
 

 

 

Source: https://eurocham-myanmar.org/post/723/Joint-Statement-on-Draft-Cyber-Security-

Law  

 

 

~CHAM f ~'<,~}JMAR 
J 

15 February 2021 

GERMAN MYANMAR 
IUSI ESS CHAMt£1t 

M Y A M A R 

alC........... 

Myanmar 

~ 
IMBA 
~ 

- 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 Business Association, 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. ## 
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၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖေ ်ဝါရလီ ၁၅ ရက ်

မြနြ် နှိုငင်ံရှှိ စီီးပ  ီးဖရီးလုပ်ကှိုင်ဖနသည ် ဥဖရ ပ ကုန်သည်ကကီီးြ  ီးအသင်ီး (EuroCham Myanmar) ၊  မပင်သစ် 

ကုန်သည်ကကီီးြ  ီးနှင်  စက်ြှုကုနသ်ည်ကကီီးြ  ီးအသင်ီး (French Myanmar Chamber of Commerce and 

Industry)၊ ဂ  ြန် စီီးပ  ီးဖရီးကုန်သည်ကကီီးြ  ီးအသင်ီး (German Myanmar Business Chamber)၊ ဗ ှိတှိန ်

ကုန်သည်ကကီီးြ  ီးအသင်ီး (British Chamber of Commerce)၊ ဂရှိ-မြနြ်  ကုန်သည်ကကီီးြ  ီးအသင်ီး (Greece - 

Myanmar Chamber of Commerce)၊ နယ ီးဇီလန် ကုန်သည်ကကီီးြ  ီးအသင်ီး (New Zealand Myanmar 

Chamber of Commerce)၊ အဖြရှိကန်  ကုန်သည်ကကီီးြ  ီးအသင်ီး (American Chamber of Commerce 

Myanmar) နငှ်  အတီလီ မြန်ြ  စီီးပ  ီးဖရီးအသင်ီးအေ  ွဲ့ (Italy Myanmar Business Association) အစရှှိသည်  

ကုန်သည်ကကီီးြ  ီးအသင်ီးတှိုို့သည် ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ ဖေဖေ ်ဝါရလီ ၉ ရကဖ်နို့တ င ် ဆက်သ ယဖ်ရီးဥပဖေအရ 

လှိုင်စင်ရရှှိထ ီးသ ြ  ီးနှင်  ဖဆ ီးဖန ီးတှိငု်ပင်ရန ် ထုတ်မပန်ထ ီးဖသ  ဆှိကု်ဘ လုံခခြံုံဖရီး ဥပဖေြ ကကြ်ီးအဖပေါ် 

လ န်စ  စှိုီးရှိြ်ပ ပန်ြှိပါသည်။ 

ဗပီီးခ  သည ် ဆယစ်ုနှစအ်တ င်ီး နှိုငင်ံမခ ီးလုပ်ငန်ီးြ  ီးသည် မြနြ် နှိငု်ငံ၏ ယခအုခါ ေ ံွဲ့ဗေှိြုံီးဖနဗပမီေစဖ်သ  

ေစ်ဂ စတ်ယ် စီီးပ  ီးဖရီး ပတ်ဝန်ီးက င်တစခ်ု၏ တှိုီးတက်ြှုကှိ ု မြငဖ်တ ွဲ့ခ င် ရရှှိဗပီီး ပါဝင်ဖဆ င်ရွကခ်  ပါသည်။ 

ဤတှိုီးတက်ြှုသည် သတင်ီးအခ က်အလက၊် နည်ီးပည နငှ်  ဝနဖ်ဆ င်ြှုြ  ီးကှို ပှိုြှိုလက်လှြ်ီးြီှလ ဖစရံုသ ြက 

ေစ်ဂ စတ်ယ်စီီးပ  ီးဖရီးတ င ် အလုပ်အကှိငု် အခ င် အလြ်ီးြ  ီး ေနတ်ီီးဖပီးနှိုင်ြှုအဖပေါ် ြ  ီးစ   

အဖထ က်အက မပြုံလ က်ရှှိပါသည်။  

ရင်ီးနှီီးမြ ြုံပန်ှံသ ြ  ီးက ခှိငု်ြ ဖသ  ဆှိကု်ဘ လုံခခြံုံဖရီး ြ ဖဘ ငတ်စ်ခု နငှ်  အ ီးလုံီးအတ က် လုံခခံြုံစှိတ်ခ ြှုရှှိဖသ  

ေစ်ဂ စတ်ယ် ပတ်ဝန်ီးက ငတ်စ်ခ ုေန်တီီးြှုတှိုို့၏ အဖရီးပါြှုတှိုို့ကှို သှိရှှိန ီးလည်ပါသည်။ သှိုို့ဖသ ် ဖရီးဆ  ထ ီးဖသ  

ဆှိုကဘ် လုံခခြံုံဖရီး ြ ကကြ်ီးသည် ထှိုရည်ရယွ်ခ ကြ်  ီးကှို ဖဘ ငဖ်က  ်လ က်ရှှိဗပီီး လှိုအပ်သည်ထက်ပှိဖုသ  

သက်ဖရ က်ြှုြ  ီး ရှှိဖနပါသည်။ ဖရီးသ ီးထ ီးသည် အတှိငု်ီး ယင်ီးြ ကကြ်ီးသည် တ ဝနရ်ှှိသ ြ  ီးအ ီး 

ဖေတ အခ ကအ်လက်အ ီး သှိြ်ီးဆည်ီးထ ီးရှှိသည ် ဖနရ  (data localization)၊ အခ ကအ်လက်နငှ်  

ပစစည်ီးကှိရှိယ ြ  ီးကှို သှိြ်ီးယ မခင်ီး နှင်  စီီးပ  ီးဖရီးလုပ်ငန်ီး အလုံီးစံုကှို (ယ ယီမေစ်ဖစ၊ အဗြ တြ်ီးမေစဖ်စ) 

တ ီးမြစမ်ခင်ီးတှိုို့ အပါအဝင်၊ စီီးပ  ီးဖရီးလုပ်ငန်ီးြ  ီး၏ လုပ်ငန်ီးလည်ပတြ်ှုတ င် လ တ်လပ်စ   

ဆုံီးမေတ်ပှိုင်ခ င် ၊  ဝငဖ်ရ က်ပါဝင်နှိုင်စ ြ်ီးတှိုို့ကှို ဖပီးအပထ် ီးပါသည်။ 

ယခု အဆှိုမပြုံထ ီးသည်  ြ ကကြ်ီးအရ အငတ် နက် ဝနဖ်ဆ င်ြှုဖပီးသ ြ  ီးက အသုံီးမပြုံသ ြ  ီး၏ 

အခ ကအ်လက်ြ  ီးကှို အခ ှိန်ြဖရီွးနှင်  ခှိငု်လံဖုသ  အဖကက င်ီးမပခ က်ြရှှိပ   သှိုို့ြဟုတ် လ တ်လပ်ဖသ  

တရ ီးစရီင်ပှိငု်ခ င် အ ဏ ရှှိဖသ  တရ ီးစရီင်ဖရီးအေ  ွဲ့၏ ခ င် မပြုံခ က်ြပါရှှိပ  တ ဝနရ်ှှိသ ြ  ီးထံ 



ဖေ ်မပရနလ်ှိုအပ်သည်ဟုပါရှှိပါသည်။ ယင်ီးအခ ကသ်ည် နှိုင်ငံတက စံနှုန်ီးြ  ီးနှင်  သက်ဆှိုင်ဖသ  ဖေသဆှိုင်ရ  

စည်ီးြ ဉ်ီးြ ဖဘ င်ြ  ီးနငှ်  ကှိကု်ညီြှုြရှှိပါ။  

  
အဆှိုမပြုံထ ီးဖသ  အ န်လှိငု်ီး ဝနဖ်ဆ င်ြှုဖပီးသ ြ  ီး အဖနမေင်  ‘အြနု်ီးတရ ီးမေစဖ်စဖသ ၊ စည်ီးလုံီးညညီ တ်ြှုကှို 

ပ က်မပ ီးဖစဖသ ၊ တည်ဗငှိြ်ဖအီးခ ြ်ီးြှုကှိ ု ပ က်မပ ီးဖစဖသ ’ ြည်သည်  ပါဝငဖ်သ  အဖကက င်ီးအရ ကှိုြဆှိ ု

(စက ီး၊ စ သ ီးြ  ီး၊ ရုပ်ပုံြ  ီး၊  ီေီယှိုြ  ီး၊ အသံေှိုင်ြ  ီး၊ ေှိုင်ြ  ီး၊ သဖကေတြ  ီး သှိုို့ြဟုတ ်

အမခ ီးတစ်နည်ီးနည်ီးမေင်  ဖေ ်မပြှုြ  ီး အပါအဝင်) ေယ်ရှ ီးမခင်ီး၊ တ ီးဆီီးမခင်ီး၊ သှိုို့ြဟုတ် ေ က်ဆီီးမခင်ီးတှိုို့ကှို 

လုပ်ဖဆ ငဖ်ပီးရန ် လှိအုပလ် နှိုင်သည်။ ဤ ဖဝါဟ ရြ  ီးကှို ြ ကကြ်ီးတ င် ဖယဘုယ အ ီးမေင ် 

အဓှိပပ ယ်ေ င် ဆှိုထ ီးမခင်ီး ြရှှိဖသ ဖကက င ် အလ န်ပင် လ  ြှ ီးစ   ြှတယ် နှိငု်သည်။ 

 

သတင်ီးအခ က်အလက် လ တ်လပ်စ   စီီးဆင်ီးြှုကှိ ု ဖထ က်ပံ ဖပီးမခင်ီးသည ် စီီးပ  ီးဖရီးလုပ်ငန်ီးြ  ီးနငှ ် 

လ ြှုအသှိုင်ီးအဝနီ်းတှိုို့ လည်ပတ်ရန် အတ က် ြရှှိြမေစလ်ှိုအပ်ဖသ  အဖမခအဖနတစ်ရပ် မေစ်ပါသည်။ 

 


