အာဆီယံတရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအေျခခံ
အေၾကာင္းအရာမ်ား
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ျ ထားသည္။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအမႈအခင္းမ်ားမွ
ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္
၁။

နိဒါန္း

၁.၁

ဤစာအုပ္ငယ္ကို
က။

အာဆီယံအဖြ၀
ဲ႔ င္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီရိွ တရားစီရင္ေရးအဖြ၀
ဲ႔ င္မ်ားအသံုးျပဳရန္အတြက္
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုအေျခခံထားေသာစာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္လာေစရန္

ခ။

အာဆီယံအဖြ၀
ဲ႔ င္ႏုိင္ငံမ်ား၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားအရ စီရင္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ျပန္လည္
သံုးသပ္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း

႐ႈပ္ေထြးလွေသာ

ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္ကို

စိစစ္ရာ၌

ႀကံဳေတြ႔ရေသာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားအေပၚအေလးထားၾကည့္ရမည့္ တရားသူ
ႀကီးမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔အသံုး၀င္ကာ အခ်က္အလက္စံုလင္ေသာလမ္းညႊန္ တစ္ခုျဖစ္
လာေစရန္ႏွင့္
ဂ။

အာဆီယံအဖြ၀
ဲ႔ င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ဥပေဒပိုမိုတိက်မႈရိွလာေစသည့္၊ ပိုမို၍လ်င္ျမန္သြက္လက္
ထိေရာက္မႈရိွလာေစၿပီး

ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈႏွင့္ႀကိဳတင္မွန္းဆႏုိင္မႈတို႔ကို

အားေပးျမႇင့္တင္

ေပးသည့္အျပင္ အေျခခံအားျဖင့္ ခိုင္မာေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ၀
ူ ါဒအားပံုေဖာ္ရာ၌အေထာက္အကူ
ေပးေနသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒထံုးတမ္းအားေရးဆြဲရာ၌အကူအညီေပးႏုိင္ေစရန္ရည္ရြယ္ထား
ပါသည္။
၁.၂

စာအုပ္ကို အာဆီယံအဖြ၀
ဲ႔ င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားအတြင္းကြဲလြဲမႈမ်ားရိွေနျခင္းႏွင့္ ယွဥ္
ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားေရးဆြဲရာ၌ မတူညီသည့္အဆင့္မ်ား ရိွေနေသာေနာက္ခံအေျခအေန၌ ျပဳစု ထားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားေပးအပ္ရန္ မရည္ရြယ္ထားပါ။

၁.၃

ဤစာအုပ္အား ၾသစေၾတးလ်ဖက္ဒရယ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွတရားသူႀကီးမ်ားက OECD အဖြဲ႔ႏွင့္ အနီးကပ္
ပူးေပါင္းကာ အာဆီယံအဖြ၀
ဲ႔ င္ႏုိင္ငံမ်ားမွတရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ေရးသားျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္ (CLIP) တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အာဆီ
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ယံ-ၾသစေၾတးလ်-နယူးဇီလန္လြတ္လပ္ေသာကုန္သယ
ြ ္မႈေဒသ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မတီ၏ ပဏာမႀကိဳး
ပမ္းအားထုတ္မႈျဖင့္ ျပဳစုထုတ္ေ၀ထားေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒစာအုပ္ငယ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုလည္း
ျဖစ္သည္။

၂။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအမႈအခင္တ
း စ္ခုအတြင္းကၽြမး္ က်င္သသ
ူ က္ေသခံခ်က္၏ပံုမွန္အခန္းက႑

၂.၁

အာဆီယံေဒသအတြင္းရိွ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားအပါအ၀င္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္
တရားရံုးမ်ားအေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ၾကရရာ အဓိကအားျဖင့္ ယွဥ္
ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ခ်မွတ္လိုက္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား တရားေရးဆိုင္
ရာ

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္သည္။

တရားရံုးတစ္ရံုးအေနျဖင့္ပါ၀င္ပတ္သက္ႏုိင္ေသာ

တရားေရးဆိုင္ရာျပန္လည္သံုးသပ္မႈအဓိကႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရိွပါသည္။ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈဆိုင္ရာ ပထမ
အမ်ိဳးအစားမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္ျခင္းရိွမရိွႏွင့္သက္ဆိုင္ေနသည္။ ယင္းအခ်က္
အေနျဖင့္ ခုခံေျပာဆိုေသာလုပ္ရပ္၏တရားဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္မႈ (မညီညႊတ္မ)ႈ ၊ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈ
(မေလ်ာ္ကန္မ)ႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုင္းတိက်မႈ (မတိက်မႈ) တို႔ ျဖစ္ေလ့ရိွသည့္ အကန္႔
အသတ္ျဖစ္ေနေသာအခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအေပၚအေျချပဳထားသည္အ
့ ာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၏
အေရးယူခ်က္တရား၀င္မႈအေပၚစစ္ေဆးျခင္းအား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါအေၾကာင္းအခ်က္
မ်ားအားျပန္လည္သံုးသပ္ရာ၌

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္သက္ေသတို႔အျပင္

၄င္းတို႔၏အေျခခံ

အေၾကာင္းရင္းအေပၚအေရးယူလိုက္ျခင္း၏ဆီေလ်ာ္မက
ႈ ိုလည္းအတန္အသင့္ အေသးစိတ္စစ္ေဆးမႈ
တစ္ရပ္ပါရိွႏုိင္ေသးသည္။ တရားေရးဆိုင္ရာျပန္လည္သံုးသပ္မသ
ႈ ည္ အမႈ၏အမွားအမွန္အေပၚတြင္
လည္းမူတည္ႏုိင္ေသးရာ ဆိုလိုသည္မွာ အမႈ၏မွန္ကန္မႈအားအျပည့္အ၀ ျပန္လည္အကဲျဖတ္ျခင္း
အပါအ၀င္ အေရးယူမႈ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏အႏွစ္သာရအေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနျခင္းျဖစ္
သည္။ အမႈ၏အမွားအမွန္အေပၚ ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ခြင့္ျပဳေသာ အတိုင္းအတာမွာ တရားစီရင္
ပိုင္ခြင့္မ်ားအၾကား ကြာျခားမႈရိွပါသည္။
၂.၂

တရားရုံးမ်ားအေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒပိုင္းျပႆနာမ်ားပါရိွႏုိင္သည့္ အျခားေသာအမႈအခင္းမ်ားသာ
မက တရားေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈအမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုလံုးသည္

ဆက္စပ္ေနသည့္ေစ်းကြက္

မ်ားအားသတ္မွတ္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္
ေပးရန္ လုိအပ္လာနုိင္သည္။
တစ္ဖန္ယင္းသံုးသပ္မွုမ်ားအတြက္ တရားရုံးသည္ အမူအေပၚမူတည္လ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေခတ္မီ
ဆန္းျပားသည့္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈမ်ားလိုအပ္ေစႏုိင္ေသာ္လည္း နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ လုပ္
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ငန္းက႑ပိုင္းဆိုင္ရာအသိအျမင္မ်ားအျပင္ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးသေဘာတရားမ်ား
ကုိလည္း အသံုးျပုရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အမႈတိုင္းတြင္မူ ထိုသို႔လိုအပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ စီးပြား
ေရးပညာသေဘာတရားမ်ားသည္ အမႈတစ္ခုရိွ အခ်ိဳ႕ေသာျငင္းခ်က္မ်ားအား စစ္ေဆးမႈအေပၚ သိရိွ
ေအာင္အကူအညီေပးႏုိင္သလို ႐ႈပ္ေထြးတတ္သည့္အခ်က္အလက္ ေပါင္းစံုတို႔ကိုလည္းသိျမင္ေစရန္
ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒသည္ “ေစ်းကြက”္ ၊“ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကန္႔သတ္ျခင္း” ၊
“တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း” ၊ “ၾသဇာႀကီးမားမႈအား မေလ်ာ္မကန္အသံုးခ်ျခင္း” ႏွင့္ အျခားအမႈအခင္း
အမ်ိဳးအစား မ်ုိးစံက
ု ိုင္တြယ္ေနရသည့္ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္အကၽြမ္းမ၀င္ႏုိင္ေသာ သေဘာတရားမ်ား
ကို

ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားသည္။ အဆိုပါသေဘာတရားမ်ားသည္ စာလံုးမ်ား၏သာမန္အနက္

အဓိပၸါယ္အား ၾကည့္ျခင္းျဖင့္နားမလည္ႏုိငဘ
္ ဲ အဆိုပါသေဘာတရားမ်ားအားအေျခခံထားသည့္၊ သိရိွ
ေစသည့္ စီးပြားေရးပညာရပ္အေပၚနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
ထို႔ျပင္ ေစ်းကြက္၏ အလုပ္လုပ္ပံုအားကူညီေပးရာ၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၏အခန္းက႑အေပၚနားလည္မႈကို
တုိးတက္ေစရန္ျပဳလုပ္ထားသည့္ စီးပြားေရးသုေတသနေလ့လာဆန္းစစ္မွုမ်ားကလည္း အဆိုပါစီးပြား
ေရးသေဘာတရားမ်ားကုိ အဆင့္ျမွငတ
့္ င္ႏုိင္ပါသည္။
၂.၃

သို႔ျဖစ္ရာ

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ၀
ူ ါဒႏွင့္အသက္၀င္အာဏာတည္ေစေရး၊

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားအား

အနက္

အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူေရးတို႔တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္စံႏႈန္းမ်ားမွာ အခရာက်သည့္ေနရာမွ
ပါ၀င္ေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးပညာသေဘာတရားမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ျခင္းက တရားသူႀကီးမ်ားအားကူညီေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
၂.၄

တရားသူႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေမးခြန္းတစ္ခုႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒနွင့္ပတ္
သက္သည္အ
့ မႈ၌ ေပၚေပါက္လာသည့္ျပႆနာႏွင့္သက္ဆိုင္ေနသည့္ စီးပြားေရးသေဘာတရားမ်ား
ႏွင့္လုပ္ငန္းက႑ ပုိင္းကၽြမ္းက်င္မႈတို႔အေပၚ ဘက္လိုက္မက
ႈ င္းေသာကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး၏ ရွင္းလင္း
ခ်က္ႏွင့္အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူခ်က္တစ္ရပ္မွ အက်ိဳးေက်းဇူးရရိွႏုိင္ပါသည္။

၂.၅

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအမႈအခင္းတစ္ခု၌ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္တစ္ခု၏ မူလအခန္းက႑မွာ ကၽြမ္း
က်င္သူ၏အထူးျပဳသိနားလည္မႈနယ္ပယ္အတြင္းက်ေရာက္ေနသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ျပႆ
နာတစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဓမၼဓိ႒ာန္က်ကာ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္အျမင္ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ တရားရံုး
အားကူညီသြားရန္ျဖစ္သည္။

တရားရံုး၏အခန္းက႑မွာကား

ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္အား

အကဲဲျဖတ္စိစစ္ရန္အျပင္ အမွန္တရားႏွင့္ဥပေဒဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားအတြက္ မိမိ၏ကုိယ္ပိုင္ေကာက္
ခ်က္ခ်သံုးသပ္မႈကို လုပ္ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တရားရံုးမ်ား၏ တိက်သည့္တာ၀န္
၀တၱရားမ်ားအေနျဖင့္မူ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ေနရာအလိုက္ ကြာျခားမႈရိွၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား အသံုး
ျပဳရာတြင္လည္းေကာင္း၊
3|P age

တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္အတြင္း တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား

အၾကားရိွ ဆက္ဆံေရးပံုစံမ်ား၌လည္းေကာင္း ျခားနားမႈမ်ားရိွပါသည္။ ေရွးထံုးတမ္းဥပေဒစီရင္မႈ
မ်ားႏွင့္ တရားမဥပေဒစီရင္မႈႏွစ္ခုစလံုးတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္သူ
သက္ေသခံခ်က္အား အကဲျဖတ္စိစစ္ေပးရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ အဓိကျခားနားခ်က္မ်ားမွာ ကၽြမ္းက်င္
သူသက္ေသခံခ်က္အားမည္သတ
ို႔ င္သြင္းအသံုးျပဳသည္၊ တရားသူႀကီးမ်ားထံ၌ ကၽြမ္းက်င္သသ
ူ က္
ေသခံခ်က္ထုတ္ယူမႈအေပၚ မည္မွ်အထိ ထိန္းကြပမ
္ ႈရိွသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေရွးထံုးတမ္းဥပေဒစနစ္
မ်ား၌ သက္ေသခံခ်က္မ်ားတင္ျပရန္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္သည္ သက္ဆိုင္သမ
ူ ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ
အဆင့္၌ တရားသူႀကီးမ်ား၏အခန္းက႑သည္ အေျခခံအားျဖင့္ သက္ဆိုင္သမ
ူ ်ားတင္သြင္းေသာ
မည္သည့္သက္ေသခံခ်က္အား ခြင့္ျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ထိန္းကြပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္
တြင္မူ တရားမဥပေဒတရားစီရင္မႈမ်ား၌ မည္သည့္ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္အားတင္သြင္းရမည္၊
မည္သည့္ကၽြမ္းက်င္သူအားေရြးခ်ယ္ရမည္ဟု တရားသူႀကီးမ်ားက ဆံုးျဖတ္ေပးရသည္မွာ ပို၍ လုပ္ရိုး
လုပ္စဥ္ျဖစ္ပါသည္။
၂.၆

ကမၻာတစ္လႊားတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသတစ္ဦး၏ အခန္းက႑သည္ မည္သည့္အမႈသည္အတြက္
မဆို ေရွ႕ေနတစ္ဦးအျဖစ္ မလုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား မည္သူကငွား
ရမ္းထားသည္ျဖစ္ေစ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသတစ္ဦး၏ ပဓာနက်ေသာတာ၀န္မွာ တရားရံုးေတာ္အား
အကူအညီေပးရန္ျဖစ္သည္။

၂.၇

စီးပြားေရးဆိုင္ရာသက္ေသခံခ်က္၏ ႐ႈပ္ေထြးနက္နမ
ဲ ႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသ၏ သမာသမတ္က်မႈ
ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေလးထားစရာကိစၥတို႔သည္ သက္ေသခံခ်က္အား မည္သုိ႔စီမံရမည္၊ စိစစ္
အကဲျဖတ္ရမည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားေပၚေပါက္ေစပါသည္။ ထိုသို႔ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားအေန
ျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအပါအ၀င္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားအၾကား
အမႈစီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းစနစ္မ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစခဲ့ပါသည္ -

၂.၈

က။

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏အရည္အခ်င္း

ခ။

ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္အားခြင့္ျပဳေပးနုိင္မႈ

ဂ။

ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္အားစစ္ေဆးမႈ

ဃ။

ပူးတြက
ဲ ၽြမ္းက်င္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားရံုးကတာ၀န္ေပးသည္က
့ ၽြမ္းက်င္သူမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း

စိန္ေခၚမႈမ်ားအေနျဖင့္ တရားရံုးမ်ားကို စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္သူကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ပင္ကို
အရည္အခ်င္းရိွလာေစခဲ့သလို ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာတရားသူႀကီးမ်ား၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာစြမ္းရည္
ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတိုးတက္ေစေရးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားလည္း ရိွလာေစခဲ့ပါသည္။

4|P age

၂.၉

မတူညီေသာတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားအေနျဖင့္
အတြက္

ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္

မတူညီေသာခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားအား က်င့္သံုးၾကပါသည္။

အမႈကိစၥစီမံခန္႔ခြဲေရး
ဤလက္စြဲစာေစာင္တြင္

အဓိကအားျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတရားသူႀကီးမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမွရရိွလာေသာ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈ
မ်ားကိုေဆြးေႏြးတင္ျပထားၿပီး အဆိုပါအေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွာ အာဆီယံအဖြ၀
ဲ႔ င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ တရားစီရင္
ေရးအဖြ၀
ဲ႔ င္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္မႈရိွႏုိင္ပါသည္။
၂.၁၀ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသတစ္ဦး၏အခန္းက႑မွာ တရားရံုးအားအကူအညီေပးရန္ျဖစ္ေနစဥ္ တရားရံုး
တစ္ရံုးအဖို႔ ကိုယ္ပိုငစ
္ တင္လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးျဖင့္ လြတ္လပ္သည့္ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသတစ္ဦးခန္႔အပ္ေရး
ညႊန္ၾကားႏုိင္စြမ္းရိွေရးမွာ ကမၻာတစ္၀န္းလံုး၌ သာမန္ျဖစ္ေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္
မ်ားတြင္

တရားရံုးမွခန္႔အပ္သည့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုသာခြင့္ျပဳေပးၾကၿပီး

ထိုသို႔ေသာကၽြမ္းက်င္သူ

မ်ားအားခန္႔အပ္မႈအေနျဖင့္ သမာသမတ္က်ရန္ႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ ဤ
သို႔ေသာနည္းလမ္း၏အဓိကအားနည္းခ်က္မွာကား ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါ၀င္ေသာေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ေရး
အဖြဲ႔အား ခန္႔အပ္ေစျခင္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ တရားစြဲဆိုစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္
မႈမွတစ္ဆင့္

သက္သာရာရေစသည့္တုိင္

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာခိုင္မာသည့္အျမင္မ်ားအား

ရယူႏုိင္မႈမွ

တရားရံုးအားဟန္႔တားေနႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

၃။

ကၽြမ္းက်င္သူအျမင္သက္ေသခံခ်က္ခြင့္ျပဳႏုိင္ေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၃.၁

တရားစီရင္ေရးဥပေဒမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္သသ
ူ က္ေသခံခ်က္အား တင္သြင္း
ရန္ ခြင့္ျပဳေသာအခါ တရားရံုးေတာ္သည္ သက္ေသခံခ်က္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားအရ အဆိုပါသက္ေသခံခ်က္အသံုးျပဳမႈအေပၚျငင္းပယ္ႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္
ႏုိင္ပါသည္။ တရားရံုး၌ စီးပြားေရးဆိုင္ရာသက္ေသခံခ်က္တင္ျပေပးရန္ငွားရမ္းထားေသာ စီးပြားေရး
ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားသည္

ငွားရမ္းသူ၏အမႈအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သာ

သီအရ
ို ီတစ္ခုအားအသံုးျပဳရန္ ေလွ်ာက္လဲျခင္းထက္စာလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္စီးပြားေရး သီအိုရီတစ္ခု
ခိုင္မာမႈရိွေၾကာင္းႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယင္းကို အမႈ၏အခ်က္အလက္မ်ားအလို႔ငွာ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္
ေၾကာင္းရွင္းျပေပးရန္ေတာင္းဆိုခံရလွ်င္ ၄င္းတို႔ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီးဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ သက္
ေသမ်ားအျဖစ္ ပိုမို၍သိရိွသေဘာေပါက္သြားႏုိင္ေျခရိွပါသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ရံုးေတာ္သို႔ အျမင္သစ္
ရႈေထာင့္သစ္မ်ားကိုလည္း ယူေဆာင္လာႏုိင္ၾကပါသည္။
၃.၂

တရားရံုးမ်ားအေနျဖင့္ သက္ေသခံခ်က္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး
သက္ေသခံခ်က္အား ခြင့္ျပဳမေပးႏုိင္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အေရးပါမႈနည္းပါးေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ၾက
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သည္။ တရားရံုး၌တရားစြဲဆမ
ို ႈမ်ားတြင္ စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသမ်ားအေပၚ ၾကပ္မတ္သည့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ေရးဆြဲၿပီးစီးသည့္အတိုင္းအတာႏွင့္ပတ္သက္၍
တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားအၾကား ကြာဟမႈမ်ားရိွေၾကာင္း မွတ္သားထားရပါမည္။
၃.၃

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကတင္ျပေသာကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္သည္ ေအာက္ပါ
တို႔ႏွင့္ၿငိစြန္းပါက ခြင့္ျပဳမေပးႏုိင္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္

အေရးပါမႈနည္းပါးေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခံရမည္ျဖစ္

သည္ က။

ကၽြမ္းက်င္သူက သေဘာထားအျမင္အျဖစ္ တင္ျပေသာ သက္ဆိုင္သည့္ေမးခြန္း သို႔မဟုတ္
ေကာက္ခ်က္သည္ ကၽြမ္းက်င္သူ၏ကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္အျပင္ဘက္ ေရာက္ရိွေနေသာအခါ၊

ခ။

ကၽြမ္းက်င္သူထံေပးအပ္ထားေသာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟျခင္းမရိွေသာအခါ၊

ဂ။

သေဘာထားအျမင္အားလႊမ္းမိုးေနသည့္ ယူဆခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္
မ်ားအား

ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟျခင္းမရိွေသာအခါ သို႔မဟုတ္

အျခားေသာသက္ေသခံခ်က္ျဖင့္

ျပည့္စံုေစျခင္းမရိွေသာအခါ၊
ဃ။

လိအ
ု ပ္သည္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု

ကၽြမ္းက်င္သူယံုၾကည္ထားေသာ

စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား

အားလံုးကို ကၽြမ္းက်င္သူမျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာအခါ၊
င။
၃.၄

အေၾကာင္းျပခ်က္အားရွင္းရွင္းလင္းလင္းမေဖာ္ျပထားေသာအခါ။

အခ်ိဳ႕ေသာတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအေပၚအကဲျဖတ္ရန္

အလိင
ု႔ ွာ ၄င္းတို႔အားေမးျမန္းရန္အတြက္ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔ေမးခြန္းစာရင္းတစ္ခု
ျပဳစုျခင္းမွာအသံုး၀င္ေၾကာင္း သိရိွခဲ့ၾကသည္။ အဆိပ
ု ါေမးခြန္းမ်ားအေနျဖင့္ အားကိုးအားထားျပဳႏုိင္မႈ၊
ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္မႈ၊ အမႈအတြင္း ေရွ႕ေနာက္ညီညႊတ္မႈစသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ အေလးေပးႏုိင္သလို
ပညာရွင္အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္သံုးသပ္ထုတ္ေ၀မႈတစ္ရပ္အတြင္း ေခတ္မီသီအိုရီပါ၀င္ျခင္း ရိွမရိွတို႔
အေပၚတြင္လည္း အေလးေပးထားပါသည္။

၄။

ေကာင္းစြာအရည္အေသြးျပည့္မီေသာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
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၄.၁

ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး၏ သေဘာထားအျမင္သက္ေသခံခ်က္သည္ အကယ္၍

၄င္း၏ေလ့က်င္မႈ၊

ေလ့လာမႈ သို႔မဟုတ္ အေတြ႔အႀကံဳမွရရိွလာေသာ အထူးျပဳနားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈအေပၚ လံုးလံုး
လ်ားလ်ား သို႔မဟုတ္ ႀကီးႀကီးမားမားအေျခခံထားပါက တရားရံုးတစ္ရံုးအတြက္အကူအညီတစ္ခု
သာလွ်င္ျဖစ္လာပါမည္။
၄.၂

သက္ဆိုင္သူမ်ားကတင္ျပေသာ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္အေပၚထားရိွရမည့္ အေလးေပးမႈ
အားအကဲဲျဖတ္ရာ၌ သို႔မဟုတ္ တရားရံုးကခန္႔အပ္ေသာကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးအား ေရြးခ်ယ္ေသာ
အခါ၌ တရားသူႀကီးတစ္ဦးသည္ အမႈအတြင္းေပၚေပါက္လာေသာ သက္ဆိုငရ
္ ာေမးခြန္း သို႔မဟုတ္
ေကာက္ခ်က္အေပၚသေဘာထားအျမင္ေပးေစရန္ ကၽြမ္းက်င္သူ၏အရည္အခ်င္းမ်ားအား စဥ္းစား
သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္

စီးပြားေရးပညာနယ္ပယ္မွပညာရွင္တစ္ဦးသည္

၄င္း

မေလ့လာခဲဖ
့ ူးသည့္ သို႔မဟုတ္ မလုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ လုပ္ငန္းက႑တစ္ခု၏ လည္ပတ္မႈအေပၚ
သေဘာထားအျမင္ေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
၄.၃

အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသတစ္ဦး၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်
ႏုိင္မႈသည္ အကယ္၍ ၄င္း၏အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ အားရစရာမေကာင္းလွဘဲ သက္ေသခံခ်က္
အတြင္း

ရွင္းလင္းစြာတင္ျပထားပါက သို႔မဟုတ္

ကၽြမ္းက်င္သူ၏သေဘာထားအျမင္မ်ားသည္

အကယ္၍ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ပံုမေပၚပါက သို႔မဟုတ္ ဘက္လိုက္ပံုေပၚေနပါက တရားသူႀကီးတစ္ဦး
လုပ္ေဆာင္မည့္ ထိခိုက္ေစႏုိင္မႈအကဲျဖတ္ခ်က္၏ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

၅။

ကၽြမ္းက်င္သူအစီရင္ခံစာမ်ား

၅.၁

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိစၥရပ္မ်ား၌ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြမ္းက်င္သူအစီရင္ခံစာမ်ား
ပံုစံျဖင့္တင္ျပေပးရန္မွာ ကမၻာတစ္၀န္းလံုး၌ လက္ေတြ႔လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုအခါ ယင္း
အစီရင္ခံစာမ်ားပါအေၾကာင္းအရာသည္ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္၏ သက္ေသခံခ်က္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ဥပမာအားျဖင့္ တရားရံုး၌အျပန္အလွန္စစ္ေဆးျခင္းမွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ အျခား
သက္ဆိုင္သူမ်ားထံမွ ကၽြမ္းက်င္သူအစီရင္ခံစာမ်ားအားတင္ျပျခင္းမွတစ္ဆင့္ လက္ခံရန္ျငင္းပယ္ခံရ
ႏုိင္သည္။

၅.၂

ကၽြမ္းက်င္သူအစီရင္ခံစာမ်ားသည္

အကယ္၍ေအာက္ပါအတိုင္းကိုက္ညီမႈရိွပါက

အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာအကူအညီျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္ -
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တရားရံုးေတာ္

က။

အစပိုင္း၌ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပမႈတစ္ခုအပါအ၀င္ အျမင္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္
စီစဥ္ထည့္သြင္းထားျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည့္ေနရာတိုင္း၌ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအသံုးအႏႈန္း
မ်ားအား ေရွာင္ရွားထားျခင္းအျပင္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္း၊

ခ။

အစီအစဥ္တက်မရိွျခင္းအစား သုိ႔မဟုတ္ ေယဘုယ်ဆန္ေသာသီအိုရီမ်ားေပးအပ္ျခင္းအစား
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေကာက္ခ်က္တစ္ခု
အေပၚ သေဘာထားအျမင္တစ္ခုေဖာ္ျပေပးရန္ အေရးႀကီးသည့္အရာအျဖစ္ ပင္တိုင္ထားျခင္း၊

ဂ။
၅.၃

ပဋိပကၡဆန္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျငင္းအခုံဆန္ေသာအေရးအသားမ်ိဳးမဟုတ္ျခင္း။

အထူးသျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္သူကို အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာတစ္ဖက္ကခန္႔အပ္ထားေသာျဖစ္ရပ္တြင္ တရား
ရံုးအေနျဖင့္လည္း အစီရင္ခံစာ၌ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ျခင္း ရိွ/မရိွကို စဥ္းစားသံုးသပ္ႏုိင္သည္ က။

အစီရင္ခံစာျပဳစုေသာကၽြမ္းက်င္သူ၏အရည္အခ်င္းမ်ား၊

ခ။

ေျဖရွင္းေပးရန္ ကၽြမ္းက်င္သူအားေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သက္ဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား
အပါအ၀င္ ကၽြမ္းက်င္သူထံေပးအပ္ထားသည့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊

ဂ။

သေဘာထားအျမင္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္အေျခခံထားသည့္ ယူဆခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေရး
ႀကီးေသာအခ်က္မ်ား၊

ဃ။

သေဘာထားအျမင္တစ္ခုစီအတြက္သက္ေသျပရာ၌ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွငဆက္
့္
စပ္မႈရေသာ
ိွ
သီအိုရီစာေပအပိုင္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳထားေသာအျခားပစၥည္းတစ္ခုခု၊

င။

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာလူပုဂၢဳိ လ္၏ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ခ်က္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား
အပါအ၀င္ ကၽြမ္းက်င္သူလက္ကိုင္ျပဳခဲ့သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ၊ စမ္းသပ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား
ေသာ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား၊

စ။

၄င္း၏သေဘာထားအျမင္ကို ကၽြမ္းက်င္သူကလက္ခံေပးကာ အမွီျပဳခဲ့သည့္ အျခားသူတစ္ဦး
ေဖာ္ျပထားသည့္ သေဘာထားအျမင္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္မ်ား၊

ဆ။

အကယ္၍ကိစရ
ၥ ပ္တစ္ခုခုအေနျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္သူ၏ကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္အျပင္ဘက္
သို႔ ေရာက္
ရိွေနေသာအခါ သို႔မဟုတ္ မျပည့္စံုေသာအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ
အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားေသာ သေဘာထားအျမင္ တစ္ခုအား
အကယ္၍ မေဖာ္ျပႏုိင္ခဲ့လွ်င္ သင့္ေလ်ာ္သည္၀
့ န္ခံခ်က္၊

ဇ။

ယင္းတိမ
ု႔ ရိွပါက အစီရင္ခံစာအေနျဖင့္ မျပည့္စံုႏုိင္သည့္ သို႔မဟုတ္ မတိက်ႏုိင္သည့္ အစီရင္
ခံစာအတြင္းေဖာ္ျပထားေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားအေပၚရိွအျခားေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္
အရည္အခ်င္းတစ္ခုခ။ု
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၆။

ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္ႏွင့္အသိသက္ေသမ်ားအားဆီေလ်ာ္စြာအသံုးျပဳျခင္း

၆.၁

ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္အားစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအမႈအခင္းအမ်ားစု၌
အလြန္ပင္အေျခခံက်ပါသည္။ အထက္တြင္မွတ္သားခဲ့သည့္အတိုင္း ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္
စီမံခန္႔ခြဲရန္ တရားရံုးမ်ားအတြက္ရရိွႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေနရာ
တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ ကြာျခားပါသည္။

၆.၂

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္အား သြက္လက္လ်င္ျမန္အက်ိဳးရိွစြာအသံုးျပဳ
နုိင္ေရးအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တရားရံုးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာ
လ်င္စြာ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္သည္ က။

သက္ဆိုင္သူတစ္ဦးက အသံုးျပုရန္ အဆိုျပဳထားသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသမ်ား၏
အေရအတြက္၊

၆.၃

ခ။

၄င္းတို႔၏သက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္မ်ား၊

ဂ။

ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးခ်င္းစီကေျဖရွင္းေပးမည္ဟအ
ု ဆိုျပဳထားေသာေကာက္ခ်က္မ်ား၊

ဃ။

ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္အား မည္သ႔အ
ို ေကာင္ဆံုးစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မႈ။

ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေစရန္နွင့္ ယင္း၏ယူဆခ်က္မ်ား
နွင့္ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ အဆိုျပဳသည့္ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိစမ
ၥ ်ားအေပၚႀကိဳတင္ သေဘာ
တူညီေစေရးႀကိဳးပမ္းသြားရန္မွာ သက္ဆိုင္သူမ်ားအဖို႔ လိုလားၾကပါသည္။ တရားရံုးတစ္ရံုးအေန
ျဖင့္လည္း ယင္းအတြက္အေထာက္အကူေပးေစရန္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ေရး စဥ္းစား
သံုးသပ္ႏုိင္သည္။

၆.၄

ျဖစ္ႏုိင္ပါက ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္အားစီမံခန္႔ခြဲရာ၌ တရားရံုး၏ေဆာလ်င္စြာပါ၀င္ပတ္သက္မႈ
သည္ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးထံေပးအပ္ထားသည့္ မည္သို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးမဆို သို႔မဟုတ္ ယူဆခ်က္
မ်ိဳးမဆိအ
ု ား ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ စီမံေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္။ ယင္းကဲ့သုိ့ျပု
လုပ္ျခင္းသည္ က်ြမ္းက်င္သူသက္ေသအတြက္ သီးျခားျဖစ္သည္၊့ ဆက္စပ္မႈမရိွသည့္ သို႔မဟုတ္
အေရးမႀကီးသည့္ေကာက္ခ်က္မ်ား ေျဖရွင္းရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းအခ်က္လည္း
ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးသီအိုရီကိုသာမက ယင္းသီအုိရအ
ီ ေနျဖင့္ တရားရံုး

9|P age

ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အမႈ၏အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ား၌ မည္ကဲ့သို႔အသံုးခ်ႏုိင္ေၾကာင္းကိုရွင္းျပေန
ေၾကာင္းလည္း ေသခ်ာသြားေစႏုိင္သည္။
၆.၅

ေကာင္းမြန္ေသာအမႈအခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဟူသည္ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္ ပမာဏအတိုင္းအတာ
စီမံခန္႔ခြဲရျခင္း၊ ယင္းအားျပင္ဆင္ရာ၌ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္တို႔အပါအ၀င္ ကၽြမ္း
က်င္သူသက္ေသခံခ်က္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း၏ အျခားေသာစိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားစြာတို႔ကိုလည္း ေက်ာ္လႊား
သြားႏုိငပ
္ ါသည္။

၆.၆

ပို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆိုပါက ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စစ္ေဆးစီရင္မႈတစ္ခု၌ ကၽြမ္းက်င္
သူမ်ား ပါ၀င္ေနေသာအခါ တရားရံုးသို႔အကူအညီေပးႏုိင္မည့္ အေရးပါေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားစြာ
ကို OECD အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင္အခ်က္
့
အလက္ သက္ေသမ်ားအတိုင္းသာ အမွီျပဳဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအစား အျခားေသာသက္ေသမ်ားမွ
တစ္ဆင့္တင္သြင္းကာ အခိုင္အမာသက္ေသထူထားၿပီးျဖစ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စီးပြားေရး
ပညာျဖင့္ သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အီကိုႏုိမက္ထရစ္ပညာျဖင့္ သရုပ္ခြဲဆန္းစစ္ျခင္းတိအ
ု႔ ေပၚ
၄င္းတိအ
ု႔ ေလးေပးသင့္ပါသည္။ ေခတ္မီစီးပြားေရးသီအိုရီမ်ားႏွငန
့္ ည္းစနစ္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ျပည့္စံုေကာင္းမြန္စြာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္သင္သ
့ ည္။ ကၽြမ္း
က်င္သူမ်ားအား ၄င္းတို႔ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ က်ဥ္းေျမာင္းစြာ ကန္သ
႔ တ္
ထားျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါ။

စီးပြားေရးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းပိုင္းကၽြမ္းက်င္သူ

မ်ားကဲ့သို႔ ေခတ္ေရွ႕ေျပးရန္မလိုအပ္ရာ သို႔မဟုတ္ပါက စစ္ေဆးၾကားနာစဥ္အတြင္း ၄င္းတို႔၏ ယံု
ၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအပိုင္း အရဲစြန္႔ရမႈမ်ား သိသိသာသာထိခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအားျဖင့္
အမႈကိစၥတစ္ရပ္အတြင္းပါ၀င္ရာ၌ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံတြင္ ထိုးစစ္ဆင္သည့္အခန္းက႑ႏွင့္ ခုခံကာ
ကြယ္သည့္အခန္းက႑ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ရိွေနေၾကာင္းအမွတ္ရရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

၇။

ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္ပံုစံမ်ား

၇.၁

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသည္ ပဋိပကၡဆန္ေသာစနစ္တစ္ခုႏွင့္အတူ ေရွးထံုးတမ္းဥပေဒစီရင္ပိုင္ခြင့္စနစ္
က်င့္သံုးေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ အဆိုပါစနစ္ႏွင့္အညီ ၾသစေၾတးလ်တရားရံုးမ်ား ေရွ႕ေမွာက္ေရာက္ရိွ
လာေသာအမႈမ်ားတြင္ တရားစြဲဆိုမႈအတြင္းပါ၀င္သက္ဆိုင္သူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏အမႈအား
ေထာက္ခံေပးမည့္ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ ကိုယ္ပိုင္ သက္ေသ
အားေခၚဆိုေမးျမန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္ၾကသည္။ အစဥ္အလာအရ ထိုသို႔ေသာသက္ေသခံခ်က္သည္
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အျပန္အလွန္စစ္ေဆးေမးျမန္းစဥ္အတြင္း တစ္ဖက္မွလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေသာ ေရွ႕ေနအဖြဲ႔၏ေစာဒက
တက္ျခင္းကိုခံရပါသည္။
၇.၂

အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သမားရိုးက်နည္းလမ္းမွာ
ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္အားတင္ျပရန္အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာပံုစံျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕
ေသာစနစ္မ်ား၌လည္း ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာအျခားနည္းလမ္းမ်ားမွာ အခ်ိဳ႕
ေသာအမႈကိစၥမ်ားအတြက္လည္း အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တရားမ
ဥပေဒစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ား၌ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ားကပူးတြဲခန္႔အပ္ရန္ သို႔မဟုတ္
တရားရံုးကသာခန္႔အပ္ရန္တို႔မွာ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေနပါသည္။

၇.၃

မည္သည့္ျဖစ္ရပ္တြင္မဆို ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းႏွင့္ဆိုင္ေသာအမႈကိစၥမ်ားအတြက္ ပိုမိုႏွစ္သက္ႏုိင္ပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်

ႏုိင္ငံတြင္ တရားရံုးမ်ား၌က်ယ္ျပန္႔သည့္အမႈအခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရိွသည့္အခါ ကၽြမ္းက်င္သူ
သက္ေသခံခ်က္အားတင္ျပျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေသာပံုစံမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားႏုိင္ၾကပါသည္။
၇.၄

စဥ္းစားႏုိင္သည့္အျခားေသာပံုစံတစ္မ်ိဳးမွာ တစ္ၿပိဳင္တည္းရိွေနေသာ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသခံခ်က္
အားေပးအပ္ေစျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၌ “hot tub” ဟု သိရိွၾကသည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းကို
ၾသစေၾတးလ် ယွဥ္ၿပိဳင္မဥ
ႈ ပေဒဆိုင္ရာအမႈအခင္းမ်ားအျပင္ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံႏုိင္င၊ံ တစ္ခါတစ္ရံ ယူ
ႏုိကတ
္ က္ကင္းဒမ္းတို႔တြင္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္အ
႔ သံုးျပဳၾကသည္။ ယင္းနည္းလမ္းအရ ကၽြမ္း
က်င္သူမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာတြင၄
္ င္းတိသ
ု႔ ေဘာတူသည္၊ မည္သည့္ေနရာ၌ ၄င္းတို႔ သေဘာ
မတူဟု ညိႇႏိႈင္းစီစဥ္ထားေသာ ပူးတြဲအစီရင္ခံစာကိုျပင္ဆင္ၾကရသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္အား ႀကီး
ၾကပ္ေပးရန္အတြက္ လြတ္လပ္သည့္ ၾကား၀င္ကူညီေစ့စပ္သူတစ္ဦးကိုလည္း ခန္႔အပ္ႏုိငၾ္ ကပါသည္။
ၾကားနာရာ၌ သက္ေသခံခ်က္မ်ားတင္သြင္းရန္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအားတစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္နက္
တည္းေခၚယူလိုက္ပါသည္။ အဆိုပါတစ္ၿပိဳက္နက္တည္း သက္ေသခံခ်က္တင္သြင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္
အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္သူတစ္ဦးစီအတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသမ်ားအၾကားသာမက ကၽြမ္းက်င္သူ
သက္ေသတစ္ဦးခ်င္းစီ၊

သက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တရားရံုးေတာ္တအ
ို႔ ၾကား၌လည္း

သင္တ
့ င့္ေလ်ာက္ပတ္ကာ အစီအစဥ္တက်ျဖစ္ေသာ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈမ်ားရိွေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ၾကားနာမႈျပဳေသာအခါ ၄င္းတို႔၏သေဘာထားအျမင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားတင္ျပေပးရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔အၾကား
သေဘာထားကြဲလဲြမႈအတြက္ မည္သည္တို႔မွာအဓိကက်ေသာအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္တို႔ကို ၄င္းတို႔ျမင္
သည့္အတိုင္း၊ ၄င္းတို႔ကိုယ္ပိုင္စကားလံုးမ်ားျဖင္ရ
့ ွင္းလင္းတင္ျပရန္ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသမ်ား အခြင့္
အေရးရရိွႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
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၈။

ဆက္စပ္ေနေသာသတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ား

၈.၁

ေအာက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဖက္ဒရယ္တရားရံုး၌ ကၽြမ္း
က်င္သူ သက္ေသခံခ်က္အသံုးျပဳမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပး
အပ္ေနပါသည္။ ဤစာအုပ္အေနျဖင့္ အာဆီယံအဖြ၀
ဲ႔ င္ႏုိင္ငံမ်ားမွတရားသူႀကီးမ်ားအတြက္

အေထြ

ေထြက်မ္းကိုးတစ္ခုအျဖစ္လည္း အသံုး၀င္ႏုိင္ပါသည္။
က။

JusticeMiddleton, ExpertEconomicEvidence,16 October2007

ခ။

OECD, Presenting ComplexEconomicTheoriestoJudges,2008

ဂ။

OECD, ProceduralFairness:Competition Authorities,Courtsand Recent

Developments,2011
ဃ။

JusticeRares,

Using

the"HotTub"–

How

concurrentexpertevidence

aidsunderstanding issues",12October2013
င။

Federal CourtofAustralia, ExpertEvidencePracticeNote(GPN-EXPT),25 October
2016

စ။

OECD, Theresolution of competition casesbyspecialised and generalist

courts:Stocktaking ofinternationalexperiences,2016
ဆ။
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Federal CourtofAustralia, ExpertEvidence&ExpertWitnessesGuide

