အာဆီယံတရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအေျခခံ
အေၾကာင္းအရာမ်ား
AANZFTAယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ပဳစု
ျ ထားသည္။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္အတြင္းမွ ယံမ
ု ွတ္နုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္
၁။

နိဒါန္း

၁.၁

ဤလက္စြဲစာေစာင္သည္ က။

အာဆီယံအဖြ၀
ဲ႔ င္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီရိွ

တရားစီရင္ေရးအဖြ၀
ဲ႔ င္မ်ား

အသံုးျပဳရန္အတြက္

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုအေျခခံထားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္လာေစရန္၊
ခ။

အာဆီယံအဖြ၀
ဲ႔ င္ႏုိင္ငံမ်ား၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားအရ စီရင္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္
သံုးသပ္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း ႐ႈပ္ေထြးေသာ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္မ်ားကိုစိစစ္ရာ၌ ႀကံဳ
ေတြ႔ရေသာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ လက္

ေတြ႔အသံုး၀င္ကာ အခ်က္အလက္စံုလင္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ႏွင့္
ဂ။

အာဆီယံအဖြ၀
ဲ႔ င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ဥပေဒပိုမိုတိက်မႈရိွလာေစသည့္၊ ပိုမို၍လ်င္ျမန္သြက္လက္
ထိေရာက္မႈရိွလာေစၿပီး ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈႏွင့္ႀကိဳတင္မွန္းဆႏုိင္မႈတို႔ကိုအားေပးျမႇင့္တင္ေပး
သည့္

ယွဥၿ္ ပိဳင္မႈဥပေဒထံုးတမ္းအားေရးဆြဲရာ၌အကူအညီေပးႏုိင္ေစရန္အျပင္

အေျခခံ

အားျဖင့္ ခိုင္မာေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ၀
ူ ါဒအား ပံုေဖာ္ရာ၌အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ပါ
သည္။
၁.၂

ဤစာအုပ္ကို အာဆီယံအဖြဲ႔ ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ
ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မတူညီသည့္အဆင့္မ်ားရိွေနေသာ ေနာက္ခံအေျခ
အေနအေပၚ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
ေပးအပ္ရန္ မရည္ရြယ္ထားပါ။

၁.၃

ဤစာအုပ္အား ၾသစေၾတးလ်ဖက္ဒရယ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွ တရားသူႀကီးမ်ားက OECD အဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ ပူးေပါင္း
ကာ အာဆီယံအဖြ၀
ဲ႔ င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ

1|P age

ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္ (CLIP) တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အာဆီယံ -ၾသစ
ေၾတးလ်-နယူးဇီလန္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈေဒသ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မတီ၏ ပဏာမႀကိဳးပမ္း အား
ထုတ္မႈျဖင့္ျပဳစုထုတ္ေ၀ထားေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ မႈဥပေဒဆိုင္ရာလက္စြဲစာေစာင္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုလည္း
ျဖစ္သည္။

၂။

ယံုမွတ္နိုင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း

၂.၁

သက္ဆိုင္သူတစ္ဦးသည္

တရားစြဲဆိုမႈတစ္ရပ္အတြင္းေကာက္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္

အခ်က္တစ္ခ်က္ကို

သက္ေသျပႏုိင္ပါသည္။
က။

တိုက္ရိုက္သက္ေသခံခ်က္ျဖင့္ ၊ အဆိုပါအခ်က္၏သက္ေသအားဦးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္

ခ။

ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္ျဖင့္ ၊

ေကာက္ခ်က္ျဖင့္ အခ်က္တစ္ခ်က္အား

ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ တရားရံုးေတာ္တစ္ခုကဆင့္ေခၚႏုိင္သည့္ တစ္ခုသို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္
ပိုေသာအခ်က္မ်ားအားဦးေဆာင္ျခင္းျဖင့္
၂.၂

တိုက္ရိုက္သက္ေသခံခ်က္ႏွင့္ ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္အၾကားျခားနားမႈမွာ တိုက္
ရိုက္သက္ေသခံခ်က္အေနျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာက္ခ်က္ခ်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မလိုအပ္ပါ။ တရား
မွ်တမွုမရွိေသာ ပူးေပါင္းညွိနွုိင္းျခင္း( Cartel) နွင့္ ဆိုင္ေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္တိုက္ရိုက္ သက္ေသခံ
ခ်က္သည္ လူပုဂၢဳိ လ္အေၾကာင္း
ထုတ္သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး

ကိစၥမ်ားအၾကားေတြ႔ဆံုမႈ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္မတ
ႈ ို႔အား ေဖာ္

၄င္းတိ၏
ု႔

သေဘာတူညီခ်က္အႏွစ္သာရအားေဖာ္ျပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာ သက္ေသခံခ်က္သည္ အဆိုပါအရာမ်ားအားတိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္သတ္
မွတ္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ရရိွခဲ့သည့္သေဘာတူညီခ်က္ ၊ ယင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သူ ယင္း၌ပါရိွေသာ
အေၾကာင္းအရာတို႔ကို

ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္တရားရံုးအားခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ဥပမာအားျဖင့္ စားပြဲထိုး

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ စီးပြားေရးၿပိဳင္ဘက္သံုးဦးအၾကားေန႔လယ္စာ

စားေသာက္ေတြ႔ဆံုပြဲတစ္ခု၌

၄င္းတို႔အနက္မွႏွစ္ဦး ညွိနွုိင္းသေဘာတူညီခ်က္ရရိွသြားသည္ကို သူ႔အေနျဖင့္ၾကားသိရေၾကာင္း၊ ေတြ႔
ဆံုပြဲအၿပီး၌ လူသံုးဦးတို႔သည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးေက်ာပုတ္လ်က္ရိွသည္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း သက္
ေသခံ ထြက္ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ဤအေျခအေနသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူႏွစ္ဦးအၾကား သေဘာတူညီခ်က္တစ္
ရပ္၏ တိုက္ရိုက္သက္ေသခံခ်က္ကိုသာ ေပးအပ္ေသာ္ျငားလည္း တရားသူႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ အေျခ
အေနမ်ားမွ သံုးဦးသံုးဖလွယ္ပါ၀င္ေသာ တရားမ်ွတမွုမရွိေသာ ညွိနွုိင္းသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို
ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါသည္။

2|P age

၃။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအမႈအခင္းမ်ား၌ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္၏အခန္းက႑

၃.၁

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအမႈအခင္းမ်ားအေနျဖင့္
အေျခခံထားျခင္းမ်ိဳးအလြန္ရွားပါသည္။

တိုက္ရိုက္သက္ေသခံခ်က္အေပၚတြင္

သီးသီးသန္႔သန္႔

ထုိသို႔အစားယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအမႈအခင္းမ်ားသည္

အမ်ား

အားျဖင့္ ယံုမတ
ွ ္ႏုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ေသခံခ်က္ႏွစ္ခုစလံုး၏ အတြဲ
အဖက္အေပၚတြင္ သို႔မဟုတ္

ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္အေပၚတြင္သာ လံုးလံုး

လ်ားလ်ား အေျခခံထားၾကပါသည္။ တိုက္ရိုက္သက္ေသခံခ်က္ရရိႏ
ွ္ ုိင္ေသာေနရာတြင္ အဆိုပါသက္
ေသ၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္မႈအားအကဲျဖတ္ရာ၌

ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာ

သက္ေသခံခ်က္သည္

တရားသူႀကီးအားအကူအညီေပးႏုိင္သည္။ ဥပမာ - စီးပြားေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားအၾကား ေတြ႔ဆံုမႈတစ္ခု
ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုက္ရိုက္သက္ေသခံခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ ခရီးသြားလာမႈ
မွတ္တမ္းမ်ားကဲ့သို႔ ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္ျဖင့္ ကြဲလြဲဆန္႔က်င္ေနႏုိင္ပါသည္။
၃.၂

OECD နုိင္ငံမ်ားအားလံုးႏွင့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရအျခားေနရာမ်ားစြာတြင္ ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာ
သက္ေသခံခ်က္အေပၚ

လက္ခံၾကပါသည္။

ယင္းအခ်က္က

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအားေအာင္ျမင္စြာ

အသက္၀င္စိုးမိုးေစႏိုင္ျခင္းအတြက္ ယင္းသက္ေသခံခ်က္အမ်ိဳးအစား၏အေရးပါမႈအား ထင္ဟပ္ေန
ေလသည္။
၃.၃

ကာတယ္ဖြဲ့လုပ္ေဆာင္သည္အ
့ မႈတြင္ အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္ေသာပူးေပါင္းစီမံလည္ပတ္သမ
ူ ်ားသည္
၄င္းတုိ႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းတို႔၏
ေဖာက္သည္မ်ားသာသိရိွသြားခဲ့လွ်င္ ေဖာက္သည္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ ကန္႔ကြက္
ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာေပါက္ၾကသည္။ ကာတယ္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
အားဖံုးကြယ္ရန္ႏွင့္ တရား၀င္ျဖစ္ေသာ၊ မွတ္တမ္းတင္ထားေသစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြင္း ပါ၀င္
ျခင္းမွေရွာင္ရွားရန္ စီမံမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကသည္။ အမွန္တကယ္တမ္းတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တရား
စီရင္ပိုင္ခြင့္အသီးသီးရိက
ွ ာတယ္အဖြဲ႔မ်ား၌ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အသိ
အမွတ္ျပဳမႈမ်ား၊ “တစ္စံုတစ္ရာအေပၚအျမင္တူညီမႈမ်ား” ၊ သို႔မဟုတ္ “ဘံုသေဘာတူညီသည့္ အစီ
အစဥ္တစ္ခုအတြက္ သတိရိွရိွတာ၀န္ယူကတိခံမ”ႈ တို႔ရိွၾကသည္။ ဤသို႔ဖံုးကြယ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈက
တရား၀င္ကာတယ္သေဘာတူညီခ်က္တစ္ေစာင္၏တိုက္ရိုက္သက္ေသကို မရရိွႏုိင္ဟုဆိုလိုလ်က္ရိွ
သည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္

ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအၾကားရိွသေဘာတူညီခ်က္အတြက္

ရရိွႏုိင္ေသာ

အေကာင္းဆံုးသက္ေသမွာ ၄င္းတိ႔အ
ု ၾကားမွအျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္
ေသာသက္ေသခံခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
၃.၄

အသက္၀င္စိုးမိုးေရးစနစ္သစ္တစ္ခုရိွေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ အားေကာင္းသည့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေလ့အထ
ကင္းမဲ့ေနေသာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ သက္ေသခံခ်က္ရယူရာ၌ အထူးသျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆန္႔က်င္သည့္

3|P age

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ တိုက္ရိုက္သက္ေသခံခ်က္ရယူရာ၌ အခ်ိဳ႕ေသာအတားအဆီးမ်ားကို ရင္
ဆိုငရ
္ ႏုိင္ေျခရိွသည္။ ယင္းသို႔ေသာႏုိင္ငံ၌ ထိေရာက္သည့္သက္ညႇာမႈအစီအစဥ္ (တိုက္ရိုက္ သက္
ေသခံခ်က္၏မူလရင္းျမစ္တစ္ခ)ု တစ္ရပ္မရိွႏိုင္ရံုသာမက သက္ေသခံခ်က္စုေဆာင္းမႈအတြက္ ကူညီ
ေပးႏုိင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုတြင္ပါ၀င္ေနေသာ လူပုဂၢဳိ လ္မ်ားသို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ ကာတယ္
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု၏

တိုက္ရိုက္သက္ေသခံခ်က္ကိုရယူရာ၌

အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးခြငမ
့္ ်ား၊

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားလိုအပ္ႏုိင္ၿပီး ယင္းတို႔မွာ အေတြ႔အႀကံဳနည္းပါးေသာ သိမ
ု႔ ဟုတ္
အာဏာပိုငအ
္ သစ္မ်ားအဖို႔ သေဘာရိွသေလာက္အသံုးျပဳႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ အဆိုပါ အခ်က္က ထို
သို႔ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားရိွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ကာတယ္နွင့္ သက္ဆိုင္
ေသာ အမႈအခင္းမ်ား၌ တိုက္ရိုက္သက္ေသခံခ်က္မ်ားထြက္ရိွလာေစေရးတြင္ ႀကီးမားသည့္ အခက္
အခဲရိွလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္အေပၚ ပိုမို အဓိကထား အား
ျပဳသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုလိုေနပါသည္။
၃.၅

အျဖစ္မ်ားသည့္နားလည္မႈလမ
ြဲ ွားျခင္းတစ္ခုမွာ တိုက္ရိုက္သက္ေသခံခ်က္အေပၚအေျခခံေသာ အမႈ
ကိစၥတစ္ခုသည္ ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္အေပၚ အေျခခံေသာအမႈကိစၥထက္ ေသ
ခ်ာေပါက္ ပိုမို၍ခိုင္မာေနမည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မွာအၿမဲမမွန္ကန္ႏုိင္ပါ။ တစ္ဦး
သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာမ်က္ျမင္သက္ေသရိွသည့္ တိုက္ရိုက္သက္ေသခံခ်က္အေပၚသာ လံုး
လံုးလ်ားလ်ားအေျခခံထားေသာအမႈကိစၥတစ္ခုသည္ အကယ္၍ ၄င္းတို႔၏သက္ေသခံခ်က္မွာ ယံု
ၾကည္ႏုိင္ေလာက္ဖြယ္မရိွဟု တရားရံုးကဆံုးျဖတ္လိုက္ပါက ၿပိဳလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္
အေတာအတြင္း ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္ကမူ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ အျခား
မည္သည့္ေကာက္ယခ
ူ ်က္ကမ
ို ွ် ဖြင့္ဟထားျခင္းမရိွဟူေသာ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္မႈကိုဦးတည္၍ ခိုင္ခိုင္
မာမာေထာက္ျပႏုိင္ေလသည္။

၃.၆

အမႈတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ လိုအပ္ေသာသက္ေသအေထာက္အထား စံသတ္မွတ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍
သက္ေသခံခ်က္မွ ထုတ္ႏုတ္ေပးရန္ တရားရံုးေတာ္တစ္ခု၌ ေလွ်ာက္ထားခံရေသာ ေကာက္ယူခ်က္
တစ္ခုသည္ ရရိွႏုိင္ေသာ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ ေကာက္ယူခ်က္တစ္ခသ
ု ာလွ်င္ျဖစ္ရန္ သို႔မ
ဟုတ္ ယင္းသို႔အျဖစ္ႏုိင္ဆံုးေကာက္ယူခ်က္တစ္ခသ
ု ာလွ်င္ျဖစ္ရန္လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။

၄။ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား
၄.၁

တရားရံုးေတာ္တစ္ခုအတြက္ အကူအညီအေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာ
သက္ေသခံခ်က္အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကာတယ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအမႈအခင္း
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တစ္ခုတြင္ ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႏ
ႈ ွင့္ဆိုင္
သည့္ သက္ေသခံခ်က္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္သည္သ
့ က္ေသခံခ်က္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။
၄.၂

ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာဆက္သြယ္မႏ
ႈ ွင့္ဆိုင္သည့္

သက္ေသခံခ်က္ဆိုသည္မွာ

ပါ၀င္သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားဟု ေသခ်ာေပါက္မေျပာႏုိင္ေသာ္ျငား စီးပြားေရးၿပိဳင္ဘက္ႏွစ္ဦးအၾကား ေပၚ
ေပါက္ခသ
ဲ့ ည့္

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈမ်ားအတြက္

သက္ေသခံခ်က္ျဖစ္သည္။

ယံုမွတ္ႏုိင္

ေလာက္ေသာ ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ဆိုင္သည့္သက္ေသခံခ်က္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္ က။

ဖုန္းမွတ္တမ္းမ်ား (ဖုန္းအ၀င္အထြက္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ တည္ေနရာေျခရာခံမႈ အခ်က္
အလက္မ်ားကဲ့သ)ို႔

ခ။

ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ ျပကၡဒိန္ေရးသြင္းမႈမ်ား

ဂ။

ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား

(အစားအစာ

သို႔မဟုတ္

တည္းခိုေနထိုင္မႈေျပစာမ်ား၊

တစ္ခ်ိန္တည္းတစ္ေနရာတည္း၌ စီးပြားေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားအားေနရာခ်ထားျခင္း စသည္ကဲ့သ)ို႔
ဃ။

အစည္းအေ၀းမ်ားမွတ္တမ္းမ်ား (ယင္းတို႔၌ တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ေဆြးေႏြးမႈ အၾကာင္းအရာမ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္သည္)

င။

စီးပြားေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားအၾကားေပၚေပါက္ေနသည့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို
ညႊန္ျပေနေသာ ႐ံုးတြင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ား

၄.၃

ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္သက္ေသခံခ်က္၌ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာသက္
ေသခံခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာသက္ေသခံခ်က္တို႔ပါ၀င္ၾကသည္။ အဆိုပါသက္ေသခံခ်က္ အမ်ိဳး
အစားႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို အထူးထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။

၄.၄

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာသက္ေသခံခ်က္ဆိုသည္မွာ စီးပြားေရးျပိဳင္ဘက္မ်ားသည္ စြပ္စြဲထားေသာ
ကာတယ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း

ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းေဖာ္ျပေနသည့္ သက္ေသခံ

ခ်က္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သာမန္ေစ်းကြက္အင္အားစုမ်ားသို႔မဟုတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရိွသည့္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းအျပဳအမူတို႔ျဖင့္ ရွင္းခ်က္ထုတႏ
္ ုိင္ျခင္းမရိွပါက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာသက္ေသခံခ်က္မွာ
လက္ခံခ်င္စရာအေကာင္းဆံုးျဖစ္လိမမ
့္ ည္ျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီးတစ္ဦးသည္ စီးပြားေရးျပိဳင္ဘက္
မ်ား၏ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တစ္ဖက္သတ္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုဂရုျပဳလ်က္ အျပဳ
အမူတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ညွိနွုိင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ားမရိွပါက ေပၚေပါက္လာႏုိင္ျခင္း ရိွ/မရိွကို စဥ္းစားသံုး
5|P age

သပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာသက္ေသခံခ်က္၌

အၿပိဳင္လုပ္ေဆာင္မႈသက္ေသခံ

ခ်က္၊ တင္ဒါေဆာင္ရြက္မႈပံုစံမ်ား၊ စီးပြားေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္မႈ
မ်ား၊ ထူးထူးျခားျခားျမင့္မားေနသည့္ ကာလၾကာရွည္အျမတ္ရရွိေနမႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ား
အားယခင္ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့မႈမ်ားစသည္တို႔အတြက္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။
၄.၅

ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာသက္ေသခံခ်က္ဆိုသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာအဂၤါရပ္
မ်ားသည္ ေစ်းကြက္တစ္ခုအား ကာတယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ ပို၍ခံႏုိင္ရည္မဲ့ေစေၾကာင္းကိုရွင္းျပ
ေနသည့္ သက္ေသခံခ်က္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာသက္ေသခံခ်က္သက္သက္အားျဖင့္ ကာတယ္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ တည္ရိွမႈကိုေဖာ္ျပရန္ မလံုေလာက္ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္တစ္ခုအတြင္း ထိုသို႔
ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအေပၚ တရားသူႀကီးတစ္ဦး၏အကဲျဖတ္ခ်က္ကိုမူ အက်ိဳးသက္
ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာသက္ေသခံခ်က္၌စီးပြားေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ အေရအတြက္၊ ေစ်း
ကြက္အေနအထား၊ ေစ်းကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္အဟန္႔အတားမ်ား၊ ေဒါင္လိုက္ေပါင္း
စည္းမႈ၊ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္သည့္အပိုင္း ပြင္းလင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားတူညီမႈ
စသည္တု႔ိႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနပါသည္။ ယင္းမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုငသ
္ ည့္
သက္ေသခံခ်က္အတြက္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ျပီး “စီးပြားေရး” ႏွင့္ “ကၽြမ္းက်င္သူ
သက္ေသခံခ်က္”ဆိုင္ရာ CLIP ယွဥ္ၿပိဳင္မအ
ႈ ခ်က္အလက္စာအုပ္အတြင္း ပိုမို၍ အေသးစိတ္ ေဆြး
ေႏြးထားပါသည္။

၅။

သက္ေသခံခ်က္တစ္ခုလံုးအေပၚၿခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း

၅.၁

ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာ သက္ေသခံခ်က္အပိုင္းအစတစ္ရပ္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာေကာက္ယူခ်က္မ်ား
အေနျဖင့္ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေနႏုိင္ေသာ္လည္း (ၾသဇာႀကီးမားမႈအား မေလ်ာ္မကန္အသံုးခ်ျခင္းဆိုင္ရာ
CLIP ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအခ်က္အလက္စာအုပ္အတြင္း 5.2etseq. အား ႐ႈပါ) ေကာက္ယူခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ
ကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္စြမ္းရိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မႈတစ္ရပ္သည္ ေအာက္ေစ်းသတ္မွတ္
သည္ဟူေသာေကာက္ယူခ်က္တစ္ခုကို သိမ
ု႔ ဟုတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟူေသာေကာက္ယူ
ခ်က္တစ္ခုကို ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္စြာခ်မိေစႏုိင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္
ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္ကို လက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္ကင္းကြာၿပီး မသံုးသပ္သင့္ပါ။

၅.၂

ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္မွထုတ္ႏုတ္ရမည့္ ေကာက္ယူခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေကာက္ယူ
ခ်က္မ်ားကိုရႏုိင္သမွ်ေသာသက္ေသခံခ်က္မ်ားအရတရားသူႀကီးတစ္ဦးကအားလံုးကိုၿခံဳငံု၍သံုးသပ္ရ
မည္ျဖစ္သည္။ကာတယ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအမႈအခင္း၌ သက္ေသခံခ်က္သည္ ေအာက္ပါတို႔ အားျပသေန
ပါသည္ -

6|P age

က။

မတူညီေသာရက္စြဲသံုးခုေပၚရိွ စီးပြားေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားအၾကားဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား

ခ။

ဖုန္းေခၚဆိုမႈတစ္ႀကိမ္ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း အဆိုပါယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ား
ျမႇင့္တင္လိုက္သည့္ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနေသာေစ်းႏႈန္း

ဂ။
၅.၃

လူတစ္စုလက္၀ါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာေစ်းကြက္ဖြဲ႔စည္းပံု

အထက္ပါသာဓကအတြင္းႏွင့္ တစ္ခခ
ု ်င္းစဥ္းစားသံုးသပ္မႈအရ ပူးေပါင္းလိမ္လည္မႈဟုေကာက္ခ်က္
ခ်ရန္အတြက္ ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာမည္သည့္သက္ေသခံခ်က္တစ္ခုတစ္ေလကမွ် လံုေလာက္
ေသာအေျခခံအခ်က္မ်ားအား ၄င္းဘာသာပ့ံပိုးႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါအခ်က္သံုးခ်က္
လံုးအတြက္

စုေပါင္းအကဲဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္အေနျဖင့္မူကာတယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟု ေၾကာင္းက်ိဳး

ဆီေလ်ာ္ေသာေကာက္ယူခ်က္တစ္ခုအားရရိွေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အမ်ားအားျဖင့္

ယံုမွတ္ႏုိင္

ေလာက္သည့္ သက္ေသခံခ်က္တစ္ခုတစ္ေလမွာယွဥ္ၿပိဳင္မအ
ႈ ားဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟု
တိက်ျပည့္စံုသည့္

ေကာက္ယူခ်က္တစ္ခက
ု ိုမေပးအပ္ႏုိင္ရာ

ယင္းကဲ့သို႔သက္ေသခံခ်က္အေပၚ

အမွီျပဳေနရသည့္ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အဆိုပါထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ိဳးကိုအသံုးခ်ႏုိင္သည္။

၆။

ယွဥ္ျပိဳင္မွုကဆ
ုိ န့္က်င္သည္ပူ့ းေပါင္းညွိနွုိင္းမွုမ်ား

(Cartel)ဆိုင္ရာ

အမႈအခင္းမ်ားမွ

ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္ဆိုင္ရာနမူနာမ်ား
၆.၁

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ေအာက္ပါတို႔သည္ အဓိကေနရာမွ ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာ သက္ေသခံခ်က္
ပါ၀င္ေနသည့္ ကာတယ္ဆိုင္ရာအမႈအခင္းသာဓကအခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္ က။

ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္မ်ားအၾကား ၄င္းတို႔၏ဘီယာေစ်းႏႈန္းမ်ားအား ေစ်းေလွ်ာ့ေပးေနျခင္းကို ရပ္
ဆိုင္းရန္

သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္၏

တိုက္ရိုက္သက္ေသခံခ်က္သည္

အဓိကသက္ေသ

ျဖစ္သူမွ ၄င္း၏ကနဦးထြက္ဆိုခ်က္ေပးျပီးေနာက္ ထပ္မံထြက္ဆုိရန္္ပ်က္ကြက္ခဲ့သျဖင့္ အမႈ
စစ္ေဆးရာ၌ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့သည္။ သုိ့ေသာ္ ယံုမွတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာဆက္သြယ္မႈႏွင့္
လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသက္ေသခံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဆုိပါ ညွိနွုိင္းသေဘာတူညီခ်က္မွာ ျဖစ္
ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္၍ေကာက္ယူခ်က္ရယူႏုိင္ပါေသးသည္။
ခ။

အစိုးရစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ေသာေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ တင္ဒါ
ေခၚယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

ပူးေပါင္း၍လိမ္လည္လွည့္ျဖားခဲ့ေၾကာင္း

ေတြ႔ရိွရသည္။

တင္ဒါမေအာင္လိုေသာကုမၸဏီတစ္ခုသည္ စီမက
ံ ိန္းအတြက္ “cover price” ဟူေသာ ျမင့္
မားသည့္လုပ္ႀကံေစ်းႏႈန္းကိုေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ cover price အားေတာင္းခံ ေသာကုမၸဏီ
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အေနျဖင့္ အဆိုပါေစ်းႏႈန္းအထက္တင္ဒါတင္သြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအားထုတ္ေပးေသာ
ကုမၸဏီကမူအဆိုပါေစ်းႏႈန္းေအာက္ တင္ဒါတင္သြင္းမည္ ဟူ၍သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုရိွ
ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခံရပါသည္။
ဂ။

လွ်ပ္စစ္ေကဘယ္ႀကိဳးထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုဆီသို႔ ဗုိ႔အား
ျမင့္

ကုန္းတြင္းလွ်ပ္စစ္ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ား ေရာင္းခ်ေရးတင္ဒါေခၚယူမႈတစ္ခုတြင္ တင္ဒါ

အႀကံအဖန္လုပ္ရာ၌ပါ၀င္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရိွရသည္။ ေဖာ္ျပပါထုတ္လုပ္သူသည္ စီမံကိန္း
အတြက္ တင္ဒါေခၚယူရာ၌ ဦးစားေပးမႈတစ္ရပ္ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ကမၻာတစ္၀န္း
စီမံကိန္းမ်ားခြဲေ၀ယူျခင္းဆိုင္ရာ ဥေရာပႏွင့္ ဂ်ပန္ေကဘယ္ႀကိဳး ေရာင္းခ်သူမ်ားအၾကား
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကာတယ္အစီအစဥ္တစ္ခုအား ျဖစ္ေျမာက္လာေစသည္ဟု ေကာက္ခ်က္
ခ်ခံရပါသည္။

၇။

ဆက္စပ္ေနေသာသတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ား

၇.၁

ေအာက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားသည္
ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္အား

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအမႈကိစၥမ်ားတြင္

အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ယံုမွတ္ႏုိင္

ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကိုေပးအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္အေနျဖင့္ အာဆီယံအဖြ၀
ဲ႔ င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ား
အတြက္ အေထြေထြက်မ္းကိုးတစ္ခုအျဖစ္အသံုး၀င္ႏုိင္ပါသည္။
က။

OECDCompetition

PolicyRoundtables,

Prosecuting

cartelswithout

directevidence,2006
ခ။

OECDPolicyBrief, Prosecuting cartelswithoutdirect evidenceofagreement ,June
2007

ဂ။

JusticeMansfield, Opportunities&challenges:Evidencein casesunder theTrade

PracticesAct1974,24 May 2008
ဃ။

AustralianCompetitionandConsumerCommission,

Cartelscasestudies&

legalcases
င။

InternationalCompetitionNetwork,

withindirectevidence
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Proving

agreementor concerted

practice

