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STATEMENT FROM THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN MYANMAR 

FEBRUARY 15, 2021 - AMC HAM Myanmar is deeply concerned about the draft Cybersecurity bill 
shared with telecommunications businesses on February 9. As written, this draft is inconsistent with 
international standards and best practices associated with cybersecurity laws. 

AMCHAM Myanmar is particularly concerned with any law that impedes the free flow of infonmation 
and jeopardizes data privacy. Additionally, restrictions on the storage of data and threats of legal 
penalties or service blockages for failure to comply will negatively impact all businesses and future 
investments that use internet services in Myanmar. 

Supporting the free flow of information is an essential condition for businesses and communities to 
operate in Myanmar. 

We also take this opportunity to reiterate our previous statement made on February 4: "We 
unequivocally call upon all engaged stakeholders to allow for unrestricted access to infonmation 
across all telecommunications systems available in Myanmar to support the free flow of infonmation." 
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မြန်ြာန ိုင်ငံ အမြရ ကန် ကိုန်သညက်က ြီးြ ာြီးအသင်ြီး (AMCHAM) ၏ထိုတမ်ြန်ခ က်   

၂၀၂၁  ခုနစှ်၊  ဖ ေဖ ေ ်ဝါရလီ ၁၅ ရကဖ်  ေ့ - မြ ြ် နှိငု်င ံအတငွ််းရှှိ အဖ ြရှိက ် ကု ်သည်ကကီ်းြ  ်းအသင််း (AMCHAM 

Myanmar) အဖ မေင ် ဖ ေဖ ေ ်ဝါရလီ ၉ ရကဖ် ေ့တ ွင် ဆက်သွယဖ် ရ်းလုပ်င ််းြ  ်း သှိုေ့ ဖ ပ်းပှိုေ့ခ  ဖ သ  

ဆှိုကဘ် လုံခခြံုံဖ ရ်းဥ ပဖ ေ ြူကကြ််းနှင ် ပတ ်သက်၍ အလွ ်အြင််း စှို်းရှိြ်ြှိပါသည်။ ဤြူကကြ််းသည်  

ဆှိုကဘ် ဥ ပဖေြ  ်း နှင ်  သက်ဆှိုင်ဖ သ  နှိုငင်တံ က စံ နှု ််းြ  ်း၊ အဖ က င််းဆုံ်း အဖ လ အထဖ က င််းြ  ်းနငှ  ်

ကှိုက်ညီြှုြရှှိပါ။ 

AMCHAM Myanmar သည် အထူ်းသမေင  ်သတ င််းအခ ကအ်လက် လွတ ်လပ်စွ စီ်းဆင််းြှု ကှိ တ  ်းဆီ်းပှိတ ်ပငဖ် သ ၊ 

သတ င််းအခ က်အလက် လုံခခံြုံဖ ရ်း (data privacy) ကှိုခခှိြ််းဖ မခ က်နှိငု်ဖ သ  ြည်သည ်ဥ ပဖေ အဖ ပေါ်ြဆှိ ု

စှို်းရှိြ်ြှိပါသည်။ ထှိုေ့အမပင် လှို က် ာရ ်ပ ကက်ွကြ်ှုအတ ွက ်အခ က်အလက ်သှိုဖလှ င်မခင််း အဖ ပေါ် က ေ့်သတ ်ြှုြ  ်း 

မပြုံလုပ်မခင််း နှင  ် ဥ ပဖ ေဖ ကက င််းအရ မပစေ်ဏဖ် ပ်း ခခှိြ််းဖ မခ က်မခင််း သှိုေ့ြဟတု ် ဝ ဖ် ဆ င်ြှုြ  ်းအ ်း ပှိတ ်ဆှိုေ့မခင််း 

တ ှိုေ့သည် မြ ြ် နှိငု်ငအံတငွ််း အင ်တ   က် ဝ ဖ် ဆ င်ြှုကှို အသုံ်းမပြုံရ ်လှိုဖသ  စီ်းပွ ်းဖ ရ်းလုပ်င ််းအ ်းလုံ်း နှ င ် 

ထပ်ြံဝင်ဖ ရ က်လ နှိငု်ဖ သ  ရင််းနှီ်းမြ ြုံပန်ှံြည ် စီ်းပွ ်းဖ ရ်းလုပ်င ််းြ  ်း အဖ ပေါ်ဆှို်းက ှိြုံ်းသက်ဖ ရ က်ဖစ ပါသည်။ 

သတ င််းအခ က်အလက်ြ  ်း လွတ ်လပ်စွ  စီ်းဆင််းြှုအ ်း ပံ ပှို်းဖ ထ က်ပံ မခင််းသည် မြ ြ် နှိုင်ငအံတ ွင််းရှှိ 

စီ်းပွ ်းဖ ရ်းလုပ်င ််းြ  ်းနငှ  ် လူြှုအသှိုင််းအဝှိငု််းြ  ်း လည်ပတ ်နှိငု်ရ ်အတကွ် ြရှှိြမေစလ်ှိုအပ်ဖ သ  

အဖ မခအဖ  တ စ်ရပ်မေစ်သည်။  

ဖ ေဖ ေ ်ဝါရ ီ ၄ ရကဖ်  ေ့က ထုတ ်မပ ်ခ  ဖ သ  ကျွန်ုပ်တ ှိုေ့၏ ယ ခငဖ် ကကည ခ က်ကှိုလည််း ထပ်ြံဖ မပ ကက ်းလှိုပါသည်။ 

“ကျွန်ုပ်တ ှိုေ့သည် မြ ြ် နှိငု်င ံအတငွ််းရရှှိနှိငုဖ် သ  ဆက်သွယဖ် ရ်းစ စ် အ ်းလုံ်းြှ က ေ့်သတ ်ြှုြရှှိဖ သ  

သတ င််းအခ က်အလက်ြ  ်း လွတ ်လပ်စွ စီ်းဆင််းြှုကှိ ု ဖ ထ က်ပံ မခင််းအ ်း ခွင ်မပြုံရ ် အတ ွက ် သက်ဆှိုင်သူ 

အ ်းလုံ်းကှိုလည််း မပတ ်မပတသ် ်းသ ်း ဖတ  င််းဆှိုပါသည်။” 

 

 


