
≠ IDG Security 2022 1 

 

 

 

 

 
 

IDG Group DMCC 

 
 

1405 JBC 5, Cluster W, Jumeriah Lakes Towers, PO Box 50784, Dubai, UAE 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

လ ုံခ  ြုံရ ေးမဝူါဒ  

ရေရေ ော်ဝါ ီ ၂၂ 

 
 
 

ဗ ေးရှငော်ေး ၂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



≠ IDG Security 2022 2 

 

 

 

ဗ ေးရှငော်ေးထနိော်ေး  ြုံပော်မှု  
 

ဗ ားရှင ား ထတု ဝေသည ့်
ရက စ ွဲ 

စ ဝရားသ ူ ထတု ဝေရန ခ င ့်ပ ြုသည   

၁ ဇနော်နဝါ ီ ၂၀  G WINTER  

၂ ရေရေ ော်ဝါ ီ ၂၂  G WADE 

 

 

 

 
 

မ တကိ  

မ တကိ  

IDG Group DMCC ................................................................................................................... 1 

မ တကိ  ................................................................................................................................ 3 

လ ပုခ ြုဝရားမူေါဒ ....................................................................................................................... 4 

1. လွှမ ားပခ ြုမှု ........................................................................................................................ 4 

2. ပခ ြုင သု ာုးသ  ချက  .............................................................................................................. 4 

3. လ ပုခ ြုဝရားအတ က  ကတကိေတ  .......................................................................................... 4 

 
 
 

 
 



≠ IDG Security 2022 3 

 

 

 

လ ုံခ  ြုံရ ေးမူဝါဒ  

 

1. လွှမော်ေးခ  ြုံမှု  

IDG ၏ လ ုံခ  ြုံရ ေး မူဝါဒသညော် ရအ ကော်ပါအ  ကော်မ  ေးကိုံ ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့ ရပေးစွမော်ေးခ ငော်ေး ရသ   ရစ နော် လုံပော်ရ  ငော်သညော် -  

 
လ ပုခ ြုဝရားနငှ ့် အနတရ ယ စီမ ခန ့်ခ ွဲမှု ဝ ါင ားစ  ဝပြေရှင ားမှုမျ ားအ ား ကမဘ တေှမ ားဝ ား ုိ ့်ပခင ား နငှ ့် စီမ ခန ့်ခ ွဲပခင ား။   

 

မူဝါဒသညော် ဝနော်ထမော်ေးခေစော်ရစ၊ စ   ြုံပော်  ြုံပော် ိုံသူခေစော်ရစ  ါေင သအူ ေးလ ုံေးနငှော်ို့ သကော် ိုံငော်သညော်။ ၎ငော်ေးသညော် ‘အဓိက’ လ ုံခ  ြုံရ ေး 

ခေစော်ရစ သိုံ ို့မဟုံတော်  လုံပော်ငနော်ေးလညော်ပတော် နော်လိုံအပော်သညော်ို့ ပ ို့ပိုံေးရသ ၊ ကူညီခေစော်ရပေါ်ရစရသ လုံပော်ရ  ငော်  ကော်မ  ေးအတွကော် 

ခေစော်ရစ လု  ဝ  င ချက မျ ားအ ေးလ ုံေးအတွကော် အက  ြုံေးဝငော်သညော်။ ၎ငော်ေးသညော် တည ဝနရ အ ေးလ ုံေးအတွကော် အချိန တိုံငော်ေးတွငော် 

အက  ြုံေးဝငော်သညော်။  

 

 

2. ခ  ြုံင ုံသ ုံေးသပော်  ကော်  

IDG သညော် ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏ရေ ကော်သညော်မ  ေး၊ ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏လူမ  ေးနငှို့ော် ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့အလုံပော်လုံပော်ရနရသ သူမ  ေး၏ ရ ေးကငော်ေးရ ေးနငှို့ော် 

 ကော်စ ုံေွ ဖေိြုံေးရ ေးကိုံ ရသ   ရစ နော် ကကိြုံေးပမော်ေးသညော်။ ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏ အုံပော်  ြုံပော်မှုစနစော်မ  ေး၊ စမီ  န ို့ော် ွွဲမှုလုံပော်ငနော်ေးစဉ်မ  ေးနငှို့ော် 

မနော်ရနဂ  မ  ေးသညော် ယငော်ေးကိုံရသ   ရစသညော်ို့ ရိုံေးရှငော်ေးရသ  ညော် ွယော်  ကော် သီိုံ ို့ ဦေးတညော်လုံပော်ရ  ငော်သညော်။ ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့သညော် 

လူတိုံငော်ေး၏ က နော်ေးမ ရ ေး နငှော်ို့ ရ ေးကငော်ေးမှုကိုံ က ကွယော်သညော်ို့ စနစော်တွငော် လူတိုံငော်ေးအလုံပော်လုံပော်ဖပီေး ရနထိုံငော်ရ က ငော်ေးရသ   ရစ နော် 

'အတူတကွရ  ငော် ွကော်'  နော်  ညော် ွယော်သညော်။ 

 

IDG ကိုံ သကော် ိုံငော်  မူဝါဒမ  ေးတွငော် အရသေးစတိော်ရေ ော်ခပထ ေးရသ  ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏လုံပော်ထ ုံေးလုံပော်နညော်ေး၊ ရမ  ော်မှနော်ေး  ကော် နငှော်ို့ 

  ယူ  ကော်မ  ေးကိုံ ဗဟိုံခပြုံသညော်ို့  ိုံငော်မ ရသ  ကိုံယော်က ငော်ို့တ  ေး၊ က ငို့ော်ဝတော် ိုံငော်  အရခ   မူမ  ေးနငှို့ော် တညော်ရထ ငော်ထ ေးသညော်။ 

ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့သညော် လူ ို့အ ွငို့ော်အရ ေးမ  ေး၊ နိုံငော်င တက နငှို့ော် ရဒသနတ ဥပရဒကိုံ ရလေးစ ေးလိုံကော်န ဖပီေး  ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့ 

တ ဝနော်ရှိစွ လုံပော်ရ  ငော်ရ က ငော်ေးရသ   ရစသညော်ို့ လမော်ေးညွှနော်  ကော်မ  ေး နငှော်ို့ အရက ငော်ေး  ုံေးလုံပော်ရ  ငော်  ကော်မ  ေး 
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  မှတော်ထ ေးသညော်။ 

 

ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏ ရမ  ော်မှနော်ေး  ကော် (ရမ  ော်မှနော်ေး  ကော်နငှော်ို့  ယူ  ကော်မ  ေးမူဝါဒ တွငော် အရသေးစတိော်ရေ ော်ခပထ ေးရသ ) တွငော် 

အပိုံငော်ေးနစှော်ပိုံငော်ေးရှိသညော်။ ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့ နိုံငော်င တက  အသအိမှတော်ခပြုံ   လိုံသညော်မှ  ရအ ကော်ပါတိုံ ို့တွငော်ခေစော်သညော် - 

 

• အလွနော်အရက ငော်ေး  ုံေးက ငို့ော်ဝတော်နငှို့ော် ကိုံယော်က ငို့ော်တ  ေးစ နှုနော်ေးမ  ေးရအ ကော်တွငော် အလုံပော်လုံပော်ခ ငော်ေး။ 

• အနတ  ယော်စမီ  န ို့ော် ွွဲမှုဝနော်ရ  ငော်မှုမ  ေးရစ ေးကွကော်တွငော် ဦေးရ  ငော်သူခေစော်ခ ငော်ေး။ 

 

ကုံမပဏအီတွကော်  ိုံငော်မ ရသ က ငို့ော်ဝတော်နငှို့ော် ကိုံယော်က ငို့ော်တ  ေးအရခ   သညော် ခပညော်ို့စ ုံရသ လ ုံခ  ြုံရ ေးရခေရှငော်ေး  ကော်မ  ေး  ရှိ နော် 

အရ ေးကကီေးသညော်။ ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့ရမ  ော်မှနော်ေး  ကော်နငှော်ို့  ယူ  ကော်မ  ေး ၏ ပထမအရခ   မူသညော် ဒုံတိယအ  ကော်ကိုံ 

ရအ ငော်ခမငော် နော်အတွကော် အရ ေးကကီေး  ုံေးခေစော်သညော်။ 

 

3. လ ုံခ  ြုံရ ေးအတကွော် ကတိကဝတော်  

ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့သညော် အရက ငော်ေး  ုံေးခေစော်နိုံငော်ရသ လ ုံခ  ြုံရ ေး ပ ို့ပိုံေးရပေးရ က ငော်ေးရသ   ရစ နော် IDG သညော် 

ကတိကဝတော်မ  ေးစွ ခပြုံထ ေးသညော်။ 

ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏ လ ုံခ  ြုံရ ေးကိုံ ရပေးအပော် နော်   ဉ်ေးကပော်ပ ုံတွငော် ရအ ကော်ပါလကခဏ မ  ေး ရှိသညော် -  

• ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့သညော် ကျွနော်ုံပော် ကုံမပဏ၏ီ ရမ  ော်မှနော်ေး  ကော်အခမငော်ကိုံတငော်ခပသညော်။ ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏ရ ါငော်ေးရ  ငော်မှုနငှို့ော် 

စမီ  န ို့ော် ွွဲမှုမှတစော် ငို့ော် ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့သညော် ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏   ယူ  ကော်ရအ ငော်ခမငော် နော်အတွကော် စညော်ေးလ ုံေးညီညွတော်မှု၊  ညော် ွယော်  ကော်နငှို့ော် 

ဦေးတညော်  ကော်ကိုံ ခမြှငို့ော်တငော်သညော် 

• အ ငို့ော်တိုံငော်ေးတွငော် ကျွမော်ေးက ငော်ပိုံငော်နိုံငော်မှု၏ အခမငို့ော်  ုံေးစ နှုနော်ေးမ  ေး။ ဤအ  ကော်သညော် ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏ လုံပော်ရ  ငော်မှုကိုံသ မက 

လုံပော်ငနော်ေး ွငော်အနှ ို့ ရလို့က ငို့ော်ရ ေးနငှို့ော် လုံပော်ငနော်ေးလညော်ပတော်မှု ိုံငော်   ရ  ငော် ွကော်မှုကိုံလညော်ေး  ိုံသညော် 
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• ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏ရေ ကော်သညော်မ  ေးနငှို့ော် ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏ အခပနော်အလှနော် ကော်  ရ ေးသညော် ပွငို့ော်လငော်ေးရိုံေးသ ေးဖပီေး 

ပရ  ော်ေကော်ရှငော်နယော်ခေစော်သညော်။ ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့သညော် ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏ရေ ကော်သညော်မ  ေး၊ ၎ငော်ေးတိုံ ို့၏သကော် ိုံငော်  အေွွဲွဲ့အစညော်ေးမ  ေးနငှို့ော် 

 ိုံငော်မ ရသ  ကော်သွယော်ရခပ  ိုံမှုကိုံ အ ငော်ို့တိုံငော်ေးတွငော် ရသ   ရစဖပီေး၊ ယ ုံ ကညော်မှုကိုံ ေွ ွဲ့ ဖေိြုံေးတိုံေးတကော်ရစသညော်။ 

ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့သညော် ၎ငော်ေးတိုံ ို့၏မိတော်ရ ွခေစော် နော် မကကိြုံေးပမော်ေးရသ ော်လညော်ေး လ ုံခ  ြုံရ ေးအတွကော် 

၎ငော်ေးတိုံ ို့၏ယ ုံ ကညော်စတိော်   ရသ လုံပော်ရေ ော်ကိုံငော်ေကော်နငှို့ော် မဟ မိတော်ခေစော် နော် အခပညော်ို့အဝကကိြုံေးပမော်ေးသညော်။ ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့သညော် 

ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏လူမ  ေး၊ ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏သကော် ိုံငော်သူမ  ေးနငှို့ော် ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏အသိုံငော်ေးအဝိုံငော်ေးအရခ အရနခေငော်ို့ 

ရေ ကော်သညော်မ  ေး၏ရမ  ော်လငို့ော်  ကော်မ  ေးကိုံ ခပညော်ို့မီှ နော် (ရက  ော်လွနော် နော်) မ တစွ လုံပော်ရ  ငော်နိုံငော်ရ က ငော်ေး 

ပွငို့ော်လငော်ေးယ ုံ ကညော်စတိော်   ရသ   ကော်သွယော်ရ ေးမှတစော် ငို့ော် ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့ အ မ  သညော် 

• ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့သညော် ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏ က ငို့ော်ဝတော်၊ ပရ  ော်ေကော်ရှငော်နယော်   ဉ်ေးကပော်မှုနငှို့ော် စ နှုနော်ေးမ  ေးကိုံ ရှငော်ေးရှငော်ေးလငော်ေးလငော်ေး 

န ေးလညော်သရ  ရပါကော်ရစ နော်၊ ယ ုံ ကညော်မှုနငှို့ော် ရလေးစ ေးမှု ေွ ဖေိြုံေးရစသညော်ို့၊ စွမော်ေးရ  ငော် ညော်ခမြှငော်ို့တငော်ရပေးသညော်ို့ 

မဟ မိတော်မ  ေးရေ ော်ရ  ငော် နော် ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့သညော် ရထ ကော်ပ ို့သူမ  ေး၊ ထပော်မ စ   ြုံပော်  ြုံပော် ိုံသူမ  ေး၊ 

အခ  ေးသကော် ိုံငော်သူမ  ေးအ ေးလ ုံေးနငှို့ော် လကော်တွွဲရ  ငော် ွကော်သညော် 

• ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့သညော် ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့လုံပော်ရ  ငော်ရနသညို့ော်အသိုံငော်ေးအဝိုံငော်ေးမ  ေးကိုံ ပ ို့ပိုံေးရပေးဖပီေး အစိုံေး အလုံပော်အကိုံငော်ဥပရဒနငှို့ော် 

လုံပော်ထ ုံေးလုံပော်နညော်ေးမ  ေးကိုံ လိုံကော်န ရ  ငော် ွကော်သညော် 

• ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့သညော် ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏လူအ ေးလ ုံေးကိုံ ရက ငော်ေးမွနော်စွ  ကော်  ဖပီေး ၎ငော်ေးတိုံ ို့ ထိုံကော်သညို့ော်အ  အ ေးလ ုံေးကိုံ ရပေးစွမော်ေးက  

၎ငော်ေးတိုံ ို့၏က နော်ေးမ ရ ေး၊ က နော်ေးမ ရ ေးရ ေးကငော်ေးမှုနငှို့ော် စတိော်ဓ တော်ရ ေး  တိုံ ို့ကိုံ ရက ငော်ေးမွနော်ရစသညော်။ ၎ငော်ေးတိုံ ို့သညော် 

ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့လုံပော်ငနော်ေး၏ အသကော်ရသွေးရ က ခေစော်ရ က ငော်ေး ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့န ေးလညော်ဖပီေး အသအိမှတော်ခပြုံသညော် 

• ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့သညော် လူမှုရ ေးတ ဝနော်ဝတတ   ေးကိုံ ယ ုံ ကညော်ဖပီေး ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏ဝနော်ထမော်ေးမ  ေးနငှို့ော် ရထ ကော်ပ ို့သူမ  ေးတွငော် 

အလ ေးတူအခပြုံအမူမ  ေးကိုံ အ ေးရပေးသညော် 

• ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့သညော် နယော်ပယော်အ ေးလ ုံေးတွငော် ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏စွမော်ေးရ  ငော် ညော်ကိုံ တိုံငော်ေးတ  နော်အတွကော် ကိနော်ေးဂဏ နော်ေးမ  ေးကိုံ 

စုံရ  ငော်ေး၊ ရပါငော်ေးစပော်သညော်။ ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့၏  ညော် ွယော်  ကော်မှ  စွမော်ေးရ  ငော် ညော် ခပနော်လညော်သ ုံေးသပော်ခ ငော်ေးမ  ေးမှတ ငော်ို့ 

ထရိ  ကော်မှု နငှော်ို့ အ ညော်အရသွေးရှိမှုတိုံ ို့ကိုံ စဉ် ကော်မခပတော်  ခမြှငို့ော်တငော် နော်ခေစော်သညော်၊  
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• ကျွနော်ုံပော်တိုံ ို့သညော် အခမငို့ော်  ုံေးရသ  နိုံငော်င တက စ နှုနော်ေးမ  ေးကိုံ လိုံကော်န က ငော်ို့သ ုံေးသညော်-  

 
o လကော်နကော်ကိုံငော်ပဋပိကခအတွငော်ေး ပုံဂဂလိကစစော်တပော်နငှို့ော် လ ုံခ  ြုံရ ေးကုံမပဏမီ  ေး၏ စစော် ငော်ရ ေးမ  ေးနငှို့ော် 

သကော် ိုံငော်သညို့ော် ခပညော်နယော်မ  ေးအတွကော် သကော် ိုံငော်   နိုံငော်င တက  ဥပရဒ ိုံငော်   တ ဝနော်ဝတတ   ေးမ  ေးနငှို့ော် 

ရက ငော်ေးမွနော်ရသ  အရလို့အက ငို့ော်မ  ေး ိုံငော်   Montreux စ တမော်ေး (၀၉/၂၀၀၈) 

o ICOCA အေွွဲွဲ့ဝငော်ခ ငော်ေး အပါအဝငော် ပုံဂဂလိကလ ုံခ  ြုံရ ေးဝနော်ရ  ငော်မှုရပေးသူမ  ေးအတကွော် 

နိုံငော်င တက က ငို့ော်ထ ုံေးဥပရဒ (ICoCA) (၁၁/၂၀၁၀) 

o စေီးပွ ေးရ ေးနငှော်ို့ လူ ို့အ ွငော်ို့အရ ေး ိုံငော်   လမော်ေးညွှနော်အရခ  မူမ  ေး၊ ကုံလသမဂဂ၏ “က ကွယော်၊ ရလေးစ ေး 

နငှော်ို့ ကုံစ ေး” မူရ  ငော် (၂၀၁၁) ကိုံ အရက ငော်အထညော်ရေ ော်ခ ငော်ေး။  

 

 


