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1. န ိုငင် တကာက င့််ဝတ်အသင််း (၂၀၁၉)။ လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာအမမတ်ထိုတ်မြင််းနငှ့််အလ ွဲသ ို်းစာ်းလိုပ်မြင််းအတ က် 

သ ်းသန် ့်လ ိုမြ ျုဖရ်းဖပ်းအပ်သူမ ာ်းအတ က် လမ််းညွှနြ် က်မ ာ်း။  
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PSEA မူဝါဒ 

 

1. လွှမ််းမြ ျုမှု 

ဤမူဝါဒသည် IDG အတ င််းရှ လူမ ာ်းအာ်းလ ို်း - ဝနထ်မ််းမ ာ်း၊ အလိုပ်ဖလ ာက်ထာ်းသူမ ာ်း၊ ကနထ်ရ ိုက်တာမ ာ်းက ို 
ရည်ညွှန််းသည်။ ထ ို ့်အမပင၊် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ ဖစာင့််ဖရှာက်မှုတာဝနသ်ည် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်နငှ့််လက်တ ွဲလိုပ်ဖဆာငဖ်နဖသာ သ ို ့်မဟိုတ ်
အတူတက လိုပ်ဖဆာငဖ်သာ သူတ ိုင််းအတ က် အက  ျု်းဝငသ်ည်။  

လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာအမမတ်ထိုတ်မြင််း သ ို ့်မဟိုတ် အလ ွဲသ ို်းစာ်းလိုပ်မြင််း (SEA) နမူနာမ ာ်းက ို အစ ရငြ် မြင််း အတ က်/နငှ့်် 
ကာက ယ်မြင််းအတ က် ဝနထ်မ််းမ ာ်းအာ်းလ ို်းသည် သက်ဆ ိုငရ်ာ တဦ်းြ င််းတာဝနမ် ာ်း 
ဖဆာငရ် က်ရနအ်လ နအ်ဖရ်းကက ်းသည်။ 

 

2. လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အမမတ်ထိုတ်မြင််းနငှ့်် အလ ွဲသ ို်းစာ်းမပျုမြင််းက ို တာ်းဆ ်းရန ်IDG 

၏ ြ ဉ်းကပ်မှု  

IDG တ င ် SEA မည်သည့််ပ ိုစ မဆ ိုအတ က် သည််းြ မှုမရှ ပါ။ SEA သည် လူ ့်အြ င့််အဖရ်းက ို 
မပင််းထနစ် ာအလ ွဲသ ို်းစာ်းလိုပ်မြင််းမေစ်ပပ ်း အမ ာ်းအာ်းမေင့်် ရာဇဝတ်မှုမေစ်သည်။  

SEA သည် လူသစ်ြန် ့်အပ်မြင််း မှ ပ ိုမှနလ်ိုပ်ငန််းစဥ်မ ာ်းအထ  IDG ၏ ဖန ့်စဥ်လိုပ်ငန််း၏ မည်သည့်် 
အဆင့််တ ငမ်ဆ ိုမေစ်န ိုငသ်ည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ့် client မ ာ်း၏ အမ  ျု်းသာ်း အဖစာင့််မ ာ်း ဖတာင််းဆ ိုြ က်တ ို ့်ဖ ကာင့်် IDG သည် 
အမ  ျု်းသာ်းမ ာ်းမပာ်းဖသာ အေ ွဲွဲ့အစည််းမေစ်သည်။ ဤ က ာ်း မ အြ  ျု်းအစာ်း မည မ မှုအာ်း ကိုမပဏ အတ င််း 
အနတရာယ်တြိုအမေစ်သတ်မှတ်ပပ ်း အဆင့််တ ိုင််းရှ  မနဖ်နဂ ာအာ်းလ ို်းက ဖစာင့်် ကည့််ရမည်။  

 

2.1. ICoCA ထိုတမ်ပန်ြျက ်

 

န ိုငင် တကာက င့််ဝတ် အသင််း (ICoCA) ၏ အေ ွဲွဲ့ဝငမ်ေစ်သည်နငှ့််အည  IDG သည် သ ်းသန် ့်လ ိုမြ ျုဖရ်းဖပ်းအပ်သူမ ာ်းအတ က် 
ဥပဖဒအပ ိုဒ ်၃၈ အာ်း လ ိုက်နာမှုက ို အတည်မပျုပါသည် -  
လက်မှတ်ဖရ်းထ ို်းထာ်းဖသာ ကိုမပဏ မ ာ်းသည် ကိုမပဏ အတ င််း သ ို ့်မဟိုတ် မပငပ်တ င ်မိုဒ မ််းမှု၊ လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ဖနာှင့််ယှက်မှု 
သ ို ့်မဟိုတ် အမြာ်း လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အမမတ်ထိုတ်မှုသ ို ့်မဟိုတ် အ ကမ််းေက်မှုတ ို ့်ပါဝငသ်ည့်် လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာ 
အမမတ်ထိုတ်မြင််း (ဤရည်ရ ယ်ြ က်မ ာ်းအတ က်၊ မပည့််တနဆ်ာအပါအဝင)် နငှ့်် လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အ ကမ််းေက်မှု 
အလ ွဲသ ို်းစာ်းလိုပ်မြင််း သ ို ့်မဟိုတ် ရာဇဝတ်မှုမ ာ်းမှ အမမတ်ထိုတ်မြင််း သ ို ့်မဟိုတ် ၎င််းတ ို ့်၏ ဝနထ်မ််းမ ာ်းပါဝငမ်ြင််း သ ို ့်မဟိုတ် 
အမမတ်ထိုတ်မြင််း မရှ ဖစရ။ လက်မှတ်ဖရ်းထ ို်းထာ်းဖသာ ကိုမပဏ မ ာ်းသည် ၎င််းတ ို ့်၏ ဝနထ်မ််းအဖနမေင့်် လ ငမ်ှုဆ ိုငရ်ာ 
သ ို ့်မဟိုတ် လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အ ကမ််းေက်မှုမ ာ်းမေစ်စဥ်အာ်းလ ို်းအတ က် န ို်း ကာ်းရန ် လ ိုအပ်ပပ ်း ဖတ ွဲ့ ရှ ပါက 
အဆ ိုပါမေစ်စဥ်မ ာ်းက ို အရည်အြ င််းရှ  အာဏာပ ိုငမ် ာ်းထ  သတင််းဖပ်းပ ို ့်ရမည်။  



IDG Security 2022 4 

 

 

 

 

3. ဝနထ်မ််းအသစ်ဖြေါ်ယူမှု  

IDG ၏ဝနထ်မ််းအသစ်ဖြေါ်ယူမှု မူဝါဒသည် အလာ်းအလာရှ ဖသာ ပိုဂ္ ျုလ်မ ာ်းအာ်း အကွဲမေတ်၊ စစ်ဖဆ်းမြင််းနငှ့်် 
ဖရ ်းြ ယ်မြင််း မည်ကွဲ့်သ ို ့်လိုပ်ဖဆာငသ်ည်က ို သတ်မှတ်ဖပ်းသည်။ ၎င််းသည် န ိုငင် တကာ နငှ့်် မပည်တ င််းဖြေါ်ယူထာ်းဖသာ 
ဝနထ်မ််းမ ာ်းအတ က် အက  ျု်းဝငသ်ည်။  

ဝနထ်မ််းအသစ်ဖြေါ်ယူမှုလိုပ်ငန််းစဥ်၏ တစ တ်တပ ိုင််းအဖနမေင့်် IDG ဝနထ်မ််းမ ာ်းသည် PSEA ၏ အဖမြြ မူမ ာ်းက ို 
မှတ်သာ်းရမည်မေစ်ပပ ်း ဖမ ာ်မှန််းထာ်းဖသာလိုပ်ဖဆာငြ် က် စ နှုန််းမ ာ်း မလ ိုက်နာန ိုငသ်ည့်် က ိုယ်စာ်းလယှ်ဖလာင််းမ ာ်းက ို 
ပယ်ရှာ်းသင့််သည်။  

ဖြေါ်ယူဖရ်းလိုပ်ငန််းစဥ်တဖလ ာက်လ ို်းတ င ် ဖလ ာက်ထာ်းသူမ ာ်းထ မှ အလိုပ်ရရှ န ိုငမ်ှုအတ က် လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာ 
ဖတာင််းဆ ိုြ က်မ ာ်းက ို မလိုပ်ဖဆာငန် ိုငရ်န ် စနစ်မ ာ်းနငှ့်် ထ န််းြ ျုပ်မှုမ ာ်း ထည့််သ င််းထာ်းသည်။ ဤတ င ် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ 
ဝနထ်မ််းမ ာ်း နငှ့်် အမြာ်း ဖအ်းဂ င့််မ ာ်း သ ို ့်မဟိုတ် လိုပ်ငန််းစဥ်တ ငပ်ါဝငသ်ည့်် မပငပ် လူ ့်စ မ််းအာ်းအရင််းအမမစ် 
စ မ ြန် ့်ြ ွဲမှုဝနထ်မ််းမ ာ်းပါဝငသ်ည်။  

ဖရ ်းြ ယ်ထာ်းဖသာ ဝန်ထမ််းမ ာ်းအာ်းလ ို်းက ို ပ ိုမှနလ်ိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမ ာ်းအတ ိုင််း PSEA အတ က် 
သ ်းမြာ်းလမ််းညွှနြ် က်မ ာ်းပါဝငသ်ည့်် IDG ၏ က င့််ဝတ်မ ာ်းက ို အက ဉ်းြ  ျု်းဖမပာမပမည်မေစ်သည်။  

 

4. စည််းကမ််း 

က င့််ဝတ်မ ာ်း နငှ့်် ဤ PSEA မူဝါဒက ို လ ိုက်နာရနပ် က်က ကမ်ြင််းသည် စာြ ျုပ်က ို ြ က်ြ င််းရပ်စွဲဖစန ိုငသ်ည့်် မပင််းထနဖ်သာ 
စည််းကမ််းပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာပ က်က က်မှုပါဝငသ်ည်။  

 

5. ဖလ့်က င့််မြင််း 

မ တ်ဆက်ဖလ့်က င့််မြင််းအစ အစဥ်၏ တစ တ်တပ ိုင််းအမေစ် ဝနထ်မ််းမ ာ်းသည် PSEA အဖ ကာင််း ဖလ့်က င့််သင ်ကာ်းရမည်။ 
ဤသ ို ့်ဖဆာငရ် က်မြင််းသည် ဝနထ်မ််းမ ာ်းအာ်း ၎င််းတ ို ့် သ သယရှ န ိုင ်သ ို ့်မဟိုတ် မ က်မမငဖ်တ ွဲ့ န ိုငသ်ည့်် SEA မေစ်ရပ်မ ာ်းက ို 
မည်ကွဲ့်သ ို ့် တငမ်ပ၊ က ိုငတ် ယ်ရမည်က ို ထည့််သ င််းရနမ်ေစ်သည်။  

 

6. SEA အနတရာယ်အကွဲမေတ်မှု 

န ိုငင် မနဖ်နဂ ာမ ာ်း နငှ့်် ရ ို်းြ ျုပ်မနဖ်နဂ ာမ ာ်းသည် SEA အတ က် အြ  နက်ာလအလ ိုက် အနတရာယ်အကွဲမေတ်မှုမ ာ်း 
မပျုလိုပ်ရမည်။ အနည််းဆ ို်းအာ်းမေင့်် အနတရာယ်အကွဲမေတ်မှုသည် -  
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• လိုပ်ငန််းလည်ပတ်သည့််ပတ်ဝန််းက ငရှ်  SEA အနတရာယ်ညွှန််းြ က်မ ာ်း  

• SEA မေစ်ဖပေါ်လာန ိုငမ်ှု  

• အနတရာယ်အရှ ဆ ို်းသူမ ာ်း 

• ဖလ ာ့်ပါ်းဖရ်း အစ အမ မ ာ်း  

• ဖစာင့်် ကည့််အစ အမ မ ာ်းနငှ့်် ဤအစ အမ မ ာ်းက ို တာဝနယ်ူမှု  

• အမေစ်အပ က်စ မ ြန် ့်ြ ွဲမှုလိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမ ာ်း  

• အမေစ်အပ က်မေစ်သည့််အြါ (မည်သည့်် ဖဒသတ င််းဝနဖ်ဆာငမ်ှုမ ာ်းအပါအဝင)် ပ ့်ပ ို်းကူည မှုနငှ့်် လ ိုအပ်ြ က်မ ာ်း 
ကူည ဖပ်းမြင််း။  

 

 

7. SEA တ ိုင ်ကာ်းမှုမ ာ်းနငှ့်် စ ိုစမ််းစစ်ဖဆ်းမြင််း  

7.1. အလ ွဲသ ို်းစာ်းလိုပ်ြှုသတင််းပိို ့်မြင််း 
 

SEA အလ ွဲသ ို်းစာ်းလိုပ်မှုမ ာ်းသည် IDG အတ င််း၊ ကျွန်ိုပ်တ ို ့်လိုပ်ဖဆာငဖ်သာ ဖနရာမ ာ်းအတ င််း သ ို ့်မဟိုတ် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ 
ဝနထ်မ််းတဦ်းသ ို ့် မေစ်န ိုငသ်ည်။ အမေစ်အပ က်တြိုမေစ်ပါက မည်သည့်် ပိုဂ္ ျုလ်မဆ ို ၎င််းတ ို ့်၏ လိုပ်ငန််း မနဖ်နဂ ာ သ ို ့်မဟိုတ် 
အန ်းဆ ို်း အကက ်းတန််းမနဖ်နဂ ာထ  တငမ်ပသင့််သည်။ ထ ို ့်အမပင ်-  

• IDG ၏ မဖက နပ်ြ က်မူဝါဒသည် လူတဦ်းြ င််းစ အဖနမေင့်် ၎င််းတ ို ့်  က ျုဖတ ွဲ့ ြွဲ့်ရသည်ဟို ြ စာ်းရဖသာ မည်သည့်် 
အလ ွဲသ ို်းစာ်းမှုမ  ျု်းက ိုမဆ ိုတငမ်ပန ိုငသ်ည့််ပ ိုစ က ို ဖော်မပသည်။  

• IDG ၏သတင််းဖပ်းမြင််းမူဝါဒသည် လူတဦ်းြ င််းစ အဖနမေင့်် အလိုပ်မနဖ်နဂ ာထ  တငမ်ပရန ် အဆငမ်ဖမပဟို 
ြ စာ်းရပါက ၎င််းတ ို ့် သ သယရှ ဖသာ သ ို ့်မဟိုတ် မ က်မမငဖ်တ ွဲ့ ြွဲ့်ရဖသာ မည်သည့််အလ ွဲသ ို်းစာ်းမှုမ  ျု်းက ိုမဆ ို 
တငမ်ပန ိုငသ်ည့််ပ ိုစ က ို ဖော်မပသည်။  

 

7.2. အမြစ်အပျက်တြိုကိို စ ြ ြန် ့်ြ ွဲမြင််း  
 

အစ အရငြ် ပပ ်းသည်နငှ့်် န ိုငင်  မနဖ်နဂ ာသည် တာဝနယ်ူရန ်ဝတတ ရာ်းရှ သည်။ လ တ်ဖမမာက်သူဗဟ ိုမပျုြ ဥ််းကပ်မှုက ို အစမှ 
စတင၍် လက်ြ က င့််သ ို်းမြင််းသည် ဖအာက်ပါတ ို ့်အတ က် မမေစ်မဖနအဖရ်းကက ်းသည် -  

• ြ စာ်းရသူ၏ အြ င့််အဖရ်းမ ာ်း၊ လ ိုအပ်ြ က်မ ာ်း နငှ့်် ဆနဒမ ာ်းက ို အဖလ်းဖပ်းရန ်

• ြ စာ်းသူ၏ က ိုယ်ဖရ်းက ိုယ်တာ နငှ့်် လ  ျု ွဲ့ ဝှက်လ ိုမြင််းလ ိုအပ်ြ က်မ ာ်းက ို ဖလ်းစာ်းရန ်
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• ြ စာ်းရသူအာ်း တဖလ ာက်လ ို်း အသ ဖပ်းရန ် 
• ြ စာ်းရသူအာ်း ရှင််းမပမှု ြ င့််မပျုရန ် 

 
7.3. စ ိုစြ််းစစ်ခဆ်းြှုကိို စ ြ ြန် ့်ြ ွဲမြင််း  

 

န ိုငင် မနဖ်နဂ ာသည် အြ  နမှ် ၊ ဖထာင့််ဖစ့်၊ ဘက်လ ိုက်မှုမရှ ဖသာ၊ မှတ်တမ််းတငမ်ပျုစိုထာ်းပပ ်း လ ိုမြ ျုစ တ်ြ ရဖသာ 
တနေ် ို်းဦ်းစာ်းဖပ်း စ ိုစမ််းစစ်ဖဆ်းမှုလိုပ်ဖဆာငသ်င့််သည် (သ ို ့်မဟိုတ် စ မ က န််းမနဖ်နဂ ာထ  ဖပ်းအပ်သင့််သည်)။  
အေ ွဲွဲ့အာ်း IDG မနဖ်နဂ ာမှ ဦ်းဖဆာငသ်င့််ပပ ်း စ ိုစမ််းစစ်ဖဆ်းသူ အနည််းဆ ို်း နစ်ှဦ်း ြန် ့်အပ်သင့််သည်။ မည်သည့်် 
စ ိုစမ််းစစ်ဖဆ်းသူမဆ ိုသည် သ ်းသန် ့် SEA ဖလ့်က င့််မှုရရှ ထာ်းသင့််သည်။ စ ိုစမ််းစစ်ဖဆ်းသူအာ်းလ ို်းအာ်း ြ စာ်းရသူမှ 
ယ ို ကည်အတည်မပျုဖပ်းသင့််ပပ ်း အဓ ပပာယ်ရှ စ ာ ထ ဖတ ွဲ့ဆက်ဆ သင့််သည်။  
စ ိုစမ််းစစ်ဖဆ်းသူမ ာ်းမှ လိုပ်ငန််းထ  တငမ်ပြ က်မ ာ်းအာ်းလ ို်းအာ်း အလ နအ်ကွဲဆတ်၊ အလ နလ်  ျု ွဲ့ ဝှကအ်မေစ် 
က ိုငတ်ယ်ရမည်မေစ်ပပ ်း “သ ရနလ် ိုအပ်သည်” အဖမြအဖနဖအာကတ် ငသ်ာ အစ ရငြ် သင့််သည်။  
စ ိုစမ််းစစ်ဖဆ်းမှုအပပ ်း လ ိုအပ်ပါက စည််းကမ််းပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အဖရ်းယူမှုရှ သင့််သည်။  
 

 

8. လ တ်ဖမမာက်သူအကူအည  

IDG သည် လ တ်ဖမမာက်သူ၏ လ ိုအပ်ြ က်မ ာ်းက ို ဦ်းစာ်းဖပ်းသည်။ အကူအည အာ်းလ ို်းက ို ဖပ်းအပ်ရမည်မေစ်ပပ ်း 
ဖအာက်ပါတ ို ့်က ို စဥ််းစာ်းသင့််သည် -  

• ဖဆ်းဝါ်းအကူအည  

• စ တ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာအကူအည  

• ဖဘ်းကင််းဖရ်းအကူအည  

• ပစစည််းအကူအည  

• ဥပဖဒဆ ိုငရ်ာပ ့်ပ ို်းကူည မှု  

 

လ တ်ဖမမာက်သူ၏ လ ိုအပ်ြ က်မ ာ်းက ို က ိုက်ည ရန ်အကူအည မဟာဗ ျူဟာတြိုက ို ဖရ ်းဆ ွဲပပ ်း အဖကာငအ်ထည်ဖော်ရမည်။ 
ဤ မဟာဗ ျူဟာက ို န ိုငင် မနဖ်နဂ ာမ ာ်းမှ ဖစာင့်် ကည့််ရမည်မေစ်ပပ ်း ၎င််း၏ ထ ဖရာက်မှုနငှ့်် သင့််ဖလ ာ်မှုတ ို ့်က ို 
အကွဲမေတ်ရမည်။  
လ တ်ဖမမာက်သူ၏ အြ င့််အဖရ်းမ ာ်းက ို ဖလ်းစာ်းရမည်မေစ်ပပ ်း ၎င််းတ ို ့်က ို ကာလတဖလ ာက်လ ို်း ဂိုဏ်သ ကခာရှ စ ာ 
ဆက်ဆ ရမည်။  
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