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ဆ��ြပပဲွများတင်ွပါဝင်လ�ပ်�ှားြခင်း



ဆ��ြပပဲွများတွင်ပါဝင်လ�ပ်�ှားြခင်း
 ေနာက်ဆုံးစိစစ်သည့်ရက်စဲွ - ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဧ�ပီ ၂၉ ရက်

သင်အလယ်ွတကူအိပ်ကပ်ထဲထည့်ယူသွား�ိင်ုတဲ ့အိပ်ေဆာင်လမ်း��နကုိ်ဒီေနရာမှာ ကူးဆဲွပါ။ printed,

folded, and carried in your pocket.

တိင်ုးြပည်ကုိအပ်ုချ�ပ်သူေတအွေနနဲ ့ သူတိ� ရဲ�လပ်ုရပ်ေတအွေပ�တာဝနခံ်မ��ိှေစဖိ� လိအုပ်တဲအ့ခါမျ�ိးမှာ
�ိင်ုငံသားေတဟွာ မိမိတိ� ရဲ� ဆ��ြပလ�ပ်�ှားမ�ေတကုိွ အားေကာင်းေအာင် လပ်ုေဆာင်�ကရပါတယ်။

ဆ��ေဖာ်ထုတ်ပဲွေတမှွာ ပါဝင်လ�ပ်�ှားတဲအ့ခါ မိမိတိ� ရဲ� အချက်အလက်များလံြုခံ�မ��ိှေစဖိ� နဲ ့ ေပးလိတဲု့
သတင်းအချက်အလက်ေတကုိွ သက်ဆုိင်သူေတဆီွ ေဘးကင်းလံြုခံ�စွာ ေရာက်�ိှေစေရးအတက်ွ
မိမိတိ�အသုံးြပ�တဲ ့အီလက်ထေရာနစ်�ှင့် ဒီဂျစ်တယ်ပစ�ည်းေတရဲွ�လံြုခံ�မ�ကုိ အဓိကထားေဆာင်ရွက်ဖိ�
လိပုါတယ်။ ဆက်သွယ်ေရး ပစ�ည်းများ အခုိးခံရြခင်း၊ ပျက်စီးြခင်း၊ အသိမ်းခံရြခင်း�ှင့်
ဖျက်ဆီးခံရြခင်းတိ�ေ�ကာင့် ကုိယ့်ရဲ� အေတ�အ�ကံ�ေတကုိွ မှတ်တမ်းတင်ြဖန ့ေ်ဝတာကုိ
အေ�ှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစ�ိင်ုပါတယ်။ တချနိတ်ည်းမှာပဲ ဆ��ြပသူေတဟွာ စစ်ေဆးခံရြခင်း၊
အဖမ်းဆီးခံရြခင်း (သိ� မဟတ်ု) ၎င်းတိ� ရဲ� လ�ပ်�ှားမ�များကုိေြခရာခံြခင်းနဲ လ့က်တွဲလပ်ုေဆာင်သူများကုိ
ဆက်စပ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်းစတာေတကုိွ  �ကံ�ေတ�ရ�ိင်ုပါတယ်။ ေစာင့်�ကည့်ေြခရာခံရ�ိင်ုေြခ�ှင့်
ဖိ�ှပ်ိမ�ခံရ�ိင်ုေြခလည်း ပုိြမင့်ပါတယ်။

ဆ��ေဖာ်ထုတ်�ကသူေတဟွာ အထက်မှာေဖာ်ြပခ့ဲတဲ ့အ��ရာယ်ေတနွဲကုိ့ ေကျာ်လ�ား�ိင်ုဖိ�  မိမိနဲ ့ မိမိရဲ�
အချက်အလက်များလံြုခံ�ေရးအတက်ွ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုတဲ ့အဆင့်ေတ�ိှွပါတယ်။ ဒီလမ်း��နမှ်ာ ဆ��မြပမီ၊
ဆ��ြပစ�်�ှင့် ဆ��ြပ �ပီးချနိမ်ျားတင်ွ မိမိ�ှင့် မိမိအချက်အလက်များလံြုခံ�မ�ကုိ
ထိထိေရာက်ေရာက်ကာကွယ်�ိင်ုမယ့် နည်းလမ်းေတကုိွ ဖတ်��ကုိးကား�ိင်ုပါတယ်။

အခုေဖာ်ြပမယ့် အချက်ေတကွ ေဒတာလံြုခံ�မ�အတက်ွ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုတဲ့
အေထွေထွအ�ကံြပ�ချက်များသာြဖစ်�ပီး ဥပ  ေဒေရးရာအ�ကံြပ�ချက် (သိ� မဟတ်ု)

ေဆွးေ�းွတိင်ုပင်ြခင်းများ မပါဝင်ပါ။ တကယ်လိ�  ဥပေဒေရးရာဆုိင်ရာ
အ�ကံဉာဏ်လိအုပ်တယ်ဆုိရင်ေတာ ့လိင်ုစင်ရေ�ှ�ေနတစ်ဦးဦးနဲ ေ့တ�ဆုံ ေဆွးေ�းွပါ။

https://ssd.eff.org/files/2020_protestguide.pdf
https://ssd.eff.org/files/2020_protestguide.pdf
https://ssd.eff.org/en/glossary/asset
https://ssd.eff.org/en/glossary/data


ဆ��မြပမီလိက်ုနာသင့်သည့် အချက်များ

မိမိ၏ စက်ပစ�ညး်တွင် အြပည့အ်ဝကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလသဲည့စ်နစ်ကုိ အသုံးြပ�ြခင်း

အြပည့်အဝကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ်ကုိ အသုံးြပ�ြခင်းြဖင့် မိမိစက်ပစ�ည်းတစ်ခုလံးု�ိှ
အချက်အလက်များ�ှင့် ဖုိင်များကုိ အြပင်လမူျားဖတ်��အသုံးြပ��ိင်ုြခင်းမ�ိှသည့် ဝှက်စာပုံစံအြဖစ်
ေြပာင်းလဲ�ိင်ုပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ အချက်အလက်လံြုခံ�မ�အတက်ွအသုံးြပ�တဲ့ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲ
ြခင်းနည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်�ပီး အချက်အလက်များေပးပိ� လက်ခံြခင်းြဖစ်စ�်အတက်ွ
အသုံးြပ�တဲကု့ဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်းနည်းလမ်းနဲ ့ မတညီူပါ။ အြပည့်အဝကုဒ်ြဖင့် ေြပာင်းလဲသည့် စနစ်ြဖင့်
မိမိစက်ပ စ�ည်းအတင်ွးသုိေလှာင်ထားသည့် စာတိမုျားကစလိ� ဘေရာက်ဇာမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့
လ��ိဝှက်ကုဒ်များအထိ  အချက်အလက်အားလံးုရဲ� လံြုခံ�ေရးကုိ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါတယ်။
သင့်စက်ပစ�ည်းကုိ ပုလိပ်များကသိမ်းဆည်းြခင်း (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးြခင်း/ခုိးယူြခင်းခံတယ်ဆုိရင်
အြပည့်အဝကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ်က ေဒတာလံြုခံ�မ�ကုိ လပ်ုေဆာင်ေပး�ိင်ုပါတယ်။
ဆ��ြပပဲွေတကွ ခန ့မှ်နး်ရခက်တာမိ�  ကုိယ့်ဖုနး်ကုိ ဆုံး�� ံးသွား�ိင်ုတာကုိလည်း ြဖစ်�ိင်ုေချတစ်ခုအြဖစ်
မှတ်ယူထားသင့်ပါတယ်။

Android �ှင့် iOS စက်ပစ�ည်းများမှာ အြပည့်အဝကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ်ထည့်သွင်း�ပီးသား
ြဖစ်ပါတယ်။ သင့်စက်ပစ�ည်း (ဥပမာ မုိဘုိင်းဖုနး်) ေတရဲွ� အဖွင့်လ��ိဝှက်ကုဒ်ဟာ စာလံးုေရ ၈ လံးုကေန
၁၂ လံးု�ကားပါဝင်တဲ ့မှတ်မိလယ်ွ�ပီး ခုိင်မာအားေကာင်းတဲကု့ဒ်ြဖစ်ဖိ� လိပုါတယ်။ လ��ိဝှက်ကုဒ်က
ခုိင်မာမ�မ�ိှရင် လ��ိဝှက်ကုဒ် ခန ့မှ်နး်ထည့်သွင်း�ိင်ုတဲ့ တိက်ုခုိက်ေရးနည်းလမ်း ကုိသုံး�ပီး
သင့်စက်ပစ�ည်းကုိ အလယ်ွတကူဖွင့်�ိင်ုပါတယ်။ iPhone 5s �ှင့် ေနာက်ပုိင်းထွက်ဖုနး်များ မှာအဲဒီလို
တိက်ုခုိက်မ�ေတကုိွ

ကာကွယ်�ိင်ုတဲ ့စနစ်များထည့်ထားေပမ့ဲလည်း ကုိယ့်စက်ပစ�ည်းအတက်ွ အေကာင်းဆုံး
လံြုခံ�ေရးနည်းလမ်းကေတာ ့��ပ်ေထွး�ပီးခန ့မှ်နး်ရခက်တဲ့ လ��ိဝှက်ကုဒ်ေတအွ သုံးြပ�တာပါပဲ။

သင့်စက်ပစ�ည်းအတင်ွး ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ်ထည့်သွင်းတဲအ့ခါ အပုိေဆာင်း
သုိေလှာင်ရာေနရာများ ြဖစ်သည့် SD (သိ� မဟတ်ု) မနမုိ်ရီကဒ်များကုိ
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲကာအကာအကွယ်ေပး�ိင်ုမည်မဟတ်ုပါ။ ၎င်းတိ� ၏ လံြုခံ�ေရးအတက်ွ
အတက်ွသီးြခားစနစ်ထည့်သွင်းရနလိ်အုပ်�ပီး တခါတရံမှာေတာ့ ကုဒ်ြဖင့် ေြပာင်းလဲြခင်းကုိ
လပ်ုေဆာင်၍ မရ�ိင်ုပါ။ သင့်အေနြဖင့် အချက်အလက်ဖုိင်များကုိ
မည်သည့်ေနရာတင်ွသုိေလှာင်ထားသည်ကုိ ဖုိင်�ှာေဖွသည့် အက်ပလီေကး�ှင်းြဖင့် �ှာေဖွြခင်း
(သိ� မဟတ်ု) အပုိေဆာင်း သုိေလှာင်ထားသည့် အချက်အလက်�ှင့် မီဒီယာများကုိ ပယ်ဖျက်ထားဖိ�
အ�ကံ�ြပ�ပါတယ်။

https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/data
https://source.android.com/security/encryption/full-disk.html
https://www.apple.com/business/docs/iOS_Security_Guide.pdf
https://ssd.eff.org/en/glossary/password
https://en.wikipedia.org/wiki/Brute-force_attack
https://www.theiphonewiki.com/wiki/Secure_Enclave
https://ssd.eff.org/en/glossary/attack
https://ssd.eff.org/en/glossary/encrypt


ထိ� အြပင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာအများစုတင်ွ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ်ကုိ အသုံးမြပ��ိင်ုပါ။
ထိ� ေ�ကာင့် ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ်ကုိ အသုံးြပ��ိင်ုသည်ဟ ုေဖာ်ြပထားသည့် ကင်မရာများမှအပ
အြခားဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများြဖင့် �ုိက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံ�ှင့်ဗီဒီယုိများကုိ ကုဒ်ြဖင့်
ေြပာင်းလဲသည့်စနစ်ြဖင့် မကာကွယ်�ိင်ုဟ ုမှတ်သားထားပါ။

လက်ေဗွ (သိ� မဟတ်ု) မျက်�ှာ အိင်ုဒီအသုံးြပ�၍ ေသာဖွ့င့်ြခင်းကုိ
ပယ်ဖျက်ပါ

လက်�ိှမှာ iOs �ှင့် Android အသုံးြပ�သူများအေနြဖင့် မိမိတိ�၏ လက်ေဗွ (သိ� မဟတ်ု) မျက်�ှာအိင်ုဒီြဖင့်
စက်ပစ�ည်းများဖွင့်ြခင်း (ြဖည်ြခင်း) ကုိ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုေန�ပီ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒါက အသုံးြပ�သူအတက်ွ
အေတာ်ေလး သက်ေသာင့်သက်သာ �ိှေစေပမ့ဲ သင့်အားဖမ်းဆီးသူက သင့်လက်ေဗွ (သိ� )
မျက်�ှာအိင်ုဒီြဖင့် ဖုနး်အား အတင်းအ�ကပ်ဖွင့်ခုိင်း�ိင်ုတဲ့ အေြခအေန�ိှတာကုိေတာ ့ေမ့ထားလိ�
မရပါဘူး။ အထူးသြဖင့် ဆ��ြပမ�က့ဲသိ� ေသာ အေြခအေနမျ�ိး (သိ� မဟတ်ု) အစုိးရက သင့်ဖုနး်ပါ
အချက်အလက်များေမ�ေ�ှာက်�ှာေဖွ�ိင်ုတဲ ့မည်သည့်အ ေြခအေနမျ�ိးမ ဆုိ (ဥပမာ-နယ်စပ်ြဖတ်
ေကျာ်ြခင်း) တင်ွ သင့်ဖုနး်အား ပိတ်ထားလိက်ုဖိ�  အ�ကံြပ�ပါတယ်။

အေမရိကန�်ိင်ုငံတင်ွ လက်ေဗွ (သိ� ) မျက်�ှာစကင်ဖတ်ြခင်းစသည့်
ခ��ာေဗဒအမှတ်အသားများအသုံးြပ�၍ ဖုနး်ဖွင့်ြခင်းေ�ကာင့် ရာဇဝတ်ေ�ကာင်းအရ
စွပ်စဲွြခင်းခံရသည့်အခါတင်ွ  �ိင်ုငံသားအခွင့်အေရး ြဖစ်သည့် Fifth Amendment ကျင့်သုံးမ�ကုိ
အေ�ှာင့်အယှက် ြဖစ်ေစ�ိင်ုပါတယ်။ အမ�စစ်ရဲအရာ�ိှအေနနဲ သ့င့်ဖုနး်အား
ခ��ာေဗဒအမှတ်အသားြဖင့်ြဖစ်ေစ (သိ� ) မှတ်ထားသည့် လ��ိ၀ှက်ကုဒ်ြဖင့် ြဖစ်ေစဖွင့်ခုိင်းရန်
ဖိအားေပးြခင်း၊ �ခိမ်းေြခာက်ြခင်းများလပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်ဖုနး်က
ခ��ာေဗဒအမှတ်အသားအသုံးြပ��ပီးဖွင့်�ိင်ုေစဖိ�  လပ်ုေဆာင်ထားတဲဖု့နး်ြဖစ်မယ်ဆုိရင် သင့်အား
အတင်းအ�ကပ်အင်အားသုံး၍ ဖုနး်ဖွင့်ေစ�ိင်ုပါတယ်။ သိ� ေသာ် သင့်ဖုနး်က လ��ိဝှက်ကုဒ်/စကားဝှက်
ြဖင့်သာ ဖွင့်၍ရသည်ဆုိလ�င် အေမရိကနဥ်ပေဒေ�ကာင်းအရ ြငင်းဆုိပုိင်ခွင့်အတက်ွ အခွင့်အေရး
သာပါတယ်။ EFF အေနနဲ ့ လံြုခံ�ေရးအဖ�ဲအစည်းများက လအူများ၏ စက်ပစ�ည်းများကုိ ြပနြ်ဖည်ရန်
�ကိ�းပမ်းမ�ကုိ ဆက်လက်ကန ့ကွ်က်ေနသည့်တိင်ု လက်�ိှမှာေတာ့ မျက်�ှာ (သိ� ) လက်ေဗွအသုံးြပ�၍
ဖွင့်ြခင်းအတက်ွ ဥပေဒအကာအကွယ်သည် စကားဝှက်ကုိသုံး၍ ဖွင့်ြခင်းထက်ပုိမုိေလျာန့ည်းေနပါတယ်။

● iOS စနစ် အသုံးြပ�သည့်စက်ပစ�ည်းများတင်ွ iphone ဗား�ှင်းကုိလိက်ု၍ Setting မှ Touch ID &

Passcode (သိ� မဟတ်ု)  Settings မှ Face ID & Passcode သိ� သွား�ပီး လက်ေဗွတစ်ခုချင်းစီ
ကုိဖျက်ြခင်း (သိ� မဟတ်ု) Reset Face ID ကုိ�ှပ်ိ၍ ခ��ာေဗဒအမှတ်အသားများြဖင့် ဖွင့်ြခင်းကုိ
ဖယ်�ိင်ုပါတယ်။

https://ssd.eff.org/en/glossary/fingerprint
https://ssd.eff.org/en/glossary/decrypt


● Android စနစ်အသုံးြပ�သည့် စက်ပစ�ည်းများတင်ွ ထုတ်လပ်ုသူေပ�မူတည်၍
ခ��ာေဗဒအမှတ်အသားများြဖင့် ဖွင့်ြခင်းကုိ ဖယ်�ိင်ုသည့် နည်းလမ်းကွာြခားသွားပါတယ်။ Pixel

စနစ်အသုံးြပ�သည့် စက်ပစ�ည်းများတင်ွ Settings -> Security -> Pixel Imprint �ှင့်
လက်ေဗွများကုိ ပယ်ဖျက်ပါ။

Signal အက်ပလီေကး�ှင်းထည့်သွင်းြခင်း

Signal သည် iOS �ှင့် Android စနစ်�ှစ် မျ�ိးလံးုတင်ွအသုံးြပ��ိင်ုသည့် အက်ပ်ြဖစ်�ပီး
စာတိေုပးပိ� မ�များ�ှင့် အသံြဖင့်ေခ� ဆုိမ��ှစ်ခုလံးုအတက်ွ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ်
အခုိင်အမာပါ�ိှပါတယ်။ အဲဒီလံြုခံ�ေရးစနစ်ကုိ စာပိ� ေနစ�်/အသံပိ� ေနစ�်အတင်ွး မည်သူမ��ကားြဖတ်�ပီး
ဖတ်မရေအာင်လပ်ုထားသည့် အစ-အဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ် (end-to-end encryption) လိ�
ေခ�ပါတယ်။

Signal မှာ လတူစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦး�ကားအြပနအ်လှနေ်ပးပိ� တဲ့ အချက်အလက်များသာမက အဖ�ဲလိက်ု
အြပနအ်လှန ်ေြပာဆုိထားတဲ ့အချက်အလက်ေတကုိွပါ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ်ြဖင့်
ပ့ံပုိးထားပါတယ်။ ဒါအ့ြပင် ေပးပိ� ထားတဲစ့ာကုိဖတ်�ပီးတာနဲ ၁့၀ စက� န ့အ်တင်ွး
အလိအုေလျာက်ဖျက်�ိင်ုတဲ ့စနစ်ကုိလည်း ထည့်သွင်းေပးထားပါတယ်။ မိမိဖုနး်အတင်ွး
အချက်အလက်များပျက်သွားသည့်တိင်ု ဆာဗာများတင်ွသိမ်းဆည်းထားတတ်သည့် SnapChat လို
ဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့် မတဘဲူ signal ကေတာ ့အချက်အလက်ေတကုိွ
မည်သည့်ေနရာတင်ွမ�သိမ်းဆည်းထားြခင်းမ�ိှတာမိ�   ပုိမုိလံြုခံ�တယ်လိ� ဆုိ�ိင်ုပါတယ်။

၂၀၁၆ ခု�ှစ်တင်ွ ဗာဂျးီနးီယားြပည်နယ်၊ အေ�ှ�ပုိင်းခ�ုိင်မှ Signal ၏ ဖနတီ်းသူများြဖစ်သည့် Open

Whisper Systems အား အချက်အလက်များဖွင့်ချရန် အမိန ့ခ်ျခ့ဲပါတယ်။

အသုံးြပ�သူများ၏ အချက်အလက်အေ�ကာင်း �ှင်းြပသည့် အချက်အလက်များကုိ ကန ့သ်တ်ထားသည့်
Signal ၏ ဖနတီ်းတည်ေဆာက်မ� ဒီဇုိင်းပုံစံအရ “အသုံးြပ�သူမှ Signal တင်ွ မှတ်ပုံတင်သည့်အချနိ၊်
ေနစဲွ့�ှင့် Signal ကုိ ေနာက်ဆုံးအသုံးြပ�သည့် ေနစဲွ့ စသည့် အချက်အလက်များ”ကုိသာ ေပး�ိင်ုခ့ဲပါတယ်။

ဆ��ြပပဲွများမှာ �ုိက်ယူထားတဲ ့ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယုိများကုိ Signal မှတဆင့် အြခားေနရာမှ မိတ်ေဆွအ
ေပါင်းအသင်းများထံသိ� ေပးပိ� ထား�ိင်ုပါတယ်။ ဒီလိလုပ်ုထားြခင်းအားြဖင့် သင့်ဖုနး်အသိမ်းခံရရင်
ေတာင် သင်�ုိက်ကူးထားတဲ ့မီဒီယာဖုိင်ေတကုိွ အေပါင်းအသင်းများထံကေန ြပနလ်ည်ရ ယူ�ိင်ုမှာ
ြဖစ်ပါတယ်။

https://ssd.eff.org/en/module/how-use-signal-ios
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-signal-android
https://ssd.eff.org/en/glossary/end-end-encryption
https://whispersystems.org/bigbrother/eastern-virginia-grand-jury/
https://ssd.eff.org/en/glossary/metadata


အချက်အလက်များအား ပုံတပွူားသိမ်းဆည်းြခင်း

သင့်စက်ပစ�ည်းေပျာက်ဆုံး/ခုိးယူ/သိမ်းဆည်းြခင်းခံရလ�င် အချက်အလက်ဆုံး�� ံးမ�မ�ိှေစရနအ်တက်ွ
အချက်အလက်များအား လံြုခံ�စိတ်ချရသည့်ေနရာတင်ွ ပုံတပွူားသိမ်းဆည်းတာကုိ ပုံမှနလ်ပ်ုေဆာင်
သင့်ပါတယ်။

မိမိကုိယ်ပုိင်အချက်အလက်များကုိ ေြခရာမခံ�ိင်ုသည့် ဖုနး်ကုိ
ဝယ်သုံးပါ။
အေမရိကန�်ိင်ုငံတင်ွ ဖက်ဒရယ်ဥပေဒများအရ �ကိ�တင်ေငေွပးေချရေသာ ဖုနး်ဆင်းကဒ်ဝယ်ယူ

ရာတင်ွ မိမိ၏ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များြပသရနမ်လိဘဲုဝယ်ယူ�ိင်ုပါတယ် (ြပည်နယ်ဥပေဒများတင်ွ
ကဲွြပားမ��ိှ)။ ဆင်းကဒ်ဝယ်ယူရာတင်ွ ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များပါဝင်သည့် မှတ်ပုံတင်က့ဲသိ�
အိင်ုဒီကဒ်တမျ�ိးမျ�ိးကုိ ြပသဝယ်ယူရသည့်�ိင်ုငံများတင်ွမူ ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များ
လ��ိဝှက်ထား�ိင်ုြခင်းမ�ိှပါ။

အကယ်၍သင့်ဖုနး်အတင်ွး�ိှအချက်အလက်များရဲ� လံြုခံ�မ�အတက်ွ စုိးရိမ်မကင်းြဖစ်ပါက သင့်ဖုနး်အား
ဆ��ြပသည့်ေနရာသိ�  ယူေဆာင်မသွားပါ�ှင့်။ �ကိ�တင်ေငေွပးေချရသည့် မုိဘုိင်းဖုနး် ကုိသာ
ဝယ်ယူအသုံးြပ�ပါ။ ဆင်းကဒ်�ှင့်ဖုနး်အတွဲလိက်ုကုိ လက်လီဆုိင်�ကီးများမှာ အလယ်ွတကူ
ဝယ်ယူ�ိင်ုပါတယ်။ မိမိ၏ ယာယီဖုနး်နပံါတ်ကုိ မိတ်ေဆွများအား အသိေပး�ပီး လ�ပ်�ှားမ�များကုိ
ချတ်ိဆက်ပါ။ မုိဘုိင်းဖုနး်များ၏ တည်ေနရာကုိ ၎င်းတိ�ချတ်ိဆက်သည့်
တာဝါတိင်ုများမှတဆင့်သိ�ိှ�ိင်ုသည် ြဖစ်ရာ မိမိ၏တည်ေနရာလံြုခံ�မ�အတက်ွ (အိမ်)

မြပနခ်င်ဖုနး်ကုိပိတ်ပါ။ GPS ကုိမူ အချက်အလက်များ ထုတ်လ�င့်မ�မ�ိှသည့်အတက်ွ
စိတ်ချစွာအသုံးြပ��ိင်ုပါတယ်။ ဒါေပမ့ဲတစ်ခုသတိထားရမှာက ဖုနး်ထဲတင်ွ မိမိသွားလာ လ�ပ်�ှားသည့်
ေနရာများ၏ ကုိဩဒီနတ်ိများကုိ မှတ်သားထားတတ်သြဖင့် ဆ��ြပသည့်ေနရာသိ� မသွားမီ
တည်ေနရာြပဝနေ်ဆာင်မ� (location services) ကုိပိတ် ထားပါ။ မိမိြပနသ်ည့် အချနိမှ် ြပနဖွ်င့်
လိလု�င်ဖွင့်ပါ။ တည်ေနရာြပဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ ပိတ်ထားသည့်အတက်ွ မိမိမက�မ်းကျင်ေသာ နယ်ေြမတင်ွ
လမ်း��နမ်ပါဘဲသွားရနခ်က်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဒါေ့�ကာင့် မိမိသွားမည့်ေနရာရဲ� ေြမပုံကုိ�ကိ�တင်၍

ကူးဆဲွ�ပီး လိအုပ်လ�င်ထုတ်သုံးပါ။

ယာယီဖုနး်အားအသုံးြပ��ပီးပါက လံြုခံ�သည့်ေနရာတင်ွ သွားေရာက်စွန ့ပ်စ်ြခင်း (သိ� )
ြပနလ်ည်အသုံးြပ�ရန ်စွန ့ပ်စ်ြခင်းများ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါတယ်။ သင်သုံးေနကျဖုနး်နဲ ့ ယာယီဖုနး်�ှစ်ခုလံးုကုိ
အတတူကွတွဲသုံးလ�င် ထုိဖုနး်�ှစ်လံးု၏ တည်ေနရာများကုိ ချတ်ိဆက်မိ�ပီး သင့်လံြုခံ�မ�ကုိ
ထိခုိက်ေစ�ိင်ုသည်ကုိ အထူးသတိြပ�ပါ။

https://ssd.eff.org/en/glossary/sim-card
https://en.wikipedia.org/wiki/Prepay_mobile_phone
https://support.google.com/accounts/answer/3467281?hl=en


သင့်အားမည်သူမည်ဝါမခဲွြခားေစ�ိင်ုရန�ှ်င့် လံြုခံ�မ��ိှေစရန်
အဝတ်အစားေရွးချယ် ဝတ်ဆင်ြခင်း

လံြုခံ�ေရးအဖ�ဲအစည်းများက ဆ��ြပပဲွများတင်ွ ေခတ်မီေစာင့်�ကည့်နည်းပညာများကုိ အသုံးြပ��ပီး
ပါဝင်လ�ပ်�ှားသူများက မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ�ကာင်းခဲွြခား�ိင်ုဖိ� �ကိ�းပမ်း�ကပါတယ်။ မိမိအားမည်သူ
မည်ဝါြဖစ်ေ�ကာင်းမခဲွြခား ေစ�ိင်ုဖိ� နဲ ့ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရမ�မှကာကွယ်�ိင်ုေရးတိ� ကုိ ရည်ရွယ်�ပီး
အဝတ်အစားကုိ ေရွးချယ်ဝတ်ဆင်ရပါမယ်။

ထူးြခားေပ�လင်ွမ�မ�ိှသည့ ်အဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ြခင်း

အဖ�ဲမှာ�ိှတဲ ့လအူများအတိင်ုး ဝတ်ဆင်ြခင်းြဖင့် ဆ��ြပစ�်အတင်ွး မိမိအား မည်သူမည်ဝါ
ြဖစ်ေ�ကာင်းေဖာ်ထုတ် ရနခ်က်ခဲမည်ြဖစ်သက့ဲသိ�  မိမိအားေနာက်ေယာက်ခံလိက်ုရနလ်ည်း ခက်ခဲေစ
�ိင်ုပါတယ်။ အဲဒီလိ ုဝတ်ဆင်လိက်ုတဲအ့ခါ သင့်အား�ုပ်ဖျက်�ပီးြဖစ်သက့ဲသိ�
သင့်အေပါင်းအပါများကုိလည်း �ှာေဖွေဖာ်ထုတ်ဖိ�  ခက်သွားပါတယ်။
အေရာင်ခပ်ရင့်ရင့်ေြဗာင်အထည်ေတကွ အြခားသူေတနွဲ ့ ေရာေ�ှာသွားေစပါတယ်။ ဒါေပမ့ဲ
တစ်ခုသတိထားရမှာက အဲဒီလိဝုတ်ဆင်တဲအ့ခါ ကားေပ�ကေန အလယ်ွတကူမြမင်�ိင်ုတာမိ� လမ်းြဖတ်
ကူးချနိ�ှ်င့် ကားအသွားအလာများတဲ ့ေနရာေတမှွာ အထူးဂ�ုစုိက်သွားလာပါ။

ြဖစ်�ိင်ုလ�င် အဝတ်အစားအပုိတစ်စုံေဆာင်ထားပါ။ ဆ��ြပေနစ�်အတင်ွး င�ုတ်ေကာင်းေရမ�န်
(သိ� မဟတ်ု) မျက်ရည်ယုိဗုံးများ�ှင့် �ကံ�ေတ�ပါက သင့်အြပနလ်မ်းတင်ွ အဝတ်အစားအသစ်တစ်စုံ
လဲလှယ်ဝတ်ဆင်ြခင်းြဖင့် ထိခုိက်မ�/ သက်ေသာင့်သက်သာမ�ိှမ�များကုိ ေလျာန့ည်းေစပါလိမ့်မယ်။

မိမိအား မညသူ်မညဝ်ါဟု ထင်�ှားေစသည့ ်အမှတ်အသားများအား ဖုံးကွယ်ြခင်း

သင့်ကုိ အလယ်ွတကူမှတ်မိ�ိင်ုတဲ ့ထင်�ှားတဲ ့အမှတ်အသား (ဥပမာ- တက်တးူ (သိ� မဟတ်ု)

ဆံပင်အေရာင်များ) �ိှေနပါက ၎င်းတိ� ကုိ ဖုံးကွယ်ထားပါ။ တက်တးူ�ှာေဖွတဲစ့နစ်နဲ ့ သင့်ကုိ
 ေြခရာခံ�ိင်ုပါတယ်။ ဦးထုပ်အေရာင်ရင့်များ၊ လည်စည်းပဝါများ ၊လက်အိတ်များ၊ လက်�ှည်များ�ှင့်
တကုိယ်လံးုဖုံးသည့် အဝတ်များက ထုိဝိေသသများကုိ ဖုံးကွယ်ရန် နဲ ့ လ�ူကားထဲတင်ွ ေရာေ�ှာသွားေစဖိ�
အလနွအ်သုံးဝင်ပါတယ်။

ကာကွယ်ေရးပစ�ညး်များဝတ်ဆင်ြခင်း

မျက်�ှာဖုံးဝတ်ဆင်ပါ။ ထုိသိ� လပ်ုေဆာင်ြခင်းြဖင့် ေလမှတဆင့်ကူးစက်သည့်ေရာဂါကာကွယ်�ိင်ုြခင်း၊
ေစာင့်�ကည့်နည်းပညာသုံး၍ မိမိမျက်�ှာအား�ှာေဖွြခင်းကုိတားဆီး�ိင်ုြခင်း�ှင့် ဓါတ်ပုံများတင်ွ မိမိအား
�ှာေဖွမရ�ိင်ုြခင်းစသည့် အကျ�ိးများရေစပါတယ်။

https://www.eff.org/pages/tattoo-recognition


မျက်စိကာကွယ်သည့်မျက်မှန�်ကီးများတပ်ဆင်ြခင်းြဖင့် မိမိမျက်စိအတင်ွး
အ��ရာယ်ြဖစ်ေစေသာအရာများမဝင်ေအာင်တားဆီး�ိင်ု�ပီး ေစာင့်�ကည်နည်းပညာြဖင့်
မိမိမျက်�ှာအား�ှာေဖွသည့်စနစ်ကုိ အေတာ်အသင့်ဟန ့တ်ား�ိင်ုပါတယ်။ လက်အိတ်များဝတ်ဆင်ြခင်းက
လက်အေရြပားကုိ အ��ရာယ် ြဖစ်ေစသည့်အရာများ ထိေတ�မ��ှင့်ေရာဂါကူးစက်ြခင်းကုိ
ဟန ့တ်ား�ိင်ုပါတယ်။ တစ်ခုသတိြပ�ရမှာက အချ�ိလက်အိတ်ေတကွ
ဖုနး်ေကာင်းေကာင်းသုံးလိ�မရေစပါဘူး။ အချနိ�်ကာ�ကာ သက်ေသာင့်သက်သာ�ိှေစ�ပီး အ�ကမ်းခံေသာ
ဖိနပ်များဝတ်ဆင်ပါ။

ဆ��ြပေနစ�်အတင်ွး လိက်ုနာသင့်သည့် အချက်များ
ဓါတ်ပုံ�ှင့်ဗီဒီယုိများ�ုိက်ကူးရာတွင် မိမိဖုနး်ေသာကုိ့မဖွင့်ဘဲ �ုိက်ကူးပါ

အားပါေသာ�ုပ်ပုံများ �ုိက်ကူးရနအ်တက်ွ အချနိတိ်င်ုးအသင့်ြဖစ်ေနရနလိ်အုပ်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ၊
ဗီဒီယုိ�ုိက်ဖိ� အတက်ွ အေခါက်တိင်ုး ဖုနး်ရဲ�လ��ိဝှက်ကုဒ်ကုိ ဖွင့်ေနရရင် အချနိေ်ကာင်းလတ်ွသွားတဲ့
အ��ရာယ် �ိှ�ိင်ုပါသည်။  ကံေကာင်းတာတစ်ခုက iOS �ှင့် Android ဖုနး်�ှစ်မျ�ိးလံးုမှာ
ဖုနး်ကုိေသာမ့ဖွင့်ဘဲ ကင်မရာ�ုိက်ကူး�ိင်ုတဲ ့ဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ အသုံးြပ��ိင်ုတာပါ။

● ကင်မရာ�ုိက်ရန ်Android Pixel စနစ်သုံး စက်ပစ�ည်းများအတက်ွ ပါဝါခလတ်ုကုိ �ှစ်ချက်�ှပ်ိပါ။

● iOS ဖုနး်များတင်ွ ကင်မရာပုံကုိ ခပ်�ကာ�ကာဖိထားလိက်ုပါ။ iOS စနစ်သုံး
ဖုနး်အေဟာင်းများတင်ွ ခလတ်ုကုိ အြခားတဘက်သိ� ပွတ်ဆဲွပါ။

မိမိ�ုိက်ကူးထားသည့ ်ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယုိများတွင် ပါဝင်ေနသည့်
အြခားဆ��ြပလ�ပ်�ှားသူများ၏ ကုိယ်ေရးလံြုခံ�မ�ကုိ ဂ�ုစုိက်ပါ

အကယ်၍သင့်ဓါတ်ပုံဗီဒီယုိများတင်ွ ဆ��ြပလ�ပ်�ှားသူများပါဝင်ေနပါက မည်သည့်ပုံကုိ
ြဖန ့ေ်ဝမည်ဆုိသည်ကုိ အေလးေပးစ�်းစားပါ။ သင့်ပုံတင်ွ အြခားသူများ၏ မျက်�ှာများပါဝင်ေနပါက
ထုိသူများကုိ လံြုခံ�ေရးအဖ�ဲများကေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားစိတ်ဝင်စားသူများကေသာ်လည်းေကာင်း
လိက်ုလံ�ှာ ေဖွဖမ်းဆီးြခင်း၊ အ�ှက်ခဲွစွပ်စဲွြခင်းများြဖစ်လာ�ိင်ုပါတယ်။ ဒါေ့�ကာင့် မျက်�ှာများကုိ
ေဝဝါးသွားေစရန ်ဓါတ်ပုံြပင်ဆင်သည့် အက်ပလီေကး�ှင်းများသုံး�ပီး ပုံကုိြပင်�ပီးမှ ြဖန ့ေ်ဝသင့်ပါတယ်။
မျက်�ှာများ သာမက ထင်�ှားသည့်အမှတ်အသားများ (ဥပမာ- တက်တးူများ၊
ထင်�ှားသည့်အဝတ်အစားများ) တိ� ကုိ ေဝဝါးေစြခင်း၊ အမဲေရာင်ြဖင့် ဖျက်ထားြခင်းတိ� ကုိ
လပ်ုေဆာင်ပါ။ Android စနစ်အတက်ွ The Guardian Project ၏ ObscuraCam app ကုိသုံးလ�င်
မျက်�ှာများကုိ အလိအုေလျာက် ေဝဝါးသွားေစပါသည်။ iOS စနစ်သုံး စက်ပစ�ည်းများအပါအဝင်
မုိဘုိင်းဖုနး်များ�ှင့် အိမ်သုံးကွနြ်ပ�တာများအတက်ွ Image Scrubber ကုိလည်းသုံး�ိင်ုပါတယ်။

https://ssd.eff.org/en/glossary/password
https://ssd.eff.org/en/glossary/risk-assessment
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.witness.sscphase1&hl=en
https://everestpipkin.github.io/image-scrubber/


ဓါတ်ပုံဆုိင်ရာအချက်အလက်အေ�ကာင်း �ှင်းြပသည့် အချက်အလက်များအား

ပယ်ဖျက်ြခင်း

ဓါတ်ပုံဖုိင်များတင်ွ ပါဝင်သည့် �ုိက်ကူးသူ/ �ုိက်ကူးသည့် ဖုနး်စသည့်အချက်အလက်များကုိ
ေြခရာခံ�ိင်ုသည့် အချက်အလက်များအေ�ကာင်း �ှင်းြပသည့် အချက်အလက်များကုိ ပယ်ဖျက်�ပီးမှ
ဓါတ်ပုံများကုိ ြဖန ့ေ်ဝပါ။ ဓါတ်ပုံဖုိင်များတင်ွ ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များအေ�ကာင်း �ှင်းြပသည့်
အချက်အလက်များတင်ွ ဓါတ်ပုံ�ုိက်ကူးသည့် ကင်မရာမျ�ိးအစား၊ �ုိက်ကူးသည့်ေနရာ၊အချနိ ်အပါအဝင်
သင့်နာမည်တိ� ကုိ ေဖာ်ြပ�ိင်ုပါတယ်။

● ေရွးချယ်စရာနည်းလမ်း ၁။ မူလဓါတ်ပုံကုိ ဒက်စ်ေတာကွ့နြ်ပ�တာေပ� သိ� တင်�ပီး စခရင်ေ�ှာ့
�ုိက်ယူလိက်ုတာနဲ ့  အချက်အလက်များအေ�ကာင်း �ှင်းြပသည့် အချက်အလက်များကုိ
ပယ်ဖျက်ထား�ပီးြဖစ်ပါတယ်။ မူလဓါတ်ပုံအစား ထုိစခရင်ေ�ှာကုိ့ တင်ပါ။

● ေရွးချယ်စရာနည်းလမ်း ၂။ စခရင်ေ�ှာကုိ့ သင့်မုိဘုိင်းဖုနး်တင်ွပင် �ုိက်ယူ�ပီး
အချက်အလက်များအေ�ကာင်း �ှင်းြပသည့် အချက်အလက်များကုိ ပယ်ဖျက်�ိင်ုပါတယ်။
ဓါတ်ပုံအရည်အေသွးေတာေ့ကာင်းမှာမဟတ်ုပါ။ မူလဓါတ်ပုံအစား ထုိစခရင်ေ�ှာကုိ့ တင်ပါ။

● ေရွးချယ်စရာနည်းလမ်း ၃။ သင့်ဓါတ်ပုံကုိ Signal အက်ပလီေကး�ှင်းမှတဆင့်ပိ� �ပီး ကူးဆဲွကာ
ပုံတင်�ိင်ုပါတယ်။

ဆ��ြပပဲွအသွား/အြပနတ်င်ွ သတိြပ�ရမည်အချက်များ

ကားေမာင်းချနိတွ်င် သတိြပ�စရာများ

ကားလိင်ုစင်နပံါတ်ေတကုိွ Automated License Plate Reader Systems (ALPRs) စနစ်နဲ ့ �ှာေဖွ�ပီး
ကားြဖတ်သွားတဲ ့ေနရာ၊ အချနိ၊် ေနစဲွ့အတိအကျကုိ မှတ်တမ်းတင်�ိင်ုပါတယ်။ အဲဒီ နည်းပညာကုိ
အေမရိက�ိင်ုငံအပါအဝင် �ိင်ုငံအေတာ်များများတင်ွ လံြုခံ�ေရးအဖ�ဲများကုိယ်တိင်ု (သိ� မဟတ်ု) ပုဂ�လိက
ကုမ�ဏီများ (ဥပမာ Vigilant �ှင့် MVTrac ) တိ� မှ တဆင့် အချက်အလက်မ�ေဝတဲပုံ့စံနဲ ့ အသုံးြပ�
�ကပါတယ်။ စနစ်အတင်ွး ကားလိင်ုစင် အချက်အလက်များကုိအချနိ�်ကာ�ှည်စွာ
သုိေလှာင်ထားတတ်ပါတယ်။ ထုိသိ�  ကားလိင်ုစင်အချက်အလက်များကုိ အချနိ�်ကာသုိေလှာင်ြခင်းကုိ
ကန ့သ်တ်သည့် ဥပေဒများ�ှင့် ALPRs များကုိ ကန ့သ်တ်သည့်
ဥပေဒများြပဌာနး်ြခင်းမြပ��ိင်ုေစဖိ� အတက်ွလည်း ပုဂ�လိကကုမ�ဏီများက အ�ကီးအကျယ်
ကန ့ကွ်က်�ကသည်ကုိလည်း ေတ�ရပါတယ်။ အတိေုြပာရလ�င် ကားလိင်ုစင်နပံါတ်ကုိ
ေြခရာခံသည့်စနစ်ကုိသုံး�ပီး သင်သွားရာေနရာများကုိ အလယ်ွတကူ ေြခရာခံ�ိင်ုသလိ ုဥပေဒအရ
အကာအကွယ် ေပး�ိင်ုမ�လည်း မ�ိှသေလာက်နည်းပါးတာကုိ သတိြပ�ရနလိ်အုပ်ပါသည်။

ပုိမုိသိ�ိှလိပုါက Street Level Surveillance guide on ALPRs တင်ွဖတ်��ပါ။

https://ssd.eff.org/en/glossary/metadata
https://ssd.eff.org/en/module/why-metadata-matters
http://vigilantsolutions.com/
http://www.mvtrac.com/alpr
https://ssd.eff.org/en/glossary/data
https://www.techdirt.com/articles/20151016/06220432555/license-plate-reader-companies-lose-case-seeking-to-have-anti-alpr-law-declared-unconstitutional.shtml
https://www.eff.org/sls/tech/automated-license-plate-readers/faq


အများသယ်ယူပိ�ေဆာင်ေရးစနစ်ကုိအသုံးြပ�လ�င် သတိြပ�ရမည့အ်ချက်များ

ဆ��ြပလ�ပ်�ှားမည့်ေနရာများသိ�  အသွား၊ အြပနခ်ရီးများတင်ွ အထူးသတိြပ�ဂ�ုစုိက်ပါ။ သင့်နာမည်နဲ ့
မှတ်ပုံတင်ထားတဲ ့ေငေွချကဒ်များ၊ သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးကဒ်များကုိ အသုံးြပ��ပီး သွားလာမယ်ဆုိရင်
သင့်ကုိေြခရာခံ�ိင်ုပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကုိ ေ�ှာင်လ�ဲ�ိင်ုတဲ့ အြခားသယ်ယူပိ� ေဆာင် ေရးနည်းလမ်းေတကုိွ
ေရွးချယ်ပါ။

သင့်အေနနဲ ့ စက်ဘီးစီး�ပီး (သိ� မဟတ်ု) လမ်းေလ�ာက်�ပီး သွားလာလ�ပ်�ှားရင်ေတာ့
ေြခရာခံေစာင့်�ကည့်ခံရတာကုိ ေ�ှာင်�ှား�ိင်ုပါလိမ့်မယ်။

ေလယာ�်ပျစီံးချနိဖု်နး်ပိတ်သည့ခ်လတ်ုကုိ ဖွင့်ထားပါ

ေလယာ�်ပျစီံးချနိဖု်နး်ပိတ်သည့်ခလတ်ု (Airplane mode) ကုိဖွင့်ထားမယ်ဆုိရင် မိမိေရာက်�ိှရာ
ေနရာြပတဲ ့အချက်အလက်များကုိ ဖုနး်မှလ�င့်ထုတ်�ိင်ုြခင်းမ�ိှေတာပ့ါ။ တ�ပိ�င်နက်တည်းမှာပဲ
သင့်အေပါင်းအသင်းများထံသိ�  ဖုနး်အသုံးြပ��ပီး ဆက်သွယ်မ�ေတကုိွ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုေတာမှ့ာ မဟတ်ုပါ။
ဒါေ့�ကာင့် သင့်အေပါင်းအသင်းများ�ှင့်ကဲွသွားလ�င် ြပနလ်ည်ေတ�ဆုံ�ိင်ုမည့်ဆုံရပ်ကုိ ဆ��ြပပဲွမတိင်ုမီ
အချနိး်အချက်ေသချာလပ်ုထားပါ။ အေ�ှ�မှာေြပာထားသလိ ုဖုနး်မှာပါတဲ့ ေနရာြပဝနေ်ဆာင်မ�ကုိလည်း
ဆ��ြပပဲွမှ မြပနမီ်အချနိအ်ထိ ပိတ်ထားဖိ�  လိပုါတယ်။

အချ�ိေသာ လမ်း��နအ်က်ပလီေကး�ှင်းေတကုိွ အင်တာနက်မ�ိှဘဲ အသုံးြပ��ိင်ုပါတယ်။ GPS စနစ်ဟာ
အချက်အလက်ကုိလက်ခံတဲ ့စနစ်မ�သာြဖစ်သည့်အတက်ွ ေလယာ�်ပျစီံးချနိဖု်နး်ပိတ်
သည့်ခလတ်ုကုိမပိတ်မီ GPS ကုိဖွင့်ထား�ိင်ုပါတယ်။ ဆ��ြပရာေနရာ ေဒသ၏  ေြမပုံကုိလည်း
ေဒါင်းလတ်ု�ကိ�ဆဲွထားရန ်မေမ့ပါ�ှင့်။

အေမရိကန�ုိ်င်ငံတွင် အဖမ်းဆီးခံရလ�င်

သင့်အားရဲမှဖမ်းဆီးသွားလ�င် ေ�ှ�ေနမပါလ�င် စကားမေြပာဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာေန�ိင်ုသည့် အခွင့်အေရး
သင့်မှာ �ိှပါတယ်။ ဒါေ့�ကာင့် “ေ�ှ�ေနေခ�ေပးပါ၊ ေ�ှ�ေနမပါဘဲစကားမေြပာပါ၊” လိ�  ေတာင်းဆုိ�ပီး
ေမးခွနး်ေတးွေမးတာကုိ ေ�ှာင်လ�ဲလိ�ရပါတယ်။

တကယ်လိ�  သင်ကေမးခွနး်များကုိေြဖမယ်လိ�  စိတ်ပုိင်းြဖတ်ထားရင်ေတာ့ အမှနအ်တိင်ုးထွက်ဆုိတာ
အေကာင်းဆုံးပါ။ စစ်ေမးတဲ ့ရဲအရာ�ိှကုိ လိမ်လည်ေြဖဆုိြခင်းသည် ရာဇဝတ်မ�ေြမာက််တဲအ့တက်ွ
မူလစစ်ေမးသည့်ကိစ�ထက်ပင် လိမ်လည် ေြဖဆုိမ�က အမ�ပုိ�ကီးသွား�ိင်ုပါတယ်။

အကယ်၍သင့်ဖုနး်ကုိဖွင့်ခုိင်းလ�င် ဖုနး်အားစစ်ေဆး�ှာေဖွရန် ခွင့်ြပ�ချက်မေပးေ�ကာင်း ေြပာ�ိင်ုပါတယ်။
သင့်ဖုနး်အား အတင်းအ�ကပ်�ှာေဖွစစ်ေဆးမ�လပ်ုေဆာင်�ိင်ုေသာ်လည်း သင်၏ ခွင့်ြပ�ချက်မ�ိှေ�ကာင်း
�ှင်း�ှင်းလင်းလင်းအသိေပးထားရန ်လိအုပ်ပါတယ်။



အကယ်၍ သင့်စက်ပစ�ည်းတစ်ခုခုကုိဖွင့်ရန ်လ��ိဝှက်ကုဒ်ကုိေတာင်းခံလာပါက (သိ� )
ကုိယ်တိင်ုဖွင့်ေပးရန ်ေြပာဆုိပါက သင့်အေနြဖင့် ြငင်းဆုိ�ိင်ုပါတယ်။ ထုိသိ�  ဖုနး်အသိမ်းခံရြခင်း၊
လ��ိဝှက်ကုဒ် (သိ� ) ခ��ာေဗဒ အချက်အလက်များသုံး၍ ဖုနး်ဖွင့်ေပးရန ်ြငင်းဆနသ်ည့်အတက်ွ
ေနာက်ဆက်တွဲ ဆုိးကျ�ိးများကုိ ခံစားရ�ိင်ုပါေသးတယ်။ အဖမ်းဆီးခံရသည့် အေြခအေနေပ� လိက်ု�ပီး
အကျ�ိးဆက်ေတ ွမတတူာမိ� သင့်အေပ� �ခိမ်းေြခာက်ေနတဲပုံ့စံအေပ�မူတည်�ပီး
အေြခအေနအချနိအ်ခါ�ကည့်�ပီး လ�ပ်�ှားပါ။

ဆ��ြပ�ပီးေနာက် လိက်ုနာသင့်သည့် အချက်များ
သင့်စက်ပစ�ညး်အသိမ်းဆညး်ခံရလ�င် ဘာလပ်ုမလဲ

သင့်စက်ပစ�ည်းအသိမ်းဆည်းခံရလ�င် ဥပေဒေ�ကာင်းအရ လက်ဝယ်ြပနလ်ည်ရ�ိှရန် လပ်ုေဆာင်
�ိင်ုေကာင်း�ိင်ုပါလိမ့်မယ်။ အေမရိကန�်ိင်ုငံမှာဆုိရင် သင့်ေ�ှ�ေနမှ အမ�မစစ်မီအချနိတ်င်ွ
“ကုိယ်ပုိင်ပစ�ည်းြပနလ်ည်ရယူလိမု�” အဆုိကုိတင်သွင်း �ိင်ုပါတယ်။ အကယ်၍ သင်၏အီလက်ထေရာနစ်
စက်ပစ�ည်းအတင်ွး သက်ေသခံအချက်အလက်များ�ိှသည်ဟ ုရဲများမှယူဆပါက သက်ေသအြဖစ်
သိမ်းဆည်း�ိင်ုပါတယ်။ သင့်ပုိင်ပစ�ည်းအြဖစ်ပယ်ဖျက်�ပီး သက်ေသခံပစ�ည်း အြဖစ်သတ်မှတ်ရန်
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုေသာ်လည်း ပုဂ�လိကပုိင်ပစ�ည်းအား မတရားထိနး်သိမ်းခံရြခင်း ပုဒ်မြဖင့်ဦးတိက်ု
ေလ�ာက်ထား�ိင်ုတဲ ့အခွင့်အေရးလည်း �ိှပါတယ်။

သင့်အေနနဲ ့ အချ�ိေသာ ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ဆက်လက်အသုံးမြပ�ေတာဘဲ့ ချတ်ိဆက်မ�ကုိ
ဖျက်ချ�ိင်ုပါတယ်။ ဥပမာ Twitter �ှင့် ချတ်ိဆက်မ�ကုိရပ်ရန် Settings and privacy -> Apps and

devices ကုိသွား�ပီ ◌းသင့်စက်ပစ�ည်း�ှင့် သင့် Twitter  အ ေကာင့်တိ�အ�ကား ချတ်ိဆက်ခွင့်ကုိ
ရပ်ဆုိင်း�ိင်ုပါတယ်။ အြခားဝနေ်ဆာင်မ�များအတက်ွ သင်၏ လ��ိဝှက်နပံါတ် (သိ� )
လ��ိ၀ှက်စာသားေြပာင်းြခင်းြဖင့် အေကာင့်မှ ထွက်�ိင်ုပါတယ်။ သိ� ေသာ် သင့်အား
ဥပေဒအရေဆာင်ရွက်မ�များကုိ ေ�ှာင့်ေ�ှးေစမ� (သိ� မဟတ်ု) စက်ပစ�ည်းအားေဖျာက်ဖျက်မ�ြဖင့်
တရားစဲွဆုိ�ိင်ုတဲ့ အ��ရာယ်�ိှတာကုိ သတိြပ�ပါ။ သင့်အေနြဖင့် မည်သိ�  ေဆာင်ရွက်သင့်သည်ကုိ
ေ�ှ�ေန�ှင့် တိင်ုပင်�ပီးမှ ဆုံးြဖတ်ပါ။ အနွလိ်င်ုးဝနေ်ဆာင်မ�များက သင့်၏
အက်ပလီေကး�ှင်းအသုံးြပ�မ�အဝင်/အထွက်အချက်အလက်များကုိ ထုတ်ေပး�ိင်ုပါတယ်။ သင့်အေကာင့်
လံြုခံ�ေရးကုိသံသယ�ိှရင် အဲဒီအချက်အလက်ေတကုိွ  ေတာင်းယူေစာင့်�ကည့်�ိင်ုပါ တယ်။ အကယ်၍
သင့်ဖုနး်အားလံြုခံ�ေရးအဖ�ဲများ၏ သိမ်းယူြခင်းခံရပါက Cellebrite က့ဲသိ� ေသာ မ�ခင်း ေြဖ�ှင်းေရး
ေဆာဖ့်ဝဲလ်များကုိ အသုံးြပ�၍ ဖုနး်အတင်ွးထည့်သိမ်းထားသမ� အချက်အလက်များ (ဥပမာ ဓါတ်ပုံများ၊
ဖုနး်စာအပ်ု၊ စာတိမုျား�ှင့် မိမိသွားထားသည့်ေနရာများ) ကုိ ေမ�ေ�ှာက်�ှာေဖွ�ိင်ုပါတယ်။ သင့်ဖုနး်က
ေမာ်ဒယ်အေဟာင်းြဖစ်လ�င် (သိ� မဟတ်ု) ကုဒ်ြဖင့် ေြပာင်းလဲထားြခင်းမလပ်ုေဆာင်ထားဘူးဆုိရင်
သူတိ� ရဲ� �ကိ�းစားမ�က ေအာင်ြမင်�ိင်ုပါတယ်။ ဒါေ့�ကာင့် မိမိဖုနး်အတင်ွး အချက်အလက်
သုိေလှာင်ထား�ိှမ�ကုိ နည်း�ိင်ုသမ�နည်းေအာင်ထားြခင်း၊ ခုိင်မာသည့် လ��ိဝှက်ကုဒ်ကုိ အသုံးြပ�ြခင်းနဲ ့

https://ssd.eff.org/en/glossary/key
https://ssd.eff.org/en/glossary/threat-model
https://ssd.eff.org/en/glossary/asset
https://ssd.eff.org/en/glossary/password
https://ssd.eff.org/en/glossary/passphrase
https://ssd.eff.org/en/glossary/risk-assessment
https://ssd.eff.org/en/glossary/data


ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်းကုိ အြမင့်ဆုံးအဆင့်ြဖစ်ေအာင် ထားြခင်းကသာ ဆ��ြပပဲွက့ဲသိ�  စွန ့စ်ားရသည့်
အေြခအေနမျ�ိးအတက်ွ အေကာင်းဆုံးြဖစ်ပါတယ်။

https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption

