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အ"#စ်ချ(ပ် တငြ်ပချက ်"#င့ ်အ0ကြံပ(ချကမ်ျား  
Executive summary and recommendations 

ဒမိီDကေရစီေရွးေကာက်ပဲွများ လွတလ်ပ်IပီးမJတရန်အတကွ် ြပည်သ>လ>ထD 
အြပန်အလ#န်ေဆးွေ"းွမKများ (public debate) အား ေကာငး်ရန် 
လိDအပ်သည်။ ထိDကဲ့သိD ့ အြပန်အလ#န်ေဆးွေ"းွမKများအတကွ် 
မY#ိမြဖစ်ေသာအရာမ#ာ ကန်သ့တခ်ျက်မY#ိဘ ဲသတငး်အချက်အလက်များ 
လွတလ်ပ်စွာစံDစမ်းခွင်၊့ လက်လ#မ်းမီပိDငခ်ွင်"့#င် ့ပံD"#ပ်ိ၊ ထDတ်လ]င်ခ့ွင်တ့ိD ့ 
အပါအဝင ်မီဒယီာ လွတလ်ပ်ခွင်ပ့င ်ြဖစ်သည်။ 
လွတလ်ပ်ေသာမီဒယီာY#ိြခငး်က "ိDငင်ေံရးပါတီများ၊ ေခါငး်ေဆာငမ်ျား"#င် ့
၎ငး်တိD၏့ ကတ ိကဝတမ်ျားကိD ေစ့ေစ့စပ်စပ် 
0ကည့် K̀စစ်ေဆး"ိDငရ်န်အတကွ် အာမခံချက် ြဖစ်သည်။ 

မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင် ့မည်မ'<=ိသည်ကိ1 အသိAိ1ငဆံ်1းေသာအလ1ပ်ကိ1 

လ1ပ်ေနသBမ=ာ သတငး်သမားများ ြဖစ်သည်။ သတငး် သမားများသည် 

ယခငA်=င် ့ယခ1 အေတွFအGကံHများကိ1 ချိန်ထိ1းA3ငိး်ယ=ဥ်Kပီး 

မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင့်၏ လားရာဦးတည်ချက်ကိ1 တွက်ဆေဖာ်ထ1တ်Aိ1ငသ်ည်။ 

FEM ၏ စတ1တR ေြမာက် ြပည်လံ1းကSတ်စစ်တမ်းသည် ြမနမ်ာAိ1ငင်၏ံ 

မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင် ့အေြခအေနကိ1 ဆံ1းြဖတ်ရာတွင ်အေရးပါသည့် 

အေရးကိစUအများအြပားA=င်ပ့တ်သက်၍ အတိ1ငး်အတာတစ်ခ1အထိ 

သတငး်ေထာက်များ၏ ထငြ်မငယ်Bဆ ချက်များကိ1 

စစ်တမ်းေကာက်ယBခဲ့သည်။ ရလဒမ်ျားမ=ာလည်း စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာပင ်

ထပ်ြဖစ်ေနခဲ့သည်။ 

မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင် ့ဆက်တိ1က်ကျဆငး်ေနသည်မ=ာ 

သံ1းA=စ်ခန်<့=ိလာKပီြဖစ်Kပီး ထိ1သိ1 ့ြဖစ်ရြခငး်မ=ာ တပ်မေတာ်အပါအဝင ်

အစိ1းရအဖွဲFေGကာင် ့အဓိကြဖစ်သည်ဟ1 သတငး်ေထာက်များက 

ေကာက်ချက်ချသည်။ 

Kပီးခဲ့ေသာA=စ်အတွငး် အA[ရာယ်<=ိသည့် အေြခအေနများ ြမင့်တက်ခဲ့သည်ဟ1 

သတငး်ေထာက်များက 23ြမငG်ကသည်မ=ာ စိတ်ပB စရာေကာငး်ေသာ 

အချက်ြဖစ်သည်။ အGကမ်းဖက်မ3 ပံ1မ=န်လိ1လိ1 ြဖစ်သည်။ တရား2ံ1းများက 

ရည်ရွယ်ချက်<=ိ<=ိ အြပစ် ဒဏ်ချသည်။ အမ=နတ်ကယ် 

ြပစ်မ3ကျ]းလွနေ်လ့<=ိသBများမ=ာလည်း ဖမ်းဆီးအေရးယBမခံရဘဲ 

လွတ်ေြမာက်ေနသည်။ ထိ1ေ့Gကာင် ့ရလဒအ်ေနြဖင် ့[သတငး်သမားများ] 

ကိ1ယ့်အေရးအသားကိ1ယ် ဆငဆ်ာြပနြ်ဖတ်ေတာက်မ3 (Self-censorship) 

ပိ1မိ1အားေကာငး်လာသည်မ=ာ အထBးအဆနး် မဟ1တ်ေပ။ 

သတငး်ေထာက်များ ထပ်မံ ေထာက်ြပသည့် အA[ရာယ်<=ိသည့် 

အေြခအေနသစ်များလည်း <=ိသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်A=စ်သည် အွန်လိ1ငး်ေပr <=ိ 

ထ1တ်ေဖာ်ေြပာဆိ1မ3များအေပr စီးပွားေရးလ1ပ်ငနး်sကီးများ (သိ1မ့ဟ1တ်) 

အ1ပ်စ1များ၏ တားဆီးြဖတ်ေတာက်မ3 (Corporate censorship) 

အေGကာငး်ကိ1 သတငး်သမားထ1 sကီးsကီးမားမားက 

ေရးသားေဖာ်ြပလာသည့် ပထမဆံ1းA=စ် ြဖစ် သည်။ 

၂၀၂၀ အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲသည် ဦးတည်ချက်ကိ1ေြပာငး်လဲပစ်ရန ်

အေကာငး်ဆံ1းအခွင့်အေရးပငြ်ဖစ်Kပီး 

 Democratic elections require robust public debate in 
order to be free and fair. Media freedom, including 
the freedom to investigate, access, and publish 
information without restriction, is a prerequisite for 
such debate. Only a free media can ensure that 
political parties, leaders, and their promises are 
properly scrutinised. 

Journalists are the best placed to know how much 
freedom the media has, and can compare their current 
experiences to the past to identify the direction that 
media freedom is heading.  

FEM’s fourth nationwide survey measures journalists' 
opinions on a range of issues that are critical for 
determining media freedom in Myanmar. The results are 
discouraging, again.  

Journalists conclude that media freedom is declining for 
the third consecutive year, and that the government, 
including the military, is the main cause of this.  

Ominously, journalists believe that their risks have 
increased over the past year. Violence is more common, 
courts are punitive, and perpetrators act with impunity. It 
is unsurprising that self-censorship is growing as a result. 

Journalists are also identifying new risks. 2020 is the first 
year when a significant proportion of journalists are 
reporting corporate censorship online. 

The 2020 general elections are an opportunity to change 
direction, and journalists want political parties to make 
real and significant manifesto commitments to protect 
media freedom. 
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မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင့်ကိ1ကာကွယ်Aိ1ငေ်ရးအတွက်Aိ1ငင်ေံရးပါတီများက 

စစ်မ=နK်ပီး သိသာထင<်=ားသည့် ေရွးေကာက်ပွဲကတိကဝတ်များေပးရန ်

ဂျာနယ်လစ်များက လိ1လားေနသည်။ 

အ0ကံြပ(ချက်များ 

"ိDငင်ေံရးပါတမီျား 

• မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင့်ကိ1 ကာကွယ်ရန ်ြပငး်ြပေသာဆAxြဖင် ့

ေရွးေကာက်ပွဲ ကတိကဝတ်ြပHပါ။ 

အစိDးရ"#င့အ်တ> စစ်တပ်သိD ့ တိDက်တန်ွးချက ်

• မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင့ ်တိ1းြမyင့ေ်ရးအတွက် လ1ပ်ငနး်လမ်းz{နစ်ီမံ 

ကိနး်တစ်ခ1ကိ1 တည်ေထာငခ်ျမ=တ်ရန် ပွင့လ်ငး်Kပီး အားလံ1းပါဝင ်ေသာ 

ေဆွးေAးွညyိA3ငိး်ပွဲတစ်ခ1ကိ1 ေဆာငရွ်က်ပါ။ ထိ1ညyိA3ငိး်ေဆွး ေAးွပွဲသည်  

တရားဥပေဒဆိ1ငရ်ာေြပာငး်လဲမ3A=င့၊် အစိ1းရအရာ<=ိ sကီးများ၏ 

ြပHမBေဆာငရွ်က်ချက်များအား ေြပာငး်လဲမ3 စသည့် ၂ မျိHးလံ1းပါဝင်သည့် 

အားလံ1းအကျံHး ဝငံ1းဝငေ်သာ တရားဥပေဒဆိ1ငရ်ာ 

ြပHြပငေ်ြပာငး်လဲမ3ကိ1 အေလးေပးေဆာင ်ရွက်သင့သ်ည်။  

• Aိ1ငင်ေံတာ်မ=ထိနး်ချHပ်ထားေသာမီဒယီာA=င့ ်စစ်တပ်မ=ပိ1ငဆိ်1ငေ်သာ 

မီဒယီာများ အဆံ1းသတ်ေရးအတွက် သီးြခားြဖစ်ေသာ်လည်း အ 

ြပနအ်လ=နခ်ျိတ်ဆက်မ3<=ိေသာ အများြပည်သBဆိ1ငရ်ာ ေဆွးေAးွညyိ 

A3ငိး်ပွဲများကိ1 ြပHလ1ပ်ရမညသင့သ်ည်။  

• ပဋိပက~ြဖစ်ပွားရာေဒသတွင ်မီဒယီာများသတငး်ရယBခွင့ ်တားဆီး 

ပိတ်ပငထ်ားမ3အား လံ1းကိ1 ချက်ြခငး် ဖယ်<=ားေပးပါ။ တKပိHငန်က် 

တည်းတွင ်သတငး်မီဒယီာသမားအတွက် လိ1အပ်သည်များကိ1 

ေဆာငရွ်က်ေပးရန် Aိ1ငင်ေံတာ်၏ေဒသ အား လံ1းသိ1၏့ေဒသအားလံ1းသိ1 ့ 

အမိန ့ထ်1တ် ြပနေ်ပးရမညေပးသင့သ်ည်။  

• တရားဥပေဒေရးရာဆိ1ငရ်ာတွင ်သတငး်မီဒယီာများအတွက် 

ြပHြပငေ်ြပာငး်လဲမ3များ ြပH လ1ပ1လ1ပ်၍Kပီးစီးသည့်တိ1ငေ်အာင၊် 

မည်သည့် အစိ1းရအရာ<=ိကမ' အရာ<=ိ၏ Gသဇာအာဏာကိ1 အသံ1းြပHKပီး 

မည် သည့် သတငး်မီဒယီာ  သမား  တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိ1မ' ရာဇဝတ် 

ေGကာငး်အရ တိ1ငG်ကားအေရးယBြခငး်မ<=ိေစရ။  

• သတငး်မီဒယီာသမားများအေပrတွင ်အGကမ်းဖက်သည်ဟ1 စွတ်စွဲ 

ထားမ3များအားလံ1းကိ1 ထိေရာက်လ'ငြ်မနစ်ွာြဖင့ ်ဘက်လိ1က်မ3 မ<=ိ 

ေစရဘဲ ပွင့လ်ငး်ြမင်သာစွာ စံ1စမ်းစစ်ေဆးရမညေဆးသင့သ်ည်။  

တရား`ံD းများသိDတ့ိDက်တန်ွးချက ်

• အထBးသြဖင့ ်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့A်=င့ ်ဆက်စပ်ေနေသာ အမ3အ 

ခငး်များကိ1 ဖွဲFစည်းပံ1အေြခခံဥပေဒပ1ဒမ် (၆) တွင ်ြပဆိ1ထားသည် 

A=င့အ်ညီ၊ လွတ်လပ်မ3စံကိ1ေထာက်23Kပီး  ဥပေဒများကိ1 ထိေရာက် 

တိကျစွာြပနဆိ်1ကာ ဒမီိ1ကေရစီစံများA=င့ကိ်1က်ညီေအာင ်အသံ1းြပH 

Gကရန ်တရားသBsကီးများအားတိ1က်တွနး် ေဆာငရွ်က်ေစသင့သ်ည်။  

• တိ1ငG်ကားသBများအေနြဖင့ ်ပဏာမအဆင့တွ်င ်ြမနမ်ာAိ1ငင်သံတငး် 

မီဒယီာေကာငစ်ီမ= Gကားဝငေ်စ့စပ် ြဖနေ်ြဖြခငး်ကိ1 ရယBAိ1ငရ်န ်

 

Recommendations 

To political parties 

• Make ambitious manifesto commitments to protect 
media freedom. 

To the government, including the military 

• Conduct an open and inclusive consultation with 
journalists to establish a plan of action to increase 
media freedom. This consultation should focus on 
designing a holistic approach to legal reform which 
includes both changing laws and changing the 
behaviours of government officials. 

• Conduct a separate but interlinked public 
consultation on ending state control of the media, 
including military-owned media. 

• Immediately remove all barriers to the media's access 
to conflict areas while simultaneously ordering all 
parts of the state to facilitate journalists' wherever 
possible. 

• Until legal reforms are implemented, ensure that no 
government official acting in an official capacity 
brings any criminal complaint against a journalist. 

• Ensure that all allegations of violence against 
journalists are investigated in a transparent, prompt, 
impartial, and efficient manner. 

To the courts 

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

• Empower judges to encourage complainants to seek 
mediation from the Myanmar Press Council during 
the pre-trial period. Empowerment includes 
reassuring judges that they will not be disciplined for 
doing so. 

• Invite independent media experts, such as from the 
Myanmar Press Council, to the court to provide 
advice to the court, independent from either parties' 
legal teams. 
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တရားသBsကီးများက တွနး်အားေပးသင့သ်ည်။ ထိ1သိ1 ့ြပHလ1ပ်ရန် 

တရားသBsကီးများသည်လည်း စည်းမျÅးထိနး်ချHပ်ခံထားရြခငး်မ= 

ကငး်လွတ်ေGကာငး် ေသချာေစရမည် ြဖစ်သည်။  

• ြမနမ်ာAိ1ငင်သံတငး်မီဒယီာေကာငစ်ီက့ဲသိ1ေ့သာ သီးြခားလွတ်လပ် ေသာ 

မဒီယီာကSမ်း ကျငသ်Bများကိ1  တရား2ံ1းသိ1ဖ့ိတ်GကားKပီး အ 

Gကံညဏ်ေပးေစရမည် ။ ယငး်ပ1ဂÇိHလ်သည် A=စ်ဖက်ေသာအသငး် 

အပငး်များ၏ ဥပေဒအဖွဲ F မ=လည်း ကငး်<=ငး်မ3<=ိရမည်။ 

ြမန်မာ"ိDငင် ံအမျိ(းသားလ>အ့ခွင့အ်ေရး ေကာမ်Y#ငသ်ိD ့ 
တိDက် တန်ွးချက ်

• ြမနမ်ာAိ1ငင်တွံငး် မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင့သံ်1းသပ်ချက်ကိ1 စံ1စမ်းစစ် 

ေဆးKပီး တရားဥပေဒဆိ1ငရ်ာA=င့ ်လက်ေတွFေဆာငရွ်က်မ3 ဆိ1င1ဆိ1ငရ်ာ 

ြပHြပင ်ေြပာငး်လဲမ3အတွက် တိ1က်တွနး်ေထာက်ခံချက်များA=င့အ်တB 

လ{တ်ေတာ်သိ1တ့ငသွ်ငး်ပါ။  

ြမန်မာ"ိDငင်သံတငး်မီဒယီာေကာငစီ် သိDတ့ိDက်တန်ွးချက ်

• သတငး်မီဒယီာသမားများA=င့ ်သက်ဆိ1ငေ်သာ ရာဇဝတ်မ3များအ တွက် 

တရား2ံ1းများA=င့ ်ေ<=Fေနများထံ ကSမ်းကျငပ်ညာ<=င၏် သက် 

ေသခံချက်ကိ1 အသင့တ်ငသွ်ငး်Aိ1ငရ်န ်အဖွဲFတစ်ခ1ကိ1 ဖွဲFစည်း 

ေဆာငရွ်က်ေစရန။် အကယ်၍ ဂျာနယ်လစ်များက မီဒီယာေကာင ်စီမ= 

ထ1တ်ြပန်ထားေသာ မီဒယီာကျင့ဝ်တ်A=င့ ်မကိ1က်ညီလ'င်၊ 

ေလ'ာက်လဲချက်များကိ1 လိ1အပ်ချက်A=င့ ်အချိHးအစားညီzွတ်မ'တ 

မ3အေပr အေြခြပHေရးသားတငသွ်ငး်ပါ။ 

သတငး်မီဒယီာသမားများသိDတ့ိDက်တန်ွးချက ်

• လာမည့် ြမနမ်ာAိ1ငင်သံတငး်မီဒီယာေကာငစ်ီ  ေရွးေကာက်ပွဲတွင ်

မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင့်ကိ1 မြဖစ်မေန  ြပတ်သားစွာ ကာကွယ်Aိ1ငK်ပီး 

အေကာငး်ဆံ1းေသာ စိတ်ကBးအေတွးအေခr <=ိသB ကိ1ယ်စားလ=ယ် 

ေလာငး်များကိ1 မဲေပးေရွးချယ်ဖိ1 ့တိ1က်တွနး်ပါသည်။ 

To the Myanmar National Human Rights 
Commission 

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

To the Myanmar Press Council 

• Establish a mechanism to proactively submit expert 
testimony to lawyers and courts for every criminal 
case against journalists. Where journalists have not 
abided by the Myanmar Press Council's Code of 
Conduct, submit arguments on the basis of necessity 
and proportionately. 

To journalists 

• Vote for candidates in the upcoming Myanmar Press 
Council elections who have the best ideas and 
clearest commitment to defend media freedom. 
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နိဒါန်း   
Introduction 

သတငး်ေထာက်များသည် လွတလ်ပ်စွာထDတေ်ဖာ်ေြပာဆိDခွင်က့ိD ေY# aတန်းမ# 
ခDခံကာကွယ်ေနသ>များ ြဖစ်သည်။ ထိDေ့0ကာင်လ့ည်း ဖိအားေပး 
ေ"#ာင်ယ့#က်မK၊ Iခိမ်းေြခာက်မK၊ ဖမ်းဆးီထနိ်းသမ်ိးမK"#င် ့အကျဥ်းချမKများ 
အရငဆ်ံDးခံရေလ့Y#ိသည်။ သိD ့ြဖစ်ရာ သတငး်ေထာက်များသည် 
မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင်သ့ာမက ြမန်မာ့ဒီမိDကေရစီအသငွက်>းေြပာငး်မK 
အေြခအေနကိDပါ ပိD၍ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြ့ပန် ့တိDငး်တာေထာက်ြပ"ိDငသ်ည့် 
အေကာငး်ဆံDးd]န်းကိန်းပငြ်ဖစ်သည်။ သိDေ့သာ်လည်း သတငး်ေထာက် 
များထံမ# ပညာY#င ်သေဘာထားအြမငမ်ျားကိD ေမးြမန်းသည်မ#ာ 
ေတွaရခဲသည်။  

FEM သည် အမ=နတ်ကယ် လ1ပ်ငနး်ခွငဝ်ငေ်နသည့် သတငး်ေထာက်များ၏ 

သေဘာထားအြမင်ကိ1 ၂၀၁၅ ခ1A=စ်မ=စ၍ A=စ်စဥ် စစ်တမ်းေကာက်ယBခဲ့သည်။ 

စစ်တမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မ=ာ အေြခအြမစ်ခိ1ငလံ်1Kပီး 

အများသBငါလက်ခံAိ1ငေ်လာက်ေသာ လားရာလမ်းေGကာငး်များ 

<=ာေဖွေဖာ်ထ1တ်ရနA်=င် ့ဆက်စပ်တာဝန<်=ိသBများ (Stakeholder) A=င် ့

ဆံ1းြဖတ်ချက်ချAိ1ငသ်Bများ အေနြဖင် ့သတငး်ေထာက်များ၏အသံကိ1 

နားလည်သေဘာေပါက်2ံ1သာမက ထိ1အသံများကိ1 ေလ့လာသံ1းသပ်ချက်၊ 

အစီ အစဥ်ဒဇီိ1ငး်A=င် ့ြပHြပငေ်ြပာငး်လဲေရး လ1ပ်ငနး်စဥ်တိ1တွ့င ်အေသအချာ 

ထည့်သွငး်ေရးဆဲွလာေစရန ်ြဖစ်သည်။ 

စစ်တမ်း၌ သတငး်ေထာက်များ၏ ကSမ်းကျငရ်ာအလ1ပ်အကိ1င်ဆိ1ငရ်ာ 

ေနာက်ခံအေGကာငး်အရငး်အြပင ်အA[ရာယ်<=ိသည့် အေြခအေန၊ 

အစိ1းရ၏စွမ်းေဆာငရ်ည်၊ ြပHြပငေ်ြပာငး်လဲေရးြဖစ်စဥ်များ၊ မီဒယီာဆိ1ငရ်ာ 

အေထွေထွစံA3နး်များA=င် ့ပတ်သက် ၍ ၎ငး်တိ1၏့ သေဘာထားအြမငမ်ျားကိ1 

ေမးြမနး်ေကာက်ယBခဲ့သည်။ 

FEM သည် ယခ1A=စ်စစ်တမ်းတွင ်အA[ရာယ်<=ိသည့်အေြခအေန၊ 

ကိ1ယ့်အေရးအသားကိ1ယ် ဆငဆ်ာြပနြ်ဖတ်ေတာက်မ3၊ Facebook၊ 

သငတ်နး်လိ1အပ်ချက်များ၊ ၂၀၂၀ 

အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲအတွက်လိ1အပ်ချက်တိ1A့=င် ့ပတ်သက်ေသာ 

ေမးခွနး် အသစ်များကိ1ပါ ထပ်တိ1းခဲ့သည်။ 

ယခငစ်စ်တမ်းကိ1 ၂၀၁၈ ခ1A=စ်တွင ်ေကာက်ယBခဲ့Kပီးေနာက် ေဖာ်ြပပါ 

အဓိကအချက်များကိ1 ေတွF <=ိခဲ့သည်။ ၎ငး်တိ1မ့=ာ - 

ကျဆငး်လာေနေသာ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်၊ အစိ1းရသည် 

မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင်အ့ား အဓိကKခိမ်းေြခာက်သB ြဖစ်သည်၊ အစိ1းရ၏ 

မေအာငြ်မငေ်သာ မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင် ့အကာအကွယ်ေပးေရး၊ 

တရား2ံ1းများA=င် ့တရားသBsကီးများ ြပHြပင ်ေြပာငး်လဲရန် လိ1အပ်သည်၊ 

သတငး်မီဒယီာသတငး်များအေပr အGကမ်းဖက်မ3များ တိ1းြမင်လ့ာခဲ့သည်၊ 

ပဋိပက~ြဖစ်ရပ်အား သတငး်တငြ်ပမ3 ကျဆငး်လာြခငး်၊ 

မေြပာငး်လဲAိ1ငေ်သးေသာ မီဒီယာဗဟ1ဝါဒA=င် ့မတBကဲွြပားမ3 တိ1 ့ြဖစ်သည်။ 

 Journalists are on the frontline in the defence of 
freedom of expression. They are often the first to be 
harassed, threatened, detained, or imprisoned. As a 
result, they are excellent indicators for both media 
freedom and the state of Myanmar’s democratic 
transition more broadly. Despite this, they are rarely 
asked for their expert opinion. 

Since 2015, FEM has been conducting annual surveys of 
real working journalists’ opinions. The aim of the survey 
is to identify valid and generalisable trends, with the 
intention of enabling stakeholders and decision-makers 
to ensure that they both understand and include 
journalists’ voices in any analysis, programme design, 
and reform. 

The survey asks journalists about their professional 
background as well as their opinions on risk, government 
performance, reform processes, and general standards of 
the media. 

This year, FEM expanded the survey to include new 
questions on risk, self-censorship, Facebook, training 
needs, and needs for the 2020 general elections. 

The previous survey was conducted in 2018 and 
identified the following key findings: Media freedom was 
declining; Government was the main threat to media 
freedom; Government was unsuccessful at defending 
media freedom; Courts and judges needed to reform; 
Violence against journalists had increased; Freedom to 
report conflict had declined, and; No change in media 
pluralism and diversity. 
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သDေတသနနည်းပညာ   

FEM သည် ၂၀၂၀ တွင ်စစ်တမ်းသ1ေတသနနည်းပညာ/လ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နည်းA=င် ့

ပတ်သက်၍ အေြပာငး်အလဲများ ြပHလ1ပ်ခဲ့သည်။ ၎ငး်တိ1မ့=ာ - 

• စစ်တမ်းေမးခွနး် ၁၁ ခ1 တိ1းလိ1က်ေသာေGကာင့ ်စ1စ1ေပါငး် ေမးခွနး် ၄၁ 

ခ1 <=ိလာခဲ့သည်။ 

• စစ်တမ်းေမးြမနး်ေကာက်ယBသည့် သတငး်ေထာက်ဦးေရ ၁၀ 

ရာခိ1ငA်3နး် တိ1းလိ1က်သည့်အတွက် စ1စ1ေပါငး် အေယာက် ၂၂၀ အထိ 

<=ိလာခဲ့သည်။ 

• ယခငက် လိငဝ်ိေသသ၊ လ1ပ်သက်/အဆင် ့တိ1အ့လိ1က်သာ 

အချက်အလက်များ အ1ပ်စ1ခွဲထားရာမ= ယခ1တွင ်လBမျိHးစ1၊ မီဒီယာ 

အမျိHးအစားအလိ1က်ပါ အချက်အလက်များကိ1 အ1ပ်စ1ခွဲထားသည်။ 

• စစ်တမ်းတွငပ်ါဝင်သBအားလံ1း လက်<=ိတွင ်အလ1ပ်လ1ပ်ေနေသာ 

သတငး်ေထာက်ြဖစ်ေGကာငး် ေသချာေစရန် မီဒယီာ 

နည်းလမ်းများအတွငး် စစ်တမ်း ေကာက်ယBခဲ့သည်။ 

• လBချငး်မေတွF Aိ1ငသ်ည့် သတငး်ေထာက်များကိ1 အွန်လိ1ငး်မ=တစ်ဆင် ့

စစ်တမ်းေကာက်ယBခဲ့သည်။ 

FEM သည် ၂၀၁၉ ခ1A=စ် ဒဇီငဘ်ာလမ= ၂၀၂၀ ြပည့်A=စ် ဧKပီးလအထိ Aိ1ငင်အံA=ံ ့

ခရီးသွား၍ စစ်တမ်းေကာက်ယBKပီး သတငး်ေထာက်အြဖစ် အမ=န်တကယ် 

အလ1ပ်လ1ပ်ေနသBများသာ စစ်တမ်းအတွငး် ပါဝငရ်န ်

sကိHးစားေဆာငရွ်က်Aိ1ငခ်ဲ့သည်။ <=ငး်လငး် ြပတ်သားမ3 <=ိေစရနအ်တွက် 

စစ်တမ်းမေကာက်ခငက်တည်းက ေမးခွနး်များကိ1 sကိHတငအ်စမ်းေြဖဆိ1မ3 

လ1ပ်ခဲ့ သည်။ ေြဖဆိ1သBများ၏ အမည်ကိ1 ေကာက်ယBခဲ့ြခငး်မ<=ိပါ။ 

အမျိ(းအစားခွဲြခားြခငး် (ကျား/မ အပါအဝင)် 

ေကာက်ယBရ<=ိေသာ အချက်အလက်များအားလံ1းကိ1 အမျိHးအစား ခွဲြခား 

ထားသည်။  သတငး်A=င့စ်ာ နယ်ဇငး်သမားများ၏ ဝါစÅအဆင့၊် တည် ေနရာ၊ 

တိ1ငး်ရငး်သား၊ ကျား/မ စသည်တိ1အ့ေပrတွငမ်Bတည်Kပီး ကဲွြပားြခားနားမ3 သိ 

သိသာသာ ြဖစ်ေပrေနေသာသဘာထားအြမငမ်ျားကိ1 အစီရငခ်ံစာတွင ်

<=ငး်လငး်တငြ်ပ ထားသည်။ ကဲွြပားြခားနားေသာ သေဘာထားအြမင ်

များကိ1 သက်ဆိ1ငရ်ာအြမငတ်စ်ခ1စီြဖင့ ်<=ငး်လငး်တငြ်ပAိ1ငသ်ည်။ ထိ1ေ့Gကာင့ ်

လBနည်းစ1၏အြမငမ်ျားကိ1 ြဖစ်Aိ1ငသ်မ'ေဖr ြပထားသည်။ 

ကန ့်သတခ်ျက်များ 

ယခ1စစ်တမ်းေကာက်ယBမ3သည် ဂျာနယ်လစ်များ၏ အြမငသ်ေဘာထားကိ1 

တိ1ငး်တာAိ1ငရ်န ်စီစÅထားြခငး်ြဖစ်သည်။ 

ဂျာနယ်လစ်များ၏ထငြ်မငခ်ျက်များသည် 

မ=နက်နေ်သာအချက်အလက်များမဟ1တ်ေသာ်လည်း 

သBတိ1၏့ထငြ်မငခ်ျက်တစ်ခ1စီတိ1ငး်သည် 

အလ1ပ်အေြခအေနA=င့ပ်တ်သက်ေသာ 

လ1ပ်ငနး်အေတွFအGကံHများေပrတွငအ်ေြခခံ၍ ဖွဲFစည်းထားေသာ 

ေGကာင့အ်ေရးsကီးပါသည်။ 

 

Methodology 

FEM made a number of changes to the survey 
methodology in 2020. We: 

• Added 14 additional questions to the survey, making 
41 questions in total 

• Increased the number of journalists surveyed by 10% 
to 220 in total 

• Disaggregated data on the basis of ethnicity and of 
media type, in addition to previous disaggregation on 
the basis of gender and of seniority 

• Conducted surveys inside media outlets to ensure 
that all participants were working journalists 

• Conducted surveys online to reach journalists that 
we could not physically meet with. 

The FEM team travelled nationwide to conduct the 
survey between December 2019 and April 2020. We 
worked hard to ensure that survey participants were 
actual practicing journalists. Every question was piloted 
beforehand to ensure clarity. Journalists completed the 
survey anonymously.  

Disaggregation, including gender 

All of the survey data has been disaggregated. Where 
there is evidence of a clear difference in opinion 
depending on journalists’ gender, ethnicity, location, or 
seniority, this has been explained in the report. 
Differences can be explained from each viewpoint, so 
wherever possible, the minority view is expressed. 

Limitations 

The survey is designed to measure working journalists’ 
opinions. Their opinions are not verifiable facts but they 
are important because each opinion is formed based on 
their professional experiences of the context in which 
they work. 

The report 

This report is formed of four sections: introduction, 
findings of the research, conclusion, and executive 
summary. Recommendations are included in the 
executive summary. 
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အစီရငခ်ံစာ 

ဤအစီရငခ်ံစာကိ1 အပိ1ငး်ေလးပိ1ငး်ြဖင့ ်တငြ်ပပါထားပါသည်။ ၎ငး်တိ1မ့=ာ  

နဒိါနး်၊ စစ်တမ်းေကာက်သ1ေတသနြပHချက်၏ ရလဒမ်ျား၊ နဂိံ1းA=င့ ်စာ 

တမ်းအA=စ်ချHပ်တိ1 ့ြဖစ်Kပီး၊ စစ်တမ်း၏ အဓိကအချက်အလက်များ ြဖစ် သည့် 

တိ1က်တွနး်ချက်များကိ1 စာတမ်းအA=စ်ချHပ်တွင ်ထည့်သွငး်ထား ပါသည်။ 

"အစိDးရ" ဟ>ေသာ 
စကားရပ်၏အဓိပiာယ်ဖွင့ဆ်ိDချက်အေပj မ#တခ်ျက ်

ြမနမ်ာAိ1ငင်၏ံ ဖွဲFစည်းပံ1အေြခခံဥပေဒတွင ်အစိ1းရ၏ များြပားလ=ေသာ 

လ1ပ်ငနး်စÅများထည့်သွငး် ပါ<=ိထားသည်။ ထိ1လ1ပ်ငနး်စÅများတွင ်

ေရွးေကာက်ခံအရပ်သားကိ1ယ်စားလ=ယ်များ၏အာဏာြဖင့ ်

လ1ပ်ေဆာငရ်ြခငး်မဟ1တ်ပဲ စစ်တပ်အာဏာြဖင့ ်ေဆာငရွ်က်ရေသာ 

ရဲလ1ပ်ငနး်ပါဝငသ်ည်။ ေရွးေကာက်ခံအရပသ်ားကိ1ယ် 

စားလ=ယ်များ၏အာဏာြဖင့ေ်ဆာငရွ်က်ရြခငး်မဟ1တ်ဘဲ စစ်တပ်၏ 

Gသဇာအာဏာအရ  ေဆာငရွ်က်ေစရသည်။ စငစ်စ်တွင ်ထိ1သိ1ထ့ည့် 

သွငး်ပါ<=ိြခငး်က လ1ပ်ပိ1ငခ်ွင့အ်ာဏာထပ်ေနKပီး ရံဖနရံ်ခါခွဲြခားရခက်သည့် 

အစိ1းရA=စ်ခ1အKပိHင ်ေပrေပါက် ြဖစ်ေပrေစသည်။ ဤ 

အစီရငခ်ံစာတွငပ်ါ<=ိေသာ " အစိ1းရ" ဟBေသာ စကားရပ်ကိ1 သံ1းစွဲေသာ 

စာသား အဓိပíာယ်သည် အတိအလငး်ခွဲြခားြခငး်မ<=ိပဲ အစိ1းရေရာ စစ်တပ်ပါ 

A=စ်ဖွဲFလံ1းကိ1 ရည်z{နး်ြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ 

A note on the definition of "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 whose power is overlapping and often 
difficult to separate. References to the "government" in 
this report should be understood to include both parties 
unless they have been explicitly separated. 
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မီဒယီာလတွလ်ပ်ခွင့ ်  
Media freedom 

“လBတိ1ငး်သည် လွတ်လပ်စွာထ1တ်ေဖrေြပာဆိ1ခွင့A်=င့်လွတ်လပ်ေသာ 

သေဘာထားအြမငမ်ျား 23ြမငA်ိ1ငခ်ွင့ ်<=ိသည်။ ဤအခွင့ ်

အေရးတွင်လBတိ1ငး်သည် အေA=ာင့်အယ=က် အဟန ့အ်တားမ<=ိ ေစဘဲ 

လွတ်လပ်ေသာ သေဘာထား အြမငမ်ျားထား<=ိAိ1ငK်ပီး၊ 

သတငး်အချက်အလက်များA=င့ ်သေဘာထား အြမငမ်ျားအား 

မည်သည့်မီဒယီာကိ1မဆိ1 အသံ1းြပHကာ ၊ နယ်စည်းမြခားဘဲ <=ာေဖွခွင့ ်၊  

ရယBခွင့ ်၊ လက်ဆင့်ကမ်း  ြဖန ့ခ်ျီခွင့တိ်1လ့ည်း ပါဝင ်ေပသည်။”  
- လBအ့ခွင့အ်ေရးေGကညာစာတမ်း၏ပ1ဒမ် (၁၉) 

မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင့သ်ည် အေြခခံလ>အ့ခွင့အ်ေရးြဖစ်သည့် လွတလ်ပ် 
စွာထDတေ်ဖjေြပာဆိDခွင့်မ#တစ်ဆင့ ်ဆင့ပွ်ားရY#ိလာြခငး် ြဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် 
လွတလ်ပ်ေသာ ဒီမိDကေရစီနည်းကျလ>အ့ဖဲွaအစည်း၏ အေြခခံ 
လည်းြဖစ်သည်။  

မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင့သ်ည် လBတိ1ငး်အတွက်အေရးsကီးသည်။ မီဒယီာသည် 

အြခားေသာ လBအ့ခွင့အ်ေရးများအားလံ1း ကျင့သံ်1းြခငး်၊ တိ1းြမyင့ ်ြခငး် A=င့ ်

ကာကွယ်ြခငး်တိ1အ့ြပင ်ေကာငး်မွနေ်သာအစိ1းရ၊ တစ်ကိ1ယ် 

ရည်ဖွံF KဖိHးတိ1းတက်ေရးတိ1အ့တွက် လိ1အပ်ေသာ သတငး်အချက်အ 

လက်များရ<=ိရာ အsကီးမားဆံ1းေသာ အရငး်ြမစ်ြဖစ်သည်။ သိ1 ့ြဖစ်ေသာ 

ေGကာင့ ်မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင့ကိ်1 တိ1က်ခိ1က်ြခငး်သည်   သတငး်မီဒီယာ 

သမားတစ်ဦးကိ1 တိ1က်ခိ1က်ြခငး်ထက် များစွာေသာ သက်ေရာက်မ3<=ိေပ 

သည်။ ၎ငး်သည်  သတငး်သမားတိ1၏့ သတငး်ကိ1ရယBေနGကေသာ 

ပရိတ်သတ်အားလံ1းကိ1 ထိခိ1က်ေစသည်။ ထိ1 ့ြပင်လBတိ1ငး်၏ 

သတငး်အချက်အလက် ရယBပိ1ငခ်ွင့်ကိ1လည်း ထိခိ1က်ေစသည်။  

ြမနမ်ာAိ1ငင်အံပါအဝင ်က1လသမဂÇအဖွဲFဝငA်ိ1ငင်အံားလံ1းသည် လွတ်လပ် 

စွာထ1တ်ေဖrေြပာဆိ1ခွင့A်=င့အ်တB မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင့်ကိ1 စွဲကိ1ငထ်ားရန ်

ကတိကဝတ်ြပHထားGကသည့်Aိ1ငင်မံျားြဖစ်သည်။  ၎ငး်ကိ1 

အြပည်ြပည်ဆိ1ငရ်ာလBအ့ ခွင့အ်ေရးေGကညာစာတမ်း ပ1ဒမ် (၁၉) 

တွငေ်တွF Aိ1င်သလိ1၊ Aိ1ငင်သံားA=င့ ်Aိ1ငင်ေံရးအခွင့အ်ေရးဆိ1ငရ်ာ 

အြပည်ြပည်ဆိ1ငရ်ာပဋိညာÅတွင်လည်း ေတွF Aိ1ငသ်ည်။    

ြမနမ်ာAိ1ငင်တွံငလ်ည်း လွတ်လပထ်1တ်ေဖrေြပာဆိ1ခွင့ကိ်1 ဖွဲFစည်းပံ1 အ 

ေြခခံဥပေဒပ1ဒမ် ၆၊ ၃၅၄ A=င့ ်၃၆၄ တိ1 ့ြဖင့ ်အကာကွယ်ေပးရန ်ြပဆိ1 

ထားေပသည်။  

မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင်A့=င်ပ့တ်သက်၍ ပိ1မိ1 သိ<=ိလိ1ပါက 

www.FreeExpressionMyanmar.org သိ1 ့ ဝငေ်ရာက်ေလ့လာ Aိ1ငပ်ါ သည်။ 

 
“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 

Media freedom is derived from the fundamental 
human right to freedom of expression and is the 
foundation of a free and democratic society.  

Media freedom is important for everyone. The media is 
the largest source of the information needed for personal 
development, good governance, and the protection, 
promotion and exercise of all other human rights. As 
such, an attack on media freedom is far more than an 
attack on a given journalist. It is an attack on the 
journalist's entire audience, and on everyone’s right to 
information. 

All UN member states including Myanmar have 
committed to uphold the right to freedom of expression, 
and therefore media freedom. This commitment can be 
found in Article 19 of the Universal Declaration of 
Human Rights, in the International Covenant on Civil 
and Political Rights, and in the ASEAN Human Rights 
Declaration.  

Inside Myanmar, the right to freedom of expression is 
protected in the Myanmar Constitution preamble, and 
under Articles 6, 354, and 364. 

For further information about media freedom, please 
visit www.FreeExpressionMyanmar.org  
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စစ်တမ်းေကာကယ်>ခဲ့သည့် သတငး်ေထာကမ်ျားဆိDငရ်ာ 
ကန်ိးဂဏန်းအချကအ်လကမ်ျား  
Surveyed journalist statistics 

ပါဝငေ်ြဖဆိDသ>များ၏ ရာထ>းကဲွြပားမK   Type of journalist 
အnကီးတန်းသတငး်ေထာက်  
Senior journalist  
29 % 
 

ဓာတ်ပံD၊ ဗီဒယီိD၊ 
ဂရပ်ဖစ်သတငး်ေထာက် 
Photo/video/graphics journalist  
26 % 

အငယ်တန်းသတငး် ေထာက် 
Junior journalist 
23 % 

အယ်ဒီတာ  
Editor  
16 % 

မီဒယီာ
ပိDင ်Y#င ် 
Owner  
3% 

♂♂♂♂: ♀ ♂♂♂: ♀ ♂♂♂: ♀♀ ♂♂♂♂♂ 

♂♂♂♂♂: 
♀ ♂ 

အသငး်အဖွဲ aအDပ်စDများ   Type of media 
ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒယီာ 

Digital media  
34 % 

ပံD"#ိပ်မီဒယီာ 

Print media  
31 % 

D̀ပ်သလံ]င်မီ့ဒယီာ 

Broadcast media  
27 % 

အလွတ်တန်း 
Freelance  
4 % 

အြခား 
Other 4 % 
 

ဆ"pြပပွဲ အေတွaအ0ကံ(များ   Type of media ownership 
ပDဂqလိကမီဒယီာ 

Private media  
83 % 

အြခား 
Other  
7 % 

"ိDငင်ပံိDငမ်ီဒယီာ 
State media  
6 % 

"ိDငင်တံကာမီဒယီာ 
International 
media 5 % 
 

စီစrသ> (သိD)့ ပါဝငသ်>   Location of journalist's patch 
ရန်ကDန ်
Yangon  
18 % 

စစ်ေတ ွ
Sittwe  
12 % 

မ"sေလး 
Mandalay  
12% 

ြပည် 
Pyay  
8% 

ြမစ်nကီးနား 
Myitkyina  
13 % 

မေကွး 
Magwe  
9% 

ေမာ်လIမိ(င ်
Mawlamyine  
8% 

ပDသမ်ိ 
Pathein  
6 % 

ကေလး 
Kalay  
5 % 

ေတာငn်ကီး 
Taunggyi  
4 % 

အြခား 
Other  
4 % 
 

လိငအ်ေြခြပ(ခဲွြခားြခငး်(အြခားလိငအ်မျိ(းအစားများေဖာ်ြပခ့ဲသ> မY#ိပါ)   Gender (Nobody reported “other”) 
အမျိ(းသား  
Men  
75 % 

အမျိ(းသမီး  
Women  
25 % 

ေတွaဆံDေမးြမန်းချိန်အေြခအေန   Ethnicity 
ဗမာ 
Bamar  
39 % 

ထDတ်မေြပာလိDပါ 
Prefer not to say  
24 % 

ရခိDင ်
Rakhine  
12 % 

ချငး် 
Chin  
8 % 

မွန ်
Mon  
6 % 

ကရင ်
Kayin  
5 % 

ကချင၊် 
Y#မ်း၊ 
ပအိDဝ်း 
Kachin, 
Shan, Pa-
O 6 % 
 

0%     50%    100% 
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စစ်တမ်းေကာကသ်Dေတသနြပ(ချက၏် ရလဒမ်ျား  
Survey results 

သံDး"#စ်ဆက်တိDက် ဆDတယ်Dတက်ျဆငး်လာေသာ 
မီဒယီာလွတလ်ပ်ခွင် ့

သတငး်ေထာက်များသည် အစက NLD အစိDးရလက်ထက်တငွ ်
မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင် ့ြမင်တ့က်လာမည်ဟ>ေသာ အေကာငး် ြမငစ်ိတ ်
Y#ိခဲ့သည်။ သိDေ့သာ် အစိDးရ၏ ြပ(ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးလDပ်ေဆာငရ်န်  
ဆက်တိDက်ပျက်ကွက်မKေ0ကာင် ့စိတ်ပျက်စရာများအြဖစ်သိD ့ 
ေြပာငး်လဲခဲ့သည်။ 

လက်<=ိအချိနသ်ည် FEM စစ်တမ်း စတငေ်ကာက်ယBသည့် ၂၀၁၅ 

ခ1A=စ်ေနာက်ပိ1ငး် သတငး်ေထာက်အများစ1က ြမနမ်ာAိ1ငင်၏ံ 

လွတ်လပ်စွာထ1တ်ေဖာ်ေြပာဆိ1ခွင်အ့ေြခအေနကိ1 နမိ့်ကျေနသည် 

(သိ1မ့ဟ1တ်) အလွနန်ိမ့်ကျေနသည်ဟ1 ပထမဆံ1းအsကိမ် 23ြမင်လာGကသည့် 

ကာလ ြဖစ်သည်။ ထိ1သိ1 ့ 23 ြမငသ်Bအေရအတွက်မ=ာ တစ်A=စ်ထက်တစ်A=စ် 

ြဖည်းြဖည်းချငး် တိ1းလာရာ ယခ1စစ်တမ်းတွင ်၄၆ ရာခိ1ငA်3နး်မ= ၅၉ 

ရာခိ1ငA်3နး်အထိ ြမင့်တက်လာခဲ့ြခငး် ြဖစ်သည်။ 

⚧ အမျိHးသမီးသတငး်ေထာက်များ၊ ရနက်1န်ြပငပ်မ= 

သတငး်ေထာက်များအြပင ်အsကီးတနး်သတငး်ေထာက်များA=င် ့အယ်ဒ ီ

တာများက ြမနမ်ာAိ1ငင်၏ံ လွတ်လပ်စွာထ1တ်ေဖာ်ေြပာဆိ1ခွင်အ့ေြခအေနမ=ာ 

နမိ့်ကျလာသည်ဟ1 ပိ1မိ1ယBဆGကသည်။ သိ1ေ့သာ် ဗမာလBမျိHး 

သတငး်ေထာက်များကမB လွတ်လပ်စွာထ1တ်ေဖာ်ြပာဆိ1ခွင် ့ပိ1မိ1ရ<=ိလာဟ1 

ယBဆGကသည့် သေဘာ<=ိသည်။ 

သတငး်ေထာက်များတွင ်NLD အစိ1းရလက်ထက်၌ 

အေြခအေနပိ1ဆိ1းလာသည်ဟ1 ယBဆေသာအ1ပ်စ1A=င် ့NLD အစိ1းရ 

လက်ထက်၌ အေကာငး်ေရာအဆိ1းေရာ မည့်သည့်အေြပာငး်အလဲမ= မြဖစ်ဟ1 

ယBဆေသာအ1ပ်စ1ဟB၍ A=စ်စ1 ကဲွေနသည်။ အsကီးတနး်သတငး် 

ေထာက်များက အေြခအေနပိ1ဆိ1းလာသည်ဟ1 ယBဆGကKပီး 

အငယ်တနး်သတငး်ေထာက်များက အေြခအေနမ=ာ ဒံ1ရငး် အတိ1ငး်သာ 

ြဖစ်သည်ဟ1 ယBဆGကသည်။ တိ1းတက်ေကာငး်မွနလ်ာသည်ဟ1 ယBဆသည်မ=ာ 

မဆိ1သေလာက်ေသာ အေရ အတွက်သာ <=ိKပီး ထိ1အေရအတွက်မ=ာလည်း 

တစ်A=စ်ထက်တစA်=စ် ပိ1ပိ1 ေလျာ့နည်းလာေနသည်။ 

 

 

 

 

 

 

Media freedom declines for third 
consecutive year 

Journalists’ initial optimism that media freedom 
would increase under the NLD has been replaced by a 
more widespread feeling of disappointment at the 
government’s continued failure to reform. 

For the first time since the survey started in 2015, a 
majority of journalists now believe that they have a low 
or very low level of freedom of expression in Myanmar. 
The proportion of journalists with this disappointed 
opinion had previously grown a little year-on-year, but 
has significantly jumped in this survey from 46% to 59%. 

⚧ Women journalists, non-Yangon journalists, and 
senior journalists and editors are all more likely to think 
that there is a lower level of freedom of expression in 
Myanmar. Ethnic Bamar journalists are far more likely to 
think that there is more freedom of expression.  

Among journalists there remains a split in opinion 
between those who believe that the situation has 
deteriorated under the NLD and those that believe there 
has been no change positive or negative. Senior 
journalists are more likely to believe the situation has 
deteriorated and junior journalists are more likely to 
believe the situation is the same. Very few journalists 
believe that the situation has improved, and these are 
decreasing in number every year. 
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ြမန်မာ"ိDငင်တံငွး် ဂျာနယ်လစ်များ ရY#ိေသာ လွတလ်ပ်စွာ ထDတေ်ဖာ်ေြပာဆိDခွင့အ်ဆင့ ်
Level of freedom of expression enjoyed by journalists 

အလွန်နိမ့် 

Very low 
11 % 

နိမ့် 

Low 
48 % 

အလယ်အလတ် 
Medium 
41 % 

♀   

 ဗမာ Bamar  

အယ်ဒီတာ Editors  

2018   ြမင် ့
2016   High 

မ"#စ်က"#င့ ်ယ#rေသာ အေြပာငး်အလဲ 
Change in amount of freedom compared to previous year 

လွတလ်ပ်မKနည်းပါး 
Less freedom 
43 % 

အလားတ> 
Same 
51 % 

ပိD၍
သာ 

More 
6 % 

ဗမာ Bamar   

အယ်ဒီတာ Editors   

2018   

0%     50%    100% 
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အစိDးရ"#င် ့တပ်မေတာ်သည် 
မီဒယီာလွတလ်ပ်ခွင်အ့တကွ် 
အဓိကIခိမ်းေြခာက်မKြဖစ်သည ်

အစိDးရ"#င် ့တပ်မေတာ်တိDသ့ည်  ဖိ"#ိပ်ချ(ပ်ချယ်သည့် ဥပေဒေဟာငး်များကိD 
ဆက်လက်သံDးစွဲေန`ံDသာမက ဥပေဒသစ်များပါ ြပဌာန်း၍ 
မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင်က့ိD အnကီးမားဆံDး Iခိမ်းေြခာက်ေနသည်ဟD 
သတငး်ေထာက်များက လက်ခံထားသည်။ 

ြမနမ်ာAိ1ငင်တွံင ်အစိ1းရယA[ရား၏ အစိတ်အပိ1ငး်အားလံ1းသည် 

မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင်အ့တွက် Kခိမ်းေြခာက်မ3ြဖစ်သည်ဟ1 

သတငး်ေထာက်များ ယံ1Gကည်သည်။ အသိသာအထင<်=ားဆံ1း 

Kခိမ်းေြခာက်မ3အA[ရာယ်မ=ာ တရားစွဲခံရAိ1ငြ်ခငး် ြဖစ်သည်။ 

သတငး်ေရးသားရာတွင ်အချိHFအေGကာငး်အရာများသည် 

ပိ1မိ1အA[ရာယ်များသည်ကိ1 သတငး်ေထာက်များက ရိပ်စားမိသည်။ 

အA[ရာယ်အများဆံ1းမ=ာ တပ်မေတာ်A=င်ပ့တ်သက်၍ သတငး်ေရးသားြခငး် 

ြဖစ်သည်။ 

⚧ Aိ1ငင်ေံရးA=င်ပ့တ်သက်၍ သတငး်ေရးသားြခငး်သည် 

အA[ရာယ်များသည်ဟ1 အမျိHးသမီးသတငး်ေထာက်များက 

အမျိHးသားသတငး်ေထာက်များထက် ပိ1လက်ခံGကKပီး 

အsကီးတနး်သတငး်ေထာက်များA=င် ့အယ်ဒီတာများကမB 

တရားစီရငေ်ရးမùိHင ်A=င်ပ့တ်သက်၍ သတငး်ေရးြခငး်ကိ1 

ပိ1မိ1စိ1းရိမ်ပBပနG်ကသည်။  

သတငး်ေထာက်များသည် အထBးဥပေဒများA=င် ့ဥပေဒြပဌာနး်ချက်များ၏ 

Kခိမ်းေြခာက်မ3ရန်ကိ1 မGကာခဏဆိ1သလိ1 ခံေနရ သည်ဟ1 ပထမဆံ1း ၂၀၁၅ 

စစ်တမ်းA=င် ့၂၀၁၆၊ ၂၀၁၈ စစ်တမ်းများမ=စ၍ ေြဖGကားခဲ့၏။ 

အသစ်အသစ်ေသာ အမ3များအေGကာငး်ကိ1 သတငး်ေထာက်များက 

ပိ1မိ1သတိထားမိလာသည်A=င်အ့မ' အKခိမ်းေြခာက်ဆံ1း ဥပေဒများမ=ာလည်း 

A=စ်အလိ1က် အေြပာငး်အလဲ<=ိခဲ့သည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်A=စ်တွင ်သတငး်ေထာက်များအဖိ1 ့ဥပေဒတစ်ခ1တည်း (သိ1မ့ဟ1တ်) 

ဥပေဒြပဌာနး်ချက်တစ်ခ1ကတည်းက Kခိမ်းေြခာက်မ3အြဖစ် 

<=ိေနြခငး်မျိHးထက် အေထွေထွဥပေဒများA=င် ့မီဒယီာA=င်ဆိ့1င်သည့် 

သီးသန်ဥ့ပေဒများ အပါအဝင ်ဥပေဒမBေဘာငs်ကီးတစ်ခ1လံ1းက 

Kခိမ်းေြခာက်မ3 ြဖစ်ေနသည်။ 

သတငး်သမားများသည် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင်A့=င်ပ့တ်သက်၍ 

သတငး်မီဒယီာဥပေဒအေပr စိ1းရိမ်မ3နည်းေသာ်လည်း ြပစ်မ3 ဆိ1ငရ်ာဥပေဒ 

(ရာဇသတ်sကီး) A=င် ့Aိ1င်လွတ်လံ1 ဥပေဒ (Aိ1ငင်သံားများ၏ 

ပ1ဂÇိHလ်ဆိ1ငရ်ာလွတ်လပ်မ3A=င် ့ပ1ဂÇိHလ်ဆိ1ငရ်ာလံ1ြခံHမ3ကိ1 ကာကွယ်ေပးေရး 

ဥပေဒ)တိ1၏့ Kခိမ်းေြခာက်မ3အေပr ပိ1မိ1စိ1းရိမ်လာGကသည်။ 

 

 

Government and military are 
main threat to media freedom 

Journalists believe that the government and the 
military are by far the greatest threats to media 
freedom in Myanmar, both through their continued 
use of old oppressive laws and their adoption of new 
oppressive laws. 

Journalists believe that all parts of the State pose a threat 
to media freedom in Myanmar. A significant proportion 
of that threat is the risk of being prosecuted. 

Journalists are aware that some topics attract a greater 
risk than others. Reporting on the military is the riskiest. 

⚧ Women journalists are more likely than men to believe 
that reporting on politics is risky. Senior journalists and 
editors are more concerned than their peers about 
reporting on the judiciary. 

In our first survey in 2015, and in surveys since in 2016 
and 2018, journalists often felt threatened by specific laws 
and legal provisions. The most threatening laws changed 
each year as journalists became more aware of new cases. 

In 2020, no single law or legal provision stands out as the 
greatest single threat to journalists. Instead, the threat 
comes from the entire legal framework, including laws of 
both general and media-specific application.  

Journalists' have become more concerned about threats 
to media freedom from the Penal Code and the Privacy 
Law, and less concerned about the threat from the News 
Media Law. 
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မီဒယီာလွတလ်ပ်ခွင်အ့ေပj အnကီးမားဆံDး Iခိမး်ေြခာက်မKများ 
Greatest threats to media freedom 

ဥပေဒများ 
Laws 
29 % 

တပ်မေတာ် 
Military 
28 % 

အရပ်သားအစိDးရ 

Civilian government 
23 % 

တရား`ံD းများ 
Courts 
13 % 

အြခား 
Others 
7 % 

2018 တပ်မေတာ် အပါအဝင ်အစိDးရအဖဲွa 
Government including military 

  

သတငး်ေထာက်တစ်ဦးချငး်စီအေပj အnကီးမားဆံDး Iခိမး်ေြခာက်မKများ 
Greatest threats to individual journalists 

တရားစွဲဆိDြခငး် 
Prosecution  
50 %  

ပစ်မ#တထ်ားအ0ကမ်းဖက်ြခငး် 
(Iခိမ်းေြခာက်`ံDသက်သက် (သိD)့ 
ကိDယ်ထလိက်ေရာက်လDပ်ေဆာငြ်ခငး်) 
Targeted violence (threat or actual)  
29 % 

အလျဥ်းသင်၍့ အ0ကမ်းဖက်ြခငး် 
(Iခိမ်းေြခာက်`ံDသက်သက် (သိD)့ 
ကိDယ်ထလိက်ေရာက်လDပ်ေဆာင်
ြခငး်) 
Random violence (threat or 
actual) 21 % 

♀   

ရန်ကDန်အေြခစိDက် Yangon-based   

ရန်ကDန်ြပငပ် Outside Yangon   

သတငး်ေရးသားရာတငွ ်အ"sရာယ်အများဆံDး အေ0ကာငး်အရာများ 
Riskiest topics to report on 

တပ်မေတာ် 
Military  
29 % 

အစိDးရ 

Government  
17 % 

ဘာသာေရးအDပ်စD
များ 
Religious groups  
15 % 

တရားစီရင်
ေရး 
Judiciary  
13 % 

"ိDငင်ေံရးသ
မားများ 
Politicians 
11 % 

တိDငး်ရငး်သား
လက်နက်ကိDင်
အဖွဲaအစည်း 
များ 
EAOs 10 % 

စီးပွား
ေရးလDပ်င
န်းများ 
Business  
5 % 

Iခိမ်းေြခာက်မKအများဆံDး ဥပေဒများ  
Most threatening laws 

ဆက်သယွ်ေရးဥပေဒ 
Telecommunications 
Law  
18 % 
 

"ိDငင်ေံတာ်လJိ(a ဝ#က်ချ
က်ဥပေဒ 

Official Secrets Law 
17 % 

အလီက်ထေရာနစ် 
ဆက်သယွ်ေရး 
ဥပေဒ 
Electronic 
Transactions Law 
14 % 

ရာဇသတ ်nကီး   
Penal Code  
13 % 

မတရားအသ
ငး်ဥပေဒ 

Unlawful 
Association 
Law  
12 % 
 

ဖဲွaစည်းပံD
အေြခခံဥ
ပေဒ  
Constituti
on 
9 % 

ပDဂqိ(လ်ဆိD
ငရ်ာ 
လွတလ်ပ်
မK ဥပေဒ 

Privacy 
Law  
8 % 

 

2018        

2016 Broadcast 
Law 

Print 
Publish 
Law 

  သတငး်မီဒယီာဥပေဒ  
News Media Law 
5 % 

2015      

Iခိမ်းေြခာက်မKအများဆံDး ရာဇသတn်ကီးဆိDငရ်ာ ပDဒမ်များ  
Most threatening Penal Code provisions 

"ိDငင်ေံတာ်အ0ကည်ညိ(ပျက်ေစမK 
Sedition  
41 % 
 

အသေရဖျက်မK 
Defamation  
22 % 

ဘာသာေရးေစာ်ကားမK 
Insulting religion 
21 % 

ရန်ညzိ(းပွားေအာငလ်Kံa 
ေဆာ်မK 
Promoting enmity 
12 % 

ညစ်ညမ်း`ိDငး်ပျမK  
Obscenity 3 % 

2018     

2016     
2015     

0%     50%    100% 
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မီဒယီာလွတလ်ပ်ခွင်အ့ေပj အစိDးရ၏ 
ကာကွယ်မKများ ပိDမိDဆိDးရွားလာြခငး် 

Iပီးခဲ့ေသာ"#စ်အတငွး် အစိDးရသည် မီဒယီာလွတလ်ပ်ခွင်က့ိD ကာကွယ်ရမည့် 
ကတကိဝတက်ိD ေဖာ်ေဆာငရ်န် သသိသိာသာ ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟD 
သတငး်ေထာက်များက K̀ ြမငသ်ည်။   

အစိ1းရ၏ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင်မ့3အေပr ကာကွယ်ေစာင်ေ့<=ာက်မ3များသည် 

ေအာငြ်မငမ်3မ<=ိေသးဟ1 သတငး်ေထာက် အများစ1က လက်ခံထားသည်။ 

Kပီးခဲ့ေသာစစ်တမ်းမ=စ၍ သတငး်ေထာက်များသည် အစိ1းရ၏ 

လ1ပ်ေဆာငမ်3များအေပr ပိ1မိ1 စိတ်ပျက်လာGကသည်။ 

အစိ1းရလ1ပ်ေဆာငမ်3များ၏ ေအာငြ်မငမ်3အတိ1ငး်အတာA=င်ပ့တ်သက်၍ 

အေဝဖနဆံ်1းမ=ာ ရနက်1န်ြပငပ်မ= သတငး်ေထာက်များ ြဖစ်သည်။ 

အစိ1းရအေနြဖင် ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိ1 ကာကွယ်ရန ်ပျက်ကွက်ခဲ့ြခငး်မ=ာ 

သတငး်သမားများ၏ အသံကိ1 နားမေထာငသ်လိ1 သတငး်သမားများ၏ 

အမ=နတ်ကယ် လိ1အပ်ချက်ကိ1လည်း မသိေသာေGကာင် ့ြဖစ်သည်ဟ1 

သတငး်ေထာက်အများစ1က ယံ1Gကည်ထားသည်။ 

⚧ အမျိHးသမီးသတငး်ေထာက်များက အစိ1းရကိ1 မီဒီယာအေပr 

များစွာနားလည်မ3<=ိေGကာငး် ြပေစလိ1Kပီး အမျိHးသား သတငး်ေထာက်များက 

အစိ1းရကိ1 အေရးsကီးေသာ ဆံ1းြဖတ်ချက်များချရာတွင ်မီဒယီာA=င် ့

တိ1ငပ်ငေ်ဆွးေAးွေစလိ1သည်။ 

 

Government defence of media 
freedom worsening 

Journalists believe that the government’s 
commitment to defend media freedom has 
increasingly failed over the past year. 

A large majority of journalists believe that the 
government has been unsuccessful in defending media 
freedom. Since the last survey, journalists’ have become 
more disappointed in the government’s actions. Non-
Yangon journalists are especially critical of the 
government's level of success. 

The majority of journalists believe that the government 
has failed to defend media freedom because it does not 
listen to journalists and does not know the reality of their 
needs.  

⚧ Women journalists want the government to show 
much more understanding of the media, and men 
journalists want the government to consult the media 
more when making decisions. 

မီဒယီာလွတလ်ပ်ခွင့အ်ား အကာကွယ်ေပးရာတငွ ်အစိDးရ၏ ေအာငြ်မငမ်K 
Government success defending media freedom 

အလွန်နိမ့် 
Very low 
35 % 

နိမ့် 
Low 
42 % 

အလယ်အလတ် 
Medium 
21 % 

ြမင် ့
High 
2 % 

ရန်ကDန်အေြခစိDက် Yangon-based   

ရန်ကDန်ြပငပ် Outside Yangon    

2018    

0%     50%    100% 
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အ0ကမ်းဖက်မKကိD တားဆးီရန ်အစိDးရ၏ 
စိတဆ်"pနည်းြခငး် 

သတငး်ေထာက်များအေပj ြပငး်ြပငး်ထန်ထန် အ0ကမ်းဖက်ေနြခငး်ကိD 
ြဖစ်ေစ ြပစ်မKကျ{းလွန်သ>များ အြပစ်ေပးအေရးယ> 
မခံရဘလဲွတေ်ြမာက်ေနသည့် ကိစ|ကိD ြဖစ်ေစ တားြမစ်ကိDင်တယွ်ရန် 
အစိDးရသည် မည်သည့်အလDပ်ကိDမဆိD လDပ်ချငက်ိDငခ်ျင ်စိတ ်
နည်းပါးလာေနသည်ဟD သတငး်ေထာက်များက ယံD0ကည်ထားသည်။ 

ယခငA်=စ်စစ်တမ်းများA=င် ့A3ငိး်ယ=ဥ်ပါက ၂၀၂၀ စစ်တမ်းတွင ်

အGကမ်းဖက်မ3များ ြမင့်တက်လာသည်ဟ1 ေြဖဆိ1သည့် သတငး် 

ေထာက်အေရအတွက်မ=ာ နည်းပါးသည့်တိ1င ်

အGကမ်းဖက်မ3ြမင်တ့က်လာသည်ဟ1 ေြဖဆိ1ေသာ သတငး်ေထာက် အေရ 

အတွက်မ=ာ သံ1းပံ1တစ်ပံ1ခန် ့<=ိသည်။ အGကမ်းဖက်မ3 ထက်ဝက်ေကျာ်မ=ာ 

သတငး်ေထာက်များကိ1 ရည်ရွယ်ချက်<=ိ<=ိ ပစ်မ=တ် 

ထားတိ1က်ခိ1က်ြခငး်ြဖစ်Kပီး ကျနအ်Gကမ်းဖက်မ3များမ=ာ အလျဥ်းသင်၍့ 

ြဖစ်သည်ဟ1 သတငး်ေထာက်များက ယံ1Gကည်ထား သည်။ 

⚧ အမျိHးသားသတငး်ေထာက် သံ1းပံ1တစ်ပံ1A=င် ့အမျိHးသမီးသတငး်ေထာက် 

ထက်ဝက်ခန်က့ အGကမ်းဖက်မ3များ ြမင်တ့က်ေန ဆဲဟ1 လက်ခံထားသည်။ 

ရနက်1နအ်ေြခစိ1က် သတငး်ေထာက်များ၊ အsကီးတနး်သတငး်ေထာက်များA=င် ့

အယ်ဒတီာများ ကလည်း အGကမ်းဖက်မ3များ ြမင့်တက်လာသည် 

ပိ1မိ1ယBဆသည့် သေဘာ<=ိသည်။ 

သတငး်ေထာက်အများစ1သည် အGကမ်းဖက်မ3ြမင့်တက်လာြခငး်အတွက် 

အစိ1းရA=င် ့တပ်မေတာ်ကိ1 ြပစ်တငေ်ဝဖနG်ကသည်။ အစိ1းရသည် 

သတငး်ေထာက်များအေပr အGကမ်းဖက်မ3ကိ1 ေြဖ<=ငး်ေပးလိ1သည့် ဆAx 

မ<=ိသည့်အတွက် ရလဒအ်ေနြဖင် ့ြပစ်မ3 ကျ]းလွနသ်Bများသည် 

စံ1စမ်းစစ်ေဆး၊ အြပစ်ေပးအေရးယBမခံရဘဲ 

လွတ်ေြမာက်ေနြခငး်ြဖစ်သည်ဟ1 လက်<=ိတွင ်သတငး် ေထာက်အများစ1က 

လက်ခံထားKပီး ထိ1သိ1 ့ လက်ခံသBဦးေရမ=လည်း တိ1းပွားလာေနသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Government less willing to stop 
violence 

Journalists believe that the government has become 
even less willing to do anything to challenge the 
significant levels of violence against journalists or the 
impunity that exists for perpetrators. 

Although the overall proportion of journalists who 
believe that violence is increasing has decreased in 2020 
compared to the previous survey, a third of journalists 
still continue to believe that violence is increasing. 
Journalists believe that just over half of this violence is 
targeted intentionally at journalists, and the rest is 
random violence in which journalists are affected due to 
the nature of their work. 

⚧ Half of all women journalists think that violence is still 
increasing, compared to a third of men. Yangon-based 
journalists, senior journalists, and editors are all more 
likely to believe that violence is increasing too. 

A large majority of journalists blame the government, 
including military, for this increase in violence. A 
significant and growing majority believe that the 
government has no will to address violence against 
journalists, and that as a result, perpetrators face neither 
investigation or justice. 
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မ"#စ်က"#င့ ်ယ#rလJင ်ဂျာနယ်လစ်များ 0ကံ(ေတွaရေသာ အ0ကမ်းဖက်ခံရမK ပမာဏ 
Amount of violence against journalists compared to previous year 

တိDးလာ  
Increased 
35 % 

အတ>တ>ပင ် 

Same 
58 % 

ေလျာ့ ကျ 
သာွး 
Decreased 
7 % 

♀   

2018   

သတငး်ေထာက်များ ရငဆ်ိDငရ်သည့် အ0ကမ်းဖက်မKပံDစံများ 
Types of violence faced by journalists 

ပစ်မ#တထ်ားအ0ကမ်းဖက်ြခငး် (Iခိမ်းေြခာက်`ံDသက်သက် (သိD)့ 
ကိDယ်ထလိက်ေရာက်လDပ်ေဆာငြ်ခငး်) 

Targeted violence (threat or actual)  
58 % 

အလျဥ်းသင်၍့ အ0ကမ်းဖက်ြခငး် 
(Iခိမ်းေြခာက်`ံDသက်သက် (သိD)့ 
ကိDယ်ထလိက်ေရာက်လDပ်ေဆာငြ်ခငး်) 
Random violence (threat or actual)  
42 % 

♀  

ဂျာနယ်လစ်များ0ကံ(ေတွaေနရသည့် အ0ကမး်ဖက်ခံရမKများ မရပ်တံဘ့ ဲဆက်လက်တည်Y#ိေနြခငး်အေပj တာဝန်အY#ိဆံDးမ#ာ 
Most responsible for not stopping violence against journalists 

အစိDးရ 
Government  
70 %  

ရ ဲတရားစွဲ 
ေY# aေန 

Police and 
prosecutors 
16 % 

အမျိ(းသားလ>အ့ခွင့အ်ေရး

ေကာ်မY#င ်- MNHRC 7 %  

တရား`ံD း - Courts 5 %  

အြခား - Other 2 %   

2018   

ဂျာနယ်လစ်များရငဆ်ိDင0်ကံ(ေတွaေနရသည့် အ0ကမ်းဖက်မKများအား ရပ်တံ့ရန် အစိDးရ၏ စိတဆ်"p  
Government willing to stop violence against journalists 

အလွန်နိမ့် 

Very low  
36 % 

နိမ့် 

Low  
44 % 

အလယ်အလတ် 
Medium  
18 % 

ြမင့် 
High 
2 % 

2018    

0%     50%    100% 
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တရား`ံDးများ"#င် ့ေကာငစ်ီတိD ့ တိDးတက်ရန ်
လိDအပ်သည ်

ြမန်မာ"ိDငင်သံတငး်မီဒယီာေကာငစ်ီ (MPC) သည် အနည်းငယ်သာ 
ေအာငြ်မငမ်KY#ိေသာ်လည်း သတငး်ေထာက်များက တရား`ံD းထက် 
ေကာငစ်ီကိD ပိDသေဘာကျသည်။ မီဒယီာလွတလ်ပ်ခွင်က့ိD ကာကွယ်ရန် 
လDပ်ေဆာငရ်မည့် ဒီမိDကေရစီ နည်းကျ 
ြပ(ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးလDပ်ငန်းများအား ကတေိပးထားသည့်အတိDငး် 
ေဖာ်ေဆာငမ်KကိD တရား`ံD းများ၌ မဆိDစေလာက်သာ ေတွaရေသးေသာေ0ကာင် ့
ြဖစ်သည်။ 

ြမနမ်ာAိ1ငင်၏ံ ဥပေဒများကိ1 တရား2ံ1းများက ေခတ်ေနာက်ြပနဆဲွ်၍ လိ1သလိ1 

အနက်ဖွင့်ဆိ1ေနသည်မ=ာ မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင် ့အတွက် sကီးမားေသာ 

Kခိမ်းေြခာက်မ3တစ်ရပ်ြဖစ်ေနသည်ဟ1 သတငး်ေထာက်များက ဆိ1သည်။ 

အထBးသြဖင် ့အမ3များကိ1 တရား2ံ1းများက ရည်ရွယ်ချက်<=ိ<=ိ 

အြပစ်ဒဏ်<=ိသည်ဟ1 စီရငခ်ျက်ချသည့်ကိစUအေပr ရနက်1နြ်ပငပ်မ= 

သတငး်ေထာက်များက စိ1းရိမ်ပBပနလ်ျက် <=ိသည်။ 

မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင့်ကိ1 ကာကွယ်ရနအ်တွက် 

အြခားဒမီိ1ကေရစီAိ1ငင်မံျားနည်းတB တရားသBsကီးများA=င် ့တရား2ံ1းများကိ1 

ြပHြပငေ်ြပာငး်လဲရန ်သတငး်ေထာက်များက လိ1လားသည်။ လိ1အပ်ေသာ 

ြပHြပငေ်ြပာငး်လဲေရး လ1ပ်ငနး်စဥ်များတွင ်မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင်အ့ေGကာငး် 

တရားသBsကီးများကိ1 သငတ်နး်ေပးြခငး်A=င် ့မီဒယီာကိစUများကိ1 

အထBးကိ1င်တွယ်မည့် တရား2ံ1းများ ထBေထာငေ်ပးြခငး် စသည်တိ1 ့

ပါဝငသ်ည်။ 

ြမနမ်ာAိ1ငင်သံတငး်မီဒယီာေကာငစ်ီသည် မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင်ကိ့1 

ကာကွယ်ရာတွင ်ေအာငြ်မငမ်3 နည်းသည် (သိ1မ့ဟ1တ်) အလွနန်ည်းသည်ဟ1 

သတငး်ေထာက်အများစ1က လက်ခံယံ1Gကည်ထားသည်။ 

ထိ1သတငး်ေထာက်အများစ1 ဦးေရ တိ1းသထက် တိ1းလာသည်မ=ာ 

သံ1းA=စ်ေြမာက်<=ိKပီ ြဖစ်သည်။  အsကီးတနး်သတငး်ေထာက်များ၊ 

အယ်ဒတီာများA=င် ့ဗမာလBမျိHး သတငး် ေထာက်များသည် ေကာငစ်ီ၏ 

ေအာငြ်မငမ်3အတိ1ငး်အတာA=င်ပ့တ်သက်၍ အA1တ်သေဘာေဆာငသ်ည့် 

အြမင ်ပိ1<=ိGက သည်။ 

သတငး်ေထာက်ေတာ်ေတာ်များများသည် 

မီဒယီာA=င်ပ့တ်သက်ေသာအမ3များကိ1 မီဒီယာေကာငစ်ီသိ1 ့

လ{ဲေပးေစလိ1Gကသည်။ ရန်က1နအ်ေြခစိ1က် သတငး်သမားများA=င် ့

အမျိHးသားသတငး်ေထာက်များက အမ3များကိ1 ေကာငစ်ီကိ1 လ{ဲေပးရန ်

ပိ1လိ1လားGက Kပီး ရနက်1န်ြပငပ်မ= သတငး်ေထာက်များA=င် ့

အမျိHးသမီးသတငး်ေထာက်များက ေကာငစ်ီသိ1 ့ လ{ဲေြပာငး်ေပးြခငး်ကိ1 

အားမေပး Gကေပ။ 

 

 

 

Courts and Council need to 
improve 

Although journalists believe the Myanmar Press 
Council has a low level of success, they still prefer it 
to the courts which continue to show little sign of the 
promised democratic reforms necessary to protect 
media freedom. 

Journalists believe that the courts’ regressive 
interpretation of Myanmar’s laws poses a significant and 
ongoing threat to media freedom. Journalists outside 
Yangon are particularly concerned by the courts’ punitive 
decisions. 

Journalists want judges and courts to reform in order to 
defend media freedom just like their counterparts in 
other democracies. Necessary reforms include training 
judges in media freedom and creating courts that 
specialise in media cases. 

A large majority of journalists believe that the Myanmar 
Press Council’s protection of media freedom has had a 
low or very low level of success. This majority has 
increased in size for the third year in a row. Senior 
journalists, editors, and ethnic Bamar journalists are 
significantly more negative about the Council’s success 
rate. 

An increasing number of journalists want media cases 
sent to the Myanmar Press Council. Yangon-based 
journalists and men journalists especially prefer cases to 
be sent to the Council. Non-Yangon journalists and 
women journalists are less supportive of cases being sent 
to the Council. 
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မီဒယီာလွတလ်ပ်ခွင့ကိ်D ကာကွယ်ရန် တရား`ံDးများသိD ့ အ0ကံြပ(ချက်များ  
Recommendations to courts for defending media freedom 

မီဒယီာအမKများကိD မီဒီယာေကာငစ်ီသိD ့ ေပးပိDသ့င့ ် 
Send cases to the Myanmar Press Council  
42 % 

တရားသ>nကီးများအား 
လွတလ်ပ်စွာေရးသားထDတ်
ေဖာ် ေြပာဆိDခွင့ ်အေ0ကာငး် 
သငတ်န်းေပးသင့် 
Require judges to get 
independent expert 
advice for all media 
cases  
20 % 

မီဒယီာအမKများကိD 
လွတ်လပ်စွာ 
ထDတ်ေဖာ်ခွင့ ်အေ0ကာင်း 
ေလ့ကျင့I်ပီးသား 
တရားသ>nကီးများသာ 
ကိDငတွ်ယ် ရန်  
For media cases use 
only judges trained in 
free expression  
18 % 

မီဒယီာအမKများကိD ဆံDးြဖတ်ရာတွင ်
ကÅမ်းကျငပ်ညာY#င၏် 
လွတ်လပ်အမ#ီအခိD ကငး်ေသာ 
အ0ကံကိD တရားသ>nကီးများ လိDအပ ်
Train judges to understand 
freedom of expression  
14 %  

တရားသ>nကီးများ၏ 
လDပ်ကိDငေ်ဆာငရွ်က်မKကိD 
ေလ့လာသံDးသပ် သင့ ်
Judges performance reviews  
7 % 

2018     

ြမန်မာသတငး်မီဒယီာေကာငစီ်၏ ေအာငြ်မငမ်K  
Myanmar Press Council’s success 

အလွန်နိမ့် 

Very low 
18 % 

နိမ့် 

Low 
51 % 

အလယ်အလတ် 
Medium 
29 % 

ြမင် ့ 
High  
2 % 

ဗမာ Bamar    

အယ်ဒီတာ Editors    

2018    
2016    အလွန်ြမင် ့

Very high 
0%     50%    100% 
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ပဋပိကÉသတငး်များ 
လွတလ်ပ်စွာေရးသားတငြ်ပခွင် ့ပိDမိD 
ကျဆငး်လာြခငး် 

ပဋပိကÉသတငး်များေရးသားရသည်မ#ာ ပိDမိDစိန်ေခjမKY#ိလာIပီး 
"ိDငင်ပိံDငမီ်ဒီယာများက ထDတလ်]င်ြ့ဖန်ခ့ျိသည့် မယံD0ကည်စရာ 
ပိDေကာငး်လာေသာ သတငး်အချက်အလက်များကလည်း 
ပဋပိကÉသတငး်များ လွတလ်ပ်စွာေရးသားခွင်က့ိD တစ်စတစ်စ 
လKိက်စားဖျက်ဆးီေနသည်ဟD သတငး်ေထာက်များက K̀ ြမင0်ကသည်။ 

ပဋိပက~ေဒသများအတွငး် လွတ်လပ်စွာသတငး်ေရးသားခွင်သ့ည် 

Kပီးခဲ့ေသာစစ်တမ်းေကာက်ချိနမ်=စ၍ ပိ1ဆိ1းရွားလာKပီး လက်<=ိတွင ်နမိ့်ကျ 

(သိ1မ့ဟ1တ်) အလွနန်မိ့်ကျသည့် အဆင်တွ့င ်ေရာက်ေနသည်ဟ1 

သတငး်ေထာက်အများစ1က လက်ခံ ယံ1Gကည်ထားသည်။ အထBးသြဖင် ့

အြခားသတငး်ေထာက်များA=င် ့ယ=ဥ်ပါက 

အsကီးတနး်သတငး်ေထာက်များA=င် ့ရန်က1န ်ြပငပ်<=ိ သတငး်ေထာက်များက 

အလွနအ်မငး်နမိ့်ကျေနသည်ဟ1 ပိ1မိ1ယBဆသည်။ 

သတငး်ေထာက်အများစ1က ြပည်တွငး်<=ိ အမ=ီအခိ1ကငး်သည့်ရငး်ြမစ်များကိ1 

ပဋိပက~A=င်ပ့တ်သက်၍ ပငမ်သတငး်ရငး်ြမစ်အြဖစ် သတ်မ=တ်သည်။ 

အစိ1းရကိ1 ပငမ်သတငး်ရငး်ြမစ်အြဖစ်သတ်မ=တ်သည့် 

သတငး်ေထာက်အေရအတွက်မ=ာ ယခငစ်စ်တမ်းမ=စ၍ 

ပိ1ေလျာ့နည်းလာသည်။ 

⚧ အမျိHးသားသတငး်ေထာက်များက အမျိHးသမီးသတငး်ေထာက်များထက် 

ပဋိပက~သတငး်များA=င်ပ့တ်သက်လ'င ်တပ်မေတာ်ကိ1 ၎ငး်တိ1၏့ပငမ် 

သတငး်ရငး်ြမစ်အြဖစ် ပိ1၍လက်ခံGကသည်။ သိ1ေ့သာ် ရန်က1နြ်ပငပ်မ= 

သတငး်ေထာက်များက တပ်မေတာ်ကိ1 ပငမ်သတငး်ရငး်ြမစ်အြဖစ် 

မသတ်မ=တ်Gကေပ။ 

သတငး်ေထာက်များသည် Aိ1ငင်ပံိ1ငမ်ီဒယီာက ထ1တ်လ{င်ြ့ဖန်ခ့ျိေသာ 

သတငး်အချက်အလက်များကိ1 ယခငA်=စ်ကထက်စာလ'င ်ယံ1Gကည်မ3 

ေလျာ့နည်းလာသည်။ အထBးသြဖင် ့အယ်ဒတီာအားလံ1းနးီပါးက Aိ1ငင်ပံိ1င ်

21ပ်သံ၊ ေရဒယိီ1A=င် ့သတငး်စာများကိ1 မယံ1Gကည်ရဟ1 ယBဆGကသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freedom to report conflict 
declines further 

Journalists believe that conflict reporting has become 
even more challenging and is also undermined by 
increasingly unreliable information published by the 
State media. 

Most journalists believe that they have low or very low 
freedom to report in conflict areas, and this situation has 
deteriorated since the previous survey. Compared to their 
peers, senior journalists and journalists based outside 
Yangon are more likely to believe that they have a very 
low level of freedom. 

A majority of journalists regard local independent 
sources as their main source of information on conflicts. 
The proportion of journalists who regard the government 
as their primary source of information has reduced since 
the previous survey.  

⚧ Men journalists are more likely than women to regard 
the military as their primary source of information on 
conflict. Journalists based outside Yangon are very 
unlikely to regard the military as their primary source. 

Journalists are now much less likely to trust information 
published by the State media compared to last year. In 
particular, almost all editors believe State television, 
radio, and newspapers to be unreliable. 
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ပဋပိကÉြဖစ်ပွားရာေနရာများတငွ ်သတငး် ရယ>ထDတြ်ပန်ရန် သတငး်ေထာက်များ၏ လွတလ်ပ်မK 
Journalists’ freedom to report in conflict areas 

အလွန်နိမ့် 

Very low 
46 % 

နိမ့် 

Low 
32 %  

အလယ်အလတ် 
Medium 
21 % 

2018   

ဂျာနယ်လစ်တိD ့ အသံDးြပ(ေသာ ပဋပိကÉဆိDငရ်ာသတငး်အချက်အလက်၏ မ>လအရငး်အြမစ် 
Journalists’ primary source of information on conflict areas  

လွတလ်ပ်ေသာ ေဒသခံအသ  ံ
Local independent sources  
67 % 

အစိDးရ  
Government1 
14 % 

စစ်တပ် 

Military2 
14 % 

အ
ြခား 
Other 
5% 

2018    

"ိDငင်ပိံDငမ်ီဒယီာမ# ထDတလ်]င်တ့ငြ်ပေသာ သတငး်များ၏ ယံD0ကည်ေလာက်စရာ အေြခအေန 
Reliability of information published by State media 

အလွန်နိမ့် 
Very low  
16 % 

နိမ့် 
Low  
34 % 

အလယ်အလတ် 
Medium  
46 % 

ြမင် ့ 
High 
4 % 

 တိDငး်ရငး်သားလ>နည်းစD Ethnic   

အယ်ဒီတာ Editors    

2018    

0%     50%    100% 
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မီဒယီာစံDလငက်ွဲြပားမK အားနည်းလာြခငး် 

အမ#ီအခိDကငး်ေသာ မီဒယီာများ ရပ်တည်Y#ငသ်န်ရန် 
အားနည်းလာေနသည်ဟD သတငး်ေထာက်များက ယံD0ကည်ေနသည်။ 
ပိDမိDများြပားစံDလငသ်ည့် အသံများ ြပည်သ>လ>ထD 0ကားသ"ိိDငေ်စရန်အတကွ် 
သတငး်ေထာက်များက အစိDးရကိD "ိDငင်ပိံDင်မီဒယီာ 
ေထာငI်ပီးလက်ဝါးnကီးအDပ်ထားမKအား ရပ်ေစလိDသည်။ 

မီဒယီာကù စံ1လင်ကဲွြပားမ3အတွက် အေြပာငး်အလဲမ=ာ မဆိ1သေလာက် 

သိ1မ့ဟ1တ် လံ1းဝမ<=ိေသာ အေနအထားြဖစ်သည်။ 

အမ=ီအခိ1ကငး်ကငး်ရပ်တည်ေနေသာ မီဒီယာလ1ပ်ငနး်များA=င် ့

တိ1ငး်ရငး်သားမီဒယီာလ1ပ်ငနး်များ လည်ပတ်ရာတွင်လည်း လ1ပ် 

ေဆာငA်ိ1ငစ်ွမ်း(သိ1မ့ဟ1တ်) လွတ်လပ်မ3တိ1 ့တိ1းတက်ြခငး်မ<=ိေသးေပ။ 

အမ=ီအခိ1ကငး်သည့်မီဒယီာများသည် ယခငA်=စ်ကထက် 

အေြခအေနပိ1ဆိ1းလာသည်ဟ1 သတငး်ေထာက်အများစ1က လက်ခံထား၏။ 

⚧ အြခားသBများA=င်စ့ာလ'င ်အမျိHးသားသတငး်ေထာက်များA=င် ့

အsကီးတနး်သတငး်ေထာက်များက အမ=ီအခိ1ကငး်သည့် မီဒီယာများA=င် ့

တိ1ငး်ရငး်သားမီဒယီာများသည် ေအာငြ်မငရ်န ်

အခွင်အ့လမ်းပိ1နည်းပါးသည်ဟ1 ယံ1Gကည်Gကသည်။ 

ထိ1အ့ြပင ်စစ်တမ်းစတငေ်ကာက်ယBသည့် ၂၀၁၅ ခ1A=စ်မ= ယေနအ့ချိန်အတွငး် 

ပထမဆံ1းအsကိမ်အြဖစ် သတငး်ေထာက် အများစ1က Aိ1ငင်ပံိ1ငမ်ီဒယီာကိ1 

အများြပည်သBဝနေ်ဆာငမ်3မီဒယီာ/ အများြပည်သBပိ1ငမ်ီဒယီာ (Public 

Service Media) အြဖစ်ေြပာငး်လဲရန ်လိ1လားေနGကသည်။ 

⚧ အမျိHးသမီးသတငး်ေထာက်များက Aိ1ငင်ပံိ1ငမ်ီဒယီာကိ1 ဖျက်သိမ်းေစလိ1Kပီး 

အမျိHးသားသတငး်ေထာက်များက အများြပည်သBဝနေ်ဆာငမ်3မီဒီယာ/ 

အများြပည်သBပိ1ငမ်ီဒယီာ အြဖစ် ေြပာငး်လဲေစလိ1သည်။ 

တိ1ငး်ရငး်သားသတငး်ေထာက်များA=င် ့အမျိHးသမီးသတငး်ေထာက်များေပr 

ခွဲြခားဆက်ဆံမ3သည် ယခငA်=စ်A=င် ့အလားတBပငြ်ဖစ်သည်ဟ1 

သတငး်ေထာက်အများစ1က ေြဖဆိ1သည်။ 

⚧ သိ1ေ့သာ် အမျိHးသမီးများA=င် ့လBနည်းစ1တိ1ငး်ရငး်သား 

သတငး်ေထာက်များအေပr ခွဲြခားဆက်ဆံမ3 ကျဆငး်လာသည်ဟ1 

အမျိHးသမီးသတငး်ေထာက်များက ပိ1ယBဆGကသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

Media diversity becomes less 
likely 

Journalists increasingly believe that independent 
media is becoming less viable and want the 
government to end State media monopolisation so 
that the public has access to a wider range of voices. 

There has been little-to-no change in media diversity. 
Neither independent media businesses nor ethnic media 
outlets have seen improvement in their ability or freedom 
to operate. A majority of journalists believe that the 
situation for independent media has deteriorated since 
last year. 

⚧ Men journalists and senior journalists are more likely 
than their peers to believe that independent and ethnic 
media have less opportunity for success. 

For the first time since the survey started in 2015, a 
majority of journalists now want all State media to be 
turned into public service media. 

⚧ Women journalists are more likely to want State media 
closed down compared to men journalists who are more 
likely to want it turned into public service media. 

Most journalists believe that discrimination towards 
ethnic journalists and women journalists has stayed the 
same as last year.  

⚧ Women journalists are more likely to think 
discrimination against women and ethnic minority 
journalists has decreased. 
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ယခင"်#စ်"#င်ယ့#ဥ်လJင ်အမ#အီခိDကငး်ေသာ မီဒယီာများ ေအာငြ်မငရ်န် အခွင်အ့လမ်းများ 
Independent media opportunities for success compared to previous year  

ေကာငး် 
မွန်တိDး 
တက်လာ  
Improve
d 6 % 

အတ>တ>ပင ် 

Same 
39 % 

ပိD၍ဆိDးရွားလာ 

Worse 
55 %  

ပံD"#ိပ်မီဒယီာ Print  

 အnကီးတန်းသတငး်ေထာက်  Senior 

2018   

ယခင"်#စ်"#င်ယ့#ဥ်လJင ်တိDငး်ရငး်သားမဒီယီာကÑေြပာငး်လဲမK 
Change in ethnic media freedom compared to previous year 

လွတလ်ပ်မKေလျာ့နည်းသာွ 

Less freedom  
22 % 

အတ>တ>ပင ် 

Same 
64 % 

လွတလ်ပ်မK 
ပိDရလာ More 
freedom 14 % 

တိDငး်ရငး်သားလ>နည်းစD Ethnic   

2018   

အစိDးရသတငး်စာများကိD ဘာလDပ်သင့သ်လဲ  
What to do with state-run newspapers  

ြပည်သ>ဝ့န်ေဆာငမ်K သတငး်မီဒယီာသိD ့ ေြပာငး်လဲသင့သ်ည်  
Turn them into public service media 
51 % 

ပိတသ်ိမ်းသင့သ်ည် 
Close them 
29 % 

ေရာငး်ပါ 
Sell them 
8 % 

ဘာမ#မ 
လDပ်သင့ ် 
Nothing 11 % 

2018    

2016    

2015    

အစိDး D̀ပ်သလံ]င့ဌ်ာနများကိD ဘာလDပ်သင့သ်လဲ 
What to do with state-run broadcasters (television and radio) 

ြပည်သ>ဝ့န်ေဆာငမ်K သတငး်မီဒယီာသိD ့ ေြပာငး်လဲသင့သ်ည်  
Turn them into public service media 
57 % 

ပိတ်သမ်ိးသင့သ်ည် 
Close them 13 % 

ေရာငး်ပါ 
Sell them 
19 % 

ဘာမ#မ 
လDပ်သင့ ် 
Nothing 11 % 

2018    

2016   

2015    

မ"#စ်က"#င့ ်ယ#rလJင ်တိDငး်ရငး်သားဂျာနယ်လစ်များ0ကံ(ေတွaရသည့် ခဲွြခားဆက်ဆခံံရမK 
Discrimination against ethnic journalists compared to previous year 

တိDးလာ  
Increased 
19 % 

အတ>တ>ပင ် 
Same 
68 % 

ေလျာ့ကျသာွး  
Decreased  
13 % 

တိDငး်ရငး်သားလ>နည်းစD Ethnic   

2018   

မ"#စ်က"#င့ ်ယ#rလJင ်အမျိ(းသမီးဂျာနယ်လစ်များ 0ကံ(ေတွaရသည့် ခဲွြခားဆက်ဆခံံရမK 
Discrimination against women journalists compared to previous year 

တိDးလာ  
Increased  
9 % 

အတ>တ>ပင  ်
Same  
71 % 

ေလျာ့ကျသာွး  
Decreased  
20 % 

♀   

2018   

0%     50%    100% 
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Facebook က သတငး်ေထာက်များကိD 
ဆငဆ်ာြဖတေ်တာက်ြခငး် 

အငတ်ာနက်သည် မီဒယီာလွတလ်ပ်ခွင်က့ိD အေထာက်အက>ြပ(သကဲ့သိD ့ 
တစ်Iပိ(င်တည်းတငွ ်စီးပွားေရးလDပ်ငန်းnကီးများ(သိD)့ အDပ်စDများ၏ 
ဆငဆ်ာြဖတေ်တာက်မK အ"sရာယ်ကိDလည်း လမ်းစဖွင်ေ့ပးေနသည်ဟD 
သတငး်ေထာက်များက K̀ ြမငသ်ည်။ 

၂၀၁၈ ခ1A=စ်တွင ်သတငး်ေထာက်များသည် အွန်လိ1ငး်ထက် 

ြပငပ်ေအာ့ဖ်လိ1ငး်၌ ပိ1မိ1လွတ်လပ်သည်ဟ1 ယBဆခဲ့Gကသည်။ လက်<=ိတွင ်

ေြပာငး်ြပနြ်ဖစ်လာKပီး အွန်လိ1ငး်၌ ပိ1မိ1လွတ်လပ်သည်ဟ1 

အြမငေ်ြပာငး်လာGကသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်A=စ်တွင ်အငတ်ာနက်ေGကာင် ့ပေရာ်ဖက်<=ငန်ယ် 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်လ1ပ်ငနး်အတွက် အကျိHးေကျးဇBးများ ရ<=ိသည်ဟ1 

သတငး်ေထာက် ေတာ်ေတာ်များများက အသိအမ=တ်ြပHသည်။ 

အငတ်ာနက်ေGကာင် ့စာဖတ်သBများအတွက် သေဘာထားမsကီးမ3A=င် ့

စိတ်ခံစားမ3အကဲဆတ်မ3 [အချက်အလက်မ=န်ကနမ်3ကိ1 အေလးမထားဘဲ 

စာဖတ်သBကိ1 စိတ်လ3ပ်<=ား အံ1¢ကလာေအာင ်တငြ်ပြခငး်] တိ1 ့

ြဖစ်လာAိ1ငသ်ည့်အေပr ၎ငး်တိ1က့ သိပ်မစိ1းရိမ်Gကေပ။ အငတ်ာနက်ေGကာင် ့

လက်<=ိတွင ်သတငး်ေထာက်များစွာက ြပည်သBများ မီဒယီာကိ1 

ပိ1မိ1လက်လ=မ်းမီလာသည်ဟ1 အသိအမ=တ်ြပHလျက်<=ိသည်။ 

သိ1ေ့သာ် မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင်အ့တွက် Kခိမ်းေြခာက်မ3အသစ်တစ်ရပ် 

ထွက်ေပrလာKပီးေနာက် အင်တာနက်A=င်ပ့တ်သက်သည့် 

အေပါငး်သေဘာေဆာငသ်ည့် အြမငမ်ျားမ=ာ တစ်စတစ်စ 

ဆ1တ်ယ1တ်ေလျာ့ပါးလာခဲ့သည်။ သတငး်ေထာက်သံ1းပံ1တစ်ပံ1A=င် ့

အယ်ဒတီာထက်ဝက်ခန်က့ ၎ငး်တိ1၏့ ဂျာနယ်လစ်အလ1ပ်A=င့်ဆိ1ငသ်ည့် 

အေရးအသားများသည် Facebook ၏ Community Standards ကိ1 

ချိHးေဖာက်သည်ဟBေသာ သတိေပးချက် အပိ1ခ့ံရဖBးသည်ဟ1 ဆိ1သည်။ 

သတငး်ေထာက်တစ်ဝက်ကလည်း ၎ငး်တိ1၏့ အေရးအသားများကိ1 

Facebook က ြဖHတ်ချခဲ့သည်ဟ1 ဆိ1သည်။ 

⚧ အမျိHးသားသတငး်ေထာက်များသည် 

အမျိHးသမီးသတငး်ေထာက်များထက် ပိ1စ့်ေရးသားမ3ေGကာင် ့

သတိေပးချက်ပိ1ထိGကသလိ1 Facebook ေပrမ=လည်း 

ပိ1ြဖHတ်ချခံရေလ့<=ိသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook censors journalists 

Journalists believe that the internet supports greater 
media freedom while at the same time creates 
emerging risks of censorship from new corporate 
authorities. 

In 2018, journalists thought that they had greater 
freedom offline compared to online. This has reversed 
and journalists now consider that they have more 
freedom online. 

A greater proportion of journalists recognise the 
professional advantages of the internet in 2020. They are 
less concerned that the internet may increase intolerance 
and sensationalism. Many more journalists now 
recognise that the internet increases the public’s access to 
the media. 

However, this positive attitude to the internet has been 
undermined by the emergence of a new threat to media 
freedom. A third of journalists – and half of all editors – 
report receiving warnings alleging that their journalistic 
content violates Facebook’s Community Standards, and 
half of these say that their content was eventually 
removed by Facebook. 

⚧ Men journalists are more likely than women to have 
content warnings and removals on Facebook. 
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အန်ွလိDငး်ြပငပ် Offline "#င့စ်ာလJင ်အန်ွလိDငး် (online) ၌ ဂျာနယ်လစ်များ၏ လွတလ်ပ်ေသာထDတေ်ဖာ်ေရးသားေြပာဆိDခွင့ ်
Journalists’ freedom online compared to offline 

အနွ်လိDငး်တငွ ်သပ်ိမလွတလ်ပ် 

Less freedom online 
25 % 

အလားတ> 
Same 
44 % 

အနွ်လိDငး်တငွ ်ပိDလွတလ်ပ် 

More freedom online 
31 % 

2018   

မီဒယီာများအတက်ွ အငတ်ာနက်သည် ေအာက်ပါတိDကိ့D တိDးလာေစသည် 
For media, the internet has increased: 

မီဒယီာ လက်လ#မ်းမီမK 
Access to the media  
45% 

ပရိသတ်စံDလငက်ွဲြပားမK 
Audience diversity  
25% 

မီဒယီာIပိ(ငဆ်ိDငမ်K 
Media 
competition  
15% 

သေဘာထားမnကီးမK 
Intolerance  
9% 
စိတ်ခံစားမKအကဲဆတ်မK 
Sensationalism 7% 

2018     

သတငး်ေထာက်များ 0ကံ(ေတွaရသည့် Facebook ၏ စွက်ဖက်မKများ 
Journalists facing Facebook interventions 

မY#ိ 
None  
67% 

အေရးအသား"#င့်ပတသ်က်
၍ သတိေပးြခငး် 
Content warnings  
18% 

အေရးအသားကိD 
ဖယ်Y#ားြခငး် 
Content deleted  
15% 

တိDငး်ရငး်သားလ>နည်းစD Ethnic   

အယ်ဒီတာ Editors   

0%     50%    100% 
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Self-censorship တိDးပွားလာသည ်

Self-censorship ဟDေခjသည့် ကိDယ့်အေရးအသားကိDယ် 
ဆငဆ်ာြပန်ြဖတေ်တာက်မKသည် တိDငး်တာရခက်ခဲသည်ဟD နာမည် ဆိDး"#င် ့
ေကျာ်0ကားသည်။ ဖိ"#ိပ်မKများလာသည့် ြမန်မာ့မီဒယီာနယ်ပယ်အတငွး် 
လDပ်ကိDငေ်န0ကသည့် မီဒယီာသမားများ၏ စိDးရိမ်ပ>ပန်မKများ 
ြမင်တ့က်လာသည်"#င်အ့မJ self-censorship သည်လည်း 
ရလဒတ်စ်ခDအေနြဖင် ့တစ်စထက်တစ်စ အားေကာငး်လာေနသည်ဟD 
ဆိD"ိDငသ်ည်။ 

သတငး်ေထာက်အလ1ပ်လ1ပ်ြခငး်ေGကာင် ့အA[ရာယ်ြဖစ်Aိ1ငေ်ြခ 

ပိ1မိ1ြမင်တ့က်လာေနချိန်တွင ်အစိ1းရ၏မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင်အ့ေပr 

ေထာက်ခံအားေပးမ3မ=ာ ကျဆငး်လာေနသည်ဟ1 သတငး်ေထာက်များက 

ယံ1Gကည်ေနသည်။ ထိ1ေ့Gကာင် ့မီဒယီာေလာကသည် သိသိသာသာ 

ရနလိ်1လာသည်။ 

ထိ1ကိစUကိ1 တံ1 ့ြပနေ်ြဖ<=ငး်သည့်အေနြဖင် ့Kပီးခဲ့ေသာA=စ်ကတည်းက 

သတငး်ေထာက်များသည် အA[ရာယ်များသည်ဟ1 ယBဆရသည့် 

ကိစUရပ်တိ1ငး်ကိ1 ပိ1သတိထား၍ သတငး်ေရးသားလာခဲ့Gကသည်ဟ1 

သတငး်ေထာက်အများစ1က ဆိ1သည်။ 

⚧ အြခားသBများထက်စာလ'င ်အမျိHးသားသတငး်ေထာက်များA=င် ့

ရနက်1နြ်ပငပ်မ=သတငး်ေထာက်များသည် ယခငA်=စ်ကထက် ယခ1A=စ်တွင ်

ပိ1၍သတိထားလာသည်။ 

သတငး်ေထာက်များသည် အလ1ပ်လ1ပ်သည့်အခါတွင ်သိ၍ြဖစ်ေစ 

မသိဘဲြဖစ်ေစ အA[ရာယ်ြဖစ်Aိ1ငေ်ြခကိ1 sကိHတငစ်စ်ေဆးေကာက်ယBမ3 (Risk 

Assessment) ြပHလ1ပ်Gကသည်။ ၎ငး်တိ1၏့ 

အA[ရာယ်ြဖစ်Aိ1ငသ်ည့်အေြခအေန ေလ'ာ့ချမ3ဆိ1ငရ်ာမဟာဗျ]ဟာ (Risk 

Mitigation Strategy) များတွင ်သတငး်အချက်အလက်များကိ1 

အတည်ြပHသည့်အပိ1ငး်၌ ပိ1မိ1ရငး်A=းီ ြမyHပ်A=ြံခငး်ကိ1 

ထည့်သွငး်ေရးဆဲွလာAိ1င်သည်။ ထိ1အ့ြပင ်သတငး်အချက်အလက်များကိ1 

လံ1းလံ1းလျားလျား ဖွင်ခ့ျြပသည့်ကိစUများကိ1လည်း ေ<=ာငG်ကဥ်လာAိ1ငသ်ည်။ 

ထိ1ေ့Gကာင် ့ရန်လိ1မ3ြမင့်တက်လာကာ သတငး်ေထာက်များကလည်း 

ပိ1သတိထား ေရးသား၊ ကိ1ယ့်အေရးအသားကိ1ယ် ဆင်ဆာ 

ြပနြ်ဖတ်ေတာက်မ3 ပိ1လ1ပ်လာြခငး် ြဖစ်ပံ1ရသည်။ 

 

Self-censorship increasing 

Although notoriously difficult to measure, self-
censorship is likely to be growing as a result of 
mounting anxiety among journalists working in 
Myanmar’s increasingly repressive media 
environment.3 

Journalists believe that the risks of doing journalism are 
increasing while at the same time government support 
for media freedom has declined. Therefore, the media 
environment has become significantly more hostile. 

In response to this increasing hostility, a majority of 
journalists believe that they have become more careful 
over the past year when reporting on anything that they 
consider risky.  

⚧ Compared to their peers, men journalists and 
journalists outside of Yangon are more careful this year 
than the previous year. 

Consciously or not, journalists do risk assessments when 
working. Their risk mitigation strategies may include 
investing more into verifying information. Strategies are 
also likely to include refraining from publishing 
altogether. Therefore, it is likely that as hostility increases 
and journalists become more careful, self-censoring 
increases too.  

ယခင"်#စ်"#င်ယ့#ဥ်လJင ်အ"sရာယ်များေသာ အေ0ကာငး်အရာများကိD သတငး်ေရးသားရာတငွ ်သတငး်ေထာက်များ၏ သေဘာထား 
Journalists’ attitudes to reporting on risky topics compared to previous year 

ပိDသတိထား 
More careful 
68 % 

အလားတ> 
Same  
25 % 

သပ်ိသတိမ
ထား 
Less 
careful 7% 

ရန်ကDန်အေြခစိDက် Yangon-based   

ရန်ကDန်ြပငပ် Outside Yangon   

D̀ပ်သလံ]င်မီ့ဒယီာ Broadcast    

0%     50%    100% 
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ပါတမီျားသည် ေရွးေကာကပ်ွဲတငွ ်
အေြပာငး်အလဲအတကွ် 
ကတကိဝတြ်ပ(လDပ်ရမည ်

သတငး်ေထာက်များသည် "ိDငင်ေံရးပါတီများကိD 
ေရွးေကာက်ပဲွေ0ကညာစာတမ်းတငွ ်ဥပေဒြပ(ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးဆိDငရ်ာ 
ကတကိဝတ်များ Y#ငး်Y#ငး်လငး်လငး် ချမ#တေ်ရးဆွဲေပးေစလိDသည့် 
ဆ"pY#ိ0ကသည်။ 

Aိ1ငင်ေံရးပါတီများ အေနြဖင် ့၂၀၂၀ အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲတွင ်

မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင့်ကိ1 ကာကွယ်ရန ်ဥပေဒA=င် ့လ1ပ်ထံ1း လ1ပ်နည်းများ 

ြပHြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအတွက် ပိ1မိ1ခိ1ငမ်ာသည့် ကတိကဝတ်များချမ=တ်ရန ်

သတငး်ေထာက်အားလံ1းကလိ1လားသည်။ ထိ1အ့ြပင ်ဥပေဒ 

ေတာ်ေတာ်များများ အထBးသြဖင် ့သတငး်မီဒယီာဥပေဒ၊ 

ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ၊ Aိ1ငင်ေံတာ် 

လ'ိHF ဝ=က်ချက်အက်ဥပေဒတိ1A့=င်ပ့တ်သက်Kပီး <=ငး်လငး်သည့် 

ကတိကဝတ်များလည်း ေပးေစလိ1Gကသည်။ 

 

Parties must promise change in 
election 

Journalists want political parties to have clear legal 
reform commitments in their party manifestos.  

In the 2020 general elections, all journalists want political 
parties to make stronger commitments to reforming laws 
and practices in order to protect media freedom. 
Journalists want clear commitments on a range of laws, 
in particular to reform the News Media Law, 
Telecommunications Law, and Official Secrets Law. 

 ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပွဲ ေ0ကညာစာတမ်းကတကိဝတတ်ငွ ်ဦးစားေပးေြဖY#ငး်ရမည့် ဥပေဒများ 
Priority laws to address in 2020 election manifestos 

ဖဲွaစည်းပံDအေြခခံဥပေဒ  
Constitution  
18 % 

ဆက်သယွ်ေရးဥပေဒ 
Telecommunications Law  
12 % 

"ိDငင်ေံတာ်လJိ(a ဝ#က်ချက်ဥပေဒ 
Official Secrets Law  
12 % 

ရာဇသတ ်nကီး   
Penal Code 
8 % 

သတငး်မီဒယီာဥပေဒ  
News Media Law  
15 % 

အလီက်ထေရာနစ် 
ဆက်သယွ်ေရး ဥပေဒ 

Electronic Transactions 
Law  
10 % 

မတရားအသငး်ဥပေဒ 
Unlawful Association 
Law  
10 % 

ပDဂqိ(လ်ဆိDငရ်ာ 
လွတလ်ပ်မK ဥပေဒ 

Privacy Law  
8% 

အြခား 
Other  
7% 

0%     50%    100% 
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သငတ်နး်များ လိDလားသည ်

ြမန်မာ"ိDငင်တံငွ ်သတငး်စာပညာစံ"Kန်းများသည် 
အေြပာငး်အလဲမY#ိေသာ်လည်း ပိD၍လက်လ#မ်းမီ"ိDငသ်ည့် သငတ်န်းများ 
လိDအပ်ေနသည်ဟD သတငး်ေထာက်များက ယံD0ကည်ထားသည်။ 

ြမနမ်ာAိ1ငင် ံသတငး်ေလာက၏ အရည်အေသွးA=င် ့ကျင်ဝ့တ်စံA3နး်များသည် 

ယခငA်=စ်ကအတိ1ငး်ပငြ်ဖစ်သည်ဟ1 သတငး် ေထာက် တစ်ဝက်စွနး်စွနး်က 

ယBဆGကသည်။ ယခ1A=စ်၌ တိ1းတက်လာသည် (သိ1မ့ဟ1တ်) 

ဆ1တ်ယ1တ်လာသည်ဟ1 ယBဆသည့် အလားတB အနည်းစ1 အချိHFလည်း 

<=ိသည်။  

⚧ အြခားသBများထက်စာလ'င ်အမျိHးသမီးသတငး်ေထာက်၊ 

အငယ်တနး်သတငး်ေထာက်A=င် ့ရနက်1န်ြပငပ်မ= သတငး်ေထာက် များက 

စံA3နး်များ တိ1းတက်လာေနသည်ဟ1 ယံ1Gကည်Gကသည်။ 

ရနက်1နအ်ေြခစိ1က်သတငး်ေထာက်များကမB ပိ1ဆ1တ်ယ1တ်လာ သည်ဟ1 

ယံ1Gကည်Gကသည်။ 

သတငး်ေထာက်အားလံ1းနးီပါးသည် သတငး်စာပညာသင်တနး် 

တစ်မျိHးမျိHးကိ1 တက်ဖBးထားသBများ ြဖစ်သည်။ သင်တနး်စီစဥ် သည့် 

အဖွဲFအစည်းမ=ာ အမျိHးမျိHး<=ိGကKပီး မီဒီယာများကိ1ယ်တိ1င ်လ1ပ်သည့် 

သငတ်နး်များလည်း ပါဝငသ်ည်။ 

⚧ အမျိHးသမီးသတငး်ေထာက်များသည် မီဒယီာများက ေပးသည့် 

သငတ်နး်များကိ1 ပိ1မိ1တက်ေရာက်ထားKပီး အမျိHးသား 

သတငး်ေထာက်များသည် INGO A=င် ့CSO များကေပးသည့် 

သငတ်နး်များကိ1 ပိ1တက်ေရာက်ထားသည်။ အငယ်တနး် 

သတငး်ေထာက်များA=င် ့ရန်က1နြ်ပငပ်မ= သတငး်ေထာက်များမ=ာ 

သငတ်နး်အနည်းငယ်သာ တက်ေရာက်ဖBးသည်။ 

သတငး်ေထာက် သံ1းပံ1တစ်ပံ1ေကျာ်က ေနာက်ထပ် သတငး်စာပညာသငတ်နး် 

တက်ေရာက်Aိ1ငသ်ည့် အခွင်အ့လမ်းများ<=ိ သည်ဟ1 မထငေ်Gကာငး် 

ေြဖဆိ1Gကသည်။ 

⚧ ေနာက်ထပ်သင်တနး်များ တက်ေရာက်Aိ1ငမ်ည့် အခွင်အ့လမ်း<=ိမည်ဟ1 

မထငေ်Gကာငး် အဓိက ေြဖဆိ1သBများမ=ာ အမျိHးသား သတငး်ေထာက်များ၊ 

အsကီးတနး်သတငး်ေထာက်များA=င် ့ရန်က1နြ်ပငပ်မ=သတငး်ေထာက်များ 

ြဖစ်Gကသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

Training wanted 

Journalists believe that journalism standards remain 
consistent in Myanmar, but that more accessible 
training is still needed nonetheless. 

A small majority of journalists believe that the quality 
and ethical standards of Myanmar journalism remain the 
same today as in the previous year. Similar minorities 
believe that standards have either improved or worsened. 

⚧ Women journalists, junior journalists, and journalists 
based outside Yangon are more likely than their peers to 
believe that standards are improving. Journalists in 
Yangon are more likely to believe that they are 
worsening. 

Most journalists have received some form of journalism 
training. Training comes from a diversity of sources, 
including from the media itself. 

⚧ Women journalists have received more training from 
media outlets, whereas men journalists have received 
more from CSOs and INGOs. Junior journalists and 
journalists from outside Yangon have received far less 
training. 

Over a third of journalists do not believe that they have 
access to any further journalism training opportunities. 

⚧ Men journalists, senior journalists, and journalists 
outside Yangon are significantly more likely to believe 
that they do not have access to further training 
opportunities. 
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ယခင"်#စ်"#င်ယ့#ဥ်လJင ်သတငး်ေထာက်ေလာက စံ"Kန်းများ ေြပာငး်လဲမK 
Change in journalism standards compared to previous year 

တိDးတက် 
Improved  
20 % 

အလားတ> 
Same  
50 % 

ပိDဆိDးလာ 

Worse  
30 % 

သတငး်ေထာက်များကိD ယခငက် သငတ်န်းေပးခ့ဲေသာ အဖွဲ aအစည်းများ 
Source of journalists’ previous training 

မီဒယီာ 
Media  
37 % 

INGO  
24 % 

CSO  
18 % 

အြခား 
Other  
14 % 

မY#ိပါ 
None  
7 % 

သတငး်စာပညာသငတ်န်းတက်ေရာက်"ိDငမ်ည့် အခွင်အ့လမ်းများ လွယ်က>စွာ ရY#ိ"ိDငမ်K 
Ease of access for journalism training opportunities 

မီဒယီာ 
Media  
18 % 

INGO  
17% 

CSO  
14 % 

အြခား 
Other  
12 % 

မY#ိပါ 
None  
39 % 

0%     50%    100% 
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နိဂံDး  
Conclusion 

FEM သည် ယခD စDတDတí ေြမာက် ြပည်လံDးကÅတ်စစ်တမ်းတငွ ်
အမ#န်တကယ်လDပ်ငန်းခွငဝ်ငေ်နေသာ သတငး်ေထာက် ၂၀၀ ေကျာ်ကိD 
ေမးြမန်းေကာက်ယ>ခဲ့Iပီးေနာက် ြမန်မာ"ိDငင်၏ံ မီဒယီာလွတလ်ပ်ခွင် ့
သံDး"#စ်ဆက်တိDက် ဆDတယ်Dတက်ျဆငး်လာေန သည်ကိD ေတွa Y#ိခဲ့ရသည်။ 

မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင်အ့ေပr  အစိ1းရ၏ ေထာက်ခံအားေပးမ3 

ကျဆငး်လာသလိ1 တိ1က်ခိ1က်မ3များမ= ကာကွယ်ေပးလိ1သည့် 

အစိ1းရ၏စိတ်ဆAxမ=ာလည်း ေလျာ့နည်းလာသည်ဟ1 သတငး်ေထာက်များက 

ယBဆလျက်<=ိသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင ်တပ်မေတာ်၊ 

ဆBးေညyာင်ဥ့ပေဒများA=င် ့ရည်ရွယ်ချက်<=ိ<=ိ အြပစ်ေပးအေရးယBေလ့<=ိသည့် 

တရား2ံ1းများကလည်း မီဒယီာ လွတ်လပ်ခွင်ကိ့1 တိ1း၍သာ 

ချိHးေဖာက်လာေနGကသည်။ 

အဓိက 21ပ်သံလ1ပ်ငနး်A=င် ့သတငး်စာများကိ1 အစိ1းရက ယခငက်နည်းတB 

ဆက်လက်ချHပ်ကိ1ငထ်ားသည်။ မယံ1Gကည်ရေသာ 

သတငး်အချက်အလက်များကိ1 ပိ1မိ1 ပံ1A=ပိ်၊ ထ1တ်လ{င်ေ့နသလိ1 

တစ်ချိန်တည်းမ=ာပင ်အမ=ီအခိ1ကငး်ေသာ မီဒယီာများ <=င်သန ်ရပ်တည်၍ 

မရေအာငလ်ည်း ေအာက်ေြခကိ1 2ိ1က်ချိHးေနသည်ဟ1 သတငး်ေထာက်များက 

ယံ1Gကည်သည်။ 

မီဒယီာအတွက် Kခိမ်းေြခာက်မ3သည် အစိ1းရတစ်ခ1တည်းေတာ့ မဟ1တ်ေပ။ 

စီးပွားေရးလ1ပ်ငနး်sကီးများ (သိ1မ့ဟ1တ်) အ1ပ်စ1များက အွန်လိ1ငး်ေပr <=ိ 

ထ1တ်ေဖာ်ေြပာဆိ1မ3များကိ1 တားဆီးြဖတ်ေတာက်မ3များA=င်ပ့တ်သက်၍ 

များြပားလ=ေသာ သ တငး်ေထာက်ထ1sကီးက ပထမဆံ1းအsကိမ်အြဖစ် 

ဖွင်ဟ့ေြပာGကားလာသည်။ ထိ1အ့ြပင ်သတငး်ေထာက်များသည် ကိ1ယ့် 

သတငး် ကိ1ယ် မေဖာ်ြပခငက်တည်းက 

ဆငဆ်ာြပနြ်ဖတ်ေတာက်မ3များလည်း ပိ1လ1ပ်လာေနGကရသည်။ 

အေြခအေနများA=င်ပ့တ်သက်၍ ထိ1က့ဲသိ1 ့ စိ1းရိမ်ပBပနေ်နGကေသာ်လည်း ၂၀၂၀ 

အေထေွထွ ေရွးေကာက်ပွဲသည် လားရာသစ် တစ်ခ1ကိ1 

အေြပာငး်အလဲလ1ပ်ေပးAိ1ငသ်ည့် အခွင်အ့လမ်းတစ်ခ1ြဖစ်မည်ဟ1 

သတငး်ေထာက်များက ေမ'ာ်လင်ေ့နဆဲြဖစ်သည်။ 

Aိ1ငင်ေံရးပါတီအားလံ1းကိ1လည်း မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင်ကိ့1 

အကာအကွယ်ေပးသည့် စစ်မ=နေ်သာ ေရွးေကာက်ပွဲကတိကဝတ် များ 

ေပးရန ်သတငး်ေထာက်များက တိ1က်တွနး်ထားGကသည်။ 

 FEM’s fourth nationwide survey of over 200 working 
journalists has found that media freedom has 
declined in Myanmar for the third consecutive year.  

Journalists believe that the government’s support for 
media freedom has reduced yet again and it is less willing 
to avert attacks. At the same time, the military, menacing 
laws, and punitive courts all increasingly infringe on 
media freedom.  

State control over major broadcasters and newspapers 
continues as before, although journalists believe that they 
are increasingly publishing unreliable information while 
simultaneously undermining the viability of independent 
media. 

The State is not journalists’ only threat however. For the 
first time, a significant proportion of journalists are 
reporting corporate censorship online is on the rise. 
Journalists are also likely to be self-censoring more too. 

Despite journalists' apprehension, they remain hopeful 
that the 2020 general elections will be an opportunity to 
change direction and urge all political parties to make 
real manifesto commitments to protect media freedom. 

 

1 Government includes: Ministry of Information and Information Committee Facebook Page. အစိ1းရ (ြပန်Gကားေရးဝန်sကီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်ေကာ်မတီေဖ့စ်ဘွတ်စာမျက်A=ာ) 
2 Military includes: True News Information Team and Myawaddy. စစ်တပ် (သတင်းအမ=န် ြပန်Gကားေရး အဖဲွF၊ ြမဝတီ) 
3 See Hayes (2005), “Willingness to Self-Censor: A Construct and Measurement Tool for Public Opinion Research”, at: https://academic.oup.com/ijpor/article-
abstract/17/3/298/783926?redirectedFrom=fulltext and Morris (2016), “Watching our words”, at: 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/Watching%2520our%2520Words%2520-%2520Perceptions%2520of%2520Self-
Censorship%2520and%2520Media%2520Freedom%2520in%2520Fiji.pdf  

                                                             



 

 

လွတ်လပ်မ7တြခငး်များ ဆံ$း&' ံးေနေသာ 
ြမန်မာ့မီဒယီာ 

ဂျာနယ်လစ်များ၏ အြမငသ်ေဘာထားအား 
စစတ်မ်းေကာက်ယ=မ'ရလဒမ်ျား - ၂၀၂၀ 

FEM သည် ယခB စBတBတÄ ေြမာက် ြပည်လံBးကÅတ်စစ်တမ်းတွင ်

အမLန်တကယ်လBပ်ငန်းခွငဝ်င်ေနေသာ သတငး်ေထာက် ၂၀၀ ေကျာ်ကိB 

ေမးြမန်းေကာက်ယ6ခဲ့lပီးေနာက် ြမနမ်ာqိBငင်ံ၏ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင် ့

သံBးqLစ်ဆက်တိBက် ဆBတ်ယBတ်ကျဆငး်လာေန သည်ကိB ေတွt jLိခဲ့ရသည်။ 

မီဒယီာလွတ်လပ်ခွင်အ့ေပÇ  အစိBးရ၏ ေထာက်ခံအားေပးမ7 ကျဆငး်လာသလိB 

တိBက်ခိBက်မ7များမL ကာကွယ်ေပးလိBသည့် အစိBးရ၏စိတ်ဆqÉမLာလည်း 

ေလျာ့နည်းလာသည်ဟB သတင်းေထာက်များက ယ6ဆလျက်jLိသည်။ 

တစ်ချိန်တည်းတွင ်တပ်မေတာ်၊ ဆ6းေညÑာင့်ဥပေဒများqLင် ့ရည်ရွယ်ချက်jLိjLိ 

အြပစ်ေပးအေရးယ6ေလ့jLိသည့် တရားsံB းများကလည်း မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင်ကိ့B 

တိBး၍သာ ချိkးေဖာက်လာေနNကသည်။ 

မီဒယီာအတွက် lခိမ်းေြခာက်မ7သည် အစိBးရတစ်ခBတည်းေတာ့ မဟBတ်ေပ။ 

စီးပွားေရးလBပ်ငနး်Öကီးများ (သိBမ့ဟBတ်) အBပ်စBများက အွနလိ်Bင်းေပÇ jLိ 

ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိBမ7များကိB တားဆီးြဖတ်ေတာက်မ7များqLင်ပ့တ်သက်၍ 

များြပားလLေသာ သ တင်းေထာက်ထBÖကီးက ပထမဆံBးအÖကိမ်အြဖစ် 

ဖွင်ဟ့ေြပာNကားလာသည်။ ထိBအ့ြပင ်သတင်းေထာက်များသည် ကိBယ့် သတငး် 

ကိBယ် မေဖာ်ြပခငက်တည်းက ဆငဆ်ာြပနြ်ဖတ်ေတာက်မ7များလည်း 

ပိBလBပ်လာေနNကရသည်။ 

အေြခအေနများqLင့်ပတ်သက်၍ ထိBက့ဲသိB ့ စိBးရိမ်ပ6ပနေ်နNကေသာ်လည်း ၂၀၂၀ 

အေထွေထွ ေရွးေကာက်ပဲွသည် လားရာသစ် တစ်ခBကိB 

အေြပာငး်အလဲလBပ်ေပးqိBင်သည့် အခွင်အ့လမ်းတစ်ခBြဖစ်မည်ဟB 

သတင်းေထာက်များက ေမoာ်လင်ေ့နဆဲြဖစ်သည်။ 

qိBငင်ေံရးပါတီအားလံBးကိBလည်း မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင်ကိ့B အကာအကွယ်ေပးသည့် 

စစ်မLန်ေသာ ေရွးေကာက်ပဲွကတိကဝတ် များ ေပးရန ်သတငး်ေထာက်များက 

တိBက်တွနး်ထားNကသည်။ 

 

Myanmar’s media not free or fair 

The results of a nationwide survey of journalists’ 
opinions – 2020 

FEM’s fourth nationwide survey of over 200 working journalists 
has found that media freedom has declined in Myanmar for the 
third consecutive year.  

Journalists believe that the government’s support for media 
freedom has reduced yet again and it is less willing to avert 
attacks. At the same time, the military, menacing laws, and 
punitive courts all increasingly infringe on media freedom.  

The State is not journalists’ only threat however. For the first 
time, a significant proportion of journalists are reporting 
corporate censorship online is on the rise. Journalists are also 
likely to be self-censoring more too. 

Despite journalists' apprehension, they remain hopeful that the 
2020 general elections will be an opportunity to change 
direction and urge all political parties to make real manifesto 
commitments to protect media freedom. 

 


