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လွတ်လပ်စွာ ထ%တ်ေဖာ်ေရးသားေြပာဆိ%ပိ%ငခ်ွင့"်7င့ ်စ%ေဝးခွင့ကိ်% 
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 2020 marks the hundred-year anniversary of the first 
major protests in Myanmar’s modern history. Protests 
have launched political leaders, political parties, new 
constitutions and elections. As a result, the State has 
historically viewed protesters with suspicion and clamped 
down on the rights to freedom of expression and 
assembly at every opportunity. Even today, the media 
continues to report regular harassment and intimidation 
of protesters. In 2019, almost 100 protesters were charged 
for protesting. 

To mark the centenary, FEM has conducted one of the 
most in-depth, technical, and qualitative surveys of 
protesters, analysing their experiences and measuring 
Myanmar against international democratic standards on 
the right to protest. 

Findings 

People in Myanmar largely protest in response to what 
they regard as the authorities’ failure to act on public 
grievances. Both protesters and the authorities are 
generally unaware of the law, which is itself vague and 
problematic, despite legal reforms over the past few years. 
The authorities in particular still think protesters require 
permission in order to protest, and the authorities 
regularly interfere with the rights to freedom of 
expression and assembly by trying to dictate the content, 
form, and location of protests. 

When protests do happen, the authorities’ primary aim is 
to shut them down, rather than facilitating them, and as 
such their preparations are usually unnecessary and 
disproportionate. The authorities also use unnecessary 
and disproportionate force against protesters, exploiting 
tactics that at least recklessly if not intentionally injure 
protesters. Despite most protests being non-violent, the 
authorities are quick to shut down protests and arrest 
protesters without a legitimate reason. 
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နည်းစနစ်များကိ% ဆငြ်ခငစ်\းစားသံ%းသပ်မDမW7ိဘဲ အသံ%းချေလ့W7ိSကပါသည်။ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ အများအြပားသည် အSကမ်းဖက်ေလ့ မW7ိေသာ်လည်း 

အာဏာပိ%ငမ်ျားသည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲများကိ% ြမနြ်မနပ်ိတ်သိမ်းSကTပီး 

ဥပေဒေSကာငး်အရ လက်ခံ"ိ%ငဖ်ွယ် အေSကာငး်ြပချက် မW7ိဘဲ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% ဖမ်းဆီးသည်။ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများ Tပီးဆံ%းချိနတွ်င ်များစွာေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် 

၎ငး်တိ%၏့ ဒမီိ%ကေရစီ အခွင့အ်ေရးများကိ% ကျင့သံ်%းမDေSကာင့ပ်င ်

တရားစွဲဆိ%ခံရသည်။ အများအားြဖင့ ်စွဲဆိ%ချက်များသည် ဥပေဒ"7င့ ်

မညီေသာ သိမ်းကျံ2းကာ အ%ပ်စ%လိ%က် အြပစ်ထိ%က်သင့ြ်ခငး် ြဖစ်သည်။ 

တရားစွဲဆိ%ခံရေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် အဆံ%းတွင ်

ြပစ်ဒဏ်သင့ေ်စေသာ စီရငခ်ျက်များသာ ထွက်W7ိလာမည်ြဖစ်သည့် 

ေ"7းေကွးေသာ aံ%းတင ်စစ်ေဆးမDများကိ% ရင်ဆိ%ငS်ကရာတွင ်ဥပေဒဆိ%ငရ်ာ 

"7င့ ်ေငေွSကးဆိ%ငရ်ာ အေထာက်အပံ့ မရSကပါ။ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် 

၁၀၀ % ြပစ်ဒဏ်ကျခံရ"Dနး် W7ိေနသည်။   

အ0ကံြပ(ချက်များ 

အစိ<းရသိ< ့  

• အရပ်ဘက်"7င့ ်"ိ%ငင်ေံရးအခွင့ေ်ရးများဆိ%ငရ်ာ အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာ 

သေဘာတQစာချ2ပ် (ICCPR) "7င့ ်ICCPR ေနာက်ဆက်တဲွ အေြခြပ 

စာချ2ပ်ကိ% အတည်ြပ2 လက်မ7တ်ေရးထိ%းရန ် 

• "ိ%ငင်တံကာဒမီိ%ကေရစီစံ"Dနး်များ"7င့အ်ညီ ပါဝင"်ိ%ငေ်စရန ်

Tငမိ်းစ%စီဥပေဒနင့ ်ရာဇသတ်Bကီးကိ% ြပငဆ်ငရ်န ်(ေအာက်တွင ်

ေဖာ်ြပထားေသာ ဇယားပါ အေသးစိတ်အSကံြပ2ချက်များအတိ%ငး်) 

• ဆ"#ြပမDများကိ% တားဆီးပိတ်ပငေ်နေသာ ေဒသအလိ%က် 

စည်းမျ\းများအားလံ%းကိ% ပယ်ဖျက်Tပီး၊ 

ယငး်တိ% ့ြပန်လည်အသက်မဝငလ်ာေစရန ်ေသချာေအာင ်ြပ2လ%ပ်ပါ။  

• ရဲတပ်ဖွဲL ဥပေဒများကိ% 

အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာဒမီိ%ကေရစီစံချိနစ်ံpeနး်များ"7င့ ်ကိ%က်ညီေစရန ်

Tပီးြပည့်စံ%Tပီး အများပါဝငည်qိ"Dငိး်ေဆွးေ"းွေသာပံ%စံြဖင့ ်

ြပနလ်ည်သံ%းသပ်ေဆာငရွ်က်ရန။် 

• ပါရီဥပေဒသများ"7င့အ်ညီ ြဖစ်ေစရန ်ြမနမ်ာ"ိ%ငင် ံ

လQအ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မW7ငဥ်ပေဒကိ% ြပငဆ်ငရ်န် 

• အာဏာကိ%အလဲွသံ%းစားြပ2လျက် ဆ"#ြပသQများအေပV 

အာဏာအလဲွသံ%းစားြပ2ေသာ ရဲ"7င့ ်ရဲတပ်ဖွဲL စံ%စမ်းစစ်ေဆးြခငး်၊ 

စည်းမျ\းများကန ့သ်တ်ြခငး် လ%ပ်ေဆာငပ်ါ။ 

ြမန်မာ"ိ<ငင်ရဲံတပ်ဖွဲ Gသိ< ့  

• လQအ့ခွင့အ်ေရးစည်းမျ\းများတွင ်ြပrာနး်ထားေသာ တရားဝငW်7ိြခငး်၊ 

လိ%အပ်မDW7ိြခငး်၊အချိ2းကျနသင့ေ်လျာ်ြခငး်"7င့ ်ခွဲြခားဆက်ဆံမD မW7ိြခငး် 

မQအရ W7ငး်လငး်Tပီး၊ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မDေရးရာကိ% အေလးေပးကာ 

လက်လ7မ်းမီ"ိ%ငေ်သာ စည်းကမ်းများကိ% ချမ7တ်ရန။် 

အဆိ%ပါစည်းကမ်းများသည် ဥပေဒစိ%းမိ%းေရး ဝနထ်မ်းများ/ 

After protests are over, many protesters are charged 
simply for exercising their democratic rights. Often 
charges infer unlawful collective culpability. Charged 
protesters lack legal and financial support for what are 
slow trials resulting in punitive sentences. Protesters face 
a 100% conviction rate. 

Recommendations 

To the government 

• Ratify the ICCPR and the ICCPR’s Optional 
Protocol. 

• Amend the PAPP Law and Penal Code to bring them 
in line with international democratic standards (see 
below table for detailed recommendations). 

• Retract all local regulations banning protests and 
ensure that they are not reinstated. 

• Conduct a full and consultative review of police laws 
to bring them into line with international democratic 
standards. 

• Amend the Myanmar National Human Rights 
Commission Law to bring it in line with the Paris 
Principles.1 

• Investigate and either discipline or prosecute police 
who have misused their authority against protesters. 

To the Myanmar Police Force 

• Adopt clear, operationally-focused and accessible 
rules on the policing of protests, guided by the 
human rights principles of legality, necessity, 
proportionality, and non-discrimination. These 
should comply with the UN Code of Conduct for 
Law Enforcement Officials. 

• Train police on managing protests with a clear focus 
in all their planning, implementation, and evaluation 
upon facilitation of protests. Ideally, only trained 
police should manage protests.  

• Develop and implement clearer guidance for police 
on restricting protests, including use of force. This 
should clarify the circumstances in which restrictions 
can be imposed on protesters. It should also clarify 
the limits of police authority, explain crowd 
behaviours, and describe methods such as 
negotiation and mediation for de-escalating conflict. 
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ရဲဝနထ်မ်းများဆိ%ငရ်ာ က%လသမဂt ကျင့ဝ်တ်"7င့ကိ်%က်ညီရမည်။  

• ဆ"#ြပပွဲများကိ% ကိ%င်တွယ်ရာတွင ်အစီအစ\ဆဲွြခငး်၊ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လ%ပ်ေဆာငြ်ခငး်"7င့ ်အကဲြဖတ်ြခငး်ကိ% 

W7ငး်W7ငး်လငး်လငး်ကျင့သံ်%းကာ ဆ"#ြပပွဲကိ% ပံ့ပိ%း ကQညီသည့်အေနြဖင့ ်

ကိ%ငတွ်ယ် စီမံ"ိ%ငေ်စရန ်ရဲများကိ% သငေ်ပးရန။် အေကာငး်ဆံ%းအေန"7င့ ်

သငS်ကား ေလ့ကျင့ေ်ပးထားေသာ ရဲများ"7င့်သာ ဆ"#ြပပွဲများကိ% 

ကိ%ငတွ်ယ်ရန။် 

• ဆ"#ြပပွဲများကိ% အငအ်ားသံ%းေြဖW7ငး်ြခငး်အပါအဝင ်

ကန ့သ်တ်တားြမစ်ြခငး်လ%ပ် ေဆာငရ်ာတွင ်ရဲများအတွက် 

ပိ%မိ%W7ငး်လငး်ေသာ လမ်းpeနခ်ျက်များေရးဆဲွTပီး 

ကျင့သံ်%းေဆာငရွ်က်ရမည်။ ယငး်တွင ်ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ေနသQများကိ% 

တားြမစ်"ိ%ငသ်ည့် အေြခအေနကိ% W7ငး်လငး်စွာ ေဖာ်ြပထားရမည်။ 

ရဲများ၏ အာဏာအသံ%းြပ2မD ကန ့သ်တ်ြခငး်များကိ% 

W7ငး်W7ငး်လငး်လငး်ေဖာ်ြပရန ်၊ လQအ%ပ်၏အြပ2အမQများကိ% 

W7ငး်လငး်ြပရန"်7င့ ်ပဋိပကvများကိ% ေလျာ့ပါးေစရန ်မည်သိ%ည့qိ"Dငိး်ရမည်၊ 

Sကားခံအြဖစ်ေဆာငရွ်က်ရမည်ကိ%လည်း 

W7ငး်W7ငး်လငး်လငး်ေဖာ်ြပရမည်။  

• ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% ေြပာဆိ%ဆက်ဆံရာတွင ်W7ငး်လငး်ေသာ 

ဆက်သွယ်မD တည်ေဆာက်ြခငး်အပါအဝင ်လQထ%"7င့ ်

ေြပာဆိ%ဆက်ဆံေရးကိ% အဆင့ြ်မqင့တ်ငရ်မည်။ နားလည်မD 

လဲွမ7ားသည်များကိ% ေလျာ့ချTပီး၊ အြပနအ်လ7နစ်ကားဖလ7ယ်ေရး"7င့ ်

ညqိ"Dငိး်ေစ့စပ်ေရးကိ% အားေပးရန။် 

• ပံ%မ7န ်ယQနေီဖာငး်ကိ% ဝတ်ဆငT်ပီး မည်သQမည်ဝါြဖစ်သည်ကိ% 

W7ငး်လငး်စွာ ေဖာ်ြပထားရန။် ဦးထ%ပ်"7င့ ်ဒိ%ငး်များသည် တငး်မာမDကိ% 

အားေပးေသာေSကာင့ ်ဒဏ်ရာရ"ိ%ငေ်ချများသည့်အချိန၊် လိ%အပ်သည့် 

အခါမ7သာ သံ%းသင့သ်ည်။  

• ဆ"#ြပပွဲသည် အSကမ်းဖက်မDြဖစ်လာေတာ့မည့်အသွငြ်ဖစ်လာTပီး 

ြဖနေ်ဖျမDများကိ% Bကိ2းစားေသာ်လည်း မေအာငြ်မငေ်သာ 

အေြခအေနမ7သာ ဆ"#ြပမDကိ% လQစ%ခွဲရမည်။ 

အြခားအေSကာငး်အရာများေSကာင့ ်လQစ%ခွဲြခငး်ကိ% 

မည်သည့်အချိန်တွငမ်P အမိန ့မ်ေပးရပါ။ 

တရားစီရငေ်ရး မLိ(င"်#င့ ်တရားMံ< းသိ< ့  

• ကwမ်းကျငသ်Qများ၏ ေြပာSကားချက်၊ ေဖာ်ထ%တ်တငြ်ပချက်များမ7 

သင့ေ်လျာ်ေသာ အချက်အလက်များအပါအဝင ်တရားေရးမxိ2င ်

လွတ်လပ်မDW7ိရန် အေရးBကီးပံ%ကိ% ဌာနတွငး် လမ်းpeနခ်ျက်များ"7င့ ်

သငတ်နး်များေပးြခငး်ြဖင့ ်တရားသQBကီးများအေပV အထငB်ကီး 

ေလးစားမD W7ိလာရန။် တစ်ဦးချငး်စီ၏ ြပစ်ဒဏ်ထိ%က်မD"7င့ ်ပတ်သက်၍ 

ဒမီိ%ကေရစီ စံချိနစ်ံ"Dနး်များကိ%လည်း ေလးစားရန်  

• ဖွဲLစည်းပံ%အေြခခံဥပေဒ ပ%ဒမ် ၆တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိ%ငး် 

လွတ်လပ်ြခငး်မQကိ% ေထာက်aD Tပီး  မည်သည့်ဥပေဒကိ%မဆိ% 

အနည်းအကျ\း အဓိပ|ါယ်ေကာက်ယQ၍ အထQးသြဖင့ ်

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မD"7င့ ်ဆိ%ငေ်သာ အမDကိစ}များတွင ်ဒမီိ%ကေရစီ 

စံ"Dနး်များ"7င့အ်ညီ အဆိ%ပါဥပေဒကိ% အသံ%းချရန် တရားသQBကီးများကိ% 

အားေပးရမည်၊ ထိ%သိ% ့ေဆာငရွ်က်လာေစရန် 

တိ%က်တွနး်အားေပးရမည်။  

 

• Improve communications with the public, including 
by establishing clear lines of communication with 
protesters. Aim to reduce misunderstandings and 
promote dialog and negotiation. 

• Wear regular uniforms and display clear 
identification. Special clothing such as helmets and 
shields escalate tension and should only be used 
when necessary due to a clear risk of injury. 

• Only disperse protests where there is an imminent 
threat of violence and all attempts to de-escalate have 
been tried and failed. Dispersals should never be 
ordered due to any other reason. 

To the judiciary and courts 

• Impress on judges, through internal guidelines and 
training, the importance of judicial independence, 
including the balanced treatment of expert 
testimony. Impress also the democratic standards 
relating to individual culpability. 

• Encourage and empower judges to apply the law 
according to democratic standards, in particular in 
protest-related cases by interpreting any law 
narrowly and in favour of the principle of liberty as 
demanded in the Constitution Article 6. 

• Train judges on international standards relating to 
the human rights to freedom of expression and 
freedom of assembly. 

• Conduct a review of conviction rates and sentencing 
with the intention to develop internal guidelines on 
appropriate sentencing. 

• Invite independent human rights experts to the court 
to provide advice to the court, independent from 
either parties' legal teams. 

To the Myanmar National Human Rights 
Commission 

• Investigate and submit to Parliament a review of 
freedom of expression in Myanmar, with 
recommendations for legal and practical reforms. 2  

To civil society, media 

• Use the evidence in this report to push for full 
amendment of the PAPP Law and Penal Code. 

• Build a stronger support network for protesters who 
face criminal prosecution, including giving legal and 
financial support. 
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• လွတ်လပ်စွာ ထ%တ်ေဖာ်ေရးသားေြပာဆိ%ခွင့"်7င့ ်လွတ်လပ်စွာ 

စ%ေဝးခွင့"်7င့ ်ဆိ%ငသ်ည့် လQအ့ခွင့်အေရး"7င့ ်ပတ်သက်၍ "ိ%ငင်တံကာ 

စံ"Dနး်များကိ% တရားသQBကီးများအား အသိပညာေပးရန ် 

• သင့ေ်လျာ်ေသာ စီရငခ်ျက်ချမDဆိ%ငရ်ာ ဌာနတွငး် လမ်းpeနခ်ျက်များ 

ပိ%မိ%ေကာငး်မွနေ်စရန ်ရည်ရွယ်ကာ ြပစ်ဒဏ်ကျခံရ"Dနး်များ"7င့ ်

ြပစ်ဒဏ်စီရငခ်ျက်အေပV  ြပန်လည်သံ%းသပ်မD လ%ပ်ေဆာငရ်န်  

• တရားaံ%း၌ အSကံေပး"ိ%ငရ်န ်တရားaံ%းသိ% ့ လွတ်လပ်ေသာ 

လQအ့ခွင့အ်ေရးဆိ%ငရ်ာ ကwမ်းကျင်သQများကိ% ဖိတ်Sကားရန်၊ 

အဖွဲLတစ်ခ%ခ%၏ ဥပေဒဆိ%ငရ်ာ အဖွဲL မ7 လွတ်လပ်ေသာ ကwမ်းကျငသ်Qကိ% 

ဖိတ်ရန်၊  

ြမန်မာ"ိ<ငင်အံမျိ(းသားလNအ့ခွင့အ်ေရး ေကာ်မH#ငသ်ိ< ့  

• ဥပေဒေရးရာ"7င့ ်လက်ေတွL ြပ2ြပငေ်ြပာငး်လဲမDများအတွက် 

အSကံေပးချက်များ"7င့်တကွ၊ ြမနမ်ာ"ိ%ငင်ံ၏ လွတ်လပ်စွာ 

ထ%တ်ေဖာ်ေရးသားေြပာဆိ%ပိ%ငခ်ွင့အ်ေပV သံ%းသပ်ချက်တစ်ခ%ကိ% 

စQးစမ်းေလ့လာTပီး လeတ်ေတာ်သိ% ့တငသွ်ငး်တငြ်ပရန ် 

အရပ်ဘက်အဖွဲGအစည်း၊ မီဒယီာသိ< ့  

• Tငမိ်းစ%စီ ဥပ ေဒ"7င့ ်ရာဇသတ်Bကီးတိ%ကိ့% အလံ%းစံ% 

ြပငဆ်ငြ်ဖည့်စွက်ေရးအတွက် တွနး်အားေပးရန ်ဤအစီရငခ်ံစာပါ 

သက်ေသအေထာက်အထားကိ% အသံ%းြပ2ရန ် 

• ြပစ်မDဆိ%ငရ်ာ တရားစွဲဆိ%ရင်ဆိ%ငေ်နရေသာ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများအတွက် ဥပေဒေရးရာ"7င့ ်ေငေွSကး ဆိ%ငရ်ာ 

အကQအညီေပးြခငး်အပါအဝင ်ပိ%မိ%အားေကာငး်ေသာ 

ေထာက်ပံ့ကQညီသည့် ကွနရ်က်အဖွဲLတစ်ခ%ကိ% တည်ေထာငရ်န ် 

"ိ<ငင်တံကာ အသိ<ငး်အဝိ<ငး်သိ< ့  

• Tငမိ်းစ%စီ ဥပေဒ"7င့ ်ရာဇသတ်Bကီးတိ%ကိ့% အလံ%းစံ% 

ြပငဆ်ငြ်ပ2ြပငေ်ရးအတွက် တွနး်အားေပးရန ်ဤအစီရငခ်ံစာပါ 

သက်ေသအေထာက်အထားကိ% အသံ%းြပ2ရန ် 

• Tငမိ်းစ%စီ ဥပေဒ"7င့ ်ရာဇသတ်Bကီး တိ%ကိ့% အလံ%းစံ% ြပင်ဆင ်

ြပ2ြပငေ်ရးအတွက် စည်းaံ%းလDံLေဆာ်ေရးဆိ%ငရ်ာ အစီအစ\များကိ% 

အားေပးကQညီရန ်

To the international community 

• Use the evidence in this report to push for full 
amendment of the PAPP Law and Penal Code. 

• Support programmes advocating for full amendment 
of the PAPP Law and Penal Code. 
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ြမန်မာ့ဥပေဒများကိ< ြပငဆ်ငရ်န ်သးီြခားတကိျေသာ အ0ကံြပ(ချက်များ  

Specific recommendations to amend Myanmar’s laws 

ပ<ဒမ် Article အ0ကံြပ(ချက်များ Recommendation 

 
ြပစ်မ@ဆိ<ငရ်ာဥပေဒ၊ ရာဇသတV်ကီး Peaceful Assembly and Peaceful Procession Law 

၃ 

Article 3 

လွတ်လပစ်ွာ ထ%တ်ေဖာ်ေရးသားေြပာဆိ%ခွင့ ်"7င့ ်စ%ေဝးခွင့ ်ကိ% 

မျက်"7ာသာေပးသည့် ယQဆချက်များကိ% ထည့်သွငး်သင့T်ပီး၊ 

ခွဲြခား"7မိ်ချဆက်ဆံြခငး် မW7ိဘဲ ဤအခွင့အ်ေရးများကိ% ကာကွယ်ရန ်

"7င့ြ်မqင့တ်ငရ်န ်အစိ%းရ အတွက် တာဝနဝ်တÅ ရားများကိ% ဖနတီ်းရမည် 

ြဖစ်သည်။ 

Add a presumption in favour of the rights to 
freedom of expression and assembly, and a duty for 
the state to protect and promote these rights 
without discrimination. 

၃ 

Chapter 3 

ထည့်သွငး်ရန ်- ၁) အသိေပးချက်များသည်မိမိဆ"#အေလျာက်ြဖစ်သည်။ ၂) 

Bကိ2တငအ်သိေပးြခငး်လ%ပ်ငနး်များသည် 

အငအ်ားများေသာဆ#"#ြပပွဲများအတွက်သာ လိ%အပ်Tပီး ထိ%ေနရာတွင ်

အာဏာပိ%ငမ်ျားသည် ဆ"#ြပသQတိ% ့အဆငေ်ြပေအာင ်

ပံ့ပိ%းကQညီေဖာ်ေဆာငေ်ပးရမည် ြဖစ်သည်။ (၃) 

အသိေပးအေSကာငး်Sကားစာတွငေ်န ့၊ အချိန်၊ 

တည်ေနရာသိ%မ့ဟ%တ်လမ်းေSကာငး်၊ ဆ"#ြပသQခန ့မ်7နး်ေြခအေရအတွက်"7င့ ်

စီစ\သQတစ်ဦးဦး၏ ဆက်သွယ်ရန ်အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ%သာ 

ေဖာ်ြပရနလိ်%အပ်သည်။ ၄) အသိေပးအေSကာငး်Sကားစာတွင ်ဆ"#ြပပွဲ၏ ပံ%စံ၊ 

အေSကာငး်အရာများ"7င့ ်ပတ်သက်ေသာ သတငး်အချက်အလက်များပါဝငရ်န ်

မလိ%အပ်ပါ ၅) အြခားသက်ဆိ%ငရ်ာအာဏာပိ%ငမ်ျားထံသတငး်ပိ%ရ့မည့်ကိစ}သည် 

ဆ"#ြပသQများကလ%ပ်ရမည်မဟ%တ်၊ 

အသိေပးအေSကာငး်Sကားစာကိ%လက်ခံရW7ိသည့်အာဏာပိ%ငမ်ျားကလ%ပ်ေဆာင်

ရမည်ြဖစ်သည်။ ၆) Bကိ2တင်အသိေပးအေSကာငး်Sကားရန ်လက်ေတွLမကျ 

သိ%မ့ဟ%တ်မြဖစ်"ိ%ငသ်ည့်အေြခအေနများတွင၊် သိ%မ့ဟ%တ် 

ဦးေဆာငစ်ီစ\သQသည်မည်သQမည်ဝါြဖစ်ေSကာငး် သတ်သတ်မ7တ်မ7တ် 

ခွဲြခား"ိ%ငြ်ခငး် မW7ိသည့် အေြခအေနတွင ်

အသိေပးအေSကာငး်Sကားြခငး်မ7ကငး်လွတ်ခွင့ေ်ပးရမည်။ 

Add: i) notifications are voluntary; ii) advance 
notification is only required for protests that are 
likely to be large and where authorities reasonably 
need to plan to facilitate them; iii) notifications 
only need to include information on the date, time, 
location or route, estimated numbers of protesters, 
and contact details for any organisers; iv) 
notifications must not include information on the 
content or form of the protest; v) the burden of 
informing other relevant authorities is on the 
authorities receiving the notification and not the 
protesters; vi) an exemption to notification where it 
is not practical or possible in the circumstances, or 
where there is no identifiable organiser. 

၄ 

Chapter 4 

ခွင့ြ်ပ2ချက်ထ%တ်ေပးြခငး် သိ%မ့ဟ%တ် ြငငး်ပယ်ြခငး် "7င့ပ်တ်သက်ေသာ 

ရည်peနး်ချက်အားလံ%းကိ%ဖယ်W7ားပါ။ အေSကာငး်Sကားရာတွင ်

W7ငး်လငး်မ7နက်နေ်သာ အေSကာငး်အရာများ"7င့ ်ေရွးချယ်စရာများပါဝငေ်သာ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲများ၏ အချိန်၊ေနရာ"7င့ ်လ%ပ်ေဆာငခ်ျက်များအေပVတွင ်

Bကိ2တငြ်ပင်ဆင"်ိ%ငမ်ည့်အေြခအေနများအတွက် ပွင့လ်ငး်ြမင်သာမDW7ိTပီး 

ချက်ချငး်ေဆာငရွ်က်"ိ%ငေ်သာ လ%ပ်ငနး်စ\များြဖင့ ်အစားထိ%းပါ။ 

အာဏာပိ%ငမ်ျား အေနြဖင့ ်ဆ"#ြပပွဲစီစ\သQများအား ၄ငး်တိ% ့အစီအစ\၏ 

အြခားအစိတ်အပိ%ငး်များကိ% ေြပာငး်လဲရနဖ်ိအားေပးြခငး် အေပV 

W7ငး်လငး်တိကျေသာ တားြမစ်ချက်တစ်ခ% ထည့်သွငး်ပါ။  

Remove all reference to issuing or denying of 
permission. Replace it with a transparent and 
prompt process for placing prior conditions on the 
time, place or manner of a protest, which include 
clear justifications and options for appeal. Add a 
clear prohibition on the authorities pressuring 
protest organisers to change any other element of 
their plans. 

၅ 

Chapter 5 

စည်းမျ\းအားလံ%းကိ%ဖယ်W7ားTပီး ြပစ်မDဆိ%ငရ်ာဥပေဒကိ% ထငဟ်ပ်ေစေသာ 

အSကမ်းဖက်မDကိ%လDံLေဆာ်ြခငး်အတွက် တားြမစ်ချက်တစ်ခ%သာ ထည့်သွငး်ပါ။ 

Remove all rules and add only one prohibition for 
inciting violence which reflects the Penal Code. 

၆ 

Chapter 6 

“ ဆ"#ြပမDများကိ% အဆငေ်ြပေချာေမွLေအာင ်ပံ့ပိ%းကQညီရန ်တာဝနဝ်တÅ ရားများ” 

ဟQသည့် အခနး်အသစ်တစ်ခ%ြဖင့ ်အစားထိ%းပါ။ 

တာဝနမ်ျားကိ%ထပ်မံထည့်သွငး်ရာတွင-် (၁) ဆ"#ြပ 

ပွဲအားဦးေဆာငစ်ီစ\သQများကိ%အေSကာငး်Sကားရန်၊ ၂) 

ညqိ"Dငိး်ြခငး်"7င့ရ်ငး်ရငး်"7းီ"7းီေြပာဆိ%ဆက်ဆံြခငး်ြဖင့ ်

ဆ"#ြပမDများကိ%ေလျာ့ပါးေစရန၊် (၃)  a%တ်တရတ်ချက်ချငး် ြဖစ်ေပVလာေစမည့် 

အSကမ်းဖက်မDကိ% လDံLေဆာ်သည့် လDံLေဆာ်မDများကိ% တံ% ့ြပန်သည့်အချိနမ်7သာ 

Üခငး်ချက်အေနြဖင့ ်လQစ%ခွဲြခငး်နည်းလမ်းကိ% အသံ%းြပ2ရန ်

Replace with a new chapter “Duties to facilitate 
protests”. Add duties to: i) inform protest 
organisers; ii) de-escalate protests using negotiation 
and communication; iii) to use dispersal as an 
exceptional measure only in response to imminent 
incitement to violence. 
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ြပစ်မ@ဆိ<ငရ်ာဥပေဒ၊ ရာဇသတV်ကီး Penal Code 

၁၄၁-၁၄၃ 

Articles 141-
143 

"ဥပေဒ"7င့မ်ညီေသာစ%ေဝးြခငး်" ဟQေသာ ကိ%းကားချက်အားလံ%းကိ% ဖယ်W7ားပါ။ 

စ%ေဝးြခငး်အားလံ%းသည် ဥပေဒ"7င့အ်ညီြဖစ်သည်၊ 

သတ်သတ်မ7တ်မ7တ်ြဖစ်ေသာ အြပ2အမQများကသာ ဥပေဒ"7င့မ်ညီ 

ြဖစ်သင့သ်ည်။ 

Remove all references to “unlawful assemblies”. All 
assemblies are lawful, only specific acts should be 
unlawful. 

၁၄၄ ၁၄၆ 

၁၄၇ ၁၄၉ 

Articles 144, 
146, 147, and 
149 

ဆ"#ြပမDတစ်ခ%လံ%းအား စ%ေပါငး်အြပစ်တငမ်D အားလံ%းကိ% ဖယ်W7ားပါ။ 

သတ်မ7တ်ထားေသာအြပ2အမQကိ% ကျ`းလွနသ်ည့် လQတစ်ဦးချငး်တွငသ်ာ 

အြပစ်အတွက် တာဝနW်7ိသည်။ 

Remove all collective culpability. All culpability 
must be individual. 

၁၄၁-၁၅၈ 

Articles 141-
158 

အSကမ်းဖက်မDြဖစ်ေပVလာေစရနလ်Dံေဆာ်ြခငး်၊ အSကမ်းဖက်မDေြမာက်ေသာ 

Tခိမ်းေြခာက်ြခငး် "7င့အ်Sကမ်းဖက်မDလ%ပ်ရပ်များအတွက်သာ 

တိကျW7ငး်လငး်ေသာရာဇဝတ်မDများအား ေဖာ်ြပြခငး်ြဖင့ ်အားလံ%းကိ% 

အစားထိ%းပါ။ အြခားအလားအလာW7ိေသာ 

ရာဇဝတ်မDဆိ%ငရ်ာလ%ပ်ရပ်များအားလံ%းကိ% 

ြပစ်မDဆိ%ငရ်ာကျင့်ထံ%းဥပေဒေအာက်တွင ်ေဖာ်ြပTပီးြဖစ်သည်။ 

Replace all with clear crimes of incitement to 
violence, threat of violence, and acts of violence 
only. All other potentially criminal acts are already 
covered under other parts of the Penal Code. 
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နိဒါန်း   
Introduction 

“ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများသည် ပိ%မိ% တရားမPတTပီး တာဝနခ်ံမDW7ိေသာ 

လQအ့ဖွဲLအစည်း တိ%းတက်ေရးတွင ်အြပ2သေဘာေဆာငေ်သာ လQမDေရး"7င့ ်

"ိ%ငင်ေံရးဆိ%ငရ်ာ အခနး်ကxတစ်ခ%အေနအြဖစ် သမိ%ငး်တစ်ေလPာက် 

အဓိက ေနရာတွင ်ပါဝငေ်နTပီး အဆိ%ပါ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများသည် 

လQသားဖွံL Tဖိ2းတိ%းတက်ေရးအတွက် အြပ2သေဘာေဆာငေ်သာ အကျိ2းြပ2မD 

တစ်ရပ်အြဖစ် ဆက်လက်W7ိေန"ိ%င်သည်။”  

- က%လသမဂt ဒ%ကvသည်များဆိ%ငရ်ာ မဟာမငး်Bကီးaံ%း ဆံ%းြဖတ်ချက်အမ7ဝ် 

၃၈/၁၁  

၂၀၂၀ ခ%"7စ်သည် ြမနမ်ာ"ိ%ငင် ံေခတ်သစ်သမိ%ငး်တွင ်ပထမဆံ%း 

အေရးBကီးေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများ ြဖစ်ေပVသည့် "7စ်တစ်ရာ 

အထိမ်းအမ7တ် အခါသမယ ြဖစ်ပါသည်။ ၁၉၂၀ ခ%"7စ်တွင ်

လွတ်လပ်ေရးဆိ%င်ရာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများ လ%ပ်ေဆာငစ်\ကတည်းက 

ဒမီိ%ကေရစီအတွက် ြမနမ်ာ"ိ%ငင်၏ံ a%နး်ကန်လDပ်W7ားမDတွင ်

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင့ကိ်% ကျင့သံ်%းလ%ပ်ေဆာငမ်Dသည် အဓိကကျ လျက်W7ိသည်။ 

လွတ်လပ်ေရးေခါငး်ေဆာင ်ေအာငဆ်နး်ကိ%  မိတ်ဆက်ေပးလိ%က်ြခငး်သည် 

၁၉၃၆ ခ%"7စ်တွင ်ြဖစ်ပွားသည့် မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့ ်ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများမ7 

ြဖစ်ခဲ့သည်။ ၈ ေလးလံ%း အေရးေတာ်ပံ% ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများသည် "ိ%ငင်ေံရး 

ေခါငး်ေဆာငတ်စ်ဦးအြဖစ် ေအာငဆ်နး်စ%Sကည် "7င့ ်၁၉၉၀ 

အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲ ေပVထွက်လာမD "7င့ ်အတQ အမျိ2းသားဒမီိ%ကေရစီ 

အဖွဲLချ2ပ်ကိ% ဖနတီ်းေပးြခငး်ဆီသိ% ့ ဦးတည် ြဖစ်ေပVေစခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခ%"7စ် 

”ေရeဝါေရာငေ်တာ်လ7နေ်ရး” ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများေနာက်တွင ်၂၀၀၈ ခ%"7စ် 

ဖွဲLစည်းပံ% အေြခခံဥပေဒသစ်တစ်ခ%ေပVေပါက်လာTပီး ၂၀၂၀ ခ%"7စ်တွင ်

အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲများ တဲွလျက် လိ%က်ပါလာခဲ့သည်။  

ထိ%ေ့Sကာင့ ်ြမနမ်ာ"ိ%ငင်ံ၏ အာဏာရ အစိ%းရများသည် 

သမိ%ငး်တစ်ေလPာက်တွင ်ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများကိ% ၄ငး်တိ%၏့ အခွင့အ်ာဏာကိ% 

ေလာေလာလတ်လတ် Tခိမ်းေြခာက်သည့် အရာတစ်ခ% အြဖစ် 

သတ်မ7တ်SကTပီး၊ အချိ2းမမP မသင့ေ်လျာ်ေသာ၊  ဖိ"7ပိ်ေသာ၊ 

များေသာအားြဖင့ ်အSကမ်းဖက်ေသာ အကျိ2းဆက်ရလဒမ်ျားြဖင့ ်

တံ% ့ြပနခ်ဲ့Sကသည်မ7ာ အံ့Sသစရာ  မဟ%တ်ေပ။  

၂၀၁၀ ြပည့်"7စ်တွင ်တပ်မေတာ်သည် အäကငး်မဲ့ အာဏာကိ% 

ရပ်စဲခဲ့Tပီးေနာက်၊ အရပ်သားတစ်ပိ%ငး် အစိ%းရသည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင့ကိ်% 

ကန ့သ်တ်ချက်ြဖင့ ်ခွင့ြ်ပ2ခဲ့သည်။ သိ%ေ့သာ် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင့်ကိ% 

ကာကွယ်ြခငး် သိ%မ့ဟ%တ် အသင့အ်တင့ ်ေလးစားြခငး်မျိ2း မြဖစ်ခဲ့ပါ။ 

မီဒယီာများအဆိ%အရ ပံ%မ7န ်ေစာ်ကားြခငး်၊ ေြခာက်လ7န ့ြ်ခငး် "7င့ ်

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% တရားမဲ့ ဖမ်းဆီးအြပစ်ေပးြခငး်များ 

လ%ပ်ေဆာငS်ကသည်။  

သိ<ေ့သာ် တကယ့်ြပဿနာမ#ာ မည်သည်နည်း။ အသံ<းြပ(ေသာ သိ<မ့ဟ<တ ်

အလွဲသံ<းစားလ<ပ်ေသာ ဥပေဒမNေဘာငမ်#ာ မည်သိ< ့ ြဖစ်ပါသနည်း။ ရဲများ၏ 

 
“Protests have historically played a constructive social 
and political role in the development of more just and 

accountable societies, and such protests can continue to 
make a positive contribution to human development.” 

- UN HRC Resolution 38/11 

2020 marks the hundred-year anniversary of the first 
major protests in Myanmar’s modern history. Exercising 
the right to protest has been fundamental to Myanmar’s 
struggle for democracy since the independence protests 
in 1920. It was media freedom protests in 1936 that 
launched independence leader, Aung San. The “8-8-88” 
protests led to the creation of the National League for 
Democracy (NLD), the emergence of Aung San Suu Kyi 
as a political leader, and the 1990 general elections. The 
“Saffron revolution” protests in 2007 were followed by a 
new constitution in 2008, and general elections in 2010. 

It is hardly surprising therefore that Myanmar’s 
authoritarian governments have historically regarded 
protests as an existential threat to their authority and 
responded with disproportionate, repressive, and often 
violent consequences.  

After the military gave up absolute power in 2010, the 
quasi-civilian government granted a limited right to 
protest.3  This has not however resulted in proper respect 
or protection of the right to protest. The media has 
reported regular harassment, intimidation, and 
illegitimate convictions of protesters. 

But what is the actual problem? How is the legal 
framework used or misused? What is the role and 
response of the police? Where are there gaps in 
awareness, undemocratic attitudes, or problematic 
behaviour? 

To mark Myanmar’s hundred-year anniversary, this 
report has answered these questions through the most in-
depth, technical, and qualitative survey of protesters ever 
conducted in Myanmar. Based on clear, concise, and 
verifiable analysis of the weaknesses, it proposes 
substantial reforms that are necessary to truly guarantee 
the right to protest. 
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တံ< ့ြပန်ေြဖH#ငး်မ@"#င့ ်အခန်းကLက အဘယ်နည်း။ အသိပညာေပးရာတငွ ်

ကွာဟမ@များ၊ ဒီမိ<ကေရစီနည်း မကျေသာ စိတသ် ေဘာထားများ သိ<မ့ဟ<တ ်

ြပဿနာြဖစ်ေစေသာ အြပ(အမNများက မည်သည့်ေနရာမ# 

ြဖစ်ေပ]လာပါသနည်း? 

ြမနမ်ာ"ိ%ငင်၏ံ ရာြပည့် အထိမ်းအမ7တ်ကိ% ဂ%ဏ်ြပ2သည့်အေနြဖင့ ်ယခ% 

အစီရငခ်ံစာက အနက်နဲဆံ%း၊ ပညာရပ်အဆန်ဆံ%း"7င့ ်ြမနမ်ာ"ိ%ငင်ံတွင ်

လ%ပ်ေဆာငခ်ဲ့ဖQးေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% အေရအတွက်အေြခြပ2 

စစ်တမ်းတစ်ရပ်ြဖင့ ်အဆိ%ပါေမးခွနး်များကိ% အေြဖထ%တ်ထားပါသည်။ 

အားနည်းချက်များအေပV  တိကျ၊ W7ငး်လငး်Tပီး အတည်ြပ"ိ%ငေ်သာ 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာေလ့လာမDကိ% အေြခခံကာ၊ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင့်ကိ% အမ7န်တကယ် 

အာမခံေပးရန ်လိ%အပ်ေသာ ေရW7ည်ြပ2ြပ2ေြပာငး်လဲမDများကိ% 

အဆိ%တငြ်ပထားသည်။ 

ချBးကပ်သည့် နည်းလမ်း  

FEMသည် ၂၀၁၆ ခ%"7စ် ေအာက်တိ%ဘာလ"7င့ ်၂၀၁၉ ခ%"7စ် 

"ိ%ဝငဘ်ာလSကားတွင ်တရားစွဲဆိ%ခံထားရေသာ လQပ%ဂtိ2လ် ၂၂၉ ဦးကိ% 

၄ငး်တိ%၏့ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင့ကိ်% ကျင့သံ်%းြခငး်"7င့ ်ပတ်သက်Tပီး 

သတ်မ7တ်ေဖာ်ထ%တ်ခဲ့ပါသည်။ W7ာေဖွေတွL W7ိချက်များ အားလံ%းသည် 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများအားလံ%းကိ% ကိ%ယ်စားြပ2Tပီး 

ေဆာငရွ်က်"ိ%ငသ်ည့်အရာများ ြဖစ်"ိ%ငေ်စရန ်FEM သည် ဤ 

သ%ေတသနစာတမ်းတွင ်ထည့်သွငး်ပါဝငရ်န ်လQ ၅၀ ကိ% ေရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။ 

FEM သည် မတQညီေသာ ကျား၊မ၊ လQမျိ2းများ၊ Tမိ2 L ြပ"7င့ ်

ေကျးလက်ေဒသများ၊ ပညာေရးဆိ%ငရ်ာ အဆင့မ်ျား"7င့ ်ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မD 

ကိစ}ရပ်များကိ% မတQညီေအာင ်သင်ေ့လျာ်သက့ဲသိ% ့ ကိ%ယ်စားြပ2 

ေဖာ်ြပ"ိ%ငေ်အာင ်ေသချာ ပိ%ငး်ြခားေရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။  

FEM သည် ကျင့ဝ်တ်ဆိ%ငရ်ာ လမ်းpeနခ်ျက်များ"7င့်အညီ ၄၇ ဦးကိ% 

မျက်"7ာချငး်ဆိ%င ်အငတ်ာဗျ`းများ ေမးြမနး်ခဲ့ပါသည်။ ေြဖဆိ%သQတိ%ငး်ကိ% 

ေမးခွနး် ၉၉ ခ% ြဖင့ ်ေကာက်ယQေမးြမနး်ခဲ့သည်။ ေမးခွနး် ၂၄ ခ%သည် အဖွင့ ်

ေမးခွနး်များြဖစ်Tပီး ၇၅ ခ%မ7ာ အပိတ် ေမးခွနး်များ ြဖစ်ကာ ရW7ိ"ိ%ငသ်ည့် 

အေြဖမ7ာ ၄၀၀ ဝနး်ကျငြ်ဖစ်သည်။ ေမးခွနး်တစ်ခ%ချငး်စီတိ%ငး်ကိ% 

အထQးအားြဖင့ ်ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မD"7င့ ်သက်ဆိ%ငေ်သာ "ိ%ငင်တံကာစံ"Dနး်အတိ%ငး် 

တိ%ငး်တာ၍ ေမးခွနး် တည်ေဆာက်ခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်

ရဲအရာW7ိတစ်ဦး၏ ကိ%ယ်ပိ%ငန်ပံါတ် ြမငသ်ာ"ိ%ငမ်DအေပV "ိ%ငင်တံကာ 

စံ"Dနး်အတိ%ငး် တိ%ငး်တာကာ ေမးခွနး်တည်ေဆာက်ခဲ့ပါသည်။ 

ကန ့်သတခ်ျက်များ 

ေြဖဆိ%သQများကိ% သတ်မ7တ်ေရွးချယ်ရာတွင ်ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDေSကာင့ ်

ရာဇဝတ်မDတစ်ခ%ြဖင့ ်တရားစွဲဆိ%ခံရြခငး်ကိ% အေြခခံကာ 

သတ်မ7တ်ေရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိ%ေ့Sကာင့ ်တရားစွဲဆိ% မခံခဲ့ရသည့် 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် ဤစစ်တမ်းတွင ်မပါဝငပ်ါ။ သိ%ေ့သာ် ေအာက်တွင ်

peနး်ဆိ%ေဖာ်ြပထားသည့်အတိ%ငး် တရားစွဲဆိ%မDများသည် လQပ%ဂtိ2လ်များကိ% 

အများအားြဖင့ ်မတရားအေSကာငး်မဲ့ စွဲချက်တငြ်ခငး် ြဖစ်Tပီး ၄ငး်တိ% ့

တစ်ဦးချငး်စီ၏ လ%ပ်ရပ်အေပV အေြခခံကာ စွဲချက်တငြ်ခငး် မဟ%တ်ေပ။ ထိ%သိ% ့ 

မတရားအေSကာငး်မဲ့လ%ပ်ေဆာငမ်DေSကာင့ ်W7ာေဖွေတွL W7ိချက်များသည် 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများအတွက် ေယဘ%ယျဆန်"ိ%ငပ်ါသည်။  

 Methodology 

FEM identified 229 individuals who had been charged 
between October 2016 and November 2019 for exercising 
their right to protest.4  FEM chose 50 individuals to 
participate in this research, ensuring that any findings are 
representative and generalisable across all protesters. 
FEM ensured appropriate representation of different 
genders, ethnicities, urban and rural locations, 
educational standards, and protest issues.  

FEM conducted 47 face-to-face interviews with due 
regard to ethical guidelines. Each participant was 
surveyed on 99 questions. 24 questions were open and 75 
were closed, with 400 potential answers. Each of the 
questions was designed to measure a particular protest-
related international standard. For example, one question 
measured the international standard on the visibility of a 
police officer’s individual identification number.  

Limitations 

Participants were identified on the basis that they were 
charged with a crime for protesting. Protesters who were 
not charged have therefore not been included. However, 
as will be highlighted below, charges are often laid against 
individuals chosen on an arbitrary basis, not on the basis 
of their individual acts. Because of this arbitrariness, the 
findings are generalisable for protesters. 
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FEM ၏ ချ\းကပ်မD နည်းလမ်းတွင ်ပညာရပ်ဆနေ်သာ ေမးခွနး်များ 

ေမးြမနး်ြခငး်"7င့ ်ေြဖဆိ%သQ၏ ြပဿနာေြဖW7ငး်"ိ%ငစ်ွမ်းအရည်အေသွး"7င့ ်

လQအ့ခွင့အ် ေရးအသိပညာ တည်ေဆာက်ြခငး်များ လိ%အပ်သည့် 

အမDအခငး်များစွာြဖင့ ်aDပ်ေထွးေသာ ေမးခွနး်များ မSကာခဏ ပါဝငခ်ဲ့သည်။ 

အဘယ်ေSကာင့ ်ဆိ%ေသာ် ေြဖဆိ%သQများထံမ7 သတငး်အချက်အလက်ခိ%ငမ်ာTပီး 

ယံ%Sကည်ဖွယ်ေကာငး်ေသာ အေြဖကိ% ရW7ိ"ိ%ငေ်စရန ်ရည်ရွယ်ေသာေSကာင့ ်

ြဖစ်ပါသည်။ အမDကိစ}ေတာ်ေတာ်များများတွင ်ေရွးချယ်ရန ်လျာထားခဲ့ေသာ 

လQပ%ဂtိ2လ်များသည် အထQးသြဖင့ ်အလ%ပ်အကိ%င"်7င့ ်ဆက်"ယ်ွTပီး ၄ငး်တိ%၏့ 

လQေနမDဘဝများအေပV  သက်ေရာက်"ိ%ငသ်ည်ဟ% ထငြ်မငေ်သာေSကာင့ ်

မပါဝငရ်န ်ဆံ%းြဖတ်ခဲ့Sကသည်။  

အစီရငခ်ံစာ တည်ေဆာက်ပံ<  

ဤအစီရငခ်ံစာကိ% နဒိါနး်၊ ေတွL W7ိချက်များ"7င့ ်နဂိံ%းဟQ၍ အပိ%ငး်သံ%းပိ%ငး်ြဖင့ ်

ဖွဲLစည်း တည်ေဆာက်ထားသည်။ ေတွL W7ိချက်များကိ% ဆ"#ထ%တ် ေဖာ်မD 

မြဖစ်ပွားခင၊် ြဖစ်ပွားေနစ\"7င့ ်ြဖစ်ပွားTပီး ေနာက်ပိ%ငး်ဟQ၍ 

သက်ဆိ%ငရ်ာအလိ%က် ေတွL W7ိချက်များကိ% ခွဲြခား တည်ေဆာက်ထားသည်။ 

ထိ%သိ% ့ လ%ပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ်အသိေပးအေSကာငး်Sကားြခငး်စနစ်၊ 

အာဏာပိ%ငမ်ျား၏ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDအေပV စီမံခန ့ခ်ွဲမD "7င့ ်

ေနာက်ဆက်တဲွလာမည့် တရားaံ%းဆိ%ငရ်ာ လ%ပ်ငနး်စ\များကိ% ပိ%မိ% 

နားလည်"ိ%ငေ်စမည် ြဖစ်သည်။ အSကံြပ2ချက်များကိ% အ"7စ်ချ2ပ် 

တငြ်ပချက်တွင ်ထည့်သွငး်ထားသည်။ 

အဓိပ`ါယ်ဖွင့ဆ်ိ< သတမ်#တခ်ျက်များ  

“အစိ%းရ”။ ။ ြမနမ်ာ"ိ%ငင်၏ံ ဖွဲLစည်းပံ% အေြခခံဥပေဒက ရဲအပါအဝင၊် 

အမျိ2းမျိ2းေသာ အစိ%းရ လ%ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကိ% ေရွးေကာက်တငေ်ြမqာက်ခံ 

အရပ်သား ကိ%ယ်စားလ7ယ်များ ေအာက်တွင ်ထည့်သွငး် မထားဘဲ 

တပ်မေတာ်၏ လ%ပ်ပိ%ငခ်ွင့ ်အာဏာေအာက်တွင ်ထည့်သွငး်ထားသည်။ 

တကယ်တမ်းတွင ်ယငး်သည် အားTပိ2ငမ်Dြဖစ်ေသာ အစိ%းရ"7စ်ရပ်ကိ% 

ဖနတီ်းပံ%ေဖာ်ထားြခငး် ြဖစ်သည်။ ဤအစီရငခ်ံစာပါ “အစိ%းရ”သည် ေခါငး်စ\ 

အေSကာငး်အရာအေပVလိ%က်Tပီး တစ်ဖွဲL သိ%မ့ဟ%တ် "7စ်ဖွဲLလံ%းကိ% peနး်ဆိ%ြခငး် 

ြဖစ်"ိ%ငသ်ည်ကိ% နားလည်ရန ်ြဖစ်ပါသည်။  

 “အာဏာပိ%ငမ်ျား” "7င့ ်“ရဲ”။ ။ ရဲများ"7င့ ်အာဏာပိ%ငမ်ျား၏ လ%ပ်ငနး်စ\များ"7င့ ်

အမိန ့ေ်ပး peနS်ကားမD တည်ေဆာက်ပံ%များအြပင ်ဆံ%းြဖတ်ချက်ဆိ%ငရ်ာ 

မQဝါဒများမ7ာ အများအားြဖင့ ်W7ငး်လငး်တိကျမD မW7ိပါ။ 

(အာဏာပိ%ငမ်ျားဆိ%သည်မ7ာ အစိ%းရ၊ ေဒသ"Åရ အစိ%းရ၊ ေရွးေကာက်ခံ"7င့ ်

ေရွးေကာက်ခံ မဟ%တ်ေသာ တာဝနW်7ိသQများ အပါအဝင ်ဆံ%းြဖတ်ချက် 

ချပိ%ငခ်ွင့W်7ိသQများ ပါဝငေ်သာ ကျယ်ြပန ့သ်ည့် အမျိ2းမျိ2းေသာ 

ရာထQးW7ိသQများကိ% ဆိ%လိ%သည်။) သိ%ေ့သာ် ဤအစီရငခ်ံစာသည် 

အာဏာပိ%ငမ်ျား"7င့ ်ပိ%မိ%ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်သက်ဆိ%ငသ်င့ေ်သာ်လည်း ရဲ"7င့ ်

သက်ဆိ%ငသ်ည့် တာဝနမ်ျား W7ိသည့် အခါမျိ2း W7ိေကာငး်W7ိ"ိ%ငသ်ည်။ 

တကယ်တမ်းတွင ်ြမနမ်ာ"ိ%ငင်၏ံ aDပ်ေထွးTပီး လPိ2L ဝ7က်ချက်များေသာ 

လံ%ြခံ2ေရးဆိ%ငရ်ာ ဖွဲLစည်းတည်ေဆာငပ်ံ%၏ တစ်စိတ်တစ်ပိ%ငး်တွင ်

ပါဝငေ်နသQများမ7ာ ရဲများြဖစ်သည်။ အစီရငခ်ံစာသည် ရဲဟ% 

သံ%း"Dနး်သည့်အခါလည်း W7ိေကာငး်W7ိ"ိ%ငသ်ည်။ 

FEM’s methodology included asking technical and often 
complex questions which in many cases required 
building the human rights awareness and analytical 
capacity of the participant so that they were capable of 
providing an informed and reliable answer. In several 
cases, targeted individuals decided not to participate due 
to perceived repercussions on their lives particularly 
relating to employment. 

Report structure 

This report is formed of three sections: introduction, 
findings, and conclusion. The findings have been broken 
down into findings relevant to before the protest took 
place, during the protest, and following the protest. This 
has enabled a better understanding of the notification 
system, the authorities’ management of protests, and any 
court processes afterwards. Recommendations are 
included in the executive summary. 

Definitions 

“Government”: Myanmar's Constitution puts several 
government functions, including the police, under the 
authority of the military, rather than under the authority 
of elected civilian representatives. In effect, this creates 
two parallel governments. References to the 
"government" in this report should be understood to 
include one or both parties depending on the context. 

“Authorities” and “police”: The command structures and 
decision-making policies and processes of the police and 
the authorities are often unclear (the authorities meaning 
the broader spectrum of decision-makers including 
government, local government, elected and unelected 
officials). The choice of which of these terms to use is 
based on the best information available. However, there 
may be occasions where the report places responsibility 
with the police when it should be with the authorities 
more broadly. There may also be occasions where the 
report uses “police” whereas those involved are actually 
from other parts of Myanmar’s complex and secretive 
security apparatus. 
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ဆ":ထ<တေ်ဖာ်ခွင့ ်  
Right to protest 

“လQတိ%ငး်သည် လွတ်လပ်စွာထ%တ်ေဖVေြပာဆိ%ခွင့"်7င့်လွတ်လပ်ေသာ 

သေဘာထားအြမငမ်ျား aDြမင"်ိ%ငခ်ွင့ ်W7ိသည်။ ဤအခွင့ ်

အေရးတွငလ်Qတိ%ငး်သည် အေ"7ာင့အ်ယ7က် အဟန ့အ်တားမW7ိ ေစဘဲ 

လွတ်လပ်ေသာ သေဘာထား အြမငမ်ျားထားW7ိ"ိ%ငT်ပီး၊ 

သတငး်အချက်အလက်များ"7င့ ်သေဘာထား အြမငမ်ျားအား 

မည်သည့်မီဒယီာကိ%မဆိ% အသံ%းြပ2ကာ ၊ နယ်စည်းမြခားဘဲ W7ာေဖွခွင့ ်၊  

ရယQခွင့ ်၊ လက်ဆင့က်မ်း  ြဖန ့ခ်ျီခွင့တိ်%လ့ည်း ပါဝင ်ေပသည်။” 

- လQအ့ခွင့အ်ေရးေSကညာစာတမ်း၏ပ%ဒမ် (၁၉) 

“လQတိ%ငး် Tငမိ်းချမ်းေသာနည်းြဖင့ ်လွတ်လပ်စွာစ%ေဝးခွင့ ်"7င့ ်

အသငး်ဖွဲLစည်းခွင့ ်W7ိသည်။”  - အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာ 

လQအ့ခွင့အ်ေရးေSကညာစာတမ်း ၏ အပိ%ဒ ်၂၀(၁) 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင့သ်ည် ဒမီိ%ကေရစီအတွက် အလွနအ်ေရးပါသည်။ 

အဘယ်ေSကာင့ဆိ်%ေသာ် ေရွးေကာက်ပွဲများက့ဲသိ%ေ့သာ အြခားေသာ 

ပQးေပါငး်ပါဝငမ်DW7ိေသာ လ%ပ်ငနး်စ\များထက် ပိ%မိ% တိ%က်aိ%က်ကျTပီး 

အချိနလ်ျငြ်မနစ်ွာ ြပည်သQလQထQ ဘဝ"7င့ ်ထိစပ်"ိ%ငခ်ွင့ ်W7ိြခငး်ေSကာင့ ်

ြဖစ်သည်။ လျစ်လျ`aDမိလPင ်ပိ%Bကီးမားေသာ ြပဿနာရပ်များအြဖစ် 

Bကီးထွားလာကာ ေြဖW7ငး်ရန ်ပိ%မိ%ခက်ခဲေစ"ိ%ငေ်သာ ြပည်သQလQထ%၏ 

မေကျနပ်မDများကိ% ြပငဆ်ငတ်ည့်မတ်ေပး"ိ%ငေ်သာ 

“Bကိ2တင်ကာကွယ်ေလျာ့ချေရး စနစ်များ” အြဖစ် အစိ%းရအတွက်လည်း 

အကျိ2းေကျးဇQးများသည်မ7ာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများ ြဖစ်ပါသည်။  

"ိ%ငင်တံကာ ဥပေဒသည် သီးသန ့ ်ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင့ကိ်% မရည်peနး်ပါ။ ထိ%အစား 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင့သ်ည် ပငမ် လQအ့ခွင့အ်ေရး "7စ်ခ%ြဖစ်ေသာ လွတ်လပ်စွာ 

ထ%တ်ေဖာ်ေရးသားေြပာဆိ%ခွင့"်7င့ ်လွတ်လပ်စွာ စ%ေဝးခွင့၊် အသငး်အဖွဲL 

ဖွဲLစည်းခွင် ့တိ% ့ေပါငး်စည်းမDမ7 တစ်ဆင့ ်ဆငး်သက်လာြခငး် ြဖစ်သည်။ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင့"်7င့ ်သက်ဆိ%ငေ်သာ အြခားလQအ့ခွင့အ်ေရးများတွင ်

သပိတ်ေမ7ာက်ခွင့"်7င ်"ိ%ငင်ေံရးရာများ"7င့ ်ယ\ေကျးမD ေလာကတွင ်

ပါဝငဆ်င"် eခဲွင့တိ်% ့ပါဝငသ်ည်။   

"ိ%ငင်တံကာဥပေဒအရ "ိ%ငင်အံစိ%းရများ အားလံ%းသည် အဆိ%ပါ အခွင့အ် ေရးများ 

အားလံ%းကိ% ေလးစားရန၊် ကာကွယ်ရန ်"7င့ ်ြဖည့်ဆည်းေပးရန ်တာဝနW်7ိသည်။ 

“ေလးစားရန”် ဆိ%သည်မ7ာ "ိ%ငင်အံစိ%းရများသည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများကိ% 

ဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်ြခငး် သိ%မ့ဟ%တ် ဝငေ်ရာက်ဟန ့်တားြခငး်တိ%ကိ့% 

ေW7ာငW်7ားရမည်။    “ကာကွယ်ရန”် ဆိ%သည်မ7ာ "ိ%ငင်အံစိ%းရများသည် 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% အကာအကွယ် ေပးရမည်။ “ြဖည့်ဆည်းရန”် 

ဆိ%သည်မ7ာ "ိ%ငင်အံစိ%းရများသည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများကိ% အဆငေ်ြပေအာင ်

ကQညီပံ့ပိ%းရန ်အြပ2သေဘာေဆာငေ်သာ အေရးယQ လ%ပ်ေဆာငမ်D W7ိရမည်။  

က%လသမဂt"7င့ ်အြခားေသာ "ိ%ငင်တံကာ အဖွဲLအစည်းများက 

"ိ%ငင်အံစိ%းရများသည် ၄ငး်တိ%၏့ တာဝနဝ်တÅ ရားများကိ% ြဖည့်ဆည်းေပး"ိ%ငရ်န ်

မည်သည်တိ%ကိ့% လ%ပ်ေဆာငသ်င့ေ်Sကာငး် စံအမ7တ်တစ်ရပ်ြဖင့ ်"ိ%ငင်တံကာ 

စံ"Dနး်များကိ% ချမ7တ်ထားပါသည်။ "ိ%ငင်တံကာ စံ"Dနး်များမ7ာW7ငး်လငး်သည်။ 

 “Everyone has the right to freedom of opinion and 
expression; this right includes freedom to hold opinions 

without interference and to seek, receive and impart 
information and ideas through any media and regardless 

of frontiers.” 
- Article 19, UDHR 

“Everyone has the right to freedom of peaceful assembly 
and association.” 

- Article 20(1), UDHR 

The right to protest is essential to democracy because it 
enables people to engage in public life in a way that is 
more direct and timelier than other participatory 
processes such as elections. Protests are also beneficial for 
governments as “early warning systems” enabling the 
correction of public grievances that could if ignored grow 
into larger issues more difficult to solve.5 

International law does not refer to a specific right to 
protest. Instead the right to protest is derived from a 
combination of two main human rights: the right to 
freedom of expression and the right to freedom of 
assembly and association.6  Other human rights relevant 
to protest include the right to strike,7  and the rights to 
participate in political affairs8 and cultural life.9 

International law places a responsibility upon all States to 
respect, protect, and fulfil these rights. “Respect” means 
States must refrain from interfering with or curtailing 
protests. “Protect” means States must protect protesters. 
“Fulfil” means States must take positive action to 
facilitate protests. 

The UN and other international bodies have developed 
international standards to provide a benchmark for what 
States should do in order to fulfil their obligations. 
International standards are clear: protesters do not need 
permission, protests should always be allowed, and 
protests should only be stopped if there is significant 
violence or a real and immediate threat of significant 
violence. 
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ဆ"#ြပသQများအေနြဖင့ ်ခွင့ြ်ပ2ချက်ေတာငး်ခံရနမ်လိ%အပ်ေချ။ ဆ"#ြပမDများကိ% 

အTမဲခွင့ြ်ပ2ရမည်ြဖစ်Tပီး၊ သိသာထငW်7ားေသာ အSကမ်းဖက်မD သိ%မ့ဟ%တ် 

အSကမ်းဖက်မDများ အမ7နတ်ကယ်"7င့ ်ချက်ချငး်ြဖစ်ေပV "ိ%ငေ်ချW7ိသည့် 

Tခိမ်းေြခာက်မDများအတွက်သာ ဆ"#ြပမDများကိ% ရပတ်န ့်သင့သ်ည်။ 

"ိ%ငင်တံကာစံ"Dနး်များအရ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDကိ% ေအာက်ပါအတိ%ငး် 

အဓိပ|ါယ်သတ်မ7တ်သည်-   

• မည်သည့် ပရိတ်သတ်ကိ% မဆိ% ရည်ရွယ်ကာ မည်သည့်ေနရာတွင ်

ြဖစ်ေစ စီမံေဆာငရွ်က်ေသာ လQတစ်ဦးချငး်ေသာ်လည်းေကာငး် 

အများ"7င့ ်စ%ေပါငး်၍ေသာ်လည်းေကာငး် လ%ပ်ေဆာငမ်Dများ  

• ေခါငး်ေဆာငမ်ျား"7င့ ်စ%ေဝး လ%ပ်ေဆာငမ်D သိ%မ့ဟ%တ် ေခါငး် ေဆာငမ်ျား 

မပါဘဲ ချက်ချငး် စ%ေဝးလ%ပ်ေဆာငမ်D၊ ယငး်တွင ်W7ငး်လငး်ေသာ ပံ%စံ 

သိ%မ့ဟ%တ် အချိနက်ာလ မပါဘဲ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများ ပါဝငသ်ည်။  

• ထိ%ငလ်ျက် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ြခငး်၊ ေaeLလျားကာ (စီတနး်လ7ည့်လည် 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ြခငး်များ) သိ%မ့ဟ%တ် ဂ"#၏ီ အာဏာဖီဆနေ်ရး တိ%က်ပွဲ  

(သစ}ြဂဟ) က့ဲသိ%ေ့သာ ပိ%မိ% aDပ်ေထွးသည့် လ%ပ်ေဆာငမ်Dများ ပါဝငသ်ည်။ 

ပိ%မိ% aDပ်ေထွးေသာ ေခတ်သစ် လ%ပ်ေဆာငမ်Dများြဖစ်သည့် ဝက်ဆိ%က်၊ 

လQမDကွနရ်က်၊ အင်တာနက်များမ7 တစ်ဆင့ ်နည်းပညာသံ%းကာ 

ဆ"#ထ%တ် ေဖာ်မDများ (flash mobs, virtual sit-ins) များလည်း 

ပါဝင"်ိ%ငသ်ည်။  

• "Dတ်ထွက်စကားလံ%းများ၊ နဖQးစည်း စာတမ်းများ၊ လက်ကမ်း 

စာေစာငမ်ျား သိ%မ့ဟ%တ် ြပဿနာရပ်များ သိ%မ့ဟ%တ် အမDကိစ}များ"7င့ ်

ပတ်သက်Tပီး အြခားေသာ ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများြဖင့ ်

လ%ပ်ေဆာငမ်Dများ ပါဝငသ်ည်။  

• လQအ့ချိ2Lကိ% ေဒါသထွက်"ိ%ငေ်စြခငး် သိ%မ့ဟ%တ် တ%န်လDပ်သွားေစြခငး် 

သိ%မ့ဟ%တ် လQအ့ချိ2Lကိ% ယာယီ အေ"7ာင့အ်ယ7က်ေပးြခငး်၊ မနာခံြခငး် 

သိ%မ့ဟ%တ် မပQးေပါငး် မပါဝငြ်ခငး် 

• အSကမ်းမဖက်ြခငး်၊ အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာ 

လQအ့ခွင့အ်ေရးေSကညာစာတမ်းက “ Tငမိ်းချမ်းေသာ စ%ေဝးြခငး်” ဟ% 

ဆိ%သည်၊ သိ%ေ့သာ် “Tငမိ်းချမ်းေသာ” ဟQေသာ စကားရပ်သည် 

အများအားြဖင့ ်အဓိပ|ါယ် မW7ငး်လငး်ဘဲ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများတွင ်

ဟစ်ေäကးြခငး်"7င့ ်a%ပ်ပိ%ငး်ဆိ%ငရ်ာ လDပ်W7ားမD ပါဝငေ်သာေSကာင့ ်ယငး်ကိ% 

အSကမ်းမဖက်ြခငး်ဟ% သတ်မ7တ်ထားTပီး ြဖစ်သည်။  

"ိ%ငင်တံကာစံ"Dနး်များသည် အထQးသြဖင့ ်နယ်ေြမ"7စ်ခ%တွငW်7ိေသာ 

"ိ%ငင်အံစိ%းရများ၏ တာဝနယ်QမDများ"7င့ ်သက်ဆိ%ငသ်ည်။ ပထမတစ်ခ%သည် 

လွတ်လပ်စွာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင့ြ်ဖစ်သည်။ "ိ%ငင်တံကာ စံ"Dနး်အရ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် ၄ငး်တိ% ့ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မD လ%ပ်ရာတွင ်ြပဿနာရပ်၊ 

အေSကာငး်ရငး်၊ ပံ%စံ၊ အြပ2အမQ "7င့ ်တည်ေနရာကိ% ေရွးချယ်"ိ%ငသ်ည်ဟ% 

ြပrာနး်ထားသည်။ ထိ%သိ% ့ လ%ပ်ေဆာင"်ိ%ငရ်န ်လက်ေတွLတွင ်ြဖစ်ေစ၊ 

ဥပေဒအရြဖစ်ေစ ခွင့ြ်ပ2မိန ့ ်မလိ%အပ်ပါ။ အသိေပးအေSကာငး်Sကားြခငး် 

စနစ်မ7နသ်မPသည် လွယ်ကQaိ%းW7ငး်Tပီး သေဘာဆ"#အေလျက် ြဖစ်ရမည်။  

ဒ%တိယတစ်ခ%မ7ာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများကိ% သင့ေ်လျာ်စွာ စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး် ြဖစ်သည်။ 

"ိ%ငင်တံကာ စံ"Dနး်များအရ "ိ%ငင်အံစိ%းရများ၏ အေြခခံ တာဝနမ်7ာ 

အဆငေ်ြပေအာင ်ကQညီပံ့ပိ%းရန ် ြဖစ်Tပီး _ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများကိ% 

_ထိနး်ချ2ပ်ရန ်မဟ%တ်ဟ% ဆိ%သည်။ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများကိ% ရဲအငအ်ားသံ%း 

ေြဖW7ငး်နည်းမ7နသ်မPသည် ဥပေဒ"7င့အ်ညီ ြဖစ်သင့T်ပီး လိ%အပ်မ7 

International standards define protest as: 

• Both individual or collective acts conducted 
anywhere and targeting any audience. 

• Organised with leaders, or spontaneous without 
leaders. This includes protests without any clear form 
or duration. 

• Involving stationary (sit-ins), moving (processions), 
or more complex acts such as Gandhi’s “civil 
disobedience” campaign. They can also be more 
contemporary acts such as “flash mobs” and “virtual 
sit-ins”.  

• Containing verbal words, banners, pamphlets, or 
other forms of communication on any issue or cause. 

• Potentially shocking or annoying to some people, or 
temporarily disturbing, disruptive, or obstructive to 
some people. 

• Non-violent. The UDHR says “peaceful assembly” 
but this has since been defined as non-violent 
because the term “peaceful” is fairly vague and 
protests involve shouting and physical action. 

International standards are particularly concerned with 
States’ responsibilities in two areas. The first is the 
freedom to protest. International standards stipulate that 
protesters can choose the issue, cause, form, manner, and 
location of their protests, and they do not need 
permission in law or in practice to do so. Any 
notification system must be simple and voluntary.  

The second is the proper management of protests. 
International standards say that the State’s primary 
responsibility is to facilitate – not control – protests. Any 
policing of protests should be based in law, and be 
necessary and proportionate.10 Dispersal orders should be 
exceptional, only made when there is an imminent threat 
of violence, and never justified by non-conformity to 
notification requirements. If there are isolated acts of 
violence, the State’s responsibility is to disperse the 
individual not the group, and any use of force should be 
only of last resort. 

“Isolated acts of violence committed by others in the 
course of a protest do not deprive peaceful individuals of 

their rights to freedom of peaceful assembly, of 
expression and of association.” 

- UN HRC Resolution 38/11 
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လ%ပ်ေဆာငြ်ခငး်"7င့ ်အချိ2းသင့တ်င့မ်Pတြခငး် W7ိရမည်။ လQစ%ခွဲခိ%ငး်ြခငး်များသည် 

ခwငး်ချက်အေနြဖင့သ်ာ W7ိရမည်ြဖစ်Tပီး အSကမ်းဖက်မDကိ% a%တ်ချည်း 

ေြခာက်လ7န ့်လာသည့်အခါမ7သာ သံ%းရမည်။ 

အသိေပးအေSကာငး်SကားမDဆိ%ငရ်ာ သတ်မ7တ်ချက်များကိ% မလ%ပ်ေဆာငaံ်%ြဖင့ ်

ဘယ်ေတာ့မ7 မဆံ%းြဖတ်ရ။ အSကမ်းဖက်မDဆိ%ငရ်ာ အြဖစ်အပျက်များ 

W7ိလာလPင ်"ိ%ငင်အံစိ%းရများ၏ တာဝနမ်7ာ တစ်ဦးချငး်စီကိ% ခွဲထ%တ်ရန်ြဖစ်Tပီး 

လQအ%ပ်စ%ကိ% ခွဲထ%တ်ရန ်မဟ%တ်ပါ၊ အငအ်ားသံ%းေြဖW7ငး်မDသည် 

ေနာက်ဆံ%းအေနအြဖစ် မတတ်သာသည့် အခါမျိ2`းမ7သာ ေဆာငရွ်က်ရမည်။  

 “ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မD တစ်ခ% လ%ပ် ေဆာငရ်ာတွင ်အြခားသQများက ကျ`းလွနသ်ည့် 

အSကမ်းဖက်မDသက်သက် အြပ2အမQများသည် တစ်ေယာက်ချငး်စီ၏ 

Tငမိ်းချမ်းေသာနည်းြဖင့ ်လွတ်လပ်စွာ စ%ေဝးခွင့၊် 

ထ%တ်ေဖာ်ေြပာဆိ%ေရးသားခွင့"်7င့ ်အသငး်ဖွဲLစည်းခွင့ဆိ်%ငရ်ာ ၄ငး်တိ%၏့ 

အခွင့အ်ေရးများကိ% တားဆီးပိ%ငခ်ွင့ ်မW7ိ။”  

- က%လသမဂt လQအ့ခွင့အ်ေရးေကာငစ်ီ ဆံ%းြဖတ်ချက်အမ7တ် ၃၈/၁၁  

ြမန်မာ"ိ<ငင်တံငွ ်လွတလ်ပ်စွာ ဆ":ထ<တေ်ဖာ်ခွင့ ်

ြမနမ်ာ"ိ%ငင်အံပါအဝင ်ကမúာ့က%လသမဂtအဖွဲLဝင"်ိ%ငင်မံျား အားလံ%းသည် 

လွတ်လပ်စွာဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင့ကိ်% ခွင့ြ်ပ2ေသာ လQအ့ခွင့အ်ေရးများကိ% 

ထိနး်သိမ်းြမqင့တ်ငရ်န ်ကတိကဝတ်W7ိပါသည်။ အထQးသြဖင့ ်ြမနမ်ာ"ိ%ငင်သံည် 

အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာ လQအ့ခွင့အ်ေရးေSကညာစာတမ်း စတငစ်\ကပင ်

ပါဝငခ်ဲ့သည် အတွက် အဆိ%ပါ အခွင့အ်ေရးများကိ% ကတိကဝတ်ထားW7ိထားTပီး 

ြဖစ်သည်။  

လွတ်လပ်စွာဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင့ကိ်% ြမနမ်ာ"ိ%ငင်၏ံအေြခခံဥပေဒ ပ%ဒမ် ၆ "7င့ ်

၃၅၄ အရ ကာကွယ်ေပးထားပါသည်။ ပ%ဒမ် ၆ တွင ်“လွတ်လပ်ြခငး်” ကိ% 

peနး်ဆိ%ထားသည်။ ယငး်သည်  “လQအ့ခွင့အ်ေရး”ဆိ%ငရ်ာ အယQအဆကိ% 

ပိ%မိ%ထငေ်ပVလာေစသည့် သမိ%ငး်ဝင ်အေြခခံ အယQအဆ တစ်ခ% ြဖစ်၍ 

လQတိ%ငး်ရW7ိခွင့W်7ိေသာ လQမDေရး၊ "ိ%ငင်ေံရး"7င့ ်

စီးပွားေရးလွတ်လပ်ခွင့မ်ျားပါဝငT်ပီး နက်နေဲသာ ကမúာ့"ိ%ငင်ေံရးဆိ%ငရ်ာ 

မQလအစ အေတွးအေခVများတွင ်ပါသည့် အယQအဆတစ်ခ% ြဖစ်သည်။    

 “"ိ%ငင်ေံတာ်သည်- (င) "ိ%ငင်ေံတာ်၌ တရားမPတြခငး်၊ လွတ်လပ်ြခငး်"7င့ ်

ညီမPြခငး်တည်းဟQေသာ ေလာကပါလတရားများပိ%မိ%ထွနး်ကားေရး 

အစ\တစိ%က်ဦးတည်သည်”   

- ြမနမ်ာ"ိ%ငင်၏ံ ဖွဲLစည်းပံ%အေြခခံဥပေဒ ၏ ပ%ဒမ် ၆ တွင ်ေဖာ်ြပထားသည်။  

ြမနမ်ာ"ိ%ငင်၏ံ ဥပေဒများ၊ မQဝါဒများ"7င့ ်လ%ပ်ေဆာငခ်ျက်များသည် 

လွတ်လပ်ခွင့ကိ်% ပံ့ပိ%းေပးရမည် ြဖစ်ေသာေSကာင့ ်လွတ်လပ်ြခငး်သည် 

"ိ%ငင်ေံတာ်၏ အေြခခံမQတစ်ခ%အေနအြဖစ ်ပါဝငမ်Dသည် အေရးBကီးသည်။ 

မဟ%တ်ခဲ့ေသာ် ၎ငး်တိ%သ့ည် အေြခခံဥပေဒ"7င့ ်မကိ%က်ညီလာ"ိ%ငပ်ါ။ 

ဒမီိ%ကေရစီဝါဒတွင ်တရားaံ%း၏ ြဖစ်တည်မDတွင ်"ိ%ငင်ေံတာ်၏ ဥပေဒများ၊ 

မQဝါဒများ"7င့ ်လ%ပ်ေဆာငခ်ျက်များသည် အေြခခံဥပေဒ"7င့ ်

မကိ%က်ညီသည်များကိ% စစ်ေဆးရန ်တစ်စိတ်တစ်ပိ%ငး် ပါဝငပ်ါသည်။ ဥပမာ- 

 

Right to protest in Myanmar 

All UN Member States including Myanmar have 
committed to uphold the human rights that the right to 
protest derives from. Myanmar in particular is 
committed to these rights because it was involved in the 
creation of the Universal Declaration of Human Rights. 

The right to protest is protected in the Myanmar 
Constitution under Articles 6 and 354. Article 6 
references "liberty", a concept with profound global 
political origins consisting of the social, political, and 
economic freedoms to which everyone is entitled - the 
historical basis for the more recent concept of "human 
rights".11 

“The Union’s consistent objectives are: (e) enhancing the 
eternal principles of justice, liberty and equality in the 

Union.” 
- Article 6 of the Myanmar Constitution 

Including liberty as a basic principle of the State is 
important because it means that all Myanmar's laws, 
policies, and actions must enhance freedom. If they do 
not, then they are "unconstitutional". In a democracy, 
courts exist partly to check whether the State’s laws, 
policies, and actions are unconstitutional. For example, if 
a law violates the right to freedom of expression, a judge 
should declare it unconstitutional on the basis that it 
contradicts the constitutional principle of liberty. 
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ဥပေဒတစ်ခ%သည် လွတ်လပ်စွာ ထ%တ်ေဖာ်ေရးသားေြပာဆိ%ခွင့်ကိ% 

ချိ2းေဖာက်ပါက တရားသQBကီးတစ်ဦးသည် ၎ငး်ကိ% အေြခခံဥပေဒပါ 

လွတ်လပ်ြခငး်မQကိ% ဆန ့က်ျငသ်ည်ဟ% ယQဆTပီး အေြခခံဥပေဒ"7င့ ်မကိ%က်ညီဟ% 

ေSကညာရပါမည်။ 

ြမနမ်ာ"ိ%ငင်၏ံ အေြခခံဥပေဒ ပ%ဒမ် ၃၅၄ သည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ေြပာဆိ%ခွင့"်7င့ ်

အထQး သက်ဆိ%ငမ်D W7ိသည်။ အေြခခံဥပေဒ ပ%ဒမ် ၃၅၄ (က) သည် လွတ်လပ်စွာ 

ထ%တ်ေဖာ်ခွင့"်7င့ ်ေရးသားထ%တ်ေဝခွင့ကိ်% ခွင့ြ်ပ2ထားသည်။ အေြခခံဥပေဒ 

ပ%ဒမ် ၃၅၄(ခ)သည် လွတ်လပ်စွာ စ%ေဝးခွင့"်7င့ ်စီတနး်လ7ည့်လ7ည်ခွင့ကိ်% 

ခွင့ြ်ပ2ထားသည်။ သိ%ရ့ာတွင ်၎ငး်တိ%"့7စ်ခ%လံ%းကိ% ေဝဝါးေစေသာ 

ကိ%းကားpeနး်ဆိ%မDများြဖစ်ေသာ “လံ%ြခံ2ေရး”၊ 

“အမျိ2းသားစည်းလံ%းညီpွတ်ေရး”"7င့ ်“တည်Tငမိ်ေအးချမ်းေရး” များြဖင့ ်

အားေပျာ့ေစပါသည်။ 

Article 354 of the Myanmar Constitution is more 
specifically concerned with protest. Article 354(a) 
provides for the liberty to express and publish. Article 
354(b) provides for the liberty to assemble and hold 
processions. However, both are weakened by vague 
references to "security", "national solidarity", and 
"tranquillity". 

ြမန်မာ"ိ<ငင်၏ံ ဆ":ထ<တေ်ဖာ်မ@ဆိ<ငရ်ာ ဥပေဒများ 

ြမနမ်ာ"ိ%ငင်တွံင ်ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများကိ% ဆင့ပ်ွားြဖစ်ေနေသာ၊ 

များေသာအားြဖင့ ်ပဋိပကvြဖစ်ေနေသာ ဥပေဒများ"7င့ ်ြပrာနး်ထားပါသည်။ 

ေအာက်တိ%ဘာလ ၂၀၁၆ ခ%"7စ်"7င့ ်"ိ%ဝငဘ်ာ ၂၀၁၉ Sကားတွင ်FEM က 

သတ်မ7တ်ေဖာ်ထ%တ်ထားေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ ၂၂၉ ဦးကိ% 

တရားစွဲဆိ%ထားေသာ ြပစ်မDများတွင ်ရာဇဝတ်မDဆိ%ငရ်ာ ပ%ဒမ်ေပါငး် ၁၆ မျိ2းမP 

ပါဝငေ်နပါသည်။ ၎ငး်တိ%ကိ့% ေအာက်ပါဇယားအတိ%ငး် စာရငး်ြပ2စ%ထားပါသည်။ 

Dငမိ်းချမ်းစွာစ<ေဝးခွင့"် #င့ ်

Dငမိ်းချမ်းစွာစီတန်းလ#ည့်လည်ခွင့ ်ဥပေဒ 

၂၀၁၁ ခ%"7စ်တွင ်အရပ်သားတစပ်ိ%ငး်အစိ%းရသည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပိ%ငခ်ွင့ကိ်% 

ကျင့သံ်%း"ိ%ငရ်န ်အထQးဥပေဒတစ်ရပ်ကိ% ကျင့သံ်%းခဲ့သည်။ 

Tငမိ်းချမ်းစွာစ%ေဝးခွင့"်7င့ ်Tငမိး်ချမ်းစွာ စီတနး်လ7ည့်လည်ခွင့ ်ဥပေဒ 

(Tငမိ်းစ%စီဥပေဒ) ြဖစ်ပါသည်။ သိ%ရ့ာတွင ်Tငမိ်းစ%စီဥပေဒသည် ၂၀၁၆ ခ%"7စ်တွင ်

များစွာေသာ ေဝဖနမ်DများေSကာင့ ်ြပငဆ်ငခ်ဲ့ေသာ်လည်း ၎ငး်သည် "ိ%ငင်တံကာ 

ဒမီိ%ကေရစီ စံ"Dနး်များအတိ%ငး် ြဖစ်ရန ်ပျက်ကွက်ေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ 

အထQးသြဖင့-် 

• ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDကိ% အဆငေ်ြပေချာေမွLေအာင ်ကQညီေပးရနထ်က် 

ထိနး်ချ2ပ်ြခငး်ကိ% ပိ%မိ% ဦးစားေပးထားြခငး် 

• ဆ"#ြပသQများအေပV ဝနထ်%ပ်ဝနပ်ိ%းြဖစ်ေနေစြခငး်"7င့ ်

Bကိ2းနစီနစ်အတားအဆီးများကိ% ေကျာ်လeား"ိ%ငရ်န ်လိ%အပ်ေနြခငး် 

• a%တ်တရက် ြဖစ်ေပVလာေသာ ဆ"#ြပမDများအား ဥပေဒ"7င့ ်မညီေသာ 

စ%ေဝးမD ြဖစ်ေအာင ်ထိေရာက်စွာ စီမံထားြခငး်  

• ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မD၏ အေSကာငး်အရာ"7င့ ်အြပ2အမQတိ%ကိ့% အလွန်အမငး် 

ထိနး်ချ2ပ်ထားTပီး၊ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများအား ရာဇဝတ် ြပစ်ဒဏ်များ 

ချမ7တ်ထားြခငး်  

• မေသချာေသာ၊ ြဖစ်"ိ%ငေ်ချနည်းေသာ အ"Åရာယ် 

သက်ေရာက်မDများအေပV အေြခခံTပီး ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDအား ပိတ်ပင ်

လQစ%ခွဲရန ်အငအ်ား အသံ%းြပ2"ိ%ငြ်ခငး်အပါအဝင ်ရဲများအား 

တိကျW7ငး်လငး်မD မW7ိေသာ လ%ပ်ပိ%ငခ်ွင့ ်အာဏာေပးထားြခငး် 

 

Myanmar’s protest laws 

In Myanmar, protests are regulated by multiple and often 
conflicting laws. The charges laid down against the 229 
protesters identified by FEM between October 2016 and 
November 2019 fell under 16 different criminal 
provisions. These are listed in the below table. 

Peaceful Assembly and Peaceful Procession 
Law 

In 2011, the quasi-civilian government adopted a special 
law to regulate protest: The Peaceful Assembly and 
Peaceful Procession Law (PAPP Law). Although the 
PAPP Law was amended in 2016 following significant 
criticism, it still fails to conform to international 
democratic standards. In particular it: 

• Prioritises control over rather than facilitation of 
protests. 

• Requires protesters to overcome burdensome and 
bureaucratic hurdles. 

• Effectively makes spontaneous protests unlawful. 

• Overly restricts the content and conduct of protests, 
criminalising protesters. 

• Gives the police vague powers – including the use of 
force – to stop protests based on ambiguous and 
merely potential risks. 

80% of the charges laid down against the 229 protesters 
identified by FEM between October 2016 and November 
2019 fell under the PAPP Law. 
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ေအာက်တိ%ဘာ ၂၀၁၆ "7င့ ်"ိ%ဝငဘ်ာ ၂၀၁၉ Sကား FEM က 

သတ်မ7တ်ေဖာ်ထ%တ်ခဲ့ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ ၂၂၉ ဦးကိ% 

တရားဆဲွဆိ%ထားေသာ အမDများထဲမ7 ၈၀% သည် Tငမိ်းစ%စီ ဥပေဒ"7င့ ်

ြဖစ်ပါသည်။  

ရာဇသတV်ကီး 

Tငမိ်းစ%စီဥပေဒသည် ၎ငး်အပိ%င ်ြပစ်မDဆိ%ငရ်ာ ြပrာနး်ချက်များပါေသာ 

အထQးဥပေဒတစ်ခ% ြဖစ်ေသာ်လည်း တရားစွဲဆိ%မDများစွာသည် အြခားေသာ 

ြပစ်မDဆိ%ငရ်ာ ဥပေဒများ"7င့ ်ြဖစ်ေနတတ်သည်။ ရာဇသတ်Bကီးကိ% 

ဒ%တိယအများဆံ%း သံ%းစွဲထားသည်ကိ% ေတွLရသည်။ 

ပ%ဒမ် ၁၄၁-၁၄၃ သည် ဥပေဒ"7င့ ်ဆန ့က်ျင့ေ်သာ စ%ေဝးမDတွင ်ပါဝငြ်ခငး်ကိ% 

အဓိပ|ါယ်ေဝေဝဝါးဝါး ဖွင့ဆိ်%ထားသည့်အြပင ်တရားဝင ်

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများပငလ်Pင ်ပါဝငေ်န"ိ%ငT်ပီး  (ေထာင ်၆ လထိ ချမ7တ်"ိ%ငေ်သာ) 

ြပစ်မD အြဖစ် သတ်မ7တ်ထားပါသည်။ ပ%ဒမ် ၁၄၄၊ ၁၄၆၊၁၄၇ "7င့ ်၁၄၉ သည် 

အSကမ်းဖက်ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများကိ% ရာဇဝတ်မDအြဖစ် 

သတ်မ7တ်ထားTပီး ပါဝငသ်Qများအားလံ%းကိ% ရာဇဝတ်မDေြမာက်ေသာ 

အြပ2အမQလ%ပ်သည်ြဖစ်ေစ မလ%ပ်သည်ြဖစ်ေစ (ေထာင ်၂ "7စ်ချ"ိ%ငေ်သာ) 

ရာဇဝတ်မDအြဖစ် သတ်မ7တ်ထားသည်။ ပ%ဒမ် ၁၄၅ "7င့ ်၁၅၁ သည် 

လQစ%ခွဲရနြ်ငငး်ဆနပ်ါက (ေထာင ်၂"7စ်ချ"ိ%ငေ်သာ) ရာဇဝတ်မDအြဖစ် 

သတ်မ7တ်ထားသည်။ ပ%ဒမ် ၁၄၄"7င့ ်၁၄၈ သည် လက်နက်ကိ%ငေ်ဆာငမ်Dကိ% 

(ေထာင ်၃ "7စ်ချ"ိ%ငေ်သာ) ရာဇဝတ်မDအြဖစ် သတ်မ7တ်ထားသည်။ ပ%ဒမ် ၁၅၀၊ 

၁၅၇"7င့ ်၁၅၈ သည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% ဌားရမ်းခဲ့လPင ်(ေထာင ်၆လ 

ချ"ိ%ငေ်သာ) ရာဇဝတ်မDအြဖစ် သတ်မ7တ်ထားသည်။ ပ%ဒမ် ၁၅၂ သည် 

ြပည်သQဝ့နထ်မ်းတစ်ဦးဦးကိ% ေ"7ာင့ယ်7က်ပါက ရာဇဝတ်မDအြဖစ် 

သတ်မ7တ်ထားသည်။ ပ%ဒမ် ၁၅၃ "7င့ ်၁၅၃ (က) သည် 

a%နး်ရငး်ဆနခ်တ်ြဖစ်ေအာင ်လDံေဆာ်မDကိ% (ေထာင ်၆လ ချ"ိ%ငေ်သာ) 

ရာဇဝတ်မDအြဖစ် သတ်မ7တ်ထားသည်။ ပ%ဒမ် ၁၅၄ "7င့ ်၁၅၆ သည် 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများကိ% ခွင့ြ်ပ2ေသာ ေြမပိ%ငW်7ငမ်ျားကိ% ရာဇဝတ်မDအြဖစ် 

သတ်မ7တ်ထားသည်။ 

ရာဇသတ်Bကီးတွင ်ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများအတွက် တိ%က်aိ%က်ြပrာနး်ချက်များ 

ပါဝငေ်သာ်လည်း ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% တရားစွဲဆိ%ရာတွင ်

များေသာအားြဖင့ ်တစ်ဆင့ခ်ံြပrာနး်ချက်များကိ% သံ%းကာ စွဲဆိ%ြခငး် ြဖစ်သည်။ 

(ေအာက်ဇယားတွင ်Sကည့်ပါ။) 

ေဒသအလိ<က်စည်းမျBးများ  

Tမိ2 Lနယ်၊ ေဒသများတွင ်"ိ%ငင်ေံတာ်တည်Tငမိ်ေရး"7င့သ်က်ဆိ%ငသ်ည့် စည်းမျ\း၊ 

အမိန ့မ်ျားြဖင့ ်ဆ"#ြပမDများကိ% ထိနး်ချ2ပ်ေလ့W7ိသည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်၂၀၁၇ 

ခ%"7စ်တွင ်အများြပည်သQသွားေရးလာေရးကိ% ဆ"#ြပမDများက 

အေ"7ာင့အ်ယ7က်ြဖစ်ေစသည်၊ အများြပည်သQကိ% စိတ်Tင2ိြငငေ်စသည်၊ 

လံ%ြခံ2ေရး"7င့ ်ပတ်သတ်၍ စိ%းရိမ်မDများကိ% ြမင့တ်က်ေစသည် ဟQသည့် 

အေSကာငး်ြပချက်ြဖင့ ်ရနက်%နT်မိ2 L ၁၄ Tမိ2Lနယ်အနက် ၁၁ Tမိ2Lနယ်တွင ်

ဆ"#ြပမDများကိ% မြပ2လ%ပ်ရန ်အစိ%းရမ7တားြမစ်ပိတ်ပငခ်ဲ့သည်။ 

ယငး်က့ဲသိ%ေ့သာ အလံ%းစံ%လeမ်းြခံ2ပိတ်ပငမ်Dကိ% အေSကာငး်ြပချက်မေပးဘဲ 

ရံဖနရံ်ခါြပ2လ%ပ်ေသာ်လည်း ယေနအ့ချိနထ်ိ ယငး်အလံ%းစံ%လeမ်းြခံ2ပိတ်ပငမ်Dကိ% 

အသံ%းချေနဆဲြဖစ်သည်။ 

Penal Code 

Although the PAPP Law is a specialised law with its own 
criminal provisions, many prosecutions use other 
criminal laws instead. The Penal Code is the second most 
commonly used. 

Articles 141-143 criminalise participating in an unlawful 
assembly (up to 6 months imprisonment), which is 
defined broadly and could include legitimate protest 
activities. Articles 144, 146, 147, and 149 criminalise 
violent protests and place collective culpability on any 
participant regardless of whether they conducted a 
criminal act (2 years). Articles 145 and 151 criminalise 
refusal to disperse (2 years). Articles 144 and 148 
criminalise carrying a weapon (3 years). Articles 150, 157, 
and 158 criminalise hiring protesters (6 months). Article 
152 criminalises disturbing public officials. Articles 153 
and 153a criminalise incitement to riot (6 months). 
Articles 154 to 156 criminalise land owners for 
permitting protests. 

Although the Penal Code contains many direct 
provisions on protest, it is mostly the indirect provisions 
which are used to charge protesters (see the table below). 

Local regulations 

Public order regulations are used to regulate protests at 
the local level. For example, in 2017 the government 
banned all protests in 11 of Yangon’s 14 townships on the 
grounds that they interrupt commuter traffic, cause a 
nuisance to the public, and raise safety concerns. The 
blanket ban remains today although it is arbitrarily 
applied. 
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ြမန်မာ"ိ<ငင်မံ# ဆ":ထ<တေ်ဖာ်သNများကိ< တရားစဲွဆိ<ရာတငွ ်အသံ<းြပ(ေနေသာ ရာဇဝတမ်@ဆိ<င်ရာ ဥပေဒပ<ဒမ်များ  

Criminal laws used against protesters in Myanmar 

ဥပေဒ Law ပ<ဒမ် ေဖာ်ြပချက်  Description အေရးယNမ@ Sanction 

ြပစ်မDဆိ%ငရ်ာဥပေဒ၊ 

ရာဇသတ်Bကီး  
Penal Code 

၁၁၄ 

114 

 ြပစ်မDကျ`းလွနရ်ာတွင ်အားေပးကQညီမD 
Abetment 

ေထာငဒ်ဏ် ၇ "7စ်အထ ိ"7င့ေ်ငဒွဏ် 
Up to 7 years imprisonment + fine. 

၃၃၃ 

333 

ြပည်သQဝ့န်ထမ်းအြဖစ်ြဖင့ ်တာဝနဝ်တÅ ရားေဆာငရွ်က်ေနေသာ 

ြပည်သQဝ့န်ထမ်းြဖစ်သQကိ% တာဝနဝ်တÅ ရားေဆာငရွ်က်ြခငး်မ7 တားဆီးရန ်

မိမိအလိ%အေလျာက် အြပငး်အထန ်နာကျငေ်စမD။   
Voluntarily causing hurt to deter a public servant from his duty 

ေထာငဒ်ဏ် ၁၀ "7စ်အထ ိ"7င့ေ်ငဒွဏ် 

Up to 10 years imprisonment plus a 
fine. 

၃၅၃ 

353 

ြပည်သQဝ့န်ထမ်းြဖစ်သQ တာဝနဝ်တÅ ရားထမ်းေဆာငေ်နြခငး်ကိ% 

အေ"7ာင့အ်ယ7က်ြပ2 ဟန ့တ်ားရန ်ယငး်ဝန်ထမ်းအား ေစာ်ကားြခငး် 

သိ%မ့ဟ%တ် ရာဇဝတ်မDကျ`းလွန်ြခငး်။ 
Assault or criminal force to deter a public servant from discharge of 
his duty 

ေထာငဒ်ဏ် ၂ "7စ်အထ ိ"7င့ေ်ငဒွဏ် 
Up to 2 years imprisonment plus a 
fine. 

၄၁၉ 

419 

တပါးသQအေယာငေ်ဆာင၍် လိမ်လည် ြခငး်အတွက် ြပစ်ဒဏ်။  
Punishment for cheating by impersonation 

ေထာငဒ်ဏ် ၃ "7စ်အထ ိ"7င့ေ်ငဒွဏ် 
Up to 3 years imprisonment + fine. 

၄၂၀ 

420 

ပိ%ငဆိ်%ငမ်Dပစ}ည်းတခ%ခ% လeဲေြပာငး်ရာတွင ်လိမ်လည်ြခငး် အပါအဝင ်

အြခားလိမ်လည်မD"7င့ ်မaိ%းသားမD။ 
Cheating and dishonesty inducing delivery of a property 

ေထာငဒ်ဏ် ၇ "7စ်အထ ိ"7င့ေ်ငဒွဏ် 

Up to 7 years imprisonment plus a 
fine. 

၄၂၇ 

427 

အကျိ2းဖျက်ဆီးမDကိ% ကျ`းလွနြ်ခငး်အားြဖင့ ်

သQတပါးပျက်ဆီးထိခိ%က်နစ်နာမDကိ% ြဖစ်ေစြခငး်။ 
Mischief causing damage 

ေထာငဒ်ဏ် ၂ "7စ်အထ ိ"7င့ေ်ငဒွဏ် 

Up to 2 years imprisonment plus a 
fine. 

၄၃၅ 

435 

ထိခိ%က်နစ်နာေစရနအ်Sကံြဖင့ ်မီး သိ%မ့ဟ%တ် 

အြခားေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ပစ}ည်းတမျိ2းမျိ2းအား အသံ%းြပ2၍ 

အကျိ2းပျက်စီးေစြခငး်။   
Mischief by fire or explosive substance with intent to cause damage 

ေထာငဒ်ဏ် ၇ "7စ်အထ ိ"7င့ေ်ငဒွဏ် 

Up to 7 years imprisonment plus a 
fine. 

၄၄၇ 

447 

ရာဇဝတ်မကငး်ေသာ ေကျာ်နငး်မDကိ%ကျ`းလွန ်ြခငး်။  
Punishment for criminal trespass 

ေထာငဒ်ဏ်(၃)လအထိ"7င့ ်ေငဒွဏ် 
Up to 3 mnths imprisonment + fine. 

၄၆၈ 

468 

လိမ်လည်ရနအ်လိ%င့7ာ လိမ်လည်အတ%ြပ2ထားေသာ 

စာတမ်းအမ7တ်အသားကိ% သံ%းစွဲေစရန ်အSကံြဖင့ ်လိမ်လည်အတ%ြပ2မDကိ% 

ကျ`းလွနျ်ခင္း။  
Forgery of purpose of cheating 

ေထာငဒ်ဏ် ၃ "7စ်အထ ိ"7င့ေ်ငဒွဏ် 

Up to 3 years imprisonment + fine. 

၄၇၁ 

471 

လိမ်လည်အတ%ြပ2ထားေသာ စာတမ်းအမ7တ်အသားကိ% 

အစစ်အမ7နအ်ေန"7င့ ်အသံ%းြပ2 ြခငး်။  
Using as genuine a forged document 

ေထာငဒ်ဏ် ၃ "7စ်အထ ိ"7င့ေ်ငဒွဏ် 

Up to 3 years imprisonment plus a 
fine. 

၅၀၅ ဗ 

505(b) 

အများြပည်သQ အSကည်ညိ2ပျက်ေစမD 
Statements conducing to public mischief 

ေထာငဒ်ဏ် ၂ "7စ်အထ ိ"7င့ေ်ငဒွဏ် 
Up to 2 years imprisonment + fine. 

"ိ%ငင်သံားများ၏ 

ပ%ဂtိ2လ်ဆိ%ငရ်ာ 

လွတ်လပ်မD "7င့ ်

လံ%ြခံ2မDကိ% ကာကွယ်  

ေပးေရးဥပေဒ 
Privacy Law 

၁၀ 

10 

တစ်ဦးချငး်စီ၏ ပ%ဂtလိကလံ%ြခံ2ေရးအား ချိ2းေဖာက်ြခငး်၊ 

အသေရဖျက်ြခငး်၊ ခိ%းယQြခငး်၊ သိ%မ့ဟ%တ် ပိ%ငဆိ်%ငမ်Dများကိ% 

ပျက်စီးေစြခငး်။ 
Invasion of privacy, defamation, stealing or destroying property 

ေထာငဒ်ဏ် ၃ "7စ်အထ ိ"7င့ေ်ငဒွဏ် 

Up to 3 years imprisonment plus a 
fine. 

ရပ်ကွက်သိ%မ့ဟ%တ်

ေကျးရွာအ%ပ်စ%အ%ပ်ချ2

ပ်ေရးဥပေဒ 
Ward and Village 
Tract 
Administration Law 

၂၁ 

21 

ရပ်ကွက် သိ%မ့ဟ%တ် ေကျးရွာအ%ပ်စ%အတွငး် ေနထိ%ငသ်Qသည် 

အခမ်းအနားများ၊ အများြပည်သQ ေဖျာ်ေြဖသည့်ပွဲများ၊ ြပပွဲများ၊ 

Tပိ2ငပ်ွဲများ၊ aိ%းရာဓေလ့အရ ြပ2လ%ပ်သည့်ပွဲများကိ% ကျငး်ပလိ%ပါက 

သက်ဆိ%င်ရာတာဝနW်7ိသQထ ံအသိေပးတငြ်ပ ခွင့ြ်ပ2ချက်ေတာငး်ခံရြခငး်။  
Obtaining a permit for holding ceremonies, public entertainment, 
exhibitions, tournaments and traditional festivals 

ေထာငဒ်ဏ်(၆)လအထိ"7င့ ်ေငဒွဏ် 

Up to 6 months imprisonment plus a 
fine. 
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၂၀၁၀ ခ<"#စ်မ# စတင၍် ြဖစ်ပွားလျက်H#ိေသာ ဆ":ြပပွဲများ၏ နယ်ေြမေဒသြပေြမပံ< 

Geo-tagged map of protests since 201012 

 

 

 

ြမန်မာ"ိ<ငင်တံငွ ်

ဆ":ထ<တေ်ဖာ်မ@များ 

ြမနမ်ာ"ိ%ငင်တွံင ်ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများ "7စ်စ\ 

ေထာင"်7င့ ်ချီTပီး ြဖစ်ေပVေနပါသည်။ ၂၀၁၉ ခ%"7စ် 

ဇနန်ဝါရီလ  မ7 ၂၀၂၀ ြပည့်"7စ် ဇနန်ဝါရီလ Sကားတွင ်

ြမနမ်ာ"ိ%ငင်Wံ7ိ မီဒယီာများသည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မD ၄၅၀ 

အနက်မ7 အနည်းငယ်ကိ%သာ  သတငး်ေပV 

တငခ်ဲ့ပါသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဇယားသည် 

ေအာက်ပါတိ%ကိ့% အကျ\းချ2ပ်ေဖာ်ြပ 

ေပးထားပါသည်။ 

FEM သည် ေအာက်တိ%ဘာလ ၂၀၁၆ ခ%"7စ်"7င့ ်

"ိ%ဝငဘ်ာ ၂၀၁၉ Sကားတွင ်ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင့်ကိ% 

ကျင့သံ်%းေသာေSကာင့ ်တရားဆဲွဆိ%ခံရသQ လQ ၂၉၉ 

ဦးကိ% သတ်မ7တ်ေဖာ်ထ%တ်ခဲ့သည်။ ၎ငး် ၂၉၉ ဦးေသာ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ"7င့ ်ယခ%သ%ေတသနတွင ်

ပါဝငရ်နေ်ရွးချယ်ခံခဲ့သQများသည် 

ေနာက်ေSကာငး်အမျိ2းမျိ2း"7င့ ်အေတွLအSကံ2အမျိ2းမျိ2း 

Sကံ2ခဲ့Sကပါသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဇယားတွင ်

၎ငး်တိ%ကိ့% အကျ\းချ2ပ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

Protests in Myanmar 

There are thousands of protests 
happening across Myanmar every year. 
Between January 2019 and January 
2020, the Myanmar media reported on 
just a small proportion of them, 450 
protests.  The following table 
summarises them. 

FEM identified 229 individual protesters 
who had been charged between October 
2016 and November 2019 for exercising 
their right to protest.13 The 229 
protesters and those chosen to 
participate in this research reflected a 
range of backgrounds and experiences.14 
The following table summarises them. 
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၂၀၁၉ ခ<"#စ်အတငွး် ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် 

အေထေွထေွသာ 

ဆ":ြပပွဲများကနိ်းဂဏနး်ြပဇယားများ 

 

General protest statistics in 
201915 
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ဖဲ(မ်)သ<ေတသနတ ွငပ်ါဝငေ်သာ 

ဆ":ြပပွဲများေ0ကာင့ ်တရားစွဲဆိ<ခံရေသာ 

တစ်ဦးချငး်စီအလိ<က် ကိနး်ဂဏန်းများ 

 

Statistics on the individuals 
charged for protesting, and 
participating in FEM research 
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ဆ":ထ<တေ်ဖာ်မ@မတိ<ငခ်င ်ြပဿနာများ  
Pre-protest issues 

လNထ<သည် အာဏာပိ<ငမ်ျား 

အေရးယNေဆာငရွ်က်မ@ ပျက်ကွက်ေသာ0ကာင့ ်

ဆ":ထ<တေ်ဖာ် 0ကသည်။. 

ဆ":ထ<တေ်ဖာ်သNအများစ<သည် ၎ငး်တိ< ့ အာဏာပိ<င"်#င့ ်စကားေြပာဆိ<ခွင့ ်

ရရန် Vကိ(းစားခဲ့သည့်တိ<င ်မရH#ိသည့်အခါမ# ဆ":ထ<တေ်ဖာ်မ@ကိ< 

ြပ(လ<ပ်0ကသည်။ ဆ":ထ<တေ်ဖာ်မ@သည် ၎ငး်တိ<၏့ ပထမဆံ<း 

ေရွးချယ်စရာလမ်းမဟ<တပ်ါ။ သိ<ေ့သာ် အာဏာပိ<င်များက နားေထာငရ်န် 

သိ<မ့ဟ<တ ်၎ငး်တိ<၏့ မေကျနပ်ချက်/တိ<င်တန်းချက်/နစ်နာချက်ကိ< 

လ<ပ်ေဆာငေ်ြဖH#ငး်ေပးရန် ပျက်ကွက်ေသာအချိန်မ#ာ 

ေရွးစရာမH#ိေသာအေြခအေန၏ ရလဒ်များသာြဖစ်သည်။ 

၆၂ % ေသာ ဆ"#ြပသQများသည် အာဏာပိ%ငမ်ျား"7င့ ်

စကားေြပာဆိ%ခဲ့Tပီးြဖစ်သည်။ (အစိ%းရ"7င့ ်လ%ပ်ငနး်အာဏာပိ%ငမ်ျား 

"7စ်မျိ2းစလံ%း ပါဝင်သည်) ၎ငး်တိ%အ့ထဲတွင ်၁၁ % ေသာ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် အာဏာပိ%ငမ်ျားက နားေထာငြ်ခငး် သိ%မ့ဟ%တ် 

တံ% ့ြပနြ်ခငး်မလ%ပ်ဟ% ေြပာSကTပီး ၅၁ % သည် အာဏာပိ%ငမ်ျားက 

နားေထာငေ်သာ်လည်း ဘာမ7မလ%ပ်ပါဟ% ေြဖဆိ%ထားSကသည်။ 

ဤဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDအများစ%သည် အနည်းဆံ%"7စ်ရက် 

Bကိ2တငြ်ပင်ဆငခ်ဲ့Sကြခငး်ြဖစ်သည်။ 

ကျန ်၃၈ % ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် အာဏာပိ%ငမ်ျား"7င့ ်

လံ%းဝစကားေြပာဆိ%ြခငး် မလ%ပ်ခဲ့ဘဲ အလွနစ်ိတ်ဆိ%းလာေသာေSကာင့"်7င့ ်

အာဏာပိ%ငမ်ျား၊ မီဒီယာများ"7င့ ်လQထ%ကိ% သိေစချငေ်သာေSကာင့ ်

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ရန ်ေရွးချယ်ခဲ့သည်။ အဆိ%ပါဆ"#ြပမDအများအြပားသည် 

ချက်ချငး် a%တ်တရက် ြပြခငး်များ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

People protest because 
authorities fail to act 

The majority of people protest after their attempts to 
talk with the authorities have failed. Protest is not 
their first choice of action, but is the result of 
frustration at the authorities’ failure to listen or act on 
their grievances. 

62% of protesters had already spoken with the authorities 
previously. (This includes both government and business 
authorities.) Of those, 11% of protesters said that the 
authorities neither listened nor responded, and the other 
51% said that the authorities listened but did nothing. 
Most of these protests were planned at least two days in 
advance. 

The remaining 38% of protesters had not previously 
spoken with the authorities and chose to protest simply 
because they were very upset and wanted the authorities, 
as well as the media and their community, to know. 
Many of these protests were spontaneous. 
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ဆ":ထ<တေ်ဖာ်သNများသည် ဥပေဒကိ< 

မသနိားမလည်0ကပါ။ 

ဆ":ထ<တေ်ဖာ်သN အများစ<သည် ဆ":ထ<တေ်ဖာ်မ@ဆိ<ငရ်ာ စည်းကမ်းများကိ< 

ဥပေဒေ0ကာငး်အတိ<ငး် လိ<က်နာရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ေသာ်လည်း ၎ငး်တိ<သ့ည် 

ထိ<အေ0ကာငး်အရာကိ< နည်းနည်းသာ သHိ#ိDပီး ဥပေဒ၏ 

အားနည်းချက်ေ0ကာင့ ်အများအားြဖင့ ်ထိ<သိ< ့ လ<ပ်ေဆာင"်ိ<ငရ်န် 

အတားအဆးီ ြဖစ်ေနသည်။  

၈၄ % ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် ြမနမ်ာ"ိ%ငင်၏ံ ဥပေဒ 

တစ်စိတ်တစ်ပိ%ငး်ကိ%သာ သိSကပါသည်။ သိ%ရ့ာတွင ်ကျန ်၄၈% ၏ 

တစ်ဝက်ထက်နည်းေသာသQများသည် ရာဇသတ်Bကီးတွင ်ပါေသာ 

ြပစ်မDဆိ%ငရ်ာ ြပrာနး်ချက်များအေSကာငး်ကိ% မသိSကေချ။ 

၉၁% ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် အစိ%းရ၏ တရားဥပေဒကိ% 

နားလည်ခဲ့Tပီး လိ%က်နာရန ်ရည်ရွယ်ခဲ့ပါသည်။ ၄၃% သည် 

a%တ်တရက်ဆ"#ြပရသည်ြဖစ်ေသာေSကာင့ ်ဥပေဒအတိ%ငး် 

မလိ%က်နာ"ိ%ငခ်ဲ့Sကပါ။ (Tငမိ်းစ%စီဥပေဒသည် a%တ်တရက်ဆ"#ြပြခငး်ကိ% 

တရားမဝင ်သတ်မ7တ်ထားသည်။) သိ%မ့ဟ%တ် (၁-၂ ရက်) Bကိ2တငက်ာ 

အာဏာပိ%ငမ်ျားကိ% ခွင့ေ်တာငး်ရန ်အချိနမ်လံ%ေလာက်ေသာေSကာင့ ်

မလိ%က်နာ"ိ%ငခ်ဲ့Sကပါ။ ၇ % ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲ စီမံသQများသည် 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ရာတွင ်အာဏာပိ%ငမ်ျားကိ% အသိေပးအေSကာငး်Sကားရမည်ကိ% 

လံ%းဝမသိပါဟ% ေြဖဆိ%ထားSကသည်။ 

၉% ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် ြမန်မာ"ိ%ငင်၏ံ တရားဥပေဒကိ% 

သိပါသည် သိ%ေ့သာ် တစ်ချိ2Lအစိတ်အပိ%ငး်များသည် 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ေြပာSကားခွင့ ်အခွင့ ်အေရးကိ% ချိ2းေဖာက်ေသာေSကာင့ ်

မလိ%က်နာခဲ့ပါဟ% ဆိ%Sကသည်။ 

 

Protesters unaware of the law 

Most protesters intend to abide by the legal 
framework regulating protest but have limited 
awareness of it and are often prevented from doing 
so because of the law’s defects. 

84% of protesters were aware of some part of Myanmar’s 
legal framework. However, less than half were aware of 
there being criminal provisions under the Penal Code 
(48%).  

91% of protesters intended to abide by Myanmar’s legal 
framework, provided that they knew what it was. 43% of 
protesters were unable to abide by the law either because 
their protests were spontaneous (and the PAPP Law 
effectively makes spontaneous protests unlawful) or 
because there was not enough time to notify the 
authorities in advance (1-2 days). A sizeable 7% of protest 
organisers were not at all aware of the need to notify the 
authorities when holding a protest. 

Just 9% of protesters said that they were aware of 
Myanmar’s legal framework but chose not to abide by 
certain parts of it because they regarded it as violating 
their right to protest. 
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ရဲများသည ်ဆ":ထ<တေ်ဖာ်ပွဲများတငွ ်

ခွင့ြ်ပ(မိန ့်လိ<အပ်ဆဟဲ< ထငေ်နေသးသည်။ 

Dငမ်ိးစ<စီဥပေဒကိ< ၂၀၁၆ ခ<"#စ်တငွ ်ြပငဆ်ငခ်ဲ့ေသာ်လည်း ရဲများသည် 

အသေိပးအေ0ကာငး်0ကားစာကိ< ဆ":ြပရန် ခွင့ြ်ပ(မိန ့်ေတာငး်ခံလÄာဟ< 

သတမ်#တေ်နပါေသးသည်။ 

၇၂ % ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် ရဲများက 

အသိေပးအေSကာငး်Sကားစာကိ% ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ရန ်

ခွင့ြ်ပ2မိန ့ေ်တာငး်ခံလeာြဖစ်သည်ဟ% ယံ%Sကည်ေနSကသည်။ ၂၈ % ေသာ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကသာ ရဲများသည် ြပငဆ်ငထ်ားေသာ ဥပေဒကိ% 

သိSကသည်ဟ% ယံ%Sကည်SကTပီး အသိေပးစာ၏ လ%ပ်ေဆာငခ်ျက်ကိ% 

နားလည်ပါသည်ဟ% ယံ%Sကည်Sကသည်။ 

⚧ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ အမျိ2းသမီးများသည် အမျိ2းသားများ"7င့ ်ယ7\လPင ်

aိ%ငး်စိ%ငး်မD၊ ပေရာ်ဖက်W7ငန်ယ် မပီသေသာ အြပ2အမQများကိ% 

ပိ%Sကံ2ေတွL "ိ%ငေ်ချများခဲ့ပါသည်။ 

 “အာဏာပိ%ငေ်တွကိ% ေနာငမ်7ာလည်း အေSကာငး်Sကားမ7ာ မဟ%တ်ပါဘQး။ 

ဒဦပေဒကိ% မယံ%Sကည်ဘQး။ သQတိ%ရဲ့ ့ အားနည်းချက်ေတွကိ% ြပနေ်ဝဖနဖ်ိ% ့

ဒအီာဏာပိ%ငေ်တွဆီက ခွင့ြ်ပ2မိန ့် ယQရမယ်ဆိ%တာ အဓိပ|ါယ်မW7ိဘQး။”  

- အမည်မေဖာ်လိ%သQ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQတစ်ဦး 

 

Police think protests still require 
permission 

Although the PAPP Law was amended in 2016, most 
police still regard notification forms as an application 
for permission to protest. 

72% of protesters believed that the police treated their 
notifications as applications for permission to protest. 
Just 28% of protesters believed that the police understood 
the amended law and the function of notification. 

⚧ Women protesters were more likely than men to have 
experienced rude and unprofessional behaviour when 
notifying the police. 

“We will not inform the authorities in future. We don't 
trust the law.  It is pointless to try to get permission from 

the authorities to criticise their own weaknesses.”  
– Anonymous protester 
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ရဲများသည ်ဆ":ထ<တေ်ဖာ်မည့် 

အေ0ကာငး်အရာများ၊ ပံ<စမံျား၊ ေနရာများကိ< 

ထနိ်းချ(ပ်ချငေ်နေသးသည်။ 

ရဲများသည် ဆ":ထ<တ်ေဖာ်သNအများစ<အေပ]တငွ ်"ိ<ငင်တံကာ ဒီမိ<ကေရစီ 

စံ"@န်းများ"#င့ ်ေသဖွယ်ကာ၊ ၎ငး်တိ<ဆ့":ထ<တေ်ဖာ်မည့် အေ0ကာငး်အရာများ၊ 

ပံ<စံများ"#င့ ်ေနရာများကိ< ေြပာငး်လဲရန် ဖိအားေပးခဲ့သည်။ 

၂၂% ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ အသိေပးစာများကိ%သာ ေပးပိ% ့Tပီးေနာက် 

လက်ခံခဲ့ပါသည်။ 

၅၆% ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် ၎ငး်တိ%၏့ အသိေပးစာများကိ% 

ြပငဆ်ငခ်ိ%ငး်ြခငး် သိ%မ့ဟ%တ် ြငငး်ဆိ%ြခငး်  ခံခဲ့ရပါသည်။ ၃၉% ေသာ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် ၎ငး်တိ%၏့ ေäကးေSကာ်သံ သိ%မ့ဟ%တ် ဆ"#ြပ 

ေခါငး်စည်းများ၊ ၃၉% သည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ရာ ေနရာ၊ ၂၂% သည် 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သည့် ပံ%စံကိ% ေြပာငး်လဲရန် ရဲများ၏ ေတာငး်ဆိ%ြခငး် ခံရသည်။ 

၁၁% သည် ရဲများ၏ ေတာငး်ဆိ%မDကိ% လက်ခံခဲ့Sကသည်။ ၆% ေသာ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် ရဲများ၏ ေတာငး်ဆိ%မDများအားလံ%းကိ% လက်မခံဘဲ 

အချိ2Lကိ%သာ လက်ခံခဲ့Sကသည်။ 

⚧ ရဲများသည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ အမျိ2းသမီးများကိ% အမျိ2းသားများ"7င့ ်

ယ7\လPင ်၄ငး်တိ%၏့ အသိေပးစာများကိ% အေြပာငး်အလဲလ%ပ်ရန ်

ပိ%မိ%ေတာငး်ဆိ%တတ်Sကသည်။ 

ညqိ"Dငိး်Tပီးေနာက်တွင ်၁၁ % ေသာ အသိေပးစာများသည် လံ%းဝ 

အြငငး်ခံရTပီးေနာက် ၎ငး်တိ%၏့ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများကိ% 

လံ%းဝကျငး်ပြခငး်မြပ2ရန ်တားြမစ်ခံခဲ့ရပါသည်။ အသိေပးစာများကိ% 

အြငငး်ခံလိ%က်ရေသာ ဆ"#ထ%တ် ေဖာ်သQများအားလံ%းသည် မည်သိ%ပ့င ်ြဖစ်ေစ 

ဆက်လက် ဆ"#ြပခဲ့Sကသည်။  

 “ကwနေ်တာ့်ရဲ ့ အသိေပးစာကိ% ဗိ%လ်ချ2ပ်မùးBကီးမငး်ေအာငလ်Dိငန်ာမည်ပါလိ% ့

သQတိ% ့ြငငး်ခဲ့ပါတယ်။” 

- အမည်မေဖာ်လိ%သQ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ 

 

Police want to dictate protest 
content, form, and location 

The police pressured the majority of protesters to 
change the content, form, and location of their 
protests, in violation of international democratic 
standards. 

Just 22% of protesters’ notifications were accepted upon 
submission.  

56% of protesters were asked to amend their notifications 
or be rejected. The police asked: 39% to change their 
slogans or placards; 39% to change the location of their 
protest; and 22% to change the form of their protest. 11% 
of protesters agreed to the police’s requests. 6% of 
protesters agreed to some of the police’s requests but not 
all. 

⚧ The police were more likely to ask women protesters to 
change their notifications compared to men protesters. 

Following negotiation, 11% of protesters’ notifications 
were completely rejected and their protests therefore 
effectively banned from taking place at all. All of the 
protesters whose notifications were rejected continued 
anyway. 

“They rejected my notification because it included the 
name of Senior General Min Aung Hlaing.”  

– Anonymous protester 
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ဆ":ထ<တေ်ဖာ်ေနစBကာလ ြပဿနာများ  
During protest issues 

အာဏာပိ<ငမ်ျားသည် ဆ":ထ<တေ်ဖာမ်@များကိ< 

အဆငေ်ြပေအာင ်ကNညီပံပိ့<းမေပးဘ ဲ

ဖျက်သမ်ိးရန် ရည်ရွယ်သည်။ 

ဆ":ထ<တေ်ဖာ်ခွင့က်ိ< ကာကွယ်ရန်"#င့ ်အဆငေ်ြပေအာင ်ကNညီေပးရန်ထက် 

အာဏာပိ<ငမ်ျား၏ စီမံမ@က ÅÄန်ြပေနသည်မ#ာ ၄ငး်တိ<၏့ ရည်ရွယ်ချက်သည် 

ဆ":ထ<တေ်ဖာ်မ@များကိ< ေြခာက်လ#န ့်ရန်၊ ဖျက်သမ်ိးရန်"#င့ ်Dဖိ(ခွငး်ရန် 

ရည်ရွယ်သည်။  

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၈၄% က ၄ငး်တိ%၏့ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများကိ% 

အဆငေ်ြပေအာင ်ကQညီေပးသည့် အာဏာပိ%ငမ်ျားကိ% မေတွLရဟ% ဆိ%သည်။ 

၃၈%ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများက ဆိ%သည်မ7ာ အာဏာပိ%ငမ်ျားသည် 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မD ကာလအတွငး်တွင ်ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ"7င့ ်

ဆက်သွယ်ေြပာဆိ%ြခငး် လံ%းဝမလ%ပ်၊ သိ%မ့ဟ%တ် ထိ%သိ% ့ ဆက်သွယ်လPငလ်ည်း 

လQအ%ပ်ခွဲ ထိနး်သိမ်းြခငး်ဆိ%ငရ်ာ ေဆာငရွ်က်မDများ"7င့ ်ပတ်သက်Tပီး 

မမ7နက်နေ်သာ၊ မတိကျေသာ သိ%မ့ဟ%တ် မြပည့်စံ%ေသာ 

သတငး်အချက်အလက်များကိ%သာ ေပးသည်ဟ% ဆိ%သည်။ 

အာဏာပိ%ငမ်ျားသည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% ယ\ယ\ေကျးေကျး 

မဆက်ဆံသလိ% ပညာW7င ်ဆနစ်ွာလည်း မြပ2မQSကဟ% ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ 

၄၃ %က ထငS်ကသည်။ ယငး်မ7ာ အာဏာပိ%ငမ်ျား၏ စီမံစည်းaံ%းမD 

အားနည်းသည်ဟ% မေဖာ်ြပေပ။ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၈၈%သည် 

အာဏာပိ%ငမ်ျားတွင ်W7ငး်လငး်ေသာ အမိန ့ေ်ပး စနစ်W7ိပံ%ေပVသည်ဟ% 

ထငြ်မငခ်ဲ့Sကသည်။  

⚧ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲများတွင ်အာဏာပိ%ငမ်ျားထံမ7 aိ%ငး်ြပTပီး 

ပညာW7ငမ်ဆနေ်သာ အြပ2အမQကိ% အမျိ2းသားများထက် အမျိ2းသမီး 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများက ပိ%မိ%ရငဆိ်%ငS်ကံ2ေတွLရဖွယ် W7ိခဲ့သည်။  

အSကမ်းဖက်မDကိ% ေြဖW7ငး်ရန ်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်သံ%းသည့် ပစ}ည်းများ"7င့တ်ကွ 

ဝတ်စံ%များြဖင့ ်ရဲများသည် ေြခာက်လ7န ့လ်ျက် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲများသိ% ့ 

ေရာက်လာခဲ့Sကသည်ဟ% ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၆၃ %က ဆိ%သည်။ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၇၇ %က ရဲများသည် လQအ%ပ်ခွဲရာတွင ်သံ%းေသာ 

ရာဘာကျည်ဘQးများ၊ တ%တ်များ၊ ခေမာက်များ၊ ဒိ%ငး်များ၊ 

သံချပ်ကာအကûျများ"7င့ ်အကျ\းေထာငက်ားများသယ်ေဆာငက်ာ 

အSကမ်းမဖက်ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲများသိ% ့ ေရာက်လာခဲ့Sကသည်ဟ% 

ဆိ%သည်။ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၃၀ %က ရဲများသည် 

၄ငး်တိ%မ့7နး်သိသာေစသည့် အမ7တ်အသားများ မပါW7ိခဲ့သလိ% 

ရဲမ7နး်သိသာေစေသာ အရာများကိ% မဝတ်Sကဟ% ဆိ%သည်။  

အSကမ်းဖက်မDအေပV တနြ်ပနဆ်"#ထ%တ် ေဖာ်သQများ သိ%မ့ဟ%တ် 

တစ်စံ%တစ်ေယာက်ကိ% စ%aံ%းအSကမ်းဖက်၍ Tခိမ်းေြခာက်ခဲ့ပံ%ေပVေသာသQများကိ% 

တိ%ငတ်နး်သည့် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ ၁၁ %သည် ရဲများက အSကမ်းဖက်မDကိ% 

ေြဖW7ငး်ရန ်အသင့W်7ိခဲ့ေသာ်လည်း ၄ငး်တိ%သ့ည် အSကမ်းမဖက်ေသာ 

 Authorities aim to shut down not 
facilitate protests 

The authorities’ conduct indicates that their aim is to 
intimidate, shut down, and disperse protests rather 
than to facilitate them and protect the right to 
protest. 

84% of protesters saw no evidence of the authorities 
facilitating their protests. 38% of protesters said that the 
authorities did not communicate with the protesters at all 
during the protest, or if they did, only gave incorrect, 
inaccurate or incomplete information about their crowd 
control measures. 43% of protesters thought that the 
authorities were neither polite nor professional towards 
the protesters. This did not indicate the authorities’ lack 
of organisation: 88% of protesters thought that the 
authorities seemed to have a clear command structure. 

⚧ Women protesters were more likely than men to have 
experienced rude and unprofessional behaviour from the 
authorities at protests. 

63% of protesters said that the police arrived at the 
protests intimidatingly dressed and with equipment 
intended to deal with violence. 77% of protesters said that 
the police arrived at non-violent protests with batons, 
sticks, helmets, shields, body armour, and prison vehicles. 
30% of protesters said the police failed to even identify 
themselves and did not wear any form of identification. 

Although the police were ready to deal with violence, the 
11% of protesters who reported violent counter-
protesters or seemingly-organised violent and 
threatening individuals also said that the police did 
nothing to protect the non-violent protesters from the 
violence. 
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ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% အSကမ်းဖက်ခံရြခငး်မ7 အကာအကွယ်ေပးြခငး် 

မလ%ပ်ခဲ့ဟ% လည်း ဆိ%သည်။ 

ရဲများ၏ အစီအစBေနရာချမ@များသည် လိ<အပ်မ@ 

မဟ<တ၊် အချိ(းအစားမÉတသင့ေ်လျာ်မ@ မH#ိခ့ဲ။ 

ရဲများ၏ ဆ":ထ<တေ်ဖာ်မ@ဆိ<ငရ်ာ စီစBေနရာချထားမ@များသည် မလိ<အပ်ေသာ 

ေဆာငရွ်က်မ@၊ အချိ(းမမÉ မသင့ေ်တာ်ေသာ စီစBမ@ ြဖစ်သည်။ 

Dငမ်ိးစ<စီဥပေဒေအာက်၌ ဆ":ြပပဲွများကိ< ထနိ်းချ(ပ်ရာတငွ ်

ကိ<း"#စ်အေတွGအ0ကံ(H#ိေနDပီြဖစ်ေသာ်လည်း 

ရဲများ၏ဆ":ြပပဲွထနိ်းချ(ပ်မ@ပံ<စံသည် မလိ<အပ်ေသာ၊ 

အချိ(းအစားမÉတမ@မH#ိေသာ အေြခအေနများ H#ိေနဆြဲဖစ်သည့်အတကွ် 

အခွန်ေပးေနသN(ြပည်သN)များသည် အပိ<အဖိ<းအခများ 

ေပးေဆာငေ်နရသကဲ့သိ< ့ ြဖစ်ေနသည်။ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ အားလံ%းက ရဲများသည် ၄ငး်တိ%၏့ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲများတွင ်ေစာင့S်ကပ်ေနခဲ့Sကသည်၊ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ 

တစ်ဦးသာ W7ိလPငေ်တာငမ်7 W7ိေနSကသည်ဟ% ေြပာSကသည်။ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၄၁ %က ၄ငး်တိ%၏့ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲတွင ်

W7ိေနသည့်ရဲအရာW7ိဦးေရသည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများထက်ပိ%များြခငး် 

(သိ%မ့ဟ%တ်) ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQအေရအတွက်"7င့ ်ပမာဏ အတQတQW7ိသည်ဟ% 

ဆိ%သည်။ ထငW်7ားသည့်အချက်အေနအြဖစ် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၅% 

ကဆိ%သည်မ7ာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ တစ်ေယာက်စီတိ%ငး်အနားတွင ်ရဲအရာW7ိ ၁၀ 

ေယာက် W7ိသည်ဟ% ဆိ%သည်။   

ရဲဝတ်စံ%ဝတ်ဆငထ်ားေသာ ရဲများW7ိေနသည့်အြပင ်ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ ၆၁%က 

အတိအကျဆိ%သည်မ7ာ အြဖ`ဝတ် လံ%ြခံ2ေရး ဝနထ်မ်းများက 

ဆ"#ြပသQများSကားတွင ်W7ိေနခဲ့Sကသည်ဟ% ဆိ%သည်။ အဆိ%ပါ 

တာဝနW်7ိသQများသည် ဆ"#ြပသQများကိ% ေစာင့S်ကည့်ရန ်လာြခငး်ေလာ၊ 

သိ%မ့ဟ%တ် “ဆQပQအံ%äကမDလ%ပ်ေဆာငသ်ည့် ေSကးစားများ”ေလာဆိ%သည်ကိ%မQ 

မသဲကဲွေပ။  

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ တက်ေရာက်ပါဝငမ်D ခန ့မ်7နး်ချက်များသည် 

ေယဘ%ယျအားြဖင့ ်တိကျခဲ့ (အနည်းငယ် အေကာငး်ြမငလွ်နး်ခဲ့လPင)် 

ေသာ်လည်း ရဲများ၏ စီစ\ေနရာချမDများက ည့ံဖျငး်ေသာ ေထာက်လ7မ်း 

ခန ့မ်7နး်ချက်များအြဖစ် သa%ပ်ေပVေစခဲ့သည်။ ဥပမာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ ၁၀ဦး 

ေအာက်သာပါဝငေ်သာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲများ၏ ၇၅%တွင ်

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQတစ်ဦးစီတိ%ငး် အတွက် ရဲအရာW7ိ "7စ်ဦး ထက်ပိ% W7ိသည်။ 

သိ%ေ့သာ် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ လQ ၁၀၀၀ အထက်ပါဝငသ်ည့် Bကီးမားေသာ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများ၏ ၈၀ %ကိ%မQ ရဲအရာW7ိ အနည်းငယ်ြဖင့်သာ 

ကငး်ချထားခဲ့သည်။ အလွနအ်ကwံကငး်ချြခငး်အြပင ်ရဲများသည် 

အနးီကပ်ေစာင့S်ကပ်ေထာက်လ7မ်းမDကိ% အလွနအ်ကwံ ရငး်"7းီြမqပ်"7 ံ

လ%ပ်ေဆာငခ်ဲ့သည်။  ြပစ်မD ကျ`းလွနသ်ည့် အြပ2အမQ လ%ပ်ေဆာငြ်ခငး် မW7ိဘဲ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများလ%ပ်ေနစ\အတွငး်တွငပ်င ်ဓာတ်ပံ%များ"7င့ ်

ဗီဒယိီ%များaိ%က်ကာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲများကိ% အနးီကပ် 

ေစာင့S်ကပ်ေထာက်လ7မ်းမDကိ% ရဲအရာW7ိများက လ%ပ်ေဆာငခ်ဲ့သည်ဟ% ၇၃% 

ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများက ထ%တ်ေဖာ်ခဲ့သည်။ 

 

Police arrangements were 
unnecessary and 
disproportionate 

The police’s protest arrangements are unnecessary, 
disproportionate, and therefore extraordinarily 
expensive to the tax payer, despite nine years of 
experience regulating protests under the PAPP Law. 

All protesters reported that the police attended their 
protests, even those that involved just a single protester. 
41% of protesters said that there were the same number 
or more police officers present at their protest than 
protesters. A significantly high 5% of protesters said that 
there were 10 police officers present for every one 
protester. 

In addition to the uniformed police presence, 61% of 
protesters were absolutely certain that plain-clothes 
security officials were among the protesters too. It was 
unclear whether these officials were there to monitor the 
protests or to act as “agent provocateurs”. 

Although protesters’ attendance predictions were 
generally accurate (if a little over-optimistic), the police’s 
arrangements demonstrated poor intelligence 
estimations. For example, 75% of protests involving less 
than 10 protesters had more than two police officers for 
every one protester. 50% of protests involving 10-100 
protesters had more police officers than protesters. At the 
opposite end, 80% of large protests involving more than 
1,000 protesters were attended by few police officers. 

In addition to over-attendance, the police also over-
invested in surveillance. 73% of protesters identified 
police officers conducting surveillance of protests by 
taking photos and videos, including during protests 
without any conceivable likelihood of criminal action. 
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ရဲအငအ်ားသံ<း ေြဖH#ငး်မ@သည ်

လိ<အပ်ေသာအရာမဟ<တ၊် အချိ(းမညီမÉ 

မသင့ေ်လျာ်ေသာ လ<ပ်ေဆာငမ်@ ြဖစသ်ည်။ 

ဆ":ထ<တေ်ဖာ်မ@များအားလံ<း နီးပါးသည် အ0ကမ်းဖက်မ@ မပါေသာ်လည်း 

ရဲများသည် ဆ":ြပပဲွအားလံ<း၏ တစ်ဝက်နီးပါးတငွ ်အငအ်ားသံ<းခဲ့သည်။ 

ဥပေဒ"#င့ ်မေလျာ်ညီေသာ လNစ<ခွဲ ထနိ်းချ(ပ်ြခငး် နည်းများကိ< အထငအ်H#ား 

သံ<းခဲ့ေ0ကာငး်ကိ< ဆ":ထ<တေ်ဖာ်သNများကိ<ယ်တိ<င ်မျက်ြမငက်ိ<ယ်ေတွG 

0ကံ(ခဲ့0ကသည်။  

၉၈ %ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများက ၄ငး်တိ%၏့ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများသည် 

အSကမ်းဖက်မD လံ%းဝမပါဝငခ်ဲ့ဟ% ဆိ%ခဲ့သည်။ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများ၏ ၂၀ 

%သည် aိ%းW7ငး်Tပီး Tငမိ်သက်စွာ ထိ%င်လျက် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ြခငး် ြဖစ်သည်။ 

၅၉%သည် စိတ်ခံစားမD အနည်းငယ်ေပး"ိ%ငသ်ည့် သီချငး်ဆိ%ြခငး်"7င့ ်

ေäကးေSကာ်ြခငး်များြဖင့ ်လ%ပ်ေဆာငသ်ည်။ ၂၀ %သည် ပိ%မိ% အားထည့်သည့် 

ဟစ်ေäကးြခငး်များြဖင့ ်ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သည်။ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ 

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မPက ပစ}ည်းများ ပစ်ေပါက်ြခငး်လ%ပ်ေဆာငသ်ည်ကိ% 

မျက်ြမငမ်ေတွL ခဲ့Sကေပ။ တစ်စံ%တစ်ခ%ကိ% ချိ2းဖျက်ြခငး် သိ%မ့ဟ%တ် အချိ2Lကိ% 

နငး်ေချြခငး်လ%ပ်ေဆာငသ်ည်ကိ% ၂%ခန ့်ကသာ မျက်ြမငေ်တွL ခဲ့Sကသည်။  

ထိ%သိ% ့ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% အငအ်ားြပငး်ထနေ်သာ 

လQစ%ခွဲထနိး်ချ2ပ်ေရးနည်းများြဖင့ ်အချိ2းမမPစွာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% 

ရဲများက အငအ်ားသံ%း လQအ%ပ်ခွဲေSကာငး် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၄၀ %က 

မျက်ြမငေ်တွL W7ိခဲ့Sကသည်။  မသင့ေ်လျာ်ေသာ aိ%ငး်ြပသည့် 

စကားအသံ%းအ"Dနး် သိ%မ့ဟ%တ် အSကမ်းဖက်မDဆိ%ငရ်ာ Tခိမ်းေြခာက်မDများကိ% 

သံ%းခဲ့သည့် ရဲများကိ% မျက်ြမင်သက်ေသ ၅ %က ြမငေ်တွL ခဲ့သည်။ 

a%ပ်ပိ%ငး်ဆိ%ငရ်ာ အSကမ်းဖက်ြခငး် ( ဥပမာ Tငမိ်းချမ်းစွာ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ေနသQများကိ% ဒိ%ငး်များသံ%းကာ "7မိ်နငး်ြခငး်) ကိ% အလွနအ်ကwံ၊ 

မေလျာ်ကနစ်ွာ သံ%းသည့် ရဲများကိ% ၄၇ %က ကိ%ယ်ေတွL မျက်ြမင ်

Sကံ2ေတွL ခဲ့သည်။ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% ဒဏ်ရာရေစရန် ( ဥပမာ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% တ%တ်ြဖင့ ်ေတွLရာလQ aိ%က်"7က်ြခငး်) 

တမငရ်ည်ရွယ်လ%ပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ်ဥပေဒ"7င့ ်မေလျာ်ကနသ်ည့် 

a%ပ်ပိ%ငး်ဆိ%ငရ်ာ အSကမ်းဖက်မD ကျ`းလွနသ်ည့် ရဲများW7ိေSကာငး် ၄၇ %က 

မျက်ြမငS်ကံ2ေတွL ခဲ့သည်ဟ% ဆိ%သည်။  

 

 

Police use of force was 
unnecessary and 
disproportionate 

The police used force in almost half of all protests 
despite virtually all protests being non-violent. 
Protesters witnessed significant use of unlawful crowd 
control measures. 

98% of protesters said that their protests were entirely non-
violent. 20% of protests were simple and quiet sit-ins. 59% 
featured just light-hearted singing and shouting. 20% 
featured more forceful shouting. No protesters witnessed 
throwing of objects and just 2% witnessed some smashing 
or breaking of something.  

Despite this, 40% of protesters witnessed the police using 
what the protester regarded as disproportionately forceful 
crowd control measures against protesters. 5% of witnesses 
saw the police using inappropriate verbal abuse or threats 
of violence. 47% witnessed the police using excessive and 
disproportionate physical abuse (for example, using shields 
against peaceful protesters). 47% witnessed the police 
allegedly using unlawful physical abuse in which police 
officers were allegedly intending to injure protesters (for 
example, beating random protesters with sticks). 

Protesters witnessed the police use a comparatively narrow 
range of forceful crowd control measures. 57% of 
protesters who witnessed use of force said police officers 
used their hands or feet to punch, slap, or kick the 
protesters. 14% of protesters witnessed the police using 
batons and sticks. Two protesters witnessed the use of 
rubber bullets, although many saw the police carrying guns 
and readying live ammunition.16 33% of protesters who 
witnessed the police using force believed that the force was 
used intentionally randomly without control or direction. 
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ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများက ရဲများသည် အငအ်ားသံ%း လQစ%ခွဲ ထိနး်ချ2ပ်ြခငး် 

နည်းများထဲမ7 နည်းအချိ2Lကိ% သံ%းေSကာငး် မျက်ြမငေ်တွL ခဲ့သည်။ 

အငအ်ားသံ%းြခငး်ကိ% မျက်ြမင ်Sကံ2ေတွL ခဲ့ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၅၇ 

%က ရဲအရာW7ိများသည် ၄ငး်တိ%ကိ့% လက်ြဖင့ ်aိ%က်ြခငး်၊ ထိ%းြခငး် ၊ 

ေြခြဖင့က်နေ်ကျာက်ြခငး် တိ%ကိ့% လ%ပ်ခဲ့ေSကာငး် ဆိ%သည်။ ၁၄ %ေသာ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများက ရာဘာကျည်ေတာင့မ်ျား"7င့ ်တ%တ်များကိ% သံ%းသည့် 

ရဲများကိ% မျက်ြမငေ်တွL W7ိခဲ့Sကသည်ဟ% ဆိ%သည်။ အများအြပားက 

ရဲများသည် ေသနတ်များကိ% ကိ%ငေ်ဆာင်ကာ လက်နက်ခဲယမ်းများကိ% 

အသင့ြ်ပငထ်ားSကသည်ကိ% ေတွL ခဲ့ရသည်ဟ% ဆိ%ေသာ်လည်း 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ "7စ်ဦးက  ကိ%ယ်ေတွL Sကံ2ေတွLရသည်မ7ာ 

ရာဘာကျည်ေတာင့မ်ျားကိ% အသံ%းြပ2မDဟ% ဆိ%၏။ ထိနး်ချ2ပ်မD သိ%မ့ဟ%တ် 

ဦးတည်မD မW7ိဘဲ အင်အားသံ%းမDကိ% တမင်တကာ Sကံ2သလိ% 

အသံ%းြပ2ခဲ့သည်ဟ% အငအ်ားသံ%းလ%ပ်ေဆာငေ်သာ ရဲများကိ% 

မျက်ြမငS်ကံ2ေတွL ခဲ့သည့် ဆ"#ထ%တ် ေဖာ်သQများ၏ ၃၃%က 

ယံ%Sကည်ခဲ့Sကသည်။   
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ရဲ နည်းဗျÜဟာသည် ဆ":ထ<တေ်ဖာ်သNများကိ< 

ထခိိ<က်ဒဏ်ရာရေစသည် သိ<ေ့သာ် 

ဒဏ်ရာရသNများကိ< လျစ်လျÜM@သည်။  

အငအ်ားသံ<းကာ လNအ<ပ်ထနိ်းချ(ပ်ြခငး် နည်းလမ်းများြဖင့ ်ရဲများက 

ေရွးချယ်အသံ<းြပ(မ@ေ0ကာင့ ်ဒဏ်ရာရမ@များ ြမင့်မားစွာ ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ 

သိ<ေ့သာ် ရဲများသည် ဒဏ်ရာရသNများကိ< ေထာက်ပ့ံကNညီရန် တာဝန် 

ပျက်ကွက်သည်။  

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၃၆ %သည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% ရဲများက 

ဒဏ်ရာ အနာတရ ြဖစ်ေစေအာင ်လ%ပ်ေဆာငခ်ဲ့ေSကာငး် မျက်ြမင်ကိ%ယ်ေတွL 

Sကံ2ခဲ့Sကသည်။ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၂၄ %က ရဲများသည် 

မဆိ%စေလာက်ပမာဏကိ%သာ ထိခိ%က်ဒဏ်ရာြဖစ်ေစခဲ့သည်ဟ% 

ြမငေ်တွL ခဲ့Sကသည်။  သိ%ေ့သာ် ၁၁ %က မျက်ြမငS်ကံ2ေတွLသည်မ7ာ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ အများအြပားကိ% ရဲများက ထိခိ%က်ဒဏ်ရာ ြဖစ်ေစသည်ဟ% 

ဆိ%၏။ အမDကိစ}ရပ်များ အားလံ%းနးီပါးတွင ်မျက်ြမငသ်က်ေသများက 

စွပ်စွဲေြပာဆိ%သည်မ7ာ ရဲများသည် တမငတ်ကာ ဒဏ်ရာရေအာင ်

လ%ပ်ပံ%ေပV ခဲ့သည်ဟ% ဆိ%သည်။  (၉၄ %)  

မျက်ြမငသ်က်ေသများ၏ ၃၁%က ရW7ိေသာ ဒဏ်ရာများသည် ြပငး်ထနT်ပီး 

ချက်ချငး်အြမန် ကwမ်းကျငပ်ညာW7ငမ်ျား၏ေဆးက%သေပးမDကိ% ခံယQရန် 

လိ%အပ်ေSကာငး် တငြ်ပခဲ့Sကသည်။ သိ%ေ့သာ် အဆိ%ပါ အမDကိစ}များ၏ ၇၃ 

%တွင ်ကwမ်းကျင်သQများ၏ ေဆးက%သမD မရW7ိခဲ့ဟ% ဆိ%၏။  အြခား ၂၇ % 

တွင ်ရဲများသည် ဒဏ်ရာရသQများကိ% မည်သည့်နည်း"7င့မ်P အကQအညီေပးမD 

မရယQေစခဲ့ပါ။ ဒဏ်ရာရသQများကိ% ကQညီေပးသည့် ရဲများW7ိသည်ဟ% 

မည်သည့် မျက်ြမငသ်က်ေသကမP မေြဖဆိ%ခဲ့ပါ။ ဆ"#ထ%တ် ေဖာ်သQများ၏ ၁၃ 

% က စွပ်စွဲေြပာဆိ%ခဲ့သည်မ7ာ ရဲများသည် တကယ်တမ်းတွင ်

ဒဏ်ရာရသQများကိ% ေဆးက%သ"ိ%ငေ်ရးအတွက် ေဆးခနး် သိ%မ့ဟ%တ် ေဆးaံ%သိ% ့ 

သွားခွင့ြ်ပ2ရန ်ြငငး်ဆနခ်ဲ့သည်ဟ% ဆိ%၏။ 

 

Police tactics injure protesters 
but neglect the injured  

The police’s choice of forceful crowd control 
measures results in high levels of injuries, but the 
police fail in their duty to support the injured. 

36% of protesters allegedly witnessed the police injuring 
protesters. 24% of protesters witnessed the police injuring 
just a few, but 11% witnessed the police injuring many 
protesters. In almost all cases, witnesses alleged that the 
police appeared to deliberately cause the injuries (94%).  

31% of witnesses reported that the injuries were serious 
and required immediate professional medical assistance. 
However, in 73% of these cases there was no professional 
medical assistance available, and in the other 27% the 
police did not permit the injured to access any form of 
available assistance. No witnesses reported seeing the 
police helping the injured. 13% of protesters alleged that 
the police actually refused to allow the injured to go to a 
clinic or hospital for treatment. 
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ရဲများသည ်ဆ":ထ<တေ်ဖာ်ပွဲများကိ< 

အေ0ကာငး်ရငး်မH#ိဘ ဲပိတသ်မ်ိးကာ 

ဆ":ထ<တေ်ဖာ်သNများကိ< ဖမ်းဆးီသည်။  

ရဲများသည် ဆ":ထ<တ်ေဖာ်သNများကိ< ထနိ်းသိမ်းရန် မ0ကာခဏ အငအ်ားသံ<း 

လ<ပ်ေဆာငသ်ည်။ အ0ကမ်းမဖက်ေသာ ဆ":ထ<တေ်ဖာ်ပဲွများကိ< ရပ်စဲရန်"#င့ ်

ဆ":ထ<တေ်ဖာ်သNများကိ< လNစ<ခွဲရန် မ0ကာခဏ အငအ်ားသံ<းကာ 

လ<ပ်ေဆာငသ်ည်။ ထိ<သိ< ့ လ<ပ်ေဆာငြ်ခငး်အတွက် တကိျH#ငး်လငး်ေသာ 

အေ0ကာငး်ြပချက် သိ<မ့ဟ<တ် H#ငး်လငး်ချက် မေပးေပ။  

၅၇ %ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများက ရဲများသည် ၄ငး်တိ% ့ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲကိ% 

Tပီးဆံ%းေအာင ်လ%ပ်ေဆာငရ်န ်ခွင့မ်ြပ2ခဲ့Sကဘဲ ရပ်နားရန"်7င့ ်လQစ%ခွဲရန် 

ေြပာခဲ့ေSကာငး် ဆိ%၏။ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲများ အားလံ%းနးီပါးသည် 

အSကမ်းဖက်မD မပါခဲ့ပါ။ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ ၃၉ %က အဆိ%ပါ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% လQစ%ခွဲရန ်ရဲများက အငအ်ားသံ%း 

လ%ပ်ေဆာငခ်ဲ့ေSကာငး် ဆိ%၏။ ၅၀ %ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများက 

သQတိ%သ့ည် ရဲများထံမ7 ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% လQစ%ခွဲြခငး်"7င့ ်

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲကိ% ရပ်တန ့်ရန ်Bကိ2တင ်သတိေပးချက် သိ%မ့ဟ%တ် 

W7ငး်လငး်ေသာ အေSကာငး်ြပချက်ကိ% လံ%းဝ မရW7ိခဲ့ဟ% ဆိ%ခဲ့သည်။  

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ ၄၈ %က ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် ထိနး်သိမ်းခံရ 

သိ%မ့ဟ%တ် ဖမ်းဆီးခံရသည်ဟ% ေြဖဆိ%ခဲ့သည်။ ဆ"#ထ%တ် ေဖာ်သQ အများစ%က 

တငြ်ပခဲ့သည်မ7ာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ အများအြပားသည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများ 

လ%ပ်ေနချိနအ်တွငး်တွင ်ထိနး်သိမ်းခံရ သိ%မ့ဟ%တ် ဖမ်းဆီးခံရသည်ဟ% 

ဆိ%Sကသည် (၂၈%)။ ထိနး်သိမ်းခံရTပီး ဖမ်းဆီးခံရေသာ ဆ"#ြပသQများကိ% 

၄ငး်တိ%၏့ အခွင့်အေရးများကိ% ဖတ်ြပသည်ဟ% ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများထဲမ7 ၁၁ 

%ကသာ ဆိ%သည်။ ၈၄ %က သQတိ%သ့ည် သQတိ%၏့ အခွင့အ်ေရးများကိ% 

မသိW7ိဘဲ ရဲစခနး်သိ% ့ တနး်ပိ%ခ့ံခဲ့ရသည်ဟ% ဆိ%သည်။ ထိနး်သိမ်းခံရTပီး 

အဖမ်းခံရသQ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ ၂၂ %က သQတိ%ကိ့% ြဖစ်စ\တစ်ေလPာက်တွင ်

ဆိ%းဝါးစွာ ဆက်ဆံခဲ့သည်ဟ% စွပ်စွဲေြပာဆိ%ခဲ့Sကသည်။ ထိ%ထဲမ7 ၁၁ %က 

"Dတ်အားြဖင့ ်ေစာ်ကားေြပာဆိ%ခံရTပီး ကျန ်၁၁ %သည် a%ပ်ပိ%ငး်ဆိ%ငရ်ာအရ 

အSကမ်းဖက်မDအချိ2Lကိ% Sကံ2ေတွL ခဲ့ရသည်ဟ% ဆိ%သည်။ 

 

Police arrest protesters and shut 
down protests without reason 

The police often use force to detain protesters, shut 
down non-violent protests, and disperse protesters, 
without clear reason or justification for doing so. 

57% of protesters said that the police did not allow them 
to complete their protest but instead were told to shut 
down and disperse. Almost all of the protests were non-
violent. 39% of protesters said that the police used force 
to disperse the protesters. 50% of protesters said that they 
received absolutely no clear reason or warning prior to 
the police shutting down the protest and dispersing the 
protesters. 

48% of protesters said that protesters were detained or 
arrested. A large minority of protesters reported that 
many protesters were detained or arrested during their 
protests (28%). Just 11% of protesters said that detained 
and arrested protesters were read their rights. Instead 
84% said that they were taken straight to a police station 
without knowing their rights. 22% of detained and 
arrested protesters alleged that they were treated badly in 
the process, with 11% experiencing verbal abuse and 11% 
experiencing some form of physical abuse. 
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အချိ(G ရဲများသည် သတငး်ေထာကမ်ျားကိ< 

ပစ်မ#တထ်ားသည်။  

သတငး်ေထာက်များသည် ဆ":ြပပဲွအများစ<တငွ ်H#ိ0ကသည်။ သိ<ေ့သာ် 

"watchdog" ဟ<တငစ်ားေခ]ေဝ] 0ကေသာ ထိ<သတငး်ေထာက်များသည် 

တစ်ခါတစ်ရံတငွ ်ရဲများ၏ အ0ကမ်းဖက်မ@များတငွ ်ပစ်မ#တ်များ 

ြဖစ်0ကရသည်။ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများအားလံ%းနးီပါး(၉၃%)က တငြ်ပခဲ့သည်မ7ာ 

သတငး်ေထာက်များသည် ၄ငး်တိ%၏့ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲများတွင ်

W7ိေနခဲ့Sကသည်ဟ% ဆိ%သည်။ (၉၃%)။ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများက 

စွပ်စွဲေြပာSကားခဲ့သည်မ7ာ ရဲအနည်းငယ်သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင ်

သတငး်ေထာက်မ7နး် သိသိရက်"7င့ ်သတငး်ေထာက်များကိ% တမင ်

ပစ်မ7တ်ထားကာ အငအ်ားသံ%းခဲ့ပံ% ေပVသည်ဟ% ဆိ%၏။ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDဆိ%ငရ်ာ ဓာတ်ပံ%များ"7င့ ်ဗီဒီယိ%များကိ% ဖျက်ပစ်ရန ်

သတငး်ေထာက်များကိ% ရဲများက ဖိအားေပးြခငး် "7င့ ်သတငး်ေထာက်များကိ% 

ထိနး်သိမ်းြခငး်များ လ%ပ်ခဲ့ေSကာငး် အချိ2Lဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများက 

မျက်ြမငေ်တွL W7ိခဲ့Sကသည်။ 

 

Some police target journalists 

Journalists attend most protests but as public 
watchdogs are sometimes the targets of violence by 
police. 

Almost all protesters reported that journalists attended 
their protests (93%). Protesters alleged that a minority of 
police sometimes appeared to target use of force against 
journalists despite knowing that they are journalists. 
Some protesters witnessed the police detaining 
journalists and forcing them to delete captured photos 
and videos of the protests.   
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ဆ":ထ<တေ်ဖာ်အDပီး ြပဿနာများ  
Post-protest issues 

ဆ":ထ<တေ်ဖာ်သNများသည် ဆ":ြပDပီးေနာက် 

အနီးကပ် ေစာင့0်ကည့်ေထာက်လ#မ်းခံရသည်။  

သသိသိာသာပင ်ဆ":ထ<တေ်ဖာ်သN အေရအတကွ် အများအြပားက 

သNတိ<သ့ည် ဆ":ထ<တေ်ဖာ်Dပီးေနာက်တငွ ်အာဏာပိ<ငမ်ျား၏ 

အနီးကပ်ေစာင့0်ကည့်ေထာက်လ#မ်းမ@ ခံရသည်ဟ< ယံ<0ကည်0ကသည်။  

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၆၂ %က သQတိ%သ့ည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်Tပီးေနာက်တွင ်

အနးီကပ်ေစာင့S်ကည့် ေထာက်လ7မ်းခံေနSကရသည်ဟ% ယံ%Sကည်ဖွယ် 

အေSကာငး်ြပချက် W7ိခဲ့Sကသည်။ ၄၈% သည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲTပီးေနာက်တွင ်

လမ်းေပVတွင ်သQတိ%ကိ့% မည်သQမည်ဝါမ7နး်မသိေသာ လQများ၏ ေစာင့S်ကည့်မD 

သိ%မ့ဟ%တ် ေနာက်ေယာငခ်ံလိ%က်မD W7ိေSကာငး် ေဖာ်ထ%တ်ေတွL W7ိခဲ့Sကသည်။ 

၁၄%က သQတိ%သ့ည် ၄ငး်တိ%၏့ ဖ%နး်များ သိ%မ့ဟ%တ် အွန်လိ%ငး်မ7 တစ်ဆင့ ်

နည်းပညာြဖင့ ်ေထာက်လ7မ်းမD လ%ပ်ခဲ့သည့် လကvဏာများကိ% 

W7ာေဖွေတွL W7ိခဲ့Sကသည်။  

⚧ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ အမျိ2းသမီးများသည် အွနလိ်%ငး်မ7 ေစာင့S်ကည့် 

ေထာက်လ7မ်းခံရမD လကvဏာများကိ% အမျိ2းသားများထက် သံ%းဆပိ%ကာ 

Sကံ2ေတွL ခဲ့ဖွယ် W7ိခဲ့သည်။   

 

Protesters face surveillance 
after protesting 

A significantly high number of protesters believe that 
after protesting they are subject to surveillance by 
authorities. 

62% of protesters had reason to believe that they had 
been placed under surveillance after protesting. 48% had 
identified unknown persons watching or following them 
in the street after the protest. 14% had identified signs 
that they were under electronic surveillance via their 
phones or online presence. 

⚧ Women protesters were three times more likely than 
men to have identified signs of online surveillance. 
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ဆ":ထ<တေ်ဖာ်သNများသည် 

ဒမိီ<ကေရစီအခွင့အ်ေရးများကိ< 

ကျင့သ်ံ<းသည့်အတကွ ်တရားစွဲခံ0ကရသည်။  

စွဲချက်အများစ<မ#ာ မNလလNအ့ခွင့အ်ေရးများြဖစ်သည့် လွတ်လပ်စွာ 

ထ<တေ်ဖာ်ေရးသား ေြပာဆိ<ခွင့"်#င့ ်လွတလ်ပ်စွာ စ<ေဝးခွင့က်ိ< 

ဆ":ထ<တေ်ဖာ်သNများက ဥပေဒဆိ<ငရ်ာ လ<ပ်ပိ<ငခ်ွင့ ်အြဖစ်ကျင့သ်ံ<းမ@ကိ< 

ြပစ်မ@အြဖစ် သတ်မ#တ်ခဲ့သည်။  

၈၇ %ေသာဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် ၄ငး်တိ%၏့ ဒမီိ%ကေရစီဆိ%ငရ်ာ 

အခွင့အ်ေရးများတွင ်W7ငး်W7ငး်လငး်လငး်ေဖာ်ြပထားေသာ လ%ပ်ရပ်များကိ% 

ြပ2လ%ပ်ခဲ့သည့်အတွက် ြပစ်မDအြဖင့ ်တရားစွဲဆိ%ခံခဲ့ရTပီး ဖမ်းစီးခံခဲ့ရသည်။ 

၆၂ %ေသာ တရားခံများသည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲကိ% အာဏာပိ%ငမ်ျားအား 

Bကိ2တင ်အသိမေပးခဲ့ေသာေSကာင့ ်စွဲဆိ%ခံခဲ့ရသည်။ ၄ငး်တိ%၏့ 

အသိေပးစာများကိ% အာဏာပိ%ငမ်ျားက ြငငး်ပယ်ခဲ့Sကသည်။ ၁၅ %သည် 

မQလ အသိေပးစာတွင ်မပါဝင်သည့် အရာကိ% လ%ပ်ေဆာငြ်ခငး် ၊ ေြပာြခငး် 

သိ%မ့ဟ%တ် ေရးသားြခငး်ေSကာင့ ်တရားစွဲခံခဲ့ရသည်။ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ ၅ 

%က တပ်မေတာ်ကိ% စွပ်စွမဲDများလ%ပ်ြခငး်ေSကာင့ ်

တရားစွဲခံရြခငး်ြဖစ်သည်ဟ% ယံ%Sကည်ခဲ့Sကသည်။ ၅ %က ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲ 

တစ်ခ%တွင ်ပါဝင်ဆင"် eြဲခငး်ေSကာင့ ်aိ%းW7ငး်လ7စွာပင ်၄ငး်တိ% ့

တရားစွဲခံခဲ့ရသည်ဟ% ယံ%Sကည်Sကသည်။  

 “ကwနေ်တာ်/မက အသိေပးစာထဲမ7ာသံ%းတ့ဲ ေခါငး်စ\ကိ% ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲမ7ာ 

ေခါငး်စ\ေြပာငး်လိ%က်လိ% ့အဲ ြပစ်ချက်နဲ ့တရားစွဲ ခံရတာပါ။”  

- အမည်မေဖာ်လိ%ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ 

 “ကwနေ်တာ်/မက အာဏာပိ%ငေ်တွ လိ%လားတ့ဲ ေခါငး်စ\ကိ% 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပွဲမ7ာ ေြပာငး်မသံ%းေပး"ိ%င်ဘQးဆိ%Tပီး ြငငး်ဆနခ်ဲ့လိ% 

တရားစွဲခံရတာပါ။” 

- အမည်မေဖာ်လိ%ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ 

 

Protesters charged for 
exercising democratic rights 

Most charges laid against protesters criminalise the 
protesters’ legitimate exercise of fundamental human 
rights to freedom of expression and freedom of 
assembly. 

87% of protesters arrested and charged with a crime were 
charged for actions that as described were clearly within 
their democratic rights. 62% of defendants were charged 
for failing to notify the authorities prior to the protest, 
even if their notifications were rejected by the authorities. 
15% were charged with doing, saying, or writing 
something that was not included in the original 
notification. 5% of protesters believed that they were 
charged for making allegations against the military. 5% 
believed that they were charged simply for participating 
in a protest. 

“I was charged with a crime because we changed the title 
of the protest from the title we used in the notification.”  

– Anonymous protester 

“I was charged with a crime because we refused to change 
the title of the protest to the title that the authorities 

wanted.”  
– Anonymous protester 
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စွဲချက်များမ#ာ  ဥပေဒ"#င့ ်မေလျာ်ညီေသာ 

အ<ပ်စ<လိ<က် အြပစ်ဒဏ်သင့ြ်ခငး်ကိ< ြဖစ်ေစြခငး် 

အေြခခံ တရားဥပေဒစိ<းမိ<းေရး မNများကိ< ဆန ့်ကျင့ြ်ခငး် "#င့ ်

"ိ<ငင်တံကာဥပေဒကိ< ချိ(းေဖာက်ြခငး်ေ0ကာင့ ် ဆ":ထ<တေ်ဖာ်သNများကိ< 

စတငစ်ွဲဆိ<သည့် စွဲချက်အများစ<သည် အ<ပ်စ<လိ<က် ြပစ်ဒဏ်ထိ<က်ေစြခငး်၊ 

အသငး်အဖဲွGကိ< အြပစ်ေပးြခငး် "#င့ ်အ<ပ်စ<လိ<က် သိမ်းကျံ(း 

ြပစ်ဒဏ်ေပးြခငး်တိ<က့ိ< ြဖစ်ေစခဲ့သည်။  

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၇၈ %က ၄ငး်တိ%စ့ွဲဆိ%ခံရေသာ ြပစ်မDများသည် 

မည်သည့်ဥပေဒြဖင့ ်စွဲဆိ%မ7နး်မသိSကဘဲ တရားစွဲဆိ%ခံရသည်ဟ% 

ေြပာဆိ%Sကသည်။ ၆၅% ေသာ တရားစွဲဆိ%ခံရေသာ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် ၎ငး်တိ%အ့ေပV၌ တရားစွဲဆိ%ခံရမDများသည် 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ေသာအ%ပ်စ%ထဲတွင ်ပါဝငေ်သာေSကာင့ ်ရာဇဝတ်မDများအြဖစ် 

စွဲဆိ%ခံရTပီး ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQတစ်ဦးချငး်စီကိ% အ%ပ်စ%လိ%က်အြပစ်ေပးြခငး်၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပိ%ငး်အြဖစ် စွဲဆိ%ခံရသည်ဟ% ေြဖဆိ%Sကသည်။ ကျနေ်သာ ၁၃% 

သည် ၎ငး်တိ%အ့ေပV၌ မည်သည့်ရာဇဝတ်မDြဖင့ ်စွဲဆိ%ခံရမ7နး် လံ%းဝ 

မသိSကေချ။  

⚧ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ အမျိ2းသမီးများသည် အမျိ2းသားများထက် 

အ%ပ်စ%လိ%က်ြပစ်ဒဏ်ထိ%က်ြခငး်ကိ% အေြခခံေသာ စွဲဆိ%ချက်များကိ% 

ပိ%မိ%ရငဆိ်%ငရ်ဖွယ်W7ိTပီး သီးြခား ရာဇဝတ်ဆိ%ငရ်ာ ြပစ်မDများြဖင့ ်တစ်ဦးချငး်ကိ% 

ြပစ်ဒဏ်သင့ေ်စသည့် စွပ်စွဲြပစ်တငြ်ခငး်များကိ% မSကံ2ရပါ။ 

 

Charges infer unlawful collective 
culpability 

Most of the charges brought against protesters 
inferred collective culpability, guilt by association, and 
collective punishment, contradicting basic rule-of-law 
principles and potentially breaching international 
law.17 

78% of protesters stated that the charges brought against 
them failed to stipulate any act that they were 
individually culpable for. 65% of charged protesters said 
that the charges merely stated the allegedly criminal acts 
that the protest group carried out, and allocated 
culpability to the individual protester because they were 
present. The remaining 13% of protesters said that their 
charges included no clear criminal act at all. 

⚧ Women protesters were more likely than men to face 
charges based on collective culpability and lacking any 
allegations of individual culpability for specific criminal 
acts. 
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Mံ< းတငစ်စ်ေဆးြခငး်များသည် ေ"#းေကွးDပီး 

စရိတV်ကီးြမင့က်ာ ၁၀၀% အြပစ်ဒဏ်ခံရ"@န်း 

H#ိြခငး် 

ြပစ်မ@ဆိ<ငရ်ာ Mံ< းတငစ်စ်ေဆးမ@များသည် ေယဘ<ယျအားြဖင့ ်ေ"#းေကွးDပီး 

အများအားြဖင့ ်0ကန ့်0ကာသည်၊ စရိတစ်က Vကီးသည် (ထေိရာက်မ@မH#ိေသာ 

စနစ်ကိ< ရန်ပံ<ေငေွထာက်ပ့ံေနရေသာ အခွန်ေပးေဆာငသ်Nများ အပါအဝင)်၊ 

၁၀၀% အြပစ်ဒဏ်ခံရ"@န်း H#ိသည်။  

ေရးသားေနချိနတွ်င ်စွပ်စွဲြပစ်တငခ်ံခဲ့ရေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQတိ%ငး်သည် 

ပျမ်းမPအားြဖင့ ်aံ%းချိနး် ၁၁ Bကိမ ်ေကျာ်Sကာ စစ်ေဆးခံခဲ့ရTပီး ြဖစ်သည်။ 

သိ%ေ့သာ် ထိ%ထက်ေစာTပီး စွဲဆိ%ခံရဖQးသည့် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများမ7ာ 

ထိ%ကာလထက် ပိ%မိ% Sကာြမင့စ်ွာပင ်စစ်ေဆးခံခဲ့ရTပီး ြဖစ်သည်။ ၁၈ %သည် 

aံ%းချိနး် ၂၀ ေကျာ်Sကာ ထိ%ငခ်ဲ့ရTပီး ြဖစ်သည်။ ၁၀ %သည် ၃၀ ေကျာ်Sကာ 

ထိ%ငခ်ဲ့ရTပီး ၃ %သည် aံ%းချိနး် ၄၀ ေကျာ် Sကာ စစ်ေဆးခံခဲ့ရသည်။ အချိ2L 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများက ဆိ%သည်မ7ာ တရားလိ%များ"7င့ ်သက်ေသများသည် 

aံ%းချိနး်လာရန ်မSကာခဏဆိ%သလိ% ပျက်ကွက်ခဲ့SကTပီး 

aံ%းတငစ်စ်ေဆးမDများမ7ာလည်း အများအားြဖင့ ်အေတာ်SကာSကာ 

ေ"7ာင့ေ်"7းTပီးမ7  စတငသ်ည်ဟ% ဆိ%Sကသည်။  

တရားစွဲဆိ%ခံရေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၄၄ %က 

aံ%းတငစ်စ်ေဆးမDများသည် လွန်လွန်ကဲကဲ စရိတ်Bကီးြမင့T်ပီး အချိနစ်ား 

လွနး်သည်ဟ% ယံ%Sကည်ခဲ့Sကသည်။ ၃၀ %က အဆိ%ပါ aံ%းတင ်စစ်ေဆးမDများကိ% 

ကိ%ငတွ်ယ်ပံ%မ7ာ ည့ံဖျငး်လ7သည်ဟ% ထငြ်မငS်ကသည်။ ၉ %က ယငး် 

စစ်ေဆးမDများမ7ာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% ေစာ်ကားရန၊် ေြခာက်လ7န ့ရ်န ်"7င့ ်

ေဒါသထွက်ေစရန ်ရည်ရွယ်ကာ ေဆာငရွ်က်ြခငး် ြဖစ်သည်ဟ% 

ယံ%Sကည်ခဲ့Sကသည်။ စွပ်စွဲခံရသည့် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ ၂၁ %က ၄ငး်တိ%၏့ 

aံ%းတင ်စစ်ေဆးမD"7င့ ်ပတ်သက်Tပီး အေြခအေနကိ% မသိနားမလည်ြခငး် (သိ% ့) 

ေနာင ်ဘာြဖစ်မည်ကိ% မသိြခငး်တိ%ေ့Sကာင့ ်ဥပေဒေရးရာအရ မေရရာမD"7င့ ်

Sကံ2ေတွL ခဲ့ရသည်ဟ% ဆိ%သည်။  

⚧ aံ%းတငစ်စ်ေဆးမDများအတွငး် စရိတ်Bကီးြမင့ြ်ခငး်"7င့ ်အချိနပ်ိ%မိ% 

က%နဆံ်%းရြခငး်များကိ% ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ အမျိ2းသားများက 

အမျိ2းသမီးများထက် ပိ%Sကံ2ေတွLရတတ်Tပီး ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများကိ% 

ေစာ်ကားရန ်ေြခာက်လ7န ့ရ်န"်7င့ ်ေဒါသထွက်ေစရန ်ရည်ရွယ်ကာ 

aံ%းတငစ်စ်ေဆးသည်ဟ% အမျိ2းသားများက ပိ%မိ% ထငြ်မငခ်ဲ့ဖွယ်W7ိသည်။  

ယခ%ေရးသားေနချိနအ်ထ ိTပီးခဲ့Tပီးေသာ aံ%းတငစ်စ်ေဆးမDများတွင ်

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများအားလံ%းသည် အြပစ်ကျ`းလွနသ်ည်ဟ% 

ချမ7တ်ခံခဲ့ရသည်။ အြပစ်မW7ိဟQေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ မW7ိ- ၁၀၀ % 

အြပစ်ဒဏ်ချမ7တ်ခံရ"Dနး်W7ိသည် ဆိ%၏။ တရားစွဲခံခဲ့ရေသာ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၄၁ %သည် ေထာငဒ်ဏ် ချမ7တ်ခံခဲ့ရTပီး ၅၉ %သည် 

ဒဏ်ေSကး ေပးေဆာငခ်ဲ့ရသည်။ ေထာငဒ်ဏ်ကျသQများထဲမ7 ၈၉ %သည် 

ေထာငဒ်ဏ် သံ%းလအတွငး် ချမ7တ်ခံရTပီး ၁၁ %သည် ၆ လထက် ပိ%ေသာ 

ေထာငဒ်ဏ်များ ကျခဲ့သည်။ အဆိ%ပါ ေထာငဒ်ဏ်ကျခံရသQများထဲမ7 ၁၇ %က 

၄ငး်တိ%သ့ည် ေထာငထ်ဲတွင ်a%ပ်ပိ%ငး်ဆိ%ငရ်ာ အSကမ်းခံရြခငး်အြပင ်

ေထာငထ်ဲတွင ်ဆိ%းဆိ%းဝါးဝါး ဆက်ဆံခံခဲ့ရေSကာငး် စွပ်စွဲေြပာဆိ%ခဲ့သည်။ 

 

Trials are slow and costly, with 
100% conviction rate 

Criminal trials are generally slow, often delayed, 
expensive (including to the tax payer who is funding 
the inefficient system), and have a 100% conviction 
rate. 

At the time of writing, each charged protester had sat 
through 11 trial dates on average. However, those 
protesters who had been charged earlier had sat through 
far more: 18% had sat through more than 20 trial dates, 
10% had sat through over 30, and 3% had sat through 
over 40. Some protesters reported that complainants and 
witnesses often fail to turn up, and trials often start after 
long delays.  

44% of charged protesters believed that the trials had 
been excessively expensive and time-consuming. 30% 
thought that the trials were being handled badly and 9% 
believed that the trials were intended to harass, irritate, 
and exasperate protesters. 21% of charged protesters 
believed that they were in legal limbo because they were 
not aware of the status of their trial or what would 
happen next. 

⚧ Men protesters were more likely than women to find 
the trials to be expensive and time-consuming, and more 
likely to think that trials were intended to harass, irritate, 
and exasperate protesters. 

Of the trials that had concluded at the time of writing, all 
protesters had been found guilty. No protesters had been 
found not guilty – a 100% conviction rate. 41% of 
convicted protesters had been sentenced to prison and 
59% had been given a fine. 89% of prison sentences were 
up to three months in duration, and 11% longer than six 
months. 17% of those imprisoned alleged that they were 
badly treated in prison with physical abuse. 
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တရားစွဲဆိ<ခံရေသာ ဆ":ထ<တေ်ဖာ်သNများ 

ကNညီေထာက်ပံ့မ@ မရH#ိြခငး်  

ဆ":ထ<တေ်ဖာ်သN အများစ<သည် တရားစွဲဆိ<ခံရDပီးေနာက်ပိ<ငး်တငွ ်

ဥပေဒဆိ<ငရ်ာ"#င့ ်ေငေွ0ကးဆိ<ငရ်ာ အေထာက်အပ့ံများ မရH#ိ0ကပါ။  

တရားစွဲဆိ%ခံရေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၄၄ %က သQတိ%သ့ည် ေW7Lေန ့

မဌားခဲ့Sကဟ% ေြပာSကားခဲ့သည်။ ေနာက်ထပ် ၁၇ %က 

တရားစွဲဆိ%ခံရTပီးမ7သာ ေW7Lေနဌ့ားခဲ့သည်ဟ% ဆိ%သည်။ စွဲဆိ%ခံခဲ့ရေသာ 

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQအများစ% (၂၀ %)သည် ၄ငး်တိ%ကိ့% မည်သည့်အမDြဖင့ ်

စွဲဆိ%သည်ကိ% နားမလည်ခဲ့Sကပါ။ တရားစွဲခံရေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ 

၈၄ %သည် ၄ငး်တိ%ကိ့%ယ်ပိ%င ်ဥပေဒဆိ%ငရ်ာ ကိ%ယ်စားြပ2 ရပ်တည်မD အတွက် 

အလံ%းစံ% သိ%မ့ဟ%တ် တစ်စိတ်တစ်ပိ%ငး် ေငေွပးေချခဲ့ရသည်။ ၃၄ %သည် 

မည်သိ%မ့P ေထာက်ပံ့မDကိ% မW7ာ"ိ%ငခ်ဲ့ေသာေSကာင့ ်အြပည့်အဝ 

ေပးေချခဲ့ရသည်။  

⚧ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ အမျိ2းသားများသည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ 

အမျိ2းသမီးများထက် ေW7Lေန ဌားရမ်းမD နည်းပါးခဲ့ဖွယ် W7ိေသာ်လည်း 

၄ငး်တိ%စ့ွဲဆိ%ခံရသည့် ြပစ်မDများကိ% အဆိ%ပါ အမျိ2းသမီးများထက် ပိ%မိ% 

နားလည်ဖွယ်W7ိသည်။ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQ အမျိ2းသားများသည် 

၄ငး်တိ%ကိ့%ယ်တိ%င ်တရားဥပေဒအရ ခ%ခံေချပမDအတွက် ရနပ်ံ%ေငေွပးရြခငး်ကိ% 

အမျိ2းသမီးများထက် ပိ%မိ% ေတွL Sကံ2ရဖွယ်W7ိခဲ့သည်။ 

တစ်ချိန်တည်းမ7ာပင ်တရားစွဲဆိ%ခံရေသာ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ၂၀%က 

ရဲများသည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများကိ% စီမံခန ့ခ်ွဲသည့်အခါတွင ်ဥပေဒ"7င့ ်

မေလျာ်ညီေသာ အငအ်ားသံ%းေြဖW7ငး်မDကိ% လ%ပ်ေဆာငခ်ဲ့သည်ဟ% 

ထငြ်မငခ်ဲ့Sကေသာ်လည်း ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် စည်းကမ်းအေရးယQမD 

သိ%မ့ဟ%တ် ဥပေဒဆိ%ငရ်ာ အကျိ`းဆက်များကိ% ရငဆိ်%ငရ်ေသာ ရဲဟQသည့် 

နမQနာ တစ်ေယာက်မPကိ%မ7 မေတွL W7ိခဲ့SကေSကာငး် ဆိ%သည်။ 

 

Charged protesters lack support 

Most protesters lack legal and financial support after 
they are charged. 

44% of charged protesters said that they do not have 
access to a lawyer. An additional 17% have had access to 
a lawyer, but only after being charged. A large minority 
of charged protesters do not understand the charges that 
have been laid against them (20%). 84% of charged 
protesters had to wholly or partially pay for their own 
legal representation. 34% had to wholly pay because they 
could not find any support whatsoever. 

⚧ Men protesters were less likely to have access to a 
lawyer but more likely to understand their charges than 
women protesters. Men protesters were more likely than 
women protesters to have to fund their own legal 
defence. 

At the same time, although 20% of charged protesters 
thought that the police used unlawful force when 
managing protests, 0% of protesters were aware of any 
examples of police facing disciplinary or legal 
consequences. 
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နိဂံ<း  
Conclusion 
အေSကာငး်မတိ%က်ဆိ%ငစ်ွာြဖင့၊် မSကာမီက "ိ%ငင်ေံရး ြပ2ြပငေ်ြပာငး်လဲမDများ 

W7ိလင့က်စား ဤအစီရငခ်ံစာအရ ြပသေနသည်မ7ာ ြမနမ်ာ"ိ%ငင်တွံင ်

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင့်ကိ% ေလးစားြခငး်၊ အကာအကွယ်ေပးြခငး် သိ%မ့ဟ%တ် 

ြဖည့်ဆည်းေပးြခငး်များ အားနည်းေနဆဲြဖစ်သည်။ စငစ်စ်၊ ၂၀၂၀ြပည့်"7စ်တွင ်

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများသည် ကိ%လိ%နေီခတ် အစိ%းရအား ဆန ့က်ျင့သ်ည့် ြမနမ်ာ့ 

ပထမဦးဆံ%း ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDကာလြဖစ်သည့် လွနခ်ဲ့ေသာ "7စ်တစ်ရာက 

ဆ"#ြပသQများကိ% ဆက်ဆံသက့ဲသိ% ့ Bကီးမားစွာ ဆက်ဆံဖိ"7ပိ်ခံေနရသည်။ 

မိမိတိ%၏့ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင့်ကိ% ရဲရင့စ်ွာြဖစ်ေစ၊ အြပစ်ကငး်စွာြဖစ်ေစ 

ကျင့သံ်%းရန ်Bကိ2းစားေနSကသည့် ြပည်သQများသည် အSကမ်းဖက်ခံရြခငး်"7င့ ်

တရားစွဲဆိ%ခံရြခငး် "7စ်မျိ2းစလံ%းကိ% ရငဆိ်%ငေ်နရသည်။  

ယေန ့ြမနမ်ာ"ိ%ငင်တွံင ်ြပည်သQလQထ%တည်Tငမိ်ေအးချမ်းေရးကိ% 

ေြခာက်လ7န ့ေ်နသည့် Tခိမ်းေြခာက်မDတစ်ခ%အြဖစ် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDကိ% 

ြမငေ်နြခငး်မျိ2းသည် ေခတ်ေဟာငး် အာဏာW7ငဆ်နေ်သာ နမိိတ်သည် 

မျက်ေမ7ာက်ေခတ်ြမနမ်ာ"ိ%ငင်တွံင ်အလွနW်7ငသ်နအ်ြမစ်တွယ်ေနေSကာငး်ကိ% 

ဤ အစီရငခ်ံစာအရ သa%ပ်ေပVလွငေ်နသည်။ ဤသည်မ7ာ အများအားြဖင့ ်

အSကမ်းဖက်မDမပါသည့် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများကိ% ရပ်စဲရန"်7င့ ်Tဖိ2ခွဲရန ်

လeမ်းမိ%းလျက် ေြခာက်လ7န ့မ်D"7င့ ်အSကမ်းဖက်မDတိ%ကိ့% မလိ%အပ်ဘဲ အချိ2းမမP 

မေလျာ်ကနစ်ွာ အသံ%းြပ2ေနေSကာငး်ကိ% သိသာထငW်7ားစွာ ြမငေ်တွLရပါသည်။  

ဤဥပေဒမQေဘာငသ်ည် အဆိ%ပါ နမိိတ်ကိ% ထငဟ်ပ်ြပသေနြခငး်ပင ်ြဖစ်သည်။ 

Tငမိ်းစ%စီ ဥပေဒတွင ်ြပrာနး်ခဲ့ေသာ “အသိေပးအေSကာငး်Sကားြခငး်”စနစ်သည် 

လက်ေတွLတွင ်ခွင့ြ်ပ2မိန ့အ်တွက် ေတာငး်ခံလeာတစ်ခ%အြဖစ် 

ယQဆသံ%းစွဲခံေနရTပီး ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်သQများ၏ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများပါ 

အေSကာငး်အရာကိစ}ကိ% ေြပာငး်လဲရနအ်တွက် "ိ%ငင်ေံတာ်အစိ%းရက ၄ငး်တိ%ကိ့% 

ထိထိေရာက်ေရာက် အမိန ့ေ်ပးေစခိ%ငး်"ိ%ငရ်န ်"7င့ ်ဝငေ်ရာက် ဟန ့တ်ား"ိ%ငရ်န ်

အတွက် အသံ%းချခံ အြဖစ ်အသံ%းြပ2သည်။   

ြမနမ်ာ"ိ%ငင်၏ံ ဥပေဒမQေဘာင"်7င့ ်ယငး်ကိ% အသံ%းချမDသည် မည်သည့် 

"ိ%ငင်တံကာ ဒမီိ%ကေရစီ စံ"Dနး်"7င့မ်P မညီဘဲ ေလျာ့နည်းေနပါသည်။ 

ဤအစီရငခ်ံစာသည် မQအားြဖင့ ်ဒမီိ%ကေရစီ မကျေသာ ကျင့သံ်%းမDများကိ% 

သာမက ြပည်တွငး်"7င့ ်"ိ%ငင်တံကာ ဥပေဒ"7စ်ရပ်လံ%းကိ% ြပငး်ြပငး်ထနထ်န ်

ချိ2းေဖာက်မDများ လ%ပ်ေဆာငသ်ည့် အေလ့အထများကိ%ပါ 

ေဖာ်ထ%တ်ထားပါသည်။ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများသည် ြပည်သQ၏ 

မေကျနပ်ချက်များကိ% တည့်မတ်ေပးရန ်

Bကိ2တငက်ာကွယ်သတိေပးေရးအချက်ြပစနစ် တစ်ရပ်အြဖစ် 

လ%ပ်ေဆာငရ်မည် ြဖစ်သည့်အတိ%ငး်၊ ယခ% ေတွL W7ိချက်များက အစိ%းရအေနြဖင့ ်

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင့်ကိ% အကာအကွယ်ေပးရန ်ြပ2ြပငေ်ြပာငး်လဲမDများကိ% 

အလျငအ်ြမနလ်%ပ်ေဆာငသ်င့ေ်Sကာငး် အေလးအနက် တိ%က်တွနး်ထားြခငး် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ဖဲ(မ်)၏ေနာက်ထပ်ထွက်W7ိမည့် အစီရငခ်ံစာတွင ်ြမနမ်ာြပည်အေနြဖင့ ်

Tငမိ်းချမ်းစွာဆ"#ြပမD "7င့ပ်တ်သတ်၍ မြဖစ်မေနြဖည့်စွက်ရမည့် 

အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာ ဒမီိ%ကေရစီစံ"Dနး်များကိ% ဦးတည်ချက်ထား 

ေဆွးေ"းွသွားမည်ြဖစ်သည်။  

 
Unfortunately, despite recent political reforms, this 
report shows that the right to protest is still not respected, 
protected, or fulfilled in Myanmar. Indeed, people 
protesting in 2020 are largely treated as protesters were 
one hundred years ago during Myanmar’s first major 
protests against the colonial government. People who 
bravely or innocently try to exercise their right to protest 
face both violence and criminalisation. 

This report has demonstrated that the old authoritarian 
predisposition to view protests as a threat to public order 
is very much alive in today’s Myanmar. This is most 
clearly seen in the unnecessary and disproportionate use 
of intimidation and violence to shut down and disperse 
overwhelmingly non-violent protests.  

The legal framework reflects this predisposition. The 
“notification” system established in the PAPP Law is in 
practice treated as a request for permission and enables 
the State to interfere and effectively order protesters to 
change the substance of their protests. 

Myanmar’s legal framework and its application fall far 
short of any international democratic standards. This 
report has uncovered practices that are not only anti-
democratic in principle, but also potential breaches of 
both national and international law. Just as protests 
should serve as an early warning signal to correct public 
grievances, so too should these findings compel the 
government to urgently make reforms to protect the right 
to protest. 

FEM’s next report will focus on the international 
democratic standards that Myanmar must fulfil. 
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http://mnhrc.org.mm/en/about/mandate/  
3 http://freeexpressionmyanmar.org/peaceful-assembly-and-peaceful-procession-law/  
4 FEM wishes to thank the Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) which contributed 120 of the 229 cases that FEM identified: 
https://aappb.org/2019/02/2019-political-prisoners-list/  
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Rights. 
10 For further information on the international standards on policing, please see the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials. 
11 For the conceptual origins of "liberty", see Aristotle's Politics Book No. 6 -- “ လွတ်လပ်ြခငး် “ ဟQေသာ သေဘာထားအသိ၏မQလရငး်ြမစ်ကိ% 
အရစ}တိ%တယ်၏ Politics ကျမ်းအတဲွ (၆)တွင  ်aD  
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ေမး(လ်) ၏  ၁၈၆၉ခ%"7စ်ထ%တ်  ကျမ်းတွငလ်ည်း aD -- and John Stuart Mill's book "On Liberty", published in 1869 (http://www.bartleby.com/130/1.html)  
12 For information on the location and frequency of protests, see for example ACLED: Raleigh, Clionadh, Andrew Linke, Håvard Hegre and Joakim 
Karlsen. (2010). “Introducing ACLED-Armed Conflict Location and Event Data.” Journal of Peace Research 47(5) 651-660. See: "Armed Conflict 
Location & Event Data Project” (ACLED); www.acleddata.com  
13 FEM wishes to thank the Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) which contributed 120 of the 229 cases that FEM identified: 
https://aappb.org/2019/02/2019-political-prisoners-list/  
14 For information on the location and frequency of protests, see for example ACLED: Raleigh, Clionadh, Andrew Linke, Håvard Hegre and Joakim 
Karlsen. (2010). “Introducing ACLED-Armed Conflict Location and Event Data.” Journal of Peace Research 47(5) 651-660. See: "Armed Conflict 
Location & Event Data Project” (ACLED); www.acleddata.com  
15 For information on the location and frequency of protests, see for example ACLED: Raleigh, Clionadh, Andrew Linke, Håvard Hegre and Joakim 
Karlsen. (2010). “Introducing ACLED-Armed Conflict Location and Event Data.” Journal of Peace Research 47(5) 651-660. See: "Armed Conflict 
Location & Event Data Project” (ACLED); www.acleddata.com 
16 Thankfully the police do not yet use equipment increasingly used by authoritarian governments in other countries, such as: Kinetic Impact 
Projectiles (KIPs) - rubber bullets, plastic bullets; Chemical irritants - tear gas, pepper spray; Water cannons; Disorientation devices - flash-bangs, stun 
grenades, bright lights/loud noises; Acoustic weapons – speakers; Small arms/light weapons - pistols, rifles, shotguns, light machine guns; 
Electroshock equipment - stun guns, shock batons, tasers. 
17 For further information, see: Fletcher, George (January 2004). "Collective Guilt and Collective Punishment". Theoretical Inquiries in Law 5, No. 1: 
163–178. Edwards, James (2018), "Theories of Criminal Law", in Zalta, Edward N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 ed.), 
Metaphysics Research Lab, Stanford University. One of the earliest provisions of international law was that no person may be punished for acts that 
they did not commit. This means that collective punishment for a group of persons for a crime committed by an individual is also forbidden. This is 
one of the fundamental guarantees established by the Hague Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: 
Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, Article 50, 18 October 1907, and the 1949 Geneva Conventions and their 1977 
Additional Protocols (GCIV Art. 33). 
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No permission to protest 

In-depth analysis of violations of the right to protest 
across Myanmar 

2020 marks the hundred-year anniversary of the first major 
protests in Myanmar’s modern history. Protests have launched 
political leaders, political parties, new constitutions and 
elections. As a result, the State has historically viewed protesters 
with suspicion and clamped down on the rights to freedom of 
expression and assembly at every opportunity. Even today, the 
media continues to report regular harassment and intimidation 
of protesters. In 2019, almost 100 protesters were charged for 
protesting. 

To mark the centenary, FEM has conducted one of the most in-
depth, technical, and qualitative surveys of protesters, analysing 
their experiences and measuring Myanmar against international 
democratic standards on the right to protest. 

 


