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Today, 21 June, is the first anniversary of the shutdown of all mobile internet access in Myanmar’s Rakhine 

and Chin States. This is the longest internet shutdown in the world. Approximately 1.4 million people in 

eight townships in those States are suffering from the ongoing violation of their economic, social, cultural, 

developmental, political, and civil rights. 

The Myanmar government has claimed the shutdown is for national security.  However, there has been no 

evidence that the decision has reduced the ongoing conflict. Instead, it has caused significant harm to 

civilians in one of the least developed regions of Myanmar, during the global COVID-19 pandemic. It has 

been internationally condemned as disproportionate, including by the UN. 

We condemn the continued shutdown and call on the government to immediately lift all restrictions on 

internet access and to restore telecommunications unconditionally to full capacity.  We also call on the 

government to: 

Immediately reinstate access to the internet in the remaining eight townships in Rakhine and Chin States   

Review Articles 77 and 78 and other Articles of the 2013 Telecommunication Law, and amend them to be 

in line with human rights standards  

Refrain from restricting internet access and bandwidth restrictions in the future, either in these currently 

affected areas or elsewhere in Myanmar, including in other conflict areas, and during periods of elections. 

Signed, 

1. Access Now (International) 

2. Action Committee for Democracy Development (ACDD) 

3. Action For Dignity and Development(ADD) 

4. Action Labour Rights 

5. Advocacy Initiative for Development (AID) 

6. AfroLeadership (International) 

7. African Freedom of Expression Exchange (International) 

8. Africa Open Data and Internet Research Foundation (International) 

9. All Arakan Students’ and Youths’ Congress (AASYC) 

10. Araken CSO Network 

11. Arakan League for Democracy (KyaukPyu) 

12. Arakan Rivers Network (ARN) 

13. Association of Human Rights Defenders and Promoters (HRDP) 

14. Association for Progressive Communications (APC - International) 

15. Athan - Freedom of Expression Activist Organization 



16. Blue Moose Publications (UK) 

17. Burma News International (BNI) 

18. C.A.N-MYANMAR and PFLAG-MYANMAR 

19. Campaign for Human Rights and Development International (CHRDI - Sierra Leone) 

20. Center for Environment and Resources Development in Arakan (CERDA) 

21. Centre for Law and Democracy (International) 

22. Center for Media Studies and Peacebuilding (CEMESP - Liberia) 

23. Charity Youths Organization 

24. Chin CSOs Forum 

25. Chin Youth Network 

26. Chinland Heritage 

27. Citizen Right Action Group - CRAG 

28. Committee to Protect Journalists (CPJ) 

29. Myanmar Consumers Union (MCU) 

30. Dr. Saw Mra Aung Foundation 

31. Electronic Frontier Foundation (International) 

32. Equality Myanmar 

33. Ethnic Concern 

34. Free Expression Myanmar (FEM) 

35. Free Media Movement (FMM - Sri Lanka) 

36. Future Young Pioneer Organization (FYPO) 

37. Gender and Development Advocates (GANDA - Philippines) 

38. Genuine People’s Servants (GPS) 

39. Hyogo Framework for Action (HFA) 

40. Human Rights Foundation of Monland 

41. Human Rights Watch (International) 

42. Kadu Youth Development Association (KYDA) 

43. Impact Terra 

44. Ingyinmay Hindu Women Association 

45. Internet Freedom Foundation (India) 

46. International Federation of Journalists (IFJ - international) 

47. Internet Protection Society (Russia) 

48. Internet Sans Frontières (International) 

49. Justice Base 

50. Kadu Youth Development Association 

51. Kenya ICT Action Network (KICTANet) 

52. MATA Chin 

53. Media Foundation for West Africa (International) 

54. Mi Organization 

55. Mong Pan Youth Association 

56. Mon Women’s Organization 

57. Myanmar ICT for Development Organization (MIDO) 

58. Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) 

59. Myanmar Consumers Union 

60. Myanmar Journalist Network 

61. Nam Khone Alumni Network 

62. Open Net Korea (South Korea) 

63. Oway Education and Youth Institution 

64. Pakokku Youth Development Council (PYDC) 

65. PEN America (International) 

66. PEN Myanmar 



67. Phandeeyar 

68. Project Lockdown 

69. Rain Maker 

70. Rakhine Lives Matter 

71. Rakhine Youth New Generation Network 

72. Right 2 Know Campaign (South Africa) 

73. ROAD ( Remove Obstructions Against Democratization) 

74. Search for Common Ground (SFCG - International) 

75. SKY-Youth(KyaukPhyu) 

76. Social, Education and Development Association - SEDA 

77. Software Freedom Law Center (SFLC - India) 

78. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet - Indonesia) 

79. Swe Tha Har Organization 

80. Tampadipa Institute  

81. Tara Foundation 

82. Theikkhar Myanmar Institute 

83. Thint Myat Lo Thu Myar ( Peace Seekers and Multiculturalist Movement) 

84. Thuriya Sandra Environmental Watch Group 

85. Twel Let Myanmar 

86. Union of Karenni State Youth (UKSY) 

87. Unwanted Witness (Uganda) 

88. Utopia Association 

89. Witness (International) 

90. World Bank (international) 

91. Yangon Film School 

92. Yaung Chi Thit (YCT) 

93. Yed 

94. Yemeni Organization for Development and Exchange of Technology (YODET - Yemen) 

95. က  ျောင ်းသျော်းသမဂ္ဂ ကတျောင  ုတ ဒဂီ္ရီက ျောလိပ  

96.  မ ်းက ျောင ်းက ်ီး လူငယ မ ိ ်းဆ  သစ  

97. စျောကပဥယ ျောဉ် ဘူ်းသ်ီးကတျောင  

98. ကပေါင ်းစည ်းအျော်းမျောန ဖ  ွံ့ ဖဖိ ်းကရ်းအသင ်း 

99. ကတျောင  ုတ လူငယ   န ရ   

100. မရျောမျောက ်ီးလူငယ မ ျော်း   န ရ   

101. ဖမိ လူငယ မ ျော်း ဖ  ွံ့ ဖဖိ ်းတို်းတ  ကရ်းအဖ  ွံ့ 

102. က မျော  ဦ်းလငူယ မ ျော်း အစည ်းအရ ု်း 

103. ဘဝအျော်းမျောန  အသင ်း 

104. ရခုိင  မ ိ ်းဆ  သစ  အမ ိ ်းသမ်ီးမ ျော်း အဖ  ွံ့ 

105. ရခုိင လူငယ မ ျော်းစ မ ်းရည  မြှင  တင ကရ်းအဖ  ွံ့ 

106. ရခိုင လူငယ မ ိ ်းဆ  သစ အဖ  ွံ့ 

107. ရမ ်းဖ  ဖမိ ွံ့နယ  လူငယ မ ျော်း  န ရ   

108. ရကသ ကတျောင ဖမိ ွံ့နယ  လူငယ   န ရ   



109. သန္တျောရင သ ်ီး လငူယ ပရဟိတ အသင ်း 

110. သ  လူငယ မ ျော်း  န ရ   

111. အစိမ ်းကရျောင ဘဝမ ျော်း 

112. အုန ်းကတျော ပရဟိတ ကဖျောင ကဒ်းရငှ ်း 

113. အမ ်းလငူယ မ ိ ်းဆ  သစ  

114. အကနျော  တ ခေါ်း လငူယ အဖ  ွံ့ 

115. မဂ္ ျူလိုင မိ်ုး (တစ ဦ်းခ င ်း) 

116.  ိုညီညီလ ိင  (တစ ဦ်းခ င ်း) 

 

Notes 

1. The UN Human Rights Council has repeatedly adopted resolutions, most recently in 2018, 

identifying uninterrupted internet access as a fundamental enabler for the enjoyment of human 

rights.  

2. On 20 June the Ministry of Transport and Communications (MoTC) issued a directive toward all 

mobile phone operators  - MPT, Mytel, Telenor and Ooredoo - to temporarily suspend mobile 

internet service in the conflict-ridden townships of Rakhine and Chin States, effective at 10:00 

PM (local time) on 21st June. 

3. According to a media interview given by MoTC’s Permanent Secretary U Soe Thein, the 

directive was issued on the basis of the Article 77 of the 2013 Telecommunication Law, with the 

approval of the Union Government and he explained that the ban was intended “to maintain the 

stability and law and order in these areas”. 

To contact 

Daw Chit Hnin Yu, Free Expression Myanmar (FEM), yu@freeExpressionMyanmar.org, 09450334457 

Svetlana Zens Myanmar Centre for Responsible Business(MCRB) svetlana.zens@myanmar-

responsiblebusiness.org,+959775609528 

Htaike Htaike Aung, MIDO, htaike@mido.ngo, 0943025529 

Wai Phyo Myint, Phandeeyar, waiphyo@phandeeyar.org, 09795333831 

 

ယကန   ဇ န လ (၂၁) ရ  ကန  သည  ရခုိင န္ငှ   ခ င ်း ပည နယ တုိ  တ င  မိုဘိငု ်းအင တျောန  ဆ  သ ယ မ  စတင  

 ဖတ ကတျော  ခ ရမ သည  တစ န္စှ  ပည   န္စှ ပတ လည  အ ကိရျော  ရှိလျောဖပီ ဖစ သည ။ ဤအင တျောန   

 ဖတ ကတျော  ခ ရမ သည  လ  ရှိတ င   မ္ျော အရှည က ျောဆ ု်းကသျော အင တျောန   ဖတ ကတျော  မ  ဖစ  ျော 

အဆိုပေါ ပည နယ မ ျော်းရှိ ဖမိ ွံ့နယ  (၈) ဖမိ ွံ့နယ မ ှ၁.၄ သန ်းခန   ကသျော  ကဒသခ  ပည သူတုိ  သည  ၎င ်းတုိ  ၏ စီ်းပ ျော်းကရ်း၊ 

လူမ ကရ်း၊ ယဉ်က  ်းမ ၊ ဖ  ွံ့ ဖဖိ ်းတို်းတ  မ ၊ န္ိငု င ကရ်း န္ငှ   န္ိငု င သျော်း အခ င  အကရ်းမ ျော်းအျော်း ခ ိ ်းကဖျော  ခ ရ ခင ်း ို 

က   ကတ ွံ့ခ စျော်းကနက ရသည ။ 



 

 မန မျောအစိ်ုးရသည  အင တျောန   ဖတ ကတျော  မ အျော်း န္ိငု င ကတျော လ ု ခ  ကရ်းအတ   လုပ  ကဆျောင  ခင ်း ဖစ သည ဟု 

ဆိုခ  ပေါသည ။ သို  ရျောတ င မူ  ိသုို  လုပ ကဆျောင  ခင ်းသည  ယခု ဖစ ပ ျော်းလ   ရှိကသျော ပဋပိ ခအျော်း 

ကလ ျော ပေါ်းသ ျော်းကစသည ဟူကသျော အက ျော  အ ျော်း မကတ ွံ့ ရှိရကပ။  ိ ုဖတ ကတျော  မ သည   မန မျောန္ိငု င ၏ 

ဖ  ွံ့ ဖဖိ ်းတို်းတ  မ ကနျော  အ  ဆ ု်းကသျော ကဒသမ ျော်းတ င ရှိကသျော ကဒသခ လူ အုျော်း ယခ ုဖစ ပ ျော်းကနကသျော COVID-

19  မ္ျော  ပ ကရျောဂ္ေါ ျောလအတ င ်းတ င  ဆိ်ုးရ ျော်းကသျော ခိို  မ မ ျော်း ို က   ကတ ွံ့ကစသည ။  ိသုို   

လုပ ကဆျောင  ခင ်းသည  သင  ကလ ျော မ မရှိကက ျောင ်း  ုလသမဂ္ဂအပေါအဝင  န္ိငု င တ ျောမှ ရ  ွံ့ခ ခ  က သည ။ 

 

သို   ဖစ ပေါ၍  ျွန္ ပု တုိ  သည  ဆ  လ   ဖစ ပ ျော်းကနကသျော အင တျောန   ဖတ ကတျော  မ အျော်း ရ  ွံ့ခ လို   ျော 

အစို်းရအျော်း  န   သတ ပိတ ဆို  မ မ ျော်းအျော်း ခ   ခ င ်းရုတ သမိ ်းဖပီ်း စ မ ်းရည  ပည  ဝကသျော ဆ  သ ယ ကရ်းလိုင ်း 

မ ျော်းအျော်း အ န   အသတ မရှိ  ပန လည တည ကဆျော  ကပ်းရန  တို  တ န ်းကတျောင ်းဆိုလို  သည ။  ို  အ ပင  

 ျွန္ ပု တုိ  သည  အစိ်ုးရအျော်း ကအျော  ပေါအခ   မ ျော်း ိုလည ်း ကတျောင ်းဆိုပေါသည ။ 

 

အဆိုပေါ ဖမိ ွံ့နယ  ၈ ဖမိ ွံ့နယ ရှိ မိုဘိုင ်းအင တျောန  လုိင ်းမ ျော်း ို ခခင ်းခ   မရှိ စ မ ်းအျော်း ပည   ခ    ခင ်း ပန ဖ င  ကပ်းရန   

၂၀၁၃ခုန္စှ  ဆ  သ ယ ကရ်းဥပကဒ၏ ပုဒ မ ၇၇ န္ငှ   ၇၈ တုိ  အျော်း  ပန လည သ ု်းသပ ရန န္ငှ   ၎င ်းတုိ  အျော်း 

လူ  အခ င  အကရ်းစ န္ န ်းမ ျော်းန္ငှ  အညီ အ မန ဆ ်ုး  ပင ဆင ရန ။ 

အနျောဂ္တ တ င န္ငှ    လျောမည  ကရ ်းက ျော  ပ   ျောလမ ျော်းတ င လည ်း ယခုအင တျောန    ဖတ ကတျော  ခ   ျော်းရကသျော 

ကဒသမ ျော်းတ င  ကသျော လည ်းက ျောင ်း၊  မန မျောတစ န္ိငု င လ ်ုးရှိ လ  န   ိုင ပ ဋပိ ခ ဖစ ပ ျော်းသည   အ ချော်းကဒသမ ျော်း 

အပေါအဝင     န ကဒသမ ျော်းတ င ကသျော လည ်းက ျောင ်း ယခု   သို   

အင တျောန  ဆ  သ ယ ကရ်းစနစ  ဖတ ကတျော   ခင ်းမ ျော်းန္ငှ   အင တျောန  န္ န ်းကလ ျော ခ  ခင ်းမ ျော်း အျော်း(လ ်ုးဝ) 

မ ပ လုပ ရန ။  

လ  မှတ ကရ်း ိ်ုး ျော်းသူမ ျော်း 
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က  ျောင ်းသျော်းသမဂ္ဂ ကတျောင  ုတ ဒဂီ္ရီက ျောလိပ  

 မ ်းက ျောင ်းက ်ီး လူငယ မ ိ ်းဆ  သစ  

စျောကပဥယ ျောဉ် ဘူ်းသ်ီးကတျောင  

ကပေါင ်းစည ်းအျော်းမျောန ဖ  ွံ့ ဖဖိ ်းကရ်းအသင ်း 

ကတျောင  ုတ လူငယ   န ရ   

မရျောမျောက ်ီးလူငယ မ ျော်း   န ရ   

ဖမိ လူငယ မ ျော်း ဖ  ွံ့ ဖဖိ ်းတို်းတ  ကရ်းအဖ  ွံ့ 

က မျော  ဦ်းလငူယ မ ျော်း အစည ်းအရ ု်း 

ဘဝအျော်းမျောန  အသင ်း 

ရခုိင  မ ိ ်းဆ  သစ  အမ ိ ်းသမ်ီးမ ျော်း အဖ  ွံ့ 

ရခုိင လူငယ မ ျော်းစ မ ်းရည  မြှင  တင ကရ်းအဖ  ွံ့ 

ရခိုင လူငယ မ ိ ်းဆ  သစ အဖ  ွံ့ 

ရမ ်းဖ  ဖမိ ွံ့နယ  လူငယ မ ျော်း  န ရ   

ရကသ ကတျောင ဖမိ ွံ့နယ  လူငယ   န ရ   

သန္တျောရင သ ်ီး လငူယ ပရဟိတ အသင ်း 

သ  လူငယ မ ျော်း  န ရ   

အစိမ ်းကရျောင ဘဝမ ျော်း 

အုန ်းကတျော ပရဟိတ ကဖျောင ကဒ်းရငှ ်း 

အမ ်းလငူယ မ ိ ်းဆ  သစ  

အကနျော  တ ခေါ်း လငူယ အဖ  ွံ့ 

မဂ္ ျူလိုင မိ်ုး (တစ ဦ်းခ င ်း) 



 ိုညီညီလ ိင  (တစ ဦ်းခ င ်း) 

မှတ ခ    

၁။  ုလသမဂ္ဂ လူ  အခ င  အကရ်းက ျောင စီမှ  န   သတ ၊ ကန္ျှောင  ယှ   ခင ်းမခ ရဘ  အင တျောန   

အဆ  မ ပတ ရရှိကရ်းသည   အ ချော်းလူ  အခ င  အကရ်းမ ျော်းရရှိကရ်းအတ    အက ခခ အခ င  အကရ်းတစ ခု  ဖစ ကက ျောင ်း 

ကနျော  ဆ ု်းအကန ဖင   ၂၀၁၈ခုန္စှ တ င   တု  ပန ခ  ကသျော  တု  ပန ခ   အပေါအဝင  လူ  အခ င  အကရ်းဆိငု ရျော 

ကက ညျောခ    အမ ျော်းအ ပျော်းတ င  အ ပ  ပ အခေါခေါ အတိအလင ်းကဖျော  ပ  ျော်းဖပီ်း  ဖစ သည ။ 

၂။ ဇ န လ (၂၀) ရ  ကန  တ င  ပုိ  ကဆျောင ကရ်းန္ငှ   ဆ  သ ယ ကရ်းဝန က ်ီးဌျောန (MoTC)မှ   ပည တ င ်းရှိ မိုဘိငု ်းဖုန ်း 

ဆ  သ ယ ကရ်းလုပ ငန ်းမ ျော်း ဖစ သည   MPT ၊ Mytel ၊ Telenor န္ငှ    Ooredoo မ ျော်း  သို   ရခုိင  ပည နယ န္ငှ   

ခ င ်း ပည နယ မ ျော်းရှိ ပဋပိ ခ ဖစ ပ ျော်းကနကသျော ဖမိ ွံ့နယ မ ျော်းတ င  ဇ န လ (၂၁) ရ  ကန    မန မျောစ ကတျော ခ ိန  ည (၁၀) 

နျောရီမှစ၍ အင တျောန  ဆ  သ ယ မ  ဖတ ကတျော  ရန ဟူကသျော အမိန   တစ ရပ  ုိ ကပ်းပုိ  ခ  သည ။  

၃။ ပုိ  ကဆျောင ကရ်းန္ငှ   ဆ  သ ယ ကရ်းဝန က ်ီးဌျောန အဖမ တမ ်းအတ င ်းဝန  ဦ်းစိ်ုးသနိ ်းမှ အဆိပုေါအမိန   အျော်း 

 ပည က ျောင စုအစိ်ုးရ၏ က ျော  ခ မ  ဖင   ၂၀၁၃ခုန္စှ  ဆ  သ ယ ကရ်းဥပကဒ ပဒု မ (၇၇) အကပေါ်တ င  အက ခခ ၍ 

လုပ ကဆျောင ရ ခင ်း ဖစ ကက ျောင ်း၊  ိပိုတ ဆို  မ သည   ိကုဒသမ ျော်းတ င  တည ဖငမိ ကအ်းခ မ ်းကရ်း န္ငှ   

တရျော်းဥပကဒစို်းမို်းကရ်း ကဖျော ကဆျောင  နိ ်းသမိ ်းရန  လုပ ကဆျောင ရ ခင ်း ဖစ ကက ျောင ်း ရှင ်းလင ်း က ပျောက ျော်း ျော်းသည ။ 

 

ဆ  သ ယ ရန -  

ကဒေါ်ခ စ န္ငှ ်းယု, Free Expression Myanmar (FEM) yu@freeExpressionMyanmar.org, 0945 033 4457 

Svetlana Zens Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) svetlana.zens@myanmar-

responsiblebusiness.org,+959775609528 

ကဒေါ်ကဝဖဖိ ်း မင  ၊ Phandeeyar  waiphyo@phandeeyar.org, 09795333831 

 ိ ု  ိ ု ကအျောင ၊ MIDO htaike@mido.ngo, 0943025529 


