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 မေ်မွာန ငုင်ံ ၏ လွတ်လပ်စွွာ ထုတဖ် ွာ ်

ဖ ပွာဆ ုခွင်  အဖ ခအဖေက ု လူအမ ွာ်းေွာ်း 

လည်သ ရှ ရေ်၊  ပည်သူမ ွာ်း၏ လွတ်လပ်စွွာ 
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Athan is a youth-led civil society 

organization dedicating to freedom 

of expression by conducting 

research, advocacy works and public 

education. This mid-year report 

intends to shed light on the status of 

freedom of expression in Myanmar 

as well as to protect and promote 

right to freedom of expression of the 

general population in Myanmar.   



 

 

လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပွာဆ ုခွင့်် 

လှုပ်ရ ွာှားမှုအ ွ ွဲ့ 

၂၀၁၉ ခုန စ်၊ ပထမန စ်ဝက်အတွင်ှား 

လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပွာဆ ုခွင့််အဖ ခအဖေ 

စွာမျက်န ွာ  -   ၁ 

 

၂၀၁၉ ခုန စ်၏ ပထမ ၆ လအတွင်ှားမ ွာပင် တက်ကကလွှုပ်ရ ွာှားသူမျွာှား၊ 

ဖကျွာင်ှားသွာှားမျွာှား၊ သတင်ှားသမွာှားမျွာှား၊ အနုပညွာရ င်မျွာှား၊ မ မ  လယ ်

ယွာ/ဖ မအဖရှား အတွက် ရင်ဆ ုင်တ ုက်ပွ ဝငဖ်ေသူမျွာှား၊ ဒစ်ဂျစ်တယ ်

ပလက်ဖ ွာင်ှားတွင် က ုယ်ပ ုင်အ မင် ဖဝ ေ်ဖရှားသွာှားသမူျွာှား စသည့်် အ 

ရပ်သွာှား ပည်သူ စုစဖုပေါငှ်ား ၂၅၀ ဦှားန င့််အထက ် သည် ဥပဖဒ၊ ပုဒ်မ 

အမျ   ှားစုုံပေါဝင်သည့်် အမှုတွ ဖပေါငှ်ား ၇၀ ဖကျွာ ် င့််တရွာှားစွ ဆ ုခုံခ ့်ရသည်။ 

အချ   ွဲ့ေစေ်ွာသူမျွာှားသည် အွာမခုံမရရ  ဘ  ဖထွာင်အချ ပ်  င့်် တရွာှား ရင ်

ဆ ုင်ဖေရဆ   စ်ပပ ှား အချ   ွဲ့အမှုမျွာှားမ ွာ  ပစ်ဒဏ်ချမ တ်ခုံရပပ ှား  စ်သည်။ 

ထ ုို့အ ပင် ပွ အခမ်ှားအေွာှားမျွာှား ပ တ်ပင်ခုံရ ခင်ှား၊ ဆနဒထုတဖ် ွာ်မှု ပ တ် 

ပင်/တွာှား မစ်ခုံရ ခင်ှား၊ အငတ်ွာေက်  တ်ဖတွာက်ခုံရ ခင်ှား၊ သတင်ှားရယ ူ

ခွင့်် ပ တ်ပင်ခုံရ ခင်ှား၊ သတင်ှားအချကအ်လက် စ ှားဆငှ်ား  ေ့််ကျက်မှု ကေ့်် 

သတ်ခုံရ ခင်ှား၊ စသည့်် လတွ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပွာဆ ုခွင့်် ချ   ှားဖ ွာက်ခုံ 

ရမှု အဖ မွာကအ်မျွာှားက ု  မေ်မွာ ပည်သူမျွာှား ကက ြုံဖတွွဲ့ခုံစွာှားဖေရသည်။ 

ေ ဒေါေ်ှား 

သုဖတသေထုုံှား 

အသုံအ ွ ွဲ့သည် လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပွာဆ ုခွင့််က ု အဟေို့အ်တွာှား  စ်ဖစဖသွာ ဥပဖဒမျွာှား  င့်် တရွာှားစွ ဆ ု 

 ခင်ှား အပေါအဝင် လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပွာဆ ုခွင့်် ချ   ှားဖ ွာက်မှုမျွာှားက ု ဖလ့်လွာမ တ်တမ်ှားတင်လျှက်ရ  သည်။ 

အဆ ုပေါ မ တ်တမ်ှားမျွာှားက  ု ပေ်လည်ဆေ်ှားစစ်၍ ဖကွာက်ချက်ချမှုမျွာှား ဂရုတစ ုက်လုပ်ဖဆွာင်ကွာ ဤသုဖတသေ 

စွာဖစွာင်အွာှား  ပ စုထွာှား ခငှ်ား  စ်သည်။ ဤသုဖတသေစွာတမ်ှား၏ လွှမ်ှားပခ ြုံအချ ေက်ွာလမ ွာ ၂၀၁၉ ခုန စ်၊ ဇေ်ေ 

ဝေါရ  ၁ ရကဖ်ေို့ မ  ဇွေလ် ၃၁ရက်ဖေို့အထ   စ်သည်။ တစ်ဆက်တည်ှားဖသွာ အမှုတွ ဖစွာင့််ကကည့််မှုမျွာှား၊ တစ်ဆက ်

တည်ှားမဟုတ် ဖသွာ တရွာှားရုုံှားဖစွာင့််ကကည်သူမျွာှား၊ ဆနဒထုတ်ဖ ွာ်ပွ မျွာှားန င့်် ပ   ခွင်ှားခုံရမှုမျွာှား၊ သကဆ် ုင်သူမျွာှားက ု 

သုဖတသေ အင်တွာဗျ ှားဖမှား မေ်ှားသူမျွာှား၊ ကျွမ်ှားကျငသ်ူမျွာှား/ ဥပဖဒပညွာရ င်မျွာှားန င့်် တ ုင်ပင်ဖဆွှားဖနှွား ခင်ှားတ ုို့မ  

ရရ  လွာဖသွာ အချကအ်လက်မျွာှားက ု ထည့််သွင်ှား၍လည်ှား အပပ ှားသတ်ဖကွာက်ချက်ချမှုမျွာှား  ပ လုပ်ထွာှားပေါသည်။ 

ဤစွာတမ်ှားတွင် သုဖတသေလွှမ်ှားပခ ြုံကွာလ  စ်သည့်် ဖ ခွာက်လအတွင်ှား  စ်ပွွာှားခ ့်ဖသွာ လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ် 

ဖ ပွာဆ ုခွင့်် ချ   ှားဖ ွာက်ခုံရမှုမျွာှားထ မ  တည်ဆ ဥပဖဒမျွာှား  င့်် တရွာှားစွ ဆ ုခုံခ ့်သည့်် အမှုမျွာှားန င့်် ဆက်စပ်အချက် 

အလက်မျွာှားက ု ဖရွှားထုတ်ကွာ “အဖရအတွက် ပ ခွ  ခမ်ှားစ တ်  ွာေည်ှား” အွာှား  င့်် သုုံှားသပ်ဖ ွာ ်ပထွာှားပေါသည်။  

 ဤအစ ရင်ခုံစွာပေါဓွာတ်ပုုံမျွာှား - Myanmar Press Agency 



 

 
 

လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပ ွာဆ ုခွင ့်် 

လှုပ်ရ ွာှားမှုအ ွ ွဲ့ 

၂၀၁၉ ခုန စ်၊ ပထမန စ်ဝက် အတွင်ှား 

လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပ ွာဆ ုခွင ့််အဖ ခအဖေ 

စွာမျက ်န ွာ  -   ၂ 

 

သတင်ှားမီဒီယွာမျွာှားတရွာှားစွ ဆ ခုံရမှု 

၂၀၁၉ ခုန စ်၊ ပထမ ၆လတွင် သတင်ှားရယ ူမှု၊ ဖ ွာ် ပမှု၊   ေ ်ဖဝမှု မျွာှားဖ ကွာင့်် သ တင်ှားဖထွာက်မျွာှား၊ အယ ်ဒတီွာမျွာှား  

တရွာှားစ ွ ဆ  ခုရံမှု ၈  မှု ရ  ပပ ှီား စ စု ဖုပ ေါငှ်ား သတငှ်ားသမွာှား ၁၁  ဦှား  တရွာှားစ ွ ဆ ုခခံ ့်ရ သည်။ 

36% တ ပ်မတတ  ်

25% ရဲတပ်ဖ ဲွဲ့

13% ရပ်ရ  အတပြေပပြု အဖ ဲွဲ့

13% စ ီးပ  ီးတရ ီးလပုင်န်ီးရှင်

13% န ုင်ငံတရီးပါ တ  ဝငင်

45% 

ဆက်သ ယ ်
တရီးဥ ပတေ

15% ရ ဇသတ်ကက ီးဥ ပတေ

အသတရဖျ က်မှု ပုေ်မ - ၅၀၀

15% မတ ရ ီးအသင်ီး

ဆက်သ ယ ်တရီးဥ ပတေ

15% အပြေ ီးရ ဇဝငတ ်မှုပုေ် မမျ  ီးတရ ီးစ  ဲဆ ုသူမျ ီး 

သတင်ှားမဒီီယွာမျွာှားတရွာှားစွ ဆ ုခံရမှု ၈ မှုတွင် တပ်မဖတွ်ာက  

တရွာှားစွ ဆ မုှု ၃မှု ပေါဝငသ်ည်။ ရ တပ် ွ ွဲ့က တရွာှားစွ ဆ  ု မှု ၂ မှု 

ပေါဝင်ပပီှားအဆ ုပေါ ၂မှုအေကတ်စ်ခုမ ွာ အထူှားရ တပ် ွ ွဲ့(Special 

Branch) က  တရွာှားစွ ဆ ထုွာှား ခင်ှား  စ်သည်။ စီှားပွွာှားဖရှားလုပ ်

ငေ်ှားအွာှား သတင်ှားဖ ွ်ာထုတ်ဖရှားသွာှားခ ့်သည့်် သ တင်ှားသမွာှား ၃ 

ဦှားက ု လုပင်ေ်ှားရ င်က တရွာှားစွ ဆ ုမှုလည်ှား ရ  သည်။ 

တရ ီးစ  ဲဆ  ုသည့််ပုေ်မမျ ီး 

သတင်ှားသမွာှားမျွာှားက   ုတရွာှားစွ ဆ ုရွာတွင ်ဆက ်သွယ်ဖရှား ဥ 

ပဖဒက  ု အသုံှား ပြုမှုအမျွာှားဆုံှား  စ်သည်။ တပမ်ဖတွ်ာက  အ 

ပေါအဝငက်  အဘက ်ဘက ်က တရွာှားစွ ဆ ရုွာတွင် သတင်ှားမ ီ

ဒီယွာဥပဖဒန င့်အ်ည ီတရွာှားစွ ဆ ု ခင်ှားမ ပြုခ ့်သညက်  ု ဖတွွဲ့ရ   

ရပေါသည်။  

ပံု -  သတင်ှားဖထွာက်က ုေနဒအွာှား တ ရ ွာှားရုံှားချ  ေ်ှားတစ်ခ ု ၌ ဖတွွဲ့ရစဥ်။  

ခ ျေ ်ေယ ်မနတဖလှားသတ င်ှားဖထွာက် က ုေနဒသည် ဖမလ ၁၅ ရက်ဖေ ၌ မနတဖလှား တ  ုင်ှားဖဒ သကကီှား၊ ပုသ မ် ကကီှား  

ပမ ြု ွဲ့ေယ ်၊ ဖအွာင်သဖ ပဖကျှားရွွာ ဆနဒ ပပွ သ ု    သတ င်ှားသွွာှားဖရွာက်ရယ ူခ  ့်စ ဥ်တ ွင် ရ တ ပ် ွ ွဲ့၏  မ်ှားဆီှား ခ င်ှားက ု  

ခ ံခ  ့်ရသည်။ ရ တပ် ွ ွဲ့က သတ င်ှားမီဒယီ ွာဥပဖဒ န င့််အညီ အဖရှားယ ူဖဆွာ င်ရွက် ခ င်ှားမရ  ဘ  ရွာဇဝတ်မှု  ပုဒ ်မ 

မျွာှားစွ ွာ  င့်် က ုေနဒက ု အမှု ွင့််တ ရွာှားစွ ဆ ုထွာှားသည်။ 



 

 
 

လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပွာဆ ုခွင့်် 

လှုပ်ရ ွာှားမှုအ ွ ွဲ့ 

၂၀၁၉ ခုန စ်၊ ပထမန စ်ဝက်အတွင်ှား 

လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပွာဆ ုခွင့််အဖ ခအဖေ 

စွာမျက်န ွာ  -   ၃ 

 

ဆက်သွယ်ဖရှားဥပဖေ   င့်် တရွာှားစွ ဆ ုခံရမှုမျွာှား 

၂၆ မှု|၄၀ ဦှား 

ယခုန စ်၏ ပထမ ၆ လတွာ 

ကွာလအတွင်ှား ဆက်သွယ်ဖရှား 

ဥပဖေက ု အသုံှား ပြုကွာ တရွာှား 

စွ ဆ ုမှုမျွာှား ၂၆ မှု ရ  ခ ့် ပပ ှား တရွာှား 

စွ ဆ ုခံရသူ ၄၀ ဦှား ရ  ခ ့်ပါသည်။ 

အ မင့််ဆုံှား ပစ်ေဏ် 

ဖေသအဖရှား တက်ကကွလှုပ်ရ ွာှား 

သူ ဦှားဖအွာင်ဆေ်ှားဦှားအွာှား ၎င်ှား 

မ ဆနဒေယ်မ  လွှတ်ဖတွာ်က ုယ် 

စွာှားလ ယ်က ု အွေ်လ ုင်ှားတွင် ဖဝ 

 ေ်ဖရှားသွာှားခ ့်သ  င့်် ဥပဖေ၏ 

အ မင့််ဆုံှား  ပစ်ေဏ်  စ်ဖသွာ 

ဖထွာင်ေဏ် ၂ န စ်ကျခံရေ် တ 

ရွာှားရုံှားက အမ ေ့််ချမ တ်ခ ့်သည်။  

န ုင်ငံဖရှားဖဝ ေ်မှု 

အစ ုှားရ၊ တပ်မဖတွာ်န င့်် လွှတ် 

ဖတွာ်က ုယ်စွာှားလ ယ်မျွာှား၊ ဌွာေ 

ဆ ုင်ရွာဝေ်ထမ်ှားမျွာှားက ု အွေ် 

လ ုင်ှားတွင် ဖဝ ေ်ဖရှားသွာှား သ 

  င့််တရွာှားစွ ခံရမှုမ ွာ အ မင့််ဆုံှား 

  စ်သည်။ အရပ်သွာှား ပည်သူ 

မျွာှား၊ တက်ကကွလှုပ်ရ ွာှားသူမျွာှား 

န င့်် သတင်ှားမ ေ ယွာတ ုို့သည် အ 

မျွာှားဆုံှားတရွာှားစွ ဆ ုခံခ ့်ရသည်။ 

အရပ်သွာှား ပည်သူမျွာှား

တက်ကကွလှုပ်ရ ွာှားသူမျွာှား

သတင်ှားမ ေ ယွာသမွာှားမျွာှား

အနုပညွာသမွာှားမျွာှား

န ုင်ငံဖရှားပါတ ဝင်မျွာှား

ဘွာသွာဖရှားဆ ုင်ရွာပုဂ္ ြုလ်မျွာှား

တရွာှားစွ ဆ ုခံရသူအမျ  ြုှားအစွာှားမျွာှား 

လအလ ုက် တရွာှားစွ ဆ ုခံခ ့်ရမှုမျွာှား 

တရွာှားစွ ဆ ုခံခ ့်ရသည့််အဖ ကွာင်ှားအရင်ှားမျွာှား 
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လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပွာဆ ုခွင့်် 

လှုပ်ရ ွာှားမှုအ ွ ွဲ့ 

၂၀၁၉ ခုန စ်၊ ပထမန စ်ဝက်အတွင်ှား 

လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပွာဆ ုခွင့််အဖ ခအဖေ 

စွာမျက်န ွာ  -   ၄ 

 

 

ဖ ခွာက်လအတွင်ှား ငင မ်ှားစုစီဥပဖေ  င့်် တရွာှားစွ ဆ ု 

ခံရမှုမျွာှား ၇ မှုရ  သည်။ အမှုအွာှားလုံှားက ု သက်ဆ ုင် 

ရွာ ငမ  ွဲ့ေယ်ရ စခေ်ှားမျွာှားက ငင မ်ှားစုစီဥပဖေပါ ပုေ်မ 

၁၉   င့်် တရွာှားစွ ဆ ုခ ့်  ခင်ှား   စ်သည်။  

၂၀၁၉ ခုန စ်၊ ဖမလအတွင်ှား ရေ်ကုေ်ငမ  ွဲ့တွင် တက် 

ကကွလှုပ်ရ ွာှားသူလူငယ်မျွာှားဦှားဖဆွာင်ကွာ ငင မ်ှားချမ်ှား 

ဖရှားဖတွာင်ှားဆ ုဖသွာ ဆနဒထုတ်ဖ ွာ်ပွ တစ်ခု  ပ  

လုပ်ခ ့်သည်။ ယင်ှားသ ုို့ဆနဒထုတ်ဖ ွာ်ခ ့်မှုအတွက် 

လူငယ် ၇ ခုန စ်ဦှားသည် ပေ်ှားပ တေ်ှားငမ  ွဲ့ေယ်ရ စခေ်ှား 

၏ တရွာှားစွ ဆ ု ခင်ှားက ု ခံခ ့်ရသည်။ အလွာှားတူစွွာ 

ပင် ငင မ်ှားချမ်ှားဖရှားဖတွာင်ှားဆ ုဆနဒ ပဖသွာ ကချင် 

 ပည်ေယ်မ  လူငယ်န စ်ဦှားသည်လည်ှား အဆ ုပါ လ 

အတွင်ှားပင် တရွာှားစွ ဆ ုခံခ ့်ရသည်။  

 

 

ငင ြိမ့််း စစုဦပ ဒေဖြင  ့်တရ ်း စ ွဲဆြိုခံရမ ှု    ၇ မှု 
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စ ီး ပ  ီးရ ီးလ ုပ်ငန်ီး မျ ီးက ုဆ န့််ကျင်ဆ္ ဒထုု််ရခ ်ြငင်ီး

ရကျ င်ီးသ ီးအ င င ်အရ ီးရ် င်ီးဆ  ု ဆ ္ ဒထုု််ရခ ်ြင င်ီး
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် င်ုီး င်ီးသ ီးအ ရ ီးရ် င်ီးဆ  ုဆ္ ဒထ ုု််ရခ ်ြငင်ီး
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စစုဒုပေါင ့််း တရ ်း စ ွဲဆြိုခံရသူ   ၄၃ ဦ ်း 

“ငင မ်ှားချမ်ှားစွွာစုဖဝှား ခင်ှားန င့်် ငင မ်ှားချမ်ှားစွွာစတီေ်ှားလ ည့််လည် ခင်ှားဆ ုင်ရွာ 

  ဥပဖေ”   င့််တရွာှားစွ ဆ ုခရံမှုမျွာှား 
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ရကျ င်ီးသ ီးမျ  ီး လူငယ ်် က်ကက လှုပ်   ီးသူမျ  ီး

တရွာှားစွ ဆ ုခရံသမူျွာှား 

 
၆ လအတွင်ှား ငင မ်ှားစစုီဥပဖေ  င့််တရွာှားစွ ဆ  ု

ခံရမှုအမျွာှားဆုံှားမ ွာ ဗ ုလ်ချ ပ်ဖ ကှားရုပ ်

စ ုကထ်ူမှုက ု ဆေ့််ကျင်ခ ့်သည့်် ကရငေ်ီ  

လူငယ ်ဖခါင်ှားဖဆွာင်မျွာှား  စသ်ည်။ 

ဝေ်ကကီှားချ ပ်န င့််ည  နှိုင်ှားခ ့်သည့်် ဖ ဖ ွ်ာ 

ဝါရီလ၊ ၁၂ရက်ဖေို့ ဖေွာက်ပ ုငှ်ားတွင်  ပည ်

ေယ်အစ ုှားရက အမှုမျွာှား ရုပသ် မ်ှားဖပှားခ ့်သည်။ 

၉၁ % ၉ % 



 

 
 

လ ွတ်လ ပ်စ ွွာထုတ်ဖ  ွာ်ဖ ပ ွာဆ ုခွင ့်် 

လ ှုပ်ရ  ွာှား မှုအ  ွ ွဲ့ 

၂ ၀၁၉ ခ ုန စ်၊  ပထမန စ်ဝက် အ တွင ်ှား 

လ ွတ်လ ပ်စ ွွာထုတ်ဖ  ွာ်ဖ ပ ွာဆ ုခွင ့််အ ဖ  ခအဖ ေ 

စွာမျက ်န ွာ  -   ၅ 

 

 

“ရွာဇသတ ်ကက ှားဥပဖေပုေ်မ ၅၀၅ (က)၊  (ခ)၊  (ဂ)”    င့််တရွာှားစွ ဆ ုခ ံရမှုမျွာှား 

၂၀၁ ၉ခုန စ်၊ ပထ မ ၆ လအ တ ွင်ှား  ပစ် မှုဆ ု င်ရ ွာ  ရ ွာဇသတ်ကက ှားဥ ပဖေ ပ ုေ ်မ ၅ ၀၅ (က )၊ (ခ) မ ျွာှား  င ့်် 

တ ရ ွာှား စ ွ ဆ  ခု ရံ မှု မျွာှား ၁ ၁ မ ှု   စ ်ပွွာှားခ  ့် ပ ပ  ှား စ ုစဖု ပေါင ှ်ား ၅ ၀ ဦ ှား တ ရ ွာှားစ ွ ဆ  ခု ခံ  ့်ရ သ ည ် က  ု ဖတွွဲ့ ရ   ခ ့်ရ ပေါသ ည်။ 

ပုေ် မ ၅၀ ၅ (ဂ ) က ု အ သုံှား  ပြု၍ တ ရ ွာှားစွ ဆ ုမှု မျွာှား က ု  ၂၀၁၈  ခ ုန စ်အ တ ွ င်ှားက ဖတွွဲ့ ရ   ခ ့်ရ ဖသွာ်လည်ှား ယ ခ ု 

န စ် ပထ မန စ် ဝက်တွ င် မ ဖတွွဲ့ ရ   ခ ့်ရ ပေါ။  

  

 

 

 

 

 

၂၆ ဦး ၂၃ ဦး 

ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ပုဒ်မ ၅၀၅ (က)+(ခ) 

၁ ဦး 
ပုေ် မ ၅၀ ၅ (က )   င့်် 

တ ရ ွာှားစွ ဆ ုခံရ  ခ င်ှား 
ပုေ် မ ၅၀ ၅ (ခ )   င့်် 

တ ရ ွာှားစွ ဆ ုခံရ  ခ င်ှား 
ပုေ် မ ၅၀ ၅ (က )+ (ခ) 

  င့််တ ရ ွာှား စွ ဆ ုခံရ  ခ င်ှား 
၄ မှု ၆ မှု ၁ မှု 

ရ ွာဇသတ်ကက ှားဆ ု င်ရ ွာဥပ ဖေ ပုေ် မ ( က)၊ (ခ ) တ  ု ို့   င့်် တ ရ ွာှားစွ ဆ ု မှု ၁၁ ခ ုတ ွ င် အ စ ုှားရ က တ ရ ွာှားစွ ဆ ုမှု  ၃  

မှု၊ တ ပ်မဖ တ ွာ်က တ ရ ွာှား စွ ဆ ု မှု ၇  မှုန င့်် အ မ ျ  ြုှား သွာ ှားေ မ ုက ဖရစ အ  ွ ွဲ့ခ ျြု ပ်ပ ေါ တ  က တ ရ ွာှားစွ ဆ ု ထွာှား မှု ၁ မှု 

တ  ု ို့ရ   ပေါသ ည်။ အ စ ုှားရ က တ ရ ွာှားစွ ဆ ုရွာတ ွ င် ရ ွာဇ သတ်ကက ှား ပုေ် မ ၅ ၀၅ (ခ )  က ု အ သုံှား ပြုတရ ွာှား စွ ဆ ု ပ ပ ှား 

တ ပ်မ ဖတွာ်က တ ရ ွာှား စွ ဆ ု ရ ွာတ ွင် ရ ွာဇ သတ်က က ှား ပုေ် မ ၅၀ ၅ ( က) န င့်် ၅၀ ၅ (ခ) န စ်ခ ု က ု အ သုံှား ပြု ပ ပ ှား 

တ ရ ွာှားစွ ဆ ု သည် က ုဖတွွဲ့ ရ   ရပေါသ ည်။ တ ပ် မဖတွာ် က ဆရွာဖတ ွာ်ဦ ှား ဖသွာ ဘ တ အ ွာှား ရ ွာဇသတ်က က ှား  ပု ေ်မ  

၅၀၅ (ခ)   င့််တ ရ ွာှား စွ ဆ ု ခ  ့်သည့််အ မှု က ု သက် ဆ ုင် ရ ွာပမ ြုွဲ့ေယ်တ ရ ွာှား ရုံှားမ ျွာှား က ရုတ ် သ မ်ှား ပလပ် ဖပှား ခ  ့်ပ ေါ  

သည်။  ွ ွဲ့စည် ှားပုံ ပ င် ဆင် ဖရှားန င့်် အ  ခ ွာှားဖ သွာ န ုင်ငံဖရှားအ ဖ ခ အ ဖ ေမ ျွာှားက ု  ရ ေ်ကုေ်တ  ု င်ှားဖ ေ သကက ှား၊ အ  

ဖ ျ ွာက်ပ မ ြုွဲ့ေယ် တ ွင် ဖ  ွာဖ ပွာခ ့်သ ည့်် ယခ ုအ ခ ျ ေ် တ ွင် အ ခ ျြုပ် န င့််တ ရ ွာှားရ င်ဆ ု င်ဖ ေရ ဖ သွာ ဦ ှားဖေ မျ  ြုှား  

ဇင် က ု တ ပ် မဖတွာ် က ရ ွာဇသတ်က က ှား ပုေ် မ ၅၀ ၅( က) န င့််ဖရွာ ပု ေ်မ ၅ ၀၅ ( ခ )   င့််ပ ေါ တ ရ ွာှားစွ ဆ ုခ ့်သ ည် ။   



 

 
 

လ ွတ်လ ပ်စ ွွာထုတ်ဖ  ွာ်ဖ ပ ွာဆ ုခွင ့်် 

လ ှုပ်ရ  ွာှား မှုအ  ွ ွဲ့ 

၂ ၀၁၉ ခ ုန စ်၊  ပထမန စ်ဝက် အ တွင ်ှား 

လ ွတ်လ ပ်စ ွွာထုတ်ဖ  ွာ်ဖ ပ ွာဆ ုခွင ့််အ ဖ  ခအဖ ေ 

စွာမျက ်န ွာ  -   ၆ 

 

 

“န ုင်င ံသွာှားမျွာှား၏ပုဂ္ ိုလဆ် ုငရ်ွာလွတ်လပ်ခငွ့််န င့််ပုဂ ္ ိုလ်ဆ ငု်ရွာလံုခခို ြုံမှုက ု   

  ကွာက ွယ်ဖပှားဖရှားဥပဖေ”   င့််တ ရွာှားစွ ဆ ခုံရမှုမျွာ ှား 

အ  မင့််ဆုံှား ဖ ထွာင် ေဏ် ၃ န စ်အ ထ  က ျခ ံရ န ု င်သ ည့်် န ုင်လွတ ် လုံဥပ ဖေ က ု ၂ ၀ ၁၇  ခ ုန စ်၊  

မတ ်လတ ွ င် ပဌ ွာေ်ှားခ  ့် ခပ ှား ယင်ှားဥ ပဖေ က ု အ သုံှား ပို ၍ လွတ ်လပ် စွွာ ထုတ ်ဖ  ွာ်ဖ ပွာဆ ုခွ င့်် 

ခ ျ  ိုှား ဖ  ွာက် မှုမ ျွာှား သည် တ ဟုေ် ထ ုှား  မ င့််တ က်လွာခ  ့် သည်။ ဤဥ ပဖ ေ  င့်် တ ရ ွာှား စ ွ ဆ  ခု ရံ  

မ ှုမ ျွာှား  ၂၈  မှုရ   ခ ပ  ှား ၂၁ မှုသ ည ် ၂ ၀၁ ၉ ခ နု စ၊် ပထမ ၆ လအ တ ငွ ှ်ား    စပ် ွွာှားခ  ့်သည  ် က  ု

ဖလ့်လွာဖတွွဲ့ ရ   ရပ ါသ ည်။  လူဖပါ င်ှား ၇ ၈  ဦ ှားသည် ၆ လ အ တ ွင်ှား တ ရ ွာှားစွ ဆ ုခံခ  ့်ရ သည်။ 

လ အ လ  ုက ်တရွာှားစ ွ ဆ ုခ ံခ ့်ရမှုမျွာှား 

55%

19%

13%

9%
4%

အ ရ ပ ်သွာှား ပ ည်သူမ ျွာှား

န ုင ်င ံဖရ ှားပ ါတ  ဝ ငမ် ျွာှား

တက ်ကက ွလှုပ ်ရ  ွာှားသူမျ ွာှား

အ  ခွာှားန င့််မ သ ရ

သတင ်ှားမ  ေ  ယွာသမ ွာှားမ ျွာှား

တရ ွာှားစ ွ ဆ ုခံရ သူအမျ ို ှား အ စ ွာှားမျွာှား

၂၁  မှု 

၇ ၈  ဦှား 

၂၇  လ သွာ သက်တ မ်ှား  ရ   ဖသှား  

သည့်် န ု င်လွတ ်လုံ  ဥပ ဖ ေ   င့်် 

တ ရ ွာှားစွ ဆ ုခံရ မှု မျ ွာှား တ ရ  ပ်ရ  ပ် 

 မင့််တ က် လွာခ  ့် ခပ ှား ၂၀ ၁၉ ခ ုန စ်၊  

ပထ မ ၆  လတ ွင် သ သ သွာသ ွာ 

 မင့််တ က်ခ ့် သည် က ု  ဖတွွဲ့ ရ   ရ ပါ 

သည်။  

န ုင်လွတ ် လုံဥပ ဖေ  င့််တ ရ ွာှားစွ ဆ ုခံရ မှု အ မျွာှား ဆုံှား မ ွာ  

အ ရ ပ်သွာှား ပ ည်သူ မျ ွာှား   စ်သ ည်။ အ ွေ် လ ုင်ှားတ ွ င်        

ထုတ ်ဖ  ွာ်ဖရှား သွာှား မှုမ  စ တ င်၍ န ု င် ငံဖတွာ် အ   

တ  ုင်ပ င်ခ ံပုဂ ္ ို လ်န င့််သ က် ဆ ုင်ရ ွာ က ု မ မ ေ စ်ေွာ မှု    

မျွာှား တ  ု င်ကက ွာှားသ ည့််အဆုံ ှား ဤဥပ ဖေ  င့််တ ရ ွာှား  

စွ ဆ ုခံဖ ေရ သ ည်။ ဗ ု လ်ခ ျို ပ်ဖအွာ င်ဆ ေ်ှားအ ွာှား အ ွေ် 

လ ုင်ှားတ ွ င် ဖ ဝ ေ်ခ  ့်သူတ စ် ဦ ှားက ု “အ မ ျ  ိုှားသ ွာှားေ မ ုကဖ ရ 

စ အ  ွ ွဲ့ခ ျို ပ်ပ ါတ  ”ဝ င် တ စ် ဦ ှားက န ုင် လွတ ်လုံဥ ပဖေ  င့်် တ ရ ွာှား စွ ဆ ုခ ့် သည် က ု လည်ှား ဖတ ွွဲ့ရ   ခ ့်ရ ပါ သည် ။  

ကက ွာှားလ မူျွာှားက 

တရွာှားစ ွ ဆ ု ခငှ်ား 

ဥပဖ ေဆ ု င်ရ ွာအ ွာှားေ ည်ှားခ ျက်န င့်် အ  င င်ှား ပွွာှား ွ ယ်မ ျ ွာှားစွွာ ပါရ   ဖ သွာ ဤ 

ဥပဖ ေက ုအ သုံှား ပို၍ တ ရ ွာှားစွ ဆ ုက ကရ ွာတ ွင်   ဖ ဝ ေ် ခ ံရ သူ က ုယ်တ  ု င်မ  

ဟုတ်ဘ  ကကွာှားလူ ကတရ ွာှားစွ ဆ ု မှုမ ျွာှားလ ည်ှား ရ   သ ည်။ ကယွာှား ပ ည် 

ေယ်ဝ ေ်က က ှားခ ျို ပ် ဖဝ  ေ်ခ ံ ခ  ့်ရ ခ ျ ေ်တ ွင် ဝ ေ်က က ှားခ ျို ပ်မ ဟုတ်သူတ စ်ဦ ှားက  

ဖဝ ေ် သည့်် တ က် ကကွလှု ပ်ရ  ွာှားသူ မျွာှားအ ွာ ှား တ ရ ွာှားစွ ဆ ုခ ့် သည်။ 



 

 
 

လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပွာဆ ုခွင့်် 

လှုပ်ရ ွာှားမှုအ ွ ွဲ့ 

၂၀၁၉ ခုန စ်၊ ပထမန စ်ဝက်အတွင်ှား 

လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပွာဆ ုခွင့််အဖ ခအဖေ 

စွာမျက်န ွာ  -   ၇ 

 

 

အခ ောြားသ ော ထင်ရ ောြား ည ် လွတ်လပစ်ွောထတု်သ ော်သခပောဆ ု ွင  ်   ြားသ ောက် ံရမှုမ ောြား 

အင်တွာေက်  တ်ဖတွာက်ခံရ ခင်ှား 

တပ်မဖတွာ်န င့်် ရက္ ိုင့််တပ်မဖတွ်ာ(AA)တ ုို့အကကွာှား စစပွ်   စ်ပွွာှားဖေဖ ွာ ရခ ုင် ပည်ေယ်ရ  အချ  ိုွဲ့ မမ ိုွဲ့ေယ်မျွာှားန င့်် ချင်ှား 

 ပည်ေယ်ရ   အချ  ိုွဲ့ မမ ိုွဲ့ေယ်မျွာှားအပါအဝင် စစုုဖပါငှ်ား မမ ိုွဲ့ေယ် ၉ ခုတွင ်အင်တွာေက်လ ုင်ှားမျွာှား ဇေွ်လ ၂၁ ရက်ဖေို့မ  

စတင်ကွာ   တ်ဖတွာက်ခံခ ့်ရ ည်။ ယင်ှားက ့်  ုို့ အင်တွာေက်  တ်ဖတွာက်ရေ ်ဆက် ွယ်ဖရှားဥပဖေပုေ်မ (၇၇) အရ 

 ပည်ဖထွာင်စုအစ ုှားရအ ွ ွဲ့၏ ဖ ွာတူညီချက်  င့်် ပ ုို့ဖဆွာင်ဖရှားန င့််ဆက် ယွဖ်ရှားဝေ်ကကီှားဌွာေက ဆက ်ွယ်ဖရှား 

ဖအွာ်ပဖရတွာမျွာှားက ု ညွှေ်ကကွာှားခ ့်  ခင်ှား  စ် ည်။  

 ွင့််ချ၊ ဖ ွာ်ထုတ် ခင်ှား(Whistleblowing) အတွက် အကေ့််အ တ်၊ အတွာှားအဆှီားမျွာှား  

ဧရွာဝတီတ ုင်ှား၊ မအူပင်မမ ိုွဲ့ေယ်  ုို့ န ုင်ငံဖတွ်ာ၏အတ ုင်ပင်ခံပုဂ္ ိုလ်လွာဖရွာက်စဥ ်ဖေ ခံတစဦ်ှားက ဖ မယွာေစ်ေွာမှု 

မျွာှားအဖကကွာင်ှား တ ုင်ကကွာှားတင် ပခ ့်ရွာ တ ုင်ကကွာှား ူက ု ဖ မယွာက စစတွင်ပါဝင်ပတ် က်ဖေ ည့်် လုပ်ငေ်ှားရ ငက် န ုင ်

လွတ်လုံဥပဖေ  င့်် တရွာှားစွ ဆ ုခ ့် ည်။ အဆ ုပါဖေ အတွင်ှား ဖေ ခံမျွာှား၏ ဖ မယွာ  မ်ှားဆည်ှားခံရမှုအမျွာှားအ ပွာှား 

တွင်လည်ှား   မ်ှားဆည်ှားခံရမှုအဖကကွာင်ှား ထုတ်ဖ ွာ်ခ ့် ူမျွာှားက ု လုပ်ငေ်ှားရ င်မျွာှားက တရွာှားစွ ဆ ုမှုမျွာှားစွွာရ  ဖေ ည်။ 

ဖ မယွာအ ငင်ှားပွွာှားမှုတစ်ခအုွာှား ရေ်ကုေ်တ ုငှ်ားဖေ ကကှီား လွှတ်ဖတွာ်ဖကွာ်မတီတစ်ခု  ုို့ ဖေ ခံ ၁၁ ဦှား န င့် ်န ုငင်ံဖရှား 

ပါတီဝင် ၆ ဦှားတ ုို့က ဇေ်ေဝါရီလအတွင်ှားက တ ုင်ကကွာှားခ ့် ည်။ တ ုင်ကကွာှားမှုဖကကွာင့်် အဆ ုပါဖကွာ်မတီတွင် ပါဝင်ဖ ွာ 

လွှတ်ဖတွာ်အမတ်ဖေေါ် နတွာမ ုှား ည် တ ုင်ကကွာှား ူ ၁၇ အွာှား န ုင်လွတ်လုံဥပဖေ  င့် ်အမှု ွင့််တရွာှားစွ ဆ ုခ ့် ည်။  

 မ်ှားဆီှားခံထွာှားရ ူ အကျဥ်ှားဖထွာင်အတွင်ှား ဖ ဆုှံား ခငှ်ား   

မနတဖလှားတ ုင်ှားဖေ ကကှီား၊ ဖအွာင် ဖ ပဖကျှားရွွာရ   အ ငင်ှားပွွာှား ွယ်   လပ်ဖ မစကရ်ုံန င့််ပတ် က်၍ ဆနဒ ပ ည့်် ဖေ 

 ခံရွွာ ွာှား ၅၀ ဦှားဖကျွ်ာက ု ရ တပ် ွ ွဲ့က ဥပဖေပုေ်မအမျွာှားအ ပွာှား  င့်် အမှု ွင့််ထွာှားရ ည်။ အမှု ွင့််ခံထွာှားရ ူမျွာှား 

အေက်မ  ဇွေလ် ၂ ရကဖ်ေို့တွင် ရ တပ် ွ ွဲ့၏  မ်ှားဆီှားခံခ ့်ရ  ူက ုထွေှ်ား မင့််ဝင်ှား ည် မနတဖလှားအ ုှား  အုကျဥ်ှားဖထွာင် 

အတွင်ှား ဇွေလ် ၅ ရက်ဖေို့၌ ကွယ်လွေခ် ့် ည်။ ကယွ်လေွ် ူမ  ွာှားစုက က ုထွေ်ှား မင့်ဝ်င်ှား၏ ခနဓွာက ုယ်က ု  ပေလ်ည်ရ 

ရ  ခ ့်ချ ေ်တွင်  ူှားဖယွာင်ေဏ်ရွာမျွာှားစွွာရ  မပီှား ယငှ်ား ည် ရ ုက်န က်၊ န  ပ်စက်ခံခ ့်ရ ည့်် အဖ ခအဖေ  စ် ည်။  

ဗ ုလ်ချိုပ်ဖအွာင်ဆေ်ှားဖကကှားရုပ်အ ငင်ှားပွွာှားမှု၏ဖေွာကဆ်က်တွ အဖ ခအဖေ  

ကယွာှား ပည်ေယ်၊လွ ိုငဖ်ကွာ်မမ ိုွဲ့အတွင်ှား ဗ ုလ်ချိုပ်ဖကကှားရုပ်စ ုက်ထူရေ်အစအီစဥ်န င့်ပ်တ် က်၍ ၂၀၁၈ ခုန စ်အတွင်ှား 

ကစ၍ ဖေ ခံမျွာှားန င့််  ပည်ေယ်အစ ှုားရအကကွာှား ပဋ ပက္မျွာှားစတင်  စ်ပွွာှားခ ့် ည်။ ဖေ ခံမျွာှားက ဆနဒထုတ်ဖ ွာ်မှု 

အကက မ်ကက မ် ပိုလုပ်ခ ့် မပီှား  ပည်ေယ်အစ ှုားရကလည်ှား ဆနဒ ပဖခါင်ှားဖဆွာငမ်ျွာှားက ု မင မ်ှားစုစီဥပဖေ၊ ရွာဇ တ်ကကီှားဥပဖေ 

ပုေ်မ ၅၀၅ (ခ)၊ (ဂ) တ ုို့   င့်် တရွာှားစွ ဆ ုမှုမျွာှားရ  ခ ့် ည်။ ၂၀၁၉ ခုန စ်၊ ဖ ဖ ွာ်ဝါရလီအတွင်ှား ဖေ ခ ံ၃၀၀၀ ဖကျွာ် 

ဆနဒ ပမှုအမပီှားတွင် န စ ်က်ဖဆွှားဖနွှားည  နှိုငှ်ား  ဖ ွာတူညီမှု  င့်် အစ ုှားရက တရွာှားစွ ဆ ုမှုမျွာှား  ပေ်လည်ရုတ်  မ်ှားခ ့် 

 ည်။ ဖေွာက်ပ ုင်ှားတွင ်ဖကကှားရုပ်က စစည  နှိုင်ှားမှု မဖ ပလည် ည့််အ ပင်  ပည်ေယဝ်ေ်ကကီှားချိုပ်က ု ဖကကညွာချက် ထုတ ်

 ပေ်ခ ့် ည့်် လူငယ်ဖခါငှ်ားဖဆွာင် ၆ ဦှားအွာှား  ပည်ေယအ်စ ုှားရအ ွ ွဲ့က န ုင်လွတ်လုံဥပဖေ  င့်် တရွာှားစွ ဆ ုခ ့် ည်။ 



 

 
 

လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပွာဆ ုခွင့်် 

လှုပ်ရ ွာှားမှုအ ွ ွဲ့ 

၂၀၁၉ ခုန စ်၊ ပထမန စ်ဝက်အတွင်ှား 

လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပွာဆ ုခွင့််အဖ ခအဖေ 

စွာမျက်န ွာ  -   ၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁။ အ မေ်ဆု ှား ျက်သ မ်ှားသင့််ဖသွာ ဥပဖေမျွာှား 

ဆက်သွယ်ဖရှားဥပဖေ ပုေ်မ ၆၆(ဃ)၊ ၆၈(က)၊ ၇၇၊ ၇၈။ 

န ုင်င သွာှားမျွာှား၏ပုဂ္ ိုလ်ဆ ုင်ရွာလွတ်လပ်ခွင့််န င့််လု ခခိုြုံမှုက ုအကွာကွယ်ဖပှားဖရှားဥပဖေ ပုေ်မ ၈(စ)။ 

အီလက်ထဖရွာေစ်ဆက်သယွ်ဖဆွာင်ရွကဖ်ရှားဥပဖေ။ 

ရွာဇသတ်ကကီှားဥပဖေ ပုေ်မ ၁၂၄(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(ခ)။  

၂။ ေီမ ုကဖရစီန င့််လ ူ့အခွင့်အ်ဖရှားစ နှုေ်ှားမျွာှားန င့််အညီ  ပင်ဆင်/ ပဌွာေ်ှားသင့််ဖသွာ ဥပဖေမျွာှား 

အသဖရ ျက်မှုဥပဖေမျွာှား၊ ပုေ်မမျွာှားအွာှားလု ှားက ု ရွာဇဝတ်မှုဆ ုင်ရွာဥပဖေအ  စ်မ  တရွာှားမမှုဆ ုင်ရွာဥပဖေမျွာှား 

 အ  စ်  ပင်ဆင် ပဌွာေ်ှားသင့်သ်ည်။  

ခင မ်ှားချမ်ှားစွွာစုဖဝှား ခင်ှားန င့်် စီတေ်ှားလ ည့််လည် ခင်ှားဆ ုငရ်ွာဥပဖေက ု အ မေ်ဆု ှား ပငဆ်င်သင့််သည်။  

 ပည်သ မျွာှား၏ ရပ ုင်ခွင့််န င့်် ေစ်ဂျစ်တယလ်ု ခခိုြုံဖရှားက ု ကွာကွယ်န ုင်ရေအ်တွက် ဆ ုက်ဘွာဥပဖေ (Cyber Law) 

 က ု  ပဌွာေ်ှားသင့််သည်။ 

သတင်ှားအချက်အလက်မျွာှားရယ ပ ုင်ခငွ့််ဥပဖေ (Right to Information Law) က ု ပဌွာေ်ှားသင့်် ခပီှား  မေ်မွာန ုင်င  

အစ ုှားရ လ  ိုွဲ့ဝ က်ချက်အကဥ်ပဖေက ု  ျက်သ မ်ှားသင့််သည်။  

၂၀၁၉ ခုန စ်၊ ပထမန စ်ဝက်အတွင်ှား လအလ ုက်တရွာှားစွ ဆ ုခ မှုမျွာှား 

(အချ ေ်ကွာလအတည် ပို၍ရဖသွာ အမှုဖပေါင်ှား ၆၅ မှုက ုသွာ အဖ ခခ တွက်ချက်ထွာှားသည်) 

ဥပ ဒေဆ ိုင်ရ ာအ ကကြံ ပ ပြုချက် မျာျား 
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During the first six months of 2019, more than 250 people 

from different walks of lives – activists, students, journalists, 

artists, land-rights activists as well as citizens practicing their 

online free expression rights faced more than 70 lawsuits 

charged under different legislations and regulations. Among 

them, some are in jail waiting for trials without getting bails 

and some are already sentenced to long-term imprisonment. 

Besides, the general population in Myanmar encounters 

wide range of restrictions on their right to freedom of 

expression, including barring the events/ceremonies, 

restricting right to assembly and procession, shutting down 

internet connection, banning access to information and 

obstructing dissemination of news and information. 

Executive Summary 

Research Methodology  

Athan monitors and documents the incidents of free expression violations 

including the legal cases filed under the laws hindering the right to free 

expression. Athan conducted specific case studies, observed the judicial 

proceedings, protests and crackdowns. Interviews with all parties concerned and 

consultations with legal experts took place to support the research conclusions.  

The quantitative research method was applied in this research to analyze the 

legal cases during the research period and relevant supporting data. This report 

is an outcome of a thorough review process on all the collected data, and the 

report covers six months between January 1, 2019 and June 31, 2019. 

Photo credit - Myanmar Press Agency 
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Complaints against Media and Journalists 

During the first six months, there are 8 cases charged against 11 journalists and editors 

regarding the journalistic works of news gathering, publishing and distribution. 

Plaintiffs  

Among these 8 cases, the military lodged three 

complaints, the police lodged two complaints and 

police of Special Branch lodged two complaints. 

Local business owners also filed charges against 

three journalists for their news coverage. 

Laws applied in the charges 

Telecommunications Law is mostly used to 

charge against journalists while no legal charge 

was found being filed in accordance with News 

Media Law. 

15% Other Criminal Charges 

15% Unlawful Associations 

 

15% Criminal Defamation 

Section 500 of Penal Code 

45%  

Telecomm- 

unications  

Law 

13% Polictical Parties 

13% Business Person 

13% Community-Based 

Organization 

36%  

Tatmadaw 

25%  

Police 

Photo - Reporter Ko Nandar seen in a court appearance. 

Ko Nandar who works for Channel Mandalay news agency was arrested by police when 

he was convering a protest in Aung Tha Byay village, Pathein Gyi township in Mandalay 

on May 15. Police charged against him with criminal offences instead of provisions in 

News Media Law. 
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Application of Telecommunications Law for Prosecutions 

2 6  cases and  

4 0  individuals 

During the first six months, 

the Telecommunications 

Law was applied in 26 

lawsuits against 40 

individuals. 

Maximum Penalty 

The court has sentenced 

two years in prison to a 

community activist  

U Aung San Oo –  

a maximum penalty by that 

law- for criticizing a 

member of parliament on 

the online platform. 

Political Criticism 

The ordinary citizens, 

activists and journalists 

have faced higher number 

of online defamation 

charges for criticizing the 

military, members of 

parliament, the military 

representatives in the 

parliament and civil 

servants. 

အ ရ ပ်သ ား ပပည်သူမ  ား

တက်က ကြွလ ှုပ်ရ   ား သူ မ  ား

သတင ်ား မီဒ ီယ  သမ ားမ  ား

အ နုပည သမ ားမ  ား

န ုင ်င ံရ ရ ား ပါ တီဝင ်မ  ား

ဘ  သ ရရ ား ဆ ုင်ရ  ပုဂ္ ို လ ်မ  ား

Classification of defendants 

Monthly charges 

The issues for being charged 

3% 3% 
3% 

15% 

36% 

40% 

Political criticism 

Criticizing individuals  
or organization 

Reporting news/  
investigative coverage 

Personal affairs 

 Whistleblowers 

Incorrect factual  
presentation 

 Ordinary Citizens 

Activists 

 Journalists 

 Actors and artists  

 Politicians  

 Religious leaders 
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There are altogether 7 cases charged with 

Peaceful Assembly and Peaceful Procession 

Law in the past six months. All cases were 

filed with Section 19 of Peaceful Assembly 

and Peaceful Procession Law in respective 

township police stations. 

On May 2019, a group of youth activists 

organized a peaceful protest in Yangon to 

call for peace in Myanmar. Then, Pabaden 

township police station of Yangon Region 

filed charges against seven youth activists. 

In the same month, two Kachin Youth 

activists were charged similarly for staging 

a protect for peace.   

 

 

43 7 
Number of cases charged 

with Peaceful Assembly and 

Peaceful Procession law is 
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Number of individuals charged 

with Peaceful Assembly and 

Peaceful Procession Law is 

Application of Peaceful Assembly and Peaceful Procession 

Law for Prosecution 

0 20 40 60

က  ျော င ်းသျော ်းမ ျော ်း လူငယ တ  က ြွလှုပ ရ ျော်းသူမ ျော်း

Defendants 

 

During the research period, most of the 

individuals charged by PAPP law are  

Karenni youth activists who  

protested against a plan to install  

General Aung San statute in  

Kayah State. The State government  

later dropped charges after a  

negotiation between the youth activists  

and the Chief Minister of Kayah State in February. 

91% 9% 

Students Young Activists 

Staging protests to ask for ethnic rights 

Staging protests to pray for peace 

Staging protests to ask for student 

rights 
Staging protests to demonstrate against 

conglomerate 
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Application of Penal Code Section 505 (a), (b), (c) for Prosecution 

There are 11 lawsuits with 50 individuals charged by the application of Section 505 

(a) and (b) of Penal Code during the 2019’s first six months. Section 505 (c) had been 

usually used to file charges in 2018, but it was not applied in first half of 2019. 

  

 

 

 

 

 

   

26 
Individuals 

Section 505 (a) was 

applied four times 

to charge  

In the 11 cases with 505 (a) and (b), the government lodged three charges; the 

military lodged seven charges and the National League for Democracy (NLD) filed 

one charge. In pressing charges, the government applied only 505 (a), but the 

military used both 505 (a) and (b). The respective township courts dropped charges 

against Sayadaw U Thaw Bi Ta who was sued by the army with 505(b). The military 

pressed charges against U Nay Myo Zin who is currently under detention while 

facing legal proceedings. The military pressed charges against him by both 505 (a) 

and (b) for conducting public talk about the constitutional amendment and the 

current political situations in A-Phyouk Township, Yangon. 

23 
Individuals 

1 
Individual 

Section 505 (b) was 

applied six times 

to charge 

Sections 505 (a)+(b) 

were applied one 

time to charge 

Section 505 (b)  Section 505 (a)  Section 505 (a)+(b) 

 Government 

Tatmadaw 

NLD Party 
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Application of Law Protecting the Privacy and Security 

of Citizens for Prosecution 
The Law Protecting the Privacy and Security of Citizen (LPPSC) was 

enacted in March 20 17, and if found guilty, the highest sentence of this 

law is a 3-year imprisonment. Often, the Law Protecting the Privacy 

and Security of Citizen is used to silence freedom of expressions. Since 

enacted, there have been 28 cases charged under this law and 21 cases 

with 78 individuals were affected in the first six months of 2 019. 

Monthly charges 

55%

19%

13%

9%
4%

အ ရ ပ ်သ ားပပ ည်သူမ   ား

န ိုင ်င ံရရ ားပ ါတ ီဝ ငမ်   ား

တက ်ကက ြွလှုပ ်ရ   ားသူမ  ား

အ ပ  ားန င ်မ သ ရ

သတင ်ားမ ီဒ ီယ သမ  ားမ   ား

 

The 27-month-old Law 

protecting the Privacy and 

Security of Citizen became 

instrumental in charging 

against free expression 

cases, leading the number 

of cases under that law to 

increase tremendously in 

the six months of 2019. 

The ordinary citizens are biggest group in  

facing charges under this law- being  

charged for the reasons from  

practicing online self-expression to  

submitting public complaints to the  

relevant authorities, including the  

State Counsellor. There is a case filed  

by a member of NLD party against an  

individual for his/her online criticism of General Aung San. 

Third-party 

complaints 

Despite its legal standard shortcomings, there are some 

cases of an intermediary person filing a complaint 

under ‘Law protecting the Privacy and Security of 

Citizen’. On behalf of the Chief Minister of Kayah State, 

a citizen filed a complaint against youth activists for 

allegedly defaming him. 

21 

 

 

Cases  

 78 

 
Individuals 

Classification of defendants 

Ordinary citizens 

Members of political parties 

Activists 

Journalists 

Others 
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Other significant Cases Violating Freedom of Expression 

Internet Shutdown 

Since June 21, the internet was shut down in 9 townships in Rakhine and Chin States where 

armed conflicts between the Myanmar military and Arakan Army (AA) continue. Referencing 

Telecommunication Act (77), the Union Government authorised the Ministry of Transport and 

Telecommunications to instruct the telecommunication operators in Myanmar to cease 

internet access in those townships. 

Restrictions and obstacles that whistleblowers face 

During her visit to Ma-U-Bin township of Irrawaddy Region, a farmer complained about land 

confiscation cases to the State Counsellor. In return, a local businessman who involved in the 

controversial land issues filed a complaint against the farmer under ‘Law protecting the 

Privacy and Security of Citizen’. A group of 11 individuals and six political parties sent a 

complaint letter over disputes of land issues to the Yangon Parliamentary committee in 

January. Later, a committee member, MP Daw Thandar Moe filed charges against 17 

complainers under ‘Law protecting the Privacy and Security of Citizen’. 

A prisoner died during detention 

Mandalay police force arrested a group of over 50 villagers with several charges for the mass 

protest over a disputed cement factory in Aung Thapyay village, Mandalay Region.  Among the 

detainees, Ko Htun Myint Win who was arrested together with two others on June 2 was found 

dead on June 5 in O-Bo prison, Mandalay. The family member witnessed evidence of extensive 

use of torture on his deceased body. 

Follow Up of the controversial General Aung San bronze statue. 

Since 2018, it has been disputed between the local and State government over a plan to install 

a bronze statue of General Aung San in Kayah State. The local population has staged protests 

several times, and in return, the State government filed charges against protest leaders 

applying ‘Law protecting the Privacy and Security of Citizen’ and ‘Penal Code’s Section 505 (b) 

and (c)’. After more than 3,000 people took a street for mass protests in a manner of resisting 

the planned bronze statue, an agreement was reached between the state authorities and 

protestors, and as a result, the State government dropped all charges. Not long after it, the 

dispute resurfaced again. This time, the State government filed charges against six youth 

leaders who issued a statement on the conduct of the State Minister. 
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1)   Laws which should be abolished  

• Telecommunication Laws 66 (d), 68 (a), 77, 78 

• Law protecting the Privacy and Security of Citizen Section 8 (f) 

• Electronic Transactions Law 

• Penal Code’s Sections 124(a), 505 (a),505 (b)  

2)   Laws that should be amended per democratic norms and standards 

• Defamatory laws should be amended as civil laws in which defamation is decriminalized 

• Peaceful Assembly and Peaceful Procession Law should be amended immediately 

• Cyber Law should be enacted to protect people’s rights and ensure digital security. 

• Right to Information Law should be enacted, and the Burma Official Secrets Act should be 

abolished.   

Monthly charges during the first six months of 2019  

(only verified 65 cases during the research period are presented in this report) 

Legal Recommendations 



 

၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ပထမနစှ်ဝက်အတွင််း 

လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖ ပွာဆ ုခွင ် 

အဖ ခအဖေ အစီရင်ခံစွာ 

အသ ံ- လတွလ်ပစွ်ွာထုတ်ဖဖွာဖ် ပွာဆ ုခွင ်လှုပ်ရ ွာှားမှုအဖွ ွဲ့ 
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