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အပို�်း(၁)



Help

This tutorial uses Myanmar Unicode. If you can’t see Myanamar Font font 
correctly, do the following steps.

1.Download Unicode font (pyidaungsu font) from http://www.unicode.today/

2.Add browser bookmarklet by doing following instruction.

http://www.unicode.today/
https://phandeeyar.gitbook.io/pandatoolbox/unicode-zawgyi-bookmarklet


  မိုဘုိ�်းဖုန်း မှ ရေ�တာရေကာက်ခြခ�်း

အားသာချက်
၁.စာ�ွက်မကုန်ခြခ�်း

၂.  အချက်အလက်များ ဇယားထဲတန်းခြဖည့်သွ�်း
ငြပီးသားခြဖစ်ခြခ�်း

၃.အချန်ိကုန်သက်သာခြခ�်း

၄.ရေ�ွကုန်သက်သာခြခ�်း

အားနည်းချက်
၁. နည်းပညာအသိလုိအပ်

၂.  ရေကာက်ယူ�န် device,phone လိုအပ်

၃.ခြမန်မာရေဖာ�့်အခက်အခဲ�ိှနိ�်



 မိုဘုိ�်းရေ�တာရေကာက်ယူ�န် လိုအပ်ချက်များ

၁.app  ထဲတွ�်သုံး�န်ခြပ�်ဆ�်ထားသည့် ရေဖာ�်များ(form)

၂.  အချက်အလက်များသိမ်းဆည်း�န် cloud server

၃.မိုဘိ�ု်းဖုန်း

၄.   ရေကာက်ယူ�ာတ�ွ်သုံးသည့် mobile app





ODK ဆုိတာဘာလဲ

Open Data Kit.

●    မိုဘို�်းဖုန်းခြဖ�့် ဆာရေ*းခြပုလုပ်�ာတ�ွ် အသုံးခြပုသည့် mobile app နှ�့် ရေဖာ�်ခြပုလုပ်သ

 ည့် Opensource နည်းစနစ်များ

● Open source      ဆုိသည်မှာ မည်သူမဆုိ လွတ်လပ်စွာ အသုံးခြပုနိ�်ုသည်၊ ပိုရေကာ�်းရေအာ�်

 ခြပုခြပ�်ရေပးနုိ�်သည်၊ ခြပန်လည်မျှဝေရေ/ရေပးနုိ�်သည်။



 မိုဘုိ�်း app များ
ODK Collect

ODK  ရေအာက်တ�ွ်�ိှရေသာ မူ��်းရေ�တာ
 ရေကာက်သည့် mobile app ခြဖစ်သည်။

KoboCollect 

Kobotoolbox  ခြဖ�့်သုံး�ရေသာ ရေ�တာ
 ရေကာက်သည့် mobile app ခြဖစ်သည်



Kobocollect ကိုရေ�ွးချယ်�သည့်အရေ1ကာ�်းအ��်း

● Kobotoolbox  ဆုိသည်မှာ ရေဖာ�်များတည်ရေဆာက်�န်,  သိမ်းဆည်း�န် ရေန�ာခြဖစ်သည်။

● Kobocollect    ဆုိသည်မှာထုိရေဖာ�်များကုိ ထည့်သွ�်းသုံး�န် မိုဘို�်း app  ခြဖစ်သည်။

● အခမဲ့��ိှသည်။

● Kobotoolbox website  မှတဆ�့်အလွယ်တကူ ရေဖာ�်များခြပုလုပ်နို�်သည်။

●   ရေဖာ�်ခြပုလုပ�်န် အနည်း�ယ် IT knowledge  �ှိရံုခြဖ�့် ခြပုလုပ်နုိ�်သည်။

● Kobocollect   ခြဖ�့်ရေကာက်ယူ��ှိရေသာ အချက်အလက်တို့ကုိ website  ထဲ�ိှ အရေကာ�့်ထဲ

 တွ�် သိမ်းဆည်းထားသည်။

●    အဆုိပါ အချက်အလက်တို့ကို ရေ�ါ�်းလု�်ခြပုလုပ်နို�်၊ မျှဝေရေ/နို�်သည်။



အပို�်း(၂)



Kobotoolbox အသုံးခြပုပုံ

၁.Kobotoolbox  တွ�် အရေကာ�့်ခြပုလုပ်ခြခ�်း www.kobotoolbox.org

၂.  ပထမဆံုး ရေဖာ�်စတ�်ရေဆာက်ခြခ�်း

၃.   ရေဖာ�်ကုိ ဖုန်းတွ�်အသုံးခြပု�ရေစ�န် ခြပုလုပ်ခြခ�်း

၄.Kobocollect  တွ�်ရေဖာ�်ကို �ယူခြခ�်း

၅.စတ�်ရေကာက်ယူခြခ�်း

၆.  ရေကာက်ယူထားသည်များကို ဆာ*ာသို့ပို့ခြခ�်း

http://www.kobotoolbox.org/


Kobotoolbox  တွ�် အရေကာ�့်ခြပုလုပ်ခြခ�်း

https://youtu.be/x0cmugf_wQ4


Kobotoolbox    Deploy တွ�် ရေဖာ�်ကုိဖုန်းမှ အသုံးခြပု၍�ရေစ�န် ခြပုလုပ်ခြခ�်း

https://youtu.be/w5Sl6S4MCRg


Kobocollect app   သုံး၍ သိမ်းထားရေသာရေဖာ�်ကို �ယူခြခ�်း

https://youtu.be/H_rrRFP6mFQ


Kobocollect app  ခြဖ�့် ဆာရေ*းရေကာက်ခြခ�်း၊ပို့ခြခ�်း

https://youtu.be/0gdyX-aIDgI


 Report  Kobotoolbox  xls  ��ိှလာရေသာ ကို မှ1ကည့်ခြခ�်း ဖို�်အခြဖစ် ရေ�ါ�်းလု�်ခြပုလုပ်ခြခ�်း

https://youtu.be/QxFfPH0fRYs


အပို�်း(၃)



 ပိုမိုခြပည့်စုံရေသာ ရေဖာ�်တစ်ခုတည်ရေဆာက်ခြခ�်း

1. Projects(  လက်�ှိလုပ်ရေဆာ�်ရေနရေသာ ပရေ�ာဂျက်များ)

2. New(အသစ်ရေဆာက်�န်)

3. Deployed(   မိုဘို�်းဖုန်းမှစတ�် �ယူသုံးနို�်သည့် ရေဖာ�်များ)

4. Draft(  မငြပီးရေသးရေသာ ရေဆာက်လက်စရေဖာ�်များ)

5. Submissions(  ရေကာက်ယူထားရေသာ အရေ�အတွက်)



7.  ရေကာက်ယူနုိ�်သည့် အမျ ိုးအစားများ
○ စာ

○  နံပတ်(  �ဿမ၊ ကိန်းခြပည့်)

○ ရေန့�က်

○ အချန်ိ

○ ရေန့�က်နှ�့်အချနိ်

○ GPS ရေန�ာ

○ ဓာတ်ပုံ

○ *ီ�ီယို

○ အသံ

○ Rank/Rating ရေပးခြခ�်း

○ တွက်ချက်ခြခ�်း



1. ရေမးခွန်းအမည်ရေပးခြခ�်းနည်းစနစ်(Data Column Name)
○     ရေမးခွန်းအတွက် အသံုးခြပုသည့် ဘာသာစကားသည် အဂ<လိပ်အခြပ�် အခြခားဘာသာစကားရေပါ�်းစုံခြဖစ်

 နို�်သည်။

○ Data Column name  ကုိ မပါမခြဖစ်ရေပး�န်လိုသည်။

○   အဂ<လိပ်လိုရေ�းလျှဝေ�် အလိုအရေလျာက် underscore   ခြဖ�့်ရေခြပာ�်းရေပမယ့် ခြမန်မာဘာသာခြဖ�့်ဆိုလျှဝေ�် _ သာ

 ရေပါ်မည်။



2. Question Hint
○  ရေပးထားသည့်ရေမးခွန်းနှ�့်ပတ်သက်သည့် အ�ိပ်အမြွမက်စကားခြဖစ်သည်။

○     ရေမးခွန်းကိုထပ်ဆ�့် �ှ�်းလ�်းလိုသည့်အခါ တွ�် စာကုိ အဆိုပါကွက်လပ်ထဲတွ�်ရေ�းသားနို�်သည်။

3.  ရေမးခွန်းကို မရေခြဖမရေန�ခြဖစ်ရေအာ�်လုပ်ထားခြခ�်း(Mandatory Response)

○    ရေကျာ်ရေမး�န် မခြဖစ်နိ�ု်သည့် ရေမးခွန်းများကို Mandatory Response  ကို Yes ဟုရေ�ွးထားနုိ�်သည်။



4.  ရေမးခွန်းတစ်ခုနှ�့်တစ်ခု ချတိ်ဆက်ခြခ�်း

○  ဤက့ဲသို့ရေသာ function  ကို skip logic   ဟုရေခါ်သည်။ ဥပမာ ရေမးခွန်း(၁)  ထဲတွ�် yes  ဟုရေခြဖမှ ရေမးခွန်း(၁) 

     ၏ရေနာက်ဆက်တွဲရေမးခွန်းရေပါ်လာသလိုမျ ိုး။ �န်ကုန်ဟု ရေ�ွးလျှဝေ�် �န်ကုန်ထဲ�ှိခရုိ�်များရေပါ်လာမည်။ခရုိ�်

  တစ်ခုကုိရေ�ွးလျှဝေ�် ထိုခရုိ�်ထ�ဲှိငြမို့များရေပါ်လာမည်။စသခြဖ�့်..

○  ခြပုလုပ်�န် Setting> Skip Logic>+Add a condition>Select Question from list>... မိမိရေ�ွးချယ်လိုသ

 ည့် ရေမးခွန်း. 1

2 3



5.    ကြကိုတ�်ရေပးထားရေသာ အရေခြဖထဲမှ ရေ�ွးချယ်ခြခ�်း၊
○  တစ်ခုပဲရေ�ွးချယ်နုိ�်�န် ခြပုလုပ်ခြခ�်း(Select One)  နှ�့် တစ်ခုထက်ပိုရေ�ွးနို�်ရေအာ�်ခြပုလုပ်ခြခ�်း(Select Many) 

 တို့ကို ရေဆာ�်�ွက်နုိ�်သည်။

Select One Select Many



6.  ရေမးခွန်းများကုိ အုပ်စုဖွဲ့ထားခြခ�်း(Grouping)
○     ဤကဲ့သ့ုိ အုပ်စုဖွဲ့ထားခြခ�်းခြဖ�့် ဆာရေ*းရေကာက်သူသည် ဖုန်း၏ page  တစ်ခုတည်းရေပါ်တွ�် သက်ဆို�်�ာ

    ရေမးခွန်းများကုိသာ ခြမ�်�ငြပီး ကျန်သည့်ရေမးခွန်းများကို ရေနာက်စာမျက်နှာရေပါ်တွ�် ခြမ�်�မည်ခြဖစ်သည်။

○     အုပ်စုဖွဲ့�န် အ��်ဆုံး ဖွဲ့လိုသည် ရေမးခွန်းများကုိ select မှတ်ရေပး�န်လိုသည်။

○  ငြပီးရေနာက် form editor   ၏ဘယ်ဘက်ထိပ်နားတွ�်�ှိသည့် ရေအာက်ပါပုံရေလးကိုနှိပ်ပါ။

○  ထို့ရေနာက် Group  ဆိငုြပီး ဖ�ိန်တစ်ခုထဲ/�်သွားမည်

○   ထို ဖ�ိန်ကုိ နှစ်သက်�ာနာမည်ရေခြပာ�်းရေပးလိုက်ပါ



6.   ရှုပ်ရေထးွသာ ရေမးခွန်းပုံစံများကုိ ခြပ�်ဆ�်ခြခ�်း
○       ရေမးခွန်းတစ်ခုထဲကိုပ�် ခြဖစ်နုိ�်သည့် အရေခြဖများစွာ�ှိငြပီး ၊အဆိုပါ အရေခြဖများထဲတွ�်မှ ရေနာက်ထပ်ပါ/�်သည့်

 အရေခြဖများကို ထည့်သွ�်း�ာတွ�်သံုးသည်။

○ ဥပမာ-        ရေမွးခြမူထားသည့်တိ�စ္ဆာန်အမျ ိုးအစား ၅ ခုရေပးထားငြပီး ၊ အဆိုပါထဲမှာ နွား�ါးရေကာ�်�ှိသည် ဆိုလျှဝေ�်၊

○        တိ�စ္စာန် ၅ မျ ိုးအမည်အ��်ထည့်�မည်၊ ထို့ရေနာက် အဆိုပါတိ�စ္ဆာန်များ�ှိမ�ှိ ရေ�ွးသည့် အ�ာထည့်�မည်။

    ထို့ရေနာက်မှ အရေ�အတွက် ထည့်ဖို့ရေန�ာရေပး�မည်။



7.  ရေပးထားရေသာရေ�ွးချယ်စ�ာအခြပ�် အခြခားရေ�ွးစ�ာ(other) ကိုထည့်သွ�်းခြခ�်း
○     ရေခြဖဆိုသူ၏ အရေခြဖက ကြကိုတ�်သတ်မှတ်ထားသည့် ရေ�ွးချယ်စ�ာထဲတွ�်မပါသည့်အခါ တွ�်အသုံးခြပုနို�်သည်။

○           ရေ�ှ့တွ�် ရေဖာ်ခြပခဲ့သည့် နံပါတ် ၅ လုပ်ရေဆာ�်ချက်နှ�့် နံပါတ် ၄ လုပ်ရေဆာ�်ချက်ကုိ ရေပါ�်း၍ သံုးနုိ�်သည်။

○ ဥပမာ_ Multiple choice question   တစ်ခုကိုတည်ရေဆာက်လိုက်ပါ။ ရေနာက်ဆုံးတွ�် other  ဟူ၍ ထည့်ထား

ပါ။

○    ငြပီးရေနာက် ရေနာက်ထပ် ရေကာက်ယူ�န် Text question    တစ်ခုကုိ ရေခါ်ယူပါ။ အဆိုပါ text question  ကို skip 

logic   သံုး၍ အရေပါ်တွ�်ရေဖာ်ခြပခဲ့သည့် multiple choice question  ထဲမှ other   ဟုရေ�ွးလျှဝေ�် ဆိုသည့်

 အရေခြခအရေနနှ�့် ချတိ်ဆက်လိုက်ပါ။



8.   ရေကာက်ယူထားရေသာ အရေခြဖများကုိ တခါတည်းတွက်ချက်ခြခ�်း(Calculation )
○     ပထမ ရေကာက်ထားရေသာ ကိန်းဂဏန်း�ှိိ�မည်။ အမည်ကုိ question1 ဟုရေပးခဲ့ပါ၊

○   �ုတိယရေကာက်ထားရေသာ ကိန်းဂဏန်း�ှိ�မည်။အမည်ကို question2 ဟုရေပးခဲ့ပါ။

○    ထို့ရေနာက် ရေမးခွန်းအသစ်ယူ၍ calculate ကိုရေ�ွးပါ

○         ၁ နှ�့် ၁ရေပါ�်းသကဲ့သ့ုိပ�်ရိုး�ှ�်းပါသည်။ သို့ရေသာ် အဆိုပါ ကိန်းဂဏန်းများကုိ ကိုယ်စားခြပုရေသာ ရေမးခွန်း၏

name   ကို သုံး�မည်။ ဥပမာ

○ ${question1} +${question2}
○  အဆိုပါ calculate   ကိုလည်း အမည်တစ်ခုရေပး�မည်၊ ဥပမာ- answer

○    ထို့ရေနာက် ရေနာက်ထပ် ရေမးခွန်းတစ်ခုယူ၍ Note   တွ�် အရေခြဖကိုထည့်ရေ�းသားပါ။ ${answer}  ကုိသုံး၍

 ခြပန်လည်ရေခါ်ယူနို�်သည်။

○ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့�န် 

http://help.kobotoolbox.org/creating-forms/general/how-to-use-calculate-questions


9.   ရေဖာ�်ကုိ အခြခားသူတစ်ဦးသို့ မျှဝေရေ/ခြခ�်း
○     ရေဖာ�်တစ်ခုကုိ အခြခားသူသို့ မျှဝေရေ/ရေပးနို�်သည်။ ထိုသူမှလည်း/�်ရေ�ာက်ခြပ�်ဆ�်ရေပးနုိ�်သည်။

○     ထိုသ့ုိ မျှဝေရေ/ခြခ�်းကို အထက်ပါ ပုံရေလးမှ တဆ�့်ခြပုလုပ်နို�်သည်။

○  ထိုသ့ုိ collaborators  ထည့်သွ�်း�ာတွ�်လည်း Link  ခြဖ�့်ရေသာ်လည်းရေကာ�်း၊ username ခြဖ�့်

 ရေသာ်လည်းရေကာ�်းလုပ်နုိ�်သည်။

○  မိမိရေပးထားရေသာ access level  ရေပါ်မူတည်၍

 ရေဖာ�်ကုိ1ကည့်ရုံ1ကည့်နုိ�်ခြခ�်း၊ Edit လုပ်နုိ�်ခြခ�်းတို့

ကွဲခြပားသည်။

○    အခြခားသူ၏ ရေဖာ�်ကုိ ယူသံုးလိုပါက Clone ခြပုလုပ်၍

 ပွားငြပီး၊ Deploy  လုပ်ငြပီးမှသာ သုံးနုိ�်သည်။



10.Kobo Collect app  ထဲတွ�်ခြပ�်ဆ�်မှုများ ခြပုလုပခ်ြခ�်း

○       ကိုနိှပ်၍ General Settings>Server>URL  ထဲတွ�်

https://kc.kobotoolbox.org/yourusername ကိုထည့်ပါ။

yourusername   ဆုိသည်မှာ သ�်ရေဖာ�်တည်ရေဆာက်ခဲ့သည့်အရေကာ�့်၏ username 

  ခြဖစ်သည်။ မသိလျှဝေ�် kobotoolbox.org page ညာဘက်ရေထာ�့်

1ကည့်နို�်သည်။

https://kc.kobotoolbox.org/yourusername


လက်ရေတွ့ရေလ့ကျ�့်ခန်း



1. www.kobotoolbox.org    သို့သွားငြပီး ကိုယ်တို�် အရေကာ�့်တည်ရေဆာက်ငြပီး

username,password  ကိုမှတ်ထားပါ။ (၁၀)မိနစ်

2.    ပထမဆံုးရေဖာ�်ကို ရေအာက်ပါ ရေမးခွန်းများခြဖ�့်တည်ရေဆာက်ပါ။ (၂၀)မိနစ်
a. Project Name = Test one

b.   အမည် (Text)

c. ရေမွးရေန့(Date)

d. မိသားစု/�်အရေ�အတွက်(Number)

e.  လိ�်အမျ ိုးအစား (Select One) Male,Female,Others

f.  သ�်အ�်တာနက်သုံး��်ဘာနဲ့သံုးသလဲ ( Select Many) Laptop,Phone,Tablet,PC

g. Phone models(Samsung,iPhone,Xiaomi,Sony,Huawei,Oppo)

h. Laptop model( ASUS,Acer,Macbook,Lenovo,HP,Dell)

3. Form  ကုိ Preview  လုပ်ငြပီးစစ်ရေဆးပါ။ (၅)မိနစ်

http://www.kobotoolbox.org/


4.  ”ထို Test One”  ရေဖာ�်ကို save  လုပ်ငြပီး Deploy လုပ်ပါ။

5. Kobo collect app  ကို ရေ�ါ�်းလုပ်ခြပုလုပ်ပါ။

6.        ကိုနိှပ်၍ General Settings>Server>URL  ထဲတွ�်

https://kc.kobotoolbox.org/yourusername ကိုထည့်ပါ။

yourusername   ဆုိသည်မှာ သ�်ဖန်တီးခဲ့ရေသာ usernameခြဖစ်သည်။

7. Get Blank Form  “ကိုနိှပ်၍ Test One” ရေဖာ�်ကိုယူပါ၊

8. Login   လုပ်ခို�်းလျှဝေ�် ပထမဆံုးဖန်တီးခဲ့ရေသာ အရေကာ�့်ကုိထည့်ပါ။

9.    ဖို�်ကုိ ရေကာ�်းစွာ ရေ�ါ�်းလု�်ခြပုလုပ်ငြပီးပါ Fill Blank Form ကိုနိှပ်ပါ

(၂၀) မိနစ်

https://kc.kobotoolbox.org/yourusername


10.“Test One”    ဆုိသည့် ရေဖာ�်ကိုရေ�ွးငြပီးလျှဝေ�် စတ�် ဆာရေ*းရေခြဖဆုိနုိ�်ပါငြပီ

11.အားလံုးရေခြဖဆုိငြပီးလျှဝေ�်Go to End /saveကုိနိှပ်လုိက်ပါ။

12.  ရေခြဖဆုိမှုအငြပီးမသတ်ရေသးလျှဝေ�် Edit Saved Form ထဲတွ�်ရေပါ်မည်။

13.  အားလံုးခြပည့်စံုလျှဝေ�် Send Finalized Form တွ�်ရေပါ်မည်။

14.  ရေမးခွန်းများအားလုံးကုိ  အမှတ်စဉ် ၆   တ�ွ်ရေပးထားရေသာ ညွှန်1ကားချက်အတို�်း Grouping 

ဖွဲ့ပါ။

15.ရေနာက်ထပ်စမ်းသပ်�န်အတွက်  အမှတ်စဉ် ၈  တွ�်�ှိရေသာ calculation ကုိခြပုလုပ်ပါ

(၂၀) မိနစ်



14.Send Finalized Form  ထဲတွ�်�ှိရေသာ Report   များကို ရေ�ွးချယ်ငြပီး Send  လုပ်ပါ။

15.  ရေအာ�်ခြမ�်စွာပို့ငြပီးလျှဝေ�် Send Finalized Form ထဲတွ�်ရေပျာက်သွားမည်။

16.Koobotoolbox.org   သို့သွား၍ ရေစာရေစာကပို့ထားရေသာ result ကို1ကည့်နုိ�်ပါမည်။

17.  ရေဖာ�်ကိုခြပန်လည်ခြပ�်ဆ�်လုိပါက Edit button ကုိ�ှာပါ၊

18.သတိခြပု�န်၊  ခြပ�်ဆ�်ငြပီးပါက Preview  1ကည့်ပါ၊ Save   နိှပ်ပါ၊ အတည်ခြပုငြပီးပါက Redploy 

    နှိပ်ပါ။ သို့မှသာ ဖုန်းမှ အသုံးခြပုနုိ�်သည်။



သတိခြပု�န်အချက်များ

1.   သ�့်ရေဖာ�်မှာ တစ်ခုခုမှားရေနလျှဝေ�် Deploy  လုပ်သည့်အချန်ိတွ�် Error message  ရေပါ်နိ�်သည်။

2. Kobocollect   ထဲတွ�်စမ်းသပ်ထားရေသာ ရေဖာ�်အရေဟာ�်းများ�ှိလျှဝေ�် ဖျက်ပစ်ပါ

3.  ရေ�တာရေကာက်မည့် device  များ၏ Device ID   ကို ရေကာက်မည့်သူနာမည်နှ�့်တွဲ၍ မှတ်သားထားပါ။

4. Server Settings  ထဲ�ှိ Kobotoolbox URL    တ�်ွ အရေကာ�့်နာမည်ပါတွဲ၍ ထည့်သွ�်းခဲ့ပါက username password 

   ထည့်စ�ာမလိုပဲ အဆိုပဲ အရေကာ�့်�ှိ deploy  လုပ်ထားရေသာ ရေဖာ�်များကို�ယူအသံုးခြပုနုိ�်သည်။

5.   ရေမးခွန်းတစ်ခုဖန်တီးငြပီးတို�်း အငြမဲ name   ကုိ မရေမ့မရေလျာ့ English  လို ရေပးခ့ဲပါ။

6. ODK collect app   ကို ဖုန်းထဲတွ�် install   လုပ်ထားမိပါက အဆိုပါ app   မှ ဖို�်များနှ�့် Kobotoolbox  မှဖို�်များ

  ရေ�ာရေထွးရေဖာ်ခြပရေနနုိ�်သည်။ မလိုလျှဝေ�် uninstall လုပ်ထားပါ။

7. Kobo collect app  ကိုိိ ခြမန်မာဘာသာ(ရေဇာ်ဂျ)ီ  ခြဖ�့်လည်းသံုးနုိ�်သည်။သ့ုိရေသာ် Form ရေ�ါ�်းလု�်ခြပုလုပ်ချန်ိနှ�့်ရေပး

   ပို့ချန်ိတွ�် ခြမန်မာ လိုရေခြပာ�်းထားလျှဝေ�် error  တက်မည်။

 ထိုအချနိ်တွ�် language  ကို English ခြဖ�့်သားထားပါ။



သတိခြပု�န်အချက်များ

8.   ခြမန်မာစာရေဖာ�့်ခြပဿနာ�ှိနို�်သည်။ ယူနီကု�်( Myanmar3 )     သို့မဟုတ် ရေဇာ်ဂျ ီမည်သည့်အ�ာကို သံုးမည်ကို

   ကြကိုတ�်ဆုံးခြဖတ်ပါ။ အဓိက ရေကာက်ယူမည့် device   များ၏ ဘာသာစကားစနစ်ရေပါ်အရေခြခခံ၍ ဆုံးခြဖတ်ချက်သည်ပို

သ�့်ရေလျာ်ပါသည်။



  လိုအပ်ရေသာ အချက်အလက်များ �ှာရေဖွ�န်ရေန�ာ

Official Help from Kobo: http://help.kobotoolbox.org/

Burmese Tutorial  :https://phandeeyar.gitbook.io/pandatoolbox/kobotoolbox

Phandeeyar Toolbox :http://toolbox.phandeeyar.org/

Youtube Channel :http://bit.ly/kobotuto

Get this slide :http://bit.ly/kobopresentation

http://help.kobotoolbox.org/
https://phandeeyar.gitbook.io/pandatoolbox/kobotoolbox
http://toolbox.phandeeyar.org/
http://bit.ly/kobotuto
http://bit.ly/kobopresentation
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