ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာအမႈိက္စုသိမ္းမႈ၊ အမိႈက္မ်ားစုသိမ္းမႈ

တိုရွိမျမိဳ႕နယ္

အေၾကာင္းၾကားျခင္း

ပုလင္း၊ စည္သြပ္ဘူး၊
ေရဘူးအမ်ဳိးအစား

ミャンマー語 ျမန္မာဘာသာ

စည္သြပ္ဘူး

စားကုန္သံုး ၊
ေသာက္ကုန္သံုး

သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္ ထုတ္ထားေပးပါ။

ေရဘူး

စားကုန္သံုး ၊
ေသာက္ကုန္သံုး

လင္ဗန္း

စားကုန္သံုး ၊
ေသာက္ကုန္သံုး

အမိႈက္ထုတ္ပံုနည္းလမ္း

ပလတ္စတစ္ထည့္စရာ (ပုလင္းပံုစံ)

စားစရာပစၥည္းသံုးပလတ္စတစ္ေဖာ့ျဖဴပန္းကန္
(အေရာင္၊ ဒီဇိုင္းပါေသာအရာမ်ားလည္း
ေကာက္ယူစုသိမ္းမည္)

ပုလင္း၊ စည္သြပ္ဘူး၊ ေရဘူး
ထည့္ရမည္။

ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ ေပ်ာ့ေဆး၊ အခ်ဥ္ရည္၊
ဒရက္စင္(အရသာရည္)၊ မိတ္ကပ္ပစၥည္း၊
သန္႕စင္ေဆးဆပ္ျပာ၊ စားသံုးဆီ

ေရေဆးျပီးေနာက္၊ သက္ဆိုင္ရာထည့္စရာဗုံးထဲသို႕

လင္ဗန္း၊ပလတ္စတစ္ထည့္စရာ
ေရေဆးျပီးေနာက္၊ ေကာက္ယူစုသိမ္းသည့္
ပိုက္ကြန္တစ္ခုထဲသို႔ ထည့္ရမည္။
စကၠဴစာရြက္အမ်ဳိးအစား

သီးသန္႔သံုးေကာက္ယူစုသိမ္းသည့္ပိုက္ကြန္တြင္ ထည့္ျပီးထုတ္ရမည္

သတင္းစာ

မဂၢဇင္းမ်ား

သတင္းစာေခါက္ခ်ဳိးလက္ကမ္း
စာေစာင္မ်ားအပါအ၀င္္

မိတၱဴကူးစကၠဴ၊
ဂ်ာနယ္စကၠဴမ်ားအပါအ၀င္

အေပါင္းလကၡဏာပံုစံခ်ည္ရမည္။

အေပါင္းလကၡဏာပံုစံခ်ည္ရမည္။

မီးဖိုေခ်ာင္အမိႈက္

ပတ္ပတ္လည္က ၃၀စင္တီမီတာကိုေက်ာ္
ေသာအရာသည္ အၾကီးစားအမႈိက္ျဖစ္သည္။

သတၱဳပစၥည္း၊
ေျမထည္ပစၥည္း၊ ဖန္အမိႈက္

ကက္ထူစကၠဴပံုး

ကတ္ထူစကၠဴၿပားဘူး

အေပါင္းလကၡဏာပံုစံခ်ည္ရမည္။

အေပါင္းလကၡဏာပံုစံ
ခ်ည္ရမည္။

古布 (အ၀တ္ေဟာင္း) ဟုေရးရမည္။

ႏြားႏို႔ဘူးခြံ

အ၀တ္ေဟာင္းမ်ား
အ၀တ္အစားမ်ားအစရွိသည္

သို႔မဟုတ္ စကၠဴအိတ္ထဲ
ထည့္ရမည္။

သို႔မဟုတ္ စကၠဴအိတ္ထဲ
ထည့္ရမည္။

အိတ္ထဲထည့္ျပီး 古布
(အ၀တ္ေဟာင္း) ဟုေရးရမည္

စကၠဴ ဒိုင္ဘာ ခါးေတာင္းက်ိဳက္၊
အမ်ဳိးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းအစရွိသည္

ျပန္လည္အသံုးမျပဳႏိုင္
ေသာအ၀တ္အစားမ်ာ း

ညစ္ေပေနေသာအရာ
မ်ားကိုဖယ္ရွားကာ
ထုတ္ရမည္

ပူတင္း၊ၾကက္ဥ၊ ထမင္းဘူးအစ
ရွိသည္ကိုထည့္ေသာခြက္မ်ား

မာေရာနိစ္၊သြားတိုက္ေဆး
စသည္ထည့္ျပြန္ပံုစံခြက္မ်ား

ေရပိုက္၊ ဖိနပ္အရွည္၊ လက္အိတ္အစရွိသည္
၅၀စင္တီမီတာေအာက္အရွည္ျဖတ္
ေတာက္ကာထုတ္ရမည္။

သတၱဳပစၥည္းအေသးစားမ်ား
(ထီး၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးကိရိယာမ်ား၊အလူမီနီယံအျပားမ်ားအစရွိသည္)

ပလတ္စတစ္
ေဖာ့တံုးအစရွိသည္

သားေရဖိနပ္
အမ်ဳိးအစားမ်ား

ပလတ္စတစ္အမ်ဳိးအစားမ်ား

မုန္႔အိတ္၊ ထုပ္ပိုးပလတ္စတစ္၊
ပလတ္စတစ္အိတ္အစရွိသည္

အိတ္ျဖင့္ထည့္ျပီး၊

ေဖ်ာ္ရည္စေသာစကၠဴဘူးခြံမ်ားလည္းအပါအ၀င္

အသံုးမ၀င္ေတာ့ေသာ
စားသံုးဆီ

ျပန္လည္အသံုးမျပဳႏုိင္ေသာ
စကၠဴစာရြက္အမ်ဳိးအစား

အမ်ိဳးအစားခြဲျခားကာၾကိဳးျဖင့္ခ်ည္ရမည္။

အေပါင္းလကၡဏာပံုစံ
ခ်ည္ရမည္။

သို႔မဟုတ္ စကၠဴအိတ္ထဲ
ထည့္ရမည္။

အနည္းငယ္ေသာသစ္ကိုင္း၊ ျမက္ပင္

အ၀တ္အေဟာင္း

ထုပ္ပိုးစကၠဴ

၅၀စင္တီမီတာေအာက္အရွည္ခန္႔ျဖတ္
ေတာက္ကာထုတ္ရမည္။
(သစ္ကိုင္းလံုးပတ္
၁၀စင္တီမီတာေအာက္)

ရာဘာပစၥည္းမ်ား

ပတ္ပတ္လည္က ၃၀စင္တီမီတာေက်ာ္ေသာအရာသည္ အၾကီးစားအမိႈက္ျဖစ္သည္

စကၠဴစာရြက္၊
အ၀တ္အစားအမ်ဳိးအစား

မီးရႈိ႕လို႔ရေသာအမိႈက္

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာအမႈိက္

ပုလင္း

မနက္ ၈နာရီမတိုင္မီအထိ သတ္မွတ္ထားေသာစုသိမ္းယူမည့္ေန႔တြင္

အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအေသးစားမ်ား
(ဆံပင္ေလမႈတ္စက္၊ ေရဒီယိုအစရွိသည္)

CD ၊ဗီဒီယိုတိတ္ေခြ၊
ေဘာပင္အစရွိသည္

ကစားစရာ၊ ေန႔စဥ္သံုး
ပစၥည္းမ်ားအစရွိသည္

ဖိနပ္၊ ပိုက္ဆံအိတ္၊ အိတ္အစရွိသည္

မႈတ္ေဆးဘူး၊ ဂတ္စ္ဘူးအစရွိသည္

ကုန္ေအာင္အသံုးျပဳျပီးသီးျခားအိတ္ျဖင့္
ထည့္ျခင္း(သို႔) ေကာက္ယူစုသိမ္းသူထံ
တိုက္ရုိက္ေပးကာ အမိႈက္ပစ္ျခင္း

အခၽြန္အထက္ကိရိယာအေသးစားမ်ား
(ကတ္ေၾကး၊မီးဖိုေခ်ာင္သံုးဓားအစရွိသည္)

ေျမထည္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖန္အမ်ဳိးအစားမ်ား
(ပန္းကန္လံုး၊ ခြက္အစရွိသည္)

သတင္းစာစကၠဴစသည္တို႔ျဖင့္ထုပ္ပိုးကာ キケン (အႏၱရာယ္ရွိသည္) ဟုေဖာ္ျပထားရမည္

သတင္းစာစကၠဴစသည္တို႔ျဖင့္ထုပ္ပိုးကာ キケン (အႏၱရာယ္ရွိသည) ဟုေဖာ္ျပထားရမည္

မီးလံုး၊ မီးေခ်ာင္းအစရွိသည္

လဲလွယ္ထားေသာပစၥည္းဘူးလြတ္တြင္ထည့္ရမည္

သာမုိမီတာ၊ ေသြးေပါင္တိုင္း
ကိရိယာအစရွိသည္တို႔

အျခားအမႈိက္မ်ားကို သီးျခားအိတ္တြင္ထည့္ျပီး ပစ္ရမည္

※ေအာက္ေဖာ္ျပပါဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာသည္ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ဆက္သြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ဂ်ပန္ဘာသာစကားေျပာအခက္အခဲရွိသူမ်ားသည္ ဂ်ပန္ဘာသာေျပာဆိုႏိုင္သူအားအကူအညီေတာင္းကာ ေမးျမန္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

အၾကီးစားအမႈိက္မ်ား

အိမ္သံုးလွ်ပ္
စစ္ပစၥည္းမ်ား

ကြန္ျပဴတာ

အမိႈက္အၾကီးစားမ်ားလက္ခံေသာဌာန
☎ ၀၃- ၅၂၉၆ -၇၀၀၀
(တနဂၤေႏြ၊ ႏွစ္သစ္ကူးကာလမ်ားမွအပ မနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၇ နာရီ)
အင္တာနက္မွလက္ခံသည့္ေနရာ http:/ /sodai.tokyokankyo.or.jp/

အသံုးျပဳ၍မရေတာ့ေသာပရိေဘာဂပစၥည္းအစရွိသည္
ပတ္ပတ္လည္က ၃၀စင္တီမီတာေက်ာ္ေသာအရာမ်ား

ကတ္သုတ္ေရာင္ျခည္မီးလံုးပါ တီဗီ၊ တီဗီအပါး (LCD၊ ပလတ္စမာ တီဗီ)၊
ေလေအးေပးစက္၊ ေရခဲေသတၱာ၊ ေရခဲခံေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္၊ အ၀တ္အေျခာက္ခံစက္

၀ယ္ယူထားေသာဆုိင္ (သို႔) အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈ
လက္ခံေသာဌာန
☎ ၀၃-၅၂၉၆-၇၂၀၀
(လက္ခံသည့္အခ်ိန-္ တနလၤာ~ စေန၊ မနက္ ၈နာရီ~ ညေန ၅နာရီ)
သက္ဆိုင္ရာထုတ္လုပ္သူမ်ား (သို႔)ကြန္ျပဴတာ3R ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔အစည္း
☎ ၀၃-၅၂၈၂-၇၆၈၅
(လက္ခံသည့္အခ်ိန္- တနလၤာ~ ေသာၾကာ၊ မနက္ ၉နာရီ မွ ညေန ၅နာရီ)
၀က္ဆိုဒ္လိပ္စာ http://www.pc3r.jp/

အိမ္တြင္းသံုး အသံုးမလိုေတာ့ေသာ ကြန္ျပဴတာ။
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ဤလက္ကမ္းစာေစာင္အား ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ အမႈိုက္ပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျမွင့္တင္မႈွဌာန - ၀၃-၃၉၈၁-၁၁၁၁

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ထုတ္ေ၀သည္

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာအမႈိက္စုသိမ္းယူမႈ၊ အမိႈက္မ်ားစုသိမ္းသည့္ေန႔စာရင္း
ေနအိမ္နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ေကာက္ယူစုသိမ္းသည့္ေန႔ရက္ကိုေရွ႕မ်က္ႏွာစာေနရာကြက္လပ္တြင္ ျဖည့္စြက္ေရးသြင္းကာ အသံုးျပဳပါ။
မိုးရြာေသာေန႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္လည္း ေကာက္ယူစုသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္မည္။

ပုလင္း၊ စည္သြပ္ဘူး၊
ေရဘူးအမ်ဳိးအစား

ျမိဳ ႔နယ္ရပ္ကြက္

စကၠဴ၊
အ၀တ္အစားအမ်ဳိးအစား

မီးရိႈ႕လို႔ရေသာအမႈိက္မ်ား

သတၱဳပစၥည္း၊ ေျမထည္ပစၥည္းမ်ား၊
ဖန္ပစၥည္းအမႈိက္မ်ား

အိခဲဘုခုေရာ

၁၊၂၊ ၄ ရပ္ကြက္

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ ေသာၾကာ

အိခဲဘုခုေရာ

၃ရပ္ကြက္

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ေသာၾကာ

အိခဲဘုခုေရာဟြန္းေခ်ာ

၁~၄ ရပ္ကြက္

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ ေသာၾကာ

ခါနမဲေခ်ာ

၁ရက္ကြက္ အမွတ္ ၁~ ၈

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနလၤာ

ခါနမဲေခ်ာ

၁ရက္ကြက္ အမွတ္ ၉~ ၄၉

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ တနလၤာ

ခါနမဲေခ်ာ

၂ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁~၁၄

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနလၤာ

ခါနမဲေခ်ာ

၂ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁၅~ ၃၆

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ တနလၤာ

ခါနမဲေခ်ာ

၃ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁~ ၃၀

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနလၤာ

ခါနမဲေခ်ာ

၃ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၃၁~ ၅၉

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ တနလၤာ

ခါမိအိခဲဘုခုေရာ

၁~ ၄ရပ္ကြက္

စေန

တနလၤာ

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ဗုဒၶဟူး

ခိတအိုးစုက

၁ရပ္ကြက္ အမွတ္၁~ ၁၀ (နံပါတ္ ၁၆~ ၂၁)

ဗုဒၶဟူး

ၾကာသပေတး

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ စေန

ခိတအိုးစုက

၁ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁၁~ ၃၄ (နံပါတ္ ၁~ ၁၅)

စေန

တနလၤာ

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ ဗုဒၶဟူး

ခိတအိုးစုက

၂ ရပ္ကြက္

စေန

တနလၤာ

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ ဗုဒၶဟူး

ခိတအိုးစုက

၃ရပ္ကြက္

စေန

တနလၤာ

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ဗုဒၶဟူး

ခိုမဂိုမဲ

၁~ ၇ ရပ္ကြက္

ဗုဒၶဟူး

ၾကာသပေတး

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ စေန

စုဂမို

၁၊၂၊၅ ရပ္ကြက္

ဗုဒၶဟူး

ၾကာသပေတး

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ စေန

စုဂမို

၃၊၄ ရပ္ကြက္

ဗုဒၶဟူး

ၾကာသပေတး

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ စေန

ဆန္းခါ၀

၁၊၂ ရပ္ကြက္

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ တနလၤာ

ဇိုရွိဂါယ

၁~၃ရပ္ကြက္

ေသာၾကာ

စေန

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ အဂၤါ

တာခါဒ

၁၊၂ ရပ္ကြက္

ေသာၾကာ

စေန

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ အဂၤါ

တာခါဒ

၃ရပ္ကြက္

တနလၤာ

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ၾကာသပေတး

တာခါမစု

၁~၃ရပ္ကြက္

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ တနလၤာ

ခ်ိဟရ

၁~၄ ရပ္ကြက္

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနလၤာ

နာဂါစာခိ

၁~၅ ရပ္ကြက္

တနလၤာ

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ ၾကာသပေတး

နာဂါစာခိ

၆ရပ္ကြက္

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနလၤာ

နိရွိအိခဲဘုခုေရာ

၂~ ၅ ရပ္ကြက္

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ေသာၾကာ

နိရွိစုဂမို

၁~ ၄ရပ္ကြက္

စေန

တနလၤာ

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ ဗုဒၶဟူး

ဟိငရွိအိခဲဘုခုေရာ

၂ရပ္ကြက္ အမွတ္၁~ ၄၈

ေသာၾကာ

စေန

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ အဂၤါ

ဟိငရွိအိခဲဘုခုေရာ

၃ရပ္ကြက္ အမွတ္၁၊ အမွတ္ ၁၆~ ၂၃

ေသာၾကာ

စေန

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ အဂၤါ

ဟိငရွိအိခဲဘုခုေရာ

၄၊၅ ရပ္ကြက္

ေသာၾကာ

စေန

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ အဂၤါ

မိနာမိအိခဲဘုခုေရာ

၁ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁~ ၁၆

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ေသာၾကာ

မိနာမိအိခဲဘုခုေရာ

၂ရပ္ကြက္ (၂၅~ ၂၇မွအပ)

ေသာၾကာ

စေန

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ အဂၤါ

မိနာမိအိခဲဘုခုေရာ

၃ရပ္ကြက္

ေသာၾကာ

စေန

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ အဂၤါ

မိနာမိအိခဲဘုခုေရာ

၄ရပ္ကြက္

ေသာၾကာ

စေန

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ အဂၤါ

မိနာမိအိုးစုက

၁၊ ၂ ရပ္ကြက္

ဗုဒၶဟူး

ၾကာသပေတး

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ စေန

မိနာမိအိုးစုက

၃ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁~ ၂၄

ဗုဒၶဟူး

ၾကာသပေတး

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ စေန

မိနာမိအိုးစုက

၃ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၂၅~ ၃၇

ေသာၾကာ

စေန

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ အဂၤါ

မိနာမိအိုးစုက

၃ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၃၈~ ၅၅

ဗုဒၶဟူး

ၾကာသပေတး

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ စေန

မိနာမိနာဂါစခိ

၁~၃ရပ္ကြက္

တနလၤာ

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ၾကာသပေတး

မိနာမိနာဂါစခိ

၄~၆ ရပ္ကြက္

တနလၤာ

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ ၾကာသပေတး

မဲဂ်ိေရာ

၁~၅ ရပ္ကြက္

တနလၤာ

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ၾကာသပေတး

※ေန႔စဥ္ေကာက္ယူစုသိမ္းသည့္နယ္ေျမေဒသမ်ားမွအပ

ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္စာရင္း

အမိႈက္ေကာက္ယူစုသိမ္းမႈ၊ အမိႈက္စုပံုသည့္ေနရာ၊
ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာအမႈိက္စုသိမ္းေကာက္ယူမႈ

※အမႈိက္အၾကီးစားမ်ားကို အမႈိက္အၾကီးစားမ်ားလက္ခံသည့္ဌာနသို႔

အမႈိုက္ပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျမွင့္တင္မႈွဌာန

☎ ၀၃-၃၉၈၁-၁၁၁၁

တိုရွိမသန္႔ရွင္းေရးရုံး

☎ ၀၃-၃၉၈၄-၉၆၈၁

တိုက္ရုိက္ေမးျမန္းပါ။

အမိႈက္အၾကီးစား၊ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာဘက္တြင္ မွီျငမ္းကိုးကားပါ။

