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15 February 2021
- A group of foreign chambers of commerce including EuroCham Myanmar, French Myanmar Chamber of
Commerce and Industry, German Myanmar Business Chamber, British Chamber of Commerce, Greece Myanmar Chamber of Commerce, New Zealand Myanmar Chamber of Commerce, American Chamber of
Commerce Myanmar and the Italy Myanmar BusinessAssociation, expresses our collective deep concern
about the Draft Cyber Security Law, released for the consultation of license holders under the
Telecommunications Law on 9 February 2021.
Over the past decade, foreign businesses have witnessed and participated in the growth of a now
flourishing digital business environment in Myanmar. This has not only allowed for better access to
information, technology, and services, but also created significant employment opportunities in the digital
economy.
Investors understand the importance of a robust cybersecurity framework and creating a secure digital
environment for all, however, this proposed Draft Cyber Security Law as drafted goes beyond that scope
and reach. As written, it gives authorities the ability to intervene in business operations at their unfettered
discretion, including enforcing data localization, confiscation of data and equipment, and prohibition
(either temporarily or permanently) of entire business operations.

As currently drafted, it requires internet service providers to disclose user information to the authorities
at any point in time and without justifiable reasons or an authorisation from an independent judicial body
of competent jurisdiction - this does not align with international standards and relevant regional
regulatory frameworks.
As drafted online service providers may be required to remove, prevent or destroy any content (including
speech, texts, images, videos, audio, files, signs or other means of expressions) which may be deemed to
cause 'hatred and destroy peace and unity'. These terms are generally undefined in the draft and can be
extensively misattributed.
Supporting the free flow of information is a critical and necessary condition for businesses and
communities to operate. ##

Source: https://eurocham-myanmar.org/post/723/Joint-Statement-on-Draft-Cyber-SecurityLaw
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၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ၊် ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်
မြန်ြ နှိုငင
် ံရှှိ စီီးပ ီးဖရီးလုပက
် ှိုင်ဖနသည် ဥဖရ ပ ကုန်သည်ကကီီးြ ီးအသင်ီး (EuroCham Myanmar) ၊ မပင်သစ်
ကုန်သည်ကကီီးြ ီးနှင် စက်ြှုကုနသ
် ည်ကကီီးြ ီးအသင်ီး (French Myanmar Chamber of Commerce and
Industry)၊ ဂ ြန် စီီးပ ီးဖရီးကုန်သည်ကကီီးြ ီးအသင်ီး (German Myanmar Business Chamber)၊ ဗ တ
ှိ န
ှိ ်
ကုန်သည်ကကီီးြ ီးအသင်ီး (British Chamber of Commerce)၊ ဂရှိ-မြန်ြ ကုန်သည်ကကီီးြ ီးအသင်ီး (Greece Myanmar Chamber of Commerce)၊ နယီးဇီလန် ကုန်သည်ကကီီးြ ီးအသင်ီး (New Zealand Myanmar
Chamber of Commerce)၊ အဖြရှိကန် ကုန်သည်ကကီီးြ ီးအသင်ီး (American Chamber of Commerce
Myanmar) နှင် အီတလီ မြန်ြ စီီးပ ီးဖရီးအသင်ီးအေွဲ့ (Italy Myanmar Business Association) အစရှသ
ှိ ည်
ကုန်သည်ကကီီးြ ီးအသင်ီးတှိသ
ုို့ ည် ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်၊ ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၉ ရက်ဖနို့တင် ဆက်သယ်ဖရီးဥပဖေအရ
လှိုင်စင်ရရှှိထ ီးသြ ီးနှင် ဖဆီးဖနီးတှိင
ု ်ပင်ရန် ထုတ်မပန်ထ ီးဖသ

ဆှိက
ု ်ဘ လံုခခံြုံဖရီး ဥပဖေြကကြ်ီးအဖပေါ်

လန်စ စှိုီးရှိြ်ပပန်ြှိပါသည်။
ဗပီီးခသည်

ဆယ်စုနှစအ
် တင်ီး

နှိုငင
် ံမခ ီးလုပ်ငန်ီးြ ီးသည်

မြန်ြ နှိင
ု ်ငံ၏

ယခုအခါ

ေံွဲ့ဗေှိြုံီးဖနဗပီမေစ်ဖသ

ေစ်ဂ စ်တယ် စီီးပ ီးဖရီး ပတ်ဝန်ီးက င်တစ်ခု၏ တှိုီးတက်ြှုကှို မြင်ဖတွဲ့ခင်ရရှှိဗပီီး ပါဝင်ဖဆ င်ရွကခ
် ပါသည်။
ဤတှိုီးတက်ြှုသည် သတင်ီးအခ က်အလက်၊ နည်ီးပည နှင် ဝန်ဖဆ င်ြှုြ ီးကှို ပှိုြှိုလက်လှြ်ီးြှီလ ဖစရံုသ ြက
ေစ်ဂ စ်တယ်စီီးပ ီးဖရီးတင်

အလုပ်အကှိင
ု ်

အခင်အလြ်ီးြ ီး

ေန်တီီးဖပီးနှိုင်ြှုအဖပေါ်

ြ ီးစ

အဖထ က်အကမပြုံလ က်ရှှိပါသည်။
ရင်ီးနှီီးမြြုံပန
် ှံသြ ီးက ခှိင
ု ်ြ ဖသ ဆှိက
ု ်ဘ လံုခခံြုံဖရီး ြဖဘ င်တစ်ခု နှင် အ ီးလံုီးအတက် လံုခခံြုံစတ
ှိ ်ခ ြှုရှှိဖသ
ေစ်ဂ စ်တယ် ပတ်ဝန်ီးက င်တစ်ခု ေန်တီီးြှုတ၏
ှိုို့ အဖရီးပါြှုတက
ှိုို့ ှို သှိရှှိန ီးလည်ပါသည်။ သှိဖ
ုို့ သ ် ဖရီးဆထ ီးဖသ
ဆှိုကဘ
် လံုခခံြုံဖရီး ြကကြ်ီးသည် ထှိုရည်ရယ
ွ ်ခ က်ြ ီးကှို ဖဘ င်ဖက ်လ က်ရှှိဗပီီး လှိုအပ်သည်ထက်ပဖ
ှို သ
သက်ဖရ က်ြှုြ ီး

ရှဖ
ှိ နပါသည်။

ဖေတ အခ က်အလက်အ ီး

ဖရီးသ ီးထ ီးသည်အတှိင
ု ်ီး

သှိြ်ီးဆည်ီးထ ီးရှှိသည်

ဖနရ

ယင်ီးြကကြ်ီးသည်
(data

တ ဝန်ရှိသ
ှ ြ ီးအ ီး

localization)၊

အခ က်အလက်နင
ှ ်

ပစစည်ီးကှိရှိယ ြ ီးကှို သှိြ်ီးယမခင်ီး နှင် စီီးပ ီးဖရီးလုပ်ငန်ီး အလံုီးစံုကုှိ (ယ ယီမေစ်ဖစ၊ အဗြတြ်ီးမေစ်ဖစ)
တ ီးမြစ်မခင်ီးတှိုို့

အပါအဝင်၊

စီီးပ ီးဖရီးလုပ်ငန်ီးြ ီး၏

လုပ်ငန်ီးလည်ပတ်ြှုတင်

လတ်လပ်စ

ဆံုီးမေတ်ပုင
ှိ ်ခင်၊ ဝင်ဖရ က်ပါဝင်နှိုင်စြ်ီးတှိက
ုို့ ှို ဖပီးအပ်ထ ီးပါသည်။
ယခု

အဆှိုမပြုံထ ီးသည်

အခ က်အလက်ြ ီးကှို

ြကကြ်ီးအရ

အခ န
ှိ ်ြဖရွီးနှင်

တရ ီးစီရင်ပင
ှို ်ခင်အ ဏ ရှဖ
ှိ သ

အင်တ နက်
ခှိင
ု ်လဖ
ုံ သ

ဝန်ဖဆ င်ြဖ
ှု ပီးသြ ီးက

အဖကက င်ီးမပခ က်ြရှှိပ

တရ ီးစီရင်ဖရီးအေွဲ့၏

သှိြ
ုို့ ဟုတ်

ခင်မပြုံခ က်ြပါရှှိပ

အသံုီးမပြုံသြ ီး၏
လတ်လပ်ဖသ
တ ဝန်ရှိသ
ှ ြ ီးထံ

ဖေ ်မပရန်လှိုအပ်သည်ဟုပါရှှိပါသည်။ ယင်ီးအခ က်သည် နှိုင်ငံတက စံနှုန်ီးြ ီးနှင် သက်ဆှိုင်ဖသ ဖေသဆှိုင်ရ
စည်ီးြ ဉ်ီးြဖဘ င်ြ ီးနှင် ကှိက
ု ်ညီြှုြရှှိပါ။
အဆှိုမပြုံထ ီးဖသ အန်လင
ှို ်ီး ဝန်ဖဆ င်ြှုဖပီးသြ ီး အဖနမေင် ‘အြုန်ီးတရ ီးမေစ်ဖစဖသ ၊ စည်ီးလံုီးညီညတ်ြက
ှု ှို
ပ က်မပ ီးဖစဖသ ၊ တည်ဗငှိြဖ
် အီးခ ြ်ီးြှုကှို ပ က်မပ ီးဖစဖသ ’ ြည်သည် ပါဝင်ဖသ
(စက ီး၊

စ သ ီးြ ီး၊

ရုပ်ပံုြ ီး၊

ီေီယှိုြ ီး၊

အသံေှိုင်ြ ီး၊

ေှိုင်ြ ီး၊

အဖကက င်ီးအရ ကှိုြဆှို

သဖကေတြ ီး

သှိြ
ုို့ ဟုတ်

အမခ ီးတစ်နည်ီးနည်ီးမေင် ဖေ ်မပြှုြ ီး အပါအဝင်) ေယ်ရှ ီးမခင်ီး၊ တ ီးဆီီးမခင်ီး၊ သှိြ
ုို့ ဟုတ် ေ က်ဆီီးမခင်ီးတှိက
ုို့ ှို
လုပ်ဖဆ င်ဖပီးရန်

လှိအ
ု ပ်လ နှိုင်သည်။

ဤဖဝါဟ ရြ ီးကှို

ြကကြ်ီးတင်

ဖယဘုယ အ ီးမေင်

အဓှိပပ ယ်ေင်ဆှိုထ ီးမခင်ီး ြရှှိဖသ ဖကက င် အလန်ပင် လြှ ီးစ ြှတယ
် နှိင
ု ်သည်။
သတင်ီးအခ က်အလက်

လတ်လပ်စ

စီီးဆင်ီးြှုကှို

ဖထ က်ပဖပီးမခင်
ံ
ီးသည်

စီီးပ ီးဖရီးလုပ်ငန်ီးြ ီးနှင်

လြှုအသှိုင်ီးအဝန်ီးတှိုို့ လည်ပတ်ရန် အတက် ြရှှိြမေစ်လှိုအပ်ဖသ အဖမခအဖနတစ်ရပ် မေစ်ပါသည်။

