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7 November 2020 marks 10 years of Myanmar’s
democratic transition. In 2010, the first partially-open
general elections took place creating the quasicivilian USDP government. Five years later, the 2015
general elections returned an NLD government. This
year, Myanmar will have its third general elections.
Over those 10 years, the right to freedom of
expression – including its components media, digital,
protest, right to information, and anti-discrimination –
has faced great threats and in some cases been
upheld. This report examines those changes.
Since the 2010 general elections, a UN mechanism called
the “Universal Periodic Review” (UPR) has reviewed
Myanmar’s human rights situation twice, and will review
Myanmar a third time later in 2020. Every UN Member
State has their human rights situation individually
reviewed once every five years under the UPR. Prior to
Myanmar’s 2020 UPR, the Myanmar government, UN
agencies, and civil society organisations have all
submitted their own assessments. During the Myanmar
UPR, every UN Member State will be able to ask
questions and make recommendations on how Myanmar
should improve its human rights situation. At the end of
the review, a UN report will be written in which the
Myanmar government either commits to implement
those recommendations, or just notes them.
This report is FEM’s submission to Myanmar’s 2020
UPR. It includes all of the different UN Member States’
recommendations relating to freedom of expression
which were made to Myanmar in the previous 2015 UPR.
FEM has assessed each of the 2015 UPR
recommendations and explained whether those
recommendations have been implemented or not, and
also whether that situation has improved, remained the
same, or worsened over the past five years. Due to the
submission rules on word count, FEM’s response to each
recommendation is a brief summary, with an endnote
explaining the source of that analysis. All of the sources
are FEM’s previous reports, analysis, and statements.

အ7ကံြပ#ခဲ့ သည့် အမျိ#းမျိ#း ေသာ တိ3 က်တွနး် ချက်များအနက်

လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3ခွင:
့် င
C စ
့် ပ် လျဥ်းသည့် အ7ကံြပ#ချက် အားလံ3း
ကိ3 ေဖာ်ြပထားသည်။ FEM သည် ၂၀၁၅ ယ@ပီအာ အ7ကံြပ#တိ3 က်တွနး် ချက်
တစ်ခ3ချင်းစီတိ3ငး် ကိ3 အကဲြဖတ် စစ်ေဆးထား5ပီး
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ထိ3အ7ကံြပ#တိ3 က်တွနး် ချက်များကိ3 အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း TCိမTCိ :င
C ့်
5ပီးခဲ့ေသာ ငါး:Cစ် အတွငး် အေြခအေနတိ3း တက် မR TCိမTCိ ၊

နဂိ3အတိ3ငး် မေြပာင်းလဲ ဘဲ TCိမTCိ ၊ ပိ3မိ3 ဆိ3းရွ ားလာမR TCိမTCိကိ3 TCငး် လင်း
ထားသည်။ (ယ@ပီအာသိ)3 ့ အစီရင်ခံတင်သွငး် ရာတွင ် စကားလံ3းအေရအတွက်
စည်းမျဥ်းTCိသည့် အတွ က် FEM သည် အ7ကံြပ#တိ3က်တွနး် ချက်များကိ3
အ:Cစ်ချ#ပ်အေနြဖင်သ
3့
သံ3းသပ်ချက် ကိ3
့ ာ သံ3း သပ်ထားသည်။ သိေသာ်
TCငး် လင်းသည့် ရင်းြမစ်များကိ3 အဆံ3းမC တ်စ3 (endnote) ြဖင့်

ြပန်လည်ေဖာ်ြပထားသည်။ ရည်ÄÅနး် ထားသည့် ရင်းြမစ်အားလံ3းသည် FEM
၏ ယခင်ကထ3 တ်ေဝထားေသာ အစီရင်ခံစာများ၊ သံ3းသပ်ချက်များ:Cင ့်
ထ3တ်ြပန် ချက်များ ြဖစ်သည်။

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.

"အစိ1းရ" ဟAေသာ
စကားရပ်၏အဓိပkာယ်ဖွငဆ
1ိ ျက်အေပc မMတခ
် ျက်
့် ခ
ြမန်မာ:ိင
3 င
် ၏
ံ ဖွဲOစ ည်းပံ3အေြခခံဥပေဒတွင ် အစိ3းရ၏ များြပားလCေသာ
လ3ပ်ငန်းစEများထည့်သွငး် ပါTCိ ထားသည်။ ထိ3လ3ပ်ငန်းစEများတွင ်
ေရွ းေကာက်ခံ အရပ်သားကိ3ယ်စားလCယ်များ၏အာဏာြဖင့်
လ3ပ်ေဆာင်ရြခင်းမဟ3တ်ပဲ စစ် တပ်အာဏာြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရေသာ
ရဲလ3ပ်ငန်းပါဝင်သည်။ ေရွ းေကာက်ခံအ ရပ်သားကိ3 ယ်
စားလCယ်များ၏အာဏာြဖင့ေ
် ဆာင်ရွက်ရြခင်းမဟ3တ်ဘဲ စစ်တပ် ၏
7သဇာအာဏာအရ ေဆာင်ရွက်ေစရသည်။ စင်စစ်တွင ် ထိ3သိ3 ့ထည့်သွငး် ပါ
TCိြခင်းက လ3ပ်ပိ3ငခ
် ွငအ
့် ာဏာထပ်ေ န5ပီး ရံဖန်ရံခါခွဲြခားရခက်သည့်
အစိ3းရ:Cစ်ခ3အ5ပိ#င် ေပGေပါက် ြဖစ်ေပGေစသည်။ ဤ

အစီရင်ခံစာတွငပ
် ါTCိေ သာ " အစိ3းရ" ဟ@ေ သာ စကားရပ် ကိ3 သံ3းစွဲေ သာ
စာသား အဓိပÜာယ် သည် အတိအ လင်းခွဲြခားြခင်းမTCိပဲ အစိ3းရေရာ စစ် တပ်ပါ
:Cစ်ဖွဲOလံ3း ကိ3 ရည် ÄÅနး် ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
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အြပည်ြပည်ဆင
1ိ ရ
် ာ တာဝန်ဝတ7 ရား
International obligations
Requesting States

ံ ားHMင့် Hိင
1 င
် ေ
ံ ရးအခွငအ
့် ေရးဆိင
1 ရ
် ာ
“အြပည်ြပည်ဆငိ1 ရ် ာ Hိင1 င် သ
သေဘာတAစာချ'ပ်ကိ1 လက်မMတေ
် ရးထိး1 ပါ

Ratify ICCPR”
Implemented?

LKJ

`Hိင
1 င
် ေ
ံ ပါင်း ၂၇ Hိင
1 င
် က
ံ ြမန်မာHိင
1 င
် က
ံ ိ1 “ICCPR ကိ1
အတည်ြ ပ'လက် မMတေ
် ရးထိး1 ရန်” အPကံြပ'တိက
1 ် တန
ွ ်းခဲ့သည် ၁ ။ FEM ၏

ေတွN uMိချက် အရ ၂၀၁၅ ခ1HMစ်မM ယခ1ချိန်ထ ိ ယင်းအPကံြပ'တိက
1 ် တန
ွ ်းချက် ကိ1
အေကာင် အထည်ေ ဖာ်ြခင်း သိမဟ1
1 ့ တ် ေအာက်ေြခတွငu
် Mိေနသည့်
လAအခွ
့် ေရးHMငပ
့် တ်သက် ေသာ ကိစvရ ပ် များ အေပc
့ ငအ

အေလးထားစဥ်းစားမG တိး1 တက်လာြခင်း မuMိေသးေပ။
အစိ3းရသည် အြပည်ြပည် ဆိ3ငရ
် ာ :ိင
3 င
် သ
ံ ား:Cင ့် :ိင
3 င
် ေ
ံ ရးအခွငအ
် ာ
့် ေရးဆိ3ငရ
သေဘာတ@စာချ#ပ် ICCPR ကိ3 အတည်ြပ# လက်မC တေ
် ရးထိ3းမည်
ြဖစ်ေ7ကာင်း လ@သိTCင7် ကားေြပာ7ကားချက်:င
C ့် က3လသမဂNသိ3 ့

LKJ Situation improved?

27 countries recommended that Myanmar:1 “Ratify
the ICCPR” – FEM has seen no implementation of this
recommendation or improvement in the underlying
human rights concern since 2015.
The State has repeatedly committed to ratifying the
International Covenant for Civil and Political Rights
(ICCPR) both publicly and to the UN.2 However, the
State has not done so and a parliamentary attempt was
not supported by the government.3

ေြဖ7ကားချက်များ၌ပါ အtကိမ်tကိမ် ကတိ ကဝတ်ြပ#ခဲ့သည်။ ၂ သိေသာ်
3့
အစိ3းရဘက် က လ3ပ်ေဆာင် 5ပီးစီးခဲ့ ြခင်း မTCိသလိ3 လÅ တ်ေ တာ်၌
tကိ#းစားမRများကိ3 လည်း အစိ3းရက လိ3 လားေထာက်ခံြခင်း မTCိခဲ့ပါ။ ၃

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား
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Requesting States

“က1လသမဂxအထAးကိ1ယစ် ားလMယ်များHMင့် ပAးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါ
Cooperate with Special Rapporteurs”
Implemented?

LKJ

Hိင
1 င
် ံ ၁၀ Hိင
1 င
် က
ံ “က1လသမဂxအထAးကိ1 ယ်စားလMယ် (UN Special
Rapporteurs) များHMင ့် ပAး ေပါင်းေဆာင် ရွ က်ရန်” ြမန် မာHိင
1 င
် က
ံ ိ1

အPကံြပ'တိ1က်တန
ွ ်းခဲ့သ ည် ၄ ။ FEM ၏ ေတွN uMိချက်အရ ၂၀၁၅ ခ1 Hစ
M ်မM
ယခ1ချိန်ထ ိ ယင်းအPကံြ ပ'တိ1က်တန
ွ ်းချက်ကိ1 တစ်စိ တတ
် စ်ပိ1ငး် သာ
အေကာင်အထည် ေဖာ် ခဲ့Zပီ း ေအာက်ေြခတွငu
် Mိေနသည့်
လAအခွ
့် ေရးHMငပ
့် တ်သက် ေသာ ကိစvရ ပ် များအေပc
့ ငအ
အေလးထားစဥ်းစားမGသ ည် ပိ 1မိ1ဆးိ1 ရွ ားလာခဲ့ သည်။
အစိ3းရသည် က3 လသမဂN အထ@းကိ3 ယ်စားလC ယ်များ၏ တရားဝင်စာများြဖင့်
ေြပာဆိ3ဆက်သွယ်မRများကိ3 ထိေတွO ဆက် ဆံမRTCိေသာ် လည်း
ပ@းေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် ပျက် ကွက်ခဲ့သည်။ အထ@းသြဖင့် ြမန်မာ:ိင
3 င
် ဆ
ံ ိ3ငရ
် ာ
အထ@းကိ3 ယ်စားလC ယ်:င
C ့် ပ@းေပါင်းေဆာင်ရွက်မR မTCိခဲ့ပ ါ။ ြမန်မာ:ိင
3 င
် ဆ
ံ ိ3ငရ
် ာ
ယခင်အထ@း ကိ3ယ်စားလCယ်:င
C ့် သ@၏ အခန်း ကä၊ သ@ ၏

LKJ Situation improved?

10 countries recommended that Myanmar:4
“Cooperate with UN Special Rapporteurs” – FEM has
seen partial implementation of this recommendation
but also the underlying human rights concern has
worsened since 2015.
The State has engaged with UN Special Rapporteurs’
“communications” (official letters to the State) but has
failed to cooperate with them, the Special Rapporteur for
Myanmar in particular. The State has also continued to
encourage disinformation about and hostility towards the
former Special Rapporteur for Myanmar, her role, and
her statements.

တရားဝင်ထ3တ်ြပန်ချက်များကိ3 သတင်း တ3များြဖင့်တိ3က်ခိ3 က်ြခင်း၊

yိ3ငး် yိ3ငး် စိ3ငး် စိ3ငး် တံြပန်
3 ့ ြခင်းများကိ3လည်း အစိ3းရက ဆက် လက် အားေပး
အားေြမãာက် လ3ပ်ခသ
ဲ့ ည်။
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အလံး1 စံ1လမ
; ်းြခံ'သည့် ဥပေဒမAေဘာင်
Overarching legal framework
“ဖွဲNစည်းပံ1အေြခခံဥပေဒကိ1ြပင်ဆင်ေရးဆွပဲ ါ
Reform Constitution”

Bahrain
Implemented?

LKJ

Hိင
1 င
် တ
ံ စ်Hင
ိ1 င
် က
ံ ြမန် မာHိင
1 င
် က
ံ ိ1 “လAအခွငအ
့် ေရးကိ1

ဖွဲNစည်း ပံ အ
1 ေြခခံဥပေဒတွင ် ပိ 1 မိ1ခိ1ငခ
် ိ1ငမ
် ာမာ ြပဌာန်း ေပးရန်”
အPကံြပ'တိ1က်တန
ွ ်းခဲ့သ ည် ၅ ။ FEM ၏ ေတွN uMိချက်အရ ၂၀၁၅ ခ1 Hစ
M ်မM
ယခ1ချိန်ထ ိ ယင်းအPကံြ ပ' တိက
1 ်တန
ွ ်းချက်ကိ1 အေကာင်အထည်ေ ဖာ်ြခင်း
သိမဟ1
1 ့ တ် ေအာက်ေြခတွငu
် Mိေနသည့် လAအခွ
့် ေရးHMင ့် ပတ်သ က်ေသာ
့ ငအ
ကိစvရပ် များ အေပc အေလးထားစဥ်းစားမG မuMိ ေသးေပ။
FEM သည် ြပည် တွငး် :Cင ့် :ိင
3 င
် တ
ံ ကာ အဖွဲOအ စည်း ၂၀ ကိ3 ဦးေဆာင်၍
လÅတ်ေ တာ်တွငး် ဖွဲOစ ည်းသည့် “ဖွဲOစည်းပံ3 အေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခ3:စ
C ်)
ြပင်ဆင်ေရး ပ@းေပါင်းေကာ်မ တီ”သိ3 ့

လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3ြခင်း အတွ က် အ7ကံြပ#တိ3က်တွနး် ချက်များ
ေပးပိခဲ
3 ့ ့သည်။၆ သိေသာ်
3့
ေကာ်မ တီက အရပ်ဘက်အဖွဲO အစည်းများ:Cင ့်
ေစ့စပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းမTCိခဲ့ေပ။ ထိ3 ြပင်
့ ေကာ်မ တီ၏ ေနာက် ဆံ3း

အ7ကံြပ#တိ3က်တွနး် ချက်များ၌ လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3ခွင ့်

LKJ Situation improved?

1 country recommended that Myanmar:5 “Strengthen
human rights in the Constitution” – FEM has seen no
implementation of this recommendation or
improvement in the underlying human rights concern
since 2015.
FEM led 20 national and international organisations in
submitting freedom of expression recommendations to
the parliamentary “Constitution Amendment
Committee”.6 However, the Committee did not engage
with civil society, and the Committee’s final
recommendations excluded any substantive human
rights recommendations, including on freedom of
expression.7

အပါအဝင် လ@ အခွ
့် ေရးဆိ3ငရ
် ာ အ7ကံြပ# တိ3က်တွနး် ချက်များကိ3
့ ငအ
ဖယ်ထ3 တ်ထားခဲ့သည်။ ၇

Nicaragua

့် ေရးအေြခြပ' ချ$းကပ်မGနည်းလမ်းများကိ1 ြပဌာန်းကျင့သ
် းံ1 ပါ
့ ငအ
“လAအခွ

Adopt human rights approach”

Portugal
Implemented?

LKJ

Hိင
1 င
် ံ HMစ်Hင
ိ1 င
် က
ံ ြမန်မာHိင
1 င
် က
ံ ိ1 “ဥပေဒြပ'ြပင်ေြပာင်းလဲေရး
ေဖာ်ေဆာင်ေနစဥ်အတွငး် လAအခွ
့် ေရး
့ ငအ

အေြခြပ'ချဥ်းကပ် မGနည်းလမ်းကိ1 သံး1 ရန်” အPကံြ ပ'တိ1က်တန
ွ ်းခဲ့သ ည်။ ၈
FEM ၏ ေတွN uMိချက်အရ ၂၀၁၅ ခ1 Hစ
M ် မM ယခ1ခ ျိန်ထ ိ ယင်းအPကံြ ပ'

တိက
1 ် တန
ွ ်းချက်ကိ1 အေကာင်အထည်ေ ဖာ်ြခင်း သိမဟ1
1 ့ တ် ေအာက်ေြခ

LKJ Situation improved?

2 countries recommended that Myanmar:8 “Use a
human rights approach when reforming laws” – FEM
has seen no implementation of this recommendation
and the underlying human rights concern has
worsened since 2015.

တွငu
် Mိေနသည့် လA အခွ
့် ေရးHMင ့်ပတ်သ က်ေသာ ကိ စvရပ် များအေပc
့ ငအ
အေလးထားစဥ်းစားမG တိး1 တက် လာြခင်း မuMိေသးေပ။

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား

Reform abandoned?

Page 8

Since 2015, the process of legal reform has been opaque,
inaccessible, and arbitrary in nature.9 Over the past year,
the State has increased barriers to civil society
consultation in parliament, including by ordering MPs
not to meet with civil society.10 Although the Association
Law provides that registration is not mandatory, in
practice State individuals and institutions will not engage
with unregistered civil society organisations.

၂၀၁၅ ခ3:စ
C ်မCစ၍ ဥပေဒြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး လ3ပ်ငန်းစဥ် သည်
အရည်အေသွးအားြဖင့် ပွင ့်လင်းြမင်သာမRမTCိ ြခင်း ၊

လက် လCမ်းမမီ:င
ိ3 ြ် ခင်း:Cင ့် ဓမéဓဌ
ိ ာန်မ ကျြခင်း တိ3 ့TCိလာခဲ့ သည်။ ၉
5ပီးခဲ့ေသာ:Cစ်အ တွငး် လÅ တ်ေတာ်၌ အရပ်ဘက်အဖွဲOအစည်းများ၏

ပါဝင်ေဆွးေ:ွးမRကိ3 အဟန်အတား
တိ3းြမãင့်လိ3က်သည်။၁၀ ထိ3ထဲ တွင ်
့
လÅတ်ေ တာ် အမတ်များကိ3 အရပ်ဘက်အဖွဲO အစည်းများ:Cင ့် မေတွO ဆံ3ရန်
အမိနထ3
် ့ တ်ြပန်ချက်က တစ်ခ3အပါအဝင် ြဖစ် သည်။ အသင်းအဖွဲOများ

မCတ်ပံ3တင်ြခင်း ဆိင
3 ရ
် ာ ဥပေဒအရ အဖွဲOအစည်းများအေနြဖင့် ဆ:VTCိမC သာ
မCတ်ပံ3 တင်:င
ိ3 ေ
် သာ်လည်း လက်ေ တွOတွင ် အစိ3း ရအရာTCိများ:Cင ့်

အဖွဲOအစည်းများက မC တ်ပံ3မတင်ထားေသာ အရပ် ဘက် အဖွဲOအစည်းများ:Cင ့်
ထိေတွOဆက်ဆံြခင်း မTCိေပ။

“တရားဥပေဒစိ1းမိး1 မGကိ1 ကာကွယ်ေပးပါ

Singapore

Protect rule of law”

Korea
Hungary

Implemented?

LKJ

Hိင
1 င
် ံ သံး1 Hိင
1 င
် က
ံ ြမန်မာHိင
1 င
် က
ံ ိ1 “တရားဥပေဒစိ1း မိ1းေရး၊ ဥပေဒဆိင
1 ရ
် ာ

LKJ Situation improved?

3 countries recommended that Myanmar:11
“Strengthen the rule of law, legal standards, and
judicial reform” – FEM has seen no implementation
of this recommendation or improvement in the
underlying human rights concern since 2015.

စံHန
G ်းများHMင ့် တရားစီရင်ေရးမâိ'င် ြပ'ြပင်ေြပာင်းလဲေရးကိ1
ပိ 1မိ1ခိ1ငခ
် ိ1ငမ
် ာမာ လ1 ပ်ေဆာင်ရန်” တိက
1 ် တန
ွ ်းအPကံြ ပ'ခဲ့သည်။ ၁၁ FEM ၏
ေတွN uMိချက် အရ ၂၀၁၅ ခ1 Hစ
M ်မM ယခ1ခ ျိန်ထ ိ ယင်းအPကံြ ပ'
တိက
1 ် တန
ွ ်းချက်ကိ1 အေကာင်အထည်ေ ဖာ်ြခင်း သိမဟ1
1 ့ တ်

ေအာက်ေြခတွငu
် Mိေနသည့် လA အခွ
့် ေရးHMင ပ
့် တ်သ က်ေသာ
့ ငအ

Case law shows that the courts still do not defend
freedom of expression, and indeed the courts pose a
significant punitive threat to those facing freedom of
expression-related criminal prosecutions.12

ကိစvရပ် များအေပc အေလးထားစဥ်းစားမG တိး1 တက်လ ာြခင်း မuMိေသးေပ။
အမRစီရင်ထံ3းများကိ3 7ကည့်ြခင်းအားြဖင့် တရားyံ3းများသည်

လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3ြခင်း အတွ က် ကာကွယ်ခ3ခံမေပးေသးသည့်
အြပင် လွ တ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3မR:င
C ပ
့် တ် သက် 5ပီး
ရာဇဝတ်ေ7ကာင်းအရ တရားစွဲ ဆိ3ထားေသာ အမR များ၌

တရားစွဲဆိ3ခံရသ@များအေပG သိ သာထင်TCားဆိ3း ရွ ားေသာ 5ခိမ်းေြခာက်မRများ
လ3ပ်ေဆာင်ေနသည် ကိ3 ေတွ O TCိနင
ိ သ
် ည်။၁၂

Requesting States

ံ မျိ'းသားလAအခွ
့် ေရးေကာ်မuMငက
် ိ1 ြပင်ဆင်ဖဲNစ
ွ ည်းပါ
့ ငအ
“ြမန်မာHိင1 င် အ

Reform MNHRC”
Implemented?

LKJ

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား

LKJ Situation improved?

Reform abandoned?
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Hိင
1 င
် ံ uMစ်Hင
ိ1 င
် က
ံ ြမန်မာHိင
1 င
် က
ံ ိ1 “ြမန် မာHိင
1 င
် ံ
အမျိ'းသားလAအခွ
် ိ1 ပိ 1 မိ1ခိ1ငမ
် ာေအာင် လ1 ပ် ေဆာင်ရန်”
့ ငေ
့် ရးေကာ် မuMငက
အPကံြပ'တိ1က်တန
ွ ်းခဲ့သ ည်။၁၃ FEM ၏ ေတွN uMိချက် အရ ၂၀၁၅ ခ1 Hစ
M ်မM

ယခ1ချိန်ထ ိ ယင်းအPကံြ ပ' တိက
1 ်တန
ွ ်းချက်ကိ1 အေကာင်အထည်ေ ဖာ်ြခင်း
သိမဟ1
1 ့ တ် ေအာက်ေြခတွငu
် Mိေနသည့် လAအခွ
့် ေရးHMင ့် ပတ်သ က်ေသာ
့ ငအ
ကိစvရပ် များအေပc အေလးထားစဥ်းစားမG တိး1 တက်လ ာြခင်း မuMိေသးေပ။
လ@အခွ
့် ေရးေကာ်မTCငသ
် ည် ြပည်သေရးရာ
@့
အခွငအ
့် ေရး:Cင ့်
့ ငအ

လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3ြခင်း အပါအဝင် :ိင
3 င
် ေ
ံ ရးအခွငအ
့် ေရး
ချိ#းေဖာက်မRများကိ3 ဦးစားေပး စံ3စမ်းစစ်ေဆးြခင်း မTCိသလိ3
ကျUးလွနသ
် @ များ တာဝန်ခံမR TCိေစေရးကိ3 အဓိက
ရည်မCနး် ချက်တစ်ခ3 အေနြဖင့် လ3ပ်ေဆာင်ရန်လည်း ထည့်သွငး် စဥ်းစားြခင်း
မTCိေပ။၁၄ ၂၀၁၅ မC ယေနအချိ
န်ထိ အစိ3းရက (သက် ဆိ3ငရ
် ာ
့
အဖွဲOအစည်းများ:Cင)့် တိ3ငပ
် င်ေဆွးေ:ွးြခင်းမTCိဘဲ

8 countries recommended that Myanmar:13
“Strengthen the Myanmar National Human Rights
Commission” – FEM has seen no implementation of
this recommendation or improvement in the
underlying human rights concern since 2015.
The Commission does not prioritise investigations into
violations of civil and political rights, including freedom
of expression, and does not consider holding
perpetrators accountable to be one of its primary goals.14
Since 2015, all commissioners have been replaced,
without consultation, by the State, and none of the
current commissioners have backgrounds in human
rights.

ေကာ်မTCငအ
် ဖွဲOဝင်အားလံ3းကိ3 အစားထိ3းခန်အပ်
့ ခဲ့ သည်။ ခန်အပ်
့ လိ3က်သည့်
လက်TCိေ ကာ်မTCငအ
် ဖွဲOဝင်အားလံ3း တွင ် လ@ အခွ
့် ေရး ေနာက်
့ ငအ
ေ7ကာင်းရာဇဝင်TCိသ@ တစ်ေယာက်မX မပါTCိေပ။

Requesting States

“အြပစ်ကျäးလွန်ေသာ်လည်းအေရးမယAမမG ျားကိ1 ရပ်တန်ပ့ ါ
End impunity”
Implemented?

LKJ

Hိင
1 င
် ံ ကိ1းHိင
1 င
် က
ံ ြမန်မာHိင
1 င
် က
ံ ိ1 “လက်စားေချ တံြပန်
1 ့ သည့် လ1ပ်ရ ပ် Hင
M ့်
ြပစ်မGကျäးလွန်Zပီ း အေရးယA မခံရဘဲ လွတေ
် ြမာက်ေနသည့်

ကိစvရပ် များကိ1 စံ1စ မ်းစစ်ေဆး၍ ထပ် မuMိေစေရး ေဆာင်ရွကေ
် ပးရန်”
အPကံြပ'တိ1က် တွန်းခဲ့ သည်။၁၅ FEM ၏ ေတွN uMိချက်အရ ၂၀၁၅ ခ1Hစ
M ် မM

ယခ1ချိန်ထ ိ ယင်းအPကံြ ပ'တိ1က်တန
ွ ်းချက်ကိ1 အေကာင်အထည်ေ ဖာ်ြခင်း
သိမဟ1
1 ့ တ် ေအာက်ေြခတွငu
် Mိေနသည့် လAအခွ
့် ေရးHMငပ
့် တ်သက် ေသာ
့ ငအ
ကိစv ရပ် များအေပc အေလးထားစဥ်းစားမG တိး1 တက် လာြခင်း မuMိ ေသးေပ။
သတင်းေထာက်များ:Cင ့် လ@ အခွ
့် ေရးကာကွ ယ်ေစာင်ေ
့ ငအ
့ TCာက် သ@များကိ3
ဥပေဒအရြဖစ်ေစ၊ y3ပ်ပိ3ငး် ဆိ3ငရ
် ာ ြဖစ်ေစ၊ စိ တ်ပိ3ငး် ဆိ3ငရ
် ာြဖစ်ေစ

အ7ကမ်းဖက်မRများသည် ၂၀၁၅ ခ3:စ
C ် ကတည်း က ပိတ
3 ိ3း လာသည်။၁၆ ၂၀၁၅
တွင ် အသတ်ခံရေသာ သတင်းေထာက် တစ်ဦးအပါအဝင် :ိင
3 င
် အ
ံ တွငး်
အသတ်ခံရသည့် သတင်း ေထာက်ငါးဦးအတွ က် လံ3လံ3ေ လာက်ေ လာက်

LKJ Situation improved?

9 countries recommended that Myanmar:15
“Investigate and end reprisals and impunity” – FEM
has seen no implementation of this recommendation
or improvement in the underlying human rights
concern since 2015.
Legal, physical, and psychological violence towards
journalists and human rights defenders (HRDs) has
increased since 2015.16 There has been no adequate
investigation into the five journalists who have been
killed in Myanmar, one of which was killed since 2015.17
The State has also become less willing to address crimes
against expression.18

စံ3စမ်းစစ်ေဆးေပးြခင်းလည်း မTCိခဲ့ေပ။၁၇ အစိ3းရသည် ထ3တ်ေ ဖာ်
ေြပာဆိ3မRအေပG ကျUးလွ နသ
် ည့် ရာဇဝတ်မRမ ျားကိ3 ကိ3ငတ
် ွ ယ်ေြဖTCငး် ရန်
တစ်စထက် တစ်စ ဆ:Vပိ3နည်းလာ သည်။၁၈

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား
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ဒစ်ဂျစ်တယ် အခွငအ
့် ေရး
Digital rights

့် ေရးကိ1 ကာကွယ်ေပးပါ
“ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွငအ

Protect digital rights”

Latvia
Implemented?

LKJ

Hိင
1 င
် တ
ံ စ်Hင
ိ1 င
် က
ံ ြမန် မာHိင
1 င
် က
ံ ိ1 “အင်တာနက်ဆင
ိ1 ရ
် ာ စည်းPကပ် မGများကိ1
လAအခွ
့် ေရး စံခ ျိန်စံHန
G ်းများ HMငအ
့် ညီြဖစ်ေ စေရး လ1 ပ်ေဆာင်ရန်”
့ ငအ

အPကံြပ'တိ1က်တန
ွ ်းခဲသ
M ် မM
့ ည် ၁၉ ။ FEM ၏ ေတွN uMိခ ျက်အရ ၂၀၁၅ ခ1Hစ
ယခ1ချိန်ထ ိ ယင်းအPကံြ ပ'တိ1က်တန
ွ ်းချက်ကိ1 အေကာင်အထည်
ေဖာ်ြခင်းမuMိ ခဲ့သလိ1 ေအာက်ေြခတွငu
် Mိေန သည့်
လAအခွ
့် ေရးHMငပ
့် တ်သက် ေသာ ကိစvရ ပ် များအေပc
့ ငအ
အေလးထားစဥ်းစားမGသ ည် ပိ 1မိ1ပင် ဆိး1 ရွ ား လာခဲ့သ ည်။
၂၀၁၅ ခ3:စ
C ်မCစ၍ အစိ3းရသည် ဒစ်ဂျစ် တယ် ကäတွင ်
လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3ြခင်း ကိ3 ထပ်မံ ကန်သတ်
ရန်
့
tကိ#းစားလာခဲ့ သည်။၂၀ အရပ်ဘက် အဖွဲOအစည်းများ၏

ကမ်ပိနး် တစ် ရပ်အ5ပီး တွင ် အစိ3းရက ခိ3ငမ
် ာေသချာေသာ ေဆွးေ:ွး တိ3ငပ
် င်မR
မTCဘ
ိ ဲ ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒကိ3 အေပGယံမXသာ ြပင်ဆင်ခဲ့၍ ထိ3ြပင်ဆင်5ပီး
ဥပေဒကလည်း လွ တ်လပ် စွာထ3တ်ေဖာ်ေ ြပာဆိ3ြခင်း ကိ3 ဟန်တားစွ
က်
့

ဖက်ေနဆဲ ြဖစ်သည်။၂၁ :ိင
3 င
် သ
ံ ားများ၏ ပ3ဂNိ# လ်ဆိ3ငရ
် ာ လွတ်လပ်မR:င
C ့်
ပ3ဂNိ#လ်ဆိ3ငရ
် ာ လံ3ြခံ#မR ကိ3 ကာကွယ်ေပးေရးဥပေဒကိ3 ြပင်ဆင်ရန်
အဆိ3ြပ#ထားေသာ ြပင်ဆင်ချက်ဥပေဒ7ကမ်း ကိ3 အတည် ြပ#ခဲ့မည် ဆိ3ပါက
လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3မR ကိ3 ရာဇဝတ်ေ7ကာင်းအရ

ကန်သတ်
မRများသာ ပိ3မ ျားလာမည် ြဖစ်သည်။၂၂ လက်TCိတွင ်
့
အဆိ3ြပ#ထားေသာ ြပင်ဆင်ချက်ဥပေဒ7ကမ်း သည် ြမင်သာထင်သာမTCိ ၍
မတင်မကျအေနအထား တွင ် TCိေနသည်။ အစိ3း ရက
“ဆိ3 က်ဘာရာဇဝတ် မRဆိ3ငရ
် ာ ဥပေဒမ@ေဘာင်”တစ် ရပ်ကိ3
ေရးဆွဲြပ#စ3ထားသည်။ သိေသာ်
3့
ထိ3မ@ေဘာင်တွင ်

လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3ြခင်း ကိ3 ရာဇဝတ်ေ 7ကာင်းအရ
ဟန်တားစွ
က်ဖ က်ေနသည့် ြပဌာန်းချက်များ ထပ် တိ3း လာမည် ၊မလာမည် ကိ3
့
ကွဲကွဲြပားြပား မသိTCိ:င
ိ3 ေ
် သးေပ။ ဥပမာ အသေရဖျက်မR ကိ3

ရာဇဝတ်မRအြဖစ်ြပဌာန်းသည့် ခ3နစ် ခ3ေြမာက် ဥပေဒြပဌာန်းချက်တစ်ခ3
ထိ3မ@ေဘာင်တွင ် ပါေကာင်းပါလာ:ိင
3 သ
် ည်။
လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3ြခင်း ကိ3 ဟန်တားစွ
က်ဖ က်ေနသည့်
့

အီလက် ထေရာနစ် ဆက် သွယ်ေ ဆာင်ရွက်ေ ရးဥပေဒကိ3 ြပင်ဆင်ရန်
tကိ#းစားြခင်း၊ ကတိ ကဝတ်ြပ#ြခင်းလည်း တစ်စံ3တစ်ရာ မTCိခဲ့ေပ။၂၃
ထိအြပင်
3့
:ိင
3 င
် သ
ံ ားများ၏ ပ3ဂNိ#လ် ဆိ3ငရ
် ာလွတ်လပ်မR:င
C ့်
ပ3ဂNိ#လ်ဆိ3ငရ
် ာလံ3ြခံ#မRကိ3 ကာကွယ်ေပးေရး ဥပေဒကိ3
ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ7ကမ်း ကိ3 အဆိ3 ြပ#ထားေသာ် လည်း အစိ3းရသည်
အွနလ
် ိ3ငး် ပ3ဂNိ# လ်ေရးလွ တ်လပ်မR သိမဟ3
3 ့ တ် ပ3ဂNလိကအချက်အ လက် ကိ3
ကာကွ ယ်ရန် သိမဟ3
3 ့ တ် ဆက်သွယ်ေရးလိ3ငး် များကိ3

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား

LKJ Situation improved?

1 country recommended that Myanmar:19 “Ensure
internet regulation complies with human rights
standards” – FEM has seen no implementation of this
recommendation and the underlying human rights
concern has worsened since 2015.
Since 2015, the State has attempted to further restrict
freedom of expression in the digital space.20 Following a
civil society campaign, the Telecommunications Law was
superficially amended, without proper consultation, and
the amended law continues to interfere with freedom of
expression.21 A proposed amendment to the Law
Protecting the Privacy and Security of Citizens would if
adopted add yet more criminal restrictions to freedom of
expression.22 The proposed amendment is in opaque
limbo. The State has initiated the development of a
“cyber-crimes framework” although it is as yet unclear
whether this will include further criminal interference in
freedom of expression, via for example a seventh criminal
defamation provision. No attempt to amend the
Electronic Transactions Law, which interferes in freedom
of expression, has been made or promised.23 Despite the
proposed amendment to the Law Protecting the Privacy
and Security of Citizens, the State has not attempted to
legislate to protect online privacy or personal data, or to
regulate communications interception, all of which lack a
legal framework.24
The State has greatly consolidated control over access to
the internet since 2015. The State gave a military
conglomerate a telecoms licence, together with regulatory
leeway in order for it to establish a large subscriber base,
effectively reversing earlier deregulation which saw
foreign private providers both gain market dominance
and vastly increase internet access.25 As a result, the State
has regained direct authority over more than half of all
mobile subscribers, which, combined with the lack of
privacy, data protection, and communications
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7ကားြဖတ်နားေထာင်ြခင်းကိ3 စနစ်တကျ စည်း7ကပ် ရန်
tကိ#းစားမRမTCိေသးသည့် အတွ က် ထိ3 ကိစèရပ် အားလံ3းသည် ဥပေဒမ@ေဘာင်
ကင်းမဲ့ေနသည်။၂၄
အစိ3းရသည် ၂၀၁၅ ခ3:စ
C ်မCစတင်၍ အင်တာနက်အ သံ3းြပ#ခွငက
့် ိ3
အြပည့်အဝထိနး် ချ#ပ် လိ3က်သည်။ အစိ3း ရ သည် စစ်ဘက်

စီးပွားေရးစ3ေပါင်းစပ်ေပါင်းအဖွဲO tကီးတစ်ခ3 ကိ3 ေငွသွငး် ၍သံ3းစွဲသ@
(subscriber) စ3ေဆာင်းေရး အဓိကအားြပ#လ3ပ်ေ ဆာင်:င
ိ3 ေ
် စရန်အ တွက်
စည်းကမ်း တင်းကျပ်မR အပိ3ငး် တွင ် လ@းသာလွနသာTC
့်
ိ သည့်

လမ်းေ7ကာင်း တစ်ခ3ြဖင့် တယ် လီဆက်သွယ်ေရးလ3ပ်ငန်းလိ3ငစ
် င်

ချေပးခဲ့သည်။ :ိင
3 င
် ြံ ခား ပ3ဂN လိကက3မÜ ဏမ
ီ ျားကိ3 ေစျးကွ က်လÅမ်းမိ3းမR:င
C ့်
အင်တာနက် လက်လCမ်းမီမR၌ အtကီးအကျယ်ေအာင်ြမင်ေစခဲ့သည့်
အေစာပိ3ငး် စည်းမျဥ်း/စည်းကမ်း ကန်သတ်
မRမC
့

ကင်းလွ တ်ခွငြ့် ပ#ခဲ့ြခင်းကိ3 လည်း ထိ3လ3ပ် ရပ်ေ7ကာင့် ထိထိေရာက်ေရာက်
y3တ်သိမ်း:ိင
3 ခ
် ဲ့ သည်။၂၅ ရလဒ်အေနြဖင့် အစိ3း ရသည်

မိ3ဘိ3ငး် ဖ3နး် အသံ3းြပ#သ@ထ က်ဝက်ေ ကျာ်အေပG တိ3က်y3 ိ က် လ3ပ်ပိ3ငခ
် ွငအ
့် ာဏာ
ြပန်ရသွားသည်။ ပ3ဂNိ#လ်ေ ရးလွ တ်လပ်ခွင ့်၊ အချက်အ လက်

ကာကွ ယ်ေပးမR:င
C ့် ဆက်သွယ်ေရးလိ3ငး် များ 7ကားြဖတ်နားေထာင်မRဆိ3ငရ
် ာ
လံ3ြခံ#ေရးစည်းမျဥ်းစည် ကမ်းများ ကင်းမဲ့သည့် ထိ3 လ3ပ်ပိ3ငခ
် ွငမ
့် ျား ေ7ကာင့်
အစိ3းရသည် ယခင်က မရခဲ့ဖ@း သည့် ြပည်သ@မ ျားအေပG

တိတ်တဆိ တ်ေစာင်7့ ကည့်ခွင:
့် င
C ့် လွ တ်လပ်စွာထ3တ်ေ ဖာ်ေြပာဆိ3ြခင်း ကိ3

ဟန်တားစွ
က်ဖ က်ခွငမ
့် ျားပါ ရTCိ လာခဲ့ေတာ့ သည်။၂၆ သိေသာ်
3့
အစိ3းရသည်
့
မိ3ဘိ3ငး် အသံ3းြပ#သ@ ထက်ဝက် ေကျာ်ကိ3 ြခယ် လCယ်:င
ိ3 သ
် ည့် လ3ပ်ပိ3ငခ
် ွင:
့် င
C ့်
မေရာင်ရ
့ ဲသည့်အ တွ က် လွ တ်လပ်စွာထ3တ်ေ ဖာ်ေြပာဆိ3ြခင်း ကိ3

ဟန်တားစွ
က်ဖ က်ရန် ေနာက်ထပ် ေြခတစ် လCမ်း တိ3း သည့် အေနြဖင့်
့

ဖ3နး် ဆင်း(မ်)ကတ်များ မC တ်ပံ3တင်ရာတွင ် တရားဝင် ကိ3 ယ်ေရးကိ3ယ်တာ
အချက်အ လက်များ မြဖည့်သည့် မိ3ဘိ3ငး် ဖ3နး် အသံ3းြပ#သ@
သန်းေပါင်းများစွာကိ3 ဖ3နး် လိ3ငး် ြဖတ်ေ တာက်ရန် (ဖ3နး် ဆင်း(မ်)ကတ်ပိတ်ရန်)
တယ် လီဆက်သွယ်ေရးဝန်ေ ဆာင်မR က3မÜ ဏီများကိ3 ÄÅန်7ကားခဲြ့ ပန်သည်။ ၂၇
:ိင
3 င
် ံ အတွငး် TCိ ေဘးထ3တ်ခံ လ@အ3ပ်စ3များစွာ သည် တရားဝင်
ကိ3ယ်ေရးကိ3ယ်တာအချက်အ လက်မ ျား မTCိ7ကသလိ3 အြခားသ@များက
လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိမ
3 R ကိ3 ဟန်တားစွ
က်ဖ က်ြခင်း
့

interception safeguards, has given the State
unprecedented opportunities to surveil the public and
interfere with freedom of expression.26 Not satisfied with
authority over more than half of mobile subscribers, the
State has also further interfered with freedom of
expression by directing telecoms providers to effectively
cut off millions of mobile telecoms subscribers who do
not disclose their official IDs when registering a SIM
card.27 Many marginalised groups do not have official
IDs, and others are concerned about the risk of State
surveillance and interference in freedom of expression.28
In 2019, the State activated a previously unused provision
in the Telecommunications Law, directing mobile
telecoms providers to shut down access to the internet in
conflict-ridden Rakhine and Chin States.29 The shutdown
directive has not been published and the State has only
ambiguously justified it in a short statement referencing
vague and overly broad national security concerns.30
Despite civil society’s joint campaigns and widespread
public awareness,31 the shutdown is now the world’s
longest and currently restricts internet access for 1.4
million people.32 In 2020, the State activated another
previously unused provision in the Telecommunications
Law, issuing a series of directives each ordering telecoms
providers to block access to certain websites.33 In a repeat
of the interference in freedom of expression seen during
the shutdown process, the blocking directives have not
been published and only been ambiguously justified with
references to “fake news” and national security concerns.
Although the directives have not been published, tests
have shown over 2,000 websites have been blocked so far,
including news websites and pro-Rohingya websites.34

လXိ# O ဝC က်ေစာင်7့ ကည့်ြခင်းတိ3 ့ လ3ပ်ေ ဆာင်ခံရမည့် အေရးကိ3
ပ@ပန်ေန7ကသည်။၂၈
၂၀၁၉ ခ3:စ
C ်တွင ် အစိ3းရသည် ယခင်က မသံ3းခဲ့ဖ@း သည့်

ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်တစ်ခ3 ကိ3 အသံ3းြပ# ၍
ပဋိပကïဒဏ်ခံေနရေသာ ရခိ3င:
် င
C ခ
့် ျင်းြပည်နယ်အတွငး်
အင်တာနက် လိ3ငး် များ ြဖတ်ေ တာက်ရန် မိ3ဘိ3ငး် ဖ3နး်

ဝန်ေဆာင်မRက3မÜ ဏီများကိ3 ÄÅန7် ကားလိ3က်သည်။၂၉ အစိ3းရက
အင်တာနက် ြဖတ်ေ တာက် ရန် ÄÅ န7် ကားချက် ကိ3 စာထ3 တ်ÄÅန7် ကားြခင်းမTCိ ဘဲ
ထ3တ်ြပန်ချက်အ တိ3တစ်ေ စာင်တွင ် အဓိပÜာ ယ်ေဝဝါး5ပီး
အလွန်ကျယ် ြပန်သည်
့ :ိင
3 င
် ေ
ံ တာ် လံ3ြခံ#ေရးအတွ က် ဟ@ေ သာ အချက်ကိ3
့
ရည်ÄÅနး် ၍သာ အဓိပÜာ ယ်မြပတ်မသားြဖင့် အေ7ကာင်းြပ

ချက်ေပးခဲ့သည်။၃၀ အရပ်ဘက်အဖွဲOအစည်းများပ@းေပါင်း၍
စည်းyံ3းလRံOေ ဆာ်မမ
R ျား:Cင ့် အများြပည် သ@ပညာေပးလ3ပ်ငန်းများ
ကျယ် ကျယ်ြပန်ြပန်
်
့ ့ လ3ပ်ေ ဆာင်ခဲ့သည့် တိ3င၃၁

ထိ3အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်မRသည် လက်TCိအချိနတ
် ွင ် လ@ ေပါင်း ၁.၄
သန်းခန်ကိ
့် ရေအာင် ကန်သတ်
ေနသည့်
့ 3 အင်တာနက်သံ3းခွငမ
့

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား
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ကမ>ာ့ကာလအ7ကာTCည်ဆံ3း အင်တာ နက် ြဖတ်ေ တာက်မR
ြဖစ်လာေတာ့ သည်။ ၃၂ ၂၀၂၀ ြပည့်:စ
C ် တွင ် အစိ3းရသည်

ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒTCိ ေနာက်ထပ် အသံ3းမြပ#ရေသးေသာ
ြပဌာန်းချက် တစ်ခ3ကိ3 ထပ်မံအသံ3း ြပ#ကာ
တယ် လီဆက်သွယ်ေရးဝန်ေ ဆာင်မRက3မÜ ဏီ များကိ3 ဝက်( ဘ်)ဆိ3 က်အချိ# O အား
ပိတ်ပင်ခိ3ငး် သည့် ÄÅန7် ကားချက်များ အစဥ် လိ3က် ထ3တ်ြပန်ခဲ့သည်။၃၃
လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3ြခင်း ကိ3 ေနာက်တစ်tကိမ်
ဟန်တားစွ
က်ဖ က်သည့် ထိ3 လ3ပ်ရပ်တွင ်လည်း ဝက်( ဘ်)ဆိ3 က်များကိ3
့
ပိတ်ဆရန်
ိ3 ့ ÄÅန်7ကား ချက်များကိ3 စာထ3တ်ÄÅန7် ကားြခင်းမလ3ပ် ဘဲ
“သတင်းတ3 ”:Cင ့် :ိင
3 င
် ေ
ံ တာ် လံ3ြခံ#ေရးအတွက်ဟ@ေသာ အချက်ကိ3

ရည်ÄÅနး် သည့် အဓိပÜာယ်မ ြပတ် သားေသာ အေ7ကာင်းြပချက်ကိ3သာ
ေပးခဲ့ြပန်သည်။ ထိ3 ÄÅန7် ကားချက်များကိ3 တရားဝင်စာမထ3 တ်ေသာ် လည်း
စမ်းသပ်လ3ပ်ေ ဆာင်ချက်များအရ သတင်းဝက်( ဘ်)ဆိ3 က် များ:Cင ့်

yိ3ဟင်ဂျာကိ3 ေထာက်ခံ အားေပးသည့် ဝက်( ဘ်)ဆိ3 က်များ အပါအဝင် အခ3
၂၀၀၀ ေကျာ် ပိ တ်ခံခဲ့ရသည်။၃၄

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား

Reform abandoned?

Page 13

မီဒယ
ီ ာလွတလ
် ပ်မG
Media freedom
Requesting States

ီ ာဥပေဒကိ1ြပ'ြပင်ေြပာင်းလဲပါ
“သတင်းမီဒယ

Reform media laws”
Implemented?

LKJ

Hိင
1 င
် ံ uMစ်Hင
ိ1 င
် က
ံ ြမန်မာHိင
1 င
် က
ံ ိ1 “မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ် ခွငH
M ့်
့် င

လွတလ
် ပ် စွာထ1တေ
် ဖာ်ေြပာဆိခ
1 ွငက
့် ိ1 ကာကွယ်ရန် အတွက် ဥပေဒများ

ြပန်လည်ြ ပ'ြပင်ေြပာင်း လဲရန်” အPကံြ ပ'တိက
1 ် တန
ွ ်းခဲ့သ ည်။၃၅ FEM ၏
ေတွN uMိချက် အရ ၂၀၁၅ ခ1HMစ်မM ယခ1ချိန်ထ ိ ယင်းအPကံြပ'တိက
1 ် တန
ွ ်းချက် ကိ1
အေကာင်အထည် ေဖာ်ြခင်း မuMိခဲ့သလိ1 ေအာက် ေြခတွငu
် Mိေနသည့်
လAအခွ
့် ေရးHMငပ
့် တ်သက် ေသာ ကိစvရ ပ် များအေပc
့ ငအ
အေလးထားစဥ်းစားမGသ ည် ပိ 1မိ1ပင် ဆိး1 ရွ ားလာခဲ့သ ည်။
မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွင:
C ့် မီဒ ီယာလွ တ်လပ်ခွငအ
3 င
် ေ
ံ တာ်၏
့် င
့် ေပG :ိင

လ@သိTCင7် ကား အားေပးေထာက်ခံမRသည် ၂၀၁၅ မCစ၍ ကျဆင်းလာသည်။၃၆
သတင်းမီဒယ
ီ ာဥပေဒကိ3 ြပင်ဆင်ရန် ယခင်က tကိ#းစားခဲ့ သည့်

လ3ပ်ငန်းစဥ်မCာ လည်း ပွငလ
့် င်းြမင်သာမRမTCိသည့် အေြခအေနတွင ်
ေသာင်မတင်ေရမကျြဖင့် 5ပီး ဆံ3းခဲ့ကာ ထိ3ဥ ပေဒသည်

လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3ြခင်း ကိ3 ဟန်တားစွ
က်ဖ က်ေနဆဲ ြဖစ်သည်။၃၇
့
အလားတ@ လွ တ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိမ
3 က
R ိ3 ဟန်တားစွ
က်ဖ က်ေနေသာ
့
ေနာက်ထပ် ဥပေဒတစ်ခ3 ြဖစ် သည့်

ပံ3:ပ
Cိ ်ြခင်း:Cငထ
့် 3တ်ေဝြခင်း လ3ပ်ငန်းဆိ3ငရ
် ာ ဥပေဒကိ3 ြပင်ဆင်ြခင်းမTCိသလိ3
ြပင်ဆင်ရန် ကတိြပ#ြခင်း လည်း မTCိခဲ့ေပ။၃၈ ၂၀၁၈ ခ3:စ
C ်တွင ်

y3ပ်ြမင်သံ7ကား:Cင ့် အသံထ3 တ်လÅငြ့် ခင်းဆိ3ငရ
် ာ ဥပေဒကိ3 စစ်မCနသ
် ည့်

ေဆွးေ:ွးတိ3ငပ
် င်မRမျိ#းမြပ#လ3ပ်ဘဲ လွ တလ
် ပ်စွာ ထ3တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3ြခင်းကိ3
ဆနက
် ့ ျင်သည့် ြပဌာန်းချက်မ ျားကိ3ချန်ထားလျက်

ြပင်ဆင်ခဲ့သည့် အတွ က်ေ7ကာင့် y3ပ်သံ ထ3 တ်လÅငြ့် ခင်း:Cငပ
့် တ် သက်5ပီး
အစိ3းရထိနး် ချ#ပ်ခွငT
့် Cိ သည့် အပိ3ဒသ
် ည် တစ်စွနး် တစ်စပင်

မေြပာင်းလဲခဲ့ေပ။၃၉ ထိြပင်
3 ့ ဥပေဒြပင်ဆင်ချက်ကိ3 အတည်ြပ#ခဲ့ သည့် တိ3င ်
အစိ3းရက ဥပေဒကိ3 အသက်ဝင်ေအာင် မလ3ပ်ဘ၄၀
ဲ y3ပ်သံ :Cင ့်
ေရဒီယိ3လိ3ငး် အားလံ3းကိ3 တစ်ဦးတည်း ဆက် လက်
တိ3က်y3 ိ က်အ3ပ်ချ#ပ်ေ ရးကိ3 သာ အေလးထားခဲ့သည်။၄၁
သတင်းစာပညာရပ် :င
C ပ
့် တ် သက်၍ ရာဇဝတ်ေ7ကာင်းအရ

တရားစွဲဆိ3မRများသည် ၂၀၁၅ မCစ တင်၍ တစ်:စ
C ် ထက် တစ်:စ
C ်
တိ3းြမင်လ
R များစ3သည် အ3ပ်ချ#ပ်ေရးမäိ#င်:င
C ့်
့ ာ5ပီး 5ခိမ်းေြခာက်မအ

စစ်တပ်ထံမC အများဆံ3း လာေလ့TCိသည်။၄၂ တရားစွဲအေရးယ@5ပီး လXင်
ြပန်လည်လွတ်5ငိမ်းခွငေ
့် ပးေသာ်လည်း၄၃ yိ3 က်တာသတင်းေထာက် :Cစ်ဦး
အပါအဝင် အြခားေသာသတင်းေထာက်များကိ3 ြပည်တွငး်
လံ3ြခံ#ေရးဆိ3င ်ရာဥပေဒများြဖင့် တရားစွဲ ဆိ3ကာ ြပစ်မR ထင်TCားေ7ကာင်း

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား

LKJ Situation improved?

8 countries recommended that Myanmar:35 “Reform
laws to protect media freedom and freedom of
expression” – FEM has seen no implementation of
this recommendation and the underlying human
rights concern has worsened since 2015.
Media freedom and the State’s public support for media
freedom have both declined since 2015.36 Previous
commitments to amend the News Media Law have been
left in opaque limbo and the law continues to interfere in
freedom of expression.37 No attempt to amend the
Printing and Publishing Law, which similarly interferes
in freedom of expression, has been made or promised.38
The Broadcasting Law was superficially amended in 2018
without any real consultation, leaving all anti-freedom of
expression provisions, such as State control over the
broadcast regulatory body, intact.39 Despite adopting the
amendment, the State still has not enforced the
Broadcasting Law,40 preferring to maintain direct control
over all television and radio channels.41
Criminalisation of journalism has increased year-on-year
since 2015, with most threats coming from the executive
and military.42 Although they were later pardoned,43 the
show-trial and conviction of Reuters journalists,44 as well
as other journalists under national security laws, have
significantly encouraged media self-censorship,45
particularly on topics relating to conflict or other issues
that the State finds “sensitive” such as the military,
mismanagement, or corruption.46
Criminal defamation laws are the greatest legal threat to
freedom of expression in Myanmar,47 and most
journalists and HRDs remain fearful of them.48 None of
the six criminal defamation laws conforms to basic
freedom of expression standards.49 The laws do not
define defamation, defences are lacking, and sanctions
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ဆံ3းြဖတ်ခဲ့ သည့်

၄၄

ကိစèရပ်များက မီဒယ
ီ ာများအတွ က် ကိ3 ယ့်ေရးသားမR

ကိ3ယ်ြပန်လည် ဆင်ဆာြဖတ်ေ တာက် မR လ3ပ်ေ ဆာင်ရန် သိ သာေသာ
တွနး် အားတစ်ခ3 ြဖစ်သည်။၄၅ အထ@း သြဖင့် ပဋိပ ကï:င
C ့် စပ် လျဥ်းေသာ
အေ7ကာင်းအရာများ သိမဟ3
3 ့ တ် စစ် တပ်အေ7ကာင်း၊

စီမံခန်ခွ့ ဲမRအလွဲများအေ7ကာင်း ၊ အဂတိ လိ3 က်စားမRကဲ့သိ3 အစိ
3းရက
့
“အကဲ ဆတ် သည် ”ဟ3 ယ@ ဆထားသည့်

အေ7ကာင်းအရာများ:Cငပ
့် တ်သက်လXင် ပိ3မိ3သိသာသည်။၄၆
ရာဇဝတ်သင်ေ
3 င
် တ
ံ ွင ်
့ သာ အသေရဖျက်မR ဥပေဒများသည် ြမန်မာ:ိင

လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3ြခင်း အတွ က် အtကီးမားဆံ3း ဥပေဒဆိ3ငရ
် ာ
5ခိမ်းေြခာက်မR ြဖစ်5ပီး၄၇ သတင်းေထာက်:င
C ့်
လ@အခွ
့် ေရးကာကွ ယ်ေစာင်ေ
့ ငအ
့ TCာက် သ@ အများစ3 သည် ထိ3 ဥပေဒများကိ3
ေ7ကာက် လန်ေနရဆဲ
ြဖစ် သည်။၄၈ အသေရဖျက်မR ကိ3 ရာဇဝတ်မR အြဖစ်
့

are unnecessary and disproportionate.50 The laws protect
feelings rather than reputations, are used to punish
criticism or mockery of politicians and public officials,
are based on minimal and unreliable evidence, and
attract a 100% conviction rate of punitive
imprisonment.51 In response to a decriminalisation
campaign and public pressure,52 the State superficially
amended two of the five laws,53 but then continued to
adopt a sixth criminal defamation law without proper
consultation.54 During the legislative processes, the State
reacted to public pressure by effectively excluding civil
society,55 as well as limiting MPs’ ability to consult,
prepare, or participate.56

ြပဌာန်းထားသည့် ဥပေဒ ေြခာက်ခ3စ လံ3းသည်
လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိမ
3 R ၏ အေြခခံစံ:န
R း် များ:Cငပ
့် င် ကိ3က်ညီြခင်း

မTCိေပ။၄၉ ထိ3ဥပေဒများတွင ် အသေရဖျက်မR ကိ3 အဓိပÜာ ယ်ဖွငဆ
့် ိ3ထားြခင်း
မTCိသလိ3 ခ3ခံ ကာကွ ယ်ပိ3ငခ
် ွငမ
့် ျားလည်း မပါဝင်သည့်အ ြပင် ြပစ်ဒဏ်မ ျားမCာ
လိ3အပ်သည်ထ က်ပိ35ပီး ြပစ်မR:င
C ့် အချိ#းအစား မညီမXေပ။၅၀

ဂ3ဏ်သိကïာထက် ခံစားချက် ကိ3 ပိ3 ကာကွ ယ်ေပးေနသည့် ထိ3ဥပေဒများကိ3
:ိင
3 င
် ေ
ံ ရးသမားများ:Cင ့် အစိ3းရအရာTCိများအား ေဝဖန်၊
ေလCာင်ေြပာင်သေရာ်မြR ပ#ပါက အြပစ်ေပးရန်အ တွက်

အသံ3းြပ#လျက်TCိသည်။ ထိ3ဥပေဒများသည် အနိမ့် ဆံ3း:Cင ့်
ယံ37ကည်စိတ်ခ ျရေလာက်ေအာင် မခိ3င ်လံ3ေသာ

သက်ေသအေထာက် အထားများTCိy3 ံ ြဖင့် ၄င်းတိ3 ကိ
့ 3 အေြခခံ ၍

ြပစ်ဒဏ်ချခံရ:ိင
3 ေ
် ြခ ၁၀၀ ရာခိ3င:
် န
R း် ထိ TCိေ နသည်။၅၁ ထိ3ဥပေဒများကိ3
ရာဇဝတ်ဥပေဒမC တရားမ ဥပေဒအြဖစ် ေြပာင်း လဲေပးရန် ေတာင်းဆိ3သည့်
ကမ်ပိနး် များ:Cင ့် ြပည်သ@လ@ထ3 ၏ ဖိအားေပးမR ကိ3 ေြဖTCငး် သည့် အေနြဖင်၅၂
့
အစိ3းရသည် ဥပေဒငါးခ3အနက် :Cစ်ခ3 ကိ3 ြပင်ဆင်ခဲ့သည်။၅၃ သိေသာ်
3့
ထိ3ေနာက် တွင ် ေသချာ ခိ3ငမ
် ာေသာ တိ3ငပ
် င်ေဆွးေ:ွးမR မTCိဘဲ
အသေရဖျက်မက
R ိ3 ရာဇဝတ်မR အြဖစ်ြပဌာန်း ထားသည့် ေြခာက်ခ3
ေြမာက်ဥပေဒကိ3 အတည်ြပ#ြပဌာန်းခဲြ့ ပန်သည်။၅၄ ဥပေဒြပ#သည့်
ကာလအတွငး် အစိ3းရသည် အရပ်ဘက် အဖွဲOအစည်းများကိ3
ပထ3တ်ထားြခင်း ၊၅၅ လÅတ်ေ တာ်အမတ်များ၏ ေဆွးေ:ွး:ိင
3 စ
် ွမ်း ၊
ြပင်ဆင်:င
ိ3 စ
် ွမ်း၊ ပါဝင်:င
ိ3 စ
် ွမ်း တိ3 ကိ
ထားြခင်းတိ3 ့ လ3ပ်ေဆာင်ကာ
့ 3 ကန်သတ်
့
ြပည်သ@လ@ထ3 ၏ ဖိအားေပးမR ကိ3 တံ3 ြပန်
့ ခဲ့သည်။၅၆

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား
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ီ ာေကာင်စီကိ1ြပ'ြပင်ေြပာင်းလဲပါ
“သတင်းမီဒယ

Reform Press Council”

Thailand
Implemented?

LKJ

Hိင
1 င
် ံ တစ်Hင
ိ1 င
် က
ံ ြမန် မာHိင
1 င
် က
ံ ိ1 “ြမန်မာHိင
1 င
် ံ သတင်း မီဒယ
ီ ာေကာင်စီ
အမMီအခိ1 ကင်းစွာရပ် တည် Hင
ိ1 ေ
် ရးအတွက် ဂဃနဏ လ1 ပ်ေ ဆာင်ရန်”
အPကံြပ'တိ1က်တန
ွ ်းခဲ့သ ည်။၅၇ FEM ၏ ေတွN uMိချက် အရ ၂၀၁၅ ခ1HMစ်မM
ယခ1ချိန်ထ ိ ယင်းအPကံြ ပ' တိက
1 ်တန
ွ ်းချက်ကိ1 အေကာင်အထည်ေ ဖာ်ြခင်း
သိမဟ1
1 ့ တ် ေအာက်ေြခတွငu
် Mိေနသည့် လAအခွ
့ င ့် အေရးHMင ့်ပတ်သ က်ေသာ
ကိစvရပ် များအေပc အေလးထားစဥ်းစားမG တိး1 တက်လ ာြခင်း မuMိေသးေပ။
ြမန်မာ:ိင
3 င
် ံ သတင်းမီဒ ီယာေကာင်စီဝင်များကိ3 အစိ3းရ ေရွ းချယ် ၊ ြဖ#တ်ချ
:ိင
3 သ
် ည် ကိ3 7ကည့်ြခင်းအားြဖင့် ေကာင်စီ သည် အစိ3း ရအေပG အဓိက
မCီခိ3ေနရဆဲ ြဖစ်ေ 7ကာင်း သိ သာသည်။ ေကာင်စီသည် မီဒယ
ီ ာဘက်မC
ကာကွ ယ် ေပးရာတွင ် အနည်းငယ်သာ ေအာင်ြမင်ခဲ့5ပီး

“ေဟာ့ ”ြဖစ်သည် ဟ3ဆိ3ေသာ အချိ# OအမR ကိစèများ၌ ပါဝင်ပ တ်သက်သည့်

LKJ Situation improved?

1 country recommended that Myanmar:57 “Ensure the
independence of the Myanmar Press Council” – FEM
has seen no implementation of this recommendation
or improvement in the underlying human rights
concern since 2015.
The Council continues to be dependent on the State
primarily because the State selects and dismisses
Councillors. Most journalists believe the Council has a
low level of success in defending media, and in some socalled “hot” cases the Council has avoided actively
supporting the journalists involved.58

သတင်းေထာက်များဘက်မC တက် တက်òကòက
အားေပးေထာက်ခံြခင်းမလ3ပ်ဘဲ ေခါင်းေTCာင်ေန သည် ဟ3
သတင်းေထာက်များက ယံ37ကည် ထားသည်။၅၈

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား
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ဆHIထတ
1 ေ
် ဖာ်ခွင့်
Right to protest

1 ေ
် ဖာ်ခွငဆ
့် င
ိ1 ရ
် ာဥပေဒများကိ1 ြပ'ြပင်ေြပာင်းလဲပါ
“ဆHIထတ

Requesting States

Reform protest laws”
Implemented?

LKJ

Hိင
1 င
် ံ ငါးHိင
1 င
် က
ံ ြမန်မာHိင
1 င
် က
ံ ိ1 “ဆHIထ 1တေ
် ဖာ်ခွငက
့် ိ1 ကာကွယ်ရန်အ တွက်
ဥပဒြပ'ေြပာင်းေရး လ1ပ်ေဆာင် ရန်” အPကံြပ'တိက
1 ်တန
ွ ်းခဲ့ သည်။၅၉ FEM
၏ ေတွN uMိချက်အရ ၂၀၁၅ ခ1 Hစ
M ်မM ယခ1ချိန်ထ ိ ယင်းအPကံြပ'
တိက
1 ် တန
ွ ်းချက်ကိ1 အေကာင်အထည်ေ ဖာ်ြခင်း သိမဟ1
1 ့ တ်

ေအာက်ေြခတွငu
် Mိေနသည့် လA အခွ
့် ေရးHMင ့် ပတ်သ က်ေသာ ကိစvရပ် များ
့ ငအ
အေပc အေလးထားစဥ်းစားမG တိး1 တက်လာြခင်း မuMိေသးေပ။
၂၀၁၅ ခ3:စ
C ်မCစ၍ အနည်းဆံ3း လ@ေပါင်း ၂၂၉ ဦးသည် အ7ကမ်းမဖက်ေ သာ
ဆ:Vထ3 တ်ေဖာ်မRေ7ကာင့် အြပစ်ေပး အေရးယ@ခံခဲ့ရ5ပီး အများစ3မCာ

လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3ြခင်း ကိ3 ဟန်တားစွ
က်ဖ က်5ပီး ဆ:Vြပြခင်းကိ3
့
ရာဇဝတ်မRအြဖစ် သတ်မC တ်ထားသည့် 5ငိမ်းချမ်းစွာစ3ေဝးြခင်း:Cင ့်

5ငိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလC ည့်လည်ြခင်း ဆိ3ငရ
် ာ ဥပေဒြဖင့် အေရးယ@ခံရြခင်း
ြဖစ်သည်။၆၀ အရပ်ဘက်အဖွဲOအစည်းများက ေပါင်းစ3၍

ကမ်ပိနး် များလ3 ပ်ခဲ့5ပီးေနာက် ထိ3ဥပေဒပါ “ဆ:Vြပရန် ခွငြ့် ပ#ချက်
ေလXာက် ထားြခင်း” ကိ3 အဓိပÜာ ယ်ေဝဝါးသည့် “ဆ:Vြပရန်

အသိေပးတင်ြပြခင်း ”ဟ@ေ သာ စကားရပ် ြဖင့် အစားထိ3းကာ

အေပGယံ သေဘာမXသာ ြပင်ဆင်ခဲ့ သည်။၆၁ ထိ3ဥပေဒြပင်ဆင်ချက် ကိ3
ရဲတပ်ဖွဲOဝင် အများစ3က ယ@ဆထားသည်မCာ ဆ:Vြပသ@များအေနြဖင့်

ဆ:Vြပမည့် ေနရာ၊ အချိန:
် င
C ့် ရွ တ်ဆိ3မည့် ေòကးေ7ကာ်သံအ ြပင် ဆ:Vြပပွဲ
ြပ#လ3ပ်ရန် ခွငြ့် ပ#သည် ၊ မြပ#သည် က ရဲ တပ်ဖွဲO ၏ အဆံ3းအြဖတ်ေပG၌
မ@တည်ေနသည် ဟ3 ယ@ဆထားသည်။၆၂ အလားတ@စွာ ဆ:Vြပရာတွင ်

ေလXာက် ထားစဥ်တ3နး် က:Cင ့် မတ@ေသာ ကိစèြဖစ်ေပGပါက၊ ဥပမာ - အသိေပး
တင်ြပချက် တွင ် ေရးမထားသည့် ေòကးေ7ကာ်သံတစ်ခ3ကိ3 ဆ:Vြပပွဲ၌
ရွ တ်ဆိ3ပ ါက အသိေပးတင်ြပချက် ပျက်ြပယ်သည် ဟ3 ရဲတပ် ဖွဲOက
ယ@ဆသည်။၆၃ အသိေပးတင်ြပချက် ပျက်ြပယ်ေသာ သိမဟ3
3 ့ တ်
ပယ်ချခံရေသာ ဆ:Vြပပွဲ တစ်ခ3သည် တရားမဝင် ဆ:Vြပပွဲတစ်ခ3 ဟ3
အဓိပÜာယ်ေဆာင်ေစသည်။၆၄ ထိ3 အြပင်
ေTCာင်တခင် ြဖစ်ေပGေသာ
့
ဆ:Vြပပွဲများသည် လည်း စီစဥ် သ@ဘက်က

LKJ Situation improved?

5 countries recommended that Myanmar:59 “Reform
laws to protect the right to protest” – FEM has seen
no implementation of this recommendation or
improvement in the underlying human rights concern
since 2015.
Since 2015, at least 229 individuals have been convicted
for their non-violent protests, mostly under the Peaceful
Assembly and Peaceful Procession Law which interferes
in freedom of expression by criminalising protesting.60
Following civil society’s joint campaign, a superficial
amendment of the law replaced “permission to protest”
with a vague “application to protest”.61 Most police
interpret the amended law as meaning protesters must
abide by all the police’s directives on locations, timings,
and even slogans, else the application is not accepted.62
Similarly, if protests deviate from the accepted
application, for example by protesters shouting new
slogans, the application is voided.63 A rejected or voided
application renders the protest unlawful.64 Spontaneous
protests also remain unlawful in effect because protesters
cannot apply in advance.65 Those who organise or
participate in unlawful protests can then be arrested, and
all those arrested face collective culpability, long and slow
trials, and a 100% conviction rate.66 Another proposed
amendment which would further interfere in freedom of
expression by requiring protest organisers to include
information about funding sources in their application
remains in opaque limbo.67

tကိ#တင်မေလXာက် ထား:ိင
3 ေ
် သာေ7ကာင့် တရားမဝင် ြဖစ်ေနဆဲ ြဖစ်သည်။၆၅
တရားမဝင်ေသာ ဆ:Vြပပွဲများကိ3 စီစဥ်သ@:င
C ့် ပါဝင်သ@များသည်
ဖမ်းဆီးခံရ:ိင
3 5် ပီး ဖမ်း ဆီးခံရသ@ တိ3ငး် သည် အြပစ်ဒ ဏ်သင်5့ ပီး

TCည်7ကာလCသည့် တရားစီရင်မRကိ3 ရင်ဆိ3င7် ကရ5ပီး လXင် ြပစ်မR
ထင်TCားေ7ကာင်း ရာ:Rနး် ြပည့် စီရင်ခ ျက်ချခံရ:ိင
3 ေ
် ြခTCိသည်။၆၆ ဤဥေပဒကိ3
ထပ်မံြပင်ဆင်ထားသည့် ေနာက်ထပ် ဥပေဒြပင်ဆင်ချက် တစ်ခ3လည်း
TCိေနသည်။ လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3 ြခင်းကိ3
ဟန်တားစွ
က်ဖ က်ေနသည့် ထိ3ြပင်ဆင်ချက် အရ ဆ:Vြပပွဲစီစဥ်သ@မ ျားသည်
့

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား
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ဘäာေရးအေထာက် အပံ့ ရင်းြမစ်ဆိ3င ်ရာ အချက်အလက်များကိ3ပါ
တင်ြပရန် လိ3အပ်မ ည်ြဖစ်သည်။ လက်TCိတွင ် ထိ3ြပင်ဆင်ချက် သည်
ပွငလ
့် င်းြမင်သာမRမTCိသည့် ေသာင်မ တင်ေရမကျ အေြခအေနတွင ်
TCိေနသည်။၆၇

Chile

“အင်အားအလွန်အကéံသးံ1 စွမဲ Gကိ1 ေလdာ့ချပါ

Italy

Reduce use of force”
Uruguay
Implemented?
Norway

LKJ

Hိင
1 င
် ေ
ံ လးHိင
1 င
် က
ံ ြမန်မာHိင
1 င
် က
ံ ိ1 “ဆHIြပသAများကိ1 ပစ်မMတထ
် ားသည့်
Zခိမ်းေြခာက် မGHင
M ့် အင်အားအလွန်အကéံ သံး1 စွဲမGတကိ
ိ1 ့ 1 ေလdာ့ချရန်”
အPကံြပ'တိ1က်တန
ွ ်းထားသည်။၆၈ FEM ၏ ေတွN uMိချက် အရ ၂၀၁၅ ခ1HMစ်မM
ယခ1 ချိန်ထ ိ ယင်းအPကံြပ' တိက
1 ် တန
ွ ်းချက်ကိ1 အေကာင်အ ထည်ေ ဖာ်ြခင်း
သိမဟ1
1 ့ တ် ေအာက်ေြခတွငu
် Mိေနသည့် လAအခွ
့် ေရးHMငပ
့် တ်သက် ေသာ
့ ငအ
ကိစvရပ် များအေပc အေလးထားစဥ်းစားမG တိး1 တက်လ ာြခင်း မuMိေသးေပ။
ဆ:Vြပပွဲအများစ3 သည် အ7ကမ်းမဖက်7ကပါ။၆၉ သိေသာ်
3့
အစိ3းရက
အ7ကမ်းမဖက်ေသာ ဆ:Vြပပွဲများြပ#လ3ပ်:င
ိ3 ် ေအာင် စီစဥ်ဖန်တီးေပးရန်ထ က်
ဆ:Vြပရန် tကိ# တင်အသိေပးတင်ြပရာ၌ ထည့်သွငး် သေဘာတ@ ထားေသာ အ
ချက်များ:Cင ့် ေသွ ဖည် သည့် မည်သည့်ဆ:Vြပပွဲကိ3မ ဆိ3 ပိ တ်ပင်လိ3သည့်
အဓိကရည်မCနး် ချက်TCိေနသည်မCာ ေပG လွင ်သည်။၇၀ ရလဒ်အေနြဖင့်
အစိ3းရ၏ tကိ# တင်ြပင်ဆင်မလ
R 3ပ်င န်းများသည် အ5မဲ လိ3လိ3
လိ3သည်ထက်ပိ3ေ န၍ အချိ#းအစားလည်း ညီမ Xြခင်း မTCိသည့်အ တွက်
ကျင်သ
့ ံ3းသ@မ ျားကိ3 5ခိမ်းေြခာက်ေနေတာ့သည်။၇၁ အစိ3းရသည်

LKJ Situation improved?

4 countries recommended that Myanmar:68 “Reduce
intimidation and excessive use of force aimed at
protesters” – FEM has seen no implementation of this
recommendation or improvement in the underlying
human rights concern since 2015.
The vast majority of protests are non-violent.69 However,
the State’s primary aim appears to be shutting down any
protest that deviates from what was agreed in an accepted
application, rather than facilitating non-violent protests.70
As a result, the State’s preparations are usually
unnecessary and disproportionate, and therefore
threatening to observers.71 The State also uses
unnecessary, disproportionate, and excessive force to
shut protests down, exploiting tactics that at least
recklessly if not intentionally injure protesters.72

ဆ:Vြပပွဲများကိ3 ပိတ်ရန် အချိ#းမစားမညီသည့် အင်အား
အလွနအ
် ကWံ သံ3းစွဲမRကိ3 လိသ
3 ည်ထ က်ပိ3၍ လ3ပ်ေဆာင်တတ်သလိ3
အြမတ်ထ3 တ်သည့်နည်းဗျUဟာများကိ3
ကျင်သ
့ ံ3းေလ့TCိသည့်အ တွက်ေ7ကာင်လ
့ ည်း ရည်ရွယ်TCိTCိ မဟ3တ်လXင်ပင်
အနည်း ဆံ3း မဆင်မြခင်လ3ပ်ေဆာင်မRေ7ကာင့် ဆ:Vြပသ@များ
ထိခိ3က်ဒဏ် ရာရေလ့ TCိသည်။၇၂

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား
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သတင်းအချက်အလက် ရပိ1ငခ
် ွင့်
Right to information
Latvia

“သတင်းအချက်အလက်ရပိ1ငခ် ွင့် ကာကွယ်ေပးပါ

Cuba

Protect right to information”
Implemented?

Georgia

LKJ

Hိင
1 င
် သ
ံ းံ1 Hိင
1 င
် က
ံ ြမန်မာHိင
1 င
် က
ံ ိ1 “သတင်းအချက်အ လက်
လက်လMမ်းမီ ပိ1ငခ
် ွငက
့် ိ1 ကာကွယ်ရန်Hင
M ့် အဂတိလိ1 က် စားမGကိ1
ပင်မေအာက်ေြခမMေန၍ ဖယ်uMားရန်အ တွက် ဥပဒမAေဘာင်

ြပ'ြပင်ေြပာင်းလဲ ေရး လ1 ပ်ေဆာင်ရန်” အPကံြပ' တိက
1 ် တန
ွ ်းခဲ့သ ည်။၇၃
FEM ၏ ေတွN uMိချက်အရ ၂၀၁၅ ခ1 Hစ
M ် မM ယခ1ခ ျိန်ထ ိ ယင်းအPကံြ ပ'
တိက
1 ် တန
ွ ်း ချက် ကိ1 အေကာင်အထည် ေဖာ်ြခင်း မuMိခဲ့သလိ1

ေအာက်ေြခတွငu
် Mိေနသည့် လA အခွ
့် ေရးHMင ့်ပတ်သ က်ေသာ ကိ စvရပ် များ
့ ငအ
အေပc အေလးထားစဥ်းစားမGသ ည် ပိ 1မိ1ပင် ဆိး1 ရွ ားလာခဲ့သ ည်။
အစိ3းရသည် ၂၀၁၅ မCစ၍ သတင်းအချက်အ လက် ရTCိပိ3ငခ
် ွငက
့် ိ3

အားတက် သေရာ ထိနး် ချ#ပ်၊ ကန်သတ်
၊ ပိတ်ပင်လရသည်
ိ3 ့
့ ဥပေဒများ၊
့

မ@ဝါဒများ:Cင ့် လ3ပ်ထံ3း လ3ပ်နည်းများ ြပဌာန်း သတ်မC တ်လာသည်။ အစိ3း ရသည်
y3ပ်သံ:င
C ့် ေရဒီယိ3လိ3ငး် အားလံ3းကိ3 ထိနး် ချ#ပ်ြခင်း ၇၄၊ မီဒယ
ီ ာများကိ3လည်း
လွတ်လပ်စွာမလRပ် TCား:ိင
3 ေ
် အာင် (သိမဟ3
3 ့ တ်) အများြပည်သ@ဆိ3ငရ
် ာ
အင်စတီကျUးTCငး် များထံ လက်လCမ်းမမီေ အာင် ပိတ်ပင်ထားြခင်း ၊

အင်တာနက် ကိ3 ေြခေြခြမစ်ြမစ် မဟ3တ်ဘဲ စိတ်ထင်တိ3ငး် ပိတ်ြခင်း ၇၅ :Cင ့်
သတင်းဝက်( ဘ်)ဆိ3 က်များကိ3 ပိတ်ြခင်းတိ3 ့ြပ#လ3ပ်ေန သည်။ ၇၇
အချိနအ
် တန်7ကာကတည်း က ကတိေပးထားသည့်
သတင်းအချက်အ လက် ရပိ3ငခ
် ွင ့် ဥပေဒ7ကမ်းမCာ လည်း ၂၀၁၅
ေနာက်ပိ3ငး် တွင ် ပွင လ
့် င်းြမင်သာမRမTCိသည့်

ေသာင်မတင်ေရမကျအေြခအေန၌ 5ငိမ်သက် ေနသည်။ ထိ3ချိန်တွင ်
yိ3က်တာသတင်းေထာက်များကိစèြဖစ်ပွားခဲ့ရာ၇၈ ထိ3ဥပေဒအစား
အမျိ#းသားမCတ်တမ်း:Cင ့် ေမာ် ကွနး် ဥပေဒကိ3 အစိ3းရက ခပ်ြမန်ြမန်

ြပဌာန်းလိ3က်သည်။ ယင်းဥပေဒသည် :ိင
3 င
် ေ
ံ တာ် လံ3ြခံ#ေရးဥပေဒ ကိ3
အေထာက်အပံ့ ြပ#5ပီး :ိင
3 င
် ေ
ံ တာ် လXိ# O ဝC က်ချက်အြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်း ကိ3
အားေပးကာ သတင်းအချက်အ လက်ရပိ3ငခ
် ွင ့်ကိ3

ဟန်တားစွ
က်ဖ က်ေနသည်။၇၉ ယင်းဥပေဒအရ လမ်းÄÅနခ
် ျက် တစ်စံ3တစ် ရာ
့
သိမဟ3
3 ့ တ် အမCီအခိ3 ကင်းေသာ 7ကည့် yRစစ်ေဆးေရးအဖွဲOတစ်ခ3 မပါဘဲ

အစိ3းရသည် မည် သည့် သတင်းအချက်အ လက် ကိ3 မဆိ3 “ထိပ်တန်း လXိ# O ဝCက်”
အြဖစ် သတ်မCတ်5ပီး :Cစ်ေပါင်း ၃၀ 7ကာေအာင် ေမာ် ကွနး် အြဖစ် ဖံ3းကွ ယ်
သိမ်းဆည်း ထားပိ3ငခ
် ွင ့် TCိသည်။၈၀ လံ3ြခံ#ေရးအဆင့် မသတ်မC တ်ထားသည့်
သတင်းအချက်အ လက်မ ျား အပါအဝင် အစိ3းရလက်ဝ ယ်TCိေသာ
အချက်အ လက်များကိ3 ြပည်သ@လ@ထ3 သိTCိပိ3ငခ
် ွင၊့် လက်လCမ်းမီပိ3ငခ
် ွင ့်ကိ3
ယင်းဥပေဒက အသိအမC တ် မြပ#ေပ။၈၁ သတင်းအချက် အလက်သိTCိရန်

ေတာင်းခံသည့် ေလXာက်ထားချက်တိ3ငး် ကိ3 အစိ3းရtကီး7ကပ်ေရးအဖွဲO တစ်ခ3 က

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား

LKJ Situation improved?

3 countries recommended that Myanmar:73 “Reform
the legal framework to protect access to information
and stem corruption” – FEM has seen no
implementation of this recommendation and the
underlying human rights concern has worsened since
2015.
Since 2015, the State has adopted laws, policies, and
practices which actively control, limit, and block access to
information. The State controls all television and radio
channels,74 bans the media from moving freely or
accessing public institutions,75 arbitrarily shuts the
internet down,76 and blocks news websites.77 The longpromised Right to Information Bill has remained in
opaque limbo since 2015. Instead, in the wake of the
Reuters case,78 the State quickly adopted a National
Records and Archives Law which bolsters the Official
Secrets Act, furthers State secrecy, and interferes in
freedom of information.79 The law allows a “strictly
confidential” 30-year classification to be applied to any
information without safeguards or an independent
oversight body.80 The law does not recognise the public’s
right to access government-held information, including
non-classified information.81 Any requests for
information must be individually approved by a
government supervisory body.82
Anybody who tries to circumvent these information
barriers and exercise their right to freedom of
information is criminalised, for example under the
Unlawful Associations Law,83 or Official Secrets Act.84
Although the Anti-Corruption Commission has ruled
against several powerful individuals accused of
corruption, Myanmar’s six criminal defamation laws,
which include the Anti-Corruption Law itself, dissuade
sharing and accessing information by criminalising
whistleblowers.85 Amendments to the
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တစ်ဦးချင်းစီ အတည်ြပ#ေပးရသည်။၈၂
အဆိ3ပါ သတင်းအချက်အ လက် ဆိ3ငရ
် ာ အဟန်အတားများကိ
3
့

ေကျာ်လÅားရန်:င
C ့် မိမိတိ3၏
် ွငအ
့် ခွငအ
့် ေရး
့ သတင်းအချက်အ လက် ရပိ3ငခ
များကိ3 ကျင်သ
့ ံ3းရန် tကိ#းစားသ@ တိ3ငး် သည် ရာဇဝတ်ေ 7ကာင်းအရ

အေရးယ@ခံ7ကရသည်။ နမ@နာအေနြဖင့် မတရားအသင်းများအက်ဥပေဒ ၈၃
သိမဟ3
3 ့ တ် ြမန်မာ:ိင
3 င
် အ
ံ စိ3းရလXိ# O ဝCက်ချက် အက်ဥပေဒ ၈၄ ြဖင့်
အေရးယ@ခံရ:ိင
3 ် သည်။ အဂတိ လိ3က်စားမR တိ3က်ဖျက်ေ ရးေကာ်မTCင ်သည်
အဂတိသတင်းစွပ်စွဲခံရသည့် ရာထ@းအာဏာtကီးသ@ အများအြပားကိ3
အေရးယ@ခဲ့ေသာ် လည်း အသေရဖျက် မRကိ3

ရာဇဝတ်မRအြဖစ်ြပဌာန်းထားသည့် ြမန်မာ့ဥပေဒ ေြခာက်ခ3တွင ်
တစ်ခ3အပါအဝင်ြဖစ်ေသာ အဂတိ လိ3က်စားမR တိ3က်ဖ ျက်ေရးဥပေဒ၌
သတင်းေပးတိ3င7် ကားသ@ များကိ3 ရာဇဝတ်ေ7ကာင်းအရ
အေရးယ@ခွငေ
့် ပးထားြခင်းအားြဖင့် သတင်းအချက် အလက်မXေဝြခင်း:Cင ့်
လက် လCမ်းမီရTCိြခင်း ကိ3 တားြမစ်ထားသည်။၈၅ ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ:Cင ့်
အဂတိလိ3က်စားမR တိ3က်ဖ ျက်ေရးဥပေဒ များကိ3 ြပင်ဆင်ခဲ့ေသာ်လည်း

Telecommunications Law and Anti-Corruption Law have
not given any protection to whistleblowers.86 Just
recently, the State’s COVID-19 response has included
further criminalisation of healthcare whistleblowers.87
In addition to creating barriers to information, the State
has sometimes capitalised on low levels of public media
and digital literacy by disseminating biased or
manipulated information, commonly known as
propaganda or disinformation.88 The State often justifies
this action under the guise of countering “fake news”
spread by the media, civil society, and the international
community.89 Examples of large systematic attempts to
disinform the public include the State’s domestic
distortion of alleged atrocities in Rakhine State, and
distortions of the International Court of Justice case.90

ြပင်ဆင်ချက်များတွင ် သတင်းေပးတိ3င7် ကားသ@ ကိ3

ကာကွ ယ်မေပးထားေပ။၈၆ မ7ကာေသးမီ ကလည်း အစိ3းရ၏ ကိ3ဗစ်-၁၉
ကပ်ေရာဂါ တန်ြပန်ေရးလ3ပ်ငန်းစဥ် တစ်ခ3အြဖစ် ကျန်းမာေရး:Cင ့်

ပတ်သက်၍ သတင်းေပးတိ3င7် ကားသ@များကိ3 ရာဇဝတ်ေ 7ကာင်းအရ
အေရးယ@သည့် လမ်းစဥ်တစ်ခ3 ချမCတ် ထ3တ်ြပန်ခဲ့ေသးသည်။၈၇
အစိ3းရသည် သတင်းအချက် အလက်ဆိ3ငရ
် ာ အဟန်အတားများကိ
3
့

ဖန်တီးyံ3မXမက တစ်ခါတစ်ရံတွင ်လည်း ြပည် သ@လ@ထ3 ၏ မီဒ ီယာ:Cင ့်

ဒစ်ဂျစ်တယ် အသိပ ညာနည်းမR ကိ3 အြမတ်ထ3 တ်ကာ ဘက် လိ3က်ေသာ
သိမဟ3
3 ့ တ် ဝါဒြဖန်ချိ
့ ေရး (ဝါ) သတင်းအတ3အေယာင်ေခGသည့်
ြပ#ြပင်ြခယ် လCယ်ထားေသာ သတင်းအချက်အလက်များ ကိ3

ြဖန်ေဝတတ်
ေသးသည်။၈၈ ထိ3သိ3 လ3
ီ ာ၊
့
့ ပ်ေ ဆာင်ရြခင်းမCာ မီဒယ
အရပ်ဘက်အဖွဲOအစည်းများ:Cင ့် :ိင
3 င
် ံတကာ အသိ3ငး် အဝိ3ငး် တိ3 က
့

ြဖန်ချိ
့ ေနသည့် “သတင်းအတ3 ”များကိ3 တန်ြပန်ြခင်းြဖစ် သည် ဟ3လည်း

မ7ကာခဏ ေ7ကးတန်းညãိေ လ့TCိသည်။၈၉ ြပည် သ@လ@ထ3 အတွငး် စနစ် တကျ
ကျယ် ကျယ်ြပန်ြပန်
O :Cေနသည်
ံ့
့ သတင်းအတ3များတွင ်
့ ြဖန်ေဝ/ပျံ
့

ရခိ3ငြ် ပည်နယ်အတွငး် TCိ လ@မ ဆန်မR ကျUးလွနသ
် ည် ဟ3 စွပစ
် ွဲခံရသည့်
ကိစèရပ်:င
C ့် အြပည်ြပည်ဆိ3ငရ
် ာ တရားမXတမRခံ3y3 းံ (ICJ) တွင ်

ြမန်မာတရားစွဲဆိ3ခံ ရသည့်ကိစè ရပ်များအေပG အစိ3းရ၏ပံ3ဖျက်မR များစွာ
ပါဝင်သည်။၉၀

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား
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ခွဲြခားဆက်ဆြံ ခင်းHMင့် လGNေ
ံ ဆာ်မG
Discrimination and incitement
Requesting States

“အမ1န်းစကားလGံေဆာ်မGကိ1ေြဖuMငး် ပါ
Address ‘Hate speech’”
Implemented?

LKJ

Hိင
1 င
် ံ ၃၄ Hိင
1 င
် က
ံ ြမန်မာHိင
1 င
် က
ံ ိ1 “ခွဲြခားဆက် ဆမ
ံ G၊ လGံNေဆာ် မGHင
M ့်

“အမ1န်းစကား”တိကိ
1 ့ 1 ေြဖuMငး် ေပးရန်” အPကံ ြပ'တိက
1 ်တန
ွ ်း ထားသည်။

၉၁

FEM ၏ ေတွN uMိချက်အရ ၂၀၁၅ ခ1 Hစ
M ် မM ယခ1 ချိန်ထ ိ ယင်းအPကံြ ပ'
တိက
1 ် တန
ွ ်းချက်ကိ1 အေကာင်အထည်ေ ဖာ်ြခင်း သိမဟ1
1 ့ တ်
ေအာက်ေြခတွငu
် Mိေနသည့် လA အခွ
့် ေရးHMင ့် ပတ်သ က်ေသာ ကိစvရပ် များ
့ ငအ
အေပc အေလးထားစဥ်းစားမG မuMိေသးေပ။
အစိ3းရသည် ၂၀၁၅ ခ3:စ
C ်မCစ၍ ခွဲြခားဆက် ဆံရန်၊ ရန်လိ3ရန်:င
C ့်

အ7ကမ်းဖက်ရန် လRံOေဆာ်မRမ ျားကိ3 တန်ြပန်ရန် အတွက် သိသာထင်TCားေသာ
tကိ#းပမ်းအားထ3 တ်မR မTCိခဲ့ပါ။ အဆိ3ြပ#ထားသည့် အမ3နး် စကားကာကွယ်

တားဆီးေရးဥပေဒ7ကမ်းတွင ် ပါဝင်ေသာ “အမ3နး် စကား”၏ အဓိပÜာ ယ်သည်
ကျယ်ြပန်5ပီ
် ဝဝါး ေနသည့်အတွ က်
့ း အလွနေ

လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3ြခင်း ကိ3 ဟန်တားစွ
က်ဖ က်ေန5ပီး
့

မတ@ကွဲြပားမR:င
C ့် ဗဟ3ဝါဒကိ3 ြမãင့်တင်ေရးအတွက် ြပဌာန်းချက် ကိ3 ဥပေဒ၌
ထည့်သွငး် မထားေပ။ လက် TCိတွင ် ထိ3ဥပေဒမCာ လည်း မေသချာမေရရာ
အေြခအေနတွင ် TCိေနသည်။၉၂ အစိ3းရသည် ရခိ3ငြ် ပည်နယ် အတွငး်
လ@မဆန်ေ သာရက်စ က်မRများကိ3 စံ3စမ်းစစ်ေဆးရန်
ကိ3ဖီအာနန်ဦးေဆာင်သည့် ရခိ3ငေ
် ကာ်မTCင ်ကိ3 ဖွဲOစ ည်းခဲ့သည်။

ထိ3ေကာ်မTCင ်၏ မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွင၊့် သတင်း အချက် အလက် ရပိ3ငခ
် ွင:
့် င
C ့်
ေသွးထိ3းလRံOေ ဆာ်မRတ:C
ိ3 ့ င ့်ဆိ3ငသ
် ည့် အ7ကံြပ#တိ3 က်တွနး် ချက်များကိ3 FEM

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား

LKJ Situation improved?

34 countries recommended that Myanmar:91
“Address discrimination, incitement and ‘hate
speech’” – FEM has seen no implementation of this
recommendation or improvement in the underlying
human rights concern since 2015.
Since 2015, the State has not made any significant
attempt to counter incitement to discrimination,
hostility, or violence. The proposed Protection Against
Hate Speech Bill, which includes vague and overly broad
definitions of “hate speech” that would interfere with
freedom of expression, but did not include provisions for
promoting tolerance of diversity and pluralism, remains
in opaque limbo.92 The State established the Rakhine
Commission, led by Kofi Annan, to investigate
allegations of atrocities in Rakhine State. FEM welcomed
the Commission’s recommendations specific to media
freedom, right to information, and incitement, but none
of these have yet been implemented.93 The State has
however issued a “hate speech” directive just before a
reporting deadline given by the International Court of
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သည် ေထာက်ခံtကိ#ဆိ3ခဲ့သည်။ သိေသာ်
3့

မည်သည့်အ7ကံြပ#တိ3 က်တွနး် ချက်မ X အေကာင်အထည်မေပGလာေသးပါ။

၉၃

အြပည်ြပည်ဆိ3ငရ
် ာတရားမXတမRခံ3y3 းံ (ICJ) က သတ်မC တ်ထားသည့် အစီရင်
ခံစာတင်ရမည့် ေနာက်ဆံ3း ရက် မေရာက်မီ အစိ3းရက “အမ3 နး် စကား”ဆိ3ငရ
် ာ
အမိနÄÅ
် ့ န7် ကားချက်”ကိ3 ထ3 တ်ြပန်ခဲ့ သည်။၉၄ ထိ3 အမိနÄÅ
် ့ န7် ကားချက်ပါ
“အမ3နး် စကား”၏ အဓိပÜာ ယ်သည် ေဝဝါး5ပီး အလွန်ကျယ်ြပန် ့

လွနး် ေနသည့်အြပင် ဝာာဝန်ဝ တúရားများမCာ လည်း ေဝဝါးကျယ်ြပန်ေနသြဖင်
့
့
အစိ3းရဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် ကာကွ ယ်ေပးရမည့် ဝိေသသလကï ဏာများ
TCိသည့် လ@နည်းစ3များကိ3 ကာကွယ်ေပးရန်ထက် 7သဇာအာဏာ TCိသ@မ ျား
အေဝဖန်မခံရေအာင် ကာကွ ယ်ေပးရန် တလွဲ သံ3း၍ရ:ိင
3 ေ
် သာေ7ကာင့်
လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3ြခင်း ကိ3 ဟန်တားစွ
က်ဖ က် ေနသည်။၉၅
့
အစိ3းရအေနြဖင့် က3 လသမဂN ရာဘတ်အ စီအစEေဆာင်ရွက်ချက် (Rabat

Plan of Action) ကိ3 သံ3း၍ ခွဲြခားဆက် ဆံမR:င
C ့် လRံOေ ဆာ်မRများကိ3 ေြဖTCငး် ရန်

FEM သည် ကမ်ပိနး် များ တစ်ေလXာက် လံ3း တိ3 က်တွနး် လRံOေ ဆာ်လာခဲ့ သည်။၉၆
သိရာတွ
3့
င ် သေဘာထားtကီးမR:င
C ့် မတ@ ကွဲြပားမR ပိ3မိ3 အားေကာင်းလာေစေရး
လ3ပ်ေဆာင်ရန်အတွ က် အ7ကံြပ#တိ3က်တွနး် ထားသည့် ေြခေြခ ြမစ်ြမစ်TCိ၍

စနစ်ကျ5ပီး ကäအစံ3:င
C ဆ
့် ိ3င ်သည့် အစီအစဥ်များကိ3 အစိ3းရက တစ်tကိမ်မ X
လ3ပ်ေဆာင်ခဲ့ြခင်း မTCိေပ။၉၇ :ိင
3 င
် ေ
ံ ရးေခါင်းေဆာင်များ၊ ပညာေရးကä :Cင ့်

:ိင
3 င
် ပ
ံ ိ3ငမ
် ီဒယ
ီ ာများသည် အချိ# Oေသာ လ@နည်းစ3များ၏ ဓေလ့ထံ3း တမ်းများ:Cင ့်

Justice.94 The directive includes vague and overly broad
definitions of “hate speech” as well as vague obligations
which could be misused by officials to protect powerful
groups from criticism, rather than protect minorities
with protected characteristics, and therefore serves to
interfere in freedom of expression.95
FEM has campaigned for the State to implement the UN
Rabat Plan of Action in order to address discrimination
and incitement.96 However, the State has not created the
recommended substantive, systematic, and multi-sectoral
programmes to encourage tolerance of diversity.97
Political leaders, the education sector, and the Statecontrolled media have at best made limited and arbitrary
attempts to encourage some minority customs.98 At the
same time, the State has sometimes perpetuated a
nationalist public narrative according to which only
State-selected minority customs and groups merit
recognition, and that all others are a conspiracy to
undermine symbols of the State or to secede.99

ပတ်သက်၍ အားေပးအားေြမãာက်ြပ#ြခင်း ကိစèတွင ် တတ် :င
ိ3 သ
် မX
ကနသ
် ့ တ်ချက်များထား၍ လ3ပ်ေဆာင်ခဲ့5ပီး ရလဒ်အေနြဖင့်

အကျိ#းထိေ ရာက်မRမTCိေ သာ စနစ်မ ကျေသာ အားထ3တ်tကိ#းပမ်းမRများသာ
ြဖစ်ခဲ့သည်။၉၈ တစ်ချိန်ထဲမCာပင် အစိ3းရသည် အမျိ#းသားေရး:ွယ်သည့်
ဝါဒြဖန်ဇာတ်
ေ7ကာင်းတစ်ခ3 အများြပည် သ@7ကားတွင ် တည် တံ့စွဲ5မဲေနေစရန်
့
တစ်ခါ တစ်ရံ လ3ပ်ေဆာင်ေလ့ TCိသည်။ :ိင
3 င
် ေ
ံ တာ်က ေရွ းချယ် ထားေသာ
လ@နည်းစ3ဓေလ့ထံ3း တမ်းများ:Cင ့် လ@နည်းစ3 မျိ#း:ွယ်များသာလXင်
အသိအမC တ်ြပ#ခံထိ3 က်5ပီး အြခားေသာ လ@မ ျိ#းစ3အ3ပ်စ3များ:Cင ့်
ထံ3းတမ်းများသည် :ိင
3 င
် ေ
ံ တာ်၏ သy3ပ်လကï ဏာကိ3

တန်ဖိ3းေလျာ့ကျေစရန်:င
C ့် ြပည်ေထာင်စ3မC ခွထ
ဲ ွ က်ရန်

မေကာင်းေသာအ7ကံအစည် TCိေနသည် ဟ3 ထိ3ဝါဒြဖန်ဇာတ်
ေ7ကာင်းက
့
ပံ3ေဖာ်လျက် TCိေနေပသည်။၉၉
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Requesting States

“လိငဝ် ိေသသအေြခြပ'ြပဿနာများကိ1ေြဖuMငး် ပါ
Address gender”
Implemented?

LKJ

Hိင
1 င
် ံ ၁၁ Hိင
1 င
် က
ံ ြမန်မာHိင
1 င
် က
ံ ိ1 “လိငဝ
် ိေသသအေြခြပ' အPကမ်း ဖက် မGHင
M ့်
ခွဲြခားဆက်ဆ ံမGကိ1 ေြဖuMငး် ေပးရန်” အPကံြပ'တိက
1 ် တန
ွ ်းခဲ့သည်။

၁၀၀

FEM

၏ေတွN uMိချက် အရ ၂၀၁၅ ခ1HMစ်မM ယခ1 ချိန်ထ ိ ယင်းအPကံြပ'
တိက
1 ် တန
ွ ်းချက်ကိ1 အေကာင်အထည်ေ ဖာ်ြခင်း သိမဟ1
1 ့ တ်

ေအာက်ေြခတွငu
် Mိေနသည့် လA အခွ
့် ေရးHMင ့် ပတ်သ က်ေသာ ကိစvရပ် များ
့ ငအ
အေပc အေလးထားစဥ်းစားမG တိး1 တက်လာြခင်း မuMိေသးေပ။
အမျိ#းသမီးလ@ အခွ
့် ေရးကာကွ ယ်ေစာင်ေ
့ ငအ
့ TCာက် သ@များ:Cင ့်

အမျိ#းသမီးသတင်းေထာက်မ ျားသည် ဖိ3tကီးစိ3းမR ဝါဒ၏ အာဏာကိ3
အတိ3က်အခံစိနေ
် ခGသည့် အေနြဖင့် “နတ်ေနကိ3ငး် ” ကိ စèရပ်များတွင ်
၎င်းတိ၏
3 ့ လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိမ
3 R အခွငအ
့် ေရးကိ3
ကျင်သ
3 ့ သည့်
့ ံ3း လာေသာေ7ကာင့် လက်စားေချတံြပန်

လိငဝ
် ိေသသအေြခြပ#အ7ကမ်းဖက်မRများကိ3 သိသိသာသာ
7ကံ#ေတွO လျက်TCိသည်။၁၀၁ ထိ3“နတ်ေနကိ3ငး် ”ကိစèရပ်များတွင ်
အမျိ#းသမီးချင်းစံ3မ က်သ@၊ လိင ်တ@ စံ3မက် သ@:င
C ့် လိငေ
် ြပာင်းထားသ@များ၏
အခွငအ
့် ေရးအတွက် ကမ်ပိနး် လ3ပ်ြခင်း၊ ပဋိပ ကïအ တွငး် လိင ်

အ7ကမ်းဖက်မRကိ3 အတိ3 က်အခံစိနေ
် ခG ြခင်း၊ လိင:
် င
C မ
့် ျိ#းဆက်ပွားဆိ3ငရ
် ာ

အခွငအ
့် ေရးများကိ3 ြမãင်တ
့် င
C ့်
့ င်ြခင်း:Cင ့် အမျိ#းသမီး ၏ ပ@းေပါင်းပါဝင်ခွင:
ေခါင်းေဆာင်မRအတွ က် စည်းyံ3လRံOေ ဆာ်ြခင်းတိ3 ့ပါဝင်သည်။၁၀၂

လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ3မR အခွငအ
့် ေရးကိ3 ကျင်သ
့ ံ3းမRေ7ကာင့်
လက်စားေချတံြပန်
3 ့ သည့်အေနြဖင့် လိငဝ
် ိေသသအေြခြပ#
အ7ကမ်းဖက်မသ
R ည် ေတွO ရများ5ပီး အသက် အ:úရာယ်၊

LKJ Situation improved?

11 countries recommended that Myanmar:100 “Address
gender-based violence and discrimination” – FEM has
seen no implementation of this recommendation or
improvement in the underlying human rights concern
since 2015.
Women HRDs and journalists still face significant
gender-based violence in reprisal for exercising their
right to freedom of expression on taboo topics that
challenge patriarchal power.101 These taboo topics
include: campaigning for the rights of lesbians, bisexuals,
and transgender people; challenging sexual violence in
conflict; promoting sexual and reproductive rights; and
advocating for women’s participation and leadership.102
Gender-based violence in reprisal for exercising freedom
of expression is common and includes attacks on life,
bodily and mental integrity, personhood and reputations,
and privacy.103 Attacks come from all parts of the
government and security services, as well as from
community and family.104 The proposed Law on the
Prevention of Violence Against Women, developed in
March 2013, remains in opaque limbo.

ခ:üာကိ3ယ်:င
C စ
့် ိ တ်ပိ3ငး် ဆိ3ငရ
် ာ တည် 7ကည်မR၊ တစ်သီးပ3 ဂNလြဖစ် မR:င
C ့် ဂ3ဏ်
သိကïာ၊ :Cင ့် ပ3ဂNိ#လ်ေ ရးလွ တ်လပ်မR အေပG တိ3 က်ခိ3က်မRပံ3စံများ
ပါဝင်သည်။၁၀၃ တိ3 က်ခိ3က်မRများကိ3 မည်သည့်

အစိ3းရယ:úရားအစိတ်အပိ3ငး် တွငမ
် ဆိ3 ေတွOရ5ပီး လံ3ြခံ#ေရးဝန်ေဆာင်မR ကä၊
လ@မRအသိ3ငး် အဝိ3ငး် အတွငး် :Cင ့် မိ သားစ3များအတွငး် ကျUးလွ နြ် ခင်းလည်း
TCိသည်။၁၀၄ ၂၀၁၃ ခ3:စ
C ် မတ်လတွင ် စတင်ေရးဆွဲ သည့် အမျိ#းသမီးများ
အေပGအ7ကမ်းဖက်မR တားဆီးကာကွယ်ေ ရးဥပေဒ7ကမ်းမCာ လည်း
အဆိ3ြပ#ထားေသာ အဆင်သ
့် င်းြမင်သာမRမTCိသည့်
့ ာTCိ5ပီး လက်TCိတွင ် ပွငလ
ေသာင်မတင်ေရမကျအေြခအေနတွင ် 5ငိမ် သက်ေနသည်။
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အစိ1းရသိ1 FEM
၏ အPကံြပ'တိက
1 တ
် န
ွ း် ချက်များ
့
Recommendations to the State
ကမ>ာတစ် လÅားလ@အခွ
် ာ ကာလအလိ3 က် သံ3း သပ်မလ
R 3 ပ်ငန်းစဥ်
့ င ့်အေရးဆိ3ငရ
တွင ် ြမန်မာ:ိင
3 င
် အ
ံ တွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအ7ကံြပ#ချက်များကိ3

က3လသမဂNအဖွဲOဝင်:င
ိ3 င
် မ
ံ ျားအေနြဖင့် ထည့်သွငး် ေဖာ်ေဆာင်7ကပါရန် FEM
မC တိ3က်တွနး် လိ3က်သည် ။

FEM urges UN Member States to make the following
recommendations to Myanmar during the UPR.

Strengthen legal framework
• Ratify the ICCPR and its Optional Protocols.

ဥပေဒမAေဘာင်ကိ1 ခိ1ငမ
် ာေစပါ
• ICCPR :Cင ့် ေနာက်ဆက်တွဲစာချ#ပ် ကိ3 အတည်ြပ#လက်မC တ်ေရးထိ3းရန်။
3 င
် ဆ
ံ ိ3ငရ
် ာ က3 လသမဂN အထ@း ကိ3ယ်စားလCယ်သစ်:င
C ့်
• ြမန်မာ:ိင
အြပည့်အဝ ပ@းေပါင်းလ3ပ်ေ ဆာင်ရန်။

3 င
် တ
ံ ကာလ@အခွငအ
့် ေရးစံ:Rနး် များ:Cငအ
့် ညီ
• :ိင

လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိမ
3 R အခွငအ
့် ေရးကိ3 ကာကွယ်:င
ိ3 ်ရန်
ဖွဲOစည်းပံ3အေြခခံ ဥပေဒကိ3 ြပင်ဆင်5ပီး အစိ3းရ သိမဟ3
3 ့ တ်

အင်စတီကျUးTCငး် များက ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ေနြခင်းကိ3
ရပ်တနေ
် ့ ပးရန်။
• ေနာင်တွင ် ြပဌာန်းမည့် ၊ ြပင်ဆင်မည့် ဥပေဒတိ3ငး် အတွ က်
TCငး် လင်းြပတ် သား၍ ပွငလ
့် င်း5ပီး အားလံ3းပါဝင်:င
ိ3 ေ
် သာ
မ@ေဘာင်တစ်ရပ် အေကာင်အထည်ေဖာ် ကာ

အရပ်ဘက်အဖွဲOအစည်းများ အတွ က် အစိ3းရထံ လက်လCမ်းမမီ ၊

ေစ့စပ်ညãိ:င
Rိ း် ၍မရေအာင် အဟန်အတား
ြဖစ်ေနသည့် ဥပေဒအရ
့

အသိအမC တ်ြပ#ထားေသာ အဟန်အတားများ:C
င ့် ဥပေဒအရဟ3 တ်ဟ3တ်
့
၊မဟ3 တ်ဟ3တ် လက်ေ တွOတွင ် အမCနတ
် ကယ်TCိေနသည့်
အဟန်အတားကိ
3 လည်း ဖယ် TCားေပးရန်။
့
• တရားစီရင်မäိ#င် အမCီအခိ3 ကင်းေရး:Cင ့်

လွတ်လပ်စွာထ3 တ်ေဖာ်ေြပာဆိြ3 ခင်း အပါအဝင်
:ိင
3 င
် တ
ံ ကာလ@အခွ
့် ေရးစံ:Rနး် များ ဆိ3ငရ
် ာ သင်တန်းများစီစဥ်ေရးကိ3
့ ငအ

• Cooperate fully with the new Special Rapporteur for
Myanmar.
• Amend the Constitution to protect the right to
freedom of expression in accordance with
international human rights standards, and prohibit
prior censorship.
• Implement a clear, open, and inclusive consultation
framework for all future laws and amendments,
including removing any de jure and de facto barriers
to civil society accessing and engaging with the State.
• Support and accelerate judicial independence and
training in international human rights standards
including freedom of expression. This should include
applying constitutional law and developing new
sentencing guidelines.

Adopt new laws
Adopt the following laws in accordance with
international human rights standards and overriding all
other laws:

အားေပးေထာက်ခံ5ပီး အTCိနြ် မãင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန်။ ထိ3သိ3လ3
့ ပ်

• Right to information law, including whistleblower
protection.

ြပစ်ဒဏ်ချမCတ်ေ ရး:Cငပ
့် တ် သက် သည့် လမ်း ÄÅနခ
် ျက်အသစ်များ

• Civil defamation law, effectively decriminalising
defamation.

ေဆာင်ရာ၌ ဖွဲOစည်းပံ3အေြခခံဆိ3ငရ
် ာ ဥပေဒကိ3ကျင့်သံ3း5ပီး
ေရးဆွဲရန်လည်း ပါဝင်သည်။

• Public service broadcasting law, replacing all State
media.

ဥပေဒအသစ်များကိ1ြပဌာန်းပါ
ေအာက်ပါဥပေဒများကိ3 :ိင
3 င
် တ
ံ ကာလ@ အခွ
့် ေရးစံ:န
R း် များ:Cငအ
့် ညီ
့ ငအ

ြပဌာန်း၍ ယင်းဥပေဒများြဖင့် ကျန်အြခားဥပေဒများကိ3 ပယ်ဖျက်ေပးရန် • သတင်းေပးတိ3င7် ကားသ@ အေပG ကာကွ ယ်ေပးြခင်း အပါအဝင်
သတင်းအချက်အ လက် ရပိ3ငခ
် ွငဥ
့် ပေဒ၊
် ာ တရားမဥပေဒ၊ အသေရဖျက်မRကိ3 ရာဇဝတ်မRမC
• အသေရဖျက်မRဆိ3ငရ
တရားမမRအြဖစ် ထိထိေရာက်ေရာက် y3တ်သိမ်းေြပာင်းလဲေပးရမည်။
် ာဝန်ေ ဆာင်မR y3ပ်သံလ3ပ်ငန်းဥပေဒ၊
• အများြပည် သ@ဆိ3ငရ
:ိင
3 င
် ပ
ံ ိ3ငမ
် ီဒယ
ီ ာများေနရာတွင ် အစားထိ3းရမည်။

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား

• Privacy, data protection, and communications
interception law.
• Gender-based violence law.

Amend old laws
Amend the following laws to bring them into accordance
with international human rights standards:
• Broadcasting Law, specifically regulatory
independence and an end to State media.
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• ပ3ဂNိ#လ်ေရးလွ တ်လပ်ခွင၊့် အချက် အလက်များ ကာကွ ယ်ေပးြခင်း:Cင ့်
ဖ3နး် :Cငဆ
့် က် သွယ်ေ ရး လိ3ငး် များ 7ကားြဖတ်နားေထာင်ြခင်း ဆိ3ငရ
် ာ
ဥပေဒ၊

် ိေသသအေြခြပ# အ7ကမ်းဖက်မRဆိ3ငရ
် ာ ဥပေဒ။
• လိငဝ

ဥပေဒအေဟာင်းများကိ1ြပင်ဆင်ပါ
ေအာက်ပါဥပေဒများကိ3 :ိင
3 င
် တ
ံ ကာလ@ အခွ
့် ေရးစံ:န
R း် များ:Cငအ
့် ညီ
့ ငအ
ြပင်ဆင်ေပးရန် -

့် Rဆိ3င ်ရာ ဥပေဒ - အထ@းသြဖင့်
• y3ပ်သံထ3 တ်လÅငမ

စည်းမျဥ်းစည်း ကမ်းပိ3ငး် ဆိ3ငရ
် ာ အမCီအခိ3 ကင်းမR:င
C ့် :ိင
3 င
် ပ
ံ ိ3င ် မီဒယ
ီ ာကိ3
ဖျက်သမ
ိ ်း ြခင်း၊

• Electronic Transactions Law.
• Myanmar National Human Rights Commission Law,
specifically independence.
• National Records and Archives Law, specifically
access to and classification of information.
• News Media Law, specifically independence of the
Myanmar Press Council.
• Official Secrets Act, specifically criminal sanctions.
• Peaceful Assembly and Peaceful Procession Law,
specifically application requirements and criminal
sanctions.

• အီလက် ထေရာနစ် ဆက် သွယ်ေ ဆာင်ရွက်မR ဥပေဒ၊

• Penal Code, specifically provisions on sedition,
defamation, blasphemy, association, and assembly.

3 င
် ံ အမျိ#းသားလ@အခွ
့် ေရးေကာ်မTCင ် ဥပေဒ ့ ငအ
• ြမန်မာ:ိင

• Police laws, specifically relating to the use of force.

့် မာ်ကွနး် ဥပေဒ - အထ@းသြဖင့်
• အမျိ#းသားမCတ်တမ်း:Cငေ

• Printing and Publishing Law, specifically media
licencing.

အထ@းသြဖင့် အမCီအခိ3 ကင်းမR၊

သတင်းအချက်အ လက် လက်လCမ်းမီရပိ3ငခ
် ွင:
့် င
C ့်
အချက်အ လက်များကိ3 အဆင်ခ
့ ွဲြခားမR ၊

ီ ာဥပေဒ - အထ@း သြဖင့် ြမန်မာ:ိင
3 င
် ံ
• သတင်းမီဒယ
သတင်းမီဒယ
ီ ာေကာင်စီ၏ အမCီအခိ3ကင်းမR ၊

3 င
် ေ
ံ တာ်လXိ# O ဝCက်ချက်အ က်ဥပေဒ - အထ@းသြဖင့်
• :ိင
ရာဇဝတ်ြပစ်မRများ၊

့် င
C ့် စီတန်း လCည့်လည်ခွင ့်ဆိ3ငရ
် ာ ဥပေဒ၊ • 5ငိမ်းချမ်းစွာစ3ေဝးခွင:
အထ@းသြဖင့် အသိေပးတင်ြပြခင်းဆိ3ငရ
် ာ လိ3အပ်ချက်များ:Cင ့်
ရာဇဝတ်ြပစ်မRများ၊

3 င
် ေ
ံ တာ်အ7ကည် ညိ#ပျက်ေစမR၊
• ရာဇသတ်tကီးဥပေဒ - အထ@းသြဖင့် :ိင
ã
အသေရဖျက်မR၊ ဘာသာသာသနာညိ#း:ွမ်းေစမR၊ အသင်းအဖွဲO
ဖွဲOစည်းမR:င
C ့် စ3ေဝးမRဆိ3င ်ရာ ပ3ဒမ
် များ၊
C ့်
• ရဲတပ်ဖွဲO ဥပေဒများ - အထ@း သြဖင့် အင်အားအသံ3းြပ#မR :င
သက်ဆိ3င ်သည့် အရာများ၊

• ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ - အထ@း သြဖင့် အသေရဖျက်မR၊

အင်တာနက် ြဖတ်ေ တာက်မR :င
C ့် ပိတ်ဆမR
ိ3 ့ ဆိ3ငရ
် ာ ြပဌာန်းချက်မ ျား၊

• မတရားအသင်းများအက်ဥပေဒ။

• Telecommunications Law, specifically defamation,
shutdown, and blocking provisions.
• Unlawful Associations Law.

Implementation
• Enforce the Broadcasting Law, providing licences to
independent community and private providers.
• Order prosecutors to:
o Adopt new and strong guidelines for a public
interest test for all prosecutions.
o Conduct new transparent, prompt, impartial,
and efficient investigations into all killings of
journalists and HRDs.
o Investigate and prosecute police corruption
and misuse of power.
• Order the removal of any de jure or de facto barriers
to access to conflict areas for journalists and HRDs.
• Order all public officials to refrain from bringing
criminal complaints against journalists and HRDs.

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း
် ာ ဥပေဒကိ3
• y3ပ်ြမင်သံ7ကား:Cင ့် အသံ ထ3တ်လÅငြ့် ခင်းဆိ3ငရ

• Order the end to the internet shutdown and commit
to a review of the shutdown and its effect.

အသိ3ငး် အဝိ3ငး် :Cင ့် ပ3ဂNလိကဝန်ေ ဆာင်မRလ3ပ်ငန်းများကိ3

• Order all State institutions and officials to proactively
provide information to the public.

အသက်ဝင်ေအာင် လ3ပ်ေဆာင်ေပးရန် - အမCီအခိ3ကင်းေသာ
လ3ပ်ပိ3ငခ
် ွငလ
့် ိ3ငစ
် င် ချေပးရန်၊

• ဥပေဒအရာTCိများအေနြဖင့် o

အစိ3းရ၏တရားစွဲဆိ3မR တိ3ငး် တွင ် အများြပည် သ@

• Order implementation of the UN Rabat Plan of
Action, prioritising training of officials.

အကျိ#းစီးပွားအတွက် ခိ3ငမ
် ာေသာ လမ်း ÄÅနခ
် ျက်အ သစ်များ
သတ်မC တ်ြပဌာန်းရန်၊

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား
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o

သတင်းေထာက်များ:Cင ့် လ@ အခွ
့် ေရး
့ ငအ

ကာကွ ယ်ေစာင်ေ
့ TCာက် သ@များ အသက်ေဘး

7ကံ#ေတွOေနရြခင်းကိ3 ပွင ့်လင်းြမင်သာ5ပီး ၊ အချိ နမ
် ဆိ3ငး် ေသာ၊
ဘက်မ လိ3က်ေ သာ၊ အချိနက
် 3 နလ
် @ပင်ပန်းမဟ3တ်ဘဲ

အမCနတ
် ကယ် ထိေရာက်ေ သာ စံ3စမ်းစစ်ေဆးမR အသစ်များ
ေဖာ်ေဆာင်ရန်၊
o

ရဲတပ်ဖွဲO ၏ အဂတိလိ3က်စားမR:င
C ့်

အာဏာအလွဲသံ3းစားလ3ပ်ေဆာင်မRကိ3 စံစ
3 မ်းစစ်ေဆးေပးရန်။
C ့် လ@ အခွ
့် ေရးကာကွ ယ်ေစာင်ေ
့ ငအ
့ TCာက်သ@များ
• သတင်းေထာက်:င
ပဋိပကïေဒသများအတွငး် ဝင်ေရာက် သတင်းမရယ@:င
ိ3 ရ
် န်

တားဆီးေနသည့် တရားဝင်ြဖစ်ေစ၊ တရားဝင်ဟ3တ်ဟ3တ် မဟ3 တ်ဟ3တ်
လက်ေ တွO မCာ TCိေနသည့် မည် သည့်အ ဟန်အတားမဆိ
3 ကိ3
့
ဖယ်TCားေပးေရးအတွက် အမိနထ3
် ့ တ်ြပန်ေပးရန်

C ့် လ@ အခွ
့် ေရးကာကွ ယ်ေစာင်ေ
့ ငအ
့ TCာက်သ@များကိ3
• သတင်းေထာက်:င
အစိ3းရအရာTCိများက ရာဇဝတ်ေ7ကာင်းအရ တရားစွဲ ဆိ3မRများကိ3
y3တ်သိမ်းေရးအတွ က် အမိနထ3
် ့ တ်ြပန်ေပးရန်
C ့်
• အင်တာနက် ြဖတ်ေ တာက်မR y3တ်သိမ်းေရး:Cင ့် ထိ3 ြဖတ်ေ တာက်မR :င
၎င်း၏ အကျိ#းဆက်ကိ3 သံ3းသပ်ေရးကိ3 လ3ပ်ေဆာင်ေရးအတွ က်
အမိနထ3
် ့ တ်ြပန်ေပးရန်
3 င
် ေ
ံ တာ် အဖွဲOအစည်းများ:Cင ့် အရာTCိများ ြပည်သ@လ@ထ3 ကိ3
• :ိင
သတင်းအချက်အ လက်မ ျား စွမ်းစွမ်းတမံ

ြဖန်ြဖUးေထာက်
ပံ့ေရးအတွ က် အမိ နထ3
် ့ တ်ြပန်ေပးရန်
့
• က3လသမဂN ရာဘတ် အစီအစEေဆာင်ရွက်ချက် Rabat Plan of Action
ကိ3 အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး:Cင ့် အစိ3းရအရာTCိများအတွ က်
သင်တန်းများ ဦးစားေပးေဖာ်ေဆာင်ေရးအတွ က်
အမိနထ3
် ့ တ်ြပန်ေပးရန်။

• 1 2015 UPR recommendations: 143.4 (Viet Nam); 143.5 (Philippines); 143.6 (Namibia); 143.7 (United States of America); 144.1 (Paraguay); 144.2
(Latvia); 144.3 (Germany); 144.4 (Hungary); 144.5 (Sierra Leone); 144.6 (Slovenia); 144.7 (Montenegro) (Poland); 144.8 (Lithuania); 144.9
(Spain); 144.10 (Estonia) (Ghana); 144.11 (Greece); 144.12 (Bahrain); 144.13 (Switzerland); 144.15 (Algeria) (Libya); 144.17 (Turkey); 144.18
(Sudan); 144.19 (Brazil); 144.20 (Italy); 144.21 (Luxembourg); 144.22 (Georgia).
• 2 The Union Minister for International Cooperation informed the UN HRC 40th Session on 26 February 2019 that the government intended to
sign the ICCPR in 2019. The Myanmar representative also informed exactly the same to the Special Rapporteurs for Myanmar and for freedom of
opinion and expression on 8 May 2019. The Union Minister informed parliament of the government’s intention on 10 September 2019.
• 3 Myanmar Times (12 September 2019) “Parliament rejects motion to join international civil rights treaty”
https://www.mmtimes.com/news/parliament-rejects-motion-join-international-civil-rights-treaty.html
• 4 UPR 2015: 143.51 (Republic of Korea); 143.52 (Chile); 143.50 (Turkey); 144.333 (Guatemala); 144.34 (Montenegro); 144.35 (Senegal); 144.36
(Uruguay); 144.37 (Cyprus); 144.38 (Latvia); 145.9 (Ireland).
• 5 UPR 2015: 145.7 (Bahrain).
• 6 FEM (11 April 2019) “20 expert organisations urge Myanmar to fully guarantee the internationally protected right to freedom of expression in
the Constitution” http://freeexpressionmyanmar.org/20-expert-organisations-urge-myanmar-to-fully-guarantee-the-internationally-protectedright-to-freedom-of-expression-in-the-constitution/
• 7 Translation of the Committee’s final recommendations: http://constitutionnet.org/sites/default/files/201907/Amendment%20Annex%20English%20Translation.pdf
• 8 UPR 2015: 143.20 (Portugal); 143.33 (Nicaragua).
• 9 FEM (6 March 2019) “NGOs call on parliament to consult on draft privacy law amendment” http://freeexpressionmyanmar.org/ngos-call-onparliament-to-consult-on-draft-privacy-law-amendment/
• 10 FEM (6 March 2019) “NGOs call on parliament to consult on draft privacy law amendment” http://freeexpressionmyanmar.org/ngos-call-onparliament-to-consult-on-draft-privacy-law-amendment/
• 11 UPR 2015: 143.86 (Singapore); 144.74 (Hungary); 143.48 (Republic of Korea).
• 12 FEM (3 May 2020) “Myanmar’s media not free or fair” http://freeexpressionmyanmar.org/myanmars-media-not-free-or-fair/
• 13 UPR 2015: 143.42 (Nepal), 143.43 (Egypt), 143.44 (Chile), 143,45 (Senegal), 143.46 (Portugal), 143.47 (Sierra Leone), 144.31 (Thailand), 143.48

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား

Reform abandoned?

Page 26

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

(Republic of Korea).
14
FEM (19 August 2019) “5 gaps in MNHRC’s draft Strategic Plan” http://freeexpressionmyanmar.org/5-gaps-in-mnhrcs-draft-strategic-plan/
15
UPR 2015: 145.23 (Uruguay); 143.99 (Italy); 143.82 (Argentina); 145.28 (Saudi Arabia); 143.78 (Iceland); 143.81 (Lithuania); 143.77 (Finland);
144.82 (Chile); 144.83 (Norway).
16
FEM (2 May 2018) “Myanmar’s media freedom at risk” http://freeexpressionmyanmar.org/myanmars-media-freedom-at-risk/
17
These include: Soe Moe Tun, killed 13/12/2016; Aung Kyaw Naing "Par Gyi", killed 4/10/2014; Kenji Nagai, killed 27/9/2007; Tha Win, killed
2/10/1999; Hla Han, killed 27/9/1999. FEM (2 November 2019) “5 killed journalists remembered on International Impunity Day”
http://freeexpressionmyanmar.org/5-killed-journalists-remembered-on-international-impunity-day/
18
FEM (3 May 2020) “Myanmar’s media not free or fair” http://freeexpressionmyanmar.org/myanmars-media-not-free-or-fair/
19
UPR 2015: 145.32 (Latvia).
20
FEM (22 January 2018) “3rd Digital Rights Forum calls for better regulated, freer, safer online space” http://freeexpressionmyanmar.org/3rddigital-rights-forum-calls-for-better-regulated-freer-safer-online-space/
21
FEM (1 January 2017) “Telecommunications Law” http://freeexpressionmyanmar.org/telecommunications-law/
22
FEM (2020) “Law Protecting the Privacy and Security of Citizens” http://freeexpressionmyanmar.org/laws/law-protecting-the-privacy-andsecurity-of-citizens/
23
FEM (27 February 2017) “Electronic Transactions Law” http://freeexpressionmyanmar.org/electronic-transactions-law/
24
FEM (6 March 2019) “NGOs call on parliament to consult on draft privacy law amendment” http://freeexpressionmyanmar.org/ngos-call-onparliament-to-consult-on-draft-privacy-law-amendment/
25
FEM (5 November 2019) “Freedom of the Net: Myanmar in 2019” http://freeexpressionmyanmar.org/freedom-of-the-net-myanmar-in-2019/
26
FEM (5 November 2019) “Freedom of the Net: Myanmar in 2019” http://freeexpressionmyanmar.org/freedom-of-the-net-myanmar-in-2019/
27
FEM (29 April 2020) “Deactivating SIM cards during Covid-19 violates rights — Covid 19” http://freeexpressionmyanmar.org/deactivatingsim-cards-during-covid-19-violates-rights-covid-19/
28
FEM (5 November 2019) “Freedom of the Net: Myanmar in 2019” http://freeexpressionmyanmar.org/freedom-of-the-net-myanmar-in-2019/
29
FEM (24 June 2019) “Internet Shutdown in Rakhine and Chin States” http://freeexpressionmyanmar.org/internet-shutdown-in-rakhine-andchin-states/
30
FEM (24 June 2019) “Internet Shutdown in Rakhine and Chin States” http://freeexpressionmyanmar.org/internet-shutdown-in-rakhine-andchin-states/
31
FEM (21 December 2019) “Joint statement condemning one of the world’s longest internet shutdowns in Rakhine State”
http://freeexpressionmyanmar.org/joint-statement-condemning-one-of-the-worlds-longest-internet-shutdowns-in-rakhine-state/ and FEM (22
May 2020) “Multi-stakeholder webinar on Myanmar’s website blocking and shutdown” http://freeexpressionmyanmar.org/multi-stakeholderwebinar-on-myanmars-website-blocking-and-shutdown/
32
FEM (21 June 2020) “Civil society marks 1-year of world’s longest internet shutdown” http://freeexpressionmyanmar.org/civil-society-marks-1year-of-worlds-longest-internet-shutdown/
33
FEM (2 April 2020) “250 organisations condemn Myanmar government order to block websites” http://freeexpressionmyanmar.org/250organisations-condemn-myanmar-government-order-to-block-websites/
34
FEM (2 April 2020) “250 organisations condemn Myanmar government order to block websites” http://freeexpressionmyanmar.org/250organisations-condemn-myanmar-government-order-to-block-websites/
35
UPR 2015: 144.80 (Belgium); 144.81 (Ghana); 145.31 (Austria); 145.32 (Latvia); 143.98 (New Zealand); 143.99 (Italy); 144.83 (Norway); 143.88
(Botswana).
36
FEM (3 May 2020) “Myanmar’s media not free or fair” http://freeexpressionmyanmar.org/myanmars-media-not-free-or-fair/
37
FEM (16 January 2017) “News Media Law” http://freeexpressionmyanmar.org/news-media-law/
38
FEM (20 February 2017) “Printing and Publishing Law” http://freeexpressionmyanmar.org/printing-and-publishing-law/
39
FEM (13 September 2018) “Superficial amendment leaves Broadcasting Law undemocratic” http://freeexpressionmyanmar.org/superficialamendment-leaves-broadcasting-law-undemocratic/
40
FEM (25 September 2018) “New bylaws are opportunity to fix Broadcasting Law flaws” http://freeexpressionmyanmar.org/new-bylaws-areopportunity-to-fix-broadcasting-law-flaws/
41
FEM (27 February 2017) “Broadcasting Law” http://freeexpressionmyanmar.org/broadcasting-law/
42
FEM (3 May 2020) “Myanmar’s media not free or fair” http://freeexpressionmyanmar.org/myanmars-media-not-free-or-fair/
43
FEM (7 May 2019) “FEM welcomes release of Reuters journalists, Wa Lone and Kyaw Soe Oo” http://freeexpressionmyanmar.org/femwelcomes-release-of-reuters-journalists-wa-lone-and-kyaw-soe-oo/
44
FEM (3 September 2018) “Show-trial convicts Reuters journalists to 7 years imprisonment” http://freeexpressionmyanmar.org/show-trialconvicts-reuters-journalists-to-imprisonment/
45
FEM (9 July 2018) “Reuters case encourages mass self-censorship about Rakhine conflict” http://freeexpressionmyanmar.org/reuters-caseencourages-mass-self-censorship-about-rakhine-conflict-reuters/
46
FEM (3 May 2020) “Myanmar’s media not free or fair” http://freeexpressionmyanmar.org/myanmars-media-not-free-or-fair/
47
FEM (3 May 2019) “Defamation? International standards and Myanmar’s legal framework” http://freeexpressionmyanmar.org/defamationinternational-standards-and-myanmars-legal-framework/
48
FEM (3 May 2020) “Myanmar’s media not free or fair” http://freeexpressionmyanmar.org/myanmars-media-not-free-or-fair/
49
FEM (3 May 2019) “Defamation? International standards and Myanmar’s legal framework” http://freeexpressionmyanmar.org/defamationinternational-standards-and-myanmars-legal-framework/
50
FEM (11 December 2017) “66(d) no real change” http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2017/12/66d-no-real-change.pdf
51
FEM (3 May 2019) “Defamation? International standards and Myanmar’s legal framework” http://freeexpressionmyanmar.org/defamationinternational-standards-and-myanmars-legal-framework/
52
FEM (24 June 2017) “Coalition statement calling for repeal of 66(d)” http://freeexpressionmyanmar.org/coalition-statement-calling-for-repealof-66d/; FEM (29 June 2017) “Joint statement with Amnesty to repeal 66(d)” http://freeexpressionmyanmar.org/joint-statement-with-amnestyto-repeal-66d/; FEM (13 July 2017) “Repeal 66(d) to protect legal constitutionality, non-duplication and clarity”
http://freeexpressionmyanmar.org/repeal-66d-to-protect-legal-constitutionality-non-duplication-and-clarity/
53
Telecommunications Law and the Anti-Corruption Law: FEM (3 May 2019) “Defamation? International standards and Myanmar’s legal
framework” http://freeexpressionmyanmar.org/defamation-international-standards-and-myanmars-legal-framework/
54
FEM (2020) “Law Protecting the Privacy and Security of Citizens” http://freeexpressionmyanmar.org/laws/law-protecting-the-privacy-andsecurity-of-citizens/
55
FEM (6 March 2019) “NGOs call on parliament to consult on draft privacy law amendment” http://freeexpressionmyanmar.org/ngos-call-onြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား

Reform abandoned?

Page 27

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

parliament-to-consult-on-draft-privacy-law-amendment/
56
FEM – published in Frontier Myanmar journal (15 September 2017) “The 66(d) amendment: tinkering at the edges”
https://www.frontiermyanmar.net/en/the-66d-amendment-tinkering-at-the-edges/
57
UPR 2015: 144.31 (Thailand).
58
FEM (3 May 2020) “Myanmar’s media not free or fair” http://freeexpressionmyanmar.org/myanmars-media-not-free-or-fair/
59
UPR 2015: 144.84 (Brazil); 145.33 (France); 145.34 (Sweden); 145.35 (Luxembourg); 145.36 (Estonia).
60
FEM (26 March 2020) “No permission to protest” http://freeexpressionmyanmar.org/no-permission-to-protest/
61
FEM (26 February 2018) “5 violations that need addressing in protest law amendment” http://freeexpressionmyanmar.org/5-violations-thatneed-addressing-in-protest-law-amendment/
62
FEM (15 May 2018) “Crackdown on anti-war activists shows protests still need permission” http://freeexpressionmyanmar.org/crackdown-onanti-war-activists-shows-protests-still-need-permission/
63
FEM (26 March 2020) “No permission to protest” http://freeexpressionmyanmar.org/no-permission-to-protest/
64
FEM (26 March 2020) “No permission to protest” http://freeexpressionmyanmar.org/no-permission-to-protest/
65
FEM (26 February 2018) “5 violations that need addressing in protest law amendment” http://freeexpressionmyanmar.org/5-violations-thatneed-addressing-in-protest-law-amendment/
66
FEM (26 March 2020) “No permission to protest” http://freeexpressionmyanmar.org/no-permission-to-protest/
67
FEM (26 February 2018) “5 violations that need addressing in protest law amendment” http://freeexpressionmyanmar.org/5-violations-thatneed-addressing-in-protest-law-amendment/
68
UPR 2015: 145.23 (Uruguay); 143.99 (Italy); 144.82 (Chile); 144.83 (Norway); 145.22 (Italy).
69
FEM (26 March 2020) “No permission to protest” http://freeexpressionmyanmar.org/no-permission-to-protest/
70
FEM (26 March 2020) “No permission to protest” http://freeexpressionmyanmar.org/no-permission-to-protest/
71
FEM (26 March 2020) “No permission to protest” http://freeexpressionmyanmar.org/no-permission-to-protest/
72
FEM (26 March 2020) “No permission to protest” http://freeexpressionmyanmar.org/no-permission-to-protest/
73
UPR 2015: 145.32 (Latvia); 143.84 (Cuba); 143.85 (Georgia).
74
FEM (27 February 2017) “Broadcasting Law” http://freeexpressionmyanmar.org/broadcasting-law/
75
FEM (3 May 2020) “Myanmar’s media not free or fair” http://freeexpressionmyanmar.org/myanmars-media-not-free-or-fair/
76
FEM (24 June 2019) “Internet Shutdown in Rakhine and Chin States” http://freeexpressionmyanmar.org/internet-shutdown-in-rakhine-andchin-states/
77
FEM (2 April 2020) “250 organisations condemn Myanmar government order to block websites” http://freeexpressionmyanmar.org/250organisations-condemn-myanmar-government-order-to-block-websites/
78
FEM (3 September 2018) “Show-trial convicts Reuters journalists to 7 years imprisonment” http://freeexpressionmyanmar.org/show-trialconvicts-reuters-journalists-to-imprisonment/
79
FEM (12 March 2020) “New National Records and Archives Law preserves government secrecy” http://freeexpressionmyanmar.org/newnational-records-and-archives-law-preserves-government-secrecy/
80
FEM (12 March 2020) “New National Records and Archives Law preserves government secrecy” http://freeexpressionmyanmar.org/newnational-records-and-archives-law-preserves-government-secrecy/
81
FEM (18 July 2019) “New Bill a big step backwards for RTI” http://freeexpressionmyanmar.org/new-bill-a-big-step-backwards-for-rti/
82
FEM (18 July 2019) “New Bill a big step backwards for RTI” http://freeexpressionmyanmar.org/new-bill-a-big-step-backwards-for-rti/
83
FEM (4 April 2018) “Right to truth” http://freeexpressionmyanmar.org/right-to-truth/
84
FEM (3 September 2018) “Show-trial convicts Reuters journalists to 7 years imprisonment” http://freeexpressionmyanmar.org/show-trialconvicts-reuters-journalists-to-imprisonment/
85
FEM (3 May 2019) “Defamation? International standards and Myanmar’s legal framework” http://freeexpressionmyanmar.org/defamationinternational-standards-and-myanmars-legal-framework/
86
FEM (6 March 2019) “NGOs call on parliament to consult on draft privacy law amendment” http://freeexpressionmyanmar.org/ngos-call-onparliament-to-consult-on-draft-privacy-law-amendment/
87
FEM (25 February 2020) “Proposed bill will punish government staff who release information about Corona”
https://www.facebook.com/FreeExpressionMyanmar/posts/2723452031101702
88
FEM (5 November 2019) “Freedom of the Net: Myanmar in 2019” http://freeexpressionmyanmar.org/freedom-of-the-net-myanmar-in-2019/
89
FEM (4 April 2018) “Right to truth” http://freeexpressionmyanmar.org/right-to-truth/
90
FEM (4 April 2018) “Right to truth” http://freeexpressionmyanmar.org/right-to-truth/
91
These included:
9 recommendations to ratify ICERD: UPR 2015: 144.16 (Ghana); 144.4 (Hungary); 144.15 (Algeria) (Libya); 144.17 (Turkey); 144.18 (Sudan);
144.19 (Brazil); 145.1 (Austria); 143.9 (Egypt).
11 recommendations to protect women: UPR 2015: 145.14 (Lithuania); 143.63 (Japan); 143.103 (Italy); 143.56 (France); 143.53 (Pakistan); 143.57
(Austria); 143.69 (Spain); 143.68 (Serbia); 143.66 (Sweden); 143.67 (Namibia); 143.71 (Paraguay).
13 recommendations to protect religious minorities: UPR 2015: 143.89 (Sudan); 143.93 (Republic of Korea); 143.96 (Holy See); 143.94
(Indonesia); 143.90 (Malaysia); 143.91 (Turkey); 143.92 (China); 143.88 (Botswana); 143.97 (Poland); 145.65 (Sweden); 145.49 (Malaysia); 145.10.
(Austria); 144.47 (Mexico).
6 recommendations to protect ethnic minorities: UPR 2015: 143.24 (Slovenia); 143.90 (Malaysia); 143.92 (China); 145.10. (Austria); 143.60
(Nepal); 143.61 (Ecuador).
7 recommendations to address incitement and “hate speech”: 145.12 (Norway); 143.62 (New Zealand); 145.48 (Belgium); 145.50 (Djibouti);
145.51 (Egypt); 144.51 (Algeria); 145.10 (Austria).
92
FEM (27 March 2017) “Protection Against Hate Speech Bill” http://freeexpressionmyanmar.org/protection-against-hate-speech-bill/
93
FEM (25 August 2017) “FEM welcomes Kofi Annan commission recommendations on media, access to information, and hate speech”
http://freeexpressionmyanmar.org/fem-welcomes-kofi-annan-commission-recommendations-on-media-access-to-information-and-hate-speech/
94
FEM (22 April 2020) “Hate speech Directive threatens free expression in election countdown” http://freeexpressionmyanmar.org/hate-speechdirective-threatens-free-expression-in-election-countdown/
95
FEM (22 April 2020) “Hate speech Directive threatens free expression in election countdown” http://freeexpressionmyanmar.org/hate-speechdirective-threatens-free-expression-in-election-countdown/
96
FEM – published in Irrawaddy media (28 August 2018) “Let’s talk about “hate speech”” https://burma.irrawaddy.com/news/humanrights/2018/08/28/168009.html
97
FEM – published in Irrawaddy media (28 August 2018) “Let’s talk about “hate speech”” https://burma.irrawaddy.com/news/humanြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား

Reform abandoned?

Page 28

•
•
•
•
•
•
•

rights/2018/08/28/168009.html
98
FEM – published in Irrawaddy media (28 August 2018) “Let’s talk about “hate speech”” https://burma.irrawaddy.com/news/humanrights/2018/08/28/168009.html
99
FEM – published in Irrawaddy media (28 August 2018) “Let’s talk about “hate speech”” https://burma.irrawaddy.com/news/humanrights/2018/08/28/168009.html
100
UPR 2015: 145.14 (Lithuania); 143.63 (Japan); 143.103 (Italy); 143.56 (France); 143.53 (Pakistan); 143.57 (Austria); 143.69 (Spain); 143.68
(Serbia); 143.66 (Sweden); 143.67 (Namibia); 143.71 (Paraguay).
101
FEM (29 December 2018) ““Shut up girl, it’s too sensitive!” http://freeexpressionmyanmar.org/mdrf-invitation-shut-up-girl-its-too-sensitive/
102
FEM (29 December 2018) ““Shut up girl, it’s too sensitive!” http://freeexpressionmyanmar.org/mdrf-invitation-shut-up-girl-its-too-sensitive/
103
FEM (29 January 2019) “Daring to defy Myanmar’s patriarchy” http://freeexpressionmyanmar.org/daring-to-defy-myanmars-patriarchy/
104
FEM (29 January 2019) “Daring to defy Myanmar’s patriarchy” http://freeexpressionmyanmar.org/daring-to-defy-myanmars-patriarchy/

ြပ#ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အပစ်ပယ်ခံလိ3က်ရ5ပီလား

Reform abandoned?

Page 29

ြပGြပင်ေြပာင်းလဲေရး
အပစ်ပယ်ခံလိ)က်ရJပီလား
ြမန်မာ'ိင
) င
် ၏
ံ ၂၀၂၀ ြပည့ ်'စ
2 ် ကမ5ာ့'င
ိ) င
် အ
ံ ားလံ)း၏
လ9အခွ
့ ငအ
့် ေရးအေြခအေနကိ) ပံ)မ2န်သးံ) သပ်သည့ ် လ)ပ်ငန်းစ?
အတွက် လွတလ
် ပ်စွာထ)တေ
် ဖာ်ေြပာဆိမ
) D
ငါး'2စ်တာသံး) သပ်ချက်
ြမန်မာiိင
$ င
် ံ၏ ဒီမိ$ကေရစီအသွင ်ကUးေြပာင်းမaသည် ၂၀၂၀ ြပည့်iXစ် ဒီဇင်ဘာလ ၇
ရက်ေနတွ
X ်တွင ်
့ င ် (၁၀) iXစ် ြပည့် မည်ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၀ ြပည့်iစ
တစ်စိတ်တစ်ပိ$ငး် ပွင ့်လင်းသည့် ပထမဆံ$း အေထွေထွေရွ းေကာက်ပွဲကိ$
ကျင်းပ]ပီးေနာက် အရပ်သားအမည်ခံ USDP အစိ$းရ ြဖစ်လာခဲ့သည်။
ေနာက်ငါးiXစ်အÄကာ၌ ကျင်းပသည့် ၂၀၁၅ ခ$iစ
X ်
အေထွေထွေရွ းေကာက်ပွဲမXာေတာ့ NLD အစိ$းရ ြပန်လည်ေပÇေပါက်ခဲ့]ပီး
ယခ$iXစ်မXာေတာ့ ြမန်မာiိင
$ င
် ံ၏ တတိယေြမာက် အေထွေထွေရွ းေကာက်ပွဲကိ$
ကျင်းပေတာ့မည် ြဖစ်သည်။ ထိ$ ၁၀ iXစ်ကာလ တစ်ေလdာက်တွင ်
လွတ်လပ်စွာထ$တ်ေဖာ်ေြပာဆိ$ခွငi
X ့် ယင်းအခွင ့်အေရး၏
့် င
အစိတ်အပိ$င ်းများြဖစ်သည့် မီဒ ီယာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်၊ ဆiÉထ$တ်ေဖာ်မa၊
သတင်းအချက်အလက်ရပိ$ငခ
် ွင ့်iင
X ့် ခွဲြခားဆက်ဆံမaတိ$က်ဖျက်ေရး တိသည်
$့
Ñကီးမားေသာ]ခိမ်းေြခာက်မaများiXင ့် Äကံ\ေတွo ခဲ့ရ]ပီး ရံဖန်ရံခါေလာက်သာ
ေလးစားအသိအမXတ်ြပ\ခံခဲ့ ရသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင ်
ထိ$အေြပာင်းအလဲများကိ$ စစ်ေဆးေဖာ်ထ$တ်ထားပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာသည် ြမန်မာiိင
$ င
် ံ၏ ၂၀၂၀ ြပည့်iXစ် ယUပီအာလ$ပ်ငန်းစဥ်အတွက်
FEM ကတင်သွင ်းေသာ အစီရင်ခံစာ ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၅ ယUပီအာတွင ်
ြမန်မာအစိ$းရကိ$ က$လသမဂÖအဖွဲoဝင်iင
ိ$ ်ငမ
ံ ျားက အÄကံြပ\ခဲ့သည့် အမျိ\းမျိ\း
ေသာ တိ$က်တွန်းချက်များအနက်
လွတ်လပ်စွာထ$တ်ေဖာ်ေြပာဆိ$ခွငi
့် င
X ့်စပ်လျဥ်းသည့် အÄကံြပ\ချက် အားလံ$း ကိ$
ေဖာ်ြပထားသည်။ FEM သည် ၂၀၁၅ ယUပီအာ အÄကံြပ\တိ$က်တွနး် ချက်
တစ်ခ$ချင်းစီတိ$င ်းကိ$ အကဲြ ဖတ် စစ်ေဆးထား]ပီး
ထိ$အÄကံြပ\တိ$က်တွန်းချက်များကိ$ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း WXိမWXိiင
X ့်
]ပီးခဲ့ေသာ ငါးiXစ် အတွင ်း အေြခအေနတိ$းတက်မa WXိမWXိ၊
နဂိ$အတိ$င ်းမေြပာင်းလဲဘဲ WXိမWXိ၊ ပိ$မိ$ဆိ$းရွ ာ းလာမa WXိမWXိကိ$ WXင ်းလင်း ထားသည်။

Reform abandoned?
5-year review of freedom of expression for Myanmar’s
2020 UN Universal Periodic Review
7 November 2020 marks 10 years of Myanmar’s democratic
transition. In 2010, the first partially-open general elections took
place creating the quasi-civilian USDP government. Five years
later, the 2015 general elections returned an NLD government.
This year, Myanmar will have its third general elections. Over
those 10 years, the right to freedom of expression – including its
components media, digital, protest, right to information, and
anti-discrimination – has faced great threats and in some cases
been upheld. This report examines those changes.
This report is FEM’s submission to Myanmar’s 2020 UPR. It
includes all of the different UN Member States’
recommendations relating to freedom of expression which were
made to Myanmar in the previous 2015 UPR. FEM has assessed
each of the 2015 UPR recommendations and explained whether
those recommendations have been implemented or not, and
also whether that situation has improved, remained the same, or
worsened over the past five years.

