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ကေျ္္းး္္းြြမ အံေ အိွြမျလ ျခြမ္း 
ဤအစမ္ြမခာစနရေသာျ စမကျိ နရေသာေျမက္္းအြလေျမ ံေကုြံေ ာုလမြ မ္းြလြမ လါဝြမခာဲံေအ္နရေသာ္း 
ာာု္းေျ ု FEM ိွ ကေျ္္းး္္း ြြမက ေျနရေသာြမ္း ကျလနရေသာ ေျနရေသာ္းာ ုလါံေုမါသည္။ ဤံေုကြံေ  
ံေုမ Creative Commons Share Alike ာ ုြမစြမအ္ 
ာလြမာလမကံေနရေသာထြုမ က နရေသာမကျလနရေသာ္ေျ ုျခြမ္း ျိ မိနရေသာ) [Free Expression Myanmar 
(FEM)]၌ ိ္လ ုြမခလြမာ ္ွ လါံေုမါသည္။ဤာ ုြမစြမအ္ FEM ေျ ု အံေ အိွြမျလ က နရေသာမျလျလမ္းျပီး၊ 
ံေြမ၏ အံေစမ  မ ြမ္းိူိ္နရေသာ္းအနရေသာ္း ြ္ုမကံေနရေသာ စုမ္းိ္် မ္းျ ြမာ 
ာ ုြမစြမျလ ာုလမထနရေသာ္းာွ္ြမ ဤစနရေသာြ မိ္း အနရေသာ္း စမ္းလလနရေသာ္းက္္းအ္ ိဟြုမ 
ံေုမာျလ မာုမထြုမကဝျခြမ္းျပီး၊ အ ုမ္းြီမျလ ျလြမ ကျလနရေသာြမ္းာျဲခြမ္းြ ုျျလ ာုလမ  ြုမ 
ေျနရေသာျပီး၊ စမ္းလလနရေသာ္းက္္းအ္ိဟြုမံေုမာ ံေြမာာုလမြ မ္း (စနရေသာအုလမျပီး၊စနရေသာြ မိ္း စံေုမြ ုျ) 
ြလြမ ထုမာံေလြမ္းအံောု္းျလ   ုြမလါံေုမါသည္။ 

FEM ိ ြမ္ေျေျမ 

ာလြမာလမကံေနရေသာထြုမက နရေသာမကျလနရေသာ္ေျ ုျခြမ္း ျိ မိနရေသာ) [Free Expression Myanmar 
(FEM)] ံေုမ ာလြမာလမစလနရေသာ ထြုမက နရေသာမကျလနရေသာ္ေျ ုခလြမာ ွြမာ ံေြြမ္းအခ္ေျမအာေျမ 
ာလြမာလမခလြမာအက္္းြလြမ  ွာျစလမကံေနရေသာျပီး၊ ်လကီျလ ျလြမကျလနရေသာြမ္းာကဲ္္းြလြမ 
လါဝြမ က္ေျနရေသာြမ လ္ေျမက ကံေနရေသာျပီး၊ ်လကီခ္  ္းက နရေသာေျမခာ္ံေ္ိ္နရေသာ္းေျ ု ေျနရေသာေျလီ မက ကံေနရေသာျပီး၊ 
ထ ုျအ ျလြမ အကေျနရေသာြမ္း္ေျာု္း  ု ြမြာြေျနရေသာ အကာာအထကေျနရေသာြမ္းိ္နရေသာ္းေျ ု 
အကာ္းဂ႐ုျလ ာနရေသာ ကအနရေသာြမ ာုလမက္ေျနရေသာြမက ကံေနရေသာ အ လဲျ အစုမ္းြစမခု ျ စမလါံေုမါသည္။ 

ဤအစမ္ြမခာစနရေသာံေုမ ်လကီခ္  ္းက နရေသာေျမိူ္ေျ ုြမ္နရေသာ အကထနရေသာေျမအထနရေသာ္းိ္နရေသာ္းကေျနရေသာေျမ 
ီ္က နရေသာမျလ္ မ ွြမာ ာ ုအလမက ံေုမာ ံေြမာကာ္နရေသာမကံေနရေသာ ျလ ျလြမကျလနရေသာြမ္းာဲိူိ္နရေသာ္းအကာ္း 
ထနရေသာ္းဂ႐ုျလ ာနရေသာ္ မ FEM ၏ ္ုမ္လီ မခ္ေျမ ြစ ြမြစမလ ုြမ္းျ စမလါ ံေုမါသည္။  

• www.FreeExpressionMyanmar.org 

• www.facebook.com/FreeExpressionMyanmar 

• coordinator@FreeExpressionMyanmar.org 
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ီခုအစမ္ြမခာစနရေသာအြလေျမ FEM ၏  ိြမ ေျမအ လ႕ဲအစုမ္းိ္နရေသာ္းိွနရေသာ Burma News 
International (BNI) ျပီး၊ ျိ မိနရေသာ  ုြမြာံေြြမ္းစနရေသာ္ေျ္နရေသာအံေြမ္းျပီး၊ ျိ မိနရေသာစနရေသာ ီမးြမ္း 
ံေိဂၢျပီး၊ ျိ မိနရေသာ မီိ မီ နရေသာက္ွ႕က ိ္နရေသာ္းေျလ မီ ေျမျပီး၊ ျိ မိနရေသာအိ္  ္းံေ မိ္းဂ္နရေသာ ီမာစမအ 
ံေြမ္းျပီး၊ လဲ မျိ မိနရေသာ  ွြမာ ျိ မိနရေသာံေြြမ္းံေိနရေသာ္းိ္နရေသာ္း ေျနရေသာေျလီ မက္္းကေျနရေသာမိြမ ြ ုျျ စမ 
 ေျလါံေုမါသည္။  
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ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

စာတမ္း အႏွစ္္ခ်ဳ ္- Executive summary 

အမီေမဒ္ေ အက္္းာါအ္ေက္ေေျမကံေ ံဒ မ္္းိ္ေ္းေျ   စာ စ မိ္း  ္ေက ီေဖြ၊ 
္ာထ္ ဒမျာေမ္ႏ  ္ မကံေ နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျံသညမ  ္ႏ  မ္ ာ္ဒစမ္ႏ  ္ မ ာ္၏ 

န္  ိ ေျက္စနအဆ မ္ာ ျအဒေမ္းေျ   ဒ  မ္္းဒေေ  မံ္ သညမာ ျ အကေျေ မ္္းဆာ ္း ေသညမ္း 
မ မိ္းိ္ေ္း အေေျမ ဒစမခ ျ စမံ သညမ္။  

ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္းံသညမ နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျ ိသညမိ ္္  ္မ ံသညမ 
ဆ  ံ သညမေျ   အကေျေ မ္္းဆာ ္းံ  ္ ရေျံမ  ေဖြ၊ အဒ ဒမေျ  ိ  ိဒ  ႔၏ အကဒီ႕ 
အရေျာဳႏ္ႏ မ္ာ ျ မဒမဒကမေနကဒ႕ီရေျာဳႏ္ကံေ အကဒီ႕အရေျာဳႏိ္ေ္းေျ   ္ူႏ မ္္း 
ာ ဥမျာန္း နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျ၏ ဥန္းဒသညမ္ေေျ   ခေမ႕  ိေမ္းံဒမ  ိဒမ ္ႏ  မ္ရေျ 
ံသညမ္။  

ာခ စစမဒ မိ္းံသညမ နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျအကာပဒီ္ မ ံေျမက္ေေျမကံေ 
အက္္းရေျန္းံသညမာ ျနျာ ႆေေောမာာမအဒ  မ္္းအဒေအကာပဒီ မ္ ံဒ မ္္း 

နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္း၏ ထ မ္ျိ မ္ာဆ္ခ္ေျမ ံကဘေ ထေ္းိ္ေ္းေျ   ဒေ  မ္ ာ္ 
မာ ္းအဒ  မ္္းအဒေျ မ္ာ ျ အ ီြဲ႕ကာါ မ္္းစာ  ာ္္းကာါ မ္္းမ ္ေျမ ၂၀၁၇ န္ ဇ မ္ဘေမ 

 ိ ၂၀၁၈ ဧျာနမ အထ နကဆေ မ္္ီေျမခြဲာ ျကံေစစမဒ မိ္းျ စမံ သညမ္။  

္  ္ ကံေ္မ မ္ိ္ေ္းံသညမ စ ဒမမာ္ေျမအေ္းကမ္ော ျ ီာမ္ေိ္ေ္းံေျ စမံသညမ္။ 

ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္း၏နကေျေေျမခ္ေျမ  ိေနျိေမိေ္ႏ  မ္ ာ္၏ နိ န္ာေ 
မဒီမမာမခီ မ္ာ ျံသညမ ဆ ဒမာ ဒမေျ္ဆ မ္္းမ ္ေျမ္   ံ သညမ္။ ထ  ႕ျာ မ္ 
ထ  ံ   ႔ျ စမ္ျခ မ္္း၏   အကရေျေ မ္္း္ မ္္း  ိေ အစ  ္း္္ႏ မ္ာ ျ စစမဒာမာ မ္ျ စမံသညမ 
ဟ မသညမ္း ံာ ္းံာမရေျံသညမ္။ 

စ  ္း  ္ မိာ္ာေမစီေျ မ္ာ ျ ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္း ာာ ရေျသညမကေရေျံသညမိ ေ 
ံဒ္  ႔အကာပ ဥာက္က္္း္ေအ ျ္ စမကစေဖြ၊  ္ာမာ  ္ မ္းဆ  မ္္ေအ္ျ စမကစေဖြ၊ 
စ ဒမာ  မ္္းဆ  မ္္ေအ္ျ စမကစ အရေျ မိ္း ေျမိ ူိ္ေ္းံသညမ ဒ  ္းျိ မ္ာ ျမေကေျာန္းေဖြ၊ 
အစ  ္း္္ႏ မ္ာ ျဒ္ေ္း ာ္ ္းိ္ေ္းံသညမ နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျ ဆ ဒမာ ဒမမေ 
ျခ မ္္း္ႏ မ္ာ ျ အရေျ မိ္း ေျမိူိ္ေ္းေျ   ရေျ  ္းစေ္းနကျ  ္ မ္္းကာ္းိူ အကထေေျမအထေ္း 
အကေျ မ္ာ ျမသညမ္း မီေမ စီေေသညမ္းာါ္းမေျခ မ္္းာ မ္နျ စမံ သညမ္။ 

ံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္းေျနကေျေေျမခ္ေျမထာမ ာိခ္ံ သညမာ ျ အခ္ေျမ  ိေ - အထ ေျ 
 ္ဏမ္း္ႏ မ္ာ ျ ာဋ ာေျၡျ စမ ာီေ္း္ေက္ံိ္ေ္းအဒီ မ္္း ံဒ မ္္း္ာ္္ႏ  မ္ခီ မ္ာ ျံသညမ 

မသညမ္း ေျ္ဆ မ္္းမေခြဲာံ ျ သညမ္။ ထ  ႕ျာ မ္ ္ႏ  မ္ ာ္ကဒေမာ  မ္ံဒ မ္္း နိ န္ာေ၏ 
မႊ မိ္း  ိ ္းိူ ဆေျမမေျမ  ္ ကေျခ မ္္းကရေျေ မ္ာ ျ နိ န္ာေဗဟ ဝါ္ ္ႏ မ္ာ ျ နိ န္ာေ ိဒ္ 
ေျီြဲျာေ္းိူံသညမမသညမ္းနကျာေ မ္္းမြဲျခ မ္္းိ  ္ ကံ္းကာ္။ 

 



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

အရေျာျာဳႏခ္ေျမိ္ေ္း 

အစ  ္း္္ႏ ္မာ ျအဒ ္စစမဒာမံ   ႕ ဒ  ေျမဒေီမ္းခ္ေျမ 

• နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျ ဒ  ္းျ  ိ မ္ာ ျက္္းအဒေီျမ မ ာမ္ေမ္းမ မိ္းသညႊေမစနိ ာ 
ေျ ေမ္းဒစမခ ေျ   ဒသညမကထေ မ္ခ္  ိဒမ္ ေမ ာီ မ္ာ ျမ မ္္းျာန္း အေ္းမာ ္းာါဝ မ္ 
ကံေနကဆီ္းက္ီႏ္းသည  ္ႏ ူ မ္္းာီြဲဒစမခ ေျ  နကဆေ မ္္ီေျမာါ္။ 
ထ  သည  ္ႏ ူ မ္္းကဆီ္းနက္ီႏ္းာီြံဲ သညမ  ဒ္ေ္းဥာက္ဆ  မ္္ေကျာေ မ္္းမြဲိူ္ႏ မ္ာ ျေဖြ၊ 
အစ  ္း္အ္ေ  ္  
ရေျန္းိ္ေ္း၏နျာဳႏိ္ကဆေ မ္္ ေီျမခ္ေျမိ္ေ္းအေ္းနကျာေ မ္္းမြိဲ  ူစံသညမာ ျ ၂ 
ိ္ ဳႏ္းမာ ္းာါဝ မံ္ သညမာ ျ အေ္းမာ ္းအေျ္ဳႏာ္း ဝ မ္ကံေ 
ဒ္ေ္းဥာက္ဆ  မ္္ေနျာဳႏျာ မ္ကျာေ မ္္းမြဲိူေျ   အကမ္းကာ္းကဆေ မ္ 
္ီေျမံ မ္ာ ျံသညမ္။  

• ္ႏ  မ္ ာ္ကဒေမ  ိထ ေမ္းခ္ဳႏာမထေ္းကံေ န္ိ နာေ္ႏ မ္ာ ျ စစမဒာမ  ိာ  မ္ဆ  မ္ကံေ 
နိ န္ာေိ္ေ္း အဆာ ္းံဒမက္္းအဒေီျမ ံန္းျခေ္းျ စမကံေမမသညမ္း အ 

ျာေမအမ ေမခ္ ဒမဆေျမိူ  ္ ကံေ အိ္ေ္းျာသညမံ ဆ္  မ္္ေနကဆီ္းက္ီႏ္းသည   
္ႏ ူ မ္္းာီြိဲ ္ေ္းေျ  နျာဳႏမ ာမ္ိသညမ္။  

• ာဋ ာေျၡျ စမာီေ္း္ေက္ံဒီ မ္ နိ န္ာေိ္ေ္းံဒ မ္္း္ာ္ခီ မ္ာ ျ ဒေ္းဆန္း 
ာ ဒမာ မ္ထေ္းိူအေ္း မာ ္းေျ   ခ္ေျမျခ မ္္း  ာမ္  ေ္းကာ္းာါ္။ ဒျာ ဳႏ မ္ေေျမ 
ဒသညမ္းဒီ မ္ ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းအဒေီျမ 
မ  အာမံ သညမိ ္ေ္းေျ  နကဆေ မ္္ ေီျမကာ္း္ေမ ္ႏ  မ္ ာ္ကဒေမ၏က္ံ အေ္း 
မာ ္းံ  ႕ အ  ိေမ႕ထ ဒမနျာေမကာ္း္ိသညမ္။  

• ဒ္ေ္းဥာက္က္္း္ေဆ  ္ မ္ေဒီ မ္ 
ံဒ မ္္း နိ န္ာေိ္ေ္းအဒေီျမနျာဳႏျာ မ္ကျာေ မ္္းမြိဲ ူိ္ေ္းနျာဳႏ 
မ ာမ၍ျာန္းစန္းံသညမာ ျဒ  မ္ကအေ မ္ေဖြ၊ ိသညမံ သညမာ ျ အစ  ္း္အ္ေ  ္ ေျ  ိ္ 
အ္ေ  ္ ၏ ရံဇေအေဏေေျ   အံာ ္းျာဳႏျာန္း ိသညမ ံသညမာ ျ 
ံဒ မ္္း နိ န္ာေ  ံိေ္း  ဒစမဥန္းဒစမကာေေျမေျ  ိ  ္ ္ေဇဝဒမ 
ကရေျေ မ္္းအ္ ဒ  မ္ရေျေ္းအက္္းာ္ျခ မ္္းိ  ္ ကစ္္။  

• ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္းအကာပဒီ မ္ အရေျ မိ္း ေျမံ သညမဟ  စီဒမစီြဲ 
ထေ္းိူ ္ိေ္းအေ္းမာ ္းေျ   ထ က္ေေျမမ ္ မ္ျိေမစီေျ မ္ာ ျ ဘေျမမ  ေျမိူ ိ  ္  
ကစ္ဘြဲ ာီ မ္ာ ျမ မ္္းျိ မံ္ ေစီေ စာ စ မိ္းစစမကဆ္း္ိသညမ္။  

ဒ္ေ္း္ာ ္းိ္ေ္းံ  ႕ဒ  ေျမဒေီမ္းခ္ေျမ 

• အထ္္းံျ မ္ာ ျ နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျ္ႏ မ္ာ ျ ဆေျမစာမကေကံေ အိူအ 
ခ မ္္းိ္ေ္းေျ    ီြဲ႕စသညမ္းာာ  အကျခခာဥာက္ာ မ္ိ (၆) ဒီ မ္နျာဆ  ထေ္းံသညမ 
္ႏ မ္ာ ျအသညနေဖြ၊ မဒီမမာမိူစာေျ  ကထေေျမ္ူျာန္း  ဥာက္ိ္ေ္းေျ   ထ က္ေေျမ 
ဒ ေျ္စီေျာေမဆ  ေျေ န္  ိ ေျက္စနစာိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျေျ  ေျမသညနကအေ မ္ အံာ ္းျာဳႏ 
ရေျ္ေမ ဒ္ေ္းံ္ရေျန္းိ္ေ္းအေ္းဒ  ေျမဒီေမ္းနကဆေ မ္္ ေီျမကစံ မ္ာ ျ 
ံသညမ္။  

• ဒ  မ္ရေျေ္းံ္ ္ိေ္းအကေျ မ္ာ ျ ာဏေိအဆ မ္ာ ျဒီ္ မနျိေမိေ္ႏ  မ္ ာံ္ ဒ မ္္း 
နိ န္ာေကေျေ မ္စန  ိ ရေျေ္းဝ မ္ကစာ ျစာမနျ ေမကျ ျခ မ္္းေျ   ္ာ္္ႏ  မ္္ေမ 

ဒ္ေ္းံ္ရေျန္းိ္ေ္းေျ ဒီေမ္းအေ္းကာ္းံ မ္ာ ျံသညမ္။ ထ  ံ   ႔ျာဳႏမ ာမ္ေမ 
ဒ္ေ္းံ္ရေျန္းိ္ေ္းံသညမမသညမ္း စသညမ္းိ္ဥမ္းထ ေမ္းခ္ဳႏာမခာထေ္း္ျခ မ္္း  ိ 
ေျ မ္္းမဒီမကရေျေ မ္္းနကံခ္ေကစ္ိသညမနျ စမံ သညမ္။  

• ျိေမိေ္ႏ  မ္ ာ္ံဒ မ္္း နိ န္ာေကေျေ မ္စနေျြဲာံ ျ   ႕ကံေ 
ံန္းျခေ္းမဒီမမာမနကံေ နိ န္ာေေျၽီိ မ္း ေျ္ မံ္ ္ိ္ေ္းေျ    
ဒ္ေ္း ာ္ ္းံ  ႕  ဒမရေျေ္းျာန္း အ ရေျာသညဏမကာ္းကစ္ိသညမ ္။ 
ာ မ္္းာ ဂဂ ဳႏမမံ သညမ ္ႏ စမ ေျမကံေအံ မ္္း အာ မ္္းိ္ေ္း၏ 
ဥာက္အ ီြဲ႔  ိမသညမ္း ေျ မ္္း  ္ မ္္းိူ  ္ ္ိသညမ္။ 

 Recommendations 

To the government, including the military 

• 

• 

• 

• 

• 

To the courts 

• 

• 

• 

 

 

 



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

ျိေမိ ေ္ႏ  ္မ္ ာ အိ္ ဳႏ္းံေ္းမ႕္အခီ္ မာ ျအက္္းနကေျေမိ္ ္ မံ   ႕ ဒ  ေျမ 
ဒေီမ္းခ္ေျမ 

• ျိေမိေ္ႏ  မ္ ာ္ဒီ္ မ္း နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျံာ ္းံာမခ္ေျမေျ   
စာ စ မိ္းစစမနကဆ္းျာန္း ဒ္ေ္းဥာက္ဆ  မ္္ေ္ႏ မ္ာ ျ 
မေျမကဒ႕ီကဆေ မ္္ီေျမိူ ဆ  မ္္ေနျာဳႏျာ မ္နကျာေ မ္္းမြဲိူအဒေီျမ 
ဒ  ေျမဒီေမ္းကထေေျမခာခ္ေျမိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျအဒ္ 
မႊဒမကဒေမံ  ႕ဒ မံ္ ီ မ္္းာါ္။  

ျိေမိ ေ္ႏ  ္မ္ ာံ ဒ္မ္းိန္ နာေကေျေ္မစန ံ  ႕ဒ  ေျမဒေီမ္းခ္ေျမ 

• ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျ ံေျမဆ  မ္ကံေ ္ေဇဝဒမိူိ္ေ္းအ 
ဒေီျမ ဒ္ေ္း ာ္ ္းိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျနက  ္႕ကေိ္ေ္းထာ ေျၽီိ မ္းေျ္ မ္ာသညေ  ္ မ္၏ ံေျမ 
ကံခာခ္ေျမေျ   အံ မ္ာ ျဒ မံ္ ီ မ္္း္ႏ  မ္္ေမ အ ီြဲ႕ဒစမခ ေျ   
 ီြဲ႕စသညမ္းနကဆေ မ္္ီေျမကစ္ေမ္။ အေျာမ၍ ဂ္ေောမမစမိ္ေ္းေျ 

နိ န္ာေကေျေ မ္ စန  ိ ထ ဒမျာေမထေ္းကံေ နိ န္ာေေျ္္ မာ ျဝဒမ္ႏ မ္ာ ျ 
ိေျ  ေျမသညနမ ္ မ္ေဖြ၊နကမ ္ေေျမမြဲခ္ေျမိ္ေ္းေျ   မ  အာမခ္ေျမ္ႏ မ္ာ ျ 
အခ္ ဳႏ္းအစေ္းသညနသညီီဒမ  ိ္ဒ ိူအကာပ အကျချာဳႏက္္းံေ္းဒ မံ္ ီ မ္္းာါ္။ 

ံဒ္မ္းိန္ နာေံိေ္းိ္ေ္းံ  ႕ဒ  ေျမဒေီမ္းခ္ေျမ 

• မေိသညမာ ျနျိေမိေ္ႏ  မ္ ာံ္ ဒ မ္္း နိ န္ာေကေျေ မ္စန နက္ီ္းကေျေေျမာီြဲဒီ္ မ 
နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျေျ   ိျ စမိကေ နျာဒမံ ေ္းစီေ ေျေေျာီမ္ႏ  မ္ျာန္း 

အကေျေ မ္္းဆာ ္းကံေ စ ဒမေျ္္းအကဒီ္းအကခပ  ္ ံ ္ 
ေျ  ာမစေ္းမ ာမနကမေ မ္္းိ္ေ္းေျ   ြိဲကာ္းက္ီ္းခ္ာမ   ႔ 
ဒ  ေျမဒီေမ္းာါံ သညမ္။  

To the Myanmar National Human Rights 

Commission 

• 

To the Myanmar Press Council 

• 

To journalists 

• 

  



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

ေ ္ါေမ္း - Introduction 
၂၀၁၅ ခ ္ႏ စမေျဒသညမ္းေျနျိေမိေ္ႏ  မ္ ာ္ နိ န္ာေမဒီမမာမိူ အကျခအကေ 
အဆ မ္ာ ျအဒေမ္းေျ   စ ဒမဝ မ္စေ္းေေ္းမသညမံ ကဘေကာါေျမရေျံသညမာ ျ အ ီြဲ႕အ 
စသညမ္းိ္ေ္းနကာါ မ္္းစ ထေ္းံသညမာ ျ စ ကာါ မ္္းအ ီြဲ႕အစသညမ္းဒစမခ ေျ  ံဒ မ္္း 

နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္း၏ ံကဘေထေ္းအျိ မ္ိ္ေ္းေျ    
္ႏ စမစဥမစစမဒ မိ္းနကေျေေျမာ္ျခ မ္္းအေ္းနကစဒေော ျဝေမ ထ မိ္းကဆေ မ္္ ီေျမခြဲာ ျရေျံသညမ္။ 

ထ  ္ႏ စမစဥမစစမဒ မိ္းကေျေေျမာ္ျခ မ္္း၏ ္သညမ္ာီမခ္ေျမ  ိေ မ ာမ္ေမ္းခီ မ္ဒီ မ္ 
အ  ိေမဒေျာမမ ာမေျ  မ္ကေရေျကံေ ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္း၏ 
ံနကဘေထေ္းအျိ မ္ိ္ေ္းေျ   စ ကဆေ မ္္းကေျေေျမာ္္ေမျ စမံ သညမ္။ ံ  ႕  ိ ံေ 
ေျၽေီမာမဒ  ႔၏နျာဳႏျာ မ္ကျာေ မ္္းမြဲက္္းအဒေီျမ မူာ႕ကဆေမစသညမ္း ာ္ ္းကဆေ မ္ ္ီေျမိူံသညမ 
ံဒ္  ႔၏ အကဒ႕ီအရေျာဳႏိ္ေ္းေဖြ၊ မ  မေ္းခ္ေျမ ္ိေ္းေျ    ိေမေျေမစီေ ထ မ္ဟာမ 
က ပကဆေ မ္္ႏ  မ္ိသညမနျ စမံ သညမ္။  

ဤစစမဒ မိ္းကေျေေျမာ္ိူံသညမ အ  ိေမဒေျာမ 
နိ န္ာေမ ာမ္ေမ္းမ ာမေျ  မ္နကေကံေ ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္း၏ 

ံကဘေထေ္းအျိ မ္ိ္ေ္းေျ   အ ထ္္းအကမ္းထေ္းံသညမ္။နကေျ္ေ မ္္းံေ္းိ္ေ္းေဖြ၊ 
အ္ာမ ေျမမထ္ အ ီြဲ႔အ စသညမ္း ိ္ေ္းေဖြ၊ အက္္းာါအ္ေက္ေေျမကေံ္ိ ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျ 

နိ န္ာေေျ   စ ဒမဝ မ္စေ္းံ္ိ္ေ္း အကာပဒီ မ္ အဓ ေျထေ္းနကဆေ မ္္ ီေျမခြဲာ ျျခ မ္္း 
ိဟ ဒမာါ္။ ထ  ႕ျာ မ္ ဤစစမ ဒ မိ္းကေျေေျမာ္ျခ မ္္း၏ ္သညမ္ာီမ ခ္ေျမ  ိေ 
ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္း ိ္ေ္း၏  ံဒ မ္္းအခ္ေျမအမေျမေဖြ၊ အိူအခ မ္္းိ္ေ္း ္ႏ မ္ာ ျ 
ဥာက္က္္း္ေိ္ေ္း ထေျမ ၄ မ္္းဒ  ႔ ရေျာဳႏကဒီ႕ကေ္ကံေ အကဒ႕ီအရေျာဳႏ အကာပဒီ မ္ 
အကျခခာ ံသညမာ ျ ံကဘေထေ္းအျိ မ္ိ္ေ္းေျ   စ ကဆေ မ္္း္ေမ္သညမ္ာီမံ သညမ္။ 
ဤစစမဒ မိ္း ံသညမနျိေမိေ္ႏ  မ္ ာ္္ႏ မ္ာ ျ နိ န္ာေေျ  အကေျေ မ္္းဆာ ္း ေျ္္ မာ ျံာ ္းကေ ံသညမာ ျ 
အျခေ္း္ႏ  မ္ ာ္ိ္ေ္းံ  ႕ိဟ ဒမ ္ႏ  မ္ ာ္ဒေျေစာ္ူႏေမ္းိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျ ္ူႏ မ္္းာ ဥမ 
ံာ ္းံာမနျခ မ္္းထေျမ ၂၀၁၆ ခ ္ႏ စမ န္ဇ မ္ဘေမအဒီ မ္္းေျနကမာ ျမေဆေမ္း 
စစမခြဲာ ျံသညမာ ျ အကျခ အကေ္ႏ မ္ာ ျ 
္ႏ  မ္္းာ ဥမံ ာ ္းံာမျာန္းကမာ ျမေ္ေမအထ္္းျာဳႏနကဆေ မ္္ီေျမခြဲာ ျနျခ မ္္းျ စမံ သညမ္။ 

 

 

ံ ကဒံေေသညမ္းာသညေ   

၂၀၁၇ခ ္ႏ စမဒီ မ္ မဒီမမာမကံေထ ဒမက ေမကျာေဆ  ျခ မ္္းနျိေမိေ (FEM) ၏ 
ဥန္းနကဆေ မ္ိူျ မ္ာ ျ စ ကာါ မ္္းအ ီြဲ႕အစသညမ္းံသညမ စစမဒ မိ္းကေျေေျမာျ္ခ မ္္း ေျ   
ေျ႑ိ္ ဳႏ္းစာ  ာါဝ မ္္ေမ ဒ  ္းခြဲ္႕ေျေေဖြ၊ စစမဒ မိ္းကေျေေျမာ္ိူ ေသညမ္းာသညေ ေျ   
ာ   ိ ဒ  ္းဒေျမကေျေ မ္္းိီေမကအေ မ္နကဆေ မ္္ီေျမ္ မ္္း ဒေ  ္ မ ာ္မာ ္းအဒ  မ္္း အဒေျ မ္ာ ျ 
ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္း ာါဝ မ္မေကစ္ေမစစမဒ မိ္း ၏ ောမ ာာမ 
အဝေမ္းအဝ  မ္္းေျ   ဒ  ္းခြဲ္႕ကဆေ မ္ ္ီေျမခြဲာံ ျ သညမ္။  

ထ  ဒ  ္းခ္ြဲ႕ကဆေ မ္္ီေျမခြဲာ ျကံေ စစမဒ မိ္းကေျေေျမာ္ျခ မ္္းေျ  နက  ္႕ကျာ္းမ ာမ 
္ေမ္းအျ စမ ၂၀၁၇ခ ္ႏ စမ န္ဇ မ္ဘေမဒီ မ္နျာဳႏမ ာမခြဲာံ ျ သညမ္။ ဒစမ ေမ မ ာမ 
္ေမ္းစဥမိ္ေ္း ထာမ ာိျ သညမာ ျစီေျမျခ မ္္းိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျ စစမဒ မိ္းေျ   ၂၀၁၈ခ ္ႏ စမ ဇေမေဝါ န္မ္ႏ မ္ာ ျ 
ဧျာနမဒ  ႔ဒီ မ္နကဆေ မ္္ီေျမခြဲာံ ျ သညမ္။ မ ာမ္ ေမ္းျာန္းစန္းခြဲာ ျကံေ စစမ 
ဒ မိ္းကေျေေျမာ္ိ ူ ၂၀၀ ၏ 
ထေျမဝေျမေျ  နကဒ႕ီဆာ ကိ္းျိေမ္းျခ မ္္းျ မ္ာ ျနကဆေ မ္္ီေျမခြဲာံ ျ သညမ္။ ေျ္ေမဒစမဝေျမ ေျ  ိ္ 
ျိေမိေ္ႏ  မ္ ာ္ နိ န္ာေမဒီမမာမ ခီ မ္ာ ျ အမ ာမ ာ္ ကဆ္ီးက္ီႏ္းာီြိဲ ္ေ္းနျာဳႏမ ာမမ ္ေျမ 
စစမဒ မိ္းကေျေေျမာ္ခြဲာံ ျ သညမ္။  

 

 

 

Methodology 



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

ဤစစမဒ မိ္းကေျေေျမာ္ိူေျ   (FEM)  အ ီြဲ႕ေျ  ာမဒ  မ္ ၆နကေ္ေဒီ မ္နျာဳႏမ ာမခြဲာ ျ 
ံသညမ္။ ာ မ္္း ၆ကေ္ေ ေျ   စ ကာါ္ မ္းအ ီြဲ႕ေျနက္ံအမ  ေျမ ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္း 
အက္အဒေီျမကာပဒီ မ္ ိ္ဒသညမက္ီ္းခ္ာမ ခြဲာံ ျ သညမ္။ ထ  ႕ျာ မ္ 
စစမဒ မိ္းကေျေေျမာ္နျခ မ္္းမ ာမ္ေမ္းေျ   အျခေ္း(၃)ကေ္ေဒီ္ မ မသညမ္း 
အ မ္ဒေေေျမအံာ ္းျာဳႏမ ္ေျမနကဆေ မ္္ီေျမခြဲာံ ျ သညမ္။နကစဒေော ျဝေမ 
ထ မိ္း နိ န္ာေေျၽီိ မ္းေျ္ မံ္ ္ိ ္ေ္းေျမသညမ္း စစမဒ မိ္းကေျေေျမာ္ျခ မ္္းမ ာမ 
္ေမ္းေျ  နကဆေ မ္္ ေီျမကာ္းခြဲာ ျရေျံသညမ္။ 

အိ္ ဳႏ္းအစေ္းခီြဲျခေ္းျခ္မ္း ( ေျ္ေ္း/ိ အာါအဝ္မ ) 

ကေျေေျမာ္္  ္ ကံေ အခ္ေျမအမေျမိ္ေ္းအေ္းမာ ္းေျ   အ ္ိ ဳႏ္းအစေ္း ခီြဲျခေ္း 
ထေ္းံသညမ္။  ံဒ မ္္း္ႏ မ္ာ ျစေ ောမဇ မ္္းံိေ္းိ္ေ္း၏ ဝါစဥမအဆ မ္ာ ျေဖြ၊ ဒသညမနကေ္ေေဖြ၊ 
ေျ္ေ္း/ိ စံသညမဒ  ႔အကာပဒီ္ မိ္ဒသညမျာန္း ေျီြဲျာေ္းျခေ္းေေ္းိူ ံ  ံ ံ ေံေ 
ျ စမကာပကေကံေံဘေထေ္းအျိ မ္ိ္ေ္းေျ   အစန္ မ္ခာစေဒီ မ္  ္ မ္္းမ မ္္းဒ မ္ျာ 
ထေ္းံသညမ္။ ေျီြဲျာေ္းျခေ္းေေ္းကံေ ံကဘေထေ္းအျိ မ္ ိ္ေ္းေျ   
ံေျမဆ  မ္္ေအျိ မ္ဒစမခ စနျ မ္ာ ျ  ္ မ္္းမ မ္္းဒ မ္ျာ္ႏ  မ္ံသညမ္။ ထ  ႔ကရေျေ မ္ာ ျ 
မ္ေသညမ္းစ ၏အျိ မ္ိ္ေ္းေျ  နျ စမ္ႏ  ္ မံ  ိ္က ပျာထေ္းံသညမ္။ 

ေျေမ႕ံဒမခ္ေျမိ ္ေ္း 

ေျေမ႕ံဒမထ ေမ္းခ္ဳႏာမထေ္းကံောာ စာေျြဲာံ ျ   ႔နက္ီ္းခ္ာမစစမဒ မိ္းကေျေေျမ
ာ္နျခ မ္္းထေျမ စ ကာါ မ္္းအ ီြဲ႕ဝ မ္ိ္ေ္းေဖြ၊ နိ န္ာေစ မ္ဒေ ္ိေ္း္ႏ မ္ာ ျနကစဒေေဝေမ ထ မိ္း 

နိ န္ာေေျၽီိ မေျ္ မံ္ ္ိ္ေ္းေျ မ ာမ္ ေမ္းခီ မ္  ္   မေျမကဒ႕ီမ ာမေျ  မ္ကေနကံေ 
နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္းေျ   စစမဒ မိ္းကေျေေျမာ္ျခ မ္္းဒီ မ္ာါဝ မ္ကာ္း္ေမ  

  ဒမကခပကာ္းံသညမ္။  

အ မ္ဒေေေျမအီေမမ  ္ မ္းျ မ္ာ ျ စစမဒ မိ္းကေျေေျမာ္ိူေျ   မသညမ္း (FEM)အ ီြဲ႕ ေျ 
မေျမမ မိ္းိ  ိနကံေ အ္ာမက္ံိ္ေ္း  ္  ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္း ိ္ေ္း 
ေျ္ာမေျ္ာမျာေမ႕ျာေမ႕ာါဝ မ္မေ္ႏ  မ္က္္းေျ   ္သညမ္ာီမ မ ္ေျမကဆေ မ္္ီေျမ ္ေမ 
စနစဥမခြဲာ ျကံေမမသညမ္း စစမဒ မိ္းကျ ဆ  ံ ္ိ္ေ္း  ိေ မ ာမ္ေမ္းခီ မ္  ိ ံဒ မ္္း 

နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္းျ စမကရေျေ မ္္း စ စစမ္ႏ  မ္က္္းဒီ္ မ အခေျမအခြဲိ္ေ္း  ္ ကေံနျ မ္ာ ျ 
ဆ  မ္္း ာ္ာ ျထေ္းခြဲာ ျ္ံသညမ္။ ထ  ံ   ႕ကံေအကရေျေ မ္္းိ္ေ္းကရေျေ မ္ာ ျ အခ္ ဳႏ႕နကံေ 
ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျနကဝ္းမာကခါ မ္္းာါ္းကံေနက္ံ ိ္ေ္း  ္  
ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္းံသညမ ာခ   စစမဒ မိ္းကေျေေျမာ္ျခ မ္္း မ ာမ္ေမ္း ဒီ မ္ 
ိက  ိ္ေမမ မ္ာ ျဘြဲ ရေျီ မ္္းေျ္ေမခြဲာ ျာါံ သညမ္။  

အစန္ ္မခာစေ 

ဤအစန္ မ္ခာစေေျ   အာ  မ္္းကမ္းာ  မ္္းျ မ္ာ ျ ဒ မ္ျာာါထေ္းာါံ သညမ္။ ၄ မ္္းဒ  ႔  ိေ  
ေ ္ါေမ္းေဖြ၊ စစမဒ မိ္းကေျေေျမံ  ကဒံေျာဳႏခ္ေျမ၏ ္မ မ္ိ္ေ္းေဖြ၊ ေ ဂာ ္း္ႏ မ္ာ ျ စေ 
ဒ မိ္းအ္ႏ စမခ္ဳႏာမဒ  ႔ျ စမျာန္းေဖြ၊ စစမဒ မိ္း၏ အဓ ေျအခ္ေျမအမေျမိ္ေ္းနျ စမ ံသညမာ ျ 
ဒ  ေျမဒီေမ္းခ္ေျမိ္ေ္းေျ   စေဒ မိ္းအ္ႏ စမခ္ဳႏာမဒီ မ္ ထသညမာ ျံီ မ္္းထေ္း ာါံသညမ္။ 

"အစ  ္း္" ဟက္ံေ စေျေ္း္ာမ၏အဓ ာၸောမ ီ္ မာ ျဆ  ခ္ေျမအကာပ 
ိ ဒမခ္ေျမ 

Disaggregation, including gender 

Limitations 

The report 

A note on the definition of "Government" 



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

ျိေမိေ္ႏ  မ္ ာ္၏  ီြဲ႕စသညမ္းာာ အကျခခာဥာက္ဒီ္ မ အစ  ္း္၏ ိ္ေ္းျာေ္းမ ကံေ 
မ ာမ္ေမ္းစဥမိ္ေ္းထသညမာ ျံီ မ္္း ာါ  ္ ထေ္းံသညမ္။ ထ  မ ာမ္ေမ္းစဥမိ္ေ္းဒီ မ္ ြ္ဲ 
မ ာမ္ေမ္း္ႏ မ္ာ ျဒ္ေ္းစန္ မ္က္္းမ ာမ္ေမ္းိ္ေ္းေျ  နက္ီ္းခ္ာမခာအ္ာမံ ေ္းေျ  ာမ 
စေ္းမ ာမ ္ိေ္း၏အေဏေျ မ္ာ ျကဆေ မ္္ီေျမ္နျခ မ္္းိဟ ဒမဘြဲ စစမဒာမ၏ 
ရံဇေအေဏေအ္ နကဆေ မ္္ီေျမကစ္ံသညမ္။ စ မ္စစမဒီ မ္ ထ  ံ   ႔ထသညမာ ျ 
ံီ မ္္းာါ  ္ ျခ မ္္းေျ အစ  ္း္္ႏ စမခ အျာ ဳႏ မ္နကာပကာါေျမနျ စမကာပကစံသညမ္။ ဤ 
အစန္ မ္ခာစေဒီ မ္ာါ  ္ ကံေ " အစ  ္း္" ဟ္ကံေ စေျေ္း္ာမေျ   ံာ ္းစီြဲကံေ 
စေံေ္း အဓ ာၸောမအ္ ဒစမ ီြဲ႕ေျ  ကံေမမသညမ္းကေျေ မ္္း 
္ႏ စမ ီြဲ႕မာ ္းေျ  နကံေမမသညမ္းကေျေ မ္္း ံေျမဆ  မ္္ ေ ေျ႑အမ  ေျမ 
္သညမသညႊေမ္းာါံ သညမ္။ 

 

 

ာါဝ္မကျ ဆ  ံ ္ိ ္ေ္း၏ ေျ္ေ္းိေျီြဲျာေ္းိ ူ- Gender of the participants  

% 
အ္ာမဒေမ္းံဒ္မ္းကထေေျမ - Junior 

journalist  
 အရေျန္းဒေမ္းံဒ္မ္းကထေေျမ 

- Senior journalist 
 

ဓေဒမာာ ေဖြ၊ ဗန္ နာ  ေဖြ၊ ဂ္ာမ စမံ ဒ္မ္းကထေေျမ - 
Photo / video / graphics journalist 

 အာမ္ နဒေ - Editor  

ာါဝ္မကျ ဆ  ံ ္ိ ္ေ္း၏ ္ေထ္္းေျီြဲျာေ္းိ ူ- Role of the participants  

အရေျန္းဒေမ္းံဒ္မ္းကထေေျမ - Senior 

journalist   

33 % 

 
 

အ္ာမဒေမ္းံဒ္မ္းနကထေေျမ - 
Junior journalist  

25 % 

ဓေဒမာာ ေဖြ၊ ဗန္ နာ  ေဖြ၊ 

ဂ္ာမ စမံ ဒ္မ္းကထေေျမ 
- Photo / video / 

graphics journalist 

18 % 

အျခေ္း - Other  

13 %  

အာမ္ နဒေ - 

Editor 10 % 

ိန္ နာော  ္ မ ္ ္ မ 
- Owner 2 % 

ာါဝ္မကျ ဆ  ံ ္ိ ္ေ္း၏ ဒသညမကေ္ေ - Location of the participants 

္ေမေျ ေမျာ္မာ - Outside Yangon 

57 % 

 

္ေမေျ ေမ - Yangon 

43 % 

          

  



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

မီဒီယာလြတ္လဳ္္ြင့္ - Media freedom 

မဒ္  ္ မ္းံသညမ မဒီမမာမစေီထ ဒမက ပကျာေဆ  ခီ္ မာ ျ္ႏ ္ မာ ျ 
မဒီမမာမနကံေ ံကဘေထေ္းအျိ္မိ ္ေ္း ္ျူိ္မ္ႏ  ္ မခီ္ မာ ျ္  ံ သညမ္။ 
ဤအခီ္ မာ ျအနက္္းဒီ္ မ မဒ္  ္ မ္းံသညမ မဒီမမာမကံေ 
ံကဘေထေ္းအျိ္မိ ္ေ္း ထေ္း္  ္ႏ  ္မျာန္း 
အက္ႏ ေေျမအာ ေျမအဟေမ႔အဒေ္းိ္  ကစဘြဲ ံဒ္မ္း 
အခ္ေျမအမေျမိ ္ေ္း ္ႏ ္ မာ ျ ံကဘေထေ္းအျိ္မိ ္ေ္းေျ    ိသညမံ သညမာ ျ 
ိန္ နာေေျ  ိ ဆ  အံာ ္းျာဳႏ ၍ ောမစသညမ္းိျခေ္းဘြ္ဲ  ေက ခီီ္ မာ ျေဖြ၊  ္ာခ္ီ္ မာ ျေဖြ၊ 
မေျမဆ္မာ ျေျိမ္းျ ေမ႔ခ္နခီ္ မာ ျ ဒ  ႔မသညမ္းာါဝ္မကာံသညမ္။  

- မ႕္အခီ္ မာ ျအက္္းကရေျျ္ေစေဒိမ္း၏ာ ္ မိ  (၁၉)  

နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျံသညမ အကျခခာမ္႕အခီ မ္ာ ျအက္္းျ စမံ သညမာ ျ မဒီမမာမ 
စီေထ ဒမက ပကျာေဆ  ခီ မ္ာ ျ  ိ ဒစမဆ မ္ာ ျ ဆ မ္ာ ျာီေ္း္  ္ မေျခ မ္္းနျ စမံ သညမ္။ ၄ မ္္း 
ံသညမ မဒီမမာမကံေ န္  ိ ေျက္စနေသညမ္းေျ္မ႕္အ ီြဲ႕အစသညမ္း၏ အကျခခာ 
မသညမ္းျ စမံ သညမ္။  

နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျံသညမ မဒ္  မ္္းအဒေီျမအက္္းရေျန္းံသညမ္။ နိ န္ာေ 
ံသညမ အျခေ္းကံေ မ႕္အခီ မ္ာ ျအက္္းိ္ေ္းအေ္းမာ ္း ေျ္ မ္ာ ျံာ ္းျခ မ္္းေဖြ၊ 
ဒ  ္းျ  ိ မ္ာ ျနျခ မ္္း ္ႏ မ္ာ ျ ေျေေျာီမျခ မ္္းဒ  ႔အျာ မ္နကေျေ မ္္းိီေမကံေအစ  ္း္ေဖြ၊ 
ဒစမေျ  ာမ ္သညမ ီာ႕ျ  ဳႏ္းဒ  ္းဒေျမက္္းဒ  ႔အဒေီျမ မ  အာမကံေ 
ံဒ မ္္းအခ္ေျမအ မေျမိ္ေ္း္  ္ ္ေ အရေျန္းိေ္းဆာ ္းကံေ 
အ္ မ္္းျိစမျ စမံ သညမ္။ ံ  ႕ျ စမကံေနကရေျေ မ္ာ ျ နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျေျ   
ဒ  ေျမခ  ေျမျခ မ္္းံသညမ   ံဒ မ္္း န္ိ နာေ ံိေ္းဒစမဥန္းေျ   
ဒ  ေျမခ  ေျမျခ မ္္းထေျမ ိ္ေ္းစီေကံေ ံေျမက္ေေျမိူ  ္ ကာ ံသညမ္။ ၄ မ္္းံသညမ  
ံဒ မ္္းံိေ္းဒ  ႔၏ ံဒ မ္္းေျ  ္ာ္ကေရေျကံေ မ ္အေ္းမာ ္းေျ   
ထ ခ  ေျမကစံသညမ္။ ထ  ႔ျာ မ္မဒ္  မ္္း၏ ံဒ မ္္းအခ္ေျမအမေျမ 
္ာ္ာ  မ္ခီ မ္ာ ျေျ  မသညမ္း ထ ခ  ေျမကစံသညမ္။  

ျိေမိေ္ႏ  မ္ ာ္အာါအဝ မ္ေျ မံိဂဂအ ီြဲ႕ဝ မ္္ႏ  မ္္ ာအေ္းမာ ္းံသညမ မဒီမမာမ 
စီေထ ဒမက ပကျာေဆ  ခီ မ္ာ ျ ္ႏ မ္ာ ျအဒ္ နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျေျ   စီြဲေျ  ္ မထေ္း္ေမ 
ေျဒ ေျဝဒမျာဳႏထေ္းရေျံသညမာ ျ္ႏ  မ္ ာ္ိ္ေ္းျ စမံ သညမ္။  ၄ မ္္းေျ   ေျိေၻ႕မ္႕အ 
ခီ မ္ာ ျအက္္းကရေျသညေစေဒ မိ္း ာ မ္ိ (၁၉)ဒီ မ္ကဒ႕ီ္ႏ  မ္ံမ  ေဖြ၊ ေ  မ္ ာံ္ ေ္း္ႏ မ္ာ ျ 
ေ  မ္ ာ္က္္းအခီ မ္ာ ျအက္္းဆ  မ္္ေ 
အျာသညမျာသညမဆ  မ္္ောဋ သညေဥမဒီ္ မမသညမ္းနကဒီ႕္ႏ  မ္ံသညမ္။    

ျိေမိေ္ႏ  မ္ ာ္ဒီ္ မမသညမ္း မဒီမမာမထ ဒမက ပကျာေဆ  ခီ မ္ာ ျေျ    ီြဲ႔စသညမ္းာာ  အ 
ကျခခာဥာက္ာ မ္ိ ၆ေဖြ၊ ၃၅၄ ္ႏ မ္ာ ျ ၃၆၄ ဒ  ႔ျ မ္ာ ျ အေျေေျာီမကာ္း္ေမနျာဆ   
ထေ္းကာံသညမ္။ 

 



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

စစ္တမ္းသကာက္က္သတကေတဳ်္ခက္်က္၏ ရလဒ္မခား 
- Survey results 

ေျ္ဆ္မ္းမေကေကံေိန္နာေမီဒမမာမခီ္မာ ျ 

NLD အစ  ္း္ံစမံ သညမ ိန္ နာေမဒီမမာမခီ္ မာ ျေျ   ထ္္းေျြဲကေျေ္မ္း 
ိေီမကံေနကျခမ ိ မ္းိ္ေ္းျ ္မာ ျဒ  ္း ဒေျမ နကေျေ္မ္းိေီမကစမ ိ မာ ျိသညမ 
ဟ  ံဒ္မ္းိန္ နာေံိေ္းိ္ေ္း၏  ိမ္အစေျ အကေျေ္မ္းျိ္မ 
ထေ္းကံေအျိ္မိ ္ေ္းကေ္ေဒီ္ မ ိသညမံ သညမာ ျျာဳႏျာ္မကျာေ္မ္းမြိဲ ူိ  ္  
ိမ ာမ္ ာ ိ ္ ိေျ ိန္ နာေမဒီမမာမခီ္ မနာ ျ အမာ ္းစာ ံသညမနျာ ဳႏမြဲ ္ေျမ 
ဆန္းခာကေ္ံသညမ ဟက္ံောာ ရေျသညမခ္ေျမေျ 
အစေ္းထ  ္းဝ္မနက္ေေျမကေျာနျ စမံ သညမ္။ 

ာခ မ္ဒစမ္ႏ စမကေျ္ေမကမေေျမေျ နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္း္  ္ ခြဲာ ျကံေ မဒီမမာမ 
ခီ မ္ာ ျကမေေျမာ မ္ ာခ ိ္  ္ ကဒောံ ျ သညမာ ျ အျာ မ္ေဖြ၊ ဒစမ္ႏ  မ္ ာ္မာ ္းအဒ  ္ မ္းအ 
ဒေ္ႏ မ္ာ ျဆ  မ ္ မ္မသညမ္း   မဒီမမာမစီေထ ဒမက ေမက္္းံေ္းကျာေဆ  ခီ မ္ာ ျ ၏  
အဆ မ္ာ ျေျ္ဆ မ္္းံီေ္းျာနဟ နကာဘ ာ္အေ္းျ မ္ာ ျ ံဒ မ္္းံိေ္းအိ္ေ္းစ ေျ 
ာာ ရေျသညမကေရေျံသညမ္။ထ   ာာ ရေျသညမခ္ေျမံ သညမ အိ္ ဳႏ္းံေ္းံဒ မ္္းံိေ္းေဖြ၊ 
ဝါ္ႏ ကံေံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျ ာ ဥမမ ္ မ္ အိ္ ဳႏ္းံ နိ္းံဒ မ္္းံိေ္း ္ိေ္း 
္ႏ မ္ာ ျ ဝါ္ မ္ာ ျံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္း အရေျေ္းဒီ မ္ ာ   ိ ထ မ္  ္ေ္းစီေနျ စမကာပ 
မ ္ေျမ  ္ ံ သညမ္။  

ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္းကေေေျမထာမာာ ရေျသညမရေျံသညမာ ျအခ္ေျမိ  ေ အီေမ 
မ  မ္္းျာ မ္ာထေျမ အေီမမ  မ္္းဒီ မ္ မဒီမမာမိူာ  ိ   ေသညမ္းာါ္းျခ မ္္းာ မ္ျ စမ 
ံသညမ္။ 

ကာဘ ာ္အေ္းျ မ္ာ ျ ံဒ မ္္းံိေ္း ိ္ေ္း အကေျ မ္ာ ျ  ံဒ္  ႔၏အျိ မ္အာ္ 
အဆေျ   ထ ဒမက ေမဒ မ္ျာ္ေဒီ မ္ ္  ္ ံ သညမာ ျ မဒီမမာမခီ မ္ာ ျေျ   အမာမ 
အမဒမ  ိ မဒီမမာမိူအေသညမ္းဆာ ္းဟ  ာာ ရေျသညမထေ္းကံေမမသညမ္းေဖြ၊ အ  ိ္ဳႏ္း 
ံေ္းိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျ္ႏ  မ္္းာ ဥမမ ္ မ္ အ ္ိ ဳႏ္းံ နိ္း  ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္းေျိ္ 
ံဒ္  ႔၏အျိ မ္ေျ  က ပထ ဒမ္ေဒီ္ မ ံ ံ  ံ ေံေ မဒီမမာမခီ မ္ာ ျနကမ္ော ျ 
ေျ္ံ ေီ္းံသညမ ဟ ာာ ရေျသညမမေျမခာရေျံသညမ္။ 

 Media freedom declining 

Journalists’ initial optimism that the new NLD 

government would take significant steps to 

increase media freedom has been replaced by a 

belief that not only have there been no reforms, 

the overall media freedom has deteriorated. 



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

ျိေမိ ေ္ႏ  ္မ္ ာဒီ္ မ္း ဂ္ေောမမစမိ ္ေ္း ္္  ကံေ မဒီမမာမစေီ ထ ဒမက ေမက ာေဆ  ခီ္ မာ ျအဆ္မာ ျ - Level of freedom of expression enjoyed by journalists 

Very 

low 

5 % 

Low 

41 %  

 

Medium 

48 % 

 

High 5 

% Very 

high 1 

% 

2016    

ိ္ႏ စမေျ္ႏ ္မာ ျ ာ ဥမကံေ အကျာေ္မ္းအမြဲ - Change since last year 

Less freedom 

49 % 

 

Same 

41 % 

More 

freedom  

11 % 

ဂ္ေောမမစမိ ္ေ္း၏ မဒီမမာမစေီထ္မျိ္မာဆ္ခီ္ မာ ျ - Journalists’ freedom to express opinion 

Low 

40 % 

 

Medium 

58 % 

High 

3 % 

အေီမမ  ္ မ္းျာ္မာ Offline ္ႏ ္ မာ ျစေမ ္ ္မ အေီမမ  ္ မ္း (online) ၌ ဂ္ေောမမစမိ ္ေ္း၏ မဒီမမာမကံေထ ဒမက ေမက္္းံေ္းကျာေဆ  ခီ္ မာ ျ - Journalists’ freedom online 

compared to offline 

Less freedom online 

29 % 

 

Same 

54 % 

More freedom 

online 

16 % 

          

အစ  ္း္ံသညမ ိန္နာေမီဒမမာမခီ္မာ ျအေ္း အဓ  

ေျနျခ ိမ္းကျခေေျမံ္ျ စမံသညမ 

စစမဒာမအာါအဝ္မအစ  ္း္ံသညမနျာ္မဆ္မ္ ေမ မာ ္းဝအစနအစဥမ 
ိ္  ကံေ   ္ႏ  ာမက္္းဥာက္အကဟေ္မ္းိ္ေ္းေျ   ဆေျမမေျမအံာ ္း 
ျာဳႏကေံမ  ေဖြ၊    ေ  ာမက္္းဥာက္အံစမိ ္ေ္းေျ   ထာမိ ာက္္းဆီြဲျာ 
ဌေေမ္းေျ္္မာ ျံာ ္းျခ္မ္းအေ္းျ ္မာ ျ နျိေမိ ေ္ႏ  ္မ္ ာ၏ိန္ နာေမဒီမမာမခီ္ မာ ျ 
ေျ   အရေျန္းိေ္းဆာ ္းနျခ ိ မ္းကျခေေျမိ ျူ စမမေကေံသညမဟ  ိန္ နာေ 
ံိေ္းိ္ေ္းေျ ာ  ိ   ဒ  ္းျိ္မာ ျ ာာ ရေျသညမမေရေျံသညမ္။ 

ံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္းာာ ရေျသညမကံေအခ္ေျမ  ိေ အစ  ္း္္ႏ မ္ာ ျ ၄ မ္္း၏ဥာက္ိ္ေ္း 
ံသညမနျိေမိေ္ႏ  မ္ ာ္အဒီ္ မ္း နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျေျ   အဓ ေျျခ မိ္းကျခေေျမ 
ံအ္ျ စမ ္ာမဒသညမကေျခ မ္္းာ မ္ျ စမံ သညမ္။ 

အရေျန္းိေ္းဆာ ္းျခ မိ္းကျခေေျမိူအျ စမ ိသညမံ သညမာ ျဥာက္ဒစမခ ဒသညမ္း  ိ ္ာမ 
ဒသညမကာပမီ မ္ကေျခ မ္္းိ  ္ ကံေမမသညမ္းေဖြ၊ နျခ မ မိ္းကျခေေျမိူံသညမ 
ဥာက္ိ္နကဘေ မ္စေစမဒစမခ မာ ္း  ိကာပထေီျမမေျခ မ္္းျ စမံ သညမ္။ 
ာ မ္္းဒီ မ္နကာဘ  ာ္ေျ္ကံေ ဥာက္ိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျ နိ န္ာေအဒေီျမ 
ံဒမ  ိဒမကံေ ဥာက္ိ္ေ္း မသညမ္းာါဝ မ္ာါံ သညမ္။ 

Government is main threat to 

media freedom 

Journalists increasingly believe that the 

government, including the military, is the 

greatest threat to media freedom in Myanmar, 

both through its continued use of old 

oppressive laws which it has no real plans to 

amend, and its adoption of new oppressive 

laws. 



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

ဂ္ေောမမစမိ္ေ္း၏ စ  ္း  ္ မိိူျ စမံ သညမာ ျ ဥာက္အကျခခာစေစမဒစမခ မာ ္း  ိကာပ 
ထေီျမမေကံေျခ မိ္းကျခေေျမိူံသညမ အံစမျ စမကာပမေကံေ ဒ  ္းာီေ္းိူ 
ျ စမံသညမ္။ ေျၽေီမာမဒ  ႔၏  ၂၀၁၅ခ ္ႏ စမ ္ႏ မ္ာ ျ ၂၀၁၆ခ ္ႏ စမ စစမဒ မိ္းိ္ေ္းအ္ 
ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္းအဓ ေျစ  ္း  ္ မိာ္ာေမံ သညမိ ေ  အကျခခာဥာက္္ႏ မ္ာ ျ 

နိ န္ာေ္ႏ မ္ာ ျံေျမဆ  မ္ကံေဥာက္ိ္ေ္း  ိျ စမကာပမေကံေျခ မိ္းကျခေေျမိူ 
ံေနျ စမံ သညမ္။ ံ  ႕ကံေမ ဤစစမဒ မိ္းဒီ မ္ိ္ ံဒ္  ႔၏ ာ္ာေမိူံသညမ အ 
ံ မ္္းအ ီြဲ႕ိ္ေ္းဆ  မ္္ေဥာက္ေဖြ၊ ဆေျမံ ာီမက္္းဥာက္ေဖြ၊္ႏ မ္ာ ျ ေ  မ္ ာ္ကဒေမ မ ္ ဳႏ႕ 
ဝ ေျမခ္ေျမဆ  မ္္ ေဥာက္ိ္ေ္းအထ  ေျ္ာမျာေမ႕မေခြဲာံ ျ သညမ္။ 

နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္း၏ ္ေဇံဒမရေျန္းဥာက္္ႏ မ္ာ ျ 
ာဒမံ ေျမကံေျခ မိ္းနကျခေေျမိူ အကာပစ  ္း  ္ မိာ္ာေမိူ  ိေိ္ 
ာခ မ္အဒ  မ္္းံေျ စမျာန္းေဖြ၊ ာ မ္ိ ၁၂၄ အ္ 
ေ  မ္ ာ္ကဒေမအရေျသညမသည  ာ္ေျမကစိူျ မ္ာ ျ ္ေဇဝဒမိူျာဳႏျခ မ္္းေျ  နျာစမိူဆ  မ္ 
္ေဥာက္၏အရေျန္းိေ္းဆာ ္းကံေျခ မိ္းကျခေေျမိူအျ စမ  ္ူျိ မ္ထေ္းံသညမ္။ 

 

ိန္ နာေမဒီမမာမခီ္ မာ ျအေ္းနျခ ိ မ္းကျခေေျမိ ူိ ္ေ္း - Threats to media freedom 

Government 

32 % 

 

Laws 

32 % 

Courts 

17 % 

Society 

7 % 

Media 

owners 

7 % 

Other 

5 % 

ျခ ိ မ္းကျခေေျမိ အူိ္ေ္းဆာ ္း ဥာက္ိ္ေ္း - Most threatening laws 

အနမေျမထက္ေေစမ 
ဆေျမံ ာီမက္္း ဥာက္ 
- Electronic 

Transactions Law 

19 % 

ေ  ္ မ္ ာကဒေမမ ္  ဳႏ႕ဝ ေျမ

ခ္ေျမဥာက္ - Official 

Secrets Law 

17 % 

ဆေျမံ ာီမက္္းဥာက္ 
- Telecommunications Law 

14 % 

ိဒ္ေ္းအံ္မ္းဥာက္ - 
Unlawful Association Law 

13 % 

 

 

 

္ေဇံဒမ ရေျန္း - 
Penal Code 5 % 

ာာ ္ႏ  ာမ ခ္မ္း ္ႏ ္ မာ ျ 

  ေမ႔ခ္န ခ္မ္း 

ဆ  ္မ္ ေဥာက္ - 
Printing and 

Publishing Law  

3 % 

အျခေ္း - Other 6 

% 

 ီြဲ႕စသညမ္းာာ အကျခခာဥာက္ - 
Constitution 

13 % 

ံဒ္မ္းိန္ နာေဥာက္ - News 

Media Law 

11 % 

ျခ ိ မ္းကျခေေျမိ အူိ္ေ္းဆာ ္း ္ေဇံဒမရေျန္းဆ  ္ မ္ ေ ာ ္ မိ ္ိေ္း - Most threatening Penal Code provision 

ေ  ္ မ္ ာကဒေမအရေျသညမသည ဳႏာ္ေျမကစိ ူ- Sedition  

38 % 

 

အံက္ ္ေျမိ  ူ- Defamation  

22 % 

ဘေံေက္္းကစေမေျေ္းိ ူ- 
Insulting religion 

19 % 

္ေမသည ္ူးာေီ္းကအေ္မမ ာဳႏ

႕နကဆေမိ ူ- Promoting 

enmity 15 % 

သညစမသညိမ္း္  ္ မ္းာ္ိ ူ- 
Obscenity 4 % 

2015 

 

  

 

 

 

          

 



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

အစ  ္း္၏ ိကအေ္မျိ္မကံေ ိန္နာေမီဒမ 

မာမခီ္မာ ျ အေျေအေျီာမကာ္းက္္း 

ံဒ္မ္းံိေ္းိ္ေ္းံသညမ အစ  ္း္၏ 
ိန္ နာေမဒီမမာမခီ္ မာ ျဒ  ္းနျိ္မာ ျကစ္ိသညမဆ  ကံေနက္္ီးက
ေျေေျမာီြဲနကရေျသညေစေဒိမ္းိ္ေ္းေျ   အကေျေ္မအထသညမိ က ပ 
္ႏ  ္ မျခ္မ္း ္ႏ ္ မာ ျ ံဒ္မ္းိန္ နာေံိေ္း ္ိေ္း၏ အံာေျ   
ေေ္းိကထေ္မမ  ျခ္မ္းဒ  ႔အကာပဒီ္ မ အေ္းိ္ိ ခ္္မာ ျိ္ြဲျ စမ 
စ ဒမာ္ေျမကေရေျံသညမ္။ 

ံဒ မ္္းံိေ္းအိ္ေ္းစ ေျနကေျေေျမခ္ေျမခ္ရေျံသညမိ ေ  အစ  ္း္ံသညမ 
နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျအေ္း   အေျေအေျာီမကာ္းက္္းဒီ မ္နကအေ မ္ျိ မ္ိူိ  ္  

ဟ၍္နျ စမံ သညမ္။ အထ္္းံျ မ္ာ ျ ္ာမ္ီာမဝါ္ႏ ကံေ ံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္းေျ 
အစ  ္း္၏  မ ာမကဆေ မ္ခ္ေျမကအေ မ္ျိ မ္ိူအဆ မ္ာ ျေျ   အဆ  ္းျိ မ္ရေျံသညမ္။ 

အစ  ္း္၏ိန န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျ အေျေအေျာီမကာ္းက္္း ိကအေ မ္ျိ မ္္ 
ံသညမာ ျ အကရေျေ မ္္း္ မ္္း  ိေ  ိ  ိဒ  ႔ ံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္း၏ အံာေျ   အစ  ္း္ 
ေျ ေေ္းိကထေ မ္ျခ မ္္း္ႏ မ္ာ ျ ံဒ္  ႔၏ မ  အာမခ္ေျမ အစစမအ  ိေမေျ   ိံ ျခ မ္္း 
ဒ  ႔ကရေျေ မ္ာ ျဟ  ံဒ မ္္းံိေ္းအ ္ိေ္းစ  ာာ ရေျသညမရေျံသညမ္။ အိ္ ဳႏ္းံေ္း  
ံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္းေျ အထ္္းံျ မ္ာ ျမ  မေ္းံသညမိ  ေ အစ  ္း္အကေျ မ္ာ ျ 
ာ   ိ ကေျေ မ္္းိီေမကံေနကခါ မ္္းကဆေ မ္ိူေျ  နျာံ္ေမနျ စမံ သညမ္။  

 

 Government unsuccessful at 

defending media freedom 

Journalists are frustrated by the government's 

failure to implement its election manifesto 

commitments to increase media freedom, and 

its unwillingness to listen to journalists. 

ိန္ နာေမဒီမမာမခီ္ မာ ျအေ္း အေျေေျာီမကာ္း္ေဒီ္ မ အစ  ္း္၏နကအေ္မျိ္မိ  ူ- Government success defending media freedom 

Very low 

21 % 

 

Low 

58 % 

Medium 

20 % 

High 

1 % 

Very 

high 

1 % 

ိန္ နာေမဒီမမာမခီ္ မာ ျအေ္း ေျေေျာီမ္ ေမ အစ  ္း္ံ  ႔ အရေျာျာဳႏခ္ေျမိ ္ေ္း - Recommendations to government for defending media freedom 

ဂ္ေောမမစမိ ္ေ္း္ႏ ္မာ ျ ာ  ိ   ကဆ္ီးက္ႏ္ီးသည  ္ႏူ ္မ္းျခ္မ္း - More 

consultation with journalists  

40 % 

ိန္ နာေ၏ အကျခအကေေျ   ာ  ိ   ကေျေ္မ္းိေီမစေီ 

ေေ္းမသညမံ ကဘေကာါေျမျခ္မ္း - Better 

understanding of media situation 

33 % 

ာ  ိ   ျာသညမာ ျဝျာန္း အိ္ေ္းာါဝ္မိ ူ္   ေျေ 

ေျ္ာမျာေမ႔ကံေ ေသညမ္းမိမ္း - More 

holistic comprehensive 

approach  

16 % 

ာ  ိ   ္  ္ မ္း မ္မ္း - Clearer goals 4 % 

ျာဒမံ ေ္းကံေ ာေမ္းဒ  ္ မ - Better 

planning 5 % 

          
 



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

ဒ္ေ္း္ာ ္းိ္ေ္း္ႏ ္မာ ျ 

ဒ္ေ္းံရ္ေျန္းိ္ေ္းနျာဳႏျာ္မနကျာေ္မ္းမြ္ဲ

ေမမ  အာမံသညမ 

ဒ္ေ္း္ာ ္းိ္ေ္း္ႏ ္မာ ျာဒမံ ေျမ၍ ံဒ္မ္းိန္ နာေံိေ္းိ္ေ္း အကေ 
ျ ္မာ ျစ  ္း္ ိ မာာ္ေမကံေအခ္ေျမိ  ေ   ိန္ နာေေျၽီိ မ္းေျ္္မံ ္ိ ္ေ္း၏ 
ံေျမကံခာထေီျမဆ  ကာ္းခ္ေျမေျ    ေေ္းကထေ္မ္ ေမဆ္ႏႏိ္  ျခ္မ္းေဖြ၊  
ျိေမိ ေ္ႏ  ္မ္ ာံ ဒ္မ္းိန္ နာေကေျေ္မစန  ံ  ႕အိူိ ္ေ္းေျ   
မႊြဲိကာ္းနျခ္မ္း္ႏ ္ မာ ျ ဥာက္ိ္ေ္းေျ   
ျိေမိ ေ္ႏ  ္မ္ ာ၏္နိ   ေျက္စန္ သညမိ  ေမ္းခ္ေျမ 
အံစမိ ္ေ္းေျ  ကထေေျမထေ္း  ီ္ မာ ျဆ  ိ ူိ ျာဳႏျခ္မ္းဒ  ႔ာ္မနျ စမံ သညမ္။ 

နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျ  ေျ  ျခ မိ္းကျခေေျမကေကံေအစ  ္း္အျာ မ္ ဒ္ေ္း ာ္ ္း 
ိ္ေ္း၏နျိေမိော ျဥာက္ိ္ေ္းေျ  နကခဒမကေေေျမျာေမဆီြဲ အဓ ာၸါာမ ီ မ္ာ ျဆ  ျခ မ္္းိ္ေ္း 
ံသညမမသညမ္း နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျေျ   ံ ံ  ံ ေံေနျခ မိ္းကျခေေျမျခ မ္္း 
အျ စမ ံဒ မ္္း န္ိ နာေံိေ္းိ္ေ္းေျ ာာ ရေျသညမမ္ေျမ  ္ ံ သညမ္။  

နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျေျ  ေျေေျာီမ္ေမအမ  ႕  ္ေ ဒ္ေ္း ာ္ ္းိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျ ဒ္ေ္း 
ံ္ရေျန္းိ္ေ္းေျ      နျာဳႏျာ မ္ကျာေ မ္္းမြဲ္ေမ ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္းေျ 
မ  မေ္းရေျံသညမ္။ နိ န္ာေ္ႏ မ္ာ ျဆေျမစာမကေကံေ အိူအခ မ္္းိ္ေ္းေျ  နျိေမ 
ိေ္ႏ  မ္ ာ္ံဒ မ္္း နိ န္ာေကေျေ မ္စနံ   ႕ မႊြဲကျာေ မ္္းကာ္းျခ မ္္းံသညမ အက္္းရေျန္း 
ဆာ ္းကံေျာဳႏျာ မ္ကျာေ မ္္းမြိဲ ူျ စမံ သညမဟ  ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္း ထေျမ 
ဝေျမေျာာ ရေျသညမရေျံသညမ္။ ေျ္ေမ ၅၀%ကံေ ံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္းေျ ာာ  
ရေျသညမရေျံသညမာ ျ အက္္းအရေျန္းဆာ ္းကံေနျာဳႏျာ မ္ကျာေ မ္္းမြဲိူ  ိေ ဒ္ေ္းံ္ 
ရေျန္းိ္ေ္းေျ   

နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျအဒေီျမနကမာ ျေျ္ မ္ာ ျံ မ္ရေျေ္းကာ္းက္္းနျ စမံ သညမ္။  
ံ  ႕ိဟ ဒမ နိ န္ာေ္ႏ မ္ာ ျဆေျမစာမကံေ အိူအခ မ္္းိ္ေ္းေျ   အ 
ရေျာကာ္း္ေမံ န္းျခေ္းမဒီမမာမံ သညမာ ျ ေျၽီိ မ္းေျ္ မံ္ ္ိ္ေ္း   ္ေက ီ္ေမ 
မ  အာမနကေကာံသညမ္။ 

နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျေျ   ေျေေျာီမ္ေမ ီြဲ႕စသညမ္းခြဲာ ျကံေနျိေမိေ္ႏ  မ္ ာ္ံ 
ဒ မ္္း နိ န္ာေကေျေ မ္စန၏နကအေ မ္နျိ မ္ိူအဆ မ္ာ ျ  ိေ အမာမအမဒမအ 
ဆ မ္ာ ျ  ိ ေ မိ႕ေျ္ကံေ အဆ မ္ာ ျရေျေ္းဒီ္ မ  ္ ံသညမဟ  အ  ိဒမကာ္းခာ္  ံသညမ္။ 
အမေ္းဒ္ကိ္းခီေမ္းကိ္းျိေမ္းခြဲာ ျကံေ ၂၀၁၆ ခ ္ႏ စမ  စစမဒ မိ္း္ႏ မ္ာ ျ ာ ဥမမ ္ မ္ 
ေျ္ဆ မ္္းမေခြဲာံ ျ သညမ္။ ထ  နကိ္းခီေမ္း္ႏ မ္ာ ျ ာဒမံ ဒမ၍ အိ္ ဳႏ္းံ နိ္း ံဒ မ္္း 

နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္းေျ အိ္ ဳႏ္းံေ္းံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္း ထေျမ အ 
ဆ မ္ာ ျာ  ကာ္းမ  ရေျံသညမ္။ 

 Courts and judges need to 

reform 

Journalists are concerned about the courts' 

unwillingness to listen to expert testimony, to 

refer cases to the Myanmar Press Council, or to 

interpret laws in favour of Myanmar’s new 

democratic aims. 



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

ိန္ နာေမဒီမမာမခီ္ မာ ျေျ   ေျေေျာီမ္ ေမ ဒ္ေ္း္ာ ္းိ္ေ္းံ  ႔ အရေျာျာဳႏခ္ေျမိ ္ေ္း - Recommendations to courts for defending media freedom 

ိန္ နာေအိူိ ္ေ္းေျ   ိန္ နာေကေျေ္မစနံ   ႔နကာ္းာ  ႔ံ္မာ ျ  
- Send cases to the Press Council  

40 % 

 

ဒ္ေ္းံရ္ေျန္း ္ိေ္းအေ္း 

မဒီမမာမစေီက္္းံေ္းထ ဒမက ေမ

နကျာေဆ  ခီ္ ာ ျမ အကရေျေ္မ္း 

ံ္မဒေမ္းကာ္းံ္မာ ျ - Require judges 

to get independent expert advice 

for all media cases  

27 % 

ိန္ နာေအိူိ ္ေ္းေျ   

မဒီမမာမစေီ 

ထ ဒမက ေမခီ္ မာ ျ 

အကရေျေ္မ္းနကမာ ျ

ေျ္္မာ ျျာန္းံေ္း 

ဒ္ေ္းံရ္ေျန္း ္ိေ္း

ံေ ေျ  ္ မဒာီမ ္ေမ 

- For media 

cases use only 

judges trained in 

free expression  

15 % 

 

ိန္ နာေအိူိ ္ေ္းေျ   

ဆာ ္းျ ဒမ္ ေဒီ္ မ 

ေျၽီိ မ္းေျ္္မာသညေ္ ္ မ၏ 

မဒီမမာမအိ နအခ   

ေျ္မ္းကံေ အရေျာေျ   

ဒ္ေ္းံရ္ေျန္း ္ိေ္း မ  အာမ 

- Train judges to 

understand freedom of 

expression  

10 %  

ဒ္ေ္းံရ္ေျန္း ္ိေ္း၏ 

မ ာမေျ  ္ မကဆေ္မ္ ေီျမိ ေူျ  

နကမာ ျမေံာ ္းံာမ ံ္မာ ျ - 
Judges performance 

reviews 5 % 

အျခေ္း - Other 3 %  

ျိေမိ ေံဒ္မ္းိန္ နာေကေျေ္မစန၏နကအေ္မျိ္မိ  ူ- Myanmar Press Council’s success 

Very low 

10 % 

 

Low 

50 % 

 

Medium 

36 % 

 

High 

4 %  

 

Very 

high 

1 % 

2016     

          
 



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

ံဒ္မ္းိန္နာေံိေ္းိ္ေ္းအကာပ အရေျိမ္း 

 ေျမိူိ္ေ္း ဒ  ္းျိ္မာ ျမေခြဲာ ျံသညမ 

ံဒ္မ္းိန္ နာေံိေ္းိ္ေ္း စ  ္း္ ိ မထ ဒမမေမ႔ံသညမိ  ေ အစ  ္း္ 
အကေျ ္မာ ျ ံဒ္မ္းိန္ နာေံိေ္းိ္ေ္းအကာပ အရေျိမ္း ေျမိ ူိ ္ေ္း 
ဒ  ္းာေီ္းမေျခ္မ္းအေ္း အက္္းဒာျ္ာဳႏကာ္း္ေမ 
ဆ္ႏႏစ  ္းစဥမ္းိ ္ ံေနျာံျခ္မ္းျ စမံ သညမ္။  
ံဒ္မ္းိန္ နာေံိေ္းိ္ေ္းိ ေ အက္္းာ ္အျာစမကာ္းိ ူ
ိ္  ံ သညမာ ျနျခ ိ မ္းကျခေေျမိ ူိ ္ေ္း္ႏ ္မာ ျ ဒ  ေျမခ  ေျမျခ္မ္း ္ိေ္း 
ခာကေ္ံသညမ္။ 

ာခ မ္္ႏ စမ္ႏ မ္ာ ျ္ႏ  မ္္းာ ဥမမ ္ မ္ာခ ္ႏ စမဒီ မ္အရေျ မိ္း ေျမိူိ္ေ္းာ  ိ
  ္ မ္ဆ  မ္ကေ္ံသညမဟ ံ ဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္းေျ ာာ ရေျသညမရေျံသညမ္။ 
အိ္ ဳႏ္းံ နိ္းံဒ မ္္း ံိေ္းိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျ 
ဝါ္ မ္ာ ျံဒ မ္္းစေဆ္ေိ္ေ္းေျအရေျ မိ္း ေျမိူ  
ဒ  ္းျိ မ္ာ ျမေနျခ မ္္းအကာပာ   ိ စ  ္း  ္ မိာ္ာေမရေျံသညမ္။ 

ံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္း၏ ရေျန္းိေ္းံသညမာ ျအိ္ေ္းစ ေျ  ိ  ိဒ  ႔အကာပ အရေျ မိ္း 
 ေျမိူ ဒ  ္းျိ မ္ာ ျမေျခ မ္္းအကာပ ဒီ မ္ စစမဒာမအာါအဝ မ္   အစ  ္း္အကာပ 
အျာစမဒ မ္ရေျံသညမ္။ အိ္ ဳႏ္းံ နိ္းံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျ ဝါ္ မ္ာ ျံဒ မ္္း  
ံိေ္း ္ိေ္းေျအစ  ္း္အကာပအျာစမဒ မ္ရေျကံေမမသညမ္း အေသညမ္း္ာမကံေ 
အ  ိ္ဳႏ္းံေ္းံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျ ဝါ္ႏ ံဒ မ္္းံိေ္း ိ္ေ္းေျိ္ ြ္ဲဒာမ ီြဲ႕ 
အကာပ အျာစမဒ မ္ရေျံသညမ္။ 

ံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္း၏ ရေျန္းိေ္းံသညမာ ျအိ္ေ္းစ ေျိ္ အစ  ္း္ံသညမ ံဒ မ္္း 
ံိေ္း ္ိေ္းအကာပ အရေျ မိ္း  ေျမိ္ေ္းအေ္း အက္္း ဒာ္ျာဳႏ္ေမ မာ ္းဝဆ္ႏႏ 
ိ  ္ ကရေျေ မ္္း ာာ ရေျသညမရေျံသညမ္။ ႔ံ  ျ စမ၍္မ မ္အကေျ မ္ာ ျ ေျ္ ္းမေီမံ္ 
ိ္ေ္းံသညမ စာ စ မိ္းစစမနကဆ္းခာ္ ျခ မ္္းကံေမမသညမ္းကေျေ မ္္းေဖြ၊ အ  ိေမဒ္ေ္း 
ေျ  ကံေမမသညမ္းကေျေ မ္္း ္ မ္ိဆ  ္ မရေျ္ကာ္။ 

 

 Violence against journalists 

increased 

Journalists fear that the government has shown 

little will to address the increasingly violent 

context in which journalists are threatened and 

attacked with impunity. 

ိ္ႏ စမေျ္ႏ ္မာ ျ ာ ဥမမ ္ ္မ ဂ္ေောမမစမိ ္ေ္း ရေျာဳႏကဒ႕ီ္ကံေ အရေျိမ္း ေျမခာ္ ိ ူာိေဏ - Amount of violence against journalists since last year 

ဒ  ္းမေ - Increased  

51 %  

 

အဒဒ္ာ္္မ - Same  

43 % 

ကမ္ော ျ ေျ္ 

ံေီ္း - 
Decreased  

7 % 

ဂ္ေောမမစမိ ္ေ္းရေျာဳႏကဒ႕ီကေ္ံသညမာ ျ အရေျိမ္း ေျမခာ္ ိူိ ္ေ္း ိ္ာမဒာာ ျဘြဲ ဆေျမမေျမဒသညမ္   ကေျခ္မ္းအကာပ ဒေဝေမအ္  ဆာ ္းိ ေ - Most responsible for not 

stopping violence against journalists 

အစ  ္း္ - Government  

72 %   

္ြဲ - Police  

12 % 

ဒ္ေ္း္ာ ္း - Courts 6 %  

အ ္ိ ဳႏ္းံေ္းမ္႔အခီ

္မာ ျအက္္းကေျေမိ္ ္ မ - 
MNHRC 6 %  

အျခေ္း - Other 5 %   

ဒ္ေ္းစီြဲနက္ ႕ကေ - 
Prosecutors 2 % 



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

ဂ္ေောမမစမိ ္ေ္း္္မဆ  ္ မရေျာဳႏကဒ႕ီကေ္ံသညမာ ျ အရေျိမ္း ေျမိ ူိ ္ေ္းအေ္း ္ာမဒာာ္ ျ ေမ အစ  ္း္၏ စ ဒမဆ္ႏႏ - Government will to stop violence against 

journalists 

Very low  

22 % 

 

Low  

57 % 

 

Medium  

19 % 

 

High 

2 % 

Very 

high 

1 % 

          
 

 

ာဋ ေျၡျ စမ္ာမိ္ေ္းအေ္း ံဒ္မ္းဒ္မျာိ ူ

ေျ္ဆ္မ္းမေျခ္မ္း 

ာဋ ာေျၡျ စမ္ ာမိ ္ေ္းအေ္းမဒီမမာမစေီံဒ္မ္းဒ္မျာ္ႏ  ္မခီ္ မာ ျ 
ဆေျမဒ  ေျမ ေျ္ဆ္မ္းကေျခ္မ္းအကာပ ံဒ္မ္းံိေ္းိ္ေ္းေျ 
စ  ္း္ ိ မာာ္ေမိ နူျ စမရေျံသညမ္။နကေေေျမဆေျမဒီြ္ဲ မ္မအကေျ ္မာ ျ 
အိ နအခ  ိ ေျ္မ္း၏ ၄္မ္းဒ  ႔ာာ ရေျသညမကံေ အစ  ္း္ံဒ္မ္းဌေေ 
အ္္မ္းအျိစမိ ္ေ္းေျ  ံ ေ ိရေျေခေဆ  ံ မ   ိ နခ  ကေရေျ္ံသညမ္။ 

ကာဘ ာ္အေ္းျ မ္ာ ျ ာဋ ာေျၡက္ံျ စမအ မ္ ံဒ မ္္းဒ မ္ျာေ  မ္ိူ မဒီမ 
မာမခီ မ္ာ ျအဆ မ္ာ ျ ေ မိာ ျေျ္ံ သညမာ ျ အဆ မ္ာ ျ  ိ အေ မိ႕ဆာ ္းအဆ မ္ာ ျရေျေ္းဒီ မ္  ္  
ံသညမဟ  နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္းမေျမခာာာ ရေျသညမရေျံသညမ္။ စစမဒ မိ္းဒခ မာ ္း 
ဒီ မ္ ာခ ကိ္းခီေမ္း၏အကျ  ိေ အေ ိ မ႔ဆာ ္းအဆ မ္ာ ျအျ စမ အေျြဲျ ဒမခာ္ 
ံသညမ္။  

ာဋ ာေျၡက္ံိ္ေ္း  ံိ ဒ မ္္းဒ မ္ျာ္ႏ  မ္ခီ မ္ာ ျိ  ္ ကံေမမသညမ္းေဖြ၊ ံဒ မ္္းံိေ္း 
ထေျမဝေျမကေျ္ေမေျ ာာ ရေျသညမရေျံသညမိ ေနက္ံ  ္  အ  ိနအခ  ေျ မ္္းံသညမာ ျ 
မ္ာ ဂဂ ဳႏမမိ္ေ္းေဖြ၊ အ ီြဲ႕အစသညမ္းိ္ေ္းံသညမ ထ  က္ံ၏ ိ္မံဒ မ္္း္ မ္္းျိစမ 
ိ္ေ္းဟ၍္နျ စမံ သညမ္။  ေျ္ေမထေျမဝေျမကံေံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္းေျိ္ ထ   
က္ံ၏ိမ္အကျခခာံ ဒ မ္္း္ မ္္းျိစမ  ိေ အစ  ္း္ ံ  ႕ိဟ ဒမ စစမဒာမာ မ္ 
ျ စမံသညမဟ ဆ  ရေျံသညမ္။ 

အိ္ ဳႏ္းံေ္းံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျ ဝါ္ႏ ံဒ မ္္းံိေ္း ္ိေ္းေျ အစ  ္း္္ႏ မ္ာ ျ 
စစမဒာမေျ   ာဋ ာေျၡက္ံ  ိ္ေ္း၏ ိ္မံဒ မ္္း္ မ္္းျိစမိ္ေ္းအျ စမ 
အံာ ္းနျာဳႏမ  ရေျံသညမ္။  ထ  ေျြဲာံ ျ   ႔ာ မ္၂၀၁၇ခ ္ႏ စမ 

န္ဇ မ္ဘေမေျနျာဳႏမ ာမခြဲာ ျကံေနျိေမိေ္ႏ  မ္ ာ္ံဒ မ္္း နိ န္ ီာ႕ျ
  ဳႏ္းက္္းသညနမေခာံ   ႕ဒေျမက္ေေျမံ ္ိ ္ေ္းေျိ္ ထ  က္ံိ္ေ္း၏ 
ိ္မံဒ မ္္း္ မ္္းျိစမ ိ္ေ္းအျ စမ အစ  ္း္္ႏ မ္ာ ျ စစမဒာမေျ   
ာ   ိ မ  မေ္းရေျံသညမ္။  

ကာဘ ာ္အေ္းျ မ္ာ ျဆ  ္မ ္ မ္ အစ  ္း္ံဒ မ္္း္ မ္္းျိစမထာ  ိ္  ္ ကံေ ံ 
ဒ မ္္းအခ္ေျမအမေျမ၏ ာာ ရေျသညမေျ  ္းစေ္းေ  မ္ ီာမအဆ မ္ာ ျံသညမ အမာမ 
အမဒမ  ိ ေ မိာ ျကံေအဆ မ္ာ ျဒီ္ မ  ္ ံသညမဟ  ံဒ မ္္း န္ိ နာေံိေ္းိ္ေ္းေျ 
ာာ ရေျသညမရေျံသညမ္။ 

 Freedom to report conflict 

declines 

Journalists are concerned that their freedom to 

report on conflict has continued to decline and 

as a result they are often dependent on 

information from government sources which 

they believe can be unreliable. 



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

ာဋ ာေျၡ  စမာေီ္း္ေကေ္ေိ္ေ္းဒီ္ မ ံဒ္မ္း ္ာထ္ ဒမ ာေမ္ ေမ ံဒ္မ္းကထေေျမိ ္ေ္း၏ မဒီမမာမိ  ူ- Journalists’ freedom to report in conflict areas 

Very low 

32 % 

 

Low 

45 %  

Medium 

22 % 

ဂ္ေောမမစမဒ  ႔ အံာ ္းျာဳႏကံေ ာဋ ာေျၡဆ  ္ မ္ ေံဒ္မ္းအခ္ေျမအမေျမ၏ ိမ္အ္္မ္းအျိစမ - Journalists’ primary source of information on conflict 

areas  

မဒီမမာမကံေနက္ံခာအံာ - Local independent sources  

60 % 

အစ  ္း္ (ျာေမရေျေ္းက္္းဝေမရေျန္းဌေေေဖြ၊ 

ံဒ္မ္းအခ္ေျမအမေျမကေျေမ

ိဒနက ာ ျစမဘဒီမစေ ္ိေျမ္ႏ ေ) - 
Government (Ministry of 

Information / Information 

Committee Facebook Page)  

26 % 

စစမဒာမ 

(ံဒ္မ္းအိ ေမ

နျာေမရေျေ္းက္္း 

အ ီြဲ႕ေဖြ၊နျိဝဒန) - 
Military (True 

News 

Information 

Team / 

Myawaddy)  

10 % 

အစ  ္း္ ိန္ နာေ 

(ကရေျ္းိာ ေဖြ၊နျိေမိ

ော ျအမ္မ္းေဖြ၊ MNTV ေဖြ၊ 

MRTV) - 
Government 

media (Mirror / 

GNLM / MNTV / 

MRTV) 5 %  

အစ  ္း္ိန္ နာေိ  ံဒ္မ္းဒ  ႔၏ ာာ ရေျသညမမေျမခာ ာီမအကေအထေ္း - Reliability of information on state media 

Very low  

8 % 

 

Low  

27 % 

Medium  

58 % 

High 

6 % 

Very 

high 

1 % 

          



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

ိကျာေ္မ္းမြဲ္ႏ  ္မကံ္းကံေ ိန္နာေဗဟ ဝါ္ 

္ႏ ္မာ ျ ိဒ္ေျီြဲျာေ္းိ ူ

အစ  ္း္ိန္ နာေမ ာမ္ ေမ္းေျ ိန္ နာေေျ႑ေျ   ဒဥန္းဒသညမ္းမႊိ မ္းိ  ္း 
ထေ္းျခ္မ္းအေ္း အဆာ ္းံဒမျာန္းေဖြ၊ အိ္ေ္းျာသညမံ အ္ကေျ ္မာ ျ ာ  ိ    
ေျ္ာမျာေမ႕ကံေ ေျီြဲျာေ္းျခေ္းေေ္းကံေ အံာိ ္ေ္းေျ   ရေျေ္းေ  ္ မ 
ျခ္မ္း အမ  ႔္ ေ အစ  ္း္ိ  အိ္ေ္းျာသညမံ ာ္  ္ မေဖြ၊ ာ ဂဂမ ေျာ  ္ မေဖြ၊ ္ာမ 
္ေီမထ္ ိ န္ နာေ ္ိေ္းအေ္း အကထေေျမအာာာ ျကာ္းျခ္မ္းေျ  နကဆေ္မ 
္ေီျမ္ ေမ ံဒ္မ္းံိေ္းိ္ေ္းေျမ  မေ္းရေျံသညမ္။  

ိ္ႏ စမေျ္ႏ မ္ာ ျ စေမ ္ မ္နကာဘ ာ္အေ္းျ မ္ာ ျ နိ န္ာေေျ႑ိဒေ္ျီြဲျာေ္းိူံသညမ 
အေသညမ္း္ာမ  ိ မာ ္းဝအကျာေ မ္အမြဲ ိ  ္ ံ သညမာ ျ 
အကေအထေ္းံ  ႔နက္ေေျမနကေကရေျေ မ္္း 
ံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္းေျာာ ရေျသညမရေျံသညမ္။ ံန္းျခေ္းမဒီမမာမနကံေ 

နိ န္ာေမ ာမ္ေမ္းေဖြ၊ ံ  ႕ိဟ ဒမ ဒ  မ္္း္ မ္္းံေ္း နိ န္ာေမ ာမ္ေမ္းစ ိ္ေ္း ၏ 
မ ာမကဆေ မ္္ႏ  မ္ စီ မိ္း္သညမေ မ္ာ ျ မီဒမမာမ စီေမ ာမ္ေမ္းကဆေ မ္္ီေျမခီ မ္ာ ျ 
ဒ  ္းျိ မ္ာ ျမေံသညမေျ  မသညမ္းိကဒ႕ီ္ကာ္။ အာမ န္ဒေိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျ အရေျန္းဒေမ္း 
ံဒ မ္္းကထေေျမိ ္ေ္းေျာ ာရေျသညမရေျံသညမိ ေ ၄ မ္္းဒ  ႔၏ အကျခအကေ  ိေ 
ာ   ိ ဆ  ္းဝါ္းမေံသညမဟ၍္နျ စမံ သညမ္။ 

ံဒ မ္္းံိေ္းအိ္ေ္းစ ေျမ  မေ္းံသညမိ ေ 
္ႏ  မ္ ာ္ကဒေမ၏နက္ န္ာ  ္ႏ မ္ာ ျ  ္ာမနျိ မ္ံာရေျေ္းမ ာမ္ေမ္းေျ   
အိ္ေ္းျာသညမံ ္ာ  မ္ထ ဒမမႊ မ္ာ ျက္္းအျ စမနကျာေ မ္္း မြဲက္္းာ မ္ျ စမံ သညမ္။ 
ံ  ႕ကံေမ ္ႏ  မ္ ာ္ကဒေမာ  မံ္ ဒ မ္္းစေ   မ ာမ္ေမ္းအ ဒေီျမိ ္ 
ိသညမံ သညမာ ျဆေျမမေျမနကဆေ မ္္ီေျမံ မ္ာ ျံသညမ ဆ  ံ သညမ္ႏ မ္ာ ျာဒမ ံေျမ၍ 
အျိ မ္အိ္ ဳႏ္းိ္ ဳႏ္း  ္ ကေကာံသညမ္။  
 
အက္အဒေီျမရေျန္းိေ္းကံေံဒ မ္္းံိေ္းအေသညမ္းစ ေျိ္ ၄ မ္္းေျ   အိ္ေ္း 
ာ  မ္ံဒ မ္္း နိ န္ာေ မ ာမ္ေမ္းအျ စမကျာေ မ္္းမြဲကစမ  ရေျံသညမ္။ ဝါ္ မ္ာ ျံ 
ဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္းေျိ္   ္ႏ  မ္ ာ္ာ  မ္ န္ိ နာေမ ာမ္ေမ္းိ္ေ္း  ေျ  မာ ္းဝာ ဒမ္ေမာ   ိ  
ဆ္ႏႏ  ္  ရေျျခ မ္္းာ မ္ျ စမံ သညမ္။ အိ္ ဳႏ္းံေ္းံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္းေျိ္ 
္ႏ  မ္ ာ္နကဒေမာ  ္ မ နိ န္ာေမ ာမ ္ေမ္းိ္ေ္းအေ္းမာ ္းေျ     
အိ္ေ္းျာသညမံ ္ာ  မ္အျ စမနကျာေ မ္္းမြ္ဲ ေမ 
အက္အဒေီျမိ္ေ္းစီေဆ္ႏႏ  ္ ရေျံသညမ္။ 

ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းအိ္ေ္းစ ေျ ဒ  မ္္း္ မ္္းံေ္းံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္း္ႏ မ္ာ ျ 
အိ္ ဳႏ္းံ နိ္းံဒ မ္္း ံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္း  ခီြဲျခေ္းဆေျမဆာခာ္ျခ မ္္းံသညမ 
ာခ မ္ေ စမအဒ  မ္္း  ္ ျ ြိဲ  ္ ကေံသညမဟ  ာာ ရေျသညမရေျံသညမ္။ အိ္ ဳႏ္းံ နိ္းံ 
ဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္းံသညမ ခီြဲျခေ္းဆေျမဆာခာ္ိူ အကျခအကေိ္ေ္းနကမ္ော ျေျ္ 
ံေီ္းံသညမ ဟ  ထ မ္  ိဒမရေျံသညမ္။ ိသညမံ သညမာ ျအိ္ ဳႏ္းံ နိ္းံဒ မ္္းံိေ္း 
ေျ  ိ္ ခီြဲျခေ္းဆေျမဆာခာ္ ျခ မ္္းံသညမ ာခ မ္္ႏ စမထေျမ ာ   ိ ဆ  ္းဝါ္းမေံသညမ 
ဟ  ိထ မ္ရေျာါ္။ 

No change in media pluralism 

and diversity 

Journalists want the government to end the 

state media monopoly, support public, private 

and community media, and ensure the public 

has access to a wider range of different voices. 



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

အစ  ္း္ံဒ္မ္းစေိ္ေ္းေျ   ဘေမ ာမံ ္မာ ျံမြဲ - What to do with state-run newspapers  

 ာသညမံ ္႔ဝေမကဆေ္မိ  ူံဒ္မ္းိန္ နာေံ  ႔နက ာေ္မ္းမြံဲ ္မာ ျံသညမ - 
Turn them into public service media 

49 % 

ာ ဒမံ  ိ မ္းံ္ာ ျမံသညမ - Close 

them 

22 % 

ာ ဂဂမ ေျ 

ေျ ိ ၼဏနိ ္ေ္းေျ  နက္ေ္မ္းံ

္မာ ျံသညမ - Sell to private 

companies 

19 % 

ဘေိ ိ  

မ ာမံ ္မာ ျ - 
Nothing 

9 % 

အစ  ္း္ ာမံ ာမႊ္ မာ ျဌေေိ္ေ္းေျ   ဘေမ ာမံ ္ာ ျမံမြဲ - What to do with state-run broadcasters (television and radio) 

 ာသညမံ ္႔ဝေမကဆေ္မိ  ူံဒ္မ္းိန္ နာေံ  ႔နက ာေ္မ္းမြံဲ ္မာ ျံသညမ - Turn them into public 

service media 

58 % 

ာ ဂဂမ ေျ 

ေျ ိ ၼဏနိ ္ေ္းေျ  နက္ေ္မ္းံ

္မာ ျံသညမ - Sell to private 

companies 

19 % 

ာ ဒမံ  ိ မ္းံ္

ာ ျမံသညမ - Close 

them 

14 % 

ဘေိ ိ  

မ ာမံ ္မာ ျ - 
Nothing 

9 % 

ိ္ႏ စမေျ္ႏ ္မာ ျ ာ ဥမမ ္ ္မ ာ ဂၢမ ေျိန္ နာေ ္ိေ္းနကအေ္မျိ္မ္ ေမ အခီ္ မာ ျအမိမ္း ္ိေ္း - Private media opportunities for success since last year  

ကေျေ္မ္း 

ိေီမဒ  ္း 

ဒေျမမေ - 
Improved 

9 % 

အဒဒ္ာ္္မ - Same 

46 % 

ာ  ၍ဆ  ္း္ေီ္းမေ - Worse 

45 %  

ိ္ႏ စမေျ္ႏ ္မာ ျ ာ ဥမမ ္ ္မ ဒ  ္ မ္း္္မ္းံေ္းိန္ နာေေျ႑နကျာေ္မ္းမြိဲ  ူ- Change in ethnic media since last year 

မဒီမမာမိ ကူမ္ော ျေသညမ္းံေီ - 
Less freedom  

22 % 

အဒဒ္ာ္္မ - Same 

59 % 

မဒီမမာမိ  ူာ  ္ မေ - 
More freedom 

19 % 

ိ္ႏ စမေျ္ႏ ္မာ ျ ာ ဥမမ ္ ္မ ဒ  ္ မ္း္္မ္းံေ္းဂ္ေောမမစမိ ္ေ္းရေျာဳႏကဒ႕ီ္ံသညမာ ျ ခီြဲျခေ္းဆေျမဆာခာ္ ိ ူ- Discrimination against ethnic journalists since last year 

ဒ  ္းမေ - Increased 

21 % 

 

အဒဒ္ာ္္မ - Same 

60 % 

ကမ္ော ျေျ္ံေီ္း - 
Decreased  

19 % 

ိ္ႏ စမေျ္ႏ ္မာ ျ ာ ဥမမ ္ ္မ အ ္ိ ဳႏ္းံိန္းဂ္ေောမမစမိ ္ေ္း ရေျာဳႏကဒ႕ီ္ံသညမာ ျ ခီြဲျခေ္းဆေျမဆာခာ္ ိ ူ- Discrimination against women journalists since last year 

ဒ  ္းမေ - 
Increase

d 8 % 

အဒဒ္ာ္္မ - Same  

70 % 

 

ကမ္ော ျေျ္ံေီ္း - Decreased  

22 % 

          

 



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

ေ ဂ ာ္း - Conclusion 
ျိေမိေ္ႏ  မ္ ာ္၏ နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျံသညမ မီေမခြဲာ ျကံေ ္ႏ စမေျ ေမေျဒသညမ္း 
ေျ ေျ္ ဆ မ္္းမေခြဲာ ျျာန္းေဖြ၊ စစမဒာမအာါအဝ မ္ အစ  ္း္ေျ  ဆ ဒမာ ဒမေျ္ 
ဆ မ္္းကေံသညမာ ျ မ မိ္းကရေျေ မ္္းေျ  နျာေမမသညမဒသညာ ျမိဒမ္ေမ အဒေီျမ စ ဒမ 
ဆ္ႏႏ အေသညမ္း္ာမ  ိ္ကမေေျမ ံေနျာံကရေျေ မ္္း ံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္းေျ 

 ိဒမာ္ရေျံသညမ္။  

၄ မ္္းေျြဲာံ ျ   ႕စ ဒမဆ္ႏႏိ  ္ ံသညမေျ   ံေဓေျဒစမခ ျ မ္ာ ျနျာ္မ ္ မ္ ဒ္ေ္းဥာ 
က္ဆ  မ္္ေက္ေ ိ္ဝါ္အ္နက္ေျာဳႏျာ မ္ကျာေ မ္္းမြဲိူ ိ  ္ ျခ မ္္းာ မ္ျ စမံ သညမ္။ 
အစ  ္း္ံသညမ နိ န္ာေမဒီမ မာမခီ မ္ာ ျေျ  နကထေေျမထေ္း သည ေဒေံသညမာ ျ 
ဥာနက္ျာ မ္ဆ မ္က္္း ိ  ္ ံ မ  ေဖြ၊နျာ မ္ဆ မ္္ေမ 
ေျဒ ကာ္းကဆေ မ္္ီေျမထေ္းျခ မ္္း မသညမ္း ိ  ္ ာါ္။ ာခ မ္္ႏ စမေျဒသညမ္းေျ 
ဒစမခ ကံေကျာေ မ္္းမြဲခြဲာံ ျ သညမာ ျ ဥာနက္  ိေ  ၆၆ (ဃ) ံေျ စမံ သညမ္။ ၄ မ္္း 
ံသညမမသညမ္း စစမ  ိေမံ သညမာ ျ သည  ္ႏူ မ္္း ိူိ  ္ ဘြဲကဆေ မ္္ီေျမခြဲာံ ျ မ  ေဖြ၊ 
ာ မ္္းဥာနက္၏ နိ န္ ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျ 
အေ္းနျခ မိ္းကျခေေျမကေိူေျ  မသညမ္းနကမ္ော ျေသညမ္းကအေ မ္ 
ိကဆေ မ္ေျ္ဥမ္း္ႏ  မ္ခြဲာ ျကာ္။  

ကေေေျမထာမဒ မ္ျာမ  ံ သညမာ ျံေဓေျဒစမခ  ိေ ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္း ္ိေ္း 
မေျမနကဒီ႕ခာစေ္းကေ္ကံေ အရေျ မိ္း ေျမခာ္ ိူိ္ေ္းာ မ္ျ စမံ သညမ္။  ာ မ္္း 
အရေျ မိ္း ေျမခာ္ ိူ ိ္ေ္းဒီ မ္ မ ္ ဳႏ႕ဝ ေျမခ္ေျမအေျမ ဥာက္ေဖြ၊ ိဒ္ေ္းအံ မ္္း 
ဆေျမံ ာီမိူဥာက္ေဖြ၊ ဆေျမံ ာီမက္္းဥာက္ စံသညမာ ျ ဆ  ္း္ီေ္းံသညမာ ျ ဥာက္ 
ိ္ေ္းေျ   စစမဒာမအာါအဝ မ္ အစ  ္း္အ ီြဲ႔ဝ မ္ိ္ေ္းေျ  ာမဒ  မ္ေျ ံဒ မ္္းံ 
ိေ္း ္ိေ္းေျ  ျခ မိ္းကျခေေျမ္ ေမ္ႏ မ္ာ ျ ဒ္ေ္း စီြဲဆ  ္ေမ ဆေျမမေျမ 
အံာ ္းျာဳႏနကေျခ မ္္းိ္ေ္းမသညမ္း ာါဝ မံ္ သညမ္။ 
ထ  ျ စမ္ာမိ္ေ္းဒီ မ္နျခ မိ္းကျခေေျမိ ူိ္ေ္းေဖြ၊  ္ာမာ  ္ မ္းဆ  မ္္ေဒ  ေျမခ  ေျမိ ူိ္ေ္းေဖြ၊ 
စ ဒမာ  မ္္းဆ  မ္္ေအ္ ေေျမ ေေျမ  ္ူ္ မ္း  ္ူ မ္္း ထ ခ  ေျမိူိ္ေ္း အျာ မ္ေဖြ၊ 
အစ  ္း္၏ိ ေမ  ိေမေျေမေျေမ  စာ စ မိ္းစစမကဆ္းျခ မ္္း ိ  ္ ျခ မ္္း ံ  ႔ိဟ ဒမ 
ေျ္ ္းမီေမံ ္ိ္ေ္းေျ   အ  ိေမ ဒ္ေ္းံ  ႕က္ေေျမကအေ မ္ 
ကခပနကဆေ မ္္ေမာ္ေျမေျေီျမျခ မ္္း ဒ  ႔မသညမ္း အေျ္ာဳႏ္းဝ မ္ာါံ သညမ္။  

ဒဒ ာံေဓေျအကေျ မ္ာ ျဒ မ္ျာ္မ ္္ မ အစ  ္း္ံသညမ ိဒေ္ျီြဲျာေ္းိူ္ႏ မ္ာ ျ 
ံန္းျခေ္း  မဒီမမာမကံေ နိ န္ာေိ္ေ္းျ စမထီေမ္းမေကစက္္းအဒေီျမ 
အနကထေေျမအာာာ ျကာ္းျခ မ္္း ိ  ္ ာ မ္ျ စမံ သညမ္။ ္ႏ  မ္ ာ္ကဒေမာ  မ္ 
ံဒ မ္္း နိ န္ာေ ိ္ေ္းျ စမကံေ 
ံဒ မ္္းစေေဖြ၊က္ န္ာ   ္ာမျိ မံ္ ာရေျေ္းမ ာမ္ေမ္းိ္ေ္းေျ   ဆေျမ 
မေျမနကဆေ မ္္ီေျမ   မႊ မိ္း  ိ ္းထေ္းဆြဲျ စမံ သညမ္။ ံ  ႕ျ စမ၍ ာ ဂဂမ ေျာ  မ္ေဖြ၊ 
အိ္ေ္းာ  မ္ေဖြ၊ ္ာမ္ီေမထ္ ာ  မ္ နိ န္ ာေ ္ိေ္းေျ အေစမေေခာကေ ရေျ္ံသညမ္။ 
ံဒ မ္္းံိေ္းိ္ေ္းံသညမ အိ္ေ္းျာသညမံ ္အေျ္ ဳႏ္းအဒေီျမ 
ံဒ မ္္းဒ မ္နျာျခ မ္္း  ိ ဒေ္းဆန္း ခာကေ ္ံသညမ္။ ာဋ ာေျၡ 
က္ံ  ံိ ဒ မ္္းေျ   အထ္္းရေျာမ ိဒမ္ာ္္ႏ  မ္ိူ ိ  ္  ကစျခ မ္္းိ္ ဳႏ္းျ စမံ သညမ္။ 

ံဒ မ္္း နိ န္ာေံိေ္းိ္ေ္း အကေျ မ္ာ ျ နိ န္ာေမဒီမမာမခီ မ္ာ ျ 
ေျ္ဆာ ္းကေနျခ မ္္း ္ႏ မ္ာ ျ အစ  ္း္၏ ထ  အကျခအကေေျ   
ဒ  ္းဒေျမကေျေ မ္္းိီေမကအေ မ္နကဆေ မ္္ ေီျမ္ေမ စ ဒမဆာ ္းျ ဒမိူ 
ိ  ္ ျခ မ္္းဒ  ႔ေျ   ေေ္းမသညမံ ကဘေကာါေျမနကံေမမသညမ္း 
ံဒ္  ႔ံသညမနျာဳႏျာ မ္ကျာေ မ္္းမြ္ဲ ေမနက  ိ္ေမမ မ္ာ ျခ္ေျမိ္ေ္းျ မ္ာ ျနကစေ မ္ာ ျစေ္းကေျာန္း  
ကျာေ မ္္းမြဲိူဒီ မ္ ာ္္းကာါ မ္္းကဆေ မ္္ီေျမ္ေမ ဆ္ႏႏ  ္ ကေ ရေျာါံ သညမ္။ 



ျခ မိ္းကျခေေျမခာကေ္ကံေနျိေမိော ျ နိ န္ာေမီဒမမာမခီ မ္ာ ျ

http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2017/12/66d-no-real-change.pdf


ျခ ိမ္းကျခနရေသာေျမခာက ္ကံေနရေသာ ျိ မိနရေသာာိ မီမီနရေသာာလြမာလမခလြမာ 

ဂ္နရေသာ ီမာစမိ္နရေသာ္း၏ အျိ ြမံေကဘနရေသာထနရေသာ္းအနရေသာ္း စစမြ မိ္းကေျနရေသာေျမီ ္ိူ္ာ မီ ္ိနရေသာ္း 

အာလ မြ္နရေသာ အက္္းလါအ္နရေသာက္နရေသာေျမကံေနရေသာ ံေြြမ္းိ္နရေသာ္းေျ ု စာုစ မိ္း္ွနရေသာက လျပီး၊ ္ီ္ 
ထြုမျလ မ  ုြမကံေနရေသာ မိ မီီ နရေသာာလြမာလမခလြမာံေုမ    ုြမြာြစမ  ုြမြာ၏ မီ  ိုေျက္စမ 
အ္ေျြမာအြ မ္းေျ ု ြ ုြမ္းြနရေသာ  ုြမံေုမာ အကေျနရေသာြမ္း္ေျာု္း  ုမ္းာ မိ္းိ္နရေသာ္း အ ေျမ 
ြစမခုျ စမံေုမါသည္။  

ံေြြမ္း မိ မီီ နရေသာံေိနရေသာ္းိ္နရေသာ္းံေုမ မိ မီီ နရေသာာလြမာလမခလြမာ ိုမိွ္္္ွမ ံေုမ ္ေျ ံုေုမ 
ေျ ု အကေျနရေသာြမ္း္ေျာု္းံေ ္ ွ  ေျံော ုျပီး၊ အြ ြမေျ  ိိ  ြ ုျ၏ အကြလ႕အ ေျာ  ွြမာ 
ာြမြ ကာနရေသာ ကြလ႕ ေျာ ္ကံေနရေသာ အကြလ႕အ ေျာ ိ္နရေသာ္းေျ ု  ူ ြမ္းီွ မ်ျလမ္း 
မိ မီီနရေသာာလြမာလမခလြမာ ၏ မ်္းြုမ္နရေသာေျ ု ခ မ႕ိွ မ္းံေြမိွြမ   ုြမ ေျ ံေုမါသည္။  

ီခုစစမြ မိ္းံေုမ မိ မီီ နရေသာာလြမာလမခလြမာအကလပြလြမ ံေေျမက္နရေသာေျမကံေနရေသာ အက္္း 
 ေျမ္းံေုမာ ျလ  နရေသာ ီမလီမအြ ုြမ္းအြနရေသာအကလပြလြမ ံေြြမ္း မိ မီီနရေသာံေိနရေသာ္း 
ိ္နရေသာ္း၏ ထြမျိြမီ ္္ေျခ္ေျမ ံေကဘနရေသာ ထနရေသာ္းိ္နရေသာ္းေျ ု ြ  ုြမြာ ာာု္းအြ ုြမ္းအြနရေသာျ ြမာ 
အ လ႕ဲကလါြမ္းစာု လ္္းကလါြမ္းာွ္ေျမ ၂၀၁၇ မီ းြမဘနရေသာာ ိွ ၂၀၁၈ ဧျလမာ အထ  က္ေျနရေသာြမ 
လ္ေျမခဲာကံေနရေသာ စစမြ မိ္းျ စမံေုမါသည္။ 

ာလြမာလမကံေနရေသာထြုမက နရေသာမကျလနရေသာ္ေျ ုျခြမ္း ျိ မိနရေသာ) [Free Expression Myanmar 
(FEM)] ံေုမ ာလြမာလမစလနရေသာ ထြုမက နရေသာမကျလနရေသာ္ေျ ုခလြမာ ွြမာ ံေြြမ္းအခ္ေျမအာေျမ 
ာလြမာလမခလြမာအက္္းြလြမ  ွာျစလမကံေနရေသာျပီး၊ ်လကီျလ ျလြမကျလနရေသာြမ္း ာဲက္္းြလြမ 
လါဝြမ က္ေျနရေသာြမ လ္ေျမက ကံေနရေသာျပီး၊ ်လကီခ္  ္းက နရေသာေျမခာ္ံေ္ိ္နရေသာ္းေျ ု ေျနရေသာေျလီ မက ကံေနရေသာျပီး၊ 
ထ ုျအ ျလြမ အကေျနရေသာြမ္း္ေျာု္း  ု ြမြာြေျနရေသာ အကာာအထကေျနရေသာြမ္းိ္နရေသာ္းေျ ု 
အကာ္းဂ႐ုျလ ာနရေသာ ကအနရေသာြမ ာုလမက္ေျနရေသာြမက ကံေနရေသာ အ လဲျ အစုမ္းြစမခု ျ စမလါံေုမါသည္။ 

 

Myanmar’s media freedom at risk 


