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Democratic elections require robust public debate in
order to be free and fair. Media freedom, including
the freedom to investigate, access, and publish
information without restriction, is a prerequisite for
such debate. Only a free media can ensure that
political parties, leaders, and their promises are
properly scrutinised.
Journalists are the best placed to know how much
freedom the media has, and can compare their current
experiences to the past to identify the direction that
media freedom is heading.
FEM’s fourth nationwide survey measures journalists'
opinions on a range of issues that are critical for
determining media freedom in Myanmar. The results are
discouraging, again.
Journalists conclude that media freedom is declining for
the third consecutive year, and that the government,
including the military, is the main cause of this.
Ominously, journalists believe that their risks have
increased over the past year. Violence is more common,
courts are punitive, and perpetrators act with impunity. It
is unsurprising that self-censorship is growing as a result.
Journalists are also identifying new risks. 2020 is the first
year when a significant proportion of journalists are
reporting corporate censorship online.
The 2020 general elections are an opportunity to change
direction, and journalists want political parties to make
real and significant manifesto commitments to protect
media freedom.
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ြပန်အလ=နခ
် ျိတ်ဆက်မ3 <=ိေသာ အများြပည်သBဆိ1ငရ
် ာ ေဆွးေAွးညyိ
A3င
ိ း် ပွဲများကိ1 ြပHလ1ပ်ရမညသင့သ
် ည်။
ီ ာများသတင်းရယBခွင ့် တားဆီး
• ပဋိပက~ြဖစ်ပွားရာေဒသတွင ် မီဒယ
ပိတ်ပင်ထားမ3အား လံ1းကိ1 ချက်ြခင်း ဖယ်<=ားေပးပါ။ တKပိHင်နက်
တည်း တွင ် သတင်းမီဒယ
ီ ာသမားအတွ က် လိ1 အပ်သည်များကိ1
ေဆာင်ရွက်ေပးရန် Aိင
1 င
် ေ
ံ တာ် ၏ေဒသ အား လံ1းသိ1 ၏ေဒသအားလံ
1းသိ1 ့
့
အမိနထ
် ့ 1တ် ြပန်ေပးရမညေပးသင့သ
် ည်။

် ာတွင ် သတင်းမီဒယ
ီ ာများအတွ က်
• တရားဥပေဒေရးရာဆိ1ငရ
ြပHြပင်ေြပာင်းလဲမ3များ ြပH လ1ပ1လ1ပ်၍Kပီးစီးသည့်တိ1ငေ
် အာင်၊
မည်သည့် အစိ1းရအရာ<=ိကမ' အရာ<=ိ ၏ Gသဇာအာဏာကိ1 အသံ1းြပHKပီး
မည် သည့် သတင်းမီဒယ
ီ ာ သမား တစ်ဦးတစ်ေ ယာက် ကိ1မ' ရာဇဝတ်
ေGကာင်းအရ တိ1ငG် ကားအေရးယBြခင်းမ<=ိေစရ။
ီ ာသမားများအေပrတွင ် အGကမ်းဖက်သည်ဟ1 စွ တ်စွဲ
• သတင်းမီဒယ
ထားမ3များအားလံ1း ကိ1 ထိေရာက်လ'င်ြမန်စွာြဖင့် ဘက် လိ1က်မ3 မ<=ိ
ေစရဘဲ ပွငလ
် ည်။
့် င်းြမင်သာစွာ စံ1စမ်းစစ်ေဆးရမညေဆးသင့သ

တရား`ံDးများသိတိ
D့ က
D ်တန
ွ ်းချက်
= ့် ဆက် စပ်ေနေသာ အမ3 အ
့် င
• အထBးသြဖင့် မီဒ ီယာလွ တ်လပ်ခွငA

ခင်းများကိ1 ဖွဲFစည်းပံ1 အေြခခံဥပေဒပ1ဒမ
် (၆) တွင ် ြပဆိ1 ထားသည်
A=ငအ
့် ညီ၊ လွ တ်လပ်မ3စံ ကိ1ေထာက်23Kပီး ဥပေဒများကိ1 ထိေ ရာက်

တိကျစွာြပန်ဆိ1ကာ ဒီမိ1ကေရစီစံမ ျားA=ငက
့် ိ1 က်ညီေ အာင် အသံ1းြပH

Gကရန် တရားသB sကီးများအားတိ1က်တွနး် ေဆာင်ရွက်ေစသင့သ
် ည်။
် ွင ် ြမန်မာAိင
1 င
် သ
ံ တင်း
• တိ1ငG် ကားသBမ ျားအေနြဖင့် ပဏာမအဆင့တ
မီဒယ
ီ ာေကာင်စီမ= Gကားဝင်ေစ့စပ် ြဖန်ေြဖြခင်းကိ1 ရယBAင
ိ1 ရ
် န်

• Make ambitious manifesto commitments to protect
media freedom.

To the government, including the military
• Conduct an open and inclusive consultation with
journalists to establish a plan of action to increase
media freedom. This consultation should focus on
designing a holistic approach to legal reform which
includes both changing laws and changing the
behaviours of government officials.
• Conduct a separate but interlinked public
consultation on ending state control of the media,
including military-owned media.
• Immediately remove all barriers to the media's access
to conflict areas while simultaneously ordering all
parts of the state to facilitate journalists' wherever
possible.
• Until legal reforms are implemented, ensure that no
government official acting in an official capacity
brings any criminal complaint against a journalist.
• Ensure that all allegations of violence against
journalists are investigated in a transparent, prompt,
impartial, and efficient manner.

To the courts
• Encourage and empower judges to apply the law
according to democratic standards, in particular in
media freedom-related cases by interpreting any law
narrowly and in favour of the principle of liberty as
demanded in the Constitution Article 6.
• Empower judges to encourage complainants to seek
mediation from the Myanmar Press Council during
the pre-trial period. Empowerment includes
reassuring judges that they will not be disciplined for
doing so.
• Invite independent media experts, such as from the
Myanmar Press Council, to the court to provide
advice to the court, independent from either parties'
legal teams.
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တရားသBsကီးများက တွနး် အားေပးသင့သ
် ည်။ ထိ1သြပHလ1
ိ1 ့
ပ်ရန်

တရားသBsကီးများသည်လည်း စည်းမျÅးထိနး် ချHပ်ခံထားရြခင်းမ=
ကင်းလွ တ်ေGကာင်း ေသချာေစရမည် ြဖစ်သည်။
1 င
် သ
ံ တင်းမီဒယ
ီ ာေကာင်စီကဲ့သေသာ
ိ1 ့
သီးြခားလွ တ်လပ် ေသာ
• ြမန်မာAိင
မီဒယ
ီ ာကSမ်း ကျင်သBများကိ1 တရား2ံ1းသိ1 ဖိ့ တ်GကားKပီး အ

Gကံညဏ်ေပးေစရမည် ။ ယင်းပ1ဂÇိH လ်သည် A=စ်ဖ က်ေသာအသင်း
အပင်းများ၏ ဥပေဒအဖွဲ F မ=လည်း ကင်း<=ငး် မ3<=ိရမည်။

ြမန်မာ"ိင
D င
် ံ အမျိ(းသားလ>အခွ
် ိD ့
့ ငအ
့် ေရး ေကာ်မY#ငသ
တိက
D ် တွန်းချက်

1 င
် တ
ံ ွငး် မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွငသ
့် ံ1းသပ်ချက် ကိ1 စံ1စမ်းစစ်
• ြမန်မာAိင

ေဆးKပီး တရားဥပေဒဆိ1ငရ
် ာA=င ့် လက်ေ တွFေဆာင်ရွက်မ3 ဆိ1င 1ဆိ1ငရ
် ာ
ြပHြပင် ေြပာင်းလဲမ3အ တွက် တိ1 က်တွနး် ေထာက်ခံချက်များA=ငအ
့် တB
လ{တ်ေ တာ်သိ1တင်
့ သွငး် ပါ။

To the Myanmar National Human Rights
Commission
• Investigate and submit to Parliament a review of
media freedom in Myanmar, with recommendations
for legal and practical reforms.

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

To journalists

ြမန်မာ"ိင
D င
် သ
ံ တင်းမီဒယ
ီ ာေကာင်စီ သိတိ
D့ က
D ်တန
ွ ်းချက်
ီ ာသမားများA=င ့် သက်ဆိ1ငေ
် သာ ရာဇဝတ်မ3များအ တွ က်
• သတင်းမီဒယ
တရား2ံ1းများA=င ့် ေ<= Fေနများထံ ကSမ်း ကျင်ပ ညာ<=င၏
် သက်

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

ေသခံချက် ကိ1 အသင့တ
် င်သွငး် Aိင
1 ရ
် န် အဖွဲF တစ်ခ1ကိ1 ဖွဲFစည်း

ေဆာင်ရွက်ေစရန်။ အကယ်၍ ဂျာနယ်လစ်များက မီဒ ီယာေကာင် စီမ=
ထ1တ်ြပန်ထားေသာ မီဒယ
ီ ာကျင့ဝ
် တ် Aင
= ့် မကိ1 က်ညီလ'င်၊

ေလ'ာက် လဲချက်များကိ1 လိ1အပ်ချက်Aင
= ့် အချိHးအစားညီ zွတ်မ'တ
မ3အေပr အေြခြပHေရးသားတင်သွငး် ပါ။

သတင်းမီဒယ
ီ ာသမားများသိတိ
D့ က
D ်တန
ွ ်းချက်
1 င
် သ
ံ တင်းမီဒ ီယာေကာင်စီ ေရွ းေကာက်ပွဲ တွင ်
• လာမည့် ြမန်မာAိင
မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွင ့်ကိ1 မြဖစ်မေန ြပတ် သားစွာ ကာကွယ်Aင
ိ1 K် ပီး
အေကာင်းဆံ1းေသာ စိတ်ကBးအေတွးအေခr <=ိသB ကိ1 ယ်စားလ= ယ်
ေလာင်းများကိ1 မဲေပးေရွ းချယ်ဖိ1 ့ တိ1 က်တွနး် ပါသည်။
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နိဒါန်း
Introduction
သတင်းေထာက် များသည် လွ တလ
် ပ် စွာ ထDတေ
် ဖာ်ေြပာဆိခ
D ွငက
့် ိD ေY# a တန်းမ#
ခDခံကာကွယ်ေနသ>များ ြဖစ်သ ည်။ ထိေ0ကာင်
D့
လ
့ ည်း ဖိ အားေပး

ေ"#ာင်ယ
# ့် အကျဥ်းချမK များ
့ #က်မK၊ Iခိမ်း ေြခာက် မK၊ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း မK"င
အရင်ဆးံD ခံရေလ့Y#ိသ ည်။ သိြဖစ်
D ့ ရ ာ သတင်းေထာက် များသည်

မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ် ခွငသ
့် ာမက ြမန် မာ့ဒီမိDကေရစီ အသွငက
် >းေြပာင်းမK
အေြခအေနကိDပါ ပိ D ၍ ကျယ်ကျယ်ြ ပန်ြပန်
D း် တာေထာက်ြပ"ိင
D သ
် ည့်
့
့ တိင
အေကာင်းဆံးD d]န်းကိန်း ပင်ြဖစ်သ ည်။ သိေသာ်
D့
လ ည်း သတင်းေထာက်
များထံမ# ပညာY#င ် သေဘာထားအြမင်များကိD ေမးြမန်းသည် မ#ာ
ေတွaရခဲသ ည်။
FEM သည် အမ=နတ
် ကယ် လ1ပ်ငန်းခွငဝ
် င်ေနသည့် သတင်းေထာက်များ၏
သေဘာထားအြမင်ကိ1 ၂၀၁၅ ခ1Aစ
= ်မ=စ၍ A=စ်စဥ် စစ် တမ်းေကာက်ယBခဲ့ သည်။
စစ်တမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မ=ာ အေြခအြမစ်ခိ1ငလ
် ံ1Kပီး

အများသBငါလက်ခံAင
ိ1 ေ
် လာက်ေ သာ လားရာလမ်းေGကာင်းများ
<=ာေဖွေဖာ်ထ1တ်ရန်Aင
= ့် ဆက်စပ် တာဝန်<=ိသBမ ျား (Stakeholder) A=င ့်

ဆံ1းြဖတ်ခ ျက်ချAိင
1 သ
် Bများ အေနြဖင့် သတင်းေထာက်မ ျား၏အသံကိ1

နားလည် သေဘာေပါက်21 သ
ံ ာမက ထိ1 အသံများကိ1 ေလ့ လာသံ1း သပ်ချက် ၊
အစီ အစဥ်ဒဇ
ီ ိ1ငး် A=င ့် ြပHြပင်ေြပာင်းလဲေရး လ1ပ်ငန်းစဥ် တတွ
ိ1 ့ င ် အေသအချာ
ထည့်သွငး် ေရးဆွဲလာေစရန် ြဖစ် သည်။

စစ်တမ်း၌ သတင်းေထာက်များ၏ ကSမ်းကျင်ရာအလ1ပ် အကိ1င ်ဆိ1ငရ
် ာ
ေနာက်ခံအေGကာင်းအရင်းအြပင် အA[ရာယ် <=ိသည့် အေြခအေန၊
အစိ1းရ၏စွမ်းေဆာင်ရည် ၊ ြပHြပင်ေြပာင်း လဲေရးြဖစ်စဥ်များ၊ မီဒယ
ီ ာဆိ1ငရ
် ာ
အေထွေထွစံAန
3 း် များA=င ့် ပတ် သက် ၍ ၎င်းတိ1 ၏
့ သေဘာထားအြမင်များကိ1
ေမးြမန်းေကာက် ယBခဲ့သည်။

FEM သည် ယခ1Aစ
= ်စစ် တမ်းတွင ် အA[ရာယ် <=ိသည့်အေြခအေန၊
ကိ1ယ့်အေရးအသားကိ1ယ် ဆင်ဆာြပန်ြဖတ်ေ တာက်မ3၊ Facebook၊
သင်တန်း လိ1အပ်ချက်များ၊ ၂၀၂၀
အေထွေထွေရွ းေကာက်ပွဲအ တွ က်လိ1အ ပ်ချက် တA=
ိ1 ့ င ့် ပတ်သက်ေသာ
ေမးခွနး် အသစ်များကိ1ပါ ထပ် တိ1းခဲ့သည်။

Journalists are on the frontline in the defence of
freedom of expression. They are often the first to be
harassed, threatened, detained, or imprisoned. As a
result, they are excellent indicators for both media
freedom and the state of Myanmar’s democratic
transition more broadly. Despite this, they are rarely
asked for their expert opinion.
Since 2015, FEM has been conducting annual surveys of
real working journalists’ opinions. The aim of the survey
is to identify valid and generalisable trends, with the
intention of enabling stakeholders and decision-makers
to ensure that they both understand and include
journalists’ voices in any analysis, programme design,
and reform.
The survey asks journalists about their professional
background as well as their opinions on risk, government
performance, reform processes, and general standards of
the media.
This year, FEM expanded the survey to include new
questions on risk, self-censorship, Facebook, training
needs, and needs for the 2020 general elections.
The previous survey was conducted in 2018 and
identified the following key findings: Media freedom was
declining; Government was the main threat to media
freedom; Government was unsuccessful at defending
media freedom; Courts and judges needed to reform;
Violence against journalists had increased; Freedom to
report conflict had declined, and; No change in media
pluralism and diversity.

ယခင်စစ်တမ်း ကိ1 ၂၀၁၈ ခ1Aစ
= ် တွင ် ေကာက်ယBခဲ့Kပီးေနာက် ေဖာ် ြပပါ
အဓိကအချက်များကိ1 ေတွ F <=ိခဲ့သည်။ ၎င်းတိမ=
1့ ာ-

ကျဆင်း လာေနေသာ မီဒ ီယာလွ တ်လပ်ခွင ့်၊ အစိ1းရသည်

မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွငအ
့် ား အဓိကKခိမ်းေြခာက်သB ြဖစ်သည်၊ အစိ1းရ၏
မေအာင်ြမင်ေသာ မီဒယ
ီ ာလွ တ်လပ်ခွင ့် အကာအကွ ယ်ေပးေရး၊

တရား2ံ1းများA=င ့် တရားသBsကီးများ ြပHြပင် ေြပာင်းလဲရန် လိ1အပ် သည် ၊

သတင်းမီဒယ
ီ ာသတင်းများအေပr အGကမ်းဖက်မ3များ တိ1းြမင်လ
့ ာခဲ့ သည် ၊
ပဋိပက~ြဖစ်ရပ် အား သတင်းတင်ြပမ3 ကျဆင်း လာြခင်း၊

မေြပာင်းလဲAင
ိ1 ေ
် သးေသာ မီဒ ီယာဗဟ1 ဝါဒA=င ့် မတB ကွဲြပားမ3 တိြဖစ်
1 ့ သည်။
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သDေတသနနည်းပညာ

Methodology

FEM သည် ၂၀၂၀ တွင ် စစ် တမ်းသ1ေ တသနနည်းပညာ/လ1ပ်ထံ1း လ1ပ်နည်းA=င ့်

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

ပတ်သက်၍ အေြပာင်းအလဲများ ြပHလ1ပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတိမ=
1့ ာ-

• စစ်တမ်းေမးခွနး် ၁၁ ခ1 တိ1း လိ1 က်ေသာေGကာင့် စ1စ1ေပါင်း ေမးခွနး် ၄၁
ခ1 <=ိလာခဲ့သည်။
• စစ်တမ်းေမးြမန်းေကာက် ယBသည့် သတင်းေထာက်ဦးေရ ၁၀
ရာခိ1ငA
် န
3 း် တိ1း လိ1က်သည့်အ တွ က် စ1စ1ေပါင်း အေယာက် ၂၂၀ အထိ
<=ိလာခဲ့သည်။
် ိေသသ၊ လ1ပ်သက်/အဆင့် တိအလိ
1့
1က်သာ
• ယခင်က လိငဝ

အချက်အ လက်များ အ1ပ်စ1ခွဲထားရာမ= ယခ1 တွင ် လBမျိHးစ1 ၊ မီဒ ီယာ
အမျိHးအစားအလိ1က်ပါ အချက်အလက်များကိ1 အ1ပ်စ1ခွဲထားသည်။

် ါဝင်သBအားလံ1း လက်<=ိတွင ် အလ1ပ် လ1ပ်ေနေသာ
• စစ်တမ်းတွငပ
သတင်းေထာက်ြဖစ်ေGကာင်း ေသချာေစရန် မီဒယ
ီ ာ
နည်းလမ်းများအတွငး် စစ် တမ်း ေကာက် ယBခဲ့သည်။
1 သ
် ည့် သတင်းေထာက်များကိ1 အွန်လိ1ငး် မ= တစ်ဆင့်
• လBချင်းမေတွF Aိင
စစ်တမ်းေကာက်ယBခဲ့ သည်။

FEM သည် ၂၀၁၉ ခ1 Aစ
= ် ဒီဇင်ဘာလမ= ၂၀၂၀ ြပည့်Aစ
= ် ဧKပီး လအထိ Aိင
1 င
် အ
ံ A=ံ ့
ခရီးသွား၍ စစ်တမ်းေကာက် ယBKပီး သတင်းေထာက်အြဖစ် အမ=န်တကယ်
အလ1ပ် လ1ပ်ေနသBများသာ စစ်တမ်း အတွငး် ပါဝင်ရန်
sကိHးစားေဆာင်ရွက်Aင
ိ1 ခ
် ဲ့သည်။ <=ငး် လင်း ြပတ်သားမ3 <=ိေစရန်အ တွက်

စစ်တမ်းမေကာက်ခင်ကတည်း က ေမးခွနး် များကိ1 sကိHတင်အစမ်းေြဖဆိ1မ3
လ1ပ်ခဲ့ သည်။ ေြဖဆိ1 သBများ၏ အမည်ကိ1 ေကာက် ယBခဲ့ြခင်းမ<=ိပါ။

အမျိ(းအစားခွဲြခားြခင်း (ကျား/မ အပါအဝင်)
ေကာက် ယBရ<=ိေသာ အချက်အလက်များအားလံ1းကိ1 အမျိHးအစား ခွဲ ြခား
ထားသည်။ သတင်းA=ငစ
့် ာ နယ်ဇင်းသမားများ၏ ဝါစÅအဆင့၊် တည် ေနရာ၊
တိ1ငး် ရင်းသား၊ ကျား/မ စသည် တအေပrတွ
ိ1 ့
ငမ
် B တည်Kပီး ကွဲြပားြခားနားမ3 သိ
သိသာသာ ြဖစ်ေပrေနေသာသဘာထားအြမင်များကိ1 အစီရင်ခံစာတွင ်
<=ငး် လင်းတင်ြပ ထားသည်။ ကွဲြပားြခားနားေသာ သေဘာထားအြမင်
များကိ1 သက်ဆိ1ငရ
် ာအြမင်တစ်ခ1စီြဖင့် <=ငး် လင်း တင်ြပAိင
1 သ
် ည်။ ထိေGကာင့
1့
်
လBနည်းစ1 ၏အြမင်မ ျားကိ1 ြဖစ်Aင
ိ1 သ
် မ'ေဖr ြပထားသည်။

ကန်သ
့ တ်ချက်များ
ယခ1စစ်တမ်းေကာက် ယBမ3သည် ဂျာနယ်လစ်မ ျား၏ အြမင်သေဘာထားကိ1
တိ1ငး် တာAိင
1 ရ
် န် စီစÅထားြခင်းြဖစ်သည်။
ဂျာနယ်လစ် များ၏ထင်ြမင်ချက်များသည်
မ=နက
် န်ေသာအချက် အလက်များမဟ1တ်ေသာ် လည်း
သBတိ1၏ထင်
ြမင်ချက်တစ်ခ1စီ တိ1ငး် သည်
့
အလ1ပ်အေြခအေနA=ငပ
့် တ်သက်ေ သာ

လ1ပ်ငန်းအေတွFအGကံHများေပrတွငအ
် ေြခခံ၍ ဖွဲFစည်းထားေသာ

• Added 14 additional questions to the survey, making
41 questions in total
• Increased the number of journalists surveyed by 10%
to 220 in total
• Disaggregated data on the basis of ethnicity and of
media type, in addition to previous disaggregation on
the basis of gender and of seniority
• Conducted surveys inside media outlets to ensure
that all participants were working journalists
• Conducted surveys online to reach journalists that
we could not physically meet with.
The FEM team travelled nationwide to conduct the
survey between December 2019 and April 2020. We
worked hard to ensure that survey participants were
actual practicing journalists. Every question was piloted
beforehand to ensure clarity. Journalists completed the
survey anonymously.

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

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

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

ေGကာင့အ
် ေရးsကီးပါသည်။
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A note on the definition of "Government"

အစီရင်ခံစာ
ဤအစီရင်ခံစာကိ1 အပိ1ငး် ေလးပိ1ငး် ြဖင့် တင်ြပပါထားပါသည်။ ၎င်းတိမ=
1့ ာ
နိဒါန်း၊ စစ် တမ်းေကာက်သ1ေ တသနြပHချက် ၏ ရလဒ်များ၊ နိဂံ1းA=င ့် စာ

တမ်းအA=စ်ချHပ် တြဖစ်
ိ1 ့ Kပီး ၊ စစ် တမ်း၏ အဓိကအချက် အလက်များ ြဖစ် သည့်
တိ1က်တွနး် ချက်များကိ1 စာတမ်းအA=စ်ခ ျHပ်တွင ် ထည့်သွငး် ထား ပါသည်။

"အစိDးရ" ဟ>ေသာ
စကားရပ်၏အဓိပiာယ်ဖွငဆ
Dိ ျက်အေပj မ#တခ
် ျက်
့် ခ

Myanmar's Constitution puts several government
functions, including the police, under the authority of the
military, rather than under the authority of elected
civilian representatives. In effect, this creates two parallel
governments whose power is overlapping and often
difficult to separate. References to the "government" in
this report should be understood to include both parties
unless they have been explicitly separated.

ြမန်မာAိင
1 င
် ၏
ံ ဖွဲFစ ည်းပံ1အေြခခံဥပေဒတွင ် အစိ1းရ၏ များြပားလ=ေသာ
လ1ပ်ငန်းစÅများထည့်သွငး် ပါ<=ိ ထားသည်။ ထိ1လ1ပ်ငန်းစÅများတွင ်
ေရွ းေကာက်ခံ အရပ်သားကိ1ယ်စားလ=ယ်များ၏အာဏာြဖင့်
လ1ပ်ေဆာင်ရြခင်းမဟ1တ်ပဲ စစ် တပ်အာဏာြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရေသာ
ရဲလ1ပ်ငန်းပါဝင်သည်။ ေရွ းေကာက်ခံအ ရပ်သားကိ1 ယ်
စားလ=ယ်များ၏အာဏာြဖင့ေ
် ဆာင်ရွက်ရြခင်းမဟ1တ်ဘဲ စစ်တပ် ၏
Gသဇာအာဏာအရ ေဆာင်ရွက်ေစရသည်။ စင်စစ်တွင ် ထိ1သထည့
ိ1 ့
်

သွငး် ပါ<=ိြခင်းက လ1ပ်ပိ1ငခ
် ွငအ
့် ာဏာထပ်ေနKပီး ရံဖန်ရံခါခွဲ ြခားရခက် သည့်
အစိ1းရA=စ်ခ1အKပိHင် ေပrေပါက် ြဖစ်ေပrေစသည်။ ဤ

အစီရင်ခံစာတွငပ
် ါ<=ိေ သာ " အစိ1းရ" ဟBေ သာ စကားရပ် ကိ1 သံ1းစွဲေ သာ
စာသား အဓိပíာယ် သည် အတိအ လင်းခွဲြခားြခင်းမ<=ိပဲ အစိ1းရေရာ စစ် တပ်ပါ
A=စ်ဖွဲFလံ1း ကိ1 ရည် z{နး် ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
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မီဒယ
ီ ာလွတလ
် ပ်ခွင့်
Media freedom

= ့်လွတ်လပ်ေသာ
“လB တိ1ငး် သည် လွ တ်လပ်စွာ ထ1တ်ေဖrေြပာဆိ1ခွငA
့် င
သေဘာထားအြမင်များ 23 ြမင်Aင
ိ1 ခ
် ွင ့် <=ိသည်။ ဤအခွင ့်

အေရးတွင ်လBတိ1ငး် သည် အေA=ာင့်အယ= က် အဟနအ
် ့ တားမ<=ိ ေစဘဲ

လွတ်လပ်ေသာ သေဘာထား အြမင်များထား<=ိAင
ိ1 K် ပီး ၊

သတင်းအချက်အ လက်မ ျားA=င ့် သေဘာထား အြမင်များအား

မည်သည့်မီဒယ
ီ ာကိမ
1 ဆိ1 အသံ1းြပHကာ ၊ နယ်စ ည်းမြခားဘဲ <=ာေဖွခွင ့် ၊

“Everyone has the right to freedom of opinion and
expression; this right includes freedom to hold opinions
without interference and to seek, receive and impart
information and ideas through any media and regardless
of frontiers.”
- Article 19, UDHR

ရယBခွင ့် ၊ လက်ဆင့်ကမ်း ြဖနခ
် ့ ျီခွငတ
း ပါဝင် ေပသည်။ ”
့် ိ1 လည်
့
် (၁၉)
- လB အခွ
့ ငအ
့် ေရးေGကညာစာတမ်း၏ပ1ဒမ

မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ် ခွငသ
့် ည် အေြခခံလအခွ
> ့ ငအ
့် ေရးြဖစ်သ ည့ ် လွ တလ
် ပ်

စွာထDတေ
် ဖjေြပာဆိခ
D ွင ့်မ#တစ် ဆင့် ဆင့ပ
် ွားရY#ိ လာြခင်း ြဖစ်သ ည်။ ၎င်းသည်
လွတလ
် ပ် ေသာ ဒီမိDကေရစီန ည်းကျလ> အဖွ
့ ဲ aအ စည်း၏ အေြခခံ
လည်းြဖစ်သည်။
မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွငသ
ီ ာသည်
့် ည် လBတိ1ငး် အတွက်အေရးsကီးသည်။ မီဒယ
အြခားေသာ လB အခွ
် ံ1းြခင်း ၊ တိ1းြမyင့် ြခင်း A=င ့်
့ ငအ
့် ေရးများအားလံ1း ကျင့သ
ကာကွ ယ်ြခင်းတိအြပင်
1့
ေကာင်းမွနေ
် သာအစိ1းရ၊ တစ် ကိ1ယ်

ရည်ဖွံF KဖိHးတိ1း တက်ေရးတိအတွ
1့
က် လိ1 အပ်ေသာ သတင်းအချက်အ

လက်များရ<=ိရာ အsကီးမားဆံ1းေသာ အရင်းြမစ်ြဖစ်သည်။ သိြဖစ်
1 ့ ေ သာ
ေGကာင့် မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွငက
့် ိ1 တိ1က်ခိ1 က်ြခင်းသည် သတင်းမီဒ ီယာ

သမားတစ်ဦးကိ1 တိ1 က်ခိ1က်ြခင်း ထက် များစွာေသာ သက်ေရာက်မ3 <=ိေပ
သည်။ ၎င်းသည် သတင်းသမားတိ၏
1 ့ သတင်း ကိ1ရယBေ နGကေသာ
ပရိတ်သတ်အားလံ1းကိ1 ထိခိ1က်ေစသည်။ ထိြပင်
1 ့ လBတိ1ငး် ၏

သတင်းအချက်အ လက် ရယBပိ1ငခ
် ွင ့်ကိ1လည်း ထိခိ1 က်ေစသည်။
ြမန်မာAိင
1 င
် အ
ံ ပါအဝင် က1လသမဂÇအဖွဲFဝင်Aင
ိ1 င
် အ
ံ ားလံ1းသည် လွ တ်လပ်
စွာထ1တ်ေဖrေြပာဆိ1ခွငA
= အ
ီ ာလွတ်လပ်ခွင ့်ကိ1 စွဲကိ1ငထ
် ားရန်
့် င
့် တB မီဒယ
ကတိ ကဝတ်ြပHထားGကသည့် Aင
ိ1 င
် မ
ံ ျားြဖစ်သည်။ ၎င်းကိ1

အြပည်ြပည်ဆိ1ငရ
် ာလBအ
် (၁၉)
့ ခွငအ
့် ေရးေGကညာစာတမ်း ပ1ဒမ
တွငေ
် တွF Aိင
1 ်သလိ1 ၊ Aိင
1 င
် သ
ံ ားA=င ့် Aိင
1 င
် ေ
ံ ရးအခွငအ
် ာ
့် ေရးဆိ1ငရ
အြပည်ြပည်ဆိ1ငရ
် ာပဋိ ညာÅတွင ်လည်း ေတွF Aိင
1 သ
် ည်။

ြမန်မာAိင
1 င
် တ
ံ ွငလ
် ည်း လွ တ်လပ်ထ1 တ်ေဖrေြပာဆိ1ခွငက
့် ိ1 ဖွဲFစည်းပံ1 အ

Media freedom is derived from the fundamental
human right to freedom of expression and is the
foundation of a free and democratic society.
Media freedom is important for everyone. The media is
the largest source of the information needed for personal
development, good governance, and the protection,
promotion and exercise of all other human rights. As
such, an attack on media freedom is far more than an
attack on a given journalist. It is an attack on the
journalist's entire audience, and on everyone’s right to
information.
All UN member states including Myanmar have
committed to uphold the right to freedom of expression,
and therefore media freedom. This commitment can be
found in Article 19 of the Universal Declaration of
Human Rights, in the International Covenant on Civil
and Political Rights, and in the ASEAN Human Rights
Declaration.
Inside Myanmar, the right to freedom of expression is
protected in the Myanmar Constitution preamble, and
under Articles 6, 354, and 364.
For further information about media freedom, please
visit www.FreeExpressionMyanmar.org

ေြခခံဥပေဒပ1ဒမ
် ၆၊ ၃၅၄ A=င ့် ၃၆၄ တိြဖင့
1 ့ ် အကာကွယ်ေပးရန် ြပဆိ1
ထားေပသည်။

မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွငA
့် င
= ပ
့် တ်သက်၍ ပိ1မိ1 သိ <=ိလိ1ပ ါက

www.FreeExpressionMyanmar.org သိ1 ဝင်
1 ပ
် ါ သည်။
့ ေ ရာက်ေ လ့လာ Aိင
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စစ်တမ်းေကာက်ယခ
> သ
ဲ့ ည့် သတင်းေထာက်များဆိင
D ရ
် ာ
ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ
Surveyed journalist statistics
ပါဝင်ေြဖဆိသ
D မ
> ျား၏ ရာထ>းကွဲြပားမK Type of journalist
အnကီးတန်းသတင်းေထာက်

ဓာတ်ပံD၊ ဗီ ဒယ
ီ ိD၊

အငယ်တန်းသတင်း ေထာက်

အယ်ဒီတာ

Senior journalist
29 %

ဂရပ် ဖစ်သ တင်းေထာက်

Junior journalist
23 %

Editor
16 %

♂♂♂♂:

Photo/video/graphics journalist
26 %
♀

♂♂♂:

♀

♂♂♂:

♀♀

မီဒယ
ီ ာ
ပိDင ် Y#င ်
Owner
3%

♂♂♂♂♂

♀ ♂

♂♂♂♂♂:

အသင်းအဖွအ
ဲa ပ
D ်စမ
D ျား Type of media
ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒယ
ီ ာ

ပံ D"#ိပ်မီဒယ
ီ ာ

`D ပ်သလ
ံ ]ငမ
့် ီ ဒယ
ီ ာ

Digital media
34 %

Print media
31 %

Broadcast media
27 %

အလွတ်တန်း
Freelance
4%
အြခား
Other 4 %

ဆ"pြပပွဲ အေတွအ
a 0ကံ(များ Type of media ownership
ပDဂqလိက မီဒယ
ီ ာ

အြခား

Private media
83 %

Other
7%

"ိင
D င
် ပ
ံ ိDငမ
် ီဒယ
ီ ာ
State media
6%
"ိင
D င
် တ
ံ ကာမီဒယ
ီ ာ
International
media 5 %

စီစrသ> (သိ)D ့ ပါဝင်သ > Location of journalist's patch
ရန်ကDန်

စစ်ေတွ

မ"sေလး

ြပည်

Yangon
18 %

Sittwe
12 %

Mandalay
12%

Pyay
8%

ြမစ်nကီးနား

မေကွး

ေမာ်လIမိ(င်

ပDသမ
ိ ်

ကေလး

Myitkyina
13 %

Magwe
9%

Mawlamyine
8%

Pathein
6%

Kalay
5%

ေတာင်nကီး

အြခား

Taunggyi
4%

Other
4%

လိငအ
် ေြခြပ(ခွဲြခားြခင်း(အြခားလိငအ
် မျိ(းအစားများေဖာ်ြပခဲသ
့ > မY#ိပါ) Gender (Nobody reported “other”)
အမျိ(းသား

အမျိ(းသမီး

Men
75 %

Women
25 %

ေတွဆ
a ေ
ံD မးြမန်းချိန်အေြခအေန Ethnicity
ဗမာ

ထDတ်မေြပာလိDပါ

ရခိDင ်

ချင်း

မွန်

Bamar
39 %

Prefer not to say
24 %

Rakhine
12 %

Chin
8%

Mon
6%

ကရင်

ကချင်၊

Kayin
5%

Y#မ်း၊

ပအိDဝ်း
Kachin,
Shan, PaO6%

0%

50%
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100%

စစ်တမ်းေကာက်သေ
D တသနြပ(ချက်၏ ရလဒ်များ
Survey results
သံးD "#စ်ဆက်တက
ိD ် ဆDတယ
် Dတက
် ျဆင်းလာေသာ
မီဒယ
ီ ာလွတလ
် ပ်ခွင့်
သတင်းေထာက် များသည် အစက NLD အစိDးရလက်ထ က်တင
ွ ်
မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ် ခွင ့် ြမင်တ
့ က်လာမည်ဟ> ေသာ အေကာင်း ြမင်စိ တ်
Y#ိခဲ့သည်။ သိေသာ်
D့
အစိDးရ၏ ြပ(ြပင်ေြပာင်းလဲေရးလD ပ်ေဆာင်ရန်
ဆက်တိDက်ပျက်ကွက် မKေ0ကာင့် စိ တ်ပျက်စရာများအြဖစ် သ ိD ့
ေြပာင်းလဲခဲ့သ ည်။
လက်<=ိအချိနသ
် ည် FEM စစ် တမ်း စတင်ေကာက်ယBသည့် ၂၀၁၅
ခ1Aစ
= ်ေနာက်ပိ1ငး် သတင်းေထာက် အများစ1က ြမန်မာAိင
1 င
် ၏
ံ
လွတ်လပ်စွာထ1 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ1ခွငအ
့် ေြခအေနကိ1 နိမ့် ကျေနသည်

(သိမဟ1
1 ့ တ်) အလွနန
် မ်
ိ ့ ကျေနသည် ဟ1 ပထမဆံ1းအsကိမ် 23 ြမင်လာGကသည့်
ကာလ ြဖစ်သည်။ ထိ1သိ1 23
= ်ထ က်တစ်Aစ
= ်
့ ြမင်သBအေရအတွ က်မ=ာ တစ် Aစ
ြဖည်းြဖည်းချင်း တိ1း လာရာ ယခ1စစ်တမ်း တွင ် ၄၆ ရာခိင
1 A
် 3နး် မ= ၅၉
ရာခိ1ငA
် န
3 း် အထိ ြမင့်တက် လာခဲ့ြခင်း ြဖစ် သည်။
⚧ အမျိHးသမီးသတင်းေထာက်မ ျား၊ ရန်က1န်ြပင်ပမ=
သတင်းေထာက်များအြပင် အsကီး တန်းသတင်းေထာက်မ ျားA=င ့် အယ်ဒ ီ

တာများက ြမန်မာAိင
1 င
် ၏
ံ လွတ်လပ်စွာထ1 တ်ေဖာ်ေြပာဆိ1ခွငအ
့် ေြခအေနမ=ာ
နိမ့်ကျလာသည် ဟ1 ပိ1မိ1 ယBဆGကသည်။ သိေသာ်
1့
ဗမာလBမ ျိHး

သတင်းေထာက်များကမB လွ တ်လပ်စွာထ1 တ်ေဖာ်ြပာဆိ1ခွင ့် ပိ1မိ1ရ<=ိ လာဟ1
ယBဆGကသည့် သေဘာ<=ိသည်။

သတင်းေထာက်များတွင ် NLD အစိ1းရလက်ထ က်၌
အေြခအေနပိ1ဆိ1း လာသည်ဟ1 ယB ဆေသာအ1ပ်စ1 Aင
= ့် NLD အစိ1းရ

လက်ထ က်၌ အေကာင်းေရာအဆိ1းေရာ မည့် သည့် အေြပာင်းအလဲမ= မြဖစ် ဟ1
ယBဆေသာအ1ပ်စ1ဟB၍ A=စ်စ1 ကွဲေနသည်။ အsကီးတန်း သတင်း
ေထာက်များက အေြခအေနပိ1ဆိ1း လာသည် ဟ1 ယBဆGကKပီး

Media freedom declines for third
consecutive year
Journalists’ initial optimism that media freedom
would increase under the NLD has been replaced by a
more widespread feeling of disappointment at the
government’s continued failure to reform.
For the first time since the survey started in 2015, a
majority of journalists now believe that they have a low
or very low level of freedom of expression in Myanmar.
The proportion of journalists with this disappointed
opinion had previously grown a little year-on-year, but
has significantly jumped in this survey from 46% to 59%.
⚧ Women journalists, non-Yangon journalists, and
senior journalists and editors are all more likely to think
that there is a lower level of freedom of expression in
Myanmar. Ethnic Bamar journalists are far more likely to
think that there is more freedom of expression.
Among journalists there remains a split in opinion
between those who believe that the situation has
deteriorated under the NLD and those that believe there
has been no change positive or negative. Senior
journalists are more likely to believe the situation has
deteriorated and junior journalists are more likely to
believe the situation is the same. Very few journalists
believe that the situation has improved, and these are
decreasing in number every year.

အငယ်တန်း သတင်းေထာက်များက အေြခအေနမ=ာ ဒံရ
1 င်း အတိ1ငး် သာ
ြဖစ်သည် ဟ1 ယBဆGကသည်။ တိ1း တက်ေ ကာင်းမွနလ
် ာသည် ဟ1 ယBဆသည်မ=ာ
မဆိ1သေလာက်ေသာ အေရ အတွ က်သာ <=ိKပီး ထိ1အေရအတွ က်မ=ာလည်း
တစ်Aစ
= ်ထ က်တစ်A=စ် ပိ1ပိ1 ေလျာ့နည်း လာေနသည်။

လွတ်လပ်မ'တြခင်းများ ဆံ1း23 ံး ေနေသာ ြမန်မာ့မီဒယ
ီ ာ - Myanmar’s media not free or fair - Page 10

ြမန်မာ"ိင
D င
် တ
ံ င
ွ း် ဂျာနယ်လစ်များ ရY#ိေသာ လွတလ
် ပ်စွာ ထDတေ
် ဖာ်ေြပာဆိခ
D ွငအ
့် ဆင့်
Level of freedom of expression enjoyed by journalists

အလွန်နိမ့်

နိမ့်

အလယ်အလတ်

Very low
11 %

Low
48 %

Medium
41 %

♀
ဗမာ Bamar
အယ်ဒီတာ

Editors
ြမင့်

2018
2016

High

မ"#စက
် "#င့် ယ#rေသာ အေြပာင်းအလဲ

Change in amount of freedom compared to previous year
လွတလ
် ပ် မKန ည်း ပါး

အလားတ>

ပိ D၍

Less freedom
43 %

Same
51 %

သာ
More
6%

ဗမာ Bamar
အယ်ဒီတာ Editors
2018
0%

50%
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100%

အစိDးရ"#င့် တပ်မေတာ်သည်

မီဒယ
ီ ာလွတလ
် ပ်ခွငအ
့် တွက်

အဓိကIခိမ်းေြခာက်မKြဖစ်သည်
အစိDးရ"#င ့် တပ် မေတာ်တသည်
ိD ့
ဖိ "#ိပ်ချ(ပ် ချယ် သည့် ဥပေဒေဟာင်းများကိD
ဆက်လက်သးံD စွဲ ေန`ံDသာမက ဥပေဒသစ် များပါ ြပဌာန်း၍

မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ် ခွငက
့် ိD အnကီး မားဆံးD Iခိမ်း ေြခာက်ေနသည်ဟD
သတင်းေထာက် များက လက် ခံထားသည်။
ြမန်မာAိင
1 င
် တ
ံ ွင ် အစိ1းရယA[ရား၏ အစိ တ်အပိ1ငး် အားလံ1းသည်
မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွငအ
့် တွက် Kခိမ်းေြခာက်မ3 ြဖစ်သည်ဟ1

သတင်းေထာက်များ ယံ1 Gကည်သည်။ အသိ သာအထင်<=ားဆံ1း
Kခိမ်းေြခာက်မ3အA[ရာယ်မ=ာ တရားစွဲခံရAိင
1 ြ် ခင်း ြဖစ်သည်။
သတင်းေရးသားရာတွင ် အချိ H FအေGကာင်းအရာများသည်
ပိ1မိ1အA[ရာယ်များသည် ကိ1 သတင်းေထာက်များက ရိပ်စားမိသည်။
အA[ရာယ်အများဆံ1းမ=ာ တပ်မေတာ်Aင
= ပ
့် တ်သက်၍ သတင်းေရးသားြခင်း
ြဖစ်သည်။

1 င
် ေ
ံ ရးA=ငပ
့် တ်သက်၍ သတင်းေရးသားြခင်း သည်
⚧ Aိင

အA[ရာယ်များသည် ဟ1 အမျိHးသမီးသတင်းေထာက်မ ျားက
အမျိHးသားသတင်းေထာက်မ ျားထက် ပိ1 လက်ခံGကKပီး
အsကီး တန်းသတင်းေထာက်မ ျားA=င ့် အယ်ဒ ီတာများကမB

တရားစီရင်ေရးမùိHင် A=ငပ
့် တ် သက်၍ သတင်းေရးြခင်းကိ1
ပိ1မိ1စိ1းရိမ်ပBပန်Gကသည်။

သတင်းေထာက်များသည် အထBးဥပေဒများA=င ့် ဥပေဒြပဌာန်းချက်မ ျား၏

Kခိမ်းေြခာက်မ3ရန်ကိ1 မGကာခဏဆိ1သလိ1 ခံေနရ သည် ဟ1 ပထမဆံ1း ၂၀၁၅
စစ်တမ်းA=င ့် ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၈ စစ်တမ်းများမ=စ ၍ ေြဖGကားခဲ့၏။

အသစ်အသစ်ေ သာ အမ3များအေGကာင်း ကိ1 သတင်းေထာက်မ ျားက
ပိ1မိ1သတိထားမိ လာသည်Aင
= အ
့် မ' အKခိမ်းေြခာက် ဆံ1း ဥပေဒများမ=ာ လည်း
A=စ်အလိ1 က် အေြပာင်းအလဲ<=ိခဲ့ သည်။

Government and military are
main threat to media freedom
Journalists believe that the government and the
military are by far the greatest threats to media
freedom in Myanmar, both through their continued
use of old oppressive laws and their adoption of new
oppressive laws.
Journalists believe that all parts of the State pose a threat
to media freedom in Myanmar. A significant proportion
of that threat is the risk of being prosecuted.
Journalists are aware that some topics attract a greater
risk than others. Reporting on the military is the riskiest.
⚧ Women journalists are more likely than men to believe
that reporting on politics is risky. Senior journalists and
editors are more concerned than their peers about
reporting on the judiciary.
In our first survey in 2015, and in surveys since in 2016
and 2018, journalists often felt threatened by specific laws
and legal provisions. The most threatening laws changed
each year as journalists became more aware of new cases.
In 2020, no single law or legal provision stands out as the
greatest single threat to journalists. Instead, the threat
comes from the entire legal framework, including laws of
both general and media-specific application.
Journalists' have become more concerned about threats
to media freedom from the Penal Code and the Privacy
Law, and less concerned about the threat from the News
Media Law.

၂၀၂၀ ြပည့်Aစ
= ် တွင ် သတင်းေထာက်မ ျားအဖိ1 ့ဥပေဒတစ်ခ1 တည်း (သိမဟ1
1 ့ တ်)
ဥပေဒြပဌာန်းချက်တစ်ခ1ကတည်း က Kခိမ်းေြခာက်မ3အြဖစ်

<=ိေနြခင်းမျိHးထက် အေထွေထွဥ ပေဒများA=င ့် မီဒယ
ီ ာA=ငဆ
့် ိ1င ်သည့်
သီးသန်ဥပေဒများ
အပါအဝင် ဥပေဒမBေဘာင်sကီးတစ်ခ1 လံ1းက
့
Kခိမ်းေြခာက်မ3 ြဖစ်ေ နသည်။

သတင်းသမားများသည် မီဒ ီယာလွ တ်လပ်ခွငA
့် င
= ပ
့် တ်သက်၍

သတင်းမီဒယ
ီ ာဥပေဒအေပr စိ1းရိမ်မ3နည်းေသာ် လည်း ြပစ်မ3 ဆိ1ငရ
် ာဥပေဒ
(ရာဇသတ်sကီး) A=င ့် Aိင
1 ်လွတ်လံ1 ဥပေဒ (Aိင
1 င
် သ
ံ ားများ၏

ပ1ဂÇိHလ်ဆိ1ငရ
် ာလွတ်လပ်မ3Aင
= ့် ပ1ဂÇိH လ်ဆိ1ငရ
် ာလံ1ြခံHမ3 ကိ1 ကာကွယ်ေပးေရး
ဥပေဒ)တိ၏
1 ့ Kခိမ်းေြခာက်မ3အေပr ပိ1မိ1စိ1းရိမ် လာGကသည်။
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မီဒယ
ီ ာလွတလ
် ပ်ခွငအ
့် ေပj အnကီးမားဆံးD Iခိမး် ေြခာက်မမ
K ျား
Greatest threats to media freedom

ဥပေဒများ

တပ် မေတာ်

အရပ် သားအစိDးရ

တရား`ံDး များ

အြခား

Laws
29 %

Military
28 %

Civilian government
23 %

Courts
13 %

Others
7%

တပ် မေတာ် အပါအဝင် အစိDးရအဖွဲa

2018

Government including military

သတင်းေထာက်တစ်ဦးချင်းစီအေပj အnကီးမားဆံးD Iခိမး် ေြခာက်မမ
K ျား
Greatest threats to individual journalists

တရားစွဲဆြိD ခင်း

ပစ်မ#တထ
် ားအ0ကမ်းဖက်ြခင်း

Prosecution
50 %

(Iခိမ်းေြခာက်`D သ
ံ က်သက် (သိ)D ့

အလျဥ်းသင်၍
့ အ0ကမ်းဖက်ြခင်း
(Iခိမ်းေြခာက်`D သ
ံ က်သက် (သိ)D ့

ကိDယ်ထလ
ိ က်ေရာက်လDပ်ေဆာင်

ကိDယ်ထလ
ိ က်ေရာက်လD ပ်ေဆာင်ြခင်း)

ြခင်း)

Targeted violence (threat or actual)
29 %

Random violence (threat or
actual) 21 %

♀
ရန်ကDန်အေြခစိDက် Yangon-based
ရန်ကDန်ြပင်ပ Outside Yangon

သတင်းေရးသားရာတွင် အ"sရာယ်အများဆံးD အေ0ကာင်းအရာများ
Riskiest topics to report on

တပ် မေတာ်

အစိDးရ

ဘာသာေရးအDပ်စD

တရားစီရင်

"ိင
D င
် ေ
ံ ရးသ

Military
29 %

Government
17 %

များ

ေရး

မားများ

Religious groups
15 %

Judiciary
13 %

Politicians
11 %

တိDငး် ရင်းသား

စီးပွား

လက်နက်ကိDင ်

ေရးလDပ်င

များ

Business
5%

အဖွဲaအစည်း

EAOs 10 %

န်းများ

Iခိမ်းေြခာက်မအ
K များဆံးD ဥပေဒများ
Most threatening laws

ဆက်သယ
ွ ်ေရးဥပေဒ

"ိင
D င
် ေ
ံ တာ်လJိ( a ဝ# က်ချ

အီလက်ထေရာနစ်

ရာဇသတ် nကီး

မတရားအသ

ဖွဲaစည်း ပံ D

ပDဂqိ(လ် ဆ ိD

Telecommunications
Law
18 %

က်ဥပေဒ

ဆက်သယ
ွ ်ေရး

င်းဥပေဒ

အေြခခံဥ

င်ရာ

Official Secrets Law
17 %

ဥပေဒ

Penal Code
13 %

Unlawful
Association
Law
12 %

ပေဒ

လွတလ
် ပ်

Constituti
on
9%

မK ဥပေဒ

Electronic
Transactions Law
14 %

Privacy
Law
8%

2018
2016

Broadcast
Law

သတင်းမီဒယ
ီ ာဥပေဒ

Print
Publish
Law

News Media Law
5%

2015

Iခိမ်းေြခာက်မအ
K များဆံးD ရာဇသတ်nကီးဆိင
D ရ
် ာ ပDဒမ
် များ
Most threatening Penal Code provisions

"ိင
D င
် ေ
ံ တာ်အ0ကည်ညိ( ပျက်ေစမK

အသေရဖျက်မK

ဘာသာေရးေစာ်ကားမK

Sedition
41 %

Defamation
22 %

Insulting religion
21 %

ရန်ညzိ(းပွားေအာင်လKံa
ေဆာ်မK

Promoting enmity
12 %
ညစ်ညမ်း`ိDငး် ပျမK
Obscenity 3 %

2018
2016
2015
0%

50%
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100%

မီဒယ
ီ ာလွတလ
် ပ်ခွငအ
့် ေပj အစိDးရ၏

Government defence of media
freedom worsening

Iပီ းခဲ့ေသာ"#စ်အတွငး် အစိDးရသည် မီ ဒယ
ီ ာလွ တလ
် ပ် ခွငက
့် ိD ကာကွယ်ရ မည့်

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

ကာကွယ်မမ
K ျား ပိDမိDဆးိD ရွ ားလာြခင်း

ကတိကဝတ်ကိD ေဖာ် ေဆာင်ရန် သိသသ
ိ ာသာ ပျက် ကွက်ခဲ့သ ည်ဟD
သတင်းေထာက် များက `K ြမင်သ ည်။

အစိ1းရ၏ မီဒ ီယာလွ တ်လပ်ခွငမ
့် 3 အေပr ကာကွ ယ်ေစာင်ေ
့ <=ာက်မ3မ ျားသည်
ေအာင်ြမင်မ3မ<=ိေသးဟ1 သတင်းေထာက် အများစ1က လက်ခံ ထားသည်။
Kပီးခဲ့ေသာစစ်တမ်းမ=စ၍ သတင်းေထာက်များသည် အစိ1းရ၏
လ1ပ်ေဆာင်မ3များအေပr ပိ1မိ1 စိ တ်ပျက်လာGကသည်။

အစိ1းရလ1ပ်ေ ဆာင်မ3များ၏ ေအာင်ြမင်မ3အတိ1ငး် အတာA=ငပ
့် တ်သက် ၍
အေဝဖန်ဆံ1းမ=ာ ရန်က1န်ြပင်ပမ= သတင်းေထာက်များ ြဖစ်သည်။

အစိ1းရအေနြဖင့် မီဒ ီယာလွ တ်လပ်ခွင ့်ကိ1 ကာကွ ယ်ရန် ပျက် ကွက်ခဲ့ြခင်းမ=ာ
သတင်းသမားများ၏ အသံကိ1 နားမေထာင်သလိ1 သတင်းသမားများ၏
အမ=နတ
် ကယ် လိ1အပ်ချက် ကိ1လည်း မသိေ သာေGကာင့် ြဖစ်သည်ဟ1
သတင်းေထာက်အများစ1 က ယံ1Gကည်ထားသည်။
⚧ အမျိHးသမီးသတင်းေထာက်မ ျားက အစိ1းရကိ1 မီဒ ီယာအေပr
များစွာနားလည်မ3 <=ိေGကာင်း ြပေစလိ1Kပီး အမျိHးသား သတင်းေထာက်များက
အစိ1းရကိ1 အေရးsကီးေသာ ဆံ1းြဖတ်ချက်များချရာတွင ် မီဒယ
ီ ာA=င ့်
တိ1ငပ
် င်ေဆွးေAွးေစလိ1သည်။

A large majority of journalists believe that the
government has been unsuccessful in defending media
freedom. Since the last survey, journalists’ have become
more disappointed in the government’s actions. NonYangon journalists are especially critical of the
government's level of success.
The majority of journalists believe that the government
has failed to defend media freedom because it does not
listen to journalists and does not know the reality of their
needs.
⚧ Women journalists want the government to show
much more understanding of the media, and men
journalists want the government to consult the media
more when making decisions.

မီဒယ
ီ ာလွတလ
် ပ်ခွငအ
် ပးရာတွင် အစိDးရ၏ ေအာင်ြမင်မK
့် ား အကာကွယေ
Government success defending media freedom

အလွန်နိမ့်
Very low
35 %

နိမ့်

အလယ်အလတ်

Low
42 %

Medium
21 %

ြမင့်

High
2%

ရန်ကDန်အေြခစိDက် Yangon-based
ရန်ကDန်ြပင်ပ Outside Yangon
2018
0%

50%
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100%

အ0ကမ်းဖက်မက
K ိD တားဆီးရန် အစိDးရ၏
စိတဆ
် "pနည်းြခင်း
သတင်းေထာက် များအေပj ြပင်းြပင်းထန်ထန် အ0ကမ်း ဖက် ေနြခင်းကိD
ြဖစ်ေစ ြပစ် မKကျ{းလွန်သ >များ အြပစ်ေ ပးအေရးယ>
မခံရဘဲလွ တေ
် ြမာက်ေနသည့် ကိစ|ကိD ြဖစ်ေ စ တားြမစ်ကိDင ်တယ
ွ ်ရန်
အစိDးရသည် မည် သည့်အ လDပ်ကိD မဆိD လD ပ်ချင်ကိDငခ
် ျင် စိ တ်
နည်းပါးလာေနသည်ဟD သတင်းေထာက်များက ယံD0ကည်ထားသည်။
ယခင်Aစ
= ်စစ်တမ်းများA=င ့် A3င
ိ း် ယ=ဥ်ပါက ၂၀၂၀ စစ် တမ်းတွင ်

အGကမ်းဖက်မ3များ ြမင့်တက် လာသည်ဟ1 ေြဖဆိ1 သည့် သတင်း
ေထာက်အေရအတွ က်မ=ာ နည်းပါးသည့်တိ1င ်

အGကမ်းဖက်မ3ြမင်တ
့ က် လာသည် ဟ1 ေြဖဆိ1ေသာ သတင်းေထာက် အေရ
အတွက်မ=ာ သံ1းပံ1တစ်ပံ1ခန် ့<=ိသည်။ အGကမ်းဖက်မ3 ထက်ဝက်ေ ကျာ်မ=ာ
သတင်းေထာက်များကိ1 ရည်ရွယ်ချက်<=ိ<=ိ ပစ်မ= တ်

ထားတိ1က်ခိ1 က်ြခင်းြဖစ်Kပီး ကျန်အGကမ်းဖက်မ3မ ျားမ=ာ အလျဥ်းသင်၍
့
ြဖစ်သည် ဟ1 သတင်းေထာက်များက ယံ1Gကည် ထား သည်။

= ့် အမျိHးသမီးသတင်းေထာက်
⚧ အမျိHးသားသတင်းေထာက် သံ1းပံ1တစ်ပံ1 Aင

ထက်ဝက်ခ န်က
့ အGကမ်း ဖက်မ3များ ြမင်တ
့ က်ေန ဆဲ ဟ1 လက်ခံ ထားသည်။

ရန်က1နအ
် ေြခစိ1က် သတင်းေထာက်များ၊ အsကီးတန်းသတင်းေထာက်များA=င ့်
အယ်ဒတ
ီ ာများ ကလည်း အGကမ်းဖက်မ3များ ြမင့်တက် လာသည်
ပိ1မိ1ယBဆသည့် သေဘာ<=ိ သည်။
သတင်းေထာက်အများစ1သည် အGကမ်းဖက်မ3ြမင့်တက် လာြခင်းအတွ က်
အစိ1းရA=င ့် တပ်မေတာ်ကိ1 ြပစ်တင်ေဝဖန်Gကသည်။ အစိ1း ရသည်

သတင်းေထာက်များအေပr အGကမ်းဖက်မ3 ကိ1 ေြဖ<=ငး် ေပးလိ1 သည့် ဆAx

Government less willing to stop
violence
Journalists believe that the government has become
even less willing to do anything to challenge the
significant levels of violence against journalists or the
impunity that exists for perpetrators.
Although the overall proportion of journalists who
believe that violence is increasing has decreased in 2020
compared to the previous survey, a third of journalists
still continue to believe that violence is increasing.
Journalists believe that just over half of this violence is
targeted intentionally at journalists, and the rest is
random violence in which journalists are affected due to
the nature of their work.
⚧ Half of all women journalists think that violence is still
increasing, compared to a third of men. Yangon-based
journalists, senior journalists, and editors are all more
likely to believe that violence is increasing too.
A large majority of journalists blame the government,
including military, for this increase in violence. A
significant and growing majority believe that the
government has no will to address violence against
journalists, and that as a result, perpetrators face neither
investigation or justice.

မ<=ိသည့် အတွ က် ရလဒ်အေနြဖင့် ြပစ်မ3 ကျ]းလွ နသ
် Bများသည်
စံ1စမ်းစစ်ေဆး၊ အြပစ်ေပးအေရးယBမခံရဘဲ

လွတ်ေြမာက်ေနြခင်းြဖစ် သည် ဟ1 လက်<=ိတွင ် သတင်း ေထာက်အများစ1 က
လက်ခံထားKပီး ထိ1သိ1 ့လက်ခံသBဦးေရမ= လည်း တိ1းပွားလာေနသည်။

လွတ်လပ်မ'တြခင်းများ ဆံ1း23 ံး ေနေသာ ြမန်မာ့မီဒယ
ီ ာ - Myanmar’s media not free or fair - Page 15

မ"#စက
် "#င့် ယ#rလJင် ဂျာနယ်လစ်များ 0ကံ(ေတွaရေသာ အ0ကမ်းဖက်ခရ
ံ မK ပမာဏ
Amount of violence against journalists compared to previous year

တိးD လာ

အတ>တ>ပင်

Increased
35 %

Same
58 %

ေလျာ့ ကျ
သွား

Decreased
7%

♀
2018

သတင်းေထာက်များ ရင်ဆင
ိD ရ
် သည့် အ0ကမ်းဖက်မပ
K ံDစံများ
Types of violence faced by journalists

ပစ်မ#တထ
် ားအ0ကမ်းဖက်ြခင်း (Iခိ မ်းေြခာက်`D သ
ံ က်သက် (သိ)D ့

အလျဥ်းသင်၍
့ အ0ကမ်း ဖက်ြခင်း

Targeted violence (threat or actual)
58 %

ကိDယ်ထလ
ိ က်ေရာက်လD ပ်ေဆာင်ြခင်း)

ကိDယ်ထလ
ိ က်ေရာက်လD ပ်ေဆာင်ြခင်း)

(Iခိမ်းေြခာက်`D သ
ံ က်သက် (သိ)D ့

Random violence (threat or actual)
42 %

♀

ဂျာနယ်လစ်များ0ကံ(ေတွaေနရသည့် အ0ကမ်းဖက်ခံရမKများ မရပ်တဘ
့ံ ဲ ဆက်လက်တည်Yိေ
# နြခင်းအေပj တာဝန်အY#ိဆးံD မ#ာ
Most responsible for not stopping violence against journalists

အစိDးရ

ရဲ တရားစွဲ

အမျိ(းသားလ>အခွ
့ ငအ
့် ေရး

Government
70 %

ေY# aေန

ေကာ်မY# င် - MNHRC 7 %

Police and
prosecutors
16 %

တရား`ံD း - Courts 5 %
အြခား - Other 2 %

2018

ဂျာနယ်လစ်များရင်ဆင
ိD 0် ကံ(ေတွaေနရသည့် အ0ကမ်းဖက်မမ
K ျားအား ရပ်တ့ရ
ံ န် အစိDးရ၏ စိတဆ
် "p
Government willing to stop violence against journalists

အလွန်နိမ့်

နိမ့်

အလယ်အလတ်

Very low
36 %

Low
44 %

Medium
18 %

ြမင့်
High
2%

2018
0%

50%
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100%

တရား`ံDးများ"#င့် ေကာင်စီတိD တိ
့ းD တက်ရန်

Courts and Council need to
improve

ြမန်မာ"ိင
D င
် သ
ံ တင်း မီ ဒယ
ီ ာေကာင်စီ (MPC) သည် အနည်းငယ်သာ

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

လိDအပ်သည်

ေအာင်ြမင်မKY#ိေသာ် လည်း သတင်းေထာက် များက တရား`ံDး ထက်
ေကာင်စီကိD ပိ Dသေဘာကျသည်။ မီ ဒယ
ီ ာလွ တလ
် ပ် ခွငက
့် ိD ကာကွယ်ရန်
လDပ်ေဆာင်ရမည့် ဒီမိDကေရစီ နည်းကျ

ြပ(ြပင်ေြပာင်းလဲ ေရးလD ပ်ငန်းများအား ကတိေ ပးထားသည့်အ တိင
D း်
ေဖာ်ေဆာင်မKကိD တရား`ံDး များ၌ မဆိစ
D ေလာက်သာ ေတွaရ ေသးေသာေ0ကာင့်
ြဖစ်သည်။
ြမန်မာAိင
1 င
် ၏
ံ ဥပေဒများကိ1 တရား2ံ1းများက ေခတ်ေနာက်ြပန်ဆွဲ၍ လိ1 သလိ1
အနက်ဖွင ့်ဆိ1ေနသည်မ=ာ မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွင ့် အတွက် sကီးမားေသာ

Kခိမ်းေြခာက်မ3တစ် ရပ်ြဖစ်ေနသည် ဟ1 သတင်းေထာက်များက ဆိ1သည်။
အထBးသြဖင့် အမ3များကိ1 တရား2ံ1းများက ရည်ရွယ်ချက် <=ိ<=ိ

အြပစ်ဒဏ်<=ိသည် ဟ1 စီရင်ချက်ချသည့်ကိစUအေပr ရန်က1နြ် ပင်ပမ=
သတင်းေထာက်များက စိ1း ရိမ်ပBပန်လျက် <=ိသည်။
မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွင ့်ကိ1 ကာကွယ်ရန်အ တွက်

အြခားဒီမိ1ကေရစီAင
ိ1 င
် မ
ံ ျားနည်းတB တရားသBsကီးများA=င ့် တရား2ံ1းများကိ1
ြပHြပင်ေြပာင်းလဲရန် သတင်းေထာက်များက လိ1 လားသည်။ လိ1အပ်ေ သာ

ြပHြပင်ေြပာင်းလဲေရး လ1ပ်ငန်းစဥ်များတွင ် မီဒ ီယာ လွ တ်လပ်ခွငအ
့် ေGကာင်း
တရားသBsကီးများကိ1 သင်တန်းေပးြခင်းA=င ့် မီဒယ
ီ ာကိစUများကိ1

အထBးကိ1င ်တွယ်မ ည့် တရား2ံ1းများ ထBေ ထာင်ေပးြခင်း စသည် တိ1 ့
ပါဝင်သည်။

ြမန်မာAိင
1 င
် သ
ံ တင်းမီဒယ
ီ ာေကာင်စီသည် မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွငက
့် ိ1

ကာကွ ယ်ရာတွင ် ေအာင်ြမင်မ3 နည်း သည် (သိမဟ1
1 ့ တ်) အလွနန
် ည်းသည် ဟ1
သတင်းေထာက်အများစ1 က လက်ခံယံ1Gကည်ထားသည်။

ထိ1သတင်းေထာက်အများစ1 ဦးေရ တိ1း သထက် တိ1း လာသည်မ=ာ
သံ1းA=စ်ေြမာက်<=ိKပီ ြဖစ် သည်။ အsကီး တန်းသတင်းေထာက်မ ျား၊
အယ်ဒတ
ီ ာများA=င ့် ဗမာလBမျိHး သတင်း ေထာက်များသည် ေကာင်စီ၏

ေအာင်ြမင်မ3အတိ1ငး် အတာA=ငပ
့် တ် သက်၍ အA1တ်သေဘာေဆာင်သည့်
အြမင် ပိ1<=ိGက သည်။

Journalists believe that the courts’ regressive
interpretation of Myanmar’s laws poses a significant and
ongoing threat to media freedom. Journalists outside
Yangon are particularly concerned by the courts’ punitive
decisions.
Journalists want judges and courts to reform in order to
defend media freedom just like their counterparts in
other democracies. Necessary reforms include training
judges in media freedom and creating courts that
specialise in media cases.
A large majority of journalists believe that the Myanmar
Press Council’s protection of media freedom has had a
low or very low level of success. This majority has
increased in size for the third year in a row. Senior
journalists, editors, and ethnic Bamar journalists are
significantly more negative about the Council’s success
rate.
An increasing number of journalists want media cases
sent to the Myanmar Press Council. Yangon-based
journalists and men journalists especially prefer cases to
be sent to the Council. Non-Yangon journalists and
women journalists are less supportive of cases being sent
to the Council.

သတင်းေထာက်ေတာ်ေ တာ်များများသည်
မီဒယ
ီ ာA=ငပ
့် တ်သက်ေသာအမ3များကိ1 မီဒ ီယာေကာင်စီသိ1 ့

လ{ဲေပးေစလိ1Gကသည်။ ရန်က1နအ
် ေြခစိ1 က် သတင်းသမားများA=င ့်

အမျိHးသားသတင်းေထာက်မ ျားက အမ3မ ျားကိ1 ေကာင်စီကိ1 လ{ဲေပးရန်
ပိ1လိ1လားGက Kပီး ရန်က1န်ြပင်ပမ= သတင်းေထာက်များA=င ့်

အမျိHးသမီးသတင်းေထာက်မ ျားက ေကာင်စီသိ1 ့လ{ဲေြပာင်းေပးြခင်းကိ1
အားမေပး Gကေပ။
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မီဒယ
ီ ာလွတလ
် ပ်ခွငက
ြပ(ချက်များ
့် ိD ကာကွယ်ရန် တရား`ံDးများသိD အ0ကံ
့
Recommendations to courts for defending media freedom

မီဒယ
ီ ာအမK များကိD မီဒီယာေကာင်စီသ ိD ေပးပိ
D့ ်
သင့
့

တရားသ>nကီး များအား

Send cases to the Myanmar Press Council
42 %

လွတလ
် ပ် စွာေရးသားထDတ်
ေဖာ် ေြပာဆိခ
D ွင ့် အေ0ကာင်း
သင်တန်းေပးသင့်
Require judges to get
independent expert
advice for all media
cases
20 %

မီဒယ
ီ ာအမK များကိD
လွတ်လပ် စွာ

ထDတ်ေဖာ်ခွင့် အေ0ကာင်း
ေလ့ကျင့I် ပီ းသား

တရားသ>nကီးများသာ
ကိDငတ
် ွယ် ရန်
For media cases use
only judges trained in
free expression
18 %

မီဒယ
ီ ာအမKများကိD ဆံးD ြဖတ်ရာတွင ်
ကÅမ်းကျင်ပညာY#င၏
်

လွတ်လပ်အမ#ီအခိD ကင်းေသာ
အ0ကံကိD တရားသ>nကီးများ လိDအပ်
Train judges to understand
freedom of expression
14 %
တရားသ>nကီးများ၏
လDပ်ကိDငေ
် ဆာင်ရွက်မက
K ိD
ေလ့လာသံးD သပ် သင့်

Judges performance reviews
7%

2018

ြမန်မာသတင်းမီဒယ
ီ ာေကာင်စ၏
ီ ေအာင်ြမင်မK
Myanmar Press Council’s success

အလွန်နိမ့်

နိမ့်

အလယ်အလတ်

Very low
18 %

Low
51 %

Medium
29 %

ြမင့်

High
2%

ဗမာ Bamar
အယ်ဒီတာ Editors
2018
အလွန်ြမင့်

2016

Very high
0%

50%
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100%

ပဋိပကÉသတင်းများ

လွတလ
် ပ်စွာေရးသားတင်ြပခွင့် ပိမ
D ိD
ကျဆင်းလာြခင်း

ပဋိပကÉသ တင်း များေရးသားရသည် မ#ာ ပိ DမိDစိန်ေခjမKY#ိလာIပီ း
"ိင
D င
် ပ
ံ ိ Dငမ
် ီဒီယာများက ထDတလ
် ]ငြ့် ဖန်ချိ
့ သည့် မယံD0 ကည်စရာ
ပိ Dေကာင်းလာေသာ သတင်းအချက် အလက် များကလည်း

ပဋိပကÉသ တင်း များ လွ တလ
် ပ် စွာေရးသားခွငက
့် ိD တစ်စ တစ်စ
လKိက်စားဖျက်ဆးီ ေနသည်ဟD သတင်းေထာက်များက `K ြ မင်0ကသည်။
ပဋိပက~ေဒသများအတွငး် လွ တ်လပ်စွာသတင်းေရးသားခွငသ
့် ည်

Kပီးခဲ့ေသာစစ်တမ်းေကာက်ချိ နမ
် =စ၍ ပိ1ဆိ1း ရွ ားလာKပီး လက် <=ိတွင ် နိမ့် ကျ
(သိမဟ1
1 ့ တ်) အလွနန
် မ
ိ ့် ကျသည့် အဆင်တ
့ ွင ် ေရာက်ေနသည် ဟ1

သတင်းေထာက်အများစ1 က လက်ခံ ယံ1Gကည်ထားသည်။ အထBး သြဖင့်
အြခားသတင်းေထာက်များA=င ့် ယ=ဥ်ပါက

အsကီး တန်းသတင်းေထာက်မ ျားA=င ့် ရန်က1န် ြပင်ပ<=ိ သတင်းေထာက်များက
အလွနအ
် မင်းနိမ့် ကျေနသည် ဟ1 ပိ1မိ1 ယBဆသည်။

သတင်းေထာက်အများစ1 က ြပည် တွငး် <=ိ အမ=ီအခိ1ကင်း သည့်ရင်းြမစ်မ ျားကိ1
ပဋိပက~Aင
= ပ
့် တ် သက်၍ ပင်မသတင်းရင်းြမစ်အြဖစ် သတ်မ= တ်သည်။
အစိ1းရကိ1 ပင်မ သတင်းရင်းြမစ်အ ြဖစ်သတ်မ=တ်သည့်

သတင်းေထာက်အေရအတွ က်မ=ာ ယခင်စစ် တမ်းမ=စ၍
ပိ1ေလျာ့နည်း လာသည်။
⚧ အမျိHးသားသတင်းေထာက်များက အမျိHးသမီးသတင်းေထာက်များထက်
ပဋိပက~သတင်းများA=ငပ
့် တ် သက် လ'င် တပ်မေတာ် ကိ1 ၎င်းတိ1 ၏ပင်
မ
့

သတင်းရင်းြမစ်အ ြဖစ် ပိ1၍ လက်ခံGကသည်။ သိေသာ်
1့
ရန်က1နြ် ပင်ပမ=
သတင်းေထာက်များက တပ်မေတာ်ကိ1 ပင်မသတင်းရင်းြမစ်အ ြဖစ်

Freedom to report conflict
declines further
Journalists believe that conflict reporting has become
even more challenging and is also undermined by
increasingly unreliable information published by the
State media.
Most journalists believe that they have low or very low
freedom to report in conflict areas, and this situation has
deteriorated since the previous survey. Compared to their
peers, senior journalists and journalists based outside
Yangon are more likely to believe that they have a very
low level of freedom.
A majority of journalists regard local independent
sources as their main source of information on conflicts.
The proportion of journalists who regard the government
as their primary source of information has reduced since
the previous survey.
⚧ Men journalists are more likely than women to regard
the military as their primary source of information on
conflict. Journalists based outside Yangon are very
unlikely to regard the military as their primary source.
Journalists are now much less likely to trust information
published by the State media compared to last year. In
particular, almost all editors believe State television,
radio, and newspapers to be unreliable.

မသတ်မ= တ်Gကေပ။
သတင်းေထာက်များသည် Aိင
1 င
် ပ
ံ ိ1ငမ
် ီဒယ
ီ ာက ထ1တ်လင
{ ြ့် ဖန်ချိ
့ ေသာ

သတင်းအချက်အ လက်မ ျားကိ1 ယခင်Aစ
= ်ကထက်စာလ'င် ယံ1 Gကည်မ3
ေလျာ့နည်း လာသည်။ အထBး သြဖင့် အယ်ဒတ
ီ ာအားလံ1းနီးပါးက Aိင
1 င
် ပ
ံ ိ1င ်
21ပ်သံ၊ ေရဒီယိ1Aင
= ့် သတင်းစာများကိ1 မယံ1Gကည်ရဟ1 ယB ဆGကသည်။
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ပဋိပကÉြဖစ်ပွားရာေနရာများတွင် သတင်း ရယ>ထတ
D ြ် ပန်ရန် သတင်းေထာက်များ၏ လွတလ
် ပ်မK
Journalists’ freedom to report in conflict areas
အလွန်နိမ့်

နိမ့်

အလယ်အလတ်

Very low
46 %

Low
32 %

Medium
21 %

2018

ဂျာနယ်လစ်တ ိD အသံ
းD ြပ(ေသာ ပဋိပကÉဆင
ိD ရ
် ာသတင်းအချက်အလက်၏ မ>လအရင်းအြမစ်
့
Journalists’ primary source of information on conflict areas

လွတလ
် ပ် ေသာ ေဒသခံ အသံ

အစိDးရ

Local independent sources
67 %

Government
14 %

အ

စစ်တပ်
1

Military
14 %

2

ြခား
Other
5%

2018

"ိင
D င
် ပ
ံ ိDငမ
် ီဒယ
ီ ာမ# ထDတလ
် ]ငတ
့် င်ြပေသာ သတင်းများ၏ ယံD0ကည်ေလာက်စရာ အေြခအေန
Reliability of information published by State media

အလွန်နိမ့်
Very low
16 %

နိမ့်

အလယ်အလတ်

Low
34 %

Medium
46 %

ြမင့်

High
4%

တိင
D း် ရင်းသားလ>နည်းစD Ethnic
အယ်ဒီတာ Editors
2018
0%

50%
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မီဒယ
ီ ာစံလ
D င်ကွဲြပားမK အားနည်းလာြခင်း
အမ#ီအခိD ကင်းေသာ မီဒယ
ီ ာများ ရပ် တည်Y#ငသ
် န်ရန်
အားနည်းလာေနသည်ဟD သတင်းေထာက် များက ယံD0ကည်ေနသည်။
ပိ DမိDများြပားစံD လင်သည့် အသံများ ြပည်သလ
> >ထ D 0ကားသိ"င
ိD ေ
် စရန်အ တွက်
သတင်းေထာက် များက အစိDးရကိD "ိင
D င
် ပ
ံ ိ Dင ်မီဒယ
ီ ာ
ေထာင်Iပီ းလက် ဝါးnကီးအDပ်ထားမKအား ရပ် ေစလိD သည်။
မီဒယ
ီ ာကù စံ1လင်ကွဲြပားမ3အ တွက် အေြပာင်းအလဲ မ=ာ မဆိ1သေလာက်
သိမဟ1
1 ့ တ် လံ1းဝမ<=ိေသာ အေနအထားြဖစ် သည်။

အမ=ီအခိ1ကင်း ကင်းရပ်တည်ေနေသာ မီဒ ီယာလ1ပ်ငန်းများA=င ့်

တိ1ငး် ရင်းသားမီဒယ
ီ ာလ1ပ်ငန်းများ လည်ပ တ်ရာတွင ်လည်း လ1ပ်
ေဆာင်Aင
ိ1 စ
် ွမ်း(သိမဟ1
1 ့ တ်) လွတ်လပ်မ3 တိ1 ့တိ1း တက် ြခင်းမ<=ိေသးေပ။
အမ=ီအခိ1ကင်းသည့်မီဒယ
ီ ာများသည် ယခင်Aစ
= ် ကထက်

အေြခအေနပိ1ဆိ1း လာသည်ဟ1 သတင်းေထာက်အ များစ1က လက်ခံ ထား၏။
့် ာလ'င် အမျိHးသားသတင်းေထာက်များA=င ့်
⚧ အြခားသBများA=ငစ

အsကီး တန်းသတင်းေထာက်မ ျားက အမ=ီ အခိ1ကင်း သည့် မီဒ ီယာများA=င ့်
တိ1ငး် ရင်းသားမီဒယ
ီ ာများသည် ေအာင်ြမင်ရန်

အခွငအ
့် လမ်းပိ1နည်းပါးသည် ဟ1 ယံ1Gကည်Gကသည်။
ထိအြပင်
1့
စစ်တမ်းစတင်ေကာက်ယBသည့် ၂၀၁၅ ခ1Aစ
= ်မ= ယေနအချိ
န်အတွငး်
့
ပထမဆံ1းအsကိမ်အြဖစ် သတင်းေထာက် အများစ1က Aိင
1 င
် ပ
ံ ိ1ငမ
် ီဒယ
ီ ာကိ1
အများြပည် သBဝန်ေဆာင်မ3မီဒယ
ီ ာ/ အများြပည်သBပိ1ငမ
် ီဒယ
ီ ာ (Public
Service Media) အြဖစ်ေြပာင်းလဲရန် လိ1 လားေနGကသည်။
1 င
် ပ
ံ ိ1ငမ
် ီဒယ
ီ ာကိ1 ဖျက်သိမ်းေစလိ1Kပီး
⚧ အမျိHးသမီးသတင်းေထာက်မ ျားက Aိင
အမျိHးသားသတင်းေထာက်မ ျားက အများြပည် သBဝန်ေဆာင်မ3မီဒ ီယာ/
အများြပည် သBပိ1ငမ
် ီဒယ
ီ ာ အြဖစ် ေြပာင်းလဲေစလိ1သည်။
တိ1ငး် ရင်းသားသတင်းေထာက်မ ျားA=င ့် အမျိHးသမီး သတင်းေထာက်များေပr
ခွဲြခားဆက် ဆံမ3သည် ယခင်Aစ
= ် Aင
= ့် အလားတBပင်ြဖစ် သည် ဟ1
သတင်းေထာက်အများစ1 က ေြဖဆိ1သည်။

Media diversity becomes less
likely
Journalists increasingly believe that independent
media is becoming less viable and want the
government to end State media monopolisation so
that the public has access to a wider range of voices.
There has been little-to-no change in media diversity.
Neither independent media businesses nor ethnic media
outlets have seen improvement in their ability or freedom
to operate. A majority of journalists believe that the
situation for independent media has deteriorated since
last year.
⚧ Men journalists and senior journalists are more likely
than their peers to believe that independent and ethnic
media have less opportunity for success.
For the first time since the survey started in 2015, a
majority of journalists now want all State media to be
turned into public service media.
⚧ Women journalists are more likely to want State media
closed down compared to men journalists who are more
likely to want it turned into public service media.
Most journalists believe that discrimination towards
ethnic journalists and women journalists has stayed the
same as last year.
⚧ Women journalists are more likely to think
discrimination against women and ethnic minority
journalists has decreased.

1့
အမျိHးသမီးများA=င ့် လBနည်းစ1 တိ1ငး် ရင်းသား
⚧ သိေသာ်

သတင်းေထာက်များအေပr ခွဲြခားဆက်ဆံမ3 ကျဆင်းလာသည် ဟ1
အမျိHးသမီးသတင်းေထာက်မ ျားက ပိ1 ယBဆGကသည်။

လွတ်လပ်မ'တြခင်းများ ဆံ1း23 ံး ေနေသာ ြမန်မာ့မီဒယ
ီ ာ - Myanmar’s media not free or fair - Page 21

ယခင်"စ
# "
် င
# ယ
့် #ဥ်လJင် အမ#အ
ီ ခိDကင်းေသာ မီဒယ
ီ ာများ ေအာင်ြမင်ရန် အခွငအ
့် လမ်းများ
Independent media opportunities for success compared to previous year

ေကာင်း

အတ>တ>ပင်

ပိ D၍ဆိDးရွ ားလာ

တက်လာ

Same
39 %

Worse
55 %

မွန်တိDး

Improve
d6%

ပံ D"#ိပ်မီဒယ
ီ ာ Print
Senior

အnကီးတန်းသတင်းေထာက်
2018

ယခင်"စ
# "
် င
# ယ
့် #ဥ်လJင် တိင
D း် ရင်းသားမီဒယ
ီ ာကÑေြပာင်းလဲမK

Change in ethnic media freedom compared to previous year
လွတလ
် ပ် မKေလျာ့န ည်းသွာ

အတ>တ>ပင်

လွတလ
် ပ် မK

Less freedom
22 %

Same
64 %

ပိ Dရလာ More
freedom 14 %

တိင
D း် ရင်းသားလ>နည်းစD Ethnic
2018

အစိးD ရသတင်းစာများကိD ဘာလDပ်သင့သ
် လဲ
What to do with state-run newspapers

ြပည်သဝန်
> ့ ေ ဆာင်မK သတင်းမီ ဒယ
ီ ာသိD ေြပာင်
းလဲသင့သ
် ည်
့
Turn them into public service media
51 %

ပိ တသ
် ိမ်းသင့သ
် ည်

ေရာင်းပါ

ဘာမ#မ

Close them
29 %

Sell them
8%

Nothing 11 %

လDပ်သင့်

2018
2016
2015

အစိးD `Dပ်သလ
ံ ]ငဌ
် လဲ
့် ာနများကိD ဘာလDပ်သင့သ

What to do with state-run broadcasters (television and radio)
ပိ တ်သမ
ိ ် းသင့သ
် ည်

ြပည်သဝန်
> ့ ေ ဆာင်မK သတင်းမီ ဒယ
ီ ာသိD ေြပာင်
းလဲသင့သ
် ည်
့

Close them 13 %

Turn them into public service media
57 %

ေရာင်းပါ

ဘာမ#မ

Sell them
19 %

Nothing 11 %

လDပ်သင့်

2018
2016
2015

မ"#စက
် "#င့် ယ#rလJင် တိင
D း် ရင်းသားဂျာနယ်လစ်များ0ကံ(ေတွaရသည့် ခွဲြခားဆက်ဆခ
ံ ရ
ံ မK
Discrimination against ethnic journalists compared to previous year

တိးD လာ

အတ>တ>ပင်

ေလျာ့ကျသွာ း

Increased
19 %

Same
68 %

Decreased
13 %

တိင
D း် ရင်းသားလ>နည်းစD Ethnic
2018

မ"#စက
် "#င့် ယ#rလJင် အမျိ(းသမီးဂျာနယ်လစ်များ 0ကံ(ေတွaရသည့် ခွဲြခားဆက်ဆခ
ံ ံရမK
Discrimination against women journalists compared to previous year

တိDးလာ
Increased
9%

အတ>တ>ပင်

ေလျာ့ကျသွာ း

Same
71 %

Decreased
20 %

♀
2018
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Facebook က သတင်းေထာက်များကိD
ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်း
အင်တာနက်သည် မီ ဒယ
ီ ာလွ တလ
် ပ် ခွငက
့် ိD အေထာက်အ က>ြပ(သကဲ့သ ိD ့
တစ်Iပိ (င်တည်း တွင ် စီး ပွားေရးလD ပ်ငန်းnကီးများ(သိ)D ့ အDပ်စDများ၏

ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မK အ"sရာယ် ကိDလ ည်း လမ်းစဖွငေ
့် ပးေနသည်ဟD
သတင်းေထာက် များက `K ြမင်သ ည်။
၂၀၁၈ ခ1Aစ
= ်တွင ် သတင်းေထာက်များသည် အွန်လိ1ငး် ထက်
ြပင်ပေအာ့ဖ်လိ1ငး် ၌ ပိ1မိ1လွတ်လပ်သည်ဟ1 ယBဆခဲ့ Gကသည်။ လက်<=ိတွင ်
ေြပာင်းြပန်ြဖစ်လာKပီး အွန်လိ1ငး် ၌ ပိ1မိ1လွတ်လပ် သည် ဟ1
အြမင်ေြပာင်းလာGကသည်။
၂၀၂၀ ြပည့်Aစ
= ် တွင ် အင်တာနက်ေGကာင့် ပေရာ်ဖ က်<=ငန
် ယ်

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလ1ပ်ငန်း အတွ က် အကျိHးေကျးဇBးများ ရ<=ိ သည် ဟ1
သတင်းေထာက် ေတာ်ေ တာ်များများက အသိ အမ=တ်ြပHသည်။
အင်တာနက်ေ Gကာင့် စာဖတ်သBများအတွ က် သေဘာထားမsကီးမ3 Aင
= ့်

စိတ်ခံစားမ3အကဲ ဆတ်မ3 [အချက်အ လက်မ=န်ကန်မ3 ကိ1 အေလးမထားဘဲ
စာဖတ်သBကိ1 စိတ်လ3ပ်<=ား အံ1¢ကလာေအာင် တင်ြပြခင်း] တိ1 ့

ြဖစ်လာAိင
1 သ
် ည့်အေပr ၎င်းတိ1 က
့ သိပ်မစိ1း ရိမ်Gကေပ။ အင်တာနက်ေGကာင့်
လက်<=ိတွင ် သတင်းေထာက်များစွာက ြပည်သBမ ျား မီဒယ
ီ ာကိ1
ပိ1မိ1လက် လ=မ်းမီလာသည် ဟ1 အသိအမ= တ်ြပHလျက်<=ိသည်။
သိေသာ်
1့
မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွငအ
့် တွက် Kခိမ်းေြခာက်မ3အ သစ်တစ်ရပ်
ထွက်ေပrလာKပီးေနာက် အင်တာနက်Aင
= ပ
့် တ်သက်သည့်

အေပါင်းသေဘာေဆာင်သည့် အြမင်များမ=ာ တစ်စတစ်စ
ဆ1တ်ယ1တ်ေ လျာ့ပါးလာခဲ့သည်။ သတင်းေထာက်သံ1းပံ1 တစ်ပံ1Aင
= ့်

Facebook censors journalists
Journalists believe that the internet supports greater
media freedom while at the same time creates
emerging risks of censorship from new corporate
authorities.
In 2018, journalists thought that they had greater
freedom offline compared to online. This has reversed
and journalists now consider that they have more
freedom online.
A greater proportion of journalists recognise the
professional advantages of the internet in 2020. They are
less concerned that the internet may increase intolerance
and sensationalism. Many more journalists now
recognise that the internet increases the public’s access to
the media.
However, this positive attitude to the internet has been
undermined by the emergence of a new threat to media
freedom. A third of journalists – and half of all editors –
report receiving warnings alleging that their journalistic
content violates Facebook’s Community Standards, and
half of these say that their content was eventually
removed by Facebook.
⚧ Men journalists are more likely than women to have
content warnings and removals on Facebook.

အယ်ဒတ
ီ ာထက်ဝ က်ခန်က
= ့်ဆိ1ငသ
် ည့်
့ ၎င်းတိ1 ၏
့ ဂျာနယ်လစ် အလ1ပ်Aင
အေရးအသားများသည် Facebook ၏ Community Standards ကိ1
ချိHးေဖာက်သည်ဟBေ သာ သတိေပးချက် အပိခံ
1 ့ ရဖBး သည် ဟ1 ဆိ1သည်။
သတင်းေထာက်တစ်ဝ က်ကလည်း ၎င်းတိ1 ၏
့ အေရးအသားများကိ1
Facebook က ြဖHတ်ချခဲ့ သည် ဟ1 ဆိ1 သည်။
⚧ အမျိHးသားသတင်းေထာက်များသည်
အမျိHးသမီးသတင်းေထာက်မ ျားထက် ပိစ်
1 ့ ေရးသားမ3ေGကာင့်
သတိေပးချက်ပိ1ထိGကသလိ1 Facebook ေပrမ=လည်း
ပိ1ြဖHတ်ချခံရေလ့<=ိသည်။
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အွန်လိDငး် ြပင်ပ Offline "#ငစ
် ိDငး် (online) ၌ ဂျာနယ်လစ်များ၏ လွတလ
် ပ်ေသာထDတေ
် ဖာ်ေရးသားေြပာဆိခ
D ွင့်
့် ာလJင် အွနလ
Journalists’ freedom online compared to offline

အွန်လိDငး် တွင ် သိပ်မလွ တလ
် ပ်

အလားတ>

အွန်လိDငး် တွင ် ပိ Dလွ တလ
် ပ်

Less freedom online
25 %

Same
44 %

More freedom online
31 %

2018

မီဒယ
ီ ာများအတွက် အင်တာနက်သည် ေအာက်ပါတိကိ
D ့ D တိးD လာေစသည်
For media, the internet has increased:

မီဒယ
ီ ာ လက် လ#မ်း မီ မK

ပရိသတ်စံDလင်ကွဲြပားမK

မီဒယ
ီ ာIပိ (င်ဆင
ိD မ
် K

သေဘာထားမnကီးမK

Access to the media
45%

Audience diversity
25%

Media
competition
15%

စိတ်ခံစားမKအကဲဆတ်မK

Intolerance
9%
Sensationalism 7%

2018

သတင်းေထာက်များ 0ကံ(ေတွရ
a သည့် Facebook ၏ စွက်ဖက်မမ
K ျား
Journalists facing Facebook interventions

မY#ိ

အေရးအသား"#င ့်ပတ်သ က်

အေရးအသားကိD

None
67%

၍ သတိေပးြခင်း

ဖယ်Y#ားြခင်း

Content warnings
18%

Content deleted
15%

တိင
D း် ရင်းသားလ>နည်းစD Ethnic
အယ်ဒီတာ Editors
0%

50%
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100%

Self-censorship တိးD ပွားလာသည်

Self-censorship increasing

Self-censorship ဟDေ ခjသည့် ကိDယ့်အေရးအသားကိDယ်

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

ဆင်ဆာြပန်ြဖတ်ေ တာက် မKသည် တိင
D း် တာရခက်ခဲသ ည်ဟD နာမည် ဆိးD "#င ့်
ေကျာ်0ကားသည်။ ဖိ "#ိပ်မKများလာသည့် ြမန်မာ့မီဒယ
ီ ာနယ် ပယ်အ တွငး်
လDပ်ကိDငေ
် န0ကသည့် မီ ဒယ
ီ ာသမားများ၏ စိDးရိမ်ပ>ပန်မKများ
ြမင်တ
# အ
့် မJ self-censorship သည်လည် း
့ က်လာသည်"င

ရလဒ်တစ်ခDအေနြဖင့် တစ်စ ထက်တစ်စ အားေကာင်းလာေနသည်ဟD
ဆိ"
D င
ိD သ
် ည်။
သတင်းေထာက်အလ1ပ် လ1ပ်ြခင်းေGကာင့် အA[ရာယ်ြဖစ်Aင
ိ1 ေ
် ြခ

ပိ1မိ1ြမင်တ
ီ ာလွ တ်လပ်ခွငအ
့် ေပr
့ က် လာေနချိန်တွင ် အစိ1းရ၏မီဒယ

ေထာက်ခံအားေပးမ3မ=ာ ကျဆင်း လာေနသည်ဟ1 သတင်းေထာက်များက
ယံ1Gကည်ေနသည်။ ထိေGကာင်
1့
ီ ာေလာကသည် သိသိသာသာ
့ မီဒယ
ရန်လိ1လာသည်။
ထိ1ကိစUကိ1 တံြပန်
1 ့ ေြဖ<=ငး် သည့်အေနြဖင့် Kပီးခဲ့ေသာA=စ် ကတည်း က
သတင်းေထာက်များသည် အA[ရာယ်များသည် ဟ1 ယB ဆရသည့်

ကိစUရပ်တိ1ငး် ကိ1 ပိ1သတိထား၍ သတင်းေရးသားလာခဲ့Gကသည် ဟ1
သတင်းေထာက်အများစ1 က ဆိ1 သည်။

⚧ အြခားသBများထက်စာလ'င် အမျိHးသားသတင်းေထာက်များA=င ့်

ရန်က1နြ် ပင်ပမ= သတင်းေထာက်များသည် ယခင်Aစ
= ်ကထက် ယခ1Aစ
= ် တွင ်
ပိ1၍သတိထားလာသည်။
သတင်းေထာက်များသည် အလ1ပ်လ1ပ် သည့် အခါတွင ် သိ၍ြဖစ်ေစ
မသိဘဲြဖစ်ေစ အA[ရာယ်ြဖစ်Aင
ိ1 ေ
် ြခကိ1 sကိHတင်စစ်ေ ဆးေကာက်ယBမ3 (Risk
Assessment) ြပHလ1ပ်Gကသည်။ ၎င်း တိ၏
1့

Journalists believe that the risks of doing journalism are
increasing while at the same time government support
for media freedom has declined. Therefore, the media
environment has become significantly more hostile.
In response to this increasing hostility, a majority of
journalists believe that they have become more careful
over the past year when reporting on anything that they
consider risky.
⚧ Compared to their peers, men journalists and
journalists outside of Yangon are more careful this year
than the previous year.
Consciously or not, journalists do risk assessments when
working. Their risk mitigation strategies may include
investing more into verifying information. Strategies are
also likely to include refraining from publishing
altogether. Therefore, it is likely that as hostility increases
and journalists become more careful, self-censoring
increases too.

အA[ရာယ်ြဖစ်Aင
ိ1 သ
် ည့်အေြခအေန ေလ'ာ့ခ ျမ3ဆိ1ငရ
် ာမဟာဗျ]ဟာ (Risk
Mitigation Strategy) များတွင ် သတင်းအချက်အလက်များကိ1
အတည် ြပHသည့်အပိ1ငး် ၌ ပိ1မိ1ရင်းA=းီ ြမyHပ် Aြ=ံ ခင်းကိ1

ထည့်သွငး် ေရးဆွဲလာAိင
1 ်သည်။ ထိ1 အြပင်
သတင်းအချက်အ လက်များကိ1
့

လံ1းလံ1း လျားလျား ဖွငခ
့် ျြပသည့် ကိစUများကိ1 လည်း ေ<=ာင်Gကဥ် လာAိင
1 သ
် ည်။
ထိေGကာင်
1့
့ ရန်လိ1မ3ြမင်တ
့ က် လာကာ သတင်းေထာက်များကလည်း
ပိ1သတိထား ေရးသား၊ ကိ1 ယ့်အေရးအသားကိ1 ယ် ဆင်ဆာ
ြပန်ြဖတ်ေ တာက်မ3 ပိ1လ1ပ် လာြခင်း ြဖစ်ပံ1ရသည်။

ယခင်"စ
# "
် င
# ယ
့် #ဥ်လJင် အ"sရာယ်များေသာ အေ0ကာင်းအရာများကိD သတင်းေရးသားရာတွင် သတင်းေထာက်များ၏ သေဘာထား
Journalists’ attitudes to reporting on risky topics compared to previous year

ပိ Dသတိထား

အလားတ>

More careful
68 %

Same
25 %

သိပ်သတိမ
ထား
Less
careful 7%

ရန်ကDန်အေြခစိDက် Yangon-based
ရန်ကDန်ြပင်ပ Outside Yangon
`D ပ်သလ
ံ ]ငမ
့် ီ ဒယ
ီ ာ Broadcast
0%

50%
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100%

Parties must promise change in
election

ပါတီများသည် ေရွ းေကာက်ပဲတ
ွ င
ွ ်
အေြပာင်းအလဲအတွက်

ကတိကဝတ်ြပ(လDပ်ရမည်

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

သတင်းေထာက် များသည် "ိင
D င
် ေ
ံ ရးပါတီများကိD
ေရွ းေကာက် ပဲ ေ
ွ 0ကညာစာတမ်း တွင ် ဥပေဒြပ(ြပင်ေြပာင်းလဲေရးဆိင
D ရ
် ာ
ကတိကဝတ်များ Y#ငး် Y#ငး် လင်းလင်း ချမ# တေ
် ရးဆွဲေပးေစလိDသ ည့်
ဆ"pY#ိ0ကသည်။
Aိင
1 င
် ေ
ံ ရးပါတီများ အေနြဖင့် ၂၀၂၀ အေထွေထွေရွ းေကာက်ပွဲ တွင ်

မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွင ့်ကိ1 ကာကွယ်ရန် ဥပေဒA=င ့် လ1ပ် ထံ1း လ1ပ် နည်းများ

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

ြပHြပင်ေြပာင်းလဲေရးအတွက် ပိ1မိ1ခိ1ငမ
် ာသည့် ကတိကဝတ်များချမ= တ်ရန်
သတင်းေထာက်အားလံ1း ကလိ1 လားသည်။ ထိအြပင်
1့
ဥပေဒ
ေတာ်ေတာ်များများ အထBးသြဖင့် သတင်းမီဒယ
ီ ာဥပေဒ၊
ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ၊ Aိင
1 င
် ေ
ံ တာ်

လ'ိH F ဝ= က်ချက်အက်ဥပေဒတိA=
1 ့ ငပ
့် တ်သက် Kပီး <=ငး် လင်း သည့်
ကတိ ကဝတ်မ ျားလည်း ေပးေစလိ1Gကသည်။

၂၀၂၀ ေရွ းေကာက်ပဲွ ေ0ကညာစာတမ်းကတိကဝတ်တင
ွ ် ဦးစားေပးေြဖY#ငး် ရမည့် ဥပေဒများ
Priority laws to address in 2020 election manifestos

ဖွဲaစည်း ပံ Dအ ေြခခံဥပေဒ

ဆက်သယ
ွ ်ေရးဥပေဒ

"ိင
D င
် ေ
ံ တာ်လJိ( a ဝ# က်ချက်ဥ ပေဒ

ရာဇသတ် nကီး

Constitution
18 %

Telecommunications Law
12 %

Official Secrets Law
12 %

Penal Code
8%

သတင်းမီ ဒယ
ီ ာဥပေဒ

အီလက်ထေရာနစ်

မတရားအသင်းဥပေဒ

ပDဂqိ(လ် ဆင
ိD ရ
် ာ

အြခား

News Media Law
15 %

ဆက်သယ
ွ ်ေရး ဥပေဒ

Unlawful Association
Law
10 %

လွတလ
် ပ် မK ဥပေဒ

Other
7%

0%

Electronic Transactions
Law
10 %

Privacy Law
8%

50%
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100%

သင်တန်းများ လိDလားသည်

Training wanted

ြမန်မာ"ိင
D င
် တ
ံ င
ွ ် သတင်းစာပညာစံ "န
K ်းများသည်

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

အေြပာင်းအလဲ မY#ိေသာ်လ ည်း ပိ D၍လက်လ# မ်း မီ"င
ိD သ
် ည့် သင်တန်းများ
လိDအပ် ေနသည်ဟD သတင်းေထာက် များက ယံD0ကည်ထားသည်။
ြမန်မာAိင
1 င
် ံ သတင်းေလာက၏ အရည်အေသွးA=င ့် ကျင်ဝ
့ တ်စံA3နး် များသည်
ယခင်Aစ
= ်ကအတိ1ငး် ပင်ြဖစ် သည် ဟ1 သတင်း ေထာက် တစ်ဝ က်စွနး် စွနး် က
ယBဆGကသည်။ ယခ1Aစ
= ်၌ တိ1းတက် လာသည် (သိမဟ1
1 ့ တ်)

ဆ1တ်ယ1တ်လာသည်ဟ1 ယBဆသည့် အလားတB အနည်းစ1 အချိH Fလည်း
<=ိသည်။
⚧ အြခားသBများထက်စာလ'င် အမျိHးသမီး သတင်းေထာက်၊
အငယ်တန်း သတင်းေထာက်Aင
= ့် ရန်က1န်ြပင်ပမ= သတင်းေထာက် များက
စံAန
3 း် များ တိ1း တက် လာေနသည် ဟ1 ယံ1Gကည်Gကသည်။

ရန်က1နအ
် ေြခစိ1က်သတင်းေထာက်များကမB ပိ1ဆ1တ်ယ1တ်လာ သည် ဟ1
ယံ1Gကည်Gကသည်။
သတင်းေထာက်အားလံ1း နီးပါးသည် သတင်းစာပညာသင်တန်း
တစ်မျိHးမျိHးကိ1 တက်ဖBးထားသBများ ြဖစ် သည်။ သင်တန်းစီစဥ် သည့်
အဖွဲFအစည်းမ=ာ အမျိHးမျိHး<=ိGကKပီး မီဒ ီယာများကိ1 ယ်တိ1င ် လ1ပ်သည့်
သင်တန်းများလည်း ပါဝင်သည်။
ီ ာများက ေပးသည့်
⚧ အမျိHးသမီးသတင်းေထာက်မ ျားသည် မီဒယ
သင်တန်းများကိ1 ပိ1မိ1တက်ေရာက်ထားKပီး အမျိHးသား
သတင်းေထာက်များသည် INGO A=င ့် CSO များကေပးသည့်
သင်တန်းများကိ1 ပိ1တက်ေရာက်ထားသည်။ အငယ် တန်း

သတင်းေထာက်များA=င ့် ရန်က1နြ် ပင်ပမ= သတင်းေထာက်များမ=ာ
သင်တန်းအနည်းငယ် သာ တက်ေရာက်ဖBးသည်။

သတင်းေထာက် သံ1းပံ1 တစ်ပံ1ေကျာ် က ေနာက်ထပ် သတင်းစာပညာသင်တန်း
တက်ေရာက်Aင
ိ1 သ
် ည့် အခွငအ
့် လမ်းများ<=ိ သည် ဟ1 မထင်ေGကာင်း
ေြဖဆိ1Gကသည်။

A small majority of journalists believe that the quality
and ethical standards of Myanmar journalism remain the
same today as in the previous year. Similar minorities
believe that standards have either improved or worsened.
⚧ Women journalists, junior journalists, and journalists
based outside Yangon are more likely than their peers to
believe that standards are improving. Journalists in
Yangon are more likely to believe that they are
worsening.
Most journalists have received some form of journalism
training. Training comes from a diversity of sources,
including from the media itself.
⚧ Women journalists have received more training from
media outlets, whereas men journalists have received
more from CSOs and INGOs. Junior journalists and
journalists from outside Yangon have received far less
training.
Over a third of journalists do not believe that they have
access to any further journalism training opportunities.
⚧ Men journalists, senior journalists, and journalists
outside Yangon are significantly more likely to believe
that they do not have access to further training
opportunities.
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့် လမ်း<=ိမ ည်ဟ1
⚧ ေနာက်ထပ်သင်တန်းများ တက်ေ ရာက်Aင
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ြဖစ်Gကသည်။
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Change in journalism standards compared to previous year
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ပိ DဆးိD လာ

Improved
20 %

Same
50 %

Worse
30 %

သတင်းေထာက်များကိD ယခင်က သင်တန်းေပးခဲေ
ဲa စည်းများ
့ သာ အဖွအ
Source of journalists’ previous training
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INGO
24 %

Media
37 %

CSO
18 %

အြခား

မY#ိပါ

Other
14 %

None
7%

သတင်းစာပညာသင်တန်းတက်ေရာက်"င
ိD မ
် ည့် အခွငအ
့် လမ်းများ လွယက
် >စွာ ရY#ိ"င
ိD မ
် K
Ease of access for journalism training opportunities

မီဒယ
ီ ာ
Media
18 %
0%

INGO
17%

CSO
14 %

အြခား

မY#ိပါ

Other
12 %

None
39 %

50%
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100%

နိဂံDး
Conclusion
FEM သည် ယခD စDတDတíေြမာက် ြပည် လံDးကÅတ်စစ်တမ်း တွင ်
အမ#န်တကယ်လD ပ်ငန်းခွငဝ
် င်ေနေသာ သတင်းေထာက် ၂၀၀ ေကျာ် ကိD
ေမးြမန်းေကာက်ယ> ခဲ့Iပီ းေနာက် ြမန်မာ"ိင
D င
် ၏
ံ မီ ဒယ
ီ ာလွ တလ
် ပ် ခွင ့်
သံးD "#စ်ဆက် တက
ိD ် ဆDတယ
် D တက
် ျဆင်းလာေန သည်ကိD ေတွa Y#ိခဲ့ရသည်။
မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွငအ
့် ေပr အစိ1း ရ၏ ေထာက်ခံအားေပးမ3

ကျဆင်း လာသလိ1 တိ1 က်ခိ1က်မ3မ ျားမ= ကာကွယ်ေပးလိ1သည့်
အစိ1းရ၏စိ တ်ဆAxမ=ာ လည်း ေလျာ့ နည်း လာသည်ဟ1 သတင်းေထာက်များက
ယBဆလျက် <=ိသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင ် တပ်မေတာ် ၊

ဆBးေညyာင်ဥ
့ ပေဒများA=င ့် ရည်ရွယ်ခ ျက်<=ိ<=ိ အြပစ်ေပးအေရးယBေ လ့<=ိသည့်
တရား2ံ1းများကလည်း မီဒယ
ီ ာ လွတ်လပ်ခွငက
့် ိ1 တိ1း၍သာ
ချိHးေဖာက်လာေနGကသည်။

အဓိက 21ပ် သံလ1ပ်ငန်း A=င ့် သတင်းစာများကိ1 အစိ1း ရက ယခင်ကနည်း တB
ဆက် လက်ချHပ် ကိ1ငထ
် ားသည်။ မယံ1 Gကည်ရေသာ

သတင်းအချက်အ လက်မ ျားကိ1 ပိ1မိ1 ပံ1 Aပ
=ိ ်၊ ထ1တ်လ{ငေ
့် နသလိ1

တစ်ချိန်တည်းမ=ာပင် အမ=ီ အခိ1ကင်းေသာ မီဒယ
ီ ာများ <=င ်သန် ရပ် တည်၍
မရေအာင်လည်း ေအာက်ေြခကိ1 2ိ1 က်ချိHးေနသည် ဟ1 သတင်းေထာက်များက
ယံ1Gကည်သည်။
မီဒယ
ီ ာအတွ က် Kခိမ်းေြခာက်မ3သည် အစိ1းရတစ်ခ1 တည်းေတာ့ မဟ1 တ်ေပ။
စီးပွားေရးလ1ပ်ငန်းsကီးများ (သိမဟ1
1 ့ တ်) အ1ပ်စ1များက အွန်လိ1ငး် ေပr <=ိ

ထ1တ်ေဖာ်ေြပာဆိ1မ3များကိ1 တားဆီးြဖတ်ေ တာက်မ3များA=ငပ
့် တ်သက်၍
များြပားလ=ေသာ သ တင်းေထာက်ထ1sကီးက ပထမဆံ1း အsကိမ် အြဖစ်

FEM’s fourth nationwide survey of over 200 working
journalists has found that media freedom has
declined in Myanmar for the third consecutive year.
Journalists believe that the government’s support for
media freedom has reduced yet again and it is less willing
to avert attacks. At the same time, the military, menacing
laws, and punitive courts all increasingly infringe on
media freedom.
State control over major broadcasters and newspapers
continues as before, although journalists believe that they
are increasingly publishing unreliable information while
simultaneously undermining the viability of independent
media.
The State is not journalists’ only threat however. For the
first time, a significant proportion of journalists are
reporting corporate censorship online is on the rise.
Journalists are also likely to be self-censoring more too.
Despite journalists' apprehension, they remain hopeful
that the 2020 general elections will be an opportunity to
change direction and urge all political parties to make
real manifesto commitments to protect media freedom.

ဖွငဟ
့် ေြပာGကားလာသည်။ ထိအြပင်
1့
သတင်းေထာက်များသည် ကိ1ယ့်
သတင်း ကိ1ယ် မေဖာ်ြပခင်ကတည်း က

ဆင်ဆာြပန်ြဖတ်ေ တာက်မ3များလည်း ပိ1 လ1ပ် လာေနGကရသည်။
အေြခအေနများA=ငပ
့် တ်သက်၍ ထိ1 ကဲ့သိ1 စိ
့ 1း ရိမ်ပBပန်ေနGကေသာ် လည်း ၂၀၂၀
အေထွေထွ ေရွ းေကာက်ပွဲ သည် လားရာသစ် တစ်ခ1 ကိ1

အေြပာင်းအလဲ လ1ပ်ေပးAိင
1 သ
် ည့် အခွငအ
့် လမ်းတစ်ခ1 ြဖစ်မည် ဟ1
သတင်းေထာက်များက ေမ'ာ်လင်ေ
့ နဆဲြဖစ်သည်။

Aိင
1 င
် ေ
ံ ရးပါတီအားလံ1းကိ1 လည်း မီဒယ
ီ ာလွ တ်လပ်ခွငက
့် ိ1

အကာအကွယ်ေပးသည့် စစ်မ= နေ
် သာ ေရွ းေကာက်ပွဲ ကတိ ကဝတ် များ
ေပးရန် သတင်းေထာက်များက တိ1 က်တွနး် ထားGကသည်။

1
2
3

Government includes: Ministry of Information and Information Committee Facebook Page. အစိ1းရ (ြပန်Gကားေရးဝန်sကီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်ေကာ်မတီေဖ့စ်ဘွတ်စာမျက်Aာ= )
Military includes: True News Information Team and Myawaddy. စစ်တပ် (သတင်းအမ=န် ြပန်G ကားေရး အဖွဲF ၊ ြမဝတီ)

See Hayes (2005), “Willingness to Self-Censor: A Construct and Measurement Tool for Public Opinion Research”, at: https://academic.oup.com/ijpor/articleabstract/17/3/298/783926?redirectedFrom=fulltext and Morris (2016), “Watching our words”, at:
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/Watching%2520our%2520Words%2520-%2520Perceptions%2520of%2520SelfCensorship%2520and%2520Media%2520Freedom%2520in%2520Fiji.pdf

လွတ်လပ်မ'တြခင်းများ ဆံ1း23 ံး ေနေသာ ြမန်မာ့မီဒယ
ီ ာ - Myanmar’s media not free or fair - Page 29

လွတ်လပ်မ7တြခင်းများ ဆံး$ &' ံ းေနေသာ

Myanmar’s media not free or fair

ြမန်မာ့မီဒယ
ီ ာ

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

ဂျာနယ်လစ်များ၏ အြမင်သေဘာထားအား
စစ်တမ်းေကာက်ယ=မ'ရလဒ်များ - ၂၀၂၀
FEM သည် ယခB စBတBတÄေြမာက် ြပည်လံBးကÅတ်စစ်တမ်းတွင ်
အမLန်တကယ်လBပ်ငန်းခွငဝ
် င်ေနေသာ သတင်းေထာက် ၂၀၀ ေကျာ်ကိB
ေမးြမန်းေကာက်ယ6ခဲ့lပီးေနာက် ြမန်မာqိင
B င
် ံ၏ မီဒ ီယာလွတ်လပ်ခွင ့်
သံBးqLစ်ဆက်တိBက် ဆBတ်ယBတ်ကျဆင်းလာေန သည်ကိB ေတွt jLိခဲ့ရသည်။
မီဒယ
ီ ာလွတ်လပ်ခွငအ
့် ေပÇ အစိBးရ၏ ေထာက်ခံအားေပးမ7 ကျဆင်းလာသလိB
တိBက်ခိBက်မ7များမL ကာကွယ်ေပးလိBသည့် အစိBးရ၏စိတ်ဆqÉမLာလည်း
ေလျာ့နည်းလာသည်ဟB သတင်းေထာက်များက ယ6ဆလျက်jLိသည်။

တစ်ချိန်တည်းတွင ် တပ်မေတာ်၊ ဆ6းေညÑာင့်ဥပေဒများqLင ့် ရည်ရွယ်ချက်jLိjLိ
အြပစ်ေပးအေရးယ6ေလ့jLိသည့် တရားsံBးများကလည်း မီဒ ီယာ လွတ်လပ်ခွငက
့် ိB
တိBး၍သာ ချိkးေဖာက်လာေနNကသည်။
မီဒယ
ီ ာအတွက် lခိမ်းေြခာက်မ7သည် အစိBးရတစ်ခBတည်းေတာ့ မဟBတ်ေပ။
စီးပွာ းေရးလBပ်င န်းÖကီးများ (သိမဟB
B ့ တ်) အBပ်စBများက အွနလ
် ိBင ်းေပÇ jLိ
ထBတ်ေဖာ်ေြပာဆိBမ7များကိB တားဆီးြဖတ်ေတာက်မ7များqLငပ
့် တ်သက်၍
များြပားလLေသာ သ တင်းေထာက်ထBÖကီးက ပထမဆံBးအÖကိမ်အြဖစ်
ဖွငဟ
့် ေြပာNကားလာသည်။ ထိအြပင်
B့
သတင်းေထာက်များသည် ကိBယ့် သတင်း
ကိBယ် မေဖာ်ြပခင်ကတည်းက ဆင်ဆာြပန်ြ ဖတ်ေတာက်မ7များလည်း
ပိBလBပ်လာေနNကရသည်။
အေြခအေနများqLင ့်ပတ်သက်၍ ထိBကဲ့သိB ့စိBးရိမ်ပ6ပန်ေနNကေသာ်လည်း ၂၀၂၀
အေထွေထွ ေရွ းေကာက်ပွဲသည် လားရာသစ် တစ်ခBကိB
အေြပာင်းအလဲလBပ်ေပးqိင
B ်သည့် အခွငအ
့် လမ်းတစ်ခBြဖစ်မည်ဟB
သတင်းေထာက်များက ေမoာ်လင်ေ
့ နဆဲြ ဖစ်သည်။
qိင
B င
် ေ
ံ ရးပါတီအားလံBးကိBလည်း မီဒ ီယာလွတ်လပ်ခွငက
့် ိB အကာအကွယ်ေပးသည့်
စစ်မLန်ေသာ ေရွ းေကာက်ပွဲကတိကဝတ် များ ေပးရန် သတင်းေထာက်များက
တိBက်တွနး် ထားNကသည်။

FEM’s fourth nationwide survey of over 200 working journalists
has found that media freedom has declined in Myanmar for the
third consecutive year.
Journalists believe that the government’s support for media
freedom has reduced yet again and it is less willing to avert
attacks. At the same time, the military, menacing laws, and
punitive courts all increasingly infringe on media freedom.
The State is not journalists’ only threat however. For the first
time, a significant proportion of journalists are reporting
corporate censorship online is on the rise. Journalists are also
likely to be self-censoring more too.
Despite journalists' apprehension, they remain hopeful that the
2020 general elections will be an opportunity to change
direction and urge all political parties to make real manifesto
commitments to protect media freedom.

