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(Please attribute the below quote to Jeff Paine, Managing Director, Asia Internet Coalition) 

-start-

The Asia Internet Coalition is deeply concerned by this attempt to disrupt access to information and 
knowledge for the people of Myanmar during a time of significant political change. The military's 
proposed bill grants its leaders unprecedented power to censor citizens and violate their privacy, 
contravening democratic norms and fundamental rights guaranteed under international law. This 
would significantly undermine freedom of expression and represents a regressive step after years of 
progress. We urge the military leaders to consider the potentially devastating consequences of these 
proposed laws on Myanmar's people and economy. 

-end-

About the Asia Internet Coalition 

The Asia Internet Coalition {AIC} is an industry association comprising leading internet and 
technology companies. The AIC seeks to promote the understanding and resolution of Internet policy 
issues in the Asia Pacific region. Visit www.aicosia.org for more information. 
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[UNOFFICIAL TRANSLATION] 

 

Asia Internet Coalition (AIC) မှ စစ်အာဏာ သိမ််းယ ူထာ ်းသသာ မမနမ်ာ ာ့တ ပ်မသတ ာ ် ၏ 

ဆိိုကဘ်ာ ဥ ပသေ ကကမ််းအသပေါ် ထိုတ ်မပန်ချက ်

 

၂၀၂၁ ခိုနစှ၊် သေသော ်ဝါ ရီလ ၁၁  

 

(အ ော ကအ်  ောပ်ြြါ က  ိုးကောိုးချက ်ော ိုး Asia Internet Coalition ၏   ြ်ချျုြ်မှုဒါရ   ကတ် ော Jeff Paine 

၏အ ပြောြောြကောိုးချကဟ်  မှတယ်ြူါရန။်) 

 

-နိေါ န််း- 

 

Asia Internet Coalition သည် ပမနမ်ော န  င်ငံ၏ ကက ိုးမော ိုးအ သော န  ငင်အံ ရိုး အပြောင ်ိုး လဲကောလ  တ ွ င်ိုး 

ပြည်သူမျော ိုး၏ သတင်ိုး ချက် လက် နငှ့်် ဗဟ သ တ ရယူမှုတ   ို့က    အ နှှောက် ယကှ်ပ စ်အ စ ရန ် ကက ျုိုးစော ိုး 

လ ြ်အ  ော ငအ် နမှု အ ြေါ်  လွန်စ  ိုးရ မ်မ ြါသည်။ တ ြ်မအတ ော ် မှ    ပြျုထော ိုးအသော ဤဥ ြအ ဒသည် 

တ ြ်မအတ ောအ် ခါင်ိုးအ  ောင်မျောိုး ော ိုး န  ငင်ံသောိုးမျော ိုး၏ ထ တ ်အ  ော ်အ ရိုးသော ိုးအ ပြော   မှုမျော ိုး ော ိုး  င် ော 

ပ တအ် တော က်ရန်၊ က  ယ ်အ ရိုးက  ယတ် ော  ချက ်လက်လံ ခခံျုမှု ောိုး ချ  ျုိုးအ  ောက်ရန်၊ ဒ မ  ကအ ရစ  စံနှုနိ်ုးမျော ိုး ော ိုး 

အ  ော က် ျက်ရန် နငှ့််   ပြည်ပြည ်  င်ရော ဥ ြအဒမျော ိုးက  ော မခအံ ြိုးထော ိုးအ သော  အ ပခခ ံခွင့် ်အ ရိုးမျော ိုးက   

ချ  ျုိုးအ ောက်ရန ်  တကွ် ယဥှ ်ပြ ျုင် က်မရှ အ သော လ ြ်ြ  င်ခွင့််  ော ဏော ော ိုး ခွင့််ပြျုထော ိုးြါသည်။ ယ င်ိုးသည ်

လွတ ်လြ်စွော ထ တအ်  ောအ် ရိုးသော ိုးအ ပြော   ခွင့််က   ထ ခ  ကအ် စပြ ိုး နှစ ်တ န်ြောြကော  ံွွံ့ပ  ျုိုးတ   ိုးတ က်လော ရော မှ အ ပခလှမ်ိုး 

အ နှောက်ပြန်  တ ်သွောိုးမည့်် သအ ကေတ ပ စအ် နသည်။ ကျွန် ြ်တ   ို့သည် တ ြ်မအတော ်အ ခါင်ိုးအ ော င်မျောိုး ော ိုး ၎င်ိုးတ  ို့ 

    ပြျုထော ိုးအ သော ဥ ြအ ဒမျော ိုးအ ြောြကော င့်် ပမနမ်ောပြညသူ်မျော ိုး နှင့်် ပမနမ်ော န  ငင်ံ၏ စ ိုးြွောိုးအ ရိုး အ ြေါ် 

ကျအ ရော က်လော န  င်သည့်် ကက ိုးမော ိုးသည့်် ကျ  ျုိုး က်မျော ိုး  ော ိုး ထည့််သွင်ိုးစဉ်ိုးစောိုးရန ်တ   ကတ် ွန်ိုးလ  က်ြါသည်။ 

 

-ပပ်ီးဆ ို်း- 

 

 

 

Asia Internet Coalition အသကကာင််း 

Asia Internet Coalition (AIC) သည် ထ ြ်တ န်ိုး  င်တော နက်နငှ့်် နည်ိုးြညော က မပဏ မျော ိုး ြါဝင်အ သော 

စ ိုးြွောိုးအ ရိုးလ ြ်ငန်ိုး  သင်ိုး  ဲွွံ့တ စ်ခ  ပ စ်သည်။ AIC သည ် ော ရြှစ   တ ်အဒသတငွ်  ငတ် ော နက် မူဝါဒ    င်ရော 

က စစရြ်မျော ိုးက   နှော ိုးလည်သ ရှ ရန် နှင့်် အ ပ ရှင်ိုးရန ် ပမြှင့််တင်ကက ျုိုးြမ်ိုးလျက်ရှ သည။် AIC  အ ြောြကော င်ိုး 

 ချက် လက ်ြ  မ  သ ရှ အ စရန် www.aicasia.org တငွ်ြောြကည့််ရှုန  င်သည်။ 
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