
သဘ ောထောားထတုပ်ြနခ်ျက ်

ဖွ ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြံေဥပခေတငွ ်လတွလ်ပ်စွွာထုံတခ်ဖွာ်ခ ်းသွာ်းခ ပွာဆ ုံြွေင က် ုံ  ပည  ်ပည ဝ်ဝအကွာကယွခ်ပ်း န်  ြန်ြွာန ုံငင်အံ 

စ ုံ်း အွာ်း လတွလ်ပ်စွွာထုံတခ်ဖွာ်ခ ပွာဆ ုံြွေင ဆ်  ုံင ်ွာကျွြ််းကျငအ်ဖွ ွဲ့အစည််း (၂၀) ဖွ ွဲ့ ြှ တ ုံကတ်န်ွ်း လ ုံကသ်ည။် 

(၁၁) ဧပပြီလ ၂၀၁၉ --  ြန်ြွာန ုံငင်ဖွံ ွဲ့စည််းပံုံအခ ြေြံေဥပခေက ုံ သံုံ်းသပ် န်တွာဝန် ဖင  ် လွှတခ်တွာ်ခကွာ်ြတြီအသစ်တစ် ပ် 

ဖွ ွဲ့စည််းလ ုံက ်ြေင််းသည ်ေြီြ ုံကခ စြီအြွေင အ်ခ ်းြျွာ်း ဖစ်ကကသည  ်လတွလ်ပ်စွွာထုံတခ်ဖွာ်ခ ပွာဆ ုံြွေင ၊် ြြီေြီယွာလတွလ်ပ်ြွေင န်ငှ   ်

သတင််းအြေျကအ်လက ်ယပူ ုံငြွ်ေင တ် ုံ  က ုံ အစ ုံ်း ြှ အကွာအကယွခ်ပ်း န် အြွေင အ်ခ ်းတစ် ပ်ပင ်ဖစ်သည။် 

ပြနြ်ောန ငုင်၏ံဒြီ ုကဘေစီအသွငက် ားဘပြောငာ်းဘေားက ု အဘထောကအ်ြံံ့ဘြားလောြညံ့ ် အဘပခခံဥြဘဒပြငဆ်ငခ်ျကြ်ျောားက  ု သံုားသြ် 

အဆ ုပြြုေန ် အစ ုားေြှ ဖွ ွဲ့စညာ်းြံအုဘပခခံဥြဘဒပြငဆ်ငဘ်ေားဘကေ်ာြတတီစ်ေြ် ဖွ ွဲ့စညာ်းဘဆောငေွ်ကဘ်နြှုက  ု ကျွန်ြ်ုတ ု ံ့အဘနပဖငံ့ ်

ကက ြုဆ ုြါသည။် 

လတွလ်ြ်စွောဘေားသောားထတုဘ်ဖေ်ာဘပြောဆ ုခွငံ့က်  ုအကောကယွဘ်ြားေန ်ဒြီ ုကဘေစီန ငုင်တံခုတငွလ် အုြ်သညံ့် အောြခံချကြ်ျောားက ု 

ပြနြ်ောန ငုင်၏ံ ၂၀၀၈ ဖွ ွဲ့စညာ်းြံုအဘပခခံဥြဘဒတငွ ်ထညံ့သ်ွငာ်းထောားပခငာ်းြရှ ြါ။  ြါဝငသ်ညံ့ပ်ြဋ္ဌောနာ်းချကြ်ျောားသညလ်ညာ်း သက ်

ဆ ုငေ်ောန ငုင်တံကောလ ံ့အခွငံ့အ်ဘေားစံနှုနာ်းြျောားနငှံ့ ် က ကု်ညြီှုြရှ ဘချ။ထ ကု ံ့သ ု ံ့ လ ံ့အခွငံ့အ်ဘေားစံနှုနာ်းြျောားနငှံ့ ် က ကုည်ြီှုြရှ ပခငာ်း 

ဘ ကောငံ့ ်  ဂျောနယလ်စ်ြျောားနငှံ့ ်လ ံ့အခွငံ့အ်ဘေားကောကွယသ် ြျောားက  ုတေောားစွ ဆ ုေန ်ကျယဘ်ပြောြျောားပြောားလသှညံ့ ်ဥြဘဒြျောားအောား 

အသံုားပြြုဘနန ငုသ်ညက်  ု ဥြြောအပဖစ်ဘတွွဲ့ ရှ န ငုပ်ြီား၊ ထ အုချကက် ပြနြ်ောံ့ဒြီ ုကဘေစီလြ်ားဘ ကောငာ်းနငှံ့ ် ဒြီ ကုဘေစီအေညအ် 

ဘသွားက  ုပခ ြ်ားဘပခောကလ်ျကရ်ှ သည။် 

ဘအောကြ်ါအချကြ်ျောားက  ုထညံ့သ်ွငာ်းအ ကပံြြုဘြားြါေန ်ဖွ ွဲ့စညာ်းြံုပြငဆ်ငဘ်ေားဘကေ်ာြတအီောား ကျွန်ြ်ုတ ု ံ့ြှ တ ကုတ်နွာ်းဘတောငာ်း 

ဆ ုလ ကုြ်ါသည။် 

• လတွလ်ြ်စွောထတုဘ်ဖေ်ာဘပြောဆ ုခွငံ့က်  ုကောကွယေ်န ်လကရ်ှ ြုဒြ် ၃၅၄ နငှံ့ ်၃၆၅ နစှ်ခုတငွ ်ပြဌောနာ်းထောားဘသော အလနွ ်

အြငာ်းတငာ်းကျြ်ထ နာ်းချြုြ်ထောားသညံ့ ်အောြခံချကအ်စောား န ငုင်တံကောအေြ်ဖကန်ငှံ့ ်န ငုင်ဘံေားအခွငံ့အ်ဘေားဆ ုငေ်ောြဋ  

ညောဉ်စောချြုြ် (ICCPR) ၏ ြုဒြ် ၁၉ ြါ လတွလ်ြ်စွောထတုဘ်ဖေ်ာဘေားသောားဘပြောဆ ုခွငံ့အ်ောား အကောကယွဘ်ြားေြညံ့ ်

အချကြ်ျောားက  ုပြညပ်ြညံ့ဝ်ဝ ညွှနာ်းဆ ုထောားကော၊ လတွ်လြ်စွောထတုဘ်ဖေ်ာဘေားသောားဘပြောဆ ုခွငံ့က်  ုန ငုင်တံကောစံနှုနာ်းြျောား 

နငှံ့အ်ည ီအကောကယွဘ်ြားန ငုြ်ညံ့ ်ြုဒြ်တစ်ခုတညာ်းပဖငံ့ ်ဘေားဆွ အစောားထ ာုးြါ။ 

• အစ ုားေအောဏောြ ုငတ် ု ံ့လကထ် ရှ  သတငာ်းအချကအ်လကြ်ျောားအောား ေယ န ငုခ်ွငံ့/် ေယ ြ ုငခ်ွငံ့က်  ုအောြခံ ချကဘ်ြားထောား 

သညံ့ ်သာီးပခောားြုဒြ်အသစ်တစ်ခုဘေားဆွ ြါ။ 

• ြီဒယီောလတွ်လြ်ခွငံ့အ်ောား အပြညံ့အ်ဝအောြခံချကဘ်ြားထောားသညံ့ ် ြုဒြ်အသစ်တစ်ခုက  ု အ ကပံြြုထညံ့သ်ွငာ်းြါ။ 

(ယငာ်းြုဒြ်သည ်ြီဒယီောအောားကက ြုတငဆ်ငဆ်ောပဖတဘ်တောကပ်ခငာ်း သ ု ံ့ြဟတု ် ြံုန ြ်ြီဒ ီယောလ ငုစ်ငစ်နစ်နငှံ့ ်သတငာ်း 

ဘထောကလ် ငုစ်ငစ်နစ်တ ု ံ့အောား တောားပြစ်ပြီား၊ ပြနြ်ောသတငာ်းြီဒယီောဘကောငစ်ီ၊  ပြနြ်ောရုြ်သလံွှငံ့ြ်ီဒယီောဘကောငစ်ီနငှံ့ ်

အနောဂတတ်ငွဘ်ြေါ်ဘြါကလ်ောြညံ့ ်  အြျောားပြညသ် ဝနဘ်ဆောင ်ြှုြီဒယီောြျောား၏ လတွ်လြ်အြှီအခ ုကငာ်းြှုက  ုအောြခ ံ

ချကဘ်ြားန ငုေ်ြည ်ပဖစ်သည။်) 

• လတွလ်ြ်စွောဘေားသောားထတုဘ်ဖေ်ာဘပြောဆ ုခွငံ့က်  ုကန ံ့သ်တေ်ောတငွ ်ဥြဘဒတငွပ်ြဌနာ်းထောားြှသော၊ အပခောားသ ြျောား၏ ဂုဏ ်

သ ကခောနငှံ့အ်ခွငံ့အ်ဘေားက  ုဘလားစောားလ ကုန်ောေန ်လ အုြ်ြှသော (သ ု ံ့ြဟတု)် န ငုင်ဘံတေ်ာ လံပုခြံုဘေား၊ အြျောားပြညသ် တည ်



ပင ြ်ဘအားချြ်ားဘေား၊ အြျောားပြညသ် ံ့ကျနာ်းြောဘေားနငှံ့ ်စ တြ် ုငာ်းဆ ုငေ်ောကျငံ့ဝ်တြ်ျောားအတကွ ်လ အုြ်ြှသောပြြုလြ်ုေြည ်

ပဖစ်ဘ ကောငာ်း ဖွ ွဲ့စညာ်းြံု၏ အောြခံချကအ်သစ်တ ငုာ်းတငွ ်တ တ ကျကျထညံ့သ်ွငာ်းဘဖေ်ာပြသငံ့သ်ည။် 

ပြနြ်ောန ငုင်၏ံဒြီ ုကဘေစီအသွငက် ားဘပြောငာ်းဘေားက ု အောားဘြားဘထောကခ်ံေန ်ကျွန်ြ်ုတ ု ံ့ြှ သဓံ ဌောနခ်ျထောားပြီား၊ ဘကေ်ာြတြီှ သံုားသြ် 

အ ကပံြြုေောတငွ ်လ အုြ်ြညံ့ ်ဘနောကထ်ြ်သတငာ်းအချကအ်လကြ်ျောားနငှံ့ ်လြ်ားညွှနခ်ျကြ်ျောားက  ုဘထောကြံ်ံ့ဘြားသွောားေနလ်ညာ်း 

ဆနဒရှ ြါသည။်  

သခ ွာထွာ်းထုံတ ်ပန်ြေျကအ်ွာ်း လကြှ်တခ် ်းထ ုံ်းခထွာကြံ်ေသည  ်အဖွ ွဲ့အစည််းြျွာ်း 

Action Committee for Democracy Development (ဒြီ ုကဘေစီဖွံ ွဲ့ ပဖ ြုားတ ာုးတကဘ်ေားလှုြ်ရှောားဘဆောငေွ်ကြ်ှု ဘကေ်ာြတ)ီ 

Burma News International (BNI)  

Center for Law and Democracy (CLD) 

Equality Myanmar (ညြီျှပခငာ်းပြနြ်ော)  

Free Expression Myanmar (လတွလ်ြ်ဘသောထတု်ဘဖေ်ာဘပြောဆ ုပခငာ်းပြနြ်ော) 

Generation Wave (ြျ ြုားဆကသ်စ်လှု ငာ်း) 

Human Rights Watch (HRW) 

International Commission of Jurists (ICJ)  

International Press Institute (IPI)  

Independent Lawyers’ Association of Myanmar (ပြနြ်ောန ငုင်လံတွလ်ြ်ဘသောဘရှွဲ့ဘနြျောားအသငာ်း)  

Myanmar Journalist Network (ပြနြ်ောဂျောနယ်လစ်ကနွယ်က)် 

Myanmar Journalists Union (ပြနြ်ောစောနယဇ်ငာ်းသြဂဂ)  

Myanmar Media Lawyers’ Network (ပြနြ်ောြီဒယီောဘရှွဲ့ဘနြျောားကနွယ်က)်  

Myanmar Women Journalist Society (ပြနြ်ောန ငုင်အံြျ ြုားသြီားသတငာ်းသြောားြျောားအဖွ ွဲ့)  

Protection Committee for Myanmar Journalists (ပြနြ်ောသတငာ်းသြောားြျောားကောကေွာဘေားဘကေ်ာြတ)ီ  

PEN America  



PEN Myanmar (ြ နပ်ြနြ်ော)  

Reporters Without Borders (RSF)  

Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)  

Smile Education Foundation 

ဘေွှပခံဘပြကနွေ်က၊် ကြွ်ားပခံကနုာ်း ၊ ေနက်နုတ် ငုာ်းဘဒသကကာီး။  

လ ံ့အခွငံ့အ်ဘေားကောကယွပ်ြြှငံ့တ်ငဘ်ေားကနွေ်က်၊ ဘချောကပ်ြ ြု ွဲ့နယ၊် ြဘကာွးတ ငုာ်းဘဒသကကာီး။ 

အလြ်ုသြောားအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စညာ်းဘြေါ်ဘြါကဘ်ေားနငှံ့ ်အြျ ြုားသြာီးအခွငံ့အ်ဘေားအသ ြညောဘြားဘေား ြ ခ ားကနွေ်က၊် ြ ခ ားတ ငုာ်းဘဒသကကာီး။  

ဘတောငသ် လယသ်ြောားြျောားနငှံ့ ်ဘေလြ်ုသောားြျောား အကျ ြုားစီားြွောားကောကယွဘ်စောငံ့ဘ်ရှောကဘ်ေားကွနေ်က၊် ပြစ်ကျ ြုားတ ကုန်ယ်၊ 

ြ ခ ားတ ငုာ်းဘဒသကကာီး။ 

ဥသျှစ်ြင ်လ ငယက်နွေ်က၊် ဥသျှစ်ြငပ်ြ ြု ွဲ့၊ ြနာ်းဘတောငာ်းပြ ြု ွဲ့နယ၊် ြ ခ ားတ ငုာ်းဘဒသကကာီး။  

ဘတောငသ် လယသ်ြောားြျောားဥြဘဒအဘထောကအ်က ပြြု ကနွေ်က ်(PLAN-A)၊ ဘပြောကဦ်ားပြ ြု ွဲ့နယ၊် ေခ ုငပ်ြညန်ယ။် 

ြွနလ် ငယက်နွေ်က်၊ ဘေားလြ ုငာ်း၊ ြွနပ်ြညန်ယ။် 

လ ြ ဖွံ ွဲ့ ပဖ ြုားဘေားနငှံ့ ်ပင ြ်ားချြ်ားဘေားကနွေ်က၊် ဘြါငပ်ြ ြု ွဲ့နယ၊် ြွနပ်ြညန်ယ။်  

Ramkhye - ေြ်ားဘခား ပြစ်ကကာီးနောား ကနွေ်က၊် ပြစ်ကကာီးနောား၊ ကချငပ်ြညန်ယ။်  

Justice Drum ကွနေ်က၊် ရှြ်ားပြညန်ယဘ်တောငြ် ုငာ်း။ 

ေြ်ေွောပင ြ်ားချြ်ားဘေားနငှံ့ဖ်ွံ ွဲ့ ပဖ ြုားဘေားဘရှွဲ့ဘဆောငအ်ဖွ ွဲ့ (Area Peace and Development Forward ) ကဘလား ပြ ြု ွဲ့နယ၊် ကဘလား 

ခရ ုင၊် စစ်က ငုာ်းတ ငုာ်း။ 

ဒ ု ံ့လယယ်ော ကနွေ်က်၊ အဂဂြ ပြ ြု ွဲ့နယ၊် ဟသဂောတခရ ုင၊် ဧေောဝတတီ ငုာ်း။ 

--- 

ထြ်ြံသ ရှ လ ြုါက ယဉ်ေတနောသ နာ်း (လတွလ်ြ်ဘသောထတုဘ်ဖေ်ာဘပြောဆ ုပခငာ်းပြနြ်ော) ထသံ ု ံ့ ၀၉၂၆၀၀၃၇၀၅၈ ြှပဖစ်ဘစ၊ 

yin@FreeExpressionMyanmar.org ြှပဖစ်ဘစ၊ ဆကသ်ွယန် ငုြ်ါသည။် 

 

STATEMENT 
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20 expert organisations urge Myanmar to fully guarantee the internationally protected 
right to freedom of expression in the Constitution 

11 April 2019 -- A new parliamentary committee tasked with reviewing Myanmar’s 
constitution is an opportunity for the government to guarantee the democratic rights to 
free expression, media freedom, and access to information. 

We welcome the government’s creation of the Constitutional Amendment Committee, 
established to review and propose amendments that will support Myanmar’s transition to 

democracy.  

Myanmar’s 2008 Constitution does not include the guarantees required in a democracy to 
protect freedom of expression. Those that it does include do not meet relevant international 
human rights standards. This threatens the transition to and quality of Myanmar’s democracy as 
can be seen for example in the wide range of laws used to prosecute journalists and human 
rights defenders.    

We call on the Constitutional Amendment Committee to recommend: 

• Replacement of the current heavily prescribed guarantee for freedom of expression in 
Articles 354(a) and 365 with a single article that guarantees the right to freedom of 
expression in accordance with international standards, so that it fully reflects the 
requirements of Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights. 

• A new separate article guaranteeing the right to access information held by public 
authorities. 

• A new separate article guaranteeing media freedom, which should prohibit prior 
censorship of the media or licensing of the print media and individual journalists, and 
should protect journalism as well as the independence of the Myanmar Press Council, 
Myanmar Broadcasting Council, and any future public service media. 

• Each guarantee should include only those limitations that are provided by law and are 
necessary for the respect of the rights or reputations of others, or for the protection of 
national security or of public order, or of public health or morals. 

We are committed to supporting Myanmar’s transition to democracy and would be happy to 

provide further information and guidance as the Committee conducts its review. 

Signed 

Action Committee for Democracy Development (ACDD) 

Burma News International (BNI) 

Center for Law and Democracy 

Equality Myanmar 

Free Expression Myanmar (FEM) 



Generation Wave 

Human Rights Watch (HRW) 

International Commission for Jurists (ICJ) 

International Press Institute (IPI) 

Independent Lawyers’ Association of Myanmar (ILAM) 

Myanmar Journalist Network (MJN) 

Myanmar Journalists’ Union (MJU) 

Myanmar Media Lawyers’ Network (MMLN) 

Myanmar Women Journalist Society (MWJS) 

Protection Committee for Myanmar Journalists (PCMJ) 

PEN America 

PEN Myanmar 

Reporters Without Borders (RSF) 

Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) 

Smile Education Foundation  

--- 

Supported by: 

ဘေွှပခံဘပြကနွေ်က၊် ကြွ်ားပခံကနုာ်း ၊ ေနက်နုတ် ငုာ်းဘဒသကကာီး။  

လ ံ့အခွငံ့အ်ဘေားကောကယွပ်ြြှငံ့တ်ငဘ်ေားကနွေ်က်၊ ဘချောကပ်ြ ြု ွဲ့နယ၊် ြဘကာွးတ ငုာ်းဘဒသကကာီး။ 

အလြ်ုသြောားအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စညာ်းဘြေါ်ဘြါကဘ်ေားနငှံ့ ်အြျ ြုားသြာီးအခွငံ့အ်ဘေားအသ ြညောဘြားဘေား ြ ခ ားကနွေ်က၊် ြ ခ ားတ ငုာ်းဘဒသကကာီး။  

ဘတောငသ် လယသ်ြောားြျောားနငှံ့ ်ဘေလြ်ုသောားြျောား အကျ ြုားစီားြွောားကောကယွဘ်စောငံ့ဘ်ရှောကဘ်ေားကွနေ်က၊် ပြစ်ကျ ြုားတ ကုန်ယ်၊ 

ြ ခ ားတ ငုာ်းဘဒသကကာီး။ 

ဥသျှစ်ြင ်လ ငယက်နွေ်က၊် ဥသျှစ်ြငပ်ြ ြု ွဲ့၊ ြနာ်းဘတောငာ်းပြ ြု ွဲ့နယ၊် ြ ခ ားတ ငုာ်းဘဒသကကာီး။  

ဘတောငသ် လယသ်ြောားြျောားဥြဘဒအဘထောကအ်က ပြြု ကနွေ်က ်(PLAN-A)၊ ဘပြောကဦ်ားပြ ြု ွဲ့နယ၊် ေခ ုငပ်ြညန်ယ။် 

ြွနလ် ငယက်နွေ်က်၊ ဘေားလြ ုငာ်း၊ ြွနပ်ြညန်ယ။် 



လ ြ ဖွံ ွဲ့ ပဖ ြုားဘေားနငှံ့ ်ပင ြ်ားချြ်ားဘေားကနွေ်က၊် ဘြါငပ်ြ ြု ွဲ့နယ၊် ြွနပ်ြညန်ယ။်  

Ramkhye - ေြ်ားဘခား ပြစ်ကကာီးနောား ကနွေ်က၊် ပြစ်ကကာီးနောား၊ ကချငပ်ြညန်ယ။်  

Justice Drum ကွနေ်က၊် ရှြ်ားပြညန်ယဘ်တောငြ် ုငာ်း။ 

ေြ်ေွောပင ြ်ားချြ်ားဘေားနငှံ့ဖ်ွံ ွဲ့ ပဖ ြုားဘေားဘရှွဲ့ဘဆောငအ်ဖွ ွဲ့ (Area Peace and Development Forward ) ကဘလား ပြ ြု ွဲ့နယ၊် ကဘလား 

ခရ ုင၊် စစ်က ငုာ်းတ ငုာ်း။ 

ဒ ု ံ့လယယ်ော ကနွေ်က်၊ အဂဂြ ပြ ြု ွဲ့နယ၊် ဟသဂောတခရ ုင၊် ဧေောဝတတီ ငုာ်း။ 

---  

For further information, please contact Yin Yadanar Thein, Free Expression Myanmar, 

yin@FreeExpressionMyanmar.org 09260037058 
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