
 
 

 

ပြနလ်ညပ်ြြုပြငတ်ည မ်တန် ိုငပ်ြင််း (အဆင  ်၁) 

ဘယသ်မူဆ ို အွနလ် ိုင််းပြေါ်မှှာ အမှှာ်းလိုြ်မ တတြ်ါတယ။် သငဂ်ရိုစ ိုကပ်နလျကန်  ပတှာငမှ် မပတှ်ာတဆ 

အမှှာ်းပြစ်န ိုငပ်ြ ်း အွနလ် ိုင််းပြေါ်မှှာ ပဘ်းကင််းလ ိုပြ ြုမှုမရှ ဘ်ူး ဒါမှမဟိုတ ်လပူတကွ ည ှာတှာပထှာကထ်ှာ်း မှုမရှ ဘ်ူးလ ို   

ြ စှာ်းရန ိုငြ်ါတယ။် တကယလ် ို   မှှာ်းသှွာ်းပြ ဆ ိုရင ်ဘယလ် ိုအကအူည  ယရူမလ ဆ ိုတှာန   ဘယလ် ို 

ပြနလ်ညပ်ြြုပြငတ်ည မ်တရ်မလ ဆ ိုတှာ သ ြ ို  က အပရ်းအကက ်းဆ ို်းြါ။ 

ပလ ကျင ြ်န််း ၁။ ပအှာကပ်ြှ်ာပြြါ အွနလ် ိုင််းပြေါ်က  ပြဿနှာပတ၊ွ အမှှာ်းပတ ွန   အက ိုကည် ဆ ို်း အပပြက ို 

တွ ပြ်းြါ။ 

လမူှုမ ဒ ယှာ အပကှာင မှ်ှာ သင သ်ငူယြ်ျင််း 

တစ်ပယှာကရ်   အရှကရ်ပစတ   ြ ိုက ို တငထ်ှာ်း 

လ ိုကတ်ယ။် 

သင အ်ပကှာင ထ် ဝငပ်ြ ်း လ  ြုျှို့ ဝှကစ်ကှာ်းလ ို်း က ို 

အသစ် တစ်ြိုြိုပပြှာင််းလ ိုကြ်ါ။ 

သင အ်ြျစ်ဆ ို်းသငူယြ်ျင််း က ို သင ရ်   

လ  ြုျှို့ ဝှကစ်ကှာ်းလ ို်း ပပြှာပြလ ိုကတ်ယ။် 

က န််းဂဏန််း၊ အဂဂလ ြ်စှာလ ို်းအကက ်း န   

အပသ်းြါဝငတ်   လ  ြုျှို့ ဝှကစ်ကှာ်းလ ို်း အပြစ် 

ပပြှာင််းလ ိုကြ်ါ။ 

 

လ  ြုျှို့ ဝှကစ်ကှာ်းလ ို်းက ို အလယွတ်က ူ

မှတမ် န ိုငတ်  ြ ိုစ  လိုြ်ထှာ်းတယ။် 

လ  ြုျှို့ ဝှကစ်ကှာ်းလ ို်းက ိုလည််း ပမငသ်ှာတ   

တစ်ပနရှာမှှာ ြျပရ်းထှာ်းတယ။် 

သတူ ို  က ို ပတှာင််းြနပ်ြ ်း ဓါတြ် ိုပတ ွ

ပြနပ်ြြုတပ်ြ်းလ ိုကြ်ါ။ 

Chat ထ မှှာ သစူ မ််းပတကွ ို ထည ထ်ှာ်းမ ပြ ်း 

အြိုဆ ို သတူ ို  က မကပ်ဆ ြျ် ြ ို  တှာ 

မရြ်ပတှာ ဘ်ူး။ 

ယ ိုကကညရ်တ   လကူက ်း တစ်ပယှာကက် ို ြျကြ်ျင််း 

ပပြှာပြြါ။ ဒါမှ သကူ သင က် ိုကညူ ပြ်း 

န ိုငမ်ှှာြါ။ ဒ လ ိုပြစသ်ှွာ်းတှာကလ  

သင အ်ပြစ်မဟိုတြ်ါ။ 

ဟှာသလ ို   ရညရွ်ယပ်ြ ်း ြ ိုမှှာ ပကှာမန   ်

ပရ်းလ ိုကတ်ယ။် ဒါပြမ   အ ဒါက သငူယြ်ျင််းက ို  

စ တထ် ြ ိုကသ်ှွာ်းပစြ  တယ။် 

ပကှာမန  က် ိုြျကပ်ြ ်း ပတှာင််းပြနလ် ိုကြ်ါ။ 

သငဘ်ှာက ို ဆ ိုလ ိုတယဆ် ိုတှာရှင််းပြပြ ်း 

ပနှာကတ်စ်ကက မ် မလိုြ်မ ပအှာင ်ပရှှာငြ်ါ။ 

အရှကရ်ပစတ   အရှာတစ်ြို လိုြ်မ ပအှာင ်သင ်

လညှ စ်ှာ်းြ တယ။် 

သတူ ို  က ို block န   report လိုြ်ြ ို    ယ ိုကကညရ်တ   

လကူက ်းတစ်ပယှာကဆ် မှှာ အကအူည  



 
 

 

ပြနလ်ညပ်ြြုပြငတ်ည မ်တန် ိုငပ်ြင််း (အဆင  ်၁) 

ပတှာင််းြါ။ ပြ ်းရင ်အ ဒ စကှာ်းပပြှာတ   ပနရှာက ို 

ြ တလ် ိုကြ်ါ။ 

 

ပလ ကျင ြ်န််း ၂။ အွနလ် ိုင််းအမှှာ်းပတကွပန ဘယလ် ို ပြနလ်ညပ်ြြုပြငတ်ည မ်တလ် ို  ရသလ  ဆ ိုတ   အပကှာင််းဆ ို်း 

အကက ပြ်းြျက ်(၃) ြျကက် ိုပရ်းပြ ်း သင သ်ငူယြ်ျင််း ပမှာငန်မှမျှာ်းက ို မ ပဝြါ။ 

၁) ……………………………………………………………………………………………………... 

၂) ……………………………………………………………………………………………………... 

၃) ……………………………………………………………………………………………………... 

ပလ ကျင ြ်န််း ၃။ ပဆ်ွးပန်ွးြါ။ အွနလ် ိုင််းပြဿနှာပတ၊ွ အမှှာ်းပတကွပန ပြနလ်ညပ်ြြုပြငတ်ည မ်တန် ိုငပ်ြင််းက 

အပရ်းကက ်းတယလ် ို   ဘှာပကကှာင ထ်ငြ်ါသလ ။ 

 


