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Telenor Group's response to proposed 
Myanmar Cyber Security Bill 
(Fornebu, 15 February 2021) In response to 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 passed as proposed. 

Published: 15 February 202119 12 

Reading Time: 2 minutes 

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: 

• Human rights considerations: 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 proposed Bill: 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. 

• Scope of proposed Bill: 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. 
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[UNOFFICIAL TRANSLATION] 

 

အ ဆ  ိုပ ြုထော ားသ  ော ပြန်ြော  ဆ  ိုက်ဘော လ ိုခ  ြုသ  ား ဥ သေ အ သ  ေါ် တယ်လီသ နော အ ဖ  ွဲ့အ စည်ား ၏ ထိုတ်ပ န် ျက်  

(ဖ   ော်နီဘူ၊ ၂၀၂၁  ခုနစှော်၊ ဖ  ဖ   ော်ဝါရလီ ၁ ၅ ရကော်) တ ဝနော်ရှှိသူမ  ျား၏ တ ှို ငော်ပငော်ဖ ဆ ျားဖ န ျားရနော် ဖတ  ငော်ျားဆှိုမှုအဖ ပေါ် 

ပပနော်လညော်ဖ ပ ကက ျားသည ော်အဖနပ င ော်  တယ ော်လီဖ နော အ   ွဲ့ အစညော်ျားမှ  အခ ကော်အလကော်မ  ျားစ  ကှို တငော်ပပ ခ  ပါသညော်။ 

တ ယ ော်လီဖ နော အ   ွဲ့အစညော်ျား အဖ နပ င ော်  အဆှိုပပြုထ ျားဖ သ  ဆှိုကော်ဘ လ ုခခ ြုဖ ရျား ဥ ပဖေ ကှိ ု အတ ညော်မပပြုသင ော်ဖ ကက ငော်ျား 

ကျွနော်ုပော်တ ှိုို့၏ ထငော်ပမငော်ခ ကော်ကှို ခှိငုော်မ စ   ထုတ ော်ပပနော်လှိုပါသညော်။ 

 

လကော်ရှှိ အလ နော်တှိဖု တ ငော်ျား၍ အကနို့ော်အသတ ော်ရှှိဖ သ  ဤဖ ဆ ျားဖ န ျားတ ှိုငော်ပငော်မှုသညော် အဆှိုပပြုထ ျားဖ သ  

ဆှိုကော်ဘ လ ုခခ ြုဖ ရျားဥ ပဖ ေ အတ  ကော် လှိုအပော်ဖ သ  ဖတ  ွဲ့ဆ ဖု ဆ ျားဖ န ျားမှုမ  ျားကှို ခ င ော်မပပြုပါ။ အဆှိုပပြုထ ျားဖ သ  

ဥ ပဖေမူကကမော်ျား၏ က ယ ော်ပပနို့ော်ဖ သ  အတ ှိုငော်ျားအတ နှင ော် က ယ ော်ပပနို့ော်ဖ သ  လုပော်ပှိုငော်ခ င ော်မ  ျားသညော်  လူအမ  ျားအဖ ပေါ်  

သကော်ဖ ရ ကော်မှုရှှိနှိုငော်သပ င ော် ဤဥ ပဖေမူကကမော်ျား အဖ ပေါ် ( ပပညော်သူလူထု၏ ပင ငော်ျားခ ဖု ဆ ျားဖ န ျားမှု အပါအဝငော်) အမ ှိြုျားမ ှိြုျားဖသ  

ပတ ော်သကော်သကော်ဆှိငုော်သမူ  ျား အ ျားလ ုျား ပါဝငော်ဖ ဆ ျားဖန ျားသင ော်သလှို ၊  ဥ ပဖ ေမူကကမော်ျား၏ ရညော်ရွယ ော်ခ ကော်သညော် 

ပမနော်မ နှိုငော်င    ွဲ့ စညော်ျားပ ုအဖ ပခခ ဥပဖ ေနငှ ော် ကှိုကော်ညီမှုရှှိဖစရနော် လွှတ ော်ဖတ ော်တ  ငော်လညော်ျား ပငငော်ျားခ ဖု ဆ ျားဖ န ျားသင ော်ပါသညော်။ 

၂၀၁ ၃/၁ ၄ ခုနစှော်တ  ငော် ပမနော်မ နှိုငော်င သှိုို့ တယ ော်လီဖနော (Telenor) စတ ငော်ဝငော်ဖရ ကော်လ ရ တ  ငော် အဖ ပခခ  

အခ င ော်အဖ ရျားမ  ျားကှိ ု ဖ လျားစ ျားလှိုကော်နောပ ခငော်ျား  အပါအဝငော် နှိုငော်င တက  အဖ လ အက င ော်ဖ က ငော်ျားနှင ော်အညီ ပမနော်မ နှိငုော်င  ၏ 

ဆကော်သ ယ ော်ဖ ရျားစညော်ျားမ ဉော်ျားမူဖဘ ငော်ကှို အဆင ော်ပမြှင ော်တ ငော်ရနော် အတ  ကော် အဓှိကစညော်ျားမ ဉော်ျားမ  ျားနှင ော် ဥ ပဖေမ  ျားနငှ ော်  စပော်လ ဥ ော်ျား၍ 

ပမနော်မ နှိုငော်င မှ တ  ဝနော်ရှှိသူမ  ျားထ  ကတ ှိကဝတ ော်ပပြု ခ  ပါသညော်။ ထှိုအ ခ ကော်တ င ော် လ တ ော်လပော်သည ော် ဆကော်သ ယ ော်ဖ ရျား ဆှိုငော်ရ  

စှိစစော်ဖရျားနငှ ော် ခှိငုော်မ ၍တ ရ ျားဥ ပဖေနှင  ော်အညီ သတငော်ျားအခ ကော်အလကော်မ  ျား ကက ျားပ တ ော်ရယ ူပခငော်ျားမူဖ ဘ ငော် (lawful 

Intercept framework) ခ မှတ ော်ပခငော်ျားတှိုို့ ပါဝငော်ပါသညော်။ ကျွနော်ုပော်တ ှိုို့၏ သဖ ဘ ထ ျားမှတ ော်ခ ကော်မ  ျားနှငော်  

အကက ပပြုခ ကော်မ  ျားကှို ဖ   ော်ပပရ တ  ငော် ယခငော်ပပြုလုပော်ခ  ဖသ  ပှိုို့ဖ ဆ ငော်ဖ ရျားနှင ော်ဆကော်သ ယ ော်ဖ ရျားဝနော်ကကီျားဌ န နငှ ော် 

ဆကော်သ ယ ော်ဖ ရျားညွှနော်ကက ျားမှုဥ ီျားစီျားဌ နတ ှိုို့နငှ ော် ကျွနော်ုပော်တ ှိုို့၏ ဖ ဆ ျားဖ န ျားမှုကှိ ု ရညော်ညွှနော်ျားလှိုပါသညော်။ အဆှိုပပြုထ ျားဖ သ  

ဤဥ ပဖေမူကကမော်ျားသညော် ေစော်ဂ စော်တယ ော်အနောဂတ ော် နငှ ော်သကော်ဆှိုငော်ဖ သ  စညော်ျားမ ဉော်ျားမူဖဘ ငော်မ  ျားနငှော် ဥ ပဖေ တ ှိုို့ကှို  

တ ှိုျားတကော်မှု မပ စော်ဖစသလှို ေစော်ဂ  စော်တယ ော်လ ုခခ ြုဖ ရျားနှငော်  အခ ငော် အဖ ရျားမ  ျား အတ  ကော်လညော်ျား အဖ ထ ကော်အပ  နငှ ော် 

အက အက ယ ော် မဖ ပျားသည ော်အတ  ကော် စှိုျားရှိမော်မှိပါသညော်။ 

 

ထှိုို့အပပငော် ပမနော်မ နှိငုော်င  တ  ငော် နှိုငော်င တ က သဖ ဘ တညူခီ ကော်မ  ျား၊ သ ဖ ဘ တ ူစ ခ ြုပော်မ  ျား နှင ော် နှိုငော်င တ က  

လူူ့အခ င ော်အဖ ရျားဥ ပဖ ေတ ှိုို့နငှ ော်  စပော်လ ဥ ော်ျားဖ သ  နှိုငော်င တ က  တ  ဝနော်ဝတ တရ ျားမ  ျား (international obligations) 

ရှှိဖ နပါသညော်။ ဤတ  ဝနော်ဝတတရ ျားမ  ျားတ  ငော် တ ရ ျားဥပဖ ေ စှိုျားမှိုျားဖ ရျားနှင ော် ဖက ငော်ျားမ နော်ဖသ  အုပော်ခ ြုပော်မှု၊ 

လူူ့အခ င ော်အဖ ရျားနှင ော် အဖ ပခခ လ တ ော်လပော်ခ င ော်မ  ျား ကှိုဖ လျားစ ျားလှိုကော်နောပ ခငော်ျား တ ှိုို့ပါဝငော်ပါသညော်။ 

 



သှိုို့ပ စော်ပါ၍ တ ယ ော်လီဖ နော အ   ွဲ့အ စညော်ျားမှ အဆှိုပပြုထ ျားဖ သ  ဤဥ ပဖ ေမူကကမော်ျား နှင ော်ပတ ော်သကော်သည ော်  အဓှိကမူ ( ၄) 

ခ ကော်ကှို ဖ   ော်ပပအပော်ပါသညော်။ ဖ အ ကော်ဖ   ော်ပပပါ စှိုျားရှိမော်မှုမ  ျားကှို ဖ ပ ရှငော်ျားပခငော်ျားမပပြုပ  အဆှိုပပြုထ ျားဖ သ ဥ ပဖ ေမူကကမော်ျား 

အ ျား အတ ညော်ပပြုပခငော်ျားကှို ကျွနော်ပုော်တ ှိုို့ ပပငော်ျားပပငော်ျားထနော်ထနော် ကနို့ော်က ကော်ပါသညော်။ 

 လ ူ့အ  င ်အသ ားက ို ထည ်  င်ားစဥ်ားစောားပ င်ား -  အဆှိပုပြုထ ျားဖ သ ဥ ပဖ ေသညော် ပမနော်မ ပပညော်သူလူထု ၏ 

လ တ ော်လပော်စ   ဖ ပပ ဆှိုခ င ော်နှင ော် ထုတ ော်ဖ   ော်ဖပပ ဆှိုခ င ော် (freedom of speech and expression)၊ ပုဂ္ှိြုလော်ဆှိုငော်ရ  

လ တ ော်လပော်မှု (personal privacy and expression) နှင ော် လ ုခခ ြုမှု စသည ော် အဖ ပခခ လူူ့အခ င ော်အဖ ရျား ဆှိုငော်ရ  

စှိုျားရှိမော်ပူပနော်မှုမ  ျားကှို ထည ော်သ ငော်ျားစဥ ော်ျားစ ျားရမညော်။ 

 အဆ ိုပ ြုထော ားသ ောဥ  သေအ ော ား ကျင ်  ိုားန ိုင်ြှု -  အဖ ရျားဖ ပေါ် အဖ ပခအဖ နက လအတ  ငော်ျား အဆှိုပပြုထ ျားဖ သ  

ဥ ပဖေအ ျား အတညော်ပပြုပခငော်ျား နှင ော် က ယ ော်ပပနော်ို့လှဖ သ  လုပော်ပှိုငော်ခ ငော် အ ဏ ကှို ယ  ယ ီစီမ အုပော်ခ ြုပော်သူမ  ျားထ  

ဖ ပျားအပော်ရနော် မသငော် ဖ လ  ော်ပါ။ 

 လို ်  ိုင်  င် အော ဏော အော ားအ  ိုား ျပ င်ား  -  အဆှိပုပြုထ ျားဖ သ ဥ ပဖ ေအရ လုပော်ပှိုငော်ခ ငော် နငှော်  

ကက ျားဝငော်ဖ ဆ ငော်ရွကော်မှုမ  ျား၊ လ တ ော်လပော်ဖ သ စီမ အုပော်ခ ြုပော်မှု နှငော်  လ တ ော်လပော်ဖသ ကကီျားကကပော်က ပော်က မှု 

တ ှိုို့အတ  ကော် ပ ငော် လငော်ျားပမငော်သ မှု၊ ဥ ပဖေဆှိုငော်ရ တ ှိက ဖ သခ  မှု၊ လုပော်ထ ုျားလုပော်နညော်ျားနှငော်  ရငှော်ျားလငော်ျားဖ သ  

စ သတ ော်မှတ ော်ခ ကော်တ ှိုို့ရှှိရပါမညော်။ 

 အဆ ိုပ ြုထော ားသ ောဥ  သေ၏ နယ ် ယ ်အတ  ိုင်ားအတ ော  -  အဆှိုပပြုထ ျားဖ သ ဥ ပဖေတ  ငော် ဆကော်သ ယ ော်ဖ ရျား 

ဥ ပဖေ၌ ပါဝငော်ဖ သ  တ ရ ျားဥ ပဖေနှင  ော်အညီ သတငော်ျားအခ ကော်အလကော်မ  ျား ကက ျားပ တ ော်ရယ ူပခငော်ျား (Lawful 

Interception) ကှို ညွှနော်ကက ျားနှိုငော်သည ော် လုပော်ပှိုငော်ခ ငော် မ  ျား မပါဝငော်သငော် ပါ။ ထှိုို့အပပငော် နယ ော်ပယ ော်အ ျားလ ုျားတ  ငော် 

ပပည ော်စ ုဖသ  က က ယ ော်မှု၊ အုပော်ခ ြုပော်မှု နှငော်  စီမ ဖ ဆ ငော်ရကွော်မှုမ  ျား ပှိုမှိုရရှှိရနော်အတ  ကော် ပုဂ္ှိြုလော်ဆှိုငော်ရ  

အခ ကော်အလကော်မ  ျားအ ျားက က ယော်ပခငော်ျား (personal data protection)၊ အီလကော်ထဖ ရ နစော် 

ဆကော်သ ယ ော်ဖ ဆ ငော်ရွကော်ပခငော်ျား နှင ော် ဆှိုကော်ဘ လ ုခခ ြုဖ ရျားကှို ထှိနော်ျားခ ြုပော်ဖ သ  ဥ ပဖ ေတ ှိုို့ကှို 

သီျားပခ ျားထ ျားရှှိသင ော်ပါသညော်။ 


