
စာနယ္ဇင္းသတင္းပညာအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 
 
၁။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားက စာဖတ္သူ၊ နားေသာတဆင္သူ 
ႏွင့္ပရိသတ္မ်ားအေပၚ ထင္ျမင္မွတ္ယူေလ့ရိွသည့္ အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။  
အဆုိပါအခ်က္ေတြကုုိ ဘယ္ေလာက္အတုုိင္းအတာအထိ သေဘာတူသလဲဆုုိတာ  ေရြးပါ။ 
 

• လူအမ်ားစုုက ဘာသာေရးအၾကာင္း ဖတ္ရတာ၊ နားေထာင္ရတာ၊ ၾကည့္႐ႈရတာကုိ 
စိတ္ဝင္စားမႈနည္းသည္။  

• လူအမ်ားစုုသည္ လူမႈဘဝဇာတ္လမ္းေတ၊ြ အားကစားအေၾကာင္းေတြကုုိ 
အဓိကစိတ္ဝင္စားၾကသည္။ 

• စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ား ေရးသားသည့္ ဘာသာေရးအေၾကာင္းမ်ားသည္ မ်ွတ၍ 
မွန္ကန္မႈရိွသည္ဟုု ပရိသတ္အမ်ားစုကလက္ခံၾကသည္။ 

• မိမိတုုိ႔၏သတင္းအဖြ႔ဲအစည္းသည္ လူအမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ အေလးထားမႈတုုိ႕ကုုိ 
တင္ျပႏုုိင္သည္ဟုု လူအမ်ားစုကယုုံၾကည္ထားၾကသည္။ 

• စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားသည္ ႐ုုိးသား၍ သတင္းေရးသားရာတြင္ ရဲရင့္မႈရိွသည္ဟုု 
စာဖတ္သူမ်ားကမွတ္ထင္ၾကသည္။ 

• စာနယ္ဇင္းဆရာဆုုိတာ လူထုု၏အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈကုုိ သိပ္မသိေသာ 
သူတုုိ႔ကုုိယ္သူတုိ႔ အထင္ႀကီးဘဝင္ျမင့္ေသာသူမ်ားအျဖစ္ စာဖတ္သူမ်ားက 
စြဲမွတ္ေနၾကသည္။ 

• လူအမ်ားစုုသည္ စာနယ္ဇင္းဆရာဆုုိတာ အစုုိးရ၏လက္ကုိင္တုတ္မ်ားဟု 
႐ႈျမင္ၾကသည္။ 

• စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားသည္ ဆင္းရဲသားလူတန္းစားျပႆနာမ်ားထက္ 
ႀသဇာအာဏာရိွၿပီး ၾကြယ္ဝသူေတြအေၾကာင္းေရးတာမ်ားသည္ဟုု 
လူအမ်ားစုကယူဆၾကသည္။  

• တျခားအေၾကာင္းအရာရိွပါက ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပပါ။ 
 
 
၂။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါထင္ျမင္ခ်က္အခ်ိဳ႕သည္ လူထုက 
သတင္းစာသမားမ်ားအေပၚထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။  
အဆုိပါအခ်က္ေတြကုုိ ဘယ္ေလာက္အတုုိင္းအတာအထိ သေဘာတူသလဲဆုုိတာ  ေရြးပါ။ 
 

• စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားသည္ မတူညီေသာဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ 
တကယ့္ျပႆနာမ်ားကုုိ နားမလည္ပါ။ 

• စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားသည္ ဘာသာေရးျပႆနာမ်ားကုုိ 
အေလာတႀကီးသတင္းေရးသည့္အတြက္ တစ္ခါတေလ မွားၾကကုုန္သည္။ 



• စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားသည္ ၄င္းတုုိ႔၏ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ 
ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားအေပၚတြင္ အာ႐ုုံစုုိက္လြန္းၿပီး 
ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားေပၚတြင္  အျပည့္အဝ 
အာ႐ုုံစုိက္မႈ မရိွၾကပါ။  

• စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၏ ေရးသားတင္ဆက္မႈမ်ားတြင္ သူတုိ႔တန္ဖုိးထားမႈႏွင့္ 
သူတုိ႔ဘာသာစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈေတြက လႊမ္းမုိးေနသည္။  

• စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားသည္ ၄င္းတုုိ႔၏ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ 
မတူညီေသာဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ သမာ႐ုုိးက်ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုုိ ကာလရွည္ၾကာ 
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မရိွဘဲထားတတ္သည္။  

• စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားသည္ ဗုုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ မ်ွမ်ွတတ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ သတင္းေရးႀကသည္။  

• စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားသည္ မူစလင္ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ မ်ွမ်ွတတ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ 
သတင္းေရးႀကသည္။  

• စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ မ်ွမ်ွတတ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ 
သတင္းေရးႀကသည္။  

• တျခားအေၾကာင္းအရာရိွပါက ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပေပးပါ။ 
 
 
၃။ ျပည္သူလူထုု စိတ္ဝင္စားေသာ အေရးႀကီးေသာ သတင္းမ်ားကုုိေရးသားရာတြင္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားထဲက မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုုိ ေရြးမည္နည္း။ 
 

• လ်ွဳိဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ပုုိက္ဆံေပး၍ရယူသည္။ 
• သတင္းထဲတြင္ လ်ွဳိဝွက္ရရိွေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ 
တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ကုိးကားသုုံးသည္။  

• သတင္းထဲတြင္ ထည့္မသုံးဖုိ႔ သေဘာတူထားသည့္ အလြတ္တမ္းေျပာဆုိခ်က္မ်ားကုုိ 
ထည့္သုံးသည္။  

• လွ်ိဳဝွက္ထားရိွေသာသတင္းမ်ားရရိွရန္ သတင္းေထာက္မဟုုတ္သေယာင္ 
ဟန္ေဆာင္၍ သတင္းရရိွရန္ ခ်ဥ္းကပ္သည္။ 

• သတင္းအျပည့္အဝရရန္လုိအပ္ပါက က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္သည္။ 
• အင္တာနက္ေပၚကရေသာသတင္းကုိ ထပ္တူကူးယူၿပီး ၄င္းမွာပါတဲ့႐ႈေထာင့္၊ 
ကုုိးကားခ်က္အတုိင္း မိမိသတင္းတြင္ သုုံးသည္။  

• မိမိေရးေသာသတင္းသည္ မိမိသတင္းအဖြဲ႕အစည္း ရပ္တည္မႈအတြက္ 
ဝိေရာဓိျဖစ္လွ်င္ ထုုိသတင္းေရးျခင္းမ်ိဳးကုုိ ေရွာင္ရွားသည္။ 



• ကိုုယ္ပုိင္တန္ဖုိးထားမႈ(သုုိ႔မဟုုတ္) ကုုိယ့္အျမင္ မွားသည္၊ မွန္သည္ေပၚ ခ်ိန္၍ 
သတင္းအားျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသားသည္။ 

• တျခားဘာသာေရးအဖြဲ႕(သုိ႔မဟုတ္) လူမ်ိဳးေရးအဖြဲ႕အားဆန္႔က်င္ၿပီး ဘက္လုိက္ေသာ 
သတင္းမ်ိဳးကုိ ေဖာ္ျပသည္။  

• ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားေျပာသည့္ စကားမ်ားအား မွားသည္၊ မွန္သည္၊ မွ်တမႈ 
ရိွမရိွဆုိတာေတြကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမျပဳဘဲ ကုုိးကားအသုံးျပဳသည္။ 

• တျခားအေၾကာင္းအရာရိွပါက ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပပါ။ 
 
 
၄။ စာနယ္ဇင္းဆရာတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတာဝန္မ်ားသည္ 
မည္မွ်အေရးပါသနည္း။ 
 

• သမာသမတ္မက်ေသာသတင္းေရးသားမႈကုုိ ဖယ္ခြာၿပီးဘက္မလုုိက္ဘဲမွ်မွ်တတ 
ေရးသားရပ္တည္သည္။  

• သတင္းေရးသားတင္ဆက္ရာတြင္ ပရိသတ္အတြက္သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွၿပီး 
ေဖ်ာ္ေျဖမႈေပးရန္ ရည္ရြယ္ေရးသားသည္။  

• မိမိေရးသားတင္ျပရာမ်ားခ်က္တြင္ စာဖတ္သူပရိသတ္အား 
ခက္ခဲေသာေမးခြန္းမ်ားေပၚေပါက္ေစသည္။  

• မိမိေရးသားတင္ျပရာမ်ားတြင္ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းအတြက္ အားက်ဂုုဏ္ယူေစေသာ၊ 
အက်ိဳးရိွၿပီးျပႆနာမ်ားေျပလည္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္သည္။  

• အမ်ိဳးသားဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကုုိ စာဖတ္သူ၊ 
ပရိသတ္သိရိွနားလည္ေစရန္ ေရးသားတင္ဆက္သည္။  

• စာဖတ္သူမ်ားကုုိ အသိပညာေပးရန္ ေရးသားတင္ဆက္ေလ့ရိွသည္။ 
• လူ႔အဖြ ႔ဲအစည္းကိစၥရပ္မ်ားကုုိေဆြးေႏြးရာတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်ေပးသည္။ 
• စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကုုိ ဆြဲေဆာင္ႏုုိင္ေသာ သတင္းကုုိ အဓိကထားေရးသားသည္။  
• အယ္ဒီတာ သေဘာက်လုုိက္၍ သတင္းေရးသည္။ 
• မီဒီယာဥပေဒကုုိ ေလးစားလုိက္နာသည္။ 
• ကုိယ့္သတင္းစာတုုိက္အယ္ဒီတာအာေဘာ္တုိ႔ႏွင့္ကုုိက္ေအာင္ 
ကုုိယ့္ယုုံၾကည္ခ်က္တန္ဖုုိးကုုိ ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ ေရးသားသည္။  

• တျခားအေၾကာင္းအရာရိွပါက ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပပါ။ 
 
 
၅။ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ေဆာင္းပါးေကာင္းတစ္ပုဒ္ေရးရန္ 
အေျခေနဖန္တီးလာေသာအခါ မိမိသတင္းအဖြ႔ဲအစည္းအတြက္ အဲဒီလုုိသတင္းမ်ိဳး 
ဘယ္ႏွခါေလာက္ေရးႏုုိင္ပါသနည္း။  
 



- အၿမဲတမ္း 
- မၾကာခဏ 
- အေၾကာင္းတုိက္ဆုုိင္မွသာ 
- တစ္ခါမွမလုုပ္ 
- မသိ 
အေၾကာင္းရင္းကုုိ ေအာက္မွာရွင္းျပပါ။ 
 
 
၆။ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ေဆာင္းပါးေရးရန္ သတင္းလုိက္ေနစဥ္ 
လြတ္လပ္မႈမည္မွ်ရပါသနည္း။ 
- အျပည့္အဝနီးပါး 
- ေကာင္းေသာသေဘာတူညီမႈတစ္ခုု 
- အနည္းငယ္မွ်သာ 
- လုုံးဝမရ 
- မသိ 
အေၾကာင္းရင္း ေအာက္မွာရွင္းျပပါ။ 
 
 
၇။ မည္သည့္႐ႈေထာင့္မွ အေလးထားေရးရမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ေသာအခါမ်ိဳးတြင္  
လြတ္လပ္မႈမည္မွ်ရပါသနည္း။ 
- အျပည့္အဝနီးပါး 
- ေကာင္းေသာသေဘာတူညီမႈတစ္ခုု 
- အနည္းငယ္မွ်သာ 
- လုုံးဝမရ 
- မသိ 
အေၾကာင္းရင္းကုုိ ေအာက္မွာရွင္းျပပါ။ 
 
 
၈။ မၾကာေသးခင္ကမွ ေရးသားခဲ့ၿပီးေသာ သတင္းေဆာင္းပါးေတြထဲက အေကာင္းဆုုံး 
ေဆာင္းပါးကုုိေျပာျပပါ။ မည္သည့္အေၾကာင္းျဖစ္ပါသလဲ။ ပုံမွန္ေရးေနက်မ်ိဳးႏွင့္မတူ 
ဘယ္ေလာက္ကြဲျပားမႈရိွသည့္ အေၾကာင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသလဲ။ သင့္အတြက္ 
မည္သည့္အေၾကာင္းအရာက ‘အေကာင္းဆုံး’ ေဆာင္းပါးမိ်ဳးျဖစ္ပါသလဲ။  
 
 
၉။ ဘာသာေရးဆုုိင္ရာသတင္းသမားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ 
မည္သုုိ႔ေသာအရည္အေသြးေကာင္းမ်ားလုုိအပ္ပါသလဲ။  



၁ဝ။ ဤသင္တန္းမွ မည္သည့္အရာမ်ား ေလ့လာသင္ယူရရိွႏုုိင္မည္ဟုု ထင္ပါသလဲ။ အခ်က္ 
၅ခ်က္ေလာက္ေဖာ္ျပေပးပါ။  
 
 
 


