
ဖမ််းဆ ်းထနိ််းသိမ််းခရံအခ ခအခနတွင ် သင်ကိိုယတ်ိိုငနှ်င ်   

သင် ဒ ဂျစတ်ယ ်ကရိယိာ လံို ခြံုံခရ်း 

လ ူ့အခွင ်အခရ်းချြိုံ်းခဖာက်မှုမျာ်း၊ အဂတိလိိုကစ်ာ်းမှု သိိုို့မဟိုတ် 

 ြည်တွင််းမငငိမသ်က်မှုမျာ်းက  သိိုို့ခသာ အ ဖစ်အြျကမ်ျာ်းကိို သတင််းမှတ်တမ််းယ  ခင််းခ ကာင်   

အထ ်းသ ဖင ် အာဏာရှင်အစိို်းရအိုြ်ချြုံြ်ခသာ နိိုငင်ံမျာ်း သိိုို့မဟိုတ် စစ်တြန်ှင ် ရ တြဖ်ွ ွဲ့ဝင်အမျာ်းအ ြာ်း 

အသံို်း ြြုံခလ ရှိခသာနိိုငင်ံမျာ်းတွင် သင ်အခန ဖင ် ဖမ််းဆ ်းချြုံြ် ခနှာင် ခင််းကိို ြိိုမိိုခံရနိိုငဖ်ွယ်ရှိသည်။  

အာဏာြိိုင်မျာ်းနှင ်ရင်ဆိိုင်ရခသာအခါ ၎င််းတိိုို့၏အမိနိ်ု့မျာ်းသည် တရာ်းနည််းလမ််းကျ 

မဟိုတ်ခသာ် လည််း သ တိိုို့၏ အမိနိ်ု့မျာ်းကိိုလိိုကန်ာ ခင််းသည်  သင်၏ 

လံို ခံြုံမှုကိိုအကာအကယ်ွခြ်းရန်အတွက် ခယဘိုယျ အာ်း ဖင ် ခဘ်းကင််းခစြါသည်။ 

သတင််းသမာ်းမျာ်းသည် မမိိကိိုယ်ကိို ြိိုမိိုခကာင််းမွနစ်ွာကာကယ်ွနိိုင်ရန်အတွက်  

ခအာက်ခဖေါ် ြြါ ဒ ဂျစ်တယ်နငှ ် မမိိ၏ လ ြိုဂ္ြိုံလ်ဆိိုင်ရာ(ရိုြ်ြိိုင််းဆိိုင်ရာ)လံို ခြံုံခရ်းအတွက် 

အ ကံဉာဏ်မျာ်းကိို စဉ််းစာ်းသင သ်ည်။ 

 

ဒ ဂျစတ်ယလ်ံို ခြံုံခရ်း အ ကဉံာဏ ်

ဖမ််းဆ ်းခံရနိိုငဖ်ွယ်မတိိုငမ်   သင်၏ ဒ ဂျစ်တယ်ကရိိယာ/ြစစည််းမျာ်း (Devices)နငှ ် 

စိုခဆာင််းသမိ််းဆည််း ထာ်းခသာအချက်အလက်မျာ်း (Data) ကိို ထိန််းသမိ််း ခင််း  သိိုို့မဟိုတ် 

ကကိြုံတင်ကာကယ်ွ ခင််းသည်  သင်၏ အခ ကာင််းနှင ် သင်၏ အဆက်အသွယ်ရင််း မစမ်ျာ်း၊ 

သတင််းအချက်အလကမ်ျာ်းကိို အ ခာ်းသ မျာ်းက ရယ သွာ်း ရန် ဖစ်နိိုင်ခချကိို ခလ ာ ချနိိုင်သည်။ 

 

သင၏်  ဒ ဂျစတ်ယက်ရိယိာ/ြစစည််းမျာ်း (Devices) ကိို  ြငဆ်င ်ခင််း 

အကယ်၍ သင်သည်အဖမ််းခံရလ င်  သိိုို့မဟိုတ် ထိန််းသိမ််းခံရလ င် သင၏် Devices မျာ်းကိို 

ရှာခဖွသိမ််း ယ ဖျက်ဆ ်း ခင််း ခံရနိိုငသ်ည်။ 

သင်၏ Devices မျာ်းနှင ် Data မျာ်းကိိုလံို ခံြုံခစရန်  ခအာက်ြါအဆင ်မျာ်းကိို လိုြ်ခဆာင်ြါ။ 

• Devices မျာ်းကိို လ ြိုံွဲ့ဝှကန်ံြါတ် (Pin Lock) သိိုို့မဟိုတ် စကာ်းဝှက ်(Password) 

 ဖင ်လံို ခံြုံခအာင်ထာ်းြါ။  ၎င််း Pin Lock နှင ် Password တိိုို့ကိို အာဏာြိိုင်မျာ်းက 

ခဖေါ်ထိုတ်နိိုငစ်ွမ််းရှိသည်ကိိုလည််း သတိ ြြုံြါ။ 

• သငသ်တင််းယ ခနခသာနိိုင်ငံ၏  သခကေတစာဝှကလ်ံို ခြံုံခရ်းစနစ် (Encryption) အသံို်း ြြုံမှုနငှ ် 

ြတ်သက်ခသာ စည််းမျဉ််းဥြခဒမျာ်းကိိုသိရှငိြ ်း၊ သင၏် ကနွ်ြျျူတာနငှ ် Android  

စက်မျာ်းအတွက် Encryption ဖွင ်ထာ်းရန် စဉ််းစာ်းြါ။  မ ကာခသ်းမ က iPhone သည် 



Encryption ကိို ြံိုမှန်လိုြ်ငန််းစဉ် အခနနှင ် ထည ်သငွ််းထာ်းသည်။  ၎င််း Encryption 

အသက်ဝင်ရန်အတွက် သင်၏ Devices မျာ်းကိို ြိတ်ထာ်းရန်လိိုလမိ ်မည်။ 

• စာရွကစ်ာတမ််းအချက်အလကမ်ျာ်းနှင ် ဓါတ်ြံိုမျာ်းအြါအ၀င်  

မည်သည ်ခဒတာအချက်အလက်ကိို  မိမိ၏ မည်သည ် Devices မျာ်းနှင ် 

မည်သည ်ခနရာတွင်သိမ််းဆည််းထာ်းသည်ကိို သိရှြိါ။  သင် အခြေါ် အနတရာယ် ဖစ်ခစနိိုင်မည်ဟို 

စိတ်ထင်ယ ဆခသာအချက်အလက်မျာ်းကိို ဖယ်ရှာ်းထာ်းြါ။ 

• သင်၏ အချက်အလကမ်ျာ်းကိို   ြငြ်ထာ်းသိိုသိမ််းဆည််းရာခနရာ (External Storage Device 

- Hard Drive) ထ သိိုို့ ြံိုမှန်အာ်း ဖင ် အရနသ်ိမ််းဆည််းြါ။  ထိိုို့ခနာက် Device ထ မှ 

အချက်အလက်မျာ်းကိို ြယ်ဖျက်သင ်သည်။  ခခတ်မ ရှုြ်ခထွ်းသည ် 

နည််းြညာကိိုနာ်းလည်ကျွမ််းကျင်ခသာ အာဏာြိိုငမ်ျာ်း၊ ရာဇဝတ်ဂိိုဏ််းမျာ်းသည် 

ြယ်ဖျက်ထာ်းသည ် အခ ကာင််းအရာမျာ်းကိို  ြန်လည်ရယ နိိုင်ခသ်းသည် ကိိုလည််း သတိ ြြုံြါ။  

• External Drive မျာ်းကိို Encrypt  ြြုံလိုြ်ြါ။  စိုခဆာင််းခသာ အချက်အလက် မ ြွာ်းမျာ်းကိို 

တစ်ခိုထက်ြိို ခသာ Drive တစ်ခိုခိုခြေါ်တွင် သမိ််းဆည််းထာ်းငြ ်း၊  သင်၏ အိမ်၊ ရံို်း  မဟိုတ်ခသာ 

သ ်း ခာ်းခနရာမျာ်း၌ သိမ််းဆည််းထာ်း ခင််းက ြိိုမိိုခကာင််းမနွ်သည်။  ထိိုသိိုို့မဟိုတ်ြါက သင ်ကိို 

လာခရာက်ဖမ််းဆ ်းချနိ်တွင် အလွယ်ရှာခဖွခတွွဲ့ရှိနိိုငသ်ည်။ 

• သင်၏  အသံို်း ြြုံဝင်ခရာက်မှုရာဇဝင် (Browsing History) ကိို ြံိုမှနဖ်ျက်ြစ်ငြ ်း၊ သင်၏ 

အခကာင ်မျာ်း အာ်းလံို်းမှ ြံိုမှန်ထွကြ်ါ။ 

• သင်၏ စာြိိုို့မှုအသံို်း ြြုံချက် (Messaging Apps) တွင် မည်သည ်အခ ကာင််းအရာမျာ်း 

ရှိခနသည်ကိို သိ ရှိငြ ်း၊ ထိိုအခ ကာင််းအရာမျာ်းကိို အရန်မ ြွာ်း(မိတတျူ)က ်းထာ်းရန်နငှ ် 

ဖျက်ြစ်ရန်အတွက် ြံိုမနှ်လိုြင်န််း စဉ်တစခ်ိုကိို လိုြ်ခဆာင်ြါ။ 

• သင်၏ ဖိုန််းနှင ် Messaging Apps  အတွင််းရှိှ ှ အဆက်အသွယ်မျာ်းကိို စ မထံာ်းြါ။  သင် 

သိိုို့မဟိုတ် အဆက်အသွယ်မျာ်းအခြေါ် အနတရာယ် ဖစ်ခစနိိုငသ်ည်ဟိုယ ဆရခသာ 

အခသ်းစိတ်အချက်အလက်မျာ်း ကိို ဖယ်ရှာ်းထာ်းြါ။  ၎င််းအဆက်အသွယ်မျာ်း၏အခ ကာင််းကိို 

အသံို်း ြြုံမှု(အကြ််-App) မျာ်းနှင ် အခဝ်းရှသိိမ််းဆည််းရာခနရာ (Cloud) ၌သာမက 

ဆင််းမ်ကတ် (SIM Card) ထ တွငလ်ည််း  သိမ််းဆည််း ထာ်းသည်ကိိုြါ သတိ ြြုံရမည်။ 

• သင ် Devices မျာ်းထ ရှိ အချက်အလကမ်ျာ်းကိို အခဝ်းမှခန၍ ဖယ်ရှာ်းရငှ််းလင််းနိိုင်ရန် 

စ စဉထ်ာ်းြါ။ သင် ဖမ််းဆ ်းထနိ််းသိမ််း ခင််းခံရချနိ်တွင် သင်၏ Devices မျာ်းထ တွင် 

သိိုမှ ်းထာ်းခသာ အချက်အလက် မျာ်းကိို ြယ်ဖျက်ရန် အချနိ်မရနိိုင်ဟိုယ ဆရလ င် 

ထိိုအချက်အလက်မျာ်းကိို အခဝ်းခနရာမှ ြယ်ဖျက် လိိုက်ရန် သင်၏ ယံို ကည်စိတ်ချရသ ကိို 

ကကိြုံတင်မှာ ကာ်းထာ်းသင သ်ည်။  ထိို Device ကိို အင်တာနက် သိိုို့မဟိုတ် မိိုဘိိုင််းခဒတာနှင ် 



ချတ်ိဆက်ထာ်းမှသာလ င် အခဝ်းခနရာမြှယ်ဖျကန်ိိုငမ်ည်။ သတိ ြြုံရန်မှာ သင ် Device ထ မှ 

အချက်အလက်မျာ်းကိို ြယ်ဖျက်ထာ်း ခင််းသည်ကလည််း  သင ်ကိို ြိိုမိိုသသံယ ဖစ်ြွာ်း 

ခစနိိုငသ်ည်။ 

• အကယ်၍  သင ်ထံမှ သမိ််းယ သွာ်းခသာ Devices မျာ်းကိို သင ်မျက်ကယ်ွသိိုို့ယ ခဆာင်ငြ ်း 

ခနာက်ြိိုင််း၌ သင ထ်ံသိိုို့ ြန်လည်ခြ်းြိိုို့ြါက  ၎င််းြစစည််းထ တွင် ခထာက်လှမ််းခရ်းြစစည််း 

(စြိိုင်ဝ လ်-Spy ware) မျာ်း ကိို ထည ်သွင််းခြ်းခံရနိိုငသ်ည်။  ထိိုို့ခ ကာင ် ဖစ်နိိုင်ြါက 

ြစစည််းကရိိယာအသစမ်ျာ်းကိို ထြဝ်ယ်သံို်းသင ် သည်။  အသစ်ဝယ်ယ ရနမ် ဖစ်နိိုင်ြါက သင်၏ 

Device ကိို အစတစ်ဖန် ြနလ်ည်လိုြ်ခဆာင်မှု(Factory Reset)  ြြုံလိုြ်ြါ။  ထိိုသိိုို့ ြြုံလိုြြ်ါက 

စြိိုငဝ် လမ်ျာ်းကိို ဖယ်ရှာ်းနိိုင် ခင််း မ ြြုံနိိုငသ်ည်ကိို သတိ ြြုံြါ။ 

 

 

သင ၏် အခကာင မ်ျာ်းကိို ကာကယွ ်ခင််း 

အကယ်၍ သင်သည်ထိန််းသမိ််းခံထာ်းရြါက  သင်၏ အွန်လိိုင််းအခကာင ် (Online Account) 

မျာ်း၏ စကာ်းဝှက ်(Password) မျာ်းကိို လက်လ  ခြ်းအြ်ရန် ခတာင််းဆိိုခံရလမိ ်မည်။ 

သင်၏အခကာင ်မျာ်းထ သိိုို့ အ ခာ်းလ မျာ်းကဝင်ခရာကခ်ွင ်ကိို မတာ်းဆ ်းနိိုင်ခသာအချနိ်တွင်  

၎င််းတိိုို့ရယ  နိိုင်ခသာ အချက်အလက်မျာ်းကိို ကနိ်ု့သတ်ြိတ်ြင်တာ်းဆ ်းထာ်း ခင််း ဖင ် 

ကကိြုံတင်ကာကယ်ွမှုအဆင ်မျာ်းကိို  ြြုံလိုြန်ိိုင် သည်။ 

 

သင်၏ အခကာင ်မျာ်းထ သိိုို့ လ အမျာ်းက ဝင်ခရာက်ဆက်သွယ် ခင််းကိို 

ကနိ်ု့သတ်ြိတ်ြင်တာ်းဆ ်းြါ။ 

• သင်၏အခကာင ်မျာ်းထ ၊ အထ ်းသ ဖင ် အ ်းခမ်းလန်ှင ် လ မှုမ ဒ ယာမျာ်းထ ရှိ 

အခ ကာင််းအရာမျာ်းကိို ြံိုမှန်  ြန်လည်စစ်ခဆ်းြါ။  မည်သည ်သတင််းအချက်အလကမ်ျာ်းက  

သင် သိိုို့မဟိုတ် အ ခာ်းသ မျာ်းအာ်း အနတရာယ်ခြ်းနိိုင်သည်ကိို သိထာ်းြါ။  

• အ ်းခမ်းလ်အခဟာင််းမျာ်း၊ လ မှုမ ဒ ယာသတင််းအချကအ်ြါအဝင်  ထိိုအခကာင ်မျာ်းထ တွင်ရှိ 

ြါဝင်ခသာ အခ ကာင််းအရာမျာ်းကိို  အရန်သမိ််းဆည််း ခင််း (Back up) နငှ ် ဖျက်ြစ် ခင််း 

(Delete)တိိုို့ကိို  ြံိုမှနလ်ိုြ် ခဆာင်ခနြါ။ သတိ ြြုံရနမ်ာှ ထိိုြါဝင်ခသာအခ ကာင််းအရာမျာ်းသည် 

သင ်အခကာင် မသှာ ြယ်ဖျက်ငြ ်း  ဖစ်ခသာ်လည််း သငန်ှင ် အဆက်အစြ်ရှိခသာသ တိိုို့၏ 

အခကာင ်ထ တွင်မ  ြယ်ဖျကသ်ွာ်းလိမ မ်ည်ခတာ  မဟိုတ်ြါ။   အဆံို်းနှစ်ဘက်၌ထာ်းရှိခသာ 

သခကေတစာဝှကလ်ံို ခံြုံခရ်းစနစ် (end-to-end encrypted) ကိို အသံို်း ြြုံထာ်းသည ် Signal 

သိိုို့မဟိုတ် WhatsApp  တိိုို့က  သိိုို့ခသာ ဝန်ခဆာင်မှုမျြိုံ်းကိို အသံို်းမ ြြုံြါက  အ ်းခမ်းလ်မျာ်းနငှ ် 



ြိိုို့စာမျာ်းအြါအဝင် သင်၏ အချက်အလက်မျာ်းအာ်းလံို်းကိို အင်တာနက်ဝန်ခဆာင် မှုကိုမပဏ က 

သိမ််းဆည််းထာ်းခ  သ ဖင ်  အစိို်းရ(အာဏာြိိုငမ်ျာ်း)သည် ၎င််းအချက်အလက်မျာ်းကိို 

ဆင ်ခခေါ်ခတာင််းဆိိုရယ နိိုငသ်ည်။ 

• သင်၏ လ မှုမ ဒ ယာအခကာင ်မျာ်းက  သင၏် ခနာက်လိိုကမ်ျာ်း (Follower) နငှ ် 

မိတ်ခဆွမျာ်းစာရင််းထ မှ  သင်က မည်သ  ဖစ်သည်၊ မည်သ နှင ်အဆက်အသွယ်ရှိသည်ဆိိုခသာ 

သတင််းအချက်အလကမ်ျာ်းကိို ခဖေါ် ြခနသည်။  သင၏် ကိိုယ်ခရ်းကိိုယ်တာနှင ် 

ြခရာ်ဖက်ရှင်နယ်ကနွ်ရက်မျာ်းကိို ဆက်စြ်ြံိုခဖေါ်ရန် အတွက် ထိိုအချက်အလက်မျာ်းကိို 

အသံို်း ြြုံနိိုငသ်ည်။   ထိိုို့ခ ကာင ် ဆိိုရယ်ှမ ဒ ယာခြေါ်မှ သင်၏မိတ်ခဆွ သ ငယ်ချင််းမျာ်းနှင ် 

ခနာက်လိိုကမ်ျာ်းကိို  ြနလ်ည်စစ်ခဆ်းငြ ်း၊  အနတရာယ်ခြ်းနိိုင်သည်ဟို ယ ဆရသ မျာ်း ကိို 

ဖယ်ထိုတ်ထာ်းြါ။ ၎င််းအချက်အလက်မျာ်းသည်လည််း  အင်တာနက်ဝန်ခဆာင်မှုကိုမပဏ ၏ 

ဆာဗာ ခြေါ်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိခနမည် ဖစ်ငြ ်း၊  အစိို်းရ(အာဏာြိိုင်မျာ်း)က 

ဆင ်ခခေါ်ခတာင််းဆိိုရယ  နိိုင်သည်။ 

• အွန်လိိုင််းဝန်ခဆာငမ်ှုတွင် သိမ််းဆည််းထာ်းခသာ ဓာတ်ြံိုမျာ်းနငှ ် ဗွ ဒ ယိိုမျာ်းသည်လည််း   

မိသာ်းစိုဝင် မျာ်း၊ ြိုဂ္ိြုံလ်ခရ်းဆိိုင်ရာအဆက်အသွယ်မျာ်း၊ ြခရာ်ဖက်ရှင်နယ်အဆက်အသွယ်မျာ်း၊ 

၎င််းတိိုို့၏ရင််း မစ် မျာ်းအြါအဝင် မည်သ မည်ဝါ ဖစ်ခ ကာင််းခဖာ်ထိုတ်ရန်အတွက် 

အသံို်း ြြုံနိိုငသ်ည်ကိိုလည််း သတိ ြြုံြါ။  

• သင်၏အခကာင ်မျာ်းမှ  ြံိုမနှ် ြန်ထွက် ခင််း (Logging Out)နှင ် အသံို်း ြြုံဝင်ခရာက်မှုရာဇဝင် 

(Browsing History) ကိို ြံိုမနှ်ရှင််းလင််းထာ်း ခင််းအာ်း ဖင ် သင်၏အခကာင ်မျာ်းထ သိိုို့ 

ဝင်ခရာက် ခင််းကိို  ြိိုမိိုခက်ခ  ခအာင်လိုြ်ြါ။  သင်၏ ဖိုန််း သိိုို့မဟိုတ် ကနွ်ြျျူတာခြေါ်တွင် 

စာြိိုို့အက်ြလ ခက်းရငှ််းမျာ်းနငှ ် အ ်းခမ်းလ် ဝန်ခဆာင်မှုမျာ်းကိို အကနိ်ု့အသတ် ြြုံလိုြ်ထာ်းြါ။ 

 

 

လ ြိုဂ္ြိုံလဆ်ိိုငရ်ာ(ရိုြြ်ိိုင််းဆိိုငရ်ာ) လံို ခြံုံခရ်း အ ကဉံာဏ ်ြြုံချက ်

 

သတင််းယ  ခင််းအလိုြက်ိို တာဝနခ်ြ်း ခင််းမခရံမ  ကကြိုံတငစ်ဉ််းစာ်းရန ်- 

• သတင််းသမာ်းတစဦ််းအခန ဖင ်  သတင််းယ ခနခသာတိိုင််း ြည်ရှိ သင်ရရှိရမည ် 

တရာ်းဝင်အခငွ ်အခရ်း မျာ်းအခ ကာင််းကိို ခလ လာြါ။ နာ်းလည်ထာ်းြါ။ ခအာက်ြါအရာမျာ်းကိို 

ခလ လာသိရှနိာ်းလည်ထာ်းြါ။  

− သငသ်ည် ဖမ််းဆ ်းခံရနိိုင်ဖွယ် ရှိ/မရှ ိ



− ယခင်အဖမ််းခံရခသာ သတင််းသမာ်းမျာ်း၏  ဖမ််းဆ ်းခရံမှုနငှ ် ၎င််းတိိုို့အာ်း 

မည်က  သိိုို့ ြြုံမ ဆက်ဆံ ခ  သည်ဆိိုခသာ အခသ်းစိတ်အချက်အလက်မျာ်း 

− ထိိုခနို့တွင် မည်သည ်ယ နစ်အဖွ ွဲ့က ဖမ််းဆ ်းခလ ရှသိည်ကိို သိရှထိာ်းမှု (ဥြမာ - 

ယ န ခဖါင််းဝတ်ရ ၊ အသွင်ယ ထာ်းခသာသ ၊  စစ်သာ်း .. စသည်) 

− စွ ချကမ်တင်မ  မည်မ  ကာခအာင် ဖမ််းဆ ်းထနိ််းသိမ််းထာ်းနိိုငသ်ည် 

− အကယ်၍  သင ်အာ်းဖိုန််းခခေါ်ဆိိုခငွ ် ြြုံြါက မည်သ ူ့ကိိုခခေါ်ဆိိုဆက်သွယ်မည် 

− အကယ်၍ ခရှွဲ့ခန/တရာ်းဝင်ကိိုယ်စာ်းလှယ်နငှ ် ဆက်သွယ်ခွင ်ရှြိါက သင်၏ 

ဘာသာစကာ်းကိို ခ ြာဆိိုနိိုင်ခသာသ  

− ခရှွဲ့ခန/တရာ်းဝင်ကိိုယ်စာ်းလှယ်အတွက် ကိုန်ကျစရိတ်ကိို  မည်သ က ကျခံမည် 

− အကယ်၍  ဖမ််းဆ ်းခံရြါက  အခ ကာင််း ကာ်းရမည ် သံရံို်း/ခကာင်စစ်ဝန်ရံို်း (ရှခိ  လ င်) 

− အကယ်၍  ဖမ််းဆ ်းခံရြါက  သင် ကိိုခခေါ်ခဆာင်သွာ်းခရံဖွယ်ရှိခသာ ခနရာမျာ်း 

 

• ြစစည််းအမျြိုံ်းမျြိုံ်း သိိုို့မဟိုတ် အသံို်းအခဆာင်မျာ်းကိို ယ ခဆာင်ထာ်း ခင််းသည် သင ်ကိို 

ဖမ််းဆ ်း ခင််းခံရ နိိုငဖ်ွယ် အခွင ်အလမ််းမျာ်း ြိိုမိို မင ်တက်လာနိိုင် ခင််း ရှမိရှိကိို 

ထည ်သွင််းစဉ််းစာ်းြါ။  (ဥြမာ - ငဂိြုံဟ်တိုဆက်သွယ်ခရ်းဖိုန််း၊ လှမ််းခလ ာက်စကာ်းခ ြာစက်၊ 

စစ်သံို်းမနှ်ဘ လ ်း Binocular ၊ စစ်ြံိုစံအဝတ်အစာ်း၊ ည ကည ်မျက်မှန် .. စသည်) 

• မှန်ကန၍် တရာ်းဝငသ်က်တမ််းရှိခသာ သက်ခသခံအခထာက်အထာ်း၊ စာရွကစ်ာတမ််းမျာ်းကိို  

သငန်ှင ်အတ  အငမ တမ််းရှိခနြါခစ။ (ဥြမာ - သတင််းသမာ်း ဖစ်ခ ကာင််းအခထာက်အထာ်း၊  

ယာဉ်ခမာင််းလိိုင်စင်၊ နိိုင်ငံက ်းလက်မှတ်၊   ြည်ဝငခ်ွင ဗ် ဇာ .. စသည်) 

• သငန်ှင ်အတ   အ ြည ်အဝအာ်းသွင််းထာ်းခသာ  လက်ကိိုင်ဖိုန််း၊ ခငွသာ်းအချြိုံွဲ့၊ 

အငမ တမ််းသံို်းစွ ခနခသာ ခဆ်းဝါ်းမျာ်း၊  အခ ခခံအခထာက်အြံ မျာ်း ဖစသ်ည ် ခသာက်ခရ၊ 

အာ်း ဖည ်စာ်းစရာနငှ ် ခနွ်းခထွ်းခသာ အဝတ်အစာ်းမျာ်း စသည်တိိုို့ကိို 

တြါတည််းယ ခဆာင်ထာ်းြါ။ 

• အခ ခအခနအမျြိုံ်းမျြိုံ်းတိိုို့အတွက် သင ်ခတာ်ခလ ာက်ြတ်စွာ ဝတ်စာ်းဆင်ယင်ြါ။ အကယ်၍  ရ က 

ထိန််းသိမ််းထာ်းစဉ်အတွင််း  သငသ်ည် ဝတ်လျက်သာ်းအဝတ်အစာ်းကိိုသာလ င် 

အချြိုံွဲ့အချနိ်မျာ်းတွင် ဝတ်ဆင်ထာ်းရနိိုငသ်ည်။ 

• အဖမ််းခံရလ င် မည်သိိုို့တံိုို့ ြန်မည်ဆိိုသည်ကိို စဉ််းစာ်းထာ်းြါ။  ခနရာခဒသနငှ ် 

အခ ခအခနခြေါ်မ တည် ၍  ရ နှင ် လံို ခံြုံခရ်းသမာ်းမျာ်းသည် ကိိုယ်ထိလက်ခရာက် 

ရန်လိိုစွာ ြြုံမ တတ်သည်ကိို သတိ ြြုံြါ။ 



• ကိိုယ ်ြစစည််းဆံို်းရံှု်းမှုကိို ကာကယ်ွနိိုင်ရန်အတွက် အနည််းဆံို်းလိိုအြ်မည ် 

ြစစည််းြစစယမျာ်းကိိုသာလ င် ယ ခဆာင်သွာ်းြါ။ 

• ြိိုမိိုသိရှလိိိုြါက CPJ ၏  အနတရာယစ်ွနို့စ်ာ်းရမှု ဆန််းစစအ်က  ဖတ ်ခင််းြံိုစံ (CPJ’s Risk 

Assessment  

Template) တွင် ခလ လာြါ။ 

 

ဆကသ်ွယ်ခရ်း 

• သင်အဖမ််းခံရြါက ဆက်သွယ်နိိုင်မည ် တရာ်းခရ်းဆိိုငရ်ာကိိုယ်စာ်း ြြုံနိိုင်သ ကိို စဉ််းစာ်းထာ်းြါ။  

ထိိုသ တိိုို့၏ အမည်နှင ် ဆက်သွယ်ရနန်ံြါတ်တိိုို့ကိို သင၏်ဖိုန််းတွင်သာမက 

စာရွကတ်စ်ရွက်ခြေါ်တွင်နငှ ်  သိိုို့မဟိုတ် သင်၏ လကခ်မာင််းခြေါ်တွင် ခရ်းထာ်းြါ။ 

• နိိုငင်ံ ြည်ြတွင် အလိုြ်လိုြ်ရလ င် မမိိနိိုင်ငံဆိိုင်ရာ သရံံို်း/ခကာင်စစ်ဝန်ရံို်း၏ 

အခရ်းခြေါ်ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်မျာ်းအခသ်းစတ်ိကိို သင်၏ဖိုန််းတွင် မှတ်သာ်းထာ်းြါ။ 

• တစ်ခယာက်တည််း တစ်ကိိုယ်ခတာ်အလိုြ်လိုြ်ခန ခင််းကိို ခရှာင် ကဉ်ြါ။  အကယ်၍  

သင်တစ်ခယာက် တည််းအလိုြ်လိုြ်ခနြါက  သင် ဖမ််းဆ ်းထိန််းသိမ််းခံရသည ် အနတရာယ်ကိို 

သတိခြ်းနိိုင်ရန်အတွက် အချနိြ်ိို၍ ကာနိိုင်သည်။ 

• ဖမ််းဆ ်းခံရနိိုင်ခချရှိြါလ င်  မိမိ၏ ရံို်း၊ မိသာ်းစို  သိိုို့မဟိုတ် မိတ်ခဆွမျာ်းနှင ် 

ဆက်သွယ်ခနမှုအစ အစဉ် (Check-in Procedure) ကိို ြံိုမှန်လိုြ်ခနြါ။  မ ကာခဏ 

အဆက်အသွယ် ြြုံလိုြ်ခနမည်  သင်၏ အစ အစဉ်၊ အချနိ်ခကျာ်လွန်ခနလ င် 

ခဆာင်ရွက်ရမည ်လိုြ်ထံို်းလိုြ်နည််းနငှ ် မည်သည ်အချနိ်တွင် သင်  ြန်ခရာက်လာနိိုငမ်ည်ဟို 

သ တိိုို့ခမ ာ်လင ်နိိုင်မည ်အချနိ်တိိုို့ကိို ထိိုသ တိိုို့ကိို ကကိြုံတငအ်သိခြ်းထာ်းြါ။ 

 

 

တာဝနက်ျခသာ ခနရာတွင ် 

• ခနရာဝန််းကျင်တခိုထ တွင် အချနိ် ကာ မင ်စွာ မခနသင ြ်ါ။  အထ ်းသ ဖင ် အက ဆတ်ခသာ 

(Sensitive) ခနရာမျာ်း (ဥြမာ နိိုင်ငံခရ်းနှင ်ဆိိုင်ခသာအခဆာက်အဦ ြင်ြခနရာမျာ်း) ကိို 

ခရှာင်ရှာ်းြါ။             

• နိိုငင်ံမျာ်းစွာရှိ ရ တိိုို့သည်  မှတ်တမ််းတင် သတင််းဓါတ်ြံို၊  ဗ ဒ ယိို၊ ရိုြ်ရှင်ရိိုက် ခင််းတိိုို့ကိို 

မကကိြုံက် ကြါ။  ရ တြ်ဖွ ွဲ့နငှ ် န ်းကြ်စွာ  သိိုို့မဟိုတ် အန ်းအနာ်းတွင် အလိုြ်လိုြ်ခနခသာအခါ  

ဤအချက်ကိိုသတိရြါ။ 

https://cpj.org/2018/09/basic-preparedness-risk-assessment/
https://cpj.org/2018/09/basic-preparedness-risk-assessment/


• မည်သည ် လက်နက်၊ အရက်၊ မ ်းယစ်ခဆ်း သိိုို့မဟိုတ် အက ဆတ်ခသာ အ ခာ်းြစစည််းမျာ်းကိို 

မသယ် ခဆာင်ြါနှင ။်  ဤအရာမျာ်းသည် ဖမ််းဆ ်းခံရနိိုင်ခချအခငွ ်အလမ််းကိို 

ြိိုမိို မင မ်ာ်းခစနိိုင်သည်။  

 

အကယ၍် သငသ်ည ်ဖမ််းဆ ်းထနိ််းသမိ််းခရံြါက  

• သင ်ကိို မဖမ််းဆ ်းခင် ရ အရာရှိက အဘယ်ခ ကာင ် သင ်ကိိုဖမ််းဆ ်းခ ကာင််းနငှ ် မည်သည ်အတွက် 

ခ ကာင ်ဖမ််းသည် ဆိိုသည်ကိို ခ ြာသင ်သည်။  ဖမ််းဆ ်း ခင််းခံရသည ် ခနရာခဒသ၊ အချနိန်ှင ် 

သင ်ကိို ဖမ််းဆ ်းနိိုငသ်ည်ကိို ဦ်းတည်ခစသည ်အခ ခအခနမျာ်းကိို ဂရို ြြုံမှတ်သာ်းြါ။ 

• အငမ တမ််းခအ်းခဆ်းတည်ငငိမ်ငြ ်း ခလ်းစာ်းမှုရှိြါ။  ဦ်းထိုြ်၊ ခနကာမျက်မှန်တြ်ထာ်းလ င် 

ချွတ်ထာ်းြါ။  ဖစ်နိိုင်လ င် ရ အရာရှိနှင ် မျက်လံို်းချင််းဆိိုင်၍ စကာ်းခ ြာြါ။  မခိုခံြါနှင ်။ 

• ဖမ််းဆ ်း ခင််းကိို ဓာတ်ြံို၊ ဗ ဒ ယိို၊ ရိုြ်ရှင်ရိိုက် ခင််းမျာ်းကိို ခရှာင် ကဉ်သင သ်ည်။ 

အဘယ်ခ ကာင ်ဆိိုခသာ် ရ မျာ်းကိို နိှု်းဆွခြ်းသလိို ဖစ်နိိုင်ငြ ်း၊  သင်၏ 

ြစစည််းကရိိယာမျာ်းကိိုြျက်စ ်းခစ ခင််း သိိုို့မဟိုတ် သိမ််းယ ခံ ရ ခင််းတိိုို့ကိို  ဖစ်ခစနိိုင်သည်။ 

• သင်၏ အိတ်၊ ြစစည််းကရိိယာနှင ် အ လက်ထခရာနစြ်စစည််းမျာ်းကိို တတ်နိိုငသ်ခလာက် 

ကိိုယ ်မျက်စိ ခအာက်တွင်ထာ်းြါ။ 

• မိမိ၏ ြန််းနာရင်ကျြ်ခရာဂါ  သိိုို့မဟိုတ် ဆ ်းချြိုံခရာဂါ စသည ် ကျန််းမာခရ်းအခ ခအခနမျာ်းကိို 

ရ ကိို အသိခြ်းထာ်းြါ။  သင၏် အခ ခအခနကိိုထိန််းနိိုင်ဖိိုို့ ခဆ်းခသာက်ခနရလ င် 

သင်အဖမ််းခံရသည်နငှ ် တငြိြုံငန်က် ရ ကိို ဦ်းစွာအသိခြ်းထာ်းြါ။ 

• အကယ်၍ သင ်တွင် စိတ်ကျန််းမာခရ်းရာဇဝငမ်ျာ်းရှိခ  လ င် သိိုို့မဟိုတ် ထိိုအချနိ်က သင် ၌ 

စိတ်ကျန််းမာ ခရ်း ြဿနာမျာ်းရှိခနလ င်  ရ ကိို အခ ကာင််း ကာ်းထာ်းြါ။ 

•  ဖစန်ိိုင်လ င် သင်နငှ ်ထိခတွွဲ့ဆက်ဆံရခသာ ရ တြ်ဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ ်ြတ်သကသ်ည ်  

အချက်အလက်မျာ်း၊ အမည်၊ နံြါတ်၊ ဌာနနှင ် သ တိိုို့ကိို 

မည်သ မည်ဝါ ဖစ်ခ ကာင််းမှတ်မိလွယ်ခသာ ြံိုသဏ္ဍာနမ်ျာ်း (ဥြမာ - တက်တ ်း၊ မျက်နှာ၊ ဆံြင် .. 

စသည်) တိိုို့ကိို တတ်နိိုင်သမ  မှတ်သာ်းထာ်းြါ။ 

• သင်အဖမ််းခံရစဉ်တွင် မျက် မငသ်က်ခသ ဖစ်ခစနိိုင်သာ သင ်အန ်းြတ်ဝန််းကျငမ်ှ 

တစ်ဦ်းတစ်ခယာက် ချင််းဆ ကိို ဂရို ြြုံမှတ်သာ်းထာ်းြါ။  လိိုအြ်ြါက အချက်ခြ်းနိှု်းခဆာ်ခြ်းဖိိုို့ 

ခတာင််းဆိိုြါ။ 

• သငသ်ည် ခဒသနတရဘာသာစကာ်းကိို မခ ြာတတ်လ င ်သိိုို့မဟိုတ် စာမဖတ်တတ်လ င်၊  

ဘာသာ ြန်သ  နငှ ်/သိိုို့မဟိုတ် ခရှွဲ့ခန သိိုို့မဟိုတ် တရာ်းဝင်ကိိုယ်စာ်းလှယ်  



ရှိသည ်တိိုင်ခအာင်အထိ   မည်သိိုို့ခသာ စာရွကစ်ာတမ််းခြေါ်တွင်မ  လက်မှတ်ခရ်းထိို်း ခင််း  

သိိုို့မဟိုတ်  ဖည ်သငွ််း ခင််းတိိုို့ကိို မ ြြုံလိုြ်ရ။  

• တရာ်းမဝငြ်စစည််းတစခ်ိုခိုကိို ကယ်ွဝှကထ်ာ်းခနသည်ဟို  ရ မျာ်းက ထင် မင်ယ ဆလ င်  သင ်ကိို 

နိှုက်ချွတ်ရှာခဖွစစ်ခဆ်း  သိိုို့မဟိုတ် သင်၏ ခနဓာကိိုယ်အနှံို့ကိို ထိခတွွဲ့ရှာခဖွစစ်ခဆ်းနိိုငသ်ည်။  

ထိခတွွဲ့ရှာခဖွစစ်ခဆ်း ခင််းကိို မျက်ကယ်ွသ ်းသနိ်ု့ခနရာတွင် ြြုံလိုြ်ြါက ြိိုမိိုခံရနိိုငသ်ည်။  

ခနဓာကိိုယ်ကိို ထိခတွွဲ့ရှာခဖွစစ်ခဆ်းရာတွင် အ ခာ်းရ မျာ်းလည််း ရှိခနသင သ်ည်။ 

အမျြိုံ်းသမ ်းမျာ်းအခြေါ်  မည်သည ် ထိခတွွဲ့ရှာခဖွစစ်ခဆ်းမှုမျြိုံ်းကိိုမဆိို  အမျြိုံ်းသမ ်းရ ခမတစဦ််းက 

 ြြုံလိုြရ်မည်ဟို အခိိုင်အမာခ ြာဆိိုသင ် သည်။  

• မိမိ၏ ခရာက်ရှစိစ်ခဆ်းခံခနရသည ် ခနရာအခြေါ်တွင်မ တည်၍  အတင််းအ ကြ် 

ငခိမ််းခ ခာက် ခင််း၊ အ ကြ်ကိိုင် ခင််း ဖင ်  ြစ်မှုကိိုကျျူ်းလွန်သည်ဟို ဝနခ်ံရန် သင ်အာ်း 

ဖိအာ်းခြ်းနိိုင်သည်။ ဤက  သိိုို့ အခ ခအခနမျြိုံ်းတွင် မိမ၏ိ  ဖစ်စဉ်ဇာတ်လမ််းကိို 

စွ ငမ စွာဆိုြ်ကိိုင်ထာ်းြါ။  သင် မလိုြ်မသိမ အတွက် ဝနခ်ံ ခင််းကိို ခရှာင် ကဉ်ြါ။  

တရာ်းခရ်းအခထာက်အက  ြြုံသ မျာ်း လာခရာက်သည်အထိခစာင ်ဆိိုင််းြါ။ 

• မည်သည ် ရ တစ်ဦ်းဦ်းကြင် ဖစ်ခစ  သင ်ကိို ကိိုယ်ထိလက်ခရာက် ြြုံမ ခစာ်ကာ်းခ  လ င် သင်၏ 

ဒဏ်ရာမျာ်း၊ ခဆ်းကိုသမှုခံယ ရ ခင််းနှင ် ခဆ်းရံိုတက်အခထာက်အထာ်းမျာ်းကိို 

မှတ်တမ််းတင်ထာ်းြါ။  ကိိုယ်ထိလက်ခရာက်မှု ြြုံသည  ်သ မျာ်း၏ အမည် နှင ် 

မျက် မင်ြံိုြန််းသဏ္ဌာနမ်ျာ်းကိို မှတ်သာ်းထာ်းြါ။ 

 

 

 

စာနယဇ်င််းသတင််းသမာ်းမျာ်းကိို ကာကွယခ်ရ်းခကာမ်တ  (Committee to Protect Journalists – 

C.P.J.)   

စာနယ်ဇင််းသတင််းသမာ်းမျာ်းနငှ ် သတင််းဌာနမျာ်းအတွက် အခ ခခံလံို ခံြုံခရ်း 

သတင််းအချက်အလက် မျာ်း ဖစ်ခသာ စိတ်ြိိုင််း၊ ရိုြ်ြိိုင််းနှင ် ဒ ဂျစ်တယ်လံို ခံြုံခရ်းမျာ်းနငှ ်ြတ်သက်သည ် 

အရင််းအ မစ်မျာ်းနှင ် အချက် အလက်မျာ်း( ြည်တွင််း မငငမိ်သက်မှုမျာ်းကိို သတင််းယ ခနစဉ်အြါအဝင်) 

ကိို CPJ ၏ online Safety Kit  တွင် ရရှိနိိုင်သည်။ 

သတင််းခထာက်မျာ်းသည် အက အည လိိုအြ်ြါက emerġenza@cpj.org မှတစ်ဆင ် CPJ ကိို 

ဆက်သွယ် နိိုင်ြါသည်။ 

 

 

about:blank
mailto:emerġenza@cpj.org

