Assessment of online freedom in 2019
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About Freedom House
Freedom House is an independent watchdog organization
dedicated to the expansion of freedom and democracy around
the world.
We analyze the challenges to freedom, advocate for greater
political rights and civil liberties, and support frontline activists
to defend human rights and promote democratic change.
Founded in 1941, Freedom House was the first American
organization to champion the advancement of freedom globally.
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We recognize that freedom is possible only in democratic
political environments where governments are accountable to
their own people; the rule of law prevails; and freedoms of
expression, association, and belief, as well as respect for the
rights of minorities and women, are guaranteed. More than 2.5
billion people live in countries that Freedom House designates
“Not Free,” more than a third of the globe’s population.
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Free Expression Myanmar (FEM) is a national human rights
organisation that is expert in free expression and information,
engaging in legal reform, defending victims of violations, and
promoting best international standards.
This report forms part of FEM’s objective to promote
appropriate and needed reforms. See:
• www.FreeExpressionMyanmar.org
• www.facebook.com/FreeExpressionMyanmar
• coordinator@FreeExpressionMyanmar.org

Rakhine shutdown
Please note that the Rakhine shutdown is not covered in detail
in this report due to the research timeline. The 2020 report due
for publication in November 2020 will cover the shutdown in
detail.
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Overview
အွန်လိ4ငး် ေပ*တွင ် လွတ်လပ်စွာ ထ4တ်ေဖာ်ေြပာဆိ4ခွင ့်ကိ4 အစိ4းရက

ဆက်လက်၍ ထိ4း2?က်တိ4က်ခိ4က်မ/ေ@ကာင့် ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံA?ိ အင်တာနက်
လွတ်လပ်မ/သည် ဤအစီရင်ခံစာ ကာလအတွင ်း
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အထNးသြဖင့် Oိ4ဟင်ဂျာ မွတ်စလင် လNမျိRးစ4အေ@ကာင်း (သိ)4 ့ ရခိ4င၊် A?မ်း၊
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ကွဲြပားမ/အေ@ကာင်း စသည်တိ4ကိ
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Internet freedom remained constrained in Myanmar
during the coverage period, as the government
sustained its assault on free expression online. The
military and ruling party continued manipulating
online content, while users were hesitant to discuss
sensitive topics such as gender, the mostly Muslim
Rohingya ethnic group, or conflicts in Rakhine, Shan,
and Kachin states. Worryingly, some individuals who
criticized the government online faced prosecutions
and even prison time under a range of laws, including
the repressive Telecommunications Law.
Myanmar’s transition from military dictatorship to
democracy has faltered under the leadership of the
National League for Democracy (NLD), which came to
power in relatively free elections in 2015 but has
failed to uphold human rights or bring security to
areas affected by armed conflict. The military retains
significant influence over politics, and the country is
under international pressure regarding a 2017
military operation that forced more than 700,000
members of the Rohingya minority to flee to
Bangladesh.
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Key Developments, June 1, 2018 – May 31,
2019
• The government continued to arrest and
prosecute internet users for political speech,
including Aung Ko Ko Lwin, who was sentenced to
one year in prison in September 2018 for
Facebook posts criticizing a state chief minister
(see C3).
• In September 2018, Reuters journalists Wa Lone
and Kyaw Soe Oo were sentenced to seven years
in prison for their reporting on atrocities against
the Rohingya, following a politically motivated
trial; they were later pardoned in May 2019 (see
C3).
• A range of draft laws could impact internet
freedom and free expression, including a draft
cybersecurity law proposed in 2019 (see C2 and
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? ့် လွတ်လပ်စွာ
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ေဖာ်ြပခဲ့သည် (B5 ကိ4@ ကည့်ပါ)။

C4).
• New reporting in October 2018 described a fiveyear-long systematic disinformation campaign by
nearly 700 military officials (see B5).

2019 Internet Freedom Status = Not Free
A. Obstacles to Access
Internet access continues to improve in Myanmar, as
more users connect via smartphones with fast 4G
service.
10 / 25 points

B. Limits on Content

A) လက်လမ
A ်းမAီမ3အေပI အတားအဆီးများ

While the government continues to refrain from
applying direct limitations on content, self-censorship
on a range of subjects including the military,
corruption, and the Rohingya, remains high. Social
media companies have responded to pressure by
opaquely increasing content removals, which has
removed legitimate content.

ြမန်ဆန်ေသာ 4G ဝန်ေဆာင်မ/ပါသည့် စမတ်ဖ4နး် များမ?တဆင့်
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် ားေနဆဲ ြဖစ်သည်။ လNမ/မီဒ ီယာက4မÄဏီများသည်
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C. Violations of User Rights
Criminalization of internet users persisted, including
under several criminal defamation laws, while the
government has hinted that a draft cybersecurity law
could contain provisions punishing online criticism of
the government. Intimidation of users remains
common, through online surveillance carried out by
the government and military, as well as harassment
against those reporting on or discussing conflicts in
Rakhine, Shan, and Kachin states online, in addition to
users discussing gender and other so-called
“sensitive” issues.
10 / 25 points

C) အသံး& ြပ$သR အခွငအ
3 ျား
့် ေရး ချိ$းေဖာက်မမ
အင်တာနက်အသံ4းြပRသNများကိ4 အသေရဖျက်မ/ အပါအဝင်

ရာဇဝတ်ြပစ်မ/ေ@ကာင်းဆိ4င ်ရာဥပေဒအမျိRးမျိRးြဖင့် ရာဇ၀တ်
ြပစ်ဒဏ်များချမ?တေ
် နဆဲ ြဖစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွငပ
် င်

ဆိ4က်ဘာလံ4ြခံRေရး ဥပေဒမN@ ကမ်းတွင ် အစိ4းရအား အွန်လိ4င ်းေပ*တွင ်
ေဝဖန်မ/ကိ4 အြပစ်ေပး2ိ4ငေ
် သာ ြပÅာန်းချက်များ ပါဝင်2င
ိ4 ်သည်ဟ4
အစိ4းရမ? အရိပ်အÇမက်ေပးခဲ့သည်။ အစိ4းရ2?င ့် စစ်တပ်မ? ြပRလ4ပ်ေသာ
အွန်လိ4ငး် ေပ* A?ိ ေနာက်ေယာင်ခံေစာင့@် ကည့်ြခင်းမ?တဆင့်

အွန်လိ4ငး် အသံ4းြပRသNများကိ4 Lခိမ်းေြခာက်မ/သည် အြဖစ်များသည်။
ထိအြပင်
4့
ကျား၊မေရးရာ2?င ့် "ထိလွယ်A?လွယ်" ကိစÑများဟ4
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ေခ* @ကေသာ အေ@ကာင်းများကိ4 ေဆွးေ2ွးေသာ အသံ4းြပRသNများအား
ေ2?ာင်ယ
့ ?က်ြခင်းအြပင် ရခိ4င၊် A?မ်း2?င ့် ကချင်ြပည်နယ်များA?ိ
ပဋိပကWများအေ@ကာင်းကိ4 အွန်လိ4ငး် ေပ*တွင ်

သတင်းတင်ဆက်ေနသNများအား ေ2?ာင့်ယ?က်မ/များသည်လည်း
အြဖစ်များသည်။ ၁၀ / ၄၀ မAတ်

၂၀၁၉ အင်တာနက်လွတ်လပ်မ3 အေြခအေန 2019 Internet Freedom Status

လွတ်လပ်မ3မEAိ Not Free

A) လက်လAမ်းမAီမ3အေပI အတားအဆီးများ (၀-၂၅ မAတ)် -- Obstacles to Access (0–25 pts)

၁၀ မAတ် -- 10

B) အေNကာင်းအရာများကိ& ကန်သ
့ တ်မ3 (၀–၃၅ မAတ်) -- Limits on Content (0–35 pts)

၁၆ မAတ် -- 16

C) အသံး& ြပ$သR အခွင ့်အေရး ချိ$းေဖာက်မ3များ (၀-၄၀ မAတ)် -- Violations of User Rights (0–40 pts)

၁၀ မAတ် -- 10

စ&စ&ေပါင်း* (၀-၁၀၀) -- Total* (0–100)

၃၆ မAတ် -- 36

* ၀ = မလွတ်လပ်ဆံ4း။ ၁၀၀ = အလွတ်လပ်ဆံ4း။ စ4စ4 ေပါင်းရမ?တ် ၇၀ - ၁၀၀ @ကား =
လွတ်လပ်၊ ၄၀ - ၆၉ @ကား = တစ်စိတ်တစ်ပိ4င် း လွတ်လပ်၊ ၀ - ၃၉ = မလွတ်လပ်

* 0 = least free, 100 = most free. A total score of 70-100 = Free, 40-69 = Partly Free,
0-39 = Not Free
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လက်လမ
A ်းမAီမ3အေပI အတားအဆီးများ

Obstacles to Access
ြမန်ဆန်ေသာ 4G ဝန်ေဆာင်မ/ပါသည့် စမတ်ဖ4နး် များမ?တဆင့်
သံ4းစွဲသNများ ပိ4၍ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်လာေသာေ@ကာင့်
ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံတွင ် အင်တာနက် လက်လ?မ်းမ?ီမ/ ဆက်လက်တိ4း
တက်လာသည်။ 2ိင
4 င
် ြံ ခားပိ4င ် မိ4ဘိ4င ်း၀န်ေဆာင်မ/ေပး က4မÄဏီ2?စ်ခ4၏
ေအာင်ြမင်မ/သည် အစိ4းရ လက်ဝါးlကီးအ4ပ်မ/ကိ4 ဖိအားြဖစ်ေစခဲ့Lပီး၊
အစိ4းရသည် စစ်တပ်ပိ4င ် လ4ပ်ငန်းစ4l ကီးသိ4 ့

မိ4ဘိ4င ်းဖ4န်းလိ4ငစ
် င်ေပးြခင်း2?င ့် မိ4ဘိ4င ်းေဈးကွက်အေပ* 2ိင
4 င
် ံ၏ချRပ်ကိ4င ်

A

Internet access continues to improve in Myanmar, as
more users connect via smartphones with fast 4G
service. The success of two foreign-owned mobile
service providers has placed pressure on the state’s
monopoly, and the government has responded by
giving a mobile phone license to a military-owned
conglomerate and restoring the state’s majority
control over the mobile market.

မ/အများစ4ကိ4 ြပန်လည်ထNေထာင်ြခင်းြဖင့် ယင်းဖိအားကိ4 တံြပန်
4 ့ ခဲ့သည်။
A1: အေြခခံအေဆာက်အ အံဆ
& င
ိ& ရ
် ာ ချိ$ \တ့မ
ဲ 3များသည် အင်တာနက် လက်လAမ်းမAီမ3ကိ& ကန်သ
& ့ တ် အင်တာနက်
့ တ်ပါသလား သိမဟ&

၂ မAတ်

ချိတဆ
် က်မ3အ ြမန်_န
3 ်း_Aင ့် အရည်အ ေသွးကိ& ကန် ့သတ်ပ ါသလား။ (၀-၆ မAတ)်
A1: Do infrastructural limitations restrict access to the internet or the speed and quality of internet connections? (0–6
points)

အစီရင်ခံစာ ကာလအတွင ်း အင်တာနက် အသံ4းြပRရန် လက်လ?မ်းမ?ီမ/
ဆက်လက် တိ4းတက်လာသည်။ ၂၀၁၉တွင ် လNဦးေရ၏ ငါးပံ42စ
? ်ပံ4သည်
အင်တာနက် အသံ4းြပRေနသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၈ ခ42စ
? ်ကတည်းက ၁၇
ရာခိ4င2
် န
/ ်း သိ4မဟ4
့ တ် လN ၃ သန်းမk တိ4းများလာြခင်း ြဖစ်သည်။1 ၂၀၁၇
ခ42စ
? ်တွင ် 4G ၀န်ေဆာင်မ/ကိ4 စတင်ခဲ့ြခင်းေ@ကာင့် ၀န်ေဆာင်မ/

ြမန်2န
/ ်း2?င ့် အရည်အေသွး ြမင့်တက်လာLပီး2၂၀၁၈ တွင ် 2ိင
4 ်ငတ
ံ ကာ
bandwidth သည် ၄၄၅ Gbps သိ4 ့ေရာက်A?ိခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ 2?င ့်
ယ?Gလkင် ၁၅ ဆ ပိ4မိ4 ြမန်ဆန်လာြခင်း ြဖစ်သည်။3 သိေသာ်
4့

သံ4းစွဲသNအေရအတွက် စ4စ4ေပါင်းသည် အာA? - ပစိဖိတ် ေဒသအတွငး်
ပျမ်းမkထက် နိမ့်ေနဆဲ ြဖစ်Lပီး4 ပျမ်းမk အင်တာနက်အြမန်2န
/ ်း2?င ့်

သံ4းစွဲသNတစ်ဦးချင်းအတွက် bandwidth သည်လည်း ေဒသတွငး်
ပျမ်းမkထက် နိမ့်သည်။5
အိမ်သံ4း/ပ4ဂîလိကသံ4း lကိRးဖ4န်းအင်တာနက် ချိတ်ဆက်မ/များသည်
A?ားပါးေနဆဲ ြဖစ်သည်။ အစီရင်ခံစာကာလအတွင ်း
lကိRးဖ4န်းအင်တာနက် ြမန်2/နး် တိ4းတက်ခဲ့ေသာ်လည်း ယခ4အခါ ပျမ်းမk
ြမန်2န
/ ်းသည် မိ4ဘိ4ငး် ဆက်သွယ်မ/ ြမန်2န
/ း် ၏ ထက်ဝက်ေကျာ်ထက်

နည်းေနသည်။6 အာA? - ပစိဖိတ်ေဒသ၏ ပျမ်းမkြဖစ်ေသာ ၁၀ ဦး လkင်
၁ ဦး ြဖင့် 2/င
ိ း် ယ?Gလkင် ြမန်မာ2ိင
4 ်ငတ
ံ ွင ် လN ၁၆၆၇ ဦး တွင ် ၁ ဦးသာ
broadband အင်တာနက် တပ်ဆင်ထားသည်။7

မိ4ဘိ4င ်းဆက်သွယ်မ/ အေရအတွက်သည် ဆက်လက်တိ4းတက်ေနLပီး8
၂၀၁၈ ခ42စ
? ်တွင ်သည် ၇ ရာခိ4င2
် /နး် ခန် ့တိ4းတက်ခဲ့ရာ

စ4စ4ေပါင်းဆက်သွယ်မ/ ၅၆ သန်း အထိ A?ိသည်။9 ဤတိ4းတက်မ/
A?ိေသာ်လည်း မိ4ဘိ4င ်းဆက်သွယ်မ/A?ိေသာ လNဦးေရ ရာခိ4င2
် န
/ ်းသည်
အိမ်နီးချင်း2ိ4ငင
် မ
ံ ျားထက် နည်းသည်။10 လNဦးေရ၏ ၅၀
ရာခိ4င2
် န
/ ်းေကျာ်တွင ်သာ မိ4ဘိ4င ်းဆက်သွယ်မ/A?ိLပီး လNအများတွင ် SIM

2

Access to the internet continued to improve during
the reporting period. Two-fifths of the population
now uses the internet as of 2019, an increase of 17
percent or three million people since 2018.1 The
speed and quality of service increased due to the
launch of 4G services in 2017,2 and international
bandwidth reached 445 Gbps in 2018, 15 times
higher than 2013.3 However, the overall number of
users remains lower than the average for the AsiaPacific region,4 and both average internet speed and
bandwidth per user are also lower than the regional
average.5
Private fixed-line internet connections remain rare,
and while fixed-line speeds increased during the
coverage period, they are now on average less than
half the speed of mobile connections.6 Only 1 in 1,667
people has a fixed broadband line, compared to 1 in
10 on average across the Asia-Pacific region.7
The number of mobile connections has continued to
grow,8 increasing by about 7 percent in 2018,
reaching 56 million connections in total.9 Despite this
growth, the percentage of the population with a
mobile connection is lower than in neighboring
countries.10 Just over 50 percent of the population has
mobile connections, and many people have multiple
SIM cards.11
Infrastructure development continues to be a
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ကဒ်တစ်ခ4ထက် ပိ4A?ိ@ကသည်။11
အေြခခံအေဆာက်အအံ4များ ဖွံY LဖိRးတိ4းတက်ေရးသည်
စိနေ
် ခ*မ/တစ်ရပ်အြဖစ် ဆက်လက်A?ိေနLပီး ေရlကီးြခင်း2?င ့်
စိတ်မချရေသာ လkပ်စစ်ဓာတ်အားသည် ဆက်သွယ်မ/ကိ4

အဟနအ
် ့ တားြဖစ်ေစသည်။ ထိ4အြပင်
ထိေရာက်မ/မA?ိေသာ
့
စီမံခန်ခွ့ ဲမ/စနစ်2င
? ့် အကျင်ပ
့ ျက်ချစားမ/သည် ဤကü၏

တိ4းတက်ေကာင်းမွန်မ/2င
? ့် lကီးထွာ းမ/ကိ4 ကန်သတ်
ေနသည်။12 Oိ4ဟင်ဂျာ
့
အေရးအခင်းအLပီးတွင ် ချမ?တ်ခဲ့ေသာ အေရးယNဒဏ်ခတ်မ/အသစ်များ

သည် ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံသိ4 ့ဆက်သွယ်ေရးဆိ4င ်ရာ ပစÑည်းကိရိယာများ တင်ပိ4 ့
ြခင်းအေပ*တွင ်လည်း သက်ေရာက်A?ိသည်။ သိေသာ်
4့
လည်း

challenge, with flooding and unreliable electricity
hampering connectivity, while an inefficient
bureaucracy and corruption limit growth and
improvement in the sector.12 New sanctions adopted
in the wake of the Rohingya crisis have also been
applied to the export of telecommunications
equipment to Myanmar, although it is unclear
whether or how the sanctions have affected
infrastructure development.13 Meanwhile,
infrastructure has been damaged by a range of
problems such as rodents, car accidents, and
construction.14

ဤအေရးယNဒဏ်ခတ်မ/များသည် အေြခခံအေဆာက်အအံ4

တိ4းတက်မ/အေပ* မည်သိ4 ့သက်ေရာက်A?ိမည်၊ မA?ိမည်ကေတာ့
မေသချာပါ။13 တစ်ချိန်တည်းတွင ် †ကက်များကိ4က်ြဖတ်မ/၊
ကားမေတာ်တဆမ/2င
? ့် ေဆာက်လ4ပ်ေရး စေသာ

ြပဿနာအမျိRးမျိRးေ@ကာင့် အေြခခံအေဆာက်အအံ4 ထိခိ4က်ခဲ့သည်။14
A2: အင်တာနက် အသံး& ြပ$ရန် လက်လAမ်းမAီမ3 အတားအဆီး ြဖစ်ေလာက်သ ည့်တင
ိ& ေ
် အာင် ေစျးbကီးလွန်းသလား သိမဟ&
& ့ တ်
ပထဝီအ ေနအထား၊ လRမ3ေရး_Aင ့် အြခားအေNကာင်းအရာများေNကာင့် လRဦး ေရ တစ်ပိ&ငး် တစ်စသည် လက်လAမ်းမAီမ3

၁ မAတ်

ြပင်ပေရာက်ေနပါသလား။ (၀-၃ မAတ)်
A2: Is access to the internet prohibitively expensive or beyond the reach of certain segments of the population for
geographical, social, or other reasons? (0–3 points)

အစီရင်ခံစာ ကာလအတွင ်း အင်တာနက်ကိ4 လNအများ ပိ4မိ4
လက်လ?မ်းမ?ီလာ@ကသည်။ မိ4ဘိ4င ်းအင်တာနက် ချိတ်ဆက်မ/ ေစျး2/န်း
ကျဆင်းလာLပီး အင်တာနက်ေဒတာဖိ4းက4န်ကျေငွသည် ယခ4အခါ ပိ4မိ4
တတ်2င
ိ4 ်လာပါသည်။15
ေစျး2/န်းများမ?ာ ေဒသအလိ4က် ကွဲြပား2ိင
4 ်ေသာ်လည်း
အိမ်သံ4း/ပ4ဂîလိကသံ4း broadband အင်တာနက်လိ4င ်း ေစျး2/နး် များ
ဆက်လက်ေလျာ့နည်းလာ၍ ၂၀၁၈ 2?င ့် ၂၀၁၉ ခ42စ
? ်အ@ကား

ေစျး2/န်းများမ?ာ ပျGးမk ထက်ဝက်ထိ ကျဆင်းသွားသည်။16 4G
အင်တာနက်ကိ4 ယ?GLပိRင်ရြခင်း2?င ့် သံ4းစွဲသNများထံမ? ဝယ်လိ4အား

အလွနန
် ည်းပါးြခင်း တိေ@ကာင့
4့
် lကိRးသံ4းအင်တာနက်လိ4ငး် တပ်ဆင်မ/
စရိတ်များသည် ေလျာ့နည်းလာသည်။ LမိR Y ြပေဒသများတွင ်

lကိRးအင်တာနက် လစGေ@ကးသည် ပျမ်းမk ၃၈ ေဒ*လာ က4န်ကျLပီး
လNအများစ4အတွက်ေတာ့ အတားအဆီးြဖစ်ေလာက်သည်အထိ
ေစျးlကီးလွန်းေနေသးသည်။
ဒီဂျစ်တယ်စီးပွာ းေရးဖွံY LဖိRးတိ4းတက်မ/ေကာ်မတီ (DEDC) ကိ4

ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွာ းေရး ြမ£င့်တင်ေပးေသာ စီးပွာ းေရး မNဝါဒများ
ပံ့ပိ4းေပးရန်2င
? ့် ဖွံY LဖိRးတိ4းတက်ေစရန် ၂၀၁၇ ခ42စ
? ်တွင ်

စတင်တည်ေထာင်ခဲ့သည်။17 ၂၀၁၉ ခ42စ
? ် မတ်လတွင ် DEDC သည်

ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွာ းေရးလမ်းြပေြမပံ4ကိ4 စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင ် လNတိ4င ်း
ဒီဂျစ်တယ်ပါဝင်အသံ4းြပR2ိင
4 ခ
် ွင ့် တည်ေဆာက်ရန်၊

ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မ/ တိ4းတက်ရန်2င
? ့် လNမ/စီးပွာ းဘဝ

ဖွံY LဖိRးတိ4းတက်မ/အတွက် နည်းပညာအသံ4းချရန် စသည့် အစီအစGများ

1

The internet became accessible to more people during
the coverage period. The price of mobile internet
connections has dropped and data is now more
affordable.15
Prices for fixed broadband lines have continued to
decrease, dropping on average by half between 2018
and 2019, though prices vary by region.16 The costs of
fixed-line connections have decreased due to
competition with 4G and a dearth of demand from
customers. The average fixed-line connection now
costs $38 per month in urban areas, which remains
prohibitively expensive for the majority of the
population.
The Digital Economy Development Committee
(DEDC) was launched in 2017 to support and develop
economic policies that promote a digital economy.17
In March 2019, the DEDC launched its Digital
Economy Roadmap, which includes several plans to
build digital inclusivity, improve connectivity, and
harness technology to foster socioeconomic
development. 18 The DEDC had met only twice by the
end of the coverage period and has thus far largely
operated in secret, without significant public
consultation.19 Although the roadmap divides
responsibilities among different ministries, it is
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ပါဝင်သည်။18 အစီရင်ခံစာ ကာလအဆံ4းထိတိ4င ် DEDC သည်
2?စ်lကိမ်သာ ေတွYဆံ4ခဲ့Lပီး ယခ4အချိန်အထိ အများြပည်သN2င
? ့်

ထNးထNးြခားြခား တိ4င ်ပင်ေဆွးေ2ွးမ/မA?ိပဲ များေသာအားြဖင့် လkိR Y ဝ?က်စွာ
လ4ပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။19 လမ်းြပေြမပံ4သည် ၀န်l ကီးဌာနများအ@ကား

တာဝန်ဝတ•ရားများကိ4 ခွဲေဝေပးထားေသာ်လည်း အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ရန် ဘüာေငွ ချမ?တ်ထားသလား (သိမဟ4
4 ့ တ)်
မည်မkချမ?တ်ထားသလဲ ဆိ4သည်မ?ာ မA?ငး် လင်းပါ။

အင်တာနက်အသံ4းြပRမ/ အချက်အလက်ေဖာ်ြပေသာ 2ိင
4 င
် ေ
ံ တာ်
ကိန်းဂဏန်းများတွင ် အပယ်ခံအ4ပ်စ4များအေပ* သက်ေရာက်ေနသည့်
ဒီဂျစ်တယ်ကွာဟမ/ကိ4 ဖံ4းကွယ်ထားသည်။ 4G သံ4းစွဲ2င
ိ4 ေ
် သာ LမိR Yေန
အင်တာနက်သံ4းစွဲသNများသည် တစ်2င
ိ4 င
် ံလံ4းA?ိ သံ4းစွဲသNအားလံ4း၏
ပျမ်းမkထက် တစ်လလkင် ပျမ်းမkေဒတာ ၅ ဆနီးပါး ပိ4မိ4 သံ4းစွဲ@ကသည်။
20

အထNးသြဖင့် ေကျးလက်ေဒသများ၌ ကွန်ပျpတာ သိ4မဟ4
့ တ်

အင်တာနက် လက်လ?မ်းမ?ီေသာ အိမ်ေထာင်စ4 အေရအတွက်သည်
နည်းပါးေနေသးသည်။21 ေကျးလက်ေဒသ2?င ့် LမိR Yင ယ်များA?ိ

သံ4းစွဲသNများသည် LမိR Y ြပေဒသများA?ိ အသံ4းြပRသNများ2?င ့်ယ?Gလkင်

ပိ4မိ4ဆိ4းရွ ာ းသည့် အင်တာနက်ဆက်သွယ်ေရးအြမန်2/နး် ကိ4 ရA?ိ@ကသည် ။
ပထဝီအေနအထားေ@ကာင့် အင်တာနက်လက်လ?မ်းမီမ/

တန်းတNမA?ိြခင်းကိ4 အသိအမ?တ်ြပRသည့်အေနြဖင့် အစိ4းရသည်
လNဦးေရ၏ ၉၉ ရာခိ4င2
် /နး် သိ4 ့ေနာက်ဆံ4းတွင ် အင်တာနက်

ေရာက်A?ိ2င
ိ4 ်ရန် ရည်မ?န်းချက်ြဖင့် လစ်လျpO/ ခံရေသာ ေဒသများ၏
ဆက်သွယ်ေရး ၀န်ေဆာင်မ/များတွင ် ရင်း2?ီးြမ£Rပ်2ရ
?ံ န်

အေြခခံဆက်သွယ်ေရး လိ4အပ်ချက် ြဖည့်ဆည်းေရး ဆိ4င ်ရာ ရန်ပံ4ေငွ
(Universal Service Fund, USF) ကိ4 ထNေထာင် ေ@ကာင်း
ေ@ကြငာခဲ့သည်။22 USF ကိ4 ၂၀၁၈ခ42စ
? ် 2?စ်လည်ပိ4င ်းတွင ် စတင်သည့် ၂

ရာခိ4င2
် န
/ ်း ဆက်သွယ်ေရးအခွနသ
် စ်ြဖင့် ေထာက်ပံ့ထားြခင်းြဖစ်သည်။23
USF ၏ ပထမဆံ4းစမ်းသပ်စီမံကိန်းအတွက24
် ရခိ4င2
် င
? ့် မေကွးတိ4ငး်
ေဒသlကီးA?ိ LမိR Yနယ်ေလးခ4အား ေရွ းချယ်ထားLပီး အစိ4းရသည်

စမ်းသပ်စီမံကိန်းအတွက် ၀န်ေဆာင်မ/ေပးက4မÄဏီများကိ4 သတ်မ?တ်ရန်
တင်ဒါေခ*ယNေနသည်။25

unclear how much—if any—budget has been
allocated to operationalizing it.
National figures on internet access hide a digital
divide that affects marginalized groups. Urban users
who have access to 4G consume almost five times
more data on average each month than the national
average for all users.20 The number of households,
particularly in rural areas, that have access to a
computer or to the internet remains small.21 Users in
rural areas and small towns have poorer internet
connections than those in urban areas.
In recognition of the geographical disparity in access,
the government announced the development of a
Universal Service Fund (USF) to invest in
telecommunications services for areas that are
otherwise underserved, with the eventual aim of
reaching 99 percent of the population.22 The USF is
supported by a new 2 percent telecommunications
tax that was rolled out in mid-2018.23 Four townships
in the Rakhine and Magwe regions have been selected
for the USF’s first pilot project,24 and the government
is conducting a tender to identify service providers
for the pilot.25
Gender-based disparities in access are generally
ignored by the government. Women are still less
likely than men to own a mobile phone and
significantly less likely to use the internet.26 The
percentage of those aged 15 to 24 who use the
internet is lower than in India, Indonesia, Thailand,
Malaysia, Vietnam, and the Philippines.27 For women,
barriers to owning and using a mobile phone to
access the internet include affordability, literacy
skills, and security and safety concerns.28

လက်လ?မ်းမ?ီမ/တွင ် ကျား၊မ အေြခြပR ကွာ ဟမ/များကိ4 အစိ4းရမ?
ေယဘ4ယျအားြဖင့် လျစ်လျpO/ ထားသည်။ အမျိRးသမီးများသည်
အမျိRးသားများထက် မိ4ဘိ4ငး် ဖ4န်း ပိ4ငဆ
် ိ4င2
် င
ိ4 မ
် / နည်းပါးLပီး အင်တာနက်
အသံ4းြပRမ/မ?ာလည်း သိသိသာသာ နည်းပါးသည်။26 အသက် ၁၅ မ? ၂၄
2?စ်@ကား အင်တာနက် သံ4းစွဲသN ရာခိ4င2
် န
/ ်းသည် အင်ဒ ိ4နးီ A?ား၊ ထိ4ငး် ၊

မေလးA?ား၊ ဗီယက်နမ်2င
? ့် ဖိလစ်ပိ4င ်တ၏
ိ4 ့ ရာခိ4င2
် န
/ ်းေအာက် နိမ့်သည်။27
အမျိRးသမီးများအတွက် အင်တာနက်သံ4းစွဲရန် လက်ကိ4ငဖ
် 4န်းကိ4
ပိ4ငဆ
် ိ4င ်ရန်2င
? ့် အသံ4းြပRရန် အတားအဆီးများတွင ်

က4န်ကျစရိတ်တတ်2င
ိ4 ်မ/၊ တတ်ေြမာက်မ/ စွမ်းရည်အြပင် လံ4ြခံRေရး2?င ့်
ေဘးကင်းေရးဆိ4င ်ရာစိ4းရိမ်မ/ စသည်တိ4 ပါဝင်
ပါသည်။28
့
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A3: ချိတဆ
် က်မ3_င
A ့် ဆက်သယ
ွ ်မ3ကိ& ကန်သ
့ တ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် အစိ&းရသည် အင်တာနက်

၄ မAတ်

အေြခခံအ ေဆာက်အအံမ
& ျားအား နည်းပညာပိ&ငး် ဆိင
& ရ
် ာ သိမဟ&
& ့ တ် ဥပေဒနည်းများြဖင့် ထိန်းချ$ပ်မ3ကိ& ကျင့သ
် းံ& ပါသလား။ (၀-၆
မAတ)်

A3: Does the government exercise technical or legal control over internet infrastructure for the purposes of restricting
connectivity? (0–6 points)

အတိတ်တွင ် အစိ4းရအေနြဖင့် ဆက်သွယ်မ/ကိ4 ကန်သ
့ တ်ြခင်းမ?
ေA?ာင်@ကGခဲသည်။29
့

အစီရင်ခံစာ ကာလအတွင ်း ဆက်သွယ်မ/ကိ4

ကန်သ
့ တ်ထားသည်ဟNေသာ ထ4တ်ြပန် အစီအရင်ခံမ/များ မA?ိခဲ့ပါ။30

သိေသာ်
4့
အစီရင်ခံစာ ကာလြပင်ပ ၂၀၁၉ ခ42စ
? ် ဇွန်လတွင ် အစိ4းရသည်
ရခိ4ငြ် ပည်နယ်2င
? ့် ချင်းြပည်နယ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသA?ိ လNဦးေရ
တစ်သန်းေကျာ်၏ အင်တာနက်ကိ4 ြဖတ်ေတာက်ခဲ့သည်။

ထိ4ေဒသများမ?ာ ပထမဦးဆံ4းတွင ် Oိ4ဟင်ဂျာများအေပ* စစ်တပ်မ?
2?မ
ိ ်နင်းမ/များ ြပRလ4ပ်ခဲ့Lပီး မ@ကာေသးမီက ရခိ4ငမ
် ျားအေပ*ပါ
2?မ
ိ ်နင်းမ/များ ြပRလ4ပ်ခဲ့ေသာ ေဒသများ ြဖစ်သည်။31 ၂၀၁၉

ေအာက်တိ4ဘာလအထိ အချိR Yေဒသများ၌ အင်တာနက် ကန်သတ်
မ/များ
့
ဆက်လက် သက်ေရာက်မ/A?ိေနဆဲ ြဖစ်Lပီး လN ၆၀၀,၀၀၀ ေကျာ်၏
လက်လ?မ်းမီမ/ကိ4 ထိခိ4က်ေနသည်။
ပ4ဂîလိက အင်တာနက်ေထာက်ပံ့သNများက မိ4ဘင
ိ4 ်းအေြခခံအေဆာက်
အအံ42င
? ့် အင်တာနက် ပင်မေကျာOိ4းပိ4ငဆ
် ိ4င ်မ/ကိ4 ြဖည်းြဖည်းချင်း

ခွဲေဝပိ4င ်ဆိ4င ်လာေအာင် လ4ပ်လာ@ကသည်။ သိေသာ်
4့
လည်း အစိ4းရပိ4င ်
ြမန်မာ့စာတိ4က်2င
? ဆ
့် က်သွယ်ေရး (MPT) မ?တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ေရး
အေြခခံအေဆာက်အအံ4အများစ4ကိ4 ပိ4င ်ဆိ4ငL် ပီး ထိန်းချRပ်ထားြခင်း

ေ@ကာင့် သယ်ယNပေဆာင်
ိ4 ့
ေရး2?င ့် ဆက်သွယ်ေရး ၀န်lကီးဌာန (MoTC)
သည် lကီး@ကပ်မ/2င
? ့် အကာအကွယ်မA?ိဘဲ အင်တာနက်ကိ4

ြဖတ်ေတာက်2င
ိ4 ်သည့် စွမ်းအားကိ4 ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထား2ိင
4 သ
် ည်။
ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံတွင ် အင်တာနက်ဝင်ေရာက်မ/လမ်းေ@ကာင်း (Internet
Gateway) (၇) ခ4A?ိLပီး 2?စ်စG bandwidth ဝယ်လိ4အား ၇၀ ရာ2/နး်
တိ4းတက်မ/32 ကိ4 ေထာက်ပံ့ရန်အတွက် လာမည့်အနာဂတ်တွင ်
ဆက်လက်တိ4းတက်ရန်A?ိသည်။ ၎င်းတွင ် ၂၀၁၉ ခ42?စ်အတွက်
စီစGထားေသာ LဂိRဟ်တ4ဆက်သွယ်မ/ စနစ်အသစ်33 လည်း

အပါအ၀င်ြဖစ်သည်။ ပ4ဂîလိက အင်တာနက်ဝင်ေရာက်မ/လမ်းေ@ကာင်း
အသစ်များသည် 2ိင
4 င
် ံတကာ ဆက်သွယ်မ/အား ပိ4မိ4ခံ2င
ိ4 ်ရည်
A?ိေစသည်။
ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံတွင ် ဖိ4င ်ဘာေကဘယ်lကိRး (fiber-optic cable)
အကွာအေဝး ၆၈,၀၀၀ ကီလိ4မီတာ A?ိသည်။34 ပထမဆံ4း ပ4ဂîလိကပိ4င ်

ေရေအာက် အင်တာနက်ေကဘယ်l ကိRးြဖစ်ေသာ ြမန်မာ -မေလးA?ာ းထိ4ငး် -အြပည်ြပည်ဆိ4ငရ
် ာဆက်သွယ်lကိRး (MYTHIC) ကိ4
စင်ကာပNအေြခစိ4က် Campana Group က ြမန်မာ2?င ့် ထိ4င ်းပNးတွဲ

ပိ4ငဆ
် ိ4င ်မ/ြဖင့် ချိတ်ဆက် တည်ေဆာက်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိ4 ၂၀၁၇ ခ42စ
? ်တွင ်
တယ်လီဖ4န်း ဆက်သွယ်ေရးက4မÄဏီများသိ4 ့စတင်

4

The government has in the past refrained from
restricting connectivity,29 and there were no public
reports of restrictions on connectivity during the
coverage period.30 However, in June 2019, after the
coverage period, the government cut off the internet
for over a million people in parts of Rakhine State and
Chin State, areas where the military has conducted
crackdowns, first against the Rohingya, and more
recently against the Rakhine.31 As of October 2019,
the restrictions were still in effect in some areas,
affecting access for over 600,000 people.
The Ministry of Transport and Communications
(MoTC) retains the power to cut off the internet
without oversight or safeguards, as it owns and
controls much of the telecommunications
infrastructure via the state-owned Myanmar Posts
and Telecommunications (MPT), although private
providers are gradually diversifying ownership of
mobile infrastructure and the internet backbone.
Myanmar has seven internet gateways and is
expected to develop more in the near future to
support its 70 percent annual growth in bandwidth
demand,32 including new satellite connections
planned for 2019.33 New private internet gateways
are making the international connection more
resilient.
Myanmar has 68,000 kilometers of fiber-optic cable.34
The first private undersea internet cable, the
Myanmar-Malaysia-Thailand-International
Connection (MYTHIC), was installed by Campana
Group, a company based in Singapore and jointly
owned by Myanmar and Thailand. It began selling
wholesale to telecommunications companies in
2017.35 Campana Group plans to build a second
undersea cable, called SIGMAR, to be launched in
2020 with enough bandwidth to serve for at least 10
years.36 Myanmar’s government plans to launch a
second satellite, MyanmarSat-2, in 2020 to support
the telecommunications infrastructure.37

လက¥ားေရာင်းချခဲ့သည်။35 Campana Group သည်

ေနာက်ထပ်အနည်းဆံ4း ၁၀ 2?စ်@ကာ အသံ4းြပR2ိင
4 မ
် ည့် bandwidth
အလံ4အေလာက်A?ိသည့် SIGMAR ဟ4 ေခ*ေသာ ဒ4တိယ
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ေရေအာက်ေကဘယ်လ်ကိ4 ၂၀၂၀ ခ42?စ်အLပီး တည်ေဆာက်ရန်
စီစGေနသည်။36 ဆက်သွယ်ေရး အေြခခံအေဆာက်အအံ4ကိ4
ေထာက်ပံ့ရန်အတွက် ြမန်မာအစိ4းရသည် ၂၀၂၀ ခ42?စ်တွင ်

ဒ4တိယLဂိRဟ်တ4ချန်နယ်ြဖစ်ေသာ MyanmarSat-2 ကိ4 စတင်ရန်
စီစGေနသည်။37
ဥပေဒမNေဘာင်တွင ် အင်တာနက်အြမန်2န
/ ်းကန်သတ်
ပိတ်ပင်ြခင်း
့

(bandwidth throttling)2?င ့် သက်ဆိ4င ်သည့် တိကျေသာ စည်းမျGးများ
မA?ိပါ။ သိေသာ်
4့
ဥပေဒေရးရာ ြပဌာန်းချက်များသည်

မA?င ်းမလင်းြဖစ်Lပီး ကျယ်ြပနေ
် ့ သာေ@ကာင့် ၎င်းတိ4ကိ
့ 4 ထိ4ကဲ့သိ4 ့

အင်တာနက်အြမန်2/နး် ကန်သတ်
ပိတ်ပင်ြခင်း ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်
့

The legal framework has no specific regulations
relating to bandwidth throttling, but many legal
provisions are vague and broad, meaning that they
can be misused for such purposes.38 A draft
cybersecurity law under consideration at the end of
the reporting period could include restrictive
provisions that affect Myanmar’s internet
infrastructure (see C2).39

အလွဲသံ4းစား ြပR2ိင
4 သ
် ည်။38 အစီရင်ခံစာကာလအဆံ4းအချိန်အထိ

ေရးဆွဲြပင်ဆင်ေနေသးေသာ ဆိ4က်ဘာလံ4ြခံRေရး ဥပေဒမN@ ကမ်းတွင ်
ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံ၏ အင်တာနက် အေြခခံအေဆာက်အအံ4ကိ4
သက်ေရာက်2င
ိ4 ေ
် သာ တင်းကျပ်သည့် စည်းမျGးများ
ပါ၀င်ေကာင်းပါဝင်2င
ိ4 သ
် ည်(C2ကိ4 @ကည့်ပါ)။39
A4: (အင်တာနက်) ၀န်ေဆာင်မ3 ေပးသRများ၏ ေထွြပားစံ&လင်မ3ကိ& ကန်သ
& ့ တ်
့ တ်သ ည့် ဥပေဒ၊ စည်းမျjးစည်း ကမ်းများ သိမဟ&

၂ မAတ်

A4: Are there legal, regulatory, or economic obstacles that restrict the diversity of service providers? (0–6 points)

2

စီးပွားေရး အတားအဆီးများ EAိပါသလား။ (၀-၆ မAတ)်

အစိ4းရသည် ဆက်သွယ်ေရးလိ4ငစ
် င်များကိ4 ချထားေပးLပီး
ြဖစ်ေသာ်လည်း စစ်တပ်ပိ4င ် ဆက်သွယ်ေရး က4မÄဏီတစ်ခ4မ?
ေစျးကွက်၏ မတNကွဲြပားမ/ကိ4 ကန်သ
့ တ်ထားသည်။

ဝန်ေဆာင်မ/ေပးသNများသည် ထိထိေရာက်ေရာက် လ4ပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်
အတားအဆီးများစွာ ကိ4 ရင်ဆိ4ငရ
် သည်။
ထိနး် ချRပ်မ/ေလkာ့ချြခင်း အားြဖင့် ဥပေဒ2?င ့် စည်းမျGးစည်းကမ်းများကိ4
အတားအဆီးများကိ4 ဖယ်A?ားေပးခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခ42စ
? ်ကတည်းက
အင်တာနက်၀န်ေဆာင်မ/ေပးသN (ISP) များ2?င ့်

မိ4ဘိ4င ်း၀န်ေဆာင်မ/ေပးသNများအတွက် ဆက်သွယ်ေရး
လိ4ငစ
် င်ချထားေပးမ/များ ြမန်မာ2ိ4ငင
် တ
ံ ွင ် တိ4းပွားလာခဲ့သည်။

အစီရင်ခံစာကာလအဆံ4းပိ4င ်းအထိ အနည်းဆံ4း ဆက်သွယ်ေရးလိ4ငစ
် င်
၁၃၇ ခ4 ချေပးခဲ့Lပီး40 ဤကာလအတွင ်း 2ိင
4 င
် ံပိ4င ် မိ4ဘိ4င ်း၀န်ေဆာင်မ/ကိ4
အသံ4းြပRေနသN အေရအတွက်ေဝစ4သည် ၅၀ ရာခိ4င2
် /နး် ေအာက်သိ4 ့
ေခတ•ကျဆင်းခဲ့သည်။41 သိေသာ်
4့
၂၀၁၇ ခ42စ
? ်တွင ် စစ်တပ်ပိ4င ်

ေအာ်ပေရတာ Mytel အား ဆက်သွယ်ေရး လိ4ငစ
် င်ချီးြမ£င့မ
် /2င
? ့် Mytel
၏ ၂၀၁၈ ခ42?စ်တွင ် စတင်ခဲ့သည့် ရင်း2?ီးြမ£Rပ်2မ
?ံ /၏

2/င
ိ း် ယ?Gပမာဏသည် ဝန်ေဆာင်မ/၏ မတNကွဲြပားမ/ကိ4 အားနည်းေစLပီး
ဆက်သွယ်ေရး ေဈးကွက်တွင ် အစိ4းရ၏ လfမ်းမိ4းမ/ကိ4 ြပန်လည်
ခိ4ငမ
် ာလာေစခဲ့သည်။
Mytel အား ဗီယက်နမ်စစ်တပ် ထိန်းချRပ်ေသာ Viettel က4မÄဏီ၊
ြပည်တွငး် က4မÄဏီများအေပါင်းအစ42င
? ့် ြမန်မာစစ်တပ်၏

ြမန်မာ့စီးပွားေရးေကာ်ပိ4ေရးA?ငး် (MEC)မ? ပိ4င ်ဆိ4ငေ
် သာ Star High
Public Company တိက
4 ့ ပNးတွဲ ပိင
4 ်ဆိ4ငပ
် ါသည်။42 MECအား

အေမရိကန်ဘüာေရးဌာန (US Treasury Department) သည် ၂၀၀၈

Although the government has awarded a number of
telecommunications licenses, a military-owned
telecommunications company has restricted the
diversity of the market. Providers face a range of
obstacles to effectively operate.
Myanmar has seen a proliferation of
telecommunications licences awarded since 2013,
when deregulation removed many of the legal and
regulatory barriers to entry for internet service
providers (ISPs) and mobile service providers. At
least 137 telecommunications licenses had been
awarded by the end of the coverage period,40 and the
share of subscribers using state-controlled mobile
service providers briefly dropped below 50 percent
during the coverage period.41 However, the 2017
award of a telecommunication licence to the militaryowned operator Mytel, and the comparative scale of
Mytel’s investment since launching in 2018, has
undermined the diversity of providers and reasserted
the state’s dominance over the telecommunications
market.
Mytel is jointly owned by the Vietnamese-militarycontrolled company Viettel, a consortium of local
firms, and Star High Public Company, which is owned
by the Myanmar military’s Myanmar Economic
Corporation (MEC).42 The MEC was sanctioned by the
US Treasury Department between 2008 and 2016 for
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မ? ၂၀၁၆ ခ42စ
? ်အတွငး် ြမန်မာစစ်တပ်မ? ကျpးလွနခ
် ေ
ဲ့ သာ

လNအခွ
့် ေရးချိRးေဖာက်မ/များတွင ် ပါဝင်ခဲ့ေသာေ@ကာင့်
့ ငအ

ဒဏ်ခတ်အေရးယNမ/ကိ4 ချမ?တ်ခဲ့သည်။43 Mytel သည် MEC

ပိ4ငဆ
် ိ4င ်သည့် MECTel ဆက်သွယ်ေရး အေြခခံအေဆာက်အအံ4များကိ4
အသံ4းြပRကာ လ4ပ်င န်းလည်ပတ်ပါသည်။44 က4မÄဏီမ? စစ်တပ်2င
? ့်
လNအခွ
့် ေရး ချိRးေဖာက်မ/များြဖင့် ပတ်သက်ေနမ/ေ@ကာင့်
့ ငအ

တက်†ကလ/ပ်A?ားသNအချိR Yသည် Mytel ကိ4 သပိတ်ေမ?ာ က်ခဲ့@ကပါ
သည်။45 ၂၀၁၈ ခ42?စ်တွင ် ဥေရာပသမဂîသည် ရခိ4င ်၊ A?မ်း2?င ့်

ကချင်ြပည်နယ်များတွင ် စစ်တပ်မ? လNအခွ
့် ေရးချိRးေဖာက်မ/များကိ4
့ ငအ
တံြပန်
4 ့ သည့်အေနြဖင့် Mytelအား အေရးယNပိတ်ဆမ/
ိ4 ့ များ ချမ?တ်ရန်
စGးစားခဲ့သည်။46

Mytel သည် ၎င်း၏ 4G သီးသန် ့ဝန်ေဆာင်မ/ကိ4 ၂၀၁၈ ခ42?စ်

ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ် စတင်ြဖန်ြဖpးခဲ
? ်တွင ် သံ4းစွဲသN ၅
့
့Lပီး47 ၂၁၀၉ ခ42စ
သန်းအထိ ေရာက်A?ိခဲ့သည်။48 ၎င်းသည် ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံA?ိ အြခားမိ4ဘိ4င ်း
၀န်ေဆာင်မ/ေပးသည့် က4မÄဏီသံ4းခ42င
? ့် အတNပါဝင်လာLပီး

၎င်းတိအားလံ
4့
4းကိ4 ြမန်မာအစိ4းရ သိမဟ4
4 ့ တ် 2ိင
4 င
် ြံ ခားအစိ4းရများမ?
ပိ4ငဆ
် ိ4င ်ပါသည်။49 ၂၀၁၈ ၏ တတိယသံ4းလပတ်၌ 2ိင
4 င
် ြံ ခား

မိ4ဘိ4င ်း၀န်ေဆာင်မ/ေပး က4မÄဏီ2စ
? ်ခ4 ြဖစ်သည့် Telenor 2?င ့် Ooredoo
တိသည်
4့
ေစျးကွက်အစ4A?ယ်ယာ ၃၂.၃ ရာခိ4င2
် န
/ ်း2?င ့် ၁၇.၁

ရာခိ4င2
် န
/ ်းအသီးသီး ပိ4ငဆ
် ိ4ငထ
် ား@ကသည်။50 တစ်ချိန်တည်းတွင ်
အစိ4းရပိ4င ် MPT သည် ေစျးကွက်အစ4A?ယ်ယာ ၄၇ ရာခိ4င ်2န
/ ်း အထိ
ဆက်လက်ကျဆင်းသွာ းသည်။ အြခား ဆက်သွယ်ေရးလိ4ငစ
် င်
ရA?ိထားသNများထဲတွင ် 2ိင
4 ်ငအ
ံ ဆင်2
? ့် ေဒသအဆင့် lကိRးဖ4နး် 2?င ့် မိ4ဘိ4င ်း
့ င
၀န်ေဆာင်မ/ေပး က4မÄဏီမျိRးစံ4 ပါဝင်သည်။ ဥပမာ ြပည်တွင ်း

လ4ပ်င န်းအ4ပ်စ4l ကီးတစ်ခ4မ? ပိ4င ်ဆိ4ငသ
် ည့် Amara Communications
သည် ၂၀၁၈ ခ42စ
? ် ေမလတွင ် စတင်ခဲ့Lပီး ရန်က4နL် မိR Y အပါအ၀င်
သယ်ေဆာင်၍ ရေသာအင်တာနက်စက်(MiFi box)များကိ4

အသံ4းြပRေသာ ေဒတာသီးသန် ့ဝန်ေဆာင်မ/ကိ4 ေပးခဲသ
့ ည်။ ရန်က4န်တွင ်
၂၀၁၈ ခ42စ
? ် မတ်လအထိ တာဝါတိ4င ် ၃၀၀ ကိ4 တပ်ဆင်ထားLပီး

ြဖစ်သည်။51 ၂၀၁၈ ခ42စ
? ် ေမလမ? စတင်ကာ LမိR Y lကီး ၃၀ LမိR Yတွင ်
Global Technology Group မ? lကိRးမဲ့ broadband ကိ4
စတင်ခဲ့သည်။52

လိ4ငစ
် င်များကိ4 စီမံခန်ခ့ ွဲြခင်းမ?ာ ေယဘ4ယျအားြဖင့် မkတLပီး

ပွငလ
့် င်းြမင်သာမ/A?ိသည်ဟ4 မ?တ်ယN2င
ိ4 L် ပီး ဆံ4းြဖတ်ချက်များအေပ*
လfမ်းမိ4းရန် ြပင်ပမ? lကိRးပမ်းမ/များကိ4လည်း အlကီးအကျယ်

its role in the human rights violations committed by
Myanmar’s military.43 Mytel operates using the
telecommunications infrastructure owned by MECTel,
which is also owned by the MEC.44 Some activists have
called for a boycott of Mytel due to the company’s
connections with the military and human rights
violations.45 In 2018, the European Union considered
applying sanctions to Mytel in response to the
military’s human rights abuses in Rakhine, Shan, and
Kachin states.46
Mytel launched its 4G-only service in February
2018,47 and had reached five million subscribers by
2019.48 It joined three other mobile service providers
in Myanmar, all of which are owned by the Myanmar
government or foreign governments.49 Two foreign
mobile service providers, Telenor and Ooredoo, have
market shares of 32.3 percent and 17.1 percent
respectively as of the third quarter of 2018.50 The
state-owned MPT continued to shrink to a 47 percent
market share by the third quarter of 2018. Other
providers that have received telecommunications
licences include a mixture of national and local fixedline and mobile services. For example, Amara
Communications, owned by a large domestic
conglomerate, launched in May 2018 and provides a
data-only service using MiFi boxes, including in
Yangon, where it had already installed 300 towers by
March 2018.51 The Global Technology Group launched
wireless broadband in 30 cities beginning in May
2018.52
The administering of licences is generally regarded as
fair and transparent, and external efforts to influence
decisions have been largely rebuffed.53 Once given a
licence, however, obstacles to operating effectively
remain. Telecommunications providers have raised
concerns about restrictions on building new towers,54
and local government officials have stressed the need
for providers to obtain permits to lay fiber-optic
cables, build towers, and install Wi-Fi devices.55

ြငင်းပယ်ခဲ့သည်။53 သိ4ေသာ်
လည်း လိ4ငစ
် င်ရLပီးေနာက်ပိ4င ်းတွင ်
့

ထိထိေရာက်ေရာက် လည်ပတ်ရန် အတွက်ေတာ့ အတားအဆီးများ
A?ိေနေသးသည်။ ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မ/ေပးသNများသည်
ဆက်သွယ်ေရး တာဝါတိ4င ်အသစ်များ ေဆာက်လ4ပ်ြခင်းအေပ*

ကန်သ
့ တ်ချက်များ2?င ့် ပတ်သက်၍ စိ4းရိမ်မ/များ တင်ြပခဲ့@ကသည်။54

ေဒသ2•ရအစိ4းရအရာA?ိများသည် အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မ/ေပးသNများ
အား ဖိ4င ်ဘာ-ေအာ့ပတစ် ေကဘယ်lကိRးများ တပ်ဆင်ရန်၊
တာဝါတိ4ငမ
် ျား ေဆာက်လ4ပ်ရန်2?င ့် Wi-Fi ကိရိယာများ တပ်ဆင်ရန်

ခွငြ့် ပRချက်A?ိဖိ4 ့လိ4အပ်ေ@ကာင်း ဖိအားေပး ေြပာ@ကားမ/များ A?ိသည်။55
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A5: ဆက်သယ
ွ ်ေရး ၀န်ေဆာင်မ3ေပး က&မlဏီများ_Aင ့် ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာကိ& ကွပ်ကဲေသာ _ိင
& င
် ေ
ံ တာ် စည်းမျjးစည်း ကမ်း

၁ မAတ်

bကီးNကပ်မ3 အဖွဲမ
\ ျားသည် လွတ်လပ်၍ တရားမpတqပီး အမAီအ ခိ&ကင်းေသာ ပံ&စံြဖင့် လ&ပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါသလား။
(၀-၄ မAတ)်
A5: Do national regulatory bodies that oversee service providers and digital technology fail to operate in a free, fair,
and independent manner? (0–4 points)

ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံ၏ စည်းမျGးစည်းကမ်း lကီး@ကပ်မ/ အဖွဲYများသည် 2ိင
4 င
် ံေရး
၀င်ေရာက်စွက်ဖက်မ/ကိ4 တွန်းကန်ရန် အင်အားေလျာ့နည်းLပီး
ပွငလ
့် င်းြမင်သာမ/လည်း မA?ိ@ ကပါ။

ပိေဆာင်
4့
ေရး2?င ့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်lကီးဌာန (MoTC)၏
ဆက်သွယ်ေရးºfန@် ကားမ/ဦးစီးဌာန (PTD) သည်

ဆက်သွယ်ေရးကüကိ4 lကီး@ကပ်ရန် တာဝန်A?ိသN ြဖစ်သည်။
ယခင်အစိ4းရများ လက်ထက်တွင ် PTD သည် ဆက်သွယ်ေရးကü၏
lကီး@ကပ်သNြဖစ်သလိ4 ၀န်ေဆာင်မ/ေပးြခင်းကိ4
လက်ဝါးlကီးအ4ပ်ထားသNလည်း ြဖစ်သည်။ ဤတာဝန်

အခန်းကüများကိ4 ယခ4အခါ ခွဲပစ်လိ4က်Lပီြဖစ်Lပီး PTD သည်
lကီး@ကပ်သN အြဖစ်ေဆာင်ရွက်Lပီး MPTသည်
အစိ4းရထိနး် ချRပ်လည်ပတ်သည့် ၀န်ေဆာင်မ/ေပးသNအြဖစ်
ေဆာင်ရွက်ေနသည်။ PTD ၏ တာဝန်များတွင ်
ဆက်သွယ်ေရးလိ4ငစ
် င်များ ထ4တ်ေပးြခင်း2?င ့် သက်တမ်းတိ4းြခင်း၊
ချိတ်ဆက်မ/နယ်ပယ်အကျယ်အဝန်းကိ4 lကီး@ကပ်ြခင်း၊

စားသံ4းသNကာကွယ်ေရးကိ4 ကိ4င ်တွယ်ြခင်း၊ ဆက်သွယ်ေရး
ဝန်ေဆာင်မေ
/ ပးသNများအား စစ်ေဆးြခင်း2?င ့် lကီး@ကပ်ြခင်း၊

ဝန်ေဆာင်မ/ေပးသNများအား စီမံခနခ
် ့ ွဲမ/ဆိ4င ်ရာ အေရးယNမ/များ
ြပRလ4ပ်ြခင်း စသည်တိ4 ့ပါဝင်သည်။56

သိရာတွ
4့
င ် PTD 2?င ့် MPT 2?စ်ခ4စလံ4းသည် အမ?ီအခိ4ကင်းစွာ

lကီး@ကပ်မ/2?င ့် လ4ပ်င န်းလည်ပတ်မ/အေပ* ကာကွယ်ေပးရန်

သင့ေ
် လျာ်ေသာ အထိနး် အကွပ် မA?ိြခင်းေ@ကာင့် ၎င်းတိ4သည်
့

2ိင
4 င
် ေ
ံ ရးအရ ၀င်ေရာက်စွက်ဖက်မ/အား ခ4ခံ2င
ိ4 စ
် ွမ်းမA?ိပါ။ ထိအြပင်
4့

ဤဌာနများ၏ ဆံ4းြဖတ်ချက်ချြခင်း လ4ပ်ငန်းစGများသည် ပွင ့်လင်းမ/

မA?ိပဲ ၎င်းတိသည်
4့
အရပ်ဘက်အဖွဲYအစည်းများ2?င ့် ထိေတွYဆက်ဆံြခင်း
(သိမဟ4
4 ့ တ်) တိ4င ်ပင်ေဆွးေ2ွးြခင်း ြပRလ4ပ်သည်မ?ာ A?ားပါးသည်။57
၂၀၁၃ ခ42စ
? ် ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ ပ4ဒမ
် ၈၆ တွင ်

ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံဆက်သွယ်ေရးlကီး@ကပ်မ/ေကာ်မA?င(် MCRC)အတွက်
ဥပေဒမN@ ကမ်း ေဖာ်ြပထားLပီးြဖစ်ရာ ၎င်းကိ4 တည်ေထာင်ရန်
လိ4အပ်ေနေသးသည်။58 MCRC သည် အမ?ီအခိ4ကင်းစွာ
ေဆာင်ရွက်2ိ4ငရ
် န် အကာအကွယ်များ လံ4ေလာက်စွာ ရA?ိမည်
မဟ4တ်ေသာ်လည်း lကီး@ကပ်မ/ လ4ပ်င န်းေဆာင်တာများကိ4
လက်လfဲယNရမည်ြဖစ်Lပီး ဆက်သွယ်ေရးကü၏ မည်သည့်
စီမံခန်ခွ့ ဲေရးဆိ4ငရ
် ာ အေရးကိစÑများကိ4မဆိ4 စစ်ေဆးဆံ4းြဖတ်ေပးရမည့်
ယ2•ရားတစ်ခ4ကိ4 ြပÅာန်းရန် ြဖစ်သည်။ အစိ4းရသည် MCRC ကိ4
ထNေထာင်ရန် မေဆာင်ရွက်2င
ိ4 ြ် ခင်းမ?ာ အစိ4းရအေန2?င ့်

ဆက်သွယ်ေရးကüအေပ* ၎င်း၏ တိ4က်O4 ိက် ထိနး် ချRပ်မ/ကိ4
လက်လfတ်ရန် မလိ4လားေနေသးြခင်းေ@ကာင့် ြဖစ်သည်ဟ4

1

Myanmar’s regulatory bodies remain vulnerable to
political interference and lack transparency. The
MoTC’s Posts and Telecommunications Department
(PTD) is responsible for regulating the
telecommunications sector. Under previous
governments, the PTD was the regulator and a
monopoly service provider for the
telecommunications sector. These roles have now
been separated, with the PTD acting as the regulator
and the MPT acting as the state-controlled service
provider. The PTD’s responsibilities include issuing
and renewing telecommunications licenses,
regulating the frequency spectrum, addressing
consumer protection, inspecting and supervising
telecommunications providers, and carrying out any
administrative actions against providers.56
However, both the PTD and MPT lack proper
safeguards to protect regulatory and operational
independence, making them vulnerable to political
interference. Furthermore, the bodies’ decisionmaking processes are opaque and they rarely engage
or consult with civil society.57 Article 86 of the 2013
Telecommunications Law outlines a Myanmar
Communications Regulatory Commission (MCRC),
which has yet to be established.58 The MCRC, which
would have insufficient safeguards for independence,
would take over regulatory functions and institute a
mechanism to adjudicate any administrative issues in
the telecommunications sector. Many analysts believe
that the government’s failure to establish the MCRC is
due to its unwillingness to relinquish direct control
over the telecommunications sector.59
The Pricing and Tariff Regulatory Framework
showcases how telecommunications rules favor stateowned service providers. The framework, an initial
set of rules for mobile service providers, came into
force in 2017 and included new floor pricing and a
ban on offering free SIM cards or supplying
telecommunications services below cost, among other
rules. The rule on floor pricing included a minimum
charge for data ($0.00065 per 1 MB of data), calls,
SMS, and other services. The floor pricing, which was
more expensive than some providers’ prices at the
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ေလ့လာသံ4းသပ်သN အများအြပားမ? ယံ4@ ကည်@ ကသည်။59
ဆက်သွယ်ေရးဆိ4ငရ
် ာ စည်းမျGးများသည် 2ိင
4 င
် ံပိ4င ်
၀န်ေဆာင်မ/ေပးသNများအား အခွင ့်အေရးေပးေနသည်ဆိ4သည့်

အချက်ကိ4 ေစျး2/န်း2?င ့် အခွနl် ကီး@ကပ်ေရး စည်းမျGးစည်းကမ်း

မNေဘာင်က ြပသေနသည်။ မိ4ဘိ4င ်း၀န်ေဆာင်မ/ေပးသNများအတွက်
ကနဦးစည်းမျGးစည်းကမ်းများ ပါဝင်ေသာ ဤမNေဘာင်သည် ၂၀၁၇
ခ42စ
? ်တွင ် အသက်ဝင်ခLဲ့ ပီး @ကမ်းခင်းေဈး2/နး် အသစ် သတ်မ?တ်ြခင်း2?င ့်
အခမဲ့ဆင်းမ်ကဒ်များ ေရာင်းချြခင်း သိ4မဟ4
့ တ်

ဆက်သွယ်ေရး၀န်ေဆာင်မ/များကိ4 က4န်ကျစရိတ်ေအာက်
ေလkာ့ေရာင်းြခင်းကိ4 တားြမစ်ြခင်း စသည့် စည်းကမ်းများ ပါဝင်ခဲ့သည်။
@ကမ်းခင်းေစျး2/နး် စည်းကမ်းချက်တွင ် ေဒတာ (၁ MB လkင် ၀.၀၀၀၆၅
ေဒ*လာ)၊ ဖ4န်းေခ*ဆိ4မ/၊ SMS 2?င ့် အြခားဝန်ေဆာင်မ/များအတွက်
အနည်းဆံ4း ေစျးသတ်မ?တ်ချက်များ ပါဝင်သည်။ အချိR Yေသာ
ဝန်ေဆာင်မေ
/ ပးသNများ၏ ေစျးထက် စတင်ချမ?တ်ချိန်တွင ်

time of adoption, was established for all providers to
follow. However, the government waived floor pricing
for the military-owned Mytel, reportedly to enable it
to achieve rapid growth when it was first launched.60
Another state institution, the Myanmar Computer
Federation, which was formed under the 1996
Computer Science Development Law and is comprised
of industry professionals, is the designated focal point
for coordination with technology-related associations,
working groups, and other stakeholders in the sector.
Civil society groups have raised concerns that the
federation is progovernment and operates
opaquely.61 For example, the federation’s leadership
has supported some of the government’s more
draconian digital surveillance policies.62

ပိ4ေစျးlကီးေသာ @ကမ်းခင်းေစျး2/န်းသည် ဝန်ေဆာင်မ/ေပးသNတိ4င ်း
လိ4က်နာရမည့် သတ်မ?တ်ချက်ြဖစ်သည်။ သိေသာ်
4့
အစိ4းရသည်

စစ်တပ်ပိ4င ် Mytel အတွက်ေတာ့ @ကမ်းခင်းေစျး2/န်း သတ်မ?တ်ချက်ကိ4
သက်ည£ာေပးထားခဲ့Lပီး အေ@ကာင်းမ?ာ ၎င်းကိ4

စတင်တည်ေထာင်ချိနတ
် ွင ် အလျင်အြမန်lကီးထွာ းမ/ရA?ိလာေအာင်
အေထာက်အကNေပးရန် ြဖစ်သည်ဟ4 ဆိ4@ကသည်။60
၁၉၉၆ ကွနပ
် ျpတာပညာဖွံY LဖိRးေရးဥပေဒအရ ဖွဲYစည်းခဲ့Lပီး လ4ပ်ငန်း
ကΩမ်းကျင်ပညာA?င ်များပါဝင်သည့် အြခားအစိ4းရအဖွဲYအစည်း
တစ်ခ4ြ ဖစ်ေသာ ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံကွန်ပျpတာအသင်းချRပ်သည်
နည်းပညာ2?င ့်သက်ဆိ4ငေ
် သာ အသင်းအဖွဲYများ၊ လ4ပ်င န်းအဖွဲYများ2?င ့်
ကüတွငး် A?ိ အြခားပါဝင်ပတ်သက်သNများအတွက် ည£ိ2င
/ိ ်းေရး
ေဆာင်ရွက်လ/ပ်A?ားရာ ေနရာြဖစ်သည်။ အသင်းချRပ်သည်
အစိ4းရေထာက်ခံအားေပးေနေသာအဖွဲY ြဖစ်Lပီး လ4ပ်င န်းများမ?ာ
ပွငလ
့် င်းမ/မA?ိဟ4 အရပ်ဘက်အဖွဲYအစည်းများမ? ၎င်းတိ4၏
့ စိ4းရိမ်မ/များကိ4
ထ4တ်ေဖာ်ခဲ့သည်။61 ဥပမာအားြဖင့် အသင်းချRပ်၏

ေခါင်းေဆာင်ပိ4င ်းများသည် အစိ4းရ၏ ပိ4မိ4ြပင်းထန်ေသာ
ဒီဂျစ်တယ်ေစာင့@် ကည့်ေရးမNဝါဒအချိR Yကိ4 ေထာက်ခံခဲ့သည်။62
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အေNကာင်းအရာများကိ& ကန်သတ်
ြခင်းများ
့

Limits on Content

အစိ4းရသည် အေ@ကာင်းအရာအေပ* တိ4က်O4 ိက် ကနသ
် ့ တ်ြခင်းများမ?
ဆက်လက် ေA?ာင်@ကGေသာ်လည်း စစ်တပ်၊ အဂတိလိ4က်စားမ/2င
? ့်
Oိ4ဟင်ဂျာအေ@ကာင်း အစA?ိေသာ ေခါင်းစGများအပါအဝင်

အေ@ကာင်းအမျိRးမျိRးတိအေပ*
4့
မိမိကိ4ယ်ကိ4 ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မ/မ?ာ
ြမင့မ
် ားေနဆဲ ြဖစ်သည်။ လNမ/မီဒ ီယာက4မÄဏီများသည်

ပွငလ
့် င်းြမင်သာမ/မA?ိပဲ အေ@ကာင်းအရာဖယ်A?ားမ/အား တိ4းြမင်ြ့ ခင်းြဖင့်
ဖိအားေပးမ/များကိ4 တ4နြ် ပန်
့ ခဲ့ရာ တရားဝင်နည်းလမ်းကျေသာ

အေ@ကာင်းအရာများကိ4ပါ ဖျက်ခဲ့သည်။ အသံ4းြပRသNများသည်
အင်တာနက်ကိ4 လွတ်လပ်စွာ လက်လ?မ်းရယN2င
ိ4 ်ေသာ်လည်း
အွန်လိ4ငး် မီဒယ
ီ ာ ပိ4င ်ဆိ4ငမ
် /2င
? ့် ၏ အေ@ကာင်းအရာများသည်

ေထွြပားစံ4လင်မ/မA?ိပါ။ တစ်ချိန်တည်းတွင ် အစိ4းရ2?င ့် စစ်တပ်သည်

B

While the government continues to refrain from
applying direct limitations on content, self-censorship
on a range of subjects including the military,
corruption, and the Rohingya, remains high. Social
media companies have responded to pressure by
opaquely increasing content removals, which has
removed legitimate content. Users are free to access
the internet, but there is a lack of diversity in the
ownership and content of online media outlets.
Meanwhile, the government and military actively
promote their own narratives online and reject much
independent reporting as “fake news.”

၎င်းတိ4၏
့ ေြပာဆိ4မ/များကိ4 အွန်လိ4ငး် ေပ*တွင ် တက်†ကစွာ တိ4းြမ£င့L် ပီး
လွတ်လပ်စွာ သတင်းထာက်လ?မ်းတင်ဆက်မ/များကိ4 “သတင်းတ4”
အြဖစ် ြငင်းပယ်သည်။
B1: အင်တာနက်ေပI EAိ အေNကာင်းအရာကိ& ပိတ်ဆမ3
ိ& ့ (သိ)& ့ စစ်ထ&တမ
် 3ကိ& အစိ&းရမA ြပ$လ&ပ်ပါသလား (သိ)& ့ အင်တာနက်

၆ မAတ်

B1: Does the state block or filter, or compel service providers to block or filter, internet content? (0–6 points)

6

ဝန်ေဆာင်မ3ေပးသRများအား ထိသ
& ြပ$လ&
ိ& ့
ပ်ရန် ဖိအားေပးပါသလား။ (၀-၆ မAတ)်

အစိ4းရသည် အေ@ကာင်းအရာများကိ4 ပိတ်ဆမ/
ိ4 ့ သိ4မဟ4
့ တ် စစ်ထ4တ်မ/
ြပRလ4ပ်ြခင်းမ? ဆက်လက် ေA?ာင်@ကGပါသည်။ ၂၀၁၂ ခ42စ
? ်တွင ်
အစိ4းရအေနြဖင့် O4ပ်A?င ်များမ?လွဲ၍ သမOိ4းကျမီဒ ီယာ 2?င ့်

အီလက်ထေရာနစ်မီဒ ီယာများအား ေA?းဦးဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မ/ကိ4
O4ပ်သိမ်းခဲ့Lပီး၊ သိပ်မ@ကာLပီးေနာက် စာေပစိစစ်2င
? မ
့် ?တ်ပံ4တင်ဌာနကိ4

ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ အစိ4းရသည် ပိတ်ဆရန်
ိ4 ့ 2င
? ့် စစ်ထ4တ်ရန် စာရင်းကိ4
ထ4တ်ေဝြခင်း မA?ိပါ။ ဤအစီရင်ခံစာ၏

သံ4းသပ်ချက်ကာလအတွင ်းလည်း ပိတ်ဆြခင်
ိ4 ့ း သိ4မဟ4
့ တ်

စစ်ထ4တ်ြခင်း2?င ့် ပတ်သက်ေသာ ထ4တ်ြပန် အစီရင်ခံချက်များ မA?ိပါ။
၂၀၁၂ ခ42စ
? ် ကတည်းကပင် ကွန်ရက် တိ4င ်းတာမ/များတွင ်

ြမန်မာ2ိင
4 င
် အ
ံ တွင ်းတွင ် ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ရန် သိ4မဟ4
့ တ်

အသွားအလာများကိ4 ြခယ်လ?ယ်ရန် အသံ4းြပRေသာ ေဆာ့ဖ်ဝဲမျိRးကိ4
A?ာေဖွေတွY A?ိြခင်း မA?ိေသးပါ။63 2ိင
4 င
် ံေရးပါ အေ@ကာင်းအရာများကိ4
ေနရာတိ4ငး် လိ4လိ4 ရA?ိ2င
ိ4 ်သလိ4 လိင ်ပိ4ငး် ဆိ4င ်ရာ(အြပာ)
အေ@ကာင်းအရာများကိ4ပင်လkင် ၂၀၁၉ 2?စ်လယ်ပိ4င ်းအထိ
ေယဘ4ယျအားြဖင့် ပိတ်ဆိ4ထားြခင်
း မA?ိပါ။64
့

သံ4းစွဲသNအေရအတွက်အရ ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံ၏ ဒ4တိယအlကီးဆံ4း မိ4ဘိ4င ်း

The government has continued to refrain from
blocking or filtering content. In 2012, the government
lifted all prior censorship of traditional and electronic
media, with the exception of films, dissolving the
Press Scrutiny and Registration Division shortly
thereafter. The government does not actively publish
blocking and filtering lists and there are no public
reports about blocking or filtering during the period
under review. Network measurements have not
detected software used for censorship or
manipulation of traffic inside Myanmar since 2012.63
Political content appears to be almost universally
available, and even content such as pornography was
generally not blocked as of mid-2019.64 Telenor,
Myanmar’s second largest mobile service provider in
terms of subscribers and the only provider to publish
annual transparency reports, reported receiving no
requests to block content from the government
during the coverage period.65

၀န်ေဆာင်မ/ေပးသNြဖစ်ေသာ Telenor သည် 2?စ်စG ပွင ့်လင်းြမင်သာမ/
အစီရင်ခံစာများကိ4 သNတစ်ဦးတည်းသာ ထ4တ်ြပန်ေလ့A?ိLပီး
ဤအစီရင်ခံစာ ကာလအတွင ်း အစိ4းရထံမ? မည်သည့်
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အေ@ကာင်းအရာကိ4မ? ပိတ်ဆရန်
ိ4 ့ ေတာင်းဆိ4မ/ မA?ိခေ
ဲ့ @ကာင်း
အစီရင်ခံခဲ့ပါသည်။65

B2: အစိ&းရ သိမဟ&
& ့ တ် အစိ&းရမဟ&တ်ေသာ အဖွဲ\/ ပ&ဂrိ$လ်များသည် ဥပေဒ၊ အ&ပ်ချ$ပ်ေရး သိမဟ&
& ့ တ် အြခားနည်းလမ်းများ အသံး& ြပ$၍
ထ&တ်ေဝသRများ၊ အင်တာနက်ေပIတွင ် အေNကာင်းအရာများ ေဝမp_ိင
& ရ
် န်ေနရာေပးသR (content host)များ၊ သိမဟ&
& ့ တ်

၁ မAတ်

ဒီဂျစ်တယ်ပ လက်ေဖာင်းများအား အေNကာင်းအရာများကိ& ဖျက်ပစ်ေပးရန် အတင်းအကျပ် ြပ$လ&ပ်ပ ါသလား။ (၀-၄ မAတ)်
B2: Do state or nonstate actors employ legal, administrative, or other means to force publishers, content hosts, or
digital platforms to delete content? (0–4 points)

အေ@ကာင်းအရာ ဖယ်A?ားေပးရန် ဖိအားေပးမ/များသည်
ြမန်မာ2ိင
4 င
် အ
ံ တွင ်း2?င ့် 2ိင
4 င
် ြံ ပင်ပA?ိ အစိ4းရအဖွဲYများ2?င ့်

အစိ4းရမဟ4တ်ေသာအဖွဲYများမ? ဆက်လက်ေပ*ေပါက်ေနသည်။
တရားOံ4းများ အပါအ၀င် အစိ4းရမ? အေ@ကာင်းအရာ ဖယ်A?ားေပးရန်
မည်သည့် တရား၀င်ေတာင်းဆိ4မ/များအေပ* ဂNဂယ် (Google)၊ Twitter
တွစ်တာ (Twitter)2?င ့် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ် (Facebook)တိ4မ?့ အစီရင်ခံြခင်း

မA?ိခဲ့ပါ။66 ထိ4နည်းတNစွာ ပင် တရားဝင်အစိ4းရ သိမဟ4
4 ့ တ် တရားOံ4းများမ?
အွန်လိ4ငး် ထ4တ်ေဝသNများ2?င ့်

အေ@ကာင်းအရာေဝမk2ိင
4 ်ရန်ေနရာေပးသNများသိ4 အေ@ကာင်
းအရာ
့
ဖယ်A?ားရန် ေတာင်းဆိ4မ/များ2?င ့် ပတ်သက်သည့်

အများြပည်သNသိA?ိ2င
ိ4 ်ေသာ အစီရင်ခံစာများလည်း မA?ိပါ။
သိေသာ်
4့
အစိ4းရသည် လNမ/မီဒ ီယာပလက်ေဖာင်းများ2?င ့်

အသံ4းြပRသNများအား ဖိအားေပးရန် အြခားလမ်းေ@ကာင်းများကိ4
အသံ4းြပRသည်။ အစိ4းရသည်
အေ@ကာင်းအရာများေဝမk2ိင
4 ရ
် န်ေနရာေပးသNများ2?င ့်

ပလက်ေဖာင်းများြဖစ်ေသာ အထNးသြဖင့် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ် သာမက
WhatsApp ကိ4ပါ ၎င်းတိ4 ပလက်
ေဖာင်းေပ* A?ိ
့

သတင်းအချက်အလက်မ?ာ း၊ လ/ံYေဆာ်မ/2င
? ့် ေသွးထိ4းမ/ စသည့်
ြပဿနများကိ4 ေြဖA?င ်းရန် ေတာင်းဆိ4ထားသည်။67 သိေသာ်
4့
အစိ4းရကိ4ယ်တိ4င ်ကပင် ဤြပဿနာများကိ4 ကိ4င ်တွယ်

မေြဖA?င ်း2ိင
4 ်သလိ4 ၎င်းတိ4 ့ကိ4ယ်တိ4င ် မ@ကာခဏ ကျpးလွနြ် ခင်းအတွက်
တာ၀န်A?ိသည်။68 Oိ4ဟင်ဂျာ လNမျိRးများအေပ* အ@ကမ်းဖက်မ/ကိ4

အားေပးလ/ံYေဆာ်လျက်A?ိေသာ အွန်လိ4င ်း အေ@ကာင်းအရာများအား
စံ4စမ်းသည့် ေထာက်လ?မ်းအစီရင်ခံစာများ အဆိ4အရ
ထိ4အေ@ကာင်းအရာများကိ4 ဖယ်A?ားေပးရန် ပလက်ေဖာင်းများကိ4
ပစ်မ?တ်ထားေသာ 2ိင
4 င
် တ
ံ ကာမ? lကိRးပမ်းမ/များA?ခ
ိ ဲ့ရာ အေမရိကန်
ဥပေဒြပR အမတ်များ အပါအ၀င် ြဖစ်သည်။69

အကျိRးဆက်အေနြဖင့် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်သည် အေ@ကာင်းအရာများ
ဖယ်A?ားရန် ၎င်း၏ အေ@ကာင်းအရာများစိစစ်ြခင်းလ4ပ်ငန်းများ2?င ့်
အလိ4အေလျာက် စစ်ထ4တ်ြခင်း ယ2•ရားများကိ4

တိ4းြမ£င့်လိ4က်ပံ4ရသည်။70 ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်၏ အဆိ4အရ ၎င်း၏
လNမ/အသိ4င ်းအဝိ4ငး် စံ2န
/ း် (community standard)များကိ4
ချိRးေဖာက်သည့်အတွက် ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံအေြခစိ4က် သန်း2?င ့်ချီေသာ

ေနာက်လိ4က်များ (followers)များA?ိသည့် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်2င
? ့် Instagram

ေပ*မ? စာမျက်2ာ? များ2?င ့် အေကာင့(် account)ရာေပါင်းများစွာ ကိ4 ၎င်းက

1

Pressure to remove content continues to originate
from state and nonstate actors both within Myanmar
and from outside the country. Google, Twitter, and
Facebook have not reported any official requests for
content removals from the government, including the
courts.66 Similarly, there are also no publicly available
reports on formal government or court requests for
publishers and content hosts to remove content.
However, the government employs other channels to
pressure social media platforms and users.
Government calls for content hosts and platforms,
notably Facebook but also WhatsApp, to address
rampant intolerance, misinformation, and incitement
on their platforms continue.67 But the government
itself has failed to tackle these problems and often is
responsible for perpetrating them.68 Amid
investigative reports on inflammatory online content
that encouraged violence against the Rohingya
people, there have also been international efforts
targeting platforms to remove content, including from
US lawmakers.69
As a result, Facebook has apparently increased its
moderation practices and the use of its automated
filtering mechanisms to remove content.70 According
to Facebook, it has removed hundreds of pages and
accounts on Facebook and Instagram originating in
Myanmar, with millions of followers, for violating its
community standards.71 Removals included the
accounts and pages of Commander-in-Chief Min Aung
Hlaing of the Myanmar Armed Forces, the military’s
Myawaddy television network, and other military
leaders,72 as well as nonstate actors such as the
ultranationalist anti-Muslim monk Wirathu and pages
run by the Buddhist ultranationalist group Ma Ba
Tha.73 The pages and accounts of the Arakan Rohingya
Salvation Army (ARSA), Arakan Army, Myanmar
National Democratic Alliance Army, Kachin
Independence Army, and Ta’ang National Liberation
Army were also removed because Facebook
considered them “dangerous organizations.”74 This
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ဖယ်A?ားခဲသ
့ ည်။71 ဖယ်A?ားမ/များတွင ် ြမန်မာ့စစ်တပ်မ?

တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရး ဦးစီးချRပ် မင်းေအာင်လ/ိင၊် စစ်တပ်ပိ4င ်
ြမဝတီO4ပ်ြမင်သံ@ကားကွနယ
် က်2?င ့် အြခားစစ်ေခါင်းေဆာင်များ၏
စာမျက်2ာ? များ2?င ့် အေကာင်မ
့ ျား72 ပါဝင်သလိ4

အစိ4းရမဟ4တ်ေသာအဖွဲYများြဖစ်သည့် အစွန်းေရာက် အမျိRးသားေရးဝါဒ
မွတ်စလင်ဆန်က
? ့် အစွနး် ေရာက်
့ ျင်ေရးဘ4န်းlကီး ဦးဝီရသN2င

အမျိRးသားေရးဝါဒ ဗ4ဒ ¡ဘာသာအဖွဲY မဘသတိလည်
4့
း ပါဝင်သည်။73
ကချင် လွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ်၊ တေအာင်းဝ် အမျိRးသား

လွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ်၊ ရကWိRင့်တပ်ေတာ်၊ ြမန်မာအမျိRးသား
ဒီမိ4ကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မေတာ်၊ အာရ်ကန် Oိ4ဟင်ဂျာ
ကယ်တင်ေရး တပ်မေတာ် (ARSA) စသည်တိ4၏
စာမျက်2ာ? များ2?င ့်
့
အေကာင့်များကိ4လည်း ေဖ့စ်ဘွတ်မ? သNတိ4ကိ
့ 4 “အ2•ရာယ်A?ိေသာ
အဖွဲYအစည်းများ” ဟ4 ယNဆေသာေ@ကာင့် ဖယ်A?ားပစ်ခဲ့သည်။74
ဤသတ်မ?တ်ချက်အရ ေဖာ်ြပပါ လNပ4ဂîိRလ်များ2?င ့်

designation meant that any content and pages
supporting these individuals or groups could also be
removed once identified.
Activists, particularly women and religious minorities,
reported being subjected to violence or threats
intended to force them to remove their own content.75
Pressure to remove content is also prevalent in
coordinated reporting campaigns in which users
misuse Facebook’s mechanism for reporting content
that violates the platform’s community standards76 in
order to disable pages or temporarily limit users’
ability to post or send messages.77 Activists have
argued that progovernment and military users have
carried out a targeted campaign to report the content
of pro-Rohingya and human rights groups.

အဖွ/ဲY အဖွဲYအစည်းများကိ4 ေထာက်ပံ့သည့် မည်သည့်အေ@ကာင်းအရာ2?င ့်
စာမျက်2ာ? များကိ4မဆိ4 A?ာ ေဖွေတွY A?ိပါက ဖယ်A?ား2ိ4ငသ
် ည်ဟ4
ဆိ4လိ4သည်။
တက်†ကလ/ပ်A?ားသNများ၊ အထNးသြဖင့် အမျိRးသမီးများ2?င ့် ဘာသာေရး
လNနည်းစ4များသည် ၎င်းတိ4၏
့ ကိ4ယ်ပိ4င ်အေ@ကာင်းအရာများကိ4

ဖယ်A?ားေစရန် တွနး် အားေပးသည့် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ြပRလ4ပ်ေသာ
အ@ကမ်းဖက်မ/ သိမဟ4
4 ့ တ် Lခိမ်းေြခာက်မ/များ ခံရသည်ဟ4

အစီရင်ခံခဲ့သည်။75 အသံ4းြပRသNများ၏ သတင်းစကား ပိစ်
4 ့ တင်ြခင်း၊

သတင်းမက်ေဆ့ ပိြခင်
4 ့ းများကိ4 ေခတ•တားဆီးရန်2?င ့် စာမျက်2ာ? များ
အပိတ်ပစ်ခံရရန် အလိင?
4 ့ ာ76 ပလက်ေဖာင်း၏ လNမ/အသိ4င ်းအဝိ4င ်း

စံ2န
/ ်းများ77 ကိ4 ချိRးေဖာက်ေသာ အေ@ကာင်းအရာများကိ4 သတင်းပိရန်
4့

ြပRလ4ပ်ေပးထားသည့် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်၏ ယ2•ရားကိ4 အလွဲသံ4းစားလ4ပ်ကာ
အ4ပ်စ4လိ4က် ပNးေပါင်းသတင်းပိ(ရီ
4 ့ ပိ4လ4
့ ပ်)ြခင်း လ/ပ်A?ားမ/များြဖင့်

အေ@ကာင်းအရာများကိ4 ဖယ်A?ားရန် ဖိအားေပးြခင်းသည်လည်း
အလွနပ
် ျံY 2?လျက်
ံ့
A?ိသည်။ အစိ4းရ2?င ့် စစ်တပ်ေထာက်ခံသNများသည်
Oိ4ဟင်ဂျာ အေရးေထာက်ခံသNများ2?င ့် လNအခွ
့် ေရးအဖွဲYများ၏
့ ငအ

အေ@ကာင်းအရာများကိ4 ပစ်မ?တ်ထား ရီပလ4
ိ4 ့ ပ်ေသာ လ/ပ်A?ားမ/ကိ4
ြပRလ4ပ်ခဲ့သည်ဟ4 တက်† ကလ/ပ်A?ာ းသNများက ºfန်းဆိ4ခဲ့ပါသည်။

B3: အင်တာနက်_င
A ့် ဒီဂျစ်တယ်အ ေNကာင်းအရာများအေပI ကန်သ
့ တ်ချက်များ ြပ$လ&ပ်ရာတွင ် ပွငလ
့် င်းြမင်သာမ3၊ ေဖာ်ြပထားသည့်

၁ မAတ်

ရည်ရွယ်ချက်များ_Aင ့် အချိ$းညီမ3 သိမဟ&
& ့ တ် လွတလ
် ပ် စွာ အယRခံ၀င်_င
ိ& ေ
် သာ လ&ပ်ငန်းစjများ ကင်းမဲ့ေနပါသလား။ (၀-၄ မAတ)်
B3: Do restrictions on the internet and digital content lack transparency, proportionality to the stated aims, or an
independent appeals process? (0–4 points)

ဒစ်ဂျစ်တယ်အေ@ကာင်းအရာအေပ* ကန်သ
့ တ်ချက်အချိR Yသည် (ြပစ်မ/
ြပစ်ဒဏ်)အချိRးညီမ/2င
? ့် ပွင ့်လင်းြမင်သာမ/ မA?ိပါ။

"အများြပည်သNအကျိRးစီးပွားအတွက"် အေ@ကာင်းအရာများကိ4
ေခတ•ပိတ်ဆိ4ရန်
? ့် စစ်ထ4တ်ရန် (MoTC) အား အာဏာ
့ 2င
အြပည့်အ၀ေပးသည့် ကျယ်ြပန်ေ့ သာ ြပဌာန်းချက်

ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒတွင ် ပါ၀င်သည်။78 အချိR Yေသာ
ြပဌာန်းချက်များသည် A?ငး် လင်းတိကျမ/မA?ိပဲ အေ@ကာင်းအရာများကိ4

1

A number of restrictions on digital content lack
proportionality and transparency. The
Telecommunications Law includes a broad provision
giving the MoTC the absolute power to temporarily
block and filter content “for the benefit of the
people.”78 The law does not explicitly hold
intermediaries liable for content, although some
provisions are vague and could feasibly be used for
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ဖယ်A?ားရန်အတွက် အသံ4းြပRရန် ြဖစ်2င
ိ4 ေ
် သာ်လည်း ဥပေဒတွင ်
@ကားခံများအား အေ@ကာင်းအရာအတွက် တာ၀န်A?ိသည်ဟ4
အတိအလင်း မေဖာ်ြပထားပါ။79 ကနသ
် ့ တ်ချက်များအေပ*

အယNခံဝင်ရန်လည်း လမ်းေ@ကာင်းလည်း မA?ိေသးပါ။80 ထိအြပင်
4့
အလွဲသံ4းစားမ/မ? ကာကွယ်ေပး2ိင
4 ်ေချA?ိသည့် တစ်ခ4တည်းေသာ
အကာအကွယ်ြဖစ်သည့် MCRC
(ြမန်မာ2ိင
4 င
် ဆ
ံ က်သွယ်ေရးlကီး@ကပ်မ/ေကာ်မA?င)် ကိ4
မတည်ေထာင်ရေသးပါ (A5 ကိ4@ကည့်ပါ)။
MCRC အစား PTD (ဆက်သွယ်ေရးºfန@် ကားမ/ ဦးစီးဌာန) သည်
အေ@ကာင်းအရာ ကန်သ
့ တ်ြခင်း2?င ့် ပတ်သက်၍ ချRပ်ကိ4င ်မ/ကိ4
ဆက်လက် ထိနး် သိမ်းထားသည်။ အကယ်၍ အေ@ကာင်းအရာ

ကန်သ
့ တ်ြခင်းြပRလ4ပ်ခဲ့လkင် PTD သည် မည်သည့်အေ@ကာင်းအရာကိ4
တားြမစ်ခဲ့Lပီး၊ ယင်းတားြမစ်ရန်ဆံ4းြဖတ်ချက်ကိ4

ြပန်လည်O4ပ်သိမ်းေပးရန် PTD အား အသနားခံသည့် lကိRးပမ်းမ/များA?ိခဲ့၊
မA?ိခဲ့ဆိ4သည်မ?ာ လည်း လက်A?ိအချိနထ
် ိ မA?င ်းလင်းေသးပါ။81

ISP(အင်တာနက် ဝန်ေဆာင်မ/ေပးသNများ2?င)့် 2?င ့် အင်တာနက်ေပ*တွင ်

အေ@ကာင်းအရာများ ေဝမk2ိင
4 ်ရန်ေနရာေပးသN(content host)များသည်
မည်သည့် အေ@ကာင်းအရာ ကန်သ
့ တ်ြခင်းများကိ4မ? လNသိA?င@် ကား
ထ4တ်ြပန်ြခင်း မA?ိေသးေပ။ ထိ4အြပင်
PTD သည် ထိ4ကဲ့သိ4 ့
့

ကန်သတ်
မ/2င
? ့် ပတ်သက်သည့် ဆံ4းြဖတ်ချက်များကိ4 မည်သNက၊
့
မည်သည့်အချိန်တွင၊် မည်သိ4 ့ဆံ4းြဖတ်ချက်ချသည် စသည့်

လ4ပ်ေဆာင်နည်းစနစ်၏ အချက်အလက်များ မထ4တ်ြပန်ပါ။
အချိR Yေသာ စိ4းရိမ်သည့် အရပ်ဘက်အဖွဲYစည်းများသည် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်၏
မNဝါဒများသည် တိကျေသာ ြပဿနာများကိ4 ကိ4င ်တွယ်မည့်အစား
အေကာင့်များ2?င ့် စာမျက်2ာ? များအားလံ4းကိ4 ဖယ်A?ားပစ်Lပီး

တစ်ချိန်တည်းတွင ် ဖယ်A?ားပစ်ခံရေသာ အေကာင်မ
့ ျားအတွက်
မkတသည့်ေဆာင်ရွက်ချက်ကိ4 မြပRလ4ပ်ေပးြခင်းသည်

(ြပစ်မ/ြပစ်ဒဏ်)အချိRးညီမ/မA?ိ ြဖစ်လာသည်ဟ4 အ@ကံြပRခဲ့သည်။82
ထိအြပင်
4့
အချိR Yေသာ တက်† ကလ/ပ်A?ားသNများက ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်၏

လ4ပ်ရပ်များသည် အေရးlကီးေသာ 2ိင
4 င
် ံတွငး် ပ4ဂîိRလ်/အဖွဲYအစည်း2?င ့်
ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ြပည်သNလNထ4မ?
ရပိ4ငခ
် ွင ့်အေပ* သက်ေရာက်မ/A?ိသလိ4 ထိ4လ4ပ်ရပ်များသည်
လNအခွ
့် ေရး ချိRးေဖာက်မ/များကိ4 မ?တ်တမ်းတင်ြခင်း2?င ့်
့ ငအ

content removal.79 There are also no avenues for
appealing restrictions,80 and the only potential
safeguard against abuse, the MCRC, has still not been
established (see A5).
In lieu of the MCRC, the PTD retains control over
content restrictions. It is not clear what content the
PTD has restricted to date—if any—or whether there
have been attempts to petition the PTD to reverse a
decision.81 ISPs and content hosts have not publicized
any content restrictions, and the PTD does not publish
procedural information on how or when any such
decisions are made, and by whom.
Some concerned civil society organizations have
suggested that Facebook’s policies have become
disproportionate, with the removal of entire accounts
and pages rather than addressing specific issues,
while providing no due process for those whose
accounts have been removed.82 Moreover, some
activists argue that Facebook’s actions have affected
the public’s right to information about important
national stakeholders and swept up a wide range of
legitimate content, including commentary on and
documentation of human rights violations.83 Despite
regular requests from civil society,84 Facebook is
minimally transparent about its restrictions.
In a welcome development, in April 2018, Facebook
established an appeals process and published its
internal community standards enforcement
guidelines,85 although it does not publish substantial
information about content removal decisions. The
public generally learns about removals through media
reports. Some in civil society suspect that such
opacity masks significant problems, such as poorly
trained staff who lack contextual and language
expertise, problematic and insufficient algorithms,86
and disproportionate decision-making.87

ထင်ြမင်သံ4းသပ်ချက်များအပါအ၀င် အြခားကျယ်ြပနေ
် ့ သာ တရားဝင်
အေ@ကာင်းအရာများကိ4 အက4န် ဖယ်A?ာ းပစ်သည်ဟ4

ေဝဖန်သံ4းသပ်@ ကသည်။83 အရပ်ဘက်အဖွဲYစည်းများမ?
ပံ4မ?နေ
် တာင်းဆိ4မ/များ84 A?ိေသာ်လည်း ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်သည် ၎င်း၏
ကန်သ
့ တ်မ/များ2?င ့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မkသာ ပွင ့်လင်းြမင်သာမ/
A?ိသည်။

၂၀၁၈ ခ42စ
? ် ဧLပီလတွင ် တိ4းတက်ေသာ အေြပာင်းအလဲ တစ်ခ4အေန2?င ့်

ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်သည် အယNခံဝင်2င
ိ4 ေ
် သာ ြဖစ်စGတစ်ခ4ကိ4 တည်ေထာင်ခဲ့Lပီး
၎င်း၏ လNမ/အသိ4င ်းအဝိ4ငး် စံ2န
/ ်း စည်းကျပ်ပံ4 အတွင ်းေရး
လမ်းºfနခ
် ျက်များ85 ကိ4 ထ4တ်ြပန်ခဲ့သည်။ သိေသာ်
4့
လည်း

အေ@ကာင်းအရာများကိ4 ဖယ်A?ားြခင်းဆိ4ငရ
် ာ ဆံ4းြဖတ်ချက်များ2?င ့်
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ပတ်သက်၍ သိသိသာသာ သတင်းအချက်အလက်များ
ထ4တ်ြပန်ြခင်းမြပRပါ။ ေယဘ4ယျအားြဖင့်
ဖယ်A?ားြခင်းများအေ@ကာင်းကိ4 အများြပည်သNသည် မီဒယ
ီ ာ
အစီရင်ခံစာများမ?တဆင့်သာ သိA?ိ2င
ိ4 သ
် ည်။ ထိ4ကဲ့သိ4 ့

A?ငး် လင်းြပတ်သားမ/ မA?ိြခင်းသည် သိသာထင်A?ားသည့် ြပဿနာများ
ြဖစ်@ကေသာ ဥပမာ ဘာသာစကား ကΩမ်းကျင်မ/2င
? ့်

ေနာက်ခံအသိဗဟ4သ4တ မA?ိေသာ ေသချာေလ့ကျင်မ
့ ေပးထားသည့်
ဝန်ထမ်းများ၊ ြပဿနာများA?ိLပီး မလံ4ေလာက်စွာ မဖွံY LဖိRးေသးေသာ
အလိ4ေလျာက် လ4ပ်နည်းစနစ် (algorithms) များ86၊ (ြပစ်မ/

ြပစ်ဒဏ်)အချိRးညီမkမ/ မA?ိေသာ ဆံ4းြဖတ်ချက်ချြခင်းများ87 စသည်တကိ
ိ4 ့ 4
ဖံ4းကွယ်ေပးထားသည်ဟ4 အရပ်ဘက်အဖွဲYအစည်းများမ? အချိR Yက
သံသယA?ိ@ ကသည်။
B4: အွန်လိ&ငး် သတင်း ေထာက်များ၊ သံး& သပ်ေဝဖန်သမ
R ျား_Aင ့် သာမန်အသံး& ြပ$သRများသည် မိမိကိ&ယ်ကိ& ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မ3ကိ&

၁ မAတ်

ကျင့သ
် းံ& ပါသလား။ (၀-၄ မAတ)်
B4: Do online journalists, commentators, and ordinary users practice self-censorship? (0–4 points)

အွန်လိ4ငး် ေပ*တွင ် မိမိကိ4ယ်ကိ4 ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မ/ ကျယ်ြပန်စ့ ွာ
ပျံ2ေနဆဲ
?ံ ့
ြ ဖစ်Lပီး
အပါအ၀င်

သတင်းေထာက်များ88 2?င ်

ြဖစ်သည်။89

့ အမျိRးသမီးများအ@ကား

စစ်တပ်၊ စီးပွာ းေရးလ4ပ်င န်းlကီးများ၊

လက်နက်ကိ4င ် ပဋိပကW၊ ဘာသာေရးအပါအဝင် အချိR Y ထိခိ4က်လွယ်ေသာ
လNမ/ေရး2?င ့် ဘာသာေရးဆိ4ငရ
် ာ ကိစÑရပ်များ2?င ့် စပ်လျGးလာလkင်
အစိ4းရ၏ ပံ4ေဖာ်ေြပာဆိ4မ/ကိ4 သေဘာတN လက်ခံေအာင်

ဖိအားအမျိRးမျိRးေပးသည်ကိ4 စာနယ်ဇင်းသမားများ၊ အွန်လိ4ငး်
ပ4ဂîိRလ်ေကျာ်များ2?င ့် သာမန်အသံ4းြပRသNများ ရင်ဆိ4ငေ
် နရသည်။90
စစ်တပ်အ4ပ်ချRပ်မ/ ကာလအတွငး် ကျင့သ
် ံ4းခဲ့သည့်

အေလ့အကျင်ြ့ ဖစ်ေသာ ကေလာင်အမည်များကိ4 အသံ4းြပRြခင်းသည်

လNအများအား မိမိအေပ* ဂယက်O4 ိက်မ/ကိ4 သိပ်ေ@ကာက်ရွံYစရာမလိ4ပဲ
ေြပာ2ိင
4 ဆ
် ိ42ိ4ငေ
် စခဲ့ရာ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်2?င ့် အြခား လNမ/မီဒ ီယာ
ပလက်ေဖာင်းများက ထိ4အမည်ဝ?က်အေလ့အကျင့်အား
တားြမစ်ထားသည့် @ကားမ?ပင် အွန်လိ4င ်းတွင ် အများက
ဆက်လက်ကျင်သ
့ ံ4းေနသည်ကိ4 ေတွYရသည်။91 အသံ4းြပRသNများသည်
ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သေသာ
ိ4 ့
အေ@ကာင်းအရာေဝမk2ိင
4 ရ
် န်

ေနရာေပးသN(content host)များမ? အလိ4အေလျာက် ေဖာ်ထ4တ်

ဖယ်A?ား2ိင
4 သ
် ည်ဟ4 ယNဆရေသာ စကားလံ4းများ စကားစ4များအား
မည်မkပင် တရားဝင်ြဖစ်ေနေစကာမN မိမိကိ4ယ်ကိ4 ဆင်ဆာြဖတ်ရန်
သင်ယNေA?ာင်A?ားလာ@ကသည်။92
မိမိကိ4ယ်ကိ4 ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်းတွင ် Oိ4ဟင်ဂျာအေ@ကာင်း
ေဆွးေ2ွးြခင်း သိ4မဟ4
့ တ် အစီရင်ခံြခင်းများတွင ် အထNးသြဖင့်
ေတွYရသည်။93 ဥပမာအားြဖင့် အချိR Y သတင်းေထာက်များ2?င ့်

သတင်းမီဒ ီယာများသည် အင်တာနက်ေပ*မ? တန်ြပန်တြပန်
ံ4 ့ မ/
နည်းပါးေစရန် “မွတ်စလင်” ကဲ့သေသာ
ိ4 ့
အသံ4းအ2/န်းများကိ4

အသံ4းြပRရန် ေရွ းချယ်@ ကသည်။ သိမဟ4
4 ့ တ်ဘဲ ထိ4သတင်းဌာနသည်

အစိ4းရအား ေထာက်ခံသNြဖစ်ပါက Oိ4ဟင်ဂျာတိကိ
4 ့ 4 ဘဂiလားေဒ့A?်2င
? ့်

ချိတ်ဆက်ရန် lကိRးပမ်းေသာ ခွဲြခားဆက်ဆံသည့် အသံ4းအ2/နး် ြဖစ်သည့်

1

Self-censorship online remains widespread, including
among journalists88 and women.89 Journalists, online
personalities, and ordinary users face a range of
pressures to agree with government narratives on
matters relating to the military, big business, armed
conflict, religion, and certain sensitive social and
religious issues.90 The use of pseudonyms, which
developed during military rule and enables people to
speak out with less fear of repercussion, remains
common online despite a ban on the practice by
Facebook and other social media platforms.91 Users
are also learning to self-censor words and phrases
deemed likely to be automatically identified and
removed by content hosts such as Facebook,
regardless of their legitimacy.92
Self-censorship is particularly common in discussing
or reporting on the Rohingya.93 For example, some
journalists and media outlets have opted to use terms
such as “Muslims” in order to lessen potential
backlash online or, if the outlet is progovernment, the
discriminatory term “Bengalis” is sometimes used, in
an attempt to link the Rohingya to Bangladesh.94 ProRohingya activists have largely relied on social media
and the international media to distribute information
about violence and discrimination in Rakhine State,
partly because few domestic media outlets are willing
to take the security and financial risks of violence and
boycotts associated with reporting on the crisis.95
Despite their later pardon, the conviction of two
Reuters journalists, Wa Lone and Kyaw Soe Oo, on
politically motivated charges is a threat to other
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“ဘဂi ါ လီ” ဆိ4ေသာ စကားလံ4းကိ4 တစ်ခါတစ်ရံတွင ် အသံ4းြပRသည်။94
Oိ4ဟင်ဂျာအေရး တက်† ကလ/ပ်A?ာ းသNများသည် ရခိ4ငြ် ပည်နယ်အတွငး်
အ@ကမ်းဖက်မ/2င
? ့် ခွဲြခားဆက်ဆံမ/အေ@ကာင်း

သတင်းအချက်အလက်များကိ4 ြဖန်ေ့ ဝရန် လNမ/မီဒ ီယာများ2?င ့်

2ိင
4 င
် တ
ံ ကာ သတင်းမီဒ ီယာများကိ4 အဓိက မ?ီခိ4အားထားေနရသည်။
အေ@ကာင်းမ?ာ မည်သည့် ြပည်တွင ်းမီဒ ီယာကမ? ထိ4အေ@ကာင်းကိ4
တင်ဆက်လkင် ရA?ိလာမည့် လံ4ြခံRေရး2?င ့် ဘဏ√ာေရး

အ2•ရာယ်များြဖစ်ေသာ အ@ကမ်းဖက်မ/များ2?င ့် သပိတ်ေမ?ာ က်မ/များကိ4
မရင်ဆိ4င ်လိ4၍ ြဖစ်သည်။95 ေနာက်ပိ4င ်းတွင ် လွတ်Lငိမ်းချမ်းသာခွင ့်

ေပးခဲ့ေသာ်လည်း Oိ4က်တာ(Reuters) သတင်းေထာက်2?စ်ဦးြဖစ်သN
ဝလံ4း2?င ့် ေကျာ်စိ4းဦးတိ4ကိ
4 င
် ေ
ံ ရးအရင်းခံေသာ ဖမ်းဆီး
့ 4 2ိင
အေရးယNမ/ြပလ4ပ်ခဲ့ြခင်းကပင် ဤသက်ဆိ4ငေ
် သာ

အေရးကိစÑများအေပ* လ4ပ်ကိ4ငေ
် နေသာ အြခားသတင်းေထာက်များ2?င ့်

journalists and human rights defenders working on
related issues (see C3), and has contributed to selfcensorship. The fact that they work for Reuters, one of
the world’s largest media companies, has underlined
the seriousness of the threat.
Self-censorship on gender issues is also widespread
online among journalists and human rights
defenders.96 Women discussing sex and women’s
bodies online are often abused and harassed. 97 For
example, while the global #MeToo campaign gained
initial traction in Myanmar, some activists claim that
survivors of sexual violence now often self-censor,
having seen the intimidation faced by other women
who have spoken out.98

လNအခွ
့် ေရးလ/ပ်A?ားသNများအတွက် ြပင်းထန်ေသာ
့ ငအ

Lခိမ်းေြခာက်မ/တစ်ခ4 ြဖစ်ေပ*ေစLပီး (C3ကိ4 @ကည့်ပါ) မိမိကိ4ယ်ကိ4
ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မ/ကိ4 အားေပးေစသည်။ ၎င်းတိ4 ့2?စ်ဦးသည်

ကမƒာ့အlကီးဆံ4း မီဒယ
ီ ာ က4မÄဏီl ကီးများထဲမ? တစ်ခ4ြ ဖစ်ေသာ Oိ4က်တာ
သတင်းဌာနအတွက် အလ4ပ်လ4ပ်သည်ဆိ4ေသာ အချက်ကပင်လkင်
ဤLခိမ်းေြခာက်မ/၏ ေလးနက်မ/ကိ4 ထင်A?ာ းေစသည်။
သတင်းေထာက်များ2?င ့် လNအခွ
့ င ့်အေရးကာကွယ်သNများအ@ကားတွင ်
ကျား၊မ ကွဲြပားမ/ အေရးကိစÑများ2?င ့် ပတ်သက်၍ မိမိကိ4ယ်ကိ4

ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်းသည်လည်း အွန်လိ4င ်းေပ*တွင ် ပျံ2ေနသည်
?ံ ့
။
96

လိင ်ပိ4ငး် ဆိ4င ်ရာကိစÑများ2?င ့် အမျိRးသမီး ခ2¡ာ ကိ4ယ်2င
? ့် ပတ်သက်ေသာ

အေ@ကာင်းများအား အွန်လိ4င ်းေပ*တွင ် ေဆွးေ2ွးေသာ

အမျိRးသမီးများသည်လည်း မ@ကာခဏ ေ2?ာင့်ယ?က်၊ ေစာ်ကားခံရသည်။
97

ဥပမာ တစ်ကမƒာ လံ4းတွငြ် ပRလ4ပ်ခဲ့ေသာ #MeToo လ/ပ်A?ာ းမ/သည်

ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံတွင ် အစပိ4ငး် ၌ အA?ိန်ရခဲ့ေသာ်လည်း ထ4တ်ေြပာဆိ4ခဲ့ေသာ
အမျိRးသမီးများ Lခိမ်းေြခာက်ခံရသည်ကိ4 ြမင်ရLပီးေနာက်တွင ်

လိငပ
် ိ4င ်းဆိ4ငရ
် ာ အ@ကမ်းဖက်မ/ကိ4 ေကျာ်လfားခဲသ
့ Nများသည် အခ4အခါ
မိမိကိ4ယ်ကိ4 ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ေန@ကသည်ဟ4 အချိR Y

တက်†ကလ/ပ်A?ားသNများက အခိ4င ်အမာ ေြပာပါသည်။98
B5: သတင်းအချက်အ လက် အွန်လိ&ငး် အရင်းအြမစ်များကိ& အစိ&းရမA သိမဟ&
& ့ တ် အြခား Nသဇာbကီးေသာ ပ&ဂrိ$လ်/အဖွဲ\အ စည်းများမA

၁ မAတ်

B5: Are online sources of information controlled or manipulated by the government or other powerful actors to
advance a particular political interest? (0–4 points)

1

_ိင
& င
် ေ
ံ ရးအကျိ$းစီးပွား တိး& ြမzင့်ရန် ထိန်းချ$ပ် ထားပါသလား သိမဟ&
& ့ တ် ြခယ်လAယ်ထားပါသလား။ (၀-၄ မAတ)်

အစိ4းရ2?င ့် စစ်တပ်သည် ြပည်သေရးရာ
N့

အေ@ကာင်းေဆွးေ2ွးေြပာဆိ4မ/အေပ* ဆက်လက် လfမ်းမိ4းထားသည်။
2?စ်ေပါင်းများစွာ မီဒ ီယာလွတ်လပ်ခွငရ
့် A?ိရန် ဆ2∆A?ိေ@ကာင်း
အတည်ြပRခဲ့ေသာ်လည်း အာဏာရA?ိလာေသာ NLD သည်

အများြပည်သN ရA?ိ2င
ိ4 ေ
် သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ4

ထိနး် ချRပ်ရန်အတွက် အစိ4းရပိ4ငမ
် ီဒ ီယာ99ကိ4 ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်
ဆံ4းြဖတ်ခဲ့သည်။100 အကျိRးဆက်အေနြဖင့် အစိ4းရ2?င ့် စစ်တပ်သည်
O4ပ်ြမင်သံ@ ကားထ4တ်လfငမ
့် / ကüတစ်ခ4လံ4းအြပင်

The government and the military continue to
dominate public discourse. Despite years of affirming
their desire for media freedom, once in power, the
ruling NLD resolved to retain state-run media99 in
order to control publicly available information.100 As a
result, the government and the military still control
the entire broadcasting sector and a significant
portion of print media, including those outlets’ online
publications, either directly through the Ministry of
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ပံ42ပ
?ိ ်မီဒ ီယာအများစ42င
? ့် ထိ42စ
? ်ခ4၏ အွန်လိ4ငး် စာမျက်2ာ? များကိ4
သတင်းထ4တ်ြပန်ေရး ၀န်l ကီးဌာနမ? တဆင့ြ် ဖစ်ေစ၊

ပ4ဂîလိကက4မÄဏီများ2?င ့် ဖက်စပ်လ4ပ်င န်းလ4ပ်ြခင်းမ? တဆင်ြ့ ဖစ်ေစ
ထိနး် ချRပ်ထားဆဲ ြဖစ်သည်။101 NLD မ? 2ိင
4 င
် ပ
ံ ိ4ငမ
် ီဒ ီယာ2?င ့်
ဖက်စပ်သတင်းမီဒ ီယာများ၏ အယ်ဒ ီတာလွတ်လပ်ခွင ့်ကိ4
တိ4းြမ£င့်2င
ိ4 ်လိမ့်မည်ဟNေသာ ေမkာ်လင့ခ
် ျက်များသည်
ေပျာက်လွင ့်က4နသ
် ည်။102

အစိ4းရ2?င ့် စစ်တပ်သည် သတင်းအချက်အလက်များကိ4 ြပည်တွင ်း၌
ထိနး် ချRပ်ရန် lကိRးပမ်းခဲ့သည်။ ချယ်လ?ယ်ထားေသာ

အစိ4းရေထာက်ခံသည့် အေ@ကာင်းအရာများသည် အွန်လိ4ငး် တွင၊်
အထNးသြဖင့် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်အေပ*တွင၊် အလွနပ
် ျံY 2?လာသည်
ံ့
။103 ၂၀၁၈
ခ42စ
? ်တွင ် ပလက်ေဖာင်းမ? တားြမစ်ပယ်ထ4တ်ပစ်ြခင်းမခံရမီက
စစ်တပ်သည် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ေပ*တွင ် ေသွးထိ4းလ/ံေဆာ်ေသာ

အေ@ကာင်းအရာများကိ4 ပံ4မ?န်ထ4တ်ေဝခဲ့သည် (B2 ကိ4 @ကည့်ပါ)။104
အရင်းအြမစ်အမျိRးမျိRးအရ စစ်တပ်အရာA?ိ ၇၀၀ နီးပါးသည်

ငါး2?စ်တာ@ကာြမင်ေ
့ သာ စနစ်တကျ သတင်းအချက်အလက်မ?ားြဖင့်
စည်းOံ4းလ/ံYေဆာ်မ/တွင ် ပါဝင်ခဲ့Lပီး၊ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်အေပ*တွင ်

အေကာင့်အတ4များ2?င ့် စာမျက်2ာ? အတ4များကိ4 ဖန်တီးြခင်း2?င ့်
စီမံြခင်းတိ4ကိ
့ 4 ြပRလ4ပ်ကာ၊ ၎င်းတိ4မ?့ တဆင့် မ?ာ းယွင ်းေသာ၊

အထင်လွဲမ?ာ းေစေသာ လ/ံေဆာ်ေသာ အေ@ကာင်းအရာများ
ေဝမkခဲ့သည်။ အ4ပ်စ4လိ4က် စနစ်တကျ အဖျက်အေ2?ာင်ေ
့ ပး(ထOိ4းလ4ပ် troll)ေသာ အေကာင့မ
် ျားသည် အသံ4းြပRသNများဆီသိ4 ့ပိ4မိ4ေရာက်A?ိရန်
အေ@ကာင်းအရာများကိ4 ြဖနေ
် ့ ဝရာတွင ် ကNညီခဲ့သည်ဟ4
ေြပာဆိခ
4 ဲ့@ကသည်။105

အစိ4းရသည် MOI Webportal Myanmar106 ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်2ာ? ၊
State Counsellor Office စာမျက်2ာ? 1072?င ့် Information Committee
စာမျက်2ာ? 108တိအေပ*တွ
4့
င ် ဆက်လက်၍ ပိစ်
4 ့ များတင်သည်။

တတိယေြမာက်တစ်ခ4ကိ4မN Oိ4ဟင်ဂျာအေရးပဋိပကWများ2?င ့် ပတ်သက်၍
2ိင
4 င
် တ
ံ ကာမီဒ ီယာများမ? တင်ြပမ/ “အတ4”များကိ4 တန်ြပန်ရန်

ြပည်သNလNထ4အား "ဘက်မလိ4က်ေသာ" သတင်းအချက်အလက်များကိ4
အများြပည်သNအား ပံ့ပိ4းေပးရန်အတွက်ဟ4ဆိ4ကာ တည်ေထာင်ခဲ့ြခင်း
ြဖစ်သည်။ ၎င်းကိ4 မNလက “State Counsellor’s Information

Committee”ဟ4 ေခ* ခဲ့Lပီး ေနာက်ပိ4င ်းမ? ယခ4လက်A?ိ နာမည်သိ4 ့
ေြပာင်းလဲလိ4က်ပါသည်။ ထိ4သြပRလ4
ိ4 ့
ပ်ရြခင်းမ?ာ အစိ4းရသည်

ေဒ*ေအာင်ဆန်းစ4@ကည် လfမ်းမိ4းမ/မA?ိေ@ကာင်း ေဖာ်ြပရန်109 သိမဟ4
4 ့ တ်
သNအား
စာမျက်2ာ? ၏ နာမည်ပျက် အသံထက
ွ ်မ/များမ?
့

ေသွဖည်သွားေစရန် ြဖစ်သည်ဟ4 ေြပာဆိ4@ ကသည်။.110
အစွန်းေရာက်များသည် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်၊ Viber 2?င ့် WhatsApp
တိအပါအဝင်
4့
အြခား လNမ/မီဒယ
ီ ာများေပ*တွင ် Oိ4ဟင်ဂျာ2?င ့်

ပတ်သက်သည့် အ@ကမ်းဖက်Lပီး 2?မ
ိ ့်ချေစာ်ကားေသာ အေြပာအဆိ4များ
ြဖနေ
် ့ ဝခဲ့@ ကသည်။ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်မ? တားြမစ်ြခင်းအြပRမခံရမီတွင ်

အစွန်းေရာက် အမျိRးသားေရးဝါဒီသမား ဦး၀ီရသNသည် မ?ာ းယွင ်းေသာ
အချက်အလက်2င
? ့် ဇာတ်ေ@ကာင်းများကိ4 ြဖန်ေ့ ဝရန် ပလက်ေဖာင်းကိ4

ပံ4မ?နအ
် သံ4းြပRခဲ့သည်။111 ေဝဖန်သNများ၏ အဆိ4အရ ေထာင်2င
? ခ
့် ျီေသာ

Information or via joint ventures with private
companies.101 Hopes that the NLD would increase the
editorial independence of state-controlled media and
joint-venture media outlets have evaporated.102
The government and military have sought to control
information domestically. Manipulated
progovernment content has become pervasive online,
particularly on Facebook.103 The military published
inflammatory content regularly on Facebook before
being banned by the platform in 2018 (see B2).104
According to multiple sources, nearly 700 military
officials were involved in a systematic campaign of
misinformation for five years, creating and managing
fake Facebook accounts and pages, which were then
used to share false, misleading, and inciting content.
Organized troll accounts allegedly helped spread the
content to reach more users.105
The government continues to post on the Facebook
pages of the Ministry of Information,106 the State
Counsellor Office,107 and the Information
Committee.108 The latter was established to provide
the public with “unbiased” information to combat
“fake” reports from international media on the
Rohingya and the conflict. It was originally called the
“State Counsellor’s Information Committee,” before
being renamed, reportedly either to demonstrate that
the government is not dominated by Aung San Suu
Kyi,109 or to distance her from some of the page’s
more infamous pronouncements.110
Hard-liners have spread derogatory and violent
statements about the Rohingya on Facebook, Viber,
and WhatsApp, among other social media platforms.
Before being banned by Facebook, the ultranationalist
Wirathu used the platform regularly to spread false
information and narratives.111 His posts and videos,
shared by thousands of followers, have, according to
critics, stoked real-world violence.112 He has
compared Muslims to mad dogs and shared images of
corpses with text claiming they were Buddhists
murdered by Muslims.113 Other users have spread
disinformation on social media that encourages
violence. In 2017, thousands of Buddhist users were
warned in Facebook messages of an imminent attack
by Muslims, while Muslim users received similar
messages saying Buddhists were about to attack.114
Celebrities have also promoted virulent government
messaging online. For example, a former Miss
Myanmar, Shwe Eain Si, produced a graphic video in
2017 espousing the military’s misleading account of
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ေနာက်လိ4က်များ ေဝမkထားသည့် သN၏ ေရးသားချက်များ2?င ့်

ဗီဒယ
ီ ိ4များသည် လက်ေတွYဘဝတွင ် တကယ့် အ@ကမ်းဖက်မ/ကိ4
မီးထိ4းေပခဲ့သည်ဟ4 ဆိ4သည်။112 သNသည် မွတ်စ်လင်မ်များအား

ေခွးON းများ2?င ့် 2/င
ိ ်းယ?Gခဲ့Lပီး လNေသေလာင်းများ၏ ပံ4များေပ*တွင ်
မွတ်စလင်များက သတ်ြဖတ်ခဲ့သည့် ဗ4ဒ ¡ဘာသာဝင်များဟ4

ေရးသားထားေသာ စာသားများပါေသာ O4ပ်ပမ
ံ4 ျားကိ4 ေဝမkခဲ့သည်။113
အြခားအသံ4းြပRသNများသည် အ@ကမ်းဖက်မ/ကိ4 အားေပးသည့်

the violence in Rakhine State, which blamed Rohingya
militants for the crisis.115 Civil society activists are
concerned that disinformation will increase in the
run-up to the 2020 general elections.116
Alongside propaganda, unintentional misinformation
reflecting poor digital literacy or a lack of available
and trustworthy information has spread.

သတင်းအချက်အလက်မ?ာ းများကိ4 လNမ/မီဒ ီယာတွင ် ြဖနေ
် ့ ဝခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခ42စ
? ်တွင ် ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ ဗ4ဒဘ
¡ ာသာဝင်
အသံ4းြပRသNများသည် မွတ်စ်လင်မ်တိ4က
့

တိ4က်ခိ4က်ေတာ့မည်ြဖစ်ေ@ကာင်း ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်မ?တဆင့်

သတိေပးေသာစာများ ရA?ိခဲ့@ကသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင ် မွတ်စလင်
အသံ4းြပRသNများသည်လည်း ဗ4ဒ ¡ဘာသာများက

တိ4က်ခိ4က်ေတာ့မည်ဟNေသာ ခပ်ဆင်ဆင် စာများကိ4 ရA?ိခဲ့@ကသည်။114
နာမည်l ကီး အ24ပညာA?င ်များသည်လည်း အွန်လိ4င ်းေပ*တွင ် အစိ4းရ၏

ခါးသီးေသာ သတင်းစကားများကိ4 ေထာက်ခံေ@ကာ်ြငာေပးခဲ့@ကသည်။
ဥပမာအားြဖင့် Miss Myanmarေဟာင်း ြဖစ်သN ေရfအိမစ
် ည်သည်

၂၀၁၇ ခ42စ
? ်တွင ် ရခိ4ငြ် ပည်နယ်တွင ် စစ်တပ်၏ အ@ကမ်းဖက်မ/များ2?င ့်
ပတ်သက်၍ လ?ည့်စားထားေသာ မ?တ်တမ်းကိ4 ေထာက်ခံေသာ

ေသွးထွက်သံယိ4များ ပါဝင်သည့် ဗီဒ ီယိ4ကိ4 ထ4တ်ေဝခဲ့သည်။ ထိ4
ဗီဒယ
ီ ိ4တွင ် အေရးအခင်းအေပ* Oိ4ဟင်ဂျာ စစ်ေသွး†ကများအား
အြပစ်တင်ခဲ့သည်။115 အရပ်ဘက်အဖွဲYစည်း

တက်†ကလ/ပ်A?ားသNများသည် ၂၀၂၀ ခ42စ
? ် အေထွေထွေရွ းေကာက်ပွဲ
မတိ4င ်မီကာလများတွင ် သတင်းအချက်အလက် အတ4အေယာင်များ ပိ4မိ4
တိ4းပွားလာမည်ကိ4 စိ4းရိမ်@ ကသည်။116
၀ါဒြဖနမ
် ့ /2င
? ့်အတN၊ မရည်ရွယ်ပဲြပန်2?့ သည်
ံ့
့ အချက်အလက်မ?ာ းများသည်
ဒစ်ဂျစ်တယ် တတ်ေြမာက်မ/ အားနည်းြခင်း သိမဟ4
4 ့ တ်

သတင်းအချက်အလက် မရ2ိင
4 ြ် ခင်း၊ ယံ4@ ကည်စိတ်ချမ2ိင
4 ်ရြခင်း
စသည်တိ4ကိ
ံ့
။
့ 4 ေရာင်ြပန်ဟက်လkက် ပျံY 2?ေနသည်
B6: အသံး& ြပ$သRများအား အွန်လိ&ငး် ေပIတွင ် အေNကာင်းအရာများ ထ&တ်ေဝ_ိင
& မ
် 3အေပI ဆိး& ကျိ$းသက်ေရာက်ေစသည့် စီးပွားေရး

၁ မAတ်

သိမဟ&
& ့ တ် bကီးNကပ်ေရး ကန်သ
့ တ်ချက်များ EAိပါသလား။ (၀-၃ မAတ)်
B6: Are there economic or regulatory constraints that negatively affect users’ ability to publish content online? (0–3
points)

ဥပေဒအချိR Yတွင ် အွန်လိ4င ်းေပ*၌ အေ@ကာင်းအရာများကိ4
ထ4တ်ေဝလိ4ေသာ အသံ4းြပRသNများအေပ* lကီး@ကပ် ကန်သ
့ တ်မ/များ

ြဖစ်ေစ2ိင
4 ်ေသာ ြပÅာန်းချက်များ ပါဝင်သည်။ ထိ4ြပÅာန်းချက်များြဖင့်
တိ4င ်တန်းအေရးယNြခင်းများ မြပRလ4ပ်ရေသးေသာ်လည်း ၂၀၁၄

ပံ42ပ
?ိ ်ြခင်း2?ငထ
့် 4တ်ေဝြခင်းလ4ပ်ငန်းဥပေဒတွင ် စာနယ်ဇင်းတိ4က်များ၊
သတင်းေအဂျင်စီများ2?င ့် ဝက်ဘ်ဆိ4က်များအတွက်

လိ4ငစ
် င်တင်ရြခင်းစနစ် ထည့်သွင ်းထားသည်ြဖစ်ရာ အေ@ကာင်းအရာ
ထ4တ်ေဝသNများသည် အွန်လိ4င ်း ထ4တ်ေဝြခင်းများ အပါအဝင်

အေ@ကာင်းအရာများ မထ4တ်လ4ပ်မ?ီ မ?တ်ပံ4တင်ရမည် ြဖစ်သည်။117
ထိ4ဥပေဒတွင ် မA?င ်းလင်းပဲ ကျယ်ြပန်စွ့ ာ အဓိပÄာ ယ်

1

A number of laws contain provisions that can place
regulatory constraints on users wishing to publish
content online. While the provision has not been
invoked to date, the 2014 Printing and Publishing
Law created a licensing regime for publishing houses,
news agencies, and websites, and outlets must
register prior to producing content, including for
publication online.117 The law also contains a variety
of vague and overly broad administrative and
criminal sanctions for offenses, which include running
a website without a license. Licenses can be revoked
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ေကာက်ယN၍ ရသည့် အ4ပ်ချRပ်ေရး2?င ့် ရာဇဝတ်မ/ဆိ4ငရ
် ာ ကန်သတ်
ေသာ
့
ြပစ်မ/အမျိRးမျိRး ပါဝင်သည်။ ထိ4ထဲတွင ် လိ4ငစ
် င်မA?ိဘဲ ၀က်ဘ်ဆိ4က်
ပိ4ငဆ
် ိ4ငြ် ခင်းလည်း အပါအ၀င်ြဖစ်သည်။ လိ4ငစ
် င်များကိ4 အစိ4းရက
အချိနမ
် ေရွ း O4ပ်သိမ်း2ိင
4 သ
် ည်။
ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒတွင ် ကွနရ
် က်@ကားေနေရးဝါဒ (net neutrality)၊

by the government at any time.
The Telecommunications Law has no specific
regulations relating to net neutrality, zero-rating data
transmissions by apps or telecommunications
providers, or open internet policy.118

အက်ပလီေကးA?ငး် များမ? သိမဟ4
4 ့ တ် ဆက်သွယ်ေရး

ဝန်ေဆာင်မ/ေပးသNများမ? ေဒတာ အခမဲေ
့ ပးသံ4းစွဲြခင်း (zero-rating

data) သိမဟ4
4 ့ တ် ပွင ့်လင်းေသာ အင်တာနက်ေပ*လစီ (open internet
policy) တိ4 ့2?င ့် သက်ဆိ4င ်သည့် တိကျေသာ lကီး@ကပ်မ/များ မA?ိပါ။118

B7: အွန်လိ&ငး် သတင်းအချက်အ လက် နယ်ပ ယ်တင
ွ ် ေထွြပားစံ&လင်မ3 ကင်းမဲ့ေနပါသလား။ (၀-၄ မAတ်)

၁ မAတ်

B7: Does the online information landscape lack diversity? (0–4 points)

1

ြပည်သေရးရာ
N့
အေ@ကာင်းအရာများ ေဆွးေ2ွးြခင်း2?င ့် မီဒ ီယာများအေပ*
အစိ4းရ2?င ့် စစ်တပ်ထိနး် ချRပ်မ/များသည် အွန်လိ4င ်းေပ* A?ိ O/ ေထာင့မ
် ျား
ေထွြပားစံ4လင်မ/ကိ4 သိသိသာသာ ကနသ
် ့ တ်ထားပါသည် (B5တွင ်

@ကည့်ပါ)။ စစ်တပ်၏ တရား၀င်အေကာင့မ
် ျား2?င ့် စာမျက်2ာ? များကိ4

ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်မ? ဖယ်A?ားထားေသာ်လည်း (B2တွင ် @ကည့်ပါ) ပဋိပကW2င
? ့်
လNနည်းစ4အ4ပ်စ4များအေ@ကာင်း အပါအ၀င် အချိR Yေသာ

အေရးကိစÑများ2?င ့် ပတ်သက်သည့် စစ်တပ်၏ သတင်းစကားများသည်
အွန်လိ4ငး် ေြပာဆိ4မ/ ပံ4စံကိ4 ဆက်လက်၍ လက်ဝါးlကီးအ4ပ်ထားဆဲ
ြဖစ်သည်။ ထိ4သေဘာထား O/ ေထာင့မ
် ျားကိ4 အစိ4းရပိ4င ် O4ပ်သံလfင ့်

မီဒယ
ီ ာများတွင ် ေဖာ်ြပLပီးလkင် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ေပ* A?ိ အများြပည်သN
ေြပာဆိ4ပံ4ထဲသိ4 ့ထည့်သွငး် သည်။ ထိ4အေ@ကာင်းအရာများကိ4
စစ်တပ်ေနာက်ခံA?ိသည့် အသံ4းြပRသNများ သိမဟ4
4 ့ တ် အြခား
စစ်တပ်ေထာက်ခံေသာ အေကာင့မ
် ျားမ? ြဖနေ
် ့ ဝသည်။119
အစိ4းရ၏ ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ရန် lကိRးပမ်းမ/များသည်
လွတ်လပ်ေသာ သတင်းရင်းြမစ်များမ? ထ4တ်လ4ပ်လာေသာ
အွန်လိ4ငး် အေ@ကာင်းအရာများ၏ ေထွြပားစံ4လင်မ/အေပ* သက်ေရာက်မ/
A?ိသည်။ ဥပမာ ၂၀၁၉ ခ42?စ်တွင ် စစ်တပ်သည် မီဒ ီယာများအား
ြပည်တွငး် A?ိ ပဋိပကWကိ4 ရည်ºfန်းသည့်အခါ “ြပည်တွငး် စစ်”ဟ4
ေြပာဆိ4ြခင်း မြပRရန် ေတာင်းဆိ4ခဲ့သည်။120 ၂၀၁၇ ခ42စ
? ်တွင ်

အစိ4းရသည် မီဒ ီယာအားလံ4းအား Oိ4ဟင်ဂျာ အေရးအခင်းကိ4
ရည်ºfန်းရာတွင ် “စစ်ေသွး†က” သိ4မဟ4
့ တ် “လက်နက်ကိ4င”် ဟ4 မသံ4းပဲ
“အ@ကမ်းဖက်သမား” ဟNေသာ အသံ4းအ2/န်းကိ4 သံ4းရန်

အမိနေ
် ့ ပးခဲ့သည်။121 ၂၀၁၇ ခ42စ
? ်မ?ာ ပင် အချိR Yေလ့လာသံ4းသပ်သNများ၏
အဆိ4အရ ဘီဘီစီသည် “Oိ4ဟင်ဂျာ” ဟNေသာ စကားလံ4း ပါဝင်သည့်
“အစိ4းရမ? တားြမစ်ထားေသာ စကားလံ4းများ”ကိ4
အသံ4းြပRထားေသာေ@ကာင့် ဘီဘီစီ အစီအစGများကိ4 MNTV မ?
ဖယ်ထ4တ်ပစ်Lပီးေနာက် MNTV 2?င ့် ဖက်စပ်ထ4တ်လfငမ
့် /ကိ4

အဆံ4းသတ်မည်ဟ4 ဘီဘီစီက ေ@ကညာခဲ့သည်။122 ၂၀၁၈ ခ42စ
? ်
ဇွနလ
် တွင ် အစိ4းရ O4ပ်ြမင်သံ@ကားတွင ် “Oိ4ဟင်ဂျာ” ဟNေသာ
စကားလံ4းကိ4 ဆင်ဆာြဖတ်ရန် အစိ4းရသည် ထပ်ခါတလဲလဲ
lကိRးစားသည့်ေနာက် Radio Free Asia (RFA) သည်

Government and military control over public
discourse and the media has significantly restricted
the diversity of viewpoints online (see B5). Despite
Facebook’s removal of several official military
accounts and pages (see B2), the military’s messaging
on certain issues, including conflict and minority
groups, have continued to monopolize the online
narrative. These viewpoints are presented on statecontrolled broadcast media, and then feed into the
public narrative on Facebook. Such content is then
spread through users with military backgrounds or
other promilitary accounts.119
The state’s censorship efforts have also affected the
diversity of online content produced by independent
sources. For example, in 2019 the military requested
that the media refrain from saying “civil war” when
referring to domestic conflict.120 In 2017, the
government ordered that all media use the term
“terrorist” instead of “insurgent” or “militant” when
referring to the Rohingya crisis.121 Also in 2017, the
BBC announced that it would end its broadcasting
partnership with MNTV after the network repeatedly
pulled BBC programs for using “government
restricted words,” which included the word
“Rohingya,”according to some analysts.122 In June
2018, Radio Free Asia (RFA) cancelled its partnership
with the Democratic Voice of Burma (DVB) after the
government repeatedly attempted to censor the word
“Rohingya” on state television.123 RFA, however,
reported that it would still cover Myanmar on social
media.124
During the reporting period, the most-visited
websites in Myanmar were Google, YouTube, and
Facebook.125 However, few people use internet
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ဒီမိ4ကရက်တစ်ြမန်မာ့အသံ (DVB) 2?င ့် ပNးေပါင်းမ/ကိ4

ဖျက်သိမ်းလိ4က်သည်။123 သိေသာ်
4့
RFAသည် လNမ/မီဒ ီယာေပ*တွင ်
ြမန်မာ2ိင
4 င
် အ
ံ ေ@ကာင်းကိ4 ဆက်လက် တင်ဆက်ပါမည်ဟ4
ေြပာခဲ့သည်။124

browsers, with most users preferring Facebook apps
on their mobile phones. The most popular Facebook
pages were all run by media outlets, some of which
were foreign and none of which were statecontrolled.126

အစီရင်ခံစာ ကာလအတွင ်း ြမန်မာြပည်တွင ် အများဆံ4း@ကည့်O/ခဲ့ေသာ
၀က်ဘ်ဆိ4က်များမ?ာ ဂNဂဲလ(် Google)၊ YouTube၊ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်တိ4 ့

ြဖစ်သည်။125 သိေသာ်
4့
လNအနည်းငယ်ကသာ အင်တာနက် ဘေရာင်ဇာ
(browser) များကိ4 သံ4း@ကLပီး သံ4းစွဲသNအများစ4က သNတိ4၏
့
မိ4ဘိ4င ်းဖ4န်းများေပ* A?ိ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ် အက်ပလီေကးA?င ်းကိ4
ပိ42စ
? ်သက်@ ကသည်။ လNlကိRက်အများဆံ4း
ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်2ာ? များအက4နလ
် ံ4းသည် မီဒ ီယာဌာနများ၏
စာမျက်2ာ? များ ြဖစ်@ကသည်။ အချိR Y မ?ာ ြပည်ပအေြခစိ4က်ြ ဖစ်Lပီး
အစိ4းရထိနး် ချRပ်ထားသည့် စာမျက်2ာ? တစ်ခ4မ? မပါပါ။126
B8: အထRးသြဖင့် _ိင
& င
် ေ
ံ ရး_Aင ့် လRမ3ေရးကိစ~ရပ်များ_Aင ့် ပတ်သ က်၍ အသံး& ြပ$သRများ၏ လ3ပ်EAားေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အစ&အဖွဲ\

၄ မAတ်

တည်ေထာင်ြခင်း စည်း•ံ&းလ3ံ\ေဆာ်ြခင်း စသည့်တိ& လ&
ိ& ်စွမ်းကိ& အေြခအေနအရပ်ရပ်က တားဆီးေနပါသလား။ (၀-၆ မAတ)်
့ ပ်_င
B8: Do conditions impede users’ ability to mobilize, form communities, and campaign, particularly on political and
social issues? (0–6 points)

လNစ4ရန်2င
? ့် စည်းOံ4းရန် အသံ4းြပRေသာ အွနလ
် ိ4င ်း ကိရိယာများကိ4
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရယN2င
ိ4 ်သည်။ အင်တာနက်ကိ4

တက်†ကလ/ပ်A?ားမ/အတွက် ဆက်လက် အသံ4းြပR2ိင
4 ်ဆဲြဖစ်Lပီး အချိR Y မ?ာ
ေအာင်ြမင်ခဲ့သည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲYစည်းအတွငး် A?ိ အများစ4သည်

ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကိ4 အေကာင်းဆံ4း ကိရိယာအြဖစ် သတ်မ?တ်ထားLပီး ၎င်းတိ4 ့
အေရးေပးေသာအရာများကိ4 အသိပညာ တိ4းြမ£င့်ရန်2င
? ့် အစိ4းရ

တ4နြပန်
် ့ မ/ရA?ိေစရန် မီဒ ီယာlကီးများထက် ပိ4မိ4ထိေရာက်သည်ဟ4
ယNဆ@ကသည်။ သိေသာ်
4့
လည်း အစီရင်ခံစာ ကာလအတွငး်

ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်မ? တိ4ငး် ရင်းသားလက်နက်ကိ4င ် အဖွဲYအစည်းများ၊ စစ်တပ်2င
? ့်
အမျိRးသားေရး အစွန်းေရာက် အ4ပ်စ4များကိ4 ကန်သ
့ တ်ြခင်းသည်
ြပည်သNလNထ4ေြပာဆိ4ချက်2င
? ့်ေြပာဆိ4ပံ4များအေပ*

သက်ေရာက်ေစေသာေ@ကာင့် သNတ၏
ိ4 ့ lကိRးပမ်းအားထ4တ်မ/များသည်
အကနအ
် ့ သတ်A?ိလာပါသည်။

အစီရင်ခံစာ ကာလအတွင ်း အွန်လိ4င ်းစည်းOံ4းလ/ံYေဆာ်မ/အချိR Y
ြဖစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခ42စ
? ် ဇNလိ4င ်လတွင ် စစ်တပ် ေခါင်းေဆာင်
မင်းေအာင်လ/ိငသ
် ည် ေရွ းေကာက်ခံ အစိ4းရထက် စစ်တပ်က
ြပည်သNလNထ4အား ပိ4၍ ကိ4ယ်စားြပRသည်ဟ4 ေြပာဆိ4ခဲ့စGက

ြပည်သNလNထ4က ေဖ့စ်ဘွတ်တွင ် “စစ်တပ်က ငါ့ကိ4ကိ4ယ်စားမြပR” ဟ4
ကန်ကွ
့ က်ခဲ့@ကသည်။127 Oိ4က်တာ (Reuters)

သတင်းေထာက်များြဖစ်ေသာ ဝလံ4း2?င ့် ဦးေကျာ်စိ4းတိကိ
4 ့ 4 ၂၀၁၈ ခ42စ
? ်

စက်တင်ဘာလ၌ စီရင်ချက်ချမ?တ်အLပီးတွင ် သတင်းအေမ?ာင်ချြခင်းကိ4
ကိ4ယ်စားြပRရန် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ် ပOိ4ဖိ4င ်းဓာတ်ပံ4များကိ4
အနက်ေရာင်အစက်များြဖင့် ေြပာင်းလဲခဲ့@ကLပီး #ArrestMeToo

သည်လည်း ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်2င
? ့် Twitter တွင ်လည်း အသံ4းများခဲ့သည်။128

4

Online tools used to assemble and mobilize remain
freely available. Individuals continued to use the
internet for activism, some of which has been
successful. Many within civil society regard Facebook
as the best tool, and more effective than the
mainstream media, to raise awareness about their
concerns and prompt a government response. Their
efforts have been constrained during the reporting
period, however, as Facebook’s restrictions on ethnic
armed organizations, the military, and ultranationalist
groups have impacted public discourse (see B2 and
B3).
A number of online campaigns occurred during the
coverage period. When the military leader Min Aung
Hlaing, claimed in July 2018 that the military was
more representative of the people than the elected
government, a public outcry swept Facebook with the
slogan, “The military doesn’t represent me!”127 After
Reuters journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo were
convicted in September 2018, Facebook profile
pictures were replaced with black spots, representing
blacked-out websites, and #ArrestMeToo trended on
Twitter and Facebook.128 In another example, the
2017 #SayNOto66d campaign129 expanded in late
2018 to focus on decriminalizing defamation
altogether.130
Some of the most significant online activism has been
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အြခား ဥပမာတစ်ခ4အေနြဖင့် ၂၀၁၇ #SayNOto66d လ/ပ်A?ားမ/129သည်
အသေရဖျက်မ/ကိ4 ရာဇ၀တ်မ/မ? ဖျက်ေပးဖိအေရး
4့
အာOံ4စိ4က်ရန် ၂၀၁၈
ေ2?ာင်းပိ4ငတ
် ွင ် တိ4းချဲY ခဲ့သည်။130

အေရးအlကီးဆံ4းေသာ အွန်လိ4င ်းလ/ပ်A?ားမ/အချိR Yသည် Oိ4ဟင်ဂျာတိ4၏
့
အကျGးအကျပ်ကိ4 တံြပန်
4 ့ ြခင်း ြဖစ်သည်။ Oိ4ဟင်ဂျာအေရး

ဒစ်ဂျစ်တယ်လ/ပ်A?ားသNများသည် ြပည်ပေရာက် အသိ4င ်းအဝန်း
အပါအ၀င် Oိ4ဟင်ဂျာ ကွန်ယက်များကိ4 အားေကာင်းေစရန်
လNမ/မီဒ ီယာကိ4အသံ4းြပRLပီး တLပိRင်နက်တည်းတွင ်

in response to the plight of the Rohingya. ProRohingya digital activists have used social media to
strengthen networks within the Rohingya community,
including among the diaspora, while simultaneously
reaching out to other supporters.131 Social media has
been invaluable for sharing videos, photos, and
testimonies of sexual violence, looting, torture, and
murder,132 which mainstream media outlets have
largely ignored.

အြခားေထာက်ပံ့ေပးသNများဆီသလည်
ိ4 ့
း

အကNအညီေတာင်းခဲ့@ ကသည်။131 လNမ/မီဒယ
ီ ာသည် မီဒ ီယာlကီးများက
အများေသာအားြဖင့် လစ်လျpO/ ထားေသာ လိငအ
် @ကမ်းဖက်မ/များ၊
လ4ယက်မ/၊ ည£င်းပန်း2?ိပ်စက်မ/၊ လNသတ်မ/132 စသည်တိ42?့ င ့်

ပတ်သက်ေသာ ဗီဒ ီယိ4များ၊ ဓာတ်ပံ4များ2?င ့် သက်ေသခံချက်များကိ4
မkေဝြခင်းအတွက် အလွန်အသံ4းဝင်သည်။
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အသံး& ြပ$သR အခွငအ
့် ေရး ချိ$းေဖာက်မ3များ

Violations of User Rights
အင်တာနက်အသံ4းြပRသNများကိ4 အသေရဖျက်မ/ ဥပေဒအမျိRးမျိRးြဖင့်
အပါအ၀င် ရာဇ၀တ်ြပRမ/ ဆက်လက်ြပRလ4ပ်ေနဆဲ ြဖစ်သည်။

တစ်ချိန်တည်းတွင ်ပင် ဆိ4က်ဘာလံ4ြခံRေရး ဥပေဒမN@ ကမ်းတွင ်
အစိ4းရအား အွန်လိ4င ်းေပ*တွင ် ေဝဖန်မ/ကိ4 အြပစ်ေပး2ိင
4 ်ေသာ
ြပÅာန်းချက်များ ပါဝင်2င
ိ4 ်သည်ဟ4 အစိ4းရမ? အရိပ်အÇမက်ေပးခဲ့သည်။
အစိ4းရ2?င ့် စစ်တပ်မ? ြပRလ4ပ်ေသာ အွန်လိ4င ်းေစာင့@် ကည့်ြခင်းမ?တဆင့်
အွန်လိ4ငး် အသံ4းြပRသNများကိ4 Lခိမ်းေြခာက်မ/သည် အြဖစ်များသည်။
ထိအြပင်
4့
ကျား၊မ ေရးရာ2?င ့် "ထိလွယ်A?လွယ်" ကိစÑများဟ4

ေခ* @ကေသာ အေ@ကာင်းများကိ4 ေဆွးေ2ွးေသာ အသံ4းြပRသNများကိ4
ေ2?ာင်ယ
့ ?က်ြခင်းအြပင် ရခိ4င၊် A?မ်း2?င ့် ကချင်ြပည်နယ်များA?ိ

C

Criminalization of internet users persisted, including
under several criminal defamation laws, while the
government has hinted that a draft cybersecurity law
could contain provisions punishing online criticism of
the government. Intimidation of users remains
common, through online surveillance carried out by
the government and military, as well as harassment
against those reporting on or discussing conflicts in
Rakhine, Shan, and Kachin states online, in addition to
users discussing gender and other so-called
“sensitive” issues.

ပဋိပကWများအေ@ကာင်းကိ4 အွန်လိ4ငး် ေပ*တွင ်

သတင်းတင်ဆက်ေနသNများကိ4 ေ2?ာင့်ယ?က်မ/များသည်လည်း
အြဖစ်များသည်။

C1: ဖွဲ\စည်းပံ&အ ေြခခံဥပေဒ_Aင ့် အြခားဥပေဒများသည် လွတလ
် ပ် စွာ ထ&တေ
် ဖာ်ေြပာဆိ&ြခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်ရယRခွင_
A ့်
့် င
သတင်းလွတလ
် ပ် ခွင ့် စသည့် အခွငအ
့် ေရးများကိ& အင်တာနက်ေပIတွင ် အပါအဝင် ကာကွယ်ရန် ပျက်ကွက်ပါသလား။ ၎င်း

၁ မAတ်

ဥပေဒများအား လွတလ
် ပ်မ3ကင်းေသာ တရားစီရင်ေရးအဖွဲ\က အားေကာင်းလာေစပါသလား။ (၀-၆ မAတ)်
C1: Do the constitution or other laws fail to protect rights such as freedom of expression, access to information, and
press freedom, including on the internet, and are they enforced by a judiciary that lacks independence? (0–6 points)

ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံA?ိ ဖွဲYစည်းပံ4အေြခခံဥပေဒ2?င ့် အြခားဥပေဒများသည်
လွတ်လပ်စွာ ထ4တ်ေဖာ်ေြပာ@ကားခွင2
? ့် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင ့်ကိ4
့် င
ကာကွယ်ရန် ပျက်ကွက်သည်။ စစ်တပ်မ?ေရးဆွဲခဲ့Lပီး ၂ဝဝ၈ ခ42စ
? ်

ဆ2∆ခံယNပွဲတွင ် အတည်ြပRခဲ့ေသာ လက်A?ိဖွဲYစည်းပံ4အေြခခံဥပေဒတွင ်
"2ိင
4 င
် ေ
ံ တာ်၌ တရားမkတြခင်း၊ လွတ်လပ်ြခင်း 2?င ့် ညီမkြခင်း

တည်းဟNေသာ ေလာကပါလတရားများ ပိ4မိ4ထွန်းကားေရး” သည်
တိ4ငး် ြပည်၏ ရည်ရွယ်ချက် (၆) ခ4 အနက်မ? တစ်ခ4ြဖစ်သည်ဟ4
ေဖာ်ြပထားသည်။133 ဖွဲYစည်းပံ4အေြခခံဥပေဒတွင ် 2ိင
4 င
် ံသားများအတွက်
“မိမိ၏ ယံ4@ ကည်ချက်၊ ထင်ြမင်ယNဆချက်များကိ4
လွတ်လပ်စွာေရးသားထ4တ်ေဖာ်ခွင”့် 134 2?င ့် “စာေပ၊ ယGေကျးမ/၊
အ24ပညာ2?င ့် ဓေလ့ထံ4းတမ်းတိ4ကိ
့ 4 လွတ်လပ်စွာ

ြပRစ4ပျိRးေထာင်ေဆာင်ရွက်ပိ4ငခ
် ွင ့်”135 စသည့် တိကျေသာ
အာမခံချက်များကိ4 ေပးထားသည်။ သိ4ေသာ်
၎င်းတိမ?
4့ာ
့

"2ိင
4 င
် သ
ံ ားတိ4င ်းသည် 2ိင
4 င
် ံေတာ်လံ4ြခံRေရး၊ တရားဥပေဒစိ4းမိ4းေရး၊
ရပ်ရွာ ေအးချမ်းသာယာေရး သိမဟ4
4 ့ တ်

ြပည်သNတိ4၏ကိ
4ယ်ကျင့်တရားအကျိRးင?ာ
့

ြပÅာန်းထားသည့်ဥပေဒများ2?ငမ
့် ဆန်က
့ ျင်" 136မ?သာ ြဖစ်သည်ဟ4

ြပÅာန်းထားသည်။ ဖွဲYစည်းပံ4အေြခခံဥပေဒတွင ် အင်တာနက် သိ4မဟ4
့ တ်
သတင်းအချက်အလက်ရယNခွင2
? ့် တိ4က်O4 ိက်ပတ်သက်ေသာ
့် င

ြပÅာန်းချက်များ မပါဝင်ပါ။ သိေသာ်
4့
လည်း ပ4ဒမ
် ၉၆ 2?င ့် ဇယား ၁ (၈)

1

The constitution and other laws in Myanmar fail to
protect freedom of expression and press freedom. The
current constitution, drafted by the military
government and approved in a flawed 2008
referendum, states that “enhancing the eternal
principles of justice, liberty, and equality” is one of the
country’s six objectives.133 The constitution also
provides specific—but highly limited—guarantees for
citizens to “express and publish their convictions and
opinions”134 and “freely develop literature, culture,
arts, customs, and traditions”135 provided that they
are “not contrary to the laws enacted for Union [of
Myanmar] security, prevalence of law and order,
community peace and tranquility, or public order and
morality.”136 The constitution includes no provisions
directly relating to the internet or access to
information, although Article 96 and Schedule 1 (8.m)
provide the parliament with authority to establish
laws regulating the internet. In February 2019, the
government established a joint parliamentary
committee to review the constitution and put forward
recommended amendments to bring it in line with

Free Expression Myanmar (FEM) and Freedom House - Freedom of the Net: Myanmar - အင်တာနက်ေပ*တွင် လွတ်လပ်မ/ - ြမန်မာ2ိ4င်ငံ - Page 23

တိ4တွ
? ့် သက်ဆိ4ငေ
် သာ ဥပေဒများ
့ င ် လfတ်ေတာ်အား အင်တာနက်2င
ြပÅာန်းရန် အာဏာေပးထားသည်။ ၂၀၁၉ ခ42စ
? ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ်

အစိ4းရသည် ဖွဲYစည်းပံ4အေြခခံဥပေဒအား ြပန်လည်သံ4းသပ်ရန်အတွက်
ပNးတွဲလfတ်ေတာ်ေကာ်မတီတစ်ရပ်ကိ4 ဖွဲYစည်းခဲ့Lပီး ၎င်းကိ4

ဒီမိ4ကေရစီစံ2န
/ ်းများ2?ငအ
့် ညီ ြပRြပင်ေြပာင်းလဲရန် အ@ကံြပRချက်များကိ4
တင်ြပခဲ့သည်။137

တရားမkတေသာ တရားစီရင်မ/ရပိ4ငခ
် ွင ့် အခွငအ
့် ေရးများကိ4

တရားOံ4းများတွင ် မ@ကာခဏ ချိRးေဖာက်ေလ့A?ိသည်၊ ဥပမာ
တရားခံအေန2?င ့် ထိေရာက်ေသာ ကိ4ယ်စားြပRမ/မရA?ိြခင်း၊ တရားOံ4း၏
စာရွ က်စာတမ်းများကိ4 လက်လ?မ်းမီမ/ အကနအ
် ့ သတ်A?ိြခင်း2?င ့်

တရားသNl ကီးများသည် တရားစီရင်မ/များတွင ် ဂO4စိ4က်မ/အြပည့်အဝ
မA?ိြခင်း စသည်တိ4 ့ြဖစ်ေလ့A?ိသည်။138 အွနလ
် ိ4င ်းလ/ပ်A?ားမ/2င
? ့်

သက်ဆိ4ငေ
် သာ တရားစစ်ေဆးမ/များတွင ် အများေသာအားြဖင့်
သိသာထင်A?ာ းေသာ လ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းဆိ4ငရ
် ာ အမ?ာ းများ၊
နည်းလမ်းပိ4ငး် ဆိ4င ်ရာ ယံ4@ကည်စိတ်ချရမ/ မA?ိေသာ
သက်ေသအေထာက်အထားများ2?င ့် အြမစ်တွယ်ေနLပီေသာ

အေလ့အထြဖစ်သည့် တရားစီရင်သNများမ? ကΩမ်းကျင်သN၏
ထွက်ဆိ4ချက်ြဖင့် တိ4င ်ပင်ေဆွးေ2ွးလိ4စိတ် မA?ိြခင်း စသည်တိ4 ့

ပါ၀င်သည်။139 အမ/တွဲအများစ4တွင ် တရားOံ4းများသိ4 ့အလွယ်တကN
အတ4ြပRလ4ပ်၍ရေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် အေ@ကာင်းအရာများကိ4
စာရွ က်ေပ*တွင ် ထ4တ်ကာ တင်ြပ@ကLပီး ထိ4
သက်ေသအေထာက်အထားများ၏ စစ်မ?န်မ/၊ ယံ4@ ကည်စိတ်ချရမ/2င
? ့်

ခွငြ့် ပR2ိင
4 မ
် / စသည်တကိ
ိ4 ့ 4 မစစ်ေဆးပဲ တရားစီရင်ချက်ချခဲ့ြခင်းလည်း
A?ိခဲ့သည်။140

တရားစီရင်ေရးလွတ်လပ်မ/သည် ၀င်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းေ@ကာင့်လည်း
ကန်သတ်
ခံေနရသည်။ တရားသNlကီးများကိ4 သမ…တက
့

ေရွ းချယ်တင်ေြမ£ာက်သည်။ ထိအြပင်
4့
ေရွ းေကာက်ခံရသNမ?ာ

ရာထNးအတွက် တရားဝင် အရည်အချင်းများ2?င ့် မကိ4က်ညီေ@ကာင်း

ထင်A?ာ းစွာ သက်ေသြပ2ိင
4 မ
် ?သာ ဥပေဒြပRသNများက ထိ4ေရွ းချယ်မ/ကိ4
ြငင်းပယ်2င
ိ4 သ
် ည်။ တရားOံ4းများသည် ေယဘ4ယျအားြဖင့် အစိ4းရ၏

အကျိRးစီးပွား2?ငအ
့် ညီ အမ/များကိ4 စီရင်ဆံ4းြဖတ်သည်။ အထNးသြဖင့်

2ိင
4 င
် ေ
ံ ရးကိစÑ2င
? ့် ဆက်2ွယ်ေနေသာ အမ/l ကီးများတွင ် ထိ4သိ4 ့စီရင်သည်။
ဥပေဒ အေရအတွက်တစ်ချိR Yသည် အွန်လိ4င ်းမီဒ ီယာ လွတ်လပ်ခွင ့်ကိ4
ရည်ရွယ်ထားသည်။

O4ပ်ြမင်သံ@ ကား2?ငအ
? ်
့် သံထ4တ်လfငြ့် ခင်းဆိ4င ်ရာဥပေဒ၏ ၂၀၁၈ ခ42စ

democratic standards.137
Fair trial rights are often violated in Myanmar’s
courts, such as the accused not having effective
representation and receiving limited access to court
documents, and judges being inattentive during
proceedings.138 Trials relating to online activity
commonly include significant procedural errors,
technically unreliable evidence, and deep-seated
judicial unwillingness to consult expert testimony.139
In many cases, courts have been presented with
easily-forgeable print-outs of digital content or have
ruled without testing the authenticity, reliability, or
admissibility of evidence.140
Judicial independence is impeded by interference.
Judges are nominated by the president, and
lawmakers can reject the choice only if it is clearly
proven that the nominee does not meet the legal
qualifications for the post. The courts generally
adjudicate cases in accordance with the government’s
interests, particularly in major cases with political
implications.
A number of laws target online media freedom. A
2018 amendment to the Broadcasting Law failed to
clarify the country’s transfer from analogue
broadcasting to digital, which will result in an
arbitrary process that could be misused by the
government to control broadcasters and online
media.141 In 2018, the Myanmar Press Council, an
independent body that settles disputes involving the
media, submitted to the government a proposed
amendment of the 2014 News Media Law, which
regulates digital media. It remains unclear whether
the proposal will positively or negatively affect media
freedom.142 A draft right to information law first
proposed in 2017 had not yet passed by the end of the
reporting period.143 In June 2019, after the coverage
period, a draft national records and archives bill that
would limit access to information was introduced in
the parliament.144

ြပင်ဆင်ချက်တွင ် analogue O4ပ်သံလfငြ့် ခင်းမ? digital သိ4 ့
ကNးေြပာင်းြခင်းကိ4 A?ငး် လင်းထားြခင်းမA?ိရာ အစိ4းရမ?

O4ပ်သံထ4တ်လွငသ
့် Nများ2?င ့် အွန်လိ4င ်းမီဒ ီယာကိ4 ထိန်းချRပ်ရန်

အလွဲသံ4းစားလ4ပ်2င
ိ4 မ
် ည့် ြဖစ်စGမျိRးကိ4 ြဖစ်ေပ* 2ိ4ငေ
် စပါသည်။141
မီဒယ
ီ ာ2?င ့် ပတ်သက်သည့် အြငင်းပွားမ/များကိ4 ေြဖA?င ်းသည့်
အမ?ီအခိ4ကင်းေသာ အဖွဲYအစည်းတစ်ခ4ြ ဖစ်ေသာ

ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံသတင်းမီဒ ီယာေကာင်စီသည် ဒီဂျစ်တယ်မီဒ ီယာကိ4
lကီး@ကပ်ေသာ ၂၀၁၄ သတင်းမီဒယ
ီ ာဥပေဒကိ4 ြပင်ဆင်ရန် ၂၀၁၈
ခ42စ
? ်တွင ် အဆိ4ြပRတင်သွင ်းခဲ့သည်။ အဆိ4ြပRလfာသည်
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မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွငအ
့် ေပ* အြပRသေဘာြဖင့် (သိ)4 ့ အဆိ4းသေဘာြဖင့်
အကျိRးသက်ေရာက်ေစမည်လား ဆိ4သည်မ?ာ မA?င ်းလင်းပါ။142 ၂၀၁၇

ခ42စ
? ်တွင ် အဆိ4ြပRထားေသာ သတင်းအချက်အလက်ဆိ4ငရ
် ာ ဥပေဒ2?င ့်

ပတ်သက်ေသာ မN@ ကမ်း တင်သွငး် ခွငက
့် ိ4 အစီရင်ခံစာကာလအဆံ4းအထိ
အတည်မြပRရေသးပါ။143 သတင်းအချက်အလက်ရယNမ/ကိ4

ကန်သ
့ တ်မည့် အမျိRးသားမ?တ်တမ်း2?ငေ
့် မာ်ကွန်းဥပေဒ@ကမ်းကိ4

အစီရင်ခံစာကာလLပီးေနာက် ၂၀၁၉ ခ42စ
? ် ဇွန်လတွင ် လfတေ
် တာ်၌
တင်ြပခဲ့သည်။144
C2: အွန်လိ&ငး် လ3ပ်ေဆာင်မ3များကိ& ရာဇ၀တ်မ3 သိမဟ&
& ့ တ် ဒါဏ်ေငွချမAတမ
် 3 သတ်မAတထ
် ားေသာ ဥပေဒများEAိ ပါသလား။ (၀-၄ မAတ)်

၀ မAတ်

C2: Are there laws that assign criminal penalties or civil liability for online activities? (0–4 points)

0

ဥပေဒေတာ်ေတာ်များများသည် အွန်လိ4င ်းလ4ပ်ေဆာင်မ/ကိ4
ထင်ထင်A?ားA?ား အြပစ်သတ်မ?တ်ထားLပီး
အင်တာနက်အသံ4းြပRသNများကိ4 ေထာင်ချေလ့A?ိသည်။
ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒကိ4 ကမƒာ့ဘဏ် (World Bank)145 ၏

အေထာက်အပံ့ြ ဖင့် ယခင်အစိ4းရက ၂၀၁၃ တွင ် ေရးဆွဲခဲ့သည်။
၎င်းသည် မိ4ဘိ4င ်း၀န်ေဆာင်မ/ေပးသNများ2?င ့်

အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မ/ေပးသN(ISP)များ အပါအ၀င် ဆက်သွယ်ေရး
၀န်ေဆာင်မ/လ4ပ်ငန်းများကိ4 လိ4ငစ
် င်ချေပးရန်အတွက် အဓိကမNေဘာင်
ြဖစ်သည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သNများအေနြဖင့် ထိ4ဥပေဒကိ4 လိ4အပ်ေသာ
ေြပာင်းလဲမ/၏ လကWဏာတစ်ခ4အြဖစ် လက်ခံခ146
ဲ့ ေသာ်လည်း
ယခင်အစိ4းရသည် အေ2?ာင်အ
4 ်ေသာ
့ ယ?က်ြဖစ်ေစ2ိင

ြပÅာန်းချက်အမျိRးမျိRးကိ4 ထည့်သွင ်းခဲ့သည်။ ၎င်းတိ4တွ
့ င်
အသေရဖျက်မ/အပါအ၀င် အမျိRးမျိRးေသာ

အွန်လိ4ငး် လ4ပ်ေဆာင်မ/များကိ4 ရာဇ၀တ်မ/အြဖစ် သတ်မ?တ်ေသာ
ြပÅာန်းချက် ပ4ဒ ်မ ၆၆ (ဃ)2?င ့် “မမ?န်ကန်ေသာ

သတင်းအချက်အလက်ကိ4 မOိ4းမေြဖာင့ေ
် သာ သေဘာြဖင့်
ဆက်သွယ်ြခင်း၊ ဖမ်းယNြခင်း၊ ပိ4လf
4 ့ တ်
့ တ်ြခင်း၊ ြဖန်ခ့ ျိြခင်း သိမဟ4
ေပးေဝြခင်း သိမဟ4
4 ့ တ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း"ကိ4 ြပစ်မ/ဟ4
သတ်မ?တ်ေသာ ပ4ဒ ်မ ၆၈147တိ4 ့ပါဝင်သည်။

အွန်လိ4ငး် လ4ပ်ေဆာင်မ/များအတွက် တရားစွဲဆိ4မ/အေရအတွက်2င
? ့်
ပတ်သက်၍ အများြပည်သN၏ ဖိအားေပးမ/ေအာက်တွင ် NLD

အစိ4းရသည် ၂၀၁၇ ခ42စ
? ်တွင ် ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ ပ4ဒမ
် ၆၆(ဃ)ကိ4
ြပင်ဆင်မ/ အလျင်စလိ4 ြပRလ4ပ်ခဲ့သည်။ သိ4ေသာ်
လည်း ြပင်ဆင်ချက်ကိ4
့
သင့ေ
် လျာ်ေသာ အရပ်ဘက်လအဖွ
N ့ ဲYအစည်း2?င ့် တိ4ငပ
် င်ြခင်းမA?ိဘဲ

ေရးဆွဲခဲ့ရာ မလံ4ေလာက်ဟ4 အဘက်ဘက်က ြပစ်တင်O/တ်ချခဲ့သည်။148
ြပင်ဆင်ချက်၌ ပါA?ိေသာ အြပRသေဘာေဆာင်ေသာ

ေြပာင်းလဲမ/များတွင ် ချိRးေဖာက်မ/များအတွက် ေထာင်ဒဏ် အများဆံ4း
သံ4း2?စ်မ? 2?စ်2စ
? ်အထိ ေလkာ့ချြခင်း၊ စွပ်စွဲခံရသNအား အာမခံြဖင့်
လွတ်ေြမာက်ခွင2
? ့် အမ/တင်သွင ်း2ိင
4 ေ
် သာသN အမျိRးအစားကိ4
့် င
ကန်သ
4့
ြပင်ဆင်ချက်တွင ်
့ တ်ြခင်းတိ4 ့ပါဝင်သည်။ သိေသာ်

အသေရဖျက်မ/ကိ4 အဓိပÄါ ယ်မဖွဲYဆိ4ထားသလိ4 ဆက်သွယ်ေရးကွနရ
် က်
တစ်ခ4ခ4မ? တစ်ဆင့် “ေြခာက်လ?န်ေ့ တာင်းယNြခင်း၊ အသေရဖျက်ြခင်း၊

Several laws explicitly penalize online activity and
have been used to imprison internet users. The
Telecommunications Law was drafted by the former
government in 2013 with the support of the World
Bank,145 and is the primary framework for licensing
telecommunications providers, including mobile
service providers and ISPs. Although the law was
welcomed by many stakeholders as a sign of muchneeded change,146 the former government added a
number of troubling provisions, including Article
66(d), a vaguely worded content provision
criminalizing a range of acts online, including
defamation, and Article 68, which criminalizes
“communication, reception, sending, distribution, or
sharing of incorrect information with dishonest
intention.”147
Under public pressure about the number of
prosecutions for online activity, the NLD government
rushed through an amendment to Article 66(d) of the
Telecommunications Law in 2017. However, the
amendment was drafted without proper civil society
consultation and was roundly condemned as
insufficient.148 Positive changes in the amendment
include a reduction of the maximum prison sentence
for violations from three years to two years, the
opportunity for the accused to be released on bail,
and restrictions on who can file a case. However, the
amendment did not define defamation and did not
alter provisions that outlaw “extort[ing], defam[ing],
disturb[ing], or intimidat[ing]” over a
telecommunications network.149 Civil society activists
have argued that the amendment has made no
discernible impact on the cases brought after the
amendment was enacted.150
The Law Protecting the Privacy and Security of
Citizens, which was enacted in 2017 and widely
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ေ2?ာင့ယ
် ?က်ြခင်း၊ မေလျာ်@သဇာသံ4းြခင်း သိ4မဟ4
့ တ်

Lခိမ်းေြခာက်ြခင်း"တိအား
4့
အြပစ်ဒါဏ်ချမ?တ်သည့် ြပÅာန်းချက်ကိ4လည်း
မေြပာင်းလဲပါ။149 အရပ်ဘက်လအဖွ
N ့ ဲYအစည်းမ?

တက်†ကလ/ပ်A?ားသNများက ဤြပင်ဆင်ချက်သည်
ြပင်ဆင်ချက်ြပÅာန်းLပီးေနာက် ဆွဲဆိ4လာသည့် အမ/များကိ4
သိသိသာသာ သက်ေရာက်မ/မA?ိဟ4 ေထာက်ြပခဲ့@ကသည်။150
၂၀၁၇ ခ42စ
? ်တွင ် ြပÅာန်းခဲေ
4 င
် သ
ံ ားများ၏
့ သာ 2ိင
ပ4ဂîိRလ်ဆိ4ငရ
် ာလွတ်လပ်မ/2?င ့်

ပ4ဂîိRလ်ဆိ4ငရ
် ာလံ4ြခံRမ/ကိ4ကာကွယ်ေပးသည့် ဥပေဒအား သင့ေ
် လျာ်ေသာ
ည£ိ2င
/ိ ်းတိ4ငပ
် င်ြခင်းမA?ိဘဲ တင်ြပေဆွးေ2ွးကာ ချမ?တ်လိ4က်Lပီး
အသေရဖျက်မ/အတွက် ေထာင်ဒဏ်သံ4း2?စ်အထိ
ြပÅာန်းထားသည့်အတွက် အရပ်ဖက်လNမ/အဖွဲYအစည်းများမ?
ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်
့ ့O/ တ်ချခဲ့@ကသည်။151 ထိ4ဥပေဒကိ4 အသံ4းြပRLပီး

ြပည်သNများအား အွန်လိ4ငး် လ/ပ်ေဆာင်မ/များအတွက် တရားစွဲဆိ4ရန်
အသံ4းြပRLပီးLပီြ ဖစ်သည် (C3ကိ4 @ကည့်ပါ)။
ယခင်အစိ4းရသည် ၂၀၀၄
အီလက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ(ETL)ကိ4 ၂၀၁၃ ခ42စ
? ်တွင ်
ြပင်ဆင်ခဲ့ေသာ်လည်း မဖျက်သိမ်း2ိင
4 ခ
် ဲ့ပါ။ ထိ4ဥပေဒအရ "2ိင
4 ်ငေ
ံ တာ်၏
လံ4ြခံRေရး၊ တရားဥပေဒစိ4းမိ4းေရး2?င ့် နယ်ေြမေအးချမ်းသာယာေရး၊

တိ4ငး် ရင်းသား စည်းလံ4းညီºွတ်ေရး၊ 2ိင
4 င
် ံေတာ်၏စီးပွာ းေရး သိ4မဟ4
့ တ်
အမျိRးသားယGေကျးမ/2င
? ့် စပ်လျGးသည့် 2ိင
4 င
် ံေတာ်၏

လkိR Y ဝ?က်ချက်2င
? ့် သက်ဆိ4ငေ
် သာ သတင်းအချက်အလက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ4
ရယNြခင်း သိမဟ4
4 ့ တ် ေပးပိြဖန
4့ ခ
် ့ ျိြခင်း" ကိ4 အြပစ်ချမ?တ်2င
ိ4 ်သည်။
ထိ4ဥပေဒကိ4 စစ်အ4ပ်ချRပ်ေရးကာလအတွင ်း

အင်တာနက်လ/ပ်A?ားမ/များကိ4 ရာဇ၀တ်မ/အြဖစ် ဖမ်းဆီးရန်
ပံ4မ?နအ
် သံ4းြပRခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခ42?စ်တွင ်

အစိ4းရထိပ်တန်းအရာA?ိတစ်ဦးြဖစ်သN ဦးေသာင်းတင်သည်
အီလက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ၊ “fax-modem ကဒ်”ပါေသာ
ကွနပ
် ျpတာကိ4 ခွငြ့် ပRချက်မA?ိဘဲ အသံ4းြပRြခင်းကိ4 ရာဇ၀တ်မ/

သတ်မ?တ်သည့် ကွနပ
် ျpတာပညာဖွံY LဖိRးေရးဥပေဒ အစA?ိသည့်
ဖိ2ပ
?ိ ်ချRပ်ြခယ်ေသာ ဥပေဒများကိ4 ကိ4င ်တွယ်ရန် လိ4အပ်ေ@ကာင်း
အသိအမ?တ်ြပRခဲ့သည်။152 ၂၀၁၄ ခ42?စ်တွင ်

အီလက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒကိ4 ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန်
အစိ4းရက ေ@ကညာေသာ်လည်း မည်သည့်ဥပေဒမN@ကမ်းကိ4မk
ထ4တ်ြပန်ြခင်း မA?ိေသးပါ။153
လွတ်လပ်စွာ ထ4တ်ေဖာ်ေြပာဆိခ
4 ွ ငအ
ိ4 ေ
် သာ
့် ေပ* အကျိRးသက်ေရာက်2င
ဥပေဒ@ကမ်းအမျိRးမျိRး2?င ့် ြပင်ဆင်ချက်အမျိRးမျိRးကိ4 အစီရင်ခံစာ

ကာလအဆံ4းတွင ် ထည့်သွငး် စGးစားလျက်A?ိသည်။ 2019 ခ42စ
? ်တွင ်
အစိ4းရသည် အ@ကံေပးများကိ4 ဆိ4က်ဘာလံ4ြခံRေရးဥပေဒအသစ်
ြပRစ4ရာတွင ် ကNညီရန် တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့သည်။154 ဥပေဒ@ကမ်း၏ ကနဦး
မN@ကမ်းများကိ4 အရပ်ဘက်လNမ/အဖွဲYအစည်း အနည်းငယ်အချိR Y 2?င ့်
လkိR Y ဝ?က်စွာ ေဝင?ခဲ့ေသာ်လည်း၊ အစီရင်ခံစာ ကာလအဆံ4းထိပင်

ထိ4ဥပေဒအား ြပRစ4Lပီးစီးမ/၏ အေစာဆံ4းအဆင်၌
့ သာ A?ိေသးသည်။155
ဥပေဒအသစ်တွင ် “တိ4င ်းြပည်2င
? ့် ြပည်သNကိ4 ေစာ်ကားသNများ2?င ့်

condemned by civil society for being debated and
passed without proper consultation, provides for
prison terms of up to three years for defamation.151
The law has been used to prosecute individuals for
online activity (see C3).
The previous government amended but failed to
repeal the 2004 Electronic Transaction Law (ETL) in
2013, which criminalized “any act detrimental to”
state security, law and order, community peace and
tranquility, national solidarity, the national economy,
or the national culture—including “receiving or
sending” related information. The law was routinely
used to criminalize internet activism during military
rule. In 2014, Thaung Tin, a senior government
official, acknowledged the need to address repressive
laws like the ETL and the Computer Science and
Development Law, which criminalizes unauthorized
use of a computer with a “fax-modem card.”152 The
government announced plans to revise the ETL in
2014, but no draft legislation has since been
announced.153
Several draft laws and amendments that could affect
freedom of expression online were being considered
at the end of the coverage period. In 2019, the
government commissioned consultants to assist in
developing a new cybersecurity law.154 Initial drafts of
the bill have been shared confidentially with a handful
of civil society groups, but the legislation remained at
an early stage of development at the end of the
coverage period.155 The government has stated that
the new law will include provisions penalizing those
who “insult the country and people and commit
crimes over any communications network.”156 Human
rights defenders have expressed concern that the law,
like other restrictive laws governing online activity in
recent years, would be vague, overly broad, and used
to punish a range of online behaviors.157
The Trademark Law adopted in January 2019
penalizes trademark infringement and counterfeiting
with up to three years imprisonment and a fine of
approximately 5 million kyats ($3,300).158 It was
adopted alongside the Patent Law and the Industrial
Design Law, which also include criminal sanctions for
violations.159 In May 2019, a copyright law that
includes prison terms of up to three years for
commercial copying without consent was adopted.160
After a leaked draft law criminalizing “hate speech”
received significant criticism from civil society, a new
revised version was sent to the parliament in 2017,
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မည်သည့်ဆက်သွယ်ေရးကွနယ
် က်တစ်ခ4ခ4မ?
ရာဇ၀တ်မ/ကျpးလွနသ
် Nများ”156 အား အြပစ်ေပးအေရးယNမည့်
ြပÅာန်းချက်များ ပါ၀င်လိမ့်မည်ဟ4 အစိ4းရက ေြပာ@ကားထားသည်။
မ@ကာေသးမီ2စ
? ်များက ချမ?တ်ခဲ့သည့် အွန်လိ4ငး် လ/ပ်A?ားမ/များကိ4
ထိနး် ချRပ်ေသာ အြခားတင်း@ကပ်ေသာ ဥပေဒများကဲ့သိ4ပင်
့
ဤဥပေဒသည်လည်း ေဝဝါးကာ အလွန်ကျယ်ြပနL် ပီ
့ း

အွန်လိ4ငး် အြပRအမNအမျိRးမျိRးကိ4 အြပစ်ေပးရန်အတွက် အသံ4းချ၍

but the bill has not yet been passed.161 The
government claims that consultations with civil
society regarding the bill have occurred,162but several
well-known civil society organizations working on the
issue have refuted these assertions and have received
no responses to their requests for meetings with the
parliament.163

ရ2ိင
4 ်သည်ဟ4 လNအခွ
့ င ့်အေရးကာကွယ်သNများက စိ4းရိမ်ပNပန်ေ@ကာင်း
ထ4တ်ေဖာ်ခဲ့@ ကသည်။157

၂၀၁၉ ခ42စ
? ် ဇန်နဝါရီလတွင ် ြပဌာန်းခဲ့ေသာ

က4န်အမ?တ်တံဆိပ်ဆိ4င ်ရာဥပေဒသည် က4နအ
် မ?တ်တံဆိပ်
ချိRးေဖာက်ြခင်း2?င ့် အတ4အပ ြပRလ4ပ်ြခင်းအေပ*

ေထာင်ဒဏ်သံ4း2?စ်အထိ2င
? ့် ကျပ် (၅) သန်း (ေဒ*လာ ၃၃၀၀)
ဒဏ်O4 က
ိ ်ြခင်းြဖင့် အြပစ်ေပးသည်။158 ၎င်းကိ4

တီထွင ်မ/မNပိ4ငခ
် ွငဥ
4 ့ င ့်အတN
့် ပေဒ2?င ့် စက်မ/ဒ ီဇိ4ငး် ဥပေဒတိ2?

ြပÅာန်းခဲ့သည်။159 ၂၀၁၉ ခ42?စ် ေမလတွင ် ခွငြ့် ပRချက်မရဘဲ စီးပွာ းြဖစ်
ကNးယNြခင်းအေပ* ေထာင်ဒဏ်သံ4း2?စ်အထိ ချမ?တ်ထားေသာ
မNပိ4ငခ
် ွငဥ
့် ပေဒကိ4 စတင်ကျင့်သံ4းခဲ့သည်။160
“အမ4န်းစကား”အား ရာဇ၀တ်မ/ြပRမည့် ဥပေဒမN@ကမ်းတစ်ခ4
ေပါက်@ကားလာရာ ၎င်းကိ4 အရပ်ဘက်အဖွဲYအစည်းများက သိသိသာသာ
ေဝဖန်မ/များ ြပRလ4ပ်ခဲ့Lပီးေနာက် ၂၀၁၇ ခ42စ
? ်တွင ်

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ထားေသာ မNကွဲအသစ်ကိ4 ပါလီမန်သိ4 ့

ေပးပိခဲ
4 ့ ့ေသာ်လည်း ဥပေဒမN@ ကမ်းကိ4 အတည်မြပRရေသးပါ။161
အစိ4းရအေနြဖင့် ဤဥပေဒမN@ ကမ်း2?င ့် ပတ်သက်၍
အရပ်ဘက်အဖွဲYစည်းများ2?င ့် ည£ိ2င
/ိ း် တိ4င ်ပင်မ/များ

ြပRလ4ပ်ခဲ့Lပီးြဖစ်သည်162ဟ4 ေြပာ@ကားခဲ့ေသာ်လည်း ထိ4အေရးကိစÑ2င
? ့်
ပတ်သက်Lပီး လNသိများေသာ အရပ်ဘက်အဖွဲYအစည်းများက

ဤေြပာဆိ4ချက်များကိ4 ြငင်းဆိ4ခဲ့သည်။ လfတ်ေတာ်2င
? ့် ေတွYဆံ4ရန်
အရပ်ဘက်အဖွဲYစည်းများ၏ ေတာင်းဆိ4မ/များသည်လည်း
ြပန်လည်ေြဖ@ကားြခင်း မရခဲ့ပါ။163
C3: အွန်လိ&ငး် လ&ပ်ေဆာင်မ3များအတွက် ြပည်သမ
R ျား အြပစ်ေပးြခင်း ခံရပါသလား။ (၀-၆ မAတ)်

၁ မAတ်

C3: Are individuals penalized for online activities? (0–6 points)

1

အင်တာနက်အသံ4းြပRသNများသည် ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံ၏ တင်းကျပ်ေသာ
အွန်လိ4ငး် ပတ်ဝန်းကျင်တွင ် မ@ကာခဏ တရားစွဲခံရေလ့A?ိသည်။ ၂၀၁၅
ခ42စ
? ် 2ိဝ
4 င်ဘာလမ? ၂၀၁၉ ခ42?စ် ဧLပီလအတွင ်း ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ
ပ4ဒမ
် ၆၆ (ဃ)ကိ4 အသံ4းြပR၍ ရာဇ၀တ်မ/ ၂၀၀ ေကျာ်ကိ4 အမ/ဖွငခ
့် ဲ့သည်။
164

၎င်းတိ4 အားလံ
4းနီးပါးသည် NLD အစိ4းရ လက်ထက်တွင ်
့

ြဖစ်ေပ* ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။165 အမ/ဖွင ့်တိ4င@် ကားသNအများစ4သည်
အစိ4းရ2?င ့် ပတ်သက်ေန@ကသNများ ြဖစ်သည်။ ၎င်းတိ4တွ
့ င်

အစိ4းရအရာA?ိများ၊ NLD ပါတီတာဝန်A?ိသNများ2?င ့် စစ်တပ်အရာA?ိများ
ပါဝင်သည်။ စွပ်စွဲခံရသNအများစ4မ?ာ တက်†ကလ/ပ်A?ားသNများ၊

အွန်လိ4ငး် သတင်းေထာက်များ သိ4မဟ4
့ တ် အြခားအရပ်ဘက်အဖွဲYအစည်း

Internet users are frequently prosecuted in
Myanmar’s restrictive online environment. More than
200 criminal cases using Article 66(d) of the
Telecommunications Law were filed between
November 2015 and April 2019,164 almost all of which
were brought under the NLD government.165 The
majority of plaintiffs in the cases were affiliated with
the state, including public officials, NLD party officials,
and military officers, while the majority of the
accused were activists, online journalists, or other
civil society representatives.166 Most cases have
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ကိ4ယ်စားလ?ယ်များ ြဖစ်သည်။166 အမ/အများစ4တွင ် အြပစ်A?ိေ@ကာင်း
စီရင်ချက်များ ချခဲ့Lပီး ေထာင်ဒဏ်ေြခာက်လအထိ ချမ?တ်ခဲ့သည်။167
ပ4ဒမ
် ၆၆(ဃ)2?င ့် တရားဆွဲဆိ4ထားေသာ အမ/များအထဲတွင ်

နာမည်ဆိ4းြဖင့် ေကျာ်@ကားဆံ4းအမ/တစ်ခ4မ?ာ Myanmar Now
သတင်းစာ၏ သတင်းေထာက်ချRပ် ကိ4ေဆွဝင်း၏ အမ/ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၇
ခ42စ
? ် ဇNလိ4င ်လတွင ် ၀ီရသNအား ေဝဖန်ေသာ
ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ပစ်
ိ4 ့ တစ်ခ4ေ@ကာင့် 168 ဗ4ဒ ¡ဘာသာ

အစွန်းေရာက်အ4ပ်စ4ြဖစ်သည့် မဘသကိ4 ေထာက်ခံသNတစ်ဦးက
အမ/ဆွဲတင်Lပီးေနာက် ဖမ်းဆီးခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။169 ကိ4ေဆွဝင်းသည်
သN၏ ေနအိမ်မ? မိ4င ် ၃၇၀ ေဝးေသာ တရားOံ4းတွင ် ပံ4မ?န်လkင်
မိနစ်အနည်းငယ်သာ @ကာြမင့်ေသာ အမ/နာ@ကားဖိ4 ့၅၅

lကိမ်ထက်မနည်း တက်ေရာက်ရန် ဖိအားေပးခံခဲ့ရသည်။170 ပ4ဒမ
် ၆၆

(ဃ) အမ/များတွင ် ကိ4ေဆွ၀င်းအမ/ကဲ့သိ4 ့တရားစွဲဆိ4မ/ေ2?းေကွးသည်မ?ာ
အြဖစ်များသည်။ အစီရင်ခံစာ ကာလေနာက်ပိ4င ်း ၂၀၁၉ ခ42?စ်

ဇNလိ4င ်လတွင ် အမ/ကိ4 ေနာက်ဆံ4း ပယ်ဖျက်လိ4က်သည်။ သိ4ေသာ်
လည်း
့
ထိ4ကဲ့သေသာအမ/
ိ4 ့
ေ@ကာင့် အများြပည်သN ေ@ကာက်လန်မ/့ များ
ဆက်လက်A?ိေနဆဲ ြဖစ်သည်။

Oိ4ဟင်ဂျာအမျိRးသား2?င ့် ကေလး ၁၀ ဦးအား

အစ4လိ4က်အြပံRလိ4က်သတ်ြဖတ်မ/2င
? ့် ပတ်သက်၍

သတင်းတင်ဆက်ခဲ့သည့်အတွက် ၂၀၁၈ ခ42စ
? ် စက်တင်ဘာတွင ်
အြပစ်ဒါဏ်ချမ?တ်ခံခဲ့ရေသာ Oိ4က်တာသတင်းေထာက် ဝလံ4း2?င ့်

ေကျာ်စိ4းဦးတိ4ကိ
့ 4 ေထာင်ထဲတွင ် ရက် ၅၀၀ ေကျာ် ေနခဲ့ရေစLပီးေနာက်
၂၀၁၉ ခ42စ
? ် ေမလတွင ် လfတ်ေပးခဲ့သည်။171

အစိ4းရလkိR Y ဝ?က်ချက်အက်ဥပေဒကိ4 ေဖာက်ဖျက်ေသာေ@ကာင့်
သတင်းေထာက်2စ
? ်ဦးကိ4 ေထာင်ဒဏ်ခ4နစ်2?စ် ချမ?တ်ခဲ့ြခင်း

ြဖစ်သည်။172 ၎င်းတိ4ကိ
့ 4 အစပိ4င ်းတွင ် ၂၀၁၇ ခ42?စ် ဒီဇင်ဘာလက
ဖမ်းဆီးထိနး် သိမ်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခ42?စ် ဇွန်လ2?င ့် ဇNလိ4င ်လတွင ်

သတင်းေထာက်များ၏ ေA?Yေနများက သNတကိ
ိ4 ့ 4 ဖမ်းဆီးထားစGအတွငး်

2?ပ
ိ ်စက်ည£င်းပန်းြခင်းခံခဲ့ရေ@ကာင်း တရားOံ4းသိ4 ့အေ@ကာင်း@ကားခဲ့သည်
(C7ကိ4 @ကည့်ပါ)။

၂၀၁၈ ခ42စ
? ် စက်တင်ဘာလတွင ် အစိ4းရမီဒ ီယာများ၏
သတင်းစာဆရာေဟာင်း ငါးမင်းေဆွအား ေဒ*ေအာင်ဆန်းစ4@ကည်ကိ4
"ပ4တ်ခတ်ေစာ်ကား"ေသာ ပိ4စ့်များ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ေပ*တွင ်

တင်ခဲ့ေသာေ@ကာင့် 2ိင
4 ်ငေ
ံ တာ်အား အ@ကည်ညိRပျက်ေအာင်

ြပRလ4ပ်မ/ြဖင့် ေထာင်ဒဏ် ၇ 2?စ်ချမ?တ်ခဲ့သည်။173 သN၏ ပိ4စ့်များတွင ်

အေမရိကန်သမ…တေဟာင်း အိ4ဘားမား တိ4င ်းြပည်သိ4 ့လာေရာက်စGက
ေဒ*ေအာင်ဆန်းစ4@ကည်၏ ပါးြပင်ေပ* နမ်းO/ ံY မ/2င
? ့် ပတ်သတ်၍
ေဒ*ေအာင်ဆန်းစ4@ကည်အေပ* အမျိRးသမီးများကိ4 2?မ
ိ ့်ချေသာ
ေဝဖန်မ?တ်ချက်ေပးမ/များ ပါဝင်သည်။

resulted in guilty verdicts with six-month prison
sentences.167
One of the most notorious cases under Article 66(d) is
that of Swe Win, the chief correspondent for the news
journal Myanmar Now, who was arrested in July 2017
for a Facebook post criticizing Wirathu,168 after a
complaint was filed against the journalist by a
supporter of Ma Ba Tha, the Buddhist ultranationalist
group.169 Swe Win was forced to travel 600
kilometers from his home to the court more than 55
times, usually for a session that lasted just minutes.170
The slow pace of Swe Win’s proceedings has been
common in Article 66(d) cases. The case was finally
dismissed in July 2019, after the end of the coverage
period, the chilling effect remains.
In May 2019, Reuters journalists Wa Lone and Kyaw
Soe Oo were pardoned after serving more than 500
days in prison following their September 2018
convictions for reporting on the massacre of 10
Rohingya men and boys.171 The journalists had been
sentenced to seven years in prison for violating the
Official Secrets Act.172 They were originally detained
in December 2017. In June and July 2018, the
journalists’ defense lawyers informed the court that
they had been tortured while in custody (see C7).
In September 2018, Ngar Min Swe, a former columnist
for state media, was convicted of sedition and
sentenced to seven years in prison after he posted
“abusive” Facebook posts about Aung San Suu Kyi.173
His posts included sexist remarks about Suu Kyi after
she received a kiss on the cheek from former US
president Obama when he visited the country.
Also in September 2018, Facebook user Aung Ko Ko
Lwin was sentenced to one year in prison for
Facebook posts criticizing a state chief minister,
under Article 8(f) of the Law Protecting the Privacy
and Security of Citizens. 174 One post included a video
clip in which the state minister controversially called
on residents of the town of Thaton to “eat only a dish
of curry” in hopes of lowering food prices. Aung Ko Ko
Lwin was accused of “spoil[ing] the image of the
town.”175 He was originally arrested in January
2018.176

၂၀၁၈ ခ42စ
? ် စက်တင်ဘာလတွင ်လည်း ေဖ့စ်ဘွတ်အသံ4းြပRသN
ေအာင်ကိ4ကိ4လွငအ
် ား မွနြ် ပည်နယ်ဝန်lကီးချRပ်အား ေဝဖန်ေသာ
ေဖ့စ်ဘွတ်ခ် ေရးသားချက်များအတွက် 2ိင
4 င
် သ
ံ ားများ၏
ပ4ဂîိRလ်ေရးဆိ4င ်ရာလွတ်လပ်မ/များ2?င ့် လံ4ြခံRမ/ကိ4 ကာကွယ်ေရးဥပေဒ၏
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ပ4ဒမ
် ၈(စ)ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်တစ်2စ
? ် ချမ?တ်ခဲ့သည်။174 ပိ4စ့် တစ်ခ4တွင ်
ြပည်နယ်၀န်l ကီးက သထံ4LမိR Y မ? လNထ4အား

က4နေ
် ဈး2/နး် ကျဆင်းေစလိ4ေသာ ေမkာ်လင့ခ
် ျက်ြဖင့်

"ဟင်းတခွက်ေလkာ့စားသင်ေ
့ @ကာင်း” တိ4က်တွန်းခဲ့သည့် ဗီဒ ီယိ4
ပါဝင်သည်။ ေအာင်ကိ4ကိ4လွငအ
် ား “LမိR Yမျက်2ာ? ပျက်”ေစမ/ြဖင့်

စွပ်စွဲခဲ့သည်။175 သNအား
၂၀၁၈ ခ42စ
? ် ဇန်နဝါရီလတွင ် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။176
့
C4: အစိ&းရသည် အမည်မသိ ဆက်သ ွယ်ေရး သိမဟ&
& ့ တ် လpိ$ \ ဝAက်က&ဒအ
် သံး& ြပ$ေသာ လံ&ြခံ$သည့်စာပိ&စနစ်
(encryption)အေပI
့

၃ မAတ်

ကန်သ
် ားသလား။ (၀-၄ မAတ)်
့ တ်ချက်များ ချမAတထ
C4: Does the government place restrictions on anonymous communication or encryption? (0–4 points)

သံ4းစွဲသNများအတွက် အမည်ဝ?ကသ
် ံ4းကာ ဆက်သွယ်2င
ိ4 ်မ/သည်
အစိ4းရ၏ SIM ကဒ် မ?တ်ပံ4တင်ရန် လိ4အပ်ချက်ေ@ကာင့် ကန်သ
့ တ်မ/
A?ိေနသည်။177 ၂၀၁၇ ခ42?စ်မ?စတင်၍ သံ4းစွဲသNများသည် SIM

ကဒ်အ တွက် မ?တ်ပံ4တင်ရန် ၎င်းတိ4၏
4 င
် ံသားမ?တ်ပံ4တင်၊
့ အမည်၊ 2ိင
ေမွးသက¥ရာဇ်၊ လိပ်စာ၊ 2ိင
4 င
် ံသား2?င ့် ကျား၊မ စသည်တိ4ကိ
့ 4

မြဖစ်မေနေပးရသည်၊ 178 2ိင
4 င
် သ
ံ ားမဟ4တ်လkင် 2ိင
4 င
် ံကNးလက်မ?တ်
ြပရမည်ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခ42?စ်တွင ် မ?တ်ပံ4မတင်မေနရ
ကာလစတင်Lပီးမ@ကာမီတွင ် MoTC သည် မ?တ်ပံ4မတင်ထားသည့် SIM
ကဒ် ၆ သန်းကိ4 ဆိ4င ်းငံ့လိ4က်သည်ဟ4 ေြပာဆိ4@ကသည်။179 ၂၀၁၉ ခ42စ
? ်
မတ်လတွင ် အစိ4းရသည် “ပ4ဂîိRလ်ေရး2?င ့် အမျိRးသားလံ4ြခံRေရး”ကိ4

ကာကွယ်ရန်အ တွက် သံ4းစွဲသN တစ်ဦးချင်းစီအား SIM ကဒ် ၂ ခ4သာ
ကန်သ
့ တ်ရန် မိ4ဘိ4င ်း ၀န်ေဆာင်မ/ေပးသNများကိ4 တိ4က်တွန်းခဲ့သည်။180
ဝက်ဘ်ဆိ4က်တစ်မျိRးတည်းသာ တင်ဆက်ေသာ မီဒယ
ီ ာများအတွက်
ြပÅာန်းချက်များကိ4 အေကာင်အထည် မေဖာ်ရေသးေသာ်လည်း
ပံ42ပ
?ိ ်ြခင်း2?ငထ
့် 4တ်ေဝြခင်းလ4ပ်ငန်းဥပေဒ(၂၀၁၄)အား

ပိ4ငA
် ?ငအ
် မည်ဝ?က်ထားေသာ ဝက်ဘ်ဆိ4ဒ ်များကိ4 တားဆီးရန်
အသံ4းြပRလိ4ပါက ြပR2ိင
4 ်သည် (B6ကိ4 @ကည့်ပါ)။181
လkိR Y ဝ?က်က4ဒအ
် သံ4းြပRေသာ လံ4ြခံRသည့်စာပိစနစ်
4့
(encryption)ကိ4
A?ငး် A?ငး် လင်းလင်း ကန်သတ်
ထားြခင်း မA?ိပါ၊ သိေသာ်
4့
လည်း
့

ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ2?င ့် အီလက်ထေရာနစ်ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒA?ိ
မA?င ်းမလင်းေသာ ြပÅာန်းချက်များကိ4 ထိ4အေလ့အကျင့အ
် ား

3

Users’ ability to communicate anonymously is limited
by the government’s enforcement of SIM card
registration requirements.177 Since 2017, subscribers
must provide their name, citizenship ID, birth date,
address, nationality, and gender to register for a SIM
card;178 noncitizens must provide their passports.
Shortly after the mandatory registration period began
in 2017, the MoTC reportedly suspended six million
unregistered SIM cards.179 In March 2019, the
government urged mobile service providers to limit
each user to two SIM cards in order to protect
“personal and national security.”180
Although its provisions have not yet been
implemented for web-only media outlets, the Printing
and Publishing Law (2014) could potentially be used
to prohibit anonymously run websites (see B6).181
There are no clear restrictions on encryption,
although vague provisions in the Telecommunications
Law and the Electronic Transactions Law could be
interpreted to restrict the practice. Civil society
activists are also concerned that the draft
cybersecurity law could restrict encryption (see
C2).182

ကန်သ
ိ4 သ
် ည်။
့ တ်ရန် အဓိပÄာ ယ်ေကာက်ယN2င

အရပ်ဘက်လNမ/အဖွဲYအစည်းများမ? တက်†ကလ/ပ်A?ားသNများကလည်း
ဆိ4က်ဘာလံ4ြခံRေရးဥပေဒမN@ကမ်းသည် လkိR Y ဝ?က်က4ဒ ်အသံ4းြပRေသာ
လံ4ြခံRသည့်စာပိစနစ်
4့
ကိ4 ကနသ
် ့ တ်2င
ိ4 ်မည်ကိ4 စိ4းရိမ်@ကသည် (C2ကိ4
@ကည့်ပါ)။182
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C5: အင်တာနက် လ&ပ် ေဆာင်မ3များအား အစိ&း ရမA ေစာင့်Nကည့်ြခင်းသည် သံ&းစွဲသမ
R ျား၏ ပ&ဂrိ$လ်ဆင
ိ& ်ရာလွတလ
် ပ်မ3_င
A ့်

၂ မAတ်

အချက်အ လက်လံ&ြခံ$မ3 အခွငအ
့် ေရး (privacy)ကိ& ချိ$းေဖာက်ပါသလား။ (၀-၆ မAတ)်
C5: Does state surveillance of internet activities infringe on users’ right to privacy? (0–6 points)

ဖွဲYစည်းပံ4 အေြခခံဥပေဒပ4ဒမ
် ၃၅၇ တွင ် တစ်ကိ4ယ်ေရလွတ်လပ်စွာ
ဆက်သွယ်ြခင်းကိ4 အကာအကွယ်ေပးထားေသာ်လည်း အစိ4းရ၏
ေစာင့@် ကပ်@ ကည့်O/ြခင်းသည် စိ4းရိမ်ဖွယ်ရာ ြဖစ်ေနေသးသည်။

ေခတ်မီနည်းပညာများကိ4 အသံ4းြပR၍ အင်တာနက် လ4ပ်ေဆာင်မ/များကိ4
အစိ4းရမ?ေစာင့@် ကည့်မ/သည် ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံတွင ် ကနဦးအဆင့်တွငသ
် ာ

A?ိေနေသးသည်။ အဘယ့်ေ@ကာင့်ဆိ4ေသာ် အစိ4းရအာဏာပိ4ငမ
် ျားသည်

တစ်ကိ4ယ်ေရလွတ်လပ်ခွငက
့် ိ4 ချိRးေဖာက်သည့် ေြပာင်ကျpးေကျာ်ေသာ
နည်းလမ်းများအား ဆက်လက်အသံ4းြပRေနဆဲ ြဖစ်သည်။ ရဲများသည်
အွန်လိ4ငး် ရာဇ၀တ်မ/များ2?င ့် ပတ်သက်ေသာ စွပ်စွဲချက်များအား
ရင်ဆိ4င ်ေနရသNများ၏ မိ4ဘိ4ငး် ဖ4န်းများကိ4 ဝရမ်းစာမပါဘဲ
သိမ်းယNြခင်းများ မ@ကာခဏ ြပRလ4ပ်သည်။ ထိ4ကဲ့သိ4 ့

ြပRလ4ပ်ခံရသNများထဲတွင ် အထNးသြဖင့် လNအခွ
့် ေရးကာကွယ်သNများ၊
့ ငအ
2ိင
4 င
် ေ
ံ ရး တက်† ကလ/ပ်A?ာ းသNများ2?င ့် သတင်းေထာက်များ
ပါဝင်သည်။183 ရဲများသည် သံသယA?ိသNများထံမ?

လNမ/မီဒ ီယာအေကာင်2
? ့် အြခားအက်ပလီေကးA?ငး် များ၏ စကားဝ?က်
့ င

(password)များ ေတာင်းဆိ4ြခင်းများ ြပRလ4ပ်သည်ဟ4 ေြပာဆိ4@ကသည်။
စွပ်စွဲချက်များသည် လNမ/မီဒ ီယာအသံ4းြပRြခင်း2?င ့် မည်သိ4မk
့

မသက်ဆိ4င ်ေသာ အမ/များတွငပ
် င်လkင် ထိ4ကဲ့သိ4 ေတာင်
းဆိ4ြခင်းများ
့
ြပRလ4ပ်သည်ဟ4 ေြပာဆိ4@ကသည်။184 ဥပမာအားြဖင့်

Oိ4က်တာသတင်းေထာက် ၀လံ4း2?င ့် ေကျာ်စိ4းဦးတိ4 ့အဖမ်းခံရLပီး (C3
ကိ4@ကည့်ပါ)မ@ကာမီ ဝလံ4း၏ WhatsApp အေကာင့ြ် ဖင့် စာများ

ေပးပိရန်
4 ့ သNထံ
့ မ? သိမ်းယNထားေသာ ဖ4နး် ကိ4 အသံ4းြပRသည်ဟ4 ရဲများကိ4

စွပ်စွဲထားသည်။185 ရဲများသည် သတင်းေထာက်များ၏ စမတ်ဖ4န်းများမ?
အချက်အလက်များကိ4 စ4ေဆာင်းရန် Cellebrite ဟ4ေခ*ေသာ အစÑေရး
2ိင
4 င
် ထ
ံ 4တ် ဖ4န်းအတွင ်းA?ိေဒတာများအားေဖာက်@ကည့်သည့်

ပစÑည်းတစ်မျိRးကိ4 အသံ4းြပRခဲ့သည်။186 Cellebrite နည်းပညာကိ4 ၂၀၁၆
ခ42စ
? ်ကတည်းက ရဲများက အသံ4းြပRခဲ့Lပီး ထိ4က4မÄဏီသည် ၂၀၁၈ ခ42စ
? ်
ေ2?ာင်းပိ4ငး် တွင ် ြမန်မာ2ိင
4 င
် သ
ံ ိ4 ့၎င်း၏ ပစÑည်းများ ေရာင်းချြခင်းအား
ရပ်စဲခဲ့ေသာ်လည်း အာဏာပိ4ငမ
် ျားက ထိ4နည်းပညာကိ4

ဆက်လက်အသံ4းြပRေနဆဲ ြဖစ်သည်။ Cellebrite 2?င ့်ပတ်သက်ေသာ

အေ@ကာင်းများ ဖွငခ
့် ျလာLပီးေနာက် ရဲများက သတင်းေထာက်များ၏
လNမ/မီဒ ီယာအေကာင့မ
် ျားသိ4 ့၀င်ေရာက်ြခင်း2?င ့် ပတ်သက်၍
စိ4းရိမ်ပNပန်မ/များ ြဖစ်ေပ*လာသည်။

၂၀၁၈ ခ42စ
? ်ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ် လfတ်ေတာ်သည် Social Media
Monitoring Team (SMMT)ကိ4 တည်ေထာင်ရန် အတည်ြပRခဲ့သည်။
၎င်းကိ4 ေနာက်ပိ4င ်းတွင ် MoTC ေအာက်တွင ် တည်ေထာင်ခဲ့သည်။187
အမ4န်းစကားများ2?င ့် အသေရဖျက်မ/များမ?တဆင့် အပါအ၀င်

အွန်လိ4ငး် ေပ*တွင ် မတည်Lငိမ်မ/များကိ4 ြဖစ်ေပ*ေစေသာ သNများအား
တန်ြပန်ရန် SMMT သည် လိ4အပ်ပါသည်ဟ4 အစိ4းရသည်
ခ4ခံေြပာဆိ4ခဲ့သည်။188 ၂၀၁၈ ခ42စ
? ် ေမလ၌

2

Despite the fact that Article 357 of the constitution
includes protection for private communications,
government surveillance remains a serious concern.
State surveillance of internet activities using
sophisticated technology remains in its infancy in
Myanmar because authorities continue to employ
more invasive and direct methods to infringe on
users’ privacy. The police frequently confiscate the
mobile phones of those facing allegations of online
criminal activity without a warrant, particularly
human rights defenders, political activists, and
journalists.183 The police reportedly demand
passwords for social media accounts and other
applications from suspects, including in cases where
allegations are unrelated to social media use.184 For
example, shortly after Reuters journalists Wa Lone
and Kyaw Soe Oo were arrested (see C3), the police
were accused of using Wa Lone’s confiscated phone to
send a WhatsApp message on his account.185 The
police used the Israeli phone-breaching product
known as Cellebrite to collect data from the
journalists’ smartphones.186 Cellebrite technology has
been used by the police since 2016, and although the
company ceased selling its products in Myanmar in
late 2018, authorities continue to employ the
technology. The revelations about Cellebrite also
raised concerns about police accessing the journalists’
social media accounts.
In February 2018, the parliament approved the
creation of the Social Media Monitoring Team
(SMMT), which was later established under the
MoTC.187 The government argued that the SMMT was
necessary to counter those causing instability online,
including through hate speech and defamation.188
Public statements by senior government officials in
May 2018 stated that the SMMT’s mandate is
narrowly focused on targeting foreigners and foreign
organizations that cause unrest and threaten the
country’s sovereignty through interference.189 Other
analysts have suggested that, given Myanmar’s
broader political context, the SMMT was established
to surveil foreign activists (including activists from
Myanmar who operate outside the country or lack
citizenship), foreign media outlets, and international
organizations that focus on the Rohingya and the
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အlကီးတန်းအစိ4းရအရာA?ိများ၏ ထ4တ်ြပန်ချက်များအရ SMMT ၏
လ4ပ်ပိ4ငခ
် ွငသ
့် ည် ၀င်ေရာက်စွက်ဖက်မ/ြဖင့် တိ4င ်းြပည်၏
အချRပ်အြခာအာဏာကိ4 Lခိမ်းေြခာက်Lပီး ဆNပNေစေသာ

2ိင
4 င
် ြံ ခားသားများ2?င ့် 2ိင
4 င
် ြံ ခားအဖွဲYအစည်းများကိ4 ပစ်မ?တ်ထားကာ
အာOံ4စိ4က်ထားသည်ဟ4 ေဖာ်ြပခဲ့သည်။189 ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံ၏

အလွနက
် ျယ်ြပနေ
် ့ သာ 2ိင
4 င
် ေ
ံ ရး အေြခအေနများအရ SMMT သည်

2ိင
4 င
် ြံ ခားမ? တက်† ကလ/ပ်A?ားသNများ (2ိင
4 င
် ြံ ပင်ပတွင ် လ/ပ်A?ာ းေနေနေသာ
ြမန်မာတက်†ကလ/ပ်A?ာ းသNများ (သိ)4 ့ 2ိင
4 င
် ံသားမဟ4တ်ေသာ ြမန်မာများ

အပါအ၀င်)၊ Oိ4ဟင်ဂျာအေရး2?င ့် ြမန်မာ2ိင
4 င
် A
ံ ?ိ အြခားပဋိပကWများအေပ*
အာOံ4စိ4က်ေနသည့် 2ိင
4 င
် ြံ ခားမီဒယ
ီ ာများ2?င ့် 2ိင
4 င
် ံတကာအဖွဲYအစည်းများ၊
Oိ4ဟင်ဂျာများအေပ* ရက်စက်@ကမ်း@ကRတ်မ/အတွက် တာဝန်ခံေပးရန်
တွန်းအားေပးေနေသာ 2ိင
4 င
် ံတကာရာဇ၀တ်မ/ခံ4O4 ံး2?င ့်

အြခား2ိင
4 င
် ံတကာအဖွဲYအစည်းများ စသည်တအားလံ
ိ4 ့
4းကိ4
ေစာင်@့ ကည့်ရန်ေလ့လာရန် တည်ေထာင်ခဲ့သည်ဟ4

အြခားေလ့လာသံ4းသပ်သNများက သံ4းသပ်@ကသည်။
SMMT ကိ4 အရပ်ဘက်အဖွဲYစည်းများက ကျယ်ကျယ်ြပနြ် ပန
့ ့်

ေဝဖန်ခဲ့သည်။190 ေဝဖန်မ/များA?ိေသာ်လည်း SMMT အတွက် ေဒ*လာ
၄.၈ သန်း191 ဝန်းကျင်ကိ4 ကနဦး ေထာက်ပံ့ေငွချေပးခဲ့Lပီး ထိ4ေငွအား
ေစာင့@် ကည့်ေရး နည်းပညာကိ4 ၀ယ်ရန် အသံ4းြပRခဲ့သည်ဟ4

ေြပာ@ကသည်။192 နည်းပညာ၏ အတိ4င ်းအတာ2?င ့် ေခတ်မ?ီမ/အား
A?ငး် လင်းစွာ မသိရေသးပါ။193 အစိ4းရသည် လံ4ြခံRေရးအတွက်
စိ4းရိမ်မ/များကိ4 ေထာက်ြပကာ မည်သည့်2င
ိ4 ်ငမ
ံ ?
စက်ပစÑည်းကိရိယာများအား ၀ယ်ယNခဲ့သည်ကိ4 ထ4တ်ေဖာ်ရန်

ြငင်းဆန်ခဲ့သည်။.194 SMMT၏ လ4ပ်ပိ4ငခ
် ွင ့်များ2?င ့် တာ၀န်၀တ•ရားများ၊

တရားOံ4း2?င ့် တရားဥပေဒစိ4းမိ4းေရးတိ2?
4 ့ င ့် ၎င်း၏ ဆက်ဆံေရး သိမဟ4
4 ့ တ်
လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင်ေရးအတွက် lကီး@ကပ်မ/ကိ4

other conflicts Myanmar, as well as the International
Criminal Court and other international bodies
pushing for accountability for the atrocities against
the Rohingya.
The SMMT was widely criticized by civil society
organizations.190 Despite the criticism, the SMMT was
awarded an initial grant of approximately $4.8
million,191 which it has reportedly used to purchase
surveillance technology.192 The scale and
sophistication of the technology is unclear,193 and the
government has refused to reveal from which country
the equipment was purchased, citing security
concerns.194 No information has been shared
regarding the SMMT’s powers and responsibilities,
relationship with law enforcement and the courts, or
any potential safeguards such as independent judicial
oversight. Little is known about the body’s operations
or whether there is any oversight.195
The MoTC has announced its intention to build a data
center in Naypyidaw, and in December 2018 the
ministry requested that the parliament approve a $95
million loan from South Korea to fund the center,196
which would serve as a secure base for its planned egovernment services.197 The Mandalay regional
government launched its data center in January 2019
to provide e-government services.198 Concerns have
been raised that the data centers will lack adequate
privacy and security safeguards.199

အကာကွယ်ေပး2ိင
4 ်မည့် အလားအလာများ စသည့်
အချက်အလက်များအား ေဝမkထားြခင်း မA?ိေသးပါ။ ထိ4အဖွဲYအစည်း၏
လ4ပ်င န်းလည်ပတ်မ/များအေ@ကာင်း့ သိ4မဟ4
? ့်
့ တ် lကီး@ကပ်မ/A?ိမA?ိ2င
ပတ်သက်၍ နည်းနည်းမ? သိA?ိရြခင်း မA?ိေသးပါ။195

MoTC သည် ေနြပည်ေတာ်တွင ် ေဒတာစင်တာတစ်ခ4 တည်ေဆာက်ရန်
ရည်ရွယ်ေ@ကာင်း ေ@ကညာခဲ့Lပီး ၂၀၁၈ ခ42?စ် ဒီဇင်ဘာလတွင ်

၀န်lကီးဌာနသည် ေတာင်ကိ4ရီးယားမ? ေဒ*လာ ၉၅ သန်းကိ4 စင်တာ၏
ဗဟိ4ရန်ပံ4ေငွအတွက် ေချးယNရန် အတည်ြပRဖိ4 ့လfတ်ေတာ်ကိ4

ေတာင်းဆိ4ခဲ့သည်။196 ၎င်းစင်တာသည် အစိ4းရ၏ e-government
ဝန်ေဆာင်မ/များအတွက် လံ4ြခံRေသာ အေြခြပRစခန်းတစ်ခ4အြဖစ်

ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြ ဖစ်သည်။197 မ2•ေလးတိ4ငး် ေဒသlကီး အစိ4းရသည်
e-Government ဝန်ေဆာင်မ/များေပးရန် ကိ4ယ်ပိ4င ်ေဒတာစင်တာကိ4
၂၀၁၉ ခ42စ
? ် ဇန်နဝါရီလတွင ် စတင်ခဲ့သည်။198 ေဒတာစင်တာများတွင ်
လံ4ေလာက်ေသာ ပ4ဂîိRလ်ဆိ4ငရ
် ာလွတ်လပ်မ/2င
? ့် လံ4ြခံRေရး
အကာအကွယ်များ ကင်းမဲ့လိမ့်မည်ဟ4 စိ4းရိမ်မ/များ
တင်ြပခဲ့@ကသည်။199
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C6: ၀န်ေဆာင်မ3ေပးေသာ က&မlဏီများ_Aင ့် အြခားနည်းပညာက&မlဏီများသည် အစိ&းရအား ၎င်းတိ၏
& ့ အသံး& ြပ$သRများ၏

၁ မAတ်

ဆက်သယ
ွ ်မ3ကိ& ေစာင့N် ကည့်ရာတွင ် ကRညီရန် လိ&အပ်ပ ါသလား။ (၀-၇ မAတ်)
C6: Are service providers and other technology companies required to aid the government in monitoring the
communications of their users? (0–6 points)

အစိ4းရအေန2?င ့် သင့ေ
် လျာ်ေသာ lကီး@ကပ်မ/ သိမဟ4
4 ့ တ် အယNခံ၀င်ရန်
ယ2•ရားများ မပါဘဲ အသံ4းြပRသNများ၏ ပ4ဂîိRလ်ဆိ4ငရ
် ာ

အချက်အလက်များကိ4 ဝန်ေဆာင်မ/ေပးသNများထံမ? ေတာင်းခံရန်
လွယ်ကNေသာေ@ကာင့် အချက်အလက်များကိ4 ကာကွယ်ရန်

၀န်ေဆာင်မ/ေပးသNများသည် ပိ4မိ4ပNပန်လာ@ကသည်။200 2ိ4ငင
် တ
ံ ကာ
က4မÄဏီများသည်လည်း ဖိအားေပးမ/ခံရသည်။ ဥပမာအားြဖင့်
လfတ်ေတာ်မ? လNသိများေသာ NLD အဖွဲYဝင်တစ်ဦးသည် WhatsApp
အား အသံ4းြပRသNများအ@ကား သံသယြဖစ်ဖွယ် စာများ၊သတင်းများကိ4
ေစာင့@် ကည့်ရန် ေတာင်းဆိ4ခဲ့သည်။201
၂၀၁၇ ခ42စ
? ်တွင ် ြပÅာန်းခဲ့ေသာ 2ိင
4 င
် သ
ံ ားများ၏

ပ4ဂîိRလ်ဆိ4ငရ
် ာလွတ်လပ်မ/2?င ့် ပ4ဂîိRလ်ဆိ4ငရ
် ာလံ4ြခံRမ/ကိ4

ကာကွယ်ေပးသည့် ဥပေဒသည် ဝရမ်းမိနမပါပဲ
့်
ကိ4ယ်ေရးကိ4ယ်တာ
ဆက်သွယ်မ/ကိ4 @ကားြဖတ်နားေထာင်ြခင်းမ? တားြမစ်ထားသည်။
သိေသာ်
4့
သမ…တ သိမဟ4
4 ့ တ် အစိ4းရအဖွဲY တစ်ဖွဲY ဖွဲYက

ခွငြ့် ပRချက်ေပးထားပါက ေစာင့@် ကည့်ြခင်းကိ4 ခွငြ့် ပRသည့် ေဝဝါးေသာ
Çခင်းချက်တစ်ခ4 ပါA?ိသည်။202 ေဒတာများကိ4 စ4ေဆာင်းြခင်း2?င ့်

သိမ်းဆည်းြခင်းမ? တားဆီးရန် A?ငး် လင်းေသာ လ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများကိ4
ဤဥပေဒတွင ် မေဖာ်ြပထားသလိ4 တရားေရးဆိ4င ်ရာ
ြပန်လည်သံ4းသပ်ရန်အတွက် ေထာက်ပံ့ထားသည်လည်း မA?ိပါ။

ဥပေဒ၏ privacy (ပ4ဂîိRလ်ဆိ4ငရ
် ာအချက်အလက်လွတ်လပ်လံ4ြခံRမ/) ကိ4
အဓိပÄါ ယ်ဖွင ့်ဆိ4ချက်သည် မြပည့်စံ4ပဲ 2ိင
4 င
် ံတကာ လNအခွ
့် ေရး
့ ငအ
စံ2န
/ ်းများ2?င ့် မကိ4က်ညီေ@ကာင်း ေဝဖန်အ@ကံြပRသNများက
ေထာက်ြပခဲ့@ကသည်။203 ခိ4ငမ
် ာေသာ

အချက်အလက်ကာကွယ်ေရးဥပေဒ အပါအဝင် ပ4ဂîလိကကü2?င ့်

အရပ်ဘက်အဖွဲYစည်းများမ? ေတာင်းဆိ4ထားေသာ ဥပေဒများအတွက်
အဆိ4ြပRြခင်း မA?ိေသးပါ။204
ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒတွင ် “2ိင
4 င
် ံေတာ်လံ4ြခံRေရး2?င ့်
တရားဥပေဒစိ4းမိ4းေရးကိ4 ထိခိ4က်ေစေသာ

မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်2င
? ့် ဆက်သွယ်မ/များကိ4 မဆိ4
ရA?ိ2ိ4ငေ
် ရးအတွက် ြပည်ေထာင်စ4အစိ4းရအဖွဲYက
သက်ဆိ4င ်ရာအဖွဲYအစည်းသိ4 ့လိ4အပ်သလိ4

ºfန@် ကားေဆာင်ရွက်2င
ိ4 ်သည်"ဟ4 အာဏာေပးထားသည်။205
ြပÅာန်းချက်သည် မည်သည့် @ကားြဖတ်ရယNမ/ကမ? “2ိင
4 ်ငသ
ံ ားများ၏
မNလအခွငအ
့် ေရးများကိ4 မထိခိ4က်ေစဘဲ” ဟ4 ေြပာထားေသာ်လည်း

အလွဲသံ4းစားလ4ပ်ြခင်းမ? ကာကွယ်မ/ အလံ4အေလာက် မေပး2ိင
4 ပ
် ါ။206
ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒသည် အလွဲသံ4းစားလ4ပ်ြခင်းကိ4 ဆန်က
ိ4 ်သည့်
့ ျင်2င
အကာအကွယ်မA?ိဘဲ အစိ4းရအား ဆက်သွယ်ေရးလိ4ငစ
် င်

ရA?ိထားသNများ၏ အေဆာက်အအံ4များကိ4 စစ်ေဆးရန်2င
? ့်

“2ိင
4 င
် ေ
ံ တာ်လံ4ြခံRေရး သိမဟ4
4 ့ တ် ြပည်သNလNထ4 အကျိRးစီးပွာ း”ကိ4

1

Service providers are increasingly concerned about
protecting private data, given the ease with which the
government can request it without proper oversight
or appeals mechanisms.200 International companies
have also come under pressure; for example, a wellregarded NLD member of parliament has called for
WhatsApp to monitor suspicious messages between
users.201
The Law Protecting the Privacy and Security of
Citizens, passed in 2017, prohibits the interception of
personal communications without a warrant, but
contains a vague exception allowing surveillance if
permission is granted by the president or a
government body.202 The law does not outline clear
procedures to prevent data from being collected and
stored, nor does it provide for judicial review. Critics
argue that the law’s definition of privacy is
inadequate and inconsistent with international
human rights standards.203 Laws demanded by a
range of private sector and civil society stakeholders,
including a robust data protection law, have not yet
been proposed.204
The Telecommunications Law grants the government
the power to direct unspecified persons “to secure
any information or communication which may harm
security, rule of law, or peace of the state.”205 The
provision stating that any interception should not
“hurt the fundamental rights of citizens” is an
inadequate safeguard against abuse.206 The
Telecommunications Law also grants the government
the power to inspect the premises of
telecommunications license holders, as well as to
require them to hand over documents, for the
ambiguous purposes of defending the “security of the
state or for the benefit of the people,” without any
safeguards against abuse.207 A 2018 amendment to
the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law
includes a new provision requiring
telecommunications providers to disclose user
information without due process.208 There are no
requirements for judicial review.
Telecommunications providers are generally
reluctant to publicize the number of requests for data
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ကာကွယ်ရန် ကဲ့သေသာ
ိ4 ့
ဆိ4လိ4ရင်းမြပတ်သားေသာ

ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် စာရွ က်စာတမ်းများကိ4 အစိ4းရအား
လfဲေြပာင်းေပးရန် စသြဖင့် ခွငြ့် ပRထားသည်။207 မNးယစ်ေဆးဝါး2?င ့်
စိတ်ကိ4ေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါးများဆိ4ငရ
် ာဥပေဒ၏ ၂၀၁၈
ြပင်ဆင်ချက်တွင ် ဆက်သွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မ/ေပးသNများက
အသံ4းြပRသNများ၏ သတင်းအချက်အလက်များကိ4
မkတေသာဥပေဒကာကွယ်မ/လ4ပ်ငန်းစG မပါဘဲ ထ4တ်ေဖာ်ရန်
လိ4အပ်သည့် ြပÅာန်းချက် အသစ်တစ်ခ4 ပါဝင်သည်။208
တရားစီရင်ေရးကိ4 ြပန်လည်သံ4းသပ်ရန် မလိ4အပ်ပါ။
ေယဘ4ယျအားြဖင့် ဆက်သွယ်ေရးက4မÄဏီများသည်
အာဏာပိ4ငမ
် ျားထံမ? ၎င်းတိ4ရA?
့ ိေသာ အချက်အလက်ေတာင်းဆိ4မ/

အေရအတွက်ကိ4 ထ4တ်ေဖာ်ရန် တွန်ဆ
့ 4တ်@ကသည်။ တယ်လီေနာသည်

they receive from authorities. Telenor announced that
in 2018, it received 64 requests for communications
data and complied with 46.209 In February 2019, new
mobile service provider Mytel stated that it had thus
far received 50 requests from the police for user data,
“most” of which relate to human trafficking and
drugs.210 Some publicly available figures suggest that
the number of requests for user data has decreased,
but the percentage of requests fulfilled has
increased.211 One major provider stated that it
initially required three documents before disclosing
information, including a letter from a senior police
officer and a letter from the PTD, but has in practice
dropped the requirement for a court warrant.212

၂၀၁၈ ခ42စ
? ်တွင ် ဆက်သွယ်ေရးေဒတာေတာင်းဆိ4မ/ ၆၄ ခ4ရA?ိခဲ့Lပီး ၄၆
ခ4ကိ4 လိ4က်နာခဲ့ေ@ကာင်း ေ@ကညာခဲ့သည်။209 ၂၀၁၁ ခ42?စ်

ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ် မိ4ဘိ4င ်းလ်ဝန်ေဆာင်မ/ေပးသN Mytel က
သံ4းစွဲသNများ၏ အချက်အလက်များကိ4 ရဲမ? ေတာင်းဆိ4မ/ အlကိမ် ၅၀
လက်ခံရA?ိခဲ့Lပီးြဖစ်ေ@ကာင်း ေြပာ@ကားခဲ့သည်။ ၎င်းတိ4အနက်
့

"အများစ4"မ?ာ လNက4နက
် Nးြခင်း2?င ့် မNးယစ်ေဆးဝါးြဖင့် သက်ဆိ4ငသ
် ည်
ဟ4ဆိ4သည်။210 အချိR Y လNသိA?င@် ကား ထ4တ်ြပန်ထားသည့်

ကိန်းဂဏန်းများအရ အသံ4းြပRသNအချက်အလက် ေတာင်းခံမ/
အေရအတွက် ကျဆင်းသွာ းေသာ်လည်း လိ4က်နာသည့် ရာခိ4င2
် န
/ ်းမ?ာ
တိ4းလာသည်။211 ဝန်ေဆာင်မ/ေပးသN က4မÄဏီlကီး တစ်ခ4၏ အဆိ4အရ
သတင်းအချက်အလက် မထ4တ်ေဖာ်ခင် စာရွ က်စာတမ်းသံ4းခ4 လိ4အပ်Lပီး
၎င်းတိ4တွ
့ င ် အlကီးတန်းရဲအရာA?ိ တစ်ဦးဦး၏စာ2?င ့်

ဆက်သွယ်ေရးºfန@် ကားမ/ ဦးစီးဌာနမ?စာ ပါဝင်ေသာ်လည်း
လက်ေတွYတွင ် တရားOံ4း၏ခွငြ့် ပRချက် လိ4အပ်မ/ကိ4ေတာ့
ဖယ်ထ4တ်ထားသည်။212

C7: လRပ&ဂrိ$လ်များ၏ အွန်လိ&ငး် လ3ပ်ေဆာင်မ3များကိ& လက်စားေချရန်အတွက် အစိ&းရအာဏာပိ&ငမ
် ျားမA သိမဟ&
& ့ တ် အြခား

သက်ဆင
ိ& သ
် မ
R ျားမA ဥပေဒြပင်ပ qခိမ်းေြခာက်ြခင်း သိမဟ&
& ့ တ် ကိ&ယ်ထိလက်ေရာက် အNကမ်းဖက်ြခင်းများ ြပလ&ပ်ပါသလား။ (၀-၅

၁ မAတ်

မAတ)်
C7: Are individuals subject to extralegal intimidation or physical violence by state authorities or any other actor in
retribution for their online activities? (0–5 points)

အွန်လိ4ငး် သတင်းေထာက်များ၊ လNအခွ
့် ေရးကာကွယ်သNများ2?င ့်
့ ငအ
2ိင
4 င
် ေ
ံ ရးတက်†ကလ/ပ်A?ားသNများသည် အ@ကမ်းဖက်ရန်

Lခိမ်းေြခာက်မ/များ2?င ့် ေြခာက်လ?နမ/
် ့ များ ရA?ိေ@ကာင်း ဆက်လက်
အစီရင်ခံ@ကသည်။ ၂၀၁၈ ခ42စ
? ် ေမလတွင ် ထ4တ်ြပန်ခဲ့ေသာ

ထင်ြမင်ချက် စစ်တမ်းတစ်ခ4တွင ် သတင်းေထာက်အများစ4သည်
သတင်းမီဒ ီယာများ လ4ပ်ကိ4င ်သNများအေပ* အ@ကမ်းဖက်မ/သည်
ယခင်2?စ်2င
? ့် 2/င
ိ ်းယ?Gလkင် ပိ4မိ4များြပားသည်ဟ4 ယံ4@ ကည်ေ@ကာင်း
ေဖာ်ြပခဲ့သည်။213 အ@ကမ်းဖက်မ/2င
? ့် အ@ကမ်းဖက်ရန်

Lခိမ်းေြခာက်မမ
/ ျားသည် ပဋိပကWြဖစ်ပွားရာ ေဒသများတွင ်
သတင်းပိ4ေနေသာ
သိမဟ4
4 ့ တ် Oိ4ဟင်ဂျာ အေရးကိစÑကဲ့သေသာ
ိ4 ့
့
ထိA?လွယ်ေသာ 2ိင
4 ်ငေ
ံ ရးကိစÑများ2?င ့် ပတ်သက်၍

1

Online journalists, human rights defenders, and
political activists continue to report intimidation and
threats of violence. In one opinion survey published in
May 2018, most journalists reported that they
believed violence against members of the media had
increased compared to the previous year.213 Violence
and threats of violence were particularly common for
journalists and activists reporting in conflict areas or
communicating online about sensitive political issues
such as the Rohingya crisis.214
Journalists reporting on the Rohingya crisis or
working inside Rakhine State, where the majority of
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အွန်လိ4ငး် မ?ဆက်သွယ်ေန@ကေသာ သတင်းေထာက်များ2?င ့်

တက်†ကလ/ပ်A?ားသNများအတွက် အထNးသြဖင့် အြဖစ်များသည်။214
Oိ4ဟင်ဂျာ အေရးအခင်းအေ@ကာင်းကိ4 သတင်းေပးပိေနေသာ
4့
သိမဟ4
4 ့ တ်
Oိ4ဟင်ဂျာများအေပ* ရက်စက်@ကမ်း@ကRတ်မ/ အများစ4ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်
ရခိ4ငြ် ပည်နယ်အတွင ်းတွင ် အလ4ပ်လ4ပ်ေနေသာ

သတင်းေထာက်များသည် အထNးပစ်မ?တ်ထားခံရသည်ဟ4
ခံရစားရသည်။215 Oိ4က်တာ သတင်းေထာက် ဝလံ4း2?င ့် ေကျာ်စိ4းဦး

တိသည်
4့
ထိန်းသိမ်းထားစGအတွင ်း ည£င်းပန်း2?ပ
ိ ်စက်ခံရေ@ကာင်း

Oံ4းတင်စစ်ေဆးချိန်တွင ် ေA?Yေနများက တရားOံ4းသိ4 ့ေြပာ@ကားခဲ့သည်။216
၂၀၁၈ ခ42စ
? ် ဇNလိ4င ်လတွင ် ေကျာ်စိ4းဦးက သNအား
့
အိပ်မရေအာင်ြပRလ4ပ်ခဲ့Lပီး နာရီေပါင်းများစွာ

ဒNးေထာက်စစ်ေမးခဲ့ေ@ကာင်း တရားOံ4းသိ4 ့ေြပာ@ကားခဲ့သည်။217
အာဏာပိ4ငမ
် ျားက သN၏ေခါင်းကိ4 အနက်ေရာင်အဝတ်ြဖင့်

အ4ပ်ထားသည်ဟ4 ေြပာခဲ့ပါသည်။ DVBတွင ် သတင်းေရးေလ့A?ိLပီး
ေဒသသတင်းဌာန ROMA Time ၏ အယ်ဒတ
ီ ာချRပ်ြဖစ်သN

ရခိ4ငြ် ပည်နယ်မ? သတင်းေထာက် ေကျာ်လင်းသည် ၂၀၁၇ ခ42စ
? ်တွင ်
ဆိ4င ်ကယ်ေပ*မ? လN2စ
? ်ဦး ဓားြဖင့ထ
် ိ4းြခင်း ခံခဲ့ရသည်။218
လNအခွ
့် ေရးကာကွယ်သNများသည်လည်း Lခိမ်းေြခာက်မ/များ2?င ့်
့ ငအ
အ@ကမ်းဖက်မ/များကိ4 ရင်ဆိ4ငရ
် သည်။ အင်တာနက်အား
စည်းOံ4းလ/ံYေဆာ်မ/အတွက် အဓိက အသံ4းချသည့်
လNအခွ
့် ေရးကာကွယ်သNများအတွက် Lခိမ်းေြခာက်မ/ ပမာဏ2?င ့်
့ ငအ
အေရအတွက်သည် အေရးကိစÑ၏ “ထိA?လွယ်မ/ အတိ4ငး် အတာ”
အေပ*တွင ် မNတည်သည်။ Oိ4ဟင်ဂျာ အေရး2?င ့် Lငိမ်းချမ်းေရး

တက်†ကလ/ပ်A?ားသNများသည် အွန်လိ4ငး် မ? တိ4က်O4 ိက်2င
? ့် သွယ်ဝိ4က်ေသာ
စာပိြခင်
4 ့ းများ2?င ့် ေကာ်မန်များမ?
တဆင့် များြပားေသာ
့

Lခိမ်းေချာက်မ/များ ရA?ိသည်ဟ4 ေြပာ@ကသည်။219 အစိ4းရအေနြဖင့်
Lခိမ်းေြခာက်မ/များကိ4 ကိ4ယ်တိ4င ်ကျpးလွနခ
် ဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခ42?စ်
ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ် က4လသမဂî2င
? ့် ပNးေပါင်း၍ တိ4င ်းြပည်၏

“ဂ4ဏ်သိကWာ ကိ4 ထိခိ4က်ေစသNများ”ကိ4 ဥပေဒအရ အေရးယNမည်ဟ4

လွတ်ေတာ်အဖွဲYဝင်တစ်ဦးသည် Lခိမ်းေြခာက်ခဲ့သည်။220 ြမန်မာ2ိင
4 င
် ံတွင ်
လNသိများေသာ အမျိRးသမီးများ2?င ့် အမျိRးသမီး လNအခွ
့ င ့်အေရး

ကာကွယ်ေစာင့ေ
် A?ာက်သNများသည် ပံ4မ?နအ
် ားြဖင့် ကျား၊မ အေြခြပR
အ@ကမ်းဖက်ရန် Lခိမ်းေြခာက်မ/2င
? ့် ေြခာက်လ?နမ/
် ့ တကိ
ိ4 ့ 4 ခံရေ@ကာင်း

atrocities against the Rohingya have occurred, feel
particularly targeted.215 During the trial of Reuters
journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo, defense
lawyers informed the court that the journalists were
tortured in detention.216 In July 2018, Kyaw Soe Oo
told the court that he was subjected to sleep
deprivation and forced to kneel for hours while he
was interrograted.217 He also said that authorities
covered his head with a black hood. In 2017, Kyaw
Lin, a journalist in Rakhine State who contributes to
the DVB and is the editor-in-chief of the local outlet
ROMA Time, was stabbed by two men on
motorbikes.218
Human rights defenders also face intimidation and
violence. The scale and volume of threats against
human rights defenders, all of whom use the internet
as their principal tool for advocacy, varies depending
on the “sensitivity” of the issue. Pro-Rohingya and
peace activists report high levels of intimidation via
direct and indirect messages and comments online.219
The government has itself perpetuated threats; in
February 2019, a member of parliament threatened to
take legal action against those who “damage the
dignity” of the country by working with the United
Nations.220 In Myanmar, high-profile women and
female human rights defenders report regular
gender-based intimidation and threats of violence.221
Common harassment tactics include cyberstalking,
phishing, hacking, and attempts to cast doubt on
women’s credibility, integrity, and character. Many
are intimidated through doctored sexual or intimate
images, which are sometimes used in attempts to
blackmail women.
A significant number of internet users have reported
experiencing cyberbullying, particularly those in
marginalized groups including young women,
religious minorities, and the LGBT+ community.222

ေြပာ@ကသည်။221 အြဖစ်များေသာ အေ2?ာင့်အယ?က်ေပးသည့်

နည်းဗျpဟာများတွင ် အွန်လိ4င ်းေပ*၌ ေနာက်ေယာင်ခံလိ4က်ြခင်း
(cyberstalking)၊ အချက်အလက်လိမ်ေတာင်းြခင်း (phishing)၊
အေကာင့်ခိ4းြခင်း(hacking)2?င ့် အမျိRးသမီးများ၏
အများယံ4@ကည်လက်ခံ2င
ိ4 မ
် /၊ ဂ4ဏ်သိကWာ2?င ့်

လကWဏာအရည်အချင်းတိ4ကိ
့ 4 သံသယြဖစ်ေအာင် ြပRလ4ပ်ြခင်းတိ4 ့

ပါဝင်ပါသည်။ အမျိRးသမီးအများစ4သည် ြပRြပင်ေြပာင်းလဲထားေသာ
လိငပ
် ိ4င ်းဆိ4ငရ
် ာ သိ4မဟ4
့ တ် အတွင ်းေရး ဓာတ်ပံ4များမ?တဆင့်

Lခိမ်းေြခာက်ခံရLပီး တစ်ခါတစ်ရံတွင ် ၎င်းတိကိ
4 ့ 4 အမျိRးသမီးများအား
အကျပ်ကိ4င ်ရန် သံ4း@ကသည်။

အင်တာနက်ေပ*တွင ် လNအများသည် ဆိ4က်ဘာအ2ိ4ငက
် ျင့ခ
် ံရေ@ကာင်းကိ4
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တင်ြပ@ကသည်။ ၎င်းတိ4တွ
့ င ် အမျိRးသမီးငယ်များ၊

ဘာသာေရးလNနည်းစ4များ2?င ့် LGBT+ အသိ4င ်းအဝိ4ငး် များ အပါအဝင်
အပယ်ခံအ4ပ်စ4များမ?သNများ အထNးသြဖင့် ပါဝင်သည်။222

C8: ၀က်ဘဆ
် ဒ
ိ& မ
် ျား၊ အစိ&းရ_Aင ့် ပ&ဂrလိက အဖွဲ\အစည်းများ၊ ၀န်ေဆာင်မ3ေပးသRများ သိမဟ&
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C8: Are websites, governmental and private entities, service providers, or individual users subject to widespread
hacking and other forms of cyberattack? (0–3 points)
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1

Websites, Facebook accounts, and email are
periodically subjected to technical attacks in
Myanmar. In 2017, websites for the Ministry of
Culture, the Central Bank, and Maubin University, in
addition to some private webpages, were hacked and
populated with messages saying “Stop Killing
Muslims.”223 The hacks were allegedly carried out by
Turkish activists raising their concerns about the
treatment of the Rohingya.224
Human rights defenders, journalists, and political
activists continue to report regular, often weekly,
remote attempts to hack their email and Facebook
accounts.225 Digital activists in Myanmar note that
Google regularly warns them of “government-backed
attackers” attempting to hack their Google
products.226 Pro-Rohingya and Muslim activists are
among those who report frequent hacking
attempts.227 Police use sophisticated technology to
hack into the devices of journalists, including Reuters
reporters Wa Lone and Kyaw Soe Oo in 2017.228
Advanced spyware has been identified in Myanmar,229
and human rights defenders, journalists, and political
activists report the use of spyware installed on their
mobile phones.230
Microsoft has raised concerns once again about the
large number of computers and devices in Myanmar
that are infected by viruses and malware.231 Almost
30 percent of computers in Myanmar are infected,
compared to 18 percent globally.232 Browser
modifiers are twice as common in Myanmar than the
global average, and software bundlers are almost
three times more common. Microsoft has also raised
concerns about the number of infections of the worm
Win/Macoute that spreads to USB drives, which are
very common in Myanmar, and communicate the
drive’s content to a remote host.233
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The number of internet users was reported in 2019 a 18m by Internet World Stats, see “Internet Usage in Asia,” Internet World Stats, https://www.internetworldstats.com/stats3.htm; A
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Internet access continues to improve in Myanmar, as more
users connect via smartphones with fast 4G service.
While the government continues to refrain from applying direct
limitations on content, self-censorship on a range of subjects
including the military, corruption, and the Rohingya, remains
high. Social media companies have responded to pressure by
opaquely increasing content removals, which has removed
legitimate content.
Criminalization of internet users persisted, including under
several criminal defamation laws, while the government has
hinted that a draft cybersecurity law could contain provisions
punishing online criticism of the government. Intimidation of
users remains common, through online surveillance carried out
by the government and military, as well as harassment against
those reporting on or discussing conflicts in Rakhine, Shan, and
Kachin states online, in addition to users discussing gender and
other so-called “sensitive” issues.

