
 

  

(1) က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္စြာ၊ေဘးAႏာၱရာယ္ကင္းစြာေနထုိင္ၿခင္း                                                                                    
01 က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း 
(01)ေဆးကုသမူစက္မ်ားၿဖင့္ေဆးကုသမႈခံယူၿခင္း                     

01 ပတ္၀န္းက်င္ရိွလူမ်ားAားမိမိခံစားေနရေသာ 
AေၿခAေနကုိေၿပာဆုိ၍AၾကံUာဏ္ေတာင္းဆုိၿခင္း  

02 ပထမဆုံးဆရာ၀န္သုိ ့လာေရာက္ၿပသၿခင္းၿဖစ္သၿဖင့္ 
ေကာင္တာ၌စာရြက္စာတမ္းၿပဳလုပ္ၿခင္း 

03 ဆရာ၀န္ေဆးစစ္ၿခင္းကုိခံယူၿခင္း  
04 ေဆးကုသမူနည္းလမ္း၊ေနထုိင္မႈဘ၀ပုံစံႏွင့္ပတ္သတ္၍ 

ေဆးရုံမွရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကုိနားလည္သေဘာေပါက္ၿခင္း 
  (02) ေဆးAသုံးျပ ျဴခင္း  
  01 ေဆးကုသမႈပုိင္းဆုိင္ရာညြန္ျကားေသာေဆးစာကိုရယူ၍ 

ေျကာင္းAရာမ်ားကိုနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း 
02 ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္သူE။္ရွင္းလင္းခ်က္ 

(ေဆးE။္Aက်ိဴ းသက္ေရာက္မူွ၊Aသုံးျပဴနည္း၊သတိထား 
ရန္Aခ်က္) တို ့ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း 

(03) က်န္းမာေရးဂရုစုိက္ျခင္း 
  01 ျဖစ္ပြားလြယ္ေသာကူးစက္လြယ္ေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ 

ပက္သက္၍ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိနားလည္ 
သိရိွျပီးျကုိတင္ကာကြယ္ျခင္း  

02 AစားAေသာက္မ်ားE။္ေဘးAႏာၱရာယ္ကိုနားလည္ 
သေဘာေပါက္ျခင္း 

02 ေဘးAႏာၱရာယ္ကင္းေAာင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
(04)မေတာ္တဆထိခိုက္Aႏာၱရာယ္မွကာကြယ္ေျဖရွင္းျခင္း                     

01 Aမွတ္Aသား၊သေကၤတ၊သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း 
(ဗုိ ့Aားျပင္းသည္၊ ဓာတ္လိုက္တတ္သည္၊ ၀င္ေရာက္ခြင့္ 
မျပဳ)  

02 ေသာ့ခေလာက္၊ေသာ့ေခ်ာင္းမ်ားE။္Aသုံးျပဴနည္း 
ကိုသိရိွနားလည္ထားျခင္း  

03 ရဲစခန္း(ဖုန္းနံပတ္110)သုိ ့Aေၾကာင္းၾကားျခင္း 
04 ပတ္၀န္းက်င္AနီးAနားရိွသူမ်ားထံသိAေၾကာင္းၾကား 
   Aသိေပးျခင္း(AမႈAခင္း) 
05 Aေရးေပၚကားေခၚယူျခင္း 
06 ပတ္၀န္းက်င္AနီးAနားရိွသူမ်ားထံသုိ ့Aေၾကာင္းၾကား 

Aသိေပးျခင္း(မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ) 
(05)မီးေလာင္မႈမွၾကိဳတင္ကာကြယ္ေျဖရွင္းျခင္း                     

01 Aစုိးရ၏ေၾကျငာခ်က္လမ္းညႊန္ခ်က္၊ဆုိင္းဘုတ္တုိ ့ကိုိ 
နားလည္သေဘာေပါက္၍ျဖစ္ပြားမည့္ေနရာAားေသခ်ာ 
ေAာင္စစ္ေဆးျခင္း  

 
02 Aေရးေပၚထြက္ေပါက္ေနရာႏွင့္ထြက္ေျပးရမည့္နည္းလမ္း 

တုိ ့ကုိနားလည္သေဘာေပါက္ထားရန၊္Aျခားေသာ 
သူမ်ားAားေမးျမန္းၿခင္း 

03 ☆ငလွ်င္ႏွင့္ပတ္သတ္၍သိရိွနားလည္ထားၿခင္း 
04 မိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္ ၿခင္း 
05 ☆မုန္တုိင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍သိရိွနားလည္ထားၿခင္း 
06 မုိးေလဝသAေျခAေန၊မုန္တုိင္းသတင္းAခ်က္Aလက္ 

မ်ားAားAထူးဂရုျပဳနားလည္သိရိွထားၿခင္း 
07 မီးသတ္ကားAေရေပၚကား(၁၁၉) ႏွင့္ ရဲစခန္း(၁၁၀) 

Aားဖုန္းဆက္ရန္(မီးေလာင္မႈAစရိွေသာ) 
(2) ေနAိမ္ဌားရမ္းၿခင္းႏွင့္ထိမ္းသိန္းၿခင္း 
03 ေနAိမ္ဌားရမ္းၿခင္း 
 (06) ေနAိမ္ဌားရမ္းၿခင္း 

01 Aိမ္ဌားရမ္းသည့္ကုမၼဏီႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿခင္း 
02 မိမိဌားရမ္းမည့္Aိမ္ေနရာAားေရြးခ်ယ္ၿခင္း 
03 Aိမ္လခစာခ်ဴ ပ္ခ်ဴ ပ္ဆုိၿခင္း 
04 Aိမ္ေၿပာင္းေရႊေပးသည္ကုမၼဏီAားဆက္သြယ္ၿခင္း  
05 လုိAပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းၿပင္ဆင္မႈမ်ားၿပဳလုပ္ၿခင္း 

04 ေနAိမ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍Aသင့္ၿပင္ဆင္ၿခင္း 

(07) မိမိေနAိမ္Aားၾကီးၾကပ္ၿခင္း 
01 ☆စတင္ေနထုိင္စU္ၿပဳလုပ္ရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သတ္၍သိရိွနားလည္ထားၿခင္း 
02 ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿခင္း(ေရ၊လွ်ပ္စစ္မီး၊ဂက္စ္) 

(3) Aသုံးစရိတ္သုံးစြဲမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
05 ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူၿခင္း၀န္ေဆာင္မႈAားAသုံးၿပၿဳခင္း 
  (08) ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူၿခင္း၀န္ေဆာင္မႈAားAသုံးၿပၿဳခင္း 

01 လုိAပ္သည့္ပစၥည္း၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ဆုိင္Aားရွာေဖြၿခင္း 
02☆ဆုိင္မ်ား၌ကုန္ပစၥည္းမ်ားAမ်ိဳးAစားႏွင့္လုိက္၍ 

ခြဲထားပုံကုိနားလည္သေဘာေပါက္ထားၿခင္း 
03 ေရာင္းခ်သည့္ေနရာမ်ားAားရွာေဖြထားၿခင္း 
04 ကုန္စုံဆုိင္း၊စူပါမားကတ္၊၂၄နာရီေရာင္းခ်သည့္ကုန္စုံဆုိင္၊ 
   လွ်ပ္စီးပစၥည္းဆုိင္ႏွင့္စာAုပ္ဆုိင္မ်ားတြင္၀ယ္ယူၿခင္း 
05 ဆုိင္Aတြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား၌ကပ္ထားေသာေစး်ႏူန္းမ်ား 

Aား ေသခ်ာၾကည္ျ့ခင္း၊ဆုိင္၀န္ထမ္းမ်ားAားေမးၿမန္း 
ႏုိင္သည့္ေနရာAားရွာေဖြၿခင္း 

06 Aေရာင္းဌာနAားေမးၿမန္းၿခင္း 
07 ဆုိင္၀န္ထမ္းAားကုန္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ေမးၿမန္းၿခင္း 
08 ကုန္ပစၥည္းေစး်ႏူန္းAားသိရိွၿခင္း 
09 ကုန္ပစၥည္းE။္လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ေစး်ႏူန္းမ်ားေမးၿမန္းၿခင္း 
10 ကုန္ပစၥည္းေစး်ႏူန္းAားေသခ်ာၾကည့္ၿခင္း 
11 ကုန္ပစၥည္းေစး်ႏူန္းႏွင့္Aခြန္ႏူန္းAားတြက္ၾကည့္ၿခင္း 
12 ဆုိင္၀န္ထမ္းAားေၿပာဆုိ၍Aစမ္း၀တ္ၾကည့္ၿခင္း 
13 Aေရာင္ကြဲသည့္ပစၥည္းမ်ားAားေတာင္ယူၾကည့္ၿခင္း 
14 Aရြယ္AစားAမ်ဳ ိးမ်ဳ ိးAားေတာင္းဆုိၾကည့္ၿခင္း 
15 ပိြဳင့္ကဒ္၊ေစး်ေလ်ာ့ေပးသည့္လက္မွတ္မ်ားကုိAသုံးၿပၿဳခင္း 
16 Aေၾကြးကဒ္Aသုံးၿပဳ၍၀ယ္ယူၿခင္း 
17 လုိAပ္သည့္ပစၥည္းAားေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူၿခင္း 
18 ပုိက္ဆံရွင္းၿခင္း(ပစၥည္း၀ယ္ယူၿပီး) 
19 ပစၥည္းၿပန္ေပးၿခင္း၊လဲလွယ္ၿခင္း 
20 ေAာ္ဒါမွာယူၿခင္း 
21 ဆုိင္၌လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ၀န္ေဆာင္မူႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္ခကုိသိရိွနားလည္ထားရန္ 
22 မိမိႏွစ္သက္ေသာစားေသာက္ဆုိင္ကုိရွာေဖြၿခင္း 
23 ဖုန္းဆက္၍ၾကိဳတင္မွာၾကားၿခင္း 
24 ဆုိင္၀န္ထမ္းႏွင့္စကားေၿပာၿခင္း 
25 စားေသာက္မည့္လူAေရAတြက္၊ေဆးလိပ္ေသာက္ 

ႏုိင္သည္ေနရာစသည့္မိမိဆႏၵရိွသည္ ကုိဆုိင္၀န္ထမ္း 
Aားေၿပာၿပၿခင္း 

26 ဟင္းလ်ာစာရင္းAားဖတ္ၾကည့္ၿခင္း 
27 ဟင္းလ်ာစာရင္းAားဖတ္ၾကည့္၍ ဟင္းလ်ာမွာယူၿခင္း  
28 စားေသာက္ခြင့္လက္မွတ္AားAသုံးၿပၿဳခင္း 
29 ထပ္မံ၍ ဟင္းလ်ာမွာယူၿခင္း 
30 ပုိက္ဆံရွင္းၿခင္း(စားေသာက္ဆုိင္) 
31 ☆ဆုိင္၌လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ၀န္ေဆာင္မူႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္ခကုိသိရိွနားလည္ထားၿခင္း 
(Aမ်ဳ ိးမ်ဳ ိးေသာ၀န္ေဆာင္မူAသုံးၿပဳပုံ) 

32 ဆုိင္ရွာေဖြၿခင္း  
33 Aသုံးၿပဳပုံနည္းလမ္းAားနားလည္သိရိွထားၿခင္း 
34 Aခ်ိန္မေရြး၀ယ္ယူရရိွႏုိင္ေသာကုန္စုံဆုိင္မ်ားE။္ 

၀န္ေဆာင္မႈ(ATMေငြထုတ္ယူႏုိင္သည့္စက္၊ 
FAX၊A မ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာA ခေၾကးေငြေပးေဆာင္ၿခင္း 
A စရိွသည့္) တုိ ့ကုိA သုံးၿပၿဳခင္း 

35 A ၀တ္ေလွ်ာ္ဆုိင္၊ဗီဒီယုိဌားဆုိင္၊A လွၿပင္ဆုိင္၊ 
ဆံပင္ညွပ္ဆုိင္တုိ ့ကုိA သုံးၿပၿဳခင္း 

36 ကုန္ပစၥည္း၌ပါရိွေသာA ခ်က္A လက္ကုိေသခ်ာဖတ္ၿခင္း 
37 သတင္းစာေၾကာ္ၿငာ၊A ခ်ပ္ပိုေၾကာ္ၿငာမ်ားA ားဖတ္ၿခင္း 
38 ေဘာက္ခ်ာေသခ်ာစစ္ေဆးၿခင္း 
39 ေဘာက္ခ်ာပါA ေျကာင္းA ရာကုိနားလည္သိရိွၿခင္း 
40 က်သင့္ေငြကုိေပးေခၿ်ခင္း 

ミャンマー語ミャンマー語ミャンマー語ミャンマー語    သတ္မွတ္ထားေသာသင္ရုိးညႊန္းတမ္းျဖင့္ေနထုိင္ရမည့္လူမွဴေနထိုင္မႈပံုစံ 



 

41 ကဒ္ျပားျဖင့္ေငြေခ်၍ရမရေမးျမန္းျခင္း 
 06 ေငြကုိင္တြယ္A သုံးၿပၿဳခင္း 
  (09) ေငြထုတ္သြင္းစက္ကုိA သုံးျပျဳခင္း 

01 ေငြလႊဲျခင္း(ဘဏ္A ေကာင့္ဖြင့္ျခင္း) 
02 A ပ္ထားေသာေငြထုတ္ယူျခင္း 

(4) သြားေရာက္လုိေသာေနရာသုိ ့သြားေရာက္ျခင္း    
 07 လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးယU္မ်ားA သုံးျပျဳခင္း 
   (10) ကား၊ရထား၊ေလယာU္၊သေဘၤာတုိ ့ကုိA သုံးၿပၿဳခင္း 

01 ထြက္ခြာခ်ိန္A ခ်ိန္ဇယား၊ျကာခ်ိန္တုိ ့ကုိေမးျမန္းထားျခင္း 
    02 သြားခ်င္ေသာေနရာသုိ ့သြားေရာက္ႏုိင္ပုံA ားေမးျမန္းၿခင္း 
    03 လက္မွတ္ေရာင္းစက္ကုိ A သုံးျပျဳခင္း 
   (11) တကၠစီကုိA သုံးျပျဳခင္း 
    01 တကၠစီကားရပ္နားေသာေနရာကုိရွာေဖြျခင္း 
    02 လမ္းတြင္တကၠစီတားျခင္း 
    03 သြားလုိရာA ရပ္ကုိေျပာျခင္း 
    04 က်သင့္ေငြကုိေမးျမန္းျခင္း၊ေငြေချ်ခင္း 
08 တစ္ေယာက္တည္းသြားလာျခင္း 

(12) လမ္းေလ်ွာက္၍တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသုိ ့သြာလာျခင္း 
    01 လမ္းညႊန္လိပ္စာ၊လမ္းဆုံA မည္၊လမ္းသႊန္ေျမပုံတုိ ့ကုိ 

ဖတ္ၿခင္း 
    02 ေျမပုံျဖင့္သြားလုိရာA ရပ္ကုိေလ့လာျခင္း 

03 ေျမပုံေရး၍ရယူထားျခင္း 
04 သြားလုိရာA ရပ္၏A ကြာA ေဝးကုိရွာေဖြထားျခင္း 
05 သြားလုိရာA ရပ္၏လမ္းကုိေျမးျမန္းထားျခင္း 

(7) လူမွႉဆက္ဆံေရး 
14 တဖက္လူျဖင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာဆက္ဆံျခင္း     
(31) တဖက္လူျဖင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြျခင္း 

   01☆နွႉတ္ဆက္ျခင္းA မ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္သေဘာတရားကုိနားလည္ျခင္း 
   02 ☆TPOမွသက္မွတ္ထားေသာႏူွတ္ဆက္စကားကုိ 

နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း 
03 A ခ်ိန္ေနရာA လုိက္ႏူွတ္ဆက္စကားကုိေလ့လာသင္ယူ၍ 

လက္ေတြ ့A သုံးချ်ခင္း 
04 ☆နွႉတ္ဆက္စကားယU္ေကး်မွႉကုိနားလည္ျခင္း 
05 တဖက္လူနွင့္ကုိက္ညီေသာနွႉတ္ခြန္းဆက္စကားကုိဆုိျခင္း 
06 ေန ့စU္သုံးနုွတ္ဆက္စကားျဖင့္နုွတ္ခြန္းဆက္ျခင္း 
07 လူမူွဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေစရန္ရည္ရြယ္၍နုွတ္ခြန္းဆက္ျခင္း 
08 ☆ကုိယ့္ကုိကုိယ္မိတ္ဆက္ပုံကုိနားလည္ျခင္း 
09 ☆တဖက္လူရဲ ့A ေျခA ေနေပၚမူတည္၍ကုိယ့္ကုိကုိယ္ 

မိတ္ဆက္ပုံကုိနားလည္ျခင္း 
10 A လုပ္ခြင္တြင္လူA မ်ားA ေရ့ွ၌မိမိကုိယ္ကုိမိတ္ဆက္ၿခင္း 
11 လူA မ်ားA ေရ့ွ၌မိမိကုိယ္ကုိမိတ္ဆက္ၿခင္း 
12 နားမလည္ေသာA ေၾကာင္းA ရာမ်ား၊ေမးၿမန္းခ်င္ေသာ 
   A ေၾကာင္းA ရာမ်ားA ားယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသူA ားေမးၿမန္း 

ၿခင္း(ဂ်ပန္၏သာမာန္လူမူေရးထုံးတမ္းစU္လာမ်ား) 
(8) လူ ့ေဘာင္Aဖြဲ ့စည္းမွလူသားAေနျဖင့္ရွင္သန္ျခင္း 
15 လူ ့ေဘာင္A ဖြဲ ့A စည္း၏စည္းမ်U္းနွင့္A ျပဳA မူ 

တုိ ့ကုိထိန္းသိမ္းျခင္း 
  (33) ေနထုိင္မႉသန္းေခါင္စာရင္းပုံစံဝင္ျခင္း 

01 ☆ေလွ်ာက္ထားရန္A ခ်က္A လက္နွင့္ေလ်ွာက္ထားပုံ 
ကုိနားလည္ျခင္း 

02 ရပ္ကြက္ရုံး၌နုိင္ငံျခားသားေနထုိင္မွႉခြင့္ျပဳခ်က္ 
ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

03 ေငြေခ်မွႉနည္းနည္းကုိနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း 
04 လုိA ပ္ေသာA ခ်က္မ်ားကုိနားလည္သေဘာေပါကိျခင္း 

(34) ရပ္ကြက္ေနထုိင္သူ၏A ျပဳA မႉကုိထိန္းသိမ္းျခင္း 
01 ေနထုိင္ရာရပ္ကြက္၏A မိွႉက္ပစ္နည္းနွင့္ပက္သက္၍ 

ထုတ္ျပန္ထားေသာစည္းကမ္းလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား 
ကုိနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း 

02 ေနထုိင္ရာရပ္ကြက္၏A မိွႉက္ပစ္နည္းနွင့္ပက္သက္၍ 
ထုတ္ျပန္ထားေသာစည္းကမ္းကုိA ိမ္နီးနားခ်င္းA ား 
ေမးျမန္းျခင္း 

03 A ေနA ထုိင္A ျပဳA မူနွင့္ပက္သက္၍ေဆြးေႏြးျခင္း 
04 လုိA ပ္ေသာA ခ်က္မ်ားကုိနားလည္သေဘာေပါကိျခင္း 

16 လူမူလွႉပ္ရွားမွႉမ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္း 
  (35) လူမူလွႉပ္ရွားမွႉမ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္း 

01 ရပ္ကြက္၏လွႉပ္ရွားမွႉကုိပတ္ဝန္းက်င္A ိမ္နီးနားခ်င္း 
A ားေမးျမန္းျခင္း 

02 ရပ္ကြက္၏လွႉပ္ရွားမွႉတြင္ပါဝင္ျခင္း 
03 ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္း 
 

(9) မိမိကုိယ္ကုိေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းသာေစျခင္း 
20 A ားလပ္ခ်ိန္ကုိေပ်ာ္ရႊင္စြာကုန္ဆုံးေစျခင္း 
(44) A ားလပ္ခ်ိန္ကုိေပ်ာ္ရႊင္စြာကုန္ဆုံးေစျခင္း 
 01 ☆A ားလပ္ခ်ိန္ကုိေပ်ာ္ရႊင္စြာကုန္ဆုံးေစရန္ေနရာ 

ေဒသနွင့္နည္းလမ္းကုိနားလည္သေဘာေပါက္ျခငိး 
02 လုိA ပ္ေသာA ျကံUာဏ္ကုိရယူျခင္း 
03 လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ထံမွသတင္းA ခ်က္A လက္ရယူျခင္း 
04 ☆A ဖြဲ ့A စည္းA မ်ိဳးမ်ိဳး၏စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 

နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း 
05 A သုံးျပဳပုံကုိေမးျမန္းျခင္း 

(10) သတင္းAခ်က္Aလက္ကုိစုစည္းျခင္း 
21 သတင္းပုိ ့ျခင္း 
(45) စာတုိက္ပုိ ့ေဆာင္ေရးစနစ္ကုိA သုံးျပျဳခင္း 
01 ☆စာတုိက္၏ဝန္ေဆာင္မွႉကုိနားလည္ျခင္း 
02 စာပုိ႕စကဒ္ေရး၍ပုိ ့ျခင္း 
03 လူမရိွခ်ိန္တြင္လာေရာက္ပုိ ့ေဆာင္ထားေသာ 

A ေျကာင္းျကားစာရရိွပါကစုံစမ္းေမးျမန္းျခင္း 
04 ပုိ ့ေဆာင္ေရးစနစ္မွလာေရာက္ပုိ ့ေဆာင္ေသာ 

ပစၥည္းကုိလက္ခံရယူျခင္း 
(46) A င္တာနက္A သုံးျပျဳခင္း 
 01 ☆A င္တာနက္A သုံးျပျဳခင္းစနစ္နွင့္A သုံးျပဳပုံကုိ 

နားလည္ျခင္း 
02 A င္တာနက္ကုိA သုံးျပဳ၍ရွာေဖြနည္းကုိေမးျမန္းျခင္း 
03 A ီးေမလ္းဖြင့္နည္း 

(47) ဖုန္း၊ ဖက္စ္ကုိA သုံးျပျဳခင္း 
   01 ဖုနး္ဆက္ျခင္း 
   02 ဖုန္းကုိင္ျခင္း 
22 မီဒီယာကုိA သုံးျပျဳခင္း 
 (48) မီဒီယာကုိA သုံးျပျဳခင္း 
   01 တီဗီA စီစU္ျကည့္ျခင္း 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「Ⅰ」～「Ⅹ」ေနထုိင္လႈပ္ရွားမႈေပၚသတ္မွတ္ခ်က္「01」～「22」

Aလယ္Aလတ္လမ္းစU္、「（01）」～「（48）」Aေသးစိတ္လမ္းညြန္ 
「ေနထုိင္လႈပ္ရွားမႈေပၚသတ္မွတ္ခ်က္ကေနကေလးထိန္းကေလးျပဴစုနည္း 
「VI Aလုပ္လုပ္ျခင္း」 
※（နံပတ္စU္」Aေျခခံေနထုိင္လႈပ္ရွားမႈေပၚသတ္မွတ္ခ်က္Aတႊက္မရိွမျဖစ္ 
လိုAပ္ေသာလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္Aခ်က္Aလက္မ်ားျဖစ္သည္.  
「☆」သည္သာမန္စည္းမ်U္းမ်ားသာမကAႏ ၱရာယ္ကင္းေ၀းရန္Aထူး 
လုိAပ္ေသာသိထားသင့္ေသာAခ်က္Aလက္မ်ားကိုေဖာ္ျပသည္၊ 
 


