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ဒစ်ဂျစ်တယ်လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်

https://ssd.eff.org/en/module/your-security-plan

ေနာက်ဆုံးစိစစ်ထားသည့်ရက်စဲွ - ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဧ�ပီလ ၂၁ ရက်

အချက်အလက်ေတွ အားလံးုကုိ အ��ရာယ်အရပ်ရပ်ကေန အချနိြ်ပည့်ကာကွယ်ဖိ� ဆုိတာ
အချနိကု်နလ်ပူင်ပနး်�ပီး လက်ေတ�ကျကျလပ်ုေဆာင်ဖိ�  ခက်ခဲတဲကိ့စ�ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့်
သိပ်စိတ်မပူပါနဲ။့ ဒစ်ဂျစ်တယ်လံြုခံ�ေရး ဆုိတာတစ်ခါလပ်ု�ုံနဲ ့�ပီးတဲကိ့စ�မဟတ်ုဘဲ
စနစ်တကျအစီအစ�်ချ�ပီး လပ်ုေဆာင်ရမယ့် လပ်ုငနး်စ�်တစ်ရပ် ြဖစ်တယ်။ ေသေသချာချာစ�်းစား�ပီး
စီစ�်မယ်ဆုိရင် ကုိယ်အတက်ွအသုံးတည့်မယ့် လံြုခံ�ေရးအစီအစ�် တစ်ရပ် ေရးဆဲွ�ိင်ုမှာပါ။
လံြုခံ�ေရးဆုိတာ နည်းပညာေတ၊ွ ေဆာဖ့်ဝဲေတ ွသုံး�ုံနဲ မ့လံေုလာက်ပါဘူး။ ကုိယ်
ဘယ်လိ�ုခိမ်းေြခာက်မ�ေတကုိွ ရင်ဆုိင်ေနရသလဲ၊ ဘယ်လိတုနြ်ပနက်ာကွယ်�ိင်ုမလဲဆုိတာေတကုိွ
နားလည်ေအာင်လပ်ုဖိ�  အရင်ဆုံးလိအုပ်ပါတယ်။

ကွနပ်ျ�တာလံြုခံ�ေရးနယ်ပယ်မှာ အချက်အလက်ကာကွယ်ဖိ�  ထား�ိှတဲအ့စီအမံေတွ
ယိ� ယွင်းအားနည်းသွားေစ �ိင်ုတဲ ့ြဖစ်�ိင်ုေြခ�ိှတဲကိ့စ�တစ်ရပ်ကုိ �ခိမ်းေြခာက်မ� လိ� ေခ�ပါတယ်။
ကုိယ်�ကံ�ေတ�ေနရတဲ�့ခိမ်းေြခာက်မ�ေတကုိွ တနြ်ပနက်ာကွယ်�ိင်ုဖိ� ဆုိရင်
ဘာကုိအကာအကွယ်ေပးဖိ� လိလဲု၊ ဘယ်သ�ရနက်ေန ကာကွယ်ရမှာလဲဆုိတာေတကုိွ
ဆနး်စစ်ဆုံးြဖတ်ရပါမယ်။ ဒါဟာ လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်ေရးဆဲွတဲ့ လပ်ုငနး်စ�်ြဖစ်�ပီး �ခိမ်းေြခာက်မ�
နမူနာပုံစံ တက်ွချက်ြခင်း လိ�လည်းေခ� �ကပါတယ်။

ဒီလမ်း��နမှ်ာ မိမိရဲ�ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းအချက်အလက်ေတွ ကာကွယ်ဖိ�  လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်
ဘယ်လိေုရးဆဲွ ရမလဲဆုိတာနဲ ့ ကုိယ့်အတက်ွအေကာင်းဆုံးြဖစ်ေစမယ့် ေြဖ�ှင်းမ�နည်းလမ်းေတကုိွ
ဘယ်လိဆုံုးြဖတ်ေရွးချယ် ရမလဲ ဆုိတာေတ ွသင်�ကားေပးမှာပါ။

ဒါဆုိ လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်ဆုိတာ ဘာနဲတ့သူလဲ။ ဥပမာ မိမိေနအိမ်နဲ ပုိ့င်ဆုိင်မ�ေတကုိွ လံြုခံ�ေအာင်
ကာကွယ်ချင် တယ်ဆုိပါစိ� ။ အရင်ဆုံးေမးစရာေမးခွနး်တစ်ချ�ိ �ိှ�ိင်ုပါတယ်။

အိမ်ထဲမှာ ကာကွယ်ဖိ�လိတ့ဲု ဘာအေရး�ကီးပစ�ညး်ေတွ�ိှသလ။ဲ

● မိမိရဲ� ပုိင်ဆုိင်မ�ပစ�ည်းများ ထဲမှာ လက်ဝတ်လက်စား၊ အီလက်ထေရာနစ်ပစ�ည်းများ၊
ေငေွ�ကးဆုိင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ၊ �ိင်ုငံကူးလက်မှတ်နဲ ဓ့ာတ်ပုံတိ�  ပါ�ိင်ုပါတယ်။

ဘယ်သ�ရနက် ကာကွယ်ရမှာလ။ဲ

https://ssd.eff.org/en/glossary/data
https://ssd.eff.org/en/glossary/threat
https://ssd.eff.org/en/glossary/threat-model
https://ssd.eff.org/en/glossary/threat-model
https://ssd.eff.org/en/glossary/asset
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● အေ�ှာင့်အယှက်ေပးလိသူုေတဟွာ သူခုိးသူဝှက်ေတ၊ွ မိမိနဲအ့တေူန အခနး်ေဖာ်ေတ၊ွ အိမ်လာတဲ့
ဧည့်သည်ေတ ွြဖစ်�ိင်ုပါတယ်။

ပုိင်ဆုိင်မ�ေတွကုိ အမှနတ်ကယ်ကာကွယ်ဖိ�လိ�ုိုင်ေြခ ဘယ်ေလာက်�ိှသလ။ဲ

● ကုိယ်ပတ်ဝနး်ကျင်မှာ ေဖာက်ထွင်းမ�ေပါများသလား။ ကုိယ်နဲအ့တေူနတဲ့ အခနး်ေဖာ်ေတ၊ွ
အိမ်လာတဲ ့ဧည့်သည်ေတဟွာ ဘယ်ေလာက်ယုံ�ကည်ရသလဲ။ ကုိယ့်ကုိ
အေ�ှာင့်အယှက်ေပး�ိင်ုသူေတမှွာ ဘယ်ေလာက်လပ်ု�ိင်ုစွမ်း�ိှသလဲ။ ဘယ်လိအု��ရာယ်မျ�ိးေတွ
ြဖစ်လာ�ိင်ုတယ်လိ�  �ကိ�တင်စ�်းစားထား သင့်သလဲ။

�ကိ�းစားမ�ေတွမေအာင်ြမင်ရင် ဘယ်ေလာက်ဆုိးရွားတ့ဲ အကျ�ိးဆက်ေတွ �ိှလာ�ုိင်သလ။ဲ

● အိမ်မှာ ြပနအ်စားမထုိး�ိင်ုတဲအ့ရာေတ ွ�ိှသလား။ အဲဒီအရာေတကုိွ ြပနအ်စားထုိးဖိ�  အချနိန်ဲ ့
ေငေွ�ကး �ိှသလား။ အိမ်ကအခုိးခံရတဲအ့ရာေတကုိွ ြပနေ်လျာ်ေပးဖိ� အာမခံထားထားသလား။

ဒီအကျ�ိးဆက်ေတွ တားဆီးကာကွယ်ဖိ�  ဘယ်ေလာက်အထိ ဒုက�ခံ�ပီး �ကိ�းစားအားထုတ်ဖိ�
ရညရွ်ယ်ထားသလ။ဲ

● အေရး�ကီးတဲ၊့ အြပင်ကုိေပါက်�ကားမခံ�ိင်ုတဲ ့စာရွက်စာတမ်းေတွ ကာကွယ်ဖိ�  မီးခံေသတ� ာ
ဝယ်ယူ ချင်သလား။ ေသာခ့ေလာက် ေကာင်းေကာင်းဝယ်ဖိ�  ပုိက်ဆံတတ်�ိင်ုသလား။
တနဖုိ်း�ကီးပစ�ည်းေတ ွထည့်ထားဖိ�  ဘဏ်မှာ မီးခံေသတ� ာဖွင့်ဖိ� အချနိ�ိှ်ေသးသလား။

ဒီေမးခွနး်ေတ ွကုိယ့်ကုိယ်ကုိ ြပနေ်မး�ပီး�ပီဆုိရင် ဘယ်လိအုစီအမံေတထွားမလဲဆုိတာ
ဆက်လက်ဆနး်စစ် လိ�ရလာပါလိမ့်မယ်။ ကုိယ့်မှာ တနဖုိ်း�ကီးပုိင်ဆုိင်မ�ေတ�ိှွတယ်ဆုိေပမယ့်
အိမ်ေဖာက်ထွင်းခံရ�ိင်ုေြခ နည်းရင် ေဈး�ကီးေပး�ပီး ေသာခ့ေလာက်ဝယ်ဖိ� လိခုျင်မှလိပုါလိမ့်မယ်။
ေဖာက်ထွင်းခံရ�ိင်ုေြခြမင့်တယ်ဆုိရင်ေတာ ့ေဈးကွက်ထဲကအေကာင်းဆုံးေသာခ့ေလာက်ကုိ
ဝယ်တပ်�ုံသာမက လံြုခံ�ေရးစနစ်ပါတပ်ဆင်ဖိ�  စ�်းစားသင့် ပါတယ်။

လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်ေရးဆဲွရင် ကုိယ်ဘယ်လိ�ုခိမ်းေြခာက်မ�ေတွ ရင်ဆုိင်ေနရသလဲဆုိတာ
နားလည်လာ�ပီး ကုိယ့်ရဲ� ပုိင်ဆုိင်မ�ေတ၊ွ အေ�ှာင့်အယှက်ေတနွဲ သူ့တိ� ရဲ�အင်အားေတ၊ွ
အ��ရာယ်�ကံ�ေတ�ရ�ိင်ုေြခေတကုိွ ဆနး်စစ် အကဲြဖတ်�ိင်ုဖိ� အေထာက်အကူြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။
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လံြုခံ�ေရးအစီအစ�် ဘယ်လိေုရးဆဲွရမလ။ဲ ဘယ်ကစရမလ။ဲ

လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်ေရးဆဲွထားရင် ကုိယ်တနဖုိ်းထားရတဲ့ ပုိင်ဆုိင်မ�ေတမှွာ ဘာအ��ရာယ်ေတ�ိှွသလဲ၊
ဘယ်သ� ရနက် ေနကာကွယ်ရမလဲဆုိတာေတ ွသိလာမှာြဖစ်ပါတယ်။ စတင်ေရးဆဲွတဲအ့ခါ
ေအာက်ကေမးခွနး် ၅ ခုကုိ ေြဖ�ကည့်ပါ။

၁။ ဘာကုိကာကွယ်ချင်သလဲ။

၂။ ဘယ်သ�ရနက်ေန ကာကွယ်ရမလဲ။

၃။ �ကိ�းစားမ�ေတမွေအာင်ြမင်ရင် ဘယ်ေလာက်ဆုိးရွားတဲ့ အကျ�ိးဆက်ေတ ွ�ိှလာ�ိင်ုသလဲ။

၄။ အမှနတ်ကယ်ကာကွယ်ဖိ�  လိ�ုိင်ုေြခ ဘယ်ေလာက်�ိှသလဲ။

၅။ ဒီအကျ�ိးဆက်ေတ ွတားဆီးကာကွယ်ဖိ�  ဘယ်ေလာက်အထိ ဒကု�ခံ�ပီး �ကိ�းစားအားထုတ်ဖိ�
ရည်ရွယ်ထားသလဲ။

ေမးခွနး်တစ်ခုချင်းစီကုိ အနးီကပ်ဆနး်စစ်�ကည့်ပါစိ� ။

ဘာကုိကာကွယ်ချင်သလ။ဲ

ပုိင်ဆုိင်မ�ပစ�ည်း ဆုိတာ ကုိယ်တနဖုိ်းထား�ပီး ကာကွယ်လိတဲုအ့ရာကုိ ဆုိလိပုါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် လံြုခံ�
ေရးနယ်ပယ်မှာေတာ ့ပုိင်ဆုိင်မ�ပစ�ည်းဆုိတာ သတင်းအချက်အလက်တစ်မျ�ိးမျ�ိးကုိ
ရည်��နး်ေလ�ိှ့တယ်။ ဥပမာ အီးေမးလ်ေတ၊ွ ကုိယ်နဲဆ့က်သွယ်တဲသူ့စာရင်းေတ၊ွ ချက်ချင်းပိ� စာစနစ်နဲ ့
ပိ� တဲစ့ာေတ၊ွ ဘယ်မှာ�ိှေနလဲ ဆုိတဲအ့ချက်အလက်နဲ ့ ဖုိင်ေတွ အားလံးုဟာ ပုိင်ဆုိင်မ�ပစ�ည်းေတွ
ြဖစ်�ိင်ုပါတယ်။ ကုိယ်အသုံးြပ�တဲ ့စက်ပစ�ည်း (ကွနပ်ျ�တာ၊ ဖုနး် စသည်ြဖင့်) ေတဟွာလည်း
ပုိင်ဆုိင်မ�ပစ�ည်းထဲမှာ ပါ�ိင်ုပါတယ်။

ကုိယ့်ရဲ� ပုိင်ဆုိင်မ�ပစ�ညး်ေတွကုိ စာရင်းလပ်ုပါ။ သိမ်းဆညး်ထားတ့ဲ အချက်အလက်ေတွ၊ သိမ်းထားတ့ဲ
ေနရာေတွ၊ ဘယ်သူေတွက အဝင်အထွက်လပ်ုလိ�ရတယ်ဆုိတာနဲ ့ မဆုိင်သူေတွဝင်လိ�မရေအာင် ဘယ်လို
တားဆီးထားသလဆုိဲတာေတွ ထည့ေ်ရးပါ။

https://ssd.eff.org/en/glossary/asset
https://ssd.eff.org/en/glossary/asset
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ဘယ်သ�ရနက်ေန ကာကွယ်ရမလ။ဲ

ဒီေမးခွနး်ကုိေြဖဖိ�  ကုိယ်နဲ ့ ကုိယ်ပုိင်တဲ ့အချက်အလက်ေတကုိွ ဘယ်သူေတကွ ပစ်မှတ်ထားချင်မလဲ
ဆုိတာ အရင်�ှာေဖွေဖာ်ထုတ်ဖိ�  အေရး�ကီးပါတယ်။ မိမိရဲ� ပုိင်ဆုိင်မ�ပစ�ည်းေတကုိွ �ခိမ်းေြခာက် �ိင်ုတဲ့
လနူဲအ့ဖ�ဲေတကုိွ အေ�ှာင့်အယှက် လိ�ေခ�ပါတယ်။ အေ�ှာင့်အယှက်ေတထဲွမှာ ကုိယ့်ရဲ�အလပ်ု�ှင်၊
အရင်တွဲခ့ဲဖူးတဲ ့လက်တွဲေဖာ်၊ စီးပွား�ပိ�င်ဘက်၊ အစုိးရနဲ အ့များသုံးကွနယ်က်ေပ�မှာ�ိှတဲ ့hacker

စသည်ြဖင့် ပါ�ိင်ုပါတယ်။

ကုိယ့်ကုိအေ�ှာင့်အယှက်ေပး�ုိင်သူစာရင်း သိ�မဟုတ် ကုိယ့်ပုိင်ဆုိင်မ�ပစ�ညး်ေတွကုိ ရယူလိသူု စာရင်း
ြပ�စုပါ။ အဲဒီစာရင်းမှာ လပုူဂ�ိ�လ၊် အစုိးရေအဂျင်စီ၊ ေကာပုိ်ေရး�ှင်း စသညြ်ဖင့် မျ�ိးစုံပါ�ုိင်ပါတယ်။

လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်ေရးဆဲွ�ပီးရင် ကုိယ့်မှာ�ိှတဲ ့အေ�ှာင့်အယှက်ေတနွဲ ့
အေြခအေနအေပ�မူတည်�ပီး အဲဒီစာရင်း ကုိ ဖျက်ဆီးသင့်ရင် ဖျက်ဆီးပစ်ပါ။

�ကိ�းစားမ�ေတွမေအာင်ြမင်ရင် ဘယ်ေလာက်ဆုိးရွားတ့ဲ အကျ�ိးဆက်ေတွ �ိှလာ�ုိင်သလ။ဲ

အေ�ှာင့်အယှက်ေတကွ အချက်အလက်ေတကုိွ နည်းမျ�ိးစုံနဲရ့ယူ�ိင်ုပါတယ်။ ဥပမာ မိမိရဲ�
ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ ဆက်သွယ်မ�ေတကုိွ ကွနယ်က်ကေနြဖတ်သွားချနိမှ်ာ ခုိးဖတ်တာမျ�ိး၊
အချက်အလက်ေတ ွပျက်စီးသွားေအာင် လပ်ုတာမျ�ိးေတ ွ�ကံ�ရ�ိင်ုပါတယ်။

အေ�ှာင့်အယှက်ေပးရတဲ ့ရည်ရွယ်ချက်များစွာ�ိှ�ိင်ုသလို အသုံးြပ�တဲ့
နည်းလမ်းများစွာလည်း�ိှပါတယ်။ ရဲတပ်ဖ�ဲက အ�ကမ်းဖက်ေနတာကုိ ဗီဒီယုိ�ုိက်လိက်ု�ိင်ုတယ်ဆုိရင်
အစုိးရက အဲဒီဗီဒီယုိ လထုူ�ကား မြပန ့သွ်ား ေအာင် ဗီဒီယုိကုိ လိက်ုဖျက်တာြဖစ်ြဖစ်၊ ဗီဒီယုိရ�ိှ�ိင်ုမ�
ေလ�ာခ့ျတာြဖစ်ြဖစ် လပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါတယ်။ ကုိယ့် အေ�ှာင့်အယှက်က �ိင်ုငံေရး�ပိ�င်ဘက်တစ်ေယာက်
ြဖစ်ေနရင်ေတာ ့မိမိရဲ�လ��ိဝှက်ချက်ေတကုိွ ခုိးယူဖိ� �ကိ�းစား�ပီး ကုိယ်မသိေအာင်
ေလ�ာက်ြဖန ့တ်ာမျ�ိးလပ်ု�ိင်ုပါတယ်။

လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်ချမှတ်တဲအ့ခါ ကုိယ့်အေ�ှာင့်အယှက်က ပုိင်ဆုိင်မ�ပစ�ည်းတစ်စုံတစ်ရာ ရသွားရင်
ဘယ်ေလာက်ဆုိးရွားတဲ ့အကျ�ိးဆက်ေတနွဲ ့ �ကံ�ရမလဲ နားလည်ဖိ� လိပုါတယ်။ ဒါကုိဆနး်စစ်ဖိ�
ကုိယ့်အေ�ှာင့် အယှက်မှာ လပ်ု�ိင်ု စွမ်းရည် ဘယ်ေလာက်�ိှလည်း �ကည့်ပါ။ ဥပမာ ကုိယ့်ရဲ�
မုိဘုိင်းဖုနး်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးတဲ ့ကုမ�ဏီဆုိရင် ကုိယ်ဖုနး်ေခ�ထားတဲမှ့တ်တမ်းအားလံးု�ိှပါလိမ့်မယ်။
အများသုံး Wi-Fi လိင်ုးေပ�က hacker ဆုိရင်ေတာ ့ကုဒ်နဲမ့ေြပာင်းထားတဲ့ ဆက်သွယ်မ�ေတကုိွ
ခုိးဝင်�ကည့်လိ�ရ�ိင်ုပါတယ်။ မိမိ�ိင်ုငံရဲ�အစုိးရ ဆုိရင်ေတာ ့လပ်ု�ိင်ုစွမ်းက ပုိေတာင်များပါလိမ့်မယ်။

https://ssd.eff.org/en/glossary/threat
https://ssd.eff.org/en/glossary/adversary
https://ssd.eff.org/en/glossary/capability
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အေ�ှာင့်အယှက်ေတွက ကုိယ့်ရဲ� ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်ေတွရသွားရင် ဘယ်လိအုသုံးချ�ုိင်
တယ်ဆုိတာကုိ ချေရးပါ။

အမှနတ်ကယ်ကာကွယ်ဖိ�လိ�ုိုင်ေြခ ဘယ်ေလာက်�ိှသလ။ဲ

အ��ရာယ်ြဖစ်�ိင်ုေြခ ဆုိတာ ပုိင်ဆုိင်မ�ပစ�ည်းတစ်ခုအေပ�မှာ �ခိမ်းေြခာက်မ�တစ်ခု အမှနတ်ကယ်ြဖစ်ေပ�
လာ �ိင်ုေြခကုိ ဆုိလိပုါတယ်။ ဒါဟာ အေ�ှာင့်အယှက်ရဲ� လပ်ု�ိင်ုစွမ်းရည်နဲ ့ ယှ�်တွဲေနတာပါ။ ကုိယ့်ကုိ
မုိဘုိင်းဖုနး် ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးတဲ ့ကုမ�ဏီမှာ ကုိယ့်ေဒတာအားလံးု ရယူ�ိင်ုစွမ်း �ိှ�ိင်ုေပမယ့်
အဲဒီအချက်အလက်ေတကုိွ အနွလိ်င်ုးေပ�တင်�ပီး ကုိယ့်ဂုဏ်သိက�ာကျေအာင်လပ်ု�ိင်ုေြခ
ေတာ်ေတာ်နည်းပါတယ်။

ဒါေ့�ကာင့် ြဖစ်�ိင်ုတာနဲ ့ ြဖစ်�ိင်ုေြခ�ိှတာကုိ ခဲွြခားသိဖိ� လိပုါတယ်။ ဥပမာ ကုိယ်ေနတဲအ့ေဆာက်အအံု
�ပိ�ကျသွား �ိင်ုလားဆုိ �ပိ�ကျ�ိင်ုပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ေြမငလျင်ခဏခဏလ�ပ်တဲ့
ဆနဖ်ရနစ်စ်စကုိလိ�ုမိ�မှာ ငလျင်လ�ပ်တာ မ�ိှသေလာက်ြဖစ်တဲ့ စေတာဟ့နုး်လိ�ုမိ�ထက်
အမှနတ်ကယ်�ပိ�ကျ�ိင်ုေြခ အများ�ကီး ပုိများပါတယ်။

အ��ရာယ်ြဖစ်�ိင်ုေြခဆနး်စစ်တာဟာ အားလံးုအတက်ွ တစ်ပုံစံတည်းလပ်ုလိ�မရပါဘူး။
လတူစ်ဦးချင်းစီရဲ� ေတးွေခ� ပုံေပ� အများ�ကီမူတည်တဲ့ လပ်ုငနး်စ�်ြဖစ်ပါတယ်။
လေူတာ်ေတာ်များများအတက်ွ တစ်ချ�ိ �ခိမ်းေြခာက်မ�ေတဟွာ နစ်နာမ�အရမ်း�ကီးတဲအ့တက်ွ
ြဖစ်�ိင်ုေြခဘယ်ေလာက်ကုိြဖစ်ြဖစ် လက်မခံ�ိင်ုတာမျ�ိး �ိှ�ကပါတယ်။ တစ်ချ�ိလေူတကွေတာ့
ြဖစ်�ိင်ုေြခများေပမယ့်လည်း �ခိမ်းေြခာက်မ�တစ်ခုကုိ ြပဿနာ�ကီး တစ်ခုလိ�မြမင်တာေ�ကာင့်
ဂ�ုမစုိက်တာလည်း ြဖစ်�ိင်ုပါတယ်။

ကုိယ့်အေနနဲ ့ ဘယ်�ခိမ်းေြခာက်မ�ေတွကုိ အေလးအနက်ထား စ�်းစားရမလဆုိဲတာ ချေရးပါ။ ြဖစ်တာ
အရမ်း �ှားတယ်၊ ထိခုိက်နစ်နာမ� နညး်တယ် (သုိမဟုတ် ြပနလ်ညခု်ခံဖိ� အလနွခ်က်ခဲတယ်)
ဆုိတာေတွေ�ကာင့် စိတ်ပူစရာမလိဘူုးထင်တ့ဲ �ခိမ်းေြခာက်မ�ေတွကုိလညး် ချေရးပါ။

ြဖစ်လာ�ုိင်တ့ဲအကျ�ိးဆက်ေတွ တားဆီးကာကွယ်ဖိ�  ဘယ်ေလာက်အထိ ဒုက�ခံ�ပီး
�ကိ�းစားအားထုတ်ဖိ�  ရညရွ်ယ်ထားသလ။ဲ

�ပီးြပည့်စုံတဲ ့လံြုခံ�ေရးအစီအမံဆုိတာမ�ိှပါဘူး။ လအူားလံးုမှာ ဦးစားေပးတဲအ့ရာေတ၊ွ
စိတ်ပူတဲအ့ရာေတ၊ွ အသုံးြပ��ိင်ုတဲ ့ရင်းြမစ်အင်အားေတွ မတ�ူကပါဘူး။ ကုိယ့်အတက်ွ

https://ssd.eff.org/en/glossary/risk-assessment


6

သုံးစဲွရအဆင်ေြပမ�၊ ကုနက်ျစရိတ်၊ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာလံြုခံ�မ� အားလံးုမ�တဲ ့အစီအစ�်ချမှတ်�ိင်ုဖိ� ဆုိရင်
အ��ရာယ်ြဖစ်�ိင်ုေြခ �ကိ�တင်ဆနး်စစ် သင့်ပါတယ်။

ဥပမာ �ိင်ုငံေတာ်လံြုခံ�ေရးဆုိင်ရာ ကိစ�နဲပ့တ်သက်�ပီး အမ�လိက်ုေနတဲေ့�ှ�ေန တစ်ေယာက်အေနနဲ ့ အမ�နဲ ့
ပတ်သက်တဲ ့ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မ�ေတ ွမေပါက်�ကားေအာင် အစွမ်းကုနက်ာကွယ်ပါလိမ့်မယ် (ဥပမာ
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲထားတဲ ့အီးေမးလ်နဲ ့ ဆက်သွယ်တာမျ�ိး)။ ဒါေပမယ့် ေ�ကာင်ဗီဒီယုိေတကုိွ
ရီစရာအေနနဲ ့ မိသားစု သူငယ်ချင်းေတဆီွ အီးေမးလ်နဲေ့လ�ာက်ြဖန ့ဖိ်� ဆုိရင်ေတာ့ လံြုခံ�ေရးကုိ
အဲဒီေလာက်ဂ�ုစုိက်ဖိ�  မလိေုလာက်ပါဘူး။

ကုိယ့်အေပ�ကျေရာက်�ုိင်တ့ဲ �ခိမ်းေြခာက်မ�ေတွကုိ ေလ�ာခ့ျဖိ� ဘာနညး်လမ်းေတွ လက်လမ်ှးမီသလဲ
ချေရးပါ။ ကုိယ့်မှာ�ိှတ့ဲ ေငေွ�ကး၊ နညး်ပညာ၊ လမူ�ေရးရာ အကန ့အ်သတ်ေတွကုိပါ ထည့ေ်ပးပါ။

လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်ချမှတ်ြခင်းကုိ ပုံမှနအ်ေလအ့ကျင့်တစ်ခုအေနနဲ လ့ပ်ုေဆာင်ြခင်း

အေြခအေနေြပာင်းသွားတာနဲ ့ လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်လည်း လိက်ုေြပာင်းဖိ� လိ�ုိင်ုတာကုိ သတိြပ�ပါ။
ဒါေ့�ကာင့် မိမိရဲ� လံြုခံ�ေရးအစီအစ�်ေတကုိွ မ�ကာခဏြပနသုံ်းသပ်တဲ့ အေလအ့ကျင့်ေကာင်းကုိ
ကျင့်သုံးပါ။

ကုိယ့်အေြခအေနနဲ ့ ကုိက်ညီတဲ ့လံြုခံ�ေရးအစီအစ�် ေရးဆဲွပါ။ �ပီးရင် ေနာက်ဘယ်ေတာ ့ြပနသုံ်းသပ်မလဲ
ဆုိတာကုိ ြပက�ဒိနေ်ပ�မှာ ရက်စဲွမှတ်ထားပါ။ ဒါမှပဲ ကုိယ့်အစီအစ�်ကုိ ြပနလ်ည်သုံးသပ်မိမှာြဖစ်�ပီး
လက်�ိှအေြခအေနနဲ ့ ကုိက်ညီေသးလားဆုိတာ သိ�ိင်ုမှာပါ။

https://ssd.eff.org/en/glossary/risk-assessment

