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ရည်ညွှန်ေးခ က်
ပြည်တွင််းအရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းမျော်းတွင် လုြက
် ှိုငလ
် ျက်ရှိကကသသော မှိတ်သ

ွ လုြ်သဖော်ကှိုင်ဖက်မျော်းသှိုို့

သမှိုင််းတသလလောက်မော သကောက်ခါငင်ခါ သြေါ်သြါက်လောတဲ့ လှုြ်ရော်းမှုကက်းသတွက ခြ်ရော်းရော်းြါ။
ဘယ်သမ
ူ သတှိမထော်းမှိတအ
ဲ့ ချှိန်မော တကုြက
် ုြန
် ို့ မဟောဗျျူဟောကျကျ သ

ောင်ရက
ွ ်သနတဲ့

လူသတွသကကောင်ဲ့သော သပြောင််းလလှုြရ
် ော်းမှုကက်းသတွ ပဖစ်လောတောြါ။ ကကှိ ်းစော်းလှိက
ု ်၊ ရှု်းနှိမ်ဲ့လက
ှို ်၊
ထြ်ကကှိ ်းစော်းလှိက
ု န
် ို့ြ အသပြောင််းအလကက်းသတွ သရောင်လမရ ပဖစ်သြေါ်လောကကရတယ်။

မျက်နောဖု်းြါ ဓောတ်ြုကှို အခမဲ့အသု်းပြ ခွင်ဲ့ရှိသည်ဲ့ Unsplash Website မ Jan Meeus ၏ ဓောတ်ြုကှို
အသု်းပြ ထော်းပခင််းပဖစ်သကကောင််း သဖော်ပြအြ်ြါသည်။
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အမှ စက ေး
၂၀၂၀ ပြည်ဲ့နစ် ကုန်

်းချှိ
ု နမ
် ောသတောဲ့ ကှိုဗစ်-၁၉ ကြ်သရောဂါလှိုင်း် သတွရွဲ့ အတှိ်းု အ

တ
ု ်၊

အတက်အကျသတွဟော လူသော်းတစ်ဦ်းချင််းစအတွက် စှိ်းု ရှိမမ
် ှုသတွ၊ သက်ပြင််းချသသတွကှို
သ

ောင်ကျဉ််းလောခဲ့ြါတယ်။ လု်းဝပြ်းစ်းပြလှိုို့ မသ က်းသကကော်နှိုငသ
် သရွွဲ့ ကြ်သရောဂါနို့ အတူယဉ်တလှိ
ွ ုို့

ဘဝရင်သန်သနထှိုင်မှု ြုစသစ်သတွကှို အသလ်းအနက်ထော်း စဉ််းစော်းကကရမောြါ။
ပမန်မောနှိုင်ငလှို ဒမှိက
ု သရစအသွငက
် ်းူ သပြောင််းမှု လမ််းသကကောင််းသြေါ်က ဖွွဲ့ပဖှိ ်း

နှိုင်ငတစ်ခု အတွကသ
် တောဲ့

ကှိုဗစ် - ၁၉ ရွဲ့ ရှိက
ု ခ
် တ်မှုဟော ြှိုကက်းမော်းတဲ့ သက်သရောက်မှုသတွကှို ပဖစ်သြေါ်သစခဲ့ြါတယ်။
ပမန်မောနှိုင်ငအတွင်း် က လူဦ်းသရ ၅၄ သန််းရွဲ့ ဘဝသတွအတွက် ြှိမ
ု ှိုသကောင််းမွန်တဲ့ ဘဝအရည်အသသွ်းကှို
ရရှိကကဖှိုို့ ြါဝင်ကကှိ ်းြမ််းသနတဲ့ ပြည်တင
ွ ်း် အရြ်ဘက် အဖွွဲ့အစည််းသတွဟောလည််း ယခင်ကထက်
လူမက
ှု ွနရ
် က်ကှို အသု်းပြ ပြ်း သက်

ှိုငရ
် ောြုဂ္ှိ လ်သတွ၊ ပြည်သူပြည်သော်းသတွကှို

က်သယ
ွ ်နှိုင်ဖှိုို့

မပဖစ်မသန ကကှိ ်းြမ််းကကရြါသတောဲ့တယ်။
နည််းြညောထွန်း် ကော်းမှု သနောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ပမန်မောဲ့လူို့အဖွွဲ့အစည််းမောသတောင် လူအမျော်းစုက
လူမက
ှု ွနရ
် က်သတွကှို သူတရ
ှိုို့ ွဲ့သနို့စဉ်ဘဝမော သု်းစွသနကကတောကှို သတွကကရြါတယ်
ွဲ့
။ ဒါသြမယ်ဲ့ အသလှို
သနို့စဉ်သု်းစွသနသူသတွကှို

က်သယ
ွ ်နှိုင်ဖှိုို့ အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွက လူမှုကန
ွ ်ရက်ကှို

ထှိထှိသရောက်သရောက် အသု်းချနှိုင်ဖှိုို့

ှိုရင် ထည်ဲ့သွင်း် စဉ််းစော်းရမောသလ်းသတွသတောဲ့ ရြ
ှိ ါတယ်။

ဒါဲ့သကကောင်ဲ့ ပမန်မောနှိုင်ငက ပြည်တင
ွ ်း် အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွ လူမက
ှု ွနရ
် က်သု်းပြ်း သက်
လူြဂ
ု ္ှိ လ်၊ လူို့အသှိုင်း် အဝှိုင်း် သတွ

ထှိထှိသရောက်သရောက်

ှိုငရ
် ော

က်သွယ်နှိုင်ဖှိုို့အတွက် ဒလက်စွငယ်ကှို

ပြ စုမလသဝရတော ပဖစ်ြါတယ်။ ဒလက်စွငယ်ကှို အသု်းပြ ပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ မှိမတ
ှိ ို့ှို အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့
ရည်ရွယခ
် ျက်သတွကှို သြါက်သပမောက်သအောင်ပမင်စောွ သ

ောင်ရွက်နှိုင်ကကြါသစလှိုို့ သမလောလ
် င်ြ
ဲ့ ါတယ်။

လက်စွငယ်ကှို ပြ စုမလသဝဖှိအ
ုို့ တွက် International Development Research Center (Canada) နို့ Kivu
International ရွဲ့ အကူအညမြါရင် မပဖစ်နှိုင်တောမှိုို့ အထူ်းသကျ်းဇူ်းတင်ရှိသကကောင််း သဖော်ပြလှိြ
ု ါတယ်။
ြဏ္ဍိတဖွွဲ့ဖဖိျုေးရရေးအင်စတီက ျု
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နိဒါန်ေး
လူမက
ှု ွနရ
် က်ဟော သြျော်ရင်စရော ညစောစော်းြွတစ်ခုနို့ တူြါတယ်။ သရောက်လောတဲ့ ဧည်သ
ဲ့ ည်သတွကှို
ခရ်းဦ်းကကှိ ပြ ၊ သနရောထှိုင်ခင််းသြ်း၊ အချင််းချင််းမှိတ်

က်သြ်း၊ သရောက်တတ်ရောရော စကော်းဝှိုင်း် ဖွွဲ့ကကပြ်း

ရယ်သသမောသသတွကကော်းမော အစော်းသကောင််းသတွ စော်းရတဲ့ ညစောစော်းြွမျှိ ်းသြါဲ့။ သရောက်လောတလ
ဲ့ ူသတွကှို
ဒသနရောမောထှိုင်၊ ဒါစော်း၊ ဒါသသောက်၊ ပြ်းရင်ပြန်သတောဲ့

တ
ှို ဲ့ တည်တည်တဲ့တဲ့သနရောကက်း မဟုတြ
် ါဘူ်း။

ပမန်မောနှိုင်ငက ပြည်တွင််းအရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွဟောလည််း လူမက
ှု န
ွ ်ရက်မဒယောကှို အသု်းပြ ပြ်း

သ

•

အမျော်းပြည်သက
ူ ှို သှိသင်သ
ဲ့ ထ
ှိ ှိုကတ
် ဲ့ သတင််းအချက်အလက်သတွ သြ်းဖှိုို့၊

•

ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ အကျှိ ်းသက်

ှိုငသ
် သ
ူ တွကှို ကွန်ရက်ချှိတ်

•

အစှို်းရအလော အ

ှိုငရ
် ောြုဂ္ှိ လ်မျော်းကှို သ

•

အမျော်းပြည်သူတရ
ှိုို့ ွဲ့ ြူ်းသြါင််းသ

င်ဲ့

င်န
ဲ့ ို့ သက်

ောင်ရွကမ
် က
ှု ှို အော်းသြ်းကကှိ

က်နှိုင်ဖှိုို့၊

ော်ဩတှိက
ု ်တန
ွ ်း် ဖှိုို့ ဒါမမဟုတ်
ှိုဖှိုို့

ောင်ရွကသ
် နကကတော သတွရြါတယ်
ွဲ့
။ ဒါသြမယ်ဲ့ ....

ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းအတွက် လူမက
ှု ွနရ
် က်သြေါ်မော account တစ်ခဖ
ု ွငပ်ဲ့ ြ်း၊ Page တစ်ခုသထောင်ပြ်းတောနို့
ကှိုယ်သရ်းချင်တောသတွ၊ တင်ချင်တောသတွ သရ်းလှိုို့တင်လရ
ှိုို့ ပြလော်း။ like & follow လုြ်သူသတွကှို
ထှိုင်သစောင်ဲ့သနရုြလှိုို့ ထင်ြါသလော်း။ တကယ်သတောဲ့ ဒါထက်ြှိုပြ်း လုြ်သင်ဲ့တောတစ်ခု ရှိြါတယ်။
အဒါကသတောဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက်သြေါ်မော ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းကသန သရ်းသော်းတင်

က်တောသတွ အော်းလု်းဟော

မဟောဗျျူဟောကျဖှိုို့၊ မဟောဗျျူဟောကက်းတစ်ရြ်ရွဲ့ အစှိတအ
် ြှိုင်း် သလ်းသတွ၊ သပခလမ််းငယ်သလ်းသတွ
ပဖစ်သအောင် စစဉ်တကျ သ

ောင်ရက
ွ ်ဖြ
ှိုို့ ါြ။

ဒါဲ့သကကောင်ဲ့ ကှိုဗစ်-၁၉ ကြ်သရောဂါအတွင််းမောသရော၊ သနောင်လောမယ်ဲ့ နစ်မျော်းမောြါ လူမက
ှု ွနရ
် က် အသု်းပြ ပြ်း
ဦ်းတည်အုြစ
် ုအသ်းသ်းကှို
သြါက်သပမောက်သစဖှိုို့၊

က်သွယ်ရတဲ့ အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွရွဲ့ ရည်ရွယခ
် ျက်သတွ

က်သွယ်တင်ပြမှုသတွကှို ထှိသရောက်သစဖှိုို့ ဒလက်စွငယ်က ကူညမောြါ။

လက်စွငယ်ရွဲ့ အြှိုင်း် ၁ ကသန ၆ အထှိ သလဲ့လောကကည်ဲ့ရင် အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််း တစ်ခုအတွက်
လူမက
ှု ွနရ
် က် မဟောဗျျူဟောတစ်ခု ဘယ်လှိုသရ်း

ရမယ်
ွ

ှိုတော ပမင်သယောင်လောသစြါလှိမ်ဲ့မယ်။

ပမန်မောနှိုင်ငြါဝင်တဲ့ အောရြစှိဖှိတသ
် ဒသအတွင်း် မော ကှိဗ
ု စ် ၁၉ ကြ်သရောဂါရှိုကခ
် တ်မှု မကက်းမော်းသသ်းခင်
၂၀၂၀ ခုနစ် ဇန်နဝါရလကသန မတ်လအတွင်း် က သနို့စဉ်ြျမ််းမလ လူမှုကန
ွ ်ရက်အသု်းပြ ချှိန်ဟော ၂:၀၈
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နောရ ရတ
ှိ ယ်လှိုို့ Global Web Index1 ရွဲ့ ၂၀၂၀ ပြည်ဲ့နစ်အတွက် အစရင်ခစောမော သဖော်ပြထော်းြါတယ်။
ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ြုရှိြ်၊ သတင််းစကော်းနို့ လုြသ
်

ောင်ချက်သတွကှို လူမက
ှု န
ွ ်ရက်မော

ထှိထှိသရောက်သရောက် တင်ပြနှိုင်ဖှိုို့ လှိုအြ်တော အသသအချောြါြ။
လူမက
ှု ွနရ
် က်က အပြှိ င်အ

ှိုင် အင်မတန်မျော်းတသ
ဲ့ နရောတစ်ခု ပဖစ်တအ
ဲ့ သလျောက် ပြည်တွင််း

အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွအသနနို့ သရတှိုအစအမတစ်ခုအသနနသ
ို့ ောမဟုတဘ
် မဟောဗျျူဟောကျကျ
ကှိုင်တယ
ွ ်နှိုင်ကကဖှိုို့ အသရ်းကက်းြါတယ်။
ကှိုယ်ဲ့အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းမော လူမက
ှု န
ွ ်ရက် မဒယောနို့ ြတ်သက်တဲ့ ကျွမ်း် ကျင်သူ ရှိရှိ မရရ
ှိ ှိ
သကောင််းမွန်တဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်

က်သွယ်သရ်းမဟောဗျျူဟောတစ်ခု ချမတ်ြုသဖော်နှိုငဖ
် ှိုို့

ဒလမ််းညန်စောသစောင်က ကူညသွော်းမောြါ။ ဒါဲ့အပြင် လူမက
ှု ွနရ
် က်မဒယောကှို အသု်းပြ ရောမော လွယက
် ူတဲ့
နည််းြညောကှိရှိယောသလ်းသတွနို့လည််း အလျဉ််းသင်သ
ဲ့ လှို မှိတ်
အခုလှို မှိတ်

က်သြ်းသွော်းမောြ ပဖစ်ြါတယ်။

က်ရောမောလည််း အဓှိကအော်းပဖင်ဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်သတွနို့ြတ်သက်လှိုို့

သယဘုယျသဖော်ပြသွော်းမောသော ပဖစ်ြါသကကောင််း ကကှိ တင်အသှိသြ်းအြ်ြါတယ်။

``1 https://www.globalwebindex.com/hubfs/Downloads/Social%20flagship%20report%20Q3%202020%20%20GlobalWebIndex.pdf
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အြိုင်ေး - ၁
ဆက်သွယ်ရရေး စွမေး် ရဆ င်မှုြန်ေးတိုင်မ ေး
သတ်မှတ်ပခင်ေး
အြိုင်ေး ၁ ကို ဖတ်ရတ
ှု ွဲ့်အခါ ဒီရမေးခွန်ေးရတွကို အရပဖရှ နိင
ု မ
် ှ ြါ
 ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းက လူမက
ှု ွနရ
် က်သ်းရတ
ု
ဲ့ ရည်ရွယခ
် ျက်ကှို ဘောသကကောင်ဲ့
သတ်မတ်ထော်းသင်သ
ဲ့ လ။
 သတ်မတ်ထော်းတဲ့ ရည်ရွယခ
် ျက်အတှိင
ု ်း် ကှိယ
ု အ
်ဲ့ ဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက် စောမျက်နောက
ကှိက
ု ်ညရွဲ့လော်း

ှိုတောကှို ဘယ်လတ
ှို င
ှို ်း် တောမလ။

မဟ ဗ ျူဟ ရပမ က်တွဲ့် ရည်ရယ်ခ က်ရတွ
လူမက
ှု ွနရ
် က်အသု်းပြ

က်သွယ်ဖှိုို့ မဟောဗျျူဟောတစ်ခု မ

ခင်
ွ မော သမ်းစရောရှိတောက

ကှိုယ်ဲ့ရည်ရွယခ
် ျက်က ဘောလ၊ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်ကှိုသ်းပြ
ု ်း ကှိုယလ
် ှိုချင်တော ဘောလလှိုို့ သမ်းရမောြါ။
လူမက
ှု ွနရ
် က်ကှို အသု်းပြ ကကတဲ့ အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွမော အသတွရမျော်းတ
ွဲ့
ဲ့ ရည်ရွယခ
် ျက် တချှိ ွဲ့ကှို
HubSpot နည််းြညောကုမဏ
ပ က သအောက်ြါအတှိင
ု ်း် သဖော်ပြြါတယ်။
•

သတင််းမလသဝဖှိုို့

•

အဖွွဲ့အစည််းအမည်ကှို မတ်မှိသနသစဖှိုို့

•

အသကကောင််းအရော တစ်ခက
ု ှို အသှိြညောသြ်းဖှိုို့

•

ရန်ြသငွ
ု
ရောသဖွဖှိုို့

•

သစတနောဲ့ဝန်ထမ််း ရောသဖွဖှိုို့

•

အလျူရင်သတွ သတှိထော်းမှိသစဖှိုို့

ဒါသတွက သယဘုယျ
လူမက
ှု ွနရ
် က်

န်တဲ့ ရည်ရွယခ
် ျက်သတွြါြ။ ဒါသြမယ်ဲ့ ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့

က်သယ
ွ ်သရ်းရွဲ့ ရည်မန််းချက်ြန််းတှိုငက
် ှို သတ်မတ်တအ
ဲ့ ခါမောသတောဲ့ ြှိုပြ်းတှိကျသလ

သကောင််းသလသြါဲ့။ ဒါဲ့သကကောင်ဲ့ ရည်မန််းချက်ြန််းတှိင
ု ်သတွကှို သရ်းသော်းရောမော အသထောက်အကူပဖစ်သစဖှိုို့
တှိတှိကျကျ သရ်းသော်းထော်းတဲ့ နမူနောတချှိ ွဲ့ကှို သဖော်ပြြါဦ်းမယ်။
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..... အဖွွဲ့အစည််း၏ လုြ်သ

ောင်ချက်မျော်းကှို

..... အသကကောင််းအရောနင်ဲ့ ြတ်သက်၍ ပြည်သူမျော်းကှို

ရြ်ရွောအသှိုင််းအဝှိုင််းက သှိရှိ၍ နစ်ပခှိ က်သသဘောကျကော
ြါဝင်သ

ောင်ရွက်လောကကသစရန်

ပမင်ဲ့မော်းလောသစရန်

..... အသကကောင််းအရောနင်ဲ့ ြတ်သက်၍
လက်ခနော်းလည်သနမှုမျော်း သပြောင််းလလောသစသရ်း
အတွက် သ

အဖွွဲ့အစည််း၏ ဂုဏ်သတင််း၊ သှိကခောနင်ဲ့ ြုရှိြ်တို့ှို
ပမင်ဲ့မော်းလောသစရန်

ော်ဩတှိက
ု ်တန
ွ ််းရန်

အဖွွဲ့အစည််းတွင် လုြ်သ
သခါင််းသ

အသှိြညောသြ်းပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ သှိရှိနော်းလည်မှု

ောင်သနသူမျော်း၏

ောင်နှိုင်မှုနင်ဲ့ ကျွမ််းကျင်မှုတို့က
ှို ှို အမျော်းသှိရှိ
လက်ခလောသစရန်

အဖွွဲ့ဝင်မျော်းသှိုို့မဟုတ် အဖွွဲ့သခါင််းသ
အဖွွဲ့အစည််း ကှိစစရြ်မျော်းကှို သ

ောင်မှုတို့ှိုအကကော်း

ွ်းသနွ်းန်းသနောနှိုင်ရန်

အဖွွဲ့အစည််း၏ ြဲ့ြှို်းမှုမျော်းကှို ပဖန်ို့ချှိရောတွင်
အဖွွဲ့အစည််းဝင်မျော်း၊ သစတနောဲ့ဝန်ထမ််း
သ

လူမျော်း၏ ထည်ဲ့ဝင်လျူဒါန််းမှုမျော်းကှို ပမြှင်ဲ့တင်နှိုင်ရန်

ောင်ရွက်မည်ဲ့သူမျော်းကှို ဖှိတ်သခေါ် သလဲ့ကျင်ဲ့သြ်းနှိုင်ရန်
ရန်ြုသငွအလု်းအရင််း သထောက်ြဲ့မည်ဲ့ အလျူရင်
အဖွွဲ့အစည််းကက်းမျော်း၏ ထည်ဲ့ဝင်လျူဒါန််းမှုမျော်းကှို
ပမြှင်ဲ့တင်နှိုင်ရန်

..... အခမ််းအနော်း/ လှုြ်ရော်းမှုအတွက်
ထည်ဲ့ဝင်လျူဒါန််းမှုမျော်းကှို ပမြှင်ဲ့တင်ရန်

ဥြမောသတွကှို သလဲ့လောပြ်းတသ
ဲ့ နောက်မော ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းနို့ ကှိက
ု ်ညတဲ့ ရည်မန််းချက်ြန််းတှိင
ု ်တစ်ခက
ု ှို
တှိတှိကျကျ သရ်းသော်းသဖော်ပြဖှိုို့ စှိတက
် ်းူ သတွ ရလောနှိုငြ
် ါတယ်။ လူမက
ှု ွနရ
် က်ကှို အသု်းပြ ရောမော
ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ရည်ရယ
ွ ်ချက်ကှို အတည်တကျ၊ အတှိအကျ သတ်မတ်ပြ်းပြ
အဒရည်ရွယခ
် ျက်ြန််းတှိင
ု က
် ှို သရောက်ဖှိုို့ တစ်

င်ခ
ဲ့ ျင််း လုြ်သ

ှိုရင်သတောဲ့

ောင်ရမယ်က
ဲ့ စ
ှိ စသတွကှို

က်လက်

အသကောင်အထည် သဖော်ရသတောဲ့မောြါ။

ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက် အသု်းပြ ရတဲ့ ရည်ရယ
ွ ်ချက်ကှို သတ်မတ်ရောမော
တှိကျမှုရှိသလ သကောင််းသလြါြ။ အချှိန်ကောလအတှိင
ု ်း် အတော (ဥြမော - သပခောက်လ၊ တစ်နစ်
အတွင််းမော ဘယ်လှိုရလဒ်သတွ ဘယ်သလောက်အထှိ ရချငသ
် လ

တ
ှို ော အသသ်းစှိတ်

ထည်ဲ့စဉ််းစော်းသင်ြ
ဲ့ ါတယ်။ SMART လှိုို့ အတှိသ
ု ကောက် သု်းနှုန််းကကတဲ့ Specific (တှိကျမှု)၊
Measurable (တှိင
ု ်း် တောနှိင
ု မ
် )ှု ၊ Achievable (ရရှိနှိုင်မှု)၊ Relevance (

သလျော်မှု)၊ Time-

bound (အချှိန်အတှိင
ု ်း် အတော သတ်မတ်ထော်းမှု) သတွနို့ ကှိက
ု ်ညသလ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်
က်သွယ်သရ်းရွဲ့ သအောင်ပမင်မှုကှို တှိင
ု ်း် တောဖှိုို့ အ

င်သပြသလ ပဖစ်မောြါ။
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ဒလှိုအသကောင်အထည်သဖော်ရောမော ထှိသရောက်ပခင််းရှိမရှိ တှိင
ု ်း် တောနှိုင်ဖှိုို့အတွက် Key Performance Index
(KPI) သတွကှို သု်းကကစပမြါ။ အရြ်ဘက် အဖွွဲ့အစည််းတစ်ခက
ု လူမက
ှု ွနရ
် က်ကသ
ှို ု်းရောမောလည််း
ရည်ရွယခ
် ျက်သတွကှို သရောက်မသရောက် KPI သတွနြ
ို့ တှိင
ု ်း် တောရြါတယ်။

KPI ရတွရွဲွဲ့သဘ ဝ
လူမက
ှု ွနရ
် က်သြေါ်မော ကှိယ
ု အ
်ဲ့ ရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းကှို အော်းသြ်းသူြရှိသတ် အခှိုငအ
် မောနို့ သရရည်
ရရွဲ့လော်း၊ သူတန
ှိုို့ ို့ အပြန်အလန်
က်သွယမ
် ှု

က်

သရ်း သကောင််းမွန်ရွဲ့လော်း သှိရှိနှိုင်ဖှိုို့ လူမက
ှု န
ွ ရ
် က်

ှိုငရ
် ော KPI သတွကှို ကကည်ဲ့ရြါတယ်။

လူမက
ှု ွနရ
် က် ြလက်သဖောင််းသတွမော အဓှိကထော်း တှိုင်း် တောနှိင
ု တ
် ဲ့ KPI ကဏ္ဍသု်းမျှိ ်း ရြ
ှိ ါတယ်။
၁။ ပြန့််နှုံ့ရရ က်ရှိမှု (Reach) - အသု်းပြ သူ ဘယ်နစ်ဦ်းက ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းနို့
ြတ်သက်တဲ့အသကကောင််းကှို လူမက
ှု ွနရ
် က်သြေါ်မော ပမင်သတွလှိ
ွဲ့ က
ု ်ရလ။
၂။ ထိရတွွဲ့တုုံ့ပြန်မှု (Engagement) - ကှိယ
ု ဦ
်ဲ့ ်းတည်အုြ်စထ
ု က ဘယ်နစ်ဦ်းက ကှိယ
ု အ
်ဲ့ ဖွွဲ့အစည််းရွဲ့
တင်

က်သဖော်ပြမှုသတွကှို ထှိသတွတု
ွဲ့ ို့ပြန်မှုရသ
ှိ လ။

၃။ လိုကြ
် ါရဆ င်ရက်မှု (Conversion and Lead) - ကှိုယက
် link ကှို နြ
ှိ ်ြါ

ှိုရင် နှိြ်တ၊ဲ့ အလျူခရင်

ထည်ဲ့တဲ့၊ သစတနောဲ့ဝန်ထမ််းသခေါ်ရင် လောသလလောက်တသ
ဲ့ ူ ဘယ်နစ်ဦ်းရသ
ှိ လ။

ဒအ

င်ဲ့မော သတ်မတ်ထော်းတဲ့ KPI သတွဟော ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက် အသု်းပြ မှု

ထှိသရောက်ပခင််းရှိမရှိကှို ပြန်လည်တုင
ှိ ််းတောနှိုင်သစမောြါ။ အသသ်းစှိတ်
ပြန်လည်တုင
ှိ ််းတောနှိင
ု တ
် ဲ့ KPI သတွအသကကောင််းကှို အြှိုင်း် ၆ မော မှိတ်

လူမက
ှု ွနရ
် က်

က်သယ
ွ ်မှု

လူမက
ှု ွနရ
် က်က

က်ထော်းြါတယ်။

ှိုငရ
် ော KPI သတွကှို တှိင
ု ်း် တောနှိင
ု ရ
် င် ကှိယ
ု အ
်ဲ့ ရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့

က်သွယဖ
် ှိုို့ ကကှိ ်းစော်းတောသတွ ထှိသရောက်မရ
ှု ှိရွဲ့လော်း၊ ဘယ်သနရောမော အော်းနည််းချက်

ရှိသလ၊ ဘယ်အြှိုင်း် ကှို ြှိမ
ု အ
ှို ော်းစှိက
ု ်ရင် ရည်ရယ
ွ ်ချကက
် ှို သြါက်သပမောက်နှိုင်လ

တ
ှို ောသတွကှို

တှိတှိကျကျ သှိရလှိုို့ အကျှိ ်းရှိမော သသချောြါတယ်။

ဥြမောအော်းပဖင်ဲ့ - ကှိယ
ု အ
်ဲ့ ဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ Facebook Page မော Post တစ်ခတ
ု င်လက
ှို ်တအ
ဲ့ ခါ
•

လူဘယ်နစ်သယောက်

သရောက်ရသ
ှိ ွော်းသလ
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•

စော ဒါမမဟုတ် ရုြ်ြကှိ
ု ု သသချော click နှိြ် ကကည်ဲ့ရှုသူ ရှိရွဲ့လော်း၊
ဘယ်သလောက်မျော်းသလ

•

Like အစရှိတဲ့ တုပို့ ြန်မှု ဘယ်နစ်ခရ
ု ှိပြ်း၊ comment, share တှိို့လ
ု ှို ထှိသတွွဲ့ြါဝင်မှု
(engagement) ဘယ်သလောက်ရသလ

•

ကှိုယ်ဲ့ post က ရန်ြုသငွရောတော၊ အလျူခတော

ှိုရင် အဒ post သကကောင်ဲ့ အလျူသငွ

ထည်ဲ့ဝင်လောသူ ဘယ်သလောက်မျော်းသလ၊ ဒါမမဟုတ် ကှိယ
ု ်ဲ့ post က link
တစ်ခုသြ်းပြ်း စစ်တမ််းသပဖ

ှိုခှိုင်း် တော

ှိုရင် သပဖ

ှိုသူ ဘယ်သလောက်မျော်းသလ

စတောသတွကှို တှိင
ု ်း် တောဖှိုို့ သတ်မတ်ထော်းနှိုငြ
် ါတယ်။ ကှိယ
ု ်က click နှိြသ
် စချင်သြမယ်ဲ့ like
သတွသောမျော်းပြ်း click နှိြသ
် ူ နည််းသနပြ

ဒါဲ့သကကောင်ဲ့ ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်

ှိုရင် ပြန်စဉ််းစော်းရမောြ ပဖစ်ြါတယ်။

က်သွယမ
် ှု မဟောဗျျူဟောတစ်ရြ်ကှို စတင်ဖှိုို့

၁။ ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းဟော လူမက
ှု ွနရ
် က်ကှို ဘယ်လှိုရည်ရယ
ွ ်ချက်ြန််းတှိင
ု ထ
် ော်းရှိပြ်း အသု်းပြ မယ်
၂။ ဘယ်လှို KPI သတွကှို သတ်မတ်တှိုင််းတောသွော်းမယ်
ြထမ

ု်းအ

င်ဲ့အပဖစ် ချမတ်

ု်းပဖတ်ရမောြါ။

ဒနစ်ချက်ကှို သရွ်းချယ်သတ်မတ်ပြ်းရင် သရွဲ့ က်ရမယ်ဲ့ အ
ပြန်လည်ကကည်ဲ့ရှုနှိုင်ဖှိုို့ သနောက်

ှိုတောသတွကှို

င်ဲ့သတွအတွက် အလွယတ
် ကူ

က်တွ (က) ထမော ထည်ဲ့သွင််းသရ်းသော်းထော်းနှိုင်ြါတယ်။

အြိုင်ေး ၁ ကို ဖတ်ရှုဖြီေးစီေးတွဲအ
့် ခါ ဒီလုိ န ေးလည်ခြ
ွဲ့် ါသလ ေး

o လူမက
ှု ွနရ
် က်က

က်သွယရ
် ောမော အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ရည်ရယ
ွ ်ချက်ြန််းတှိင
ု သ
် တွ

သတ်မတ်ထော်းရမော တှိတက
ှိ ျကျ ရဖ
ှိ လ
ှိုို့ ှိုတယ်။

o ရည်ရွယခ
် ျက်အတှိင
ု ်း် ညညွတမ
် ှုရှိမရှိ သှိနှိုင်သအောင် တုို့ပြန်မှု၊ ထှိသတွွဲ့ြါဝင်မှုသတွကှို
ကှိန်း် ဂဏန််းအတှိအကျ သကောက်ယူရမယ်ဲ့ KPI သတွကှို သတ်မတ်ထော်းဖှိုို့ အသရ်းကက်းတယ်။
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အြိုင်ေး - ၂
ဦေးတည်အုြစ
် ု ရရေးခ ယ်သတ်မှတ်ပခင်ေး
အြိုင်ေး ၂ ကို ဖတ်ရတ
ှု အ
ွဲ့် ခါ ဒီရမေးခွန်ေးရတွကို အရပဖရှ နိင
ု မ
် ှ ြါ
 ဦ်းတည်အုြစ
် ု သရသရရောရော သတ်မတ်မထော်းဘ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်ကှို အသု်းပြ လှိုို့
ထှိသရောက်နှိုင်ရွဲ့လော်း။
 ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ
် ုထမော ြါဝင်ရမယ်သ
ဲ့ ူသတွကှို ဘယ်လှို အလွယ်တကူ
ြုသဖော်သတ်မတ်နှိုင်သလ။

လူမက
ှု ွနရ
် က်မဒယောကှို အသု်းပြ ပြ်း

က်သွယ်ကကတအ
ဲ့ ခါ စောြတင်တင်၊ ြုြတင်တင်

ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်ြရှိသတ်က ဘယ်သလ
ူ

တ
ှို ော သရသရရောရောရဖ
ှိ ှိုို့အသရ်းကက်းြါတယ်။

ဥြမော ကှိယ
ု အ
်ဲ့ ဖွွဲ့အစည််းက လူမက
ှု ွနရ
် က်သြေါ်မော လှုြ်ရော်းမှုသလ်းတစ်ခု လုြခ
် ျင်တယ်။ အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့
Page ကှို Like & Follow လုြ်ထော်းသူသတွလည််း ရတ
ှိ ယ်။ ဒါသြမယ်ဲ့ အဒလူသတွက ဘောကှို
စှိတဝ
် င်စော်းကကတောလ။ ဘယ်လအ
ှို သကကောင််းအရောသတွက သူတက
ှိုို့ ှို

ွသ

ောင်နှိုင်မလ။ ဘယ်လှို

တှိက
ု ်တန
ွ ်း် ရင် သူတဘ
ှိုို့ က်က ကှိုယ်ဲ့လြ
ှု ်ရော်းမှုမော ြါဝင်လောမလ။ ဒလှိုအချက်သတွကှိုမသှိရင်
ကှိုယလ
်ဲ့ ှုြ်ရော်းမှုကလည််း ထထှို်းရသလှိြ
ု ါြ။ ထှိသရောက်မယ် မထှိသရောက်ဘ်းူ

ှိုတော မသသချောြါဘူ်း။

သန််းနခ
ို့ ျတဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက်အသု်းပြ တသ
ဲ့ ူအော်းလု်းကှို ကှိယ
ု ဘ
်ဲ့ က်ြါလောသအောင် စည််းရု်းနှိုင်ဖှိုို့
မလွယြ
် ါဘူ်း။ ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ရြ်တည်ချက်သတွ၊ ခယူြသတွ
ု
၊ နစ်သက်မှုသတွနို့
က်စြ်လှိုို့ရနှိုင်တသ
ဲ့ ူသတွကသော ကှိုယ်ဲ့တင်ပြ
အသလှို

က်သယ
ွ ်မက
ှု ှို အရင်

်းလက်
ု
ခကကမောြါ။ ဒါဲ့သကကောင်ဲ့

က်စြ်လှိုို့ ရနှိုင်မယဲ့် လူမက
ှု န
ွ ်ရက်အသု်းပြ သူသတွကှို ဦ်းစော်းသြ်းပြ်း

က်သွယ်နှိုင်ဖှိုို့

လှိုြါတယ်။ သူတို့ှိက
ု ှို ဦ်းတည်အုြ်စုသတွလှိြ
ုို့ သခေါ်ကကြါစှိုို့။
လူမက
ှု ွနရ
် က်ကှို ကျွမ်း် ကျွမ်း် ကျင်ကျင်သ်းနှိ
ု ုင်တဲ့ အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွက တပခော်းသူသတွထက်
တစ်မထ
ူ ူ်းပခော်းစွောနို့ ြှိုငြ
် ှိုငန
် င
ှို န
် ှိုင်

က်သွယ်တင်ပြနှိင
ု တ
် ောဟော သူတရ
ှိုို့ ွဲ့ ဦ်းတည်အြ
ု ်စထ
ု မော

ဘယ်လလ
ှို ူသတွြါလလှိုို့ တှိတှိကျကျ သှိထော်းကကတောသကကောင်ြ
ဲ့ ါြ။
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ြရိသတ်ဥြဓိရုြ်
အြှိုင်း် ၄ မော သ

ောင်ရက
ွ ်ရမယ်ဲ့ အသကကောင််းအရော တင်

သရ်း

ွဖှိုို့အတွက် ြရှိသတ်ဥြဓှိရုြက
် ှို ဒအ

သရ်း

ွတည်သ

က်မှုမဟောဗျျူဟော

င်ဲ့မော ဂရုတစှိက
ု ်

ောက်သင်သ
ဲ့ ကကောင််း အကကပြ လှိြ
ု ါတယ်။

ဦ်းတည်အုြစ
် ု သတ်မတ်ဖှိုို့ သြါဲ့သြါဲ့ြါ်းြါ်းလုြ်နုင
ှိ တ
် ဲ့ နည််းလမ််းတစ်ခက
ု သတောဲ့ user persona (ြရှိသတ်
ဥြဓှိရြ
ု ်) ကှို သရ်း

ွကကည်ဲ့ဖြ
ှိုို့ ါြ။ သရ်း

ြရှိသတ်ဥြဓှိရုြ်သရ်း

ွရတော မခက်ခြါဘူ်း။ အွနလ
် ှိုင််းသြေါ်မော

ွဖှိုို့ အခမဲ့သ်းနှိ
ု ုင်တဲ့ tool သတွ ရြ
ှိ ါတယ်။ အဒထက တစ်ခက
ု သတောဲ့ Uxpressia

Persona Online Tool ြါြ။ [အပခော်းအလော်းတူ Tool သတွကှိုလည််း သု်းနှိုင်ြါတယ်။]

အဒ tool ထမော ကှိုယဦ
်ဲ့ ်းတည်အုြ်စုမော သတွရသလဲ့
ွဲ့
ရှိတဲ့ အချက်အလက်သတွကှို ပဖည်သ
ဲ့ ြ်းရမောြါ။
ပဖည်ဲ့စက
ွ ်ရောမော စှိတက
် ူ်းြုသဖော်ထော်းတဲ့ အချက်အလက်သတွကှို ပဖည်ဲ့စက
ွ ်နှိုင်သလှို၊ လက်သတွွဲ့
စစ်တမ််းပြ လုြ် အချက်အလက်အတှိအကျ သကောက်ယူပဖည်စ
ဲ့ ွက်နှိုငရ
် င်သတောဲ့ အသကောင််း
ပဖည်ဲ့စက
ွ ်ပြ်းတအ
ဲ့ ခါ နမူနော

က်လက်သဖော်ပြထော်းသလှို ဦ်းတည်အုြစ
် ု

ု်းြါြ။

ှိုငရ
် ော အချက်အလက်ကှို

export ထုတ်ယလ
ူ ှိုို့ရြါတယ်။
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ြရှိသတ်ဥြဓှိသတွကှို တစ်ခမ
ု က
ပြ စုထော်းနှိုငြ
် ါတယ်။ အဓှိကအော်းပဖင်ဲ့
ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ
် ုထမော
အဓှိကအုြ်စုကက်း နစ်ခုရှိရင် ြရှိသတ်ဥြဓှိ
နစ်မျှိ ်း၊ သု်းခုရရ
ှိ င် သု်းမျှိ ်း စသပဖင်ဲ့
ပြ စုရမောြါ။ ဒါမသော အသကကောင််းအရော
တစ်မျှိ ်းတည််းကှိြ
ု ြရှိသတ်နစ်မျှိ ်းလု်းကှို
အောရုစှိက
ု ်ပြ်း တင်ပြြုနစ်မျှိ ်းနို့
သရ်းသော်းလှိက
ု ်တဲ့အခါ ြှိထ
ု ှိသရောက်မောြါ။
Uxpressia Persona Online Tool
ကှိုသ်းတ
ု အ
ဲ့ ခါ ပမန်မောဘောသောနို့
ပဖည်ဲ့စက
ွ ်ပြ်း export ထုတယ
် ူဖှိုို့
အ

င်မသပြတော ကက နှိုင်တအ
ဲ့ တွက်

အလော်းတူြစ
ု တစ်ခက
ု ှို ပမန်မောဘောသောနို့
သနောက်

က်တွ (ခ) မော

ပြ လုြ်သြ်းထော်းြါတယ်။

ကှိုယ်ဲ့ရွဲ့ ြရှိသတ်ဥြဓှိ (user persona) သတွကှို print ထုတ်ပြ်း နရမော
ကြ်ထော်းပခင််းအော်းပဖင်ဲ့လည််း ကှိယ
ု ဦ
်ဲ့ ်းတည်ြရှိသတ်ရွဲ့ စှိတ်ဝင်စော်းမှုသတွ၊
အောရုစူ်းစှိက
ု မ
် ှုသတွကှို အပမတမ််း သတှိထော်းမှိသနပြ်း ကှိက
ု ်ညမှုရှိတဲ့ အသကကောင််းအရောသတွ၊
သရ်းသော်းသဖော်ပြမှုဟန်ြန်သတွ၊ သူတက
ှိုို့ ှို

သ
ွ

ောင်နှိုင်မယ်ဲ့ ရုြ်ြုသတွကှို သရွ်းချယ်ရောမော

အသထောက်အကူပဖစ်သစြါလှိမ်ဲ့မယ်။

အြိုင်ေး ၂ ကို ဖတ်ရှုဖြီေးစီေးတွဲ့်အခါ ဒီလုိ န ေးလည်ခြ
ွဲ့် ါသလ ေး

o ဦ်းတည်အုြစ
် ုသတွကှို တှိတက
ှိ ျကျ သတ်မတ်ထော်းနှိုင်မသော လူမက
ှု ွနရ
် က်ကှို ြှိုပြ်း
ထှိသရောက်သကောင််းမွန်စောွ အသု်းပြ နှိုင်မောြါ။

o ဦ်းတည်အုြစ
် ုဝင်သတွရွဲ့ လူမှုဘဝသနောက်ခ၊ စှိတသ
် နစှိတ်ထော်း၊ နည််းြညောကျွမ််းဝင်မှု စတဲ့
အချက်အလက်သတွကှို သတ်မတ်/သှိရှိထော်းနှိုငဖ
် ှိုို့ ြရှိသတ်ဥြဓှိရုြက
် ှို သရ်း

ွြုသဖော်

ထော်းသင်ြ
ဲ့ ါတယ်။
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အြိုင်ေး - ၃
သင်ရ
့် တ ်သည့်် လူမက
ှု န
ွ ်ရက်မ ေး ရရေးခ ယ်ပခင်ေး
အြိုင်ေး ၃ ကို ဖတ်ရတ
ှု ွဲ့်အခါ ဒီရမေးခွန်ေးရတွကို အရပဖရှ နိင
ု မ
် ှ ြါ
 ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းအတွက် ဘယ်လလ
ှို ူမက
ှု န
ွ ်ရက် ြလက်သဖောင််းသတွကှို သရွ်းချယ်သင်သ
ဲ့ လ။
 တစ်ခုထက်ြတ
ှို ဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်သတွကှို အသု်းပြ သတောဲ့မယ်

ှိုရင် ဘယ်လှို

ထှိန်း် ချ ြ်ကှိုငတ
် ွယသ
် င်သ
ဲ့ လ။

ြရှိသတ်ကှို တှိတက
ှိ ျကျ ရင််းရင််းလင််းလင််း သတ်မတ်ပြ်းရင်သတောဲ့ သူတက
ှိုို့ ှို
က်သွယဖ
် ှိုို့မကကှိ ်းစော်းခင်မော သူတှိုို့ ဘယ်သနရောသတွမော သြျော်လ၊ ဘယ်သနရောသတွကှို
သွော်းသလဲ့သွော်းထရှိသလ
သွော်းစုသဝ်းသနကကသလ

တ
ှို ော သှိဖှိုို့ လှိုြါတယ်။ ဘယ်လူမက
ှု ွနရ
် က်မော သူတှိုို့
ှိုတော နော်းလည်ရုတင်မကဘ ဘယ်လူမက
ှု န
ွ ်ရက်ကှို သူတက
ှိုို့ တက်တက် က က

သု်းတတ်ကကသလ၊ ဘယ်သနရောမော သူတို့ှိအ
ု သ ြှိုကကော်းရနှိုင်လ

ှိုတောသတွြါ သှိဖှိုို့အသရ်းကက်းြါတယ်။

ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်ြရှိသတ်သတွကှို လူမှုကန
ွ ်ရက်တစ်ခုတည််းမောသောမက နစ်ခုသ်းခု
ု သလောက်ထှိ
ပြန်ို့နသ
ို့ ု်းစွသနကကတော သတွရနှိ
ွဲ့ ုင်ြါတယ်။ ဒါဲ့သကကောင်ဲ့သတောဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်တုင
ှိ ်း် မော အဖွွဲ့အစည််းအသနနို့
account ဒါမမဟုတ် page တစ်ခု ရှိသနဖှိုို့ မလှိုြါဘူ်း။ ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ရည်ရယ
ွ ်ချက်နို့ ကှိက
ု ်ညမယ်ဲ့
လူမက
ှု ွနရ
် က် နစ်ခုပဖင်ဲ့ နစ်ခု၊ သု်းခုပဖင်ဲ့ သု်းခု သတ်သတ်မတ်မတ် သရွ်းချယ်လက
ှို ဖ
် ှိုို့သော
အသရ်းကက်းြါတယ်။
အဖွွဲ့အစည််းအမျော်းစုက လူမက
ှု ွနရ
် က်သြါင််းစုမော အသကောင်ဲ့သြါင််းမျော်းစွော လှိုကဖ
် ွငတ
်ဲ့ တ်ကကြါတယ်။
ဒါသြမယ်ဲ့ လြှိုင်း် အတွင်း် မောြ သှိြ်ပြ်း တက် ကလှုြရ
် ော်းမှုမရှိတဲ့ ‘အသကောင်ဲ့သသ’ သတွ ပဖစ်သောွ ်းတောနို့ြ
ဇောတ်လမ််းပြ်းသွော်းတတ်ကကတယ်။ အဒအခါမော တစ်ဖက်က၊ တစ်စတစ်
ု
သယောက်က
တုို့ပြန်သပြော

က်သွယ်လောရင်

ှို ရင််းလင််းသြ်းနှိုင်စွမ်း် မရှိသတောဲ့ြါဘူ်း။ အသလှိုပဖစ်တောက လူမက
ှု ွနရ
် က်သြေါ်မော

သနရောယူမထော်းဘ ဒတှိုင်း် သနတောထက်သတောင်မ ြှို

်းှို ရွော်းြါသသ်းတယ်။
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ဒါဲ့သကကောင်ဲ့ ဒအြှိုင်း် မော လက်ရှိ အသု်းမျော်းကကတဲ့ လူမက
ှု န
ွ ရ
် က်သတွရွဲ့ ကွပြော်းတသ
ဲ့ ဘောဝသတွကှို အတှိခ
ု ျ ြ်
နှိုင််းယဉ်ပြဖှိန
ုို့ ို့ အဒလူမက
ှု ွနရ
် က်သတွကှို ထှိထှိသရောက်သရောက် ထှိန််းချ ြ်လှိုို့ရတဲ့ နည််းြညော
ြလက်သဖောင််းတစ်ခု သရွ်းချယ်နှိုင်ဖှိုို့ အကကပြ သဖော်ပြသြ်းသွော်းမောြါ။

လူမှုကန
ွ ရ
် က်မ ေး
အသု်းပြ ြုနည််းလမ််းသတွ ကွောပခော်းတောကှိုလက
ှို လ
် ှိုို့ လူမှုကန
ွ ်ရက်သတွရွဲ့ သဘောဝကလည််း
ကွပြော်းကကြါတယ်။ တချှိ ွဲ့လူမှုကန
ွ ်ရက်သတွက မဒယောြစစည််း (ဥြမော - ရုြ်သဖှိုင၊် ဓောတ်ြု၊
အသရ်းအသော်း၊ စောရွကစ
် ောတမ််း စသပဖင်ဲ့) သဝမလဖှိုို့ အဓှိကထော်းကကြါတယ်။ အသလှို မဒယောမလသဝမှု
လူမက
ှု ွနရ
် က် (Media Sharing Networks) သတွထမော လူသှိမျော်းတောကသတောဲ့ ရုြသ
် ဖှိုငသ
် တွ
မလသဝဖှိုို့အတွက် You Tube၊ Instagram၊ အသဖှိုငသ
် တွ မလသဝဖှိုို့ SoundCloud၊ အချက်အလက်ဖှိုငန
် ို့
စောရွကစ
် ောတမ််း အမျှိ ်းမျှိ ်း မလသဝဖှိုို့ GoogleDrive နို့ DropBox၊ Powerpoint ဖှိုငသ
် တွ မလသဝဖှိုို့ SlideShare
စသပဖင်ဲ့ ရှိကကြါတယ်။ ဒလမ််းညန်ထမောသတောဲ့ အဒ မဒယောမလသဝမှု လူမက
ှု ွနရ
် က်သတွအသကကောင််း
က်လက်သ

်းွ သနွ်းမော မဟုတြ
် ါဘူ်း။

လူသတွအချင််းချင််း ချှိတ်
က်လက်သ

က်သြ်းတဲ့ (Social Networking) လူမက
ှု ွနရ
် က်သတွနို့ ြတ်သက်လြ
ှိုို့

်းွ သနွ်းသွော်းြါမယ်။ သယဘုယျအော်းပဖင်ဲ့သတောဲ့ အဒ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်သတွဟော

အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွအတွက် နည််းသြါင််းမျော်းစွောနို့ အသု်းဝင်နှိုင်ြါတယ်။ အဒ အသု်းဝင်တဲ့
နည််းလမ််းသတွထက အဓှိကကျတဲ့ တချှိ ွဲ့ကသတောဲ့ ....
•

အသှိြညောနို့ သတင််းအချက်အလက် ပဖန်ို့သဝနှိုင်တယ်။

•

ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လုြ်ငန််းသတွကှို စှိတ်ဝင်စော်း၊ ြါဝင်လောသအောင်

•

အသု်းပြ သနသူသတွရွဲ့ အသသတွကှို နော်းစွင်ဲ့နှိုငတ
် ယ်။

•

သရရည်

•

က်

ွသ

ောင်နှိုငတ
် ယ်။

မှု ထူသထောင်နှိုင်တယ်။

က်သွယမ
် ှုကတစ်

င်ဲ့ ကူညသထောက်ြမ
ဲ့ ှုသတွ ပြ လုြ်နင
ုှိ ်တယ်။
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လူသှိမျော်းပြ်း အသု်းတွငက
် ျယ်တဲ့ အသလှို လူမက
ှု န
ွ ်ရက်သတွကသတောဲ့ သအောက်ြါအတှိင
ု ်း် ြါြ။

FACEBOOK
၂၀၂၀ ဇန်နဝါရလမော ပမန်မောနှိုင်ငအတွင််း အသု်းပြ သူ ၂၁ သန််းရှိတယ်လို့ှို
Facebook ရွဲ့ ကှိန််းဂဏန််းသတွအရ သှိရြါတယ်။ အကျယ်တပြန်ို့
မှိတ်

က်သြ်းစရော မလှိုသလောက်သအောင် လူအမျော်းနို့ ရင််းန်းသနတဲ့

လူမက
ှု ွနရ
် က်တစ်ခု ပဖစ်ပြ်း ဓောတ်ြု၊ စောနို့ ရုြသ
် ဖှိုငသ
် တွကှို မလသဝနှိုငသ
် လှို၊
Group နို့ Facebook Messenger တှိို့လ
ု ှို Feature သတွကြ
ှို ါ
အသု်းပြ နှိုင်တဲ့အတွက် လူတစ်ဦ်းချင််းအပြင်၊ စ်းြွော်းသရ်းလုြ်ငန််းသတွနို့
အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွ အသု်းပြ ကကသလဲ့ရှိြါတယ်။
LINKEDIN
အလုြ်အကှိုငန
် ို့ ြတ်သက်တဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်တစ်ခု ပဖစ်ြါတယ်။
စ်းြွော်းသရ်းလုြ်ငန််းနယ်ြယ်မော လုြက
် ှိုင်ကကသူသတွ အလုြက
် ှိစစ
ချှိတ်

က်သ

ောင်ရက
ွ ်နှိုငဖ
် ှိုို့၊ ဝန်ထမ််းခန်ို့ထော်းဖှိုို့ စတဲ့ ရည်ရွယခ
် ျက်သတွနို့

သု်းရြါတယ်။ အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွ၊ အစှို်းရမဟုတတ
် ဲ့
အဖွွဲ့အစည််းသတွ၊ နှိုင်ငတကော အဖွွဲ့အစည််းသတွက ကျွမ််းကျင်သူသတွ
ရောသဖွနုင
ှိ ်ဖှိုို့ အသု်းပြ ကကတော သတွရြါတယ်
ွဲ့
။ ပမန်မောနှိုင်ငမောသတောဲ့ ၂၀၂၀
ပြည်ဲ့နစ် အသစောြှိုင်း် မော အသု်းပြ သူ ၅၁၀,၀၀၀ သကျော် ရှိပြလှိုို့ သှိရြါတယ်။
TWITTER
အကခရောလု်းသရ ၂၈၀ အထှိြ ကန်သ
ို့ တ်ထော်းတအ
ဲ့ တွက် စောအရည်ကက်းသတွ
သရ်းလှိုို့မရဘ လှိုတရ
ှို င််း သရ်းနှိုင် ဖတ်နှိုင်တောက Twitter ရွဲ့ ထူ်းပခော်းချက်ြါြ။
သဖျော်သပဖသရ်း သတင််းသတွ၊ နှိုင်ငသရ်း အသကကောင််းအရောသတွ၊
နောမည်ကက်းြုဂ္ှိ လ်သတွရွဲ့ လှုြ်ရော်းမှု စတောသတွကှို အမျော်း

ု်း

သတွပမင်
ွဲ့ ရြါတယ်။ အထူ်းသပဖင်ဲ့ အချှိနန
် ို့တစ်သပြ်းည သှိရှိနှိုင်ဖှိုို့
သု်းကကတောြါ။ အဖွွဲ့အစည််းမော ြုမန်အချက်အလက် အသကကောင််းအရောသတွ
ထြ်ပဖည်ဲ့သနတဲ့ ဝက်ဘ်

ှိုဒရ
် ှိတယ်

ရ
ှို င် အဒက link ကှို သကောက်နုတခ
် ျက်၊

မတ်ချက်ခြ်တှိုတန
ှို ို့ tweet လုြ်တောမျှိ ်းက ြှိုထှိသရောက်သစမော ပဖစ်ြါတယ်။
ပမန်မောနှိုင်ငမောသတောဲ့ Twitter အသု်းပြ သူ ၁၃၈,၀၀၀ ဝန််းကျင်ရမ
ှိ ယ်လှိုို့
ခန်မ
ို့ န််းရြါတယ်။

နစ်စဉ် သပြောင််းလသနတဲ့ မှိဘ
ု ှိုင်း် ဖုန်း် ၊ အင်တောနက်နို့ လူမက
ှု ွနရ
် က် အသု်းပြ မှု ကှိန််းဂဏန််းသတွကှို
သှိရှိနှိုင်ဖှိုို့ https://datareportal.com/reports/ မော ရောသဖွနုင
ှိ ်ြါတယ်။

16

လူမှုကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရရေး လက်စွွဲငယ်

သတှိပြ ဖှိုို့ ထြ်သဖော်ပြလှိတ
ု ောသတောဲ့ အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွဟော လှိုအြ်ချက်နို့
သတင််းအချက်အလက် အသကကောင််းအရောသတွရွဲ့ သဘောဝနို့ ကှိက
ု ်ညတဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်ကှို
သရွ်းချယ်အသု်းပြ နှိုငဖ
် ှိုို့ အသရ်းကက်းြါတယ်။ ဒါမမဟုတ် မတူညတဲ့ သဘောဝနို့
ြရှိသတ်တည်ရှိမက
ှု ှိုအလှိက
ု ် မတူညတဲ့ သတင််းအချက်အလက်သတွ၊ အသကကောင််းအရောသတွကှို
ပဖန်က
ို့ ျက်သဖော်ပြတန
ဲ့ ည််းကှိလ
ု ည််း အသု်းပြ နှိုင်ြါတယ်။
လူမက
ှု ွနရ
် က် ြလက်သဖောင််းသတွ တစ်ခုထက်ြှိုပြ်း သု်းရတအ
ဲ့ ခါမော Account Name နို့ စကော်းဝက်သတွက
သရောယက်ရြ
ှု ်သထွ်းသွော်းသလဲ့ရှိလှိုို့ ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းအတွက် တစ်စတ
ု စ်စည််းတည််း ထော်းရှိနှိုင်သအောင်
သနောက်

က်တွ (ဃ) ကှို အသု်းပြ နှိုင်ြါတယ်။

လူမှုကန
ွ ရ
် က်စမ
ီ ခန့််ခမ
ွွဲ ှု ြလက်ရဖ င်ေးမ ေး
တစ်ခုထက်ြတ
ှို ဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက် စောမျက်နောသတွကှို ဖွငထ
်ဲ့ ော်းမယ်

ရ
ှို င်သတောဲ့ သု်းသနသမလ

လူမက
ှု ွနရ
် က်တင
ှို ်း် မော ဝင်ချည်ထွကခ
် ျည်နို့ သစောင်ကဲ့ ကည်ရ
ဲ့ တော၊ စှိစစ်ရတော၊

က်သယ
ွ ်မှုသတွကှို

အသကကောင််းပြန်ကကော်းရတော စသပဖင်ဲ့ စမခန်ခ
ို့ ွမှုအြှိုင်း် မော ြှိုပြ်း အချှိန်ယရ
ူ သလှို တောဝန်လည််း
ကက်းသလ်းမောြါြ။
ဒါဲ့သကကောင်ဲ့ ထှိထှိသရောက်သရောက် စမခန်ခ
ို့ ွနှိုင်ဖှိုို့ လူမက
ှု ွနရ
် က် စမခန်ခ
ို့ ွမှုြလက်သဖောင််းသတွ
ထူသထောင်လောကကတောြါ။

ဒလှို လူမက
ှု န
ွ ်ရက် စမခန်ခ
ို့ မှု
ွ ြလက်သဖောင််းသတွကှို အဓှိကအော်းပဖင်ဲ့ လူမက
ှု ွနရ
် က်
မျက်နောစောသြါင််းမျော်းစွောရတ
ှိ ၊ဲ့ အရွယ်အစော်းကက်းမော်းတဲ့ အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းကက်းသတွက
အသု်းပြ သလဲ့ရှိကကြါတယ်။ လူအနည််းငယ်မလနို့ သ

ောင်ရက
ွ ်တဲ့ အဖွွဲ့အစည််းသတွကသတောဲ့

အသု်းပြ သနတဲ့ လူမက
ှု ွနရ
် က်ြလက်သဖောင််းက ဖန်တ်းထော်းတဲ့ ြလက်သဖောင််းသတွ (ဥြမော
Facebook မော

ရ
ှို င် https://business.facebook.com/creatorstudio) ကှိြ
ု

သု်းနှိုင်ြါတယ်။

လူမက
ှု ွနရ
် က် စမခန်ို့ခမှု
ွ ြလက်သဖောင််းသတွရွဲ့ အသု်းဝင်ြုတချှိ ွဲ့ကှို သဖော်ပြြါဦ်းမယ်။
•

Twitter, Facebook, LinkedIn အစရှိတဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက်သတွမော ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းက
တင်

က်သဖော်ပြချင်တဲ့ အသကကောင််းအရောသတွ၊ မလသဝချင်တဲ့ သတင််းစကော်းသတွကှို

တစ်စုတစ်စည််းတည််း တစ်သနရောတည််းကသန အချှိန်ဇယော်းသြ်းပြ်း တင်နှိုင်တယ်။
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•

မတူညတဲ့ လူမက
ှု ွန်ရက်သတွမော မဟောဗျျူဟောတကျ သဖော်ပြမယ်ဲ့ အသကကောင််းအရောနို့
သတင််းစကော်းသတွကှို ပခ ငုပြ်း တစ်သနရောတည််းမော ပမင်နှိုင်တဲ့အတွက် ြှိပု ြ်း သရွဲ့သနောက်ညညွတ်
အစအစဉ်တကျနို့ အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ြုရှိြန
် ို့

•

က်သယ
ွ ်မှုသတွ ပဖစ်လောနှိုငတ
် ယ်။

ဒါဲ့အပြင် လူမက
ှု န
ွ ်ရက်သြါင််းစုမော ကှိုယ်ဲ့အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လှုြ်ရော်းမှုသတွ၊
သတင််းစကော်းသတွကှို တုပို့ ြန်မတ်ချက်သြ်းတောသတွကှို တစ်သနရောတည််းက စုစည််းပြ်း
အသှိအမတ်ပြ တော၊ အသကကောင််းပြန်ကကော်းတောသတွကှို လုြ်နုင
ှိ ်သစတယ်။

•

ဘယ်အသရ်းအသော်း၊ ဘယ်အသကကောင််းအရောက ပြန်ို့နို့မှု အော်းသကောင််းသလ၊ တုပို့ ြန်ြါဝင်မှု
အော်းသကောင််းသလ
အသု်းပြ ပြ်း

အသလှို အ

တ
ှို ောသတွကှို တှိုင်း် တောနှိုင်ရင် သရွဲ့ က်လုြ်သ

က်သွယ်တောသတွကှို ြှိုမှိုသကောင််းမွနသ
် အောင် ပြင်

င်သပြမှု၊ ထှိသရောက်မှုသတွကှို သ

ောင်ရမယ်ဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက်

င်နှိုင်လောမယ်။

ောင်ကျဉ််းသြ်းနှိုင်တဲ့ လူမက
ှု ွနရ
် က် စမခန်ခ
ို့ ွမှု

ြလက်သဖောင််းမျော်းစွောရြ
ှိ ါတယ်။ အဒထမော အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွ အသု်းပြ ဖှိုသ
ို့ ကောင််းတဲ့
ြလက်သဖောင််းအချှိ ွဲ့အပဖစ် Hootsuite, Buffer, PostPlanner, Loomly, Sprout Social, SmarterQueue,
Planable တှိို့က
ု ှို https://www.wildapricot.com/ ဝက်ဘ်

က
ှို က
် အကကပြ ထော်းြါတယ်။ အဒထကမ

အသု်းမျော်းတဲ့ Hootsuite နို့ Buffer တှိို့က
ု ှို ဥြမောသြ်း မှိတ်

က်သဖော်ပြသြ်းြါဦ်းမယ်။

Hootsuite
သု်းရလွယ်တောနို့ သ ်းနှုန််းသင်တ
ဲ့ င်ဲ့တောတှိို့သ
ု ကကောင်ဲ့ Hootsuite ဟော
အသု်းမျော်းတဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက် စမခန်ခ
ို့ ွမှု ြလက်သဖောင််းတစ်ခု ပဖစ်ြါတယ်။
တစ်သနရောတည််းကသန Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn နို့
YouTube တှိက
ို့ု ှို စမခန်ို့ခွနှိုငြ
် ါတယ်။ လူမက
ှု န
ွ ်ရက် ြှိစ
ုို့ ် ၃၅၀ အထှိ
တစ်ချှိန်တည််းမော အချှိန်ဇယော်းနို့ ကကှိ ပြ်း တင်ထော်းနှိုငြ
် ါတယ်။
လူတစ်သယောက်တည််းအတွက် လူမှုကန
ွ ်ရက် profile သု်းခုအထှိ အခမဲ့
သု်းနှိုင်ြါတယ်။ ဒထက်ြှိုမျော်းတဲ့ လူအသရအတွကန
် ို့ profile
သတွအတွကသ
် တောဲ့ လစဉ်သကက်း နှုန််းထော်းတစ်ခု သရွ်းချယ်
အသု်းပြ နှိုင်ြါတယ်။ အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွ၊ ြရဟှိတ
အဖွွဲ့အစည််းသတွအတွက် ထက်ဝက်နန
ှု ််းနို့ အသု်းပြ နှိုင်တယ်လှိုို့
သှိရြါတယ်။
Buffer
Hootsuite လှိုြ လူသ်းမျော်းတ
ု
ဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်သတွမော ြှိစ
ုို့ သ
် တွ
ကကှိ ပြ်းတင်ထော်းလှိုို့ရသလှို၊ ဘယ်လတ
ှို ို့ပု ြန်မှုသတွ၊ ပြန်ို့နမ
ို့ ှုသတွ ရှိတယ်

ှိုတဲ့

အစရင်ခစော အချက်အလက်သတွ ထုတ်ယလ
ူ ှိုို့ရြါတယ်။ ဒါဲ့အပြင် Twitter နို့
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ချှိတ်

က်အသု်းပြ နှိုင်ပြ်း ရင််းလင််းတဲ့ ဖွွဲ့စည််းမှုရှိြါတယ်။

လူတစ်သယောက်ချင််း အသနနို့ လူမက
ှု ွနရ
် က် တစ်ခုအတွက်ြ သု်းမယ်

ရ
ှို င်

အခမဲ့သ်းနှိ
ု ုင်မောပဖစ်ြါတယ်။ ဒါသြမယ်ဲ့ အခမဗ
ဲ့ ော်းရင််းအတွက်သတောဲ့
Pinterest လူမက
ှု န
ွ ်ရက်ကှို ခွင်ဲ့ပြ မထော်းသသ်းြါဘူ်း။
ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းထက လူတစ်ဦ်းထက်ြပှို ြ်း အတူသ်းမယ်
ု

ရ
ှို င်သတောဲ့

လစဉ်သကက်း သြ်းရမောပဖစ်ြါတယ်။ Buffer ကလည််း အကျှိ ်းအပမတ်
မသမလော်က်းှို တဲ့ အဖွွဲ့အစည််းသတွအတွက် ထက်ဝက်သ ်းနို့ အသု်းပြ ခွင်ဲ့
ရနှိုင်တဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက် စမခန်ို့ခမှု
ွ ြလက်သဖောင််းတစ်ခုြါြ။

အြိုင်ေး ၃ ကို ဖတ်ရှုဖြီေးစီေးတွဲအ
့် ခါ ဒီလုိ န ေးလည်ခြ
ွဲ့် ါသလ ေး
o

ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းအတွက် အမန်တကယ်အသု်းလှိုတဲ့၊ ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ
် ု ရှိသနတဲ့
လူမက
ှု ွနရ
် က်သတွကှိုသော တစှိက
ု ်မတ်မတ် အသု်းပြ ဖှိုို့အတွက် သသချောသရွ်းချယ်ဖှိုို့
အသရ်းကက်းြါတယ်။

o တစ်ခုထက်ြတ
ှို ဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်သတွကှို အသု်းပြ သတောဲ့မယ် ှိုရင် အဒါသတွကှို
ထှိန်း် ချ ြ်ကှိုငတ
် ွယ်နှိုင်မယ်ဲ့ လူမက
ှု ွနရ
် က် စမခန်ို့ခမှု
ွ ြလက်သဖောင််းတစ်ခုခု အသု်းပြ ဖှိရ
ုို့ ော
ထည်ဲ့သွင််းစဉ််းစော်းနှိုင်ြါတယ်။
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အြိုင်ေး - ၄
အရ က င်ေးအရ တင်ဆက်မမ
ှု ဟ ဗ ျူဟ ရရေးဆွွဲပခင်ေး
အြိုင်ေး ၄ ကို ဖတ်ရတ
ှု ွဲ့်အခါ ဒီရမေးခွန်ေးရတွကို အရပဖရှ နိင
ု မ
် ှ ြါ
 အသကကောင််းအရော တင်

က်မှုမော ထှိသရောက်မှုရှိသစဖှိုို့ မဟောဗျျူဟောတစ်ခု ဘယ်လှိုချမတ်ရမလ။

 အသကကောင််းအရောတင်

က်မှု မဟောဗျျူဟော ချမတ်ရောမော ဘောသတွကှို သတှိထော်းရမလ။

ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ဦ်းတည်အုြ်စုအသကကောင််း သသချောနော်းလည် သတ်မတ်နှိုင်ပြ်းသတောဲ့ သူတန
ှိုို့ ို့
က်သွယမ
် ယ်ဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက်တစ်ခခ
ု က
ု ှို သရွ်းချယ်ပြ်းပြ
တစ်ခုအတွက် လူမက
ှု န
ွ ်ရက်ကသန

ှိုရင်သတောဲ့ အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််း

က်သယ
ွ ်နှိုင်ဖှိုို့ ခရ်းလမ််း သလ်းချှိ ်းသု်းချှိ ်းကှို သရောက်ရသ
ှိ ွော်းြါပြ။

သရွဲ့ က်ကက သတွရမယ်
ွဲ့
ဲ့ အြှိင
ု ်း် ကသတောဲ့ ကှိုယဦ
်ဲ့ ်းတည်အြ
ု ်စက
ု ှို ထှိထှိသရောက်သရောက်
ဘယ်လှိုအသကကောင််းအရောသတွကှို ဘယ်လတ
ှို င်
စှိတက
် ူ်းတည်ဲ့ရောသရ်းတော၊ ကက သလှို တင်ပြ

က်သောွ ်းမလ

က်သွယ်နှိုင်ဖှိုို့

တ
ှို ောြါြ။

က်သွယတ
် ောသတွဟော ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ြုရှိြ်၊ ဒါဲ့အပြင်

အဖွွဲ့အစည််းက ရည်ရွယ်ထော်းတဲ့ သတင််းစကော်းသတွနို့ ြတ်သက်လှိုို့ စှိတဝ
် င်တစော်းရှိကကသူသတွအတွက်
စှိတရ
် ြ
ှု သ
် ထွ်းစရော၊ ဇသဝဇဝါ ပဖစ်စရောသတွကှို ကက ရနှိုင်ြါတယ်။ ဒလှို
ကျင်ဲ့သု်းသနမယ်

ှိုရင် အ

က်သွယသ
် ရ်းကှိုသော

က်ပြ်း

်းတစ်
ု
သနို့မော လည်ဲ့မကကည်ခ
ဲ့ ျင်သတောဲ့သလောက်သအောင် ပဖစ်သွော်းနှိုင်ြါတယ်။

အသလှို အသပခအသနမျှိ ်းကှို ဘယ်အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းကမ လှိလ
ု ော်းကကမော မဟုတြ
် ါဘူ်း။
ဒါဲ့သကကောင်ဲ့ ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက် စောမျက်နောသတွသြေါ်မော တင်
အသကကောင််းအရောသတွကှို အ

င်ဲ့ငါ်း

င်ဲ့နို့ မဟောဗျျူဟောကျကျ သရ်း

က်သဖော်ပြမယ်ဲ့

ထော်းဖှိ
ွ
ုို့ လှိုြါတယ်။

ြထမအဆင့်် - ဘယ်ရလသနွဲ့် ရပြ မလွဲဆုတ
ိ
သိထ ေးြါ။
အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းတှိင
ု ်း် ဟော ကှိုယက
် ှိုငစ
် ွထော်းတဲ့ ရည်ရွယခ
် ျက် ဒါမမဟုတ် ရြ်တည်မှုနို့
ြတ်သက်ပြ်း အသလ်းအနက်ထော်းကကစပမြါြ။ ဒါသြမယ်ဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်ကသန အသကကောင််းအရော
အမျှိ ်းမျှိ ်းကှို တင်ပြရောမောသတောဲ့ အဒ ရည်ရွယခ
် ျက်၊ ရြ်တည်မှုသတွကှို ထင်ဟြ်တဲ့ သလသပဖစ်ဖှိုို့
လှိုြါတယ်။
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အသကကောင််းအရောက စှိတ်ဝင်စော်းဖှိုို့သကောင််းသြမယ်ဲ့ တင်ပြြု တင်ပြနည််းနို့ သလသဟန်ြန်သတွသကကောင်ဲ့
လူသတွကှို

ွသ

ောင်သင်သ
ဲ့ သလောက် မ

ွသ

ောင်နှိုငဘ
် ပဖစ်သွော်းတတ်ြါတယ်။ သလသဟန်ြန်

သရွ်းချယ်မှု မန်ကန်တအ
ဲ့ ခါ ...
•

ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ
် န
ု ို့ ကှိယ
ု အ
်ဲ့ ဖွွဲ့အစည််းနို့ကကော်းမော အပြန်အလန် သပြော

ှို

က်

ချငတ
် စ
ဲ့ ှိတသ
် တွ

ပဖစ်သြေါ်လောြါတယ်။ ကှိုယအ
်ဲ့ ဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ရြ်တည်ချက၊် ရည်ရွယခ
် ျက်သတွကှို သူတက
ှိုို့ ြါ
ခစော်းလောရပြ်း ဂရုတစှိက
ု ရ
် ှိသစြါတယ်။ ဥြမော - ကှိုယက
် ရင််းန်းြွငလ
်ဲ့ င််းတဲ့ သလသဟန်ြန်တဲ့
တင်

က်ထော်းရင် သူတက
ှိုို့ လည််း သူတို့ရ
ှို ွဲ့ အသတွအကက
ွဲ့
သတွကှို ဖွငဟ
်ဲ့ သပြောပြလောပြ်း ကှိုယ်ဲ့ရွဲ့

ထင်ပမင်ချက်နို့ အကူအညသတွကှို ရယူချင်လောြါလှိမမ
်ဲ့ ယ်။
•

ဒါဲ့အပြင် ဦ်းတည်အြ
ု ်စရ
ု ွဲ့ ယုကကည်မက
ှု ှိုလည််း ရရှိသစြါတယ်။ ကှိယ
ု ရ
်ဲ့ ွဲ့ အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့
လှုြ်ရော်းသ

ောင်ရက
ွ ်မှုသတွ၊ သအောင်ပမင်မှုသတွကှို မလသဝတအ
ဲ့ ခါ ကှိယ
ု အ
်ဲ့ ဖွွဲ့အစည််းရွဲ့

ရည်ရွယခ
် ျကန
် ို့ ရြ်တည်မှုသတွကှို ြှိပု ြ်းလက်ခလော၊ ယုကကည်လောနှိုင်ြါတယ်။
•

သနောက်တစ်ချက်ကသတောဲ့ ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ သလသဟန်ြန်ကှို မစှိမ်း် သတောဲ့တဲ့အခါ
ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ နောမည်နို့ လုြသ
်

ောင်ချက်သတွကလ
ှို ည််း မတ်မတ်ရရ

ပဖစ်လောကကြါလှိမ်ဲ့မယ်။
အသလှို သလသဟန်ြန်ကှို သရွ်းချယ်ရောမော အသထောက်အကူပဖစ်သစဖှိုို့ သလသအမျှိ ်းမျှိ ်း ကွပြော်းြုကှို
သအောက်ြါဇယော်းမော ကကည်ဲ့နင
ှို ြ
် ါတယ်။

ရယ်ရယ်ရမ ရမ

အရလေးအနက်

ကျွန်မတှိုို့ ကခဂ အဖွွဲ့က ဇွနလ
် ၅ ရက်သနို့မော

သဘောဝြတ်ဝန််းကျင်နင်ဲ့ ြတ်သက်၍

သဘောဝြတ်ဝန််းကျင်နို့ ြတ်သက်လှိုို့
သ

လုြ်သ

ွ်းသနွ်းြွသလ်း လုြ်ဖှိုို့ရှိတယ်။ သမဲ့ချင်သယောင်
သ

ောင်လျက်ရှိသသော ကခဂ အဖွွဲ့သည် ဇွနလ
် ၅

ရက်သနို့တွင် သ

ွ်းသနွ်းြွတစ်ခုကှို ကျင််းြမည်

ောင်မသနနို့သနော်

ပဖစ်ြါသည်။

ရြါ့်ရြါ့်ြါေးြါေး

အတည်အခန့််

ဇွနလ
် ၅ ရက်သနို့မော သဘောဝြတ်ဝန််းကျင်နို့
ြတ်သက်လှိုို့ သ

ွ်းသနွ်းြွသလ်း လုြ်ဖှိုို့ရှိတယ်။

ြါဝင်ချင်ရင် comment သလ်း သရ်းသြ်းခဲ့ြါ။

ထင်ရ ပမင်ရ
ဇွနလ
် ၅ ရက်သနို့မော သဘောဝြတ်ဝန််းကျင်နို့
ြတ်သက်လှိုို့ သ

ွ်းသနွ်းြွသလ်း လုြ်ဖှိုို့ရှိတယ်။

ကခဂ အဖွွဲ့က

ှိုမသတောဲ့

ကခဂ အဖွွဲ့အစည််းသည် သဖသဖော်ဝါရလ ၂၈

ြုမှန်
ဇွနလ
် ၅ ရက်သနို့မော
ကခဂ အဖွွဲ့အစည််းက
သဘောဝြတ်ဝန််းကျင်
သ

ွ်းသနွ်းြွတစ်ခု

ကျင််းြြါမယ်။

ှိုင်ရော

ရက်သနို့တွင် သဘောဝြတ်ဝန််းကျင်
သ

င
ှို ရ
် ော

ွ်းသနွ်းြွတစ်ခု ကျင််းြမည် ပဖစ်ြါသည်။

ရလေးရလေးစ ေးစ ေး
ကခဂ အဖွွဲ့သည် သဖသဖော်ဝါရလ ၂၈ ရက်သနို့တွင်
သဘောဝြတ်ဝန််းကျင်

ှိုင်ရော သ

ွ်းသနွ်းြွ

ကျင််းြမည်ပဖစ်သကကောင််း သလ်းစော်းစွော

သသဘောသြါက်လက
ှို ်သတောဲ့။

တင်ပြအြ်ြါသည်။

တက်တက်ကကကက

ခ က်က လက်က

ကျွန်မတှိုို့ ကခဂ အဖွွဲ့က ဇွနလ
် ၅ ရက်သနို့မော

ကမ္ောဲ့သဘောဝဝန််းကျင်သနို့ ကျသရောက်သည်ဲ့ ဇွနလ
်

သဘောဝြတ်ဝန််းကျင်နို့ ြတ်သက်လှိုို့
သ

ွ်းသနွ်းြွသလ်း လုြ်မောမှိုို့ အဒသနို့

၅ ရက်သနို့တွင် ကခဂ အဖွွဲ့က သ

ွ်းသနွ်းြွတစ်ခုကှို

ကျင််းြမည် ပဖစ်ြါသည်။

သတွကကရသအောင်
ွဲ့
သနော်။
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ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်ြရှိသတ်က နစ်ပခှိ က်မယ်ြ
ဲ့ စ
ု ကှို သရွ်းချယ်နှိုင်ပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ ကှိယ
ု အ
်ဲ့ ဖွွဲ့အစည််းရွဲ့
လူမက
ှု ွနရ
် က်သြေါ်မော ဘယ်လှိုသလသမျှိ ်းနို့

က်သွယတ
် င်ပြမယ်

ှိုတော သရွ်းချယ်နှိုင်ြါတယ်။ ဒသနရောမော

အသရ်းကက်းတောကသတောဲ့ သရွ်းချယ်ထော်းတဲ့ သလသဟန်ြန် အတွအစြ်တစ်ခုကှို တစှိက
ု ်မတ်မတ်
အသု်းပြ သွော်းဖှိုို့ြ ပဖစ်ြါတယ်။ သလ်းမျှိ ်းလု်းမော ြုမန်သတွချည််းြ သရွ်းထော်းရင်
ဦ်းတည်အုြစ
် ုဝင်သတွအသြေါ်

ွသ

ောင်မှု အော်းနည််းနှိုငတ
် ောကှိုလည််း သတှိထော်းရမော ပဖစ်ြါတယ်။

ဒုတိယအဆင့်် - ဘယ်ရလ က် က ရင် တစ်ခါရပြ မယ်ဆိုတ သတ်မှတထ
်
ေးြါ။
လူမက
ှု ွနရ
် က်ကှို အသု်းပြ ပြ်း တင်ပြ

က်သွယရ
် ောမော သနို့စဉ်ပဖစ်ပဖစ်၊ တစ်ရက်ပခော်းပဖစ်ပဖစ်၊

အြတ်စဉ်ပဖစ်ပဖစ်၊ လစဉ်ပဖစ်ပဖစ် အချှိန်မန်တင်

က်နင
ှို ဖ
် ှိုို့ အသရ်းကက်းြါတယ်။ ဒသတောဲ့မ

ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ
် က
ု လည််း ဘယ်သနို့မော ဘောသတွကကော်းရဦ်းမလလှိုို့ သမလော်သနကကမောြါ။
သ်းသန်ို့ပြကခဒှိန်သလ်းတစ်ခန
ု ို့ ဘယ်ရက်မော ဘယ်အသကကောင််းအရောကှို သရ်းတင်မယ်
သတ်မတ်ပြင်

င်ထော်းနှိုင်ြါတယ်။ အသလှို သတ်မတ်ရောမော ဦ်းတည်အြ
ု ်စရ
ု ွဲ့ သနို့စဉ်ဘဝသတွ၊

ရောသဥတုနို့ ြွလမ််းသဘင်သတွကှို ထည်စ
ဲ့ ဉ််းစော်းဖှိုို့ လှိုသလှို၊ ချှိတ်
အ

ှိုတော

င်သပြတောသတွလည််း ရြ
ှိ ါတယ်။ ြုမန်တင်

က်သဖော်ပြနှိုင်ရင်

က်နှိုင်ပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ သမဲ့သလောက်သအောင် မ

က်သွယ်ဘ

ြစ်ထော်းတော၊ ဒါမမဟုတ် တင်မယ်ဲ့တင်ပြန်သတောဲ့လည််း မွစှိတက်သနသအောင် တင်တောသတွကှို
သရောင်ရော်းနှိုငမ
် ောြါ။
အသလှို အချှိနမ
် န်တင်ဖှိုို့

ရ
ှို င် အြှိုင်း် (၃) မော သဖော်ပြခတ
ဲ့ ဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက် စမခန်ခ
ို့ ွမှု ြလက်သဖောင််းသတွကှို

သု်းနှိုင်ြါတယ်။ ဒါမမဟုတဘ
် ကှိယ
ု ်နည််းကှိုယ်ဲ့ဟန်နို့ တင်မယ်

ှိုရင် လအလှိုက၊် အြတ်စဉ်အလှိက
ု ်၊

ရက်အလှိက
ု ် တင်ရမယ်ဲ့ အသကကောင််းအရောသတွ (စော၊ ဓောတ်ြု၊ ရုြသ
် စတဲ့ ဖှိုင်အမျှိ ်းအစော်းစု) ကှို
စနစ်တကျစုစည််းပြ်း Folder တစ်ခု လုြထ
် ော်းတော၊ DropBox၊ Google Drive အစရတ
ှိ ဲ့ cloud sharing
သြေါ်မော တင်ပြ်း သက်

ှိုငရ
် ောအဖွွဲ့သော်းသတွနို့ သဝမလသှိမ်း်

ည််းထော်းနှိုင်ြါတယ်။ (သနောက်

အသကကောင််းအရောတင်

က်မှု တစ်လတော ပြကခဒန
ှိ ်တစ်ခု နမူနောသဖော်ပြထော်းြါတယ်။)

က်တွ (င) မော

တတိယအဆင့်် - ကိယ
ု ့််ဦေးတည်အြ
ု ်စုရွဲွဲ့ အမူအက င့်် အရလ့်အထရတွကို န ေးလည်ြါ။
ဒအ

င်ဲ့မောသတောဲ့ ြရှိသတ်က လူမှုကန
ွ ်ရက်သြေါ်မော ကှိယ
ု အ
်ဲ့ ဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ Page ဒါမမဟုတ်

ြှိုို့စ်တစ်ခုချင််းကှို ဘယ်လတ
ှို ို့ုပြန်သစချင်သလ
•

သူတှိုို့

ှိုတော သရသရရောရော သှိထော်းဖှိုို့ လှိြ
ု ါတယ်။

က like & follow လှိုချင်တောလော်း။ Page ကှိလ
ု ော်း၊ ြှိစ
ုို့ က
် ှိုလော်း။
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•

ပြ်းသတောဲ့ မတ်ချက်သြ်းတော၊ သူတှိုို့ ြတ်ဝန််းကျင် အသှိုင််းအဝှိုင််းမော ပြန်လည်မလသဝတောသတွကှို
လှိုချင်တောလော်း။

•

ြွအခမ််းအနော်းသတွ ဖှိတ်ကကော်းပြ်းရင် အပြင်မော တကယ်လောတက်ဖှိုို့ကသ
ှို ရော သမလော်လင်ဲ့သလော်း။

•

သစတနောဲ့ဝန်ထမ််း လုြ်အော်းသြ်းဖှိတ်သခေါ်ချင်သလော်း။

•

ရန်ြသငွ
ု ၊ အလျူသငွထည်ဲ့ဝင်သစချင်တောလော်း

ကှိယ
ု ်ရည်ရွယ်ထော်းတအ
ဲ့ တှိင
ု ်း် ပဖစ်မ လူမက
ှု ွနရ
် က်ကှို ထှိထှိသရောက်သရောက် သု်းနှိုင်ရော သရောက်မောြါ။
ဒလှိုမမဟုတ်ရင်သတောဲ့ ကှိယ
ု ဘ
်ဲ့ က်က တစ်ဖက်သက်
ကှိုယ်ဲ့ရွဲ့ ဦ်းတည်အြ
ု ်စန
ု ို့ သနွ်းသထွ်းမှုရှိတ၊ဲ့ န်းကြ်မရ
ှု ှိတဲ့

က်သွယ်သရ်းသော ပဖစ်သနြါလှိမမ
်ဲ့ ယ်။ ဒါဲ့သကကောင်မ
ဲ့ ှိုို့
က်

သရ်းကှို ထူသထောင်ဖှိုို့အတွက်

ှိုရင်

သူတက
ှိုို့ ှို သမ်းခွန််းသတွ သမ်းတော၊ မတ်ချက်သြ်းဖှိုို့ ဖှိတ်သခေါ်တော၊ သူတပှိုို့ ဖစ်ရြ်သတွကှို သဝမလသပြော
စတန
ဲ့ ည််းသတွအော်းပဖင်ဲ့ အွနလ
် ှိုင််းသြေါ်မော န်းကြ်သလှို ပြင်ြမောြါ န်းကြ်သနွ်းသထွ်းတဲ့

က်

ှိုခှိုင်း် တော
မှုသတွ၊

ရလောဒ်သတွ သြေါ်သြါက်လောသအောင် နည််းအမျှိ ်းမျှိ ်းနို့ ကကှိ ်းစော်းရမောြ ပဖစ်ြါတယ်။
လူမက
ှု ွနရ
် က်သြေါ်မော

က်သွယ်တဲ့အခါမော အသရောင်အသသွ်း ထင်ရော်းတ၊ဲ့ စှိတန
် လု်းကှို ထှိရသစတဲ့

ဓောတ်ြုသတွ၊ သရုြ်သဖော်ြု၊ ကှိန်း် ဂဏန််းပြ ဇယော်းြုနို့ ဒဇှိုင််းသတွ၊ ရုြသ
် ဖှိုငသ
် တွ၊ Hashtag သတွ (ဥြမော Justice_for_Victoria) သတွကလည််း အသရ်းကက်းြါတယ်။ ဒါသတွကှို လုြ်ရတော ခက်တယ်လှိုို့
ထင်တတ်ကကြါတယ်။ အရည်အသသွ်းသကောင််းမွနတ
် ဲ့ ဓောတ်ြုနို့ ဂရြ်ဖစ်ြုသတွကှို အခမဲ့ရရှိနှိုင်တဲ့
ဝက်ဘ်

က
ှို သ
် တွ ရှိြါတယ်။ အဒထက ထင်ရော်းတအ
ဲ့ ချှိ ွဲ့ကှို သအောက်မော

က်လက်သဖော်ပြလှိက
ု ်ရြါတယ်။
StockSnap

www.stocksnap.io

Pixabay

www.pixabay.com

Pexels

www.www.pexels.com

Gratisography www.gratisography.com

Unsplash

www.www.unsplash.com

Free Stocks

www.freestocks.org

Burst

www.burst.shopify.com

Picography

www.picography.co

Reshot

www.www.reshot.com

FocaStock

www.focastock.com

ရုြ်ြုသတွအပြင် တပခော်းအသု်းပြ နှိုင်တဲ့ format အမျှိ ်းအစော်းကွသတွကှို အြှိုင်း် - ၅ မော
ထည်ဲ့သွင််းသဖော်ပြ သ

ွ်းသနွ်းထော်းြါတယ်။
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စတုတအ
တ ဆင့်် - ဦေးတည်အြ
ု ်စုရွဲွဲ့ ပြဿန ရတွကို ရပဖရှင်ေးရြေးြါ။
အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းတှိင
ု ်း် မော အသလ်းထော်းသ

ောင်ရက
ွ ်သနတ၊ဲ့ ကျွမ််းကျင်ြှိုငန
် ှိုငတ
် ဲ့ အသရ်းကှိစစသတွ

ရှိကကြါတယ်။ အဒအသကကောင််းအရောသတွနို့ ြတ်သက်လှိုို့ ကှိုယ်ဲ့ရွဲ့ဦ်းတည်အြ
ု ်စက
ု သှိချင်တောသတွ
ရှိကကတအ
ဲ့ ခါ သမ်းပမန််းလောတတ်ကကြါတယ်။ လုြ်အော်းသြ်းချင်တောမျှိ ်း၊ တတ်နှိုင်တဘ
ဲ့ က်က
ြါဝင်ကူညချင်တောမျှိ ်းသတွလည််း ကက ရတတ်ြါတယ်။ အဒအခါမ သူတလ
ို့ှို ှိုအြ်တဲ့ အချက်အလက်သတွ၊
အသကကောင််းအရောသတွကှို ပြန်ကကော်းသြ်းပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ သူတို့ရ
ှို ွဲ့ ယုကကည်မက
ှု ှို ရရှိနှိုငြ
် ါတယ်။
ဒနည််းအော်းပဖင်ဲ့ ကှိယ
ု ဲ့်အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက် စောမျက်နောက ဦ်းတည်အုြစ
် ုသတွရွဲ့ အော်းကှိ်းု မှုကှို
ရရှိနှိုင်လောမော ပဖစ်ြါတယ်။

အသကကောင််းအရောသတွ ဖန်တ်းတင်

က်တဲ့အခါ ဦ်းတည်အုြ်စုသတွ ကက ရတတ်တဲ့

ပြဿနောနို့ အခက်အခသတွကှို ကှိုယက
် ဦ်းသ

ောင်ဦ်းရွက်ပြ ပြ်း

တင်

က်သွယ်သမ်းပမန််းလောတ၊ဲ့ ထုတ်သဖော်လောတဲ့

က်သ

်းွ သနွ်းနှိုငသ
် လှိ၊ု သူတို့ဘ
ှို က်က

ပြဿနောနို့ အခက်အခသတွကှို မြျက်မကွက် သပဖရင််းသြ်းဖှိုို့ အြှိုင်း် - ၅ မော ြါဝင်တဲ့
ထှိသတွတု
ွဲ့ ို့ပြန်မှု

ှိုငရ
် ော အကကပြ ချက်သတွကှို

က်လက်သလဲ့လောနှိုင်ြါတယ်။

ြဉ္စမအဆင့်် - စစ်မှန်မှု ရှိြါရစ။
အထက်ြါ အ

င်ဲ့သတွအော်းလု်း တင်ပြပြ်းတအ
ဲ့ ခါ သနောက်

်းန
ု ို့ အသရ်းအကက်း

်းကသတောဲ့
ု
စစ်မန်မှု

ရှိဖှိုို့ြါြ။ လူမက
ှု ွနရ
် က် အသု်းပြ သူသတွဟော အပြင်ကမ္ောကက်းသြေါ်က လူသော်းသတွြ ပဖစ်ြါတယ်။
သကောင််းမွန်တဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက် အသကကောင််းအရော တင်

က်မှုသတွဟော အသြေါ်ယ သရမှုန်ကကထော်းရုနို့

မလုသလောက်ြါဘူ်း။
လူမက
ှု ွနရ
် က် အသု်းပြ သူသတွက ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ တင်

က်မန
ှု ို့ အသကကောင််းအရောသတွကှို

အစဉ်တစှိက
ု ် ကကည်ဲ့ရှုပြ်းတသ
ဲ့ နောက်မော သရွဲ့သနောက်ညညွတ်မှု ရှိမရှိ၊ စစ်မန်ရ်းှို သော်းမှု ရှိမရက
ှိ ှို
ပမင်နှိုင်ကကြါတယ်။ ဥြမော - အဖွွဲ့အစည််းတစ်ခက
ု အမျော်းပြည်သန
ူ ို့ သက်

ှိုငတ
် ဲ့ အသရ်းကှိစတ
စ စ်ခန
ု ို့

ြတ်သက်လှိုို့ ရန်ြုသငွ အသထောက်အြဲ့ရတ
ှိ အ
ဲ့ ချှိနမ
် ော သရ်းသော်းတင်ပြသြမယ်ဲ့ သနောင်တစ်ချှိန်
ရန်ြသငွ
ု မရှိသတောဲ့လှိုို့

ှိုပြ်း အဒအသကကောင််းအရောကှို တစ်ခန
ွ ််းမ မဟသတောဲ့ဘူ်း

အသု်းပြ သူသတွက အဖွွဲ့အစည််းနို့ အဒအဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လုြ်သ

ှိုရင် လူမက
ှု ွနရ
် က်

ောင်ချက်သတွအသြေါ် သသယဝင်နှိုငြ
် ါတယ်။

ဒါဲ့သကကောင်ဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက်ကှို အသု်းပြ ရောမော သရွဲ့သရ်းသနောက်သရ်း သမလော်သတွ်းပခင်ခ
ဲ့ ျှိန်ပြ်း စစ်မန်မှုရှိရှိ
က်သွယ်နှိုင်ဖှိုို့ အသလ်းထော်းရြါမယ်။
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တကယ်လှိုို့သော အဖွွဲ့အစည််းတစ်ခုက ရှိ်းု သော်းမှု၊ စစ်မန်မ၊ှု သရွဲ့သနောက်ညညွတမ
် ှုရှိရင်
ဦ်းတည်အုြစ
် ုသောမက အပခော်းသသော လူမက
ှု န
ွ ်ရက် အသု်းပြ သူသတွကကော်း တွငက
် ျယ်ပြန်ို့နို့လောပြ်း
အပြ သသဘောသ

ောင်တဲ့ ြုရှိြ်နို့ ယုကကည်မှုသတွကှို အပမင်ဲ့မော်း

်းအထှိ
ု
သရောက်ရလ
ှိ ောသစမောြ ပဖစ်ြါတယ်။

အြိုင်ေး ၄ ကို ဖတ်ရှုဖြီေးစီေးတွဲအ
့် ခါ ဒီလုိ န ေးလည်ခြ
ွဲ့် ါသလ ေး
o

အသကကောင််းအရောတင်
က်

က်မှု မဟောဗျျူဟောရထ
ှိ ော်းမသော ဦ်းတည်အုြစ
် ုနို့ သကောင််းမွနတ
် ည်တဲ့တဲ့

သရ်းနို့ ယုကကည်မှုသတွကှို တည်သ

ောက်နှိုင်ပြ်း အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ြုရှိြ်

ြှိုမှိုသကောင််းမွနလ
် ောနှိုင်ြါတယ်။

o အသကကောင််းအရောတင် က်မှု မဟောဗျျူဟောတစ်ခု သရ်း ရောမ
ွ
ော သလသ၊ တင် က်မှု ကကှိမ်နန
ှု ််း၊
ဦ်းတည်အုြစ
် ုရွဲ့ အသလဲ့အထ နော်းလည်မန
ှု ို့ သပဖရင််းသြ်းဖှိုို့ ပြင်

င်ထော်းမှု၊ သရွဲ့သနောက်ညညွတ်

သလျော်မှုသတွကှို အသလ်းထော်းဖှိုို့ လှိြ
ု ါတယ်။
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အြိုင်ေး - ၅
မပြတ်တမ်ေး ထိရတွွဲ့တပုုံ့ ြန်ပခင်ေး
အြိုင်ေး ၅ ကို ဖတ်ရတ
ှု ွဲ့်အခါ ဒီရမေးခွန်ေးရတွကို အရပဖရှ နိင
ု မ
် ှ ြါ
 ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ဦ်းတည်အုြ်စုသတွကှို လူမက
ှု န
ွ ်ရက်အသု်းပြ ပြ်း
အသကကောင််းအရောတင်
 လူမက
ှု ွနရ
် က်အသု်းပြ

က်သွယ်ရောမော

က်မှု မဟောဗျျူဟောရှိရန
ု ို့ လုသလောက်ပြလော်း။
က်သယ
ွ ်ရောမော မျက်သပခမပြတ် သတှိထော်းသင်တ
ဲ့ ဲ့ အစှိတ်အြှိုင်း် က

ဘောလ။
 ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ဦ်းတည်ြရှိသတ်သတွကှို အသကောင််း

ု်း

က်သွယ်နှိုင်ဖှိုို့

ဘယ်လန
ှို ည််းလမ််းသတွကှို အသု်းပြ ရမလ။

လူမက
ှု ွနရ
် က် သု်းစွသူသြါင််းမျော်းစွောကှို

က်သွယ်နှိုငဖ
် ှိုို့ ကကှိ ်းစော်းသနကကတဲ့ အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသြါင််း

မျော်းစွောရှိြါတယ်။ ဒါသြမယ်ဲ့ အော်းလု်းက သအောင်ပမင်ကကတောသတောဲ့ မဟုတြ
် ါဘူ်း။ သအောင်ပမင်တဲ့
အဖွွဲ့အစည််းသတွရွဲ့ အသလဲ့အထတစ်ခက
ု သတောဲ့ ြရှိသတ်ရွဲ့ ထှိသတွွဲ့တုို့ပြန်မက
ှု ှို အသလ်းထော်းတော၊
မပြတ်တမ််း ထှိသတွွဲ့တုို့ပြန်မသ
ှု တွ ရရှိသနသအောင် လုြ်သ

ောင်နှိုင်ကကတောြ ပဖစ်ြါတယ်။

ထှိသတွတု
ွဲ့ ို့ပြန်မှု သကောင််းသကောင််းမရဘနို့ လူမက
ှု ွနရ
် က်သြေါ်မော အသကကောင််းအရော တင်

က်မှုသတွကှို

အြ်သကကောင််းထြ်သအောင် တင်သနလှိုို့ အဓှိြပါယ်မရြ
ှိ ါဘူ်း။ လူမက
ှု ွနရ
် က်သြေါ်မော အသကကောင််းအရော၊
သတင််းစကော်းနို့ တင်

က်မှုသတွ လုြ်နုင
ှိ ်ဖှိုို့အတွက် အချှိန်၊ သငွသကက်း၊ လုြ်အော်းနို့ ရင််းပမစ်သတွကှို

ရင််းန်းထော်းရတောြါ။ အဒ ရင််းန်းပမြှ ြ်နထော်းရတောသတွရွဲ့ အသ်းအြွငဟ
်ဲ့ ော ထှိသတွွဲ့တုို့ပြန်မှုြါြ။
ထှိသတွတု
ွဲ့ ို့ပြန်မှုမရတဲ့ ရင််းန်းပမြှ ြ်နမှုဟော သထသရသွနလ
် ုြ်ရော ကျြါတယ်။
စ်းြွော်းသရ်းသလောကမော ပမြှ ြ်နမှုပြန်သြေါ်နှုန်း် (Return on Investment - ROI)
လူမက
ှု ွနရ
် က်ကှို အသု်းပြ

က်သွယ်ကကရောမောလည််း ROI

အထူ်းသပဖင်ဲ့ စ်းြွော်းသရ်းလုြင
် န််းသတွက သူတရ
ှိုို့ ွဲ့ အမတ်တ

ှိုတော ရြ
ှိ ါတယ်။

ှိုတဲ့ အသု်းအနှုန််းကှို သု်းကကြါတယ်။
ှိြန
် ို့ ကုနြ
် စစည်း် သတွကှို လူမက
ှု ွနရ
် က်သု်းပြ်း

အသရောင််းပမြှင်ဲ့တင်တအ
ဲ့ ခါ သငွသကက်းကုနက
် ျခပြ်း သူတရ
ှိုို့ ွဲ့ သဖောက်သည်သတွနို့ ထှိသတွွဲ့ကကတောြါ။ သူတက
ှိုို့
လူမက
ှု ွနရ
် က်အတွက် ကျခသု်းစွတဲ့သငွနို့ ကုနြ
် စစည်း် သရောင််းရလှိုို့ ရတသ
ဲ့ ငွနို့ ချှိန်ထ်းှို တွကခ
် ျက်တောြါ။
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အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွအတွကက
် သတောဲ့ သငွသကက်းအကျှိ ်းအပမတ်ကှို သမလော်က်းှို ကကတော မဟုတသ
် ြမယ်ဲ့
အမျော်းပြည်သူသတွ၊ အလျူရင်သတွရွဲ့ ြြ
ဲ့ ှို်းသငွ၊ အသထောက်အြဲ့သတွကှို တောဝန်ခမှုရှိရှိ သု်းစွဖှိုို့
လူမက
ှု ွနရ
် က်အသု်းပြ

ှိုရင်

က်သယ
ွ ်မှုသတွကှို သထသရသွန် မပဖစ်သစသင်ြ
ဲ့ ါဘူ်း။ အဖွွဲ့အစည််းအသ်းသ်းက

ကှိုယ်ဲ့ရွဲ့ ဦ်းတည်အြ
ု ်စုသတွနို့ ထှိသတွွဲ့ က်

မှုဟော လူမက
ှု ွနရ
် က်ကှို အသု်းပြ ရပခင််းရွဲ့ အဓှိက

ရည်ရွယခ
် ျက်သတွထက တစ်ခု ပဖစ်နှိုင်ြါတယ်။ ဒါဲ့သကကောင်ဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်သြေါ်မော ထှိသတွတု
ွဲ့ ို့ပြန်မှု
ရရှိဖှိုို့ဟော အရြ်ဘက် အဖွွဲ့အစည််းသတွအတွက် ြှိုလှိုို့သတောင် အသရ်းကက်းတယ်လို့ှို

ှိုနှိုင်ြါတယ်။

ကှိုယန
် ို့ မျက်နောစှိမ်း် သတွချည််းြ တက်သရောက်တဲ့ ဧည်ခ
ဲ့ ြွတစ်ခုကှို သရောက်သွော်းတယ်
ှိုြါစှိုို့။ စော်းြွဝှိုင််းမော သဘ်းနော်းက လူနစ်သယောက်ရှိတယ်။
ဘယ်ဘက်က တစ်သယောက်က ကှိုယက
်ဲ့ ှို ဘယ်သူလ၊ ဘောသတွလြ
ု ်သလ
ှိုတသ
ဲ့ မ်းခွန်း် သတွက စပြ်း ကှိုယက
်ဲ့ ျွမ််းကျင်မန
ှု ို့ ြတ်သက်တောသတွ၊ အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့
လုြ်သ

ောင်ချက်သတွ၊ ဝါသနောတူတောသတွ အသကကောင််း စှိတ်ဝင်တစော်း သမ်းတယ်။

သသချောလည််း နော်းသထောင်တယ်။
ညောဘက်က တစ်သယောက်ကသတောဲ့ သူို့အသကကောင််းသတွကှို မပြ်းနှိုငမ
် စ်းနှိုင် သပြောတယ်။
သူသပြောတောက သြျော်စရောသတောဲ့ သကောင််းြါတယ်။ ဒါသြမယ်ဲ့ ကှိယ
ု အ
်ဲ့ သကကောင််းသတောဲ့
ဘောတစ်ခွန်း် မ မသမ်းဘူ်း။
အဒနစ်သယောက်ထက တစ်သယောက်နြ
ို့ ကျွမ််းဝင်ခင်မင်ခင
ွ ဲ့ရ
် မယ်

ှိုရင် ဘယ်သန
ူ ို့

စကော်းသပြောပဖစ်မယ်ထင်လ။
မန်ြါတယ်။ မျော်းသသောအော်းပဖင်ဲ့သတောဲ့ ကှိုယန
်ဲ့ ြ
ို့ တ်သက်လှိုို့ စှိတဝ
် င်တစော်းရှိတသ
ဲ့ ူ၊
ဂရုတစှိုက် နော်းသထောင်ချင်သူနြ
ို့ စကော်းလက်

ကျချင်
ု
ကကတောြါြ။

လူမက
ှု ွနရ
် က်ဟောလည််း ဒသသဘောအတှိင
ု ်း် ြါြ။

ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းက ထုတ်ပြန်တော၊ တင်ပြချင်တောသတွချည််းြ တစ်ဖက်သတ် သြ်းသနရင် ဘယ်သမ
ူ
စှိတဝ
် င်စော်းမော မဟုတြ
် ါဘူ်း။ လူမက
ှု ွနရ
် က်သြေါ်မော ကှိယ
ု ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ဦ်းတည်အြ
ု ်စက
ု
ကှိုယ်ဲ့တင်
ရှိမရှိ

က်မှု၊ အသကကောင််းအရော၊ သတင််းစကော်း၊ တှိက
ု ်တန
ွ ််းနှို်းသ

ှိုတော သူတရ
ှိုို့ ွဲ့ ထှိတို့ုပြန်မှု ဘယ်လရ
ှို ှိသလ

ော်မသ
ှု တွကှို စှိတ်ဝင်စော်းမှု

ှိုတဲ့အသြေါ်မော မူတည်ြါတယ်။

ဒါဲ့သကကောင်ဲ့ သူတရ
ှိုို့ ွဲ့ စှိတ်ဝင်စော်းမှု ရသအောင်၊ ကကော်းချင် သှိချင် နော်းသထောင်ချင်သအောင် နှို်း
ပဖစ်သလှို၊ သူတက
ှိုို့ တုပြန်သပြော

ွသြ်းရမော

ှိုလောတအ
ဲ့ ခါမောလည််း အသရ်းမစှိက
ု ်ဘ ြစ်မထော်းလှိုကဘ
်

ကှိုယဘ
်ဲ့ က်က သင်သ
ဲ့ တော်တဲ့ တုို့ပြန်အသှိအမတ်ပြ မှု ပြသဖှိုို့ လှိြ
ု ါတယ်။ အသကောင််း

ု်းကသတောဲ့ ကှိုယ်ဲ့ရွဲ့
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တင်ပြသပြော

ှိုမှုသတွကှို သူတို့ှိက
ု သူတို့ှိရ
ု ွဲ့ လူမက
ှု ွနရ
် က် မှိတသ
်

ွသတွကကော်းမော

ပြန်လည်မလသဝသြ်းတောြါြ။
Share တပ
ျှော့ စျော်ျှော့
ပ

Sprout Social

Like & Comment တျှော့ Post

ာျှော့ပ ေး၊ အ ငျော်ေး မြှငျော်တ
ျှော့ ငျော်

38
37

အ ြေစျော်အပ ကျော်

37
38

ပညာပပေး

38

နည််းြညောကုမဏ
ပ တစ်ခရ
ု ွဲ့
အစရင်ခစောထမောသတောဲ့
လူမက
ှု ွနရ
် က်သြေါ်မော ဘယ်လှို
တင်

ဘယ်လရ
ှို တယ်

50
57

ှိုတော

သဖော်ပြြါဇယော်းအတှိင
ု ်း်

55

ပြေ ာျော်ပ ြေပ ေး

က်မှုသတွက Share

ဘယ်သလောက်ရပြ်း၊ Like & Comment

46

အာေးက စ ာ

ှိုတဲ့

67

သဖော်ပြထော်းြါတယ်။

ဒလှိုအချက်အလက်သတွကှို
ထည်ဲ့သွင််းစဉ််းစော်းကကည်ဲ့ပခင််းအော်းပဖင်လ
ဲ့ ည််း

ပညာပပေး

ပြေ ာျော်ပ ြေပ ေး

အာေးက စ ာ

အ ြေစျော်အပ ကျော်မ ာေး

ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ တစ်နစ်တောအတွက်
လူမက
ှု ွနရ
် က်မဒယော အသကကောင််းအရော
တင်

က်မထ
ှု မော ဘယ်လှို

10%
15%

အသကကောင််းအရောသတွကှို ဘယ်အချှိ ်းအစော်းနို့
တင်

က်မယ်

45%

ှိုတော ကကှိ တင်ပြ်း

စဉ််းစော်းသတ်မတ်ထော်းနှိုင်ြါတယ်။ ဥြမော

30%

သဖော်ပြထော်းတဲ့ ဇယော်းသလ်းကှို ကကည်ဲ့ြါ။

ထိရတွွဲ့တုံ့ပု ြန်မှု အကကပြျုခ က် ၁ - ခ က်ရက င်ေးရှ ြါ
ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ဦ်းတည်အုြ်စက
ု ှို မပြတ်တမ််း ထှိသတွွဲ့တုို့ပြန်မရ
ှု ှိဖှိုို့
သူတက
ှိုို့ ဘယ်လှိုအသကကောင််းအရော၊ ဘယ်လှိုတင်

ှိုရင် ြထမ

ု်း လုြ်ရမယ်က
ဲ့ ှိစက
စ

က်မသ
ှု တွကှို ဘယ်လှိုတို့ပု ြန်ကကသလ

တ
ှို ော

သှိသအောင်လုြ်ဖြ
ှိုို့ ပဖစ်ြါတယ်။
ဒလှိုသှိနှိုင်ဖှိုို့အတွက် ကှိုယအ
်ဲ့ ဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက် စောမျက်နောမော ဦ်းတည်ြရှိသတ်ရွဲ့ မတူညတဲ့
တုို့ပြန်ြုသတွကှို အကစမ််းပြ်း သစောင်ဲ့ကကည်ဲ့မတ်သော်းနှိုင်ြါတယ်။ ဒါဲ့အပြင် ကှိယ
ု လ
်ဲ့ ှို
အလော်းတူသ

ောင်ရက
ွ ်သနတဲ့ အဖွွဲ့အစည််းသတွကသရော ဘယ်လှို နည််းလမ််းသတွနို့ ထှိသတွွဲ့တုို့ပြန်မှုသတွ

လုြ်တော သအောင်ပမင်သလ

တ
ှို ော စူ်းစမ််းကကည်ဲ့နှိုင်ြါတယ်။
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လူအမျော်းကကော်း သရြန််းစော်းသနတဲ့ အသကကောင််းအရောသတွ၊ ကှိစစရြ်သတွနို့ ချှိတ်

က်ပြနှိုင်ရင်

ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက်စောမျက်နောသြေါ်က တင်

က်မှုသတွဟော ဦ်းတည်အုြ်စုထမော

စှိတဝ
် င်စော်းမှု ခရနှိုင်ြါတယ်။ အသလှို စှိတဝ
် င်စော်းမှု ရဖှိုို့

ရ
ှို င် ဦ်းတည်အြ
ု ်စထ
ု မော အသု်းမျော်းသနတဲ့

စကော်းလု်းသတွ၊ hashtag သတွကှို အကခတ်သနဖှိုို့ လှိြ
ု ါတယ်။
လူမက
ှု ွနရ
် က် အသု်းပြ သူသတွက ဘယ်လှိုအသကကောင််းအရောသတွကှို ရောတတ်သဖွတတ်
စြ်စုတတ်သလ

ှိုတောကှိလ
ု ည််း ရောထော်းနှိုငဖ
် ှိုို့လှိုြါတယ်။ ဦ်းတည်အုြစ
် ုဝင်သတွ တက်တက် က က

ထှိသတွြါဝင်
ွဲ့
လောကကသစဖှိုို့
o

လူအမျော်း စှိတဝ
် င်စော်းတဲ့ အသကကောင််းအရောသတွနို့ ချှိတ်

က်ပြ်း သတှိထော်းစရောပဖစ်သအောင်

သခါင််းစဉ်သတွ တြ်သြ်းနှိုင်ြါတယ်။
o

အသကကောင််းအရော တင်
အမျှိ ်းမျှိ ်းနို့ ဖန်တ်းတင်

က်မှုသတွကှို လူစှိတဝ
် င်စော်းတဲ့ မဒယောြုစ (ဥြမော - ဓောတ်ြ၊ု ရုြ်သဖှိုင)်
က်နှိုင်ြါတယ်။

လူမက
ှု ွနရ
် က်သြေါ်မော အသု်းမျော်းတဲ့ မဒယောြုစတချှိ ွဲ့ကှို စောရင််းပြ စု သဖော်ပြသြ်းလှိက
ု ြ
် ါတယ်။
ဘသလောဲ့ဂ်
သ

ဓောတ်ြု/ရုြြ
် ု

ောင််းြါ်း

စစ်တမ််းငယ်

ပဖစ်ရြ်သလဲ့လောမှု

သ

ောင်ရန်/သရောင်ရန်

သုသတသနသတွရ
ွဲ့ ှိချက်

ြသဟဠှိ

အသဖှိုင်

ရုြ်သဖှိုင်

e-book

e-mail newsletter

infographic

အွန်လှိုင်း် သ

်းွ သနွ်းြွ

ထိရတွွဲ့တုံ့ပု ြန်မှု အကကပြျုခ က် ၂ - ထွဲထွဲဝင်ဝင် တုုံ့ပြန်ရပြ ဆိုလ ရအ င်
ကမ်ေးလှမ်ေးဖိတရ
် ခေါ်ြါ
လူတစ်သယောက်နို့တစ်သယောက်ကကော်းမော “သမ်းထူ်းသခေါ်သပြော”
သအ်းတှိသအ်းစက် နှိုင်လြါတယ်။ သနွ်းသထွ်းတဲ့
ြွငြ
်ဲ့ ွငလ
်ဲ့ င််းလင််း သပဖ

က်

ှိုတဲ့

က်

သရ်းက သှိြ်ပြ်း

သရ်းသတွဟော ရင််းရင််းန်းန်း သမ်းခွန်း် ထုတ်တော၊

ှိုတော၊ တပခော်းသူသတွကသရော ဘယ်လထ
ှို င်ပမင်ကကသလလှိုို့ တုို့ပြန်မှုသတွကှို

ဖှိတ်သခေါ်တော၊ အပြန်အလန် ခွန်း် တုစ
ို့ ကော်းဖလယ်တောသတွ ြါဝင်စပမြါ။
ဒလှိုြါြ။ လူမှုကန
ွ ်ရက်သြေါ်မောလည််း ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းနို့ ဦ်းတည်အြ
ု ်စကု ကော်း သနွ်းသထွ်းတဲ့
က်

သရ်းတစ်ခု တည်သ

ောက်ထော်းနှိုငဖ
် ှိုို့

ရ
ှို င် စကော်းလမ််းသကကောင််း ဖွင်ဲ့သြ်းထော်းဖှိုို့ မသမဲ့သင်ြ
ဲ့ ါဘူ်း။
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စကော်းလမ််းသကကောင််း ဖွငသ
်ဲ့ ြ်းပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ ထထဝင်ဝင် တုို့ပြန်သပြော

လ
ှို ောသအောင်

ကမ််းလမ််းဖှိတ်သခေါ်နှိုငြ
် ါတယ်။ ဒလှို ကမ််းလမ််းဖှိတ်သခေါ်ဖှိုို့အတွက် စစ်တမ််းသကောက်ယတ
ူ ော၊ သူတရ
ှိုို့ ွဲ့
ထင်ပမင်ချက်နို့ အကကဉောဏ်သတွကှို သတောင််းတော၊ ပြှိ င်ြသလ်းသတွ
ွ
ဉောဏ်စမ််းြသဟဠှိသလ်းသတွ
တင်

က်တော စသပဖင်ဲ့ နည််းလမ််းသြါင််းမျော်းစွောကှို သု်းနှိင
ု ြ
် ါတယ်။

လူမက
ှု ွနရ
် က်ကှို လူသတွသု်းသနကကရတဲ့ အဓှိက အနစ်သောရတစ်ခက
ု သတောဲ့ လူမှုသရ်းအရ သြါဲ့သြါဲ့ြါ်းြါ်း
သြါင််းသင််း

က်

မှုသတွ လုြ်ကကဖှိြ
ုို့ ါြ။ ဒါဲ့သကကောင်ဲ့ အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွ အသနနို့

လူမက
ှု ွနရ
် က်ကှို သု်းစွရောမော ဟန်ြန်တစ်ခသော်းန
ွ
ို့ သှိြ်ပြ်း ခန်ို့ပငော်း သလ်းနက် တည်တပဲ့ ြသနဖှိုို့ မလှိုြါဘူ်း။
လူမက
ှု ွနရ
် က် သု်းသနကကတဲ့ ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ
် ဝ
ု င်သတွနို့ အကျွမ်း် တဝင် ပဖစ်သစမယ်ဲ့ သြါဲ့ြါ်းရင််းန်းတဲ့
သလသဟန်ြန်ကှို သု်းတောက ြှိုပြ်း အကျှိ ်းရှိြါတယ်။ ရဖန်ရခါ ရယ်စရောသမောစရောသလ်းသတွကလ
ှို ည််း
သဝမလနှိုင်ြါတယ်။
ဒါဲ့အပြင် ဦ်းတည်အြ
ု ်စု စှိတ်ဝင်စော်းနှိုင်မယ်ဲ့ လူမက
ှု ွနရ
် က်သြေါ်က အသကကောင််းအရော တင်

က်မှုသတွကှို

မလသဝတောကလည််း ြုမန်အော်းပဖင်ဲ့ ရဖှိုို့မလွယ်တဲ့ ြါဝင်ထှိသတွွဲ့တို့ပု ြန်မသ
ှု တွကှို ရဖှိုို့
လမ််းြွငသ
်ဲ့ ောွ ်းနှိုင်သစြါတယ်။ အသရ်းကက်းတောကသတောဲ့ ရုြ်ြုသတွ၊ အင်ဖှိုဂရြ်ဖစ်သတွနို့ လင်ခ
ဲ့ ်သတွကှို
သု်းပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ ဦ်းတည်အြ
ု ်စက
ု ပြန်လည်သဝမလချင်လောသအောင် လုြ်ဖြ
ှိုို့ ါြ။ ဒလှို ထှိသတွြါဝင်
ွဲ့
လောဖှိုို့
ကမ််းလမ််းဖှိတ်သခေါ်ပြ်းမ မျက်နောလ၊ လျစ်လျျူရှုထော်းရင်သတောဲ့ ရှိုင််းရောကျြါလှိမမ
်ဲ့ ယ်။ ဒါသကကောင်ဲ့
တုို့ပြန်မှုသတွကှို အချှိန်ယပူ ြ်း မတ်ချက်သြ်းတော၊ ပြန်လည်တို့ပု ြန်တောသတွကှို မပဖစ်မသန လုြသ
် င်ြ
ဲ့ ါတယ်။
မတ်ချက်သတွထမော ကှိယ
ု ဘ
်ဲ့ က်က သမလော်လင်မ
ဲ့ ထော်းတဲ့ တုို့ပြန်မှုသတွကလ
ှို ည််း သတွရနှိ
ွဲ့ ုင်တဲ့အတွက်
ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက် မူဝါဒနို့ လှိက
ု ်နောရမယ်ဲ့ စည််းမျဉ််းသတွကှို ကကှိ တင်သတ်မတ်ထော်းဖှိုို့
လှိုြါတယ်။ (နမူနောြုစတစ်ခုကှို သနောက်

က်တွ (ဂ) မော သဖော်ပြသြ်းထော်းြါတယ်။)

တချှိ ွဲ့လူမက
ှု ွနရ
် က် စမခန်ို့ခသူ
ွ သတွက ထှိသတွွဲ့ြါဝင်ဖှိုို့ ကမ််းလမ််းတအ
ဲ့

င်က
ဲ့ ှို

လုြ်ကကသြမယ်ဲ့ ရင််းရင််းန်းန်း သဖော်သဖော်သရွသရွ ပြန်လည်တို့ပု ြန်ဖှိုို့
ြျက်ကက
ွ ်တတ်ကကြါတယ်။ အသလှို

ရ
ှို င် ကှိယ
ု အ
်ဲ့ ဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ဦ်းတည်အြ
ု ်စက
ု ှို

မသလ်းမစော်း သစော်ကော်းရောသရောက်သောွ ်းနှိုင်တောသကကောင်ဲ့ သတှိထော်းသင်ြ
ဲ့ ါတယ်။
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ထိရတွွဲ့တုံ့ပု ြန်မှု အကကပြျုခ က် ၃ - ရလဒ်အလိက
ု ် ဆက်လက်ရဆ င်ရက်ြါ
ကှိုယ်ဲ့အော်းထုတ်မှုသတွထမော ဘောသတွက အလုြ်ပဖစ်တယ် မပဖစ်တယ်

ှိုတော မကကည်ဘ
ဲ့ နို့ မဟောဗျျူဟောကှို

အမျှိ ်းမျှိ ်းစမ််းကကည်သ
ဲ့ နလှိုို့ ဘောမလ ထူ်းပခော်းလောမော မဟုတ်ြါဘူ်း။ ဦ်းတည်အုြစ
် ုရွဲ့ စှိတြ
် ါဝင်စော်းမှုနို့
ထှိသတွတု
ွဲ့ ို့ပြန်မှု မျော်းမျော်းရှိသလ ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ သတင််းစကော်းသတွ၊ တှိက
ု ်တန
ွ ်း် နှို်းသ

ော်မှုသတွကှို

ထည်ဲ့သွင််းစဉ််းစော်းဖှိုို့၊ လက်ခကျင်သ
ဲ့ ု်းဖှိုို့ မျော်းသလြါြ။ ဒါဲ့သကကောင်ဲ့ ကှိုယ်အ
ဲ့ ဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ တင်
အသကကောင််းအရောသတွမော ဦ်းတည်အုြ်စရ
ု ွဲ့ ထှိသတွွဲ့တုို့ပြန်မှု ဘယ်လှိုရရသ
ှိ လ

က်မှု၊

ှိုတော နော်းလည်နှိုင်သအောင်

တစှိက
ု ်မတ်မတ် ကကှိ ်းစော်းရမောြါြ။

ဥြမော - ြတ်ဝန််းကျင်ထန
ှိ ််းသှိမ််းသရ်းအဖွွဲ့တစ်ခက
ု “တစ်ခါသု်း ြလြ်စတစ် ဘူ်းခွသတွကှို
သင်အ
ဲ့ ှိမ်မော ထူ်းပခော်းတဲ့ နည််းလမ််းသတွနို့ ဘယ်လှို ပြန်အသု်းပြ သနြါသလ” လှိုို့
လူမက
ှု ွနရ
် က်သြေါ်မော သမ်းခွန််းတစ်ခု တင်လက
ှို ်တယ်
အဒသမ်းခွန်း် ကက်းက ကကော်းသနကျ

ှိုြါသတောဲ့။

သည်မလက်သုတ် ပဖစ်သနနှိုင်သြမယ်ဲ့

နစ်သက်သကကောင််းပြသတသ
ဲ့ ူ ၂၅၆ ဦ်းနို့ မတ်ချက် ၄၆ ခု ရတ
ှိ ယ်။ ပြန်လည်သဝမလမှုကသတောဲ့
၃၄ ခု ရှိတယ်။
ဒါ

ှိုရင် ရောနခ
ို့ ျတဲ့ လူသတွရွဲ့ ထှိသတွတု
ွဲ့ ို့ပြန်မှုသတွ ရတ
ှိ ယ်

နည််းလမ််းတစ်ခလ
ု ှိုို့

အသကကောင််းအရော၊ တင်

ှိုပြ်း သအောင်ပမင်တဲ့

ှိုနှိုငတ
် ယ်။

က်မှုြစ
ု ၊ အချှိန၊် အသု်းပြ တဲ့ မဒယောအမျှိ ်းအစော်း စတောသတွကလ
ှို ှိုကလ
် ှိုို့

ဦ်းတည်အုြစ
် ုရွဲ့ ြါဝင်ထှိသတွွဲ့တုို့ပြန်မှုသတွက အမျှိ ်းမျှိ ်း ကွပြော်းနှိုငြ
် ါတယ်။ ထှိသတွွဲ့တုို့ပြန်မှု
အနှိမ်ဲ့အပမင်က
ဲ့ ှို ကကည်ဲ့ပြ်း ဘောသကကောင်ဲ့ နည််းရသလ၊ မျော်းရသလ

ှိုတောကှို အသပဖရောရမော ပဖစ်သလှိ၊ု

တစ်ချှိန်တည််းမောြ ြှိမ
ု ှိုသကောင််းမွန်တဲ့ နည််းလမ််းသတွကှို သြါင််းစည််းစမ််းသု်း အသု်းပြ နှိုင်ဖှိုို့
အသရ်းကက်းြါတယ်။
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တစ်ကမ္ောလု်းမော Facebook သု်းစွသနသူသတွဟော ၂၄ နောရအတွင််း ထှိသတွွဲ့တုို့ပြန်မှု
အနှိမ်ဲ့

ု်းနို့ အပမင်ဲ့

ု်းအချှိနသ
် တွ ရှိကကြါတယ်။

ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ Facebook Page ကှို like and follow လုြ်ထော်းတဲ့
ဦ်းတည်အုြစ
် ုဝင်သတွဟော ဘယ်အချှိန်မော အတက် က
Insight ထမော စစ်သ

ု်းပဖစ်သလ

်းကကည်ဲ့ပြ်း ထှိသတွွဲ့တုို့ပြန်မှုအသကောင််း

အသကကောင််းအရောတင်

ှိုတောကှို Facebook

်းအချှိ
ု
န်သတွကှို သရွ်းချယ်ပြ်း

က်မသ
ှု တွကှို အချှိနက
် က
ှို ် ပြ လုြန
် ှိုင်ြါတယ်။ ဥြမော

ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ
် ဝ
ု င်သတွဟော နနက်ခင််း ၉ နောရကသန ညသန ၅ နောရအတွင်း်
အလုြ်လြ
ု ်ရသူ အမျော်းစုပဖစ်သနတယ်

ှိုြါသတောဲ့။ ဒါ

ှို ရု်းဖွငရ
်ဲ့ က်သတွမော

အဒအချှိန်ြှိုင်း် အတွင််း ထှိသတွတု
ွဲ့ ို့ပြန်မှုသကောင််းသကောင််းရဖှိုို့ ခက်နှိုင်ြါတယ်။

အြိုင်ေး ၅ ကို ဖတ်ရဖှု ြီေးစီေးတွဲအ
့် ခါ ဒီလုိ န ေးလည်ခြ
ွဲ့် ါသလ ေး
o

အသကကောင််းအရောတင်

က်မှု မဟောဗျျူဟောကှို အသကောင်အထည်သဖော်ရောမော

ဦ်းတည်အုြစ
် ုသတွနို့ ရင််းန်းသနွ်းသထွ်းတဲ့
o

လူမက
ှု ွနရ
် က်အသု်းပြ

က်

သရ်းကှို ထူသထောင်သင်တ
ဲ့ ယ်။

က်သယ
ွ ်ရောမော ဦ်းတည်အြ
ု စ
် ုဝင်သတွရွဲ့ ထှိသတွွဲ့တုို့ပြန်ြါဝင်မက
ှု ှို

မျက်သပခမပြတ် သတှိထော်းသဖော်သ

ောင်ရမယ်။

o ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ဦ်းတည်ြရှိသတ်သတွကှို အသကောင််း ု်း

က်သွယ်နှိုင်ဖှိုို့ သူတရ
ှိုို့ ွဲ့

နစ်သက်မ၊ှု သဘောဝကှို သှိရဖ
ှိ ှိုို့၊ သူတုို့ှိ ထှိသတွွဲ့တုို့ပြန်ြါဝင်လောသအောင် လမ််းဖွငသ
်ဲ့ ြ်းဖှိုို့၊ သူတှိုို့ရွဲ့
ထှိသတွတု
ွဲ့ ို့ပြန်မှုသတွကှို အကခတ်ပြ်း သအောင်ပမင်တဲ့ အသကကောင််းအရောတင်
ပဖစ်လောသအောင်

က်မှုသတွ

င်က
ဲ့ ကကှိ ်းစော်းဖှိုို့ အသရ်းကက်းြါတယ်။
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အြိုင်ေး - ၆
ရစ င့်် ကည့််တိုင်ေးတ ပခင်ေး
အြိုင်ေး ၆ ကို ဖတ်ရတ
ှု အ
ွဲ့် ခါ ဒီရမေးခွန်ေးရတွကို အရပဖရှ နိင
ု မ
် ှ ြါ
 ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက်အသု်းပြ

က်သယ
ွ ်မှု သကောင််းမွနထ
် ှိသရောက်မှုရမ
ှိ ရှိကှို

ဘယ်လတ
ှို င
ှို ်း် တောနှိုင်သလ။
 သစောင်ကဲ့ ကည်တ
ဲ့ င
ှို ်း် တောမှု သတွရ
ွဲ့ ှိချက်သတွက အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််း သခါင််းသ

ောင်သတွအတွက်

ဘယ်လှိုအသု်းဝင်သလ။

လူမက
ှု ွနရ
် က်ကှို ထှိသရောက်တဲ့

က်

သရ်းလမ််းသကကောင််းတစ်ခု၊ ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ဂုဏသ
် တင််းကှို

ပြန်ို့နို့သစမယ်ဲ့ နည််းလမ််းတစ်ခုအပဖစ် သု်းနှိုင်တယ်
အကကပြ ထော်းတောသတွကှို သ
သရသရရောရော သှိနှိုင်ဖှိုို့

တ
ှို ော သဖော်ပြခဲ့တဲ့ အြှိုင်း် သတွမော

ောင်ရက
ွ ်ကကည်ရ
ဲ့ င် သှိနှိုင်မောြ ပဖစ်ြါတယ်။ ဒါသြမယ်ဲ့ တှိတှိကျကျ

ှိုရင်သတောဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက်မော အော်းထုတ်ကကှိ ်းြမ််းမှု တစ်ခခ
ု ျင််းစက ဘယ်သလောက်

သအောင်ပမင်ခဲ့လ၊ ဘယ်အြှိုင်း် သတွမော မသအောင်ပမင်ခဘ
ဲ့ ူ်းလ

ှိုတဲ့သမ်းခွန််းသတွကှို အချက်အလက်နို့

သပဖနှိင
ု ဖ
် ှိုို့ သစောင်ကဲ့ ကည်ဲ့အကပဖတ်သနဖှိုို့ လှိြ
ု ါတယ်။
Follower သတွ တှိ်းု လောသလော်း၊ ဘယ်အချှိန်မော ပြန်ကျ

င််းသွော်းသလ၊ ပြန်လည်သဝမလတောသတွ၊

နစ်သက်သကကောင််းပြတောသတွ မျော်းလောသလော်း စတအ
ဲ့ ချက်သတွကှို နည််းနည််းသလောက်
ဂရုစက
ှို ်ကကည်လ
ဲ့ ှိုကရ
် င် သှိနင
ှို က် ကသြမယ်ဲ့ အမျော်းစုကသတောဲ့ လျစ်လျျူရှုထော်းမှိတတ်ကကြါတယ်။
အသလှို လျစ်လျျူရှုထော်းရင်သတောဲ့ ကှိုယ်ဲ့အော်းထုတ်မှုသတွမော ဘယ်အြှိုင်း် က အော်းသောလှိုို့၊ ဘယ်အြှိုင်း် က
ဟောကွက်ညက
ဲ့ က
ွ ်ရှိတယ်
ကျ

ု်းသနရမောြါြ။ ဒါ

ဒသမ်းခွန်း် ကှို သပဖ

တ
ှို ော မသှိသတောဲ့ဘ ြင်ြန််းပြ်းရင််း ြင်ြန််း၊ ကျ

်းပြ
ု ်းရင််း

ှိုရင် ဘယ်အြှိုင်း် သတွကှို သစောင်ဲ့ကကည်ဲ့ အကပဖတ်သင်သ
ဲ့ လ။ အြှိုင်း် ၆ ဟော

ှိုနှိုင်ဖှိုို့ ရည်ရွယြ
် ါတယ်။

အဓှိကအော်းပဖင်ဲ့သတောဲ့ ကှိုယအ
်ဲ့ ဖွွဲ့အစည််းအတွက် အြှိုင်း် ၁ မော သရွ်းချယ်သတ်မတ်ခတ
ဲ့ ဲ့
က်သွယ်သရ်းစွမ်း် သ
ပဖစ်လောရွဲ့လော်း

ောင်မှု ြန််းတှိင
ု န
် ို့ ရည်ညန််းမတ် (KPI) သတွနို့အည ရည်ရွယထ
် ော်းသလှို

ှိုတော သစောင်ကဲ့ ကည်ဲ့ရမောြါ။ အြှိုင်း် ၁ မော သဖော်ပြခတ
ဲ့ ဲ့ ပြန့််နရ
ှုံ့ ရ က်ရှိမှု (Reach)၊

33

လူမှုကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရရေး လက်စွွဲငယ်

ထိရတွွဲ့တုုံ့ပြန်မှု (Engagement)၊ လိုကြ
် ါရဆ င်ရက်မှု (Conversion and Lead)

တ
ှို ဲ့

ကဏ္ဍတစ်ခုချင််းစအလှိုက် သကောက်ယူတက
ွ ်ချက်နှိုင်တဲ့ အချက်အလက်သတွကှို အနည််းအကျဉ််း
ရင််းပြြါဦ်းမယ်။

ပြန့််နှုံ့ရရ က်ရှိမှု (Reach)
ပြန်န
ို့ ို့သရောက်ရမ
ှိ ှုနို့ ြတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်သတွကသတောဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက်မော အလွယ်တကူ
ရရှိနှိုငြ
် ါတယ်။ ကှိုယက
် ဘယ်သလောက်သကောင််းတဲ့ အသကကောင််းအရော တင်

က်မှုသတွ လုြ်သနသန

ဖတ်မှိတသ
ဲ့ ူ၊ သစောင်ကဲ့ ကည်မ
ဲ့ ယ်သ
ဲ့ ူ မရရ
ှိ င် ဘောထူ်းမောလ။ ဒါဲ့အပြင် အသကကောင််းအရော တင်
သကောင််းမသကောင််း

က်မှုသတွ

ှိုတောကှိလ
ု ည််း ပြန်ို့နို့သရောက်ရမ
ှိ ှုက သက်သသခနှိုင်ြါတယ်။

၁။ Follow

ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက် စောမျက်နောကှို like & follow

ဘယ်ရလ က်ရလွဲ

လုြ်ထော်းတယ်

ှိုကတည််းက ကှိုယ်သပြောတဲ့ အသကကောင််းအရော

သတင််းစကော်းသတွကှို ကကော်းချင်တသ
ဲ့ ူသတွ ပဖစ်မောြါ။ ဒါသြမယ်ဲ့
ကှိုယ်ဲ့တင်

က်မှု အသကကောင််းအရောကှို ပမင်တဲ့သတ
ူ င
ှို ်း် ကသတောဲ့

ကှိုယလ
်ဲ့ ူမက
ှု န
ွ ်ရက် စောမျကန
် ောကှို like & follow လုြ်ထော်းသူ ပဖစ်ချင်မ
ပဖစ်မောသြါဲ့။ ကှိယ
ု လ
်ဲ့ ူမက
ှု န
ွ ရ
် က် စောမျက်နောကှို like & follow လုြ်ထော်းသူ
အသရအတွကမ
် ျော်းသလ ကှိယ
ု ်သပြောတဲ့ အသကကောင််းအရော
သတင််းစကော်းသတွကှို ကကော်းရ ပမင်ရတသ
ဲ့ ူ ြှိမ
ု ျော်းလောနှိုငတ
် ောသကကောင်ဲ့
အသရ်းကက်းတဲ့ အချက်အလက်တစ်ခု ပဖစ်ြါတယ်။
၂။ ဘယ်နစ
ှ ်ကကိမ်

လူမက
ှု ွနရ
် က် အသု်းပြ သူတစ်သယောက်က ကှိုယ်ဲ့အသကကောင််းအရော

ပမင်မိသွ ေးလွဲ

တင်

(impression

တကယ်လှိုို့သော အသလှို ပမင်သတွသူ
ွဲ့ တစ်သယောက်ဟော like & follow

ဘယ်ရလ က်ရသလွဲ)

လုြ်ထော်းရသသ်းတသ
ဲ့ ူ မဟုတ်သသ်းရင် တစ်ချှိနမ
် ော လုြလ
် ောနှိုင်သပခ

က်မှု တစ်ခုတည််းကှို တစ်ကကှိမမ
် က ပမင်မှိသတွွဲ့မှိနှိုင်ြါတယ်။

ြှိုပမင်လ
ဲ့ ောနှိုင်ြါတယ်။
၃။ ကိုယ်ြင
ုိ ်ြရိသတ်

လူမက
ှု ွနရ
် က်သ်းသူ
ု သတွထမော တချှိ ွဲ့က သူတက
ှိုို့ ှိုယတ
် င
ှို ် ြရှိသတ်အင်အော်း

ရတ င်တ
့် င်ေးတွဲ့်သူ

သတောင်ဲ့တင််းတသ
ဲ့ ူ (influencer) ပဖစ်သနနှိုင်ြါတယ်။

ဘယ်နစ
ှ ်ရယ က်က

အသလှိုသသ
ူ တွကှိုယ်တုင
ှိ က
် ကှိုယ်ဲ့ြရှိသတ်ပဖစ်လောရင်၊

ကိုယ့််လူမှုကွနရ
် က်ရွဲ့ွဲ

ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ
် ုထ ြါဝင်လောရင်၊ သူတက
ို့ှို ကှိုယ်ဲ့အသကကောင််းအရော

ြရိသတ်ပဖစ်ရနသလွဲ။

တင်

က်မှုသတွကှို ပြန်လက်

င်က
ဲ့ မ််း မလသဝသြ်းရင် ြှိပု ြ်း

ထှိသရောက်သအောင်ပမင်လောနှိုင်ြါတယ်။
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ဒါမမဟုတ် ကှိုယလ
်ဲ့ ူမက
ှု န
ွ ်ရက် စောမျက်နောကှို like & follow
လုြ်ထော်းသူသတွထမော ြရှိသတ်အင်အော်း အနည််းအကျဉ််းစ
ရှိထော်းကကသူသတွ အမျော်းအပြော်း ြါသနရင်လည််း ပြန်ို့နို့မက
ှု ှို
ြှိုအော်းသကောင််းသစနှိုငြ
် ါတယ်။
၄။ ကိုယက
်

ကှိုယသ
် ောမက တပခော်းလုြ်ငန််း၊ အဖွွဲ့အစည််းသတွကလည််း လူမက
ှု န
ွ ်ရက်ကှို

ြရိသတ်ရဝစု

အသု်းပြ သနကကြါတယ်။ အသလှို အသု်းပြ ကကရောမော အသကကောင််းအရောတူ၊

ဘယ်ရလ က်ရသလွဲ။

ကဏ္ဍတူ၊ ရည်ရယ
ွ ်ချက်တူ ပဖစ်သနတဲ့ လုြ်ငန််းအဖွွဲ့အစည််းသတွလည််း
တစ်ခု ဒါမမဟုတ် တစ်ခုထက်မက ရတ
ှိ တ်ကကြါတယ်။ သူတန
ှိုို့ ို့ ကှိုယန
် ို့
like & follow ဘယ်သလောက်အချှိ ်းအစော်းသတွ ရကကသလ
တှိင
ု ်း် တောတွက်

နှိုငြ
် ါတယ်။

ဥြမော - ဧရောဝတလင််းြှိုင် ကယ်
သ

ှိုတော

ယ်သရ်းအတွက်

ော်ဩတှိက
ု ်တန
ွ ်း် သနတဲ့ အဖွွဲ့အစည််း ၆ ခုရှိတယ်

ြ
ှို ါစှိ။ုို့

အဒအဖွွဲ့အစည််းအော်းလု်းက Facebook Page သတွ ဖွငထ
်ဲ့ ော်းကကပြ်း Page
အော်းလု်းရွဲ့ like & follow အသရအတွက် စုစုသြါင််းက ၃၄၂,၉၃၆
ရှိတယ်

ြ
ှို ါစှိုို့။ အဒအချှိန်မော အဖွွဲ့အစည််းတစ်ခရ
ု ွဲ့ Page မော like & follow

လုြ်ထော်းတသ
ဲ့ ူ ၈၅,၃၉၁ ရထော်းတယ်

ှိုရင် အဒအဖွွဲ့အစည််းရွဲ့

ြရှိသတ်သဝစုက ၂၅ ရောခှိုငန
် ှုန််းရတ
ှိ ယ်

တ
ှို ဲ့ သသဘောြါ။

ထိရတွွဲ့တုံ့ပု ြန်မှု (Engagement)
လူမက
ှု ွနရ
် က်အသု်းပြ

က်သွယမ
် ှုတစ်ခုက ထှိသရောက်မရ
ှု ှိသစဖှိုို့

မပဖစ်နှိုင်ြါဘူ်း။ လူမျော်းပြ်း ြွမစည်ဘ်းူ

ရ
ှို င် ပြန်ို့နို့သရောက်ရမ
ှိ ှုနို့ တှိင
ု ်း် တောလှိုို့

ှိုတဲ့ စကော်းလှိြ
ု လူသတွမျော်းသနသြမယ်ဲ့ အပြန်အလန်

ထှိသတွတု
ွဲ့ ို့ပြန်မက
ှု သန သြေါ်သြါက်လောတဲ့ ဦ်းတည်အြ
ု ်စန
ု ို့ ရင််းန်းကျွမ််းဝင်မှုဟော လူမက
ှု ွနရ
် က်
က်သွယ်သရ်းမော အလွန်အသရ်းကက်းြါတယ်။
လူသတွအမျော်းကက်းက like & follow လုြထ
် ော်းကကသြမယ်ဲ့ သူတန
ှိုို့ က
ို့ ယ
ှို ်နို့ကကော်းမော အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့
ဂုဏသ
် တင််း၊ အဖွွဲ့အစည််းက သြ်းလှိတ
ု ဲ့ သတင််းစကော်းသြေါ် အသပခခတဲ့ အပြန်အလန်
ထှိသတွွဲ့ က်

မှုရှိဖှိုို့ လှိြ
ု ါတယ်။ ကှိုယ်တင်

က်တဲ့ အသကကောင််းအရောကှို နစ်သက်သကကောင််း ပြတော၊

မတ်ချက်သြ်းတော၊ ပြန်လည်သဝမလတော၊ သြ်းထော်းတဲ့ link သတွကှို click လုြ်တော စတန
ဲ့ ည််းသတွနို့
ဦ်းတည်အုြစ
် က
ု ထှိသတွွဲ့တုို့ပြန်မှုသတွ လုြ်ကကြါတယ်။ အဒ ထှိသတွတု
ွဲ့ ို့ပြန်မှုကှို သရတှိအ
ု တွက်သရော
သရရည်အတွက်ြါ ကှိုယရ
်ဲ့ ွဲ့ KPI အပဖစ် ထည်ဲ့သွင်း် သကောက်ယန
ူ ှိုင်ြါတယ်။

35

လူမှုကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရရေး လက်စွွဲငယ်

၁။ Click ဘယ်ရလ က်

ကှိုယ်တင်

လုြ် ကသလွဲ။

လူမက
ှု ွနရ
် က်သ်းသူ
ု သတွရွဲ့ စှိတ်ဝင်စော်းမှုကှို တှိင
ု ်း် တောဖှိုို့
အရှို်းရင််း

က်တဲ့ အသကကောင််းအရောတစ်ခု၊ ြှိစ
ုို့ ်တစ်ခုကှို
ု်းနည််းကသတောဲ့ click ဘယ်သလောက်လုြ်သလ

ှိုတအ
ဲ့ ချက်ြါြ။
ကှိုယ်တင်လက
ှို ်တစ
ဲ့ ောကှို လူမှုကန
ွ ်ရက် ြလက်သဖောင််းရွဲ့ သတ်မတ်ချက်အရ
အပြည်ဲ့အဝ မသဖော်ပြနှိင
ု တ
် အ
ဲ့ ခါ

က်လက်ဖတ်ရှုရန် (see more)

စောသော်းသလ်းကှို နှိြ်ရတောကစလှိုို့ ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ဝက်ဘ်

တ
ှို ဲ့

က
ှို က
် ှို

ရည်ညန််းတဲ့ လင်ခ
ဲ့ ်သတွ၊ တပခော်းတစ်ခခ
ု က
ု ှို ညန််းတဲ့ လင်ခ
ဲ့ ်သတွကှို
သူတန
ှိုို့ ှိြ်ကကတယ်

ှိုရင် သူတို့ဟ
ှို ော ကှိယ
ု တ
်ဲ့ င်

က်မှုနို့

ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းအသကကောင််း စှိတဝ
် င်စော်းတော သသချောြါတယ်။
ဒါသြမယ်ဲ့ တချှိ ွဲ့ကသတောဲ့ မကကောခင်မောြ ပြန်ထက
ွ ်သောွ ်းတတ်ကကြါတယ်။
သနောင်လည််း ပြန်မသရောက်လောြါဘူ်း။ ဒါ

ှိုရင်

သလျော်မှုမရှိလ၊ှိုို့ သူတှိုို့

သမလော်လင်ထ
ဲ့ ော်းတောမျှိ ်း မဟုတ်လို့ှို ပဖစ်နှိုင်ြါတယ်။ အဒါကှို bounce rate လှိုို့
သခေါ်ြါတယ်။ bounce rate မျော်းတော သကောင််းတလ
ဲ့ ကခဏော မဟုတ်ြါဘူ်း။
၂။ Post တစ်ခခ
ု င်ေးစီမှ

လူသတွရွဲ့ သဘောဝက ကှိုယ်ကကှိ က်တောကှို ကကှိ က်တယ်လှိုို့ သပြောပြထုတ်သဖော်

Like ဘယ်ရလ က်ရလွဲ။

ချင်ကကြါတယ်။ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်မော post သလ်းသတွ တင်ပြ်းတအ
ဲ့ ခါ like
မျော်းမျော်းရချင်ကကတောလည််း သဘောဝြါြ။ ပြ်းသတောဲ့ like မျော်းမျော်းရသလ
လူမျော်းမျော်း ပမင်နှိုင်သလြါြ။ အသထွအထူ်း ထြ်ရင််းပြသနဖှိုို့သတောင်
မလှိုသတောဲ့ြါဘူ်း။

၃။ Share

ကှိုယ်တင်

က်ထော်းတဲ့ post တစ်ခက
ု like သတွအမျော်းကက်း ရတယ်

ဘယ်ရလ က်ရလွဲ။

သကောင််းြါတယ်၊ ဒါသြမယ်ဲ့ share ရရင် ြှိသ
ု ကောင််းတယ်လှိုို့
ရရင် သတော်တန်ရု သကောင််းတယ်လှိုို့ သတ်မတ်သကက်း
ရတယ်

ရ
ှို င်သတောဲ့ ထှိသတွွဲ့ က်

ဘောသကကောင်ဲ့လ

မှုမော သနောက်တစ်

ှိုရင်

ှိုရမောြါ။ like

ရ
ှို င် share ြါ
င်ဲ့တက်သွော်းြါပြ။

ှိုရင် တချှိ ွဲ့က စောကှို သသချောမဖတ်၊ ဗဒယှိတ
ု င်ထော်းရင်

ု်းသအောင်မကကည်ဘ
ဲ့ ပြ်းလွယ်စ်းလွယ် like သြ်းတတ်ကကတောြါ။ ဒါသြမယ်ဲ့
သသချော ကကည်ပဲ့ ြ်း ဖတ်ပြ်းတအ
ဲ့ ပြင် တပခော်းသူသတွကြ
ှို ါ မလသဝချင်တအ
ဲ့ တွက်
ပြန် share လုြ်သလဲ့ရှိကကြါတယ်။
အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွက အသရ်းကှိစစတစ်ခု၊
အသကကောင််းအရောတစ်ရြ်ကှို အသှိြညောသြ်း၊ နှို်းသ

ော်တအ
ဲ့ ခါ share
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မျော်းမျော်းရသလ ဦ်းတည်အုြစ
် ုထက လူတစ်ဦ်းချင််းက သူြ
ို့ တ်ဝန််းကျင်
အသှိုင််းအဝှိုင်း် အတွင််းမောြါ ြှိုပြန်ို့နဖ
ို့ ှိုို့ သူို့အသနနို့
သထောက်ခအော်းသြ်းတယ်

တ
ှို ဲ့ သသဘောသ

ောင်လှိုို့ ြှိုပြ်း သက်သရောက်မှု

သကောင််းသစြါတယ်။
(Facebook သု်းသူတချှိ ွဲ့က ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ အသကကောင််းရော
တင်

က်မန
ှု ို့ သတင််းစကော်းသတွကှို တှိက
ု ်ရက
ှို ် share

လုြ်တောမျှိ ်းမဟုတဘ
် ပြန်လည်က်းူ ယူပြ်း သဖော်ပြတောမျှိ ်းသတွလည််း
ရှိတတ်ြါတယ်။ ဒါသတွကှို သှိနှိုင်ဖှိုို့ hashtag (#) အသု်းပြ ပြ်း အချှိန်မန်
ရောသဖွသစောင်ဲ့ကကည်ဲ့တောမျှိ ်းလည််း လုြ်နုင
ှိ ်ြါတယ်။)
၄။ Comment

တင်

က်မှု အသကကောင််းအရောတစ်ခက
ု

သလျော်မှုရှိတယ်၊

ဘယ်ရလ က်

စှိတြ
် ါဝင်စော်းစရော ပဖစ်တယ်၊ သတင််းအချက်အလက်

ရြေး ကသလွဲ။

သြ်းစွမ်း် နှိုင်တယ်

ှိုရင် လူမှုကန
ွ ်ရက် အသု်းပြ သူသတွက

မတ်ချက်(comment) သတွ သြ်းတတ်ကကြါတယ်။ (စှိတဝ
် င်စော်းစရော
မသကောင််းတ၊ဲ့ သရသရရောရောမရှိတဲ့ အသကကောင််းအရောသတွကှို ဘယ်သမ
ူ
တကူ်းတက မတ်ချက်မသြ်းကကြါဘူ်း။)
မတ်ချက်သတွ အပြန်အလန်သြ်းကကရင််းနို့ ကှိယ
ု အ
်ဲ့ ဖွွဲ့အစည််းနို့
ဦ်းတည်အုြစ
် ုကကော်းမော သကောင််းမွန်သနွ်းသထွ်းတဲ့

က်

သရ်းသတွ

ထူသထောင်နှိုင်ြါတယ်။
ရဖန်ရခါ

န်က
ို့ ျင်တသ
ဲ့ သဘောထော်းနို့ မတ်ချက်သတွကှို သတွရတတ်
ွဲ့
သြမယ်ဲ့

သနောင်ကျရင် ဦ်းတည်အုြစ
် န
ု ို့ ြတ်သက်လှိုို့ ဘောသတွကှို
သတှိထော်းရမယ်

ှိုတော သှိရှိသွော်းနှိုင်လှိုို့ မတ်ချက်တစ်ခုမ

မရတောထက်သတောဲ့ အကျှိ ်းရတ
ှိ ောြါြ။
၄။ Mention

ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လုြ်သ

ဘယ်ရလ က်

လူမက
ှု ွနရ
် က်သ်းသူ
ု
လူတစ်ဦ်း ဒါမမဟုတ် အပခော်းအဖွွဲ့အစည််းတစ်ခုက

လုြ် ကသလွဲ။

ကှို်းကော်းသဖော်ပြပြ်း ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့အမည်ကှို
ရည်ညန််းသပြော
မော

ောင်ချက်သတွ၊ တင်

က်မသ
ှု တွနို့ ြတ်သက်လှိုို့

တ
ှို ောသတွကှို social mention လှိုို့ သခေါ်ြါတယ်။ (Facebook

ှိုရင်သတောဲ့ Tag လုြပ် ြ်း Mention သခေါ်တော ပဖစ်နှိုင်ြါတယ်။)

ဒါသတွကှို social listening tools သတွသု်းပြ်း ရောသဖွလရ
ှိုို့ နှိုင်ြါတယ်။
အသလှို သဖော်ပြမှုသတွကှို ြုမန် သရတွကမ
် တ်သော်းပြ်း ကှိယ
ု ဘ
်ဲ့ က်က
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ပြင်

င်သင်တ
ဲ့ ောကှို ပြင်

င်ပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ဂုဏသ
် တင််းကှို

ြှိုမှိုသကောင််းမွနလ
် ောသအောင် ကကှိ ်းစော်းနှိုင်ပြ်း ဦ်းတည်အြ
ု စ
် က
ု ှို ြှိုပြ်း
စှိတသ
် ကျနြ်မှု ပဖစ်သစနှိုငြ
် ါတယ်။

လိုက်ြါရဆ င်ရက်မှု (Conversion and Lead)
အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွအသနနို့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်ကှို အသု်းပြ ပြ်း ဦ်းတည်အုြစ
် ုသတွကှို

က်သွယ်ရောမော

စ်းြွော်းသရ်းလုြ်ငန််းသတွနို့ သဘောဝချင််းမတူကကြါဘူ်း။ စ်းြွော်းသရ်းလုြ်ငန််းသတွက သူတရ
ှိုို့ ွဲ့ ထုတက
် ုနန
် ို့
ဝန်သ

ောင်မှုသတွ သရောင််းရဖှိုို့ ရည်ရွယက် ကချှိန်မော အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းသတွကသတောဲ့

သငွသကက်းအကျှိ ်းအပမတ် သမလော်က်းှို တောထက် သစတနောဲ့ဝန်ထမ််း ရောသဖွတော၊ အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့
ဝက်ဘ်

က
ှို ထ
် က အသကကောင််းအရောသတွကှို မှိတ်

က်လမ််းညန်တော၊ အဖွွဲ့အစည််းက သ

ော်ဩတဲ့

အသရ်းကှိစသ
စ တွမော ြါဝင်သထောက်ခသစချင်တော၊ ရန်ြုသငွ လျူဒါန််းသစချင်တော စတဲ့ ရည်ရွယခ
် ျက်သတွ
ထော်းရှိတတ်ကကြါတယ်။
ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းက လူမက
ှု ွနရ
် က်မော အစဉ်တစှိက
ု ်

က်သွယခ
် ဲ့သမလ သနောက်

်းမ
ု ော ကှိယ
ု အ
်ဲ့ ဖွွဲ့အစည််းရွဲ့

ရည်ရွယခ
် ျက် အထသပမောက်ဖှိုို့ အသရ်းကက်းြါတယ်။ ဒါဲ့သကကောင်ဲ့ အသလှိလ
ု ှိုကြ
် ါသ
လက်သတွရမရကှိ
ွဲ့
ု အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ သက်

ောင်ရွကမ
် ှုသတွ

ှိုငရ
် ော အပခော်းအချက်အလက်သတွနို့ ချှိန််းထှို်းနှိုင််းယဉ်

တှိင
ု ်း် တောသင်ြ
ဲ့ ါတယ်။
အသလှို အဖွွဲ့အစည််းက ပဖစ်သစချင်တအ
ဲ့ တှိင
ု ်း် ဦ်းတည်အုြ်စုထက လူမက
ှု န
ွ ်ရက်သ်းသူ
ု သတွ လက်သတွွဲ့
လှိုကြ
် ါသ

ောင်ရက
ွ လ
် ောကကရင် လူမက
ှု န
ွ ်ရက်သ်းပြ
ု ်း

က်သယ
ွ ်ရကျှိ ်း နြ်ြါပြ။

အြှိုင်း် -၁ မော သတ်မတ်ခဲ့တဲ့ ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်

က်သွယ်မှု KPI သတွကှို

ပြန်လည်တုင
ှိ ််းတောပြ်းစ်းမသော သကောင််းမွနထ
် ှိသရောက်တဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်အသု်းပြ
က်သွယမ
် ှု ပဖစ်လောမောြါ။
သကောက်ယူရရတ
ှိ ဲ့ KPI

ှိုငရ
် ော အချက်အလက်သတွကှို

န််းစစ်သု်းသြ်ပခင််းအော်းပဖင်ဲ့

ကှိုယ်ဲ့အရြ်ဘက် အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ြုရှိြ်၊ ဂုဏသ
် တင််းနို့ လုြ်သ
ြှိုမှိုထှိသရောက်သအောင် ဘယ်လှိုလုြသ
် င်တ
ဲ့ ယ်

ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက်အသု်းပြ
အလုြ်ပဖစ်သနသလ

ောင်ချက်သတွကှို

ှိုတောကှို ကှိုယ်တုင
ှိ သ
် တွရ
ွဲ့ ှိနှိုင်မောြါြ။

က်သယ
ွ ်သရ်းမဟောဗျျူဟော ဘယ်သလောက်

တ
ှို ောကှို မျက်သပခမပြတ် သစောင်ဲ့ကကည်ဲ့သလဲ့လောပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််း
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သခါင််းသ

ောင်သတွအသနနို့ လူမက
ှု ွနရ
် က်အတွက် အချှိန်၊ သငွသကက်းနို့ လူအင်အော်း သု်းစွမှုသတွကှို

အထှိသရောက်

ု်း ချင်ဲ့ချှိန်အသု်းပြ နှိုင်သစမောြ ပဖစ်ြါတယ်။

အြိုင်ေး ၆ ကို ဖတ်ရဖှု ြီေးစီေးတွဲအ
့် ခါ ဒီလုိ န ေးလည်ခြ
ွဲ့် ါသလ ေး
o

KPI သတ်မတ်ချက်သတွအရ လူမက
ှု ွနရ
် က်သြေါ်မော ပြန်ို့နို့သရောက်ရှိမ၊ှု ထှိသတွွဲ့တုို့ပြန်မန
ှု ို့
လှိုကြ
် ါသ

ောင်ရက
ွ မ
် ှုသတွကှို သစောင်ဲ့ကကည်ဲ့တှိုင်း် တောပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့

လူမက
ှု ွနရ
် က်အသု်းပြ

က်သွယ်မှု သကောင််းမွနထ
် ှိသရောက်မရ
ှု ှိမရက
ှိ ှို သှိနှိုင်ြါတယ်။

o သစောင်ကဲ့ ကည်တ
ဲ့ င
ှို ်း် တောမှု သတွရ
ွဲ့ ှိချက်သတွကှို သလဲ့လော န််းစစ်နှိုငရ
် င် အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််း
သခါင််းသ

ောင်သတွက ကှိုယအ
်ဲ့ ဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လူမက
ှု န
ွ ်ရက် အသု်းပြ

က်သွယ်မှု မဟောဗျျူဟော၊

ရည်ရွယခ
် ျကန
် ို့ ကှိက
ု ်ညမှု၊ အချှိန်၊ သငွသကက်းနို့ လူအင်အော်း ပမြှ ြ်နမှုသတွကှို ပြန်လည်တွက်
ပြင်

င်နှိုငလ
် မ
ှိ ်ဲ့မယ်။
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နိဂေးု
ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းက ဘယ်လှိုအရွယ်အစော်းြပဖစ်သနသန၊ သဖော်ပြခဲ့တဲ့ အြှိုင်း် သတွအလှိုက် အကကပြ
လမ််းညန်မှုသတွကှို လက်သတွလု
ွဲ့ ြ်ပြ်း ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက်

က်သယ
ွ ်သရ်း

မဟောဗျျူဟောတစ်ခု ချမတ်နင
ှို ရ
် င် ကှိုယ်ဲ့အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ ဂုဏ်သတင််း၊ လုြ်သ
အသှိသြ်းနှို်းသ

ောင်ချက်သတွနို့

ော်မှုသတွဟော ဦ်းတည်အုြစ
် ုသတွကကော်းမော ထှိထှိသရောက်သရောက်

တှိ်းု တက်ပြန်ို့နို့လောမောပဖစ်ပြ်း၊ သရရည်ထှိသတွွဲ့ြါဝင်မှုသတွ

ဦ်းတည်သောွ ်းမောြ ပဖစ်ြါတယ်။

လူမက
ှု ွနရ
် က်ဟော တွကခ
် ျက်ဇယော်းချပြ်း လုြ်ရတဲ့ သှိြပြညော
စှိတခ
် စော်းချက်သတွကှို ပဖစ်သြေါ်လောသအောင် စွမ််းသ

န်တဲ့အြှိုင်း် ရသ
ှိ လှို၊

ောင်နှိုင်တဲ့ အနုြညောသသဘောလည််း ရှိြါတယ်။

လူမက
ှု ွနရ
် က်ကှို အသု်းပြ ပြ်း ဦ်းတည်အြ
ု ်စသ
ု တွကှို ကျယ်ပြန်ို့လောသအောင်၊ ခှိုင်မောလောသအောင်
သ

ောင်ရွကရ
် ောမော ဘယ်အ

က်သွယဖ
် ှိုို့

င်ဲ့မောြပဖစ်ပဖစ် ဒလမ််းညန်ထမော ြါဝင်တဲ့ အကကပြ ချက်သလ်းသတွ၊

နည််းလမ််းသတွ၊ နည််းြညောကှိရှိယောသတွကှို အသု်းပြ နှိင
ု မ
် ယ်

ရ
ှို င် အကျှိ ်းရှိမော အသသအချောြါြ။

အချှိန်ကကောလောတောနို့အမလ ဘယ်အသကကောင််းအရောသတွက ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ
် ုအတွက် သင်သ
ဲ့ လျော်တယ်၊
ဘယ်အသကကောင််းအရောသတွကသတောဲ့ လူသတွကကော်းမော သပြော

ှိုသ

်းွ သနွ်းစရော ပဖစ်သွော်းတယ်

ှိုတော

သှိလောမောြါြ။ အဒ သှိနော်းလည်မှုသြေါ် အသပခခပြ်း ကှိုယအ
်ဲ့ ရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းရွဲ့ လူမက
ှု ွနရ
် က်
က်သွယ်သရ်း မဟောဗျျူဟောကှို အသကောင််းတကောဲ့ အသကောင််း
ဒါသြမယ်ဲ့ အသရ်းအကက်း

်းအချက်
ု
တစ်ခသ
ု တောဲ့ ရှိြါသသ်းတယ်။

အဒါကသတောဲ့ လူမှုကန
ွ ်ရက်ကသန
လက်သတွလု
ွဲ့ ြ်သ

်းပဖစ်
ု
သအောင် ပြန်လည်ချှိန်ညြှှိနှိုင်မောြါ။

က်သယ
ွ ်ဖှိုို့ သဖော်ပြခတ
ဲ့ ဲ့ အြှိုင်း် သတွအော်းလု်းကှို

ောင်ရောမော သြါဲ့ြါ်းလန််းရင်တဲ့ စှိတက
် ှို အရင််းခပြ်း လုြ်သ

သမလော်လင်ခ
ဲ့ ျက်သတွ ထော်းဖှိုို့မလှိုြါဘူ်း။ လူမက
ှု န
ွ ်ရက်

ောင်ဖှိုို့ြါြ။ မပဖစ်နှိုင်တဲ့

က်သယ
ွ ်သရ်းမဟောဗျျူဟော

တ
ှို ော

တစ်ြတှိ
ွ ်းု လုြ်ရတဲ့ ကှိစစတစ်ခမ
ု ဟုတဘ
် သရရည်အတွက် စဉ််းစော်းပြ်း လုြက
် ှိုငရ
် တဲ့ အရောတစ်ခသ
ု ော
ပဖစ်ြါတယ်။
ဦ်းတည်အုြစ
် ုသတွနို့ သကောင််းမွန်တဲ့
မဟောဗျျူဟောကျတဲ့
အသကောင််း

က်

သရ်းကှို တည်သ

ောက်လှိုတယ်

ှိုရင် အပမတမ််း

က်သယ
ွ ်သရ်းနည််းလမ််းသတွကှို သု်းနှိုင်မ ပဖစ်လောမောြါ။ အဒအတွက်

ု်းအချှိနက
် သတောဲ့ အခုြ ပဖစ်ြါတယ်။
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ရန က်ဆက်တွွဲ (က)

Click or tap here to enter text. ၏

လူမှုကန
ွ ်ရက်ဆက်သွယ်မှု မဟ ဗ ျူဟ
သရ်း

ွအတည်ပြ သည်ဲ့ ရက်စွ - Click or tap to enter a date.

ရည်မှန်ေးခ က်ြန်ေးတိုင်

Click or tap here to enter text.

တိုင်ေးတ ရမည့်် အဓိက ၁။ Click or tap here to enter text.
စွမ်ေးရဆ င်မည
ှု ွှန်ေးကိန်ေး ၂။ Click or tap here to enter text.
(KPI) မ ေး
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ရန က်ဆက်တွွဲ (ခ)

ပရိသတ်ဥပဓိရုပ်
အမည်

တတွေ့ရနိင
ု သ
် ည့်် အခ ိ ျိုးအစ ျိုး

Click or tap here to enter text.

စိတတ
် ေစိတထ
် ျိုး*

Click or tap here to enter Choose an item.
number.%

အနှစ်သက်ဆုျိုး အဆိုအမိေ် ့်

Click or tap here to enter text.

ကိုယတ
် ရျိုးအက ဉျိုး

Click or tap here to enter text.

လိင ်

အသက်အရယ်

Choose an item.

အိမ်တထ င်တရျိုး

အလုပ်အကိုင ်

လစ ဝင်တငပမ ဏ

Click or tap
Choose an item.
here to enter
number.

Click or tap
here to
enter text.

Choose an item.

ဘဝရည်မှေ်ျိုးခ က်

လိုလ ျိုးနစ
ှ ်ခခိ က်မှုမ ျိုး

စက်ဆုပ်မှု မလိလ
ု ျိုးမှုမ ျိုး

Click or tap here to
enter text.

၁။ Click

၁။ Click

or tap here to enter text.

or tap here to enter text.

၂။

Click or tap here to enter text.

၂။

Click or tap here to enter text.

၃။

Click or tap here to enter text.

၃။

Click or tap here to enter text.

၄။

Click or tap here to enter text.

၄။

Click or tap here to enter text.

၅။

Click or tap here to enter text.

၅။

Click or tap here to enter text.

အသျိုးု ပပ သည့်် Browser (တစျော်ခထကျော်ပ၍ ပ ေးခ ယျော်နငျော်သညျော်)

အသျိုးု ပပ သည့်် OS မ ျိုး (တစျော်ခထကျော်ပ၍ ပ ေးခ ယျော်နငျော်သညျော်)

☐Chrome ☐Firefox ☐Safari ☐Other

☐Mac ☐Android ☐Window ☐Other

တပေါင်ျိုးသင်ျိုးဆက်ဆမှုစမ်ျိုးရည်

တခေါင်ျိုးတဆ င်မှုစမ်ျိုးရည်

ဒီဂ စ်တယ်ကျွမ်ျိုးက င်မှု

Choose an item.

Choose an item.

Choose an item.

လူမှုကေ်ရက် အသျိုးု ပပ မှု (တစျော်ခထကျော်ပ၍ ပ ေးခ ယျော်နငျော်သညျော်)

☐Facebook ☐Twitter ☐Instagram ☐YouTube ☐LinkedIn ☐Email
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* စိတ်ရနစိတထ
်
ေးနှင့််ြတ်သက်၍ ရရေးခ ယ်ရ တွင် ရည်ညွှန်ေးကိုေးက ေး အသုေးပြျုရန်။
မနျော်ဆနျော်
သူတပရ
ျှော့ ွေ့ပ ာကျော်

စနျော်ပခေါ်မှုအသစျော်ပတ၊ ပဿနာအသစျော်ပတက
စတျော်ဝငျော်စာေးပပေးပတာျှော့ စဉေးစာေးပတေးပတာ အပ ြေရာြေ ျှော့
စတျော်ဝငျော်စာေးကကတယျော်။
အပျော်
စျော်

အ

ကျော်ပတွေ့က တယျော်။ သူတ ျှော့ ျှော့

ညျော် ယျော်ခ ကျော်က အပကက ရနငျော်ြေအတ
ကျော်
ျှော့
ာ ငျော် ဥပပေ စညျော်ေးမ ဉေးစညျော်ေးကမျော်ေးပတက

ဆင်ပခင်သ ူ

ဖေ်တျိုးီ သ ူ

အဓကထာေးကကတယျော်။ သူတ ျှော့တတျော်နငျော်တာက
ပျော်ကငျော်ကကတယျော်။ ဥပပေပတ၊

အခငျော်အ
ျှော့ ပ ေးပတက
ပ

အ

ေျော်ပပေါ်တာပတက ပပပေး နစျော်ပခြိုကျော်တယျော်။

ပျော် ြေစျော်ြေ၊ ျှော့

သူတပတ
ျှော့ က

တစ င်တ
့် ှ က်သ ူ

ေးထာေး

ကျော်နာပပေးပတာျှော့ တ ခာေးသူပတ

ပျော် ြေစျော်တာ၊ မနျော် မနျော်ဆနျော်ဆနျော်

အက ြိုေး

ေျော်ပပေါ် ြေဆ
ျှော့ ငျော် ဥပပေ

စတျော်ခစာေးမှုပပေါ် တ ပနျော်
ျှော့ မှု၊

သူတပတ
ျှော့ က ကယျော်ျှော့တာဝနျော်ဝတတ ာေးပတက

ာပတက အပ

မျော်ေးမသမ က

မပနေးဘူေး။

ယတတနညျော်ေးက ပတေးပခေါ်မှု

ထေးတမျော်ေးစဉ

ကျော်

စညျော်ေးမ ဉေးစညျော်ေးကမျော်ေးပတက ပဘေးခ တျော်ထာေးြေ ျှော့ ညျော်ေး

ျူရှု ထာေးတတျော်ကကတယျော်။

စမျော်ေးစမျော်ေးတမ

ာသမ ၊

ပျော်ကငျော်ြေ ျှော့တဆ
ျှော့ ငျော်ေးပန ခငျော်ေး မရဘူေး။

စပပ သူ

ူပတအတကျော် အပကာငျော်ေးဆေး၊

အ ြေစျော်သငျော်ဆ
ျှော့ ေး အ ာပတက
ပမ ာျော်

ငျော်ပ
ျှော့ တာငျော်တ
ျှော့ သူပတ ြေစျော်တယျော်။

ညျော်မနျော်ေးထာေးတာပတ ြေစျော်

ျှော့

ူသာေးဆနျော်မှု

ာြေအတ
ကျော်
ျှော့

ကယျော်က ငျော်သ
ေးကမျော်ေးဥပပေပတက
ျှော့ ကခာန စညျော်
ျှော့

ညျော်ေး

အပနျော်ေးအပျှော့မခဘ ပဆာငျော် ကျော်

ေးစာေးတနျော်ြေေးထာေးကကတယျော်။

သူပတ ြေစျော်တယျော်။

နှုငျော်ေးဆ ခငျော်ခ
ျှော့ နျော်
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ရန က်ဆက်တွွဲ (ဂ)

လူမှုကန
ွ ်ရက်မဒ
ီ ီယ မူဝါဒနှင့်် လမ်ေးညွှန်ခ က်မ ေး (နမူနော)
Click or tap here to enter text.
လူမှုကွန်ရက်မီဒီယ မူဝါဒ
ကျွန်ုြ်တုို့ှိ [အဖွွဲ့အစည််းအမည်] သည် လူမက
ှု ွန်ရက်ကှို အသု်းပြ ၍ လူအမျော်းနင်ဲ့
အပြန်အလန်
တင်ပြ

က်သွယမ
် ှု ပြ လုြ်ြါမည်။ တှိကျသသော၊

သလျော်သသော အသကကောင််းအရောမျော်းကှို

က်သွယ်နှိုင်ရန် ကကှိ ်းစော်းြါမည်။ လူမက
ှု ွနရ
် က်တွင် မှိတ်သ

ွမျော်း၊ အော်းသြ်းသထောက်ခသူမျော်း၏

တုို့ပြန်မှုမျော်းကှို သလ်းစော်းမှုရစ
ှိ ွော၊ ယဉ်သကျ်းဖွယရ
် ောစွော ပြ လုြ်ပြ်း၊ သူတက
ှိုို့ လည််း အလော်းတူ
က်သွယ်ကကသစရန် တှိက
ု တ
် ွန််း သတောင််း

ြ
ှို ါမည်။

ပြန်လည်ရဝမျှမှု ခွင့််ပြျုခ က်မ ေး
ကျွန်ုြ်တုို့၏
ှိ လူို့အဖွွဲ့အစည််းအသှိုက်အဝန််းက ကျွန်ုြ်တုို့ှိ [အဖွွဲ့အစည််းအမည်] နင်ဲ့ ထှိသတွွဲ့ က်
ကက ကကှိ က်ရသသော အသတွအကက
ွဲ့
မျော်းကှို ဓောတ်ြုမျော်း၊ ပဖစ်ရြ်သရ်းသော်းသဖော်ပြမှုမျော်းပဖင်ဲ့
ပြန်လည်သဝမလပခင််းကှို အော်းသြ်းြါသည်။ လူတှိုင်း် တွင် သူတက
ှိုို့ ှိုယ်တုင
ှိ ဖ
် န်တ်းပြ လုြ်ထော်းသည်ဲ့
အသကကောင််းအရောမျော်း၊ ကောယကရင်၏ ခွငပ်ဲ့ ြ ချက်ပဖင်ဲ့ ဓောတ်ြုရှိက
ု ်ယူထော်းသည်မျော်းကှို
မလသဝြှိုငခ
် ွင်ဲ့ရသ
ှိ ည်ဟု ကျွနြ
်ု ်တှိုို့ ယူ
ကသလ်းမျော်းအတွက်

ြါသည်။ ကောယကရင်ထမသသော်လည််းသကောင််း၊

ှိုလလင် မှိဘသှိမ
ုို့ ဟုတ် အုြထ
် ှိန်း် သူထမသသော်လည််းသကောင််း ခွငပ်ဲ့ ြ ချက်မရရှိသသော

ဓောတ်ြုမျော်းကှို တင်ပြမလသဝခွင်ဲ့မပြ ြါနင်ဲ့။

ထိုေးနှက်တုက
ိ ်ခိုက်ရသ မှတ်ခ က်မ ေး
အပြ သသဘောသ

ောင်၍ တုို့ပြန်မမ
ှု ျော်းကှို ကကှိ

ှိုမည်ပဖစ်သည်။ သှိုို့သသော် လူြဂ
ု ္ှိ လ်တစ်စုတစ်သယောက်၊

တစ်သင််းတစ်ဖွွဲ့အော်း ထှိခက
ှို ်နစ်နောသစနှိုင်သသော၊ ကကမ််းတမ််းရုန်ို့ရင််းသသော အသု်းအနှုန််းမျော်း၊ မဖွယမ
် ရော
သဖော်ပြမှုမျော်းကှိလ
ု ည််းသကောင််း၊ အသပခအပမစ်မရှိသသော စွြ်စွသပြော
သှိုို့မဟုတ် ဝန်သ

ှိုမှုမျော်းကှိလ
ု ည််းသကောင််း၊ ကုန်ြစစည််း

ောင်မှုတစ်ခုအော်း အသရောင််းပမြှငတ
်ဲ့ င်ရန်သက်သက် ရည်ရွယသ
် ည်ဲ့

သဖော်ပြချက်မျော်းကှိုလည််းသကောင််း သတွရ
ွဲ့ ှိရြါက ထှိုသှိုို့သသောမတ်ချက်မျော်းကှို ဖယ်ရော်းရန် အခွင်ဲ့အသရ်းကှို
ကျွန်ုြ်တုို့ှိ သု်းရမည်သော ပဖစ်ြါသည်။ ထှိုသှိုို့သသော လုြရ
် ြ်မျော်းအော်း အဖန်ဖန်အထြ်ထြ် ပြ မူသူမျော်းကှို
တော်းပမစ်ြှိတြ
် င်ရန် အခွငအ
်ဲ့ သရ်းကှိုလည််း သု်းရမည်သော ပဖစ်သည်။ မတ်ချက်မျော်းကှို ပဖစ်နှိုင်သမလ
အပမန်

ု်းတုပို့ ြန်နှိုင်ရန် ကျွန်ုြ်တုို့ှိ အစွမ်း် ကုနက် ကှိ ်းစော်းြါမည်။
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အဖွွဲ့ွဲ အစည်ေးကိုယစ
် ေး ရရေးသ ေးတင်ဆက်ပခင်ေး
[အဖွွဲ့အစည််းအမည်] အပဖစ် ြှိုို့စမ
် ျော်း၊ ဘသလောဲ့ဂ်မျော်း သှိမ
ုို့ ဟုတ် အပခော်း လူမှုကန
ွ ်ရက် သဖော်ပြချက်မျော်းကှို
တုို့ပြန်ရောတွင် ဝန်ထမ််း သှိမ
ုို့ ဟုတ် သစတနောဲ့ဝန်ထမ််း တစ်ဦ်းချင််းသည် အဖွွဲ့အစည််းအသနပဖင်ဲ့သော
တုို့ပြန်ြါမည်။ အဖွွဲ့အစည််း၏ ရည်မန််းချက်၊ လုြ်ငန််းသ
တစ်ကှိုယ်ရည်သ်းသန်ို့ ဝက်ဘ်

ောင်တောမျော်း၏ ပြင်ြပဖစ်သသော

က
ှို ်မျော်းတွင် ကျွန်ုြ်တသ
ုို့ှိ ည် [အဖွွဲ့အစည််းအမည်] ၏ ဝန်ထမ််းမျော်း၊

သစတနောဲ့ဝန်ထမ််းမျော်းအပဖစ် သဖော်ပြပခင််းပြ မည်မဟုတြ
် ါ။
ကျွန်ုြ်တုို့သ
ှိ ည် နှိုင်ငကက်းသော်းြသစွော ထှိသတွွဲ့ က်

မှု ပြ လုြ်နုင
ှိ ်ရန် တတ်စွမ်း် သမလ

ကကှိ ်းြမ််းြါမည်။ ကျွန်ုြ်တုို့ှိ သရ်းသော်းသမလ သဖော်ပြသမလတှိင
ု ်း် ကှို တောဝန်ယူြါမည်။ လူမှုကန
ွ ်ရက်ကှို
အသု်းပြ ရောတွင်လည််း အဖွွဲ့အစည််း ရည်မန််းချက်မျော်း၊ သကောင််းမွနသ
် ည်ဲ့
င်ပခင်

ု်းပဖတ်မှုနင်ဲ့ သယဘုယျကျသည်ဲ့ သှိပမင်နော်းလည်မှုတို့က
ှို ှို

ြဓောနထော်းြါမည်။ အပဖစ်အြျက်မျော်းကှို တောဝန်ယမ
ူ ရ
ှု ှိစောွ
သရ်းသော်းတင်ပြြါမည်။ [အဖွွဲ့အစည််းအမည်]ကှို လည််းသကောင််း၊ လူို့အသှိက
ု ်အဝန််းထမော
ြါဝင်သူတစ်ဦ်းချင််းကှိုလည််းသကောင််း

်းှို ရွော်းစွောထှိခက
ှို သ
် စမည်ဲ့ မည်သည်ဲ့ သရ်းသော်းသဖော်ပြမှုကမ
ှို

မပြ ြါ။

လူမှုကွန်ရက် လမ်ေးညွှန်ခ က်မ ေး
1. ရင််းပမစ်မျော်းကှို စစ်သ

်းြါ။ ကျွန်ုြ်တုို့ှိသည် တှိကျသသော သတင််းအချက်အလက်မျော်းကှိုသော

မလသဝပခင််း၊ တင်ပြပခင််း၊ ပြန်လည်တင်ပြပခင််းတှိို့ု ပြ လုြြ
် ါမည်။ အကယ်၍ ခှိုငလ
် ုတှိကျမှုမရှိြါက
လုပခ သဘ်းကင််းမှုကှို အသလ်းထော်းသသောအော်းပဖင်ဲ့ ထှိသ
ု ှိုို့ တင်ပြသဝမလပခင််း မပြ ြါ။
2. အကှို်းအကော်းမျော်းကှို သဖော်ပြြါ။ ကူ်းယူခ်းှို ချ သဖော်ပြမှုမျော်းကှို သရောင်ကျဉ်ြါ။
အပခော်းသူတစ်ဦ်းတစ်သယောက်၏ တင်ပြချက်တစ်ခုခက
ု ှို ပြန်လည်က်းူ ယူပခင််း၊ သဖော်ပြပခင််းပြ လှိြ
ု ါက
ထှိုသ၏
ူ ခွင်ဲ့ပြ ချက်ကှို ရယူကော၊ ထှိုသထ
ူ မ ကူ်းယူသဝမလသကကောင််း အတှိအလင််းသဖော်ပြရြါမည်။
ပြန်လည်သဝမလမှု ခွငပ်ဲ့ ြ ချက်မျော်း

ှိုငရ
် ော မူဝါဒကှို သကျညက်စောွ သှိရှိနော်းလည်ထော်းရြါမည်။

3. ြရှိသတ်ကှို ထည်ဲ့သွင်း် စဉ််းစော်းြါ။ ကျွန်ုြတ
် ို့၏
ှို မှိတ်သ

ွမျော်း၊ အော်းသြ်းသထောက်ခသူမျော်းသည်

ကျယ်ပြန်ို့သည်ဲ့ လူမဘ
ှု ဝအသတွအကက
ွဲ့
၊ ယုကကည်မှုမျော်း၊ တန်ဖ်းှို ထော်းမှုမျော်း ရကှိ ကြါသည်။
လူမက
ှု ွနရ
် က်တင
ွ ် သရ်းသော်းတင်ပြသည်ဲ့အခါ ြရှိသတ်အော်းလု်းကှို ထည်သ
ဲ့ ွင်း် စဉ််းစော်းရန်
လှိုအြ်ြါသည်။ ကျွန်ုြ်တုို့ှိ သရ်းသော်းတင်
အော်းလု်းနင်ဲ့ သက်

က်သည်ဲ့ အသကကောင််းအရောတှိင
ု ်း် သည်

သလျော်မှုရရ
ှိ န်၊

ှိုငမ
် ှုရရ
ှိ န်၊ လူအ
ို့ သှိုင််းအဝှိုင််းအတွင်း် ရှိသသော လူမျော်းအော်းလု်းသှိုို့

သလ်းစော်းတန်ဖ်းှို ထော်းမှုရှိရန် သတှိပြ ရြါမည်။
4. နော်းသထောင်ြါ။ ကျွန်ုြ်တ၏
ုို့ှိ မှိတ်သ

မ
ွ ျော်းနင်ဲ့ အော်းသြ်းသထောက်ခသူမျော်း၏ အသကှို

သသချောနော်းစွငက
်ဲ့ ော သူတ၏
ှိုို့ အကကပြ ချက်မျော်း၊ တုပို့ ြန်မမ
ှု ျော်းကှို သကျ်းဇူ်းတင်သကကောင််း

45

လူမှုကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရရေး လက်စွွဲငယ်

သပြော

ှိုရြါမည်။ အသကကောင််းအရော တစ်ခုသည် ထှိခက
ှို န
် စ်နောမှုပဖစ်သြေါ်သစရန်

ထှို်းနက်တက
ုှိ ်ခက
ှို မ
် ှုတစ်ခု ပဖစ်ြါက “ထှို်းနက်တက
ုှိ ခ
် က
ှို ်သသော မတ်ချက်မျော်း”နင်ဲ့ြတ်သက်သည်ဲ့
လမ််းညန်မျော်းအတှိင
ု ်း် လှိက
ု န
် ောသ

ောင်ရက
ွ ်ရန် လှိုြါသည်။

5. စောလု်းသြါင််းစစ်ြါ။ သရ်းသော်းချက်တစ်ခက
ု ှို သု်းကကှိမ်အထှိ စောလု်းသြါင််းစစ်သ

်းရန် မသမဲ့ြါနင်။ဲ့

သင်သ
ဲ့ လျော်သည်ဲ့အခါတှိင
ု ်း် လုြ်သဖော်ကှိုင်ဖက်တစ်ဦ်းကှို စောလု်းသြါင််းစစ်သြ်းရန်
အကူအညသတောင််းြါ။ သခါင််းသ

ောင်မှုသြ်းလျက်ရှိသည်ဟူသသော ထင်ပမင်ယူ

မှုကှို

ခရနှိုင်ရန်အတွက် စောလု်းသြါင််းနင်ဲ့ သဒဒါဖွွဲ့စည််းမှု မန်ကန်ပခင််းတှိသ
ို့ု ည် မရှိမပဖစ်
အသရ်းကက်းြါသည်။
6. သရ်းသော်းသပြော

ှို

သှိုို့မဟုတ် အပခော်း

က်သယ
ွ မ
် ှုတှိုင််း စမတ်ကျြါသစ။ [အဖွွဲ့အစည််းအမည်] ကှိုယစ
် ော်း လူမက
ှု ွနရ
် က်
က်သယ
ွ ်သရ်းြုစမျော်းပဖင်ဲ့ ြါဝင်ထှိသတွွဲ့

က်

တှိင
ု ်း် မှုတင
ှို ်း် ၌

ကျွန်ုြ်တုို့ှိသည် SMART နင်ည
ဲ့ ညွတရ
် န် လှိုြါသည်။ ဤပန ာတငျော် ညျော်ညွှနေးျော် သညျော်ျှော့ SMART ၌
သသသြ်ထက်ပမက်မှု (smart)၊ သတှိရမ
ှိ ှု (mindful)၊ ကှိယ
ု ်ြှိုင်ဟန်ရှိမှု (authentic)၊ သလ်းစော်းမှုနင်ဲ့
တောဝန်ယမ
ူ ှု (respectful and responsible)၊ သတွ်း

သပမော်ပမင်မှု (thoughtful) တှိို့ု ြါဝင်ြါသည်။

ကျွန်ုြ်တုို့၏
ှိ ရည်ရွယခ
် ျက်မော အွနလ
် ှိုင််းသြေါ်တွင်ပဖစ်သစ၊ ပြင်ြတွင်ပဖစ်သစ သလ်းစော်းတန်ဖ်းှို ထော်းမှုနင်ဲ့
သလဲ့လောသင်ယမ
ူ ှုတက
ှိုို့ ှို အော်းသြ်းသည်ဲ့ လုပခ သည်ဲ့ ြတ်ဝန််းကျင်သကောင််းတစ်ခု သြေါ်သြါက်လောသစရန်
ပဖစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုြတ
် ို့ှိ၏
ု လူမှုကန
ွ ်ရက်စောမျက်နောသြေါ်၍ သင်တင်ပြလှိုသည်ဲ့ အသကကောင််းအရော၊
သှိုို့မဟုတ် မတ်ချက်နင်ဲ့ တုို့ပြန်မှုမျော်းနင်ဲ့ ြတ်သက်၍ မရင််းလင််းမှု၊ မသသချောမှုတစ်စုတစ်ခု ခစော်းရြါက
သင်မ
ဲ့ န်သနဂျော သှိုို့မဟုတ် အကက်းတန််းအရောရှိတစ်ဦ်းဦ်းနင်ဲ့ သတွွဲ့ ုသပြော
အင်တောနက်သြေါ်တွင် အရောရောရှုြသ
် ထွ်းသွော်းနှိုင်သသောသကကောင်ဲ့ ြူ်းသြါင််းသ

ှိုသင်သ
ဲ့ ည်။
ောင်ရက
ွ ်ကကရန်

လှိုအြ်ြါသည်။

တစ်ဦေးခ င်ေးတ ဝန်ယူမှုနှင့်် တ ဝန်ခမှုရှိရသ ဆက်ဆရရေး
ကျွန်ုြ်တုို့ှိ တစ်ဦ်းချင််းသည် အသထွသထွနင်ဲ့ ထု်းတမ််းစဉ်လော
က်

က်

မှုမျော်းကသ
ဲ့ ှိုို့ြင် လူမက
ှု ွနရ
် က်

မှုမျော်း၌လည််း [အဖွွဲ့အစည််းအမည်] ၏ မူဝါဒမျော်း သှိမ
ုို့ ဟုတ် ဥြသဒနင်ဲ့

စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းမျော်းအရ သတ်မတ်ချက်မျော်းနင်ဲ့ ကင််းလွတ်ပခင််းမရှိသစရဘ
လှိုကန
် ောရမည်သောပဖစ်သည်။ သင်၏ ကှိုယ်ြှိုငဝ
် က်ဘ်

က
ှို ်မျော်းတွငလ
် ည််းသကောင််း၊ အပခော်းသူမျော်း၏

ှိုကမ
် ျော်းတွင်လည််းသကောင််း အဖွွဲ့အစည််းက ခွငပ်ဲ့ ြ ညန်ကကော်းသည်ဲ့အခါမသော [အဖွွဲ့အစည််းအမည်] ကှို
ကှိုယစ
် ော်းပြ လျက် သရ်းသော်းတင်ပြနှိုင်မည်ပဖစ်ပြ်း ၎င််းသရ်းသော်းတင်ပြချက်မျော်းအော်းလု်းကှိုလည််း
တောဝန်ယရ
ူ မည်ပဖစ်သည်။
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ရန က်ဆက်တွွဲ (ဃ)

လူမှုကန
ွ ်ရက် ထိန်ေးခ ျုြ်သုေးစွွဲမဆ
ှု ိုင်ရ အခ က်အလက်မ ေး
ပြျုစုသူ - Click or tap here to enter text.
ရန က်ဆုေး အခ က်အလက်ပဖည့််သွင်ေးသည့်် ရက်စွွဲ - Click or tap to enter a date.
လူမှုကွနရ
် က်မီဒယ
ီ
စီမခန့််ခမ
ွွဲ ှု ြလက်ရဖ င်ေးမ ေး (အသု်းပြ ြါက ပဖည်ဲ့စက
ွ ်ရန်)
Buffer

Hootsuite

အပခ ေး

Username:

Username:

Username:

Password:

Password:

Password:

Facebook ___

Twitter ___

LinkedIn ___

Username:

Username:

Username:

Password:

Password:

Password:

လူမှုကွနရ
် က်ြလက်ရဖ င်ေးမ ေး

အပခ ေးလူမှုကွနရ
် က် ြလက်ရဖ င်ေးမ ေး (အသု်းပြ ြါက ပဖည်ဲ့စွကရ
် န်)
Instagram ___

Pinterest ___

Other

Username:

Username:

Username:

Password:

Password:

Password:

Other

Other

Other

Username:

Username:

Username:

Password:

Password:

Password:
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ရန က်ဆက်တွွဲ (င)

လစဉ် အရ က င်ေးအရ တင်ဆက်မှု ပြကခဒိန် (နမူန )
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