
 
 

 

အနွလ် ိုင််းလလောကအလ ကောင််း န ်းလည်သလ ောလ ေါက်ခြင််း  

(မ  မ ော်းအတွက် ဉောဏ်စမ််း လေဠ အလခြေမ ော်း) 

(အလခြေမ ော်း) 

၁။ ဂ ဒစ်ဂ စတ်ယ်နည််း ညောတွငက် င်လည်မှုရ  ခြင််း ဆ ိုတော နည််း ညောတြေက်ကမ််းြတ် ကျွမ််းက င်ပ  ်း 

အွန်လ ိုင််းလလောကန ဲ့  တ်သက်ပ  ်း အရောရောက ိုသ တယ်လ ိုဲ့ လခ ောတောတော မေိုတ် ေါ  ်း။  ဒစ်ဂ စတ်ယ်နည််း ညော 

တွငက် င်လည်မှုရ  ခြင််း ဆ ိုတော အွန်လ ိုင််းလ ေါ်မ ောကက ြုံလတွွေ့ရတ ဲ့  ခ ဿန  လတကွ ို က ိုငတ်ယွ်လခြေရ င််းန ိုငတ်ယ်၊ 

ဒစ်ဂ စတ်ယ်လလောက က သယ်လဆောင်လောမယဲ့် အြွငဲ့အ်လရ်းလတကွ ို အမ အရ ြေမ််းဆို ်ရယ န ိုငတ်ယ် လ ိုဲ့ လခ ောတော ေါ။ 

၂။ ဃ Live လွှငဲ့်ခ သတယ်ဆ ိုတော အနွ်လ ိုင််းလ ေါ်မ ောရ  တ ဲ့လ လတွ  ကညဲ့်န ိုင်လအောင်လ ိုဲ့ အြ  နန် ဲ့တစလ်ခ ်းည  ရို ်သ လွှငဲ့တ်ော 

က ိုလခ ောတော ေါ။ 

၃။ က အွန်လ ိုင််းလ ေါ်မ ော ထရ ို်း (troll) လို ်တ ဲ့သ  ဆ ိုတော အနွလ် ိုင််းလ ေါ်မ ော ရ ိုင််းစ ိုင််းလစောက်ော်းတ ဲ့သ  ဒေါမ မေိုတ် 

အခငင််းအြ ိုလို ်လောလအောင် ရန်စတ ဲ့လကောမနဲ့် ဝငလ်ရ်းသ က ို ဆ ိုလ ိုတော ေါ။ 

၄။ ဃ  Facebook က လ ကော်ခငောလတကွလနတဆငဲ့် ဝငလ်ငွရ ေါတယ။် 

၅။ ြ   ဒ လို ်လဆောင်ြ ကလ်တအွော်းလ ို်း က ယ ို ကည်စ တ်ြ ရတ ဲ့ ဝက ််ဆ ိုကရ် ွေ့  လကခဏော ေါ  ။ 

၆။ ဃ တစ်စ ိုတစ်လယောက်က အွန်လ ိုင််းလ ေါ်ကလန သငဲ့က်လလ်းက ို အလန  ငဲ့်အယ ကလ် ်းလနတယ် ဆ ိုရင် 

ဝနလ်ဆောင်မှုလ ်းတ ဲ့ ဝက ််ဆ ိုက်မ ော report လို ်လ ိုဲ့ရပ  ်း အ ဒ လ က ို block လို ်န ိုင် ေါတယ်။ 

၇။ ြ  အွန်လ ိုင််းလ ေါ်မ ော ကလလ်းလတွက သ တ ိုဲ့ လက ောင််းန မည်က ို လ တ ိုင််းခမငလ်တွွေ့န ိုငတ် ဲ့  ိုစ (Public) န ဲ့ 

တင်ထော်းမယ်ဆ ိုရင် ကလလ်းလတွအတွက် ဆ ို်းရ ှု်းထ ြ ိုက်မှုလတွ ရ  လစန ိုင် ေါတယ။် ဆ ိုလ ိုတောက လ စ မ််းလတွကလည််း 

သငဲ့်ကလလ်းရ  မယဲ့လ်နရောက ို လတွွေ့န ိုင် ေါတယ်။ 

၈။ ြ  Phishing ဆ ိုတော က ိုယ်လရ်းအြ က်အလက် လ မ်လည်ြ ို်းယ တော ခြေစ် ေါတယ။် ဝက ််ဆ ိုကက် ို ြွေငဲ့တ် ဲ့အြ  န် 

Popup အလနန ဲ့ လသော်လည််းလကောင််း၊ သင်မသ တ ဲ့လ က  ိုဲ့လ ိုက်တ ဲ့ အ ်းလမ်းလ်ကလနလသောလ်ည််းလကောင််း 

လောတတ် ေါတယ်။  

၉။ ဃ က၊ ြ၊ န ဲ့ င တ ိုဲ့က ဆ ို်းရ ှု်းထ ြ ိုက်န ိုင်လခြရ  တ ဲ့အွန်လ ိုင််း လနရောလတွခြေစ် ေါတယ။်   ိုလတအွမ ော်းကက ်း ရ  ခြင််း၊ 

မရ  ခြင််းက အွန်လ ိုင််းလ ေါ်မ ော လ ်းကင််းလ ိုခြ ြုံတ ဲ့ လနရောသတမ် တ်ြ ကန် ဲ့ မသက်ဆ ိုင် ေါ  ်း။  

၁၀။ ြ အြိုဆ ိုရင်  အနွ်လ ိုင််းအလကောငဲ့လ်တွက ို အဆငဲ့်(၂)ဆငဲ့် စစလ်ဆ်းမှု  ိုစ န ဲ့ထော်းြေ ိုဲ့ တ ိုကတ်ွန််းလလဲ့ရ   ေါတယ်။ 

လ ိုခြ ြုံလရ်းအဆငဲ့် အ  ိုတစ်ြို   ဲ့  ို်းလ ်းတော ေါ။  

၁၁။ ဂ အွန်လ ိုင််းလ ေါ်မ ော လစောက်ော်းတ ိုက်ြ ိုကတ် ဲ့အဓ  ပေါယ်လဆောငတ် ဲ့   ိုဲ့စ်လတွ မ share မ ြေ ိုဲ့လ ို ေါတယ်။ ရယ်စရော 

အဓ  ပေါယ်လဆောငလ်နရင်လတောင်မ  မ share မ ြေ ိုဲ့အလရ်းကက ်း ေါတယ။် မ ရင််း   ိုဲ့စ်က တခြော်းလ လတအွလ ေါ် အမိုန််းတရော်း 

အခ င် ဆနဲ့်က င် အ ကမ််းြေက်မှုလတကွ ို ေါ ခြေစ် ွော်းလအောင်လ ှုွေ့လဆောလ် ်းတ ဲ့ အြေွ ွေ့ကလောတော ခြေစန် ိုင် ေါတယ်။ 

၁၂။ ဂ ဝက ််ဆ ိုကတ်စ်ြိုက ယ ို ကည်စ တ်ြ လ ိုဲ့ရလော်း မရလော်းဆ ိုတော သ န ိုင်ြေ ိုဲ့မလွယ်က  ေါ  ်း။ ဒေါလ မ ဲ့  

အလထောက်အက ခြေစန် ိုငတ် ဲ့ သ လွန်စလတွရ  တ ဲ့အတွက် ရ ော ကညဲ့်န ိုင် ေါတယ။်  


