
 
 

 

ဘ ေးကငေ်းတ ဲ့အွနလ် ိုငေ်းအသ ိုေးပ ြုမှု (အဆငဲ့ ်၁) 

အွနလ် ိုငေ်းဘ ေါ်ကဘန သငူယခ်ျငေ်းဘတ၊ွ မ သြောေးစိုဝငဘ်တနွ ဲ့ စကြောေးဘပ ြောရတြောဘ ျြ်ောစရြောဘကြောငေ်း ါတယ။် ဒါဘ မ ဲ့ 

သငမ်သ တ ဲ့ လဘူတနွ ဲ့ အွနလ် ိုငေ်းဘ ေါ်ကဘနစကြောေးဘပ ြောတြော၊ share တြောဘတကွဘတြောဲ့ ဆ ိုေးရှု  ေးထ ခ ိုကန် ိုငဘ်ပခရ   ါတယ။် 

ဘလဲ့ကျငဲ့ခ်နေ်း ၁ ။ ဘအြောက ်ါ မကဘ်ဆဲ့ချ် ဘတကွ ဘ ေးကငေ်းတယ ်ဒါမ မဟိုတ ်ထ ခ ိုကန် ိုငတ်ယ ်ဘရွေးဘ ေး ါ။ 

  ဘ ေးကငေ်းတယ် ထ ခ ိုက်န ိုငတ်ယ် 

Hi! နငင်ါ ဲ့က ို မသ  ါ ူေး။ ဒါဘ မယဲ့် ခငက်ကရဘအြောင။် chat ရဘအြောင။် 
 

  

နငဲ့ဓ်ါတ်  ိုဘလေးလ တယ်ဘနြ်ော။ ခငခ်ျငလ် ို ဲ့ add ဘ ေး။   
 

  

မနက်ပြန ်နငဲ့အ်ြောေးကစြောေးအ တ်က ို ယူသွြောေးြ ို ဲ့မဘမဲ့န ဲ့ဘနြ်ော။ 

ချစ်တ ဲ့ ဘမဘမ 

 

  

ဒဘီန ဲ့ ဆရြောမ ကအ မ်စြော ြောဘ ေးလ ိုက်လ သ လြောေး။ ငါအတနေ်း ျက်သွြောေးလ ို ဲ့။ 
 

  

ဘဟဲ့ ညမီဘရ၊ ဒညီ ညီမရ ဲ့အကျ အစ မ်ေးဘရြောငဘ်လေး င ြောေးလ ို ဲ့ရလြောေး။ 

ဘကျေးဇူေး ါ။ 

 

  

ဟ တ်  ယ်မ ြောဘနတြောလ ။ ခငက်ကရဘအြောင။် 
 

  

နငဲ့ ် ိုဘလေးသဘ ြောကျလ ို ဲ့၊ addဘ ေးဘနြ်ော။ တ ို ဲ့  ိုလ ပ န ် ို ဲ့ဘ ေးမယ်ဘလ။ 
 

  

တ ို ဲ့ဓါတ်  ို  ို ဲ့ဘ ေးရမလြောေး။ chat မ ြော add ဘ ေးဘလ။ 
 

  

ညစြောက ို ယ်ဘတြောဲ့လြောစြောေးမ ြောလ ။ ချစ်တ ဲ့ အနတ်ီ 
 

  

မနက်ပြနည် ရို ်ရ ငက်ကညဲ့်မယ်ဘပ ြောထြောေးတြော ကကညဲ့ပ်ြစ်မယ် မဟိုတ်လြောေးဟင။် 

အ ဒမီ ြော ဘတွွေ့ ကကမယ်ဘလ။ 

 

  

ချစ်စရြောဘလေးဘနြော်။ chat ကဘန   ို  ို ဲ့ဘ ေး ါလြောေး။ 
 

  

 

ဘလဲ့ကျငဲ့ခ်နေ်း ၂ ။ မကဘ်ဆဲ့ချ်ဘတကွ ဘ ေးကငေ်းတယ ်ဒါမ မဟိုတ ်ထ ခ ိုကန် ိုငတ်ယ ်ဆ ိုတြောသ န ိုငမ်ယဲ့န်ညေ်းလမ်ေး (၃) 

ခိုက ိုဘရေး ါ။ 

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

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

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



 
 

 

ဘ ေးကငေ်းတ ဲ့အွနလ် ိုငေ်းအသ ိုေးပ ြုမှု (အဆငဲ့ ်၁) 

ဘလဲ့ကျငဲ့ခ်နေ်း ၃ ။ ဘဆေွးဘနေွး ါ။ တပခြောေးသဘူတကွ ို သငရ် ြောထြောေးတ ဲ့ နညေ်းလမ်ေးဘတ ွပ ပ ီေး သတူ ို ဲ့နညေ်းလမ်ေးဘတနွ ဲ့ 

နှု ငေ်းယ ဉ်ကကညဲ့ ်ါ။ မကဘ်ဆဲ့ချ်ဘတကွ ဘ ေးကငေ်းလြောေး/ ထ ခ ိုကန် ိုငလ်ြောေးဆ ိုတြော  ယလ် ို သ န ိုင ်ါသလ ။ 



 
 

 

ဘ ေးကငေ်းတ ဲ့အွနလ် ိုငေ်းအသ ိုေးပ ြုမှု (အဆငဲ့ ်၂) 

အွနလ် ိုငေ်းဘလောကက လှု ်ရ ောေးပြစ် ျကတ်ောဘတမွျောေးလနွေ်း ါတယ။် အွနလ် ိုငေ်းဘ ေါ်မ ော သငဘ်တွွေ့ ပမငတ် ဲ့အရောတ ိုငေ်း၊ 

ကကောေးသမျှ အရောတ ိုငေ်းက အမ နမ်ပြစ်န ိုင ်ါ  ေး။ သတငေ်းအချကအ်လကဘ်တကွ အမ နဘ်တလွောေး၊ ယ ိုကကညစ် တခ်ျလ ို ဲ့ 

ရလောေးဆ ိုတော အဘပြရ ောတတြ် ို ဲ့လ ို ါတယ။် 

ဘလဲ့ကျငဲ့ခ်နေ်း ၁ ။ ယ ိုကကညစ် တခ်ျလ ို ဲ့မရတ ဲ့ ဝက ်ဆ် ိုကဘ်တရွ ဲ့ လကခဏောဘတ ွါဝငတ် ဲ့ အဆ ိုအောေးလ ိုေးက ို ဝ ိုငေ်းပ  ါ။ 

ဘရေးသောေးသ /အြွ ွေ့အစညေ်းက လ သ မျောေးပ  ေး 

နောမညဘ်ကောငေ်း ရ  တယလ် ို ဲ့ ယ ဆလ ို ဲ့ရ ါတယ။် 

 URL (သ ို ဲ့) ဝက ်လ်  ်စောက   ိုမ နမ်ဟိုတ ် ေး။ 

အရညအ်ဘသေွးပမငဲ့မ်ောေးတ ဲ့   ိုဘတကွ ိုသော 

အသ ိုေးပ ြုတယ။်  

 Popup ဘကကေ်ာပငောက သငဆ်ိုရတယလ် ို ဲ့ ဘပ ောတယ။် 

  ိုဘတကွ အလနွအ်မငေ်း ပ ြုပ ငထ်ောေးပ  ေး 

လကဘ်တွွေ့မကျ  ေး။  

 ဘရေးသောေးသ က ိုမသ ရ  ေး။ 

ဘရေးသောေးသ ရ ဲ့ အပမငက် အစွနေ်းဘရောကပ်  ေး ခ ိုငလ် ိုတ ဲ့ 

သကဘ်သသောဓကဘတနွ ဲ့   ဲ့  ိုေးဘ ေးထောေးပခငေ်း မရ    ေး။ 

 Popup ဘကကေ်ာပငောဘတ ွမရ    ေး။ 

URL က ရငေ်းန  ေးပ  ေးသောေးပြစသ်လ ို ထ ေးဆနေ်းတော 

မဘတွွေ့ရ  ေး။ 

 Popup ဘကကေ်ာပငောဘတကွ သငဲ့ရ် ဲ့ 

က ိုယဘ်ရေးအချကအ်လက ်ဘတကွ ို ဘတောငေ်းတယ။် 

ကျမ်ေးက ိုေးစောရငေ်းဘတမွ ော ယ ိုကကညရ်တ ဲ့ သ  ပ နညေ်းကျ 

သကဘ်သ အဘထောကအ်ထောေး  ါဝငတ်ယ။် 

  

ဒ  ဝက ်ဆ် ိုကက် ို ဆရောတစဘ်ယောကက် ညွှနေ်းတယ။် 

 

ဘလဲ့ကျငဲ့ခ်နေ်း ၂ ။ သငဲ့က် ိုယ ် ိုင ်သတငေ်းအတို တစ် ိုဒ ်န ဲ့ သတငေ်းအစစ် တစ် ိုဒ ်ဘရေးကကညဲ့ ်ါ။ URL, ဘခါငေ်းကက ေး  ိုငေ်း၊ 

အကျဉေးချြု ်ရ ငေ်းပ ချက ်န ငဲ့ ်  ိုဘတ ွ ါဝငရ် ါမယ။်  

ဘလဲ့ကျငဲ့ခ်နေ်း ၃ ။ ယ ိုကကညစ် တခ်ျရတ ဲ့ ဝက ်ဆ် ိုကန် ဲ့ မယ ိုကကညရ်တ ဲ့ ဝက ်ဆ် ိုကက် ို  ယလ် ိုခွ ပခောေးသ န ိုငမ်လ က ို 

ရ ငေ်းပ  ါ။ ဘလဲ့ကျငဲ့ခ်နေ်း ၂ မ ော သငြ်နတ် ေးထောေးတ ဲ့ ဥ မော (၂)ခိုက ိုအသ ိုေးပ ြုပ  ေး ပခောေးနောေးချကဘ်တကွ ို ရ ငေ်းပ  ါ။ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

ဘ ေးကငေ်းတ ဲ့အွနလ် ိုငေ်းအသ ိုေးပ ြုမှု (အဆငဲ့ ်၃) 

တချ ြုျို့ဝက ်ဆ် ိုကဘ်တကွ သငရ် ဲ့ က ိုယဘ်ရေးအချကအ်လကဘ်တဘွ ေးလာဘအာင ်ကက ြုေးစာေးမယ ်ဒါမှမဟိုတ ်ယ ိုကကည ်

စ တခ်ျလ ို ဲ့မရတ ဲ့ သတငေ်းအချကအ်လကဘ်တ ွ ါဝငဘ်နလ မဲ့မ်ယ။် အွနလ် ိုငေ်းဘ ေါ်မှာ  ယလ် ိုအရာဘတကွ သငဲ့က် ို 

ဆ ိုေးရှု  ေးထ ခ ိုကဘ်စန ိုငလ် ဆ ိုတာ သ ထာေးရင ်အွနလ် ိုငေ်းသ ိုေးရတာ ဘ ေးကငေ်းလ ိုပခ ြုပ  ေး ဘ ျာ်စရာဘကာငေ်း ါတယ။်  

ဘလဲ့ကျငဲ့ခ်နေ်း ၁။ ဘအာကဘ်ြာ်ပ  ါ အဆ ိုဘတကွ  ယသ်တမှ်တခ်ျကမှ်ာ  ါဝငလ် ဆ ိုတာ ဆ ိုေးပြတဘ် ေး ါ။ 

 က ိုယဘ်ရေး 

အချကအ်လက ်

လ မ်လညယ်ပူခငေ်း 

သတငေ်းအတို ထ ခ ိုက ်

ဘစန ိုငတ် ဲ့  

ဆကသ်ယွမ်ှု 

ဘ ေးကငေ်းတ ဲ့ 

ဆကသ်ယွမ်ှု 

ဟ တ…်နာမည ် ယလ် ိုဘခေါ်လ ။ တ ို ဲ့က ို  add 

ဘ ေးဘလ။ 

    

န ိုငပ်  …ဒ ဘနရာက ိုနှ  ်ပ  ေး သငရ်ထာေးတ ဲ့ 

ဆိုထိုတယ်ြူ ို ဲ့သငဲ့အ် ေးဘမေးလလ်  ်စာန ဲ့ 

လ  ြုျို့ ဝှကစ်ကာေးလ ိုေးထညဲ့ဘ် ေး ါ။ 

    

ဟယလ် ို…ရို ်ရှငက်ကညဲ့ရ်တာ ဘ ျာ်စရာ  ဘနာ်။ 

မကကာခင ်ထ ်ဆ ိုကကရဘအာင။် 

ဂရိုစ ိုက ်ါဘနာ်။ 

    

ဘကာငေ်းလ ိုကတ် ဲ့ဓါတ ် ို။ ခငခ်ျငလ် ို ဲ့ ါ။ add 

ဘ ေးဘလဘနာ်။ 

    

ဘဟေး…ငါ ါ။ အာေးကစာေးဘန ဲ့ကျရင ်

နငဲ့အ်ာေးကစာေးြ န ်က ိုငာှေးလ ို ဲ့ရလာေး။ 

ဘကျေးဇူေး ါ။ 

    

သငစ်မတြ်ိုနေ်းအသစ် ရ ါပ  ။ သငဲ့ ်

အချကအ်လကဘ်တပွြညဲ့ြ် ို ဲ့ အချ န ်၆၀ စကက န ဲ့ ်

ရ ါမယ။် 

    

ဘဟေး… နင ်ယက်လ ။ အသက ်

 ယဘ်လာကရ်ှ ပ  လ ။ စကာေးဘပ ာရဘအာင။် 

    



 
 

 

ဘ ေးကငေ်းတ ဲ့အွနလ် ိုငေ်းအသ ိုေးပ ြုမှု (အဆငဲ့ ်၃) 

ဂိုဏယ် ူါတယ…်သင ်ဘဒေါ်လာတစ်သနေ်း ဆို 

ရ ါတယ။် သငဲ့ဆ်ိုက ို အခို   ပမနပ်မနဘ်လေး 

ထိုတယ်လူ ိုက ်ါ။ 

    

ဧရာမြျ ဘတကွ စ  နစ်ကာေးဘပ ာန ိုင ်ါတယ ်

လ ို ဲ့ သ  ပ  ညာရငှဘ်တရွ ဲ့ ဘလဲ့လာချကတ်စ်ခို 

က ဆ ို ါတယ။်   

    

 ယဘ်ကျာငေ်းတကဘ်နတာလ ။ ခငက်ကမလာေး။     

တစ်ဘန ဲ့ဟမ် ာကာ ၅ ခိုစာေးတာက သငဲ့ ်

ကျနေ်းမာဘရေးအတကွ ်ဘကာငေ်းတယလ် ို ဲ့ 

ဟမ် ာကာ အသငေ်းကဘပ ာ ါတယ။် 

    

အဘ ကေး ဘဒေါ်လာ၁၀၀ သငရ်စရာရှ တာ 

သ  ါသလာေး။ ပမနဆ်နလ်ယွက်စူွာ 

ပ နယ်နူ ိုင ်ါတယ။် ဒ ဘနရာက ိုနှ  ်လ ိုက ်ါ။ 

    

နငဲ့ဆ် မှာ ငါ ဲ့သ  ပ ြတစ်ာအို ်ရှ ဘနလာေး။ 

အတနေ်းထ မှာတိုနေ်းက မဘတာတ်ဆ ယ ူ

သာွေးမ ဘသေးလာေး။ 

    

ဘလဲ့ကျငဲ့ခ်နေ်း ၂။ ဘအာက ်ါတ ို ဲ့က ို သငဲ့က် ိုယ ် ိုငစ်ကာေးလ ိုေးဘတသွ ိုေးပ  ေး အဓ  ပါယြွ်ငဲ့ဆ် ိုချက ်ဘရေးကကညဲ့ ်ါ။ 

၁။ A phishing scam (က ိုယရ် ေးအချကအ်လက ်လ မလ်ညလ်ညှ ဖ်  ေး ယဖူခငေ်း) 
…………………………………………………………………………………………………… 

၂။ Fake news (သတငေ်းအတို) 
…………………………………………………………………………………………………….. 

ဘလဲ့ကျငဲ့ခ်နေ်း ၃။ ဘဆေွးဘနေွး ါ။ က ိုယဘ်ရေးအချကအ်လက ်လ မ်လညလ်ညှဲ့ပ်ြာေးယပူခငေ်း (Phishing) န ဲ့ သတငေ်းအတို 

(Fake news) တ ို ဲ့ ပခာေးနာေးချကက်  ာလ ။ 



 
 

 

အပပြုသဘ ောဘဆောငတ်ွဲဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယန်ည််းပညောသ  ်းစ ွဲသ ူ(အဆငဲ့ ်၁) 

အ နလ်ှိ င််းဘလောကမ ော ရ ှိတွဲဲ့လတူှိ င််းဟော သတူစ်ပ ်းအဘပေါ် ည ောတောဘထောကထ်ော်းပပ ်း ဘပပောဆှိ လ ပ်ကှိ ငတ်ော 

မဟ တပ်  ်ူး။ တချှိြုျို့ကဘတောဲ့ တမငတ်ကော ည ောတောဘထောကထ်ော်းမှုမရ ှိ ကကပ  ်ူး။ အ နလ်ှိ င််းဘပေါ်မ ော စကရင ်

မျကန် ောပပငဘ်နောကမ် ော ပ န််းက ယဘ်နနှိ ငတ်ွဲဲ့အတ က ်သတူှိ ဲ့အတ ကလ် ယက်စူ ောလ ပ်နှိ ငပ် တယ။်   

ဘလဲ့ကျငဲ့ခ်န််း ၁။ ဘအောကဘ် ေ်ာပပပ  မကဘ်ဆဲ့ချ်ဘတ က ည ောတောဘထောကထ်ော်းရော ဘရောကတ်ယ၊် မဘရောက ််ူး ဆှိ တော 

ခ ွဲပခော်းဘပ်းပ ။ 

 ဘထောကထ်ော်းရောဘရောက ် ဘထောကထ်ော်းရောမဘရောက ်

ဘကောင််းလှိ ကတ်ွဲဲ့ပ  ဘလ်း 
  

နငဲ့က်ကညဲ့ရ်တော ဆှိ ်းလှိ ကတ်ော 
  

နငက် ပျင််းစရောဘကောင််းတွဲဲ့လလူှိ ဲ့ ထငတ်ယ။် 
  

ငတ  ်း 
  

မကကောခငဘ်ကောင််းသ ော်းမယလ်ှိ ဲ့ ဘမ ေ်ာလငဲ့ပ် တယ။် 
  

နငက် င ဲ့ရွဲ ဲ့ အခငဆ်  ်းသငူယခ်ျင််းပ ။ 
  

I HATE YOU!! YOU’RE SO ANNOYING! 
  

ဒ မ ော ဘမျောကပ်  ဘဟဲ့  ောလှိ ဲ့ဆှိ  နငက်ဘမျောကဘ်တ ကကှိြုကမ် န််း 

င သှိတယဘ်လ။   

နငဲ့က်ှိ  အော်းဘပ်းချငလ်ှိ ဲ့ င ပန််းချ ဆ ွဲထော်းတောပ ။ 
  

င ဲ့နွဲ ဲ့ ဘ ်းဘ ်းဘနပ ။ င နငဲ့က်ှိ မကကှိြုက ််ူး 
  

ဟယ ်လ လှိ ကတ်ော။ နငဓ် တပ်  ဘတ က အရမ််း 

ပညောရ ငဆ်နတ်ောပွဲ။   

 ယသ်မူ  နငဲ့န်ွဲ ဲ့ သငူယခ်ျင််းမပ စ်ချင ််ူး။ 

သဘ ောဘပ ကလ်ော်း။   

နငက် အဘတေ်ာတ  ်းတောပွဲ။ 
  

နငအ်ဘကောင််းဆ  ်း လှိ ဲ့ င ထငပ် တယ။် 
  

ဟော်းဟော်းဟော်း…ဒ ဓ တပ်  ထွဲ 

နငက်ကညဲ့ရ် ယဘ်လောကဆ်ှိ ်းလွဲဆှိ တော မယ  နှိ ငဘ်အောငပ်ွဲ။   

 

 



 
 

 

အပပြုသဘ ောဘဆောငတ်ွဲဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယန်ည််းပညောသ  ်းစ ွဲသ ူ(အဆငဲ့ ်၁) 

 

ဘလဲ့ကျငဲ့ခ်န််း ၂။ အ နလ်ှိ င််းဘပေါ်မ ော ပှိ ဲ့လှိ ဲ့ရတွဲဲ့ ည ောတောဘထောကထ်ော်းမှုရ ှိတွဲဲ့ မကဘ်ဆဲ့ချ် ဥပမော (၃)ခ ကှိ ဘရ်းပ ။ 

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

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

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

ဘလဲ့ကျငဲ့ခ်န််း ၃။ ဘဆ ်းဘန ်းပ ။ အ နလ်ှိ င််းဘပေါ်မ ော ည ောတောဘထောကထ်ော်း  ှိ ဲ့ အဘရ်းကက ်းတယလ်ှိ ဲ့  ောလှိ ဲ့ထငပ် သလွဲ။ 



 
 

 

အပပြုသဘ ောဘဆောငတ်ွဲဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယန်ည််းပညော သ  ်းစ ွဲသ ူ(အဆငဲ့ ်၂) 

တစ်ခါတဘေ ေဘူတ က အ နေ်ိ င််းဘပေါ်မ ော ည ောတောဘထောကထ်ော်းပခင််းကင််းတွဲဲ့  အပပြုအမူဘတ  ေ ပ်မိတော 

သတမိထော်းမိကကပါ ်ူး။ ေတူစ်ဘယောကရ်ွဲ ဲ့ နှုတထ် ကစ်ကော်းကိ  သငဲ့အ်ဘနနွဲ ဲ့ မပမငန်ိ င ်မကကော်းနိ ငတ်ွဲဲ့အတ ကဘ်ကကောငဲ့ ်

မျကန် ောချင််းဆိ င ်စကော်းဘပပောတောမဟ တတ်ွဲဲ့အခါ အေ ယတ်က ူနော်းေညမ်ှု ေ ွဲနိ ငပ်ါတယ။်  

ဘေဲ့ကျငဲ့ခ်န််း ၁။ ဘအောကဘ်ဖေ်ာပပပါ မကဘ်ဆဲ့ချ် ဘတ က အဓိပပါယမ်ရ င််းပါ ်ူး။ ဖတတ်ွဲဲ့ေကူ ည ောတောဘထောကထ်ော်းတွဲဲ့ 

အဓိပပါယဆ်ိ ေိ တယဆ်ိ တော ဘသချောဘအောင ်မကဘ်ဆဲ့ချ်ကိ  ပပနဘ်ပပောင််းဘရ်းကကညဲ့ပ်ါ။  

ဆ ပငပ်  စ အသစ်နွဲ ဲ့ နငဲ့က်ိ ကကညဲ့ရ်တော တမျိြု်းပွဲ။  ဆ ပငပ်  စ အသစ်နွဲ ဲ့ နငဲ့က်ိ ကကညဲ့ရ်တော 

ထ်ူးပခော်းဘနတယ။် အွဲဒ ီပ  ဘေ်းကကြိုကတ်ယ။် 

ဒဓီါတပ်  ထွဲမ ော နငဲ့ဘ်ခ ်းကိ ကကညဲ့ရ်တော 

အရငက်နွဲ ဲ့မတ ူ်ူး 

  

ဒါက ကိ ဲ့ရိ ို့ကော်းယော်းနိ ငတ်ွဲဲ့ပ  ပွဲ။   

တကယပ်ွဲနငေ်ော်း။ နငဲ့န်ွဲ ဲ့ေွဲ မတသူေိ ပွဲ။   

နငဲ့ဘ်မ ်းဘန ဲ့ ညစောစော်းပ ွဲကိ  

ငါေောနိ ငမ်ယမ်ထင ််ူး။ 

  

ဒအီဝတအ်စော်းမျိြု်း ရွဲရွဲဝ ဲ့ဝ ဲ့ဘရ ်းထော်းတောပွဲ။   

အဘပေါ်ထပ်အကျ အဘရောင ်

ဘတောကဘ်တောကပ်ါေော်း 

  

ဘအ်း… ပပီ်းဘရော။   

ထငတ်ောပွဲဘေ။   

နငအ်ွဲဒအီဘရောငက်က်ီး  ယဘ်တောဲ့မ မဝတပ်ါ ်ူး။   

အမ်…နငအ်ွဲဒပီ  ရိ ကထ်ော်းေော်း။   

 



 
 

 

အပပြုသဘ ောဘဆောငတ်ွဲဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယန်ည််းပညော သ  ်းစ ွဲသ ူ(အဆငဲ့ ်၂) 

ဘေဲ့ကျငဲ့ခ်န််း ၂ ။ ဘဆ ်းဘန ်းပါ။ မကဘ်ဆဲ့ချ်ကိ  သင ်ယေ်ိ ဘပပောင််းေိ ကေ်ွဲဆိ တောရ င််းပပပါ။ ည ောတောဘထောကထ်ော်းတွဲဲ့ 

မကဘ်ဆဲ့ချ် အပဖစ်ဘပပောင််းေွဲ ေိ ကတ်ွဲဲ့အဘပေါ် ယေ်ိ ထငပ်ါသေွဲ။ 



 
 

 

အပပြုသဘ ောဘဆောငတ်ွဲဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယန်ည််းပညော သ  ်းစ ွဲသ ူ(အဆငဲ့ ်၃) 

ဘလဲ့ကျငဲ့ခ်န််း ၁။ ဘအောကဘ်ဖေ်ာပပပါစကော်းလ  ်းမျော်းရွဲ ဲ့ အဓိပပါယဖ် ငဲ့ဆ်ိ ချကက်ိ ဘရ်းပါ။ အကအူညအီပဖစ် စောကကညဲ့တ်ိ က ်

ကိ  အသ  ်းပပြုနိ ငပ်ါတယ။် 

၁။ Cyberbullying: အ နလ်ိ င််းဘပေါ်မ ောအနိ ငက်ျငဲ့ဗိ် လက်ျပခင််း 

……………………………………………………………………………………………… 

၂။ Trolling: ထရိ ်း (troll) ဘခေါ် ရနစ်ပခင််း 

………………………………………………………………………………………… 

 
ဘလဲ့ကျငဲ့ခ်န််း ၂။ ဘအောကပ်ါ အပျကသ်ဘ ောဘဆောငတ်ွဲဲ့ အဆိ မျော်းကိ  သကဆ်ိ ငရ်ောသကမ် တခ်ျက ်အလိ ကထ်ညဲ့ ်

ဘပ်းပါ။ 

 
အ နလ်ိ င််းဘပေါ်မ ော 

အနိ ငက်ျငဲ့ဗိ် လက်ျပခင််း 

ထရိ ်း (troll) 

ဘခေါ် ရနစ်ပခင််း   

သငူယခ်ျင််းကိ  

အရ ကရ်ဘစပခင််း 

ဘ ောလ  ်းအသင််းမ ော ငါ ဲ့ကိ  

စကော်းလောမဘပပောနွဲ ဲ့။ နငဲ့န်ွဲ ဲ့ ယသ်မူ  

မဘပါင််းချင ််ူး ငတ  ်းရယ။် 

   

ဟော်းဟော်းဟော်း…ငါ ဲ့သငူယခ်ျင််း ပိ ဲ့ထော်းတွဲဲ့ 

စောဘတ ကကညဲ့စ်မ််းပါဦ်း။ စောလ  ်းလွဲ 

မ နဘ်အောင ်မဘပါင််းတတ ််ူး။ 

   

ဒအီဆိ ဘတော်က  ယသ်လူွဲ။ က လွဲ 

မကတတ ််ူး။ သခီျင််းကလွဲ စ တပ်ပတ၊်  

ဆ ပငက်လွဲ အရူ်းကျဘနတောပွဲ။ 

   

ဟိ ဘကောင ်ငတ  ်း။ နငဲ့လ် ယအ်တိက်ိ  ငါ 

အဘစောကတည််းက အမ ိကပ်  ်း 

ထွဲပစ်လိ ကတ်ော  ယသ်ူ ဲ့ကိ မ  မဘပပောတော 

အဘကောင််းဆ  ်း ပဖစ်လမိဲ့်မယဘ်နေ်ာ။ 

   

ငါအရငက်တည််းကဘပပောသော်းပွဲ  ယသ်ူ ဲ့မ  

နငဲ့က်ိ မကကြိုက ််ူးလိ ဲ့။  ောလိ ဲ့ ဘကျောင််းက 

မထ ကဘ်သ်းတောလွဲ။ 

   

ဒါက အည ဲ့ဆ  ်း blog ပွဲ။ နင ်ယသ်လူွဲ 

ဆိ တောငါမသ ိ်ူး။ နငဲ့ရ်ွဲ ဲ့ 
   



 
 

 

အပပြုသဘ ောဘဆောငတ်ွဲဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယန်ည််းပညော သ  ်းစ ွဲသ ူ(အဆငဲ့ ်၃) 

ထငပ်မငယ်ဆူချကက်ိ  လွဲ  ယသ်မူ  

ဂရ မစိ က ််ူး။ 

ဒဓီါတပ်  မ ော ငါ ဲ့သငူယခ်ျင််းကိ ကကညဲ့ပ်ါဦ်း။ 

သရူ  ွှံ့ထွဲ ကျထော်းတော။ သူ ဲ့ကိ  ကကညဲ့ရ်တော 

အရမ််း ရယရ်တယ။် 

   

ဒဘီကျောင််းမ ောရ ိတွဲဲ့လတူိ င််း နငဲ့က်ိ  ပစ်ထော်းဖိ ဲ့ 

လိ ကဘ်ပပောမယ။် နငတ်စ်ဘယောက ်ထွဲ 

အထ်ီးကျနပ်ဖစ်ဘစရမယ။် 

 ယလ်ိ ပွဲပဖစ်ပဖစ် လတူိ င််းက 

နငဲ့က်ိ မ န််းဘနတောပွဲဘလ။ 

   

ဟော်းဟော်း…ငါ ဲ့ အစ်မ 

ဘန ဲ့စဉ်မ တတ်မ််းစောအ ပ် ထွဲက ဓါတပ်  ကိ  

ကကညဲ့ပ်ါဦ်း။ 

   

နင ်နောမညက်က်ီးတောငါသတိယ။် ဒါဘပမွဲဲ့ 

နငက် လဒ ူပွဲ။  ောဘကကောငဲ့ ်နငဲ့က်ိ  

လဘူတ က follow လ ပ်ဘနလွဲဆိ တော 

စဉ််းစော်းလိ ဲ့မရ ်ူး။ 

   

 

ဘလဲ့ကျငဲ့ခ်န််း ၃ ။ သငရ်ွဲ ဲ့ သငူယခ်ျင််း ဒါမ မဟ တ ်မိသော်းစ ဝငဘ်တ နွဲ ဲ့ အ နလ်ိ င််းဘပေါ်က အနိ ငက်ျငဲ့ ်ဗိ လက်ျပခင််း 

(cyberbullying) နွဲ ဲ့ ထရိ ်း ဘခေါ် ရနစ်ပခင််း (Trolling) တိ ဲ့ရွဲ ဲ့ အဓိပပါယက်ိ  ဘဆ ်းဘန ်းပါ။ 

အွဲဒ ီ(၂) ခ က  ယလ်ိ က ောပခော်းတောလွဲ။ မဘကောင််းတွဲဲ့ အမ အကျငဲ့ဘ်တ ကိ  ကက ြုဘတ ွှံ့ရတော၊ ပမငဘ်တ ွှံ့ရတောဘတ က 

အ နလ်ိ င််းဘပေါ်က လဘူတ ကိ   ယလ်ိ ထခိိ ကဘ်စသလွဲ။ 



 
 

 

ပြနလ်ညပ်ြြုပြငတ်ည မ်တန် ိုငပ်ြင််း (အဆင  ်၁) 

ဘယသ်မူဆ ို အွနလ် ိုင််းပြေါ်မှှာ အမှှာ်းလိုြ်မ တတြ်ါတယ။် သငဂ်ရိုစ ိုကပ်နလျကန်  ပတှာငမှ် မပတှ်ာတဆ 

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

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

ပြနလ်ညပ်ြြုပြငတ်ည မ်တရ်မလ ဆ ိုတှာ သ ြ ို  က အပရ်းအကက ်းဆ ို်းြါ။ 

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

တွ ပြ်းြါ။ 

လမူှုမ ဒ ယှာ အပကှာင မှ်ှာ သင သ်ငူယြ်ျင််း 

တစ်ပယှာကရ်   အရှကရ်ပစတ   ြ ိုက ို တငထ်ှာ်း 

လ ိုကတ်ယ။် 

သင အ်ပကှာင ထ် ဝငပ်ြ ်း လ  ြုျှို့ ဝှကစ်ကှာ်းလ ို်း က ို 

အသစ် တစ်ြိုြိုပပြှာင််းလ ိုကြ်ါ။ 

သင အ်ြျစ်ဆ ို်းသငူယြ်ျင််း က ို သင ရ်   

လ  ြုျှို့ ဝှကစ်ကှာ်းလ ို်း ပပြှာပြလ ိုကတ်ယ။် 

က န််းဂဏန််း၊ အဂဂလ ြ်စှာလ ို်းအကက ်း န   

အပသ်းြါဝငတ်   လ  ြုျှို့ ဝှကစ်ကှာ်းလ ို်း အပြစ် 

ပပြှာင််းလ ိုကြ်ါ။ 

 

လ  ြုျှို့ ဝှကစ်ကှာ်းလ ို်းက ို အလယွတ်က ူ

မှတမ် န ိုငတ်  ြ ိုစ  လိုြ်ထှာ်းတယ။် 

လ  ြုျှို့ ဝှကစ်ကှာ်းလ ို်းက ိုလည််း ပမငသ်ှာတ   

တစ်ပနရှာမှှာ ြျပရ်းထှာ်းတယ။် 

သတူ ို  က ို ပတှာင််းြနပ်ြ ်း ဓါတြ် ိုပတ ွ

ပြနပ်ြြုတပ်ြ်းလ ိုကြ်ါ။ 

Chat ထ မှှာ သစူ မ််းပတကွ ို ထည ထ်ှာ်းမ ပြ ်း 

အြိုဆ ို သတူ ို  က မကပ်ဆ ြျ် ြ ို  တှာ 

မရြ်ပတှာ ဘ်ူး။ 

ယ ိုကကညရ်တ   လကူက ်း တစ်ပယှာကက် ို ြျကြ်ျင််း 

ပပြှာပြြါ။ ဒါမှ သကူ သင က် ိုကညူ ပြ်း 

န ိုငမ်ှှာြါ။ ဒ လ ိုပြစသ်ှွာ်းတှာကလ  

သင အ်ပြစ်မဟိုတြ်ါ။ 

ဟှာသလ ို   ရညရွ်ယပ်ြ ်း ြ ိုမှှာ ပကှာမန   ်

ပရ်းလ ိုကတ်ယ။် ဒါပြမ   အ ဒါက သငူယြ်ျင််းက ို  

စ တထ် ြ ိုကသ်ှွာ်းပစြ  တယ။် 

ပကှာမန  က် ိုြျကပ်ြ ်း ပတှာင််းပြနလ် ိုကြ်ါ။ 

သငဘ်ှာက ို ဆ ိုလ ိုတယဆ် ိုတှာရှင််းပြပြ ်း 

ပနှာကတ်စ်ကက မ် မလိုြ်မ ပအှာင ်ပရှှာငြ်ါ။ 

အရှကရ်ပစတ   အရှာတစ်ြို လိုြ်မ ပအှာင ်သင ်

လညှ စ်ှာ်းြ တယ။် 

သတူ ို  က ို block န   report လိုြ်ြ ို    ယ ိုကကညရ်တ   

လကူက ်းတစ်ပယှာကဆ် မှှာ အကအူည  



 
 

 

ပြနလ်ညပ်ြြုပြငတ်ည မ်တန် ိုငပ်ြင််း (အဆင  ်၁) 

ပတှာင််းြါ။ ပြ ်းရင ်အ ဒ စကှာ်းပပြှာတ   ပနရှာက ို 

ြ တလ် ိုကြ်ါ။ 

 

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

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

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

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

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

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

အပရ်းကက ်းတယလ် ို   ဘှာပကကှာင ထ်ငြ်ါသလ ။ 

 



 
 

 

ပြနလ်ညပ်ြြုပြငတ်ည မ်တန် ိုငပ်ြင််း (အဆင  ်၂) 

ဘယသ်မူဆ ို အွနလ် ိုင််းပြေါ်မှှာအမှှာ်းလိုြ်မ တတြ်ါတယ။် သငဂ်ရိုစ ိုကပ်နလျကန်  ပတှာငမှ် မပတှ်ာတဆအမှှာ်း 

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

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

တည မ်တရ်မလ ဆ ိုတှာ သ ြ ို  က အပရ်းအကက ်းဆ ို်းြါ။ 

ပလ ကျင ြ်န််း ၁။ အွနလ် ိုင််းပြေါ်က အမှှာ်းပြစ်ရြ်တစ်ြိုက ို ပဆ်ွးပန်ွးြါ။ အ ဒ အမှှာ်းပတအွတကွ ်ပြနလ်ညပ်ြြုပြင ်

တည မ်တန် ိုငမ်ယ  ်အပပြပတကွ ို စဉ်းစှာ်းပဆ်ွးပန်ွးြါ။ 

ပလ ကျင ြ်န််း ၂။ အွနလ် ိုင််းအမှှာ်းပတကွ ို ဘယလ် ိုပပြရငှ််းမလ ဆ ိုတ   အပကှာင််းဆ ို်း အကက ပြြုြျကပ်တြွါဝငတ်   

ြ ိုစတှာတစ်ြို ဒ ဇ ိုင််းထိုတ ်ပြြုလိုြ်ကှာ သင အ် မ် န  ပကျှာင််းစှာသငြ်န််းပတမှွှာ ထှာ်းရှ ြါ။  

ပအှာကြ်ါအြျကပ်တြွါဝငရ်ြါမယ။် 

• သငက် ို စ တထ် ြ ိုကပ်စမယ  ်အရှာက ို ပြြုလိုြ်မ ပအှာင ်လညှ စ်ှာ်းြ ြ  ရရင ်ယ ိုကကညရ်တ   

လကူက ်းတစ်ပယှာကက် ို ပပြှာပြြါ။ 

• တပြှာ်းလပူတရွ   ရ ိုင််းစ ိုင််းတ   ြ ို  စ် ပတ ွဒါမှမဟိုတ ်အရှကပ်စတ  ြ ိုပတကွ ို ြယရ်ှှာ်းြါ။ 

• ဘယလ် ို block ပြ ်း ဘယလ် ို report လိုြ်လ ို  ရလ ဆ ိုတှာ သငယ်ြူါ။ 

• သင ရ်   လ  ြုျှို့ ဝှကစ်ကှာ်းလ ို်းက ို တစ်စ ိုတစ်ပယှာကက် သ ပနန ိုငတ်ယလ် ို  ထငရ်င ်အသစ်ပပြှာင််းြါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ပြနလ်ညပ်ြြုပြငတ်ည မ်တန် ိုငပ်ြင််း (အဆင  ်၂) 

ပလ ကျင ြ်န််း ၃။ သင မ် သှာ်းစိုဝငတ်စ်ပယှာက ်ဒါမှမဟိုတ ်သငူယြ်ျင််း တစ်ပယှာကက် ို သငလ်ိုြ်ထှာ်းတ   

ြ ိုစတှာက ိုပြြါ။ အွနလ် ိုင််းအမှှာ်းပတ ွပြဿနှာပတကွ ိုပကျှာ်လ ှာ်းပြ ်း ပြနလ်ညပ်ြြုပြငတ်ည မ်တန် ိုငပ်ြင််းက 

ဘှာပကကှာင အ်ပရ်းကက ်းလ ဆ ိုတှာ ပဆ်ွးပန်ွးြါ။ 



 
 

 

ပြနလ်ညပ်ြြုပြငတ်ည မ်တန် ိုငပ်ြင််း (အဆင  ်၃) 

ဘယ်သမူဆ ို အွနလ် ိုင််းပြေါ်မှှာအမှှာ်းလိုြ်မ တတ်ြါတယ်။ သငဂ်ရိုစ ိုက်ပနလျကန်  ပတှာငမှ် မပတှာတ်ဆ 

အမှှာ်းပြစ်န ိုငပ်ြ ်း အွနလ် ိုင််းပြေါ်မှှာ ပဘ်းကင််းလ ိုပြ ြုမှုမရှ ဘ်ူး ဒါမှမဟိုတ် လူပတကွ ည ှာတှာပထှာက်ထှာ်း 

မှုမရှ ဘ်ူးလ ို   ြ စှာ်းရန ိုငြ်ါတယ်။ တကယ်လ ို   မှှာ်းသှွာ်းပြ ဆ ိုရင ်ဘယ်လ ိုအကူအည  ယူရမလ ဆ ိုတှာန   

ဘယ်လ ို ပြနလ်ည်ပြြုပြငတ်ည ်မတ်န ိုငပ်အှာင ်လိုြ်ရမလ ဆ ိုတှာ သ ြ ို  က အပရ်းအကက ်းဆ ို်းြါ။ 

ပလ ကျင ြ်န််း ၁ ။ ဒ လထိုတ် DigiWorld မဂဂဇင််း မှှာ အွနလ် ိုင််းအမှှာ်းပတွန   ကက ြုပတွွေ့ရတ  အြါ 

ဘှာလိုြ်ရမလ  ဆ ိုတ  အကက ပြြုြျက်ကဏ္ဍ ြါဝငြ်ါတယ်။ သငက် ဒစ်ဂျစ်တယန်ည််းြညှာမှှာ 

ကျွမ််းကျငသ်တူစ်ပယှာကဆ် ိုြါစ ို  ။ 

အွနလ် ိုင််းမှှာ အမှှာ်းတစ်ြိုြိုပြစ်သှွာ်းတ   ပြစ်ရြ်ပတွက ို ြတ်ကကည ်ြါ။ 

လူတစ်ပယှာက်စ တ ိုင််းက ို သတူ ို  ပတွ ပြနလ်ည်ပြြုပြငတ်ည ်မတ်န ိုငမ်ယ ် အပကှာင််းဆ ို်းနည််းလမ််းပတွ 

ြါဝငတ်   အကက ပြ်းစှာပရ်းြါ။   

လွနြ်  တ   တစ်ြတ်တိုန််းက ကျွနမ်သူငယ်ြျင််းပတွန   

အွနလ် ိုင််းဂ မ််းပဆှာ ပနတ   အြျ န ်လူတစ်ပယှာက်က ကျွနမ် က ို 

ြျက်ပဘှာက်(Chat Box) ကပနစကှာ်းလှာပပြှာတယ်။ 

သူဘယ်သူလ ဆ ိုတှာ မသ ပြမယ ် သူန  စကှာ်းပပြှာရင ်

ရယ်ရမယ်လ ို   ထငြ်  လ ို  ပလ။ ြို အ ဒ လူက ကျွနမ်က ို 

မက်ပဆ ြျပ်တွအပမ လှာြ ို  ပြ ်း ပနှှာက်ယှက်ပနတယ်။ 

တြျ ြုွေ့မက်ပဆ ြျ်ပတွက အရမ််းရ ိုင််းတှာြ ။  ဒ အပကကှာင််း 

ဘယ်သူ  က ိုမ ှမပပြှာပြပြစ်ဘူ်း။ ပကကှာက်လ  ပကကှာက် 

ရှက်လ ရှက်လ ို  ြါ။ ကျွနမ်ဘှာလိုြ်သင လ် ။ ကူည ြါဦ်း။ 

ဂျ နန်က် ၊ ၁၄ နစ်ှ 

 

ကျွနမ် လူမှုမ ဒ ယှာပြေါ်မှှာ ြ ို  စ် တစ်ြိုတငလ် ိုက်တယ်။ အ ဒ  

ြ ို  စ်က ို သူငယ်ြျင််းပတွပမငရ်င ်ပြျှ်ာမယ်လ ို   ထငလ် ို  ြါ။ 

တစ်ပယှာက်က ကျွနမ်က ိုပပြှာတယ် အ ဒ  ြ ို  စ် က 

ဘှာသှာပရ်းအြွ ွေ့ တစ်ြိုက ို တ ိုက်ြ ိုက်ပရ်းသှာ်းထှာ်းတ   ြ ို  စ် 

ကက ်းတ  ။ အ ဒါက အကကမ််းြက်မှုန   အမိုန််းြှွာ်းမှုပတွ 

ပြြုလိုြ်ပနတ   အြွ ွေ့ကလှာတှာတ  ။ ကျွနမ် ဘှာလိုြ်သင လ် ။ 

 



 
 

 

ပြနလ်ညပ်ြြုပြငတ်ည မ်တန် ိုငပ်ြင််း (အဆင  ်၃) 

ကျွနမ် ကပတှာ  ဟှာသလ ို  ထငထ်ှာ်းတှာ။ သူတစ်ြါ်းက ို 

ထ ြ ိုက်ပစြ ို   မရညရွ်ယ်ြ  ြါဘူ်း။ 

ဆူစန ်၊ ၁၅ နစ်ှ 

 
အွနလ် ိုင််းပြေါ်မှှာ ပဆှာင််းြါ်းတစ်ြိုြတလ် ိုကရ်တယ ်

ကမဘှာကက ်း အဆ ို်းသတပ်တှာ မယတ်  ။ ြထမပတှာ  

ကျွနပ်တှ်ာအရမ််းပကကှာကသ်ှွာ်းတယ။် ကျွနပ်တှာ အ်ပမ 

က အ ဒ ပဆှာင််းြါ်းက အမှနမ်ဟိုတဘ််ူးလ ို  ပပြှာပြ ်း 

ကျွနပ်တှာ ် သ သယပတကွ ို ပပြပြျှာကပ်စြ  ြါတယ။် 

အ ဒါက ိုယ ိုမ လ ို   ကျွနပ်တှ်ာ နည််းနည််းရှကမ် ြါတယ။် 

အွနလ် ိုင််းမှှာ ဘယသ်တင််းပတကွ အမှနလ် ဆ ိုတှာ 

ဘယလ် ိုသ န ိုငမ်လ ။ 

ကညူ န ိုငမ်ယ န်ည််းလမ််းပတရွှ လှာ်းြငဗ်ျ။ ပကျ်းဇူ်းြါ။ 

ဂျွန ်၊ ၁၃ နစှ် 

 

ကျွနမ် အ ြ်ြန််းထ မှှာ ကျွနမ်ကက ြုက်တ   သ ြျင််းဆ ိုပြ ်း က 

ပနတ   ြ ိုက ို liveလွှင မ်ယ်လ ို   ဆ ို်းပြတ်လ ိုက်တယ်။ ကျွနမ် 

ဗ ဒ ယ ိုမှှာ ပကှာင််းတ   ပကှာမန  ပ်တွအမျှာ်းကက ်း 

တက်လှာတယ်။ ဒါပြမ   တြျ ြု ွေ့ ပကှာမန  ပ်တွက တကယ ်က ို 

ရ ိုင််းြါတယ်။ ဝမ််းလည််းနည််း၊ ရှက်လည််းရှက်မ  ြါတယ်။ 

တစ်ြျ ြုွေ့က ကျွနမ် ဘယ်မှှာပနလ  ြိုန််းန ြါတ် သ ြျငတ်ယ် လ ို    

ပကှာမန  မ်ှှာ လှာပမ်းကကတယ်။ သူတ ို  ရ   နှာမညပ်တွ 

အသက်ပတွကျပတှာ  မပပြှာပြဘူ်း။ သူတ ို  က ို လျစ်လျျူရှု 

လ ိုက်ရင ်ရ ိုင််းရှာကျသွှာ်းမလှာ်း။ ဘှာလိုြ်ရမလ ။ 

က တ် ၊ ၁၅ နစ်ှ 

 

အွနလ် ိုင််းပြေါ်မှှာ တစ်ြိုြိုလိုြ်ြ ို   လူတစ်ပယှာက်က 

ကျွနပ်တှာ ်က ို လှည ်စှာ်းြ  ြါတယ်။ အြို အ ဒ အတွက် 

စ တ်ထ ြ ိုက်ပြ ်း ရှက်မ ြါတယ်။ ဒ အပကကှာင််း က ိုဘယ်သူ   

က ိုမ ှမပပြှာပြြျငြ်ါဘူ်း။ ဘှာလ ို   လ ဆ ိုပတှာ  အ ဒါ ကျွနပ်တှာ ် 

အမှှာ်းလ ို  ြ  သူမျှာ်းပတွထငက်ကမှှာြါ။ အ ဒ  အြျ နမ်ှှာ 

 



 
 

 

ပြနလ်ညပ်ြြုပြငတ်ည မ်တန် ိုငပ်ြင််း (အဆင  ်၃) 

ဘှာပတွပြစ် သွှာ်းမှန််းက ို မသ ဘူ်း။ ဒါက ကျွနပ်တှာ ် 

အမှှာ်းလှာ်း။ ဘှာလိုြ်သင လ် ။  

ြ တှာ ၊ ၁၄ နစ်ှ 

 

ပလ ကျင ြ်န််း ၂ ။ ပဆ်ွးပန်ွးြါ။ အွနလ် ိုင််းအမှှာ်းပတ ွပြဿနှာပတကွပန ပြနလ်ညပ်ြြုပြငတ်ည မ်တန် ိုငြ် ို   

အပကှာင််းဆ ို်းနည််းလမ််းပတကွ ို သ ြ ို   အပရ်းကက ်းတယလ် ို   ဘှာလ ို   ထငြ်ါသလ ။ 



 
 

 

ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ိုနာားလညခ်ြငာ်း (အဆင  ်၁) 

အေျ ဖမ  ်ား။ ၁-မ  ်ား၊ ၂-မ  ်ား၊ ၃-မ န္၊ ၄-မ န္၊ ၅-မ  ်ား   

အအာကအ်ြော်ခြြါ ဉာဏစ်မ္်ားြအေဠ  အတ ိုအလားအတွေက ို အခြေကကည ပ်ြ ား ဒစ်ဂျစ်တယက်မ္ဘာအအကကာငာ်း 

သငဘ်ယအ်လာကသ် ထာားလ ဲဆ ိုတာကကည ရ်အအာင။်  

အအာကအ်ြော်ခြြါ စာအကကာငာ်းအတွေက ို ြေတက်ကည ပ်ြ ား မ္ှန ်ဒါမ္ှမ္ေိုတ ်မ္ှာား အရွေ ားအြားြါ။ 

၁။ တခြာားလအူတွေက ို သင လ်   ျှို့ဝကစ်ကာားလြံိုားအခြာခြတာ အကာငာ်းတဲ အကကြံြါ။  

မ္ှန ် မှ္ာား 

 

၂။ သင သ်ငူယြ်ျငာ်းရဲ   ရယစ်ရာြြံိုအတွေက ို လမူ္ှုမ္ ဒ ယာအြေါ် share လ ို  ရြါတယ။်  

မ္ှန ် မှ္ာား 

 

 

၃။ တစ်စြံိုတစ်အယာကက် အွေနလ် ိုငာ်းအြေါ်ကအန သင ဆ် က ို ရ ိုငာ်းစ ိုငာ်းတဲ  မ္ကအ်ဆ ြျ်ြ ို  တယ ်ဆ ိုရင ်သငယ်ြံိုကကညရ်တဲ  

လကူက ားတစ်အယာကက် ို အသ အြားသင ြ်ါတယ။် 

မ္ှန ် မှ္ာား 

 

၄။ ဝကဘ်ဆ် ိုကအ်ာားလြံိုားက အဘားကငာ်းလြံိုခြြံ မ္ှုမ္ရှ သလ ို အွေနလ် ိုငာ်းအြေါ်က ြြံိုအတွေ၊ အအကကာငာ်းအရာအတွေ အာားလြံိုား 

ကလညာ်း အမ္ှနမ်္ခြေစ်န ိုငြ်ါဘာူး။  

 

မ္ှန ်

မှ္ာား 

 

၅။ သငမ်္သ တဲ လကူ သင က် ို မ္ကအ်ဆ ြျ်ြ ို  တာက ို မ္သ ြျငအ်ယာငအ်ဆာငတ်ာက ရ ိုငာ်းရာကျြါတယ။်  

မ္ှန ် မှ္ာား 

 



 
 

 

ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ို နာားလညခ်ြငာ်း (အဆင  ်၂) 

အမှန်ရရ ွေးရတဲဲ့ ဉာဏ်စမ်ွေးပရေဠကိိို ရ ြေကကညဲ့ပ်ပ ွေး သငဘ်ယ်ရလာကသ်ထိာွေးသလ ဲဆိိုတာကကညဲ့ရ်ရအာင။် 

 

၁။ သငဲ့့်ရ ဲ့က ိုယ့်ရရေးက ိုယ့်တာ အချက့်အလက့်ရတွေက ို ကာကွေယ့်ချင့်တယ့်ဆ ိုရင့် အွေန့်လ ိုင့်ေးရ ေါ် share လို ့်တ ဲ့အခါ 

သတ ထာေးရမယဲ့့်အရာက ဘယ့်အရာရတွေလ ။ 

က။ နာမ္ည်အခြည ်အစ ို န   မမ္ ားသကက ရာဇ် ြ။ သင အ် မ်္မမ္ ားတ ရ စဆာနအ်ကက ြိုက်ဆ ိုားအစာားအစာ 

ဂ။ မ ာလ ိုားအာားကစာားက ို ကက ြိုက်တ  အမ ကာငာ်း ဃ။ သငအ်ကက ြိုက်ဆ ိုားစာအိုြ် 

၂။ တစ်စ ိုတစ်ရယာကက် အ န်လိိုငွ်ေးရပေါ်ကရနထခိိိုက်ရစာ်ကာွေးတဲဲ့ မက်ရဆဲ့ခ ်ရတ  ပိို ဲ့ရနရင ်ဘာလိုပ်ရမှာလ။ဲ 

က။ ဒါက ို ရယ်စရာလ ို  ထငမ်္ယ ်သူငယ်ြျငာ်းက ို ခြမ္ယ်။ ြ။ သူ  က ို ထ ြ ိုက်မစာ်ကာားတ    မ္က်မဆ ြျ်မတ  

ခြနြ် ို  မ္ယ်။ 

ဂ။ ဝနမ်ဆာငမ်္ှုမြားတ  သူဆ ီမ္က်မဆ ြျ်က ို report 

လိုြ်မ္ယ်။ ြ ို  တ  လူက ို block လိုြ်ပြီား ယ ို ကညရ်တ   

လူကကီားက ိုမခြာခြမ္ယ်။ 

ဃ။ မ္က်မဆ ြျ်က ို ဖျက်ြစ်မြမ္ယ် ဒါမြမ္   

သူတ ို  အမ ကာငာ်း  ယ်သူ  ဆကီ ိုမ္ ှreport မ္လိုြ် ူား။ 

၃။ အ န်လိိုငွ်ေးအရကာငဲ့အ်တ က ်လ ိ ျှို့ ဝှကစ်ကာွေးလ ိုွေးရရ ွေးတဲဲ့အခါ ရအာကရ်ြော် ပပါထကဲ ဘယ်အရာက အရကာငွ်ေးဆ ိုွေးလ။ဲ 

က။ မ္မမ္ မအာငလ် ို   လ ယ်တ  တစ်ြိုက ို စဉားစာားပြီား 

သင သ်ူငယ်ြျငာ်းက ို မခြာခြထာားဖ ို  မ္မမ္ ြါန  ။ 

ြ။ လ  ြိုျှို့ ဝကှ်စကာားလ ိုားမတ မရာမထ ား မ္မနမအာငလ် ို   

အ နလ် ိုငာ်းအမကာင အ်ာားလ ိုားတ က် လ  ြိုျှို့ ဝကှ်စကာားလ ိုား 

တစ်ြိုြ သ ိုားြါ။ 

ဂ။ အမကာင တ်စ်ြိုဆအီတ က် မ္တူညတီ   

လ  ြိုျှို့ ဝကှ်စကာားလ ိုားက ိုသ ိုားြါ။  ယ်သူမ္မှ္သ မအာင ်

လညာ်း ထ နာ်းသ မ်္ားထာားြါ။ 

ဃ။ ခမ္ငသ်ာထငရ်ှာားတ   မနရာမ္ှာမရားမ္တှ်ထာားြါ ဒါမ္ ှ

 ယ်မ္ာှ ရှာရမ္လ သ မ္ာှြါ။ 

၄။ Facebook ကဘာလိို ဲ့ အရကာငဲ့ြ်ေ ငဲ့တ်ဲဲ့အခါ ပိိုကဆ် မရကာကတ်ာလ။ဲ 

က။ ဒါကအလှူမြားတာခဖစ်ပြီား အြမ္   ဝနမ်ဆာငမ်္ှု 

မြားန ိုငမ်အာင ်တတ်န ိုငလ် ို  ြါ။ 

ြ။ အရမ်္ားြျမ်္ားသာတ   ကိုမ္ပဏခီဖစ်လ ို   ြ ိုက်ဆ  

ထြ်ရှာစရာ မ္လ ိုလ ို  ြါ။ 

ဂ။ အသက် ၁၆ နစ်ှခြည ပ်ြီားသူမတ က ို မင မ ကား 

မကာက်ြ တယ်။ 

ဃ။ သင က် ို ဦားတညပ်ြီားမ ကာ်ခငာတ   လိုြ်ငနာ်းမတ  

ဆကီမန ြ ိုက်ဆ ရြါတယ်။ 

၅။ ယ ိုကကညစ်ိတခ် လိို ဲ့မရတဲဲ့ ဝကဆ်ိိုကရဲ် ဲ့ လကခဏာ ကဘာလ။ဲ 

က။ အမ ကာငာ်းအရာန   ရိုြ်ြ ို တ  လျက်ရှ တယ်။ ြ။ ဝက် လ် ြ်စာ (URL) က ကည ရ်တာ ထာူးဆနာ်း 

မနတယ်။ 



 
 

 

ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ို နာားလညခ်ြငာ်း (အဆင  ်၂) 

ဂ။ Pop-up မ ကာ်ခငာမတ မ္ရှ  ူား။ ဃ။ ဝက် ဆ် ိုက်က အမရာငမ်တ  အမ္ျာားကကီားရှ တယ်။ 

 



 
 

 

ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ို နာားလညခ်ြငာ်း (အဆင  ်၂) 
အေျ ဖမ  ်ား။ ၁-က၊ ၂-ဂ၊ ၃-ဂ၊ ၄-ဃ၊ ၅-ခ၊ ၆-က၊ ၇-ဂ၊ ၈-ခ၊ ၉-ဃ၊ ၁၀-ခ 

၆။ အ န်လိိုငွ်ေး ထရိို ွေး (troll) ရဲ ဲ့ ဥပမာက ဘယ်တစ်ခိုလ။ဲ 

က။ လူမ္ှုမီ္ဒယီာမြေါ် ရ ိုငာ်းစ ိုငာ်းတ   ြ ို  စ်မရားပြီား 

အ နလ် ိုငာ်းမြေါ် ခငငာ်းြ ိုမ္ှု စတငတ်ယ်။ 

ြ။ လူမ္ှုမီ္ဒယီာမြေါ်ဖတ်မ္ သမ္  ြ ို  စ်တ ိုငာ်းက ို 

မကာမ္န  မ်ြားတယ်။ 

ဂ။ စကာားလ ိုားအစာား emoji မတ က ို သ ိုားတယ်။ ဃ။ သူငယ်ြျငာ်းမတ ရ   group chat ထ သင ြ် ိုက ို 

ြ ို  လ ိုက်တယ်။ 

၇။ ဘယအ်ဆိိုက အ န်လိိုငွ်ေးရပေါ်ရကာငွ်ေးမ န်တဲဲ့အမူအက ငဲ့ရဲ် ဲ့ ဥပမာ ြေစ်ပါသလ။ဲ 

က။ မ္  မတ ဆမီန  တ ိုငာ်း မ္က်မဆ ြျ်ြ ို  တယ်။ ြ။ မ္အ ြ်ြငဖ်ိုနာ်းစက်ြ တ်ထာားတယ်။ 

ဂ။ လူမ္ှုမီ္ဒယီာမြေါ် သူငယ်ြျငာ်းမတ ရ  ြ ို မ္တငြ်င ်

တငလ် ို  ရလာားလ ို   သူငယ်ြျငာ်းမတ က ို မမ္ားတယ်။ 

ဃ။ အဂဂလ ြ်လ ို စာမရားတ  အြါ စာလ ိုားအမသား အစာား 

စာလ ိုားအကကီားမတ န  မရားတယ်။ 

 
၈။ ရအာက်ရြော် ပပါ လိုပ်ရဆာငခ် ကရ်တ အာွေးလ ိုွေး ပါဝငတ်ဲဲ့ အကပ်် ဒါမှမေိုတ ်ဝက်ဘဆ်ိိုက ်က ဘာကိိုရ ပာတာလ။ဲ  

စ စစ်ထ နာ်းသ မ်္ားမ္ှုရှ ခြငာ်း (moderation)၊ Block လိုြ်န ိုငခ်ြငာ်း၊ က ိုယ်မရားက ိုယ်တာအြျက်အလက်ထ နာ်းြျြိုြ်မ္ှုြ ိုစ   (privatecy 

setting)၊ ကျွမ်္ားကျငြ်ညာရှငမ်္ှ ဖနတ်ီထာားမသာ အမ ကာငာ်းအရာ (professional content) 

က။ ဒ ီဝက် ဆ် ိုက်က မ ားကငာ်းလ ိုခြ ြိုမ္ှုမ္ရှ  ူားလ ို   

ဆ ိုလ ိုတာခဖစ်တယ်။ 

ြ။ ဒအီရာမတ က ဒဝီက်ဆ ိုက်က 

မ ားကငာ်းလ ိုခြ ြိုတယ်လ ို   ညွှနခ်ြတယ်။ 

ဂ။ ဒအီရာမတ က ဒဝီက် ဆ် ိုက်က  

သတငာ်းဝက် ဆ် ိုက် ခဖစ်န ိုငတ်ယ်လ ို   ညွှနခ်ြတယ်။ 

ဃ။ အ ဒအီရာမတ က ဒဝီက် ်ဆ ိုက်က ို 

ဝငမ်ရာက် ကည ရ်ှုသူ တစ်ရက်လျင ်တစ်သ နာ်းရှ တယ်လ ို   

ညွှနခ်ြတယ်။ 

၉။ ‘ သငဲ့ဘ်ဝအရကကာငွ်ေးကိို တစ်ရလာကလ ိုွေးကကညဲ့န်ိိုငြိ်ေို ဲ့ အ န်လိိုငွ်ေးရပေါ် အခ ိန်နဲ ဲ့တစ်ရ ပွေးည  ထိုတလ်ွှငဲ့ ်ပသတယ’် ဆိိုတာ 

ဘာကိိုရ ပာတာလ။ဲ 

က။ အ နလ် ိုငာ်းမြေါ်မ္ာှ သငက် တခြာားတစ်မယာက် အခဖစ် 

မယာငမ်ဆာငခ်ြငာ်း။ 
ြ။ သူငယ်ြျငာ်း ၃ မယာက် န   ဗီဒယီ ို chat ခြငာ်း။. 

ဂ။ တနာ်းတူ အြျငာ်းြျငာ်း ြ  ြ ိုားကူညခီြငာ်း။ ဃ။ Liveလွှင ခ်ြသခြငာ်း။ 

၁၀။ သင အ်ြျစ်ဆ ိုားသူငယ်ြျငာ်းန   အ နလ် ိုငာ်းဂ မ်္ားကစာားမနတယ်လ ို   စ တ်ကူား ကည ြ်ါ။ ‘မနာက်ဆ ိုားမြေါ် စမ္တ်ဖိုနာ်း ဆိုရရန ်

ဒမီနရာက ို နှ ြ်ြါ’ ဆ ိုတ   pop-up မ္က်မဆ ြျ် တက်လာတယ်။ အမကာငာ်းဆ ိုား လိုြ်မဆာငြ်ျက်က  ာခဖစ်မ္လ ။ 

က။ သင သ်ူငယ်ြျငာ်းက ို Pop-up နှ ြ်ြ ိုငာ်းလ ိုက်မ္ယ်။ ြ။ မ္က်မဆ ြျ်က ို လစ်လျျူရှုပြီား window က ို 

ြ တ်လ ိုက်မ္ယ်။ 



 
 

 

ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ို နာားလညခ်ြငာ်း (အဆင  ်၂) 
အေျ ဖမ  ်ား။ ၁-က၊ ၂-ဂ၊ ၃-ဂ၊ ၄-ဃ၊ ၅-ခ၊ ၆-က၊ ၇-ဂ၊ ၈-ခ၊ ၉-ဃ၊ ၁၀-ခ 

ဂ။ ဆိုရမ္ရ သ န ိုငဖ် ို မ္က်မဆ ြျ်က ို နှ ြ်လ ိုက်မ္ယ်။ ဃ။ မ္က်မဆ ြျ်က ို ဒအီတ ိုငာ်း ထာားလ ိုက်ပြီား 

ဂ မ်္ားမဆာ ပြီားမ္ြှ  နှ ြ် ကည ်မ္ယ်။ 

 



 
 

 

ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ို နာားလညခ်ြငာ်း (အဆင  ်၃) 

အမှန်ရရ ွေးရတဲဲ့ ဉာဏ်စမ်ွေးပရေဠကိိို ရ ြေကကညဲ့ပ်ပ ွေး သငဘ်ယ်ရလာကသ်ထိာွေးသလ ဲဆိိုတာကကညဲ့ရ်ရအာင။် 

၁။ လမူှုမ ဒ ယာရပေါ် တ ခာွေးလရဲူ ဲ့ ဓါတပ် ိုကိိုမတငခ်င ်ဘာလိို ဲ့ ရမွေးကကညဲ့ြိ်ေို ဲ့လိိုတာလ။ဲ 

က။ သင မ်္ ာ follower တတွေ လ ိုလ ိုတလာက်တလာက် 

မ္ရ  လ ို   ပ ိုတငရ်တာ တနြ်ျငမ်္ တနမ်္ ာပါ။ 

ြ။ သငက် ဓါတ်ပ ိုထမဲ္ ာမ္ပါတတာ  သင သ်ူငယ်ြျငာ်းတတွေ 

ဇတေဇေါခြစ်သွောားန ိုငလ် ို  ပါ။ 

ဂ။ ဓါတ်ပ ိုထပဲါတဲ လူက သူ  ပ ိုက ို Public နဲ   

မ္တငတ်စြျငတ်ာခြစ်န ိုငလ် ို  ပါ။ 

ဃ။ ဓါတ်ပ ိုက ို edit မ္လိုပ်ပဲ ဘယ်တတာ မ္ မ္တငသ်င ပ်ါ။ 

၂။ ရအာကပ်ါထမှဲ ဘယအ်ဆိိုက အငတ်ာနကရ်ပေါ်က သတငွ်ေးအတို အ ြေစန်ိိုငဆ် ိုွေးလ ဲဆိိုတာရရ ွေးပါ။ 

က။ ခမ္ငာ်းတလာက်ရ  တဲ  ပိုရွေက်ဆ တ်ကက ား 

မမ္  ြို့ ခပငလ်ယ်ကွေငာ်းထဲမ္ ာ တတွေြို့ ရ  ရခြငာ်း။ 

ြ။ အစ ိုားရရ ို ားပ တ်ရက်တ ကာင  ်

မမ္  ြို့ထဲမ္ ာကာားလမ်္ားပ တ်ဆ ို  မ္ှုခြစ်။ 

ဂ။ မမ္  ြို့ တ ရ စဆာနရ် ိုသ ို   ကျာားသာားတပါက်အသစ်တရာက်ရ   ဃ။ ငလျငဒ်ဏတ် ကာင  ်အတဆာက်အအ ိုမ္ျာားပျက်စ ား။ 

၃။ ရအာကပ်ါတိို ဲ့ထမှဲ ဘယအ်ဆိိုက တန်ွေးတအူချငွ်ေးချငွ်ေး ကညူ  ခငွ်ေးရဲ ဲ့ ဥပမာလ။ဲ 

က။ အ မ်္နဲ   ခပဿနာခြစ်တနတဲ တကျာငာ်းသာားက ို 

ဆရာကကူည တယ်။ 

ြ။ တနမ္တကာငာ်းခြစ်တနတဲ  လူငယ်တလားက ိုဆရာေနက် 

ကူည တပားတယ်။ 

ဂ။ လူငယ်တလားက စ တ်ကျနာ်းမ္ာတရားဆရာေနန်ဲ   

သ ခမ္ငခ်ြငာ်းနဲ  ပတ်သက်မပ ား ကိုသမ္ှုြ တနတယ်။ 

ဃ။ လူငယ်တလားက သူနဲ  တေဒနာတူသူတတွေက ို ကူည ြ ို   

ဗ ဒ ယ ို Blog တစ်ြို ခပ လိုပ်တယ်။ 

၄။ Facebook တပေါ်မ္ ာ တအာက်တြာ်ခပပါထကဲ ဘယ်အရာအတွေက် algorithm အသ ိုားမ္ခပ ထာားတာလဲ။ 

က။ သင ရဲ်  newsfeed မ္ ာ ဘယ်အတ ကာငာ်းအရာတတွေ 

ခပတစြျငလ်ဲဆ ိုတာ ဆ ိုားခြတ်ြ ို   

ြ။ သငန်ဲ   အခပနအ်လ နဆ်က်သွေယ်မ္ှု က ို အတခြြ မပ ား 

တြျ  ြို့သူငယ်ြျငာ်းတတွေရဲ   ပ ို  စ်တတွေက ို တရွေ ားြျယ်ခပသန ိုငြ် ို   

ဂ။ သငတ်ငလ် ိုက်တဲ  ပ ို  စ်တ ိုငာ်း like အမ္ျာားကက ားရမ္ယ်လ ို   

အာမ္ြ ြ ို   

ဃ။ ဘယ်ပ ို  စ်တတွေက ယ ို ကညစ် တ်ြျလ ို  မ္ရတဲ ၊  spam 

ပါတဲ  လင ြ််တတွေခြစ်န ိုငလ်ဲ ဆ ိုတာ တြာ်ထိုတ်န ိုငြ် ို   

၅။ Catfishing ဆ ိုတာဘာလဲ။ 

က။ အွေနလ် ိုငာ်းတပေါ် တခြာားတစ်တယာက်အခြစ် 

ဟနတ်ဆာငတ်ာ 

ြ။ တခြာားသူတတွေရဲ   follower တတွေက ို ြ ိုားယူတာ 

ဂ။ အွေနလ် ိုငာ်းတပေါ်ကလူတတွေက ို ရ ိုငာ်းစ ိုငာ်းတဲ  

မ္က်တဆ ြျ်ပ ို  တာ 
ဃ။ အွေနလ် ိုငာ်းတပေါ်က ပ ို  စ်တ ိုငာ်းက ို like လိုပ်တာ 



 
 

 

ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ို နာားလညခ်ြငာ်း (အဆင  ်၃) 
အေျ ဖမ  ်ား။ ၁-ဂ၊ ၂-က၊ ၃-ဃ၊ ၄-ဂ၊ ၅-က၊ ၆-ခ၊ ၇-က၊ ၈-ခ၊ ၉-ဃ၊ ၁၀-ခ 

၆။ လ ိြုံျှို့ ဝှကစ်ကာွေးလ ိုွေးနဲ ဲ့ အရကာငဲ့ထ်ဝဲငလ်ိိုကတ်ယ။် လ ို ခ ြုံရရွေးအဆငဲ့ ်တစခ်ို ထပ်ရပါငွ်ေးထညဲ့တ်ဲဲ့ အရနနဲ ဲ့ 

သငဲ့ြ်ေိုန်ွေးထကဲိို န ပါတတ်စခ်ိုပိို ဲ့ရပွေးတယ ်ဆိိုတာ ဘာကိိုရ ပာတာလ။ဲ 

က။ စ စစ်ထ နာ်းသ မ်္ားမ္ှုရ  ခြငာ်း ြ။ အဆင  ်၂ ဆင  ်စစ်တဆားမ္ှုပ ိုစ  

ဂ။ လျှ  ြို့ ေ က်စကာားလ ိုား မ္ျှတေခြငာ်း ဃ။ အွေနလ် ိုငာ်းတပေါ် မ္ညသ်ူမ္ည်ေါ မ္သ န ိုငခ်ြငာ်း 

၇။ လ ိြုံျှို့ ဝှကသ်ရက တနဲ ဲ့ မကရ်ဆဲ့ချ် ပိို ဲ့တယဆ်ိိုတာ ဘာအဓိပပါယလ်။ဲ 

က။ ဒ မ္က်တဆ ြျ် က လျှ  ြို့ ေ က်သတက တနဲ   

ခြစ်တနတယ်။ ဒါတ ကာင  ်ဒ မ္က်တဆ ြျ်က ို 

ပ ို  တဲ လူနဲ  လက်ြ သူ န စ်ဦားသာ ြတ်န ိုငတ်ယ်။ 

ြ။ ဒ မ္က်တဆ ြျ်က လူမ္ှုမ္ ဒ ယာတပေါ် public 

နဲ  တငထ်ာားမပ ား လူတ ိုငာ်းြတ်န ိုငတ်ယ်။ 

ဂ။ ဒ မ္က်တဆ ြျ် မ္ ာ တရာားမ္ေငတ်ဲ  

အတ ကာငာ်းအရာအမမ္ဲပါတယ်။ 

ဃ။ ဒ မ္က်တဆ ြျ်က ို မ္တတာ်တဆလူမ္ ာားမပ ား 

ပ ို  လ ိုက်တယ်။ 

 

၈။ ဒါကဘာကိို ရညည်ွှန်ွေးတာပါလ။ဲ ‘အ န်လိိုငွ်ေးရပေါ်တငတ်ဲဲ့ အရကကာငွ်ေးအရာရတ ကိို စစရ်ဆွေးရပွေးြိေို ဲ့၊ report ရတ ကိို 

ကိိုငတ် ယ ်ရ ြေရှငွ်ေးြိေို ဲ့ နဲ ဲ့ ထခိိိုကရ်စတဲဲ့ အရကကာငွ်ေးအရာရတ ကိို ြေယရှ်ာွေးရပွေးြိေို ဲ့ ဝန်ထမ်ွေးရတ ကိို ဝကဘ်ဆ်ိိုကရ်တ က 

ခန ဲ့်ထာွေးရလဲ့ရိှတယ’် 

က။ မ္ညသ်ူမ္ညေ်ါမ္သ န ိုငခ်ြငာ်း ြ။ စ စစ်ထ နာ်းသ မ်္ားတပားခြငာ်း 

ဂ။ က ိုယ်တရားက ိုယ်တာအြျက်အလက်ထ နာ်းြျ ပ်မ္ှု ဃ။ လူမ္ှုမ္ ဒ ယာ follower မ္ျာား။ 

၉။ ဘယ ်ြေစရ်ပ်က အ န်လိိုငွ်ေးရပေါ်မှာကိိုယခ်ျငွ်ေးစာမှု ပ ခငွ်ေးကိို ရြော် ပတဲဲ့ ဥပမာလ။ဲ 

က။ လူမ္ှုမ္ ဒ ယာတပေါ် သင သ်ူငယ်ြျငာ်းရဲ   

အရ က်ရစရာပ ိုက ို တငလ် ိုက်မပ ား ရယ်တနတဲ  emoji က ို 

ပ ိုတအာက်မ္ ာ စာတနာ်းထ ိုားလ ိုက်တယ်။ 

ြ။ တနမ္တကာငာ်းတဲ  တကာငတ်လားတစ်တယာက်က 

သူ  တရာဂါ အတ ကာငာ်းအွေနလ် ိုငာ်းတပေါ်ရ ာ ကည ြ် ို   

ဆ ိုားခြတ်လ ိုက်တယ်။ 

ဂ။ တကာငမ်္တလားက သူ  ဓါတ်ပ ိုက ို သူတ ို  မ္ သာားစို group 

chat လိုပ်တဲ ထ ဲပ ို  လ ိုက်တယ်။ 

ဃ။ လူတစ်တယာက်က ပရဟ တအတွေက် ြက်ြက်ြဲြဲ 

လိုပ်တဆာငြ်ဲ တဲ အတ ကာငာ်း ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ တကာငတ်လား 

တစ်တယာက်က“ တတာ်လ ိုက်တာ၊  အစ်က ို ဘယ်လ ို 

ြ စာားတနရလဲဆ ိုတာ ကျွနတ်တာ်သ ပါတယ်ဗျာ” 

လ ို  တရားလ ိုက်တယ်။ 

၁၀။ လမူှုမ ဒ ယာရပေါ်မှာ ဘာသာတရာွေးကိိုအရ ခခ ပပ ွေး လတူစစ်ိုကိို တိိုကခ်ိိုကတ်ဲဲ့ပိို ဲ့စတ်စခ်ိုရိှတယ။် လတူစရ်ယာကက် 

like လိုပ်လိိုကပ်ပ ွေး ောသ အရနနဲ ဲ့ သူ ဲ့သငူယခ်ျငွ်ေးရတ ကိို share လိိုကတ်ယ။် ရအာကပ်ါတိို ဲ့မှ အသငဲ့ရ်တာဆ် ိုွေး 

တ ို ဲ့ ပန်မှုကိိုရရ ွေးပါ။ 



 
 

 

ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ို နာားလညခ်ြငာ်း (အဆင  ်၃) 
အေျ ဖမ  ်ား။ ၁-ဂ၊ ၂-က၊ ၃-ဃ၊ ၄-ဂ၊ ၅-က၊ ၆-ခ၊ ၇-က၊ ၈-ခ၊ ၉-ဃ၊ ၁၀-ခ 

က။ ဒါကဟာသပဲ။ ရယ်စရာဆ ိုရငတ်တာ  like နဲ   share 

လိုပ်တာ ခပဿနာမ္ရ  ပါဘူား။ 

ြ။ ဒါက အမ္ိုနာ်းစကာားခြန  တ်ေခြငာ်းရဲ   ဥပမ္ာပါ။ 

လူမ္ှုမ္ ဒ ယာတပေါ် share တာ မ္မ္ နက်နပ်ါဘူား။ 

ဂ။ Share လ ို  ရပါတယ်။ ဒါတပမဲ္  ဒါက ဟာသဆ ိုတာ 

တသြျာရ ငာ်းလငာ်းတအာငတ်ခပာရပါမ္ယ်။ 

ဃ။ ဓါတ်ပ ို နဲ   တခြာား က ိုယ်တရားအြျက်အလက်တတွေ 

မ္ပါရင ်share လ ို  ရပါတယ်။ 

 



 
 

 

ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ိုနာားလညခ်ြငာ်း - အဆင  ်၁ 
ANSWERS: 1. FALSE 2. FALSE 3. TRUE 4. TRUE 5. FALSE   

 

အအာက်အြော်ခြြါ ဉာဏစ်မ်္ားြအေဠ  အတ ိုအလားအတွေက ို အခြေကကည ်ပြ ား ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာအအကကာငာ်း 

သငဘ်ယ်အလာက်သ ထာားလဲ ဆ ိုတာကကည ်ရအအာင။်  

အအာက်အြော်ခြြါ စာအကကာငာ်းအတွေက ို ြေတ်ကကည ်ပြ ား မှ္န ်ဒါမ္ှမ္ေိုတ် မ္ှာား အရွေ ားအြားြါ။ 

၁။ တခြာားလူအတွေက ို သင လ်   ျှို့ဝက်စကာားလြံိုားအခြာခြတာ အကာငာ်းတဲ အကကြံြါ။ 

မ္ှန ် မ္ှာား 

 

၂။ သင သ်ငူယ်ြျငာ်းရဲ   ရယစ်ရာြြံိုအတွေက ို လူမ္ှုမ္ ဒ ယာအြေါ် share လ ို  ရြါတယ်။ 

မ္ှန ် မ္ှာား 

 

 

၃။ တစ်စြံိုတစ်အယာက်က အွေနလ် ိုငာ်းအြေါ်ကအန သင ဆ် က ို ရ ိုငာ်းစ ိုငာ်းတဲ  မ္က်အဆ ြျြ် ို  တယ် ဆ ိုရင ်

သငယ်ြံိုကကည်ရတဲ လူကက ားတစ်အယာက်က ို အသ အြားသင ြ်ါတယ်။ 

မ္ှန ် မ္ှာား 

 

၄။ ဝက်ဘဆ် ိုက်အာားလြံိုားက အဘားကငာ်းလြံိုခြြံ မ္ှုမ္ရှ သလ ို အွေနလ် ိုငာ်းအြေါ်က ြြံိုအတွေ၊ အအကကာငာ်းအရာအတွေ 

အာားလြံိုားကလညာ်း အမှ္နမ်္ခြေစ်န ိုငြ်ါဘာူး။  

မ္ှန ် မ္ှာား 

 

၅။ သငမ်္သ တဲ လူက သင က် ို မ္က်အဆ ြျ်ြ ို  တာက ို မ္သ ြျငအ်ယာငအ်ဆာငတ်ာက ရ ိုငာ်းရာကျြါတယ်။ 

မ္ှန ် မ္ှာား 



 

 

ANSWERS:  1.A 2.C 3.C 4.D 5.B 6.A 7.C 8.B 9.D 10.B 
ဒစဂ်ျစတ်ယက်မ္ဘာက ိုနာားလညခ်ြငာ်း - အဆင  ်၂ 

အမ္ှနရ်ရ ားရတဲ  ဉာဏစ်မ္ာ်းပရေဠ က ို ရခြေကကည ပ်ပ ား သငဘ်ယရ်လာကသ် ထာားသလ ဲဆ ိုတာကကည ရ်ရအာင။် 

1. သင ရဲ်  က ိုယရ်ရားက ိုယတ်ာ အြျကအ်လကရ်တ က ို ကာက ယြ်ျငတ်ယဆ် ိုရင ်အ နလ် ိုငာ်းရပေါ် share လိုပ်တဲ အြါ 

သတ ထာားရမ္ယ အ်ရာက ဘယအ်ရာရတ လ။ဲ 

က။ နာမ္ညအ်ခပည အ်စ ို နဲ   ရမ္ ားရန   ြ။ သင အ် မ်္ရမ္ ားတ ရ စဆာနအ်ကက ြိုကဆ် ိုားအစာားအစာ 

ဂ။ ရဘာလ ိုားအာားကစာားနညာ်းက ို 

ကက ြိုကတ်ဲ အရကကာငာ်း 

ဃ။သင အ်ကက ြိုကဆ် ိုားစာအိုပ် 

2. တစ်စ ိုတစ်ရယာကက် အ နလ် ိုငာ်းရပေါ်ကရနထ ြ ိုကရ်စာ်ကာားတဲ  မ္ကရ်ဆ ြျ်ရတ  ပ ို  ရနရင ်ဘာလိုပ်ရမ္ှာလ။ဲ 

က။ အဒဲါက ို ရယစ်ရာလ ို  ထငမ်္ယ  ်သငူယြ်ျငာ်းက ို 

ခပမ္ယ။် 

ြ။ သူ  က ို ထ ြ ိုကရ်စာ်ကာားတဲ   

မ္ကရ်ဆ ြျ်ရတ ခပနပ် ို  မ္ယ။် 

ဂ။ ဝနရ်ဆာငမ်္ှုရပားတဲ လဆူ  မ္ကရ်ဆ ြျ်က ို report 

လိုပ်မ္ယ။် ပ ို  တဲ လကူ ို block လိုပ်ပပ ား ယ ိုကကညရ်တဲ  

လကူက ားက ိုရခပာခပမ္ယ။် 

ဃ။ မ္ကရ်ဆ ြျ်က ို ြေျကပ်စ်ရပမ္ယ ်ဒါရပမဲ္  

သတူ ို  အရကကာငာ်း ဘယသ်ူ  ဆ က ိုမှ္ report 

မ္လိုပ်ဘာူး။ 

3. အ နလ် ိုငာ်းအရကာင အ်တ က ်လ  ြိုျှို့ ဝှကစ်ကာားလ ိုားရရ ားတဲ အြါ ရအာကရ်ြော်ခပပါထကဲ ဘယအ်ရာက 

အရကာငာ်းဆ ိုားလ။ဲ 

က။ မ္ရမ္ ရအာငလ် ို   လ ယတ်ဲ တစ်ြိုက ို စဉားစာားပပ ား 

သင သ်ငူယြ်ျငာ်းက ို ရခပာခပထာားြေ ို  မ္ရမ္ ပါနဲ  ။  

ြ။ လ  ြိုျှို့ ဝှကစ်ကာားလ ိုားရတ ရရာရထ ား 

မ္ရနရအာငလ် ို   အ နလ် ိုငာ်းအရကာင အ်ာားလ ိုားတ က ်

လ  ြိုျှို့ ဝှကစ်ကာားလ ိုားတစ်ြိုပဲသ ိုားပါ။  

ဂ။ အရကာင တ်စ်ြိုဆ တ က ်မ္တညူ တဲ  

လ  ြိုျှို့ ဝှကစ်ကာားလ ိုားက ိုသ ိုားပါ။ ဘယသ်မူ္ှမ္သ ရအာင ်

လညာ်း ထ နာ်းသ မ္ာ်းထာားပါ။ 

ဃ။ ခမ္ငသ်ာထငရ်ှာားတဲ  ရနရာမ္ှာရရားမ္ှတထ်ာားပါ 

ဒါမ္ှ ဘယမ်္ှာ ရှာရမ္လသဲ မ္ှာပါ။ 

4. Facebook ကဘာလ ို   အရကာင ြ်ေ င တ်ဲ အြါ ပ ိုကဆ် မ္ရကာကတ်ာလ။ဲ 

က။ ဒါကအလှူရပားတာခြေစ်ပပ ား 

အြမဲ္ ဝနရ်ဆာငမ်္ှုရပားန ိုငရ်အာငတ်တန် ိုငလ် ို  ပါ။ 

ြ။ အရမ်္ားြျမ်္ားသာတဲ  ကိုမ္ပဏ ခြေစ်လ ို   

ပ ိုကဆ် ထပ်ရှာစရာ မ္လ ိုလ ို  ပါ။ 



 

 

ANSWERS:  1.A 2.C 3.C 4.D 5.B 6.A 7.C 8.B 9.D 10.B 
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ဂ။ အသက ်၁၆ နစှ်ခပည ပ်ပ ားသရူတ က ို 

ရင ရကကားရကာကြ် တယ။်  

ဃ။ သင က် ို ဦားတညပ်ပ ားရကကာ်ခငာတဲ  

လိုပ်ငနာ်းရတ ဆ ကရန ပ ိုကဆ် ရပါတယ။် 

5. ယ ိုကကညစ် တြ်ျလ ို  မ္ရတဲ  ဝကဆ် ိုကရဲ်   လကခဏာ ကဘာလ။ဲ 

က။ အရကကာငာ်းအရာ နဲ   ရိုပ်ပ ိုတ လဲျကရ်ှ တယ။် ြ။ ဝကဘ်လ် ပ်စာ (URL) ကကကည ရ်တာ 

ထာူးဆနာ်းရနတယ။် 

ဂ။ Pop-up ရကကာ်ခငာရတ မ္ရှ ဘာူး။ ဃ။ ဝကဘ်ဆ် ိုကက် အရရာငရ်တ အမ္ျာားကက ားရှ တယ။် 

6. အ နလ် ိုငာ်း ထရ ို ား (troll) ရဲ   ဥပမ္ာက ဘယတ်စ်ြိုလ။ဲ? 

က။ လမူ္ှုမ္ ဒ ယာရပေါ် ရ ိုငာ်းစ ိုငာ်းတဲ  ပ ို  စ်ရရားပပ ား 

အ နလ် ိုငာ်းရပေါ် ခငငာ်းြ ိုမ္ှု စတငတ်ယ။် 

ြ။ လမူ္ှုမ္ ဒ ယာရပေါ်ြေတမ်္ သမ္  ပ ို  စ်တ ိုငာ်းက ို 

ရကာမ္န  ရ်ပားတယ။် 

ဂ။ စကာားလ ိုားအစာား emoji ရတ က ို သ ိုားတယ။် ဃ။ သငူယြ်ျငာ်းရတ ရဲ   group chat ထသဲင ပ် ိုက ို 

ပ ို  လ ိုကတ်ယ။် 

7. ဘယအ်ဆ ိုက အ နလ် ိုငာ်းရပေါ်ရကာငာ်းမ္ နတ်ဲ အမူ္အကျင ရဲ်   ဥပမ္ာခြေစ်ပါသလ။ဲ 

က။ မ္ ဘရတ ဆ ရန  တ ိုငာ်း မ္ကရ်ဆ ြျ်ပ ို  တယ။် ြ။ မ္အ ပ်ြငြ်ေိုနာ်းစကပ် တထ်ာားတယ။် 

ဂ။ လမူ္ှုမ္ ဒ ယာရပေါ် သငူယြ်ျငာ်းရတ ရဲ  ပ ိုမ္တငြ်င ်

တငလ် ို  ရလာားလ ို   သငူယြ်ျငာ်းရတ က ိုရမ္ားတယ။် 

ဃ။ အဂဂလ ပ်လ ို စာရရားတဲ အြါ 

စာလ ိုားအရသားအစာား 

စာလ ိုားအကက ားရတ နဲ  ရရားတယ။်  

8. ရအာကရ်ြော်ခပပါ လိုပ်ရဆာငြ်ျကရ်တ အာားလ ိုား ပါဝငတ်ဲ  အကပ်် ဒါမ္ှမ္ေိုတ ်ဝကဘ်ဆ် ိုက ်က 

ဘာက ိုရခပာတာလ။ဲ 

စ စစ်ထ နာ်းသ မ္ာ်းမ္ှုရှ ခြငာ်း (moderation)၊ Block လိုပ်န ိုငခ်ြငာ်း၊ က ိုယရ်ရားက ိုယတ်ာ အြျကအ်လက ်

ထ နာ်းြျြိုပ်မ္ှုပ ိုစ   (privacy setting)၊ ကျွမ္်ားကျငပ်ညာရငှမ်္ှ ရရားသာားြေနတ် ထာားရသာ အရကကာငာ်းအရာ 

(professional content) 
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က။ ဒ  ဝကဘ်ဆ် ိုကက် ရဘားကငာ်းလ ိုခြ ြိုမ္ှုမ္ရှ  

ဘာူးလ ို   ခပတယ။် 

ြ။ အဒဲ အရာရတ က ဒ ဝကဆ် ိုကက် 

ရဘားကငာ်းလ ိုခြ ြိုတယလ် ို   ညွှနခ်ပတယ။် 

ဂ။ အဒဲ အရာရတ က ဒ ဝကဘ်ဆ် ိုကက်  

သတငာ်းဝကဘ်ဆ် ိုက ်ခြေစ်န ိုငတ်ယလ် ို   ညွှနခ်ပတယ။် 

ဃ။ အဒဲ အရာရတ က ဒ ဝကဘ်ဆ် ိုကက် ို 

ဝငရ်ရာကက်ကည ရ်ှုသ ူတစရ်ကလ်ျင ်

တစ်သ နာ်းရှ တယလ် ို   ညွှနခ်ပတယ။် 

9. ‘သင ဘ်ဝအရကကာငာ်းက ို တစ်ရလာကလ ိုားကကည န် ိုငြ်ေ ို   အ နလ် ိုငာ်းရပေါ် အြျ နန်ဲ  တစ်ရခပားည  ထိုတလ်ွှင ခ်ပသတယ’် 

ဆ ိုတာ ဘာက ိုရခပာတာလ။ဲ 

က။ အ နလ် ိုငာ်းရပေါ်မ္ှာ သငက် 

အခြာားတစ်ရယာကအ်ခြေစ် ရယာငရ်ဆာငခ်ြငာ်း။ 

ြ။ သငူယြ်ျငာ်း ၃ ရယာက ်နဲ   ဗ ဒ ယ ို chat ြငာ်း။ 

ဂ။ တနာ်းတ ူအြျငာ်းြျငာ်း ပ  ပ ိုားကညူ ခြငာ်း။ ဃ။ Liveလွှင ခ်ပသခြငာ်း။ 

 

10. သင အ်ြျစ်ဆ ိုားသငူယြ်ျငာ်းနဲ   အ နလ် ိုငာ်းဂ မ်္ားကစာားရနတယလ် ို   စ တက်ာူးကကည ပ်ါ။ ‘ရနာကဆ် ိုားရပေါ် စမ္တြ်ေိုနာ်း 

ဆိုရရန ်ဒ ရနရာက ို နှ ပ်ပါ’ ဆ ိုတဲ  pop-up မ္ကရ်ဆ ြျ် တကလ်ာတယ။် အရကာငာ်းဆ ိုား လိုပ်ရဆာငြ်ျကက် 

ဘာခြေစ်မ္လ။ဲ 

က။ သင သ်ငူယြ်ျငာ်းက ို Pop-up နှ ပ်ြ ိုငာ်းလ ိုကမ်္ယ။် ြ။ မ္ကရ်ဆ ြျ်က ို လစ်လျျူရှု ပပ ား window 

က ိုပ တလ် ိုကမ်္ယ။် 

ဂ။ ဆိုရမ္ရ သ န ိုငြ်ေ ို မ္ကရ်ဆ ြျ်က ို နှ ပ်လ ိုကမ်္ယ။် ဃ။ မ္ကရ်ဆ ြျ်က ိုဒ အတ ိုငာ်းထာားလ ိုကပ်ပ ား 

ဂ မ်္ားရဆာ ပပ ားမှ္ပဲ နှ ပ်ကကည မ်္ယ။် 
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အမ္ှနရ်ရ ားရတဲ  ဉာဏစ်မ္ာ်းပရေဠ က ို ရခြေကကည ပ်ပ ား သငဘ်ယရ်လာကသ် ထာားသလ ဲဆ ိုတာကကည ရ်ရအာင။် 

1. လမူ္ှုမ္ ဒ ယာရပေါ် တခြာားလရဲူ   ဓါတပ် ိုက ိုမ္တငြ်င ်ဘာလ ို   ရမ္ားကကည ြ်ေ ို  လ ိုတာလ။ဲ 

2. ရအာကပ်ါထမဲ္ှ ဘယအ်ဆ ိုက အငတ်ာနကရ်ပေါ်က သတငာ်းအတို အခြေစ်န ိုငဆ် ိုားလ ဲဆ ိုတာရရ ားပါ။  

က။ ခမ္ငာ်းရလာကရ်ှ တဲ  ပိုရ ကဆ် တက်က ား 

ပမ္  ြို့ ခပငလ်ယက် ငာ်းထမဲ္ှာ ရတ ြို့ ရှ ရခြငာ်း။ 

ြ။ အစ ိုားရရ ို ားပ တရ်ကရ်ကကာင  ်

ပမ္  ြို့ထမှဲ္ာကာားလမ်္ားပ တဆ် ို  မ္ှုခြေစ်။  

ဂ။ ပမ္  ြို့ တ ရ စဆာနရ် ိုသ ို   ကျာားသာားရပါကအ်သစ်ရရာကရ်ှ  ဃ။ ငလျငဒ်ဏရ်ကကာင  ်အရဆာကအ်အ ိုမ္ျာားပျကစ် ား။ 

3. ရအာကပ်ါတ ို  ထမှဲ္ ဘယအ်ဆ ိုက တနာ်းတအူြျငာ်းြျငာ်းကညူ ခြငာ်းရဲ   ဥပမ္ာလ။ဲ 

က။ အ မ်္နဲ   ခပဿနာခြေစ်ရနတဲ ရကျာငာ်းသာားက ို 

ဆရာကကညူ တယ။်  

ြ။ ရနမ္ရကာငာ်းခြေစ်ရနတဲ  လငူယရ်လားက ိုဆရာဝနက် 

ကညူ ရပားတယ။် 

ဂ။ လငူယရ်လားက စ တက်ျနာ်းမ္ာရရားဆရာဝနန်ဲ   

သ ခမ္ငခ်ြငာ်းနဲ  ပတသ်ကပ်ပ ား ကိုသမ္ှုြ ရနတယ။်  

ဃ။ လငူယရ်လားက သနူဲ  ရဝဒနာတသူရူတ က ို ကညူ ြေ ို   

ဗ ဒ ယ ို Blog တစ်ြို ခပ လိုပ်တယ။် 

4. Facebook ရပေါ်မ္ှာ ရအာကရ်ြော်ခပပါထကဲ ဘယအ်ရာအတ က ်algorithm အသ ိုားမ္ခပ ထာားတာလ။ဲ 

က။ သင ရဲ်  newsfeed မှ္ာ 

ဘယအ်ရကကာငာ်းအရာရတ ခပရစြျငလ်ဆဲ ိုတာ 

ဆ ိုားခြေတြ်ေ ို   

ြ။ သငန်ဲ   အခပနအ်လနှဆ်ကသ် ယမ်္ှု က ို 

အရခြြ ပပ ား တြျ  ြို့သငူယြ်ျငာ်းရတ ရဲ   ပ ို  စ်ရတ က ို 

ရရ ားြျယခ်ပသန ိုငြ်ေ ို   

က။ သင မှ်္ာ  follower ရတ  လ ိုလ ိုရလာကရ်လာက ်

မ္ရှ လ ို   ပ ိုတငရ်တာ တနြ်ျငမှ်္တနမှ်္ာပါ။   

ြ။ သငက် ဓါတပ် ိုထမှဲ္ာမ္ပါရတာ  သင သ်ငူယြ်ျငာ်းရတ  

ဇရဝဇဝါခြေစ်သ ာားန ိုငလ် ို  ပါ။ 

ဂ။ ဓါတပ် ိုထပဲါတဲ လကူ သူ  ပ ိုက ို Public နဲ   

မ္တငရ်စြျငတ်ာခြေစ်န ိုငလ် ို  ပါ။ 

ဃ။ ဓါတပ် ိုက ို edit မ္လိုပ်ပဲ ဘယရ်တာ မှ္မ္တငသ်င ပ်ါ။  
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ဂ။ သငတ်ငလ် ိုကတ်ဲ  ပ ို  စ်တ ိုငာ်း like 

အမ္ျာားကက ားရမ္ယလ် ို   အာမ္ြ ြေ ို   

ဃ။ ဘယပ် ို  စ်ရတ က ယ ိုကကညစ် တြ်ျလ ို  မ္ရတဲ ၊  

spam ပါတဲ  လင ြ်ရ်တ ခြေစ်န ိုငလ် ဲဆ ိုတာ 

ရြော်ထိုတန် ိုငြ်ေ ို   

5. Catfishing ဆ ိုတာဘာလ။ဲ 

က။ အ နလ် ိုငာ်းရပေါ် 

တခြာားတစ်ရယာကအ်ခြေစ်ေနရ်ဆာငတ်ာ 

ြ။ တခြာားသရူတ ရဲ   follower ရတ က ို ြ ိုားယတူာ 

ဂ။ အ နလ် ိုငာ်းရပေါ်ကလရူတ က ို ရ ိုငာ်းစ ိုငာ်းတဲ  

မ္ကရ်ဆ ြျ်ပ ို  တာ 

ဃ။ အ နလ် ိုငာ်းရပေါ်က ပ ို  စ်တ ိုငာ်းက ို like လိုပ်တာ 
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ANSWERS: 1.C 2.A 3.D 4.C 5.A 6.B 7.A 8.B 9.D 10.B 

6. လ   ြို့ ဝှကစ်ကာားလ ိုားနဲ   အရကာင ထ်ဝဲငလ် ိုကတ်ယ။် လ ိုခြ  ရရားအဆင  ်တစ်ြို ထပ်ရပါငာ်းထည တ်ဲ  အရနနဲ   

သင ြ်ေိုနာ်းထကဲ ို န ပါတတ်စ်ြိုပ ို  ရပားတယ ်ဆ ိုတာ ဘာက ိုရခပာတာလ။ဲ 

 

က။ စ စစ်ထ နာ်းသ မ္်ားမ္ှုရှ ခြငာ်း ြ။ အဆင  ်၂ ဆင  ်စစ်ရဆားမ္ှုပ ိုစ  

ဂ။ လ   ြို့ ဝှကစ်ကာားလ ိုား မ္ ရဝခြငာ်း ဃ။ အ နလ် ိုငာ်းရပေါ် မ္ညသ်မူ္ညဝ်ါ မ္သ န ိုငခ်ြငာ်း 

7. လ   ြို့ ဝှကသ်ကေတနဲ   မ္ကရ်ဆ ြျ် ပ ို  တယဆ် ိုတာ ဘာအဓ ပပါယလ်။ဲ 

က။ ဒ မ္က်ရဆ ြျ် က လ   ြို့ ဝကှ်သကေတနဲ   ခြေစ်ရနတယ်။ 

ဒါရကကာင  ်ဒ မ္က်ရဆ ြျ်က ို ပ ို  တဲ လူနဲ  လက်ြ သူ နစ်ှဦားသာ 

ြေတ်န ိုငတ်ယ်။ 

ြ။ ဒ မ္ကရ်ဆ ြျ်က လမူ္ှုမ္ ဒ ယာရပေါ် public နဲ  တငထ်ာားပပ ား 

လတူ ိုငာ်းြေတန် ိုငတ်ယ။် 

ဂ။ ဒ မ္ကရ်ဆ ြျ် မ္ှာ တရာားမ္ဝငတ်ဲ  

အရကကာငာ်းအရာအပမ္ဲပါတယ။်  
ဃ။ ဒ မ္ကရ်ဆ ြျ်က ို မ္ရတာ်တဆလမှူ္ာားပပ ား ပ ို  လ ိုကတ်ယ။် 

8. ဒါက ဘာက ို ရညည်ွှနာ်းတာပါလ။ဲ ‘လရူတ အ နလ် ိုငာ်းရပေါ်တငတ်ဲ  အရကကာငာ်းအရာရတ က ို စစ်ရဆားရပားြေ ို  ၊ report 

ရတ က ို က ိုငတ် ယရ်ခြေရှငာ်းြေ ို   နဲ   ထ ြ ိုကရ်စတဲ  အရကကာငာ်းအရာရတ က ို ြေယရ်ှာားရပားြေ ို   ဝနထ်မ်္ားရတ က ို 

ဝကဘ်ဆ် ိုကရ်တ က ြန  ထ်ာားရလ ရှ တယ’် 

9. ဘယခ်ြေစ်ရပ်က အ နလ် ိုငာ်းရပေါ်မ္ှာက ိုယြ်ျငာ်းစာမ္ှုခပခြငာ်းက ို ရြော်ခပတဲ  ဥပမ္ာလ။ဲ 

က။ လမူ္ှုမ္ ဒ ယာရပေါ် သင သ်ငူယြ်ျငာ်းရဲ   အရှကရ်စရာပ ိုက ို 

တငလ် ိုကပ်ပ ား ရယရ်နတဲ  emoji က ို ပ ိုရအာကမ်္ှာ 

စာတနာ်းထ ိုားလ ိုကတ်ယ။် 

ြ။ ရနမ္ရကာငာ်းတဲ  ရကာငရ်လားတစ်ရယာကက် သူ  ရရာဂါ 

အရကကာငာ်းအ နလ် ိုငာ်းရပေါ်ရှာကကည ြ်ေ ို   ဆ ိုားခြေတလ် ိုကတ်ယ။် 

က။ မ္ညသ်မူ္ညဝ်ါမ္သ န ိုငခ်ြငာ်း ြ။ စ စစ်ထ နာ်းသ မ္ာ်းရပားခြငာ်း 

ဂ။ က ိုယရ်ရားက ိုယတ်ာအြျကအ်လကထ် နာ်းြျ ပ်မ္ှု ဃ။ လမူ္ှုမ္ ဒ ယာ follower မ္ျာား။ 
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ANSWERS: 1.C 2.A 3.D 4.C 5.A 6.B 7.A 8.B 9.D 10.B 

ဂ။ ရကာငမ်္ရလားက သူ  ဓါတပ် ိုက ို သတူ ို  မ္ သာားစို group 

chat လိုပ်တဲ ထ ဲပ ို  လ ိုကတ်ယ။် 

ဃ။ လတူစ်ရယာကက် ပရေ တရ ပ ိုရင ရှာြေ ို  တ က ်

ြကြ်ကြ်ြဲ ဲလိုပ်ရဆာငြ်ဲ တဲ အရကကာငာ်း ဗ ဒ ယ ိုမှ္ာ 

ရကာငရ်လားတစ်ရယာကက်  “ ရတာ်လ ိုကတ်ာ၊  အစ်က ို 

ဘယလ် ိုြ စာားရနရလ ဲဆ ိုတာ ကျွနရ်တာ်သ ပါတယ ်ြငဗ်ျ” 

လ ို   ရကာမ္န  ရ်ရားလ ိုကတ်ယ။် 

10.  လမူ္ှုမ္ ဒ ယာရပေါ်မှ္ာ ဘာသာတရာားက ိုအရခြြ ပပ ား လတူစ်စိုက ို တ ိုကြ် ိုကတ်ဲ ပ ို  စ်တစ်ြိုရှ တယ။် လတူစ်ရယာကက် 

like လိုပ်လ ိုကပ်ပ ား ောသ အရနနဲ   သူ  သငူယြ်ျငာ်းရတ က ို share လ ိုကတ်ယ။် ရအာကရ်ြော်ခပပါထကဲ 

အသင ရ်တာ်ဆ ိုား တ ို  ခပနမ်္ှုက ိုရရားပါ။ 

က။ ဒါကောသပဲ။ ရယစ်ရာဆ ိုရငရ်တာ  like နဲ   share 

လိုပ်တာ ခပဿနာမ္ရှ ပါဘာူး။ 

ြ။ ဒါက အမ္ိုနာ်းစကာားခြေန  ရ်ဝခြငာ်းရဲ   ဥပမ္ာပါ။ 

လမူ္ှုမ္ ဒ ယာရပေါ် share တာ မ္မ္ှနက်နပ်ါဘာူး။ 

ဂ။ Share လ ို  ရပါတယ။် ဒါရပမဲ္  ဒါက ောသဆ ိုတာ 

ရသြျာရှငာ်းလငာ်းရအာငရ်ခပာရပါမ္ယ။် 

ဃ။ ဓါတပ် ို နဲ   တခြာား က ိုယရ်ရားအြျကအ်လကရ်တ  

မ္ပါရင ်share လ ို  ရပါတယ။် 

 


