
Wireless LAN, LAN, HDMI နွင့္ eSATA စေသာ အျခားပစၥည္းမ်ား 
ပါ၀င္ပါတယ္။ Bluetooth 4.0 ပါ၀င္ကာ USB 3.0 ပါ၀င္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ကူးယူတဲ့အခါ ျမန္ဆန္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဆိုပါ Laptop၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္ 704,000 ျဖစ္ကာ အေသးစိပ္ 
သိ႐ိွလိုပါက ဖုန္း  01-391-730သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းနိုင္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

Asus Monsoon Happy 
Sales Lucky Draw အစီအစဥ္္

Golden Power Technologyမွ Asus Notebook, Eee Familyကို 
August-September လမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူအားေပးၾကသည့္ 
Customerမ်ားကို ေက်းဇူးတုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ က်ပ္သိန္း (၄၀) 
ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားကို October လတြင္ မဲႏိႈက္၍ 
ေရြးခ်ယ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကူပြန္မ်ားကို GPTႏွင့္ 
Asus Authorized Dealers (Myanmar)မ်ားတြင္ ကံစမ္းႏိုင္သည္ဟုု 
ဆိုုသည္။ 

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Golden Power Technology Co.,Ltd. 
အမွတ္(၄)၊ (၁၃)လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း-
(၀၁) ၂၂၆၆၆၄၊ ၂၁၅၈၁၅၊ ၂၁၅၈၁၁၊ ၂၁၅၈၀၈၊ ၂၁၀၉၄၃သိုု႔ 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

စားေသာက္ဆိုင္ အေရာင္း ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ "R-SCS"
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္၌ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲတြင္ စုစုေပါင္း စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုရဲ႔ ဟင္းပြဲ အေရာင္းစာရင္းမ်ားနဲ႔ ဟင္းပြဲ 

ေရာင္းရေငြမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မွတ္သားရ ခက္ခဲေနျခင္းမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ R-SCS “Restaurant Sales Controlling System”ဟူသည့္ 
စားေသာက္ဆိုင္ အေရာင္းထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ တစ္ခု ထြက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

ဆိုင္မ်ားရဲ႕ အေရာင္းပိုင္း လည္ပတ္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳေစတဲ့ Voucherမ်ားအား Split Bill ခြဲရွင္းျခင္း၊ FOC itemႏွင့္ FOC Billမ်ား ထုတ္ျခင္း၊ 
Credit Billမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ Tax, Service Chargesနွင့္ Discountမ်ားအား က်သင့္ေငြ ပမာဏနွင့္အတူ ျမန္ဆန္ မွန္ကန္စြာ တြက္ခ်က္ျခင္း 
စေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျပင္ စားသံုးသူမွ မွာယူေသာ ေအာ္ဒါမ်ားအား Kitchenသို႔ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မွတဆင့္ တိုက္ရိုက္ အေၾကာင္းၾကားနိုင္သည့္ 
ထူးျခားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုကိုပါ ထည့္သြင္းထားတယ္ဟုု ဆိုုသည္။ 

တစ္ေန႔တာ အေရာင္းဝင္ေငြ၊ ေရာင္းအား အေကာင္းဆံုး ဟင္းမ်ား၊ ပ်က္ဆီး ဆံုးရွံဴးသည့္ ဟင္းပြဲမ်ား၊ ေရာင္းအား အေျခအေန နွိုင္းယွဥ္ျပ 
ဂရပ္ဖ္စသည့္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ထုတ္ယူၾကည့္ရွုနိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆိုင္ပုိင္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ဆိုင္၏ 
အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ သိရွိႏိုင္ၿပီး ပုိမို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ဖန္တီးႏို္င္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ဆိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း သံုးစြဲရ လြယ္ကူေစတဲ့အျပင္ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ ႀကိဳက္နွစ္သက္သလို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုုင္ေၾကာင္း၊ 
အသံုးျပဳပံုမွာလဲ ဂဏန္းေပါင္းစက္ အသံုးျပဳရသကဲ့သုိ႔ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ User Trainingႏွင့္ Service 
Warranty (၃)လ ေပးထားေၾကာင္း၊ Zillion Comမွ အေရာင္းတာဝန္ခံ ကိုဝင္းထြဋ္မွ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ 

ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ကို စိတ္၀င္စားၿပီး ၀ယ္ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Zillion Com ICT Solution Co., Ltd ဖုန္း 09-492-204-34, 09-421-049-262,  
www.zillioncom.comသုိ႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ေမသဇင္သိန္း တင္ဆက္သည္။
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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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အင္တာနက္ႀကီးရဲ႕ ေက်းဇူးနဲ႔ ကမာၻတခြင္ ၿပဲၿပဲစင္ေအာင္ 
လည္ပတ္သြားလာ ဆက္သြယ္လို႔ ရေနတဲ႔ ေခတ္ႀကီးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
က်ံဳသြပ္ရြာက ခ်က္ေဖာင္းတို႔ ေဗြးတုတ္တို႔လည္း I Love You 
ေလာက္ကေတာ့ More Than I Can Say  ျဖစ္ေနပါၿပီ။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ဗမာေတြေလာက္ သင္လြယ္ တတ္လြယ္တာလည္း ဗမာေတြပဲ 
ရွိပါလိမ္႔မယ္။ ဂ်ပန္အစ ပန္းကန္ကဆိုတဲ႔ ေခတ္တုန္းကလည္း ခြန္းနိခ်ိ၀ 
ေယာေဒါရွိ တတ္ခဲ့တာပဲ။ အညာဆေရာ္တို႔ အိုပတို႔ ေခတ္ေကာင္း 
လာေတာ႔လည္း ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ကို 
ဗမာေတြကပဲ လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ 
ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ အေနၾကာသြားတဲ႔ ဗမာမ်ားဟာ ကိုယ္ေရာက္ေနရာ 
အရပ္က ဘာသာ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ အသားက် 
လက္ခံလာေလ့ရွိပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ မ်ဳိးဆက္ တစ္ဆက္ေလာက္ 
အဲဒီမွာ ေပါက္ဖြားလာလို႔ကေတာ႔ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ။ အခုေခတ္ 
ကေလးေတြဟာ စိန္႔ဗယ္္လင္တိုင္းေန႔ဆိုလည္း ေရေရရာရာ 
သိလိုက္ၾကတာပဲ။ ေဟာ္လို၀င္းပြဲေတာ္တဲ့ေဟ့ဆိုလည္း ကုစားမလား၊ 
ျပဳစားရမလားလို႔ သၾကားလုံးေလးေတြ လိုက္ေတာင္းတတ္ၾကတာပဲ။ 
ခရစ္စမတ္တို႔ ႏွစ္သစ္ကူးတို႔ဆိုရင္ေတာ့ ဓမၼေတးေတြေတာင္ 
လိုက္ဆိုတတ္ေသးတာ။ မိ႐ိုးဖလာ ဗုဒၵဘာသာကို ဘယ္ေလာက္ပဲ 
စြဲၿမဲတယ္ေျပာေျပာ၊ အေဖာ္ေကာင္းရင္ ေကာင္းသလို သူမ်ား ဘာသာ 
စာေပ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ခုံခုံမင္မင္ ေလ့လာလိုက္စားတတ္ၾကပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျမန္မာစာ ျမန္မာမႈေတြနဲ႔ အလွမ္းေ၀း အေနစိမ္း 
မသြားေအာင္ ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရမွာက ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္းမွာ 
တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အစစအရာရာ တိုးတက္ခမ္းနားတဲ့ တိုင္းတပါး 
လူေနမႈ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရင္သပ္ရႈေမာ အံ့ၾသရင္းကေန ကိုယ့္ 
ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို တန္ဖိုးမထားဘဲ အထင္ေသး 
အျမင္ေသး ျဖစ္ကုန္မွာလည္း စိုးပါတယ္။ လက္လက္ ေတာက္ေနတဲ႔ 
ခရစ္စတယ္ ဖန္မီးဆိုင္းေတြရဲ႕ ဖမ္းစားမႈေၾကာင့္ ကိုယ့္အိမ္မွာ ဘိုးဘြား 
လက္ထက္ကတည္းက ရွိေနတဲ့ ေရႊစင္န၀ရတ္ ပန္းကလပ္ေတြကို 
ဖုန္တေသာေသာနဲ႔ အစုတ္အျပတ္ေတြလို႔ မထင္ေအာင္ အေရာင္တင္ 
ေဆးေၾကာသန္႔စင္ ေပးေစလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ခု လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးရယ္လို႔ ျဖစ္လာရင္ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား၊ 
စာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈရွိမွသာ အဆင္႔အတန္းျမင့္ခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိးလို႔ အကဲခတ္ 
သတ္မွတ္ပါတယ္။ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါတို႔ေတာင္မွ 
အဲဒီလို ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြ မရွိခဲ့ဘူးေလ။ 
ျမန္မာေတြ ဆိုတာကေတာ့ အာရွတိုက္မွာ အင္မတန္ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းတဲ့ 
အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ႏွစ္ခုအၾကားမွာ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြကို ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီေက်ာ္ေအာင္ 
ထိမ္းသိမ္းလာႏိုင္ခဲ့တာ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ စာေပ ကဗ်ာ၊ လကၤာ၊ 
ရတု၊ ရကန္၊ အဲ၊ အန္၊ လူးတား စတာေတြဟာ ပုဂံေခတ္မွာကတည္းက 
ေသေသသပ္သပ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့တာ ဘယ္ေခတ္မွာမွ မတိမ္ေကာခဲ့ပါဘူး။ 
ဒီေန႔ အိုင္တီေခတ္ ေရာက္ေတာ့မွ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္လုလု 
ျဖစ္ရတယ္ဆိုရင္ ျမန္မာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တာ၀န္မေက်ရာ 
က်ေတာ့မေပါ႔။ “အဲဒါေတြ တတ္ေတာ့ေရာ အလုပ္ရွာရ လြယ္လို႔လား။ 
သံခ်ီသံေကြးေလာက္မွ အသုံး၀င္တာ မဟုတ္”လို႔ အေျပာမခံရရင္ 
ကံေကာင္း။ အဲသေလာက္ နားေ၀း အေနစိမ္းေနတဲ့ အိုင္တီေခတ္ဖြား 
ျမန္မာလူငယ္ကေလးေတြကို သူတို႔ အလြယ္တကူ ဟတ္ထိေလာက္ႏိုင္မယ့္ 
စာေပအခ်ိဳ႕ နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ 

အခုတစ္ပါတ္ မိတ္ဆက္တင္ျပေပးမွာက ေပးစာအမ်ိဳးအစား 
ျဖစ္ပါတယ္။ အိုင္တီေခတ္မွာ လူျဖစ္လာေပမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ႀကီးႀကီးမားမား မရွိဘဲ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ ကၽြန္သြားခံဖို႔အေရး ထြက္ရပ္ 
ေပါက္ေအာင္ အင္တိုက္ အားတိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကေတာ္မူကုန္ထေသာ 
ေမာင္တို႔ မယ္တို႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ေရးသားလိုက္တာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ဖတ္ၾကည့္ၿပီး ဟတ္ထိၾကေစကုန္သတည္း။

ဖြတ္ခ်လူးေလးေရ…..ဖြတ္ခ်လူးေလးကို ေမြးၿပီး သုံးေလးႏွစ္သား 
အရြယ္တုန္းက ႀကီးလာရင္ ဘာလုပ္မလဲလို႔ ေမးမိတဲ့အခါတိုင္း 
မိုးေကာင္းကင္ ႀကီးကို လက္ညိဳးထိုးျပခဲ့တယ္ မဟုတ္လား။ 
အဲဒီတုန္းက ေပ်ာ္လိုက္ရတာေလ။ ဖြတ္ခ်လူးေလးႀကီးလာရင္ 
ေလယာဥ္ပ်ံေမာင္းတဲ့သူ ျဖစ္မလား။ ဒုံးပ်ံပညာရွင္ႀကီးပဲ ျဖစ္မလား။ 
ဘာလား ညာလား ေတြးရင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အျပည့္နဲ႔ 
ေစာင့္ၾကည့္မိခဲ့တယ္။ ေဟာ အသက္ ၁၄ ႏွစ္သား အရြယ္ေရာက္ေတာ့ 
ဗီဇက ျပေတာ့တာပါပဲ။ ၆ တန္းကို သုံးခါက်လို႔ ေက်ာင္းထုတ္ၿပီး 
လက္ဘက္ရည္ဆိုင္မွာ စားပြဲထိုးအျဖစ္ ခိုင္းမယ္ႀကံေနတုန္း 
ဖြတ္ခ်လူးေလးက စားပြဲထိုးေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ ကိုယ့္ သမိုင္းကို 
အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေရးမယ္ဗ်ာလို႔ ေျပာခဲ့တယ္ေလ။ ေနာက္တစ္ပါတ္ေလာက္ 
အၾကာမွာ ဖြတ္ခ်လူးေလးတစ္ေယာက္ အုန္းပင္တက္စားေနတယ္လို႔ 
သတင္းၾကားရေတာ့တာပါပဲ။ ၀မ္းသာစရာေပါ့ကြယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ၊ 
ငယ္ငယ္က မိုးေပၚကို လက္ညိဳးထိုးျပခဲ့ဖူးသူဆိုေတာ့ အခုလို 
အုန္းပင္တက္စားသူအျဖစ္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာအတြက္ 
ဂုဏ္ယူလိုက္ပါတယ္ေလ။ ဒါလည္း ေလာကႀကီးကို အထက္စီးက 
ၾကည့္တာပဲ မဟုတ္လား။ ေနာက္ေတာ့ ဘယ္လိုက ဘယ္လို 
အဆက္အသြယ္ရခဲ့သလဲ မသိဘူး။ ဖြတ္ခ်လူးေလးတစ္ေယာက္ 
စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ေရာက္သြားၿပီလို႔ သိလိုက္ရတယ္။ ေအာင္မယ္…

သူ႔လက္ေအာက္မွာ လူေပါင္း သုံးေထာင္ ေလာက္ေတာင္ ရွိတယ္ဆိုပါလား။ 
အင္းေလ၊ ဟုတ္မွာပါ။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ဖြတ္ခ်လူးေလးက ကြန္ဒိုတိုက္ႀကီးရဲ႕ 
အေပၚဆုံးထပ္မွာ ၾကမ္းတိုက္ ရတဲ့သူ ျဖစ္ေနတာကိုး။ သူ႔လက္ေအာက္မွာ 
လူေပါင္း သုံးေထာင္ ေက်ာ္ခ်င္ေတာင္ ေက်ာ္ႏိုင္တယ္။ ဒါဟာ 
ဘာလဲဆိုေတာ့ အျမင့္ႀကီးကို မွန္းရင္ အျမင့္ႀကီးကို ေရာက္တယ္ဆိုတဲ့ 
သေဘာကို ေဖာ္ညႊန္းတာပဲေလ။ စင္ကာပူမွာ အိုဗာစေတးျဖစ္လို႔ 
မေလးရွားကို ထြက္ေျပးရျပန္ေတာ့လည္း အထက္စီးမွာေနရသူ 
ျဖစ္ျပန္တာပါပဲ။ သူ႔လက္ေအာက္မွာ ဒီတစ္ခါေတာ့ လူအေတာ္မ်ားတယ္။ 
အနည္းဆံုး လူတစ္သိန္းေက်ာ္မယ္ ထင္ပါရဲ႕။ ဖြတ္ခ်လူးေလးက သခ်ဳႋင္းမွာ 
ျမက္ရိပ္ရတာေလ။ 

ႏိုင္ငံျခားထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရတာ အေျခအေန မေကာင္းလို႔ 
ကိုယ့္ေျမ ကိုယ္ေရ ျပန္ေရာက္လာခဲ့ရေပမယ့္ မေပ်ာ္ဘူးဆိုတာ 
သိသာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားျပန္ဆိုတဲ့ ဘ၀င္စိတ္ႀကီးက 
ဖြတ္ခ်လူးေလးမွာ စြဲကပ္လာခဲ့တာကိုး။ ေတာ္႐ံုအလုပ္မ်ိဳးကို 
ဖြတ္ခ်လူးေလးက စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူးေပါ့။ ၿပီးေတာ့ သူမ်ားအထက္မွာ 
ေနခ်င္သူ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ ဖြတ္ခ်လူးေလး ဘာလုပ္သလဲ၊ 
အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးေတြ ေဆာက္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ၀င္လုပ္တာကို 
ေတြ႔ရေတာ့တယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထရိုက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ပန္းရံ 
လုပ္တာေလ။ ဒါလည္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ျမင့္တဲ့ အလုပ္ပဲ မဟုတ္လား။ 
အဲဒီကတစ္ဆင့္ ရာထူးတက္တယ္ ေျပာရမလား။ အဆင္ျမင့္ သြားတယ္ 
ေခၚရမလား မသိဘူး။ ဖြတ္ခ်လူးေလးတစ္ေယာက္  သြပ္ျပားအေဟာင္းေတြ 
၀ယ္ၿပီး ေဆးသုတ္ ျပန္ေရာင္းတယ္လို႔ သိရျပန္တယ္။ သြပ္ျပားဆိုတာ 
ေနအိမ္ေတြကို အမိုးအျဖစ္ သုံးရတာဆိုေတာ့ ဒါလည္း အဆင့္ျမင့္ 
အလုပ္ပါပဲေလ။ ေနာက္ေတာ့ သြပ္ျပားအသစ္ေတြ ေစ်းခ်ိဳခ်ိဳနဲ႔ 
ေရာင္းလာၾကတာေၾကာင့္ ဖြတ္ခ်လူးေလးတစ္ေယာက္ တြက္ေျခမကိုက္လို႔ 
အလုပ္ေျပာင္းသြားျပန္တယ္။ ဒီတစ္ခါ ဘာအလုပ္လဲဆိုေတာ့ နတ္ပြဲေတြမွာ 
ကနားစီးအျဖစ္ လုပ္တာတဲ့။ အင္း ဒါကမွ တကယ့္ အဆင့္ျမင့္ အလုပ္ပဲ။ 
နတ္ေဒ၀တာေတြဆိုတာ မိုးေကာင္းကင္ႀကီးမွာ ေနသူေတြေလ။ ဒီထက္ပိုၿပီး 
အဆင့္ျမင့္တာ မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ႀကိဳးစားထား ဖြတ္ခ်လူးေလးေရ။ 
နတ္ကနားစီးအျဖစ္က နတ္၀င္သည္အျဖစ္ ေရာက္ေအာင္သာ ႀကိဳးစားပါကြဲ႔။ 
လမ္းတကာ လည္ၿပီး ေရွာက္သီးေဆးျပား ေရာင္းတဲ့သူ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါေစ။ 
တကယ့္ အဆင့္ျမင့္ အလုပ္ကို လုပ္ရတဲ့အတြက္ တစ္မိသားစုလုံး၊ 
တစ္မ်ိဳးလုံး ၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူေနမွာပါ။ ဒါဟာ ငယ္ငယ္ေလးထဲက ျပႏိုင္ခဲ့တဲ့ 
ဗီဇသတၱိ၊ ေရွးေရွးဘ၀က ပါလာတဲ့ အထုံပါရမီ၊ ဘ၀အဆက္အဆက္ 
ေတာင္းဆုျပဳဖူးခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ကံေတြအရ မိမိရည္ရြယ္ရာပန္းတိုင္ကို 
တစိုက္မတ္မတ္ မတိမ္းမေစာင္း အေရာက္သြားျပႏိုင္လို႔ အခုလိုဘ၀မ်ိဳး 
ေရာက္ခဲ့ရတာပဲေလ။ တစ္ခုပဲ ေျပာစရာရွိတယ္ ဖြတ္ခ်လူးေလးေရ။ 
ႀကီးလာရင္ နတ္ကေတာ္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိမွန္း 
အေစာႀကီးထဲက သိခဲ့ရင္ အခုလို အခ်ိန္ေတြေတာင္ ကုန္မယ္ မထင္ဘူး။ 
ပိုက္ဆံ အကုန္ခံၿပီး ေက်ာင္းထားဖို႔လည္း မလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ ၿပီးေတာ့ 
ႏိုင္ငံျခားထြက္ၿပီး ကၽြန္ခံဖို႔အေရးမ်ား ဘာေၾကာင့္ အေလာတႀကီး 
ႀကိဳးစားရတာလဲကြယ္။ ကၽြန္ခံတဲ့ ကိစၥပဲဟာ။ ႏိုင္ငံျခားသြားဖို႔ မလိုပါဘူး။ 
ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲမွာလည္း ကၽြန္ခံလို႔ ရတာပဲဟာ။ ႏိုင္ငံျခားသြားရတဲ့ 
စရိတ္ေတာင္ သက္သာဦးမယ္။ ၿပီးေတာ့ ေျခေထာက္ေတာင္ အေညာင္း 
သက္သာႏိုင္ေသး။ 

ေျပာခ်င္တာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေသးေပမယ့္ ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ 
ေတာ္ပါၿပီကြယ္။ 

ထြက္ရပ္ေပါက္ 'ေရႊ'မ်ားအတြက္ ေပးစာ
အိုင္တီသာဂိၾသဂုတ္လ ၃ရက္ထိ ေ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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ၾသဂုတ္လ ၃ရက္ထိ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

LAPTOP
ASUS/msi/Acer / Gigabyte  Kyat

 - M1005C 249,000

 - Q2432M (Pentium) 399,000

 - Q2432M (Core i3) 429,000

 - P2532N 899,000

 - GE70 OND/Intel 3rd Gen IVY Bridge Core i7 - 2.3GHz 1,040,000

 - GE60 OND/Intel 3rd Gen IVY Bridge Core i7 - 2.3GHz 1,006,000

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

 Aspire V5 -471G(i3) Intel Core i3 2367M(1.40GHz) 546,000

 Aspire E1-421 (AMD) AMD Processor E-450 - 1.65GHz 367,000

 TimeLineU M3 581T Intel Core i3 2367M - 1.4 GHz 674,000

USD

 G75VW-91137V IntelCorei7-2.3GHz 2,189

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

                       X44HR-VX066D IntelCorei3-2350M 2.3GHz 599

ASUS: 01-210 -943, msi: 01-227-781, Acer: 01-221- 683,  
GIGABYTE: 01-399 -239

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//HTC/Blackberry Kyat

Apple iPhone 4S (16GB) / GSM  575,000

Apple iPhone 4S (64GB) / GSM 775,000

Apple iPhone 4S (32GB) / GSM 675,000

Apple New iPad 4G (32 WiFi) / CDMA / GSM 660,000

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

Apple New iPad 4G (16 WiFi) / CDMA / GSM 560,000

Samsung GALAXY SII (16GB)  / GSM 375,000 

Samsung GALAXY NOTE (16GB) / BLUE / GSM 475,000 

Samsung GALAXY NOTE (16GB)   / WHITE / GSM 490,000

Samsung GALAXY NEXUS (16GB)  / GSM 375,000

Samsung GALAXY SIII (32GB) / BLUE / CDMA 585,000

Samsung GALAXY SIII (16GB) /  WHITE  / CDMA 525,000

Samsung GALAXY SIII (16GB) / BLUE / CDMA 545,000

BLACKBERRY BOLD 9930 / GSM 440,000

BLACKBERRY TORCH 9810 / GSM 390,000

BLACKBERRY TORCH 9850  / GSM 375,000

BLACKBERRY CURVE 9380 / GSM 375,000

BLACKBERRY PEARL 8220  / GSM 130,000

Samsung Champ 3301 / GSM 75,000

HTC One X / GSM 480,000

HTC One S / GSM 425,000

HTC Desire V   / GSM 315,000

HTC Desire VC  / GSM 315,000

S.S.S: 09-730-727-77

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            280,000 

Xbox360 game discs/install                       2,500 

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-pc) (21’’) MC309     1,195,000

Mac Mini MC815 583,000

I.C.E: 01-214-808

NETWORK ACCESSORIES
Prolink/Dlink/Trendnet/ASUS Kyat

Prolink - 5 Ports Switch  10/100B 11,500

Prolink - 8 Ports Switch  10/100B 14,000

Prolink - 16 Ports Switch  10/100B 26,000

Dlink - 8 Ports Switch  10/100B 19,000

Dlink - 16 Ports Switch  10/100B 41,000

Dlink - 24 Ports Switch  10/100B 57,000

Prolink - Gigabit 16 port switch 10/100/1000 BT 85,000

Prolink - Gigabit 24 port switch 10/100/1000 BT 115,000

USD

Trendnet - TBW-106UB Micro-Bluetooth USB Adapter 20

Trendnet - TEW-650AP 150Mbps Wireless N Access Point 46

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

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

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

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

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

ASUS - GX-D1081 8Ports Gigabit Switch 63

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

ASUS - SL500 Internet security Router 111

Trendnet: 01-250-021, Prolink/Dlink: 01-291-830, ASUS: 01-226-664

TONER/CARTRIDGE
HP/Canon/Samsung  Kyat

HP 1200 (C7115A) Toner    53,500

HP 1010 / 3015 Toner    55,500

HP 2015 (Q7553A) Torner 60,000

HP 2600 Toner (Q6001A->Q6003A) Color  66,000

Samsung  (CLT- M407S) Toner 49,000

Samsung SCX 4623F Toner 58,000

Samsung CLP-325 Toner 49,000

Canon 2900 (EP 303) Toner 48,000

Canon 1120 (EP22) Toner 48,000

Canon 3050 (312) Toner 48,000

Canon  CL-51(C) Cartidge 24,500

Canon PG-40(B) / 810 Cartidge (Original)  15,000

HP  45A Cartidge 22,500

HP 920XL(C) Cartidge CD972->CD974  13,000

HP 920(B) Cartidge  (Blue Box) 15,500

HP: 01-297-332, Canon: 01-  296-579, DCD: 01-291-830

EXTERNAL DVD
Liteon / HP/ASUS/ SSK Kyat

Liteon - 8X External DVD-RW USB (My 
Duiscuit) 55,000

Liteon - 8X External DVD - RW USB 
(Topload) 42,000

SSK - External DVD-Writer S001 36,000

SSK - External DVD-Writer S200 / T100 48,000

HP - External DVD-Writer, 
Slim,Black,Light Scribe Function 53,000

ASUS - External DVD - RW 37,500

Lite-On: 01-399-293, HP: 01-430-013,  
ASUS: 01-210 -943, T-LAND: 01- 382-868

Laptop, Mobile & Tablet, iDevices, Gameႏွင့္ Computer Accessoriesမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
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