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 Naganokenshyakaifukushikyogikai  

  

✖Year ✖Month ✖တွင ်သငေ်ချးထားေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး် သက်သာေချာငခ်ျိေရး အထးေချးေငရွနပ်ံေင၏ွ ေရွး တ်ြခငး် (ြပနဆ်ပြ်ခငး်) က ိ

2023 ခ စ ်ဇနန်ဝါရီလ 1 ရက်ေနမ့ စတငပ်ါမည်။ 

ေရွး တ်ြခငး်မစတငမ်ီ၊ ေအာက်ပါအချက်အလက်များကိဖတ် ပါ၊ ေရွး တ်ြခငး်နည်းလမ်းကိေရွးချယ်ပါ၊ 

ေရွး တ်ြခငး်လပ်ငနး်စ သတိေပးချက်ေဖာငက်ြိဖည့်ပါ၊ ၎ငး်ကထိည့်သွငး်ထားေသာကယိ်တငိလ်ိပ်စာေပးထားေသာစာအတ်ိထဲသိ ့ြပနေ်ပးပါ။ 

ေချးေငကွဒ ် KA10 XXXX 

အမည်  Nagano Taro 

ရနပံ်ေငအွမျိ းအစား  အေရးေပ  မကိ်ခ ိရနပ်ေံင ွ (Kinnkyu koguchi shikin) 

ေချးေငဆွးံြဖတ်ရက်စွဲ Reiwa X / X / X 

ေချးေငပွမာဏ 
XXXXX yen 

ြပနဆ်ပ်ြခငး် စတငရ်က်စွဲ Reiwa X / X / X 

ေရွး တ်ြခငး် မ တမ XXXXX yen 

ြပနဆ်ပ်ေရး အစီအစ  
（လစ  ေငေွပးေချြခငး်） 

ြပနဆ်ပ်ချိနက်ာလ Reiwa X / X / X ~ Reiwa X / X / X  
စစေပါငး် XXXXX 

လတငိး် လတငိး် XXXXX yen ,  ေနာက်ဆးံ XXXXX yen 

တိက် ိက် အေ ကးတငရ်က်စဲွ 
လတငိး် လတငိး် 23（စေန၊ တနဂေ ေွနေ့တွနဲ ့အားလပ်ရက်ေတွမာ အေကာင့ ်လဲေြပာငး်မေပးပါဘး 

※ေနာက်စီးပွားေရးေနက့ေတာ ့အေကာင့ ်လဲေြပာငး်တဲရ့က်စွဲပါ။） 

စစံမ်းေမးြမန်းမများ  

လမဖလံေရး ေကာ်ပိေရး ငး် Naganokenshyakaifukushikyogikai Tokureikanrijimu center  

TEL：026-217-5681 ／ FAX：026-217-5689 

〒380-0936 Naganoken Naganoshi Nakagosho Okada 131-10 Naganoken tyushyoigyokaikan 1F 

 

〒380-0936 

長野県長野市岡田 130-10 

長野県中小企業会館１F 

 Nagano Taro 様 

（10××××）■0 

 

ကိ ိနာဗိငး်ရပ်အထးေချးေငအွသစက် ိြပန်လညေ်ရွး တြ်ခငး်စတငြ်ခငး် အသေိပးချက်

ဒစီာမျက် ာက နမနာတစ်ခပါ။ ဒနီမနာကိ ကည့်ေနရငး် ဂျပနေ်တွအတွက် 

ေလ ာက်လာြဖည့်ပါ။. 

လမဖလံေရး ေကာ်ပိေရး ငး် 



 
ေချးေငကွဒ ် KA10 XXXX အမည် Nagano Taro 

  
  

① တကိ် ိက်ေ ကး မီ ေတာငး်ဆမိပံစ ံ(Web) 

※လပ်ထးံလပ်နည်း ပီးစီးခဲ့တဲ ့ရက်စွကဲ ိေရးချပါ (Web)  

  

② တက်ိ ိက်ေ ကး မီ ေတာငး်ဆမိပံစ ံ

※အေကာင့ ် လဲေြပာငး် ေတာငး်ဆိမပစံံကိ ြဖည့် ပီးေနာက ် ေအာက်ပါပစည်းများ င့အ်ညီ 

ချိ ယွငး်ချက် ိမ ိ စစ်ေဆးပါ။ ☑ 

☐ အေကာင်ပိ့င် င ် ☐ လက်မတတ်ဆံပ်ိေခါငး်  

☐ ဘဏ်အမည် စစ်ေဆးြခငး် ☐ စတးိဆငိအ်မည်က ိအတည်ြပ ြခငး်  

☐ အေကာင့နံ်ပါတ ်အတည်ြပ ြခငး် ☐ လက်မတတ်ဆံပ်ိေခါငး် (ညာဘက်ေထာင့မ်ာ） 

 

 

③ အဆငေ်ြပေသာ စတးိဆငိမ်ျားတငွ ်ေငေွပးေချြခငး် 

※တစ်ခကိေရွးပါ ☑⇒ 

☐တစ် ကိမ် ေငေွပးေချြခငး်  

☐လစ  ေငေွပးေချြခငး် 

 

 

 

ေရးသားသည့် ရက်စွဲ  20      /       /         အမည်                                     

 

   

④ အြခားလပ်ထးံလပ်နည်းများ 

※Ａ、Ｂ တစ်ခကိေရွးပါ☑ 

□လမဖလေံရး အကျိ းေကျးဇးများရ ိြခငး်မ 

ကငး်လတွခွ်င့အ်တကွ ်ေလ ာက်လာ 

□ မသန်မစွမ်းကငး်လတွခွ်င့ ်ေလ ာက်လာ 

⑤ ေသြခငး် သိမ့ဟတ ်ေပျာကက်ယွြ်ခငး် သတငး်ပိ ့ြခငး် 

※Ａ、Ｂ တစ်ခကိေရွးပါ☑ 

စာရွက်စာတမ်းများက ိသက်ေသြပရန ်တငသွ်ငး်ရန ်လအိပ ်

□ ေချးငားသ ေသဆးံြခငး် □ေချးငားသ ေပျာက်ကွယသ်ာွးြခငး်  

➅ လပ်ိစာ သိမ့ဟတ ်အမည်ေြပာငး်လြဲခငး် 

※သင့ေ်နအိမက်တ ်ဒါမမဟတ် ေနထငိခွ်င့လ်က်မတက် ိ

တငသွ်ငး်ေပးရမယ်။ 

ယခင ်လိပ်စာ င့ ်ယခငအ်မည် 
 

လိပ်စာအသစ်နဲ ့နာမည်အသစ် 
 

ေရးသားသည့် ရက်စွဲ  20    /    /        

အမည်                             တယလ်ဖီန်းနံပါတ ်                                

အေမွခံရသ၏အမည ်                       တယလ်ဖီန်းနံပါတ ်                               

 

ြပန်ဆပ်ေရး လပ်ထးံလပ်နညး်အတကွ ်ေလ ာကလ်ာ

အြခားလပ်ထးံလပ်နညး်များ ／ ေြပာငး်လမဲဆငိရ်ာ အသေိပးချက်

စစ်ေဆးရန ်ပစည်းများေရွး တြ်ခငး် နည်းလမ်း
（ ➀～③တစ်ခကိေရွးပါ ) 

（④～⑥ တစ်ခကိေရွးပါ) A B

မတပံ်တင် ပီးစီးသည့်ရက်စွဲ 20XX /      /



 
 သင့အ်ေြခအေနက ိနားလည်ဖိရ့ည်ရွယ်ချက်အတွက် ေအာက်ပါေမးခွနး်ေမးြမနး်ချကက် ိေအာက်ပါေမးခနွး်ခကံိ က ပ််တိေ့ဆာငရွ်က်ပါလိမ့်မယ်။  ခငဗ်ျားတိရ့ဲ ့  

ခငဗ်ျားတိရ့ဲ ့ ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မအတကွ် ေကျးဇးတငပ်ါတယ် 

 တံ ့ြပနမ်များက ိစာရငး်ဇယားအရ စီမံေဆာငရွ်က်ေပး ပီး သတ်သတ်မတ်မတပ်ဂိ လတ်စ်ဦးက ိခွဲြခားသြိမင် ငိသ်ည့ ်သတငး်အချကအ်လကအ်ြဖစ ်မထတ်ေဝပါ။. 
※လက် ိအေြခအေနက ိေကျးဇးြပ ၍ ေြဖဆိပါ（☑ေကျးဇးြပ ၍） 

အသက်အရွယ် □10～ □20～ □30～ □40～ □50～ □60～ □70～ □80～ □90～ 

ငိင် ံ □ဂျပန ် □ဂျပန် ငိင်မံဟတ်ေသာ ဂျပန် ငိင်မံဟတ် （□တ တ် ငိင် ံ □ဗီယက်နမ ် □ဘရာဇီး □ဖိလစ်ပငိ် ငိင် ံ □ထိငး် ငိင် ံ □အြခားအြခား（    ）） 

အမိ်ေထာငစ်① 

□တစ်ေယာက်တည်း 

□လ ၂ ေယာက～် ➡ □အိမ်ေထာငဖ်က် □အိမ်ေထာငဖ်က် င့ ်သားသမီးများ □ခငဗ်ျားနဲ ့သားသမီးများ（      ） 

□ခငဗ်ျားနဲ ့မိဘများ  □အြခားအြခား（                  ） 

② □သက် ကီးရွယ်အိအိမ်သအိမ်သားများ  □သက် ကီးရွယ်အိေတွ မ ိဘး （※အသက် ၆၅ စ်ေကျာ）်  

③ □မသနမ်စွမ်းြဖစ်ေနတဲ ့အိမ်ေထာငစ်ေတွ □မသနမ်စွမ်းသ မ ိဘး  ※မသနမ်စွမ်းမလက်မတ် ိပါ 

ေခါငး်ေဆာင ် □I □အြခားအြခား（□အိမ်ေထာငဖ်က်□သားသမီးများ□မိဘများ□ေမာင် မများ□အြခားအြခား） 

 □အလပ်လပ်ြခင်း 

 
≫စက်မလပ်ငနး်  （□စကိ်ပျိ းေရး၊ သစ်ေတာ င့ ်ငါးဖမ်းလပ်ငနး် □သတ တွငး် □ေဆာက်လပ်ေရး □ကနထ်တ်လပ်ေရးလပ်ငနး် □သယ်ယပိေ့ဆာငေ်ရး 

□လ ပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဓာတ်ေငွ င့ ်ေရ □ေြမယာပိငဆ်ငိမ် □သတငး်အချက်အလက် င့ ်ဆက်သွယ်ေရးလပ်ငနး် □အစလိက်အြပံ လိက် င့ ်

လက်လီေရာငး်ဝယ်ေရး □ကမာလည့်ခရီးသွားလပ်ငနး် င့ ်ေနရာထငိခ်ငး် □ဘ ာေရးနဲ ့အာမခံ □အစားအစာနဲ ့အရက်နဲ ့ဆက် ယ်တဲ ့ဝနေ်ဆာငမ်ေတွ  

□ပညာေရး င့ ်သငယ်မေထာက်ပံ့မ □ေဆးကသမ □လမဖလံေရး □ဘဝပစံံနဲ ့ဆက် ယ်တဲ ့ဝနေ်ဆာငမ်ေတွ □အြဖစ်အပျက ်စက်မလပ်ငနး်  

□ြပည်သ ့ ဝနထ်မ်း  □အြခားလပ်ငနး်ေတာ်အလပ ် □အြခားအြခား（                   )) 

  

  

  

အလပ်အကိငအ်ေြခအေန ≫အလပ်အကိငအ်ေြခအေန （□အချိနြ်ပည့်အလပ်သမားများ □အချိနြ်ပည့်အလပ်သမားများ (အချိနတ်）ိ   

□အချိနပ်ငိး်အလပ ် □ေနအ့လပ်သမား □စာချ ပ်အလပ်သမားများ □ြပနလ်ည်ငားထားေသာ အလပ်သမားများ   

□ယာယီအလပ်သမားများ  □အြခားအြခား (             )) 

 

  □independiyenteng negosyo 

  ≫စက်မလပ်ငနး်  （□စကိ်ပျိ းေရး၊ သစ်ေတာ င့ ်ငါးဖမ်းလပ်ငနး် □သတ တွင်း □ေဆာက်လပ်ေရး  □ကနထ်တ်လပ်ေရးလပ်ငနး် □သယ်ယပိေ့ဆာငေ်ရး 

□လ ပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဓာတ်ေငွ င့ ်ေရ □ေြမယာပိငဆ်ငိမ် □သတငး်အချက်အလက် င့ ်ဆက်သွယ်ေရးလပ်ငနး် □အစလိက်အြပံ လိက် င့ ်

လက်လီေရာငး်ဝယ်ေရး □ကမာလည့်ခရီးသွားလပ်ငနး် င့ ်ေနရာထငိခ်ငး် □ဘ ာေရးနဲ ့အာမခံ □အစားအစာနဲ ့အရက်နဲ ့ဆက် ယ်တဲ ့ဝနေ်ဆာငမ်ေတွ  

□ပညာေရး င့ ်သငယ်မေထာက်ပံ့မ □ဘဝပစံံနဲ ့ဆက် ယ်တဲ ့ဝနေ်ဆာငမ်ေတွ □အြဖစ်အပျက ်စက်မလပ်ငနး် □အြခားလပ်ငနး်ေတာ်အလပ ်

□အြခားအြခား（                   )) 

  

  

  

  □အလပ်လက်မဲ့များ 

  □အြခားအြခား（                                 ） 

အလပ် ာေဖွေရး 

အေြခအေန 

□ငါအလပ် ာေနတယ်    □ငါအလပ် ာေနတာမဟတ်ဘး 

□ သွားပါ Hello Work   □အြခားအြခား（            ） 

ေထာက်ပ့ံ 

(Maisapo) 
□ေထာက်ခံမ ိပါတယ ်   □ပံ့ပးိမမ ိ 

လစ ဝငေ်င ွ ခငဗ်ျား yen အိမ်သအိမ်သားအားလံး yen 

အမိ်ေထာငစ် 

ဘ ာေရး 

□ြပဿနာေတွ ိေနတနး်ပါပဲ           □ယခငက်ထက ်ပ၍ိဆးိဝါး 

□အေသးအဖွဲ တိးတက်မများ           □ြပနလ်ည်ထေထာငြ်ခငး် 

ြပဿနာ※

အေြဖများစွာ 

ခွင့ြ်ပ ခဲ ့

□ဝငေ်ငမွ ိ  □သံးစွဲြခငး်က ဝငေ်ငထွက် ေကျာ်လွန ်   □အလပ်လက်မဲ့ြဖစ်မ 

□အေ ကး  □က နမ်ရဲ ့ အသးံစရိတ် ဥပေဒ ကမ်းကိ မေပး ငိဘ်း  □ငားရမ်းခက ိမေပး ငိဘ်း 

□ေရာဂါ   □အစားအစာကငး်မဲ့ြခငး်   □ြပဿနာမ ိပါဘး 

 

 

ေမးခွန်းေမးြမန်းချက်



 

 

ေငေွပးေချမလပ်ထးံလပ်နည်းအတွက် ➀ ~ ③ ြပနဆ်ပ်နည်းကိ ေကျးဇးြပ ၍ ေရွးချယ် ပီး အတတ် ငိဆ်းံ တိက် ိက်အေ ကးြဖင့ ်

ြပနဆ်ပ်ပါ။ 

【ေရွး တြ်ခငး် နည်းလမ်း】 

・ဘဏေ်ငလွဲြခငး်- ေကျးဇးြပ ၍ သင့ဘ်ဏအ်ေကာင့က် ိစာရငး်သွငး် ပီး လစ  23 ရက်ေန၌့ အေကာင့မ်ေပးေချပါ။ 

・အနးီဆးံ အဆငေ်ြပတဲ့ စတိးဆငိမ်ာ လစာေပးပါ။ ※၂၃ ရက်အထ ိ

➀သင့ဘ်ဏ်အေကာင့က် ိအန်ွလငိး်တငွ ်မတပံ်တငပ်ါ။ 

 အေကာင့ ်လဲေြပာငး် မတ်ပံတင ်ြခငး် ကိ ပီစီ သိမ့ဟတ် စမတ်ဖနး် တစ ်ခ မ အငတ်ာနက် ေပ တွင ်အလွယ်တက မတ်ပံတင ် ငိ ်ပါ 

သည် ။တံဆပ်ိေခါငး်တံဆိပ် မလိအပ်ပါ။ အွနလ်ငိး်တွင ်မတ်ပံတင် ပီးေနာက ်"ြပနဆ်ပ်ေပးသည့ ်လပ်ထးံလပ်နည်းအတွက် 

ေလ ာက်ထားချက်" ကိ စစေ်ဆး ကည့်ပါ။ ➀ မတ်ပံတငရ်က်စဲွကိ ြဖည့် ပီး စာအတိ်ထ ဲြပနေ်ပးပါ။ 

・URL https://nsyakyo.g-sb.net/top_new/  

・ စမတ်ဖနး်ရဲ ့ ကငမ်ရာကသိးံ ပီး QR သေကတနဲ ့အလွယ်တက ဝင် ကည့် ငိပ်ါတယ်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②အလအိေလျာကလ်ေဲြပာငး်ပံစံြဖင့ေ်လ ာကလ်ာ 

အကယ်၍ သငသ်ည်အငတ်ာနက်ကိအသးံြပ ရနအ်ခက်အခဲ ိပါက၊ သငသ်ည်တိက် ိက်ေငသွွငး်ေလ ာက်လာပံစံကိသးံ ငိသ်ည်။ 

နမနာပံစံအတိငး် ြဖည့်စွက်ပါ။ မငး်ရဲတ့ံဆိပ်တံးကိ မေမ့ပါနဲ။့ 

② ☑ အတည်ြပ ရမည့်အရာများကိ ေကျးဇးြပ ၍ ဝငိး် ပီး ကိယ်တိငလ်ိပ်မထားေသာ စာအိတ်ထတဲွင ်ေငလွဲစာပံစံြဖင့ ်ြပနလ်ည်ေပးပိပ့ါ။ 

ေကျးဇးြပ ၍ ကိယ်တိငက်းယပါ။အပ်ေငအွေကာင့လ်ဲေြပာငး်ြခငး်ြဖင့ ်အစီရငခ်ံရနခ်က်ခဲသည်ဟ ယဆပါက၊ ေကျးဇးြပ ၍ ဖတ်ပါ③။ 

 

③အဆငေ်ြပေသာစတးိဆငိမ်ျားအတကွ ်ေငေွပးေချမစလစ်ကိ အသးံြပ ၍ တစ်လးံတစ်ပါဒမ ြပန်လည်ေရွးယြခငး် င့ ်စီစ ထားေသာ 

အရစ်ကျေငေွပးေချမ 

 ေငေွပးေချမစလစ်ကိ အသးံြပ ၍ ကပွနြ်ဖင့ ်လဲလယ်လိပါက၊ "ြပနလ်ည်ေရွးယြခငး်ဆငိရ်ာ လပ်ငနး်စ  အသေိပးချက်" ③၊ 

ေကျးဇးြပ ၍ ☑ "တစ်လံးတစ်ခဲြပနဆ်ပ်ြခငး်" သိမ့ဟတ် "စီစ ထားေသာ အရစ်ကျြပနဆ်ပ်ြခငး်" ကိေရွးချယ် ပီး ြပနစ်ာအတိ်ထတဲွင ်

ြပနေ်ပးလိက်ပါ။ Tokurei Kashituke kanri jimu စငတ်ာသိေ့ရာက် ိ ပီးေနာက်၊ က ပ််တိသ့ည် 

သတ်မတ်ထားေသာအေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ အတည်ြပ ပီး အဆငေ်ြပေသာစတိးဆငိမ်ျားအတွက် ေငေွပးေချလာတစ်ေစာငက် ိ

သင့ထ်ေံပးပိပ့ါမည်။ 

 

 

 

 

 

 

အိမ်စာမျက် ာကိ ကည့်ရန ်သင၏် စမတ်ဖနး်ြဖင့ ်QR 

သေကတကိ စကဲန် ကည့် ပီး ဝင် ကည့်ပါ။ 

နမနာ 

နမနာ 

1   ေရွး တြ်ခငး် နည်းလမ်း 



 

 

 ပးတွဲပါလပ်ငနး်စ အေ ကာငး် ကားချက်တွင ်①～③ ကိေရွးချယ်ပါ။ ေကျးဇးြပ ၍ ဝငခ်ွင့ရ်က်စဲွ င့ ်သင့အ်မည်ကိ ြဖည့် ပီး ၎ငး်က ိ

ကိယ်တိငလ်ိပ်မထားေသာ စာအတိ ်(တံဆိပ်တံး မလိအပ်ပါ) သိ ့ြပနလ်ည်ေပးပိပ့ါ။ 

  "ြပနအ်မ်းေငသွတိေပးချက်" ၏ေနာက်ေကျာတွငေ်မးခွနး်လာတစ်ခ ိသည်။ ေဖာငြ်ဖည့်ြခငး်ြဖင့ ်က ပ််တိက့ိ ကညီေပးပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

* ြပနလ်ည်ေငေွပးေချမဆငိရ်ာ အေ ကာငး် ကားချက်ေဖာင၏် ေအာက်ပိငး်သည် "ကငး်လတွ်ခွင့ေ်လ ာကလ်ာေတာငး်ဆမိ / အမျိ းမျိ းေသာေြပာငး်လဲမဆငိရ်ာ 

အေ ကာငး် ကားချက်" ြဖစ်သည်။ 

* ကငး်လတွ်ခွင့ေ်လ ာကထ်ားသည့်အခါ၊ “ြပနအ်မ်းေငလွပ်ထးံလပန်ည်းပစံ”ံ ကိေသချာြဖည့်ပါ။ 

    (ေသဆံးမ သိမ့ဟတ် ေပျာက်ဆးံမေ ကာင့ ်အေြပာငး်အလဲများ မပါဝငပ်ါ) 

 

 

 

 

 

 

・အေကာင့လ်ဲေြပာငး်သည့်ရက်စွဲ (ေငထွတ်ရက်စွဲ) သည် လစ  23 ရက်ြဖစ်သည်။ သင့အ်ေကာင့တ်ွင ်သတ်မတ်ထားေသာ 

ေရွး တ်ေငပွမာဏ မ ိပါက သငသ်ည် ထတ်ယ၍မရေ ကာငး် ေကျးဇးြပ ၍ သတိြပ ပါ။ 

・ ေငလွဲသည့်ေနတ့ွင ်ေငေွပးေချမကိ အတည်မြပ ငိပ်ါက ေငေွပးေချမစလစ်တစ်ေစာငက် ိTokurei Kashituke Kanri Jimu Center 

မ ေပးပိမ့ည်ြဖစ်ပါသည်။ 

・ လမ်း နတ်ွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ ေရွး တ်ြခငး်စတငသ်ည့်ရက်မတငိမ် ီေလ ာက်လာလပ်ငနး်စ ကိ အချိနမီ်မ ပီးစီးပါက သိမ့ဟတ် 

ေရွး တ်ြခငး်စတငသ်ည့်ရက်စွဲေကျာ်လွန် ပီးသည့်တိင ်ေလ ာက်လာမတငပ်ါက၊ 

ေငေွပးေချလာတစ်ေစာငက် ိTokurei Kashituke Kanri Jimu ဗဟ ိမ ေပးပိမ့ည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

လမဝနထ်မ်းေကာ်ပိေရး ငး် Nganoken Syakaifukushikyougikai Tokurei kashitu kekanri jimu ဗဟိ 

TEL:026-217-5681 ／ FAX:026-217-5689 

 

LINE chatbot သည်လည်းထိေရာက်သည်။ အကယ်၍ သငသ်ည် သငယ်ချငး်အြဖစ် စာရငး်သွငး်ပါက 

"Naganokensyakaifukushikyougikai" ဟေြပာ၍ ိး ငး်ေသာေမးခွနး်များက ိေမး ငိပ်ါသည်။  

 

 

 

 

2  ေရွးချယထ်ားေသာ ြပနဆ်ပ်ြခငး်လပ်ငန်းစ က ိမည်သိတ့ငြ်ပရမညန်ည်း။ 

အကယ်၍ သငသ်ည် ① သိမ့ဟတ် ③ ကိ ေရွးချယ်ပါက၊ ေကျးဇးြပ ၍ ကိယ်တငိေ်ရးထားေသာ စာအတိ် ိ "ြပနအ်မ်းေငေွတာငး်ခံမလပင်နး်စ " ကိသာ ြပနေ်ပးပါ။ 

သင ်② ကိ ေရွးချယ်ပါ၊ ေကျးဇးြပ ၍ "ေရွး တ်ြခငး်ဆငိရ်ာ လပ်ငနး်စ  အေ ကာငး် ကားချက် ေဖာင"် င့ ်အပ်ေငအွေကာင့ ်လဲေြပာငး်ြခငး် စ်ခစလးံက ိထည့သွ်ငး်ပါ။ 

3  ေရွး တြ်ခငး်ဆငိရ်ာမတစ်များ 


