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ယခBအစီရင်ခံစာအား စစ်အာဏာသိမ်းသည့် ၂၀၂၁ခB*+စ် ေဖေဖPဝါရီလ ၁ 

ရက်ေန ့မတိBငခ်င ်ရက်အနည်းငယ်က ြပ-စBQပီးစီးခဲ့သည်။ စစ်တပ်၏ 

လBပ်ရပ်များသည် သတငး်အချက်အလက်အခွင်အ့ေရးအပါအဝင ်လ9 ့ 

အခွင်အ့ေရးများအားလံBးကိB ချိ-းေဖာက်ခဲ့သည်။ ြမနမ်ာအစိBးရမ+ *ိBငင်ံ၏ 

SDGs လBပ်ငန်းစဥ်တိBးတက်မGအား ကBလသမဂJသိBတ့ငြ်ပရန ်၂၀၂၁ ခB*+စ် 

ဇ9လိBင်လတွင ်ြပ-လBပ်မည့် *ိBငင်ံအဆင့်ဆ*Yအေလျာက် ြပန်လည်သံBး 

သပ်မG အေြခအေနမ+ာလည်း အတတ်မသိ*ိBငသ်ည့် အေနအထားတွင ်

E+ိေနသည်။  

သိBေ့သာ် ကမZာအ*+ံမ့+လ9အ့ခွင့်အေရးတက်[ကလGပ်E+ားသ9အချင်းချငး်အား 

သက်ဆိBင်ရာ*ိBငင်ံ၏ SDG ၁၆.၁၀ ဆိBင်ရာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင ်

ရွက်မGကိB ဆန်းစစ်ချင်စိတ်ြဖစ်လာေစရန*်+င် ့ယခBသBေတသနလBပ်ငန်း တွင ်

ပါဝငပ်တ်သတ်ခဲ့သ9အေယာက်စီတိBင်း၏ ^ကိ-းပမ်းေဆာငရွ်က်ခဲ့မG များကိB 

အသိအမ+တ်ြပ-ဂBဏ်ြပ-ရနအ်တွက် FEM မ+ ယခBအစီရင်ခံစာအား 

ေဒသေနာက်ခံအေြခအေနမ+တ်တမ်းတစ်ရပ်အြဖစ် ထBတ်ြပနရ်န ်ဆံBး 

ြဖတ်ခဲ့ပါသည်။   

 This report was completed just days before the 
military’s coup d’état on 1 February 2021. The 
military’s actions have violated human rights, 
including the right to information. The status of the 
UN’s Voluntary National Review into Myanmar’s SDG 
progress, due in July 2021, is unknown.  

However, FEM has decided to publish this report as a 
contextual record, to inspire global peers on testing 
local implementation of SDG 16.10, and in 
recognition of the hard work done by all those 
involved.   
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အစီရငခ်ံစာအ*+စ်ချ-ပ် 

Executive summary 

“အသပိညာသည်စွမ်းအားြဖစ်8ပီး နာခံမ;ကိ=ရယ?*ိ=ငစွ်မ်း@+ိသည်။” 

ေအမမ်အလီ၊ ေအဒ ီ၉၀၀။ ဖရန်စစ်ေဘကွန၊် ေအဒ ီ၁၅၉၇။ 

ြမနမ်ာ*ိBငင်ံတွင ်ဒမိီBကေရစီအသွင်က9းေြပာငး်မGေအာငြ်မငေ်အာငေ်ဆာင ်

ရွက်မည်ဆိBပါက *+စ်ေပါငး်များစွာစဲွQမဲေနေသာ အစိBးရ၏သတင်းအချက် 

အလက်လgိ-h ဝ+က်မGကိB အဆံBးသတ်ရမည်။ အစိBးရအဖဲွhအစည်း၏ အစိတ် 

အပိBငး်အားလံBး*+င့အ်ဆင့်အားလံBးတွင ်*+စ်E+ည်iကာစဲွQမဲေနေသာ သတငး် 

အချက်အလက်လgိ-h ဝ+က်လိBမG*+င့ ်ထိန်းချ-ပ်လိBမGဆ*Yများသည် ယခငအ်ာ 

ဏာE+ငအ်စိBးရ၏အေမွြဖစ်Qပီး ကျယ်ြပန ့်ေသာ အဂတိလိBက်စားမG*+င့ ်တ 

ရားမ့ဲလBပ်ေဆာင်မGများကိB ြဖစ်ေပPေစခဲ့Qပီးြဖစ်သည်။ ထိBက့ဲသိBေ့သာ ကာ 

လiကာE+ည်စဲွQမဲေနေသာ သတင်းအချက်အလက်လgိ-h ဝ+က်မGသည် အလိB 

အေလျာက် သိBမ့ဟBတ် အစိBးရ၏ အခါအလားေလျာ်စွာ ထBတ်ြပနေ်iက 

ညာချက်များေiကာင့ ်ေပျာက်ကွယ်သွားမည်မဟBတ်ဘဲ၊ အစီအစkကျ 

ေသာ၊ စနစ်ကျေသာ၊ တည်တ့ံေသာ ေြပာင်းလဲမG လBပ်ေဆာင်ရန ်လိBအပ် 

သည်။ 

သတင်းအချက်အလက်ရယ9သိမ်းဆည်းြဖန ့်ေဝပိBင်ခွင့ ်(RTI) ဆိBသည်မ+ာ 

အစိBးရထိနး်ချ-ပ်ထားေသာ သတငး် အချက်အလက်များသည် အစိBးရပိBင ်

မဟBတ်ဘဲ အများြပည်သ9ပိBငြ်ဖစ်သည်ဆိBသည့် ဒမိီBကေရစီအေြခခံစည်း 

မျဥ်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ RTI သည် ဥပေဒသက်သက်မဟBတ်၊ ယငး်မ+ာ 

အဂတိလိBက်စားမG*+င့ ်မမ+န်မကန်လBပ်ရပ်များအပါအဝင ်သတငး်အချက် 

အလက်လgိ-h ဝ+က်မGကိB အဆံBးသတ်ရန ်ရည်ရွယ်ေသာ အေြခခံကျသည့် 

အာဏာချိန်ညqိမGတစ်ခB ြဖစ်သည်။ အများြပည်သ9များကိB သတငး်အချက် 

အလက်ထိနး်ချ-ပ်ပိBင်ခွင့ ်ေပးြခငး်သည် ဖံွh Qဖိ-းတိBးတက်ေရးအတွက် ပ 

ဓာနကျအေရးပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်ြပည်သ9များသည် ြပည်သ9ပိBင ်

ေဆးsံB၏ ဘတ်ဂျက်ဆိBင်ရာ သတငး်အချက်အလက်များကိB သိပိBငခ်ွင့E်+ိ 

ပါက ေဆးsံBအတွက် တာဝနခ်ံမGE+ိလာေပမည်။ တာဝန်ခံမGက ြပည်သ9တိB ့ 

၏ ဆံBးြဖတ်ချက်ချမ+တ်ြခင်း*+င့ ်အဂတိလိBက်စားမGေလgာ့ချြခင်းတိBတွ့င ်

အေထာက်အက9ြဖစ်ေစသည်။ 

၂၀၁၅ ခB*+စ်တွင ်ကမZာ့*ိBငင်ံများ၏သေဘာတ9ညီမGြဖင့ ်RTI ကိB ပညာေရး၊ 

ကျနး်မာေရးက့ဲသိBေ့သာ အြခား ရည်မ+နး်ချက်များ*+င့အ်တ9 ကBလသမဂJ 

၏ စkဆက်မြပတ်ဖံွh Qဖိ-းတိBးတက်မGရည်မ+န်းချက်ပန်းတိBငမ်ျား (“SDGs”) 

တွငထ်ည့်သွငး်ခဲ့သည်။ SDG ၁၆.၁၀ အရ အစိBးရအားလံBးသည် RTI ဥပ 

ေဒမ+တဆင့ ်ေဆာငရွ်က်ြခင်း အပါအဝင ်RTI ကိB ၄ငး်တိB၏့မ9ဝါဒများ 

အားလံBး*+င့ ်ေဆာင်ရွက်မGအားလံBးတိBတွ့င ်ထည့်သွင်းရန်လိBအပ် သည်။ 

ြမနမ်ာအစိBးရသည် SDGs ကိB ၂၀၁၅ ခB*+စ်တွင ်သေဘာတ9ခဲ့Qပီး ရည်မ+နး် 

ချက်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး*+င့ ်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ် 

 “Knowledge is power and it can command 
obedience” 

Imam Ali, AD 900; Francis Bacon, AD 1597 

If	Myanmar’s	democratic	transition	is	to	succeed	then	

chronic	government	secrecy	must	end.	The	lingering	

desire	for	secrecy	and	control	of	information	among	

all	parts	and	levels	of	government	are	relics	of	the	

previous	authoritarian	government	and	have	led	to	

widespread	corruption	and	wrongdoing.1	Such	

ingrained	secrecy	will	not	end	on	its	own	or	simply	

through	occasional	government	pronouncements	–	it	

requires	organised,	systematic,	and	sustained	change.	

The	right	to	information	(“RTI”)	is	the	democratic	

principle	that	information	held	by	the	government	is	

public	property	and	not	government	property.	RTI	is	

not	just	a	law;	it	is	a	fundamental	readjustment	of	

power	intended	to	end	secrecy,	and	with	it,	

corruption	and	wrongdoing.	Giving	the	public	control	

over	information	is	vital	to	development.	For	

example,	if	people	have	access	to	information	about	

their	hospital’s	budget,	then	they	can	start	to	hold	the	

hospital	accountable.	Accountability	both	improves	

decision-making	and	reduces	corruption.	

In	2015,	the	world	came	together	and	included	RTI	in	

the	UN	Sustainable	Development	Goals	(“SDGs”)	

alongside	other	aims	such	as	those	for	health	and	

education.	SDG	16.10	requires	all	governments	to	

embed	RTI	into	all	policies	and	practices,	including	

via	an	RTI	law.	The	Myanmar	government	adopted	

the	SDGs	in	2015	and	created	the	Myanmar	

Sustainable	Development	Plan	(“MSDP”)	in	2018	to	

elaborate	on	how	it	would	achieve	the	goals.	In	2021,	

the	Myanmar	government	will	conduct	a	“Voluntary	

National	Review”	before	the	UN	to	update	the	

international	community	on	its	progress	to	date,	

including	on	RTI	under	SDG	16.10.	

																																																																				

1	See	https://www.transparency.org/en/what-is-corruption		
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ေဆာငရွ်က်ရန ်၂၀၁၈ခB*+စ်တွင ်ြမန်မာ*ိBငင်ံ၏ ေရE+ည်တည်တ့ံခိBငQ်မဲQပီး 

ဟနခ်ျက်ညီေသာ ဖံွh Qဖိ-းတိBးတက်မGစီမံကိန်း (“MSDP”) ကိB စတင်ခဲ့ 

သည်။ SDG ၁၆.၁၀ အရ RTI ေဆာငရွ်က်မGများအပါအဝင ်ြမနမ်ာအစိBး 

ရသည် ၄ငး်၏ယေနအ့ချိန်အထိရE+ိေသာ တိBးတက်မGများကိB *ိBငင်ံတကာ 

အသိBင်းအဝိBင်းကိB တငြ်ပရန်အတွက် “*ိBငင်အံဆင့်ဆ*Yအေလျာက် ြပန ်

လည်သံBးသပ်မG” (VNR) အစီရငခ်ံစာတစ်ေစာင်ကိB ၂၀၂၁ ခB*+စ်တွင ်ကBလ 

သမဂJသိB ့ တင်သွင်းမည်ြဖစ်သည်။ 

အဆိBပါလBပ်ငနး်စkအတွက် ^ကိ-တငြ်ပင်ဆငမ်Gအေနြဖင့ ်ြမနမ်ာ*ိBငင်ံတ 

ဝ+မ်း အစိBးရ၏ SDG ၁၆.၁၀ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မGကိB နည်းစနစ်ကျ 

ကျ ေလ့လာဆနး်စစ်ရနအ်တွက် FEM မ+ အ^ကီးတနး် သတငး်ေထာက် 

အေယာက် ၂၀ ဦးကိBေခPယ9၍ ၎ငး်တိBကိ့B “RTI ဆနး်စစ်ေလ့လာသ9များ” 

အြဖစ် ေလ့ကျင့်သင်တနး်ေပးခဲ့သည်။ ြမနမ်ာ*ိBငင်ံတွင ်RTI ဥပေဒတစ် 

ရပ် သတ်သတ်မ+တ်မ+တ်မE+ိေသးေသာ်လည်း SDG *+င့ ်MSDP ကတိက 

ဝတ်များမ+ာ ပိBမိBကျယ်ြပန ့Q်ပီး၊ မ9ဝါဒများ*+င့ ်ေဆာင်ရွက်မGများတွင ်ကျယ် 

ြပန ့သ်ည့် အေြပာငး်အလဲများ လBပ်ေဆာငရ်န်လိBအပ်သည်။ တစ်ခBချငး်စီ 

ကိBလည်းတိBငး်တာ*ိBင၍် တိBင်းတာသင့သ်ည်။ 

RTI ဆနး်စစ်ေလ့လာသ9များသည်  ၂၀၂၀ ြပည့်*+စ် *ိBဝင်ဘာလမ+ ၂၀၂၁ ခB 

*+စ် ဇနန်ဝါရီလအတွငး် ြပည်ေထာငစ်B၊ တိBငး်ေဒသ^ကီး*+င့ ်ခsိBငအ်ဆင့ ်

များမ+ အစိBးရအဖဲွhအစည်း ၅၀ ေကျာ်*+င့ေ်တွhဆံB၍ ဆန်းစစ်ေလ့လာမG 

များ  ေဆာငရွ်က်ခဲ့iကသည်။ ထိBေ့နာက် RTI ဆန်းစစ်သ9များအားလံBး 

အတ9တကွစBေပါငး်ကာ အေတွhအiကံ-များဖလ+ယ်ရယ9ြခငး်၊ တ9ညီမGများ 

သတ်မ+တ်ြခင်း*+င့ ်ြမန်မာ*ိBငင်ံ၏ပကတိ RTI အေြခအေနအား သံBးသပ် 

ြခငး်တိBကိ့B ေဆာငရွ်က်ခဲ့သည်။ ယခBအစီရငခ်ံစာသည် အဆိBပါသံBးသပ် 

ချက်ြဖစ်Qပီး ြမနမ်ာ*ိBငင်ံအတွက် ကBလသမဂJ၏ “*ိBငင်ံအဆင့်ဆ*Yအ 

ေလျာက်ြပနလ်ည်သံBးသပ်မG” (VNR) လBပ်ငနး်စkသိB ့ တငြ်ပသွားမည်ြဖစ် 

သည်။ 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များက ြမနမ်ာအစိBးရသည် သတင်းအချက်အ 

လက်များကိB ယခBအချိန်ထိ လိBလားစွာထBတ်ေဖာ်ေြပာiကားြခင်းမE+ိ 

ေiကာငး် ေတွh E+ိခဲ့ရသည်။ အစိBးရအရာE+ိများသည် ေယဘBယျအားြဖင့ ်

ဆက်သွယ်ရန ်ခက်ခဲQပီး RTI *+င့ ်အကာငအ်ထည်ေဖာ်မည်ဟB ေရးဆဲွ 

ထားသည့် အစိBးရ၏ ”MSDP”စီမံကိန်းအေiကာငး်ကိB ပံBမ+နအ်ားြဖင့မ်သိ 

E+ိiကပါ။ အချိ- hေသာ သတငး်အချက်အလက်လBပ်ထံBးလBပ်နည်းအချိ- h E+ိ 

ေသာ်လည်း အစိBးရအရာE+ိများက ယင်းတိBကိ့B လိBက်နာေဆာငရွ်က်iက 

ဟနမ်တ9ေပ။ အစိBးရအရာE+ိများသည် အများြပည်သ9*+င့ထိ်ေတွhဆက်ဆံ 

ရာတွင ်သံသယထားကာ အထငေ်သးတတ်၍ သတင်းအချက်အလက် 

ေတာင်းခံရသည့်အေiကာငး်ရငး်များ ေတာငး်ဆိBiကြခင်းအြပင ်သတင်း 

အချက်အလက်လgိ-h ဝ+က်မG အယ9အဆ အြမစ်တွယ်လျက်E+ိေiကာင်း ြပ 

သခဲ့ iကသည်။ အစိBးရအရာE+ိအများစBမ+ာ သတင်းအချက်လက်များကိB 

မည်သည့်အခါမg ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိBြခငး် မE+ိသက့ဲ သိB ့ ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိB 

ရနပ်ျက်ကွက်ရြခငး်အတွက် အေiကာင်းြပချက်ေပးြခင်းလည်းမE+ိခဲ့ပါ။ 

ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိBသည့်အခါတွင်လည်း ြပည့်ြပည့်စံBစံBမဟBတ်ဘဲ အချိန ်

ေ*+ာငး်မ+သာေြပာiကားခဲ့iကသည်။ RTI ဆနး်စစ်ေလ့လာသ9အချိ- h မ+ာ စံB 

စမ်းေဖာ်ထBတ်ရာတွင ်Qခိမ်းေြခာက်မGများ*+င့ ်ရင်ဆိBငခ်ဲ့ရသည်။ 

In	preparation	for	this	process,	FEM	brought	together	

20	senior	journalists	and	trained	them	as	“RTI	

Auditors”	to	methodologically	investigate	and	test	the	

government’s	implementation	of	SDG	16.10	across	

Myanmar.	Although	Myanmar	does	not	yet	have	a	

specific	RTI	law,	the	SDG	and	MSDP	commitments	are	

broader	and	require	widespread	changes	in	policies	

and	practices,	each	of	which	can	and	should	be	

measured.		

The	RTI	Auditors	conducted	their	investigations	

engaging	with	over	50	government	institutions	at	

union,	regional,	and	district	levels	between	November	

2020	and	January	2021.	Afterwards,	all	RTI	Auditors	

came	together	to	jointly	assess	their	experiences,	

identify	commonalities,	and	conclude	the	real	

situation	for	RTI	in	Myanmar.	This	report	is	that	

assessment	and	will	be	submitted	into	the	UN’s	

Voluntary	National	Review	process	for	Myanmar.	

The	RTI	Auditors	found	that	the	Myanmar	

government	still	does	not	proactively	disclose	

information.	Government	officials	are	often	

inaccessible	and	are	usually	unaware	of	either	RTI	or	

the	government’s	own	MSDP.	Some	information	

procedures	exist,	but	officials	do	not	seem	to	follow	

them.	Officials	are	suspicious	and	dismissive	of	public	

engagement,	demanding	reasons	for	requesting	

information	and	showing	an	ingrained	presumption	

for	secrecy.	Most	officials	never	disclosed	information	

or	offered	reasons	for	not	disclosing	information.	

Those	officials	that	did	disclose	gave	too	little	

information	too	late.	Some	of	the	RTI	Auditors	faced	

threats	as	a	result	of	their	investigation.	

Countering	decades	of	engrained	official	secrecy	will	

take	time	and	effort,	but	the	RTI	Auditors	have	found	

no	evidence	that	this	process	has	even	been	started	

yet	in	Myanmar.	The	government	must	urgently	

reassess	and	reinvigorate	its	approach	if	it	is	to	

achieve	its	international	and	domestic	commitments	

in	the	SDGs	and	MSDP.	

“The government needs to pay greater attention to 
creating a culture of openness by changing its 
policies and practices, and enacting a right to 
information law too. We are all suffering right now” 

RTI Auditor, Rakhine 
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ဆယ်စB*+စ်ေပါငး်များစွာ အြမစ်တွယ်ေနသည့် အစိBးရ၏သတင်းလgိ- h 

ဝ+က်မGကိB တိBက်ဖျက်ရန်အတွက် အချိနလိ်Bအပ် သလိB လံBလ့စိBက်ထBတ်၊ 

^ကိ-းပမ်းရနလ်ည်း လိBအပ်ေပမည်။ သိBရ့ာတွင ်RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9 

များအေနြဖင့ ်အဆိBပါလBပ်ငနး်စkကိB ြမနမ်ာ*ိBင်ငတွံင ်စတင်ေနQပီဆိB 

သည့် အေထာက်အထားတစံBတရာမေတွh E+ိရေသးေပ။ SDGs *+င့ ်

MSDP တွငပ်ါဝင်ေသာ ြပည်တွင်းြပည်ပ ကတိကဝတ်များကိB ေအာင ်

ြမငစွ်ာအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည်ဆိBပါက ြမန်မာအစိBးရအေနြဖင့ ်၄ငး် 

၏ချဥ်းကပ်ေဆာင်ရွက်ပံBကိB ေဆာလျငစွ်ာြပန်လည်သံBးသပ်၍ ြပနလ်ည် 

အားြဖည့်ေပးရန ်လိBအပ်မည်ြဖစ်သည်။   

"အစိ=းရအေနနဲ ့သ?တိ=ရဲ့ ့ မ?ဝါဒနဲလ့=ပ်ထံ=းလ=ပ်နည်း အမ?အကျင့ေ်တ ွ

ကိ= ေြပာငး်လဲ8ပီး ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ;@+ိတဲ့ ယMေကျးမ;တစ်ခ=ကိ= ဖန် 

တးီဖိ=န့ဲ ့သတငး်အချက်အလက်ရ@+ိပိ=ငခွ်င့ဥ်ပေဒတစ်ရပ် ြပဌာန်းေရး 

ကိ= ပိ=8ပီးအားစိ=က်ဖိ= ့လိ=အပ်ပါတယ်။ လက်@+ိမ+ာ ကPန်ေတာ်တိ=အ့ား 

လံ=း ခံစားေနQကရပါတယ်။”  

ရခိBင၊် မ*~ေလး*+င့ ်ရန်ကBနမ်+ RTI ဆန်းစစ်ေလ့လာသ9များ။ 
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အQကံြပ-ေထာက်ခံချက်များ 

• သတင်းအချက်အလက်ရယ9သိမ်းဆည်းြဖန ့်ေဝပိBင်ခွင့ဥ်ပေဒ တစ် 

ရပ်ကိB *ိBငင်ံတကာစံ*Gန်းများ*+င့အ်ညီ ြပဌာနး်ေပးရမည်။ အဆိBပါ 

RTI ဥပေဒတွင ်ေအာက်ပါအချက်များပါဝင်သင့်သည် - 

o ကျိ-းေiကာင်းြပသရြခငး် သိBမ့ဟBတ် ဥပေဒဆိBငရ်ာလBပ်ပိBငခ်ွင့ ်

ြပသရြခင်းမE+ိဘဲ ရယ9ပိBင်ခွင့E်+ိရမည်။ 

o အစိBးရအဖဲွhအစည်းအားလံBးသည် သတင်းအချက်အလက်ရ 

ယ9မGကိB အေထာက်အပ့ံေပးရန ်တာဝန်E+ိရမည်။ 

o ဒမိီBကေရစီအရ E+ငး်လင်းြပတ်သား၍ တရားဝငြ်ဖစ်ေသာ 

Åခငး်ချက်များသာ ထားE+ိရမည်။ 

o သတင်းအချက်အလက် ထBတ်ေဖာ်လာေစေရး တွန်းအားေပး 

ရန*်+င် ့ အစိBးရအရာE+ိများအား ^ကီးiကပ်ရန ်အမ+န်တကယ် 

လBပ်ပိBငခ်ွင့အ်ာဏာE+ိသည့် လွတ်လပ်ေသာ ^ကီးiကပ်ေရးအဖဲွh 

အစည်းတစ်ရပ် ထားE+ိရမည်။ 

o သတင်းအချက်အလက်အား (ေတာင်းဆိBမ+ေပးြခင်းမဟBတ် 

ဘဲ) ^ကိ-တငတ်က်[ကစွာ ပ့ံပိBးေပးေရး*+င့ ်သတင်းအချက်အ 

လက်ရယ9သိမ်းဆည်းြဖန်ေ့ဝခွင်ဆိ့Bငရ်ာ အသိြမqင့တ်င်ေရး 

ရည်မ+န်းချက်များ ထားE+ိရမည်။ 

o အဂတိလိBက်စားမGများ၊ မမ+န်မကန်လBပ်ရပ်များအေiကာင်း 

အြဖစ်မ+နသ်တင်းေပးသ9များကိB အကာအကွယ်ေပးရမည်။ 

o အစိBးရလgိ-h ဝ+က်ချက်များအက်ဥပေဒက့ဲသိBေ့သာ အြငငး်ပွား 

ဖွယ်ဥပေဒများအားလံBးကိB ပယ်ဖျက်ရမည်။ 

• အစိBးရ၏ သတငး်အချက်အလက်လgိ-h ဝ+က်မGပေပျာက်၍ ပွင့်လငး် 

ြမငသ်ာေသာ အစိBးရတစ်ရပ်ေပPေပါက်ရန ်တိကျေသာ၊ တိBင်းတာ 

၍ရေသာ၊ ြဖစ်*ိBငေ်ြခE+ိေသာ၊ ဆီေလျာ်၍ အချိန်ကန ့်သတ်မGE+ိေသာ 

နည်းဗျÉဟာတစ်ရပ်ကိB iကန ့i်ကာမGမE+ိဘဲ တစ်Qပိ-င်နက်အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ရမည်။ အဆိBပါနည်းဗျÉဟာတွင ်အစိBးရအဖဲွhအစည်း 

များအားလံBး*+င့ ်အစိBးရအရာE+ိများအားလံBးကိB ပစ်မ+တ်ထားရည် 

ရွယ်သည့်အချက်များ ပါဝင်သင့Q်ပီး တာဝန်ခံမGE+ိေစေရးအတွက် 

ယငး်နည်းဗျÉဟာကိB အများြပည်သ9သိE+ိခွင့ေ်ပးသင့သ်ည်။ 

• သတင်းမီဒီယာဥပေဒ၊ sBပ်သံလÑင့ဥ်ပေဒ၊ အမျိ-းသားမ+တ်တမ်း*+င့ ်

ေမာ်ကွနး်ဥပေဒ၊ အစိBးရလgိ-h ဝ+က်ချက်များ ဥပေဒ၊ ရာဇဝတ်ဥပေဒ 

*+င့ ်အများြပည်သ9ဆိBငရ်ာအရာE+ိများ သိBမ့ဟBတ် အများပိBငေ်ြမ အ 

ေဆာက်အအံBများသိB ့ သွားလာြခငး်ဆိBငရ်ာ ြပÖာန်းချက်များ အပါ 

အဝင ်RTI ကိB ေမ+းမ+ိနေ်စသည့် ဥပေဒများအားလံBးကိB *ိBငင်ံတကာ 

စံ*Gန်းများ*+င့်အညီ ြဖစ်ေစရမည်။ 

 

Recommendations 

• Adopt	a	Right	to	Information	Law	in	accordance	
with	international	standards.	The	RTI	Law	should	

include:	

o A	right	to	access,	without	having	to	show	

justification	or	a	legal	interest	

o A	duty	for	all	government	institutions	to	

provide	access	to	information	

o Only	exemptions	that	are	clear	and	

legitimate	in	a	democracy	

o An	independent	oversight	body	with	real	

powers	to	enforce	disclosure	and	

discipline	officials	

o Targets	for	proactive	disclosure	and	

awareness-raising	

o Protections	for	whistleblowers	on	

corruption	and	wrongdoing	

o An	override	over	all	conflicting	laws,	such	

as	the	Official	Secrets	Act.	

• Implement	–	in	parallel	and	without	delay	–	a	
specific,	measurable,	achievable,	relevant,	and	

time-bound	strategy	for	reversing	official	secrecy	

and	adopting	open	government.	The	strategy	

should	include	targets	for	all	government	

institutions	and	officials,	which	should	be	made	

publicly	available	to	ensure	accountability.	

• Bring	into	line	with	international	standards	all	
laws	that	contribute	to	undermining	RTI,	

including	the	News	Media	Law,	Broadcasting	Law,	

National	Records	and	Archives	Law,	Official	

Secrets	Law,	Penal	Code,	and	any	provisions	

relating	to	accessing	public	officials	or	accessing	

public	property.	
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နိဒါန်း   

Introduction 

ကP*်=ပ်တိ=သ့ည် အေမ+ာငကိ်=ေQကာက်ေသာ ကေလးတစ်ေယာက်ကိ= 

လွယ်က?စွာ ခွင့လ်Rတ်*ိ=ငQ်ကသည်။ ဘဝမ+ာ အမ+န်တကယ်ဝမ်းနည်းစ 

ရာေကာငး်သည်မ+ာ လ?Tကီးများ အလငး်ကိ= ေQကာက်ြခငး်ပင ်ြဖစ် 

သည်။” 

ပေလတိB (ဘီစီ ၄၂၈ - ၃၄၈) 

ယခBအစီရင်ခံစာ၏ရည်ရွယ်ချက်မ+ာ ကBလသမဂJ၏ စkဆက်မြပတ်ဖံွh 

Qဖိ-းတိBးတက်မGရည်မ+န်းချက်ပန်းတိBငမ်ျား (“SDGs”) ကိB အေကာငအ် 

ထည်ေဖာ်ရန ်၂၀၁၅ ခB*+စ်မ+စ၍ ပါဝင်လာေသာြမနမ်ာ*ိBငင်၏ံ သတငး်အ 

ချက်အလက်ရယ9သိမ်းဆည်း ြဖန ့ေ်ဝပိBငခ်ွင့ ်(RTI) ဆိBငရ်ာ ကတိကဝတ် 

များကိB ြပည့်မီေအာင်ေဆာင်ရွက်ေနမG*+င့ပ်တ်သက်Qပီး အကဲြဖတ်ရန ်

ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ*ိBငင်ံတွင ်RTI ဥပေဒတစ်ရပ် သတ်သတ်မ+တ်မ+တ်မE+ိ 

ေသးေသာ်လည်း SDGs များသည် ဥပေဒများထက်ကျယ်ြပန ့Q်ပီး မ9ဝါဒ 

*+င့ ်လBပ်ထံBးလBပ်နည်းများတွင ်အေြပာငး်လဲများေဆာင်ရွက်ရန ်လိBအပ် 

သည်။ 

ယခBအစီရင်ခံစာသည် အချိန်*+င့်တေြပးညီြဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်*+စ်တွင ်

ြမနမ်ာအစိBးရသည် SDGs ရည်မ+နး်ချက်များကိB ေအာငြ်မငေ်အာင ်

ေဆာငရွ်က်ရာ၌ ယင်း၏တိBးတက်မGကိB ကိBယ်တိBင်ဆနး်စစ်၍ ၂၀၂၁ ခB*+စ် 

တွင ်ကBလသမဂJသိB ့ အကဲြဖတ်ချက်တင်သွင်းရန ်*ိBငင်အံဆင့ဆ်*Yအ 

ေလျာက် ေဆာငရွ်က်ခဲ့သည်။ ယခBအစီရငခ်ံစာသည် ြမနမ်ာအစိBးရ*+င့ ်

ကBလသမဂJ*+စ်ဖက်လံBးအား အေြခအေနကိB ပိBမိBဘက်မgစွာနားလည်ေစ 

၍ အနာဂတ် RTI ကတိကဝတ်များ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ရာတွင ်အ 

ေထာက်အက9ြပ-လိမ့်မည်ဟB FEM မ+ ေမgာ်လင့်သည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအခနး်များတွင ်RTI ကိB အ*+စ်ချ-ပ်ေဖာ်ြပထားကာ ြမန ်

မာအစိBးရ၏ RTI ကတိကဝတ်များကိB ေဖာ်ြပထားQပီး ကတိကဝတ်များ 

ကိB အေကာငအ်ထည်ေဖာ်QပီးစီးမG အတိBငး်အတာကိB အကဲြဖတ်ထား 

သည်။ FEM ၏ အကဲြဖတ်မGစနစ် အေသးစိတ်E+င်းြပချက်ကိB အကဲြဖတ် 

မGရလဒမ်ျားမတိBင်မီ ေအာက်တွင်ဖတ်sG*ိBငသ်ည်။ 

 “We can easily forgive a child who is afraid of the 
dark; the real tragedy of life is when adults are 
afraid of the light.”  

Plato (428 – 348 BC) 

The	purpose	of	this	report	is	to	assess	Myanmar’s	

fulfilment	of	its	right	to	information	(“RTI”)	

commitments	since	adopting	the	Sustainable	

Development	Goals	(“SDGs”)	in	2015.	Although	

Myanmar	has	not	yet	adopted	a	specific	RTI	law,	the	

SDGs	are	broader	than	laws	and	require	changes	to	

policies	and	practices	too.		

This	report	is	timely.	In	2020,	the	Myanmar	

government	volunteered	to	self-assess	its	own	

progress	in	achieving	the	SDGs	and	to	present	its	

assessment	before	the	UN	in	2021.	FEM	hopes	that	

this	report	will	inform	both	the	Myanmar	government	

and	the	UN	too,	enabling	a	more	balanced	

understanding	of	the	situation,	and	leading	to	

improved	future	implementation	of	the	RTI	

commitments.	

The	following	chapters	briefly	outline	RTI,	identify	

the	Myanmar	government’s	commitments	to	RTI,	and	

assess	the	extent	to	which	these	commitments	have	

been	fulfilled.	A	detailed	explanation	of	FEM’s	

assessment	methodology	can	be	found	below,	before	

the	results	of	the	assessment.	



	

	

Free	Expression	Myanmar	-	Page	8	

	 	 	 	 	 	

	

သတငး်အချကအ်လကရ်ယ?သမ်ိးဆည်းြဖန ့်ေဝပိ=ငခ်ွင့ ်

The right to information 

“ဒ*ီိ=ငင်ရဲံ ့ ြပည်သ?ေတွဟာ ြပည်သ?ဝ့န်ထမ်းအာဏာပိ=ငေ်တရဲွ ့ လ?သ ိ

@+ငQ်ကားြပ-လ=ပ်ေဆာငရွ်က်တဲ့ အများြပည်သ?ဆိ=ငရ်ာေဆာင်ရွက် 

ချက်တိ=ငး်၊ အရာတိ=ငး်ကိ= သပိိ=ငခွ်င့်@+ိတယ်။ သ?တိ=ေ့တဟွာ အများ 

ြပည်သ?ဆိ=ငရ်ာအြပန်အလ+န်ေဆာငရွ်က်ချက်ေတအွားလံ=းအြပင ်

အဒဲေီဆာငရွ်က်ချက်ေတရဲွ ့ ရလဒန်ဲ ့သက်ေရာက်မ;ေတွကိ=ပါ သိခွင့@်+ိ 

တယ်။” 

အိ*YယိတရားလÑတ်ေတာ်ချ-ပ် တရားသ9^ကီး မက်သs9း (၁၉၇၅) 

သတင်းအချက်အလက်ရယ9သိမ်းဆည်းြဖန ့်ေဝပိBင်ခွင့ ်(RTI) ဆိBသည်မ+ာ 

အစိBးရထိနး်ချ-ပ်ေသာ သတငး်အချက်အလက်များ*+င့ ်ပတ်သက်၍ 

အများြပည်သ9ကိBထိနး်ချ-ပ်ခွင့ေ်ပးသည့် အေြခခံမ9ြဖစ်သည်။ အစိBးရ 

ထိနး်ချ-ပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များဆိBသည်မ+ာ အများြပည်သ9 

ပနး်ြခံများ၊ ေကျာငး်များ*+င့ ်ေဆးsံBများက့ဲသိBပ့င ်အများြပည်သ9ပိBင ်

ပစàည်းြဖစ်သည်ဟB ဆိBလိBြခငး်ြဖစ်သည်။ 

RTI အရ အစိBးရ၏ ပထမဆံBးအခန်းကâသည် အစိBးရထိန်းချ-ပ်ထား 

ေသာ သတငး်အချက်အလက်အားလံBး ြပည်သ9လ9ထBရE+ိရန ်စီမံေဆာင ်

ရွက်ေရးြဖစ်သည်။ ယငး်တွင ်ဘâာေငစွာရင်းများမ+သည် မ9ဝါဒများ 

အထိ အရာအားလံBး*+င့်သက်ဆိBငေ်သာ သတငး်အချက်အလက်များ 

ပါဝငသ်ည်။ အစိBးရကိBငထ်ားေသာ သတင်းအချက်အလက်များအနက် 

အများဆံBးေသာပမာဏကိB ြပည်သ9လ9ထBအားသိE+ိခွင့်ေပးသင့်သည်။ 

အစိBးရ၏ ဒBတိယအခနး်ကâမ+ာ အစိBးရထိန်းချ-ပ်ေသာ သတငး်အချက် 

အလက်များကိB ဥပေဒကခွင့ြ်ပ-လgင၊် တရားဝငလ်gင၊် ထိနး်ချ-ပ်ထားရန ်

လိBအပ်လgင ်ကာကွယ်ထိနး်ချ-ပ်ရနြ်ဖစ်သည်။ အစိBးရအတွက် သတငး် 

အချက်အလက်ကာကွယ်ရန ်တစ်ခBတည်းေသာ တရားဝငအ်ေiကာငး် 

ရငး်မ+ာ အကယ်၍ သတင်းအချက်အလက် ထBတ်ြပန်လိBက်ပါက ြပည်သ9 

လ9ထBကိB တိBက်sိBက်ထိခိBက်ေစမည့်အခါြဖစ်သည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်တစ် 

ဦးတစ်ေယာက်၏ ကျနး်မာေရး*+င့်ပတ်သက်ေသာ သတငး်အချက်အ 

လက်ကိB ကာကွယ်ထားသင့သ်ည်။ သိBေ့သာ် (ထိBသိBက့ာကွယ်ေပးရန်မ 

လိBသည့်) သတင်းအချက်အလက်ကိBမ9 ထိနခ်ျန်ကာကွယ်ထားြခင်းသည်  

မည်သည့်အခါတွငမ်g တရားမဝငေ်ပ။ အဘယ်ေiကာင်ဆိ့Bေသာ် ယငး်သ 

တငး်အချက်အလက်ေပါက်iကားသွားသည့်အခါ အE+က်ရရမည့်သ9မ+ာ 

အစိBးရသာြဖစ်သည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်အစိBးရ၏ အဂတိလိBက်စားမGဆိBင ်

ရာ သတငး်အချက်အလက်များကိB မည်သည့်အခါမg ကာကွယ်မထား 

သင့ေ်ပ။ 

 “The people of this country have a right to know 
every public act, everything, that is done in a public 
way, by their public functionaries. They are entitled 
to know the particulars of every public transaction 
in all its bearing.”  

Justice Mathew, Supreme Court of India (1975) 

The	right	to	information	(“RTI”)	is	the	principle	of	

giving	the	public	control	over	government-held	

information.	This	means	that	government-held	

information	is	public	property,	just	like	public	parks,	

schools,	and	hospitals.		

Under	RTI,	a	government’s	first	role	is	to	manage	

public	access	to	all	government-held	information.	

This	includes	information	on	everything	from	budgets	

to	policies.	The	vast	majority	of	information	held	by	a	

government	should	be	open	to	the	public.	

A	government’s	second	role	is	to	protect	government-

held	information	when	it	is	lawful,	legitimate,	and	

necessary	to	do	so.	The	only	legitimate	reason	for	

protecting	information	is	if	its	release	would	directly	

harm	the	public.	For	example,	information	about	an	

individual’s	health	should	be	protected.	However,	it	is	

never	legitimate	to	protect	information	simply	

because	its	release	would	embarrass	the	government.	

For	example,	information	that	shows	government	

corruption	should	never	be	protected.	
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သတငး်အချက်အလက် ရယ?သမ်ိး 

ဆည်းြဖန ့်ေဝပိ=ငခွ်င့ ်စံသတမ်+တခ်ျက် များ 

သတင်းအချက်အလက်ရယ9သိမ်းဆည်းြဖန ့်ေဝပိBင်ခွင့တွ်င ်စံသတ်မ+တ် 

ချက်E+စ်ချက်ပါဝငသ်ည် -. 

• သတင်းအချက်အလက်ထBတ်ေဖာ်ရမည်ဟ9ေသာအယ9အဆ - 

အစိBးရသည် အလွန်နည်းပါးသည့် Åခငး်ချက်များမ+လဲွ၍ အရာအား 

လံBး ကိB ထBတ်ေဖာ်ေြပာiကားရမည်။ 

• လိBလားတက်[ကစွာထBတ်ေဖာ်ေြပာiကားြခင်း - သတငး်အချက်အ 

လက်ကိB ေမးြမနး်ခံရမ+မဟBတ်ဘဲ အစိBးရက လိBလိBလားလား ထBတ် 

ေဖာ်ေြပာiကားရမည်။  

• ပွင့လ်င်းမGြမqင့်တငြ်ခင်း - ပွင့်လငး်ြမင်သာသည့်ယkေကျးမGကိB 

ေဖာ်ေဆာင်ရန်*+င့ ်လgိ- h ဝ+က်ထားြခင်းများ အဆံBးသတ်ရန ်အစိBးရ 

သည် ယငး်၏မ9ဝါဒများ*+င့ ်ေဆာငရွ်က်ချက်များကိB ေြပာငး်လဲရ 

မည်။ ယင်းတွင ်ြပည်သ9အ့ဖဲွhအစည်းများ၏ အစည်းအေဝး*+င် ့

ေဆွးေ*ွးဆံBးြဖတ်ချက်များကိBပါ အများြပည်သ9က လက်လ+မ်းမီ 

သိE+ိခွင့်E+ိသည်။  

• အကန ့အ်သတ်E+ိေသာÅခငး်ချက်များ - “ထိခိBက်မG” ဆိBငရ်ာစည်း 

မျဥ်းအရ အစိBးရသည် သတငး်အချက်အလက်လက်လ+မ်းမီေရးကိB 

အလွနန်ည်းပါးသည့် Åခငး်ချက်များြဖင့သ်ာ သတ်မ+တ်ကန်သ့တ်ရ 

မည်ြဖစ်Qပီး၊ ယငး်ထိခိBက်မGြဖစ်*ိBင်သည့်ပမာဏကိB အများြပည်သ9 ့ 

အကျိ-းစီးပွားြဖင် ့ချိနဆ်ဆန်းစစ်တိBင်းတာရမည်။  

• ြမနဆ်န်မgတေသာလBပ်ငန်းစkများ - အစိBးရသည် မည်သည့်သ 

တငး်အချက်အလက်ေမးြမန်းမGကိBမဆိB ြမနဆ်န၍်မgတေသာနည်း 

ြဖင့ ်ေြဖiကားသင့Q်ပီး၊ အယ9ခံဝင*်ိBင်သည့် လBပ်ငနး်စဥ်ယ*~ရား 

ထားE+ိသင့်သည်။  

• ကBန်ကျမGသက်သာေသာလBပ်ငနး်စkများ - သတင်းအချက်အလက် 

ေတာင်းဆိBရာတွင ်စရိတ်ြမင့မ်ားြခငး် ေiကာင့ ်ြပည်သ9များ အခက် 

အခဲအတားအဆီးမြဖစ်ေစရန ်အစိBးရကေဆာင်ရွက်ေပးသင့်သည်။ 

• ထBတ်ေဖာ်ေြပာiကားမGကိBဦးစားေပးြခငး် - ထBတ်ေဖာ်ေြပာiကားမG 

ကိBဆန ့်ကျငေ်သာ မည်သည့်ဥပေဒကိBမဆိB အစိBးရကြပင်ဆငသ်င့ ်

Qပီး၊ တရားsံBးများက ဥပေဒများအား ထBတ်ေဖာ်မGဦးစားေပးသည့် 

အြမငြ်ဖင် ့ဘာသာြပန်ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ 

• အြဖစ်မ+နသ်တင်းေပးသ9များကိBကာကွယ်ြခငး် - မမ+နမ်ကန်လBပ်ရပ် 

များ၊ အဂတိလိBက်စားမGများ*+င့ပ်တ်သက်Qပီး အြဖစ်မ+န်သတငး်ေပး 

သ9များကိB အစိBးရက အကာအကွယ်ေပးသင့သ်ည်။ 

 

Right to information standards 

The	right	to	information	includes	eight	standards:	

• Presumption	of	disclosure	–	government	must	
disclose	everything	except	in	very	limited	

exceptions.	

• Proactive	disclosure	–	government	must	actively	
disclose	information	regardless	of	whether	they	

are	asked.	

• Promote	openness	–	government	must	change	its	
policies	and	practices	to	create	a	culture	of	

openness	and	ending	government	secrecy,	this	

includes	access	to	the	meetings	of	public	bodies.	

• Limited	exceptions	–	government	must	define	
only	very	limited	exceptions	to	access	to	

information	according	to	the	principle	of	‘harm’,	

and	there	should	be	a	public	interest	test.	

• Fast	and	fair	processes	–	government	should	
answer	any	requests	for	information	in	a	fast	and	

fair	way,	and	there	should	be	a	mechanism	for	

appeals.	

• Cheap	processes	–	government	should	ensure	that	
people	are	not	dissuaded	from	asking	for	

information	because	of	high	costs.	

• Disclosure	takes	precedence	–	government	should	
amend	any	laws	that	contradict	disclosure,	and	

the	courts	should	interpret	the	laws	with	

disclosure	taking	precedence.	

• Protect	whistleblowers	–	government	should	
protect	whistleblowers	who	release	information	

about	wrongdoing	and	corruption.	
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သတငး်အချက်အလက်ရ@+ိပိ=ငခွ်င့ ်

ဥပေဒကိ=ြပYာန်းကျင့သ် ံ=းြခငး် 

အစိBးရအများစBသည် အထက်ပါ စည်းမျဥ်းသတ်မ+တ်ချက်E+စ်ချက်ကိB 

စနစ်တစ်ရပ်ြပ-Qပီး၊ ပိBမိBပွင့်လငး်မGE+ိေiကာငး် ယင်းတိB၏့ဆ*YကိBြပသရန ်

RTI ဥပေဒကိBြပÖာနး်ရန ်ေရွးချယ်iကသည်။ RTI ဥပေဒသည် ြပည်သ9လ9 

ထBအား ၎င်းတိB၏့ အခွင့အ်ေရးများကိB သိE+ိနားလည်ေစရန်*+င့ ်အစိBးရ 

အား ယင်း၏တာဝနမ်ျားကိB သိE+ိနားလည်ေစရနြ်ဖစ်သည်။ အစိBးရက 

ယငး်၏တာဝနမ်ျား ပျက်ကွက်သည့်အခါ ြပနလ်ည်ကBစား*ိBင်သည့်နည်း 

များလည်း RTI ဥပေဒတွင ်ပါဝင်သည်။ သိBေ့သာ် *ိBငင်ံတကာအေတွhအ 

iကံ-များအရ iကာE+ည်စဲွQမဲေနသည့်လgိ-h ဝ+က်မGကိBတွနး်လ+န်ပယ်ဖျက်ရန ်

RTI ဥပေဒများြဖင် ့မလံBေလာက်ဘဲ၊ ဥပေဒေရးဆဲွြပဌာန်းြခင်းအြပင ်

အစိBးရ၏ သေဘာထားများ*+င့ ်အမ9အကျင့်များကိBပါ ကျယ်ကျယ်ြပန ့ ်

ြပန ့ေ်ြပာငး်လဲရမည် ြဖစ်သည်။ 

RTI ဥပေဒမE+ိသည့် အစိBးရများသည် ဥပေဒမE+ိေသးသည့်တိBင ်RTI 

စံသတ်မ+တ်ချက်များကိB တတ်စွမ်းသမg လက်ခံကျင့သံ်Bးသင့်သည်။ 

ဒမိီBကေရစီကျင့သံ်Bးေသာ *ိBငင်အံများစBသည် RTI ဥပေဒတစ်ရပ် သတ် 

သတ်မ+တ်မ+တ်မြပဌာန်းမီကပင ်၄ငး်တိB၏့မ9ဝါဒ*+င် ့လBပ်ထံBးလBပ်နည်း 

များတွင ်RTI စံသတ်မ+တ်ချက်အများအြပားကိB ထည့်သွင်းအေကာငအ် 

ထည်ေဖာ်ခဲ့iကသည်။  

 

Adopting a right to information 
law 

Most	governments	have	chosen	to	adopt	an	RTI	law	to	

codify	these	eight	standards	and	demonstrate	their	

desire	to	be	more	open.	An	RTI	law	ensures	that	the	

public	understands	their	rights	and	the	government	

understands	its	duties.		An	RTI	law	also	includes	

remedies	for	when	governments	fail	in	their	duties.	

However,	international	experiences	have	shown	that	

RTI	laws	are	not	sufficient	to	reverse	ingrained	

secrecy,	and	must	also	be	accompanied	by	a	

comprehensive	change	in	government	attitudes	and	

behaviours.2	

Governments	without	an	RTI	Law	should	still	adopt	

RTI	standards	as	much	as	possible.	Most	democracies	

implemented	many	of	the	RTI	standards	in	their	

policies	and	practices	before	adopting	a	specific	RTI	

law.	

သတငး်အချက်အလက်ရ@+ိပိ=ငခွ်င့*် +င့ ်

မီဒယီာ 

မီဒယီာ*+င့ ်ပိBမိBကျယ်ြပန ့ေ်သာလ9မGအဖဲွhအစည်းသည် RTI ကိB မ+ီခိBအား 

ထားရသည်။ အစိBးရထိနး်ချ-ပ်ေသာ သတငး်အချက်အလက်များအား 

သတင်းစာE+ငး်လင်းပဲွများ*+င့ ်ဝက်ဘက်ဆိBက်များမ+တစ်ဆင့ ်သိBမ့ဟBတ် 

စာြဖင့ထ်Bတ်ြပနြ်ခင်းတိBေ့iကာင့ ်မီဒီယာသည် ြမနမ်ာ*ိBင်ငတွံင ်မည်သည့် 

အရာများြဖစ်ပွားေနသည်၊ မည်သည့်အတွက်ေiကာင့ ်ြဖစ်ပွားေနသည် 

တိBကိ့B သိE+ိနားလည်*ိBင်သည်။ ယင်းနားလည်မGများမ+ မီဒီယာသည်သ 

တငး်မgေဝ*ိBငြ်ခင်း၊ အသိပညာေပးမGများလBပ်ေဆာင်*ိBငြ်ခငး်၊ ြပည်သ9 

လ9ထBအား ပိBမိBေကာငး်မွနေ်သာဆံBးြဖတ်ချက်များ ချမ+တ်*ိBငေ်စြခင်း*+င် ့

အစိBးရအား တာဝနခ်ံြခငး်တိBကိ့B လBပ်ေဆာင်လာ*ိBငသ်ည်။  

 

Right to information and the 
media 

The	media,	and	broader	civil	society,	rely	on	RTI.	

Disclosure	of	government-held	information	via	press	

conferences,	websites,	or	on	paper,	enables	media	to	

understand	what	is	happening	in	Myanmar	and	why.	

With	understanding,	media	can	share	information,	

raise	awareness,	enable	better	decision-making,	and	

hold	the	government	to	account.	

																																																																				

2	See	for	example	the	right	to	information	law	in	Thailand,	which	has	not	resulted	in	a	significant	improvement	in	openness.	
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RTI ကိB ြငငး်ပယ်ြခငး်သည် အဂတိလိBက်စားမG၊ မမ+န်မကန်လBပ်ရပ်များ 

ကိB အားေပးsံBသာမက ြပည်သ9များကိB ြခယ်လ+ယ်Qပီး မီဒီယာလွတ်လပ် 

ခွင့ကိ်Bလည်း ချိ-းေဖာက်ြခင်းြဖစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်ရယ9 

သိမ်းဆည်းမgေဝပိBင်ခွင့်ကိB ပိတ်ပငသ်ည့် အစိBးရများသည် ဝါဒြဖန ့ြ်ခင်း 

များ မiကာခဏြပ-လBပ်ေလ့E+ိQပီး မီဒယီာများကိBလည်း “ဘက်လိBက် 

သည်” “အစိBးရကိBဆန ့်ကျငသ်ည်” “သတငး်တBများြဖန ့်သည်” ဟB 

စွပ်စဲွတိBက်ခိBက် iကသည်။ သတငး်အချက်အလက်ရယ9သိမ်းဆည်း 

မgေဝပိBငခ်ွင့်ကိB ပိတ်ပင်လိBက်ြခင်းအားြဖင် ့သတငး်မ+ားများအတွက် 

အစိBးရကိBယ်တိBင်တွင ်တာဝန်E+ိသည်။ 

“RTI ဟာ သတငး်ေထာက်ေတအွတက်ွ သတငး်ေရာငး်ချဖိ=သ့ံ=းတဲ့အ 

ရာလိ= ့ အစိ=းရ အရာ@+ိေတာ်ေတာ်များများက ေတးွတယ်။ ဒါေပမဲ့ 

သတငး်အချက်အလက်ေတာငး်ယ?တာကိ= ြငငး်ပယ်လိ=က်ြခငး်ဟာ 

သတငး်မ+ားေတ ွေပ]လာဖိ= ့ကိ=ယ်တိ=င ်အားေပးေနတယ်ဆိ=တာကိ= 

အစိ=းရ အရာ@+ိေတ ွသေဘာမေပါက်Qကဘ?း” 

RTI ဆနး်စစ်ေလ့လာသ9၊ ကချငြ်ပည်နယ်။ 

 

Denying	RTI	not	only	encourages	corruption	and	

wrongdoing	but	also	enables	manipulation	of	the	

public	and	violations	of	media	freedom.	Governments	

that	block	access	to	information	often	spread	

propaganda	and	attack	the	media	with	accusations	of	

“bias”,	“anti-government”,	and	“fake	news”.	By	

blocking	access	to	information,	governments	are	

themselves	responsible	for	any	incorrect	reporting.	

“Many government officials think that RTI is a tool 
for journalists to sell news stories. However, they 
do not realise that by rejecting our requests, they 
themselves are encouraging misinformation.” 

RTI Auditor, Kachin 
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ြမန်မာ*ိ=ငင်၏ံ သတငး်အချကအ်လကရ်@+ိပိ=ငခ်ွင့ဆ်ိ=ငရ်ာ 

ကတကိဝတမ်ျား 

Myanmar’s right to information commitments 

သတငး်အချက်အလက် လွတလွ်တလ်ပ်လပ် စီးဆငး်ဖိ=အ့တွက် ကPန် 

ေတာ်တိ= ့Tကိ-းပမ်းပါတယ်။ မ*+စ်8မိ- _ ဖွယ် အချက်အလက်ေတ၊ွ ြပည် 

ပထငြ်မငယ်?ဆချက်ေတ၊ွ ထ?းြခားတဲ့အေတးွအေခ]ေတနွဲ ့ယ+M8ပိ-င ်

တန်ဖိ=းေတကိွ= ြပည်သ?ေတဆွလီRဲအပ်ဖိ= ့ကPန်ေတာ်တိ=မ့ေQကာက်ဘ?း။  

သမäတ ဂãန ်အက်ဖ် ကေနဒ၊ီ အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်B (၁၉၆၂) 

၂၀၃၀ ြပည့်*+စ် စkဆက်မြပတ်ဖံွh Qဖိ-းတိBးတက်မGရည်မ+န်းချက်ပန်းတိBင ်

များ (SDGs) ဟBေခPေသာ ဘံBရည်မ+န်းချက်တစ်ခBကိB ကBလသမဂJက 

၂၀၁၅ ခB*+စ်တွင ်စတငခ်ဲ့သည်။ SDGs များသည် ကမZာလံBးဆိBငရ်ာ ဖံွh Qဖိ-း 

တိBးတက်မG တိBးြမqင့်ေရးအတွက် ကBလသမဂJ၏ နည်းဗျÉဟာအစီအစk 

ြဖစ်သည်။  

ြမနမ်ာအစိBးရအပါအဝင ်အစိBးများအားလံBးသည် SDGs ရည်မ+နး်ချက် 

များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ ပါဝင်ခဲ့Qပီး ၂၀၁၅ ခB*+စ် စက်တငဘ်ာလ 

၂၇ ရက်ေနတွ့င ်အစိBးရများအားလံBး SDGs ကိB တရားဝငအ်တည်ြပ- 

ကျင့်သံBးခဲ့iကသည်။ SDGs ပန်းတိBငမ်ျားကိB ၂၀၃၀ ြပည့်*+စ်အမီ 

အေကာင ်အထည်ေဖာ်*ိBငေ်ရး မည်သိBရ့ည်မ+န်းထား သည်ကိBေဖာ်ြပရန ်

ြမနမ်ာအစိBးရက ြမနမ်ာ*ိBငင်ံ၏ေရE+ည်တည်တ့ံခိBငQ်မဲQပီးဟနခ်ျက်ညီ 

ေသာဖံွh Qဖိ-း တိBးတက်မGစီမံကိနး် (“MSDP”) ကိB ၂၀၁၈ ခB*+စ်တွင ်စတင ်

ခဲ့သည်။ 

SDGs *+င့ ်ြမနမ်ာ*ိBငင်ံ၏ MSDP *+စ်ရပ်လံBးတွင ်RTI ကတိကဝတ်များ 

ြဖည့်ဆည်းေဆာငရွ်က်မG*+င့ပ်တ်သက်၍ E+င်းလင်းတိကျ၍ တိBင်းတာ*ိBင ်

ေသာ ကတိကဝတ်များပါဝငသ်ည်။ 

 

 

 

 

 

 We seek a free flow of information … we are not 
afraid to entrust the people with unpleasant facts, 
foreign ideas, alien philosophies, and competitive 
values. 

President John F. Kennedy, USA (1962) 

In	2015,	the	UN	adopted	a	shared	vision	called	the	

2030	Sustainable	Development	Goals	(“SDGs”).	The	

SDGs	are	the	UN’s	strategic	plan	for	improving	global	

development.		

All	governments,	including	Myanmar,	were	involved	

in	developing	the	SDGs,	and	all	governments	formally	

adopted	the	SDGs	on	27	September	2015.	The	

Myanmar	government	created	the	Myanmar	

Sustainable	Development	Plan	(“MSDP”)	in	2018	to	

explain	how	it	intends	to	implement	the	SDGs	by	the	

deadline	of	2030.	

Both	the	SDGs	and	Myanmar’s	own	MSDP	include	

clear,	specific,	and	measurable	commitments	to	

fulfilling	RTI.	
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က=လသမဂa၏ စMဆက်မြပတဖ်ွံ_ 8ဖိ-း 

တိ=းတက်မ;ရည်မ+န်းချက်ပန်းတိ=င ်၁၆.၁၀ 

အငတ်ေဘးြပဿနာ၊ ကျန်းမာေရး*+င့ ်ပညာေရးက့ဲသိBေ့သာ အေiကာငး် 

အရာများ*+င့သ်က်ဆိBငသ်ည့် SDGs ရည်မ+န်းချက်ပန်းတိBင ်၁၇ ခBE+ိသည်။ 

SDG ပနး်တိBငန်ပံါတ် ၁၆ တွင ်Qငမ်ိးချမ်းေရး၊ တရားမgတမG*+င့ ်

အစိBးရ၏တာဝနခ်ံမGများအကျံ-းဝငQ်ပီး RTI သည် လိBအပ်ချက်တစ်ရပ်အ 

ေနြဖင့ ်ပါဝင်သည်။ 

SDG တစ်ခBချင်းစီတွင ်ြပည့်မီေအာင ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

ရမည့်အရာများကိB *ိBငင်မံျားအတွက် တိတိကျကျေဖာ်ြပထားသည်။ 

SDG ၁၆ တွင ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ရမည့်အချက်(Target) 

၁၂ ခB ပါဝငသ်ည်။ SDG ၁၆ ၏ နပံါတ် ၁၀ အချက်မ+ာ “အများြပည်သ9 

များ သတင်းအချက်အလက်ရE+ိရနေ်ဆာငရွ်က်ေသချာေစေရး” ြဖစ် 

သည်။ ယင်းကိB “SDG ၁၆.၁၀” ဟB သိiကသည်။ 

*ိBငင်အံလိBက်သတ်မ+တ်ရည်မ+န်းချက် (Target) ြပည့်မီြခင်းE+ိ၊ မE+ိ တိBငး် 

တာရန ်ကBလသမဂJက ေအာငြ်မငမ်GíÑနး်ကိန်းများကိBလည်း ြပÖာန်းထား 

သည်။ SDG ၁၆.၁၀ တွင ်íÑန်းကိနး်*+စ်ခBပါဝငသ်ည်။ ဒBတိယíÑနး်ကိနး် 

မ+ာ *ိBငင်မံျားအေနြဖင့ ်အများအြပည်သ9 သတင်းအချက်အလက်ရE+ိေရး 

အတွက်အာမခံချက်များကိB အေကာငအ်ထည်ေဖာ်လက်ခံကျင့်သံBးြခင်း 

E+ိ၊ မE+ိ ြဖစ်သည်။ ယငး်ကိB အများအားြဖင့ ်“SDG íÑန်းကိန်း ၁၆.၁၀.၂” 

ဟB သိiကသည်။ 

အစိBးရအေနြဖင့ ်*ိBငင်ံတကာစံíÑန်းများ*+င့်အညီ အများြပည်သ9သတငး် 

အချက်အလက်ရေရးအတွက် တရားဥပေဒေiကာငး်အရ အာမခံချက် 

များ E+ိ၊ မE+ိကိBလည်းေကာင်း၊ အာမခံချက်များကိB အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ြခငး် E+ိ၊ မE+ိကိBလည်းေကာင်း SDG íÑန်းကိန်း ၁၆.၁၀.၂ြဖင့တိ်Bငး်တာရန ်

ကBလသမဂJက သတ်မ+တ်ထားသည်။ ကBလသမဂJက သတ်မ+တ်ထား 

သည့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခငး်ဟBဆိBရာတွင ်RTI ကိB ပွင့်လင်းြမငသ်ာ 

စွာ ြမqင့တ်ငေ်ရးအတွက် အစိBးရ၏ လံBလ့စိBက်ထBတ်မGများ၊ RTI ဆိBင်ရာ 

အများြပည်သ9အသိပညာြမqင့်တငေ်ရး *+င့ ်အများြပည်သ9 ေတာငး်ခံလာ 

သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိB အစိBးရကေြဖiကားေပး*ိBင်သည့် 

ပမာဏတိB ့ ြဖစ်သည်။  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယားတွင ်SDG ၁၆.၁၀ *+င့ပ်တ်သက်သည့် ကBလ 

သမဂJ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက် အြပည့်အစံB ပါဝင်သည်။ 

 

 

 

 

UN Sustainable Development 
Goal 16.10 

There	are	17	inter-connected	SDGs	on	topics	such	as	

hunger,	health,	and	education.	SDG	number	16	covers	

peace,	justice,	and	government	accountability,	and	is	

the	goal	that	includes	a	requirement	for	RTI.	

Each	SDG	includes	specific	targets	for	countries	to	

reach.	SDG	16	includes	12	such	targets.	SDG	16	Target	

10	is	to	“ensure	public	access	to	information”.	It	is	

commonly	known	as	“SDG	16.10”.	

The	UN	also	created	indicators	of	success	to	measure	

whether	countries	meet	the	targets.	SDG	16.10	

includes	two	indicators.	The	second	indicator	is	

whether	or	not	countries	“adopt	and	implement	

guarantees	for	public	access	to	information”.	It	is	

commonly	known	as	“SDG	Indicator	16.10.2”.	

The	UN	has	stated	that	SDG	Indicator	16.10.2	

measures	whether	the	government	has	legal	

guarantees	for	public	access	to	information	following	

international	standards,	and	whether	the	government	

is	implementing	the	guarantees.	The	UN	defines	

implementation	as	government	efforts	to	publicly	

promote	RTI;	public	awareness	of	RTI;	and	the	

government’s	capacity	to	provide	information	upon	

request	by	the	public.	

The	following	table	includes	the	UN’s	full	details	on	

SDG	16.10.	
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စMဆက်မြပတဖ်ွံ _ 8ဖိ-းတိ=းတက်မ;ရည်မ+န်းချက်ပန်းတိ=ငမ်ျား (၂၀၁၅-

၂၀၃၀) 

Sustainable Development Goals (2015-2030) 

SDG ၁၆: စkဆက်မြပတ်ဖံွh Qဖိ-းတိBးတက်ေရးအတွက် Qငမ်ိးချမ်းQပီး 

အားလံBးပါဝငေ်သာ လ9မGအဖဲွhအစည်း များြမqင့်တင်ရန၊် အားလံBးအတွက် 

တရားမgတမGရE+ိေရး*+င့ ်ထိေရာက်မGE+ိေရး ပ့ံပိBးေပးရန၊် အစိBးရအဖဲွhအ 

စည်း အဆင့်အားလံBးတာဝနခ်ံမG*+င့ ်အားလံBးပါဝင်သည့် အဖဲွhအစည်းများ 

ြဖစ်ရန။် 

SDG 16: Promote peaceful and inclusive societies for 
sustainable development, provide access to justice for all 
and build effective, accountable and inclusive institutions at 
all levels. 

SDG သတမ်+တရ်ည်မ+န်းချက် ၁၆.၁၀: အမျိ-းသားအဆင့ဥ်ပေဒ*+င့ ်*ိBင ်

ငတံကာသေဘာတ9ညီမGများ*+င့်အညီ အများြပည်သ9 သတင်းအချက်အ 

လက်ရE+ိရန*်+င့ ်အေြခခံလွတ်လပ်ခွင့မ်ျားကိBကာကွယ်ရန။် 

SDG Target 16.10: Ensure public access to information and 
protect fundamental freedoms, in accordance with national 
legislation and international agreements. 

SDG pRန်းကိန်း ၁၆.၁၀.၂: အများြပည်သ9သတင်းအချက်အလက်ရE+ ိ

ရန ်ဖဲွhစည်းပံBအေြခခံဥပေဒအရ၊ ြပÖာနး်ဥပေဒအရ *+င့/်သိBမ့ဟBတ် မ9ဝါဒ 

အာမခံချက်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ကျင့်သံBးသည့် *ိBငင်ံအေရအ 

တွက်။ 

SDG Indicator 16.10.2: Number of countries that adopt and 
implement constitutional, statutory and/or policy 
guarantees for public access to information. 

SDG íÑနး်ကိန်း ၁၆.၁၀.၂ ၏ တက်ွချက်မ;ဆိ=င်ရာနည်းလမ်း : 

၁. အများြပည်သ9သတငး်အချက်အလက်ရE+ိရန ်ဖဲွhစည်းပံBအေြခခံဥပေဒ 

အရ၊ ြပÖာနး်ဥပေဒအရ *+င့/်သိBမ့ဟBတ် မ9ဝါဒ အာမခံချက်များ ြမန်မာ 

*ိBငင်၌ံ E+ိပါသလား။ 

၂. အဆိBပါ ဖဲွhစည်းပံBအေြခခံဥပေဒအရ၊ ြပÖာန်းဥပေဒအရ *+င့/်သိBမ့ 

ဟBတ် မ9ဝါဒ အာမခံချက်များက လက်E+ိ *ိBငင်ံတကာ သေဘာတ9ညီချက် 

များကိB ထင်ဟပ်မGE+ိပါသလား။ (ဥပမာ - အြပည်ြပည်ဆိBင်ရာ လ9အ့ခွင့ ်

အေရး ေiကညာစာတမ်း၊ အရပ်ဘက်*+င့ ်*ိBငင်ေံရးအခွင့အ်ေရးဆိBင်ရာ 

*ိBငင်တံကာသေဘာတ9စာချ-ပ် စေသာ သေဘာတ9ညီချက်များ)  

၃. ထိBသိBသ့ေဘာတ9ညီချက်များကိB အေကာင်းဆံBးေဆာငရွ်က်*ိBငရ်န ်

မည်သည့်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးနည်းလမ်းများကိB စီမံထားပါသလဲ။ 

SDG Indicator 16.10.2 computational method: 

1. Does Myanmar have constitutional, statutory and/or 
policy guarantees for public access to information? 

2. Do those constitutional, statutory and/or policy 
guarantees reflect known international agreements 
(e.g. the Universal Declaration of Human Rights, the 
International Covenant on Civil and Political Rights, 
etc.)? 

3. What implementation mechanisms are in place to 
ensure that such guarantees work optimally? 

SDG íÑနး်ကိန်း ၁၆.၁၀.၂ ၏ pRန်းကိန်းခဲွများ : 

• သတင်းအချက်အလက်ရE+ိရန ်အမျိ-းသားဥပေဒ သိBမ့ဟBတ် ဖဲွh 

စည်းပံBအေြခခံဥပေဒဆိBင်ရာအာမခံချက် 

• ြမနမ်ာ*ိBငင်ံက စာချ-ပ်ပါ ဆက်စပ်တာဝန်ဝတ~ ရားများကိB Åခငး်ချက် 

^ကီး^ကီးမားမား မထားဘဲ သေဘာတ9 လက်မ+တ်ေရးထိBးထားQပီး 

ယငး်တိBမ့+ာ ြပည်တွငး် သတင်းအချက်အလက်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိBင ်

ရာ (FOI) ဥပေဒ၌ တတ်*ိBင်သမgချဲhထွင ်ထင်ဟပ်ေနသည်။ 

• တရားဝငသ်တငး်အချက်အလက်ရပိBငခ်ွင့ကိ်B ြပည်သ9လ9ထBက သိ 

E+ိQပီး ကျင့်သံBးသည်။ 

• အများြပည်သ9အဖဲွhအစည်းများသည် သတငး်အချက်အလက်များ 

ကိB ေတာငး်ဆိBသည့်အခါ ထBတ်ြပနသ်ည့်အြပင ်ေတာင်းခံြခငး်မE+ိ 

ဘဲလည်း လိBလားစွာထBတ်ြပန်သည်။ 

SDG Indicator 16.10.2 sub-indicators:  

• National law or constitutional guarantee on the right to 
information 

• Myanmar has signed and ratified relevant treaty 
obligations, with no significant exemptions, and these 
are reflected, to the extent possible, in domestic FOI 
legislation 

• The public is aware of and exercises the right to 
access official information 

• Public bodies release information both pro-actively 
and on-demand 

• Effective and efficient appeals mechanism via 
independent administrative body e.g. information 
commissioner or ombudsman 
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• လွတ်လပ်ေသာ ထိန်းေကျာင်းေရးအဖဲွhအစည်း (ဥပမာ -သတင်းအ 

ချက်အလက်များဆိBငရ်ာမဟာမင်း^ကီး သိBမ့ဟBတ် အချက်အလက် 

စံBစမ်းေရးအရာE+ိ) မ+တဆင် ့ထိေရာက်Qပီးအကျိ-းE+ိေသာ အယ9ခံ 

ယ*~ရားထားE+ိသည်။ 

• ကျိ-းေiကာင်းဆီေလျာ်ေသာ ြပည်သ9အ့ကျိ-းစီးပွားဆိBင်ရာ သတင်း 

အချက်အလက်များကိB ထိနခ်ျနဖ်ယ်ကျဥ်ြခငး်မE+ိရေလေအာင ်

ပBဂJိ-လ်ေရးလံBြခံ-မGအား အကာကွယ်ေပးထားသည့် မည်သည့် သ 

တငး်အချက်အလက်ကန်သ့တ်ေရးြပဌာနး်ချက်များကိBမဆိB ကျဥ်း 

ေြမာငး်စွာ အဓိပïါယ်ဖွင်ဆိ့Bသတ်မ+တ်ထားသည်။ 

• Any restriction on grounds of protection of personal 
privacy is narrowly defined so as to exclude 
information in which there is no justifiable public 
interest. 

SDG íÑနး်ကိန်း ၁၆.၁၀.၂ ၏ စိစစ်အတည်ြပ-သည့်နည်းလမ်းများ : 

• *ိBငင်တံကာစံ*Gန်းများ*+င့်ကိBက်ညီသည့် သတင်းအချက်အလက် 

ရယ9သိမ်းဆည်းမgေဝခွင့ဆိ်Bင်ရာ ဥပေဒ သိBမ့ဟBတ် မ9ဝါဒ၊ 

• သတင်းအချက်အလက်ရယ9သိမ်းဆည်းမgေဝခွင့ဆိ်Bင်ရာအာမခံ 

ချက်များ*+င့ ်ယင်းအာမခံချက်များက *ိBငင်ံတကာစံ*Gနး်များ/ 

သေဘာတ9ညီချက်များကိB မည်မgထင်ဟပ်မGE+ိြခငး်တိB*့+င့ပ်တ်သက် 

၍ ယံBiကည်စိတ်ချရေသာ အဖဲွhအစည်းများ/ကãမ်းကျင်သ9များက 

တငြ်ပေသာ အစီရငခ်ံစာများ၊ 

• အများြပည်သ9ဆိBငရ်ာအဖဲွhအစည်းများ၏ (အွန်လိBင်းအပါအဝင ်

အများြပည်သ9မ+ သတင်းအချက်အလက်များကိB အဆင်သင်*့+င် ့

လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရE+ိေစ*ိBင်ေရးအား အာမခံသည့်) သတင်းအ 

ချက်အလက်ထBတ်ြပနြ်ခင်းဆိBင်ရာ မ9ဝါဒများ၊  

• အစိBးရကိB ပွင့်လငး်ြမင်သာေစေရး ြမနမ်ာ*ိBငင်ံ၏ကတိကဝတ် 

အေထာက်အထား။ ဥပမာ - ဥပေဒများ၊ တရားsံBးဆံBးြဖတ်ချက် 

များ၊ လÑတ်ေတာ်အစီအစkများ၊ (SDG ေဆာငရွ်က်ချက်များ*+င့ ်

ပတ်သက်ေသာ) ဘတ်ဂျက်အစီအစkများကိB ထBတ်ေဝြဖန် ့ြဖÉး 

ြခငး်၊ 

• တရားဝင်သတငး်အချက်အလက်အတွက် အများြပည်သ9ေတာငး် 

ခံလာေသာ အေရအတွက်ကိနး်ဂဏနး်ဆိBင်ရာသတင်း အချက်အ 

လက်*+င့ ်ယငး်တိBကိ့B ြဖည့်းဆည်းေဆာငရွ်က်ေပးမG သိBမ့ဟBတ် 

ပယ်ချမG၊ 

• အြငငး်ခံရေသာ သတင်းအချက်အလက်ေတာင်းဆိBမGများ*+င့ ်

ပတ်သက်သည့် အယ9ခံများ သိBမ့ဟBတ် တိBငi်ကားချက်များ*+င့ ်

ပတ်သက်ေသာ အေရအတွက်ကိန်းဂဏန်းဆိBငရ်ာသတငး်အချက် 

အလက်များ။ 

SDG Indicator 16.10.2 means of verification: 

• Any law or policy on right to information that accords 
with international standards 

• Reports from credible agencies/experts about the 
right to information guarantees and the extent to 
which they reflect international standards/agreements 

• Policies of public bodies concerning the release of 
information (which ensure readily, freely available 
public access to information, including online) 

• Evidence of Myanmar’s commitment to open 
government e.g. publication and dissemination of 
laws, court decisions, parliamentary proceedings, 
spending programmes (vis-à-vis SDG undertakings) 

• Statistical information about public requests for 
official information and their fulfilment or rejection 

• Statistical information about appeals or complaints 
about information requests that have been refused 
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ြမန်မာ*ိ=ငင်၏ံေရ@+ည်တည်တံခိ့=င8်မဲ8ပီး 

ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံ_ 8ဖိ-းတိ=း 

တက်မ;စီမံကိန်း 

ြမနမ်ာအစိBးရက SDGs ရည်မ+န်းချက်များကိB ၂၀၁၅ ခB*+စ်၊ စက်တင ်

ဘာလ ၂၇ ရက်တွင ်သေဘာတ9Qပီးေနာက် ၂၀၁၈ ခB*+စ်တွင ်ြမန်မာ*ိBင ်

င၏ံ ေရE+ည် တည်တ့ံခိBငQ်မဲQပီး ဟန်ချက်ညီေသာဖံွh Qဖိ-းတိBးတက်မGစီမံ 

ကိန်း (“MSDP”) ကိB စတငခ်ဲ့သည်။ MSDPစတငြ်ခင်းမိန ့ခ်ွန်းထဲတွင ်

*ိBငင်ေံတာ်အတိBငပ်ငခ်ံပBဂJိ-လ် ေဒPေအာငဆ်နး်စBiကည်က ‘Qငမ်ိးချမ်း 

Qပီး သာယာဝေြပာသည့် ဒမိီBကေရစီဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာငစ်Bတစ်ခB 

ြဖစ်လာရန’် ရည်ရွယ်၍ ထိBသိBအ့ေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရြခင်း ြဖစ် 

ေiကာငး် ေြပာiကားခဲ့သည်။ 

MSDP တွင ်၂၀၃၀ ြပည့်*+စ်အမီ ေအာငြ်မင်ေအာင ်ေဆာငရွ်က်ရန ်

ပနး်တိBင်များ၊ နည်းဗျÉဟာများ*+င့ ်ေဆာင်ရွက်ရနအ်စီအစk (Action 

Plan) များ ပါဝငသ်ည်။ MSDP ၏ ေဆာင်ရွက်မGအစီအစkတိBင်း 

သည် ြပည့်မီေအာငေ်ဆာင်ရွက်ရမည့် သက်ဆိBင်ရာ SDG ကိB ရည် 

íÑန်းသည်။ MSDP အစီအစk*+စ်ခBသည် SDG ၁၆.၁၀ ကိB ရည်íÑန်း 

သည်။ ပထမတစ်ခBြဖစ်ေသာ ေဆာငရွ်က်ရနအ်စီအစk ၁.၅.၂ 

(Action Plan 1.5.2) က ေယဘBယျ သတငး်အချက်အလက်စီးဆင်း 

မG တိBးတက်ေရးကတိကဝတ်ြပ-ထားသည်။ ဒBတိယေဆာင်ရွက်ရန ်

အစီအစk ၁.၅.၃ (Action Plan 1.5.3) တွင ်ေယဘBယျ သတင်းအ 

ချက်အလက်စီးဆင်းမG တိBးတက်ေရးကတိကဝတ်ကိB ထပ်ေလာင်း 

ေြပာဆိBထားသက့ဲသိB ့ RTI ဥပေဒတစ်ရပ်ြပÖာန်းေရးလည်း ပါE+ ိ

သည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယားတွင ်MSDP မ+ သက်ဆိBငရ်ာ အေသးစိတ် 

အချက်အလက်များပါဝငသ်ည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myanmar Sustainable 
Development Plan 

After	adopting	the	SDGs	on	27	September	2015,	the	

Myanmar	government	developed	its	Myanmar	

Sustainable	Development	Plan	(“MSDP”)	in	2018.	

State	Counsellor,	Aung	San	Suu	Kyi,	stated	in	her	

opening	of	the	MSDP	that	it	was	intended	to	“forge	
a	common	path	towards	the	emergence	of	a	
prosperous,	peaceful,	and	democratic	Myanmar”.	

The	MSDP	includes	goals,	strategies,	and	action	

plans	to	be	achieved	by	2030.	Each	of	the	MSDP’s	

action	plans	refers	to	the	relevant	SDG	that	it	is	

intended	to	fulfil.	Two	MSDP	action	plans	refer	to	

SDG	16.10.	The	first,	Action	Plan	1.5.2,	commits	to	

improving	general	information	flows.	The	second,	

Action	Plan	1.5.3,	restates	a	commitment	to	

improving	general	information	flows	as	well	as	

adopting	an	RTI	law.	

The	following	table	includes	the	relevant	details	

from	the	MSDP.	
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ြမန်မာ*ိ=ငင်၏ံ ေရ@+ည်တည်တံ့ခိ=င်8မဲ8ပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံ _ 8ဖိ-းတိ=း 
တက်မ; စီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) 

Myanmar Sustainable Development Plan (2018-2030) 

မrိ-င ်၁ - Qငမ်ိးချမ်းေရး*+င့ ်တည်Qငမ်ိမG Pillar 1: Peace and stability 

ပန်းတိ=င ်၁ - Qငမ်ိးချမ်းေရး၊ အမျိ-းသားြပန်လည်သင်ြ့မတ်ေရး၊ လံBြခံ- 

ေရး*+င့ ်ေကာငး်မွနေ်သာအBပ်ချ-ပ်မG 

Goal 1: Peace, National Reconciliation, Security & Good 
Governance 

မဟာဗျtဟာ ၁.၅ - ြပည်သ9အားလံBး အစိBးရ*+င့ ်ဆက်သွယ်လBပ်ကိBင*်ိBင ်

စွမ်းတိBးြမqင့ြ်ခငး် 

Strategy 15: Increase the ability of all people to engage with 
government 

၁၊၅၊၂ 1.5.2 

အစီအစk -  

အစိBးရဌာနများ၏ ဆက်သွယ်မG 

စွမ်းေဆာင်ရည်ခိBငမ်ာေစြခင်းြဖင် ့

ပိBမိBထိေရာက်သည့် မ9ဝါဒေဆွးေ*ွး 

မG*+င် ့တံB ့ြပနမ်GကိB ရယ9သည့်စနစ်။ 

ရလဒ ်- 

အစိBးရလBပ်ငန်းငန်းစkများတွင ်

ပွင့လ်င်းြမင်သာမG၊ ^ကိ-တင်မ+နး် 

ဆ*ိBငမ်G*+င့ ်တာဝနခ်ံမG ြမင့်မားလာ 

ြခငး်။ 

Plan:  

Strengthen public sector 
communications capacities, 
allowing for more effective 
policy dialogue and 
feedback mechanisms to 
emerge 

Outcome:  

Increased transparency, 
predictability and 
accountability of 
government processes 

၁၊၅၊၃ 1.5.3 

အစီအစk - 

*ိBငင်သံားများအတွက် သတင်းအ 

ချက်အလက်အား သိE+ိပိBငခ်ွင့်ကိB 

တိBးတက် ေကာငး်မွနေ်စရန်*+င့ ်

ဥပေဒအရြဖစ်ေစQပီး၊ အစိBးရ၏ 

ဘတ်ဂျက်၊ ဥပေဒများ၊ မဟာဗျÉ 

ဟာစီမံကိန်းများ၊ မ9ဝါဒများ၊ စာ 

ရငး်အငး်များ*+င် ့အြခားအေရး 

^ကီးသည့်သတငး်အချက်အလက်

များကိB ပိBမိBကျယ်ြပန်စွ့ာ သိE+ိ*ိBင ်

ေစေရး ေဆာငရွ်က်ရန။် 

ရလဒ ်- 

အစိBးရ၏လBပ်ငန်းစkများတွင ်ပွင့ ်

လင်းြမငသ်ာမG၊ ^ကိ-တငမ်+န်းဆ*ိBင ်

မG*+င့ ်တာဝနခ်ံမGြမင့်မားလာြခငး်။ 

Plan:  

Improve and legalize 
citizens’ access to 
information and broaden the 
accessibility of information 
on budgets, legislation, 
strategies plans, policies, 
statistics and other key 
information held by public 
authorities 

Outcome:  

Increased transparency, 
predictability and 
accountability of 
government processes 
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ြမန်မာ*ိ=ငင်၏ံ RTI ကတကိဝတအ်ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ; 

များကိ= အကြဲဖတြ်ခငး် 

Assessing Myanmar’s fulfilment of its RTI commitments 

သတငး်ထ=တြ်ပန်ချက်များသည် အစိ=းရအေနြဖင့ ်တစ်စံ=တစ်ရာမ+န် 

ကန်စွာလ=ပ်ေဆာငသ်ည့်အချိန်ကိ= ေဖာ်ြပသည်။ RTI ကမ? အစိ=းရ၏ 

လ=ပ်ေဆာင်ချက် မ+ားသည့်အချိန်ကိ= ေဖာ်ြပသည်။ 

Patrick Leahy ၊ အေမရိကန်လÑတ်ေတာ်အမတ် (၁၉၉၆) 

ြမနမ်ာ*ိBငင်ံသည် RTI ဥပေဒြပဌာန်းြခငး်ဆိBငရ်ာ SDG *+င့ ်MSDP ကတိ 

ကဝတ်များကိB ယခBအချိန်ထိြပည့်မီေအာင်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင ်

ရွက်*ိBငြ်ခငး်မE+ိပါ။ ြပနi်ကားေရးဝန်̂ ကီးဌာနသည် ၂၀၁၆ *+င့ ်၂၀၁၇ ခB*+စ် 

အတွင်း အဆိBြပ- RTI ဥပေဒမ9iကမ်း အမျိ-းမျိ-းကိB ြဖန ့ေ်ဝခဲ့ေသာ်လည်း 

ယငး်ဥပေဒသည် ထိBစkကတည်းက ေပျာက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ အမျိ-း 

သားဒမိီBကေရစီအဖဲွhချ-ပ်အေနြဖင့ ်ပွင့်လင်းြမငသ်ာမG ကတိကဝတ်များ 

ကိB ၄ငး်၏ ၂၀၂၀ အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွ ေiကညာစာတမ်းမ+ ဖယ်E+ား 

လိBက်ြခငး်သည် ေနာက်ထပ်ဆBတ်ယBတ်မGတစ်ခBပငြ်ဖစ်သည်။ 

မည်သိBပ့င်ဆိBေစကာမ9 RTI ဥပေဒမE+ိြခငး်သည် အစိBးရအား RTI ကတိ 

ကဝတ်များမ+ လွတ်Qငမ်ိးခွင့ြ်ပ-မည်မဟBတ်ပါ။ SDG ၁၆.၁၀*+င့ ်MSDP 

လBပ်ငနး်အစီအစk ၁.၅.၃ *+စ်ခBလံBးသည် ဥပေဒတစ်ခBတည်းထက်များစွာ 

ကျယ်ြပန ့်သည်။ ထိB*+စ်ချက်စလံBးတွင ်အစိBးရမ9ဝါဒများ*+င့ ်လBပ်ထံBးလBပ် 

နည်းများတွင ်RTI ကတိကဝတ်များ ပိBမိBခိBငမ်ာေစေရး*+င့ ်အေကာငအ် 

ထည်ေဖာ်ေရး ကတိကဝတ်တစ်ခBလည်းပါဝင်သည်။ RTI စံသတ်မ+တ် 

ချက်များကိB RTI ဥပေဒတစ်ခBမြပဌာန်းမီ မ9ဝါဒ*+င် ့လBပ်ထံBးလBပ်နည်းများ 

အြဖစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်*ိBငသ်ည်။ 

အစိBးရမ9ဝါဒများ*+င့ ်လBပ်ထံBးလBပ်နည်းများတွင ်RTI မည်သည့်အတိBင်းအ 

တာထိပါဝငသ်ည်ကိB အကဲြဖတ်ရန ်ခက်ခဲသည်။ မ9ဝါဒများ*+င့်သတင်း 

အချက်အလက်များကိB ထိမ်ချနထ်ားြခငး်ြဖင့ ်ေလ့လာအကဲြဖတ်မGများ 

ကိB အတားအဆီးြဖစ်ေစြခငး်မ+ာ အစိBးရ၏လgိ-h ဝ+က်မGသေဘာသဘာဝ 

ပင ်ြဖစ်သည်။ ထိBအ့ြပင ်သတင်းအချက်အလက်များကိB ထBတ်ြပန်သည့် 

အခါတွင်လည်း အတည်မြပ-*ိBငြ်ခင်းေiကာင့ ်ယံBiကည်စိတ်ချရမGမE+ိ 

တတ်ေပ။ *ိBငင်ံတကာ အကဲြဖတ်မGများကမ9အစိBးရ ၏ ကိBယ်ပိBငထ်Bတ် 

ြပနခ်ျက်များကိB ေဘးဖယ်ထားQပီး၊ မ9ဝါဒ သိBမ့ဟBတ် လBပ်ထံBးလBပ်နည်း 

ကိB ေလ့လာေစာင်i့ကည့်ေန*ိBငေ်ချအE+ိဆံBးပBဂJိ-လ်များ၏ ထငြ်မင်ယ9ဆ 

ချက်များကိB အကဲြဖတ်ြခငး်အားြဖင့ ်ထိBအတားအဆီးများကိB ေE+ာင်လÑဲ 

iကသည်။  

 Press releases tell us when the government does 
something right, but RTI lets us know when they do 
not. 

Patrick Leahy, USA Senator (1996) 

Myanmar	has	not	yet	fulfilled	its	SDG	and	MSDP	

commitments	to	adopting	an	RTI	law.	The	Ministry	of	

Information	circulated	various	drafts	of	a	proposed	

RTI	law	between	2016	to	2017,	but	the	RTI	law	has	

disappeared	since.	In	a	further	setback,	the	governing	

National	League	for	Democracy	removed	all	

commitments	to	openness	and	transparency	from	its	

2020	general	election	manifesto.3	

Nevertheless,	the	absence	of	an	RTI	law	does	not	

absolve	the	government	of	its	RTI	commitments.	Both	

SDG	16.10	and	MSDP	Action	Plan	1.5.3	are	far	broader	

than	a	law	alone.	They	both	involve	a	commitment	to	

improve	and	implement	RTI	in	government	policies	

and	practices	too.	RTI	standards	could	be	

implemented	into	policies	and	practices	prior	to	

adopting	an	RTI	law.		

Assessing	the	extent	to	which	RTI	has	been	embedded	

into	government	policies	and	practices	is	difficult.	The	

nature	of	government	secrecy	is	that	it	impedes	

assessments	by	concealing	policies	and	information.	

Furthermore,	when	information	is	released,	it	is	often	

unverifiable	and	therefore	potentially	untrustworthy.	

International	assessments	circumvent	these	obstacles	

by	setting	aside	the	government’s	own	claims	and	

instead	assess	the	perceptions	of	those	persons	most	

likely	to	observe	the	policy	or	practice.4	

																																																																				

3	For	further	information,	see	www.freeexpressionmyanmar.org/manifesto		
4	See	for	example,	Transparency	International:	https://www.transparency.org/en/cpi		
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သတင်းသမားများသည် အစိBးရထိန်းချ-ပ်ထားေသာသတငး်အချက်အ 

လက်များကိB ရE+ိရန်အQမဲတေစ ^ကိ-းစားတတ်iကသည်။ ထိBသိB ့ လBပ် 

ေဆာငi်ကြခင်းေiကာင် ့၄င်းတိBသ့ည် အစိBးရ၏မ9ဝါဒ*+င့ ်လBပ်ထံBးလBပ် 

နည်းများကိB စkဆက်မြပတ်ေလ့လာေစာင့i်ကည့်သ9များ ြဖစ်ေနေလ့ 

E+ိသည်။ ဂျာနယ်လစ်များ၏ ဘံBယ9ဆချက်များသည် ြမနမ်ာ*ိBငင်အံေန 

ြဖင့ ်RTI ဆိBငရ်ာSDG *+င့ ်MSDP ကတိကဝတ်များကိB မည်မgအေကာင ်

အထည်ေဖာ် ေနသည်ကိBြပသသည့် အေကာင်းဆံBးအíÑနး်ကိန်းများြဖစ် 

သည်။ 

ဤအစီရငခ်ံစာအတွက် "RTI ဆန်းစစ်ေလ့လာသ9များ" အြဖစ် ေဆာင ်

ရွက်ရန ်ြမန်မာ*ိBငင်ံတဝ+မ်းမ+ လ9မGေရးေနာက်ခံ အမျိ-းမျိ-းE+ိေသာ ဝါရင့ ်

သတင်းသမား ၂၀ဦးအား ေရွးချယ်ခဲ့သည်။ RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များ 

အား အစိBးရ၏ RTI ကတိကဝတ်များ*+င် ့စံBစမ်းေထာက်လ+မ်းသတငး် 

ေရးသားမGပညာကိB အစိBးရ၏ RTI မ9ဝါဒ*+င့ ်လBပ်ထံBးလBပ်နည်းများအား 

ေလ့လာေစာင့i်ကည့်ေရးလက်နက်တစ်ခBအြဖစ် အသံBးချပံBတိBကိ့B သင ်

တန်းေပးခဲ့သည်။ 

စစ်ေဆးသည် (^ကိယာ): စနစ်တကျဆန်းစစ်သည်။ 

RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ? (နာမ်): အစိBးရ၏ RTI ကတိကဝတ်ဆိBငရ်ာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မGများကိB စနစ်တကျဆနး်စစ်၍ အစီရငခ်ံစာ 

ေရးသားသ9။ 

သငတ်နး်အQပီးတွင ်RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9တစ်ဦးစီသည် ြမနမ်ာ*ိBင်င ံ

၏ RTI ကတိကဝတ်ဆိBငရ်ာ ြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရွက်ချက်များကိB အကဲ 

ြဖတ်ရန ်ေဒသအဆင့်စံBစမ်းစစ်ေဆးမGတစ်ခB ြပ-လBပ်ခဲ့သည်။ စံBစမ်းစစ် 

ေဆးမG တစ်ခBစီတွင ်'RTI ကတိကဝတ်များြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ရန ်

တာဝန်E+ိသ9' မ+ ထိန်းချ-ပ်ထားေသာ မ9ဝါဒ သိBမ့ဟBတ် ဘတ်ဂျက်အစE+ိ 

သည့် 'သတ်မ+တ် (ပစ်မ+တ်) သတငး်အချက်အလက်များ' (Target 

Information) ကိB ေဖာ်ထBတ်ြခင်းပါဝင်ခဲ့သည်။ 'RTI ကတိကဝတ်များ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်တာဝန်E+ိသ9' ဆိBသည်မ+ာ အများြပည်သ9အ 

ကျိ-းအတွက် သတငး်အချက်အလက်များကိB တာဝန်ယ9ထိနး်သိမ်းထား 

Qပီး ထိBသတင်းအချက် အလက်များကိB ြပည်သ9များထံထBတ်ြပန်ရန ်တာ 

ဝနE်+ိသည့်အစိBးရအဖဲွhအစည်းတစ်ခBြဖစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက် 

တစ်ခBစီကိB ယင်း၏ ေဒသဆိBငရ်ာအေရးပါမG*+င့ ်ေဒသတိBးဖံွh Qဖိ-းတိBးမG*+င် ့

သက်ဆိBငမ်GအေပPတွင ်အေြခခံ၍ေရွးချယ်ခဲ့ြခငး် ြဖစ်သည်။ ထိBေ့နာက် 

ပစ်မ+တ်သတင်းအချက်အလက်အား ေတာင်းခံေသာအခါ RTI ေလ့လာ 

ဆန်းစစ်သ9 (RTI Auditors) များသည် အသိပညာ၊ သေဘာထား*+င့ ်

လBပ် ေဆာငပံ်BများကိB စစ်ေဆးရန၊် RTI ကတိကဝတ်များ ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာငရွ်က်ရန ်တာဝန်E+ိသ9 (RTI Duty Bearers)များကိB ချဥ်းကပ်ခဲ့ 

သည်။ 

တာဝန ်(နာမ်) - တာဝနယ်9မG၊ သိBမ့ဟBတ် ဥပေဒေiကာင်းအရ တာဝန။်  

RTI ကတိကဝတမ်ျား ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ရန်တာဝန်@+ိသ? (နာမ်) 

- RTI ကိB ြဖည့်ဆည်းေဆာငရွ်က်ရန ်တာဝန်E+ိသ9 (တာဝနသ်ည် 

MSDP မ+ အစြပ-သည်။) 

Journalists	try	to	access	government-held	information	

all	the	time.	In	doing	so,	they	act	as	regular	and	

consistent	observers	of	the	government’s	policies	and	

practices.	Their	collective	perceptions	are	excellent	

indicators	of	the	extent	to	which	Myanmar	is	

delivering	on	its	SDG	and	MSDP	commitments	to	RTI.	

For	this	report,	20	senior,	experienced	journalists	

were	selected	from	different	backgrounds	and	from	

across	Myanmar	to	act	as	“RTI	Auditors”.	The	RTI	

Auditors	received	expert	training	on	the	

government’s	commitments	to	RTI,	and	on	using	

investigative	journalism	as	a	tool	to	observe	the	

government’s	RTI	policies	and	practices.		

Audit (verb): Conduct a systematic review. 

RTI Auditor (noun): A person who audits and writes 
a report on the government’s implementation of its 
RTI commitments. 

Following	the	training,	each	RTI	Auditor	designed	a	

local-level	investigation	to	assess	Myanmar’s	

fulfilment	of	its	RTI	commitments.	Each	investigation	

involved	identifying	“Target	Information”,	such	as	a	

policy	or	budget,	which	was	known	to	be	held	by	an	

“RTI	Duty	Bearer”,	a	government	body	that	bears	

information	in	the	public	interest	and	therefore	has	a	

duty	to	provide	it	to	the	public.	Each	piece	of	Target	

Information	was	chosen	due	to	its	significant	local	

importance	and	its	relevance	to	local	development.	

The	RTI	Auditors	then	approached	the	RTI	Duty	

Bearers	to	test	their	knowledge,	attitude,	and	

behaviour	when	the	Target	Information	was	

requested.	

Duty (noun): A responsibility or legal obligation.  

RTI Duty Bearer (noun): An individual with a Duty to 
fulfil RTI. (The Duty originates from the MSDP.) 

The	20	RTI	Auditors	engaged	with	over	50	RTI	Duty	

Bearers	across	12	of	Myanmar’s	States	and	Regions	

between	November	2020	and	January	2021.	Each	RTI	

Auditor	engaged	with	an	average	of	four	RTI	Duty	

Bearers	in	their	investigations.	
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RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9 ၂၀ဦးသည် ၂၀၂၀ြပည့်*+စ်၊ *ိBဝင်ဘာလ*+င့ ်၂၀၂၁ 

ခB*+စ် ဇနန်ဝါရီလအတွင်း ြမနမ်ာ*ိBငင်ံ၏ တိBငး်*+င့ြ်ပည်နယ် (၁၂) ခBမ+ RTI 

ကတိကဝတ်များြဖည့်ဆည်းေဆာငရွ်က်ရန်တာဝန်E+ိသ9 ၅၀ေကျာ်*+င့ ်ေစ့ 

စပ်ေဆွးေ*းွခဲ့သည်။ RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9တစ်ဦးစီသည် ၄င်းတိB၏့စံB 

စမ်းစစ်ေဆးမGများတွင ်ပျမ်းမg RTI ကတိကဝတ်များြဖည့်ဆည်းေဆာင ်

ရွက်ရန ်တာဝန်E+ိသ9 ၄ဦး*+င့ ်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ 

RTI ကတိကဝတ်များ ြဖည့်ဆည်းေဆာငရွ်က်ရန ်တာဝန်E+ိသ9များသည် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အစိBးရအဖဲွhအစည်းများမ+ ြဖစ်သည် -  

• ြပည်ေထာင်စBသမäတsံB း၊  

• ြပည်ေထာင်စBအဆင် ့လÑတ်ေတာ်အမတ်များ၊  

• တိBငး်ေဒသ^ကီးအဆင် ့ဝန်̂ ကီးချ-ပ်များ*+င့ ်၄င်းတိB၏့ေဒသ ဆိBငရ်ာ 

အBပ်ချ-ပ်ေရးဌာနများ၊  

• တိBငး်ေဒသ^ကီးလÑတ်ေတာ်များ*+င့ ်လÑတ်ေတာ်အမတ်များ၊  

• လယ်ယာစိBက်ပျိ-းေရး၊ ေမွးြမÉေရး*+င့ ်ဆည်ေြမာင်းဝန်̂ ကီးဌာန၊  

• ကျနး်မာေရး*+င့်အားကစားဝန်̂ ကီးဌာန၊  

• ြပနi်ကားေရးဝန်̂ ကီးဌာန၊  

• စီမံကိနး် *+င် ့ဘâာေရးဝန်̂ ကီးဌာန၊  

• လ9မGဝနထ်မ်းဦးစီးဌာန၊  

• ပိBေ့ဆာငေ်ရး*+င့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်̂ ကီးဌာန၊  

• ခsိBငအ်Bပ်ချ-ပ်ေရး၊  

• စည်ပင်သာယာအBပ်ချ-ပ်ေရး၊  

• Qမိ- hနယ်အBပ်ချ-ပ်ေရး၊  

• ရဲတပ်ဖဲွh၊  

• လgပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေကာ်ပိBေရးE+ငး်၊  

• တပ်မေတာ်သတငး်မ+နြ်ပနi်ကားေရးအဖဲွh၊  

• အမျိ-းသားဒီမိBကေရစီအဖဲွhချ-ပ်။ 

စံBစမ်းစစ်ေဆးမGများအQပီးတွင ်RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များသည် ၄င်းတိB ့ 

၏ အေတွhအiကံ-အမျိ-းမျိ-းကိB အရည်အေသွးဆန်းစစ်ေလ့လာမG ြပ-လBပ် 

ရန ်ေတွhဆံBေဆွးေ*ွးမGများစွာြပ-လBပ်ခဲ့iကသည်။ RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9 

များသည် အစိBးရ၏ SDGs *+င့ ်MSDP တွင ်RTI  ကတိကဝတ် ြဖည့် 

ဆည်းေဆာငရွ်က်မGအတိBငး်အတာအား စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ခဲ့iကသည်။ 

၄ငး်တိB၏့ ကãမ်းကျငမ်GE+ိေသာ စBေပါင်းအရည်အေသွးအကဲြဖတ်မGသည် 

ဤအစီရငခ်ံစာ၏ ေနာက်အခနး်အတွက်အေြခခံြဖစ်သည်။ 

 

 

The	RTI	Duty	Bearers	were	from	the	following	

government	institutions:				

• Union	President’s	Office	

• Union	MPs	

• Regional	Chief	Ministers	and	their	Regional	
Administrations	

• Regional	Parliaments	and	MPs	

• Ministry	of	Agriculture,	Livestock	and	Irrigation	

• Ministry	of	Health	and	Sports	

• Ministry	of	Information	

• Ministry	of	Planning	and	Finance	

• Ministry	of	Social	Welfare	

• Ministry	of	Transport	and	Communications	

• District	Administrations	

• Municipal	Administrations	

• Township	Administrations	

• Police	

• Electricity	Supply	Corporation	

• Military	True	News	Team	

• National	League	for	Democracy	

Following	their	investigations,	the	RTI	Auditors	came	

together	in	a	series	of	roundtables	to	conduct	

qualitative	analyses	of	their	experiences.	The	RTI	

Auditors	assessed	the	extent	of	the	government’s	

fulfilment	of	its	RTI	commitments	in	the	SDGs	and	

MSDP.5	Their	collective,	expert,	qualitative	

assessment	forms	the	basis	for	the	next	chapter	of	

this	report.		

	

																																																																				

5	The	RTI	Auditors’	Assessment	Framework	is	available	in	the	Annexe.	
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1. Chair	of	Regional	Parliament,	Chin	ချငး်ြပည်နယ်လÑတ်ေတာ်ဥကØ ဌ	

2. Chair	of	Regional	Parliament,	Magwe	မေကွးတိBငး် လÑတ်ေတာ်ဥကØ ဌ	

3. Chair	of	Regional	Parliament,	Mon	မွနြ်ပည်နယ်လÑတ်ေတာ်ဥကØ ဌ	

4. Chair	of	Regional	Parliament,	Rakhine	ရခိBငြ်ပည်နယ်လÑတ်ေတာ်ဥကØ ဌ	

5. Chief	Minister	of	Regional	Government,	Magway	မေကွးတိBငး်ဝန်̂ ကီးချ-ပ်	

6. Chief	Minister	of	Regional	Government,	Mandalay	မ*~ေလးတိBငး်ဝန်̂ ကီးချ-ပ်	

7. Chief	Minister	of	Regional	Government,	Rakhine	ရခိBငြ်ပည်နယ်ဝန်̂ ကီးချ-ပ် 	

8. Chief	Minister	of	Regional	Government,	Shan	E+မ်းြပည်နယ်ဝန်̂ ကီးချ-ပ် 	

9. Chief	Minister	of	Regional	Government,	Tanintharyi	တနသ်ာရီတိBငး်ဝန်̂ ကီးချ-ပ်	

10. Chief	Minister	of	Regional	Government,	Yangon	ရန်ကBန်တိBင်းဝန်̂ ကီးချ-ပ် 	

11. District	Administrator,	Bago	ပဲခ9းတိBငး်အBပ်ချ-ပ်ေရးမ∞း	

12. Electricity	Supply	Corporation	Spokesperson,	Mandalay	မ*~ေလးတိBင်းလgပ်စစ်ဓာတ်အားေပးဌာနမ+ ေြပာေရးဆိBခွင်E့+ိသ9 	

13. Healthcare	Officer,	Bago	ပဲခ9းတိBငး် ကျနး်မာေရးမ∞း	

14. Military	True	News	Team	တပ်မေတာ်သတင်းမ+နြ်ပနi်ကားေရးအဖဲွh	

15. Minister	of	Agriculture,	Livestock	and	Irrigation,	Tanintharyi	တနသ်ာရီတိBင်း စိBက်ပျိ-းေရး၊ ေမွးြမÉေရး*+င် ့ဆည်ေြမာင်းဝန်̂ ကီး	

16. Minister	of	Planning	and	Finance,	Kachin	ကချငြ်ပည်နယ် စီမံကိန်း*+င် ့ဘâာေရးဝန်̂ ကီး	

17. Minister	of	Transport	and	Communications,	Kachin	ကချငြ်ပည်နယ် သယ်ယ9ပိBေ့ဆာင်ေရး*+င် ့ဆက်သွယ်ေရးဝန်̂ ကီး	

18. Minister	of	Transport	and	Communications,	Rakhine	ရခိBငြ်ပည်နယ် သယ်ယ9ပိBေ့ဆာင်ေရး*+င် ့ဆက်သွယ်ေရးဝန်̂ ကီး	

19. Ministry	of	Information,	Yangon	ရနက်Bန်တိBငး်ြပနi်ကားေရးဝန်̂ ကီးဌာန	

20. Ministry	of	Social	Welfare	Spokesperson,	Chin	ချင်းြပည်နယ် လ9မGဖ9လံBေရးဝန်̂ ကီးဌာန ေြပာေရးဆိBခွင်E့+ိသ9 	

21. Municipal	Department,	Yangon	ရန်ကBန်တိBငး်စည်ပငဌ်ာန	

22. Municipal	Officers,	Yangon	ရန်ကBန်တိBင်းစည်ပင်အရာE+ိများ 	

23. Municipal	Minister,	Chin	ချငး်ြပည်နယ်စည်ပငဝ်န်̂ ကီး	

24. Municipal	Minister,	Magway	မေကွးတိBင်းစည်ပင်ဝန်̂ ကီး	

25. Municipal	Minister,	Rakhine	ရခိBငြ်ပည်နယ်စည်ပငဝ်န်̂ ကီး 	

26. Myanmar	Bar	Council	ြမနမ်ာ*ိBငင်ေံE+hေနေကာင်စီ	

27. Myanmar	Press	Council	ြမနမ်ာသတင်းမီဒီယာေကာငစီ်	

28. NLD	spokesperson	အမျိ-းသားဒမိီBကေရစီအဖဲွhချ-ပ် ေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9	

29. Police,	Yangon	ရန်ကBန်တိBင်းရဲတပ်ဖဲွh	

30. Regional	Government	Spokesperson,	Chin	ချင်းြပည်နယ်အစိBးရ ေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9	

31. Regional	Government	Spokesperson,	Kachin	ကချငြ်ပည်နယ် အစိBးရေြပာေရးဆိBခွင်E့+ိသ9	

32. Regional	Government	Spokesperson,	Magway	မေကွးတိBငး်အစိBးရေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9	

33. Regional	Government	Spokesperson,	Mandalay	မ*~ေလးတိBင်းအစိBးရေြပာေရးဆိBခွင်E့+ိသ9	

34. Regional	Government	Spokesperson,	Rakhine	ရခိBငြ်ပည်နယ်အစိBးရေြပာေရးဆိBခွင်E့+ိသ9	

35. Regional	Government	Spokesperson,	Yangon	ရနက်Bန်တိBငး်အစိBးရေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9 	

36. Regional	Minister	of	Social	Welfare,	Relief	and	Resettlement,	Mandalay	မ*~ေလးတိBငး် လ9မGဖ9လံBေရး၊ ကယ်ဆယ်ေရး*+င် ့

ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရးဝန်̂ ကီး	

37. Regional	Parliament	MPs,	Mandalay	မ*~ေလးတိBငး် လÑတ်ေတာ်အမတ်များ	

38. Regional	Parliament	MPs,	Mon	မွနြ်ပည်နယ်လÑတ်ေတာ်အမတ်များ	

39. Regional	Parliament	MPs,	Rakhine	ရခိBငြ်ပည်နယ်လÑတ်ေတာ်အမတ်များ	

40. Regional	Parliament	MPs,	Shan	E+မ်းြပည်နယ်လÑတ်ေတာ်အမတ်များ	

41. Regional	Parliament	MPs,	Yangon	ရန်ကBန်တိBင်းလÑတ်ေတာ်အမတ်များ 	

42. Regional	Parliament	Spokesperson,	Chin	ချင်းြပည်နယ်လွတ်ေတာ်ေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9	

43. Regional	Parliament	Spokesperson,	Magway	မေကွးတိBင်းလÑတ်ေတာ်ေြပာေရးဆိBခွင်E့+ိသ9	

44. Regional	Parliament	Spokesperson,	Mandalay	မ*~ေလးတိBင်းလÑတ်ေတာ်ေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9	

45. Regional	Parliament	Spokesperson,	Mon	မွနြ်ပည်နယ်လÑတ်ေတာ်ေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9	

46. Regional	Parliament	Spokesperson,	Rakhine	ရခိBငြ်ပည်နယ်လÑတ်ေတာ်ေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9	

47. Regional	Parliament	Spokesperson,	Yangon	ရန်ကBနတိ်Bင်းလÑတ်ေတာ်ေြပာေရးဆိBခွင့E်+ိသ9	

48. Township	Municipal	Officer,	Pathein	ပBသိမ်Qမိ- hနယ် စည်ပငသ်ာယာေရးအရာE+ိ	

49. Township	Municipal	President,	Pathein	ပBသိမ်Qမိ- hနယ်စည်ပငသ်ာယာေရးဥကØ ဌ	

50. Union	President's	Office	ြပည်ေထာငစ်Bသမäတြမနမ်ာ*ိBင်ငေံတာ်sံB း	
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အကြဲဖတမ်;ရလဒမ်ျား 

Assessment results 

အစိ=းရသည်သတငး်အချက်အလက်များကိ= 

လိ=လားတက်uကစွာထ=တေ်ဖာ် 

ေြပာQကားြခငး်မ@+ိပါ။ 

RTI ဆိ=ငရ်ာ *ိ=ငင်တံကာစံသတမ်+တ်ချက်များ - အစိBးရများသည် အ 

များြပည်သ9အကျိ-းစီးပွား*+င့်သက်ဆိBငေ်သာသတငး်အချက်အလက်

များကိB ေတာငး်ဆိBြခင်း ြပ-သည်ြဖစ်ေစ၊ မြပ-သည်ြဖစ်ေစလိBလားစွာ 

ထBတ်ေဖာ်ေြပာiကားရနတ်ာဝန်E+ိသည်။ ^ကိ-တငထ်Bတ် ြပန်ေြပာiကား 

ြခငး်တွင ်ဥပမာအားြဖင့ ်ဘတ်ဂျက်*+င့ ်မ9ဝါဒေရးရာများ ပါဝငသ်င့ ်

သည်။ သတင်းထBတ်ြပနြ်ခင်းကိB အစိBးရဝက်ဘ်ဆိBက်များ*+င့ ်sံB းများ 

တွင ်ြပ-လBပ်သင့သ်ည်။ 

RTI ဆနး်စစ်ေလ့လာသ9တစ်ဦးစီသည် RTI ကတိကဝတ်များြဖည့်ဆည်း 

ေဆာငရွ်က်ရန်တာဝန်E+ိသ9တစ်ဦး သိမ်းဆည်းထားေသာ အစိBးရမ9ဝါဒ 

သိBမ့ဟBတ် ဘတ်ဂျက်က့ဲသိBေ့သာ ပစ်မ+တ်သတင်းအချက်အလက်ကိB 

ေဖာ်ထBတ်ခဲ့သည်။ RTI ဆန်းစစ်ေလ့လာသ9များသည် ပစ်မ+တ်သတငး်အ 

ချက်အလက်ကိB မေတာင်းယ9ရဘဲ အလိBအေလျာက်ရယ9*ိBငြ်ခင်း*+င် ့ရယ9 

ခွင့E်+ိ၊ မE+ိစံBစမ်းစစ်ေဆးခဲ့iကသည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်ထိBသတငး်အချက် 

အလက်ကိB အစိBးရဝက်ဘ်ဆိBက်ေပPတွငထ်Bတ်ြပနြ်ခငး် သိBမ့ဟBတ် အစိBးရ  

ေiကာ်ြငာသငပ်Bန်းတွင ်ေiကာ်ြငာြခငး်E+၊ိ မE+ိစံBစမ်းြခငး်ြဖစ်သည်။ RTI 

ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များသည် အစိBးရဝက်ဘ်ဆိBက် သိBမ့ဟBတ် အစိBး 

ရေiကာ်ြငာသင်ပBနး်များတွင ်ပစ်မ+တ်သတငး်အချက်အလက်တစံBတရာ 

ေတွh E+ိခဲ့ြခငး်မE+ိပါ။ ထိBအ့ြပင ်ပစ်မ+တ်သတင်းအချက်အလက်ကိB ြပည် 

သ9များအား သတငး်အချက်အလက်ထBတ်ြပန်ရာတွင ်ယခင်ကအသံBးြပ- 

ခဲ့ေသာ ေဖ့စ်ဘွတ်စာမျက်*+ာများ တွင်လည်း E+ာေတွh ခဲ့ြခင်းမE+ိပါ။ ထိB ့ 

ေiကာင့ ်ပစ်မ+တ်သတငး်အချက်အလက်များ ေတာင်းခံရြခငး်မE+ိဘဲ အ 

လိBအေလျာက် ရE+ိ*ိBငြ်ခငး်မ+ာ သBညရာခိBင*်Gနး် ြဖစ်သည်။ RTI 

ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များသည် အစိBးရက သတငး်အချက်အလက် များကိB 

လိBလိBလားလား ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိBြခင်း မE+ိဟB ေကာက်ချက် 

ချခဲ့iကသည်။ 

"သတငး်အချက်အလက်ေတွကိ= ဝန်Tကီးဌာနအများအြပားရဲ ့ ဝက်ဘ ်

ဆိ=က်ေတမွ+ာ ကPန်မ@+ာေဖွခ့ဲေပမယ့် အစိ=းရဟာသ?တိ=ရဲ့ ့ စီမံကိန်းေတ ွ

နဲ ့ပတသ်က်8ပီး အချက်အလက် ကိန်းဂဏန်းတစံ=တရာ ထ=တ်ြပန် 

ြခငး်မ@+ိဘ?း။" 

RTI ဆနး်စစ်ေလ့လာသ9၊ ကချငြ်ပည်နယ် 

 Government does not proactively 
disclose information 

International standards on RTI: Governments have 
a responsibility to proactively disclose information 
of public interest, regardless of whether they are 
asked or not.6 Proactive disclosure should include, 
for example, disclosing budgets and policies. 
Disclosure should be on government websites and 
at government offices. 

Each	RTI	Auditor	identified	Target	Information,	such	

as	a	government	policy	or	budget,	which	was	known	

to	be	held	by	an	RTI	Duty	Bearer.	The	RTI	Auditors	

investigated	whether	the	Target	Information	was	

proactively	available	and	accessible.	For	example,	

whether	it	was	published	on	a	government	website	or	

a	government	noticeboard.		

The	RTI	Auditors	were	unable	to	find	any	of	the	

Target	Information	on	government	websites	or	

government	noticeboards.	They	were	also	unable	to	

find	the	Target	Information	on	government	Facebook	

Pages,	which	have	been	used	in	the	past	to	

communicate	information	to	the	public.	0%	of	the	

Target	Information	was	proactively	available	and	

accessible.	

The	RTI	Auditors	concluded	that	the	government	does	

not	proactively	disclose	information.	

“I searched for information through the websites of 
multiple ministries, but the government does not 
publish facts and figures on any of their projects.” 

RTI Auditor, Kachin 

																																																																				

6	UN	Human	Rights	Committee,	General	Comment	34,	paragraph	19.	Joint	Declaration	(2004)	by	the	UN	Special	Rapporteur	on	Freedom	of	Opinion	and	Expression,	the	OSCE	Representative	

on	Freedom	of	the	Media,	and	the	OAS	Special	Rapporteur	on	Freedom	of	Expression.	
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အစိ=းရအရာ@+ိများသည် ေယဘ=ယျ 

အားြဖင့ ်ဆက်သယ်ွ၍မရ@+ိ*ိ=ငပ်ါ။ 

RTI ဆိ=ငရ်ာ *ိ=ငင်တံကာစံသတမ်+တ်ချက်များ - 

အစိBးရအဖဲွhအစည်းများသည် လွယ်က9 လျငြ်မန၍် လက်ေတွhကျ 

ေသာ သတငး်အချက်အလက်ရယ9ပိBငခ်ွင့်ေပးရနတ်ာဝနE်+ိသည်။ 

လွယ်က9ေသာသတင်းအချက်အလက်ရယ9*ိBငမ်GဆိBရာတွင ်RTI 

ကတိကဝတ်များ ြဖည့်ဆည်း ေဆာငရွ်က်ရန ်တာဝန်E+ိသ9များအား 

၄ငး်တိB၏့ တာဝနမ်ျားထမ်း  ေဆာင*်ိBင်ရန ်လက်လ+မ်းမီဆက်သွယ်ရ 

*ိBငြ်ခငး်*+င် ့အချိနေ်ပး*ိBငြ်ခင်းတိB ့ E+ိဖိB ့ လိBအပ်သည်။ 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9တစ်ဦးစီသည် ပစ်မ+တ်သတင်းအချက်အလက် 

ကိB ေတာငး်ခံရာတွင ်RTI ကတိကဝတ်များ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ရန ်

တာဝန်E+ိသ9တစ်ဦးစီအား ဆက်သွယ်ရန ်အ^ကိမ်များစွာ^ကိ-းစားခဲ့သည်။ 

ထိBသိB ့ ^ကိ-စားရာတွင ်RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များသည် အီးေမးလ်၊ ဖBနး် 

ေခPဆိBမG၊ စာေရးသားဆက်သွယ်မG*+င့ ်မျက်*+ာချငး်ဆိBင ်ေတွhဆံBမGများ အ 

ပါအဝငန်ည်းလမ်းများစွာကိB အသံBးြပ-ခဲ့iကသည်။ 

ြဖစ်စkအားလံBး၏ ၅၀ရာခိBင*်Gနး်တွင ်RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များသည် 

RTI ကတိကဝတ်များြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရွက်ရန်တာဝနE်+ိသ9ကိB ဆက် 

သွယ်၍မရခဲ့ပါ။ ြဖစ်စkတိBငး်တွင ်RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9သည် နည်း 

အမျိ-းမျိ-းြဖင့ ်ဆက်သွယ်ရန်̂ ကိ-းစားခဲ့ေသာ်လည်း ေအာငြ်မင်ခဲ့ြခငး် 
မE+ိပါ။ ြဖစ်စkအားလံBး၏ ၃၀ရာခိBင*်Gနး်တွင ်RTI ကတိကဝတ်များ 

ြဖည့်ဆည်းေဆာငရွ်က်ရန်တာဝန်E+ိသ9ကိB ဆက်သွယ်၍ရေသာ်လည်း 

အများစBမ+ာ ေမးခွနး်များြပန်လည်ေြဖiကားရန ်မအားလပ်ခဲ့ပါ။ ြဖစ်စk 

တိBငး်တွင ်RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9သည် ပစ်မ+တ်သတငး်အချက်အလက် 

ကိB ေတာငး်ခံြခင်း သိBမ့ဟBတ် ပစ်မ+တ်သတင်းအချက်အလက် *+င့ ်ပတ် 

သက်၍ ေဆွး ေ*းွခွင့ရ်E+ိရန ်ေတာင်းဆိBခဲ့သည်။ ထိBသိBေ့တာင်းဆိBရာ 

တွင ်ြငငး်ပယ်ြခင်း သိBမ့ဟBတ် ကန ့သ်တ်အချိန ်ေပးြခင်းကိBသာ ေတွh iကံ- 

ခဲ့ရသည်။ ေနာက် ဆံBးြဖစ်စk ၂၀ရာခိBင*်Gနး်တွင်သာ RTI ကတိကဝတ် 

များ ြဖည့်ဆည်း ေဆာင်ရွက်ရန ်တာဝနE်+ိသ9ကိB ဆက်သွယ်*ိBင၍် ေမး 

ခွနး်များြပန်လည် ေြဖiကားချိန်ေပးခဲ့သည်။ 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များသည် RTI ကတိကဝတ်များ ြဖည့်ဆည်း 

ေဆာငရွ်က်ရန်တာဝန်E+ိသ9များမ+ာ ေယဘBယျအားြဖင့ ်ဆက်သွယ်၍ 

မရ*ိBင်သက့ဲသိB ့ ေမးခွနး်များြပန်လည်ေြဖiကားရန ်မအားလပ်ဟB 

ေကာက်ချက်ချခဲ့iကသည်။ 

 

 

 

Officials are often inaccessible 

International standards on RTI: Governments have 
a responsibility to ensure easy, prompt, and 
practical access to information.7 Easy access 
requires that RTI Duty Bearers are accessible and 
available to deliver their duties. 

Each	RTI	Auditor	made	multiple	attempts	to	reach	

each	RTI	Duty	Bearer	to	request	the	Target	

Information.	RTI	Auditors	used	a	variety	of	methods,	

including	email,	phone	calls,	hand-written	letters,	and	

face-to-face	meetings.	

In	50%	of	cases,	the	RTI	Duty	Bearer	was	completely	

inaccessible	to	the	RTI	Auditor.	In	each	case,	the	RTI	

Auditor	made	a	variety	of	attempts	to	make	contact	

but	was	unsuccessful.	In	a	further	30%	of	cases,	the	

RTI	Duty	Bearer	was	accessible	but	largely	

unavailable.	In	each	case,	the	RTI	Auditor	requested	

the	Target	Information,	or	an	opportunity	to	discuss	

the	Target	Information,	and	was	either	rejected	or	

given	only	limited	time.	The	RTI	Duty	Bearer	was	

both	accessible	and	available	to	the	RTI	Auditor	for	

the	final	20%	of	cases.	

The	RTI	Auditors	concluded	that	RTI	Duty	Bearers	are	

often	inaccessible	and	usually	unavailable.	

Accessible (adjective): Able to be reached. 

Available (adjective): Free to answer a question. 

“I sent a formal request in the post to the District 
Administrator. I then followed up by phoning him 
every day for five days. When that failed, I then 
spent three days sitting outside his office. 
Eventually, he spoke to me for five minutes but he 
never disclosed the information that I asked for.” 

RTI Auditor, Bago 

																																																																				

7	UN	Human	Rights	Committee,	General	Comment	34,	paragraph	19.	
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လက်လ+မ်းမီေသာ (နာမဝိေသသန)- ဆက်သွယ်၍ရ*ိBငေ်သာ 

အဆငသ်င်ေ့သာ (နာမဝိေသသန)- ေမးခွန်းြပန်လည်ေြဖiကားရန ်

အားလပ်ေသာ 

"ကPန်မ ခwိ=ငအ်=ပ်ချ-ပ်ေရးမxးဆကိီ= တရားဝင်ေတာငး်ဆိ=မ;တစ်ခ= 

ေပးပိ=ခ့ဲ့ပါတယ်။ အဒဲီေ့နာက် သ?ဆ့ီကိ= ငါးရက်ဆက်တိ=က် ဖ=န်းေခ] 

ခ့ဲတယ်။ ဖ=န်းေခ]တာအဆငမ်ေြပေတာ့ သ?ရဲ့wံ့= းခန်းအြပငဘ်က်မ+ာ 

သံ=းရက်သာွးထိ=ငေ်စာင့ခ့ဲ်တယ်။ ေနာက်ဆံ=း သ?ကPန် မကိ= ငါးမိနစ် 

စကားေြပာခွင့်ေပးပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ကPန်မေတာငး်တဲ့ သတငး် 

အချက်အလက်ကိ= တခါမ+ထ=တ်ေဖာ်ေြပာQကားခ့ဲြခငး်မ@+ိခ့ဲဘ?း။" 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9၊ ပဲခ9းတိBင်းေဒသ^ကီး။ 

အစိ=းရအရာ@+ိအများစ=သည် RTI သိ=မ့ဟ=တ ်

အစိ=းရပိ=င ်MSDP အေQကာငး် ကိ= 

မသ@ိ+ိQကပါ။ 

RTIဆိ=ငရ်ာ*ိ=ငင်ံတကာစံသတမ်+တခ်ျက်များ - အစိBးရများသည် ထိ 

ေရာက်ေသာ သတင်းအချက်အလက် ရယ9ခွင့ေ်ပးရန်တာဝနE်+ိသည်။ 

ထိေရာက်ေသာ သတငး်ရယ9မGရE+ိေစရန ်အစိBးရအရာE+ိများ (RTI 

ဆိBငရ်ာသတငး်အချက်အလက်ေပးရန ်တာဝန်E+ိများ) အား ဌာနတွင်း 

သငတ်နး်ေပးြခငး်*+င့ ်အသိပညာြမqင့်တငေ်ပးြခင်း ြဖင့ ်၄ငး်တိB၏့ 

တာဝန်များကိB သိE+ိေစရသည်။ 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9တစ်ဦးစီသည် အများြပည်သ9လ9ထBကိB RTI ဆိBင ်

ရာ သတငး်အချက်အလက်ေပးရန ်တာဝန်E+ိများသည် အများြပည်သ9 

သတင်းအချက်အလက်ရပိBငခ်ွင့်*+င့ပ်တ်သက်၍ ေယဘBယျအားြဖင့ ်

သိE+ိြခင်းE+ိ၊ မE+ိ စစ်ေဆးခဲ့သည်။ ထိBအကဲြဖတ်စစ်ေဆးမGတွင ်RTI 

ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိများသည် MSDP *+င့ ်

SDGs အပါအဝင ်RTI *+င့ပ်တ်သက်၍ အစိBးရ၏ ကတိကဝတ်များအ 

ေiကာငး် သိE+ိခဲ့ြခင်းE+ိ၊ မE+ိ စစ်ေဆးြခငး်ပါဝငသ်ည်။ 

RTI ဆိBငရ်ာသတင်းအချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိများ၏ ၅၀ရာခိBင*်Gနး် 

ေအာက်သည် RTI အေiကာင်းကိB မသိE+ိခဲ့iကေပ။ ထိBသိBစ့စ်ေဆးရာတွင ်

RTI အေiကာငး်အနည်းငယ် သိE+ိခဲ့သ9များအားလံBးသည် *ိBငင်ံ၏ Qမိ- h ^ကီး 

မျာတွငအ်ေြခစိBက်သည်ကိBေတွh E+ိခဲ့ရQပီး ၄င်းတိBသ့ည် ထိBအေiကာငး်ကိB 

အနည်းငယ်မgသာ နားလည်ေiကာငး် ေတွh E+ိရသည်။ (ြဖစ်စkအများစB 

တွင ်၄င်းတိBသ့ည် RTI ဆိBသည့်နာမည်ကိB iကားဖ9းsံBသာE+ိသည်)။ အဓိက 

Qမိ- h ^ကီးများ၏ ြပငပ်တွင်အေြခစိBက်ေသာ RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက် 

 

Most officials unaware of RTI or 
the government’s own MSDP 

International standards on RTI: Governments have 
a responsibility to ensure effective access to 
information.8 Effective access requires that officials 
(RTI Duty Bearers) are made aware of their duties 
through internal training and awareness-raising. 

Each	RTI	Auditor	tested	the	RTI	Duty	Bearers	on	their	

general	awareness	of	the	public’s	right	to	information.	

Their	assessment	included	testing	whether	the	RTI	

Duty	Bearers	were	aware	of	the	government’s	

commitments	on	RTI	including	in	the	MSDP	and	SDGs.		

Less	than	50%	of	RTI	Duty	Bearers	had	any	

awareness	of	RTI.	Those	that	did	have	some	RTI	

awareness	were	all	based	in	major	cities,	and	they	

only	had	a	very	limited	level	of	understanding	(in	

most	cases,	they	had	simply	heard	the	name	before).	

0%	of	RTI	Duty	Bearers	based	outside	of	major	cities	

had	any	RTI	awareness	whatsoever.	

RTI	Duty	Bearers	that	were	unaware	of	RTI	did	not	

seek	advice	or	intervention	from	their	colleagues	or	

managers.	A	minority	asked	the	RTI	Auditors	to	speak	

to	an	institutional	“spokesperson”.	However,	a	

spokesperson	should	not	be	confused	with	an	RTI	

Duty	Bearer.	A	spokesperson’s	role	is	primarily	to	

control	or	filter	information	by	presenting	the	public	

with	the	opinion	of	the	institution,	such	as	through	

																																																																				

8	UN	Human	Rights	Committee,	General	Comment	34,	paragraph	19.	
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အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိများ၏ သBညရာခိBင*်Gန်းသည် RTI အေiကာငး် 

တစံBတရာသိE+ိခဲ့ြခငး် မE+ိပါ။ 

RTI အေiကာငး်မသိE+ိေသာ RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အလက်ေပးရန ်

တာဝန်E+ိများသည် ၄ငး်တိB၏့ လBပ်ေဖာ်ကိBင်ဖက်များ သိBမ့ဟBတ် ၄င်းတိB ့ 

အား စီမံအBပ်ချ-ပ်သ9များထံမ+ အiကံဉာဏ်ရယ9ြခင်း သိBမ့ဟBတ် iကားဝင ်

ေဆာငရွ်က်ေပးရန ်ေတာင်းဆိBြခင်းမE+ိခဲ့ပါ။ အနည်းစBသည် RTI ေလ့လာ 

ဆန်းစစ်သ9များကိB ဌာနဆိBငရ်ာေြပာေရးဆိBခွင့E်+ိသ9*+င့ ်ေြပာဆိBေဆွးေ*းွ 

ရန ်တိBက်တွန်းခဲ့သည်။ သိBေ့သာ်လည်း ေြပာ ေရးဆိBခွင့်E+ိသ9*+င့ ်RTI ဆိBင ်

ရာ သတငး်အချက်အလက်ေပးရန ်တာဝန်E+ိသ9ကိB မေရာေထွးေစသင့ ်

ပါ။ ေြပာေရးဆိBခွင့E်+ိသ9၏တာဝနမ်+ာ သတင်းထBတ်ြပနြ်ခင်း က့ဲသိBေ့သာ 

ဌာနဆိBင်ရာ သေဘာထားများကိB အများြပည်သ9အားတငြ်ပြခငး်ြဖင့ ်

သတင်းအချက်အလက်များကိB ထိနး်ချ-ပ်ရန ်သိBမ့ဟBတ် စိစစ်ြဖတ်ထBတ် 

ရနြ်ဖစ်သည်။ RTI ဆိBင်ရာသတင်းအချက်အလက်ေပးရန ်တာဝနE်+ိသ9၏ 

ကâမ+ာမ9 သက်ဆိBင်ရာဌာနမ+ ထိနး်သိမ်းထားေသာ သတငး်အချက်အ 

လက်များကိB စစ်ထBတ်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းမE+ိဘဲ ပွင့်လင်းစွာရယ9ပိBငခ်ွင့ ်

ေပးရနြ်ဖစ်သည်။ ထိBအ့ြပင ်ေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9သည် ဆက်သွယ်ေမး 

ြမနး်ေသာအခါ တံB ့ြပနရ်နြ်ငင်းဆိBေကာငး် ြငငး်ဆိB*ိBင်သည်။ RTI ဆိBင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9မ+ာ ထိBသိB ့ြငင်းဆိBြခင်း မြပ- 

လBပ်သင့ေ်ပ။ 

ေြပာေရးဆိ=ခွင့်@+ိသ? (နာမ်)- ေယဘBယျအားြဖင့ ်ဌာနဆိBင်ရာ သေဘာ 

ထားက့ဲသိBေ့သာ စစ်ထBတ်ြဖတ်ေတာက်ထားေသာ သတင်းအချက်အ 

လက်များကိB အများြပည်သ9ထံတငြ်ပသ9 

RTI Duty Bearer (နာမ်)-အများြပည်သ9အား စစ်ထBတ်ြဖတ် 

ေတာက်ထားြခငး်မE+ိသည့် သတင်းအချက်အလက်ေပးသ9 

၁၀ရာခိBင*်Gနး်ေသာ RTI ဆိBင်ရာ သတငး်အချက်အလက်ေပးရနတ်ာဝနE်+ိ 

သ9များသည် SDGs သိBမ့ဟBတ် MSDP အေiကာငး်ကိB သိE+ိခဲ့iကသည်။ 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များသည် RTI ဆိBင်ရာသတင်းအချက်အလက် 

ေပးရန ်တာဝန်E+ိသ9များအေနြဖင့ ်RTI အေiကာင်းကိB မသိE+ိiကသက့ဲသိB ့ 

MSDP *+င့ ်SDGs တွင ်အစိBးရ၏ RTI ဆိBင်ရာြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်မG 

များကိBလည်း မသိE+ိiကဟB ေကာက်ချက်ချခဲ့iကသည်။ 

"အစိ=းရအရာ@+ိအနည်းငယ်သာ RTI အေQကာငး် သQိကပါတယ်။ 

အဓိက8မိ- _ Tကီးြပငပ်မ+ာေနထိ=င်တဲ့အရာ@+ိေတဆွိ=ရင ်အဒဲအီေQကာငး် 

လံ=းဝမသQိကပါဘ?း။" 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9၊ ရန်ကBန်တိBင်းေဒသ^ကီး။ 

press	releases.	However,	an	RTI	Duty	Bearer’s	role	is	

to	provide	open,	unfiltered,	access	to	information	held	

by	the	institution.	Furthermore,	a	spokesperson	may	

refuse	to	respond,	whereas	an	RTI	Duty	Bearer	should	

not.	

Spokesperson (noun): Provides the public with 
filtered information, usually the institution’s opinion. 

RTI Duty Bearer (noun): Provides the public with 
access to unfiltered information. 

10%	of	the	RTI	Duty	Bearers	were	aware	of	the	SDGs	

or	MSDP.	

The	RTI	Auditors	concluded	that	RTI	Duty	Bearers	are	

unaware	of	RTI,	and	unaware	of	the	government’s	

commitments	to	RTI	in	the	MSDP	and	the	SDGs.	

“Only very few government officials are aware of 
RTI. Officials outside of major cities are completely 
unaware of RTI.” 

RTI Auditor, Yangon 
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သတငး်အချက်အလက်ဆိ=ငရ်ာ လ=ပ် 

ထံ=းလ=ပ်နည်းအချိ-_ @+ိေသာ်လည်း အ 

စိ=းရအရာ@+ိများသည် လိ=က်နာေဆာင ်

ရွက်ဟန် မတ?ပါ။ 

RTI ဆိ=ငရ်ာ *ိ=ငင်တံကာစံသတမ်+တ်ချက်များ - အစိBးရများသည် RTI 

ဥပေဒ သိBမ့ဟBတ် RTI လBပ်ထံBးလBပ်နည်းများမ+တဆင့ ်အများြပည်သ9 

သတင်းအချက်အလက်ရယ9ေစ*ိBင်သည့် စည်းမျkး၊ စည်းကမ်းများ 

ကိB ချမ+တ်ရန်တာဝနE်+ိသည်။ ချမ+တ်ထားေသာစည်းမျည်းစည်းကမ်း 

များသည် အများြပည်သ9အတွက် လက်လ+မ်းမီ၍ နားလည်ရန်လွယ် 

က9ရမည်။ 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9တစ်ဦးစီသည် RTI ဆိBင်ရာသတင်းအချက်အ 

လက်ေပးရနတ်ာဝန်E+ိသ9များတွင ်သတင်းအချက်အလက် ေတာငး်ခံ 

ေသာ အခါ တိကျေသာဌာနတွငး် တBန ့ြ်ပနေ်ဆာင်ရွက်ေရး လBပ်ထံBးလBပ် 

နည်းများ E+ိမE+ိ (သိBမဟBတ်) E+ိ*ိBင်ေြခများကိB ေလ့လာေစာင့i်ကည့်ခဲ့ 

သည်။ RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9သည် RTI ဆိBင်ရာ သတင်းအချက်အ 

လက်ေပးရနတ်ာဝန်E+ိသ9များတွင ်တိကျေသာလBပ်ထံBးလBပ်နည်းE+ိသည် 

ဟB ယ9ဆလgင ်ထိBလBပ်ထံBးလBပ်နည်းများကိB လိBက်နာေဆာင်ရွက်သည့် 

လက≤ဏာများေတွh E+ိ*ိBငရ်န်ေစာင့i်ကည့်ခဲ့သည်။ 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9တစ်ေယာက်ကမg ဌာနတွင်း လBပ်ထံBးလBပ်နည်း 

E+ိသည်ဟB စိတ်ချစွာအတည်ြပ-*ိBငေ်လာက်သည့် ဥပမာ စာြဖင်ေ့ရးသား 
ေဖာ်ြပထားသည့် လBပ်ထံBးလBပ်နည်းကိB မြမင်ခဲ့ရပါ။ ထိBထ့က်ပိBQပီး အစိBး 

ရသည် လBပ်ထံBးလBပ်နည်းများအား ၄ငး်တိB၏့ဝက်ဘ်ဆိBက် သိBမ့ဟBတ် 

ေiကာ်ြငာသငပ်Bန်းများတွင ်^ကိ-တငထ်Bတ်ြပနခ်ဲ့ြခင်း မE+ိေချ။ ြဖစ်စkအ 

နည်းအကျkးတွင်သာ RTI ဆိBငရ်ာသတငး်အချက်အလက်ေပးရန ်တာ 

ဝနE်+ိသ9သည် သတင်းအချက်အလက်ေတာငး်ခံမGပံBစံအား ြဖည့်သွငး်ခိBငး် 

ခဲ့သည်။ သိBေ့သာ် ြဖည့်သွင်းရာတွင ်RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9အား က9ညီ 

ခဲ့ြခငး်မE+ိပါ။ ြဖစ်စkအများစBတွငမ်9 သတင်းအချက်အလက်ေတာင်းခံ 

ြခငး်ကိB *Gတ်အားြဖင့်သာ ေဆာင်ရွက်ခဲ့iကသည်။ 

RTI ဆိBငရ်ာသတင်းအချက်အလက်ေပးရန ်တာဝန်E+ိသ9 ၂၀ရာခိBင*်Gန်း 

ေအာက်သည် သတငး်အချက်အလက် ေတာင်းခံမG*+င်ပ့တ်သက်Qပီး ဌာန 

တွငး် ကိBင်တွယ်ေဆာငရွ်က်မG လBပ်ထံBးလBပ်နည်းပံBစံအချိ- h E+ိသည်ဟB 

ယ9ဆခဲ့ရသည်။ RTI ဆိBင်ရာသတင်းအချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9 

များသည် ဆံBးြဖတ်ချက်ချမ+တ်ရာတွင ်သတ်မ+တ် လBပ်ထံBးလBပ်နည်းအ 

 

Some information procedures 
exist, but officials do not seem 
to follow 

International standards on RTI: Governments have 
a responsibility to make rules that enable the public 
to access information, either through an RTI law or 
through RTI procedures.9 Rules must be accessible 
and clear enough for the public to understand.10 

Each	RTI	Auditor	monitored	whether	RTI	Duty	

Bearers	had,	or	appeared	to	have,	specific	internal	

procedures	for	responding	to	requests	for	

information.	If	an	RTI	Duty	Bearer	appeared	to	have	a	

specific	procedure,	the	RTI	Auditor	monitored	to	see	

any	signs	that	the	procedure	was	being	followed.		

0%	of	the	RTI	Auditors	were	able	to	see	a	procedure	

themselves,	for	example	in	writing,	to	reliably	confirm	

the	existence	of	a	procedure.	Furthermore,	no	

procedures	were	proactively	published	by	the	

government	on	websites	or	office	noticeboards.	In	a	

small	minority	of	cases,	the	RTI	Duty	Bearer	asked	the	

RTI	Auditor	to	complete	a	form	or	letter	outlining	the	

request	for	information	but	did	not	assist	the	RTI	

Auditor	to	do	so.	However,	in	most	cases,	the	entire	

process	was	verbal.	

Less	than	20%	of	RTI	Duty	Bearers	appeared	to	have	

some	form	of	internal	procedure	for	dealing	with	

information	requests.	RTI	Duty	Bearers	appeared	to	

make	decisions	arbitrarily	and	following	their	

interests,	rather	than	following	a	procedure.	

The	RTI	Auditors	concluded	that	some	internal	

procedures	on	information	requests	may	exist	but	the	

response	of	RTI	Duty	Bearers	indicates	that	they	often	

decide	individually	and	arbitrarily	according	to	the	

given	context.	

																																																																				

9	UN	Human	Rights	Committee,	General	Comment	34,	paragraph	19.	
10	UN	Human	Rights	Committee,	General	Comment	34,	paragraph	25.	
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တိBငး် လိBက်နာေဆာငရွ်က်ြခင်းထက် ၄င်းတိBကိ့Bယ်ကျိ-းစီးပွားအတွက် 

ကျိ-းေiကာင်းမ့ဲစွာ ေဆာငရွ်က်ခဲ့iကဟန်တ9သည်။ 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များက သတငး်အချက်အလက်ေတာင်းခံြခင်း 
*+င့ ်ပတ်သက်၍ ဌာနတွငး်လBပ်ထံBးလBပ်နည်း အချိ- h E+ိ*ိBင်ေသာ်လည်း RTI 

ဆိBငရ်ာသတငး်အချက်အလက်ေပးရန်တာဝနE်+ိသ9များကမ9 အေြခအေန 

အေပP မ9တည်၍ ကျိ-းေiကာင်းမ့ဲစွာ ကိBယ်တိBင်ဆံBးြဖတ်ေလ့E+ိေiကာငး် 

ေကာက်ချက်ချခဲ့သည်။ 

"ကPန်ေတာ်သာွးခ့ဲတဲ့ ဘယ်အစိ=းရwံ= း သိ=မ့ဟ=တ ်လRတ်ေတာ်wံ= းမ+ာမ+ 

တရားဝင်သတမ်+တ်ထားတဲ့ RTI လ=ပ်ထံ=း၊ လ=ပ်နည်း@+ိပံ=မေပ]ဘ?း။ 

ဒါေပမဲ့ ကPန်ေတာ်က သတငး်အချက်အလက်ေတာငး်ခံတဲ့အခါ 

အရာ@+ိေတွဟာ လ=ပ်ထံ=း၊ လ=ပ်နည်းအေQကာငး်ကိ= ရည်pRန်းေြပာဆိ= 

ပါတယ်။ အဒဲ ီမထငမ်@+ားနဲ ့လက်လ+မ်းမမီ*ိ=င်တဲ့ လ=ပ်ထံ=းလ=ပ်နည်း 

ေတွက ကPန်ေတာ်တိ=ကိ့= အာာဏာြပဖိ=သ့က်သက်အသံ=းြပ-ခ့ဲတာလိ=ပဲ့ 

ထငပ်ါတယ်။" 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9၊ ဧရာဝတီတိBင်းေဒသ^ကီး။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“There did not appear to be any formal RTI 
procedures in any of the government or 
parliamentary offices I visited. However, officials 
did refer to procedures when I requested 
information. It seemed to me like these unknown 
and inaccessible procedures were used simply to 
hold power over us.” 

RTI Auditor, Ayeyarwady 
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အစိ=းရအရာ@+ိများသည် လÉိ-_ ဝ+က် 

ချက်ဆိ=ငရ်ာအေြခခံအယ?အဆ@+ိေQကာငး် 

ြပသသည်။ 

RTI ဆိ=ငရ်ာ *ိ=ငင်တံကာစံသတမ်+တ်ချက်များ - အစိBးရများသည် 

စည်းမျည်းစည်းကမ်းများတွင ်Åခငး်ချက်တစ်ခBကိB E+င်းလင်းတိကျစွာ 

ေဖာ်ြပမထားလgင၊် အဆိBပါÅခင်းချက်သည် တရားဝင်ေသာ ဒမိီBကေရ 

စီရည်မ+န်းချက်တစ်ရပ်ေအာငြ်မင်ရန ်လိBအပ်မGမE+ိလgင ်သတင်းအ 

ချက်အလက်များအားလံBးကိB ေဖာ်ြပရန ်တာဝန်E+ိသည်။ ထိBေ့iကာင့ ်

သတင်းထBတ်ြပနေ်ပးရမည်ဟ9ေသာအေြခခံအယ9အဆဆိBသည်မ+ာ 

သတင်းအချက်အလက်ေတာင်းခံေသာ ပBဂJိ-လ်သည် အဆိBပါသတငး် 

အချက်အလက်*+င့်ပတ်သက်၍ အေiကာငး်ြပချက်တစ်ခB သိBမ့ဟBတ် 

ပBဂJိ-လ်ေရး အရတိBက်sိBက်ပတ်သက်မGတစ်ခBကိB ြပသရန်လိBအပ်ြခငး် 

မE+ိသင့ဟ်B ဆိBလိBြခငး်ြဖစ်သည်။ အေiကာင်းြပချက် ေတာငး်ဆိBြခင်း 

၏ တစ်ခBတည်းေသာရည်ရွယ်ချက်မ+ာေတာင်းဆိBမGကိBတားဆီးရန ်

သိBမ့ဟBတ် ရယ9ပိBငခ်ွင့်ကိB ြငငး်ပယ်ရန်သာြဖစ်သည်။ 

သတင်းအချက်အလက်ေတာင်းခံQပီးေနာက် RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9 

တစ်ဦးစီသည် RTI ဆိBငရ်ာသတငး် အချက်အလက်ေပးရန ်တာဝန်E+ိသ9 

၏ တံB ့ြပနမ်GကိB ေစာင့i်ကည့်ခဲ့သည်။ ဤေစာင့i်ကည့်မGတွင ်RTI ဆိBင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9၏ တံB ့ြပနမ်Gသည် သတငး်အ 

ချက်အလက်ထBတ်ေဖာ်ေပးရမည်ဟ9ေသာအေြခခံအယ9အဆ သိBမ့ဟBတ် 

လgိ- h ဝ+က်ရမည်ဟ9ေသာအေြခခံအယ9အဆE+ိ၊ မE+ိ ေလ့လာအကဲြဖတ် 

ြခငး်တိB ့ ပါဝငသ်ည်။  

ြဖစ်စk ၁၀၀ ရာခိBင*်Gနး်တွင ်RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9သည် သတငး်အ 

ချက်အလက်ေတာငး်ခံြခင်း*+င့်ပတ်သက်၍ အေiကာငး်ြပချက်တစ်ခB 

သိBမ့ဟBတ် တစ်ခBထက်ပိBေပးခဲ့ရသည်။ အေiကာငး်ြပချက်မေပးပါက 

RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9သည် ဆက် 

လက်လBပ်ေဆာငြ်ခငး်မE+ိဘဲ ေတာင်းဆိBမGကိB ြငငး်ပယ်ေလ့E+ိသည်။ ထိB ့ 

အြပင ်RTI ဆိBငရ်ာသတငး်အချက်အလက်ေပးရန ်တာဝန်E+ိသ9သည် RTI 

ေလ့လာဆနး်စစ်သ9ထံမ+ ခိBင်မာေသာအေiကာင်းြပချက်တစ်ခB လိBအပ် 

သည်ဟB ေတာငး်ဆိBခဲ့သည်။ 

RTI ဆိBငရ်ာသတင်းအချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9များသည် 

သတင်းအချက်အလက်ကိB လgိ- h ဝ+က်ထားရမည်ဟ9ေသာ အေြခခံ 

အယ9အဆE+ိေiကာင်း ြပသခဲ့သည်ဟB RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များက 

ေကာက်ချက်ချခဲ့iကသည်။ 

 

Officials show a presumption for 
secrecy 

International standards on RTI: Governments have 
a responsibility to disclose all information unless an 
exemption is clearly defined in rules and is 
necessary to achieve a legitimate democratic aim.11 
Therefore, the presumption of disclosure means 
that a person requesting information should not 
need to give a reason or demonstrate a direct or 
personal interest in the information.12 The only 
purpose of asking for a reason is to dissuade 
requests or to deny access.  

After	making	their	request	for	information,	each	RTI	

Auditor	monitored	the	RTI	Duty	Bearer’s	response.	

This	included	an	assessment	of	whether	the	RTI	Duty	

Bearer’s	response	revealed	an	underlying	

presumption	for	disclosure	or	a	presumption	for	

secrecy.	

In	100%	of	cases,	the	RTI	Auditor	had	to	give	a	reason	

or	reasons	for	why	they	were	requesting	the	

information.	If	the	RTI	Auditor	did	not	give	a	reason,	

the	RTI	Duty	Bearer	would	not	proceed	and	would	

refuse	the	request.	Furthermore,	the	RTI	Duty	Bearer	

required	a	strong	justification	from	the	RTI	Auditor.	

The	RTI	Auditors	concluded	that	the	RTI	Duty	Bearers	

demonstrated	a	strong	underlying	presumption	for	

secrecy.	

																																																																				

11	UN	Human	Rights	Committee,	General	Comment	34,	paragraph	22.	
12	Claude-Reyes	et	al.	v.	Chile,	Inter-American	Court	of	Human	Rights,	Judgment	of	September	19,	2006:	http://www.oas.org/en/iachr/expression/jurisprudence/si_decisions_court.asp		
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အစိ=းရအရာ@+ိများသည် မသကÑာဟန် 

ြပ-မ?၍ မေလးမစားဆက်ဆခ့ဲံQက သည်။ 

RTI ဆိ=ငရ်ာ *ိ=ငင်တံကာစံသတမ်+တ်ချက်များ - အစိBးရများအားလံBး 

သည် လ9ပBဂJိ-လ်များ၏ဂBဏ်သိက≤ာကိB ကာကွယ်ရန၊် သတင်းအချက် 

အလက်ေတာင်းခံမGကိB ထိBက်သင့သ်ည့်ေလးစားမGြပသရန*်+င့ ်သ 

တငး်အချက်အလက်ရယ9မGကိB ရည်ရွယ်ချက်E+ိE+ိေ*+ာင့ယ်+က်ဟန ့်တား 

ေသာ အစိBးရအရာE+ိများကိB ြပစ်ဒဏ်ေပးရန ်တာဝနE်+ိသည်။ 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9တစ်ဦးစီသည် ၄င်းတိB၏့ သတင်းအချက်အ 

လက်ေတာငး်ခံမG*+င့်ပတ်သက်၍ RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အလက် 

ေပးရန ်တာဝန်E+ိသ9၏ သေဘာထား*+င့်အြပ-အမ9များကိB အကဲြဖတ်ခဲ့ 

သည်။ RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9များသည် အြပ-သေဘာ၊ အ*Gတ်သေဘာ 

အြပ-မ9များ *+င့ ်အြပ-သေဘာ၊ အ*Gတ်သေဘာေဆာငေ်သာ သေဘာ 

ထားလက≤ဏာများကိBလည်း ေစာင့i်ကည့်E+ာေဖွခဲ့iကသည်။ ထိBသိBအ့ကဲ 

ြဖတ်ရာတွင ်RTI ဆိBင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ေပးရန ်တာဝနE်+ိသ9၏ 

တံB ့ြပနမ်Gသည် ပညာE+ငပီ်သပါက အြပ-သေဘာေဆာင်သ9ဟB အဆင့ ်

သတ်မ+တ်Qပီး၊ တံB ့ြပနမ်Gသည် ယkေကျး၍ေလးစားမGE+ိပါက အလွနအ်ြပ- 

သေဘာေဆာင်သည်ဟB သတ်မ+တ်ခဲ့သည်။ ေလးစားမGမE+ိေသာ သိBမ့ 

ဟBတ် မသက¥ာဟန်တံB ့ြပနမ်GကိB အ*Gတ်သေဘာေဆာင်သည်ဟB သတ် 

မ+တ်Qပီး၊ sိBင်းပျရင့်သီးေသာတံB ့ြပနမ်GဆိBလgင ်အလွနအ်*Gတ်သေဘာ 

ေဆာငသ်ည်ဟB အဆင့သ်တ်မ+တ်ခဲ့ သည်။ RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9များ 

သည် ဥပေဒဆိBငရ်ာQခိမ်းေြခာက်မG၊ ကိBယ်ထိလက်ေရာက်Qခိမ်းေြခာက်မG 

*+င့ ်လာဘ်လာဘေတာငး်ဆိBမGများကိBလည်း ေစာင့i်ကည့်ေလ့လာခဲ့ 

သည်။ RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9များသည် ၄ငး်တိB၏့စိBးရိမ်မG သိBမ့ဟBတ် 

ြမင့မ်ားေသာစိတ်ဖိစီးမGများကိB ကိBယ်တိBင ်ေလ့လာဆန်းစစ်ခဲ့iကသည်။ 

သတင်းအချက်အလက်ေတာင်းခံသည့်အခါ ၁၀၀ ရာခိBင်*Gန်းေသာ RTI 

ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အလက် ေပးရနတ်ာဝနE်+ိသ9များသည် အ*Gတ် 

သေဘာေဆာငေ်သာ သေဘာထား*+င့ ်အြပ-အမ9များကိB ြပသခဲ့iက 

သည်။ ထိBထဲမ+ အများစBမ+ာ မသက¥ာဟနြ်ပQပီး မေလးမစားဆက်ဆံ 

သည်ကိB ေတွh E+ိခဲ့ရသည်။ အချိ- h မ+ာ RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9များကိB 

သတင်းအချက်အလက်ေတာင်းခံြခငး်မ+ တားဆီးရနရ်ည်ရွယ်၍ အြခား 

ေနရာတွငE်+ိေသာ sံB းများမ+စာများေတာင်းခံြခငး်စသည့် အ*Gတ်သေဘာ 

ေဆာငေ်သာဗျÉsိBကေရစီနည်းဗျÉဟာများကိB အသံBးြပ-ခဲ့သည်ကိB ေတွhရ 

သည်။ အချိ- h ေသာ RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အလက်ေပးရန ်တာဝန ်

E+ိသ9များမ+ာ ယkေကျးစွာေြပာဆိBြပ-မGက့ဲသိBေ့သာ အြပ-သေဘာေဆာင ်

သည့် လက≤ဏာ အချိ- hကိBြပသခဲ့သည်။ သိBေ့သာ်လည်း ြဖစ်စkတစ်ခBစီ 

 

Officials were suspicious and 
dismissive 

International standards on RTI: Governments have 
a responsibility to protect the dignity of all 
persons,13 to give due respect to any request for 
information,14 and to punish those officials who 
wilfully obstruct access to information.15 

Each	RTI	Auditor	assessed	the	RTI	Duty	Bearer’s	

attitude	and	behaviour	in	response	to	their	request	

for	information.	RTI	Auditors	looked	for	positive	and	

negative	behaviours	as	well	as	signs	of	positive	and	

negative	attitudes.	If	the	RTI	Duty	Bearer’s	response	

was	professional	it	was	graded	positive,	and	if	their	

response	was	polite	and	respectful,	it	was	graded	very	

positive.	A	dismissive	or	suspicious	response	was	

graded	negative,	and	a	rude	and	abusive	response	

was	graded	very	negative.	RTI	Auditors	also	

monitored	for	legal	threats,	physical	threats,	and	

requests	for	bribes.	RTI	Auditors	self-assessed	their	

own	feelings	of	anxiety	or	heightened	stress	too.	

100%	of	RTI	Duty	Bearers	showed	negative	attitudes	

and	behaviours	when	asked	for	information.	Most	

were	suspicious	and	dismissive.	Some	used	negative	

bureaucratic	tactics,	such	as	requesting	letters	from	

offices	located	elsewhere,	intending	to	dissuade	the	

RTI	Auditor	from	asking	for	information.	Some	RTI	

Duty	Bearers	showed	a	few	limited	signs	of	positive	

behaviour,	such	as	politeness.	However,	in	each	case,	

the	RTI	Duty	Bearer’s	overall	response	was	assessed	

as	negative.		

None	of	the	RTI	Duty	Bearers	demanded	a	financial	

bribe,	or	another	form	of	inducement,	or	implied	that	

a	bribe	would	increase	the	likelihood	that	the	

information	would	be	disclosed	to	the	RTI	Auditor.	

None	of	the	RTI	Auditors	offered	a	bribe	or	

inducement	to	the	RTI	Duty	Bearers	to	test	their	real	

response.	

Those	RTI	Duty	Bearers	with	some	limited	awareness	

of	RTI	did	not	show	any	substantial	difference	in	

attitude	or	behaviour	compared	to	those	RTI	Duty	

																																																																				

13	UN	Universal	Declaration	of	Human	Rights,	Article	1.	
14	UN	Universal	Declaration	of	Human	Rights,	preamble.	
15	Joint	Declaration	(2004)	by	the	UN	Special	Rapporteur	on	Freedom	of	Opinion	and	Expression,	the	OSCE	Representative	on	Freedom	of	the	Media,	and	the	OAS	Special	Rapporteur	on	

Freedom	of	Expression.	
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တိBငး်တွင ်RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9များ၏ 

တံB ့ြပနမ်Gမ+ာ အ*Gတ်သေဘာေဆာငသ်ည်ဟB ြခံ-ငံBအကဲြဖတ်ခဲ့သည်။ 

RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9တစ်ဦးတစ် 

ေယာက်ကမg ေငွေiကးလာဘ်လာဘ ေတာငး်ခံြခငး် သိBမ့ဟBတ် အြခား 

ေသာပံBစံြဖင့ ်လာဘ်လာဘေတာငး်ခံြခင်း သိBမ့ဟBတ်သတငး်အချက် 

အလက်ရE+ိ*ိBငေ်သာ ြဖစ်*ိBငေ်ြခပိBE+ိလာေစရန ်RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9 

က လာဘ်လာဘတစ်မျိ-းေပးသင့သ်ည်ဟB သွယ်ဝိBက်ရည်íွန်းေြပာဆိB 

ြခငး် မြပ-လBပ်ခဲ့ပါ။ ၄င်းတိB၏့ စစ်မ+နေ်သာတံB ့ြပနမ်GကိB  စမ်းသပ်လိBသည့် 

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်မည်သည့်RTIေလ့လာဆန်းစစ်သ9ကမg RTI ဆိBင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်ေပးရန ်တာဝန်E+ိသ9တစ်ဦး တစ်ေယာက်ကိBမ+ 

လာဘ်ေပးြခင်း မြပ-လBပ်ခဲ့ပါ။ 

RTI အေiကာငး်အနည်းငယ်သိေသာ RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အ 

လက်ေပးရနတ်ာဝန်E+ိသ9များ*+င့ ်RTI အေiကာင်းမသိသ9များ၏ သ 

ေဘာထား သိBမ့ဟBတ် အြပ-အမ9မ+ာ သိသိသာသာကွာြခားမGမE+ိခဲ့ပါ။ 

အချိ- h မ+ာ သိE+ိနားလည်မG အချိ- h E+ိေသာ်လည်း RTI ေလ့လာဆန်းစစ် 

သ9များကိB သတငး်အချက်လက်များထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိBရန ်ပိBမိBလိBလား 

ြခငး်မE+ိသည်ကိB ေတွh E+ိခဲ့ရသည်။ RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9များက RTI 

ဆိBငရ်ာသတငး်အချက်အလက် ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9များသည် 

ေယဘBယျအားြဖင့ ်မသက¥ာဟန်ဆက်ဆံ Qပီး၊ 

မေလးမစားဆက်ဆံတတ်သည်ဟB ေကာက်ချက်ချခဲ့iကသည်။ 

"အခ=လိ=သတငး်ေတာငး်ခံရတာမျိ-း Qကံ-ေလ့Qကံ-ထမ@+ိတာရယ်၊ 

ေနာက်8ပီး သ?တိ= ့ လာဘ်ေတာငး်ရင ်အဲ့ဒအီေQကာငး်ကိ= မီဒယီာမ+ာ 

ေဖာ်ြပမ+ာ ကိ= စိ=းရိမ်တာေတေွQကာင့ ်အစိ=းရအရာ@+ိေတဟွာ လာဘ ်

လာဘေတာငး်ခံြခငး်မ@+ိ ခ့ဲဘ?း။ သ?တိ=န့ာမည် အများြပည်သ?Qကားမ+ာ 

ေပါက်Qကားသာွးမ+ာကိ= ေQကာက်Qကတယ်။ အဒဲီေတာ့ လာဘလ်ာဘ 

ေတာငး်တာမျိ-းက ြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထမ@+ိဘ?း။" 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9၊ ရခိBငြ်ပည်နယ်။ 

 

 

 

 

 

 

Bearers	who	were	unaware	of	RTI.	Despite	having	

some	awareness,	they	did	not	show	greater	positivity	

or	willingness	to	disclose	information	to	the	RTI	

Auditors.	

The	RTI	Auditors	concluded	that	RTI	Duty	Bearers	

were	generally	suspicious	and	dismissive.	

“The officials did not ask us for bribes because they 
are unaccustomed to being asked for information 
and they are apprehensive about whether we are 
going to share our experiences in the media. 
Officials are fearful of being named in public and 
therefore avoid otherwise common bribery.” 

RTI Auditor, Rakhine 
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အစိ=းရအရာ@+ိအများစ=သည် 

သတငး်အချက်အ လက်များကိ= 

ထ=တေ်ဖာ်ေြပာဆိ=ြခငး်မ@+ိခ့ဲပါ။ 

ထ=တေ်ဖာ်ေြပာဆိ=သည့် သ?များကလည်း 

အြပည့် အစံ=မဟ=တဘ် ဲ

သတငး်အချက်အလက် အနည်း ငယ်မÉကိ= 

အချိန်ေ*+ာငး်မ+သာ ေြပာQကားခ့ဲQက သည်။ 

RTI ဆိ=ငရ်ာ *ိ=ငင်တံကာစံသတမ်+တ်ချက်များ - အစိBးရများသည် 

၄ငး်တိB၏့စည်းမျည်းစည်းကမ်းများတွင ်Åခငး်ချက်ကိB တိကျစွာ 

ေဖာ်ြပထားြခင်းမE+ိလgင၊် ယငÅ်ခင်းချက်သည် ဒီမိBကေရစီစံ*Gန်းအရ 

တရားဝင်မGE+ိေသာ ရည်ရွယ်ချက်ကိB ေအာငြ်မငရ်န ်လိBအပ်ချက်မE+ိ 

လgင ်သတငး်အချက်အလက်အားလံBးကိB ထBတ်ေဖာ်ေiကညာရန ်

တာဝန်E+ိသည်။ ထိBသိBထ့Bတ်ေဖာ်ေiကညာြခငး်သည် တရားဝငဒ်ီမိBက 

ေရစီရည်မ+န်းချက်ေအာငြ်မငေ်အာင ်ေဆာင်ရွက်ရာတွငလိ်Bအပ် 

သည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိB အချိန*်+င့်တေြပးညီ ြပည့် 

ြပည့်စံBစံB ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိBသင့်သည်။ 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9တစ်ဦးစီသည် RTI ဆိBင်ရာ သတငး်အချက်အ 

လက်ေပးရန ်တာဝနE်+ိသ9များ၏ သတင်းအချက်အလက်ထBတ်ေဖာ်ေြပာ 

ဆိBမG အတိBင်းအတာကိB အကဲြဖတ်ခဲ့သည်။ ထိBအကဲြဖတ်မGတွင ်RTA 

ေလ့လာဆနး်စစ်သ9 သတငး်အချက် စတငေ်တာင်းခံသည့်အချိန*်+င့ ်ထိB  

ေတာင်းခံမGကိB လက်ခံသည့်အချိန ်သိBမ့ဟBတ် ြငငး်ပယ်ခံရသည့်iကား 

ကာလiကာချိန်ကိB ထည့်သွင်းအကဲြဖတ်ခဲ့သည်။ အကဲြဖတ်ရာတွင ်

လက်ခံရE+ိေသာ သတငး်အချက်အလက်၏ နားလည်E+ငး်လင်းြပည့်စံBမG 

အဆင့်ကိB တိBင်းတာြခငး်လည်း ပါဝငသ်ည်။ 

၇၅ ရာခိBင*်Gနး်ေသာ RTI ဆိBင်ရာ သတငး်အချက်အလက်ေပးရန်တာဝန ်

E+ိသ9များသည် မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိBမg ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိB 
ခဲ့ြခငး်မE+ိပါ။ 

RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9 ၂၅ရာခိBင*်Gန်း 

ကသာ ေတာငး်ခံေသာ သတငး်အချက် အလက်အချိ- hသိBမ့ဟBတ် အား 

လံBးကိB ထBတ် ေဖာ်ေြပာဆိBခဲ့သည်။ ထိBက့ဲေသာ ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိBခဲ့သ9အ 

များစBမ+ာ အ^ကိမ်ဖနမ်ျားစွာေမတ~ ာရပ်ခံြခင်း၊ ဆက်လက်ေတာငး်ဆိBြခင်း 

များေiကာင့သ်ာ လိBက်ေလျာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ သတင်းထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိB 

မGအားလံBး၏ iကာချိန်သည် သံBးရက်မ+ တစ်လအထိE+ိခဲ့Qပီး၊ ပျမ်းမgအား 

 

Most officials did not disclose 
information, and those that did 
gave too little too late 

International standards on RTI: Governments have 
a responsibility to disclose all information unless an 
exemption is clearly defined in rules and is 
necessary to achieve a legitimate democratic aim.16 
Information should be disclosed in a comprehensive 
and timely manner.17 

Each	RTI	Auditor	assessed	the	extent	to	which	the	RTI	

Duty	Bearers	disclosed	information.	The	assessment	

included	the	length	of	time	between	the	RTI	Auditor’s	

submission	of	their	request	for	information	and	either	

receiving	it	or	being	refused.	The	assessment	also	

included	a	measure	of	the	level	of	comprehensiveness	

of	any	information	received.		

75%	of	RTI	Duty	Bearers	did	not	disclose	any	

information	whatsoever.	

Just	25%	of	RTI	Duty	Bearers	disclosed	some	or	all	of	

the	information	requested	by	the	RTI	Auditor.	Most	of	

the	RTI	Duty	Bearers	who	did	disclose	information	

did	so	only	after	repeated	requests	and	follow-up.	

Disclosure	took	between	three	days	and	a	month,	

with	an	average	of	two	weeks.	Differences	in	the	time	

taken	were	mostly	due	to	the	nature	of	the	

relationship	between	the	RTI	Auditor	and	the	RTI	

Duty	Bearer.	

The	information	disclosed	by	RTI	Duty	Bearers	was	

almost	always	limited.	The	limited	information	was	

less	than	the	minimum	requested	by	the	RTI	Auditor.		

The	RTI	Auditors	concluded	that	most	RTI	Duty	

Bearers	did	not	disclose	the	requested	information,	

and	if	they	did	it	was	delayed	and	less	than	

comprehensive.	

																																																																				

16	UN	Human	Rights	Committee,	General	Comment	34,	paragraph	22.	
17	UN	Human	Rights	Committee,	General	Comment	34,	paragraph	19.	
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ြဖင့ ်*+စ်ပတ်iကာြမင့ခ်ဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက် ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိB 

မGအချိန်ကွာဟြခင်းမ+ာ အများအားြဖင့ ်RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အ 

လက်ေပးရနတ်ာဝန်E+ိသ9*+င့ ်RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9တိB၏့ ဆက်ဆံေရး 

သဘာဝေiကာင့ြ်ဖစ်ေiကာင်းေတွh E+ိခဲ့ရသည်။ 

RTI ဆိBငရ်ာသတင်းအချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9က ထBတ်ေဖာ် 

ေြပာဆိBေသာ သတင်းအချက်အလက်သည် အQမဲတမ်းနီးပါး အကန ့ ်

အသတ်E+ိခဲ့သည်။ ထိBက့ဲသိB ့ ကန ့သ်တ်၍ထBတ်ေပးေသာ သတင်းအချက် 

အလက်မ+ာ RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9က ေတာငး်ခံေသာ အနည်းဆံBး 
သတင်းအချက်အလက် ပမာဏေအာက်ေလျာ့နည်းေiကာင်း ေတွh E+ိခဲ့ 

ရသည်။ 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များက RTI ဆိBငရ်ာသတငး်အချက်အလက် 

ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9များသည် ေတာငး်ခံေသာ သတင်းအချက်အလက် 

များကိB ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိBခဲ့ြခငး်မE+ိပါ။ ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိBခဲ့လgငလ်ည်း 

အချိနေ်*+ာင့ေ်*+းေအာင်လBပ်Qပီးမ+ မြပည့်စံBေသာအချက်အလက်များကိB 

သာေပးသည်ဟB ေကာက်ချက်ချခဲ့iကသည်။ 

အစိ=းရအ@+ိများသည် သတငး်အချက် 

အလက်ေတာငး်ခံေသာအခါ ထ=တ ်

ေဖာ်ေြပာဆိ=ရန် ြငငး်ပယ်ရြခငး် 

အေQကာငး်ြပချက်ကိ= မေပးခ့ဲပါ။ 

RTI ဆိ=ငရ်ာ *ိ=ငင်တံကာစံသတမ်+တ်ချက်များ - အစိBးရများသည် 

ေတာင်းခံေသာသတင်းအချက်အလက်များကိB ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိBရန ်

ြငငး်ပယ်ရာတွင ်အေiကာငး်ြပချက်များေပးရန ်တာဝန်E+ိသည်။ 

ယငး်တွင ်အယ9ခံများကိBiကား*ိBငေ်သာ ^ကီးiကပ်ေရးလBပ်ထံBးလBပ် 

နည်းများ*+င့ ်သတငး်အချက်အလက်ေတာင်းခံမGကိB တံB ့ြပနရ်န ်

ပျက်ကွက်ေသာ အစိBးရအရာE+ိများကိB စံBစမ်းြခင်းများ ပါဝင်သည်။ 

RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9များမ+ သတင်း 

အချက် အလက်ေတာငး်ခံမGများကိB ြပတ်သားစွာြငငး်ပယ်ြခင်း သိBမ့ 

ဟBတ် ၄ငး်တိB၏့ သတင်းအချက်အလက် ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိBရန ်ပျက် 

ကွက်မGေiကာင့ ်သွယ်ဝိBက်၍ ြငငး်ပယ်ြခငး်တိB ့ြပ-လBပ်သည့် ြဖစ်စkများ 

တွင ် RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များက အစိBးရအရာE+ိများမ+ အေiကာင်းြပ 

ချက်ေပး၊ မေပး*+င် ့၄ငး်တိBေ့ပးေသာ အေiကာငး်ြပချက်မ+ာ တရားဝငမ်G 

E+၊ိ မE+ိ ေလ့လာေစာင့i်ကည့်ခဲ့သည်။ RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များသည် 

ထိBအေiကာငး်ြပချက်များတွင ်သတင်းအချက်အလက်များမE+ိြခငး်၊ 

ပBဂJိ-လ်ေရး လံBြခံ-မGဆိBင်ရာ လိBအပ်ချက်များ*+င့ ်ြမန်မာ*ိBငင်အံစိBးရ 

 

Officials never gave reasons for 
refusing to disclose information 

International standards on RTI: Governments have 
a responsibility to give reasons for any refusal to 
disclose the requested information.18 This includes 
having oversight mechanisms that can hear appeals 
and follow up with officials who fail to respond to 
information requests.19 

In	those	cases	where	information	requests	were	

explicitly	refused	by	RTI	Duty	Bearers	or	were	

implicitly	refused	by	their	failure	to	disclose,	RTI	

Auditors	monitored	for	any	reasons	given,	and	

whether	those	reasons	were	legitimate.	RTI	Auditors	

were	monitoring	for	reasons	such	as	a	lack	of	data,	

privacy	requirements,	or	references	to	the	Official	

Secrets	Act.	RTI	Auditors	also	monitored	for	any	

opportunities	to	appeal	the	refusal	to	a	more	senior	

RTI	Duty	Bearer.	

																																																																				

18	UN	Human	Rights	Committee,	General	Comment	34,	paragraph	19.	
19	UN	Human	Rights	Committee,	General	Comment	34,	paragraph	19.	
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လgိ-h ဝ+က်အက်ဥပေဒ (Official Secrets Act) ကိB ကိBးကားထားြခငး် E+ိ၊ 

မE+ိ ေစာင့i်ကည့်ေလ့လာခဲ့သည်။ RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9များသည် 

သတင်းအချက်အလက်ေတာင်းခံမG ြငငး်ပယ်ခံရမGအတွက် ရာထ9းပိBြမင့ ်

ေသာ RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9ကိB ေမတ~ ာ 

ရပ်အယ9ခံဝင*်ိBင်သည့် အခွင့အ်ေရး E+ိ၊မE+ိကိBလည်း ေစာင့i်ကည့်ေလ့ 

လာခဲ့သည်။ 

သBညရာခိBင*်Gနး်ေသာ RTI ဆိBင်ရာ သတငး်အချက်အလက်ေပးရန ်တာ 

ဝနE်+ိသ9များက သတင်းအချက်အလက်ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိBရနြ်ငငး်ပယ်မG 

သိBမ့ဟBတ် ပျက်ကွက်မG*+င့်ပတ်သက်၍ အေiကာင်းြပချက်ေပးခဲ့သည်။  

RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အလက် ေပးရန်တာဝနE်+ိသ9 ၁၀ ရာခိBင်*Gန်း 
ေအာက်သည် RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များကိB  အြခားဌာနသိBမ့ဟBတ် 

အစိBးရအရာE+ိထံတွင ်သင်တငး်အချက်အလက်ဆက်လက်ေတာင်းခံရန ်

လÑဲေြပာင်းေပးခဲ့သည်။ RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9များသည် သတငး်အ 

ချက်အလက်ေတာငး်ဆိBမGကိB ဌာနတွင်းလBပ်ထံBးလBပ်နည်းအရ တရားဝင ်
ြပနလ်ည်သံBးသပ်ြခငး် E+ိ၊ မE+ိ E+ငး်E+ငး်လင်းလငး်မသိE+ိရပါ။ 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များက RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အလက် 

ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9များသည် သတင်းအချက်အလက်ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိB 

ရန ်ြငငး်ပယ်မGအတွက် မည်သည့်အခါမg အေiကာင်းြပချက်မေပးဟB 

ေကာက်ချက်ချခဲ့iကသည်။ 

0%	of	RTI	Duty	Bearers	gave	a	reason	or	any	

justification	for	refusals	or	failures	to	disclose	the	

requested	information.	Less	than	10%	of	RTI	Duty	

Bearers	referred	the	RTI	Auditors	to	another	

department	or	official	for	further	attempts	to	request	

the	information.	RTI	Auditors	were	unclear	whether	

the	information	request	had	been	formally	reviewed	

internally	according	to	any	procedures.	

The	RTI	Auditors	concluded	that	RTI	Duty	Bearers	

never	give	reasons	for	refusing	to	disclose	

information.	

RTI ေလ့လာဆန်းစစသ်?များသည် 

8ခိမ်းေြခာကမ်;များ*+င် ့ရငဆ်ိ=ငခ့ဲ်Qကရ 

သည်။ 

RTI ဆိ=ငရ်ာ *ိ=ငင်တံကာစံသတမ်+တ်ချက်များ - အစိBးရများသည် 

၄ငး်တိB၏့ ဌာနဆိBင်ရာအရာE+ိများ၊ စီးပွားေရး လBပ်ငနး်E+ငမ်ျား*+င့ ်

အြခားေသာပBဂJိ-လ်များမ+ သတင်းအချက်အလက်ေတာငး်ခံေသာ 

ြပည်သ9အား သတင်းအေမ+ာငခ်ျြခငး် သိBမ့ဟBတ် *Gတ်ဆိတ်ေစရန်ရည် 

ရွယ်၍ တိBက်ခိBက်ြခငး်တိBကိ့B ကာကွယ်ရနတ်ာဝနE်+ိသည်။ 

အချိ- hေသာအစိBးရအရာE+ိများသည် အဂတိလိBက်စားမG*+င့ ်မမ+န်မကန ်

လBပ်ရပ်များမ+ အကျိ-းအြမတ်ရE+ိသည်။ ထိBေ့iကာင့ ်သတင်းအချက်အ 

လက်ေတာငး်ခံြခင်းသည် အထ9းသြဖင့ ်အကျင့ပ်ျက်ြခစားမG*+င် ့မမ+နမ် 

ကန်လBပ်ရပ် များကိB Qခိမ်းေြခာက်ခံရသည့်အခါများတွင ်အ*~ရာယ်E+ိ 

သည်။ မiကာေသးမီအတိတ်ကာလက အကျင့ပ်ျက်ြခစားမGကိB စံBစမ်း 

စစ်ေဆးေသာေiကာင့ ်ြမန်မာသတင်းသမားများ အသတ်ခံရဖ9းသည်။ 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များသည်  iကံ-ေတွh *ိBင်ေသာအ*~ရာယ်ကိB ပ9း 

 

RTI Auditors faced threats 

International standards on RTI: Governments have 
a responsibility to ensure people do not face 
muzzling or attacks aimed at silencing them, 
including from officials, business persons, and 
others.20 

Some	government	officials	benefit	from	corruption	

and	wrongdoing.	Therefore,	requesting	information	

can	be	risky,	especially	when	disclosure	threatens	

such	corruption	and	wrongdoing.21	In	the	recent	past,	

Myanmar	journalists	have	been	killed	for	

investigating	corruption.22		RTI	Auditors	together	self-

assessed	their	risk	and	a	risk	mitigation	plan	was	

developed.	RTI	Auditors	monitored	their	risk	

exposure.		

50%	of	RTI	Auditors	self-diagnosed	that	they	had	

experienced	increased	feelings	of	anxiety	and	

heightened	stress	as	a	result	of	the	negative	attitudes	

and	behaviour	shown	by	the	RTI	Duty	Bearers.	RTI	

																																																																				

20	UN	Human	Rights	Committee,	General	Comment	34,	paragraph	23.	
21	See	for	example,	the	hundreds	of	RTI	users	attacked	in	India:	http://attacksonrtiusers.org		
22	See	for	example,	Soe	Moe	Tun	who	was	killed	on	13	December	2016:	https://cpj.org/data/people/soe-moe-tun/		
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ေပါငး်၍ ကိBယ်တိBငအ်ကဲြဖတ်Qပီး အ*~ရာယ်ေလျာ့ပါးေရးအစီအစk 

တစ်ခBကိB ဖန်တီးခဲ့iကသည်။ RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9များသည် 

အ*~ရာယ်iကံ-ေတွh *ိBငေ်ြခကိB ေစာင့i်ကည့်ခဲ့iကသည်။ 

RTI ေလ့လာဆနး်စစ်သ9 ၅၀ရာခိBင်*Gန်းသည် RTI ဆိBင်ရာ သတငး်အချက် 

အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9များ၏ အ*Gတ်ေဆာငသ်ေဘာထား*+င့ ်အြပ- 

အမ9များေiကာင့ ်စိBးရိမ်ပ9ပန်မG*+င့ ်စိတ်ဖိစီးမG ြမင့မ်ားခဲ့ရေiကာငး် ကိBယ် 

တိBင ်ေဖာ်ထBတ်ခဲ့iကသည်။ အထ9းသြဖင့ ်RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9များ 

သည် RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အလက်ေပးရန ်တာဝနE်+ိသ9များက 

၄ငး်တိBအ့ေပP တရားစဲွဆိBမည်ကိB စိBးရိမ်ပ9ပနခ်ဲ့iကသည်။ 

များစွာေသာ RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ9များသည် သတင်းအချက်အလက် 

များေတာင်းခံQပီး ရက်သတ~ ပတ်များအiကာတွငအ်ဆက်မြပတ် အ*Gတ် 
သေဘာတံB ့ြပန်မGများ *+င့ ်သိသာေသာQခိမ်းေြခာက်မGများကိBလည်း ေတွh 

iကံ-ခဲ့ရသည်။ Qခိမ်းေြခာက်မG၏ရင်းြမစ်များမ+ာ ေတာငး်ခံသည့်သတင်း 
အချက်အလက်များ*+င့ပ်တ်သက်၍ အကျိ-းအြမတ်E+ိေနေသာ တတိယ 

အBပ်စBများြဖစ်ေiကာငး် ေတွh E+ိခဲ့ရသည်။ 

"အစိ=းရရဲ ့ စီးပွားေရးလ=ပ်ငန်းဆက်ဆပံံ=နဲပ့တသ်က်တဲ့ သတငး်အ 

ချက်အလက်ေတွကိ= ကPန်ေတာ် ေတာငး်ခံခ့ဲတယ်။ ေနာက်ပိ=ငး်မ+ာ 

ပါဝငပ်တသ်က်ေနတဲ့ စီးပွားေရးလ=ပ်ငန်းကိ=ယ်စားြပ-ပ=ဂaိ-လ်ေတ ွ

ဆကီေန တိ=က်wိ=က်8ခိမ်းေြခာက်မ;ေတရွ@+ိခ့ဲပါတယ်။" 

RTI ဆနး်စစ်ေလ့လာသ9၊ တနသ¥ာရီတိBင်း ေဒသ^ကီး။ 

Auditors	were	particularly	concerned	that	the	RTI	

Duty	Bearers	would	bring	legal	cases	against	them.		

Several	RTI	Auditors	also	experienced	continued	

negative	interactions	and	explicit	threats	in	the	weeks	

following	their	information	requests.	The	sources	of	

the	threats	were	third	parties	with	an	interest	in	the	

information	requested.		

“I requested information related to the 
government’s dealings with businesses and later 
received several direct threats of legal action from 
persons representing the businesses involved.” 

RTI Auditor, Tanintharyi 
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အကြဲဖတြ်ခငး်အ*+စ်ချ-ပ် (က=လသမဂa SDG ပံ=စံ) 

Assessment summary (UN SDG format) 

ကBလသမဂJသည် UNESCO အား SDG ၁၆.၁၀ အေကာငအ်ထည်ေဖာ ်

ေဆာငရွ်က်မGကိB ေစာင့i်ကည့်ရန ်ေတာင်းဆိBခဲ့သည်။ UNESCO သည် 

SDG ၁၆.၁၀ *+င့ ်ပတ်သက်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကိB 

ေကာက်ခံရန ်ေအာက်ပါပံBစံကိBဖန်တီးခဲ့သည်။ အကဲြဖတ်မGရလဒမ်ျားကိB 

ကBလသမဂJ၏ပံBစံတွင ်ထည့်သွငး်Qပီးြဖစ်သည်။ 

 The	UN	has	requested	that	UNESCO	monitor	the	

implementation	of	SDG	16.10.	UNESCO	developed	the	

following	form	to	collect	information	on	SDG	16.10.	

The	assessment	results	have	been	included	in	the	

UN’s	form.	

ယ?နက်စကိ=ပံ=စံ UNESCO Form 

ဖဲွhစည်းပံBအေြခခံဥပေဒပါြပဌာနး်ချက်၊ အထ9းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ / 

စည်းမျဥ်း၊ ဥပေဒစည်းေ*+ာင်မGE+ိေသာမ9ဝါဒ 

ဖွဲ _စည်းပံ=အေြခခံဥပေဒြပဌာန်းချက်မ@+ိ၊ RTI အထ?းဥပေဒမ@+ိ၊ 

အေထွေထဥွပေဒအချိ- _သာ @+ိသည်။ (သတငး်မီဒယီာဥပေဒကိ= 

Qကည့်ပါ။) 

Constitutional provision, primary legislation, secondary legal 
instrument/regulation, binding policy document? 

No constitutional provision; no specific primary legislation 
on RTI; some general legislation (see News Media Law23) 

လမ်းíÑနန်ည်းဗျÉဟာများ၊ ဥပေဒစည်းေ*+ာငမ်GမE+ိေသာ မ9ဝါဒများ၊ 

သိBမ့ဟBတ် လမ်းြပေြမပံBများ 

ြမန်မာ*ိ=ငင်၏ံ ေရ@+ည်တည်တံ့ခိ=င်8မဲ8ပီး ဟန်ချက်ညီေသာ 

ဖွံ _ 8ဖိ-းတိ=းတက်မ;စီမံကိန်း၊ အစီအစဥ် ၁.၅.၃။ 

Guiding strategies, non-binding policies, or roadmaps? 

Myanmar Sustainable Development Plan, Action Plan 
1.5.3. 

RTI စနစ်၏ ဗဟိB^ကီးiကပ်ေရးအဖဲွhအစည်း RTI စနစ်၏ 

ဗဟိB^ကီးiကပ်ေရးအဖဲွhအစည်း 

မ@+ိပါ။ 

Central body for oversight of the RTI system? 

None. 

RTI စည်းမျဥ်းများေအာက်E+ိ သတငး်အချက်အလက်များကိB 

မည်သိBေ့တာငး်ခံ*ိBငေ်iကာငး် *ိBငင်ံသားများကိB E+ငး်ြပထားသည့် 

ြပည်သ9လ့မ်းíÑနခ်ျက် 

မ@+ိပါ။ 

Public guide disseminated to citizens explaining how to 
make a request for information under RTI rules? 

None. 

အာဏာပိBငမ်ျားမ+ RTI အေiကာငး် အများြပည်သ9အသိပညာ ေပးေရး 

^ကိ-းပမ်းအားထBတ်မGများ 

မ@+ိပါ။ 

Efforts made by authorities to raise public awareness about 
the RTI? 

None. 

RTI အေပP အများြပည်သ9နားလည်သေဘာေပါက်မGအေြခ အေနအား 

ဆန်းစစ်ထားသည့် လွတ်လပ်သည့် မဲရလဒ ်ေကာက်ယ9ြခငး် 

မ@+ိပါ။ 

Independent polling of the public to ask about their 
awareness of RTI? 

None. 

																																																																				

23	http://freeexpressionmyanmar.org/news-media-law/		
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လ9ထBအာဏာပိBင်တစ်ရပ်ရပ်မ+ ြပ-စBသည့် RTI အားအေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေနမG ပံBမ+န ်(*+စ်စဥ်)ဗဟိBအစီရငခ်ံစာ 

မ@+ိပါ။ 

Regular (annual) central report on how RTI rules have been 
implemented, produced by a public authority? 

None. 

မ+တ်တမ်းများစီမံခန်ခ့ွဲမGအတွက် တ9ညီသည့် အနမ့်ိဆံBးစံ*Gနး်များ 

အချိ- _ @+ိသည်။ အမျိ-းသားမ+တ်တမ်း*+င် ့ေမာ်ကွန်းဥပေဒ (၂၀၂၀) 

ကိ=Qကည့်ပါ။ 

Common minimum standards for records management? 

Some. See National Records and Archives Law (2020).24 

ြပငး်ထန်သည့်လ9အ့ခွင့်အေရးချိ-းေဖာက်မGများအေiကာင်း 

သတင်းအချက်အလက်သည် လgိ-h ဝ+က်အဆင့်ဟB သတ်မ+တ် 

မထားသည့် ဥပေဒြပဌာနး်ချက်များ။ 

မ@+ိပါ။ 

Legal provision that information about serious violations of 
human rights may not be classified? 

None. 

RTI အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်တာဝန်E+ိသည့် အစိBးရ အရာE+ိများ 

မ@+ိပါ။ 

Officials with responsibilities for implementing RTI? 

None. 

RTI အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်တာဝနE်+ိသည့် အစိBးရအရာE+ိ 

များအတွက် ထBတ်ြပနထ်ားသည့် ဆက်သွယ်ရန်အေသးစိတ် များ။ 

မ@+ိပါ။ 

Published contact details for officials responsible for RTI? 

None. 

RTI ေတာငး်ခံရာတွငြ်ဖည့်ရန ်စာရွက် သိBမ့ဟBတ် အွနလိ်Bင်းပံBစံများ 

မ@+ိပါ။ 

Physical or online forms for making RTI requests? 

None. 

ေတာင်းခံစရာမလိBဘဲ လိBလားတက်[ကစွာ ထBတ်ြပန်ေပးထား ေသာ 

သတင်းအချက်အလက်အမျိ-းအစားများ 

မ@+ိပါ။ 

Types of information made available on a proactive basis? 

None. 

																																																																				

24	http://freeexpressionmyanmar.org/new-national-records-and-archives-law-preserves-government-secrecy/		
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နိဂံ=း   

Conclusion 

"ကံဆိ=းတာကေတာ့ သတငး်အချက်အလက်လÉိ- _ ဝ+က်မ;ကိ= တစ်ခါ 

လက်ခံလိ=က်8ပီးရင ်စဲွသာွးေတာ့တာပဲ၊ အဒဲအီကျင့ကိ်=ြပန်*+ငထ်=တဖိ်= ့

ခက်ခဲပါတယ်။" 

အက်ဒွပ် တဲလား၊ ၁၉၇၂၊ ေဝဖနသံ်Bးသပ်ချက်ေဆာင်းပါးတစ်ပBဒမ်+ 

*ျÉကလီးယားသိပïံပညာE+င် 

ြမနမ်ာအစိBးရသည် RTI ဥပေဒကိB ၂၀၃၀ ခB*+စ်မတိBငမီ် ြပဌာနး်ရန်ကတိ 

ြပ-ထားQပီး ြဖစ်သည်။ ထိBကတိကိB SDGs တွင ်ပါဝငေ်သာ *ိBငင်တံကာ 

အသိBင်းအဝိBင်း*+င့ ်MSDPတွင်ပါဝငေ်သာ ြပည်တွငး်E+ိြပည်သ9များသိB ့ 

ြပ-ထားြခင်းြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာစိBးရအေနြဖင့ ်ထိBကတိကဝတ်အတိBင်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ်Qပီးစီးြခင်းမE+ိေသးပါ။ ၂၀၃၀ ြပည့်*+စ်တွင ်အသံBး 

ြပ-၍ရေသာ ဥပေဒတစ်ရပ်ကိB ေအာငြ်မငေ်အာင ်အQပီးသတ်အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါက ယခBအချိန်တွငစီ်မံကိန်းချမ+တ်ကာ 

လBပ်ေဆာငေ်နသင့Q်ပီြဖစ်သည်။ 

RTI ဥပေဒြပဌာန်းရာတွင ်ေ*+ာင့ေ်*+းiကန ့i်ကာမGသည် အစိBးရအေနြဖင် ့

SDGs *+င့ ်MSDP ပါ မ9ဝါဒ*+င့ ်လBပ်ထံBးလBပ်နည်ြပ-ြပငေ်ြပာင်းလဲရန်ဟB 

အမည်ရေသာ ပိBမိBကျယ်ြပန ့်သည့် ကတိကဝတ်ြဖည့်ဆည်းေဆာငရွ်က်မG 

များမ+ ကင်းလွတ်ခွင်ရ့*ိBငသ်ည့် အေiကာငး်ြပချက်ေတာ့ မဟBတ်ေချ။ 

သိBေ့သာ်လည်း ဤအစီရငခ်ံစာတွင်လည်း အစိBးရအေနြဖင့ ်SDGs ကိB 

ြပဌာနး်Qပီး ၆*+စ်အတွငး် *+င့ ်MSDP ကိB စတငQ်ပီး ၃*+စ်အတွင်း တိBးတက် 

မGE+ိလgင်လည်း အနည်းငယ်မgသာြဖစ်ေiကာငး် ြပသခဲ့Qပီးြဖစ်သည်။ 

ြမနမ်ာ*ိBငင်ံသည် နယ်ပယ်စံBတွင်ပျံh *+ံေ့နေသာ တရားဝင်လgိ- h ဝ+က်ချက် 

ယkေကျးမGအား စဲွကိBင်ထားသည်။ မ9ဝါဒ*+င့ ်ဘတ်ဂျက်များက့ဲသိBေ့သာ 

အများြပည်သ9အကျိ-းစီးပွား*+င့ ်သက်ဆိBငေ်သာ သတင်းအချက်အလက် 

များကိB အစိBးရက ယခBအချိနထိ် ေတာင်းခံရြခင်းမE+ိဘဲ လိBလိBလားလား 

ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိBြခငး်မE+ိေသးပါ။ RTI ဆိBင်ရာတာဝနE်+ိပBဂJိ-လ်များမ+ာ 

လည်း အများအားြဖင့ဆ်က်သွယ်၍မရ*ိBငပ်ါ။ ဆက်သွယ်၍ရြပန်သည့် 

အခါတွင်လည်း ၄င်းတိBသ့ည် RTI ဆိBင်ရာ တာဝနဝ်တ~ ရားများကိB မသိE+ိ 

ြခငး်၊ ပွင့်လငး်ြမင်သာမG*+င့်ပတ်သက်၍ အများြပည်သ9၏ ေတာင်းဆိBမG 

များကိB မေလးမစားဆက်ဆံတတ်iကသည်။ ၄ငး်တိB၏့ လgိ- h ဝ+က်ချက်ကိB 

ကာကွယ်ြခင်းသည် တနြ်ပန်သေဘာအရ  ၄င်းတိBအ့ား အများြပည်သ9မ+ 

တာဝန်ခံေစြခင်းမ+ ေE+ာငE်+ားရန်အေထာက်က9ြပ-သည်။ 

အစိBးရအေနြဖင့ ်*+စ်ေပါငး်များစွာအြမစ်တွယ်ေနေသာ သတငး်အချက် 

အလက်လgိ-h ဝ+က်မGကိB တိBက်ဖျက်ရန ်အချိန်ယ9ရမည်ြဖစ်သည်။ အစိBးရ 

သည် SDGs *+င့ ်MSDP တွင ်RTI ဆိBငရ်ာြပ-ြပငေ်ြပာငး်လဲမGလBပ်ေဆာင ်

ရန ်ကတိြပ-ထားေသာ်လည်း ထိBကတိကဝတ်များသည် စာရွက်ေပPတွင ်

E+ိေနြခင်းမ+တပါး အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေနသည့် သက်ေသ 

အေထာက်အထား တစ်ခBမgမE+ိေချ။ ြမနမ်ာ*ိBငင်ံတွင ်SDGs ကိB ေဖာ် 

 “Unfortunately, secrecy, once accepted, becomes 
an addiction – it is difficult to kick the habit.”  

Edward Teller, 1973. Nuclear scientist in a 
commentary article. 

The	Myanmar	government	has	committed	to	adopting	

an	RTI	law	before	2030.	Its	commitment	was	made	to	

both	the	international	community	in	the	SDGs	as	well	

as	to	the	domestic	public	in	the	MSDP.	It	has	not	yet	

done	so	and	it	should	be	planning	now	if	it	is	to	

achieve	a	working	law	by	2030.	

The	delay	in	adopting	an	RTI	law	does	not	excuse	the	

government	of	its	broader	RTI	commitments	in	the	

SDGs	and	MSDP,	namely	to	reform	policy	and	practice.	

However,	this	report	has	shown	that	the	government	

has	made	very	little	progress	–	if	any	–in	the	six	years	

since	it	adopted	the	SDGs	and	the	three	years	since	it	

published	the	MSDP.	

Myanmar	retains	a	pervasive	culture	of	official	

secrecy.	Information	on	topics	of	public	interest,	such	

as	on	policies	and	budgets,	is	still	not	proactively	

disclosed	by	the	government.	Officials	who	bear	RTI	

duties	are	largely	inaccessible.	If	found,	they	are	

unaware	of	their	RTI	responsibilities	and	are	

dismissive	of	public	demands	for	transparency.	Their	

defence	of	secrecy	in	turn	helps	them	avoid	public	

accountability.	

It	will	take	time	for	the	government	to	counter	

decades	of	entrenched	secrecy.	While	the	government	

has	committed	to	RTI	reform	in	the	SDGs	and	MSDP,	

so	far	there	is	no	evidence	that	these	commitments	

are	anything	more	than	on	paper.	Six	years	after	

Myanmar	adopted	the	SDGs	and	three	years	after	they	

published	the	MSDP,	how	long	will	the	public	have	to	

wait	for	real	action?	
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ေဆာငရ်န ်လက်ခံခဲ့သည်မ+ာ ေြခာက်*+စ်iကာQပီြဖစ်Qပီး MSDP စတငခ်ဲ့ 

သည်မ+ာ သံBး*+စ်iကာQပီြဖစ်သည်။ ထိBအ့တွက် အမ+န်တကယ် အေကာင ်

အထည်ေဖာ်လBပ်ေဆာင်ရန ်အများြပည်သ9အေနြဖင့ ်မည်မgေစာင့်ဆိBငး် 

ရမည်နည်း။ 
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ေနာက်ဆက်တွ ဲ
Annex 

RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ?များ၏ အကဲြဖတမ်;မ?ေဘာင် RTI Auditors’ Assessment Framework 

ချိတဆ်က်ေဆာငရွ်က်မ;ေနာက်ခံ 

၁။ RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9 - ဌာန*+င့ ်

တည်ေနရာကိB ေမးြမန်းခဲ့သည်၊ အြခားဌာနများ*+င့ ်တည်ေနရာများကိB 

ေပးပိBခ့ဲ့သည်။ ရာထ9းအြမင့်ဆံBးအစိBးရအရာE+ိတစ်ဦး*+င့ ်အြပန်အလ+န ်

ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ 

၂။ ချိတ်ဆက်ေဆာငရွ်က်မGပံBစံ - ေဆာငရွ်က်မGနည်းလမ်း (sံBးသိBကိ့Bယ် 

တိBငသွ်ားေရာက်ြခင်း၊ ဖBန်းေခPဆိBြခင်း၊ အီးေမးလ်ပိB ့ြခငး်)၊ ေနတ့စ်ေန၏့ 

အချိန၊် ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်သည့်ေနရာ (sံBးခနး်၊ စားေသာက်ဆိBင၊် 

လမ်းေပP)။ 

Background of the intervention 

1. RTI Duty Bearer: Department and location originally 
asked; Other departments and locations sent to; Rank 
of official originally asked; Rank of highest official 
interacted with. 

2. Intervention setting: Intervention medium (visit, 
phone, email); Time of the day; Intervention venue 
(office, canteen, street outside). 

သြိမငမ်; 

၃။ RTI ဆိBင်ရာ သတငး်အချက်အလက်ေပးရန်တာဝနE်+ိသ9သည် အများ 

ြပည်သ9၏သတင်းရပိBငခ်ွင့်ကိB သိE+ိခဲ့ပါသလား။ 

(က) RTI ဆိBင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ေပးရနတ်ာဝနE်+ိသ9သည် 

တြခားအစိBးရအရာE+ိများအား အiကံဥာဏ်ေတာင်းခံြခငး် သိBမ့ 

ဟBတ် iကားဝငေ်ဆာင်ရွက် ေပးရန ်ေတာငး်ဆိBခဲ့ပါသလား။ (ဥပမာ 

- ၄ငး်တိB၏့အထက်အရာE+ိ သိBမ့ဟBတ် အြခားဌာနမ+ပBဂJိ-လ်) ။ 

(ခ) RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9သည် 

သတင်းအချက်အလက် သိBမ့ဟBတ် မီဒီယာအတွက် တာဝနE်+ိသ9 

တစ်ဦး*+င့ ်စကားေြပာရန ်ေြပာခဲ့ပါသလား။ 

၄။ အလိBE+ိေသာသတင်းအချက်အလက်များသည် (ဥပမာ - ဝက်ဘ် 

ဆိBက်စာမျက်*+ာေပPမ+ာ၊ ေiကာ်ြငာသငပ်Bန်းေပPမ+ာ စသည်ြဖင့)် ထBတ်ြပန ်

ခဲ့Qပီးသား ြဖစ်ေနသလား။   

Awareness 

3. Was the RTI Duty Bearer aware of the public’s right to 
information? 

a. Did the RTI Duty Bearer ask other officials for 
advice or to intervene (for example, their boss or 
from another department)? 

b. Did the RTI Duty Bearer tell you to speak to a 
specific person who is responsible for the 
information or the media? 

4. Was the desired information already 
published/available (for example, on a website, on a 
notice board, etc.) 

လ=ပ်ထံ=းလ=ပ်နည်းများ 

၅။ RTI ဆိBင်ရာ သတငး်အချက်အလက်ေပးရန်တာဝနE်+ိသ9တွင ်လBပ်ထံBး 

လBပ်နည်းများE+ိခဲ့ပါသလား၊ သိBမ့ဟBတ် သတင်းအချက်အလက်ထBတ် 

ေဖာ်ေြပာဆိBမG လBပ်ထံBးလBပ်နည်းများအေiကာငး်ကိB ေြပာခဲ့ပါသလား။ 

(က) လBပ်ထံBးလBပ်နည်းများကိB သငြ်မင်ခဲ့ပါသလား 

(စာ*+င့ေ်ရးထားပါသလား)။ 

၆။ RTI ဆိBင်ရာ သတငး်အချက်အလက်ေပးရန်တာဝနE်+ိသ9က သင့အ်ား 

သတင်းအချက်အလက် ေတာငး်ခံရြခင်း အေiကာင်းြပချက်ေပးရန ်

ေတာင်းဆိBပါသလား။ 

(က) သင ်သ9တိBကိ့B မည်သည့်အရာများေြပာခဲ့ပါသနည်း။ 

Procedures 

5. Did the RTI Duty Bearer have procedures, or talk 
about procedures for giving out information? 

a. Did you see the procedures (were they written 
down)? 

6. Did the RTI Duty Bearer ask you for a reason for your 
request? 

a. What did you tell them? 

b. If you did not want to give one, did they ask 
again? 

7. Did the RTI Duty Bearer ask you to fill anything in 
(form or letter)? 

a. If so, did they help you with it? 
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(ခ) သငက် အေiကာင်းြပချက်ေပးရနဆ်*YမE+ိလgင ်သ9တိB ့ ေနာက် 

ထပ်ေမးြမန်းခဲ့ပါသလား။ 

၇။ RTI ဆိBင်ရာ သတငး်အချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9ကသင့အ်ား 

(ေလgာက်လÑာပံBစံ သိBမ့ဟBတ် စာ) တစံBတရာြဖည့်ခိBင်းပါသလား။ 

(က) ြဖည့်ခိBင်းသည်ဆိBလgင ်သ9တိBက့ သင့်ကိBက9ညီခဲ့ပါသလား။ 

သေဘာထား*+င့်အြပ-အမ? 

၈။ RTI ဆိBင်ရာ သတငး်အချက်အလက်ေပးရန်တာဝနE်+ိသ9၏ သင့အ် 

ေပPတွင်ထားခဲ့ေသာ သေဘာထား/အြပ-အမ9သည် အြပ-သေဘာ 

ေဆာငသ်လား သိBမ့ဟBတ် အ*Gတ်သေဘာ ေဆာင်သလား။ 

(က) အြပ-သေဘာ - (အဆင့်နမ့်ိအြပ-သေဘာ) ၄ငး်တိBသ့ည် ပညာ 

E+ငဆ်နခ်ဲ့ပါသလား (အဆင့ြ်မင့်အြပ-သေဘာ) ၄င်းတိBသ့ည် ယဥ် 

ေကျး၍ ေလးစားတတ်ပါသလား။ 

(ခ) အ*Gတ်သေဘာ - (အဆင့်နမ့်ိအ*Gတ်သေဘာ) သ9တိBသ့ည် သင် ့

ကိB မေလးမစားဆက်ဆံခဲ့ပါသလား။ မသက¥ာဟနြ်ပ-မ9ခဲ့ပါသလား။ 

(အဆင်ြ့မင်အ့*Gတ်သ ေဘာ) ၄ငး်တိBသ့ည် sိBင်းပျခဲ့ပါသလား။ ရင့ ်

သီးခဲ့ပါသလား။ (အလွနအ်ဆင်ြ့မင်အ့*Gတ်သေဘာ) ၄ငး်တိBသ့ည် 

သင်အ့ား Qခိမ်းေြခာက်ခဲ့ပါသလား (တရားဥပေဒအားြဖင့/် ကိBယ် 

ထိလက်ေရာက်) သိBမ့ဟBတ် ထိBသိBလ့Bပ်ေဆာင်လgင ်မေကာငး်ေသာ 

ရလဒ်ေတွh iကံ-ရ*ိBငသ်ည် သိBမ့ဟBတ်(တတိယအဖဲွh မ+)အြခားပBဂJိ-လ် 

တစ်ဦးက ေကျနပ်မည်မဟBတ်ဟB အiကံေပးခဲ့ပါသလား။ 

(ဂ) လာဘ်ေပးရနေ်တာငး်ဆိBခဲ့ပါသလား သိBမ့ဟBတ် လာဘ်ေပး 

ြခငး်သည် ေတာငး်ခံေသာသတင်းအချက်အလက်ရE+ိရန ်အ 

ေထာက်အက9 ြပ-*ိBင်သည်ဟB အရိပ်အÅမက်ြပခဲ့ပါသလား။ 

(ေငေွiကး သိBမ့ဟBတ် အြခားေသာ လာဘ်လာဘ)။ 

(ဃ) ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ေနစk သိBမ့ဟBတ် ချိတ်ဆက်ေဆာင ်

ရွက်အQပီးမiကာမီ စိBးရိမ်မG သိBမ့ဟBတ် ြမင့မ်ားေသာ စိတ်ဖိစီးမGကိB 

ခံစားခဲ့ရပါသလား။ 

၉။ (အမျိ-းသမီးများ*+င့ ်ဗမာမဟBတ်ေသာအြခားလ9မျိ-းစB သတငး်သမား 

များသာေြဖဆိBရန)် သင့ကိ်BေြပာဆိBဆက်ဆံရာတွင ်ကွာြခားချက်တစံBတ 

ရာ သတိြပ-မိခဲ့ပါသလား။ 

၁၀။ သင်တန်းမ+ရE+ိခဲ့ေသာ ဘာသာစကား/အရင်းအြမစ်/ စိတ်က9းအယ9 

အဆတစံBတရာ အသံBးြပ-ခဲ့ပါသလား။ (ဥပမာ - လ9အ့ခွင့အ်ေရးများ*+င့ ်

ပတ်သက်၍ ေြပာဆိBြခငး် သိBမ့ဟBတ် သင်တန်းတွငသ်င်ယ9ခဲ့ရေသာ 

ဉပေဒ/စာရွက်စာတမ်း/ကတိကဝတ်များ*+င့်ပတ်သက်၍ ေြပာဆိBြခင်း) 

(က) သံBးခဲ့သည်ဆိBလgင ်မည်သည့်အရာကိB အသံBးြပ-ခဲ့သလဲ။ 

(ခ) အသံBးြပ-ခဲ့ေသာအရာသည် RTI ဆိBင်ရာ သတင်းအချက်အ 

လက်ေပးရနတ်ာဝန်E+ိသ9၏ သေဘာထား/ အြပ-အမ9/ တံB ့ြပန်မGအ 

ေပP သက်ေရာက်မGE+ိခဲ့ပါသလား။ 

(ဂ) အသံBးြပ-ခဲ့ေသာအရာသည် RTI ဆိBငရ်ာ သတင်းအချက်အ 

လက်ေပးရန ်တာဝနE်+ိသ9၏ သေဘာထား/ အြပ-အမ9/ တံB ့ြပနမ်G 

Attitudes and behaviour 

8. Was the RTI Duty Bearer’s attitude/behaviour towards 
you positive or negative? 

a. Positive: (Low-level positive) Were they 
professional? (High-level positive) Were they 
polite and respectful? 

b. Negative: (Low-level negative) Were they 
dismissive? Suspicious? (High-level negative) 
Were they rude? Abusive? (Very high-level 
negative) Were they threatening (legally or 
physically)? Or did they advise you that it would 
not be good or someone else (third party) would 
be unhappy? 

c. Was there a request for a bribe or a hint that a 
bribe would help? (financial or another kind of 
bribe) 

d. Did you have feelings of anxiety or heightened 
stress during or shortly after the intervention? 

9. (Question for women and non-Bamar ethnic 
journalists only) Did you notice any difference in the 
way that you were treated? 

10. Did you use any of the language/sources/ideas 
gained from the training? (For example, speak about 
“rights” or mention any 
laws/documents/commitments covered in the 
training) 

a. If so, what did you use? 

b. Did it seem to affect the RTI Duty Bearer’s 
attitude/behaviour/response? 

c. Did it have a positive or negative effect on the 
RTI Duty Bearer’s attitude/behaviour/response? 
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အေပPတွင ်အြပ-သေဘာ သိBမ့ဟBတ် အ*Gတ်သေဘာသက်ေရာက်မG 

E+ိခဲ့ပါသလား။ 

ရလာဒ*်+င့ ်အယ?ခံများ 

၁၁။ RTI ဆိBင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ေပးရန်တာဝန်E+ိသ9က သတင်း 

အချက်အလက်ေပးခဲ့ပါသလား။ 

(က) ေပးခဲ့ပါသည်။        

၁. ကနဦးiကားဝငေ်ဆာငရွ်က်Qပီးေနာက် သတငး်အချက် 

အလက်ရE+ိရန ်မည်မgiကာခဲ့သနည်း။ (ဥပမာ - ေနခ့ျင်း၊ 

ေနာက်ေန ့စသည်ြဖင့)် 

၂. သတငး်အချက်အလက်သည် မည်မgြပည့်စံBမGE+ိခဲ့သလဲ။ 

(မည်သိBမ့gြပည့်စံBမGမE+ိ၊ အကန ့အ်သတ် *+င့ ်သာြပည့်စံBမGE+ိ၊ 

ကã*်Bပ် ေတာငး်ခံေသာသတငး်အချက်အလက်၏ အနည်း 

ဆံBးပမာဏြဖစ်၊ ကã*်Bပ် ေတာငး်ခံေသာအချက်အလက်များ 

ြပည့်စံBမGE+ိ၊ အလွန ်ြပည့်စံBမGE+ိ) 

(ခ) မေပးခဲ့ပါ။ 

၁. ၄ငး်တိBက့ အေiကာငး်ြပချက်တစ်ခBေပးခဲ့ပါသလား။ 

ထိBေiကာင်းြပချက်သည် နားလည်ရန်လွယ်က9ခဲ့ပါသလား။ 

၂. ၄ငး်တိBသ့ည် မည်သည့်အေiကာင်းြပချက်ကိBေပးခဲ့သ 

နည်း။ (ဥပမာ - ေနရာ/ လBပ်ထံBးလBပ်နည်း မE+ိ သိBမ့ဟBတ် 

မေသချာ၊ အထက်လ9 ^ကီးကြငငး်ပယ်ခိBင်းသည်၊ လgိ- h ဝ+က် 

သတင်းအချက်အလက်ြဖစ်ေနေသာေiကာင်)့ 

၃. ၄ငး်တိBကိ့B သတင်းအချက်အလက်ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိBြခငး် 

မြပ-*ိBငေ်အာင ်တားဆီးထားေသာဥပေဒ သိBမ့ဟBတ် မ9ဝါဒ 

တစ်ခBကိB ရည်íÑန်းေြပာဆိBခဲ့ပါသလား။ 

၄. အြခားပBဂJိ-လ်တစ်ဦးကိB ေမးြမန်း*ိBင်သည်ဟB ၄င်းတိBက့ 

ေြပာခဲ့ပါသလား။ (အြခားပBဂJိ-လ်တစ်ဦးထံတွင ်အယ9ခံဝင ်

ြခငး်)။ 

၅.  သင ်အြခားအစိBးရအရာE+ိများကိB iကားဝငေ်ဆာငရွ်က် 

ေပးရန ်ေတာငး်ဆိBခဲ့ပါသလား။ (ထိBေန ့သိBမ့ဟBတ် 

အြခားေန)့ 

Results and appeals 

11. Did the RTI Duty Bearer give the information? 

a. Yes 

i. How long did it take to get the information 
following the initial intervention? (For 
example, same day, next day, etc.) 

ii. How comprehensive was the information? 
(Almost nothing, limited, minimum of what I 
asked, comprehensive info about what I 
asked, very comprehensive) 

b. No 

i. Did they give a reason and was it easy to 
understand? 

ii. What reason did they give? (For example, no 
facility/procedure or unsure, the boss said 
no, secret information) 

iii. Did they refer to a specific law or policy that 
was preventing them? 

iv. Did they say that you could ask someone 
else (appeal to another person)? 

v. Did you ask other officials to intervene? 
(Either that day or later) 

တံ= ့ြပန်မ;များ  

၁၂။ ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်Qပီးေနာက် အြခားေသာတံB ့ြပန်မGများကိB ရင ်

ဆိBငခ်ဲ့ရပါသလား (ဥပမာ - ၄ငး်တိBက့ သင့်ကိBဆက်သွယ်ခဲ့ပါသလား၊ 

သိBမ့ဟBတ် ၄ငး်တိB၏့ သင့အ်ေပPသေဘာထား တစံBတရာအေiကာင်းကိB 

ြပန၍် iကားသိခဲ့ရပါသလား)။ 

Responses 

12. After the intervention, did you face any further 
responses? (For example, did they contact you or did 
you hear something about their attitude to you) 
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RTI Duty Bearers engaged 
1. Chair	of	Regional	Parliament,	Chin	ချငး်ြပည်နယ်လÑတ်ေတာ်ဥကØ ဌ	

2. Chair	of	Regional	Parliament,	Magwe	မေကွးတိBငး် လÑတ်ေတာ်ဥကØ ဌ	

3. Chair	of	Regional	Parliament,	Mon	မွနြ်ပည်နယ်လÑတ်ေတာ်ဥကØ ဌ	

4. Chair	of	Regional	Parliament,	Rakhine	ရခိBငြ်ပည်နယ်လÑတ်ေတာ်ဥကØ ဌ	

5. Chief	Minister	of	Regional	Government,	Magway	မေကွးတိBငး်ဝန်̂ ကီးချ-ပ်	

6. Chief	Minister	of	Regional	Government,	Mandalay	မ*~ေလးတိBငး်ဝန်̂ ကီးချ-ပ်	

7. Chief	Minister	of	Regional	Government,	Rakhine	ရခိBငြ်ပည်နယ်ဝန်̂ ကီးချ-ပ် 	

8. Chief	Minister	of	Regional	Government,	Shan	E+မ်းြပည်နယ်ဝန်̂ ကီးချ-ပ် 	

9. Chief	Minister	of	Regional	Government,	Tanintharyi	တနသ်ာရီတိBငး်ဝန်̂ ကီးချ-ပ်	

10. Chief	Minister	of	Regional	Government,	Yangon	ရန်ကBန်တိBင်းဝန်̂ ကီးချ-ပ် 	

11. District	Administrator,	Bago	ပဲခ9းတိBငး်အBပ်ချ-ပ်ေရးမ∞း	

12. Electricity	Supply	Corporation	Spokesperson,	Mandalay	မ*~ေလးတိBင်းလgပ်စစ်ဓာတ်အားေပးဌာနမ+ ေြပာေရးဆိBခွင်E့+ိသ9 	

13. Healthcare	Officer,	Bago	ပဲခ9းတိBငး် ကျနး်မာေရးမ∞း	

14. Military	True	News	Team	တပ်မေတာ်သတင်းမ+နြ်ပနi်ကားေရးအဖဲွh	

15. Minister	of	Agriculture,	Livestock	and	Irrigation,	Tanintharyi	တနသ်ာရီတိBင်း စိBက်ပျိ-းေရး၊ ေမွးြမÉေရး*+င် ့ဆည်ေြမာင်းဝန်̂ ကီး	

16. Minister	of	Planning	and	Finance,	Kachin	ကချငြ်ပည်နယ် စီမံကိန်း*+င် ့ဘâာေရးဝန်̂ ကီး	

17. Minister	of	Transport	and	Communications,	Kachin	ကချငြ်ပည်နယ် သယ်ယ9ပိBေ့ဆာင်ေရး*+င် ့ဆက်သွယ်ေရးဝန်̂ ကီး	

18. Minister	of	Transport	and	Communications,	Rakhine	ရခိBငြ်ပည်နယ် သယ်ယ9ပိBေ့ဆာင်ေရး*+င် ့ဆက်သွယ်ေရးဝန်̂ ကီး	

19. Ministry	of	Information,	Yangon	ရနက်Bန်တိBငး်ြပနi်ကားေရးဝန်̂ ကီးဌာန	

20. Ministry	of	Social	Welfare	Spokesperson,	Chin	ချင်းြပည်နယ် လ9မGဖ9လံBေရးဝန်̂ ကီးဌာန ေြပာေရးဆိBခွင်E့+ိသ9 	

21. Municipal	Department,	Yangon	ရန်ကBန်တိBငး်စည်ပငဌ်ာန	

22. Municipal	Officers,	Yangon	ရန်ကBန်တိBင်းစည်ပင်အရာE+ိများ 	

23. Municipal	Minister,	Chin	ချငး်ြပည်နယ်စည်ပငဝ်န်̂ ကီး	

24. Municipal	Minister,	Magway	မေကွးတိBင်းစည်ပင်ဝန်̂ ကီး	

25. Municipal	Minister,	Rakhine	ရခိBငြ်ပည်နယ်စည်ပငဝ်န်̂ ကီး 	

26. Myanmar	Bar	Council	ြမနမ်ာ*ိBငင်ေံE+hေနေကာင်စီ	

27. Myanmar	Press	Council	ြမနမ်ာသတင်းမီဒီယာေကာငစီ်	

28. NLD	spokesperson	အမျိ-းသားဒမိီBကေရစီအဖဲွhချ-ပ် ေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9	

29. Police,	Yangon	ရန်ကBန်တိBင်းရဲတပ်ဖဲွh	

30. Regional	Government	Spokesperson,	Chin	ချင်းြပည်နယ်အစိBးရ ေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9	

31. Regional	Government	Spokesperson,	Kachin	ကချငြ်ပည်နယ် အစိBးရေြပာေရးဆိBခွင်E့+ိသ9	

32. Regional	Government	Spokesperson,	Magway	မေကွးတိBငး်အစိBးရေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9	

33. Regional	Government	Spokesperson,	Mandalay	မ*~ေလးတိBင်းအစိBးရေြပာေရးဆိBခွင်E့+ိသ9	

34. Regional	Government	Spokesperson,	Rakhine	ရခိBငြ်ပည်နယ်အစိBးရေြပာေရးဆိBခွင်E့+ိသ9	

35. Regional	Government	Spokesperson,	Yangon	ရနက်Bန်တိBငး်အစိBးရေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9 	

36. Regional	Minister	of	Social	Welfare,	Relief	and	Resettlement,	Mandalay	မ*~ေလးတိBငး် လ9မGဖ9လံBေရး၊ ကယ်ဆယ်ေရး*+င် ့

ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရးဝန်̂ ကီး	

37. Regional	Parliament	MPs,	Mandalay	မ*~ေလးတိBငး် လÑတ်ေတာ်အမတ်များ	

38. Regional	Parliament	MPs,	Mon	မွနြ်ပည်နယ်လÑတ်ေတာ်အမတ်များ	

39. Regional	Parliament	MPs,	Rakhine	ရခိBငြ်ပည်နယ်လÑတ်ေတာ်အမတ်များ	
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40. Regional	Parliament	MPs,	Shan	E+မ်းြပည်နယ်လÑတ်ေတာ်အမတ်များ	

41. Regional	Parliament	MPs,	Yangon	ရန်ကBန်တိBင်းလÑတ်ေတာ်အမတ်များ 	

42. Regional	Parliament	Spokesperson,	Chin	ချင်းြပည်နယ်လွတ်ေတာ်ေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9	

43. Regional	Parliament	Spokesperson,	Magway	မေကွးတိBင်းလÑတ်ေတာ်ေြပာေရးဆိBခွင်E့+ိသ9	

44. Regional	Parliament	Spokesperson,	Mandalay	မ*~ေလးတိBင်းလÑတ်ေတာ်ေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9	

45. Regional	Parliament	Spokesperson,	Mon	မွနြ်ပည်နယ်လÑတ်ေတာ်ေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9	

46. Regional	Parliament	Spokesperson,	Rakhine	ရခိBငြ်ပည်နယ်လÑတ်ေတာ်ေြပာေရးဆိBခွင့်E+ိသ9	

47. Regional	Parliament	Spokesperson,	Yangon	ရန်ကBနတိ်Bင်းလÑတ်ေတာ်ေြပာေရးဆိBခွင့E်+ိသ9	

48. Township	Municipal	Officer,	Pathein	ပBသိမ်Qမိ- hနယ် စည်ပငသ်ာယာေရးအရာE+ိ	

49. Township	Municipal	President,	Pathein	ပBသိမ်Qမိ- hနယ်စည်ပငသ်ာယာေရးဥကØ ဌ	

50. Union	President's	Office	ြပည်ေထာငစ်Bသမäတြမနမ်ာ*ိBင်ငေံတာ်sံB း	



 

 

သတငး်လFိGH ဝ(က်ချက်ယဥ်ေကျးမ='(င်ြ့မန်မာ'ိ&ငင် ံ

၂၀၂၁ ခ&'(စ် သတငး်အချက်အလက်အခွင်အ့ေရး အား 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေနမ='(င် ့SDG ၁၆.၁၀။ 

ြမနမ်ာlိ5ငင်ံသည် နယ်ပယ်စံ5တွင်ပျံq lBံေ့နေသာ တရားဝင်လiိc q ဝBက်ချက်ယhေကျး 

မgအား စဲွကိ5င်ထားသည်။ မ=ဝါဒlBင့ ်ဘတ်ဂျက်များက့ဲသိ5ေ့သာ အများြပည်သ=အ 

ကျိcးစီးပွားlBင့သ်က်ဆိ5ငေ်သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ5 အစိ5းရက ယခ5အ 

ချိန်ထိ ေတာင်းခံရြခငး်မbBိဘဲ လိ5လိ5လားလား ထ5တ်ေဖာ်ေြပာဆိ5ြခငး်မbBိေသးပါ။ 

RTI ဆိ5ငရ်ာတာဝန်bBိပ5ဂÄိcလ်များမBာလည်း အများအားြဖင့်ဆက်သွယ်၍မရlိ5င်ပါ။ 

ဆက်သွယ်၍ရြပနသ်ည့် အခါတွင်လည်း ၄င်းတိ5သ့ည် RTI ဆိ5ငရ်ာ တာဝန်ဝတÇ  

ရားများကိ5 မသိbBိြခင်း၊ ပွင့်လင်းြမငသ်ာမglBင် ့ပတ်သက်၍ အများြပည်သ=၏ 

ေတာင်းဆိ5မgများကိ5 မေလးမစားဆက်ဆံတတ်Eကသည်။ ၄င်းတိ5၏့လiိc q ဝBက်ချက် 

ကိ5 ကာကွယ်ြခငး်သည် တနြ်ပနသ်ေဘာအရ  ၄ငး်တိ5အ့ား အများြပည်သ=မB 

တာဝန်ခံေစြခင်းမB ေbBာငb်Bားရန်အေထာက်က=ြပcသည်။ 

SDG ပနး်တိ5ငမ်ျားအား အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေနမgကိ5 lိ5ငင်ံအဆင့်ဆlÖအ 

ေလျာက် သံ5းသပ်တငြ်ပသည့် ၂၀၂၁ခ5lBစ် လ5ပ်ငန်းစh âကိcတငြ်ပငဆ်ငမ်g အေန 

ြဖင့ ်ြမနမ်ာlိ5ငင်ံတဝBမ်း အစိ5းရ၏ SDG ၁၆.၁၀ အေကာင်အထည်ေဖာ်မgကိ5 နည်း 

စနစ်ကျကျ ေလ့လာဆန်းစစ်ရန်အတွက် FEM မB အâကီးတန်းသတင်းေထာက် 

အေယာက် ၂၀ ဦးကိ5 ေခåယ=၍ ၎င်းတိ5ကိ့5 “RTI ဆန်းစစ်ေလ့လာသ=များ” အြဖစ် 

ေလ့ကျင့သ်င်တန်းေပးခဲ့သည်။ ြမနမ်ာlိ5ငင်ံတွင ်RTI ဥပေဒတစ်ရပ် သတ်သတ် 

မBတ်မBတ်မbBိေသးေသာ်လည်း SDG lBင့ ်MSDP ကတိကဝတ်များမBာ ပိ5မိ5ကျယ် 

ြပန ့d်ပီး၊ မ=ဝါဒများlBင့ ်ေဆာင်ရွက်မgများတွင ်ကျယ်ြပန ့်သည့် အေြပာငး်အလဲများ 

လ5ပ်ေဆာင်ရန်လိ5အပ်သည်။ တစ်ခ5ချင်းစီကိ5လည်း တိ5ငး်တာlိ5င၍် တိ5ငး်တာသင့ ်

သည်။ 

ဆယ်စ5lBစ်ေပါငး်များစွာ အြမစ်တွယ်ေနသည့် အစိ5းရ၏သတင်းလiိc q ဝBက်မgကိ5 

တိ5က်ဖျက်ရန်အတွက် အချိနလိ်5အပ် သလိ5 လံ5လ့စိ5က်ထ5တ်၊ âကိcးပမ်းရန်လည်း 

လိ5အပ်ေပမည်။ သိ5ရ့ာတွင ်RTI ေလ့လာဆန်းစစ်သ= များအေနြဖင့ ်အဆိ5ပါလ5ပ် 

ငနး်စhကိ5 ြမန်မာlိ5ငင်ံတွင ်စတငေ်နdပီဆိ5သည့် အေထာက်အထားတစ်စံ5တရာ 

မေတွq bBိရေသးေပ။ SDGs lBင့ ်MSDP တွငပ်ါဝင်ေသာ ြပည်တွင်းြပည်ပ ကတိ 

ကဝတ်များကိ5 ေအာင ်ြမငစွ်ာအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည်ဆိ5ပါက ြမန်မာအစိ5းရ 

အေနြဖင့ ်၄င်း၏ချဥ်းကပ်ေဆာင်ရွက်ပံ5ကိ5 ေဆာလျငစွ်ာြပန်လည်သံ5းသပ်၍ 

ြပနလ်ည်အားြဖည့်ေပးရန ်လိ5အပ်မည်ြဖစ်သည်။  

 

 

 

Secret State of Myanmar 

SDG 16.10 and implementation of the right to 
information in 2021 

Myanmar retains a pervasive culture of official secrecy. 
Information on topics of public interest, such as on policies and 
budgets, is still not proactively disclosed by the government. 
Officials who bear RTI duties are largely inaccessible. If found, 
they are unaware of their RTI responsibilities and are dismissive 
of public demands for transparency. Their defence of secrecy in 
turn helps them avoid public accountability. 

In preparation for the SDG Voluntary National Review in 2021, 
FEM brought together 20 senior journalists and trained them as 
“RTI Auditors” to methodologically investigate and test the 
government’s implementation of SDG 16.10 across Myanmar. 
Although Myanmar does not yet have a specific RTI law, the 
SDG and MSDP commitments are broader and require 
widespread changes in policies and practices, each of which can 
and should be measured. 

Countering decades of engrained official secrecy will take time 
and effort, but the RTI Auditors have found no evidence that 
this process has even been started yet in Myanmar. The 
government must urgently reassess and reinvigorate its 
approach if it is to achieve its international and domestic 
commitments in the SDGs and MSDP. 

 


