Internet Shutdown:
Extract from Myanmar Centre for
Responsible Business’ Sector-Wide
Impact Assessment (SWIA) on the
Information and Communication
Technology Sector, September
2015.
Fulfilment of the right to access
information also relies on the
availability of telecommunications
services, including mobile services
and the Internet. Clause 77 of the
Telecommunications Law grants
MCIT the ability to “temporarily
suspend
a
telecommunication
service, stop or prohibit any type of
communication
or
use
of
telecommunication services” when
doing so would be “for the benefit of
the people”. The lack of a clear legal
framework puts mobile operators,
and Internet Service Providers (ISPs)
at substantial risk of being ordered to
shutdown networks or services
without clear legal justification,
impacting their responsibility to
respect human rights such as
freedom of expression.
Network shutdowns are regularly
used by governments worldwide to
stifle free expression by cutting off
the means of delivering a message.
As more and more people become
connected and rely on mobile and
Internet services in their day-to-day
lives, Government-ordered network
and service disruption become
increasingly
disruptive
and
dangerous (see Table 36). Blocking of
services during protests also impacts
freedom of association, and often
precedes further human rights
violations.
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Myanmar experienced a major
Internet disconnection during the
Saffron Revolution. In August 2007,
protests grew throughout the
country
in a
response
to
deteriorating economic conditions
and political discontent. ICTs
facilitated the flow of information
from citizen journalists to media
outlets around the world. In an
attempt to prevent information
reaching media outside of Myanmar,
particularly regarding police brutality
and the killing of protesters, the
Government responded by shutting
down Internet and mobile phone
service. At the time Internet services
provided by both MPT and Bagan
Cybertech went down from
September 29 to October 4, 2007.
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
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▪

People are unable to
assure
friends
and
relatives they are safe,
causing panic.
People are unable to call
for help to be rescued from
areas where protests are
happening.
Authorities are unable to
disseminate
important
information to move
people to safety, or to calm
a concerned population.
Human rights groups are
unable
to
monitor
situations effectively.
Small
businesses
are
unable to operate and
livelihoods are affected.
For example, businesses
are unable to access data
held in the cloud.
Mobile
banking
transactions, relied on by
millions of people, cannot
take place.
Transmission of health
information on mobile
phones also cannot take
place.
Students cannot access
educational material.
Doctors/ health workers
are unable to access
research or communicate
in real time with each
other.
Other popular services
carried out via mobile
communications such as
voting
and
birth
registration are disrupted.
Other services dependent
on radio network may be
disrupted e.g. cashpoints
(ATM), public transport
information.

In national security emergencies,
functioning communications are
essential for an effective
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ို ှိိုအော်းရပ်းပခင််း စသည် သက်
အရရ်းကက်းသတင််း

အချက်အလက်မျော်းကှိို

ိုင
ှိ ရ
် ော

အသှိရပ်းမပဖနရ
် ဝရပ်းနှိင
ို ပ် ခင််း။

လူအခွငအ
် ရရ်း အဖွဲွဲ့အစည််းမျော်း မောလည််း အရပခအရနမျော်းကှိို ထှိရရောက်မှု ရရ
ှိ ှိ
မရစောငက် ကည်နင
ှိို ပ် ခင််း။
▪

အရသ်းစော်းစ်းပွော်းရရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းအရနနင ် လိုပ်ငန််းရ
ကှိိုငန
် င
ှိို ပ် ခင််းနင ်

ောင်ရွက်မမ
ှု ျော်းကှိို မလိုပ်

အသက်ရမွ်းဝမ််းရကျောင််းလိုပ်ငန််းမျော်း

ထှိခှိိုက်လောနှိင
ို ပ် ခင််း။

ဥပမောအော်းပဖင ် စ်းပွော်းရရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းမော Cloud တွင်း် ရှိ သှိမ််း

ည််းထော်းရသော

အချက်အလက်မျော်းကှိို မရယူနင
ှိို ပ် ခင််း။ လူသန််းရပါင််းမျော်းစွောက ယကို ကည်စောွ
အသို်းပပ ရနကကရသော မှိိုဘင
ိုှိ ်း် (လ်) မတစ်

င ် ဘဏ္ဍောရရ်း

ိုင
ှိ ရ
် ော ရငွလွှဲရပပောင််း

ပခင််းမျော်းကှိို မပပ လိုပ်နင
ှိို ပ် ခင််း။
▪

ကျန််းမောရရ်း
ရ

▪

င
ိုှိ ရ
် ော သတင််းအချက်အလက်မျော်းကှိို မှိိုဘင
ိုှိ ်း် (လ်)ဖိုန်း် မျော်းသှိို မပှိို

ောင်နင
ှိို ပ် ခင််း။

ရကျောင််းသူ၊ ရကျောင််းသော်းမျော်းကလည််း ပညောရရ်း

ိုင
ှိ ရ
် ော အရထောက်အကူပပ

ပစစည််းမျော်းကှိို မရယူနင
ှိို ပ် ခင််း။
ရောဝန်မျော်း/ ကျန််းမောရရ်းဝန်ထမ််းမျော်းအရနနင ် သိုရတသနမျော်းကှိို ဝင်ရရောက်

▪

မကကည် ှု နင
ှိို ပ် ခင််း၊
အချင််းချင််း
▪

ရ
▪

က်သွယ်ရပပော

မဲရပ်းပခင််းနင ်
သွယ်ရပပော

သှိိုမဟိုတ်

အရရ်းကှိစစတစ်ခိုခိုပဖစ်လောလျှင ်

၎င််းတှိို

ိုန
ှိ င
ှိို မ
် ှု မရပှိ ခင််း။

ရမွ်းစောရင််းမတ်တမ်ပပ ရပ်းပခင််းစသည်

ိုမ
ှိ မ
ှု ျော်း မတစ် င ် လိုပ်ရ

မှိိုဘိုင
ှိ ်း် (လ်)

က်

ောင်ရသည် အပခော်းလူသမ
ှိ ျော်းသည် ဝန်

ောင်မှုမျော်း ရပ်တနသ
် ွော်းပခင််း။

ရရေယှိိုအသလွှငလ
် င
ှိို ်း် မျော်းရပေါ်တွင ် မူတည်၍ ရ
ဝန်ရ

ောင်ရွက်ရနရသော အပခော်း

ောင်မှုမျော်း လည််း ရပ်တနသ
် ွော်းနှိင
ို ပ် ခင််း။ ဥပမော - အလှိိုအရလျောက် ရငွ

ထိုတ်စက်၊ အမျော်းပပည်သူနင ် သက်

ိုင
ှိ ရ
် သော သယ်ယူပှိိုရ

ောင်ရရ်း

င
ိုှိ ရ
် ော

သတင််းအချက်အလက်မျော်း။
▪

နှိင
ို င
် ရတော်လိုပခ ရရ်း

င
ိုှိ ရ
် ော အရရ်းရပေါ်ကှိစရ
စ ပ်မျော်းတွင ် တရော်းဥပရေ နငအ
် ည

က်သွှယ်ရရ်းလှိင
ို ်း် မျော်းကှိို ကကော်းပဖတ်ရစောငက် ကည်ပခင််းစနစ်ကှိို ထှိရရောက်စွော
လိုပ်ရ

ောင်နင
ှိို ရ
် န် အကကမ််းဖက်တှိိုက်ခှိိုက်မှုမျော်းကှိို စစဉ်ရနသူမျော်း၏ တည်

ရှိရောရနရောရောရဖွပခင််း၊

ဥပရေအရ

က်လက်ရ

ောင်ရွက်ပခင််း

တရော်း ို ်း

lawful interception system to
help law enforcement locate and
track people planning terrorist
activity, subject to the process of
law, court authorisation and
sufficient oversight.
▪

Crimes
cannot
be
reported to police via
mobile phone. Hostages
are
unable
to
communicate
with
police.

More recently, Myanmar’s Internet
access went down for 1 hour and 19
minutes on 5 August 2013. Given its
proximity to the anniversary of the
1988 uprising, there was speculation
that the outage was intentional,
though officially attributed to a
damaged fibre optic cable near the
SEA-ME-WE 3 submarine cable
landing station in Pyapon.
The impact of network shutdowns on
freedom of expression is so severe
that Special Rapporteurs on freedom
of expression from the United
Nations (UN), the Organisation of
American States (OAS), the African
Commission on Human and People’s
Rights and the Representative on
freedom of the media from the
Organisation of Security and Cooperation in Europe (OSCE), have all
concluded in a Joint Declaration that
cutting off access to the Internet can
never be justified under human
rights law, including on national
security grounds:
“Cutting off access to the Internet, or
parts of the Internet, for whole
populations or segments of the public
(shutting down the Internet) can
never be justified, including on public
order or national security grounds.
The same applies to slow-downs
imposed on the Internet or parts of
the Internet.”

ခွငပ် ပ ချက်ရရှိရစပခင််း နင ် လိုရလောက်စွော ရစောငက် ကည်နင
ှိို ပ် ခင််းတှိို ပပ လိုပ်နင
ှိို ် ရန်
က်သွယ်ရရ်းစနစ်ရကောင််းမွနစ
် ွော လည်ပတ်နင
ှိို ရ
် န် လှိအ
ို ပ်ပါသည်။
▪

ပပစ်မှုမျော်းကှိို

မှိိုဘိုင
ှိ ်း် (လ်)ဖိုန်း် မတစ်

ဓော်းစောခမျော်းမော ရဲနင ်

က်သယ
ွ ်ရပပော

င်

ရဲသိုှိ

အရကကောင််းမကကော်းနှိင
ို ပ် ခင််း။

ို၍
ှိ မရပခင််း။

ထှိအပပင်
ို
၂၀၁၃ ခိုနစ်၊ ဩဂိုတ်လ ၅ ရက်ရနတွငလ
် ည််း ပမန်မောနှိင
ို င
် ရှိ အင်တောနက်
ရယူသ်းို စွမ
ဲ ှုမော ၁ နောရ ၁၉ မှိနစ်စောမျှ ရပ်တနသ
် ွော်းခဲသည်။ ၁၉၈၈ အရရ်းအခင််းပဖစ်
ပွော်းခဲရသော ရနရက်နင ် န်းကပ်ရနရသောရကကောင ် ထှိသ
ို ိုှိ အင်တောနက်ရပ်တနသ
် ွော်း မှုမော
ရည်ရွယ်ချက်ရရ
ှိ ှိ လိုပ်ရ

ောင်ပခင််းပဖစ်ရကကောင််း သို်းသပ်ခဲကကရသော်လည််း အမျော်းပပည်သူ

အတွက် အရကကောင််းပပချက်မောမူ ဖျောပိုပမှိ ွဲ့ ရှိ ရရရအောက်ရကဘယ်(လ်) တည်ရှိရော SEAME-WE နော်းတွင ် ပျက်စ်းရနရသော ဖှိိုငဘ
် ောရကဘယ်(လ်)ရကကောငသ
် ော ထှိသ
ို ိုှိ ပဖစ်ရသည်ဟို
အရကကောင််းပပချက်ရပ်းခဲကကသည်။
အင်တောနက်ပှိတပ
် င်မှုသည် - လွတ်လပ်စွော ထိုတ်ရဖော်ရရ်းသော်းရပပော

ိုခ
ှိ ွင ် အရပေါ်တင
ွ ်

ပပင််းထန်စွော သက်ရရောက်မှုရပှိ ပ်း ကိုလသမဂဂမ လွတ်လပ်စွော ထိုတ်ရဖော်ရရ်းသော်း ရပပော
ိုခ
ှိ ွင ်

ိုင
ှိ ရ
် ော အထူ်းအစရင်ခတင်ပပသူမျော်း (UN)၊ အရမရှိကန်ပပည်နယ်မျော်း

အဖွဲွဲ့အစည််း (OAS)၊ လူသော်းနင ် လူအခွငအ
် ရရ်း

င
ိုှိ ရ
် ော

ိုင
ှိ ရ
် ော အောဖရှိကန်ရကော်မရင် နင ် အ်းယူ

လိုပခ ရရ်းနငပ
် ူ်းရပါင််းရရ်းအဖွဲွဲ့ မ မေယောလွတ်လပ်ခွင ် င
ိုှိ ရ
် ော ကှိိုယစ
် ော်းလယ် (OSCE)
တှိိုက

ပူ်းရပါင််းရကကညောချက်

ထိုတ်ပပန်ခဲရောတွင ်

လူအခွငအ
် ရရ်း

ဥပရေအရ

အင်တောနက်ပဖတ်ရတောက်မအ
ှု ော်း နှိင
ို င
် ရတော်လပို ခ ရရ်းအပါအဝင် မည်သည်အရကကောင််း
ပပချက်မျှိ ်းပဖငမ
် ျှ မပဖတ်ရတောက်သငရ
် ကကောင််း ရပပောကကော်းခဲကကသည်။
"ရနရောတစ်ခိုတင
ွ ် ရနထှိင
ို လ
် ျက်ရှိရသော လူမျော်းအော်းလို်း၊ သှိိုမဟိုတ် လူတစ်ချှိ ွဲ့၏

အင်တောနက်ရယူသ်းို စွမ
ဲ ှု၊ သှိမဟို
ို
တ် အင်တောနက်နငသ
် က် ိုင
ှိ သ
် ည် အစှိတ်အပှိင
ို ်း် မျော်း
စသည်တှိိုကှိို

ပဖတ်ရတောက်လှိိုက်ပခင််းသည်

နှိင
ို င
် ရတော်လိုပခ ရရ်းအရ

ရကောင််း၊ အမျော်းပပည်သကူ ကော်း အကကမ််းဖက်မှုမျော်းကှိို နမ
ှိ ်နင််းရရ်း

ရသော်လည််း

ှု ရထောငအ
် ရ ရသော်

လည််းရကောင််း (public order) ရလျော်ကန်မှုမရှိပါ။ အင်တောနက်၊ သှိိုမဟိုတ် အင်တောနက်
နငသ
် က် ိုင
ှိ သ
် ည် အစှိတအ
် ပှိိုင်း် မျော်းကှိို ရန်းရကွ်းရအောင် ပပ လိုပ်လျှငလ
် ည််း ထှိန
ို ည််း
တူပင်ပဖစ်သည်။"

In a second Joint Declaration, they
concluded that shutting down entire
parts of communications systems
(mobile and Internet) during times of
conflict can never be justified under
human rights law.
“…using communication ‘kill
switches’ (i.e. shutting down entire
parts of communications systems)…
are measures that can never be
justified under human rights law.”
While these statements cover
Internet shutdowns and network
shutdowns in conflict situations,
there is ambiguity as to the impact of
mobile shutdowns in a Government
proclaimed ‘emergency’.
The Government of Myanmar has an
opportunity for leadership in this
area by committing to a ‘no
shutdown’ policy, and only taking
control of telecommunications
networks in the most urgent of
circumstances, for example a natural
disaster of the scale of Cyclone
Nargis that hit the country in 2008
where control of the network may be
necessary to organise rescue
operations. Table 37 identifies key
points for legislation on network
shutdown which could underpin such
a ‘no shutdown’ commitment.
Box 2: Key points for legislation on
Network Shutdown to demonstrate a
shutdown
is
necessary
and
proportionate:
▪

Network
shutdowns
▪ impacting the entire country
should not be authorised.
▪ A shutdown must only be
invoked if there is a real and
imminent threat to national
security or a national
emergency, and a request
must specify the reason for
the shutdown.

ေိုတှိယရပမောက် ပူ်းရပါင််းရကကညောချက်တွငလ
် ည််း ပဋှိပကခပဖစ်ပွော်းစဉ်

က်သွယ်ရရ်း

စနစ်တစ်ခိုလို်း (မှိိုဘိုင
ှိ ်း် လ်ဖန
ို ်း် နင ် အင်တောနက်)ကှိို ပှိတပ
် င်လှိိုက်ပခင််းသည် လူအခွင ်
အရရ်းဥပရေအရ မည်သိုမျှ
ှိ ရလျော်ကန်မှုမရှိဟ၍
ူ လည််း နှိဂို်းချ ပ်ရပပော

ိုခ
ှိ ကကသည်
ဲ
။

က်သွယ်ရရ်း ိုင
ှိ ရ
် ော "kill switches" မျော်းကှိို အသ်းို ပပ ပခင််း ( က်သွယ်ရရ်းစနစ်ရှိ

"…

အစှိတ်အပှိင
ို ်း် အော်းလ်းို ကှိို ပှိတ်ပင်ပခင််း) သည် လူအခွငအ
် ရရ်းဥပရေအရ မည်သိုမျှ
ှိ
ရလျော်ကန်မှုမရှိပါ"
ယခိုထတ
ို ်ပပန်ချက်မျော်းတွင ် ပဋှိပကခပဖစ်ပွော်းရော အရပခအရနမျော်းရှိ အင်တောနက်ပဖတ်
ရတောက်မှုနင ် ကွနရ
် က်ပှိတပ
် င်မှုမျော်းကှိို ထည်သွင်း် ရဖော်ပပထော်းရသော်လည််း အစှိို်းရက
တရော်းဝင်ရကကညောထော်းရသော 'အရရ်းရပေါ်အရပခအရန'ရှိ မှိဘ
ို ိုင
ှိ ်း်

င
ိုှိ ရ
် ော ပှိတ်ပင်မှုမျော်း၏

သက်ရရောက်မှု အပှိိုင်း် တွငမ
် ူ ရင််းလင််းစွော ရဖော်ပပထော်းပခင််း မရှိရပ။
ပမန်မောနှိင
ို င
် အစှိို်းရသည် '
ချက်ချမတ်၍ ဦ်းရ

က်သွယ်ရရ်းလှိိုင်း် မျော်း ပှိတ်ပင်မှုမပပ ရ' မူဝါေကှိို

်းို ပဖတ်

ောင်မပှု ပ ရန် ယခိုအချှိနအ
် ခါတွင ် အခွငအ
် ရရ်းရှိရနရသ်းသည်။

ထှိအပပင်
ို
အရရ်းအကက်း

်းို အရပခအရနမျော်းတွငသ
် ော

က်သွယ်ရရ်းကွနရ
် က်မျော်းကှိို

ထှိန်း် ချ ပ်မှုပပ လိုပ်ပခင််း၊ ဥပမောအော်းပဖင ်
၂၀၀၈ ခိုနစ်တွင ် နှိင
ို င
် တွင်း် ို က
ှိ ်ခတ်ခဲရသော
အနတရောယ်မျှိ ်း ကျရရောက်လျှငသ
် ော ကယ်

င
ိုှိ က
် လိုန်း် နောဂစ်ကဲသှိို သဘောဝရဘ်း
ယ်ရရ်းလိုပ်ငန််းမျော်း စစဉ်ရ

ောင်ရွကရ
် န်

အတွက် ကွနရ
် က်ထန
ှိ ်း် ချ ပ်မမ
ှု ျော်းကှိို ပပ လိုပ်ရန် လှိအ
ို ပ်မည် ပဖစ်သည်။ ဇယော်း ၃၇ တွင ်
ကွနရ
် က်ပဖတ်ရတောက်မှု

ိုင
ှိ ရ
် ော ဥပရေအတွက် အရရ်းအကက်း

ထိုတ်သတ်မတ်ထော်းပပ်း ယင််းအချက်မျော်းသည် '
မပပ ရ' မူဝါေလမ််းစဉ်ကှိို တစ်စိုက
ှိ ်မတ်မတ် လိုပ်ရ

ို်း အချက်မျော်းကှိို ရဖော်

က်သွယ်ရရ်းလှိိုင်း် မျော်း ပှိတ်ပင်မှု
ောင်ရန် အရထောက်အပရပ်းသည်။

Box ၂: အင်တာနက်ပှိတပ
် င်မှုဆင
ုှိ ် ာ ဥပတေ နငာ့် စပ် လ ဉျား၍ အင်တာနက် ပှိတပ
် င်
မှု

ည်

လှိအ
ု ပ် တကကာင်ျားနင်ာ့

အြ ှိြုျားအစာျားညမျှမှုရှိတကကာင်ျားကှို

တြာ်ဖပဖြင်ျားဆှိင
ု ် ာ

အဓှိက အြ က်မ ာျား။
▪

တစ်နင
ှိို င
် လ်းို အတှိင
ို ်း် အတောပဖင ် သက်ရရောက်ရသော အင်တောနက်ပဖတ် ရတောက်
မှုမျော်းကှိို တရော်းဝင် ခွငပ် ပ ပခင််း မလိုပ်သငရ
် ပ။

▪

နှိင
ို င
် ရတော်လိုပခ ရရ်းကှိို အမန်တကယ် ထှိခှိိုက်လိုန်းပါ်းပဖစ်လောမသော၊ သှိမဟို
ို
တ်
နှိင
ို င
် ရတော်နင ်

သက်

အင်တောနက်ပှိတပ
် င်မှုကှိို

င
ိုှိ သ
် ည်
ရ

အရရ်းရပေါ်ကှိစရ
စ ပ်တစ်ခို

ောင်ရွကသ
် ငပ် ပ်း

ရကကောင ် ထှိသ
ို ိုှိ အင်တောနက်ပှိတ်ပင်မှုအော်း လိုပ်ရ
ပဖစ်သည်။

ပဖစ်လောမသော

မည်သည်အရကကောင််းပပချက်
ောင်ရရကကောင််း ရဖော်ပပရမည်

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

These situations must be
prescribed by law, including
which bodies or agencies are
authorised to make a
network shutdown request.
A shutdown request must be
approved or authorised by
the highest level of the
government.
There must be a clear
request process, with limited
actors allowed to make the
request to operators, and a
designated person in the
operator to receive the
request.
The shutdown request to the
network operators must be
in writing.
The request must specify the
duration and geographical
reach of the shutdown, and
demonstrating
direct
material necessity.
Shutdowns should be limited
in duration and geographical
area.
Where possible, the public
must be informed of the
shutdown, the duration,
geography and services
affected.
Each shutdown must be
logged/recorded, and a list
published annually.

The public must have access to
emergency services.
▪

The legislation must be
subject to review, including a
review of each shutdown by
an independent oversight
body.

▪

ဤအရပခအရနမျော်းကှိို

ဥပရေပဖင ်

အဖွဲွဲ့အစည််းမျော်း၊

ပပဋ္ဌောန််းထော်းရမည်ပဖစ်ပပ်း

သှိိုမဟိုတ်

အင်တောနက်ကွနရ
် က်

မည်သည်

မည်သည်အစှိို်းရဌောနမျော်းက

ပဖတ်ရတောက်မှု

ိုင
ှိ ရ
် ော

ရတောင််း

ိုမ
ှိ ှုကှိို

ပပ လိုပ်ရန်

အောဏောရှိရကကောင််းကှိိုလည််း ပါဝင်ထည်သွင်း် ရမည်။
▪

ထှိသ
ို ိုှိ အင်တောနက်ပဖတ်ရတောက်မှု
ဏောအရှိ

ို်းအ

ိုင
ှိ ရ
် ော ရတောင််း

ိုခ
ှိ ျက်ကှိို အစှိို်းရ၏ အော

ငမ
် သရဘောတူရမည်၊ သှိိုမဟိုတ် တရော်းဝင်ခွင ် ပပ ရပ်းရ

မည်။
▪

အင်တောနက်ပဖတ်ရတောက်ရန်

ရတောင််း

ရ
ိုှိ ောတွင ်

ရင််းလင််းပပတ်သော်းရသော

လိုပ်ငန််းစဉ်ရရ
ှိ မည်။ ရအော်ပရရတောမျော်းကှိို ရတောင််း

ိုခ
ှိ ျက်ပပ လိုပ်မည် ပိုဂဂှိ လ်

မျော်းကှိို သ်းသနသ
် တ်မတ်ရပ်းထော်းရန်နင ် ရအော်ပရရတောဘက်မလည််း ရတောင််း
ိုမ
ှိ ှုကှိို လက်ခရမည် ပိုဂဂှိ လ်ကှိိုလည််း သတ်မတ်ရပ်းထော်းရမည် ပဖစ်သည်။
▪

ရအော်ပရရတောမျော်းကှိို အင်တောနက်ပဖတ်ရတောက်ရန်ရတောင််းခရောတွင ် စောပဖင ်
ရရ်းသော်း၍သော ရတောင််း

▪

ရတောင််း

ိုခ
ှိ ျက်တွင ်

ရ
ိုှိ မည်။

အင်တောနက်ပဖတ်ရတောက်မှု

အချှိနအ
် တှိိုင်း် အတောနင ်

ပဖတ်ရတောက်မည် ရနရောရေသကှိို ရဖော်ပပရပ်းရမည်ပဖစ်ပပ်း အဘယ်ရကကောင ်
အင်တောနက်ပဖတ်ရတောက်ရန် လှိိုအပ်ရကကောင််းကှိလ
ို ည််း ရင််းရင််းလင််းလင််း
ရဖော်ပပထော်းရမည်။
▪

အင်တောနက်ပှိတပ
် င်မှုမျော်းကှိို

အချှိနအ
် တှိိုင်း် အတော

ကနသ
် တ်ချက်မျော်းနင ်

ရနရောရေသအော်းပဖင ် ကနသ
် တ်ချက်မျော်း ပပ လိုပ်သငသ
် ည်။
▪

ပဖစ်နင
ှိို လ
် ျှင ် ပပည်သူလူထက
ို ှိို အင်တောနက် ပဖတ်ရတောက်မည် ပဖစ်ရကကောင််း၊
အချှိနမ
် ည်မျှကကောမည်ပဖစ်ရကကောင််း၊ မည်သည်ရနရောမျော်းတွင ် ပဖတ်ရတောက်
မည်ပဖစ်ရကကောင််းနင ် မည်သည်ဝန်ရ

ောင်မှုမျော်း ထှိခှိိုကသ
် က်ရရောက်မည်ပဖစ်

ရကကောင််း အသှိရပ်းအရကကောင််းကကော်းရမည်။
▪

အင်တောနက်ပဖတ်ရတောက်မတ
ှု စ်ခိုစတှိိုင်း် ကှိို မတ်တမ််းတင်ထော်းရမည် ပဖစ်ပပ်း
ထှိစ
ို ောရင််းကှိို အမျော်းပပည်သူ သှိရှိရစရန် နစ်စဉ် ထိုတ်ပပန်ရကကညောရမည်။

▪

အင်တောနက်ပဖတ်ရတောက်ထော်းရသော ရနရောရေသမျော်းရှိ ပပည်သူလူထသ
ို ည်
အရရ်းရပေါ်ဝန်ရ

▪

ောင်မှုမျော်းကှိို မပဖစ်မရန ရယူအသို်းပပ နှိင
ို မ
် ှုရှိရမည်။

အင်တောနက်ပဖတ်ရတောက်မတ
ှု စ်ခိုစတှိိုင်း် ကှိို လွတ်လပ်ရသော ကက်းကကပ်ရရ်း
အဖွဲွဲ့တစ်ရပ်က ပပန်လည်
ရမည်။

န််းစစ်ပခင််းအပါအဝင် ဥပရေကှိို ပပန်လည်

န််းစစ်

Recommendations to the
Government of Myanmar:
▪

▪

▪

Clarify and limit the
Telecommunications Law
provisions
on ဖမန်မာနှိင
ု င
် အ
ံ စှိျားု အတွကအ
် ကကံဖပြုြ က်မ ာျား:
telecommunications
▪
က်သွယ်ရရ်း ကွနရ
် က်အော်း ရပ် ိုင
ှိ ်း် ပှိတ် ိုမှု
ှိ ကှိို ခွငပ် ပ ထော်းသည်
က်
network shutdowns in line
with international standards.
သွယ်ရရ်း ိုင
ှိ ရ
် ော ဥပရေပါ လိုပ်ပှိိုငခ
် ွငမ
် ျော်းကှိို
နှိင
ို င
် တကောစချှိနစ
် ညွှန်း် မျော်း
A
suspension
of
နငအ
် ည အကနအ
် သတ်ထော်းရှိပါ။ ရင််းလင််းစွောရဖော်ပပပါ။ တယ်လဖိုန်း်
က်
telecommunication services
(mobile and/or landline)
သွယ်ရရ်းဝန်ရ ောင်မှုမျော်း (မှိိုလ်ဘိုင
ှိ ်း် နင/် သှိိုမဟိုတ် ကကှိ ်းဖိုန်း် လှိိုင်း် မျော်း) ကှိို
must be prescribed by law
အသို်းပပ ခွငအ
် ော်း ရပ် ိုင
ှိ ်း် ပခင််းကှိို တရော်းဥပရေနငအ
် ည လိုပ်ရ ောင်ရမည်
and only invoked if there is a
real and imminent threat to
ပဖစ်ပပ်း၊ ယင််းကဲသှိို လိုပ်ရ ောင်ပခင််းကှိို နှိင
ို င
် ရတော်လပို ခ ရရ်းအရပေါ် အမန်
national security or a
တကယ် ပခှိမ််းရပခောက်ရနသည် အရပခအရနမျှိ ်းနင ် အရရ်းရပေါ် အရပခအရနမျှိ ်း
national emergency. There
must be a clear and
တွငသ
် ော လိုပ်ရ ောင်သငပ
် ါသည်။ မည်သူက ရပ် ိုင
ှိ ်း် ပှိတ် ိုခွ
ှိ ငအ
် မှိန ် ထိုတ်
transparent process around
ပပန်ခွငရ
် သ
ှိ ည် ိုသ
ှိ ည်ကှိို ရင််းရင််းလင််းလင််းနင ် ပွင်း် လင််းပမင်သောစွော သှိရှိနင
ှိို ်
who is authorized to make a
shutdown request, it should
ရန် လိုပ်ရ ောင်ထော်းရန် လှိိုအပ်မည်ပဖစ်သည်။ အ ိုပ
ှိ ါ ရပ် ိုင
ှိ ်း် ပှိတ် ိုှိ
be limited in geography,
မှိနသ
် ည် နယ်ရပမ၊ နယ်ပယ်၊ အချှိနမ
် ည်မျှကကောသည်ကှိို သတ်မတ်သငပ် ပ်း
scope and duration, and
should be publicly reported
ပဖစ်ရပ်မျော်းကှိို အမျော်းပပည်သူရရ
ှိ န် ထိုတ်ပပန်ရကကညောသငပ
် ါသည်။ ပှိတ် ိုှိ
after the fact. Network
မှုသည် တစ်နင
ှိို င
် လို်းအတှိင
ို ်း် အတောအထှိ သက်ရရောက်မှုရှိလျှင ် ရပ် င
ိုှိ ်း်
shutdowns affecting the
whole country should never
ပှိတ် ိုှိ ပခင််းကှိို လို်းဝ ခွငမ
် ပပ သငပ
် ါ။
be authorised.
▪ လောမည်ရရွ ်းရကောက်ပဲက
ွ ောလမျော်းတွင ် ကွနရ
် က်ပှိတ် မှု
ိုှိ ကှိို
မပပ လိုပ်ရန်
Make a commitment not to
shut down the network
ကတှိကဝတ်ပပ လိုပ်ပါ။ ၎င််းအစော်း အမိုန်း် တရော်းမျော်းနင ် အကကမ််းဖက်မက
ှု ှိို
during
the
upcoming
elections. Instead put in
ပဖစ်ရပေါ်ရစရသော သတင််းစကော်းမျော်းပဖနရ
် ဝပခင််းကှိို သငရ
် လျှော်သည် ကနသ
် တ်
place plans to deal with
ချက်မျော်းကဲသှိိုရသော အရရ်းရပေါ်အရပခအရနတွင ် ကှိိုငတ
် ွယ်ရပဖရင််းရ ောင်
potential emergencies, such
as appropriate restrictions
ရွ က်နင
ှိို မ
် ည် အစအစဉ်မျော်း ရရ်း ွခ
ဲ ျမတ်ထော်းပါ။
on the circulation of mass
▪ ဥပရေနငအ
် ည သတင််းအချက်အလက် ကကော်းပဖတ်ရယူခင
ွ က
် ှိို အသ်းို ပပ ပခင််း၊
messages inciting violence
and hate speech.
က်သွယ်ရပပော သ
ိုှိ ည် အချက်အလက်မျော်းကှိို ရယူပခင််း၊ အင်တောနက်
Do not prevent companies
စောမျက်နောမျော်း၌ ပါဝင်ရသော တချှိ ွဲ့အချက်အလက်မျော်းကှိို ဖယ်ရော်းရစပခင််း၊
from reporting on the
nature and number of
ပှိတ် ိုပခင်
ှိ ်း၊ သှိိုမဟိုတ် ကွနရ
် က်အော်း ရပ် င
ိုှိ ်း် ပှိတပ
် စ်ရစပခင််းတှိိုကှိို ပမန်မော
requests they receive from
အစှိို်းရမ ရတောင််း ိုသ
ှိ ည်အခါ ရတောင််း ိုသ
ှိ ည် အကကှိမ်အရရအတွက၊် ရတောင််း
the
Government
of
Myanmar
for
lawful
ိုသ
ှိ ည်အရကကောင််းရင််းနင ် အရကကောင််းအရောစသည်တကှိ
ှိို ို ကိုမပဏမျော်းမ အမျော်း
interception,
ပပည်သူသရ
ှိ ှိရအောင် သတင််းထိုတ်ပပန်ပခင််းမျော်းကှိို တော်း ်းမှုမျော်း မပပ လိုပ်ရန်။
communications
data,
content removal or blocking
of websites, or requests for
network shutdowns.

Recommendation to Companies:
▪

Proactively report on the
requests received from the
Myanmar Government (at
all levels) for lawful
interception,
communications
data,
content
removal
and
website
blocking,
and
requests
for
network
shutdowns, in order to
stimulate
further
transparency around what
the Government is asking
companies to do and how
companies are responding.

ကုမပဏမ ာျားအတွက် အကကံဖပြုြ က်မ ာျား:
▪

ဥပရေနငအ
် ည

ကကော်းပဖတ်ရယူပခင််း၊

က်သွယ်ရရ်း

အချက်အလက်မျော်း၊

အင်တောနက်စောမျက်နော၌

ပါဝင်ရသော

အချက်မျော်းကှိို ဖယ်ရော်းရစပခင််းမျော်းနင ်
စောမျက်နောမျော်းအော်း ပှိတ်

ိုပခင်
ှိ ်းနင ် ကွန်

ရက်အော်း

ိုရစပခင်
ှိ
်းမျော်း

ရပ်

အတွက်
ရတောင််း

ိုင
ှိ ်း် ပှိတ်

ပမန်မောနှိင
ို င
် အစှိို်းရထမ
ိုမ
ှိ မ
ှု ျော်း

အရပေါ်(အ

လက်ခရရှိမမ
ှု ျော်း

ငတ
် င
ှိို ်း် )

ပမန်ပမန်

န်

န်

သတင််းထိုတ်ပပန်ရန်။ အစှိ်းို ရမ ကိုမဏ
ပ
မျော်းအော်း ရတောင််း
ပပန်ရ

ိုသ
ှိ ည်အချက်မျော်းကှိို ကိုမဏ
ပ မျော်းဘက်မလည််း မည်သိုှိ တိုန ်

ောင်ရွက်သည်ကှိို ထိုတ်ပပန်ပခင််းပဖင ် ပှိမ
ို ှိို၍ပွငလ
် င််းပမင်သောမှု ရှိရစရရ်း

အတွက် အော်းရပ်းလှုွဲ့ရ

ော်ပပသရောရရောက်မည်ပဖစ်သည်။

