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နိဒါန်း   
Introduction 

“1ိ;ငင်ေံရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား12င့်တပ်မေတာ်ေခါငး်ေဆာငမ်ျားအား 

ပ;ဂIိCလ်ေရးတိ;က်ခိ;က်မ@12င့အ်သေရပျက်ေစြခငး်တိ;မ့2ကာကွယ်ရန်  

ဟLေသာ ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့အ်ရပ်သားြပည်သLများ12င့ ်စာနယ်ဇငး် 

သမားများကိ; ဖမ်းဆးီထနိ်းသမိ်းြခငး် ၊ တရားစဲွဆိ;ြခငး်တိ; ့ ြပCလ;ပ်  

ေနြခငး်သည် ဒမီိ;ကေရစီ၏ 1ိ;ငင်တံကာစံ1@န်းများ12င့ ်ကိ;က်ညီမ@ 

မ?2ိေပ။ ထိ;သိ; ့ လ;ပ်ေဆာင်ြခငး်သည် အကျင့ပ်ျက်ြခစားြခငး်များ ၊ 

မတရားမ@များ 12င့ ်အရည်အချငး်မ?2ိေသာ အာဏာပိ;ငမ်ျားကိ;  

ေထာက်ြပ1ိ;င်ရန် အတွက် အဟန ့်အတား ြဖစ်ေစ1ိ;ငသ်ည်။  

ေနာက်ဆံ;း အကျိCးဆက်အေနြဖင့ ်ြမန်မာ့ဒမီိ;ကေရစီ ယRေကျး 

မ@ြဖစ်စR တိ;းတက်ြဖစ်ထနွ်းမ@ကိ;  ေ12ာင့ေ်12းေစလိမ့်မည်။” 

- ဦးတငေ်အာင်ထနွ်း၊ လVတေ်တာ်အမတ(်မေကွးတိ;ငး်ေဒသXကီး)၁ 

ြမနမ်ာDိ+ငင်ံသည် ဒမိီ+ကေရစီအသွင်ကCးေြပာငး်ေရး 

လ+ပ်ေဆာငေ်နသည်မPာ DPစ်များစွာ Vကာြမင့်လာXပီြဖစ်ေသာ်လည်း 

ြမနမ်ာ့ ဥပေဒမCေဘာငမ်ျားသည် အသေရဖျက်မ8DPင်ပ့တ်သက်Xပီး 

တိ+းတက်မ8 တစ်စံ+တစ်ရာ လ+ပ်ေဆာငြ်ခငး် မOPိေသးေပ။ ရလဒ်အေနြဖင် ့

သတင်းသမား၊ လCအ့ခွင်အ့ေရးကာကွယ်သCDPင် ့

Dိ+ငင်ေံရးတက်[ကလ8ပ်OPားသC ရာေပါင်းများစွာသည် ၎ငး်တိ+၏့ 

လွတ်လပ်စွာထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ခွင့်ကိ+ ကျင်သံ့+းမ8ေVကာင် ့မတရားသြဖင် ့

အေရးယC၊ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ 

ကံေကာငး်သည့်အချက်မPာ အစိ+းရဌာန၊ လ̀တ်ေတာ်DPင် ့

တရားစီရငေ်ရးမaိ/ငမ်P ပ+ဂcိ/လ်များက အသေရဖျက်မ8ဆိ+ငရ်ာ ဥပေဒ 

များကိ+ ြပ/ြပင်ေြပာငး်လဲြခငး်သည် ဒမိီ+ကေရစီ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက် ကနဦးလ+ပ်ေဆာငရ်မည့် 

ေြခလPမ်းများ ( ေနာက်ဆံ+းအဆင်မ့P လ+ပ်ရနမ်ဟ+တ်သည့်)ထဲတွင ်

တစ်ခ+အပါအဝင ်ြဖစ်သည်ကိ+ အသိအမPတ်ြပ/Vကသည်။ ၎ငး်တိ+ ့ 

ေမးေလ့OPိသည်မPာ ‘အသေရဖျက်မ8ဆိ+ငရ်ာ ဥပေဒများကိ+ 

ြပ/ြပငေ်ြပာငး်လဲရာတွင ်ေရွးချယ်စရာ မည့်သည့်လမ်းေVကာင်းများ 

OPိသနည်း’ ဆိ+သည်DPင် ့‘အြခားDိ+ငင်မံျားတွင ်မည်က့ဲသိ+ ့ 

လ+ပ်ေဆာငခ်ဲ့Vကသနည်း’ဆိ+သည့် ေမးခွန်းများ ြဖစ်သည်။ 

ဤအစီရငခ်ံစာတွင ်ြမနမ်ာDိ+င်င၏ံ အသေရဖျက်မ8ဆိ+ငရ်ာ 

ဥပေဒေြခာက်ခ+အေVကာငး်DPင့ ်အလားတCDိ+ငင်ံများတွင ်အသေရ 

ဖျက်မ8ဆိ+ငရ်ာ ဥပေဒများကိ+ မည်သိ+ ့ ြပ/ြပင်ေြပာငး်လဲခဲ့ပံ+အေVကာငး် 

အေသးစိတ်ကိ+ တငြ်ပထားသလိ+ ြမနမ်ာDိ+ငင်၌ံ လ+ပ်ေဆာငD်ိ+င်မည့် 

ြပ/ြပငေ်ြပာငး်လဲမ8ဆိ+င်ရာ ေရွးချယ်စရာလမ်းေVကာင်းများကိ+လည်း 

ဆန်းစစ်ေဖာ်ထ+တ်ထားသည်။  

 

 “Filing lawsuits against and detaining civilians and 
journalists as a reason to protect the Tatmadaw and 
political leaders from personal attacks and 
defamation is not in line with international 
standards of democracy. It could potentially deter 
individuals from casting a spotlight on corruption, 
unfairness, and the impotence of the authorities. As 
a result, it hampers the development of our 
democratic culture in Myanmar.” 

- U Tin Aung Tun, MP for Magwe1 

Myanmar is several years into its democratic transition 
but has not yet sought to improve its regulatory 
framework for defamation. As a result, hundreds of 
journalists, human rights defenders, and political activists 
have been unjustly prosecuted and imprisoned for 
exercising their right to freedom of expression. 

Fortunately, many people, including in the government, 
parliament, and the judiciary, recognise that reforming 
defamation laws are one of the first – not last – steps to 
achieving democracy. The questions they have are: what 
options are there for reforming defamation laws and how 
did other countries do it? 

This report outlines Myanmar’s six defamation laws, 
details how other similar countries reformed their 
defamation laws, and identifies reform options that could 
work in Myanmar. It is the third report in a series 
focused on defamation in Myanmar. The first report, 
“66d: No real Change” revealed the issue of Myanmar’s 
case law.2 The second, “Defamation?” compared 
Myanmar’s legal framework to international democratic 
standards on defamation.3 
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ဤအစီရငခ်ံစာသည် ြမန်မာDိ+ငင်ံတွင ်အသေရဖျက်မ8DPင်ပ့တ်သက်ေသာ 

တတိယေြမာက် အစီရင်ခံစာလည်း ြဖစ်သည်။ ပထမအစီရငခ်ံစာ 

“၆၆(ဃ) -စစ်မPနသ်ည့် ေြပာင်းလဲြခင်းမOP”ိတွင ်ြမနမ်ာDိ+ငင်ံ၏ 

စီရငထံ်+းများDPင် ့ပတ်သက်၍ ေဖာ်ြပခဲ့Xပီး ဒ+တိယအစီရငခ်ံစာ 

“အသေရဖျက်မ8”တွင ်ြမနမ်ာ့ ဥပေဒမCေဘာင်ကိ+ အသေရဖျက်မ8ဆိ+ငရ်ာ 

Dိ+ငင်တံကာစံD8န်းများDPင် ့D8ငိ်းယPဥ်ြပထားသည်။၃  
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အသေရဖျကြ်ခငး်12င့ ်
လတွလ်ပ်စွာထ;တေ်ဖာ်ေရးသားေြပာဆိ;ြခငး်    
Defamation and freedom of expression 
အသေရဖျက်ြခငး်ဆိ+ငရ်ာဥပေဒ သိ+မ့ဟ+တ် ြပဌာန်းချက်၏ ရည်ရွယ် 

ချက်မPာ လCပ+ဂcိ/လ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ “ဂ+ဏ်သိကoာ” အခွင့်အေရး  

ကိ+ ကာကွယ်ရနြ်ဖစ်သည်။၄  လCတစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ ဂ+ဏ်သိကoာ 

ဆိ+သည်မPာ လCအ့ဖဲွ'အစည်းအတွငး်OPိ သC၏ ရပ်တည်ချက်ြဖစ်သည်။ 

လCတစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ ဂ+ဏ်သိကoာအခွင့်အေရးကိ+ Dိ+ငင်ံတကာ 

ဥပေဒေအာက်တွင ်အာမခံချက်ေပးထားသည်။ 

“အပိ;ဒ ်၁၇ : မည်သLတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ] သL၏ဂ;ဏ်သက̂ိာ၊  

ေကျာ်_ကားမ@အေပ` ဥပေဒ12င့မ်ညီေသာ တိ;က်ခိ;က်မ@ မခံေစရ။”၅ 

- အရပ်ဖက်12င့ ်1ိ;ငင်ေံရးအခွင့အ်ေရးများဆိ;ငရ်ာ 

1ိ;ငင်တံကာသေဘာတLညီချက်(၁၉၆၆) 

“အသေရဖျက်ြခင်း”  ဆိ+သည်မPာ လCတစ်ဦး ၏ ဂ+ဏ်သိကoာ ကိ+ 

ပျက်စီးေစေသာ မPားယွင်းသည့်အဆိ+တစ်ရပ်ကိ+  ေဖp ြပ 

ရာတွင်သံ+းေသာ ေဝါဟာရြဖစ်Xပီး က+စားမည့်နည်းလမ်းလည်း လိ+ 

အပ်ေပသည်။၆  မည်သိ+ပ့င်ဆိ+ေစကာမC ေအာက်ပါအချက်များကိ+ အ 

သိအမPတ်ြပ/ နားလည်ထားရန်မPာလည်း အေရးNကီးေပသည်။ 

• တစ်စံ+တစ်ဦး၏ဂ+ဏ်သိကoာကိ+ ပျက်ယွင်းေစြခင်းသည် တစ်ခါ 

တစ်ရံ  ကျိ/းေVကာင်းညီqွတ်သည်။ ဥပမာ- တစ်စံ+တစ်ဦး၏ မPား 

ယွငး်ေသာ လ+ပ်ရပ်ကိ+ သိြမင်လာေအာင ်တငြ်ပြခငး်။   

• အချိ/'ေသာသCများသည် ပင်ကိ+ယ်က နာမည်ဆိ+း ထွက်ေနသCများ  

ြဖစ်Vကသည်။  ဥပမာ- အကျင့ပ်ျက်ြခစားေနေသာ အစိ+းရ အရာ 

OPိNကီးတစ်ဦးကိ+ အသေရဖျက်ရန ်  ခက်ခဲသည်။ အေVကာင်းမPာ 

သCအ့ေနြဖင့ ်ယခငက်တည်းက ဂ+ဏ်သိကoာ ကျဆင်းXပီး ြဖစ်ေန 

ေသာေVကာင့ ် ြဖစ်သည်။ 

• အကယ်၍ ဆိ+းဝါးေသာထိခိ+က်နစ်နာမ8ြဖစ်ေပpေစမPသာလrင ်လC 

တစ်ဦး၏ ဂ+ဏ်သိကoာကိ+ ပျက်ယွင်းေစြခင်းသည် အသေရဖျက်    

မ8 ေြမာက်ေပမည်။ ဥပမာ - ထိ+သC၏ စီးပွားေရးလ+ပ်ငန်းကိ+ ထိ 

ခိ+က်မ8OPိြခငး်၊လCအ့သိ+င်းအဝန်းမP  ဝိ+ငး်ပါယ်ခံရြခင်း။ 

 

 The purpose of a defamation law or provision is to 
protect an individual's right to a “reputation”.4 A person's 
reputation is their standing within society. The right to 
reputation is guaranteed under international law: 

"Article 17: No one shall be subjected to […] 
unlawful attacks on his honour and reputation."5 

- International Covenant on Civil  
and Political Rights (1966) 

"Defamation" is the word used to describe false 
statements of fact that damage a person's reputation and 
require remedy.6 However, it is important to recognise 
that: 

• Damaging someone’s reputation is often justified. 
For example, raising awareness of someone's 
wrongdoing. 

• Some people already have bad reputations. For 
example, it is difficult to defame a corrupt 
governmental official because their reputation is 
already bad. 

• Damaging a person's reputation is only defamation if 
it causes serious harm. For example, by affecting 
their business or leading to social exclusion. 

အသေရဖျက်ြခငး်မဟ;တေ်သာ 

အေ_ကာငး်အရာများ 

မတCညီေသာDိ+ငင်အံမျိ/းမျိ/းက အသေရဖျက်ြခင်းကိ+ ကဲွြပားြခား 

နားေသာ  ေဝါဟာရမျိ/းစံ+ သံ+းစဲွေဖp ြပVကသည်။ (စာြဖင့ ်ေရးသား 

 Defamation is not… 

Different countries use different words for defamation, 
such as libel (written defamation), slander (spoken 
defamation), or calumny (false statements). 
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သိကoာချြခင်း) libel ၊ (D8တ်ြဖင့ေ်ြပာဆိ+သိကoာချြခင်း) slander ၊ 

သိ+မ့ဟ+တ် (မPားယွငး်ေသာ ထ+တ်ြပနခ်ျက်များ) calumny စသည် 

တိ+ ့ြဖစ်သည်။ 

ထိ+အသေရဖျက်ြခင်းဆိ+င်ရာဥပေဒ ြပဌာနး်ချက်များအားလံ+း၏ ရည် 

ရွယ်ချက်မPာ ဂ+ဏ်သိကoာကိ+ ကာကွယ်ေပးရနြ်ဖစ်Xပီး ၊ သေဘာတ     

ရားအရ များစွာကဲွြပားြခားနားြခင်း မOPိေပ။ ေအာက်ပါတိ+မ့Pာ အသ    

ေရဖျက်ြခငး် မဟ+တ်ပါ …  

• … “အမ+န်းစကား” သိ+မ့ဟ+တ် “လ8ံ'ေဆာ်မ8” - 

လ8ံ'ေဆာ်မ8ြပ/ြခင်းဆိ+ငရ်ာ ဥပေဒများသည် အပယ်ခံလCနည်းစ+ 

အ+ပ်စ+များ၏ လံ+ြခံ/မ8 DPင့ ်လCမ8ဆိ+င်ရာအခွင့်အေရး တနး်တCရ 

OPိေရးကိ+ အကာအကွယ်ြပ/ရနရ်ည်ရွယ်သည်။ လCတစ်ဦးချင်း   

စီ၏ ဂ+ဏ်သိကoာအတွက် မရည်ရွယ်။၇ 

• … ကိ+ယ်ေရးကိ+ယ်တာကိစÇေရးရာများကိ+ကျÉးေကျာ်ြခငး် -  

ကိ+ယ်ေရးကိ+ယ်တာ သီးြခားကိစÇများဆိ+ငရ်ာ ဥပေဒများသည်     

မPားသည် ြဖစ်ေစ မPန်သည်ြဖစ်ေစ ၊ သိ+တ့ည်းမဟ+တ် တစ်စံ+တစ်ဦး 

၏ ဂ+ဏ်သိကoာ ပျက်ယွင်းသည်ြဖစ်ေစ ၊ မပျက်ယွငး်သည် ြဖစ်ေစ 

ထိ+ဥပေဒDPင့မ်ဆိ+င ်၊ တစ်စံ+တစ်ဦး၏  ကိ+ယ်ေရးကိ+ယ်တာ ကိစÇ 

များကိ+ ကျÉးေကျာ်ဝငေ်ရာက်ြခင်းDPင့်သာ သက်ဆိ+ငသ်ည်။၈ 

• … ဘာသာေရးဆိ+ငရ်ာေစာ်ကားြခငး်ဥပေဒ - 

ဘာသာေရးဆိ+ငရ်ာေစာ်ကားြခင်းDPင့ ်သက်ဆိ+ငေ်သာ ဥပေဒသည် 

ထိOPလွယ်ေသာဘာသာေရးယံ+Vကည်မ8များကိ+ ကာကွယ်  

ေပးရနြ်ဖစ်သည်။ လCပ+ဂcိ/လ်များကိ+သာ ကာကွယ်ရနြ်ဖစ်Xပီး ၊ 

ယံ+Vကည်မ8များကိ+ ကာကွယ်ရန်မတတ်Dိ+ငပ်ါ။ (ဥပမာ-ခရစ် 

ယာန်ဘာသာကိ+ လက်ခံယံ+Vကည်သC သိ+မ့ဟ+တ် ကွနြ်မÉနစ် 

ဝါဒကိ+လက်ခံယံ+Vကည်သC)  

• … အများြပည်သCတည်Xငမ်ိေအးချမ်းေရးDPင့ ်Dိ+ငင်ေံတာ်လံ+ြခံ/ေရး- 

ဤဥပေဒများသည် အVကမ်းဖက်မ8 သိ+မ့ဟ+တ် Dိ+ငင်ံအားဖျက်ဆီး  

မ8တိ+ကိ့+ ကာကွယ်ရနြ်ဖစ်သည်။ လCပ+ဂcိ/လ်တစ်ဦး၏ ဂ+ဏ်သိကoာ 

DPင့မ်သက်ဆိ+ငေ်ချ။ 

ဂ+ဏ်သိကoာကိ+ကာကွယ်ြခငး်သည် စိတ်ခံစားမ8ကိ+ ကာကွယ်ြခင်း        

မဟ+တ်။ ဂ+ဏ်သိကoာဆိ+သည်မPာ ဓမÜဓိဌာန်ကျေသာအရာ ြဖစ်Xပီး၊ 

ယငး်ကိ+ြပင်ပOPိ လCတစ်ဦးက ြပငပ်တိ+င်းတာချက်ြဖစ်သည့် ဓနအင ် 

အား ဆံ+းá8 ံးမ8 က့ဲသိ+ေ့သာ နစ်နာဆံ+းá8 ံးမ8တိ+င်းတာချက်ြဖင့ ်အကဲ 

ြဖတ်Dိ+င်သည်။ ခံစားချက်ဆိ+သည်မPာ ပ+ဂcလဓိàာန ်(စိတ်ကCးယâ) 

သေဘာေဆာင်သည်။ ယင်းကိ+ ခံစားရေသာ လCတစ်ဦး၏ အတွင်း 

ခံစားချက်ြဖင့သ်ာ တိ+ငး်တာDိ+ငသ်ည်။ တိ+ငး်တာDိ+ငသ်ည့် မည် 

သည့်ြပင်ပစံD8နး်မrမOPိဘဲDPင့ ်ခံစားချက်ြဖစ်ေပpသည်ဟ+ သက်ေသ 

မြပDိ+ငေ်ပ။ ထိ+နည်းတCစွာပင ်တရားခံြဖစ်သCအေနြဖင့်လည်း ယငး်      

ခံစားချက်မြဖစ်ေပp ခဲ့ပါဟ+ သက်ေသြပရန ်မြဖစ်Dိ+ငေ်ပ။ တရားáံ+ း 

များသည် ဆံ+းြဖတ်ချက်များကိ+ ပ+ဂcလဓိဌာန ်သေဘာေဆာငသ်ည့် 

ခံစားချက် ခံယCချက်များအေပp အေြခြပ/Xပီး၊ လိ+ရာဆဲွ ဆံ+းြဖတ်ချက် 

ချမPတ်ြခင်းမြပ/သင့ပ်ါ။ 

The purpose of all these defamation laws and provisions 
is to protect reputations, not completely different 
concepts. Defamation is not… 

• …"hate speech" or incitement: Incitement laws are 
intended to protect the safety and social equality of 
marginalised groups, not individual reputations.7 

• …invasion of privacy: Privacy laws are concerned 
with the wrongful intrusion into something deeply 
personal, regardless of whether it is true or false, or 
whether it damages someone's reputation.8 

• …blasphemy: Laws on blasphemy protect the 
sensitivities of religious belief. Only people, not 
beliefs (for example, Christian or communist), are 
afforded rights. 

• …public order or national security: These laws are 
intended to prevent violence or destruction of the 
state, not an individual's reputation. 

Protecting reputations is not protecting feelings. 
Reputations are objective concepts that can be assessed 
by an external person using an external measurement 
such as financial loss. Feelings are subjective and can only 
be measured internally by the person who feels them. 
Without any means of external measurement, it is 
impossible to prove a feeling happened, and equally 
impossible for a defendant to show that it did not. Courts 
should never make judgements based on subjective 
concepts. 
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လွတလ်ပ်စွာထ;တေ်ဖာ်ေြပာဆိ;ြခငး် 

အသေရဖျက်ြခငး်ဆိ+ငရ်ာ ဥပေဒများသည် အXမဲဆိ+သလိ+ လွတ်လပ်   စွာ 

ထ+တ်ေဖpေြပာဆိ+ေရးသားြခင်း အခွင့အ်ေရးကိ+ သက်ေရာက်မ8 OPိသည်။၉ 

“လLတိ;ငး်သည် လွတ်လပ်စွာထ;တေ်ဖ`ေြပာဆိ;ခွင့်12င့လွ်တလ်ပ်ေသာ 

သေဘာထားအြမငမ်ျား e@ ြမင1်ိ;ငခွ်င့ ်?2ိသည်။ ဤအခွင့ ်

အေရးတငွလ်Lတိ;ငး်သည် အေ12ာင့အ်ယ2က် အဟန ့်အတားမ?2ိ ေစဘ ဲ

လွတ်လပ်ေသာ သေဘာထား အြမငမ်ျားထား?2ိ1ိ;ငg်ပီး၊ 

သတငး်အချက်အလက်များ12င့ ်သေဘာထား အြမငမ်ျားအား 

မည်သည့်မီဒယီာကိ;မဆိ; အသံ;းြပCကာ ၊ နယ်စည်းမြခားဘ ဲ

?2ာေဖွခွင့ ်၊  ရယLခွင့ ်၊ လက်ဆင့်ကမ်း  ြဖန ့်ချီခွင့်တိ;လ့ည်း ပါဝင ်

ေပသည်။” 

- လLအ့ခွင့အ်ေရးေ_ကညာစာတမ်း၏ပ;ဒမ် (၁၉)  

လွတ်လပ်စွာ ထ+တ်ေဖာ် ေြပာဆိ+ခွင့်သည် အေြခခံလCအ့ခွင့အ်ေရး     

တစ်ရပ်ြဖစ်Xပီး လွတ်လပ်Xပီး ဒမိီ+ကေရစီနည်းကျေသာ လCအ့ဖဲွ'အ    

စည်းတိ+ငး်၏ အေြခခံအ+တ်ြမစ်ြဖစ်သည်။ တစ်ဦးချငး် တိ+းတက်မ8၊  

ေကာင်းမွနေ်သာ အ+ပ်ချ/ပ်မ8DPင့ ်ကျနအ်ြခားေသာ လCအ့ခွင့အ်ေရး 

များကိ+ ကာကွယ်၊ ြဖန ့ေ်ဝအားေပးရနD်Pင့ ်ကျင့်သံ+းရန်အတွက် အ 

လွန်အေရးNကီးေသာအရာြဖစ်ပါသည်။ ကိ+ယ့်စိတ်ထဲတွင်OPိသည်ကိ+ 

လွတ်လပ်စွာေြပာခွင့်ရသCများသည် ပိ+မိ+ေလးစားခံရသည်ဟCေသာ 

စိတ်ြဖစ်ေပp၍ မိမိဘဝကိ+ ပိ+၍ေကာင်းစွာ စီမံကိန်းချDိ+င်သည်။ အ 

စိ+းရကိ+ေစာင့V်ကည့်သCအြဖစ် လ8ပ်OPားေဆာင်ရွက်Dိ+ငX်ပီး အေရးNကီး 

ဆံ+းြဖတ်ချက်များ ချသည့် ကိစÇရပ်တိ+ငး်တွင ်ပါဝငေ်ဆာင်ရွက်Dိ+င ်   

မည် ြဖစ်သည်။ 

ြမနမ်ာDိ+ငင်အံပါအဝင ်က+လသမဂcအဖဲွ'ဝငD်ိ+င်ငအံားလံ+းသည် လွတ် 

လပ်စွာထ+တ်ေဖpေြပာဆိ+ခွင့်ကိ+ စဲွကိ+င်ထားရန ်ကတိကဝတ် ြပ/ထား 

Vကသည့် Dိ+ငင်မံျားြဖစ်သည်။ ၎ငး်ကိ+ အြပည်ြပည်ဆိ+င်ရာ လCအ့ခွင့ ်

အေရး ေVကညာစာတမ်း၏ ပ+ဒ်မ (၁၉)၊  အရပ်ဖက်DPင့ ်Dိ+ငင်ေံရး အခွင့ ်

အေရးဆိ+ငရ်ာ Dိ+ငင်ံတကာပဋိညာâ (ICCPR) အြပင၊် အာဆီယံလC ့ 

အခွင့အ်ေရးေVကညာ စာတမ်းတွင်လည်း ေတွ' Dိ+င်သည်။ ယငး်အ 

ခွင့အ်ေရး၏ အဂB ါရပ်များကိ+ Dိ+ငင်တံကာဓေလ့ထံ+းတမ်း ဥပေဒတွင ်

လည်း ေလ့လာေတွ' OPိDိ+င်ပါသည်။  

လွတ်လပ်စွာ ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ခွင့ကိ်+ Dိ+င်ငတံကာဥပေဒတွင ်ဤက့ဲ သိ+ ့ 

တိကျစွာ အဓိပêာယ်ဖွင့်ဆိ+ထားသည်။ 

လွတ်လပ်စွာထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ခွင့်ကိ+ -  

• Dိ+ငင်သံားသိ+မ့ဟ+တ် အြခားေသာေနာက်ခံအေVကာငး်ရငး်အရ 

ခွဲြခားမ8မOPိဘဲ လCတိ+ငး် ပိ+င်ဆိ+င်သည်။ 

• ယငး်တွင ်သတငး်အချက်အလက်များကိ+ OPာေဖွခွင့၊် ရယCပိ+င ်

ခွင့D်Pင့ ် ြဖန ့ေ်ဝခွင့တိ်+လ့ည်း ပါဝငသ်ည်။ 

• ယငး်အခွင့်အေရးတွင ်Dိ+ငင်ေံရးဆိ+ငရ်ာ ေရးသားေြပာဆိ+ချက် 

 Freedom of expression 

Defamation laws always impact on the right to freedom 
of expression, which is similarly protected under 
international law.9 

"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 of the Universal  
Declaration of Human Rights 

The right to freedom of expression is a fundamental 
human right, and the foundation of every free and 
democratic society. It is important for personal 
development, good governance, and the protection, 
promotion, and exercise of all other human rights. People 
who are free to speak their minds feel more respected, are 
better able to plan their lives, can act as a government 
watchdog, and can get involved in all sorts of decision-
making.  

All UN member states including Myanmar have 
committed to uphold the right to freedom of expression. 
This commitment can be found in Article 19 of the 
UDHR, Article 19 of the ICCPR, and in the ASEAN 
Human Rights Declaration. Elements of the right can 
also be found under international customary law. 

The right to freedom of expression is precisely defined in 
international law. It: 

• belongs to everyone regardless of their nationality or 
other background. 

• includes the right to seek, receive, and impart 
information. 

• includes ideas of all kinds, from political to media, to 
cultural expression, or even to jokes. 

• can be expressed through any way, such as online or 
in street protests. 

• applies regardless of borders. 
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များမP မီဒီယာ ၊ ယâေကျးမ8DPင့ဆိ်+ငေ်သာ ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ 

ချက်များအြပင ်ဟာသအထိ အေတွးအေခpအVကံဉာဏ်အား     

လံ+း ပါဝငသ်ည်။ 

• အွန်လိ+ငး် (သိ+မ့ဟ+တ်) လမ်းမေပpမP ဆDEြပမ8များအထိ              

မည်သည့်နည်းDPင့်မဆိ+ ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+Dိ+င်သည်။ 

• နယ်နိမိတ်အကန ့အ်သတ်များကိ+ ေကျာ်လွန၍် လွတ်လပ်စွာ 

ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ခွင့်ကိ+ ကျင့သံ်+းDိ+င်သည်။ 

အဆင့သ်ံ;းဆင့ ်ဆန်းစစ်ချက ်

Dိ+ငင်တံကာဥပေဒအရ လွတ်လပ်စွာ ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ခွင့်ကိ+              

အလွနက်ျâးေြမာငး်ေသာအေြခအေနများတွင ်ကန ့သ်တ်Dိ+င်ပါသည်။ 

ဤအလားအလာမျိ/းကိ+ (ယငး်ကန ့သ်တ်Dိ+င်သည့်အေြခအေနကိ+) 

အစိ+းရမP အသံ+းြပ/လာြခငး်အား ကာကွယ်ရန ်Dိ+ငင်ံတကာဥပေဒတွင ်

တိကျေသာ စည်းကမ်းတစ်ရပ် OPိပါသည်။ အဆင့သံ်+းဆင့ ်

ဆန်းစစ်ချက်ဟ+ေခpေသာ အဆိ+ပါ စည်းကမ်းသည် လွတ်လပ်စွာ 

ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ခွင့်ကိ+ ကန ့သ်တ်မ8DPင့ပ်တ်သက်၍  ေအာက်ပါ အတိ+ငး် 

ြပàာနး်ထားသည် - 

၁ ။ ထငO်Pားတိကျေသာ ဥပေဒတစ်ရပ်OPိပါလrင ်ကန ့သ်တ်Dိ+ငမ်ည်  

ြဖစ်Xပီး ြပည်သCဝ့နထ်မ်းအရာOPိများက ၎ငး်တိ+စိ့တ်တိ+င်းကျ တားဆီး 

ြဖတ်ေတာက်ပိ+ငခ်ွင့်မOPိပါ။ 

၂ ။ တစ်ပါးသC၏ အခွင့်အေရး(သိ+မ့ဟ+တ်)ဂ+ဏ်သိကoာ(သိ+မ့ဟ+တ်) 

Dိ+ငင်ေံတာ်လံ+ြခံ/ေရးDPင့ ်ြပည်သCလCထ+လံ+ြခံ/ေရး၊ ြပည်သCက့ျနး်မာေရး 

(သိ+မ့ဟ+တ်) ြပည်သCကိ့+ယ်ကျင့်တရားကိ+ ကာကွယ်ရန ်ဟCေသာ 

ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့သ်ာ ကန ့်သတ်Dိ+ငသ်ည်။၁၁ လက်ခံDိ+ငသ်ည့် 

အြခားရည်ရွယ်ချက် မOPိပါ။ 

၃ ။ ဒမိီ+ကေရစီလCအ့ဖဲွ'အစည်းအတွင်း အေရးေပp ေြဖOPငး်ရန ် ေပp  

ေပါက်လာသည့် လိ+အပ်ချက် အတွက်သာ ကန ့သ်တ်Dိ+ငသ်ည်။ ထိ+အ့ြပင ်

ယငး်သိ+က့န ့်သတ်ရာတွင်လွတ်လပ်စွာေရးသား ထ+တ်  

ေဖာ်ေြပာဆိ+ြခင်းေVကာင့ ်ထိခိ+က်Dိ+ငေ်ချOPိသည့် ထိခိ+က် နစ်နာမ8  DPင့ ်

အချိ/းညီေသာ ကန ့်သတ်ချက်ကိ+သာြပ/လ+ပ်ရ မည်ြဖစ်သည်။  

ြမန်မာ1ိ;ငင်၏ံ အသေရဖျက်ြခငး်ဆိ;ငရ်ာ ဥပေဒ အများစ;သည် 

ယငး်အဆင့သ်ံ;းဆင့ ်ဆန်းစစ်ချက်ကိ; ေကျာ်ြဖတရ်န် ပျက်ကွက် 

ေနသည်။ ထိ;ဥပေဒများသည် ?2ငး်လငး်  ြပတသ်ားမ@မ?2ိဘ ဲ 

ေဝဝါးေနရာ၊ ပထမအဆင့ ်12င့ ်ကိ;က်ညီရန် ပျက်ကွက်သည်။ 

အသေရဖျက်ြခငး် ဆိ;ငရ်ာဥပေဒများ တစ်ခ;ထက်ပိ;၍ ?2ိေနြခငး်မ2ာ 

မလိ;အပ်ေသာ ထပ်ကာထပ်ကာ  ေရးဆွြဲခငး်ြဖစ်gပီး ဒ ;တယိ   

အဆင့ဆ်န်းစစ်ချက် 12င့ ်ကိ;က်ညီမ@မ?2ိေပ။ ေထာငဒ်ဏ်ြပစ်ဒဏ်  

ေပးထားြခငး်မ2ာ အချိCးအစား ညီjွတ်ြခငး်  မ?2ိေသာေ_ကာင့ ်  

တတယိအဆင့ ်ဆန်းစစ်ချက်12င့လ်ည်း  ကိ;က်ညီြခငး်  မ?2ိဘပဲျက် 

ကွက်ေနပါသည်။၁၂  

The three-part test 

According to international law, the right to freedom of 
expression can be limited in very narrow circumstances. 
In order to stop governments from misusing these 
limitations, international law has a very precise rule, 
called the three-part test, which says that freedom of 
expression can only be limited if: 

1. There is a clear and precise law – public officials 
cannot just censor as they like. 

2. The limitation aims to either protect the rights or 
reputations of others,10 or protect national 
security, public order, public health or morals.11 
There are no other acceptable aims. 

3. The limitation is necessary in a democratic society 
to address a pressing need, and only if the 
limitation is proportionate to the harm caused. 

Most of Myanmar's defamation laws fail the three-
part test. They fail because they are unclear and 
vague. They fail because having so many laws on 
defamation is unnecessary duplication. They also 
fail because the sanction of imprisonment is 
disproportionate.12 
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အသငွက်Lးေြပာငး်ေရးကာလ 

ဒမိီ;ကေရစီစနစ်များတငွ ်အသေရဖျက်မ@ 

စွပ်စဲွမ8များအား ကိ+င်တွယ်ေြဖOPငး်ရာတွင ်Dိ+ငင်ံတစ်ခ+၏ အြပ/အမCသည် 

၎ငး်တိ+အ့ေနြဖင့ ်မည်မrဒမိီ+ကေရစီဆနသ်ည်ကိ+ ြပသေသာ အေရးပါ 

သည့် အq̀န်းကိန်းတစ်ခ+လည်းြဖစ်သည်။အာဏာOPင်Dိ+ငင်မံျားတွငV်သ 

ဇာအာဏာNကီးသCများ  DPင့ ်အစိ+းရအား ေဝဖန်သည့်  ေဝဖနမ်8များကိ+ 

ဖိDPပ်ိရန်ရည်ရွယ်သည့် á8ပ်ေထွးXပီးမေရရာေသာရာဇဝတ်မ8ဥပေဒမC  

ေဘာငမ်ျားကိ+သာ ကိ+ငစဲွ်ထားသည် ။ ဒမိီ+ကေရစီDိ+ငင်မံျားတွင်မC 

အDíရာယ်OPိXပီး ၊ ထိခိ+က်မ8OPိေသာ လိမ်ညာမ8များကိ+ တားဆီးရန်အ 

တွက်သာ ကျစ်လစ်ေသာ တရားမမ8ဥပေဒဆိ+ငရ်ာ အေြခခံမCများ OPိVက 

သည်။ 

ေအာက်ပါဇယားတွင ်အာဏာOPငစ်နစ်DPင် ့ဒမိီ+ကေရစီစနစ် 

အေြခအေနများကိ+ D8ငိး်ယPâြပထားXပီး ဒမိီ+ကေရစီစနစ်များ 

မည်သည့်အရာကိ+ ေOPးá8သင့်သည်ကိ+ ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 

 Defamation in transitional 
democracies 

The manner in which states deal with allegations of 
defamation is an important indicator of how democratic 
they are. Authoritarian states have vague and confusing 
criminal law frameworks intended to suppress criticism 
of the government and powerful people. Democratic 
states have narrow civil law frameworks intended to stop 
malicious and harmful lies.  

The below table compares authoritarian and democratic 
situations and shows what democracies should be aiming 
for. 

Start of transition (more authoritarian) 
အသငွက်Lးေြပာငး်မ@ အစ (ပိ;မိ; အာဏာ?2ငဆ်န်) 

è End of transition (more democratic) 

အသငွက်Lးေြပာငး်မ@ အဆံ;း (ပိ;မိ; ဒီမိ;ကေရစီဆန်) 

Defamation confused with insult / offending 
အသေရဖျက်မ@ကိ; ပ;တခ်တဆ်ဲေရး/ေစာ်ကားမ@12င် ့ေရာေထးွမ@?2ိ။ 

è Defamation is clearly defined 

အသေရဖျက်မ@ကိ; ?2ငး်?2ငး်လငး်လငး် အဓိပmာယ်ဖွင်ဆ့ိ;မ@?2ိ။ 

No real defences 
ကာကွယ်ခ;ခံပိ;ငခ်ွင် ့မ?2ိ။ 

è Defences are clear and evolving 

ကာကွယ်ခ;ခံ1ိ;ငသ်ည့် အချက်များ ?2ငး်လငး်ြပတသ်ားgပီး 

ေခတ1်2င်အ့ညီ ြပငဆ်ငြ်ဖည့်စွက်မ@?2ိ။  

Criminal laws or extreme civil laws 
ရာဇဝတဥ်ပေဒ (သိ;)့ အလွန်ြပငး်ထန်ေသာ တရားမဥပေဒများ 

ြပဌာန်းထား။ 

è Criminal laws rare. Civil laws with proportionate 
compensation 

ရာဇဝတဥ်ပေဒအြဖစ် သတမ်2တ1်ိ;ငေ်ြခ အလွန်နည်း။ အချိCးအစား 

ညီေသာ က;စားမ@ (အြပစ်ဒဏ်)သာ ?2ိေသာ တရားမ ဥပေဒသာ 

ြပဌာန်းထား။ 

Most cases are powerful people versus less powerful 
အမ@အများစ;သည် အာဏာ?2ိေသာ သLများ12င် ့အာဏာချိနဲေ့သာ 

သLများအ_ကား ြဖစ်ေလ့?2ိ။ 

è Prosecutors unlikely to support criminal cases. Courts 
sceptical of powerful people bringing cases 

ဥပေဒအရာ?2ိများက ရာဇတမ်@များကိ; အားမေပး။ အာဏာ?2ိသLများ 

ဖွင်သ့ည့် အမ@များကိ; တရားeံ; းက လက်ခံေလ့ မ?2ိ။ 

Punishments protect feelings, not reputations 
အြပစ်ဒဏ်များသည် ဂ;ဏ်သကိ^ာထက် ခံစားချက်ကိ; ကာကွယ်ေပး။ 

è Compensation calculated on clearly measured harm 

သသိာထင?်2ားစွာ တိ;င်တာ၍ရေသာ ထခိိ;က်မ@ေပ`မLတည်၍ က;စားမ@ 

(အြပစ်ဒဏ်) သတ်မ2တ။် 
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ြမန်မာ1ိ;ငင်?ံ2ိ အသေရဖျကမ်@  
Defamation in Myanmar 

လွတ်လပ်စွာထ+တ်ေဖpေြပာဆိ+ခွင့်ကိ+ ြမနမ်ာDိ+င်င၏ံအေြခခံဥပေဒတွင ်

ပ+ဒမ် (၆)၊ (၃၅၄) DPင့ ်(၃၆၅) တိ+ ့ြဖင့အ်ကာအကွယ်ေပးထားသည်။  

“ြပည်ေထာငစ်;၏ အေြခခံမLများသည် -  (င) : ြပည်ေထာင်စ;တငွ ် 

1ိ;ငင်ေံတာ်၌ တရားမ]တြခငး်၊ လွတလ်ပ်ြခငး် 12င့ ်

ညီမ]ြခငး်တည်းဟLေသာ  ေလာကပါလတရားများ ပိ;မိ;ထနွ်း 

ကားေရးြဖစ်သည်။ - ြမန်မာ1ိ;ငင်ဖံွဲ pစည်းပံ;အေြခခံဥပေဒ ပ;ဒမ် ၆  

ပ+ဒမ် (၆) ၏ရည်q̀နး်ချက် “ လွတ်လပ်မ8”  ဆိ+သည်မPာ လCတိ+င်း DPင့ ်

အကျံ/းဝင ်ထိ+က်တန်ေသာ စီးပွားေရးလွတ်လပ်ခွင့၊် Dိ+ငင်ေံရး လွတ် 

လပ်ခွင့်၊လCမ8ေရးလွတ်လပ်ခွင့်တိ+ ့ ပါဝငေ်နသည့် နက်á8 ိင်းေသာကမîာ 

လံ+းဆိ+င်ရာDိ+ငင်ေံရးမCလဇာစ်ြမစ် အသိသညာ တစ်ခ+ြဖစ်သည်။ ယငး် 

သည် “လCအ့ခွင့အ်ေရး”၏ အလွနမ်Vကာေသးေသာ အယCအဆ 

သေဘာတရား အတွက် သမိ+င်းဝင်အေြခခံလည်း  ြဖစ်သည်။၁၃ 

လွတ်လပ်ြခငး်ကိ+ Dိ+ငင်ံ၏အေြခခံမCအြဖစ် ထည့်သွငး်ထားြခင်းက 

အေရးNကီးသည်။ အေVကာင်းမPာ ြမနမ်ာ့ဥပေဒများ၊ မCဝါဒများDPင့ေ်ဆာင ်

ရွက်ချက်များ အားလံ+းသည် လွတ်လပ်ြခင်းကိ+ ပိ+မိ+ထွနး်ကားေစမည် 

ဟCေသာ သေဘာကိ+ဆိ+လိ+ရာေရာက်ေသာေVကာင့ြ်ဖစ်သည်။ အကယ်  

၍ ထိ+သိ+မ့ဟ+တ်ခဲ့ပါမC အေြခခံဥပေဒDPင့မ်ကိ+က်ညီဟ+ ဆိ+ရေတာ့မည်။  

ဒမိီ+ကေရစီDိ+ငင်ံတစ်Dိ+ငင်ံတွင ်တရားáံ+ းများသည် အစိ+းရ၏ဥပေဒများ၊ 

မCဝါဒများDPင့ ်လ+ပ်ငန်းေဆာငရွ်က်ချက်များသည် 

ဖဲွ'စည်းပံ+အေြခခံဥပေဒDPင့ ်ကိ+က်ညီမ8OPိမOPိကိ+ တစိတ်တပိ+င်းအားြဖင့ ်

ဆန်းစစ်ရန်တည်OPိ  ေနVကသည်။ ဥပမာ-အကယ်၍ 

ဥပေဒတစ်ခ+သည်လွတ်လပ်စွာထ+တ် ေဖpေြပာဆိ+ခွင့်ကိ+ 

ချိ/းေဖါက်သည်ဆိ+လrငတ်ရားသCNကီးကဖဲွ'စည်းပံ+ အေြခခံဥပေဒပါ 

လွတ်လပ်ြခငး်ဆိ+ေသာ အေြခခံမCDPင့ဆ်န ့်ကျင်သည့် အတွက် 

ဖဲွ'စည်းပံ+ဥပေဒDPင့ ်မကိ+က်ညီဟ+ေVကြငာရမည်။  

ပ;ဒမ် ၃၅၄ 12င့ ်၃၆၅ 

ြမနမ်ာ့ ဖဲွ'စည်းပံ+အေြခခံ ဥပေဒပါ ပ+ဒမ် ၃၅၄ DPင့ ်၃၆၅ တိ+သ့ည် 

လွတ်လပ်စွာထ+တ်ေဖpေြပာဆိ+ခွင့D်Pင့ ်အထCးသြဖင့်ပတ်သက်သည်။ 

ပ+ဒမ် ၃၅၄ က ထ+တ်ေဖာ်ေရးသားေြပာဆိ+ြခင်းDPင့ ်ြဖန ့ခ်ျီရာတွငလွ်တ် 

လပ်မ8ကိ+ အေထာက်အပ့ံ  ြပ/ထားသည်။ ပ+ဒမ် ၃၆၅ ကမC အD+ပညာ 

DPင့စ်ာေပကိ+ လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးလ+ပ်ေဆာငခ်ွင့အ်ား ြပဌာနး်သည်။ 

သိ+ေ့သာ်လည်း “တည်Xငမ်ိေအးချမ်းေရး၊” “အမျိ/းသားေသွးစည်း 

ညီqွတ်ေရး” DPင့ ်“လံ+ြခံ/ေရး” တိ+D့Pင့ပ်တ်သက်Xပီး တိကျမ8မOPိေသာ 

ရည်q̀န်းဖွင့ဆိ်+ချက်များေVကာင့ ် အထက်ပါပ+ဒ်မDPစ်ခ+လံ+းအားနည်း 

လျက်OPိသည်။ 

 The right to freedom of expression is protected in the 
Myanmar Constitution under Articles 6, 354, and 365. 

“The Union’s consistent objectives are: (e) 
enhancing the eternal principles of justice, liberty 
and equality in the Union.” 

- Article 6 of the Myanmar Constitution 

Article 6 references "liberty", a concept with profound 
global political origins consisting of the social, political, 
and economic freedoms to which everyone is entitled - 
the historical basis for the more recent concept of 
"human rights".13 

Including liberty as a basic principle of the state is 
important because it means that all Myanmar's laws, 
policies, and actions must enhance freedom. If they do 
not, then they are "unconstitutional". 

In a democracy, courts exist partly to check whether the 
government's laws, policies, and actions are 
unconstitutional. For example, if a law violates the right 
to freedom of expression, a judge should declare it 
unconstitutional on the basis that it contradicts the 
constitutional principle of liberty. 

Articles 354 and 365 

Articles 354 and 364 of the Myanmar Constitution are 
more specifically concerned with freedom of expression. 
Article 354 provides for the liberty to express and 
publish. Article 365 provides for the right to freely 
develop literature and arts. However, both are weakened 
by vague references to "security", "national solidarity", 
and "tranquillity". 
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ြမန်မာ1ိ;ငင်၏ံ အသေရဖျက်မ@ဆိ;ငရ်ာဥပေဒများ 

ြမနမ်ာDိ+ငင်ံတွင ်ဂ+ဏ်သိကoာကိ+ ကာကွယ်ေရးအတွက် တရားဥပေဒအရ 

ြပဌာနး်ထားြခငး်များသည် များစွာေသာ ဥပေဒများတွင ်ပါဝငထ်ားXပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ယငး်တိ+အ့နက်မPအားလံ+းသည် ကဲွြပားြခားနား  

ြခငး်များOPိVကသလိ+ ဝိေရာဓိေဆာင်သည့် သေဘာများလည်း ေတွ' 

OPိရသည်။၁၄ အသေရဖျက်ြခငး်သည် ရာဇဝတ်မ8ဆိ+ငရ်ာဥပေဒ ၆ မျိ/း  

၏ ြပဌာနး်ချက် ၁၁ မျိ/းတွင်ေတွ'ရသည်။ ယင်းတိ+အ့နက်မPသက်တမ်း 

အရင့်ဆံ+းသည်  ြပစ်မ8ဆိ+င်ရာ ဥပေဒြဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် အသေရ 

ဖျက်ြခငး်ကိ+ အဓိပêာယ်ဖွင့်ထားသည့် တစ်ခ+တည်းေသာဥပေဒြဖစ်Xပီး 

ခ+ခံ ကာကွယ်ချက်များလည်း ပါဝငသ်ည်။ အြခားေသာ ဥပေဒများ 

သည် ထိ+ြပစ်မ8ဆိ+ငရ်ာ ဥပေဒXပီးမP ေရးဆဲွြပဌာနး်ခဲ့ေသာ်လည်း အ 

ဓိပêာယ်ဖွင့်ဆိ+ချက်DPင့ ်ခ+ခံကာကွယ်ချက်များ မပါဝင်ပါ။ 

 Myanmar’s defamation laws 

In Myanmar, legal provisions protecting reputations are 
included in several laws, all of which are different and 
potentially conflicting.14 Defamation falls under 11 
provisions in six criminal laws. The oldest of these laws, 
the Penal Code, is the only law that defines defamation or 
includes defences. The other laws adopted after the Penal 
Code include no definitions and no defences. 

ြမန်မာ1ိ;ငင်၏ံ အသေရဖျက်မ@ဆိ;ငရ်ာဥပေဒများ - Myanmar’s defamation laws 

Law  
ဥပေဒ 

Articles  
ပ;ဒ်မ 

Adopted and amended 

စတငက်ျင့သ်ံ;းြခငး်12င့ြ်ပငဆ်ငခ်ျက် 
Criminal? 
ရာဇဝတမ်@ဆိ;င ်

ရာ အသေရ 

ဖျက်မ@ 

Sanction / remedy 
ြပစ်ဒဏ် 12င့ ်

သက်သာခွင့ ်

ြပစ်မ@ဆိ;ငရ်ာဥပေဒ၊ 

ရာဇသတX်ကီး - Penal 
Code 

၄၉၉-၅၀၂၁၅ 

499-502.15 

Xဗိတိသrအစိ+းရလက်ထက် ၁၈၆၁ခ+DPစ် 

တွငစ်တင်ကျင့သံ်+းသည်။၁၆ - Adopted in 1861 under the 
British government.16 

þ ေထာငဒ်ဏ် ၂ 

DPစ်အထိ DPင့ေ်ငဒွဏ် 

- Up to 2 years in 
prison + fine. 

အလီက်ထေရာနစ် 

ဆက်သယွ်ေဆာငရွ်က် 

ေရးဥပေဒ - Electronic 
Transactions Law 

၃၄ (ဃ) ၁၇ 

34(d).17 

စစ်အစိ+းရလက်ထက် ၂၀၀၄ တွင ်စတင်ကျင့သံ်+းXပီး 

၂၀၁၃ခ+DPစ် အရပ် သားတစ်ပိ+ငး်အစိ+းရလက်ထက် 

တွငြ်ပင်ဆငခ်ဲ့သည်။ - Adopted in 2004 under the 
military. Amended in 2013 under the quasi-civilian 
government. 

þ ေထာငဒ်ဏ် ၃ 

DPစ်အထိ။ 

DPင့ေ်ငဒွဏ် Up to 3 
years in prison + 
fine. 

ဆက်သယွ်ေရးဥပေဒ - 
Telecommunications 
Law 

၆၆(ဃ) ၁၈  

66(d).18 

အရပ်သားတစ်ပိ+ငး်အစိ+းရလက်ထက် 

၂၀၁၃ခ+DPစ်တွင်စတငက်ျင့်သံ+းXပီး ၂၀၁၇ခ+DPစ် NLDအစိ+းရ 

လက် ထက်တွငြ်ပငဆ်င်ခဲ့သည်။ - Adopted in 2013 
under the quasi-civilian government. Amended in 
2017 under the NLD. 

þ ေထာငဒ်ဏ် ၂ 

DPစ်အထိ DPင့ေ်ငဒွဏ် 

- Up to 2 years in 
prison + fine. 

အကျင့ပ်ျက်ြခစားမ@တိ;က် 

ဖျက်ေရး ဥပေဒ - Anti-

corruption Law 

၄၆  

46 

အရပ်သားတစ်ပိ+ငး်အစိ+းရလက်ထက် 

၂၀၁၃ခ+DPစ်တွင်စတငက်ျင့်သံ+းXပီး ၂၀၁၈ခ+DPစ် NLDအစိ+းရ 

လက် ထက်တွငြ်ပငဆ်င်ခဲ့သည်။ - Adopted in 2013 
under the quasi-civlian government. Amended in 2018 
under the NLD. 

þ ေထာငဒ်ဏ် ၃ 

DPစ်အထိ။ 

DPင့ေ်ငဒွဏ် Up to 3 
years in prison + 
fine. 

သတငး်မီဒယီာဥပေဒ - 
News Media Law 

၉(က၊ခ၊ဆ)၊ 

၂၅ DPင့ ်၃၀၁၉  

9(a, b, g), 25, 
30.19 

၂၀၁၄ခ+DPစ် အရပ်သားတစ်ပိ+င်းအစိ+းရလက်ထက်တွင ်

စတင်ကျင့သံ်+းသည်။ - Adopted in 2014 under the 
quasi-civilian government. 

þ ေငဒွဏ်ကျပ်-

၁,၀၀၀,၀၀၀ အထိ 

Up to 1,000,000 
Kyat fine. 

1ိ;ငင်သံားများ၏ 

ပ;ဂIိCလ်ဆိ;ငရ်ာ လွတလ်ပ်မ@ 

12င့ ်လံ;ြခံCမ@ကိ; ကာကွယ်  

ေပးေရးဥပေဒ - Law 
Protecting the Security 
and Privacy of Citizens 

ပ+ဒမ်-၈(စ) 

DPင့ ်(၁၀) ၃၀ 

Articles 8(f) 
and 10.20 

NLD အစိ+းရလက်ထက် ၂၀၁၇ 

ခ+DPစ်တွငစ်တင်ကျင့သံ်+းသည် - Adopted in 2017 under 
the NLD government. 

þ ေထာငဒ်ဏ် ၃ 

DPစ်အထိ။ 

DPင့ေ်ငဒွဏ် Up to 3 
years in prison + 
fine. 
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1ိ;ငင်တံကာ အေြခခံစံ1@န်းများ12င့ ် ကိ;က်ညီမ@ 

ြမနမ်ာDိ+ငင်ံ၏ မည်သည့်အသေရဖျက်ြခင်းဆိ+ငရ်ာဥပေဒကမr Dိ+ငင် ံ

တကာOPိ အေြခခံအကျဆံ+းေသာ စံD8နး်များDPင့ ်ကိ+က်ညီမ8မOPိေပ။ 

သက်တမ်းအရင့်ဆံ+းဥပေဒြဖစ်ေသာ ရာဇသတ်Nကီးဥပေဒ 

(ြပစ်မ8ဆိ+င်ရာဥပေဒ) တွင ်ကိ+က်ညီမ8 အနည်းငယ်OPိေသာ်လည်း 

အနည်းအကျâးမrသာ  ြဖစ်ေလသည်။ 

 Conformity to basic international 
standards 

None of Myanmar’s defamation laws conform to even 
the most basic of international standards. The oldest law, 
the Penal Code, has some conformity, but only to a very 
limited extent. 

ြမန်မာ1ိ;ငင်ဥံပေဒများ12င်1့ိ;ငင်တံကာအေြခခံစံ1@န်းများကိ;1@ငိး်ယ2Rေလ့လာြခငး် - Myanmar laws compared to international standards 

နိငင်တံကာစံ1@န်း 
International standard 

ြပစ်မ@ 

ဆိ;ငရ်ာ 

ဥပေဒ 
Penal 
Code 

အလီက်ထ 

ေရာနစ်ဆက် 

သယွ်ေဆာင ်

ရွက်ေရးဥပေဒ 
Electronic 
Transactions 
Law 

ဆက်သယွ် 

ေရးဥပေဒ 
Telecommu
nications 
Law 

အကျင့ ်

ပျက်ြခ 

စားမ@တိ;

က်ဖျက် 

ေရး 

ဥပေဒ 

Anti-
corrupti
on Law 

သတငး် 

မီဒယီာ 

ဥပေဒ 
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နိငင်သံားများ၏ 

ပ;ဂIိCလ်ဆိ;ငရ်ာလွတ် 

လပ်မ@12င့ ်လံ;ြခံCမ@ကိ; 

ကာကွယ်ေပးေရး 

ဥပေဒ 
Law Protecting the 
Security and Privacy 
of Citizens 

အဓိပêာယ်ဖွင့်ဆိ+ချက် - Definition 

အသေရဖျက်မ8ကိ+အဓိပêာယ်ဖွင့်ဆိ+ထားသည်။ - 

Defamation is defined 

þ ý ý ý ý ý 

နယ်ပယ်ကျယ်ဝန်းမ8 - Scope 

ြပည်သCဝ့နထ်မ်းအဖဲွ'အစည်းများသည် 

တရားစဲွဆိ+ြခငး်မြပ/Dိ+င်ပါ - Public bodies are 
not able to bring suits 

ý ý ý ý ý ý 

ြပည်သCဝ့နထ်မ်းအရာOPိများDPင့်Dိ+ငင်ေံရး 

သမားများသည် ေဝဖနမ်8အားပိ+မိ+သည်းခံရမည် - 

Public officials and politicians must tolerate 
greater criticism 

ý ý ý ý ý ý 

ထ+ေချကာကွယ်ြခငး် - Defences 

အမPန်တရားသည် Xပီးြပည့်စံ+ေသာ ခ+ခံကာကွယ်မ8 

ြဖစ်သည် - Truth is an absolute defence 

þ/ý
21 

ý ý þ/ý ý ý 

အြမငသ်ေဘာထားအယCအဆများသည် 

ြပည့်စံ+ေသာခ+ခံကာကွယ်မ8 ြဖစ်သည် - Opinion 
is an absolute defence 

þ/ý ý ý ý ý ý 

ကျိ/းေVကာင်းဆီေလျာ်ေသာ 

ထ+တ်ြပနေ်Vကညာြခငး်သည် ခ+ခံကာကွယ်မ8 

ြဖစ်သည် - Reasonable publication is a 
defence 

þ/ý ý ý ý ý ý 

ြပစ်ဒဏ်များDPင့ ်က+စားြပင်ဆငခ်ွင့မ်ျား - Sanctions and remedies 

ရာဇဝတ်မ8မဟ+တ်သည့် တရားမမ8ဆိ+င်ရာဥပေဒ 

- Civil law, not criminal law 

ý ý ý ý ý ý 

ေထာငဒ်ဏ်ကိ+ လက်မခံ (သိ+မ့ဟ+တ်) မကျင့သံ်+း - 

Imprisonment not allowed or used 

ý ý ý ý þ ý 
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လက်ေတွpအသံ;းြပCေနေသာ 

ြမန်မာ့အသေရဖျက်မ@ဆိ;ငရ်ာဥပေဒများ 

တရားáံ+ းများတွင ်ြမနမ်ာ့အသေရဖျက်ြခငး်ဥပေဒကိ+ အသံ+းချြခင်းက 

၎ငး်တိ+သ့ည် Dိ+ငင်ံတကာ၏ အေြခခံအကျဆံ+းေသာစံD8နး်များကိ+ပငလ်rင ်

လိ+က်နာမ8မOPိေVကာငး် သá+ပ်ေဖာ်ေနြခငး် ြဖစ်သည်။ အထCးသြဖင့ ်

စီရငခ်ျက်ဥပေဒများသည် ြမနမ်ာ့အသေရဖျက်ြခငး်ဥပေဒများDPင့ ်

ယငး်တိ+ ့ အား အသံ+းြပ/ပံ+များကိ+ ြပသXပီးြဖစ်သည်။၃၃ 

… ဂ;ဏ်သကိ^ာထက် ခံစားချက်ကိ;ကာကယွ်ြခငး် … 

ြမနမ်ာDိ+ငင်ံ၏ အသေရဖျက်ြခင်းဆိ+င်ရာ ဥပေဒများသည် အချက်အ 

လက် အခိ+ငအ်မာေြပာဆိ+ြခင်းထက် အြမင်အယCအဆ ထ+တ်ေဖာ်  

ြခငး်များကိ+ သာ ြပစ်ဒဏ်ေပးေလ့OPိသည်။ ထိ+က့ဲသိ+ေ့သာ ထငြ်မင ်

ယCဆချက်သေဘာထားများကိ+ “ထိခိ+က်ေစေသာ အေVကာငး်အရာ”  

ဟ+ေခါင်းစâတပ်ထားXပီး၊ တရားခံမP ခ+ခံြငင်းခ+န်တငြ်ပရန ်အငအ်ား 

မOPိDိ+င်သည့်စိတ်ခံစားချက်ဆန်ေသာစံသတ်မPတ်ချက်များြဖင့“်သက် 

ေသြပြခငး်” ကိ+ ချိ/းDPမ်ိထားသည်။ 

… ထ;ေချချက်များကိ;လစ်လျt e@ ြခငး် … 

ရာဇသတ်Nကီး ြပဌာန်းချက်တွငပ်ါဝငေ်သာ ကန ့်သတ်ထားသည့် 

ထ+ေချချက်များပင်လrင ်တစ်ခါတစ်ရံတွင ်လစ်လျÉá8ြခငး်ခံရသည်။ 

ထိ+ေ့Vကာင့ ်တရားခံသည် ထိေရာက်၍အဓိကကျေသာ  ေလrာက်      

လဲချက်များထက် သက်ေသများ၏အရည်အေသွးDPင့ ်အရည်အချငး်  

က့ဲသိ+ေ့သာတရားစဲွဆိ+မ8၏ လ+ပ်ထံ+းလ+ပ်နည်းအမPားကိ+သာေထာက်  

ြပမPီခိ+ေနရေတာ့သည်။ 

… ြပညသ်Lဝ့န်ထမ်းအရာ?2ိများ12င့ ်

1ိ;ငင်ေံရးသမားအေပ` ေဝဖန်ြခငး်အား 

ြပစ်ဒဏ်ေပးြခငး် … 

ြပည်သCဝ့နထ်မ်းအရာOPိများ၊  Dိ+ငင်ေံရးသမားများ၊ ဘာသာေရးေခါင်း  

ေဆာငမ်ျား၊ စစ်တပ်DPင့ ်စီးပွားေရး လ+ပ်ငန်းOPငN်ကီးများ အပါအဝင ်

VသဇာအာဏာOPိသCများအား ေဝဖနေ်ထာက်ြပသည့် လCများကိ+ တရား  

စဲွဆိ+ရန ်အစိ+းရေOP'ေနDPင့ ်ရဲများက ပ့ံပိ+းကCညီVကသည်။ ဒမိီ+ကေရစီ 

ဖံွ' Xဖိ/း တိ+းတက်ေရးအတွက် အစိ+းရကေသာ်လည်းေကာငး်၊ တရား 

စီရငေ်ရးကေသာ်လည်းေကာင်း VသဇာအာဏာOPိသCများအေနြဖင့ ်

Nကီးမားသည့် ေဝဖန်မ8များအေပp သည်းခံစိတ်ေမွးရန ်တိ+က်တွန်း  

ြခငး်မြပ/Vကေပ။  

… ေ12ာင့ေ်12း_ကန ့်_ကာမ@ … 

တရားáံ+ းတငစ်စ်ေဆးြခင်းမတိ+ငခ်ငD်Pင့ ်စစ်ေဆးေနစâDPစ်ခ+လံ+းတွင ်

အမ8ြဖစ်စâတိ+းတက်မ8သည် အလွနေ်DPးေကွးသည့်အြပင ်

 Myanmar’s defamation laws in 
practice 

The application of Myanmar’s defamation laws in courts 
has further demonstrated that they do not conform with 
even the most basic of international standards. In 
particular, case law has shown that Myanmar’s 
defamation laws and their application:22 

…protect feelings rather than reputations... 

Myanmar's defamation laws have been used to punish 
statements of opinion rather than assertions of fact. Such 
opinions have been labelled “offensive” and attacks 
“proven” simply through subjective criteria against which 
defendants are powerless to dispute.  

...ignore defences… 

Even the limited defences included in the Penal Code 
provisions on defamation have sometimes been 
overlooked. As a result, defendants often rely on 
highlighting the prosecution’s procedural mistakes such 
as the quality and quantity of evidence rather than 
focusing arguments on substantive defences. 

…punish criticism of public officials and 
politicians… 

Powerful people, including public officials, politicians, 
religious leaders, military, and business leaders are 
supported by prosecutors and the police to bring suits 
against those who criticise them. Neither the government 
nor the judiciary encourage such powerful people to 
tolerate greater criticism in the interests of democracy. 

…delay… 

Cases progress in an extremely slow and burdensome 
manner both before and during court trials, resulting in 
significant damage to the defendant’s financial and 
mental health. 

…always apply punitive sanctions… 

Verdicts are usually made in favour of the complainant 
and result in highly punitive criminal sanctions for the 
defendant. Although the law provides for both fines and 
imprisonment, courts choose the harsher sentence.  
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ဝနထ်+ပ်ဝန်ပိ+းြဖစ်ရXပီး စွပ်စဲွခံရသC၏ ဘaာေရးDPင့ ်

စိတ်ပိ+ငး်ဆိ+ငရ်ာကျန်းမာေရးကိ+ သိသာထင်OPားစွာ ထိခိ+က်ေစသည်။ 

… သည် ... ြပငး်ထန်ေသာ အြပစ်ဒဏ်ခတြ်ခငး်ကိ;သာ 

အgမဲတေစ ြပCေလ့?2ိသည ်… 

စီရငခ်ျက်များသည် အXမဲလိ+လိ+ တရားစဲွဆိ+သC (တရားလိ+)ဘက်ကိ+သာ 

အေလးသာေလ့OPိXပီး တရားစဲွခံရသCအေပp ြပငး်ထနေ်သာ 

ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်များ ချမPတ်ေလ့OPိသည်။ ဥပေဒက ေငဒွဏ်DPင် ့

ေထာငဒ်ဏ်DPစ်ရပ်စလံ+းကိ+ ြပဌာန်းထားေသာ်လည်း တရားáံ+ းများက 

ပိ+မိ+ြပငး်ထန်သည့် အြပစ်ဒဏ်ကိ+သာ ေရွးချယ်Vကသည်။ 

… လွတလ်ပ်စွာတရားစီရငြ်ခငး်12င့ ်

ဒမီိ;ကေရစီကLးေြပာငး်ေရး  ကာလကိ; 

ထငဟ်ပ်စRးစားသည့်အရိပ်အေယာငလ်ံ;းဝမ?2ိ 

ဒမိီ+ကေရစီ ကCးေြပာငး်ေရးကာလအတွင်း တရားáံ+းများ၏ အခန်း  

ကaအေြပာငး်အလဲစတငြ်ခင်း၏ အေထာက်အထားမPာ စိ+းစâးမr 

သာOPိသည်။ ဥပမာ- တရားáံ+ းများသည် ဖဲွ'စည်းပံ+ဥပေဒသစ်က ြပ  

ဌာနး်ေပးထားေသာ လွတ်လပ်မ8စည်းမျâးဥပေဒသက့ဲသိ+ ့ လCအ့ခွင့ ်

အေရးများDPင့ ်ယခင်အာဏာOPင ်အစိ+းရလက်ထက်ကတည်းကOPိ 

ခဲ့သည့်  ေOPးကျသည့်ဥပေဒများ၊စီရင်ထံ+းများ၏ လိ+က်ဖက်ညီမ8ကိ+ 

ထငဟ်ပ် စâးစားပံ+မရေပ။  

 

…and show no signs of reflecting the transition 
to democracy and judicial independence 

There is little evidence that courts have begun to shift 
their role during the transition to democracy. For 
example, courts do not seem to reflect upon the 
compatibility of past laws and precedents set under 
previous authoritarian governments, in light of the rights 
provided for in the new constitution, such as the 
principle of liberty. 

ဥပေဒအရ ကာကွယ်ခ;ခံပိ;ငခွ်င်ဆ့ိ;ငရ်ာ 

ကွာဟချက်များ 

ြမနမ်ာDိ+ငင်ံ၏ ဥပေဒမCေဘာင်သည် တရားစဲွဆိ+သC (တရားလိ+) 

ဘက်ကိ+သာ သိသိသာသာ အေလးေပးထား သလိ+ ဥပေဒအရ 

ကာကွယ်ခ+ခံပိ+ငခ်ွင့်ဆိ+င်ရာ နည်းဗျÉဟာများမPာလည်း 

အားနည်းလျက်OPိသည်။ ေOP'ေနအများအြပားသည် ၎ငး်တိ+ ့ အမ8 

သည်များအတွက် ကာကွယ်ခ+ခံရန(်ထ+ေချရန)် အသေရဖျက်မ8ဆိ+င်ရာ 

ဥပေဒများ (သိ+)့ လCအ့ခွင်အ့ေရးအေြခြပ/ မဟာဗျÉဟာများကိ+ DPံစ့ပ်မ8 

OPိမေနဘဲ ၎င်းတိ+၏့ အမ8သည်သည် တစ်ဖက်ကစွပ်စဲွထားသည့် 

အသေရဖျက်သည်ဆိ+ေသာ ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ချက်ကိ+ 

မြပ/လ+ပ်ခဲ့ေVကာငး် ြငငး်ဆိ+ေချပသည့် နည်းဗျÉဟာကိ+သာ 

သံ+းစဲွေနသည်။ ေအာက်တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ ဗျÉဟာများသည် 

ြမနမ်ာDိ+ငင်ံတွင ်အသံ+းမြပ/ရေသးသည့် များစွာအသံ+းဝငေ်သာ 

ဥပေဒဆိ+ငရ်ာ နည်းဗျÉဟာများ ြဖစ်သည်။ နည်းဗျÉဟာတိ+င်းသည် 

ြမနမ်ာDိ+ငင်DံPင် ့တရားဥပေဒစနစ် တCသည့် အြခားDိ+ငင်ံများတွင ်

လCသိများအသံ+းဝငေ်သာ ဥပေဒဆိ+ငရ်ာ နည်းဗျÉဟာများ ြဖစ်သည်။ 

 Gaps in legal defence 

Although Myanmar’s legal framework clearly favours the 
complainant, legal defence strategies are also weak. Many 
lawyers are unfamiliar with defamation laws or using 
rights-based legal strategies to defend their clients and 
rely only on a strategy of arguing that the defendant did 
not make the allegedly defamatory statement. Below are 
several useful but in Myanmar largely unused legal 
strategies, each of which is a common legal strategy in 
countries with similar legal systems. 

Proving every element of the crime 

Penal Code Article 499 defines defamation as containing 
five elements. A prosecutor should prove each of these 
five elements beyond a reasonable doubt in order to 
secure a conviction. One defence strategy is therefore to 
cast doubt on any of these elements: 
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ြပစ်မ@၏ အစိတအ်ပိ;ငး်တစ်ခ;စီတိ;ငး်ကိ; 

သက်ေသြပCြခငး် 

ြပစ်မ8ဆိ+င်ရာဥပေဒ (ရာဇသတ်Nကီး) ပ+ဒမ် ၄၉၉ တွင ်

အသေရဖျက်ြခငး်ကိ+ အပိ+င်းငါးပိ+ငး်ြဖင် ့အဓိပêာယ်ဖွင်ဆိ့+ထားသည်။ 

ဥပေဒအရာOPိတစ်ဦးသည် တစ်စံ+တစ်ေယာက် ြပစ်မ8ထင်OPားေVကာင်း 

အခိ+ငအ်မာြပDိ+ငရ်နအ်တွက် ေVကာငး်ကျိ/းဆီေလျာ်ေသာ 

သံသယဆိ+သည်ထက်ပိ+၍ ထိ+အပိ+င်းငါးပိ+ငး်ကိ+ သက်ေသြပသင်သ့ည် 

(သက်ေသြပDိ+င်ရမည်)။ ထိ+မPသာ ကာကွယ်ခ+ခံမ8 ဗျÉဟာတစ်ခ+ြဖစ်သည့် 

ထိ+အပိ+င်းငါးပိ+ငး်ကိ+ သံသယြဖင် ့ေမးခွန်းထ+တ်ရမည် ြဖစ်သည် - 

• “မည်သCမဆိ+...” - တရားစဲွခံရသCသည် 

လCပ+ဂcိ/လ်တစ်ဦးတစ်ေယာက် ြဖစ်ရမည်။ 

• “...D8တ်ြဖင်ြ့ဖစ်ေစ၊ ဖတ်á8ေစရန ်Vကံရွယ်သည့်စကားြဖင် ့ြဖစ်ေစ၊ 

အမPတ်အသားြဖင်ြ့ဖစ်ေစ၊ ထင်OPားေသာ ပံ+သúာနြ်ဖင်ြ့ဖစ်ေစ...” - 

တရားစဲွခံရသCသည် ၎ငး်၏ ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ြပသချက်ကိ+ 

အြခားသCများကိ+ သိေစြမင်ေစလိ+၊ မrေဝလိ+ေသာ ရည်ရွယ်ချက် 

OPိရမည်။ 

• “...ေVကညာလrင.်..” - တရားစဲွခံရသCသည် 

ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ြပသချက်ကိ+ ေနာက်ထပ်ြပင်ပလC 

(ဤကိစÇDPင့်မသက်ဆိ+ငေ်သာ ြပငပ်လC)များ သိေအာင်လည်း 

ြပ/လ+ပ်ခဲ့Xပီး ြဖစ်ရမည်။ 

• “...မည်သCDPင့်မဆိ+ သက်ဆိ+င်သည့် မည်သည့် 

စွပ်စဲွေြပာဆိ+ချက်မဆိ+...” - ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ြပသချက်၌ 

စွပ်စဲွချက်ပါဝင်ရမည်၊ စွပ်စဲွချက်သည် လCတစ်ဦးတစ်ေယာက် (သိ+)့ 

အဖဲွ'အစည်းတစ်ခ+၏ အကျိ/းစီးပွားDPင် ့သက်ဆိ+င်ရမည်။ 

•  “... လCတစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ အသေရကိ+ နစ်နာေစရန ်

အVကံြဖင်ေ့သာ်လည်းေကာငး်၊ ထိ+သCDPင် ့စပ်လျဥ်းေသာ 

စွပ်စဲွြခင်းသည် ထိ+သC၏ အသေရကိ+ ထိခိ+က်ေစမည်ဟ+ 

သိလျက်DPင်ေ့သာ်လည်းေကာင်း၊ ထိ+သိ+ယံ့+Vကည်ရန ်

အေVကာင်းOPိလျက်DPင်ေ့သာ် လည်းေကာင်း” - တရားစဲွခံရသCသည် 

နစ်နာေစလိ+သည့် ရည်ရွယ်ချက်OPိရမည် (သိ+)့ ၎ငး်၏ 

ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ြပသချက်သည် (တစ်ဖက်သားကိ+) 

နစ်နာေစလိမ့်မည်ကိ+ သိXပီးသား ြဖစ်ရမည်။ 

vခငး်ချက်ကိ; အသံ;းြပCြခငး် 

အသေရဖျက်မ8ြဖင် ့စွပ်စဲွခံရပါက ကာကွယ်ခ+ခံပိ+င်ခွင်မ့ျားကိ+ 

ြပစ်မ8ဆိ+င်ရာဥပေဒ (ရာဇသတ်Nကီး)တွင ်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ြမနမ်ာDိ+ငင်ံOPိ အသေရဖျက်မ8ဆိ+ငရ်ာ ဥပေဒေြခာက်ခ+မP 

မည်သည့်ဥပေဒအတွက်ဆိ+ ထိ+ကာကွယ်ခ+ခံပိ+ငခ်ွင်မ့ျားကိ+ 

အသံ+းြပ/Dိ+င်သည်။ ဥပမာအေနြဖင်၊့ ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ြပသချက်သည် 

မPနက်နX်ပီး အများြပည်သCအတွက် အကျိ/းOPိသည်ဆိ+ေသာ အချက်ြဖင် ့

ကာကွယ်ခ+ခံDိ+င်သည် (ပ+ဒမ် ၄၉၉)၊ သိ+မ့ဟ+တ် 

ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ြပချက်၏ သက်ေရာက်မ8သည် ထိခိ+က်နစ်နာမ8 

• “Whoever…”: The defendant must be an individual 
person. 

• “…by words either spoken or intended to be read, or 
by signs or by visible representations…”: The 
defendant must have intended for the content to be 
shared with others. 

• “…makes of publishes…”: The defendant must have 
actively shared the content with third parties. 

• “…any imputation concerning any person…”: The 
content must include an allegation and it must relate 
either to an individual or an association’s business. 

• “…intending to harm, or knowing or having reason 
to believe that such imputation will harm, the 
reputation of such person.”: The defendant must 
have intended to harm or known the content would 
harm.  

Using exceptions 

The Penal Code includes exceptions which are defences 
against allegations of defamation. A defence strategy 
could use these exceptions under any of Myanmar’s six 
defamation laws. For example, the defence can show that 
the content is both true and in the public good (Article 
499). Or that the harm was slight (Article 95). 

Constitutionalism 

Defence lawyers could challenge the entire defamation 
framework. Myanmar’s 2008 Constitution includes a 
right to dispute the constitutionality of defamation laws 
and their application (Article 323). It also provides 
protection of rights included in the Constitution (Articles 
18c, 296, 378). A defence strategy could argue that 
defamation laws and their application are 
unconstitutional because they unreasonably restrict 
freedom of expression (Articles 6, 354, 365). Another 
defence strategy could be to obtain a writ from the 
Supreme Court to quash a court decision. 
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အားနည်းသည်။ (ပ+ဒမ် ၉၅) 

ဖွဲpစည်းပံ;အေြခခံဥပေဒအေြခတည်ဝါဒ 

တရားစဲွခံရသCဘက်မP ေOP'ေနသည် အသေရဖျက်မ8ဆိ+ငရ်ာ 

ဥပေဒမCေဘာင်တစ်ခ+လံ+းကိ+ ေမးခွန်းထ+တ်စိနေ်ခp Dိ+ငသ်ည်။ 

အသေရဖျက်မ8ဆိ+ငရ်ာ ဥပေဒများ ဖဲွ'စည်းပံ+အေြခခံေပp 

အေြခတည်ြခင်းOPိမOPိDPင် ့ယင်းဥပေဒများကိ+ အသံ+းချေနမ8ကိ+ 

ြငငး်ချက်ထ+တ်ပိ+ငခ်ွင့်ကိ+ ၂၀၀၈ ဖဲွ'စည်းပံ+အေြခခံဥပေဒက 

ေပးထားသည် (ပ+ဒ ်၃၂၃)။ ထိ+အ့ြပင ်ဖဲွ'စည်းပံ+အေြခခံဥပေဒတွင ်

ြပဌာနး်ထားေသာ ရပိ+ငခ်ွင့/် အခွင်အ့ေရးများကိ+ 

ကာကွယ်ေပးရမည်ဟ+လည်း ေဖာ်ြပထားသည် (ပ+ဒ်မ ၁၈(ဂ)၊ ၂၉၆၊ 

၃၇၈)။ ေနာက်တစ်နည်းအေနြဖင် ့လွတ်လပ်စွာထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ခွင်ကိ့+ 

အေVကာင်းအကျိ/းဆီေလျာ်မ8မOPိဘဲ ဖိDPပ်ိေနြခငး်မPာ 

အသေရဖျက်မ8ဆိ+ငရ်ာ ဥပေဒများ DPင် ့ယငး်ဥပေဒများကိ+ 

အသံ+းချေနပံ+သည် ဖဲွ'စည်းပံ+အေြခခံဥပေဒDPင် ့

မကိ+က်ညီေVကာင်းကိ+လည်း ကာကွယ်ခ+ခံပိ+ငခ်ွင် ့ဗျÉဟာ တစ်ခ+အေနြဖင် ့

ြငငး်ဆိ+ချက် ထ+တ်Dိ+င်သည် (ပ+ဒမ် ၆၊ ၃၅၄၊ ၃၆၅)။ ေနာက်ထပ် 

ကာကွယ် ခ+ခံမ8 ဗျÉဟာတစ်ခ+မPာ တရားáံ+ း၏ စီရငခ်ျက်ကိ+ ပယ်ဖျက်ရန ်

အလိ+င့Pာ တရားáံ+ းလ̀တ်ေတာ်ချ/ပ်ထံ စာခûန်ေတာ် ေလrာက်ထားDိ+ငြ်ခငး် 

ြဖစ်သည်။ 

ေရး1ိ;းလ် ကာကယွ်ခ;ခံမ@ 

“ေရးDိ+းလ် ကာကွယ်ခ+ခံမ8” ဆိ+သည်မPာ တရားသCNကီး 

ေလာ့ဒန်စ်ေကာလ်စ်က ၁၉၉၉ ခ+DPစ် အဂBလိပ် အမ8စီရငခ်ျက်တစ်ခ+၌ 

စတင်ဖန်တီးခဲ့ေသာ ကာကွယ်ခ+ခံမ8 ြဖစ်သည်။ ယငး်စီရငခ်ျက်တွင ်

တရားသCNကီးက သတင်းစာ၌ ေဖာ်ြပထားေသာ သတင်းတစ်ပ+ဒ်သည် 

မPားယွငး်ေနေစကာမC ယင်းသတင်းစာအေနြဖင် ့

အြပ/သေဘာေဆာင်ကာ (ချင်ခ့ျိန၍်) လ+ပ်ေဆာငခ်ဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါက 

အသေရဖျက်မ8အတွက် မထိ+က်သင့်ဟ+ ဆံ+းြဖတ်သည်။ “ေရးDိ+းလ် 

ကာကွယ်ခ+ခံမ8”သည် အဂBလိပ်တရားခွင်တွင ်ေပpေပါက် ခဲ့ေသာ်လည်း 

ထိ+ခ+ခံမ8၏ ေြခေြခြမစ်ြမစ်OPိေသာ ြငငး်ဆိ+ချက်ကိ+ တရားစဲွခံရသCဘက်မP 

ေOP'ေနများအေနြဖင် ့ဗျÉဟာေဖာ်ေဆာငရ်ာတွင ်အသံ+းြပ/Dိ+င်သည်။ 

တရားသCNကီး ေလာ့ဒန်စ်ေကာလ်စ် ေြပာVကားခဲ့သည့် 

သတင်းစာများအေနြဖင် ့၎ငး်တိ+၏့ တာဝန်ယCမ8၊ တာဝနခ်ံမ8ကိ+ 

ေဖာ်ထ+တ်ြပသDိ+ငသ်ည့် နည်းလမ်းများမPာ - 

• သတင်းအချက်အလက်၏ အေရးပါမ8ကိ+ ၎င်းတိ+၏့ 

ဆံ+းြဖတ်ချက်ချမ8အပိ+ငး်တွင ်ထငဟ်ပ်ြပသြခင်း။ 

• အများြပည်သCအကျိ/းစီးပွားကိ+ သတင်းအချက်အလက်တွင ်

ထ+တ်ေဖာ်ြပသြခင်း။ 

• ယံ+Vကည်စိတ်ချရေသာ သတင်းအချက်အလက်အရငး်အြမစ်ကိ+ 

အသံ+းြပ/ြခငး်။ 

• သတင်းအချက်အလက်ကိ+ စစ်ေဆးအတည်ြပ/ရန ်

နည်းလမ်းအဆင်မ့ျား ထားOPိြခင်း။ 

The Reynolds defence 

The “Reynolds defence” was created by Justice Lord 
Nicholls in a 1999 English judgement in which he 
decided that newspapers cannot be held liable for 
defamation if they have behaved responsibly, even if the 
information published later turns out to be false. 
Although the “Reynolds defence” was created in an 
English court, its substantive argument could be used in 
legal strategising by defence lawyers. Justice Lord 
Nicholls said that newspapers can demonstrate 
responsibility by: 

• Reflecting the seriousness of the information in their 
decision-making 

• Showing the public interest in the information 

• Using reliable sources of information 

• Taking steps to verify that information 

• Showing the urgency of sharing the information 

• Asking alleged persons for comment 

• Publishing alleged persons’ comments 

• Using the right tone in sharing the information 

• Honest timing of the publication. 
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• သတင်းအချက်အလက်ကိ+ မrေဝရသည့် 

အချိနD်Pင်အ့မrအေရးNကီးမ8ကိ+ ေဖာ်ြပြခငး်။ 

• စွပ်စဲွခံရသCဘက်ကိ+ မPတ်ချက်ေတာင်းခံြခငး်။ 

• စွပ်စဲွခံရသC၏ မPတ်ချက်ကိ+ ထ+တ်ေဖာ်ေရးသားြခင်း။ 

• သတင်းအချက်အလက်ကိ+ မrေဝရာတွင ်မPနက်နေ်သာ 

တငြ်ပဟန်ကိ+ အသံ+းြပ/ြခင်း။ 

• သတင်းထ+တ်ေဖာ်တငြ်ပရာတွင ်အချိန်ကိ+က် မPန်ကန်စွာ 

တငြ်ပြခငး်။ 
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အြခား1ိ;ငင်မံျား၏ အသေရဖျကမ်@ဆိ;ငရ်ာ 

ြပCြပငေ်ြပာငး်လမဲ@များ  
Other countries’ defamation reforms 
ဒမိီ+ကရက်တစ်Dိ+ငင်မံျားDPင် ့အသွငက်Cးေြပာင်းေနေသာ Dိ+ငင်ံများတွင ်

လွတ်လပ်စွာထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ခွင့်ကိ+ ကာကွယ်ရန ်အသေရဖျက်မ8 

ဥပေဒများကိ+ ြပ/ြပငေ်ြပာင်းလဲမ8 ြပလ+ပ်လာခဲ့Vကသည်။ 

Dိ+ငင်တံစ်ခ+ချငး်စီ၏ အြဖစ်အပျက်တိ+င်းသည် ြမနမ်ာDိ+င်င၏ံ 

အသေရဖျက်မ8ဆိ+ငရ်ာ ြပ/ြပငေ်ြပာင်းလဲမ8အတွက် သင်ခန်းစာ ြဖစ်Dိ+င်ပါ 

သည်။ ေအာက်ပါDိ+ငင်ံများသည် ြမနမ်ာDိ+င်ငDံPင် ့အလွန်နးီစပ်ေသာ 

common law စနစ် (တရားသCNကီးDPင် ့တရားáံ+းများ၏ 

ဆံ+းြဖတ်ချက်ကိ+ အေြခခံြဖစ်ေပpလာေသာ ဥပေဒစနစ် (သိ+)့ 

အဂBလိပ်áိ+ းရာ ဥပေဒစနစ်)DPင် ့ကိ+လိ+န ီရာဇသတ်Nကီး 

(ြပစ်မ8ဆိ+င်ရာဥပေဒ)ကိ+ ကျင်သံ့+းေနသည့်အတွက် ယင်းDိ+ငင်မံျား၏ 

ြပ/ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး လ+ပ်ငနး်စဥ်သည် များစွာ လ8ံ'ေဆာ်မ8 

ြဖစ်ေစDိ+င်ပါသည်။ 

သရိီလကwာ 

၁၉၉၈ တွင ်သီရိလကBာအစိ+းရသည် Nကီးထွားလာေသာ 

ပဋပိကoများအေပp ၎င်းတိ+၏့ တံ+ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ8များ အပါအဝင ်

၎ငး်တိ+၏့ လ+ပ်ငနး်ေဆာင်တာများကိ+ လCမသိေစရန ်မီဒီယာဆင်ဆာစနစ် 

တစ်ေကျာ့ြပန ်ကျင့်သံ+းခဲ့သလိ+ ဂျာနယ်လစ်DPင် ့လCအ့ခွင့်အေရး 

ကာကွယ်သCများကိ+ ပိ+မိ+ တရားစဲွခဲ့သည်။ DPစ်DPစ်အVကာတွင ်

အသေရဖျက်မ8ြဖင် ့အမ8 ၁၁ မ8ရင်ဆိ+ငေ်နရေသာ 

သီရိလကBာသတင်းစာအယ်ဒီတာတစ်ဦးက က+လသမဂcထံ အကCအညီ 

ေလrာက်ထားခဲ့ရာမP Dိ+ငင်ံတကာအသိ+ငး်အဝိ+င်းက 

သီရိလကBာအစိ+းရသည် ေဝဖနမ်8များကိ+ ဖိDPပ်ိထိန်းချ/ပ်ရန ်

အသေရဖျက်မ8ဥပေဒများကိ+ ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့

အလဲွသံ+းစားလ+ပ်ေနသည်ကိ+ အာáံ+ စိ+က်မိလာVကသည်။ 

၂၀၀၁ ခ+DPစ် ေရွးေကာက်ပဲွတွင ်သီရိလကBာြပည်သCများက Dိ+ငင်ံ၏ 

ဒမိီ+ကေရစီကျဆင်းေနမ8ကိ+ ြပနလ်ည်ြမ°င့်တငမ်ည်ဟ+ ကတိေပးခဲ့သည့် 

အစိ+းရသစ်တစ်ရပ်ကိ+ ေရွးေကာက်တငေ်ြမ°ာက်ခဲ့သည်။ 

အစိ+းရသစ်သည် တစ်DPစ်အတွငး်ပင ်အသေရဖျက်မ8 ဥပေဒများကိ+ 

ရာဇဝတ်မ8မP တရားမမ8အြဖစ် ေြပာင်းလဲကာ ၎င်းတိ+သ့ည် ယခင ်

အာဏာOPငD်Pင် ့မတCေVကာငး် ြပသခဲ့သည်။ သီရိလကBာDိ+ငင်ံ၏ 

အသေရဖျက်မ8ဥပေဒများသည် လက်OPိအချိန်တွင ်

တရားမမ8ဥပေဒများသာ ြဖစ်သည်။ 

ယLေက 

ဒမိီ+ကေရစီစနစ် ရင်က့ျက်ခိ+ငမ်ာေနXပီး ြဖစ်ေသာ Advanced 

 Many democratic and transitional countries have 
reformed their defamation laws in order to protect 
freedom of expression. Each can provide lessons for 
defamation reform in Myanmar. Reform processes in the 
following countries are particularly inspirational because 
they share with Myanmar very similar common law 
systems and similar colonial penal codes. 

Sri Lanka 

In 1998, the Sri Lankan government re-imposed media 
censorship and increased prosecutions of journalists and 
human rights defenders in order to cover up what the 
government was doing, including in its response to 
growing conflict. Two years later, a Sri Lankan 
newspaper editor who was facing 11 defamation charges 
appealed to the UN, raising international attention to the 
government’s widespread misuse of defamation laws to 
stifle criticism. 

In 2001 elections, the Sri Lankan people voted in a new 
government which promised to reverse the country’s 
democratic decline. Within a year the new government 
had completely decriminalised defamation laws to show 
everyone that they were different from previous dictators. 
Sri Lanka only has civil defamation laws now.  

United Kingdom 

Many advanced democracies still have old criminal 
defamation provisions in their laws. However, in practice 
they are rarely or never used because their people no 
longer accept the idea of criminalising defamation. For 
example, the UK had criminal defamation provisions 
until 2013 but the provisions had not been used for 30 
years. 
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democracies Dိ+ငင်မံျား၏ ဥပေဒများတွင ်အသေရဖျက်မ8ကိ+ 

ရာဇဝတ်မ8ြဖင့်သတ်မPတ်ထားသည့် ြပဌာန်းချက်များOPိသည်။ သိ+ေ့သာ် 

ထိ+Dိ+ငင်မံျားOPိြပည်သCများက အသေရဖျက်မ8ကိ+ ရာဇဝတ်မ8ြပ/သည့် 

အေတွးအေခpကိ+ လက်မခံသည့်အတွက် ထိ+ဥပေဒများကိ+ 

လွနစွ်ာသံ+းခဲသည် (သိ+မ့ဟ+တ်) တစ်ခါမP မသံ+းစဲွေပ။ ဥပမာဆိ+ ရေသာ် 

ယCေကသည် ၂၀၁၃ ခ+DPစ်မPသာ အသေရဖျက်မ8ကိ+ ရာဇဝတ်မ8အြဖစ် 

မသတ်မPတ်ေတာ့ေသာ်လည်း ယင်း မတိ+ငမီ် DPစ်ေပါငး် ၃၀ ကတည်းက 

အသေရဖျက်မ8ကိ+ ရာဇဝတ်မ8အြဖစ်သတ်မPတ်ထားသည့် 

ြပဌာနး်ချက်များကိ+ အသံ+းြပ/ြခင်း မOPိခဲ့ေပ။ 

အသေရဖျက်မ8ကိ+ ရာဇဝတ်မ8အြဖစ် ြပဌာန်းချက်များကိ+ အထCးသြဖင် ့

ပါဝါOPိေသာ စီးပွားေရးလ+ပ်ငနး်OPငမ်ျားက တလဲွသံ+းေနေVကာငး် 

အစီရင်ခံစာများစွာ ထွက်ေပp ခဲ့Xပီးေနာက် ၂၀၁၀ ြပည့်DPစ်တွင ်

အသေရဖျက်မ8 ြပ/ြပင ်ေြပာငး်လဲေရး  လCထ+ကမ်ပိန်းတစ်ခ+ 

ြဖစ်ေပpလာခဲ့သည်။ ယCေက၏ ရာဇဝတ်သင်ေ့သာ 

အသေရဖျက်မ8ဥပေဒကိ+ အသံ+းမြပ/သည်မPာ DPစ်ေပါငး်များစွာ 

VကာXပီြဖစ်ေသာ်လည်း Xခိမ်းေြခာက်မ8အလားအလာOPိသည့်အတွက် 

လွတ်လပ်စွာထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ခွင်အ့ေပp ဥပေဒက ေပးထားလျက် 

ဥပေဒကပင ်ြပန်လည်Xခိမ်းေြခာက်ေနေသာအရာ (Chilling Effect) 

ြဖစ်ေနသည့်သြဖင် ့ကမ်ပိနး်လ+ပ်ေဆာင်သCများက ရာဇဝတ်မ8အြဖစ်မP 

အြပည့်အဝ á+တ်သိမ်းြခင်းကိ+ လိ+လားVကြခငး် ြဖစ်သည်။  

အNကီးတနး်ဂျာနယ်လစ်များDPင် ့သိပêံ ပညာOPငမ်ျားလည်း 

လCအခွင်အ့ေရးကာကွယ်သCများ၏ ထိ+ကမ်ပိန်းတွင ်

ပါဝငပ်Cးေပါငး်လာခဲ့VကXပီး ယCေကအေနြဖင် ့

ေနာက်ထပ်ဒမိီ+ကေရစီေြပာငး်လဲမ8များလ+ပ်ေဆာငရ်န ်

လိ+အပ်ေနေသးေVကာင်း ထိ+ကမ်ပိနး်က 

အသိေပးလ+ပ်ငနး်ြဖစ်လာခဲ့သည်။ လCထ+၏ဖိအားေပးမ8DPင် ့

လCထ+ပါဝငေ်သာ ေဆွးေDွးတိ+ငပ်ငမ်8များ တစ်DPစ်Vကာ 

လ+ပ်ေဆာငX်ပီးေနာက် ၂၀၁၁ ခ+DPစ်တွင ်တရားေရးဝနN်ကီးဌာနက 

အသေရဖျက်မ8ဥပေဒVကမ်းကိ+ လCထ+ကိ+ ချြပခဲ့သည်။ အသေရဖျက်မ8ကိ+ 

တရားမမ8အြဖစ် သတ်မPတ်သည့် ထိ+ဥပေဒVကမ်းသည် ၂၀၁၂ ခ+DPစ်တွင ်

လ̀တ်ေတာ်သိ+ ့ ေရာက်OPိခဲ့Xပီး အေရးNကီးသည့် ေဆွးေDွးတိ+ငပ်ငမ်8များ 

ြပ/လ+ပ်အXပီး ၂၀၁၃ ခ+DPစ်တွင ်အတည်ြပ/ ြပဌာန်းDိ+င်ခဲ့ သည်။ 

လက်OPိတွင ်ယCေက၌ တရားမမ8အြဖစ်သတ်မPတ်ထားေသာ 

အသေရဖျက်မ8ဥပေဒသာ OPိသည်။ 

အ1ိxယိ 

၂၀၁၁ ခ+DPစ်တွင ်အိDEိယအမျိ/းသားကွန်ဂရက်အစိ+းရက သီရိလကBာ၏ 

ဦးေဆာငမ်8လမ်းေVကာင်းကိ+လိ+က်၍ အသေရဖျက်မ8ကိ+ 

ရာဇဝတ်မ8အြဖစ်မP á+တ်သိမ်းရန ်ဆDEOPိေVကာငး် ေVကညာခဲ့သည်။ 

DPစ်DPစ်အVကာတွင ်ြပနV်ကားေရးDPင့်á+ပ်သံထ+တ်လ̀င်ေ့ရး 

ဝနN်ကီးဌာနကလည်း ရာဇဝတ်မ8အြဖစ်မP á+တ်သိမ်းြခငး်ကိ+ 

ေထာက်ခံေVကာင်း  ေVကညာခဲ့သည်။ အိDEိယဥပေဒေကာ်မOPင်ကလည်း 

ရာဇဝတ်မ8အြဖစ်á+တ်သိမ်းကိ+ အားေပးသည့် အVကံြပ/စာတမ်း 

In 2010, a public campaign to reform defamation laws 
was launched following increasing reports that they were 
being misused, particularly by powerful business owners. 
Although the UK’s criminal defamation provisions had 
not been used for many years, campaigners wanted full 
decriminalisation because the potential threat still 
resulted in a chilling effect on freedom of expression. 

Senior journalists and scientists joined human rights 
defenders to promote the campaign, which reminded 
people that the UK still needed more democratisation. 
After a year of public pressure and public consultations, 
the Ministry of Justice introduced a draft defamation bill 
in 2011. The defamation bill proposed decriminalising 
defamation and went to parliament in 2012 and after 
significant consultation was adopted in 2013.23 The UK 
only has civil defamation laws now. 

India 

In 2011, the Indian National Congress government 
announced its interest to follow Sri Lanka’s lead and 
decriminalise defamation. Two years later, the Minister 
of Information and Broadcasting announced his support 
for decriminalisation. India’s Law Commission published 
a consultation paper in 2014 which encouraged 
decriminalisation too. 

Unfortunately, a different government without any 
commitment to reform was elected in 2014. Campaigners 
redirected their attention to the Indian Supreme Court in 
a bid to get the Penal Code provisions repealed. The 
Supreme Court announced in its 2016 decision that while 
it could not repeal the provision, it did believe that 
nobody should be prosecuted for, “calling a government 
corrupt or unfit”. 

In 2017, backbench parliamentarians put forward the, 
“Right to Protection of Speech and Reputation Bill” to 
decriminalise defamation. The Indian National Congress 
leader, Rahul Gandhi, made a manifesto commitment for 
the 2019 elections that Congress would decriminalise 
defamation if elected. 
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တစ်ေစာငကိ်+ ၂၀၁၄ ခ+DPစ်တွင ်ထ+တ်ြပန်ခဲ့သည်။ 

သိ+ရ့ာတွင ်ကံအေVကာင်းမလPစွာြဖင် ့၂၀၁၄ ခ+DPစ်တွင ်

ြပ/ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးလ+ပ်ရန ်အာသီသမOPိေသာ အစိ+းရတစ်ရပ် 

ေရွးေကာက်တငေ်ြမ°ာက်ခံခဲ့ရသည်။ ထိ+အခါ 

ကမ်ပိနး်လ+ပ်ေဆာင်သCများက ရာဇသတ်Nကီး (ြပစ်မ8ဆိ+င်ရာ ဥပေဒ)မP 

ြပဌာနး်ချက်များကိ+ ဖျက်သိမ်းေရးအတွက် တရားလ̀တ်ေတာ်ချ/ပ်ထံ 

အာáံ+ေြပာငး်လာVကသည်။ တရားလ̀တ်ေတာ်ချ/ပ်က မည်သCမဆိ+ 

“အစိ+းရကိ+ အကျင်ပ့ျက်ြခစားသည် (သိ+)့ ည့ံသည်ဟ+ ေဝဖန်မ8” အတွက် 

တရားစဲွမခံရသင့်ဟCေသာ အဆိ+ကိ+ မယံ+Vကည်ဟ+ ဆိ+ကာ 

ရာဇသတ်Nကီးပါ ြပဌာန်းချက်ကိ+ မြပငD်ိ+ငေ်Vကာင်း ၂၀၁၆ ခ+DPစ်တွင ်

ေVကညာခဲ့သည်။ 

၂၀၁၇ ခ+DPစ်တွင ်ေနာက်တန်းခံ+လ̀တ်ေတာ်အမတ်များက 

“ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+မ8ကိ+ ကာကယ်ခွင့်DPင် ့ဂ+ဏ်သိကoာOPိပိ+င ်ခွင့ ်

ဥပေဒVကမ်း”ြဖင် ့အသေရဖျက်မ8ကိ+ ရာဇဝတ်မ8အြဖစ်မP á+တ်သိမ်းရန ်

Nကိ/းစားလာVကသည်။ အိDEိယအမျိ/းသားကွနဂ်ရက်ေခါငး်ေဆာင ်

ရာဟCးလ်ဂDEီက ၂၀၁၉ ေရွးေကာက်ပဲွအတွက် ကတိြပ/ေVကညာချက်ကိ+ 

ထ+တ်ြပနခ်ဲ့သည်။ ၎ငး်တိ+ ့ ေရွးေကာက်ပဲွတွင ်အDိ+ငရ်ပါက 

အသေရဖျက်မ8ကိ+ ရာဇဝတ်မ8အြဖစ်မP á+တ်သိမ်းမည်ဟ+           

ထိ+ေVကညာချက်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ေမာ်လ်ဒိ;က ်

ေမာ်လ်ဒိ+က်Dိ+င်င၏ံ ပထမဆံ+းေသာ ဒမိီ+ကေရစီေရွးေကာက်ပဲွကိ+ 

ဖဲွ'စည်းပံ+အေြခခံဥပေဒသစ် ြပဌာန်းအXပီး ၂၀၀၈ ခ+DPစ်တွင ်

ကျင်းပခဲ့သည်။ ြပည်သCလCထ+က ဒမိီ+ကေရစီ ကမ်ပိန်းလ8ပ်OPားသC 

မိ+ဟာမက်ဒန်ာOPစ်ဒ်ကိ+ Dိ+ငင်ံ၏ ပထမဆံ+းေသာ သမÜတအြဖစ် 

ေရွးေကာက်တငေ်ြမ°ာက်ခဲ့သည်။ အစိ+းရက ၎င်းတိ+သ့ည် 

ယခင်အာဏာOPငD်Pင့်မတCေVကာင်းကိ+ ြပည်သCလCထ+အား 

ထ+တ်ေဖာ်ြပသလိ+သည့်အတွက် အသေရဖျက်မ8ကိ+ ရာဇဝတ်မ8အြဖစ်မP 

အXပီးအပိ+င ်á+တ်သိမ်းထားသည့် ဥပေဒသစ်ကိ+ တစ်DPစ်အတွငး်ပင ်

ြပဌာနး်ခဲ့သည်။ 

သိ+ေ့သာ် ၂၀၁၂ ခ+DPစ်တွင ်အာဏာသိမ်းမ8တစ်ရပ် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာေVကာင့ ်

သမÜတ ြဖ/တ်ချခံရကာ ပါတီအာဏာOPင ်စနစ်ကိ+ 

ြပနလ်ည်ေရာက်OPိခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းအစိ+းရက 

"အသေရဖျက်မ8တိ+က်ဖျက်ေရးDPင့ ်

လွတ်လပ်စွာထ+တ်ေဖျာ်ေြပာဆိ+ခွင့်အက်ဥပေဒ" ကိ+ ရာဇဝတ်မ8အြဖစ် 

ြပနလ်ည် ြပဌာန်းခဲ့သည်။ ထိ+ဥပေဒသည် မီဒီယာDPင် ့

အရပ်ဖက်အဖဲွ'အစည်းများကိ+ Xခိမ်းေြခာက်ရနD်Pင် ့ေDPာင့်ယPက်ရန ်

အေကာင်းဆံ+းလက်နက် ြဖစ်လာခဲ့သည်။ 

Maldives 

The Maldives held its first-ever democratic elections in 
2008 following the adoption of a new constitution. The 
people elected the democratic campaigner, Mohamed 
Nasheed as the country’s first elected president. The 
government wanted to demonstrate to the people that it 
was different from the previous dictatorship. Within a 
year, the government adopted a new law to completely 
decriminalise defamation.  

Unfortunately, in 2012 a coup forced out the elected 
president and returned the authoritarian government 
again. They adopted the, “Anti-Defamation and Freedom 
of Expression Act” to re-criminalise defamation because it 
was their greatest tool to threaten and harass the media 
and civil society.  
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ေ?2 pတငွ_်ကံCရမည့် စိန်ေခ`မ@များကိ; 

ကိ;ငတ်ယွ်ေြဖ?2ငး်ရန် 

အေထေွထြွပCြပငေ်ြပာငး်လမဲ@များ 

ြမနမ်ာDိ+ငင်ံသည် အသေရဖျက်မ8ဆိ+ငရ်ာ ဥပေဒများကိ+ အသံ+းြပ/ရာတွင ်

အသစ်အသစ်ေသာ၊ ပိ+မိ+အားေကာင်းေသာ စိနေ်ခpမ8များDPင် ့

Vကံ/ရဖွယ်OPိသည်။ ယငး်စိနေ်ခpမ8များကိ+ အလားတC 

အြခားDိ+ငင်ံများ၌လည်း Vကံ/ေတွ' ခဲ့Xပီးြဖစ်သလိ+ ယင်းDိ+ငင်ံများကလည်း 

ကိ+ယ့်နည်းကိ+ယ့်ဟနြ်ဖင် ့တံ+ ့ြပနေ်ြဖOPင်းခဲ့Vကသည်။ 

အသေရဖျက်မ8ဆိ+ငရ်ာမCေဘာင ်ြပ/ြပင်ေြပာငး်လဲေရးတွင ်

ယငး်အချက်ကိ+ ထည့်သွငး်စဥ်းစားXပီး ြပငဆ်င်ထားသင့်သည်။ 

ေအာက်ပါတိ+ ့ ပါဝင်သည်။ 

SLAPP များ 

“ြပည်သCလCထ+ပါဝင်မ8DPင် ့ဆန်က့ျင်သည့် ဗျÉဟာကျကျ တရားစဲွဆိ+မ8များ 

(Strategic Lawsuits Against Public Participation)” [SLAPPs] 

များသည် အDိ+င်အထက်ြပ/လ+ပ်ရန်DPင် ့

မိမိကိ+ယ်ကိ+ယ်ဆငဆ်ာြဖတ်ေတာက်ြခငး်ကိ+ အားေပးရန ်

အသေရဖျက်မ8 ဥပေဒများကိ+ အသံ+းချသည့် 

ရည်ရွယ်ချက်OPိOPိလ+ပ်ေဆာင်ေသာ နည်းလမ်း ြဖစ်သည်။ တရားစဲွဆိ+ 

သCများသည် တရားခွင၌် အမ8Dိ+ငရ်နထ်က် တစ်ဖက်သားကိ+ 

ေVကာက်လန်ေ့စရနD်Pင် ့မေြပာရဲမဆိ+ရဲ ြဖစ်ေစလိ+သည့် 

ရည်ရွယ်ချက်OPိသည်မPာ ထငO်Pားသည်။ များေသာအားြဖင် ့

တရားစဲွဆိ+သCများသည် တရားစဲွခံရသCများထက် ပိ+ချမ်းသာXပီး 

á8ပ်ေထွး၍ OPည်Vကာေသာအမ8များကိ+ ရင်ဆိ+င်ရန ်ေငေွVကးအားြဖင် ့

တတ်Dိ+ငV်ကXပီး တရားစဲွ ခံရသCဘက်က အမ8Xပီးစီးရန ်၎ငး်ဘက်မP 

á+တ်သိမ်းရြခင်း(သိ+)့ ေတာငး်ပနး်ြခင်း ြပ/လ+ပ်ရေလ့OPိသည်။ Dိ+ငင်ံအများ 

အြပားတွင ်SLAPP များကိ+ ပိတ်ပင်တားြမစ်ထားXပီး 

တရားáံ+ းများကလည်း တရားဥပေဒအရ 

မPတ်ေကျာက်တင်ခံDိ+ငမ်8မOPိသည့် အမ8များDPင် ့

အDိ+ငအ်ထက်ြပ/လ+ပ်လိ+သည့် ရည်ရွယ်ချက် ထင်OPားေပpလွငမ်8မOPိေသာ 

အမ8များကိ+ စစ်ေဆး ပယ်ချတတ်Vကသည်။ 

စီးပွားေရးအရ အြမတထ်;တြ်ခငး် 

မသမာေသာ စီးပွားေရးလ+ပ်ငန်းအချိ/ 'သည် တရားစဲွရန ်

စရိတ်NကီးNကီးမားမားOPိXပီး မrတမ8မOPိသည့် ြပင်းထန်ေသာ 

အသေရဖျက်မ8 ဥပ ေဒများကိ+ အသံ+းြပ/ကာ အမ8Nကီးများ သိ+မ့ဟ+တ် 

ထပ်ခါထပ်ခါ အမ8များ ဖွင့တ်တ်Vကသည်။ ၎င်းတိ+၏့ ရည်ရွယ်ချက်မPာ 

ေဝဖန်မ8များကိ+ အြပစ်ဒဏ်ေပးရန်DPင့ ်ကိ+ယ့်ကိ+ယ်ကိ+ယ် 

ဆငဆ်ာြဖတ်သည့် အေလ့အထ အားေကာင်းလာေစဖိ+ ့ ြဖစ်သည်။ 

အကျိ/းဆက်အေနြဖင့ ်ထိ+လ+ပ်ငန်းများအေVကာင်းကိ+ ြပည်သCလCထ+က 

သတင်းစာမျက်DPာေပpတွင ်ေကာင်းစွာမသိOPိရသြဖင့ ်

ကျင့်ဝတ်မေစာင့ထိ်န်းဘဲ တရားဥပေဒမ့ဲစွာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် 

လ+ပ်ကိ+င်လာDိ+ငV်ကသည်။ ထိ+အ့တွက် ြပည်သCကိ+ အသိေပးလ8ံ'ေဆာ်မ8 

General reforms to deal with 
forthcoming challenges 

Myanmar is likely to face new and growing challenges in 
its application of defamation laws. These forthcoming 
challenges have been seen in other similar countries 
which have responded to them in different ways. Reform 
of the defamation framework should factor in and 
prepare for them. They include: 

SLAPPs 

“Strategic Lawsuits Against Public Participation” 
(SLAPPs) are a malicious method of using defamation 
laws to bully and promote self-censorship. Complainants 
do not expect their complaint to succeed in court. 
Instead, their aim is to intimidate and silence others. 
Usually the complainant is richer than the defendant and 
can afford long and complex cases. Defendants withdraw 
or apologise to escape from the case. SLAPPs are banned 
in many countries and courts are expected to identify and 
dismiss cases that have no legal merit and are clearly 
intended to bully. 

Business abuse 

Some unscrupulous businesses combine their sizable 
legal budgets with unfair and punitive defamation laws to 
bring large or repeated cases, with the intention of 
punishing critics and encouraging self-censorship. As a 
result, such businesses become free to act unethically or 
unlawfully without the public being properly informed. 
Anybody who tries to raise awareness is likely to be 
bankrupted or seriously inconvenienced. Some countries 
deal with this issue by requiring businesses to get prior 
permission before bringing a defamation case. Other 
countries have added a threshold for “substantial 
financial loss” whereby complainants must demonstrate 
significant harm. 
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လ+ပ်ရန ်NကိးစားသCတိ+င်းသည်လည်း စီးပွားေရးခûတ်ချံ/ကျသည့်အထိ 

မြဖစ်လrင ်အြပင်းအထန ်ထိခိ+က်ခံစားရသည့်အထိ 

ရငဆိ်+င်ရတတ်သည်။ အချိ/ ' Dိ+ငင်မံျားတွင ်ဤကိစÇရပ်များကိ+ 

ေြဖOPင်းရန်အတွက် စီးပွားေရးလ+ပ်ငနး်များမP အေသေရဖျက်မ8ြဖင့ ်

တရားစဲွမည်ဆိ+ပါက ခွင့ြ်ပ/ချက်Nကိ/တင ်ေတာင်းခံရမည်ဟ+ 

ချမPတ်ထားသည်။ အချိ/ ' Dိ+ငင်မံျားတွငလ်ည်း တိ+ငV်ကားသCဘက်က 

သိသာထငO်Pားေသာ ထိခိ+က်နစ်နာမ8ကိ+ မြဖစ်မေန ေဖာ်ြပ ရသည့် 

“ခိ+ငမ်ာသည့် ဘaာေရးဆံ+းá8 ံးမ8”အတွက် သတ်မPတ်စံတစ်ခ+ကိ+ 

ြပဌာနး်ထားသည်။ 

ေငကွ;န်ေ_ကးကျ မတတ1်ိ;ငြ်ခငး် 

ရာဇဝတ်သင့်ေသာ အေသေရဖျက်မ8ဥပေဒများကိ+ ေထာက်ခံသCများ 

မVကာခဏ ြငငး်ချက်ထ+တ်ေလ့OPိေသာအချက်မPာ ေOP'ေန မငPားDိ+ငေ်သာ 

ြပည်သCအများအြပားသည် တရားမ တရားáံ+းများတွင ်တိ+ငV်ကားရန ်

ေငေွVကးမတတ်Dိ+ငV်ကဟCေသာ အချက် ြဖစ်သည်။ လCတိ+ငး် 

ဆငး်ရဲချမ်းသာမေရွး မည်သည့်နည်းလမ်းြဖင့်မဆိ+ တရားမrတမ8 

ရOPိပိ+ငခ်ွင့်ကိ+ ြဖည့်ဆည်းလိ+သည်မPာ ေကာင်းမွန်ေသာ ရည်ရွယ်ချက် 

ြဖစ်သည်။ သိ+ေ့သာ် ရာဇဝတ်သင့်သည့် အသေရဖျက်မ8 

တိ+ငV်ကားချက်အများစ+NကီးမPာ ပါဝါအာဏာOPိသCများက 

တိ+ငV်ကားြခငး်ြဖစ်Xပီး ဆငး်ရဲDွမ်းပါးေသာ (သိ+)့ ေဘးထ+တ်ခံထားရေသာ 

ြပည်သCများက တိ+ငV်ကားြခငး် မဟ+တ်ေပ။ ယငး်က့ဲသိ+ ့ 

ပါဝါအာဏာOPိေသာသCများသည် ေOP'ေနငPားရနအ်တွက် လံ+ေလာက်ေသာ 

[ကယ်ဝမ8OPိVကသည်။ ၎ငး်တိ+၏့ အမ8များတွင ်Dိ+ငင်ေံတာ်က 

လစာေပးထားေသာ ဥပေဒအရာOPိက ကCညီေပးသည့်အတွက်လည်း 

မrတမ8 မOPိသည့်အြပင ်Dိ+င်ငေံတာ်အသံ+းစရိတ်ကိ+လည်း ပွန်းပ့ဲေစသည်။ 

ထခိိ;က်မ@ကိ; အချိန်ေစာလျငစွ်ာ စစ်ေဆးြခငး် 

တရားစဲွသCများသည် ထိခိ+က်နစ်နာမ8 မြဖစ်Dိ+ငသ်ည့် 

မေြပာပေလာက်ေသာ အေသးအဖဲွ ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ချက်များေပp 

အေြခခံ၍ မVကာခဏဆိ+သလိ+ အမ8ဖွင့်ေလ့OPိVကသည်။ 

ယငး်အမ8များတွင ်ေတွ'ရတတ်သည့် တစ်ခ+တည်းေသာထိခိ+က်နစ်နာမ8 

ဆိ+သည်မPာ ဟာသ၊ ပ+တ်ခတ်ေစာ်ကားမ8 (သိ+)့ ေထ့လံ+းများအေပp  

၎ငး်တိ+၏့ ကိ+ယ်ပိ+ငခ်ံစားချက်များသာ ြဖစ်သည်။ ထိ+အ့ြပင ်

တရားစဲွသCများသည် ထိခိ+က်နစ်နာမ8ကိ+ တိ+င်းတာDိ+ငေ်သာ ပံ+စံြဖင့ ်

မြပDိ+ငေ်ပ။ အချိ/ ' Dိ+ငင်မံျားတွင ်áံ+ းေတာ်က အမ8ကိ+ စစ်ေဆးVကားနာမ8 

မလ+ပ်ခင ်ထိခိ+က်နစ်မ8 ေြမာက်မ ေြမာက်ကိ+ စစ်ေဆးမ8မျိ/း OPိတတ်သည်။ 

ဤနည်းြဖင့ ်áံ+ းေတာ်သည် ထိခိ+က်နစ်နာမ8 မOPိေသာ အေသးအဖဲွ 

အမ8များကိ+ ြမနြ်မန်ဆန်ဆန ်ပလပ်လိ+က်Dိ+င်သည်။ 

ေတာငး်ပန်တိ;းလ]ိCးြခငး်12င့ ်အမ2ားြပငြ်ခငး် 

အသေရဖျက်မ8ေVကာင့ြ်ဖစ်ေသာ ထိခိ+က်နစ်နာမ8များကိ+ 

အချိနတိ်+အတွငး် အမPားြပငြ်ခင်း (သိ+)့ ေတာင်းပနြ်ခင်း ြပ/လ+ပ်ပါက 

ေလrာ့ချြခင်း (သိ+)့ ဖယ်ချြခင်း လ+ပ်Dိ+င်သည်။ Dိ+ငင်အံများအြပားတွင ်

ဤအချိန်တိ+အတွငး် လ+ပ်ေဆာင်သည့်စနစ်ကိ+ အသေရ ဖျက်မ8 

Unaffordability 

Proponents of criminal defamation laws often argue that 
civil courts are unaffordable to many members of the 
public who cannot afford to pay for lawyers. Fulfilling the 
right of access to justice for everyone regardless of their 
means is an important aim. However, the vast majority of 
criminal defamation complaints are made by powerful 
people, not by poorer or marginalised people. Such 
powerful people often have adequate means to pay for 
their own lawyers, so it is unfair that their case is 
supported by State-funded prosecutors, which diminishes 
the State’s budget. 

Early test of harm 

Complainants often bring cases based on trivial claims in 
which there was little to no harm caused. Often in these 
cases the only harm is to personal feelings for example 
from jokes, insults or parody, and the complainant 
cannot demonstrate the harm caused in any measurable 
way. In some countries, courts may determine whether a 
test of harm is satisfied before the majority of the court 
proceedings, so that the court can quickly dismiss cases 
which have resulted in little to no harm.  

Apologies and corrections 

Much of the harm caused by defamation can be reduced 
or removed altogether if it is followed by a quick 
correction or apology. In many countries, this quick 
response is recognised in defamation laws and their 
application by courts. If a defendant quickly corrects false 
information or corrects and apologises, courts take that 
into account when deciding on the case. However, a 
defendant should never be forced to make an insincere 
correction or apology.  

Procedural reform 

Complainants often intentionally misuse procedures to 
increase the inconvenience and cost of cases. This 
encourages self-censorship as people fear being caught up 
in a protracted and costly case. These tactics include 
procedural tricks that are not in the defamation law. 
Many countries have tried to balance legal reform with 
procedural reform, recognising that improvements in 
both are necessary in order to ensure defamation laws are 
not misused. 
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ဥပေဒများDPင့ ်တရားáံ+း၏ ဥပေဒဆိ+င်ရာ လ+ပ်ထံ+းလ+ပ်နည်းတွင ်

ထည့်သွငး်ေရးဆဲွထားသည်။ 

လ;ပ်ထံ;းလ;ပ်နည်း ြပCြပငေ်ြပာငး်လဲြခငး် 

တရားစဲွဆိ+သCများသည် (တစ်ဖက်တရားXပိ/ငအ်တွက်) 

ပိ+မိ+ခက်ခဲေစရန်DPင့ ်တရားáံ+းစရိတ်ပိ+က+နေ်စရန ်လ+ပ်ထံ+းလ+ပ်နည်း 

များကိ+ ရည်ရွယ်ချက်OPိOPိ အလဲွသံ+းစား လ+ပ်ေလ့OPိVကသည်။ ထိ+ေ့Vကာင့ ်

ြပည်သCများသည် အီေလးဆဲွXပီး ေငွက+နေ်Vကးကျများသည့်အမ8များကိ+ 

ရငဆိ်+င်ရန ်ေVကာက်ရွံ'လာVကXပီး ကိ+ယ့်ကိ+ယ်ကိ+ယ် ဆင်ဆာြပနြ်ဖတ် 

ေတာက်လာVကသည်။ ယင်းလ+ပ်ကွက်များလ+ပ်ရာတွင ်အသေရဖျက်မ8 

ဥပေဒများ၌ မြပဌာနး်ထားေသာ လ+ပ်ထံ+းလ+ပ်နည်းများကိ+ပါ 

ေဘာငေ်ကျာ် လ+ပ်ေဆာငမ်8များလည်း ပါဝငသ်ည်။ Dိ+ငင်အံများအြပား 

သည် ဥပေဒြပ/ြပင်ေြပာငး်လဲမ8DPင့ ်လ+ပ်ထံ+းလ+ပ်နည်းြပ/ြပင ်

ေြပာငး်လဲမ8ကိ+ ဟနခ်ျက်ညီေအာင ်လ+ပ်ေဆာင်လာခဲ့Vကသလိ+ 

အသေရဖျက်မ8ဥပ ေဒများကိ+ အလဲွသံ+းစား မလ+ပ်ေစရန်အတွက် 

ကaDPစ်ရပ်စလံ+း တိ+းတက်ရန ်လိ+အပ်သည်ကိ+လည်း 

အသိအမPတ်ြပ/Vကသည်။ 
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ြမန်မာ1ိ;ငင်တံငွ ်အသေရဖျကမ်@ဥပေဒဆိ;ငရ်ာ 
ြပCြပငေ်ြပာငး်လေဲရးနည်းလမ်းများ  
Reform options in Myanmar 
ြမနမ်ာDိ+ငင်ံOPိ အသေရဖျက်မ8ဥပေဒများကိ+ ဒမိီ+ကေရစီစနစ်DPင့အ်ညီ 

လက်သင့်ခံေလာက်ဖွယ် ြဖစ်လာေစရနအ်လိ+င့Pာ ယင်းတိ+ကိ့+ 

ြပ/ြပငေ်ြပာငး်လဲရာတွင ်နည်းလမ်းအမျိ/းမျိ/းOPိVကသည်။ 

နည်းလမ်းတစ်ခ+စီတွင ်အကျိ/းေကျးဇCးများ DPင့ ်စိန်ေခpမ8များ 

လည်းOPိVကသည်။ 

 

 Myanmar has different options to reform its defamation 
laws in order to make them acceptable in a democracy. 
Each option has its benefits and challenges. 

နည်းလမ်း(၁)- 

တရားမမ@ဆိ;ငရ်ာအသေရဖျက်ြခငး်ဥပေဒကိ;  

အတည်ြပCြခငး်။ 

ပထမဆံ+းနည်းလမ်းမPာ တရားမမ8ဆိ+ငရ်ာအသေရဖျက်ြခငး်ဥပေဒကိ+ 

အတည်ြပ/ရနြ်ဖစ်သည်။ တရားမမ8ဆိ+င်ရာ 

အသေရဖျက်ြခငး်ဥပေဒသည် ဂ+ဏ်သိကoာထိပါးခံရသည့် 

လCများအတွက် ေလျာ်ေVကးရရန ်ေဆာငရွ်က်ေပးသည့် 

ယDíယားတစ်ခ+ပင ်ြဖစ်သည်။ တရားမမ8ဆိ+င်ရာအသေရဖျက်ြခင်း 

ဥပေဒသည် ပိ+မိ+ေကာငး်မွနသ်ည့် နည်းလမ်း တစ်ခ+ြဖစ်ပါသည်။ 

အကျိCးေကျးဇLးများ 

• အတည်ြပ/မည့် တရားမမ8ဆိ+င်ရာအသေရဖျက်ြခင်းဥပေဒသည် 

ြမနမ်ာDိ+ငင်ံOPိ အသေရဖျက်မ8ဥပေဒ(၆)ခ+၌ 

ြပစ်မ8ဆိ+င်ရာအသေရဖျက်မ8ြပဌာန်းချက် အားလံ+းကိ+ 

ပယ်ဖျက်ေပးလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ ယင်းက ြမနဆ်နX်ပီး 

ထိေရာက်မ8လည်း OPိသည်။ အဘယ်ေVကာင့်ဆိ+ေသာ် လက်OPိ 

ရာဇဝတ်မ8ဆိ+ငရ်ာအသေရဖျက်မ8ပ+ဒ်မများကိ+ တစ်ခ+ချင်းစီ 

ြပ/ြပငေ်ြပာငး်လဲရန ်မလိ+ေတာ့ဘဲ၊ အားလံ+းကိ+ တXပိ/ငန်က်တည်း 

ြပ/ြပငေ်ြပာငး်လဲလိ+က်Dိ+ငေ်သာေVကာင့ ်ြဖစ်သည်။  

• တရားáံ+ းမPေပးအပ်ေသာ မည်သည့်ေလျာ်ေVကးေငွကိ+မဆိ+ 

Dိ+ငင်ေံတာ်သိ+ေ့ပးရြခငး်ထက် တရားစဲွဆိ+ထားသည့် နစ်နာသCအား 

ေပးရ ြခငး်ြဖစ်သည်။ ယငး်ရOPိေသာေလျာ် ေVကးအားြဖင့ ်

နစ်နာသCသည် ၎ငး်၏ ဂ+ဏ်သိကoာကိ+ ြပန်လည် 

ဆယ်ယCDိ+ငေ်စလိမ့်မည် ြဖစ်သည်။  

• Dိ+ငင်ေံတာ်အေနြဖင့ ်ယင်းအမ8ကိစÇတွင ်

ပါဝငမ်8နည်းပါးလာြခငး်ေVကာင့ ်Dိ+ငင်ေံတာ်၏အသံ+းစရိတ်ကိ+ 

ေလျာ့ နည်းလာေစလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ ထိ+သိ+ေ့ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့ ်

စွပ်စဲွမ8များကိ+ စံ+စမ်းစစ်ေဆးရနအ်တွက် ရဲများ၊  တရားáံ+ းများတွင ်

 Option 1: Adopt a Civil 
Defamation Law 

The first option is to adopt a Civil Defamation Law. A 
Civil Defamation Law is a mechanism for people whose 
reputations have been harmed to get compensation. A 
Civil Defamation Law is the preferred option. 

Benefits 

• The law would repeal all criminal defamation 
provisions in Myanmar’s six defamation laws. It is 
fast and effective because it instantly repeals those 
provisions without needing to amend each law 
individually. 

• Any compensation awarded by the court goes to the 
plaintiff rather than to the State. This enables the 
plaintiff to repair their reputation with the 
compensation that they receive. 

• It reduces State expenditure because the State is less 
involved in the case. The State does not need police 
to investigate the allegations, prosecutors to fight the 
case in court, or prisons to house people. 

• It encourages people to solve conflict themselves, 
rather than involve the punitive State.  

Challenges 

• Adopting a full law takes time. It should take time to 
ensure a proper process of open consultation that has 
involved all stakeholders. 
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အမ8များကိ+ တရားစဲွဆိ+ရန ်အစိ+းရေOP'ေနများDPင့ ်

လCများအားေနရာချထားရန ်အကျâးေထာငမ်ျားအား 

အစိ+းရမPလိ+အပ်မည်မဟ+တ်ေပ။   

• ၎ငး်သည် ပိ+မိ+ထိခိ+က်ေစသည့် အစိ+းရပါဝင ်အြပစ်ေပးြခငး်ထက် 

လCထ+အား ၎င်းတိ+၏့ပဋပိကoြပဿနာများကိ+  

ကိ+ယ်တိ+င်ေြဖOPင်းVကရန်တိ+က်တွန်း အားေပးြခင်းြဖစ်သည်။  

စိန်ေခ`မ@များ 

• ဥပေဒအြပည့်အစံ+ကိ+ ေရးဆဲွအတည်ြပ/ရန်အတွက် 

အချိနယ်Cရမည်ြဖစ်သည်။ ဥပေဒေရးဆဲွရာတွင ်ပွင့်လင်း 

ြမငသ်ာXပီး သက်ဆိ+ငသ်Cများအားလံ+းပါဝင်ေသာ ေကာငး်မွနသ်ည့် 

ေဆွးေDွးတိ+ငပ်ငမ်8 လ+ပ်ငနး်စâတစ်ခ+ ြဖစ်လာေစရန ်

အချိနယ်Cေဆာင်ရွက်သင့ပ်ါသည်။   

• လွတ်လပ်စွာ ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ခွင့ကိ်+ အသံ+းြပ/ေနVကေသာ 

ဂျာနယ်လစ်များ၊ လCအ့ခွင့အ်ေရးကာကွယ် ေစာင့ေ်OPာက်သCများDPင့ ်

အြခားသCများကိ+ ေဒဝါလီခံသွားရေအာင ်

တရားမမ8ဆိ+င်ရာအသေရဖျက်ြခင်းဥပေဒအား 

ပါဝါOPိေသာလCများမP အလဲွသံ+းစားြပ/Dိ+ငV်ကသည်။ 

ထိ+ေ့Vကာင့ဥ်ပေဒတစ်ခ+ကိ+ အလဲွသံ+းစားမြပ/Dိ+ငV်ကေစရန ်

ေသချာစွာေရးဆဲွVကရမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်းတွင ်

ဒမိီ+ကေရစီစံD8န်းများDPင့ကိ်+က်ညီသည့် အကာအကွယ်များအားလံ+း 

ပါဝငသ်င့X်ပီး၊ နစ်နာထိခိ+က်ဆံ+းá8 ံးမ8များအေပp သင့ေ်လျာ်သည့် 

ေငဒွဏ်ပမာဏ ကန ့သ်တ်ချက်တစ်ခ+OPိရမည် ြဖစ်သည်။  

 

• A Civil Defamation Law can be misused by powerful 
people to bankrupt journalists, human rights 
defenders, and others who use their right to freedom 
of expression. Therefore a law must be drafted well in 
order to ensure it is not misused. It should include all 
the defences necessary under democratic standards 
and there must be an appropriate limit on damages.  

နည်းလမ်း(၂) - ရာဇသတX်ကီး?2ိ 

ြပစ်မ@ဆိ;ငရ်ာအသေရဖျက်ြခငး်ဥပေဒတငွ ်

ပိ;မိ;ခိ;ငမ်ာေသာ ခ;ခံကာကွယ်မ@များ 

ထည့်သငွး်ြခငး်။ 

ဒ+တိယနည်းလမ်းသည် ရာဇသတ်NကီးOPိ 

ြပစ်မ8ဆိ+င်ရာအသေရဖျက်ြခင်းဥပေဒတွင ်ပိ+မိ+ခိ+င်မာေသာ         

အကာအကွယ်ေပးမ8များထည့်သွငး်ေပးရန ်ြဖစ်သည်။ 

Dိ+ငင်တံကာဒမိီ+ကေရစီစံD8န်းများတွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ ခ+ခံေချပDိ+င ်

သည့် အကာအကွယ်များကိ+ လက်OPိ ပ+ဒမ် (၄၉၉) တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ 

Øခငး်ချက်များတွင ်အြပည့်အဝထည့်သွငး် Dိ+င်ရန်အလိ+င့Pာ ယင်းပ+ဒမ် 

(၄၉၉)အား ြပန်လည်ြပငဆ်င်ရန ်လိ+အပ်မည်ြဖစ်သည်။ 

၎ငး်ဒမိီ+ကေရစီစံD8န်းများOPိ အကာအကွယ်ေပးမ8များတွင ်အမPန်တရား၊ 

ထငြ်မငယ်Cဆချက်၊ ကျိ/းေVကာင်းဆီေလျာ်ေသာ ထ+တ်ြပနေ်Vကညာချက်၊ 

အြခားသC၏အဆိ+ကိ+ ထပ်မံေဖာ်ြပြခင်း၊ 

သေဘာáိ+းြဖင့ထ်+တ်ြပနေ်Vကညာချက်၊ ြပန်လည်ေဖာ်ြပရန ်

သေဘာတCညီမ8 ေပးြခငး်DPင့၊် Xပီးြပည့်စံ+Xပီး အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ 

အခွင့ထ်Cးခံြခင်းများ ပါဝင်သည်။ (ဤခ+ခံကာကွယ်ခွင့မ်ျား 

DPင့ပ်တ်သက်၍ ပိ+မိ+သိOPိလိ+ပါက FEM မPထ+တ်ေဝထားေသာ 

 Option 2: Add stronger defences 
to the Penal Code 

The second option is to add stronger defences to the 
Penal Code. This would require amending Article 499 to 
revise the exceptions listed within to fully include those 
defences listed in international democratic standards. 
They include the defences of: truth, opinion, reasonable 
publication, repeating the words of others, innocent 
publication, consent, and absolute and qualified privilege. 
(See FEM’s publication, “Defamation? International 
Standards and Myanmar’s Legal Framework” for further 
information on these defences.) 

Benefits 

• Stronger defences would enable defendants to defend 
themselves when arrested or charged, so that cases 
are either dropped by the police and prosecutors or 
rejected by the courts. 
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“အသေရဖျက်ြခင်းဆိ+တာဘာလဲ။ Dိ+ငင်တံကာ 

စံD8န်းများDPင့ြ်မနမ်ာDိ+ငင်ံ၏ဥပေဒမCေဘာင”် တွငV်ကည့်á8ပါ။ ) 

အကျိCးေကျးဇLးများ  

• ပိ+မိ+ခိ+ငမ်ာအားေကာင်းသည့် ခ+ခံကာကွယ်မ8များသည် 

တရားစဲွခံထားရသည့်လCကိ+ အဖမ်းခံရစâDPင့ ်

စဲွချက်တငခ်ံရချိန်တွင ်

၎ငး်တိ+ကိ့+ယ်တိ+ငခ်+ခံကာကွယ်Dိ+င်ေစလိမ့်မည်ြဖစ်Xပီး၊ သိ+မ့Pသာ 

တရားစဲွဆိ+သည့်အမ8များကိ+  ရဲDPင့်အစိ+းရေOP'ေနများမP၊ သိ+မ့ဟ+တ် 

တရားáံ+ းများမP ပယ်ချမည်ြဖစ်သည်။  

• အြခားြပစ်မ8ဆိ+င်ရာ အသေရဖျက်ြခငး်ပ+ဒမ် (၅) ခ+ြဖင့ ်

တရားစဲွဆိ+ခံရသည့်အခါ တရားစဲွဆိ+ခံထားရသCမP ရာဇ 

သတ်Nကီးတွငြ်ပဌာနး်ထားေသာ ပ+ဒမ် ၄၉၉ ပါ 

ခ+ခံကင်းလွတ်ခွင့မ်ျားကိ+ အသံ+းြပ/Dိ+င်သည်ဟ+ ဆိ+ထားသည်။ 

ထိ+ေ့Vကာင့ ်ရာဇသတ်NကီးဥပေဒOPိ 

ပိ+မိ+ခိ+ငမ်ာေသာခ+ခံကာကွယ်ကင်းလွတ်ခွင့မ်ျားသည် အြခားေသာ 

အသေရဖျက်မ8ြပဌာန်း ချက်များအားလံ+းDPင့်သက်ဆိ+င်သည်။ 

• ပိ+မိ+ခိ+ငမ်ာအားေကာင်းေသာ ခ+ခံကာကွယ်ခွင့မ်ျားကိ+ 

ေရးသားေဖာ်ေဆာငသ်ည့်လ+ပ်ငနး်စâသည် အြခားေသာ 

ဥပေဒများOPိ လွတ်လပ်စွာ ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ခွင့အ်တွက် 

ပိ+မိ+အားေကာငး်ေသာ အကာကွယ်အရံအတား 

တိ+းြမ°င့်ေဖာ်ေဆာငေ်ရးကိ+ အားေပးDိ+င်မည် ြဖစ်သည်။  

စိန်ေခ`မ@များ 

• ြမနမ်ာDိ+ငင်ံOPိ စာနယ်ဇငး်သမားများ၊ 

လCအ့ခွင့အ်ေရးကာကွယ်ေစာင့ေ်OPာက်သCများDPင့ ်

အြခားသCများအတွက် 

ေVကာက်လန ့်စိ+းရိမ်စရာအကျိ/းသက်ေရာက်မ8မPာ 

ေထာငခ်ျြခငး်ြဖင့X်ခိမ်းေြခာက်မ8မျိ/းေVကာင့သ်ာမကဘဲ Dိ+ငင်ေံတာ်မP 

ဖိအားေပးသည့် စံ+စမ်းစစ်ေဆးြခင်းDPင့ ်တရားစဲွဆိ+မ8များ၏ 

Xခိမ်းေြခာက်မ8များေVကာင့်လည်းြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာDိ+ငင်၌ံ 

အသေရဖျက်ြခငး်ဆိ+ငရ်ာြပစ်မ8များကိ+ ကိ+ငတွ်ယ်ေြဖOPင်းရာတွင ်

သိသိသာသာ ေDPးေကွးေနXပီး ထိေရာက်မ8လည်းမOPိေပ။ 

ပိ+မိ+အားေကာငး်ေသာအကာအကွယ်ေပးမ8များကိ+   

ထည့်သွငး်áံ+မrြဖင့ ်

အဆိ+ပါေြပာင်းလဲမ8များကိ+ြဖစ်ေပpေစမည်မဟ+တ်ေပ။  

• လက်ေတွ'တွင ်အြခားအသေရဖျက်မ8ဥပေဒ(၅)ခ+ြဖင့ ်စဲွခံရေသာ 

ြပစ်မ8များတွင ်ြပစ်မ8ဆိ+ငရ်ာကျင့ထံ်+းဥပေဒပါ 

ခ+ခံကင်းလွတ်ခွင့မ်ျားကိ+ ထည့်သွငး် စâးစားြခင်း OP ိမOP ိ

မေသချာေပ။ အကယ်၍ လက်OPိြပစ်မ8ဆိ+ငရ်ာ ကျင့်ထံ+းဥပေဒပါ 

ခ+ခံကင်းလွတ်ခွင့မ်ျားကိ+ ယေနေ့ခတ်တွင ်စနစ်တကျ 

အသံ+းြပ/Dိ+ငြ်ခင်းမOPိပါက ၎ငး်တိ+ကိ့+ပိ+မိ+ အားေကာင်းလာေအာင ်

ခ+ခံကာကွယ်ခွင့မ်ျားထပ်မံထည့်သွင်းြခင်းက အမPန်တကယ် 

လိ+လားေနသည့် အကျိ/းသက်ေရာက်မ8များ ေပးစွမ်းDိ+င်မည် 

မဟ+တ်ေပ။   

• Defendants can allegedly use the defences in the 
Penal Code when defending themselves against 
charges brought under any of the other five criminal 
defamation laws. Therefore stronger defences in the 
Penal Code could apply to all other defamation 
provisions.  

• The process of developing stronger defences could 
encourage the development of stronger safeguards 
for freedom of expression in other laws. 

Challenges 

• The chilling effect on journalists, human rights 
defenders and others in Myanmar comes not only 
from the threat of imprisonment, but also from the 
threat of being investigated and prosecuted by a 
heavy-handed State. Criminal defamation cases are 
notoriously slow and inefficient in Myanmar. Adding 
stronger defences may not result in this changing. 

• In practice, it is unclear whether the Penal Code 
defences are properly considered in cases filed under 
the other five laws. If the current Penal Code 
defences are not properly used at this time, then 
strengthening them may not have the desired effect. 
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နည်းလမ်း(၃)- ေထာငဒ်ဏ်အားလံ;းကိ; 

ဖယ်?2ားပစ်ြခငး်။  

တတိယနည်းလမ်းသည် ြမနမ်ာDိ+ငင်၏ံြပစ်မ8ဆိ+ငရ်ာ အသေရဖျက်မ8 

ဥပေဒများမP ေထာငဒ်ဏ်အားလံ+းကိ+ ဖယ်OPားပစ်ရနြ်ဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် 

အသေရဖျက်မ8ဥပေဒတစ်ခ+စီမP ေထာငဒ်ဏ်အြပစ်များကိ+ ရာဇဝတ်မ8 

စာရငး်မPဖယ်OPားXပီး၊ ေငဒွဏ်သာထားOPိDိ+င်ရန ်ယငး်ဥပေဒများကိ+ 

ြပငဆ်ငD်ိ+င်သည့် ဥပေဒVကမ်းတစ်ခ+ကိ+ ေရးဆဲွရန်လိ+အပ်သည်။  

အကျိCးေကျးဇLးများ 

• အမ8များအားလံ+းတွင ်အသေရဖျက်မ8များအတွက် 

ေထာငခ်ျြခငး်သည် အလွနပ်င ်အချိ/းအစားမrတမ8မOPိေပ။ 

ြမနမ်ာDိ+ငင်ံ၏ ြပစ်မ8ဆိ+ငရ်ာအသေရဖျက်မ8ဥပေဒ(၆)ခ+မP 

ေထာငဒ်ဏ်များကိ+ဖယ်OPားြခင်းသည် စာနယ်ဇင်းသမားများ၊ 

လCအ့ခွင့အ်ေရးကာကွယ်ေစာင့ေ်OPာက်သCများDPင့ ်

အြခားလွတ်လပ်စွာ ထ+တ်ေဖာ်ေြပာဆိ+ခွင့်ကိ+ 

ကျင့်သံ+းေနVကသCများအေပp ကျေရာက်မည့် 

ထိတ်လန ့်ဖွယ်သက်ေရာက်မ8များအား သိသိသာသာ ေလျာ့ကျ 

သွားေစမည်ြဖစ်သည်။  

• ေထာငဒ်ဏ်အစား အချိ/းအစားညီq̀တ်မrတမ8OPိေသာ 

ေငဒွဏ်ြဖင့အ်စားထိ+းြခငး်သည် လွတ်လပ်စွာ ထ+တ်ေဖာ် 

ေရးသားေြပာဆိ+ခွင့်အေပp  Xခိမ်းေြခာက်ေနေသာ 

အကျိ/းဆက်များကိ+ ေလျာ့နည်းေစပါလိမ့်မည်။ 

အဘယ်ေVကာင့်ဆိ+ေသာ် တရားခံများကိ+ ေထာငခ်ျခံရမ8 

မOPိေတာ့ြခငး်သည် စာနယ်ဇငး်သမားက့ဲသိ+သ့Cများအား 

ေငဒွဏ်ြဖင့ြ်ပစ်မ8စီရငX်ပီးသည့်ေနာက် ၎င်းတိ+၏့ 

အလ+ပ်ကိ+ဆက်လက် လ+ပ်ကိ+ငD်ိ+ငေ်စမည် ြဖစ်ေသာေVကာင့ ်

ြဖစ်သည်။  

• ေထာငဒ်ဏ်အား အချိ/းအစားညီq̀တ်မrတသည့် 

ဒဏ်ေငြွဖင့အ်စားထိ+းြခငး်သည် ေထာငဒ်ဏ်ေVကာင့ ်

က+န်ကျခံေနရေသာ Dိ+ငင်ေံတာ်၏အသံ+းစရိတ်ကိ+ ေလrာ့ချ 

သွားDိ+င်မည်ြဖစ်သည်။  

စိန်ေခ`မ@များ  

• အသေရဖျက်မ8ေVကာင့ရ်OPိလာေသာ ြပစ်မ8ဆိ+င်ရာမPတ်တမ်းသည် 

အချိ/းအစားညီမrမ8မOPိေပ။ ြပစ်မ8မPတ်တမ်းသည် လCတစ်ဦးအား 

၎ငး်တိ+၏့လCမ8အဆင့အ်တန်းကိ+ထိခိ+က်ေစြခငး် (သိ+မ့ဟ+တ်) 

အလ+ပ်အကိ+ငO်Pာေဖွြခငး်ကိ+ ထိခိ+က်ေစြခင်းအားြဖင့ ်

ဆိ+းကျိ/းများသက်ေရာက်ေစသည်။  

• များြပား၍ အချိ/းအစားညီမrမ8မOPိေသာဒဏ်ေငသွည် 

တရားခံအတွက် ေပးေဆာငD်ိ+ငစွ်မ်းမOP ိလrင ်

ြပဿနာြဖစ်လာDိ+ငသ်ည်။ အကယ်၍ ၎င်းတိ+မ့PမေပးDိ+င်လrင ်

ေပးေဆာင်ရနပ်ျက်ကွက်မ8အတွက်  ေထာငဒ်ဏ်ြဖင့ ်

Xခိမ်းေြခာက်ခံရမ8များOPိေနဆဲပငြ်ဖစ်သည်။  

 Option 3: Remove all prison 
sentences 

The third option is to remove all prison sentences from 
Myanmar’s criminal defamation laws. This would require 
a bill to amend the laws so that in each the defamation 
provision is removed from the list of crimes punishable 
by prison, leaving it only punishable by fines.  

Benefits 

• Imprisonment for defamation is extremely 
disproportionate in all cases. Removing prison 
sentences from Myanmar’s six criminal defamation 
laws would significantly reduce the chilling effect 
that the laws have on journalists, human rights 
defenders, and others exercising their right to 
freedom of expression. 

• Replacing imprisonment with proportionate fines 
would also have a less negative effect on freedom of 
expression because defendants would not be 
imprisoned and therefore would be able to continue 
to work as journalists etc. after being convicted. 

• The replacement of imprisonment with 
proportionate fines would reduce the State’s 
expenditure on prisons. 

Challenges 

• A criminal record for defamation is still 
disproportionate. Criminal records affect a person 
negatively such as by undermining their social status 
or damage their ability to find employment. 

• A large and disproportionate fine could be 
problematic to a defendant if they do not have the 
ability to pay it. If they do not pay it, they would still 
be threatened with imprisonment for failure to pay. 

• The chilling effect on journalists, human rights 
defenders and others in Myanmar comes not only 
from the threat of imprisonment, but also from the 
threat of being investigated and prosecuted by a 
heavy-handed State. 

• Reforming six laws takes significant time and 
political energy to achieve. 
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• ြမနမ်ာDိ+ငင်ံOPိ စာနယ်ဇငး်သမားများ၊ လCအ့ခွင့်အေရး 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်OPာက်သCများDPင့ ်အြခားသCများအတွက် 

ေVကာက်လန ့်စိ+းရိမ်စရာအကျိ/းသက်ေရာက်မ8မPာ 

ေထာငခ်ျြခငး်ြဖင့X်ခိမ်းေြခာက်မ8မျိ/းေVကာင့သ်ာမကဘဲ Dိ+ငင်ေံတာ်မP 

ဖိအားေပးသည့် စံ+စမ်းစစ်ေဆးြခင်းDPင့ ်တရားစဲွဆိ+မ8များ၏ 

Xခိမ်းေြခာက်မ8များေVကာင့ ်လည်းြဖစ်သည်။  

• ဥပေဒ(၆)ခ+ကိ+ ြပ/ြပငေ်ြပာငး်လဲြပငဆ်င်ရာတွင ်ေအာငြ်မငမ်8ရOPိရန ်

သိသာထငO်Pားသည့် အချိနD်Pင့ ်Dိ+ငင်ေံရးစွမ်းအင်တိ+ကိ့+ 

ထ+တ်ယCအသံ+းြပ/ရမည် ြဖစ်သည်။ 

 

နည်းလမ်း(၄)- “ရည်ရွယ်ချက်?2ိ?2ိြဖင့ ်

အြပငး်အထန် အသေရဖျက်မ@များ” ကိ;သာ 

ကန ့်သတထ်ားေပးရန်။  

စတ+တ≤  ေြမာက် နည်းလမ်းမPာ “ရည်ရွယ်ချက်OPိOPိြဖင့ ်ြပင်းထနေ်သာ 

အသေရဖျက်မ8များ” ကိ+သာ ြပစ်မ8ဆိ+ငရ်ာအသေရဖျက်မ8ဥပေဒ ၆ ခ+က 

သက်ေရာက်Dိ+င်ရန ်အကန ့်အသတ်ထားOPိလျက် ယင်းဥပေဒများကိ+ 

ြပငဆ်ငရ်မည့် နည်းလမ်းြဖစ်သည်။  ၎ငး်သည် “အသေရဖျက်မ8” 

စကားစ+ တစ်ခ+ချင်းစီအေOP'တွင ်“ရည်ရွယ်ချက်OPိOPိDPင့ြ်ပင်းထနေ်သာ” 

ဟCသည့်စကားစ+ကိ+ ထည့်သွင်းေပးရနအ်တွက် ဥပေဒများ ၆ ခ+လံ+းကိ+ 

ြပငဆ်ငရ်န ်ဥပေဒVကမ်းတစ်ရပ်လိ+အပ်မည်ြဖစ်သည်။ 

အကျိCးေကျးဇLးများ  

• ဥပေဒတွင ်“တမင်ရည်ရွယ်ချက်OPိOPိြဖင့”် 

ဟCေသာစကားစ+ကိ+ထည့်သွင်းြခငး်သည် တိ+ငV်ကားခံရသCမP 

ရည်ရွယ်ချက်OPိOPိြဖင့ ်တိ+ငV်ကားသCအား အသေရဖျက်ခဲ့ေVကာင့ ်

တိ+ငV်ကားသCဘက်မP သက်ေသြပရမည့် 

ဥပေဒဆိ+ငရ်ာအနမ့်ိဆံ+းလိ+အပ်ချက်ကိ+ ဖန်တီးေပးပါသည်။ အဆိ+ပါ 

တရားစဲွဆိ+မ8တွင ်အသေရဖျက်မ8သည် အDíရယ်OPိခဲ့ေVကာင်း DPင့ ်

မေတာ်တဆ သိ+မ့ဟ+တ် ထိ+ေြပာဆိ+ေရးသားခဲ့သည့် 

အချိန၊်အေြခအေနတိ+D့Pင့ ်ေလျာ်ညီသည့်မPတ်ချက်ေပးြခင်း 

မျိ/းမဟ+တ်ေVကာငး် ြပသရန်လည်း လိ+အပ်မည်ြဖစ်သည်။ 

၎ငး်သည် အမ8အေရအတွက်များ သိသိသာသာေလျာ့ကျ 

လာမည်ြဖစ်Xပီး၊ အဆိ+းဆံ+းအမ8များသာ တရားáံ+းသိ+ ့ 

ေရာက်လိမ့်မည် ြဖစ်သည်။  

• ဥပေဒတွင ်“အြပင်းအထန”်ဟCေသာစကားစ+ထည့်သွငး်ြခင်းသည် 

အသေရဖျက်မ8သည် အမPန်တကယ်အDíရာယ် ြဖစ်ေစခဲ့ေVကာငး် 

တိ+ငV်ကားသCမP ြပသရမည့် ဥပေဒဆိ+ငရ်ာအနမ့်ိဆံ+းလိ+အပ်ချက် 

ဒ+တိယအချက်ကိ+ ဖန်တီးလိ+က်ြခငး်ြဖစ်သည်။ 

အဆိ+ပါတရားစဲွဆိ+မ8တွင ်ထိခိ+က်မ8အချိ/ ' ြဖစ်ေပp ခဲ့ေVကာင်း 

ယCဆáံ+ထက် ထိခိ+က်မ8 အတိ+ငး်အတာ ကိ+သက်ေသြပရန ်

လိ+အပ်မည်ြဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် အမ8အေရအတွက်ကိ+လည်း 

ေလျာ့နည်းေစXပီး အထCးသြဖင့ ်အမPန်တကယ်ဂ+ဏ်သိကoာထက် 

 Option 4: Limit to “Deliberate 
and serious defamation” 

The fourth option is to amend the six criminal 
defamation laws so that they apply only to “deliberate and 
serious defamation”. This would require a bill to amend 
the laws so that in each, the phrase, “deliberate and 
serious” is added before each, “defamation”. 

Benefits 

• Adding “deliberate” to the law creates a threshold 
where it must be proved that a defendant 
intentionally defamed a complainant. The 
prosecution would need to show that the defamation 
was malicious, and not just accidental or a fair 
comment on what was known at the time. This 
would significantly reduce the number of cases so 
that only the worst examples got to court. 

• Adding “serious” to the law creates a second 
threshold where it must be proved that the 
defamation resulted in real harm. The prosecution 
would need to measurably prove that harm, rather 
than just assuming some harm had occurred. This 
would also reduce the number of cases, and in 
particular remove cases in which feelings were 
harmed rather than actual reputations. 

Challenges 

• Criminal defamation laws would still exist in 
Myanmar, which is against democratic standards. 

• There is a risk that the two thresholds are ignored or 
weakened in courts over time. This has been seen in 
relation to the defamation defences in the Penal 
Code which in practice seem to have been ignored or 
weakened in courts over time. 



 
 

Defamation reform proposals - အသေရဖျက်မ8ဆိ+င်ရာ ြပ/ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အဆိ+ြပ/ချက်များ - Page 29 

   
  

ခံစားချက်ကိ+သာ ထိခိ+က်ေစသည့် အမ8များကိ+ 

ဖယ်OPားေပးလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။   

စိန်ေခ`မ@များ  

• ြမနမ်ာDိ+ငင်ံတွင ်ဒမိီ+ကေရစီစံD8နး်များDPင့ ်ဆန ့်ကျင်ေနသည့် 

အသေရဖျက်မ8ဆိ+ငရ်ာြပစ်မ8ဥပေဒများ ကျန်OPိေနDိ+ငေ်သးသည်။  

• အချိနV်ကာလာသည်DPင့်အမr တရားáံ+ းများတွင ်

အဆိ+ပါဥပေဒေVကာငး်အရြပသရမည့် လိ+အပ်ချက်DPစ်ခ+မPာ 

လျစ်လျÉá8ခံလာရDိ+ငX်ပီး အားနည်းသွားDိ+င်သည်။ ယင်းက့ဲသိ+ေ့သာ 

အေတွ'အVကံ/ကိ+ ရာဇသတ်NကီးဥပေဒOPိ အသေရဖျက်ြခငး်ဆိ+င်ရာ 

ခ+ခံေချပကာကွယ်ပိ+ငခ်ွင့မ်ျားDPင့ ်စပ်လျâးXပီး ေတွ' Vကံ/ခဲ့ရXပီး 

ြဖစ်သည်။ လက်ေတွ'တွင ်ယင်းခ+ခံကာကွယ်ကင်းလွတ်ခွင့ ်

များသည် လစ်လrÉá8ထားခံရြခင်း သိ+မ့ဟ+တ် ခ+ခံကာကွယ်ခွင့ ်

အြဖစ်အသံ+းမြပ/Dိ+ငဘဲ် အားနည်းသွားြခင်းတိ+ ့ ြဖစ်ေပpေနပါသည်။ 

• ဥပေဒ(၆)ခ+ကိ+ြပ/ြပငေ်ြပာင်းလဲြပငဆ်င်ရာတွင ်ေအာငြ်မငမ်8ရOPိရန ်

သိသာထငO်Pားသည့် အချိနD်Pင့ ်Dိ+ငင်ေံရးစွမ်းအင်တိ+ကိ့+ 

ထ+တ်ယCအသံ+းြပ/ရမည် ြဖစ်သည်။ 

• Reforming six laws takes significant time and 
political energy to achieve. 
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နိဂံ;း  
Conclusion 
ဤအစီရငခ်ံစာသည် အသေရဖျက်မ8DPင့်ပတ်သက်ေသာ ထ+တ်ေဝေသာ 

စာစဥ်များတွင ်တတိယေြမာက် အစီရငခ်ံစာြဖစ်သည်။ 

ပထမတစ်အ+ပ်တွင ်အသေရဖျက်မ8ဥပေဒများကိ+ ြမနမ်ာDိ+ငင်၌ံ မည်သိ+ ့ 

တလဲွအသံ+းြပ/ေနသည်ကိ+ ေရးသားခဲ့Xပီး ဒ+တိယတစ်အ+ပ်တွင ်

ြမနမ်ာDိ+ငင်အံေနြဖင် ့ေOPးá8သင့်သည့် Dိ+ငင်ံတကာ ဒမိီ+ကေရစီစံD8န်းများ 

အေVကာင်းကိ+ OPငး်လင်းေဖာ်ြပခဲ့သည်။ ဤတတိယစာအ+ပ်၌ 

ြမနမ်ာDိ+ငင်DံPင် ့အလားတCDိ+ငင်မံျားတွင ်မည်သိ+ ့ ဥပေဒြပ/ြပငေ်ြပာငး်လဲမ8 

လ+ပ်ေဆာငခ်ဲ့ပံ+ကိ+ အDPစ်ချ/ပ်တငြ်ပထားXပီး ြမနမ်ာအစိ+းရ 

လ+ပ်ေဆာငD်ိ+င်သည့် ေရွးချယ်စရာလမ်းေVကာငး်များကိ+လည်း 

အဆိ+ြပ/ထားသည်။ 

ြမနမ်ာDိ+ငင်ံသည် ဒမိီ+ကေရစီအသွင်စတင ်ကCးေြပာငး်သည့် 

ပထမဆံ+းေသာ Dိ+ငင်ံမဟ+တ်ဘဲ အြခားDိ+ငင်မံျား၏ လမ်းစဥ်ကိ+ 

ေနာက်မPလိ+က်ေနရေသာ Dိ+ငင်ြံဖစ်သည်။ အသေရဖျက်မ8ဥပေဒများကိ+ 

ြပ/ြပငေ်ြပာငး်လဲြခင်းသည် ဒမိီ+ကေရစီအတွက် အေရးNကီးေသာ 

ေြခလPမ်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည်ကိ+ Dိ+ငင်အံများစ+၌ ေတွ' ြမငခ်ဲ့ရXပီး ြဖစ်သည်။  

သီရိလကBာDPင် ့ေမာ်လ်ဒိ+က်Dိ+ငင်ံများတွင ်

ဒမိီ+ကေရစီအစိ+းရသစ်များသည် အသေရဖျက်မ8DPင်ပ့တ်သက်၍ ြပ/ြပင ်

ေြပာငး်လဲမ8များကိ+ ၎င်းတိ+၏့ အများြပည်သCပါဝင်မ8ြဖင် ့

လ8ပ်OPားလ+ပ်ေဆာင်သည့် Signature campaign များသဖွယ် 

အသံ+းြပ/ကာ ယခင့်ယခင ်အာဏာOPငမ်ျားDPင် ့မတCေVကာင်းကိ+ 

ထ+တ်ေဖာ်ြပသခဲ့Vကသလိ+ ယCေကDPင် ့အိDEိယတွင်လည်း 

အသေရဖျက်မ8ဆိ+ငရ်ာ ြပ/ြပငေ်ြပာင်းလဲမ8သည် ဒမိီ+ကေရစီစံD8န်းများ 

တိ+းတက်ြမင်မ့ားလာမ8ကိ+ အသိအမPတ်ြပ/ြခင်းြဖစ်Xပီး တရားမမrတမ8ကိ+ 

ေြဖOPင်းDိ+င်ရန ်မြဖစ်မေနလိ+အပ်ေသာ အချက်တစ်ခ+ ြဖစ်ခဲ့သည်။  

ြမနမ်ာအစိ+းရအေနြဖင် ့Dိ+ငင်အံားလံ+းထံမP သငခ်နး်စာယC 

ေလ့လာDိ+ငပ်ါသည်။ ြမနမ်ာDိ+ငင်သံည် အသွငက်Cးေြပာင်းခါစ 

အေနအထားတွင်သာ OPိေနXပီး ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပဲွသည် 

အစိ+းရအတွက် လာမည့်DPစ်များအတွငး် ၎င်းတိ+၏့ အစီအစဥ်များကိ+ 

ြပငဆ်ငြ်ပသDိ+ငမ်ည့် အေကာငး်ဆံ+း အခွင်အ့လမ်းတစ်ခ+ပင ်ြဖစ်သည်။ 

အ_ကံြပCချက်များ 

ဤအစီရငခ်ံစာတွင ်q̀နး်ဆိ+ထားေသာ 

ေရွးချယ်စရာလမ်းေVကာင်းတစ်ခ+စီတိ+င်းသည် သက်ဆိ+ငရ်ာ 

အကျိ/းရလဒ ်DPင် ့စိနေ်ခpမ8များ OPိXပီး အစိ+းရအေနြဖင် ့

လမ်းေVကာင်းတစ်ခ+ကိ+ ေရွးချယ်လ+ပ်ေဆာငသ်င့်ပါသည်။ 

• နည်းလမ်း(၁)- 

တရားမမ8ဆိ+င်ရာအသေရဖျက်ြခင်းဥပေဒကိ+အတည်ြပ/ြခငး်။ 

 This report is the third in a series on defamation. The 
first showed how defamation laws are being misused in 
Myanmar. The second explained the international 
democratic standards that Myanmar should be aiming 
for. This third report outlines how other similar countries 
reformed their laws and proposes options that the 
Myanmar government could take.  

Myanmar is not the first country to start a transition to 
democracy. It follows many others, most of which have 
found that reforming defamation laws was a critical first 
step to democracy.  

In Sri Lanka and the Maldives, new democratic 
governments used defamation reform as their signature 
policy to highlight their difference from their 
authoritarian predecessors. In the UK and India, 
defamation reform was a recognition of the development 
of democratic standards and the need to address 
injustices. 

The Myanmar government could learn from all. 
Myanmar is still at the beginning of its transition and the 
2020 elections in particular are an excellent opportunity 
for the government to lay out its plans for the coming 
years. 

Recommendations 

This report has proposed options, each of which has its 
benefits and challenges. The government should commit 
to one:  

• Option 1: Adopt a Civil Defamation Law  

• Option 2: Add stronger defences to the Penal Code  

• Option 3: Remove all prison sentences  

• Option 4: Limit to “Deliberate and serious 
defamation” 
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• နည်းလမ်း(၂)- ရာဇသတ်NကီးOPိ 

ြပစ်မ8ဆိ+င်ရာအသေရဖျက်ြခင်းဥပေဒတွင ်ပိ+မိ+ခိ+င်မာေသာ 

ခ+ခံကာကွယ်မ8များ ထည့်သွင်းြခငး်။ 

• နည်းလမ်း(၃)- ေထာငဒ်ဏ်အားလံ+းကိ+ ဖယ်OPားပစ်ြခင်း။ 

• နည်းလမ်း(၄)- “ရည်ရွယ်ချက်OPိOPိြဖင့ ်အြပငး်အထန ်

အသေရဖျက်မ8များ” ကိ+သာ ကန ့်သတ် ထားေပးရန်။ 

 

1 http://www.dvb.no/news/article-66d-debate-upper-house/76613 
2 See “66(d): No real change” available at: http://freeexpressionmyanmar.org/66d-no-real-change/ အသေရဖျက်မ8DPင့်ပတ်သက်၍ တရားáံ+းဆံ+းြဖတ်ချက်အရေပpေပါက်လာေသာ 

စီရင်ချက်ဥပေဒများအေVကာင်းအကျယ်တဝင့်ကိ+ ေအာက်ေဖp ြပပါဝက်ဆိ+ဒတ်ွင်  ပါOPိေသာ   http://freeexpressionmyanmar.org/66d-no-real-change/ “၆၆ (ဃ) ◌း 

စစ်မPန်ေသာေြပာင်းလဲြခင်းမOPိ” အစီရင်ခံစာ တွင် á8ပါ။   
3 See “Defamation? International standards and Myanmar’s legal framework” available at: http://freeexpressionmyanmar.org/defamation-international-standards-and-
myanmars-legal-framework/ အသေရဖျက်ြခင်းဆိ+တာ ဘာလဲ: Dိ +င်ငံတကာစံD8န်းများDPင့် ြမန်မာDိ +င်ငံ၏ ဥပေဒမCေဘာင် 
4 Article 12 of the UDHR, and Article 17 of the ICCPR.   လCအ့ခွင့်အေရးေVကညာစာတမ်းပ+ဒမ် ၁၂ DPင့် Dိ +င်ငံတကာ အရပ်ဖက်DPင့် Dိ +င်ငံေရးဆိ+င်ရာရပိ+င်ခွင့်များဆိ+င်ရာ 

Dိ +င်ငံတကာသေဘာတCညီချက် ပ+ဒမ် ၁၇ 
5 Laws are normally concerned with objective criteria and therefore "honour" is inappropriate as it relates to subjective feelings. However, during the drafting of Article 12 and Article 17, 
"honour" was included to refer to an objective measurement of moral standing, in addition to "reputation" covering professional and social standing. Today, "reputation" is regarded as 
encapsulating moral, professional, and social standing. ဥပေဒများသည်ပံ+မPန်အားြဖင့်ဓမÜဓိဌာန်ကျသည့်စံD8န်းများDPင့်သက်ဆိ+င်သည်။ “ဂ+ဏ်” ဆိ+ေသာစကားရပ်သည် 

လCပ+ဂcိ/လ်တစ်ဦးချင်း၏စိတ်ခံစားချက် DPင့် ဆက်Dယွ်ေနသည့်အတွက်ေVကာင့်မဆီေလျာ်ေသာစကားရပ်ြဖစ်ေနသည်။ သိ+ေ့သာ် ပ+ဒမ် ၁၂ DPင့်၁၇ ကိ+ဥပေဒVကမ်းဆွဲစâကာလက “ဂ+ဏ်” ဆိ+ေသာ 

စကားရပ်သည် ဓမÜဓိဌာန်ကျေသာကိ+ယ်ကျင့်တရားအဆင့်အတန်းကိ+ရည်q`န်းရာတွင်ပါဝင်ခ့ဲXပီး “ဂ+ဏ်သတင်း”ဟCေသာေဝါဟာရ သာမကလCမ8ေရးDPင့် ပညာ 

OPင်အဆင့်အတန်းကိ+လ`မ်းြခံ/မိေစသည်။ ယေနေ့ခတ်တွင် “ဂ+ဏ်သိကoာ” သည် ကိ+ယ်ကျင့်သိကoာ၊ ပညာOPင်အဆင့် DPင့် လCမ8ေရး ရပ်တည်ချက်များကိ+ပါ ထည့်သွင်းသတ်မPတ်ထားသည်။ 
6 See: Media Legal Defence Initiative (2015), Freedom of Expression, Media Law and Defamation, available at: တရားဥပေဒဆိ+င်ရာ မီဒယီာ ထ+ေချကာကွယ်မ8 (၂၀၁၅) ၊ 

လွတ်လပ်စွာထ+တ်ေဖpေြပာဆိ+ြခင်း၊ မီဒယီာဥပေဒDPင့် အသေရဖျက်ြခင်းတိ+က့ိ+ ေအာက်ပါ ဝက်ဘ်ဆိ+ဒ ် များတွင်ဖတ်á8Dိ +င်သည်။ 
https://www.mediadefence.org/sites/default/files/resources/files/MLDI.IPI%20defamation%20manual.English.pdf 
7 For further information on "hate speech" and incitement see: http://freeexpressionmyanmar.org/incitement-hate-speech/  “အမ+Dျးစကား” 

DPင◌့ျလ8◌P◌+◌ံ◌ေ့ဆာ◌ျခွငျးတိ+D့ Pင◌့ျပတျသကျ၍ဆကျလကျေလ့လာလိ+ပါက: http://freeexpressionmyanmar.org/incitement-hate-speech/ တင်ွေလ့လာDိ+င်သည်။ 
8 See below for more information on the inappropriate inclusion of defamation provisions in Myanmar's newly adopted Law Protecting the Security and Privacy of Citizens (2017). 
၂၀၁၇ခ+DPစ်တွင်အသစ် ြပဌာန်းလိ+က်ေသာ နိင်ငံသားများ၏ ပ+ဂcိ/လ်ဆိ+င်ရာလွတ်လပ်မ8DPင့် လံ+ြခံ/မ8ကိ+ ကာကွယ်ေပးေရးဥပေဒတွင် ဆီေလျာ်မ8မOPိေသာ အသေရ ဖျက်မ8 ြပဌာန်းချက်ထည့်သွင်း 

DPင်သ့က်ဆိ+င်သတင်းအချက်အလက်များကိ+ေအာက်တွင်Vကည့်Dိ +င်သည်။ 
9 Article 19 of the UDHR, and Article 19 of the ICCPR: "Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information 

and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice." လCအ့ခွင့်အေရးေVကညာစာတမ်း ၏ပ+ဒမ် ၁၉ 

DPင့် ICCPR ၏ ပ+ဒမ် ၁၉ ။  ။  “ လCတိ+င်းသည် လွတ်လပ်စွာထ+တ်ေဖpေြပာဆိ+ခွင့်ရOPိရမည်။ ဤအခွင့်အေရး တွင် လွတ်လပ်စွာသတင်းOPာေဖွခွင့်၊ လက်ခံရယCခွင့်DPင့်အားလံ+းေသာသေဘာတရား 

စိတ်ကCးDPင့် သတင်းအချက်အလက်အပါအဝင်တိ+က့ိ+မrေဝေပးခွင့်များပါ ပါဝင်  သည် ။ မrေဝရာတွင်လည်း နယ်စည်းမြခား၊ D8တ်အားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ စာေရးသား၍ြဖစ်ေစ၊ ပံ+DPိပ်၍ြဖစ်ေစ၊ 

အD+ပညာပံ+စံြဖင့်ြဖစ်ေစ အြခားမည်သည့် မီဒယီာကိ+ သံ+း၍ြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွက်Dိ +င်သည်။ 
10 “Rights of others” only covers those rights established in the International Covenant on Civil and Political Rights, and other similar international human rights laws, 
GC34, para 28. “အြခားသCများ၏အခွင့်အေရး” ဟCသည် ICCPR တွင်ေဖp ြပထားေသာအခွင့်အေရးများDPင့် အလားတCDိ +င်ငံတကာလCအ့ခွင့်အေရးဥပေဒများတွင် ပါဝင်ေသာ အခွင့်အေရးများသာ 

အကျံ/းဝင်သည်။ GC ၃၄၊ အပိ+ဒ ် ၂၈။ 
11 Moral concepts are subjective and any limitation for the purpose of protecting morals must be based on principles not deriving exclusively from a single tradition, and must not 
undermine the universality of human rights or the principle of non-discrimination, GC34, para 32 ကိ+ယ်ကျင့်တရားဆိ+င်ရာ အသိသညာများသည် ပ+ဂc/လဓိဌာန်သေဘာေဆာင်သည်၊ 

ကိ+ယ်ကျင့်တရားကိ+ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ေသာမည်သည့်ကန ့်သတ်ချက်  မျိ/းမဆိ+ စည်းမျâးဥပေဒသေပpတွင် အေြခခံရမည်။ တစ်ခ+တည်းေသာ áိ+းရာအစâအလာမPဆွဲယCြခင်းမြဖစ်ေစရ။ ထိ+ ့ြပင် 

လCလCချင်းခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းမြပ/ ရဟCေသာစည်းမျâးDPင့် အ[ကင်းမ့ဲသေဘာေဆာင်ေသာလCအ့ခွင့်အေရးတိ+က့ိ+ ပျက်ယွင်းြခင်းမOPိေစရ။  GC34, para 32 
12 For more information, please see the joint statement: Repeal 66(d) to protect legal constitutionality, non-duplication and clarity 
ဖဲွ'စည်းပံ+အေြခခံဥပေဒပါြပဌာန်းချက်၊ပံ+စံတCဥပေဒများထပ်မေနေစြခင်းDPင့်OPင်းလင်းြပတ်သားြခင်းကိ+ကာကွယ်ရန်၆၆(ဃ) ကိ+အXပီးတိ+င်ဖျက်သိမ်းပါ။ 

http://freeexpressionmyanmar.org/repeal-66d-to-protect-legal-constitutionality-non-duplication-and-clarity/ 
13 For the conceptual origins of "liberty", see Aristotle's Politics Book No. 6 “ လွတ်လပ်ြခင်း “ ဟCေသာ သေဘာထားအသိ၏မCလရင်းြမစ်ကိ+ အရစÇတိ+တယ်၏ Politics ကျမ်းအတွဲ (၆)တွင် á8 
(http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0058%3Abook%3D6%3Asection%3D1317b), and John Stuart Mill's book "On Liberty", 
published in 1869 (http://www.bartleby.com/130/1.html) ထိ+ ့ြပင် ဂûန်စတီးဝပ် ေမး(လ်) ၏  ၁၈၆၉ခ+DPစ်ထ+တ်  ကျမ်းတွင်လည်း á8  
14http://freeexpressionmyanmar.org/repeal-66d-to-protect-legal-constitutionality-non-duplication-and-clarity/ 
15Article 499: Whoever, by words either spoken or intended to be read, or by signs or by visible representations, makes or publishes any imputation concerning any person, intending to 
harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm, the reputation of such person, is said, except in the cases hereinafter excepted, to defame that person. ပ+ဒမ် 

၄၉၉၊ မည်သCမဆိ+     ဖတ်á8ရန်အတွက် D8တ်အားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊စာအားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ သိ+မ့ဟ+တ်၊ သေကBတများ၊ ြမင်ေတွ' Dိ +င်ေသာကိ+ယ်စားြပ/အရာများြဖင့် ြဖစ်ေစ ၊ 

လCပ+ဂcိ/လ်တစ်ဦးDPင့်သက်ဆိ+င်သည့်မည်သည့်စွပ်စဲွချက်ကိ+မဆိ+ ထိခိ+က်ေစရန်ရည်ရွယ်Xပီး သိ+မ့ဟ+တ် ထိ+စွပ်စဲွချက်သည်ထိခိ+က်ေစမည်ဟCေသာ 

ယံ+Vကည်ချက်OPိေVကာင်းအေVကာင်းြပချက်ကိ+သိOPိလrက်DPင့် ြပ/လ+ပ်ြခင်း၊ထ+တ်ေဝြခင်းြပ/လ+ပ်Xပီး အဆိ+ပါလC ပ+ဂcိ/လ်သည် အသေရပျက်ယွင်းေစသည်။ 

Article 500: Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. ပ+ဒမ် ၅၀၀၊ 

မည်သCမဆိ+အြခားသCတစ်ဦးအားအသေရဖျက်လrင် ေထာင်ဒဏ် ၂ DPစ်ကျခံေစရန်။ သိ+မ့ဟ+တ်ဒဏ်ေငွ၊သိ+မ့ဟ+တ် တေပါင်းတည်းကျခံေစ။ 

                                                             



 
 

Defamation reform proposals - အသေရဖျက်မ8ဆိ+င်ရာ ြပ/ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အဆိ+ြပ/ချက်များ - Page 33 

   
  

                                                                                                                                                                                                          

Article 501: Whoever prints or engraves any matter, knowing or having good reason to believe that such matter is defamatory of any person, shall be punished with simple 
imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. ပ+ဒမ် ၅၀၁၊မည်သCမဆိ+ ပံ+DPိပ်ြခင်း သိ+မ့ဟ+တ်မည်သည့်ပံ+DPိပ်မ8မျိ/းကိ+မဆိ+ 

အြခားမည်သည့်ပ+ဂcိ/လ်ကိ+မဆိ+အသေရပျက်ယွင်းေစမည်ကိ+သိလrက် သိ+မ့ဟ+တ် ပျက်ယွင်းေစမည်ကိ+ယံ+Vကည်ရန်အေVကာင်းတစ်စံ+တရာOPိလrက်ြပ/လ+ပ်ခ့ဲေသာ် ေထာင်ဒဏ် ၂ DPစ် သိ+မ့ဟ+တ် 

ဒဏ်ေင၊ွသိ+မ့ဟ+တ် ြပစ်ဒဏ်DPစ်ရပ်စလံ+းကျခံေစ။ 
Article 502: Whoever sells or offers for sale any printed or engraved substance containing defamatory matter, knowing that it contains such matter, shall be punished with simple 
imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. ပ+ဒမ် ၅၀၂၊ မည်သCမဆိ+ 

အသေရဖျက်သည့်အေVကာင်းအရာပါOPိသည့်မည်သည့်ပံ+DPိပ်ထားေသာအရာ၊ခပ်DPိပ်ထားေသာအရာကိ+ အသေရပျက်ယွင်းေစေသာ အရာပါOPိေVကာင်းသိလrက်DPင့် ေပးြခင်း၊ ေရာင်းြခင်းြပ/လ+ပ်ပါက 

ေထာင်ဒဏ် ၂ DPစ် သိ+မ့ဟ+တ် ဒဏ်ေင၊ွသိ+မ့ဟ+တ် ြပစ်ဒဏ်DPစ်ရပ်စလံ+းကျခံေစ။ 
16 The Penal Code sanctions (fine sizes and imprisonment terms) were updated in 2016 in an amendment under the quasi-civilian government: 
http://www.burmalibrary.org/docs21/2016-01-07-Law_Amending_the_Penal_Code-6-bu.pdf ြပစ်မ8ဆိ+င်ရာြပစ်ဒဏ် ( ေငဒွဏ်ပမာဏDPင့် ေထာင်ဒဏ်ကာလ ) များကိ+ ၂၀၁၆ ခ+DPစ်တွင် 

အရပ်သားတစ်ပိ+င်းအစိ+းရက ေခတ်DPင့်အညီြပင်ဆင်ခ့ဲသည်။ 
17Article 34: Whoever commits any of the following acts shall, on conviction be punished with imprisonment for a term from 1 year to a maximum of 3 years or a fine or both: (d) 
creating, modifying or altering of information or distributing of information created, modified or altered by electronic technology to be detrimental to the interest of or to lower the 
dignity of any organization or any person. ပ+ဒမ် ၃၄၊ မည်သCမဆိ+ ေအာက်ပါ လ+ပ်ေဆာင်မ8များကိ+ြပ/လ+ပ်ခ့ဲပါက ြပစ်မ8ထင်OPားသြဖင့် ေထာင်ဒဏ် ၁DPစ်မP ၃DPစ်အထိကျခံေစရန်၊သိ+မ့ဟ+တ်ေငဒွဏ် 

ကျခံေစရန် သိ+မ့ဟ+တ် ြပစ်ဒဏ် DPစ်ရပ်ေပါင်းကျခံေစမည်။(ဃ) မည်သည့်လCပ+ဂcိ/လ်၊သ+◌ိ့မဟ+တ်အဖဲွ'အစည်းတစ်ခ+၏ ဂ+ဏ်ည°ိ/းDမ်ွးေစရန်သိ+မ့ဟ+တ် အကျိ/း စီးပွားပျက်စီးဆံ+းá8 ံးေစရန် 

အီလက်ထေရာနစ်နည်းပညာကိ+သံ+းXပိး သတင်းအချက်အလက်ကိ+ေြပာင်းလဲြခင်း၊ြပင်ဆင်ြခင်း၊ဖန်တီးြခင်းများြပ/လ+ပ်ထားသည့် 

သတင်းကိ+ြဖန ့်ေဝြခင်းသိ+မ့ဟ+တ်သတင်းအချက်ကိ+ေြပာင်းလဲြခင်း၊ြပင်ဆင်ြခင်း၊ဖန်တီးြခင်း၊ 
18Article 66: Whosoever convicted of any of the following offences is liable to an imprisonment not exceeding two years or a fine or both: (d) Extorting, defaming, disturbing, or 
threatening a person using a telecommunication network. ပ+ဒမ် ၆၆၊ မည်သCမဆိ+  ေအာက်ပါြပစ်မ8များမPတစ်ခ+ခ+တွင်ြပစ်မ8ထင်OPား လrင် ၂DPစ်ထက်မပိ+ေသာေထာင်ဒဏ် သိ+မ့ဟ+တ် 

ေငဒွဏ်သိ+မ့ဟ+တ် ြပစ်ဒဏ် DPစ်ရပ် လံ+းကျခံေစရမည်။  (ဃ) အီလက်ထေရာနစ်နည်းပညာကိ+သံ+းXပီး  လCတစ်ဦးအား အတင်းအVကပ်ေငညွ°စ်ြခင်း၊အသေရဖျက်ြခင်း၊ အေDPာင့်အယPက်ေပးြခင်း၊ 

Xခိမ်းေြခာက်ြခင်း။ 
19 Article 9: A News Media worker is responsible to comply with the following codes of conduct –  
(a) Evaluation shall be performed to ensure accuracy and reliability of every bit of information and their completeness.  
(b) When incorrect news have been published and amendment/revision is necessary, and this takes place in the Print Media, this revision shall have to be printed in the eye-catching 
position of the page or, if in other media, this should be published immediately.  
(g) Writing news which relate to the interest of the public, writing style which deliberately affects the reputation of a specific person or an organization or generates negative impact to 
the human right shall be avoided.  
ပ+ဒမ် ၉၊သတင်းမီဒယီာလ+ပ်သားတစ်ဦးသည် ေအာက်ပါ ကိ+ယ်ကျင့်တရားများDPင့်ကိ+က်ညီရန်ဝတí ရားOPိသည်။ 

(က) သတင်း၏အစိတ်အပိ+င်းတိ+င်းDPင့် သတင်း၏ Xပီးြပည့်စံ+မ8၊ယံ+Vကည်ကိ+းစားDိ +င်ေချOPိမ8။တိကျေသချာမ8တိ+က့ိ+အာမခံDိ +င်ရန်အတွက် သံ+းသပ်ြခင်းကိ+ လ+ပ်ေဆာင်ရမည်။ 

(ခ) မမPန်ေသာသတင်းကိ+ြဖန ့်ေဝမိလrင်  ြပင်ဆင်ချက် ြပ/လ+ပ်ရမည်/လိ+အပ်လrင် ထည့်သွင်းရမည်။ထိ+ြဖစ်ရပ်သည် ပံ+DPိပ်မီဒယီာတွင်ြဖစ်ေပp ခ့ဲပါက ။ ြပင်ဆင်ချက် 

ကိ+ြမင်သာေသာစာမျက်DPာတွင်ထည့်သွင်းေဖp ြပရမည်။ အကယ်၍အြခားေသာမီဒယီာများတွင်ြဖစ်ေပpပါက ချက်ချင်းြပ/လ+ပ်ရမည်။ 

(ဆ)အများြပည်သCအကျိ/းစီးပွားDPင့်ဆက်Dယွ်ေနေသာသတင်းကိ+ေရးသား ရာတွင် ေရးသားဟန်သည် သီးြခားလCပ+ဂcိ/လ်တစ်ဦး   သိ+မ့ဟ+တ်အဖဲွ'အစည်း တစ်ခ+၏ ဂ+ဏ်သိကoာကိ+တိ+က် áိ+က် 

ထိခိ+က်Dိ +င်ေသာအေရးအသား၊ သိ+မ့ဟ+တ်၊ လCအ့ခွင့်အေရးDPင့်ထိေတွ' မPားယွင်းDိ +င်ေသာအေရးအသားများစသည် တိ+က့ိ+ေOPာင်OPားရမည်။Article 25: (a) Any News Media worker who is 
determined to be guilty by responsibilities and ethics stated in sub-section (b) of Article 9 and offensive sentence is passed, he/she will be fined from the minimum of 100,000 kyats to the 
maximum of 300,000 kyats.  
(b) Any News Media worker who is determined to be guilty by responsibilities and ethics stated in sub-section (d), (f) and (g) of Article 9 and offensive sentence is passed, he/she will be 
fined from the minimum of 300,000 kyats to the maximum of 1,000,000 kyats. 
ပ+ဒမ် ၂၅။(က) မည်သည့်သတင်းမီဒယီာလ+ပ်သားမဆိ+ ပ+ဒမ် (၉) ၏အပိ+ဒ်ခဲွ (ခ) ပါကျင့်ဝတ်DPင့် ဝတí ရားများကိ+ေဖါက်ဖျက်ကျÉးလွန်သည်ဟ+သတ်မPတ်ခံရပါက ြပစ် ဒဏ်ချမည်။ ထိ+သCသည် 

အနည်းဆံ+းဒဏ်ေငွ ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်အများဆံ+းဒဏ်ေငွ ၃၀၀၀၀၀ ကျပ်ေပးေဆာင်ရမည်။ 

(ခ)  မည်သည့်သတင်းမီဒယီာလ+ပ်သားမဆိ+ ပ+ဒမ် (၉) ၏အပိ+ဒ်ခဲွ (ဃ) (စ)DPင့် (ဆ)ပါကျင့်ဝတ်DPင့် ဝတí ရားများကိ+ေဖါက်ဖျက်ကျÉးလွန်သည်ဟ+ သတ်မPတ်ခံ ရပါက ြပစ်ဒဏ်ချမည်။ ထိ+သCသည် 

အနည်းဆံ+းဒဏ်ေငွ ၃၀၀၀၀၀ ကျပ်အများဆံ+းဒဏ်ေငွ ၁၀၀၀၀၀၀ ကျပ်ေပးေဆာင်ရမည်။Article 30: If prosecution is going to be brought under Article 25 
(a) Respective departments or any individual assigned by a certain governmental organization are required to prosecute directly to the court of law.  
(b) If the prosecuting party is an individual, he/she can directly sue at the court of law. 
ပ+ဒမ် ၃၀။အကယ်၍ တရားစဲွဆိ+မ8သည် ပ+ဒမ် (၂၅) အရစဲွဆိ+ သည်ဆိ+ပါက 

(က) သက်ဆိ+င်ရာဌာနများသိ+မ့ဟ+တ် တစ်စံ+တစ်ရာေသာအစိ+းရအဖဲွ'အစည်းကတာဝန်ေပးအပ်ခံရေသာမည်သည့်လCပ+ဂcိ/လ်မဆိ+  တရားáံ+ းတရားသCNကီးထံ တိ+က်áိ+က်တရားစဲွ ရန်လိ+အပ်သည်။ 

(ခ)အကယ်၍ တရားစဲွဆိ+ြခင်းသCသည် တစ်ဦးတည်းြဖစ်ပါက တရားáံ+းတွင်တိ+က်áိ+က်စဲွဆိ+Dိ +င်သည်။  
20Article 8(f'): No one shall unlawfully interfere with a citizen’s personal or family matters or act in any way to slander or harm their reputation. ပ+ဒမ် ၈ (စ) မည်သCမr တရားဥပေဒမ့ဲစွာြဖင့် 

ြပည်သCတစ်ဦးတစ်ေယာက် သိ+မ့ဟ+တ်မိသားစ+ ၏ အေရးကိစÇများ ကိ+ သCတိ+၏့ဂ+ဏ်သိကoာပျက်ယွင်းေစရန်၊ ည°ိ/း ငယ်ေစရန် မည်သည့်နည်းDPင့်မr ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းမြပ/ရ။  Article 10: 
Whosoever is found guilty of committing an offence under Section 7 or Section 8, shall, in addition to a sentence for a period of at least six months, and up to three years, also be 
required to pay a fine of between 300,000 and 1,500,000 kyats. ပ+ဒမ် ၁၀။ မည်သCမဆိ+ အပိ+ဒခဲွ် (၇) သိ+မ့ဟ+တ် (၈) အရြပစ်မ8ကျÉးလွန်သည်ဟ+ေတွ' OPိရလrင် ေထာင်ဒဏ် (၆) လမP ၃ 

DPစ်အထိကျခံေစရမည့်အြပင်၊ ဒဏ်ေငွ   ၃၀၀၀၀၀ ကျပ် မP ၁၅၀၀၀၀၀ ကျပ်အထိေပးေဆာင်ေစရမည်။ 
21 Partial. ဘက်လိ+က်မ8 
22 For further information on defamation case law see the report “66(d): No real change” available at: http://freeexpressionmyanmar.org/66d-no-real-change/ 
အသေရဖျက်မ8DPင့်ပတ်သက်၍ တရားáံ+းဆံ+းြဖတ်ချက်အရေပpေပါက်လာေသာ စီရင်ချက်ဥပေဒများအေVကာင်းအကျယ်တဝင့်ကိ+ ေအာက်ေဖp ြပပါဝက်ဆိ+ဒတ်ွင်  ပါOPိေသာ  

http://freeexpressionmyanmar.org/66d-no-real-change/ “၆၆ (ဃ) ◌း စစ်မPန်ေသာေြပာင်းလဲြခင်းမOPိ” အစီရင်ခံစာ တွင် á8ပါ။   
23 For further information about the UK parliamentary discussions, please see the Joint Committee’s report on the bill and its objectives: 
https://publications.parliament.uk/pa/jt201012/jtselect/jtdefam/203/203.pdf  ယCေကလ`တ်ေတာ်၏ ေဆွးေDးွချက်များကိ+ ထပ်မံသိOPိလိ+ပါက ဥပေဒVကမ်းDPင်ပ့တ်သက်၍ ပCးတွဲေကာ်မတီ၏ 

အစီရင်ခံစာDPင် ့ရည်ရွယ်ချက်များကိ+ ဤလင်ခ့်၌ Vကည့်á8ေလ့လာDိ+င်သည်။ 
https://publications.parliament.uk/pa/jt201012/jtselect/jtdefam/203/203.pdf 



	

	

အသေရဖျက်မ/ဆိ5ငရ်ာ ြပ=ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး 

အဆိ5ြပ=ချက်များ 

ြမန်မာ့ အသေရဖျကမ်/ဥပေဒများကိ5 

ဒမီိ5ကေရစီစံ9/န်း9:င်က့ိ5ကည်ီရန် ြပ=ြပငေ်ရးအတကွ် 

ပညာရပ်ဆိ5ငရ်ာ ေရွးချယ်စရာ လမ်းေDကာငး်များ 

ဤအစီရငခ်ံစာသည် အသေရဖျက်မglBင့်ပတ်သက်ေသာ ထ5တ်ေဝေသာ 

စာစဥ်များတွင ်တတိယေြမာက် အစီရငခ်ံစာြဖစ်သည်။ ပထမတစ်အ5ပ်တွင ်

အသေရဖျက်မgဥပေဒများကိ5 ြမနမ်ာlိ5ငင်၌ံ မည်သိ5 ့ တလဲွအသံ5းြပcေနသည်ကိ5 

ေရးသားခဲ့dပီး ဒ5တိယတစ်အ5ပ်တွင ်ြမန်မာlိ5ငင်အံေနြဖင် ့ေbBးpgသင့်သည့် 

lိ5ငင်တံကာ ဒမိီ5ကေရစီစံlgန်းများ အေEကာငး်ကိ5 bBင်းလငး်ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ 

ဤတတိယစာအ5ပ်၌ ြမနမ်ာlိ5ငင်ံlBင် ့အလားတ=lိ5ငင်ံများတွင ်မည်သိ5 ့ 

ဥပေဒြပcြပင်ေြပာငး်လဲမg လ5ပ်ေဆာငခ်ဲ့ပံ5ကိ5 အlBစ်ချcပ်တငြ်ပထားdပီး 

ြမနမ်ာအစိ5းရ လ5ပ်ေဆာငl်ိ5င်သည့် ေရွးချယ်စရာလမ်းေEကာငး်များကိ5လည်း 

အဆိ5ြပcထားသည်။ 

ြမနမ်ာlိ5ငင်ံသည် ဒမိီ5ကေရစီအသွင်စတင ်က=းေြပာငး်သည့် ပထမဆံ5းေသာ 

lိ5ငင်မံဟ5တ်ဘဲ အြခားlိ5ငင်မံျား၏ လမ်းစဥ်ကိ5 ေနာက်မBလိ5က်ေနရေသာ 

lိ5ငင်ြံဖစ်သည်။ အသေရဖျက်မgဥပေဒများကိ5 ြပcြပငေ်ြပာငး်လဲြခင်းသည် 

ဒမိီ5ကေရစီအတွက် အေရး}ကီးေသာ ေြခလBမ်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည်ကိ5 

lိ5ငင်အံများစ5၌ ေတွq ြမငခ်ဲ့ရdပီး ြဖစ်သည်။  

သီရိလက~ာlBင် ့ေမာ်လ်ဒိ5က်lိ5ငင်ံများတွင ်ဒီမိ5ကေရစီအစိ5းရသစ်များသည် 

အသေရဖျက်မglBင့်ပတ်သက်၍ ြပcြပင ်ေြပာငး်လဲမgများကိ5 ၎ငး်တိ5၏့ 

အများြပည်သ=ပါဝင်မgြဖင် ့လgပ်bBားလ5ပ်ေဆာငသ်ည့် Signature campaign 

များသဖွယ် အသံ5းြပcကာ ယခင့်ယခင ်အာဏာbBငမ်ျားlBင် ့မတ=ေEကာင်းကိ5 

ထ5တ်ေဖာ်ြပသခဲ့Eကသလိ5 ယ=ေကlBင် ့အိlÇိယတွင်လည်း အသေရဖျက်မgဆိ5င်ရာ 

ြပcြပငေ်ြပာငး်လဲမgသည် ဒမိီ5ကေရစီစံlgနး်များ တိ5းတက်ြမင့်မားလာမgကိ5 

အသိအမBတ်ြပcြခငး်ြဖစ်dပီး တရားမမiတမgကိ5 ေြဖbBငး်lိ5ငရ်န ်

မြဖစ်မေနလိ5အပ်ေသာ အချက်တစ်ခ5 ြဖစ်ခဲ့သည်။  

ြမနမ်ာအစိ5းရအေနြဖင် ့lိ5ငင်အံားလံ5းထံမB သငခ်နး်စာယ= ေလ့လာlိ5ငပ်ါသည်။ 

ြမနမ်ာlိ5ငင်ံသည် အသွင်က=းေြပာငး်ခါစ အေနအထားတွင်သာ bBိေနdပီး ၂၀၂၀ 

ေရွးေကာက်ပဲွသည် အစိ5းရအတွက် လာမည့်lBစ်များအတွင်း ၎ငး်တိ5၏့ 

အစီအစဥ်များကိ5 ြပငဆ်ငြ်ပသlိ5င်မည့် အေကာင်းဆံ5း အခွင်အ့လမ်းတစ်ခ5ပင ်

ြဖစ်သည်။ 

 

 

 

Defamation reform proposals 

Legal options for democratising 
Myanmar’s defamation laws  

This	report	is	the	third	in	a	series	on	defamation.	The	first	
showed	how	defamation	laws	are	being	misused	in	
Myanmar.	The	second	explained	the	international	
democratic	standards	that	Myanmar	should	be	aiming	for.	
This	third	report	outlines	how	other	similar	countries	
reformed	their	laws	and	proposes	options	that	the	Myanmar	
government	could	take.		

Myanmar	is	not	the	first	country	to	start	a	transition	to	
democracy.	It	follows	many	others,	most	of	which	have	
found	that	reforming	defamation	laws	was	a	critical	first	
step	to	democracy.		

In	Sri	Lanka	and	the	Maldives,	new	democratic	governments	
used	defamation	reform	as	their	signature	policy	to	
highlight	their	difference	from	their	authoritarian	
predecessors.	In	the	UK	and	India,	defamation	reform	was	a	
recognition	of	the	development	of	democratic	standards	and	
the	need	to	address	injustices.	

The	Myanmar	government	could	learn	from	all.	Myanmar	is	
still	at	the	beginning	of	its	transition	and	the	2020	elections	
in	particular	are	an	excellent	opportunity	for	the	
government	to	lay	out	its	plans	for	the	coming	years.	

	


