
သတင ်း အ ချက အ လက နှင   နည ်းပညာ လ ုံခခ ြုံရ ရ်းဆ  ုံင ရာ မူဝါဒနှင  လမ ်းစ ဉ  

 

ခခ ြုံင ုံ သ ုံ်းသပ ချ က  

အဆ ိုပါမူဝါဒသည ် တစ်စ ိုတစ်ဦး၏ MAS သတင်း၊ အချက်အလက်နငှ ် နည်းပညာကနွ်ယက်ဖြင ် တရားမဝင်သသာ 

(သ ိုို့) ထ ခ ိုက်ပျကဆ် းသစသသာ နည်းများက ိုအသ ိုးဖပြုဖခင်း၊ ဖပြုလိုပ်ဖခင်း၏ သနောက်ဆကတ်ွွဲ နစ်နောထ ခ ိုက်န ိုင်မှုများမှ 

MAS ဆရာ ဆရာမများ၊ ဝနထ်မ်းများက ို ကာကယွသ်ပးန ိုငရ်န ်ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

MAS သတင်းအချက်အလကန်ှင ် နည်းပညာကွနယ်က်တငွ် သအာက်ပါအရာများပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတ ိုို့မှာ 

အငတ်ာနက၊် အင်ထရာနက၊် နည်းပညာပစစည်းများ၊ သဆာ ြ်ဝွဲ၊ သအာ်ပသရးရငှ်းစနစ၊် မ ဒ ယာ သ ိုသလှာင်သရး 

ပစစည်းများ၊ အ းသမးလ်နှင ် စာတ ိုပ ိုို့စနစ် စသညတ် ိုို့၏ ကွန်ရက် အသကာင ်၊ သငတ်န်းသားသရးရာ သတင်း 

အချက်အလကစ်နစ်နငှ ် website ရာှသြွဖခင်း တ ိုို့ပါဝင်ပါသည်။ 

အဆ ိုပါ မူဝါဒသည ်MAS ၏ စ းပွားသရး၊ အကျ ြုးအဖမတအ်ရ ခွင ်ဖပြုချက်ဖြင  ်အသ ိုးဖပြုသူ အားလ ိုး၏ အကျ ြုးအတွက် 

ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထ သရာကသ်သာ နည်းပညာလ ိုခခ ြုသရးစနစ် ဆ ိုသည်မှာ MAS ၏ သတင်း၊ အချက်အလက်နှင  ်

နည်းပညာ စနစ်က ို အသ ိုးဖပြုသသာ ဆရာ၊ ဆရာမများ ၊ ဝနထ်မ်းနှင ် သငတ်န်းသားများ ပူးသပါင်းပါဝငသ်သာ 

စနစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ MAS ၏ သတင်းအချကအ်လကန်ှင်  နည်းပညာ လ ိုခခ ြုသရးဆ ိုငရ်ာမူဝါဒနငှ ် လမ်းစဉ် 

အသ ကာင်းက ို  သ ရှ ရန ်နှင ် လ ိုကန်ောကျင ်သ ိုးရနမှ်ာ အသ ိုးဖပြုသူ အားလ ိုး၏တာဝနပ်င်ဖြစ်ပါသည်။ 

*ယခိုစာတမ်းပါ  ‘ MAS’ ဟသူသာ အသ ိုးအန ှုးသည ်‘Manage ment & Accountancy School’ က ိုရည်ရယွ်ပါသည်။ 

 

ရည ရွယ ချ က  

အဆ ိုပါ မူဝါဒသည ်MAS သတင်း၊ အချကအ်လကန်ှင  ်နည်းပညာကွနယ်က်၏ ခွင ်ဖပြုချက်ဖြင ် သ ိုးစွွဲဖခင်းအသ ကာင်း 

သြာ်ဖပပပ း MAS နငှ ် MAS ၏ ခွင ်ဖပြုချက်ရ အသ ိုးဖပြုသူများက ို ကာကွယ်ပါသည်။ ခွင ်ဖပြုချက်မွဲ  အသ ိုးဖပြုဖခင်းသည ်

MAS ကွနယ်က်က ို အသရးကက းသသာ အသ ကာင်းအရာများဖြစသ်ည ် - နည်းပညာ ၊ ဝနသ်ဆာင်မှုနငှ ် သတင်း 

အချက်အလက်ဆ ိုင်ရာ သသ ာတညူ ချက်များ၊ တရားဝင်လ ိုက်နောရမည ် ဝတတရားများနှင ် ဗ ိုင်းရပ် တ ိုကခ် ိုက်မှုရန် 

စသည်တ ိုို့က ို က ိုငတ်ယွ်စ မ ရန် ခက်ခွဲသစပါသည်။ 

 

 

မူဝါဒနှင  အက က ြုံ်းဝင သူမျာ ်း 

အဆ ိုပါ မူဝါဒသည ် MAS သတင်းအချက်အလကန်ှင ် နည်းပညာကွနယ်က်ဖြင ် ချ  တဆ်က်ထားသသာ MAS ပ ိုင် 

ကွန်ပျျူတာနှင ်ဆက်စပ်ပစစညး်များ (သ ိုို့မဟိုတ်) က ိုယသ်ရးက ိုယ်တာပ ိုင် ကွန်ပျျူတာနငှ ်ဆက်စပ်ပစစည်းများ၊ 

တဖခား ကားခ ပစစည်းများ ပ ိုငဆ် ိုင်သူ မည်သူူ့က ိုမဆ ို အကက ြုးဝင်ပါသည်။ 



 

အ ရ  ွေရ ွေ အ သ ုံ်းပပြုံမှုနငှ   ပ ုံင ဆ ုံင ခွေင   

•  MAS ကွနယ်ကသ်ပေါ်မှ ခွင ်ဖပြုချက်ရ အသ ိုးဖပြုသူများ ြနတ် းတည်သဆာက်ထားသသာ သဒတာနငှ ် အချက်အလက ်

အားလ ိုးက ို  MAS မှပ ိုင်ဆ ိုင်သည်ဟို သတမှ်တပ်ပ း ဖြစပ်ါသည်။ ထ ိုို့သ ကာင ် MAS သည် ထ ိုသဒတာများက ို 

လ  ြုျှို့ဝကှ်အဆင အ်ဖြစ် သ မ်းဆည်းထားမည်မှာ MAS ၏ ဆ ိုးဖြတ်ချက် အတ ိုင်းသာဖြစပ်ါသည်။ 

• MAS ကွနယ်ကက် ို ခငွ ်ဖပြုချကအ်ရ အသ ိုးဖပြုမှုတွင ် အသ ိုးဖပြုသူများ၏ ကျ ြုးသ ကာင်းဆ သလျာသ်သာ တက ိုယ်ရည် 

အသ ိုးဖပြုမှုလည်း အကက ြုးဝင်ပါသည်။ တစဦ်းချင်းစ ၏ တစ်က ိုယ်ရည် အသ ိုးဖပြုမှုအသပေါ် လ ိုအပ်သသာ 

လမ်းညွှန်မှုများသပးရနမှ်ာ MAS ဝနထ်မ်းများ၏ တာဝန်ဝတတရားပင်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သက်ဆ ိုငသ်သာ 

လမ်းညွှန်မှုများ မသ ရှ ပါက ဝနထ်မ်းများသည် သက်ဆ ိုငရ်ာ အဖခားဝနထ်မ်း (သ ိုို့) မန်သနဂျာ သ ိုို့လည်းသကာင်း၊ 

သင်တန်းသားများသည် Reception၊ စ မ ခနို့်ခွွဲသရး (သ ိုို့) မန်သနဂျာသ ိုို့ ဆက်သွယသ်မးဖမန်း၍ အကက ဖပြုချက်များ 

ရယူန ိုင်ပါသည်။  

• မူဝါဒ၏ လမ်းညွှန်ချကအ်ရ သက်မှတ်ခငွ ဖ်ပြုထားသသာ  MAS ၏ ဝန်ထမ်းများသည် MAS ကွနယ်ကက် ို 

အချ  န်မသရးွ သစာင ် ကည ်သလ လာသနမည် ဖြစပ်ါသည်။ 

• MAS သည် အဆ ိုပါ မူဝါဒက ို သလးစားလ ိုကန်ော ကျင ်သ ိုးဖခင်းရှ  မရှ   ကပ်မတ်ရန်။  

• MAS ကွနယ်က်နငှ ် ဆက်စပ်စနစ်များက ို အခါအားသလ ာစ်ာွ  စစ်သဆးမှုဖပြုလိုပ်ခငွ ်ရှ ပါသည်။ 

 

လ ုံခခ ြုံရ ရ်းန ှင  ဆ ုံင ရာ သ က မှတ ချက မ ျာ ်း 

• ခွင ်ဖပြုချကအ်ရ အသ ိုးဖပြုသူများသည် MAS ကွနယ်ကသ်ပေါ်ရှ  သတင်းအချက်အလက်များက ို အသ ိုးဖပြုရတငွ် 

လ  ြုျှို့ဝကှ်အဆင ် ဟိုတ်၊ မဟိုတ ် ခွွဲဖခားသတမှ်တရ်န ် လ ိုအပ်ပါသည်။ လ  ြုျှို့ဝကှ်အဆင ် သတင်းအချက်အလကတ်ငွ် 

MAS ၏ ပိုဂဂလ က အချက်အလက်များ၊ အသသးစ တ် အချက်အလက်များ၊ သငတ်န်းသားများ၏အချက်အလက်များ 

နှင ် ဆန်းစစ်သလ လာထားသသာ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဝနထ်မ်းများသည် ထ ိုအသရးကက းသသာ 

လ  ြုျှို့ဝကှ်အဆင ် သ မ်းဆည်းထားသသာ သတင်းအချကအ်လက်များက ို ခွင ဖ်ပြုချက်မွဲ  ဝင်သရာက်ဖခင်း မရှ ရန ် အထူး 

အသလးထား၍ သဆာင်ရကွရ်မည်။  

• ခွင ်ဖပြုချက်ရ အသ ိုးဖပြုသူများသည် ၎င်းတ ိုို့၏ စကားဝှကန်ငှ်  အသကာင ်များက ို လ ိုခခ ြုစာွ ထ န်းသ မ်းထားရန ်တာဝန် 

ရှ ပါသည်။ ၎င်းတ ိုို့၏ သကဆ် ိုင်ရာ စကားဝကှ်များက ို လ  ြုျှို့ဝကှ်ထား၍ အသကာင ်များက ိုလည်း မ သဝသ ိုးစွွဲခွင ် မရှ ပါ။ 

• ခွင ်ဖပြုချကအ်ရ အသ ိုးဖပြုသူများသည် အသ ိုးဖပြုပပ းသွားပါက  အသကာင ်နှင ် အဖခားသကဆ် ိုင်ရာ စနစအ်ားလ ိုးမှ  Log 

Out လိုပ်ထားရန ်လ ိုအပ်ပါသည်။ အသ ိုးဖပြုသူ မရှ ပွဲ ြွင ်မထားရပါ။ 



• MAS ကွန်ယကန်ှင ် ချ  တဆ်က်ထားသသာ ကွန်ပျျူတာနှင ် ဆက်စပ်ပစစည်းများသည် passwordနငှ ် ကာ 

ကွယ်ထားရပါမည်။ ကွန်ပျျူတာများသည် အသ ိုးမဖပြု ွဲ (၁၀) မ နစခ်နို့ ်ကာလ င် အလ ိုအသလျာက ်ပ တ်န ိုင်ရန် (သ ိုို့) 

Log-off  ထွက်ရန် စ မ ထားရပါမည်။ ကွန်ပျျူတာများက ို စကားဝကှ်များဖြင ် ကာကွယထ်ားရန ်စ မ ထားရပါမည်။ 

• သတင်းအချက်အလက်များက ို Encryption လိုပ်ဖခင်းတွင်လည်း MAS ၏ စာဖြင ် သရးသားသြာ်ဖပထားသသာ 

လမ်းညွှန်ချကမ်ျားက ို သလးစားလ ိုကန်ောရပါမည်။ 

• ခွင ်ဖပြုချက်ရ အသ ိုးဖပြုသူ များ၏ MAS Email address မှတငသ်သာ Post များသည် MAS ၏ လိုပ်ငန်းပ ိုင်းဆ ိုင်ရာ 

က စစရပ်များမဟိုတ်ပါက  သက်ဆ ိုင်ရာစာသရးသူ၏ တာဝန်ယူမှု နှင ်သာ သက်ဆ ိုင်၍ MAS က ို က ိုယ်စားဖပြုဖခင်း 

မဟိုတသ် ကာင်း သြာ်ဖပ ပါရှ ရပါမည်။ 

• MAS ပ ိုင် ဖြစသ်စ ၊ တစဦ်းချင်းပ ိုင်ဖြစသ်စ MAS ကနွ်ယက်သ ိုို့ ချ  တ်ဆက်ထားသသာ ကွန်ပျျူတာ အားလ ိုး သည် ပ ိုမှန် 

update ဖမြှင ်တင်ထားသသာ Virus – scanning Software ဖြင ်ကာကယွ်ထားရပါမည်။ 

• ခွင ်ဖပြုချက်ရ အသ ိုးဖပြုသူများသည် မ မ တ ိုို့နှင ် မသ သသာ သပးပ ိုို့သူများထ မှ အ းသမးလ် နှင ် attachment များတွင် 

ဗ ိုင်းရပ်စ ်များ ၊ e-mail bombs (သ ိုို့) Trojan Horse code များပါလာန ိုင်သ ကာင်းက ို အပမွဲ သတ ရှ ရပါမည်။ 

 

MAS အ င တာန က  ကွေန ယ က နှင   ပ က သ က ၍ တာ ်းပမ စ ချက မျာ ်း 

 သအာက်သြာ်ဖပပါ အချကအ်လက်များသည ် ခွင ဖ်ပြုချက်ရ အသ ိုးဖပြုသူများက ို လိုပ်ငန်းသသ ာအရ တရားဝင် 

ဖပြုလိုပ်ခငွ ်ရထားသည် ဆ ိုသည ်တ ိုင်သအာင် MAS မှ ပ ိုငဆ် ိုင််သသာ MAS ကွနယ်ကတ်ွင် မဖပြုလိုပ်ရန ် တားဖမစ ်

ထားပါသည်။  

 MAS ကွန်ယက်က ို အသ ိုးဖပြု၍ မည်သူူ့က ိုမဆ ို မည်သည  ် အသ ကာင်းက စစနငှ ်မ ှ န ိုင်င ၏  ဖပဌာန်း ဥပသဒ နှင ် 

အဖပည်ဖပည်ဆ ိုင်ရာ ဥပသဒတ ိုို့က ို ချ  ြုးသြာက်ခငွ ်မရှ ပါ။ 

 

မည်သည ်အသ ကာင်းဖပချက်နငှ ်မှ လက်သင ်မခ န ိုငသ်သာ တားဖမစထ်ားသည ် အသ ိုးဖပြုပ ိုများတွင် သအာက်ပါအချက်    

တ ိုို့ပါဝင်ပါသည်။ (သ ိုို့သသာ် အသဖခအသန အချ  န်အခါအရ တားဖမစခ်ျက်များ ထပ်တ ိုးဖခင်းလည်းရှ န ိုင်ပါသည်။) 

• လူပိုဂဂ ြုလ် တစ်ဦးတစသ်ယာက် (သ ိုို့) ကိုမပဏ္ဍ  (သ ိုို့) တစ်စိုတစ်ြွွဲျှို့မှ တရားဝင် ရရှ ထားသသာ မှတ်ပ ိုတင်မူပ ိုင်ခွင ်၊ 

နည်းပညာမူပ ိုငခ်ွင ်၊ ကိုနထ်ိုတ်လိုပ်မှုဆ ိုင်ရာ လ  ြုျှို့ဝကှ်ချက်နှင ် တဖခားအလားတူ ဥပသဒနှင ် စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများ က ို ချ  ြုးသြာက်ဖခင်းမှ တားဖမစထ်ားပါသည်။ တဖခားပ ိုင်ဆ ိုင်သမူျားမှ မူပ ိုင်ခွင ဖ်ြင  ်တားဖမစထ်ားသသာ 

(သ ိုို့) MAS အသနဖြင ် အသ ိုးဖပြု ခွင ်ဖပြုချက ် မရထားသသာ software များက ို အသ ိုးဖပြုဖခင်း ၊ ဖြနို့်ဖြျူးဖခင်း စသသာ 

က စစရပ်များနှင ် အဖခားအလားတူ က စစရပ်များက ိုလည်း မူဝါဒ အရ တားဖမစထ်ားပါသည်။ 

• မူပ ိုင်ခွင ်ရှ သသာ မဂဂဇင်း ၊ စာအိုပ်အစရှ သညတ် ိုို့မှ ဓာတ်ပ ိုများ၊ မူပ ိုင်ခွင ်ရှ သသာ သ ချင်း၊ ရိုပ်သ  နှင ် အဖခားအလားတူ 

အရာများက ို ခငွ ်ဖပြုချက်မရပွဲ သကာ်ပ ကူးဖခင်း၊ ကွန်ပျျူတာမှ ြ ိုင်သဖပာင်းလွဲရယူဖခင်း အစရှ သည်တ ိုို့က ို မဖပြုလိုပ်ရပါ။ 



• န ိုင်င ၏တည်ဆွဲဥပသဒ၊ အဖပည်ဖပညဆ် ိုင်ရာ တည်ဆွဲဥပသဒ တ ိုို့က ို ချ  ြုးသြာက်၍ နည်းပညာ အချက်အလက်များ 

(သ ိုို့) software များက ို ဖပည်ပသ ိုို့သရာင်းချဖခင်း (သ ိုို့) Encryption လိုပ်ဖခင်းများက ိုလည်း တားဖမစ်ထားပါသည်။ 

MAS မှပ ိုင်ဆ ိုင်သည  ် မညသ်ည ်အရာက ိုမဆ ို ဖပည်ပသ ိုို့ သရာင်းချမည်ဆ ိုပါက MAS မှ တာဝနရ်ှ သူများက ို 

အသ ကာင်း ကားသမးဖမနး်၊ ခွင ်ဖပြုချက်ရယူပပ းမှ ဖပြုလိုပ်ရန ်လ ိုအပ်ပါသည်။ 

• MAS ကွနယ်က်သ ိုို့ အနတရာယရ်ှ သသာ သဆာ ဝွဲလ်များ သယသ်ဆာင်လာဖခင်းက ိုလည်း တားဖမစပ်ါသည်။   (ဥပမာ - 

Viruses , Worm , Trojan Horse , e-mail bombs စသည်ဖြင )် 

• MAS ကွနယ်က်မှ ထိုတက်ိုန်၊ အချကအ်လက်၊ ဝနသ်ဆာင်မှု အစရှ သညတ် ိုို့က ို အတိုဖပြုလိုပ်သရာင်းချဖခင်း၊ 

သပးကမ်းဖခင်း လည်း တားဖမစ်ထားပါသည်။ 

• ခွင ်ဖပြုချက်ရ အသ ိုးဖပြုသူများက ို မသ သစရန ်ကနို့်သတ်ထားသသာ အချက်အလက်  သဒတာများအား သစာင ် ကည ်ရန် 

ကက ြုးပမ်းသသာ မည်သည ်နညး်က ို မဆ ို တားဖမစထ်ားပါသည်။ သ ိုို့သသာ် သ းသနိ်ု့သပးအပ်ထားသသာ အလိုပ်တာဝန် 

အရ ဆ ိုလ င် ဖပြုလိုပ်ခငွ ်ရှ သည်။ 

• MAS ကွန်ယက်၊ ကွန်ပျျူတာ နှင ် ဆက်စပ်နည်းပညာ ပစစည်းများက ို သနှောင ယ်ှက်ဟနိ်ု့တားရန် မည်သည ် ပရ ိုဂရမ်၊ 

စာအကခရာ၊ အမ နိ်ု့သပးချကန်ှင ် အလားတူ နည်းများက ို အသ ိုးဖပြုဖခင်း (သ ိုို့) မည်သည ်စာတ ို (message) 

အမျ  ြုးအစားက ိုမဆ ို သပးပ ိုို့ဖခင်းတ ိုို့က ို မည်သည ်အသ ကာင်းဖပချက်သ ကာင ်ဖြစသ်စ၊ မည်သည ်သနရာမှဖြစသ်စ 

လက်မခ ပွဲ တားဖမစပ်ါသည်။ 

• MAS ဖပင်ပသ ိုို့ MAS ခွင ်ဖပြုချက် မရပွဲ MAS ဝနထ်မ်းစာရင်း၊ MAS သငတ်န်းသားစာရင်း အစရှ သသာ 

သတင်းအချက်အလက် များသပးပ ိုို့ဖခင်းက ိုလည်း တားဖမစ်ပါသည်။   

 

တာ ်းပမစ  ာ ်းရ သာ Email နှင   ဆ က သွေယ ရရ်းဆ  ုံင ရာ လုံပ ရဆ ာ င ချက မျာ ်း 

• သတာင်းဆ ိုထားဖခင်းမရှ သသာ သူများထ သ ိုို့ မလ ိုလားသသာ email များပ ိုို့ဖခင်း (ဥပမာ- Junk mail (သ ိုို့) 

သ ကာ်ဖငာများ စသဖြင ်) 

• မည်သည ်ပခ မ်းသဖခာက် သနေှာင ်ယကှ်နည်းက ိုမဆ ို  email၊ စာတ ိုပ ိုို့စနစ်၊ တယ်လ ြိုန်း (သ ိုို့) pager မှတဆင ် 

မည်သည  ် ာသာစကား၊ လ ှုင်းကက မ်နှုနး် နှင ် မည်သည  ်file အရယွ်အစား တ ိုို့ဖြင ်ပ ိုို့သညဖ်ြစသ်စ တားဖမစထ်ားဖခင်း 

• MAS ၏ email သခါင်းစ းပ ိုင်း အချက်အလက်များက ို တရားမဝင် အသ ိုးဖပြုဖခင်း (သ ိုို့) အတိုဖပြုလိုပ်ဖခင်း 

• ပခ မ်းသဖခာက ် သနှောင ယ်ှက်ရန ် ရည်ရွယ်ချကဖ်ြင ် email လ ပ်စာရရှ န ိုင်ရန ် အ းသမးလ်ပ ိုို့ ခ ိုင်းသစဖခင်း နှင ်အဖခား 

အလားတူဖပြုလိုပ်မှုများ 

• Phishing (user name နှင  ် password  အစရှ သညတ် ိုို့က ို လ မ်လည်ရယဖူခင်း) ၊ Chain email နှင ် အဖခားအ 

လားတူ မရ ိုးသားသသာ နည်းပညာများက ို ဖပြုလိုပ်ဖခင်း (သ ိုို့) လက်ဆင ်ကမ်းပ ိုို့ဖခင်း 



• မလ ိုလား မသတာင်းဆ ိုပွဲ ပ ိုို့သသာ unsolieited  email များတွင် MAS ၏ အမညက် ို ဝန်သဆာင်မှု (သ ိုို့) ထိုတ်ကိုန ်

တစ်စ ိုတစ်ရာ အသပေါ်တွင် က ိုယ်စားဖပြုရန် (သ ိုို့) သ ကာဖ်ငာရန် အတွက် MAS ၏ ခွင ်ဖပြုမ နိ်ု့ မရှ ပွဲ အသ ိုးဖပြုဖခင်း 

• များစွာသသာ လူမှုကွနယ်က၊် သတင်းကနွယ်က်များသ ိုို့ မဆ သလျာ်သသာ၊ တညူ သည ် (သ ိုို့) ဆင်တူသည ် 

စာတ ိုများသပးပ ိုို့ဖခင်း ( newsgroup SPAM ) 

မည်သည ်ခငွ ်ဖပြုချက်ရ အသ ိုးဖပြုသူမဆ ို အဆ ိုပါ မူဝါဒပါ အချက်တ ိုို့က ို သြာက်ြျက်ခွဲ ပါက ခွင ်ဖပြုချက်ရ  

အသ ိုးဖပြုသူ အဖြစမှ် ပယ်ြျက်၍ ထ ိုကသ်င ်သသာ အသရးယူမှုက ို ခ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

 

 

 

  


