
 
 

 

အနွလ် ိုင််းလလောကအလ ကောင််း န ်းလည်သလ ောလ ေါက်ခြင််း 

(မ  မ ော်းအတွက်ဉောဏ်စမ််း လေဠ လမ်းြွန််းမ ော်း) 

ဒစ်ဂျစ်တယလ် ောကန ဲ့ ပတသ်ကပ်ပ ြီး သငဘ်ောလတွေသထိောြီး  ဆိိုတော သရိလ ောင ်လ ောကပ်ါ  လ ြီး လ ြေလတွေကိို 

လ ြေကကညဲ့ပ်ါ။ 

၁။  ယ်အဆ ိုက ဒစဂ် စတ်ယ် နည််း ညောမ ောက င်လည်မှုရ  တဲဲ့ ကလလ်းက ို လ ော်ခ  ေါသလဲ။ 

 

က။ သူတ ိုို့က အွန်လ ိုင််းလလောကနဲို့ 
 တ်သက်ပ  ်း အရောရောက ိုသ တယ။် 

ြ။ သူတ ိုို့က နည််း ညော 
တ က်ကမ််းြတ် ကျွမ််းက င်ပ  ်း 
ကွန်  ျူတော  ယ်လ ို 
အလို ်လို ်လဲဆ ိုတော 
န ်းလည် ကတယ်။ 

ဂ။ သူတ ိုို့မ ော အွန်လ ိုင််းလ ေါ်ကလတွွေ့လောန ိုငတ်ဲဲ့ ခ ဿန လတကွ ို 
လက ော်လ ော်းန ိုငတ်ဲဲ့ အရည်အြ င််းလတွရ   ကတယ်။ 

ဃ။ သူတ ိုို့လတွက အနွ်လ ိုင််းလ ေါ်မ ော 
တခြော်းသူလတွအလ ေါ် 
ည ောတောလထောက်ထော်းမှု ကင််း 
တဲဲ့အခ ြုအမလူတွ လို ်တယ။်  

 
၂။ ‘သငဲ့အ်လ ကောင််းက ို  တလလောကလ ို်း  ကညဲ့လ် ိုို့ရလအောင် အြ  န်နဲို့တလခ ်းည  ထိုတ်လ ငဲ့မ်ှုလို ်တယ။်’ အဒဲေါက 

 ောက ိုဆ ိုလ ိုတောလဲ။ 

က။ တခြော်း လူတစ်လယောကအ်ခ စ ်    
ေန်လဆောငတ်ယ်။  

ြ။ သူငယ်ြ င််း ၃ လယောက်နဲို့ Video chat 
လို ်တယ။် 

ဂ။ တန််းတူအြ င််းြ င််း   ဲ့  ို်းမှုခ ြုလို ်တယ။် ဃ။ Live လ ငဲ့်ခ သတယ။် 

 
၃။ လအောက် ေါတ ိုို့မ   ယအ်ရောက ထရ ို်း (troll) လြေါ် ရန်စခြင််း ရဲွေ့ ဥ မောလဲ။ 

 

က။ လူမှုမ ဒ ယောလ ေါ်မ ော ရ ိုင််းစ ိုင််းလစော်ကော်းတဲဲ့   ိုို့စ် 
လရ်းပ  ်း အွန်လ ိုင််းမ ော အခငင််းအြ ို စတင်  ိုို့ 
တမင်လို ်ခြင််း။ 

ြ။ လူမှုမ ဒ ယော လ ေါ်မ ော  တ်မ သမျှ   ိုို့စ် တ ိုင််း Like နဲို့ 
comment လ ်းခြင််း။ 

ဂ။ လူမှုမ ဒ ယော   ိုို့စ် လတွမ ော စကော်းလ ို်းအစော်း emoji 
ရို ်  ို အသ ို်းခ ြုခြင််း။ 

ဃ။ သူငယ်ြ င််းလတွ အို ်စိုလ ိုက် စကော်းလခ ောလနတဲဲ့ 
(group chat) ထဲ သငဲ့်  ို  ိုို့ခြင််း။ 

၄။ Facebook မ ောအလကောငဲ့် ငွဲ့်တဲဲ့အြေါ Facebook က ောလ ိုို့   ိုကမ်ဆ လကောက်တောလဲ။ 

က။  ရေ တ ခ စ်ပ  ်း အြမဲဲ့ဝန်လဆောင်မှု လ ်း  ိုို့ 
တတန် ိုင်လ ိုို့ ေါ။ 

ြ။ အရမ််းြ မ််းသောတဲဲ့ ကိုမပဏ ခ စ်ပ  ်း 
လငွရလအောင်ထ ်လို ်စရောမလ ိုလ ိုို့ ေါ။ 



 
 

 

အနွလ် ိုင််းလလောကအလ ကောင််း န ်းလည်သလ ောလ ေါက်ခြင််း 

(မ  မ ော်းအတွက်ဉောဏ်စမ််း လေဠ လမ်းြွန််းမ ော်း) 

ဂ။ အသက် (၁၆) န စ် နဲို့ အထက်ဆ ိုရင် 
  ိုကဆ် လ ်းရ ေါတယ်။  

ဃ။ သ ို်းစွဲသူအလ ိုက ်ဦ်းတည်ပ  ်း 
ကိုန် စစည််းလ ကောခ်ငောြ ငတ်ဲဲ့ လို ်ငန််း လတွဆ က 
လ ကော်ခငောြလကောက်ြ ခြင််း ခ ငဲ့်   ိုကဆ် ရ ေါတယ်။ 

၅။ လအောကလ် ော်ခ  ေါ လို ်လဆောင်ြ ကလ်တွအော်းလ ို်း  ေါဝင်တဲဲ့ အက် ် ဒေါမ မေိုတ် ဝက ််ဆ ိုက် က  ောက ိုလခ ောတောလဲ။ 

 

စ စစ်ထ န််းသ မ််းလ ်းခြင််း (moderation)၊   တ် ငတ်ော်းဆ ်းလ ်းခြင််း (blocking)၊ 

က ိုယလ်ရ်းက ိုယ်တောအြ က်အလက်ထ န််းြ ြု ်ခြင််း (privacy setting)၊ သက်ဆ ိုင်ရော ညောရ င်မ   န်တ ်း 

ထိုတ်လို ်ထော်းလသောအလ ကောင််းအရော (professional content) 

 

က။ ဒ  ဝက် ်ဆ ိုက်က လ ်းကင််းလ ိုခြ ြုမှုမရ   
 ူ်းလ ိုို့ ခ တော ေါ။ 

ြ။ ဒ  ဝက ််ဆ ိုကက် လ ်းကင််းလ ိုခြ ြုတယ် လ ိုို့ 
ခ တော ေါ။ 

ဂ။ ဒ  ဝက် ်ဆ ိုက်က သတင််းလတတွင်တဲဲ့ 
ဝက ််ဆ ိုကလ် ိုို့ ခ တော ေါ။ 

ဃ။ ဒ  ဝက ််ဆ ိုက ်တစ်လနို့ ဝင် ကညဲ့်သူ 
တစ်သ န််းရ  တယ်လ ိုို့ ခ တော ေါ။ 

 

၆။ တစ်စ ိုတစလ်ယောက်က အနွ်လ ိုင််းလ ေါ်ကလန သငဲ့်ကလလ်းက ို ရ ိုင််းစ ိုင််းတဲဲ့ မကလ်ဆဲ့ြ လ်တွ  ိုို့လနတယ် ဆ ိုတောလတွွေ့ရင် 

ခ ြုလို ်ရမယဲ့် အလကောင််းဆ ို်းအရောက  ောလဲ။ 

က။ သူတ ိုို့ဆ က ို အြိုလ ိုလို ်လနတောက ို ရ ်လ ိုက ် ိုို့ 
စောခ န်  ိုို့မယ။် 

ြ။ မက်လဆဲ့ြ လ်တွ   က်လ ိုက ် ိုို့အတွက် 
သငဲ့်ကလလ်းက ိုကူည မယ်။ 

ဂ။ အွန်လ ိုင််းလ ေါ်ကလန ရန်မခ ြုန င်တဲဲ့အတကွ် 
လစ်လ ျူရှုလ ိုက ် ိုို့ သငဲ့က်လလ်းက ို လခ ောမယ်။ 

ဃ။ သငဲ့က်လလ်းက ို စ တ်ထ ြ ိုက်လစတယ် ဆ ိုရင် 
  ဲ့  ို်းကူည လ ်းမယ။် အဲလ ို လို ်လနတဲဲ့သူက ို 
သငဲ့်ကလလ်းက report နဲို့ block လို ်န ိုငလ်အောင် 
ကူည လ ်းမယ်။ 

၇။ အွန်လ ိုင််းလ ေါ်မ ော သငဲ့က်လလ်းက လူတ ိုင််းခမငန် ိုငတ်ဲဲ့  ိုစ  (public) နဲို့ share ထော်းတဲဲ့  ယ်သတင််းအြ က်အလက်က 

သငဲ့်ကလလ်း အတွက် ဆ ို်းရ ှု်းထ ြ ိုက်န ိုငလ်ခြရ  တဲဲ့ အြ ကခ် စမ်လဲ။ 

က။ သူတ ိုို့ အကက ြုက်ဆ ို်း ောသောရ ် ြ။ သူတ ိုို့ရွဲေ့လက ောင််းန မည ်

ဂ။ သူတ ိုို့ အကက ြုက်ဆ ို်း အော်းကစော်း ဲွ ဃ။ သူတ ိုို့ မကက ြုက်ဆ ို်းရို ်ရ င ်

 

၈။ ‘Phishing’ ဆ ိုတော ောလဲ။ 

က။ အွန်လ ိုင််းလ ေါ်မ ော တစ်စ ိုတစလ်ယောက်က 
ရ ိုင််းစ ိုင််းတဲဲ့ လကောမနို့(်comment) လရ်းခြင််း။ 

ြ။ သငဲ့်ရဲွေ့ က ိုယလ်ရ်းအြ က်အလက် 
လတွရလအောင် လ မ်လည်မှု။ 

ဂ။ အွန်လ ိုင််း ဝနလ်ဆောင်မှုလ ်းတဲဲ့ဆ က ို 
ရ ိုင််းစ ိုင််းမှုအလ ကောင််း report လို ်တဲဲ့ ခ စစ်ဉ။် 

ဃ။ အွန်လ ိုင််းလ ေါ်က လအောင်ခမင် လက ော် ကော်း 
သူလတွ  ိုလအောက် လကောမနို့(်comment) 
လရ်းခြင််း။ 

 



 
 

 

အနွလ် ိုင််းလလောကအလ ကောင််း န ်းလည်သလ ောလ ေါက်ခြင််း 

(မ  မ ော်းအတွက်ဉောဏ်စမ််း လေဠ လမ်းြွန််းမ ော်း) 

၉။ အြ  ြုွေ့ အွန်လ ိုင််းလနရောလတကွ တခြော်းလနရောလတွထက် ဆ ို်းရ ှု်းထ ြ ိုက်န ိုငလ်ခြမ ော်း ေါတယ်။ လအောကလ် ော်ခ  ေါ 

အဆ ိုလတွထဲကမ   ယ်တစ်ြိုက ဆ ို်းရ ှု်းထ ြ ိုက်န ိုငလ်ခြ မရ  တောလဲ။ 

က။ စ စစ်ထ န််းသ မ််းလ ်းသူလဲမရ   ူ်း။ 
ရ ိုင််းစ ိုင််းလစော်ကော်းမှုလတွအတကွ် ဝက ််ဆ ိုကက် ို 
report လို ်  ိုို့ ြက်ြတဲယ်။  

ြ။ ဝက ််ဆ ိုကလ် ေါ်ကလန live လ ငဲ့် န ိုငတ်ယ်။ 

ဂ။ ဝက် ်ဆ ိုက ်လ ေါ်မ ော စ စစထ် န််းသ မ််းမဲဲ့သူ 
မရ  တဲဲ့အတွက် လူစ မ််းလတကွ Live လကောမနို့် 
လ ်းန ိုငတ်ယ်။ 
 

ဃ။ ဝက် ်ဆ ိုက်လ ေါ်မ ော လဆောင််း ေါ်းနဲို့ 
 တ်သကတ်ဲဲ့   ိုလတွအမ ော်းကက ်းမရ   ူ်း။ 

၁၀။ ‘သငဲ့် လျှ  ြုွေ့ဝ က်စကော်းလ ို်း က ိုရ ိုက်ထညဲ့ပ်  ်း ဝင်လ ိုက ်ေါ။ လ ိုခြ ြုလရ်း အဆငဲ့်တစြ်ို ထ ်လ ေါင််းထော်းတဲဲ့ အလနနဲို့ 

သငဲ့် ိုန််းထဲက ို ကိုတန်  ေါတ်  ိုို့လ ်းလ မဲ့်မယ်။’ ဆ ိုတော  ောက ိုဆ ိုလ ို ေါသလဲ။ 

က။ စ စစ်ထ န််းသ မ််းခြင််း။ ြ။ အဆငဲ့် (၂) ဆငဲ့်လ ိုခြ ြုလရ်းစနစ် 

ဂ။ လျှ  ြုွေ့ဝ က်စကော်းလ ို်းလဝမျှခြင််း။ ဃ။ အွန်လ ိုင််းလ ေါ် ယ်သူ ယ်ဝေါ 
လ ော်ခ မှုမရ  ခြင််း။  

 
၁၁။ လူမှုမ ဒ ယော ဝက် ်ဆ ိုက် တစ်ြို လ ေါ်မ ော လူတစ်စိုရွဲေ့ က ို်းကွယယ် ို ကည်မှုလ ေါ်အလခြြ ပ  ်းတ ိုကြ် ိုကတ်ဲဲ့ 

  ိုို့စ်တစ်ြိုရ  တယ်။ သငဲ့က်လလ်းက ဒေါက ို ေောသလ ိုို့ထင်တဲဲ့အတွက် like လို ်ပ  ်း သူငယ်ြ င််းလတွဆ  share လ ိုကတ်ယ။် 

အသငဲ့်လတော်ဆ ို်း တ ိုို့ခ နမ်ှုက ိုလရ ်း ေါ။ 

 

 

 

 

 
၁၂။ ဝက် ်ဆ ိုကလ်တွ အော်းလ ို်းက မယ ို ကည်ရ ေါ ူ်း။ တြ  ြုွေ့ဝက ််ဆ ိုကလ်တွမ ော ‘သတင််းအတို’ လတွ ဒေါမ မေိုတ် 

ယ ို ကည်စ တ်ြ လ ိုို့မရတဲဲ့ သတင််းအြ က်အလကလ်တွ ေါန ိုင် ေါတယ်။ ဝက ််ဆ ိုက်တစ်ြိုက ယ ို ကည်စ တ်ြ လ ိုို့ 

ရန ိုင်တယ်ဆ ိုတော  ယ်လ ို သ န ိုင်မလဲ။ 

 

က။ စ ်း ွော်းလရ်းလ ကော်ခငော pop-up လတွ 
အမ ော်းကက ်းရ  တယ။်  

ြ။ ဝက ််လ  ်စော က န  ေါတလ်တ၊ွ စောလ ို်းလတွ 
အကခရောလတွ လရောလန  ရ  လနတယ။် 

ဂ။ လရ်းသော်းတဲဲ့သူ နဲို့ အ ဲွွေ့အစည််း က လူသ မ ော်းပ  ်း 
န မညလ်ကောင််းရ  တယ်လ ိုို့ ယဆူလ ိုို့ရတယ။်   

ဃ။   ိုလတွက အလွန်အကျွ  ခ ြုခ င်ထော်းတယ။် 

က။ Share လ ိုို့ရ ေါတယ်။ တခြော်းက ိုယလ်ရ်း 
အြ က်အလကလ်တွနဲို့   ိုလတမွ ေါ ူ်း ဆ ိုရင်လ ေါ ဲ့။ 

ြ။ ဒေါက ေောသ ေါ။ ဒ    ိုို့စ် က ရယ်ရတဲဲ့ အတွက် 
like နဲို့ share လို ်တော သူတ ိုို့အတွက် ခ ဿန  
မခ စန် ိုင် ေါ ူ်း။ 

ဂ။ ဒေါကအမိုန််းစကော်း ခ နို့လ်စတဲဲ့ ဥ မော ေါ။ 
ဒေါမ  ြု်းက ို လူမှုမ ဒ ယောလ ေါ်မ ော share 
တောမ နက်န်တဲဲ့  လို ်ရ ်မေိုတ် ူ်း။ 

ဃ။ Share လ ိုို့ရ ေါတယ်။ ဒေါလ မဲဲ့ ဒေါက 
ေောသဆ ိုတော လသြ ောလအောငလ်ို ်  ိုို့ လ ို ေါတယ်။ 



 
 

 

အနွလ် ိုင််းလလောကအလ ကောင််း န ်းလည်သလ ောလ ေါက်ခြင််း 

(မ  မ ော်းအတွက်ဉောဏ်စမ််း လေဠ လမ်းြွန််းမ ော်း) 

 


