
သတင်း ထေ ာက်၊ ဆ,- ပြ ပဲွများ,ှင် ့ ဘေ းကင်းလုံ ခြ ;ံ ရေ း

(သတိ ပြ ;ရနမှ်ာ အေ ာက်ပါ အချက်အလက်များသည် အကB ံ ပြ ;ချက်များ ဖြ စ် ပE ီး မိမိ၏ အ ခြေ အ

နေ ,ှင် ့သက် ရေ ာက်လာ,ိင်ုသည့် အကျ;ိးဆက်များကုိ မူတည်၍ မည်သည်က အသံုးတည့်မည်ကုိ 

မိမိကသာ ပုိမုိသံုးသပ်,ိင်ုမည် ဖြ စ် ကBေ ာင်း အသိ ပေ းလိပုါသည်။)

ကK ိ;တင် ပြ င်ဆင်ရမည့် အချက်များ

* သတင်းယူရနအ်တက်ွ အစီအစဥ်ချပါ။ ဖုနး်ကုိ အားအ ပြ ည့်သွင်းထားပါ။ မိမိသွား ရေ ာက်သတ

င်းယူမည့် နေ ရာကုိ သေ သေ ချာချာသိပါ စေ ။ အဆုိပါ နေ ရာသိN မ ရေ ာက်ခင်ကပင် အ ရေ း ပေ Oအ ခြေ

အ နေ ဖြ စ်လာပါက မည်က့ဲသိN ဆေ ာင်ရွက်မည်ကုိ ကK ိ;တင်စီစဥ်ထားပါ။

* လပ်ု ဖေ ာ်ကုိင်ဖက်တစ်ဦး,ှင် ့အမE ဲအတတူအူလပ်ုလပ်ုပါ။ ဆ,- ပြ ပဲွများ,ှင် ့လထူူထပ် သေ ာ 

နေ ရာများကို သတင်းယူသည့်အခါ အချနိမှ်န ်အဆက်အသွယ်လပ်ုပါ။

* သွားရလာရ လQပ်Rှားရ လယ်ွကူသည့် အဝတ်အစားကုိ ဝတ်ဆင်ပါ။ ဆဲွ ကK ိ;း၊ ဆံပင် မြ Tေ ာက်စ

ည်းထား ခြ င်း၊ သိN မဟတ်ု အဆဲွခံရ,ိင်ုသည့် ကK ိ;း,ှင် ့ပစVည်းများ၊ မီး လေ ာင်လယ်ွသည့် အဝတ်

အစား (,ိင်ုလနွ)် အစRိှသ ဖြ င်တိ့N ကုိ ဝတ်ဆင် ခြ င်း လုံးဝ Rှေ ာင် ကB ဥ်ပါ။

* မိမိ နေ ရာယူမည့် နေ ရာကုိ အမE ဲစဥ်းစားပါ။ အ ခြေ အ နေ တစ်ခုခု ဖြ စ်လာပါ လတ်ွ မြေ ာက်ရနလ်ွ

ယ်ကူသည့် နေ ရာကုိ Rှာ,ိင်ုရန ်ကK ိ;းစားပါ။ 

* မည်က့ဲသိN နေ ရာပဲ ဖြ စ် ဖြ စ် ဘေ းကင်းရာသိN သွား,ိင်ုမည့် လမ်း ကBေ ာင်းကုိ စဥ်းစားပါ။ အခြ ား

သတင်း ထေ ာက်များ,ှင် ့အတတူအူလပ်ုလပ်ုပါက လုံ ခြ ;ံ သည့်ဆံုရပ်တစ်ခုကုိ ရွေ းချယ်ထားပါ။

အ ခြေ အ နေ ကုိ အမE ဲသံုးသပ်ပါ။ ပစVည်းများကုိ အကန်အ့သတ်,ှင်သ့ာ သယ်ပါ။ 

* လအူပ်ုထဲတင်ွ သတင်းယူ နေ ပါက နည်းဗျXဟာတစ်ခု ထားပါ။ လအူပ်ု၏ အပြ င်ဘက်တင်ွ 

တတ်,ိင်ုသ လေ ာက် နေ ပါ။ လတ်ွ မြေ ာက်ရန ်ခက်ခဲသည့် လအူပ်ု၏ အလယ်သိN ရေ ာက်မသွား စေ ရ

န ်သတိ ပြ ;ပါ။ ဘေ းကင်းရာသိN သွား,ိင်ုမည့် လမ်း ကBေ ာင်းကုိ စဥ်းစားပါ။ 

ဘာဝတ်ရမလဲ

* ယေ ဘုယျအား ဖြ င် ့လုံလုံ ခြ ;ံ ခြ ;ံ ဝတ်ဆင်ပါ။ ဖြ စ်,ိင်ုလYင် လက်Rှည်၊ ဘေ ာင်းဘီRှည်,ှင် ့ ပြေ း

လZားရလယ်ွကူ သေ ာ ဖိနပ်ကုိ ဝတ်ပါ။

* ဖြ စ်,ိင်ုလYင် မျက်ကပ်မှနအ်စား မျက်မှနတ်ပ်ပါ။ 

* ခ မေ ာက် ဆေ ာင်းပါ။ (အထူးသဖြ င် ့ကျနး်မာ ရေ း အ ခြေ အ နေ တစ်ခုခုRိှ နေ လYင်)

*ဆဲွ ကK ိ;း၊ ဆံပင် မြ Tေ ာက်စည်းထား ခြ င်း၊ သိN မဟတ်ု အဆဲွခံရ,ိင်ုသည့် ကK ိ;း,ှင် ့ပစVည်းများ၊ မီး

လေ ာင်လယ်ွသည့် အဝတ်အစား (,ိင်ုလနွ)် အစRိှသ ဖြ င်တိ့N ကုိ ဝတ်ဆင် ခြ င်း လုံးဝ Rှေ ာင် ကB ဥ်



ပါ။

မှတ်သားရလယ်ွကူသည့် အမှတ်အသားများ၊ တက်တးူများကုိ ဖံုးထားပါ။

ပစVည်းကိရိယာများ

ကျေ ာပုိးအိတ်ငယ်တစ်လုံးထဲတင်ွ အေ ာက်ပါပစVည်းများကုိ ထည့်ထား ပE ီး အ ခြေ အ နေ ဆုိးရွားလာ

ပါက အိတ်ထဲမှ ထုတ်ယူပါ။ 

* ဆေ ာင်းရ၊ ခ[တ်ရလယ်ွကူသည့် ခ မေ ာက်အ ပေ ါစ့ားတစ်လုံး၊ 

* ဓာတ် င]ေ ကာမျက်,ှာဖံုး သိN မဟတ်ု ရေ ကူးမျက်မှန်

* မျက်ရည်ယုိဗံုး သိN မဟတ်ု မီးသတ်ပုိက်များ အသံုး ပြ ;လာသည့်အခါ မျက်,ှာကုိ ခြေ ာက် သ]ေ

အေ ာင် သုတ်ရနအ်တက်ွ ခေ ါင်းစည်းပဝါ သိN မဟတ်ု လက်ကုိင်ပဝါတစ်ထည်၊

* ရေ

* အချ;ိဓာတ်ပါသည့် မုန် ့

* ဓာတ်ခဲအပုိများ/ Power Bank

* Rှေ းဦးသူနာ ပြ ; သေ တ̂ာ

* တစ်သYXးစက_ Xများ

* ဓာတ်ဆား သိN မဟတ်ု မျက်စဥ်းခတ် ဆေ း

* အ ရေ းကK ီးသည့် ဖုနး်နပံါတ်များ ရေ းထားသည့် စာရွက်

သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကာကွယ်ပါ

* အား ကေ ာင်းသည့် စကားဝှက်ထားပါ။ မျက်,ှာ သိN မဟတ်ု လက် ဗွေ ရာ ဖြ င် ့ဖွင့် ခြ င်းကုိ 

Settings တင်ွ ပိတ်ထားပါ။

* ဖုနး်ကုိ လေ ာက့ျ နေ သည့်အ နေ အထားမှ ဓာတ်ပံု`ုိက် ခြ င်း၊ မှတ်တမ်းယူ ခြ င်း ပြ ;လပ်ုပါ။

* သတင်းအချက်အလက်များကုိ backup လပ်ုပါ။

* မိမိသံုး နေ သည့် မုိဘုိင်းဖုနး်၊ ကွနပ်ျXတာများကုိ စက်တစ်ခုလုံး  full-disk encryption 

လပ်ုပါ။

* ဆက်သွယ်သည့်အခါ ဘေ းကင်း စေ ရန ်Signal က့ဲသိN သေ ာ အပ်ပလီ ကေ းRှင်းများကုိ သံုးပါ။ 

အကB မ်းဖက်ရနလိ်သုည့်လမူျား,ှင် ့ တ]ေ ရသည့်အခါ

* အဆုိပါသူများ၏ ကုိယ် နေ ဟနထ်ားကုိ ကB ည့်ပါ။ မိမိ၏ကုိယ် နေ ဟနထ်ားကုိ အသံုး ပြ ;၍ 

အ ခြေ အ နေ အေ းချမ်းသည့်ပံုစံ သ ဘေ ာ ဆေ ာင်ပါ။ 

* အကB မ်းဖက်လိသုည့်လ,ှူင် ့မျက်လုံးချင်း ဆံုပါ စေ ။ အေ း အေ း ဆေ း ဆေ း အမူအရာ ဖြ င် ့စကား



ပြေ ာပါ။

* အဆုိပါသူများ,ှင် ့လက်တစ်ကမ်းအကွာတင်ွ နေ ပါ။ တစ် ယေ ာက် ယေ ာက်မှ လှမ်းဆဲွပါက 

ရနမ်လိပဲု Rှေ ာင်Rှားပါ။ အ,ရ̂ာယ်ကB ;ံ ရ,ိင်ုသည်ကုိ စုိးရိမ်ပါက အေ ာ်ပါ။

* အကB မ်းဖက် ခြ င်းခံရပါက မိမိ ခေ ါင်းကုိ လက်တစ်ဖက် ဖြ င် ့ကာကွယ်ပါ။ နေ ာက် ပြ နလဲ်မကျရန ်

သတိချပ်ပါ။ အပ်ုစုလိက်ု ဖြ စ်ပါက တစ် ယေ ာက်,ှင်တ့စ် ယေ ာက်လက်တွဲထားပါ။

* အ ခြေ အ နေ ,ှင် ့မိမိ၏လုံ ခြ ;ံ ရေ းကုိ အမE ဲသတိချပ်ပါ။ အကB မ်းဖက်မaကုိ မှတ်တမ်းယူ ခြ င်းသည် 

သတင်း ကေ ာင်းတစ်ရပ် ဖြ စ်,ိင်ု သေ ာ်လည်း အကB မ်းဖက်ရနလိ်ု နေ သည့် တစ်ဦးတစ် ယေ ာက်ကုိ 

ဓာတ်ပံု`ုိက် ခြ င်းသည် အ ခြေ အ နေ ကုိ ပုိမုိဆုိးရွားလာ စေ ,ိင်ုပါသည်။

အကB မ်းဖက်လအူပ်ုစုများ,ှင် ့အဓိက`ုဏ်းများကုိ ကုိင်တယ်ွ ဖြေ Rှင်း ခြ င်း

* ရဲ၊ စစ်သားများ,ှင် ့ဆ,- ပြ သူများအကB ား သိN မဟတ်ု ကျည်လမ်း ကBေ ာင်းအတင်ွး မည်သည့်

အခါမY ရပ်မ နေ ပါ,ှင်။့ လက်ပစ်ဗံုးများ၊ ရာဘာကျည် သေ နတ်များ၊ သွားလာ နေ သည့် ယာဥ်များ

ကုိ သတိထားပါ။

* အ,ရ̂ာယ်အ ပြ ;လာ,ိင်ုဆံုးလမူျား (လက်နက်ကုိင် ဆေ ာင်ထားသူများ သိN မဟတ်ု ပြ ;ထားသည့်

အ ခြေ အ နေ Rိှသည့်) ကုိ သတိထားပါ။ ဆ,- ပြ သူများ၏ မျက်လုံးများ,ှင် ့အမူအရာများကုိ 

ကB ည့်လျက် လအူပ်ုစု၏ လQပ်RှားမQကုိ ကK ိ;တင်ခန်မှ့နး်,ိင်ုရန ်ကK ိ;းစားပါ။ 

* အ,ိင်ုကျင့် ,ှေ ာင်ယှ့က်မQ ကB ;ံ တ]ေ ရပါက အ ခြေ အ နေ များ အေ း ဆေ းသွား အေ ာင် ညTိ,ှ;ိင်းမQ ပြ ;လု

ပ်ပါ။

* ကုိယ်ထိလက် ရေ ာက်မQကုိ Rှေ ာင်Rှားပါ။ တိက်ုခုိက်ခံရ ခြ င်း၊ ခဲ ဖြ င် ့ ပေ ါက် ခြ င်းခံရပါက 

ထွက် ပြေ း ပE ီး အကာအကွယ်ယူပါ။ ပE ီး နေ ာက် ထုိ နေ ရာမှ ထွက်သွားပါ။ 

* `ုိက်,ှက်ခံရပါက မျက်,ှာ,ှင် ့ဦး ခေ ါင်းကုိ ကာကွယ်ထားပါ။

* ဆ,- ပြ သူများ,ှင် ့ရဲများကုိ မျက် ခြ ည်မ ပြ တ်ကB ည့်ပါ။ ၎င်းတိN သံခ မေ ာက် ဆေ ာင်းပါက သင်လ

ည်း ထုိက့ဲသိN သေ ာ အကာအကွယ်ပစVည်းများ တပ်ဆင်ရန ်အချနိက်ျပါ ပE ီ။

* မျက်ရည်ယုိဗံုးများသည် အားအင်ကုနခ်နး် စေ ,ိင်ုသည်။ ဓာတ် င]ေ ကာမျက်,ှာဖံုးတပ်လျက် ပြေ း

ရန ်ခက်သည်ကုိ တွေ းထားပါ။ `ုတ်တရက် အသက် àမရ ဖြ စ်တတ်သည်။

သတိချပ်ရန်

* အကာအကွယ်ပစVည်းများ ယူသွားပါ (သံခ မေ ာက်၊ မျက်,ှာဖံုးစွပ်၊ လုံ ခြ ;ံ ရေ းဂျာကင်)

* ရေ ာက် နေ သည့် နေ ရာအ ခြေ အ နေ ကုိ ကB ည့်ထား ပE ီး လတ်ွ မြေ ာက်ဖိN လမ်းများ,ှင် ့ခုိလQံစရာ နေ

ရာများကုိ Rှာထားပါ။



* သတင်းဌာန၊ မိသားစုတိNအား ပါးပါးနပ်နပ် ဖြ င် ့ဆက်သွယ်ပါ။

* လုံ ခြ ;ံ ရေ းတပ်ဖ]ဲများ,ှင် ့ဆ,- ပြ သူများအကB ား မ နေ ပါ,ှင်။့

* အ ခြေ အ နေ  ဆုိးလာပါက မှတ်တမ်းတင်သူ တစ်ဖ]ဲ၊ အ ခြေ အ နေ ကB ည့် ကာကွယ်သူတစ်ဖ]ဲထား

ပE ီး နးီနးီကပ်ကပ် ပူး ပေ ါင်း ဆေ ာင်ရွက်ပါ။

* လုံ ခြ ;ံ သည့်စံုရပ်/ စုရပ်ထားပါ။

* မြေ ပြ င်အ ခြေ အ နေ ကုိ ကB ည့်၍ ထွက် ပေ ါက်အစီအစဥ်ချပါ။

အကုိးအကား
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-civil-disorder/
https://bangkok.unesco.org/content/unesco%E2%80%99s-%E2%80%9Csafety-
guide-journalists%E2%80%9D-available-myanmar-language


