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About the Project / စီ ံက မ္နး အက်ာ္ဥး  ိ ္ဆက္
The Government of the Republic of the Union of Myanmar (Government) has embarked on a broad and wide-
ranging suite of sectoral reforms, including the Myanmar Telecommunications Sector Reform Project. As 
access to broadband-enabled ICT and telecommunications services have increased, so have exposure to the 
risks associated with access to high-speed broadband services, including cyber threats (including cybercrime) 
and issues of privacy and data protection. Therefore, as part of Myanmar’s Telecommunications Sector 
Reform Project, the Union Ministry of Transport and Communications is currently in the process of developing 
a Cyber Security Legal Framework for the country. 

ျပပ္ေ ာ ္စို သ ၼိျ မ္န ာမန ို ္ ံေိာ္ အစ ိုးရအဖ ြဲင္႔သပ္ ျ မန္ ာမန ို ္ ံ ိယ္လီက မ္နးဆက္သ ယ္ေရး အပါအဝ ္
အျခားက႑စံို ျပ ျပ ေ္ျပာ ္းလြဲေရး ်ား ခ်  ိ္လိုပ္ေဆာ ္လ ်က္ရ  ပါသပ္္။ မနပ္းပပာျ  ္င္႔
ဆက္သ ယ္ေရးမနပ္းပပာ ်ား ိ ိုးိက္အသံိုးျပ လာသပ္မန  ္င္႔အ  ် ဆ ို ္ဘာ ူခ ္း ်ားး၊ ပိုဂ   လ္ေရး
အခ်က္အလက္ ်ား ခ်  းေဖာက္ ူ စသပ္င္႔ဆက္စပ္ ူခ ္း ်ား ျဖစ္ပ ား ူျ  ္င္႔ိက္လာ ပ္င္႔ အႏွၱရာယ္ရ  ပါသပ္္။
  ိုင္႔ေၾကာ ္င္႔ ိယ္လီက မ္နးဆက္သ ယ္ေရးက႑ ျပ ျပ ္ေ း စီ ံက မ္နး၏ အစ ိ္အပ ို ္းိခိုအေမနျဖ ္င္႔ ပ ိုင္႔ေဆာ ္ေရး ႏွ  ္င္႔
ဆက္သ ယ္ေရး ဝမ္နၾကီးဌာမနသပ္ လက္ရ ီ  ိ ္ ဆ ိုက္္ဘာာဥပေဒမန  ္င္႔  ူဝါဒေရးရာလ ္းစာဥ္က ို ခ်  ိ္မန ို ္ရမန္
လိုပ္ေဆာ ္လ ်က္ရ  ပါသပ္္။



Project Details / စီ ံက မ္နး အစီအစာ္ဥ
The Cyber Legal and Policy Framework will promote trust in the System, Infrastructure and Services provided by Government and Private Sector 

while addressing the following cyber-related objectives:

(a) to promote e-Commerce and cashless digital ecosystem

(b) protecting Personal Data from misuse and align with international standards

(c) protecting critical national infrastructure and related industries from cyber-attacks

(d) discouraging and punishing cyber criminals from hacking systems including non-critical infrastructure

This project will include the development of the enabling policy, legal and regulatory framework for the Myanmar ’s ICT sector reform agenda.

ဆ ိုက္ဘာာဥပေဒ မန  ္င္႔  ူဝါဒ ူေဘာ ္ အေမနျဖ ္င္႔ အစ ိုးရမန  ္င္႔ ပိုဂ လ က က႑အ  ိ ္းေပးအပ္လ ်က္ရ  သပ္င္႔ ေအာက္ပါရပ္ရ ယ္ခ်က္ ်ားိ ိုင္႔မန  ္င္႔ စပ္လ်ာဥ္းသပ္င္႔
ဝမန္ေဆာ ္ ူ ်ား း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံို ်ား အေပၚ ယံိုျကပ္င္႔ ူ  ိိုးိက္မန ို ္ေစရမ္န ရပ္ရ ယ္ပါသပ္္။
(က) အီလ ေရာမနစ္ စီးပ ားေရးစမနစ္မန  ္င္႔ ဒီဂ်စ္ိယ္စမနစ္သံိုး ေပးေခ် ူ ဆ ို ္ရာဝမ္နးက် ္ေကာ ္းိစ္ခိုဖမန္ိီးရမန္
(ခ) ပိုဂ   လ္ေရးဆ ို ္ရာ သိ ္းအခ်က္အလက္ ်ား အလ ြဲသံိုးစား ူ မန  ္င္႔ မန ို ္ ံိကာ စံခ  ်မန္စံႏူွမန္းမန  ္င္႔ အပီ ေဆာ ္ရ က္ရမန္
(ဂ) အဓ ကက်ေသာ မန ို ္ ံေိာ္အေဆာက္အအံို ်ား မန  ္င္႔ ဆက္စပ္ လိုပ္ မ္နး ်ားက ို ဆ ို ္ဘာိ ိုက္ခ ိုက္ ူ  အကာအက ယ္ေပးရမန္
(ဃ) အဓ က ဟိုိ္သာ အေဆာက္အအံို ်ား အပါအဝ ္ အခ်က္အလက္ခ ိုးယူအသံိုးျပ ျခ ္းစသပ္င္႔  ို ္ဘာျပစ္ ူက်ူးလ မန္သူ ်ားက ို  ိိုင္႔ က ိုိားဆီးျခ ္း မန  ္င္႔
အေရးယူအျပစ္ေပးျခ ္း
ယခိုစီ ံက မန္းိ  ္ ျ မန္ ာမန ို ္ ံ၏ ICT က႑ျပ ျပ ္ေျပာ ္းလြဲေရး အ  ိက္ လို အပ္ေသာ  ူဝါဒျဖစ္ေျ ာက္ေရး း၊ ာဥပေဒ မန  ္င္႔
ၾကီးၾကပ္ေရးဆ ို ္ရာ ူေဘာ ္ဖ ံျဖ  း  ိိုးိက္ေရး  ိိုင္႔ ပါဝ ္သပ္္။



Myanmar Cyber Legal and Policy Framework / ျ မ္န ာ ဆ ိုက္ဘာာဥပေဒ ႏွ  ္င္႔  ူဝါဒေရးရာ ူေဘာ ္
3 categories, 15+ factors

A. e-Government
1. Electronic information and Online services
2. Standardization
3. Building information infrastructure
4. Human resource development
5. Open government data and open source 

software
6. Intellectual Property Rights
7. Other?
B. e-Commerce
1. Cross border transfer of information by 

electronic means
2. Electronic settlement
3. Paperless trading
4. Custom duties
5. Online trade
6. Other?
C. Cyber Security
1. Privacy and data protection
2. Exposure to cyber threat and cybercrime
3. Electronic authentication
4. Electronic signature
5. Other?

က႑သံိုးရပ္ မန  ္င္႔ အေျခခံအခ်က္ ၁၆ ခ်က္မန  ္င္႔ အျခားအခ်က္ ်ား
(က) အီလက္ ေရာမနစအ္စ ိုးရ
၁. အီလက္ ေရာမနစ္သိ ္းအခ်က္အလက္ ်ား, အ မန္လ ို ္းဝမန္ေဆာ ္ ူ ်ား
၂. စံသိ္  ိ္ျခ ္း
၃. ၄. သိ ္းအခ်က္အလက္ဆ ို ္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံို ်ား ိပ္ေဆာက္ျခ ္း
၅. လူင္႔စ  ္းအားအရ ္းအျ စ္ ဖ င္႔ျံဖ  းိ ိုးိက္ေရး
၆. ပ  ္င္႔လ ္း အစ ိုးရသိ ္းအခ်က္အလက္ ်ားမန  ္င္႔ ပ  ္င္႔လ ္းအရ ္းအျ စ္ေဆာင္႔ဝြဲလ္ ်ား
 . အသ ပဏ္ပစၥပ္းဆ ို ္ရာ  ူပ ို ္ခ  ္င္႔ ်ား
၈. အျခားအရာ ်ား?
(ခ) အီလက္ ေရာမနစ္ စီးပ ားေရး
၁. အီလက္ ေရာမနစ္စမနစ္သံိုးမန ို ္ ံျဖိ္ေက်ာ္
သိ ္းအခ်က္အလက္ ်ားေပးပ ိုင္႔ရယူျခ ္း

၂. အီလက္ ေရာမနစ္ ေပးေခ် ူ
၃. စက ူ ြဲင္႔ ကိုမန္သ ယ္ေရးစမနစ္
၄. အေကာက္ခ မန္ ေကာက္ခံျခ ္း
၅. အ မန္လ ို ္းကိုမန္သ ယ္ ူ
၆. အျခားအရာ ်ား?
(ဂ) ဆ ိုက္ဘာလံိုျခ ံေရး
၁. ပိုဂ လ က သိ ္းအခ်က္အလက္ လံိုျခံ ေရးမန  ္င္႔ ယ ္းိ ိုင္႔အား ကာက ယ္ေပးေရး
၂. ဆ ိုက္ဘာျခ  ္းေျခာက္ ူမန  ္င္႔ ဆ ိုက္ဘာ ူခ ္း ်ားအား အေရးယူေျဖရ  ္းျခ ္း
၃. အီလက္ ေရာမနစ္သံိုး စစ္ေဆးေရးမနပ္းလ ္း ်ား
၄. အီလက္ ေရာမနစ္ လက္  ိ ္
၅. အျခားအရာ ်ား?
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