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ပ��ဂ်ေကံထုိဝ်ၜုဂ်ေဍဆု်

ဟ�ဟှာသယ်



အင်းတါင်ပု်ဍင်ဝယ်ဏု်ကု်ဆာ လ်ဂုမိၠ�င်ႋဆုဂ်ဆာတွယ်

ဆာတယ်ွဂမိၠ�င်ႋဆုဂ်သယ်ယုိဝ် လ်ဝု်ုဆ�ေအင်တာနက်ဖုိင် မွာဲအ်မိုင်ေဍာဟ် ေဆဝ် လ်ှ ဆ� ။
ေဖ့ဘွတ်ဏ်ှဆု်သုံႋဆာႋအ်ှအးထိၠ�င့် လ်ၜုဓလဓယာဖင့်ေခါဟ်ဟံှင် ေအင်စု်တာကါၠင် ေဍေတဝ်ွတာ ဏှ်အ်ှ
မၞဓႋသုံႋဆာႋ လ်မုဓလဓယာ လ်ယုာဖင့်ေခါဟ်အ်ှေဝ့ ေဆဝ်လ်ှ ။ ဆာတယ်ွဂမိၠ�င်ႋ ဆုဂ်သယ်ယုိဝ် အး မွာဲ
အင်းတါင်ပ�ံင်ဝယ် ဆု်ဆံင့်မံင်းအ်ဟှုါင်ႋအ်ကုျင်ံသယ်၊ဖု်ေလံဆု်ကျင်ံသယ်၊ဆု်ဟှင် ဖုိတိသုယ်၊
ဏင့်ဆာႋအ်ဏုါင်းဆု်�ပိ�င့်သယ် ေဆဝ်လ်ှဆ�။အ်ခုါယုိ့ဝ် ဏ်ှ မွာဲအ်သုဓးသယ်အ်ဟှုင်ႋ
အ်ှဍေကုံရွာဲဆု်ဖ� ဆု်မာသယ်ထၟာ လဝ့်ဆ�။

စင်ၜုိဝ်ဏ်ှအ်ဖုင့်လဆု်အ်တုင်လ်ဖုးအ်ု အ်လိုဝ့်ု ေဍာဟ်ထုက် ၜးဆါင့် ေဍမု်သံ� ဆု်ဆာတယ်ွ ဂမိၠ�င်ႋဆုဂ်
(socialNetwork)ေဆဝ်လ်ှ။ ေၜ့ဆု်လင်ႋသယ်အ်ဍွုယ် ဏ်ေုအ ပု်ဍင်ဝယ်ဏ်ု သာပု်သ်ှေလဲဆ�။ အ်ခုင်းထ� ဆု်
ၜဓးၜ� အှ် ေက◌်သူှးဏင့်ဆာႋအ်ဏုါင်းသယ်။ ပု်ဆု်သာ သဓ့သယ်။ ပု်ဆု်�ပိ�င့်အ်ှလင် ေဍပု်
ဆါင့်ဆာအ်ကုျင်ံ ။မွာဲ ဆု်�ပိ�င့်သယ်ဏ်ှ မု်အင်းကာၜိက်ၜးသာေဍ မွာဲပဝ့်လ်ဟှုာဟှာဏ်ှ
မု်ဍ�ဂ်သ်ှေယာၜ့းသာ ယု်အ်ကုျင်ံဆု်မာ။

ဝဓႋခင့်တဝ်သာ ေဍဏ်ၜုုဂ်ထိင်ႋဏါင်ဃံှင်၊ေအဟံှင် ပု်ဍင်ဝယ်သာ ေဍဏ်အ်ုဟှုင်ႋ
လ်ဆုာတယ်ွဂမိၠ�င်ႋဆုဂ်ေလင့် ဖင့်ေခါဟ်သယ်၊မာဖာဆု်ဆ�လင်သယ်လက်ုကာၠလဝ့်ဆ�။

မာဏါင်းထ ပု်တါင်အု်ကင့်လ်သုာဖုိင်ဆ�။

● ဏ်ၜုးသာ ဏု်မိင်တဝ်တဝ် လ်ှဟှး။ မွာဲ မိင် ဂမိၠ�င်ႋဆုဂ်လ်ဏုင်ဏင်သယ်ကာၠသယ်လ်ဖုး
မု်အင်းတါင် ဆု်အ်မိုင် တဝ်လံင်သယ်အ်ဟှုင်ႋ ပံၞင့်အ်ကုျင်ံးအှ်ေဝ့ ေဆဝ်လှ်ဆ�  ။လာဏင့်
ဆု်မာအ်သုဓးသယ်လ်ဖုး ဆု်ဖံင်းဆိက် ပု်သ� ေအးဆ�။အေမွာဲဏ်ၜုးသာ ဏ်မိုင်တ်တ်ုယှုာ
မု်သုံႋၜးသာ ဆာတယ်ွမဓဒဓယာခါဏ်ှ့ ေဝင်ႋ ပွယ်လာႋဏ်မိုင်တ်ယှုာ ထဓ့ဆာဆ�။

● ဏ်မု်ုဆ�ဍ�ဂ်လင်မိင်တဝ်ခါၜ့းဆါင့် ေဍဏ်အ်ုကုျင်ံလက်ုဆိင်းဏ်ှ ေကဝ်  လာႋလ် ုေဃှဝ်ဆ�။ ဏ်ု
ေအအင်း ကု်သူးၜးသာဏ်အ်ုကုျင်ံထဓ့ဆာသယ်စ� ၜုိဝ် ေဖ်ှလာႋဏ်ု အီး ေမးလအု််မိင်လ်မိုင်မိင်ဟံှင်
ေဝင်ႋပွယ်လာႋ  ေ◌ဖ်ှ လဍံီ�အု်ဏါင်းဆ�။ဆု်ဏဓ့မိင်ဏ်ှ မု်အင်းတါင်အါင်ေဝ့ၜးဆါင့်ေဍ
လ်ဟှုာဟှင်ႋ ေဍမာ လင်ဖာ ေလင့် အ်ကုင့်သယ် ေဆဝ်လ်ှ။

● လဲႋုသ� ာ်လာႋ ဏု်ဟှင်ပိၠ�ဖါင်ဖုိတုိဏါင်း ေဍဆု်ဟှင်ထ့ီဆာဆ�။ပံင်ဍိင်လာႋ
မက်တာေဒတာ အ်ကုျင်ံ ၜးဆါင့်ေဍအ်ခုါ ့ေဍဆု်လင်ဓာတ်ဟှင်ေဆဝ်လ်ှဆ�။ ဖုိတိဆု်ုဟှင်
ကုိဝ်ဏင်ဏင် လဝ်ပျ လင်ဝယ်သာအ်ဆု်ု�ပိ�င့်ကဲဏ်ှေသ်ှယာ့ သ� ာ်အ်ှလာႋဆ�။
ဏ်ဆု်ုလဲႋုတ�ၜးအ်ဟှုင်သယ်ခါ ့ လဝ်ထင်းကဲေဝ့ အ်ှဟိှင်းအိဝ်ုဟှး ၊အ်ှခံင့်အိဝ်ုဟှး၊
မွာဲအ်ှဖုိင်သာအ်ဏုါင်းလ်မိုင်မိင်ေဆဝ်ဟှး။

● ေကဝ်ေဖ်ှလာႋ ဏ်ု အါင်ပီအ်ဏုါင်း (လ်ဆု်ုေကဝ်မာဏါင်း ဏ်ှ ဆ�ကာၜိက်လာႋ
ေအထဓ့ဆာ ဆ�။)

https://ssd.eff.org/en/glossary/metadata
https://ssd.eff.org/en/glossary/ip-address


● လဲႋုကျ�ိင်လာႋ ပတ်စု်ဝ်ှခုိင့်ဏံင် ေဍ ေအမာကဲဏ်ှ မာေဖ်ှလာႋ ဆု်ဏီမ့ာဏါင်းတဝ်လံင်
ဏ်ှဆ�။

● ပါသ� ာ်လာႋ ပတ်စု်ဝ်ှ ဆု်ထါင်ဃ�ဆု်အင်းစာဟံှင် ေၜ့သုိဝ်“ဏ်အ်ှုဖၠာဲဍံ�ကၞင့်ခဝ့်လဲ
(ၜး)ဏ်ဟိှုင်းအ်ှၜူးလင် ဆု်ေဖါဟ်ဆု်ဍဓးအ်မိုင်သယ် ပု်ေသ်ှလဲဆ�။’’ၜးလဲစ� ၜုိဝ်
ဏ်ဆု်ုအ်တုင်သယ်လ်ဖုး မု်အ်ှေက်ှထါင်ေဖ်ှဏ်ု လ်ဂုမိၠ�င်ႋ ဆုဂ်မဓဒဓယာဖင့်ေခါဟ်
ထဓ့ဆာအ်ကုျင်ံဏှ်ေဆဝ်လ်ှ။ေအမွာဲ ဏ်ေုအလဲႋုကျ�ိင်ၜးဆါင့်ေဍ ပတ်စု်ဝ်ှဆု်ထါင် ဃ�အင်းစာ
ေဆဝ်စ� ၜုိဝ်မု်ကဲထင်းေဝ့ ဆု်မးေဆဝ်လ်ှဆ�။ ဏ်ေုအဏင်းထဓ့ဆာထါင် ကုိဝ်မိင်ဏ်ှစ�
ၜုိဝ်မု်ေကဝ်အးထင်း ဆု်ၜဓး ၜ� အ်ဟှုင်ႋလဲႋု ကျ�ိင်ဆု်အ်တုင်မး မု်ေဏဝ်ထါင်ေဝ့ဟံှင် ဏ်ေုအလဲႋု
ကျ�ိင်အ်တုင်သယ်ခါ ့လဲႋုလာႋလ်ု ပတ်စု်ဝ်ှမါင်ေနကျာ အိဝ်ုဆ�။

ထါင်အင်းစုိင်လာႋဂမိၠ�င်ႋ
မဓဒဓယာဆိက်ၜးဆါင့်ေဍဟှာဟှင်ႋအင်းသူးပဝ်လ်စုဓဆ�

ဆု်�ပိ�င့်သယ်လ်ဖုး မု်ဍ�ဂ်သုံထ ေဖ◌်အ်ှလုင်သုိင့်မိင်လ်မိုင်ဖုိင် ၜးဆါင့်ေဍ အ်သုဓးပဝ်လ်စုဓလ်ဖုး
မု်သုံႋၜးသာ ကဝ်မု်ယှယ်ဆု်မ�လာႋ(ၜး) မု်ဖု်ေလံၜးသာ အ်ဟု�ဟှာကုင်မု်ဏဓစ� ၜုိဝ်
ပၟာဍ့�ဂ်ပါေသ်ှယာဝ့ယ် ဆု်တယ်ဖျာထ့ဓ့ဆာသယ် သုိဝ်ေဆဝ်လ်ှ။ ဏ်လုင်ပဝ်ႋေသ်ှယာ့
ဆု်ဟှာဟှင်ႋအင်းသူးပဝ်လ်စုဓေဝ့သယ် အ်ှၜုဂ်ဆု်ဖ� ဆု်မာသယ်ေဆဝ်လ်ှ။ဏ်ု
ေအသုံႋၜးသာ ဆု်ကၞင့်တယ်ပျသုံႋ ေဒတာ လ်ဖုးဏ်ှ ဖံၠ�အးဟှာအ်ဆုုဂ်သဓး
ပဝ်ႋေဏဝ်ေဝ့ေဆဝ် ေဍ ဆု်မာ ဆုိင်ဆာဆုိင့်ထါင်ေဖ်ှ ခွင်ႋခုိင့်ဏံင်သယ်ေဆဝ်လ်ှ။

ဂမိၠ�င်ႋဆုဂ်ဆာတယ်ွဆိက်လ်ဖုးဏှ် အး မွာဲထိၠက်ဆု်ၜူးလင်အင်းသာ ဆု်မာသယ်ေဆဝ်လ်ှဆ�။
ကု်ၜင်ၠကု်ဆာ ဆု် �ပိ�င့်တဝ်လံင်သယ်လင့်ခါင့် မာဏါင်းထာထဓ့ဆာဆ�။
ဏ်အ်ှုခဝ့်လဲသယ်
၊ဏ်သုာပါဆု့်ၜးသာသယ်၊တယ်ဖျာလ့င်ႋဏ်ဆု်ုၜးသာသယ်၊ဏ်သုာအ်ှၜးသာဆိက်
ဆု်လင်ႋသယ် (ပၟာခ့င့်ဖ “ၜးသာ” ပု်တါင်အ်ဏုါင်း) ဆံင့်မံင်းအင်းတါင်ဝယ် ဆု်ကာပၠဝ်
သုိင့်ဏါင်းပါတဓ ေခါဝ်ခီလင်ႋ ေဍ ထါင်လင််ဆု်အင်းဃ�ပ� သ့ီလင်ကယ်ၠေဍာဟ်လင်ႋ
သယ်ဏ်ှ မာထ့ီဆာထါင် ေဍၜးဆါင့် ဏ်ဆု်ု�ပိ�င့် သယ်ဏ်ှ လံင်စါင်းသုံႋဝယ်လာႋ
ဆု်အ်ကုျင်ံသယ် လ်ေုဃှဝ်ဆ�။

အင်းလယ်လာႋဏု် ဆု်ၜဓးၜ�စက်ေတင်လ်ဖုး
လ်အ်ုေုဟှဝ်ထုက်လ်ခုဝ့် ဟ်စု�ေဝ့ အင်းလယ်ဆု်လင်ဆင့်စက်ေတင့်သယ်ေဆဝ်လ်ှ။ပၟာအ့်ဍံုင်

ဏ်ေုအ ဖု်ေလံ ၜးသာ ဏ်ု ပုိဝ့်အ်ကုျင်ံသယ် ဖံၠ�ပုံကာၠ ေဆဝ်ဟှး ။(ၜး)လ်ဏ်ုထုဓ သုိဝ်
အ်ဆုုဂ်ေဆဝ်ဟှး။ လ်ဖံၠု�ဃှါင်ႋဃံှင်သယ် ၜးသာအင်းဃ�ဍးဏ်ု လ်အုဓးေမလ်အ်ဏုါင်း
ဖုိင်(ၜး)ဖုံႋ လဓဍံ�အ်ဏုါင်း ေဆဝ်ဟှး။ဏ်ၜုးသာေသ်ှယာၜ့းသာ ဏ်လုင်ႋကယ်ၠ ထာထင့်
ေဆဝ်ဟှး။

ဂမိၠ�င်ႋဆုဂ်မဓဒဓယာဖုိင်မူႋဖိက်ဖင့်ေခါဟ်လက်ုကာၠဏ်ှ အ်ှဍးေဍ
အ်သုဓးဆု်စက်ေတင့်ထၟာလဝ့်ဆ�။ ဏ်ေုအၜးသာ အင်းဃ�အ်ေုမံခဓ့ပု်တါင်သဓး
ေဏဝ်ေဝ့ ကုိဝ်မိင်ေဍေဆဝ်လ်ှ။

● ဆု်ၜီးၜ� စက်ေတင်မု်အင်းစာလာႋ ဆု်အ်တုင်လ်ဖုးဆ�။ “ဏ်ဍုးပု်လဝ့်သယ်လဲဏ်ှ”
ထံင်အ်ဍွုယ် အ်အုင်းဃ�ၜးသာအ်စုက်ေတင့်ဆု်မာသယ်လ်ဖုး မု်အ်ှခင့်ေဝ့ဆဝ်လ်ှ။

https://ssd.eff.org/en/node/23
https://ssd.eff.org/en/module/how-enable-two-factor-authentication
https://ssd.eff.org/en/glossary/password
https://ssd.eff.org/en/glossary/password
https://ssd.eff.org/en/glossary/data
https://ssd.eff.org/en/glossary/internet-filtering
https://ssd.eff.org/en/glossary/cookies
https://www.eff.org/privacybadger


(“ဖံၠ�ပုံကာၠ”၊ “ထဓ သုိဝ်အ်ဟှုင်ႋထဓသုိဝ်”၊ “ထဓသုိဝ်အ်ဆုုဂ်သာႋ့ႋ မွာဲလ်ဖုး”)
ဆု်လင်ကယ်ၠ၊ ဓာတ်ဟှင်၊ ဆု်မာဏါင်းဆု်�ပိ�င့်၊ဆု် ထုိဝ်ၜုဂ်ေဍ ဖံၠ�ဟ�ဟှာသယ်
မု်အင်းဃ�ဏ်ု ပိၠ�ဖါင်ပု်ေသ်ှလဲဆ�။

● ဆု်ၜီးၜ� (ကုိဝ်ေဝ့ဆု် ပု်ဍင်ေဟှဝ်) စက်ေတင့်လင်ႋသယ်ဏ်ှ အ်ှဍးေဍအ်သုဓး ဆု်ကာသဓ့
ေဍဟ်ဖံၠု�အ်ကုင့်သယ်ဆ�။ ေအဟံှင် ဏ်မု်ုၜးသာ ဆု်ေဆံမာဏါင်းထဓ့ဆာဝယ်
ဆု်ပၠယ်တဝ်သယ် ဖံၠင့်ဟှးေဍ ဏ်အ်ုကုင့်ေဆဝ်လ်ှဆ�။ ကု်ၜင်ၠၜင်ၠ ဆု်�က်ုလင်
အင်းဃ�ဆု်ေဏဝ်ေဝ့ေဆဝ်လ်ှ။ ဆု်စက်ေတင့်လင်ႋ ပၟာ့ ဏီမ့ာဏါင်းအ်ကုျင်ံတဝ်လံင် ေဍ
ဖုံႋလဓဍံ�အဓးေမလ်သယ် ဖုံႋလဓဍံ� သယ်ဏ်ှ မွာဲဆု်ကၞင့်အ်ဟှုင်ႋ မု်မာ ၜုိဝ်ေဝ့ေဆဝ်လ်ှ။
အ်ခုါဟ့�ဟှာသယ် ၊ဆာမွာဲ�က်ုလင် ဆု်စက်ေတင့် လင်သယ်ဏှ် မု်မာကု်လံ�
အ်ကုင့်စက်ေတင့်(ၜး) �က်ုလင် စက်ေတင်ကၞင့် ေဍ မု်အင်းလယ် ပတ်စု်ဝ်ှ
ကုိဝ်ၜင်ၠေဍေဆဝ်လ်ှ။

ဆု်ဂုဏ်အ်ှ ဆု်ၜဓးၜိက်ေဍဆု်ၜိက်ထ�သယ် “ဆု်အင်းစုိင်” ေဖ့ဗွက်ခ်၊ဂူဂယ်ေဍ မိင်းေဍာဟ်
ဝု်ဆိက်သယ်အ်ဟှုင်ႋ “ဆု်ၜဓးၜ�အင်းစုိင် ”အ်ဏုါင်းသယ်ေဆဝ်လ်ှ။ ဆာမွာဲလိက်
ဆု်အင်းစာအ်ဍံုင်သယ်ဏ်ှ မု်ခင်းဖါဆု်ၜိက်ထ�ေဍ ဆု်ၜဓးၜ�စက်ေတင့်သယ် ေဆဝ်လ်ှ။
ဆာမွာဲ သဓး ကုိဝ်မိင်ဏ်ှမွာဲမၞဓႋသုံဆာအ်ဟှုင်ႋ ဆု်အ်ဍံုင်သယ် လက်ုကာၠ ေဆဝ်လ်ှ။

အ်လုင်ခါင့်ထုက်၊ ဏင်းထါင်လာႋ ဆု်ၜိက်ထ�စက်ေတင့်သယ်လ်ဖုး
မု်အင်းလယ်သာအ်ကုျင်ံသယ်လ်ှဆ� ။ကု်ၜင်ၠၜင်ၠဏ်ှ ဆာမွာဲဆု်ၜိက်ထ�စက်ေတင့်ဏ်ှ
မွာဲၜးခုိင့်ဏံင်ေဍပ�ပုဂ်စွးလာဏင့် ကုိဝ် ၜင်ၠၜင်ၠ မွာဲဏ်ှ သုိဝ်ေအးဆ�။
အင်းေက်ှေဖ်ှလင့်လာႋ ဆု်အင်းလယ်သယ်ဍ�ဂ်ေဍဏ်သုယ်ဟံှင် ဆာမွာဲ ဆု်
�ပိ�င့်လ်မိုင်မိင်အ်ဟှုင်ႋ အင်းတါင်အင်းလယ် ေဏဝ်ေဝ့လ်ၜုင်ၠလဝ့်ဆ�(ၜး) ဆာမွာဲ
ဍ�ဂ်အးထင်းစက်ေတင့်ဏှ်ဍဝ် ဏ်မု်ုၜးပၠယ်တဝ်ေဖ်ှ ေဍဆု်ပၠယ်တဝ် အ်ထုဓ့ဆာ
ထုက်လ်ဆုင့် လဝ့်ဆ�။

အှ်ေက◌်ကှါင်ဖါလာႋဏု်ဟှင်ပိၠ�ဖါင်
ဟ်သုယ်အ်ဟှုင်ႋ   ဟ်လ်ုေုသ◌်ယှာၜ့းအ်ေုကင့်သယ် ဝု်ဆိက်သယ် ပိၠ�ဖါင်သယ်ကာၠဏှ်
ၜးအှ်ေက◌်ကှါင်ဖာေဝ့အ်ေုကင့်အးမိင်ဆ�။

ဖုံႋလဓဍံ�အ်ဏုါင်းေဍဓာတ်ဟှင်ဏဓ့မိင်ဏ်ှ ဍးဆုိင့်ေဝ့ဆု်�ပိ�င့် သယ်ေဆဝ်လ်ှ။ဆု်ဟှင် ဖုိင်အ်မိုင်
အ်စိုင် ဍွယ်ဏ်ှ လဲႋု ထုိင့်ကု်သ�ေလင်ႋအ်ကုင့် သဓးေဏဝ်ကဲေဝ့ေဆဝ်လ်ှ။
အ်ဏ်ှုမွာဲလင်တ်မုျင့်ထုက် ဆု်ေမံယးၜးဆါင့်ေဍ ပါေသ်ှယာဆိ့က်စ်ေဍ အင်းလယ်လာႋ
ဏ်ဆုာမွာဲ ဂမိၠ�င်ႋဆုဂ် မဓဒဓယာစက်ေတင့် ေဍ ဆု်အ်ှဆံင့်သယ်လ်ေုဃှဝ်ဆ�။
ဍ�ဂ်မာေဏဝ်အးထင်း အ်ဆုင့် ၜးဆါင့်ေဍ ဏ်လုဝ်ထာဝယ်ဆု်ခၠါင်ေဍအံင်လါင်ဖု◌င်ိ
ဏ်ထုဓ သုိဝ်ကာၠလဝ်ဖၠဟ် ဆု်သာကုဲ ေဒတာ သယ်ဆ�။ ဏ်အ်ှု အိဝ်ု
ဂမိၠ�င်ႋဆုဂ်မဓဒဓယာအ်ကုင့် လ်အှ်ုၜးလာဏင့် အ်သုဓးသယ်ေတင့်ဆု်ဟှင်
ထုိဝ်ၜုဂ်ပါေ့သ်ှယာလ့်ု မိင်မိင်သဓး ဆု်လံင်အင်းဃ� ဏ်လုင် ေဏဝ်လ်ှဆ�။
ပု်ဍင်ဆု်ၜိက်ထ�ဆု်လဝ်ဏ်ှ မွာဲေယာဝ်ႋခွာေဟှဝ်လင်ပု်အ်�ုကျင်ံသဓလ်ကုာ
ကုိဝ်ဟှာအ်ဟှုင်ႋ ဟ်လုဝ်ကဲေဝ့ေဆဝ်လ်ှဆ�။မွာဲဏ်ထု�ါၜးသာ ဏ်ဆု်ုကု်သူး(ၜး)ဖံၠ� ဟ�ဟှာ
ထံင်ဏါင်းဖာၜးဏ်ု အ်ကုင့်အ်ကုျင်ံသယ်ဏ်ှ ဏ်ေုအသံ� ေဖ◌်လှာႋ ဓာတ်ဟှင် ေဍဆု်ဟှင်
ေဆဝ်ၜ� ၜုိဝ်လ်အံုင်လါင်ဖင့်ေခါဟ် အးွလင်သုံသူး ဏ်အ်ုကုင့် ေဏဝ်ေဝ့ ကုိဝ်ၜင်ၠ
ေဆဝ်လ်ှ။အင်း စုိင်လာႋ ဏ်အ်ုဟှုင်ႋ လ်ဂူုဂယ်ထါင်အင်းဃ�ဆု်လင်ဆ�။

ေအမွာဲပု်ေယာဝ်ႋထါင်ဏ်ှအးဍးေလင့်ခ်သယ်လ်ဖုး ဍဝ်ေအဟ်မိုင်အ်ဟှုင်ႋ (မိင်ကုိဝ်က �ုသယ်သဓး)
ေဍဏ်ု အဓးေမလ်အ်ဟှုင်ႋ ပါေ့ဝ့ေဆဝ်လ်ှ။ ဏ်ေုအအင်းဃ�လာႋ ဆာမွာဲအ်သုဓးကၞင့်ဆု်
�ပိ�င့်လ်မိုင်မိင် ဏ်ှစ� ၜုိဝ်လင်တ်မုျင့်လာႋလ်ေုဃှဝ်၊ သာမဲလာႋလ်ေုဃှဝ်၊

https://ssd.eff.org/en/module/how-enable-two-factor-authentication
https://ssd.eff.org/en/glossary/password


ဃ�ဂ်ဖၠင်ႋလ်ေုဃှဝ်ဆ�။ ထံင်ဏ်ှအ်ဟှုင်ႋ ပု်ေအလဝ်ေဖါဟ်သး ဆု်ခၠါင်ဏ်ှစ�
ၜုိဝ်ဟံှင်ေခဝ်ေကစုၠ◌ဒ်ိလာႋကာၜိက်လာႋ ဆု် �ပိ�င့်ကုိဝ်မိင် ဏ်ှတ�ထင်း
ေအင်တာနက်ခါေ့ဆဝ်လ်ှ။ဍ�ဂ်ကဲပါေသ်ှယာလ့ာႋ ဆု်�ပိ�င့်သယ် လက်ုကာၠ လ်ပု်ုမာ
ၜုိဝ်မာဆုိင်ေဏဝ်ေဝ့အ်ဆုင့်သယ်ဏ်ှဆ�။

ေဖ့ဘွတ်ခ်ကုံရွာစဲက်ေတင့်သယ် ပါဍ�ဂ်ထာေဍဏု်ဆ�။
ေဖ့ဘွတ်ကုံရွာဲ အးသယ်ဏ်ှဂမိၠ�င်ႋဆု်မာသယ်၊ဆု်ဆဝ့်ပဝ်ႋဆု်မာသယ် ေဍသာ

မုိက်ကဲဆု်သုဂ်ဆု်ကယ်ၠ သယ်အ်အုးထုက်ဆု်လင်ဍာထဝ့်သဓး ပု်လဝ်ကဲေဝ့ေဆဝ်လ်ှ။
လာဏင့်သဓး အ်သုဓးသယ် ဏ်ှဍဝ် လ်ၜုင်ၠၜင်ၠ
ဟ်ဏုးေသ်ှၜးကးမာေဆဝ်လ်ှ။ဏ်ေုအအင်းဃ� ၜးသာေသ်ှယာအ့်ကုျင်ံ လ်ု
ကုံရွာဲဆု်ၜိက်ထ�စက်ေတင့် ေဍ မာကု်လံ�ၜးဆါင့်ေဍမၞဓႋကုံရွာဲ ဆု်အ်ှေက်ှ ေဖဘွတ်ခ်
ဆု်ၜိက်ထ� ေဍ ဆု်ၜဓးၜိက်အ်ကုျင်ံသယ် ဖုိင်ဏ်ှ အင်းဃ�ေသ်ှယာ့ အးေဏဝ်ေဝ့ လ်ှဆ�။

ဆု်ၜီၜ�မွာကုံဲရွာလဲ်မိုင်
အင်းလယ်လာႋ ဏ်ဆုာမွာဲ ဂမိၠ�င်ႋဆုဂ်မဓဒဓယာစက်ေတင့် ေဍ ဆု်အ်ှဆံင့်သယ်လ်ေုဃှဝ်ဆ�။

ဍ�ဂ်မာေဏဝ်အးထင်း အ်ဆုင့်ၜးဆါင့်ေဍ ဏ်လုဝ်ထာဝယ်ဆု်ခၠါင်ေဍအံင်လါင် ဖုိင်
ဏ်ထုဓ သုိဝ်ကာၠလဝ်ဖၠဟ် ဆု်သာကုဲ ေဒတာ သယ်ဆ�။ ဏ်အ်ှုအ◌ုဝ်ိ
ဂမိၠ�င်ႋဆုဂ်မဓဒဓယာအ်ကုင့် လ်အှ်ုၜးလာဏင့် အ်သုဓးသယ်ေတင့်ဆု်ဟှင်
ထုိဝ်ၜုဂ်ပါေ့သ်ှယာလ့်ု မိင်မိင်သဓး ဆု်လံင်အင်းဃ�ဏ်လုင်ေဏဝ်လ်ှဆ�။
ပု်ဍင်ဆု်ၜဓးၜ� ဆု်လဝ်ဏ်ှ မွာဲေယာဝ်ႋခွာ ေဟှဝ်လင် ပု်အ်ကုျင်ံသဓလ်ကုာ
ကုိဝ်ဟှာအ်ဟှုင်ႋ ဟ်လုဝ်ကဲေဝ့ေဆဝ်လ်ှဆ�။

 

https://ssd.eff.org/en/module/facebook-groups-reducing-risks
https://www.facebook.com/help/220336891328465?helpref=faq_content
https://ssd.eff.org/en/module/facebook-groups-reducing-risks
https://ssd.eff.org/en/module/facebook-groups-reducing-risks
https://ssd.eff.org/en/glossary/data

