အွနလ
် င
ို ်း် ပ ေါ်တင
ွ ် ကျငဝ
် တ်နင
ှ ည
် ပ
ီ
ော အပ ြုအမူမျော်းအတွက် ထည် င
ွ ်း် စဉ််းစော်းရမညအ
် ချက်မျော်း
၁။ လူမှုမီဒီယောပ ေါ်တွင် တစ် ်း ူမျော်းက စတ်ပ
ပြန်ပဝပန

ောကပရောက်စရော အပြစ်အ ျက်အော်း တွင်တင
ွ ်ကျယ်ကျယ်

ည်ကို ပမင်ပတွွေ့ရ ည်မှော ထခိုက်ခံစော်းရ ူမျော်းနှင် ၎င််းတ၏
ို
မ ော်းစိုမျော်းအတွက် အလွန်အမင််း

စတ် င် န််းကကီ်းစွောခံစော်းရပခင််းနှင် ဝမ််းနည််း ူပ

ွ်းပခင််းကို ပြစ်ပစ

၂။ လူတိုင််းတွင် ကယ
ို ပ
် ရ်းကိုယတ
် ောလံိုခခံြုခွင်ရပှ ီ်း အ

ည် အပ င် စတ်ဒဏ်ရောကို

ပြစ်ပစနင
ို ်

ည်။

ို အခွင်အပရ်းကို အပပခအပန အချန်အခ အော်းလံို်းတွင်

ပလ်းစော်း င် ည်။
၃။

ြန် ော်းပ င်နှင်

အွနလ
် ိုင််းပ ေါ်တင
ွ ်

အကကမ််းြက်မှုမျော်းကို

ပမင်ပတွွေ့ရပခင််း ည်

ကပလ်း

ူငယ်မျော်းနှင်

လူငယ်မျော်းအော်း အပခော်း ူမျော်း၏ ထခိုက်ခံစော်းရမှုမျော်းအပ ေါ် န ်းလည်နိုငပ
် စမှုကို ပလျောနည််းပစ ည်အပ င်
ကပလ်း ူငယ်မျော်းနှင် အရွယ်ပရောက် ူမျော်း၏ ပဒ

နှင် ရန်လိုမှုကို

ိုပြစ်ပစ

ည် ဟို ပလလောချက်မျော်းက

အတည်ပ ြုထော်း ည်။
၄။အကကမ််းြက်မှုမျော်း၊

အဓမမအနိုငက
် ျင်မမ
ှု ျော်းကိုမီဒယ
ီ ောပ ေါ်တင
ွ ်

စတ်လိုက်မောန် ပ ြုမူပခင််းမျော်းကို
လို ်ပ

ောင်လောနိုင် ည်။

လံှုပ

ော်နိုင် ပြင်

ိုမိုအ က်ကကီ်းပ

လက
ို ခ
် ် (Like)
ို

ပ င််းထန်ပစပခင််း

၂။

ပြင်

ရန်လိုပ

ောအပ ြုအမူမျော်း

က်ပရောက်မှုမှော

ို၍နက်နဲပ ီ်း

ူမျော်းအတွက် င် မကကောခဏပမင်ပတွွေ့ရပခင််းက ၎င််းတို

မဟို
ို
တ် ရှယ
ဲ ် (Share) ကို မနှ ခ
် င် စဉ််းစော်း ။

ရှနှင်ပနပ ်းီ ပ

တ်

ပဒ

ည် ံိုမန
ှ ်အပပခအပန ပြစ် ည်ဟို ထင်မပစ ည်။

၁။ ကက ်တည််းမှုအပပခအပန၊ အပကကောင််းအရောမျော်းကပ
ို ြော်ပ
အ

ကပလ်း ူငယ် ည်

ောကပလ်း ူငယ်မျော်းတွင်

မ စတ်အထ စမ်ဝင် ျံွေ့နပနတတ်
ှံ
ည်။ အရွယပ
် ရောက်ပ ီ်း
ပမင်ပနရ ည်အရော

ပတွွေ့ပမင်ရပခင််း ည်

( )ို

ော
အ

အနတရောယ်ထက်
ို

ည် လူမှုမီဒီယော

ိုကကီ်းပ ောအနတရောယ်ကို

အပပခအပနကို ပပြရှင််းရန်

ဟန
ို
တ
် ော်းပခင််းတို မပြစ်ပစရန် ဂရိုပ ြု င်

စ်
ို မျော်း ည် လူမျော်း၏ ဘဝကို

ပြစ်ပစ

ည်။

အကကမ််းြက်မှုမျော်းကို

အော်းထိုတ်မှုမျော်းကို ပနှ င်ပနှ်းပစပခင််း

( )ို

ည်။

စ်
ို မျော်းက ထခိုက်ခံစော်းရ ူမျော်း၏ မ ော်းစိုမျော်းနှင် ချစ်

ူခင်

ူတအော်း
ို
လွန်ကပ
ဲ
ော စတ်တိုန်လှု ် ပစမှု၊

န ကျင်ပစမှုနင
ှ ် စတ်ဒဏ်ရော ပြစ်ပစပခင််းကို ပရှောင်ရောှ ်း င် ည်။
၃။ အပြစ်
က်

ို်း (

)ို

ပ
ူ

ွ်းပ ောကမျော်း ကကံြုပတွွေ့ခစ
ံ ော်းရပ ော

ံ င်ပ ီ်း ၎င််းတ၏
ို
ူပ

ွ်းပ

ောကမျော်းကို

ူမျော်းကို စောန မှု ၊ ပလ်းစော်းမှုတပြင
ို ်အကင််း ်း ်း

ီ်း န် ပပြ မ်ခံစော်းနင
ို ်ရန် ခွင်ပ ြု င် ည်။

1

၄။ အပပခအပနကို ရှင််းလင််းပခင််း၊ ပ ်းီ ပ တ်ပခင််း (
အချက်အလက်မျော်းအော်း မပကကညော င် ။
အတည်ပ ြုပ ီ်းပ ောအခ မှ ော ပကကညော
အ

ပ ်းပ ်းီ မှ ော ြွငပ
် ပ ော င်

မဟို
ို
တ်) ပပြရှင််းပခင််း မပ ်းီ မချင််း ထခိုက်ခံစော်းရ ူ မျော်း၏

မဟို
ို
တ် ၎င််းတ၏
ို အမည်မျော်းကို ခင
ို ်လပ
ိုံ
ော
င် ည်။ ပ

တင််းရင််းပမစ်မျော်းက

ံို်း ူမျော်း၏ အမည်မျော်းကို ၎င််းတ၏
ို
ပ

ွမျြု်းအော်း

ည်။

၅။ ထခိုက်ခံစော်းရ ူမျော်း၏ မျက်နှ

(

)ို အမည်စ

ည် အချက်အလက်မျော်းကို ြွငပ
် ပ ောရောတွင် ၎င််းတို (

၎င််းတမ
ို
ော်းစိုမျော်း၏ ပဘ်းကင််းလံိုခခံြုမက
ှု ို အနတရောယ်မရှပစရန် ဂရိုတစိုက် နှင် ပစောင်ထန််း င်

)ို

ည်။

၆။ ထခိုက်ခံစော်းရ ူမျော်း၏ ဓောတ် ံိုမျော်း (အထူ်း ပြင် အကကမ််းြက် ပ စ်မှုမျော်း) တွင် ၎င််းတ၏မျက်
ို
နှ မျော်းကို
ဝ ်းပအောင်ပ ြုလို ်ထော်းပခင််း ည်

ိုမို င်ပလျော် ည်။

ဓောတ် ံိုမျော်း ည်

ဘံိုလူမှုပရ်းကျင်ဝတ်

နှင်

ထခိုက်ခံစော်းရ ူမျော်းအပ ေါ် ပလ်းစော်းမှုအော်း အပပခခံ င် ည်။
၇။ ထခိုက်ခံစော်းရ ူမျော်း၏ ဓောတ် ံိုမျော်းကို ပြော်ထတ
ို ်ပ ပခင််းအတွက်
ရှ င်

ည်။ အ

ို

ဓောတ် မ
ံို ျော်းကို တင်ပခင််းအတွက် အပ ြု

ပ ်းနိုင် ညအ
် နိုတ် ပဘောပ

ောင်ပ

ော

ငတ
် င်ပလျောက် တ်ပ ော အပကကောင််းအရင််း

ပဘောပ

ောင်ပ

က်ပရောက်မှု ပြစ်နင
ို ်ပချမျော်းထက်

ော အပကကောင််းအရင််း ည် ၎င််းတိုက
ောလွန်နင
ို ်

လော်း။

၈။ ကပလ်း ူငယ်မျော်း၏ ကယ
ို ်ပရ်းကိုယတ
် ောလံိုခခံြုမန
ှု ှင် အချက်အလက်မျော်းကို အချန်တိုင််း ကောကွယ် င် ည်။
၉။ တစ်ဦ်းချင််းစီ၏ ကိုယပ
် ရ်းကိုယတ
် ောလံိုခခံြုမက
ှု ို ပလ်းစော်းရမည်။
၁၀။ ရို ်အပလောင််းမျော်းကို င် လူူ့ဂိုဏ် ကခော၊ ပလ်းစော်းမှုတပြင
ို ် ကိုငတ
် ယ
ွ ် င်
၁၁။ ြမ််း

ီ်းခံရ ူ (

)ို ထန််း မ််းခံရပ

ော

ူမျော်းကို ရို ် ိုင််း

၎င််းတအော်းရှု
ို
တ်ချပခင််း ( )ို အရှက်ရပအောင်ပပ ော
၁၂။

တင််းယူပခင််း (

လူမျြု်း၊ ဘော

)ို စ်
ို တင်ပခင််းတတွ
ို င် ံိုပ

ော စ ပြင်) ကို

က်လက်တည်ရပစ
ှ

ိုင်ရောပစော်ကော်းပခင််း၊

ိုပခင််းမျော်းကိုပြော်ပ ပန
ကော်းချ ်အယူအ
ည် ဘော

ည်။
မဟို
ို
တ် နှုတအ
် ော်းပြင်

ည် အရောမျော်းအော်း တော်းပမစ် င်

ည်။

မျော်း (ကျော်း-မပရ်းရော၊ တိုင််းရင််း ော်းလူမျြု်း၊

ောစကော်းမျော်းကို ပရှောင် င်

ည်။

2

