TelenorGroup'sresponseto proposed
MyanmarCyberSecurityBill
(Fornebu, 15 February2021) In responseto the authorities' request for consultation, Telenor
Group has raised several issues.Telenor Group is of the strong opinion that the Cyber
Security Bill should not be passedas proposed.
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The current, very short and limited, consultation has not allowed for the required dialogue on the proposed Cyber
Security Bill. Given the broad scope of the proposed Bill and extensive powers that could significantly impact many,
the proposed Bill should be properly consulted with a broad range of affected stakeholders (allowing public debate)
and debated in Parliament to ensure that the law is fit for purpose and in line with the Constitution of Myanmar.
Telenor's entry into Myanmar in 2013/14 was premised on binding commitments from the Myanmar authorities in
relation to key regulations and laws that would update Myanmar's telecom regulatory framework in line with
international best practice, including respecting fundamental rights. This includes enacting an independent
telecommunications regulator and putting in place a sound Lawful Intercept framework. We refer to our previous
dialogue with the Ministry of Transport and Communications and the Post and Telecommunications Department
setting forth our comments and suggestions to this effect. We are concerned that the proposed Bill does not progress
relevant regulatory frameworks and law for a digital future, nor promotes and safeguards digital safety and rights.
Further, Myanmar has international obligations in relation to international agreements, treaties and international
human rights law. These obligations include respect for rule of law and good governance, and respect for the
protection of human rights and fundamental freedoms.
To this end, Telenor Group outlines four key principles in relation to the proposed Bill. We strongly object to the
passing of the proposed Bill without addressing the concerns below:

• Humanrightsconsiderations:
The proposed Bill must give due consideration to fundamental human rights such
as freedom of speech and expression in Myanmar and personal privacy and security concerns to people in
Myanmar.

• Applicability
of the proposedBill:Passing the proposed Bill during a state of emergency and granting such
broad powers to a temporary administration is not appropriate.

• Execution
of powers:There must be transparency, legal certainty, due process and clear criteria for the exercise
of powers and interventions, independent administration and independent oversight under the proposed Bill.

• Scopeof proposedBill:The proposed Bill should not include powers which can be used to order Lawful
Interception, which is covered by the Telecom Law. Further, laws governing personal data protection, electronic
transactions and cyber security should be kept separate to allow for more comprehensive protection,
governance and execution across all areas.

Source:https://www.telenor.com/media/press-release/telenor-groups-response-to-proposedmyanmar-cyber-security-bill
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အဆိုပ ြုထောားသ
(ဖ

ော ပြန်ြော ဆိုက်ဘောလိုခ ြုသ ား ဥ သေအသ ေါ် တယ်လီသနောအဖွဲ့အစည်ား၏ ထိုတ်ပ န် ျက်

ော်နီဘူ၊ ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ော်၊ ဖ ဖ

ော်ဝါရီလ ၁၅ ရကော်) တ ဝနော်ရှိသ
ှ ူမ ျား၏ တှိုငော်ပငော်ဖဆျားဖနျားရနော် ဖတ ငော်ျားဆှိုမှုအဖပေါ်

ပပနော်လညော်ဖပ ကက ျားသညအ
ော် ဖနပ ငော်

တယော်လီဖနောအ ွဲ့အစညော်ျားမှ

တယော်လဖ
ီ နောအ ွဲ့အစညော်ျား အဖနပ ငော် အဆှိုပပြုထ ျားဖသ

အခ ကော်အလကော်မ ျားစ ကှို

တငော်ပပခပါသညော်။

ဆှိုကဘ
ော် လုခခြုဖရျား ဥပဖေကှို အတညော်မပပြုသငော်ဖကက ငော်ျား

ကျွနော်ုပော်တ၏
ှိုို့ ထငော်ပမငော်ခ ကော်ကုှိ ခှိင
ု ော်မ စ ထုတော်ပပနော်လှိုပါသညော်။

လကော်ရှှိ

အလနော်တဖ
ှို တ ငော်ျား၍

ဆှိုကဘ
ော် လုခခြုဖရျားဥပဖေ

အကနို့ော်အသတော်ရဖ
ှှိ သ

အတကော်

ဥပဖေမူကကမော်ျား၏ က ယော်ပပနို့ဖ
ော် သ

လှိုအပော်ဖသ

ဤဖဆျားဖနျားတှိုငော်ပငော်မှုသညော်

ဖတွဲ့ဆဖ
ု ဆျားဖနျားမှုမ ျားကှို

အတှိုငော်ျားအတ နှငော် က ယော်ပပနို့ဖ
ော် သ

ခငမ
ော် ပပြုပါ။

အဆှိုပပြုထ ျားဖသ
အဆှိုပပြုထ ျားဖသ

လုပော်ပှိုငော်ခငမ
ော် ျားသညော် လူအမ ျားအဖပေါ်

သကော်ဖရ ကော်မှုရှှိနုင
ှိ ော်သပ ငော် ဤဥပဖေမူကကမော်ျားအဖပေါ် (ပပညော်သူလူထု၏ ပငငော်ျားခဖ
ု ဆျားဖနျားမှု အပါအဝငော်) အမ ြုှိ ျားမ ြုှိ ျားဖသ
ပတော်သကော်သကော်ဆင
ှို ော်သမ
ူ ျား

အ ျားလုျား

ပါဝငော်ဖဆျားဖနျားသငော်သလှို၊

ဥပဖေမူကကမော်ျား၏

ရညော်ရွယော်ခ ကော်သညော်

ပမနော်မ နှိုငင
ော် ွဲ့စညော်ျားပုအဖပခခဥပဖေနှငော် ကှိုကည
ော် ီမှုရှှိဖစရနော် လွှတော်ဖတ ော်တငော်လညော်ျား ပငငော်ျားခဖ
ု ဆျားဖနျားသငော်ပါသညော်။
၂၀၁၃/၁၄

ခုနစ
ှ တ
ော် ငော်

ပမနော်မ နှိုငင
ော် သှိုို့

တယော်လီဖနော

(Telenor)

စတငော်ဝငော်ဖရ ကော်လ ရ တငော်

အဖပခခ

အခငော်အဖရျားမ ျားကှို ဖလျားစ ျားလှိုကန
ော် ောပခငော်ျား အပါအဝငော် နှိုငင
ော် တက အဖလအက ငဖ
ော် က ငော်ျားနှငော်အညီ ပမနော်မ နှိင
ု ော်င၏
ဆကော်သယော်ဖရျားစညော်ျားမ ဉော်ျားမူဖဘ ငော်ကှို အဆငော်ပမြှငတ
ော် ငော်ရနော် အတကော် အဓှိကစညော်ျားမ ဉော်ျားမ ျားနှငော် ဥပဖေမ ျားနင
ှ ော် စပော်လ ဥော်ျား၍
ပမနော်မ နှိုငင
ော် မှ တ ဝနော်ရှိသ
ှ ူမ ျားထ ကတှိကဝတော်ပပြုခပါသညော်။ ထှိုအခ ကော်တငော် လတော်လပော်သညော် ဆကော်သယော်ဖရျားဆှိုငော်ရ
စှိစစော်ဖရျားနင
ှ ော် ခှိင
ု ော်မ ၍တရ ျားဥပဖေနှငအ
ော် ညီ သတငော်ျားအခ ကော်အလကော်မ ျား ကက ျားပ တော်ရယူပခငော်ျားမဖ
ူ ဘ ငော် (lawful
Intercept

framework)

အကကပပြုခ ကော်မ ျားကှို

ဖ

ခ မှတော်ပခငော်ျားတှိုို့
ော်ပပရ တငော်

ပါဝငော်ပါသညော်။

ယခငော်ပပြုလုပော်ခဖသ

ကျွနော်ုပော်တ၏
ှိုို့

သဖဘ ထ ျားမှတော်ခ ကော်မ ျားနှငော်

ပှိဖ
ုို့ ဆ ငော်ဖရျားနှငော်ဆကော်သယော်ဖရျားဝနော်ကကီျားဌ န

နှငော်

ဆကော်သယော်ဖရျားညွှနော်ကက ျားမှုဦျားစီျားဌ နတှိန
ုို့ င
ှ ော် ကျွနော်ုပော်တ၏
ှိုို့
ဖဆျားဖနျားမှုကှို ရညော်ညွှနော်ျားလှိုပါသညော်။ အဆှိုပပြုထ ျားဖသ
ဤဥပဖေမူကကမော်ျားသညော်
တှိုျားတကော်မှု

ေစော်ဂ စော်တယော်အနောဂတော်

မပ စော်ဖစသလှို

နှငော်သကော်ဆှိုငော်ဖသ

ေစော်ဂ စော်တယော်လုခခြုဖရျားနှငော်

စညော်ျားမ ဉော်ျားမဖ
ူ ဘ ငော်မ ျားနင
ှ ော်ဥပဖေ

အခငော်အဖရျားမ ျား

အတကော်လညော်ျား

တှိက
ုို့ ှို

အဖထ ကော်အပနှငော်

အက အကယော် မဖပျားသညော်အတကော် စှိုျားရမ
ှိ ော်မှိပါသညော်။
ထှိအ
ုို့ ပပငော်

ပမနော်မ နှိင
ု ော်ငတငော်

နှိုငော်ငတက သဖဘ တူညခ
ီ ကော်မ ျား၊

လူူ့အခငော်အဖရျားဥပဖေတှိုို့နင
ှ ော် စပော်လ ဥော်ျားဖသ
ရှှိဖနပါသညော်။

ဤတ ဝနော်ဝတတရ ျားမ ျားတငော်

နှိုငင
ော် တက

သဖဘ တူစ ခ ြုပမ
ော် ျားနှငော်

နှိုငင
ော် တက

တ ဝနော်ဝတတရ ျားမ ျား (international obligations)

တရ ျားဥပဖေ

စှိုျားမှိုျားဖရျားနှငော်

ဖက ငော်ျားမနော်ဖသ

လူူ့အခငော်အဖရျားနှငော် အဖပခခလတော်လပော်ခငော်မ ျား ကှိုဖလျားစ ျားလှိုကန
ော် ောပခငော်ျား တှိပ
ုို့ ါဝငော်ပါသညော်။

အုပော်ခ ြုပော်မှု၊

သှိပုို့ စော်ပါ၍ တယော်လီဖနော အ ွဲ့အစညော်ျားမှ အဆှိုပပြုထ ျားဖသ
ခ ကော်ကှို ဖ

ော်ပပအပော်ပါသညော်။ ဖအ ကော်ဖ

ဤဥပဖေမူကကမော်ျား နှငော်ပတော်သကော်သညော် အဓှိကမူ (၄)

ော်ပပပါ စှိုျားရမ
ှိ ော်မှုမ ျားကှို ဖပ ရှငော်ျားပခငော်ျားမပပြုပ အဆှိုပပြုထ ျားဖသ ဥပဖေမူကကမော်ျား

အ ျား အတညော်ပပြုပခငော်ျားကုှိ ကျွနပ
ော်ု ော်တှိုို့ ပပငော်ျားပပငော်ျားထနော်ထနော် ကနို့က
ော် ကော်ပါသညော်။



လူ့အ င်အသ ားကို ထည် င်ားစဥ်ားစောားပ င်ား - အဆှိပု ပြုထ ျားဖသ ဥပဖေသညော် ပမနော်မ ပပညော်သူလူထု ၏
လတော်လပော်စ ဖပပ ဆှိုခငော်နှငော် ထုတော်ဖ

ော်ဖပပ ဆှိုခငော် (freedom of speech and expression)၊ ပုဂ္ှိြုလော်ဆှိုငော်ရ

လတော်လပော်မှု (personal privacy and expression) နှငော် လုခခြုမှု စသညော် အဖပခခလူူ့အခငော်အဖရျား ဆှိုငော်ရ
စှိုျားရမ
ှိ ော်ပူပနော်မှုမ ျားကှို ထညော်သငော်ျားစဥော်ျားစ ျားရမညော်။


အဆိုပ ြုထောားသ

ောဥ သေအောား ကျင် ိုားနိုင်ြှု - အဖရျားဖပေါ် အဖပခအဖနက လအတငော်ျား အဆှိုပပြုထ ျားဖသ

ဥပဖေအ ျား အတညော်ပပြုပခငော်ျား နှငော် က ယော်ပပနော်ို့လှဖသ

လုပော်ပှိုငော်ခငော်အ ဏ ကှို ယ ယီစီမအုပော်ခ ြုပော်သူမ ျားထ

ဖပျားအပော်ရနော် မသငော်ဖလ ော်ပါ။


လို ် ိုင် င်အောဏောအောားအ

ိုား ျပ င်ား

ကက ျားဝငော်ဖဆ ငော်ရွကမ
ော် ှုမ ျား၊
တှိအ
ုို့ တကော်

-

အဆှိပု ပြုထ ျားဖသ ဥပဖေအရ

လတော်လပော်ဖသ စီမအုပော်ခ ြုပမ
ော် ှု

ပငော်လငော်ျားပမငော်သ မှု၊

နှငော်

ဥပဖေဆှိုငော်ရ တှိက ဖသခ မှု၊

လုပော်ပှိုငော်ခငော်နှငော်

လတော်လပော်ဖသ ကကီျားကကပော်ကပော်ကမှု

လုပော်ထုျားလုပော်နညော်ျားနှငော်

ရှငော်ျားလငော်ျားဖသ

စသတော်မတ
ှ ော်ခ ကော်တှိရ
ုို့ ှိရ
ှ ပါမညော်။


အဆိုပ ြုထောားသ

ောဥ သေ၏ နယ် ယ်အတိုင်ားအတော - အဆှိုပပြုထ ျားဖသ ဥပဖေတငော် ဆကော်သယော်ဖရျား

ဥပဖေ၌ ပါဝငော်ဖသ

တရ ျားဥပဖေနှငအ
ော် ညီ သတငော်ျားအခ ကော်အလကော်မ ျား ကက ျားပ တော်ရယူပခငော်ျား (Lawful

Interception) ကှို ညွှနော်ကက ျားနှိုငော်သညော် လုပော်ပှိုငော်ခငော်မ ျား မပါဝငော်သငော်ပါ။ ထှိအ
ုို့ ပပငော် နယော်ပယော်အ ျားလုျားတငော်
ပပညစ
ော် ုဖသ

က ကယော်မှု၊ အုပော်ခ ြုပော်မှု နှငော် စီမဖဆ ငော်ရက
ွ ော်မှုမ ျား ပှိုမှိုရရှှိရနော်အတကော် ပုဂ္ှိြုလော်ဆှိုငော်ရ

အခ ကော်အလကော်မ ျားအ ျားက ကယော်ပခငော်ျား

(personal

ဆကော်သယော်ဖဆ ငော်ရွကပော် ခငော်ျား

ဆှိုကဘ
ော် လုခခြုဖရျားကှို

သီျားပခ ျားထ ျားရှိသ
ှ ငော်ပါသညော်။

နှငော်

data

protection)၊
ထှိနော်ျားခ ြုပဖ
ော် သ

အီလကော်ထဖရ နစော်
ဥပဖေတှိက
ုို့ ှို

