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Physical Safety: Civil Disorder 

လူပုဂ္ဂိုလ်ဆဂုငရ်ာလ ုခ  ိုမှု -  ခပည်တငွ််းမငငဂမ်သက်မှု 

 

 

လူစုလူဝ ေးအကြမ်ေးဖြ်မှုနငှို့ ်လူအုပ်စုဖ  ွဲ့ရမ်ေးြြောေးမှုအဝကြြောငေ်း သတငေ်းပှို ို့ခြငေ်းသည် အနတရြောယ်ရှှိနှိငုပ်ပ ေး၊  

နစှ်စဉ်နစှ်တှိုငေ်း သတငေ်းဝ ြောြ်မ ြောေးသည ် ှိုအခဖစအ်ပ ြမ် ြောေးြှိ ုသတငေ်းယူရြောတ င ် ှိြှိုြဒ်ဏရ်ြောရရှှိကြ သည။် 

အနတရြောယ်ြှိုဝလ ြောို့ြ ရနအ်တ ြ် သတငေ်းစြောနယ်ဇငေ်းသမြောေးမ ြောေးသည် ဝအြောြ်ပါ လ ုခြ ြုံမှုဆှိုငရ်ြော အကြ ဉြောဏမ် ြောေးြှို 

စဉ်ေးစြောေးသငို့သ်ည်။ 

 

 

တာဝန်ပပ်းအပ်  ရခ င််း အတကွ် ကကဂိုတငခ်ပငဆ်ငခ် င််း 

▪ လူစုလူဝ ေးဝနရြောမ ြောေးြှိ ုမည်သူတြ်ဝရြောြ်မည်နငှို့ ် ှိုသူတှို ို့၏ မ ဒ ယြောအဝပေါ်  ြောေးရှှိနှိငုဝ်သြော 

သဝ ြော ြောေးြှိုသှိရှှိဝအြောငလ်ုပ်ပါ။ (ဥပမြော- အစ နေ်းဝရြောြအ်ုပ်စုမ ြောေး၊ တနခ်ပန ်ဆနဒခပသူမ ြောေး၊ 

လြ်နြ်ြှိုငက်ြပ်မတသူ်မ ြောေး ၊လ ု ှိနေ်းရ မ ြောေး)  

▪ သငဝ်ရြောြ်ရှှိဝနဝသြော တညဝ်နရြောအခပငအ်ဆင ်အဝနအ ြောေးြှိ ုဝလို့လြောပပ ေး နြောေးလည ်ဝအြောငခ်ပြုံလုပ်ပါ။ 

အမှတ်အသြောေးမ ြောေးနငှို့ ်အဓှိြ  ြ်ဝပါြ်လမေ်းဝကြြောငေ်းမ ြောေးြှို သတ်မှတ် ြောေးပါ။ 

▪ အဝရေးဝပေါ်အဝခြအဝနတ င ်မည်သှို ို့လုပ်ဝဆြောငရ်မည်၊ မညသ်ညို့်ဝနရြောသှို ို့   ြြ် ြောမည်ြှိ ုကြှိြုံတင ်

ခပငဆ်င ်ြောေးပါ။ 

▪ ညဝမြှောငမ်ှိုြ်ြ ှိနတ် ငအ်လုပ်လုပ်ခြငေ်းသည် အနတရြောယ်ရှှိနှိငု၍် မည်သညို့အ်ဝခြအဝနတ ငမ်ဆှို 

ဝရှြောငရှ်ြောေးသငို့သ်ည်။ 

▪ တစည်လ ုေး ဝနရမည်ခဖစပ်ါြ၊  ဆူပူမှုအနတရြောယ်ရှှိနှိငုဝ်ခြရှှိဝသြောဝနရြောမ ြောေးမှ လ ခုြ ြုံဝသြော 

အြ ြောအဝ ေးရှှိသညို့် ဝနရြောြှိဝုရ ေးြ ယ်ပါ။ 

▪ အန ေးဆ ုေး ြ မေ်းမြောဝရေးအြူအည ဝပေးဝသြောဝနရြောမ ြောေးြှိ ုသှိရှှိဝအြောငလ်ုပ်ပပ ေး မှတ်သြောေး ြောေးပါ။  

▪ သတငေ်းအြ ြ်အလြမ် ြောေးြှို ပှိမုှိုသှိရှှိလှိုပါြ CPJ ၏ တြော နဝ်ပေးအပ်ြ ရခြငေ်းအတ ြ ်

ကြှိြုံတငခ်ပငဆ်ငခ်ြငေ်းဆှိုငရ်ြော CPJs assignment planning resources အကြ ဝပေးြ ြ်မ ြောေးြှိကုြညို့်ပါ။  
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ဝန်ထမ််း မ ာ်းတာဝန်ပပ်းရာတငွ ်စဉ်းစာ်းဆငခ် ငရ်န်မ ာ်း [အပဂုင််းသစ်] 

▪ တြော နဝ်ပေးမညို့်သူတစ်ဦေး တစဝ်ယြောြ်ြ ငေ်းစ ၏ြှိုယ်ဝရေးြှိုယ်တြောဝနြောြ်ဝကြြောငေ်းရြောဇ င၊်  ြ ြောေး၊ မ 

လှိငြ်  ခပြောေးခြငေ်း၊ လူမ ှိြုံေးစု ငခ်ဖစ်ခြငေ်း သှို ို့မဟုတ်  ှိုသူတှို ို့၏ လှိငဆ်ှိုငရ်ြောတှိမ်ေးည တ်မှုမ ြောေးသည ်

အြ ှိြုံွဲ့ဝနရြောမ ြောေးတ င ်၎ငေ်းတှို ို့အတ ြ ်အလြောေးအလြောရှှိဝသြောပစ်မှတ်ခဖစ်ဝစနှိငုခ်ြငေ်းရှှိမရှှိ စဉ်ေးစြောေးပါ။ 

▪ လြ်ဝတ ွဲ့ ဝခမခပငအ်ဝခြအဝနတ င ်သတငေ်းရယူသူမ ြောေးသည် ခဖစဝ်ပေါ်လြောနှိငုဝ်သြော အနတရြောယ်မ ြောေးြှို 

လ ငခ်မနစ် ြောတ ု ို့ခပနန်ှိငုမ်ညို့် ြနဓြောြှိုယ်ကြ ို့ြှိုငမ်ှုရှှိသငို့ပ်ါသည်။ 

▪ တစ် ဦေး တစဝ်ယြောြ်တည်ေး အလုပမ်လုပ်သငို့ပ်ါ။  လုပ်ဝဖြော်ြှိုငဖ်ြ်တစ်ဝယြောြ်နငှို့အ်တူ 

အပမ တမ်ေးအလုပ်လုပ်ရန ်ကြှိြုံေးစြောေးပါ။ အဝရေးဝပေါ်ဆ ုရပဝ်နရြောြှို အတသူဝ ြောတူဝရ ေးြ ယ ်ြောေးပါ။ 

သတငေ်းအြ ြ်အလြမ် ြောေးြှို ပှိမုှိုသှိရှှိလှိုပါြ CPJ ၏ ြှိယု်တှိုငတ်စ် ဦေးတည်ေးသတငေ်းရယခူြငေ်း အတ ြ ်

အကြ ဝပေးြ ြမ် ြောေး CPJ’s lone reporting advice  ြှိုကြညို့်ပါ။ 

 

ဆက်သယွ်ပရ်း [အပဂုင််းသစ်] 

▪ မှိမှိ၏ ရ ု ေး၊ မှိသြောေးစု  သှို ို့မဟုတ် မှိတ်ဝဆ မ ြောေးနငှို့ ်ဆြ်သ ယရ်န ်ပ ုမှနစ်စ်ဝဆေးခြငေ်းလုပ်  ေုးလုပ်နည်ေး (check-

in procedure) ြှိသုတ်မှတ်ပါ။ 

▪ ဒဏရ်ြောရရှှိသညို့်အဝခြအဝန သှို ို့မဟုတ်  ဖမေ်းဆ ေး ှိနေ်းသှိမ်ေးြ ရအဝခြအဝနတ င ်အြူအည ရယူရန ်

ဆြ်သ ယ်ရမညို့်သူ၏ အဝသေးစှိတ်အြ ြ်အလြ်မ ြောေး (ဥပမြော - ဥပဝဒဆှိုငရ်ြောြှိုယ်စြောေးခပြုံနှိငုသူ်) 

ပါ ငသ်ညို့် အဝရေးဝပေါ် ဆြ်သ ယ်ရနစ်ည်ေးမ ဉ်ေးမ ြောေးြှိ ုစ စဉ် ြောေးရှှိပါ။  ပှိုမှိုသှိရှှိလှိုပါြ CPJ ၏ 

ဖမ်ေးဆ ေး ှိမ်ေးသှိမ်ေးြ ရခြငေ်းနငှို့ ်ပါတ်သြ်သညို့ ်ဝ ေးြငေ်းလ ုခြ ြုံဝရေးမှတ်စု CPJs arrest and detention 

safety note  ြှိုကြညို့်ရှုပါ။ 

▪ ပါတ ်နေ်းြ ငတ် ငခ်ဖစ်ဝပေါ်ဝနဝသြောအဝခြအဝနမ ြောေးနငှို့ ်ပြှိမေ်းဝခြြောြြ် ရနှိငုဖ် ယ် အဝခြအဝနမ ြောေးြှိ ု

သတှိခပြုံနှိငုရ်နြ်ူည ဝပေးသညို့ ်ဝစြောငို့က်ြညို့ဝ်လို့လြောဝပေးသူ “back watcher” လှိုအပ်နှိငုမ်ှုြှို စဉ်ေးစြောေးပါ။ 

 

 

အဝတအ်စာ်းနငှ  ်အသ ်ုးအပဆာငက်ဂရဂယာမ ာ်း [အပဂငု််းသစ်] 
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▪ သငို့ြ်ှို လ ငခ်မနစ် ြောလှုပ်ရှြောသ ြောေးလြောနှိငုဝ်စဝသြော အ တ်အစြောေးမ ြောေးနငှို့ ်ကြှိြုံေးြ ည်နှိငုဝ်သြောဖှိနပ်မ ြောေးြှို 

 တ်ဆငပ်ါ။  

▪ မှိမှိြှိုဆ  ဆပု်ြှိုငမ်ှိဝစနှိငုဝ်သြောအရြောမ ြောေးခဖစ်သညို့် ဆ  ကြှိြုံေး၊ ပ ါ၊ ကြှိြုံေးသှိုငေ်းမ ြောေး  တဆ်ငခ်ြငေ်း၊ 

ဆ ပငြ် ည်ပပ ေးဖြောေးလ ြောေးြ  ြောေးခြငေ်းနငှို့ ်နှိငုလ် နြ် ို့သှို ို့ဝသြော ဝလြောငြ်ျွမ်ေးနှိငုဝ်သြောပစစညေ်းမ ြောေး 

 တ်ဆငခ်ြငေ်းတှို ို့ြှိ ုဝရှြောငက်ြဉ်ပါ။ 

▪ အကြမ်ေးဖြ်မှုခဖစ်ဝပေါ် နှိငုသ်ညို့်အဝခြအဝနတ င ်အြြောအြ ယ်မ ြ်မှနမ် ြောေး (googles/glasses)၊  

ဓြောတ်ဝင ွဲ့ြြောြ ယ်ရနသ် ုေးဝသြော  မ ြ်နြှောဖ ုေး၊ မ ြ်လ ုေးြြော၊ သ ြဝမြောြ်လ ေုးမ ြောေးြှိ ု တ်ဆငရ်န ်

စဉ်ေးစြောေးသငို့သ်ည်။  ပစ်ြတ်ြ ရနှိငုသ်ညို့်အဝခြအဝနတ င ်ြ ည်ြြောြ ို့သှို ို့ ြနဓြောြှိုယ်ြှိအုြြောအြ ယ ်

ဝပေးဝသြော အ တအ်စြောေး မ ြောေးြှိ ုတ်ဆငသ်ငို့သ်ည်။  CPJ ၏ တစ်ြှိုယ်ဝရသ ုေးအြြောအြ ယ်ပစစည်ေးမ ြောေး 

သ ုေးစ  ရနလ်မ်ေးညွှန ်CPJ’s personal protective equipment (PPE) guide  ြှိကုြညို့်ရှုပါ။  

▪ သငို့လ်ြ်ြှိုငဖု်နေ်းတ င ် ြ် ရ အခပညို့်ရှှိရန ်ဝသြ ြောပါဝစ။   ြ် ရ အြောေးသ ငေ်းနှိငုဝ်သြော 

သယ်ဝဆြောငန်ှိငုသ်ညို့် အှိပ်ဝဆြောငအ်ြောေးသ ငေ်းြှိရှိယြော  (portable charger) ြှို ြှိုယ်နငှို့အ်တ ူ

သယ်ဝဆြောငပ်ါ။ 

▪ ဝသြောြ်သ ုေးဝရ၊ စ မေ်းအငခ်ဖညို့်စြောေးစရြော (energy bars)နငှို့ ်ဝရှေး ဦေးသူနြောခပြုံြှိရှိယြော (a first aid kit) 

အပါအ င ်အခြြောေးလှိုအပဝ်သြောပစစည်ေးမ ြောေးြှိ ုြှိယ်ုနငှို့အ်တူသယ်ဝဆြောငပ်ါ။ 

▪ သငပ်ှိုငဆ်ှိုငဝ်သြောတနဖ်ှိုေးရှှိပစစည်ေးမ ြောေးြှို အနည်ေးဆ ုေးအြန ို့အ်သတ်ခဖငို့ ် ယူဝဆြောငပ်ါ။   

 

   

သယ်ယူပဂု  ပဆာငပ်ရ်း [အပဂုင််းသစ်]  

▪ ြရ ေးစဉ်အြောေးလ ေုးြှိုကြှိြုံတငစ် စဉ် ြောေးပပ ေး ဝခပြောငေ်းလ ယ်ခပငလ် ယ် ခဖစပ်ါဝစ။  အန ေးြပ်မှသှိရှှိနှိငုဝ်သြော  

လမ်ေးပှိတ်ဆှို ို့ခြငေ်းနငှို့ ်အတြောေးအဆ ေးမ ြောေးဝကြြောငို့ ်ြရ ေးစဉ်ြှိ ုှိြှိုြ်နှိငုဝ်ကြြောငေ်း သတှိခပြုံပါ။ 

▪ သင၏်ဝမြော်ဝတြော်ယြောဉ်ြှိ ုလ ုခြ ြုံဝသြောဝနရြောတ ငအ်ပမ ရပပ်ါ။  လ တ်ဝခမြောြ ် ြ်ြ ြောရနလ်မ်ေးြှိ ုဦေး 

တည် ြောေး၍မ ြ်နြှောမ ူြောေးပါ။  သှို ို့မဟုတ ် သငို့တ် င ်အခြြောေးစှိတ်ြ ရပပ ေးလ ုခြ ြုံဝသြော 

သယ်ယူပှို ို့ဝဆြောငဝ်ရေးနညေ်းလမ်ေးတစ်ြုရှှိ ြောေးရှှိရန ်ဝသြ ြောပါဝစ။ 

▪ ယြောဉ်  တ င ်မည်သညို့်ပစစည်ေးြှိုမှ မ ြောေးပါနငှို့။်  အဝမြှောင ်ုဝရြောြပ်ါြ ရြောဇ၀တ်မှု အနတရြောယ် 

ပှိမုှိုကြ ြုံဝတ ွဲ့ ရနှိငသ်ည်။ 

 

 

တည်ပနရာ [အပဂုင််းသစ်] 
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▪ သင၏် တည်ပနရာကဂ ုအငမြဲတမ််းသတဂခပိုစဉ်းစာ်းပါ။  ပှိုမှိလု ုခြ ြုံမှုရှှိနှိငုသ်ညို့် ခမငို့မ်ြောေးဝသြောဝနရြော 

အဝနအ ြောေးြှိ ုရှြောဝဖ ရနက်ြှိြုံေးစြောေးပါ။ (ဥပမြော - လသြောဝဆြောင ်သှို ို့မဟုတ်အဝဆြောြအ်ဦဝြါငမ်ှိုေး) 

▪ အဝဆြောြ်အဦတစ်ြ ုသှို ို့မဟုတ် အမှိေုးရှှိဝသြောအဝဆြောြ်အဦြ ို့သှို ို့ဝသြော ြှိုငြ်ှိုငမ်ြောမြောရှှိသညို့် 

နြောေးြှိုစရြောဝနရြောနငှို့ ်န ေးြပ်စ ြောဝနပါ။  သှို ို့ဝသြော ်မှနသ်ြောေးမ ြန်ြှောခပငရှ်ှိဝသြောအဝဆြောြ်အဦမ ြောေးမှ လ ခုြ ြုံ 

စှိတြ် နှိငုသ်ညို့် အြ ြောအဝ ေးတ ငအ်ပမ ဝနနှိငုရ်နက်ြှိြုံေးစြောေးပါ။  

▪ ရနလ်ှိမုှုသှို ို့ြူေးဝခပြောငေ်းလြောနှိငုဝ်သြောအဝခြအဝနမ ှိြုံေးအတ ြ ်  ြ်ဝပါြ်လမ်ေးဝကြြောငေ်းမ ြောေးစ ြောြှိုစ စဉ်ပါ။ 

 ှိုသှို ို့ခပြုံလုပ်ရန ်တည်ဝနရြော၏ဝခမပ ုမ ြောေးြှို စစဝ်ဆေးပါ။ ဆှိုြ်ဝရြောြ်ြ ှိနတ် ငခ်ဖစ်ဝပေါ်ဝနသညို့ ်

ဝဒသအဝခြအဝနမ ြောေး (ဥပမြော-လမ်ေးပှိတ်မှုမ ြောေး) အဝပေါ် မတူည်၍ အစ အစဉ်  ပ်မ ခပြုံခပငရ်န ်

လှိုအပ်ဝြြောငေ်းလှိုအပ်နှိငုသ်ည်။ 

▪ လူစုလူဝ ေးမ ြောေးအကြြောေးတ င ်သှို ို့မဟုတ်  လူအုပ်နငှို့အ်န ေးြပ်အလုပ်လုပ်စဉ် နည်ေးလမ်ေးဗ ျူဟြော တစြ်ုြှို 

စ စဉ် ြောေးပါ။  ခဖစ်နှိငုဖ် ယ်ရှှိသညို့်   ြဝ်ပါြ်လမ်ေးဝကြြောငေ်းအြောေးလ ေုးြှို စဉ်ေးစြောေး ြောေးပါ။ 

လူစုလူဝ ေး၏အခပင ်ြ်တ ငဝ်နပါ။    ြ်ရနြ်ြ်ြ ဝသြော လူစုလူဝ ေးအုပ်စု၏ အလယ်တ ငဝ်နခြငေ်းြှိ ု

ဝရှြောငက်ြဉ်ပါ။  

 

သတဂရှဂရန် [အပဂုင််းသစ်] 

▪ သတငေ်းရှိုြ်ြူေးစဉ် အပမ တမ်ေးသတှိရှှိပါ။  အ ူေးသခဖငို့ ်အစ နေ်းဝရြောြ်မ ြောေး၊ လ ုခြ ြုံဝရေးတပ်ဖ  ွဲ့မ ြောေး၊ 

အ ှိြှိုြ်မြ ဝသြော အစှိေုးရပှိုငဝ်နရြောမ ြောေးနငှို့ ်အဝခြြ အဝဆြောြ်အအ ုမ ြောေးြှိ ုရှိုြ်ြူေးြ ှိနတ် င ်

အ ူေးသတှိရှှိရနခ်ဖစ်သည်။  

▪ လုယြ်ခြငေ်းနငှို့ ်မ ေးရှု ှိ ွဲ့ ခြငေ်းအနတရြောယ်မ ြောေးြှိ ုသတှိ ြောေးနှိေုးကြြောေးဝနပါ။  ဥပမြော အပပှိြုံအပ ြ်မ ြောေး၊ မှနြ်  စ 

မ ြောေးနငှို့ ်မ ေးဝ ေးအနတရြောယ်မ ြောေးြှိုသတှိ ြောေးပါ။ 

▪ လူအမ ြောေးမသှိဝအြောငဝ်နပပ ေး၊ လအူုပ်  မ ငမ်  ဆနဒခပသူမ ြောေး၏မ ဒ ယြောအဝပေါ် ြောေးရှှိဝသြော သဝ ြော ြောေးြှို 

ြန ို့မှ်နေ်းဆနေ်းစစ်ပါ။ 

▪ မ ြ်ရည်ယှိုဗ ုေးသ ုေးသညို့အ်ြါ ခဖစ်ဝပေါ် နှိငုဝ်သြော လူအပုပ်ပှိြုံဆငေ်းနှိငုခ်ြငေ်းအနတရြောယ်မ ြောေးြှို အ ူေးသတှိ ြောေးပါ။ 

▪ အြောဏြောပှိုငမ် ြောေး၏ သဝ ြော ြောေးနငှို့ ်အခပြုံအမအူရှိပ်အြ မ ြောေးြှို စဉ်ဆြ်မခပတ်ဝလို့လြောပါ။  ရ မ ြောေးြ 

အဓှိြရုဏေ်းနှှိမ်နငှေ်းရြောတ ငအ်သ ုေးခပြုံဝသြော အသ ုေးအဝဆြောငမ် ြောေး တဆ်ငခ်ြငေ်း၊ 

ဒှိငုေ်းလွှြောေးမ ြောေးြှိုငဝ်ဆြောင ်ြောေးခြငေ်း၊ မ ေးြ ည်မ ြောေးပစ်ခြငေ်းတှို ို့သည် ရနလ်ှိမုှု၊ ြှိုြ်ရနခ်ဖစပ် ြောေးနှိငုဝ်သြော 

လြခဏြောမ ြောေးခဖစ်၍  ပဋှိပြခခဖစ်နှိငုသ်ည်ဟုြန ို့မှ်နေ်းနှိငုသ်ည်။  ှိုြ ို့သှို ို့ အနတရြောယ်ရှှိနှိငုသ်ညို့် 

အဝ ြောြ်အ ြောေးမ ြောေးဝတ ွဲ့ ရှှိပါြလှိုခြ ြုံဝသြောဝနရြောသှို ို့ ဆတု်ြ ြောပါ။ 
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မ က်ရည်ယဂုဗ ု်း မ ာ်း ကဂုသ ်ုးနဂငုသ်ည ်အပခ အပနမ ဂို်းတငွ ်- 

▪ တစ်ြှိုယ်ဝရသ ုေးအြြောအြ ယ်ပစစည်ေးမ ြောေး  personal protective equipment  ခဖစဝ်သြော 

ဓြောတ်ဝင ွဲ့ြြောြ ယ်ရနသ် ုေးဝသြော  မ ြ်နြှောဖ ုေး၊ မ ြ်လ ုေးြြော၊ ြနဓြောြှိုယ်အြြောအြ ယ်အ တ်အစြောေးနငှို့ ်

သ ြဝမြောြ်လ ေုးမ ြောေးြှိ ု တ်ဆငပ်ါ။ 

▪ မ ြ်ြပ်မှနမ် ြောေးြှိ ုမသ ုေးသငို့ပ်ါ။ 

▪ အသြောေးအဝရခပြုံခပင ်ှိမေ်းသှိမ်ေးဝသြောပစစည်ေးမ ြောေး (ဥပမြော-မှိတ်ြပ် သှို ို့မဟုတ် အစှိုဓြောတ်ခဖညို့်တငေ်းဝသြော 

မှိတ်ြပ်အရည်)၊  အ ူေးသခဖငို့ ်ဆ ြှိအုဝခြြ ၍  ုတ်လုပ ်ြောေးဝသြောပစစည်ေးမ ြောေးြှိ ုအသ ုေးခပြုံခြငေ်းြှိ ု

ဝရှြောငက်ြဉ်သငို့သ်ည်။ 

▪ ပနေ်းနြောရငြ် ပ်ဝရြောဂါ သှို ို့မဟုတ် အသြ်ရှျူလမ်ေးဝကြြောငေ်းဆှိုငရ်ြောခပဿနြောရှှိသူမ ြောေးသည ်မ ြ်ရည်ယှို 

ဓြောတ်ဝင ွဲ့ အသ ုေးခပြုံဝနဝသြောဝနရြောမ ြောေးြှို ဝရှြောငက်ြဉ်သငို့သ်ည်။  

▪ အြယ်၍ သငဝ်ရြောြ်ရှှိဝနဝသြောဝနရြောမ ှ ြ်ြ ြောရန ်လမ်ေးဝပ ြောြ်ဝနပါြ  အ ငြ်ရဝနရြောမ ြောေး (ဥပမြော -

လမ်ေးညွှနတ်ှိုငမ် ြောေး၊ အြန ို့အ်သတ်မ ြောေး၊ ရ ြောေးလမ်ေးမ ြောေး) ြှိုမှတ်သြောေး ြောေးပါ။ 

▪ သင ်မ ြ်ရည်ယှိုဗ ုေးမ ြောေးနငှို့ ်ှိဝတ ွဲ့ပါြ ပှိုမှိုခမငို့မ်ြောေးဝသြောဝခမခပငြ်ှို ရှြောဝဖ ပါ။  မ ြ်ရည်ယှိုဓါတ်ဝင ွဲ့သည် 

ဝလနငှို့အ်တူလ ငို့ပ်ါေးသ ြောေးပပ ေး ဝလဝြြောငေ်းဝလသန ို့ရ်ရှှိနှိငုသ်ညို့်ဝနရြောတ င ်ဝနရနက်ြှိြုံေးစြောေးပါ။  သင၏် 

မ က်လ ု်း သဂု  မဟတု ်မ က်နာှကဂု မပွတသ်ပ်ပါနငှ ။်  ခဖစ်နှိငုပ်ါြ သင၏်အသြောေးအဝရဝပေါ်မှ ဓြောတဝ်င ွဲ့ြှို 

ဝဆေးဝကြြောရန ်ဝရဝအေးခဖငို့ဝ်ရြ ှိြုံေးပါ။ သှို ို့ဝသြော ်ဝရမစှိမ်ပါနငှို့။်  ဓြောတုပစစညေ်း (Crystals) မ ြောေးြှိ ု

လ ုေး ဖယ်ရှြောေးရန ်သှို ို့မဟုတ် လ ုေး ဝပ ြောြ်ြ ယ်ဝစရနအ်တ ြ် အ တ်အစြောေးမ ြောေးြှိ ုကြှိမ်ဖနမ် ြောေးစ ြော  

ဝလ ြော်ဖ တ်ရနလ်ှိုအပ်နှိငုသ်ည်။  သှို ို့မဟုတ်ပါြ အ တ်အစြောေးမ ြောေးြှိ ုလွှငို့ပ်စ်ပါ။ 

 

 

ရန်လဂုပနပသာအပခ အပနကဂု  ရငဆ်ဂငုခ် င််း 

▪ သူတှို ို့၏ ြနဓြောြှိုယ်အမူအရြောြှိ ုဝလို့လြောပါ။  မှိမှိအဝနခဖငို့ ်တည်ပငှိမ်ဝအေးြ မ်ေးဝသြော ြနဓြောြှိုယ်အမူအရြောြှိ ု

ဝဆြောငဝ်နပါဝစ။ 

▪ ရနလ်ှိုဝနသူနငှို့ ်မ ြ်လ ုေးြ ငေ်းဆှိုငပ်ါ။ ပ ငို့လ်ငေ်းဝသြောအမူအရြောခဖငို့ ်ဝအေးဝဆေးတညပ်ငှိမ်စ ြောစြြောေးဝခပြောပါ။  

▪ ပြှိမ်ေးဝခြြောြ်မှု အဝခြအဝနမှ လြ်တစြ်မေ်း အြ ြောအဝ ေးတ င ်အပမ ဝနပါ။  ခပနလ်ည်ဆုတြ် ါြ ို့ပပ ေး၊ 

တစ်ဦေးဦေးြ သငို့ြ်ှိုလှမ်ေးဆ  ြ ို့လ င ်ရနမ်ခပြုံပ ရုနေ်း  ြ်ြ ို့ပါ။  ဝြ ြောငပ်ှိတ်မှိ၍ အနတရြောယ်ရှှိပါြ ဝအြော်ပါ။ 

▪ အဝခြအဝနမ ြောေးပှိုမှိုဆှိုေးရ ြောေးလြောပါြ သင၏် ဦေးဝြါငေ်းြှိုြြောြ ယ်ရန ်လြ်ြှိုအလ တ် ြောေးပါ။ 

လ မြ ဝစရန ်ဝခြလှမ်ေးြပ်စှိတ်စှိတ်လှမ်ေးပါ။  အဖ  ွဲ့ နငှို့အ်တူရှှိပါြ အြောေးလ ုေးန ေးြပ်စ ြောဝနပါ။ 

about:blank
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▪ ခဖစ်ပ ြ်ဝနဝသြော အဝခြအဝနနငှို့ ်သင၏်လ ုခြ ြုံမှုြှို သတှိခပြုံဝနပါ။ ရနလ်ှိုဝနမှုြှို 

သတငေ်းမှတ်တမ်ေးတငခ်ြငေ်းသည် သတငေ်းဝြြောငေ်းတစြ်ုခဖစဖ် ယ်ရှှိဝသြော်လည်ေး  ရနလ်ှိုသူမ ြောေးြှိ ု

ဓြောတ်ပ ုရှိုြ်ြူေးခြငေ်းသည် အဝခြအဝနမ ြောေးြှို ပှိုမှိဆုှိုေးရ ြောေးဝစသည်ြှို သတှိခပြုံပါ။  

 

 

ဒဂီ စ်တယ်လ ုခ  ိုပရ်း [အပဂုင််းသစ်] 

စြောနယ်ဇငေ်းသတငေ်းသမြောေးမ ြောေးသည် လ ူုအ ုကြမှုအခဖစအ်ပ ြ်မ ြောေးြှိ ုသတငေ်းယူရြောတ င ်သူတှို ို့၏ Devices 

မ ြောေး ပ ြ်စ ေးခြငေ်း၊ ဝပ ြောြ်ဆ ုေးခြငေ်း သှို ို့မဟုတ် အြှိေုးြ ရခြငေ်း သှို ို့မဟုတ် သှိမ်ေးယူခြငေ်း ြ ရနှိငုဝ်ခြရှှိသည်။ 

 ှိုအနတရြောယ်မ ြောေးြှိုဝလ ြောို့ြ ရနအ်တ ြ် ဝအြောြ်ပါလ ုခြ ြုံစှိတ်ြ ရဝသြောအကြ ဉြောဏြ်ှိုစဉ်ေးစြောေးပါ - 

 

▪ တြော န ်ြ  ြောေးဝသြောဝနရြောသှို ို့ မ  ြ်ြ ြောမ  Devices မ ြောေးြှိ ုပ ုမှနအ်ရနြ်ူေးယူမှု (Backup) လုပ် ြောေးပါ။ 

မှိမှိ၏ mobile device   ရှှိ အြ ြ်အလြ်မ ြောေးြှိုပါ အရနြ်ူေးယူမှု (Backup) လပု် ြောေးပါ။ 

▪ တြော နြ်  ြောေးဝသြောဝနရြောသှို ို့ မ  ြြ် ြောမ   သင၏် Devices မ ြောေးမှ အြ ြ်အလြ်မ ြောေးြှိ ုအဝ ေးမ ှ

ဖယ်ရှြောေးရှငေ်းလငေ်းနှိငုဝ်အြောင ်Set up လုပ် ြောေးပါ။  ဤသှို ို့ခပြုံ လုပ်ခြငေ်း ခဖငို့D်evices မ ြောေးြှို ြှိုေးယြူ ရလ င ်

သှို ို့မဟုတ် သှိမ်ေးယူခြငေ်း ြ ရလ င ်သင၏် Devices မ ြောေးမ ှအြ ြအ်လြ်မ ြောေးြှိ ုအဝ ေးမှဝန၍ 

ဖယ်ရှြောေးရှငေ်းလငေ်းခြငေ်းြှိ ုခပြုံလုပ်နှိငုသ်ည။်  အငတ်ြောနြ် (သှို ို့မဟုတ်) mobile data နငှို့ ်

ြ ှိတဆ်ြ် ြောေးဝသြော Devices မ ြောေးြှိသုြောလ င ်အဝ ေးမှဖယ်ရှြောေးရှငေ်းလငေ်းခြငေ်းြှိ ုခပြုံလပု်နှိငုသ်ည်။ 

▪ သင၏် Devices မ ြောေးအတ ငေ်းတ င ်မည်သညို့်အြ ြ်အလြ်မ ြောေးြှို မည်သညို့်ဝနရြောတ ငသ်ှိမ်ေးဆညေ်း 

 ြောေးသညြ်ှို သှိရှှိ ြောေးပါ။ အခြြောေးသူမ ြောေးအြောေး မသှိဝစလှိဝုသြောအြ ြ်အလြ်မ ြောေးြှိုဖယ်ရှြောေးနှိငုရ်န ်

အဆငို့မ် ြောေးြှိုလုပ်ဝဆြောငပ်ါ။  ၎ငေ်းတှို ို့  တ င ်သင၏်အလုပ်နငှို့သ်ြ်ဆှိုငသ်ညို့်စြောရ ြ်စြောတမ်ေးမ ြောေး 

သှို ို့မဟုတ် သငို့မ်ှိသြောေးစု၏ဓါတ်ပ ုမ ြောေး ပါ ငန်ှိငုသ်ည်။  သငို့တ် ငဖု်နေ်းအပှိုတစ်ြုရှှိပါြ  ှိုအပှိုဖုနေ်းြှိ ု

ယူဝဆြောငပ်ပ ေး သင၏်ြှိုယ်ပှိုငဖု်နေ်းြှိုြ န ်ြောေးြ ို့ရန ်စဉ်ေးစြောေးပါ။ သငယ်ူဝဆြောငမ်ညို့်ဖုနေ်း၌  သင၏် 

ပုဂ္ှိြုံလ်ဝရေးနငှို့ ်သင၏်အဆြအ်သ ယ်၊ အရငေ်းအခမစ်မ ြောေးနငှို့ပ်ါတ်သြ်ဝသြော အြ ြ်အလြ်မ ြောေးြှို 

ြန ို့သ်တ် ြောေးရှှိဝကြြောငေ်းဝသြ ြောပါဝစ။ 

▪ သင၏် messaging applications မ ြောေးတ ငသ်ှိုမှ ေး ြောေးသညို့်အဝကြြောငေ်းအရြောမ ြောေးြှိ ုစှိစစ်ပါ။ 

အခြြောေးသူမ ြောေးြှိမုဖတ်ဝစလှိုသညို့် မြဝ်ဆို့ြ် မ ြောေး၊ စြောရ ြစ်ြောတမ်ေးမ ြောေးနငှို့ ်ဓြောတ်ပ ုမ ြောေးအြောေးလ ုေးြှိ ု

ပယ်ဖ ြ်ရန ်အဆငို့ဆ်ငို့လု်ပ်ဝဆြောငပ်ါ။  အဆ ုေးမှအဆ ုေး-စြော ှြ်မ ြောေး ြောေးရှှိဝသြော Signal  သှို ို့မဟုတ် 

WhatsApp  တှို ို့ြ ို့သှို ို့ဝသြော messaging application မ ှိြုံေးြှို အသ ုေးခပြုံရနစ်ဉ်ေးစြောေးပါ။  လြ်ရှှိတ င ်

ဤသှို ို့ဝသြော messaging application မ ြောေးြှိုအသ ုေးခပြုံခြငေ်း၏ အဝြြောငေ်းဆ ေုးအဝလို့အြ ငို့မှ်ြော  ှိ ု
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application မ ြောေးဝပေါ်တ င ်ဆြ်သ ယ်သူအစစ်အမှနခ်ဖစ်ဝကြြောငေ်း နစှ် ြ်စလ ုေးြှိ ု အခပနအ်လှန ်

စစ်ဝဆေးအတည်ခပြုံခြငေ်း (Two-factor authentication -2FA) ြှိ ုset up  ခပြုံလပု်နှိငုခ်ြငေ်းနငှို့ ်

မြ်ဝဆို့ြ် မ ြောေးဝပ ြောြ်ြ ယ်သ ြောေးဝအြောင ်ခပြုံလုပ်နှိငုခ်ြငေ်းမ ြောေးဝကြြောငို့ခ်ဖစ်သည်။ သငို့အ်ဝနခဖငို့ ်

 ှိုအရြောမ ြောေးြှိ ုapplications မ ြောေး၏ setting တ ငသ် ြောေးဝရြောြ်ခပြုံလုပ်နှိငုသ်ည။် 

▪ သင၏် အဆြ်အသ ယ်မ ြောေးြှို ခပနလ်ည်စစဝ်ဆေးပပ ေး အ ှိြှိုြ်မြ နှိငုဝ်သြော အဆြ်အသ ယ်မ ြောေးြှိ ု

ဖယ်ရှြောေး ြောေးပါ။  ၎ငေ်းအဆြ်အသ ယ်မ ြောေးြှိ ုမှို ှိုငေ်းဖုနေ်းတ င ် ညို့်သ ငေ်း ြောေးသညို့ ်အ ေးဝမေးလ်၊ 

application မ ြောေးနငှို့ ်ဆငေ်းမ်ြတ် (SIM Card)နငှို့ပ်ါ ဆြသ် ယ်ြ ှိတ်ဆြ် ြောေးသညို့် Cloud account 

တ င ်သှိုမှ ေးသှိမ်ေးဆညေ်း ြောေး သည်။ 

▪ သတငေ်း ုတ်ခပနြ် ှိနတ် ငမ်လှိုအပ်ဝတြောို့သညို့် သငအ်သ ုေးခပြုံြ ို့ဝသြော အြ်ပလ ဝြေးရှငေ်းမ ြောေး 

(applications)နငှို့၀်နဝ်ဆြောငမ်ှု (services) မ ြောေးမ ှပ ုမှနခ်ပန ် ြ်ခြငေ်း (Logging Out)၊ 

အြ်ပလ ဝြေးရှငေ်းမ ြောေး (applications)ြှို  ဖ ြ်သှိမ်ေးရှငေ်းလငေ်းခြငေ်းြှိခုပြုံလပု်ပါ။ ဤသှို ို့ခပြုံလုပ်ခြငေ်း 

အြောေးခဖငို့ ်သင၏် device ြှိ ုတစ်စ ုတစဝ်ယြောြ်ြ ရယအူသ ုေးခပြုံြြော သင၏်အဝြြောငို့မ် ြောေး  သှို ို့ 

 ငဝ်ရြောြ်ခြငေ်းြှိ ုအြြောအြ ယ်ဝပေးလှိမို့်မည်။ 

▪ သငို့ဖု်နေ်း၏ ဝသြောို့ဖ ငို့ရ်နန်ငှို့ ်ဝသြောို့ပှိတ်ရန ်(lock and unlock ) အဝြြောငေ်းဆ ုေးဝသြောနည်ေးလမ်ေးြှိ ုစဉ်ေးစြောေးပါ။  

သတငေ်းယူဝနစဉ်အတ ငေ်း ြနဓြောြှိုယ်ဇ  ဝဗဒဆှိုငရ်ြော (Biometrics)ြှိ ုအသ ုေးခပြုံ၍ သငို့ဖု်နေ်းြှို 

ဝသြောို့ဖ ငို့ပ်ှိတ်ခပြုံလုပ်ခြငေ်းသည် သငို့အ်ဖှို ို့လ ယ်ြူသြ ို့သှို ို့  ဥပမြောအြောေးခဖငို့ ်အခြြောေးသူမ ြောေးအဝနခဖငို့လ်ည်ေး 

သင၏်လြ်မြှို ဖုနေ်းဝပေါ်တ င ်အတငေ်းအကြပ်ြှိုငဝ်အြောငခ်ပြုံလုပ်ခြငေ်း အြောေးခဖငို့လ်ည်ေး 

ဝသြောို့ဖ ငို့ရ်နလ် ယ်ြူဝစနှိငုသ်ည်။ သင၏် ပစစည်ေး (device) ြှိ ုအခြြောေးသူမ ြောေးြ 

အလ ယ်တြူ၀ငဝ်ရြောြ်နှိငုမ်ည်ြှိုစှိုေးရှိမ်ပါြ PIN န ပါတရှ်ည်ြှို ဝရ ေးြ ယ်ခြငေ်းသည ်သငို့အ်တ ြ ်

အဝြြောငေ်းဆ ုေးခဖစ်လှိမို့်သည်။ 

▪ လူ ုအ ုကြမှု၊ မပငှိမ်မသြ်မှုမ ြောေးနငှို့ပ်တ်သြ်ဝသြောဝနရြောမှသတငေ်းပှို ို့ဝနစဉ် မြ်ဝဆို့ြ ်ပှို ို့ဝသြော 

အြ်ပလ ဝြေးရှငေ်းမ ြောေး၊ အ ေးဝမေးလ်မ ြောေးမှတဆငို့ ်သတငေ်းအြ ြအ်လြ်မ ြောေးြှိ ုCloud တ ငပ် ုမှန ်

အရနြ်ူေးယူသှိမ်ေးဆည်ေးခြငေ်း (Backup) သှို ို့မဟုတ် HD ြတ်ြ ို့သှို ို့ဝသြော ခပငပ် device မ ြောေး၌ ပ မုှန ်

အရနြ်ူေးယူမှု (Backup)  ခပြုံလုပ်ခြငေ်းသည ်ဝြြောငေ်းမ နဝ်သြော အဝလို့အြ ငို့ခ်ဖစ်သည။် 

ဤသှို ို့ခပြုံလုပ်ခြငေ်းခဖငို့ ်devices ြှိသုှိမ်ေးဆည်ေးြ ရခြငေ်း သှို ို့မဟုတ် ဖ ြဆ် ေးြ ရခြငေ်းဝကြြောငို့ ်

သတငေ်းအြ ြ်အလြ ်မ ြောေးဆ ုေးရှု  ေးရခြငေ်း ြှိ ုြြောြ ယ် နှိငသ်ည်။ 

▪ သငတ်ှိုြ်ရှိုြ်လွှငို့ ်ုတ်ဝနစဉ်တ င ်သင၏်တည်ဝနရြောြှို အငတ်ြောနြ်ဝပေါ်တ င ်အြ ှိနန်ငှို့အ်မ  သှိရှှိနှိငု ်

သခဖငို့ ်သင၏်ြှိုယ်ပှိုငလ် ုခြ ြုံဝရေးြှိ ု ှိြှိုြ်အနတရြောယ်ခဖစဝ်စနှိငုသ်ည်။  
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▪ ဆြ်သ ယ်မှုခပတ်ဝတြောြ်၍ ဖုနေ်းနငှို့ ်အငတ်ြောနြ်ဆြ်သ ယ်မှုမ ြောေး ဆ ုေးရှု  ေးသ ြောေးပါြ တခြြောေးသူ မ ြောေးနငှို့ ်

မည်သှို ို့ဆြ်သ ယ်မည်ြှိ ုစ စဉ် ြောေးပါ။  ၎ငေ်းအဝခြအဝန၌ မည်သှို ို့လုပ်ဝဆြောငရ်မည်ြှိ ုအငတ်ြောနြ် 

ပှိတ်ဆှို ို့ ခပတ်ဝတြောြ်ခြငေ်းဆှိုငရ်ြောလမ်ေးညွှန ် internet shutdowns. တ င ်ဝလို့လြောပါ။ 

▪ ပှိုမှိုသှိရှှိလှိုပါြ သင၏် devices နငှို့ ်ဆြ်သ ယ်ဝရေးြှိမုည်ြ ို့သှို ို့ လ ုခြ ြုံဝအြောငြ်ြောြ ယ်ရမည်ြှို CPJ’s 

Digital Safety Kit digital safety kit. တ ငဝ်လို့လြောပါ။ 

  

တြော နဝ်ပေး အပြ် ရခြငေ်းအတ ြ် ကကဂိုတငခ်ပငဆ်ငမ်ှုနငှို့ ်အခဖစ်အပ ြ်ဝနြောြ်ပှိုငေ်း အကူအညီအပထာက်အပ  မ ာ်း 

အတ ြ ်ဝနြောြ် ပ်သတငေ်းအြ ြ်အလြ်မ ြောေးနငှို့ ်လပု်နည်ေးမ ြောေးြှိ ုCPJ ၏အရင််းအခမစ်စငတ်ာတ င ်ဝလို့လြောပါ။ 
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