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International Bridges to Justice အတြက္ စီစဥ္ထုတ္ေဝသည္။
ေရးသားသူ - Jake Stevens
တည္းျဖတ္သူ - ဦးလွကို

ပထမအၾကိမ္ ထုုတ္ေဝျခင္း၊ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္

စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ My Justice ႏွင့္ International Bridges to Justice မွ ထုတ္ေဝထားေသာ စာအုပ္မ်ားကို
ကူးယူအသံုးျပဳလုိပါက စီးပြားျဖစ္ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည္မွလဲြ၍ ကူးယူအသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ မူပိုင္ခြင့္
ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည့္ British Council ႏွင့္ International Bridges to Justice တို႔ အေနျဖင့္ ထပ္ဆင့္ျပန္လည္
ကူးယူမႈမ်ားတြင္ မူပိုင္ရွင္မ်ားအား ထိုက္သင့္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပမႈေပးရန္ႏွင့္ ထပ္ဆင့္ထုတ္ေဝထားေၾကာင့္
အသိေပးေျပာၾကားျခင္း အျပင္ ထပ္ဆင့္ ထုတ္ေဝထားသည့္ စာအုပ္ကုိလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ပို႔ေပးေစလိုပါသည္။ အြန္လုိင္းမွ
ဖတ္႐ႈ အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မူရင္းေကာ္ပီကို MyJustice ၏ ဝက္ဆိုဒ္ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္းေကာင္း၊ IBJ ၏
ဝက္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာတြင္ လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ရယူႏိုင္ပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အျမင္၊ ႐ႈေထာင့္၊ သံုးသပ္
ခ်က္မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ ဥေရာပသမၼဂ ႏွင့္ International Bridges to Justice စသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို
ကိုယ္စားမျပဳပဲ စာေရးသူ (မ်ား) ၏ ကိုယ္ပိုင္ အျမင္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။
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စာေရးသူ Mr. Jake Stevens သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ IBJ တြင္ Country Training Director အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ ်က္ရွိ
ပါသည္။
သူသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ ေရွ႕ေနတစ္ဦးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ႏွစ္ခန္႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး
ဥပေဒလက္ေတြ႕က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ပါေမာကၡ (clinical law professor ) တစ္ဦးအျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္
ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ သာမက အျခားေသာ
တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းၿပီး ယေန႔အထိေဆာင္ရြက္လ ်က္ရွိပါသည္။

တည္းျဖတ္သူ ဦးလွကိုသည္ ျမန္မာနိင္ငံရွိ IBJ တြင္ ဥပေဒအၾကံေပး ေရွ႕ေနၾကီး အျဖစ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
ဆရာၾကီးသည္ ရာဇဝတ္တရားသူၾကီး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တရားမတရားသူၾကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္
ေရွ႕ေနအျဖစ္လည္းေကာင္း ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ၾကာေအာင္ ဥပေဒနယ္ပယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္
ဥပေဒဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ မႏၱေလးေရွ႕ေနမ်ားအသင္းတြင္လည္း ဦးေဆာင္
ဦးရြက္ျပဳကာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စု တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစင္တာႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ
ေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖဲြ႔တို႔တြင္လည္း အဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ ်က္ရွိပါသည္။

ဘာသာျပန္ဆိုသူမ်ား- ေဒၚခိုင္ၿငိမ္းေအး (ထင္)၊ ေဒၚျဖဴျဖဴလြင္၊ ေဒၚနႏၵာမင္းထြန္း၊ ေဒၚၾကည္ေသာ္တာဆုု
ေက်းဇူးတင္လႊာ “International Senior Lawyers Project” ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း သုေတသန
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တရားမ်ွတမႈစင္တာမွ အႀကီးတန္းေရွ႕ေနမ်ားကို စာေရးသူမွ မွတ္တမ္း
တင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေပးအပ္ခဲ့ ေသာ ေရွ႕ေနမ်ား ျဖစ္ သည့္

ဦးထြန္းလႈိင္၊ ဦးေက်ာ္ေဌးလြင္၊ ႏွင့္ ဦးတက္ေနထြန္းတို႔ကိုလည္းအထူးပင္ ေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။
လက္စြဲ စာအုပ္၏ အပိုင္း (၄) ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာအပိုင္းမ်ားကို IBJ India Legal Aid Practice Manual
(IBJ ၏ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရး လက္စြဲစာအုပ္) မွ ကိုးကားထားပါသည္။ အဆိုပါ လက္စြဲစာအုပ္ကို
မ်ွေဝေပးခဲ့ သည့္ IBJ အိႏၵိယ၏ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ Ajay Verma အားလည္း ေက်းဇူး တင္အပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္၌
အမွားအယြင္း တစံုတရာ ပါရွိခဲ့သည္ ရွိေသာ္ စာေရးသူ၏ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

2

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ လက္စဲြ

https://www.ibj.org/where-we-work/myanmar/MyanmarDefenderManual.PDF

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ လက္စဲြ

https://www.ibj.org/where-we-work/myanmar/MyanmarDefenderManual_bur.PDF
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မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ တိုးတက္လာေစေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏင
ို ္ရန္ ဥေရာပသမဂၢမွ ေငြေၾကးကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးထားပါသည္။ ထိုစီမံကိန္းကို
MyJustice ၏ ကြန္ယက္မွ တဆင့္ British Council က အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ ်က္ရွိပါသည္။
ဤလက္စြဲစာအုပ္ကို ေရးသား ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ International Bridges to Justice (IBJ) ႏွင့္ MyJustice
တို႔မွလည္း

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။

မိမိတို႔၏

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္

ရာတြငအ
္ ထက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ ်က္ ရွိပါသည္။
INTERNATIONAL BRIDGES TO JUSTICE

မိမိတို႔၏အဖြဲ႔အစည္း (International Bridges to Justice) ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ - “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္
အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိင
ု ္ငံမ်ားရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဥပေဒဆို္င္ရာ
အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အထူးအားျဖင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ကုိယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးျခင္
ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

အခြင့္အေရးမ်ား၊

ရက္စက္ၿပီး

ပံုမွန္မဟုတ္သည့္

အျပစ္ဒဏ္မ်ား

ခ်မွတ္ခံရျခင္း၊

ဥပေဒမဲ့ေသာ
ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ားမွ အကာအကြယ္ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုး ရရွိႏိုင္ေစရန္ မိမိတို႔က တဖက္တလမ္းမွ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
၂၀၀၀ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ International Bridges to Justice (IBJ) သည္ ကမာၻအႏွံ႔၌
တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရး ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ၂၁ ရာစုတြင္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား အဆံုးသတ္ေစရန္ တရားမ်ွတမႈ
အတြက္

လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား

၏

ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ

လႈပ္ရွားမႈတရပ္

တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္

ေဆာင္ရြက္လ ်ွက္ရွိပါသည္။ လူသားတိုင္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုးထားသည့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရား
စီရင္ေရးစနစ္ကိုသိသာထင္ရွားစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ IBJသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာလူအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ ်က္
ရွိပါသည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အမႈမ်ားတြင္

တရားခံမ်ားအေပၚ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရမႈမ်ားအား

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္

အတြက္ ျပစ္မႈ၏ အေစာပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ဥပေဒဆုိင္ရာအႀကံေပးမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ေစရန္ IBJ မွ လုပ္ေဆာင္လ ်က္
ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအား ကူညီအားျဖည့္ေပးရန္ႏွင့္ လိုအပ္
သည့္ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ IBJ ၏ အဓိကလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ ်က္ ရွိပါသည္။ IBJ သည္
US ၅၀၁ (ဂ) (၃) အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘူရြန္ဒီ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ကန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ ၊
အိႏၵိယ၊

ျမန္မာ၊

ရဝမ္ဒါ၊

စင္ကာပူ၊

သီရိလကၤာ၊

ႏွင့္

ဇင္ဘာေဘြ

ႏို္င္ငံတို႔တြင္လည္း

ေဖာ္ျပပါ

လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားကိုေဆာင္ရြက္လ ်က္ရွိပါသည္။ ကမာၻအႏွံ႔အျပားရွိ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားေရးစနစ္တြင္
စံႏႈန္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ “တရားမ်ွတမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသူမ်ား” အစီအစဥ္ကိုလည္း ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ IBJ
မွ ေဆာင္ရြက္လ ်က္

ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၁ ႏိုင္ငံရွိ “တရားမ်ွတမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူမ်ား”

အစီအစဥ္၌ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသူမ်ားကိုလည္း IBJ မွ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာရွိ
ျပစ္မႈဆိုင္ရာခုခံေခ်ပေရး
အသိပညာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို လည္း “DefenseWiki” ဟူသည့္ အင္တာနက္ဝက္ဆိုဒ္မွတဆင့္လည္း
ပို႔ခ်ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ အဆိုပါ “DefenseWiki” ဝက္ဆိုဒ္၌ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၇ ႏုိင္ငံမွ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရး
စနစ္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။

4

မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္
မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားတိုင္း၊ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း၊ ႏွင့္ ကေလးတိုင္းတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ ဥပေဒဆုိင္ရာ
ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ရက္စက္ၿပီး ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္
ခံရျခင္းမွအကာအကြယ္ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊

ႏွင့္

မ်ွတေသာ

တရားစီရင္မႈ

ဆုိင္ရာအခြငအ
့္ ေရးမ်ား

ရရွိေစရန္

ည္ရြယ္ပါ သည္။ ကမာၻေပၚရွိႏိုင္ငံသားတုိင္းတို႔သည္ သူ၊သူမတို႔၏ ဥပေဒဆိုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကိသ
ု ိရွိၿပီး
ထိုအရာမ်ား

အတိုင္း

လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္

ေစရန္၊

ႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာရွိ

လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊

သက္ဆုိင္ရာျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားကိုေလးစားတန္ဖိုးထားၿပီး မိမိတို႔ ေန႔စဥ္ေနထိုင္ရာဘဝတြင္ တရားမ်ွတမႈရွိစြာ
ေနထိုင္ႏို္င္ ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔ IBJ ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ျပည့္မီႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔သည္ တရားခံေရွ႕ေနမ်ား၊ ႏို္င္ငံေတာ္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ႏွင့္
အျခားစိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား အားလံုးတို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည့္စံု ေသာ
ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားေရးစနစ္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုျဖစ္ေစရန္အတြက္ အဓိကမ႑ိဳင္ ၃ ရပ္ကို ထားရွိၿပီး ေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ •

တရားခံေရွ႕ေနမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးျမႇင့္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း - ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရား
စီရင္ေရးစနစ္တြင္ အဓိက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ
အေထာက္အကူေပးေနသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း၊
အျခားလိုအပ္မည့္

အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊

အရင္းအျမစ္မ်ားပါရွိသည့္

စင္တာမ်ား

ျပဳလုပ္

ေပးျခင္း ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈ
မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
•

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း - ဤက႑
တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရရွိေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တရားမွ်တမႈ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ IBJ ျမန္မာသည္ တရားခံေရွ႕ေနမ်ား ၊
ဥပေဒအရာရွိမ််ား၊ တရားသူၾကီးမ်ား၊ ရဲမ်ား၊ အက်ဥ္းဦးစီးအရာရွိမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအဖဲြ႕မ်ား ၊
အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား အားလံုးတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မ်က္ႏွာစံုညီ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို က်င္းပလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈမ်ားကို တည္ေဆာက္လာႏိုင္ေစၿပီး ေရရွည္စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ
ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားေရးစနစ္ျပန္လည္ ဖဲြ႔စည္းရာတြင္လည္း အတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါ သည္။

•

အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
အသိပညာမ်ားမသိရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္

အခြင့္အေရး

အလဲြသံုးစားျပဳမႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ IBJ ျမန္မာ အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေဆြး ေ ႏြ း
လႈံ႕ေဆာ္သည့္ ကမ္ပိန္း (Campaigns) မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ပိုစတာမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္း ၊
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိုင္ရာ၊ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာဥပေဒ အသိပညာေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
မွတဆင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္ အေရးမ်ားအေၾကာင္း သိရွိေစရန္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
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လက္စြဲစာအုပ္ အသံုးျပဳပံု အၫႊန္း
ျမန္မာ့တရား႐ံုးမ်ား၌ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ တရားခံမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးမည့္
ေရွ႕ေနမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဤလက္စြဲစာအုပ္ကို စီစဥ္ထုတ္ေဝလိုကပ
္ ါသည္။ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ မိမိတို႔အတြက္
အေရးအပါဆံုးျဖစ္မည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက မာတိကာဇယားကို အသံုးျပဳ၍ ရွာေဖြေပးရပါမည္။
ကိုးကားခ်က္မ်ားကို ေရးသားရာတြင္ ၄င္းတိုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ ပုဒ္မမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း၍ ေရးသားထားပါသည္
(အမႈ၏လမ္းေၾကာင္းမွသည္ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ားဆုိင္ရာ အပိုင္းမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ တရားခံ၏
ရပိုင္ခြင့္ဆို္င္ရာ အပိုင္းမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပ ထားပါသည္)။ သုိ႔ေသာ္ တခ်ိဳ ႕ေသာေနရာမ်ား၌
တႀကိမ္ထဲသာေဖာ္ျပထားသည့္အရာမ်ား ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤလက္စြဲစာအုပ္အား ေလ့လာရာတြင္ အစမွ
အဆံုးသို႔ ေလ့လာေပးပါရန္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအား အႀကံျပဳလိုပါသည္။ ဤလက္စြဲ
စာအုပ္သည္ ေဆြးေႏြးထားသည့္ ေခါင္းစဥ္တိုင္းကို ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔ အေနျဖင့္ မေမ်ွာ္လင့္
သကဲ့သို႔ အေၾကာင္းအရာတိုင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အမႈတုိင္းကို ကိုးကားထားသည္ ဟုလည္း
မေမ်ွာ္လင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေနာင္တြင္ စဥ္းစားသုံုးသပ္၍ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဤလက္စြဲစာအုပ္
သည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တခု အေနျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။
လက္စြဲစာအုပ္ကို အပိုင္း (၅) ပိုင္းခြဲ၍ ေရးသားထားပါသည္။ အပိုင္း (၁) ၌ ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ
အေျခခံ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ အပိုင္း (၂) ၌ အမႈတြဲ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဆာလ်င္စြာ
ကိုယ္စားျပဳ

ရပ္တည္ေပးရန္

လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္

အာမခံေလ်ွာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ား၊

စံုစမ္း

ေထာက္လွမ္းသည့္အဆင့္မွ အယူခံတင္သြင္းျခင္းဆို္င္ရာ အမႈ၏လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား
ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အထူး အေလးေပး၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္း (၃) ၌

အထူးဂ႐ုျပဳမႈ

လိုအပ္ေနသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဥပမာ (၁) ကေလး သူငယ္မ်ား၊ (၂) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ (၃) လိင္တူခ်စ္တူ
မ်ား၊ (၄) စိတ္က ်န္းမာေရးခ်ိဳ ႕တဲ့သူမ်ား၊ ႏွင့္ (၅) မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူ မ်ား တို႔အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အခန္း (၄) ၌ အမႈသည္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္ေပးမည့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ
ဆုိင္ရာအခန္းက႑မ်ားကို အပိုင္း (၁) ႏွင့္ အပိုင္း (၂) ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဖာ္ျပထားပါ
သည္။ အပိုင္း (၅) ၌ ဥပေဒဆိုင္ရာအထူးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား
အေၾကာင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဤလက္စြဲစာအုပ္၌

တရားခံ၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို

ျပဳလုပ္ေနသူမ်ား၏

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို

ကာကြယ္ေပးမည့္
ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္၊

ပို၍

ဥပေဒပညာျဖင့္

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း

တရားမ်ွတေသာ

တရားစီရင္ေရးစနစ္

တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္၊ ႏွင့္ တရားမ်ွတမႈ ႏွင့္ ပိုမိုလက္လွမ္းမွီမႈ ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးစားထားပါသည္။
ဤစာအုပ္သည္ ျမန္မာ့ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ ကို အစားထိုး၍ မရႏိုင္သကဲ့သို႔ ဤစာအုပ္တြင္ စုစည္း
တင္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည္ဟုလည္း မဆိုလိုပါ။
စာအုပ္သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ရန္ အရင္း အျမစ္မ်ားကို
ဤစာအုပ္လက္စြဲ ဖန္တီးသူမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ေပးရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေနာင္တြင္ ထပ္မံ
ထုတ္ေဝမည့္အႀကိမ္မ်ား၌ ပိုမိုမွန္ကန္ၿပီး စာဖတ္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ ပိုမို အသံုးဝင္ေသာ စာအုပ္ေကာင္း
တစ္အုပ္ ျဖစ္လာမည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေပးပို႔လိုပါက International
Bridges to Justice ၏ အီးေမးလ္ ibjmyanmar@ibj.org သို႔ ေပးပို႔ေပးႏိုင္ပါသည္။
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အတိုေကာက္စာလံုးမ်ား
ဤလက္စြဲစာအုပ္၌ စပ္ဆုိင္သည့္ဥပေဒမ်ား၊ လက္စြဲစာအုပ္မ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ဥပေဒစာေပမ်ားကို ရည္ၫႊန္း
ရန္ အတိုေကာက္စာလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ … ပုဒ္မ
(ဥပေဒေပါင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားအတြက)္ ၊ စာပိုဒ္ (လက္စြဲစာအုပ္မ်ားအတြက္)၊ ႏွင့္ အပုိဒ္ (ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား) မ်ားဟူ၍ သက္ဆုိင္ရာက႑အလိုက္ ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။
AG

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

AIR

အိႏၵိယစီရင္ထံုးမ်ား

ASEAN

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း အစည္းအ႐ံုး

BLR

ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး

CEDAW

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္

CL

ကေလးသူငယ္ဥပေဒ

CM

ျမန္မာႏိုင္ငံ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ

CPC

တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒ

CRC

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုိင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံသေဘာတူစာခ်ဳပ္

CrPC

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ

CRPD

မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

EA

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ

FTG

ဥပေဒအရာရွိမ်ားအတြက္ မ်ွတေသာ တရားစီရင္ေရးဆို္င္ရာလမ္းၫႊန္စာအုပ္

FB

(တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏) တရားခြင္ေပါင္းခ်ဳပ္

HC

တရားလႊတ္ေတာ္ (one level below apex court)

ICCPR

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

JM

အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ

LBLR

ေအာက္ျမန္မာျပည္စီရင္ထံုး

M.E.

ျမန္မာ့ေခတ္ (ျမန္မာ့ဒိတ)္

MLR

ျမန္မာ့တရားစီရင္ထံုး

PA

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအက္ဥပေဒ

PC

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ

PM

ရဲလက္စြဲ

RAN, RLR

ရန္ကုန္ဥပေဒအစီရင္ခံစာ

UDHR

ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း
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နိဒါန္း
ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ေဝလိုက္သည့္ ျမန္မာ့ျပစ္မႈဆုိင္ရာခုခံကာကြယ္ေရးလက္စြဲႏွင့္ မိတ္ဆက္လိုက္ရပါသည္။
ဤလက္စြဲ စာအုပ္ကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထုတ္ေဝထားပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ား
အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္လိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား (သို႔) ထပ္ျဖည့္လိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ရွိေကာင္း
ရွိႏိုင္ပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ား ဘက္မွ ေတြးေတာမိၿပီး အႀကံျပဳလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးကို မိမိတို႔
စာအုပ္ဖန္တီးသူမ်ားဘက္မွ ရယူလိုပါ သည္။ ဤလက္စြဲစာအုပ္၏ အုပ္ေရ ၁၀၀၀ ကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝလိုက္ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤ လက္စြဲစာအုပ္ကို အီလက္ထေရာနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ မိမိတို႔
ဘက္မွ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤလက္စြဲစာအုပ္ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖတ္႐ႈႏိုင္
မည္ ျဖစ္သည္။
ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝထားသည့္ ဤလက္စြဲစာအုပ္ပါ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အသံုးအႏႈံးမ်ားသည္
ျမန္မာဘာသာ စကားအသံုးအႏံႈးမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေနသည္မ်ားလည္း ရွိသည့္အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္း
ေအာင္ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။
•

က်ားမ - ဤလက္စြဲစာအုပ္အတြင္း၌ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားကို တခါတရံ၌ “သူ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
တခါတရံ၌ “သူမ” ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ႏွင့္ တခါတရံ၌ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး (သူ သို႔မဟုတ္ သူမ) ဟူ၍
လည္းေကာင္း ၫႊန္းဆို၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသို႔ေဖာ္ျပရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ - ေရွ႕ေနမ်ား၊
ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊

ရဲအရာရွိမ်ား၊

တရား

သူႀကီးမ်ားႏွင့္

အမႈသည္မ်ားတို႔သည္

မည္သည့္ပံုစံ

အရြယ္အစား က်ား၊မျဖင့္ လာေစကာမူ မိမိတို႔ဘက္မွ က်ားမေရးရာႏွင့္ပတ္သက္၍ တတ္ႏိုင္သမ်ွ
တေျပးညီ ေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
•

ေရွ႕ေန/တရားခံေရွ႕ေန - ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ ေရွ႕ေန (Lawyer) ဟူေသာ စကားရပ္သည္
ဥပေဒအရာရွိ (အစိုးရေရွ႕ေန) ကို ၫႊန္းဆိုၾကသည္ကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ သတိျပဳမိပါသည္။ မိမိတို႔
အေနျဖင့္ တရားခံေရွ႕ေန (Defense Counsel)

ဟူေသာ စကားရပ္ကို ၫႊန္းဆိုလိုသည့္အခါ

တရားခံေရွ႕ေန (Attorney) ဟူေသာ စကားရပ္ကို တတ္ႏိုင္သမ်ွ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳထားပါသည္။
ထိုသို႔ ၫႊန္းဆိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား လည္း ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ … အမႈသည္
ဗဟုိျပဳေရွ႕ေနလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း (client-centered lawyering)။ ဤစကားရပ္၌ အစားထိုး
အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အျခားစကားလံုး အဂၤလိပ္ဘာသာ၌ မရွိေသးပါ။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ ႕
ေသာ ႏိုင္ငံတကာစာတမ္းမ်ားတြင္ ေရွ႕ေန (Lawyer) ဟူေသာ စကားရပ္အား တရားခံေရွ႕ေနကို
ေဖာ္ၫႊန္းရာတြင္ အသံုးျပဳၾကၿပီး ထိုကဲ့သို႔ေသာ စာတမ္းမ်ား၏ ေခါင္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ စာပိုဒ္ မ်ားအား
မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဤစာအုပ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္
ေရွ႕ေနမ်ား၏ အခန္းက႑ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအေျခခံမူမ်ား၌ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
•

ရာဇဝတ္ရားသူႀကီး/တရားသူႀကီး - ေယဘုယ ်အားျဖင့္ တရားသူႀကီး (Judge) ဟူေသာ စကားရပ္သည္
ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ား

ႏွင့္

ဆိုလိုပါသည္။

တရားသူႀကီး

ကိုးကားရာတြင္
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ရာဇဝတ္

အသံုးျပဳၿပီး၊

တရားသူႀကီးမ်ား

(Magistrates

(Magistrate)

တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္

ဟူေသာ

and

Judges)

စကားရပ္သည္

တရားေရးရာတာဝန္ရသ
ွိ ူမ်ား၏

အားလံုးကို
ဥပေဒမ်ားကို
အဆင့္မ်ားကို

ေဖာ္ၫႊန္းရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။
•

ေျဖာင့္ခ်က္/ဝန္ခံခ်က္ - ျမန္မာ့ဥပေဒ၌ … စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္အဆင့္၌ ရဲအရာရွိထံ ထြက္ဆိုသည့္
ဝန္ခံခ်က္ ႏွင့္ တရားခြင္ရွိ တရားသူႀကီးေရွ႕ေမွာက္၌ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ားသည္ မတူကြဲျပားေၾကာင္း
မိမိတို႔အေနျဖင့္

သတိျပဳမိပါသည္။

ထိုစကားရပ္ႏွစ္ခု

ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္း/ဝန္ခံခ်က္ေပးျခင္း

(Confession/ Admission) ကို ကြဲျပားႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ဘက္မွ တတ္ႏိုင္သမ်ွ ႀကိဳးစားအသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၌ ထိုစကားရပ္ႏွစ္ခုအား အၿမဲ ကြဲျပားစြာ ေဖာ္ျပရန္မွာ မလြယ္ကူပါ။
သို႔ေသာ္ ဘာသာျပန္ဆိုထားသည့္ ျမန္မာ ဘာသာစကား၌ ေရာေထြးမႈမ်ား ရွိမေနေစရန္ ေရးသား
ထားပါသည္။
ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊

သင္၏

ဥပေဒဆိုင္ရာ

ကေလးသူငယ္မ်ား၊

က်င့္သံုးမႈကို

လူငယ္မ်ား၊

ႏွင့္

ပို၍

ေကာင္းမြန္ေစရန္

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ

အားျဖည့္ေပးၿပီး

ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ

အုပ္စုမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္ေပးျခင္းမ်ားကို တိုးတက္ေစႏိုင္မည္ဟု မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေမ်ွာ္လင့္
ပါသည္။
ဤလက္စြဲစာအုပ္အတြင္း၌ ျပင္ဆင္သင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိပါက အႀကံျပဳေျပာၾကားေပးၾကပါရန္ မိမိတို႔
အေနျဖင့္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ဤလက္စြဲစာအုပ္ကို အခ်ိန္ေပး ဖတ္႐ႈ သံုးသပ္ေပးၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ေပးသည့္အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

Jim Taylor
Country Program Director, Myanmar
International Bridges to Justice
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အပိုင္း (၁) - အေျခခံျပႆနာမ်ား
အမႈသည္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပေပးျခင္း
ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားခံေရွ႕ေန၏ အခန္းက႑မွာ တရားခံအား ကာကြယ္ေပးရန္၊ လမ္းၫႊန္ေပးရန္၊ အႀကံျပဳ
ေဆြးေႏြးေပးရန္ႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ အစိုးရသည္ ၄င္း၏
အျမင့္ဆံုးအာဏာကို အသံုးျပဳၿပီး တရားခံ၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္တည္ရွင္သန္မႈကို ျငင္းဆို
ပိတ္ပင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ … ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ တရားလိုဘက္၌ သက္ေသျပရန္ တာဝန္
အျမင့္ဆံုးရွိၿပီး တရားခံတဦး၏ စြဲဆိုထားေသာ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း သံသယကင္းရွင္းေအာင္ သက္ေသ
ျပရပါမည္။ တရားခံ၏ ေရွ႕ေနသည္ တရားလိဘ
ု က္၏ ျမင့္မားေသာ အဆင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တရားခံ၏
ရပ္တည္ရွင္သန္မႈႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
တရားခံေရွ႕ေနသည္ အမႈတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ခုခံေခ်ပျခင္းမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳး၊
ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တရားခံအား အႀကံျပဳလမ္းၫႊန္ရမည္။ ေရွ႕ေနသည္ တရားခံႏွင့္ တရားခံျပသက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ
တရားခံ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တရားခံအေပၚ အျမင္၊ တရားခံအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခုခံမႈ
လမ္းေၾကာင္း (ဥပမာအားျဖင့္ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ခ်ိန္တြင္ အျခားေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ခုခံ
ကာကြယ္ျခင္း၊ စိတ္ေပ့ါသြတ္ျခင္း၊ မူးယစ္ေနျခင္း၊ မွားယြင္းစြာ မွတ္ယူျခင္း) ရရွိရန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
တရားခံေရွ႕ေနသည္ မည္သည့္ထုေခ်မႈကို ျပဳလုပ္ရမည္၊ ထုေခ်မည့္သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္ခံသင့္ မသင့္၊
ကိုယ္တိုင္သက္ေသအျဖစ္

အစစ္ခံသင့္

မသင့္

အႀကံျပဳေပးရမည္။

တရား႐ံုးေရွ႕ရွိ

သက္ေသခံခ်က္ႏွင့္

ထုေခ်ခ်က္မ်ားကို တရားခံ၏ကိုယ္စား သက္ေသမ်ား ေခၚဆိုရန္ႏွင့္ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားအား ျပန္လွန္
ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ တရားခံေရွ႕ေနတဦးသည္ တရား႐ံုးေရွ႕ရွိ သက္ေသခံခ်က္၊ ထုေခ်ခ်က္ (Plea) တို႔ကို ဆန္းစစ္ရ
မည္။ အျပစ္ေပးသည္ကုိ အယူခံရာ၌ တရားခံေရွ႕ေနသည္ တရား႐ံုးေရွ႕ရွိ သက္ေသခံခ်က္ႏွင့္ ထြက္ဆခ
ို ်က္
(Testinomy) တို႔အေပၚ အေျခခံ၍ စစ္ေဆးေသာတရား႐ံုး၏ စီရင္ခ်က္ကို ဆန္းစစ္ရမည္။
ေရွ႕ေနမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားခံေရွ႕ေနမ်ား
သည္ မိမိအမႈသည္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာအခါ အမႈသည္ဗဟိုျပဳသည့္နည္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္။ အမႈသည္
ဗဟိုျပဳခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳသည့္ ေရွ႕ေန၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ •

သူတို႔ထံမွ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရယူရန္။

•

ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၄င္းတို႔အား ေပးရန္။

•

အမႈသည္မ်ားကိုယ္တိုင္ စိတ္ေက်နပ္ေစသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အားေပးရန္တို႔
ျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္

…

တရားခံသည္

ေရွ႕ေနႏွင့္

ေဆာလ်င္စြာ

ေတြ႔ဆံုၿပီး အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံရမည္။ အမႈသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္မည့္အရာမ်ားကို ႐ံုးတင္
စစ္ေဆးျခင္း

မျပဳမီ

အဆင့္မ်ား၌

(အမႈစစ္ေဆးစီရင္ေနစဥ္အခ်ိန္မ်ားထက္)

ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအဆင့္မ်ားသည္ ျပစ္မႈ တစ္ခု၏ အေရးအႀကီးဆံုးအပိုင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး ထိုအဆင့္၌ပင္
အမႈသည္၏

အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးစီးပြားအတြက္

လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။

တရားခံအတြက္

အေရးဆို

တင္ျပေပးရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမ်ားကိုလည္း ၄င္းတို႔၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ
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ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအတြင္းမွ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
လက္ေတြ႔က ်င့္သံုးေနသည့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

ေက်ာ္လြန္၍

လုပ္ေဆာင္ရသည့္အတြက္

အျငင္းပြားမႈ

ပဋိပကၡမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ တရားမ်ွတမႈ အတြက္ ေရွ႕ေနမ်ားဘက္မွ
အမွန္အတိုင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမွသာလွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈဟူေသာ ရလဒ္တစ္ရပ္ကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
အဓိကက်သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမ်ားစုတို႔သည္ အမႈသည္အေပၚ၌သာ မူတည္ေနသည့္အတြက္ အမႈသည္မ်ား
အား

ေသခ်ာ

စြာရွင္းျပေပးရန္

ဤအပိုင္း၌

အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။အမႈသည္မ်ား

ဆံုးျဖတ္ရမည့္

အရာမ်ားမွာ •

ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္း၊ မေပးျခင္း

•

အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္းႏွင့္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆန္ျခင္း

•

သက္ေသအျဖစ္ အစစ္ေဆးခံျခင္း (သို႔) သက္ေသအျဖစ္ အစစ္ေဆးမခံျခင္း

အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ဤလက္စြဲစာအုပ္အတြင္း၌

အမ်ားအျပား

ေလ့လာႏိုင္သည္။

အမႈ၏

လမ္းေၾကာင္း၊ တရားလို၏ သက္ေသခံခ်က္္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - အမႈသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - အမႈ တည္ေဆာက္ပံုအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။

အမႈသည္ဗဟိုျပဳ ေရွ႕ေနလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
အမႈသည္ဗဟိုျပဳ ေရွ႕ေနလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား -

•

အမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခ်င့္တြက္ျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို အတူ ရွာေဖြ
ျခင္းျဖင့္ အမႈသည္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမႇင့္တက္ေစျခင္း။

•

အမႈသည္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အမႈသည္အား အသိေပးေျပာၾကားၿပီး ၄င္းကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်ေစျခင္း။

•

ေရွ႕ေနႏွင့္ အမႈသည္ အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အမႈသည္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း
ေပးႏိုင္ျခင္း။ ထိမ
ု ွတဆင့္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈႏွင့္ ဂ႐ုစိုက္ေပးႏိုင္ျခင္း။

အမႈသည္ဗဟိုျပဳ တန္ဖိုးထားျခင္းမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားမွာ -

•

ျပႆနာမ်ားသည္ အမႈသည္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ကား မသက္ဆိုင္ပါ။ ထိုအမႈသည္
မ်ားသည္ပင္ ၄င္းတို႔ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္လမ္းမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

•

ဥပေဒအက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍သာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားထက္ အမႈသည္မ်ားက ဥပေဒ
ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားတြင္ ပိုမိုသိရွိၾကသည္။

•

အမႈသည္မ်ားသည္

စြန္႔စားမႈမ်ားျဖစ္ေစရန္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္

ထိုစြန္႔စားမႈမွ

တဆင့္ ရရွိလာ မည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ခက္ခဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားတြင္ ရွိသည့္ စြန္႔စားမႈမ်ားကို အမႈသည္မ်ားမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကသည္။

•

အမႈသည္မ်ား၏ ဘဝႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ
တြင္ ၄င္းကိုယ္တုိင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္စြမ္းရွိၾကသည္။
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ေရွ႕ေနမ်ားသည္ အမႈသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းေသာအခါ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ ေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္သည္။
ထိုမွသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည့္မွီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏို္ငၾ္ ကမည္။

•

ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းျပေပးရာတြင္ ဥပေဒအသံုးမဟုတ္ေသာ စကားလံုး
မ်ားကိုသာ သံုးစြဲရမည္။

•

အမႈသည္မ်ား ခ်မွတ္လိုက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း
မ်ားကိုလည္း ရွင္းျပေပးရမည္။

•

အမႈသည္မ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝကို သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ (သို႔) ဥပေဒႏွင့္ မသက္ဆိုင္
ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အမႈသည္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေစရမည္။

အထူးကိစၥရပ္မ်ား - ကေလးအမႈသည္မ်ား နားလည္မႈရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ကေလးအမႈသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္အခါ ထိုကေလးငယ္မ်ား နားလည္လြယ္မည့္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ား
ကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳရပါမည္။ တရားခံသည္ ကေလးငယ္ျဖစ္ေနသည့္အခါ … အေတြ႔အႀကံဳမရွိျခင္း၊ ရင့္က ်က္မႈ
မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္

နားလည္မႈဆုိင္ရာ

အခက္အခဲမ်ား

ထပ္မံရွိႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္

တရားေရးစနစ္တြင္

ကေလးငယ္မ်ားသည္ ထိခိုက္ရွနာလြယ္သည့္္သူမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အမႈတြဲဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
အေပၚ ၄င္းတို႔မွ နားလည္ႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္အခါ ထိုသို႔နားမလည္ေၾကာင္း တင္ျပရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ ေနတတ္ၾကပါ
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားခြင္ၾကားနာျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ခင္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ကေလး
အမႈသည္မ်ားႏွင့္

ေသခ်ာစြာ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

ေဆြးေႏြးထားရန္

ကေလးငယ္မ်ားမွ

လိုအပ္ပါသည္။

နားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး

ထိုမွသာ

အမႈၾကားနာျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္

၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္

ကာကြယ္ခုခံရာတြင္

ပါဝင္ႏို္င္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
တရားခြင္၌ အမႈသည္အား ေလးစားစြာ ဆက္ဆံျခင္း

တရားခြင္အတြင္းရွိ အမႈသည္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအေပၚ ေလးစားမႈကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို
ေရွ႕ေနမ်ားမွအစဥ္ဂ႐ုျပဳရမည္။ အမႈသည္မ်ား ႐ံုးေရွ႕လာေရာက္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ မည္သုိ႔ျဖစ္ပ်က္သည္ ၊
မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ႐ံုးခ်ိန္းေရႊ႕ဆိုင္းရသည္မ်ားကို အမႈသည္မ်ားအား ျပည့္စံုစြာ အသိေပးရမည္။ ႏႈတ္သ
က္ေ သခံခ်က္မ်ား အားလံုးကိုလည္း အမႈသည္မွ ၾကားသိေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားမွ ေသခ်ာေစရမည္။
•

စစ္ေဆးစီရင္ခံရန္ တရား႐ံုးေရွ႕ အက်ဥ္းသားရွိေနသည့္အခါ ထိုအက်ဥ္းသားသည္ လက္ေရာက္မႈ
ျပဳလုပ္လိမ့္

မည္ဟုေသာ္၄င္း၊

ထိုအက်ဥ္းသားအား

ကယ္လႊတ္ရန္

အားထုတ္လိမ့္မည္ဟု၄င္း၊

သင့္ေတာ္စြာ ထင္မွတ္ရန္ အေၾကာင္းရွိသည္ဟု သေဘာမရလွ်င္ လက္ထိပ္မ်ားကို ျဖဳတ္ေပးထားရ
မည္။ (တရား႐ုံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၄၇၇)

အမႈသည္၏အတြင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း
အမႈသည္၏ အတြင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးရန္တာဝန္သည္ ေရွ႕ေန၏အေရးအႀကီးဆံုးေသာ တာဝန္
မ်ားထဲမွ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ေနႏွင့္ အမႈသည္၏ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို သက္ေသခံဥပေဒ၌
ေဖာ္ျပထားသည္မွာ သက္ေသခံအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၆ - ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အမႈသည္တို႔ အခ်င္းခ်င္းေျပာၾကသည့္စကားမ်ား။
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မည္သည့္ေရွ႕ေနမဆို၊ အမႈသည္၏ ေရွ႕ေနအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥ
အတြက္ အမႈသည္ကိုယ္တိုင္က ျဖစ္ေစ၊ ယင္း၏ ကိုယ္စားျဖစ္ေစ ေျပာၾကားသည့္စကား၊ သို႔မဟုတ္
ေရွ႕ေနအျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္

ကိစၥအတြက္

သိရွိရသည့္

စာတမ္း

အမွတ္အသားရွိ စည္းကမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေရွ႕ေနအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္
ကိစၥအတြက္ မိမိက အမႈသည္အား ေပးသည့္ အႀကံဥာဏ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အမႈသည္၏ အတည့္အလင္း
သေဘာတူညီခ်က္မရွိပဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မရွိ။သို႔ရာတြင္ ဤပုဒ္မသည္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္
မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမွ ပိတ္ပင္ျခင္းမရွိ။
(၁) ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ကိစၥအတြက္ အေထာက္အပံ့ရေစျခင္းဌာေျပာသည့္ ေျပာဆိုခ်က္။
(၂) အမႈသည္၏ ေရွ႕ေနအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ သိရွိရသည့္ျပစ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ လိမ္လည္မႈ က်ဴးလြန္

ေသာ အခ်က္အလက္၊ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳးကို အမႈသည္ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမႈသည္
အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ယင္း၏ေရွ႕ေနသုိ႔ ေျပာသည္ မေျပာသည္မွာ ပဓာနမဟုတ္။
ရွင္းလင္းခ်က္။

။ဤပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္တာဝန္သည္ ေရွ႕ေနအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္

လည္း ဆက္လက္၍ တည္ေစရမည္။
ေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၄၄ ပါ ျပစ္မႈမ်ားကို အမႈသည္မွ က်ဴးလြန္ခဲ့လွ်င္
ထိုက ်ဴးလြန္ခဲ့ သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရွ႕ေနမွ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားသို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကား
ရန္ တာဝန္ရွိမရွမ
ိ ွာ အျငင္း ပြားရန္ ကိစၥတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၄) –
(၁ )

ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၁၊ ၁၂၁က၊၁၂၂၊ ၁၂၃၊ ၁၂၄၊ ၁၂၄က၊ ၁၂၅၊ ၁၂၆၊ ၁၃၀၊ ၁၄၃၊
၁၄၄၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၁၄၈၊ ၃၀၂၊ ၃၀၃၊ ၃၀၄၊ ၃၈၂၊ ၃၉၂၊ ၃၉၃၊ ၃၉၄၊ ၃၉၅၊ ၃၉၆၊ ၃၉၇၊
၃၉၉ ၊ ၄၀၂၊ ၄၃၅၊ ၄၃၆၊ ၄၅၀၊ ၄၅၆၊ ၄၅၇၊ ၄၆၈၊ ၄၅၉ ၊ ႏွင့္ ၄၆၀ တို႔အရ
ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သင့္ေသာ

ျပစ္မႈ

တစ္စံုတစ္ရာကို

အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္

က်ဴးလြန္

ေၾကာင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်ဴးလြန္ရန္ ႀကံစည္ေနေၾကာင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း သိရွိ
သူ မည္သူမဆို ယင္းသို႔ သိရွိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သတင္းမေပးရန္ လံုေလာက္ေသာ
အေၾကာင္းမရွိလ ်ွင္ နီးရာ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးထံျဖစ္ေစ၊ ရဲအရာရွိတစ္ဦးထံျဖစ္ေစ သတင္း
ေပးရမည္။ ထိုသို႔ သတင္းမေပးရန္ လံုေလာက္သည့္ အေၾကာင္းရွိခဲ့လ ်ွင္ ထိုသို႔ ရွိေၾကာင္းကို
ထင္ရွားေအာင္ သက္ေသျပရမည့္ တာဝန္သည္ ထိုသူ၏ တာဝန္ ျဖစ္သည္။
(၂ )

ဤပုဒ္မပါ ကိစၥမ်ားအလို႔ဌာ “ျပစ္မ”ႈ ဆိုေသာ စကားရပ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
အတြင္း

က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္လွ်င္

ျပစ္မႈေျမာက္ေစမည့္

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ

ျပင္ပ

တစ္ေနရာ၌ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပဳလုပ္မႈလည္း ပါဝင္သည္။
သက္ေသခံအက္ဥပေဒပုဒ္မ

၁၂၆

၌

ေဖာ္ျပထားသည့္

“ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္

ဆင္ေျခ”

သည္

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၄ ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ေပးရာေရာက္သည္ဟု မိမိတို႔မွ မွတ္ယူပါသည္။
ထိုသက္ေသခံအက္ဥပေဒအရ အမႈသည္မွ က်ဴးလြန္လိုက္သည့္ ျပစ္မႈတစ္ခုအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္
မ်ားအား ေရွ႕ေနမွ အေၾကာင္းၾကားရန္ မလိုအပ္ေပ။
အတြင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္
တခ်ိဳ ႕လည္း က်န္ရွိပါေသးသည္။ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့မ
္ ်ား
ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ ပုဒ္မ ၁၅၁ အရ …
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ေရွ႕ေနမ်ားသည္ အမႈသည္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကို လံုၿခံဳစြာ ထိန္းသိမ္း
ထားရွိေပးရန္ တာဝန္ရွိၿပီး အမႈၿပီးဆံုးသြားသည့္အခါ (သို႔) အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေတာ့
သည့္အခါ … ထို စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကို အမႈသည္၏လက္သို႔ စနစ္တက် ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္း
ေပးအပ္ရမည္။
ဤလိုအပ္ခ်က္သည္ သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၆ ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္ႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ထို၌
ေဖာ္ျပထား သည္မွာ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ အမႈသည္မ်ား၏ အတြင္းေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကို
ထိန္းသိမ္းေပးထားရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမႈၿပီးဆံုးသြားသည့္အခါ ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အမႈသည္မ်ားထံ
ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ျဖစ္သည္။

•

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀ -

အက်ဥ္းေထာင္တိုင္းတြင္ ျပင္ပမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ႏိင
ု ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရမည္။

တရားမ (သို႔) ျပစ္ဒဏ္ မက်ခံရေသးသည့္ အခ်ဳပ္သားမ်ား၏ ေတြ႔ဆံုရန္အတြက္ လိုလားခ်က္မ်ားကို
ခြင့္ျပဳရာတြင္ တရား ဥပေဒႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေစရမည္။ အခ်ဳပ္တရားခံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေရွ႕ေနမ်ား
ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည့္အျပင္ ယင္းသို႔တိုင္ပင္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည္။
ဤဥပေဒဆိုင္ရာအပိုင္းသည္ မၾကာခဏဆိုသလို သတိမမူမိသည့္အပိုင္း ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ထိုဥပေဒဆိုင္ရာ
အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ျပစ္မႈျဖင့္စြဲဆိုခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေသာအရာရွိမ်ားမွ သတိမူမိေစရန္
ေရွ႕ေနမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

အမႈသည္မ်ားကိုယ္တိုင္ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္း

ေျဖာင့္ခ်က္ေပးလိုေသာ (သို႔) အျပစ္ရွိေၾကာင္းဝန္ခံလိုေသာ အမႈသည္မ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံျခင္း
ေရွ႕ေနမ်ားမွ အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြကရ
္ ာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအမႈသည္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ ႕
ေသာ အမႈသည္မ်ားသည္ (ရဲမွ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္အဆင္)့ ၌ပင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံ
္ ို႔ အမႈတင္သြင္းလိုက္သည့္အခါ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံ
လိုၾကၿပီး အခ်ိဳ ႕ေသာ အမႈသည္မ်ားမွာမူ တရားခြငသ

လိုသူမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အမႈသည္အမ်ားစုတို႔သည္ မူလအစပိုင္းတြင္ ၄င္းတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳ
မည့္ ေရွ႕ေနအား ျငင္းပယ္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ထိုသို႔ အလိုမရွိသည့္တိုင္ တရားမ်ွတမႈစင္တာမ်ားမွ ေရွ႕ေနမ်ား
သည္ ထိုအမႈသည္မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ကာ ၄င္းတုိ႔လိုအပ္မည့္ အကူအညီမ်ား ေပးရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းတို႔၏
ပန္းတိုင္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ တျခားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ
မ်ားကိုလည္း သိရွိနားလည္ေအာင္ ကူညီေပးရပါမည္။ တရားမ်ွတမႈစင္တာမ်ား သည္ အမႈသည္မ်ားအတြက္
ကုိယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးရာတြင္ “အျပစ္ကင္းစင္ေသာ” အမႈသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ ျငင္းဆန္
လိုေသာ

အမႈသည္မ်ားအတြက္သာ

ကိုယ္စားျပဳ

ရပ္တည္ေပးရမည္မဟုတ္ဘဲ

မ်ွတေသာတရားခြင္ျဖစ္ေရး

အတြက္ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ကာ
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
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အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံလိုသည့္ အမႈသည္မ်ား၏အေၾကာင္းမ်ားကို ၄င္းတုိ႔၏ ေရွ႕ေနမ်ားမွ ၾကားနာၿပီး ျဖစ္ရမည္။
ေရွ႕ေနမ်ား အေနျဖင့္ … အမႈျဖစ္ေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား၊ အမႈသည္၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊ ႏွင့္ ဦးစားေပး
ေဆာင္လိုသည့္ အရာမ်ားကို သိရွိထားသင့္သည္။ မည္သည့္အရာမ်ားအေပၚ အမႈသည္မ်ားမွ ေျဖာင့္ခ်က္
ေပးလိုၾကသနည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ခံလိုၾကသနည္း။ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ က်င့္သံုးႏုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အမႈသည္
မ်ားရရွိႏိုင္မည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ခုခံေခ်ပခ်က္မ်ား (ဥပမာ - ပစၥည္းအစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ
ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ တရားလိုဘက္ သက္ေသခံခ်က္ မလံုေလာက္မႈ) တို႔ကို အမႈသည္မ်ားအား
ရွင္းျပေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္းမ်ားမွ ရရွိလာႏုိင္မည့္
အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း ေရွ႕ေနမွ ရွင္းျပေပးရမည္။ အမႈသည္ အမ်ားစုတို႔သည္ ၄င္းတုိ႔ ရင္ဆင
ို္ ္ရမည့္
ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားကို မသိၾကပါ။ တရားသူႀကီးမွ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့လ ်ွင္ ျပင္ဆင္မႈ
တင္သြင္းႏိုင္ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ အယူခံပိုင္ခြင့္ကို စြန္႔လႊတ္ရလိမ့္မည္ဟု မသိရွိၾကပါ။

ရဲမွ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေနစဥ္အတြင္း ဝန္ခံခ်က္ေပးရာတြင္ သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား
ရဲမွ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေနစဥ္အဆင့္၌ ဝန္ခံခ်က္ေပးလိုေသာ အမႈသည္တစ္ဦးသည္ ၄င္း၌ အျပစ္ရွိေၾကာင္း
ဝန္ခံရန္ မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း အမႈျဖစ္ေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို ရဲထံသို႔ ေျပာျပၿပီး ၄င္း၏အမႈကို ေစာစီးစြာ
ပယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ႏိုင္သည္။ ေယဘုယ ်အားျဖင့္ဆိုလ ်ွင္ … ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု

မဆိုႏိုင္ပါ။

အမႈတြဲေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

ဤအဆင့္၌

အမႈသည္ဘက္မွ

မည္သည့္ ဝန္ခံခ်က္မ်ိဳးမွ မေပးမိေစရန္ အႀကံျပဳ ေျပာၾကားထားရမည္။ တရားခံအတြက္ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္
ေပးမည့္

ေရွ႕ေနႏွင့္

ေဆာလ်င္စြာ

ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းသည္

ဤသိ႔ေ
ု သာဝန္ခံမႈမ်ားႏွင့္

ဆန္႔က ်င္ႏိုင္သည့္

အေကာင္းဆံုး ခုခံကာကြယ္မႈျဖစ္သည္။ အမႈသည္ဘက္မွလည္း ေရွ႕ေနႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးထားျခင္း မရွိသည့္
ကိစၥရပ္မ်ားကို ရဲ သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မျပဳရန္ ေရွ႕ေနမွ အႀကံေပး
ေျပာၾကားထားရမည္။ အမႈသည္ဘက္မွ ထြက္ဆိုခ်က္ေပးျခင္းကို အားမေပးသည့္ အေၾကာင္း ရင္းမ်ားမွာ •

အမႈသည္အား ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ဖန္တီးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္။

•

တစံုတရာေသာ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အမႈသည္ ေခ်ာင္ပိတ္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္။

•

အမႈသည္အား ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ စြဲခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ - (ထိုသို႔ စြဲဆုိျခင္းသည္
အထက္ တရား႐ံုး၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။) ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ၃၄၂ (၁)

•

တရားခံဘက္မွ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မက်ေသးဘဲ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္။

ေရွ႕ေနမ်ားမွ အမႈသည္မ်ားအား ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနရန္ အႀကံေပးျခင္းအေပၚ တားျမစ္ခ်က္မ်ား မရွိပါ။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
က်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၃ (သို႔ေသာ္ ေယဘုယ ်အားျဖင့္ … ရဲထံသို႔ ထြက္ဆုိၾကသည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကိုကား
အားမေပးပါ။ ထိုအရာမ်ားသည္ ယခုအေျခအေနႏွင့္လည္း မသက္ဆိုင္ပါ။)
သို႔ေသာ္

တခ်ိဳ ႕ေသာ

အမႈမ်ားတြင္

တရားခံမွ

၄င္း၏အမႈဇာတ္လမ္းကို

အတင္းအက်ပ္ေျပာျပလိုသည့္

အခ်ိန္မ်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ … ရရွိထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို
အသံုးျပဳၿပီး အမႈသည္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ိဳးကို ေရွ႕ေနမွ ျပင္ဆင္ေပးရမည္။

ျပစ္ဒဏ္မွလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိရန္အတြက္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းဝန္ခံျခင္း
အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံသည့္ အမႈသည္မ်ားသည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၇ ႏွင့္ ၃၃၈ တို႔အရ
ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ရရွိေကာင္း ရရွိႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာတရားသူႀကီး၏ အခြင့္
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အာဏာျဖင့္သာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ကို ေပးႏိုင္သည္။ ထိုလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ရရွိလိုသူသည္ အမႈ၌
ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သူမ်ားအေၾကာင္းကို မႁခြင္းခ်န္ဘဲ ထိုသူသိသမ်ွ အမွန္အတိုင္း ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆို ေျဖာင့္ခ်က္
ေပးရမည္။
•

ျပစ္ဒဏ္မွလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အာဏာမ်ားကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၇ ႏွင့္ ၃၃၈ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

•

ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို လက္ခံရယူၿပီးသူသည္ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ

ကို

၄င္း၏

စိတ္အလိုအေလ်ာက္

ဝွက္သိမ္းျခင္းျဖင့္ေသာ္၄င္း၊

မမွန္သက္ေသခံျခင္းျဖင့္ေသာ္၄င္း

ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးခဲ့သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမျပဳဟု မိမိထင္ျမင္ေၾကာင္း
ျဖင့္ အစိုးရေရွ႕ေနက စာျဖင့္အခုိင္အမာ တင္ျပလာလွ်င္ ထိုသူကို ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္
ေပးခဲ့သည့္ျပစ္မႈအတြက္ စစ္ေဆးစီရင္ႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၉ ။

အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္းမ်ား
အမႈသည္မ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးမည့္ေရွ႕ေနမ်ားသည္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းဝန္ခံႏိုင္မည့္ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးကို
နားလည္ သိရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။
ပထမပံုစံမွာ - တခ်ိဳ ႕ေသာအမႈသည္မ်ားသည္ အမႈႏွငသ
့္ က္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအေပၚ
ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ အမႈရင္ဆုိင္ျခင္းထက္ ဝန္ခံျခင္းမ်ား
ကို လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထိုအခါ ေရွ႕ေနတစ္ဦးအေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား

ျပဳလုပၿ္ ပီး ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ခုခံကာကြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အထူးခုခံကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစား
ေတြးေခၚထားရပါမည္။ ထိုသို႔ ေတြးေခၚ ၿပီးမွသာ အမႈသည္အား အႀကံေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ သက္ေသခံ
ခ်က္မ်ားစုေဆာင္းရန္

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း၊

ခုခံကာကြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္

အထူးခုခံကာကြယ္ေရး

လမ္းေၾကာင္းမ်ားအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။ ထိုသို႔ေသာ အေျခ အေနမ်ိဳး၌ အမႈသည္ ေမ်ွာ္မွန္းထားသည့္ ပန္းတိုင္မ်ား
ရရွိႏို္င္ရန္ႏွင့္ မ်ွတေသာျပစ္ဒဏ္ကို ရရွိႏိုင္ရန္ ေရွ႕ေနမွ ကူညီေပးရပါမည္။ ထို႔အျပင္

ပို၍ႀကီးေလးေသာ

အျပစ္ဒဏ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအေပၚ ၿငိစြန္းသြားႏိုင္သည့္ “လိုအပ္သည္ထက္ပိုေသာ ဝန္ခံမႈမ်ား”
မျပဳလုပ္ရန္လည္း ေရွ႕ေနမွ ဂ႐ုျပဳေပးရပါမည္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္မွာ -ဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
ခ်မွတ္လိုက္ပါက ျပင္ဆင္မႈတင္သြင္းရန္ ေရွ႕ေနတစ္ဦး အေနျဖင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရ ပါမည္။
ဒုတိယပံုစံမွာ - အမႈသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ ယခင္က ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည့္
ဝန္ခံခ်က္မ်ား အေပၚ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တရားမ်ွတမႈစင္တာ သို႔မဟုတ္
အျခားေသာ တရားခံ ေရွ႕ေနမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္သည္။ ထိုအမႈမ်ိဳး၌ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္မည့္
ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ဥပေဒဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းဝန္ခံလိုက္ျခင္း၏ လက္ေတြ႔အက်ိဳးဆက္မ်ား
အားလံုးကို ေသခ်ာစြာ နားလည္ထားရပါမည္။

ေလ်ွာက္လဲခ်က္ေပးရမည့္အခ်ိန္
ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း (သက္ညႇာေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း) အတြက္
ျမန္မာ့ဥပေဒ၌ သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ လက္ေတြ႔က ်င့္သံုးျခင္းလည္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ တရား႐ံုး
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ေတာ္အတြင္း ဝန္ခံခ်က္ ေပးသည့္အခါ ေလ်ာ့ေပ့ါအျပစ္ဒဏ္အတြက္ ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိသည္။ ထိုသို႔ ေတာင္းဆို
ရာတြင္လည္း

သမၼန္မႈမ်ား

သို႔မဟုတ္

ဝရမ္းမႈမ်ားအလုိက္

ေတာင္းဆိုႏို္င္ခ်ိန္မ်ား

ကြဲျပားသြားႏိုင္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ … ဝန္ခံခ်က္ေပးရန္ … လိုအပ္မည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္အျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ တူညီသင့္ပါသည္။
သမၼန္မႈမ်ား
သမၼန္မႈမ်ားတြင္ … တရားခံမွ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံလိုပါက … တရားလိုဘက္မွ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား
တင္သြင္းျခင္း မျပဳမီ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္အဆင့္၌ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံႏိုင္သည္။ တရားသူႀကီးသည္ ပထမ
သတင္းေပး

တိုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္

ဥပေဒအရာရွိမွ

ေပးအပ္လာသည့္

အခ်က္အလက္မ်ားကို

အသံုးျပဳၿပီး

တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပေပးရမည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၂။ တရားခံက ျပစ္မႈအေပၚ ဝန္ခံ
လိုျခင္း (သို႔) ထုေခ်လိုျခင္း ရွိမရွိကိုလည္း တရားသူႀကီးမွ ေမးျမန္းရမည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၃။
အကယ္၍ တရားခံက ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့လ ်ွင္ ထိုဝန္ခံခ်က္ကို ၄င္းေျပာဆိုသံုးႏႈန္းသည့္
စကားလံုးႏွင့္ နီးစပ္ႏိုင္သမွ် တရားသူႀကီးမင္းက ေရးမွတ္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ တရားသူႀကီးမွ ထိုက္သင့္သည့္
အျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ေပးရမည္။ (ထိုပုဒ္မကို ၾကည့္ပါ။)

ဝရမ္းမႈမ်ား
ဝရမ္းမႈမ်ားသည္ ႀကီးေလးေသာအျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေၾကာင္း ဝန္ခံလိုေသာ
အမႈသည္

မ်ားအား

၄င္းတို႔၏

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရဆိုလ ်ွင္

ေရွ႕ေနမ်ားမွ

ေသခ်ာစြာ

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား

ေဆြးေႏြးလမ္းၫႊန္ေပးရန္

ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း

လိုအပ္ပါသည္။

တရားလိုဘက္မွ

သက္ေသမ်ား

တင္သြင္းၿပီးေနာက္ တရားသူႀကီးက စြဲခ်က္တင္ ရန္ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ဟု
မွတ္ယူမွသာ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားက ဝန္ခံခ်က္မ်ား ေပးၾကရသည္။ အမႈ၏လမ္းေၾကာင္း၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ သကဲ့သို႔
“ထို႔ေနာက္ စြဲခ်က္ကို တရားခံအား ဖတ္ျပၿပီး ရွင္းျပရမည္။ ထို႔ျပင္ တရားခံအား အျပစ္ရွိ၊မရွိ သို႔မဟုတ္

တစ္စံုတစ္ရာ ခုခံေခ်ပရွင္းလင္းရန္ရွိ မရွိတို႔ကို ေမးျမန္းရမည္။” ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၅(၁)။
သမၼန္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ “တရားခံက ၄င္း၌ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားလ်ွင္ ယင္းေျဖၾကားခ်က္ကို ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး
က

မိိမိသေဘာအတိုင္း

၄င္းေျဖၾကားခ်က္အရ

တရားခံအေပၚ

ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ႏိုင္သည္။”

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ

က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၅ (၂)။

အျပစ္ရွိေၾကာင္းဝန္ခံျခင္း၏ အဂၤ´ရပ္မ်ား
ဥပေဒေၾကာင္းအရ

အျပစ္ရွိေၾကာင္း

ဝန္ခံျခင္းသည္ သာမန္အျပစ္ရွိေၾကာင္း

ဝန္ခံျခင္းမ်ား

ထက္ပိုသည္။

တရားခံ၏ ဝန္ခံျခင္း၌ ျပစ္မႈ၏ အဂၤ´ရပ္၊ စြဲခ်က္ေျမာက္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရမည္။ ျမန္မာ့ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၅၆၇ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ - “တရားခံအား
ေျဖၾကားရန္ ေျပာဆိုသည့္အခါ မိမိအေပၚ တင္ထားေသာ စြဲခ်က္ကို ေျမာက္ေစသည့္ အဂၤ´ရပ္အားလံုးတို႔ကို
တရားခံက ဝန္ခံျခင္းမျပဳလ်ွင္၊ အျပစ္မရွိ ဟူေသာ ေျဖၾကားခ်က္ကို ေရးမွတ္ရမည္။ လူသတ္မႈႏွင့္ျဖစ္ေစ၊
ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္ထိုက္ေသာ

လူေသမႈႏွင့္ျဖစ္ေစ၊

စြဲခ်က္

တင္ထား

ေသာ

တရားခံက၊

ေသသူကို

မိမိသတ္သည္ဟုသာ ဝန္ခံေသာ ေျဖၾကားခ်က္သည္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟူေသာ ေျဖၾကားခ်က္ မဟုတ္။ တရားခံ၏
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ေျဖၾကားခ်က္မွာ၊ စြဲခ်က္ကို တိက ်ျပတ္သားစြာ ဝန္ခံသည့္ေျဖၾကားခ်က္မဟုတသမ်ွ၊ ထိုေျဖၾကားခ်က္မွ တရားခံ
အျပစ္ရွိသည္ဟူေသာ ေကာက္ယူခ်က္ကို မျပဳရ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ခံခ်က္မရွိမူ၊ စြဲခ်က္ကို သက္ေသထင္ရွား
ျပရမည္။”
စပ္ဆုိင္ေသာ တရား႐ံုး၏ ကိုးကားခ်က္မ်ား
•

တရားသူႀကီးသည္ တရားခံ၏ နားလည္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအေပၚ အေျခခံၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္
သင့္သည္။

သို႔မဟုတ္လ ်ွင္

၄င္း၏ဝန္ခံခ်က္ကို

ေနာက္ပိုင္း၌

ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည္။

၂

အိႏၵိယႏုိင္ငံက ်င့္ထံုး မ်ား၊ ၁၉၁၅ လာဟို၊ ႏွာ ၄၈၇၊ (၄၉၃)။
•

ဥပေဒႏွင့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို တရားသူႀကီးမွ ရွင္းျပေပးရမည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ်င့္ထံုး ၁၉၂၃၊
ရန္ကုန္၊ ႏွာ ၁၂၃၊ ေမာင္ဆင္၊ (တရားသူႀကီးသည္ တရားခံအား စြဲဆိုထားသည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ အဂၤ´ရပ္မ်ားကို မေျပာျပခဲ့ပါ၊ ေက်းရြာအက္ဥပေဒႏွင့္ စြဲဆိုခဲ့ပါသည္)၊ ၁၈၊
အိႏၵိယႏိုင္ငံက ်င့္ထံုးမ်ား၊ ၁၉၃၁ ဘံုေဘ၊ ႏွာ ၁၉၅ (၁၉၆)။

•

အျပစ္ရွိေၾကာင္း ျပဆိုႏိုင္မည့္ လိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို တရားသူႀကီးမွ စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္
ရမည္။ ကၽြန္ေတာ္အျပစ္ရွိပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ဒီျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္မိပါတယ္ ဟုေျပာဆို႐ံုမ်ွႏွင့္ မလံုေလာက္
ပါ။ ေမာင္ပ်ိဳ ႏွင့္ အစိုးရ (ဘုရင္ဧကရာဇ္)၊ ၁၄ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုးမ်ား ၁၂၆၊ တရားသူႀကီး
သည္ စြဲဆိုထားသည့္ ျပစ္မႈ ပါ အဂၤ´ရပ္တိုင္းအတြက္ လံုေလာက္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို တရားခံက
ဝန္ခံေၾကာင္း ခံုလံုသည့္ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားကို တရားသူႀကီးက တည္ေဆာက္ရမည္။

•

အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္းသည္ မိမိကိုယ္တိုင္သိရွိၿပီး မိမိ၏ဆႏၵအရ ဝန္ခံျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ တရားခံတစ္ဦး
က အျပစ္ရွိ ေၾကာင္း ဝန္ခံသည္ကို တရားသူႀကီးက လက္ခံ႐ံုမ်ွျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ စြဲခ်က္၏ သေဘာ
သေဘာဝကို နားလည္ေၾကာင္း၊ အမႈျဖစ္ေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ခံျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို နားလည္
ေၾကာင္း ေသခ်ာရန္ လိုအပ္သည္။ ဆရီ ဆဝါမာ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ (ဦးသိန္းေမာင္)၊ ၁၉၅၄
ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး (တရားလႊတ္ေတာ္)၊ ၃၃၁။

အျပစ္ရွိေၾကာင္းဝန္ခံၿပီးေနာက္ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း
အျပစ္ရွိသည္ဟု ဝန္ခံသူမ်ားအား အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္ အမႈတခုလံုးကို အျပည့္အဝစစ္ေဆးၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္သကဲ့သုိ႔

တူညီေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

လုိက္နာရပါမည္။

(အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအပိုင္းကို

ၾကည့္ပါ။)
အျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပ့ါေပးရန္ ေတာင္းဆိုေလ်ွာက္ထားျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း …
ေရွ႕ေနမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ေလ်ွာ့ေပါ့ေစမည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား၊ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ အက်ဥ္းခ်ျခင္း
ဆိုင္ရာ အထူးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အမႈသည္မ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ေစရန္ ေလ်ွာက္လဲ
တင္ျပေပးရမည္။ အျပစ္ဒဏ္ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ (အက်ဥ္းခ်ခံထားရသည့္အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခား) စိတ္ဆႏၵ
ရွိေနသည့္ တရားသူႀကီးမင္းအေပၚ ေရွ႕ေနမွ အခြင့္ေကာင္း ယူသင့္လွ်င္လည္း ယူရမည္။ ထိုသို႔ အျပစ္ဒဏ္
ေလ်ာ့ေပ့ါေစရန္အလို႔ဌာ
လြတ္ေျမာက္လာႏိုင္သည္။
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အျပစ္ရွိေၾကာင္း

ေလ်ွာက္ထားျခင္းေၾကာင့္

အမႈသည္မ်ားလည္း

အျမန္ဆံုး

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ အျပစ္ဒဏ္ေလ်ွာ့ေပါ့ေစရန္အတြက္ ေတာင္းပန္ေလ်ွာက္ထားျခင္းသည္ တခ်ိဳ ႕ေသာ တရားသူႀကီး
မ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားအတြက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္မသြားေစရန္
ေရွ႕ေနမ်ား (တရားမ်ွတမႈစင္တာမွ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ပုဂၢလိကေရွ႕ေနမ်ား) မွ အထူးသတိျပဳရပါမည္။
ထို႔အျပင္

ထိုသုိ႔

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမ်ား

မလုပ္သည့္တိုင္

ေသးငယ္ေသာျပစ္မႈမ်ား၌

…

“အျပစ္ဒဏ္

ေလ်ာ့ေပါ့ေစေရး” အတြက္ လိုအပ္ သည္ထက္ပို၍ ေတာင္းဆိုပါက ခိုင္မာေသာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားေရးစနစ္
(တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္း မွတ္ယူျခင္းႏွင့္ သက္ေသျပရန္တာဝန္မ်ားျဖင့္) တည္ေဆာက္ေရး
တြင္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
စြဲခ်က္တင္သည့္ျပစ္မႈအေပၚ တရားခံမွ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည့္တိုင္ ေလ်ွာက္ထားခ်က္ကို လက္ခံရန္
တရားသူႀကီး၌ တာဝန္မရွိပါ။ ၾကည့္ရန္ --- ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ၂၅၅(၂)

အမႈသည္အား ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနႏိုငရ
္ န္ ကူညီေပးျခင္း
ျပစ္မႈျဖင့္

စြဲဆိုခံထားရသည့္

တရားခံ၏

ႏႈတ္ဆိတ္စြာ

ေနပိုင္ခြင့္သည္

ျမန္မာ့ဥပေဒႏွင့္

လက္ေတြ႕

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ သက္ေသခံခ်က္/ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္း အပိုင္းႏွင့္ အထက္၌
ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သို႔ … ယခု တရားခြင္၌ ထြက္ဆုိၾကရာတြင္ “သက္ေသ”အျဖစ္ ထြက္ဆုိေပးျခင္း သို႔မဟုတ္
“တရားခံ” အျဖစ္ အစစ္ခံျခင္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ သက္ေသခံထြက္ဆိုျခင္း (သို႔) ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားေပးျခင္း၏
အက်ိဳးဆက္မ်ားကို တရားသူႀကီးမွ တရားခံအား အႀကံျပဳ ေျပာၾကားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
စြပ္စြဲခံရသည့္တရားခံအား
ေျဖာင့္ဆိုျခင္း”

“၄င္းကိုယ္တိုင္

သက္ေသခံအျဖစ္

အစစ္ခံျခင္း

သို႔မဟုတ္

အျပစ္ရွိေၾကာင္း

မ်ားကို အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္း မျပဳေစဘဲ အမႈျဖစ္ေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို ၄င္းကိုယ္တိုင္

ထြက္ဆိုေစရမည္။

(ထိုသုိ႔မဟုတ္ဘဲ

အတင္းအဓမၼေျပာဆိုေစပါက

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ

စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို

ခ်ိဳးေဖာက္ရာ က်ပါသည္။ ဥပမာ - ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္
ပုဒ္မ ၁၄(၃) (ဆ) အရ။)
ျပစ္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ အဂၤ´ရပ္တုိင္းအေပၚ သံသယကင္းရွင္းေအာင္ သက္ေသျပရန္တာဝန္သည္ ဥပေဒအရာရွိ၌
ရွိသည္ ဆုိေသာ္လည္း

အမႈအမ်ားစုအတြက္ကား

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္မလိုအပ္ေပ။

အကယ္၍

တရားခံသည္

တရားခြင္ စစ္ေဆးစီရင္ ျခင္း၌ သက္ေသခံခ်က္အျဖစ္ ထြက္ဆိုပါက ရရွိႏင
ို ္မည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား
ကို တရားခံေရွ႕ေနတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားထားရပါမည္။ ထို႔ျပင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အက်ိဳးဆက္
မ်ားကိုလည္း တရားခံႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ထားရမည္။ အမႈသည္အျပစ္ရွိေၾကာင္းကို တျခား မည္သည့္
သက္ေသခံခ်က္က ျပသႏိုင္သနည္း။ ထိုသို႔ေသာ သက္ေသခံ ခ်က္မ်ားသည္ သက္ေသခံအရာဝင္ပါသလား။
အမႈသည္မွ

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး

သို႔မဟုတ္

တရားသူႀကီးထံ

ထြက္ဆို

သည့္

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္

သက္ေသခံအရာဝင္ပါသလား။ တရား႐ံုးေတာ္သို႔ ထြက္ဆိုခဲ့သည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ အမႈသည္အတြက္
အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးစီးပြားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသလား။ အမႈသည္၌ တရားဥပေဒအရ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားေသာ
ပစၥည္း လက္ဝယ္ရွိေနျခင္းအတြက္ အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္းရွင္းျပေပးရန္ သက္သခံအျဖစ္ ထြက္ဆိုရမည္ ေလာ။
သက္ေသခံအျဖစ္ ထြက္ဆိုျခင္းမွ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္မည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအေၾကာင္းကို ေရွ႕ေနမွ အမႈသည္အား
ေျပာျပ ေပးထားရမည္။ ထို႔ျပင္ အမႈသည္အား ႏႈတ္ဆိတ္၍ေနရန္လည္း အႀကံျပဳတိုက္တြန္း ေပးရမည္။
သက္ေသခံအျဖစ္ ထြက္ဆို ျခင္း၊ မထြက္ဆိုျခင္းသည္ အမႈသည္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာလ်ွင္ ျဖစ္သည္။
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အကယ္၍

အမႈသည္ဘက္မွ ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနလိုပါက

…

ထိုသို႔ေနလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ ်ဥ္း၍

တရား႐ံုးေတာ္သုိ႔

ေလ်ွာက္ထား တင္ျပသင့္မသင့္ကို ေရွ႕ေနျဖစ္သူမွ စဥ္းစားေတြးေခၚရမည္။ ထိုသို႔ ေလ်ွာက္ထားရာတြင္လည္း
ဥပေဒဆုိင္ရာခုခံေခ်ပျခင္း မ်ားျဖစ္သည့္ မခိုင္လံုေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ တျခားေသာ တရားခံျပ
သက္ေသမ်ားအေပၚ၌ အားထား မွီခိုရ မည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ့ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ အလို႔ဌာ …
တရားခံမွ သက္ေသအျဖစ္ ထြက္ဆိုရန္ စိတ္ဆႏၵ မရွိခဲ့ပါက ထိုသို႔ဆႏၵမရွိေၾကာင္းကို ေရွ႕ေနမွ တရားခံကိုယ္စား
ေျပာဆိုေပးရမည္။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ... တရားခံ၏ ႏႈတ္ဆိတ္စြာ ေနလိုျခင္းကို တရားသူႀကီးမွ သိရွိထားပါက … ယင္း
တရားခံအား တရားသူႀကီးမွ ေမးခြန္းမ်ား မေမးရပါ။ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၂ (ခ) အရ)။
အမႈသည္မွ ႏႈတ္ဆိတ္စြာျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာေနႏိုင္ရန္ တရားခံေရွ႕ေနမွ ေသခ်ာစြာ ျပင္ဆင္ေပးထားရမည္။
အကယ္၍ လိုအပ္ပါက … ႏႈတ္ဆိတ္စြာ ေနရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ အမႈသည္အေပၚ ေမးျမန္းလာမည့္
အဆက္မျပတ္ေသာေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေပးရမည္။
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တရားခံ၏ အခြင့္အေရးမ်ား
ဤအခန္း၌

တရားခံ၏

အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို

ဤလက္စြဲ

စာအုပ္၏

က်န္ေနရာမ်ား၌လည္း

ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

ထို

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းကို
ေနာက္ဆက္တြဲ

(၁)

ရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား အပိုင္းကိုၾကည့္ပါ။

ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္
•

ျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၅ - တရားခံ၌ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၈ (၂) - တရားခံသည္ တိုင္ၾကားသူအပါအဝင္ တရားလိုဘက္
သက္ေသမ်ားကို အမႈစတင္ၾကားနာစဥ္အခ်ိန္မွစ၍ ျပန္လွန္စစ္ေမးရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။

•

ငသက္ဦး ႏွင့္ ဘုရင္ဧကရာဇ္၊ ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္စီရင္ထံုးမ်ား အတြဲ၂၊ ႏွာ ၁၁၅ - ခုခံေခ်ပႏိုင္သည့္
အခြင့္အေရးကို တရားခံမွ မရရွိခဲ့ပါက သူ႔ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရမည္။

•

တိုင္တန္းသူႏွင့္တရားခံတို႔သည္

တရား႐ံုးရွိ

စြဲခ်က္မ်ားကို

သိရွိရန္၊

သက္ေသမ်ားအား

ေခၚယူ၍

ျပန္လွန္စစ္ေမးရန္ႏွင့္ ၾကားနာရန္ တူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ား ရွိၾကသည္။ ဥပမာ - ေမာင္အံ့ဘြယ္ပါ (၂)
ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၁၉၄၈ ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး (လႊတ္ေတာ္) ၈၆၃။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အရွင္ပါ (၃)၊ ၁၉၅၅၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီရင္ထံုး (လႊတ္ေတာ္) ၃၁၇။ ဦးဘေအးပါ (၄) ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊၁၉၅၈၊

ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး၊

(လႊတ္ေတာ္)

၅၄၈။

ဘီ႐ွဳး

(ခ)

မက်င္ႏုႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၊၁၉၅၃မတစ (လႊတ္ေတာ္) ၁၁၀။
•

ႏုိင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) ပုဒ္မ ၁၄(၃)(ဃ)
ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးအား မႈခင္းတရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးရာဇဝတ္ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုရာ၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ဘက္လိုက္ျခင္း မရွိသည့္ အာမခံခ်က္မ်ားကို ရရွိေစရမည္။ … ၄င္း၏ေရွ႕ေမွာက္၌ပင္ ၾကားနာစစ္ေဆးရ
မည္။ ၄င္းတြင္ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ကိုယ္တုိင္ေခ်ပပိုင္ခြင့္ရွိသကဲ့သို႔ ႏွစ္သက္ရာ ဥပေဒ
အက်ိဳးေဆာင္၏

အကူအညီ

ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

အကယ္၍

၄င္းဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္၏

အကူအညီ

မရယူေသးပါက ၄င္းအခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း အသိေပးရမည္။ တရားမွ်တစြာ ၾကားနာ စစ္ေဆးေရးကို
ေရွ႕႐ႈလ ်က္ လိုအပ္ပါက ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ဌားရမ္းႏိုင္စြမ္း မရွိေသာ တရားခံအတြက္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္
ခန္႔ထားေပးရမည္။ ဤသို႔ ခန္႔ထားျခင္းတြင္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ခကို တရားခံ ထံမွ ရယူျခင္းမျပဳရ။

အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္းမွတ္ယူျခင္း/သက္ေသျပရန္တာဝန္
တရားခံ၏ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ အစိုးရ၏ သက္ေသျပရန္တာဝန္ႏွင့္ သံသယကင္းရွင္းေအာင္ သက္ေသျပျခင္း
အေပၚ၌ မူတည္သည္။ သက္ေသျပရန္တာဝန္္ကို တရားခံဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို
ေရွ႕ေနမ်ားမွ ထိေရာက္စြာ ကန္႔ကြက္ေပးရမည္။ လူအမ်ားစုျဖစ္သည့္ (ရဲမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ တရားေရး
အရာရွိမ်ား) သည္ တရားခံ၌ အျပစ္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူၾကပါသည္။ ထိုသုိ႔ မွတ္ယူျခင္းသည္ ဥပေဒအရ
မွန္ကန္သည့္ လုပ္ရပ္တစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္းကို တရားခံ၏ေရွ႕ေနမွ သတိေပးေျပာၾကားေပးရမည္။ တရားခံ
သည္ လံုးဝအျပစ္စင္ေၾကာင္း မွတ္ယူႏုိင္ပါလ်က္ တရားခံက ျပစ္မႈကို ျငင္းဆိုလ ်ွင္ တနည္းနည္း သက္ေသ
ျပရမည္ဆိုေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ အျငင္းပြားစရာအခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
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၁။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသာ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား။ အျပစ္ ကင္းစင္

ေၾကာင္း မွတ္ယူျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုးကားႏိုင္ရန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အတိအလင္း
ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေပ။ ထိုသို႔ ျပ႒ာန္းမထားျခင္းက တျခားေသာ ေခတ္သစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္
ကြာျခားသည့္အခ်က္ပင္

ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးထားေသာ

မည္သို႔ပင္

ဆုိေစကာမူ

တရားစီရင္ေရး

၂၀၀၈

ဖြဲ႔စည္းပံု

အေျခခံ

က်င့္ထံုးေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ

ဥပေဒအရ

အကာအကြယ္

ေပးမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးဆိင
ု ္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ
ညီေထြမႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။
၂။ သက္ေသျပရန္တာဝန္သည္ တရားလိုဘက္၌ ရွိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ … ရာဇဝတ္မႈ အမ်ားစု၌
တရားလို မ်ားမွသာ ထိုသို႔ တရားစြဲဆိုၾကပါသည္။
•

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၀၁ - မည္သူမဆို မိမိက ေျပာဆိုေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား
ရွိေၾကာင္းကို အေျချပဳလ်ွက္ ဥပေဒအရ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ တာဝန္ႏင
ွ ့္ ပတ္သက္၍ တရား႐ံုးက
တရားစီရင္ခ်က္

ခ်မွတ္

ေပးေစလိုလ ်ွင္

အဆိုပါအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား

ရွိေၾကာင္းကို

သက္ေသ

ထင္ရွားျပရမည္။ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္က အေၾကာင္းျခင္းရာ တစ္စံုတစ္ရာရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေစရန္
ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္လ ်ွင္ သက္ေသခံ တင္ျပရန္ တာဝန္သည္ ၄င္းအေပၚတြင္က ်ေရာက္သည္ဟု ဆိုသည္။
•

“မွန္ကန္ေၾကာင္း

ထင္ရွားျခင္း”၏

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ

ပုဒ္မ

၃

၌

ေဖာ္ျပထား သည္မွာ - “တရား႐ံုးသည္ ၄င္းေရွ႕ေမွာက္ရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စဥ္းစားဆင္ျခင္
ၿပီးေနာက္ အေၾကာင္းျခင္းရာ တစ္ခုသည္ ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္လ ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဥာဏ္
အေျမာ္အျမင္ ရွိသူတစ္ဦးသည္ သက္ဆိုင္ရာ အမႈတြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေထာက္႐ႈ၍ ၄င္း
အေၾကာင္းအရာသည္ ရွိတန္ေလာက္သည္ဟု ယူဆလ်ွင္ ၄င္းအေၾကာင္းျခင္းရာသည္ မွန္ေၾကာင္း
ထင္ရွားသည္ဟု

ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။”

သက္ေသခံအက္ဥပေဒကို

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးမွအပ

က်န္တရား႐ံုးအားလံုး၌ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သက္ေသျပရန္စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားသည္ ျပစ္မႈႏွင့္ တရားမမႈ
မ်ား၌ ကြဲျပားျခင္း မရွိပါ။
၃။ သံသယကင္းရွင္းေအာင္ သက္ေသျပရန္တာဝန္သည္ တရားမမႈမ်ားထက္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၌ ပို၍ ျမင့္မား
ေၾကာင္း တရား႐ံုးစီရင္ထံုးမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တရားခံအားလည္း သံသယ၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို
ေပးအပ္ထားရမည္။
•

ဘုရင္ဧကရာဇ္ႏွင့္ ဦးဓမၼပါလ၊ ရန္ကုန္စီရင္ထံုး အတြဲ ၁၄၊ ႏွာ ၆၆၆ (စံုညီ)၊ ဆာအာသာအက္ကာမွ
ေရးသားၿပီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ တည္းျဖတ္၍ ရန္ကုန္ ဂဇက္လိမိတက္မွ ၁၉၅၈ခုႏွစ္၌ ထုတ္ေဝ
(၁၉၆၃ ပံုႏွိပ)္ ထားသည့္ သက္ေသခံဥပေဒစာအုပ္၌ အဆိုပါ စီရင္ထံုး၏ ကိုးကားခ်က္ကို ေဖာ္ျပ

ထားသည္။

၁၈၇၂

ခုႏွစ္

သက္ေသခံ

အက္ဥပေဒ

ပုဒ္မ

၃

၌

ထိုအမႈအေၾကာင္းကို

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္မွ ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။
•

ျပစ္မႈမ်ားသည္ တရားမမႈမ်ားထက္ ပို၍ စံျပဳထိုက္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္သက္ေသခံခ်က္သည္ တရားခံ
အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ၫႊန္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။

•

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ျပႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားသည္ တရားခံ၏အျပစ္ကင္းစင္
ေၾကာင္းကို ျပႏုိင္သည့္အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္မေနရပါ။ ထို႔အျပင္ တရားခံအျပစ္ရွိ
ေၾကာင္း ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာအျခားနည္းမ်ားျဖင့္လည္း ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိရပါ။ အကယ္၍
သက္ေသခံခ်က္သည္

ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္အျခားရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီေနပါက

…

တရားခံက ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ႏို္င္ဖြယ္ ရွိသည္။ ေမာင္တင္ဝင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ၁၉၅၅
ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ ၁၄၆၊ တရားလႊတ္ေတာ္။
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•

အမႈဇာတ္လမ္းသည္

တရားခံအတြက္

ယုတၱိရွိေသာဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္ဟု

တရားလႊတ္ေတာ္က

မွတ္ယူပါက (တရား႐ံုးက မွတ္ယူျခင္း မျပဳသည့္တိုင္) တရားခံအား တရားေသလႊတ္ေပးႏိုင္သည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ … ဥပေဒအရာရွိသည္ ၄င္း၏ သက္ေသျပရန္တာဝန္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ M. Muthiah Servai v. Union of Burma 1955 BLR

175.
o

အာဏာရွင္ဆန္ေသာတရား႐ံုး (SCCAC) သည္ အဆိုပါ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းဆိုင္ရာတရားမ်ွတမႈျဖစ္သည့္ “အမွန္တရား” ကိုရွာေဖြျခင္းထက္ တရားစြဲ အဖြဲ႔အစည္း
အား ပို၍ အေလးေပးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေဒၚခင္ျမင့္၊ မခင္ၫြန္႔ၾကည္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ၁၉၇၀။ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ စပ္ဆုိင္မႈမရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း
ကို တရားခံေရွ႕ေနက ေလ်ွာက္လဲတင္ျပရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထို
အခ်က္သည္ မူရင္းဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွ ေသြဖြယ္ေနရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

•

သံသယ၏အက်ိဳးခံစားခြင့္သည္

တရားခံဘက္၌သာ

ရွိရမည္။

ေဒၚတင္ဦးႏွင့္

ဦးေအးဖီ

ပါ

၃၊

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၁၉၆၆ခုႏွစ၊္ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ - ၁၂၉။
•

အယူခံတရားလိုသည္
ထိုသူေသဆံုးရာတြင္

ေသဆံုးသူကို
ထိုးႏွက္ရန္

ထိုးႏွက္ခဲ့ေသာ္လည္း

ႀကံရြယ္ခ်က္ရွိျခင္း

ထိုသို႔

ထိုးႏွက္ၿပီး

မရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

၆

လအၾကာမွ

သံသယအက်ိဳးကို

အယူခံတရားလိုအေနျဖင့္ ခံစားခြင့္ရွိ သည္။ ေမာင္ေငြသာ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိင
ု ္ငံေတာ္ ၁၉၆၀၊
ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ - ၂၀၅။
•

အယူခံတရားလိုသူ၌ တင္ကူးႀကံရြယ္ခ်က္ရွိေသာ္လည္း ထိုသူ႔အား သံသယ၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို
ေပးအပ္ထားပါ သည္။ တင္ကူးႀကံရြယ္ခ်က္သည္ အေၾကာင္းျခင္းရာျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း
အယူခံတရားလို၌ ဓားပါ ရွိသည္ဟူေသာ အခ်က္သည္ တင္ကူးႀကံရြယ္ျခင္းကို သက္ေသမျပႏုိင္ပါ။
ေမာင္ဥာဏ္စိန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၁၉၆၀၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ- ၅၅၆။

•

ရာဇဝတ္မႈ၌ သက္ေသျပရန္တာဝန္သည္ တရားလိုဘက္၌သာရွိၿပီး၊ ထိုသို႔သက္ေသျပရာတြင္လည္း
တရားခံ၏

အားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ

အေျခခံၿပီး

၄င္းတို႔ဘက္မွ

လိုအပ္သည့္

ကြက္လပ္မ်ားကို

ျဖည့္စြက္ကာ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသမျပရပါ။ အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္းမွတ္ယူခံရျခင္းသည္ တရားခံ
ဘက္၌သာ ရွိၿပီး ထိုတရားခံသည္ပင္ သံသယ၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ရရွိႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏိင
ု ္ငံေတာ္ ႏွင့္ ဦးေအးၾကည္ ၁၉၆၄၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားစီရင္ထံုး၊ စာ - ၃၉၆။
•

တရားခံမွ

ျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းကို

သက္ေသျပရန္တာဝန္သည္

တရားလိုဘက္၌

အျပည့္အဝ

က်ေရာက္ သည္။ ေဒၚစီစီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၁၉၆၄၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ ၈၇၆။
•

ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ၿပီး မွန္ကန္မႈရွိသည့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ိဳးကို တရားခံဘက္မွ ေပးႏိုင္ခ့ဲပါက …
(ထိုအေၾကာင္း အရာမ်ားအေပၚ တရား႐ံုးေတာ္မွ ယံုၾကည္သက္ဝင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း) ထိုသူအား

တရားေသလႊတ္ေပးရမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထိုအေျခအေနမ်ိဳး၌ ထိုသူ၏ အျပစ္ရွိေၾကာင္း
သက္ေသျပရန္တာဝန္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေရာဘတ္ စတူးဝပ္ ေဝါခ်ဳပ္ ႏွင့္
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ဘုရင္ခံ (၁၉၃၄)၊ အိႏၵိယတရားစီရင္ထံုး၊ အတြဲ - ၆၁၊ ကာလကတၱား စာ - ၁၆၉ ၊ အမ္ .
မူသီယာဆာေဗး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၁၉၅၅၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ထံုး၊ (တရား
လႊတ္ေတာ္)၊ စာ - ၁၇၅။

•

ပတ္ဝန္းက်င္ သက္ေသခံခ်က္ႏွင့္ သက္ေသျပရန္တာဝန္ - ဝန္းက်င္အေျခအေန၏ သက္ေသခံခ်က္၌
… အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်ိတ္အဆက္တခု ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ပါက အမႈ၏ ကြင္းဆက္ တစ္ခုလံုး

အတြက္ ထိခိုက္မႈ မ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်ိတ္အဆက္
တိုင္းသည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ကြင္းဆက္ တစ္ခုရရွိရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု
ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ရွီအိုနာရိမ္းဆင္း ႏွင့္ ဘုရင္ခံ (၁၉၂၀)၊ ၅၈ အိႏၵိယအမႈတြဲမ်ား၊ စာ- ၄၅၇။
•

ပတ္ဝန္းက်င္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား - သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ အက်ိဳးသင့္၊ အေၾကာင္းသင့္ ရွင္းျပ
ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိကို တရားသူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ေမးျမန္းရပါမည္။ အကယ္၍ ေၾကာင္းက်ိဳး
ဆီေလ်ာ္ေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါက ထိုအရာမ်ားအေပၚ မျငင္းဆန္သင့္ပါ။ ထိုအရာမ်ားသည္
တရားခံမွ ေပးသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိုအရာမ်ားအေပၚ ျငင္းဆန္
ျခင္း

မျပဳသင့္ပါ။Basangouda

Yamanappa

ႏွင့္

ဘုရင္ခံ၊

အိႏၵိယႏိုင္ငံစီရင္ထံုးမ်ား

(၁၉၄၁)

ဘံုေဘစီရင္ထံုး၊ စာ - ၁၃၉ ။
•

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပါ ႁခြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္းေသာ သက္ေသျပရန္ တာဝန္မ်ား - တရားခံ၏
သက္ေသျပရန္

တာဝန္သည္

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒအရ

အပ္ႏွင္းထားေသာ

ႁခြင္းခ်က္မ်ားအတြင္း

က်ေရာက္ေၾကာင္း သံသယ ကင္းရွင္းသည္အထိ သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းရွိ၊မရွိသည္ အဓိကမက်ဘဲ၊
၄င္းတည္ေဆာက္လိုက္ေသာ

ခုခံေရး

လမ္းေၾကာင္းမွာ

ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ

သံသယကို

တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ရွိမရွိ ဆုိသည္ကား ပို၍အဓိက က်ပါသည္။ ေအာင္ဘြင္ႏွင့္ဘုရင္၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊
ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ - ၅၀။

၄။ ဥပေဒအရာရွိမ်ားအတြက္ မွ်တေသာတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္စာအုပ္၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားစြဲဆိုျခင္း

မ်ားအတြက္ လုိက္နာက်င့္သံုးႏိုင္မည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ ၂ (ဂ)၊ အျပစ္မရွိဟု မွတ္ယူျခင္းႏွင့္ သံသယ
အက်ိဳးခံစားခြင့္။
•

“အျပစ္မရွိဟု
ရဲအရာရွိမ်ားက

မွတ္ယူျခင္းတြင္
စြပ္စြဲခံရသူ

တရားစီရင္မႈ
အျပစ္ရွိ၊မရွိႏွင့္

မၿပီးဆံုးမီ
စပ္လ ်ဥ္း၍

တရားသူႀကီးမ်ား၊

ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္

ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား

မျပဳလုပ္ရန္

လိုအပ္သည္။” ဥေရာပတရား႐ံုးမွ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္အေပၚ
ကိုးကားျခင္း။ Fatullayev ႏွင့္ Azerbaijan (၄၀၉၈၄/၀၇) ၊ ၂၀၁၀၊ §§ ၁၆၀-၁၆၃၊ ႏွင့္၊ Khuzhin ႏွင့္

တျခားသူမ်ား ႏွင့္ ႐ုရွား (၁၃၄၀၇/၀၂), ၂၀၀၈ §§ ၉၃-၉၇။
•

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ တရားစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းကို ခံေနရေသာ္လည္း ၄င္းအား စီရင္ခ်က္ မခ်မွတ္ရ
ေသးပါက အဆိုပါသူအား အျပစ္ကင္းစင္ေသာသူအျဖစ္သာ မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသူအား အျခား
စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီးသူမ်ား ႏွင့္ သီးျခားစီ ခြဲထားရမည္။ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ၊ အပိုဒ္ ၄၁၅(၃)။

၅။

30

စပ္ဆုိင္မႈရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား

•

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း ပုဒ္မ ၁၁(၁) - လူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္၌ ဥပေဒ
အတုိင္း စစ္ေဆး၍ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သည္ဟု ထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရသည့္ အခ်ိန္အထိ ျပစ္မႈႏွင့္ တရား
စြဲဆိုျခင္း ခံရသူတိုင္းသည္ အျပစ္မဲ့သူဟူ၍ ယူဆျခင္းခံထုိက္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ထိုအမႈကို
ၾကားနာစစ္ေဆးရာဝယ္ စြပ္စြဲခံရသည့္ျပစ္မႈအတြက္ ခုခံေခ်ပႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ထိုသူအား ေပးၿပီး ျဖစ္ေစရမည္။

•

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပုဒ္မ ၁၄(၂) - ရာဇဝတ္ျပစ္မႈအရ
တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရသူ မွန္သမ်ွသည္ တရားဥပေဒအရ ၄င္းကို အျပစ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသမျပႏုိင္သမ်ွ
ကာလပတ္လံုး ၄င္းအား အျပစ္ကင္းသူအျဖစ္ သေဘာထားျခင္းကို ခံယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၆။ စပ္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား

•

ကမာၻ႕လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း ပုဒ္မ ၁၁(၁) - ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရေသာ လူတိုင္း
သည္ စြပ္စြဲခံရ သည့္ ျပစ္မႈအတြက္ ခုခံေခ်ပရန္လိုအပ္သည့္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ၊ အမ်ားျပည္သူ
ေရွ႕ေမွာက္၌ စစ္ေဆးေသာ တရား႐ံုးက ဥပေဒႏွင့္အညိ ၾကားနာစစ္ေဆးၿပီး ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သည္ဟု
ထင္ရွားစီရင္မႈ မခံရမခ်င္း အျပစ္မဲ့သူဟူ၍ မွတ္ယူျခင္း ခံထုိက္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။

•

ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္၊
သံသယရွိေစျခင္းႏွင့္

ပါဝင္

ပုဒ္မ

၄၀

ပတ္သက္သည္ဟု

(၂)(ခ)

အရ

…

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

ရာဇဝတ္မႈျဖင့္
ခံေနရေသာ

စြပ္စြဲျခင္း၊

ကေလးမ်ားကို

အနိမ့္ဆံုးေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားျဖင့္ အာမခံ ေပးရမည္။ ၁။ တရားဥပေဒအရ အျပစ္ရွိေၾကာင္း မစီရင္
မခ်င္း အျပစ္မရွိဟု လက္ခံေပးရမည္။
•

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပုဒ္မ ၁၄(၂) - ရာဇဝတ္ျပစ္မႈအရ တရား
စြဲဆိုျခင္း ခံရသူ မွန္သမ်ွသည္ တရားဥပေဒအရ ၄င္းကို အျပစ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္သမ်ွ
ကာလပတ္လံုး ၄င္းအား အျပစ္ကင္းသူအျဖစ္ သေဘာထားျခင္းကို ခံယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

•

အာဆီယံလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၊ ပုဒ္မ ၂၀(၁) - ျပစ္မႈတစ္ခုျဖင့္ စြပ္စြဲခံထားရသည့္ ကေလး
တုိင္းကို ဥပေဒအရ အျပစ္ရွိေၾကာင္း တရားမ်ွတစြာ သက္ေသမျပႏိုင္ခင္အထိ အျပစ္ကင္းစင္သူမ်ား
အျဖစ္

မွတ္ယူရမည္။

ထိုသို႔

စစ္ေဆးစီရင္ရာတြင္လည္း

လြတ္လပ္ၿပီး

ဘက္လိုက္မႈမရွိသည့္

ခံု႐ံုးမ်ားတြင္ စစ္ေဆးစီရင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုကေလးမ်ားတြင္လည္း ခုခံေခ်ပခြင့္ရွိေစရမည္။

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈမွ အကာအကြယ္ရပိုင္ခြင့္
တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အမႈသည္မ်ား ရဲလက္၌ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားလက္၌ျဖစ္ေစ ရွိေနစဥ္
အတြင္း ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာဒဏ္ရာ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းခံရျခင္းမွ ကင္းေဝးေစရန္ ကာကြယ္ေပးရမည္။
၁။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၃ - မည္သူ႔ကိုမ်ွ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ အညီမွတစ္ပါး အသက္ကိုျဖစ္ေစ၊
ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈ မရွိေစရ။

၂။

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၀ ႏွင့္ ၃၃၁ - တရားဝင္ေမးျမန္းစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း နာက်င္ေစျခင္းႏွင့္
အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္းမွ တားျမစ္သည္။

၃။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၃ - တရားခံတစ္ဦးအား ၄င္းသိရွိသည့္အခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္
ေျပာဆုိရန္၊

သို႔မဟုတ္

ထိမ္ခ်န္ထားရန္အလို႔ဌာ

ကတိတစ္စံုတစ္ရာထားျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မေလ်ာ္ၾသဇာ မသံုးရ။
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၄။

ဥပေဒအရာရွိမ်ားအတြက္

မ်ွတေသာ

တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ

လမ္းၫႊန္စာအုပ္၊

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ

တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား အတြက္ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္မည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ၂ (ဃ) ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္
ဂုဏ္သိကၡာညႇိဳးႏြမ္းေစသည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ “ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူတစ္ဦး
အတြက္ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရမႈမွ အကာအကြယ္ရပိုင္ခြင့္သည္ မျဖစ္မေနလိုက္နာရ
မည့္ အၾကြင္းမဲ့ အခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး စစ္မက္ ျဖစ္ပြားသည့္ကာလႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း အေရးေပၚ
အေျခအေန ကာလမ်ားတြင္ ဆိုင္းငံ့ျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ သို႔မဟုတ္ ညႇဥ္းပန္း
ႏွိပ္စက္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို အထက္အမိန္႔အရလည္း ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။ ”
၅။

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား •

ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း ပုဒ္မ ၅ - မည္သူ႔ကိုမ်ွ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ရက္စက္

ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊

လူမဆန္ေသာ၊

လူ႔သိကၡာညႇိဳးႏြမ္းေစေသာ

ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း

သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးျခင္း မျပဳရ။
•

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို

ဆန္႔က ်င္သည့္

ကုလသမဂၢ၏သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊

ပုဒ္မ

၂

-

၂။

မည္သည့္ႁခြင္းခ်က္ အေျခအေနတြင္မွ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ေစရ။ ၃။ အထက္အရာရွိ
သို႔မဟုတ္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားမွ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ရန္ အမိန္႔အာဏာ
ေပးျခင္းကို မျပဳလုပ္ေစရ။
•

ကုလသမဂၢ၏ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၁၅ - မည္သူတစ္ဦး
တစ္ေယာက္ကိုမ်ွ ရက္စက္စြာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လူမဆန္သည့္အျပဳအမူမ်ား
ျပဳေစျခင္း၊ အက်င့္သိကၡာညႇိဳးႏြမ္းေစႏိုင္သည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္
ေပးျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ ေစရ။

•

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပုဒ္မ ၇ - မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကိုမ်ွ
မႏွိပ္စက္ရ။ ရက္စက္စြာ မျပဳက်င့္ရ။ လူမဆန္ေသာ သို႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ညႇိဳးႏြမ္းေစေသာ
ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ေပးမႈေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ရ။

ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနပိုင္ခြင့္
ဤလက္စြဲစာအုပ္တေလ်ာက္၌
အမႈသည္မ်ား

က

ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သုိ႔

မွားယြင္းစြာႏွင့္

မိုက္မဲစြာ

အမႈသည္မ်ားကို

အတင္းအၾကပ္ေျဖာင့္ခ်က္ေပးေစျခင္း၊

ေျဖာင့္ခ်က္ေပးမိျခင္းမ်ားကို

ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္

ေရွ႕ေနမ်ားမွ

ေဆာလ်င္စြာ ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္ေပးရမည္။ အမႈသည္မ်ား၏ ႏႈတ္ဆိတ္စြာ ေနပိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အဝရရွိႏိုင္ရန္
တရားခံေရွ႕ေနမ်ား

အေနျဖင့္

ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။

အမႈသည္အား

ေဆြးေႏြးလမ္းၫႊန္မႈေပးျခင္းအပိုင္းရွိ

ႏႈတ္ဆိတ္စြာ ေနပိုင္ခြငအ
့္ ေၾကာင္းကို ၾကည့္ပါ။
၁။

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ား - ကာကြယ္ခုခံပိုငခ
္ ြင့္ ႏွင့္
Due process တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆို္င္ရာအခြင့္အေရးမ်ား အပိုင္းကို ျပန္လည္ ၫႊန္းဆိုရမည္
ျဖစ္ပါသည္။

၂။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၄ - ေျဖာင့္ဆိုမည့္သူကို ေမးျမန္းသည့္အခါ ေျဖာင့္ခ်က္ကို
အလိုအေလ်ာက္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရွိမွသာလ်ွင္ အဆိုပါေျဖာင့္ခ်က္ကို
သက္ေသခံအျဖစ္

အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

အဆိုပါ

ေျဖာင့္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို

မေရးမွတ္မီ

ရာဇဝတ္

တရားသူႀကီးသည္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးမည့္သူကို ၄င္း၌ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးရန္ တာဝန္မရွိေၾကာင္း၊ အကယ္၍
ေျဖာင့္ခ်က္ေပးလ်ွင္ ထိုေျဖာင့္ခ်က္ကို ၄င္းအေပၚ ဆန္႔က ်င္ သည့္ သက္ေသခံ အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္
ေၾကာင္း ရွင္းျပေပးရမည္။
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၃။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၂ (၁)(က) - တရားခံကို ၄င္း၏ဆႏၵမရွိဘဲ သက္ေသတစ္ဦးအျဖစ္
မစစ္ေမးရ။

၄။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ၃၄၂ (၁)(ဂ) - သက္ေသခံရန္ တရားခံ၏ ပ်က္ကြက္မႈကို တရားလို
ဘက္က မည္သု႔ိမ်ွ ေဝဖန္ျခင္း မျပဳေစရ။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းပ်က္ကြက္မႈႏွင့္စပ္လ ်ဥ္း၍ တရား႐ံုးႏွင့္
ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ား (ရွိလ ်ွင္)က တရားမ်ွတသည္ကို မိမိတို႔ ထင္ျမင္သည့္အတိုင္း ေကာက္ယူ ႏုိင္သည္။

၅။

ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားသည္ ရွင္းလင္းပါသည္။
•

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - ပုဒ္မ ၁၄(၃)(ဆ) အျပစ္ကို
အတင္းအၾကပ္ ဝန္ခံေစျခင္း သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဆန္႔က ်င္ထြက္ဆိုခ်က္မ်ိဳး အတင္းအၾကပ္
ေပးေစျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

ေရွ႕ေနျဖင့္ ခုခံေခ်ပခြင့္
ေရွ႕ေနမ်ားကို အထက္တန္းေရွ႕ေန (ၿမိဳ ႕နယ္တရား႐ံုးထိသာ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသူ) ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္
ေရွ႕ေန (တရား႐ံုးအဆင့္တိုင္း၌ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသူ) ဟူ၍ ခြဲျခားထားပါသည္။ ၄င္းတို႔ က်င့္သံုးႏုိင္သည့္
ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အေၾကာင္းကို ေအာက္၌ အက်ယ္တဝန္႔ ေဖာ္ျပထားသည္။
၁။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ (ဂ) - အမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ခုခံေခ်ပခြင့္ႏွင့္ အယူခံပိုင္ခြင့္ရရွိေရး။

၂။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၅ - ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူတစ္ဦးဦးသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ
ခုခံေခ်ပခြင့္ ရွိေစရမည္။

၃။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၀ - ရာဇဝတ္တရား႐ံုးတစ္႐ံုးတြင္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူ
မည္သူမဆို သို႔မဟုတ္ ဆိုခဲ့သည့္ တရား႐ံုးတစ္႐ံုးတြင္ ဤက်င့္ထံုးဥပေဒအရ အမႈစြဲဆိုျခင္းခံရသူ
မည္သူမဆို ေရွ႕ေနျဖင့္ ခုခံေခ်ပိုငခ
္ ြင့္ ရွိသည္။

၄။

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ၊ အတြဲ ၂ - အပိုဒ္ ၄၅၅ - စြပ္စြဲခံရသူတိုင္းသည္ ေရွ႕ေနျဖင့္ ခုခံေခ်ပခြင့္ရွိသည္။

၅။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး အပိုဒ္ ၇၉ - ေသဒဏ္က ်ခံထားရသည့္ တရားခံမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ကိုယ္တိုင္
ေရွ႕ေန မဌားရမ္းႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးအပ္သည့္ ေရွ႕ေနကို အခမဲ့ ဌားရမ္းခြင့္ရွိသည္။ အဆိုပါ
ေရွ႕ေနကို ဥပေဒ႐ံုးမွ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည္။

၆။

ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒ ၂၀၁၇ ပုဒ္မ ၃ - ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဥပေဒ
ဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးရာတြင္ တန္းတူညီမ်ွမႈ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရးႏွင့္ တရား
မ်ွတမႈ အခြင့္အေရး တို႔ကို ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္ ရရွိေစရန္၊ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ
ခုခံေခ်ပခြင့္ႏွင့္ အယူခံပိုင္ခြင့္တို႔ကို ရရွိႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။

၇။

ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ - တရားစီရင္ရာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို အေျခခံ၍ စီရင္ရ
မည္။
(ဂ) အမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ခုခံေခ်ပခြင့္ႏွင့္ အယူခံပိုင္ခြင့္ ရရွိေရး။

၈။

တရား႐ံုးစီရင္ထံုးမ်ား
•

ခ်စ္ထြန္းပါ (၅)၊ ႏွင့္ ဘုရင္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္စီရင္ထံုးအတြဲ (၁)၊ ႏွာ ၂၃၉ တရားသူႀကီးတစ္ဦးမွ
တျခားတရားသူႀကီးတစ္ဦးသို႔ အမႈလႊဲေျပာင္းေပးသည့္အခါ … အဆိုပါတရားခံအတြက္ လိုက္ပါ
ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ေရွ႕ေနမရွိေသးပါက … ထိုသူ၌ ေရွ႕ေနဌားရမ္းခြင့္ရွိေၾကာင္းကို တရားသူႀကီး
အသစ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္သူက အႀကံေပးေျပာၾကားရမည္။
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•

ထြန္းလွပါ အမ်ား ႏွင့္ ဘုရင္ ၁၉၄၆၊ ရန္ကုန္စီရင္ထံုး၊ ႏွာ- ၂၆၃၊ လူသတ္မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံရ
သည့္ တရားခံတစ္ဦးသည္ အမႈ အစကတည္းကပင္ ၄င္းအတြက္လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္
ေရွ႕ေနပါရွိရမည္။

၉။

ဥပေဒအရာရွိမ်ားအတြက္

မ်ွတေသာ

တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

-

ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈတြဲမ်ား၌ လိုက္နာက်င့္သံုးႏုိင္မည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ၂ (ဆ) – “ဥပေဒအႀကံဥာဏ္
ရယူခြင့္သည္

ျပစ္မႈဆိုင္ရာစစ္ေဆး

စီရင္ျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္

အဆင့္တိုင္းအတြက္

အေရးပါေသာ

အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ သံသျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူ တစ္ဦးအား တရားစြဲဆိုျခင္း မျပဳမီအဆင့္တြင္
ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုဆက္သြယ္ ေျပာဆိုခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ၄င္းရသင္ရ
့ ထုိက္သည့္ အခြင့္အေရး
မ်ား မဆံုး႐ံႈးေစရန္ႏွင့္ မ်ွတေသာ တရားစီရင္ေရးမူမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ မရွိေစရန္ အကာအကြယ္
ေပးႏုိင္ပါသည္။ စြပ္စြဲခံရသူ သို႔မဟုတ္ စြဲခ်က္တင္ခံရသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ အမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ
လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အေပၚ၌ မ်ားစြာမွီတည္ ေနပါ
သည္။ စြပ္စြဲခံရသူတစ္ဦးအား ကနဦးအမႈစစ္ေဆးသည့္အဆင့္တြင္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးျခင္းသည္

တရားခြင္၌

ျပည့္စံု

လံုေလာက္ေသာ

ခုခံေခ်ပခြင့္မ်ား

ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္

အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဥပေဒအႀကံဥာဏ္ ရယူခြင့္ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူ
သိရွိေစရန္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းေျပာျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။” “ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း
ျခင္းခံရေသာ စြပ္စြဲခံရသူသည္ စတင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဥပေဒ အႀကံဥာဏ္ ရယူခြင့္ ရွိမည္
ျဖစ္ပါသည္။”
၁၀။

စပ္ဆိုင္သည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံၫႊန္း
•

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - ၁၄(၃)(ဃ) ၄င္း၏ေရွ႕ေမွာက္၌ပင္
ၾကားနာ စစ္ေဆးရမည္။ ၄င္းတြင္ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ကိုယ္တုိင္ေခ်ပပိုင္ခြင့္
ရွိသကဲ့သို႔

ႏွစ္သက္ရာ

ဥပေဒအကိ်ဳးေဆာင္၏

အကူအညီရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

အကယ္၍

၄င္းဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္၏ အကူအညီ မရယူေသးပါက ၄င္းအခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း အသိေပးရ
မည္။ တရားမ်ွတစြာ ၾကားနာ စစ္ေဆးေရးကို ေရွ႕႐ႈ လ်က္ လိုအပ္ပါက ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္
ဌားရမ္းႏိုင္စြမ္း မရွိေသာ တရားခံအတြက္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ ခန္႔ထားေပးရမည္။ ဤသို႔ ခန္႔ထား
ျခင္းတြင္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ခကို တရားခံထံမွ ရယူျခင္းမျပဳရ။
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လြတ္လပ္ၿပီး တရားမ်ွတေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူရရွိပိုင္ခြင့္
Right to Due Process
တရားခံေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္

မိမိတို႔

အမႈသည္မ်ား၏

မ်ွတေသာ

တရားခြင္ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း

ရပိုင္ခြင့္

အခြင့္အေရးမ်ား ျငင္းပယ္ခံရပါက ထိုသို႔ ျငင္းပယ္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၃၇ အရ … မွားယြင္းမႈ၊ ပ်က္ကြက္မႈ၊ နည္းလမ္းမက်မႈ၊ သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းၫႊန္ၾကားခ်က္
သည္ တရားမ်ွတမႈ အမွန္တကယ္ ကင္းမဲ့သြားစရာ အေၾကာင္း မျဖစ္ေပၚေစပါက စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရရွိသည့္
တရား႐ံုးတစ္႐ံုးက ခ်မွတ္ထားသည့္ မည္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပစ္ဒဏ္၊ သို႔မဟုတ္ အမိန္႔ကိုမ်ွ အယူခံမႈ
တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ဆင္မႈတြင္ျဖစ္ေစ၊ ပယ္ဖ်က္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ျခင္း မရွိေစရ။
၁။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၈၁ - ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တရားဝင္ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ နစ္နာခ်က္မ်ားအတြက္
ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရယူပိုငခ
္ ြင့္မ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္း မျပဳရ။

၂။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၃ - မည္သူ႔ကိုမွ် တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီမွတစ္ပါး အသက္ကိုျဖစ္ေစ၊
ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈ မရွိေစရ။

၃။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ - ေအာက္ပါတို႔ကို တရားစီရင္ေရးမူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ … (ခ)
ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွအပ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ေရး။

၄။

ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၀ ၏ ပုဒ္မ ၃ (ခ) - ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ေရး။

၅။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ
စစ္ေဆးစီရင္ရန္

ပုဒ္မ

၃၅၂

ကိစၥမ်ားအလို႔ဌာ

ေနရာဆန္႔သေလာက္

လူအမ်ား

-

ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာကို

စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊

မည္သည့္ရာဇဝတ္တရား႐ံုးမဆို

သြားလာ

ဝင္ထြက္ႏိုင္ေသာ

သို႔မဟုတ္

႐ံုးထုိင္သည့္ေနရာကို

လူသိရွင္ၾကားတရားခြင္ျဖစ္ေၾကာင္း

မွတ္ယူရမည္။
၆။

ဥပေဒအရာရွိမ်ားအတြက္

မ်ွတေသာတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊

တရားစစ္ေဆး

စီရင္ျခင္းအဆင့္၌ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္မည့္ စံၫႊန္စံၫႊန္းမ်ား၊ ၃(ခ) – “အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္
ၾကားနာျခင္းသည္ တရား႐ံုးက အမႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စစ္ေဆးစီရင္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ယင္းစီရင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားအေပၚ မည္မွ်လက္ခံယံုၾကည္ႏုိင္သည္ ဆုိေသာအခ်က္ကို အမႈသည္မ်ားအပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူ
တို႔က မ်က္ျမင္သိသာထင္ရွားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ တရား
စီရင္ေရးစနစ္သည္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာစနစ္၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမ်ွတမႈကို
အဓိကအေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။”
၇။

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား
•

ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း

ပုဒ္မ

၁၀

-

လူတိုင္းသည္

၄င္း၏အခြင့္အေရးႏွင့္

တာဝန္ရွိမႈမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ခံရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းအေပၚ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ စြပ္စြဲခ်က္
ကို အဆံုးအျဖတ္ခံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္၍ ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ တရား႐ံုးတစ္ရပ္က
အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားမ်ွတစြာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို တန္းတူရည္တူအျပည့္အဝ
ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
•

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ပုဒ္မ ၁၄(၁) - ပုဂၢိဳလ္တဦးအား
မႈခင္းတရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရာဇဝတ္ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုရာ၌လည္းေကာင္း၊ တရားမမႈ
တရပ္ႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

မိမိ၏

ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသည့္

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

ထမ္းေဆာင္ရမည့္

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ဤပုဂၢိဳလ္တြင္ ဥပေဒႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္
လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုကာ လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိသည့္ တရား႐ုံးက
လူအမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကို ခံစား ႏိုင္ခြငရ
့္ ွိသည္။
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•

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ပုဒ္မ ၉ (၁) - လူသားတိုင္းတြင္
လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိၿပီး မိမိ၏ လံုၿခံဳေရးကိုလည္း ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မည္သူ႔ကိုမ်ွ တစ္ဖက္သတ္
အာဏာသံုး၍ ဖမ္းဆီးျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒမဲ့ မတရားထိန္းသိမ္းျခင္း ေသာ္
လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ရ။ တည္ဆဲဥပေဒ အရ ခ်မွတ္ထားေသာ နည္းဥပေဒအရ ဖမ္းဆီး
ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမွတပါး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို မဆံုး႐ံႈးေစရ။

ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို တန္းတူရယူပိုင္ခြင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မွီတင္းေနထုိင္ၾကသူအားလံုးတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ လိင္၊ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ သို႔မဟုတ္
ႏိုင္ငံသား

ျဖစ္တည္မႈတို႔အေပၚ

အကြယ္ေပးမႈကို

ပဓာနမထားဘဲ

ရရွိၾကသည္။

ဥပေဒ၏

ေရွ႕ေမွာက္တြင္

ေအာက္၌ေဖာ္ျပထားသည့္

တန္းတူအခြင့္အေရး၊

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ

အကာ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၌

“ႏိုင္ငံသား” ဟု သံုးႏႈန္းရမည့္အစား “လူ” ဟူေသာ အသံုးကို သံုးရျခင္းမွာ - လူအားလံုးအား မ်ွတမႈရွိစြာႏွင့္
တန္းတူညီမ်ွစြာ ဆက္ဆံၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
၁။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ အေျခခံမူမ်ား ၆(င) - ႏုိင္ငံေတာ္၌ တရားမ်ွတျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္
ညီမ်ွျခင္းတည္း ဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ပိုမိုထြန္းကားေရး။

၂။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

ပုဒ္မ

၂၁(က)

-

ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္

ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ထားသည့္ တန္းတူညီမ်ွမႈ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရး၊ တရားမ်ွတမႈ
အခြင့္အေရးကို ခံစားခြင့္ ရွသ
ိ ည္။
၃။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၇ - ႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမ်ွ
အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီမ်ွစြာ ရယူပိုင္ခြင့္
ေပးရမည္။

၄။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

ပုဒ္မ

၃၄၈

-

ႏုိင္ငံေတာ္သည္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္၏

မည္သည့္ ႏိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၱရ၊ အဆင့္အတန္း၊
ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈ မရွိေစရ။
၅။

ဥပေဒအရာရွိမ်ားအတြက္

မ်ွတေသာ

တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊

ျပစ္မႈဆို္င္ရာ

အမႈတြဲမ်ား၌ လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ ၂ (က) ဥပေဒ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမ်ွမႈ
ရွိျခင္းႏွင့္

ဥပေဒအရ

ညီမ်ွစြာ

ဆက္ဆံျခင္း၊

“ျပစ္မႈျဖင့္စြပ္စြဲခံရသူတစ္ဦးကို

လူမ်ိဳး၊ဇာတိ၊

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္ တို႔ကို အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ဥပေဒ
အရာတြင္ တန္းတူညီမ်ွမႈ ရွိေစရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အာမခံခ်က္ ေပးထားပါသည္။”
၆။

ကမာၻလံုးဆုိင္ရာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား
•

ကမာၻ႕လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း

ပုဒ္မ

၂

-

လူတုိင္းသည္

လူမ်ိဳး၊

အသားအေရာင္၊

အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံေရးသို႔မဟုတ္ အျခား
အယူအဆ၊ ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ လူမႈအဆင့္ အတန္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဇာတ္ျမစ္၊ ပစၥည္း၊ ဥစၥာဂုဏ္၊
မ်ိဳး႐ိုးဇာတိဂုဏ္ႏွင့္ အျခား အဆင့္အတန္းစသည့္ ခြဲျခားမႈမ်ိဳး မရွိေစဘဲ ဤေၾကညာစာတမ္းတြင္
ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြငအ
့္ ားလံုးကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ လူတစ္ဦး
တစ္ေယာက္ေနထုိင္ရာ ႏိုင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ နယ္ေျမေဒသသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္
သည့္ နယ္ေျမျဖစ္ေစ၊ ကုလသမဂၢ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခံနယ္ေျမျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
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အာဏာမရရွိေသာ နယ္ေျမျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ တစ္စံုတစ္ရာ ကန္႔သတ္မႈရွိ
သည့္ နယ္ေျမျဖစ္ေစ၊ ယင္း၏ ႏိုင္ငံေရး၊ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္
အတန္းတစ္ခုခုကို အေျချပဳ၍ ခြဲျခားမႈ မျပဳလုပ္ရ။
•

ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း၊ ပုဒ္မ ၇ - လူအားလံုးတို႔သည္ ဥပေဒအရာ၌ တန္းတူရည္တူ
ရွိၾကၿပီး ဥပေဒ၏ တန္းတူကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို မည္သည့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ွမရွိေစဘဲ ခံစား
ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။။ ဤေၾကညာစာတမ္းကို ေဖာက္ဖ်က္၍ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ တူညီေသာ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

•

လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈပံုစံအားလံုး ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္။

•

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္။

•

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၁၄(၁) - လူတုိင္း တရား႐ံုး
သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈခံ႐ံုးမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမ်ွမႈ ရွိသည္။

တစ္ေၾကာ့ျပန္စစ္ေဆးခံရျခင္းမွ ခုခံပိုင္ခြင့္
အဆံုးမရွိေသာ ျပန္လည္ၾကားနာျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးထားျခင္း မရွိပါက …

တရားခံအေနျဖင့္ အစိုးရ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အသာစီးရေသာစြဲခ်က္မ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အန္တုႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ခိုကုိးရာမဲ့ အေနအထား
ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ကံမေကာင္းစြာပင္ ထိုသို႔ အကာအကြယ္ေပးရမည့္ သေဘာတရားသည္ စီရင္ပိုင္ခြင့္
နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို ၿမိဳ ႕နယ္တရား႐ံုးတစ္ခုတြင္မက အျခားတစ္ခုတြင္ပါ ထပ္မံ
စြဲဆိုေနၾကသည့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈပံုစံ ေၾကာင့္ ေမွးမွိန္ေနရသည္။ ဤသို႔ စြဲဆိုမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္
တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ဥပမာ - ဆန္႔က ်င္ဆႏၵျပသူမ်ား အေပၚ စြဲဆိုမႈမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။
၁။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၄ - တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရား႐ံုးက ျပစ္မႈ
တစ္ရပ္ အတြက္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ အမႈမွ အၿပီးအျပတ္လႊတ္ျခင္းခံရလ်ွင္ျဖစ္ေစ၊
အဆိုပါ ျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္သည့္ စီရင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အမႈမွ အၿပီးအျပတ္လႊတ္သည့္ စီရင္ခ်က္ကို
အဆင့္ျမင့္တရား႐ံုးက

ပယ္ဖ်က္ၿပီး

အမႈကို

အသစ္

တစ္ဖန္

ျပန္လည္စစ္ေဆးေစရန္

အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္အခါမွတစ္ပါး ယင္းျပစ္မႈအတြက္ ထိုသူအား ထပ္မံ စစ္ေဆးျခင္း မျပဳရ။
၂။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ

ပုဒ္မ

၄၀၃

-

စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ

တရား႐ံုးတစ္႐ံုးက

ျပစ္မႈတစ္ရပ္အတြက္ တႀကိမ္ စစ္ေဆး၍ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရသူ၊ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ အမႈမွ
အၿပီးအျပတ္ လႊတ္ျခင္းခံရသူတစ္ဦးမွာ ဤကဲ့သို႔ အဆိုပါ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္သည့္ စီရင္ခ်က္၊ သို႔မဟုတ္
အမႈမွ အၿပီးအျပတ္လႊတ္လိုက္သည့္ စီရင္ခ်က္ သည္ အတည္ ျဖစ္လ ်က္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ၄င္းျပစ္မႈႏွင့္
ထပ္တူျပစ္မႈျဖင့္
အေၾကာင္းျပဳ၍

ထပ္မံစစ္ေဆးစီရင္ျခင္း
အျခားကြဲလြဲသည့္

မခံထိုက္

စြဲခ်က္တစ္ရပ္

ေစရ။

(၄င္းအမႈ

တင္ႏိုင္ေသာ

အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို

အျခားျပစ္မႈ

အတြက္

စြဲခ်က္

တင္ႏုိင္သည္။)
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ေႏွာင္းကာလမွ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ တရား
စြဲဆိုျခင္းမ်ားကို ျငင္းဆန္ပိုင္ခြင့္
ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္အခ်ိန္က ျပစ္မႈမေျမာက္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာအေပၚ တရားစြဲဆုိျခင္းမ်ား မျပဳရ။
၁။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

ပုဒ္မ

၄၃

-

မည္သည့္ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ွ

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အာဏာ

သက္ေရာက္ေစရန္ ျပ႒ာန္းခြင့္ မရွိေစရ။
၂။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၃ - ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သူ မည္သူ႔ကိုမဆို ယင္းျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သည့္
အခ်ိန္က အတည္ ျဖစ္လ ်က္ရွိေသာ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒအရသာ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ရမည္။

၃။

ဥပေဒအရာရွိမ်ားအတြက္

မွ်တေသာတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္စာအုပ္

-

ျပစ္မႈဆိုင္ရာအမႈတြဲ

ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား၌ လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ၂(ခ) - ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာ
သက္ေရာက္ျခင္း။
၄။

ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း၊
ျပည္တြင္းဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊

ပုဒ္မ

၁၁

(၂)

-

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သည့္အခ်ိန္တြင္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊

လုပ္ရပ္သို႔မဟုတ္

ပ်က္ကြက္မႈ

တစ္ရပ္သည္ ျပစ္မႈမေျမာက္ပါက ထိုလုပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ မည္သူမွ် အျပစ္မရွိေစရ။
ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ထိုက္သင့္ေစႏိုင္ ေသာ ျပစ္ဒဏ္ထက္ ပိုမိုႀကီးေလးေသာ
ျပစ္ဒဏ္ကို ထိုက္သင့္ေစျခင္း မရွိေစရ။
၅။

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ၁၅(၁) - က်ဴးလြန္ခ်ိန္၌ တိုင္းျပည္၏
ဥပေဒအရ

ျဖစ္ေစ၊

က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ
မေျမာက္ေသာ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊

ပုဂၢိဳလ္တိုင္း
ျပစ္မႈကို

သို႔မဟုတ္

ရာဇဝတ္မႈမေျမာက္ေသာ

လုပ္သင့္လုပ္ေဆာင္ရန္

ထိုဥပေဒျပ႒ာန္းခ်ိန္

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

ပ်က္ကြက္ျခင္းျဖင့္

သူတိုင္းအား

ျပစ္မႈ

ရာဇဝတ္မႈ

(တည္ဆဲဥပေဒျဖင္)့

ရာဇဝတ္မႈက ်ဴးလြန္သည္ဟု (ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍) ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု မသတ္မွတ္ရ။
ထုိနည္းတူ ရာဇဝတ္မႈကို ထိုအခ်ိန္၌ က်ဴးလြန္ခဲ့သူအား တည္ဆဲဥပေဒအရ ေပးရမည့္ ဥပေဒထက္ ပို၍
ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္ မေပးရ။ အကယ္၍ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလ်ာ့ေပါ့ေသာ အျပစ္ဒဏ္
ေပးရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အသစ္ေပၚေပါက္လာပါက ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သူသည္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ အသစ္၏
အက်ိဳးကို ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
၆။

ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ (CRC)၊ ပုဒ္မ ၄၀ (၂) (က) - ကေလးတစ္ဦးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ
အျပဳအမူ တစ္စံုတရာသည္ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္အခ်ိန္အခါက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္
ႏုိင္ငံတကာဆိုင္ရာ ဥပေဒက တားျမစ္ထားသည့္ အျပဳအမူမဟုတ္ပါက ထိုအေၾကာင္းအခ်က္ေၾကာင့္
မည္သည့္ကေလးကိုမွ ရာဇဝတ္ မႈျဖင့္ စြပ္စြဲျခင္း၊ သံသယရွိေစျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဟု အသိ
အမွတ္ျပဳျခင္းတို႔ကို မျပဳရ။

စြဲခ်က္မ်ားအား သိရွိပိုင္ခြင့္
တရားခံမ်ားအေနျဖင့္

၄င္းတို႔အေပၚ

စြဲဆိုထားေသာ

စြဲခ်က္မ်ားကို

သိရွိပိုင္ခြင့္ႏွင့္

စပ္လ ်ဥ္း၍

တရားခံ

ေရွ႕ေနမ်ားက တိုက္တြန္း ေျပာၾကားရာ၌ လိုအပ္သည္ထက္ ပို၍ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိပါသည္။ အဘယ့္
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တရားခံအား ရဲအခ်ဳပ္၌ ရက္ပို္ငး ၃၀ ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ တရားလိုဘက္မွ
သက္ေသခံခ်က္မ်ား တင္ျပၿပီး သည့္တုိင္ စြဲခ်က္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထြက္မလာျခင္း
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စသည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ား

ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ

ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရး

လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

ထိုအခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးျခင္း ရွိဟန္ မတူေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

တရားခံေရွ႕ေနမ်ား

အေနျဖင့္

၄င္းတို႔၏

အမႈသည္မ်ားအား

သိလ ်ွင္သိခ်င္း ေျပာျပေပးရမည္။ ထိုသို႔ ေျပာျပျခင္းသည္ … အစိုးရ၏တာဝန္ရွိမႈကို အစား မထိုးႏိုင္ေသာ္လည္း
ထိန္းသိမ္းခံထားရသူ၏ စိုးရိ္မ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ၿပီး အျခားတဖက္တြင္လည္း … အမႈအတြက္
လိုအပ္ႏိုင္မည့္

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္

ကာကြယ္ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းတို႔ကို

တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္

စြဲခ်က္တင္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္

တရားခံအားဖတ္ျပၿပီး

ျဖစ္ပါသည္။
၁။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ

ပုဒ္မ

၂၁၀

-

အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပရမည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းတရားခံ အလိုရွိလ ်ွင္လည္း စြဲခ်က္မိတၱဴကို
အခမဲ့ေပးအပ္ရမည္။
၂။

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပုဒ္မ ၉ (၂) - ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား
ဖမ္းဆီးရာ၌ ဖမ္းဆီးခ်ိန္တြင္ ယင္းပုဂၢိဳလ္အား ဖမ္းဆီးရသည့္အေၾကာင္းကုိ အသိအမွတ္ေပးရမည္
ျဖစ္ၿပီး စြဲဆိုခ်က္ တစံုတရာ ရွိပါက ခ်က္ခ်င္းအသိေပးရမည္။

အာမခံေလ်ွာက္ထားပိုင္ခြင့္
ေယဘုယ ်အားျဖင့္ … စြပ္စြဲခံထားရသည့္ တရားခံမ်ားအား ေစာႏိုင္သမ်ွ ေစာေစာ လႊတ္ေပးရန္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
တရားခံ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ရဲမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ ရမန္ၾကားနာျခင္း၌လည္းေကာင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္ႏွင့္
တရားစစ္ေဆး စီရင္ေနစဥ္အဆင္မ
့ ်ားအားလံုး၌လည္းေကာင္း အေရးဆိုတင္ျပ ေပးရမည္။ ျမန္မာ့ဥပေဒအတြက္
အာမခံေလ်ွာက္ထားျခင္း ဆိုင္ရာ အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
၁။

ျမန္မာ့ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၆-၃၇၈။

၂။

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား
•

ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၊ ပုဒ္မ ၉

- မည္သူမ်ွ မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ မတရား

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ မတရား ျပည္ႏွင္ျခင္း မခံေစရ။
•

ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အေၾကာင္း

သိေကာင္းစရာ

ပုဒ္မ

၃၇

(ခ)

-

မည္သည့္ကေလး တစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုမွ တရားမဝင္ႏွင့္ စိတ္ထင္တိုင္း ႐ုပ္သိမ္း၍
မရေပ။ ကေလးတေယာက္ အား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ျခင္း
တို႔သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အျခား
နည္းမ်ားမရွိေတာ့၍
လုပ္ေဆာင္ေသာ

ေနာက္ဆံုးနည္းအျဖစ္
အခ်ိန္မွာလည္း

လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

သင့္ေလ်ာ္သေလာက္

အခ်ိန္

တိုႏိုင္သမ်ွ

ထိုသို႔
အတိုဆံုး

ျဖစ္ရမည္
•

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ပုဒ္မ ၉ (၃)

တစ္စံုတစ္ဦးအား

ရာဇဝတ္က ်ဴးလြန္ေၾကာင္း

စြဲဆိုခ်က္ျဖင့္

ဖမ္းဆီးျခင္းေသာ္

လည္းေကာင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္ပါက ၄င္းအား တရားသူႀကီးတစ္ဦး
သို႔မဟုတ္ တရားစီမံပိုင္ ခြင့္ အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ အရာရွိတစ္ဦး၏ ေရွ႕ေမွာက္သို႔
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ခ်က္ခ်င္းေခၚေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး ဤပုဂၢိဳလ္တြင္ သင့္ေတာ္ေသာ ကာလအပိုင္းအျခား
တစ္ခုအတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို စတင္ခံယူပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ သို႔မဟုတ္ သင့္ေတာ္ေသာ
ကာလအပိုင္းအျခားတခုအတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ား မျပဳႏိုင္ပါက ၄င္းအား လႊတ္ေပးရ
မည္။ တရားၾကားနာမငအား ေစာင့္စားေနၾကေသာ တရားခံအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ထား ျခင္းသည္
ေယဘုယ ်အားျဖင့္ လိုက္နာရသည့္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ တရားခံက တရားခြင္
သို႔

လာေရာက္အစစ္ေဆးခံရန္

လိုအပ္သည့္အခါတိုင္း

လာေရာက္စစ္ေဆးခံမည္ဟူ၍

လည္းေကာင္း၊ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အခါတြင္လည္း တရားခြင္သို႔ လာေရာက္မည္ဟုလည္း
အာမခံလ ်ွင္ ၄င္းအား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမွ လႊတ္ေပးရမည္။
(၄)

ဖမ္းဆီးျခင္း

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္

သို႔မဟုတ္

ထိန္းသိမ္းျခင္းေၾကာင့္

၄င္းအားဖမ္းဆီးျခင္း

သို႔မဟုတ္

လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ံႈးေနရေသာ
ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္

ဥပေဒႏွင့္

ညီမညီ၊ ဥပေဒႏွင့္မညီပါက ၄င္းအား လြတ္လပ္ႏို္င္ရန္အတြက္ တရား႐ံုးက အခ်ိန္မဆို္င္းဘဲ
ဆံုးျဖတ္ေပးႏုိင္ရန္အလို႔ဌာ တရား႐ံုးထံ ေလ်ွာက္ထားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
၃။

တစ္စံုတစ္ဦးအား

ရာဇဝတ္က ်ဴးလြန္ေၾကာင္း

စြဲဆိုခ်က္ျဖင့္

ဖမ္းဆီးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊

ထိန္းသိမ္းျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ပါက ၄င္းအား တရားသူႀကီးတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တရား
စီမံပိုင္ခြင့္ အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္း ခံရေသာ အရာရွိတစ္ဦး၏ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ခ်က္ခ်င္း ေခၚေဆာင္လာရ
မည္ျဖစ္ၿပီး ဤပုဂၢိဳလ္တြင္ သင့္ေတာ္ေသာ ကာလအပိုင္းအျခားတခုအတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို
စတင္ခံယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

သိုမဟုတ္

သင့္ေတာ္ေသာ

ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုအတြင္း

ၾကားနာ

စစ္ေဆးမႈမ်ား မျပဳႏုိင္ပါက ၄င္းအား လႊတ္ေပးရမည္။ တရားၾကားနာမႈ အား ေစာင့္စားေနၾကေသာ
တရားခံမ်ားအား

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ထားျခင္းသည္

ေယဘုယ ်အားျဖင့္

လိုက္နာရသည့္

လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္

မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ တရားခံက တရားခြင္သို႔ လာေရာက္အစစ္ေဆးခံရန္ လိုအပ္သည့္အခါတိုင္း
လာေရာက္စစ္ေဆးခံမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အခါတြင္လည္း

တရားခြင္သို႔

လာေရာက္ မည္ဟုလည္း အာမခံလ ်ွင္ ၄င္းအား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမွ လႊတ္ေပးရမည္။
၄။

ဖမ္းဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ႈံးေနရေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္
၄င္းအား ဖမ္းဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ၊ ဥပေဒႏွင့္ မညီပါက ၄င္းအား
လႊတ္ေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ တရား႐ံုးက အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ရန္ အလို႔ဌာ တရား႐ံုးထံ
ေလ်ွာက္ထားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

စကားျပန္အကူအညီရယူခြင့္
စကားျပန္လိုအပ္ႏုိင္ျခင္းရွိမရွိကို ေရွ႕ေနမ်ားမွ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားရမည္။ ထိုမွသာ ထိုအေၾကာင္းကို တရား႐ုံး
ေတာ္၌ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တရား႐ံုးေတာ္မွ ေပးအပ္သည့္ စကားျပန္မ်ားကို အသံုးျပဳ
ျခင္းသည္

အမႈသည္

ႏွင့္

ေရွ႕ေနအၾကားရွိ

လွ်ိဳ ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားရမည့္အရာမ်ားအေပၚ

ပ်က္ျပားသြား

ေစႏိုင္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ … အခ်ဳပ္ခန္း အတြင္း၌ ရွိေနသည့္ အမႈသည္အား စကားျပန္မွတဆင့္
ေျပာဆိုဆက္ဆံခြင့္ကို ရဲမွ ပိတ္ပင္ေကာင္း ပိတ္ပင္ ႏိုင္မည္။ စကားျပန္ အကူအညီရယူခြင့္ကို တရား႐ံုး၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေပးအပ္ထားေၾကာင္း ရဲအရာရွိဘက္မွ ေျပာၾကားလာႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒ အသစ္အရ … ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္
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ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနတိုင္း၌ စကားျပန္အကူအညီရယူခြင့္ကို ဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံအခြင့္အေရး
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေပးအပ္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ေရွ႕ေနႏွင့္ ေဆာလ်င္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းအပိုင္း ကို ၾကည့္ပါ။
၁။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၁ - သက္ေသခံခ်က္တစ္ရပ္ကို တရားခံနားလည္ေသာ ဘာသာ
စကား တစ္ခုျဖင့္ ေပးေသာအခါတိုင္း၊ ထို႔ျပင္ တရားခံကိုယ္တိုင္ရွိေနလ်ွင္ ထိုသက္ေသခံခ်က္ကို
တရားခံနားလည္သည့္

ဘာသာစကားျဖင့္

လူသိရွင္ၾကား

တရားခြင္တြင္

တရားခံအား

ဘာသာ

ျပန္ဆိုျပရမည္။
၂။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၄ - ေရးမွတ္ထားသည့္ ဘာသာစကားကို တရားခံ နားမလည္လွ်င္
တရားခံ နားလည္သည့္ ဘာသာစကားတစ္ရပ္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုျပရမည္။

၃။

ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒ ၂၀၁၇ ပုဒ္မ ၂၇ - ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူ
ေပးသူသည္ စြပ္စြဲျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္းခံရသူႏွင့္ပတ္သက္၍ (က)

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာ၌ ဘာသာစကား အခက္အခဲရွိလ ်ွင္ ဘာသာ
စကား နားလည္သူမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ)

ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္လ ်ွင္

ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူရရွိႏို္င္ေၾကာင္း

စကားျပန္မွတစ္ဆင့္

ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ သက္ဆုိင္ရာေကာင္စစ္ဝန္႐ံုးသို႔
ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
(ဂ)

မသန္စြမ္းသူျဖစ္လ ်ွင္

၄င္း၏

ကိုယ္အမူအရာ

သို႔မဟုတ္

ေျခဟန္၊

လက္ဟန္၊

လက္

သေကၤတျပ ဘာသာ စကား၊ လက္စမ္းစာေပကို နားလည္သိရွိသူမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္
ရမည္။
၄။

ဥပေဒအရာရွိမ်ားအတြက္ မ်ွတေသာတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္စာအုပ္၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရား
စြဲဆိုျခင္းမ်ား အတြက္ လုိက္နာက်င့္သံုးႏိုင္မည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ၂ (ဇ)၊ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းႏွင့္
စကားျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္ အေရးမ်ား။
•

ကနဦးအဆင့္မ်ားျဖစ္သည့္

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ၊

စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈႏွင့္

တရားစြဲမတင္မီ

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စကားျပန္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။
•

စြပ္စြဲခံရသူႏွင့္ ၄င္း၏ ေရွ႕ေနတို႔အၾကား ဘာသာစကားတူညီမႈမရွိပါက ခုခံေခ်ပႏုိင္သည့္
စြမ္းရည္အေပၚ

အဟန္႔အတား

ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

စြပ္စြဲခံရသူက

ခုခံေခ်ပရာတြင္

သက္ေသတစ္ဦး၏ ထြက္ဆုိခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္း၍ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္
အလက္မ်ားအား

၄င္း၏

ေရွ႕ေန

နားလည္ေစေရး

အတြက္

ေျပာျပရန္

အခက္အခဲ

ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတူ အမႈႏွင့္စပ္လ ်ဥ္းသည့္ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၄င္း၏ ေရွ႕ေနႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလိုမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ တရား႐ုံုး၊
အစိုးရအရာရွိမ်ား၊

သက္ေသမ်ားႏွင့္

ေရွ႕ေနတို႔

အသံုးျပဳသည့္

ဘာသာစကားကို

ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူက စကားျပန္ႏွင့္ ဘာသာျပန္အကူအညီမရ၍ နားလည္ႏိုင္ျခင္း မရွိ
ပါက ၄င္းရရွမ
ိ ည့္ မ်ွတေသာ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၅။

ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ စံၫႊန္းမ်ား
•

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၁၄(၃)(က) - ရာဇဝတ္ျပစ္မ
အရ အျပစ္ရွိ ေၾကာင္း စြဲဆိုခံရသူတိုင္းတြင္ အနည္းဆံုး ေအာက္ပါအာမခံခ်က္မ်ား တန္းတူ
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ခံစားပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိသည္။ (က) ၄င္းအား စြဲဆိုခ်က္၏ သဘာဝႏွင့္ စြဲဆိုရသည့္
အေၾကာင္းရင္းတို႔၏

အေသးစိတ္ကို

၄င္း

နားလည္သည့္

ဘာသာစကားျဖင့္

ခ်က္ခ်င္း

အသိေပးရမည္။

တရားမဝင္ ဖမ္းဆီးရွာေဖြခံရျခင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ပိုင္ခြင့္
ဤအခြင့္ေရးမ်ားအေၾကာင္းကို ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ တရားမ်ွတမႈမရွိေသာ တရား
စြဲဆိုျခင္း မ်ားသည္ တရားမဝင္ေသာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ရွာေဖြျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။
ၾကည့္ရန္ --- အမႈ၏ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သက္ေသခံမ်ားအပိုင္း။
၁။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀ - ဖမ္းဆီးရမိသူ ထြက္မေျပးေစရန္ လိုအပ္သည္ထက္ ပို၍
တားဆီးကန္႔ကြက္ မထားရ။

၂။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၂ - အမ်ိဳးသမီး၏ ကိုယ္ေပၚတြင္ ရွာေဖြရန္ လိုအပ္လ ်ွင္ အျခား
အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအား တာဝန္ေပးၿပီး ရွာခိုင္းရမည္။ ထိုသို႔ ရွာေဖြရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး၏ ကာယိေျႏၵကို
ၾကပ္တည္းစြာ ေစာင့္စည္းရမည္။

၃။

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) အပိုဒ္ ၉

(၁) - လူသား

တိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ခြငရ
့္ ွိၿပီး မိမိ၏လံုျခံဳေရးကိုလည္း ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မည္သူ႔ကိုမ်ွ တစ္ဖက္သတ္
အာဏာသံုး၍

ဖမ္းဆီးျခင္းေသာ္

လည္းေကာင္း၊

တရားဥပေဒမဲ့

မတရား

ထိန္းသိမ္းျခင္းေသာ္

လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ရ။ တည္ဆဲ ဥပေဒအရ ခ်မွတ္ထားေသာ နည္းဥပေဒအရ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းရန္
လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမွတပါး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို မဆံုး႐ံႈးေစရ။

ရဲ၏ တရားမဝင္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ပိုင္ခြင့္
ေရွ႕ေနႏွင့္ေဆာလ်င္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္း၊ အမႈ၏လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အာမခံေလ်ွာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အပိုင္းမ်ား
ကို ၾကည့္ပါ။
၁။

ဖြဲ႔စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၆ - ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ အမ်ားျပည္သူ
ေအးခ်မ္း သာယာေရး ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးဌာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရွိရန္ လိုအပ္
ေသာကိစၥ သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ ခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥမွတစ္ပါး စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ
တရားသူႀကီး၏ ခ်ဳပ္မိန္႔မရွိဘဲ မည္သူ႔ ကိုမ်ွ ၂၄ နာရီထက္ ပို၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း မျပဳရ။

၂။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၈ - ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ တရားခံ
သည္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ေပးရန္
ေလ်ွာက္ထားခြင့္ ရွိသည္။

၃။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၇ - တရားခံအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း
ျပန္လႊတ္ေပးရမည္။
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၄။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ

ပုဒ္မ

၈၁

-

ဖမ္းဆီးခံရသူတရားခံအား

တရား႐ံုးေရွ႕သို႔

ေႏွာင့္ေႏွး

ၾကန္႔ၾကာျခင္းမရွိဘဲ ေခၚေဆာင္သြားေပးရမည္။
၅။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ၁၆၇ - ခုနစ္ႏွစ္ေအာက္ကာလအတြက္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္
ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ ျပစ္မႈ တစ္ရပ္ျဖင့္ စြပ္စြဲျခင္းခံရေသာသူျဖစ္လွ်င္ ထိုသူကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းသည္
စုစုေပါင္း တစ္ဆယ့္ငါးရက္ ထက္ မပိုေစရ။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူမွာ ခုနစ္ႏွစ္ေအာက္မနည္းေသာ ကာလ
အပိုင္းအျခားအတြက္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ စြပ္စြဲခံရလ်ွင္
ထိုသူကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းသည္ စုစုေပါင္း ရက္ သံုးဆယ္ထက္ မပိုေစရ။

၆။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၉

- စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေသာအခါ တရားခံကို ရာဇဝတ္ တရား

သူႀကီး တစ္ဦးထံ တင္ပို႔ေလာက္ေအာင္ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသခံခ်က္ မရွိဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
သကၤာမကင္းျဖစ္စရာ ယုတၱိတန္ေသာ အေၾကာင္းမရွိဟူ၍လညး္ေကာင္း အရာရွိက ယူဆလ်ွင္ အခ်ဳပ္
တြင္ရွိေနေသာ ထိုသူကို ခံဝန္ ခ်ဳပ္ဆိုေစ၍ လႊတ္လိုက္ရမည္။
၇။

ျမန္မာ့တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ၊ အပိုဒ္ ၄၆၆ - မိမိအမႈကို ေဆာလ်င္ႏိုင္သမွ် ေဆာလ်င္စြာ စစ္ေဆး
စီရင္ေပးေစရန္ တရားခံ၌ အခြင့္အေရးရွိသည္။

၈။

ဗိုလ္ဆန္းလင္း ႏွင့္ ရဲမင္းႀကီး (၁၉၄၈)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ (တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္) စာ - ၃၇၂
… ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္အတြက္ လိုက္နာခဲ့သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္း ျဖစ္ခ့ဲပါက အဆိုပါ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းသည္လည္း တရားဝင္ေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
မဆိုႏိုင္ပါ။
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တရားခံေရွ႕ေန၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

-

တရားမ်ွတမႈစင္တာမ်ားသည္

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္အမႈသည္မ်ားအတြက္

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီစြာ

အေကာင္းဆံုး ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္လ ်က္ရွိပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒ
ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္ေပးရာတြင္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ခုခံကာကြယ္မႈမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။
အမႈသည္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ ခံရျခင္း ရွိမရွိႏွင့္ အမႈသည္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးကုစားမႈမ်ား
ေပးစြမ္းႏုိင္ရန္

ရွာေဖြရျခင္းမ်ားသည္

အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအေပၚ

ေရွ႕ေနမ်ား၏

တာဝန္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ရာတြင္

အမႈႏွင့္သက္ဆိုငသ
္ ည့္

လည္းေကာင္း၊

က်င့္သံုးႏိုင္မည့္

ဥပေဒမ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္လည္းေကာင္း၊ တရား႐ံုးေတာ္၌ ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း
အမႈသည္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

အရည္အခ်င္း

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီပါက

ေရွ႕ေနအျဖစ္

လိုက္ပါ

ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္
ေရွ႕ေနမ်ား - တရား႐ံုးမထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈေၾကာင္းတရားစြဲဆိုျခင္းဆိုင္ရာအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
၁။

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ

၁၉၉၉

အပိုဒ္

၇၊

ဥပေဒပညာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားဆုိင္ရာအက္ဥပေဒ

-

အထက္တန္းေရွ႕ေန
၂။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ၊ ၁၉၉၉ ၊ အပိုဒ္ ၃(၁)၊ ၃(၄)-(၇) - တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန။

တရား႐ံုးေတာ္၌ ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးပိုင္ခြင့္
၁။

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ၊ အတြဲ ၂ အပိုဒ္ ၄၅၅ - စြပ္စြဲခံရသူတိုင္းသည္ ေရွ႕ေနႏွင့္ ခုခံေခ်ပခြင့္ရွိသည္။

၂။

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ၊ အတြဲ ၂ အပုိဒ္ ၄၅၅ - ထိုအမႈသည္ႏွင့္ပတ္သက္သမ်ွ အမႈ၌ေဆာင္ရြက္သည့္
အမႈအခင္း ကိစၥအရပ္ရပ္ ၿပီးဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ တရား႐ံုး၏ အခြင့္အမိန္႔ႏွင့္ ၿပီးဆံုး
ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းသည့္ တုိင္ေအာင္ အဆိုပါ အမႈသည္အတြက္ ေရွ႕ေနအျဖစ္ လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္
ေပးခြင့္ရွိသည္။

၃။

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ၊ အပိုင္း ၂ အပိုဒ္ ၄၅၅ -

၄။

ေရွ႕ေနမ်ား၏တာဝန္မ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ထုတ္ေဝျခင္း၊ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ ၂၀၁ - ဥပေဒပညာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ တရား႐ံုးေတာ္၌ ရွိေန
ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

၅။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၃ - သက္ေသခံခ်က္အားလံုးကို တရားခံ၏ေရွ႕တြင္ သို႔မဟုတ္
၄င္း၏

ေရွ႕ေနေရွ႕တြင္

ရယူရမည္။

(ဥပေဒအကူအညီရယူျခင္းသည္

တရားခြင္စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း

မစတင္မီအခ်ိန္မွစ၍ အေရးပါေၾကာင္း မိမိတို႔ဘက္မွ ယံုၾကည္သည္။)
၆။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၆၀ - သက္ေသတစ္ဦးစီ၏ သက္ေသခံခ်က္ကို ရယူခ်ိန္တြင္
တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန သို႔မဟုတ္ အထက္တန္းေရွ႕ေနသည္ ထိုေနရာ၌ ရွိေနပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

44

စိတ္အားထက္သန္မႈရွိသည့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ရန္ တာဝန္
ေရွ႕ေနမ်ားသည္ တရားခံမ်ားအတြက္ ႐ုံးေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ေပး႐ံုမ်ွျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ အမႈသည္၏ အက်ိဳး
စီးပြားအတြက္ ျပည့္ဝစြာ ေလ်ွာက္လဲေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အမႈျဖစ္ေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို
ေရွ႕ေနမ်ားမွ ျပင္ဆင္ေပးရမည္။
၁။ ေရွ႕ေနမ်ား၏တာဝန္မ်ားႏွင့္

ရပုိင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ

က်င့္ဝတ္မ်ား၊

(၇)

ႀကိမ္ေျမာက္ထုတ္ေဝျခင္း၊

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ၊ ပုဒ္မ ၁၄၁ - ေရွ႕ေနမ်ားသည္ အမႈသည္မ်ား၏ အက်ိဳး
စီးပြားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။
၂။ ေရွ႕ေနမ်ားဆုိင္ရာအက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၄၄။ ၾကည့္ရန္ --- ၁၉၆၀၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး (တရားလႊတ္ေတာ္)၊ စာ

- ၄၈၇၊ ၁၉၆၆ ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး

(တရားလႊတ္ေတာ္) စာ - ၈၇၄၊ ၁၉၆၈ (တရားလႊတ္ေတာ္) စာ - ၂၆၄

- ေပါ့ဆမႈအတြက္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္လည္း တရားစြဲဆိုခံရႏိုင္ပါသည္။
၃။ ေရွ႕ေနမ်ား၏ အခန္းက႑အတြက္ ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ၁၂-၁၄ - ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔
အမႈသည္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အစဥ္ ေလးစားတန္ဖိုးထားရမည္။

ကိုယ္စားျပဳ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အျငင္းပြားမႈ
ပဋိပကၡမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း
အျငင္းပြားမႈတစ္ခုမွ ႏွစ္ဖက္အမႈသည္မ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးရန္ တားျမစ္ထားသည့္ စည္းကမ္း
ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာ့ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး လိုက္နာၾကရမည္။ တရားမ်ွတမႈစင္တာမ်ား
သည္ တရားလိုမ်ား အတြက္ ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္ေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
ရယူသည့္အခါ အခက္အခဲမ်ား ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ တရားခံတစ္ဦးထက္ပို၍ စြဲဆိုခံထားရေသာ အမႈမ်ားတြင္
မိမိတို႔ တရားမ်ွတမႈစင္တာမ်ား၏ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ တရားခံတစ္ဦးအတြက္သာ ကိုယ္စားျပဳ
ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ပူးတြဲ တရားခံ မ်ားကိုကား အျခားေသာ အခမဲ့လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပး
သည့္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒဆုိင္ရာ
အေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒ၌ နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲတရားခံမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳ
ထားေသာ္လည္း … ထိုသို႔ ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္ေပးရာတြင္ မတူညီေသာေရွ႕ေနမ်ားမွ ထိုအမႈသည္မ်ားအတြက္
ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးႏိုင္မည္

သို႔မဟုတ္

တူညီေသာဥပေဒဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမွ

ထိုအမႈသည္မ်ား

အားလံုးအတြက္ ကုိယ္စားျပဳ ရပ္တည္ေပးႏိုင္သည္ … စသည့္အခ်က္မ်ားကိုကား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။
၁။

ေရွ႕ေနမ်ားဆုိင္ရာအက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၃(က) - ေရွ႕ေနတစ္ဦးသည္ ၄င္းအား ဌားရမ္းထားသည့္
အမႈသည္မွ လြဲ၍ တျခားသူမ်ားထံမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ရယူျခင္း မျပဳရပါ။

၂။

ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅

၃။

ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ - ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖြဲ႔
သည္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ပါက တရားစြဲမတင္မီႏွင့္တရားစြဲတင္ၿပီးေနာက္
မူလ႐ံုးတြင္ျဖစ္ေစ၊

အထက္႐ံုးအဆင့္ဆင့္တြင္ျဖစ္ေစ

စြပ္စြဲခံရသူ၊

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ခံရျခင္းေၾကာင့္

နစ္နာသူႏွင့္ ျပစ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ သက္ေသမ်ားအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးရန္
ဥပေဒဆို္င္ရာ အေထာက္အကူ ေပးသူ တစ္ဦးဦးအား တာဝန္ေပးခန္႔အပ္ရမည္။ စြပ္စြဲခံရသူ တစ္ဦး
ထက္ပိုပါက လိုအပ္လ ်ွင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္ အကူေပးေရးအဖြဲ႕ကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးႏုိင္သည္။
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အမႈသည္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို လ်ွိဳ ႕ဝွက္စြာ ထိန္းသိမ္းရမည့္တာဝန္
သက္ေရာက္မႈအတုိင္းအတာ - ေရွ႕ေနတစ္ဦးသည္ အမႈသည္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း

ျခင္းျဖင့္ အမႈသည္အား ကာကြယ္ေပးရမည္။ အမႈသည္ႏွင့္ ေရွ႕ေနအၾကားရွိ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား၊ အမႈသည္အား
ေပးခ့ဲသည့္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊

အမႈသည္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္

စာရြက္စာတမ္းမ်ား

အားလံုးကို

လ်ွိဳ ႕ဝွက္စြာ

ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ အမႈသည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဖုိင္တြဲမ်ားကို အျပင္လူမ်ား မျမင္ေစရန္ လံုျခံဳစြာ ထားရွိ
ျခင္း၊ အမ်ားၾကားႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား တြင္ အမႈသည္မ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈ မျပဳရျခင္း၊ ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္
တြင္းရွိ အမႈသည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရန္၊ စံစ
ု မ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း

အမႈသည္၏

လ်ွိဳ ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား

ေပါက္ၾကား

မသြားေစရန္

အထူးဂ႐ုျပဳေပးျခင္းျဖင့္

အမႈသည္အား ကာကြယ္ေပးရမည္။ တရားမ်ွတမႈစင္တာမ်ား၌ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေနၾကသည့္ ေရွ႕ေနမ်ား ႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

…

လူထုသို႔

ဥပေဒ

ပညာေပးရန္

သုိ႔မဟုတ္

တရားမ်ွတမႈစင္တာ

တိုးတက္မႈအတြက္

သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမႈတြဲမ်ား၌ ပါဝင္ေနသည့္ အမႈသည္မ်ားအမည္ႏွင့္ ၄င္းတု႔ိ၏
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳရပါ။
၁။

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၆ - ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အမႈသည္မ်ားအၾကားရွိ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္
၄င္းတို႔ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ေစရမည္။

၂။

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၇ - အထက္ပါ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အမႈသည္မ်ားအၾကားရွိ ေျပာဆိုခ်က္
မ်ားသည္ စကားျပန္မ်ား ႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ စာေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ အေစခံမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္။

၃။

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ

ပုဒ္မ

၁၂၈

-

အမႈသည္၏

သက္ေသခံအျဖစ္

အစစ္ခံျခင္းေၾကာင့္

အခြင့္အေရးကို စြန္႔ပယ္ ျခင္း မျဖစ္ေစရ။
၄။

အက်ဥ္းေထာင္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀ - အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း၌ ရွိေနသည့္ အမႈသည္ႏွင့္ ၄င္း၏
ေရွ႕ေနတို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ အတြင္းေရးေျပာဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေပးရမည္။

၅။

ႏုိင္ငံတကာေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႔အစည္း၊ ဥပေဒျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳသူမ်ားအတြက္ လုိက္နာရန္
ႏိုင္ငံ တကာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ပုဒ္မ ၄.၁ - “အတြင္းေရးေျပာဆုိခ်က္မ်ား/ ပညာရွငဆ
္ ုိင္ရာ လ်ွိဳ ႕ဝွက္
ထားမႈမ်ား၊ အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္း” - ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ လက္ရွိအမႈသည္ သို႔မဟုတ္ ယခင္
အမႈသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဥပေဒ၏ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏွင/့္ သို႔မဟုတ္
ပညာရွင္မ်ား၏

ေဆာင္ရြက္ရန္

စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ေၾကာင့္မွလြဲ၍

အျခားမည္သည့္

အခ်ိန္တြင္မွ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မျပဳရပါ။

လိုအပ္သည့္စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္း
တရားခံအတြက္ လိုအပ္သည့္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏို္င္ပါက ယင္းအမႈသည္၏ ခုခံကာကြယ္ခြင့္၊
အႀကံျပဳ

ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ႏွင့္

မ်ွတေသာတရားခြင္ဆုိင္ရာ

အခြင့္အေရးမ်ားကို

ခ်ိဳးေဖာက္ခံရရာက်ပါသည္။

ရဲမ်ားမွလည္း ၄င္းတို႔၏ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဘက္မလုိက္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္
ရွိေသာ္လည္း … မ်ားေသာအားျဖင့္ တရားခံမ်ား၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ကား ရွာေဖြေပးျခင္း မျပဳၾကပါ။
တရားလိုျပသက္ေသမ်ားအား

တရားခံေရွ႕ေန မ်ားသည္ သက္ေသမ်ား ရွာေဖြၾကရာတြင္လည္းေကာင္း၊
ဘက္လိုက္ျခင္းရွိမရွိ၊

တိက ်မႈရွိမရွိ

စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္လည္းေကာင္း၊

ဓာတ္ပံုကဲ့သို႔ လိုအပ္ေသာသက္ေသခံခ်က္မ်ား ဖန္တီးရာတြင္လည္းေကာင္း အျခား သူမ်ားအေပၚ မွီခိုျခင္း
မျပဳရပါ။ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းဆုိင္ရာအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။။ ထို႔အျပင္ တရားခံေရွ႕ေနမ်ား
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အေနျဖင့္ မႈခင္းျဖစ္ေနရာသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ေလ့လာရန္၊ သက္ေသမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ရန္ႏွင့္
သက္ေသခံခ်က္မ်ားအား

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ရန္

လိုအပ္ပါသည္။

သေဘာသဘာဝအားျဖင့္

ေျပာင္းလဲ ႏိုင္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာ - မႈခင္းျဖစ္
အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို
အခ်ိန္တိုအတြင္း၌

CCTV

မွတဆင့္

ရယူႏိုင္ေအာင္္

ေျခရာခံႏိုင္ပါက

ႀကိဳးစားရမည္။

ထိုသို႔

…

အဆိုပါ

မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ဖိုင္ကို

အခ်ိန္တိုအတြင္း

ရယူႏိုင္မွသာ

ေသခ်ာေသာ

သက္ေသခံခ်က္ကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
၁။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ၊ အပိုင္း၂၊ ပုဒ္မ ၄၅၇ - အမႈအရပ္ရပ္တြင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနမ်ား၊ သို႔တည္းမဟုတ္
ေရွ႕ေနမ်ားက

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

ရယူႏိုင္ေစရန္ႏွင့္

လိုအပ္သည့္

စာမွတ္စာတမ္းမ်ားကို

ၾကည့္႐ႈ

ေလ့က ်က္ႏိုင္ေစရန္ အခ်ိန္ လံုေလာက္စြာ ႀကိဳတင္၍ ဌားရမ္းရမည္။ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ား ဌားရမ္းေပးရန္
အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီးလ်ွင္ၿပီးျခင္း တရား႐ံုး ခ်ဳပ္ေရွ႕ေန၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ေရွ႕ေနက လႊဲအပ္တင္ပို႔သည့္ အမႈတြဲကို
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီးလ်ွင္

အမႈကို

မိမိက

ေကာင္းမြန္စြာ

လိုက္လံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္

အမႈတြဲ၏

မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေရးကူးရန္ အမွန္လိုေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ရမည္။
၂။ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အပိုဒ္ ၁၄(၃)(ခ) - ရာဇဝတ္ျပစ္မႈအရ
အျပစ္ရွိေၾကာင္း စြဲဆိုခံရသူတိုင္းတြင္ အနည္းဆံုး ေအာက္ပါအာမခံခ်က္မ်ား တန္းတူခံစားပိုင္ခြင့္ အျပည့္
အဝ ရွိသည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ မိမိကို္ယ္ကို ခုခံကာကြယ္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္
ေသာ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတို႔အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ အေထာက္အကူ လံုေလာက္စြာ
ေပးရမည္။
၃။ ေရွ႕ေနမ်ား၏ အခန္းက႑အတြက္ ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ပုဒ္မ ၂၁ - အမႈသည္မ်ားအတြက္
ထိေရာက္မႈရွိသည့္

ဥပေဒအကူအညီမ်ား

ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္

လိုအပ္မည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊

ဖိုင္တြဲမ်ားႏွင့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားကို ေရွ႕ေနမ်ားအား ေပးအပ္ရန္တာဝန္သည္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္
မ်ား၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္ပါ သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေစာႏိုင္သမ်ွေစာေစာ ေပးအပ္ရ
မည္။

တရား႐ံုးေတာ္သို႔ အေျပာအဆို အမူအရာပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆုိပိုင္ခြင့္
တရားမ်ွတမႈစင္တာမ်ားသည္

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္

အခမဲ့ေရွ႕ေနလိုက္ေပးျခင္း၊

ဥပေဒဆို္င္ရာ

အေထာက္အကူ ေပးျခင္း၊ ႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာခုခံေခ်ပမႈေပးႏိုင္သည့္ စနစ္တစ္ခုကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ ်က္ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးမွ လည္း ၄င္းတို႔
ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္ဆို္င္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို အဆံုးစြန္ထိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ လိုအပ္ပါ
သည္။ ထိုသို႔ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရာ၌ တရား ႐ံုးေတာ္သို႔ လိမ္လည္ထြက္ဆုိျခင္းမ်ား ႏွင့္အျခားသူမ်ား၏
လိမ္လည္ျခင္းမ်ားကိုလည္း လက္ခံခြင့္ျပဳျခင္း မျပဳရပါ။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တခါတရံတြင္ အမႈသည္မ်ား
အတြက္

အေကာင္းဆံုး

လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္

ပဋိပကၡမ်ား

ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္

အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္ထားသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားအတြက္ကား ထိုသို႔ေသာ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပြား ႏိုင္ပါ။ ေရွ႕ေနမ်ား
၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ဆိုင္ရာအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
၁။

အစိုးရႏွင့္ ဦးအံုးေဖ၊ ၁၉၆၈၊ တရားမအေထြေထြမႈ၊ အမွတ္ ၃ - ေအာက္တန္းေရွ႕ေနတစ္ဦး၏ ကိစၥ၊
(၁၉၅၃)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစီရင္ထံုးမ်ား၊ စာ - ၁၂၉ ၊ ၁၉၉၈၈၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစီရင္ထံုး၊ ႏွာ ၁၃၂) - ေရွ႕ေနမ်ား

ကိုယ္တိုင္ တရား႐ံုးေတာ္သုိ႔ လိမ္လည္တင္ျပျခင္းမျပဳရ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ လိမ္လည္ျခင္းအား
လည္း ခြင့္ျပဳျခင္း မျပဳရ။

47

က်င့္ဝတ္အတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိျခင္း
ဤအရာသည္ အျခားေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္လည္း စပ္ဆုိင္မႈရွိသည္။ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ကိုက္ညီသည္ဆုိရာဝယ္
… အျငင္းပြားမႈ ပဋိပကၡမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ အမႈသည္အတြက္
အေကာင္းဆံုး ရပ္တည္ေပးျခင္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ေရွ႕ေနမ်ား - စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ျပစ္မႈေၾကာင္း
တရားစြဲဆိုျခင္း ဆိုင္ရာအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
၁။

ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီအက္ဥပေဒ၊ အိႏၵိယအက္ဥပေဒ ၃၈၊ ၁၉၂၆ (၁၉၈၉

ခုႏွစ္၌ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္)့ ၊

ပုဒ္မ ၁၀-၁၃။
၂။

ေရွ႕ေနမ်ားဆုိင္ရာအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၉၉၊ ပုဒ္မ ၁၂-၁၅

၃။

ေရွ႕ေနမ်ား၏တာဝန္မ်ားႏွင့္

ရပုိင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ

က်င့္ဝတ္မ်ား၊

၇

ႀကိမ္ေျမာက္ထုတ္ေဝျခင္း၊

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ
၄။

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ဦးအံုးေဖ၊ ၁၉၆၈ တရားမ အေထြေထြမႈ၊ အမွတ္ ၃။

လြတ္လပ္စြာေနပိုင္ခြင့္
Right to Be Deemed Independent
အမႈသည္အတြက္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုေသာ ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးျခင္းမ်ားသည္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ အတား
အဆီး တရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အမႈသည္ဗဟိုျပဳ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို ေရွ႕ေနမ်ားမွ တည္ေဆာက္ေပးရန္ လိုအပ္
ေသာ္လည္း အမႈသည္မ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို အၿမဲမျပတ္ သတိထားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ထိုမွသာ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ တရား႐ံုးမ်ား၌ လြတ္လပ္ေသာအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္တည္
ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး

အမႈသည္မ်ားအတြက္

ဥပေဒႏွင့္

ညီၫြတ္ေသာ၊

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ

ကိုယ္စားျပဳ

ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁။

ျမန္မာ့ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၅ - (ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင)့္

၂။

ေရွ႕ေနမ်ား၏အခန္းက႑အတြက္ ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း ၁၈ ေရွ႕ေနမ်ားသည္

၄င္းတို႔၏

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

ရပ္စဲသည့္တိုင္

၄င္းတုိ႔၏

အမႈသည္မ်ားႏွင့္

အမႈသည္မ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပဳရ။
၃။

ေရွ႕ေနမ်ား၏အခန္းက႑အတြက္ ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း ၂၀ ေရွ႕ေနမ်ား သည္ တရား႐ံုးေတာ္ေရွ႕၊ ခံု႐ံုးေရွ႕ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားဥပေဒဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား ေရွ႕၌ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ အမႈသည္မ်ား၏ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးစီးပြားအတြက္
ထြက္ဆိုေပးခဲ့သည့္ (စာျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ျဖင္)့ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ားအေပၚ တရားမ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္
ျပစ္မႈဆုိင္ရာကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကို ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

၄။

ႏိုင္ငံတကာေရွ႕ေနမ်ားအစည္းအ႐ံုး (IBA) - ဥပေဒအသက္ေမြးသူမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား - ၁။ လြတ္လပ္မႈရွိျခင္း - ေရွ႕ေနတစ္ဦးသည္ အမႈသည္မ်ားအေပၚ
ဘက္လိုက္ျခင္း မရွိေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုငရ
္ န္ ၄င္းတို႔၏
လြတ္လပ္မႈကို

အစဥ္ထိန္းသိမ္း

ကာကြယ္ရမည္။

ေရွ႕ေနတစ္ဦးသည္

၄င္း၏

ပညာရွင္ဆို္င္ရာ

လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဘက္မလိုက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈသည္အား အႀကံဥာဏ္မ်ား
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ေပးရမည္။ ထိုသို႔အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးရာတြင္ အမႈသည္၏ အမႈႏိုင္ႏိုင္ေျခရွိျခင္း မရွိျခင္းအတြက္လည္း
အေကာင္းဆံုး အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးႏိုင္ရမည္။

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည့္အမႈသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပိုင္ခြင့္
ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေဆာလ်င္စြာခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ျခင္းအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
၁။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၅ - ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူတစ္ဦးဦးသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ
ခုခံေခ်ပခြင့္ ရွိေစရမည္။

၂။

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၄၅၅ - စြပ္စြဲခံရသူ အသီးသီးသည္ ကိုယ္ပုိင္အခြင့္အေရးအရ ေရွ႕ေနျဖင့္
ခုခံေခ်ပ ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

၃။

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၄၅၅ - ၁၉၂၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔စြဲပါ တရား႐ံုးခ်ဳပ္အမိန္႔
ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၂ (အမ်ားဆိုင္ရာ) - ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည့္အမႈသည္မ်ားထံမွ ကုိယ္စားလွယ္
လႊဲစာကို ရယူႏုိင္ရန္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ယင္းအမႈသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

၄။

အက်ဥ္းေထာင္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀ - အက်ဥ္းေထာင္တိုင္းတြင္ ျပင္ပမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏုိင္ရန္
သင့္ေလ်ာ္ သည့္ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရမည္။ တရားမ (သို႔)
ျပစ္ဒဏ္မက်ခံရေသး သည့္ အခ်ဳပ္သားမ်ား၏ ေတြ႔ဆံုရန္အတြက္ လိုလားခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳရာတြင္
တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရ မည္။ အခ်ဳပ္တရားခံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္
ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည့္အျပင္ ယင္းသို႔ တုိင္ပင္ရာ တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးခြငရ
့္ ွိသည္။

၅။

ရဲလက္စြဲ အပိုဒ္ ၇၄ - တာဝန္ရွိတရားသူႀကီး၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ရဲအရာရွိမ်ားမွလြဲ၍ မည္သူ႔ကိုမ်ွ ကင္းမွဴး၏
ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ အခ်ဳပ္သားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာဆိုခြင့္မျပဳရ။

၆။

ေရွ႕ေနမ်ား၏ အခန္းက႑အတြက္ ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း ၇ - ဖမ္းဆီး
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထား ရသည့္ အမႈသည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုႏုိင္ရန္ ၄၈ နာရီထက္ မေက်ာ္လြန္သင့္ပါ။
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ဥပေဒကို အသံုးျပဳျခင္း
ကၽြမ္းက်င္ပို္င္ႏုိင္ေသာ ေရွ႕ေနတစ္ဦးသည္ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ားေပးရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ဆိုလိုရင္း
အဓိပၸာယ္ မ်ား၊ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား၊ တရား႐ံုးစီရင္ထံုးမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား စသည့္
ဥပေဒမ်ားကို အေျချပဳ ရမည္။ ေရွ႔ေနတစ္ဦးသည္ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို မိမိ၏ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားတြင္
အေျခခံျခင္းျဖင့္ ဥပေဒအတိုင္း စီရင္ဆံုးျဖတ္လိုသည့္ တရားသူႀကီးမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။
ဥပေဒအသိပညာရွိျခင္းသည္

တရားခံ

တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစ႐ံုသာမက

မ်ွတေသာ

ျပစ္မႈဆုိ္င္ရာတရားေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ အမႈသည္မ်ား၏
အခြင့္အေရးမ်ားကို

အကာအကြယ္ေပးလိုေသာ

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္

ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ

ဥပေဒမ်ားႏွင့္

ယခင္တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာသည့္ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားစြာ လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။
တရားခံေရွ႕ေနမ်ား၏ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈသည္ ဥပေဒမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ လုိက္နာျခင္းမွ ရရွိလာ
မည့္ ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ရွိျခင္းတို႔အေပၚတြင္ မူတည္သည္။
ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာရာ၌ … အျခားအေျခခံက ်သည့္ အေရးဆိုတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုလည္း
တရားခံေရွ႕ေန မ်ားမွ အမွတ္ရသင့္သည္။ ထိုကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားမွာ •

ျပႆနာတစ္ခုတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း အေျဖတစ္ခုထက္ ပို၍ ရွိႏိုင္သည္ကို သိရွိႏိုင္ျခင္း။

•

ရပ္တည္ခ်က္တစ္ရပ္ကို အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား၊ ႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာတို႔ျဖင့္ အားျဖည့္ႏုိင္ျခင္း၊

•

ေလ်ွာက္လဲခ်က္တစ္ရပ္ကို ႏွစ္ဖက္အျမင္ျဖင့္ မည္သို႔ ေလ်ွာက္လဲတင္ျပသင့္သည္ကို သိျမင္ႏို္င္ျခင္း။

•

တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ ဤေနရာမွ စတင္၍ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ေရွ႕ေနတစ္ဦးသည္ ျပႆနာ
တစ္ရပ္ကို ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ရမည္။ ထို႔အျပင္ ရွိၿပီးျပႆနာမ်ား အတြက္
လည္း အေျဖအသစ္မ်ား ကို ကူညီရွာေဖြေပးရမည္။ “လုပ္ေနက်အတိုင္း လုပ္လိုက္တာပဲ” ဟု ေျပာ႐ံု
မ်ွျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒစနစ္ (၅) မ်ိဳးကို တရားဝင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ အဂၤလိပ္႐ိုးရာ ဥပေဒ ႏွင့္
ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရလက္ထက္က

ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား၊

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး

ဥပေဒမ်ားႏွင့္

အမိန္႔မ်ား၊

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္၊ စစ္အာဏာရွင္ကာလမွ ဥပေဒမ်ား၊ ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း
လႊတ္ေတာ္ကာလမွ ဥပေဒမ်ားတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ဥပေဒ ၈၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ၄၀၀ ေက်ာ္ခန္႔မွာ
လြတ္လပ္ေရး မရမီကာလက ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း မရွိေသးပါ။ အသစ္
ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ
အမ်ားစုကိုကား

ဥပေဒမ်ားႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

အီလက္ထရြန္နစ္ပံုစံျဖင့္

သတင္းစာမ်ား၌

ရွာေဖြရယူဖို႔ရန္

မျဖစ္ႏိုင္

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ္လည္း
ေသးေပ။

ထို႔ေၾကာင့္

ႏိုင္ငံ၏

ဥပေဒအမ်ားစုကို တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေန အမ်ားစုတို႔က လက္လွမ္းမမီႏိုင္ၾကပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒပညာ
သင္ၾကားေရးစနစ္သည္လည္း မၾကာေသးမီကာလမွ စတင္ကာ ၄င္း၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကား
နည္းစနစ္မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ ်က္ရွိပါသည္။ ထိုစနစ္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒပညာေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ တရားခံ ေရွ႕ေနမ်ားဘက္မွလည္း
တတ္စြမ္းသ၍ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အျခားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး
ဆုိင္ရာ

လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊

ႏွင့္

ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားခံမ်ား၏

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို

အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ျခင္းမွ ကင္းမဲ့ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ လက္စြဲစာအုပ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သို႔
… ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ႏႈတ္ဆိတ္စြာ ေနပိုင္ခြင့္၊ ေရွ႕ေနငွားရမ္းခြင့္
သို႔မဟုတ္
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သက္ေသျပရန္

တာဝန္မ်ား၏

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကို

ရွင္းလင္းစြာ

အာမခံ

ေပးႏိုင္ျခင္း

မရွိပါ။ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒမ
္ ၃၅၄ သည္ အေျခခံ က်သည့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ တို႔ကို “ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က ်င့္တရား အက်ိဳးငွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္
ဥပေဒမ်ား” အရ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အျငင္းပြားရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်က္
မ်ားကို ဒီမိုကေရစီေရးရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစာတမ္းမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ … ဒီမိုကေရစီေရးရာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ရွိမေနသင့္ပါ။ ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္
အခြင့္အေရးမ်ား အေၾကာင္း ရွာေဖြလိုေသာ ျမန္မာ့ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုသာမက ျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ား၊ တရား႐ံုးစီရင္ထံုး မ်ား၊ ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားရွိ ဥပေဒမ်ားကိုပါ ေလ့လာလိုၾကသည္။ ေဒၚစီစီႏွင့္
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၁၉၆၄
ခ်က္မ်ား၊

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုးမ်ား စာ - ၈၇၆ ၌ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ထြက္ဆို

အယူဝါဒမ်ားကို

သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ား၏

အရင္းအျမစ္မ်ားအေနျဖင့္

အသံုးျပဳ၍ ရႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ထိုနည္းတူစြာ … ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္
အကူေပးေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ အခန္း ၂၊ ပုဒ္မ ၃(ခ) တြင္လည္း … ဥပေဒအသစ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခုခံေခ်ပခြင့္ႏွင့္ အယူခံပိုင္ခြင့္တို႔တြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္
အကူရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာရန္ႏွင့္ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုး
ေကာင္းထား၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ဟူသည့္ အခ်က္ ပါရွိသည္။
အလားတူပင္ ၂၀၁၇ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ အခန္း (၂) ပုဒ္မ
(၃) (ခ) ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒအသစ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထဲမွ တခုမွာ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခုခံ
ေခ်ပခြင့္ႏွင့္

အယူခံပုိင္ခြင့္တို႔ကို

ႏိုင္ငံတကာ

စံခ်ိန္

စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ

စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းထား၍

ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒဆုင
ိ ္ရာ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း၏ အေျခခံအရင္းအျမစ္အျဖစ္
အျခားေဒသရွိ ဥပေဒမ်ားကို

ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈျခင္းသည္ ျမန္မာ့တရား႐ံုးမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးခ့ဲသည့္ အစဥ္

အလာတစ္ရပ္ မဟုတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ထိုသို႔ေသာ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား ေပးရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိလာႏုိင္
သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ တရား႐ံုးမ်ားက ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ သင့္ဘက္မွ ေတာင္းဆို
ျခင္းသည္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇
ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ တရားမ်ွတမႈ ဆုိင္ရာ
ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရး ညီလာခံ၌ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ဥပေဒ အရာရွိမ်ား ကိုးကားႏိုင္ရန္
မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာစံႏႈန္းမ်ားစာအုပ္ကို (FTG) ကို တရားဝင္ ေၾကညာ ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္။ အဆိုပါ
စာအုပ္ကို ျမန္မာ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေဝထားပါသည္။ ထိုစာအုပ္သည္ ႏိုင္ငံတကာမွ
မွ်တေသာ တရားခြင္စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္စာအုပ္
ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌လည္း လက္ေတြ႔ လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ တိုက္တြန္းအားေပးထားသည့္ စာအုပ္
ျဖစ္သည့္အတြက္ တိုးတက္ေရး အတြက္ အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။ မ်ွတေသာ
တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းစာအုပ္

(FTG)

သည္

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာမွ

မ်ွတေသာတရားခြင္ဆို္င္ရာ စံၫႊန္း ၁၂ ခုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လမ္းၫႊန္စာအုပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ …
မ်ွတေသာ တရားခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ရရွိေစရန္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားအား ကူညီေပးရန္ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏
ဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို

ဥပေဒႏွင့္အညီ

ကာကြယ္ေပးရန္

ျဖစ္သည္။

မ်ွတေသာ

တရားခြင္

ဆိုင္ရာစံၫႊန္းမ်ားစာအုပ္ (FTG) ၌ ျမန္မာ့ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားေရးစနစ္ရွိ အဓိကက်ေသာ ကိစၥျပႆနာမ်ားအေပၚ
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၏ မူဝါဒမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
•

ဥပေဒ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်ရွိျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ ညီမွ်စြာ ဆက္ဆံျခင္း
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•

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္ေစမႈ မရွိေစျခင္း

•

အျပစ္မရွဟ
ိ ုမွတ္ယူျခင္းႏွင့္ သံသယအက်ိဳးခံစားခြင့္

•

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာညႇိဳးႏြမ္းေစသည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း

•

မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမွ ကာကြယ္ျခင္း

•

ဝန္ခံထြက္ဆိုျခင္းမျပဳဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခြင့္

•

ဥပေဒအႀကံဥာဏ္ ရယူခြင့္

•

စကားျပန္ႏွင့္ ဘာသာျပန္အကူအညီရယူခြင့္

•

တရားသူႀကီမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဘက္မလိုက္မႈ

•

အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ ၾကားနာျခင္း

•

အမႈစစ္ေဆးစီရင္ရာတြင္ စြပ္စြဲခံရသူ ရွိေနခြင့္

•

လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္းမရွိဘဲ တရားစီရင္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္း မရွိေစေရး

•

ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေပးျခင္း

စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။
ဤလက္စြဲစာအုပ္၌ မ်ွတေသာတရားစီရင္မႈစံႏႈန္းမ်ားပါ အဓိကအပိုင္းမ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထား ပါသည္။
သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ အႀကံျပဳလိုသည္မွာ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ မ်ွတေသာတရားစီရင္မႈစံႏႈန္း စာအုပ္ကို ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္
ဝယ္ယူ/ရယူကာ ဂ႐ုတစိုက္ ေလ့လာ ဖတ္႐ႈသင့္ပါသည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားခံေရွ႕ေနတစ္ဦးအျဖစ္ မိမိ၏
အမႈသည္အတြက္ မွ်တေသာ တရားခြင္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိႏို္င္ေစရန္ FTG (မ်ွတေသာ တရားစီရင္မႈ
စံႏႈန္းစာအုပ)္ ကို အသံုးျပဳၿပီး ဥပေဒအရာရွိ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရမည္။ FTG (မ်ွတေသာ တရားစီရင္မႈ စံႏႈန္း
စာအုပ)္ တြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား ျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္း၊ ႏို္င္ငံသား
ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ စသည္တို႔မွလည္း ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပ
ထားပါသည္။ မ်ွတေသာ တရားခြင္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ တရား႐ံုးမ်ားက ႏိုင္ငံတကာ
စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈသင့္ေၾကာင္း ေတာင္းဆုိရာတြင္ အဆိုပါ FTG (မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈ
စံႏႈန္းမ်ားစာအုပ)္ ကို စည္း႐ံုးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳပါ။
တရား႐ံုးမ်ားအေနျဖင့္

မွ်တေသာတရားစစ္ေဆးစီရင္မႈရရွိေစရန္

အနက္အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုရာတြင္

ႏိင
ု ္ငံတကာ

စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ကိုလည္း အားကိုး အားထားျပဳသင့္ေၾကာင္း အေရးဆိုတင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ FTG (မ်ွတေသာ
တရားစီရင္မႈ စံႏႈန္းစာအုပ)္ ကို လမ္းၫႊန္ကိုးကားခ်က္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ အသံုးျပဳပါ။ FTG (မ်ွတေသာ
တရားစီရင္မႈ စံႏႈန္းစာအုပ)္ ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဆင့္ျမင့္ ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးက႑မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္
ႏိုင္ငံတကာရွိ မ်ွတေသာ တရားခြင္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းမ်ားကို မိမိတို႔ အားလံုးက ေလ့လာက်င့္သံုးရန္ မူဝါဒမ်ား
ခ်မွတ္ထားသည္။
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တရားသူႀကီးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အနက္ အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆိုရျခင္း
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ အမႈထမ္းခဲ့ေသာ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္း
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏

လြပ္လပ္မဆ
ႈ ိုင္ရာအခြင့္အေရးကို

ကာကြယ္ေပးႏိုငရ
္ န္အတြက္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

အေပၚ အနက္အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆိုမႈျခင္း၏ အေရးပါပံက
ု ို အေလးအနက္ထားၾကသည္။
•

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ခုခံေခ်ပေရး
အခြင့္အေရးမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း၊ ငပိန္ႏွင့္ အေပါင္းအပါႏွစ္ဦး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္င-ံ
၁၉၅၃ ျမန္မာ ႏိုင္ငံစီရင္ထံုးမ်ား (တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္) စာ - ၁၁၆ ကိုၾကည့္ပါ။ အမႈပါအေၾကာင္းအရာ
အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေရးသားေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ

ဥပေဒ

(၁၉၅၉

Martinus Jijhoff) တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
•

တရားသူႀကီး ဘဦးက ဦးေထြး (ေခၚ) U Htwe(a) A. E. Madariv. U TunOhn& One. 1948 BLR
(SC) 541, at 560-61 ဟု ေရးသားထားသည္မွာ

ထိုေရးသားမႈခ်က္တြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကို

လြတ္လပ္စြာ ခံစားခြင့္ျပဳၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ မရွိေစရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ယူဆခြင့္၊
စုေဝးခြင့္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔ခြင့္ ရွိရမည့္ အခ်က္မ်ားပါသည္။
•

ထိုအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္သည့္ မည္သည့္အခ်ိန္
တြင္မဆို ဝင္ေရာက္၍ သက္သာခြင့္ရရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတြေဝလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ U Htwe(a) A. E. Madariv. U TunOhn& One. 1948 BLR (SC) 541, at 56061.

ယေန႔ထိေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ယခင္စီရင္ထံုးေဟာင္းမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားသည္ ဥပေဒသမိုင္းတေလ်ွာက္တြင္ ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္/
စီရင္ခ်က္ တစ္ခုမက ႏွစ္ခုခန္႔အထိ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြခ
႔ ဲရ
့ သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး
ရၿပီးေနာက္ ဥပေဒ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားအၾကားကာလတြင္ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္႐ိုးရာ
ဥပေဒစနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာ့ဥပေဒမ်ားမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျပ႒ာန္း
ဥပေဒမ်ား (ဥပမာ ရာဇသတ္ႀကီး၊ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ၊ အက်ဥ္းေထာင္အက္ဥပေဒ) ရွင္းလင္းခ်က္
မွတ္စုမ်ား (တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ ၊ ရဲလက္စြဲ) သာမကဘဲ တရား႐ံုးစီရင္ထံုးမ်ားျဖင့္လည္း ျပဳလုပ္ဖြဲ႔စည္းထား
ပါသည္။ စြပ္စြဲခံရသူတရားခံအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ စီရင္ထံုး အမ်ားစုမွာ လြတ္လပ္ေရး မရရွိမီ
ကာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလမ်ား၌ ျမန္မာႏိုငင
္ ံႏွင့္ အိႏၵိယကို ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲသ
့ ျဖင့္
အိႏၵိယမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္/စီရင္ထံုးမ်ားလည္း ပါဝင္လာပါသည္။ ထိုအမႈမ်ားမွာ လက္ရွိတိုင္ အသံုးျပဳ ႏိုင္သည့္
စီရင္ထံုးေကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေဒါက္တာတီခ်န္တိတ္ႏွင့္ ဒူပေလး ၈၄ ၁၉၄၈ ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုးမ်ား
၄၅၃ႏွင့္ (တရားလႊတ္ေတာ္) စာ - ၄၇၆ ကိုၾကည့္ပါ။
႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲ၍

ခ်မွတ္ေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္/စီရင္ခ်က္မ်ားသည္

၁၉၆၂

ေနာက္ပိုင္း

စစ္တပ္ႏွင့္

ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မ်ားေၾကာင့္ တေၾကာ့ျပန္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပန္သည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းသည့္
အခ်ိန္မွစ၍ စီရင္ထံုး အမ်ားအျပားမွာ “stare decisis” (ယခင္က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ တရား႐ံုးစီရင္ထံုးမ်ားကို
ေထာက္ခံရန္ႏွင့္ ေလးစားရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္) ၏ အေရးပါမႈကိုသာမကာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားခံ ေရွ႕ေနမ်ား
အတြက္ လြန္စြာမွ အဖိုးတန္သည့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္
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ခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္မႈအခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ႏွင့္ စစ္တပ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ
ေခတ္မ်ားတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အလားတူကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစရန္ အသံုးျပဳႏိုင္မႈတန္ဖိုးမွာ ဤလက္စြဲ၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္မႈ အဝန္း အဝိုင္းျပင္ပတြင္ ရွိပါသည္။
ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုက ်င့္သံုးသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ဥပေဒေရးရာ

အစဥ္

အလာႏွင့္

ကိုက္ညီမႈ မရွိ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေနျခင္း မရွိဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္လိုက ထုတ္ႏုိငပ
္ ါသည္။ ဥပေဒ ပညာရွင္
တို႔သည္ မူဝါဒရွိ ထိုသို႔ေသာ တသမတ္တည္း ျဖစ္မေနသည့္အရာမ်ားကို သတိျပဳအေလးေပး၍ သုေတသနျပဳ
လုပ္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (သက္ေသခံခ်က္/ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာအပိုင္း၌ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ
ဥပမာမ်ားကို

ရဲထံ၌

ၾကည့္ပါ။)

ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ားသည္
ယုတ္စြအဆံုး

၁၉ရာစုမွ

သက္ေသခံအရာဝင္ျခင္းရိွမရွိကို

ကိုဓဥပေဒမ်ားကို

ေဖာ္ျပထားသည့္

ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက

ဆက္လက္

အသံုးျပဳေနျခင္းသည္ စီရင္ထံုးေဟာင္းမ်ား၏ အဖိုးတန္မႈကို ေဖာ္ၫႊန္းႏိုင္သည္ဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္ႏုိင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာပဋိညာဥ္မ်ားအား လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္
လက္မွတ္

အေရးႀကီး၍

စပ္ဆိုင္မႈရွိသည့္

ေရးထိုးသေဘာတူထားၿပီး

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ားကို

လိုက္နာေဆာင္ရြက္လာၿပီ

ျဖစ္သည္။

ေရွ႕ေနမ်ားသည္

အတည္ျပဳ
ထိုစာခ်ဳပ္

စာတန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ လိုက္နာမႈႏွင့္ ကိုက္ညီမႈတသမတ္တည္းရွိေသာ ျမန္မာျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္
စပ္လ ်ဥ္းၿပီး တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အနက္ အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုမႈမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳျငင္းခ်က္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳ
သင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ ပဋိညာဥ္မ်ားတြင္ •

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္
၁၉၉၇ ဇူလိုင္လ ၂၂ရက္တြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

•

၁၉၉၁ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကို
ေျပာင္းလဲ ေစေသာအရာမ်ား တရားမဝင္ကုန္ကူးမႈမ်ားဆန္႔က ်င္ေရး ကုလသမၼဂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္။

•

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

၁၉၉၁

ဂ်ဴလိုင္၁၅

(လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္)။
•

မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္။

•

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုး၏ ျပဌာန္းဥပေဒႏွင့္ ကုလသမၼဂ ပဋိညာဥ္ ၁၉၄၈ ဧၿပီလ ၁၉ရက္
(ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳၿပီး)။

•

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း (UDHR) ၁၉၄၈၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ (လက္ခံသည့္
ဘက္က မဲေပးခဲ့ သည္) ၎သည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဓေလ့
ထံုးတမ္း ဥပေဒ၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသ ျဖစ္ပါသည္။
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စည္း႐ံုးဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား
ဤလက္စြဲစာအုပ္တစ္အုပ္လံုးတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ က်င့္သံုးမႈပံုစံ (ထိုက ်င့္သံုးမႈ ပံုစံမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုး အတည္ျပဳမထားသည့္တိုင္) ကိုးကားခ်က္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာဥပေဒမ်ားကို အားျဖည့္
ထားပါသည္။ အေရးႀကီး ေသာ ကိုးကားခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ပါသည္။
•

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံ

အား

ICCPR

ကိုသေဘာတူလိုက္နာရန္

တိုက္တြန္းမႈမ်ားအား

(ICCPR)။

ထုတ္ျပဳလုပ္စဥ္

အေနအထား၌သာ ရွိေသးေသာ္ျငားလည္း ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ထိုပဋိညာဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ားကို

ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈရွိ

ရွိထားသင့္ပါ

သည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ျပစ္မဆ
ႈ ိုင္ရာ

တရားစီရင္မႈစနစ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ မွ်တေသာ တရား စစ္ေဆး
စီရင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွ၊ိ မရွိကို တိုင္းတာရန္အတြက္ ထိုပဋိညာဥ္အား အသံုးျပဳေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
•

ေရွ႕ေနမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္းၿပီး ကုလသမၼဂ၏ အေျခခံမူမ်ား- ၎သည္ အျခား တရား
စီရင္ေရး တြင္ပါဝင္ေနေသာ အဓိကအေရးပါသူမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားအား ေရွ႔ေနမ်ား၏ အေရး ႀကီးေသာ
အခန္းက႑ႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္းၿပီး လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးပါသည္။

•

တရားစီရင္ေရး၏ လြတ္လပ္ခြငႏ
့္ ွင့္ စပ္လ ်ဥ္းေသာ အေျခခံမူမ်ား (၁၉၈၅)

•

တရားစီရင္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္းသည့္ ဘန္ဂေလာမူမ်ား (၂၀၀၂)

•

ျပစ္မဆ
ႈ ိုင္ရာ

တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားရွိ

ဥပေဒဆိုင္ရာ

အေထာက္အကူေပးေရးႏွင့္

လက္လွမ္းမွီမႈ

ရရွိႏိုင္မည့္ ကုလသမဂၢမူမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား- အေထြေထြ ညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္ ၆၇/၁၈၇
(၂၀၁၃)

ျမန္မာ့ဥပေဒမ်ား
ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ျပစ္မဆ
ႈ ိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္မႈအရွိဆံုးျဖစ္ေသာ (ျပည္တြင္း) ဥပေဒမ်ား
ကိုလည္း ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈပါ အဂၤ´ရပ္တိုင္းကို တရားလိုဘက္မွ သက္ေသမျပႏိုင္ျခင္း
သည္ အမႈအမ်ားစု အတြက္ ခိုင္မာမႈအရွိဆံုးေသာ ခုခံကာကြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေရွ႔ေနမ်ားသည္ ျပစ္မႈတစ္ခု၏ အဂၤ´ရပ္တိုင္းကိုလည္းေကာင္း၊ တိက ်ေသာ သက္ေသျပရန္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ႁခြင္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ခုခံကာကြယ္ျခင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊
သိရွိနားလည္ထားရမည္။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္

မူဝါဒမ်ားကို

ရွင္းလင္းစြာ

ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းသည္ ျမန္မာ့ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ၏ အဓိကက်ေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါ သည္။
ေရွ႕ေနမ်ားသည္လည္း ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားကို အနက္အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆိုထားသည့္ တရား႐ံုးစီရင္ထံုးမ်ားကို ေလ့လာ
သံုးသပ္ရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီရင္ထံုးေဟာင္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့ကိုဓဥပေဒအတြဲမ်ား၌ အမ်ားအျပား ပါရွိသည္။
•

လက္နက္အက္ဥပေဒ ၁၈၇၈

•

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ၂၀၁၃

•

ဘားေကာင္စီအက္ဥပေဒ

•

ဘားမားယစ္မ်ိဳးအက္ဥပေဒ ၁၉၁၇

•

ကေလးသူငယ္ဥပေဒ ၁၉၉၃

•

တရား႐ံုးအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း အက္ဥပေဒ ၂၀၁၃

•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ၁၈၉၈
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•

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ၁၈၇၂

•

အီလက္ထေရာနစ္

သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္

စပ္လ ်ဥ္းေသာ

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ

ျပင္ဆင္ခ်က္ ၂၀၁၅
•

ေလာင္းကစားဥပေဒ ၁၉၈၆

•

တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၂၀၀၀

•

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းခြင့္ႏွင့္ စုေဝးလွည့္လွည္ခြင့္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ၂၀၁၄

•

ဥပေဒပညာရွင္မ်ား အက္ဥပေဒ ၁၈၇၉

•

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ အရာမ်ားဥပေဒ ၁၉၉၃

o

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာအရာမ်ား နည္းဥပေဒမ်ား ၁၉၉၅

•

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒ ၂၀၁၁

•

ရာဇသတ္ႀကီး ၁၈၆၀

•

ရဲအက္ဥပေဒ ၁၉၄၅

•

အက်ဥ္းေထာင္အက္ဥပေဒ

•

ျပည္သူအား ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒ ၁၉၄၇

•

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယိုဥပေဒ ၁၉၉၆

•

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၃

•

ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၀

•

ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ အသင္းဖြဲ႔စည္းျခင္း အက္ဥပေဒ ၁၉၀၈

အျခားစည္း႐ံုးဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားမွာ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး စနစ္ရွိ အျခားအေရးႀကီးေသာ
ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကို နည္းေပးလမ္းျပႏိုင္သည့္ ဥပေဒေရးရာ သုတအျဖာျဖာတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔မွာ
•

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ

•

အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ

•

ရဲလက္စြဲတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ၊ ေၾကးမံုသတင္းစာတို႔တြင္ အသစ္ထြက္ေပၚလာေသာ
ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာ (အထူးသျဖင့္) ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အေသးစိတ္
ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။ ထိုမွ် မက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း အသစ္ျပ႒ာန္း
လိုက္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား သာမက နည္းဥပေဒမ်ား၊ ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္
ျပန္တမ္းကို ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိပါသည္။

တရား႐ံုးစီရင္ထံုးမ်ားႏွင့္ ျဖတ္ထံုးမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

အဂၤလိပ္႐ိုးရာဥပေဒစနစ္ကို

က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္

တရားသူႀကီး၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ တဆင့္ ဥပေဒမ်ားအား အနက္အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပႏ
္ ိုင္သည္။
တရားလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အထက္တရား႐ံုးမွ ထုတ္ျပလိုက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အာဏာ
အရွိဆံုးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ ႕ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားစီရင္ထံုး
အတြင္း၌ ပါရွိၿပီးသည္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး က်န္ရွိေနေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ စီစဥ္
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လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ရွင္းလင္းခ်က္မွတ္စုမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါစာရင္းမ်ား၌ ရွာေဖြႏုိင္သည္။

အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား
www.president-office.gov.mm
•

ဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကျငာစာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တခ်ိဳ ႕ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

http://www.pyithuhluttaw.gov.mm
•

လႊတ္ေတာ္ ဝဘ္ဆိုဒ္

http://www.unionsupremecourt.gov.mm
•

ကန္႔သတ္ထားေသာ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ စီရင္ထံုးမ်ား

•

တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္၏ စီရင္ခ်က္တခ်ိဳ ႕

•

ၫႊန္ၾကားခ်က္တခ်ိဳ ႕

•

ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒမ်ား ကိုဓဥပေဒ PDF

http://www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm
ဥပေဒမ်ား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈရွိ မရွိကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုး
ဝဘ္ဆို္ဒ္ (ျမန္မာဘာသာျဖင္)့
www.oag,gov.mm

https://www.mlls.gov.mm/ https://www.mlls.gov.mm/?locale-en_US

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး ဝဘ္ဆိုဒ္ (ေနာက္ဆံုးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အမ်ားအျပားမေတြ႔ရႏိုင္ပါ)
http://www.gad.gov.mm/en/laws-and-rules
အေထြေထြအုပခ
္ ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဝဘ္ဆိုဒ္။ ေထြအုပ္ (GAD)သည္ တပ္မေတာ္ ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္
မ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခုအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္
ျဖစ္ေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တစ္စိတ္တစ္ ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာ ေထြအုပ္ လက္ေအာက္တြင္
တိုက္႐ိုက္ရွိမေနေသာ္လည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။
www.burmalibrary.org
အသံုးဝင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းခ်က္မွတ္စုမ်ားႏွင့္ လင့္မ်ား
•

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒစီရင္ထံုးမ်ား ၁၉၈၉ -၂၀၁၆ (၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္)

•

ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒစီရင္ထံုးမ်ား ၁၉၄၈-၁၉၈၈

•

ရန္ကုန္ဥပေဒစီရင္ထံုးမ်ား ၁၉၃၇-၁၉၄၂၊ ၁၉၄၆-၁၉၄၇

•

အိႏၵိယႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံတင္ျပသူ ၁၉၂၃-၁၉၃၇

•

ဘားမားဥပေဒဂ်ာနယ္ ၁၉၂၂-၁၉၂၇

•

ႏွင့္ အျခားအရာမ်ား

http://www.worldlii.org/catalog/57123.html
http://www.asianlii.org/mm/legis/laws/
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ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ရွင္းလင္းခ်က္မွတ္စုမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ေရွ႕ေနမ်ားသည္

အၿငိမ္းစား

တရားသူႀကီးမ်ား၊

ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္

အေတြ႔အႀကံဳၾကြယ္ဝသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ ေရးသားျပဳစုထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို မွီခိုအားျပဳၾကသည္။
အခ်ိဳ႔ကို CDျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း hard copyျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ စာအုပ္စာရင္းတြင္
•

ဦးေက်ာ္စိန-္ ရာဇသတ္ႀကီးႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မွတ္စုမ်ား (၂၀၁၆)

•

ဦးေက်ာ္စိန-္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မွတ္စုမ်ား (၂၀၁၇)

•

ဦးခ်စ္ေမာင္- ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မွတ္စုမ်ား (၁၉၈၉)

•

ဦးသက္ေဖႏွင့္

ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း-

ရာဇသတ္ႀကီးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

ရွင္းလင္းခ်က္မွတ္စုမ်ား

(၂၀၀၇)
•

ဦးသက္ေအာင္- ျမန္မာႏိုင္ငံ စီရင္ထံုးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အတိုခ်ဳပ္ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ)

•

ဦးေက်ာ္စိန-္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာအရာမ်ားဆိုင္ရာ အသံုးခ် ဥပေဒမ်ား
(တတိယ အႀကိမ္ထုတ္ေဝမႈ)- ၂၀၀၃ ဇြန္လ အထိ မြမ္းမံျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။

•

ဦးေက်ာ္စိန-္

က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ

ျပစ္မႈဆိုင္ရာအထူးဥပေဒမ်ား

(အတြဲ

၁၊၂၊၃)

ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေဝျခင္း ၁၉၉၉
•

ဦးဘႀကိဳင္- လက္ေတြ႔အသံုးခ် ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား- စတုတၳအႀကိမ္
ထုတ္ေဝျခင္း ၂၀၀၅

•

ဦးျမင့္လြင္

(တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)၊

ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားစြဲဆိုရာတြင္

လက္ေတြ႔အသံုးခ်ျခင္း

(၂၀၀၃)

ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား၏ ရွင္းလင္းခ်က္မွတ္စုမ်ား
•

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ- ေရးသားသူ Chan Wing Cheong ႏွင့္ အျခားဥပေဒ
ပညာရွင္မ်ား- LexixNexis ၂၀၁၆
o

ထိုစာအုပ္သည္ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရား႐ံုးမ်ားမွ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္/စီ ရင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရာဇသတ္ႀကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္
မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထား သည့္အျပင္ ရာဇသတ္ႀကီးတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
တာဝန္မ်ားႏွင့္စပ္လ ်ဥ္းသည့္

အဓိကက်ေသာမူမ်ားကို

အခ်က္က ်က်

ေလ့လာသံုးသပ္၍

ခေရေစ့တြင္း က် ေရးသားတင္ျပထားပါသည္။
•

ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၏

ႏိုင္ငံတကာ

ေကာ္မရွင-္

႐ံုးသို႔

ေရွ႕ေတာ္သြင္းျခင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္

သက္ဆိုင္သည့္ လက္စြဲစာအုပ္ (၂၀၁၆)။
•

မွ်တေသာတရားစီရင္မႈကို အေျချပဳျခင္း- ပိတ္ထားေသာတံခါးမ်ား၏ေနာက္ကြယ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
တရား႐ံုးမ်ားအား

အမ်ားျပည္သူလက္လွမ္းမီွႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္

အတားအဆီးမ်ားႏွင့္

အခြင့္အလမ္းမ်ား- ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ။
•

မွ်တေသာတရားစီရင္မႈကို အေျချပဳျခင္း- ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း - မွ်တေသာ
တရားစစ္ေဆး စီရင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏိုင္င၏
ံ
ေလးစားလိုက္နာမႈကို ေလ့လာ
ဆန္းစစ္ျခင္း ၂၀၁၇ ေအာက္တို ဘာလ၂ရက္။
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အမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
တရား႐ံုးစနစ္
တရား႐ံုးစနစ္ကို အဆင့္ (၄)ဆင့္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ၎တို႔မွာ ၿမိဳ႔နယ္တရား႐ံုးမ်ား ၊ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမ်ား၊
တရား လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႔နယ္တရား႐ံုး ႏွင့္ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမ်ားသည္
စြဲခ်က္၏ ျပင္းထန္မႈ အေပၚ အေျခခံၿပီး စစ္ေဆးစီရင္ၾကရသည့္ တရား႐ံုးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္
အယူခံမႈမ်ားကို ခ႐ိုင္ တရား႐ံုးမ်ားသို႔လည္းေကာင္း (ၿမိဳ ႕နယ္မႈမ်ားအတြက္)၊ တရားလႊတ္ေတာ္သို႔လည္းေကာင္း
(ခ႐ုိင္မႈမ်ားအတြက္) တက္ေလ့ ရွိၿပီး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာမူ အယူခံတင္သြင္းျခင္း၏ ေနာက္ဆံုးတရား႐ံုးပင္
ျဖစ္ပါသည္။ သက္သာခြင့္ဆုိင္ရာအပိုင္း ကို ၾကည့္ပါ။
အထက္ေဖာ္ျပပါ တရား႐ံုးမ်ားအျပင္ အထူးတရား႐ံုးမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ၎တို႔မွာ ကေလးသူငယ္တရား႐ံုး
(ကေလး

သူငယ္မ်ားဆိုင္ရာအပိုင္းကို

ၾကည့္ပါ။)၊

စည္ပင္သာယာေရးဆုိင္ရာတရား႐ံုးႏွင့္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

တရား႐ံုးမ်ား တို႔ ျဖစ္ပါ သည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ အမႈမ်ားကိုကား စစ္ဘက္ဆို္င္ရာ
တရား႐ံုးမွ စစ္ေဆးစီရင္ေလ့ရွိၿပီး ဤ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၾကားနာဆံုးျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကိုမူ ႏုိ္င္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံ႐ံုး၌ ၾကားနာေလ့ရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၆၊ ၂၉၃ ႏွင့္ ၃၂၂။

ျမန္မာ့တရားခြင္ရွိ အမႈအမ်ိဳးအစား အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ျပစ္မႈမ်ားကို ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္မရွိသည့္အမႈမ်ား၊ သမၼန္မႈမ်ား
သို႔မဟုတ္

ဝရမ္းမႈမ်ား၊

အာမခံေပးႏိုင္သည့္အမႈမ်ား

သို႔မဟုတ္

အာမခံမေပးႏိုင္သည့္အမႈမ်ားဟူ၍

ခြဲျခားထားပါသည္။ ထိုအမ်ိဳး အစားမ်ား၏ ေယဘုယ ်အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ
ပုဒ္မ ၄ ၌ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုအရာမ်ား၏ ျခားနားခ်က္မ်ားမွာ … ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တရားခြင္စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္
တရားစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ တရားလို၏ လုပ္ပိုင္ခြငအ
့္ ခြင့္အေရးမ်ား၊ တရားခံ၏
လြတ္လပ္စြာေနခြင့္၊ ႏွင့္ မတူညီေသာတရား႐ံုးမ်ားရွိ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း မ်ားတို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ေနမ်ားသည္
… တရားသူႀကီးမ်ားမွ အမႈမ်ားကို ၾကားနာရန္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ မရွိသည့္အခါ၊ ဥပေဒအရ အမႈမ်ားကို မပယ္သည့္
အခါ၊ သို႔မဟုတ္ အာမခံမ်ားကို မေလ်ာ္မကန္ ျပဳလုပ္သည့္အခါ … သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား
ေပးႏို္င္ရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေလ့လာထားရမည္။

ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အမႈမ်ား ႏွင့္ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္မရွိေသာအမႈမ်ား

အမႈမ်ားကို ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာအမႈမ်ား၊ႏွင့္ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္မရွိေသာအမႈမ်ားဟူ၍ ခြဲျခားရန္ အေရးႀကီး
ပါသည္။

ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္မရွိသည့္အမႈမ်ား၌

ရဲမ်ားမွ

အေရးယူမႈမ်ားကို

မျပဳလုပ္မီ

တရားေရးဆိုင္ရာ

ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံရန္ ပို၍ လိုအပ္ေလ့ရွိၿပီး တရားခံအား ဖမ္းဆီးၿပီးသည္အခါ၌လည္း … စံုစမ္း
ေထာက္လွမ္းမႈျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္

အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ

ရရွိၾကပါသည္။

ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္မရွိသည့္အမႈမ်ား၌
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ဝရမ္းစာမပါဘဲ

ဖမ္းဆီးျခင္းသည္

ဥပေဒႏွင့္

မညီၫြတ္ပါ။

ထို႔အျပင္

ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္မရွိသည့္အမႈမ်ား၌

တရားခံမ်ားကို ပထမ ၂၄နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမ်ိဳး လည္း မျပဳလုပ္ရပါ။ တရား႐ံုး၌
လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသုိ႔ေသာ အမႈမ်ားကို အထူူး ဂ႐ုျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။
အကယ္၍ လိုအပ္ခဲ့ပါက … ၄င္းတုိ႔၏ တရားခံအား ခ်က္ျခင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး၊ ေရွ႕ေနအျဖစ္ လိုက္ပါ
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို ရယူရမည္။ ထို႔အျပင္ တရားလိုဘက္မွ အဆင္သင့္မျဖစ္သည့္အခါ … အမႈအား ပယ္ေပးရန္
သို႔မဟုတ္ အာမခံျဖင့္လႊတ္ေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြရမည္။
၁။ အႏွစ္ခ်ဳပ္
•

ကိုးကားရန္ - ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ အခန္း (၂) ၌ ျပစ္မႈမ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားၿပီး ထိုျပစ္မႈ
တစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္ ဖမ္းဝရမ္းလိုမလို (ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိမရွ)ိ ၊ သမၼန္မႈ သို႔မဟုတ္ ဝရမ္းမႈျဖစ္မျဖစ္၊
ႏွင့္ အာမခံရႏုိင္၊ မရႏိုင္ စသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

•

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၆၊ ၁၈၈၊ ၁၈၉၊ ၁၉၀၊ ၂၂၈၊ ၂၉၅၊ ၅၀၅၊ ၅၀၆
ႏွင့္ ၅၀၇ တို႔အရ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ အမိန္႔ေၾကျငာစာတရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္း အမိန္႔
ေၾကျငာစာပါ နယ္ပယ္မ်ား၌ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အမႈမ်ားအျဖစ္
မွတ္ယူရန္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

•

အမႈစတင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တရားစြဲဆိုမည့္သူမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရမည္။

၂။ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အမႈမ်ား

•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ-၄ (၁) (စ)

•

ဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီးႏိုငသ
္ ည္။

•

ဥပေဒအရာရွိမွ တရားစြဲသည္။

•

ရဲမွ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေနစဥ္အတြင္း ထပ္တိုးခ်ဳပ္မိန္႔ေတာင္းခံျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည္။

•

အမႈကို ရဲမွ တရား႐ံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။

၃။ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္မရွိေသာ အမႈမ်ား
•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င္ထ
့ ံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄- (၁) (ဎ)

•

ရဲမွဖမ္းဆီးရန္ ဖမ္းဝရမ္း လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ္ သမၼန္စာျဖင့္ စတင္ရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုး
ဥပေဒပုဒ္မ ၅၄။

•

တိုင္တန္းသူမွ တရား႐ံုးေတာ္သို႔ ဦးတိုက္ တိုက္ၾကားျခင္း။
ဟူသည့္

စကားရပ္ကို

“တိုင္တန္းသူ၊

ႏွင့္

(ျမန္မာ့ေရွ႕ေနမ်ားသည္ “တရားလို”

တရားစြဲဆိုသည့္ဘက္”

ဟု

ေဖာ္ၫႊန္းရန္

အသံုးျပဳ

ေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ - တရားလိုျပသက္ေသ)။
•

တရားသူႀကီးမွ တိုင္တန္းလႊာကို သံုးသပ္ၿပီးပါက … ယင္းအမႈကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္
ရဲသို႔ ျပန္လည္ ေပးအပ္ရသည္။
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•

တရားလို၏ ေရွ႕ေနမွ တရားစြဲဆိုသည္။

•

ရဲမွ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာ၌ ပထမ ၂၄ နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္း မရွိေစရ။

သမၼန္မႈမ်ားႏွင့္ ဝရမ္းမႈမ်ား
ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္အေပၚ အေျခခံ၍ သမၼန္မႈမ်ားႏွင့္ ဝရမ္းမႈမ်ားဟူ၍ ကြဲျပားသြားပါသည္။ သမၼန္မႈမ်ား၏
တရား

စီရင္ေရးဆုိင္ရာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္

အတိုခ်ဳပ္မ်ွသာျဖစ္ၿပီး၊

ထိုသမၼန္မႈမ်ား၌

တရားခံမွ

အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံလိုပါက တရားလိုဘက္မွ သက္ေသခံခ်က္မ်ား တင္သြင္းျခင္းမျပဳမီ အခ်ိန္၌ ဝန္ခံႏိုင္ပါ
သည္။ ဝရမ္းမႈမ်ား၌မူ တရားခံအား ဝန္ခံရန္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆိုရန္ မေမးျမန္းမီ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ အဆင့္၌
စြဲခ်က္တင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသခံခ်က္ မ်ား ရွိေၾကာင္းကို တရားလိုဘက္မွ တင္ျပရမည္။

၁။ သမၼန္မႈမ်ား
•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ (၁) (ဖ)

•

ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ျပစ္ဒဏ္ - ေထာင္ဒဏ္ (၆) လ သို႔မဟုတ္ (၆) လေအာက္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ
ပုဒ္မမ်ား - ၂၄၁-၂၄၉။

•

သမၼန္စာဆင့္ေခၚျခင္း ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း တရားလိုမွ တရား႐ံုးေတာ္သို႔ မေရာက္ရွိခဲလ
့ ်ွင္ ယင္းအမႈအား
ပလပ္ ႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၇။

•

တိုင္တန္းသူမွ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ တိုင္တန္းခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပလာလ်ွင္ ယင္း
တိုင္တန္းခ်က္ကို တရားသူႀကီးမွ ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ၿပီး တရားခံအားလည္း အမႈမွ အၿပီးအျပတ္လႊတ္ႏိုင္သည္။
ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၈။

•

သမၼန္မႈအားလံုးသည္ အာမခံေပးႏိုင္သည့္အမႈမ်ား ျဖစ္သည္။

•

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးေရွ႕သို႔ တရားခံေရာက္ရွိလာသည့္အခါ၊ ၄င္းအေပၚ စြပ္စြဲသည့္ျပစ္မႈႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္း
သည့္ အေၾကာင္းအရာကို တရားသူႀကီးမွ ရွင္းျပေပးရမည္။ ျပစ္မႈဆို္င္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၂။
ျပစ္မႈအေပၚ စြဲခ်က္ တင္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ အကယ္၍ တရားခံမွ ဝန္ခံခဲ့ပါက (ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုး
ဥပေဒပုဒ္မ

၂၄၃)၊

ထိုဝန္ခံခ်က္ကို

တရားသူႀကီးမွ

မွတ္တမ္းတင္ရမည္။

(ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုး

ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၄)။ တရားခံက ဝန္ခံျခင္းမျပဳလ်ွင္ တိုင္တန္းသူအား (ရွိခဲ့လ ်ွင္) ဆက္လက္စစ္ေဆး
ၾကားနာရမည္။

၂။ ဝရမ္းမႈမ်ား
•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ (၁) (ဏ)

•

၆ လထက္ပိုသည့္ အျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။

•

ျမန္ဆန္ေသာတရားခြင္စစ္ေဆးျခင္းႏွငဆ
့္ ိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ မရွိပါ။
§

သက္ေသမ်ား ရွိေသာ္လည္း တရားစစ္ေဆးစီရင္ရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးသည့္ အမႈကို
တင္ပို႔ျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၀(၃)

o

အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈထင္ရွားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လိုပါက စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ စြဲခ်က္
တင္ၿပီးမွသာ ျပဳလုပ္ရမည္။
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အာမခံ ေပးႏိင
ု ္ေသာအမႈမ်ားႏွင့္ အာမခံ မေပးႏိုင္ေသာအမႈမ်ား
(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အာမခံေပးျခင္း အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ)

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အာမခံေပးျခင္းဆုိင္ရာအပိုင္း၌ ျပည့္စံုစြာ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ တရားခံေရွ႕ေနမ်ား
သည္ ၄င္းတို႔အမႈသည္မ်ား တရားမဝင္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ အၿမဲတေစ လုပ္ေဆာင္
ေပးရမည္။

၁။ အႏွစ္ခ်ဳပ္
•

တရားရင္ဆို္င္ေနစဥ္အတြင္း

အမႈသည္၏

လြတ္လပ္စြာ

သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္

ဆံုးျဖတ္ရမည့္

အဓိကအခ်က္ မ်ား။
•

ျပစ္မဆ
ႈ ိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄ (၁) (က) ကိုၾကည့္ပါ။

•

ကိုးကားရန္ - ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ဇယား (၂) ေကာ္လံ (၅)။
o

ေအာက္၌

ေဆြးေႏြးထားသည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္

ႁခြင္းခ်က္မ်ားလည္း

ရွိပါသည္။

(ဥပမာ - ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၆ ႏွင့္ ၄၂၀)။

၂။အာမခံေပးႏိုင္ေသာ အမႈမ်ား
•

အျပစ္ဒဏ္ ၃ သို႔မဟုတ္ ၃ ႏွစ္ေအာက္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

•

အာမခံေလ်ွာက္ထားျခင္းကို တရားသူႀကီးမွ ခြင့္ျပဳေပးရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၆။

၃။ အာမခံမေပးႏိုင္ေသာ အမႈမ်ား
•

၃ ႏွစ္ထက္ပိုေသာ အျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

•

အာမခံေပးျခင္းအတြက္ အတားအဆီးမ်ား မရွိေစရပါ။
o

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င္ထ
့ ံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၇ အရ အာမခံေပးႏိုင္သည္။
§

ေသဒဏ္က ်ခံထားရသည့္အမႈမ်ားမွ လြဲ၍
•

အဆိုပါျပစ္မႈမ်ိဳးျဖင့္

စြပ္စြဲျခင္းခံရသည့္

အသက္တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေအာက္ရွိသူ

မည္သူကို မဆို၊ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အမ်ိဳးသမီးကိုမဆို သို႔မဟုတ္ ခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ
မည္သူ႔ကိုမဆို အာမခံ ျဖင့္ လႊတ္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားႏိုင္သည္။

ကေလးသူငယ္မႈမ်ား
အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ငယ္သည့္ တရားခံမ်ား ပါဝင္ေသာအမႈမ်ားကို ကေလးသူငယ္တရား႐ံုး၌ သီးျခား
စစ္ေဆးစီရင္ ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔ စြဲဆိုခံထားရသည့္ စြဲခ်က္မ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္
တူညီပါသည္။ အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ … ကေလးသူငယ္မ်ား ပါဝင္ေနသည့္အမႈတိုင္းသည္ အာမခံ
ေပးႏိုင္ေသာ အမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
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တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္

ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးမ်ားသည္

တရားမမႈမ်ားႏွင့္

ျပစ္မႈကို

ၾကားနာဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။

ေအာက္၌

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပ ထားသကဲ့သို႔ … ၿမိဳ႔နယ္ တရားသူႀကီးမ်ား (သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ား)သည္
ျပစ္ဒဏ္

(၇)ႏွစ္ထိ

ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ

ႀကီးေလးေသာအမႈမ်ားကို

အမႈမ်ားကို

ၾကားနာစစ္ေဆးၾကၿပီး

ၾကားနာစစ္ေဆးၾကသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးမ်ားမွာမူ
အသံုးအႏံႈးမ်ားကို

ပို၍

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ

က်င့္ထံုးဥပေဒမွ တိုက္႐ိုက္ကိုးကားထားပါသည္။ ထို၌ ယခုလက္ရွိ၌ က်င့္သံုး၍ မရေတာ့သည့္ (တသက္
တကၽြန္းဒဏ္ေပးျခင္း၊ ႀကိမ္ဒဏ္ေပးျခင္း) တို႔အျပင္ ဒဏ္ေငြမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ႐ူပီးျဖင့္ သတ္မွတ္ထား
သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဤလက္စြဲစာအုပ္အတြင္း၌ ေရးသားထားသည့္ “တရားသူႀကီး” ဟူေသာ စကားရပ္သည္
ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။
၁။

တရားလႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳသည့္ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္ကိုမဆို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁(၁)။

၂။

စက္ရွင္တရားသူႀကီး သို႔မဟုတ္ တြဲဖက္စက္ရွင္တရားသူႀကီးသည္ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳသည့္ မည္သည့္
ျပစ္ဒဏ္ကို မဆို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတရားသူႀကီးတစ္ဦးဦး ခ်မွတ္သည့္ မည္သည့္
ေသဒဏ္ အမိန္႔ကို မဆို တရားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳမွသာ အတည္ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၁ (၂)။

၃။

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ား
•

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ား၏ တရား႐ံုးမ်ားသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို
ခ်မွတ္ႏိုင္ သည္။
§

ပထမတန္းအာဏာရ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ား၏ တရား႐ံုးမ်ား - တရားဥပေဒ
က ခြင့္ျပဳသည့္ အလုပ္ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္တကြ ႏွစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္၊
က်ပ္ တစ္ေထာင္ ထက္မပိုသည့္ ေငြဒဏ္၊ ႀကိမ္ဒဏ္။

§

ဒုတိယတန္းအာဏာရ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ား၏ တရား႐ံုးမ်ား - တရား
ဥပေဒက ခြင့္ျပဳသည့္ အလုပ္ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္တကြ ေျခာက္လထက္ မပိုေသာ
ေထာင္ဒဏ္၊ က်ပ္ႏွစ္ရာ ထက္မပိုသည့္ ေငြဒဏ္။

§

တတိယတန္းအာဏာရ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ား၏ တရား႐ံုးမ်ား - တစ္လ
ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္၊ က်ပ္ငါးဆယ္ထက္ မပိုသည့္ေငြဒဏ္။

•

ထို၌ ပါဝင္သည့္ ႁခြင္းခ်က္မ်ားမွာ §

တရားသူႀကီးမ်ားသည္

တရားဥပေဒအရ

ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္

ျပစ္ဒဏ္မ်ား

အနက္ မည္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကိုမဆို ေပါင္း၍ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၂(၂)။
§

ျပစ္ဒဏ္စုစုေပါင္းသည္ သာမန္စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို သံုးစြဲ ခ်မွတ္ႏင
ို ္သည့္
ျပစ္ဒဏ္၏ ႏွစ္ဆထက္ မပိုေစရ။ မည္သည့္အမႈတြင္မွ် တစ္ဆယ့္ေလ့ႏွစ္
ထက္ပိုသည့္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္း မျပဳရ။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ
ပုဒ္မ ၃၅(၂)(က) ႏွင့္ (ခ)။

§

ၿမိဳ ႕နယ္မ်ား၌ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ထိ တိုးျမႇင့္၍ စီရင္ႏုိင္သည္။
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§

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေသဒဏ္မစီရင္ထိုက္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို ရာဇဝတ္
တရားသူႀကီးအျဖစ္ျဖင့္ စစ္ေဆး စီရင္ႏိုင္ရန္ ခ႐ိုင္ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး
သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ ပထမ အာဏာရ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးအား မဆို
အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးပုဒ္မ (၃၀)။

§

“ပုဒ္မ ၃၀အရ အထူးအာဏာရသည့္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး၏ တရား႐ံုး

သည္

ေသဒဏ္၊

သို႔မဟုတ္

ခုႏွစ္ႏွစ္ထက္ပိုသည့္

တစ္ကၽြန္းပို႔ဒဏ္၊

သို႔မဟုတ္ ခုႏွစ္ႏွစ္ထက္ ပိုသည့္ ေထာင္ဒဏ္အမိန္႔မ်ားမွတစ္ပါး တရား
ဥပေဒကခြင့္ျပဳသည့္

မည္သည့္

ျပစ္ဒဏ္ကိုမဆို

ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးပုဒ္မ (၃၄)။ ၂၀၁၆ ျပစ္မဆ
ႈ ိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္
တြင္

“ခုႏွစ္ႏွစ္ထက္ပိုသည့္

“ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္

တစ္ကၽြန္းပို႔ဒဏ္”

ႏွစ္ဆယ္”

ဆိုသည့္

ဆိုသည့္စကားရပ္ျဖင့္

စကားရပ္ကို

အစားထိုးျခင္းမွာ

(မလိုအပ္ဘဲ) ထပ္ေနသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

•

အထက္ပါ စီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ေရးကို အတည္ျပဳရန္
အတြက္ ခ႐ိုင္ တရား႐ံုးသို႔ အမႈတြဲ တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္းကို တားျမစ္သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ အေထြေထြဥပေဒမ်ား
အပိုဒ္ ၂၂။

•

စြဲခ်က္တင္သည့္

ျပစ္မႈကို

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးက၎၊

စက္ရွင္တရား႐ံုးက၎

စစ္ေဆးစီရင္

ပိုင္ေသာအခါ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးသည္ အမႈကို စက္ရွင္တရား႐ံုးသို႔ လႊဲအပ္တင္ပို႔ရန္ သင့္ မသင့္၊
သို႔တည္းမဟုတ္ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသည့္ ျပစ္ဒဏ္ထားျခင္းျဖင့္ အမႈတြင္ တရား
မွ်တမႈ လံုးဝရရွိမည္ မရရွိမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရာ၌ မိမိကိုယ္ပိုင္ ဆင္ျခင္တံုတရားကို သံုးစြဲ ေဆာင္ရြက္ရ
မည္။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၅၃၆။
•

ေသေစျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ျပစ္မႈ၌ ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္ထိုက္ေသာ လူေသမႈေျမာက္သည့္ ျပစ္မႈကို
တရားခံက

က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိဟု

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးက

“ျပတ္သားစြာယူဆလွ်င္”

ရာဇဝတ္

တရားသူႀကီးသည္ မိမိ၏ ဆင္ျခင္တံုတရားကို သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ရမည္။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္
၅၃၇။
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ျပစ္မႈဆို္င္ရာတရားစီရင္ေရးရွိ အျခားေသာပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား
ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္ အမႈသည္တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ တက္ၾကြစြာ ခုခံေပးရမည္။ ခိုင္မာေသာ
ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားေရး စနစ္တခုျဖစ္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚအေျခခံၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး စည္းမ်ဥ္း
မ်ား (ဥပေဒေရးရာ ခိုင္မာမႈ ရွိျခင္း၊ ထိုက္သင့္ေသာအျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္မရွိျခင္း၊ ႏွင့္ တရားေရးရာ
လြတ္လပ္ခြင့္ရွိျခင္း) တို႔ကို လိုက္နာ က်င့္သံုးသည့္ တရားေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေရွ႕ေနမ်ားမွလည္း
အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

ေရွ႕ေနမ်ားသည္

တရားသူႀကီးမ်ား၊

ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊

တရားခြင္

စာေရးမ်ား၊ ႏွင့္ ရဲမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ တရား႐ံုးစီရင္ထံုးမ်ား၊ လက္စြဲ
စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အမိန္႔ေၾကညာစာမ်ား အားလံုးကို ႏွံ႔စပ္စြာ ေလ့လာထားရန္ လိုအပ္သည္။ တရားသူႀကီးမ်ား ႏွင့္
ဥပေဒအရာရွိမ်ားအတြက္

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း

အသစ္မ်ားကိုလည္း

ျပ႒ာန္းၿပီး

ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္

ထိုက ်င့္ဝတ္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔၏ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈရွိၿပီး မ်ွတေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ထို႔အျပင္ တရားခံေရွ႕ေနမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အျခားသူမ်ား သိရွိေစရန္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ ပညာေပး အစီစဥ္မ်ား
ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

ေလးစားမႈအေပၚအေျခခံသည့္

ဆက္ဆံေရးမ်ား

တည္ေဆာက္

ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒကို ေလးစားတန္ဖိုးတတ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

တရားသူႀကီးမ်ား
တရားသူႀကီးမ်ားသည္ တရားခြင္အတြင္း၌ တာဝန္ႏွင့္ အာဏာရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
•

တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အမႈမ်ားကို စီရင္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ႏွင့္ သမာသမတ္ရွိစြာ
စီရင္ရမည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (က)။

•

တရားသူႀကီးမ်ားသည္

တရားခြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္

တာဝန္ရွိသူမ်ား

ျဖစ္သည္။

(တရား႐ံုးမ်ား

လက္စြဲအပိုဒ-္ ၁၃)
•

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရသည့္တရား႐ံုးမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္
မေလ်ာ္ကန္ သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁၄။

တရားသူႀကီးမ်ား၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒက ထိန္းခ်ဳပ္
ထားပါသည္။ အခန္း (၂) ၌ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာမူမ်ားကို ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားပါသည္။
၃။ တရားစီရင္ရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို အေျခခံ၍ စီရင္ရမည္(က)

ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ေရး၊

(ခ)

ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွအပ ျပည္သူ႔ေရွ႔ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ေရး၊

(ဂ)

အမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ခုခံေခ်ပခြင့္ႏွင့္ အယူခံပိုင္ခြင့္ ရရွိေရး၊

(ဃ)

ျပည္သူတို႔၏

အက်ိဳးစီးပြားကို

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

နယ္ေျမ

ေအးခ်မ္း သာယာေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရး၊
(င)

ဥပေဒကို ျပည္သူမ်ားက နားလည္လိုက္နာ က်င့္သံုးလာေစရန္ ပညာေပးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား
က ဥပေဒ ကို လိုက္နာေသာ အေလ့အက်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးေရး၊

(စ)

ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၌ ေက်ေအး
ၿပီးျပတ္ေစ ေရး၊

(ဆ)

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သူကို အေရးယူအျပစ္ေပးရာတြင္ အက်င့္ စာရိတၱျပဳျပင္မႈကို ဦးတည္ေရး။
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ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ရွိ တရားေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို၌ ျပ႒ာန္းထားသည့္
စည္းမ်ဥ္း အမ်ားစုကို ဘန္ဂေလာ၏ တရားေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား 1 အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေရးဆြဲ
ထားပါသည္။ တရားေရးဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၌ တရားသူႀကီးမ်ား ေလ့လာရမည့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္
စိတ္ဓာတ္ေရးရာစံၫႊန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ အလုပ္ကို ေလးစားတန္ဖိုးထား
ေသာအားျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ႏွင့္ ပညာရွင္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ စံၫႊန္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါ
သည္။ တရားေရးဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ားကို တရားသူႀကီးမ်ားမွ လိုက္နာျခင္းျဖင့္ တရားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို
တရားမ်ွတမႈရွိစြာ ႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း
ပုဒ္မ ၁၀ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ “လူတိုင္းသည္ ၄င္း၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ ရွိမႈမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္
ခံရာတြငလ
္ ည္းေကာင္း၊
လြတ္လပ္၍

၄င္းအေပၚ

ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ

ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ
တရား႐ံုး

စြပ္စြဲခ်က္ကို

တစ္ရပ္က

အမ်ား

အဆံုးအျဖတ္ခံရာတြင္လည္းေကာင္း၊
ျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္

တရားမ်ွတစြာ

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို တန္းတူရည္တူ အျပည့္အဝ ရပိုင္ခြင့္ ရွိသည္” ဟူသည့္ အခ်က္ကိုလည္း လိုက္နာၿပီး
ျဖစ္ပါမည္။ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္လည္း တရားသူႀကီးမ်ား လုိက္နာသင့္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သိရွိနားလည္ထား
ရန္ အဆိုပါစာတမ္းကို ေလ့လာသင့္သည္။
တရားသူႀကီး တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အျပဳအမူမ်ားသည္ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေနေစကာမူ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္
၄င္းတို႔အား အခ်ိန္တိုင္း ေလးစားစြာ ဆက္ဆံရမည္။ တရားသူႀကီးမ်ားမွလည္း အျခားသူမ်ားအား ေလးစားစြာ
ဆက္ဆံရန္ တာဝန္ရွိပါ သည္။
•

တရားသူႀကီး
ကိစၥရပ္မ်ားကို

သို႔မဟုတ္

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးသည္

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္

စီမံခန္႔ခြဲရန္

တရားခြင္အတြင္းႏွင့္

တာဝန္ရွိပါသည္။

၄င္း၏

သက္ဆို္င္ရာ

လုပ္ငန္းတာဝန္ခြဲေဝျခင္းမ်ားကို

တရားသူႀကီးမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ အျပင္ ႐ံုးတြင္းရွိ တာဝန္မ်ားအားလံုး ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အားလံုးကို လိုက္နာျခင္း ရိွိမရွိတို႔ကိုလည္း ဆန္းစစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
စီမံအပ
ု ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက
တရားေရးရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိဟု ဆိုႏိုင္သည္။
ထို႔အျပင္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ားဘက္မွလည္း အခ်ိန္မွန္ကန္မႈရွိေစရန္၊ ေလာက ဝတ္ ရွိေစရန္၊
စိတ္ရွည္ သည္းခံတတ္ေစရန္၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေလ့လာစူးစမ္းတတ္
ေစရန္၊ ႏွင့္ ေႏွာင္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားမရွိေစရန္ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
တရား႐ံုးမ်ား လက္စြဲ အပိုဒ္ ၁၃။
တရားခံေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ဒုတိယဥပေဒအရာရွိကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခ့ဲလွ်င္
အၿမဲ ႏုိးၾကားတက္ၾကြေနေစရမည္။
•

တရားသူႀကီးတစ္ဦးသည္

အစိုးရအရာရွိ၏

မိတ္ေဆြျဖစ္၍

၄င္း၏

ေရွ႕ေမွာက္တြင္

အမႈရွိေသာ

အစိုးရအရာရွိ၏ မိတ္ေဆြျဖစ္လ ်ွင္၊ ဘက္လုိက္မႈျဖစ္ႏိုင္သည္၊ တရားစီရင္မႈ မမ်ွမတ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု
သံသယျဖစ္ေပၚႏိုင္သျဖင့္

အဆိုပါအမႈကို

႐ံုးေျပာင္းရန္အတြက္

ခိုင္လံုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

တရားသူႀကီး အမွန္တကယ္ အမွားလုပ္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ မလိုအပ္ပါ။ ဦးဘခင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ၁၉၅၄။
•

တရားသူႀကီးတစ္ဦးသည္

ဒုတိယဥပေဒအရာရွိကဲ့သုိ႔

မျပဳမူသင့္ပါ။

တရားသူႀကီးသည္

အမႈကို

စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ တြင္ အေၾကာင္းျခင္းရာကို နားလည္ရန္မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒအရာရွိ၏ ဟာကြက္ကို
1

For more information on the Bangalore Principles of Judicial Conduct (a set of aspirational international principles designed to be a
model for judicial systems), see: https://www.un.org/ruleoflaw/files/Bangalore_principles.pdf
ဘဂၤေလာ တရားေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္ မူသေဘာတရား မ်ားအတြက္ ပိုမိုသိရွိရန္ ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဆဒ
ို ္တြင္ ၾကည့္ပါ။
The Commentary to the Bangalore Principles is available here:
https://www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_commentary-e.pdf
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ျဖည့္ေပးလ်ွင္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္မညီပါ။ တီအက္စ္ မိုဟာမက္ပါ ၂ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ၁၉၅၃။
အထက္တရား႐ံုးမ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္/စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ဥပေဒကိုမ်က္ကြယ္ျပဳသည့္ တရားသူႀကီးမ်ား
အား အျပစ္ေပး အေရးယူရန္ လိုလားေၾကာင္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စီရင္ထံုးကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုင္သည္။
•

စြဲခ်က္တင္ျခင္းမ်ားႏွင့္

႐ံုးခ်ိန္းမ်ားကို

မမွန္မကန္လုပ္ေၾကာင္း

ထင္ရွားသည့္

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ

တရားသူႀကီးတဦးအား ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ အျပစ္ေပးခဲ့သည္။ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ အမိန႔္
အမွတ္ ၉၆/၂၀၀၆၊၂၀၀၆ခုႏွစ္၊

ႏိုဝင္ဘာလ၁၆ရက္။

(တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အမိန္႔ ၉၆၊

၂၀၀၆၊

၁၆.၁၁.၂၀၀၆)။
•
သို႔ေသာ္ျငားလည္း

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

အမႈမ်ား

သို႔မဟုတ္

လူသိထင္ရွားျဖစ္ေသာ

အမႈမ်ားကို

ကိုင္တြယ္ရာတြင္ တရားသူႀကီးမ်ား၌ လြတ္လပ္မႈ ရွိမေနဟု သတ္မွတ္ေသာအျမင္မ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။
•

“အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအမႈတစ္ခုမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ေထာင္သြင္း အက်ဥ္း
ခ်ရမည္ဆိုလွ်င္ သက္ေသခံခ်က္ မရွိတဲ့အတြက္ လႊတ္ေပးလိုက္တာမ်ိဳး မလုပ္မိပါေစနဲ႔။ အဲဒီလို
လုပ္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီလုပ္ရပ္ က သင့္ဘဝကို အတိဒုကၡေရာက္သြားေစလိမ့္မယ္” Nick Cheesman
ေရးသားေသာ “Myanmar’s Courts and the Sounds Money Makes” ၏ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၈
တြင္ ပါဝင္သည့္ တရားသူႀကီး၏ ေျပာျပခ်က္ကို ကိုးကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားတရားသူႀကီးမ်ား၏

အမႈမ်ားကို က်န္တရားသူႀကီးမ်ားမွ လက္လႊဲယူႏိုင္ေသာ္လည္း

…

အၿပီးသတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္မည့္ တရားသူႀကီးသည္ တရားခံ၏ သက္ေသခံခ်က္ကို ၾကားနာရန္ လိုအပ္ပါသည္။
•

တရားစစ္ေဆးစဥ္အတြင္း တရားသူႀကီးတစ္ဦးမွ အျခားတစ္ဦးသို႔ အမႈတစ္ခုကို လႊဲေျပာင္းျခင္း
သည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီေသာ္လည္း တရားခံသည္ ၄င္း၏ သက္ေသအားလံုး သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိဳ ႕ကို
ျပန္လည္ၾကားနာရန္

ျပန္ေခၚပိုင္ခြင့္

ရွိသည္။

၄င္းအျပင္

တရားခံသည္

ေရွ႕ေနမပါလ်ွင္

တရားသူႀကီးအသစ္သည္ ဤ အခြင့္ အေရးကို ထင္ရွားစြာ အႀကံျပဳရမည္။ ခ်စ္ထြန္းပါ ၅၊ ႏွင့္
ဘုရင္၊ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး၊ အတြဲ ၁၊ စာ-၂၃၉ ။
•

မိမိ ဆက္ခံေသာ ေရွ႕မွတရားသူႀကီး စစ္ေဆးထားသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို အေျချပဳ၍
၄င္းကိုယ္တိုင္ တရားခံကို ၾကားနာျခင္းမရွိဘဲ အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ
ေရာက္သည္။ ဘုရင္ဧကရာဇ္ ႏွင့္ ျမတ္ေအာင္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္စီရင္ထံုး၊ အတြဲ ၄၊ စာ ၁၃၅။

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံႏႈန္း
•

တရားသူႀကီးတစ္ဦးသည္ ၄င္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တရားေရးရာတာဝန္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
ထိေရာက္မႈရွိစြာ၊ တရားမ်ွတစြာႏွင့္ ျဖစ္သင့္ေသာအခ်ိန္၌ လ်င္ျမန္စြာ ခ်မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။
ဘန္ဂေလာ ၏ တရားေရးရာျပဳမူေဆာင္ရြက္ရန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၆.၅။
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ဥပေဒအရာရွိမ်ား
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး (UAGO) သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္႐ံုး (၁၄)႐ံုး၊ ခ႐ိုင္ ဥပေဒ႐ံုး
(၆၈) ႐ံုး၊ ၿမိဳ႔နယ္ဥပေဒ႐ံုး (၃၂၅) ႐ံုးတို႔ရွိ ျပစ္မႈဆိုင္ရာစြဲဆိုမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ဥပေဒအရာရွိ
မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ္႐ံုး၏ လက္ေအာက္၌ တရားစြဲဆုိျခင္း
အဖြဲအ
႔ ျပင္ ဥပေဒေရးဆြဲေရး ႏွင့္ စိစစ္အႀကံျပဳေရးဦးစီးဌာန၊ ဥပေဒ အႀကံဥာဏ္ေပးေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္
စီမံေရးရာဦးစီးဌာန ဟူ၍ အျခားဦးစီးဌာန (၃) ခု ရွိပါသည္။
တရားစြဲဆုိျခင္းဦးစီးဌာနသည္
ႏိုင္ငံေတာ္

ကိုယ္စားလိုက္ပါ

အစိုးရပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္
ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာအမႈႏွင့္

တရားမမႈမ်ားတြင္

ရဲအေရးပိုင္ေသာအမႈမ်ားတြင္

ဥပေဒအရာရွိ

(တရားစြဲဆိုသူ)မွ တရား စြဲဆိုျခင္းကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္ အဆင့္မွ စ၍ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္။
၎တို႔ ႐ံုး၏ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ တရား႐ံုး ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ပံုစံတူၿပီး တရား႐ံုး အဆင့္အလိုက္ (ၿမိဳ႔နယ္၊ခ႐ိုင)္ ခန္႔အပ္
ထားေသာ ဥပေဒအရာရွိမ်ားမွ အမႈလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ ရဲအေရး
မပိုင္ေသာအမႈမ်ားတြင္

“တရားလိုဘက္မွ

ကိုယ္စားျပဳ

လိုက္ပါ

ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္

ေရွ႕ေနမ်ား”ကို

ႀကီးၾကပ္ႏိုင္သည္။
•

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပုိဒ၂
္ ၃၇။

•

၂၀၁၀ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆။

•

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၆၇ မွ ၆၉။

•

တရားစြဲျခင္းႏွင့္ အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၀၁) အပိုဒ္ ၁၆ မွ
၁၈။

ဥပေဒအရာရွိမ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း ၂၀၁၇
တရားသူႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဥပေဒအရာရွိမ်ား လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားကို မၾကာေသး
မီက

ျပ႒ာန္း

လိုက္သည္။

ဘက္လိုက္မႈမရွိျခင္း၊

ထို၌

ရည္မြန္ျခင္း၊

ေဖာ္ျပထားသည့္

အေျခခံ

တန္းတူညီမွ်မႈရွိျခင္း၊

စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ

-

ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈရွိျခင္း၊

ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္း၊
တာဝန္သိတတ္ျခင္း၊

တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ စပ္ဆင
ုိ ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို
ေရွ႕ေနမ်ားမွ ေလ့လာထားသင့္ၿပီး … ဥပေဒအရာရွိမ်ားက အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမျပဳသည့္
အခါမ်ားတြင္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ သတိေပးေျပာၾကားေပးရမည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ထို စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈ
အားေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ထားသည့္ တရားဝင္သတင္းေပးစနစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားေရးစနစ္
မ်ားကား

မရွိေသးပါ။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ

က်င့္ဝတ္ဆို္င္ရာ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အျပန္အလွန္ ေလးစားတန္ဖိုးထားႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တရပ္ကို
တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ စြဲခ်က္မ်ားကို ပယ္ႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ွာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း
၂၀၁၀ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆ အရ အမႈမ်ားကို စိစစ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာသည္
ဥပေဒအရာရွိမ်ား၌ ရွိပါသည္။
•

ဥပေဒ႐ံုးအဆင့္ဆင့္ရွိ ဥပေဒအရာရိွမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းတာဝန္
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ … တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆိုထားေသာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈတြင္ အမႈတစ္ရပ္လံုး
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ကိုျဖစ္ေစ၊ စြဲခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ တရားခံတစ္ဦးဦးကိုျဖစ္ေစ ႐ုပ္သိမ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္
သင့္ မသင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
ပုဒ္မ

၃၆

ပါ

တာဝန္မ်ားကို

ဥပေဒအရာရွိမ်ားက

မည္သုိ႔မည္ပံု

လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို

ေဖာ္ျပထားသည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား မရွိပါ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အျငင္းပြားဖြယ္ရွိသည္မွာ ဥပေဒအရာရွိမ်ား
သည္ (၁) ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တရားစီရင္ေရးမူမ်ားကို အၾကြင္းမဲ့ လိုက္နာရန္ ႏွင့္
(၂)

ထိုတာဝန္မ်ားကို

အက်ိဳးသင့္

အေၾကာင္းသင့္

လုိက္နာရန္

တာဝန္ရွိသည္။

အနည္းဆံုးအေနျဖင့္

ဤကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကို အတၱေနာမတိျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ ဥပေဒအရာရွိဘက္မွ
ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ျခင္းမရွိသည့္ ပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ား ရွိခဲ့ပါက ထိုအရာမ်ားကို တရား႐ံုးမ်ားမွ
ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

တရားစြဲဆိုရန္ လိုအပ္သည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား
ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားအား ေအာက္ပါအခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ တိုက္တြန္းသင့္ပါသည္။
•

ဥပေဒအရာရွိမ်ားက

ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈတြဲမ်ားကို

စတင္သည့္အခါ

…

ယံုၾကည္အားကုိးထုိက္ၿပီး

သက္ေသခံ အရာဝင္ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အမႈတြဲ
မ်ားကိုသာ စတင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ပါရွိရန္ ပ်က္ကြက္
သည့္ အမႈတြဲမ်ားကိုကား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ တရား႐ံုး၌ ဥပေဒအရာရွိက
အမႈတြဲတင္ျပသင့္အရာ ခုိင္မာမႈရွိစြာႏွင့္ တရားမ်ွတမႈရွိစြာ တင္ျပေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ေသခံခ်က္
မ်ားက ၫႊန္ျပေနသည့္ အခ်က္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး တင္ျပျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရပါ။ “ကုလသမဂၢ၏
အက်င့္ပ်က္ ခ်စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္ - ပုဒ္မ (၁၁) ၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ေရး လမ္းၫႊန္ႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္” တို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
စြဲခ်က္တင္သည့္အဆင့္၌ အေရးဆိုတင္ျပျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္ကို အသံုးျပဳၿပီး တရားစြဲဆုိျခင္း၌
ဥပေဒ အရာရွိက ပုဒ္မ ၃၆ (၁) ပါ တာဝန္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေစရန္ … ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
တရားစြဲဆိုျခင္း ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား2 ကို စဥ္းစားသံုးသပ္ထားသင့္သည္။
တရားစြဲဆိုျခင္းဆိုင္ရာ စံခ်ိနစ
္ ံၫႊန္းမ်ား

•

အဆင့္၁

-

တရားလိုဘက္မွ

အႏိုင္ရႏိုင္ေျခ

ရွိျခင္းမ်ိဳး

မဟုတ္သည့္

လံုေလာက္ေသာ

သက္ေသခံခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။
o

စြဲဆိုခံထားရသည့္

ျပစ္မႈပါ

အဂၤ´ရပ္တိုင္းကို

သက္ေသျပရာ၌

သံသယ၏အက်ိဳးကို

ေက်ာ္လြန္ၿပီး သက္ေသျပႏိ္ုင္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ိဳး ရွိပါသလား။

2

o

သက္ေသခံခ်က္သည္ သက္ေသခံအရာ ဝင္ပါသလား။

o

သက္ေသမ်ားသည္ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ သက္ေသမ်ားျဖစ္ပါသလား။

o

ယံုၾကည္အားကိုး၍ ရႏုိင္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။

o

သက္ေသခံခ်က္မ်ား ရရွိႏိုငပ
္ ါသလား။

o

တရားခံ၌ ခိုင္မာေသာ ခုခံေခ်ပခ်က္မ်ိဳး ရွိပါသလား။

See UN Convention Against Corruption, Article 11.
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အဆင့္၂ - အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တရားစြဲဆိုျခင္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

•

မ်ိဳး ျဖစ္ပါ သလား။
o

ျပစ္မႈ၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အတိမ္အနက္ကို ေဖာ္ျပပါ။

o

နစ္နာသူႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားမွာ မည္သည္မ်ား ျဖစ္သနည္း။

o

မႈခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေန႔ရက္ႏွင့္

တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္

ေန႔ရက္မ်ားအၾကား၌

ေႏွာင့္ေႏွး

ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ

ျဖည့္ဆည္း

ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသလား။
တရားစြဲဆိုရာတြင္

o

အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားကို

ေပးႏိုင္ေလာက္ မည့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္ျခင္း မဟုတ္ေသာ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ
နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသလား။
ထိုအဆင့္ ၂ ဆင့္ကို ဥပေဒအရာရွိမ်ားမွ ႐ႈပ္ေထြးသြားႏိုင္ေျခရွိသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျပစ္မႈ၏ အတိမ္အနက္
အေပၚ ေထာက္ျပ၍ အျခားအားေပ်ာ့သည့္အမႈတစ္ခုကို ရွင္းခ်က္ထုတ္လာႏိုင္သည္။
ေရွ႔ေနမ်ားသည္ အမႈသည္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္။ ထို႔အျပင္
တရားခံ

ေရွ႕ေနမ်ားသည္

၄င္းတို႔၏

အမႈတြဲဆုိငရ
္ ာ

ဗဟုသုတမ်ားကို

အသံုးျပဳၿပီး

ယင္းအမႈသည္

တရားစြဲဆိုျခင္းဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းတစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုစလံုးႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ ပ်က္ကြက္ေနေၾကာင္းကို
ျငင္းခ်က္ထုတ္ရမည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ ရန္အတြက္ အမႈတခုကို သက္ေသျပရန္ လိုအပ္ေသာ အဂၤ´ရပ္တိုင္းကို
ေရွ႕ေနမ်ားက ေကာင္းစြာ နားလည္သိရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။ USAID Legal Aid Toolkit ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ
(၄) ပါ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒရွိ ျပစ္မႈ၏အဂၤ´ရပ္မ်ားပါ နမူနာပံုစံႏွင့္ ကို ၾကည့္ပါ။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆ (၁)
အရ

တရားစြဲဆထ
ို ားေသာ

အမႈတစ္ရပ္လံုးကိုျဖစ္ေစ၊

စြဲခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊

႐ုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္

အာဏာရွိသကဲ့သို႔၊ တရားခံ ေရွ႕ေနမ်ားသည္လည္း ဥပေဒအရာရွိမ်ားအား အမႈကို ပယ္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္
ေလ်ာ့ေပါ့ေသာစြဲခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိငသ
္ ည္။ ထိုသို႔
ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရာတြင္ ေလ်ာ့ေပါ့အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ အမႈအျဖစ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္
အာမခံရႏို္င္သည့္အမႈအျဖစ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ အေရးဆိုတင္ျပေပးရမည္။ ထိုအရာႏွင့္ဆိုင္သည့္
ဥပမာတစ္ခုမွာ …

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၆ ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရာဇဝတ္မႈ မကင္းေသာ ယံုၾကည္

အပ္ႏွံေရးေဖာက္ဖ်က္မႈ

(သံုးႏွစ္အထိသာ

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိ္င္ေသာ္

လည္း

အာမခံ

မရႏုိင္သည့္

အမႈျဖစ္ေနျခင္း) ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၀ ရွိ လိမ္လည္မႈ (ခုနစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ္
လည္း ယင္းအမႈသည္ အာမခံ ရႏိုင္သည့္အမႈျဖစ္ေနျခင္း) ကို ၾကည့္ပါ။
ဤသို႔ေသာ တရားခြင္မစတင္မီအခ်ိန္၌ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳျခင္းသည္ အသစ္ျဖစ္ေသာ က်င့္စဥ္တစ္ခုျဖစ္
သည့္အတြက္ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ အမႈကို မေလ်ာ္ကန္ေသာ နည္းျဖင့္ လႊမ္းမိုးသည္ဟု သံုးသပ္ခံရျခင္းမ်ား
လည္း ရွိႏုိင္သည္။
ထိုထက္ပို၍

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ

အရာမွာ

ထိုသို႔ေသာ

ညႇိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ျပဳေစျခင္းသည္

ရဲမ်ားႏွင့္

အရာရွိမ်ားဘက္က အမႈ၏ အားသာခ်က္မ်ားကို ႐ိုးရွင္းစြာ အေရးဆိုတင္ျပျခင္းႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ
ဥပေဒအရ

စြဲဆိုျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္

ေပးျခင္းထက္

လက္ရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ဥပေဒအစဥ္အလာအရ

ေငြေၾကးလာဘ္လာဘမ်ား ေတာင္းခံလာႏိုင္ျခင္းမ်ား ရွိလာ ႏိုင္သည္။ တရားမ်ွတမႈစင္တာမွ ေရွ႕ေနမ်ားသည္
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မွ် တံစိုးလက္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရပါ။ အမႈသည္၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို
ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ က်င့္ဝတ္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
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လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိေစရန္ တရားခံ၏ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္းကို ဥပေဒအရာရွိက
လက္ခံျခင္း
တရားခံသည္ အျခားသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးခဲ့လ ်ွင္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို

ရရွိေကာင္း

ရရွိႏိုင္သည္။

ဤအရာသည္

ဥပေဒအရာရွိႏွင့္

ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္

လိုအပ္သည့္အရာ တခုပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ တရားမ်ွတမႈစင္တာမ်ားက ပူးတြဲတရားခံမ်ားအတြက္
ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ မေပးရ ျခင္း၏ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ
အေျခအေနမ်ိဳးသည္

ေရွ႕ေနတစ္ဦးတည္း

သို႔မဟုတ္

တရားမ်ွတမႈစင္တာတစ္ခုတည္းမွ

တရားခံႏွင့္

ပူးတြဲတရားခံမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးျခင္းမွ ရရွိလာႏိုင္မည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ပဋိပကၡမ်ားပင္ ျဖစ္ပါ
သည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အတြက္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို

•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၃၇) ႏွင့္ (၃၃၈)တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို

•

လက္ခံရယူၿပီးသည့္

တရားခံသည္

အဓိကအေရးႀကီးသည့္

အခ်က္တစ္စံု တစ္ရာကို ၄င္း၏ စိတ္အလိုအေလ်ာက္ ဝွက္သိမ္းျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
မမွန္သက္ေသခံျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည့္ စည္းကမ္း
ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းမျပဳဟု ဥပေဒအရာရွိက ထင္ျမင္ေၾကာင္း အခိုင္အမာတင္ျပ လာလ်ွင္
ထိုသူကို

ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့

သည့္ျပစ္မႈအတြက္

စစ္ေဆးစီရင္ႏိုင္သည္။

သို႔မဟုတ္ ယင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္း၍ ထိုသူက ်ဴးလြန္ ခဲ့ပံုေပၚသည့္ အျခားျပစ္မႈ တစ္စံု
တစ္ရာအတြက္ စစ္ေဆးစီရင္ႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၉။

ရွာေဖြခြင့္ ေတာင္းခံျခင္း
အမႈတစ္ခုအတြင္းရွိ သက္ေသခံခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္လွမ္းမွီႏိုင္ခြင့္ကို ဥပေဒအရာရွိမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။
အမႈအား

ပယ္ေပးရန္၊

ႏွင့္

ထုေခ်ခ်က္မ်ားေပးရန္

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားဘက္က

ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ျပဳလုပ္လုိပါက … ကၽြမ္းက်င္ သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား၊ အျခားေသာ သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္
မ်ား၊ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ား စသည့္အရာမ်ား၏ မိတၱဴမွန္မ်ား ရွိထားရန္ လိုအပ္လာႏိုင္သည္။ သက္ေသခံခ်က္မ်ား၊
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွာေဖြျခင္းမ်ား ဆုိင္ရာ အပိုင္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။

စာေရးမ်ား
ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ တရားခြင္စာေရးမ်ားႏွင့္လည္း
ျပင္ဆင္ထားရမည္။

စာေရးမ်ားသည္

တရား႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ
မ်ားစြာေသာ

အခန္းက႑မ်ားမွ

ပါဝင္

ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ တရားခြင္စာေရးသည္ အမႈတြဲေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း တရားသူႀကီး၏ လက္ေထာက္
အျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ေပးရပါသည္။

ထိုတရားခြင္စာေရး၏

အေရးအႀကီးဆံုးေသာ

တာဝန္မွာ

…

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို သစၥာရွိစြာ မွတ္တမ္းတင္ေပးရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမိန္႔စာမ်ားကို တရားသူႀကီး
အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို တရားခြင္စာေရးမွ တိက ်စြာ
လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းရွိမရွိကို ဆန္းစစ္ရန္ ေရွ႕ေနမ်ားက အၿမဲ ႏိုးၾကားေနေစရမည္။ ထို႔အျပင္ စာေရးမ်ားကပင္
ဘိလစ္စာေရးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၿပီး ၄င္းတို႔သည္ ေငြေရးေၾကးေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္
အခ်ိဳ ႕ေသာ

အမႈမ်ားအတြက္

သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို

လံုျခံဳစြာ

သိမ္းဆည္းျခင္း

စသည့္

တာဝန္မ်ားကို

ယူၾကရသည္။
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ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာမွာ … အခ်ိဳ ႕ေသာစာေရးမ်ားသည္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒ အရာရွိမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားအၾကား၌
ၾကားပြဲစားမ်ားအေနျဖင့္

ေဆာင္ရြကက
္ ာ

တရားခြင္အတြင္းရွိ

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကို

အဓိက

ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ “အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ” အပိုင္း၌ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သုိ႔
… တရားခြင္စာေရးမ်ားသည္ တရား႐ံုးအမႈဖို္င္မ်ား ရယူလိုသည့္အခါ၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မိတၱဴကူးလိုသည့္
အခါ ႏွင့္ ေရွ႕ေနပါဝါ ရယူလိုသည့္အခါ တရားဝင္က ်သင့္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေတာင္းခံ
ေနၾကသည္မ်ားလည္း

ရွိႏိုင္သည္။

အဆိုပါအမႈဖိုင္တြဲမ်ားကို

ေရွ႕ေနမ်ားသည္

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ

တရားဝင္ရယူခြင့္ရွိေသာ္လည္း

အထက္ပါ

အပိုဒ္

၁၀၃

(၄၃)

အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္

အရ
အဆိုပါ

ဖိုင္တြဲမ်ားအား ရယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရႏို္င္သည္။ ေရွ႕ေနမ်ားက အမႈတြဲဖိုင္မ်ားကို
လက္ဝယ္ရရွိရန္

ေတာင္းဆိုရာတြင္

အခက္အခဲမ်ား

ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

တရား႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားက
တရား႐ံုး

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ

အခေၾကးေငြမ်ား

စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္

သတ္မွတ္ထားၿပီး

ေတာင္းခံလာႏိုင္သျဖင့္

ပတ္သက္သည့္

ျဖစ္ၿပီး

ထိုအရာမ်ား၏

ႏႈန္းထားမ်ား

ႏွင့္

ေနာက္ဆံုးေျပာင္းလဲ

သြားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားကိုလည္း တရား႐ံုမ်ားလက္စြဲမွတဆင့္ ပံုမွန္ ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။
•

ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒ
အမွတ္ ၂၀/ .၂၀၁၀) - ပုဒ္မ ၇၃။

•

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ (၁၉၉၉)၊ အပိုဒ္ (၇၆) (တိုင္တန္းခ်က္ တင္သြင္းေၾကးအတြက္ ေငြ ၅ က်ပ္ အျဖစ္
သတ္မွတ္ ထားပါသည္) ႏွင့္ ပုဒ္မ - ၁၀၃ (၄၄) (တရား႐ံုး စာရြက္စာတမ္း စစ္ေဆးရန္အတြက္
တံဆိပ္ေခါင္းေၾကး အျဖစ္ ေငြ ၁ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္)။

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ၊ ၁၉၉၉ ၊ ပုဒ္မ ၁၀၃ (က) (၄၂) (ဃ)၌
“အျမန္ေၾကး”

ေတာင္းခံခြင့္ကို

ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

ထိုသို႔

တရားခြင္စာေရးမ်ားအား တခါတရံတြင္

ခြင့္ျပဳျခင္းသည္

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳျခင္းကို

ဖံုးကြယ္ထားသည့္ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ေစသည္။ တရား႐ံုးစရိတ္မ်ားကို ေပးေဆာင္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပးေဆာင္
သင့္ပါသည္။ ဥပေဒဆုိ္င္ရာ အေထာက္ အကူေပးေရး႐ံုးမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလေရွ႕ေနမ်ားသည္ လာဘ္ေပး
လာဘ္ယူမႈမ်ားကို တိုင္တန္းႏိုင္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထား ႏိုင္သည့္ စနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးသင့္သည္။

ရဲ
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ တပ္မေတာ္မွ အဓိက ကိုင္တြယ္ႀကီးၾကပ္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနႀကီး (၃) ခု ျဖစ္သည့္
ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန (လဝက)၊ ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔အနက္
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏

လက္ေအာက္တြင္

ရွိသည္။

ရဲႏွင့္

၎တို႔၏

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို

“အမႈ၏လမ္းေၾကာင္း” အပိုင္း၌ အက်ယ္တဝန္႔ ေဆြးေႏြးခဲၿ့ ပီး ျဖစ္ပါသည္။
ရဲမ်ားသည္ တရား႐ံုးေတာ္သို႔ အမႈမ်ား စြဲတင္ရာတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊
သက္ေသခံမည့္ သက္ေသမ်ားကို ရွာေဖြသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ထက္ ပိုေသာ
ေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သျဖင့္ ပိုမိုအာဏာရွသ
ိ ူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ေရွ႕ေနမ်ားသည္
နားလည္ေအာင္

ရဲလက္စြဲ၌

ေဖာ္ျပထားသည့္

ေလ့လာထားသင့္သည္။

ရဲမ်ား၏

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္

အမႈ၏လမ္းေၾကာင္း၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

အမႈသည္မ်ားႏွင့္

ေဆာလ်င္စြာ

ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္းအပိုင္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။
ဤစပ္ဆိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ရဲလက္စြဲ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
•

ရဲလက္စြဲအပိုဒ္
အမႈစစ္အရာရွိက

(၁၆၉၃)

တရားခံတစ္ဦး

စံုေထာက္စစ္ေဆးစဥ္တြင္

တစ္ေယာက္ကို

ဖမ္းဆီးသည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တို႔က

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ရွိမရွိႏွင့္

တစ္စံုတစ္ရာ တိုင္တန္းေျပာဆိုရန္ ရွိမရွိကို တရားခံအား ေမးျမန္းၿပီး ေျဖဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို
အမႈေန႔စဥ္မွတ္တမ္းတြင္ ေရးမွတ္ရမည္။ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ေၾကာင္း အစစ္ခံပါက အမႈစစ္အရာရွိက
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၎တရားခံ၏

ကိုယ္တြင္

စမ္းသပ္စစ္ေဆးရမည္။

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ထားသည့္

အမွတ္

စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို

အသား

လကၡဏာမ်ား

အမႈေန႔စဥ္မွတ္တမ္းတြင္

ရွိမရွိကို

ေရးသားရမည္။

အကယ္၍ တရားခံက မိမိကိုယ္ကို စမ္းသပ္ၾကည့္႐ႈခြင့္မျပဳလိုေၾကာင္း ျငင္းဆိုလွ်င္ ျငင္းဆိုသည့္
အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကိုအမႈေန႔စဥ္ မွတ္တမ္းတြင္ ေရးမွတ္ရမည္။
•

ရဲလက္စြဲအပိုဒ္

၁၀၅၆

-

ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တိုင္း၏

အလုပ္ဝတၱရားမွာ

ျပည္သူလူထုႏွင့္

ပ်ဴပ်ဴငွာငွာ

မိတ္ေဆြကဲ့သို႔ ရွိေစရမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေပါင္းသင့္ဆက္ဆံျခင္းမရွိ၍
အကူအညီမရရွိခဲ့ေသာ္ အလုပ္ဝတၱရား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၌ ခဲယင္းသည္သာမက ထေျမာက္ ေအာင္ျမင္
လိမ့္မည္ မဟုတ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တိုင္း စိတ္ထားေကာင္းမြန္စြာႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔အား ပ်ဴပ်ဴငွာငွာ
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရမည္

ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တို႔မွာ

ျပည္သူ

လူထု၏

ျပည္သူလူထုတို႔အေပၚတြင္

မိမိတို႔ကိုယ္ကို

အုပ္ခ်ဳပ္သူ

ျပည္သူလူထုတို႔အေပၚတြင္

ႏိုင္လိုမင္းထက္

မယဥ္ေက်းသည့္

တပ္ဖြဲ႔ဝင္တို႔ကိုစက္ဆုပ္ရြရ
ံ ွာလိမ့္မည့္အျပင္

မည္သည့္

ဝန္ထမ္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္

အရွင္သခင္ဟု

ထင္ျမင္ျခင္းမရွိရ။

အျပဳအမူကို

ျပည္သူလူထုကမွ်

ျပဳခဲ့လွ်င္

ရဲ

ကူညီေစာင္မလိမ့္မည္

မဟုတ္။
•

ရဲလက္စြဲအပိုဒ္ ၁၀၈၆ - အလုပ္ဝတၱရားမ်ားကို အစဥ္ အၿမဲႏိုးၾကား ထၾကြစြာျဖင့္ အမိန္႔မ်ားကို
တစ္သေဝမတိမ္း
ျဖစ္သည္။

လိုက္နာ

ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ

ျပည္သူလူထုတို႔ကို

ရဲတပ္သားမ်ားအတြက္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍

လိုအပ္ေသာ

ၿမိဳ႔ရြာ

အခ်က္ပင္

ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားစြာရွိေစရန္ႏွင့္

ျပစ္မႈမ်ားမျဖစ္ပြားေအာင္ ေစာင့္ထိန္းလ်က္ ျဖစ္ပြား ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကိုေပၚေပါက္ေအာင္ စစ္ေဆး
စံုေထာက္ရန္ တရားဥပေဒအရတာဝန္ရွိသည့္ အေလ်ာက္ အခြင့္ အာဏာမ်ားကို ရဲတပ္သားတို႔အား
အပ္ႏွင္းထားရွိပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အခြင့္အာဏာမ်ားကို အလြဲသံုးစား မျပဳလုပ္ၾကရန္ ၾကပ္တည္းစြာ
တားျမစ္သည္။ ရဲတပ္သားတို႔မွာ ျပည္သူ႔ဝန္ ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဲတပ္သားတို႔က
ယဥ္ေက်းစြာေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကို

ျပည္သူလူထုတို႔က

ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ရဲ

တပ္သားတို႔သည္ တတ္စြမ္းႏိုင္သမွ် ျပည္သူလူထုတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ၾကရမည္

ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္

မည္သည့္

ဝတၱရားကိုမဆိုေဆာင္ရြက္ရာ၌

မိမိတို႔သည္

တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ အက်ိဳးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသည္ဟုမွတ္ ယူၾကရသည္။

ရဲမ်ား၏ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား တိုင္ၾကားျခင္း
ရဲမ်ား၏ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ရဲမ်ားက မိမိတို႔ အမႈသည္မ်ားအေပၚ မေတာ္မတရားျပဳျခင္းမ်ားကို
တိုင္တန္းလိုပါက

…

ထိုအမႈမ်ိဳးသည္

ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္မရွိေသာ

အမႈမ်ား

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ရဲမ်ားကို

တိုင္ၾကားျခင္းထက္ တရား႐ံုးေတာ္သို႔ တိုက္႐ိုက္တိုင္တန္းရမည္။ အခ်ိဳ ႕ေသာတရားသူႀကီးမ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာ
တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို လက္ခံ အမႈဖြင့္ေပးရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနတတ္ၾကသျဖင့္ ထိုအေျခအေနမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုး
စည္း႐ံုးေျပာဆုိႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ကို ရွာေဖြထားရမည္။
ရာဇဝတ္ျပစ္မႈကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသူက က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေျဖာင့္ခ်က္ရေစရန္ ရဲအရာရွိ၏ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈသည္
ျပစ္မႈ ေျမာက္သည္။ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၀။
•

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၃၀ - ရာဇဝတ္ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေမာင္မဲထံမွ ေျဖာင့္ခ်က္ရေစရန္ ရဲအရာရွိ
ေမာင္ျဖဴသည္ ေမာင္မဲကို ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည္။ ေမာင္ျဖဴသည္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္သည္
မည္၏။
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•

ပုဒ္မ ၃၃၀ သည္ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ မရွိသည့္ အမႈျဖစ္သည့္အတြက္ ရဲထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ တိုင္ၾကား၍ မရဘဲ
တရား႐ံုး ေတာ္သို႔ တိုင္တန္းရမည္။ အက်ယ္ၾကည့္လိုက ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၀ ၌ ၾကည့္ပါ။

•

အထက္တြင္ ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပခဲသ
့ ည့္ ရဲ လက္စြဲ အပိုဒ္ ၁၆၉၃ ကို ၾကည့္ပါ။

ရဲမ်ား၏ မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈအတြက္ တရားမမႈမ်ား
ဥပေဒအရ

အမႈသည္သည္

၎အား

ရဲမွ

တရားမဝင္

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့သည့္အတြက္

နစ္နာေၾကးေတာင္းခံႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မွားယြင္းစြာ ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်မႈအတြက္
နစ္နာေၾကးေပးခဲ့သည့္

မွတ္တမ္းမ်ား

ရွိဟန္

မေပၚပါ။

ထိုသို႔ေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

အမႈဖြင့္လိုပါက

တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၈၀ ပါ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ကို ၾကည့္႐ႈရေပမည္။
အစိုးရအေပၚျဖစ္ေစ၊

ရာထူးအေလ်ာက္

ေဆာင္ရြက္သည့္

သေဘာသက္ေရာက္ေသာ

ျပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔အရာထမ္းတစ္ဦးအေပၚ ျဖစ္ေစ၊ တရားမမႈ စြဲဆိုရန္ ရွိလ ်ွင္
တရားစြဲဆိုရန္အေၾကာင္း၊

တရားလို၏

အမည္၊

အေၾကာင္းအရာ၊

ေနရပ္ႏွင့္

ေတာင္းဆိုသည့္

သက္သာခြင့္တို႔ကို ေဖာ္ျပသည့္ အေၾကာင္း ၾကားစာကို (က)

အစိုးရအေပၚ စြဲဆိုသည့္အမႈျဖစ္လ ်ွင္ အစိုးရအတြင္းဝန္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ ခ႐ိုင္၏
ေကာ္လိေတၱာ္ အရာရွိ၏ ႐ံုးတြင္လည္းေကာင္း၊

(ခ)

ျပည္သူ႔အရာထမ္းအေပၚ

စြဲဆိုသည့္

အမႈျဖစ္လ ်ွင္

ထိုျပည္သူ႔အရာထမ္း၏

႐ံုးတြင္

လည္းေကာင္း၊
ေပးအပ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ ထားၿပီးသည့္ေန႔မွ ႏွစ္လ မကုန္ဆံုးမီ မည္သည့္အမႈကိုမ်ွ မစြဲဆိုရ။
ထို႔ျပင္ အဆိုလႊာတြင္ ယင္းအေၾကာင္းၾကားစာကို ထိုသို႔ ေပးအပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္
ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ေဖာ္ျပပါရွိေစရမည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၄၄၅ တြင္ “အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးဦး၏
တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္” ဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ
တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

တို႔အား

တရားစြဲဆိုျခင္း

မျပဳႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လြတ္ကင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေနအထား
မဟုတ္ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီကာလမ်ား၌ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း
တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္
ျပဳလုပခ
္ ဲ့လွ်င္

ဥပေဒအရာရွိမ်ား

ေငြဒဏ္

သို႔မဟုတ္

အပါအဝင္

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအားလံုးသည္

ေထာင္ဒဏ္မ်ားအျပင္

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ

အျခားျပစ္ဒဏ္မ်ားလည္း

က်ခံရႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ၏ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္ခံထားသည့္
ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအသစ္ကို လႊတ္ေတာ္မွ
ျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဥပေဒကို အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ၆၆
ႏွစ္တာ

3

သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္သည့္

ျပည္တြင္း

ဥပေဒမ်ားကို

အစားထိုးႏို္င္ရန္

ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Anti-Corruption Law 2013, Pyidaungsu Hluttaw, Law No.23, The First Waxing of Wargaung 1375 M.E,
7th August 2013.
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3

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ

တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္

တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို

လက္ခံၿပီး

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ကာ “တရားစြဲဆုိျခင္းမ်ား” ျပဳုလုပ္ႏို္င္ရန္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ထံသို႔ အဆိုပါ အမႈမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ရမည္။
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားအတြက္လည္း ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၁ - ၁၇၁ အရ
တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏို္င္သည္။
ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားေရးစနစ္၌ အျမစ္တြယ္ ပံ်႕ႏွံ႔ေနေသာ အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္းမ်ားကို ဥပေဒက မည္သုိ႔ မည္ပံု
ေျဖရွင္း သြားမည္ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းျခင္း မရွိပါ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္ တခါတရံ၌
လူမႈဘဝတြင္ လိုအပ္၍ ေပးရေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ရွင္းခ်က္ထုတ္ၾကသည္။
တံစိုးလက္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္

အမႈတစ္ခုလံုး၌

သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။

ဥပေဒအရာရွိမ်ားက

အာမခံ

မေပးႏို္င္ေသာ စြဲခ်က္ကို အာမခံေပးႏို္င္ေသာ စြဲခ်က္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ (သို႔မဟုတ္) တရားသူႀကီးက ေလ်ွာ့ေပ့ါ
ေသာ အျပစ္ဒဏ္ ေပးရန္ ကိစၥမ်ားတြင္ တံစိုးလက္ေဆာင္ေတာင္းခံျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ စာေရးမ်ားကလည္း
၄င္းတို႔၏ အလုပ္မ်ား ျဖစ္သည့္ တရား႐ံုးစာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကို
အမွန္အတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ရန္ တံစိုး လက္ေဆာင္ ေတာင္းခံျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ တဖက္အမႈသည္ သို႔မဟုတ္
အျခားအမႈသည္၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အမႈေရႊ႕ဆို္င္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုရာတြင္လည္း တံစိုးလက္ေဆာင္
ေတာင္းခံျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္သည္။4
တရားမ်ွတမႈစင္တာမွ

ေရွ႕ေနမ်ားသည္

၄င္းတို႔၏

အမႈသည္မ်ားအတြက္

တံစိုးလက္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား

(သတ္မွတ္ ထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားထက္ ေလ်ွာ့ေပးခဲ့လ ်ွင္ပင္) ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္
“သဒၶါေၾကး၊ လက္ဖက္ရည္ဖိုး၊ သို႔မဟုတ္ မုန္႔ဖိုးမ်ား” ကို ေတာင္းခံေလ့ရွိသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားသည္
ပံ်႕ႏွလ
ံ႔ ်က္ရွိေသာ္လည္း ထိုသို႔ ေတာင္းခံလိုသည့္ တရားသူႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ စာေရးမ်ားကို ေရွ႕ေနမ်ားမွ
တြန္းလွန္ၾကရမည္။ တံစိုးလက္ေဆာင္ ေပးျခင္းမ်ားကို ျငင္းဆန္ၾကမည္ ဟူသည့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ စုေပါင္း
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္
ဝမ္းနည္းစရာမွာ -

ပဲခူးအပါအဝင္

အခ်ိဳ ႕ၿမိဳ ႕နယ္မ်ား၌

ေအာင္ျမင္မႈ

ရရွိေနေၾကာင္း

ေတြ႔ရသည္။

အမႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဥပေဒအသိပညာမ်ား၊ စိစစ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္

အေရးဆို တင္ျပျခင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ျခင္းထက္ တံစိုး လက္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ေနသည္ဟု အမ်ားျပည္သူတို႔က ယံုၾကည္မွတ္ယူ
ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မွတ္ယူျခင္းမ်ားသည္ မွားယြင္းေသာ မွတ္ယူျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း တရား
မ်ွတမႈစင္တာမွ ေရွ႕ေနမ်ားက သက္ေသျပေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

4

See: Justice Base, Monitoring in Myanmar: An Analysis of Myanmar’s Compliance with Fair Trial
Rights, October 2017. Also includes detailed list of common bribes and their amount.
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ေရွ႕ေနမ်ား - စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း
တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ အမႈသည္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္၍တတ္ၾကြမႈ
ရွိရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

ေရွ႕ေနမ်ား

ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ

ေဆာင္ရြက္ရာ၌

မိမိ၏

အမႈသည္ကို

အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ ကြဲျပား ဆန္းသစ္ေသာ ဥပေဒေရးရာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားေပး၍ ရွိႏွင့္ထားၿပီး
ျဖစ္ေသာ က်င့္သံုးမႈစနစ္မ်ားအား စိန္ေခၚ ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအေထြေထြကို အႀကံျပဳထားပါသည္။ အႀကံျပဳထား
သည့္အတိုင္း ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက တရားေရး ဆိုင္ရာ အဓိကအေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရဲ၊ ဥပေဒအရာရွိ၊
စာေရးႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေရွ႕ေနမ်ားအား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု
ၿခိမ္းေျခာက္ေကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ပါသည္။ အေရးယူျခင္း ဆိုရာတြင္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာ
ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည္ဟု

စြပ္စြဲျခင္း

သို႔မဟုတ္

တရား႐ံုးအား

မထီမဲ့ျမင္

ျပဳျခင္းတို႔ကို

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ဤလက္စြဲတြင္ ေဆြးေႏြးထားေသာ မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား ကို ဂ႐ုတစိုက္
ေလ့လာသံုးသပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ အခန္းက႑ကို လႊမ္းမိုးသည့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို
ေလ့လာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ေရွ႕ေနအသင္းအဖြဲ႔မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ထူေထာင္ျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။
၎ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႔ရႏို္င္သည့္ လြတ္လပ္၍ ကိုယ္ပိုင္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္
ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားမဟုတ္ေပ။ ဘားေကာင္စီတြင္ ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎၏ ႐ံုးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊
တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးမ်ား၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ
လက္ခံအတည္ျပဳထားသည့္ ေရွ႕ေန (၆) ဦး တို႔ ပါဝင္ပါသည္ (၁၉၈၉ ဘားေကာင္စီအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒ)

ဘားေကာင္စီအက္ဥပေဒသည္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိျခင္း
ဘားေကာင္စီအက္ဥပေဒသည္

စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္

စပ္လ ်ဥ္းၿပီး

ခိုင္မာသည့္

ေဆာင္ရြက္မႈ ပံုစံကို ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အား “ပညာရပ္လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္
အျခား မသမာမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္သည္ဟု ေတြ႔ရွိသည့္ အထက္တရား႐ံုး၌ အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနေသာ
မည္သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ကိုမဆို ေရွ႕ေနအျဖစ္မွ ဖယ္ရွင္းျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္းႏွင့္ ျပစ္တင္ဆံုးမျခင္းတို႔ကို
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္”့
တရားသူႀကီးမ်ား၊
ဖြင့္ႏိုင္သည္။

အခြင့္အာဏာ
ဘားေကာင္စီႏွင့္

အပ္ႏွင္း

ထားသည္။

စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ

“မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို”

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္

အမႈကို

ပလပ္ျခင္း

အေရးယူမႈျပဳလုပ္ရန္

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္
သို႔မဟုတ္

ဘားေကာင္စီ

တိုင္ၾကားခ်က္
အထူးခုံ႐ံုးသို႔

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ (ဘားေကာင္စီ ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ၿပီး ေနာက္တြင)္
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေပးပို႔ေပးသည့္ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကို
ေသာ္လည္းေကာင္း

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊

ဘားေကာင္စီ ႏွင့္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔ ေလွ်ာက္လဲခြင့္ရွိသည့္ ၾကားနာျခင္းကို စတင္သည္။

ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအက္ဥပေဒသည္အထက္တန္းေရွ႔ေနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒျဖစ္ျခင္း
၁၈၈၀ ခုႏွစ္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအက္ဥပေဒသည္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အား ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ အျပစ္က ်ဴးလြန္မႈ
အပါအဝင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ အထက္တန္းေရွ႕ေနမ်ားကို ေရွ႔ေနအျဖစ္မွဖယ္ရွားျခင္း
သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ ေရွ႕ေနက်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္မညီ
စာရိတၱ ပ်က္ျပား ပါက အဆိုပါ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈႏွင့္ မထိုက္တန္သူ
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မိမိအား ငွားရမ္းထားသည့္

အမႈသည္မဟုတ္ဘဲ အျခား (မသက္ဆိုင္သူ) တစ္ဦးဦးထံမွ အမႈႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္းသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ရယူျခင္း
သို႔မဟုတ္ ပညာရွင္တစ္ဦး၏ ေစာင့္ထိန္း ရမည့္ တာဝန္ကို စြန္႔ပယ္၍ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ျပဳမူက ်င့္ၾကံနည္း
ျဖင့္ျဖစ္ေစ

လိမ္လည္၍ျဖစ္ေစ

အေရးယူထိုက္သည့္

ေဆာင္ရြက္လွ်င္

သို႔မဟုတ္

ရပ္ဆိုင္းရန္

အျခားအေၾကာင္းအခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ”ကို

သို႔မဟုတ္

က်ဴးလြန္လွ်င္

“ထုတ္ပယ္ရန္

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္

အထက္တန္းေရွ႕ေန၏ အမႈလိုက္ပါခြင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရွ႔ေနအျဖစ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ
သည္။
ေအာက္တရား႐ံုးမ်ားမွ
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ

တရားသူႀကီးမ်ားသည္လည္း

ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး

ဆံုးျဖတ္စီရင္ႏိုင္စြမ္း

ရွိသည့္

အထက္တန္းေရွ႕ေနမ်ား

အမႈလိုက္ပါခြင့္
တရား

အထက္တန္းေရွ႕ေနမ်ား၏
ရပ္ဆိုင္းျခင္း

လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔

အေနျဖင့္

ေအာက္႐ံုးမ်ား

မသမာမႈမ်ားကို

ေရွ႕ေနအျဖစ္မွ

ရပ္စဲျခင္းစသည္တို႔ကို

ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ၾကားနာစစ္ေဆးစဥ္၌

ကနဦး

ေပးႏိုင္ပါသည္။

မိမိကိုယ္ကိုမိမိ

ခုခံေခ်ပ

ကာကြယ္ႏို္င္ၿပီး မိမိတို႔တင္ျပသည့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို ႐ံုး၌ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄။
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ျပန္တမ္းတြင္ ေရွ႕ေနမ်ားအား အမႈလိုက္ခြင့္ပိတ္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္
အမိန္႔မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ
•

တရားသူႀကီးအား ႐ိုေသေလးစားမႈ မရွိေသာ အျပဳအမူျဖင့္ စာျဖင့္ ေရးသားေလွ်ာက္လဲျခင္း(၂၀၀၄)

•

ဥပေဒႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ အသင္းအပင္း ဖြဲ႔စည္းျခင္း အက္ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း (၂၀၀၄)

•

မဟုတ္မမွန္ လီဆယ္၍ တိုင္ခ်က္ဖြင့္ျခင္း/တိုင္ၾကားျခင္း(၂၀၀၂)

•

သက္ေသအား မည္သို႔ အစစ္ခံရမည္ နည္းေပးလမ္းျပျခင္း(၂၀၀၁)

•

(၂၀၀၁) အေရးေပၚျပ႒ာန္းျခင္းဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း

•

မထီမဲ့ျမင္ျပဳမူျခင္း (၁၉၉၉)

ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား (ျမန္မာႏိုင္ငံဘားေကာင္စီ - သတၱမအႀကိမ္
ထုတ္ေဝ ျခင္း)
ဘားေကာင္စီမွ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေရးသားျပဳစုထားသည့္ လက္စြဲစာအုပ္ကို ထုတ္ေဝထားပါ
သည္။

ဘားေကာင္စီအား

လြတ္လပ္ေသာ

ဥပေဒပညာရွင္မ်ားမွ

မဟုတ္ဘဲ

အစိုးရမွ

ႀကီးၾကပ္သျဖင့္

ထိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္သံသယျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္စြဲစာအုပ္ပါ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအမ်ားစုမွာ

ဥပေဒသ

တစ္ခုခု

သို႔မဟုတ္

စီရင္ထံုးဆိုင္ရာကိုးကားခ်က္မ်ားျဖင့္

သက္ေသထူထားေသာ အရာမ်ား မဟုတ္ေပ။

တရား႐ံုးအားမထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း မိမိတို႔၏ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ေရွ႔ေနမ်ားတရားစြဲခံရျခင္း
လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ တာဝန္ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူျခင္းမ်ားအျပင္ တရားစီရင္ေရးသမိုင္း
တေလွ်ာက္

၌

မိမိ၏အမႈသည္ကို

ကိုယ္စားျပဳၿပီး

အေရးဆိုတင္ျပေပးသည့္အတြက္

ျပစ္မႈျဖင့္

တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည့္ ေရွ႔ေနမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈ ဗဟိုဌာန အေဆာက္အအံုျဖစ္သည္
သာမက

ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္

အတူ

သင္တန္းမ်ားတြင္

အကာအကြယ္ေပးေရးပညာရွင္မ်ား၏

အက်ယ္တဝင့္

ဗဟိုဌာနတစ္ခုလည္းျဖစ္သည့္

ေလ့လာသင္ယူထားေသာ
တရားသူႀကီးမ်ား၊

ျပည္သူ႔

ဥပေဒအရာရွိမ်ား

စသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ရွိ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းရ ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္
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ျပစ္မႈဆိုင္ရာစနစ္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ မေလ်ာ္ကန္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ရဖြယ္ရွိေသာ ေရွ႔ေနတိုင္း၏
ရင္ဆိုင္ႏင
ို ္စြမ္းကို

ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္

ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

တရားစီရင္ေရးစင္တာမ်ားသည္ ေရွ႕ေနမ်ားအား မိမိတုိ႔အမႈသည္ကို အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးပမ္း၍ အကာအကြယ္
ေပးရန္

အားေပးတိုက္တြန္းရမည္

ေလးစားလိုက္နာရမည့္
၂

ျဖစ္ပါသည္ ။

ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း

စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ

အကယ္၍မထီမဲ့ျမင္ျပဳခဲ့လွ်င္

ေရွ႔ေနမ်ားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္

တရား႐ံုးအားမထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကို

စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈအတြက္
၃

တရား႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ တင္သြင္းလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္

မိမိတို႔၏

အမည္စာရင္းကို

ထို အေရးယူ မႈမွာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အျပင္

ေနာက္ဆက္တြဲ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေသာအေရးယူမႈျဖစ္ပါသည္။
တရား႐ံုးတြင္

လိုက္နာျပဳမႈရမည့္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အက်ံဳးဝင္သည့္ျပစ္မႈမ်ားကို

ရာဇသတ္ႀကီးတြင္

စာရင္းျပဳစု ထားၿပီး ထိုျပစ္မႈမ်ားကို “တရား႐ံုးအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း” အျဖစ္ မၾကာခဏရည္ၫႊန္း ေျပာဆို
ေလ့ရွိပါသည္၄။

၎စာရင္းတြင္

မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏

မမွန္သက္ေသတင္သြင္းျခင္းႏွင့္

ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ

ျပည္သူ႔တရားစီရင္ေရးကို

အခြင့္အာဏာကို

ဆန္႔က ်င္သည့္က ်ဴးလြန္မႈမ်ား

ပါဝင္ပါသည္။ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ၁၉၂၆ တရား႐ံုးမ်ား မထီမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္း အက္ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကို
(၂၀၁၃တရား႐ံုးမ်ားအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳသည့္ အက္ဥပေဒျပ႒ာန္းသည့္ အခ်ိန္ အထိ) မၾကာေသးမီကာလမ်ားအထိ
ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။
၁၉၂၆ အက္ဥပေဒကို က်ယ္က ်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္တရား႐ံုးမွ တရားသူႀကီးသည္ လာဘ္ယူ
ခဲ့သည့္အတြက္ သို႔မဟုတ္ ၎ေၾကာက္ရြံ႔ရသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးမွ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ဖိအားေပးသည့္အတြက္
သုိ႔မဟုတ္

အျခားရည္ရြယ္ခ်ယ္တစ္ခုခုေၾကာင့္

ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း
စစ္ေဆးမႈမရွိခဲ့ပါဟု

ျပင္းထန္စြာ

အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္
ေၾကျငာခဲ့သည္။

ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး

ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္
ထိုကိစၥကို

စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ိဳး

ပတ္သက္ေသာ

တရား႐ံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္

အပါအဝင္

ႏိႈးေဆာ္စာကို

စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ

မိမိအားျပသနာျဖစ္ေစမည့္

၁၉၉၅ခုႏွစ္၌

ဥပေဒကို

ဘာသာစကား

တရား႐ံုးမွေရွ႕ေနမ်ားထံ

ထုတ္ျပန္

၅

အႀကီးတန္းတရားသူႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ စနစ္တစ္ခုလံုးကို စြပ္စြဲေျပာဆိုျခင္းမွာ အႏၱရယ္မ်ားေသာ အလုပ္တစ္ခု
ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။
သတ္သတ္

အငယ္တန္းအဆင့္

မွတ္မွတ္

တရားသူႀကီးတစ္ဦးဦးႏွင့္

ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

အႀကီးတန္းအဆင့္

ပတ္သက္ေသာတိုင္ၾကားမႈမွာ
တရားသူႀကီးတစ္ဦးအား

သီးျခား

တိုင္ၾကားမႈမွာ

သီးျခားသတ္မွတ္၍ မရေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိ၏ ေအာက္လက္အဆင့္မ်ားအား
ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ တာဝန္ရွိသျဖင့္ ထိုသူအား ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္းသည္ စနစ္တစ္ခုလံုးအားေဝဖန္မႈႏွင့္
ညီမွ်သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။၆ ထို႔ေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈစင္တာမွေရွ႕ေနမ်ားသည္
စီမံကိန္းဆိုင္ရာ

Country

တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္

၏

လုပ္ပိုင္ခြင့္

သက္ဆုိင္ေသာအမႈကိစၥ၊

သိႏိုင္ေသာမွတ္ခ်က္မ်ား
အခန္းက႑မွာ

Director
ေပးျခင္းကို

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား

ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ

အမႈသည္စသည္တို႔ႏွင့္

ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။
ကိုယ္စားျပဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံ
စပ္လ ်ဥ္းၿပီး

ေရွ႕ေနတစ္ဦးခ်င္း

ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ
အမ်ားျပည္သူၾကား

တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏

အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္

အဖြဲ႔

အစည္းမွ

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ ဥပေဒအသိပညာေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
•

တရား႐ံုးအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုထက္ပို၍ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
႐ံုးကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈမ်ားမွာ တစ္ဖက္သတ္ စစ္ေဆးေသာ အမႈမ်ားျဖစ္၍ သတိမူၿပီး အလြန္ရွားရွားပါးပါး
စြဲဆိုသင့္ပါ

သည္။

ထို႔ေၾကာင့္

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တိမ္းေစာင္းဖြယ္ရာ

အမ်ားျပည္သူက

အထင္လြဲမွားေစရာ ေပၚေပါက္ ေစၿပီး သာမန္မထီေလးစားမႈထက္ပိုမိုေသာ မထီေလးစားမႈျဖစ္ရန္
လိုသည္။ Thakin Myo Nyunt v Thakin Pu, 1963 BLR (CC) 728, at 735)
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•

၁၉၈၆ခုႏွစ္တြင္ဗဟိုတရား႐ံုးမွ၁၉၇၃ႏွစ္၌တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ်င့္သံုးခဲ့သည့္စီရင္ထံုးကိုတိုက္႐ိုက္ကိုးကား၍
“တရား႐ံုးအား

မထီမဲ့ျမင္

ျပဳမႈမ်ားတြင္

အဓိကမွာ

မေကာင္းတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိ

မရွိ

သိမ
ု႔ ဟုတ္

တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ျပဳ မျပဳဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ ေပ။။
သို႔ရာတြင္ အမႈႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္းသည့္ တရားစီရင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳ မျပဳ
ဟူေသာ အခ်က္သာလွ်င္ အဓိကျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အလားအလာရွိလွ်င္ တရား႐ံုးအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ
က်ဴးလြန္သည္မည္၏” ကို တိုက္႐ိုက္ ေလ့လာခဲ့သည္။ Daw Aye Kyi v. U Win Thaung & 3, 1986
BLR (CC) 87, at 91) ။
•

သို႔ေသာ္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွ (တရား႐ံုး သို႔မဟုတ္ တရားသူႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
အထင္အျမင္

ေသးသိမ္သြားေစရန္

ရည္ရြယ္၍

ျပဳမူျခင္း၊

ေျပာဆိုျခင္း၊

ေရးသားျခင္းတို႔ကို

ျပဳလုပ္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တရား႐ံုး၏ တရားေျဖာင့္မတ္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစလို၍
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရား႐ံုး၏အဆံုးအျဖတ္ကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္လွ်င္
ေသာ္လည္းေကာင္း ထို႔အျပင္ တရား႐ံုးမွ ထုတ္ဆင့္သည့္ အမိန္႔စာ၊ ဆင့္စာ၊ ဝရမ္းစာ စသည္တို႔ကို
အတည္ျပဳရာ၌ အေႏွာင့္အယွက္အကာအကြယ္ အတားအဆီး ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔သည္ လည္းေကာင္း
“တရား႐ံုးအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ’မ်ားျဖစ္သည္။ ဟုစီရင္ခ်က္ခ်ၿပီး မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ ၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို
က်ယ္ျပန္႔ေစခဲ့သည္။U Maung Maung & Another v. Daw Kyu Sein & 2, 1992 MLR (SC) 102,
at 105)
၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ “တရား႐ံုးမ်ားအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈဆိုင္ရာဥပေဒ”ကိုျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ မူလျပ႒ာန္းခ်က္ (ပုဒ္မ၂ဃ)
မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
5

တရား႐ံုးမ်ားအား

ရာဇဝတ္မႈေျမႇာက္ေသာ မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈဆိုသည္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပဳမူေဆာင္ရြက္

ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္းၿပီး ႏႈတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စကားလံုးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမူအယာျဖင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သိသာထင္ရွားသည့္ ပံုစံတမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ
ေၾကညာျခင္း၊ စာျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း၊ ထုတ္ေဝျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။
•

ဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းခံထားရေသာ တရား႐ံုးအား အပုပ္ခ်ျခင္း။

•

မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရး အမႈကိစၥကို ထိခိုက္ေစျခင္း၊ ၾကားဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း။

•

လြတ္လပ္၍

တရားမွ်တေသာ

တရားစီရင္ေရးအေပၚ

ျပည္သူလူထု၏

ယံုၾကည္မႈကို

တနည္းနည္းျဖင့္ ပ်က္ျပားေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
•

တရားစီရင္

ဆံုးျဖတ္မႈ

မျပဳလုပ္မီ

ႀကိဳတင္မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊

ေဝဖန္ျခင္း၊

စာျဖင့္

ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း၊ ထုတ္ေဝျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း။
အသစ္ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ တရား႐ံုးမ်ားအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း ဥပေဒသည္ မည္သည့္ အက်ိဳး သက္ေရာက္
မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ထိုဥပေဒမွာ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း
အေပၚ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုမႈ က်ဥ္းေျမာင္းသြားသည္ဟု ယူဆလက္ခံႏိုင္ပါသည္။ ၎ဥပေဒသည္ အခန္း(၂)

5

(“တုိင္းတရားသူႀကီးအေနျဖင့္အၿပီးသတ္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌အဂတိတရားျဖစ္သည့္ေငြမ်ားမ်ားလာဘ္စားခဲ့၍လည္းေကာင္း၊
မိမိေၾကာက္ရသူတစ္ဦးဦး၏မတရားခိုင္းေစခ်က္အရလည္းေကာင္း၊အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္းအမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျ
ခင္းသည္”။) တရား႐ံုးခ်ဳပ္စာအမွတ္၂၅၈/၁၅-ရန (၉၅) ၊၁၉၉၅ခုႏွစ္၊မတ္လ၂၂ရက္။[Supreme Court Letter No. 258/15YaNa (95), 22 Mar. 1995.]
Nick Cheesman, Opposing the Rule of Law: How Myanmar’s Courts Make Law and Order, Cambridge University
Press 2015, p. 244.
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(တရားစြဲဆိုမႈမွ

ကင္းလြတ္

ခြင)့္

တြင္

မည္သည့္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဳးအား

ျပစ္မႈေျမာက္ေသာ

မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳဆိုသည့္ အပိုင္းအား ရွင္းလင္းတိက ်စြာ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။
•

ပုဒ္မ ၇- ေဆာင္ရြက္ဆဲ တရားစီရင္ေသာ မႈခင္းတစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္း၍ တရားမွ်တၿပီး မွန္ကန္တိက ်
ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ရပ္ကို ႏႈတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊အမွတ္သေကၤတျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊
ထင္ရွားေသာ

ပံုသ႑ာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

အျခား

တစ္နည္းနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ

ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း၊

သတင္းအျဖစ္အေရးသားေဖာ္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ခ်ီျခင္းသည္ တရား႐ံုးကို
မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ မေျမာက္ေစရ။
•

ပုဒ္မ ၈ - စစ္ေဆးၾကားနာ၍ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ တရားစီရင္ေသာ မႈခင္းတစ္ရပ္၏
အရည္ အေသြးအေပၚ မွ်တစြာ သံုးသပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေဝဖန္ခ်က္ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္
ျဖန္႔ခ်ီျခင္းသည္ တရား႐ံုး ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ မေျမာက္ေစရ။

•

ပုဒ္မ ၉ - ဤဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပါရွိေစကာမူ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွအပ အမ်ားျပည္သူ
ဝင္ေရာက္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားေသာ သီးသန္႔ ႐ံုးခန္း၌ ေဆာင္ရြက္သည့္ တရားစီရင္ေသာ မႈခင္းတစ္ရပ္
ႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္း၍ တရားမွ်တၿပီး မွန္ကန္တိက ်ခိုင္လံုေသာ အစီရင္ခံစာကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔
ခ်ိျခင္းသည္ တရား႐ံုးကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ မေျမာက္ေစရ(က) တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က ်င္၍ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ခ်ီျခင္း။
(ခ) အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ မူဝါဒအရျဖစ္ေစ၊ အပ္ႏွင္းထားေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားကို က်င့္သံုး၍ျဖစ္ေစ၊
တရား႐ံုးက အတိအလင္းတားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည့္ တရားစီရင္ေသာ မႈခင္းတစ္ရပ္၏ သတင္းအခ်က္အ
လက္မ်ားႏွင့္ သ႐ုပ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ခ်ီျခင္း။
(ဂ)

တရားစီရင္ေသာ

မႈခင္းတစ္ရပ္တြင္

အျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာ

လွ်ိဳ႔ဝွက္ထားရမည့္

လုပ္ငန္းစဥ္

စူးစမ္းရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခ်က္ သို႔မဟုတ္ တီထြင္မႈ စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ပံုႏွိပ္ထုတ္ ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း။
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အပိုင္း ၂ - အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္း
ေရွ႕ေနႏွင့္ ေဆာလ်င္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္း၊
အမႈလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား
ျပစ္မႈဆိုငရ
္ ာတရားစီရင္ေရးစနစ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္အားလံုးတို႔သည္ ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ
အေထာက္အကူေပးျခင္းႏွင့္

သက္ဆုိင္သည့္

အဓိကအပိုင္းမ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။

တရားခံဘက္မွ

လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ တရားခံအျပစ္ရွိေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ခ်သည္ကို ၾကားနာေပးျခင္း
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရာရွိမွ တရားခံ အျပစ္ရွိ ေၾကာင္း သက္ေသခံခ်က္မ်ား တင္သြင္းေနသည္ကို အမႈသည္
ေဘး၌ တိတ္ဆိတ္စြာေနေပးေန႐ံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ရဲက ဖမ္းဆီးလိုက္သည့္
အခ်ိန္မွစ၍ ထိုသူသည္ ဥပေဒ၏ တူညီေသာ အကာအကြယ္မ်ားႏွင့္ မွ်တေသာ တရားခြင္စစ္ေဆးမႈကို ရရွိႏင
ို ္ရန္
၄င္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို နားလည္သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရပါမည္။
အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အမႈသည္ ထိန္းသိမ္းခံရျခင္းအေပၚ အကူအညီေပးရန္ (ရဲမ်ားမွ
အမႈတြဲမ်ားကို တရား႐ံုးေတာ္သို႔ တင္သြင္းခ်ိန္အထိ) ေစာင့္ဆိုင္းေစခဲ့လွ်င္ ၄င္းတို႔သည္ ၄င္းတို႔အမႈသည္အား
အခ်ဳပ္ခန္း အတြင္း၌ မည္သည့္အကူအညီမွ မရေစဘဲ ၁၅ ရက္ (သို႔) ၃၀ ရက္အထိ ေနခိုင္းရာ ေရာက္ပါသည္။
ထိုိအေျခအေနမ်ိဳး၌

အမႈသည္မ်ား

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္း

ႏွင့္

မွားယြင္းေသာ

(သို႔)

၄င္းတို႔၏

သေဘာဆႏၵမပါေသာ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ား ေပးလိုက္ရျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒမွ
ေပးအပ္ထားသည့္

အာမခံျဖင့္

လြတ္လာႏိုင္ခြင့္

ကိုလည္း

မရရွိႏိုင္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

အမႈသည္အား

အကူအညီျဖစ္ႏုိင္မည့္ သက္ေသမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရႏုိင္ျခင္း၊ သက္ေသမ်ား ေပ်ာက္သြားျခင္းမ်ားလည္း
ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ေဆာလ်င္စြာအမႈလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမွ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
•

စြဲခ်က္မ်ား ပယ္ပ်က္သြားျခင္း

•

အာမခံ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အမႈသည္ လြတ္ေျမာက္လာျခင္း

•

ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈေၾကာင့္ မွားယြင္းေသာ ေျဖာင္ခ
့ ်က္မ်ား ေပးလိုက္ရျခင္းမွ
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း

•

စံစ
ု မ္းေထာက္လွမ္းျခင္းမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ အစျပဳႏုိင္ျခင္း

•

ရဲမ်ား၏ မတရားျပဳျခင္းမ်ား (သို႔) ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း

•

အမႈသည္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း

ေဆာလ်င္စြာအမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေျခခံ ျမန္မာ့ဥပေဒမ်ား
•

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ - ၃၇၅ ခုခံေခ်ပခြင့္
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•

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၀ - (၁) ရာဇဝတ္တရား႐ံုးတစ္႐ံုးတြင္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူ
မည္သူမဆို

သို႔မဟုတ္

ဆိုခဲ့သည့္

တရား႐ံုးတစ္႐ံုးတြင္

ဤက်င့့္ထံုးဥပေဒအရ

အမႈစြဲဆုိျခင္းခံရသူ

မည္သူမဆို ေရွ႕ေနျဖင့္ ခုခံေခ်ပ ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
•

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၄၅၅ (၁) - စြပ္စြဲျခင္းခံရသူ အသီးသီးသည္ ကိုယ္ပိုင္ အခြင့္အေရးအရ ေရွ႕ေန
ျဖင့္ ထုေခ် ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

•

၅၀ ဘံုေဘ ၇၄၁ အရ … အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း၌ ရွိေနသည့္ စြပ္စြဲခံရသူသည္ သူ၏ ခုခံေခ်ပႏိုင္ေရးအတြက္
ျပင္ဆင္ႏုိငရ
္ န္ ေရွ႕ေနႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ရရ
ွိ မည္။ ထိုအခြင့္အေရးသည္ အမႈစစ္ေဆးရာ၌ ကိုယ္စားျပဳျခင္း
ကို မကန္႔သတ္ေစရ။

•

၂၀၁၇

ခုႏွစ္

ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒ၌

ေတာင္းခံသည့္

အဆင့္မ်ားတြင္

ေဆာလ်င္စြာ

စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အဆင့္ႏွင့္

အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးခြင့္ရွိရန္

ခ်ဳပ္မိန္႔

အတိအလင္း

ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ပုဒ္မ ၃ (င) (ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ) “ျပစ္မႈဆုိင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ
ျပဳလုပ္စဥ္ကာလ အတြင္း ရဲအခ်ဳပ္ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ မလိုလားအပ္ေသာ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္
သည့္ကာလ ေလ်ာ့က ်ေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္။”
၂၅။

ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးသူသည္

ထိန္းသိ္မ္းျခင္း

သို႔မဟုတ္

ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူႏွင့္

ထိန္းသိမ္းျခင္း

သို႔မဟုတ္

ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူ၏

ပတ္သက္၍ (က)

ရဲစခန္း

မိသားစုမ်ားကို

သို႔မဟုတ္

အျခားတစ္ေနရာ၌

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္

လိုအပ္ပါက

ဤဥပေဒႏွင့္အညီ

ဥပေဒဆုိင္ရာ

အေထာက္အကူေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ခ) တရား႐ံုးတြင္ ခ်ဳပ္မိန္႔ ေတာင္းခံသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳပ္မိန္႔ျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသည့္
အခါတြင္ ျဖစ္ေစ ခုခံေခ်ပႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူ ေပးရမည္။
(ဂ) တရားစြဲတင္မည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းက စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊
စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ခုခံေခ်ပႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ ေပးရမည္။
(ဃ) တရား႐ုံုးတြင္ အမႈစစ္ေဆးဆဲ ကာလအတြင္း လိုအပ္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူ
ေပးရမည္။
တရားခံဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာအမႈမ်ား လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရာ၌
႐ံုးတင္စစ္ေဆး မႈ မစတင္ခင္အခ်ိန္မွစ၍ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း

•

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္းသည့္
ဥပေဒ

ဆိုင္ရာ

အေထာက္အကူေပးေရး

အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊

လမ္းၫႊန္မႈမ်ားႏွင့္အညီ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္။ မူဝါဒ ၃ “ျပစ္မႈတစ္ခုခုျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ သံသယျဖစ္ခံရျခင္း၊
တရားစြဲဆုိျခင္း ခံရသူ မည္သူမဆို” “ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္” တြင္
ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူ ေတာင္းခံခြင့္ရွိသည္။
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အခ်ဳပ္တြင္ရွိေသာ စြပ္စြဲခံရသူအား ေရွ႕ေနမွ ဆက္သြယ္ပိုင္ခြင့္
အခ်ဳပ္ခန္း၌ရွိေသာ အမႈသည္မ်ားကို ေရွ႕ေနမ်ားမွ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုႏိုင္သည္။ ရဲထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီး
ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ပထမ ၂၄ နာရီ အတြင္း ထိန္းသိမ္းထားခံရသူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရွိသည္။ အမႈသည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္
ေတြ႔ဆံုခြင့္အား ကန္႔သတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔
လိုအပ္သလို

အမႈသည္ႏွင့္

ေတြ႔ဆံုႏိုင္သည္။

ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒအသစ္၌

စံုစမ္း

ေထာက္လွမ္းမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္ခြင့္ေပးထားျခင္းသည္ အထက္ပါအခြင့္အေရးကို ပိုမို
က်ယ္ျပန္႔ေစသည္။

•

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအက္ဥပေဒ (အိႏၵိယအက္ဥပေဒ ၉ ၊၁၈၉၄) ပုဒ္မ ၄၀ - အက်ဥ္းေထာင္တိုင္းတြင္
ျပင္ပမွ ပုဂိၢဳလ္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္
မ်ားကို

ခ်မွတ္ေပးရမည္။

တရားမ

(သို႔)

ျပစ္ဒဏ္မက်ခံရေသးသည့္

စည္းကမ္းခ်က္

အခ်ဳပ္သားမ်ား၏

ေတြ႔ဆံုရန္အတြက္ လိုလားခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳရာတြင္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရမည္။ အခ်ဳပ္
တရားခံမ်ားအေနျဖင့္

မိမိတို႔၏

ေရွ႕ေနမ်ား

ႏွင့္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခြင့္

ရွိသည့္အျပင္

ယင္းသို႔

တိုင္ပင္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည္။

•

ရဲအရာရွိလက္စြဲ အပိုဒ္ ၁၁၉၈ သည္ အခ်ဳပ္သားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပုဒ္မျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္ခန္း ေစာင့္ကင္းသားတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ရဲလက္စြဲ ပထမတြဲ အပိုဒ္ (၇၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။

•

ရဲအရာရွိလက္စြဲ အပုိဒ္ ၇၄ - တာဝန္ရွိတရားသူႀကီး၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ ရဲအရာရွိမ်ားမွလြဲ၍ မည္သူ႔ကုိမွ် ကင္းမွဴး၏
ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ အခ်ဳပ္သားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ စကားေျပာဆိုခြင့္ မျပဳရ။

•

အထက္ေဖာ္ျပပါ ၂၀၁၇ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃ (င) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၅ တုိ႔ကို
ၾကည့္ပါ။

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁(က) ႏွင့္ (ခ) တို႔အရ … ေရွ႕ေနသည္ ၄င္း၏ အမႈသည္ အက်ဥ္းသားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုရန္ ၄င္း၏ အမည္၊ လိပ္စာႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ရဲမွ ၄င္းအား ရွာေဖြျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးရပါမည္။
ထိုသို႔ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွာေဖြျခင္းကို ျငင္းဆန္ခဲ့ပါက
အက်ဥ္းသားႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရမည္ မဟုတ္ပါ။

အမႈသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရေစရန္ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ ခိုင္မာစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
တရားခံေရွ႕ေနမ်ား၌ …. ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခံရသည့္ အမႈသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္ အေျခအေနႏွစ္ရပ္ ရွိပါသည္။
ပထမ အေျခအေနမွာ - တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားမွ သိရွိၿပီး
ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသူ၏မိသားစုဝင္မ်ားထံမွ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ မရရွိေသးသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔
ဖမ္းဆီးခံထားရသူ

အမ်ားစုတို႔သည္

၄င္းတို႔၏

မိသားစု၊

သို႔မဟုတ္

အိမ္ႏွင့္

ေဝးကြာေနရသူမ်ား

ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဒုတိယအေျခအေနမွာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားမွ ရဲအခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊ ၿမိဳ ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမ်ားရွိ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္
စစ္ေဆးသည့္အခါ ေရွ႕ေနကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းမျပဳရေသးသည့္ တရားခံမ်ားအားလည္း ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။
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အမႈတစ္ခုအတြက္ (သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္လြယ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္) စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္
အေစာပိုင္း

အဆင့္၌

အမႈသည္မ်ား

သို႔မဟုတ္

ေနာင္ျဖစ္လတၱံ႕ေသာအမႈသည္မ်ားႏွင့္

ေရွ႕ေနမ်ား၏

သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားကို ရဲမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအရာရွိမ်ားမွ တားဆီးႏိုင္ပါသည္။ ရဲမ်ားဘက္မွလည္း
ေျမာက္ျမားစြာေသာ

ဆင္ေျခမ်ားျဖစ္သည့္

“ထိရွလြယ္သည့္

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသူမ်ား”

ရွိေနေၾကာင္း၊

အဆင့္ျမင့္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားလာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုျခင္းကို စီစဥ္ေပးႏုိင္ရန္
အတြက္ ဝန္ထမ္း လံုေလာက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း စသည့္ ဆင္ေျခမ်ား ေပးလာႏိုင္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္
ျဖစ္ေစကာမူ … အမႈသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရွိႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရွ႕ေနမ်ားဘက္မွ ရွာေဖြရမည္။
တရားမ်ွတမႈစင္တာမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးႏို္င္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူ
ေပးေရး ဥပေဒအသစ္မွလည္း တားဆီးပိတ္ပင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျပည္တြင္းရွိ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္
အကူေပးေရးအဖြဲ႔သည္

၄င္းတုိ႔

သတ္မွတ္ထားသည့္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုသည့္

ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားခံ

ေရွ႕ေနမ်ားကို အမႈသည္မ်ားအတြက္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း …
အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ တရားမ်ွတမႈစင္တာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔မ်ားသည္ အဆိုပါေရြးခ်ယ္
အတည္ျပဳထားသည့္

ဥပေဒအေထာက္အကူေပးသူမ်ားကဲ့သို႔

ဥပေဒအေထာက္အကူေပးသူမ်ားကို

အားျဖည့္သူမ်ားကဲ့သို႔)

(သို႔မဟုတ္
ပင္

ထိုေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳထားသည့္

အမႈသည္မ်ားအတြက္

ကိုယ္စားျပဳ

ရပ္တည္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။

•

ပုဒ္မ ၂(က) - ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူဆိုသည္မ်ာ ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူ ေတာင္းခံခြင့္
ရွိသူမ်ားအား ဤ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရွ႕ေနဌားရမ္းေပးျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာအသိပညာေပးျခင္း၊ အႀကံေပးျခင္း၊
အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းတို႔ကို ဆိုသည္။

•

ပုဒ္မ ၁၇ - ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေတာင္းခံခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူ
ရယူလိုပါက

သက္ဆိုင္သည့္

ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔သုိ႔

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

တင္ျပေတာင္းခံႏိုင္သည္။

•

ပုဒ္မ ၂၂ - ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ေရွ႕ေနမဟုတ္ေသာ ဥပေဒဆို္င္ရာ
အေထာက္အကူေပး သူအျဖစ္ တာဝန္ေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တင္ျပေလ်ွာက္ထား ႏိုင္သည္။

•

ပုဒ္မ

၄၇

-

မိမိတို႔

အစီအစဥ္ျဖင့္

ဥပေဒအကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္း

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

ပုဂၢိဳလ္၊

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဤဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေစရ။
ေရွ႕ေနမ်ားသည္

ေထာင္တြင္

အက်ဥ္းခံေနရေသာ

အက်ဥ္းသားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္

တရားဝင္

“ေရွ႕ေန

ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ” မလုိအပ္ပါ။ ထိန္းခ်ဳပ္ခံထားရသည့္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္
တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ

မလိုအပ္သည့္

အေၾကာင္းမွာ

…

အဆိုပါ

ကိစၥရပ္သည္

“အမႈတြဲဆိုင္ရာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္” မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တရား႐ံုမ်ားလက္စြဲအပုိဒ္ ၄၅၅ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “မည္သည့္ေရွ႕ေနမဆို၊

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူက

ရာဇဝတ္တရား႐ံုးတြင္

မိမိအတြက္

အမႈလိုက္လဲ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ၄င္းက လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ စာမွတ္စာတမ္းႏွင့္ ခန္႔ထားသည့္
ေရွ႕ေနမဟုတ္လ ်ွင္၊ မည္သည့္ ရာဇဝတ္တရား႐ံုးတြင္မ်ွ ထိုသူအတြက္ အမႈလိုက္လဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
မရွိေစရ။ ”

အက်ဥ္းေထာင္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္ခန္းသည္ တရား႐ံုး မဟုတ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားဘက္မွ အျငင္းပြားရပါမည္။
ထို႔အျပင္
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…

ေနာင္ျဖစ္လာလတၱံ႕ေသာ

အမႈသည္ႏွင့္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းကို

ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းသည္

တရား႐ံုးေတာ္၌

ကိုယ္စား

ျပဳရပ္တည္ေပးရန္

လိုအပ္မည့္

စာရြက္စာတမ္းကို

လက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္းမွ

တားဆီးရာေရာက္သျဖင့္ မေလ်ာ္ကန္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း ဖန္တီးရာေရာက္ပါသည္။
တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္

၄င္းတို႔အား

လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္

ေပးအပ္ထားသည့္

ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္မ်ား

ရရွိႏို္င္ရန္

တာဝန္မ်ားအတိုင္း
ႀကိဳးစားသင့္သည္။

အမႈ၌

ေဆာလ်င္စြာ

ထို႔ျပင္

ဥပေဒဆိုင္ရာ

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ကုစားမႈမ်ား အားလံုးကိုလည္း ၄င္းတို႔မွ သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအရ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္အမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ အမ်ားထက္ပိုေသာ
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ … ေငြေၾကး ေတာင့္တင္းသည္ဟု ရဲမွ ယူဆသည့္
တဖက္အမႈသည္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္သည့္အခါ၊ သုိ႔မဟုတ္ ရဲမ်ား၏ အလြဲသံုးစားျပဳမႈကို တစံုတဦးက တိုင္တန္းသည့္
အခါ … အခက္အခဲမ်ား ပိုမိုႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဲမ်ားႏွင့္ စာေရးမ်ားဘက္မွ ၄င္းတို႔သေဘာဆႏၵ
အေလ်ာက္

အမႈသည္မ်ား

သို႔မဟုတ္

ေနာင္ျဖစ္လတၱံ႕ေသာအမႈသည္မ်ားႏွင့္

အလြယ္တကူ

ဆက္သြယ္

ခြင့္ေပးေစရန္ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အမ်ားျပည္သူတို႔၏
ဥပေဒပညာ ေရးက႑တြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ႏွင့္ ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္
ျခင္းျဖင့္ တရားမ်ွတမႈ စင္တာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာတရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္ … ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားႏွင့္
၄င္းတို႔၏

သက္ဆုိင္ရာ

မိသားစုဝင္မ်ား

အား

ေတြ႕ဆံုခြင့္ရေစရန္

ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး

အမႈသည္

အသစ္မ်ားကိုလည္း ဝန္ထမ္းမ်ားမွ သတိျပဳမိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

ေရွ႕ေနကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာကို တရားဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

…

အမႈသည္ႏွင့္

“ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာ” သုိ႔မဟုတ္
လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရမည္။

ထို

ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္
ထားျခင္း

မရွိပါ။

ေရွ႕ေနအၾကားရွိ

ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ကို

“ပါဝါလႊဲစာ” ကို လက္မွတ္ေရးထုိးရပါမည္။
ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာသည္

ေရွ႕ေနႏွင့္

အတည္ျဖစ္ေစရန္အတြက္
ထိုလႊဲစာကို အမႈသည္မွ

အမႈသည္အၾကား

ခ်ဳပ္ဆိုသည့္

ကိုယ္စားလွယ္ လႊဲစာေရးသားနည္းကိုကား ဥပေဒအရ တိက ်စြာ ေဖာ္ျပ

သို႔ေသာ္ ထို၌္ အမႈတစ္ခုလံုးကို ေရွ႕ေနမွ တာဝန္ယူမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္

အရာမ်ားအားလံုးကို ၄င္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပး ေဖာ္ျပ ထားရမည္။ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ
ေရးသားရာ၌ ေရွ႕ေနအမ်ားစုတ႔သ
ို ည္ ျပင္ပမွ စီးပြားျဖစ္ေရာင္းခ်သည့္ ေဖာင္ ပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။
ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၌မူ … အာဏာအပ္ႏွင္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမရွိေသာေၾကာင့္
ယင္းအမႈ အတြက္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ ေရွ႕ေနမ်ားအားလံုးကို သတ္မွတ္ၿပီး တစ္ဦးထက္ပိုေသာ
ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးေစရမည္။ တရားမွ်တမႈစင္တာမ်ား၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္
ေရွ႕ေနမ်ားအတြက္မူကား
ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာကို

…

စင္တာတစ္ခုခ်င္းစီရွိ

ရယူထားၾကသည္။

ေရွ႕ေနမ်ားသည္

ထိုစင္တာရွိအမႈမ်ားအားလံုးအတြက္

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္

ထိုစင္တာရွိ ေရွ႕ေနတစ္ဦးကိုယ္စား အျခားေရွ႕ေနမ်ားမွ တက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခံရသည့္အမႈသည္ဘက္မွ ေရွ႕ေနကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက … (လက္ေတြ႔
လုပ္ငန္း စဥ္၌) … အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ေရွ႕ေနမွ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာကို ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
မွတ္တမ္းျပဳစုသူ အရာရွိ ထံသို႔ ယူေဆာင္ၿပီး စြပ္စြဲခံရသူမွ ေရးထိုးလိုက္သည့္ လက္မွတ္သည္ မွန္ကန္ပါေၾကာင္း
အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုး ခိုင္းရသည္။ ထိုသို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းျခင္းကို တခါတရံတြင္ … ႏုိင္ငံေရးအရ
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ျပဳလုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေၾကာင္း
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ျပခ်က္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ျငင္းဆန္ေကာင္း ျငင္းဆန္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေရွ႕ေနမွ ေအာက္
ေဖာ္ျပပါ ကုစားခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပ၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ေပးရမည္။
အကယ္၍ အမႈသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အဆင့္အလြန္၌ ရွိေနသည့္ အမႈျဖစ္ေနၿပီး တရား႐ံုးေတာ္၌လည္း
စြဲခ်က္တင္ၿပီး သည့္အမႈ ျဖစ္ေနပါက … လႊဲေျပာင္းလႊာ သို႔မဟုတ္ အာဏာလႊဲအပ္လႊာကို ထိုေနရာ၌ပင္ ျပဳလုပ္ရ
မည္။ မွတ္သားရန္မွာ - တရားမ်ွတမႈစင္တာရွိ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာကို တရား႐ံုးေတာ္သို႔
တရားဝင္ မတင္သြင္းမီ အထက္ အရာရွိမ်ားထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ကို ဦးစြာ ရယူရမည္။ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ
တင္သြင္းၿပီးပါက … ၄င္းတို႔ (ေရွ႕ေန) ထားရွိရ မည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္
ေပးရမည္။

“ထိုခန္႔ထားခ်က္

အသီးသီးကို

တရား႐ံုးတြင္

တင္သြင္းရမည့္အျပင္၊

အမႈသည္ကျဖစ္ေစ၊

ေရွ႕ေနကျဖစ္ေစ၊ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ လက္မွတ္ေရးထိုး တရား႐ံုးသို႔ တင္သြင္းေသာ စာအားျဖင့္
တရား႐ံုး၏ အခြင့္အမိန္႔ႏွင့္ ၿပီးဆံုးေၾကာင္း ျပ႒ာန္းသည့္တိုင္ေအာင္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အမႈသည္
ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႕ေနျဖစ္ေစ ေသဆံုးသည့္ တိုင္ေအာင္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုအမႈသည္ႏွင့္ ပတ္သက္သမ်ွ
အမႈ၌ ေဆာင္ရြက္သည့္ အမႈအခင္းကိစၥ အရပ္ရပ္ ၿပီးဆံုးသည့္တုိင္ေအာင္ ထိုခန္႔ထားခ်က္မွာ အတည္
ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။” တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ ၄၅၅ သည္ တရားလႊတ္ေတာ္၏ အမိန္႔ေၾကျငာစာ
အမွတ္ ၂ (ေယဘုယ ်)၊ ၁၆.ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ၂၇ ရက္စြဲ ကို ရည္ၫႊန္းသည္။
ဥပေဒဆုိင္ရာကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ျခင္းကို “ရဲမွ တရား႐ံုးေတာ္သုိ႔ အမႈ မတင္သြင္းမီအခ်ိန္ႏွင့္ အမႈတြဲအမွတ္
မသတ္မွတ္မီ အခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္၍ မရဟူ၍” တခ်ိဳ ႕ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တျခားေသာတရားမ်ွတမႈအတြက္
လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား က ယံုၾကည္မွတ္ယူၾကသည္။ ထိုသို႔ မွတ္ယူျခင္းသည္ မွန္ကန္ျခင္းမရွိပါ။ တစ္စံုတစ္ဦး
ဖမ္းဆီးခံလိုက္ရပါက ထိုဖမ္းဆီးခံ လိုက္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးျခင္းကို စတင္
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္/ ႏိုင္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝုိင္းမ်ား၌ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ တရားသူႀကီး
မ်ားမွလည္း … ထိုသို႔ေသာ အေျခေနမ်ားတြင္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ လိုင္စင္ကို ျပသႏိုင္ၿပီး၊ စြပ္စြဲခံရသူ
သို႔မဟုတ္ စြပ္စြဲခံရသူ၏ မိသားစုဝင္မ်ားမွ အဆိုပါေရွ႕ေနအား ဌားရမ္းထား သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို
ျပသႏိုင္ပါက … ေရွ႕ေနသည္ စြပ္စြဲခံရသူတရားခံအတြက္ ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ
ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။

သတိေပးခ်က္ - လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မျပဳလုပ္ရ
ေရွ႕ေနကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ တင္သြင္းရန္ သို႔မဟုတ္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရွိ အမႈသည္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ …
လာဘ္ေပး လာဘ္ယူျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အထူးအခေၾကးေငြမ်ားေပးျခင္းမ်ားကို တရားခံေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္
ျငင္းဆန္ရမည္။

ဝမ္းနည္း

စရာမွာ

ျမန္မာႏို္င္ငံအပါအဝင္

အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ

ေရွ႕ေနမ်ားသည္

ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာကို တရား႐ံုးမ်ားသုိ႔ မွတ္ပံုတင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္ခန္း (သို႔) ရဲစခန္းမ်ား၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္
ထားခံရသည့္ အမႈသည္မ်ားႏွင့္ ကနဦးေတြ႕ဆံုႏို္င္ရန္အတြက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္
ေၾကးမ်ား ဆက္လက္ေပးေဆာင္ေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရပါ သည္။ တခ်ိဳ ႕ေသာအမႈမ်ားတြင္ …
ေရွ႕ေနမွ … ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည့္အမႈသည္ႏွင့္ ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆို ျခင္းကို အက်ဥ္းေထာင္
အရာရွိမ်ား ျငင္းဆန္ေကာင္းျငင္းဆန္ႏို္င္သည္။ ထိုသို႔ ျငင္းဆန္ရသည့္ အေၾကာင္း အရင္းမွာ … အက်ဥ္းေထာင္
အရာရွိ၏
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အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးလႊာပါရွိသည့္

ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ

မတင္ျပႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ၿပီး

6

ထိုအတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးလႊာရယူလိုပါက အဆိုပါ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိအား “အပိုေၾကး” ကို ေပးေဆာင္
ေစပါသည္။

လက္ရွိ

တရားမ်ွတမႈစင္တာမ်ားကမူ

…

ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးျခင္းႏွင့္ဆုိငသ
္ ည့္

သေဘာသဘာဝမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ားအား ရွင္းျပလ်က္ရွိၿပီး၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အမႈသည္
မ်ားဘက္မွ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း ရွင္းျပလ်က္ရွိသည့္ အတြက္
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားလည္း ရရွိေနပါသည္။

စကားျပန္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း
ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္

ျမန္မာစကား

တတ္ကၽြမ္းျခင္းမရွိသည့္အမႈသည္မ်ား

ေတြ႕ဆံုရာတြင္

စကားျပန္မ်ား

အသံုးျပဳျခင္းကို ရဲမ်ားမွ ပိတ္ပင္တားဆီးထားေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ား၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရွိရပါသည္။ ထို၌
ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၊ နားမၾကားသူမ်ားႏွင့္ အၾကားအာ႐ံုခၽြတ္ယြင္းေနသူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ပါသည္။

•

ဤအခ်က္သည္ စကားျပန္ဆိုျခင္းဆုိ္င္ရာ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါသည္။ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၁)

•

(အထက္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀ အရ) ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္

ေဆြးေႏြးမႈတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးခြင့္ကို ရဲမ်ားမွ ေပးအပ္ရမည္ဟူသည့္အခ်က္ကို ေရွ႕ေနမ်ားမွ
ေထာက္ျပသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ေရွ႕ေနႏွင့္အမႈသည္အၾကား ထားရွိရမည့္ လ်ွိဳ ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးရမည့္
တာဝန္သည္ စကားျပန္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ စာေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ တပည့္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစရမည္။
သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၇။

•

ဥပေဒဆုင
ိ ္ရာအေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၇ တြင္ စြပ္စြဲျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္
ခ်မွတ္ျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္းခံရသူ အတြက္ စကားျပန္ သံုးစြဲရန္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသည့္ တာဝန္ ႏွင့္
အခြင့္အေရးကို တိုးခ်ဲ႕ ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
o

(က )

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေသာ္လည္း

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာ၌

ဘာသာစကား

အခက္အခဲရွိလ ်ွင္

ဘာသာစကား နားလည္သူမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
o

(ခ )

ႏိုင္ငံသားျဖစ္လ ်ွင္

ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊

ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူရရွိႏို္င္ေၾကာင္း
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္

သက္ဆိုင္ရာ

စကားျပန္မွတစ္ဆင့္
ေကာင္စစ္ဝန္႐ံုးသို႔

ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ အေၾကာင္းၾကား ရမည္။
o

မသန္စြမ္းသူျဖစ္လ ်ွင္ ၄င္း၏ ကိုယ္အမူအရာ သို႔မဟုတ္ ေျခဟန္၊ လက္ဟန္၊ လက္သေကၤတျပ
ဘာသာစကား၊ လက္စမ္းစာေပကို နားလည္သိရွိသူမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ေရွ႕ေနအကူမ်ားမွ တရားခံအား ဆက္သြယ္ပိုင္ခြင့္
ဥပေဒအရ လ်ွိဳ ႕ဝွကစ
္ ြာထိန္းသိမ္းေပးရမည့္တာဝန္ကို စကားျပန္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ စာေရးမ်ား သို႔မဟုတ္
တပည့္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစရမည္ဟု (သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၇ ၌) ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုမွတဆင့္

အဆိုျပဳလုိသည္မွာ --- ေရွ႕ေနမ်ား လိုအပ္လ ်ွင္ လုိအပ္သလို အကူအညီေပးသည့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူ
မ်ားသည္လည္း

စြပ္စြဲခံရသည့္

တရားမ်ွတမႈစင္တာမ်ား၌

6

တာဝန္

အမႈသည္မ်ားႏွင့္
ထမ္းေဆာင္

ဆက္သြယ္ပိုင္ခြင့္ရသင့္သည္ဟု

ေနၾကသည့္

“ေရွ႕ေနအကူ”

အဆုိျပဳလုိပါသည္။

အမ်ားစုတို႔သည္

အမွန္မွာ
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ေရွ႕ေနမ်ားသာ ျဖစ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ … ၄င္းတို႔၏ ရာထူး ျဖစ္သည့္ ေရွ႕ေနအကူဟု ဆိုေသာအရာသည္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္
ခံထားရသည့္အမႈသည္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ အဟန္႔အတားတစ္ရပ္ မျဖစ္သင့္ပါ။

အမႈသည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ကို ျငင္းဆန္ခံရသည့္အခါ ကုစားရန္နည္းလမ္းမ်ား
အမႈသည္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ကို ျငင္းဆန္ခံရသည့္အခါ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို
တရားခံ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ထိုသို႔ တံု႔ျပန္ရာတြင္လည္း ေလးစားစြာႏွင့္ တက္ၾကြမႈရွိစြာ
တုံ႔ျပန္ၾကရမည္။
ထိုသို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ … ေတြ႕ဆံုရန္ သေဘာမတူေသာ ရဲအရာရွိအား တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ
အလြတ္သေဘာေဆာင္သည့္ အေရးဆိုတင္ျပျခင္းမ်ိဳးကို တခါတရံ၌ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုသုိ႔
ျဖစ္ပ်က္ၿပီး ေနာက္ တရက္၌ ထိုေနရာသို႔ ထပ္မံ သြားေရာက္ေလ့လည္း ရွိၾကသည္။ အကယ္၍ စြပ္စြဲခံရသူသည္
၄င္း၏ေရွ႕ေနထံမွ

အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို

ရယူျခင္း

မျပဳလုိက္ရဘဲ

ဝန္ခံခ်က္မ်ား

ေပးလိုက္ရပါက

သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္ ေပးမည့္သူ မပါဘဲ ခ်ဳပ္မန
ိ ္႔ေပးခံလို္က္ရပါက ျပႆနာျဖစ္သြားႏို္င္သည္။
အမႈသည္

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏

အမႈမ်ားကို

အေၾကာင္းၾကားရန္အတြက္

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္

ၿမိဳ ႕နယ္တြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သရ
ူ ဲအရာရွိထံသို႔၄င္း သို႔မဟုတ္ တာဝန္ရွိေသာ အရာရွိမ်ား ထံသို႔၄င္း တိုင္တန္းစာမ်ား
ေပးပို႔ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ကိစၥျပႆနာမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူအရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရွ႕ေန အစည္းအ႐ံုးမ်ား
သိရွိေစရန္ တင္ျပေပးရမည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ

…

ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ
ျပင္ဆင္ထားရမည္။

အေကာင္းဆံုး

…

အမႈသည္မ်ား၏

အသံုးခ်ႏိုင္မည့္

ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ား

ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို

နည္းလမ္းမ်ားကို

အေၾကာင္းကို

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားဘက္မွ

သက္သာခြင့္မ်ားအပိုင္း၌

အက်ယ္တဝန္႔

ေဆြးေႏြးထားသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ •

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၀ အရ မွားယြင္းစြာ ေထာင္ဒဏ္အက်ဥ္းခ်ခဲ့သည့္ ရဲအား တရားစြဲဆိုျခင္း။
ထိုသုိ႔

ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္

ေနာင္အနာဂတ္၌

ျဖစ္ေပၚလတၱံ႕ေသာ

ျပႆနာမ်ားကို

ႀကိဳတင္

တားဆီးထားရာ ေရာက္ေသာ္ လည္း စြပ္စြဲခံရသူ တရားခံႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္လိုအပ္သည့္ အခ်က္ကိုကား
ေျဖရွင္းရာ

မေရာက္ပါ။

ေရွ႕ေန

ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ

ရရွိရန္

ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

တရားစြဲဆိုျခင္းကိုလည္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။
•

တရားလႊတ္ေတာ္၌ မတရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသူအား ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ
၄၉၁ အရ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။

•

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၌ ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္ တင္သြင္းႏိုင္သည္။

စပ္ဆို္င္မႈရွိသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား
ေရွ႕ေနမ်ား၏ အခန္းက႑အတြက္ ကုလသမဂၢ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (ဟာဗားနား ၁၉၉၀)၊ ပုဒ္မမ်ား ၁။

လူတိုင္း၌ ေရွ႕ေနဌားရမ္းခြင့္ရွိသည္။

၅။

“ဖမ္းဆီးခံရသည့္အခ်ိန္

သို႔မဟုတ္

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသည့္အခ်ိန္

ျပစ္မႈတစ္ခုခုျဖင့္ စြဲဆိုခံရသည့္အခ်ိန”္ တြင္ အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္။
၆။
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အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ေရွ႕ေန ဌားရမ္းပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

သို႔မဟုတ္

ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ

၇။

အစိုးရဘက္မွလည္း

ဖမ္းဆီးျခင္း

သို႔မဟုတ္

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း

ခံထားရသည့္

လူအားလံုးကို

(ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈတခုခုႏွင့္ စြဲဆိုျခင္းခံရသည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ စြဲဆိုျခင္း မခံရသည္ျဖစ္ေစ)
ေရွ႕ေနႏွင့္ မဆိုင္းမတြ ခ်ိတ္ဆက္ ခြင့္ရေစရန္ အာမခံခ်က္ေပးရမည္။ ထိုသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းဆိုရာဝယ္
… ဖမ္းဆီးၿပီး သို႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီး ၄၈ နာရီထက္ မေက်ာ္လြန္ေစဘဲ ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ရေစရမည္။
၈။

စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအားလည္း “ေရွ႕ေနႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံၿပီး အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံႏိုင္ရန္ လံုေလာက္
ေသာ အခြင့္ အေရးမ်ား၊ အခ်ိန္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ၊ ၾကားျဖတ္မႈ
သို႔မဟုတ္ တားျမစ္မႈမ်ား မရွိေစဘဲ ေပးအပ္ရမည့္အျပင္ ၄င္းတို႔၏ အတြင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း
အျပည့္အဝ ထိန္းသိမ္းေပးထားရမည္။” ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းကို အေျပာႏွင့္ မၿပီးဆံုးေစဘဲ လက္ေတြ႕
က်က် ေဆာင္ရြက္ရမည္။

89

ျမန္ဆန္ေသာ တရားခြင္စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း
ရက္အေတာ္ ၾကာလင့္ေအာင္ အမႈေရႊ႕ဆိုင္းရျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ (အထူးအားျဖင့္ တရားခြင္
ဆုိင္းငံ့ေနစဥ္

တရားခံ

ထိန္းသိမ္းခံထားရျခင္းေၾကာင့္)

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ

မရွိသည့္

လြတ္လပ္ေသာ

တရားစီရင္ေရးကို အေႏွာက္ အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။
ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုျခင္းအတြက္ အမႈၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခား
မရွိပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေရးမႈ မဟုတ္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္
ပိုမိုျမန္ဆန္ ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ … ယင္းအမႈကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မလိုအပ္ဘဲ
ေႏွာင့္ေႏွး

ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား

တရားခံအပါအဝင္

၄င္း၏

သို႔မဟုတ္

တရားမဝင္ေသာ

မိသားစုဝင္မ်ား၊

၄င္း

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား

အတြက္

ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက

လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္

…

ေရွ႕ေနမ်ား၊

စြပ္စြဲခံထားရသည့္တရားခံမ်ား၊ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အားလံုး ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အမႈမ်ားကို စစ္ေဆးစီရင္ရာတြင္လည္း ေစာႏိုင္သမ်ွ ေစာစီးစြာ စီရင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ အမႈမ်ား
စတင္

စစ္ေဆးသည့္

အခ်ိန္မွစ၍

ဆက္တိုက္

စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌

လက္ေတြ႔ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ - တရားခြင္စစ္ေဆးစီရင္ၿပီးေနာက္ … တရားလိုျပသက္ေသမ်ား
ထြက္ဆုိျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ရက္ သတၱပတ္ တပတ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ပတ္မွသည္ လခ်ီ အမႈေရႊ႕ဆိုင္းမႈွမ်ား
ျပဳလုပ္ေနရပါသည္။

တရားသူႀကီးမ်ားသည္လည္း

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒအရ

၄င္းတို႔အား

ေပးအပ္ထားသည့္ အာဏာမ်ားကို အသံုးျပဳမႈ အားနည္းေနၾကပါသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ သက္ေသမ်ာ
းအား ေခၚေဆာင္ျခင္းႏွင့္ (ထိုသို႔ေခၚေဆာင္၍ မရခဲ့ပါက) စြဲခ်က္မ်ားမွ ပယ္ဖ်က္ ျခင္းမ်ားကို ထိုဥပေဒအရ
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္

တရားလိုျပသက္ေသမ်ားအား

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္

သမၼန္စာဆင့္ေခၚျခင္းႏွင့္

အမႈကို

ဝရမ္းမ်ား

ေရွ႕ဆက္

ေဆာင္ရြက္

ထုတ္ဆင့္ျခင္းမ်ား

ႏုိင္ရန္

ျပဳလုပ္ေပးရန္

တရားသူႀကီးမ်ားအား ေတာင္းဆိုရပါမည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ
ျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္မည့္ အစား တရားခံအမ်ားစုတို႔သည္ ၄င္းတို႔၌ အျပစ္ရွိေၾကာင္း အစ ပထမကတည္းက
ဝန္ခံၾကၿပီး

၄င္းတို႔၏

ေသခ်ာေသာ

အျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုသာ

က်ခံေလ့ရွိၾကပါသည္။

အမႈသည္မ်ားအား

အႀကံျပဳလမ္ၫႊန္ေပးျခင္း/ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္း အပိုင္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။

စပ္ဆိုင္ေသာဥပေဒမ်ား
•

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၂၂ - ေရႊ႕ဆိုင္းရန္မလိုဘဲ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ ၾကန္႔ၾကာရန္ အေၾကာင္းမရွိဘဲ
ၾကန္႔ၾကာ ျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ ၾကပ္တည္းစြာ တားျမစ္သည္။

•

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ

အပိုဒ္

၂၄

-

ၾကန္႔ၾကာရန္အေၾကာင္းမရွိဘဲ

ၾကန္႔ၾကာျခင္းကို

ဥပေဒမွ

တားျမစ္ထားၿပီး အမႈ ေရႊ႕ဆိုင္းရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား မရွိပါက လာေရာက္ေသာ သက္ေသအားလံုး
တို႔ကို

စစ္ေဆးၿပီးသည့္တုိင္

ေအာင္

အမႈၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို

တေန႔ၿပီးတေန႔

ဆက္လက္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
•

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ ၅၅၉ - သူ႐ူးေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ထားသည့္ ႐ူးသြပ္သူမွတပါး၊ စက္ရွင္တရား႐ံုးတြင္
စစ္ေဆး စီရင္ျခင္းခံရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသူအားလံုးတို႔ကို၊ စက္ရွင္႐ံုးထိုင္ပတ္ အသီးသီး၌၊ လူသိရွင္ၾကား
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တရားခြင္တြင္
ေရွ႕ေနက

တရားသူႀကီးေရွ႕

စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းကို

ေခၚေဆာင္လာရမည္။

သီးျခားအမႈတခုခုတြင္

ေဆာင္ရြက္ရန္အသင့္မရွိလ ်ွင္၊

တရားခံကို

အစိုးရအမႈလိုက္
မည္သည့္အတြက္

တရားေသ အမိန္႔ခ်မွတ္ မလႊတ္သင့္ေၾကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္တကြ၊ အစိုးရ
အမႈလိုက္ေရွ႕ေနအား

အေၾကာင္းျပ

ေစရမည္။

ထိုကဲ့သို႔

တင္သြင္းသည့္

အေၾကာင္းျပခ်က္ကို

ေခ်ဆိုသည့္အေနျဖင့္ တရားခံကိုယ္တိုင္ ေလ်ွာက္လဲခ်က္ကိုလည္း ၾကားနာရမည္။
•

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ ၅၆၀ - စက္ရွင္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို အလြယ္တကူႏွင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း မျပဳရ။

•

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ ၄၆၆ - မိမိ၏အမႈကို ေဆာလ်င္ႏုိင္သမ်ွ ေဆာလ်င္စြာ စစ္ေဆးစီရင္ေပးေစရန္
တရားခံ၌ အခြင့္အေရးရွိသည္။

•

တရား႐ံုမ်ားလက္စြဲ

၄၆၂

-

တရားခံ၏အမႈကို

အျခားပူးတြဲတရားခံမ်ားႏွင့္

အတူတကြ

စစ္ေဆးစီရင္ႏိုင္ရန္ အလို႔ဌာ ေႏွာင္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရ။
•

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ ၄၆၈ ႏွင့္ ၆၀၈ - လာေရာက္ေသာ သက္ေသတို႔ကို စစ္ေဆးျခင္းမျပဳဘဲ အမႈကို
တႀကိမ္ ေရႊ႕ဆိုင္းၿပီးျဖစ္ခဲ့လ ်ွင္၊ အမႈကို ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ ခ်ိန္းဆိုေသာေနာက္ေန႔၌၊ ၄င္းအမႈကို
အျခားအမႈမ်ား အလ်င္ ဦးစားေပး၍ စစ္ေဆးရမည္။

•

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း ၁၀၉ (င) ဥပေဒအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
မူလမႈ မ်ားကို ပထမစစ္ေဆးစီရင္သည့္ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
အကယ္၍ ထိုသို႔ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါက … အဆိုပါ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈအတြက္
သက္ဆုိင္ရာအရာရွိထံသို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္တကြ တင္ျပေပးရမည္။

•

ဥပေဒအရာရွိမ်ားအတြက္

မ်ွတေသာတရားခြင္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊

တရားခြင္

စစ္ေဆးစီရင္ သည့္အဆင့္၌ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ၃(ဃ) – “ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္း
မရွိသည့္

တရားခြင္

စစ္ေဆးျခင္းသည္

အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္းမွတ္ယူပုိင္ခြင့္ႏွင့္

မိမိကိုယ္ကုိယ္

ကာကြယ္ ခုခံပိုင္ခြင့္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး
မသြားေစရန္ႏွင့္

သက္ေသမ်ား၏

မွတ္ဥာဏ္မ်ား

ေမ့ေပ်ာက္မသြားေစရန္

ကာလရွည္ၾကာေသာ

တရားခြင္ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမ်ိဳး မရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သင့္သည္။”
•

ေမာင္တင္ေငြႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ (၁၉၆၆)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး၊ ႏွာ - ၆၃၉ ။
စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း မ်ားကို မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

•

အကယ္၍

တရားသူႀကီးမ်ားဘက္မွ

အမႈတိုးတက္ေအာင္

ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက

ထိုတရားသူႀကီး မ်ားသည္ အျပစ္ေဖာ္ ဆံုးမျခင္းကို ခံၾကရမည္။ တရား႐ံုးမ်ားဘက္မွလည္း ျမန္ဆန္စြာ
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါႏႈိးေဆာ္စာမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဝထားပါသည္။
o

တရား႐ံုးခ်ဳပ္စာအမွတ္

၆၀၄/စု၁၁/(၇/၂၀၀၃)၊

၂၀၀၃

ခုႏွစ္၊

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

၁၃

ရက္၊

(ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္စာအမွတ္ ၆၀၄/စု၁၁/(၇/၂၀၀၇)၊ ၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၀၃)၌
ပါရွိသက့ဲသို႔။
o

တရား႐ံုးခ်ဳပ္အမိန္႔အမွတ၄
္ ၆-၇/၂၀၀၃၊၂၀၀၃ခုႏွစ္၊မတ္လ၃၁

ရက္

(ျပည္ေထာင္စုတရား

လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ စာအမွတ္ ၄၆-၇/၂၀၀၃/၊၃၁ မတ္လ၂၀၀၃)၌ ပါရွိသည့္ ဥပမာကဲ့သို႔။
o

တရား႐ံုးခ်ဳပ္အမွာစာ၊စာအမွတ၆
္ ၉၀/၃၄/၉၁(လထန)၊၁၉၈၉ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ၂၅ရက္။
[ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အမွာစာတမ္း၊ စာအမွတ္ ၆၉၀/၃၄/၈၉ (လတန)၊ ၂၅
ဇန္နဝါရီ ၁၉၈၉] ၌ ပါရွိသကဲ့သုိ႔။
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o

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အမိန္႔ေၾကျငာစာ

၁၁၄/၄၂၄

PTC

[၂၈၅၅/၂၀၁၅] ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သို႔ … သက္ေသမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းမရွိသည့္အမႈမ်ားကို
ပလပ္ရန္တိုက္တြန္းျခင္း။

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ
o

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၉ (၃) - တစ္စံုတစ္ဦးအား ရာဇဝတ္
က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြဲဆိုခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳုလုပ္
ပါက

၄င္းအား

တရားသူႀကီးတစ္ဦး

သို႔မဟုတ္

တရားစီမံပိုင္ခြင့္

အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ

အရာရွိတစ္ဦး၏ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ခ်က္ခ်င္းေခၚေဆာင္လာရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဤပုဂၢဳိလ္တြင္ သင့္ေတာ္ေသာ
ကာလအပိုင္းအျခား တစ္ခုအတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို စတင္ခံယူပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
o

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အပိုဒ္ ၁၄(၃) က အာမခံထား သည္မွာ …
လူတိုင္းသည္ ၄င္းတို႔၏ ကံၾကမၼာအတြက္ မေရရာ၊ မေသခ်ာသည့္ အေျခအေနမ်ား၌ ရွိေနရန္မလုိဘဲ
လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိသည့္ ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကိုလည္း ခံစားႏုိင္ခြင့္ ရွိရမည္။ ထို႔အျပင္ တရား
မ်ွတမႈ ရရွိေရးအတြက္ ပဓာနထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည္။

o

ဘန္ဂေလာ၏ တရားေရးရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား - တရားသူႀကီး သည္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမိန္႔မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ထိေရာက္ၿပီး မွွ်တမႈရွိသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မဆိုင္းမတြ ခ်မွတ္
ေပးျခင္းျဖစ္ေသာ တရားေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ တာဝန္မ်ားအားလံုးကို လုပ္ေဆာင္ ရမည္။

တရားလိုျပသက္ေသ၏ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ
တရားလိုျပသက္ေသမ်ား

လာေရာက္ရန္

ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္

အမႈေရႊ႕ဆိုင္းမႈမ်ား

တပတ္ၿပီး

တပတ္

ျဖစ္ေပၚလာပါက တရားခံဘက္မွ ထိခိုက္ နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ
၃၄၄(၁)

အရ

…

တရားသူႀကီးမ်ား

အမႈေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟု

သည္

တရားခံတစ္ဦးကို

ဆိုထားေသာ္လည္း

၁၅ရက္အထိ

ထိုအရာသည္

ခ်ဳပ္မိန္႔ေပးျခင္းႏွင့္

ႁခြင္းခ်က္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး

နည္းဥပေဒကား မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေရွ႕ေနမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ေပးရမည္။ အမႈမ်ား
(ျပစ္မႈမ်ား အပါအဝင္) ကို အစီစဥ္တက် စဥ္ဆက္မျပတ္ လ်င္ျမန္စြာ ၾကားနာရန္အတြက္ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ၌

ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
•

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၂၄ - တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒအမိန္႔ ၁၇၊ နည္းဥပေဒ ၁ ပါ ႁခြင္းခ်က္ကို မၾကာခဏ
အေလးမမူ ဘဲ ရွိတတ္သျဖင့္၊ ၄င္းကို အေလးမူဂ႐ုျပဳၾကေစရန္ ႏိႈးေဆာင္အပ္သည္။ သက္ေသခံခက်္ကို
စတင္ၾကားနာ

စစ္ေဆး

သည့္အခါ၊

အမႈေရႊ႕ဆုိင္းရန္

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို

တေန႔ၿပီးတေန႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အမႈေရႊ႕ဆိုင္းရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိလ ်ွင္ ထိုအေၾကာင္းျပ
ခ်က္မ်ားကို ေရးမွတ္ထားရမည္။ ဤနည္းဥပေဒမွာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္လည္း အလာတူပင္ သက္ဆုိင္သည္။
•

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၄၆၄ - အမႈကို စတင္စစ္ေဆးရာ၌ တဆက္တည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္
သက္ေသမ်ား စစ္ေမးျခင္းႏွင့္စပ္လ ်ဥ္း၍ သက္ေသခံခ်က္တြင္ ထြက္ဆိုမည့္ ျဖစ္ပ်က္ပံုေၾကာင္းျခင္းရာ
မ်ားကို အေကာင္းဆံုး ထြက္ေပၚႏိုင္ေစမည့္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အလို႔ဌာ၊ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း
ကိုျဖစ္ေစ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို ျဖစ္ေစ၊ ကာလအနည္းငယ္မ်ွေရႊ႕ဆိုင္းရန္ တခါတရံလိုအပ္မည့္ အမႈမ်ား
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တြင္မွတပါး၊

တရားလိုဘက္

သက္ေသမ်ား၊

သို႔တည္းမဟုတ္

တရားခံဘက္သက္ေသမ်ားအားလံုး

စံုလင္ေအာင္ မလာမေရာက္သည့္အတြက္ အမႈကို ေရႊ႕ဆုိင္း သည့္ အေလ့အထ မရွိေစရ တားျမစ္သည္။
•

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၄၆၅ - တရားလိုဘက္ ေရွ႕ေနေသာ္၄င္း၊ တရားခံဘက္ ေရွ႕ေနေသာ္၄င္း
အမႈေခၚေသာအခါ မလာေရာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အမႈကို ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးက ေဆာင္ရြက္
ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ တေလ်ွာက္လံုး တြင္ မေနႏိုင္သည့္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အမႈေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းမ်ားမွာ အလြန္ရွိခဲ
ေစရမည့္ျပင္၊ အမႈကို ၾကားနာစစ္ေဆးမည့္ ေန႔၌ နာမက်န္းျဖစ္လာ၍ တရား႐ံုးသုိ႔ လာေရာက္ရန္ေသာ္၄င္း၊
တရား႐ံုးတြင္ ရွိေနရန္ေသာ္၄င္း၊ မစြမ္းႏိုင္မွသာလ်ွင္ ထိုသို႔ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းကို သာမန္အားျဖင့္ ျပဳရမည္။

•

တရား႐ံုမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၄၆၆ - ထိုနည္းတူစြာ၊ အခ်ိန္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ရက္မ်ား အေတာ္ၾကာလင့္ေအာင္
အမႈကို ေရႊ႕ဆိုင္း၍၊ သက္ေသတို႔ကို အျခားေသာ ေန႔ရက္၌ တဖန္လာေရာက္ၾကရန္ ေျပာဆိုသည့္
အေလ့အထ မရွိေစရ တားျမစ္သည္။ မိမိ၏အမႈကို ေဆာလ်င္ႏိုင္သမ်ွ ေဆာလ်င္စြာ စစ္ေဆးစီရင္ေပး
ေစရန္

တရားခံ၌

အခြင့္အေရးရွိ

အမႈကိုခ်ိန္းဆိုထားသည့္

ေၾကာင္းကို

ေန႔ရက္တြင္

တရား႐ံုးအားလံုးတို႔က

စစ္ေဆးျခင္း

မျပဳႏိုင္လ ်ွင္၊

သေဘာပိုက္ထားၾကရမည္။

ေနာက္ေန႔တြင္

စစ္ေဆးႏိုင္ေစရန္

တတ္ႏိုင္သမွ် အားထုတ္ရမည္။ တရား႐ံုးတြင္ အမႈမ်ား ျပည့္ၾကပ္ ေနေသာ အခ်ိန္အခါ၌၊ လက္ေအာက္ခံ
ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးတို႔သည္ အမႈကို ပထမ စစ္ေဆးေသာအခါ၌ ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ စစ္ေဆးေသာအခါ၌
ျဖစ္ေစ၊ ေၾကာင္းျခင္းရာအေျခအေနအရ အမႈကို ၁၅ ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ေရႊ႕ဆိုင္းရန္ မလြဲမေရွာင္သာ
ျဖစ္လာသည့္အခါတိုင္း၊ ခ႐ိုင္ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးထံသို႔ ခ်က္ျခင္းအစီရင္ခံရမည္။
•

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တရား႐ံုး (၈) ႐ံုးပါဝင္သည့္ အစီစဥ္တစ္ရပ္ကို USAID မွ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္၏

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

…

တရား႐ံုး စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္

ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ တရား႐ံုးေတာ္ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ သက္ေသမ်ား
လာေရာက္ရန္

ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း

မ်ားေၾကာင့္

တရားခြင္

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား

ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း

သိရွိရပါသည္။ ေရွ႕ေျပးလုပ္ေဆာင္ခဲသ
့ ည့္ တရားခြင္စနစ္၌ … အမႈတိုင္းအတြက္ အခ်ိန္ဇယားမ်ား ေရးဆြဲ
ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို၌ … အကယ္၍ သက္ေသမ်ားသည္ ႐ံုးခ်ိန္း ၃ ခ်ိန္းျပည့္သည့္တိုင္ တရား႐ံုးေတာ္
ေရွ႕ေမွာက္သို႔ လာေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက … ထိုသက္ေသမပါဘဲ အမႈ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္
တရား႐ံုးေတာ္မွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားအေပၚ စည္းမ်ဥ္း ထုတ္ျပန္လိုက္
သည့္အတြက္ အမႈလ ်င္ျမန္စြာ ၿပီးေျမာက္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သက္ေသသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းျဖစ္ခဲ့ ပါက
ထိုစည္းမ်ဥ္း၏ ႁခြင္းခ်က္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
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တန္႔ေနသည့္အမႈမ်ားအား

ပယ္ဖ်က္ရန္

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ

တရားသူႀကီးမ်ားအား

အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားျခင္း
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္ ၁၁၄/၄၂၄ PTC [၂၈၅၅/၂၀၁၅] ၂ ၌ … သက္ေသ မ်ားေၾကာင့္
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ား
၄င္းတို႔အား

လုပ္ပိုင္ခြင့္

ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္

ျဖစ္ေပၚေနသည့္အမႈမ်ားကုိ
အာဏာအပ္ႏွင္းလုိက္သည္။

သက္ေသမ်ားမွ

တရား႐ံုးေတာ္သုိ႔

တရားသူႀကီးမ်ားမွ

လ်င္ျမန္စြာ

အမိန္႔ေၾကျငာစာနိဒါန္း၌
လာေရာက္ျခင္း

ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္

ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

မရွိျခင္းေၾကာင့္

-

ရာဇဝတ္မႈ

အမ်ားစုတို႔သည္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟူ ေရးသားထားပါသည္။ ထိုအမိန္႔ေၾကျငာစာ၌
… ၾကန္႔ၾကာေနသည့္အမႈမ်ားကို ပယ္ခ်ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို တရားသူႀကီးမ်ားအား အပ္ႏွင္းထားပါသည္။
•

သမၼန္မႈမ်ား၌ တိုင္တန္းသူ မေရာက္ရွိခဲ့လ ်ွင္ တရားသူႀကီးသည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၇
အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

•

ရဲမႈမ်ား၌ တရားသူႀကီးသည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၉ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

•

ဝရမ္းမႈမ်ား၌

…

ေက်ေအးခြင့္

ရႏိုင္သည့္

တရားလိုေရွ႕ေန
ျပစ္မႈ

တက္ေရာက္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္

ျဖစ္ေနလ်ွင္

(တိုင္တန္းသူလည္း

ျပစ္မႈမွာလည္း

တရားဥပေဒအရ

မလာေရာက္ခဲ့ပါက)

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ

က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၉ အရ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
•

ပုဂၢလိကအမႈမ်ား၌ … အကယ္၍ သက္ေသမ်ားသည္ ႐ံုးခ်ိန္း ၃ ခ်ိန္း ၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ လာေရာက္ျခင္း
မရွိခဲ့ပါက တရားခံအား လႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အမႈမွ ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္းတို႔ကို တရား႐ံုးေတာ္က လုပ္ေဆာင္
ေပးရမည္။

•

အမ်ားျပည္သူအမႈမ်ား၌ … အကယ္၍ သက္ေသမ်ားသည္ ႐ံုးခ်ိန္း ၃ ခ်ိန္းၿပီးသည့္တိုင္ မလာေရာက္ခဲ့ပါက
သမၼန္စာဆင့္ထုတ္ၿပီး

ထိုအမႈအား

ပယ္ဖ်က္ေတာ့မည့္အေၾကာင္းကို

အေၾကာင္းၾကားရမည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္

အမႈ

ရဲမ်ားမွတဆင့္

ပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳခင္အတြင္း

သတိေပး

သက္ေသမ်ားအား

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထြက္ဆိုခြင့္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

တရားခြင္စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
အမႈသည္မ်ားဘက္မွ မ်ွတၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေသာ တရားခြင္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ တရားခံ
ေရွ႕ေန မ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသင့္သည္။
၁။ ပထမအႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ၾကားနာျခင္း၌
ျပစ္မႈေၾကာင္းတရားစြဲဆိုျခင္းအတြက္ သက္ေသစာရင္းကို တရားခံေရွ႕ေနမွ စစ္ေဆးရမည္။
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•

သက္ေသမ်ားအား အမွန္အတိုင္း ထြက္ဆိုေစရန္ ဥပေဒအရာရွိႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရမည္။

•

သက္ေသမ်ားအားလံုး၏ စပ္ဆုိင္မႈရွိျခင္း၊မရွိျခင္းကို ဆန္းစစ္ျခင္း

o

၄င္းတုိ႔အားလံုးတို႔သည္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားျဖစ္ၾကပါသလား။

o

အကယ္၍ ၄င္းတို႔သည္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား မဟုတ္ခဲ့ပါက … ထိုသူတို႔အား စစ္ေဆးျခင္း
မျပဳပဲထားႏိုင္ပါလား။

o

အမႈတြဲေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ဤအဆင့္၌ သက္ေသမ်ားအားလံုးကို စစ္ေမးရန္လိုအပ္ျခင္း။

o

စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အဆင့္
မတူညီၾကပါ။

ႏွင့္

ထို႔ေၾကာင့္

တရားခြင္စစ္ေဆးစီရင္သည့္အဆင့္တို႔ရွိ

စြဲခ်က္မတင္မီအခ်ိန္အတြင္း၌

တာဝန္မ်ားသည္

သက္ေသအနည္းငယ္ကိုသာ

ေခၚေဆာင္သင့္ပါသည္။
•

ထိုစိန္ေခၚမႈတိုင္းအတြက္

ႏႈတ္ျဖင့္ေလ်ွာက္လဲတင္ျပေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး

ထိုအရာမ်ားကိုလည္း

တရားဝင္

မွတ္တမ္း တင္ထားရန္ ေလ်ွာက္ထားျခင္း။
•

ႏႈတ္ျဖင့္ေလ်ွာက္လဲတင္ျပၿပီးေနာက္ စာျဖင့္ေလ်ွာက္လဲတင္ျပခ်က္ကို တရား႐ံုးေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းျခင္း။

•

သက္ေသမ်ားအား
သတ္မွတ္ေပးရန္

ခ်ိန္းဆိုျခင္းႏွင့္

ၾကားနာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ

ေတာင္းဆိုသင့္သည္။

ေန႔ရက္မ်ားကို

အစီစဥ္တက်

လက္ေတြ႔တရားခြင္၌

လုပ္ေဆာင္

ေနသည္မ်ားမွာ (ကနဦး တရား႐ံုးမ်ား အပါအဝင္) - အပတ္စဥ္တိုင္း၌ သက္ေသတစ္ဦးစီ သက္ေသ
ထြက္ဆုိႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိုအပတ္အၿပီး ေနာက္အပတ္မ်ားတြင္လည္း အျခား သက္ေသတစ္ဦး
ထြက္ဆိုႏိုင္ရန္

အမႈေရႊ႕ဆိုင္းေပးေလ့ရွိသည္။

ဥပေဒေၾကာင္းအရလိုအပ္ေၾကာင္း
သက္ေသမ်ားအား

အမႈ၏

တရားခံေရွ႕ေနမွ

တက္ေရာက္ေပးရန္

အစ၌

ဆက္တို္က္ၾကားနာျခင္းမ်ား

တင္ျပလာပါက

ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားကို

…

အမႈ

ျပဳလုပ္ရန္

ၾကားနာျခင္းမ်ားႏွင့္

ပို၍ထိိေရာက္ေသာ

နည္းလမ္းမ်ား

အသံုးျပဳၿပီး တရား႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၂။ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ၾကားနာျခင္း၌
•

ပထမအႀကိမ္ၾကားနာစဥ္အတြင္း သက္ေသစာရင္းကို မေဆြးေႏြးခဲ့ပါက … ထိုပထမအႀကိမ္ကဲ့သို႔ေသာ
စိန္ေခၚမႈ မ်ိဳးကို ဤဒုတိယအႀကိမ္တြင္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါ။

•

တရားလိုသက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို အစီစဥ္တက် ဆက္တိုက္ ၾကားနာႏိုင္ေရးအတြက္
တရား႐ံုးေတာ္မွ ထိေရာက္မႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏႈတ္ျဖင့္ေလ်ွာက္လဲတင္ျပေပးရမည္။

၃။ အစီစဥ္တက် ဆက္တိုက္ၾကားနာျခင္းမ်ား
အကယ္၍ သက္ေသမ်ားသည္ တရား႐ံုးေတာ္ေရွ႕၌ ထြက္ဆိုရန္ ဆက္တိုက္ပ်က္ကြက္ခ့ဲပါက …
•

သက္ေသအား သမၼန္စာဆင့္ဆုိေပးရန္ တရားသူႀကီးထံသို႔ ေလ်ွာက္ထားရမည္။

•

သက္ေသအား ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ဆင့္ေပးရန္ တရားသူႀကီးထံသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

•

သက္ေသ၏ ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွိမရွိကို သိရွိ
ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္

အဆိုပါသက္ေသ၏

ႀကီးၾကပ္သူအား

သမၼန္စာထုတ္ဆင့္၍

ဆင့္ေခၚေပးရန္

တရားသူႀကီးထံသို႔ ေလ်ွာက္ထား ျခင္း။
ၾကည့္ရန္ --- ျမန္ဆန္ေသာ တရားခြင္စစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ အပိုင္း။
တရားသူႀကီးဘက္မွ သမၼန္စာႏွင့္

ဝရမ္းမ်ား ထုတ္ဆင့္ၿပီးေသာ္လည္း သက္ေသမ်ားမွ တက္ေရာက္ရန္

ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက…
•

အကယ္၍

ထိုအမႈသည္

ေက်ေအးခြင့္ရွိေသာ

အမႈျဖစ္ခဲ့ပါက

…

အဆိုပါ

သက္ေသမ်ားအား

ပယ္ေပးပါရန္ တရားသူႀကီးထံသို႔ ေတာင္းပန္ေလ်ွာက္ထားရမည္။
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•

တရားသူႀကီးမင္းသည္ သူ/သူမ၏ တရားခြင္ကို စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ …
သက္ေသမ်ား အားလည္း ပယ္ရန္ ၄င္း၌ အခြင့္အာဏာရွိေၾကာင္းကို ေလ်ွာက္ထားရန္။

ထြက္ဆုိျခင္းမရွိသည့္ သက္ေသမ်ားအား သမၼန္စာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝရမ္းမ်ား ထုတ္ဆင့္ရန္ တရားသူႀကီးဘက္မွ
ပ်က္ကြက္ခဲ့ ပါက …
•

တရားသူႀကီး၏ ထိုသို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းအေၾကာင္းကို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီသို႔ သင္မွ
တိုင္တန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ်ွာက္ထားပါ။

•

သမၼန္စာ (သို႔) ဝရမ္းမ်ား ထုတ္ဆင့္ရန္ တရားသူႀကီးမင္း၏ ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ခြင့္
ေလ်ွာက္ထားရန္။

•

အမႈကို တရား႐ံုး ေျပာင္းေပးပါရန္ အသနားခံျခင္း။

၄။ ျမန္ဆန္ေသာ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားဘက္မွ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား
•

ျပန္ေခၚရသည့္သက္ေသမ်ားအေရအတြက္ကို

ေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္ရန္

စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အဆင့္၌

တရားလိုျပသက္ေသ တစ္ဦးခ်င္းစီအား ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္း။
ထိုသို႔ စစ္ေမးၿပီးေနာက္ … သင့္အမႈသည္အတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္မည့္ သက္ေသမ်ားကိုသာ ျပန္ေခၚရန္။

သက္ေသမ်ားအား သမၼန္စာထုတ္ဆင့္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
တရားလိုသက္ေသမ်ား၏
ထိုသက္ေသမ်ားအား

ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္

သမၼန္စာ

ထုတ္ဆင့္၍

အမႈ၌

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား

ဆင့္ေခၚေပးရန္

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ

ျဖစ္ခဲ့ပါက

…

တရား႐ံုးေတာ္သုိ႔

ေတာင္းပန္ေလ်ွာက္ထားႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တရားလိုျပသက္ေသမွ တရား႐ံုးေတာ္သုိ႔ လာေရာက္
ထြက္ဆိုမည္ကို တရားခံေရွ႕ေနမွ အလိုလိုနားလည္ ၿပီးျဖစ္သည္။ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏

အမိန္႔ေၾကျငာစာအတိုင္း

တရားသူႀကီးမ်ားမွ

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရန္

ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ သမၼန္စာမ်ား ထုတ္ဆင့္ရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
•

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ
သမၼန္စာမွန္သမွ်သည္

ပုဒ္မ

စာျဖင့္

၆၈(၁)

-

ဤဥပေဒအရ

ေရးသားထားသည့္

တရား႐ံုးတစ္႐ံုးက

မိတၱဴႏွစ္ေစာင္

ထုတ္ဆင့္သည့္

ျဖစ္ေစရမည့္အျပင္

ထိုတရား႐ံုး၏

အႀကီးအကဲအရာရွိကျဖစ္ေစ၊ တရား လႊတ္ေတာ္က အခါအားေလ်ာ္စြာ နည္းဥပေဒျဖင့္ သမၼန္စာခ်အပ္ရန္
ၫႊန္ၾကားခံရသည့္အရာရွိကျဖစ္ေစ လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီး ႐ံုးတံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္ရမည္။
•

ျပစ္မႈဆိုငရ
္ ာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၈ (၂) ယင္းသမၼန္စာကို ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ခ်အပ္ရမည္။ သို႔မဟုတ္
ႏိုင္ငံေတာ္

သမၼတက

ဤကိစၥအလို႔ဌာ

သတ္မွတ္သည့္

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္

မဆန္႔က ်င္ေစဘဲ

သမၼန္စာထုတ္ဆင့္သည့္ တရား႐ံုးမွ အရာရွိတစ္ဦးကျဖစ္ေစ၊ အျခားျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းကျဖစ္ေစ ခ်အပ္ရမည္။
•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၉၀ - ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ားမွတစ္ပါး မည္သူမဆို တရား႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္
ဤဥပေဒအရ

သမၼန္စာထုတ္ဆင့္ပိုင္ခြင့္

ေပးအပ္ထားသည့္

မည္သည့္အမႈ၌မဆို

---

သမၼန္စာ

မထုတ္ဆင့္မီျဖစ္ေစ၊ သမၼန္စာ ထုတ္ဆင့္ၿပီးေသာ္လည္း တရား႐ံုးသို႔ လာေရာက္ရန္ သတ္မွတ္ထားခ်ိန္
မတိုင္မီတြင္ျဖစ္ေစ၊

ထိုသူသည္

ထြက္ေျပး

တိမ္းေရွာင္သြားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊

လိုက္နာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တရား႐ံုးက
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သို႔မဟုတ္

သမၼန္စာကို

ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရွိလ ်ွင္၊ သို႔မဟုတ္၊ အဆိုပါ

သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုသူသည္ ေရာက္ရွိရန္ ပ်က္ကြက္ေနၿပီး၊ သမၼန္စာအတုိင္း လာေရာက္ရန္
သမၼန္စာကို ထိုသူ႔ထံ အခ်ိန္မီ နည္းလမ္းတက် ခ်အပ္ၿပီးေၾကာင္း ထင္ရွား၍ ထိုကဲ့သုိ႔ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္
ယုတၱိရွိသည့္

အေၾကာင္းျပခ်က္မေပးႏိုင္လ ်ွင္

…

တရား႐ံုးသည္

မိမိ၏

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို

ေရးမွတ္လ ်က္ ထိုသူအား ဖမ္းဆီးရန္ ဝရမ္းထုတ္ႏိုင္သည္။
အေထာက္အထား ခိုင္လံုျခင္းမရွိသည့္အမႈမ်ားကို ပယ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ တရားသူႀကီးမ်ား၌ ရွိေၾကာင္းကို
ေရွ႕ေနမ်ားမွ သတိျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။
•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ၂၀၉ (၂) - အမႈကို စစ္ေဆးစီရင္ဆဲ၌ စြပ္စြဲခ်က္သည္ အေျခအျမစ္မရွိဟု
၄င္းရာဇဝတ္

တရားသူႀကီးက

ထင္ျမင္သည့္အခါ

ထိုသို႔ထင္ျမင္သည့္အေၾကာင္းကို

၄င္းရာဇဝတ္

တရားသူႀကီးက ေရးမွတ္၍ တရားခံအား စြဲခ်က္မတင္မီ လႊတ္လိုက္ျခင္းသည္ ဤပုဒ္မပါ မည္သည့္
အခ်က္အရမ်ွ တားျမစ္သည္ဟု မွတ္ယူ ျခင္း မရွိေစရ။

သက္သာခြင့္မ်ား
သက္သာခြင့္မ်ားဆိုင္ရာအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလ်ွာက္ထားခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆန္ခဲ့ပါက … တရားခံေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ တရားလႊတ္ေတာ္၏
ျပန္လည္

သံုးသပ္ျခင္းမ်ားကို

ရရွိႏုိင္ရန္

…

ျပင္ဆင္ျခင္း၊

စာခၽြန္ေတာ္ေလ်ွာက္ထားျခင္း

သို႔မဟုတ္

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၁ ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္၏ အမိန္႔အာဏာကို
အသံုးျပဳရမည္။
(၁) သင့္ေလ်ာ္ပါက … တရားလႊတ္ေတာ္မွ ေအာက္ပါအတိုင္း ၫႊန္ၾကားႏိုင္သည္။
(က)

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ

အယူခံစီရင္ပိုင္ခြင့္အတြင္း၌

ရွိသူအား

ဥပေဒအရ

ေျဖရွင္းေပးရန္

တရား႐ံုးေတာ္ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ေခၚေဆာင္လာေပးရမည္။
(ခ)

အစိုးရ

သို႔မဟုတ္

ပုဂၢလိကအမႈျဖင့္

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခံရသူမ်ားအား

တရားမဝင္

သုိ႔မဟုတ္ မေလ်ာ္ကန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိပါက ထိုသူမ်ားအား လြတ္ေျမာက္ခြင့္
ေပးရမည္ …
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အာမခံ
ေယဘုယ ်အားျဖင့္ … ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္ တရားခံပုဂၢိဳလ္မ်ား ေဆာလ်င္စြာ လြတ္ေျမာက္
လာႏိုင္ေရး အတြက္ ရဲမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ ရမန္ၾကားနာသည့္ကာလမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္
အဆင့္ႏွင့္ တရား စစ္ေဆးစီရင္သည့္ အဆင့္မ်ား၌လည္းေကာင္း အေရးဆိုတင္ျပေပးရမည္။ အာမခံေပးျခင္း
သည္ ေယဘုယ ်အားျဖင့္ ေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္မရွိဟု မွတ္ယူျခင္းသည္
မူျဖစ္သည္။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းသည္ ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒမဟုတ္ပါ။

•

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္ေသာ လုပ္ရပ္တခု မျဖစ္သင့္ပါ။ ရဲလက္စြဲ ၁၇၈၅

•

အာမခံေပးျခင္းသည္
“စြပ္စြဲခံရသူ

ေယဘုယ ်အားျဖင့္ေပးအပ္ထားသည့္

တရားခံအား

အျပစ္ကင္းစင္သူႏွင့္

အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပင္

အျပစ္မရွိသူအျဖစ္

မိမိတို႔မွ

ျဖစ္သည္။

မွတ္ယူရမည္။”

(ဦးဟူစိန္ဘတ္ခန္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၁၉၆၀၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ ႏွာ ၁၉၂။ ငဖိုးဥာဏ္ႏွင့္
ဘုရင္ဧကရာဇ္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ စီရင္ထံုး အတြဲ ၂၊ စာ ၇၆၊ သက္ဆုိင္ရာစာမ်က္ႏွာ ၇၉ ။

•

အာမခံေလ်ွာက္ထားျခင္း၌

ေစာသည္ဟူ၍

မရွိပါ။

မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို

အာမခံေလ်ွာက္ထား

ႏို္င္သည္။ ေမာင္လူမင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၁၉၅၆ ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး၊ ႏွာ ၁၁၂ (တရားလႊတ္ေတာ္)။

•

ႏုိင္ငံသားႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊

၉

(၃ )

-

တရားၾကားနာမႈအား

ေစာင့္စားေနၾကေသာ တရားခံမ်ားအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ထားျခင္းသည္ ေယဘုယ ်အားျဖင့္ လိုက္နာရသည့္
လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္ပါ။

သို႔ေသာ္

တရားခံက

တရားခြင္သို႔

လာေရာက္အစစ္ေဆးခံရန္

လိုအပ္သည့္အခါတိုင္း လာေရာက္စစ္ေဆးခံမည္ ဟူ၍္လည္းေကာင္း၊ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အခါတြင္
လည္း တရားခြင္သို႔ လာေရာက္မည္ဟုလည္း အာမခံလ ်ွင္ ၄င္းအား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမွ လႊတ္ေပးရ
မည္။

အာမခံေပးႏိုင္ေသာအမႈမ်ားႏွင့္ အာမခံမေပးႏိုင္ေသာအမႈမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာစြဲခ်က္မ်ားကို အာမခံေပးႏိုင္ေသာအမႈမ်ားႏွင့္ အာမခံမေပးႏိုင္ေသာအမႈမ်ားဟူ၍
ခြဲျခား ထားပါသည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ၊ ဇယား ၂၊ ေကာ္လံ ၅ကို ၾကည့္ပါ။
အာမခံေပးႏိုင္ေသာအမႈမ်ားကို

အျပစ္ဒဏ္

သံုးႏွစ္

သို႔မဟုတ္

သံုးႏွစ္ေအာက္

ခ်မွတ္ေလ့ရွိပါသည္။

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေန သည့္ အဆင့္၌ပင္ ျပစ္မႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါက စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအား လႊတ္ေပးသင့္
သည္။ ရဲလက္စြဲ အပုိဒ္ ၁၇၈၅
အာမခံ မေပးႏိုင္ေသာအမႈမ်ားကိုကား သံုးႏွစ္ထက္ပိုေသာအျပစ္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေသဒဏ္ ေပးေလ့ရွိသည္။
•

အာမခံေပးႏိုင္သည့္အမႈမ်ား၌ ရဲအရာရွိမ်ားမွ အာမခံေပးႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ
၁၇၀ (၁)

•

ေသဒဏ္ သို႔မဟုတ္ တကၽြန္းဒဏ္ မထိုက္ေသာအမႈမ်ားတြင္ အာမခံေပးႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉၇(၁)

•
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အားနည္းေသာသက္ေသခံခ်က္ျဖစ္ေနလ်ွင္လည္း အာမခံေပးႏိုင္သည္။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ ၄၈၁ (၁)

o

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၄၈၁ ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားခ်က္၌ “အကယ္၍ ထိုသူ၌
ျပစ္မႈ

အတြက္

အျပစ္ရွိသည္ဟု

ယံုၾကည္ရန္

သင့္ေတာ္ေသာ

အေၾကာင္း

ယုတၱိရွိပံု

ေပၚေပါက္ပါက ခံဝန္ႏွင့္ လႊတ္ျခင္း မျပဳရ” ဟူေရးသားထားျခင္းေၾကာင့္ ခံဝန္ႏွင့္လႊတ္ျခင္းကို
ပို၍

တင္းက်ပ္စြာ

ျမန္မာဘာသာ၌ကား

ေဖာ္ျပထား

သည္ကို

“ေသဒဏ္

ေတြ႕ႏိုင္သည္။

သို႔တည္းမဟုတ္

သို႔ေသာ္

ထိုတရား႐ံုးလက္စြဲ

တသက္တကၽြန္း

ပို႔ဒဏ္ထုိက္ေသာ

ျပစ္မႈအတြက္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အေၾကာင္းယုတၱိ ရွိပံုေပၚလ်က္၊
ထိုသူအား

ခံဝန္ႏွင့္

လႊတ္ျခင္း

မျပဳရ”

ဟု

ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္သည္ လတ္တေလာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ
၍ ျဖည့္စြက္ထားေၾကာင္း သိရွိႏိုင္သည္။
•

အဆိုပါ
သို႔မဟုတ္

ျပစ္မႈမ်ိဳးျဖင့္

စြပ္စြဲျခင္းခံရသည့္

မည္သည့္အမ်ိဳးသမီးကိုမဆို၊

အသက္တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေအာက္ရွိသူ
သို႔မဟုတ္

ဖ်ားနာေနေသာ

သို႔မဟုတ္

မည္သူကိုမဆို၊
ခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ

မည္သူ႔ကိုမဆို အာမခံျဖင့္ လႊတ္ထားရန္ တရား႐ံုးက ၫႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ
၄၉၇ (၁)
အေရးပါသည့္ ႁခြင္းခ်က္မ်ား - ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၆ - ရာဇဝတ္မႈမကင္းေသာ ယံုၾကည္အပ္ႏွံေရး
ေဖာက္ဖ်က္မႈ ကို က်ဴးလြန္လ ်ွင္ ထိုသူကို

သံုးႏွစ္အထိသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏို္င္ေသာ္လည္း ထိုအမႈသည္

အာမခံမရႏိုင္သည့္ အမႈ ျဖစ္ပါ သည္။ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၀ - လွည့္ျဖားျခင္း၊ ထိုျပစ္မႈအတြက္
ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း ယင္းအမႈသည္ အာမခံေပးႏိုင္ေသာ အမႈျဖစ္သည္။ အထက္ပါ
ဆင္တူေသာ ျပစ္မႈမ်ားသည္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ အေရးဆိုိ တင္ျပျခင္းမ်ားကို ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ္လည္း … တခါတရံတြင္
ရဲမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာကို လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳ ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
အာမခံေပးႏိုင္ေသာ အမႈမ်ား

•

ရဲမွ ဖမ္းဆီးလိုက္လ ်ွင္ ဖမ္းဆီးလိုက္ခ်င္း ထိုဖမ္းဆီးလိုက္သူအား လႊတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

•

ကနဦးအာမခံေပးရာတြင္လည္း ရဲစခန္းမွ စခန္းမÃႉးကိုယ္တိုင္ကသာ အာမခံေပးႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉၇၊ ဦးေအာင္ၾကည္ပါ ၂ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၂၀၀၁၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး ႏွာ ၁၁၃။
ရဲလက္စြဲ ၁၁၁၅ (ဇ)၊ ပုဒ္မ ၆၀၊ ၁၆၉ ၊ ၁၇၀၊ ၄၉၆ ႏွင့္ ၄၉၇ တို႔ကို ၾကည့္ပါ။

•

“အာမခံေပးခြင့္ရသည့္

အမႈမ်ားတြင္

အာမခံမွာ

အခြင့္အေရးအေလ်ာက္

ရထုိက္သည္ျဖစ္သည္။

အာမခံေပးသူအရာရွိ က ၾကည့္႐ႈေစာင္မလိုေသာ သေဘာရွိမွ ရထုိက္သည္ မဟုတ္ေခ်။ အခ်ဳပ္ေထာင္တြင္
ခ်ဳပ္ထားရန္ မူလဆိုလိုရင္း မဟုတ္၍ အာမခံမေပးႏိုင္မွ ခ်ဳပ္ထားရန္ျဖစ္သည္။ ေတာင္းဆိုသည့္အာမခံမွာ
မမ်ားလြန္းေစရ၊ တရားခံကို အာမခံသူ ရွိမရွိႏွင့္ ျပစ္မႈႀကီးငယ္မ်ားကို ေထာက္၍ သတ္မွတ္ရမည္။”
ရဲလက္စြဲ အပိုဒ္ ၁၇၈၅။
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အာမခံမေပးႏို္င္ေသာအမႈမ်ား

•

ေရွ႕ေနမ်ားသည္ … အာမခံေလ်ွာက္ထားျခင္းကို ၂၄နာရီအတြင္း ျမန္ႏိုင္သမ်ွျမန္ျမန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

•

တရား႐ုံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိက ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို ၂၄ နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း မရွိေစရ။
ျမန္မာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ ႏွင့္ ၃၇၆။
အာမခံၾကားနာျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္

•

အေၾကာင္းၾကားစာကို

စြပ္စြဲခံရသူတိုင္းက

ရရွိခြင့္ရွိၿပီး

အဆိုပါအာမခံၾကားနာ ရာတြင္လည္း ၾကားနာခြင့္ရွိသည္။ ေကာင္းမြန္စြာျပဳမူေနထိုင္ရန္ ကတိျပဳသည့္
ၾကားနာခြင့္ကိုလည္း

သူ႔အား

အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး

ထိုအေၾကာင္းၾကားထားသည့္ေန႔၌

အဆိုပါ

ၾကားနာျခင္းကို ၾကားနာေစရမည္။ ထိုိသို႔ မဟုတ္ပါက ထိုအမိန္႔စာ ပ်က္ျပယ္မည္ျဖစ္သည္။” ငေနာင္ ႏွင့္
ဘုရင္ဧကရာဇ္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ စီရင္ထံုး၊ အတြဲ ၃၊ ႏွာ ၄၃။
အကယ္၍

•

တရားသူႀကီးက

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ၊

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊

သို႔မဟုတ္

စစ္ေဆးစီရင္မႈ၏

မည္သည့္အဆင့္၌ မဆို စြပ္စြဲခံရသူသည္ အာမခံမေပးႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု
ယံုၾကည္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား မရွိေသာ္လည္း ထိုသူ၏ ျပစ္မႈကို ဆက္လက္စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္
လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္လ ်ွင္ စြပ္စြဲခံရသူကို အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြင္း၌
အာမခံျဖင့္ လႊတ္ထားေစရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ၄၉၇။
တရား႐ံုးသည္ ဥပေဒအရာရွိ၏ ျဖည့္စြက္ခ်က္ကို မလိုအပ္သည့္အေလ်ာက္ ၄င္းတို႔၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား

•

ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ မလိုအပ္ပါ။ ေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ အစိုးရ၊ ၂၀၀၂၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီရင္ထံုး၊ ႏွာ ၁၂၄။
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကို

•

တားဆီးရန္အတြက္

အာမခံကို

အသံုးမျပဳသင့္ပါ။

ေအာက္တရား႐ံုးမ်ားသည္

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေလ့ရွိ ေသာ ေယဘုယ ်သတင္းကို အေျခခံ၍ ခံဝန္ မေတာင္းဆိုသင့္ပါ။ ငေရႊရြဲ ႏွင့္ ဘုရင္၊
ေအာက္ျမန္မာျပည္စီရင္ထံုး အတြဲ ၁၊ ႏွာ ၇၁။ သက္ဆုိင္ရာ စာမ်က္ႏွာ (၇၅)၊ ဘုရင္ႏွင့္ ငၿငိမ္း၊
ေအာက္ျမန္မာျပည္စီရင္ထံုး စာမ်က္ႏွာ ၉၀ ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။

အာမခံ ပံုစံ
မိမိကိုယ္တိုင္ ျပန္လာမည္ဟူေသာ ကတိေပးခ်က္ေၾကာင့္ လႊတ္ေပးျခင္း။
ထိုသုိ႔လႊတ္ေပးရာ၌ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ အာမခံ သို႔မဟုတ္ အာမခံသူမ်ား မလိုအပ္ပါ။ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားသည္
တရား႐ံုး

ေတာ္သို႔

၄င္းတို႔ကိုယ္တုိင္

ျပန္လာမည္ဟူသည့္

အေၾကာင္းအခ်က္ကို

ျပသႏိုင္ရန္

တရားခံ

သက္ေသမ်ားမွ ရွာေဖြၾကရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၇။ ရဲမွစံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္
အတြင္း … စြပ္စြဲခံရသူမွ ရဲစခန္းသို႔ အပတ္စဥ္ သတင္းပို႔ထားသည့္ အစီရင္ခံစာကို တရားသူႀကီးမင္းမွ
လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ … အမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္း
အရာမ်ားကို ရဲထံသို႔ မေျပာမိေစရန္ တရားခံေရွ႕ေနမွ ၄င္း၏အမႈသည္အား အႀကံျပဳေျပာၾကားထားရမည္။
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေနစဥ္ႏွင့္

တရားစစ္ေဆးစီရင္ေနစဥ္အတြင္း

အမႈမ်ားကို

တပတ္ၿပီး

တပတ္

ေရႊ႕ဆိုင္းေနျခင္းသည္ ထိုအမႈအား လ်စ္လ ်ဴ႐ႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

•

အာမခံေပးျခင္းမ်ားကို လြန္ကဲစြာ မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါ။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉၈။

•

အာမခံရရွိရန္ ေငြေၾကးကို အသံုးျပဳႏုိင္႐ံုတင္မက … တရား႐ံုးေတာ္ေရွ႕ေမွာက္သို႔ စြပ္စြဲခံရသူအား
ထိုကဲ့သို႔ ဆက္လက္ လာေရာက္ေစပါမည္ဟု တာဝန္ယူသည့္ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ
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လံုေလာက္သည့္

အာမခံမ်ားအားလည္းေကာင္း

ခ်ဳပ္ဆိုေစျခင္းျဖင့္လည္း

အာမခံရရွိႏုိင္သည္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉၉ ႏွင့္ ၄၉၆။

•

အကယ္၍ အမႈသည္မွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့လ ်ွင္ ခံဝန္ခ်ဳပ္ပါ ဒဏ္ေၾကးအားလံုးကို (စြပ္စြဲ
ခံရသူ၏) အရင္းခံ လူထံမွ ျဖစ္ေစ၊ ခံဝန္သူတစ္ဦးဦးထံမွျဖစ္ေစ ေတာင္းခံႏုိင္သည္။ တရား႐ံုးမ်ား
လက္စြဲ အပိုဒ္ ၅၂၃။

•

ဥပေဒအရ အာမခံသူ တစ္ဦးသာ လိုအပ္သည္။ ႏွစ္ဦးမလိုအပ္ပါ။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ
၄၉၉ (၁)။

•

တရားသူႀကီးမ်ားသည္

အာမခံသူအျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ေပးလိုသူမ်ားထံမွ

၄င္းတုိ႔၏

ကိုယ္ပိုင္အိမ္၊

မိသားစုစာရင္း သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္စာရြက္စာတမ္း၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ႏွင့္
သက္ဆုိ္င္ရာၿမိဳ ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေၾကာင္း သက္ေသခံေပးမည့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ သက္ေသခံ
ခ်က္မ်ား စသည္တို႔ကို ေတာင္းခံေလ့ ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ထဲ၌ … အာမခံ
ေပးလိုသူသည္

အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္ရမည္ဟူေသာ

ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္

ဥပေဒထဲ၌

အခ်က္လည္း

ေဖာ္ျပထားျခင္း

ပါဝင္ေနျပန္ပါသည္။
မရွိပါ။

ထို႔ေၾကာင့္

အထက္

ထိုသို႔ေသာ

တရားမဝင္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေရွ႕ေနမ်ားဘက္မွ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား တင္ျပေပးရန္
လိုအပ္ပါသည္။ ၾကည့္ရန္ --- ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉၈ (၁) ႏွင့္ (၂) အရ။

•

အကယ္၍ စြပ္စြဲခံရသူအတြက္ အာမခံေပးႏိုင္မည့္သူ တစ္စံုတစ္ဦးမ်ွ မရွိပါက … ျပင္ပမွ အာမခံ
ေပးသူအား ေငြက ်ပ္ (၁၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀ က်ပ္အထိ) ေပးၿပီး ဌားရမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။

အာမခံေပးျခင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အယူခံခြင့္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား
ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉၈ ကို ၾကည့္ပါ။
ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း မျပဳမီအခ်ိန္အထိ တရားလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္
အေပၚ အာမခံ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ ရဲ သို႔မဟုတ္ တရားသူႀကီးမွ ေပးအပ္ထားသည့္ အာမခံကို ေလ်ွာ့ေစရန္
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။
ေရွ႕ေနအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သူသည္
လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ထုိသုိ႔

အဆင့္ျမင့္တရား႐ံုး၌

ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္

အေထြေထြအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဥပေဒအရာရွိအား

အေၾကာင္းၾကားရန္

မလိုပါ။

တစ္ရပ္ကို
ထိုကဲသုိ႔

အယူခံတင္ျခင္း၏ အားနည္းခ်က္မွာ … ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ အခ်ိန္ထိတိုင္ေအာင္ ယင္းအမႈ ရပ္ဆိုင္းသြားႏိုင္
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားသြားႏိုင္သည္။

အာမခံ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း
ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၇ ကို ၾကည့္ပါ။
တရားလႊတ္ေတာ္

သို႔မဟုတ္

ခ႐ိုင္တရား႐ံုးသည္

စြပ္စြဲခံရသူအား

ေပးထားသည့္

အာမခံကို

ျပန္လည္

႐ုပ္သိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိ သကဲ့သို႔ အဆိုပါစြပ္စြဲခံရသူအား ဖမ္းဆီးရန္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရန္လည္း အမိ္န္႔ခ်မွတ္ႏုိင္ပါ
သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
•

စြပ္စြဲခံရသူသည္ တူညီေသာျပစ္မႈတစ္ခုကို ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္မံက ်ဴးလြန္သည့္အခါ၊
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•

စြပ္စြဲခံရသူသည္ တရား႐ံုး၏ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းကို အေႏွာက္အယွက္ေပးသည့္အခါ၊

•

သက္ေသမ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္ေပးသည့္အခါ၊

•

ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားသည့္အခါ၊

•

ေဝးလံေခါင္သီေသာေနရာမ်ား၌ သြားေရာက္ေနထုိင္သည့္အခါ၊

•

စြပ္စြဲခံရသူသည္ တရားလိုအား လက္တံု႔ျပန္သည့္အခါ၊ (တရားလိုဘက္မွ က်မ္းက်ိန္လႊာကို တင္သြင္း
ရမည္။)

အာမခံ႐ုပ္သိမ္းရန္ က်င့္ထံုးမ်ား
•

အရြယ္မေရာက္သူကို ခံဝန္ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေစရန္ လိုအပ္သည့္အမႈ အရပ္ရပ္တြင္ ထိုအရြယ္မေရာက္သူကို
ခံဝန္ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေစမည့္အစား၊ ခံဝန္သူတစ္ဦးကျဖစ္ေစ၊ အမ်ားကျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ခံဝန္ခ်ဳပ္ကို
သာလ်ွင္ လက္ခံႏိုင္ သည္။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၅၂၁ (၁)

•

အကယ္၍ အမႈကို လႊဲေျပာင္းလိုက္သည့္အခါ … ယင္းအမႈကို ကိုင္တြယ္မည့္ တရား႐ံုးအသစ္သည္
၄င္းတရားခံ ထံမွ ခံဝန္ခ်ဳပ္အသစ္တစ္ရပ္ကို ရယူရမည္။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ၊ ၅၂၁ (၂)

ကမာၻလံုးဆုိင္ရာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ကမာၻ႕လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း၊ ပုဒ္မ ၉ - မည္သူမွ် မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊

•

မတရား ျပည္ႏွင္ျခင္း မခံေစရ။
ကေလးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္၊ ပုဒ္မ ၃၇(ခ) - မည္သည့္ကေလးတေယာက္၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုမွ

•

တရားမဝင္ႏွင့္ စိတ္ထင္တိုင္း ႐ုပ္သိမ္း၍ မရေပ။ ကေလးတေယာက္အား ဖမ္းဆီးျခင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္
ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္း တို႔သည္ ဥပေဒႏွင့္အညိ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုသုိ႔ လုပ္ေဆာင္မႈသည္
အျခားနည္းမ်ားမရွိေတ့ာ၍ ေနာက္ဆံုး နည္းအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေသာ
အခ်ိန္မွာလည္း သင့္ေလ်ာ္သေလာက္ အခ်ိန္တို ႏိုင္သမ်ွ အတိုဆံုး ျဖစ္ရမည္။
ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ပုဒ္မ ၉ -

•

(၃) တစ္စံုတစ္ဦးအား ရာဇဝတ္က ်ဴးလြန္ေၾကာင္းစြဲဆိုခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိန္းသိမ္း
ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း

ျပဳလုပ္ပါက

၄င္းအား

တရားသူႀကီးတစ္ဦး

သို႔မဟုတ္

တရားစီမံပိုင္ခြင့္

အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္း ခံရေသာ အရာရွိတစ္ဦး၏ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ခ်က္ခ်င္းေခၚေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး
ဤပုဂၢိဳလ္တြင္ သင့္ေတာ္ေသာ ကာလအပိုင္းအျခားတခုအတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို စတင္ခံယူပိုင္ခြင့္
ရွိသည္။

သို႔မဟုတ္

သင့္ေတာ္ေသာ

ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုအတြင္း

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ား

မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ၄င္းအား လႊတ္ေပးရမည္။ တရား ၾကားနာမႈအား ေစာင့္စားေနၾကေသာ တရားခံမ်ား
အား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ထားျခင္းသည္ ေယဘုယ ်အားျဖင့္ လိုက္နာရသည့္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္
တရားခံက

တရားခြင္သို႔

လာေရာက္အစစ္ေဆးခံရန္

လိုအပ္

သည့္အခါတိုင္း

လာေရာက္

စစ္ေဆးခံမည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အခါတြင္လည္း တရားခြင္သို႔ လာေရာက္မည္
ဟုလည္း အာမခံလ ်ွင္ ၄င္းအား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမွ လႊတ္ေပးရမည္။
(၄) ဖမ္းဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးဆုံး႐ႈံးေနရေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္
၄င္းအား ဖမ္းဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ၊ ဥပေဒႏွင့္ မညီပါက ၄င္းအား
လႊတ္ေပးႏုိင္ရန္

အတြက္

ေလ်ွာက္ထားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
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တရား႐ံုးက

အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ

ဆံုးျဖတ္ေပးႏုိင္ရန္အလို႔ဌာ

တရား႐ံုးထံ

အာမခံေလ်ွာက္လဲခ်က္ ေရးသားပံု
ထိေရာက္မႈရွိသည့္ အာမခံေလ်ွာက္ထားမႈတစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ … အာမခံေလ်ွာက္ထားျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒကို
ေရွ႕ေနမ်ား မွ သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အာမခံ မေပးႏိုင္သည့္အမႈမ်ားတြင္လည္း
အာမခံ ေပးသင့္သည္။ ဤ၌ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္မွာ … အမႈတြဲမ်ား၌ ခိုင္လံုေသာ အာမခံမ်ား
ရွိရန္ျဖစ္ၿပီး ထိုသုိ႔မရွိပါက အာမခံ မရႏိုင္သည့္ အမႈမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္။ အာမခံေပးျခင္းသည္
မူျဖစ္သည္။ ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ ႁခြင္းခ်က္ ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို မွတ္သားထားရမည္။
ေရွ႕ေနမ်ားဘက္မွ - (၁) အာမခံ ရရွိရန္အတြက္ တရားသူႀကီးမ်ားအား ဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေပးရမည္။ (၂) တရားလိုဘက္မွတင္ျပလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္စိန္ေခၚရမည္။ (၃)
စြပ္စြဲခံရသူတရားခံ၏ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းတရားခံ၏ အျပစ္မ်ားကို
ေလ်ာ့ေပါ့ေစႏိုင္မည့္ သတင္းအခ်က္မ်ား ကို တင္ျပေပးရမည္။ (၄) ေတာင္းဆိုလိုသည့္ သက္သာခြင့္ကို
ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေပးရမည္။

၁။

အာမခံရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း
ဥပေဒကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပၿပီး၊ ထိုဥပေဒႏွင့္ အမႈသည္ကိုက္ညီေနေၾကာင္းကို တင္ျပျခင္း။
•

အာမခံမရႏိုင္ေသာအမႈမ်ားကို

တရားသူႀကီးမ်ားမွ

အာမခံေပးႏိုင္သည္။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ

က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇၀(၁)
•

ေသဒဏ္မထုိက္သည့္အမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ တသက္တကၽြန္းဒဏ္မထိုက္သည့္အမႈမ်ား၌ အာမခံ
ေပးအပ္ ႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၇ (၁)

•

သက္ေသခံခ်က္အားနည္းသည့္ မည္သည့္အမႈကိုမဆို အာမခံေပးႏိုင္သည္။ 7

တရား႐ံုးမ်ား

လက္စြဲအပိုဒ္ ၄၈ (၁)
•

စြပ္စြဲခံရသည့္
မည္သည့္

အသက္တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေအာက္ရွိသူ

အမ်ိဳးသမီးကိုမဆို၊

သုိ႔မဟုတ္

ဖ်ားနာေနေသာ၊

မည္သူကိုမဆို၊
သို႔မဟုတ္

သို႕႔မဟုတ္

ခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ

မည္သူ႔ကိုမဆို အာမခံျဖင့္ လႊတ္ထားႏုိင္သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၇(၁)

၂။

တရားလိုအမႈ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား
ဤလက္စြဲစာအုပ္အႏွံ႔၌ ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သို႔ …

တရားလိုဘက္မွ အားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ …

သက္ေသခံခ်က္ မ်ားဆုိင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္
မ်ားကို မိမိတို႔ဘက္မွ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တရားခံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရွာေဖြ
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုကား ထုတ္ေဖာ္ မေျပာမိ ေစရန္ သတိျပဳရမည္။ ထို႔အျပင္ သင့္ထံ (တရားခံ
ေရွ႕ေနထံ) ၌ ထြက္ဆိုခဲ့သည့္ အမႈသည္၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကိုလည္း ထပ္ခါထပ္ခါ မေျပာမိေစရန္
7

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၄၈၁ ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားခ်က္၌ “အကယ္၍ ထိုသူ၌ ျပစ္မႈ အတြက္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အေၾကာင္း

ယုတၱိရွိပံု ေပၚေပါက္ပါက ခံဝန္ႏွင့္ လႊတ္ျခင္း မျပဳရ” ဟူ၍ တင္းၾကပ္စြာ ေရးသားထားၿပီး ျမန္မာဘာသာ၌ ေရးသားခ်က္ကား အမႈသည္အတြက္ ပို၍အကူအညီ
ျဖစ္ေစပါသည္။
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ဂ႐ုျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အမႈသည္ႏွင့္ ေရွ႕ေန အၾကားရွိ ထိ္န္းသိမ္းထားရမည့္
အတြင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစ ႏို္င္ၿပီး သင့္အားလည္း ခုခံကာကြယ္ေရး
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအတြင္း၌ ပိတ္မိေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုအျပင္ သင့္၏ အမႈ တည္ေဆာက္ပံုသည္လည္း
ဤအေစာပိုင္းကာလကပင္ ဆြဲေဆာင္အားမရွိသည့္ အမႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္သည္။

၃။

စြပ္စြဲခံရသူ၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္မည့္ (သို႔) ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေလ်ာ့ေပါ့သြားေစႏိုင္
သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
အမႈသည္သည္ ၄င္းေနထုိင္ရာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၌ မည္မ်ွအေရးပါသည့္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအမႈသည္
၌ နာမည္ေကာင္းရွိေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍ အမႈသည္ ေထာင္ဒဏ္က ်ခံခဲ့ရလ်ွင္ ၄င္းကိုယ္တုိင္ႏွင့္ ၄င္း၏
မိသားစု အတြက္မည္မွ် အက်ိဳးယုတ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ေလ်ွာက္လဲ တင္ျပေပးရမည္။
အာမခံ ေလ်ွာက္ထားမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ရွိၿပီးပံုစံမ်ားအေပၚ မွီခိုျခင္းမျပဳဘဲ ေကာင္းမြန္စြာ
ျပင္ဆင္သင့္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏႈတ္ျဖင့္ေလ်ွာက္လဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ ထိုေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား၌ ေအာက္
ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ ပါေစ။

၄။

•

အိမ္ေထာင္ရွိ၊မရွိ

•

မွီခိုသူမ်ား၏အမည္

•

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္

•

ဆရာဝန္၏ေဆးကုသျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးမ်ား မွီဝဲေနရျခင္း ရွိမရွိ

•

အျပဳအမူမ်ားကိုထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား

•

ပညာအရည္အခ်င္း

•

ျပစ္မႈေဟာင္းမရွိျခင္းႏွင့္ ၄င္း၏သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား

•

ယခင္က ႐ံုးေရွ႕သို႔ မပ်က္မကြက္ လာေရာက္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ား

•

လူမပ
ႈ တ္ဝန္းက်င္၌ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ

•

ဘ႑ာေရးအေျခအေန

•

အာမခံသူ ရွိမရွိႏွင့္ ၄င္း၏သေဘာသဘာဝ

သက္သာခြင့္ေတာင္းခံျခင္း
သင္ေတာင္းဆိုလိုသည့္အရာကို တရားသူႀကီးမွ သိရွိေအာင္ လုပ္ပါ။ အခ်ိဳ ႕ေသာအမႈမ်ားတြင္ …
အာမခံမရွိဘဲ လႊတ္ေပးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း တင္ျပႏိုင္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပစ္မႈတစ္ခု၏လမ္းေၾကာင္း
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္အဆင့္
ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားစြဲဆုိျခင္း၏ အစ

တရားခံေရွ႕ေန၏ အခန္းက႑
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္အဆင့္၌ လိုအပ္မည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို တရားခံေရွ႕ေနမွ ျပင္ဆင္
ထားရမည္။ ဥပေဒဆိင
ု ္ရာအေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒအရ …တရားခံ ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္၊ ေျဖာင့္ခ်က္ၾကားနာ
ခ်ိန္ႏွင့္

ရမန္ၾကားနာ

ခ်ိန္မ်ား၌

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ

ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးရမည္။

ထိုအခ်ိန္၌

…

အမႈသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး လိုအပ္သည့္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား၊ ႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း
ဆုိင္ရာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို စတင္ရွာေဖြ စုေဆာင္းရမည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ခက္ခဲႏိုင္ေသာ္လည္း
ေရွ႕ေနမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ အမႈသည္၏ အမႈမွ ပယ္ဖ်က္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေရွ႕ေနမ်ား၏
က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ

ရဲမ်ားအား

ရွင္းလင္းေျပာဆုိႏိုင္မည့္

နည္းလမ္း

မ်ားကိုလည္း

စဥ္းစားထားရမည္။

ေရွ႕ေနႏွင့္ ေဆာလ်င္စြာခ်ိတ္ဆက္ျခင္း အပုိင္းကို ၾကည့္ပါ။

ရဲအခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၌ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားကို တြန္းလွန္ျခင္း
ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္

၄င္းတို႔၏

အမႈသည္မ်ားႏွင့္

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ားအား

ရဲမ်ား၏

အလြဲသံုးစား ျပဳျခင္းႏွင့္ ညႇဥ္းဆဲျခင္းမ်ားမွ ကင္းေဝးေစရန္ ကာကြယ္ေပးရမည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ ပထမအဆင့္မွာ
- ရဲအခ်ဳပ္ခန္းမ်ားသို႔ မၾကာခဏ သြားေရာက္ၿပီး လတ္တေလာဖမ္းဆီးခံထားရသည့္တရားခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္
ႏွင့္ ရဲမ်ား၏ သတိမမူဘဲ ျပဳလုပ္လိုက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ညႇဥ္းဆဲျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ သက္ေသခံခ်က္တခုခု ရွာေဖြေတြ႕ရွိပါက …
ထိုသို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို လ်င္ျမန္စြာ တားဆီးႏို္င္ရန္ ေရွ႕ေနမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
သို႔ေသာ္ … တရားခံ၏ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ေလးစား တန္ဖိုးထားသည့္
အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

•

ရမန္ၾကားနာျခင္းမ်ားႏွင့္

ေျဖာင့္ခ်က္ၾကားနာျခင္းမ်ား၌

အမႈသည္

ရရွိထားသည့္

ဒဏ္ရာမ်ားကို

မွတ္တမ္းယူထား ေပးရန္ တရားသူႀကီးအား ေတာင္းဆိုရမည္။

•

ထိုျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းကို အဆင့္ျမင့္ရဲအရာရွိမ်ားထံသို႔ အစီရင္ခံစာတင္ရမည္။

•

ရပ္ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမÃႉးမ်ား၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံရမည္။

•

အမႈသည္ကိုယ္စား တိုင္တန္းလႊာမူၾကမ္းမ်ားကို ေရးသားရမည္။

•

ႏိုင္ငံေတာ္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္တန္းလႊာမ်ား တင္သြင္းရမည္။

105

ရဲ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အလြဲသံုးစားျပဳမႈကို ဥပေဒအရကုစားျခင္း
•

တရားမဝင္ ေျခာက္လွန္႔၍ ေျဖာင့္ခ်က္ယူျခင္း၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၀။

•

နာက်င္ေစမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၁ ႏွင့္ ၃၂၂။

•

စြပ္စြဲခံရသူအား လႊတ္ေပးရန္ ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္ ေလ်ွာက္ထားျခင္း၊ ၾကည့္ရန္---သက္သာခြင့္
မ်ားအပိုင္း။

•

ျပည္နယ္ (သို႔) တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္ - ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္တာ္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ
၄၉၁ (၁)။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒသည္ ရဲမ်ားအား အျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္မည့္ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။

တရားမဝင္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို ကာကြယ္
ေပးသည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၇) အရ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ေရွ႕ေနမ်ားမွ တရားခံမ်ားအား ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ •

ရဲအခ်ဳပ္ခန္းရွိ တရားခံအား အက်ဥ္းေထာင္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

•

တရားခံအား ဆရာဝန္ျဖင့္ ျပသေပးျခင္း။

တခါတရံတြင္ … သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ပါဝင္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ေစျခင္းတို႔သည္
အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အေျဖေကာင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ …
အသေရဖ်က္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

အလားတူ

ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္

ဥပေဒဆိုင္ရာ

တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို

တရားခံမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားခံ ေရွ႕ေနမ်ားဘက္မွ မျပဳလုပ္မိေစရန္ သတိျပဳရမည္။ IBJ (International
Bridges to Justice) ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾက သည့္ တရားမ်ွတမႈစင္တာမွ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာ
မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လိုပါက ႐ံုးခ်ဳပ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို ေတာင္းခံၾကရပါမည္။

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေနစဥ္အတြင္း ဥပေဒအရာရွိမ်ား၏ အခန္းက႑
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးဥပေဒ (၂၀၁၀) ၏ ပုဒ္မ ၃၆ (ဆ) ႏွင့္ (စ်) အရ …
တရားခြင္စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း

မျပဳခင္

အဆင့္မ်ား၌

ဥပေဒအရာရွိမ်ားမွ

လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္

တာဝန္

အေျမာက္အျမား ရွိပါ သည္။ ၄င္းတို႔အနက္ တခ်ိဳ ႕မွာ •

ရဲအရာရွိ၏ ရမန္ေတာင္းဆိုျခင္းကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းႏွင့္

•

“ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာ သို႔မဟုတ္ စြပ္စြဲခံရသူတစ္စံုတစ္ဦး” သို႔မဟုတ္ “အမႈတစ္ခုလံုး” အား ႐ုပ္သိမ္းသင့္၊
မသင့္ကို စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။

ဥပေဒအရာရွိမ်ားဘက္ကမူ

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေနသည့္အဆင့္မ်ား၌

၄င္းတို႔၏

အခန္းက႑သည္

အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း၏ ေနာက္ဆံုး
အဆင့္ျဖစ္သည့္ ရဲမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ အမႈတြဲ ဖုိင္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ တင္ျပသည့္အခါႏွင့္ ထိုဖိုင္မ်ားကို
တရား႐ံုးေတာ္သို႔ မတင္မီ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံသည့္ အခါမ်ား၌သာ ပါဝင္ၾကရသည္ ဟုဆိုပါသည္။
ဥပေဒအရာရွိမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ … ထိုအရာမ်ားကို ၁၅-ရက္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္၏
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ေနာက္ဆံုး ၃ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ရက္ ၃၀ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္၏ ေနာက္ဆံုး ၇
ရက္တြင္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္အဆင့္၌

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္

၄င္းတို႔၏

အမႈသည္မ်ားအတြက္

တက္ၾကြစြာ

ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေျဖာင့္ခ်က္ၾကားနာစဥ္ႏွင့္ ရမန္ၾကားနာစဥ္
အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း

တရားခံမ်ားႏွင့္အတူ

တရား႐ံုးေတာ္ေရွ႕ေမွာက္၌

အတူရွိေနျခင္း

မ်ားေၾကာင့္

ဥပေဒအရာရွိမ်ားမွလည္း ႐ံုးေတာ္ေရွ႕၌ ထိုသို႔ ရွိေနရမည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ
အရာမ်ားသည္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားအတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ဖန္တီး ေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါ
သည္။ သက္ေသမျပႏုိင္သည့္အမႈမ်ားကုိ ပယ္ေပးရန္ႏွင့္ လႊတ္ေပးႏိုင္သည့္ အမႈသည္မ်ားအား ျပန္လည္
လႊတ္ေပးရန္ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ အေရးဆိုတင္ျပေပးရမည္။

တိုင္တန္းလႊာမ်ားျဖင့္ စတင္ျခင္း
ရဲမ်ားအား

တရားစြဲဆိုသည့္

အမႈမ်ားမွလြဲ၍

က်န္အမႈမ်ားအားလံုးကို

ရဲစခန္း၌

တိုင္တန္းခ်က္ဖြင့္ၿပီး

စတင္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာအမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္မရွိေသာ အမႈမ်ား
အေပၚ အေျခခံၿပီး ေနာက္ဆက္ တြဲ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ကြဲျပားသြားႏိုင္ပါသည္။ ( အမႈ
အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ၾကည့္ပါ။)

•

ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္မရွိေသာအမႈ
o

ရဲမ်ားမွ ပံုစံ က၊ခ ျဖည့္သြင္းေပးရ

o

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးထံ ပံုစံေဖာင္ႏွင့္အတူ သြားရန္ တိုင္ၾကားသူအား ေျပာပါ။

o

တိုင္တန္းခ်က္ကို “ရဲမွတ္တမ္းစာအုပ္ တြင္ ရဲမ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။

o

တရားသူႀကီးသည္

တိုင္တန္းခ်က္တစ္ရပ္ကို

လက္ခံရရွိခဲ့ပါက

…

အဆိုပါတိုင္တန္းသူအား

တရားသူႀကီးမွ ခ်က္ခ်င္း စစ္ေမးရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၀။
o

ထိုအမႈကို တရားသူႀကီးအာဏာျဖင့္ အေရးယူလ ်ွင္ တရားသူႀကီးသည္ ရဲစခန္းသို႔ စံုစမ္းေထာက္
လွမ္းရန္ ၫႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ ျပစ္မဆ
ႈ ုိ္င္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၂။

•

ရဲအေရးယူပုိင္ခြင့္ရွိေသာအမႈ

o ရဲအရာရွိမွ ခ်က္ခ်င္းအမႈဖြင့္ႏိုင္သည္။
o တိငု ္တန္းသူထံမွ ထြက္ဆိုခ်က္ ရယူၿပီး၊ အဆိုပါထြက္ဆိုခ်က္ကို တိုင္တန္းသူအား ၾကားနာေစရန္
က်ယ္ေလာင္စြာ

ဖတ္ျပၿပီးေနာက္

၄င္းအား

လက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္း။

ထိုအရာကို

ပထမ

သတင္းေပး တုိင္တန္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ FIR ဟု ေခၚပါသည္။

o ရဲစာအုပ္ ၂၀ ၌ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။
o ရဲလက္စြဲအပိုဒ္မ်ား ၁၄၄၁-၄၂၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၄။
ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ျပစ္မႈမ်ားအား တရားစြဲဆိုလိုပါက တိုင္တန္းလႊာ တင္သြင္းျခင္းမျပဳမီ သက္ဆိုင္ရာ
ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံလႊာကို ဦးစြာ ရယူရပါမည္။ ထိုသို႔ ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ထိုအမႈကို ရဲစခန္းမွ
လက္ခံလိ္မ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

8

ဤလုပ္ငန္းစဥ္၌ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ပိုမို

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
8

Justice Base, Women’s Access to Justice, 2017.
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ရဲမွ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား စတင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းသည္ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အမႈျဖစ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
ရဲအေရး ယူပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ အမႈျဖစ္ျခင္း အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းႏွင့္
ေနာက္ဆက္တြဲ ဖမ္းဆီးျခင္းတို႔သည္ တရားဝင္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ရပ္ျဖစ္မျဖစ္ကို ရဲစာမ်ားႏွင့္ တရား႐ံုးစာမ်ား
အရ ေရွ႕ေနမ်ားမွ စမ္းစစ္ရပါ မည္။
•

ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္မရွိေသာအမႈ … ရဲမ်ားသည္ တရားသူႀကီးထံမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ရယူရမည္။

•

ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာအမႈ
o

တိုင္တန္းသူမွ

FIR

(ပထမသတင္းေပးတိုင္တန္းခ်က္)

ကို

တင္သြင္းၿပီးသည္ႏွင့္

စံုစမ္း

ေထာက္လွမ္းမႈကို စတင္ရပါ မည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၆။
o

FIR မပါရွိဘဲ စတင္ျခင္းသည္ မေလ်ာ္ကန္ပါ။ ဥာဏ္ေဝၿဖိဳးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၂၀၀၉ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တရားစီရင္ထံုး၊ ႏွာ - ၂၄။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၂။

o

ရဲအေနျဖင့္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းမရွိဟု မွတ္ယူလ ်ွင္ ယင္းအမႈကို စံုစမ္း
ေထာက္လွမ္းျခင္း မလိုပါ။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၇ (၁)(ခ)။

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းရမည့္နယ္ပယ္
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အဂၤ´ရပ္မ်ားႏွင့္ ပံုစံမ်ားကို ေရွ႕ေနမ်ားမွ သိရွိထားရပါမည္။ တရား႐ံုး
ေတာ္သို႔

တင္သြင္းၿပီးျဖစ္သည့္အမႈတစ္ခု၌

ရဲသက္ေသမ်ား၏

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားအေပၚ

ေစ့စပ္

ေသခ်ာစြာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ လိမၼာမႈရွိစြာ စစ္ေမးႏိုင္ရန္အတြက္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ ေသခ်ာစြာ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။
ေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို ရဲမ်ားမွ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ပါက …
၄င္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ သည္လည္း ျပည့္စံုမႈမရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ခ်က္ပါသည့္
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈတရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

တရားစြဲဆိုထားသည့္

ျပစ္မႈသည္လည္း

သံသယျဖစ္ဖြယ္

ရွိေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားမွ ေလ်ွာက္လဲတင္ျပေပးရမည္။
•

ရဲအရာရွိတစ္ဦးသည္ မည္သည့္အမႈသည္ကိုမွ ဘက္လိုက္ျခင္းမျပဳရပါ။ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မမ်ား
၁၇၇ ႏွင့္ ၂၁၈။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ ၁၄၁၄။

•

ရဲအရာရွိသည္ မႈခင္းျဖစ္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ရမည္။ ရဲလက္စြဲ အပိုဒ္ ၁၄၂၃။

•

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈကို

ဖုန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

စာျဖင့္ေသာ္လည္းေၾကာင္း၊

ႏႈတ္ျဖင့္

ေသာ္

လည္းေကာင္း၊ ေၾကးနန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ရဲလက္စြဲ အပိုဒ္ ၁၄၁၄။
•

ရဲအရာရွိသည္ အမႈႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည့္ သက္ေသမ်ားအားလံုးအေပၚ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္
သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၆၁။

•

•

သက္ေသသည္ ရဲ၏အမိန္႔ကို မနာခံပါက၊ ရဲမွ အေရးယူႏို္င္သည္။
o

တစ္လအထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၄။

o

ရဲလက္စြဲ အပိုဒ္ ၁၆၉၀ ကို ၾကည့္ပါ။

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို

ရဲမွ

မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္

ရဲေန႔စဥ္မွတ္တမ္း၌

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ

သီးသန္႔စာရြက္ အေပၚ၌သာ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ တရား႐ံုမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၅၉၆။ ရဲလက္စြဲအပိုဒ္
၁၄၂၅၊ ၁၆၈၉ ။
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ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား - သက္ေသခံခ်က္မ်ားဆိုင္ရာအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
ရဲမ်ားသည္ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ လူမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ဆႏၵရွိႏိုင္သည္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ရဲမွ ရွာေဖြလိုသည့္အခါ … မႈခင္းျဖစ္ရန္ ယံုၾကည္ေလာက္
သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို တရားသူႀကီးထံသို႔ တင္ျပေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မႈခင္းတစ္ခုျဖစ္ေစရန္
လံုေလာက္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ဟု တရားသူႀကီးမွ ယံုၾကည္မွတ္ယူပါက … ရွာေဖြဝရမ္းကို
အဆိုပါတရားသူႀကီးမွ ထုတ္ေပးလိမ့္မည္။ ထိုသုိ႔ ဝရမ္းထုတ္လိုက္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ဝရမ္းအေပၚ၌
လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အျခား တေနရာရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း တရားသူႀကီးမွ မွတ္တမ္းျပဳစုထားရပါမည္။
ဝရမ္းထုတ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ - အကယ္၍ (၁) ရဲမွ ေပးအပ္လိုက္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအရ
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ျပစ္မႈတစ္ခုကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ရန္ရွိပါက၊ (၂) မႈခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္
သက္ေသခံခ်က္ကို ထိုေနရာ၌ ရွာေဖြရလိမ့္မည္ဟု ယူဆပါက၊ (၃) သံသယရွိသူသည္ မႈခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္
ေနသူျဖစ္ပါက ဝရမ္း ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။
ရဲမ်ားသည္ ဝရမ္းမပါဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖမ္းဆီးမႈတစ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါက … အကယ္၍ တရားခံသည္
တရားဝင္ အာမခံျဖင့္ လြတ္ထိုက္သူမဟုတ္လ ်ွင္ သို႔မဟုတ္ အာမခံ ေပးႏိုင္သူ မဟုတ္ခဲ့လ ်ွင္ ထိုသူအား
ရွာေဖြခြင့္ ရွိသည္။ ထိုသို႔ ရွာေဖြျခင္းကို သက္ေသတစ္ဦး၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

•

ႏုိင္ငံသူ၊ႏုိင္ငံသားမ်ား၏

လံုျခံဳေရးကို

အကာအကြယ္ေပးသည့္

ဥပေဒ

(၂၀၁၇)၌

ဝရမ္းမပါဘဲ

ဖမ္းဆီးခြင့္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး သက္ေသႏွစ္ဦး (ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
သို႔မဟုတ္ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ သို႔မဟုတ္ ရာအိမ္မွဴးမ်ား) မပါဘဲ ဖမ္းဆီးခြင့္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။
သံသယျဖစ္ခံရသူမွ ခန္႔မွန္းမထားႏုိင္သည့္ မည္သည့္ေနရာမ်ားကိုမဆို ရဲမွ ရွာေဖြႏုိင္သည္။ အမ်ားပိုင္ ေနရာမ်ား
သည္လည္း ထိုေနရာမ်ား၌ ပါဝင္သည္။
သိမ္းဆည္းလိုက္သည့္

ပစၥည္းမ်ားအားလံုးအတြက္

လက္ခံျဖတ္ပိုင္းကုိ

ရဲမွ

ေပးအပ္ရမည္။ဤျဖတ္ပိုင္း

သို႔မဟုတ္ “ရွာေဖြ ပံုစ”ံ ကို ေနာင္တခ်ိန္ အမႈစစ္ေဆးစီရင္ရာတြင္ … “ထိုအခ်ိန္က ရွာေဖြခဲ့ျခင္းကို တရားခံမွ
သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း၊

လိုက္နာရမည့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

အားလံုးကို

၄င္းမွ

လုိက္နာရန္

သေဘာ

တူခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ စာရင္းျပဳစုထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးသည္ ၄င္းလက္ဝယ္ရွိပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း”
စသည္တို႔ကို ျပသႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳရပါမည္။

•
•
•

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မမ်ား ၉၆ - ၁၀၃ ရွာေဖြဝရမ္းမ်ား

•
•

ရဲလက္စြဲ အပုိင္း ၆ - ရွာေဖြမႈကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အပိုဒ္မ်ား ၁၇၀၃ - ၁၇၀၆

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မမ်ား ၁၆၅-၁၆၆
ရဲလက္စြဲ အပိုဒ္ ၁၀၆၄ (ရွာေဖြမႈကို ဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တရားသူႀကီး၏ ဝရမ္းစာပါရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပခ်က္)
တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၄၀၁၊ (ပုဒ္မ ၁၀၁ ႏွင့္ ၁၀၂ ပါ အမႈမ်ားအားလံုး၌ တရား႐ံုးဝရမ္းမ်ား ပါရွိရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ကို ရဲမွ လိုက္နာရမည္။)

မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အမႈမ်ားရွိ ႁခြင္းခ်က္မ်ား
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၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစႏို္င္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အရ …
မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲသူမ်ားကို ေတြ႕ရွိသည့္ မည္သူမဆို ထိုသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏို္င္ၿပီး ရဲလက္သို႔ အပ္ႏွံႏိုင္သည္။
ထုိသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒအရ အာမခံခ်က္ေပးထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ
အကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစရာ က်ေစပါသည္။ ထိုမွတဆင့္္ “မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားစိုက္ပ်ိဳးသည့္”
အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ရွိလာႏိုင္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာအရာမ်ားကို အခ်ဳပ္ခန္းတြင္းသုိ႔ ယူေဆာင္လာသည့္
ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။
မည္သူမဆို အမ်ားျပည္သူတို႔ ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ မိမိ၏ေရွ႕ေမွာက္၌ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကို
က်ဴးလြန္ေနသည္ကို

ေတြ႕ရွိသည့္အခါ

ရွာေဖြအမိန္႔မပါဘဲ

ထိုျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သူအား

ဖမ္းဆီးျခင္း၊

သက္ေသခံ ပစၥည္း သိမ္းဆည္းျခင္း ျပဳႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ
မရွိေစဘဲ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးဦးထံသုိ႔ စနစ္တက် လႊဲအပ္ရမည္။ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မရွိလ ်ွင္
ထိုသူအား သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္တကြ အနီးဆံုးရဲစခန္းသို႔ စနစ္တက် လႊဲအပ္ရမည္။
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၃ (က)အရ … မူးယစ္
ေဆးဝါးမ်ားကို ရွာေဖြ ရာတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ နည္းဥပေဒအရ ရွာေဖြရမည္။ အခန္း ၄၊ နည္းဥပေဒ ၂၁ အရ…
ရဲအရာရွမ
ိ ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေနအိမ္မ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ႏွင့္ ေလယာဥ္မ်ားအေပၚ၌ ရွာေဖြရန္
၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ဝရမ္း ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အဆိုပါနည္းဥပေဒသည္
အပိုင္းမ်ားႏွင့္

…

အထက္၌

တရားေရးရာ

ဝရမ္းလိုအပ္သည့္

ေဖာ္ျပထားသည့္

ရဲလက္စြဲ၊

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပါ

တရား႐ံုးလက္စြဲမ်ားပါ

သက္ဆုိင္ရာ

သက္ဆုိင္ရာအပိုင္းမ်ားႏွင့္

တိုက္႐ိုက္ သေဘာထား ကြဲလြဲေန ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၇ ၌
-

“ဤဖြဲ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒပါ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

မဆန္႔က ်င္လ ်ွင္

ႏုိင္ငံေတာ္သည္

ႏုိငင
္ ံသားမ်ား၏

ေနအိမ္ဥပစာ လံုၿခံဳမႈ၊ ပစၥည္းလံုၿခံဳမႈ၊ စာေပးစာယူႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒ
အရ ကာကြယ္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းကို သတိျပဳရန္လိုအပ္ သည္။”

ဖမ္းဆီးျခင္း
ဖမ္းဆီးခ်ိန္၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းေပၚ အေျခခံၿပီး ဖမ္းဆီးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ယံုၾကည္
ထိုက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ရဲမ်ားမွ မွီခိုသည့္္အခါ ၄င္းတို႔၌ ထိုသုိ႔ မွီခို၍ရႏိုင္သည့္
အေၾကာင္းအရင္းမ်ား
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ

ရွိသည္ဟု

မွတ္ယူႏိုင္သည္။

က်ဴးလြန္ခဲ့သည္

သို႔မဟုတ္

ထိုအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္
က်ဴးလြန္ေနသည္ဟူေသာ

ျပစ္မႈတစ္ရပ္ကုိ

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာအမႈမ်ား၌

…

ဝရမ္းမလိုအပ္ပါ။

ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္မရွိေသာအမႈမ်ား၌မူ

စြပ္စြဲခံရသူ

တရားခံ၏ ေနအိမ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး တရားခံအား ဖမ္းဆီးရန္ ဖမ္းဝရမ္းလိုအပ္ပါသည္။ ေနအိမအ
္ တြင္း
သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးပါက

… ဖမ္းဆီးရမည့္ သူအား ရဲအရာရွိမ်ားက

ရွာေဖြၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္

သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို အိမ္ဥပစာအတြင္း၌ ရွာေဖြရန္ သီးသန္႔ျပ႒ာန္းထားျခင္းမ်ား မရွိပါ။
•

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မမ်ား ၄၆ - ၈၆ ထိ။

•

အမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။

•

ဖမ္းဆီးရာတြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရမည့္သူက အသာတၾကည္ အဖမ္းခံခဲ့လ ်ွင္ ရဲမ်ားမွ အင္အားသံုး၍
ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳရပါ။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၆။
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•

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူအား မတရား ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ မျပဳလုပ္ရ။ ရဲအက္၊ ပုဒ္မ ၄၃၊ ရဲလက္စြဲ ပုဒ္မ
၁၀၆၀။

•

ဖမ္းဆီးလုိက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းကို ဖမ္းဆီးခံရသူ၏ မိဘမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား သို႔မဟုတ္
သူငယ္ခ်င္း မ်ားသို႔ ရဲမွ အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္။ ရဲလက္စြဲ၊ အပိုင္း ၁၊ ပုဒ္မ ၇၄ (၁)။

ပထမ ၂၄ နာရီ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း
ပံုမွန္အမႈမ်ားတြင္ … ဖမ္းဆီးၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း တရားခံအား တရား႐ံုးေတာ္ရွိ တရားသူႀကီးထံေမွာက္သို႔
ေခၚေဆာင္သြားရမည္။

ေအာက္၌

ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔

…ႏုိင္ငံေရးအမႈမ်ားတြင္

ႁခြင္းခ်က္မ်ားအေနျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ပထမ ၂၄ နာရီအတြင္း စြပ္စြဲခံရသူအား ျပန္လည္လႊတ္ေပးျခင္း
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရား႐ံုး၌ ပထမ ၾကားနာျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း (ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္မရွိေသာအမႈမ်ား)၊
သို႔မဟုတ္ တရားသူႀကီးေရွ႕ေမွာက္၌ ရမန္ ၾကားနာျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း (ရဲအေရးယူႏုိင္ေသာအမႈမ်ား)
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
တခ်ိဳ ႕ရွားပါးသည့္အမႈမ်ားတြင္
တိုင္တန္းသူအား

…

တရားခံသည္

၄င္းအား

ခန္႔မွန္းသိရွိၿပီးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္

တိုင္တန္းသည့္သူ

၄င္းအား

သို႔မဟုတ္

ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳမီ

ျဖစ္ႏိုင္သည့္

အခ်ိန္ကတည္းကပင္

၄င္းအတြက္ ကုိယ္စားျပဳရပ္တည္ေပး ရန္ရွာေဖြေလ့ရွိေသာ္လည္း တခါတရံတြင္ ၄င္းအားဖမ္းဆီးၿပီးကာလမွသာ
ေရွ႕ေနမွ စတင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္မ်ား လည္း ရွိပါသည္။ ေရွ႕ေနမွ ေဆာလ်င္စြာ ပါဝင္ႏုိင္ပါက ပို၍
ေကာင္းမြန္ေသာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ရရွိလာႏိုင္ပါသည္။

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း

ႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ … ေရွ႕ေနအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သူ သည္ အမႈအတြက္
လုိအပ္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ ဖမ္းဆီးသည့္ေန႔ရက္၊ ရမန္ေပးသည့္ရက္စြဲမ်ားကို ရယူရန္
တာဝန္ရွိသည္။ ဤေနရာ၌ အမႈသည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္လည္း ေရွ႕ေနဘက္မွ ႀကိဳးစားသင့္သည္။ တရားခံအား
လႊတ္ေပးရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားရွိပါက ေရွ႕ေနျဖစ္သူမွ အေရးဆိုတင္ျပေပးရမည္။ အမႈသည္အား
ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ႏွင့္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးေစျခင္းမ်ားကိုလည္း ေရွ႕ေနမွ ကာကြယ္ေပးရမည္။ ေရွ႕ေနႏွင့္
ေဆာလ်င္စြာ

ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊

အာမခံေလ်ွာက္ထားျခင္း၊

အမႈသည္မ်ားအား

အႀကံေပးျခင္း၊

သက္ေသခံ

ခ်က္မ်ား/ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ား ဆိုင္ရာ အပိုင္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။

•

ရဲမ်ားသည္

စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာတရားသူႀကီး၏

ခ်ဳပ္မိန္႔မရရွိဘဲ

မည္သူ႔ကိုမ်ွ

၂၄

နာရီထက္ပို၍

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း မျပဳရ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၆၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၁။

•

သို႔ေသာ္

ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊

အမ်ားျပည္သူ

ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္

အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးဌာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ထားရွိရန္ လိုအပ္ေသာကိစၥ သို႔မဟုတ္
တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ

ခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥမ်ား၌

၂၄

နာရီထက္

ပိုခ်ဳပ္မိန္႔ကို

ဖြဲ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆။

•

၁၉၅၀ ခုႏွစ္ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒအရ အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္ခ်က္မရွိေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ိဳးကို
ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားႏို္င္သည္။
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တရားသူႀကီးေရွ႕ေမွာက္၌ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္း
အမႈသည္မွ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္ေပးၿပီးပါက ယင္းအမႈသည္အား တရားသူႀကီးထံေမွာက္သို႔ ရဲမွ
ေခၚေဆာင္ ေပးရမည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၄။ စြပ္စြဲခံရသူအား ေဆာလ်င္စြာ ကိုယ္စားျပဳ
ရပ္တည္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ … အမႈသည္ဘက္မွ ေျဖာင့္ခ်က္မေပးခင္အခ်ိန္၌ တရားခံေရွ႕ေနမွ ၄င္းအမႈသည္
အား အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရမည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားကို မဆင္မျခင္ေပးတတ္ ေသာေၾကာင့္
ထိုသို႔ေျဖာင့္ခ်က္မ်ား ေပးျခင္းကို မတိုက္တြန္းလို ပါ။ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ … ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ
၁၆၄

၌

ေဖာ္ျပထားသည့္

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ

ဥပေဒဆိုင္ရာ

အကာအကြယ္

လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

ေပးျခင္းမ်ားကို

စြပ္စြဲခံရသူအားေပးသည့္

အမႈသည္မ်ား

ရရွိႏိုင္ရန္

သက္ေသခံခ်က္မ်ား

အပိုင္း၌

အက်ယ္တဝန္႔ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္းအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။

ရမန္ၾကားနာျခင္းမ်ား
သံသယရွိသူအား ၂၄ နာရီထက္ ပိုမို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေသာ ရဲ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျမန္မာ့ဥပေဒအရ ရွင္းလင္းစြာႏွင့္
တင္းက်ပ္စြာ

တားျမစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္

လက္ေတြ႕တရားခြင္၌

…

ပထမ

၂၄

နာရီ

မကုန္ဆံုးမီ

ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအား တရား႐ံုးေတာ္ ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ ေခၚေဆာင္လာတတ္ၾကၿပီး တရားသူႀကီးက ခ်ဳပ္မိန္႔
တိုးျမင့္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို ေမးျမန္းျခင္းမျပဳဘဲ ခ်ဳပ္မိန္႔ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။
ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ရမန္ၾကားနာသည့္အခ်ိန္မ်ား၌ တက္ေရာက္ေပးသင့္ၿပီး ထပ္တိုးခ်ဳပ္မိန္႔မ်ား ေတာင္းဆိုျခင္း
မ်ားကို

ဆန္႔က ်င္ေပးသင့္ပါသည္။

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္

ထုိၾကားနာျခင္းမ်ား၌

တရားခံမ်ား

အတြက္

ရပ္တည္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ထိုသို႔ ရပ္တည္ေပးရန္လည္း ၄င္းတို႔၌ တာဝန္ရွိပါသည္။ ေရွ႕ေနႏွင့္ ေဆာလ်င္စြာ
ခ်ိတ္ဆက္ပိုင္ခြင့္အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
ထပ္တိုးခ်ဳပ္မိန္႔မ်ားအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ေရွ႕ေနမ်ားမွ ဆန္႔က ်င္ေတာင္းဆိုရမည္။
•

လိုအပ္ေသာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ၿပီးစီးေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သနည္းဟူ၍
ေမးပါ။

•

တရားခံေရွ႕ေနမ်ား

ၾကည့္ခြင့္မရသည့္

ရဲမွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ားကို

တရားသူႀကီးမွ

ေလ့လာသံုးသပ္

ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုပါ။
•

စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အဆင့္ႏွင့္

စစ္ေဆးစီရင္သည့္အဆင့္မ်ား၊

သိုမဟုတ္

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္

အဆင့္မ်ား၌ စြပ္စြဲခံရသူ ရွိေနရန္ မလိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းစြပ္စြဲခံရသူအား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း
သည္လည္း မလိုအပ္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ရမည္။
•

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းသည္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာအေၾကာင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ရမည္။

•

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ကာလအေပၚတြင္လည္း ေစာဒက တက္ရမည္။

အာမခံေလ်ွာက္ထားသည့္အပိုင္း၊ အမႈသည္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း၊ သက္ေသခံ
ခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာအပိုင္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။
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•

တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ဖမ္းဆီး၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီးေနာက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၂၄ နာရီအတြင္း
စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းျခင္းကို အၿပီးမသတ္ႏိုင္ပါက ထပ္တိုးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခြင့္ျပဳရန္ တရားသူႀကီးထံ၌
ေလ်ွာက္ထားရ မည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၇။

•

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား

ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္

ႏွင့္

ထပ္တိုးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရန္

အဘယ့္ေၾကာင့္

လိုအပ္ေၾကာင္းကို ရဲမွ တင္ျပေပးရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၇။
•

တရားသူႀကီးေရွ႕သို႔

တရားခံကို

မယူေဆာင္ခဲ့သမ်ွ

ရမန္အမိန္႔မေပးထုိက္ပါ။

တရားခံက

အေၾကာင္းျပခြင့္ မရရွိ သမ်ွ ရမန္ေပးရန္ အမိန္႔ကို ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳႏုိင္၊ တရား႐ံုမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၄၀၃။

•

တရားခံတစ္ဦးဦးကို တရား႐ံုးေတာ္သို႔ ပို႔ေဆာင္လ ်ွင္ … ျပဳစုထားသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည့္
ေန႔စဥ္ မွတ္တမ္းႏွင့္ ရဲေဖာင္ ၃၂ ကိုလည္း ရဲမ်ားမွ တပါတည္း ယူေဆာင္သြားရမည္။ ထိုအရာမ်ား
သည္

လ်ွိဳ ႕ဝွက္စြာ

ထိန္းသိမ္းရမည့္အရာမ်ား

ျဖစ္သည့္အေလ်ွာက္

တရားသူႀကီးကိုယ္တိုင္

လက္ခံရယူၿပီး၊ ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္ အခါတြင္လည္း ရဲလက္သို႔ တရားသူႀကီးကိုယ္တုိင္ ေပးအပ္ရ
မည္။ ထိုအရာမ်ားကို ဥပေဒအရာရွိမ်ားသာ ဖတ္႐ႈ ႏိုင္သည္။ ရဲလက္စြဲအပိုဒ္မ်ား ၁၃၄၇ - ၁၃၅၀။

o ရဲသက္ေသမ်ား

ျပန္လည္ေကာက္ယူရန္

အသံုးျပဳသည့္

စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အဆင့္၌

ဖတ္႐ႈေကာင္း ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။

•

ရမန္ကာလ ထပ္တိုးေတာင္းခံျခင္းကို တရားခံေရွ႕ေနမွ ျငင္းဆန္ႏိုင္သည္။ တရား႐ံုမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္
၄၀၃။

•

ရမန္ကာလ

ထပ္တိုးေတာင္းခံျခင္းကို

ဥပေဒအရာရွိမ်ားမွ

လက္ခံႏုိင္ျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္ႏုိင္သကဲ့သို႔၊

(သို႔မဟုတ္) ျငင္းဆန္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၏ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ ၂၀၁၀၊
ပုဒ္မ ၃၆ (ဆ) “တရားစြဲဆိုသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ ရမန္ကာလ ထပ္တိုးေတာင္းဆိုျခင္းသည္ တည္ဆဲ
ဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရရွိမရွိကို သိရွိႏိုင္ရန္ ေသခ်ာစြာ
စိစစ္ရမည္။”

•

ပထမတန္းအာဏာရ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယတန္းအာဏာရ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ား
ကသာ

ရမန္

ထပ္တိုးေလ်ွာက္ထားျခင္းကို

ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။

တတိယတန္းအာဏာရ

ရာဇဝတ္

တရားသူႀကီးမ်ားကမူ ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳ ျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ။

•

ရဲမ်ားအား

ေပးအပ္ထားသည့္

ျပစ္မႈဆိုင္ရာပံုစံေဖာင္

၇

၌

ေဖာ္ျပထားသည့္

ရမန္ကာလကို

တရားသူႀကီးမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ရမည္။

•

အမႈတိုင္းအတြက္ ထပ္တိုးေလ်ွာက္ထားႏို္င္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခားမွာ ၁၅ ရက္သာ ျဖစ္သည္။
သုိ႔ရာတြင္

ထိုသူမွာ

ခုနစ္ႏွစ္ေအာက္မနည္းေသာ

ကာလအပိုင္းအျခားအတြက္

အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္

ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ စြပ္စြဲခံရလ်ွင္ ထိုသူကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းသည္ စုစုေပါင္း
ရက္သံုးဆယ္ထက္ မပိုေစရ။ ျပစ္မႈ ဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၇။ ရဲလက္စြဲ အပိုဒ္မ်ား ၁၃၄၇ ၁၃၅၀။

•

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၇ အရ … စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းအတြက္ ပထမ ၂၄ နာရီ
ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

•

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းစဥ္၌
ႏွစ္ပတ္တာကာလအထိ
တိုးျမႇင့္ေပးထားသည္။
သို႔ေသာ္
ထိုသို႔ေပးအပ္ျခင္းသည္ အလိုအေလ်ာက္ေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ “ဤပုဒ္မအရ တရားခံကို
လက္ခံရရွိေသာ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး သည္ ထိုအမႈကို စစ္ေဆးစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသည္ျဖစ္ေစ၊
မရွိသည္ျဖစ္ေစ အခါအားေလ်ာ္စြာ မိမိသင့္သည္ ထင္ျမင္သည့္အတိုင္း တရားခံအား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခြင့္
ျပဳႏုိင္သည္။” ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၇။
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•

အကန္႔အသတ္မရွိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ား မရွိသင့္ပါ။ ဦးဇံ ႏွင့္ အင္းစိန္ခ႐ိုငဝ
္ န္ႏွင့္တစ္ဦး၊ ၁၉၅၁
ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး၊ လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ စာ - ၁၈၈၊ သက္ထြန္းႏွင့္ ေရႊဘိုအေရးပိုင္ႏွင့္တစ္ဦး၊ ၁၉၅၂၊
ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး၊ (တရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္) စာ-၃၃။ (ရဲက ေမ့ေလ်ာ့ေနသျဖင့္ တရားခံအား
ေလးႏွစ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့သည္။)

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္ကာလ ၿပီးဆံုးသြားျခင္း
တရား႐ံုးေတာ္သို႔

အမႈတင္သြင္းျခင္း

သို႔မဟုတ္

အမႈမွ

ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္ရန္

ရဲအရာရွိမွ

ဆံုးျဖတ္ရမည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ေရွ႕ေနမ်ား၌ရွိသည့္ အနည္းငယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး
အမႈသည္မ်ားအတြက္

အေကာင္းဆံုး

အေရးဆိုတင္ျပေပးႏိုင္ရန္

၄င္းတို႔မွ

စဥ္းစားၾကရမည္။

သုိ႔ေသာ္

ထိုသို႔ေသာ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ တံစိုး လက္ေဆာင္ ေတာင္းခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သကဲ့သို႔
တခါတရံတြင္ တံစိုးလက္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံ ရျခင္းမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိ္င္ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။
•

တရား႐ံုးေတာ္သို႔

အမႈ

တင္သြင္းျခင္း။

အကယ္၍

တရားစြဲဆိုရန္

လံုေလာက္ေသာ

အေျခအေနႏွင့္ျပည့္စံုသည္ဟု ရဲမွ ယူဆပါက ရဲေဖာင္ ၁၂၅ ကို ျဖည့္ၿပီး ေဖာင္ ၇၁ ကိုလည္း
ပူးတြဲတင္ျပရမည္။ ထို႔ျပင္ အမႈသည္မ်ား၏ အမည္ မ်ား၊ အမႈ၏ သေဘာသဘာဝ၊ သက္ေသမ်ား၏
အမည္မ်ား၊ ႏွင့္ တရားခံအား အခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္မျဖစ္ တို႔ကို အစီရင္ခံစာ ေရးသား၍
တင္ျပေပးရမည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း ၿပီးျပတ္သြားသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ရန္ ေပးပို႔လုိက္သည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၃။
o

တရားစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမျပဳမီ ဥပေဒအရာရွထ
ိ ံမွ ဥပေဒအႀကံဥာဏ္ရယူရန္ အမႈကို ေပးပို႔ျခင္း။

o

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးစည္းမ်ဥ္းမ်ား (၂၀၀၁) စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၅၁ မွ ၆၀ ထိ။

o

တရားစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ ႐ုံးခ်ိန္းမ်ားတက္ေရာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ အမိန္႔စာ (၁/၂၀၀၁)၊
အပိုဒ္ ၅ မွ ၉ အထိ။

•

အမႈပိတ္သိမ္းျခင္း

-

စုံစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္အခါ

လံုေလာက္ေသာ

သက္ေသခံခ်က္

မရွိဟူ၍

လည္းေကာင္း၊ သကၤာမကင္းျဖစ္စရာ ယုတၱိတန္ေသာ အေၾကာင္းမရရွိမဟူ၍လည္းေကာင္း ရဲအရာရွိ
က ယူဆလ်ွင္ စြပ္စြဲခံရသူ အား ခံဝန္ခ်ဳပ္ဆိုေစ၍ လႊတ္လို္က္ရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ
၁၆၉ ။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာပံုစံေဖာင္ ၇၁ ကို တရားသူႀကီးထံသို႔ ရဲမွ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။

o အမႈပိတ္သိမ္းရန္ ဥပေဒအရာရွိထံသို႔ အမႈတြဲ ေပးပို႔ရမည္။
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စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားလိုဘက္မွ အဓိကစစ္ေမးျခင္း
ျမန္မာ့လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းစဥ္၌ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားလိုဘက္မွ
အဓိကစစ္ေမးျခင္းမ်ားသည္ ေရာေထြး ေနတတ္ၾကပါသည္။
ျမန္မာ့လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္၌ စံုစမ္းစစ္ေမးျခင္းႏွင့္ တရားလိုဘက္မွ အဓိကစစ္ေမးျခင္းမ်ားသည္ တမ်ိဳးထဲကဲ့သို႔
ေရာႁပြန္း

ေနတတ္ၾကပါသည္။

ရွင္းလင္းစြာ

ေဖာ္ျပခဲ့

ဂ်ဴရီတရားသူႀကီး၏

သကဲ့သို႔

စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဟူသည္မွာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ရရွိထားေသာ

မ်ား၌

သက္ေသခံခ်က္မ်ား

အေပၚအေျခခံၿပီး စြပ္စြဲခံရသူတရားခံအား စြဲခ်က္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ သင့္ မသင့္၊ သို႔မဟုတ္ စပ္ဆုိင္သည့္
စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ သင့္မသင့္တို႔ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း၏
ပထမအပိုင္း၌ တရားလိုအမႈကို သီးသန္႔တင္ျပရမည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ၿပီးမွ တရားခံအမႈကို ဒုတိယအပိုင္းအေနျဖင့္
တင္ျပၾကရမည္။ တရား႐ံုးမ်ား လက္စြဲ အပိုဒ္ ၄၄၉ ကို ၾကည့္ပါ။ တရားသူႀကီး ေရွ႕ေမွာက္တြင္ စစ္ေဆးစီရင္
သည့္ ဝရမ္းမႈမ်ား၌လည္း ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတို္င္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ
၂၅၆(၁)။
စြဲခ်က္တင္ၿပီးသည့္အခါ တရားလိုဘက္မွ ထပ္တိုးသက္ေသမ်ားတင္ျပရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔၌
ထိုသို႔

ျပဳလုပ္

သူ

ရွားပါသည္။

ထိုသို႔

စံုစမ္းစစ္ေမးျခင္းႏွင့္

တရားလိုအမႈ၌

အဓိကစစ္ေမးျခင္းမ်ားကို

လြဲမွားေနျခင္းမ်ားသည္ တရားခံ မ်ားအတြက္ မ်ားစြာေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။

•

ပထမအခ်က္မွာ

-

ျပစ္မႈမ်ားအတြက္

စြဲခ်က္မတင္မီအခ်ိန္ကတည္းကပင္

တရားခံႏွင့္

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္ ျပန္လွန္စစ္ေမးမႈမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္
ၾကရေတာ့မည္။ အထူးအားျဖင့္ စြဲခ်က္တင္လိုက္သည့္ျပစ္မႈအား တရားခံသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးရန္
ျငင္းဆန္သည့္အခါ ထိုသို႔ေသာ အခက္အခဲ မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ
၂၁၀။

•

ဒုတိယအခ်က္မွာ

-

ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္

ဥပေဒအရာရွိ၏

သက္ေသျပရန္တာဝန္ကို

ေလ်ာ့ပါး

သြားေစၿပီး တရားခံ ၏ အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္း မွတ္ယူခံရျခင္းကိုလည္း ထိပါးသြားရာ က်ေစပါသည္။
စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အဆင့္၌ … တရားစြဲဆိုရန္ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား (ျဖစ္ႏိုင္ေသာ
အေၾကာင္းမ်ား)

ရွိေၾကာင္း

တရားလိုဘက္မွ

အမႈတြဲဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအဆံုး၌

တရားသူႀကီးထံသို႔

တင္ျပေပးရမည္။

တရား႐ံုး

ျပစ္မႈ၏အဂၤ´ရပ္တုိင္းသည္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ

သံသယျဖစ္မႈကို ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္းကို တရားလိုဘက္မွ သက္ေသျပေပးရ မည္။ အျပစ္ကင္းစင္
ေၾကာင္းမွတ္ယူျခင္း/သက္ေသျပရန္တာဝန္အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
ထိုသို႔ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားသည္ နီးစပ္ေသာအနာဂတ္ကာလ၌ ေျပာင္းလဲသြားဟန္ မတူပါ။ သို႔ေသာ္
တရားခံ
ထိုအရာႏွင့္

ေရွ႕ေနတစ္ဦးအေနျဖင့္
မတူျခားနားေၾကာင္းကို

သည့္အခါတြင္လည္း

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းသည္
ေသခ်ာစြာ

…အဆိုပါစြဲခ်က္တင္ျခင္းသည္

တရားခြင္စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း

သိရွိထားရန္

လိုအပ္ပါသည္။

မဟုတ္ေၾကာင္း၊

ထို႔ျပင္

သံသယကင္းရွင္းေလာက္ေအာင္

စြဲခ်က္တင္ၿပီး

သက္ေသျပႏိုင္ျခင္း

မရွိေၾကာင္းကို တရားသူႀကီးအား သတိေပး ေျပာၾကား ရမည္။
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သမၼန္မႈမ်ား ႏွင့္ ဝရမ္းမႈမ်ား
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဆို္င္ရာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္လည္း

သမၼန္မႈျဖစ္ျခင္း

(ေျခာက္လ

သုိ႔မဟုတ္

ေျခာက္လေအာက္ အျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ျခင္း) ႏွင့္ ဝရမ္းမႈျဖစ္ျခင္း (ေျခာက္လထက္ပို၍ အျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ျခင္း)
အေပၚတြင္ မူတည္၍ ကြဲျပားပါ သည္။ ေအာက္၌ ေဆြးေႏြးထားသည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ ဝရမ္းမႈတစ္ခု၌
အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္သည့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ရပ္ပင္

ျဖစ္ပါသည္။

သမၼန္မႈသည္လည္း

အလားတူပံုစံအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ … သမၼန္မႈ၌ … တရားလိုဘက္မွ သက္ေသခံခ်က္မ်ား
တင္သြင္းျခင္းမျပဳမီ တရားခံအား ဝန္ခံလိုျခင္းရွိမရွိ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ လိုျခင္းရွိမရွိတို႔ကို

ေမးျမန္းပါမည္။

အမႈအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္းဆုိင္ရာ အပိုင္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။

အမႈမွ ပလပ္ရန္၊ ေက်ေအးရန္ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္သိမ္းရန္ အေရးဆိုတင္ျပေပးျခင္း
စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အဆင့္၌ … ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အမႈမ်ားအားလံုး၏ တရားစြဲဆိုျခင္းကို ဥပေဒအရာရွိ
(တရားလို ေရွ႕ေန) မွ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္မရွိသည့္အမႈမ်ား၌ “တရားလိုဘက္မွ
လုိက္ပါေဆာင္ရြက္မည့္ ေရွ႕ေနမ်ား” အား ဥပေဒအရာရွိမွ ႀကီးၾကပ္ေပးမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏို္င္ပါသည္။
၄င္းတို႔၌

ရွိသည့္

အဓိကအာဏာမွာ

…

အမႈမ်ားကို

ျငင္းပယ္ေပးႏုိင္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

စြဲခ်က္ကို

ေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စပ္ဆိုင္မႈရွိသည့္ဥပေဒမ်ားမွာ •

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၏ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ၊ ၂၀၁၀၊ ပုဒ္မ ၃၆ (ဋ)။

•

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး စည္းမ်ဥ္း ၆၇ မွ ၆၉။

•

တရားစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ ႐ုန္းခ်ိန္းမ်ား၌ ထြက္ဆိုျခင္းဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ အမွတ္ (၁/၂၀၀၁) အပိုဒ္ ၁၆ မွ
၁၈။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ထားသည္။

အမႈတြဲမွ ပလပ္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ႀကီးေလးေသာျပစ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း မျပဳရန္အတြက္ တရားခံေရွ႕ေန
မ်ားသည္

ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္

ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့သည့္

ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္မႈမ်ား

စြဲခ်က္မ်ား

သို႔မဟုတ္

ျပဳလုပ္ရပါမည္။

အာမခံရယူႏိုင္သည့္

ျပစ္မႈမ်ား

စြဲတင္ရာတြင္လည္း

စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္သာ

စြဲဆိုေပးရန္

ဥပေဒအရာရွိမ်ားအား တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ တိုက္တြန္း ရမည္။ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားဘက္မွ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြး
ညႇိႏႈိင္းျခင္းမ်ား မျပဳမီ လိုအပ္သည့္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားကို၄င္း၊ ဥပေဒမ်ားကိ၄
ု င္း ေလ့လာထားရမည္။
ထို႔အျပင္ အမႈသည္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရမည္။ သုိ႔မွသာ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္
အေကာင္းဆံုး ညႇိႏႈိ္င္းေဆြးေႏြးႏိုင္မည္။
•

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္ အမႈသည္ဗဟိုျပဳနည္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးေပးရမည္။ အမႈသည္မ်ား လိုခ်င္သည့္
ပန္းတိုင္မ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔ ရယူလိုသည့္ စြန္႔စားမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ နားလည္ထားရမည္။ ဥပမာ ျပစ္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ေအာက္ က်ခံရသည့္ ျပစ္မမ
ႈ ်ားသည္ အာမခံရႏိုင္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္
တခါတရံတြင္ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားသည္ အာမခံ ရသြားတတ္ၿပီး
တခါတရံတြင္ ေသးငယ္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ မ်ားသာ ခ်မွတ္ရမည့္ အမႈမ်ားသည္ အာမခံ မရဘဲ
ျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏

ယံုၾကည္အပ္ႏွံေရးေဖာက္ဖ်က္မႈ

-

ဥပမာတခုမွာ

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ

…

၄၀၆။

ရာဇဝတ္မကင္းေသာ
(သံုးႏွစ္ထိသာ

ေထာင္

ဒဏ္ခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း အာမခံ မရႏုိင္သည့္အမႈျဖစ္သည္။) ႏွင့္ လိမ္လည္မႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ
၄၂၀ (ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အာမခံရႏိုင္ေသာအမႈျဖစ္သည္) တို႔ေၾကာင့္
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ျဖစ္သည္။ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္ကို ခ်ခံရမည့္ အမႈသည္သည္ပင္ ၄င္း၏ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္
လုပ္ေဆာင္လိုၾက ပါသည္။
•

အမႈမ်ားကို ေက်ေအးေပးႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္သိမ္းေပးႏိုင္ျခင္း
အမႈ၏

ျပင္းထန္မႈရွိျခင္း၊

မရွိျခင္းအေပၚ

အေျခခံၿပီး

အမႈတစ္ခုကို

ေက်ေအးေပးျခင္း

သို႔မဟုတ္

႐ုပ္သိမ္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ႏိုင္သည္။ တရားလို၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ ပါရွိပါက အမႈမ်ားကို ေက်ေအးေပး
ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ေအးမေပးႏိုင္သည့္အမႈမ်ား မွာမူ တရားသူႀကီး၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ဥပေဒအရာရွိက အမႈ႐ုပ္သိမ္း
ေပးရမည္။ အမႈတစ္ခု၏ ေက်ေအးႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိကို ျပစ္မႈဆို္င္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ဇယား ၂ ရွိ ေကာ္လံ ၆ ၌
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူမ်ားအေပၚ၌ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ တခါတရံတြင္ … ထိုသူမ်ားမွ
စြပ္စြဲခံရသူ တရားခံအေပၚ အမႈေက်ေအးေပးရန္ (သို႔မဟုတ္ စြဲဆိုထားသည့္ျပစ္မႈကို ပလပ္ေပးရန္) သေဘာတူ
ပါက ဥပေဒမွ ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။
•

ႀကီးေလးျခင္း

မရွိေသာအမႈမ်ား၌

တရား႐ံုး၏

ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ

အမႈမွ

ေက်ေအးေပးႏိုင္သည္။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၅ (၁)။
•

ႀကီးေလးေသာအမႈမ်ား၌မူ တရားသူႀကီး၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုး
ဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၅ (၂)။

•

ျပစ္မႈတစ္ခုကို

ေက်ေအးႏိုင္သူမွာ

ကေလးသူငယ္ျဖစ္ေနပါက

၄င္းကိုယ္စား

ပဋိညာဥ္ျပဳရန္

အရည္အခ်င္းရွိသူ မည္သူမဆုိ ျပစ္မႈကို ေက်ေအးေပးႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၅
(၄)။
•

စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္၌ပင္ ျပစ္မႈမွ ေက်ေအးေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ ျပဳလုပ္လိုပါက
တရားသူႀကီး ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၅ (၅)။

တရားစစ္ေဆးစီရင္သည့္အဆင့္မ်ား၌ အထက္ပါကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း … နစ္နာသူမွ အမႈ႐ုပ္သိမ္း
ေပးရန္ တင္သြင္းလာပါက ယင္းအမႈကို ႐ုပ္သိမ္းေပးႏိုင္သည္။
ႀကီးေလးေသာအမႈမ်ားကိုကား ေက်ေအးျခင္း မျပဳႏုိ္င္ေသာ္လည္း အမႈမွ ႐ုပ္သိမ္းေပးႏိုင္သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို
ျပစ္မႈဆုိင္ ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၄ ၌ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
မည္သည့္ အစုိးရေရွ႕ေနမဆို ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးစီရင္ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ား၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မတင္ျပမီ၊ ၄င္းအျပင္ အျခားအမႈမ်ား၌ စီရင္ခ်က္မခ်မီ လူတစ္ေယာက္ကို ၄င္းအေပၚ
စြဲဆိုထားေသာ အမႈမွ ေယဘုယ ်အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၄င္းကို ၾကားနာစစ္ေဆးေနသည့္ ျပစ္မႈမ်ားအနက္
ျပစ္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈအမ်ားႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ တရား႐ံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္
ျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႐ုပ္သိမ္းေသာ အခၚÃ … (က) စြဲခ်က္မတင္မီ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းျဖစ္လ ်ွင္
တရားခံကို အဆိုပါျပစ္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္း၍ စြဲခ်က္မတင္မီ လႊတ္ရမည္။ (ခ)
စြဲခ်က္တင္ၿပီးေနာက္မွ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းျဖစ္လ ်ွင္၊ သို႔မဟုတ္ က်င့္ထံုးဥပေဒအရ စြဲခ်က္တင္ရန္ မလိုအပ္
သည့္အခါ အဆိုပါျပစ္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္း၍ အမႈမွ အၿပီးအျပတ္ လႊတ္ရ မည္။
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ထိုသို႔ဥပေဒက ဆိုထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ကား ရွားပါးလွေပသည္။ ဥပမာ
… ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မေတာ္တဆျဖစ္သည့္အမႈတြင္ … စြပ္စြဲခံရသူႏွင့္ တုိင္တန္းသူတို႔၌ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္
ျဖစ္တတ္သည့္ သေဘာသဘာဝမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ထို၌ ဥပေဒအရာရွိသည္ သက္ညႇာျခင္းခံရသူ အား ၄င္း၏
သေဘာတူညီခ်က္ မေပးအပ္ မီ ေျမာက္ျမားစြာေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေစပါမည္။
•

သက္ဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကို စြပ္စြဲခံရသူသည္ တရား႐ံုးေတာ္မွ လက္ခံရရွိမည္။

•

တိုင္တန္းသူ၊

သို႔မဟုတ္

တိုင္တန္းသူ၏မိသားစုဝင္မ်ားထံမွ

စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္

သေဘာတူလႊာကို စြပ္စြဲခံရ သူမွ လက္ခံရရွိရမည္။
•

စြပ္စြဲခံရသူသည္ ၿမိဳ ႕နယ္ရဲထံမွ သေဘာတူေၾကာင္း အာမခံလႊာကို ရယူရမည္။

•

ထို႕ေနာက္တြင္မွ ဥပေဒအရာရွိက စစ္ေဆးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ကို ေပးအပ္မည္။

•

ထိုသေဘာတူညီခ်က္ကို တရားသူႀကီးထံသို႔ တင္သြင္းၿပီး အမိန္႔စာကို ေတာင္းခံမည္။

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးဥပေဒ ၂၀၁၀၊ အရ အမႈ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ကို ဥပေဒအရာရွိမွ ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
•

ပုဒ္မ ၃၆ - ဥပေဒ႐ံုးအဆင့္ဆင့္ရွိ ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေအာက္ပါ
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ (စ်) တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆိုထားေသာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
အမႈတြင္

အမႈတစ္ရပ္လံုးကို

႐ုပ္သိမ္းေရးအတြက္

ျဖစ္ေစ၊

ေဆာင္ရြက္ရန္

စြဲခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊
သင့္

မသင့္

တရားခံတစ္ဦးဦးကိုျဖစ္ေစ၊

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

စိစစ္ျခင္းႏွင့္

ဆံုးျဖတ္ျခင္း။

ပုဂၢလိက တရားလိုေရွ႕ေန၏ အခန္းက႑
ရဲအရာရွိ သို႔မဟုတ္ တရားသူႀကီးအား တိုင္တန္းမႈျပဳလုိေသာသူသည္ ျပင္ပမွ ေရွ႕ေနကို တရား႐ံုး၏
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဌားရမ္းႏိုင္သည္။ ထိုကိုယ္ပိုင္ဌားရမ္းထားသည့္ေရွ႕ေနသည္ ဥပေဒအရာရွိ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္
အရ ရာဇဝတ္မႈၾကားနာ ျခင္းကို ေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၃။

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းတို႔ရွိ တရားသူႀကီး၏ အခန္းက႑
အျခား ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားအပုိင္းကို ၾကည့္ပါ။
တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အမႈမ်ားကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္လိုက္မႈ ကင္းရမည္။ တရားခံေရွ႕ေန
မ်ားမွလည္း

၄င္းတို႔အား

အခ်ိန္တိုင္းေလးစားသင့္ၿပီး

၄င္းတို႔အမႈသည္မ်ားအေပၚ

၄င္းတို႔မွ

အမိန္႔ခ်မွတ္

လိုက္သည့္အခါ အၿမဲ သတိရွိေနရမည္။ တရားလိုဘက္သို႔ ဘက္လိုက္ေသာ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့လ ်ွင္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သို႔မဟုတ္

ဒုတိယဥပေဒအရာရွိကဲ့သုိ႔

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္

ေတြ႔ဆံုခ့ဲလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း တရားခံေရွ႕ေနမ်ား အေနျဖင့္ အၿမဲႏုိးၾကားတက္ၾကြေနေစရမည္။

•

တရားသူႀကီးတစ္ဦးသည္

အစိုးရအရာရွိ၏

မိတ္ေဆြျဖစ္၍

၄င္း၏

ေရွ႕ေမွာက္တြင္

အမႈရွိေသာ

အစိုးရအရာရွိ၏ မိတ္ေဆြျဖစ္လ ်ွင္၊ ဘက္လုိက္မႈျဖစ္ႏိုင္သည္၊ တရားစီရင္မႈ မမ်ွမတ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု
သံသယျဖစ္ေပၚႏိုင္သျဖင့္
တရားသူႀကီး

အဆိုပါအမႈကို

အမွန္တကယ္

အမွား

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ၁၉၅၄။
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႐ံုးေျပာင္းရန္အတြက္

လုပ္ေၾကာင္း

သက္ေသျပရန္

ခိုင္လံုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။
မလိုအပ္ပါ။

ဦးဘခင္ႏွင့္

•

တရားသူႀကီးတစ္ဦးသည္
စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္

ဒုတိယဥပေဒအရာရွိကဲ့သုိ႔

အေၾကာင္းျခင္းရာကို

မျပဳမူသင့္ပါ။

နားလည္ရန္မဟုတ္ဘဲ

တရားသူႀကီးသည္
ဥပေဒအရာရွိ၏

အမႈကို

ဟာကြက္ကို

ျဖည့္ေပးလ်ွင္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ သည္ ဥပေဒႏွင့္မညီပါ။ တီအက္စ္ မိုဟာမက္ပါ ၂ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏိုငင
္ ံ၊ ၁၉၅၃။

9

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္ႏွင့္

စစ္ေဆးစီရင္ေနစဥ္အခ်ိန္မ်ားတြင္

တရားသူႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္

တက္ေရာက္ေပးရမည္။ သက္ေသခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား ေပးအပ္သည့္အခါတြင္ တရားသူႀကီး
ကိုယ္တိုင္ တရားခြင္၌ ရွိရန္ ေရွ႕ေနက ယဥ္ေက်းစြာ ေတာင္းစုရမည္။ တရားသူႀကီးမ်ား၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
သည္

မည္သည့္အရာအေပၚ

ဦးတည္ေန

သည္ကို

ေရွ႕ေနမ်ားမွ

အၿမဲသတိရွိစြာ

ေစာင့္ၾကည့္ေနရမည္။

တရားသူႀကီး တက္ေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ စာေရးမ်ားမွ အမႈတြဲဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါက ေရွ႕ေနမ်ား အေနျဖင့္ ခြင့္မျပဳသင့္ေပ။ ၾကားနာျခင္း အားလံုးကို တရားသူႀကီးမ်ား ကိုယ္တုိင္
တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ အကယ္၍ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ပါက အမႈတြဲ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
ရပ္ဆိုင္းထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါက ေရွ႕ေနမ်ားမွ ေအာက္ပါအတုိင္း တံု႔ျပန္ရမည္။
•

တရားသူႀကီးႏွင့္ တျခားေသာဝန္ထမ္းမ်ားအား အလြတ္သေဘာျဖင့္အေရးဆိုတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

•

တရား႐ံုးမ်ား၌ တရားဝင္ ကန္႔ကြက္ျခင္း

•

သဘာပတိတရားသူႀကီးထံသို႔ တိုင္တန္းလႊာမ်ား တင္သြင္းျခင္း

•

လုိက္နာရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ခြင့္ႏွင့္ အယူခံခြင့္တို႔ကို တင္သြင္း
ျခင္း။

တရားသူႀကီးမ်ားဘက္မွလည္း

စြဲတင္ထားသည့္

စြဲခ်က္မ်ားကို

ျပင္ဆင္ေပးရန္

ေလ်ွာက္ထားလာသည့္

တရားခံ၏ ေလ်ွာက္ထားခ်က္မ်ားအေပၚ မလိုလားျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ --ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေလ်ွာက္ထားလာသည့္ စြဲခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္ျခင္းမရွိပါက … တရားသူႀကီးမ်ား
ဘက္မွလည္း အက်င့္ပ်က္ခ်စားသည္ ဟု မွတ္ယူခံရႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ဘက္မွ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား
တင္သြင္းလာသည့္အခါ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ သတိႀကီးစြာ ထားသင့္သည္။

•

စြဲခ်က္တင္ျခင္းမ်ားႏွင့္
တရားသူႀကီးတဦးအား

႐ံုးခ်ိန္းမ်ားကို

မမွန္မကန္လုပ္ေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ

ထင္ရွားသည့္

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ

အျပစ္ေပးခဲ့သည္။

တရား႐ံုးခ်ဳပ္

အမိန႔္အမွတ္ ၉၆/၂၀၀၆၊၂၀၀၆ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၁၆ရက္။ (တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အမိန္႔ ၉၆၊ ၂၀၀၆၊
၁၆.၁၁.၂၀၀၆)။
အျခားတရားသူႀကီးမ်ား၏

အမႈမ်ားကို က်န္တရားသူႀကီးမ်ားမွ လက္လႊဲယူႏိုင္ေသာ္လည္း

…

အၿပီးသတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္မည့္ တရားသူႀကီးသည္ တရားခံ၏ သက္ေသခံခ်က္ကို ၾကားနာရန္ လိုအပ္ပါသည္။
•

တရားစစ္ေဆးစဥ္အတြင္း တရားသူႀကီးတစ္ဦးမွ အျခားတစ္ဦးသို႔ အမႈတစ္ခုကို လႊဲေျပာင္းျခင္းသည္
ဥပေဒႏွင့္ ညီေသာ္လည္း တရားခံသည္ ၄င္း၏ သက္ေသအားလံုး သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိဳ ႕ကို ျပန္လည္
ၾကားနာရန္
အသစ္သည္

ျပန္ေခၚပိုင္ခြင့္

ရွိသည္။

ဤအခြင့္အေရးကို

၄င္းအျပင္

ထင္ရွားစြာ

တရားခံသည္

အႀကံျပဳရမည္။

ေရွ႕ေနမပါလ်ွင္
ခ်စ္ထြန္းပါ

၅၊

တရားသူႀကီး
ႏွင့္

ဘုရင္၊

ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး၊ အတြဲ ၁၊ စာ-၂၃၉ ။

9

See Nick Cheesman, HOW AN AUTHORITARIAN REGIME IN BURMA USED SPECIAL COURTS TO DEFEAT
JUDICIAL INDEPENDENCE, 45 Law & Soc’y Rev. 801, December 2011
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•

မိမိ

ဆက္ခံေသာ

၄င္းကိုယ္တိုင္

ေရွ႕မွတရားသူႀကီး

တရားခံကို

စစ္ေဆးထားသည့္

ၾကားနာျခင္းမရွိဘဲ

သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို

အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းသည္

ဥပေဒကို

အေျချပဳ၍
ခ်ိဳးေဖာက္ရာ

ေရာက္သည္။ ဘုရင္ဧကရာဇ္ႏွင့္ ျမတ္ေအာင္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္စီရင္ထံုး၊ အတြဲ ၄၊ စာ ၁၃၅။

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံၫႊန္း
•

တရားသူႀကီးတစ္ဦးသည္ ၄င္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တရားေရးရာတာဝန္မ်ားျဖစ္သည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

မ်ားကိုထိေရာက္

ခ်မွတ္ေပးရန္

မႈရွိစြာ၊

တရားမ်ွတစြာႏွင့္

ျဖစ္သင့္ေသာအခ်ိန္၌

လ်င္ျမန္စြာ

လိုအပ္သည္။ ဘန္ဂေလာ၏ တရားေရးရာျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ရန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၆.၅။

စြပ္စြဲခံရသူတရားခံအား တရားခြင္အတြင္း၌ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံျခင္း
ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏အမႈသည္အတြက္ အမႈသည္မ်ား၊ အျခားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆို
ဆက္ဆံရာတြင္ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံသင့္သည္။ ထို၌ တရား႐ံုး ႐ံုးခ်ိန္မ်ားႏွင့္ အမႈေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းဆုိင္ရာ
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို

အမႈသည္အား

အသိေပးေျပာၾကားရန္လည္း

လိုအပ္သည္။

ထို႔အျပင္

သက္ေသခံခ်က္မ်ား အားလံုးကုိ အမႈသည္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ၾကားနာႏိုင္ေစရန္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေပးရ
မည္။

•

တရား႐ံုးအမႈတြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းသားသည္ လက္ေရာက္မႈ ျပဳလိမ့္မည္ဟု
ေသာ္၄င္း၊

ထိုအက်ဥ္းသားကို

ကယ္လႊတ္ရန္

အားထုတ္လိမ့္မည္ဟုေသာ္၄င္း၊

သင့္ေတာ္စြာ

ထင္မွတ္ရန္ အေၾကာင္း ရွိသည္ဟု သေဘာမရလ်ွင္ လက္ထိပ္မ်ားကို ျဖဳတ္ထားရမည္။ တရား႐ံုးမ်ား
လက္စြဲ အပိုဒ္ ၄၇၇။

၁။ ပထမၾကားနာျခင္း
ဤေန႔သည္

အမႈအတြက္

တရား႐ံုး၌

တရားဝင္

တင္ျပရသည့္ေန႔ပင္

တကယ္ၾကားနာရာတြင္ ေန႔လည္ခင္းအခ်ိန္အထိလည္း ၾကာတတ္ပါသည္။

ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔

အမွန္

ထိုသုိ႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္းကို

ခြင့္ျပဳထားျခင္းမွာ - တိုင္တန္းသူႏွင့္ စြပ္စြဲသူတို႔အၾကား တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးလိုသည့္
အတြက္ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္စု - တရားခြင္၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္အရာမ်ားအားလံုး (သက္ေသခံခ်က္မ်ားအပါအဝင္) ကို လက္ေရးတိုျဖင့္
မွတ္စု လိုက္ေရးရန္ တာဝန္သည္ စာေရး၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေရးသားလိုက္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား၏
တိက ်မွန္ကန္မႈ ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းကို တရားခံေရွ႕ေနမွ ဂ႐ုတစိုက္ ၾကည့္႐ႈရပါမည္။
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တရားခြင္ၾကားနာျခင္း
ေနာက္ဆံုး

သတ္မွတ္လိုက္သည့္

စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ

အေျခခံၿပီး

အာမခံေလ်ွာက္ထားျခင္း

သို႔မဟုတ္

အာမခံသက္တမ္း တိုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ တရား႐ံုးဖိုင္တြဲမ်ားကိုလည္း
မိတၱဴကူးယူၿပီး ဥပေဒ အရာရွိမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကိုလည္း သိရွိေအာင္ လုပ္ရပါမည္။ ကေလးအမႈသည္မ်ား
ကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာ ကေလး တရား႐ံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုရမည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအပိုင္းကို
ၾကည့္ပါ။
•

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၃ ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

•

မ်ွတၿပီး ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ ၾကားနာျခင္းမ်ားကို ရယူပိုင္ခြင့္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၇။

ေယဘုယ ်အားျဖင့္

…

အမႈတြဲဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

လူအမ်ား

သြားလာ

ဝင္ထြက္ႏိုင္ေသာ လူသိရွင္ၾကားတရားခြင္၌ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တရားခြင္၌ လုပ္ေဆာင္
ေနသည့္အခ်က္မွာ

အဆိုပါ

အခ်က္ႏွင့္

ကြဲျပားေနသည္ကို

ေတြ႕ရပါသည္။

တရားခြင္

ၾကားနာရန္

စိတ္ဝင္စားျခင္းမရွိသည့္သူမ်ားအား တရားခြင္ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။ တရားခြင္ခင္း
က်င္းပံုမွာလည္း အမ်ားျပည္သူမ်ား လာေရာက္ ေလ့လာျခင္း ကို တားဆီးရာ ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက …
ၾကားနာမႈမ်ားကို မိသားစုဝင္မ်ားပါ ၾကားနာႏိုင္ ေစရန္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ ေတာင္းဆုိေပးသင့္သည္။

•

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉

10

၌ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ - ေအာက္ပါတို႔ကို တရားစီရင္ေရးမူအျဖစ္

သတ္မွတ္သည္ … (ခ) ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွအပ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ေရး။

•

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃ (ခ)

•

သုိ႔ေသာ္ ႁခြင္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ -

o ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၂ - တရားသူႀကီးသည္ သင့္သည္ထင္ျမင္လ်ွင္ ထူးျခားသည့္
မည္သည့္

အမႈတစ္စံုတစ္ရာကို

မည္သည့္အဆင့္၌မဆို

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

တရား႐ံုးက

သို႔မဟုတ္

အသံုးျပဳေနေသာအခန္း၊

စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း
သို႔မဟုတ္

ျပဳေနဆဲ

အေဆာက္အအံု

အတြင္းသို႔ ဝင္ထြက္သြားလာျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွိေနျခင္း မျပဳရဟု အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။

o ျမန္မာ့တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပုိဒ္ ၄၈(၁) - ထိုျပ႒ာန္းခ်က္ကို တရား႐ံုး၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္
အဓိကထား၍ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

o ပုဒ္မ ၄၂ (ခ)၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ - အသက္ ၁၆ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ငယ္ေသာ
ကေလး မ်ားကို စီရင္သည့္ တရားခြင္ထဲသို႔ အမ်ားျပည္သူတို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းကို တားျမစ္သည္။
သို႔ေသာ္

ထိုသို႔

ဝင္ေရာက္လိုပါက

အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ကို

တင္ျပေပးရမည္။

ၾကည့္ရန္

---

ျပ႒ာန္းခ်က္အရ

…

ကေလးသူငယ္မ်ားဥပေဒအပိုင္း။

o ျမန္မာႏို္င္ငံ

လ်ွိဳ ႕ဝွက္အက္ဥပေဒ

၁၉၂၃

၏

ပုဒ္မ

၁၄

ပါ

တရားလို၏ေတာင္းဆိုခ်က္ ေၾကာင့္ တရားခြင္အတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူမ်ားကို တရားခြင္ျပင္ပသို႔
ထြက္ခြာေစရန္ တရား႐ံုးေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။

10

ၾကည့္ရန္ ---
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၂။ တရားလိုဘက္မွ သက္ေသမ်ား တင္ျပျခင္း
ဝရမ္းမႈမ်ားရွိ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားကို အစီစဥ္တက် မဟုတ္ေသာ ေန႔ရက္မ်ား၌ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုသို႔
ျပဳလုပ္ျခင္း သည္ ဥပေဒဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆန္႔က ်င္ရာ ေရာက္ပါသည္။ ျမန္ဆန္ေသာတရားခြင္အပိုင္း
(ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ွာက္ထားရန္နည္းလမ္းမ်ား)ဆိုင္ရာ အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
အမႈမ်ားကို

ထိေရာက္မႈရွိစြာ

တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္

…

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္

အမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္

သက္ေသခံခ်က္မ်ား၊ ခုခံကာကြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ရႏိုင္ေသာခုခံကာကြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဦးစြာ
နားလည္ရန္

လိုအပ္ပါသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္ရန္

အေသးစိတ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၂ ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
သက္ေသမ်ားအား ေမးခြန္း ေမးျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မမ်ား
ျဖစ္သည့္

ပုဒ္မ

၁၃၅

မွ

၁၆၆

၌

အက်ယ္တဝန္႔ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထု႔ိအျပင္

ထိုအရာမ်ားသည္

အဂၤလိပ္ေခတ္ဥပေဒစနစ္မ်ားရွိ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနေစပါ
သည္။
သက္ေသခံခ်က္အပိုင္း

(တရားလိုသက္ေသခံခ်က္မ်ားအေပၚ

ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား

ျပင္ဆင္ရန္)

၊

ခုခံကာကြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း၊ ႏွင့္ USAID Legal Aid Toolkid ကို ၾကည့္ပါ။

ကိစၥျပႆနာမ်ားကို ထိန္းထားႏို္င္ရန္အတြက္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
အမႈတြဲေဆာင္ရြက္စဥ္မ်ား၌ လိုအပ္သည့္ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားကို ေရွ႕ေနမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ပထမအခ်က္မွာ
- ေရွ႕ေန မ်ားသည္ တရားမဝင္သည့္ သို႔မဟုတ္ မသင့္ေတာ္သည့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္းမ်ားကို

ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖင့္

၄င္းတို႔၏

အမႈသည္မ်ားအား

ကာကြယ္ေပးရပါမည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ

…

ေရွ႕ေနမွ

ျပဳလုပ္လုိက္သည့္ ကန္႔ကြက္ခ်က္အား ျငင္းဆန္ခံရသည့္တိုင္ … ထိုကန္႔ကြက္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
ထိုသုိ႔ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ အယူခံေလ်ွာက္ထားသည့္ အခါ ထိုကိစၥရပ္အေပၚ သက္ညႇာခြင့္ မေပးႏိုင္ေတာ့ပါ။
ထိုသို႔

မျပဳလုပ္ခဲ့ပါက

တရားခံဘက္မွ

သက္သာခြင့္

ေတာင္းခံလို

သည့္အခါ

တရား႐ံုးေတာ္မွ

ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား အားလံုးႏွင့္ တရားသူႀကီးမွ အသံုးျပဳခဲ့သည့္
စီရင္ထံုးမ်ားကိုလည္း

အမႈသည္၏

အမႈတြဲဖိုင္အတြင္း၌

ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း

တစ္ရပ္အေနျဖင့္

မွတ္တမ္း

ျပဳစုထားသင့္ပါသည္။

•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၃၇ - “ရွင္းလင္းခ်က္။ ။ ဤက်င့္ထံုးဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္သည့္
မႈခင္းကိစၥ

တစ္စံုတစ္ရာတြင္

မွားယြင္းမႈ၊

ပ်က္ကြက္မႈ၊

နည္းလမ္းမက်မႈ၊

သို႔မဟုတ္

မွားယြင္း

ၫႊန္ၾကားမႈ တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ တရားမ်ွတမႈ ကင္းမဲ့ရာေရာက္မေရာက္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ၄င္းအမႈကို
ကနဦး စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အဆင့္၌ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ရွိမရွိႏွင့္ ကန္႔ကြက္သင့္ မသင့္ဆိုေသာ
အေၾကာင္းျခင္းရာကို တရား႐ံုးက ေထာက္ ထား ဆင္ျခင္ရမည္။”
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ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္း
အဓိကစစ္ေမးမႈ

ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္

ျပန္လွန္စစ္ေမးႏိုင္သည္။

တရားခံ

သို႔မဟုတ္

ျပန္လွန္စစ္ေမးခ်က္တြင္

၄င္း၏

နိမိတ္ျပေမးခြန္းမ်ား

ေရွ႕ေနသည္

သက္ေသမ်ားအား

ေမးႏုိင္ၿပီး

အဓိကစစ္ေမးျခင္း၌

အျငင္းပြားျခင္းမရွိခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကိုလည္း ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ စြဲခ်က္တင္ၿပီးသည့္တိုင္ တရားလိုျပ
သက္ေသမ်ားအား တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ ျပန္ေခၚလိုပါက ထိုသို႔ေခၚယူျခင္းကို ျမန္မာ့လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းစဥ္က
ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ

…

အေၾကာင္းျခင္းရာ

ဆို္င္ရာ

အားနည္းခ်က္မ်ား၊

ျပစ္မႈ၏

အဂၤ´ရပ္တုိင္းကို သက္ေသျပရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား၊ ႏွင့္ ဘက္လိုက္သည့္ သက္ေသမ်ား အား စြဲခ်က္မတင္မီ
အခ်ိန္ကတည္းက သိရွိေစရန္ ျပန္လွန္စစ္ေမးမႈမ်ားကို ေသခ်ာ ဂ႐ုတစိုက္ ျပဳလုပ္ရမည္။ ေအာက္၌ ေဖာ္ျပထား
သကဲ့သို႔ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈရွိသည့္ ျပန္လွန္စစ္ေမးမႈႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား၏ သက္ေသခံ အရာဝင္ေၾကာင္းကို
ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ျခင္းသည္ သက္ေသခံခ်က္ လံုေလာက္မႈ ရွိေၾကာင္းကို ျပသႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုပင္
ျဖစ္ပါသည္။
သက္ေသခံခ်က္အပိုင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - သက္ေသအား ေမးခြန္းေမးျခင္းႏွင့္ USAID Legal Aid Toolkit
Chapter 4 မွ “Trial Skills/ Examination” စာ-၇၂ ကို ၾကည့္ပါ။
•

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုင္း ၂၁ - သက္ေသခံခ်က္ႏွင့္ သက္ေသမ်ားအေၾကာင္း၊ အပိုဒ္ ၅၉၄ - ၆၃၉ ကို
ၾကည့္ပါ။

•

“တရားခံမွာ တရားလိုသက္ေသမ်ားကို ျပန္လွန္စစ္ေမးခြင့္ ရွိေစရမည္။ ထိုသို႔ စစ္ေမးသည့္အခ်က္တြင္
အမႈလိုက္ ေရွ႕ေနက ၄င္းတို႔ကို ထပ္မံ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။” ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထုံးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၈ (၂)
။

•

ဝရမ္းမႈမ်ားတြင္ တရားခံပုဂၢိဳလ္သည္ သက္ေသမ်ားအား တရားသူႀကီးထက္အလ်င္ ျပန္လွန္စစ္ေမးခြင့္
ရွိသည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၆။

•

သမၼန္မႈမ်ားတြင္လည္း အလားတူ ေမးျမန္းပိုင္ခြင့္ကို ေပးအပ္ထားသည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ
ပုဒ္မ ၂၆၂။

•

ထပ္မံစစ္ေမးရာတြင္ … ျပန္လွန္စစ္ေမးခဲ့စဥ္က ေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေမးျမန္းရ
မည္။

ျမန္ဆန္ေသာတရားခြင္စစ္ေဆးစီရင္ျခင္မ်ား ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
ျပည့္စံုေသာ

ေလ်ွာက္ထားခ်က္မ်ားအတြက္

ျမန္ဆန္ေသာတရားခြင္

စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ

အပိုင္းကို

ၾကည့္ပါ။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုလ ်ွင္ … ေရွ႕ေနမ်ားသည္ --•

တရားလိုျပသက္ေသမ်ား၏ စာရင္းကို ေလ်ာ့ခ်ႏို္င္ရန္ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးသင့္သည္။

•

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုသင့္သည္။

တရား႐ံုးေတာ္သုိ႔

လာေရာက္ျခင္းမရွိသည့္

သက္ေသမ်ားကို

သမၼန္စာမ်ား၊

ဝရမ္းစာမ်ား

ထုတ္ဆင့္ျခင္း၊

သက္ေသအျဖစ္မွ ပယ္ရန္ ေတာင္းဆိုရမည္။
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စြဲခ်က္တင္ျခင္း
အမႈသည္အား

စြဲခ်က္တင္ရန္

လံုေလာက္ေသာ

သက္ေသခံခ်က္မ်ား

ရွိသည္ဟု

တရားသူႀကီးမွ

ဆံုးျဖတ္လိုက္လ ်ွင္ ထိုအမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ားကို ေရွ႕ေနမ်ားမွ ေပးရန္ အဆင္သင့္
ျဖစ္ရမည္။ တရားသူႀကီးဘက္မွ စြဲခ်က္ တင္ရန္ ၫႊန္းဆိုလိုက္ပါက … တရားလိုဘက္မွ စတင္၍ ေလ်ွာက္လဲ
တင္ျပေပးရမည္။ ၄င္းေနာက္ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ ေလ်ွာက္လဲတင္ျပေပးရမည္။ ထို႕ေနာက္ တရားလိုဘက္မွ
ျပန္လည္ခုခံေခ်ပရမည္။
အကယ္၍ တရားစြဲဆိုရန္ လံုေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္မ်ား မရွိဟု တရားသူႀကီးမွ ယံုၾကည္ပါက အဆိုပါအမႈ
ကို ပယ္ေပးပါရန္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ ေတာင္းဆိုရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၃၊ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ
အပုိဒ္ ၅၃၈။

စြဲခ်က္တင္ရန္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား
•

လံုေလာက္ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ရွိရမည္။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲအပိုဒ္ ၅၃၈။

•

တရားခံအေပၚ စြဲခ်က္တင္ရန္အလို႔ဌာ တရားလိုဘက္မွ စစ္ေဆးမႈျပည့္စံုသည္အထိ ေစာင္းဆိုင္းရန္
မလိုဘဲ၊ တရားခံက

က်ဴးလြန္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ

သက္ေသခံခ်က္ရွိသည့္

အေျခသို႔ ဆိုက္ေရာက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ စြဲခ်က္လႊာကို ေရးသားရမည္။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲအပိုဒ္
၄၄၉ ။
•

"ဆိုခဲ႔သည့္အတိုင္း သက္ေသခံခ်က္ကိုရယူျခင္း၊ တရားခံကို စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္အခါတြင္
ျဖစ္ေစ၊ အမႈ၏ေရွ႕ပိုင္း မည္သည့္အဆင့္၌ျဖစ္ေစ၊ အကယ္၍ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးက တရားခံမွာ
ဤအခန္းအရ

စစ္ေဆး

စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ျပစ္မႈကို

က်ဴးလြန္ခဲ႔သည္ဟု

ယူဆရန္အေၾကာင္းရွိေန

သည္ဟု ထင္ျမင္ၿပီး မိမိက စစ္ေဆး စီရင္ ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အျပင္ ျပစ္ဒဏ္ကိုလည္း လံုေလာက္စြာ
ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္လွ်င္ ၄င္းတရားခံအေပၚ စြဲခ်က္ တင္ရမည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ
ပုဒ္မ ၂၅၄။”
•

တရား႐ံုးစီရင္ထံုးမ်ား
o

လံုေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္မ်ားရွိသည့္အမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့လ ်ွင္
မျပဳမီအခ်ိနက
္ ပင္

အထက္႐ံုးသို႔

အမႈစစ္ေဆးရန္

တရားစစ္ေဆးစီရင္ျခင္း

လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။

ထမ္ဘီႏွင့္

အပယ္ေဆာမီ (ဘုရင္ဧကရာဇ္)၊ ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံစီရင္ထံုး၊ အတြဲ - ၉ ၊ စာ - ၂၀၈။
§

အဆိုပါ

စီရင္ထံုး၌

“prima

facie”

ဟုဆိုသည့္

လတ္တင္ဘာသာစကားကို

အသံုးျပဳထားၿပီး ထိုစကား၏ဆိုလိုရင္းမွာ အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္
အတြက္ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ခုခံျခင္း
မရွိသည့္ အမႈတြင္ အေၾကာင္းျခင္းရာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ျခင္းကို
ဆိုလိုသည္။

ဤစကားရပ္သည္

တရားသူႀကီးမွ

စစ္ေဆးမႈ

ၿပီးဆံုးေသာအခါ

တရားခံအား အျပစ္ေပးရန္အလို႔ဌာ ေပၚေပါက္ေသာ “သံသယ ကင္းရွင္းေအာင္
သက္ေသျပႏိုင္ျခင္း” ဆိုသည့္အခ်က္ထက္ ပို၍ နိမ့္က ်သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔
ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ

သံသယျဖစ္မႈကို

ေက်ာ္လြန္ၿပီး

သက္ေသျပႏိုင္မွ

သာလ်ွင္ တရားသူႀကီးသည္ တရားခံအား ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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o

အမႈေပၚေပါက္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ခဲ့လ ်ွင္ပင္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးသည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး
ဥပေဒက လိုအပ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မလိုက္နာျခင္း ႏွင့္ အျပည့္အစံု ၾကားနာရန္
ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား မရွိေစရပါ။ ဘုရင္ဧကရာဇ္ ႏွင့္ ခ်န္းနင္းအာႏိုး၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္
စီရင္ထံုးအတြဲ ၆၊ စာ ၁၂၉။

စြဲခ်က္ပံုစံ
စြဲခ်က္ပံုစံအမ်ားစုကို ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၂၁၊ ႏွင့္ ၂၂၃-၂၄၀ တို႔တြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။
•

တရားသူႀကီးအမ်ားစု၌ စြဲခ်က္ပံုစံမ်ား အသင့္ရွိေနၾကသည္။
o

ဥပမာ - ဦးျမင့္လြင္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)၊ “တရား႐ံုးသံုးေလ်ွာက္လႊာပံုစံမ်ား”၊ ထုတ္ေဝသူ -

သန္းျမင့္ေအာင္။
•

ပံုစံျဖည့္ရာတြင္ တရားသူႀကီးမွ ျဖည့္ေလ့မရွိဘဲ တရား႐ံုးစာေရးကသာ ျဖည့္ေလ့ရွိသည္။ တရားသူႀကီးမွာ
မူကား

အတည္ျပဳလက္မွတ္

ေရးထိုး႐ံုသာ

ျဖစ္သည္။

ပံုစံ၌

ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ

-

သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ ႕နယ္၊ တရားခံအမည္၊ မိဘအမည္၊ ရက္စြဲ၊ အခင္းျဖစ္ေနရာ၊ အခင္းျဖစ္ရက္စြဲ၊ စြဲခ်က္
တင္ထားသည့္အမႈမ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားတို႔ ျဖစ္ပါ သည္။
•
•

တရားသူႀကီးသည္ အမႈတခုတြင္ စြဲခ်က္သံုးခ်က္အထိ တင္ႏိုင္သည္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္ စကားရပ္မ်ား အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ ၌ တင္ျပထားသည္မွာ ျပဳလုပ္မႈ
သို႔မဟုတ္

ပ်က္ကြက္မႈ

ျပစ္မႈေျမာက္လ ်ွင္

တစ္ခုခုသည္

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သူကို

ဥပေဒႏွစ္ရပ္

သို႔မဟုတ္

ယင္းဥပေဒမ်ားအနက္

ႏွစ္ရပ္ထက္ပိုေသာ

ဥပေဒမ်ားအရ

ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္သာ

တရားစြဲဆို

အျပစ္ေပးရမည္။ ျပစ္မႈတစ္ရပ္တည္း အတြက္ ျပစ္ဒဏ္တစ္ႀကိမ္ထက္ ပို၍ မခံေစရ။
•

တစ္ခုစီျပစ္မႈေျမာက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေပါင္းစုေနသည့္ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္သူအား၊ အတည့္အလင္း
ျပ႒ာန္းခ်က္ မရွိပါက ထိုျပစ္မႈေျမာက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအနက္၊ ျပစ္မႈတစ္ခုခုအတြက္ ေပးႏိုင္ေသာ
ျပစ္ဒဏ္ထက္ပို၍ မေပးရ။ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၇၁။

စီရင္ပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
တရားသူႀကီးတစ္ဦးသည္ အမႈတခုကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ မိမိထက္ အဆင့္ျမင့္သည့္႐ံုးမွ ၾကားနာသင့္သည္ဟု
ဆံုးျဖတ္ပါက

အမႈကို ႐ုပ္သိမ္းၿပီး မိမိထက္ျမင့္ေသာ တရား႐ံုးသို႔ အမႈတြဲ ျပန္လည္တင္သြင္းေပးရမည္။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၆ ႏွင့္ ၃၄၇။

တရားခံေရွ႕ေန၏ အခန္းက႑
စြဲခ်က္မတင္မီအခ်ိန္ရွိ တရားခံေရွ႕ေန၏ ၾကားနာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
က်င့္ထံုး ဥပေဒႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ၌ တိက ်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ မည္သုိ႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ထိုသို႔ေသာ
ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား

ကို

ေရွ႕ေနမ်ားမွ

ျပဳလုပ္ၾကရၿပီး

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္လည္း

ေမွ်ာ္မွန္းၾကပါသည္။

ထို၌

တရားလိုဘက္မွ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား တင္ျပၿပီးမွသာ တရားခံဘက္မွ တင္ျပၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္
တရားလိုဘက္မွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေလ်ွာက္လဲရ မည္။ တရားခြင္လက္ေတြ႕ျပစ္မႈဆုိင္ရာေလ်ွာက္ထားမႈမ်ား၊
ဦးျမင့္လြင္၏စာအုပ္ကို ၾကည့္ပါ။
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ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၃ အရ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံထိုက္သည့္ အမႈတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္ျခင္း
မရွိေၾကာင္း တရားသူႀကီးက ေတြ႔ရွိလ ်ွင္ ယင္းတရားခံကို စြဲခ်က္မတင္မီ လႊတ္ႏုိင္သည့္အတြက္ … တရားသူႀကီး
မ်ားဘက္မွ

ဥပေဒအရသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေစရန္

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားဘက္မွ

ေလ်ွာက္လဲတင္ျပေပးရမည္။

ထိုေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား၌ ပါဝင္သင့္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ •

စြဲခ်က္ပါ အဂၤ´ရပ္တိုင္းကို သက္ေသျပႏိုင္မည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို
တရားလို ဘက္မွ တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပသရမည္။

•

သက္ေသမ်ား၏ မယံုၾကည္ထိုက္ျခင္း၊ ေရွ႕ေနာက္မညီျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဘက္လိုက္ျခင္းမ်ားလည္း
ရွိေနသည္။

•

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ စပ္ဆုိင္မႈမရွိေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္
သက္ေသခံ အက္ဥပေဒအရ ကိုက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္းကို ျပသရမည္။

•

တင္ျပလာသည့္သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္လည္း သက္ေသျပရန္တာဝန္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းကို
တင္ျပေပးရ မည္။

တရားခံေရွ႕ေနသည္

အမႈတစ္ခုလံုးႏွင့္

ေလ်ွာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ

သက္ဆုိင္သည့္

ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား၊

တရားလို

ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား၊

…

သက္ေသခံခ်က္မ်ား၏

ဥပမာ

-

အာမခံ

သက္ေသခံအရာဝင္ျခင္း၊

မဝင္ျခင္းဆုိင္ရာ ေလ်ွာက္ထားခ်က္မ်ား ၊ ႏွင့္ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းမ်ား အားလံုးကို ႀကိဳတင္ ေလ့လာထားရမည္။
အာမခံေလ်ွာက္ထားျခင္း ဆို္င္ရာအပိုင္းႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္အပိုင္းမ်ား၊ USAID Legal Aid Tool Kit ၊ ၏
အခန္း ၄၊ “စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းဆုိ္င္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား” ကို္ၾကည့္ပါ။

အာမခံ ထပ္မံေလ်ွာက္ထားျခင္း
အစ၌ အာမခံ မေပးႏိုင္ေသာစြဲခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္အမႈတြင္ တရားသူႀကီးက အာမခံေပးႏိုင္ေသာစြဲခ်က္ကိုသာ
တင္ခဲ့လ ်ွင္ တရားခံေရွ႕ေနသည္ တရားသူႀကီး အာမခံေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးသင့္သည္။ အာမခံေပးျခင္း
ဆိုင္ရာအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။

စြဲခ်က္တင္ၿပီးေနာက္ ျပင္ဆင္မႈ
အကယ္၍ တရားသူႀကီးမွ ဥပေဒကို မွားယြင္းစြာ က်င့္သံုးခဲ့သည္ဟု ေရွ႕ေနမွ ယံုၾကည္မွတ္ယူပါက …
အဆင့္ျမင့္တရား႐ံုး

ထံမွ

ကုစားခြင့္

(သက္သာခြင့္)

ကို

ရယူႏုိင္ရန္

အဆိုျပဳလႊာကို

အဆိုပါေရွ႕ေနမွ

တင္သြင္းေပးရမည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းကို ျပင္ဆင္ခ်က္ေလ်ွာက္ထားသည္ဟု ေခၚၿပီး တခ်ိဳ ႕ေသာ အဂၤလိပ္႐ိုးရာ
ဥပေဒ၌ကား ၾကားျဖတ္အယူခံဝင္ျခင္းဟု ေခၚပါသည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဥပေဒဆုိင္ရာေလ်ွာက္လဲခ်က္
တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ … မွားယြင္းေသာ စံၫႊန္းမ်ားကို အသံုးျပဳထား ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ စြဲဆိုထားေသာ ျပစ္မႈပါ
အဂၤ´ရပ္မ်ားကို

သက္ေသျပရာတြင္

သက္ေသခံခ်က္လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း

စသည္တို႔ကို

ေလ်ွာက္လဲ

တင္ျပေပးရမည္။ သုိ႔ေသာ္ သက္ေသမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ (သို႔မဟုတ္) အေၾကာင္းျခင္းရာ ဆုိင္ရာ သက္ေသခံ
အခ်က္အလက္မ်ား၏

ေလးနက္မႈအေပၚတြင္

မမူတည္ပါ။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္

တရားခံအတြက္ တရားစီရင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ ႏွင့္ ၄၃၉။
သက္သာခြင့္ မ်ားအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
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တရားခံဆံုးျဖတ္ရမည့္အခ်က္ - ဝန္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားရင္ဆုိင္ျခင္း
ပံမ
ု ွန္အားျဖင့္ … တရားသူႀကီးသည္ စြဲခ်က္တင္ၿပီးလ်ွင္ ၿပီးခ်င္း တရားခံအား စြဲခ်က္ကို ဝန္ခံမည္၊ သို႔မဟုတ္

ျငင္းမည္ဟု ေျဖၾကားေပးရန္ ေမးရမည္။ ထိုသို႔ေမးျမန္းရာတြင္ တရားသူႀကီးသည္ တရားခံအား တုိက္႐ိုက္
ေမးျမန္းရမည္။

တရားခံသည္လည္း

တရားသူႀကီးအား

ေမးခြန္းမ်ား

ေမးျမန္းလိုပါက

ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

ကုိယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးစဥ္အခ်ိန္မွစ၍

၄င္းအမႈသည္၏

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၅။

တရားခံအား ေရွ႕ေနမွ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳေပးျခင္း
အမႈသည္အား ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳေပးျခင္းအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။။
ေရွ႕ေနတစ္ဦးသည္

အမႈသည္တစ္ဦးအတြက္

ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ရမည္။ အမႈလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္အတြက္
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခံရေသာ သို႔မဟုတ္ ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္လြတ္ေနေသာ အမႈသည္အား အခ်ိန္ေပး၍ ေတြ႔ဆံုၿပီး ၄င္းတို႔၏
ပန္းတိုင္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရွ႕ေနမ်ားမွ သိရွိနားလည္ေအာင္ လုပ္ရမည္။ အက်ဥ္ေထာင္
အတြင္း၌

ရွိေနသည့္

အေရအတြက္တို႔သည္
အမႈသည္တိုင္းကို

အမႈသည္ႏွင့္

ေတြ႔ဆံုရန္

အမႈတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္

ေရွ႕ေနတစ္ဦးအေနျဖင့္

အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္
ကြဲျပားႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္

ပံုမွန္သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သည္။

ေတြ႔ဆံုရမည့္

အႀကိမ္

အခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရေသာ
အမႈသည္ႏွင့္

သြားေရာက္

ေတြဆ
႔ ံုရမည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကား အမႈတခုႏွင့္တခု မတူညီႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အမႈတိုင္းတြင္ သင္၏
အမႈသည္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ထားရမည္။
တရား႐ံုး ခင္းက်င္းပံုအေနအထားသည္ တရားခံႏွင့္ တရားခံေရွ႕ေနတုိ႔အား သီးျခားစီ ခြဲထားသျဖင့္ စြဲခ်က္
မတင္မီ အခ်ိန္ကပင္ အမႈသည္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးထားရမည္။ အကယ္၍ လိုအပ္ပါကေရွ႕ေန၏ ကာကြယ္
ခုခံပိုင္ခြင့္ကို

အသံုးျပဳၿပီး

တရားခြင္အတြင္းရွိ

အမႈသည္ႏွင့္

အခ်ိန္ယူ

ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

(ဖြဲ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၅ ႏွင့္ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္)

ျငင္းဆန္ျခင္း
တရားခံသည္

ျပစ္မႈဆို္င္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ

၂၅၆

အရ

ျငင္းဆန္ႏိုင္သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္မွ

တရား

စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည္။ ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။
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တရားခံမွ ဝန္ခံျခင္း
အခ်ိဳ ႕ေသာအမႈသည္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၌ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံလိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဝန္ခံခ်က္မ်ားေပးရန္
မဆံုးျဖတ္မီ ဥပေဒပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ၄င္းတို႔၏ေရွ႕ေနႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုအေျခ
အေနမ်ိဳး၌ မ်ွတေသာ အျပစ္ဒဏ္မ်ား ရရွိေစရန္ ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ အမႈသည္ ရယူလိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္
ပန္းတိုင္မ်ား

ရရွိလာေအာင္

တရားခံ

ေရွ႕ေနဘက္မွ

ကူညီေပးႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္

ႀကီးေလးေသာျပစ္မႈ

သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ “အလြန္အကၽြံဝန္ခံျခင္းမ်ား” ကို အမႈသည္ဘက္မွ
မျပဳလုပ္မိေစရန္ ေသခ်ာေစရမည္။ အကယ္၍ ဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္ အျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္လိုက္ပါက
ျပင္ဆင္ခြင့္တက္ေပးႏုိင္ရန္ ေရွ႕ေနမွ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရမည္။

ဝန္ခံခ်က္ေပးရမည့္အခ်ိန္
တရား႐ံုးေတာ္အတြင္း ဝန္ခံခ်က္ေပးရမည့္ အခ်ိန္သည္ သမၼန္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝရမ္းမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍
ကြဲျပားသြား ႏိုင္ပါသည္။ (အမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ)။ ဝန္ခံျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအတြက္
တူညီေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

သမၼန္မႈမ်ား
သမၼန္မႈမ်ားတြင္ …

တရားခံမွ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံလိုပါက

…

တရားလိုဘက္မွ သက္ေသခံခ်က္မ်ား

တင္သြင္းျခင္း မျပဳမီ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အဆင့္၌ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံႏိုင္သည္။ တရားသူႀကီးသည္ ပထမ
သတင္းေပး တိုင္ၾကားခ်က္ထဲမွ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ ႏွင့္ ဥပေဒအရာရွိမွ ေပးအပ္လာသည့္ အခ်က္
အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပေပးရမည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၂။
တရားဘက္မွ

ဝန္ခံလိုျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ

၂၄၃။

ျငင္းဆန္လိုျခင္း

အကယ္၍

ရွိမရွိကို

တရားခံက

ျပစ္မႈကို

တရားသူႀကီးမွ

ေမးျမန္းရမည္။

က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း

ဝန္ခံလ ်ွင္

ထိုဝန္ခံခ်က္ကို ၄င္းေျပာဆိုသံုးႏႈန္းသည့္ စကားလံုးႏွင့္ နီးစပ္ႏိုင္သမွ် တရားသူႀကီးမင္းက ေရးမွတ္ရမည္။
ထို႔ေနာက္ တရားသူႀကီးမွ ထိုက္သင့္သည့္အျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ေပးရမည္။ (ထိုပုဒ္မကို ၾကည့္ပါ။)

ဝရမ္းမႈမ်ား
ဝရမ္းမႈမ်ားသည္ ႀကီးေလးေသာအျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေၾကာင္း ဝန္ခံလိုေသာ
အမႈသည္

မ်ားအား

၄င္းတို႔၏

ေရွ႕ေနမ်ားမွ

ေသခ်ာစြာ

ေဆြးေႏြးလမ္းၫႊန္ေပးရန္

လိုအပ္ပါသည္။

ဝန္ခံခ်က္မ်ားကို စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း တရားလိုဘက္မွ သက္ေသမ်ား တင္သြင္းၿပီးသည့္
အခ်ိန္ႏွင့္ စြဲခ်က္တင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ရွိသည္ဟု တရားသူႀကီးမ်ားက မွတ္ယူမွသာ
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အမႈ၏လမ္းေၾကာင္း၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ သကဲ့သို႔ “ထို႔ေနာက္ စြဲခ်က္ကို တရားခံအား ဖတ္ျပၿပီး
ရွင္းျပရမည္။ ထို႔ျပင္ တရားခံအား အျပစ္ရွိ၊မရွိ သို႔မဟုတ္ တစ္စံု တစ္ရာ ခုခံေခ်ပရွင္းလင္းရန္ရွိ မရွိတို႔ကို
ေမးျမန္းရမည္။” ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၅(၁)။ သမၼန္မႈမ်ားတြင္လည္း ထိုနည္းတူ “တရားခံက ၄င္း၌
အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားလ်ွင္ ယင္းေျဖၾကားခ်က္ကို တရားသူႀကီးက မွတ္တမ္းတင္၍ တရားခံအေပၚ ျပစ္မႈ
ထင္ရွားစီရင္ႏိုင္သည္။” ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၅ (၂)။
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အျပစ္ရွိေၾကာင္းဝန္ခံျခင္း၏ အဂၤ´ရပ္မ်ား
စြဲခ်က္အေပၚ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္းသည္ သာမန္အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္းမ်ားထက္ ပိုသည္။ ျပစ္မႈ
အဂၤ´ရပ္မ်ားကို

သက္ေသျပႏုိင္မည့္

လံုေလာက္ေသာ

အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအေပၚ

တရားခံမွ

ဝန္ခံထား

ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းအား ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုလည္း တရားခံကိုယ္တိုင္က နားလည္သိရွိထားေၾကာင္း၊
တရားသူႀကီးမွ အတည္ျပဳ သင့္သည္။
ျမန္မာ့ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၅၆၇ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ - “တရားခံအား ေျဖၾကားရန္
ေျပာဆိုသည့္အခါ

မိမိအေပၚတင္ထားေသာ

စြဲခ်က္ကို

ေျမာက္ေစသည့္

အဂၤ´ရပ္အားလံုးတို႔ကို

တရားခံက ဝန္ခံျခင္းမျပဳလ်ွင္၊ အျပစ္မရွိ ဟူေသာ ေျဖၾကားခ်က္ကို ေရးမွတ္ရမည္။ လူသတ္မႈႏွင့္
ျဖစ္ေစ၊ ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္ထိုက္ေသာ လူေသမႈ ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ စြဲခ်က္တင္ထားေသာ တရားခံက၊ ေသသူကို
မိမိသတ္သည္ဟုသာ ဝန္ခံေသာ ေျဖၾကား ခ်က္သည္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟူေသာ ေျဖၾကားခ်က္ မဟုတ္။
တရားခံ၏ ေျဖၾကားခ်က္မွာ၊ စြဲခ်က္ကို တိက ်ျပတ္သား စြာ ဝန္ခံသည့္ ေျဖၾကားခ်က္မဟုတသမ်ွ၊
ထိုေျဖၾကားခ်က္မွ

တရားခံ

အျပစ္ရွိ

သည္ဟူေသာ

ေကာက္ယူခ်က္ကို

မျပဳရ။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ

ဝန္ခံခ်က္မရွိမူ၊ စြဲခ်က္ကို သက္ေသထင္ရွား ျပရမည္။”

စပ္ဆိုင္ေသာ တရား႐ံုးစီရင္ထံုးမ်ား
•

တရားသူႀကီးသည္ တရားခံ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ နားလည္ႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိတို႔အေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္။
ထိုသုိ႔ မျပဳခဲ့ပါက တရားခံ၏ ဝန္ခံခ်က္မ်ားအား ေနာင္တခ်ိန္၌ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏုိင္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ
စီရင္ထံုးမ်ား၊ အတြဲ ၂၊ ၁၉၁၅၊ လာဟုိ၊ စာ-၄၈၇ (သက္ဆိုင္ရာစာမ်က္ႏွာ ၄၉၃)။

•

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးသည္

အေၾကာင္းျခင္းရာႏွင့္

ဥပေဒကို

ရွင္းျပေပးရမည္။

ဘုရင္ဧကရာဇ္ႏွင့္

ငစိန္ပါ အမ်ား၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံစီရင္ထံုးမ်ား၊ ၁၉၂၃ ရန္ကုန္၊ စာ - ၁၃၂။ ေမာင္စိန္ (တရားသူႀကီးသည္
တရားခံအား အေၾကာင္းျခင္း ရာမ်ားႏွင့္ အဂၤ´ရပ္မ်ားကို ေျပာျပျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ေက်းရြာအက္ဥပေဒျဖင့္
စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္)။ အိႏၵိယႏိုင္ငံစီရင္ထံုး မ်ား၊ အတြဲ ၁၈၊ ၁၉၃၁၊ ဘံုေဘ၊ စာ -၁၉၅ (သက္ဆုိင္ရာ
စာမ်က္ႏွာ ၁၉၆)။
•

လိုအပ္ေသာ

ျပစ္မႈၿငိႇစြန္းႏိုင္သည့္

အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမွ

ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ “ကၽြန္ေတာ္ အျပစ္ရွိပါတယ္၊ သို႔မဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္ ထိုအရာကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္”
ဆိုသည့္

အခ်က္မ်ားသည္

လံုေလာက္မႈ

မရွိပါ။

ေမာင္ပ်ိဳ

ႏွင့္

အစိုးရ

(ဘုရင္ဧကရာဇ္)၊

ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံစီရင္ထံုးမ်ား၊ အတြဲ ၁၄၊ စာ-၂၁၆။
•

အျပစ္ရွိေၾကာင္း
သေဘာဆႏၵ

ဝန္ခံျခင္းသည္

အေလ်ာက္

တရားခံကိုယ္တိုင္

ဝန္ခံျခင္းမ်ိဳး

ျဖစ္ရပါမည္။

နားလည္သေဘာေပါက္၍
တရားခံမွ

လြတ္လပ္ေသာ

အျပစ္ရွိေၾကာင္း

ဝန္ခံျခင္းကို

တရားသူႀကီးမွ လက္ခံ႐ံုမ်ွႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ။ စြဲခ်က္၏ သေဘာသဘာဝ၊ အမႈအေၾကာင္းျခင္းရာ
မ်ားႏွင့္ ဝန္ခံျခင္းမွ ရရွိလာႏိုင္မည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအားလံုးကို တရားခံမွ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။

ဆရီဆဝါမာ

ႏွင့္

ျပည္ေထာင္

စု

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

(ဦးသိန္းေမာင္)၊

၁၉၅၄၊

ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး၊ (တရားလႊတ္ေတာ္)၊ စာ - ၃၃၁။
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စြဲခ်က္တင္ထားသည့္

ျပစ္မႈအေပၚ

တရားခံက

ဝန္ခံၿပီးေနာက္

တရားသူႀကီးသည္

ယင္းတရားခံအား

အျပစ္ေပးႏုိင္ေသာ္ လည္း ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၅ (၂) အရ ယင္းအမႈကို တရားသူႀကီးမွ
တရားရွင္လႊတ္ႏိုင္ေသးသည္။ သက္ေသခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝန္ခံခ်က္မ်ားသည္ လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္
ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္မႈ မရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု တရားသူႀကီးမွ ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ အထပ္ပါအတိုင္း
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ စပ္ဆုိင္မႈရွိသည္။ ထိုသို႔ ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး၌ အျပစ္ေပး႐ံုမ်ွျဖင့္ တရားစီရင္ေရး
ေကာင္းမြန္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု

မဆိုလိုပါ။

လူပုဂၢိဳလ္တဦးဦး၏

အေျခအေနသည္

ဥပေဒအရ

ခုိင္မာမႈမရွိေသာ္လည္း ေကာင္းေသာခုခံကာကြယ္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ အဆိုပါကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား
အက်ံဳးဝင္လာသည္။

အျပစ္ရွိေၾကာင္းဝန္ခံၿပီးေနာက္ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း
တရားသူႀကီးသည္ တရားခံအား ေန႔ခ်င္းအမိန္႔ခ်ႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္အတြက္
႐ံုးခ်ိန္းႏိုင္သည္။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား ေပးရန္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ေစႏုိင္မည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား တင္ျပေပးႏိုင္ရန္
လိုအပ္ပါက ႐ံုးခ်ိန္းတခ်ိန္း ေပးရန္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ ေတာင္းဆိသ
ု င့္သည္။
ဝန္ခံၿပီးေနာက္

အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္

အမႈတစ္ခုလံုး

အျပည့္အဝ

စစ္ေဆးၿပီးအမိန္႔ခ်မွတ္သည့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အတုိင္း လိုက္နာရမည္။ (အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။)
အျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပ့ါေပးရန္ ေတာင္းဆိုေလ်ွာက္ထားျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း …
ေရွ႕ေနမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ေလ်ွာ့ေပါ့ေစမည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား၊ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္အက်ဥ္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ
အထူးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

ကို

အသံုးျပဳၿပီး

အမႈသည္မ်ား

အျပစ္ဒဏ္

ေလ်ာ့ေပါ့ေစရန္အတြက္

ေလ်ွာက္လဲ

တင္ျပေပးရမည္။ တရားသူႀကီးက အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္ေန႔တြင္ က်ခံၿပီး ျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ တရားခံအား လႊတ္သည့္အမိန္႔
ခ်မွတ္ရန္ တရားသူႀကီး စိတ္ဆႏၵရွိေနသည္ ကို တရားခံေရွ႕ေနမ်ားက အခြင့္ေကာင္း ယူႏုိင္သည္။ ထိုအေျခ
အေန၌ တရားခံ၏ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံလိုက္ျခင္းသည္ တရားခံ၏ အမႈကို ဆက္လက္စစ္ေဆးၿပီး အၿပီးသတ္
ေလ်ွာက္လဲခ်က္ေပးသည့္အေျခအေနထက္ … တရားခံ ပိုမိုလ ်င္ျမန္စြာ လြတ္ေျမာက္ လာႏုိင္သည္။ ထိုသို႔
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းကို အမႈသည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရမည္။ အမႈသည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းအပိုင္းကို
ၾကည့္ပါ။
သို႔ေသာ္

ထိုသို႔

အျပစ္ဒဏ္ေလ်ွာ့ေပါ့ေစရန္အတြက္

ေတာင္းပန္ေလ်ွာက္ထားျခင္းသည္

တခ်ိဳ ႕ေသာ

တရားသူႀကီးမ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားအတြက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား
ျဖစ္မသြားေစရန္ ေရွ႕ေနမ်ား (တရားမ်ွတမႈစင္တာမွ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ပုဂၢလိကေရွ႕ေနမ်ား) မွ
အထူးသတိျပဳရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ထိုသုိ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမ်ား မျပဳလုပ္သည့္တိုင္ … ေသးငယ္ေသာ
ျပစ္မႈမ်ား၌ “က်ၿပီးျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ အမႈသည္အား လြတ္ေျမာက္ ေစျခင္း” အေပၚ အသံုးခ်သင့္သည္ထက္ ပို၍
အသံုးခ်ခဲ့လ ်ွင္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ တရားခံ ေရွ႕ေနမ်ား သည္ အျပစ္မရွိေသာ တရားခံအား
တရားေသလႊတ္ရန္ ေသခ်ာေစသည့္အတြက္ အမႈမ်ားကို အေလးအနက္မထားျခင္းမ်ား ႏွင့္ အသက္ေမြး
ဝမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရား ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ဤသို႔ေသာ
အေျခအေနမ်ားတြင္ ခိုင္မာေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အေရးဆိုတင္ျပျခင္းေနရာ၌ က်ခံၿပီး အျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ လႊတ္ေသာ
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စနစ္ကို

သံုးစြဲျခင္းသည္

ခိုင္မာေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္

(တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊

အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္း

မွတ္ယူျခင္းႏွင့္ သက္ေသျပရန္တာဝန္မ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္း)၏ တိုးတက္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္သည္။
အကယ္၍ တရားခံက စြဲခ်က္ကို ဝန္ခံခဲ့လ ်ွင္ပင္ တရားခံေရွ႕ေနသည္ တရားခံ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ … အျပစ္ေပးရန္
လံုေလာက္ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား မရွိဟု ေလ်ွာက္လဲတင္ျပႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ
၂၅၅(၂) ကို ၾကည့္ပါ။

အျပစ္ရွိေၾကာင္း မဆိုင္းမတြ ဝန္ခံ႐ံုမ်ွျဖင့္ တရားလိုစြဲဆိုေသာ အမႈကို ခိုင္မာေစျခင္းမရွိႏိုင္။
စြဲခ်က္တင္ၿပီးလ်ွင္ တင္ၿပီးခ်င္း အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္းကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း …
တရားလိုဘက္မွ
လံုေလာက္ျခင္း

အဓိကစစ္ေမးျခင္းမ်ား
မရွိေသာ

မျပည့္စံုမီ

မွတ္တမ္းမ်ားအျဖစ္

ထိုသုိ႔

အျပစ္ရွိေၾကာင္း

တင္က ်န္ရစ္မည္။

ဝန္ခံလိုက္ပါက

ထိုအေျခအေနမ်ား၌

ဥပေဒအရ

ေရွ႕ေနမ်ားသည္

ေအာက္ပါ အေျခအေန ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္။
•

တရားခံမွ

အျပစ္ရွိေၾကာင္း

ဝန္ခံၿပီးေနာက္

ေရွ႕ေနမွ

ဆက္လက္လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့လ ်ွင္

…

ထိုအျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္သည္ လံုေလာက္မႈရွိေၾကာင္း တရား႐ံုးမွတ္တမ္း၌ ပါဝင္ေစရန္ ေရွ႕ေနမွ
စစ္ေဆးရမည္။ ထို႔အျပင္ တရားခံ၏ ဝန္ခံခ်က္ခ်က္ႏွင့္ တရားလိုဘက္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္
ရာဇဝတ္မႈ၏

အဂၤ´ရပ္အသီးသီးကို

ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း

သက္ေသျပႏိုင္သည့္

တင္ျပေပးရမည္။

ထိုသို႔

လံုေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္မ်ား

မျပဳလုပ္ခဲ့ပါက

(သုိ႔မဟုတ္)

အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါက … ေရွ႕ေနမွ ျပင္ဆင္ခြင့္ တင္သြင္းသင့္ သည္။

ဥပေဒအရ

သက္သာခြင့္မ်ား

အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
•

တရားခံ တရားရင္ဆို္င္ေနစဥ္အတြင္း ႏွင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းဝန္ခံေနစဥ္အတြင္း ေရွ႕ေနမွ ကိုယ္စားျပဳ
လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါက … (အမႈသည္ႏွင့္တုိင္ပင္ၿပီး) အလားတူ ျပင္ဆင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားရန္
ေရွ႕ေနမွ ျပင္ဆင္ရမည္။ ထုိသို႔မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီျခင္းမရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ လံုေလာက္ျခင္း
မရွိသည့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္းမ်ားကို သိလ ်က္ႏွင့္ျပဳလုပ္ေစပါက တရား႐ံုးေတာ္သို႔ ထားရွိရမည့္
ေရွ႕ေန၏ ႐ိုးသားပြင့္လင္းရမည္ဟူသည့္ တာဝန္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ပါသည္။

စြဲခ်က္တင္ၿပီးေနာက္ တရားလိုဘက္အမႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
လံုေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ဟု တရားသူႀကီးမွ ယံုၾကည္သည္ႏွင့္ အဆိုပါျပစ္မႈအတြက္
စြဲခ်က္ တင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ … အကယ္၍ တရားခံမွ စြဲတင္ထားသည့္ စြဲခ်က္အေပၚ ဝန္ခံျခင္းမျပဳပါက
တရားလိုဘက္မွ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္တင္သြင္းႏိုင္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္မ်ိဳးမွာ လြန္စြာရွားပါးပါသည္။
•

စြဲခ်က္တင္ျခင္းအားျဖင့္

တရားလိုဘက္မွ

က်န္သက္ေသမ်ားကို

စစ္ေမးရမည့္အျပင္

လိုအပ္ပါက

ျပန္လွန္စစ္ေမး၍ ထပ္မံစစ္ေမးရမည္။ စြဲခ်က္မတင္မီ စစ္ေဆးၿပီး သက္ေသတို႔ကို ျပန္ေခၚေစရန္
တရားခံက ေတာင္းဆိုလ ်ွင္၊ ျပန္လွန္စစ္ေမးရန္ အလို႔ဌာ စင္စစ္အားျဖင့္ ျပန္ေခၚရမည္။ သို႔ရာတြင္
စြဲခ်က္တင္ၿပီးေနာက္မွ စစ္ေမးသည့္ သက္ေသတို႔ကို တရားခံက ျပန္ေခၚပိုင္ခြင့္မရွိေခ်။ တရား႐ံုး
မ်ားလက္စြဲ ၄၄၉ ။
•

…

က်န္ရွိေနေသးသည့္

တရားလိုသက္ေသမ်ား၏

သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို

ရယူမည္။

ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းႏွင့္ ထပ္မံစစ္ေမးျခင္း (ရွိခဲ့လ ်ွင္) မ်ား ၿပီးဆံုးသည့္အခါ ၄င္းသက္ေသမ်ားကို
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ရယူမည္။ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းႏွင့္ ထပ္မံစစ္ေမးျခင္း (ရွိခဲ့လ ်ွင္) မ်ား ၿပီးဆံုးသည့္အခါ ၄င္းသက္ေသ
တို႔ကိုလည္း ျပန္လႊတ္လုိက္ရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၆။

စြဲခ်က္တင္ၿပီးေနာက္ အေဆာတလ်င္ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း
တရားခံေရွ႕ေနသည္ တရားခံ၏အမႈကို မ်ွတ၍ အခ်ိန္မီ စစ္ေဆးစီရင္ႏိုင္ေစရန္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္
ေပးရမည္။

တရားခံျပသက္ေသမ်ားႏွင့္

ၾကားနာႏိုင္ရန္ ေလ်ွာက္ထား ရမည္။
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ျပန္ေခၚသက္ေသမ်ားအားလံုး၏

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို

ဆက္တိုက္

တရားခံအား အဓိက စစ္ေမးျခင္း
အကယ္၍ … တရားသူႀကီးဘက္မွ အမႈကို တရားရွင္ (စြဲခ်က္မတင္ဘဲ) လႊတ္ခဲ့လ ်ွင္ေသာ္၄င္း၊ စြပ္စြဲခံရသူ
တရားခံမွလည္း ၄င္း၌ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္း မျပဳခဲ့လ ်ွင္ေသာ္၄င္း … ထိုအရာ၏ ေနာက္တဆင့္၌
စြပ္စြဲခံရသူတရားခံအား

အဓိက

စစ္ေမးမႈ

ျပဳလုပ္ရမည္

ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္

တရားခံအား

၄င္း၏

သက္ေသခံခ်က္မ်ား တင္သြင္းရန္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး … အဆိုပါ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ခ်မည့္ တရားသူႀကီးမွ ၾကားနာရမည္။
•

အကယ္၍ တရားခံက ေျဖာင့္ခ်က္မေပးလ်ွင္ … တရားခံ၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ၾကားနာျခင္း မျပဳဘဲ
အျပစ္

မေပးရ။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္

ဦးထြန္းရင္

၁၉၆၄၊

ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊

စာ-၃၃၇

(တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္)။
•

တရားခံအား

တရားစစ္ေဆးစီရင္သည့္

တရားသူႀကီးမွ

စစ္ေဆးျခင္းမျပဳခဲ့လ ်ွင္

ျပန္လည္ၾကားနာ

စစ္ေဆးျခင္းကို မလြဲမေသြ ျပဳလုပ္ရမည္။ ဘုရင္ဧကရာဇ္ႏွင့္ ၊ က်န္ေဘာ္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္စီရင္ထံုး၊
အတြဲ ၂၊ စာ-၂၃၉ ။
•

တရားစစ္ေဆးစီရင္ေနစဥ္အတြင္း တရားသူႀကီးတစ္ဦးမွ အျခားတရားသူႀကီးတစ္ဦးသို႔ ဥပေဒႏွင့္အညီ
အမႈ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေသာ္လည္း၊ တရားခံသည္ ၄င္း၏ သက္ေသမ်ားအားလံုး သုိ႔မဟုတ္ တခ်ိဳ ႕ေသာ
သက္ေသမ်ားကို ျပန္ေခၚ၍ ထပ္မံၾကားနာႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ထို႔အျပင္ တရားခံအတြက္
လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ေရွ႕ေန မရွိခဲ့ပါက တရားသူႀကီးအသစ္သည္ တရားခံ၌ အထက္ပါ
အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း

ရွင္းလင္းစြာ

အႀကံေပးေျပာၾကားရမည္။

ခ်စ္ထြန္းပါ

၅၊

ႏွင့္

ဘုရင္၊

ေအာက္ျမန္မာျပည္စီရင္ထံုး၊ အတြဲ ၁၊ စာ - ၂၃၉ ။

တရားခံအမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား
တရားခံအမႈ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေအာက္၌ ေဆြးေႏြးထားသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္
မ်ားသည္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

တရားခံအမႈအတြက္ အမိန္႔
ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၆ (၂) ၌ … သက္ေသမ်ားထက္အလ်င္ တရားခံ၏ သက္ေသခံခ်က္ကို

ဦးစြာ ရယူရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္၌လည္း ထိုသ႔ို လုပ္ေဆာင္လ ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္
တရားခံဘက္မွ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ေပးျခင္းကို အျခားသက္ေသမ်ား၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ား တင္သြင္းၿပီးသည့္
အခ်ိန္အထိ မေပးေသးဘဲ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ေရွ႕ေနမ်ားဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။
ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ တရားခံႏွင့္ တရားခံသက္ေသမ်ားအၾကားရိွ သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ တိုက္ဆိုင္မႈ
ရွိေသာ ျခားနားခ်က္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း တရား သူႀကီး၏ စိတ္မွ မွတ္ယူသြားႏိုင္သည္။
၁။

သက္ေသစာရင္း တင္သြင္းျခင္း
စြဲခ်က္ကို ျငင္းဆိုပါက … သက္ေသစာရင္းကို တရားခံမွ တင္သြင္းရမည္။ ထိုသက္ေသစာရင္းကို
ေရွ႕ေနမွ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၁ (၂)။
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၂။

တရားလိုသက္ေသမ်ားအား ျပန္ေခၚျခင္း
စြဲခ်က္မတင္မီအခ်ိန္၌ တရားလိုျပသက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို တရားခံမွ ၾကားနာလိုပါက
အဆိုပါ သက္ေသမ်ားအား ျပန္ေခၚေပးရန္ တရားခံက ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔
ျပဳလုပ္ျခင္းကို လက္လြတ္ စပယ္ မျပဳလုပ္ဘဲ ခုခံကာကြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရ
မည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္ အတြင္း ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ အနည္းငယ္ေသာ ျပန္လွန္စစ္ေမးမႈမ်ားသည္
စြဲခ်က္မတင္မီကာလ၌

အမႈမွ

ပယ္ေပးရန္

ေတာင္းဆိုျခင္းကို

အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု

တရားခံေရွ႕ေနမွ ထင္ျမင္ႏိုင္သည္။
•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၆။

•

ဦးထြန္းလွျဖဴႏွင့္ အစိုးရ၊ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး၊ စာ ၁၆၀။

•

ေမာင္အံ့ဖြယ္ ႏွင့္ အစိုးရ၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္စီရင္ထံုး၊ စာ - ၈၆၃။

သို႔ေသာ္ … အကယ္၍ အမႈသည္၏ တရားမွ်တမႈအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ေစပါက … သက္ေသမ်ားအား
ျပန္မေခၚခဲ့သည့္တိုင္ အမႈမွ ပယ္ေပးျခင္းကား ျပဳလုပ္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

•

ဦးသန္းျမင့္ (ေခၚ) ဘိုပါ ႏွင့္ ျပည္စိုးေတာ္ (သာထြန္းေအာင္)၊ ၈၆ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊
(ရန္ကုန)္

•

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈၄ (က)

၃။

တရားခံ၏ သက္ေသခံခ်က္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္၌ ၾကည့္႐ႈႏို္င္သည္။

၄။

အေၾကာင္းျခင္းရာဆုိင္ရာ သက္ေသမ်ား (Fact Witnesses)
မႈခင္းျဖစ္အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္သိရွိသူမ်ားအား ေခၚယူ၍ သက္ေသထြက္ဆိုေစျခင္းကို
အေၾကာင္းျခင္းရာဆိုင္ရာ
သက္ေသမ်ား

သက္ေသမ်ားဟု

သည္လည္း

ထိုအထဲ၌

ေခၚပါသည္။

မႈခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ၌

ရွိေနခဲ့သည့္

ပါဝင္ပါသည္။

ထိုသက္ေသမ်ားသည္

တရားခံ၏

အလီဘိုင္တင္ျပျခင္းကို ေထာက္ခံေပး ႏိုင္ၾကပါသည္။ တရားလိုျပသက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား
အေပၚ တရားခံေရွ႕ေနမွ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သကဲ့သို႔ ၄င္းတုိ႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚတြင္
လည္း တျခားသူမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္ ပါသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ျခင္းမ်ား
အတြက္ ႀကိဳတင္မွန္းဆ၍ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သက္ေသခံခ်က္ အပိုင္း၊ သက္ေသမ်ား၏
သက္ေသခံခ်က္မ်ား၊ ခုခံကာကြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။ USAID Legal Aid Tool Kit ၊
အခန္း ၄၊ တရားခြင္စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ တိုက္႐ိုက္စစ္ေမးျခင္း၊ စာ ၆၆ ကို
ၾကည့္ပါ။
•

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ - ၆၀။

•

အထူးတရားသူႀကီးမ်ားအက္ဥပေဒ ၁၉၄၆ (Special judges Act) အရ သက္ေသမ်ား၏
ထြက္ဆိုခ်က္

မ်ားကို

ၾကားနာရန္

တရားသူႀကီးမ်ားမွ

ျငင္းဆန္ႏိုင္သည္။

အကယ္၍

သက္ေသမ်ား တင္ျပလာသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ အမႈအတြက္ အေရးမပါေသာ
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အရာမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါက

ထိုအရာမ်ားသည္

အမႈေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား

ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည့္

အတြက္ ထိုသို႔ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆန္ ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္သည့္
တရားခံျပသက္ေသမ်ား၏
ႏိုင္ေစရန္

ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ

အားလံုးကို

တရားသူႀကီး

တက္ၾကြေဆာင္ရြက္ရမည္။

မ်ားမွ

လွေမာင္ႏွင့္

ၾကားနာ

အေပါင္းအပါ

မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ (၁၉၅၂၊ျမန္မာႏို္င္ငံစီရင္ထံုး၊ (တရားလႊတ္ေတာ္)၊ စာ၂၆၂။ သက္ဆုိင္ရာစာမ်က္ႏွာ - ၂၇၁-၂၇၂။
•

ပူးတြဲတရားခံသည္

တရားခံအတြက္

သက္ေသအျဖစ္

ထြက္ဆိုမေပးႏိုင္ပါ။

တူညီေသာ

တရားစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းကို ခံယူေနရသည့္ တရားခံႏွင့္ ပူးတြဲတရားခံတို႔သည္ တရားခံျပ
သက္ေသမ်ား အျဖစ္ အျပန္အလွန္ေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္ပါ။ ပြန္နားလူး ႏွင့္ ဘုရင္ (၁၉၄၇)၊
ရန္ကုန္စီရင္ထံုး၊ စာ - ၂၁၄။

၅။

အက်င့္စာရိတၱအေပၚ သက္ေသခံေပးမည့္ သက္ေသမ်ား
တရားခံသည္ ၄င္း၏အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္းကို သက္ေသခံေပးႏိုင္မည့္ သက္ေသမ်ားအား
ေခၚေဆာင္ ေကာင္း ေခၚေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ အထူးသတိျပဳရန္မွာ - အကယ္၍
တရားခံသည္

အက်င့္စာရိတၱေကာင္းေၾကာင္း

စပ္ဆုိင္မႈမရွိေသာ္လည္း၊

တရားလိုဘက္မွ

သက္ေသခံတင္ျပလာလွ်င္

၄င္းတရားခံအေပၚ

…

ထိုတင္ျပျခင္းႏွင့္

အက်င့္စာရိတၱ

မေကာင္းေၾကာင္း

တင္ျပႏိုင္သည္။
•
၆။

သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မမ်ား ၅၂-၅၅။

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ား

သိပၸံပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားအေပၚတြင္ သက္ေသခံေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါက
ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွငမ
္ ်ားအား ေခၚယူႏုိင္ပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္

ျဖစ္ပြားပံုမ်ားကို

ရွင္းျပၿပီး

သက္ေသခံခ်က္မ်ား

ေပးအပ္ႏိုင္သည္။

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - တရားခံ၏ သက္ေသခံ ခ်က္မ်ား တင္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
•

သက္ေသမ်ားသည္

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ

ပုဒ္မ

၄၅

ႏွင့္

၅၁

အရ

အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသူမ်ား ျဖစ္ရ မည္။
၇။

သက္ေသခံအရာဝတၱဳပစၥည္းမ်ား

စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း၌ တရားခံေရွ႕ေနမွ တင္ျပေပးႏိုင္မည့္ သက္ေသခံအရာဝတၱဳပစၥည္း သံုးမ်ိဳးရွိပါသည္။
၄င္းတို႔မွာ ႐ုပ္ပစၥည္းသက္ေသခံခ်က္ (Physical evidence)၊ စာတမ္းအမွတ္အသားသက္ေသခံခ်က္
(Document

Evidence)

ႏွင့္

ပံုျပသက္ေသခံခ်က္

(Illustrative

Evidence)တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုအရာမ်ားအေၾကာင္းကို ေအာက္၌ အက်ယ္တဝန္႔ ေဆြးေႏြးထားသည္။
သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို
လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္မ်ားကို

သက္ေသခံအျဖစ္
ေရွ႕ေနက

မည္ကဲ့သို႔

ေလ့လာထားရမည္။

လက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

-

ဥပေဒႏွင့္
တရားခံ၏
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သက္ေသခံခ်က္မ်ား တင္ျပျခင္း ဆိုင္ရာ အပိုင္း၊ Legal Aid Tool Kit ၏ သက္ေသခံဝတၱဳပစၥည္းမ်ား၊
စာ ၇၀ ၾကည့္ပါ။
၇.၁။

႐ုပ္ပစၥည္းသက္ေသခံခ်က္
ဤ၌ တရားလို၏အမႈကို ဆန္႔က ်င္သည့္အရာဝတၳဳမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားခံအား ေထာက္ခံေပးသည့္
အရာဝတၳဳမ်ား တို႔ပါဝင္သည္။ ဥပမာ - တရားခံ၏ အဝတ္အစားမ်ားသည္ -

၇.၂။

•

ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈကို သက္ေသျပရန္။

•

ရန္ပြဲတခုတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ကို ဆန္႔က ်င္ရန္။

•

မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပသရန္။

စာတမ္းအမွတ္အသားသက္ေသခံခ်က္
စာေရးသားခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းဆုိင္ရာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ သက္ေသတစ္ဦးအား
စြပ္စြဲ

လိုသည့္အခါႏွင့္

အမႈႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

သက္ေသျပရန္

လိုအပ္သည့္အခါ အသံုးျပဳၾကသည္။ ထို၌ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ •

စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

•

ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား

•

စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

•

အစိုးရမွတ္တမ္းမ်ား

•

အီးေမးမ်ား၊ ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာမွ ထုတ္ထားသည့္ စာမ်ား

•

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ

စိတ္ဝင္စားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

စခရင္ေရွာ့႐ိုက္ယူ

ထားသည့္ပံုမ်ား
သက္ေသခံအရာဝင္ျခင္း မဝင္ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ား
•

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၁-၇၃။

•

အီလက္ထရြန္နစ္သက္ေသခံခ်က္မ်ားအတြက္ ျမန္မာ့သက္ေသခံအက္ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ (၂၀၁၅)

•

တရားသူႀကီးမ်ားသည္ သက္ေသခံအရာဝင္မဝင္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို
လည္း ရယူ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ သက္ေသခံအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၂။

၇.၃။

႐ုပ္ပံုျပသက္ေသခံခ်က္
႐ုပ္ပံုျပသက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ ႏႈတ္သက္ေသခံခ်က္မ်ားထက္ ပို၍ အားေကာင္းၿပီး မွတ္မိလြယ္ပါ
သည္။

တခ်ိဳ ႕

ေသာအရာမ်ားသည္

ဝင္ျခင္း၊မဝင္ျခင္းအေပၚ

အေျခခံၿပီး

အမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္စြဲခ်က္မ်ားအတြက္
စာရြကစ
္ ာတမ္းသက္ေသခံခ်က္မ်ားအျဖစ္

သက္ေသခံအရာ
သတ္မွတ္ၾကသည္

လည္း ရွိသည္။ အမ်ားစုေသာ အရာမ်ား ကို ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေသာအရာမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကၿပီး
သုိ႔မဟုတ္ သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္ မ်ားကို ပိုမုိခိုင္မာလာေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။
ထိုအရာမ်ား၌ ပါဝင္သည့္အရာမ်ားမွာ -
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•

ဓာတ္ပံုမ်ား

•

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဇယားမ်ား

•

႐ုပ္ပံုမ်ား

•

ေျမပံုမ်ား

•

သက္ေသထြက္ဆိုေနစဥ္အတြင္း သက္ေသမ်ားမွ ေရးဆြဲထားသည့္ ပံုမ်ား

•

သက္ေသထြက္ဆိုေနစဥ္အတြင္း သက္ေသမ်ား၏ သ႐ုပ္ျပျခင္းမ်ား။

သက္ေသ၏ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္
ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနပိုင္ခြင့္
တရားစစ္ေဆးစီရင္ေနစဥ္အတြင္း တရားခံအား စြဲဆိုထားသည့္ စြဲဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္ သည့္အခ်က္ကို ျမန္မာ့ဥပေဒ၌ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။

•

ဥပေဒအရာရွိမ်ားအတြက္

မ်ွတေသာတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္စာအုပ္၊

ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈတြဲ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္မည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ ၂ (စ)၊ ဝန္ခံထြက္ဆိုျခင္း
မျပဳဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခြင့္၊ “အမႈစံုစမ္းစစ္ေဆးစဥ္ကာလအတြင္း စြပ္စြဲခံရသူအေနျဖင့္ ဝန္ခံထြက္ဆိုခ်က္
မျပဳဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခြင့္သည္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ထြက္ဆိုခ်က္ေပးရန္ အတင္းအၾကပ္
တြန္းအားေပးျခင္းမခံရေစေရး

အကာအကြယ္

ေပးသည့္

အေရးပါေသာ

အခြင့္အေရး

တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။”

•

ရဲမွစံုစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္အဆင့္၌

တရားခံပုဂၢိဳလ္၏

သက္ေသခံခ်က္မ်ားႏွင့္

ေျဖာင့္ခ်က္မ်ား

ေပးျခင္းသည္ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို တရားသူႀကီးမွ
အႀကံျပဳေဆြးေႏြးေပးရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၆။

•

စြဲခ်က္တင္ၿပီးေနာက္

…

တရားခံပုဂၢိဳလ္မွ

သက္ေသခံခ်က္ေပးလိုျခင္း

ရွိမရွိကို

ေမးျမန္းရမည္။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၆ (၂)။

•

အကယ္၍ တရားခံမွ သက္ေသခံလ ်ွင္ ၄င္း၏ သက္ေသခံခ်က္ကို ၄င္းႏွင့္အတူ ပူးတြဲစစ္ေဆး စီရင္ျခင္း
ခံရသူ၊ မည္သူ႔အေပၚမဆို ဆန္႔က ်င္အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း တရားသူႀကီးမွ သတိေပးရမည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၂။

•

အကယ္၍

အမႈသည္မွ

ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနပါက

ဆန္႔က ်င္ဘက္လႊမ္းမိုးမႈမ်ားလည္း

ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း

တရားသူႀကီးမွ သတိေပးရမည္။ ျပစ္မႈဆို္င္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မမ်ား ၂၈၉ (၁)၊ (ခ) ႏွင့္ (ဂ)

•

အမႈအျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာတစ္စံုတစ္ရာကို

ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္အလို႔ဌာ

တရားသူႀကီးသည္

တရားခံ အား စစ္ေမးရမည္။ ထို႔ေသာ္ အတင္းစစ္ေမးျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရ။ သို႔ေသာ္ ၄င္းအား
တစ္စုံတစ္ရာစစ္ေမးရန္ မလိုအပ္ ဟု တရားသူႀကီးက ယူဆႏုိင္သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ
၂၈၉ (၂)။

•

တရားခံကို ၄င္း၏ ဆႏၵမရွိဘဲ သက္ေသတစ္ဦးအျဖစ္ မစစ္ေမးရ။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ၃၄၂
(၁)(က)

•

တရားသူႀကီး၏ ေမးခြန္းမ်ားကို မျဖစ္မေနေျဖၾကားရန္ မလိုပါ။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂ (ဂ)
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ဆန္႔က ်င္ဘက္ ေကာက္ခ်က္ဆဲြျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က ်င္ႏိုင္မည့္ ေလ်ွာက္လဲတင္ျပခ်က္မ်ားကို တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ
ျပင္ဆင္ ထားရန္လိုအပ္သည္။ ဥပေဒအရာရွိ၏ တာဝန္မွာ … ျပစ္မႈတစ္ခု၏ အဂၤ´ရပ္တုိင္းအေပၚ သံသယ
ကင္းရွင္းေလာက္ေအာင္ သက္ေသျပရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ထြက္ဆိုခ်က္တစ္ရပ္ကို

အမႈသည္မွ

တရား႐ံုးေတာ္သို႔

ေပးအပ္ခဲ့ပါက

…

ထိုမွတဆင့္

ရရွိလာႏိုင္သည့္

ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တရားခံေရွ႕ေနမွ စဥ္းစားထားရမည္။ ၿပီးေနာက္ ထိုအက်ိဳးဆက္မ်ားကို
အမႈသည္အား ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပ၍ ေဆြးေႏြးေပးရမည္။
•

အမႈသည္၏ အျပစ္ရွိေၾကာင္းကို ျပသႏိုင္မည့္ အျခား မည္သည့္သက္ေသခံခ်က္မ်ားရွိသနည္း။

•

ထိုအရာမ်ားသည္ သက္ေသခံအရာဝင္ပါသလား။

•

တရားသူႀကီးထံေမွာက္၌

ထြက္ဆိုခဲ့သည့္

အမႈသည္၏

ထြက္ဆိုခ်က္သည္

သက္ေသခံအရာ

ဝင္ပါသလား။
•

ထိုသို႔ တရား႐ံုးေတာ္သို႔ ထြက္ဆုိျခင္းသည္ အမႈသည္၏ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးစီးပြားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါ
သလား။

•

တရားဥပေဒအရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား လက္ဝယ္ထားရွိျခင္းသည္ အျပစ္ကင္းေသာ
လက္ဝယ္ရွိမႈတစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း

ရွင္းလင္းျပရန္အလို႔ဌာ

အမႈသည္အား

သက္ေသခံအျဖစ္

စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါသလား။
သက္ေသခံခ်က္မ်ားေပးျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို အမႈသည္မ်ားအား ေရွ႕ေနမ်ားမွ ရွင္းျပေပးရမည္။ ထို႔အျပင္
အမႈသည္ဘက္မွ ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနရန္ တရားခံေရွ႕ေနမွ ႀကိဳးစား၍ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းရမည္။ သက္ေသခံအျဖစ္
ထြက္ဆိုျခင္း၊ မထြက္ဆိုျခင္းသည္ အမႈသည္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာလ်ွင္ အတည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ တရားခံက မည္သည့္ထြက္ဆိုခ်က္မ်ွမေပးဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနလိုေသာ ဆႏၵရွိလ ်ွင္ … တရားခံဘက္မွ
ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ေရွ႕ေနျဖစ္သူမွ ႏႈတ္အားျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ စာျဖင့္ေရးသား၍
ေသာ္၄င္း၊ တရား႐ံုးေတာ္သို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ ထိုအေၾကာင္းၾကားျခင္း၌ ဥပေဒဆုိ္င္ရာ
ခုခံကာကြယ္ျခင္းမ်ား

ျဖစ္သည့္

သက္ေသခံပစၥည္း

လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း

သို႔မဟုတ္

အျခားတရားခံျပ

သက္ေသမ်ား၏ ခုခံေခ်ပခ်က္မ်ားအေပၚ အမႈသည္ဘက္မွ မွီခိုလိုေၾကာင္း တင္ျပေပးရမည္။ ျမန္မာ့ဥပေဒႏွင့္
ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ … အကယ္၍ တရားခံမွ သက္ေသအျဖစ္ ထြက္ဆိုရန္ စိတ္ဆႏၵမရွိပါက ထိုသို႔
ထြက္ဆိုလိုျခင္း မရွိေၾကာင္းကို ၄င္း၏ေရွ႕ေနမွ ေလ်ွာက္ထား ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တရားခံ၏ သက္ေသခံခ်က္
သည္လည္း စြဲခ်က္အေပၚ ေယဘုယ ် ျငင္းဆန္ခ်က္တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ … တရားခံမွ ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနရန္ သေဘာဆႏၵရွိေၾကာင္းကို တရားသူႀကီးကိုယ္တိုင္က သိရွိၿပီး
ျဖစ္ေသာ္လည္း

လိုအပ္သည္ထင္ေသာ

ေမးခြန္းမ်ားကို

တရားခံအား

ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ

က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၂(၂)။ ထို အေၾကာင္းကို ေရွ႕ေနမွ အမႈသည္အား ရွင္းျပေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အမႈသည္၏
ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနလိုသည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

အတိုင္း

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္

ကူညီေပးရမည္။

အမႈတြဲ

ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း အမႈသည္ လိုအပ္မည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးႏိုင္ရန္ ၄င္းတို႔ရရွိထားသည့္ ေဆြးေႏြး
အႀကံျပဳပိုင္ခြင့္ကို

ေရွ႕ေနမွ

ေတာင္းဆိုရမည္။

အကယ္၍

လိုအပ္ခ့ဲပါက

…

ႏႈတ္ဆိတ္စြာ

ေနမည္ဟု

ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ အမႈသည္အေပၚ ဆက္တုိက္ေမးျမန္းလာသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား
ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ ေရွ႕ေနမွ ျပင္ဆင္ၿပီး မွတ္တမ္းျပဳစုထားရမည္။
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တရားခံ၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားရယူႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား
ဝန္ခံျခင္းမရွိသည့္ တရားခံအား သက္ေသထြက္ဆိုေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း ႏွစ္ရပ္ကို ျမန္မာ့ဥပေဒက
ခြင့္ျပဳထားပါသည္။
၁။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၂ (၁) အရ ျပန္လွန္စစ္ေမးမႈကို ခံယူရမည့္ သက္ေသတစ္ဦးသည္
က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုပါက …

•

ထိုသူသည္ သက္ေသခံခ်က္ေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။

•

“သက္ေသမခံမီ တရားခံ သက္ေသခံရန္ တာဝန္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍ သက္ေသခံလ ်ွင္ ၄င္း၏
သက္ေသ

ခံခ်က္ကို

၄င္းႏွင့္အတူ

ပူးတြဲစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းခံရသူ

မည္သူ႔အေပၚမဆို

ဆန္႔က ်င္

အသံုးျပဳႏုိ္င္ေၾကာင္းကို” တရားခံအား တရား႐ံုးက သတိေပးရမည္။” ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒမ
္
၃၄၂ (၁)(ခ)။

•

“သက္ေသခံရန္ တရားခံ၏ ပ်က္ကြက္မႈကို တရားလိုဘက္က မည္သုိ႔မ်ွ ေဝဖန္ျခင္း မျပဳေစရ။
သို႔ေသာ္လည္း ယင္းပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္း၍ တရား႐ံုးႏွင့္ ဂ်ဴရီလူႀကီမ်ား (ရွိလ ်ွင္)က တရားမ်ွတ
သည္

မိမိတို႔

ထင္ျမင္သည့္

အတိုင္း

ေကာက္ယူႏိုင္သည္။”

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ

၃၄၂(၁)(ဂ)

o သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၄ မွ ခြင့္ျပဳထားသည္မွာ - မေျပာမဆိုဘဲ မေနရဟု ဥပေဒက
ပညတ္ ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေမးခြန္းကို လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေျဖဆိုရန္ ျငင္းဆိုလ ်ွင္
၄င္းေမးခြန္းကို

ေျဖဆိုပါက

ေျဖဆိုခ်က္သည္

၄င္း၏

အက်ိဳးႏွင့္

ဆန္႔က ်င္လိမ့္မည္ဟု

မွတ္ယူႏိုင္သည္။

•

ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္း - သက္ေသခံခ်က္ အပိုင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - သက္ေသမ်ားအား ေမးခြန္းေမးျခင္း
ဆုိင္ရာ အပိုင္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။

o တရားခံဘက္မွ
တရားခံ၏

အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

အက်င့္စာရိတၱမေကာင္းေၾကာင္း

ျပဆိုရာေရာက္သည့္

မေျပာဆိုမခ်င္း

မည္သည့္ေမးခြန္းကိုမ်ွ

ျပန္လွန္စစ္ေမးရာ၌ မေမးရ။

o
•
၂။

ေျဖာင့္ခ်က္မေျမာက္ေသာ ရဲထံထြက္ဆိုခ်က္ျဖင့္ တရားခံကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္သည္။

တရားလႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မွတပါး မုသားသက္ေသခံျခင္းမ်ားကို တရားမစြဲဆိုႏုိင္ပါ။

တရားခံအား

က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေစျခင္းမဟုတ္ဘဲ

အမႈျဖစ္အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ

ျပန္လည္ေျပာျပ

ေစျခင္းျဖင့္လည္း သက္ေသခံအျဖစ္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၂(၂)။
•

တရားသူႀကီးသည္

စစ္ေဆးစီရင္မႈ၏

မည္သည့္အဆင့္၌မဆို

တရားခံကို

ႀကိဳတင္သတိမေပးဘဲ

မိမိလိုအပ္သည္ ထင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို တရားခံအား ေမးျမန္းႏိုင္သည္။
•

တရားခံကို

စစ္ေမးသည့္အခါတိုင္း

အေျဖတိုင္းကို

ထည့္သြင္းလ်က္

တရားခံကို

ေမးသည့္ေမးခြန္းတိုင္းႏွင့္

စစ္ေမးခ်က္တစ္ရပ္လံုးကို

တရားခံအား

တရားခံက

ေပးသည့္

စစ္ေမးသည့္

ဘာသာ

စကားျဖင့္၊ သို႔မဟုတ္ ဖတ္ျပရမည္၊ သို႔မဟုတ္ ထိုစစ္ေမးခ်က္ကို ေရးမွတ္ထားသည့္ ဘာသာစကားကို
တရားခံ နားမလည္လ ်ွင္ တရားခံ နားလည္သည့္ဘာသာစကားတစ္ရပ္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုေပးရမည္။
ထို႔အျပင္ တရားခံအား ၄င္း၏ အေျဖမ်ားကို ရွင္းျပရန္ျဖစ္ေစ၊ ျဖည့္စြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ အခြင့္အလမ္း
ေပးရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၄။
•

ဥပေဒအရာရွိမွ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းမ်ား မျပဳရပါ။
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တရားခံအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းမ်ား
အမႈသည္၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားမွတဆင့္ ရရွိႏိုင္မည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအေၾကာင္းကို
ေရွ႕ေနမွ ၄င္း၏အမႈသည္အား ေသခ်ာစြာ အႀကံျပဳေျပာၾကားထားရမည္။ ေရွ႕ေနတစ္ဦးအေနျဖင့္ အမႈသည္အား
အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ေပးရမည့္အျပင္၊ သက္ေသခံခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ႏွင့္ တာဝန္မ်ား အေၾကာင္း
ကိုလည္း ရွင္းျပေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ အမႈသည္ဘက္မွ အဘယ့္ေၾကာင့္ အမွန္အတိုင္း ေျပာသင့္ေၾကာင္း
ကိုလည္း ရွင္းျပေပးရမည္။
“အဓိကအားျဖင့္ … တာဝန္ ႏွစ္ရပ္ရွိပါသည္။ ပထမတာဝန္မွာ - အမွန္အတိုင္းထြက္ဆိုရန္ျဖစ္ၿပီး

ဒုတိယတာဝန္ မွာ အမႈသည္၏ အမႈအတြက္ ထိေရာက္စြာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
ျဖစ္သည္။” အစိုးရႏွင့္ ဦးအံုးေဖ၊ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ တရားမအေသးအဖြဲမႈအမွတ-္ ၃၊ (တရားလႊတ္ေတာ္)။”
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ

၄င္း၏ေရွ႕ေနထံမွ

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို

ရယူၿပီးေနာက္

သက္ေသခံအျဖစ္ ထြက္ဆိုျခင္း၊မထြက္ဆိုျခင္းမ်ားကို အမႈသည္မွ ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။
•

သက္ေသခံအျဖစ္ ထြက္ဆိုျခင္းမွ ရရွိႏိုင္မည့္ စြန္႔စားမႈအႏၱရာယ္မ်ား

•

ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနျခင္းမွ ရရွိႏိုင္မည့္ စြန္႔စားမႈအႏၱရာယ္မ်ား

•

တရားခံ

ေျပာျပလိုသည့္

ဇာတ္လမ္းအတြင္းမွ

ဥပေဒဆိုင္ရာပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား။

တခါတရံတြင္

တရားခံမွ အမႈျဖစ္ ဇာတ္လမ္းကိုသာ ေျပာျပလိုက္ေသာ္လည္း … ထိုေျပာျပခ်က္မ်ားသည္ ၄င္းအား
စြဲဆိုထားသည့္
သို႔မဟုတ္

စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ

တရားခံအတြက္

မရည္ရြယ္ဘဲႏွင့္

အေရးပါသည့္

ဝန္ခံလိုက္သည္မ်ားလည္း

တျခားေသာအရာမ်ားလည္း

ရွိတတ္ပါသည္။

ထိုဇာတ္လမ္းအတြင္း၌

ပါဝင္ပတ္သက္သြားေစႏိုင္ပါသည္။
•

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္

တျခားေသာသူမ်ားအေပၚ၌

ျဖစ္ပ်က္သြားသည့္အရာမ်ား၊

သို႔မဟုတ္

တရားခံရရွိသြားသည့္ ပို၍ ႀကီးေလးေသာ သို႔မဟုတ္ ပို၍ေသးငယ္ေသာ အျပစ္ဒဏ္မ်ား။
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

သက္ေသခံခ်က္ပံုစံမ်ားကိုလည္း

ေရွ႕ေနမွ

ေဆြးေႏြးေပးရပါမည္။

သို႔မဟုတ္

အမႈသည္၏ ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနပိုင္ခြင့္အတြက္ ေရွ႕ေနမွ ကာကြယ္ေပးမည့္ပံုစံမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးထားသင့္
သည္။ ထို႔အျပင္ အမႈသည္ႏွင့္ေရွ႕ေနအၾကား၌ ႀကိဳတင္ေလ့က ်င့္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာ၌

အျခား

ေရွ႕ေနတစ္ဦးအား

ျပန္လွန္စစ္ေမးမႈတြင္

စစ္ေမးမည့္

ဥပေဒအရာရွိေနရာမွ

သ႐ုပ္ေဆာင္ေစရပါမည္။ USAID Legal Aid Tool Kit အခန္း ၄၊ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊
တိုက္႐ိုက္စစ္ေမးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား စာ ၆၈၊ ကိုၾကည့္ပါ။
ေရွ႕ေနမ်ာသည္

၄င္း၏အမႈသည္မ်ား

ျပန္လည္သတိရရွိေစရန္

စာတမ္းအမွတ္အသားမ်ား၊

ေျမပံုမ်ား၊

ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ တျခားေသာအရာမ်ားကို ျပသခြင့္ရွိသည္။ အမႈအတြက္ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း … ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရ
သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ပံုမ်ားကို အမႈသည္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ေလ့က ်င့္ထားသင့္သည္။ သက္ေသခံ
ဥပေဒ ၁၅၉။
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တရားခံအေပၚ အထူးသက္ေသျပရန္တာဝန္မ်ား
ေယဘုယ ်စည္းမ်ဥ္းမွာ - ျပစ္မႈတစ္မႈပါ အဂၤ´ရပ္မ်ားအားလံုးအေပၚ သက္ေသျပရန္တာဝန္သည္ တရားလိုဘက္၌
သာ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ ႕ေသာအေျခအေနမ်ား၌ တရားခံဘက္မွ “ဥပေဒဆုိင္ရာရပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္
တာဝန္မ်ားအရ … တရား႐ံုးေတာ္မွ အဆံုးအျဖတ္ေပးေစလိုပါက” သက္ေသျပရန္တာဝန္သည္ ထိုသူ၌သာ
ရွိပါသည္။ ဥပမာ -

•

အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ရာေနရာ၌ ရွိမေနဘဲ အျခားေနရာ၌ ရွိေနေၾကာင္း သက္ေသခံခ်က္
ပုဒ္မ ၁၀၃။

o ျပစ္မႈမ်ားသည္ တရားခံအေပၚ လြဲမွားၿပီး သို႔မဟုတ္ မမွန္မကန္ဖန္တီးၿပီး စြဲဆိုထားသည့္
ျပစ္မႈမ်ား

ျဖစ္ေၾကာင္း

ယူျခင္းသည္

ျပသႏိုင္ရန္

တရားလိုဘက္မွ

ေရွ႕ေနမ်ားဘက္မွ

သက္ေသျပရမည့္

စဥ္းစားထားရမည္။

အလီဘိုင္

အဂၤ´ရပ္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထို၌

တရားခံသည္ မေတာ္ မတရားျပဳခံရသည့္သူ တစ္ဦးသာ ျဖစ္ပါသည္။

•

ဥပေဒဆိုင္ရာႁခြင္းခ်က္မ်ား၊ သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၅။

•

တရားခံက အထူးသိရွိႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား၊ သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၆။

•

မိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၉၆-၁၀၅။

•

အျပစ္ရွိေၾကာင္းမွတ္ယူျခင္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားျခင္း

o သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၄ မွ ခြင့္ျပဳထားသည္မွာ - မေျပာမဆိုဘဲ မေနရဟု ဥပေဒက
ပညတ္ ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေမးခြန္းကို လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေျဖဆိုရန္ ျငင္းဆိုလ ်ွင္
၄င္းေမးခြန္းကို

ေျဖဆိုပါက

ေျဖဆိုခ်က္သည္

၄င္း၏

အက်ိဳးႏွင့္

ဆန္႔က ်င္လိမ့္မည္ဟု

မွတ္ယူႏိုင္သည္

o ဥပမာ - ခိုးမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ မၾကာမီအတြင္း ခိုးရာပါပစၥည္းကို လက္ရွိျဖစ္သူသည္
မည္သည့္နည္းလမ္း ျဖင့္ ၄င္း၏ လက္ရွိျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းမျပႏိုင္လ ်ွင္ ခိုးသူျဖစ္သည္၊
သို႔တည္းမဟုတ္ ခိုးရာပါပစၥည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိလ ်က္ႏွင့္ လက္ခံသူျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္
သည္။

o ထိုသို႔မွတ္ယူျခင္းကို ေစာဒကတက္ျခင္းမျပဳလ်ွင္ … “သိလ်က္ႏွင့္ျပဳလုပ္ျခင္း” သို႔မဟုတ္
“တမင္တကာ

ျပဳလုပ္ျခင္း”

ဟု

မွတ္ယူႏုိင္သျဖင့္

မွတ္ႏုိင္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ

အျပစ္ရွိသည္ဟု

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်

ပစၥည္းလက္ဝယ္ထားရွိမႈ၊ႏွင့္ အျခားသူတစ္ဦးဦး

ပိုင္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ရယူထားသည့္ပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို
တရားလိုဘက္မွ သက္ေသျပရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ပစၥည္းပိုင္ရွင္ကို
တရားလိုဘက္မွ သက္ေသမျပႏိုင္ပါက ယင္းအမႈသည္ စပ္ဆုိင္မႈရွိသည့္ အမႈ (လံုေလာက္မႈ
ရွိသည့္အမႈ) ဟု မဆိုႏိုင္ေသးပါ။
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အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း
ျပစ္မႈတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဂၤ´ရပ္မ်ားအေပၚ သက္ေသအျဖစ္ လက္ခံႏိုင္ျခင္းရွိမရွိႏွင့္ ခိုင္လံုေသာသက္ေသခံခ်က္
ျဖစ္မျဖစ္ကို သံသယ၏အက်ိဳးဆက္ကို ေက်ာ္လြန္၍ သက္ေသျပရန္ တာဝန္သည္ ဥပေဒအရာရွိထံ၌ ရွိပါသည္။
တရားခံဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ေရွ႕ေနမ်ားမွာမူ ၄င္းတို႔၏ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္
အညီ

၄င္းတို႔အမႈသည္အတြက္

အေကာင္းဆံုး

ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးၾကရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔

ရပ္တည္ေပးရာတြင္လည္း ရရွိလာသည့္ အေၾကာင္းခ်င္းရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္းဆံုး
အသံုးျပဳၾကရပါမည္။

ဥပေဒအရင္းျမစ္မ်ား
•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၆ ႏွင့္ ၂၅၇

•

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၆ မွ ၃၇၂ (အခန္း ၂၆၊ စီရင္ခ်က္)

•

ဤရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ

၅၃

“ဤရာဇသတ္ႀကီးပါ

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သူတို႔

ထိုက္သင့္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ ပထမ

။

။ ေသဒဏ္။

ဒုတိယ ။

။***

တတိယ ။

။***

စတုတၳ ။

။ ေထာင္ဒဏ္။ ။ ထိုေထာင္ဒဏ္မွာလည္း --(၁) အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္
(၂) အလုပ္မဲ့ ေထာင္ဒဏ္

•

ပဥၥမ

။

။***

ဆဌမ

။

။ ေငြဒဏ္။”

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၆၅ - ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္ ႏွစ္ရပ္စလံုး ခ်မွတ္ထိုက္သည့္ အမႈမ်ားတြင္
ေငြဒဏ္ မေဆာင္သည့္အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ကာလ ကန္႔သတ္ျခင္း။

•

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ - အထူးျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း။

•

ျမန္မာ့တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပုိဒ္ ၆၅၃-၆၅၅၊ ၆၈၃

အၿပီးသတ္ေလ်ွာက္လဲခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကို အခ်ိန္ခြဲ၍ ျပဳလုပ္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုျခင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌

အျပစ္ရွိေၾကာင္း၊အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္း

အၿပီးသတ္ေလ်ွာက္လဲခ်က္ေပးျခင္း၊

ႏွင့္

ျပစ္ဒဏ္

ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကို သီးျခားခြဲ၍ ၾကားနာေလ့မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏အမႈသည္မ်ား
တရားေသလႊတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အၿပီးသတ္ေလ်ွာက္လဲျခင္းမ်ားႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား ေလ်ာ့ေပါ့ေစေရးအတြက္
ေလ်ွာက္ထားခ်က္မ်ားကို တခ်ိန္ထဲ၌ ပင္ ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္းႏွင့္
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကို

သီးျခားခြဲ၍

လုပ္ေဆာင္ေပး

ရန္

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ

ေတာင္းဆုိသင့္ပါသည္။

ထိုေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ားကို တရက္ထဲ၌ပင္ ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အမႈသည္၏ေတာင္းဆိုခ်က္အရ
လိုအပ္ပါက ေနာက္တရက္သို႔ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အမႈအတြက္
အဆံုးအျဖတ္ေပးရာတြင္ တရားလိုဘက္မွ မလိုလားအပ္သည့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကို တင္သြင္းလာျခင္းမွ
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ကာကြယ္ေပးရာ ေရာက္ပါသည္။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၉၆၂ တြင္ ေဖာ္ျပထား သည့္ “အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းႏွင့္
အက်ဥ္းသားမ်ား၏

အျပစ္ဒဏ္မ်ား”

ကို

တင္သြင္းလာပါက

ထိုတင္သြင္းခ်က္သည္

ဘက္လိုက္ေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကို တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ရမည္။

တရားခံဘက္မွ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား
ဤအပိုင္း၌ အၿပီးသတ္ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား ေပးျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာ
မ်ားကို သံုးသပ္ ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒကို သိရွိနားလည္ၿပီး အသံုးခ်ရန္သာမက အၿပီးသတ္
ေလ်ွာက္လဲျခင္းဆို္င္ရာ

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားလည္း

ျပည့္ဝေနေစရန္

လိုအပ္ပါသည္။

ထိုကၽြမ္းက်င္မႈ

အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ယ္တဝန္႔ ေလ့လာရန္ အတြက္ USAID Legal Aid Tool Kit အခန္း ၄ ရွိ
တရားခြင္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အပိတ္ေလ်ွာက္လဲခ်က္ ေပးျခင္းအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
အၿပီးသတ္ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ်က္မ်ားကို တရားခံေရွ႕ေနသည္ အျပည့္ဝ ၾကားနာခြင့္ရွိ
သည္။
•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၆ ႏွင့္ ၂၅၇

•

“တရားခံသည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၆ (၂) အရ ၄င္း၏ေလ်ွာက္လဲခ်က္ကို တင္ျပခြင့္
ရွိသည္။

ထိုအရာမ်ားသည္

ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို

မလြဲမေသလိုက္နာရမည့္

လိုက္နာရန္

ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါက၊

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။

စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းအေပၚ

ဆန္က ်င္အက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈ ရွိေစျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အမႈကို ပလပ္ရမည္။” ေမာင္အံ့ဖြယ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္
၁၉၄၈ ရန္ကုန္စီရင္ထံုး၊ စာ-၈၆၃။
လက္ေတြ႔တရားခြင္၌
စာျဖင့္ေရးသား

တရားခံမ်ားဘက္မွ

ခုခံကာကြယ္ေပးသည့္

ေလ်ွာက္ထားေနၾကသည္ကို

ေတြ႔ရသည္။

အၿပီးသတ္

ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ားကို

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲပါ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က ်င္ေန သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
“ခုခံေသာအမႈမ်ားတြင္ စာျဖင့္ေရးသားေသာ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား တင္သြင္းရန္ ေရွ႕ေနတို႔အား ခြင့္ျပဳသည့္
အေလ့

အထကို

လိုက္နာျခင္း

မျပဳရန္

တားျမစ္သည္။

ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ားကို

တရား႐ံုးသို႔

ႏႈတ္ျဖင့္

ေလ်ွာက္လဲရမည္။” တရား႐ံုး မ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၁၅၄ (၁၂)
ႏႈတ္ျဖင့္

(သို႔)

စာျဖင့္

ေလ်ွာက္လဲခ်က္ေပးပါက

…

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား

ပါဝင္ေအာင္

ေရွ႕ေနမွ

ဂ႐ုျပဳေပးရပါမည္။
•

ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္အမႈပါသက္ေသခံခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

•

သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးစီရင္ထံုးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္

•

အမႈအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ စြဲဆိုခံထားရေသာျပစ္မႈပါ အဂၤ´ရပ္မ်ားကို စိစစ္ျခင္း

•

ျပစ္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ႏွင့္

•

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၈(၁) အရတရားေသလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္။

တရားခံဘက္မွလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ေရွ႕ေနမ်ားသည္ လိုအပ္ပါက တရားသူႀကီးမ်ားအား … ၄င္းတို႔သည္
ဥပေဒကို

ေလးစားလိုက္နာရန္

က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုထားသူမ်ား

ျဖစ္ၾကေၾကာင္းႏွင့္

တရားလိုဘက္မွ

ျပစ္မႈ
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တစ္ခုခ်င္း၏ အဂၤ´ရပ္မ်ား အေပၚ သံသယကင္းရွင္းစြာသက္ေသျပႏိုင္မွသာလ်ွင္ တရားခံအေပၚ အျပစ္ရွိေၾကာင္း
စီရင္ခ်က္ကို ခ်ေပးရန္ သတိေပးရပါ မည္။ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က ်င့္သိကၡာမ်ား
သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏အျမင္မ်ားကို
လက္ခံ ၍ မျပည့္စံုေသာ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားကို လက္ခံျခင္းမျပဳရ။

ဥပေဒႏွင့္အညီ စီရင္ခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
တရားခံဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္
ဆိုင္ရာ

မွားယြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္

တျခားအေရးပါသည့္အမွားအယြင္းမ်ား

ရွိေနပါက

ထိုအရာမ်ားအေပၚ

ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အၿမဲ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရမည္။
•

တရားသူႀကီး၏ စီရင္ခ်က္ကို တရားခံ၏ေရွ႕၌ လူသိရွင္ၾကား တရားခြင္တြင္ ခ်မွတ္ရမည္။ တရား႐ံုးမ်ား
လက္စြဲ အပုိဒ္ ၆၅၃။

•

တရားသူႀကီးမ်ားက
ဥပေဒႏွင့္အညီ

စီရင္ခံခ်က္မွတ္ရာတြင္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ႏႈတ္ျဖင့္သာ

ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳဘဲ

မွတ္တမ္းျပဳစုထားရမည္။

ျပစ္မႈဆို္င္ရာက်င့္ထံုး

တရား႐ံုးစာအမွတ္

၄/၁၉၅၆၊

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၁၉၅၆။ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ စီရင္ခ်က္ကို
ထုတ္ျပန္ရန္ မေႏွာင့္ေႏွးေစရ။ ထိုိသုိ႔ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္း မ်ားသည္ အခ်ိန္မီ အယူခံဝင္ႏင
ို ္ေရးကို
အဟန္႔အတား အတားအဆီး ျဖစ္ေစၿပီး အမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ
ျပႆနာမ်ား ရွိမရွိကို ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ရန္လည္း ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္
ထိုသို႔ ေနာက္က ်သျဖင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ စီရင္ခ်က္ခ်ထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ တရား႐ံုး ေတာ္၌
လက္ေတြ႔ မွတ္တမ္းတင္သည့္အခါ တျခား စီရင္ခ်က္မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္ကိုလည္း တခါတရံ
ေတြ႕ရေလ့ရွိပါသည္။
•

အကယ္၍ တရားခံ ႏွစ္ေယာက္ကို ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ေယာက္ထက္ပိုေသာ တရားခံမ်ားကိုျဖစ္ေစ အတူတကြ
စစ္ေဆး စီရင္စီရင္သည့္အခါ ထိုတရားခံတဦးစီႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ခြဲျခား၍
မွတ္သားထားရမည္။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၆၅၅။

•

တရားသူႀကီးမ်ားသည္
တရားခံမ်ား၏

၄င္းတို႔

ၾကားနာခဲ့ျခင္း

သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို

မရွိသည့္အမႈမ်ားကို

ၾကားနာရမည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္ဆိုလ ်ွင္

ဘုရင္ဧကရာဇ္ႏွင့္

ျမတ္ေအာင္၊

ေအာက္ျမန္မာျပည္စီရင္ထံုး အတြဲ-၄၊ စာ -၁၃၅။ (အကယ္၍ တရားသူႀကီးတစ္ဦးသည္ စီရင္ခ်က္
တစ္ရပ္ကို

ခ်မွတ္ရာတြင္

၄င္းကိုယ္တိုင္

ၾကားနာခဲ့ျခင္း

မရွိဘဲ

၄င္းအလ်င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္

တရားသူႀကီး၏ စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္
အမိန္႔တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့လ ်ွင္ ထိုတရားသူႀကီးသည္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါသည္။) ထိုသို႔
မဟုတ္လ ်ွင္ တရားခံေရွ႕ေနသည္ ၄င္းအမႈသည္အတြက္ တဖန္သက္ေသခံ စစ္ေဆးႏိုင္ ရန္ စဥ္းစား
လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္မွာ

…

အမႈသည္

အယူခံဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္

အမႈကို

တန္႔ထားခဲ့ပါက ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ရမည္။
•

တရားအတြက္

ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးႏိုင္မည့္

ေရွ႕ေနမရွိပါက

ထိုတရားခံ၌

ေရွ႕ေနဌားရမ္းရန္

အခြင့္အေရး ရွိေၾကာင္းကို တရားသူႀကီးမွ အႀကံျပဳေပးရမည္။
•

တရားခံ၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကိုလည္း တရားသူႀကီးမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမည္။ လက္ေအာက္ခံ
တရား႐ံုးမွ အထက္႐ံုးသို႔ အမႈစစ္ေဆးစီရင္ရန္ တင္ေပးျခင္းတြင္ တရားခံ၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစား

ေပးျခင္း

မျပဳပါက

ဥပေဒႏွင့္

ဆန္႔က ်င္ေသာ

လုပ္ရပ္တစ္ရပ္

မွတ္ယူသည္။ ဘုရင္ဧကရာဇ္ ႏွင့္ ငခိုင္ပါ ၂ ၊ ရန္ကုန္စီရင္ထံုး၊ အတြဲ - ၆၊ စာ ၅၃၁။
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ျဖစ္သည္ဟု

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲအခ်က္အလက္မ်ား
တရားသူႀကီးမ်ားမွ “အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အျပစ္ဒဏ္မ်ား” ေတာင္းဆိုႏိုင္ခြင့္ကို
တရား႐ံုးမ်ား လက္စြဲမွ ေပးအပ္ထားပါသည္။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၆၉၂
•

အမႈစစ္အရာရွိမွ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ျပစ္မႈမွတ္တမ္း (ပုဒ္မခြဲ ၂)

•

တရားခံကို

အျပစ္ရွိေၾကာင္း

သတ္မွတ္ရာ၌

ေကာက္ယူဆံုးျဖတ္ၿပီး

ထိုတရားခံသည္

အၿမဲ

ျပစ္မႈ

ျဖစ္သည့္အခါ

က်ဴးလြန္တတ္သူ၊

သင့္ေတာ္ေသာ

ျပစ္ဒဏ္ကို

သို႔တည္းမဟုတ္

အၿမဲျပစ္မႈ

က်ဴးလြန္တတ္သူမဟုတ္ ဟူ၍ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ (ပုဒ္မခြဲ ၃)
တရားခံေရွ႕ေနမွ တရားခံ၏ ျပစ္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္မည့္ ေနာက္တိုးအခ်က္အလက္မ်ား တင္သြင္းႏိုင္ခြင့္ႏင
ွ ့္
ပတ္သက္ သည့္အခ်က္ကို တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ၌ တိက ်စြာ ေဖာ္ျပမထားပါ။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၆၉၂
တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ အကယ္၍ ဥပေဒအရာရွိသည္ တရားသူႀကီးမွ တရားခံအေပၚ အျပစ္ရွိေၾကာင္း၊
မရွိေၾကာင္း

စီရင္ခံ

ၿပီးသည္အခ်ိန္အထိ

ထိုတင္သြင္းခ်က္မ်ားကို

အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

တရားခံေရွ႕ေနမွ

ကန္႔ကြက္

သက္ေသခံခ်က္မ်ား

ေပးရမည္။

တင္သြင္းလာပါက

ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

တင္သြင္းၿပီးသည့္အခါ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ၾကားနာခြင့္ ရေစရန္ တရားခံေရွ႕ေနမွ ေတာင္းဆို
ရမည္။

•

ဘုရင္ဧကရာဇ္ ႏွင့္ ငဘရွိန္ (အိႏၵိယႏုိင္ငံစီရင္ထံုးမ်ား၊ အတြဲ ၆၊ ရန္ကုန၊္ စာမ်က္ႏွာ - ၃၉၁)။
ဤစီရင္ထံုးအရ တရားသူႀကီးသည္ တရားခံ၏ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္းသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္
ျပစ္မႈမွတ္တမ္းမ်ားကို

ေထာက္႐ႈ၍

ယင္းတရားခံသည္

သိလ ်က္ႏွင့္

ျပစ္မႈကို

တမင္တကာ

က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မသိ နားမလည္သည့္အေလ်ာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ေလာ
ဟူသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
အာမခံေလ်ွာက္ထားျခင္းတြင္

တင္သြင္းရသည့္

သက္ေသခံခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔

ဤတြင္လည္း

အမႈသည္၏

ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ျပည့္စံုစြာ တင္ျပေပးရမည္။ ထိုသို႔တင္ျပရ
မည့္အရာမ်ားမွာ … တရားခံ၏ ရပ္ရြာတြင္း လႈပ္ရွားမႈ၊ မိသားစုတာဝန္မ်ား၊ ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းရွိမရွိ၊ ယခင္က
အလြဲသံုးစားျပဳခဲ့ျခင္းရွိမရွိႏွင့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္

စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားတိပ
ု႔ င္

ပတ္သက္သည့္

သတင္းအခ်က္

ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္

အလက္မ်ားကိုလည္း

ေဖာ္ျပ

တရားခံ၏

ေပး

ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ … အမႈသည္သည္ အရက္ေသစာႏွင့္ ေဆးမ်ား စြဲေနျခင္း ရွိမရွိႏွင့္
၄င္း၏

စိတ္က ်န္းမာေရး

အေျခအေနတို႔ပင္

ျဖစ္ပါသည္။

စပ္ဆိုင္မႈရွိပါက

…

တရားခံတြင္

အတည္တက်ေနထိုင္ရန္ အိမ္ယာရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသူသည္ အလုပ္ရႏုိင္ေျခရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း
တရားခံ ေရွ႕ေနမွ တင္ျပေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ အက်ဥ္းခ်မႈကို တိုးျမႇင့္မည္ဆိုပါက အမႈသည္အား
ေစာင့္ေမ်ွာ္ေနသည့္ မိသားစုဝင္မ်ားအား စာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ သက္ညႇာေပးပါရန္ တရားခံေရွ႕ေနမွ
ေလ်ွာက္ထား တင္ျပေပးရမည္။
အမႈသည္၏

အျပစ္ဒဏ္ကို

ေလ်ာ့ပါးသြားေစႏိုင္သည့္

အခ်က္အလက္မ်ား

စုေဆာင္းျခင္းကို

အမႈစတင္

လက္ခံသည့္အခ်ိန္မွ စ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
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အမႈသည္အား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္
တရားခံ၏ေရွ႕ေနမ်ားသည္ လံုေလာက္ျခင္းမရွိသည့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳမီ
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ႀကိဳတင္၍ ကန္႔ကြက္မႈ ျပဳလုပ္သင့္သည္။
ယခုလက္စြဲစာအုပ္တြင္းရွိ “တရားသူႀကီး” ဟူသည့္ အသံုးသည္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ား
အားလံုးကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။ အမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ စီရင္ပင
ို ္ခြင့္မ်ား အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။

ျပစ္ဒဏ္မ်ား
ျပစ္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအေၾကာင္းကို ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ၏ အခန္း (၃) ႏွင့္ ျပစ္မႈဆို္င္ရာ တရား
မ်ွတမႈႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၌ ေလ့လာႏိုင္သည္။

၁။ ေသဒဏ္ (ေသဒဏ္မႈမ်ား)
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေသဒဏ္ခ်မွတခ
္ ဲပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစ၍ လူေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကို ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း
ထိုသူအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ေသဒဏ္မွ ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ ေပးခဲ့ပါသည္။
•

အယူခံတင္သြင္းမႈကို ရက္သတၱပတ္ ၇ ရက္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု တရားခံအား အေၾကာင္းၾကား
စာ ေပးပို႔ ပါသည္။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၅၈၄

•

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္္ ေသဒဏ္မွ အျခားျပစ္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးသို႕ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ရာဇသတ္ႀကီး
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၄

၂။ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဒဏ္
•

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ (အမွတ္ ၆/၂၀၁၆) အရ “တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဒဏ္”ကို “ေထာင္ဒဏ္
အႏွစ္ ႏွစဆ
္ ယ္” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

၃။ ေထာင္ဒဏ္
•

ေယဘုယ ်အားျဖင့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ဆုိင္သည့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ထိုပုဒ္မ၏အဆံုး၊
သို႔မဟုတ္

ထိုပုဒ္မအတြင္း၌ပင္

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း

သို႔မဟုတ္

အျခားေသာ

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၌လည္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိ္ေစကာမူ ထိုျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္
ေနာက္ဆက္တြဲ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဂ႐ုျပဳေလ့လာၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။
•

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၅၁၀ အရ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီထိ အလုပ္မဲ့ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ ထိုသုိ႔
ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ကာလအတိုဆံုးေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (မူးယစ္သူက အမ်ားႏွင့္ဆိုင္
ေသာ ေနရာ၌ မေလ်ာ္ ေသာ အမႈကို ျပဳျခင္း)

•

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာ၌ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ဟူ၍၄င္း၊ အလုပ္မဲ့ေထာင္ဒဏ္ဟူ၍၄င္း ခ်မွတ္ႏိုင္
သည္။ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၅၃၊ ၆၀။
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•

တစ္ခုၿပီးမွတစ္ခု က်ခံေစသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
o

စစ္ေဆးစီရင္မႈတစ္ခုတည္းတြင္ ျပစ္မႈႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပို၍ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္သည့္
အခါ ထိုျပစ္ဒဏ္မ်ားကို တစ္ခုၿပီးမွတစ္ခု က်ခံေစရမည္။ ျပစ္မႈဆို္င္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅
(၁ )

o

ထိုျပစ္ဒဏ္မ်ားကို

တစ္ၿပိဳင္တည္းက်ခံေစရမည္ဟု

တရား႐ံုးက

အမိန္႔ခ်မွတ္ထားသည္

မဟုတ္လ ်ွင္ ထိုျပစ္ဒဏ္မ်ားကို တစ္ခုၿပီးမွတစ္ခု က်ခံေစရမည္။ ျပစ္မႈဆို္င္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ
ပုဒ္မ ၃၅ (၁)
o

တသီးတျခားစီ

စစ္ေဆးစီရင္ေသာ

အမႈမ်ား၌

ခ်မွတ္ေသာ

သီးျခားျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ

ေနာက္ျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ေသာ တရား႐ံုးက အဆိုပါ ေနာက္ျပစ္ဒဏ္ကို တရားခံအား ယခင္
ခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္သည္မဟုတ္လ ်ွင္ တခုၿပီးမွ
တခုက ်ခံရသည္။ တရား႐ံုးမ်ား လက္စြဲ အပိုဒ္ ၆၈၈၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၇။
အမႈသည္မ်ားဘက္မွ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ ေပးသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားကလည္း အမႈသည္မ်ား၏
မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကို

သိရွိထားရန္

လိုအပ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္

ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ အမႈသည္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ အားလံုးေသာ
မၿပီးျပတ္ေသးသည့္

စြဲခ်က္မ်ားကို

မည္သုိ႔

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

လံုေလာက္စြာ အႀကံေပးျခင္းမျပဳႏုိင္ပါ။
o

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ
အမိန္႔ခ်ထားသည့္

အခါ

၃၅

(၂ )

ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို

ထိုျပစ္မႈမ်ားအတြက္

တစ္ဆက္တည္းက်ခံေစရန္

ျပစ္ဒဏ္စုစုေပါင္းမ်ာ

ျပစ္မႈတစ္ရပ္တည္း

ထင္ရွား၍ တရား႐ံုးက ခ်မွတ္ႏုိင္ သည့္ ျပစ္ဒဏ္ထက္ပိုေနသည္ဆို႐ံုျဖင့္ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သူကို
၄င္း႐ံုးက အထက္တရား႐ံုးသို႔ တင္ပို႔ျခင္း မျပဳရ။ သို႔ရာတြင္ §

မည္သည့္အမႈတြင္မ်ွ

ထိုသူအား

တစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္ထက္ပုိသည့္

ေထာင္ဒဏ္

ခ်မွတ္ျခင္း မျပဳရ။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၅ (၂) (က)
§

အျခားရာဇဝတ္တရားသူႀကီးက အမႈကို စစ္ေဆးစီရင္လ ်ွင္ ျပစ္ဒဏ္စုစုေပါင္းသည္
ယင္း ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးက ၄င္း၏ သာမန္စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို သံုးစြဲခ်မွတ္
ႏုိင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ ၏ ႏွစ္ဆထက္ မပိုေစရ။

o

အယူခံမႈမ်ားအတြက္ စုေပါင္းခ်မွတ္သည့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ားကို တခုတည္းေသာျပစ္ဒဏ္အျဖစ္
မွတ္ယူရ မည္။

o

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၇၁ အရ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ တစ္ခုစီျပစ္မႈ
ေျမာက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေပါင္းစုေနသည့္ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္သူအား ထိုျပစ္မႈေျမာက္
ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား အနက္ ျပစ္မႈတစ္ခုခုအတြက္ ေပးႏိုင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ထက္ ပို၍
မေပးရ။ ဆိုလိုသည္မွာ - တရားသူႀကီး မ်ားသည္ ျပစ္မႈတစ္ခုခုအတြက္ ေပးႏုိင္ေသာ
ျပစ္ဒဏ္ထက္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို မေပးရပါ။
§

ဥပမာ - ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၀ (ေနအိမ္စသည္တို႔အတြင္းတြင္ ခိုးမႈ)
(ေဖာက္ထြင္းမႈ)

ႏွင့္

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ

၄၅၇

(ညဥ့္အခ်ိန္

ပုန္းလ်ွိဳးအိမ္ေက်ာ္နင္းမႈ) တို႔ျဖင့္ စြဲဆိုခံရေသာ တရားခံအား ထိုပုဒ္မတစ္ခုခ်င္းစီပါ
အတိုင္း

တစ္ဆက္တည္းျပစ္ဒဏ္

ခ်မွတ္၍

မရပါ။

သို႔ေသာ္

ထိုျပစ္မႈႏွစ္ခုရွိ

အျပင္းထန္ဆံုးေသာျပစ္မႈ၏ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္တစ္ခုကိုသာ ခ်မွတ္ႏုိင္ပါ သည္။
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o

အကယ္၍

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္

အပ္စပ္မႈရွိသည့္

ဥပေဒပုဒ္မ

ႏွစ္ရပ္ကို

က်ဴးလြန္ခဲ့လ ်ွင္ ထိုသူအား ထိုပုဒ္မ ႏွစ္ခုအတြင္းရွိ ပုဒ္မတစ္ခုျဖင့္သာ စြဲခ်က္တင္ႏိုင္ပါ
သည္ဟု ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ဥပေဒ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း ၂၂ ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

•

ယခင္ျပစ္ခ်က္ရွိသူမ်ား
တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္
ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္

၄င္းတို႔အမႈသည္မ်ား၏

ရရွိႏိုင္မည့္

ယခင္ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း

ခ်က္ခ်င္းအျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုလည္း

ရွိမရွိႏွင့္

သိရွိထားရန္

ထိုသို႔

လိုအပ္ပါသည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမႈသည္ ႏွင့္ ကနဦးေတြ႔ဆံုေမးျမန္း၌ပင္ သိရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။
အမႈသည္အား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း အပို္င္းကို ၾကည့္ပါ။

o ႀကီးေလးေသာအျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အမႈမ်ားတြင္
စီရင္ပိုင္ခြင့္အတြက္

တခ်ိဳ ႕ေသာအမႈမ်ားကို

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ား၏

ျပန္လည္

ၾကားနာရန္

လိုအပ္ပါသည္။

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပုိဒ္ ၆၄၀ (၁)

o ယခင္က အာမခံမရႏိုင္သည့္ျပစ္မႈတစ္ခုခု

(ေထာင္ဒဏ္

၃

ႏွစ္

သို႔မဟုတ္

အထက္

ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ိဳး)ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးသူသည္ ယခုထပ္မံ၍ အာမခံမရႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈကို
ေနာက္တဖန္ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါ က ထိုသူကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိေသာ္လည္းေကာင္း၊
သို႔မဟုတ္

တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဒဏ္အထိ

ေသာ္လည္းေကာင္း

ျပစ္ဒဏ္တိုးျမင့္၍

ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၅

§

ယခင္က

ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခဲ့ျခင္း

စပ္လ ်ဥ္းသည့္
တရား႐ံုးမွ

သို႔မဟုတ္

ေထာင္ခ်ဝရမ္းအေၾကာင္းကို

အမိန္႔မိတၱဴမွန္ကန္

ေၾကာင္း

က်ခံၿပီးေသာ

ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္

ထိုသို႔ခ်မွတ္ခဲ့သည့္

သက္ဆုိင္ရာ

ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ထုတ္ေပးျခင္း။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၁၁

o ယခင္ျပစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္ဆိုင္သည့္

ေနာက္ဆက္တြဲအေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ျမန္မာ့တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အခန္း ၂၂ ရွိ အပုိဒ္ ၆၄၁၊ ၆၄၂၊ ၆၄၄၊ ၆၄၅ တို႔တြင္
ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။

•

အထူးဥပေဒမ်ား -

o ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ၂၀ အရ … အကန္႔အသတ္မရွိေထာင္ဒဏ္
ခ်မွတ္ျခင္း

-

ႏွစ္

၂၀

ထက္ပိုေသာ

ေထာင္ဒဏ္၊

သို႔ေသာ္

ႏွစ္အေရအတြက္ကို

ကန္႔သတ္မထားျခင္း (ဝမ္စိုင္း ပါ ၂ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၁၉၉၈၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး၊ စာ ၁၂၂)။

o လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (ဇ) အရ

… တစ္သက္တစ္ကၽြန္းေထာင္ဒဏ္ -

ဆိုလိုသည္မွာ သူ၊သူမ ေသဆံုးသည္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

၄။ ေငြဒဏ္မ်ား
ေငြဒဏ္မ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ေငြဒဏ္ပမာဏကို ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား
ရွိသည့္ အျပင္ ေငြဒဏ္မေပးေဆာင္ႏုိင္သူမ်ားအတြက္လည္း ေငြဒဏ္အစား ေထာင္ဒဏ္ေျပာင္းလဲခ်မွတ္ျခင္းမ်ား
ရွိသည့္အတြက္

…

ေငြရွိ

လူတန္းစားမ်ားသည္

တခါတရံတြင္

၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္

အက်ဥ္းေထာင္မွ

လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေငြျဖင့္ဝယ္ယူ၍ ရႏုိင္ သည္ဟူသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားပါ တိုးပြားေစႏိုင္ပါသည္။ ေငြဒဏ္မ်ား
ခ်မွတ္ရာတြင္ အမႈသည္မ်ား ေပးႏိုင္စြမ္းအရ ဒဏ္ေငြ ခ်သင့္ေၾကာင္း တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ ေတာင္းဆိုသင့္သည္။
•

တရားခံအား

ေငြဒဏ္ခ်မွတ္မည္ဆုိလ ်ွင္

ထိုတရားခံသည္

ေငြဒဏ္ေပးေဆာင္ႏိုင္သည့္အေျခအေန

ရွိမရွိကို တရား႐ံုးေတာ္က စံုစမ္းေမးျမန္းရမည္။ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇။
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•

အကယ္၍

တရားခံက

ေငြဒဏ္မေပးေဆာင္ႏုိင္ခဲ့လ ်ွင္

…

ေငြဒဏ္က ်ပ္

ငါးေထာင္ထက္မပိုလ ်ွင္၊

ႏွစ္လထက္မပို သည့္ ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္က ်ပ္ တစ္ေသာင္းထက္ပိုလ ်ွင္၊ ေျခာက္လထက္မပိုသည့္
ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ ပုဒ္မ ၆၇။
•

အကယ္၍ ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ထိုက္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေငြဒဏ္မေပး မေဆာင္
ပ်က္ကြက္ သည့္အတြက္ ခ်မွတ္သည့္ ေထာင္ဒဏ္မွာ ထိုျပစ္မႈအတြက္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္သည့္
ေထာင္ဒဏ္၏ ေလးပံု တပံုထက္ မပိုရ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

•

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၆၈၃ ၌ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးသည္ မိမိရရွိသည့္ သာမန္အခြင့္အာဏာ
အကန္႔ အသတ္ အထိ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။

•

အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ တရား႐ံုးမ်ား၌မူ … အမႈသည္မ်ား၏ ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ ေထာင္သြင္း
အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္း သည္ မေလ်ာ္ကန္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
o

နိေပါအစိုးရႏွင့္

ပရာကတ္ရွ္

လာမာ၊

အမိန္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္

၈၂၁၅၊

၂၀၆၆

နိေပါဥပေဒဂ်ာနယ္ အပိုင္း ၉၊ ႏွာ ၁၄၂၅ ( ေငြဒဏ္မေပးေဆာင္ႏိုင္ျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္
သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ၏ ရာဇသတ္သားေကာင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း
ႏွင့္ ထိုအရာမ်ားသည္ ၾကားျဖတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအရပါ
ကိုက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း တင္ျပထားပါ သည္။)
o

ဘာယာဒန္ႏွင့္

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊

၄၆၁

အေမရိကန္

၆၆၀

(၁၉၈၃)

(

အေမရိကန္

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္)

ေထာင္ဒဏ္မဟုတ္သည့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္မဟုတ္သည့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို တင္ျပေပးရပါမည္။
•

ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည့္အစား ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္ႀကံေနထိုင္ရန္
အစမ္း

သေဘာ

လႊတ္ႏုိင္ခြင့္

အာဏာသည္

တရားသူႀကီးမ်ား၌

ရွိသည္။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆၂ (၁)၊ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၆၉၆။

o မလွရီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၁၉၅၄၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစီရင္ထံုး၊ စာ-၁၅၁၊ (တရားလႊတ္ေတာ္)။
အကယ္၍

ယခင္

က

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ျခင္းမရွိခဲ့လ ်ွင္

ျပစ္မႈသည္

သတ္မွတ္ထားေသာ

အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္လ ်ွင္ အစမ္း သေဘာခံဝန္ခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ႏိုင္ဟု ဆံုးျဖတ္သည္။ ထိုသို႔
ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိ။
•

ငယ္ရြယ္ေသာျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သူမ်ားအား
လႊတ္ထားသင့္သည္

ဟု

ေကာင္းမြန္စြာက်င့္ႀကံေနထိုင္ေစရန္

ထင္ျမင္လ ်ွင္

လႊတ္ေပးႏုိင္သည္။

(အသက္ႏွစ္ဆယ့္

အစမ္းသေဘာ
တစ္ႏွစ္ေအာက္

ငယ္သည့္သူမ်ားသာ)။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ ေပးႏိုင္ရန္မွာ ထိုသူတို႔သည္ ေကာင္းေသာေနာက္ေၾကာင္း
ရွိသူမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေသဒဏ္ သို႔တည္းမဟုတ္ တသက္တကၽြန္း ပို႔ဒဏ္ထိုက္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား
(ယခုတြင္မူ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားသည္) ကို က်ဴးလြန္ထားသူမ်ားလည္း မျဖစ္ရပါ။
တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၆၉၇။
o

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သူအား ေကာင္းစြာက်င့္ႀကံေနထိုင္ရန္ လႊတ္ေပးလိုပါက တရားသူႀကီးသည္
၄င္းႏွင့္

သက္ဆိုင္သည့္

လိုအပ္ပါသည္။

တရားခံ၏

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

အေျခအေနမ်ားကို

ေကာင္းမြန္ေလ်ာ္ကန္ေသာ

စူးစမ္းရွာေဖြရန္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ရွာေဖြ
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ေတြ႔ရွိျခင္းမရွိပါက ထိုသူအား အျပစ္ဒဏ္က ်ခံ ေစရမည္။ မျမတင္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၁၉၉၅
ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ ၁၇၈။
o
•

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား - ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆၂ (၁)(က)။

လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာမွတ္စု - တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အယူခံဝင္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားေစရန္
အတြက္

ျပစ္ဒဏ္က ်ခံရမည့္အခ်ိန္ကာလကို

ေလ်ာ့ေပါ့၍

ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

ထိုသု႔ိ

ျပဳျခင္းကို

အျပစ္ဒဏ္မွ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္း ဟု ေခၚသည္။
•

တခ်ိဳ ႕ေသာ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ သံုးလေအာက္ေလ်ာ့သည့္ ကာလတိုေတာင္းေသာ ေထာင္ဒဏ္
မ်ားကို ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည္။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ ၆၆၄ ၌ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးထက္
မေကာင္းက်ိဳးကို ပိုမိုျဖစ္ေစ

ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ

ဝရမ္းမႈကဲ့သို႔ေသာ

ေသးငယ္သည့္ အမႈမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ မခ်မွတ္ဘဲ တျခားအက်ဥ္းနည္းျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း
မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။

မူလအေျခအေနအတိုင္း ျပန္လည္ထားရွိျခင္း
မတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာကို အသံုးျပဳၿပီး မူလအေျခအေနအတုိင္း ျပန္လည္ထားရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
အမႈ အမ်ားစု၌ တိုင္တန္း ေလ်ွာက္ထားသူသည္

၄င္း၏ အနာတရျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္

နစ္နာေၾကး ရရွိခဲ့လ ်ွင္ အမႈ႐ုပ္သိမ္းျခင္း (ျပစ္မႈေၾကာင္းတရားစြဲျခင္းမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းေပးျခင္း) မ်ား ျပဳလုပ္ေပး
ႏိုင္သလို ျပစ္မႈကို ေက်ေအးေပးႏိုင္ သည့္ အာဏာလည္း ရွိသည္။

•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ အခန္း ၄၃ အရ ဖ်က္ဆီးေစရန္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္
သိမ္းဆည္းေစရန္ သင့္သည္ထင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အမိန္႔တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္း။
နစ္နာသူမွ တရားမေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းခံႏုိင္ျခင္း (ဥပမာ အသေရဖ်က္ျခင္း)

•

နစ္နာသူ၊ သားေကာင္မ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံႏုိင္သည္ (လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ)။

150

•

လူငယ္လူရြယ္မ်ား
အသက္

၁၆

ႏွစ္ေက်ာ္္ႏွင့္

၁၈

ႏွစ္ေအာက္ၾကားရွိ

ကေလးမ်ားကို

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

ကေလးမ်ားဟူ၍

မွတ္ယူျခင္းမရွိဘဲ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားဟူ၍သာ မွတ္ယူေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထိုလူငယ္မ်ားအား ျပစ္မႈစစ္ေဆး
စီရင္ရာတြင္

လူငယ္တရား႐ံုး၌သာ

စစ္ေဆး

စီရင္ေလ့

ရွိၾကသည္္ကိုလည္း

ေတြ႔ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ျမန္မာ့ဥပေဒသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CRC) ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိပါ။
ထို႔အျပင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား သာမန္တရား႐ံုးမ်ား၌သာ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးၿပီး အရြယ္ေရာက္ၿပီး လူႀကီးမ်ား
ကဲ့သို႔

ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ပါသည္။

ထိုလူငယ္မ်ားအား

၁၀ႏွစ္ထက္မပိုေသာ

အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္

တရားသူႀကီးမ်ားဘက္မွ ၄င္းတို႔၏ အသက္အရြယ္၊ အက်င့္စ႐ိုက္၊ ကိုယ္၊စိတ္ ခိုင္ခံ့မႈ အေျခ အေန၊ႏွင့္
တျခားေသာ ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားပါ အထူးဂ႐ုျပဳ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကေလးသူငယ္
ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၇ - ၇၁။

ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္
ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္း။
တရားခံမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားေပးခဲ့ပါက ထိုျပစ္မႈမ်ားအတြက္
ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
•

ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အာဏာမ်ားကို ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုး
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၇ ႏွင့္ ၃၃၈ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

•

ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြငက
့္ ို လက္ခံရယူၿပီးသူသည္ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ
ကို

၄င္း၏

စိတ္အလိုအေလ်ာက္

ဝွက္သိမ္းျခင္းျဖင့္လညး္ေကာင္း၊

မမွန္သက္ေသခံျခင္းျဖင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း
မျပဳဟု မိမိထင္ျမင္ေၾကာင္း အစိုးရေရွ႕ေနက စာျဖင့္အခိုင္အမာ တင္ျပလာလ်ွင္ ထိုသူကို ျပစ္ဒဏ္လြတ္
ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည့္ျပစ္မႈအတြက္ စစ္ေဆး စီရင္ႏိုင္သည္။ သို႕႔မဟုတ္ ယင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္
စပ္လ ်ဥ္း၍ ထိုသူက ်ဴးလြန္ခဲ့ပံုေပၚသည့္ အျခားျပစ္မႈ တစ္စံု တစ္ရာအတြက္ စစ္ေဆးစီရင္ႏိုင္သည္။
ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၉။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာမ်ားသည္
အေျခအေနအရ ေပးအပ္သည့္ လြတ္လပ္ခြင့္သာ ျဖစ္သည္။
•

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁။

•

ေအာင္လွထြန္းႏွင့္ ေဂ်ဆန္ဇပ္ ၊ “အစိုးရႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲ ဆန္႔က ်င္သူမ်ားပါဝင္သည့္
အက်ဥ္းသား မ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လႊတ္ေပးျခင္း”။ ႐ိုက္တာသတင္း (၁၈၊ စက္တင္ဘာ၊
၂၀၁၂)

ထိုအေျခအေနမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သင္းဖြဲ႔ႏုိင္ခြင့္တို႔ကို ကန္႔သတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္
အမႈသည္ မ်ားအား အႀကံေပး ေျပာျပထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးဦးအား ေဒါသအေလ်ာက္
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တံု႔ျပန္လိုက္ျခင္းသည္ တရားခံအား ေနာက္တဖန္ အက်ဥ္းက်ေစႏိုင္သည္။အမႈသည္အား ေဆြးေႏြးလမ္းၫႊန္မႈ
ေပးျခင္းအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
ျမန္မာ့ရာဇဝတ္တရား႐ံုးမ်ား၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လြတ္ၿငိမ္း
ခ်မ္းသာခြင့္ မ်ားကို တျခားေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ထားရွိထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တရား႐ံုးမ်ား၌ တရားမ်ွတမႈရရွိရန္
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္

နည္းသည့္

အေလ်ာက္

ေမ်ွာ္လင့္ေတာင့္တၾကပါသည္။

တရားခံမ်ားသည္

အခါအားေလ်ာ္စြာ

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းသည္

သနားညႇာတမႈကို
ဥပေဒလုပ္ငန္း

ေဆာင္တာမ်ားကို အားနည္းေစပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕ရွိ ေရွ႕ေနမ်ားမွ တင္ျပထားသည္မွာ - ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္
ထားခံရသူမ်ားသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာျခင္းေၾကာင့္ အမႈသည္မ်ားသည္လည္း ၄င္းတို႔၏
တရားခြင္စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း အျမန္ၿပီးေျမာက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ၄င္းတို႔၌ အျပစ္ရွိေၾကာင္း
ေလ်ွာက္ထားရန္သာ ပိုမိုစိတ္အားထက္သန္လာၾကေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသည့္ အခက္အခဲ၊ ဆက္သြယ္
သြားလာရသည့္ အခက္အခဲႏွင့္ တရားခြင္အခက္အခဲမ်ားကို ေရွာင္ရွားလာၾကေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအတြက္သာ ေပးသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္
တခ်ိဳ ႕ေသာ

အမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္

ေရွ႕ေနမ်ားသည္

၄င္းတို႔အမႈသည္မ်ားအတြက္

အဆင့္သို႔ အယူခံတင္သြင္းမႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ စဥ္းစားသင္သ
့ ည္။
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စီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏာရွိသည့္

သက္သာခြင့္မ်ား - ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ အယူခံမႈမ်ားႏွင့္ စာခၽြန္ေတာ္မ်ား
အမႈစစ္ေဆးစီရင္ေနသည့္တရား႐ံုးမ်ား၌
ေပးၾကရာတြင္

တရားသူႀကီးမ်ားမွ

အမႈသည္မ်ား၏

ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္

မွားယြင္းေသာအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္

ေရွ႕ေနမ်ားမွ

ဥပေဒမ်ားအေပၚ

လုပ္ေဆာင္
အေျခခံၿပီး

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ထင္မွတ္ဖြယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေလ့ရွိၾကပါသည္။ တရားသူႀကီးမွ
အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမိန္႔အေပၚ လက္မွတ္မေရးထိုးမီ … အထက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္
ေရွ႕ေနမွ ႏႈတ္အားျဖင့္ ေလ်ွာက္လဲ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာအမႈမ်ားတြင္မူ တရားသူႀကီးမ်ား
လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ အမိန္႔စာမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေန
မ်ားတြင္

တရားသူႀကီးမ်ား၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

ေရွ႕ေနမွ

ျပင္ဆင္ေပးရန္

ေတာင္းခံလိုသည့္အခါ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ေလွကားထစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရပါမည္။ အမႈစစ္ေဆးစီရင္ေနစဥ္အတြင္း
ဥပေဒေၾကာင္းအရ

မွားယြင္းမႈမ်ား

ပါရွိခဲ့ပါက

ထိုအရာမ်ားအတြက္

ျပင္ဆင္မႈကို

ေရွ႕ေနမွ

ေတာင္းခံ

ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အေၾကာင္းျခင္းရာဆုိင္ရာ အမွားအယြင္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အမွားအယြင္းမ်ား
အတြက္ အယူခံဝင္ခြင့္ကိုလည္း အမႈၿပီးဆံုးသြားသည့္အခါတြင္ ေပးအပ္ထားပါသည္။ စာခၽြန္ေတာ္မ်ားမွာမူ
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွ ဆင္းသက္လာသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ထိုစာခၽြန္ေတာ္
ေလ်ွာက္ထားလိုသည့္

ေရွ႕ေနမ်ားသည္

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔

တုိက္႐ိုက္

ေလ်ွာက္ထားရပါမည္။

ထိုစာခၽြန္ေတာ္ေလ်ွာက္ထားမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ယခုတိုင္ ဆက္လက္အသံုးျပဳေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာႏွင့္
သေဘာသဘာဝတူညီသည့္ ကုစားမႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို တရား လႊတ္ေတာ္၌လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
သက္သာခြင့္ေလ်ွာက္ထားရာတြင္

ေလ်ွာက္ထားႏိုင္သည့္

အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားကို

အထူးဂ႐ုျပဳရန္

လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စီရင္ခ်က္ မိတၱဴမွန္မ်ား ေလ်ွာက္ထားသည့္အခါ ေလ်ွာက္ထားႏုိင္သည့္
အခ်ိန္ကာလ

အပိုင္းအျခား

အေပၚအေျခခံၿပီး

တရားခြင္စာေရးမွလည္း

တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား

ေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။
ဥပေဒဆိုင္ရာ ေယဘုယ ်ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား •

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ၏ အခန္း ၃၁ မွ အယူခံမႈမ်ား

•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ၏ အခန္း ၃၂ မွ ေစာဒကမႈႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား

•

စာခၽြန္ေတာ္မ်ား

•

o

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၈

o

ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒ (အမွတ္ ၂၀/၂၀၁၀)

o

စာခၽြန္ေတာ္မ်ားေလ်ွာက္ထားမႈဆုိင္ရာဥပေဒ (အမွတ္ ၂၄/2014)

တရားလႊတ္ေတာ္မွ ထုတ္ဆင့္ႏုိင္သည့္ ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ
၄၉၁

ကိစၥျပႆနာမ်ားကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
အမႈတြဲ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားကို ေရွ႕ေနမ်ားမွ ျပဳလုပ္
ေပးရပါမည္။ ၄င္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ စီရင္ထံုးမ်ားကိုလည္း ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္
စာရင္းျပဳစု ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအျပင္ တရားခြင္စာေရးမွလည္း အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
တရား႐ံုးမွတ္တမ္း၌ မွန္ကန္စြာ စာရင္းသြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သင့္တင့္ေသာကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္
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ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ထိုကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား အေပၚ မွတ္တမ္းတင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရားခံမ်ား
ဘက္မွ သက္သာခြင့္ေတာင္းခံမႈမ်ား ေလ်ွာက္ထား ရာတြင္ အခက္အခဲရွိေစပါသည္။
ရွင္းလင္းခ်က္။

ဤ်က်င့္ထံုးဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္သည့္ မႈခင္းကိစၥတစ္စံုတစ္ရာတြင္ မွားယြင္းမႈ၊

ပ်က္ကြက္မႈ၊ နည္းလမ္းမက်မႈ၊ သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းၫႊန္ၾကားမႈ တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ တရားမ်ွတမႈ
ကင္းမဲ့ရာ ေရာက္မေရာက္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ၄င္းအမႈကို ကနဥိး စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အဆင့္၌
ကန္႔ကြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိႏွင့္

ကန္႔ကြက္သင့္

မသင့္ဆိုေသာ

အေၾကာင္းျခင္းရာကို

တရား႐ံုးက

ေထာက္ထားဆင္ျခင္ရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒမ ၅၃၇။

တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ စီရင္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း
မျပဳရ
ျပစ္မႈမ်ားတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ စီရင္ခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက စာအေရးအသား
မွားယြင္းခ်က္ ကို ျပင္ရန္မွတစ္ပါး ထိုစီရင္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း မျပဳရ။
ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၉။
သို႔ရာတြင္ တရားမမႈမ်ားတြင္မူ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ စီရင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ အမွား
ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ လူႏွစ္ဦးၾကားေျဖရွင္းေပးရသည့္ တရားမမႈမ်ားတြင္လည္း ေရွ႕ေနမ်ားမွ ထိုသို႔
ျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါသည္။
•

တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၄

•

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ အမိန္႔ ၄၇ ၫႊန္ၾကားခ်က္။

•

တရားမက်င့္ထံုးဆိုင္ရာ အမိန္႔စာ အပိုဒ္ ၄၁

ျပင္ဆင္မႈမ်ား
အေၾကာင္းျခင္းရာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အျငင္းပြားျခင္းထက္ ဥပေဒပါမွားယြင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ
ပို၍ အေလးထားသည္။ အမႈအတြင္းရွိ ႏွစ္ဖက္အမႈသည္မ်ားသည္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေလ်ွာက္ထားႏုိင္သည္။
ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒ ၄၃၉။
ဥပမာမ်ားမွာ •

အာမခံေလ်ွာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

•

စြဲခ်က္ပံုစံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

•

သက္ေသခံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီရင္ထံုးမ်ား

•

အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း
o

ဥပမာ - ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈၀ ရွိ ေနအိမ္စသည္တို႔အတြင္းတြင္ ခိုးမႈ (ေဖာက္ထြင္းသူခိုး)
ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၅၇ ညဥ့္အခ်ိ္န္ပုန္းလ်ွိဳးအိမ္ေက်ာ္နင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ညဥ့္အခ်ိန္
အိမ္ေဖာက္ထြင္းမႈ။

ထိုျပစ္မႈႏွစ္ရပ္လံုးအတြက္

ဆက္တုိက္အျပစ္ဒဏ္

(၆ + ၅ )

အျပစ္ရွိေၾကာင္း

က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလ်ွာက္လဲတင္ျပခဲ့ပါက

ကိစၥရပ္မ်ား

-

တစ္ခုစီျပစ္မႈ

ေျမာက္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားေပါင္းစုေနသည့္ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္သူအား ထိုျပစ္မႈေျမာက္
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ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအနက္၊ ျပစ္မႈတစ္ခုခုအတြက္ ေပးႏိုင္ ေသာ ျပစ္ဒဏ္ထက္ ပို၍
မေပးရ။ (ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၁)။ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေလ်ွာက္လဲ ၿပီးသည့္ျပစ္မႈမ်ား
အတြက္ အယူခံေလ်ွာက္ထားခြင့္မရွိေသာ္လည္း ျပင္ဆင္မႈအတြက္ ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ သည္။
•

တရားခံက အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံလိုက္သည့္အခါ ၄င္း၏အျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္
ေလ်ွာက္ ထားႏိုင္သည္။
o

ဥပမာ - ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၀ ရွိ လိမ္လည္မႈတရပ္က ်ဴးလြန္ရာတြင္… တင့္ကူး
ႀကံရြယ္ခ်က္

မပါခဲ့လ ်ွင္

(ထိုျပစ္မႈသည္

ရာဇဝတ္မႈမေျမာက္ဘဲ

တရားမ

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ

တစ္ရပ္သာ ေျမာက္ပါသည္)။
အျငင္းပြားမႈအတြက္ စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးသည့္ ရက္ ၆၀ အတြင္း ျပင္ဆင္ခ်က္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္သည္။ တရား႐ံုးမ်ား
လက္စြဲ အပိုဒ္ ၇၆၆။

တရားသူႀကီးမွ ေစာဒက တင္သြင္းႏိုင္ျခင္း
တခ်ိဳ ႕ေသာ အမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚျပစ္မႈ တစ္ရပ္ႏွင့္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္သည့္အခါ ထိုသူ
ကို စစ္ေဆးစီရင္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာေပၚေပါက္ၿပီး ထိုျပႆနာႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္းေသာ
အဆံုးအျဖတ္ သည္ စစ္ေဆးစီရင္မႈကို တစ္စံုတစ္ရာ ထိခိုက္မည္ဟု တရားသူႀကီးက သင့္သည္ထင္ျမင္လ ်ွင္
ထိုျပႆနာကို

သီးသန္႔ထား၍

အဆိုပါ

တရား႐ံုးမွ

တရားသူႀကီးႏွစ္ဦး

သို႔မဟုတ္

ႏွစ္ဦးထက္ပုိေသာ

တရားသူႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရယူရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အထက္တရား႐ံုးသို႔ အမႈလႊဲေျပာင္းျခင္းျဖင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရယူရန္ ထိုတရားသူႀကီးက ေစာဒကတင္သြင္းႏုိင္သည္။ တရားသူႀကီးက
အဆိုပါ

ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာကုိ

သီးသန္႔ထားလ်ွင္

ထိုျပႆနာကို

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ

ျပစ္မႈထင္ရွား

စီရင္ျခင္းခံရသူကို အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ျပန္၍ ခ်ဳပ္ထားေစသရမည္။ သို႔မဟုတ္ တရားသူႀကီးက သင့္သည္
ထင္ျမင္လ ်ွင္ ထိုသူကို အာမခံေပးရမည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၄ (က) (ခ)

အယူခံမႈမ်ား
ျပႆနာမ်ား၌

အေၾကာင္းျခင္းရာႏွင့္

တိုင္တန္းခ်က္မ်ားသည္

ဥပေဒဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားဟူ၍

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ

ကိုက္ညီရမည္မဟုတ္ဘဲ

ႏွစ္မ်ိဳးရွိႏိုင္သည္။

ထိုသို႔ေသာ

လက္ေတြ႔ႏွင့္လည္း

ကိုက္ညီရန္

လိုအပ္ပါသည္။
•

အဆိုပါမွားယြင္းမႈ၊

ပ်က္ကြက္မႈ၊

နည္းလမ္းမက်မႈ၊

သို႔မဟုတ္

မွားယြင္းၫႊန္ၾကားခ်က္သည္

တရားမွ်တမႈ အမွန္ တကယ္ ကင္းမဲ့သြားစရာ အေၾကာင္းမျဖစ္ေပၚေစပါက စီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသည့္
တရား႐ံုးတစ္႐ံုးက ခ်မွတ္ထား သည့္ မည္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပစ္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ အမိန္႔ကိုမွ် အခန္း
၂၇ အရ ျဖစ္ေစ၊ အယူခံမႈတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ဆင္မႈတြင္ျဖစ္ေစ ပယ္ဖ်က္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္း မရွိေစရ။
ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၃၇။
•

ဤ်က်င့္ထံုးဥပေဒတြင္ျဖစ္ေစ၊

အျခားတည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္ျဖစ္ေစ

ျပ႒ာန္းပါရွိခ်က္မွတစ္ပါး

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရား႐ံုးက ခ်မွတ္သည့္ စီရင္ခ်က္၊သို႔မဟုတ္ အမိန္႔တစ္စံုတစ္ရာကို အယူခံခြင့္မရွိေစရ။
ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒ ၄၀၄။
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•

ငလွဦး ႏွင့္ ဘုရင္ဧကရာဇ္၊ ရန္ကုန္စီရင္ထံုး၊ အတြဲ ၃၊ စာ ၁၃၉။ ဘုရင္ဧကရာဇ္ႏွင့္ ငဖိုးမင္း၊
ရန္ကုန္စီရင္ထံုး၊ အတြဲ ၁၀၊ စာ ၅၁၁ ကိုၾကည့္ပါ။

သက္သာခြင့္မ်ား
•

ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပ့ါျခင္း၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၂၃။

•

အမႈကို အစအဆံုးျပန္စစ္ရန္ အမိန္႔ေပးျခင္း၊ တရားလိုျပသက္ေသမ်ားအား ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း
မျပဳဘဲ ၄င္းတို႔၏ ယခင္ထြက္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ဖတ္ျပျခင္းႏွင့္ ဥပေဒဝန္ထမ္းကသာ စစ္ေဆးျခင္း
သည္ တရားမဝင္ပါ။ ႏွင္းယဥ္ (ဘုရင္ဧကရာဇ္) ႏွင့္ သန္းေဖ၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ စီရင္ထံုး၊ အတြဲ ၉ ၊
စာ ၉၂။

•

အမႈကို ပလပ္ျခင္း

•

အျခားသီးျခားသက္သာခြင့္

•

အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခား - စစ္ေဆးစီရင္ခ်က္ ၿပီးသည့္အခါတြင္ ေရွ႕ေနက အယူခံတင္သြင္းခြင့္
ရွိသည္။ ထိုသို႔ အယူခံတင္သြင္းႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားကို ကာလစည္းကမ္းသတ္
ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၅၃၊ ၁၅၄ ႏွင့္ ၁၅၅ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

•

ၿမိဳ ႕နယ္႐ံုးမွ ခ႐ိုင္႐ံုး - ရက္ ၃၀

•

ခ႐ိုင္မွ တိုင္း - ရက္ ၆၀

•

တိုင္းမွ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ - ရက္ ၉၀

အမႈစစ္ေဆးၿပီးသည့္အခါ

ေရွ႕ေနမ်ားသည္

စစ္ေဆးစီရင္သည့္

တရား႐ံုး၌ပင္

အထက္တရား႐ံုးေတာ္သို႔

အယူခံဝင္ခြင့္ကို ခ်က္ခ်င္း ေလ်ွာက္ထားႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအယူခံမႈမ်ားကိုမူ တရား႐ံုးအဆင့္အလိုက္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
•

ၿမိဳ ႕နယ္မွ ခ႐ိုင္

•

ခ႐ုိင္မွ တိုင္း

•

တိုင္းမွ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ (တရားသူႀကီး ၃ ဦးပါသည့္ ခံု႐ံုး)

•

ထို႔ေနာက္ အထူးအယူခံတရား႐ံုးသို႔ - ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရွိ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုး

အမႈသည္ - အမႈမွ အၿပီးအျပတ္လႊတ္သည့္အခါ အစိုးရကိုယ္စား အယူခံဝင္ျခင္း
•

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္သည္ အမႈမွ အၿပီးအျပတ္လႊတ္ေစရန္ အယူခံတင္သြင္းႏုိင္သည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
က်င့္ထံုး ဥပေဒ ၄၁၇။

•

အယူခံတရား႐ံုးသည္ အမႈမွ အၿပီးအျပတ္လႊတ္သည့္ အမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
က်င့္ထံုးဥပေဒ ၄၂၃။

•

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒ ၂၀၁၀ အရ … ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္မွ တာဝန္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသည့္
တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔သည္ အၿပီးအျပတ္လႊတ္ႏုိင္သည့္အမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တရား
လႊတ္ေတာ္သို႔ အယူခံ တင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုမူ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံခံု႐ံုးသို႔ တိုက္႐ိုက္ တင္သြင္းခြင့္ရွိသည္။
ထိုသုိ႔

တင္သြင္းရာတြင္

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အျခားမည္သည့္

ေသာ္လည္းေကာင္း တင္သြင္းခြင့္ရွိသည္။ အခန္း ၆ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၀။
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တရား႐ံုးေတာ္မွ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
အယူခံမႈသည္ အခ်ိန္အားျဖင့္ ၄ လခန္႔ ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ - ခ႐ိုင္တရား႐ံုးသည္ ၿမိဳ ႕နယ္တရား႐ံုးမွ
စာတြဲမ်ားကို ရယူၿပီး ဆန္႔က ်င္ဘက္အမႈသည္သို႔ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။
•

အယူခံမႈတိုင္းကို အယူခံတရားလုိ၊ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ ေရွ႕ေနက ေလွ်ာက္လႊာကဲ့သို႔ အယူခံလႊာ
ေရးသား၍ တင္သြင္းေစရမည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ ေလ်ွာက္လႊာႏွင့္အတူ (လက္ခံရရွိသည့္ တရား႐ံုးက
အျခားနည္းဆင့္ဆိုျခင္း

မရွိလ ်ွင္)

စီရင္ခ်က္မိတၱဴတစ္ေစာင္၊

သို႔မဟုတ္

အယူခံသည့္အမိန္႔၏

မိတၱဴတစ္ေစာင္ကိုပါ ပူးတြဲပါရွိေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ဂ်ဴရီလူႀကီးျဖင့္ စစ္ေဆးစီရင္သည့္အမႈတြင္ ပုဒ္မ ၃၆၇
အရ ေရးမွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လည္း ပူးတြဲပါရွိေစရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ
ပုဒ္မ ၄၁၉။
•

အယူခံတရားလိုသည္ ေထာင္တြင္ အက်ဥ္းခံေနရလ်ွင္ ၄င္း၏ အယူခံလႊာႏွင့္အတူ ပူးတြဲပါရွိသည့္
စာရြက္ စာတမ္းမိတၱဴမ်ားကို ေထာင္တာဝန္ခံအရာရွိထံ ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ ၄င္းအရာရွိကလည္း အဆိုပါ
အယူခံလႊာႏွင့္ မိတၱဴမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အယူခံတရား႐ံုးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ
၄၂၀။

•

အယူခံမႈကို အက်ဥ္းနည္းမပလပ္ခင္ အယူခံတရားလို သို႔မဟုတ္ ေရွ႕ေနသည္ ထိုအယူခံကို ၾကားနာခြင့္
ရွိသည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ၄၂၁။

•

အယူခံတရား႐ံုးသည္ အယူခံမႈကို အက်ဥ္းနည္းျဖင့္ မပလပ္လ ်ွင္ ၄င္းအယူခံမႈကို မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္
ေနရာတြင္ ၾကားနာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အယူခံတရားလိုႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားေစရမည္။
ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒ ၄၂၂။

•

အယူခံမႈ

မၿပီးျပတ္ခင္အတြင္း

တရားခံကို

အက်ဥ္းေထာင္တြင္

ခ်ဳပ္ထားႏုင
ိ ္သည္။

သို႔မဟုတ္

အာမခံေပးႏိုင္ သည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ၄၂၇။
•

အယူခံတရား႐ံုးက

ေနာက္ထပ္

သက္ေသခံခ်က္

ရယူႏိုင္သည္။

ထိုသို႔ရယူသည့္အခါ

တရားခံ၊

သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ ေ႐ွ႕ေနတို႔ ေရာက္ရွိေနေစရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ၄၂၈။

စာခၽြန္ေတာ္မ်ား
ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္သည္

မတရားနည္းျဖင့္

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခံရသူတစ္ဦး၏

လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္

အသံုးျပဳႏုိင္ သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခံရသူ၏ မိသားစုဝင္မည္သူမဆို သို႔မဟုတ္
စြပ္စြဲခံရသူ

ကိုယ္စား

လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးမည့္

တရားခံေရွ႕ေနတို႔သည္

ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္ကို

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ထံသို႔ တိုက္႐ိုက္တင္သြင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထိုေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္
ကို ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ား အတြက္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း … သာမန္ျပစ္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္
မ်ား၌ ရဲမ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တရားသူႀကီး မ်ား၏ ဥပေဒအတုိင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထို စာခၽြန္ေတာ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ •

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား

ဖမ္းဆီးရန္

ဥပေဒအရ

ဝရမ္းစာ

လိုအပ္ေသာ္လည္း

ဝရမ္းမပါဘဲ

ဖမ္းဆီးျခင္း။
•

ဖမ္းဆီးခံရၿပီးသည့္သူတစ္ဦးဦးအား တရားသူႀကီးထံေမွာက္သို႔ ခ်က္ခ်င္း ေခၚေဆာင္မသြားျခင္း။

•

ထိုေနာက္ အစုိးရမွ ၄င္းတို႔ထိန္းသိမ္းထားသည့္သူမ်ား ၄င္းတို႔လက္ဝယ္တြင္ ရွိေနျခင္းကို ျငင္းဆန္ျခင္း၊
ႏွင့္ ထိုသူ မည္သည့္ေနရာ၌ ရွိေနသည္ကို မသိရျခင္း။
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•

လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚပုိင္ခြင့္ႏွင့္

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔ကို

အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္

ထိန္းသိမ္းဖမ္းဆီး ခံရျခင္း။
•

မမွ်တေသာ တရားခြငစ
္ စ္ေဆးစီရင္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္း။

•

ဥပေဒအရ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီးေသာ္လည္း သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား လႊတ္ေပးရန္ တရား
႐ံုးေတာ္က အမိန္႔ခ်ၿပီးေသာ္လည္း … ထိုသူတစ္ဦးဦးအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း။

စပ္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား
•

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၈

•

ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒ (အမွတ္ ၂၀/၂၀၁၀)

•

စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ (အမွတ္ ၂၄/၂၀၁၄)

စာခၽြန္ေတာ္မ်ားႏွင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

သက္ဆုိင္သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္ဆိုင္ရာ

သိရွိလိုပါက

လက္စြဲစာအုပ္၊

၂၀၁၆

ICJ

၌

မွ

ထုတ္ေဝထားသည့္

ၾကည့္ပါ။

စပ္ဆုိင္သည့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ၁၇ ႏွင့္ ၁၈ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္(သို႔)တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္၌ ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္
ႏွင့္ သေဘာသဘာဝ တူေသာ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရွိ
တစ္ရပ္ကို

ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ၏

ပုဒ္မ

တစ္ရပ္ကဲ့သို႔

၄၉၁

(၁)(က)

သေဘာသဘာဝရွိေသာ
ႏွင့္

(ခ)

တို႔၌

သက္သာခြင့္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

တရားလႊတ္ေတာ္သည္ မတရား ျဖစ္ေစ၊ နည္းလမ္းမက်ဘဲျဖစ္ေစ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းထားခံရသည့္သူမ်ားကို
လႊတ္ေပးရန္ ထုတ္ဆင့္ႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈ ဆုိင္ရာ အယူခံစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသည္။
တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တို႔သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရွ႕ေတာ္သြင္း
စာခၽြန္ေတာ္ကဲ့သို႔ သေဘာသဘာဝရွိေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မိမိသင့္သည္ ထင္ျမင္သည့္အတုိင္း
ၫႊန္ၾကား

ႏိုင္သည္။

(က)

မိမိ၏

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ

အယူခံစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

နယ္ေျမအတြင္း

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တရား႐ံုးသို႔ တင္ပို႔ေပးရန္၊ (ခ)
အဆိုပါ စီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာ နယ္ေျမအတြင္း၌ မတရားျဖစ္ေစ၊ နည္းလမ္းမက်ဘဲျဖစ္ေစ အမ်ားျပည္သူ
ဆုိင္ရာ အခ်ဳပ္၊ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက အခ်ဳပ္မွ လႊတ္ရန္ ၫႊန္ၾကားႏုိင္သည္။ အခန္း ၃၇၊ ေရွ႕ေတာ္သြင္း
စာခၽြန္ေတာ္တစ္ရပ္ကဲ့သုိ႔
ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။
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သေဘာ

သဘာဝရွိေသာ

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊

ပုဒ္မ

၄၉၁

(၁)

မွ

တရားခံအား ဆန္႔က်င္သည့္ သက္ေသခံခ်က္
တရားခံအား ဆန္႔က ်င့္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္ ႏွင့္
တရား႐ံုး၌ စစ္ေဆးေနစဥ္ ကာလအတြင္း သက္ေသ (လူ) မ်ား၏ ႏႈတ္သက္ေသခံခ်က္၊ ပစၥည္းသက္ေသ (ရဲမွ
သိမ္းဆည္း ရမိေသာ (သို႔) ေကာက္ယူ စုစည္းထားေသာ)၊ မည္သူ မည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္း
(တရား႐ံုးတြင္ သက္ေသခံခ်က္ (သို႔) စာရြက္ စာတမ္းမ်ားအားျဖင့္ တရားလိုမွ ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျခား
တရားလိုျပသက္ေသမ်ားမွ ျဖစ္ေစ တရားခံအား မည္သူ မည္ဝါ ျဖစ္ေၾကားကို တရား႐ံုးတြင္ တင္ျပထားေသာ
အေထာက္အထား) တရားခံမွ ျပဳလုပ္သည္ဟု ယူဆရေသာ ဝန္ခံခ်က္၊ စာရြက္စာတမ္း (သို႔) ဓာတ္ခြဲခန္းမွ
အေထာက္အထား အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမွ သက္ေသခံခ်က္တို႔ ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေနသည္ ယင္းသို႔ေသာ
သက္ေသ အေထာက္အထား မ်ားအား နည္းလမ္း သံုးခုျဖင့္ ခုခံ ေခ်ပႏိုင္သည္။
•

သက္ေသအေထာက္အထား၏ အေရးပါမႈ ႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးစား ႏိုင္မႈကို ျငင္းခ်က္ ထုတ္ျခင္း။

•

သက္ေသအေထာက္အထား၏ ျဖစ္တည္မႈ၊ တိက ်မႈ ႏွင့္ မွန္ကန္မႈတို႔အား စိန္ေခၚျခင္း။

•

သက္ေသအေထာက္အထားအား ေတြ႕ရွိျခင္း (သို႔) ဖန္တီးျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာရသည့္
လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအား စိန္ေခၚျခင္းအားျဖင့္ ယင္းအေ ထာက္အထားအား သက္ေသခံ မဝင္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

တရားခံအား ဆန္က ်င္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား၏ အစိတ္အပိုင္း အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

(သို႔)

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ

ထြက္ေပၚလာမည္

ျဖစ္သည္။

ယင္းသက္ေသ

အေထာက္အထားမ်ားကို ေသခ်ာ က်နစြာ စစ္ေဆးေမးခြန္း ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ၎ သက္ေသအေထာက္အထား
မ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ စံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊
မရွိ ဆန္းစစ္ရမည္။ ဤသက္ေသအေထာက္ အထားမ်ားတြင္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ား သက္သက္သာ မဟုတ္
တရားခံမွ

လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ

အေထာက္အထားမ်ားသည္
တရားသူႀကီးမွေသာ္၎

ရွာေဖြ

ပံုစမ
ံ ်ား

ဥပေဒအရာရွိမွေသာ္၎၊

အျပစ္က ်ဴးလြန္သည္ဟု

လည္း

ပါဝင္သည္။

သို႔တည္းမဟုတ္

ဝန္ခံသည္ဟု

ပိုမို၍

ယူဆထုိက္ေသာ

၎သက္ေသ

အေရးပါ

ေသာ

သက္ေသအေထာက္

အထားမ်ား ျဖစ္သည္။
တရားလိုဘက္မွ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ခုခံေခ်ဖ်က္ရာတြင္ ေရွ႕ေနမ်ား အေနျဖင့္ ၎ သက္ ေသ
အေထာက္ အထားမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခြင့္ ရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏ ခုခံ ေလွ်ာက္လဲ မႈအတြက္
ျပင္ဆင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိခုခံေလွ်ာက္လဲမႈ အတြက္
သက္ေသအေထာက္အထား

မ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

တည္ဆဲ

ဥပေဒမ်ားကို

သိရွိသံုးစြဲရမည္။ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ တရားခံႏွင့္ စပ္ဆုိင္ သည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားကို ရဲ ႏွင့္
ဥပေဒအရာရွိမ်ားထံ

ေတာင္းဆိုရမည္။

ထိုသို႔

ေတာင္းဆို၍

မရခဲ့ပါက

တရားေရးရာ

ကုစားမႈမ်ားကို

ရွာေဖြၾကရမည္။
ဥပေဒအရာရွိမွ တင္ျပလာေသာ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္အားကိုးရန္ မသင့္ေသာ
သက္ေသခံ ခ်က္မ်ားကို သက္ေသခံ မဝင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားလိုဘက္မွ
သက္ေသခံခ်က္မ်ား

ႏွင့္ဆန္႔က ်င္ေသာ

သို႔မဟုတ္

တန္ဖိုးေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ေသာ

သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ တရားခံအား ဆန္႔က ်င္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို စိန္ေခၚႏိုင္သည္။
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တရားခံဘက္မွ စုေဆာင္း တင္ျပထားေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို “တရားခံဘက္အား စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း”
အပိုင္းတြင္ သီးျခားေဖာ္ျပထားသည္။

တရားလိုဘက္မွ တင္ျပထားေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ရယူျခင္း
တရားလိုဘက္မွ တင္ျပလာေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ
တရားခံဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ေရွ႕ေနသည္ ၎သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို တတ္ႏိုင္
သမွ် ေဆာလ်င္စြာ စိစစ္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ တရားခံဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေသာ ေရွ႕ေန သည္
တရား႐ံုးရွိ အမႈတြဲ ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈရန္ အခြင့္အေရး ရွိသည္။ တရားခံႏွင္႔ ၎၏ေရွ႕ေန
ထံသို႔ သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား (သို႔) ၎စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္မ်ား၏ မိတၱဴတစ္စံုကို
ေပးအပ္ရန္ တရားသူၾကီးတြင္ တာ၀န္ရွိ သည္။ ဤတရား႐ံုးစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ပထမသတင္းေပးတိုင္ခ်က္၊
ရဲမွတ္တမ္း၊ သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ခ်က္မ်ား ႏွင္႔ တရားသူႀကီးထံသုိ႔ တင္သြင္းေသာ ရဲအစီရင္ခံစာတြင္
ပါဝင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုး ပါဝင္သည္။ ထိုအခြင့္အေရး မ်ားကို ဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ားမွ ျပ႒ာန္းထားၿပီး
ထိုအခြင့္အေရးမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လည္း အာမခံခ်က္ ေပးထားသည္။ အမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
တရားေရးရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိေစေအာင္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ
စစ္ေဆးသံုးသပ္ရမည္။
•

ဥပေဒက

မၿပီးျပတ္ေသးေသာ

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္
ထိုအမႈတြင္

ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္
လိုက္ပါေသာ

အမႈတြဲမ်ားႏွင့္
ခြင့္ျပဳထားသည္။

ေရွ႕ေနက

စီရင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေသာအမႈတြဲမ်ားကို
ထို႔အျပင္

အထူးအမိန္႔

မၿပီးျပတ္ေသးေသာ

မရရွိေသာ္လည္း

တရားသူႀကီး
အမႈတြဲမ်ားကို

ၾကည့္႐ႈခြင့္ရႏုိင္သည္။

(တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ ၁၉၉၉၊ စာပိုဒ္အမွတ္ ၁၀၃ (၄၃))
•

ဤအခ်က္သည္

ႏိင
ု ္ငံတကာတြင္

က်င္႔သံုးလ်က္ရွိေသာ

စံႏွဳန္းမ်ားႏွင္႔လည္း

ကိုက္ညီသည္။

ဤစံႏွဳန္းမ်ားတြင္ အစိုးရအေနႏွင္႔ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အမႈသည္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ
ဥပေဒဆိုင္ရာ

အကူအညီမ်ား

ေပးစြမ္းႏိုင္ေရးအတြက္

တရား႐ံုးမ်ားရွိ

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

အခ်က္

အလက္မ်ား၊ ဖိုင္တြဲမ်ားႏွင္႔ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ၄င္းတို႔ ရယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္
ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ စည္းမ်ဥ္းအမွတ္ (၁၈)။
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရွ႕ေနသည္ အမႈ၏ ပထမဆံုးၾကားနာသည့္ေန႔တြင္ ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း
အားလံုး ၊ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ စာအားျဖင္႔ ေတာင္းခံျခင္းကို စဥ္းစားသင့္သည္။ (ေတာင္းခံလႊာ
နမူနာပံု စံအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) ကို ၾကည့္ပါ။) ဤကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိခဲပ
့ ါက
ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင္႔

တရား႐ံုးမ်ား

လက္စြဲပါ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ

ေဆာင္ရြက္ရန္

လိုအပ္ေသာ

သံုးသပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏင
ို ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္လဲသင့္သည္။
•

ေရွ႕ေနမ်ားအေနႏွင့္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ၾကည္႔ရွဳေလ႕လာႏိုင္ရန္ႏွင္႔ ၫႊန္ၾကားမႈမ်ားကို
ရရွိႏိုင္ေစ ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေရွ႕ေနသည္ တရားမစြဲဆမ
ို ီ
ၾကားနာျခင္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည္႔ရွဳၿပီး ၎အေနျဖင္႔ ထိုအမွဳကို
ေသခ်ာက်နစြာ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္႔ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား
မိတၲဴကူးယူရန္ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ရ မည္။ တရား႐ံုးလက္စြဲ စာပိုဒ္ (၄၅၇)။
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တရား႐ံုးစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မိတၱဴရယူရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရား႐ံုးစာေရးမ်ားမွ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား
ေတာင္းခံ လာခဲသ
့ ည္ ရွိေသာ္ တယ္လီဖုန္းကင္မရာမ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူျခင္းျဖင့္ အဆိုပါ မိတၱဴမ်ားကို
ရယူရမည္။ ေရွ႕ေနမ်ား အေနျဖင္႔ မေလ်ာ္ကန္ေသာ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္ အခ်ိန္တိုင္း မွတ္တမ္း
တင္ထားသင့္ၿပီး တရား၀င္တိုင္တန္းမႈမ်ား လည္း ျပဳလုပ္သင့္သည္။

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းစဥ္ကာလအတြင္းရွိ ရဲမွတ္တမ္းမ်ား
အမႈစစ္ရဲအရာရွက
ိ
သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ပထမဦးစြာ စုေဆာင္း၍ အမႈတြဲ ဖြင့္လွစ္ရမည္။ ေယဘုယ ်အားျဖင့္
ဆိုလ ်ွင္ … ဤသက္ေသခံခ်က္မ်ားကို တရားခံအတြက္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ တရား႐ံုးသို႔
တရားစြဲမတင္မီအခ်ိန္၌ မရရွိႏိုင္ပါ။ အမႈတစ္မႈႏွင့္ တစ္မႈ မတူညီႏုိင္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအေပၚ
အေျခခံ၍ ရဲအမႈတြဲတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားမွာ •

ပထမ သတင္းေပးတိုင္ခ်က္- က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူဟု ယူဆရေသာ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြ
သို႔မဟုတ္ မိသားစု ဝင္မွ ရဲထံသ႔ို တုိင္ၾကားျခင္း။ ျပစ္မႈက ်င့္ထံုး ပုဒ္မ ၁၅၄။ ေရွ႕ေနသည္ ပထမ
သတင္းေပးတုိင္တန္းခ်က္တြင္ တရားခံအား ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိ၊မရွိ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးသင့္သည္။
အကယ္၍ ရဲမ်ား၏ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း မ်ားသည္ မူလက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမသတင္းေပး
တိုင္တန္းခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က ်င္ေနပါ က ပထမသတင္းေပး တိုင္တန္းခ်က္
အသစ္ကို ရဲမ်ားက ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားက ဂ႐ုျပဳသင့္သည္။

•

သိမ္းယူခဲ့ေသ ပစၥည္းစာရင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ရွာေဖြပံုစံ

•

ေျဖာင့္ခ်က္

•

သက္ေသစာရင္း (ရဲစြဲခ်က္ ပံုစံ စာရြက)္ ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးပုဒ္မ ၁၇၃ (၁) (က)
o

အားလံုးပါရမည္။ ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးပုဒ္မ ၂၅၂ (၁)

o

သို႔ရာတြင္ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးပုဒ္မ ၅၄၀

•

သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား (လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိ။)

•

တန္းစီဆြဲျပသည့္ပံုစံ

•

သိပၸံဆိုင္ရာ အေထာက္အထား

•

ကၽြမ္းက်င္သက္ေသမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ား

ရဲအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ရဲအမႈတြဲကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာရမည္။ ရဲမ်ားက သက္ေသခံခ်က္ကို ရွာေဖြ
စုေဆာင္း ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္ ေသခ်ာစြာ လိုက္နာျခင္း
ရွိ၊မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕ေနမ်ားက
ေအာက္တြင္

ေဖာ္ျပထားသည့္

ျပန္လွန္စစ္ေမးရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

အမႈ၏လမ္းေၾကာင္း

ႏွင့္

သီးျခားပုဒ္မမ်ားတြင္

ေဆြးေႏြးထားသည္။

ရဲလက္စြဲကိုလည္း ၾကည့္ပါ။
•

ရဲအရာရွိ

ေရးသားတင္သြင္းသည့္

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

ႏွင့္အညီ

ျပင္ဆင္၍

သတင္းအခ်က္အလက္သည္
တင္သြင္းျခင္း

မဟုတ္လွ်င္

ျပစ္မဆ
ႈ ိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပါ
၎အခ်က္အလက္မ်ားကို

လက္မခံႏိုင္ပါ။ ဧကရီ ဘုရင္မႀကီး ႏွင့္ ငေစာ ပါ ၆ ၊ ၁ ေအာက္ျမန္မာျပည္ တရားစီရင္ထံုး ၅၉။
•

ရဲအရာရွိမ်ားသည္ လူႏွစ္ဦးက အျခားတေယာက္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို ေယဘုယ ်အားျဖင့္သာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္အခါတြင္ တရား႐ံုးက ၎တို႔၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကို
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ျငင္းပယ္ၿပီး တရားခံအား တရားေသလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ခါေလာင္း ႏွင့္ ဖူးစာ ႏွင့္ ဘုရင္ ဧကရာဇ္ အတြဲ
၄၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ တရားစီရင္ထံုး ၁၁၆။
၎အျပင္ အမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေန႔စဥ္ မွတ္တမ္းကဲ့သို႔ေသာ ရဲမ်ား မွ ျပဳစုထားသည့္ စာရြက္စာတမ္း
အေထာက္အထား မ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ ရဲဌာနအတြင္း စာရြက္စာတမ္း မွတ္တမ္းမ်ားကို သာမန္အားျဖင့္
ေတြ႕ရွိၾကည့္႐ႈရန္

မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

သိ႔ရ
ု ာတြင္

တရားခြင္တြင္

အစစ္ခံလ်က္ရွိေသာ

ရဲအရာရွိက

၎မွတ္သားထားသည္မ်ားကို ျပန္လည္ အမွတ္ရေစရန္ အသံုးျပဳေသာအခါတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။
“မည္သည့္

စီရင္ေနေသာ

ရာဇဝတ္တရား႐ံုးမဆို
အမႈႏွင့္

မိမိ႐ံုး၌

သက္ဆုိင္သည့္

စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေသာ၊

ရဲအမႈေန႔စဥ္မွတ္တမ္းမ်ားကို

သို႔မဟုတ္

စစ္ေဆး

ေတာင္းေခၚႏိုင္သည္။

ယင္းရဲေန႔စဥ္ မွတ္တမ္းမ်ားကို အမႈတြင္ သက္ေသခံခ်က္အျဖစ္ မဟုတ္ဘဲ အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆး
မႈ၊ သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးစီရင္မႈ၌ အေထာက္အကူ အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိငသ
္ ည္။ တရားခံကျဖစ္ေစ၊
၎၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျဖစ္ေစ အဆိုပါ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း မ်ားကို ေတာင္းေခၚပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။
အဆုိပါ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းမ်ားကို တရား႐ံုးက ရည္ၫႊန္းၾကည့္႐ႈ႐ံုမွ်ျဖင့္ တရားခံ၊ သို႔မဟုတ္ ၎၏
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ၾကည့္ပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။ သို႔ေသာ္ ေရးမွတခ
္ ဲ့သည့္ ရဲအရာရွိ က မိမိျပန္လည္
သတိရေအာင္ ယင္းေန႔စဥ္ မွတ္တမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ အဆိုပါ ရဲအရာရွိအား
ဆန္႔က ်င္ေမးျမန္းရန္အတြက္

တရား႐ံုးက

ထိုေန႔စဥ္

မွတ္တမ္းမ်ားကို

အသံုးျပဳလွ်င္ျဖစ္ေစ

သက္ေသခံအက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၁၊ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၄၅ ပါ သက္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္
သက္ဆုိင္ေစရမည္။” ျပစ္မႈက ်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၂ (၂)။
ေယဘုယ ်အားျဖင့္ ၾကည့္႐ႈကိုးကားရန္။ ။ သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၁ - မိမိ မွတ္ဉာဏ္ကို
အေထာက္ အကူျပဳေစရန္ အသံုးျပဳေသာ သက္ေသ အေထာက္အထား ကို သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္
၁၅၉ ႏွင့္ ၁၆၀ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ အျခားတဖက္ကိုလည္း ျပသရမည္။
စံုစမ္းစစ္ေဆးစဥ္ကာလအတြင္း … ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ရဲက မိမိတို႔ မွတ္သားထားသည္မ်ားကုိ ျပန္လွန္ ၾကည့္႐ႈရန္
ရဲမွတ္တမ္း မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း ရွိ၊မရွိ ပံုမွန္ ေမးျမန္းရမည္။ ရွိပါက ၎မွတ္တမ္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ျပသရန္
ေတာင္းဆိုရမည္ ျဖစ္ၿပီး တရားခြင္ ၾကားနာျခင္းအား မိမိက ၎စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္း
အတြက္ ၾကည့္႐ႈ သံုးသပ္ရန္ လံုေလာက္ ေသာ အခ်ိနရ
္ သည္အထိ ဆိုင္းထားရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
ေအာက္တြင္ သက္ေသခံ အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။

ရဲအမႈတြဲသည္သည္ တရားစြဲဆိုသည့္အမႈတြဲ ျဖစ္ျခင္း
ရဲအမႈတြဲသည္ ထမဆံုး တရား႐ံုးၾကားနာမႈ မတိုင္မီအခ်ိန္ ႏွင့္ တရားစြဲဆိုခ်ိန္တြင္ တရား စြဲဆိုသည့္ အမႈတြဲအျဖစ္
ေျပာင္းသြားၾကသည္။ (ရာဇဝတ္က ်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇၀) အထက္ ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္
တရားစြဲဆိုသည့္ဘက္မွ စြဲဆိုရန္ အႀကံျပဳထားေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပ ထားသည့္ တိုင္တန္းခ်က္စာလည္း
ပါဝင္ရမည္။
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းသည္

ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားေရးစနစ္၏

အေရးအႀကီးဆံုးေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားထဲမွ

တစ္ရပ္သည္။ မ်ွတမႈ ရွိသည့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ရရွိေစရန္ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းသည္ မ်ွတေသာ
ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားေရးစနစ္တခု ရရွိေစေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက
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စည္းမ်ဥ္းမွာ တရားလိုဘက္မွ သက္ေသခံခ်က္ မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရာတြင္ ယင္းသက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္
တရားလိုအတြက္ အားနည္းသြားေစသည္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ တရားခံအတြက္

အားသာသြားေစသည္ ျဖစ္ေစ၊

ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထိန္ခ်န္ထားျခင္း မရွိပဲ အျပည့္အဝ ခ်ျပသင့္သည္။ အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္
သတင္းအခ်က္္အလက္မ်ားကို

ရယူရန္

ေတာင္းဆိုရာတြြင္

ေဆာလ်င္ႏိုင္သမ်ွ

ေဆာလ်င္စြာ

ရယူႏုိင္ရန္

အေရးႀကီးသည္။

တရား႐ံုးအမႈတြဲပါ ပထမသတင္းေပးတုိင္တန္းခ်က္ႏွင့္ သက္ေသစာရင္း
အခ်ဳိ႕ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို တရား႐ံုး အမႈတြဲမွ ရရွိႏိုင္သည္။ ရဲအမႈတြဲ သို႔မဟုတ္ တရားလို၏
အမႈတြဲတြင္ ပါရွိေသာ အရာမ်ားအားလံုးသည္ တရား႐ံုးအမႈတြဲတြင္ ပါဝင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ
တရားခံေရွ႕ေနသည္ အမႈတြဲ တခုလံုးကို ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ ကူးယူ သိမ္းဆည္းထားသင့္သည္။ ၎အမႈတြဲတြင္
ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၃ (၁) အရ လိုအပ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား အနည္းဆံုး ပါဝင္သင့္သည္။
ရဲစခန္းတြင္ တာဝန္က ်ေသာ ရဲအရွိသည္ (က) ရဲအစီရင္ခံစာအရ ျပစ္မႈကို အေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ
ရာဇဝတ္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးထံသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက သတ္မွတ္ထားသည့္ ပံုစံျဖင့္ အမႈသည္မ်ား၏
အမည္မ်ား၊ မည္သည့္ သတင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ျပင္ အမႈအျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္
စပ္လ ်ဥ္း၍ သိကၽြမ္းပံု ရသူမ်ား၏ အမည္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေရးသားၿပီး ဖမ္းမိေသာ တရားခံကို
အခ်ဳပ္ႏွင့္ တင္ပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အာမခံသူမ်ား ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ အာမခံသူမ်ား မပါဘဲ
ကိုယ္ပိုင္ ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ လႊတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ရမည္။
၎ျပင္ …
(ခ )

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ျခင္း

အေရးယူေၾကာင္းကို

ႏွင့္

စပ္လ ်ဥ္း၍

ထိုသူအား

ပထမ

ႏုိင္ငံေတာ္

သတင္းေပး

သမၼတက

တုိင္တန္းသူ

သတ္မွတ္သည့္

ရွိခဲ့လွ်င္

မည္သို႔

နည္းလမ္းအတုိင္း

အေၾကာင္းၾကားရမည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ခ်က္မ်ားကို တရား႐ံုးမွ ရယူျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ယင္းသက္ေသခံ

ခ်က္မ်ားကို

တရားသူႀကီးကလည္း

သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မႈမ်ား

ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလာၾကသည္။ အကယ္၍ သက္ေသခံခ်က္ႏွင့္ ထြက္ဆိုခ်က္တို႔သည္ ကိုက္ညီမႈ ရွိခဲ့ပါက
ယင္းသက္ေသသည္ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ

သက္ေသျဖစ္သည္ဟူေသာ

အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

သက္ေသက

ထြက္ဆုိမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိထားႏိုင္ ပါက ပို၍ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း မိမိတို႔အေနျဖင့္
ယံုၾကည္ပါသည္။ သက္ေသတစ္ေယာက္အား စြပ္စြဲျပစ္တင္ရာတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္က ၎သက္ေသ၏ ကနဦး
ထြက္ခ်က္ကို မသိမျမင္ရေသးပဲ ႀကိဳတင္၍ စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။ အေကာင္းဆံုး
နည္းလမ္းမွာ သက္ေသ၏ ထြက္ခ်က္မ်ားကို အၿမဲတေစ ရယူထားရန္ ျဖစ္သည္။
ဥပေဒအရာရွိမ်ားဘက္မွ သက္ေသမ်ား၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကနဦးထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီမႈ မရွိပါက ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သက္ေသမ်ားကိုပင္ စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရေၾကာင္း
ၾကားသိရသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ရပ
ွိ ါသည္။ ပထမအေနျဖင့္
ယင္းဥပေဒအရာရွိသည္

သက္ေသခံအက္ဥပေဒပုဒ္မ

၁၅၄

ႏွင့္

၁၅၅

တို႔အရ

ယင္းသက္ေသအား

ဆန္႔က ်င္သက္ေသအျဖစ္ ေၾကျငာေပးေစရန္ ပထမဦးစြာ အားထုတ္ျခင္း မျပဳပါက ယင္းဥပေဒအရာရွိသည္
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၄င္းသက္ေသကို
သက္ေသ၏

စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းမွ

ထြက္ခ်က္မ်ားကို

တားျမစ္ရမည္။

ႀကိဳတင္ရရွိ

ဒုတိယအခ်က္မွာ

ေလ့လာ

စြပစ
္ ြဲျပစ္တင္မႈကို တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ (ခြင့္ျပဳထားပါက)

သံုးသပ္ထားျခင္း

တရားခံေရွ႕ေနအေနျဖင့္
မရွိပါက

မိမိက

ယင္းသက္ေသအေပၚ

အခ်က္ လံုေလာက္စြာ ျပင္ဆင္ထားျခင္း ျပဳႏိုင္မည္

မဟုတ္ေပ။

စာေရးမ်ားက ဖန္တီးတတ္ေသာ ျပႆနာမ်ား
ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ၁၉၉၉ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ၊ အပိုဒ္ ၁၀၃ (၄၃) အရ တရား႐ံုး အမႈတြဲ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ၾကည့္႐ႈမိတၱဴ

ကူးခြင့္

တရားဝင္

ရရွိထားေသာ္ျငားလည္း

ယင္းကဲ့သို႔

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

အခက္အခဲ

အတားအဆီးမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရ တတ္ပါသည္။ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ အမႈတြဲမ်ား ရရွိေရးတြင္ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ား၏
စိန္ေခၚမႈမ်ားသာမက တရား႐ံုး ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွလည္း အခေၾကးေငြ ေတာင္းခံမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရႏို္င္ပါသည္။
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က တရား႐ံုး စာရြက္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ အခေၾကးေငြ
ပမာဏႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တရား႐ုံုးလက္စြဲမွတဆင့္ ပံုမွန္ ထုတ္ျပန္ေပးပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရး ဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဥပေဒ

•

အမွတ္ ၂၀/၂၀၁၀) ပုဒ္မ ၇၃
႐ံုးစာရြက္စာတမ္းမ်ား တရားဝင္ မိတၱဴကူးယူျခင္းျဖင့္ အမႈတြဲမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား စုစည္းျခင္း ႏွင့္

•

ပတ္သက္၍

အခေၾကးေငြကို

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏

၂၀၁၄

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

တြင္

ေနာက္ဆံုး

သတ္မွတ္ထားပါသည္။
၁၉၉၉ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၁၀၃ (က) (၄၂) (ဃ) တြင္ တရား႐ံုး စာေရးမ်ားက တခါတရံ အျမန္ေၾကးမ်ား
ေတာင္းခံႏုိင္ေၾကာင္း

ျပ႒ာန္းထားျခင္းမွာ

တံစိုးလက္ေဆာင္ေတာင္းခံျခင္းမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။

တရား႐ံုးခြနမ
္ ်ားမွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္းသာ ေပးေခ်ရသင့္သည္။ ေရွ႕ေနမ်ား အေနျဖင့္
မေလ်ာ္ကန္ေသာ

အျပဳအမူမ်ားကို

အခ်ိန္ႏွင့္

တေျပးညီ

မွတ္တမ္းတင္ၿပီး

တရားဝင္

တုိင္ၾကားႏိုင္ရန္

အခြင့္အေရးမ်ားကို စဥ္းစားထားသင့္ သည္။

ေျဖာင့္ခ်က္ကို ေရွ႕ေနမွ ေတာင္းဆိုရျခင္း
ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္း

ႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

စာရြက္စာတမ္း

မိတၱဴမ်ား

ရယူျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

သီးျခား

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကို ေအာက္ပါတို႔တြင္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏုိင္သည္။
•

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ ၁၀၃ - စည္းမ်ဥ္းအမွတ္ ၂၀ - ၂၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၀။

•

ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၁၉၉၇၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ - ၄၈။

သက္ေသထြက္ခ်က္မ်ား
တရားလိုဘက္မွ ထိန္းသိမ္းထားေသာ အေရးႀကီးသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားမွာ တရားလိုျပသက္ေသမ်ား၏
ႀကိဳတင္ ထြက္ဆိုခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဤထြက္ခ်က္မ်ားကို တရားခံက ေတာင္းဆိုပါက ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္
တရား႐ံုးက ၎တို႔အား အျပည့္အဝ ၾကည့္႐ႈခြင့္ကို ကန္႔သတ္ႏုိင္သည္။ ေရွ႕ေနမ်ားက ထိုထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို

164

တတ္ႏိုင္သမွ် ေဆာလ်င္ စြာ ေတာင္းဆိုသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎အခ်က္အလက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို
သက္ေသက သက္ေသ ထြက္ဆုိခ်က္ ေပးၿပီးမွ သာလွ်င္ ၾကည့္႐ႈခြင့္ ရတတ္သည္။
•

ျပစ္မဆ
ႈ ိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၂ (၂) အရ“အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း အဆိုပါ အစစ္ခံခ်က္ကို
စာျဖင့္ ေရးမွတ္ ထားၿပီးေသာအခါ တရား႐ံုးသည္ တရားခံေဆာင္းဆိုခ်က္အရ တရားခံအား အဆိုပါ
အစစ္ခံခ်က္၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားရမည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ ထြက္ခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ရပ္ရပ္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏၊ သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးစီရင္မႈ၏ မူျဖစ္ေၾကာင္းျခင္းရာ ႏွင့္ မစပ္ဆိုင္ဟု
ထင္ျမင္လွ်င္၊

သို႔မဟုတ္

အဆိုပါ

ထြက္ဆိုခ်က္၏

အစိတ္အပိုင္းကို

တရားခံသို႔

ထုတ္ျပျခင္းမွာ

တရားမွ်တမႈအတြက္ မလိုအပ္သည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ လည္း မသင့္ေလ်ာ္ဟု တရား႐ံုးက
ထင္ျမင္လွ်င္၊

ထုိကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ခ်က္ကို (အက်ဳိးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မပါဘဲ)

ေရးမွတ္၍

အဆိုပါ

ထြက္ဆိုခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းကို တရားခံအား ေပးသည့္ အစစ္ခံခ်က္ မိတၱဴမွ ခ်န္လွပ္ထားရမည္။”
•

ေမာင္ဦးခိုငႏ
္ ွင့္ ျပည္ေထာင္စု၊ ရန္ကုန္စီရင္ထံုးမ်ား ၊ အတြဲ ၁၃၊ စာ - ၁ တြင္ တရားခံသည္ တရားလိုဘက္မွ
သက္ေသခံခ်က္ေပးၿပီးေနာက္ ၎သက္ေသမ်ားကို ရယူၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုခြင့္
ရွိသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ၎အခ်ိန္၌သာလွ်င္ ေတာင္းဆိုခြင့္ ရွိသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

သိပၸံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား
၎တုိ႔သည္

ရဲက

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ

၁၆၂

(၂ )

အရ

အကာအကြယ္

ေပးထားသည့္

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား မဟုတ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ တရားခံေရွ႕ေနက ေတာင္းဆို ရယူထားသင့္သည္။
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အိႏၵိယမွ ဥပမာ/နမူနာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ အျပည့္အဝ သိရွိၾကည့္႐ႈခြင့္
ရေရး အတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ ေတာင္းဆိုေရးကို စဥ္းစားသင့္ၾကသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ဥပမာကို အသံုးျပဳ ကာ ဥပေဒအရာရွိက မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ေပးလာေစရန္
ေလွ်ာက္လဲတင္ျပသင့္သည္။
အိႏၵိယ - ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ

ပုဒ္မ ၂၀၇ - မည္သည့္အမႈတြင္မဆို ရဲတုိင္ခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ စစ္ေဆးရေသာ အမႈမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္
တရားသူႀကီးသည္ တရားခံအား ေအာက္ပါတို႔ကို ေငြေၾကးအဖို႔အခ တစံုတရာ မကုန္က ်ေစပဲ မိတၱဴတစ္စံုစီကို
တရားခံအား ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း မရွိဘဲ ေပးအပ္ရမည္။
(၁) ရဲ အစီရင္ခံစာ
(၂) ပုဒ္မ ၁၅၄ အရ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ပထမ သတင္းေပးတုိင္ခ်က္
(၃) ပုဒ္မ ၁၆၁၊ ၃ အရ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ တရားစြဲဆို တင္ပို႔မႈမွ သက္ေသအျဖစ္ တရားလိုဘက္မွ

အဆိုျပဳ တင္ျပသည္မ်ားအားလံုး၏ ထြက္ဆုိခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ား။ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ရဲအရာရွိမွ ပုဒ္မ ၁၇၃
ပုဒ္မခြဲ ၆ အရ ပယ္ဖ်က္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား မပါဝင္ေစရ။
(၄) ပုဒ္မ ၁၆၄ အရ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထြက္ခ်က္မွတ္တမ္းမ်ား ( ရွိခဲ့ပါက)
(၅) ပုဒ္မ ၁၇၃ ပုဒ္မခြဲ ၅ အရ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးထံသို႔ ေပးပို႔ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

သို႔မဟုတ္

ဆက္စပ္ေသာ

မွတ္တမ္းမ်ား၏

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား။ ပုဒ္မခြဲငယ္

အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို

၃

ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးပါက

ပါ

ရည္ၫႊန္းထားသည့္

ထြက္ဆိုခ်က္

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမွ

ရဲအရာရွိက

ေတာင္းဆိုလာေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ကို သံုးသပ္ၿပီးလွ်င္ ၎ထြက္ဆိုခ်က္ သို႔မဟုတ္ ၎ထြက္ဆိုခ်က္
အစိတ္အပိုင္း၏ မိတၱဴကို သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆသည့္ အတိုင္း တရားခံထံသို႔ ေပးအပ္ရမည္။ ပုဒ္မခြဲငယ္ ၅
တြင္ ရည္ၫႊန္းထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ပမာဏ မ်ားျပား လြန္းသည္ဟု ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမွ
ယူဆရန္ ရွိပါက ၎သည္ ၎စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား တရားခံအား ေပးအပ္ျခင္း ထက္ ၎အား တိုက္႐ိုက္
ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခြင့္ ျပဳရမည္။

သက္ေသခံခ်က္မ်ား တင္သြင္းရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
သက္ေသခ်က္မ်ားကို တရားခြင္တြင္ အသံုးမျပဳႏိုင္ေသးမီ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္သြင္းရမည္။ တရားသူႀကီးက
ယင္းသက္ေသခံခ်က္မ်ားကို

သက္ေသခံအျဖစ္

လက္ခံသင့္မသင့္ကို

ဆံုးျဖတ္သည္။

ေရွ႕ေနမ်ားက

တရားသူႀကီးအား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ စဥ္းစားေပးရန္ ေတာင္းဆိုသင့္သည္။ ထိုသက္ေသခံ
ခ်က္မ်ား၏ …
•

အေရးပါမႈ။ ။ ယင္းသက္ေသခံခ်က္သည္ အမႈတြင္းရွိ အေရးပါေသာ ဥပေဒျပႆနာႏွင့္ စပ္ဆုိင္ပါ
သလား။

•

စပ္ဆုိင္မႈ။ ။ ယင္းသက္ေသခံခ်က္သည္ တရားလို - တရားခံ တဖက္ဖက္မွ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ
အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါသလား။
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•

ယံုၾကည္ကိုးကားႏိုင္မႈ။ ။ ယင္းသက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ယံုၾကည္ကိုးကားႏိုင္ပါသလား။ သို႔မဟုတ္
ထိုအရာမ်ားသည္ မွားယြင္းမႈေၾကာင္း၊သို႔မဟုတ္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရပါသလား။

•

ဥပေဒအရ ရယူျခင္း။ ။ ယင္းသက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ရဲမ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ ရယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
တည္ေဆာက္ ထားျခင္း ရွိပါသလား။

ေနာက္ထပ္ သတိျပဳရန္မွာ တရားသူႀကီးအေနျဖင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ သက္ေသခံခ်က္တစ္ရပ္အား မိမိ၏
ဆင္ျခင္တံု

တရားေပၚမူတည္၍

သက္ေသခံခ်က္မ်ား၏

သက္ေသခံအျဖစ္မွ

အေရးပါမႈ

ႏွင့္

ပယ္ထုတ္ႏိုင္သည္။

ဘက္လုိက္မႈတို႔ကို

ယင္းအေျခအေနမ်ဳိးမွာ

ခ်ိန္ဆရာတြင္

ဘက္လိုက္မႈ

ယင္း

ရွိသည္ဟု

တရားသူႀကီးက ယူဆ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းသက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး စဥ္းစားသံုးသပ္ရာတြင္
လြဲေခ်ာ္ေစႏိုင္သည္ဟုလည္းေကာင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ၎အေထာက္အထားကို သက္ေသခံစာရင္းသြင္းရာတြင္
မေလ်ာ္ကန္ေသာ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟု လည္းေကာင္း တရားသူႀကီးက ယူဆလွ်င္လည္း
၎သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို သက္ေသခံစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။

အေရးပါ အရာေရာက္မႈႏွင့္ စပ္ဆင
ို ္မႈအေပၚ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
သက္ေသခံခ်က္မ်ား၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈႏွင့္ စပ္ဆုိင္မႈကို သံုးသပ္ရာတြင္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား တင္ျပပံု
နည္းလမ္းအေပၚ၌ မူတည္မေနဘဲ သက္ေသခံခ်က္၏ အႏွစ္သာရရွိမႈ၌သာ မူတည္ေနသည္။ သက္ေသခံခ်က္၏
အေရးပါ အရာေရာက္မႈႏွင့္ စပ္ဆိုင္မႈကို သံုးသပ္ အကဲျဖတ္ရာတြင္ ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ - သက္ေသျပမည့္
အေထာက္

အထားမွာ

မည္သည့္

အရာျဖစ္သနည္း။

ထိုအခ်က္အလက္

အေၾကာင္းျခင္းရာသည္

အေရးႀကီးပါသလား။ ဤအေထာက္ အထားသည္ အေၾကာင္းျခင္းရာ၏ မွန္ကန္မႈကို အားေကာင္းေစပါသလား၊
သို႔မဟုတ္ အားနည္းေစပါသလား ဟူ၍ျဖစ္ပါ သည္။
ေယဘုယ ်လမ္းၫႊန္ခ်က္အေနျဖင့္ … တရားခြင္ စစ္ေဆးစီရင္ရာတြင္ အျငင္းပြားမႈ၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္
ကာလ၊ အျဖစ္အပ်က္ သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ စပ္ဆိုင္မႈရွိေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ လူသတ္မႈတစ္ခုတြင္ တရားခံက အသတ္ခံရသူအား လူသတ္မႈျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ နံနက္တြင္
ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ သည္ ဟူေသာ အခ်က္မွာ စပ္ဆိုင္မႈ ရွိေကာင္း ရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ
လူသတ္မႈမျဖစ္ပြားမီ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔က ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဆိုပါက စပ္ဆိုင္မႈ ရွိရန္ အလားအလာ
မရွိႏိုင္ပါ။ ထို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔က ၿခိမ္းေျခာက္ခဲသ
့ ည္ဟူေသာ အခ်က္သည္ ယခုလက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္
အျငင္းပြားမႈကို သက္ေသျပရန္ စပ္ဆိုင္မႈ မရွိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ တရားခံေရွ႕ေနသည္ တရားခံအတြက္
မလိုလားအပ္ေသာ

သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို

မေပးမိေစ

ရန္

ဂ႐ုျပဳရမည္။

ဥပမာ

-

တရားခံသည္

အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို မည္သည့္အခါကမ်ွ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ဖူးျခင္း မရွိေၾကာင္း ထြက္ဆိုေစျခင္းသည္
တရားခံအတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။
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ဥပေဒအရာရွိ၏ “သက္ေသခံဝင္ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား” ျပသရန္ တာဝန္
“လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္း၍ သက္ေသခံ တင္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ အျခား

အေၾကာင္း အရာတစ္ရပ္ကို သက္ေသ ထင္ရွား ဦးစြာ တင္ျပရန္ လိုအပ္သည္ ျဖစ္လွ်င္ ထိုအေၾကာင္းျခင္းရာကို
သက္ေသ

ထင္ရွားျပရန္

တာဝန္သည္

အဆိုပါ

သက္ေသတင္ျပလုိသူအေပၚ

က်ေရာက္သည္။”

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၄။
ေရွ႕ေနတစ္ဦးသည္

တရားခံအား

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီးေနာက္

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ကာ

တရား႐ံုးအမႈတြဲမ်ားကို သံုးသပ္၍ ဥပေဒအရာရွိက တင္ျပလာမည့္ မေလ်ာ္ကန္ေသာသက္ေသခံခ်က္မ်ားကို
ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနရမည္။ တရားခံ၏ ေရွ႕ေနသည္ တရား႐ံုးက သက္ေသခံခ်က္
မ်ား၏ ကိုးစားႏုိင္မႈ၊ ခ်ိန္ဆႏိုင္မႈႏွင့္ အသံုးဝင္မႈကို မစဥ္းစားဘဲ သက္ေသခံခ်က္ဝင္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္း
အား ေသခ်ာစြာ သိရွိထားရမည္။

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ - ၁၆ ၌ ေတြ႕ရေသာ သက္ေသခံဝင္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္
အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
•

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ - စပ္ဆိုင္မႈရွိေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာအားလံုးသည္ သက္ေသခံဝင္သည္။

•

သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇ - အေရးပါေသာ သို႔မဟုတ္ စပ္ဆိုင္မႈရွိေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာတုိ႔၏
အေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အက်ဳိး။
သက္ေသခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ - အျငင္းထြက္ အေၾကာင္းျခင္းရာ သို႔မဟုတ္ စပ္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာ

•

တစ္ခုအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မႈ တစ္ခုခုကို ေပၚလြင္ေစေသာ အခ်က္။ ယင္းသို႔ဆိုရာတြင္
တရားခံႏွင့္ နစ္နာသူတို႔၏ အျပဳအမူ သာမက ႏွစ္ဦးစလံုး၏ အျပဳအမူကို အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစေသာ
ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားပါ ပါဝင္သည္။
သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ

•

ရွင္းလင္းတင္ျပရန္၊

၉

-

အေရးပါေသာ

ထုတ္ေဖာ္ရန္၊

သို႔မဟုတ္

စပ္ဆိုင္မႈရွိေသာ

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊

သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို

ေခ်ပရန္အတြက္

လိုအပ္ေသာ

အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား။
သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ - ပူးေပါင္းႀကံစည္သူမ်ား၏ တူညီေသာ အႀကံအစည္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို

•

ေဖာ္ျပေသာ သက္ေသခံခ်က္။
သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ - အျခားနည္းျဖင့္ မစပ္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားသည္ … အျငင္းထြက္

•

အေၾကာင္း ျခင္းရာ သို႔မဟုတ္ စပ္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာႏွင့္ မညီၫြတ္လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔သည္
စပ္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာ အမွန္ရွိမရွိ လြန္စြာ ျဖစ္ဖြယ္ရာအေၾကာင္းရွိေစလ်ွင္ သို႔မဟုတ္ လြန္စြာ
မျဖစ္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္း ရွိေစလ်ွင္ စပ္ဆုိင္သည္။
သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ

•

၁၃

-

အခြင့္အေရး

သို႔မဟုတ္

ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို

ေတာင္းဆိုသည့္

အေျခအေနကို ရွင္းျပသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား။
သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၄ - အေရးပါေသာ သို႔မဟုတ္ စပ္ဆိုင္မႈရွိေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ စိတ္၏

•

အေျခအေနေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာ၏ အေျခအေနကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမွန္ရွိေၾကာင္းျပသ
သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား။
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•

သက္ေသခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅ - တရားခံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား။

•

သက္ေသခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ - လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ျဖစ္ျခင္းကို ျပဆိုေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား။

သက္ဆုိင္ေသာ အမႈမ်ား
•

စိန္လွ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ၁၉၅၁ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊စာ - ၂၈၉။

•

ေဒၚစီစီ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏို္င္ငံ ၁၉၆၄ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ - ၈၇၆။

ေရွ႕ေနမ်ားက သက္ေသခံမဝင္ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို အမႈ၏အဆင့္တိုင္း
တြင္ေခ်ဖ်က္ျခင္း
မိမိအမႈသည္အတြက္ ဆန္႔က ်င္ဖက္ျဖစ္ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ရယူ သံုးသပ္ အကဲျဖတ္ၿပီးေသာအခါတြင္
ဤ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ မည္ပံု ရယူ စုေဆာင္းခဲ့သည္ ဟူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အျပင္ ၄င္းတို႔၏
အႏွစ္သာရကိုပါ စိန္ေခၚႏုိင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားသည္ ဝန္ခံခ်က္
ေပးသည္ဟု

ယူဆရေသာ

အေၾကာင္းတရားေပၚတြင္သာ

မ်ားေသာအားျဖင့္

အားျပဳၾကသည္။

သို႔ရာတြင္

ထိုနည္းလမ္းမ်ားမွာ တရားခံထံမွ သိမ္းဆည္းရမိေသာ သက္ေသခံပစၥည္းႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွ တရားခံကို
ၫႊန္ျပသည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အက်ဳံး ဝင္ ေနသည္။

အာမခံအတြက္ ၾကားနာျခင္း
•

အစိုးရမွ ျပစ္မႈစြဲခ်က္တခုအား အာမခံရႏုိင္ေသာ အမႈမွ အာမခံ မရႏိုင္ေသာ အမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္မည့္
ဝန္ခံခ်က္

အတုိင္းအတာေပၚ

မူတည္၍

ေရွ႕ေနသည္

၎ဝန္ခံခ်က္အား

တရား႐ံုးသို႔

တင္သြင္းရန္

သင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မေပးမီ ၎ေျဖာင့္ခ်က္သည္ တရားမဝင္ေၾကာင္း ထုေခ်ေလွ်ာက္လဲသင့္သည္။
•

အစိုးရက အာမခံေပးႏုိ္င္ေသာအမႈမွ အာမခံမေပးႏိုင္ေသာ အမႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ဝန္ခံခ်က္၏
အတိုင္း အတာအေပၚ မူတည္၍ စဥ္းစားလ်ွင္ … ေရွ႕ေနသည္ တရား႐ံုးက ဥပေဒအရ ဝန္ခံခ်က္ေပးသည္ဟု
မဆံုးျဖတ္မီ အဆိုပါဝန္ခံခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္ ဝန္ခံခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ထုတ္ရမည္။
အလားတူပင္ ေရွ႕႔ေနမ်ားသည္ … ရွာေဖြျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ သို႔မဟုတ္ ပထမသတင္းေပးတိုင္ခ်က္၏
ကိုးစားႏိုင္မႈ

ရွိမရွိတို႔ကို

ေမးခြန္းထုတ္သင့္သည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္

အာမခံေပးအပ္

သင့္သည္။
•

အာမခံေပးႏိုင္ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ဝန္ခံခ်က္သည္ တိက ်ေရရာျခင္း မရွိပါက ေရွ႕ေနက တရားခံသည္
ဝန္ခံခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္းကို တရား႐ံုးသို႔ ရွင္းလင္းစြာ တင္ျပရမည္။ အကယ္၍ အမႈသည္ထံမွ
ဝန္ခံခ်က္ ရရွိရန္ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ခ့ဲပါက ယင္းသို႔ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ အမႈကို
အားနည္းသြားေစသည့္အတြက္ အာမခံ တန္ဖိုး ေလ်ာ့ေပါ့၍ ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ အာမခံသူ မပါဘဲ ျဖစ္ေစ
အာမခံေပးအပ္သင့္ဟု ျငင္းခ်က္ ထုတ္ႏိုင္သည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအပိုင္း
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ရဲမွ တည္ေဆာက္ထားေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား။ ။ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ဝန္ခံမႈမ်ား၊ မည္သူမည္ဝါဟု

•

ထုတ္ေဖာ္ ရာတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒ ႏွင့္ မညီၫႊတ္ေသာ
ရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သံုးသပ္ျခင္းမ်ားအေပၚ တရားခံေရွ႕ေနမွ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ
ေလွ်ာက္လဲရမည္။ ဤၾကားျဖတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကို အခါအခြင့္သင့္တိုင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္။
တရား႐ံုး၌ ေပးေသာ ေျဖာင့္ခ်က္ကို ရယူေသာ တရားသူႀကီးအား ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္း။ အေၾကာင္းျခင္းရာ

•

ႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္ ေရးသားထုေခ် ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကို စြဲခ်က္မတင္မီ
အခ်ိန္ကပင္ ျပင္ဆင္ထားရန္ အလို႔ငွာ ေရွ႕ေနသည္ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းမ်ားအတြက္ အသင့္ရွိေနရမည္။
•

လုပ္ထံုး၊ လုပ္နည္းႏွင့္ မညီၫႊတ္ျခင္း

•

တရားခံအား ရဲစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း ခြဲထုတ္၍ မရျခင္း

•

တရားခံအား ၎၏ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိေၾကာင္း အႀကံမျပဳႏိုင္ျခင္း

•

တရားခံအား ေတြ႕ခြင့္ပင္ မရရွိျခင္း

•

တရားခံ၏ ထြက္ခ်က္ကို ရယူေသာ ျဖစ္စဥ္
o

ထြက္ဆိုခ်က္ မည္မွ် ရွိသနည္း။

o

ျငင္းဆိုခ်က္ တစံုတရာ ရွိ၊ မရွိ။

o

ေျဖာင့္ခ်က္ ေပးရန္ ျငင္းဆိုပါက မည္သည့္ အေျခအေနတြင္ ျငင္းဆိုခဲ့သနည္း။

o

တရားခံကို ရဲ၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ရွိေနျခင္းကို ေတြ႕ခဲ့ရပါသလား။

စြဲခ်က္တင္သည့္အခါတြင္ ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္အတိုင္း တရားခံေရွ႕ေနသည္ ေျဖာင့္ခ်က္ႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္စပ္ျခင္း
မရွိသည့္ (သို႔မဟုတ္) သက္ေသခံမဝင္သည့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၿမဲတေစ
ထပ္မံ

ေဝဖန္

ဆန္းစစ္ေနရမည္။

စကားရပ္မ်ားသက္သက္ျဖင့္

၄င္းအျပင္

တရားခံေရွ႕ေနသည္

ယင္းတရားခံအား

တရားခံမွ

ေပးေသာ

ျပစ္မႈထင္ရွားမျပဳႏုိင္ဟူေသာ

ေျဖာင့္ခ်က္ပါ

ဥပေဒမူအရ

…

အဆိုပါေျဖာင့္ခ်က္ကို ေထာက္ခံေသာ အျခားသက္ေသခံခ်က္ လံုေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္း ေလ်ွာက္လဲသင့္သည္။
သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁ တြင္ တရားခံ၏ ဝန္ခံေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အမႈအတြက္ အၿပီးသတ္
ေကာက္ခ်က္ ဆြဲႏိုင္ေသာ သက္ေသ အေထာက္အထား မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ၎ဝန္ခံခ်က္မ်ားသည္ ေနာက္ထပ္
သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား မတင္ျပႏိုင္ရန္ကို ျငင္းဆိုခြင့္ မရွိသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု
ျပ႒ာန္းထားသည္။
ပတ္သက္၍

အျခားေသာ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ထုေခ်ေလွ်ာက္လဲျခင္းမ်ားကိုလည္း
တန္းစီျပသျခင္းႏွင့္

လည္းေကာင္း ေလ်ွာက္လဲခ်က္ေပးရမည္။
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ပစၥည္း

သက္ေသခံ

အျခားသက္ေသခံခ်က္မ်ားႏွင့္

ခ်က္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေသာ္

ျပင္ဆင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
အမႈတစ္ခုတြင္ သက္ေသခံ တင္သြင္းသည့္ ကိစၥမွာ ၎သက္ေသခံ အေထာက္အထား၏ အေလးသာမႈ
(သို႔မဟုတ္) ယံုၾကည္ကိုးစားႏိုင္မႈအတြက္တို႔ထက္ ဥပေဒအရ

သက္သက္သာလွ်င္ တင္သြင္းထားေၾကာင္း

တရားခံ ေရွ႕ေနမွ ယံုၾကည္ ယူဆခဲ့သည္ ရွိေသာ္ ၎သည္ ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္ထားေရးအတြက္ စဥ္းစားရမည္။
သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တရား႐ံုး၏ အမႈတြဲေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ရပ္ဆုိင္းေစႏိုင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား
ရွိႏိုင္သည္။ ကုစားမႈမ်ား/ျပင္ဆင္မႈမ်ား အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
တရားခံအမႈအတြက္ အဓိကစစ္ေမးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ တရားခံေရွ႕ေနသည္ တရားခံအမႈအတြက္ အဓိက စစ္ေမးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာအခါ … သက္ေသခံမဝင္ေသာ
အရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္ျပန္႔စြာႏွင့္ အသစ္ထပ္မံ ေလ်ွာက္လဲတင္ျပေပးရန္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။
စြဲခ်က္ပံုစံတြင္ ေဖာ္ျပထား ေသာ စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းေသာအခါ တရားခံသည္ သက္ေသစာရင္းတစ္ရပ္ကို
တင္သြင္းရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၁ (၂)။
•

တရားလိုျပသက္ေသမ်ားကို

ျပန္လွန္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္ရန္အတြက္

ျပန္လည္ေခၚယူျခင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ စြဲခ်က္တင္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လွန္စစ္ေမးရန္ ေမးခြန္းမ်ားကို
ခ်န္ထားေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း

စြဲခ်က္မတင္မီအခ်ိန္ကာလႏွင့္ပတ္သက္သည့္

အခ်က္အလက္မ်ားကိုကား

ရွင္းလင္းစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ျခင္း မရွိၾကပါ။ အမႈ မတည္ေဆာက္မီကာလတြင္ မွတ္တမ္းမ်ားကို
ရွင္းလင္းစြာ မွတ္သားထားရန္အတြက္ အေၾကာင္းျပ ခ်က္မွာ အလြန္အမင္း နည္းပါးေသာ အေျခအေနတြင္
ရွိသည္။

ကန္႔သတ္ေသာ

ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းသည္

စြဲခ်က္

တင္ျခင္းကို

တားျမစ္လိမ့္မည္ဟုေသာ

ယံုၾကည္ခ်က္ မရွိလ ်ွင္ … စပ္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးကို တရားလိုဘက္၌ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္
ကာလအတြင္း

ေမးျမန္းရမည္။

သက္ေသမ်ားကို

ျပန္ေခၚစစ္ေဆးျခင္းသည္

အခ်ဳပ္က ်ခံေနေသာ

အမႈသည္အတြက္ အမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာသည့္အခ်က္ကို သတိျပဳသင့္သည္။
•

သို႔ေသာ္ တရားခံ၏ သက္ေသခံခ်က္သည္ သက္ေသအျဖစ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တရားခံအျဖစ္ျဖင့္
ေသာ္ လည္းေကာင္း ထြက္ဆိုရာတြင္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) သက္ေသခံ ပစၥည္း ရွာေဖြျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္သာ ရွိေနႏိုင္မည္။ အေၾကာင္းမွာ စြဲခ်က္အား ေယဘုယ ် သေဘာ
ျငင္းခ်က္ထုတ္ရာတြင္ တရားခံ၏ ထြက္ဆိုခ်က္သည္ က်ဴးလြန္သည္ဟု ယူဆထားေသာ ျပစ္မႈအေပၚတြင္
အေထာက္အကူ မျဖစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) လိမ္လည္ ထြက္ဆိုျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

•

တရားခံျပသက္ေသမ်ားက တရားလိုဘက္မွ တင္သြင္းလာေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားသည္
ဥပေဒ

မညီဘဲ

ရယူထားေသာ

သို႔မဟုတ္

ယံုၾကည္ကိုးစားထုိက္ျခင္းမရွိေသာ

သက္ေသခံခ်က္မ်ား

ဖစ္သည္ဟု ထြက္ဆုိေပးႏိုင္သည္။
o

ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္း - သက္ေသမ်ားသည္ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသ
အေထာက္ အထားမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးေစျခင္းမ်ား၊ ေျဖာင့္ခ်က္ကို ရယူေသာ
ရာဇဝတ္ တရားသူႀကီး မ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မေလ်ာ္ကန္မႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) မွားယြင္းေသာ
ေျဖာင့္ခ်က္ကို အေၾကာင္းခ်င္းရာ အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလီဘို္င္ျပႏိုင္သည့္ အေထာက္
အထားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆန္႔က ်င္ ထြက္ဆိုႏိုင္သည္။
§

ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ကုသမႈေပးေသာ ဆရာဝန္မ်ား

§

တရားခံအား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေသာ မိသားစုဝင္မ်ား
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o

§

ရဲစခန္းရွိ အျခား အခ်ဳပ္သားမ်ား

§

အလီဘိုင္

§

အျခားေသာ အေၾကာင္းခ်င္းရာ (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒဆိုင္ရာ ခုခံျခင္းမ်ား

တန္းစီျပသျခင္း ကိုးစားႏိုင္မႈ

သက္ေသမ်ားသည္ တန္းစီျပသေသာ တရားလိုျပသက္ေသမ်ား၏ ယံုၾကည္

မရွိေၾကာင္း၊

သို႔မဟုတ္

တိက ်မႈ

မရွိေၾကာင္း၊

သို႔မဟုတ္

မွားယြင္းေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ကို သက္ေသခံႏိုင္သည္။
o

ပစၥည္းသက္ေသ - သက္ေသမ်ားသည္ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ရွာေဖြ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါက ထိုသို႔
ရွိခဲ့ေၾကာင္း

အစစ္ခံ

ထြက္ဆိုႏို္င္သည္။

သို႔မဟုတ္

တရားခံႏွင့္

သက္ေသအေထာက္

အထားအေၾကာင္း ဆက္စပ္မႈကို စိန္ေခၚႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ရွာေဖြသိမ္းဆည္းရမိသည့္ ပစၥည္း
အား မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွာေဖြသိမ္းဆည္းခဲ့ သည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း
စိန္ေခၚႏိုင္သည္။

အၿပီးသတ္ေလ်ွာက္လဲျခင္း
တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္ အစိုးရဘက္မွ တင္သြင္းလာေသာ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ သက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫႊတ္မႈ မရွိျခင္း၊

ကိုးစားႏိုင္မႈ မရွိျခင္း (သို႔မဟုတ္) စပ္ဆုိင္မႈ

မရွိျခင္းတို႔အေပၚ ယခင္က တင္သြင္းခဲ့ေသာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကို စာအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ
ျပန္လည္ တင္သြင္းရမည္။

အယူခံႏွင့္ စာခၽြန္ေတာ္တင္သြင္းျခင္း
သက္ေသခံခ်က္ဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အယူခံမ်ား (သို႔) စာခၽြန္ေတာ္မ်ား တင္သြင္းရာတြင္ ေတြ႔ရေလ့ရွိ
သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သက္သာခြင့္အပိုင္းတြင္ၾကည့္ပါ။

အမႈအတြင္း

(စံုစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္ကာလ

ႏွင့္

စစ္ေဆးစီရင္ေနစဥ္ကာလ)

ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
ဆံုးျဖတ္ရန္ျပႆနာမ်ားကို ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။
မည္သည့္ ကုစားရန္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြသည္ ျဖစ္ေစ အမႈစစ္ေဆးေနစဥ္ ကာလအတြင္း အေၾကာင္း
အရာမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏို္င္ရန္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ဤကဲ့သို႔
မေဆာင္ရြက္ပါက တရား႐ံုးမွ မိမိအမႈသည္၏ အမႈအတြက္ ကုစားရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအား ပယ္ခ်ႏိုင္သည္။
ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၃၇ “ရွင္းလင္းခ်က္ ….. ဤျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒအရ
ေဆာင္ရြက္သည့္ မႈခင္း ကိစၥ တစံုတရာတြင္ မွားယြင္းမႈ၊ ပ်က္ကြက္မႈ၊ နည္းလမ္းမက်မႈ (သို႔မဟုတ္)
မွားယြင္းၫႊန္ၾကားမႈ တစံုတရာေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ရာ ေရာက္၊မေရာက္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္
၎အမႈကို ကနဦး စတင္ ေဆာင္ရြက္သည္ ့အဆင့္၌ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊မရွိႏွင့္ ကန္႔ကြက္ သင့္၊
မသင့္ ဆိုေသာ အေၾကာင္းခ်င္းရာကို တရား႐ံုးက ေထာက္ထား ဆင္ျခင္ရမည္။”
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ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ႏွစ္ရပ္
ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္ ရွိသည္။ ပထမတခ်က္မွာ တရားခြင္တြင္ မေလ်ာ္မကန္
တင္သြင္းလာေသာ

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို

ဖယ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္

အေၾကာင္းရာကို

စဥ္းစား

သံုးသပ္ရာတြင္ ၎ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား သံုးသပ္ျခင္း မျပဳႏို္င္ေစရန္
ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အယူခံ တရား႐ံုးသို႔ အယူခံ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ရွင္းလင္း၍ တရားဥပေဒ
အရ အေၾကာင္းအခ်က္ လံုေလာက္ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ထားရွိႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤ ရည္ရြယ္ခ်က္
ႏွစ္ခ်က္ကို အၿမဲတေစ မွတ္သားထားရမည္။
စစ္ေဆးစီရင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ျမန္ဆန္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုတိယ ေရွ႕ေနတဦး
(သို႔) ဥပေဒအကူတေယာက္

(သို႔) မိမိလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ အကူတဦး

(ဖို္င္တြဲမ်ား စီစဥ္ျခင္း၊ သက္ေသမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား ကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း) ရွိလ ်ွင္
ေကာင္းပါသည္။

အခ်ိန္ကိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း
ကန္႔ကြက္ရာတြင္ အခ်ိန္ကိုက္ (မွားသည္ဟု ယူဆေသာ အျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေပၚသည္ႏွင့္
တၿပိဳင္နက္) ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အခ်ိန္ကိုက္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက မိမိ၏ အမႈသည္အတြက္ ကန္႔ကြက္ျခင္း
မျပဳႏို္င္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တရားသူႀကီးမွ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳလာႏိုင္သည္။ စပ္ဆိုင္မႈ မရွိေသာ
အေၾကာင္း အရာမ်ား တင္သြင္းျခင္းကို တားဆီးျခင္းက တရားသူႀကီးအား ေနာက္မွ ထိုအခ်က္ကို “လက္မခံရန္”
ေျပာဆိုျခင္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ သည္။

တိက်ျခင္း
ကန္႔ကြက္ရာတြင္

၎ကန္႔ကြက္ျခင္းအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာ

ေဖာ္ျပရမည္။ အကယ္၍ ကန္႔ကြက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ တခုထက္ ပိုပါက ၎ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား
အားလံုးကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ တင္ျပရမည္။ ယင္းသို႔ တင္ျပရာတြင္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊
ဖြဲ႕စည္းပံု

အေျခခံ

ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဆိုင္ရာ

ဥပေဒအရ

ကန္႔ကြက္ျခင္း

ျဖစ္ေၾကာင္းကို

လည္းေကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပရမည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တရားခြင္တြင္ ၾကားနာ စစ္ေဆးေနေသာ တရားသူႀကီးအား
မိမိအလိုသို႔ ဆြဲေဆာင္ႏို္င္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္မႈ (သို႔) အယူခံမႈကို လိုအပ္၍ ေလွ်ာက္ထားရန္ ရွိလာပါက
အေထာက္အကူ

ျဖစ္ေစမည္

ျဖစ္သည္။

မိမိ၏

ကန္႔ကြက္မႈအတြက္

အတည္ျပဳခ်က္ကို

ရယူႏိုင္ရန္

အားထုတ္ရမည္။ တရား႐ံုးမွတ္တမ္းတြင္လည္း မိမိ၏ ကန္႔ကြက္ျခင္းအား အတည္ျပဳသည့္ အတြက္ အေၾကာင္း
အရာကို ထင္ဟပ္ေနေစရမည္။

ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား႐ံုး၏အမိန္႔
သင့္၏ ကန္႔ကြက္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား႐ံုး၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ေတာင္းခံထားၿပီး မွတ္တမ္းရယူထားရမည္။
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ဆက္လက္ကန္႔ကြက္ျခင္း
တခုေသာ တူညီသည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ တရားခြင္တြင္ ဆက္လက္၍ ျဖစ္ေပၚေနပါက မိမိအေနျဖင့္
သက္ေသ အေထာက္အထား တခုအေပၚ ကန္႔ကြက္ခ်က္ကို ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုေနေကာင္း ေနရမည္။
ဤသို႔ျဖင့္

တရား႐ံုးမွ

ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ေသာ

အေၾကာင္းအရာ

တရပ္က

ဆက္တုိက္

အေႏွာင့္အယွက္

ျဖစ္ေနေစျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္။ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ “တရားသူႀကီးမင္း ခင္ဗ်ား/ရွင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔
ဒီ (သက္ေသခံခ်က္ ေမးခြန္း သက္ေသအေထာက္ အထားတရပ္ - ဆီေလ်ာ္ရာကို ေရြးပါ။) ကို အမႈစစ္ေဆးစဥ္
တေလွ်ာက္ တင္ျပတဲ့ အႀကိမ္တိုင္းအတြက္ ဆက္တိုက္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ႐ံုးေတာ္က ကန္႔ကြက္ခ်က္ကို
ဆက္တုိက္ ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးတယ္ဆိုလွ်င္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မဟာ ဒီကန္႔ကြက္ခ်က္ တခုတည္းကိုပဲ ခဏခဏ
လုပ္ေနစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး” ဟု ေလွ်ာက္လဲႏိုင္သည္။ တရား႐ံုးမွ ဆက္တုိက္ ကန္႔ကြက္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည္
ဆိုကာမွ်ျဖင့္ မိမိ၏ ကန္႔ကြက္ခ်က္မွာ ေအာင္ျမင္ၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိကန္႔ကြက္ခ်က္ကို
မွတ္တမ္းတင္ရန္ အတြက္ မိမိကန္႔ကြက္ေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ေျပာၾကားေနရန္ မလိုျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

သက္ေသခံ တင္သြင္းျခင္း
မိမိမွ အေၾကာင္းခ်င္းရာတရပ္အတြက္ သက္ေသခံ တင္သြင္းရာတြင္ ၎ သက္ေသခံ တင္သြင္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳၿပီး
ျဖစ္ပါက

ကန္႔ကြက္မႈ

ရွိလာလွ်င္

မိမိ၏

ေဆာင္ရြက္ပါ။

ေလွ်ာက္လဲ

ရာတြင္

လည္းေကာင္း၊

မည္သည့္

သင့္ေၾကာင္းကို

မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္

သက္ေသခံ

မိမိအေနျဖင့္

အတြက္ေၾကာင့္

တင္သြင္းျခင္းကို

မည္သည့္

အေထာက္အထား

၎သက္ေသခံအေထာက္အထား

ရွင္းလင္းစြာ

မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ေစရန္

တင္ျပရမည္။

တင္သြင္းသည္ကို

တင္သြင္းျခင္းကို

မိမိအေနျဖင့္

လက္ခံ

မွတ္သားထားရန္မွာ

အယူခံတရား႐ံုးအတြက္ သက္ေသခံေလွ်ာက္လဲရာတြင္ ေရးသားထား ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားမွာ မည္ကဲ့သို႔
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကို

သိရွိရန္အတြက္ပင္

ျဖစ္သည္။

တရား႐ံုးထဲတြင္

အေရးႀကီးကိစၥတရပ္

ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီး

၎အျဖစ္အပ်က္ကို မွတ္တမ္းတြင္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပျခင္း မရွိပါက မိမိ၏ ႏႈတ္အားျဖင့္ ေလွ်ာက္လဲရာတြင္
၎ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္းအား ထည့္သြင္းႏို္င္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္
တရား႐ံုးထဲတြင္ မိိမိသက္ေသမွ သက္ေသခံ ထြက္ဆိုရမည့္ ေနရာတြင္ … ထြက္ဆိုေနစဥ္ တစံုတဦးမွ
ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ အျပဳအမူမ်ား လုပ္ေဆာင္လာၿပီး ၎သက္ေသထံမွ မိမိရလုိေသာ သက္ေသ အေထာက္
အထားအား

ရယူျခင္းအတြက္

အေႏွာင့္အယွက္

ျဖစ္လာပါက

မိမိအေနျဖင့္

မည္သို႔

ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကို

၎အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ သက္ေသ အေပၚတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ခဲ့ပံုမ်ားကို အယူခံတရား႐ံုးမွ
သိရွိႏိုင္ေစေရးအတြက္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ တင္ျပရမည္။
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အမွား (တံခါးဖြင့္ျခင္း)
မိမိက

ကန္႔ကြက္ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ

သက္ေသအေထာက္အထားကို

မူလ

ပထမအားျဖင့္

တင္ျပပါက

အျခားတဖက္ကို မိမိ၏ သက္ေသအေထာက္အထားအား တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အလားတူ အေထာက္
အထားမ်ား တင္ျပလာႏိုင္ေစရန္ တရား႐ံုးမွ ခြင့္ျပဳလာႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ တရား႐ံုးက သက္ေသအေထာက္
အထားသည္ ကန္႔ကြက္ျခင္း ခံရႏုိင္ဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း မိမိကိုယ္၌က ဤသက္ေသ အေထာက္အထားကို
ယူေဆာင္ တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ အျခားတဖက္မွလည္း ယင္းကဲ့သို႔ အေထာက္အထားကို တင္သြင္းလာႏုိင္ေစေရး
တံခါးဖြင့္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကန္႔ကြက္ရန္ လိုအပ္ျခင္း
မိမိအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊မရွိကို မိမိသေဘာအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္သာမက ကန္႔ကြကလ
္ ည္း
ကန္႔ကြက္ရမည္။

သက္ေသအေထာက္အထားကို

အေထာက္အထားမွ

မိမိအမႈအတြက္

မကန္႔ကြက္ျခင္းက

နည္းလမ္းပိုက ်ေၾကာင္း

အႏၱရာယ္က ်ေရာက္လြယ္ေသာ

ကန္႔ကြက္ႏိုင္ျခင္း

ထူးထူးျခားျခား

သက္ေသသည္

မရွိေသာ္လည္း

ထိခိုက္ႏိုင္ေစျခင္း

ဆံုးျဖတ္ႏိုင္
မိမိ

သည္။

မရွိေသာအခါ
ဥပမာ

ကန္႔ကြက္၍ရေသာ

---

၎သက္ေသ
မိမိအေနျဖင့္
အထူးသျဖင့္

အေၾကာင္းအရာ

တခုကို

ထြက္ဆိုခဲပ
့ ါက … ၎အေထာက္အထား ကို ထြက္ဆိုေသာ သက္ေသအား အႏိုင္က ်င့္ေနသည္ဟု ႐ႈျမင္ျခင္း
ခံလာရႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ႏုိ္င္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ေမးခြန္းေမးျခင္း
ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ ဤေနရာတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ေရွ႕ေနမွ ေရွ႕ေနလက္သစ္မ်ားကို
အကူအညီ

ေပးႏို္င္သည္။

ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္

ဤျဖစ္ရပ္မွာ

ရပ္ရြာအေပၚတြင္

တရားသူႀကီးအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊

လည္းေကာင္း၊

မိမိ၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ေဒသဆိုင္ရာ

ဆင္ျခင္တံုတရားေပၚတြင္

လည္းေကာင္း မူတည္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ပါ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္း မျပဳရန္
ဆံုးျဖတ္ပါက မိမိအမႈသည္အား အလုပ္တာဝန္မ်ား ပိုလာေစျခင္း အတြက္ မိမိတြင္ တာဝန္ရွိလာသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအမႈသည္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ အေကာင္းဆံုး ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္
အေရးႀကီးသည္။ မိမိမွလည္း တဖက္အမႈသည္၏ အဖြင့္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ (သို႔မဟုတ္) အပိတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္
အေပၚ ကန္႔ကြက္မႈ ျပဳရာတြင္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္သည္။ ၎တို႔၏ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မွာ ထင္ရွားစြာ
မေလ်ာ္မကန္ ျဖစ္ေနၿပီး ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က ်င္ေနပါက မိမိမွ ကန္႔ကြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။ သို႔ရာတြင္
၎အေၾကာင္းအရာမွာ အေရးပါမႈ မရွိပါက မိမိအေနျဖင့္ မကန္႔ကြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏို္င္သည္။ (မွတ္သားရန္
အခ်က္မွာ တံခါးဖြင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရာရွိမွ ၎၏ ေလွ်ာက္လဲခ်က္တြင္ အေၾကာင္းအရာတရပ္ကို
တင္ျပလာပါက မိမိဘက္မွ ၎ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို တရား႐ံုးမွ ပယ္ဖ်က္ေစရန္ ႀကိဳးစားမည့္အစား မိမိ၏
ေလွ်ာက္လဲခ်က္ အားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ရန္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည္။

ကန္႔ကြက္ရန္အတြက္ အေျခခံက်သည့္ ဥပမာအခ်ဳိ႕
•

ေမးခြန္းပုံစံ --- အဓိက စစ္ေမးျခင္းသည္ ပံုစံအားျဖင့္ နိမိတ္ျပေမးခြန္းကဲ့သုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါ (သို႔မဟုတ္)
အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ရပ္အေနျဖင့္သာ

မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး

သက္ေသခံခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ကား

မွတ္ယူျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။ သက္ေသခံဥေပဒ ၁၄၁-၁၅၉
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•

ေျဖၾကားလာသည့္ အေျဖသည္ ေမးျမန္းထားသည့္ေမးခြန္းအေပၚ ေျဖၾကားထားသည့္အေျဖ မဟုတ္ပါ။
သက္ေသတဦးက

ေမးထားေသာ

ေမးခြန္းႏွင့္

မစပ္ဆုိင္ေသာ

အေျဖတခုကို

ေပးေသာအခါ

တရားခံေရွ႕ေနက ၎အေျဖအား ပယ္ဖ်က္ၿပီး မွတ္တမ္းမတင္ရန္ ေလွ်ာက္လဲသင့္သည္။
•

အေျခအျမစ္မရွိေသာ
အေၾကာင္းျခင္းရာ
၎သက္ေသမွ

အေျဖျဖစ္ျခင္း
အတြက္

သိရွိျခင္း

---

ထြက္ဆိုေသာ
ရွိ၊မရွိကို

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္
သက္ေသတစ္ဦးထံမွ

ေသခ်ာေစရန္

ဥပေဒအရာရွိမ်ားကို

ထြက္ဆုိခ်က္

ေတာင္းဆိုသင့္သည္။

ရယူရာတြင္

ဤနည္းအားျဖင့္

တဆင့္စကားၾကားမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္အတြက္ သက္ေသကို ၎ထြက္ဆိုေသာ အေၾကာင္း
အရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎ကိုယ္တုိင္ သိရွိျခင္း ရွိ၊မရွိကို စစ္ေမးရမည္။
•

အခြင့္ထူးရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား --- ဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပညာရွင္မ်ားသည္
မိမိတ႔၏
ို

လူနာမ်ားႏွင့္

အမႈသည္မ်ားထံမွ

သိရွိထားေသာ

လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို

လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ

ထိန္းသိမ္းရမည့္တာဝန္ရွိသည္။ သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၈ - ၁၂၉
•

ထင္ျမင္ခ်က္အားျဖင့္

ထြက္ဆိုေသာ

သက္ေသခံခ်က္

---

ေယဘုယ ်အားျဖင့္

တရားသူႀကီးက

ေသခ်ာစြာ ဆံုးျဖတ္ ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားခံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္
စိတ္ဆႏၵအေပၚတြင္
ပညာရွင္ကဲ့သုိ႔

၎တို႔၏

အရည္အခ်င္း

အယူအဆကို

ေဖာ္ျပျခင္းမွ

မျပည့္မီေသာ

တားျမစ္သည္။

သက္ေသသည္

ကၽြမ္းက်င္ေသာ

မိမိ

ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ထြက္ဆိုရမည္။ သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၅ - ၅၁
•

တဆင့္စကား --- သက္ေသမ်ားအား တျခားသူမွတဆင့္ ေျပာျပ၍ သိရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ျပန္လည္ ေျပာဆုိျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည္။ သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၀။

•

သက္ေသအေထာက္အထား၏

ဘက္လုိက္မႈ

အက်ဳိးတရားမွာ

၎၏

က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္မႈ

တန္ဖိုးထက္ ႀကီးမားေနျခင္း။ သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၉ - ၁၅၆ ကို ၾကည့္ပါ။

တရားလိုသက္ေသ အမ်ဳိးအစားမ်ား
ထြက္ဆိုခ်က္ သက္ေသ
သာမန္သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ခ်က္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းကို အဓိက စံုစမ္းတရားစြဲဆိုသည့္
အဆင့္တြင္ ၎သက္ေသမွ အစစ္မခံမီ စတင္သင့္သည္။ တရားခံ အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနမွ တရား႐ံုးအမႈတြဲရွိ
သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ခ်က္အားလံုးကို သံုးသပ္ရမည္။ လိုအပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။
တရားခံႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္။ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။ သက္ေသမ်ားအား စစ္ေမးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ အေထာက္
အကူျပဳ အႀကံဉာဏ္မ်ား စာအုပ္မွ အခန္း ၄ B၅ ရွိ တရားခြင္တြင္ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္း စာမ်က္ႏွာ ၇၂။
ေယဘုယ ်အားျဖင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ အစစ္ခံရန္အတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔
သိရွိထားသည့္အတိုင္း အစစ္ခံရမည္ျဖစ္ကာ အျခားတပါးသူမ်ားမွ တဆင့္ၾကားစကားကို အစစ္ခံျခင္း မျပဳရ။
•

မ်က္ျမင္သက္ေသသည္

သက္ေသထြက္ဆိုႏိုင္စြမ္း

ရွိရမည္။

စိတ္ေရာကိုယ္ပါ

ေကာင္းစြာ

က်န္းမာရမည္။ သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၈
•

လူသက္ေသမွ ထြက္ဆိုေသာ သက္ေသခံခ်က္သည္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ရမည္။ ယင္းသို႔ မဟုတ္ပါက
တဆင့္စကားျဖင့္ ၾကားေသာ အခ်က္မ်ားသည္ သက္ေသခံမဝင္။ သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၀
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•

သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ကို အေၾကာင္းအရာကို ျပန္လည္ေျပာျပေသာ ပံုစံျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။
အေမးအေျဖ ပံုစံ မဟုတ္ရ။ ျပစ္မႈက ်င့္ထံုး ပုဒ္မ ၃၅၉

တရားခံ

အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနသည္

သက္ေသခံခ်က္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေျပာင္းလဲျခင္း၊

ျဖည့္စြက္ျခင္း၊

ျပန္လည္ တည္းျဖတ္ထားျခင္းမ်ားကို တရား႐ံုးစာေရးမ်ားမွ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ သတိရွိရမည္။

ရဲစစ္ခ်က္ မွတ္တမ္း
မွတ္သားထားရန္မွာ

ေအာက္တြင္

အရာရွိသည္

မွတ္တမ္းယူထားေသာ

ရဲမွ

ေဖာ္ျပထားေသာ

အေျခအေနမ်ားအနက္တြင္

သက္ေသ

ထြက္ဆိုခ်က္ကို

အခ်ဳိ႕မွ

လြဲ၍

ဥပေဒ

႐ံုးတြင္လာေရာက္ထြက္ဆုိေသာ

လူသက္ေသကိုယ္စား ထြက္ဆိုေပးျခင္း မျပဳႏိုင္။
လူသက္ေသအား သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ တရား႐ံုးမွ ဘက္လုိက္မႈ ရွိသည္ဟု
မဆံုးျဖတ္လွ်င္ ၎လူသက္ေသ၏ ရဲထံသို႔ ထြက္ခ်က္ကို အဓိက စစ္ေမးျခင္းတြင္ ေမးျမန္းျခင္း မျပဳရ။
တရား႐ံုးလက္စြဲ အပိုဒ္ ၅၉၅ (၂)

ပထမသတင္းေပးတုိင္ခ်က္
ပထမသတင္းေပးတုိင္ခ်က္၏ စပ္ဆုိင္မႈႏွင့္ သက္ေသခံတင္သြင္းႏိုင္ျခင္းအတြက္ သီးျခား စည္းမ်ဥ္းမ်ား ရွိသည္။
၎တို႔ကို ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးပုဒ္မ ၅၉၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ

၁၆၂

သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္

သည္

ပုဒ္မ

၁၅၄

အႀကံဳးမဝင္ပါ။

အရ

ရဲထံသို႔

ထြက္ဆိုသည့္

ပထမသတင္းေပး

တိုင္ခ်က္ကုိ

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ သက္ေသခံ ထင္ရွားျပ၍ သက္ေသခံ တင္သြင္းႏိုင္သည္။
(က) သတင္းေပးသူသည္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ၎သတင္းေပးမွ ေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ အရ သက္ေသခံ တင္သြင္းခြင့္ ရွိသည္။
(ခ) သတင္းေပးသူအား သက္ေသအျဖစ္ စစ္ေမးေသာအခါ
ပထမ

အေျခအေနတြင္

သတင္းေပးေသာ

အခ်က္အလက္သည္

၎သတင္းေပးခ်က္တြင္

ထြက္ဆိုထားေသာ သက္ေသခံခ်က္မွာ သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ အရ အေရးပါမႈ ရွိသည္။ ဒုတိယ
အေျခအေနတြင္

၎အခ်က္အလက္မွာ

အေရးပါေသာ

သက္ေသ

မဟုတ္ပါ။

သို႔ရာတြင္

၎သတင္းေပး၏ ေထာက္ခံထြက္ဆိုခ်က္ကို သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅၇ အရ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၄၅ အရ ၎အား ဆန္႔က ်င္ ေခ်ဖ်က္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၅၅
(၃) အရ ၎၏ ယံုၾကည္ကိုးစားႏုိင္မႈအား စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ တရားလိုမွ ၎၏ တိုင္တန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူကြဲျပားေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ႐ုံးတြင္
သက္ေသ အစစ္ခံပါက ၎၏ ယခင္ပထမသတင္းေပး တုိင္ခ်က္သည္ သက္ေသ မဝင္ထုိက္ေတာ့ပဲ
၎အခ်က္အား ေထာက္ခံရန္အတြက္ မခုိင္မာေတာ့ေခ်။ (K.E Ky. ငလိႈင္၊ ၉၁၉၂၈) VI I.L.R., Ran.,
၄၈၁)
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ကနဦး ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ေသအား စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း
သက္ေသမွ အမႈအား တရားစြဲဆို မတင္ပို႔မီ ရဲမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးဆဲ အဆင့္တြင္ ထြက္ဆိုေသာ ထြက္ဆိုခ်က္သည္
တရားခံ အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနအတြက္ အေရးႀကီးေသာ လက္နက္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးပုဒ္မ ၁၆၂
(၂) က တရားခံအား သက္ေသခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ၎သက္ေသအား

စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္အတြက္ ၎သက္ေသမွ ႀကိဳတင္ထြက္ဆိုထားေသာ ထြက္ဆိုခ်က္ကို ေတာင္းဆုိ၍ အသံုးခ်၍
၎သက္ေသအား စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္သည္။ တရား႐ံုးမွ ထြက္ဆိုခ်က္၏ ၎အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား တရား႐ံုး
စစ္ေမးျခင္းအတြက္ စပ္ဆိုင္မႈ မရွိဟု သတ္မွတ္ကာ ပယ္ဖ်က္ ႏိုင္သည္။
•

၎သက္ေသထြက္ခ်က္မ်ားမွာ အေမးအေျဖမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း မျပဳရ။ သုိ႔ေသာ္ အေၾကာင္း
အရာတရပ္ကို ျပန္ေျပာျပသည့္ ပံုစံျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ ျပစ္မႈ က်င့္ထံုး ၁၆၄ (၂)

•

ရဲအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ

သက္ေသမ်ား၏

ထြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

လက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္းမွ

တားျမစ္ထားသည္။ ျပစ္မႈက ်င့္ထံုး ၁၆၂ (၁)
•

သက္ေသမ်ားသည္

တရား႐ံုးတြင္

ထြက္ဆိုခ်က္ႏွင့္

တရားစြဲဆို

တင္ပို႔ျခင္း

မျပဳမီ

သက္ေသထြက္ခ်က္မ်ား မတူ ကြဲျပားေနပါက ၎တို႔အား မမွန္သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ျဖင့္ အေရးယူႏိုင္
သည္။ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၁၉၃

ေသဆံုးသူမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္
တဆင့္ၾကားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းတြင္ ခၽြင္းခ်က္မွာ သက္ေသခံဥပေဒ ၃၂တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
ေသဆံုးသူ၏

ထြက္ဆိုခ်က္ဟု

သတ္မွတ္ထားေသာ

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား

ကို

တရား႐ံုးတြင္

ျပန္လည္

သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။
•

ေသဆံုးသြားေသာသူ၏

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို

သက္ေသခံ

တင္သြင္းလုိက္ေသာ

အေျခအေနမွာ

၎ထြက္ဆိုခ်က္ သည္ ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေနတြင္သာလွ်င္
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ငဖိုးဆီ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၁၉၃၆ အိႏၵိယႏုိင္ငံစီရင္ထံုး ရန္ကုန္ စာ - ၃၂၄။

ရဲအစစ္ခံခ်က္
ရဲအရာရွိမ်ားကို အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား တင္ျပ၍လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၏ ရလဒ္ကို
ေဖာ္ျပ၍

လည္းေကာင္း၊

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုို

တင္ျပ၍လည္းေကာင္း

အစစ္ခံရန္အတြက္

ဆင့္ေခၚႏိုင္သည္။ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ရဲမွ တုင
ိ ္တန္းသူ သို႔မဟုတ္ အျခားသက္ေသမ်ားမွ တဆင့္စကားမ်ားကို
ထြက္ဆိုရန္ ႀကိဳးပမ္းပါက ကန္႔ကြက္ရန္ အသင့္ ျဖစ္ေနရမည္။ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ရဲမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္ကို
ေခ်ဖ်က္ရန္အတြက္

၎တို႔၏

စာရြက္

စာတမ္းမ်ား၌

ရဲတပ္ဖြဲ႕အက္ဥပေဒ

ႏွင့္

အျခားဥပေဒမ်ားတြင္

ျပ႒ာန္းထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း ရွိ။ မရွိကို သံုးသပ္ရမည္။
သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ အရ အမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေသာ ရဲအရာရွိကို ပထမ သတင္းေပး တုိင္ခ်က္ပါ

•

သက္ေသခံ

ဝင္ေသာ

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားမွတပါး

အခ်က္မ်ားကို စစ္ေမးျခင္း မျပဳရ။
အမႈတြဲ။ ။
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၎တို႔အား

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွ

ေျပာျပေသာ

•

တရားသူႀကီးသည္ ရဲအရာရွိမွ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပစ္မႈ က်င့္ထံုး ဥပေဒအရ
ျပင္ဆင္၍ တင္သြင္းလာျခင္း မဟုတ္လွ်င္ သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံျခင္း မျပဳႏိုင္။ ဧကရီ ဘုရင္မႀကီး ႏွင့္
ငေစာ ပါ (၅) ၁၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္စီရင္ထံုး၊ စာ - ၅၉။

•

ရဲအရာရွိမ်ားသည္ လူႏွစ္ဦးမွ အျခားတတိယတစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိခဲ့ရာ၌ မည္ကဲ့သို႔
ရရွိခဲ့သည္ကို

ေယဘုယ ်အားျဖင့္

မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရာတြင္

တရား႐ံုးမွ

၎တို႔၏

မွတ္တမ္းကို

လက္ခံရန္အတြက္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး တရားခံမ်ားအား တရားေသ လႊတ္ခဲ့သည္။ ခါေလာ ႏွင့္ ဖူးစ ႏွင့္
ဧကရာဇာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္ ၄ ေအာက္ျမန္မာျပည္စီရင္ထံုး၊ စာ - ၁၁၆။
တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနသည္ ၎တို႔ တရားခြင္၌ အစစ္မခံမီ အျခားတပါးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္း ရွိ၊မရွိ စံုစမ္းရမည္။ အကယ္၍ အသံုးျပဳပါက တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနသည္ ၎စာရြက္
စာတမ္းမ်ားအား ၾကည့္႐ႈကူးယူရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ေမးခြန္းေမးရာတြင္ ဥပမာပံုစံကို
ေအာက္တြင္ ျပထားသည္။
•

တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနမွ

ေမးခြန္း။

။

အရာရွိမင္းခင္ဗ်ား/ရွင့္။

အရာရွိမင္းအေနနဲ႔

ဒီကေန႔

အစစ္မခံခင္မွာ ဒီ အခင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုယ္မွတ္ထားတာေတြကို ေခါင္းထဲ
ျပန္ေပၚလာေအာင္ ျပန္ၾကည့္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွိပါသလား။
•

ရဲအရာရွိ။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ ရွိပါတယ္။ မေန႔က ကၽြန္ေတာ္ အဲ့ဒီ မွတ္တမ္းေတြကို ျပန္ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။

•

တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနမွ

ေမးခြန္း။

။

အရာရွိမင္းအေနနဲ႔

ကိုယ္မွတ္ထားတာေတြ

ျပန္မွတ္မိေအာင္ ျပန္ၾကည့္တဲ့ မွတ္စုစာရင္းေလးကို ႐ံုးေတာ္ကို တင္ျပေပးပါ။
•

ရဲအရာရွိ။ ။ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ၾကည့္တာကေတာ့ ပထမ သတင္းေပး တုိင္ခ်က္၊ သက္ေသေတြရဲ႕

ထြက္ဆုိခ်က္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲက သံုးတဲ့ ႐ံုးတြင္း စာရြက္စာတမ္းေတြပါ။
•

တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနမွ ေမးခြန္း။ ။ အဲ့ေတာ့ ရဲအရာရွိမင္းအေနနဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္တဲ့ ႐ံုးတြင္း
စာရြက္စာတမ္းေတြဆိုတာ ဘယ္ဟာေတြပါလဲ။

•

ရဲအရာရွိ။ ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ရဲဒိုင္ယာရီေတြရယ္ ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္

ကိုယ္ပိုင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေလးေတြပါ။
•

တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနမွ

ေမးခြန္း။

။

အဲ့ေတာ့

ခုနက

မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြ

အားလံုးက

ရဲအရာရွိမင္းအေနနဲ႔ ဖမ္းဆီးတုန္းက အေၾကာင္းအရာေတြကို ျပန္မွတ္မိဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ပါသလား။
•

ရဲအရာရွိ။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါတယ္။

•

တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေန။

။

တရားသူႀကီးမင္းခင္ဗ်ား/ရွင့္။

ဒီတႀကိမ္မွာေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔

တရားခံဘက္က ရဲအရာရွိမင္းကို သူ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ႐ံုးတြင္း ရဲမွတ္တမ္းေတြ အေနနဲ႔ ေျပာျပခဲ့တဲ့
ရဲဒိုင္ယာရီ ေတြနဲ႔ ရဲအရာရွိမင္းရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္မွတ္တမ္းေတြ အပါအဝင္ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ျပန္မွတ္မိဖို႔
အေထာက္အကူအျဖစ္

အသံုးျပဳခဲ့တဲ့

စာရြက္

စာတမ္းေတြ

အားလံုးကို

ျပသေပးဖို႔

ၾကားျဖတ္

ေလွ်ာက္လဲ ေတာင္းဆိုလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ တရားခံဘက္က အခု
ထပ္မံၿပီးေတာ့

သိရွိရတဲ့

အခ်က္အလက္ေတြကို

အေျချပဳၿပီး

ေတာ့

ရဲအရာရွိမင္းကို

ျပန္လွန္စစ္ေမးဖို႔အတြက္ ႐ံုးေတာ္မွ (၎စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာရန္ အတြက္ မိမိလိုအပ္
သည့္ အခ်ိန္ ပမာဏကို ေရးသြင္းရန္)မွ် တရားသူႀကီးမင္းအေနန႔ဲ ခြင့္ျပဳေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလို္ပါတယ္။
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ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္၏ ထြက္ဆိုခ်က္
အခ်ဳိ႕ေသာ အမႈမ်ားတြင္ သက္ေသက က်ဴးလြန္ခဲ့ဖြယ္ ရွိေသာ ျပစ္မႈ၊

ဖမ္းဆီးမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

မိမိကုိယ္တုိင္ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အေၾကာင္းအရာကို ထြက္ဆုိျခင္း မျပဳပဲ ဥပေဒအရာရွိမွ တင္သြင္းလာေသာ
သက္ေသ အေထာက္အထား ေပၚ၌သာလွ်င္ ၎၏ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္အေနႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေပးသည္။
ေအာက္ပါတို႔မွာ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မွ စပ္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာအျဖစ္ သက္ေသခံ ထြက္ဆိုေပးေသာ
အေျခအေနမ်ား ျဖစ္သည္။
သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၇ - တစံုတခုေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကို မည္သူ ေရးသားသည္ သို႔မဟုတ္ မည္သူ

•

လက္မွတ္ ေရးထုိးသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္း၍ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရမည္။
သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၈ - ေယဘုယ ် ဓေလ့ထံုးတမ္း သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးတခုခု ရပ္ရြာတြင္

•

အမွန္တကယ္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္း၍ တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ရမည္။
သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉ - တရားခံအား မူးယစ္ေဆးဝါးမွတပါး အျခားတရားမဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ဥပမာ

•

က်ားအ႐ိုးမ်ား၊

ေက်ာက္စိမ္း

စသည္တို႔ကို

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည္ဟု

တရားစြဲဆိုေသာအခါ

၎တရားစြဲဆိုေသာ ေဒသတြင္းရွိ မိသားစု၊ ဘာသာေရး၊ အလွဴအတန္းေဖာင္ေဒးရွင္း တခုခု၏ ဖြဲ႔စည္းပံု၊
အုပ္ခ်ဳပ္ပံု စသည္မ်ား ၎ေဒသမွ လူတန္းစား အလႊာလိုက္ အသံုးျပဳၾကေသာ စကားလံုး၊ စကားရပ္မ်ား၏
အဓိပၸာယ္ စသည္တို႔ကို တရား႐ံုးမွ ဆံုးျဖတ္ရမည္။

ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္အား ျပန္လွန္ စစ္ေမးျခင္း
တရားခံအက်ဳိးေဆာင္

ေရွ႕ေနသည္

ျဖစ္ႏုိင္ပါက

မိမိအမႈတြင္

ခုခံကာကြယ္ေရးႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎ပညာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ပညာရွင္မ်ားမွ

ေရးသား

ထုတ္ေဝေသာ

က်မ္းမ်ား၊

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ

ေဆာင္းပါးမ်ားကို

သံုးသပ္

ေလ့လာျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားလိုျပ သက္ေသအား ျပန္လွန္ စစ္ေမးျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရ
မည္။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ၎ကၽြမ္းက်င္သူ ေရးသားထားေသာ က်မ္းမ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေလ့လာ
သံုးသပ္ရမည္။ ဤစိန္ေခၚမႈအတြက္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ႏွင့္
ေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္

အခြင့္အေရးႏွင့္

နည္းပညာဆိုင္ရာ

လက္စြဲ

စာအုပ္မ်ား၊

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ

က်မ္းမ်ားကို

ရယူဖတ္႐ႈႏိုင္ေရးတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္မထားပါက ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္၏ အယူအဆကို
ေခ်ဖ်က္ေလွ်ာက္လွဲရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။
•

UNODC မွ ထုတ္ေဝေသာ Cirminal Legal Aid Manual for Law Practitioners in Somaliland
၂၀၁၅ ကို ၾကည့္ပါ။

ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းတြင္ မည္သည့္ သက္ေသအတြက္မဆို အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။
တဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ျခင္း

•

ဘက္လိုက္မႈ

•

လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈ

•

အမွားအယြင္း

•

ၾကည့္႐ႈေလ့လာရန္ အခြင့္အေရး မရရွိျခင္း

•

ျပန္လည္အမွတ္ရမႈ မရွိျခင္း
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•

•

ယခင္က ထြက္ဆုိထားေသာ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ေရွ႕ေနာက္ မညီျခင္း

သို႔ရာတြင္ တရားခံ အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနသည္ ကၽြမ္းက်င္သူ၏ အယူအဆ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးသျဖင့္
ဆက္စပ္ေန ေသာ အပိုင္းမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္မွန္းဆ စီစဥ္ထားရမည္။
ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္သည္

၎၏

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို

အေျခခံႏိုင္မည့္

ပညာေရး၊

ေလ့က ်င့္

သင္ၾကားေရး သို႔မဟုတ္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွိပါသေလာ။
ဥပမာ။ ။ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္သည္ ဒႆနိကဘာသာရပ္တြင္ ပါရဂူဘြဲ႕ ရရွိထားၿပီး ၎ပညာရွင္
သည္

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ

လိမ္ညာေနျခင္း

ျဖစ္သည္ကို

၎ပုဂၢိဳလ္၏

ကိုယ္ခႏၶာမွ

ထြက္ေပၚလာေသာ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္ဝါကို ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္က ၎၏ ဦးထုပ္ထဲကို ၾကည့္၍
ျမင္ရၿပီး ၎ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္ဝါကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သိရွိႏုိင္သည္ ဆုိျခင္းမ်ဳိး။
•

ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္သည္ ၎အစစ္ခံေနေသာ ပညာရပ္၊ ေလ့က ်င့္သင္ၾကားမႈ၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္
ပတ္သက္၍ အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ ဟုတ္ပါသလား။
ဥပမာ။ ။ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္သည္ အသတ္ခံရေသာသူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ရင္ခြဲ စစ္ေဆးၿပီး
၎ေသဆံုး ခ်ိန္မွာ အဂၤ´ေန႔ မနက္ ႏွစ္နာရီခြဲတြင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။ သို႔ရာတြင္ ၎ကၽြမ္းက်င္သူ
ရရွိလာေသာ

ေဆးပညာ

ဒီပလိုမာဘြဲ႕မွာ

မည္သည့္အစိုးရ၊

မည္သည့္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ

အဖြဲ႕အစည္းကမွ အသိအမွတ္ ျပဳထားျခင္း မရွိေသာ ကေမၻာဒီးယားမွ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ေနၿပီး
၎ကၽြမ္းက်င္သူဆိုသူမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သိုးေမြးျခင္း အလုပ္ကိုသာ လုပ္ေနသူ ျဖစ္ေနျခင္း။
•

ကၽြမ္းက်င္သူ

ပညာရွင္သည္

၎ကၽြမ္းက်င္ရာ

ပညာရပ္

နယ္ပယ္မွ

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

နည္းလမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းရွိ၊မရွိ။
ဥပမာ။

။

ကၽြမ္းက်င္သူ

တကၠသိုလ္တစ္ခု

ဘြဲ႕ရခဲ့၏။

ပညာရွင္သည္
၎သည္

ဥေရာပမွ

အသတ္ခံရသူ၏

အရွိန္အဝါႀကီးမားေလးစားဖြယ္ျဖစ္ေသာ
ေသၿပီးေနာက္

မ်က္ႏွာပံုသ႑ာန္ကို

ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ ေသသူသည္ အဆိတ္သင့္၍ ေသဆံုးေၾကာင္း ေျပာႏိုင္သည္ဟု ဆုိျခင္း။
•

ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မွ

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

လက္ခံက ်င့္သံုးရေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိ၊ မရွ။ိ

ဥပမာ

-

ကၽြမ္းက်င္သူ

ပညာရွင္၌

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္

ထုတ္လုပ္ေသာ

ကိရိယာတစ္ခုရွိ၏။

၎ကိရိယာျဖင့္ တရားခံထံမွ သိမ္းဆည္းရမိေသာ အရာဝတၱဳမ်ားသည္ ဘိန္းျဖဴ ဟုတ္၊ မဟုတ္
စစ္ေဆးႏိုင္၏။ သို႔ရာတြင္ ၎ကိရိယာေပၚတြင္ ေရးသားထားေသာ သတိေပးခ်က္မွာ “ ဤကိရိယာကို
၂၅

ဒီဂရီ

စင္တီဂရိိတ္ေက်ာ္သည့္

အပူခ်ိန္တြင္

မထားရွိရ”

ဟူ၍

ျဖစ္၏။

ဖမ္းဆီးရမိေသာ

အရာဝတၱဳမ်ားကို ၎ကိရီယာျဖင့္ စစ္ေဆးသာ အခ်ိန္တြင္ ဧၿပီလျဖစ္ၿပီး ေနရာမွာ မႏၱေလးၿမိဳ ႕ရွိ
ေလေအးေပးစက္ တပ္ဆင္မထားေသာ အခန္းထဲ၌ ေန႔အခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။
တရားခံဘက္မွ အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနသည္ မိမိ၏ အမႈသည္ကိုယ္စား အစစ္ခံရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
တရားလိုဘက္မွ ထြက္ဆိုခ်က္ကို ေခ်ဖ်က္ရန္ အလို႔ငွာလည္းေကာင္း၊ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ သက္ေသကို
ေခၚယူလာခြင့္ ရွိသည္။ သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၅ ႏွင္ ၄
့ ၆။
သက္ေသခံပစၥည္းအား အဆင့္ဆင့္ လႊဲေျပာင္း ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္သူ၏ အစစ္ခံခ်က္ႏွင့္
စပ္ဆုိင္ျခင္း
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ပစၥည္းသက္ေသမ်ားကုိ
ရဲစခန္းတြင္း၌

သာမန္အားျဖင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း

တရား႐ံုးရွိ

ဘိလစ္စာေရးအခန္းတြင္း၌

ထိန္းသိမ္းထားေလ့ရွိသည္။

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

တရားခံအက်ဳိးေဆာင္

ေရွ႕ေနမွ

သက္ေသပစၥည္းအား ကာကြယ္ သိမ္းဆည္းထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းေရး အရာရွိ ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို
ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္း ျပဳရမည္။ သက္ေသပစၥည္း အစစ္မ်ားကို အတုမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ အစားထုိးျခင္းအား
အကာအကြယ္

ေပးထားရမည္

ျဖစ္၏။

ယင္းသို႔

မဟုတ္ပါက

၎သက္ေသ

ပစၥည္းမ်ားအား

ေျပာင္းလဲထိခိုက္ေစျခင္းမ်ား မရွိဟု အာမခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲ ထိခုိက္ေစျခင္းမ်ားမွာ
တရားခံအား ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ (တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား ေပးၿပီး
ျဖစ္ပါက) တရားစြဲဆိုမႈအား ထိခိုက္ေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။
တရားခံအက်ဳိးေဆာင္

ေရွ႕ေနသည္

သက္ေသပစၥည္းမ်ားကို

စစ္ေဆးရန္အတြက္

လိုအပ္ေသာ

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ တရားေရး ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ဂ်ီဆာက်ဴလာ အမွတ္ ၁၅ - ၁၉၃၀ ကို ေနာက္ဆက္တြဲ
ျပင္ဆင္ထားသည္။ ဂ်ီဆာက်ဴလာ အမွတ္ ၆၀ - ၁၉၃၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အစီရင္ခံစာ ျပန္လည္
ေပးပို႔ျခင္းတုိ႔ကို စစ္ေဆးသံုးသပ္ရမည္။ ဤအေၾကာင္းကို တရား႐ံုးမ်ား လက္စြဲ ပုဒ္မ ၆၂၈ တြင္ ျပန္လည္
ေဖာ္ျပထားသည္။
ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္၏ အစစ္ခံခ်က္ကို မႈခင္းေဆးပညာ သက္ေသအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္
လည္း တင္ျပႏုိင္သည္။ ဤေဆးပညာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အမႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း
ႏွင့္

တရားစြဲဆိုျခင္းတို႔၏

အစိတ္အပိုင္း

တစ္ရပ္အျဖစ္

ျပင္ဆင္ရျခင္း

ျဖစ္သည္။

တရားခံအက်ဳိးေဆာင္

ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ၎သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို ျပည့္စံုမႈ မရွိလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ေ ဖာ္ျပမထားေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ အားျပဳ၍ ျဖစ္ေစ တင္သြင္းလာပါက ၎တို႔ကို သက္ေသခံ မဝင္ထုိက္ေၾကာင္း တင္ျပ၍
ေခ်ဖ်က္ရမည္။ Drug Crimes ႏွင့္ Drug Users Section ကို ၾကည့္ပါ။
သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ ။ ။
•

ျပစ္မႈက ်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၉ ႏွင့္ ၅၁၀ - ဆရာဝန္ႀကီး သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးသူအား ကိုယ္တိုင္
လာေရာက္ အစစ္မခံပဲ ၎တို႔ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ေဆးစာကို တင္သြင္းခြင့္ ျပဳထားသည္။
သို႔ရာတြင္ တရားသူႀကီး၌ မိမိသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါက ၎အစစ္ခံသူကို ဆင့္ေခၚ၍ စစ္ေဆး
ေမးျမန္ႏိုင္သည္။

•

တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္အမွတ္ ၅၇၉ - ဤကဲ့သို႔ တင္သြင္းလာေသာ အစစ္ခံခ်က္မ်ားကို တရားခံ
အား ထုေခ်ေစရန္ မဆင့္ဆိုမီ အမႈတြင္ ထည့္သြင္း၍ ဖတ္ျပရမည္။

•

သက္ေသခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ - ၃၃ က တဆင့္စကားမ်ားကို ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္း မျပဳႏုိင္သည့္အတြက္
ေယဘုယ ်အားျဖင့္

တားျမစ္ထားေသာ္ျငားလည္း

၎သက္ေသခံတင္သြင္းမႈမ်ားကို

တင္သြင္းႏို္င္ ေသာ အေျခအေနမ်ားအား သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားသည္။
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သက္ေသခံ

စာတမ္းအမွတ္အသား သက္ေသခံခ်က္
စာတမ္းအမွတ္အသားသက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္
အမွတ္အသား

ျဖစ္သည္ဟု

မိတၱဴမွန္

ျဖစ္ရမည္။

ထြက္ဆိုသည့္အတိုင္း

ဆိုလိုသည္မွာ

စစ္မွန္ေသာ

မည္သည့္

စာရြက္စာတမ္း

စာတမ္း

ျဖစ္ရမည္။

စာတမ္းအေထာက္အထား သက္ေသခံခ်က္အား မိတၱဴမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ သက္ေသ၏ အစစ္ခံခ်က္
အားျဖင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သက္ေသခံ

ဥပေဒပါ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ တရားခံ အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနမွ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ အစစ္ခံထြက္ဆိုေသာ
သက္ေသ အေထာက္အထား မဟုတ္ပဲ စာရြက္စာတမ္းအားျဖင့္ သက္ေသ အေထာက္ အထား တင္သြင္းရာတြင္
၎သက္ေသ အေထာက္အထား၌ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ မရွိပဲ မေလ်ာ္ကန္စြာ တင္သြင္းလာေသာ
သက္ေသ အေထာက္အထားကို ေခ်ဖ်က္ရန္ အသင့္ရွိရမည္။ ၂၀၁၅ သက္ေသခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ
ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကိုလည္း သက္ေသခံအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
•

သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၁ အရ စာရြက္စာတမ္း သက္ေသမ်ားအား ပထမဆင့္ မူရင္းအျဖစ္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဒုတိယဆင့္

သက္ေသခံခ်က္

အျဖစ္ျဖင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း

သက္ေသထင္ရွားျပႏိုင္သည္။
•

သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၃ အရ စာရြက္စာတမ္း သက္ေသခံဆိုရာတြင္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ

စာရြက္စာတမ္းမ်ား

ပါဝင္သည္။

သက္ေသခံဥပေဒက

စာရြက္စာတမ္းဟူေသာ

စကားရပ္ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရာတြင္ စာအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ပံုအားျဖင့္ ေသာ္လည္း
ေကာင္း၊

အမွတ္အသားအားျဖင့္ေသာ္

ေသာ္လည္းေကာင္း

လည္းေကာင္း

အေၾကာင္းအရာကိစၥ

၎တို႔အားလံုး

တစ္ရပ္ကို

စုေပါင္းထားျခင္းအားျဖင့္

မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ

ေဖာ္ျပခ်က္ကို ဆိုလိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမပံု၊ ဓာတ္ပံုစသည္မ်ားတြင္ ေရးသားခ်က္ တစံုတရာ
မပါဝင္ေသာ္လည္း သက္ေသခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏို္င္သည္။
•

၂၀၁၅

သက္ေသခံအက္ဥပေဒကို

ျပင္ဆင္သည့္

ဥပေဒတြင္

“စာတမ္းအမွတ္အသား”

ဆိုသည့္

စကားရပ္ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရာ၌ ဓာတ္ပံု ႏွင့္ (၂) ဖလင္၊ နဂၢတစ္၊ တိပ္၊ ဓာတ္ျပား သို႔မဟုတ္
အျခားကိရိယာ - ယင္းကိရိယာမ်ားတြင္ (အျခား ကိရိယာ၏ အကူအညီပါ၍ ျဖစ္ေစ၊ မပါဘဲ ျဖစ္ေစ)
ယင္းမွ

ျပန္လည္

သို႔တည္းမဟုတ္

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္

ပံုမ်ား၊

(၃)

သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္တရပ္တြင္

စနစ္တစ္ခုမွ

အျခားတစ္ခုသို႔

ထုတ္လႊင့္ရာတြင္

အီလက္ထေရာနစ္နည္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ သံလုိက္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အလင္းတန္း ျဖတ္သန္းျခင္း
နည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ထုတ္လုပ္ထားသည့္၊ ဆက္သြယ္ထားသည့္၊
လက္ခံထားသည့္ သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ မွတ္တမ္း “အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္တမ္းကို
နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေစ

သို႔မဟုတ္

နည္းလမ္းက်နျခင္း

မရွိ

ျဖစ္ေစ

လုပ္ေဆာင္ေသာ”

ႏွင့္

“အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္တမ္းကို (နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ နည္းလမ္းက်နျခင္း မရွိပဲ ျဖစ္ေစ)
လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ဆက္သြယ္ရန္၊ လက္ခံရန္ သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္
အေျခအေန”

ဟူေသာ

စကားရပ္မ်ားသည္

၎စာရြက္စာတမ္း

အမွတ္အသားတြင္

ပါဝင္ေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စပ္ဆိုင္လွ်င္ စပ္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည္။

စာရိတၱ သက္ေသခံခ်က္
တရားခံေရွ႕ေနသည္ တရားခံအား “အက်င့္စာရိတၱအားျဖင့္ ပ်က္ယြင္းေၾကာင္း” ထင္ဟပ္ေစသည့္ အစစ္ခံ
ထြက္ဆို ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အၿမဲတေစ သတိရွိေနရန္ လိုအပ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမွာ တရားခံမွ
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အက်င့္စာရိတၱ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုလာျခင္း မဟုတ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ မေျပာေသးလွ်င္ ၎သည္ သက္ေသခံ
မဝင္ထိုက္။
•

သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၂ အရ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ျခင္း ႏွင့္ တရား႐ံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္
မစပ္ဆုိင္ေခ်။

•

သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ

၅၃

အရ

တရားခံ၏

အက်င့္စာရိတၱ

မေကာင္းဆိုေသာ

အခ်က္သည္

၎အခ်က္ကို ေထာက္၍ တရားခံ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်င့္စာရိတၱ ရွိခဲ့ေၾကာင္းကို ေခ်ဖ်က္ရန္
ႀကိဳးစားလာေသာအခါ ႏွင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္စာရိတၱအေၾကာင္း သက္ေသခံျခင္းတြင္ ယခင္က
ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရဖူးျခင္းမ်ား ရွိမွသာလွ်င္ စပ္ဆိုင္သည္။
•

သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၃ အရ စာရိတၱမေကာင္းဟူေသာ သက္ေသအေထာက္အထားတြင္ ယခင္
ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးခံရဖူးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

ပစၥည္းသက္ေသ
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္။ ။ သက္ေသခံပစၥည္း ဆိုရာတြင္ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ရာမွ ေငြးေၾကး၊ တရားမဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
(မူးယစ္ေဆး၊ လက္နက္၊ ပစၥည္းအတုအပမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဆင္ဆာဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ေသာ ပစၥည္းမ်ား)
ေငြေၾကး၊ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ျဖစ္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူ
တရားခံအား ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ျပဳႏိုင္ေသာ အဝတ္အစားမ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

သက္ေသခံ ပစၥည္းအား မယံုၾကည္ထိုက္ေၾကာင္း တင္ျပျခင္း
သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို

၎တုိ႔အား

မညသ္ည့္အရာျဖစ္သည္ဟု

သက္ေသခံတင္သြင္းလာသူက

တင္ျပလာေသာ္ ၎ ေျပာၾကားသည့္အတိုင္း ဟုတ္၊မဟုတ္ စီစစ္ အတည္ျပဳရမည္။ ၎တို႔၏ စစ္မွန္မႈကို
သက္ေသစစ္ခ်က္အားျဖင့္ သက္ေသ ျပဳႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ အကယ္၍ သက္ေသပစၥည္းသည္ အလြယ္တကူ
ပ်က္စီး/ဖ်က္ဆီးလြယ္ေသာ

အရာဝတၱဳ

(ဥပမာ

ေသြးနမူနာ)

မ်ား

ျဖစ္ပါက

၎အရာဝတၱဳပစၥည္းမ်ား၏

စစ္မွန္မႈကို ၎ဝတၳဳပစၥည္းအား ရယူခဲ့ေသာ အခ်ိန္မွ စ၍ တရား႐ံုးသို႔ တင္ျပလာသည့္တိုင္ မပ်က္မစီး မထိမခိုက္
လႊဲေျပာင္း ရယူခဲ့ေၾကာင္း အခ်က္ကို တင္ျပျခင္းျဖင့္ သက္ေသျပႏို္င္သည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
ဥပေဒႏွင့္ အေျခခံ ဥပေဒပါ အကာအကြယ္ ေပးမႈမ်ားအျပင္ တရားခံ အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနသည္ ၎
သက္ေသပစၥည္းအား မူလပိုင္ရွင္ထံသို႔ ျပန္လည္ မလႊဲေျပာင္းမီ ေသခ်ာက်နစြာ အမ်ဳိးအမည္ သတ္မွတ္
ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ရွိ၊မရွိ သို႔မဟုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တရားခြင္၌ တင္ျပရန္ ေသခ်ာစြာ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ရွိ၊မရွိ
(အထက္တြင္ ၾကည့္ပါ) စံုစမ္း စစ္ေဆးရမည္။ တရားခြင္တြင္ စစ္ေဆးရန္ ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း
မရွိေသာ သို႔မဟုတ္ တိုင္တန္းသူသည္ မည္သည့္ အရာျဖစ္သည္ဟု မေျပာဆို မတင္ျပႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္
သက္ေသခံ မဝင္ထိုက္၊ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို တရား႐ံုး၌ တင္ျပေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို နားလည္ရန္
အတြက္ “တရားခံအတြက္ သက္ေသခံ တင္သြင္းျခင္က္တြဲ ၁၀ ကို ၾကည့္ပါ။
•

မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္၊ မည္သည့္အရာ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ထုတ္ ျပသရန္ သက္ေသခံရန္ လိုအပ္ေသာ
အမႈအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တရား႐ံုးမွ လက္မခံပဲ ပါယ္ခ်ျခင္း ခံၾကရသည္။ အေၾကာင္းမွာ မည္သူ မည္ဝါ
မည္သည့္ပစၥည္းျဖစ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို ေသခ်ာက်နစြာ မတင္ျပ၍ ျဖစ္သည္။

•

ဖမ္းဆီးရမိေသာ

ပစၥည္းမ်ားကို

၎တို႔၏

ပိုင္ရွင္ဟု

ယူဆဖြယ္

ရွိေသာ

အရာျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရန္ တန္းစီထားရမည္။ ရဲလက္စြဲ အပိုဒ္ ၁၇၂၁
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ပုဂၢိဳလ္မွ

မည္သည့္

သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း
အေျခခံ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ တရားခံ အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနသည္ ရွာေဖြ ဝါးရမ္းမ်ားကို
စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈ သံုးသပ္ၿပီးေသာအခါတြင္ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရယူလာေသာ သက္ေသခံ
ပစၥည္းမ်ားကို သက္ေသခံ အျဖစ္မွ ပါယ္ဖ်က္ေပးရန္ အတြက္ ၾကားျဖတ္ ေလွ်ာက္လဲ ရမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္ ၃၅၇ အရ။ ။
“ဤဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က ်င္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေနအိမ္
ဥပစာ လံုၿခံဳမႈ၊ ပစၥည္းလံုၿခံဳမႈ၊ စာေပးစာယူ ႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ
ကာကြယ္ေပးရမည္။”
ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရွာေဖြသိမ္းျခင္း ႏွင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒကို မလုိက္နာပါက ၎ရဲတပ္ဖြဲ႕၏
ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ တရားမဝင္ေခ်။
အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စုတြင္

တရားဥပေဒအရ

ဖမ္းဆီးသိမ္းဆည္းထားေသာ

သက္ေသခံ

ပစၥည္းမွာ

သက္ေသခံ အျဖစ္မွ ပါယ္ဖ်က္ရျခင္းအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာ တင္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ဤကဲ့သို႔
သက္ေသခံ

တင္သြင္းျခင္းမွ

ပါယ္ဖ်က္ျခင္းဟူေသာ

ကုစားသည့္

နည္းလမ္းျဖစ္ျခင္း၊

မျဖစ္ျခင္းမွာ

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ မိမိအေနျဖင့္ ၎ကိစၥရပ္ကို တရား႐ံုးမွ အာ႐ံုစိုက္လာၿပီး ပါယ္ဖ်က္ေပး
ေစရန္

ႀကိဳးစားရမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

တရားဥပေဒႏွင့္

မညီၫြတ္ေသာ

ရွာေဖြျခင္းေၾကာင့္

အမႈကို

ပါယ္ဖ်က္ခဲ့ရေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား ရွိခဲ့သည္။ (ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အမႈမ်ားကို ၾကည့္ပါ။)
မိမိ၏

ေလွ်ာက္လွဲခ်က္ကို

ျပင္ဆင္ထားရန္အတြက္

တရားခံ

အက်ဳိးေဆာင္

ေရွ႕ေနအေနျဖင့္

ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြဖမ္းဆီးရာတြင္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို
ေလ့လာသံုးသပ္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ေလွ်ာက္လွဲခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ သက္ေသခံ ပစၥည္း၏
ပံုပန္းသ႑ာန္အေပၚ အေျခခံ၍ သို႔မဟုတ္ ရဲအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ေရာက္ရွိေနေသာ အျခား သက္ေသမ်ားကို
စစ္ေမးၿပီးေသာအခါ တည္ေဆာက္ရမည္။

တရားခံျပသက္ေသကို တင္ျပၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ တရားခံမွ

အစစ္ခံၿပီး အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လွဲခ်က္ကို တင္သြင္းေသာအခါ မိမိေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ထပ္မံ ထည့္သြင္း
ေလွ်ာက္လွဲႏိုင္သည္။

185

တရားခံမွ ရွာေဖြပံုစံကို လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေသာအခါ
ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သည္ဟု ယူဆျခင္း ခံရသူအား မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ျပစ္မႈ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၃ ပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ တည္ေဆာက္ထားေသာ ရွာေဖြ ပံုစံေပၚတြင္ အတင္းအၾကပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေစေလ့
ရွိသည္။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ဘာသာစကားေရးသားပံုအရ တရားခံအား တရားခြင္၌ အခက္အခဲ ႀကံဳေစသည္။
အေၾကာင္းမွာ ၎အေရးအသားအရ တရားခံသည္ ရွာေဖြပံုစံအား လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လိုအပ္႐ံုသာမက
၎လက္မွတ္ ေရးထုိးျခင္းေၾကာင့္ ၎အခ်က္အလက္မ်ားမွာ မွန္ကန္သည္ဟု ယူရန္ အေၾကာင္းရွိေနေသာ
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
(၃) ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္စဥ္ ရ်ာေဖြသည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္သူ၊ သို႔မဟုတ္ ၎၏ ကိုယ္စား အျခားသူ
တစ္ဦးဦးကို ရွိေနခြင့္ ျပဳရမည္။ ထိုသူရွိေနလွ်င္ ပုဒ္မခြဲ (၂) အရ ေရးသားထားသည့္ ပစၥည္းစာရင္း၌
ယင္းစာရင္း

မွန္ကန္ေၾကာင္း

ယင္းပစၥည္းစာရင္း၏

သိရွိသည့္

မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို

အေနျဖင့္
အဆိုပါ

၎အား
ေနထိုင္သူ၊

လက္မွတ္ေရးထိုးေစရမည့္အျပင္
သို႔မဟုတ္

၎၏

ကိုယ္စား

ေဆာင္ရြက္သူအား ရွာေဖြသည့္ အရာရွိ၊ သို႔မဟုတ္ ရွာေဖြသည့္ အျခားသူက ေပးရမည္။
(၄) ပုဒ္မ ၁၀၂၊ ပုဒ္မခြဲ (၃)အရ လူတစ္ေယာက္ကို ရွာေဖြသည့္အခါ ၎ထံမွ သိမ္းယူေသာ
ပစၥည္းအားလံုး၏ စာရင္းကို ေရးသားျပဳစုရမည္။ ထိုသူက ေတာင္းဆိုလွ်င္ ယင္းပစၥည္းစာရင္း၏
မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ၎အား ေပးအပ္ရမည္။
တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားေပၚတြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

ႏွင့္

လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားကုိ ေခ်ျဖတ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရသည္။
•

လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ထြက္ဆိုခ်က္မွာ ဥပေဒအရ သက္ေသခံမဝင္ေခ်။ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ
ရွာေဖြပံုစံေပၚရွိ ထြက္ဆိုခ်က္သည္ ရဲထံသို႔ ေပးေသာ ေျဖာင့္ခ်က္ႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ရဲထံ
ေပးေသာ

ေျဖာင့္ခ်က္မွာ

စပ္ဆိုင္မႈ

မရွိသလို

သက္ေသခံလည္း

မဝင္ပါ။

ဤအခ်က္သည္

အားအေကာင္းဆံုးေသာ ထုေခ်ရွင္းလင္းခ်က္ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎အခ်က္က
တရားသူႀကီးအား ရဲအစစ္ခံခ်က္ကို ပယ္ခ်ရန္ မေတာင္းဆိုပါ သို႔မဟုတ္ ရဲမွ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ
မေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ ဟူေသာ အခ်က္ကို ေမးခြန္းမထုတ္ပါ။ သက္ေသခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆
•

ရဲမွ တရားခံအား ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ကတိမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ တရားခံအား ရွာေဖြပံုစံတြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့၏။ ဤထုေခ် ေလွ်ာက္လွဲခ်က္မွာ တရားခံ သို႔မဟုတ္ တရားခံျပ
ေရွ႕ေနအတြက္ တရားသူႀကီးမွ ၎တို႔အား ရဲထက္ ပိုမို ယံုၾကည္ထုိက္ေၾကာင္း ျပသရန္အတြက္
လိုအပ္သည္။

ဤကဲ့သို႔

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

ေအာင္ျမင္မႈ

ရရန္

အလားအလာ

သိပ္မရွိပါ။

တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနသည္ ၎ထုေခ် ေလွ်ာက္လွဲျခင္းအား ဥပေဒအရ သက္ေသခံ မဝင္ထုိက္
ဟူေသာ

ထုေခ်ခ်က္ကို

ထိခိုက္ေစျခင္းေၾကာင့္

ေရွာင္ရွားရန္အတြက္

မျပဳလုပ္ထုိက္ေပ။

သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄။
•

ရွာေဖြပံုစံတြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိေ နသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း
မေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္

တရားခံအက်ဳိးေဆာင္

ေရွ႕ေနအေနျဖင့္

၎ရွာေဖြျခင္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီၫႊတ္မႈ ရွိ၊မရွိကို အစစ္ခံရန္အတြက္ တင္ျပထားေသာ ရွာေဖြ
ပံုစံ သက္ေသကို ေခ်ဖ်က္ရန္ စဥ္းစားႏုိင္သည္။ ဤသက္ေသမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ မၾကာခဏ ေခၚယူ
အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ၎ရွာေဖြပံုစံ သက္ေသမ်ားမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္မႈ မကင္းႏိုင္ေခ်။
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သက္ေသအေထာက္အထားအား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ မဟုတ္ပဲ
သိမ္းဆည္းခဲ့ ေၾကာင္း ထုေခ်ေလွ်ာက္လဲခ်က္
၁။ ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီပါ။
•

ျပစ္မႈက ်င့္ထံုး ပုဒ္မ ၄၆-၈၆ ဖမ္းဆီးျခင္း - ရဲတြင္ ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသ
အေထာက္အထား မရွိျခင္း

•

သံသယျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈမွာ ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိျခင္း

•

သို႔ေသာ္ ဧကရာဇ္ဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင့္ ေမာင္စံ (ပါ - ၄) ၁၈၉၂ - ၉၆ အထက္ျမန္မာျပည္ အစီရင္ခံစာ
၁၂၃။

ဖမ္းဆီးျခင္းသည္

တရားဥပေဒႏွင့္

မညီၫႊတ္ခဲ့လွ်င္

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္

တရားခံ

အျပစ္ရွိသည့္အတိုင္း လႊတ္ပစ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အျပစ္ရွိျခင္းက ဥပေဒႏွင့္အညီ
ဖမ္းဆိးျခင္း မဟုတ္ျခင္းထက္ ပို၍ အေရးပါေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
၂။ ရွာေဖြရာတြင္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ရွာေဖြမႈ မျပဳခဲ့ျခင္း။ ရဲစံုစမ္း စစ္ေဆးေရး/ရွာေဖြေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ၾကည့္ရန္။
•

ျပစ္မႈက ်င့္ထံုး ပုဒ္မ ၉၆ - ၁၀၃

•

ရဲလက္စြဲ အပိုင္း ၆ - ရွာေဖြပံု ရွာေဖြနည္း

•

ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးဥပေဒ

ပုဒ္မ

၁၀၃

ႏွင့္

၁၆၅

တြင္

ရွာေဖြျခင္းမ်ားကို

ႏွစ္ဦးထက္

မနည္းေသာ

ဂုဏ္သေရရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားေရွ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေက်းရြာအုပ္စု သူႀကီး ရွိေနရမည္။
ရွာေဖြေသာ အိမ္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ေသာသူ သို႔မဟုတ္ ၎ကိုယ္စား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကို ရွာေဖြစဥ္
အခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ ျပဳရမည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွ ရွာေဖြမႈ၏ အစိတ္အပိုင္း
မွန္သမွ်ကို ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေစရန္ ဂ႐ုျပဳရမည္။
•

ရဲလက္စြဲ အပိုဒ္ ၁၇၀၈ အရ “မည္သူကမွ် အိမ္အတြင္းသို႔ တစ္စံုတစ္ခု ယူငင္သြားႏိုင္ရန္ ႏွင့္
ကိုယ္ထဲတြင္

ဖံုးဝွက္၍

ထားျခင္း

မရွိေစရန္

တစ္ေယာက္ကို

တစ္ေယာက္

ေက်နပ္ေအာင္

ရွာေဖြရမည္။”
•

၂၀၁၇ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရးကို အကာအကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား
ဝရမ္းမပါဘဲ ရွာေဖြျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး
သို႔မဟုတ္

ဆယ္အိမ္မွဴးျဖစ္ေသာ

သက္ေသ

အနည္းဆံုး

၂

ဦးမပါဘဲ

ရွာေဖြျခင္းမ်ားမွ

အကာအကြယ္ေပးထားသည္။
ျမန္မာတရား႐ံုးမ်ားမွ

တရားဥပေဒႏွင့္အညီ

ရယူထားျခင္း

မဟုတ္ေသာ

သက္ေသခံ

ပစၥည္းမ်ားကို

တင္သြင္းျခင္းအား ပယ္ဖ်က္သည္။ တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ တရားသူႀကီးမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ
ဥပေဒႏွင့္ စီရင္ထံုးအကိုးအကားမ်ားအတြက္ သတိေပးရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
ဥပမာမ်ားအျပင္

ေရွ႕ေနမ်ားသည္

မိမိထက္

ဝါႀကီးေသာ

ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္

က်မး္မ်ားကိုလည္း

တုိင္ပင္

ကိုးကားသင့္သည္။
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တရားစီရင္ထံုး ကိုးကားခ်က္မ်ား:
•

KMO Kyi Maung 001, Administration of Justice 11 Articles, (1994) vol 1. အျခားအမႈတြင္
မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို

လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္

ေမးခြန္းမ်ားမွာ

တရားဥပေဒႏွင့္

မညီၫႊတ္ေသာ ရွာေဖြခဲ့ျခင္း အေၾကာင္းေပၚ အေျချပဳ၍ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

•

ေလာင္းကစားမႈအတြက္ ရွာေဖြဝရမ္းကို ထုတ္ဆင့္ရာတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္မႈ
မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္္အလက္အေပၚတြင္ အေျခခံျခင္းမ်ား
မရွိသည့္အတြက္ တရားခံမွာ မွားယြင္းၿပီး အက်ဥ္းခ် ခံခဲ့ရသည္။ Crown v. Majun & 12 Others, 1
LBR 120, at 121

•

အလားတူပင္ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ ဖမ္းဆီးမႈအား ဆန္႔က ်င္ခုခံျခင္းသည္ ျပစ္မႈ မေျမာက္။

King-Emperor v. Taik Pyu & Nga Thaik, 5 LBR 21.။
•

ခ႐ိုင္ရဲမင္းႀကီးတဦးမွ
လက္ခံခဲ့ျခင္း

၎၏

မျပဳပါ။

တပ္ရဲအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ

အေၾကာင္းမွာ

ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ

ရွာေဖြရာတြင္

ေလာင္းကစားမႈကို

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း

တရား႐ံုးမွ
စနစ္တက်

ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳခဲ့ဘဲ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း တရားစြဲဆို တင္ပို႔မႈအား
ၾကန္႔ၾကာေစရန္

တရားမဝင္ေသာ

နည္းလမ္းျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း၊

သက္ေသခံ

မဝင္ႏိုင္ေသာ

အစီရင္ခံစားအား တင္သြင္းခဲ့ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ အိမ္ၿခံဝင္းေနရာမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေလာင္းကစား
အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ၎မွ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု ယူဆရေသာ ေၾကျငာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ King-Emperor v. Maung Cho & Others, 2 LBR 43.
•

ရွာေဖြဝရမ္းတခုကို
ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို

ထုတ္ဆင့္ရာတြင္
ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္

သက္ေသအေထာက္အထား
ဥပေဒႏွင့္

မညီၫႊတ္ပါ။

ရွာေဖြရန္

သက္သက္ဟု

၎ရွာေဖြမႈမွ

ရရွိလာေသာ

သက္ေသအေထာက္အထားသည္လည္း သက္ေသခံ မဝင္ပါ။ V. S. M. Moideen Brothers v. Eng

Thaung & Co., 9 LBR 45, at 47.

မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ားတြင္ ရွာေဖြရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ နည္းပါးျခင္း
၁၉၉၅ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲ ေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဥပေဒ၏ နည္းဥပေဒတြင္ မည္သူမဆုိ
ေဆးသံုးစြဲသူကို ရဲထံသို႔ ပို႔ႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္က ျပစ္မႈက ်င့္ထံုး ဥပေဒပါ ေပးထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ
အကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ

ထိခိုက္ေစသည္။

ဤအေနအထားတြင္

ဘိန္းပစ္ဖမ္းျခင္း

ႏွင့္

မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို သိမ္းဆည္းရာတြင္ အဆင့္ဆင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာေစေသာ အႏၱရာယ္မ်ား ရွိသည္။
မည္သူမဆုိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာတခုတြင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက
ဝရမ္းမလိုဘဲ က်ဴးလြန္သူကို ဖမ္းဆီး၍ ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးမိပါက
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မည္သူကိုမဆို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္း မရွိေစဘဲ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းရမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ

11

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏

တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား

မရွိပါက

အနီးဆံုး

ရဲစခန္းသို႔

တရားခံအား

Administration of Justice is the title of a booklet in which 11 essays written by a
Judicial Officer Grade (1) were compiled and published in 1994 in Burma
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၎ထံမွ

ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ခ်က္ခ်င္း စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။ နည္းဥပေဒ ၂၀၊
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲ ေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဥပေဒ။

အခ်ဳိ႕ေသာ ပစၥည္းသက္ေသ သာလွ်င္ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီၫႊတ္မႈ မရွိဘဲ ရယူထားေသာ
ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္ေစႏို္င္သည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ
တရားဥပေဒႏွင့္

ဥပေဒမ်ားႏွင့္

မတူ

မညီၫြတ္ဟု

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ဥပေဒက

သတ္မွတ္ေသာ

တရားခြင္တြင္

တင္သြင္းရန္အတြက္

ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္းမွ

ေပၚထြက္လာသည့္

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ခြင့္ျပဳသည္။ ဤေနရာတြင္ လူသတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းႏွင့္ ၎၏
တည္ေနရာတို႔ ပါဝင္သည္။ သက္ေသခံဥေပဒပုဒ္မ ၂၇ အရ။ ။

သို႔ရာတြင္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ပံုကို

သ႐ုပ္ျပရာ၌ ရယူထားေသာ ဓာတ္ပံုသည္ သက္ေသခံ မတင္သြင္းထုိက္ေသာ ေျဖာင့္ခ်က္ ျဖစ္သည့္အတြက္
၎မွာ သက္ေသခံ မဝင္ေခ်။ ေမာင္တင္ေအာင္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၁၉၆၆ BLR (SC) ၁၂၃၈

မည္သူမည္ဝါ မည္သည့္အရာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ သက္ေသ အေထာက္အထား
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္။ ။ ျပစ္မႈစြဲခ်က္ မွန္သမွ်တြင္ က်ဴးလြန္သူ၏ မည္သူ မည္ဝါ ျဖစ္မႈကို တရားလိုဘက္မွ ၎တို႔၏

သက္ေသခံ တင္ျပရန္ ရွိသည့္ တာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၎က်ဴးလြန္သူ၏ မည္သူ မည္ဝါ ျဖစ္ျခင္းကို
အနည္းဆံုး သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ သက္ေသ ထင္ရွား ျပသရန္ လိုအပ္သည္။ တရားလိုဘက္မွ ဤကိစၥကို
နည္းလမ္း

ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

တရား႐ံုးတြင္

မည္သူ

မည္ဝါဟု

ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရား႐ံုးျပင္ပမွ မည္သူ မည္ဝါ ျဖစ္သည္ကို အစစ္ခံခ်က္အားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။

တရားခံမွ

ေျဖာင့္ခ်က္ေပးသည္

ျဖစ္ေစ၊

မိမိေရွ႕ေနႏွင့္

ေတြ႕ဆံုရာတြင္

ျပစ္မႈ

က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ တရားခံ အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနသည္ မည္သူ မည္ဝါ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ
အစီရင္ ခံစာႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ
ရႏိုင္သမွ်ေသာ
သို႔မဟုတ္

သက္ေသအေထာက္အထား
လိမ္လည္ေနသေလာ

ရလဒ္မ်ား

အားလုံးအား

သုိ႔မဟုတ္

အပါအဝင္ တရား႐ံုး

အစစ္ခံေသာ

နည္းလမ္းမက်ေသာ

သက္ေသမွ

အမႈတြဲ ဖိုင္ရွိ

မွားယြင္းသေလာ

ရဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေၾကာင့္

လမ္းေၾကာင္းလြဲေနသေလာ ဟူေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အတြက္ ဆန္းစစ္ရမည္။

တရား႐ံုးတြင္း မည္သူ မည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနသည္ မိမိအမႈအား ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူအျဖစ္ ထြက္ဆုိေသာ အရာမွန္သမွ်ကို
ေအာက္ပါ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္၍ ေခ်ဖ်က္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနရမည္။
•

ၾကည့္႐ႈေလ့လာရန္ အခြင့္အေရး

•

ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ အေနအထား

•

ျပန္လည္ အမွတ္ရႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္

•

တဖက္ေစာင္းနင္းစိတ္ဓာတ္ သို႔မဟုတ္ လိမ္လည္ထြက္ဆိုႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရား

•

ရဲမွ ဖ်ားေယာင္းျခင္းေၾကာင့္ မည္သူ မည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ မသိရွိႏိုင္ျခင္း

ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္

စြမ္းရည္မွာ

ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္

အခြင့္အလမ္းႏွင့္

ကြဲျပားျခားနားသည္။

ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းဆိုသည္မွာ မ်က္သက္ေသသည္ ၎အေနျဖင့္ အခ်င္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို
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ျမင္ႏုိင္ေသာ ေနရာ၌ ေရာက္ရွိေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ဆုိသည္မွာ ၎မ်က္ျမင္
သက္ေသသည္ အခ်င္းျဖစ္ပြားျခင္းကို ၾကည့္ျမင္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ ရွိ႐ံုသာမက အမွန္တကယ္လည္း ကိုယ္တိုင္
ၾကည့္ျမင္ခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာတြင္ ေမးရန္ရွိသည္မ်ား အနက္မွ

မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ အျမင္အာ႐ံုႏွင့္

ပတ္သက္၍ မ်က္မွန္တပ္ထားသေလာ၊ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ထားသေလာ ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎၏
ျမင္ႏို္င္စြမ္းအား မည္သည့္အခ်ိန္က ေနာက္ဆံုး စစ္ေဆးခဲ့သည္အထိ ဆက္စပ္ႏိုင္သည္။
အျဖစ္အပ်က္အား ျပန္လည္ မွတ္မိႏိုင္စြမ္းသည္ ၎သက္ေသ၏ မည္မွ် တိတိက ်က် မွတ္မိႏိုင္သည္ ဆိုသည့္
အခ်က္ႏွင့္

ဆက္စပ္သည္။

ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍

ေမးရန္

ရွိသည္မ်ား

အနက္မွ

၎သက္ေသ၏

မွတ္ဉာဏ္သည္ အမႈ၏ အျခားေသာ အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ႕ေနာက္
ညီၫႊတ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆက္စပ္သည္။ သက္ေသ၏ အျခားအရာအား မွတ္မိႏိုင္စြမ္းမွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနေၾကာင္း
သက္ေသျပႏို္င္ပါက မိမိအေနျဖင့္ မိမိ၏ အမႈသည္အား မည္သူ မည္ဝါဟု ေျပာဆုိျခင္းအား ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ
႐ႈျမင္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္လွဲႏိုင္သည္။
USAID Legal Aid Toolkit, Chapter 4B5 Cross Examination ကို ၾကည့္ပါ။

တရား႐ံုးျပင္ပ မည္သူမည္ဝါ မည္သည့္အရာဟု သတ္မွတ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား
ရဲ သို႔မဟုတ္ အစိုးရဘက္မွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္က တရားခံကို ဖမ္းဆီးၿပီး တရားစြဲဆိုမည့္သူထံသို႔ မည္သူ
မည္ဝါဟု ေေျပာဆို သိရွိႏိုင္ရန္ ျပသရေသာအခါ အမႈမ်ားတြင္ တရားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနမွ ရဲအဖြဲ႕၏
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္
မေလ်ာ္မကန္ျခင္း

တရားစြဲဆို

သို႔မဟုတ္

တိုင္တန္းသူမွ

မွားယြင္းျခင္းမ်ား

တရားခံအား

မည္သူ

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

မည္ဝါဟု

တင္ျပရာတြင္

ဤထုေခ်ေလွ်ာက္လဲွခ်က္မ်ားကို

ရဲမွတ္တမ္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ရဲအား ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္း၊ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး၊ တရားလုိႏွင့္ တရားသူႀကီး၊
ႏွင့္ တရားခံ၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ရမည္။
ရဲလက္စြဲတြင္

ေသခ်ာက်နစြာ

ရယူထိန္းသိမ္းထားျခင္းမရွိသည့္

မည္သူ

မည္ဝါ

ျဖစ္သည္ဟူေသာ

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ပယ္ခ်ရန္ တရား႐ံုးတြင္ အခြင့္အာဏာ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
အပိုင္း ၇ - မည္သူ မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား
၁၇၁၈ - မည္သူ မည္ဝါ မည္သည့္အရာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
သက္ေသခံခ်က္အေပၚ အဓိက အားျပဳရသည့္ အမႈမ်ားမွာ မည္သူ မည္ဝါ မည္သည့္ အရာဟူေသာ
အေၾကာင္းအား ေသခ်ာက်နစြာ တင္ျပျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ တရား႐ံုးမွ မၾကာခနဆိုသလို လက္ခံျခင္း
မျပဳေပ။ သက္ေသတစ္ဦးမွ မည္သူ မည္ဝါ

မည္သည့္ ပိုငဆ
္ ိုင္မႈ ပစၥည္း ဟူေသာ အခ်က္ကို

သက္ေသမွ ထြက္ဆို ေျပာၾကားရာတြင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈရွိရမည္။ ၎အခ်က္က သက္ေသသည္ ပံုစံတူ
သ႑ာန္တူလူမ်ား၊

အရာဝတၳဳမ်ားၾကားမွ

က်ဴးလြန္သူဟု

ယူဆရသူ

သို႔မဟုတ္

အရာဝတၳဳကို

ေရြးခ်ယ္ျပသႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။
၁၇၁၉ တြင္ မည္သူမည္ဝါ မည္သည့္အရာဟု ျပဆိုျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေသာ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားကို
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ေဖာ္ျပထားသည္။

၎တို႔သည္

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး

သို႔မဟုတ္

ႏွစ္ဦးထက္မနည္းေသာ

အမႈႏွင့္

ပတ္သက္မႈ

မရွိသည့္

ဂုဏ္သေရရွိ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားေရွ႕တြင္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ရဲမွ ၎တို႔ထံ ထြက္ဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အစစ္ခံ၍ မရေသာေၾကာင့္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးႏွင့္
သက္ေသတို႔၏

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို

လိုအပ္သည္။

ျပန္လွန္စစ္ေမးရာတြင္

ထည့္သြင္း

ေမးျမန္းႏိုင္ေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ။ ။
•

မွားယြင္းမႈ။ ။ အခင္းျဖစ္ပြားစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး မရွိျခင္း၊ အလင္းေရာင္
ေကာင္းစြာ မရရွိျခင္း၊ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ တုိေတာင္းျခင္း။

•

မည္သူမည္ဝါ မည္သည့္အရာဟု ထြက္ဆိုျခင္းမွာ မွ်တမႈ မရွိျခင္း။ ။ ရဲမွ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္၍
ေျပာဆိုျပသေစျခင္း၊ တရားခံႏွင့္ အျခားသူမ်ားကုိ တန္းစီ ျပသရာတြင္ ကြာဟမႈမ်ား ရွိေနျခင္း။

•

ဘက္လုိက္မႈရွိျခင္း။

။

ရဲ

သို႔မဟုတ္

ႏွင့္

အေမရိကန္

တရားလိုႏွင့္

ဆက္စပ္

သိရွိေနျခင္း၊

တရားခံအား

ရန္လိုမုန္းထားျခင္း။

ေျဖာင့္ခ်က္
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္။

။

ဂ်ပန္

ကဲ့သို႔ေသာ

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး

ႏိုင္ငံမ်ား

အပါအဝင္

အျခားႏုိင္ငံ

အေတာ္မ်ားမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရားစြဲဆိုတင္ပို႔မႈမ်ားတြင္လည္း မေရရာေသာ ကိုးစားႏိုင္မႈ ႏွင့္
မိမိသေဘာအေလ်ာက္ဟူေသာ အခ်က္ေပၚတြင္ အားကိုးတတ္ၾကသည္။ ၎အခ်က္မွာ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္
မဟုတ္ပါ။ သုေတသီတစ္ဦးက “အတင္းအၾကပ္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္းကို အားေပးေသာ အပိုင္းမွာ တရားခံ
အေနျဖင့္

မိမိ

ေျဖာင့္ခ်က္ကို

မိမိသေဘာအေလ်ာက္

ျပန္လည္

ေပးသည္ဟု

႐ုပ္သိမ္းသည့္တိုင္

ယံုၾကည္ယူဆလွ်င္

တရား႐ံုးမွ

ယင္းေျဖာင့္ခ်က္ကို

၎ေျဖာင့္ခ်က္မွာ

ျပစ္မႈ

မွန္ကန္ၿပီး

က်ဴးလြန္ေၾကာင္း

သက္ေသတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေျခင္းသည္ ဥပေဒ အျခင္းအရာ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။” ဟု ေရးသားခဲ့သကဲ့သို႔ပင္
ျဖစ္၏။ တရားမွ်တမႈ စင္တာမ်ားမွ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိအမႈသည္အား အတင္းအၾကပ္
ေျဖာင့္ခ်က္ေပး ဝန္ခံေစျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၿမဲသတိရွိရွိႏွင့္ အကာအကြယ္ ေပးေနရမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း

မွားယြင္းေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ား၏

အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

သုေတသန

မွတ္တမ္းမ်ားမွာ ရွိသည္။
•

False Confessions or Admissions, The Innocence Project,
https://www.innocenceproject.org/causes/false-confessions-admissions/;

•

Police Interrogation and Suspect Confessions: Social Science, Law and Public Policy,
Richard Leo, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2937980

•

False Confessions, Kassin (The Vera Institute), https://www.vera.org/research/saulkassin-false-confessions

•

Mental Health and False Confessions, Follett, et al;
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3028918

အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္။ ။ ေျဖာင့္ခ်က္ဆိုသည္မွာ စြပ္စြဲခံရသူ တရားခံမွ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္
တာဝန္ရွိသည္ဟု ဝန္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမာင္စံၿမိဳင္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၁၉၆၆ (SC) ၆၃၄
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ျမန္မာ့ဥပေဒမွ အျခားေသာ ဆက္စပ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
•

ျပစ္မႈက ်င့္ထံုး ပုဒ္မ ၁၆၄၊ ၅၃၃၊ ၁၆၃ (၁)။

•

တရား႐ံုးမ်ား လက္စြဲ - ပုိဒ္အမွတ္ ၄၇၅၊ ၅၃၄၊ ၅၇၀၊ ၅၇၁၊ ၆၀၀ - ၆၀၇

•

ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၃၀ - ၃၃၁

•

သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄ - ၃၀

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေၾကာင္း

ဝန္ခံခ်က္ကို

တင္ျပရာတြင္

ဥပေဒ

အက်ဳိးေဆာင္မ်ားမွ

ယင္းဝန္ခံ

မႈသည္

တရားဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ဝန္ခံခ်က္ ဟုတ္ မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။

ဥပေဒေၾကာင္း ႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ ဝန္ခံခ်က္ ။ ။
တခါတရံတြင္

တရားစြဲဆိုသည့္ဘက္မွ

အျခားသက္ေသမ်ား)
အသိေပးရန္

ကို

တရားခံမွ

ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိသည္။

သက္ေသခံအျဖစ္မွ

ပါယ္ဖ်က္ျခင္း

၎ထြက္ဆိုခ်က္မွာ

အစိုးရအမႈထမ္း
က်ဴးလြန္ေၾကာင္း

ဝန္ခံသည္ဟု

ဤထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို
မျပဳႏုိင္ပါ။

ဘက္တဘက္မွ

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ပဲ

မဟုတ္ေသာ

သက္ေသမ်ား
ယူဆရေသာ

တဆင့္ၾကား

(သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ-

ဝန္ခံျခင္းေၾကာင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရလည္း

(တရားလိုႏွင့္

အေၾကာင္းအရာကို

သက္ေသအျဖစ္
၃၂)

သတ္မွတ္၍

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ျဖစ္သည္။

ဤထြက္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ

အကာအကြယ္ေပးထားျခင္း

မရွိပါ။

ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္မွ သက္ေသမ်ား၏ အက်င့္စာရိတၱ ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို စံုစမ္းေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္
၎ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား၏

ကိုးစားႏိုင္မႈ

စိန္ေခၚေခ်ဖ်က္မႈကိုလည္း

တိက ်မႈႏွင့္

ျပဳလုပ္ရမည္။

စပ္ဆိုင္မႈတို႔ကို

စိန္ေခၚေခ်ဖ်က္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ယင္းဝန္ခံေျဖာင့္ခ်က္မ်ားသည္

ညႇဥ္းပမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊

ကတိစားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ တရားစြဲဆိုျခင္း မျပဳပါဟူေသာ စကားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေပးလာႏိုင္ေလာက္သည္ဟူေသာ
အတိုင္းအတာထိကို တရားခံ အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနမွ ၎ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား၏ တန္ဖိုးယုတ္ေလ်ာ့သြားေအာင္
စိန္ေခၚေခ်ဖ်က္ရမည္။
•

သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၄က တရား႐ံုးျပင္ပ ျဖစ္ေသာ အလုပ္ရွင၊္ ဆရာ သို႔မဟုတ္ မိဘမ်ားအား
အခြင့္အာဏာ

ရွိသူမ်ားအျဖစ္

သတ္မွတ္၍

၎တို႔ထံတြင္

ဝန္ခံထြက္ဆိုျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

အကာအကြယ္ ေပးထားသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္မံ သုေတသန လုပ္ရန္
လိုအပ္သည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

စြပ္စြဲခံရသူ

တရားခံက

အခ်ဳပ္အတြင္းရွိ

အျခားေသာ

အခ်ဳပ္သားမ်ားထံသို႔

ဖြင့္ဟဝန္ခံဖြယ္ရွိေသာ အေၾကာင္းရပ္မ်ားအေပၚတြင္ အားျပဳၾကသည္။ ယင္းအခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း ဝန္ခံျခင္းမ်ား၏
ကိုးစားႏိုင္မႈကို

ေခ်ဖ်က္ရန္အတြက္

အခ်က္အလက္မ်ား

ရရွိႏိုင္သည္။

(တရားခံမွ

အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္းရွိ

အခန္းေဖာ္သို႔ ဝန္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာအေၾကာင္း)
တရား႐ံုးျပင္ပ ဝန္ခံျခင္းမ်ားသည္လည္း တရား႐ံုးတြင္း ဝန္ခံခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တို႔ကို
အေျချပဳ၍

တရားခံအား

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း

ဝန္ခံေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ားသည္
ေကာက္ခ်က္ခ်ေစႏို္င္မည့္
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သက္ေသခံ

မျပဳႏိုင္ေပ။

သက္ေသခံ

က်ဴးလြန္ေသာအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္
မဟုတ္ေစရ။

သို႔ေသာ္

ဥပေဒပုဒ္မ

ပတ္သက္၍
၎တို႔မွာ

ျငင္းဆိုခြင့္

၃၁

၏

အၿပီးသတ္
မရွိသည့္

အေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္

အသံုးဝင္သည္။

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ျခင္းအား

တရားလိုမွ

သီးျခားျဖစ္ေသာ

သက္ေသအေထာက္အထားကို တင္ျပရမည္။

ရဲထံ ဝန္ခံထြက္ဆိုျခင္းသည္ တရားစြဲဆိုေသာအမႈအတြက္ ဝန္ခံခ်က္ မေျမာက္ျခင္း
ရဲထံဝန္ခံျခင္းအား

အမႈကို

စစ္ေဆးေနစဥ္ကာလအတြင္း

တင္သြင္းျခင္း

မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း

ရွင္းလင္းစြာ

တင္ျပထားသည္။
•

“ရဲထံ

ေပးေသာ

ေျဖာင့္ခ်က္ကို

ျပစ္မႈ

တစ္ခုခု

က်ဴးလြန္သည္ဟု

စြပ္စြဲျခင္း

ခံရသူေပၚ၌

သက္ေသထင္ရွား တင္ျပျခင္း မျပဳရ” သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၅
•

ရဲမွ သက္ေသျဖစ္လာႏိုင္သမွ် တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ အစစ္ခံခ်က္ကို ရယူႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၎
အစစ္ခံခ်က္ အတြက္ အစစ္ခံသူထံ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္ မရွိေစရ။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
က်င့္ထံုးဥပေဒ ၁၆၂ (၁)

•

ေဒၚစက္ရီ ပါ (၂) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၁၉၄၈ BLR ၁၉၅

ႁခြင္းခ်က္။ ။ တပ္ရဲမ်ား
ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္မ်ားသည္ မိမိအမႈသည္မ်ားမွ တပ္ရဲမ်ားထံသို႔ ထြက္ဆိုထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရတတ္ပါသည္။
ဥပေဒမ်ားသည္လည္း

စစ္တပ္မွ

ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီး

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ
ျဖစ္ေသာ

ကာလအတြင္း

ဥပေဒမ်ားကို

ေျပာင္းလဲ

ျပ႒ာန္းထားေသာ
ေစႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္

ဤဥပေဒမ်ားသည္လည္း တရားခြင္တြင္ စပ္ဆိုင္ျခင္း မရွိႏို္င္ေခ်။ ဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း
ယင္းကဲ့သို႔ေသာ
က႑တြင္

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား၏

ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ

ကိုးစားႏိုင္မႈႏွင့္

အခ်က္မ်ားကို

တိက ်မႈတို႔ကို

တရားခြင္တြင္

ကိုးကားအသံုးျပဳ၍

ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္း

ေခ်ဖ်က္ႏိုင္သည္။

ဥပေဒ

အက်ဳိးေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တရားစီရင္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ
တရားမဝင္ေၾကာင္း

ႏွင့္

ေခတ္သစ္တရား႐ံုးမ်ားတြင္

ဒီမုိကေရစီကာလအတြင္း

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ

စီရင္ထ့ုးမ်ားအေပၚတြင္သာ အားျပဳသင့္ေၾကာင္း ဆိုသည့္အခ်က္ကို စဥ္းစားၾကသင့္သည္။
အစဥ္အလာအားျဖင့္

တပ္ရဲမွ

ရယူေသာ

အစစ္ခံခ်က္မ်ားသည္လည္း

သာမန္

ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ

ရယူေသာ

အစစ္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ အလားတူပင္ ျဖစ္သည္။
•

See Sobika Rahman; ေမာငထ္ြန္းတင္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၊၁၉၆၅မတစ (႐ုံးခ်ဳပ္) ၁၈၅။[Maung

Tun Tin v. Union of Burma, 1965 BLR (CC) 185];
ေမာင္သိန္းႏွင့္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၊၁၉၆၆မတစ (႐ံုးခ်ဳပ္) ၁၅၈။[Maung Thein v. Union of Burma,
1966 BLR (CC) 158]; ေမာင္သိန္းႏွင့္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၊၁၉၇၃မတစ (႐ုံးခ်ဳပ္) ၂၄။[Maung Than
v. Union of Burma, 1973 BLR (CC) 24];
ဦးမင္းႏွင့္ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊၁၉၇၇မတစ (ဗဟုိ) ၂၂။[U Min v. Socialist

Republic of the Union of Burma, 1977 BLR (CC) 22];
ေမာငက္ိုးနီႏွင့္ျပည္ေထာင္စဆုုိရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ၊္၁၉၈၀မတစ(ဗဟို)၇။[Maung Ko Ni v.

Socialist Republic of the Union of Burma, 1980 BLR (CC) 7];
ဦးစိန္ထြန္းႏွင့္ျပည္ေထာင္စဆုိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ၊္၁၉၈၀မတစ (ဗဟို) ၁၃။[U Sein Tun v.

Socialist Republic of the Union of Burma, 1980 BLR (CC) 13];
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ေမာင္တင့္ေဆြႏွင့္ျပည္ေထာင္စဆုိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ၊္၁၉၈၀မတစ (ဗဟို) ၂၀။[Maung Tint

Swe v. Socialist Republic of the Union of Burma,
1980BLR(CC)20];and,ေမာင္စိုးျမင့္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စဆုိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ၊္၁၉၈၁မတစ(ဗ
ဟို)၂၈။[Maung Soe Myint v. Socialist Republic of the Union of Burma, 1981 BLR (CC) 28].
ဤစည္းမ်ဥ္းကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္းတြင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပံုရသည္။ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ဦးရဲေနာင္ (ပါ - ၁)
၁၉၉၁ MLR (SC) ၆၃ တြင္ တပ္ရဲသို႔ ထြက္ဆိုထားေသာ အခ်က္မွာ မိမိဆႏၵကို ဆန္႔က ်င္လ ်က္ ထြက္ဆိုျခင္း
မဟုတ္ဟု သံုးသပ္ၿပီး တပ္ရဲ၏ စစ္ခ်က္မွတ္တမ္းကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား သံုးသပ္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။
ဒုရဲမွဴးလွျမင့္ႏွင့္ဦးေအးၾကဴ (ခ) မံုရြာေအာင္ရွင္ပါ၅၊၂၀၀၀၊ျပစ္မႈႀကီးမႈအမွတ္၂၃-

•

၂၄၊ရန္ကုန္တုိင္းတရား႐ုံး၊၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ၁၄ရက္၊တြဲဖက္တုိင္းတရားသူႀကီးဘေက်ာ္။[Police

Captain Hla Myint v. U Aye Kyu (a) Monywa Aung Shin & 4, 2000 Criminal Case Nos. 23 & 24,
Yangon Divisional Court, 14 Dec. 2000, Additional Divisional Judge Ba Kyaw.]
ဒုရဲမွဴးရဲၫြန္႔ႏွင့္ဦးေအာင္ႀကီးပါ၃၊၂၀၀၃၊ျပစ္မႈႀကီးမႈအမွတ္၁၃၄၇၊ဒဂုံသစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ ႕နယ္တရား႐ုံး
ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္

၎ကဲ့သို႔ေသာ

စစ္ခ်က္မွတ္တမ္းမ်ားကို

တရားခံအတြက္

ဆန္႔က ်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ

တခုတည္းေသာ သက္ေသအျဖစ္ ရွိျခင္းအား စိန္ေခၚေခ်ဖ်က္သင့္သည္။ (တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးတစ္ပါး ….
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဦးတင္ေငြ၊ ေဒၚျမျမဝင္း (ခ) ေဒၚသန္းဝင္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ၂၀၀၆) စီရင္ထံုး SC
၁)
ရဲစစ္ခ်က္မွတ္တမ္းမွ ဖယ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ အျခားႁခြင္းခ်က္မ်ား
ရြာသူႀကီး ႏွင့္ ေက်းရြာ အက္ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းခန္႔အပ္ထားေသာ ေက်းလက္လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ

•

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၅
အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။

•

(စူလတန္ အာမက္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၁၉၅၈ - BLR ၂၂၆)
သစ္ေတာဦးစီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ရဲျမင့္ - ျပစ္မႈ အယူခံ

•

၄၇၈/၉၆ (၄-၃-၉၈) တရား႐ံုးခ်ဳပ္ (ရန္ကုန)္

ရဲစစ္ခ်က္ မွတ္တမ္းအား အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား
မယံုၾကည္ႏုိင္ဖြယ္

မရွိေၾကာင္း

စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း။

။

ဂ႐ုျပဳရမည့္

အခ်က္တစ္ခုမွာ

တရားခံအေနျဖင့္

မိမိကိုယ္တိုင္ သက္ေသအျဖစ္ အစစ္ခံထြက္ဆိုရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့လွ်င္ ၎တရားခံအား (သို႔ရာတြင္ တရားခံအျဖစ္
မဟုတ္ဘဲ) ရဲစစ္ခ်က္မွတ္တမ္းကို အသံုးျပဳ၍ စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ႏုိင္သည္။ ဤေနရာ၌တြင္မူ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း
မဟုတ္သည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအတြက္သာ အက်ဳံးဝင္ဖြယ္ ရွိသည္။ ၎ေၾကာင္းက်ဳိး မညီၫြတ္ဖြယ္ ရွိသည့္
အေျခအေနကို

ေျဖရွင္း၍

ရသည္။

အဘယ့္အေၾကာင့္ဆိုေသာ္

သက္ေသခံ

ဥပေဒ

ပုဒ္မ

၁၆၂

ကို

လႊမ္းမိုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
•

ျပစ္မႈက ်င့္ထံုး - ပုဒ္မ ၁၆၂

•

ဘုိလန္း အမႈတြဲ ၁၉၄၇ ရန္ကုန္ ၃၇၉ - ၃၈၀

•

ဦးခ်စ္ေအာင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၁၉၇၀ အယူခံမင အမွတ္ ၄၀ - မႏၱေလး (အကယ္၍
တရားခံက
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မိမိကိုယ္တိုင္

သက္ေသအျဖစ္

အစစ္ခံလွ်င္

တရားလိုဘက္မွ

ရဲစစ္ခ်က္မွတ္တမ္း

ႏွင့္

ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ တရားခံမွ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးသည္ဟု ႐ႈျမင္ရေသာ ရဲစစ္ခ်က္
မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေမးျခင္း မျပဳႏိုင္ေခ်။ )
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း မရွိေသာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ မိမိသေဘာအေလ်ာက္
မဟုတ္ျခင္း ႏွင့္ ယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္မႈ မရွိျခင္းတို႔အေပၚ အေျခခံျပဳ၍ တရားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနအေနျဖင့္
ရဲစစ္ခ်က္မွတ္တမ္းကို

ထည့္သြင္း

စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းအား

ေခ်ဖ်က္ရန္အတြက္

သက္ေသခံအား

စြပ္စြဲျပစ္တင္ရာ၌ပင္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ (သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၄)
တဆင့္ခံသက္ေသ: အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသကဲ့သို႔ တရားဥပေဒ ႏွင့္ မညီၫႊတ္ေသာ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ရဲထံေပးေသာ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားကို သံုး၍ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို ဆက္လက္၍
ထပ္မံရယူႏိုင္ၿပီး ပူးတြဲ တရားခံမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးႏိုင္သည္။ သက္ေသခံဥပေဒ ၂၇

တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ရွာေဖြပံုစံအား မေလ်ာ္မကန္ အသံုးျပဳမႈကို
ေခ်ဖ်က္ရျခင္း
တရားခံအက်ဳိးေဆာင္
အျပစ္ရွိေၾကာင္း

ေရွ႕ေနမ်ားသည္

ဝန္ခံသည့္

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအား

တရားခြင္တြင္

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအျဖစ္

စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းကို

ပိုင္ဆိုင္ျခင္း/ရည္ရြယ္ခ်က္
တင္ျပလာေသာ

သို႔မဟုတ္

ရွာေဖြပံုစံမ်ားတြင္

ဆန္႔က ်င္ေခ်ဖ်က္ရမည္။

အျခား

ပါဝင္ေသာ

မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ားတြင္

ဤအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ ျပႆနာတရပ္ ျဖစ္သည္။
ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၃ အရ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သည္ဟု သံသယ ရွိျခင္း ခံရေသာ သူမ်ားမွာ ရဲမွ
ဖန္တီးထားေသာ ရွာေဖြ ပံုစံတြင္ လက္မွတ္ထုိးရန္ အတင္းအၾကပ္ တိုက္တြန္းျခင္း ခံရသည္။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ပါ
ဘာသာစကား

အသံုးအႏႈန္းသည္

တရားခြင္၌

တရားခံအား

ဒုကၡေရာက္ေစသည္။

အေၾကာင္းမွာ

၎ျပ႒ာန္းခ်က္အရ တရားခံအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးေစရမည့္အျပင္ မွန္ကန္ပါေၾကာင္း သိရွိသည့္အေနျဖင့္
လက္မွတ္ေရးထိုးရသည္ဟု မွတ္ယူထုိက္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
တရားခံ အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ၎စာရြက္ စာတမ္းမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ရွိ၊မရွိဟူေသာ အခ်က္မ်ားအျပင္ ၎ လက္မွတ္
ေရးထိုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအေပၚ ခုခံ ေခ်ဖ်က္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။
•

လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အစစ္ခံခ်က္သည္ ဥပေဒအရ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္သြင္း၍ မရႏိုင္ေခ်။
ရွာေဖြပံုစံတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ ရဲထံ ဝန္ခံေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္း ႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ရဲထံ
ထြက္ဆိုေသာ ေျဖာင့္ခ်က္မွာ စပ္ဆိုင္မႈ မရွိသည့္အျပင္ သက္ေသခံ မဝင္ေပ။ ဤအခ်က္မွာကား
အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အဘယ့္အေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤအခ်က္က တရားသူႀကီးအား ရဲထြက္ခ်က္ကို
ပါယ္ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ရဲမွ တရားဥပေဒႏွင့္ မေလ်ာ္ညီစြာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာအခ်က္ကို ရွာေဖြရန္
ေတာင္းဆိုျခင္း မျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

•

ရဲမွ

ေသြးေဆာင္ျခင္း၊

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊

ကတိေပးျခင္းအားျဖင့္

တရားခံအား

ရွာေဖြပံုစံတြင္

လက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္း။ ဤေလွ်ာက္လဲခ်က္အတြက္ တရားခံ သို႔မဟုတ္ တရားခံျပ သက္ေသမ်ားမွ
ထြက္ဆို အစစ္ခံရန္ လိုအပ္ၿပီး တရားသူႀကီးအား ၎တို႔သည္ ရဲထက္ ပိုမို ယံုၾကည္ထုိက္ေၾကာင္း
သိျမင္လာႏိုင္ေစရန္

လိုအပ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔

ေဆာင္ရြက္မႈမွာ

ေအာင္ျမင္ရန္

အလားအလာ

နည္းပါးသည္။ တရားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနအေနျဖင့္ “ဥပေဒအရ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္သြင္းျခင္း
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မျပဳထိုက”္ ဟူေသာ အခ်က္အား မထိခိုက္ေစရန္ အတြက္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္လွဲျခင္း ျပဳသင့္၊
မျပဳသင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၄
•

ရဲမ်ားမွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္း မေဆာင္ရြက္သျဖင့္ ရွာေဖြပံုစံတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္း။
တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနအေနျဖင့္ ရွာေဖြပံုစံ၏ တရားဥပေဒ အေၾကာင္းႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ ရွိ၊မရွိအား
အစစ္ခံၾကမည့္ ရွာေဖြပံုစံ သက္ေသမ်ားအား ေခ်ဖ်က္ရန္ စဥ္းစားႏိုင္သည္။ ၎သက္ေသမ်ားမွာ
ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ သက္ေသအျဖစ္ ေခၚယူအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ လႊမ္းမိုးမႈ
ေအာက္တြင္ ရွိေနႏိုင္ သည္။

သတိေပးခ်က္။ ။ ေရွ႕ေနသို႔ ေျပာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းရမည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ၿပီး
ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ တင္သြင္း၍ မရပါ။
•

ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၆ ပါဝင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေရွ႕ေနႏွင့္ ၎၏ အမႈသည္ၾကား
ေျပာဆို

ဆက္သြယ္ၾကေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ား

စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

လွ်ဳိ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းရန္ (ဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္) ဝတၱရား ရွိသည္။
အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍

အမွန္အတိုင္း

ဖြင့္ေျပာရာတြင္

ဆက္လက္က ်ဴးလြန္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း

လည္း

သို႔မဟုတ္

အျခား

ရာဇဝတ္မႈ

ရာဇဝတ္မႈ

တစ္ခုကို

က်ဳးလြန္သူကို

ေတြ႕ရွိျခင္းအားလည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ လိမ္လည္ျခင္းအား လည္းေကာင္း အကာအကြယ္ မေပးပါ။
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းကို မိမိအမႈသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကာအကြယ္
ေပးျခင္း

သည္

အျပစ္က ်ဴးလြန္ျခင္းမဟုတ္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

အမႈသည္မွ

မိမိေရွ႕ေနထံသ႔ို

ဝန္ခံေျပာဆိုျခင္းအား အကာအကြယ္ ေပးထားသည္။
•

ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၇ သည္ ပုဒ္မ ၁၂၆ ပါ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းအပ္ေသာ အေၾကာင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုသူမ်ားႏွင့္ စာေရးမ်ား၊ ေရွ႕ေန၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုပါ အကာအကြယ္
ေပးထားသည္။ ေရွ႕ေန၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္တတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ ဝတၱရားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ေရွ႕ေန၏ တာဝန္ အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။

တရား႐ံုး၌ ေပးေသာ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ား
တရားသူႀကီးေရွ႕၌

ေပးေသာ

ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားမွာ

ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ

၁၆၄

ပါ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ

တရားခံက ထြက္ဆိုေသာ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ တရားခံဘက္မွ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေသာ ေရွ႕ေန၏
ေဆာင္ရြက္ခ်က္

အမ်ားစုမွာ

ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

မိမိအမႈသည္
၎တို႔အား

တရားခံမွ

သက္ေသခံအျဖစ္မွ

ဝန္ခံထြက္ဆိုသည္ဟု
ပါယ္ဖ်က္ေစျခင္း၊

ယူဆရေသာ

ယုတၱိမတန္ေၾကာင္း

တင္ျပရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤေနာက္ပိုင္းအခန္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ေျဖာင့္ခ်က္ေပး ဝန္ခံျခင္းမ်ားကို
မည္သို႔

ျပဳလုပ္ၿပီး

မည္သို႔

အသံုးျပဳၾကသည္ကို

ေဆြးေႏြးၾကမည္

ျဖစ္ၿပီး

၎တို႔အား

မည္ကဲ့သို႔

ေခ်ဖ်က္ႏိုင္မည္ကို စဥ္းစားၾကမည္ ျဖစ္သည္။
ဝန္ခံေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆံုး ခုခံမႈမွာ အစကနဦးကတည္းက ဝန္ခံျခင္း မရွိေစရန္
တားျမစ္ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ ၎အေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ပင္လွ်င္ တရားခံဘက္မွ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေသာ
ဥပေဒ

အက်ဳိးေဆာင္မ်ား

အေနျဖင့္

တတ္ႏိုင္သမွ်

ေဆာင္လ ်င္စြာပင္

မိမိ

အမႈသည္အတြက္

အမႈ၏

အေစာပိုင္းကာလတြင္ လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ၿပီး တရားခံအား ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္းကို တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္
အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ဝန္ခံေျဖာင့္ခ်က္ ေပးၿပီးပါက ၎ေျဖာင့္ခ်က္ကို ေခ်ဖ်က္႐ုပ္သိမ္းရန္ အလြန္တရာ
ခက္ခဲလွသည္။
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ဝန္ခံထြက္ဆိုျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ား
ေအာက္တြင္

ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

အေၾကာင္း

အရာမ်ားကို

တရားခံမွ

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေၾကာင္း

ပါယ္ဖ်က္ႏုိင္ေစရန္အတြက္

ဝန္ခံထြက္ဆိုသည္ဟု

ဥပေဒေရးရာ

ယူဆရေသာ

အေၾကာင္းျခင္းရာအားျဖင့္ပါ

ဆန္႔က ်င္ေလွ်ာက္လဲႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၁။ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ မဟုတ္ေသာ ဖမ္းဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမွ
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဝန္ခံေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက တရားခံအား ဥပေဒႏွင္ ့ မညီၫႊတ္ေသာ
ဖမ္းဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ား မျပဳႏိုင္ရန္ အကာအကြယ္ ေပးထားသည္။ တကမၻာလံုးအတိုင္းအတာ
စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္

ဆိုလွ်င္

တရားခံတဦးအား

ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္

တရားဥပေဒႏွင့္

အကာအကြယ္

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားမွာလည္း

မညီၫႊတ္ေသာ

ေပးထားသည္။၎မွ

တရားမဝင္ပါ။

ျမန္မာဥပေဒ

တဆင့္

ရွာေဖြဖမ္းဆီး
ျဖစ္ေပၚလာေသာ

(သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ

၂၇)

က

တရားဥပေဒႏွင့္ မညီၫႊတ္ေသာ ဝန္ခံထြက္ဆိုျခင္းမွ ေပၚထြက္လာေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို
စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္ျငားလည္း တရားဥပေဒႏွင့္ မညီၫႊတ္ေသာ ဖမ္းဆီးျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ေပးသည့္ ဝန္ခံေျဖာင့္ခ်က္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ အၿပိဳင္ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ား
ရွိဟန္ မတူေခ်။ တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ပင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းမွာ
တရားဥပေဒႏွင့္

မညီၫႊတ္ေသာေၾကာင့္

ဝန္ခံေျဖာင့္ခ်က္မွာလည္း

တရားဥပေဒႏွင့္အညီ

ရယူထားျခင္း

မဟုတ္ေၾကာင္း ထုေခ်ေလွ်ာက္လဲရမည္။
•

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၇

•

ျပစ္မႈက ်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၆-၈၆ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အပိုင္း

•

ျပစ္မႈက ်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၉၆ - ၁၀၃ ရွာေဖြဝရမ္း ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အပိုင္း

•

ျပစ္မႈက ်င့္ထံုး

ဥပေဒပုဒ္မ

၁၆၁

(၂)

မိမိအား

ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ

တရားစြဲဆိုျခင္း

ျဖစ္ေစမည့္

ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆိုရန္ တာဝန္မရွိျခင္း
ဤသို႔ေလွ်ာက္လဲရာတြင္ ျမန္မာေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို
မလုိက္နာ

ျခင္း

အေၾကာင္းျပ

သို႔မဟုတ္

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း

ေလွ်ာက္လဲရမည္

ျဖစ္ၿပီး

ပတ္သက္ေသာ

တရားခံမွ

ဥပေဒမ်ားကို

ေနာက္ဆက္တြဲ

မလုိက္နာျခင္းမ်ားကို

ေျပာၾကားေသာ

စစ္ခ်က္

မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း တရားမဝင္ေၾကာင္း မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းမ်ားကို
ထင္ရွားေအာင္

ျပသရမည္။

တင္သြင္းလာေသာ

(ေအာက္တြင္

စစ္ခ်က္မ်ားကို

ၾကည့္ပါ။)

ပယ္ဖ်က္ေစျခင္း

လိုလားအပ္ေသာ
ျဖစ္သည္။

ကုစားႏိုင္သည့္

တရားဥပေဒႏွင့္

နည္းလမ္းမွာ

မညီၫြတ္

ေသာ

ရွာေဖြသိမ္းဆည္းျခငး္မ်ားမွ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကိုးကားပါ။ (အထက္ပါ ပစၥည္းသက္ေသႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
အပို္င္းကို ၾကည့္ပါ။)
ကမၻာလံုးဆုိင္ရာစံ။ ။
•

ICCPR ပုဒ္မ ၉(၁)။ ။ မည္သူမဆို မိမိ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြင့္အေရး ရွိသည္။
မည္သူ႕ကိုမွ်

တရားလက္လြတ္

စိတ္ထင္သလို

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း

မျပဳရ။

မည္သူ႕ကိုမွ်
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၎လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္

ပတ္သက္၍

ျပ႒ာန္းထားေသာ

ဥပေဒ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

ညီၫြတ္ေသာ

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမွတပါး ၎၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို မဆံုး႐ံႈးေစရ။

၂။ ဆႏၵအေလ်ာက္မေဟုတ္ဘဲ ေပးေသာ ဝန္ခံခ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒအရ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ မဟုတ္ဘဲ ေပးေသာ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ မရပါ။
မိမိသဘာအေလွ်ာက္

မဟုတ္ဘဲ

ေပးေသာ

ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္

ထြက္ဆိုခ်က္

မေလ်ာ္ကန္ေသာ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဆိုရာတြင္

ေသြးေဆာင္

ျဖားေယာင္းျခင္းျဖင့္

ကတိစကားအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

ေပးေသာ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ထြက္ဆိုျခင္း မဟုတ္ေသာ ေျဖာင့္ခ်က္သည္ စပ္ဆုိင္မႈ မရွိသလို သက္ေသခံ မဝင္ပါ။
သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄ အရ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အမႈတစ္ခုတြင္ တရာခံတဦးကေပးေသာ ေျဖာင့္ခ်က္သည္

•

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကတိေပးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရမည္ဟုလည္းေကာင္း ယင္းသို႔ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ကတိေပးျခင္းတုိ႔သည္ တရားခံအေပၚ အေရးယူထားေသာ စြဲခ်က္ကို ရည္ၫႊန္းေၾကာင္း
အခြင့္အာဏာရွိသူ တစ္ဦးထံမွ ထြက္ေပၚလာေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးလွ်င္ တရာခံ၌ အမႈႏွင့္
စပ္လ ်ဥ္း၍ အက်ဳိးတစံုတရာ ခံစားရမည္ သို႔မဟုတ္ ယခုဘဝမွာပင္ ဆိုးက်ဳိးတခုခုကို တိမ္းေရွာင္ႏိုင္မည္ဟု
တရားခံက ယံုၾကည္ေလာက္ေအာင္ အေၾကာင္းခိုင္လံုသည္ဟု တရား႐ံုးက ထင္ျမင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္းကို
လည္းေကာင္း၊ တရား႐ံုးက ေတြ႕ရွိရလွ်င္ ထိုေျဖာင့္ခ်က္သည္ မစပ္ဆိုင္ေခ်။

ေမာင္တင္ေရႊ ပါ (၂) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၁၉၆၀ BLR ၁၂၅

•

ဤအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီသည္။
•

ႏိုင္ငံသားႏွင့္

ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ

အတင္းအၾကပ္

ဝန္ခံ

ေစျခင္း

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊

သို႔မဟုတ္

အပိုဒ္

မိမိကိုယ္တိုင္

၁၄(၃)(ဆ)

အျပစ္ကို

ဆန္႔က ်င္ထြက္ဆိုခ်က္မ်ိဳး

အတင္းအၾကပ္ေပးေစျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
•

ႏုိင္ငံသားႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

မႏွိပ္စက္ရ။

လူမဆန္ေသာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

သို႔မဟုတ္

အပိုဒ္

(၇)

မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကိုမ်ွ

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို

ညႇိဳးႏြမ္းေစေသာ

ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ေပးမႈ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မျပဳလုပ္ရ။
ရဲမွ

ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ေသာေၾကာင့္

ေးရေသာ

ေျဖာင့္ခ်က္သည္

ေနာက္ပိုင္းတြင္

တရား႐ံုး၌

ေပးေသာ

ေျဖာင့္ခ်က္အားလည္း တရားမဝင္ ျဖစ္ေစျခင္း
ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ား ရွိလာပါက ၎အျခင္းအရာမ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ အက်ဳိးဆက္မ်ား
ရွိျခင္းေၾကာင့္

၎တို႔အား

အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည့္

စံုစမ္းစစ္ေဆး၍

စည္းမ်ဥ္းတခုမွာ

ေသခ်ာက်နစြာ

ညႇမ္းပမ္းမႈေၾကာင့္

တည္ေဆာက္သင့္သည္။

ဝန္ခံထြက္ဆိုရသည္ဟူေသာ

သမိုင္းတေလွ်ာက္
အေၾကာင္းအရာကို

စတင္ေဖာ္ထုတ္လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ တရားလိုဘက္မွ ဆန္႔က ်င္ေလွ်ာက္လဲွရန္ လိုအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
သက္ေသျပရန္

တာဝန္ကို

တရားခံအေပၚ

သက္ေရာက္ခဲ့ေစေသာ

တရား႐ံုး

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ

စစ္အာဏာရွင္ေခတ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒ စံ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိဟု
မွတ္ယူသင့္သည္။
Burden of proof:
သက္ေသျပရန္ တာဝန္ရွိျခင္း။ ။
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•

ေယဘုယ ်အားျဖင့္

တရားခံဘက္မွ

ခုခံေခ်ပသည္ႏွင့္

တရားလိုဘက္မွ

ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းျခင္း၊

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ကတိေပးျခင္းမ်ား မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ တာဝန္ရွိသည္။ (သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ
၁၀၄)
•

သို႔ရာတြင္

၁၉၈၉ခုႏွစ္တြင္

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ

အမႈတစ္ခုႏွင့္

ပတ္သက္၍

သက္ေသျပရန္

တာဝန္ကို

တရားခံအား ရွိေစျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဦးရဲေနာင္ႏွင့္ အျခား၁ဦး ၁၉၉၁ MLK
(SC) ၆၃
•

ေဒၚရီရီ ႏွင့္ ၃ ဦး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ၂၀၀၆ - ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအယူခံမႈ အမွတ္ ၁၉ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ - ရန္ကုန္ - အထူးအယူခံမႈအတြက္ ခြင့္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ၂၀၀၆ ဇႏၷဝါရီ ၂၄။
ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို တရားသူႀကီးမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္။

•

တရား႐ံုးလက္စြဲ စာပိုဒ္အမွတ္ ၄၇၅ ၁)
သက္ေသမ်ားကို ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ဖန္တီးျခင္း၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း၊
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင္ခ
့ ်က္မ်ားကို ေျခာက္လွန္႔ရယူသည္ဟု အဆိုရွိျခင္းျဖင့္
ဤႏိုင္ငံရွိ

ရာဇဝတ္တရား႐ံုးမ်ားတြင္

ထုေခ်သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို

တခါတရံ

အသံုးျပဳၾကသျဖင့္

ထိုစြပ္စြဲသည့္ အဆိုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရား႐ံုးမ်ားက မိမိ ထင္ျမင္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ရန္မွာ
မလႊဲမေရွာင္သာ

ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း

တရားစီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌

ျပည္သူ႔ယံုၾကည္မႈကို

ရရွိရန္

အလို႔ငွာလည္းေကာင္း ရဲအဖြဲ႕ကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလို႔ငွာ လည္းေကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ေသာ
အဆိုရွိခ်က္မ်ားအေပၚတြင္
ခ်င့္ခ်ိန္ျပဳလုပ္ရန္

ရရွိသည့္

တရားစီရင္မႈႏွင့္

ဆိုင္သည့္

သက္ေသခံခ်က္ထက္

ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို

ပိုလြန္၍

ျပဳလုပ္လွ်င္

မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္

သတိႏွင့္

ေမးျမန္းစံုထာက္ရန္

လိုအပ္သည့္အခါတြင္ သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္ေသာ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ႏုိင္ရေလေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္မွာ အထူးပင္
အေရးႀကီးလွသည္။
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မိမိ ဆႏၵအေလ်ာက္ မဟုတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ
သက္သက္တည္းဟူေသာ အေၾကာင္းတရား သက္သက္သာလွ်င္ မျဖစ္ျခင္း
ထြက္ဆုိခ်က္တခုသည္ တရားခံအား ကိုယ္ကာယအားျဖင့္ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ မျပဳသည့္တိုင္ေအာင္ တရားခံ၏
ဆႏၵ အေလ်ာက္ ေပးေသာ ေျဖာင့္ခ်က္ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ “မည္သည့္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈမ်ဳိး၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိး
သို႔မဟုတ္ ကတိစကားမ်ဳိးကိုမဆို” ဟု ဥပေဒက ရည္ၫႊန္းထားသည္။ တရားခံမွ ေၾကာက္႐ြံ႕ထိတ္လန္႔ေၾကာင္း
ျပသလွ်င္ပင္ ေလ်ာ္ကန္သည္ဟု ၎မွ အမွန္တကယ္ ညႇမ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း ျပသရန္ မလိုေပ။
တစံုတဦးမွ

•

၎သည္

ရဲအား

ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းေၾကာင့္

ဝန္ခံေျဖာင့္ခ်က္

ေပးခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ေၾကာင္း

ထြက္ဆိုရာတြင္ ၎အေနျဖင့္ ရဲအဖြဲ႕မွ ၎အား မေလ်ာ္ကန္စြာ ျပဳမူ ဆက္ဆံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသ
ထင္ရွား ျပရန္ မလိုေပ။ ၎၏ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈကို ေလ်ာ္ကန္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ (ေမာင္နီ ပါ (၁) ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၁၉၅၂ - ဗဟိုတရား႐ံုး)

၃။ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းျခင္းအား တားဆီးရန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို
တရားသူႀကီးမွ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္း
တရားခံ အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနသည္ တရားသူႀကီးက ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ရယူရာတြင္ ျပစ္မႈက ်င့္ထံုဥပေဒပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္

မ်ားကို

လုိက္နာရန္

ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု

ထုေခ်ေလွ်ာက္လွဲရန္

စဥ္းစားရမည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ေျဖာင့္ခ်က္တြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ စဥ္းစားသံုးသုပ္ျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ထုေခ်
ေလွ်ာက္လွဲရမည္။ သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၀ အရ ေျဖာင့္ခ်က္တခုအား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ
ရယူၿပီးေသာအခါတြင္ တရားသူႀကီးအေနႏွင့္ တရားခြင္တြင္ ၎အခ်က္အား စစ္မွန္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ခြင့္
ရွိသည္။

တရားခံေရွ႕ေနမွ

ေျဖာင့္ခ်က္မွာ

လပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္

အညီ

ရယူ

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

မရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ၎အခ်က္ကို စစ္မွန္သည္ဟု မယူဆႏို္ငေၾကာင္း ဆန္႔က ်င္ ေလွ်ာက္လွဲရည္။

ဤ

ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မွာ ျပင္ဆင္၍ မရပါ။
တရားမမွ်တမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က တရားခံ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္
ေျဖာင့္ခ်က္ ရယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တင္းက်ပ္သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ Courts
General Letter no. 15/1959 ကို ၾကည့္ပါ။
တရားသူႀကီးမွ ေျဖာင့္ခ်က္ကို အမွန္တကယ္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ရယူခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ရဲ သို႔မဟုတ္ အျခား
ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ

ျပဳလုပ္ဖန္တီးလာေသာ

ေျဖာင့္ခ်က္ေပၚတြင္

ရာဘာတံဆိပ္တံုး

ႏွိပ္ေပးျခင္းသက္သက္သာ

ရွိသည္ဟူေသာ အလြန္တရာ အစြန္းေရာက္ေသာ ေလွ်ာက္လွဲခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာက္လွဲႏိုင္သည္။ ဥပေဒပညာျဖင့္
အသက္ေမြးၾကသူ

အခ်ဳိ႕

ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

တရားသူႀကီးမ်ားသည္

တရားခံထံမွ

ထြက္ဆိုခ်က္ကို အမွန္တကယ္ ရယူျခင္းမရွိ - အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ တရားခံအား ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းပင္ မရွိပဲ
ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားကို
ပတ္သက္၍

လက္မွတ္ထိုး

စြပ္စြဲရာတြင္

ေပးိုက္ၾကသည္ဟု

ေရွ႕ေနမ်ား

အေနျဖင့္

သိရသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ

သတိႀကီးစြာ

ထားရမည္။

အေၾကာင္းအရာ
ေရွ႕ေနမ်ား

ႏွင့္

အေနျဖင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မွားယြင္းမႈမ်ားကို တိက ်စြာ အေလး ဂ႐ုျပဳ ေလွ်ာက္လွဲျခင္းက ပိုမို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္
အလားအလာ ရွိသည္။
တရားသူႀကီးမွ ေျဖာင့္ခ်က္ကို လူသိရွင္ၾကား တရားခြင္တြင္ ေရးမွတ္မယူျခင္း (တရား႐ံုး လက္စြဲ ၆၀၂ (၁)

•
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•

တရားခံထံမွ ေျဖာင့္ခ်က္ေရးမွတ္ေနစဥ္ ရဲမ်ားသည္ တရားခံကို ျမင္ႏိုင္ ၾကားႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနျခင္း။
တရားခံကို အမႈစစ္ေဆးသူ ရဲမ်ားမွ ျမင္ႏိုင္ ၾကားႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနပါက ၎သည္ ရဲမ်ား၏
လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ၎မွ တရား႐ံုးတြင္ ထြက္ဆိုခ်က္ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ညႇဥ္းပန္းခံရျခင္း၊ အျပစ္ေပးခံရျခင္းမ်ားကို ေၾကာက္လန္႔ေနမည္ ျဖစ္သည္။ တရား႐ံုးလက္စြဲ ၆၀၂ (၅)

•

ေျဖာင့္ခ်က္ရယူရာတြင္ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ေပးေသာ ေျဖာင့္ခ်က္ ဟုတ္ မဟုတ္ ႏွင့္ စပ္လ ်ဥ္း၍
သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တရားသူႀကီးက မသံုးသပ္သပ္ျခင္း။ စဥ္စားသံုးသပ္ရန္
အခ်က္မ်ား။ ။ “ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေျဖာင့္ခ်က္ေပးလာေစသည့္ အေျခအေန အတိအက်၊ တရားခံအား
ရဲမွ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ကာလ အတုိင္းအတာႏွင့္ ရဲမွ တရားခံအား ေျဖာင့္ခ်က္ေပးလာေစရန္ ေသြးေဆာင္
ျဖားေယာင္းျခင္းမ်ားဟု ယူဆရန္ ရွိေသာ ရဲတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၆၀၂ (၃)

•

တရားသူႀကီးက

တရားခံအား

ျဖစ္ရပ္မ်ားကို

ျပန္လည္

စဥ္းစားရန္အတြက္

ရဲအဖြဲ႕၏

လႊမ္းမိုးမႈမွ

ကင္းလြတ္ေသာ အေျခအေနတြင္ အခ်ိန္နာရီ အနည္းငယ္မွ် မေပးျခင္း။ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ အပိုဒ္ ၆၀၂
(၃)
တရားသူႀကီးက တရားခံအား ေမးခြန္းမ်ားကို မေျဖၾကားပဲ ေနလိုက ေနႏိုင္သည္ဟု အႀကံေပးမႈ မရွိျခင္း
(ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၄ (၃)
“အဆိုပါ ေျဖာင့္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို မေရးမွတ္မီ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးသည္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးမည့္သူကို ၎၌
ေျဖာင့္ခ်က္ေပးရန္ တာဝန္မရွိေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးလွ်င္ ထုိေျဖာင့္ခ်က္ကုိ ၎အေပၚ၌
ဆန္႔က ်င္သည့္ သက္ေသခံအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပရမည္။”
•

“ေျဖာင့္ခ်က္ကို

မိမိသေဘာအေလ်ာက္

ေပးသည္ဟု

မိမိတြင္

ယံုၾကည္ရန္

အေၾကာင္းမရွိပါ”

ဟု

တရားသူႀကီးမွ မွတ္တမ္းတင္မထားျခင္း။ ျပစ္မႈ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၄ (၃)
•

တရားသူႀကီးက တရားခံအသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးမွတ္မႈ မျပဳျခင္း၊ တရားခံအား မျပျခင္း၊
ဖတ္ၾကားမျပျခင္း၊ တရားခံအတြက္ ဘာသာျပန္မေပးျခင္း၊ ၎၏ အေျဖမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပရန္
သို႔မဟုတ္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရး မေပးျခင္း။ ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၄

•

ရဲမွ တရားမဝင္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းျခင္းအတြက္ တရားသူႀကီးက တရားခံအား လံုေလာက္ေသာ
ေျဖရွင္းမႈ

မေပးျခင္း၊

ဝန္ခံထြက္ဆိုျခင္းကို

အစပိုင္းတြင္

ရဲက

တရားမဝင္

ေသြးေဆာင္ျခင္းျဖင့္

ရယူခဲ့သည္ဟု တရားသူႀကီးက ယံုၾကည္လွ်င္ သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၈ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ႐ံုးေတာင္မွ
ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။ တရား႐ံုးမွ ၎ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမွာ
ဤၿခိမ္းေျခာက္မႈသည္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္အတြက္ အေျခခံပင္ ျဖစ္သည္။
•

တရားသူႀကီးကိုယ္တိုင္ ဥပေဒႏွင့္ မညီၫႊတ္ေသာ ကတိေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား။ “ ပုဒ္မ ၃၃၇
ႏွင့္

၃၃၈

တို႔တြင္

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္

ျပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္းမွတပါး
သို႔မဟုတ္

ထိမ္ခ်န္ထားရန္

တရားခံတစ္ဦးအား

အလို႔ငွာ

၎သိရွိသည့္

ကတိတစံုတရာ

ထားျခင္း

အခ်က္ကို
သို႔မဟုတ္

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္း ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မေလ်ာ္ၾသဇာ မသံုးရ (ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ
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၃၄၃ ) သို႔ရာတြင္ ရာဇဝတ္ တရားသူႀကီးက လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားေပးရန္ ကတိျပဳႏိုင္ (သက္ေသခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ
၂၉) ၿပီး ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးႏိုင္သည္။ (ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၇ - ၃၃၈)
ေျဖာင့္ခ်က္ကို တရားသူႀကီးက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ပံုစံ (အေမးအေျဖ) တြင္ ေရးသြင္းမႈ မရွိျခင္း၊

•

“ေျဖာင့္ခ်က္ကို

အျဖစ္အပ်က္

အက္ဥပေဒပုဒ္မ

၈၀

အရ

ေျပာျပပံု

အေနမ်ဳိးႏွင့္

အစစ္အမွန္

တဆက္တည္း

ျဖစ္သည္ဟု

မွတ္ယူျခင္း

ေရးယူသည့္အခါ
မျပဳႏုိင္ျဖစ္၍

သက္ေသခံ

ထုိေျဖာင့္ခ်က္မွာ

ရွိရင္းအတုိင္း သက္ေသခံ မဝင္ေခ်။ တရား႐ံုးမ်ား လက္စြဲ အပိုဒ္ ၆၀၄ (၂)
ေျဖာင့္ခ်က္အား တရားသူႀကီးက ကိုယ္တုိင္ေရးမွတ္မႈ မျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္

•

ေရးမွတ္ျခင္း မျပဳသည္ကို ရွင္းျပျခင္း။ တရား႐ံုးမ်ား လက္စြဲ အပိုဒ္ ၆၀၀ - ၆၀၇
တရားသူႀကီးကိုယ္တုိင္က ေျဖာင့္ခ်က္ရယူရန္ အခြင့္အာဏာ မရွိျခင္း။ ပထမတန္း ႏွင့္ ဒုတိယတန္း

•

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ားသာလွ်င္ ေျဖာင့္ခ်က္ ရယူခြင့္ ရွိသည္။ (ဒုတိယတန္း တရားသူႀကီးအေနျဖင့္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းထားမွသာလွ်င္ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
အေရးႀကီးေသာ။

။

တရားခံ

အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနမ်ားက

တရားမွ်တမႈကို

ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမွားအယြင္းမ်ားမွ ျပန္ဆင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္။
ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၃၃ (၁) ေျဖာင့္ခ်က္တစ္ခုအား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ ရယူခဲ့ျခင္း

•

မရွိခဲ့ေၾကာင္း တရားသူႀကီးမွ ေတြ႕ရွိရလွ်င္ (၎မွတ္သားခ်က္မ်ားအတိုင္း ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ေရးမွတ္ၿပီး
ျပင္ဆင္၍ ၎မွားယြင္း သည့္ အခ်က္သည္ အမႈတြင္ တရားခံက ထိုက္သင့္သလို ခုခံေခ်ပရာ၌ ၎အား
နစ္နာေစမႈ မရွိပါက အဆိုပါ ထြက္ဆိုခ်က္ကို သက္ေသအျဖစ္ လက္ခံရမည္။ “ကိုေမွး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၁၉၉၄ MLR (SC) ၁၄၉] သိန္းေဌး (ခ) ေအးၾကဴ/အငယ္ေလး (ခ) အုန္းေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ခ႐ဳ (ခ) သိန္းေဌး ပါ အျခားတစ္ဦး ၁၉၉၉ MLR (SC) ၇၇။
ျပစ္မႈက ်င့္ထံုးဥပေဒ

•

ပုဒ္မ

မွားယြင္းၫြန္ၾကားခ်က္သည္

၅၃၇

“အဆိုပါ

တရားမွ်တမႈ

မွားယြင္းမႈ၊

အမွန္တကယ္

ပ်က္ကြက္မႈ၊

ကင္းမဲ့သြားစရာ

နည္းလမ္းမက်မႈ၊

အေၾကာင္း

ျဖစ္ေပၚပါက

စီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရရွိသည့္ တရား႐ံုးတစ္႐ံုးက ခ်မွတ္ထားသည့္ မည္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပစ္ဒဏ္
သို႔မဟုတ္ အမိန္႔ကိုမွ် အခန္း၂၇ အရ ျဖစ္ေစ၊ အယူခံမႈတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ဆင္မႈတြင္ ျဖစ္ေစ ပယ္ဖ်က္
ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္း မရွိေစရ။

၄။ ကိုးစားႏိုင္ဖြယ္ မရွိေသာ ေျဖာင့္ခ်က္
မိမိမွ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းအရေသာ္လည္းေကာင္း တရား႐ံုးတြင္ ေလွ်ာက္လဲရာတြင္ တရား႐ံုး၌ ထြက္ဆိုေသာ ေျဖာင့္ခ်က္
ျဖစ္ေစ

သို႔မဟုတ္

တရား႐ံုးျပင္ပ

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား
ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကို

ဝန္ခံခ်က္

ျဖစ္ေစ

ကဲ့သို႔ပင္

ျဖစ္သည္ကို

က်ားကန္ေပးႏိုင္ရန္

အလားအလာ

၎တို႔၏

ကိုးစားႏိုင္မႈမွာ

အျခားေသာ

မေမ့ပါႏွင့္။

၎တို႔သည္

အျခားေသာ

ရွိသည္။

ျဖစ္ႏုိ္င္ေသာ

ေလွ်ာက္လဲခ်က္မွာ

အမႈသည္သည္ စာမတတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ
မရွိျခင္း၊

ေျဖာင့္ခ်က္တြင္ပါေသာ

အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားမွာ

အျခားသက္ေသ

အေထာက္

အထားမ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္း။

၁။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ သက္ေသျပရန္ အျခားေသာ သက္ေသအေထာက္အထား
မရွိျခင္း။
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Corpus Delecti

(လက္တင္ဘာသာစကားျဖင့္ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈကို ဆုိလိုသည္။) ဤရည္ၫႊန္းခ်က္မွာ

တရားခံအား ၎ေျပာၾကားေသာ စကားရပ္မ်ားသက္သက္ အေပၚတြင္ ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳႏို္င္ပါ။ ၎ျပစ္မႈ
က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းကို ျပသေသာ အျခားသက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားလည္း ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။
•

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အလွ (ေခၚ) ေမာင္လွ ႏွင့္ အျခား ဦး၊ ၁၉၅၈ BLR (HC) ၂၉ ပူးတြဲတရားခံ၏
ေျဖာင့္ခ်က္သည္ ပုဒ္မ
သက္ေသခံခ်က္
၎အခ်က္သည္

၃ တြင္ အဓိပၸာယ ဖြင့္ဆိုထားေသာ စကားရပ္၏ သာမန္အနက္အဓိပၸာယ္ အရ

မျဖစ္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္

အျခားေသာ

၎အခ်က္အလက္ေပၚ

သက္ေသ

ျအေျခခံ၍

အေထာက္အထားမ်ားကို

ဖမ္းဆီးျခင္း

မျပဳႏိုင္ပါ။

အေထာက္အကူျပဳေသာ

အခ်က္အျဖစ္သာ အသံဳးျပဳႏုိင္မည္။
•

ေမာင္ေစာေဖ ႏွင့္ အျခား ၃ ဦး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ (၁၉၆၆) BLR (SCCAC) (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
အထူးအယူခံ

တရား႐ံုး)

အမွတ္

၅၇။

“ေျဖာင့္ခ်က္မွ

ထုတ္ႏုတ္၍

(တရား႐ံုးမွ)

လက္ခံထားေသာ

အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို (ေျဖာင္ခ
့ ်က္တခုလံုးမွ ေန၍ ထုတ္ႏုတ္ထားေသာ) အျခား သီးျခားျဖစ္ေသာ သက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ားက မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံမႈ ျပဳရမည္။ ”
•

သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁ အရ ဝန္ခံခ်က္မ်ားသည္ အၿပီးသတ္ သက္ေသခံခ်က္ မဟုတ္ေသာ္လည္း
ကြဲျပားသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား မတင္ျပႏိုင္ရန္ ျငင္းဆိုခြင့္ မရွိျခင္း။

၆။ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးသည္ ဆုိကာမွ်ျဖင့္ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈ၏ အဂၤ´ရပ္အားလံုး မပါဝင္ႏုိင္ပါ။
တရားခံမွ

ေနရာတေနရာတြင္

ရွိေနျခင္း၊

အခ်ဳိ႕ေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားကို

က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း

ရွိေၾကာင္း

ဝန္ခံေသာ္ျငားလည္း ၎ဝန္ခံခ်က္ တြင္ လိုအပ္ေသာ အဂၤ´ရပ္မ်ား ကင္းမဲ့ေနႏုိင္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္
ရည္ရြယ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ သိရွိျခင္း။

ပူးတြဲတရားခံ၏ ေျဖာင့္ခ်က္အား အသံုးျပဳျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒက တရားခံတဦးမွ အျခားပူးတြဲ တရားခံအား ဆန္႔က ်င္ေသာ ေျဖာင့္ခ်က္ကို အသံုးခ်ခြင့္
ေပးထားသည္။ ေယဘုယ ်က်ေသာ စည္းမ်ဥ္းမွာ ၎သည္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းအတြက္ တခုတည္းေသာ
အေၾကာင္းျပခ်က္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
•

ဤတရားသူႀကီးေရွ႕ေမွာက္၌
ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္အတြက္

ထြက္ဆိုေသာ

တခုတည္းေသာ

ဝန္ခံေျဖာင့္ခ်က္မ်ားသည္

သက္ေသအေထာက္အေထား

ပူးတြဲတရားခံအား

မျဖစ္ႏို္င္ေခ်။

ျပည္ေထာင္စု

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ အလွ (ေခၚ) ေမာင္လွ ႏွင့္ အျခား ႏွစ္ဦး၊ 1958 BLR (HC) ၂၉။
•

ပူးတြဲတရားခံ၏ ေျဖာင့္ခ်က္သက္သက္ကို ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ ျဖစ္ေစ အျခားဘက္မွ လစ္ဟာလွ်က္ ရွိေသာ
သက္ေသအေထာက္အထားအား ျဖည့္ရန္ ျဖစ္ေစ အသံုးမျပဳႏိုင္။ ေခၚေတာ ႏွင့္ တဦး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၁၉၄၈(BLR(HC) ၃၁၀။ ေမာင္ေအးေမာင္

•

သို႔ရာတြင္

ေအာင္ေက်ာ္စိုး

ႏွင့္

ျပည္ေထာင္စု

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊

ျပစ္မႈအယူခံမႈအမွတ္

၁၉၇/၉၃

(တရားခံအား မူးယစ္ေဆးအမႈျဖစ္ ဖမ္းဆီးထား) KMOI ၾကည္ေမာင္ ၀၀၁ အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထား၊

တရားစီရင္ေရးေဆာင္းပါးမ်ား ၁၉၉၄ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၁၆၊၁၇ ၊ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ
ေဆြးေႏြးထားသည္ကို ျမန္မာ့တရားစီရင္ထံုး အမ်ဳိးမ်ဳိး ၃၄၉ - ၃၅၁၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ၁၉၅၆ BLR
(HC) ၂၇၃တြင္ ၾကည့္ပါ။
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တရားခံဘက္မွ

လုိက္ပါေသာ

ေရွ႕ေနသည္

ပူးတြဲတရားခံ၏

ထြက္ဆိုခ်က္အား

စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းကို

မိမိအမႈသည္ တရားခံမွ ထြက္ဆိုေသာ ေျဖာင့္ခ်က္ႏွင့္ အလားတူ ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ေရးအတြက္ အားထုတ္ရမည္။
သက္ေသခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀။
ဤေနရာတြင္ မွတ္သားရန္မွာ ႀကံရာပါတဦး၏ တရား႐ံုးတြင္ ထြက္ဆုိခ်က္မွာ ေထာက္ခံမႈ မရွိေသာ္ျငားလည္း
ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ လံုေလာက္သည္။ သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၃၃။ ၎အေျခအေနတြင္ တရားခံဘက္မွ
လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေသာ ေရွ႕ေနသည္ ၎သက္ေသ ထြက္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘက္လိုက္မႈ၊ တိက ်မႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ အင္တုိက္ အားတုိက္ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ USAID Legal Aid Tool Kit
Section Chapter 4 တြင္ ၾကည့္ပါ။ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သက္ေသမ်ားအား စစ္ေမးျခင္းတြင္
ၾကည့္ပါ။

အျပစ္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ႏွင့္ က်ဴးလြန္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္/ေျဖာင့္ခ်က္မ်ား
အခ်ဳိ႕ေသာ အေနအထားတြင္ တရားခံ (စြပ္စြဲခံရသူ)က ျပစ္မႈ၏ အခ်ဳိ႕ေသာ အဂၤ´ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ေသာ္ျငား ယင္းဝန္ခံခ်က္သည္ တရားခံဘက္မွ ထုေခ်ကာကြယ္ရန္ အေၾကာင္းျပရန္
သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ ေလ်ာ့ေပါ့ေစေရးအတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္သည္ဟု ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္
ဥပေဒအရာရွိ (သို႔မဟုတ္ တရားသူႀကီး) သည္ ယင္းဝန္ခံထြက္ခ်က္ကို ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေၾကာင္း ယူဆရမည့္
အဂၤ´ရပ္အတြက္သာလွ်င္ စဥ္းစားသံုးသပ္ သင့္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပ ျငင္းဆို ေကာင္း ျငင္းဆိုႏိုင္သည္။
ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္မ်ားရွိသည္။
တရား႐ံုး

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမ်ားစုတြင္

အျပစ္ရွိေၾကာင္း

ႏွင့္

မရွိေၾကာင္း

အပိုင္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိသည္။
“အျပစ္က ်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း

•

မွားယြင္းေၾကာင္း

မရွိေၾကာင္း

ဝန္ခံထြက္ဆိုခ်က္၏

ျပသႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္

မည္သည့္

အစိတ္အပိုင္းမွန္သမွ်သည္

သက္ေသအေထာက္အထားမရွိသည့္

အေျခအေနတြင္

တရား႐ံုးေတာ္အေနျဖင့္ ယင္းဝန္ခံထြက္ဆိုခ်က္ကို အလံုးစံု လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္းကို ျပဳရမည္
ျဖစ္ၿပီး

ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္

အစိတ္အပိုင္းကို

ပစ္ပယ္ကာ

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သည္ဟု

အပိုင္းသက္သက္အေပၚတြင္သာ လက္ခံ မွတ္ယူျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ။”

ယူဆရေသာ

ေအာင္ထြန္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၁၉၅၈ BLR (SC) (တရား႐ံုးခ်ဳပ္) ေမာင္ဖိုးသင္းႏွင့္ ဧကရီ ဘုရင္မႀကီး ၁၈၈၁ ကို
ကုိးကားလွ်က္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ စီရင္ခ်က္အမွတ္ ၃၂၄ ”တခုတည္းေသာ မွ်တသည့္ နည္းလမ္းမွာ
ေျဖာင့္ခ်က္အား တခုလံုးအေနျဖင့္ မွတ္ယူရမည္။”
သို႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ကလည္း ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ျခင္း မရွိေသာ အပိုင္းမ်ားအား သံုးသပ္ရန္ မလိုဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။
ေျဖာင့္ခ်က္တခုအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ စဥ္းစားသံုးသပ္ေသာအခါတြင္ ေျဖာင့္ခ်က္တခုလံုးကို ယံုၾကည္

•

လက္ခံရမည္

သို႔မဟုတ္

ပစ္ပယ္ရမည္

ဟူေသာ

အေျခအေန

မဟုတ္ပါ။

၎ေျဖာင့္ခ်က္တြင္

ယံုၾကည္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အေၾကာင္း အရာကို ထုတ္ႏုတ္၍ လက္ခံၿပီးလွ်င္ ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ မရွိဟု
သံုးသပ္ရေသာ အပိုင္းကို ပစ္ပယ္ႏုိင္သည္။ (သို႔ရာတြင္ ( တခုလံုးအျဖစ္ မွတ္ယူထားေသာ ေျဖာင့္ခ်က္မွ)
ထုတ္ႏုတ္လက္ခံထားသည့္
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ေျဖာင့္ခ်က္

အစိတ္အပိုင္း

မ်ားကို

အျခားေသာ

လြတ္လပ္သည့္

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရမည္။ ေမာင္ေစာေဖ ႏွင့္ ၃ ဦး ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ (၁၉၆၆) BLR ၅၇ (ရာဇဝတ္မႈ အထူးအယူခံ တရား႐ံုး)
ဤေနရာတြင္ စဥ္းစားရန္ ရွိသည္မွာ တရားသူႀကီးမွ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း ႏွင့္ မက်ဴးလြန္ျခင္း အစိတ္အပိုင္း
ႏွစ္ရပ္စလံုး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားသည့္ တရားခံဘက္မွ အားသာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ
ေကာင္းမြန္မႈ ရွိေနၿပီး တရားလုိဘက္မွ အားသာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အမႈမ်ားက မည္သည့္အခါကမွ လႊမ္းမိုး၍
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ (
တရား႐ံုးျဖစ္ၿပီး

၎ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ တရား႐ံုးမွာ အထူးရာဇဝတ္ အယူခံ

၎တရား႐ံုးသည္

တရား

လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ထက္

အဆင့္နိမ့္ေသာ

တရား႐ံုးျဖစ္ၿပီး

အသစ္ျဖစ္ေသာ စံထားႏိုင္သည့္ ဥပေဒသစ္တရပ္ကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ အခြင့္အာဏာ မရွိပါ။

ရဲမ်ားအား တရားစြဲဆိုျခင္း
စစ္ေဆးဆဲျဖစ္ေသာ

ရာဇဝတ္မႈတခုတြင္

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို

တုန္႔ျပန္ရန္

ဥပေဒေၾကာင္းအရ
ကုစားႏိုင္မည့္

မဟုတ္ပဲ

ရယူထားေသာ

နည္းလမ္းမွာ

၎သက္ေသ

အေထာက္အထားအား တရားခြင္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ရဲမွ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္
ရွာေဖြသိမ္းဆည္းျခင္းကို

ခံစားရေသာ

တရားခံတဦးအေနျဖင့္

၎ရဲအား

တရားမေၾကာင္းအရ

သို႔မဟုတ္

ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၃၀။ ။ “အျပဳခံရသူထံမွ ျဖစ္ေစ၊ အျပဳခံရသူႏွင့္ အက်ဳိးသက္ဆုိင္ေသာသူထံမွ
ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အက်င့္ပ်က္ျပားမႈ ေပၚေစႏို္င္ေသာ ေျဖာင့္ခ်က္ကို၊ သို႔တည္းမဟုတ္
ထိုသို႔ေသာ

သတင္းေပးခ်က္ကို

ေျခာက္လွန္႔၍

ေတာင္းရန္ေသာ္လည္းေကာင္း

အျပဳခံရသူအား

သို႔တည္းမဟုတ္ အျပဳခံရသူ ႏွင့္ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူအား ပစၥည္းကိုျဖစ္ေစ၊ အဖိုးတန္ စာတမ္း
အမွတ္အသားကို ျဖစ္ေစ၊ ျပန္ေပးေအာင္ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပန္ေပးေစေအာင္၊ သို႔တည္းမဟုတ္
ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျဖစ္ေစ၊ လိုလားခ်က္ကို ျဖစ္ေစ ေပးေအာင္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ပစၥည္းကို ျဖစ္ေစ
အဖိုးတန္စာတမ္း အမွတ္အသားကို ျဖစ္ေစ ျပန္ရေစႏိုင္ေသာ သတင္းကို ေပးေအာင္ အတင္း အဓမၼ
ျပဳေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သူမဆုိ မိမိအလိုအေလ်ာက္ နာက်င္ေစမႈ ကို ျပဳလွ်င္ ထုိသူကို ၇
ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္တမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။”
၎ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ လြန္စြာခ်ဳိ႕တဲ့ေသာသူမ်ားအတြက္ သဘာဝ မက်ပါ။ ၎ပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ေထာင္တြင္ ႏွစ္ရွည္
က်ခံေနရေသာ

ရာဇဝတ္မႈ

ျဖစ္ပါကလည္း

အေထာက္အကူ

မရႏိုင္ပါ။

မည္သို႔

ဆိုေစကာမူ

၎နည္းလမ္းသည္လည္း မိိမိအမႈသည္မွ သတိခ်ပ္သင့္ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းတခုျဖစ္သည္။
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အပိုင္း ၃- သီးျခားအုပ္စုမ်ား
ေရွ႕ေနမ်ားသည္ အႏၱရာယ္က ်ေရာက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ တရားမ်ွတမႈ လက္လွမ္းမွီမႈရွိေရးအတြက္
ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္
ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ

၄င္းတို႔၏

အထူးတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို

တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္

စြပ္စဲြခံရသူအျဖစ္

ဂ႐ုျပဳရမည္။

ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္

ေနာက္ဆက္တြဲဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို

ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရၿပီး တမူ ထူးျခားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိသည့္ အထူးသီးသန္႔အုပ္စုမ်ားႏွင့္စပ္လ ်ဥ္း၍လည္း
အေလးေပး

ေဆြးေႏြး

ထားပါသည္။

ေရွ႔ေနမ်ားသည္

ထိုအုပ္စုမ်ားအား

ကိုယ္စားျပဳ

အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးရာ၌ ႐ႈေထာင့္ ေပါင္းစံုမွ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး အမႈသည္ ဗဟုိျပဳ နည္းလမ္းကို
အသံုးျပဳေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ကာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိ လိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ

တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား၌

ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာင့္အပ့ံေပးမႈအား

လက္လွမ္းမွီရရွိျခင္းႏွင့္

စပ္လ ်ဥ္းသည့္ ကုလသမၼဂအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၃)
အေျခခံမူ (၁၀)- ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ကို လက္လမ္းမွီရရွိေရးအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈ

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ စိတ္က ်န္းမာေရးခ်ိဳ ႕တဲ့သူမ်ား၊ HIVႏွင့္ အျခား
ျပင္းထန္ေသာ

ကူးစက္ေရာဂါရွိသူမ်ား၊

တိုင္းရင္းသားမ်ား၊

ႏိုင္ငံမဲ့ေနေသာ

မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ား၊

လူအုပ္စုမ်ား၊

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊

ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ား၊

ေရွး

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊

ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္သူမ်ား
အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလး သူငယ္မ်ား၊ အထူး လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ အုပ္စမ
ု ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္
ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အပံ့ လက္လွမ္းမွီရရွိႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ၍ သီးျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
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ကေလးသူငယ္ အမႈသည္မ်ား
အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား (အသက္ ၁၆ႏွစ္ေအာက္) ႏွင့္ လူငယ္မ်ား (အသက္ ၁၆ ႏွင့္ ၁၈ ႏွစ္ၾကား) မွာ
ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ

တရားစီရင္ေရးစနစ္၌

ရင္ဆိုင္

ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေခ်ရွိသည့္

ႏွိပ္စက္ညႇင္းဆဲမႈမ်ားကို

ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။ တရားမွ်တမႈစင္တာမွ ေရွ႔ေနမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေခ်ရွိေသာ သူမ်ားအား
ရွာေဖြ၍ ဥပေဒအရ ရရွိရမည္ ျဖစ္သည့္ အကာအကြယ္ကို ရာႏႈန္းျပည့္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ရာဇဝတ္မႈ

သတ္မွတ္ခ်က္ရွိပါသည္။

က်ဴးလြန္

သည့္အတြက္

သို႔ေသာ္ျငားလည္း

တာဝန္ခံရမည့္

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္

သည့္

အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခား

ကေလးသူငယ္/လူငယ္မ်ားအတြက္

ခိုင္မာမႈရွိေသာ အကာအကြယ္မ်ား ရွိမေနေပ။ ထို႔ျပင္ အသက္အငယ္ဆံုး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား (၇ႏွစ္မွ
၁၂ႏွစ္အတြင္း) အား

ကေလးသူငယ္တရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စိတ္က ်န္းမာေရး

အေျခအေနတြင္ ရွိ မရွိကို ဆံုးျဖတ္ေပးမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာလည္း ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္
ေရွ႕ေနမ်ားသည္ အမႈသည္မ်ားထံမွ ၁၆ႏွစ္ ေအာက္ ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ ေပၚလြင္ေစရန္အတြက္ မိမိတ႔ို
ယံုၾကည္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမဆို ရယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
အသက္အငယ္ဆံုး

ကေလးသူငယ္မ်ား၏

အမႈမ်ားအား

ပလပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္

ကေလးသူငယ္တရား႐ံုးသို႔

ေရႊ႔ဆိုင္းဆံုးျဖတ္စီ ရင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးဆိုတင္ျပရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဦးေႏွာက္မွာ လူႀကီးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္မတူဘဲ ကြဲျပားျခားနားျခင္း
ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ

တရားစီရင္ေရးအတြက္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

အေျခစိုက္

ၫႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ႀကီးမွ

ရာဇဝတ္မႈ ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားကို လူႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ ကြဲျပာျခားနားစြာ
ဆက္ဆံသင့္ေၾကာင္း ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားထားပါသည္။
ယေန႔ေခတ္

ဦးေႏွာက္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

သိပၸံႏွင့္

နည္းပညာ

ဗဟုသုတမ်ားမွ

တဆင့္

ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြက္မ်ား၏ ဦးေႏွာက္ မည္ကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပိုမိုနားလည္
သေဘာေပါက္လာခဲ့ၾကသည္။ လူငယ္မ်ား၏ ဦးေႏွာက္မွာ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ အေစာပိုင္းမွ ၂၅ႏွစ္
အထိ

ဆက္လက္

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ား၏
ထုတ္လႊတ္လိုက္သည့္

ရွိသည္ကို
ဦးေႏွာက္မွာ

ဓါတ္မ်ား၏

ဦးေႏွာက္

ယခုအခါကၽြႏု္ပ္တို႔
ဖြဲ႔စည္းပံုအရ

သိရွိလာခဲ့ၾကၿပီ

ျဖစ္ပါသည္။

ေသာ္လည္းေကာင္း

ခႏၶာကိုယ္မွ

အေပၚသက္ေရာက္ပံုအရ

ေသာ္

လည္းေကာင္း

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ ၎တို႔
သက္တူရြယ္တူအခ်င္းခ်င္း၏

လႊမ္းမိုးမႈကို

ပိုမိုခံရႏိုင္ေခ်ရွိၿပီး

၎တို႔အတြက္အႏၱရာယ္ရွိသည့္

စိတ္လိုက္ မာန္ပါ ျပဳမူမႈမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္ျခင္း၊ အေျခအေနတစ္ခုအေပၚတြင္
လံုေလာက္သည္ ထက္ ပိုမိုအားေကာင္းစြာ တံု႔ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားနည္းစြာတံု႔ျပန္ျခင္း စသည္တို႔ကို
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား ထက္ ပို၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေခ် ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားသည္
လူငယ္မ်ား၏ အျပဳအမႈမ်ားမွာ ၎တို႔ကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ၍ အျခား အသက္ အရြယ္အပိုင္းအျခား၌
ရွိေနေသာ သူမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားကို လ်စ္လ ်ဴ႐ႈသင့္သည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အဓိက ဆိုလိုရင္းမွာ
တရား႐ံုးမ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ပညာရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ က်င့္သံုးမႈစနစ္မ်ားႏွင့္
မူဝါဒမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုဗဟုသုတကို အသံုးခ်သင့္ေၾကာင္း
ဆိုလို ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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ကေလးသူငယ္မ်ား နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိပါေစ
ေရွ႕ေနမ်ား၊

တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္

ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔သည္

ကေလးသူငယ္တစ္ဦး

နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မည့္

ဘာသာစကား ကို အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စြပ္စြဲခံရသူမွာ ကေလးငယ္တစ္ဦးျဖစ္ေနလွ်င္ နားလည္
သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္

အခက္အခဲ

မ်ား(အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ေယာက္ထက္)

ပိုမိုရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရမည္

ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ သိျမင္နားလည္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ မရင့္က ်က္ျခင္း)။ ထို႔ျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ တရား႐ံုးမ်ား
တြင္ ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိၾကေပ။ ၎တို႔အေနျဖင့္ စိတ္ အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ႏိုင္၍ တရားစြဲဆိုျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
ကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေျပာဆိုရန္ ေၾကာက္ရြံ႔ေလ့ရွိၾကပါသည္။ တရားခံေရွ႕ေန
အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္၏ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင့္ မိမိကုိယ္ကို ခုခံေခ်ပႏိုင္စြမ္းရွိေစရန္ တရား႐ံုး
ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းမစတင္မီ ၎ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ဂ႐ုတစိုက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးရ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ဥပေဒ
ကေလးသူငယ္ဥပေဒ ၁၉၉၃
ကေလးသူငယ္ဥပေဒ (၂၀၀၁)ႏွင့္စပ္လ ်ဥ္းသည့္ နည္းဥပေဒမ်ား

ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား
စြပ္စြဲခံရေသာ

ကေလးငယ္သည္

ေရွ႔ေနျဖင့္

ကိုယ္စားျပဳ

ခုခံေခ်ပႏိုင္ခြင့္

အပါအဝင္

အရြယ္ေရာက္

လူတစ္ေယာက္တြင္ ရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးရွိပါသည္။ ထပ္ေဆာင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို ကေလးသူငယ္
ဥပေဒ အခန္း (၅)တြင္ ေဖာ္ျပ ထားၿပီး အထူးသျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၃ မွ ၁၆အထိ ေရွ႕ေနမ်ားေလ့လာသံုးသပ္သင့္ပါ
သည္။

ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္း
ကေလးသူငယ္ဥပေဒမွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္

ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

စပ္လ ်ဥ္းၿပီး

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားေပၚတြင္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ဧရိယာအစိတ္
အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကေလးသူငယ္ဥပေဒမွာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္(CRC)ကို

အသိ

အမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိသည့္

ျပ႒ာန္းဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
အပိုဒ္ ၃ (၁) အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကလူမႈေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊
တရား႐ံုးမ်ား သည္ လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း ဥပေဒ
ေရးရာ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား သည္လည္းေကာင္း ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္
ရြက္ျပဳလုပ္ရာတြင္

ကေလးသူငယ္၏

အက်ိဳးစီးပြားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွာ

ပထမဦးစားေပး

လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။
အပိုဒ္

၃၇

-

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္

လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္

အခ်ဳပ္အျခာ

အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံမ်ား သည္ ေအာက္ပါတို႔အတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(က)

ႏွိပ္စက္ညႇင္းဆဲခံရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားရက္စက္ေသာ လူသားမဆန္သည့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ
က်ဆင္း ေစသည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ိဳးကို ခံစားရျခင္း မရွိေစရ။
အသက္ ၁၈ႏွစ္ ေအာက္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ မရွိသည့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ခ်မွတ္ျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရ။

(ခ)

ကေလးသူငယ္မ်ားသည္
ခ်က္မ်ားေၾကာင့္
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၎၏

ဥပေဒႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈမရွိဘဲ
လြတ္လပ္ခြင့္

သို႔မဟုတ္

အတၱေနာမတိ

အခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ိဳး

မရွိေစရ။

ဆံုးျဖတ္
ကေလး

သူငယ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌
ဥပေဒႏွင့္အညီျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသုိ႔ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မတတ္သာသည့္အဆံုး
ျပဳလုပ္ရသည့္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

အေနျဖင့္သာ

က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သလို

သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး

အတိုဆံုးျဖစ္သည့္ ကာလ အပိုင္းအျခားထက္ မပိုရပါ။
(ဂ)

လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို

ေမြးရာပါ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္

ေလ်ာ္ညီသည့္ ေလးစားမႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ေသာ္လည္းေကာင္း လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ ဆက္ဆံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္၏အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွး႐ႈ၍ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရာ၌ လြတ္လပ္ခြင့္
ဆံုး႐ံႈးသြားသည္
ျပဳလုပ္ရန္

ကေလး

သူငယ္အား

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္

မလိုအပ္ခဲ့ပါက

လြတ္လပ္မႈ

အခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးသြားသည့္

သီးျခားထားရွိရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္

ထိုကေလး

သူငယ္၌

အတူတူထားရွိျခင္း
ကေလးငယ္အား
ခၽြင္းခ်က္ထားရမည့္

အေျခအေနမ်ားမွလြဲ၍ ၎၏ မိသားစုႏွင့္ စာျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း
၎၏မိသားစုမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး
ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ဃ)

မိမိ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ဆံုး႐ံႈးသည့္ မည္သည့္ ကေလးသူငယ္မဆို ဥပေဒဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္
အျခား

သင့္ေတာ္မည့္

အေထာက္အပံ့မ်ားကို

လက္လွမ္းမီွရပိုင္ခြင့္

ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိ သည့္ လြတ္လပ္၍ သမာသမတ္ရွိေသာ အာဏာပိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္
တရား႐ံုးမ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ မိမိ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးမႈမွာ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ
ျဖစ္၊မျဖစ္ကို စိန္ေခၚပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရး ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ေသာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေစ့ေဆာ္ႏိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အပုဒ္ (၄၀) (၁) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ား

သည္

ရာဇသတ္ႀကီးဆိုင္ရာ

ဥပေဒမ်ားအား

ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု

စြပ္စြဲခံရသည့္

(သို႔)

သတ္မွတ္ခံရသည့္ မည္သည့္ ကေလးသူငယ္ကိုမဆို ၎၏ သိကၡာႏွင့္ တန္ဖိုးကို ျမႇင့္တင္မႈျဖင့္ ကိုက္ညီၿပီး
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ အျခား အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအေပၚရွိရမည့္ ကေလးသူငယ္၏ ေလးစား႐ိုေသမႈကို
ျမႇင့္တင္ေပးသည့္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သမူဟျဖစ္ေရးႏွင့္

လူ႔အဖြဲ႔

ကေလးသူငယ္၏

အစည္းအတြင္း

အသက္အရြယ္ပိုင္းျခား၊

အျပဳသေဘာ

ေဆာင္သည္ဟု

ကေလးငယ္၏

ႀကိဳတင္ယူဆႏိုင္သည့္

ယင္းကေလးငယ္၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုလားခ်က္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အေနျဖင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း ဆက္ဆံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္
(၇) မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား
၁။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္

လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္

အခ်ဳပ္အျခာ

အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အျခားကေလးငယ္မ်ားနည္းတူ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

မူလလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား

ရာႏႈန္းျပည့္ခံစားခြင့္ရရွိေစရန္

လိုအပ္ေသာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရ မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။

မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္

စပ္ဆိုင္သည့္

မည္သည့္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဳးမဆို

ကေလးသူငယ္၏ အက်ိဳးစီးပြား အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစေရးအား အဓိကထည့္သြင္း စဥ္းစားရ
မည္ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ႏိုင္ငံသားႏွင့္

လက္မွတ္ေရးထိုး

ထားသည့္

ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ႏိုင္ငံမဟုတ္ေသာ္လည္း

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္

ကေလးသူငယ္မ်ား၏

အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကို အသားေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။
ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၁၄(၄) ကေလး

သူငယ္ႏွင့္

ျပန္လည္ထူေထာင္

သက္ဆိုင္သည့္
လာႏိုင္ေရးကို

ကိစၥရပ္မ်ား၌

လိုလားသည့္

အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားႏွင့္

(ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ)

၎တို႔၏

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္

ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ

တာဝန္ယူမႈမ်ားအတြက္

အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခား
ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒတြင္

ျပဌာန္းထားသည့္

ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ

တာဝန္ယူမႈမ်ားအတြက္

သတ္မွတ္ထားသည့္

အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခား (၇ႏွစ)္ ႏွင့္ ကေလးသူငယ္တရား႐ံုးတြင္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ရွိရမည့္
ကေလးသူငယ္၏ အသက္ အရြယ္အပိုင္းအျခား (၁၆ႏွစ္ေအာက္)တို႔မွာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ
အျပည္

ျပည္ဆိုင္ရာ

မကိုက္ညီေပ။

သေဘာတူ

ႏိုင္ငံ

စာခ်ဳပ္၊

အျခားႏုိင္ငံတကာ

တကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား

ရွိပါသည္။

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူျဖစ္၍
ၾကားနာစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ၿပီး

ျဖစ္ေစေရးအတြက္

မွတ္သားရမည့္အခ်က္မွာ

အျခားတစ္ဦးမွာ

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ႀကံရာပါမ်ားကို

ကေလးသူငယ္ျဖစ္လွ်င္

ကေလးသူငယ္အား

စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္

ဥပေဒကုိ

ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္

အမႈစစ္ရာတြင္

တစ္ဦးမွာ

၎တို႔အား

သီးျခားစီ

ကေလးသူငယ္

တရား႐ံုးတြင္

ၾကားနာစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
•

အသက္

၇

ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာ

ကေလးသူငယ္တစ္ဦး၏

ျပဳလုပ္မႈသည္

ျပစ္မႈ

မေျမာက္ေစရ

(ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈ (က))
•

ျပဳလုပ္စဥ္အခါက ျပဳလုပ္မႈ၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အက်ိဳးအျပစ္ကို သိနားလည္ေလာက္ ေအာင္
အေျမာ္အျမင္ အဆင္အျခင္ႏွင့္ မျပည့္စံုေသးေသာ အသက္ ၇ႏွစ္ အထက္ ၁၂ ႏွစ္ ေအာက္အရြယ္ရွိ
ကေလးသူငယ္၏ ျပဳလုပ္မႈသည္ ျပစ္မႈမေျမာက္ေစရ။ (ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈ (ခ)။
o

ျမန္မာဥပေဒသည္

အသက္

ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ

(၇)

ႏွစ္မွ

(၁၂)

ၾကား

တာဝန္ယူမႈႏွင့္စပ္လ ်ဥ္းသည့္

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္
စစ္ေဆးမႈ

တစ္ရပ္ကို

ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ၎တြင္ ရင့္က ်က္မႈ သို႔မဟုတ္ နားလည္
သေဘာေပါက္ႏုိင္စြမ္းကို
သတ္မွတ္ရန္အတြက္

သတ္မွတ္ရန္
မည္သူတြင္

မည္ကဲ့သို႔
တာဝန္ရွိမည္

သတ္မွတ္ခ်က္သက္ေသအေထာက္အထား)
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ျဖင့္

ေလ့လာသံုးသပ္မည္

ႏွင့္

ေလ့လာစိစစ္မည္၊
(လိုအပ္ေသာ

စံ

သတ္မွတ္ခ်က္ကို

မည္သည့္

ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားကို

အေသးစိတ္

ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ UNICEF
•

ကေလးသူငယ္တရား႐ံုးသည္ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သည့္အခ်ိန္၌ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ မျပည့္ေသးေသာ
ကေလးသူငယ္ ကိုသာ စစ္ေဆးစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ပုဒ္မ ၄၁ (က) ကေလးသူငယ္ဥပေဒ။

•

အမႈစစ္ေဆးဆဲကာလအတြင္း ကေလးသူငယ္၏ အသက္ ၁၆ႏွစ္ျပည့္သြားေစကာမူ ယင္း အမႈကို
ဆက္လက္ စစ္ေဆးစီရင္သည္။ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁ (ဃ)။

•

အသက္ (၇)ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးျပဳလုပ္သည့္ ျပဳလုပ္မႈသည္ ျပစ္မႈမေျမာက္။ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၈၂
ႏွင့္ ၈၃။
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•

ရဲအရာရွိ

သို႔မဟုတ္

အေရးယူပိုင္ခြင့္ရသ
ွိ ူသည္

(က)

ကေလးသူငယ္မႈခင္းကို

သက္ဆို္င္ရာ

ကေလးသူငယ္ တရား႐ံုးသို႔ တရားစြဲဆိုတင္ပို႔ရမည္။ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၈ (က)။
•

ကေလးသူငယ္ႏွင့္

လူႀကီးပူးတြဲ၍

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္လွ်င္

ကေလးသူငယ္ကို

သက္ဆိုင္ရာ

ကေလးသူငယ္ တရား႐ံုးသို႔ လည္းေကာင္း၊ လူႀကီးကို သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးသို႔လည္းေကာင္း ခြဲ၍
တရားစြဲဆို တင္ပို႔ရမည္။ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၈ (ခ)
မွတ္စု

-

အသက္

(၁၆)ႏွစ္

ျပည့္ၿပီးေသာ္လည္း

(၁၈)ႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္

ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္

သီးျခားအုပ္စု အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ရွိသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို မွတ္သားထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးသူငယ္
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ (က)။ ထိုသို႔ေသာအမႈသည္မ်ားမွာ အထူးသီးသန္႔ဆက္ဆံရန္အတြက္ ျပည့္မီေသာသူမ်ားျဖစ္ပါ
သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္သတ္မွတ္ထားေသာတရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးၾကားနာ
ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ တရား႐ံုးမွ ေျပာင္းေရႊ႕
စစ္ေဆးျခင္း
ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္

သတ္မွတ္ထားေသာ

တရား႐ံုးတြင္

မွားယြင္းစြာ

တရားစြဲဆိုျခင္းခံရ သည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို အမႈသည္အျဖစ္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္
အမႈကို ကေလးသူငယ္ တရား႐ံုးသို႔ ေရႊ႔ဆိုင္းရန္ လိုအပ္ေသာ စံုစမ္းမႈမ်ား၊ သက္ေသမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
စုစည္းျခင္း

စသည္တို႔ကို

အသက္အရြယ္

ျပဳလုပ္ရန္

အပိုင္းအျခားႏွင့္

တာဝန္ရွိပါသည္။
စပ္လ ်ဥ္းသည့္

ျငင္းခ်က္ထုတ္ရမည္ဆိုလွ်င္

ပထမဥပမာ၌

သက္ေသအေထာက္အထားေပးရန္တာဝန္ရွိသူမွာ

ရဲတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ကေလးသူငယ္အား အသက္ (၁၆) ႏွစ္ထက္ ၾကီး မႀကီးကို အုပ္စုခြဲ
သတ္မွတ္ျခင္းက ရဲတပ္ဖြဲ႔အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကေလးသူငယ္ဥပေဒ (၄၁)ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ (၆၈)ႏွင့္စပ္ဆိုင္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ လက္ခံႏိုင္သည့္
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
•

ေမြးစာရင္း

•

ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ (NRC)

•

ေက်ာင္းဝင္နံပါတ္

•

အသက္အရြယ္အား ေဆးပညာျဖင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

•

အျခားလံုေလာက္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား
o

ထိုကေလးသူငယ္အား သိကၽြမ္းေသာ သက္ေသ (ေဆြမ်ိဳးမဟုတ္လွ်င္ ပိုေကာင္းသည္)

(ရဲအရာရွိမ)ွ ကေလးသူငယ္အား တရားစြဲဆိုရန္ ႐ံုးထုတ္ခ်ိန္တြင္ ၎၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၈)
(ဂ)။
လြဲႊေျပာင္းမႈကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ
ပုဒ္မ ၅၄၀ တြင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ တရား႐ံုးသို႔ စာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္
ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ား

ဖိုင္တြဲျဖင့္

ပို႔ျခင္း

စပ္ဆိုင္သည့္

စာရြက္စာတမ္းမ်ား

တင္သြင္းျခင္းႏွင့္

လိုအပ္ပါက

သက္ေသတင္သြင္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲေသာ္ျငားလည္း ဥပေဒအရာရွိမွ
ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို

ကန္႔

ကြက္ႏိုင္သည္။

ကေလးသူငယ္

တရား႐ံုးသို႔

ေရႊ႔ဆိုင္းၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္
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ထိုကေလးသူငယ္တရား႐ံုးမွ အမႈကို လက္ခံ၍ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေအးၫႊန္႔ ၂၀၀၉ ျမန္မာႏိုင္ ငံစီရင္ထံုးမ်ား ၄၈။

တရား႐ံုးတြင္

ၾကားနာစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမျပဳမီ

ေဆာင္ရြက္ရသည့္

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ား
ကေလးသူငယ္အား
က်င့္သံုးရသည့္

အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုသာ

ေနရာမရွိခဲ့လွ်င္ေတာင္မွ

ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမွာ

ျဖစ္သင့္ပါသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားအား

မတတ္သာသည့္အဆံုး

လူငယ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္

အတူတကြ

ထိန္းသိမ္း

ထားျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ စစ္ေဆးစဥ္ကာလတြင္ ၎တို႔၏ မိဘမ်ား၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ေအာက္တြင္
ရွိႏိုင္ရန္ လႊတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ကို ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကေလးသူငယ္ဥပေဒ

ပုဒ္မ၃၇-

ရဲအရာရွိ

သို႔မဟုတ္

အေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိသူသည္

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေၾကာင္း

စြပ္စြဲခံရေသာ ကေလးသူငယ္ကို ဖမ္းဆီးလွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ကို လိုက္နာရမည္(က) လက္ထိပ္ခတ္ျခင္း၊ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမျပဳရ
(ခ) လူႀကီးတရားခံမ်ားႏွင့္အတူ ေရာေႏွာ၍ ထားရွိျခင္းမျပဳရ။ မိန္းကေလးျဖစ္လွ်င္ မိန္းမတစ္ဦး၏
အေစာင့္ အေရွာက္ျဖင့္ ထားရွိရမည္
(ဂ) ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမျပဳရ
(ဃ) တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ လူႀကီးတရားခံမ်ားႏွင့္အတူ ေရာေႏွာ၍ မပို႔ေဆာင္ရ။ မိန္းကေလးျဖစ္
လွ်င္ မိန္းမတစ္ဦး၏ အေစာင့္အေရွာက္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ရမည္။
(င) သက္ဆိုင္ရာမိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူထံ အျမန္ဆံုး အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။
(စ)

ဖမ္းဆီးခံရေသာ

ကေလးသူငယ္ကို

သက္ဆို္င္ရာ

ကေလးသူငယ္တရား႐ံုးသို႔

အျမန္ဆံုး

တင္ပို႔ရမည္။
(ဆ) ပုဒ္မခြဲ (စ)အရ ကေလးသူငယ္တရား႐ံုးသို႔ အျမန္ဆံုးတင္ပို႔ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ကေလးသူငယ္အား
ခံဝန္ခ်ဳပ္ ျဖင့္ လႊတ္ထားရမည္။
(ဇ) ပုဒမ
္ ခြဲ (ဆ)အရ ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ မလႊတ္လွ်င္ ထိုကေလးသူငယ္ကို ယာယီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္း သို႔
မဟုတ္ အျခားသင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာသို႔ ပို႔ထားရမည္။

ကေလးသူငယ္ဥပေဒေအာက္ရွိ နည္းဥပေဒမ်ား
•

ကေလးသူငယ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ထိပ္ခတ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ နည္းဥပေဒ
၆၄။

•

ရဲမက
ွ ေလးသူငယ္မ်ားအား ၂၄နာရီထိန္းသိမ္းထားခြင့္ရွိသည္။ အကယ္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ စံုစမ္းစစ္ ေဆးရန္
အခ်ိန္ပို

လိုအပ္သျဖင့္

တရားသူႀကီးထံမွ

အခ်ိန္ထပ္တိုးခြင့္ေတာင္းခံလွ်င္

ကေလးအား

သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ ကေလးသူငယ္နည္းဥပေဒ ၆၅။
o

ရန္ကုန္

၈မိုင္အနီးတြင္

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္

ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုရွိပါသည္။
•

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစင္တာမရွိခဲ့လွ်င္
ထားရွိရမည္ျဖစ္ပါ သည္။”
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၊

ကေလးအား

“ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ

ေနရာ၌

အေရးဆိုတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား
ကေလးသူငယ္အား

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္

အထူးသျဖင့္

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကို

အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ ျခံဳငံု၍ ေမးျမန္းသင့္ပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားတြင္
ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
•

•

•

•

•

ဖမ္းဆီးခံရစဥ္က ရဲ၏ အျပဳအမူ
o

ရဲသည္ မိမိကုိယ္ကိုမိမိ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသလား။

o

မည္သည့္အဝတ္အစားကို ဝတ္ဆင္ထားသနည္း။

o

မည္သည့္အရာကို ေျပာၾကားခဲ့သနည္း။

o

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကို ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း (နားလည္လြယ္ေစရန္) ေျပာၾကားခဲ့ပါ လား

o

ထိုအထက္ပါအခ်က္မ်ားျပဳလုပ္စဥ္တြင္ ကေလးသူငယ္၏ မိဘမ်ားရွိေနခဲ့ပါသလား

မိဘ၏ ပါဝင္မႈ
o

မိဘမ်ားအား အသိေပးခဲ့ျခင္းရွိပါသလား

o

စစ္ေဆးေမးျမန္းစဥ္တြင္ မိဘမ်ားရွိေနခဲ့ပါသလား

o

အဘယ့္ေၾကာင့္ရွိမေနသနည္း။

ေနရာႏွင့္စပ္လ ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းျခင္း
o

မည္သည့္ေနရာတြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သနည္း။

o

ရဲစခန္းတြင္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္ထဲတြင္ သို႔မဟုတ္ ႐ံုးခန္းတစ္ခုတြင္စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ပါ သလား

o

ကေလးအား လက္ထိပ္ခတ္ခဲ့သလား။

o

စစ္ေဆးေမးျမန္းစဥ္တြင္ ကေလးမွာ ထိုင္ေနသလား။ မတ္တပ္ရပ္ေနသလား။

စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်ိန္
o

စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်ိန္မည္မွ်ၾကာျမင့္ခဲ့သနည္း။

o

တစ္နာရီထက္ ပိုသလား။

o

ညအခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ပါသလား။

ကေလးသူငယ္၏ က်န္းမာေရး
o

ကေလး၏ က်န္းမာေရးကို ေဆး႐ံုတြင္ စစ္ေဆးခဲ့ပါသလား

o

မည္သည့္အခ်ိန္ကနည္း။

o

ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ ပါဝင္ပါသလား

ေရွ႔ေနမ်ားသည္ ရဲမ်ားအား ျပန္လွန္စစ္ေဆးရာတြင္အလားတူေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ နိမိတ္ျပ
ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာပါေစ။ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား-သက္ေသအား စစ္ေမးျခင္း အပိုင္းတြင္ ေလ့လာပါ။
အကယ္၍ အထက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိလွ်င္ - ပထမ
အႀကိမ္ ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ သို႔မဟုတ္ ရမန္ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ ထိုေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအား တင္ျပ
ေဆြးေႏြးပါ။ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ မိမိ၏

ကေလး

သူငယ္အမႈသည္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည့္အတြက္ မိမိအမႈသည္အား အခ်ဳပ္မွလႊတ္ေပး ရန္
ေတာင္းဆိုပါ။
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အမႈအား စစ္ေဆးစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
ဥပေဒ
•

ပံုမွန္အားျဖင့္ ကေလးသူငယ္ဆို္င္ရာ တရားစြဲဆိုရာတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားက်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ၌
က်င့္သံုး သည့္ ဥပေဒေရးရာ အယူအဆမ်ားကိုသာ က်င့္သံုးပါသည္။ အျပစ္မရွိဟု ႀကိဳတင္ယူဆ
သတ္မွတ္ျခင္းမွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးထားသည့္

ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။
ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၄၀၊ ပုဒ္မ ၂ (က) (စ်)။
•

ခ႐ိုင္တရား႐ံုးတိုင္းတြင္ သီးျခား ကေလးသူငယ္တရား႐ံုးတစ္ခုရွိသင့္သည္။ အနည္းဆံုး ကေလးသူငယ္
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အမႈစစ္ေဆးၾကားနာရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တရား႐ံုးခန္း တစ္ခုရွိသင့္ပါသည္။

•

အကယ္၍

ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ျပစ္ဒဏ္မွာ

၃ႏွစ္ေအာက္ဆိုပါက

ၾကားနာစီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမွာ

႐ံုးမွ

ဆင့္ေခၚသည့္ အမႈမ်ိဳးျဖစ္မည္ (အမႈအမ်ိဳးအစားမ်ား ဆိုသည့္အခန္းတြင့္ ေလ့လာပါ)။ ဆိုလို သည္မွာ
ဆန္႔က ်င္သက္ေသကို မဆင့္ေခၚမီွ စြပ္စြဲခံရသူအား မိမိ၌အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံမည္ေလာ သို႔မဟုတ္
ျငင္းဆိုမည္ေလာကို
လာေရာက္ရန္

ေမးျမန္းမည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပ်က္ကြက္ခဲ့မည္ဆိုသည့္

အေျခအေန၌

စြပ္စြဲသူမွ
စြပ္စြဲ

ပထမဦးဆံုး

ခံရသူ

႐ံုးခ်ိန္းကို

ကေလးသူငယ္က

အမႈအားပလပ္ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္မႈ ရွိ မရွိဆိုသည့္ အခ်က္မွာ ေမးခြန္း ထုတ္ရမည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
သီအိုရီအရ ေထာင္ဒဏ္၃ႏွစ္အထက္က ်ခံရႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အမႈမ်ိဳး၊ တသက္တကၽြန္းက်ႏိုင္ေျခ ရွိသည့္
အမႈမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေသဒဏ္က ်ခံႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ိဳး တြင္ အမိန္႔အာဏာဝရမ္း စစ္ေဆးစီရင္မႈ ဆိုင္ရာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခု
ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ွိ

လိုအပ္ပါသည္။

တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္

အနည္းဆံုးဥပေဒရင္းျမစ္တစ္ခုတြင္
ျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြန္သည့္

“

ကေလးငယ္မ်ားအား

ျပည္ေထာင္စု
၎ျပစ္မႈ၏

ႀကီးေလးမႈ အတိမ္အနက္ မည္သုိ႔ရွိသည္ျဖစ္ေစ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရား႐ံုးတြင္ အက်ဥ္း႐ံုး၍ စစ္ေဆး
စီရင္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရတ
ွိ ရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ တရား႐ံုးဆိုငရ
္ ာ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ား ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ စာမ်က္ႏွာ-၂၇

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း
ကေလးသူငယ္အမႈမ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားက်ဴး
လြန္သည့္ အမႈမ်ားတြင္ ခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ မတူကြဲျပားပါသည္။ ေရွ႕ေနမ်ားသည္
မိမိ၏ အမႈသည္ အတြက္ အေရးဆိုတင္ျပရာတြင္ ထိုအခ်က္ကို အဖန္တလဲလဲ ေဇာင္းေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
•

ကေလးသူငယ္၏ အက်င့္စာရိတၱကို ျပဳျပင္ရန္- ကေလးသူငယ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄

•

“သာမန္အေျခအေနမ်ားတြင္

ဥပေဒျပဳအာဏာပိုင္အဖြဲ႔မွ

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေသာကေလးသူငယ္အား

တတ္ႏိုင္သမွ် သက္ညႇာ ေထာက္ထား၍ အျပစ္ေပးစီရင္ေလ့ ရွိပါသည္။ သို႔မွသာ ၄င္းက ေလးငယ္မွာ
ဆင္ျခင္တံုတရား၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အတူ ပံုမွန္လူေနမႈဘဝထဲသို႔ အက်ိဳးရွိရွိ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား ေသဒဏ္
သို႔မဟုတ္

တသက္တကၽြန္း

ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။”
တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား - စာမ်က္ႏွာ ၂၇။
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သို႔မဟုတ္

ႀကိမ္ဒဏ္

တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္

စသည့္

ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

တရား႐ံုးမ်ား၌

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား
•

ကေလး၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္ စာရိတၱ

•

ပတ္ဝန္းက်င္

•

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း၊ သို႔မဟုတ္ တြန္းအား

•

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစင္တာမွ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာ

•

ကေလးသူငယ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈ၍

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အခ်ိဳ ႕ေဒသမ်ားတြင္

တရား႐ံုးမ်ား၌

ကေလးသူငယ္အမႈမ်ားကို

အေထာက္အကူေပးရန္

လူမႈလုပ္သားမ်ားအား အကူအညီေတာင္း၍ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ထိုသူတို႔မွာ ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့က ်ေစေရး မဟာ
ဗ်ဴဟာမ်ားကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ေပၚေပါက္လာေသာ ကေလး
သူငယ္အမႈမ်ားအတြက္လည္း လႊဲေျပာင္း ေပးႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ဥပမာ --- ေသဒဏ္ သို႔မဟုတ္
ေထာင္ဒဏ္

တသက္တကၽြန္းခ်မွတ္ႏိုင္သည့္

အမႈမ်ားတြင္

ကေလးသူငယ္အား

ေထာင္ဒဏ္

၇ႏွစ္သာ

ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ကေလး သူငယ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၆။
ခ်မွတ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ကေလးသူငယ္ နည္းဥပေဒ (၈၀)၊ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၆-၄၈ တြင္
ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ႀကိဳတင္ယူဆထားခ်က္မွာ ေထာင္ဒဏ္မခ်မွတ္ေစေရး ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးသူငယ္
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၆။
•

ကေလးသူငယ္တရား႐ံုးသည္ ကေလးသူငယ္အား ဆိုဆံုးမ၍ လႊတ္ႏိုင္သည္။ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ
၄၇ (က)

•

တရားသူႀကီးသည္ ကေလးသူငယ္ကို ၃ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ကာလအတြင္းခံဝန္ခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းအတိုင္း
ေကာင္းမြန္စြာ

ေနထိုင္

က်င့္ႀကံေစေရးအတြက္

မိဘ၊အုပ္ထိန္းသူအား

ခံဝန္ခ်ဳပ္

ခ်ဳပ္ဆိုေစၿပီး

ျပန္လည္အပ္ႏွံႏိုင္သည္။ ကေလး သူငယ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၇ (ခ)
•

၃ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ကာလအတြင္း ကေလးသူငယ္ႀကီးၾကပ္သူ၏ ႀကီးၾကပ္စီမံျခင္းကို ခံယူေစႏိုင္သည္။

•

တရားသူႀကီးသည္ ကေလးသူငယ္အား အနည္းဆံုး ၂ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားဆံုး အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္သည့္ေန႔
အထိျဖစ္ေစ

သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုခုသို႔

ပို႔အပ္ႏိုင္သည္။

တရားသူႀကီးမွ

ပံုစံ

၃၃

ကိုျဖည့္ရမည္

ျဖစ္ပါသည္။
•

အကယ္၍ တရားသူႀကီးသည္ ကေလးအား မိဘထံသို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း (ပုဒ္မ ၄၇ က) သို႔မဟုတ္
အုပ္ထိန္းသူ ထံသို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း (ပုဒ္မ ၄၇ ခ)ခံဝန္ျဖင့္ လႊတ္ေသာ္လည္း ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ
လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ကေလး ငယ္အား သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ထားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ပံုစံ၃၃တြင္
အေၾကာင္းျပ ခ်က္ကို ရွင္းျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၇ (ဃ)။

•

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရေသာ ကေလးသူငယ္ သို႔မဟုတ္ လူငယ္အား လူႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္အတူ
ေရာေႏွာ၍ ထားရွိျခင္း မျပဳရ။ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၂။

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ အမႈမ်ား၌ ကေလးသူငယ္ျပစ္မႈမွတ္တမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
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အယူခံဝင္ျခင္း
ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အယူခံဝင္ရန္အတြက္ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။
ကေလးသူငယ္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၉) - (က) ကေလးသူငယ္တရား႐ံုးက ဤဥပေဒအရ အမိန္႔ သို႔မဟုတ္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အယူခံဝင္ေရာက္ခြင္႔ သို႔မဟုတ္
ျပင္ဆင္မႈတင္သြင္းခြင့္ရွိေစရမည္။
(ခ)

ကေလးသူငယ္တရား႐ံုးကျဖစ္ေစ၊

အယူခံ႐ံုး

သို႔မဟုတ္

ျပင္ဆင္မႈတရား႐ံုးကျဖစ္ေစ

ကေလးသူငယ္အေပၚ ေထာင္ဒဏ္ အမိန္႔ခ်မွတ္လွ်င္ စီရင္ခ်က္ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ဝန္ႀကီးဌာနသို႔
ေပးပို႔ရမည္။

လူငယ္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒသည္ (၁၆) ႏွစ္အထက္ရွိၿပီး (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို “ကေလးသူငယ္” အစား
ရႏိုင္သည့္ ဥပေဒ အကာအကြယ္ပိုမိုနည္းပါးေသာ “လူငယ္”ဟု အုပ္စုသတ္မွတ္၍ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအား
စီရင္သည့္ တရား႐ံုးတြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးစီရင္သျဖင့္ ကေလးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ
လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေပ။ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို ၁၀ႏွစ္အထိ ခြင့္ျပဳထားသည္။
ကေလးသူ ငယ္ဥပေဒ၊အခန္း ၁၈ ပုဒ္မ ၆၇ - ၇၁ တြင္ ေလ့လာပါ။

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ ျမန္ဆန္စြာ တရားစစ္ေဆးစီရင္ျခင္း
ကေလးသူငယ္အမႈသည္မ်ားအတြက္

ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္

အႀကီးမားဆံုးေသာ

ပူပန္မႈတစ္ခုမွာ

ၾကားနာစစ္ေဆးစီရင္မႈ ကို ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိေစေရးႏွင့္ ၎တို႔အား ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို လိုအပ္သည္ထက္
မၾကန္႔ၾကာေစေရးတို႔
ကေလးသူငယ္အမႈ

ျဖစ္ပါသည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ

ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား

ပိုမိုရွည္ၾကာေသာ

(အကုန္လံုးမဟုတ္သည့္တိုင္)

ဝရမ္းျဖင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္

အမႈမ်ားအျဖစ္ မဟုတ္ဘဲ ႐ံုးမွဆင့္ေခၚသည့္ အမႈမ်ားအျဖစ္ အက်ဥ္း႐ံုး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေလ့ရွိေသာေၾကာင့္
အကယ္၍ တရားစြဲဆိုမႈ အဆင္သင့္ျဖစ္မေနခဲ့လွ်င္ ပထမအႀကိမ္ ႐ံုးေတာ္မွ ၾကားနာသည့္ေန႔၌ အမႈအား
ပလပ္သင့္ေပသည္။

အျခား

မည္သုိ႔ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ကို

တဖက္တြင္လည္း

ခုခံေခ်ပသည့္ဘက္မွ

စံုစမ္းျခင္းတို႔ကို

ျပဳလုပ္ရန္

သက္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ေသအေထာက္အထားမ်ားအား

အခြင့္အေရးရွိပါသည္။

မခ်မွတ္မီကာလ၌
ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ

ျမန္ဆန္စြာ

တရားစစ္ေဆးစီရင္ျခင္း အပိုင္း တြင္ ေလ့လာပါ။

ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကို လွ်ိဳ ႕ဝွက္စြာ ထားရွိရျခင္း
ကေလး၏ အမည္၊ မ်က္ႏွာတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျပသျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုကေလးသူငယ္၏ မိသားစုႏွင့္ပတ္
သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လူအမ်ားသိေစရန္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ ထိုကေလးအျပစ္ရွိသည္
ျဖစ္ေစ အျပစ္ကင္းသည္ ျဖစ္ေစ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ေဝဖန္သမုတ္ႏိုင္သည့္ အမည္းစက္တစ္ခု ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။
ကေလးသူငယ္တရား႐ံုးမွာ အမွန္ တကယ္သီးျခားကန္႔သတ္ထားေသာ တရား႐ံုးျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္
ေသခ်ာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ံုးတြင္ လာေရာက္ခြင့္မရွိသည္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို တရား႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိလာလွ်င္
ကေလးသူငယ္အက္ဥပေဒအရ ကန္႔ကြက္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး အမႈမစတင္မီ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ႐ံုးျပင္ပသို႔ထြက္ခြာဖို႔ ၫႊန္
ၾကားရန္

ေတာင္းဆိုပါ။

ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ

လာေရာက္သည့္

စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအား

တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္၍

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ဓါတ္ပံုမ်ား မီဒီယာသို႔ ေပါက္ၾကားမႈ မရွိေစရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါ။ အကယ္၍ ရဲမွ
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မိမိ၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို သေဘာမတူခဲ့လွ်င္ အနည္းဆံုး ကေလး၏ အမည္၊ အသက္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ ဓါတ္
ပံုမ်ား မေပါက္ၾကားေစရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါ။ အကယ္၍ ရဲမွ ကေလး၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
(လွ်ိဳ ႕ဝွက္စြာ)

ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္

ျငင္းဆန္ပါက

ရဲမွ

ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၄၀ (၂) (ခ) (၇)ကို ေလးစားရန္ ႏွင့္ မီဒီယာအား အမႈႏွင့္ ကေလးသူငယ္၏ အမည္ကို
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမျပဳရန္တရား႐ံုးအား တိုက္႐ိုက္ အသနားခံစာတင္၍ ေတာင္းဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အသက္အရြယ္ကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း
ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ မိမိ၏ အမႈသည္အား ကေလးသူငယ္တရား႐ံုးတြင္
ၾကားနာ စစ္ေဆးခြင့္ရေရးအတြက္ ၎၏ အသက္အရြယ္ကို သက္ေသျပႏိုင္ရန္အတြက္ အခါအားေလ်ာ္စြာ
အျပင္းအထန္ႀကိဳးစား

အားထုတ္ၾကရသည္။

ေရွ႕ေနမ်ားသည္

ကေလးမွာ

ကေလးသူငယ္မဟုတ္ေၾကာင္း

သက္ေသျပရန္တာဝန္သည္ အစိုးရ တြင္ ရွိေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ထုတ္သင့္ပါသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ေရွ႕ေနမ်ား
အေနျဖင့္ မိမိတို႔အမႈသည္၏ အသက္ အရြယ္ကို သက္ေသျပႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား
ႀကိဳတင္ရွာေဖြထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ထိုကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ ်ဥ္းၿပီး

ေရးထိုးထားသည့္

အခ်ဳပ္အျခာ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၌

အသက္အရြယ္အား

လက္မွတ္

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရာ၌

ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ကိစၥရပ္ ျပႆနာ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို ရည္ၫႊန္း၍
ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။
•

အကယ္၍ ကေလး၏အသက္အရြယ္အား စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရန္ လိုအပ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားအား ႀကိဳတင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(က)

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရာတြင္ ကေလး၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာကိုသာမက ၎၏
စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ရင့္က ်က္မႈကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ခ)

ကေလး၏

အသက္အရြယ္ကို

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္

အသံုးျပဳရာတြင္

ရန္အတြက္

သိပံနည္းက်

တြက္ခ်က္မႈလြဲမွားႏိုင္ျခင္းကိုပါ

ထည့္သြင္း

စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ တြက္ခ်က္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္
လံုျခံဳမႈရွိ၍ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ဂ)

အကယ္၍ အသက္အရြယ္တိတိက ်က်ကို မတြက္ခ်က္ႏိုင္လွ်င္ ကေလးသည္ သံသယ၏
အက်ိဳး ခံစားခြင့္ကို ရရွိသင့္ပါသည္။

အသက္အရြယ္စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ ်ဥ္းၿပီး
အေရးပါမႈမ်ားကို

ျဖစ္ႏိုင္သည့္

သည္ထက္ပိုမ်ားသည့္

ဥပေဒေရးရာ

ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ားသို႔မဟုတ္

မည္သည့္အေနအထားတြင္မဆို

ဥပေဒေရးရာအားသာခ်က္မ်ား၊

ေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါသည္။

အားနည္းခ်က္မ်ားသည္

လိုအပ္

စံသတ္မွတ္ခ်က္

တစ္ခုထဲမွ စီးေျမာလာသည္ဟု လူသိမ်ားမႈ သည္ ႏွစ္လိုဖြယ္ရာမရွိေျခ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
၎သည္

မွားယြင္းစြာတင္ျပလာေစရန္အတြက္

မက္လံုး

တစ္ခုျဖစ္ေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

လမ္းၫႊန္ခ်က္မႈသည္“ပို၍ ဂ႐ုစိုက္ကိုင္တြယ္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ ေသာ ထိခိုက္ဆံုး ႐ံႈးႏိႈင္မႈႏွင့္ မရင့္က ်က္မႈတို႔”
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အား အမႈသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ သက္ေသသာဓကႏွင့္ ထင္ထင္ရွားရွားျပမည္ မျပမည္ကို
သိရွိရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
UNHCR-

တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူမရွိေသာ

ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံသည့္

ကေလးမ်ားအား

ဆက္ဆံရန္အတြက္ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၅.၁၁၊
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၉၇။
•

အသက္အရြယ္အား စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရာတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈ

ဆို္င္ရာ

အေျခခံအေၾကာင္းမ်ား

ပါဝင္သည္။

အကယ္၍

အသက္အရြယ္အား

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရန္ လုိအပ္သည္ ဟု ယူဆလွ်င္ လြတ္လပ္၍ ထိုက္ေလ်ာက္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈရွိၿပီး
ကေလး၏ လူမ်ိဳးစုအုပ္စု၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႐ိုးရာ အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ျဖစ္သည့္ ပညာရွင္မ်ားမွ
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈကို

ျပဳလုပ္ေဆာင္

ရြက္သင့္ပါ

တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳး သို႔မဟုတ္

သည္။

စစ္ေဆးမႈသည္

အတင္းအက်ပ္

ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေတာ္မႈ မရွိသည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳး

မျဖစ္သင့္ပါ။ က်ား/မေရးရာ႐ႈေထာင့္အရ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေစရန္ အထူးသီးသန္႔ ဂ႐ုစိုက္ ေဆာင္ရြက္
မႈမ်ားကို

ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အသက္အရြယ္ျပည့္

မျပည့္ေသခ်ာစြာ

မသိရွိေသးမီ

(၁၈)

ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္သည္ဟု အခိုင္အမာေျပာသည့္ အမႈသည္ကို ၎၏ထြက္ဆိုခ်က္အတိုင္း သတ္မွတ္၍
ဆက္ဆံ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အသက္အရြယ္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမွာ တိက ်ေသခ်ာေသာ ေလာကဓါတ္
ပညာမဟုတ္သည့္ အတြက္ မွားယြင္းႏိုင္သည့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ အသက္အရြယ္ကို
ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူမရွိသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား သံသယအက်ိဳးခံစားခြင့္
ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
Separated Children in Europe Programme, Statement of Good Practices, “Age Assessment,”
Practice C.8, page 18 (3d ed. 2004).
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စြပ္စြဲခံရသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား
စြပ္စြဲခံရသူမ်ားစာရင္း၌

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္သည့္

ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ

အနည္းငယ္မ်ွသာ

ျဖစ္ပါသည္။

ျပစ္မႈ

ဆုိ္င္ရာတရားေရးစနစ္ ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္လာရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း၊
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ

မက်န္းမာျခင္း၊

စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား၊

လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာအေျချပဳ

ခြဲျခား

ဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဆို္င္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား စသည္တို႔ကို တရားခံေရွ႕ေနမ်ား
အေနျဖင့္ နားလည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ အတည္တက်မရွိျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း
မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုတို႔သည္

အၾကမ္းဖက္ျပစ္မႈမ်ားမဟုတ္သည့္

ျပည့္တန္ဆာ

လုပ္ျခင္း၊

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ပစၥည္းဆုိင္ရာျပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဖမ္းခံေနၾကရပါသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးခံလိုက္ရသည္ႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းမ်ားကို ခံစားၾကရပါသည္။ ရဲအရာရွိမ်ားက
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္
ခုခံေခ်ပမႈကို

ကာကြယ္ခုခံျခင္းအားျဖင့္

အားမေပးၾကပါ။

ပိုမိုျပင္းထန္ေသာျပစ္ဒဏ္

အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားမွ

တရား႐ံုးမ်ားသို႔

ရရွိလိမ့္မည္ဟု

အေၾကာင္းျပ၍

ပို႔ေဆာင္ရာတြင္လည္း

ရဲအရာရွိမ်ားက

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မသင့္မေလ်ာ္ကိုင္တြယ္ၾကေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ တရား႐ံုး၌ ၾကားနာရန္
ေစာင့္ဆုိင္းေနသည့္ အခ်ိန္မ်ား တြင္လည္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခံရသူအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အတူ ခံုတန္းရွည္ေပၚတြင္
ထိုင္ခိုင္းေလ့ရွိေၾကာင္း
ေနရာမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီး

လက္ထိပ္မ်ား

လက္ထိပ္မ်ားျဖင့္သာ

တရားခံမ်ားက

ခတ္ထားျခင္း

ေနရေလ့ရွိပါသည္။

မျပဳရန္

တင္ျပထားပါသည္။
ဥပေဒ၌

တရားသူႀကီးမ်ားက

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ

ပါရွိေသာ္လည္း
အမ်ိဳးသမီး

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာကား

မ်ားသည္

မိမိကုိယ္ကုိယ္

အရွက္ရေအာင္ေဆာင္ရြက္သည္ဟု တရားခြင္၌ ေဝဖန္ျပစ္တင္ၾကပါသည္။

ျပည့္တန္ဆာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျပည့္တန္ဆာမႈျဖင့္

တရား႐ံုးေတာ္သို႔ မၾကာခဏ

လာေရာက္ရေလ့ ရွိၾကပါသည္။

အခ်ိဳ ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အလိုတူေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ အလိုမတူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လင္ခန္း
မယားခန္းေနထိုင္လိုက္ရျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားမွ ဝုိင္းပယ္ခံရျခင္းမ်ား၊ ၄င္းတို႔ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားမွ
ဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ား၊ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ ခံရျခင္းမ်ား၊ႏွင့္ ေျမယာျပႆနာမ်ား၌ ခံစားခဲ့ရျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္
အျခားေသာ

ပံုမွန္အလုပ္အကိုင္မ်ား

လုပ္ကိုင္ရန္

လုပ္ေဆာင္ရန္ ဦးတည္လာၾကပါသည္။

12

ဖယ္ထားခံရျခင္းမ်ားေၾကာင့္

လိင္လုပ္ငန္းဘက္ကိုသာ

ထိုလိင္ လုပ္ငန္းသာလွ်င္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ၄င္္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအား

ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းတခုတဖြယ္ ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ ရဲအရာရွိမ်ားသည္
ျပည့္တန္ဆာမ်ားအား

ဖမ္းဆီးျခင္း

အမိဖမ္းေလ့ရွိၾကေၾကာင္း

မျပဳမီ

အစီရင္ခံစာ

၄င္းတို႔၏

တင္ထားပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈကို

ရယူေလ့

ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းသည္

ရွိၾကၿပီး

၄င္းတို႔အား

တရားမဝင္

သည့္

လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ … ရဲမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားမွ လိင္လုပ္သားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ကြန္ဒံုး
သံုးရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔ေပးခဲ့သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ထိုက္သင့္သည့္ အခေၾကးေငြ ေပးရန္
ပ်က္ကြက္ ျခင္္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက … ထိုအရာမ်ားကို ကုစားႏိုင္မည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ကုစားခြင့္မ်ား ၄င္းတို႔၌

12
Bhattacharjya, M., Fulu, E., Murthy, L., Seshu, M. S., Cabassi, J. & Vallejo-Mestres, M. (2015). The Right(s)
Evidence: Sex Work, Violence and HIV in Asia. UNFPA, UNDP, Asia Paci c Network of Sex Workers, SANGRAM.
Retrieved from http://asiapaci c.unfpa.org/sites/asiapaci c/ les/pub-pdf/Rights-Evidence-Report-2015- nal_0.pdf
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မရရွိၾကပါ။ 13 မီဒီယာမ်ားမွ အစီရင္ခံစာတင္ထားသည္မွာ … အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုတို႔သည္ ၄င္းတုိ႔ မသင့္ေလ်ာ္
ေသာ အခ်ိန္တြင္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာ ၌ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ရဲသို႔ေပးရန္ ေငြလံုေလာက္စြာ
မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လြဲမွားစြာ စြဲဆိုခံၾကရသည္ဟု သတင္း မီဒီယာမ်ားမွ တင္ျပထားပါသည္။ ရဲမ်ားဘက္မွလည္း
တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား ရယူလုိသည့္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားကို လည္း ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္သည့္ အက်င့္စာရိတၱ ဆိုင္ရာစည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္သည့္ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲေနသည့္ ေနရာမ်ားရွိ လူအမ်ားစုတို႔ သည္ မၾကာခဏ
အဖမ္းခံရေလ့ရွိပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ

အေျခအေနမ်ားတြင္ …

တရားသူႀကီးမ်ား

သည္ တရားခံမ်ားအား

ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္႐ံုမတ
ွ ပါး တျခားဘာမွ်မလုပ္ႏိုင္ပါ။ တရားသူႀကီးမ်ားမွ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ရာတြင္ တရားခြင္၌
တင္သြင္းထားသည့္ တိက ်ေသာသက္ေသခံခ်က္မ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏
အေျခခံ၍

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်ေလ့ရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္

ကြန္ဒံုးမ်ား

နာမည္ ဂုဏ္သတင္းအေပၚ
လက္ဝယ္ေတြ႔ရွိျခင္း

သည္

ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းကို သက္ေသျပႏိုင္ရန္ သက္ေသခံအရာ မဝင္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ထိုသို႔ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း မရွိပါ။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အေပၚ စြဲဆိုထားေသာ စြဲခ်က္မ်ား မမွန္ကန္လ ်ွင္ပင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံၾကသည္။
ထိုသု႔ိ

ျပဳလုပ္ၾကရသည့္

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊

အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ

တရား႐ံုးသို႔

-

တရားစီရင္မႈလပ
ု ္ငန္းျမန္ဆန္ရန္ႏွင့္

တက္ေရာက္ရျခင္း၊ႏွင့္

တရားခြင္ဆိုင္ရာ

အျခားေသာ

အေျခအေနမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာအခက္အခဲမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံျခင္းျဖင့္
အခ်ိန္ကာလအားေလ်ာ္စြာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ခံစားႏုိင္လိမ့္ မည္ဟု အခ်ိဳ ႕က ေမ်ွာ္လင့္ၾကပါသည္။
သို႔ေသာ္

ျပည့္တန္ဆာမႈမ်ားႏွင့္

မူးယစ္မႈမ်ားသည္

ဝရမ္းမႈမ်ားျဖစ္သျဖင့္

ဖမ္းဆီး

ခံထားရသည့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈၿပီးဆံုးၿပီး စြဲခ်က္တင္ၿပီးသည့္အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းရန္ လိုအပ္သည္။

အျခားေသာစြဲဆိုခ်က္မ်ား
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျပည့္တန္ဆာမႈျဖင့္ စြဲဆိုခံရျခင္းအျပင္ ဓမၼတာႏွင့္ဆန္႔က ်င္ေသာ ကာမစပ္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္
လိင္တူခ်စ္သူ အမႈသည္မ်ား အခန္း၌ ေဆြးေႏြးထားသည့္ ေမွာင္ရိပ္ခိုမႈမ်ားျဖင့္လည္း စြဲဆိုခံရႏိုင္ပါသည္။ ပုဒ္မ
၃၇၇ ၌ ... “မိမိ အလို အေလ်ာက္ ဓမၼတာႏွင့္ ဆန္႔က ်င္ေသာ ကာမစပ္ယွက္မႈကို ျပဳလ်ွင္” ျပစ္မႈေျမာက္သည္ဟု
မွတ္ယူေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။ လိင္တူခ်င္း ဆက္ဆံသည့္ အမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝမ်ား၌လည္း ႀကီးစြာေသာ
အမည္းစက္မ်ားက်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအရာသည္ ၄င္းတုိ႔၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မၾကာခဏ
ဆိုသလို ထိခိုက္မႈ ရွိေစႏိုင္ပါသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဥပေဒအေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအသစ္မ်ား၌ ပိတ္ပင္တားဆီးထားပါသည္။
ကုိယ္ဝန္ ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ တရားမဝင္သည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ဒံုးမ်ား ယူေဆာင္လာသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္
လည္း ျပည့္တန္ဆာမႈ ျဖင့္ စြဲဆိုခံရႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ လတ္တေလာတြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ “အမ်ိဳး၊ဘာသာ
ကာကြယ္

ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒမ်ား”

သည္

မယားတစ္ေယာက္မက

ယူခြင့္ရွိေသာ

လူေနမႈစနစ္ကို

ဥပေဒအရတားျမစ္ထားသည္။ ထို၌ ဘာသာ ကူးေျပာင္းလို သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘုတ္အဖြဲ႔မွ

13
DVB, Sex worker law in reformists’ sights, but can govt deliver? 24 April 2017
http://www.dvb.no/news/75176/75176
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သေဘာတူညီခ်က္ကုိ
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏

ဦးစြာ

ရယူရမည္။

ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို

ၿပီးေနာက္

ေတာင္းခံႏုိင္ရန္

ျပည္နယ္

အာဏာ

ႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကီး

လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။

ထိုသု႔ိ

အစိုးရမ်ားမွ
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္

ႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ သားဆက္ျခားျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္
ဗုဒၶဘာသာ

မဟုတ္သည့္

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္

ဗမာအမ်ိဳးသမီးမ်ား

ထိမ္းျမားျခင္းမွလည္း

တားျမစ္ႏိုင္မည္။

ထိုသို႔ေသာ တားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါသည္။
တလင္တမယားဥပေဒပါစြဲဆိုခ်က္မ်ားကို ခုခံေခ်ပျခင္း

ေနာက္မွ ျဖည့္စြက္ရန္။

ခင္ပြန္းသည္အား ျပန္လည္တိုက္ခိုက္လိုသည့္ လကၡဏာမ်ား
Battered Spouse Syndrome
တခါတရံတြင္

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ

မတရားျပဳက်င့္ခံရသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

ထိုသို႔

ျပဳလုပ္သူမ်ားအား ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ ခဲ့ေၾကာင္း
စြဲခ်က္တင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဤအမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ “ခင္ပြန္းသည္အား ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္လိုသည့္ လကၡဏာမ်ား”
မၾကာခဏဆိုသလို
အသံုးျပဳပံုႏွင့္

14

ခံစားၾကရပါသည္။

ထိုလကၡဏာ၏

ထိုလကၡဏာမ်ားကို

အက်ိဳးဆက္မ်ား

တရား႐ံုးေတာ္၌

အေၾကာင္းကို

ခုခံကာကြယ္ျခင္း

ေလ့လာထားသည့္

အေနျဖင့္

သုေတသနမ်ားစြာ

ရွိပါသည္။ ထိုအရာသည္ ခုခံကာကြယ္ျခင္းတမ်ိဳးျဖစ္သည့္ “မိမက
ိ ိုယ္ကိုယ္ ခုခံကာကြယ္ပုိင္ခြင”့္ ႏွင့္ စပ္ဆုိင္
ပါသည္။

တိုင္တန္းသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိျခင္းမ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္မရွိျခင္းမ်ား
တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားေရးစနစ္၌ နစ္နာသူမဟုတ္ေသာ တရားခံမ်ားကိုသာ ကိုယ္စားျပဳ
ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ … ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားေရးစနစ္သည္ တိုင္တန္းသူအမ်ိဳးသမီးအား အကာ
အကြယ္ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ကို ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္ထားရမည္။ ေရွးက ေရးသားခဲ့သည့္ ရာဇသတ္ႀကီး
ဥပေဒပါ (ပုဒ္မ ၅၀၉ ႏွင့္ ၃၅၄) တို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကာယိေျႏၵေစာ္ကားခံရျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္
ေပးထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း

အိမ္တြင္း

အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္

ဆိုင္သည့္

အထူးတားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုကား ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ ထိုအရာမ်ားကို ကုစားရန္ လႊတ္ေတာ္၌ ႀကိဳးစားအား ထုတ္မႈမ်ား
သည္လည္း မေအာင္ျမင္ေသးပါ။ အသက္တစ္ဆယ့္သံုးႏွစ္ေအာက္ရွိေသာ သူႏွင့္ ကာမစပ္ယွက္ျခင္းျပဳလ်ွင္
မုဒိမ္းမႈေျမာက္သည္ဟု

ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း

လင္မယားခ်င္း

ကာမ

စပ္ယွက္မႈ

ျပဳျခင္းကား

မုဒိမ္းမႈ

မေျမာက္ေၾကာင္း ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၅ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ သက္ေသခံ အက္ဥပေဒအရ …
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ယခင္က ျပဳက်င့္ခဲ့ေသာ ကာမစပ္ယွက္မႈႏွင့္ ထိုသုိ႔ ျပဳက်င့္လိုသည့္ အက်င့္စ႐ိုတ္မ်ားသည္
သက္ေသခံအရာဝင္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Walker, Battered Woman Syndrome, http://www.psychiatrictimes.com/trauma-and-violence/battered-womansyndrome; The Validity and Use of Evidence Concerning Battering and Its Effects in Criminal Trials, USDOJ Report (1996);
https://www.ncjrs.gov/pdffiles/batter.pdf; Field, et al, Women Accused of Homicide: The Impact of Race, Relationship to
Victim, and Prior Physical Abuse, http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=78345; Burke, Rational
Actors, Self-Defense, and Duress: Making Sense, not Syndromes, Out of the Battered Woman, 81 N.C.L. Rev. 211 (2002),
http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=faculty_scholarship;
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အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ
ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို

တိုင္တန္းမႈတစ္ခုျပဳလုပ္လိုပါက

ရယူရန္

လိုအပ္သည္။

၄င္း၏

တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို

သက္ဆုိင္ရာ

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမÃႉးထံမွ

ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

စည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ က်ားမတန္းတူ ညီမ်ွမႈ သေဘာထားမ်ားအရ ေျဖရွင္းၾကျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား အရသာ ေျဖရွင္းၾကေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား (သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား) ၏ ေဆြမ်ိဳး၊ ရည္းစား၊ ရင္းႏွီးရေသာ မိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္
ခင္ပြန္းသည္တို႔သည္ ၄င္းတို႔အေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ထိုအရာမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္မည့္
အမိန္႔မ်ား ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိပါ။

ျပစ္မႈဆင
ုိ ္ရာတရားေရးစနစ္၌

က်ားမတန္းတူညီမ်ွမႈရွိေစရန္အတြက္

ေရွ႕ေနမ်ားမွ

လုပ္ေဆာင္

ၾကရျခင္း
လတ္တေလာေလ့လာထားသည့္ တရားမ်ွတမႈအေပၚ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလက္လွမ္းမွီမႈဆိုင္ရာ စစ္တမ္းမ်ားရွိ အထူး
အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားမွာ - တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္ … အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္
ခံရျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ တရားမ်ွတမႈအေပၚ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုလက္လွမ္းမွီႏိုင္ရန္ က်ားမေရးရာ
အခန္းက႑မ်ားကို

ျမႇင့္တင္

ေပးရမည္။

အမ်ိဳးသားမ်ား၊ႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ထိုသို႔ျမႇင့္တင္ရာတြင္

ပါဝင္သည့္

စာေရးမ်ား၊

တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ
ေရွ႕ေနမ်ား၊

အလႊာအသီးသီးမွ

ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊

တရား

လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား၊ ရဲအရာရွိမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္
တရားသူႀကီးမ်ားအားလံုးမွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ တရားခြင္မ်ား၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊ ရဲမ်ား၏ သယ္ယူ
ပို္႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္အခန္းမ်ား၊ ႏွင့္ ေထာင္မ်ား15 ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ ပို၍လံုျခံဳေသာ
အေျခအေန မ်ား ရရွိေစရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ

အမ်ိဳးသမီးအမႈသည္မ်ားႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးထုအတြက္

ေပးအပ္ထားသည့္

ကာကြယ္

ခုခံပိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အဝ က်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ REAct
(Rights- Evidence-Action) ကဲ့သုိ႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း ေရွ႕ေနမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
ထိုအစီအစဥ္သည္ လိင္လုပ္သားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ ခုခံကာကြယ္ေပးေနသည့္
အစီစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ the International HIV/AIDS Alliance မွ ကမကထျပဳထားပါသည္။ The
REAct

စနစ္သည္

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္

လိင္လုပ္သားငယ္မ်ားအား

ကူညီ

ေထာက္ပံ့မႈမ်ား

ေပးရန္ႏွင့္

၄င္းတို႔အတြက္ အေရးဆိုတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္
မ်ားကို ေကာက္ယူလ ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။

15

ျမန္မာ့တရားေရးစနစ္၊အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏တရားမ်ွတမႈအေပၚလက္လွမ္းမွီျခင္း (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ Justice Base)၊ႏွာ ၉၀-၉၁။
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စပ္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ား
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
•

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ

၂၃၇

ႏွင့္

၃၄၈

တို႔၌

ႏိုင္ငံသားအားလံုး

ဥပေဒဆုိင္ရာ

တန္းတူ

အခြင့္အေရးရရွိေစရန္ အာမခံထားၿပီး အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
မ်ား

မျပဳလုပ္ရန္လည္း

တားျမစ္ ထားပါသည္။

ဤ၌

ႏိုင္ငံသားမ်ား

ဆို္သည့္ စကားရပ္သည္

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းမွ ျငင္းပယ္ခံရသူမ်ားအပါအဝင္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တရားဝင္
ရရွိရန္ ၿမိဳ ႕မ်ားသို႔ ခရီးမသြားႏိုင္ၾကသည့္ ေဝးလံ ေခါင္သီ ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္သူမ်ား
(သို႔)

ေမြးရပ္ေျမႏွင့္ေဝးကြာေနသူမ်ားအားလံုးတို႔

ပါဝင္ႏိုင္ေသာ

ေၾကာင့္

အျငင္းပြားရာ

ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
•

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၁ ၌ မိခင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ သက္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို အညီအမ်ွခံစားခြင့္ရွိေစရန္ အာမခံ
ထားေသာ္လည္း

အထက္ေဖာ္ျပပါ

အမ်ိဳးအစားထဲတြင္

မပါဝင္သည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုကား

ခ်န္လွပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
•

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၀ ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တူညီေသာအလုပ္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ား
ခံစားခြင့္ရွိ ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လစာတို႔ကို ခံစားခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၃၅၂ ၌မူ
“သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ ရာထူးတာဝန္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ား
အား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကို ဤပုဒ္မအရ အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစရ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကိုလည္း
ေတြ႔ရပါသည္။

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
•

ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ၂(က)။

•

ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒ၊ ၂၀၀၃။

•

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၁၂ - မည္သူမဆို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမ၏ အသက္ကို ကယ္ဆယ္လိုေသာ
သေဘာ႐ိုး ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမကို ကိုယ္ဝန္ပ်က္ေစရန္၊ မိမိအလိုအေလ်ာက္ျပဳလ်ွင္၊
ထိုသူကို သံုးႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

•

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၁၂ -

•

တလင္တမယားဥပေဒ၊

ဘာသာကူးေျပာင္းေရးဥပေဒ၊

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

အထူး

ထိမ္းျမားမႈ ဥပေဒ (ဘာသာေပါင္းစံုလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဥပေဒ)၊ ႏွင့္ လူဦးေရထိန္းသိမ္းျခင္း ဥပေဒ။
•

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၇။ လိင္တူခ်စ္တူ အမႈသည္မ်ားအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။

•

ရန္ကုန္ရဲအက္ဥပေဒ (၁၈၉၉) ၌ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ … “ေနဝင္ႏွင့္ ေနထြက္ခ်ိန္အၾကား လူေနအိမ္
သုိ႔မဟုတ္ အျခား အေဆာက္အဦတစ္ခုခု၏ ဥပစာအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ … ေတြ႔ရွိသည့္အခါ၊ ထိုေနရာတြင္
မိမိေရာက္ရွိေနျခင္း

အေၾကာင္းကို

ေျပလည္ေအာင္

မေျပာႏိုင္ပါက

ဝရမ္းမပါဘဲ

မည္သည့္

ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ကမဆို ဖမ္းဆီးႏိုင္သည့္အျပင္၊ ျပစ္ဒဏ္ထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလ်ွင္ သံုးလအထိ ေထာင္ဒဏ္
ခ်မွတ္ခံရမည္။” ရန္ကုန္ ရဲအက္ဥပေဒ၊ ၁၈၉ ၉ ၊ အခန္း ၅၊ ၃၅
ကာယိေျႏၵႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဥပေဒမ်ား (Modesty Laws): ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မမ်ား - ၃၅၂၊ ၃၅၄၊ ၅၀၉
။
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လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိ္င္ရာအထူးကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ား
•

အိႏၵိယအက္ဥပေဒ၊ အမွတ္ ၉၊ ၁၈၉၄၊ ပုဒ္မ ၄၆(၁၂) - အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
လက္ထိပ္ ခတ္ထားျခင္းကို တားျမစ္သည္။

ကမာၻလံုးဆုိင္ရာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား
•

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အပိုဒ္ ၅ ေယာက်ၤား သို႔မဟုတ္ မိန္းမ အဆင့္နိမ့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေယာက်ၤားႏွင့္
မိန္းမတို႔အား

တင္ႀကိဳ

သတ္မွတ္ထားေသာ

အဆင့္အတန္းထားျခင္း

အေတြးအေခၚအေပၚ

အေျခခံသည့္ ဘက္လိုက္ျခင္း၊ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာႏွင့္ အျခားက်င့္သံုးမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအား
ရရွိေစေရးအျမင္ျဖင့္

ေယာက်ၤား၊

မိန္းမ

က်င့္သံုးေသာ

လူမႈေရးႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈပံုစံအား

ျပဳျပင္

မြမ္းမံျခင္း။
•

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အပိုဒ္
၁၅(၁) - အဖြဲ႔ ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္
တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးေစ ရမည္။

•

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အပိုဒ္ ၂(ဂ)
- အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ တန္းတူရည္တူျဖစ္ျခင္း၊ အေျခခံေသာအခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒအား

တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္ေသာ

အမ်ိဳးသားခံု႐ံုးႏွင့္

အျခား

အမ်ားျပည္သူ အေဆာက္ အအံုမွတဆင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားမႈ တစံုတရာ ခြဲျခားျခင္းကို
ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးျခင္း။

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမ်ား
Gender Equality Network
6/6A No. 48 New University Avenue
Bahan Township
Yangon, Myanmar
Phone: +95 9421144394
Genmyanmar.org
Sex Worker in Myanmar Network (SWIM)
swimnetwork2011@gmail.com, thwn428@gmail
09-43200489
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Legal Clinic Myanmar (often represents women complainants)
Daw Hla Hla Yee
Myitta Shin
No-561, Themin Bayan Street, Myaing Thar ward, Mawlamyaing Township,

Mon State,

Myanmar.
+95-9-09255928847
International HIV/Alliance in Myanmar
No.24, 2nd Street, Hlaing Yadanamon Housing. Hlaing Township, Yangon Division, Myanmar.
+95-1-537 342, 500 619, 525715.

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား
Justice Base, Women’s Access to Justice in the Plural Legal System of Myanmar
2016
Myanmar Now, “Rape victims struggle to find justice in Myanmar,” 17/02/2016
http://www.myanmar-now.org/news/i/?id=aa0320cc-cb14-4750-ad79-25d085739969
International HIV/AIDS Alliance, Upholding the rights of young women who sell sex in Myanmar,
2016
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လိင္တူခ်စ္သူ အမႈသည္မ်ား
ကာလရွည္ၾကာ တည္တံ့ခဲ့သည့္ ကိုလိုနီေခတ္္ ဥပေဒမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအား အေႏွာင့္
အယွက္ေပးရန္ ႏွင့္ ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ တရားမွ်တမႈစင္တာမွ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ၎တုိ႔ တဦး
တေယာက္ခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသိပညာရရွိရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဘဝ၌ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ စနစ္၏
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို သတိမူမိေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လိင္တူခ်စ္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီသည္ မိမိ၏
မိသားစုမ်ား

ႏွင့္

သူငယ္ခ်င္းမ်ား

သိသြားမည္ကို

ရွက္ျခင္း၊

ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကျခင္းေၾကာင့္

ၿခိမ္းေျခာက္

ေငြညစ္ခံရျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္ရသည္ကို ေရွ႕ေနမ်ားသည္ သတိျပဳမိသင့္သည္။ ေရွ႕ေနမ်ား
သည္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္မီ၌ အမႈသည္မ်ား၏ တိက ်ေသာ
ရည္မွန္းခ်က္(၎တို႔

အမႈအား

မည္သို႔

ျဖစ္ေစခ်င္သည္)

ႏွင့္

အမႈသည္

ဗဟိုျပဳနည္းကို

အသံုးျပဳရန္

လိုအပ္သည္။
ထုိ႔ျပင္ တရားစြဲဆိုျခင္း မစတင္မီ ၎တို႔သည္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ လိင္တူခ်စ္သူ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္း မ်ား၊
ေရွ႕ေနအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
•

လိင္မႈဆိုင္ရာ သေဘာထား - တစံုတေယာက္အား လိင္မႈဆိုင္ရာ ဆြဲေဆာင္သည့္ က်ား၊မ။

•

လိင္တူခ်စ္သူ - လိင္တူဆက္ဆံေသာ မိန္းမ၊ လိင္တူဆက္ဆံေသာ ေယာက်္ား (ေဂး)၊ ဒိြခ်စ္သူ၊
ဆန္႔က ်င္ဘက္

လိင္ကဲ့သုိ႔

ဝတ္စားဆင္ယင္

ျပဳမူေနထိုင္သူ။

ဤအတိုေကာက္

စကားလံုးသည္

လိင္တူခ်င္း ဆြဲေဆာင္သည့္သူမ်ား (သို႔) ၎တို႔ ေမြးဖြားစဥ္က ရွိခဲ့သည့္ လိင္ႏွင့္ ဆန္႔က ်င္၍
ကြဲျပားျခားနားေသာ လိင္ကဲ့သို႔ ျပဳမူေျပာဆို ဆက္ဆံေသာသူမ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။
•

MSM - အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ား

•

အေျခာက္ - အျခား လိင္တူ အမ်ဳိးသားမ်ားအား ခ်စ္ခင္စံု မက္၍ ဆြဲေဆာ င္သည့္ အမ်ဳိးသား မ်ားကို
ေဖာ္ျပရာ၌

အသံုးျပဳသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုလည္း

ထုိ႔ျပင္

အမ်ဳိးသမီး

ေဖာ္ျပရာတြင္လည္း

အခ်င္းခ်င္း

ခ်စ္ခင္စံုမက္၍

အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ဆြဲေဆာင္သည့္

(လိင္တူဆက္ဆံေသာ

မိန္းမ

ေခါင္းစဥ္တြင္ ၾကည့္႐ႈပါ။)
•

လိင္တူဆက္ဆံေသာ မိန္းမ - အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္စံုမက္၍ ဆြဲေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို
ေဖာ္ျပရာ တြင္ အသံုးျပဳသည္။

•

ဒိြခ်စ္သူ (လိင္တူ၊ လိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို စိတ္ဝင္စားသူ) - အမ်ဳိးသားကိုေရာ အမ်ဳိးသမီးကိုပါ
ခ်စ္ခင္စံုမက္၍ ဆြဲေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသား (သို႔) အမ်ဳိးသမီး

•

ဆန္႔က ်င္ဘက္လိင္ကဲ့သို႔ ဝတ္စားဆင္ယင္ ျပဳမူေနထိုင္သူ - ဤစကားရပ္၌ ၎တို႔ ေမြးဖြားသည့္
အခ်ိန္က

ရွိခဲ့သည့္ က်ား၊မ သဘာဝ (အမ်ဳိးသား (သို႔) အမ်ဳိးသမီး) မွ ခြဲခြာခဲ့သည့္ လူအားလံုး

အႀကံဳးဝင္ပါသည္။ ဤ၌

၎တို႔၏ “စစ္မွန္ေသာ” လိင္ျဖစ္လာေစရန္ ခြဲစိတ္မႈျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ျပဳလုပ္ထားသူမ်ား၊ “အျခား” ဆန္႔က ်င္ဘက္လိင္ကဲ့သို႔ ဝတ္စားဆင္ယင္သည့္သူမ်ား၊ ေယာက်္ားရွာ
မ်ား ႏွင့္ မိန္းမရွာမ်ား စသည္ျဖင့္ ပါဝင္ပါသည္။
ျမန္မာစကား ေဝါဟာရ (ဆန္႔က ်င္ဘက္ လိင္ကဲ့သို႔ ဝတ္စားဆင္ယင္သူမ်ားႏွင့္ ပိုမို သင့္ေလ်ာ္သည္။)
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•

အပြင့္ - အမ်ဳိးသမီးမ်ားကဲ့သို႔ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားမ်ား

•

အပုန္း - အမ်ဳိးသားကဲ့သို႔ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသား။ သို႔ေသာ္ ေနာင္ကာလ၌ အမ်ဳိးသမီးကဲ့သို႔
ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

•

နပုန္းသကပန္ဒုတ္ - က်ားေရာ မ, ပါ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး၏ သြင္ျပင္လကၡဏာ ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (သို႔)
က်ားမေရးရာ ကြဲျပားျခားနားမႈ မရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား။

•

သူငယ္ - အမ်ဳိးသားမ်ားက အမ်ဳိးသားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျပဳမူၿပီး အပြင့္ ႏွင့္ အပုန္းေရာပါ လိင္ဆက္ဆံရန္
ဆႏၵရွိသည္။

လိင္တူခ်စ္သူ မ်ားအား ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား
•

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၇။ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္ျဖစ္ေစ မည္သူ မဆို မိမိ
အလို အေလ်ာက္ ဓမၼတာႏွင့္ ဆန္႔က ်င္ေသာ ကာမစပ္ယွက္မႈ ကိုျပဳလွ်င္၊ ထိုသူကို တသက္တကၽြန္း၊
သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ဆယ္ႏွစ္အထိ ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္ အျပင္ ေငြ ဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

•

ရန္ကုန္ အက္ဥပေဒ ၄/၁၈၉၉ ပုဒ္မ ၃၀ (ဃ)အရ “မည္သည့္ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦး အတြင္းတြင္
ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အျခားမည္သည့္ အေဆာက္အဦး မ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္
ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မည္သည့္ ေရယာဥ္ေပၚတြင္ လည္းေကာင္း
ေတြ႕ရွိရၿပီး

ထိုသို႔

ေရာက္ရွိေနေသာ

အေၾကာင္း

ကို

ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္

အေၾကာင္းျပႏုိင္ျခင္း မရွိသ”ူ
•

ရဲအက္ဥပေဒ ၁၉၄၅၊ ပုဒ္မ ၃၅အရ “(ဂ)ေနဝင္ ႏွင့္ ေနထြက္ခ်ိန္အၾကား မိမိ၏ မ်က္ႏွာကို
ဖံုးအုပ္လ ်က္ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ ႐ုပ္ဖ်က္လ ်က္ျဖစ္ေစ ေတြ႕သည့္အခါ ၎သူက မိမိအေၾကာင္းကို
ေျပလည္ေအာင္ မေျပာႏိုင္သူ။ (ဃ) လူေနအိမ္ (သို႔မဟုတ္) အျခားအေဆာက္အဦး တစ္ခုခု၏
ဥပစာအတြင္း၌ ျဖစ္ေစ၊ ေရယာဥ္ တစ္ခုခု အေပၚတြင္ ျဖစ္ေစ ေတြ႕သည့္အခါ ထိုေနရာတြင္
မိမိေရာက္ရွိေနျခင္းအေၾကာင္းကို ေျပလည္ေအာင္ မေျပာ ႏိုင္သူ။ ၎သူတို႔ကို ဝရမ္းမပါဘဲ မည္သည့္
ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ကမဆုိ ဖမ္းဆီးႏိုင္သည္အ
့ ျပင္ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရ လွ်င္ သံုးလအထိ ေထာင္ဒဏ္
ခ်မွတ္ခံရမည္။”

•

ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၉ “ မည္သူမဆို အသက္အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ကူးစက္တတ္
ေသာ

ေရာဂါမ်ဳိး

ျပန္႔ပြားေစတန္ရာေသာ၊

သို႔တည္းမဟုတ္

ထိုသို႔

ျပန္႔ပြား

ေစတန္ရာသည္ကို

မိမိသိေသာ သို႔တည္း မဟုတ္ ထုိသို႔ ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က ်င္မက
ႈ ို
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပါ့ေလ်ာ့မႈကို ေသာ္လည္းေကာင္းျပဳလွ်င္ ထုိသူကို ေျခာက္လထိ ေထာင္ဒဏ္
တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။”
•

ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၀ ႏွင့္ ၂၉၁ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း။

•

ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၂ ညစ္ညမ္းေသာ အရာဝတၳဳမ်ား။

•

ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉၆ “ မည္သူမဆို မ႐ိုးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လိမ္လည္
လွည့္ျဖားလိုေသာ

အႀကံျဖင့္ျဖစ္ေစ

တရားဝင္

ထိမ္းျမားျခင္းမေျမာက္သည္ကို

သိလ ်က္ႏွင့္

ထိမ္းျမားျခင္း အခမ္းအနားကို ခံယူလွ်င္ ထိုသူကို ခုႏွစ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္
ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။”
•

အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒ (ပုဒ္မ ၅ည) က အျပဳသေဘာ မေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လူတဦး
တေယာက္ခ်င္း စီ (သို႔မဟုတ္) လူအဖြဲ႕အစည္းတခုစီ၏ ကိုယ္က ်င့္တရားကို အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏိုင္
သည့္ မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကိုမဆို တားျမစ္ထားသည္။
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ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လူမ်ား အထူးသျဖင့္ လိင္ေျပာင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၇ ျဖင့္ ကနဦး
စြဲခ်က္တင္ႏိုင္သည္။ ၎ပုဒ္မကို အထူးသျဖင့္ ေယာက်္ားပံုစံရွိ မိန္းမလွ်ာ (ေဂး) မ်ားအတြက္ သံုးၾကသည္။
အေၾကာင္းမွာ
ဆႏၵေၾကာင့္

၎တို႔သည္

၎တို႔၏

ၿခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုင္

လိင္စိတ္တိမ္းၫြတ္မႈကို

ခံရမည့္

အႏၱရာယ္

လူသိရွင္ၾကား

က်ေရာက္ရန္

မေဖာ္ထုတ္ၾကလိုေသာ

လြယ္ကူသည္။

လိင္တူခ်စ္သူ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တို႔အား စြဲခ်က္တင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားမွာ စိတ္ အေႏွာင့္ အယွက္ဖြယ္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ
၎တို႔အေနျဖင့္

လူသိရွင္ၾကား

ရင္ဆုိင္ရန္

စိုး႐ြံ႕ၾကသျဖင့္

ရဲမ်ားက

ထင္သလုိ

ဖမ္းဆီးျခင္း

ႏွင့္

ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း အႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္ လြယ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ရဲမ်ားက လိင္တူဆက္ဆံျခင္းအား
ရာဇဝတ္မႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အေရးယူျခင္းမ်ား မရွိေသာ္ျငား ၎တို႔သည္ ညမထြက္ရအမိန႔၊္ စု႐ံုးျခင္း ႏွင့္
မေလ်ာ္ကန္ေသာ

အျပဳအမူမ်ားအတြက္မူ

စိတ္ထင္သလုိ

အေရးယူႏုိင္သည္။

ယင္းအမႈစြဲခ်က္

အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ ရဲအေရးပိုင္ေသာ အမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ

က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၄။
ဤအမႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
တရားစြဲဆိုစဥ္က

မူလ ဖမ္းဆီး

ျပစ္မႈက တမ်ဳိး ျဖစ္ေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရား႐ံုး၌ စစ္ေဆးေသာအခါတြင္ စြဲဆိုေသာ

ျပစ္မႈက တျခား ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအမႈမ်ားမွာ သမၼန္မႈ မ်ား ျဖစ္၍ တရား႐ံုးသို႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္
ေရာက္ရွိရန္

လိုအပ္ေသာ

အမႈမ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။

ရဲမွ

အစပိုင္းတြင္

ရာဇသတ္ႀကီး

ပုဒ္မ

၃၇၇

ျဖင့္

စြဲခ်က္တင္ခဲ့ေသာ္ျငား ၎အမႈမ်ားမွာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား သက္ေသ ထင္ရွားျပရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ မ်က္ျမင္သက္ေသ
ရွိရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားမွာလည္း အျခားသက္ေသ အေထာက္ အထားမ်ား မရွိသျဖင့္ သက္ေသထင္ရွား
ျပရန္ လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရား႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားက ဆိုၾကသည္။
ရန္ကုန္ပုလိပ္အက္ဥပေဒ ႏွင့္ ၁၉၄၅ ပုလိပ္အက္ဥပေဒ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ ေရရာျပတ္သားမႈ မရွိရွိ ရဲမ်ားက
အမွန္မကန္ လုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳထား သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ မၾကာေသးမီက အစီရင္ခံစာတစ္ခုျဖစ္ေသာ
သက္တန႔္ေရာင္စံု အစီရင္ခံစာတြင္ ၎ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား လမ္းသြယ္မ်ားတြင္
ေနဝင္ခ်ိန္မွ ေနထြက္ခ်ိန္ အတြင္း (ညအခ်ိန္)

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေနျခင္းကို အေၾကာင္းရင္း

ခုိင္လံုစြာ မတင္ျပႏိုင္သူမ်ား ကို ဖမ္းဆီးရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္ ဟု တင္ျပထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ရဲမ်ားက
လိင္တူခ်စ္သူ မ်ားကို လမ္းေပၚျဖစ္ေစ၊ ဆုိင္အတြင္း ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳေနေသာ ေနရာျဖစ္ေစ
ေတြ႕သည့္အခ်ိန္တြင္
လိင္တူခ်စ္သူ

မ်ားကို

အေၾကာင္းျပခ်က္

တစံုတရာ

ဖမ္းဆီးရာတြင္

ရဲတပ္ဖြဲ႕က

မရွိပဲ

ဖမ္းဆီး၍

ဥပေဒက

အခ်ဳပ္ထဲသို႔

ခြင့္ျပဳထားေသာ

ထည့္ေလ့ရွိသည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္

အာဏာ

အျပင္ဘက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း ရွိသည္။
ျပည္သူ႔ရဲမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

အမ်ားျပည္သူသို႔

ပညာေပးရာတြင္

ဥပေဒ၏

ရည္ရြယ္ခ်က္အရ

ဥပေဒမဲ့

ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္း ဤျဖစ္ရပ္က အႀကံျပဳသည္။
အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့ေရွ႕ေနမ်ား ၫႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သည္

လိင္တူခ်စ္သူမ်ားကို ဆန္႔က ်င္ႏွိပ္ကြပ္ေသာ

ကိုလိုနီ ေခတ္ ဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳမႈအား ရင္ဆိုင္ေခ်ဖ်က္ေရးရန္

စဥ္းစားလာၾကသည္။

ျဖစ္ႏုိင္ေသာ

အေၾကာင္းျပ ခ်က္မ်ားမွာ - ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တရားစြဲဆိုျခင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ တန္းတူညီမွ်
ရပိုင္ခြင့္ (အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၇)၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳသည့္ အခြင့္အေရး (ဖြဲစည္းပံု ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၈) ႏွင့္
အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ ေနပိုင္ခြင့္ (ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၇) တို႔ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတို္င္း ဥပေဒမ်ားသည္လည္း အလြန္အမင္း ေရရာျပတ္သားမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္
စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေနပါသည္။
အရင္းအျမစ္မ်ား
•

Kings N Queens လိင္တူခ်စ္သူ Group (MyJustice Funded)
+95 9 42001 0409
လိင္တူခ်စ္သူ.kingsnqueens@gmail.com

•

Colors Rainbow Myanmar
Room. A1 to A5, No.388/389, 3rd Floor, Sin Min Tower,
Corner of Sin Min Street and Kyee Myindaing Kanner Road,
Ahlone Township, Yangon
Email: colorsrainbow.crb@gmail.com
Colorsrainbow.com

ျမန္မာႏိင
ု ္ငံရွိ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား
(Colors Rainbow)တြင္ လိင္သူခ်စ္သူမ်ား၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးရန္အတြက္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စာရင္း ပါဝင္ပါသည္။
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စိတ္မက်န္းမာေသာ အမႈသည္မ်ား
တရားခံေရွ႕ေနသည္ စိတ္အာ႐ုံပ်က္ျပားေနေသာ အမႈသည္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ စိတ္အာ႐ုံ
ပ်က္ျပားေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမွာ စိတ္မက်န္းမာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ယခုအပိုင္းတြင္ စိတ္
မက်န္းမာမႈကို သတိျပဳမိရန္ နည္းလမ္းမ်ား၊ စိတ္မက်န္းမာမႈ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ စိတ္မက်န္းမာေနေသာ အမႈသည္
မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံု ေဆာင္ရြက္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္မႈခံယူႏိုင္သည္႔
စိတ္

က်န္းမာမွဳရွိမရွိႏွင့္

စိတ္ေဖာက္ျပန္၍

က်ဴးလြန္မိေၾကာင္း

ထုေခ်ခ်က္ဟူေသာ

ဥပေဒေရးရာ

ျပႆနာမ်ားေပၚ စိတ္ေရာဂါက မည္သို႔မည္ပံု သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ကိုလည္း ၄င္းက ေဆြးေႏြးထားသည္။
အမ်ားစုေသာ သိပၸံဆိုင္ရာကိုးကားခ်က္မ်ားမွာ အေမရိကန္ စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ အသင္းၾကီး မွ ၅ ၾကိမ္ေျမာက္
ထုတ္ေ၀သည့္ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - (DSM-5) မွ ျဖစ္သည္။
စိတ္အာ႐ုံပ်က္ျပားေနေသာ သို႔မဟုတ္ ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းေသာ အမႈသည္အားလံုးတို႔မွာ စိတ္မက်န္းမာေသာ
အမႈသည္မ်ား

မဟုတ္ၾကပါ။

မူးယစ္အလြဲသံုးျခင္း၊

ျဖစ္ေပၚေသာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား အပါအ၀င္

က်န္းမားေရးအေျခအေန၊

အေျခအေနအေလ်ာက္

မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားသည္ လူတစ္ဦးကို စိတ္အာ႐ုံ

ပ်က္ျပားေစႏိုင္သည္။ ေရွ႕ေနသည္ စိတ္မက်န္းမာမႈ မဟုတ္သည့္ အျခားေသာ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္စဥ္
မ်ားကိုပါ

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္

ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္

လိုအပ္သည္။

သူငယ္ျပန္ေရာဂါ၊

ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္

ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းျခင္း

ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ႏွင္႔

သက္ဆိုင္ေသာ

(ဉာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က ်ျခင္း)

ႏွင့္

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါတို႔ ပါ၀င္ၾကသည္။
တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္မက်န္းမာမႈမွာ ေဆးကုသမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးမ်ား ျဖစ္ သည့္
စတီးရိြဳက္

(Steroids)

သို႔မဟုတ္

မီသမ္ဖီတမင္း

(Methamphetamines)

တုို႔

သံုးစြဲထားျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္တတ္သည္။ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ခံရေသာပုဂၢိဳလ္မွာ စင္စစ္အားျဖင့္ ထိုသူ၏ ပင္ကိုယ္
စ႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဖိစီးမႈ ဒဏ္ ခံေနရေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ အခ်ိဳ ႕ေသာ အမႈသည္မ်ား သည္
မိမိတို႔၏

လုပ္ရပ္မ်ားကို

တာ၀န္

ယူရန္

တိမ္းေရွာင္ခ်င္ေသာေၾကာင္႔လည္း

စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား

ေရာဂါ

ရွိဟန္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။
စိတ္မက်န္းမာမႈ ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦး၏ လွဳပ္ရွားမႈအမူအရာ၊ စိတ္ခံစားမႈ၊ အေတြးအေခၚ သို႔မဟုတ္ ဆင္ျခင္တံု
တရားတို႔တြင္

ထိခိုက္ပ်က္ျပားမႈ

အတိုင္းအတာတစ္ခုထိရွိၿပီး

ထိုထိခိုက္ပ်က္ျပားမႈတို႔အတြက္

ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈ စသည္တို႔ လိုအပ္ေသာ စိတ္ေရာဂါ သို႕မဟုတ္
စိတ္အေျခအေနကို
(emotion)ကို

ေခၚသည္။

ေဖာ္ျပရာတြင္

စိတ္မက်န္းမာသူတစ္ဦးမွာ
ျပႆနာရွိႏိုင္ၿပီး

စိတ္အျခအေန

လက္ေတြ႔မက်၊

(mood)

သဘာ၀မက်ေသာ

ႏွင့္

စိတ္ခံစားမႈ

အေတြးအေခၚမ်ား၊

ထူးျခားဆန္းက်ယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ မသင့္ေတာ္ မဆီေလ်ာ္ ေသာ လႈပ္ရွားမႈအမူအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ခံစားမႈ
သေဘာထားမ်ားရွိႏိုင္သည္။ ထိုေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ထင္ရွား သိသာမည္ သို႔မဟုတ္ သိမ္ေမြ႔မည္ သို႔မဟုတ္
ေပ်ာက္ကြယ္ေနမည္ (ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ ေပၚလြင္ထင္ရွားမည္ မဟုတ္ပါ)။ ထိုေရာဂါ လကၡဏာမ်ားမွာ
နာတာရွည္

(အစဥ္ျဖစ္ေနေသာ)၊

အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ရာ

အဆင္႔ရွိ

ေသာ(လတ္တေလာတြင္

ျပင္းထန္ေသာအေျခအေန) သို႔မဟုတ္ ရံဖန္ရံခါတြင္သာ ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္တတ္ၾက
သည္။

စိတ္မက်န္းမာမႈႏွင္႔

မူးယစ္အလြဲသံုးမႈ

ႏွစ္ခုလံုး

အမႈသည္တစ္ဦးတည္းတြင္

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း

ေရွ႕ေနတို႔ သတိျပဳရန္ လိုသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရေသာ တရားခံ အားလံုး၏
၂၅% မွ ၅၀% ေသာ တရားခံတို႔သည္ တရားခံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မူးယစ္အလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္မက်န္းမာ
သူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၇၅% ေသာ တရားခံမ်ားမွာမူ စိတ္မက်န္းမာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။
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စိတ္အာ႐ုံပ်က္ျပားျခင္းႏွင့္ စိတ္ေ၀ဒနာ တို႔၏ သ႐ုပသ
္ ကန္16
•

ႏႈတ္သက္ေသခံခ်က္
o

သာမန္ မဟုတ္ေသာ စကားေျပာဆိုမႈ ပံုစံရွိျခင္း - အလြန္ေႏွးျခင္း၊ အလြန္ျမန္ျခင္း၊ စကားလံုး
တစ္ခုကို ထပ္ကာတလဲလဲေျပာဆိုျခင္း၊ အဓိပၸါယ္မဲ႔ေသာစကားမ်ား ေျပာဆိုျခင္း။

o

အစြန္းေရာက္ၿပီး မဆီေလ်ာ္ မသင္႔ေတာ္ေသာ ရန္လိုစိတ္ သို႔မဟုတ္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈရွိျခင္း က်ယ္ေလာင္စြာ

စကားေျပာဆိုျခင္း

-

အက်ိဳးအေၾကာင္း

မသင့္ေလ်ာ္စြာ

ရန္လိုျခင္း၊

အျငင္းအခံု သန္ျခင္း - အႏၱရာယ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း။
o

စိတ္ကူးအေတြးအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြး - စိတ္ကူးအေတြးျဖစ္စဥ္ ပရမ္းပတာ
ျဖစ္ျခင္း (ယုတၱိမရွိေသာ၊ လြဲမွားေသာ၊ေရာေထြးေသာ စကားလံုးမ်ား)၊ စိတ္ကူးအေတြးမ်ား
ကစဥ့္ ကလ်ားျဖစ္ျခင္း (တစ္ပါးသူအေပၚ ယံုမွား သံသယ လြန္ကဲျခင္း၊ ယံုမွားလြန္ျခင္း၊
စြဲလန္းျခင္း)။

•

အျပဳအမူအျဖင့္ျပေသာ သက္ေသခံခ်က္
o

႐ုပ္ပို္င္းဆိုင္ရာ ပံုပန္းသ႑ာန္ - ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းျခင္း၊
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ မေနထိုင္ျခင္း - ထူးဆန္းေသာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ႏွင့္
မိတ္ကပ္ အျပင္အဆင္။

o

ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈပံုစံ - ထူးဆန္းေသာ ကိုယ္ဟန္အေနအထား သို႔မဟုတ္ ဟန္အမူအရာ ထိုင္းမႈိင္းေနျခင္း - ေခါက္တုံ႔ေခါက္ျပန္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ စိတ္တုန္လႈပ္ေနျခင္း - တူညီေသာ
အမူအရာ တစ္ခ်ိဳ ႕ကို ထပ္တလဲလဲျပဳလုပ္ျခင္း။

o

အသံမ်ားကို တံု႔ျပန္ေနဟန္ ေပၚျခင္း။

o

စိတ္႐ႈပ္ေထြးေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုအာ႐ုံစိုက္မႈ အားနည္းေနျခင္း၊

o

စိတ္ပါ၀င္စားစြာ တံု႔ျပန္မႈ အားနည္းျခင္း။

o

မိမိကိုယ္ကိုယ္ထိခိုက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။

o

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာသဲလြန္စမ်ား - တမူထူးျခားေသာ အဆင္တန္တာမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊
လူ႕ အညစ္အေၾကး၊ အမႈိက္၊ အလြန္အက်ဴး ပစၥည္း စုေဆာင္းၿပီး ျပန္လည္စြန္႔ပစ္ရန္
၀န္ေလးေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္မစြန္႔ပစ္ႏိုင္ျခင္း။

စိတ္မက်န္းမာမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား

•

ဆုိင္ကိုးစစ္
လိုအပ္ေသာ

(Psychosis)

-

ဤစိတ္မက်န္းမာမႈသည္

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို

အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို

(DSM-5)။
မွန္ကန္စြာ

ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း၊
ဤေ၀ဒနာကို

သံုးသပ္ႏိုင္ျခင္း

ဘ၀တြင္

ေန႔စဥ္

သမ႐ိုးက်

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း

မရွိေလာက္ေအာင္

ခံစားေနရေသာသူသည္
မရွိပါ။

ထိုသူသည္

ျပဳလုပ္ရန္

မိမိ၏အေတြးႏွင့္

မ်က္ျမင္ေတြ႔ရေသာ

အမွန္တရားကို မိမိ၏ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈႏွင့္ ဆန္႔က ်င္ကြဲလြဲေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားရွိလ ်က္ႏွင္႔ပင္
မွားယြင္းေသာ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ သည္။
•

ယံုမွားလြန္ျခင္း (Delusions) - ဤစိတ္မက်န္းမာမႈသည္္ မိမိ ခုိုင္မာစြာ ယံုၾကည္ လက္ခံထားေသာ
မွားယြင္း သည့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို မ်က္ျမင္ဒိ႒ေတြ႔ႏိုင္ေသာ အမွန္တရားသဖြယ္ ထင္ျမင္ေနျခင္း
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ျဖစ္သည္။ ယံုမွား လြန္ေ၀ဒနာ ခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာသည္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ အတတ္
ပညာရွင္သည္ ေ၀ဒနာရွင္ လက္ခံထားေသာ ယံုၾကည္မႈကို လက္ခံျခင္း၊ အျငင္းပြားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပဲ
အမႈသည္ႏွင့္ မဟာမိတ္ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဥပမာ - “ဒါ အေတာ္ ခက္ခဲမွာပဲ။ အခု ဒီမွာ
ျပႆနာ

ရွိေနတယ္။

ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔

အတူတူ

စဥ္းစားၾကရေအာင္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ

ဘာမ်ား

လုပ္ေဆာင္ႏင
ို ္မလဲ။”
•

စိတ္အာ႐ံုေခ်ာက္ခ်ားျခင္း

(Hallucinations)

–

ဤစိတ္မက်န္းမာမႈသည္

ျပင္ပမွ

ေစ့ေဆာ္သည့္

အၾကာင္းအရာ မရွိပဲ ေ၀ဒနာသည္၏ အာ႐ုံထဲတြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ၾကည္လင္
ျပတ္သားစြာ ခံစားေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ DSM-5 ထိုခံစားမႈမ်ားမွာ အၾကားအာ႐ုံႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
(အျဖစ္မ်ားေလ့ရွိ)၊

အျမင္အာ႐ုံႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ၊

သက္ဆိုင္ေသာ၊

အရသာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ထိုခံစားမႈမ်ားမွာ

အမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္ေနသည္ဟု

ျပဳလုပ္ရာတြင္

ေ၀ဒနာရွင္အား

အထိအေတြ႔ႏွင့္

ခံစားမႈမ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။

ခံစားေနရသည့္

“အမွန္တကယ္

သက္ဆိုင္ေသာ၊

မရွိေသာ”

ေ၀ဒနာရွင္အတြက္

အတြက္

အရာမ်ားကို

အနံ႔ႏွင့္

စူးစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား
ၾကားေနရျခင္း

ရွ/ိ မရွိ

ေမးျခင္းထက္ မည္သို႔ေသာ အရာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ၾကံဳေနရသည္ကို ေမးျမန္းျခင္းက အေကာင္းဆံုး
ျဖစ္သည္။ စိတ္က ်န္းမာေရးပညာရွင္မွာ

ထိုအသံမ်ားသည္ ေ၀ဒနာရွင္အား တစ္စံုတစ္ရာ

ျပဳလုပ္

ေဆာင္ရြက္ရန္ အမိန္႔ေပးေစခိုင္းေနျခင္း - ဥပမာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္ျခားသူကို ျဖစ္ေစ
ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ေစျခင္းရွ/ိ မရွိကို ေမးျမန္းရမည္။
•

စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါ

(Schizophrenia)

-

ဤစိတ္မက်န္းမာမႈသည္

တိက ်ျပတ္သားစြာ

ေတြးေတာႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း ႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္
ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္း အရာတို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ၾကိဳးစားျခင္းတို႔ကို

အတားအဆီး

ျဖစ္ေစသည္။ လူဦးေရ ၁% မွာ ဤေ၀ဒနာကို ခံစားေနရသည္။ အသက္ရွင္ႏိုင္သည့္ ကာလမွာ မ်ားစြာ
တိုေတာင္းၿပီး

၁၀%

ေသာ

ေ၀ဒနာသည္မ်ားမွာ

မိမိကိုယ္ကိုယ္

အဆံုးစီရင္ၾကသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ သက္လတ္ပိုင္း အေစာပိုင္းတို႔တြင္ ဤေ၀ဒနာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိ သည္။
•

စိတ္အေျခအေန ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္း (Mood Disorder) သည္ ေလာကၾကီးကို ထင္ျမင္သည့္
သေဘာထား တို႔ကို အေရာင္ဆိုးသည့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သက္ေရာက္လြယ္ကာ ရွည္ၾကာစြာျဖစ္ေပၚေသာ စိတ္
ခံစားမႈမ်ိဳးျဖစ္သည္။ DSM-5
o

အၾကီးစား စိတ္က ်ေရာဂါ (Major Depression) - စိတ္မခ်မ္းသာျခင္း၊ ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊
တဒၤဂမ်ွသာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္အေျခအေနတို႔ထက္ ပိုေသာ စိတ္အေျခအေန
တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ကာလရွည္ၾကာစြာျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး အေတြးပံုရိပ္မ်ား၊ အျပဳအမူ
မ်ား၊ လႈပ္ရွား သြားလာမႈမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ကာယက်န္းမာေရးတို႔ကို သိသာထင္ရွားစြာ
အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္။ အရြယ္မေရြးတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အသက္ ၂၀ ေက်ာ္
လူငယ္မ်ား အမ်ားဆံုး ေတြ႔ၾကံဳရတတ္္သည္။

o

ဒိြပိုစြန္း

စိတ္ေရာဂါ

(Bipolar

Disorder)

-

စိတ္အေျခအေန၊

ထၾကြမႈ

ႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းရည္ အေျပာင္းအလဲျမန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။ ရက္၊ လရွည္
ၾကာႏိုင္ေသာ

စိတ္တက္တစ္လွည့္၊

က်တစ္လွည့္

ခံစားရျခင္းကို

၀ိေသသ

လကၡဏာအေနႏွင့္ မွတ္ယူ သည္။ ဤေ၀ဒနာသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေႏွာင္းပိုင္း
ႏွင့္ သက္လတ္ပိုင္း အေစာပိုင္းတို႔ တြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚေလ႔ရွိသည္။
o

စိတ္လွဳပ္ရွားမႈ (Anxiety)- စိတ္မေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္အတူ အနာဂတ္တြင္ က်ေရာက္
လာႏိုင္မည့္

အႏၱရာယ္

အေၾကာင္းအရင္း
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မ်ားကို

သို႔မဟုတ္
စိုးရိမ္တၾကီး

ကံမေကာင္း

အေၾကာင္းမလွသည့္

ေမ်ွာ္လင့္ေတြးေတာေနျခင္း

ျဖစ္သည္။

က်ေရာက္

လာႏိုင္သည့္

အႏၱရာယ္မွာ

ကိုယ္တြင္းမွျဖစ္ႏိုင္သလို

ျပင္ပမွလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ DSM-5
o

စိတ္ဒဏ္ရာရရွိၿပီးေနာက္
Disorder

စိတ္မူမမွန္က ်န္ရစ္ခဲ႔ျခင္း

(PTSD))-

(Post

Traumatic

Stress

အသက္၆ႏွစ္ႏွင့္အထက္မ်ားတြင္ျဖစ္တတ္ၿပီး

အသက္အႏၱရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ ျခင္းခံရဖူးေသာ၊ အမွန္တကယ္ အသက္ေသဆံုး
လုနီးပါး

ျဖစ္ဖူးေသာ၊

အၾကမ္းဖက္

ခံရဖူးေသာစသည့္

သက္ေရာက္မႈ
ေတြ႔ၾကံဳ

ျပင္းထန္ေသာ

ရွိႏိုင္သည္။

ခံစားရျခင္း၊

အနာတရရွိဖူးေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

ၾကံဳေတြသ
႔ ည္ဆိုရာ

မ်က္ျမင္ေတြ႔ၾကံဳရျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

ၾကံဳေတြ႔ဖူးေသာ
ကိုယ္တိုင္

လိင္

သူမ်ားတြင္

တိုက္႐ိုက္သေဘာ

အျဖစ္အပ်က္ကို

ၾကားသိရျခင္း

သို႔မဟုတ္ ထပ္ခါတလဲလဲ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ (ဥပမာ - ကနဦး
တုံ႔ျပန္ရသူမ်ား-

မီးသတ္သမားမ်ား၊

ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္

အျဖစ္အပ်က္ကို

လွ်ပ္တစ္ပ်က္

ကူညီေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား
စိတ္ကူးအေတြးမ်ား၊

ေပၚေပါက္လာေသာ

ျပန္လည္ခံစားၾကရသည္။

ေ၀ဒနာသည္

စသျဖင့္)

အိမ္မက္ဆိုးမ်ား၊

အတိတ္ပံုရိပ္မ်ားမွ
မ်ားသည္

စိတ္

တစ္ဆင့္

“ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ျခင္း”

(စစ္ထိုးျခင္း) သို႔မဟုတ္ “ေျပးထြက္ျခင္း” (ေရွာင္ဖယ္ျခင္း) စေသာ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္
ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ သည္။ DSM-5
•

ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္/ဗီဇေ၀ဒနာ (Personality Disorder) - အတြင္းစိတ္၌ ခိုင္ၿမဲစြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ
ေတြ႕ၾကံဳခံစားရမႈႏွင့္

အျပဳအမူမ်ားမွာ

မိမိေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ

ကိုယ္ပိုင္ထံုးတမ္းအစဥ္အလာႏွင့္

ထင္ရွားစြာ ကြဲလြဲေနတတ္ၿပီး လူမွဳဆက္ဆံေရး၊ ကမၻာ႔အျမင္အခင္းအက်င္း၊ စိတ္ခံစားမႈကို ေဖာ္ျပျခင္း
ႏွင့္ စိတ္လိုက္ မာန္ပါျဖစ္မွဳကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းတို႔တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရွိသည္။
o

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေခါင္းပါးေသာ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္/ဗီဇေ၀ဒနာ (Antisocial Personality
Disorder)

-

ျခယ္လွယ္ျခင္းျဖင့္

တစ္ပါးသူ၏

အခြင့္အေရးကို

ခ်ိဳးေဖာက္သည္။

သို႔မဟုတ္

လိမ္ညာလွည့္ျဖားျခင္း၊

ၾကိဳးကိုင္

ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာအျပဳအမူရွိျခင္း၊

မေကာင္းေသာ အျပဳအမူ ျပဳလုပ္ရန္ အေၾကာင္းရွာျခင္း၊ အမွန္စင္စစ္ေနာင္တရမွဳ မရွိျခင္းျဖင့္
ခ်ိဳးေဖာက္သည္။
o

အခုတစ္မ်ိဳး၊

ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး

Disorder)

-

ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္/ဗီဇေ၀ဒနာ

မိမိကိုယ္ကိုယ္ထင္ျမင္မွဳ

မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊

(Boderline

Personality

စိတ္ခံစားမွဳကိုေဖာ္ျပမွဳ

မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမွဳ မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္ႏိုင္သည္
အထိ ဒုကၵေပးလာျခင္း၊ ဆီေလ်ာ္ သင့္ေတာ္မွဳမရွိပဲ ေဒါသူပုန္ထျခင္း၊ စိတ္လိုက္မာန္ပါ
ျပဳလုပ္ ႏိုင္ျခင္း။
o

ယံုမွားသံသယလြန္ကဲေသာ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္/ဗီဇေ၀ဒနာ (Paranoid Personality Disorder) တစ္ျခားသူမ်ားက

ေခါင္းပံုျဖတ္ေနသည္၊

အႏၱရာယ္ေပးေနသည္၊

လိမ္လည္

လွည့္ျဖားေနသည္ဟု သံသယစိတ္ျဖစ္ေပၚျခင္း - တစ္ပါးသူက မိမိအား ေကာင္းမြန္ေသာ
မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းကို ထိုသူ၏ အတြင္းစိတ္၌မိမိအား ဂုဏ္ငယ္ေစသည္႔ မွတ္ခ်က္ေပးသည္၊
အႏၱရာယ္ေပးခ်င္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားရွိေနသည္ဟု သံသယ၀င္ျခင္း၊တစ္ပါးသူက မိမိ၏
ကိုယ္က ်င့္သိကၡာကို

ထိခိုက္ေနသည္ဟု

ထင္ျမင္ျခင္း၊

သံသယစိတ္မ်ား

အဖန္

တလဲလဲျဖစ္ေပၚျခင္း-ဥပမာ- မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္၏ သစၥာ႐ွိမႈ ေပၚ သံသယ၀င္ျခင္း။
•

မူးယစ္အလြဲသံုး စိတ္ကစဥ္႔ကလ်ားေ၀ဒနာ (Substance Abuse Disorder)
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စိတ္မက်န္းမာမွဳကို စိတ္ကုထံုး (Psychotherapy) ၊ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား၊ စိတ္က ်န္းမာေရး
အထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆးကုသမွဳခံယူျခင္း

စသည္တို႔ျဖင့္

ကုသႏုိုင္သည္။

၄င္းတို႕မွာ

ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ထိန္းညႇိေပးႏိုင္႐ုံသာျဖစ္ၿပီး ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကူသႏုိင္ျခင္းမွာ ရွားပါးသည္။
မ်ားေသားအားျဖင့္

ေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္

ေဆး၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး

တို႔ေၾကာင့္လည္္းေကာင္း၊

သက္သာလာသည္ဟု ခံစားလာရျခင္းေၾကာင့္ လည္း ေကာင္း၊ စိတ္မက်န္းမာမွဳ၏ ေရာဂါလကၡဏာကို
ႏွစ္သက္လာေသာေၾကာင့္

လည္းေကာင္း(စိတ္ရြ၊စိတ္ၾကြေနမွဳ)၊

ေငြးေၾကးမရွိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း

သို႔မဟုတ္

ေဆးေသာက္ရန္

ရွက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း

ေဆး

ဆက္လက္မမွီ၀ဲၾကပါ။
ေရွ႔ေနသည္

အမွွဳသည္ကို

ပိုမိုနားလည္

သေဘာေပါက္ရန္

စိတ္အေျခအေနစစ္ေဆးမွဳ

သို႔မဟုတ္

စိတ္က ်န္းမာေရးအထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မွဳမ်ားျပဴလုပ္ႏိုင္သည္။ စိတ္အေျခအေန
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမွဳတြင္
စိတ္အေျခအေနႏွင့္

ေယဘုယ ်ပံုပန္းသ႑ာန္၊
စိတ္ခံစားမွဳ၊

စကားေျပာပံုဆိုပံု၊

သိမွဳဆိုင္ရာအာ႐ုံ

အေတြးျဖစ္စဥ္ႏွင့္

ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

အေတြးမ်ား၊

အေႏွာက္အယွက္မ်ား၊

သိမွတ္ခံစားမွဳ၊ ထိုးထြင္းသိျမင္ႏိုင္စြမ္း၊ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားႏိုင္စြမ္းႏွင့္ စိတ္လိုက္မာန္ပါေျပာဆိုမွဳကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္
စြမ္းရွိမရွိစေသာ စစ္ေဆးမွဳမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ စိတ္က ်န္းမာေရးအထူးကုဆရာ၀န္၏ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးခ်က္
မ်ားတြင္

လူမွဳေရး၊

က်န္းမာေရး၊

စိတ္က ်န္းမာေရး

ႏွင့္

မူးယစ္ေဆးအလြဲသံုးမွဳႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ကို ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ေမးျမန္း သူမွာ သတိျပဳမိရန္ခက္ခဲေသာ
ထင္းရွားသိသာမွဳမရွိသည္႔ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းသည့္အျပင္
ေစာင့္ၾကည္႔အကဲခတ္ေလ့လာမႈမ်ားကိုပါ

ျပဳလုပ္ရမည္။

ဤကိစၥရပ္တြင္

အျခားသူမ်ားမွ

ရရွိေသာ

မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ထည္႔သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္။
စိတ္အာ႐ုံပ်က္ျပားျခင္းႏွင့္ စိတ္မက်န္းမာမွဳတို႔သည္ ရာဇ၀တ္မွဳဆိုင္ရာ တရားမ်ွတျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္
ပံုစံ မ်ိဳးစံုႏွင့္ရွိႏိုင္သည္။ ေ၀ဒနာရွိသည္ဟု ထင္ရွားပါက အျမန္ဆံုးကုသမွဳကို ခံယူျခင္းျဖစ္ေစ၊ အရည္
အခ်င္းဆိုင္ရာ

ျပႆနာရွိသည္ဟုျဖစ္ေစ

တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။

မ်ားစြာ

သိသာထင္ရွားျခင္းမရွိပါက

ေရွ႕ေနသည္ ကိုယ္ေရး ရာဇ၀င္၊ မိသားစု၀င္မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားကို မွီျငမ္း
အားကိုးရမည္။

အခ်ိဳ ႕ေသာ

စြပ္စြဲ

ခံထားရသူမ်ားမွာ

အေကာင္းပကတိဟုထင္ရေသာ္လည္း

စိတ္မက်န္းမာမွဳရွိေနတတ္ၾကသည္။

စိတ္မက်န္းမာေသာ အမွဳသည္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည္႔အခါတြင္ အသံုးျပဳရန္ အၾကံေပး
္
လမ္္းၫႊန္ခ်က17

•

အေႏွာက္အယွက္အဟန္႕အတားမ်ားကို

ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္

တိတ္ဆိတ္ေသာ

ေနရာကိုေရြးၿပီး

စကားေျပာပါ။
စကားေျပာဆိုလာေအာင္ တိုက္တြန္းသည္႔အေနျဖင့္ တစ္ဖက္ပြင္႔ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးပါ။

•

တိုးေတာင္းျပတ္သားေသာ ေျပာဆိုမွဳမ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ပါ။

•

ဟာသစကားလံုးမ်ား၊ ေထ႔ေထ႔ေငါ့ေငါ႔ စကားလံုးမ်ားကို ေရွာင္က ်ဥ္ပါ။

•

တစ္ဖက္သူအား ေလးစားမွဳကို ျပသပါ။ အမွဳသည္ကို ႏွိမ့္ခ်ေသာ အေျပာအဆိုမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

17

•

စိတ္မက်န္းမာေသာ အမွဳသည္မ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ အမွဳကိစၥတြင္
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•

အထူးသျဖင့္ အမွဳသည္ စိတ္တုန္လွဳပ္လာေသာအခါတြင္ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာေနပါ။

•

ယံုၾကည္ရေသာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းရွိေနျခင္းက အမွဳသည္ကို စိုးရိမ္ေသာက နည္းေစသည္။ သို႔ေသာ္
ဤကိစၥကို မေပါက္ၾကားေစပဲ လ်ွိဳ႔၀ွက္စြာထားရန္ လ်ွိဳ႔၀ွက္ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္
ရယူရမည္။

•

အမွဳသည္ႏွင့္ အျငင္းပြားျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။

•

အမွဳသည္ႏွင့္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ခိုင္မာေစရန္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ေရးခ်မွတ္သားပါ။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွတ္တမ္း - အမွဳသည္ထံမွ ယံုၾကည္မွဳႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳကို ရရွိေအာင္ အမွဳသည္၏ မိတ္ေဆြ

သူငယ္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ မိသားစု၀င္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရွိေနရန္ လိုအပ္ပါက ၄င္း မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း သို႔မဟုတ္
မိသားစု၀င္ကို လ်ွိဳ႔၀ွက္ေစာင့္စည္းအပ္ေသာသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းရမည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း
ျဖင့္ မည္သို႔ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးမွဳတစ္စံုတစ္ရာရရွိမည္ကို အတိအက်မသိရေသာ္လည္း
၄င္းပုဂၢိဳလ္သည္

ျပန္လည္ခုခံသည့္

အဖြဲ႔ထဲတြင္

ယခုအခ်ိန္မွစတင္၍

ပါ၀င္ပတ္သတ္ၿပီး

လက္မွတ္

ေရးထိုးထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း လိုက္နာရမည္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ေပး၊ျငင္းခံုမွဳ ျပဳႏိုင္ သည္။ ထို
မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ သက္ေသကို သေဘာတူညီခ်က္ တြင္ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္း အရာအားရွင္းျပၿပီး
၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ႏွဳတ္ေစာင့္စည္းရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား
ထားရမည္။ သေဘာတူညီခ်က္ နမူနာကို ေနာက္ဆက္တြဲ-၃ တြင္ ၾကည္႔ရွဳႏိုင္သည္။

စိတ္မက်န္းမာေသာ အမွဳသည္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ျခင္း
အက်ဥ္းခ်ခံရေသာ စိတ္မက်န္းမာသည္႔ အမွဳသည္မ်ားမွာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမွဳဒဏ္ကို ပိုမိုခံရတတ္ၾကသည္။
၄င္းတို႔မွာ မိမိတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာျပရန္ အခက္အခဲရွိေနတတ္ၿပီး ေထာင္မွဴးမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္၊
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

သင္႔ေတာ္ဆီေလ်ာ္စြာ

တံု႕ျပန္ႏိုင္ေလ့မရွိၾကပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေထာင္မ်ားတြင္

စိတ္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပဳစုကုသမွဳေပးျခင္းမွာ ရွားပါးလွသည္။ ေရွ႔ေနမ်ားမွာ လြန္ခဲ႔သည္႔ အႏွစ္ ၆၀က
ခ်မွတ္ထားေသာ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢက-အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္ဆံရာတြင္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ စံ သတ္မွတ္
ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွ အနိမ့္ဆံုး အဆင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ကာ
လက္ရွိအေနအထားထက္ ပိုမတ
ို ိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
၂၂။

(၁)

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုဆီတိုင္းတြင္

အတန္အသင့္

ရွိသည့္

၀န္ေဆာင္မွဳမ်ိဳး

ရွိ္ရမည္။

စိတ္ေရာဂါႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအသိပညာ

အရည္အခ်င္းျပည္႔မီေသာ
ေဆး

ကုသမွဳႏွင့္

ေဆးမွဴးတစ္ဦးထားရွိထားသည္႔

သက္ဆိုင္ေသာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို

စီစဥ္

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ ေဒသ၏ အေထြေထြက ်န္းမားေရး စီမံခန္႔မဆ
ႈ ိုင္ရာ
႒ာနမ်ားႏွင့္ ေသခ်ာစြာ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ ကာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤကိစၥရပ္တြင္
ေဆးကုသမွဳခံယူရန္

စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ

၀န္ေဆာင္မႈ

ႏွင့္

ပို၍တိက ်ေသခ်ာေသာ

အေျခအေနမ်ားတြင္ စိတ္မူမမွန္မွဳ အေျခအေနအလိုက္ ကုသမႈေပးရ မည္။
(၂) အထူးကုဆရာ၀န္၏ကုသမွဳကို လိုအပ္ေသာ မက်န္းမာသည္႔အက်ဥ္းသားတို႔မွာ အထူးကု
ေဆး႐ုံ သို႔မဟုတ္ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာေဆး႐ုံမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းကုသမႈ ခံယူရမည္။ ေဆး႐ုံႏွင့္
ဆိုင္ေသာ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားကို အဖြဲ႔အစည္းအေဆာက္အဦးအတြင္း စီစဥ္ေပးထား
ပါက ထိုအေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား - စက္ပစၥည္း၊ ပရိေဘာဂ ႏွင့္ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ အေထာက္
အပံံ့တို႔မွာ

မက်န္းမာေသာအက်ဥ္းသားတို႔ကို

ေဆးကုသရန္

မွန္ကန္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ရမည္။ ထို႔အျပင္ ေလ႔က ်င့္သင္ၾကား ေပးထားၿပီးျဖစ္ေသာ ဆီေလ်ာ္သင့္ေတာ္
သည္႔ အရာရွ၀
ိ န္ထမ္းတစ္ဦး ထားရွိေပးရမည္။
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႐ုံးေရွ႕တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း
အခ်ိဳ႔ေသာ

စိတ္မက်န္းမာသည္႔

အမွဳသည္မ်ားသည္

ရာဇ၀တ္မွဳစြဲခ်က္တင္ျခင္းကို

ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္း

မရွိ

ေလာက္ေအာင္ စိတ္က ်န္းမာေရး ခ်ိဳ ႕တဲ့ေနတတ္ၾကသည္။ ဤကဲ႔သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရာဇ၀တ္
က်င့္ထံုး၏ အခန္း ၃၄ ကို အသံုးျပဳ၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည္။ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ ်က္ရွိေသာ တရားသူၾကီး
မွာ စြပ္စြဲခံရသူကို ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသာ အာဏာရွိသည္။ အဓိကက်ေသာ ပုဒ္မမ်ားမွာ•

စြပ္စြဲခံရသူမွာ

စိတ္ေပါ႔သြပ္ေနသည္ဟု

တရားသူၾကီးကထင္ျမင္ယူဆရန္

အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိပါက

စြပ္စြဲခံရ သူကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မÃႈျပဳလုပ္ရန္ တရားသူၾကီးမွ အမိန္႔ေပးခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ေနာက္
အမႈကို တရားရွင္ လႊတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၆၄။
•

စြပ္စြဲခံရသူကို အာမခံျဖင့္လႊတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားသူၾကီးမွ သင့္ေတာ္အပ္စပ္သည္ဟု ယူဆေသာ
အခ်ဳပ္အေႏွာင္ေနရာ

ႏွင့္

နည္းဟန္ျဖင့္

လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္းျခင္းခံရမည္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး

ဥပေဒပုဒ္မ ၄၆၆
•

စြပ္စြဲခံရသူမွာ

ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ရန္

တရား႐ုံးသို႔

ျပန္လည္

ေခၚေဆာင္လာ

ခံရႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၆၇။

စိတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ “စိတ္ေပါ႔သြပ္ျခင္း”ကို ဥပေဒဆိုင္ရာ ခုခံေခ်ပမွဳ
အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း
စြပ္စြဲခံရသူသည္

အမွဳစတင္စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္

စိတ္ေပါ႔သြပ္ျခင္းမရွိေနပဲ

“က်ဴးလြန္မွဳျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္သာ

က်ဴးလြန္မွဳ၏ သေဘာသဘာ၀ကို စိတ္ေပါ႔သြပ္ေနေသာေၾကာင္႔ မသိျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က ်င္ေသာ
အရာကို

ျပဳလုပ္ေန

သည္ဟု

စဥ္းစားႏိုင္စြမ္းရွိေလာက္ေအာင္

စိတ္က ်န္းမာမွဳမရွိျခင္း”

ျဖစ္ေၾကာင္း

မွန္ကန္ျခင္းရွိ၊မရွိ ဆန္းစစ္ရမည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၆၉။
ျပစ္မွဳဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၄တြင္ ဤခုခံေခ်ပမွဳကို ေဖာ္ျပထားသည္။
•

လူတစ္ဦးသည္ က်ဴးလြန္မႈျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ စိတ္ေပါ႔သြပ္ေန၍ က်ဴးလြန္မွဳ၏ သေဘာသဘာ၀ကို မသိ
သျဖင့္ ျပဳလုပ္မိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က ်င္ေသာ အရာကိုျပဳလုပ္ေနသည္ဟု စဥ္းစားႏိုင္စြမ္း
ရွိေလာက္ေအာင္ စိတ္က ်န္းမာမွဳမရွိပါက ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည္/က်ဴးလြန္သည္ ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။

စြပ္စြဲခံရသူကို ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးေသာေရွ႕ေနမွာ က်ဴးလြန္ခ်ိန္တြင္ အမႈသည္သည္
က်ဴးလြန္မႈ

၏

သေဘာသဘာ၀၊

ဥပေဒႏွင့္

ဆန္႔က ်င္ေသာ

အရာကို

စိတ္ေပါ႔သြပ္ေန၍

ျပဳလုပ္ေနျခင္း

စသည္တို႔ကို

စဥ္းစားသိျမင္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပသရမည္။ ဥပေဒမွာ လူတို႔အား စိတ္က ်န္းမာေသာသူမ်ားအျဖစ္
မွတ္ယူသည့္ အတြက္ ခုခံေခ်ပရန္ အလုပ္မွာ စြပ္စြဲခံရသူဘက္မွ ျဖစ္သည္။ ခုခံေခ်ပျခင္းအတြက္ သက္ေသျပရန္
တာ၀န္ကို သက္ေသခံအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၅၌ ၾကည့္ပါ။
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စိတ္ေပါ့သြပ္ျခင္းသည္ အကန္႔အသတ္မဲ့ အက်ဥ္းက်ခံရမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း
စိတ္ေပါ႔သြပ္ျခင္းအတြက္
ေအာင္ျမင္စြာ

ခုခံေခ်ပျခင္းသည္

ခုခံေခ်ပႏိုင္ပါက

စိတ္ေပါ့သြပ္ျခင္း

မည္သည္႔စြဲခ်က္ကိုမဆို

စြပ္စြဲခံရသူသည္

အေၾကာင္း

အရင္းျဖင့္

စိတ္ေပါ႔သြပ္ေန၍
ေလ်ွာက္လဲခ်က္

ခုခံေခ်ပျခင္းျဖစ္သည္။
အၾကြင္းမဲ့

သို႔ရာတြင္

တရားေသလႊတ္ခံရမည္။

ေအာင္ျမင္ေသာသူသည္

အျပစ္မွ

လြတ္ကင္းေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကိုယ္အျပင္ အျခား သူမ်ားအတြက္ပါ ၿခိမ္းေျခာက္မသ
ႈ ဖြယ္ျဖစ္ေနတတ္သည္။
စြပ္စြဲခံရသူသည္

ပံုမွန္အားျဖင့္

လူမႈကာကြယ္

ေစာင့္ေရွာက္

ေရးခံယူျခင္းကို

အေျခခံဦးစားေပးမွဳအျဖစ္ခံယူရသည့္အျပင္ မျဖစ္မေန ကုထံုးခံယူျခင္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံရမည္။ ထိုကာလမွာ
အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကာျမင္႔ႏုိင္သည္။
•

သူ႐ူးဥပေဒ၊ အခန္း ၂၇၊ စာပိုဒ္ ၈၄၄-၈၅၉

•

ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၇၁

ထို႔ေၾကာင့္

အခ်ိဳ ႕ေသာ

စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအဖို႔

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

ခုခံေခ်ပမွဳမွာ

တူညီေသာ

အေျခအေန

အေၾကာင္း ျပခ်က္မ်ားကိုသာအသံုးျပဳၿပီး စြပ္စြဲခံရသူမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္
တရားေသ လႊတ္သင့္ေၾကာင္း ခုခံတင္ျပသင့္သည္။

အျခားေသာ ခုခံေခ်ပမႈမ်ားကိုလည္း ထည္သ
့ ြင္းစဥ္းစားရျခင္း
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စိတ္ေပါ႔သြပ္မႏ
ႈ ွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ခုခံေခ်ပမႈသည္ ၿပီးျပည့္စမ
ံု မ
ႈ ရွိပါက စြဲခ်က္တင္ျခင္း၏
အဓိက အေၾကာင္းအရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သက္ေသမျပႏိုင္သျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈ မေအာင္ျမင္ေစသည့္ အေျခခံ
အေၾကာင္း အရင္းတစ္ခု ျဖစ္ေစတတ္သည္။

DahyabhaiChhaganbhaiThakker ႏွင့္ State of Gujarat,

၁၉၃၃ SCR စာ - ၁၉၄ မွ ၁၉၈။
အကယ္၍ စြပ္စြဲခံရသူ၏ စိတ္ေပါ႔သြပ္မမ
ႈ ွာ ယာယီသာျဖစ္ၿပီး၊ အၿမဲတေစျဖစ္မေနပါက ထိုသူသည္ အၿမဲတေစ
အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္ေသာသူ မဟုတ္၍ အၾကြင္းမဲ့ တရားေသလႊတ္ရန္ ထိုက္တန္သည္။ ဤအရာသည္ “စိတ္ဆႏၵ
မပါေသာ” သို႔မဟုတ္ “ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေသာ” အျပဳအမူ ဟူေသာ ခုခံေခ်ပမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။

ခုခံေခ်ပမႈတြင္ အဓိကပါ၀င္သည့္ အခ်က္မ်ား
၁။

က်ဴးလြန္မွဳ ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ စြပ္စြဲခံရသူမွာ စိတ္ေပါ႔သြပ္ေနျခင္း။

၂။

စိတ္ေပါ႔သြပ္ျခင္းမွာ သိျမင္ႏိုင္စြမ္းကို အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေစျခင္း။

၃။

က်ဴးလြန္မႈ၏

သေဘာသဘာ၀

သို႔မဟုတ္

စြပ္စြဲခံရသူျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ

လုပ္ရပ္မွာ

ဥပေဒႏွင့္

ဆန္႔က ်င္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေနျခင္း။
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ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေနခ်ိန္
က်ဴးလြန္ေနသည့္အခ်ိန္သာမကပဲ မက်ဴးလြန္ခင္ႏွင့္ က်ဴးလြန္ၿပီး အခ်ိန္မ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ရွိမေနရ။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ ႏွင့္ ဦးလွခိုင္ (၁၉၅၈) ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထံုး၊ စာ - ၁၄၃ မွ ၁၄၈။

စိတ္ေပါ႔သြပ္မႈ ခံစားေနရျခင္း
ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ၌

ခံစားမႈဆိုင္ရာ

စိတ္ေပါ့သြပ္မႈကို

စြမ္းရည္

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္း

(ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္)

ကို

မရွိပါ။

၄င္းစိတ္ေပါ႔သြပ္မသ
ႈ ည္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ရွိေလာက္ေအာင္

သိျမင္
ရွည္ၾကာ

ျပင္းထန္ရမည္။ အရက္မူးေန၍ က်ဴးလြန္မိသည္ဟူေသာ ခုခံေခ်ပမႈ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အက်ံဳး၀င္ေသာ
ယာယီ

သက္ေရာက္မႈသာ

နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္စြမ္းကို

ရွိသည့္

အရက္

သို႔မဟုတ္

အၿပီးတိုင္

ဖ်က္္ဆီးၿပီး

ျဖစ္ေသာ

မူးယစ္ေဆး
တာရွည္

အသံုးျပဳမႈႏွင့္

အရက္

သို႔မဟုတ္

မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္း ဟူ၍ ကြဲျပားျခာနားသည္။
•

အတက္ေရာဂါပါ၀င္ႏိုင္သည္။

(င)

ေမာင္အံ့ဘြယ္

ႏွင့္

ဘုရင္ခံ၊

အိႏၵိယႏိုင္ငံစီရင္ထံုး၊

၁၉၃၇

ရန္ကုန္စီရင္ထံုး ၉၉။ Sinnasamyv. Public Prosecutor (၁၉၅၆) MLJ ၃၆။
•

စြပ္စြဲခံရသူမွာ အရက္မူးကာ ေနပူထဲတြင္ လမ္းေလ်ွာက္ၿပီး ဦးေခါင္းကို B မွ႐ိုက္လိုက္သည့္ အမႈႏွင့္
ပတ္သက္

၍

တရား႐ုံးက

ျငင္းပယ္လိုက္သည္။

စိတ္ေပါ႔သြပ္ေနသည့္အေၾကာင္းအရင္းျဖင့္

စြပ္စြဲခံရသူမွာ

B

ေနာက္ကို

လိုက္ေသာ္လည္း

ခုခံေခ်ပမÃႈကို
မသက္ဆိုင္ေသာ

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ထိပါး တိုက္ခိုက္မိ္သည္။ ေဆးပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမွာ စြပ္စြဲခံရသူသည္ အထက္ပါ
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ
ယခုျဖစ္ရေသာ

အလံုးစံုတာ၀န္ယူရန္
အေၾကာင္းအရင္းတို႔မွာ

မလိုအပ္ေၾကာင္း
ျပင္ပမွ

ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။

အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

သို႔ေသာ္

ေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး

အတြင္းစိတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ မရွိသလို ရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ေပၚေနမည့္ သ႐ုပ္သကန္ မရွိေသာေၾကာင့္
တရား႐ံုးမွ ခုခံေခ်ပမႈကို ပုဒ္မ ၈၄ အရ ျငင္းပယ္လိုက္သည္။ ေမာင္ၾကီး ႏွင့္ ဘုရင္ခံ၊ အတြဲ - ၇၊
ေအာက္ျမန္မာျပည္စီရင္ထံုး စာ ၁၃။

သိျမင္ႏင
ို ္စြမ္းကို အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေစျခင္း
•

စြပ္စြဲခံရသူ၏ စိတ္ေပါ႔သြပ္မမ
ႈ ွာ သိမႈစြမ္းရည္မရွိျခင္း၏ တိက ်ေသာအက်ိဳးဆက္ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ
စိတ္ ေပါ႔သြပ္မႈျဖစ္ရမည္။ (င) ေမာင္ကံသာ ႏွင့္ ဘုရင္ခံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံစီရင္ထံုး၊ ၁၉၃၃၊ ရန္ကုန္ စာ ၁၄၄။ သေဘာေပါက္ နားလည္ႏိုင္စြမ္းရည္ မရွိျခင္းကို ျပသရန္ မလိုေလာက္ေအာင္ ထူးဆန္းေသာ
အျပဳအမူမ်ားကို တစ္ဦးတည္း ျပဳလုပ္ေနျခင္း (လက္ေခ်ာင္းကိုျဖတ္ေတာက္ေနျခင္း)။ ကိုသက္ဦး ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ (၂၀၀၈) ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ ၁၀၇။

•

ေစ့ေဆာ္အား/ရည္ရြယ္ခ်က္

မရွိျခင္းမွာ

သက္ေသျပရန္အတြက္

အၿမဲတမ္းမလံုေလာက္ႏိုင္ပါ

(ဆက္စပ္မႈ ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း)။ (င) ေမာင္စံဖဲ ႏွင့္ ဘုရင္ခံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံစီရင္ထံုး၊ ၁၉၃၇ Rabg
၃၃၊ ၃၃၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ဦးလွခိုင္ (၁၉၅၈) ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ ၁၄၃ မွ
၁၄၆။
•

တစ္ခါတစ္ရံ ေစ့ေဆာ္မွဳအား/ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိျခင္းသည္ လံုေလာက္သည္။ စြပ္စြဲခံရသူသည္ မိမိ၏
ေယာကၡမႏွင့္အတူ လမ္းေလ်ွာက္လာစဥ္ ေယာကၡမကို ေစ့ေစာ္မွဳအား/ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပဲ ထိုးသြင္းမႈ
ျပဳမိသည္။ ၄င္းမွာ က်ဴးလြန္မႈ၏ သေဘာသဘာ၀ကို သိႏိုင္စြမ္းမရွိေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ေမာင္သံေခ်ာင္း [၁၉၅၆ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ - ၁၃၂]

သေဘာ၊ ဆႏၵႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား ေ၀ဒနာမ်ား (Volitional Disorders) မွာ အထူး
အေျခအေန မ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ေပါ့သြပ္မသ
ႈ ည္ စိတ္ေပါ့သြပ္သူ၏ စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မဆ
ႈ ို္င္ရာ
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မိမိကိုယ္ကိုယ္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို သက္ေရာက္မွဳရွိျခင္းထက္ စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မက
ႈ ို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ
စြမ္းရည္ကိုသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိတတ္သည္။
•

ညဖက္အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ေယာင္ယမ္း၍ လမ္းထေလ်ွာက္တတ္ေသာ စစ္သားသည္ ဤအျခင္းအရာႏွင့္
ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးျခင္းခံရၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ညတြင္ အိပ္ေနစဥ္ ေသနတ္ကိုယူၿပီး ပစ္ခဲ့သည္။
ေမာင္ေအးၾကိဳင္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ (၁၉၆၅)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ - ၉။

က်ဴးလြန္မႈ၏ သေဘာသဘာ၀
စိတ္ေပါ႔သြပ္မႈ တစ္ခုတည္းႏွင့္ လံုေလာက္မႈ မရွိပါ။ ၄င္းစိတ္ေပါ႔သြပ္မႈသည္ (၁) က်ဴးလြန္မႈ၏ သေဘာ သဘာ၀
(၂)

ဥပေဒႏွင့္

ဆန္႔က ်င္သည္ကို

စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္မႈ

စြမ္းရည္

မရွိေလာက္ေအာင္

ျပင္းထန္မရ
ႈ ွိေသာ

စိတ္ေပ႔ါသြပ္မမ
ႈ ်ိဳး ျဖစ္ရမည္။
“က်ဴးလြန္မႈ၏ သေဘာသဘာ၀” ကို ပုဒ္မ ၈၄တြင္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိပါ။
•

မိမိကိုယ္ကိုယ္ မည္သည့္ အျပဳအမူ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို သေဘာေပါက္ နားလည္ႏိုင္စြမ္း လံုး၀ဥသံု
မရွိျခင္း - ဥပမာ- ေပါင္မုန္႔လံုးကို လွီးျဖတ္ေနသည့္ အသိျဖင့္ တစ္ပါးသူ၏ လည္ကို လွီးျဖတ္ေနျခင္း
သို႔မဟုတ္ မေကာင္းဆိုး၀ါးကို ပစ္ခတ္ေနသည့္အသိျဖင့္ တစ္ပါးသူကို ပစ္ခတ္ေနျခင္း။ ေမာင္ေအးခိုင္
ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ၁၉၆၅၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ - ၉ ။

•

က်ဴးလြန္မ၏
ႈ

ေနာက္ဆက္တြဲအရ

သေဘာေပါက္

ႏိုင္စြမ္း

ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ

မရွိျခင္းလည္း

ထိခိုက္နစ္နာမႈကို

ျဖစ္ႏိုင္သည္။

စြပ္စြဲခံရသူမွာ

အေပၚယံ

နားလည္

တစ္ပါးသူအား

ထိပါး

တိုက္ခိုက္ေနသည္ကို သိေသာ္လည္း ၄င္းက်ဴးလြန္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲႏွင့္ ျပင္းထန္မႈ အတိုင္းအတာ
ကို

သေဘာေပါက္ နားလည္ႏိုင္စြမ္းမရွိေခ်။ သိျမင္ႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္းမွာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္

ပါ၀င္သည္။ ဤအခ်က္မွာ မႈခင္းတစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္ရန္ အဓိက လိုအပ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေလ်ာ႔ပါး
ေစသည္။ ၄င္းမွာ ပုဒ္မ ၈၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ခုခံေခ်ပမႈ တစ္ခု

ျဖစ္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ ျပ႒ာန္း

ထားသည့္ ဥပေဒမွာလည္း ယခုကဲ့သို႔ နားလည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္စြမ္း မရွိသူအတြက္ အဟန္႔အတား
တစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္မလာႏိုင္ေခ်။

မမွန္ကန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိျခင္း
တရားခံမ်ားသည္

၄င္းတို႔၏

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္

ပတ္သက္၍

အမွား၊အမွန္

ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္း

မရွိၾကေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က ်င္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို
မသိရွိၾကေၾကာင္း တရားခံေရွ႕ေနမ်ားက ခုခံေခ်ပေလ့ရွိၾကသည္။ စြပ္စြဲခံရသူမွာ မိမိ၏လုပ္ရက္(က်ဴးလြန္မႈ)ကို
သေဘာေပါက္

နားလည္

ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ္လည္း

၄င္းလုပ္ရပ္မွာ

တရား၀င္မမ
ႈ ရွိျခင္း၊

မွားယြင္းေနျခင္းကို

နားလည္ႏိုင္စြမ္း မရွိေၾကာင္း ၀န္ခံသည္။ ဤကိစၥရပ္မွာ စြပ္စြဲခံရသူ က်ဴးလြန္ခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ မည္ပံု ျပဳမူျခင္း၏
အႏုမာနသေဘာေပၚ မ်ားစြာမူတည္သည္။
•

စြပ္စြဲခံရသူမွာ
အနားကပ္

အနီးအနားတြင္ရွိေသာသူမ်ားကို

မလာနဲ”႔ု

ဟု

ေအာ္ဟစ္

“ခင္ဗ်ားတို႔ႏွင့္

ေျပာဆိုကာ

မဆိုင္ဘူး။

သားေကာင္ကို

လာမေႏွာက္ယွက္နဲ႔။

ထိုးသြင္းျခင္း

ျပဳလုပ္သည္။

က်ဴးလြန္မႈ၏ သေဘာ သဘာ၀ႏွင့္ လုပ္ရပ္မွာ မွားယြင္းေၾကာင္းကို စြပ္စြဲခံရသူသိသည္ဟု တရား႐ုံးမွ
ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

ကိုသက္ဦးႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊

၂၀၀၈၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ

တရားစီရင္ထံုး၊ စာ - ၁၀၇။
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•

သံဃာေတာ္ကို သတ္ရန္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္က ်ျခင္းကို အယူခံ၀င္ျခင္း။ အယူခံ၀င္သူ
မွာ သံဃာေတာ္သည္ ၄င္း၏ ညီမ/အစ္မမ်ား (အမွန္တကယ္မရွိေသာ)ကို ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္း
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ဖမ္းဆီးထားသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုသည္။

အယူခံ၀င္သူသည္ ၄င္းမွာ သံဃာေတာ္

အား သတ္ျဖတ္ရန္ ၾကိဳးစားသည္႔ လုပ္ရပ္ကို သိေသာ္လည္း မိသားစုကို ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္
စဥ္းစားျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ပုဒ္မ ၈၄ႏွင့္ ပတ္သတ္သည္႔ ေအာင္ျမင္ေသာ ခုခံေခ်ပမႈ
ျဖစ္သည္ဟု တရား႐ုံးက သတ္မွတ္သည္။
ငေမာင္ျပန္ ႏွင့္ ဘုရင္ခံ၊ စာ - ၄၊ BLT စာ - ၂၆၇။

မမွနက
္ န္ျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိေနျခင္း
ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ၌ ဤစကားစု၏ အဓိပၸါယ္ကို “စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ခိ်ဳ႕ယြင္းမႈ” ႏွွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ မွားယြင္းမႈ
(ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က ်င္ေသာ) ဟူ၍ မွားယြင္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လူတစ္ဦးသည္
ကေလးငယ္

တစ္ဦးကို

ေကာင္းကင္ဘံုသို႔

ပို႔ေပးေနသည္ဟု

စိတ္အထင္မွားကာ

(စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ

ခိ်ဳ႕ယြင္းမႈမွန္း သိရွိျခင္းမရွိပဲ) သတ္ျဖတ္သည္။ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ခိ်ဳ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္သည္ဟု သေဘာေပါက္
နားလည္ႏိုင္စြမ္း

မရွိျခင္းမွာ

စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာခိ်ဳ႕ယြင္းမႈကို

၀ိညာဥ္ပူးျခင္း၊
လူမႈ

စီးျခင္းေၾကာင့္လည္း

အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္

ျဖစ္ႏိုင္သည္။

သင့္ေလ်ာ္

ကေနဒါတရား႐ုံးတြင္

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္

သတ္မွတ္ထားေသာသာမန္စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္္ျခင္းဟူ၍ သတ္မွတ္သည္။
•

ဘုရင္မ ႏွင့္ ကဒါ နာစရာ၊အိႏိၵယႏိုင္ငံစီရင္ထံုး၊ ကလကတၱား၊ စာ - ၆၀၄။

•

Sa Pont (alias) Paw Lu ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ (၁၉၅၀) ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ
၃၅၂။

သက္ေသျပရန္ အမ်ိဳးအစားမ်ား
တခါတရံ၌ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ သက္ေသျပခ်က္မ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။
တရားခံေရွ႕ေနသည္

“ဆိုးသြမ္း”

(သို႔ေသာ္

စိတ္မေပါ့သြပ)္

ေသာသူႏွင့္

“စိတ္ေပါ႔သြပ”္

ေနၿပီး

ေဆးကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ေသာသူကို ခြဲျခားႏိုင္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ေသျပရာတြင္ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူတို႔ကို အားကိုးအားထားျပဳရသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ
တရားစြဲဆိုရာ၌ သက္ေသ အေထာက္အထားႏွင့္ အခ်က္အလက္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသူ (တရားသူၾကီး)
ေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။

2004 Cri LJ 2458.
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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြငအ
့္ ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံ
ျဖစ္သည္။
မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CRPD) ၏ အပိုဒ္ခြဲ ၁ တြင္ မသန္စြမ္းသူ ဆိုသည္မွာ
ကိုယ္ကာယ၊ စိတ္ပိုင္း၊ ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြးပိုင္း၊ အာ႐ုံခံစားမႈပိုင္း ဆိုင္ရာ ခ်ိဳ ႕ယြင္း အားနည္းခ်က္မ်ားကို
ေရရွည္

ခံစားေနရၿပီး

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

အတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္

အျပည့္အ၀ပါ၀င္

လႈပ္ရွားႏိုင္မမ
ႈ ရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္ဟု ပါ၀င္ထားသည္။

အပိုဒ္ခြဲ ၁၃ တရားမွ်တမႈလက္လွမ္းမီေရး
(၁) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အတည္ျပဳ၍ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မ်ားသည္

မသန္စြမ္းသူမ်ား

တရားစီရင္မတ
ႈ ြင္

အျခားသူမ်ားႏွင့္တန္းတူ

ထိေရာက္စြာ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာစြာ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းသို႔ဆိုရာတြင္ က်င့္ထံုးဆိုင္ရာႏွင့္
အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခားအလိုက္ ေပးအပ္ေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လိုက္ေလ်ာမႈဳမ်ား ေပးရမည္။
သို႔မွသာ

သက္ေသ

အျဖစ္ထြက္ဆိုျခင္း

အပါအ၀င္

စံစ
ု မ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္

အျခားေသာအၾကိဳ

လုပ္ေဆာင္သည့္အဆင့္စေသာ တရား စြဲဆိုျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥအ၀၀တို႔တြင္ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္
တိုက္႐ိုက္

မဟုတ္ေသာ

ပါ၀င္

ပတ္သက္သူမ်ား

အျဖစ္

ပါ၀င္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္

၄င္းတို႔အတြက္

ထိေရာက္ေသာအခန္းက႑ျဖစ္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း မည္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
(၂) တရားစီရင္ရာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ထိေရာက္စြာ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္
အာဏာပိုင္မ်ားမွာ

ရဲ၊

အတည္ျပ၍
ေထာင္၀န္ထမ္း

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ
တို႔အပါအ၀င္

တရားခြင္

စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

အခ်ဳပ္အျခာ
တြင္ပါ၀င္ေသာ

သူအားလံုးတို႔ကို ဆီေလ်ာ္သင့္ေတာ္ သည့္ ေလ့က ်င္႔သင္ၾကားမွဳေပးႏိုင္ရန္ အားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရ
မည္။

အပုိဒ္ခြဲ ၁၄ - လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ႏွင့္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္
(၁) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အတည္ျပဳ၍ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ
အခ်ဳပ္

အျခားအာဏာပိုင္မ်ားမွာ

မသန္စြမ္းသူမ်ားကို

အျခားသူမ်ားႏွင့္တန္းတူ

(က)

လူတစ္ဦး

ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ႏွင့္လံုျခံဳမွဳအာမခံခ်က္ကို ခံစားခြင့္ရရွိရန္။ (ခ) လြတ္ေျမာက္ခြင့္ကို
ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က ်င္၍ ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဖက္သက္ျဖစ္ေစ ပိတ္ပင္ထားျခင္း မရွိပါရန္ တရားဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ
ထိုလြတ္ေျမာက္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ ထားျခင္း ရွိပါက မသန္စြမ္းျဖစ္ေနျခင္းက မည္သည့္ အမႈတြင္မဆို
ကာကြယ္

ေသာအားျဖင့္

ရွင္းလင္းခ်က္

ေပးသည့္

အေၾကာင္းအရင္းအျဖစ္

အသံုးမျပဳေစရန္

ေသခ်ာေစရမည္။
(၂)

မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္

မည္သည့္

ကိစၥရပ္ေၾကာင့္မဆို

လြပ္လပ္ခြင့္

ပိတ္ပင္ခံရပါက

အျခားသူမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္ရွိေသာ အာမခံခ်က္
မ်ား

ရွိရန္ႏွင့္

သင့္တင့္

ေသာ

လိုက္ေလ်ာမႈမ်ား

အပါအ၀င္

လက္ရွိ

သေဘာတူညီခ်က္၏

ရည္ရြက္ခ်က္၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳမူ ဆက္ဆံျခင္း ခံရေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
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သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အတည္ျပဳ၍ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္
မ်ားမွ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။

အပိုဒ္ ၁၅ - ႏွိပ္စက္မႈ သို႔မဟုတ္ ညႇဥ္းပန္းမႈ၊ လူမဆန္ေသာ သို႔မဟုတ္ အရွက္ရေစေသာ
ျပဳမူဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမွ လြတ္လပ္ခြင့္ရရွိျခင္း
(၁) မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မဆို ႏွိပ္စက္မႈ သို႔မဟုတ္ ညႇဥ္းပန္းမႈ၊ လူမဆန္ေသာ သို႔မဟုတ္
အရွက္ ရေစေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ျပဳလုပ္ခံရျခင္း မရွိရပါ။ အထူးအျဖင့္
ေဆးပညာႏွင့္

ဆိုင္ေသာ

သို႔မဟုတ္

သိပၸံႏွင့္ဆိုင္ေသာ

လက္ေတြ႔

သုေတသနျပဳလုပ္မမ
ႈ ်ားတြင္

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မိမိ၏ သေဘာ ဆႏၵမပါပဲ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳလုပ္ရပါ။
(၂) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အတည္ျပဳ၍ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ႏွိပ္စက္မႈ သို႔မဟုတ္ ညႇဥ္းပန္းမႈ၊ လူမဆန္ေသာ သို႔မဟုတ္ အရွက္
ရေစေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားကို နာခံလိုက္နာေနရေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို
ထိေရာက္သည့္ အလံုးစံုေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ စိီမံခံ့ခြဲေရး၊ တရားေရး သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ စီမံ
ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္တန္းတူ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရမည္
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မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္

မူးယစ္ေဆး၀ါး

အသံုးျပဳသူမ်ား
တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္
လည္းေကာင္း၊

မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွိမႈျဖင့္

မူးယစ္ေဆးဝါး

ေရာင္းခ်မႈျဖင့္

ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ

အမႈသည္မ်ားအတြက္

ဖမ္းဆီးခံထားရေသာအမႈသည္မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊

အျခားျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ စြဲဆိုထားခံရေသာအမႈသည္မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး အလြဲသံုးစားျပဳသူ
မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ကုလသမဂၢ၏ ဥပေဒဆုိင္ရာ
အေထာက္အကူေပးေရးမူမ်ားအနက္

…

မူ

(၁၀)

ႏွင့္

မူ

(၁၁)

ျပစ္မႈဆုိင္ရာခုခံကာကြယ္ေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
သတ္မွတ္ထားပါသည္။
ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ
ဤႏိုင္ငံတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ

တိုးျမင့္လ ်က္

ကမာၻေပၚတြင္

ျဖစ္သည္။

ရွိသည္။

တရား၀င္ေဖာ္ျပထားေသာ

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္

မူးယစ္ထိုးသြင္းသူ

မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားကို

လိုအပ္ေနသည့္

အုပ္စုမ်ားအျဖစ္

အာဖဂန္နစ္စတန္ႏိုင္ငံအၿပီး

ဒုတိယေျမာက္

မီသမ္ဖီတမင္း(Methamphetamine)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

မည္မွ်ရွိသည္ကို

ရယူရန္

တို႔၌

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူဦးေရ

အခ်က္အလက္မ်ား

(က်ားဦးေရသာ)

ထုတ္လုပ္မႈမွာလည္း

၈၃၀၀

အေရအတြက္

ယခုအခ်ိန္တြင္

ခန္႔ရွိသည္ဟု

မရွိေသာ္လည္း

ခန္႔မွန္းဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။

အေသးစား အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ဘိန္းျဖဴ (Heroin) ႏွင့္ ဘိန္း (Opium) ကို အဓိကထား အသံုးျပဳၾကၿပီး လူလုပ္
မူးယစ္ေဆး၀ါး (Synthetic Drug) မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳမႈ မ်ားလားသည္ကို ေလ႔လာေတြ႔ျမင္ရသည္။ 18
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

ဘိန္းျဖဴ

တစ္ခါသံုးပမာဏမွာ

၁၀၀၀က်ပ္

(အေမရိကန္

၁

ေဒၚလာ)

မွ်သာ

ကုန္က ်သည့္အတြက္ အစဥ္အလာအရ ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာ ဘိန္းရွဴျခင္းထက္ပို၍ လူၾကိဳက္ မ်ားလာသည္။
မူးယစ္အလြဲသံုးမႈသည္

ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္း၊

သိျမင္ႏိုင္စြမ္း၊

အာ႐ုံစူးစိုက္ႏိုင္စြမ္းႏွင္႔

မိမိခႏၶာကိုယ္ကို

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္းစြမ္းတို႔ကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္ထိ ယစ္မူးေစႏိုင္သည္။ ဤအေၾကာင္းျခင္းရာအားလံုးတို႔သည္
အဖမ္း ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ရဲပုလိပ္တို႔၏ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈကို ခုခံ၊ ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းမရွိေအာင္ ျဖစ္ေစသည့္
အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
အေသးစားကုသမႈ အေထာက္အပံံ့မ်ားေပးျခင္းမွာ သံုးစြဲမႈက ်ဆင္းေရးၾကိဳးပမ္းမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။19
က်န္းမာေရးႏွင့္

အားကစား၀န္ၾကီး႒ာနမွ

မက္သဒုန္း

(Methadone)

ေဆးခန္း

၄၆ခု

ႏိုင္ငံ၏

ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ဖြင့္လွစ္ ေပးထားၿပီး လူနာေပါင္း ၁၀၀၀၀ ခန္႔ စားရင္းေပးထားၾကသည္။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီး႒ာနသည္ ျပည္ၿမိဳ႔ရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစင္တာအျပင္၊
မွတ္ပံုတင္စားရင္းသြင္းထားေသာ မူးယစ္ေဆးစြဲလူနာမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္၊ မႏ ၱေလး ႏွင့္ တနသာၤရီတိုင္းရွိ
ေဒသမ်ားႏွင့္ ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ အပါအ၀င္ စင္တာ စုစုေပါင္း ၁၂ ဖြင္႔လွစ္ထားရွိေပးထားသည္။
လက္ရိွလက္ခံက ်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာဥပေဒမွာ

မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္၀ယ္ထားရွိသူႏွင့္

အသံုးျပဳသူဟု

စြပ္စြဲျခင္းခံရသူမ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ ေနရာ အႏွံအျပားတြင္ ဖမ္းဆီးမÃႈႏွင့္အက်ဥ္းခ်မွဳမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၁၂၀၁၆

ခုႏွစ္အတြင္း

ဖမ္းဆီးျခင္းခံရၿပီး

၂၀၁၅

လူေပါင္း
မွ

၄၉၀၇၂

၂၀၁၆

ေယာက္တို႔မွာ

ခုႏွစ္အတြင္း

ထပ္တိုး

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစြဲခ်က္ျဖင့္
အဖမ္းခံရသူဦးေရ

၄၄၀၃

ရွိခဲ့သည္။

20

18

UNODC, “UNODC to conduct first ever nationwide survey on drug use in Myanmar,” 16 February 2016. Also Tim
McLaughlin, Myanmar Times, November 8, 2013
19
IRIN, “Drug control efforts go local in Myanmar’s Kachin State,” 14 August 2014
20
Tin Htet Paing, “Treating Burma’s Drug Problem,” the Irrawaddy, 29 March 2017
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တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားေသာ

ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ

၂၀၁၅

ခုႏွစ္

တစ္ခုထဲတြင္ပင္

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ အမွဳမ်ား အတြက္ သံသယရွိသူ ၉၁၈၈ဦးရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေရ ၆၀၀၀၀ရွိေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

အက်ဥ္းသားမ်ားထဲမွ
21

အက်ဥ္းက်ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

၇၀%မွာ

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာျပစ္မွဳမ်ားေၾကာင့္

မူးယစ္ေဆး၀ါးအသံုးျပဳသူမ်ားမ်ားမွာ

အဖမ္းခံရျခင္း-ကုသမွဳခံယူရျခင္း-

ျပန္လည္ အဖမ္းခံ ရျခင္း ဟူေသာ စက္၀န္းတြင္ လည္ပတ္ေနေလ့ရွိၾကၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးအသံုးျပဳသူအမ်ားစုမွာ
ကာလရွည္ၾကာစြာ အက်ဥ္း ခ်ခံၾကရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ

အမႈအခင္းမ်ားသည္

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားအတြက္

အထူးတလည္

စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ္႔မည္။ ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္ အတို္င္း ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြျခင္းတြင္
အသံုးျပဳေသာ

ကာကြယ္မႈ

ဆို္င္ရာက်င့္ထံုးမ်ားမရွိပါ။

မူးယစ္ေဆး၀ါးအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္
မူးယစ္ေဆး၀ါး

၄င္းတို႔၏

လက္၀ယ္ထားရွိျခင္းကို

တစ္နည္းအားျဖင့္

ပိုင္ဆိုင္မမ
ႈ ်ားကိုပါ

အဓမၼ

ေသြးစစ္ေဆး

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္က ်ဴးလြန္မႈ

ျပစ္မႈေျမာက္ေစသည့္

ျပစ္မမ
ႈ ်ိဳးျဖစ္သည္။

ပုလိပ္ရဲမ်ားအျပင္

ဖမ္းဆီးခြင့္အာဏာကို
ေစျခင္းျဖင့္

ဟုတ္မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊

ကုသျခင္းျပဳလုပ္ရန္

သာမန္ျပည္သူလူထုမ်ားကပါ
ရရွိထားၾကသည္။

အတည္ျပဳၿပီး

၄င္းျပစ္မမ
ႈ ွာ

မဟုတ္မွန္

သည္ျဖစ္ေစ

ပ်က္ကြက္ပါကလည္း

ျပစ္မွဳေျမာက္သည္။

ထို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆးသံုးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ လူမွဳေရးအရ နာမည္ဆိုးတပ္ခံရျခင္း၊ အငယ္စားျပစ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သူမ်ားဟု သတ္မွတ္ခံရေသာ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ မူးယစ္ေဆး
သံုးစြဲသူမ်ားကို ေက်ာခိုင္းသြားတတ္ၾကၿပီး သီးျခားခြဲထုတ္အဆက္အသြယ္ျဖတ္သည့္အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္
ေရးျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္ အလမ္း နည္းပါးေစသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ
ျမန္မာ့လက္ရွိ ဥပေဒအရ ဘိန္းပင္၊ ေဆးေျခာက္စသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ထုတ္လုပ္ ျဖစ္ေပၚေစသည့္
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားကို

ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားသည္။

ထိုေဆး၀ါးမ်ားပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ား
၀န္ၾကီးဌာနမွ

မူးယစ္ေဆး၀ါး၊

စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ား

သံုးစြဲျခင္းႏွင့္လက္၀ယ္ထားရွိမွဳမ်ားမွာ

အတိအလင္းေၾကညာခ်က္

ထုတ္ျပန္ထား

သည္။

ႏွင့္

ရာဇ၀တ္မွဳေျမာက္သည္ဟု

ကိုလိုနီဥပေဒအရ

ေဆးထိုးအပ္မ်ား

လက္၀ယ္ထားရွိမႈကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူမ်ား မွာ အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳ
ထားေသာ ေဆးကုသေဆာင္မ်ားတြင္ ကုသမွဳခံယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ျပစ္ဒဏ္ကို သံုးႏွစ္မွငါးႏွစ္ အထိ
ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ တရားမ၀င္အပင္စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား၊ သယ္ယူပို ့ေဆာင္သူမ်ား ႏွင့္ ပိတ္ပင္ေဆး၀ါးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴး
ေရာင္းခ်သူမ်ားကို

ျပစ္ဒဏ္

ငါးႏွစ္မွ

ဆယ္ႏွစ္အထိခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

အထက္ပါ

ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားႏွင့္

မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ရည္ရြယ္ေရာင္းခ်သည္ဟု ျပစ္မွဳထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ကို အနည္းဆံုး ဆယ္ႏွစ္အထိ
ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ေဆး၀ါးျဖန္ ့ျဖဴး မႈမ်ား (သို ့) တင္သြင္းမွဳမ်ား အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ဆယ့္ငါးႏွစ္ မွ ေသဒဏ္
အထိစီရင္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပတ္သက္၍အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားအေပၚစြဲခ်က္တင္္ႏိုင္ သည့္ဥပေဒသံုးရပ္၁၉၁၇ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ယစ္မ်ိဳးအက္ဥပေဒ။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ
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ေဆး၀ါးမ်ား ဥပေဒ။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ႏွင့္ဆိုင္ေသာ
ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ား။

၁၉၁၇ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့ ယစ္မ်ိဳးအက္ဥပေဒ
•

လိုင္စင္မဲ့ ထိုးသြင္းမွဳမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ေဆးထိုးအပ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊
ေရာင္းခ် ျခင္း (သို ့) ျဖန္ ့ျဖဴးျခင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္တားျမစ္သည္။ ပုဒ္မ ၁၃

•

ႁခြင္းခ်က္ - ေဆးထိုးအပ္ (သို ့) ထိုႏွင့္ဆက္စပ္ ေသာပစၥည္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္အသံုးျပဳသူသည္
ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေအာက္တြင္ရွိရမည္။ ပုဒ္မ ၁၃(ဂ)

•

ျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ (သို ့) ဒဏ္ေၾကး ႐ူပီး ၁၀၀၀ (သို ့) ႏွစ္ရပ္လံုး။ ပုဒ္မ ၃၃

•

ရဲအရာရွိမ်ားက ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း သံသယရွိသူမ်ားကို ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ေဆးထိုးအပ္
မ်ားကို တရား၀င္သိမ္းယူႏိုင္သည္။

•

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဥပေဒအရ တားျမစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး စြဲခ်က္တင္ႏိုင္သည္။

•

၂၀၀၁

ခုႏွစ္တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုရဲတပ္ဖြဲ

လက္၀ယ္ေတြ႔ရမ
ွိ ႈျဖင့္
ထိုၫႊန္ၾကားခ်က္မွာ

ဖမ္းဆီးမႈမ်ား

မျပဳလုပ္ရန္

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

ေျပာင္းလဲ

့မ်ားမွ

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား
ၫႊန္ၾကားခ်က္

ေလ်ာ့က ်ေစရန္

အားျဖည့္မႈ

ျဖစ္ေစရန္

ႏွင့္

တစ္ရပ္
ၿမိဳ ႕နယ္

ကိုေဆးထိုးအပ္
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ရဲ

ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း

ဌာနမ်ား၏
ယခုအခါ

ေဒသနရအာဏာပိုင္မ်ား၏ လ်စ္လ ်ဴရွဳျခင္းခံေနရသည္။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္
•

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ႏွင့္ စသည့္အေရးၾကီးေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား။

•

ပုဒ္မ ၁၉ မွ ပုဒ္မ ၁၅တြင္ရွိခဲ့ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းျခင္း- အခန္း ၈ မွရွိၿပီးေသာ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္
ရာဇ၀တ္မ်ား အရ၊ ပုဒ္မ ၁၅ ကိုဖ်က္သိမ္းသည္။

•

ေအာက္ပါ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေလ့လာပါ။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ား ဥပေဒ

•

ပုဒ္မ ၂(က) မူးယစ္ေဆး၀ါး
o

ဘိန္းပင္၊ ကိုကင္း၊ ေဆးေျခာက္ စသည့္အပင္မ်ားမွာ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ တရား၀င္
အသိေပး ေၾကညာထားေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖစ္သည္။

o

မူးယစ္ေဆး၀ါး (သို႔) ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ပါ၀င္သည့္အရာမ်ားကိုလည္း က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ
ေၾကညာ ထားေသာ တားျမစ္ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္သည္။

•

ပုဒ္မ ၂(ခ) စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါး
o

က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အသိေပး ေၾကညာထားေသာ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ ေဆး၀ါး
ျဖစ္သည္။

o

က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ တိက ်
ေသာ စံႏွဳန္းမ်ားမရွိပါ။

•

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားမွ လိုအပ္ေသာေဆးကုသရန္မွတ္ပံုတင္ျခင္း
o

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားထားေသာ (သို႔) အစိုးရမွ
ယင္း

အတြက္သတ္မွတ္ထားသည့္

ေဆးကုေဆာင္မ်ားတြင္ ေဆးကုသမွဳခံယူရန္။ ပုဒ္မ

၉(က)။
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o

မွတ္ပံုတင္ထားေသာ

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္

က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏

ၫႊန္ၾကား

ခ်က္မ်ားအတိုင္း လက္ခံေနထိုင္ရန္။ ပုဒ္မ ၉(ခ)။
o

အာမခံ ရထားေသာ (သို႔) အာမခံမရေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက တရား႐ံုးမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးကုသေဆာင္ (သို႔) ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရး စခန္းသို ့ ပိ႔ေ
ု ဆာင္ရန္ အမိန္ ့ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ပုဒ္မ ၉(ဆ)။

•

ျပင္ဆင္မွဳမရွိေသးေသာ ဥပေဒတြင္ မွတ္ပံုမတင္ရေသးလွ်င္ျဖစ္ေစ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္မနာမႈ
မရွိလွ်င္ ျဖစ္ေစ ထိုအတြက္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္သည္။
o

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္

က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွၫႊန္ၾကားထားေသာ

အစိုးရမွ

ယင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဆးကုသေဆာင္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္
ျဖစ္ေစ၊ က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွခ်မွတ္ထားေသာ ေဆးကုသမွဳမ်ားကို ခံယူရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့
လွ်င္ျဖစ္ေစ ေထာင္ဒဏ္ကို အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္ မွ အမ်ားဆံုး ငါးႏွစ္ အထိျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္
သည္။ ပုဒ္မ ၁၅။
•

အသစ္ျပင္ဆင္ထားသည့္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၅)
o

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း
(သို႔) ေဆးကုသေဆာင္မ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ပ်က္ကြက္
ခဲပ
့ ါက ယင္း ဥပေဒျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စီမံလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ပုဒ္မ ၉(ဆ) အရ၊
အျပစ္သားကို

အမ်ားနည္းတူ

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

မရွိေစရန္

တူညီ၀တ္စံုမ်ား၀တ္ဆင္ေစၿပီး

အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးရွိေစသည့္ ျခံလုပ္ငန္းမ်ား၊ သန္႔ရွင္းေရး ႏွင့္ လမ္း၊ တံတား ေဆာက္လုပ္
ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျခားလုပ္ငန္း အဖြဲအ
႔ စည္းမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ကာ တာ၀န္ရွိ
ၾကီးၾကပ္သူမ်ား၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ရွိေနရမည္။ ထိုကဲ့သို ့တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္နာရီ အားျဖင့္
ကိုယ္တိုင္လုပ္အားျဖင့္ အခမဲ့ အနည္းဆံုး နာရီေပါင္း ၂၄၀ မွ အမ်ားဆံုး ၃၆၀ နာရီ
အထိလုပ္ကိုင္ရမည္။
o

ဥပေဒ ေဟာင္းအားခုခံကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားရွိသည္။
§

ျပင္ဆင္ခ်က္အသစ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မွဳအေပၚ ျပန္လည္
သံုးသပ္ကာ ယခင္ကာလမ်ားထက္ပိုၿပီးသက္ေရာက္မွဳရွိသင့္သည္။

•

ရွာေဖြမွဳ ႏွင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမွဳမ်ားအတြက္ အထူး နည္းလမ္းမ်ား တီထြင္ျခင္း။ ပုဒ္မ ၁၃
o

ထိုစည္းကမ္းမ်ားမွာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ တြင္အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျပစ္မွဳဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒတြင္
အေျခခံ အကာအကြယ္မ်ားထားရွိေပးသည္။

•

ျပင္းထန္စြာျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း
o

မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္၀ယ္ထားရွိမွဳ (သို႔) စိုက္ပ်ိဳးမွဳအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ကို ငါးႏွစ္မွ ဆယ္ႏွစ္
အထိ ခ်မွတ္သည္။ ပုဒ္မ ၁၆။
§

ဆင္းရဲမြဲေတမွဳႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ။

§

ဘိန္းကိုထံုးတမ္းအစဥ္လာအရ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳမႈ။

§

ခ်မွတ္ထားေသာ လိုင္စင္၏သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဆန္ ့က ်င္သည့္ ေဆးေျခာက္မ်ား
အတြက္ ၁၉၁၇ အက္ဥပေဒ ၁၁ အရ ငါးႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မွတ္ၿပီး ထိုဥပေဒကို
ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ျပစ္ဒဏ္ ေျခာက္လ အထိခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

o

ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ မူးယစ္ေဆးမ်ားလက္၀ယ္ရွိပါက ျပစ္ဒဏ္ကို
ဆယ္ႏွစ္မွ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းအထိခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
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o

မူးယစ္ေဆးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း

(သို႔)

တင္သြင္းျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္ပါက ျပစ္ဒဏ္ကို ၁၅ ႏွစ္ (သို ့) ေသဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ပုဒ္မ ၂၀။
မုဒိမ္းမွဳမ်ား၊ လုယက္မွဳမ်ား (သို ့) လူသတ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္မ်ား

§

အခ်ိဳးက် မွ်တမွဳမရွိျခင္း။
ICCPR ႏွင့္သဟဇာတမျဖစ္ျခင္း။

§
•

ေရာင္းရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး လက္၀ယ္ရွိမွဳအတြက္ ယင္းမွာ မည္သည့္ သက္ေသ
အေထာက္ အထားမွ မလိုအပ္ေပ။
o

တစံုတဦးမွ ၃ ဂရမ္ရွိေသာ ဘိန္းျဖဴ၊ ဘိန္း (သို႔) ေဆးေျခာက္ ၂၅ ဂရမ္ကို ရွာေဖြ ေတြရ
႔ ွိပါက
ထိုအရာမ်ားမွာ ေရာင္းခ်ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္ဟု ယူဆၿပီး ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
ပုဒ္မ ၂၆

o

ထိုျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ တစံုတေယာက္အသံုးျပဳရန္ ယူေဆာင္ထားရွိေပးေသာ

သူမ်ားအတြက္

လည္း အက်ံဳး၀င္သည္။
o

မူးယစ္ေဆး၀ါး

အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းကို

ကြဲျပားစြာသံုးသပ္ကာ

ေရွ႕ေနမ်ားမွ

သံုးစြဲေၾကာင္း ထင္ရွားေသာအေထာက္အထားမ်ား ႏွင့္ အလားတူ ေရာင္းခ်ရေသာ ေငြသား
မ်ားကို သက္ေသအျဖစ္ ထားရွိျပသရန္ လိုအပ္သည္။
o

ေရာင္း၀ယ္ျဖန္႔ျဖဴးမွဳအေသးစားျဖစ္ေစ၊

အၾကီးစားျဖစ္ေစ

ယင္းတို႔အတြက္

ဥပေဒခဲြျခား

ထားျခင္းမရွိပါ။
•

၀န္ၾကီးဌာနမွ

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

ေဆးကုသမွဳမ်ား

(သို႔)

မွတ္ပံုတင္ထားေသာ

ေဆး၀ါး

ပညာရွင္မ်ား အတြက္ ႁခြင္းခ်က္။ ပုဒ္မ ၂၈
o

ေရွ႕ေနမ်ားသည္

ထိုပုဒ္မ

အတြက္

မူးယစ္ေဆး၀ါး

အႏ

ၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္

ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ထုေခ်မႈကို တင္သြင္းႏိုင္သည္။
၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အား ျပင္ဆင္ေရးသားရန္ ပိမ
ု တ
ို ိက ်ေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားကို ေဖၚျပထားသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ ရွာေဖြသိမ္းဆီးျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသမႈ
ခံယူျခင္းမ်ား ပါ၀င္ သည္။
•

မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုး မွတ္တမ္းတင္မႈ ျပဳလုပ္ရမည္။
o

၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ (သို႔) ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားသည္
မွတ္တမ္း တင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ မိဘ (သို႔) အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ အတူ မွတ္ပံုတင္ရန္ အတူတကြ
ရွိေနရမည္။ စည္းမ်ဥ္းအမွတ္-၄။

•

မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားမွ ေနထိုင္ရာေဒသအတြင္း အစီရင္ခံစာတင္ရမည္။

•

ေဆး၀ါးေထာက္ပ့ံသူမ်ားက

မွတ္ပံုမတင္ရေသးေသာ

မူးယစ္ေဆးသံုးသူမ်ားအား

တိုင္ၾကား

သတင္းပို႔ရမည္။ စည္းမ်ဥ္းအမွတ္- ၁၃။
•

ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသာ ေဆးကုသမွဳသည္ တရားမ၀င္ပါ။ စည္းမ်ဥ္းအမွတ္- ၁၃

•

တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသာ ကုသေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားသည္ ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားျဖစ္သည္။
စည္းမ်ဥ္းအမွတ္- ၁၃

•

မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ထားရွိအသံုးျပဳႏို္င္ ေသာလူမွဳအဖြဲ ့အစည္းမ်ားစြာရွိသည္။ စည္းမ်ဥ္းအမွတ္- ၄၈
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ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းအထူးဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား
မည္သူမဆို မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးၿပီး ရဲစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
က်င့္ထံုး ဥပေဒမွ အာမခံထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ကာကြယ္မႈမ်ားကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။
မူးယစ္ေဆး၀ါး စိုက္ပ်ိဳးမႈ အႏၱရာယ္ ျမင့္တက္လာျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒအရ ပိတ္ပင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္
စြဲဆိုထားေသာ ထိန္းသိမ္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
•

မည္သူမဆို ထိုျပစ္မက
ႈ ို အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာတြင္ က်ဴးလြန္ေနသည္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိပါက
က်ဴးလြန္သူ ႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ၀ရမ္းမလိုအပ္ဘဲ ဖမ္းဆီးႏိုင္သည္။ ထိုသို႔
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ၿပီးေနာက္ မည့္သည့္ရဲတပ္ဖြဲ ့ဝင္ကိုမဆို အျမန္ဆံုး လြဲေျပာင္း အပ္ႏွံရမည္။
ရဲတပ္ဖြဲ၀
႔ င္မ်ားအား

မေတြ႕ရွိ

ပါက

အနီးဆံုး

ရဲစခန္းသို

့သက္ေသမ်ားႏွင့္တကြ

အျမန္ဆံုးႏွင့္စနစ္တက်ပို ့ေဆာင္ရမည္။ စည္းမ်ဥ္းအမွတ္ - ၂၀။

ဥပေဒပညာရွင္မ်ားသိထားသင့္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ထားရွိသည့္ ပန္းတိုင္
ႏွစ္ခု
•

မူးယစ္ေဆး၀ါးအျမစ္ျပတ္သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး
(၂၀၁၉ခုႏွစ္ အထိ တိုးခ်ဲ႕ထားသည္)။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍

မရေသာ

၁၅ႏွစ္

စီမံကိန္း

(၁၉၉၉ခုႏွစ-္ ၂၀၁၄ခုႏွစ)္

ထိုစီမံကိန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ တည္ၿမဲၿပီး

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္

အႏၱရာယ္ေလ်ာ့က ်ေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး မဟာဗ်ဴဟာ မ်ားထက္ပို၍ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊
ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္မွဳမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အားေပးထားသည္။
•

HIV/ AIDS ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၁ခုႏွစ္ - ၂၀၁၅ခုႏွစ)္ ။ ထိုစီမံကိန္းမွာ
စိတ္မခ်ရေသာ

လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွတဆင့္

ကူးစက္ေရာဂါကိုေလ်ာ့က ်ေစရန္

ႏွင့္

ေထာင္က ်

ကူးဆက္ႏိုင္သည့္
ေနသူမ်ား၊

HIV

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

စခန္းအတြင္းရွိေနသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ျမင့္မား လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အထူးစမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈသည္

မည္သည့္သက္ေသ

အေၾကာင္းျပခ်က္မွ်

မလိုအပ္ေသာ

တရားမဝင္ပစၥည္း လက္ဝယ္ရွိမႈျဖင့္ စစ္ေဆး ေတြရ
႔ ွိပါက မျဖစ္မေန ျပစ္ဒဏ္ခံရမည့္ ရာဇ၀တ္မႈၾကီးျဖစ္သည္။
ထိုတရားမဝင္ပစၥည္းသည္

တရားခံထံမွလည္းေကာင္း၊

တရားခံႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

အိမ္၊

ကား

စသည္တို႔မွလည္းေကာင္း ရွာေဖြေတြရ
႔ ွိႏိုင္ၿပီး တရားခံ၏ ေသြးကိုလည္း ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္၍ တရားမဝင္ေဆး၀ါးမ်ား
သံုးစြဲထားေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္သည္။
တရားစီရင္ေရးဌာနမွ

(ေၾကညာစာအမွတ္-၁၅၊

၁၉၃၀ခုႏွစ)္

သက္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားကို

တြင္

ဟုေဖၚျပထားသည္။
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၁၉၃၀ခုႏွစ)္

ေနာက္ပိုင္းတြင္

ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးရန္ပို

-

့ေဆာင္ၿပီး

(ေၾကညာစာအမွတ္-၆၀၊
အစီရင္ခံစာရယူရမည္

မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲလမ္းေနသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ အရက္စသည္တို႔ကို စြဲလမ္းေနေသာ အမႈသည္မ်ားအတြက္ ေရွ႕ေနမ်ားမွာ စိန္ေခၚမႈေပါင္း
မ်ားစြာကို

ရင္ဆိုင္ရသည္။

ထိုစြဲလမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္

အမႈသည္မွာ

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ျပႆနာမ်ားလည္း

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရွ႕ေနႏွင့္ ႏွစ္ဦးၾကား အမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ထိေရာက္သည့္ အျပန္အလွန္
ဆက္သြယ္ေရး မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအမႈအား
ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးေသာ ေရွ႕ေနသည္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးစြဲလမ္းမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၎၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ကုသမႈမ်ားအေၾကာင္း ေယဘုယ ်အားျဖင့္ နားလည္ ထားရမည္ ျဖစ္သည္။
အမႈသည္တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ ထင္ရွားေသာစိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ က်ား၊ မေရးရာ
အေလးထားမႈမ်ားလည္း

မရွိမျဖစ္

လုိအပ္သည္။

အမႈသည္၏

တန္ဖိုးထားေသာ

အရာမ်ားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္း အားျဖင့္ ၎အတြက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစသည္။
ဥပမာ -ေဆးေျခာက္႐ႈေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္လူငယ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအား ဆံုးရွံဳးလိုက္ရသည့္အတြက္
အရက္စြဲေနေသာ အမ်ိဳးသမီးၾကားရွိ ျပႆနာႏွင့္ အေျခအေနမ်ားမွာ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
အေရးၾကီးဆံုးမွာ

လူတိုင္းႏွင့္

သင့္ေလ်ာ္မည္ဟု

ထင္ေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ဖ်က္သိမ္း၍

တဦးတေယာက္ခ်င္းစီ အတြက္ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ျပ႒ာန္းရမည္။
မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲလမ္းမႈသည္ ေဆး၀ါးကိုသာ သံုးစြဲရန္ ျပင္းျပေသာ စိတ္ဆႏၵသာရွိသည့္ နာတာရွည္ ေရာဂါတစ္မ်ိဳး
ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသည္ လူအမ်ားစုအတြက္ လြယ္ကူစြာ စတင္ သံုးစြဲႏိုင္ေသာ္လည္း ထပ္ခါထပ္ခါ
သံုးစြဲမမ
ႈ ်ားသည္ ဦးေႏွာက္အာ႐ံုေၾကာစနစ္မ်ား ပ်က္စီးေစၿပီး မိမိကုိယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ ေဆးသံုးစြဲလိုစိတ္
ျပင္းျပမႈကို ခုခံႏိုင္စြမ္း စသည္တို႔ကိုေႏွာင့္ယွက္ပ်က္စီးေစသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ားစုသည္ ဦးေႏွာက္၏
လႈံ႕ေဆာ္မႈ အာ႐ံုေၾကာမ်ားကို ကစဥ့္ ကလ်ားျဖစ္ေစၿပီး ေရရွည္သံုးစြဲပါက ဦးေႏွာက္၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္
ေသြးေၾကာမွ်င္မ်ားကိုပ်က္စီးေစကာ ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။
•

ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ျခင္း

•

ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ျခင္း

•

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း

•

ေၾကာင့္ၾကစိတ္ျဖစ္ေပၚျခင္း

•

မွတ္ဥာဏ္ ခၽြတ္ယြင္းျခင္း

•

အမူအက်င့္ပိုင္းဆိုင္ရာခၽြတ္ယြင္းျခင္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားသည္
စြဲလမ္းမႈ

ေရာဂါ

ေၾကာင့္

ေဆး၀ါးသံုးစြဲျခင္း၏

မူးယစ္ေဆးကို

သံုးၿမဲ

ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို

နားလည္ေသာ္လည္း

သံုးေနၾကသည္။ အရက္၊ စိတ္ၿငိမ္ေဆး၊ ဘိန္း

ႏွင့္

စိတ္ၾကြေဆးမ်ားသည္ သံုးစြဲမႈ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပမာဏကို ပိို၍ သံုးစြဲမွသာ ယခင္ႏွင့္
တူညီေသာ
ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊

မူးယစ္ျခင္း

ခံစားမႈကို

ပန္းနာရင္က ်ပ္ေရာဂါ

ျဖစ္ေပၚေစသည့္
ႏွင့္

ႏွလံုးေရာဂါ

သဘာ၀ရွိသည္။
အစရွိေသာ

နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေသာ

ေရာဂါမ်ားမွာ

ေပ်ာက္ကင္းေအာင္

ကုသ၍မရႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး စြဲလန္းျခင္းေရာဂါကိုမူ ေအာင္ျမင္စြာကုသႏိုင္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး
စြဲလမ္းေသာေရာဂါမွ ျပန္လည္ထူေထာင္လာသူမ်ားသည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား (သို ့) တစ္ဘ၀လံုးတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သံုးစြဲလိုေသာ ေရာဂါေဟာင္းမ်ား ျပန္၍ ေပၚလာႏိုင္သည္။

249

တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေနေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား
•

အရက္ -

၎အားေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္ ႏွင့္ ကိုယ္အဂၤ´အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ႏွလံုး၊

အသည္း ႏွင့္ ပန္းကရိယ စသည္တို႔ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ အရက္၏ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္၏
အဓိက တာ၀န္မ်ား ျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္စြမ္း၊ မွတ္ဥာဏ္ႏွင့္
သင္ယူႏိုင္စြမ္း၊ ၾကြက္သားႏွင့္ လႈပ္ရွားႏိုင္စြမ္း အစရွိသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကိုပ်က္စီးေစသည္။
•

ဘိန္းျဖဴ -

အားျပင္းေသာ ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ရႊင္လန္းျခင္း ႏွင့္ စိတ္ေပါ့ပါးသက္သာေစေသာ

ခံစားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။ ၎၏ အာနိသင္ျဖစ္ေသာ အသက္ရွဴေႏွးျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ
ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏန
ႈ ္းကို
ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ

ျမင့္တင္ေပးၿပီး

ေသြးေၾကာမွတဆင့္

အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

ပံုမွန္

ထိုးသြင္း

သံုးစြဲျခင္းက

ဘိန္းျဖဴသံုးစြဲမသ
ႈ ည္

ဦးေႏွာက္၏

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္ေျပာင္းလဲေစၿပီး ေဆးကို မမွ၀
ီ ဲဘဲ မေနႏိုင္ ေအာင္ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ဘိန္းျဖဴသံုးစြဲျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ မူးေ၀ျခင္း၊ သာယာျခင္း ႏွင့္ အသက္႐ႈႏန
ႈ ္း ေႏွးျခင္းတို႔
ျဖစ္သည္။

သံုးစြဲရာမွ

ရပ္စဲလိုက္ပါက

၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာျဖစ္ျခင္း၊

ျပင္းထန္ေသာ

စိတ္ရွဳပ္ေထြးေစျခင္း၊

ေအာ့အန္ျခင္း၊

ကိုက္ခဲနာက်င္ျခင္း

ႏွင့္

ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊
ေဇာေခၽြးျပန္ျခင္းမ်ား

ျဖစ္ေပၚႏိုင္ သည္။
•

စိတ္ၾကြေဆး (ယာဘဟုလဲေခၚေ၀ၚသည္)
လန္းဆန္းတက္ၾကြျခင္း၊

အစာ

-

လႈံ႔ေဆာ္မႈ

စားခ်င္စိတ္ေလ်ာ့က ်ျခင္း၊

အားျပင္းေသာ

ေဆးျဖစ္ၿပီး

သာယာၿငိမ့္ေညာင္းသည့္

ခံစားမႈကို

ေပးစြမ္းျခင္း စသည့္ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုစိတ္ၾကြေဆးသည္ ေသြးေၾကာထဲ သို႔ ထိုးသြင္း
ႏိုင္ျခင္း၊

႐ႈရွိဳက္ႏိုင္ျခင္း

(သို႔)

စားသံုးျခင္း

သက္ေရာက္မွဳသည္

ကိုကင္းကဲ့သို႔

ေလျဖတ္ျခင္းတို႔ကို

ျဖစ္ေပၚေစသည္။

စသည္တို႔ကို

ႏွလံုးေရာဂါ၊

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ေသြးေပါင္ခ်ိန္

ထိုေဆးသံုးစြဲမႈကို

၎၏

အဆမတန္

ရပ္ဆဲလိုက္ပါက

ဆိုးက်ိဳး

တက္ျခင္း

ႏွင့္

စိတ္ဓါတ္က ်ျခင္း၊

၀မ္းဗိုက္နာက်င္ျခင္း ႏွင့္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း စသည့္အရာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ေရရွည္
အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ

ယံုမွားသံသယလြန္ကဲျခင္း၊

စိတ္အာ႐ံုေျခာက္ျခားျခင္း၊

ကိုယ္အေလးခ်ိန္

က်ဆင္းျခင္း၊ ေၾကြသြားမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးပ်က္စီးျခင္း စသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။
•

စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆး

(ေဆးျပားေပၚတြင္

WY

ဟု႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည္)

-

ယင္းသည္

အလားတူစိတ္ၾကြေဆးတစ္မ်ိဳးမွ ဆင့္ပြားထားေသာ မူးယစ္ေဆးျဖစ္သည္။ ထိုစိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆးကို
သာမန္ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္

ဓါတ္ခြဲသန္စ
႔ င္ႏိုင္ၿပီး

ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊

အေရာင္အေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္

ေတြ ့ျမင္ႏိုင္သည္။
•

ကိုကင္း - တိုေတာင္းေသာ ခံစားမႈကို ေပးသည့္ လႈံ႕ေဆာ္ေဆး တမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားကို ထိုအခ်ိန္
အတြင္းမွာပင္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳေစႏိုင္ၿပီး စိတ္တိုင္းက် ေပ်ာ္ပါးမူးယစ္ေစသည္။ ကိုကင္း
သံုးစြဲျခင္း အားျဖင့္ ႏွလံုး ႏွင့္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါ၊ အာ႐ံုေၾကာႏွင့္ အစာေခ်
စနစ္ဆိုင္ရာျပႆနာ စသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ပြား ေစႏိုင္သည္။ ထိုမူးယစ္ေဆး
သံုးစြဲသူမ်ားသည္

တကယ့္

လက္ေတြ႕

အေျခအေနႏွင့္

ေ၀းကြာေနျခင္းေၾကာင့္

ယံုမွားသံသယ

လြန္ကဲၿပီး ေၾကာင့္ၾကလြန္ေသာ စိတ္ေဖာက္ ျပန္မက
ႈ ို ခံစားရႏုိင္သည္။

ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လိုအပ္ျခင္း
ေရွ႕ေနတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အမႈသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းဆီကို ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္အျပင္
ျမန္မာႏိုငင
္ ံ၏ ဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔က ်န္းမာေရးတို႔ကို ႏိုင္ငံတကာရွိ အေကာင္းဆံုးေသာ လက္ခံက ်င္႔သံုးမႈမ်ားႏွင့္
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ပိုမိုတန္း၀င္ႏိုင္ေအာင္

ဥပေဒဆိုင္ရာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားကို

စိတ္ပါ၀င္စားစြာ

ပါ၀င္လႈပ္ရွားသင့္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးဆစ္ေဆးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။
မတ္လ

၂၀၁၇

တြင္

ထုတ္ေ၀ေသာ

ျပန္လည္

ျပင္ဆင္သည့္

မူၾကမ္းတြင္

ပထမအၾကိမ္ေျမာက္

မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရမႈ ကင္းလြတ္ေစသည္။ ေထာင္ဒဏ္
အစား အစိုးရေဆး႐ုံ၊ေဆးခန္းတြင္ ကူသမႈခံယူရန္ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ မူၾကမ္းအရ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားသည္
လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။

တရား႐ုံးတြင္

ကုသမႈခံယူရန္

တတိယအၾကိမ္ေျမာက္

စိတ္၀င္စားေၾကာင္း

ျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြန္သူမ်ားသည္

အသိေပးစာ

ျပန္လည္ထူေထာင္

ေရး

စင္တာမ်ားသို႔ ၃လ မွ ၅လ အထိ ေစလႊတ္ျခင္းခံရမည္။ ၂၀၁၄ တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ အေသးစိတ္ အၾကံေပး
ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ UNODC ၏ အဓိက ပါ၀င္ပတ္သတ္သူမ်ား ညႇိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေအာက္ပါ
အၾကံျပဳခ်က္ မ်ားကို ေပးအပ္ထားၾကသည္။22
၁။ အႏၱရာယ္ေလ်ာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ HIV ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ထိေရာက္ေသာ တံု႔ျပန္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒေဘာင္ခ်မွတ္ရန္။

ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ အႏၱရာယ္ေလ်ွာ့့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ က႑ ပါ၀င္သင့္ၿပီး ၿပီးျပည့္စံုေသာ
အႏၱရာယ္ ေလ်ွာ့့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာအရာမ်ား ဘိန္းအစားထိုး

ကုထံုး၊

ဘိန္းေဆးခ်ိန္လြန္သည္ဟု

သံသယရွိပါက

ေဆးထိုးအပ္၊ ေဆးထိုးႁပြန္၊

အေရးေပၚကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္

စီစဥ္ထားျခင္း၊ ေလ႔လာသင္ယူခြင့္ရရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးကို တရား၀င္ေသာ၊ လိုအပ္ေသာ
ၾကား၀င္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈတစ္ခု

အေနႏွင့္

ထည့္သြင္းထားျခင္း

စသည္တို႔ကို

တိက ်စြာ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို

သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။
၂။

စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ

မျဖစ္မေနလိုအပ္ခ်က္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ

မွတ္ပံုတင္ျခင္း

ႏွင့္

ေဆးကုသမႈ ခံယူျခင္းတို႔ကို ထုတ္ပယ္ရန္။

စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေနလုိအပ္သည္႔ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္
၀န္ေဆာင္မက
ႈ ို ရရွိေစရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ ေဆးကုမႈ ခံယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္တို႔သည္

သံုးစြဲသူကိုယ္တိုင္

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္

ရပ္ရြာေဒသအဆင့္ထိ

စီစဥ္

ေဆာင္ရြက္ေပးမွသာလွ်င္ အေအာင္ျမင္ ဆံုး ျဖစ္သည္။
၃။ တစ္ကိုယ္ရည္သံုးစြဲမႈအတြက္ ပမာဏအနည္းငယ္ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္းကို ျပစ္မအ
ႈ ဆင္႔မွ ေလ်ာ႔ခ်ရန္။

တစ္ကိုယ္ရည္သံုးစြဲရန္ ပမာဏအနည္းငယ္ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း
ဟူေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို ပယ္ဖ်က္သင့္သည္။ တစိုးတစိမ်ွေလာက္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး လက္၀ယ္ထားရွိမႈကို
ျပစ္မွဳအဆင့္မွ ေလွ်ာ႔ခ် ထားပါက အသံုးျပဳၿပီး ေဆးထိုးႁပြန္၊ ေဆးထိုးအပ္ျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ ပမာဏကို
ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ

မူးယစ္ေဆး

သံုးစြဲ

သူတို႔သည္

တရားစြဲဆိုခံရျခင္းႏွင့္

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္း

အေၾကာင္းကိစၥမ်ားလည္း ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ မူးယစ္ ဥပေဒမွာ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ားထက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားအား

အျပစ္ေပးျခင္းကို

အဓိက

အသားေပးေသာ

ဥပေဒ

ျဖစ္သင့္သည္။

7
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ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ မူးယစ္ဥပေဒတြင္ မူးယစ္ဆိုင္ရာအျခားေသာ ျပစ္မÃႈမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး ၅ႏွစ္
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ်က္ ဖယ္ရွာၿပီး အမ်ားဆံုးအျဖစ္ ခ်မွတ္မည့္ ျပစ္ဒဏ္ကိုသာ ျပ႒ာန္း သင့္သည္။
၄။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာ။

ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္

တရား႐ုံးတို႔သည္

မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူတို႔အား

ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္

ဥပေဒခိ်ဳးေဖာက္၍

တရားစြဲဆိုျခင္းတို႔ အစား ေဆးကုသမႈခံရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ လမ္းလႊဲေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာေပးထားသင့္သည္။ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခံရသူမွာ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳမူေနထိုင္ျခင္းႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ ကုသမႈ
ခံယူျခင္းကို လက္ခံဆံုးျဖတ္ၿပီးျခင္း စေသာ အေျခအေနတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာပါက တရား႐ုံးသည္ ေထာင္ဒဏ္
ခ်မွတ္ျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ခြင့္ရွိသည္။ အေရးၾကီးသည္မွာ အနည္းဆံုး ၅ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ်က္ႏင
ွ ့္ ေသဒဏ္
ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ ႐ုပ္သိမ္းရမည္။
အရင္းအျမစ္

Drug Policy and Advocacy Group - ျမန္မာ
ညႇိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွဴး ေဒါက္တာ (ေဒၚ) နန္းပန္းအိခမ္း
coord.dpag@gmail.com
International HIV/Alliance ျမန္မာ
အမွတ္ ၂၄၊ ၂လမ္း၊ လွိဳင္ရတနာမြန္အိမ္ရာ
လွိဳင္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္ေဒသၾကီး၊ ျမန္မာ။
+၉၅-၁-၅၃၇၉၄၂၊ ၅၀၀ ၆၁၉၊ ၅၂၅ ၇၁၅
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အပိုင္း ၄ - ကၽြမ္းက်င္မမ
ႈ ်ား
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - အမႈသည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း
အမႈသည္ႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း
ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားခံေရွ႕ေနသည္ အမႈသည္ႏွင့္ ေဆာလ်င္စြာ ေတြ႔ဆံုရပါမည္။ ထိုမွသာ အမႈသည္ထံမွ ၾကားသိ
လာမည့္ ကနဦးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အမႈသည္အတြက္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ကာကြယ္
ခုခံေရး

လမ္းေၾကာင္း

တစ္ရပ္ကို

တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ

တရားခံေရွ႕ေန

တစ္ဦးအေနျဖင့္ ၄င္း၏ အမႈသည္ႏွင့္ ပထဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုရာ၌ ၄င္း၏ အခန္းက႑ကို အမႈသည္အား
ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပေပးရပါမည္။ ထို႔အျပင္ အမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း
အမႈသည္ နားလည္လာေအာင္ ရွင္းျပေပးရမည္။ ရမန္ ၾကားနာျခင္းမျပဳမီ ၂၄ နာရီအတြင္း အမႈသည္ႏွင့္
ေတြ႔ဆံုႏိုင္ျခင္းသည္ တရားမ်ွတမႈစင္တာမ်ား၏ ပန္းတိုင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အမူလိုက္ပါ
ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ေရွ႕ေနသည္

အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္းရွိ

အမႈသည္ႏွင့္

၄၈

နာရီအတြင္း

သြားေရာက္

ေတြ႔ဆံုသင့္သည္။

ေရွ႕ေနႏွွင့္ အမႈသည္အၾကား ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ျခင္း
အမႈသည္ႏွင့္ ကနဦးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ေတြ႔ဆံုမႈတစ္ရပ္
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေရွ႕ေနမွ အမႈသည္အား ေပးသည့္ ပထမဆံုးခံစားခ်က္သည္ အေရးပါသည့္
စိတ္ခံစားခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ထိုခံစားခ်က္ေပၚ အေျခခံၿပီး အမႈသည္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
သည္လည္း ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမႈသည္ႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏ အဓိက
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရွ႕ေနႏွင့္ အမႈသည္အၾကား၌ ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ တို႔ကို အေျခခံသည့္ အျပန္အလွန္
ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။
အမႈသည္အား ေဆြးေႏြးလမ္းၫႊန္မႈ ေပးျခင္းအပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။

အမႈသည္၏ ဇာတ္လမ္းကို နားေထာင္ေပးျခင္း
အခ်က္က ်က်ေျပာဆိုႏိုင္သည့္

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူႏွင့္

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ရန္

နားေထာင္ျခင္း

စြမ္းရည္ကို အသံုးျပဳရပါမည္။ အမႈသည္၏ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
လည္း ေရွ႕ေန တစ္ဦး အေနျဖင့္ ေသခ်ာစြာ နားလည္ထားရပါမည္။ သင္သည္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးအေနျဖင့္ အမႈသည္
အေပၚ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ ၄င္းရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ဒုကၡျပႆနာမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္
ေစရန္္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပး မည့္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ကို အမႈသည္ သိရွိေအာင္ ေျပာျပေပးရမည္။ ထိုသို႔ ကူညီ
ေပးရာတြငလ
္ ည္း

မိမိအမႈသည္အတြက္

ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုး

ျဖစ္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုသာ

ေရြးခ်ယ္

အသံုးျပဳရပါမည္။ ထို႔အျပင္ အမႈသည္မွ ေျပာျပလာသည့္ အမႈအေၾကာင္းျခင္းရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း လ်ွိဳ ႕ဝွက္
ထိန္းသိမ္းေပးထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး တရားမဝင္သည့္ မည္သည့္ကိစၥရပ္ကိုမဆို ေရွ႕ေန တစ္ဦးအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္

253

၍ မရေၾကာင္း အမႈသည္အား ေသခ်ာစြာ ေျပာျပထားပါ။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ လည္း အမႈသည္
စိတ္တိုင္းက် ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိေၾကာင္း ေရွ႕ေနမွ ေျပာျပထားရမည္။ ဥပမာ ၁။

အမႈျဖစ္ေၾကာင္းျခင္းရာ အစံုကို အမႈသည္ဘက္မွ ေျပာျပလာေအာင္ တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း “ဒါဆိုရင္ --- ရဲေတြက သင့္ကို ဘာ့ေၾကာင့္ ဖမ္းခဲ့တယ္လို႔ ထင္သလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္စုလိုက္ေရး

လိုက္ပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တာေလးေတြကို ျပန္ေမးပါမယ္ေနာ္။ ဒါၿပီးရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ခင္ဗ်ားကို ဘယ္လို ကူညီ ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ၾကရေအာင္။ ဒီလိုဆိုရင္ အဆင္ေျပပါ
သလား။”
၂။

နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာျခင္း - အျခားသူမ်ားမွ ေျပာျပလာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားေထာင္
ေပးျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔အား ေလးစားသမႈရွိေနေၾကာင္းကို ျပသေပးႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဖက္မွ ေျပာျပေနသည့္
အေၾကာင္းအရာ မ်ားအေပၚ သင္နားေထာင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ နားလည္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္းကို ထိုသူ
သိရွိေစရန္ ကိုယ္အမူအရာ မ်ားျဖင့္ ျပသေပးပါ။
•

လက္ပိုက္မေနပါႏွင့္ - တစ္ဖက္လူ ေျပာျပေနစဥ္အတြင္း ခႏၶာကိုယ္ကို ေရွ႕သို႔ အနည္းငယ္စုိက္၍
နားေထာင္

ေပးပါ။

ေျပာျပေနသည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ

သင္နားေထာင္ေနေၾကာင္း

သိရွိေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုေျပာျပ လာေစရန္ ေခါင္းတၿငိမ့္ၿငိမ့္ျဖင့္ “ေအာ္ … ဟုတ္ကဲ့ ကၽြန္ေတာ္
နားလည္ပါၿပီ” ဟူ၍၄င္း၊ သံေယာင္လိုက္၍၄င္း ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ စကားေျပာဆိုရာတြင္လည္း
ေတာင္ၾကည့္၊ေျမာက္ၾကည့္

ၾကည့္မေနဘဲ

မ်က္လံုးခ်င္း

ဆံု၍

ေျပာဆိုရမည္။

ထိုမွသာ

အမႈသည္ေျပာျပေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ သင္ စိတ္ဝင္တစား ရွိေန ေၾကာင္းကို
ျပသေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
•

ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမ်ား

ေမးျမန္းရန္

မွတ္စုတိုမ်ား

လိုက္မွတ္ပါ။

ထိုသို႔

မွတ္စတ
ု ို

လိုက္မွတ္ျခင္းသည္ သင့္၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ျပသေနပါသည္။

•

သို႔ေသာ္ မွတ္စမ
ု ်ား ေရးမွတ္ျခင္း မျပဳခင္တြင္ … ေရးမွတ္ခြင့္ျပဳပါရန္ အမႈသည္အား ခြင့္ေတာင္းပါ။
အမႈသည္ ေျပာျပေနသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္မိလို၍ ေရးမွတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
လည္း ရွင္းျပေပးပါ။

•

မွတ္စုေရးမွတ္ေနစဥ္အတြင္း ကာလရွည္ ဆိုင္းငံ့နားေနျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားပါ။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၏ အစတြင္ အမႈသည္ ေျပာျပလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၄င္းစိတ္တိုင္းက် ေျပာျပခိုင္းပါ။

ေရွ႕ေနႏွင့္

အမႈသည္တို႔၏

ကနဦးေတြ႔ဆံုမႈတြင္

မ်ားစြာေသာ အက်ိဴးေက်းဇူးမ်ားကို

အမႈသည္အား

၄င္းစိတ္တိုင္းက်

ေျပာျပေစျခင္းသည္

ျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုသို႔ ေျပာျပေစျခင္းျဖင့္ အမႈသည္၏ ေဒါသမ်ား၊ စိုးရိမ္

ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား အားလံုးကို သင့္အား (၄င္း၏ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးမည့္သ)ူ ရင္ဖြငခ
့္ ြင့္ ရေစပါသည္။
သို႔ေသာ္ တခါတရံတြင္ အမႈသည္ဘက္မွ လိုအပ္သည္ထက္ပိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာျပတတ္ပါ
သည္။ ဤသည္အား အမႈသည္ စိတ္တိုင္းက် ေျပာျပခြင့္ ျပဳျခင္း၏ အားနည္းခ်က္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အမႈသည္ ေျပာျပခဲ့သည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို နားေထာင္ၿပီးသည့္အခါ … ၄င္းအား တေက်ာ့ျပန္ ေျပာျပေပးပါ။
ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းအမႈအေၾကာင္းကို သင္မွ ေကာင္းစြာ နားေထာင္ခဲ့ၿပီး ေသခ်ာသေဘာေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း
ကို အမႈသည္ သိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
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အမႈသည္အား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္အခါ … ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားခံေရွ႕ေနတစ္ဦး၌ မည္သည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
ရွိေန သနည္း။

ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးမည့္ေရွ႕ေနတစ္ဦးသည္ အမႈသည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳစဥ္ ကတည္းကပင္
ဥပေဒေၾကာင္းအရ … အမႈသည္အေပၚ ၄င္းလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ အရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မေပးႏိုင္သည့္
အရာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေျပာျပထားရမည္။ “တရားခံ၏အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အပိုင္း” ႏွင့္ “ေရွ႕ေန၏
တာဝန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ဆိုင္ရာအပိုင္း” ကို ၾကည့္ပါ။

အမႈသည္ႏွင့္ ကနဦးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ရယူရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
၁။

အမႈသည္ႏွင့္သက္ဆိ္ုင္သည့္ အမႈေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား၊

၂။

ရွာေဖြရမည့္ လူသက္ေသမ်ား (သို႔) ပူးတြဲတရားခံမ်ား၊

၃။

ရဲအရာရွိ (သို႔) ဥပေဒအရာရွိတို႔မွ အမႈသည္၏ အခြင့္အေရးကို ထိပါးေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
ျပသႏိုင္သည့္ သက္ေသခံခ်က္ တစံုတရာ ရွိမရွိ။

၄။

လ်ွိဳ ႕ဝွက္ထားသည့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအားလံုး။

၅။

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ခဲ့စဥ္က

အမႈသည္၏

စိတ္အေျခအေန

ႏွင့္

တရားခြင္စစ္ေဆးစီရင္ေနစဥ္အတြင္း

အမႈသည္မွ တက္ေရာက္ ၾကားနာႏိုင္စြမ္း ရွိမရွိ။
၆။

အမႈသည္အတြက္ ဖိအားအမ်ားဆံုးျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို တရားခံေရွ႕ေနမွ ေျဖၾကားေပးရမည္။

၇။

အမႈသည္၏ အေရးဆံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္။ ဥပမာ - သူ၊သူမ၏
မိသားစုဝင္မ်ား (သို႔) အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရေစရန္ ကူညီေပးျခင္း (သို႔) ေဆးဝါးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
(သို႔) စိတ္ က်န္းမာေရး ကုသမႈ ခံယူေစျခင္း။

အမႈသည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ေမးျမန္းရမည့္အခ်က္မ်ား
၁။ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ အေျခအေန
•

သင္ ဘယ္အခ်ိန္က ဖမ္းခံခဲ့ရတာလဲ။

•

ဘယ္ေနရာမွာ အဖမ္းခံခဲ့ရသလဲ။

•

ဘယ္သူက သင့္ကို ဖမ္းဆီးခဲ့သလဲ။

•

သင့္အား ဖမ္းဆီးရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို သိခဲ့ရပါသလား။

•

သင္ အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ အၾကာင္းအရင္းကို နားလည္ခဲ့ပါသလား။

•

လာေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့စဥ္က … သင့္အား ဖမ္းဆီးဝရမ္း သို႔မဟုတ္ ဆင့္စာ ျပသခဲ့ပါသလား။

•

ဖမ္းဆီးဝရမ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ဖတ္ခြင့္ရခဲ့သလား။ ထိုအရာမ်ားကို သင္နားလည္ခဲ့ပါ
သလား။

•

ဝရမ္း သို႔မဟုတ္ ဆင့္စာ မိတၱဴတစ္ေစာင္ … သင္ ရရွိခဲ့ပါသလား။

•

သင့္၏ ဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိခဲ့ပါသလား။
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•

သင့္အား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို သင့္ မိသားစုဝင္ (သို႔) သင့္အလုပ္ခြင္မွ လူမ်ားအား
အေၾကာင္း

ၾကားခဲ့ပါသလား။

သင့္အား

ဖမ္းဆီးထားရာ

အခ်ဳပ္ခန္းရွိရာေနရာကို

၄င္းတုိ႔

သိရွိၾကပါသလား။
•

ရဲစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း သင့္အားရာဇဝတ္တရားသူႀကီးထံ ေခၚေဆာင္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရပါ
သလား။

•

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးက သင့္အား အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း၌ ဆက္ေနခိုင္းခဲ့ပါသလား။ အကယ္၍ ထိုသို႔
ေနခိုင္းခဲပ
့ ါက … အခ်ိန္ မည္မ်ွၾကာေအာင္ ေနခိုင္းခဲ့ပါသလဲ။

•

ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္အား သင့္အား ျပခဲ့ပါသလား။ သို႔မဟုတ္ သင့္အား အဘယ့္ေၾကာင့္
ထိန္းသိမ္းခဲ့ သည္ဟု ေျပာခဲ့သနည္း။

•

သင္ႏွင့္အတူ

အျခားမည္သူတို႔

တပါတည္း

အဖမ္းခံခဲ့ရပါသလဲ။

အကယ္၍

အဖမ္းခံခဲ့ရသူမ်ား

ရွိခဲ့လ ်ွင္ … ၄င္းတို႔ ၏ အမည္မ်ား၊ လိပ္စာမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားကို
ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း မ်ားကိုလည္း ေျပာျပေပးပါ။ ၄င္းတို႔သည္ မည္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္
စြဲဆိုခံခဲ့ရသည္ကို သင္သိပါသလား။
၂။ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း
•

သင့္အား ကိုယ္လံုးတီးခၽြတ္၍ ရွာေဖြျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသလား။

•

သင့္ခႏၶာကိုယ္မွ မည္သည့္အရာမ်ားကို ယူသြားခဲ့သနည္း။

•

သင့္၏ အဝတ္အစား တစ္စံုတစ္ရာကို သိမ္းသြားခဲ့ပါသလား။ သင္အဝတ္အစားထဲမွ မည္သည့္အရာ
မ်ားကို သိမ္းယူ သြားခဲ့ပါသလဲ။

•

သင့္ ခႏၶာကိုယ္မွ အရည္တမ်ိဳးမ်ိိဳး သို႔မဟုတ္ ဆံပင္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ ယူသြားခဲ့ပါသလား။

•

သင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည့္ေန႔၌ သင့္အား ရွာေဖြခဲ့ပါသလား။

•

သင့္ေနအိမ္၌ ရွာေဖြခဲ့ပါသလား။

•

သင့္လုပ္ငန္းခြင္၌ ရွာေဖြခဲ့ပါသလား။

•

သင္သိေသာ အျခား ရွာေဖြခံခဲ့ရသည့္ လူမ်ား၊ႏွင့္ ေနရာမ်ား ရွိေသးပါသလား။ အကယ္၍ ရွိခဲ့လ ်ွင္ …
၄င္းတို႔၏ နာမည္၊ လိပ္စာ၊ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေျပာျပေပးပါ။ ရွာေဖြခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား၏
လိပ္စာမ်ားကိုလည္း

ေျပာျပေပးပါ။

ထိုေနရာမ်ားသည္

မည္သို႔ေသာ

ေနရာမ်ား

ျဖစ္ၾကသနည္း

(ဥပမာ … ေနအိမ္၊ လုပ္ငန္းခြင)္ ။
•

ရဲ

သို႔မဟုတ္

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမွ

သိမ္းယူသြားခဲ့သည့္

သက္ေသခံပစၥည္းတခုခု

ရွိခဲ့ပါသလား။
•

မည္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့သနည္း။

•

ရွာေဖြပံုစံ ပါခဲ့ပါသလား။ ထိုရွာေဖြပံုစံကို သင္ေတြခ
႔ ဲရ
့ ပါသလား။ ရွာေဖြပံုစံပါ အေၾကာင္းရာမ်ားကို္
နားလည္ခဲ့ပါ သလား။

•

၄င္းတို႔ ရွာေဖြေနစဥ္ သက္ေသမ်ား ရွခ
ိ ဲပ
့ ါသလား။ အကယ္၍ ရွိခဲ့လ ်ွင္ ၄င္းတို႔၏ အမည္၊ လိပ္စာႏွင့္
ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေျပာျပပါ။

•

ရွာေဖြေနပံုမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသလား။ ထိုေပၚ၌ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမွ လက္မွတ္
ေရးထိုးခဲ့ပါ သလား။ ထိုစံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိအျပင္ အျခားမည္သူတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့
သလဲ။

•
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မႈခင္းျဖစ္ ေနရာ၌ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည့္အရာမ်ားကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမွ အေသးစိတ္ စာရင္း

ျပဳစုခဲ့ပါသလား။ ထိုပစၥည္းစာရင္းမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မိတၱဴပြားခဲ့ပါသလား။ စာရင္းမွတ္တမ္း
မိတၱဴကို ပစၥည္း ပိုင္ရွင္အား ေပးခဲ့ပါသလား။
၃။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရစဥ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ
•

သင့္အား ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သလဲ။

•

သင့္အား ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္း ဘယ္ႏွစဥ
္ ီးျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့သလဲ။

•

ေမးျမန္းစစ္ေဆးမႈ မျပဳခင္အတြင္း … သင့္အေပၚ အတင္းအက်ပ္ ျပဳုလုပ္ခဲ့သည့္အရာမ်ား ရွိခဲ့ပါ
သလား။

•

ဖမ္းဆီးေနစဥ္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးၿပီးကာလမ်ား၌ သင့္အား ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းၿပီး ၿခိ္မ္းေျခာက္ခဲ့
သည့္ အရာမ်ား ရွိပါသလား။

•

ဖမ္းဆီးေနစဥ္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးၿပီးကာလမ်ား၌ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားကို ခံစားခဲ့ရပါသလား။

•

ဖမ္းဆီးေနစဥ္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးၿပီးကာလမ်ား၌ ႏႈတ္ျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆုိျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္
ျခင္းမ်ား ခံစားခဲ့ရပါသလား။

၄။ ေမးျမန္းစစ္ေဆးျခင္း
•

သင့္အား ဖမ္းဆီးစဥ္၌ မည္သို႔ ေျပာဆိုခဲ့သလဲ။

•

သင့္အား ဖမ္းဆီးၿပီးသည့္အခါတြင္ မည္သို႔ ေျပာဆိုခဲ့သလဲ။

•

မည္သူက သင့္အား ေမးျမန္းစစ္ေဆးခဲ့သနည္း။ ထိုသုိ႔ ေမးျမန္းစဥ္၌ ၄င္းတို႔ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကို
ၫႊန္ျပေပး ႏိုင္သည့္ အရာမ်ား (သို႔) နာမည္ကဒ္ျပားမ်ား တပ္ဆင္ထားခဲ့ၾကပါသလား။ လူေပါင္း
ဘယ္ႏွစ္ေယာက္မွ သင့္အား ေမးျမန္းစစ္ေဆးခဲ့သနည္း။

•

မည္သူက သင္နဲ႔ စကား စေျပာခဲ့သလဲ။

•

ထိုအခ်ိန္၌ သင္မည္သုိ႔ တံု႔ျပန္ခဲ့သလဲ။

•

ထိုအခ်ိန္၌ မည္သုိ႔ေသာ စိတ္အေျခအေနမ်ိဳး ရွိခဲ့သလဲ။ သင္ ဖ်ားေနခဲ့သလား (သို႔) မူးေနခဲ့သလား။

•

သင့္၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသလား။

•

ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကို

သင္ကိုယ္တုိင္

ေရးသားခဲ့ပါသလား။

ထို႔အျပင္

ရဲမွ

သင့္အား

လက္မွတ္

ေရးထုိးခို္င္းခဲ့သည့္ အရာမ်ား ရွိခဲ့ပါသလား။
•

သင့္ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ ေပးခဲ့ပါ
သလား။

•

သင့္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ေရးသားခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသလား။

•

သင္၏ ပူးတြဲတရားခံအား စစ္ေဆးေမးျမန္း ၿပီးၿပီလား။ အကယ္၍ စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီးခဲလ
့ ်ွင္ … ၄င္းတို႔
က သင့္အေၾကာင္း မည္သုိ႔ ထြက္ဆိုခဲ့သလဲ။

၅။ တရားသူႀကီးေရွ႕ေမွာက္၌ ထြက္ဆိုျခင္း
•

သင့္အား တရားသူႀကီး၏ ေရွ႕ေမွာက္ သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး၏ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ေခၚေဆာင္
သြားျခင္း ခံခဲ့ရပါသလား။

•

အဲ့ဒါက ဘယ္ေနရာမွာလဲ။

•

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမွ သင့္အား ေျပာဆိုေနစဥ္အတြင္း ရဲအရာရွိမ်ား ရွိေနခဲ့ပါသလား။

•

သင့္အား ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မည္မ်ွၾကာေအာင္ သီးသန္႔ခြဲထားခဲ့သနည္း။

•

တရား႐ံုးေတာ္၌ သင့္အျပင္ တျခားမည္သူတို႔ ရွိေနခဲ့သနည္း။
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•

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးက သင့္အား ဘာေျပာခဲ့သလဲ။

•

အကယ္၍ သင့္မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရမ်ား ရွိခဲ့ပါက … ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးက ထိုထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ပါသလား။

•

ၿခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရျခင္း ရွိမရွိဆိုသည္ကို ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးက ေမးျမန္းခဲ့ပါသလား။

•

သင္ၿခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရျခင္းအေၾကာင္းကို ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးအား ေျပာျပခဲ့ပါသလား။

•

ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမွ သင့္အား ထြက္ဆိုခ်က္ေပးရန္ မလိုေၾကာင္း အႀကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္မ်ား
ရွိခဲ့ပါသလား။

•

သင္မွ ထြက္ဆုိခ်က္ ေပးခဲ့ပါသလား။

•

ထို၌ သင္ဘာေျပာခဲ့သနည္း။

၆။ ဥပေဒဆို္င္ရာ အေထာက္အကူရရွိေရးအတြက္ ေတာင္းခံျခင္း
•

ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးႏိုင္မည့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးအား သင့္အမႈအတြက္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္
ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသလား။

•

ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးႏိုင္မည့္ေရွ႕ေန ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္ကို တစ္စံုတစ္ဦးက သင့္အား
ေျပာျပထားခဲ့ ျခင္း ရွိပါသလား။ မည္သည့္အခ်ိန္က ေျပာျပခဲ့သနည္း။

•

ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ သင့္မိသားစုဝင္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ (သို႔) လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္
ေတြ႔ခဲ့ရပါ သလား။

၇။ အမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ နစ္နာသူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
•

အမႈတြင္ပါဝင္ေသာ နစ္နာသူကို သင္သိပါသလား။ အကယ္၍ သိလ ်ွင္ … သင္ႏွင့္သူ႔အၾကားရွိ
ဆက္ႏႊယ္မႈကို ေျပာျပေပးပါ။

•

နစ္နာသူ၏ နာမည္၊ အသက္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ႏွင့္ အသက္ေမြးေၾကာင္းလုပ္ငန္းတို႔ကို သင္သိပါ
သလား။ သူ႔မွာ ယခင္ျပစ္မႈေဟာင္း ရွိပါသလား။

•

နစ္နာသူသည္

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အနာတရမ်ား

ရခဲ့ဖူးပါသလား။

အကယ္၍

ရခဲ့ဖူးပါက … မည္သည့္ ဒဏ္ရာအမ်ိဳးအစားမ်ား ရခဲ့သနည္း။ ဒဏ္ရာျပင္းထန္ခဲ့ပါသလား။ ထိုဒဏ္ရာ
မ်ားမွ ျပန္ေကာင္း သက္သာခဲ့ပါသလား။ နစ္နာသူ၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ပ်က္ဆီးဆံုး႐ႈံးသြားခဲ့ရပါသလား။
အကယ္၍ … ဆံုး႐ႈံးသြားခ့ဲ လ်ွင္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ပ်က္ဆီးဆံုး႐ႈံုးသြားခဲ့သနည္း။
•

စြပ္စြဲခံရသူသည္ နစ္နာေၾကးတစံုတရာ ရရွိခဲ့ဖူးပါသလား။ အကယ္၍ ရရွိခဲ့ဖူးလ်ွင္ … နစ္နာေၾကးမည္မ်ွ
ရရွိခဲ့ သနည္း။ ထိုနစ္နာေၾကးကို မည္သူက ေပးခဲ့သနည္း။

•

နစ္နာသူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင့္စိတ္ခံစားခ်က္ကို ေျပာျပပါ။

၈။ ပူးတြဲတရားခံမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
•

ပူးတြဲတရားခံမ်ားကို သင္ သိပါသလား။ အကယ္၍ သိခဲ့လ ်ွင္ … ထိုသူတို႔သည္ သင္ႏွင့္ မည္သုိ႔
ဆက္ႏႊယ္ ေနသနည္း။

•

ပူးတြဲတရားခံမ်ား၏ နာမည္၊ အသက္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္
၄င္းတုိ႔တြင္ ယခင္ျပစ္မႈ မွတ္တမ္း ရွိမရွိကိုလည္း ေျပာျပေပးပါ။

•
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စြပ္စြဲခံထားရသည့္

ပူးတြဲတရားခံမ်ား

ဖမ္းဆီးခံထားရသည္ကို

သင္သိပါသလား။

အကယ္၍

သိခဲ့လ ်ွင္ … ၄င္းတို႔ ထံမွ သိမ္းယူသြားခဲ့ေသာပစၥည္းမ်ားတစ္စံုတစ္ရာ ရွိမရွိကို ေျပာျပေပးပါ။
•

ပူးတြဲတရားခံမ်ားမွ သင့္အေၾကာင္း ထြက္ဆိုထားသည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။ ၄င္းတို႔၏
မႈခင္းအျမင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္မည္သုိ႔ ေျပာလိုသနည္း။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ စြဲခ်က္မ်ား
၁။

သင့္အား

စြဲဆထ
ို ားသည့္

ျပစ္မႈဆိုင္ရာစြဲခ်က္မ်ား၏

သေဘာသဘာဝမ်ားကို

နားလည္ပါသလား။

(စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈသည္ နားလည္ထားသည္မ်ားကို သင့္အား ရွင္းျပခုိင္းပါ။)
၂။

စြဲခ်က္ပါ ဥပေဒဆုိင္ရာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို နားလည္ပါသလား။

၃။

စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ သင့္ဘက္မွ ခုခံရမည့္အခ်က္မ်ားကို နားလည္ပါသလား။

၄။

စြဲခ်က္၏ မည္သည့္အပိုင္းမ်ားသည္ တိက ်မႈမရွိေသာ အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္ပါသနည္း။

၅။

စြဲခ်က္တင္ခံရသည့္ (သို႔) စြဲခ်က္တင္သင့္သည့္ အျခားသူမ်ား ရွိေသးပါသလား။ အကယ္၍ ရွိခဲ့လ ်ွင္ …
၄င္းတို႔၏ အမည္၊ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေျပာျပေပးပါ။ ၄င္းတို႔သည္ ဤအမႈ၌ မည္သို႔
ပါဝင္ပတ္သက္ေနသနည္း။

လ်င္ျမန္စြာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း
၁။

မိမိ ဆက္သြယ္ရမည့္သူမ်ားကို ေျပာျပေစပါ။ ၄င္းတို႔၏ အမည္မ်ား၊ လိပ္စာမ်ားႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို
ေတာင္းပါ။

၂။

မိမိ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသင့္သည့္ လူသက္ေသမ်ား ရွိပါသလား။ အကယ္၍ ရွိခဲ့လ ်ွင္ … ၄င္းတို႔၏
အမည္၊ လိပ္စာ၊ ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေျပာျပေပးပါ။ မည္သို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
၄င္းတို႔မွ ေပးႏိုင္သည္ဟု သင္ ထင္သနည္း။ ၄င္းတို႔သည္ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု
ထင္ပါသလား။

၃။

မႈခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္၌ သင္ႏွင့္အတူ ရွိေနခဲသ
့ ူမ်ားသည္ … မႈခင္းျဖစ္ေနရာ၌ သင္ ရွိမေနဘဲ တျခားေနရာ၌
၄င္းတို႔ႏွင့္

အတူ

ရွိေနခဲ့ေၾကာင္းကို

သက္ေသထြက္ဆိုေပးႏိုင္မည့္

သူမ်ား

သက္ေသထြက္ဆိုေပးႏိုင္ပါသလား။
ရွိခဲ့ပါက

ထိုသူ၏

အမည္၊

အကယ္၍

လိပ္စာႏွင့္

ထိုသုိ႔

ဖုန္းနံပါတ္တို႔ကို

ေျပာျပေပးပါ။
၄။

လံုၿခံဳေသာေနရာတြင္ သိမ္းထားသင့္သည့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား ရွိေသးပါသလား။ အကယ္၍ ရွိခဲ့ပါက
မည္သည့္

သက္ေသခံပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ထိုပစၥည္းကို

မည္သည့္ေနရာ၌

ရွာေဖြႏိုင္ေၾကာင္း

ေျပာျပေပးပါ။ ထိုပစၥည္းမ်ား အသိမ္းခံရျခင္း ရွိမရွိကို သင္သိပါသလား။ CCTV ျဖင့္႐ိုက္ကူးထားသည့္
သက္ေသခံခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္သည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။

အမႈသည္၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားရွိ IBJ အမႈတြဲပံုစေ
ံ ဖာင္ပံုစံမ်ားကို ၾကည့္ပါ။
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ကၽြမ္းက်င္မမ
ႈ ်ား - သက္ေသခံခ်က္မ်ား စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္ရန္
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း
USAID Legal Aid Tool Kit ၏ အခန္း ၂ ကို ၾကည့္ပါ။

တရားေရးရာဖိုင္တြဲမ်ားကို
ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္

ၾကည့္႐ႈရန္ႏွင့္

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားအား

လိုအပ္ေသာ
ျမန္မာ့ဥပေဒက

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို

အကန္႔အသတ္မ်ားအတြင္း

ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။

သို႔ေသာ္

တရားလိုျပ

သက္ေသမ်ားႏွင့္ တရားခံျပသက္ေသမ်ားကို ေတြ႔ဆံုရာ၌ အကန္႔သတ္ျဖင့္သာ ေတြ႔ဆံုေနရဆဲ ျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ … ျပစ္မႈမ်ားကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ သက္ေသမ်ား
ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္အခါ ဥပေဒ ဆို္င္ရာ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား မရွိသင့္ပါ။ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားမွ
တရားလိုျပသက္ေသမ်ားကို သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံု စကားေျပာျခင္းသည္ပင္ သက္ေသအား မိမိဘက္သို႔ ပါလာရန္
သိမ္းသြင္းသည္ဟု အမ်ားမွ ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ထိုထင္ျမင္ယူဆခ်က္သည္ ေရွ႕ေနက သက္ေသအား
မေလ်ာ္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ မႀကိဳးစားသ၍ ဥပေဒ ႏွင့္ ဆန္႔က ်င္ျခင္း မရွိပါ။
စပ္ဆိုင္မႈရွိသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားရရွိရန္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းရာတြင္ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားက သင့္အား
ကူညီ ေပးႏုိင္ပါသည္။
•

မဆိုင္းမတြ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း

o

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းမ်ားကို ျမန္ႏိုင္သမ်ွျမန္ျမန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

o

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့ပါက … ပစၥည္းသက္ေသခံခ်က္မ်ား
ဆံုး႐ႈံုးသြားႏိုင္ေခ်ရွိၿပီး၊ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္း မရွိခဲ့ပါက သက္ေသမ်ားအေနျဖင့္လည္း
လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အမႈအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို အလြယ္တကူ မွတ္မိႏိုင္သည္။

•

စြန္႔စားရသည့္အေျခအေနမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း

o

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းမ်ားကို

အေဖာ္တစ္ဦးႏွင့္အတူ

လုပ္ေဆာင္ပါ။

သက္ေသမ်ားအား

မွတ္တမ္းတင္ ထားႏိုင္ပါက (၄င္းတို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရႏိုင္ခဲ့လ ်ွင္) ပို၍ ေကာင္းမြန္ပါသည္။
o

သက္ေသခံခ်က္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့သူတိုင္း၏ လက္မွတ္မ်ားကို ရယူပါ။

o

သင္က သက္ေသမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းအေပၚ ဥပေဒအရာရွိမွ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ
တစ္စံု တစ္ရာရွိခဲ့လ ်ွင္ … (ထိုအခ်ိန္၌ တျခား ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား မရွိခဲ့ပါက) …
ဥပေဒအရာရွိ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အဆိုပါေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈကို လုပ္ေဆာင္ပါ။

o

သက္ေသထြက္ဆိုမည့္သူကိုယ္တုိင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ဖူးသည့္ (သို႔) ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခဲ့ဖူးသည့္
အရာမ်ား အေပၚ အေျခခံ၍ ေမးခြန္းမ်ား ေမးပါ။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည့္အခါ မိမိလိုခ်င္သည့္
ပန္းတိုင္တခုအတြင္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ သက္ေသ၏ ထြက္ဆုိခ်က္ကုိ ပံုသြင္း ေမးျမန္းျခင္း
မျပဳရပါ။

အဖိုးတန္ေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား

•

o
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ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္

•

o

ဥပေဒေရးရာစံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း

o

ပူးတြဲတရားခံမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား

o

အမႈသည္အား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

o

သက္ေသမ်ား

o

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

အခင္းျဖစ္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း

o

အကယ္၍ျဖစ္ႏုိင္ပါက … အခင္းျဖစ္ေနရာသို႔ ေစာႏိုင္သမ်ွေစာေစာ သြားေရာက္ ေလ့လာပါ။

o

မႈခင္းျဖစ္ေနရာတြင္ ေတြ႔ရခ
ွိ ဲ့သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအား ပံုၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ပံုစံကားခ်ပ္
ဇယား ကြက္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား႐ိုက္ကူးျခင္း၊ တိုင္းတာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍
မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။

o

အျခားသူမ်ား မေတြ႔ရွိေသးသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြပါ။

o

အမႈႏွင့္

သက္ဆိုင္သည့္

သက္ေသမ်ားကို

သိရွိေအာင္လုပ္ပါ။

ထိုသူတို႔အား

ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္း မ်ားကိုလည္း ခ်ေရးထားပါ။
o

ရဲမွ ေမးျမန္းစစ္ေဆးခဲ့ျခင္း မျပဳရေသးသည့္ သက္ေသမ်ားကို ရွာေဖြပါ။

o

CCTV ျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အရာမ်ား ရွိမရွိကိုလည္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။ (အကယ္၍
ရွိခဲ့ပါက … ထိုမွတ္တမ္းကို ခ်က္ခ်င္းရယူႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။ ထိုသုိ႔မရယူႏုိင္ခဲ့ပါက …
ထိုမွတ္တမ္းကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ထားႏုိင္ေျခရွိသည္။)

•

သက္ေသမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

o

သက္ေသမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးထားျခင္း၊ အသံသြင္းတိတ္ေခြမ်ားျဖင့္
အသံသြင္း ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖုန္းမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္။

o

ထိုသက္ေသသည္

သက္ေသ

ထြက္ဆိုေပးႏိုင္စြမ္းရွိသူ

ျဖစ္ပါသလား။

သက္ေသအျဖစ္

ထြက္ဆိုေပး၍ မရသူမ်ားမွာ - အမွား၊အမွန္ မခြဲျခားႏိုင္ေသးသည့္ ငယ္ရြယ္သူမ်ား၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္
မည္သူ၊ မည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ မေျပာႏုိင္သူမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ နားလည္ႏိုင္စြမ္း
နည္းပါးသည့္အေလ်ာက္ ထိုေမးခြန္းမ်ားအား ျပန္လည္ေျဖၾကားႏိုင္စြမ္း မရွိသူမ်ား စသည္တို႔သည္
သက္ေသအျဖစ္ ထြက္ဆိုေပး၍ မရႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ စိတ္ေပါသြတ္သည္ဟု ယူဆသူမ်ား (သို႔)
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ ႕တဲ့သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အား ေမးျမန္းလာသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ နားလည္ၿပီး
တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိပါက … သက္ေသအျဖစ္ ထြက္ဆိုေပးႏိုင္ သည္။
o

အကယ္၍ ျဖစ္ႏိုင္ပါက … တရားလိုျပသက္ေသမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါ။

o

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုပါ။

o

သက္ေသခံခ်က္မ်ား ေပးအပ္ရန္ တံု႔ဆိုင္းေနသည့္သက္ေသမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါက…ထိုသူ႔အား
သက္ေသခံ

ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း

ေျပာျပေပးရန္

သင့္

ကိုယ္စြမ္း

ဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္

ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးပါ။
o

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ရာတြင္

လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိၿပီး

သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစႏိုင္သည့္

ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ပါ။
o

သက္ေသ၏ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္မ်ားအေၾကာင္းကို မွတ္တမ္း
ျပဳစုထားပါ။
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သက္ေသမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား

•

o သက္ေသမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူမ်ားမွ ထြက္ဆိုသြားသည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္
ဗီဒီယိုဖိုငမ
္ ်ား သို႔မဟုတ္ အသံသြင္းတိပ္ေခြမ်ား ရွိပါသလား။

o သက္ေသမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကို ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရးခဲ့ၾကပါသလား။
o သက္ေသမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူမ်ားအား ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ေပးေစရန္ မည္သည့္အရာမ်ားက
လံႈ႔ေဆာ္ေပးသနည္း။ဤကဲ့သို႔ သက္ေသထြက္ဆိုေပးရျခင္းအေပၚ သက္ေသမ်ားဘက္မွကိုယ္က ်ိဳး
တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါသလား။

o နစ္နာသူသည္

ဒဏ္ရာအနာတရတစ္စံုတစ္ရာ

ရရွိခ့ဲပါသလား။

အကယ္၍

ရရွိခဲ့လ ်ွင္

…

ထိုဒဏ္ရာ၏ အတိမ္အနက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၄င္းမွ ေျပာျပခဲ့ပါသလား။

o နစ္နာသူႏွင့္ တရားခံတို႔ၾကား၌ မည္သုိ႔ေသာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား ရွိၾကသနည္း။ သက္ေသႏွင့္
တရားခံၾကား၊

သက္ေသႏွင့္

နစ္နာသူတို႔အၾကား၌လည္း

မည္သို႔ေသာ

ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား

ရွိေနသနည္း။

o နစ္နာသူကို

နစ္နာေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ

ေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳး

ရွိခဲ့ပါသလား။

အကယ္၍

ထိုသုိ႔

ေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳး ရွိခဲ့လွ်င္ … မည္သူက မည္သည့္အခ်ိန္၌ မည္မ်ွေပးခဲသနည္း။

o သက္ေသႏွင့္ နစ္နာသူတို႔၏ စိတ္အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါ။
o သက္ေသႏွင့္ နစ္နာသူတို႔သည္ မႈခင္းျဖစ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တိက်စြာ သိရွိမွတ္သား
ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသလား။။ (ဥပမာ - သက္ေသသည္ မ်က္မွန္တပ္ရသူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား။
အကယ္၍ … မ်က္မွန္တပ္ရသူ ျဖစ္လ ်ွင္ ၄င္း၏ အျမင္အာ႐ံုကို မည္သည့္အခ်ိန္က ေနာက္ဆံုး
စစ္ေဆးခဲ့သနည္း။

အထူးအားျဖင့္

အသက္အရြယ္ႀကီးသည့္

သက္ေသမ်ားႏွင့္

ေတြ႔ဆံုသည့္အခါ … ၄င္းတို႔ မည္မ်ွ တိက ်စြာ မွတ္မိႏိုင္စြမ္းရွိသည္ကို ဆန္းစစ္ပါ။)

o သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည့္အရာမ်ား
ျဖစ္သလား။ သို႔မဟုတ္ တဆင့္ၾကားျဖင့္ သိရွိခဲ့သည့္အရာမ်ား ျဖစ္သလား၊ ဆိုသည္ကို သိရွိ
ေအာင္ လုပ္ပါ။

o သက္ေသမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ရယူရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ
နည္းလမ္းျဖင့္

ရယူခဲ့ပါသလား။

သို႔မဟုတ္

မတရားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္

ညႇဥ္းပန္း

ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳျခင္း၊ မက္လံုးေပးျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍
ရယူခဲ့ပါသလား။

o သက္ေသမ်ား၏

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္

နစ္နာသူမ်ား၏

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီမႈ

ရွပ
ိ ါသလား။ အကယ္၍ ကိုက္ညီမႈမရွိခဲ့ပါက … မည္သုိ႔ကြာျခားေနသနည္း။ ထိုသို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္ အရာမ်ားသည္ တရားခံ၏ ခုခံေခ်ပမႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသလား
သို႔တည္းမဟုတ္ ထိခိုက္ နစ္နာေစႏိုင္သလား။

o သက္ေသမ်ားႏွင့္

နစ္နာသူမ်ား၏

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္

တရားခံ၏ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီမႈ ရွိပါသလား။ ထိုအရာမ်ားသည္ ပူးတြဲတရားခံမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါ
သလား။ အကယ္၍ ကိုက္ညီမႈ မရွိခဲ့ပါက .. မည္သို႔ကြာျခားေနသနည္း။ ထိုသို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ အရာမ်ားသည္ တရားခံ၏ ခုခံေခ်ပမႈအတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစသလား
သို႔တည္းမဟုတ္ ထိခိုက္ နစ္နာေစႏိုင္သလား။
ပစၥည္းသက္ေသ

•

o ပစၥည္းသက္ေသမ်ားကို ရဲမ်ားက မည္သို႔ ရရွိခဲ့သနည္း။
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o ရဲမ်ား ကိုင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ရွာေဖြဝရမ္းသည္ တရားဝင္ဝရမ္း ျဖစ္ပါသလား။ ထိုဝရမ္းသည္
ဝရမ္းစာရင္းပါ လူမ်ားကို ရွာေဖြရန္ (သို႔) ဖမ္းဆီးရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္စာ ဟုတ္ပါသလား။

o သိမ္းယူခဲ့သည့္ အေသးစိတ္ပစၥည္းစာရင္း ရွိပါသလား။ တရားစြဲအဖြဲ႔အစည္းမွ သိမ္းယူခဲ့သည့္
ပစၥည္းသက္ေသမ်ားသည္ စာရင္းျပဳစုထားသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါသလား။

o စပ္ဆိုင္မႈရွိသည့္ အျခားေသာပစၥည္းသက္ေသမ်ား ရွိပါသလား။
o ထိုသက္ေသခံခ်က္မ်ားကို တစ္မ်ိဳးထက္ပိုၿပီး အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို၍ ရႏိုင္ပါသလား။
o သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားသည္ ပထမသက္ေသခံခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယ
သက္ေသခံခ်က္ ျဖစ္ပါသလား။

o သက္ေသခံပစၥည္းသည္ က်ိဳးပဲ့လြယ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ခိုင္ခံ့သည့္ သေဘာသဘာဝ ရွိပါသလား။
အကယ္၍

က်ိဳးပဲ့လြယ္သည့္

သက္ေသခံပစၥည္းျဖစ္ခဲ့လ ်ွင္

…

ထိုသက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအား

မပ်က္ဆီးေစရန္ ေကာင္းစြာ ကိုင္တြယခ
္ ဲ့ပါသလား။

o အခ်ိန္ကာလ

ၾကာျမင့္ျခင္းေၾကာင့္

ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိသည္မွာ

-

…

ထိုသက္ေသခံပစၥည္း

ပတ္ဝန္းက်င္အရ

ေျပာင္းလဲသြားပါသလား။

ေျပာင္းလဲျခင္း

(သို႔)

တျခားေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားအရ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ကို ဆိုလိုသည္။

o ဓာတ္ပံု (သို႔) ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးျခင္းမွ ရရွိခဲ့သည့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါက … ထိုဓာတ္ပံု၊
ဗီဒီယူမ်ားကို ကူးယူေနစဥ္အတြင္း လုပ္ငန္းခြင္၌ အနည္းဆံုး လူႏွစ္ဦး ရွိခဲ့ပါသလား။ ဓာတ္ပံု (သို႔)
ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ ခဲ့သူသည္ အားလံုးကို မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသလား။

o သက္ေသခံပစၥည္းကို မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ပါသလား။
•

စာတမ္း အမွတ္အသား သက္ေသခံခ်က္

o ရဲမွ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ရွာေဖြဝရမ္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ ရွာေဖြဝရမ္းျဖစ္ခဲ့ပါသလား။
o သိမ္းယူခဲ့သည့္ စာတမ္းအမွတ္အသားအားလံုးအတြက္ အေသးစိတ္ စာရင္းျပဳစုထားျခင္း
ရွိပါသလား။ တရားစြဲအဖြဲ႔အစည္းမွ သိမ္းယူခဲ့သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားစာရင္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ
ရွိပါသလား။

o စပ္ဆို္င္မရႈ ွိသည့္ စာတမ္းအမွတ္အသား သက္ေသခံခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။
o ထိုစာတမ္းအမွတ္အသားမ်ားကို တမ်ိဳးထက္ပိုၿပီး အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို၍ ရႏို္င္ပါသလား။
o ထိုစာတမ္းအမွတ္အသားမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာစာတမ္းအမွတ္အသားမ်ား ျဖစ္သလား၊ သို႔မဟုတ္
လုပ္ႀကံဖန္တီးထားသည့္

စာတမ္းအမွတ္အသားမ်ား

ျဖစ္ပါသလား။

စစ္မွန္သည့္

စာတမ္း

အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ ပံုစံတူေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စာတမ္းအမွတ္အသား သက္ေသခံခ်က္
မ်ားကို ျငင္းဆန္ရမည့္တာဝန္သည္ တရားခံ၏ တာဝန္သာ ျဖစ္သည္။

o စာတမ္းအမွတ္အသားမ်ားအေပၚတြင္

ျပည့္စံုေသာ

လက္မွတ္မ်ားႏွင့္

တံဆိပ္တံုးမ်ား

ပါရွိပါသလား။ ထိုအရာမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာအရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသလား။

o တင္သြင္းလာသည့္

စာတမ္းအမွတ္အသား

သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္

မိတၱဴပြားထားသည့္

အရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ ပါက … မူရင္းစာတမ္းအမွတ္အသားမ်ားကို အဘယ့္ေၾကာင့္ သက္ေသခံအျဖစ္
မတင္သြင္းသနည္းဟူ၍

ေမးပါ။

စာတမ္းအမွတ္အသားမ်ားကို

မိတၱဴပြားရာတြင္

အနည္းဆံုး

လူႏွစ္ဦး ရွိေနခဲ့ပါသလား။ ထိုစာတမ္းအမွတ္အသားမ်ားအား မိတၱဴကူးေပးခဲ့သူသည္ ဤအမႈႏွင့္ပ
တ္သက္၍ အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာ ရွခ
ိ ဲပ
့ ါသလား။ ပြားယူခဲ့သည့္ မိတၱဴစာတမ္းအမွတ္အသားမ်ားသည္
မူရင္းစာတမ္းအမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ လံုးဝတူညီ ပါသလား။
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o ပြားယူခဲ့သည့္ စာတမ္းအမွတ္အသားမ်ားကို မိတၱဴမွန္အျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့ပါသလား။

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား - တရားခံဘက္မွ သက္ေသခံခ်က္မ်ား တင္သြင္းပံု /

•

ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳပံု အပိုင္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။

o မည္သည့္သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မွ စစ္ေဆးခဲ့သနည္း။
o ပညာရွင္သည္ မည္သည့္နယ္ပယ္မ်ား၌ တဖက္ကမ္းခတ္ ကၽြမ္းက်င္သနည္း။
o အမႈျဖစ္အေၾကာင္းျခင္းရာႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ နယ္ပယ္တြင္ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူ
ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ မည္သုိ႔ေသာ စာတမ္းမ်ားကို ေရးသားျပဳစုခဲ့သနည္း။

o ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္သည္ မည္သို႔ေသာ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားထုတ္ေဝ
ခဲ့သနည္း။

o ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္သည္ မည္သုိ႔ေသာ အမႈမ်ား၌ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ေပးခဲ့သနည္း။
§ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မွ သက္ေသခံခ်က္မ်ားေပးခဲ့သည့္ အျခားအမႈမ်ား၏ မွတ္တမ္း
မ်ားကိုရရွိႏိုငရ
္ န္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။ ထိုသို႔ရရွိႏိုင္ပါက… ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္အား
ျပန္လွန္စစ္ေမးႏိုင္မည့္

အေျခခံက ်ေသာ

အဖိုးတန္

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ရရွိလာႏိုငမ
္ ည္။

o အဆိုပါပုဂၢိဳလ္သည္

၄င္းကၽြမ္းက်င္သည့္အပိုင္း၌

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အျဖစ္

အသိအမွတ္ျပဳ

ခံရသည္မွာ အခ်ိန္ မည္မ်ွၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီနည္း။

o ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏

ေနာက္ခံပညာအရည္အခ်င္းမ်ားမွာ

အဘယ္နည္း။

ထိုသူသည္

ကၽြမ္းက်င္သည့္ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ တရားဝင္ အသိမွတ္ျပဳျခင္း ခံထားရပါသလား။

o

အဆိုပါပညာရွင္မွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦး
အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ထပ္တူက ်ေနပါသလား။ ကၽြမ္းက်င္
ပညာရွင္မွ က်င့္သံုးေနေသာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား
(သို႔)

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏

စံခ်ိန္

စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီမႈ

ရွိပါသလား။

အကဲျဖတ္

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားေပးရာတြင္ ေနာက္္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ား ကို အသံုးျပဳေလ့ ရွိပါသလား။
ထို႔အျပင္ ထိုကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္သည္ ၄င္း ကၽြမ္းက်င္သည့္ နယ္ပယ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ေဆာင္
ရန္ (သို႔) တရားေရးရာ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၏ စစ္ေမးျခင္းဆုိင္ရာ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား
ႏွင့္ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါ
သလား။

o

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္သည္ လံုေလာက္ၿပီး စစ္မွန္မႈရွိသည့္ အေျခခံပစၥည္းအေပၚ အေျခခံ၍ ၄င္း၏
ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသလား။ ထိုအရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားသည္ အကဲျဖတ္စိစစ္ရန္
အတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ထိုအရာမ်ားသည္ အကဲျဖတ္စိစစ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္
ႏိုငရ
္ န္ လိုအပ္သည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနပါသလား။

o

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မွ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအား လြတ္လပ္မႈရွိစြာ အတည္ျပဳေပးရန္ အႀကံျပဳ
တိုက္တြန္းရန္ လိုအပ္မႈ ရွိမရွိကို စဥ္းစားသံုးသပ္ပါ။

o

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား လိုအပ္
ေသာ ႐ုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာအနာတရ ျဖစ္မႈမ်ားကို အမႈသည္ ခံစားခဲ့ရပါ
သလား။
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o

ထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသလား။ အကယ္၍ ခံစားခဲ့ရလ်ွင္ …

အမႈသည္၏

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ

က်န္းမာေရး (သို႔) စိတ္အေျခအေနအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မွ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ေပးပါရန္
တရား႐ံုးေတာ္သို႔ ေလ်ွာက္ထား ရပါမည္။ ထိုသို႔ ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ အမႈသည္၏ က်န္းမာေရး
မွတ္တမ္းရာဇဝင္မ်ားႏွင့္

ကိုယ္ေရး

အခ်က္

အလက္မ်ားကို

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ထံသို႔

ေပးအပ္ရမည္။

•

သက္ေသ၏ အသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ မႈခင္းျဖစ္ပံုစံ

o မ်က္ျမင္သက္ေသအား သက္ေသခံစစ္ေမးသည့္အခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ဂ႐ုျပဳ

သင့္သည္။

သက္ေသ၏

အသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို

နားလည္သိရွိျခင္းေၾကာင့္

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား က်ဥ္းေျမာင္းသြားႏိုင္ၿပီး သက္ေသ
အား စစ္ေမးျခင္းမွ ရရွလ
ိ ာႏိုင္မည့္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကိုလည္း သိရွိႏိုင္မည္။
ထို႔အျပင္ အမႈျဖစ္ေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအေပၚ သက္ေသ၏ သံုးသပ္ပံုမ်ားကိုလည္း သိရွိႏုိင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
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အမႈသည္၏ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ား

မႈခင္းျဖစ္ေနရာ၏ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား

q

ေယာက်ၤား၊ မိန္းမ ျဖစ္တည္မႈ

q

မီးေရာင္ရရွိမႈအေျခအေန

q

အသိဥာဏ္ပညာ

q

ေန႔အခ်ိ္န္ (သို႔) ညအခ်ိန္

q

မွတ္ႏိုင္စြမ္း

q

ေန႔ခင္း သို႔မဟုတ္ ညဘက္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္

q

ပညာအရည္အခ်င္း

q

အလုပ္အကိုင္မွတ္တမ္း

q

လေရာင္

q

ဘာသာစကား

q

မိုး

q

စကားထစ္ျခင္း

q

ျမဴ

q

အသက္အရြယ္

q

ခ်မ္းေအးျခင္း

q

ပင္ကိုစ႐ိုက္

q

ပူျခင္း

q

စိတ္အေျခအေန

q

ထိုေနရာတြင္ ရွိေနသည့္ လူဦးေရ

q

က်န္းမာေရးအေျခအေန

q

မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ၾကာခ်ိန္

q

အရက္ေသစာ သံုးစြဲမႈ

q

မႈခင္းျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း ထိုေနရာ၌

q

ေဆးဝါး သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္

ရွိေနသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့သည့္

ရရွိခဲ့သည့္ စိတ္ဒဏ္ရာ

အရာမ်ားအေပၚ အမွန္ အတိုင္း ျမင္ႏိုင္စြမ္း

တိက ်ေသာ အခ်ိန္

q

အျမင္အာ႐ံု

q

အၾကားအာ႐ံု

q

နစ္နာသူႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

q

သဘာဝ သစ္ပင္မ်ား

q

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္
လက္နက္ကိရိယာမ်ား

q

တရားခံႏွင့္ဆက္ဆံေရး

q

အေဆာက္အဦးမ်ား

q

ပူးတြဲတရားခံႏွင့္ဆက္ဆံေရး

q

ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား

q

ႀကံရြယ္ခ်က္

q

ယာဥ္ေၾကာအေျခအေန

q

အမႈသည္၊နစ္နာသူ (သို႔) ပူးတြဲတရားခံဘက္သို႔ တိမ္းၫြတ္

q

ျမင္ေတြ႔ရသည့္ ႐ႈေထာင့္ သို႔မဟုတ္ ျမင္ကြင္း

ေနမႈ
q
q

အေျခအေန

နစ္နာသူ (သို႔) သက္ေသအေပၚ ဘက္လိုက္ျခင္း

q

အားလံုးကို ၿခံဳငံုၾကည့္႐ႈႏိ္ုင္သည့္ ျမင္ကြင္း

စြဲဆိုခံထားရသည့္ ျပစ္မႈ မျဖစ္ပြားမီ၊ ျဖစ္ပြားေနစဥ္ (သို႔)

q

ေမာ့ၾကည့္၍ ရသည့္ ျမင္ကြင္း

ျဖစ္ၿပီး ကာလမ်ား၌ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ
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ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - သက္ေသမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း
ဤ၌ မိမိတို႔ ၫႊန္းဆိုလိုသည့္ သက္ေသဟူသည္မွာ … တရားခြင္ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္း
အရာမ်ား

အေပၚ

ကိုယ္ေတြ႔အသိေၾကာင့္ျဖစ္ေစ

သိသူမ်ားအားလံုးကို ဆိုလိုပါ

သည္။

မႈခင္း

(သို႔)

စပ္ဆိုင္သည့္

ျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း

ထိုသက္ေသမ်ားစာရင္း၌ပင္

ပါဝင္ေနပါသည္။

ဆက္ႏႊယ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊

မႈခင္းျဖစ္ေနစဥ္အတြင္း

တိုက္႐ိုက္ျမင္ေတြ႔ခဲ့သူမ်ားသည္လည္း

ထိုသူတို႔သည္
တရားခံ

ကၽြမ္းက်င္ပညာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ

တရားခံႏွင့္
ရွရ
ိ ာေနရာ

တရားလိုအၾကားရွိ
(တရားခံသည္

မႈခင္း

ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ အခင္းျဖစ္ေနရာတြင္ မရွိဘဲ အျခားေနရာ၌ ရွိေနေၾကာင္းသက္ေသခံခ်က္) ကို လည္းေကာင္း၊
တရားခံႏွင့္

တရားလိုတို႔၏

အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း

သိရွိထားသူမ်ား

ျဖစ္ရမည္။

ကၽြမ္းက်င္

ပညာရွင္တို႔၏ သက္ေသခံခ်က္ဆိုသည္မွာ … အမႈႏင
ွ ့္ စပ္ဆိုင္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအေပၚ ၄င္းတို႔၏
ကိုယ္ပိုင္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ထြက္ဆိုရွင္းျပထားသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို
ဆိုလိုသည္။

တရားလိုျပ

သက္ေသမ်ား၊

တရားခံျပသက္ေသမ်ား၊

အျပင္

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမွတဆင့္

သိရွိလာသည့္ လူမ်ားအားလံုးသည္လည္း ထိုသက္ေသမ်ား စာရင္း၌ပင္ အက်ံဳးဝင္သည္။ စြဲခ်က္တင္ၿပီးေနာက္
တရားသူႀကီးထံသုိ႔

တင္သြင္းရမည့္

တရားခံျပ

သက္ေသစာရင္းတြင္

ထည့္သြင္းရမည့္သူမ်ားအား

သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ထိုသုိ႔
ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ မည္သည့္သက္ေသကို ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။
USAID Legal Aid Toolkit ၏ အခန္း (၂) ရွိ “သက္ေသမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း” အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ မစတင္မီ
သက္ေသမ်ားအား

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ

မျပဳလုပ္မီ

သင့္ဘက္မွ

အေကာင္းဆံုး

ျပင္ဆင္ထားရမည္။

သက္ေသဘက္မွ မလိုလားအပ္သည့္အရာမ်ား (သို႔) ၄င္း၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲမသြားေစရန္ ၄င္းတို႔ႏွင့္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္အခါ

သင့္ဘက္မွ

အေဖာ္တစ္ေယာက္ကို

သင္ႏွင့္အတူ

ေခၚသြားပါ။

ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသူကို ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္ပါက ပိ၍
ု သင့္ေတာ္ပါသည္။
ျဖစ္ႏိုင္ပါက … သက္ေသ၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို အသံဖမ္းထားပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ မျပဳလုပ္မီ သက္ေသ၏
ခြင့္ျပဳခ်က္ကို

ဦးစြာေတာင္းခံပါ။

သက္ေသမ်ား၏

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို

အသံဖမ္းထားျခင္းျဖင့္

၄င္းတို႔မွ

ထြက္ဆိုခဲ့သည့္ စကားလံုးမ်ား အားလံုးကို မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ၿပီး အျခားတစ္ဖက္္တြင္လည္း တျခားသူမ်ားမွ
ထိုစကားလံုးမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထား၍ မရႏိုင္ေၾကာင္းကို ႐ိုးသားပြင့္လင္းစြာ ရွင္းျပေပးပါ။
အကယ္၍ သက္ေသ၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို အသံဖမ္းယူခြင့္ မရခဲ့ပါက … စာျဖင့္ လိုက္ေရးပါ။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ
အဆံုးတြင္ ထိုေရးသားထားခဲ့သည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို သက္ေသအား ဖတ္ျပေပးပါ။ လိုအပ္ပါက အမွား
ျပင္ဆင္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ပါ။

လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းပါ။

ထို႔ေနာက္
ထိုလက္မွတ္

ထိုထြက္ဆိုခ်က္မ်ားပါ
ေရးထိုးထားသည့္

စာရြက္ေပၚတြင္

စာရြက္ကို

မိတၱဴပြားၿပီး

သက္ေသအား
သက္ေသအား

တစ္ေစာင္ေပးပါ။
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အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အပိတ္ေမးခြန္းမ်ား
အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ား - အေသးစိတ္က ်သည့္အေျဖမ်ား ရယူလိုသည့္အခါ အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးၾကပါသည္။
အဖြင့္ေမးခြန္း မ်ား ေမးျခင္းသည္ “ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူး၊ အခ်ိန္ (သို႔) ေနရာ” စသည့္အေျဖမ်ားထက္ ပိုသည့္

အေျဖမ်ားကို ရရွိလာႏိုင္ ပါသည္။
အပိတ္ေမးခြန္းမ်ား - အပိတ္ေမးခြန္းမ်ားကိုမူ ႐ိုးရွင္းေသာ အေျဖမ်ား သို႔မဟုတ္ ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူးဆိုသည့္
အေျဖမ်ားကို ရယူလိုသည့္အခါ အသံုးျပဳပါသည္။

ေယဘုယ ်အားျဖင့္ … ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ သင့္အေနျဖင့္ အပိတ္ေမးခြန္းမ်ားထက္ အဖြင့္
ေမးခြန္းမ်ားကိုသာ
အသံုးျပဳၿပီး
ေမးျမန္းလိုသည္မွာ
…
အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားသည္
သင္သိလိုေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ ပိုမိုသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ရရွိလာႏိုင္ေစသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔
ေမးျခင္းျဖင့္
သက္ေသမ်ားအေနျဖင့္လည္း
ေမးခြန္းေျဖဆိုျခင္း
သက္သက္သာ
မဟုတ္ေတာ့ဘဲ
သူေျပာလိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင့္အား ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိလာႏိုင္သည္။ ေယဘုယ ်က်သည့္
ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္လည္း သင္ ေမ်ွာ္လင့္မထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိလာႏိုင္ သည္။
ဥပမာမ်ား

-

အဖြင့္ေမးခြန္း

အပိတ္ေမးခြန္း

သင့္မိသားစုဝင္မ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါ။

သင့္ကို ဘယ္မွာေမြးခဲ့တာလဲ။

ခင္ပြန္းသည္နဲ႔ အျငင္းခုန္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ အျငင္းပြားမႈတစ္ခု

ခင္ပြန္းသည္က သင့္ကို ႐ိုက္ခဲ့သလား။

အေၾကာင္းကို ေျပာျပေပးပါ။
ပထမဆံုးအႀကိမ္ အရက္ေသာက္ျဖစ္ခဲ့တဲ့

အသက္ ဘယ္ႏွႏွစ္ေလာက္က အရက္စေသာက္ခဲ့တာလဲ။

အေၾကာင္းေလးကို ေျပာျပေပးပါ။

မည္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အပိတ္ေမးခြန္းမ်ား အသံုးျပဳရမည္နည္း။
တိက ်သည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္

ေမြးေန႔ရက္စြဲမ်ား၊

သို႔မဟုတ္

မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မ်ားကို

ရယူလိုသည့္ အခါ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၿပီးဆံုးခါနီး အခ်ိန္မ်ားတြင္ အပိတ္ေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
အခ်ိဳ ႕ေသာ သက္ေသမ်ားသည္ တခါတရံ၌ အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားကို နားမလည္ဘဲ ႐ႈပ္ေထြးေနတတ္ပါသည္။
ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား၌ … ၄င္းတို႔ နားလည္လြယ္မည့္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ေမးေပးရပါမည္။ ထို႔အျပင္
တိက ်သည့္

အပိတ္ေမးခြန္းမ်ား

ဆက္တိုက္ေမးျခင္း

ျဖင့္လည္း

မိမိတို႔

ရယူလိုသည့္

သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ရယူႏိုင္ပါသည္။

နိမိတ္ျပေမးခြန္းမ်ား
မေရရာ၊ မေသခ်ာသည့္ အေျဖမ်ားထဲမွ ေသခ်ာသည့္အေျဖမ်ား ရယူလိုသည့္အခါ နိမိတ္ျပေမးခြန္းမ်ားကို
ေမးျမန္းၾကပါသည္။
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နိမိတ္ျပေမးခြန္း

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည့္ေမးခြန္း

ခင္ဗ်ား … ခင္ဗ်ားကေလးေတြကုိ တန္းတူခ်စ္တယ္

ကေလးေတြ

ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ သိပါတယ္။ ဟုတ္တယ္မလား။

တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ဘယ္လို မတူခဲ့သလဲ။

ေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႔

ေက်ာ္ေက်ာ္ အဖမ္းမခံရစဥ္က သူနဲ႔ခင္ဗ်ားရဲ႕ၾကားက

သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြ

ဘယ္နားေရာက္ေနခဲ့

ငယ္ငယ္တုန္းက

ဆက္ဆံေရးကို ေျပာျပပါ။

တယ္ဆိုတာခင္ဗ်ားလံုးဝမသိခဲ့ဘူး၊ ဟုတ္တယ္မလား။
ေက်ာ္ေက်ာ္က စာဘယ္လိုဖတ္ရမလဲဆိုတာ မသိဘူး

ေက်ာ္ေက်ာ္က ဘယ္လို ေက်ာင္းသားမ်ိဳးလဲ။

မလား။

ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အစ္ေမးရေသာေမးခြန္းမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားကို … သင့္၏ အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အၿပီးသတ္မဟုတ္ေသာေမးခြန္းမ်ားကို
သက္ေသမ်ားမွ ေျဖၾကားၾကရာတြင္ ၄င္းတို႔ထံမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏႈိက္ယူရန္
အသံုးျပဳၾကရပါသည္။
အားေပးျခင္း (သို႔) တိုက္တြန္းျခင္း - ႏႈတ္အားျဖင့္ အားေပးသည့္ ပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ “ေအာ္ … ဟုတ္ကဲ့၊
ေနာက္ေတာ့ေရာ”

စသည္ကဲ့သို႔ေသာ

စကားျပတ္မ်ားသည္

…

သက္ေသမ်ား

ေျပာျပေနသည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ သင္က အမွန္ တကယ္ စိတ္ဝင္စားေနေၾကာင္း ႏွင့္ ဆက္လက္ သိရွိလုိေၾကာင္းကို
ျပသေပးႏုိင္ပါသည္။
တိတ္ဆိတ္စြာေနျခင္း - တခါတရံတြင္ သက္ေသမ်ား ေျပာျပေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ … ေခါင္း
တၿငိမ့္ၿငိမ့္ျဖင့္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနေနျခင္းသည္ ၄င္းတို႔ထံမွ ေျပာျပလာမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ သင္က
ေစာင့္ေမ်ွာ္ေနေၾကာင္း ျပသေပးရာ ေရာက္ပါသည္။
ပို၍ ရွင္းလင္းေအာင္ေမးျမန္းျခင္း - တခါတရံတြင္ သက္ေသမ်ားမွ ေျပာျပလာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ
သင္က ေသခ်ာ နားလည္ေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္ဝင္စားေနေၾကာင္းကို ျပသႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။
ဥပမာ •

သက္ေသမွ

ေျပာျပခဲ့သည့္

အေၾကာင္းအရာအေပၚ

ပိုမုိ

ျပည့္စံုေအာင္

ေျပာျပခိုင္းျခင္း

…

“သိပ္မၾကာဘူး ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုခ်င္တာပါလဲဗ်ာ။”
•

သက္ေသအား အေသးစိတ္ ေျပာျပေစျခင္း … “အဲ့အေၾကာင္းေလးကို ေစာင္းေပးၿပီး ေျပာျပေပးပါလား။”
“အဲ့ေန႔က ေနာက္ထပ္ ဘာျဖစ္သြားခဲ့သလဲ။”

•

က်န္သြားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ထပ္မံေမးျမန္းျခင္း … “ ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္လိုက္လို႔
ထပ္ ေမးပါရေစ။ ေက်ာ္ေက်ာ္မိုးက ေဆး႐ံုကေန အိမ္ကို ဘယ္လိုေရာက္သြားခဲ့တာလဲ။”

•

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို

ေမးျမန္းျခင္း

…

“ရန္စျဖစ္ေနတုန္းမွာ

ေက်ာ္ေက်ာ္မိုးက

ဘာလုပ္ေနတယ္လို႔ သင္ျမင္ခဲ့သလဲ”
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“ဘာ့ေၾကာင့္လဲ၊ ဘာလို႔လဲ” ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းမွ ေရွာင္ပါ။
ဘဝတေကြ႔၌ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ “ဘာ့ေၾကာင့္လဲ၊ ဘာလို႔လဲ” ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို
မေမးသင့္ပါ။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ

ရန္လိုသည့္ပံုစံမ်ိဳး

က်ေရာက္

ေမးခြန္းမ်ားသည္
သြားႏိုင္ပါသည္။

အေမးခံလိုက္ရသည့္
ထို႔အျပင္

တဖက္လူအေပၚ

အျပစ္တင္

သက္ေသအမ်ားစုတို႔သည္

ထိုသို႔ေသာ

ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ မည္သုိ႔ ျပန္လည္တံု႔ျပန္သင့္ေၾကာင္း မသိၾကပါ။ ထိုသို႔ မသိသည့္အေလ်ာက္ ေၾကာင္းက်ိဳး
သင့္မည့္အေျဖမ်ားကို ဖန္တီးေျပာဆိုလာၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျဖမ်ားပါ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားသည္
အမႈသည္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးမျဖစ္ေစသည့္အေျဖမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ မ်ားမွာ “ဘာ့ေၾကာင့္၊ ဘာလို႔” ေမးခြန္းမ်ား

ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ား

ဒါဆိုရင္ အစ္မဘာ့ေၾကာင့္ အစ္မေယာက်ၤားကို ထားၿပီး

အစ္မေယာက်ၤားကို ထားၿပီး ထြက္သြားမယ္လို႔ စဥ္းစားခဲ့

ထြက္မသြားခဲ့တာလဲ။

တဲ့အခ်ိန္ေတြေရာ ရွိခဲ့ပါသလား။

အစ္မရဲ႕ေယာက်ၤားက အစ္မကို ဘာလို႔ ႐ိုက္ခဲ့တာလဲ။

အစ္မနဲ႔ အစ္မေယာက်ၤားၾကားမွာ အဲ့ေန႔က
ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးပါလား။

ဘာလို႔ အရက္သမားတေယာက္ကို လက္ထပ္ခဲ့

အစ္မနဲ႔ အစ္မေယာက်ၤားၾကားက ဆက္ဆံေရးကို ေျပာျပေပး

တာလဲ။

ပါ။

နိမိတ္ျပစကားမ်ားႏွင့္ လွည့္ကြက္မ်ား
ထိပ္တိုက္ေတြ႔ျခင္း
တဲ့တိုးေမးခြန္းမ်ား

(ေမးခြန္းမ်ားကိုတိုက္႐ိုက္ေမးျခင္းမ်ား)သည္

သတင္းအခ်က္မ်ားကို

ႏႈိက္ယူႏိုင္မည့္္

ထိေရာက္မႈရွိေသာ

သက္ေသမ်ားထံမွ

ေမးခြန္းမ်ား

မဟုတ္ၾကပါ။

မွန္ကန္ေသာ
သက္ေသမ်ားမွ

ေျဖၾကားလာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ျခင္း (သို႔) ၄င္းတို႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္
အျခားသက္ေသမ်ား၏

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္

မကိုက္ညီေၾကာင္း

ေျပာၾကားျခင္းမ်ားသည္

ထိုေရွ႕ေန

တစ္ဦးအတြက္ ႀကီးမားေသာ မွားယြင္းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ဥပမာ - ႏိွပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈ
ျပဳသူတစ္ဦးအား

ထိုသို႔ျပဳခဲ့သည့္

အေၾကာင္းကို

တိုက္႐ိုက္ေမးျမန္းလိုက္ပါက

…

၄င္းဘက္မွ

ထိုသို႔

မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသာ ျငင္းဆန္လာပါမည္။ ထိုသို႔ေမးျခင္းသည္ပင္ ၄င္းအတြက္ ျငင္းဆန္ရန္ တြန္းအားတစ္ခု
ျဖစ္လာေစၿပီး ၄င္းဘက္မွ အမွန္အတိုင္း ဖြင့္ေျပာရန္ ခက္ခဲသြားေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ •

ခင္ဗ်ားတူေလး ေျပာျပတာေတာ့ … “သူ ၇ ႏွစ္သားေလာက္က ခင္ဗ်ားက သူ႔ကို ႏိုင္ထက္စီးနင္း
အႏိုင္က ်င့္ခဲ့ဖူး တယ္လို႔ ေျပာတယ္” ဟုတ္ပါသလား။

•

ခင္ဗ်ားေျပာေတာ့ … လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ကတည္းက အရက္ျဖတ္လိုက္တယ္ဆို။ အခု ခင္ဗ်ားမိန္းမ
ေျပာတာက … “သူ အရင္အပတ္ကေတာင္ ေသာက္ခဲ့ေသးတယ္လို႔ေျပာတယ္” ခင္ဗ်ား ဘာလို႔
ညာေျပာခဲ့တာလဲ။

•

“ခင္ဗ်ား အဲ့ဒါကို ဖတ္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနတာမလား။ တကယ္ေတာ့ ခင္ဗ်ား စာမဖတ္တတ္ပါဘူး” ၊
ဟုတ္တယ္ မလား။
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စကား အမ်ားႀကီး မေျပာပါႏွင့္
အေတြ႔အႀကံဳႏုနယ္သည့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားသည္ စကားအမ်ားႀကီး ေျပာတတ္ၾကပါသည္။ အမွန္မွာ …
ေတြ႔ဆံု

ေမးျမန္းေနစဥ္အတြင္းရွိ

၈၀

ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ

အခ်ိန္ကို

သက္ေသအား

ေျပာေစၿပီး

က်န္

၂၀

ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အခ်ိန္ကိုသာ သက္ေသႏွင့္ စကားအျပန္အလွန္ေျပာရပါမည္။

အာ႐ံုစိုက္၍ နားေထာင္ပါ
တစ္ဖက္လူ၏
စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ေျပာစကားမ်ားကို
လိုအပ္

ပါသည္။

အာ႐ံုစူးစိုက္စြာ
နားေထာင္ျခင္းသည္

နားေထာင္တတ္ရန္အတြက္
အသံၾကားနာျခင္းကဲ့သို႔

အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္

အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေသာ

ျဖစ္စဥ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ေနစဥ္အတြင္း သက္ေသ၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ျခင္းသည္
သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္

စကားေျပာသည့္အခါ

နားေထာင္

ေနရျခင္းႏွင့္

ပံုစံမတူပါ။

သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္

စကားေျပာသည့္အခါ သင္နားမလည္သည့္အရာမ်ားအေပၚ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေမးျမန္းႏိုင္ၿပီး ေဘးပတ္ဝန္းက်င္
ကိုလည္း စိတ္ႀကိဳက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ … သက္ေသမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း သည့္အခါ … ၄င္းတို႔မွ
ေျပာျပလာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ေသခ်ာ အာ႐ံုစူးစိက
ု ္စြာ နားေထာင္ရပါမည္။ ထို အခ်ိန္မ်ိဳး၌
ေနာက္ထပ္ေမးမည့္ေမးခြန္းမ်ားကို မစဥ္းစားသင့္သကဲ့သုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း မစူးစမ္းသင့္ပါ။ ထို႔အျပင္
အမႈသည္၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ သင့္၏ အမႈတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိကိုလည္း မစဥ္းစားသင့္ပါ။

႐ိုးရွင္းေသာစိတ္၊ ပြင့္လင္းေသာစိတ္ျဖင့္ နားေထာင္ပါ
တခါတရံတြင္ မိမိတို႔သည္ တဖက္လူမွ အမွန္တကယ္ေျပာဆိုလိုက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ မိမိတို႔
ၾကားလိုေသာ အရာမ်ားကိုသာ ၾကားတတ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ မိမိတို႔ဘက္မွ ထြက္ဆိုေပးမည့္ သက္ေသမ်ားသည္
မည္သူ၊မည္ဝါ

ျဖစ္ေၾကာင္း

သိရွိခဲပ
့ ါက

ထိုသူမ်ားမွ

ေျပာျပလာႏိုင္မည့္အရာမ်ားကို

ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထား

တတ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည့္အခါ … ၄င္းတို႔၏ ေျပာဆုိခ်က္
မ်ားကို မိမိေတြးႀကံထားသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္း မွတ္ယူၾကပါေတာ့သည္။ အကယ္၍
သက္ေသသည္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုမွ ပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးဦးျဖစ္ခဲ့လ ်ွင္ … ထိုအဖြဲ႔ အစည္းအေပၚ၌ ျမင္သည့္
သင့္ထင္ျမင္ခ်က္အတိုင္း

ထိုသူ႔အားလည္း

ထင္ျမင္တတ္ပါသည္။

ထိုအခါ

သက္ေသမ်ားအား

လူမ်ိဳးေရး

ဝါဒႀကီးသူ၊ ေမာက္မာသူ၊ အျမင္က ်ဥ္းသူ၊သို႔မဟုတ္ အယူသည္းသူ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေကာက္ခ်က္ဆြဲ
မွတ္ယူပါေတာ့သည္။ ထိုသို႔ သက္ေသမ်ားမွ ထြက္ဆိုလတၱံ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႀကိဳတင္မွန္းဆ
လာသည္ႏွင့္ အမ်ွ ထိုသက္ေသမွ ေျပာဆိုမည့္အရာမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ နားေထာင္ျခင္း မျပဳၾကေတာ့ပါ။
တခါတရံတြင္ ထိုသက္ေသအေပၚ မွားယြင္းသည့္ အဆိုးျမင္ဝါဒမ်ားလည္း ရွိေနတတ္ပါသည္။ သက္ေသမွ
ေျပာျပလိုက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သင္နားလည္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိခဲ့
လ်ွင္ … ထိုသူ ေျပာျပလာသည့္ အရာမ်ားကို မူမမွန္ေသာ အရာမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူလိုက္ၾကပါသည္။ ထိုအခါ
သင့္အမႈသည္အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္မည့္္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားလည္္း ဆံုး႐ႈံးသြားတတ္ပါသည္။
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ဆန္႔က်င္ဘက္ ေျပာျခင္းမ်ားကို တည္ၿငိမ္စြာ ရင္ဆိုင္ျခင္း
သက္ေသမ်ားမွ ေရွ႕ေနာက္မညီေသာ ဆန္႔က ်င္ဘက္ စကားမ်ားကို ေျပာၾကားလာပါက သတိထားၿပီး ေကာင္းစြာ
နားေထာင္ေပးပါ။ ထိုေရွ႕ေနာက္မညီေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္ေမးခြန္းမ်ား မေမးမိပါေစႏွင့္။
မတူညီ ေသာ လူမ်ားမွ တူညီေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚ ေျပာျပလာပံုမ်ား မတူညီႏိုင္ပါ။ တခါတရံတြင္
လူ တစ္ေယာက္ ထဲမွ ထိုတူညီေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ေျပာျပခ်က္မ်ားသည္လည္း တႀကိမ္ႏွင့္တႀကိမ္
မတူႏိုင္ပါ။ ထိုသို႔ ေရွ႕ ေနာက္မညီဘဲ ေျပာဆိုေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ နားလည္မႈလြဲမွားေသာ
ဆက္ဆံေရးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - သက္ေသတစ္ဦးသည္ … “သူမ အရက္ယမကာ
လံုးဝ မေသာက္ဖူးေၾကာင္း” သင့္အား ေျပာျပလာပါ သည္။ ထိုသို႔ ေျပာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ … “သူမ
ဘီယာေသာက္ဖို႔ မည္သုိ႔ မည္ပံု သြားခဲ့ရသည္” ဆုိသည္ ကိုလည္း သင့္အား ေျပာျပလာပါသည္။ ထိုသက္ေသ
၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားသည္ ေရွ႕ေနာက္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမေနေၾကာင္း ၾကားသိရ ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ … သူမ
ခံယူထားသည့္ အရက္ေသာက္သည္ဆိုသည္မွာ - အရက္ျပင္းေသာက္မွ အရက္ ေသာက္ သည္သာ ျဖစ္ၿပီး
ဘီယာေသာက္ျခင္းကား အရက္ေသာက္ျခင္း မဟုတ္ပါ။

တေက်ာ့ျပန္ စစ္ေဆးျခင္း
လူႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္အၾကားရွိ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းမ်ားသည္ လြန္စြာ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထို
အရာမ်ား သည္ တခါတရံတြင္ ေသးငယ္ေသာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသကဲ့သို႔ တခါတရံတြင္
ႀကီးမားေသာ
အတြင္း

သေဘာထားကြဲလြဲမႈ

ကိုလည္းျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ေတြ႔ဆံု

ေမးျမန္းေနစဥ္

အေတာ

…တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားမွ တဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လက္ခံျခင္းႏွင့္

အနက္အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္သည့္ အဆင့္တိုင္း၌ နားလည္မႈ
ကြဲလြဲမႈမ်ား

ရွိႏိုင္ပါသည္။

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္

တစံုတဦးမွ

ေပးလိုက္သည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ

သတင္းအခ်က္

အလက္

အေျခခံေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္

တိုင္းသည္
…

ထိုသို႔

ယခင္က
ေျပာဆို

ေနစဥ္အတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါက ထိုအရာမ်ားသည္ ေရရွည္အက်ိဳးဆက္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ
သြားႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူတစ္ဦးအေနျဖင့္

…

သင္ေမးလိုက္သည့္

ေမးခြန္းတိုင္းကို

သက္ေသမွ

နားလည္ေစရန္ ေကာင္းစြာ ဂ႐ုစုိက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ေသမွ ေျပာျပလာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း
၄င္းကိုယ္တိုင္ ေသခ်ာ နားလည္ေအာင္ နားေထာင္ရပါမည္။ ဥပမာ- ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူသည္ ၄င္းဘက္မွ
ေဆြးေႏြးေနသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ေသဘက္မွ ေဆြးေႏြးေနသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား တစ္ထပ္တည္း
က်မက်ကို သိရွိေစရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ဆန္းစစ္ခဲ့ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူတစ္ဦးႏွင့္
တစ္ဦးအၾကား၌

မတူညီေသာ

အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခ်က္မ်ား

ရွိေနေသာေၾကာင့္

ထိုသို႔

ဆန္းစစ္ရျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။
သက္ေသ

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူ

အေဖက ျဖဴျဖဴ႕အေပၚေတာ့ ေကာင္းေကာင္း

သူက ျဖဴျဖဴ႕ကို မ႐ိုက္ခဲ့ဘူးလို႔ ဆုိလိုတာလား။

ဆက္ဆံၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကိုေတာ့ ႐ိုက္ေလ့
ရွိပါတယ္။
ဟုတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ တစ္ေယာက္ထဲကိုပဲ သူ႔
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ဒါဆိုရင္ … သူက ျဖဴျဖဴ႕ကို လံုးဝမ႐ိုက္ခဲ့ဘူးလား။

လက္သီးနဲ႔ ထိုးပါတယ္။ ျဖဴျဖဴ႕ကိုေတာ့ မထုိးခဲ့ပါ
ဘူး။
အိုး … သူ … သူမကို သူ႔ခါးပတ္္နဲ႔ေတာ့

ဒါဆိုရင္ ေျပာခ်င္တာက … သူက ျဖဴျဖဴ႕ကိုေတာ့ ခါးပတ္နဲ႔

႐ိုက္တယ္။

႐ိုက္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူ႔လက္သီးနဲ႔ေတာ့ မထုိးဘူးေပါ့။
ဟုတ္လား။

ဟုတ္တယ္။

သူ ျဖဴျဖဴ႕ကို ခါးပတ္နဲ႕ ႐ိုက္ခဲ့တဲ့
အခ်ိန္ေလးတခုအေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါလား။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပမာ၌ … ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းဟူသည့္ စကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္ကို သက္ေသမွ သီးသန္႔ အဓိပၸာယ္
ဖြင့္ဆို ထားပါသည္။ သက္ေသဆိုလိုသည့္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းဆိုသည္မွာ … လက္သီးကို အသံုးျပဳၿပီး ထိုးျခင္းပင္
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္။

ေျပာဆိုခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ျပန္ေတြးေစျခင္း
ေျပာဆိုခဲ့သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ

ျပန္လည္ထင္ဟပ္ေစသည့္

ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳးဆိုသည္မွာ

…

ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ျပန္လည္အမွတ္ရေစရန္ ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာဆိုေပးျခင္းကို
ဆိုလိုပါသည္။

ထိုသို႔

ေျပာဆို

ေပးျခင္းျဖင့္

၄င္းတို႔

ေျပာဆိုခဲ့သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ

စဥ္းစားသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး မေသခ်ာပါက ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္။
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သက္ေသ

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူ

ကၽြန္မ အေဖနဲ႔ တခါမွ မသိခဲ့ရဘူး။ အိုး …

အေဖနဲ႔ တူူတူ မႀကီးျပင္းခဲ့ရဘူးလား။

ေနာက္ပိုင္း ေတာ့ ေတြ႔ခဲ့တယ္ထင္တယ္။ ကၽြန္မ
အစ္မဝမ္းကြဲနဲ႔ တုန္းက သူနဲ႔ တခါ ေတြ႔ခဲ့ေသးတယ္။
အစ္မက ေျပာတာေတာ့ အဲ့ဒါ ကၽြန္မအေဖတဲ့။
ဟုတ္တယ္။ သူ ကၽြန္မကို ဘယ္တုန္းကမွ

ခင္ဗ်ားအေဖက ခင္ဗ်ားကေလးဘဝတုန္းက တခါမွ လာ

လာမၾကည့္ ခဲ့ဘူးေလ။

မၾကည့္ခဲ့ဘူးလို႔ ဘယ္သူေျပာလဲ။

အေမေျပာတာ။

ဒါေပမယ့္ သူက ဘယ္သူလဲဆိုတာ ခင္ဗ်ားမိသားစုက
ေတာ့ သိတယ္မလား။

ဟုတ္ သိပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ သိတာေပါ့။ ကၽြန္မ

ခင္ဗ်ားေျပာေတာ့ … ခင္ဗ်ားအစ္မဝမ္းကြဲနဲ႔ သူ႔ကို ေတြ႔ခဲ့

တစ္ေယာက္ထဲပဲ မသိခဲ့တာ။

တယ္ဆို?

ဟုတ္၊ မႏ ၱေလးမွာတခါ ေတြ႔ခဲ့တယ္။

အဲ့ေတြ႔ခဲ့တဲ့

အေၾကာင္းေလး

ကၽြန္ေတာ့္ကို

ေျပာျပပါအံုး။

နိဂံုးခ်ဳပ္
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း၌ ပါဝင္သူတို႔သည္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းသူ
တစ္ဦး၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ ရွာေဖြစုေဆာင္းရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း …
ထိုသူ၏ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း၊ ဝတ္စား ဆင္ယင္ပံု၊ ကိုယ္ဟန္အေနအထား၊ မ်က္ႏွာရိပ္ မ်က္ႏွာကဲ၊
အသံုးျပဳသည့္ေမးခြန္းပံုစံ
ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

အထူးဂ႐ုျပဳရန္သာမက …
ဂ႐ုျပဳရမည္။
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စသည္

တို႔သည္

လူတစ္ဖက္သားအား

တျခားသူမ်ားႏွင့္

ေျပာဆိုသည့္အခါ

မတူညီေသာ
မိမိတို႔၏

စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို
ကိုယ္အမူအရာမ်ားကို

ေဝဖန္ျပစ္တင္သည့္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း မ်ားကိုလည္း အသံုးမျပဳမိေစရန္

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္း
USAID Legal Aid Tool Kit ၏ အခန္း ၄ မွ - “တရားခြင္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား” ႏွင့္ အပိုင္း က (၁) မွ
“ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္း” ကို ၾကည့္ပါ။

အဖြငန
့္ ိဒါန္း
ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားခံေရွ႕ေနတစ္ဦးအေနျဖင့္
တစ္ရပ္ကို

ျပင္ဆင္ထားရမည္။

ေလ်ွာက္လဲတင္ျပေပးမည့္

တရားခံ

အျပစ္မရွိေၾကာင္း

တရားခံေရွ႕ေနသည္

အမႈသီအိုရီ

တင္ျပႏိုင္မည့္

ေလ်ွာက္လဲခ်က္

အမႈလက္ခံၿပီးသည္ႏွင့္

(အမႈတည္ေဆာက္ပံု)

ကို

တရားခံဘက္မွ

စတင္တည္ေဆာက္ထားသင့္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ … အမႈတစ္ခု၏ သီအုိရီကို “အမႈ တည္ေဆာက္ပံု” ဟူ၍ ဥပေဒအရာရွိမ်ားက ေခၚဆုိၾကၿပီး
တရားခံေရွ႕ေနမ်ားကမူ “ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္း” ဟူ၍ ေခၚဆိုၾက သည္။ အခ်ိဳ ႕ေသာ ခုခံေခ်ပခ်က္မ်ားသည္
သက္ေသမျပႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ (ဥပမာ - အလီဘိုင္ျပျခင္း (မႈခင္း ျဖစ္ပြားခ်ိန္၌ တရားခံသည္
အခင္းျဖစ္ေနရာတြင္

ရွိမေနဘဲ

အျခားေနရာတြင္

ရွိေနေၾကာင္း

ထုေခ်ခ်က္)၊

သို႔မဟုတ္

သေဘာ

တူ

ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း) မ်ား၌ ဦးတည္အသံုးျပဳၾကၿပီး၊ အျခားေသာ ခုခံေခ်ပခ်က္မ်ားမွာ ပို၍ေယဘုယ ်ဆန္ၿပီး
မိမိကိုယ္ကို

ခုခံကာကြယ္ျခင္း၊

စိတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊

ေထာက္ေခ်ာက္ဆင္ဖမ္းျခင္းစသည့္

သက္ေသျပႏုိင္သည့္ေနရာမ်ား၌ အသံုးျပဳ ၾကပါသည္။ ဤ၌ မတူညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားရွိသည့္အေလ်ာက္
ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားလည္း ကြဲျပားသြားပါမည္။ တရားခံ ေရွ႕ေနဘက္မွ ဥပေဒအရာရွိ၏
သက္ေသျပရန္တာဝန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္းကို မီးေမာင္း ထိုးျပ ရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ထိုပ်က္ကြက္ရျခင္းအေၾကာင္း
အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး တရားခံ၌ အျပစ္မရွိေၾကာင္း မွတ္ယူ ရျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ မီးေမာင္း
ထိုးျပသြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္း
ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကို
စြဲခ်က္အေၾကာင္းကို

တည္ေဆာက္ရန္

သိရွိေအာင္

ျပဳလုပ္ရမည္။

ပထမအဆင့္မွာ

…

တရားခံ

စြဲဆိုခံထားရသည့္

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေနသည့္အဆင့္တြင္

...

စံုစမ္း

ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိထံမွ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားစြာ ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ တရားခံပုဂၢိဳလ္
အားလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္သာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ တရား႐ံုးေတာ္သို႔ အမႈတြဲတင္သည့္
အခါမွသာ … ျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ … ပထမ သတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္၊ ရဲမွ
ဥပေဒအရာရွိထသ
ံ ို႔

ေပးစာ၊

ရွာေဖြပံုစံႏွင့္

သက္ေသစာရင္း

တို႔ိကို

ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သက္ေသခံ

ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကို ၾကည့္ပါ။
ျပစ္မပ
ႈ ါ အဓိကအဂၤ´ရပ္မ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိႏိုင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကို စစ္ေဆးပါ။
ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းတည္ေဆာက္ျခင္း၏ ဒုတိယအဆင့္မွာ … အမႈျဖစ္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို ေသခ်ာစြာ
စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းရန္ ျဖစ္သည္။
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•

အကယ္၍

ျဖစ္ႏိုင္ပါက

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းပါ။

ထိုမွသာ

ျပစ္မႈပါ

အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၄င္းတို႔၏ အျမင္ကို သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
•

အကယ္၍ ျဖစ္ႏုိ္င္ပါက … အမႈႏွင့္စပ္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (စြဲဆိုခံထားရသည့္
ျပစ္မႈအေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ တရားခံ၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားအေၾကာင္း) ကို ေျပာျပေပးႏိုငမ
္ ည့္
အျခားေသာ သက္ေသမ်ားအား လည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

•

တရားလိုဘက္မွ ရရွိလာသည့္ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ က်န္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို ေသခ်ာစြာ
စံုစမ္း စစ္ေဆးပါ။

•

အကယ္၍ ျဖစ္ႏုိင္ပါက … မႈခင္းျဖစ္ေနရာကို သြားေရာက္ေလ့လာစစ္ေဆးပါ။

•

တရားခံ၏ ဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံထားရျခင္း
ရွိမရွိ ကိုလည္း စစ္ေဆးပါ။

•

ဖမ္းဆီးခံရသည့္အခ်ိန္တြင္

တရားခံကို

၄င္းတြင္

ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း

ေျပာျပျခင္း

ခံခဲ့ရပါသလား။
•

ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္တြင္ … တရားခံဘက္မွ ေမးခြန္းမ်ား ေမးေပးႏုိင္မည့္ တရားခံေရွ႕ေန လိုက္ပါခြင့္
ရွိခဲ့ပါသလား။

•

ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ျခင္းမရွိသည့္ ရွာေဖြျခင္းမ်ား၊ တရားခံကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွင့္ ၄င္းပိုင္ပစၥည္းမ်ားအား
သိမ္းယူ

ျခင္းမ်ား

ရွိခဲ့ပါသလား။

ဖမ္းဆီးျခင္း

(သို႔)

ရွာေဖြဝရမ္းမ်ားသည္

မည္သည့္

အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ သနည္း။
တတိယအဆင့္မွာ … တရားခြင္၌ သင့္အမႈသည္အတြက္ မည္သို႔ ခုခံေခ်ပ ေပးသြားမည္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္
ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔အျပင္ တရားခံေရွ႕ေနမွ အမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္အတြင္း အမႈျဖစ္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို
တစ္ဖက္ထဲမွသာ စဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ ႏွစ္ဖက္႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစားေတြးေခၚေပးရမည္။ ထိုမွသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ႏွစ္ဖက္အမႈသည္မ်ား အျပန္အလွန္လက္ခံႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား --- ထိုအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားသည္

•

တရားခြင္

၌

အျငင္းပြားစရာမလိုေတာ့သည့္

ေသခ်ာစြာသက္ေသျပႏုိင္သည္ဟု

ယူဆသည့္

အရာမ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။

အခ်က္မ်ားအေပၚ၌သာ

ဥပေဒအရာရွိဘက္မွ

သေဘာတူရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္မ်ားသည္ အျငင္းပြားရန္ မလိုေတာ့သည့္ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ႏွစ္ဖက္အမႈသည္မ်ား

•

အျပန္အလွန္လက္မခံႏိုင္သည့္

အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားသည္

---

အမႈအတြင္း၌

အေခ်အတင္ ျငင္းခံုၾကရမည့္အရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သင့္၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား
မွန္ကန္ေနေၾကာင္းကို အခိုင္ အမာ ျပသႏိုင္မည့္ အမႈသီအိုရီ (အမႈတည္ေဆာက္ပံု) တစ္ခုကို ေကာင္းမြန္စြာ
တည္ေဆာက္ထားရမည္။
သင့္အမႈ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားလုိ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြထားပါ။ ၿပီးေနာက္ သင့္အမႈ၏

•

အားနည္း ခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစႏိုင္မည့္အရာမ်ားႏွင့္ တရားလို၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး
၄င္းတို႔အမႈ ပ်က္ျပား သြားေစႏုိင္မည့္ အရာမ်ားကို စဥ္းစားထားပါ။ ဥပေဒအရာရွိ၏ အမႈခုိင္မာပံုႏွင့္
ေၾကာင္းက်ိဳးညီၫြတ္မႈ၊ လံုေလာက္မႈရွိပံုကို ခ်င့္တြက္ႏိုင္ရန္ … ေနာက္ဆက္တဲြစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ပါရွိေသာ
IBJ တရားမွ်တမႈစင္တာမ်ား၏

ျပစ္မႈအဂၤ´ရပ္မ်ားႏွင့္ အမႈကို သံုးသပ္ျခင္း ဆိုင္ရာပံုစံစာရြက္မ်ားကို

ၾကည့္ပါ။ န္တီးပါ။ စြဲဆိုခံထားရသည့္ ျပစ္မႈမ်ား၏ အဂၤ´ရပ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ား
ရွိေနပါသလား။
မိမိဘက္မွ

•

တည္ေဆာက္ရန္လိုသည့္

အခ်က္မ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ထားပါ။

(ဥပမာ

---

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသည္ အျမင္အာ႐ံုအားနည္းသူမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း (သို႔) တရားခံ၌ အလီဘိုင္ျပႏုိင္ျခင္း)။
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•

ထိုအခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ သက္ေသမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြထားပါ။

•

တရားလိုဘက္မွ

သက္ေသမ်ားသည္

ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ

သက္ေသမ်ား

ျဖစ္မျဖစ္ကိုလည္း

ဆံုးျဖတ္ထားပါ။
•

အတည္ျပဳစစ္ေဆးရန္အတြက္

မႈခင္းျဖစ္ေနရာသို႔

သြားေရာက္ေလ့လာပါ။

ဥပမာ

-

မႈခင္းျဖစ္စဥ္က

မ်က္ျမင္သက္ေသ ရွိေနခဲ့သည့္ေနရာသည္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိမရွ)ိ ။
•

သင့္အမႈသီအိုရီ (အမႈတည္ေဆာက္ပံု) ကို အားနည္းသြားေစႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ပါ
(ဥပမာ

-

တရားခံက

အခင္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းႏွင့္အတူရွိေနသည္ဟု

အလီဘိုင္သက္ေသျပရာတြင္

ထိုသူငယ္ခ်င္းသည္ လိမ္လည္ တတ္သူ ျဖစ္ေနျခင္း။)
•

ျပစ္မဆ
ႈ ုိင္ရာ

တရားခံေရွ႕ေနတစ္ဦးအေနျဖင့္

…

၄င္းအမႈအတြက္

အေကာင္းဆံုးျဖစ္ႏုိင္မည့္္

နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေနျခင္းထက္ တရားလို၏ သက္ေသျပရန္ တာဝန္မ်ား ႏွင့္ မိမိအမႈသည္
အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္ မည့္ အခ်က္မ်ားကိုသာ အသားေပး၍ ရွာေဖြသင့္သည္။
တစ္ဖက္အမႈသည္မွ တင္ျပလိုက္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က ်င္ဘက္အမႈသည္မွ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း
ေျပာဆို ေနပါက စြပ္စြဲခရ
ံ သူသည္ တစ္ခုထက္ပိုသည့္ ေခ်ပခ်က္မ်ားကို ေပးႏိုင္သည္။ တစ္ခုထက္ပိုသည့္
ေခ်ပခ်က္မ်ားကို ေပး၍ ရေသာ္လည္း (ဥပမာ - အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားသည္ တစ္ခုထက္ပိုသည့္
ခုခံေခ်ပခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ ေနသည့္အခါ) ထိုသို႔ေပးျခင္းကိုကား မတိုက္တြန္းလိုပါ။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္
မိမိအမႈသည္အတြက္

အေကာင္း

ဆံုး

ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္

ခုခံေခ်ပခ်က္မ်ိဳးကိုသာ

ေရြးခ်ယ္၍

ေပးရပါမည္။

တစ္ခုထက္ပိုေသာ ခုခံေခ်ပခ်က္မ်ားေပးျခင္းသည္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္မဟုတ္ဘဲ ႁခြင္းခ်က္တစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။

အမႈျဖစ္ဇာတ္လမ္း တင္ျပပံု နည္းလမ္းမ်ား
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေနသည့္အဆင့္ႏွင့္

တရားခြင္

အမႈရင္ဆိုင္ရန္

ျပင္ဆင္ေနစဥ္အတြင္း

ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားခံေရွ႕ေနသည္ ၄င္းအမႈသည္အတြက္ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းကို စတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။
ထိုျပင္ဆင္ထားသည့္ ခုခံေရး လမ္းေၾကာင္း ကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆန္းစစ္ေပးရမည္။ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္း၌
အပိုင္း ၃ ပိုင္း ပါရွသ
ိ ည္။ ၄င္းတို႔မွာ - စပ္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒ၊ အမႈျဖစ္ အေၾကာင္းျခင္းရာႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈအပိုင္းတို႔
ျဖစ္သည္။ တရား႐ံုးေတာ္၌ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားခံေရွ႕ေန သည္ … ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းကို အသံုးျပဳၿပီး
တရားခံ၏ ဇာတ္လမ္းကို တင္ျပေပးရမည္။ ထိုသို႔ ဇာတ္လမ္းတင္ျပရာ၌ လည္း အပိုင္း ၃ ပိင
ု ္းပါရွိပါသည္။
၄င္းတုိ႔မွာ - ပင္မခုခံေရးလမ္းေၾကာင္း၊ ထိုခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ သီအိုရီေနာက္ဆက္တြဲမ်ား၊
ႏွင့္

တရား႐ံုးေတာ္သို႔

ႏႈတ္ျဖင့္

ေလ်ွာက္လဲတင္ျပျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိေရာက္မႈရွိသည့္

ခုခံေခ်ပခ်က္တစ္ရပ္ကို တင္သြင္းႏုိင္ရန္ … ေလ်ွာက္ထားသူ၏ အသံေနအသံထား၊ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရာတြင္
သင့္ေလ်ာ္

သည့္

အရွိန္ႏႈန္း၊

စည္းခ်က္ဝါးခ်က္

ကိုက္ညီေနမႈ၊

ကိုယ္အမူအရာ

မ်က္ႏွာရိပ္ကဲ၊

ႏွင့္

အလကၤာေျမာက္ေသာ အသံုးအႏႈန္း မ်ားကို အသံုးျပဳရမည္။ ထိုမွသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြႏုိင္မည့္
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုပတ္ဝန္းက်င္မွတဆင့္ တရား႐ံုးေတာ္ကလည္း တင္သြင္းလာသည့္
သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ခ်င့္တြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း
•

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ

တရားခံေရွ႕ေနသည္

အက်ိဳးစီးပြား

ျဖစ္ရပ္မွန္အေျခအေနမ်ားအေပၚ

အတြက္

ေယဘုယ ်က်သည့္

တည္ေဆာက္ေပးရမည္။

ထိုသို႔

တည္

အေျခခံၿပီး

မိမိအမႈသည္၏

ခုခံကာကြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကို
ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း

ခ်မွတ္သင့္သည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
•

ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားခံေရွ႕ေနသည္ ၄င္း၏ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းကို အသံုးျပဳၿပီး လိုအပ္သည့္ စံုစမ္း
ေထာက္လွမ္းမႈ

မ်ားႏွင့္

အမႈတည္ေဆာက္ပံု
သက္ေသခံခ်က္

တရားခြင္တြင္

အရ

ခုခံေရး

မ်ားကိုလည္း

တရားခံေရွ႕ေနသည္

အမႈရင္ဆိုင္ရန္

ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို

လမ္းေၾကာင္းအတြက္

လိုအပ္မည့္

ရွာေဖြ

၄င္း၏

စုေဆာင္း

ထားရ

ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္း

မည္။

လုပ္ေဆာင္ရမည္။

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ

အတြင္း၌

ပိတ္မိမေနေစရပါ။

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္ႏွင့္အမ်ွ မိမိအမႈသည္အတြက္ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အမႈ
သီအိုရီ

မ်ားႏွင့္

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္မည့္

အမႈသီအိုရီ

(အမႈတည္ေဆာက္ပံု)

မ်ားကို

ေကာင္းစြာသိရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ သည္။

ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ျခင္း
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားသည္ တရားခံေရွ႕ေနမ်ားအတြက္ ယုတၱိရွိေသာ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ရပ္ကို
တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါမည္။
၁။

သင့္၏ ခုခံေရး လမ္းေၾကာင္းက ဘာလဲ။ (ဥပမာ - အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္း၊ အလီဘိုင္သက္ေသ၊
လူမွားၿပီး စြပ္စြဲ ခံရျခင္းမ်ား၊ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ခုခံကာကြယ္ျခင္း)

၂။

သင့္၏ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုႏိုင္သနည္း။

၃။

စပ္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ ျပစ္မႈ၏ အဂၤ´ရပ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ သင့္၏ ခုခံေရး
လမ္းေၾကာင္း သည္ အမႈသည္အျပစ္မရွိေၾကာင္းကို မည္သို႔ သက္ေသျပႏုိင္သနည္း။

၄။

ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းပါ

မည္သည့္အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားသည္

ေျပာင္းလဲ၍

မရဘဲ

ရွင္းျပရမည့္

အခ်က္မ်ားျဖစ္ သနည္း။
၅။

အမႈသည္အား ေကာင္းက်ိဳးေပးႏိုင္မည့္အခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

၆။

အမႈ၌

မည္သုိ႔ေသာ

အမႈတင္ဆက္ပံုအာေဘာ္မ်ား

(Emotional

Theme)

ကို

အဓိက

အသံုးျပဳႏိုင္သနည္း။
၇။

ဥပေဒအရာရွိသည္

၄င္း၏

ေလ်ွာက္လဲခ်က္အခင္းအက်င္းတြင္

မည္သုိ႔ေသာ

အာေဘာ္မ်ား

(Emotional theme) ကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳလာႏိုင္မည္နည္း။ ထိုအာေဘာ္မ်ား (Emotional Theme)
ကို ခုခံေခ်ပရန္ သင့္ဘက္မွ မည္သုိ႔ေသာ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္း (defense line) ႏွင့္ အာေဘာ္
(Emotional Theme) ကို ျပန္လည္ အသံုးျပဳ မည္နည္း။
၈။

တရားလိုျပသက္ေသစာရင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔ တစ္ဦးခ်င္းထံသို႔ ေမးမည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားပါ။
ထိုသက္ေသ

တစ္ဦးစီအတြက္

ျပန္လွန္စစ္ေမးမည့္

အခ်က္မ်ားကိုလည္း စာရင္းျပဳစု ထားပါ။
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ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္

မီးေမာင္းထိုးျပလိုသည့္

၉။

တရားခံျပသက္ေသစာရင္း ႏွင့္ ၄င္းတို႔အား ေမးမည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားပါ။ ထို႔ေနာက္
ေမးခြန္းေမးလို သည့္ ပံုစံကိုလည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ခ်ေရးထားပါ။

၁၀။

အကယ္၍

တရားခံက

ထြက္ဆိုေပးရန္

လက္ခံခဲ့လ ်ွင္

…

တရားအား

တိုက္႐ိုက္ေမးခြန္းမ်ား

ေမးသည့္အခါ သင္ အဓိကရယူလိုသည့္အခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားပါ။ တရားခံ၏ ထြက္ဆိုခ်က္က
သင့္၏ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္း ကို မည္သို႔ ခိုင္မာေစႏိုင္သနည္း။ အမႈတြင္ တရားခံက ထြက္ဆိုခ်က္
ေပးျခင္း၊ မေပးျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
၁၁။

ၿပီးျပည့္စံုေသာ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ ရရွိႏိုင္ရန္ မည္သို႔ေသာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားကို ထပ္မံ
ျပဳလုပ္ရ မည္နည္း။

၁၂။

သက္ေသခံခ်က္မ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေျဖရွင္းရန္ အျခားျပႆနာမ်ား ရွိပါသလား။ ထိုျပႆနာမ်ားသည္
သင့္၏ ခုခံေရး လမ္းေၾကာင္းကို အားသာသြားေစသလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အားနည္းသြားေစသလား။
ထို႔အျပင္ သင့္၏ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအေပၚ သင္မည္သုိ႔
ရွင္းျပမည္နည္း။

၁၃။

သင့္၏ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းကို အခ်က္က ်က်ေဖာ္ျပေပးႏိုင္မည့္ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ထားပါ။

အမႈျဖစ္ဇာတ္လမ္းကို

ျပန္လည္ေျပာျပျခင္း

-

တရား႐ံုးေတာ္၌

တင္သြင္းမည့္

ခုခံေရး

လမ္းေၾကာင္းအခင္းအက်င္း
တရားခံေရွ႕ေနတစ္ဦးအေနျဖင့္

မိမိအမႈသည္အတြက္

ထိေရာက္စြာခုခံေခ်ပေပးႏုိ္င္ရန္

တရား႐ံုးေတာ္၌

အမႈဇာတ္ေၾကာင္း ကို ေကာင္းစြာ တင္ျပေပးႏိုင္ရမည္။ က်စ္လစ္ထိေရာက္စြာ တင္ျပေပးႏိုင္ပါက အမႈျဖစ္
အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအေပၚ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးမည့္

တရားသူႀကီးမ်ား၏

ယံုၾကည္မႈကိုလည္း

ရရွိႏိုင္မည္

ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္စြာ ဖန္တီးထားသည့္ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္သည္ပင္ ဇာတ္ၫႊန္း၊ ဇာတ္ကြက္ေကာင္းေကာင္း
ရွိရန္

လိုအပ္ပါသည္။

(ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းပါ

ထိုနည္းတူစြာ

…

အခ်က္အလက္မ်ားကို

တရားခံဘက္မွ
ေသခ်ာစြာ

အေကာင္းဆံုး

ခုခံေခ်ပေပးႏုိင္မည့္

ရွင္းလင္းေပးႏိုင္မည့္)

ဇာတ္ၫႊန္းေကာင္း

တစ္ပုဒ္လည္း လိုအပ္ပါသည္။
ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားခံေရွ႕ေနသည္

တရား႐ံုးေတာ္၌

အဘယ့္ေၾကာင့္

ပံုေျပာျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို

အသံုးျပဳ

ရမည္နည္း။

ပံုေျပာျခင္းသည္
စ႐ိုက္ႏွင့္

ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားခံေရွ႕ေနအတြက္

မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊

ဇာတ္ခံုခင္းျခင္း၊

ဇာတ္ၫႊန္းတင္ဆက္ရန္

ဇာတ္ၫႊန္းပါ

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို

ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏

ဖန္တီးျခင္း၊

စဥ္းစား

ေတြးေခၚထားသည့္ အေတြးအေခၚ မ်ားကို ပံုစံက ်နေသာ ဇာတ္အိမ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေအာင္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္
တရားသူႀကီးမ်ားအား

အမႈဇာတ္လမ္းႏွင့္

ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေအာင္

ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။

ထိုသို႔

ပံုစံတက်

မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက … တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒအရာရွိမွ ေလ်ွာက္လဲတင္ျပမည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္
မ်ားႏွင့္ သက္ေသမ်ားကိုသာ နားလည္သေဘာေပါက္သြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
တရားခံေရွ႕ေနမွ
အျဖစ္အပ်က္

အမႈျဖစ္

အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေပၚ

စနစ္တက်

တရားသူႀကီးမ်ားမွလည္း

တင္ျပႏုိင္ပါက

…

နားလည္သေဘာေပါက္

အမႈသည္မ်ား၏
လာမည္ျဖစ္ၿပီး

ထိုအမႈသည္မ်ား ေနရာမွ ေန၍လည္း နားလည္ေပးလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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ထိုသို႔ ပံုေျပာရျခင္း၏ အေရးပါသည့္အခ်က္မွာ - တရားသူႀကီးမ်ားသည္ တရားခံမ်ား၏ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ားကို
ၾကားနာရာတြင္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား လက္ကိုင္ထားၿပီး ၄င္းတို႔ရင္ထဲ၊ ႏွလံုးသားထဲကပါ နားေထာင္ေပးလာ
ႏိုင္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

“အေၾကာင္းျပခ်က္အေပၚ

မူတည္ၿပီး

ဆံုးျဖတ္သူမ်ား”

၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္

အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၄င္းတုိ႔သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စဥ္းစားနည္း
ပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အမႈတစ္ခုအေပၚ စဥ္းစား သံုးသပ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ့္ (တရားခံ
ေရွ႕ေန) ရဲ႕အျမင္ေတြက ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ၿပီး ယုတၱိရွိတဲ့ အျမင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအရာေတြထဲက
အျပစ္အနာအဆာတစ္ခုခုကို

ေၾကာင္းက်ိဳးညီၫြတ္စြာ

အသင္တို႔

(တရား

သူႀကီးမ်ား)ဘက္က

ေထာက္ျပႏိုင္မယ္ဆိုရင္ … ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေတြကို ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ စဥ္းစားပါ့မယ္။” ထိုသို႔ မဟုတ္ဘဲ …
စိတ္ခံစားခ်က္၊ ႏွလံုးသားအေပၚ အေျခခံၿပီး အမႈကိစၥတစ္ခုခုအေပၚ စဥ္းစားသံုးသပ္ပါက … “ကၽြန္ေတာ္
မွန္တယ္၊ ခင္ဗ်ားမွားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားရဲ႕အျမင္ေတြကို ေျပာင္းလဲလိုက္ရမယ္” ဟူ၍ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္
ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကို

တည္ေဆာက္ရန္အတြက္

…

တရားခံေရွ႕ေနသည္

ဥပေဒအရာရွိ၏

အမႈ

တည္ေဆာက္ပက
ံု ုိ ဦးစြာ ဆန္းစစ္သင့္သည္။ ထို႔ေနာက္ အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား၊
ျပန္လည္ေခ်ပႏိုင္မည့္

ႏွင့္

စိတ္

ခံစားခ်က္အေျခအေနမ်ားကို

ဇာတ္လမ္းတစ္ရပ္ကို

တည္ေဆာက္ရမည္။

ေလ့လာၿပီး

တစ္ဖက္အမႈသည္အား

ေကာင္းမြန္သည့္

ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္း

တစ္ရပ္သည္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ တရားခြင္၌ သက္ေသမ်ားမွ ထြက္ဆိုခ်က္
ေပးရာတြငလ
္ ည္းေကာင္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါ သည္။ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ၿပီး တဖက္သား
နားဝင္လြယ္မည့္ အမႈဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကို တင္ျပႏိုင္ပါက … အမႈသည္အား ျပစ္ဒဏ္ေလ်ွာ့ေပါ့ သက္ညႇာေစရန္
သို႔မဟုတ္

ျပစ္မႈမွ

လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရေစရန္

တရားသူႀကီးမ်ားထံေမွာက္၌

ေတာင္းဆိုႏိုင္

သည္။

အမႈသည္၏အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္း သက္ေသျပရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
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ထို႔အျပင္

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

-

တိက်သည့္

ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို

တည္ေဆာက္ျခင္း
ျမန္မာ့တရားေရးမူေဘာင္ႏွင့္ က်င့္သံုးလိုက္နာရမည့္အေျခအေနမ်ားအရ တရားခံအတြက္ ခုခံေခ်ပေပးႏိုင္မည့္
အခ်က္ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

သက္ေသျပရန္တာဝန္မ်ားကို တရားလိုဘက္မွ ျပည့္စံုစြာ သက္ေသျပႏိုင္ပါသလား။
အမႈသည္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသမျပႏုိင္သေရြ႕ ထိုအမႈသည္အား အျပစ္ကင္းစင္သည္ဟု မွတ္ယူရပါမည္။
ဥပေဒအရ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမျပဳဘဲ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ အျပစ္ရွိသည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ အမႈသည္
အျပစ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသ ျပရန္မွာ တရားလိုေရွ႕ေနမ်ား၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ … အခ်က္
အလက္မ်ားသည္ ထင္ရွားေၾကာင္းႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ သံသယကင္းရွင္းေၾကာင္း တရားလိုဘက္မွ
သက္ေသျပရမည္။ တရားခံ၏ အခြင့္အေရးမ်ား အပိုင္းတြင္ ၾကည့္ပါ။
ခုခံေခ်ပခ်က္မ်ားအတြက္

ျပင္ဆင္မႈမျပဳခင္

…

ရရွိလာသည့္

သက္ေသခံခ်က္မ်ားအရ

အမွန္တကယ္

မႈခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ရွိမရွိကို ေရွ႕ေနမွ ဆန္းစစ္ရမည္။ မႈခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မွန္ကန္ပါက … တရားလိုဘက္မွ
ျပစ္မႈေျမာက္သည့္ သက္ေသခံ ခ်က္မ်ား တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းရွိ၊မရွိကိုလည္း ထပ္မံဆန္းစစ္ရမည္။ ထို႔အျပင္
အမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား သည္ ယခုစြဲဆိုခံထားရသည့္ ျပစ္မႈႏွင့္မဟုတ္ဘဲ အျခားေသးငယ္
သည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ၊ မရွိကိုလည္း ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည္။ ထိုသို႔စဥ္းစားသံုးသပ္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
•

တရားခံ စြပ္စြဲထားခံရသည့္ ျပစ္မႈအဂၤ´ရပ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ ဥပမာ မိမိ

သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္

က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း

-

အမႈသည္သည္

၄င္း၏

စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ သလား။ ထိုသို႔ ၄င္း၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းကို ထင္ရွားေစရန္
တရားလိုဘက္မွ မည္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား တင္သြင္းထားသနည္း။
စိတ္အေျခအေန

-

တရားခံသည္

မည္သည့္စိတ္အေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္

ျပစ္မႈေျမာက္ေစေသာ

လုပ္ေဆာင္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း။ (ဥပမာ - တင္ကူးႀကံရြယ္ခ်က္ရွိျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္
မ်ားအေပၚ ဥေပကၡာျပဳျခင္း၊ ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္း)။ ျပစ္မႈေျမာက္သည္ဟု သိလ ်က္ႏွင့္ က်ဴးလြန္ေသာ
ျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္ေနပါသလား (ထိုသို႔ ျပစ္မႈ ေျမာက္သည္ဟု သိလ ်က္ႏွင့္ က်ဴးလြန္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
တရားခံ၏

ႀကံရြယ္ခ်က္ကို

ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည့္

သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို

ဥပေဒအရာရွိဘက္မွ

သက္ေသျပရန္ တာဝန္ ရွိ၊မရွ)ိ ။ တရားခံ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သည္ ျပစ္မႈတစ္ခုေျမာက္ေစမည့္
ႀကံရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေသာ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ရန္ တိက ်သည့္ အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း (သို႔) ထိုျပစ္မႈသည္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း
အခ်က္မ်ားကို

သက္ေသျပရန္အတြက္

တရားလိုဘက္မွ

မည္သည့္

စသည့္

သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို

တင္သြင္းထား သနည္း။
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အေၾကာင္းႏွင့္

အက်ိဳး

-

အမႈသည္၏

လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္

အဆံုးစြန္ေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာကို

ရေစခဲ့ပါသလား။
တိုက္႐ိုက္

သက္ဆုိင္ေနသည့္

မွတ္ယူရေလာက္ေအာင္

အေၾကာင္းတရား

အမႈသည္၏

-

ဥပေဒအရ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္

အျပစ္ေပးျခင္း
၄င္းကို

မခံထုိက္ဟု

စြပ္စြဲထားသည့္

ျပစ္မႈ

အဂၤ´ရပ္မ်ားႏွင့္ ကြာဟေနပါသလား။
ဥပေဒအရတာဝန္ရွိျခင္း - ဤအေျခအေနတြင္ … အမႈသည္က ၄င္း၏ ဥပေဒအရတာဝန္ရွိမႈကို
က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အတြက္ မည္သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိက ်စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ဥပေဒက
ျပ႒ာန္းထားပါသလား။
•

ျပစ္မႈတစ္ခု၏

အဂၤ´ရပ္မ်ားကို

မည္သည့္ဥပေဒမ်ားက

အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသနည္း။

ထိုဥပေဒမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က ်င္ေနပါသလား။
•

ဥပေဒအရာရွိသည္ အမႈသည္အား ပို၍ ေသးငယ္ေသာ ျပစ္မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္သင့္ပါသလား။

•

စြပ္စြဲခံရသည့္ျပစ္မႈပါ အဂၤၤ´ရပ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ရန္ သက္ေသခံခ်က္
မည္မ်ွကို

တင္သြင္းေပးရမည္နည္း။

အမႈသည္

အမွန္တကယ္

စြဲခ်က္တင္ခံရသင့္သည့္

ျပစ္မႈပါအဂၤ´ရပ္မ်ားမွာ မည္သည္ မ်ား ျဖစ္သနည္း။
•

တင္သြင္းထားသည့္

သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္

စြပ္စြဲထားသည့္

ျပစ္မႈပါ

အဂၤ´ရပ္မ်ားအားလံုးႏွင့္

ကိုက္ညီမႈ ရွိေနပါ သလား။ စြပ္စြဲထားသည့္ ျပစ္မႈပါ အဂၤ´ရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ
စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ တရားလို၏ အမႈအား မည္သည့္သက္ေသခံခ်က္မ်ားက
ေထာက္ပံ့ေပးေနသနည္း။ မည္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ တရားလို၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီမႈ ရွိမေနသနည္း။
•

အကယ္၍ ဥပေဒအရာရွိဘက္မွ အမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ာကို
မတင္ျပႏိုင္ခဲ့

လ်ွင္

(သို႔)

ေသးငယ္ေသာ

ျပစ္မႈမ်ားကိုပင္

သက္ေသမျပႏိုင္ခဲ့လ ်ွင္၊

ထိုသို႔

မတင္ျပႏိုင္ျခင္းအေၾကာင္းကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားခံေရွ႕ေနမွ တရား႐ံုးေတာ္သို႔ ေလ်ွာက္လဲတင္ျပရမည္။
တဆက္တည္းမွာပင္

အမႈသည္

အျပစ္

မရွိေၾကာင္းႏွင့္

ယင္းအမႈသည္အား

အမႈမွ

အၿပီးအပုိင္လႊတ္ေပးပါရန္ ေလ်ွာက္ထား ေတာင္းပန္ရမည္။

အကယ္၍ အမႈျဖစ္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို ျငင္းဆန္၍မရႏုိင္ခဲ့ပါက ကိုယ္လြတ္ခုခံခ်က္မ်ား
ကို ေပး၍ ရႏိုင္ပါသလား။
အခ်က္အလက္
စြပ္စြဲခံထားရသည့္

ခိုင္လံုစြာ
ျပစ္မႈ၏

တင္သြင္းလာသည့္
အဂၤ´ရပ္မ်ားအား

ခုခံေခ်ပခ်က္မ်ားတြင္

ျငင္းဆန္ျခင္းမျပဳဘဲ

တရားခံ

…

ေရွ႕ေနသည္

အမႈသည္

အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္းကိုသာ

ႀကိဳးစား၍ သက္ေသျပရပါမည္။ ထိုသို႔ေသာ ေခ်ပခ်က္မ်ားတြင္ ေရွ႕ေနသည္ သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား
(သို႔) လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္မည့္ သက္ေသခံ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳရပါမည္။ တရားခံ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္
ခဲ့ေၾကာင္းကို မျငင္းဆန္ႏိုင္ခဲ့ပါက ယင္းတရားခံ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ရ သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို မွန္ကန္
လံုေလာက္သည့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ခုခံေခ်ပေပးရမည္။ သို႔တည္း မဟုတ္ တရားခံ၏

282

ျပစ္မႈဆုိင္ရာတာဝန္ရွိမႈကို ျငင္းဆန္ႏိုင္မည့္ အျခားေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခုခံေရး နည္းလမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္
ေပးရမည္။
ကိုယ္လြတ္ခုခံျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ

အခန္း၄

ရွိ

ကင္းလြတ္ရၿမဲ

အခ်က္မ်ား (ပုဒ္မ ၇၆ မွ ၁၀၆အထိ) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအရာမ်ားကို ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒႏွင့္ဆုိင္သည့္
စြဲခ်က္မ်ားတြင္သာမက ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ျပင္ပရွိ စြဲခ်က္မ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
•

အေၾကာင္းျခင္းရာကို အယူအဆလြဲျခင္း၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၇၆၊ ၇၉

•

လူ႔ကိုယ္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၉၆-၁၀၆

•

ၿခိမ္းေျခာက္၍ ခိုင္းေစျခင္း၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၉၄

•

လိုအပ္၍ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၈၁

•

စိတ္ေပ့ါသြပ္ျခင္း၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၈၄၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိသည့္ အမႈသည္မ်ား
အပိုင္း၌ ၾကည့္ပါ။

•

မူးယစ္ေစျခင္း၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၈၅ - ၈၆

•

သေဘာတူညီခ်က္၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၈၇ - ၉၂

•

႐ုတ္တရက္ အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသထြက္ျခင္း၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၉ (၂)၊ ခၽြင္းခ်က္ (က)

•

လူသတ္မႈအတြက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ခုခံေခ်ပျခင္း
ဥပေဒက

o

ေပးအပ္သည့္

ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ကို

လိုအပ္သည္ထက္

ပိုမိုသံုးစြဲျခင္း၊

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၉ (၂)၊ ခၽြင္းခ်က္ (ခ)
႐ုတ္တရက္ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၉ (၂)၊ ခၽြင္းခ်က္ (ဃ)

o

တရားခံ

အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္းကို

ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားခံေရွ႕ေနမွ

သက္ေသျပႏုိင္ျခင္း

ရွိပါသလား။
ဤပံုစံသည္

တိက ်ခိုင္မာေသာခုခံေခ်ပသည့္ပံုစံျဖစ္ၿပီး

တရားခံက

ျပစ္မႈ

မက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းကို

သက္ေသျပရမည့္အရာ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ - တရားခံသည္ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသည့္ ျပစ္မႈကို မက်ဴးလြန္
ႏုင
ိ ခ
္ ဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ ျဖစ္သည္။ တရားခံ အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္းကို ျပသႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအမ်ားစုမွာ
- အလီဘိုင္ျပျခင္း (မႈခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ အခင္းျဖစ္ေနရာ၌ တရားခံ ရွိမေနဘဲ တျခားေနရာ၌ ရွိေနေၾကာင္း
ထြက္ဆိုျခင္း) ၊ ပစၥည္း သက္ေသခံ ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး မႈခင္း မျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းကို သက္ေသျပျခင္း
သို႔မဟုတ္ တရားခံ မဟုတ္သည့္ အျခားသူတစ္ဦးဦးမွ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး တရားခံအား အျပစ္ကို ပံုခ်ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပသျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
အလီဘိုင္ျပျခင္း

(မႈခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္

အခင္းျဖစ္ေနရာ၌

တရားခံ

မရွိဘဲ

အျခားေနရာ၌

ရွိေနေၾကာင္း

ထုေခ်ခ်က္) - ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာတရားခံေရွ႕ေနသည္ မႈခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္က တရားခံ ထိုေနရာ၌ ရွိမေနေၾကာင္းကို
ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ သက္ေသခံ ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူသက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ တရားခံ
အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္း

သက္ေသျပႏိုင္သည္။

သို႔တည္းမဟုတ္

မႈခင္းျဖစ္ေနရာတြင္

ရွိေနခဲ့သူ

တစ္ဦး

တစ္ေယာက္အား ေခၚယူ၍ ထိုမႈခင္းျဖစ္စဥ္က တရားခံ ထိုေနရာ၌ အမွန္တကယ္ ရွိမေနခဲ့ေၾကာင္းကို သက္ေသ
ထြက္ဆိုေစျခင္းျဖင့္ မိမအ
ိ မႈသည္ အျပစ္မရွိေၾကာင္းကို ျပသႏိုင္သည္။
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရွိျခင္း
ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ

-

တရားခံအေပၚ

တင္ျပလာသည့္

သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို

ပစၥည္းသက္ေသမ်ား၏

အသံုးျပဳၿပီး

တရားခံေရွ႕ေနမွ

အားနည္ခ်က္မ်ားကို
တင္ျပေပးရသည္။

283

ထိုသက္ေသခံခ်က္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး စြဲဆိုထားေသာ ျပစ္မႈကို တရားခံမွ က်ဴးလြန္ႏိုင္ေခ်
နည္းပါးေၾကာင္း

၄င္း၏ေရွ႕ေနက

သက္ေသခံခ်က္မ်ားအရ

ရွင္းျပေပးရမည္။

ဥပမာ

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က ်ဴးလြန္သူသည္

-

ဥပေဒအရာရွိမွ

၄င္း၏

ညာဘက္

တင္သြင္းလာသည့္
လက္ကို

အသံုးျပဳၿပီး

နစ္နာသူအား ဓားျဖင့္ထိုးခဲ့ေၾကာင္းကို ၫႊန္ျပခဲ့သည့္အေျခအေနမ်ိဳး၌ … တရားခံေရွ႕ေနဘက္မွ စြပ္စြဲခံရသူ၏
ညာဘက္လက္သည္ ယခင္ကတည္းက ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအခ်ိန္တြင္ အသံုးမျပဳႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း
ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားျဖင့္ တင္ျပေပးရမည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ တရားခံက ထိုျပစ္မႈကို
က်ဴးလြန္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အခ်က္ကို ထင္ရွားေစရမည္။

တရားခံ

က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္

ျပစ္မႈအေပၚ

ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားခံေရွ႕ေနက

အက်ိဳးသင့္

အေၾကာင္းသင့္ ရွင္းျပေပးႏိုင္ပါသလား။
က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္

ျပစ္မႈအေပၚ

အက်ိဳးသင့္၊

အေၾကာင္းသင့္

ရွင္းျပေပးျခင္းသည္

ခိုင္မာေသာခုခံေခ်ပျခင္း

တစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ထို၌ တရားခံသည္ ၄င္းက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈအေပၚ ျငင္းဆန္ျခင္း မျပဳဘဲ ၄င္း၌
ဥပေဒအရ

တာဝန္မရွိေၾကာင္းကိုသာ

ျငင္းဆန္ပါက

ယင္းအမႈသည္အတြက္

တည္ေဆာက္သင့္သည့္

ခုခံကာကြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ “ကၽြန္ေတာ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါတယ္ … ဒါေပမယ္…
့ ” “ကၽြန္ေတာ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း
ဟာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္က လက္ခံထားတဲ့ (သို႔) အက်င့္ စာရိတၱဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟူ၍ ရွင္းျပေပးရပါမည္။

တရားခံသည္ ျပစ္မႈတစ္ခုလံုးကို က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသလား။
တရားခံသည္ ျပစ္မႈတစ္ခုကို အဆံုးစြန္ထိ မက်ဴးလြန္ခဲ့ဘဲ အဆင့္တစ္ခု (ဥပမာ - အလယ္အဆင့္) ထိသာ
က်ဴးလြန္ခဲ့ပါက

ထိုသို႔

က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္အေပၚ

အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္း

သက္ေသမျပႏိုင္ေသာ္လည္း

တရား႐ံုးေတာ္၏ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ထိုတရားခံအား ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ႏွင့္ တခါတရံတြင္
ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ကင္းခြင့္ ျပဳေစရန္ ေတာင္းဆို ႏိုင္သည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားခံေရွ႕ေနတစ္ဦးအေနျဖင့္ တရားခံ၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာၿပီး ၄င္း အတြက္ ျပစ္ဒဏ္မွ ေလ်ာ့ေပါ့ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္မွ
လြတ္ကင္းရေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပံု တဝက္တပ်က္သာ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္
ခဲ့ပံုႏွင့္ ျပစ္မႈကို ဆံုးခန္းတိင
ု ္ေအာင္ မက်ဴးလြန္ခဲ့ဘဲ ရပ္တန္႔ခဲ့ပံုမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာရမည္။

စြပ္စြဲခံရသည့္ျပစ္မႈတြင္ အမႈသည္ထက္ ပို၍ တာဝန္ယူသင့္သည့္သူ ရွိပါသလား။
တရားခံ၌ ပူးတြဲတရားခံမ်ား ရွိပါသလား။ အကယ္၍ ရွိခဲ့ပါက … ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားခံေရွ႕ေနသည္ ပူးတြဲ
တရားခံတိုင္း၏ တိက ်ေသာ အခန္းက႑မ်ားကို သိရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းရမည္။ ထိုမွသာ
ထိုျပစ္မႈအတြင္း၌

ပါဝင္ခဲ့သည့္

အမႈသည္၏

အခန္းက႑ကို

သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုမွ်သာမက

ပူးတြဲမႈခင္းမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ေရွ႕ေနမွ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
သင့္၏ အမႈသည္သည္ မႈခင္းျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း၏ အဓိကပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ခဲ့သလား။ သင့္အမႈသည္က
ရာဇဝတ္သား အုပ္စု (သို႔) ပူးတြဲတရားခံမ်ားကို စုစည္းျခင္း၊ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
၄င္းတို႔အား ဦးေဆာင္၍ မႈခင္း ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသလား။ ပူးတြဲမႈခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္း
မ်ားတြင္
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သင့္အမႈသည္သည္

အေရးပါသည့္

အခန္းက႑မွ

ပါဝင္ခဲ့ပါသလား။

သင့္

အမႈသည္သည္

အျခားသူမ်ားအား

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေစရန္

လံႈ႕ေဆာ္ခဲ့ပါသလား။

မႈခင္းျဖစ္ေစရန္

ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္

က်ဴးလြန္ျခင္းတို႔တြင္ သင့္အမႈသည္သည္ ဒုတိယအခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ပါသလား။
ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျပစ္မႈဆို္င္ရာတရားခံေရွ႕ေနသည္ မႈခင္းျဖစ္ေစရန္ အဓိကက်ဴးလြန္ခဲ့သူႏွင့္
မႈခင္းအတြင္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အဓိကမက်ေသာသူတို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ ကိုယ္စားျပဳ လိုက္ပါ
ေဆာင္ရြက္ေပးခြင့္မရွိပါ။ တရားခံေရွ႕ေန၏ တာဝန္မ်ား/အျငင္းပြားဖြယ္ရာအေျခေနမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း။

သင့္အမႈသည္သည္ ေလ်ာ့ေပ့ါေသာ အျပစ္ဒဏ္မ်ားသာ ခ်မွတ္ခံရသင့္သူ ျဖစ္ပါသလား။
တခ်ိဳ ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ တရား႐ံုးေတာ္သည္ ဥပေဒအရ … တရားခံ၏ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေလ်ာ့ေပါ့ေအာင္
ျပဳလုပ္ေပး ႏိုင္သကဲ့သို႔ တခါတရံတြင္ တရားခံအား အျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရေအာင္လည္း ျပဳလုပ္
ေပးႏိုင္သည္။

ေလ်ာ့ေပါ့ အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒက သီးသန္႔ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့ပါက
တရားခံေရွ႕ေနသည္

၄င္း၏

အမႈသည္အတြက္

ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ႏိုင္ရန္

စြမ္းေဆာင္

ေပးႏုိငပ
္ ါသလား။
စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ ေလ်ာ့ေပ့ါအျပစ္ဒဏ္ ရရွိႏို္င္ေရးအတြက္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
၁။

တရားခံ၌ ကာလရွည္က ်ခံထားရသည့္ ျပစ္မႈမွတ္တမ္းေဟာင္းမ်ား ရွိမေနျခင္း။

၂။

တရားခံသည္ မႈခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းအေပၚ စစ္မွန္သည့္ ေနာင္တ တရားတို႔ ရွိေနျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္
ဆန္းစစ္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္း။

၃။

တရားခံသည္ နစ္နာသူ၏ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈအားလံုးအတြက္ ေပးေလ်ာ္ၿပီးျဖစ္ျခင္း။

၄။

တရားခံသည္

အရြယ္မေရာက္ေသးသူျဖစ္ေနၿပီး

သူ႔တြင္

ေက်ာင္းဆက္တက္လိုသည့္

စိတ္ဆႏၵ

ရွိေနျခင္း၊ ႏွင့္ ေက်ာင္းကလည္း သူ၏ ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ စာရင္းသြင္းျခင္းအေပၚ လက္ခံ
ခြင့္ျပဳေပးျခင္း။
၅။

တရားခံသည္ မိသားစုအတြင္းရွိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္
အေျခအေန ျဖစ္ေနျခင္း။

၆။

တရားခံသည္

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က

မ်ားကို

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

အားနည္းေနသူျဖစ္ေနၿပီး

မခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္

အမ်ား၊သူ၊ငါ

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ
တို႔၏

အျမတ္ထုတ္ျခင္းကို

ခံရလြယ္သူျဖစ္ေနျခင္း။
၇။

တရားခံ၏ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲခဲ့သည့္ ကေလးဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္း (ဥပမာ - အိမ္၌ ေကာင္းမြန္စြာ
ဆက္ဆံ ျခင္းကို မခံခဲ့ရျခင္း) သည္ ၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္ဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အဟန္႔အတား
ျဖစ္ေစခဲ့ျခင္း။

၈။

တရားခံသည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္ ဘဝအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ၄င္းထမ္းႏိုင္သည့္ ဝန္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍
ထမ္းခဲ့ရျခင္း (ဥပမာ - အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ မူးယစ္ေဆးစြဲမႈ)။

၉။

တရားခံ၌

ေကာင္းမြန္ေသာ

ပညာေရးႏွင့္

အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳမ်ား

ရွိျခင္း။

သို႔မဟုတ္

လူမႈ

အသိုင္းအဝိုင္း အတြက္ ႀကီးစြာေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးေနသူျဖစ္ျခင္း။
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၁၀။

ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ေပးေစႏိုင္သည့္ တရားခံ၏ အျခားေသာ အေၾကာင္းမ်ား … ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားခံ
ေရွ႕ေနသည္ တရားခံအား သနားစရာေကာင္းသူ၊ ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ေပးသင့္သူျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္
မည့္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုပါ စဥ္းစား ထားရမည္။

ထိုသုိ႔

ေလ်ာ့ေပါ့ျပစ္ဒဏ္ရရွိေစရန္အတြက္

သက္ေသခံခ်က္မ်ား

ရွာေဖြစုေဆာင္းရာတြင္

…

ေရွ႕ေနသည္

အမႈသည္၏ ယံုၾကည္မႈ တင္သာမက ထိုအမႈသည္၏မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ အမႈသည္အတြက္ အေရးပါသည့္
သူမ်ား (ဥပမာ - အမႈသည္၏ ဆရာသမား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္) ၏ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေလ်ာ့ေပါ့ အျပစ္ဒဏ္ရရွိေရးအတြက္ ရွာေဖြစုေဆာင္းထားသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္း
အတြက္ အေရးပါေသာအရာမ်ားပင္္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေလ်ာ့ေပါ့ အျပစ္ဒဏ္ ေပးေစရန္အတြက္ သက္ေသခံ
ခ်က္မ်ားကို တရား႐ံုးေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းသည့္အခါ ေရွ႕ေနမွ ေထာက္ျပ လိုသည့္ အမႈသည္၏ စိတ္ခံစားခ်က္
မ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားရန္ မလိုပါ။ ထိုသို႔တင္သြင္းရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမႈသည္၏ လူသားဆန္မႈကို
ျပသရန္ႏွင့္ ၄င္းအား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ခြင့္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ ျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္
ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ … ဥပေဒအရာရွိ၌ သက္ေသျပရန္ တာဝန္ရွိမရွိကို တရားခံ
ေရွ႕ေနမွ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည္။ ထို႔အျပင္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္အခါ အမႈသည္၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္

ျပစ္မႈေျမာက္သည့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္၊မျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊

အမႈသည္၌

ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ၿပီး ဥပေဒအရ ကာကြယ္ ခုခံႏုိင္ခြင့္ရွိ၊မရွိကိုလည္းေကာင္း၊ အမႈသည္က ျပစ္မႈတစ္ခုလံုးကို
အမွန္တကယ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းရွိ၊ မရွိကိုလည္းေကာင္း၊ အမႈသည္သည္ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ရာတြင္ အလိုတူ၊ အလိုပါ
အေနျဖင္သ
့ ာ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလ်ာ့ေပ့ါ အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္
အမႈသည္၌ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ရွိ၊မရွိကိုလည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားခံ ေရွ႕ေနမွ
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ေပးရမည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ

အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ

ေသခ်ာစြာ

စိစစ္

သံုးသပ္ၿပီးမွသာလ်ွင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားခံေရွ႕ေနသည္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ ခုခံေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကို
တရား ႐ံုးေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။
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ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - တရား႐ံုးေတာ္တြင္

သက္ေသမ်ားအား ေမးခြန္း

ေမးျမန္းျခင္း
USAID Legal Aid Tool Kit ၏ အခန္း ၄ ရွိ အပိုင္း ခ (၅) ကိုၾကည့္ပါ။

တရားလိုျပသက္ေသ
ဥပေဒအရာရွိဘက္မွ

သက္ေသမ်ား၏

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို

ခုခံေခ်ပေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္

ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းကို

ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုစံေဖာင္က သင့္အား ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။

တရားလိုျပသက္ေသအား ဆန္းစစ္ရန္ ပံုစံေဖာင္
သက္ေသ၏အမည္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ စိစစ္ျခင္း စြဲဆိုခံထားရသည့္ျပစ္မႈႏွင့္

စပ္လ ်ဥ္း၍

ဤသက္ေသသည္

ဥပေဒအရာရွိအား

မည္သုိ႔

အေထာက္အကူ

ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ကို စာရင္းျပဳစုပါ။
ဤသက္ေသ၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ သင့္အမႈသည္၏ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းကို မည္သုိ႔ အဟန္႔အတား
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ ကို အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စာရင္းျပဳစုပါ။
ဤသက္ေသက သင့္အမႈသည္၏ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းကို အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ား (ရွိခဲ့ပါက)
၄င္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုေပးပါ။
သက္ေသ၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ယခင္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား၊ အျခားသက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္
မ်ား၊ နစ္နာသူမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား၊ တရားခံႏွင့္ ပူးတြဲတရားခံမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား၊ တင္သြင္းခဲ့သည့္
သက္ေသခံခ်က္ မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိခဲ့ပါက မည္သို႔ ကိုက္ညီမႈ မရွိေနေၾကာင္းကို စာရင္းျပဳစုေပးပါ။
တရားခံေရွ႕ေန၏ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမည့္ သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ပါက
ထိုအရာ မ်ားကို စာရင္းျပဳစုေပးပါ။
အမႈတြဲဖိုင္အတြင္းရွိ အမႈသည္၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားပါ စာမ်က္ႏွာမ်ား -

အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား
ဤသက္ေသအား ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုပါ။

အကယ္၍မ်ား

တရားလိုျပသက္ေသသည္

ယခင္က

၄င္းထြက္ဆိုခဲ့သည့္

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို

ေျပာင္းလဲ

ေျပာဆိုခဲ့ပါက … ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို တရားခံေရွ႕ေနမွ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
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“ခင္ဗ်ား အရင္က ေျပာခဲ့တာက …” ပါဟု ေရွ႕ေနမွ သက္ေသအား ေျပာၾကားရာတြင္ … သက္ေသက “ေအာ္

ဟုတ္ပါတယ္” ဟူ၍ ျပန္လည္ေျဖၾကားႏိုင္သကဲ့သို႔ “မဟုတ္ပါဘူး” ဟူ၍လည္း ျငင္းဆန္၍ ထြက္ဆုိႏို္င္သည္။
အကယ္၍ ၄င္း ထြက္ဆိုခဲ့ဖူး သည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က ်င္ၿပီး ထြက္ဆုိခဲ့ပါက …
တရားခြင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာသက္ေသခံခ်က္မ်ားကို မွီျငမ္းကိုးကားပါ။
တရားလိုျပသက္ေသ၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကို အခိုင္အမာ ျငင္းဆိုႏို္င္ရန္ ေသခ်ာစြာျပင္ဆင္ထားသည့္ တရားခံျပ
သက္ေသအား ဆင့္ေခၚပါ။

နမူနာေမးခြန္းမ်ား
ဤသက္ေသသည္ သင့္အမႈအတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသလား။ အကယ္၍ အကူအညီျဖစ္ေစပါက …
၁။

အဓိကထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကို တေက်ာ့ျပန္ ထပ္ေမးျခင္းမ်ား မပါဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ မိမိဘက္မွ
လိုခ်င္သည့္

အေျဖတစ္ခုကို

ရရန္အတြက္

ေမးခြန္းမ်ား

ထပ္ခါထပ္ခါ

ေမးျခင္းသည္

တခါတရံ

အကူအညီမျဖစ္ဘဲ တဖက္လူ၏ အေျဖမ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားေစႏုိင္ပါသည္။
၂။

သက္ေသမ်ားအား ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရာတြင္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ဦးစြာေမးပါ။ ထိုသို႔
ေမးျခင္းသည္ သက္ေသမ်ားအတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တခုကို ဖန္တီး
ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးကို ဖန္တီးၿပီးမွသာ ခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးပါ။
ဥပမာ - (လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားသည္ပင္) တခါတရံ၌ နိမိတ္ျပေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သြားတတ္ပါ
သည္။ ဘယ္လိုလဲ (သို႔) ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို မေမးပါႏွင့္။
•

ဒီအလုပ္ကို လုပ္လာတာ ႏွစ္ေပါင္း (xxx) ရွိခဲ့ၿပီလား။ (သက္ေသသည္ ကၽြမ္းက်င္သက္ေသ
ျဖစ္ခဲ့ပါက (ဆရာ၊ ရဲ စသျဖင္)့ … )

•

တရားလိုကို ကေလးဘဝကတည္းက သိလာခဲ့တာလား။

•

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြက ခင္ဗ်ားအတြက္ အေရးႀကီးတယ္ မဟုတ္ဘူးလား။

•

မ်က္မွန္မပါဘဲနဲ႔လည္း ခင္ဗ်ား ျမင္ႏိုင္တယ္မလား။

•

?

ဤသက္ေသသည္ သင့္အမႈအတြက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သလား။ အကယ္၍ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါက … ၄င္းတို႔၏
ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားထဲမွ ေရွ႕ေနာက္မညီမႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ပါ။ ဥပမာမ်ားမွာ •

ခင္ဗ်ားက နစ္နာသူနဲ႔ သူငယ္ခ်င္း မလား။

•

မႈခင္းျဖစ္ပြားစဥ္က ျမင္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အဲ့တုန္းက ခ်မေရးခဲ့ဘူး မလား။

•

မႈခင္းျဖစ္ပြားၿပီး ၅ ပတ္ ထိေအာင္ ရဲေတြနဲ႔ စကားမေျပာခဲ့ရဘူးမလား။

သင့္၏ နိဂံုးခ်ဳပ္ေမးခြန္းသည္ သင့္၏ အခိုင္မာဆံုးအခ်က္ကို ထင္ဟပ္ႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး …
ထိုေမးခြန္း၏ အေျဖကို …
၁။ သင္က ေကာင္းစြာ သိရွိၿပီးလည္း ျဖစ္ရပါမည္။ ထို႔အျပင္
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၂။ ထိုအေျဖသည္ သင့္အမႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္း ေပးႏိုင္ရမည္။
ဥပမာ - ကၽြန္ေတာ့္အမႈသည္က ရဲေခၚခဲ့တယ္ဆိုတာ မမွန္ဘူးလား။
မႈခင္းျဖစ္ေနရာမွာ သူက ရဲကို ေစာင့္ေနခဲ့တယ္ဆိုတာ မဟုတ္ဘူးလား။

တရားခံျပသက္ေသမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း
သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ပံုစံေဖာင္က သင့္အား ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။

တရားခံျပသက္ေသအား ဆန္းစစ္ရန္ ပံုစံေဖာင္

တရားခံျပသက္ေသ

#____

သက္ေသ၏အမည္

-

လိပ္စာ -

ဖုန္းနံပါတ္ -

မိသားစုဝင္ (မ်ား) အလုပ္ေနရာ တရားခံႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ (အကယ္၍ ရွိခဲ့လ ်ွင္)
႐ိုးသားျခင္း (သို႔) မ႐ိုးသားျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ နာမည္ဂုဏ္သတင္း

-

စြမ္းေဆာင္ရည္/စိတ္က ်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား (အကယ္၍ ရွိခဲ့လ ်ွင္)
ယခင္က ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းမ်ား/ျပစ္မႈေဟာင္းမ်ား (လူငယ္ျပစ္မႈမွတ္တမ္းမ်ား အပါအဝင္) အမႈတြဲဖိုင္အတြင္းရွိ အမႈသည္၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ား -

ေဆြးေႏြးရန္ (သို႔) ရွင္းျပရန္လိုမည့္ ဥပေဒအရာရွိ၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ၁။

မႈခင္း ျဖစ္ပ်က္ပံု အေျခအေန

၂။

တရားလို/နစ္နာသူ၏ အေၾကာင္း

၃။

တရားလိုျပသက္ေသမ်ား၏ အေၾကာင္း
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၄။

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား
•

ေသြး

•

တရားလိုဘက္မွ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား

•

အမႈျဖစ္ဇာတ္လမ္းကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း

•

နစ္နာသူမ်ား၏ ဒဏ္ရာမ်ား / စိတ္က ်န္းမာေရးအေျခအေန

ေဖာ္ထုတ္ရန္ (သို႔) ဝန္ခံေစရန္အတြက္ တရားခံဘက္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား
၁။

တရားခံ၏အေၾကာင္း
•

အက်င့္စ႐ိုက္

•

အေလ့အထ၊ အက်င့္

•

စိတ္က ်န္းမာေရးအေျခအေန/ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

•

ကိုယ္က ်န္းမာေရးအေျခအေန/ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

•

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

•

မိသားစု

၂။

မႈခင္းျဖစ္ အေၾကာင္းအရာ

၃။

အလီဘိုင္ သက္ေသခံခ်က္ (တရားခံပုဂၢိဳလ္သည္ မႈခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ အခင္းျဖစ္ေနရာ၌ ရွိမေနဘဲ
အျခားေနရာ၌ ရွိေနေၾကာင္း ထုေခ်ခ်က္)

၄။

၅။

သက္ေသခံခ်က္အသစ္မ်ား၊ ဥပမာ •

သိပၸံနည္းအရ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ား

•

႐ုပ္ပံုကားခ်က္မ်ား

•

အခင္းျဖစ္ပံုစံကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း

•

တရားခံ၏ စိတ္က ်န္းမာေရးအေျခအေန ဆန္းစစ္မႈ

ေမးခြန္းမ်ားကို

ျပင္ဆင္သည့္အခါ

တရားခံေရွ႕ေန၏

ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းကို

ေကာင္းမြန္စြာ

တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ သက္ေသတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
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တရားလိုဘက္မွ

သင့္အမႈသည္အား

ေမးျမန္းလာမည့္

ေမးခြန္းမ်ားအတြက္

ျပင္ဆင္ျခင္း
၁။

တရားလိုဘက္မွ ေမးခြန္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လြဲမွားသည့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။
•

မႈခင္းျဖစ္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ပင္မ မႈခင္းျဖစ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေသြဖယ္ေနျခင္း (သို႔)
ရဲဘက္မွ တင္ျပလာသည့္ မႈခင္းျဖစ္ပံုစံႏွင့္ ကြဲျပားေနျခင္း။

•

တရားခံက လိမ္လည္ေျပာဆုိေနျခင္း။ ထိုသို႔ လိမ္လည္ေျပာဆိုသျဖင့္ …

•

ထိုသူသည္ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ခဲ့ဖြယ္ရွိျခင္း။

၂။

ဥပေဒအရာရွိ၏ အသံေန၊ အသံထားမ်ားအတြက္ သင္၏ အမႈသည္အား ျပင္ဆင္ေပးထားပါ။

၃။

သင့္အမႈသည္မွ

ဥပေဒအရာရွိအား

ေျဖၾကားႏိုင္ရန္

ေလ့က ်င့္ေပးထားရမည္။

ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္
ဥပမာ

-

သင့္အား

ေျဖၾကားေနသကဲ့သို႔

တူညီေသာ

အသံေန၊အသံထား၊

မ်က္လံုးအၾကည့္မ်ား၊ ႏွင့္ ကိုယ္အမူအရာမ်ား ကို ေကာင္းစြာ ဂ႐ုျပဳရမည္။ ထိုမွသာ သင္၏
အမႈသည္က အမွန္အတုိင္း ေျဖၾကားေနသည္ကို ျပသႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
၄။

ေမးျမန္းလာသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ အမႈသည္မွ ေျဖၾကားရာတြင္ လိုတုိရွင္း အေျဖမ်ားျဖစ္သည့္
“ဟုတ္ပါတယ္၊ မဟုတ္ပါဘူး” စသည့္ အေျဖမ်ားကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

၅။

သက္ေသခံခ်က္မ်ား

ပ်က္စီးသြားႏိုင္သည့္

ေမးခြန္းမ်ားကို

ေသခ်ာစြာ

ဂ႐ုစိုက္၍

ေျဖဆိုရမည္။

ထိုေမးခြန္းမ်ား ကို ေျဖၾကားရာတြင္လည္း တရားခံက ေရွာင္ဖယ္ေနျခင္း မျပဳဘဲ ၄င္းကိုယ္တိုင္
ေျဖၾကားေပးရပါမည္။

ထိုအျပင္

ထိခိုက္မခံေသာ

ေမးခြန္းမ်ားကို

ေျဖဆိုရန္

ေရွာင္ရွားလိုသည့္

ကိုယ္အမူအရာမ်ား မျပသမိေစရန္ အထူးဂ႐ုျပဳရ မည္။
ေမးျမန္းလာသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို မေျဖၾကားဘဲ ေရွာင္ဖယ္ေနျခင္းသည္ အမွန္အတိုင္း မေျပာရာ
ေရာက္ပါသည္။
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

ေပးျခင္းျဖင့္

အမႈသည္၏

အေၾကာင္းကို

ဥပေဒအရာရွိဘက္မွ

ပိုမို

သိရွိသြားေစပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ထိုသို႔

ျပန္လည္

ရွင္းလင္း

ခက္ခဲေသာေမးခြန္းမ်ားကို
ေပးႏုိင္ေၾကာင္း

သင့္အေနျဖင့္

အမႈသည္အား

ျပန္ရွင္းစစ္ေမးျခင္းျပဳလုပ္သည့္အခါ

ေျပာျပထားပါ။

ျပန္ရွင္းစစ္ေမးျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္ရာတြင္ သင့္၏ ခုခံေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္ေအာင္ ေမးပါ။
၆။

အမႈသည္ မသိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းလာပါက … ထိုေမးျမန္းလာသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ
“ကၽြန္ေတာ္ မသိပါ” ဟူ၍ ရဲရင့္စြာ ေျပာဆိုရဲရမည္။ ထိုနည္းတူစြာ ဥပေဒအရာရွိမွ အမႈသည္အား
ဝန္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစ သည့္အခါ ထိုသို႔ေျပာဆိုရဲရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
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အမႈသည္ဘက္မွ

ေျပာဆိုလာသည့္

အေၾကာင္းအရာ

(အားလံုး)

တို႔သည္

မွန္ကန္မႈ

မရွိေၾကာင္းကို ဥပေဒအရာရွိဘက္မွ သက္ေသျပရန္ ႀကိဳးစားလာႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ - မီးနီက
ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္

နီခဲ့တာလဲ။

အဲ့ေနရာက

အခန္းကေနဆို

မီတာဘယ္ေလာက္

ေဝးခဲသ
့ လဲ။ (သို႔) ဘီယာ ဘယ္ေလာက္ ေသာက္ခဲ့သလဲ။ စသျဖင့္ …
ထိုေမးခြန္းမ်ားကို အမႈသည္ဘက္မွ မသိပါဟု ေျဖၾကားခဲ့သည့္တိုင္ … ဥပေဒအရာရွိဘက္မွ
အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ား ေမး၍ ခန္႔မွန္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေစပါမည္။

တရားခြင္စစ္ေဆးစီရင္ေနစဥ္အတြင္း

တရားခံျပသက္ေသအား

ေမးခြန္းမ်ား

ေမးျခင္း
၁။

အမႈသည္အား သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစရန္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ဦးစြာေမးပါ။

ဥပမာမ်ားမွာ သင့္၏ …
အမည္၊
ေမြးရပ္ေျမ၊
လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္အလုပ္မ်ား စသည္တို႔ကို ေျပာျပေပးပါ။
၂။

သက္ေသအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္ အေျခခံက ်သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးပါ။ ထိုေမးခြန္းမ်ားသည္
ေယဘုယ ်ဆန္သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း

ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး

အဓိကထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း

ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာမ်ားမွာ •

အမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဓိကထြက္ဆိုခ်က္သည္ … လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အက်င့္ဗီဇ
(သို႔မဟုတ္) ဝါသနာအက်င့္စ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါ ...
“ခင္ဗ်ားတို႔ အခ်င္းခ်င္း သိခဲ့တာ ဘယ္ေလာက္ ၾကာၿပီလဲ” ဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးပါ။

•

အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

အဓိကထြက္ဆုိခ်က္သည္

အိမ္နီးခ်င္းအိမ္မ်ားအေၾကာင္း

(သို႔)

ယာဥ္ေၾကာမ်ား အေၾကာင္းျဖစ္ေနပါက … “သူတို႔ အဲ့မွာေနခဲ့တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ။ (သို႔)
မီးပြိဳင့္က မီးက ေကာင္းေရာ ေကာင္းရဲ႕လား။” အစရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးရပါမည္။
•

အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အဓိကထြက္ဆိုခ်က္သည္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္
သက္ဆုိင္ ေနပါက … “အၿပီးသတ္ ထင္ျမင္ခ်က္ မေပးမီ ဘယ္အရာေတြကို ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား
ေလ့လာခဲ့ရသလဲ။

အခ်ိန္

ဘယ္ေလာက္ေပး၍

ေလ့လာခဲ့သလဲ။

သူက

ဘယ္သူေတြကို

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ သလဲ။” အစရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးရပါမည္။
၃။

“အဓိက” က်သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာႏွင့္ နားလည္လြယ္ေအာင္ ေမးရပါမည္။
ျဖည့္ညင္းစြာႏွင့္

ရွင္းလင္းစြာ

ထြက္ဆိုရသည့္အခါ
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ေမးပါ။

သက္ေသမ်ားသည္

စိတ္လႈပ္ရွားတတ္ၾကပါသည္။

၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္
ယခင္က

သက္ေသအျဖစ္
ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးသည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔အတြက္ ႐ႈပ္ေထြးသြားတတ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္လာပါက
သင္မလိုလားအပ္သည့္ အေျဖမ်ား ရရွိလာႏိုင္ပါသည္။
၄။

သက္ေသ တစ္ဦးခ်င္းစီအား … အဓိက ေမးခြန္းမ်ား ေမးရာတြင္ သင့္၏ ခုခံေရး လမ္းေၾကာင္းကို
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ေမးပါ။

၅။

သင့္၏ တရားခံအား ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားရွိခဲ့ပါက … ဥပေဒအရာရွိထက္ အလ်င္
ထိုအရာမ်ား ကို ေမးပါ။ ဥပမာမ်ားမွာ •

“ဒီမလာခင္ ဘာလို႔ ရဲနဲ႔ စကားအရင္ မေျပာခဲ့တာလဲ” ဆိုတာ ေျပာျပေပးပါ။

•

“အရင္ေန႔ေတြကက် တျခားအေၾကာင္းေတြ ေျပာေနၿပီး ဒီအေၾကာင္းကိုက ် ဘာလို႔ ဒီေန႔မွ
ေျပာျဖစ္တာ လဲ” ဆိုတာ ေျပာျပေပးပါ။

•

“ရဲဆီကို ဘာလို႔ မသြားခဲ့သလဲ” ဆိုတာကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး တရားသူႀကီးကို ေျပာျပေပးပါ။
သင့္ခင္ပြန္း အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ေန႔က အလီဘိုင္ (မႈခင္းျဖစ္ေနရာ၌ သင္ရွိမေနေၾကာင္း) ကိုလည္း
တရားသူႀကီးအား ရွင္းျပေပးပါ။

အဓိကစစ္ေမးျခင္းႏွင့္ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းမ်ား
စဥ္းစားရမည့္ေမးခြန္းမ်ား
ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားခံေရွ႕ေနသည္ အဓိကစစ္ေမးျခင္းႏွင့္ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ရမည့္အျပင္ …
၄င္း၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုကာ ျပင္ဆင္ထားရမည္။
၁။

ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ရပ္လံုးက ဘာလဲ။

၂။

ဤသက္ေသသည္ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းအတြင္း၌ မည္သို႔ အံဝင္ဂြင္က ် ျဖစ္ေနသနည္း။

၃။

ဤသက္ေသမွ

ေျပာျပလာသည့္ဇာတ္လမ္းကို

နဂိုေျပာျပၿပီး

ဇာတ္လမ္းအတြင္းသို႔

ဝင္ေအာင္ႏွင့္

သက္ေသမွ ထြက္ဆိုခ်က္ေပးၿပီးေနာက္ ေျပာျပလာမည့္ ဇာတ္လမ္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေအာင္ သင္ မည္သုိ႔
လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။
၄။

သက္ေသ၏

ထြက္ဆိုခ်က္သည္

သင့္အမႈသည္၏

ဇာတ္လမ္းကို

တည္ေဆာက္ရာတြင္

မည္သို႔

အေထာက္ အကူျဖစ္ေစၿပီး ဥပေဒအရာရွိ၏ဇာတ္လမ္းကို မည္သုိ႔ ဆန္႔က ်င္ေနသနည္း။
၅။

အဓိကစစ္ေမးျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းမ်ား ျပဳုလုပ္ရာတြင္ မည္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ျပေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ကိုးကားရန္ လိုအပ္သနည္း။

၆။

ဥပေဒအရာရွိဘက္မွ အဓိကစစ္ေမးျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ
သက္ေသခံ

ခ်က္မ်ားအေပၚ

သက္ေသခံခ်က္မ်ားအား

မွီခိုလိမ့္မည္နည္း။

ဆန္႔က ်င္ရန္

မည္သုိ႔ေသာ

ဥပေဒအရာရွိမွ
ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္

တင္သြင္းလာသည့္
မည္သုိ႔ေသာ

သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳရမည္နည္း။

အဓိကစစ္ေမးျခင္းႏွင့္ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
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ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားခံေရွ႕ေနက

အဓိကစစ္ေမးျခင္းႏွင့္

ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းမ်ားအတြက္

ျပင္ဆင္ရာတြင္

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္း ၆ ခု ကို အသံုးျပဳရမည့္အျပင္ … အဓိကစစ္ေမးျခင္းႏွင့္ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းမ်ား၏
မတူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကိုလည္း သိရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အဓိကစစ္ေမးျခင္း၌

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

အမႈျဖစ္ဇာတ္လမ္းကို
-

သက္ေသမွ

သက္ေသမွ

ေျပာျပရန္

ထြက္ဆိုလိုက္သည့္

လိုအပ္ပါသည္။

စကားရပ္မ်ားအတြင္းမွ

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္း၏
ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းကို

အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ အမႈျဖစ္ ဇာတ္လမ္းကုိ ဆြဲထုတ္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းသည္

ဥပေဒအရာရွိ၏

ျဖစ္ပါသည္။

သက္ေသအား

ထို၌

ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းကို
တိုက္႐ိုက္စစ္ေမးမႈ

အစီစဥ္က ်က်

ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရန္

ျပဳစဥ္အတြင္း

တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္

သက္ေသခံခ်က္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရမည္ မဟုတ္ပါ။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားခံေရွ႕ေနတစ္ဦးအေနျဖင့္ သက္ေသ၏
သက္ေသခံခ်က္သည္ တျခား သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား (သို႔) သက္ေသခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိပံု၊
သက္ေသက တရားခံကို ဆန္႔က ်င္ၿပီး ဘက္လိုက္ ထြက္ဆိုပံု၊ သက္ေသသည္ တရားခံအား ဆန္႔က ်င္ၿပီး
သက္ေသထြက္ဆိုရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပံု၊ ထိုသက္ေသ (အကယ္၍ ပူးတြဲ တရားခံျဖစ္ခဲ့လ ်ွင္) သည္ပင္ ျပစ္မႈ
က်ဴးလြန္ႏိုင္ခဲ့ေျခရွိပံု၊ အမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေသက
မသိပံု၊

အမႈႏွင့္

သက္ဆုိင္သည့္

အဓိက

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

သက္ေသမွ

ျမင္ခဲ့ျခင္း၊

ၾကားခဲ့ျခင္း၊

သတိမူခဲ့ျခင္း၊ ေလ့လာခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပံု စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြရမည္။

ေမးျမန္းရမည့္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ား
အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ား - အဓိကစစ္ေမးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သက္ေသထံမွ အမႈျဖစ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ဇာတ္လမ္း သဖြယ္ ျပန္ေျပာျပေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားခံေရွ႕ေနသည္ သက္ေသမ်ား
သိရွိထားသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အစ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ေသာ … “ဘယ္သူက၊
ဘယ္ေနရာမွာ၊

ဘယ္အခ်ိန္က၊

ရွင္းလင္းေျပာျပေပးပါ”
သက္ေသမ်ားဘက္မွ

အဘယ့္ေၾကာင့္၊

စသည္တို႔ကို
“ဟုတ္တယ္၊

ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲ၊

အသံုးျပဳရပါမည္။
မဟုတ္ဘူး”

ဆိုသည့္

ထိုသို႔ေသာ

ဘယ္လိုျဖစ္ခဲ့သလဲဆိုတာကို
ေမးခြန္းမ်ား

အေျဖမ်ားထက္

ေမးျခင္းေၾကာင့္

ပိုလြန္ေသာ

အေျဖမ်ားကို

ေျဖၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။
•

ဘားကို ခင္ဗ်ားေရာက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္က … ခင္ဗ်ား ဘာျမင္ခဲ့သလဲ။

•

ရန္ပြဲက ဘယ္လိုစျဖစ္ခဲ့သလဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာပါအံုး။

•

ဘားမွာ

ဘယ္သူ႔ကို

ေတြ႔ခဲ့သလဲ။

သူတို႔က

ဘာလုပ္ေနခဲ့တာလဲ။

ေနာက္ေတာ့ေရာ

ဘာျဖစ္သြားခဲ့သလဲ။
အပိတ္ေမးခြန္းမ်ား - အပိတ္ေမးခြန္းမ်ား ေမးခဲ့ပါက သက္ေသမ်ားဘက္မွ “ဟုတ္ပါတယ္၊ မဟုတ္ပါဘူး။ (သို႔)

လိုတိုရွင္းအေျဖမ်ား” ကိုသာ ေျဖၾကားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဓိကစစ္ေမးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း
ထိုသို႔ေသာ အပိတ္ေမးခြန္းမ်ားကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားခံေရွ႕ေနမွ အသံုးမျပဳျဖစ္ေစေအာင္ သတိထားရပါမည္။
သို႔ေသာ္ ထိုအပိတ္ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လွန္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာမ်ားမွာ ရန္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ညက … ဘားမွာ လူစည္ခဲ့သလား။

•

ဘယ္သူက ပထမဆံုး လက္သီးနဲ႔ ထုိးခဲ့တာလဲ … နစ္နာသူကလား (သို႔) တရားခံကလား။
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•

•

ရန္ပြဲ ၿပီးဆံုးသည္အထိ သင္အဲ့ဒီေနရာမွာ ရွိေနခဲ့သလား။

ျပန္လွန္စစ္ေမးမႈမ်ားျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း လံုးဝ အသံုးမျပဳသင့္သည့္ စကားလံုးမ်ား
ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားခံေရွ႕ေနတစ္ဦးအေနျဖင့္ ျပန္လွန္စစ္ေမးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ “ဘယ္သူက၊ ဘာကို၊ ဘယ္
ေနရာမွာ၊ ဘယ္အခ်ိန္က၊ ဘာ့ေၾကာင့္၊ ဘယ္လိုေျပာခဲ့သလဲ ဆိုတာ ေျပာျပေပးပါ၊ ရွင္းျပေပးပါ” စသည့္
စကားလံုးမ်ားကို

မည္သည့္

အခ်ိန္တြင္မ်ွ

လံုးဝ

အသံုးမျပဳမိေစရန္သတိထားရမည္။

ထိုစကားလံုးမ်ားကို

အခ်က္အလက္မ်ား အစ္ထုတ္ရာ တြငသ
္ ာ အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ျပန္လွန္စစ္ေမးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္
အသံုးမျပဳသင့္ပါ။ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဥပေဒအရာရွိ၏ အမႈတည္ေဆာက္ပံုကို
ပစ္မွတ္ထားရန္ႏွင့္

သက္ေသမ်ားအား

ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းကို
ေဘာင္အတြင္းသို႔

၄င္းတို႔

ပိုမိုခိုင္မာလာေအာင္

သက္ေသမ်ား

အေျဖမ်ား

အတြက္

ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။

ဝင္လာေအာင္

ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး

ရွင္းျပ

ခြင့္မေပးဘဲ

ဆိုလိုသည္မွာ

သင္

…

၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္

တရားခံ၏
လိုခ်င္သည့္

အခ်က္အလက္မ်ား

မတည္ေဆာက္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

သင့္အမႈသည္ႏွင့္ အျခားသက္ေသမ်ားအတြက္ မည္သို႔ ျပင္ဆင္ေပးရမည္နည္း။
၁။

သင့္၏ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းကို

သင့္အမႈသည္ႏွင့္

အျခားသက္ေသမ်ားအား

ေျပာျပပါ။

၄င္းတို႔၏

သက္ေသခံခ်က္ မ်ားသည္ သင့္၏ ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းကို မည္သုိ႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း
ႏွင့္ ဥပေဒအရာရွိ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ ေခ်ပျငင္းဆန္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းျပေပးပါ။
၂။

အဓိကစစ္ေမးျခင္းႏွင့္ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းမ်ားအတြက္ သင့္အမႈသည္ႏွင့္ အျခားသက္ေသမ်ားအား
ျပင္ဆင္ေပး ထားပါ။

၃။

အဓိကစစ္ေမးျခင္းႏွင့္

ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းတိအ
ု႔ တြက္

စစ္ေမးမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ရာတြင္

ေယဘုယ ်ဆန္သည့္

ဆက္လက္၍

အေသးစိတ္က ်သည့္

ႀကိဳတင္

ေမးခြန္းမ်ားကို

ေမးခြန္းမ်ားကို

ေမးခြန္းမ်ားကို

ေမးသြားပါ။

ျပင္ဆင္ထားပါ။

ဦးစြာေမးၿပီး

တျဖည္းျဖည္း

သင့္အတြက္

အေကာင္းဆံုး

အခ်က္မ်ားကို စစ္ေမးျခင္း၏ အဆံုး၌ ေမးျမန္းရန္ ခ်န္ထားပါ။ သင္ကိုယ္တိုင္ အေျဖ မသိသည့္
ေမးခြန္းမ်ားကို မေမးပါႏွင့္။
၄။

သင့္အမႈသည္

(သို႔)

အျခားသက္ေသမ်ားႏွင့္

ေလ့က ်င့္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ထားပါ။

ဥပေဒအရာရွိ၏

အသံေနအသံထား၊ ၄င္းမွ ေမးျမန္းလာမည့္ေမးခြန္းမ်ား၊ ႏွင့္ အသံုးျပဳလာႏိုင္မည့္ သက္ေသခံခ်က္
မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားေပးပါ။
၅။

သင္

(သို႔)

ဥပေဒအရာရွိမွ

သင့္အမႈသည္ႏွင့္

ေမးျမန္းလာသည့္

သက္ေသမ်ားအား

ေမးခြန္းမ်ားကိုသာ

ေျဖဆိုရန္ႏွင့္

အႀကံျပဳ

ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ
ေျပာၾကားထားပါ။

မေမးျမန္းသည့္

ဂ႐ုတစိုက္
ထို႔အျပင္

ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ

နားေထာင္ရန္

ေမးျမန္းလာသည့္

ေျဖဆိုရန္

မလိုေၾကာင္း

ေျပာျပထားပါ။
၆။

ေမးျမန္းလာသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားကို အမႈသည္ႏွင့္ အျခားသက္ေသမ်ားက မသိခဲ့လ ်ွင္ …
ထိုအရာမ်ား

အေပၚ

ခန္႔မွန္းေျဖဆုျိ ခင္းမ်ား

မျပဳလုပ္ဘဲ

“ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ

မသိပါ”

ဟူ၍သာ

ျပဳလုပ္ရာတြင္

ျပန္လည္

ေျဖၾကားၾကရန္ ေျပာျပထားပါ။
၇။

ရွင္းလင္းရန္လိုအပ္သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ျပန္ရွင္းစစ္ေမးမႈမ်ား

ရွင္းျပခြင့္ ရၾက မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမႈသည္ႏွင့္ သက္ေသမ်ားအား ေျပာျပထားပါ။
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နိဂံုးခ်ဳပ္
ထိေရာက္မႈရွိသည့္

အဓိကစစ္ေမးျခင္းႏွင့္

ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းမ်ားကို

ျပင္ဆင္ရာတြင္

ဇြဲ၊လံုံ႔လ၊

ဝီရိယ

ရွိ႐ံုတင္မက စိတ္ရွည္ သည္းခံျခင္းႏွင့္ အေရးႀကီးဆံုးအျဖစ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလ့က ်င့္မႈမ်ား ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ၿပီးျပည့္စံုေသာ

ခုခံေရး

လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ႏွင့္၊

အစီစဥ္က ်နေသာ

အဓိကစစ္ေမးျခင္း၊

ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ ထားႏိုင္ပါက …တရား႐ံုးေတာ္၌ သင့္အမႈသည္ အတြက္
အေကာင္းဆံုး ေလ်ွာက္လဲတင္ျပေပးႏိုင္လိမ့္မည္။
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ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - တရားခံ၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို တင္ျပျခင္း
႐ုပ္ပစၥည္းသက္ေသခံခ်က္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း 23
အမႈသည္ႏွင့္

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး

လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္

…

႐ုပ္ပစၥည္းသက္ေသခံခ်က္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို တရားခံေရွ႕ေနက တရားခံအား
အဓိကစစ္ေမးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တင္ျပေကာင္း တင္ျပႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို
တရား႐ံုးေတာ္၌သာ

ေပးအပ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း

သိရွိထားရန္

ထိုသက္ေသခံပစၥည္း
လိုအပ္ပါသည္။

တင္သြင္းျခင္းႏွင့္

ထိုသို႔

သိရွိၿပီး

ပတ္သက္သည့္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

သက္ေသခံတင္ျပျခင္းအဆင့္မ်ားကို လုိက္နာခဲ့ပါက မူလတရား႐ံုးက သင္၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ကို ပယ္ခ်ျခင္း
သို႔မဟုတ္ သက္ေသခံမဝင္ဟု မွတ္ယူခဲ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္တိုင္ သင့္အေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ သက္ေသ
ခံခ်က္မ်ား

တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း

အေထာက္အထားမွတ္တမ္းကို

အယူခံတရား႐ံုးသို႔

တက္ေရာက္သည့္အခါ

တင္ျပေပး ႏိုင္ေပမည္။

တရားခြင္မစတင္မီ
၁။

တရားခြင္ မစတင္မီ အခ်ိန္ကတည္းကပင္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို အမွတ္အသားျပဳထားပါ။
သက္ေသ ခံ အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ၌ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္အမွတ္အသားမ်ားမွာ D-A, DB, D-C … စသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။

ႀကိဳတင္

အမွတ္အသားမ်ား

ျပဳလုပ္ထားသည့္

သက္ေသခံအေထာက္အထား

မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ဥပေဒ အရာရွိအား တရားခြင္မစတင္မီအခ်ိန္ကပင္ ေပးပါ။
၃။

တရားသူႀကီးမ်ားအား

ေပးမည့္

မိတၱဴမ်ားကို

ခံုတန္းရွည္ေပၚ၌

တရားခြင္

မစတင္မီအခ်ိန္ကတည္းကပင္ တင္ထားေပးရမည္။

တရားခြင္စစ္ေဆးစီရင္ေနစဥ္အတြင္း
၁။

အမွတ္အသားျပဳထားသည့္

သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို

တရားသူႀကီးအား

ျပရန္

ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္ေတာင္းပါ။ (သို႔မဟုတ္ တရား႐ံုးပစၥည္းထိန္းစာေရးအား ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေပးပါရန္
ေတာင္းဆိုပါ)။
၂။

သက္ေသခံပစၥည္းကို

ဥပေဒအရာရွိအား

ျပပါ။

(ဤအခ်ိန္၌

ထိုသို႔တင္ျပျခင္းကို

ဥပေဒအရာရွိမွ ကန္႔ကြက္ေကာင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္မည္။)
၃။

သက္ေသမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္ ေတာင္းခံပါ။ (သို႔မဟုတ္ တရား႐ံုးပစၥည္းထိန္းစာေရးအား
ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါ။)

၄။

သက္ေသခံပစၥည္းကို သက္ေသအားျပၿပီး သိမသိ ေမးျမန္းပါ။

၅။

သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကက်ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို မေမးမီ
အေျခခံ က်သည့္ ေမးခြန္းတခ်ိဳ ႕ကို ေမးပါ။
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၆။

အခရာက်သည့္ ေမးခြန္းကို ေမးပါ။

၇။

သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားကို သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုပါ။

၈။

(ထိုအခ်ိန္၌

တဖက္ေရွ႕ေနမွ

ထိုသက္ေသခံပစၥည္းကို

ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသည္)

အဘယ္ေၾကာင့္

ထိုအေျခအေန၌

လက္ခံသင့္ေၾကာင္း

…

ရွင္းျပေပးႏိုင္ရန္

ျပင္ဆင္ထားပါ။

ဥပမာ ၁။

သက္ေသခံအေထာက္အထား ထင္ရွားျပသျခင္း။
“ေလးစားရပါေသာ တရားသူႀကီးမင္းရွင္/ခင္ဗ်ာ … သက္ေသခံအေထာက္အထား အမွတ္ “က” ဟု
မွတ္သားထား သည့္ ဤ ရွပ္အကၤ်ီကို တင္ျပလိုပါတယ္။”

၂။

ဥပေဒအရာရွိအား ျပသပါ။

၃။

သက္ေသအား ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္ေတာင္းပါ။

၄။

သက္ေသအား ျပသပါ။
“ကိုဝက္ဝံေလး …သက္ေသခံအေထာက္အထား အမွတ္ “က” ဟု မွတ္သားထားသည့္ ဤဆံပင္ကို
သင္ မွတ္မိပါ သလား။”

၅။

အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္း။
“ဒီဆံပင္ကို ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေခါင္းအံုးေပၚကေန ေတြ႔ခဲ့တာလား။
ခင္ဗ်ားေခါင္းအံုးေပၚက ေတြ႔ခဲ့တဲ့ ဆံပင္နဲ႔ ဒီဆံပင္နဲ႔ တူသလား။
လမ္းေလ်ွာက္ဖို႔ အိမ္ကေန ထြက္သြားတုန္းက ခင္ဗ်ားေခါင္းအံုးေပၚမွာ ဒီဆံပင္ရွိခဲ့ပါသလား။
ဒီဆံပင္ရဲ႕အေရာင္က ဘာလဲ။ (ဒီသက္ေသခံအေထာက္အထားအရကေတာ့ အမည္းေရာင္ပါ)။
ဂိုးဒီေလာ့ရဲ႕ဆံပင္က ဘာအေရာင္လဲ။
ဒီဆံပင္ကို ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ေျဖာင့္တယ္လို႔ ေျပာမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေကာက္တယ္လို႔ ေျပာမလား။
(ဒီသက္ေသခံ အေထာက္ အထားအရကေတာ့ အေျဖာင့္ပါ။)
ဂိုးဒီေလာ့ဆံပင္ကို

ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔

ေျဖာင့္တယ္လို႔

ေျပာမလား၊

ဒါမွမဟုတ္

ေကာက္တယ္လို႔

ေျပာမလား။
ဒီဆံပင္က တိုသလား၊ ရွည္သလား။ (ဒီသက္ေသခံအေထာက္အထားအရေတာ့ အတိုပါ။)
ဂိုးဒီေလာ့ရဲ႕ဆံပင္ကို ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ရွည္တယ္လို႔ ေျပာမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ တိုတယ္လို႔ ေျပာမလား။”
၆။

အေရးႀကီးသည့္ေမးခြန္းကို ေမးပါ။
“ဒီဆံပင္က ဂိုးဒီေလာ့ေခါင္းေပၚက ဆံပင္နဲ႔ မတူဘူးမလား။”

၇။

သက္ေသခံအေထာက္အထားကို သက္ေသခံအျဖစ္ တင္သြင္းျခင္းကို လက္ခံေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း။
“ေလးစားရပါေသာ တရားသူႀကီးမင္းရွင္/ခင္ဗ်ား … တရားခံ သက္ေသခံအေထာက္အထားအမွတ္
“က” အျဖစ္ ဤဆံပင္ကို သက္ေသခံအျဖစ္ တင္သြင္းျခင္းကို တရား႐ံုးေတာ္မွ လက္ခံေပးပါရန္
ေလ်ွာက္ထားအပ္ပါတယ္။”

တဖက္ေရွ႕ေနမွ ကန္႔ကြက္ႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ားမွာ အေျခအျမစ္မရွိျခင္း (ထို႔ေၾကာင့္ အေျခအျမစ္ရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာ ေမးပါ။)

-

ကိုယ္ေတြ႔ဗဟုသုတမ်ား မရွိျခင္း။
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-

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အား

ေခၚယူႏိုင္သည့္

ရည္ရြယ္ခ်က္

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏

သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို

(၂)

ရပ္

ရွိပါသည္။

ပထမအခ်က္မွာ

ခိုင္မာေသာခုခံေရးလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္

-

အသံုးျပဳၿပီး

တရားလိုဘက္မွ တင္သြင္းလာသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ ခိုင္မာမႈမရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ျဖစ္ပါသည္။
ဒုတိယအခ်က္မွာ

-

တရားခံျပ

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အား

အသံုးျပဳၿပီး

တရားလိုျပ

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏

ထြက္ဆိုခ်က္ မ်ားသည္ အေရးမပါေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရ မည္။ထိုသို႔ ျပသႏိုင္ရန္အတြက္
တရားခံျပ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းဆိုင္ရာ
လက္စြဲစာအုပ္မ်ား၊

ပညာရွင္မ်ား၏

သုေတသနက်မ္းမ်ား

(သို႔)

သိပၸံနည္းက်က်

ေရးသားထားသည့္

သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းမ်ားထက္ ပို၍ခိုင္မာမႈ ရွိေစပါသည္။

တရားခံဘက္မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏ အဓိကစစ္ေမးျခင္း
ေရွ႕ေနက သက္ေသမ်ားအား အဓိကစစ္ေမးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည့္အျပင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
အခ်က္ အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းေပးရမည္။
-

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏

ပညာအရည္အခ်င္း၊ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သင္တန္းမ်ား (သို႔) ကၽြမ္းက်င္

ပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ေအာင္ ေမြးဖြားေပးလိုက္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား။
-

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မွ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။

-

ဤအမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား။

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကို အဓိကစစ္ေမးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပမာမ်ား
၁။

ပညာအရည္အခ်င္း၊ သင္တန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား
ကိုယ္ေရးအတၳဳပတၱိႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား။

-

သင့္ရဲ႕ အလုပ္အကိုင္က ဘာလဲ။

-

အဲ့ဒါ ဘာကို ဆိုလိုသလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးေပးႏိုင္မလား။

-

သင္ ဘယ္မွာ အလုပ္လုပ္ပါသလဲ။

-

သင့္ရာထူးက ဘာလဲ။

-

သင့္ရဲ႕ တာဝန္နဲ႔ ဝတၱရားမ်ားကို ေျပာျပေပးပါ။

-

(လက္ေဗြရာ၊

ေသြးစစ္မႈ၊

မူးရစ္ေဆးဝါး

စစ္ေဆးမႈ

စတဲ့)

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြကို

လုပ္ေဆာင္ေပးသလား။
-

အဲ့ဒါေတြ လုပ္ခဲ့တာ ဘယ္ႏွႏွစ္ ရွိၿပီလဲ။

-

အဲ့အထဲမွာ ပါဝင္တဲ့အရာေတြအေၾကာင္းကို ေျပာျပေပးပါ။

-

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေပါင္း မည္မွ်ကို သင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။

-

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။

-

သင့္ရဲ႕ ပညာအရည္အခ်င္းကို ေျပာျပေပးပါ။

-

သက္ဆိုင္ရာေဆာင္းပါးေတြကို သင့္အေနနဲ႔ ေရးသားထုတ္ေဝဖူးသလား။

-

ပညာရွင္မ်ားဆုိင္ရာအစည္းအ႐ံုးေတြမွာ ပါဝင္ထားပါသလား။

-

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ တရား႐ံုးေတာ္ေတြမွာ … ယခင္က ထြက္ဆိုေပးခဲ့ဖူးပါသလား။
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-

ဘယ္တရား႐ံုးေတြက သင့္ရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြကို ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြ
အျဖစ္ လက္ခံခဲ့ပါသလဲ။

၂။

့ လဲ။
သင္ ထြက္ဆိုေပးခဲ့တဲ့ အမႈေတြရဲ႕ သေဘာ သဘာဝက ဘယ္လို ရွခ
ိ ဲသ

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
-

မည္သည့္အရာေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့သလဲ (လက္ေဗြရာမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၊ ေသြးအုပ္စုမ်ား၊
DNA)။

-

ထိုအရာကို ဘယ္လို စုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့သလဲ။

-

ထိုစုေဆာင္းထားတဲ့အရာေတြအေပၚမွာ

သက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္တဲ့

အေျခအေနမ်ိဳးေတြ

ရွိပါသလား။
-

(လက္ေဗြရာမ်ား၊

မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၊

ေသြးအုပ္စု၊

DNA)

စသည္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

သိရွိႏိုင္ရန္ မည္သို႔ေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။

၃။

-

ဤနည္းလမ္းကို သင့္၏ အလုပ္ခြင္၌ အသံုးျပဳပါသလား။

-

စစ္ေဆးမႈမွတဆင့္ မည္သည့္အရာမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါသနည္း။

-

မည္သုိ႔ေသာ ရလဒ္မ်ိဳးကို ရႏုိင္ပါသလဲ။

-

သိသာထင္ရွားသည့္ရလဒ္မ်ိဳး အၿမဲရႏိုင္ပါသလား။

-

ဤအမႈကို စစ္ေဆးေပးရန္ တရားခံဘက္မွ ဌားရမ္းခဲ့သလား။

-

သင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့သည့္အရာမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးေပးပါ။

-

သင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါ။

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏ ထင္ျမင္ခ်က္
-

သင့္၏

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္

စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ

(လက္ေဗြရာမ်ား၊

မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၊ ေသြးအုပ္စုမ်ား၊ႏွင့္ DNA) အေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးႏိုင္ပါသလား။
-

ထိုထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာျပေပးပါ။

ျပန္လွန္စစ္ေမးမႈအတြက္ သက္ေသအား ျပင္ဆင္ေပးျခင္း
UNODC ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ “Criminal Legal Aid Manual for Law
Practioners in Somaliland” ကို ၾကည့္ပါ။
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္
တရားခံေရွ႕ေနက

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏

ကၽြမ္းက်င္သူ

တရားလိုျပသက္ေသမ်ားကို

ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားရ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္။
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•

အဂတိလိုက္ျခင္း၊

•

ဘက္လိုက္ျခင္း၊

•

လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း၊

•

မွားယြင္းျခင္း၊

•

ေလ့လာရန္အခြင့္အေရးမရွိျခင္း၊

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအတြက္

မည္။

ထို၌

ျပင္ဆင္ရာတြင္

…

ကန္႔ကြက္သည့္နည္းတူ

သက္ေသတုိင္းအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္

•

ျပန္လည္စုစည္းခြင့္ မရွိျခင္း။

သို႔ေသာ္

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏

…

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအေပၚ

ေထာက္ျပလာမည့္

စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားအတြက္လည္း တရားခံေရွ႕ေနက ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။
•

ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္သည္

၎၏

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို

အေျခခံႏိုင္မည့္

ပညာေရး၊

ေလ့က ်င့္သင္ၾကားေရး သို႔မဟုတ္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွိပါသေလာ။
ဥပမာ။

။

ကၽြမ္းက်င္သူ

ပညာရွင္သည္

ဒႆနိကဘာသာရပ္တြင္

ပါရဂူဘြဲ႕

ရရွိထားၿပီး

၎ပညာရွင္သည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ လိမ္ညာေနျခင္း ျဖစ္သည္ကို ၎ပုဂၢိဳလ္၏ ကိုယ္ခႏၶာမွ
ထြက္ေပၚလာေသာ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္ဝါကို ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္က ၎၏ ဦးထုပ္ထဲကို ၾကည့္၍
ျမင္ရၿပီး ၎ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္ဝါကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သိရွိႏုိင္သည္ ဆုိျခင္းမ်ဳိး။
•

ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္သည္ ၎အစစ္ခံေနေသာ ပညာရပ္၊ ေလ့က ်င့္သင္ၾကားမႈ၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္
ပတ္သက္၍ အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ ဟုတ္ပါသလား။
ဥပမာ။ ။ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္သည္ အသတ္ခံရေသာသူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ရင္ခြဲ စစ္ေဆးၿပီး
၎ေသဆံုး ခ်ိန္မွာ အဂၤ´ေန႔ မနက္ ႏွစ္နာရီခြဲတြင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။ သို႔ရာတြင္ ၎ကၽြမ္းက်င္သူ
ရရွိလာေသာ

ေဆးပညာ

ဒီပလိုမာဘြဲ႕မွာ

မည္သည့္အစိုးရ၊

မည္သည့္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ

အဖြဲ႕အစည္းကမွ အသိအမွတ္ ျပဳထားျခင္း မရွိေသာ ကေမၻာဒီးယားမွ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ေနၿပီး
၎ကၽြမ္းက်င္သူဆိုသူမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သိုးေမြးျခင္း အလုပ္ကို သာ လုပ္ေနသူ ျဖစ္ေနျခင္း။
•

ကၽြမ္းက်င္သူ

ပညာရွင္သည္

၎ကၽြမ္းက်င္ရာ

ပညာရပ္

နယ္ပယ္မွ

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းရွိ၊မရွိ။
ဥပမာ။

။

ကၽြမ္းက်င္သူ

တကၠသိုလ္တစ္ခု

ဘြဲ႕ရခဲ့၏။

ပညာရွင္သည္
၎သည္

ဥေရာပမွ

အသတ္ခံရသူ၏

အရွိန္အဝါႀကီးမားေလးစားဖြယ္ျဖစ္ေသာ
ေသၿပီးေနာက္

မ်က္ႏွာပံုသ႑ာန္ကို

ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ ေသူသူသည္ အဆိတ္သင့္၍ ေသဆံုးေၾကာင္း ေျပာႏိုင္သည္ဟု ဆုိျခင္း။
•

ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မွ

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

လက္ခံက ်င့္သံုးရေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ။
ဥပမာ

-

ကၽြမ္းက်င္သူ

ပညာရွင္၌

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္

ထုတ္လုပ္ေသာ

ကိရိယာတစ္ခုရွိ၏။

၎ကိရိယာျဖင့္ တရားခံထံမွ သိမ္းဆည္းရမိေသာ အရာဝတၱဳမ်ားသည္ ဘိန္းျဖဴ ဟုတ္၊ မဟုတ္
စစ္ေဆးႏိုင္၏။
ဤကိရိယာကို

သို႔ရာတြင္
၂၅

ဒီဂရီ

၎

ကိရိယာေပၚတြင္

စင္တီဂရိိတ္ေက်ာ္သည့္

ေရးသားထားေသာ
အပူခ်ိန္တြင္

သတိေပးခ်က္မွာ

မထားရွိရ”

ဟူ၍

“

ျဖစ္၏။

ဖမ္းဆီးရမိေသာ အရာဝတၱဳမ်ားကို ၎ကိရီယာျဖင့္ စစ္ေဆးသာ အခ်ိန္တြင္ ဧၿပီလျဖစ္ၿပီး ေနရာမွာ
မႏၱေလးၿမိဳ ႕ရွိ ေလေအးေပးစက္ တပ္ဆင္မထားေသာ အခန္းထဲ၌ ေန႔အခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆး ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္၏။
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ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား ေပးျခင္း
USAID Legal Aid Toolkit ၏ အခန္း ၄ (ခ) ကို ၾကည့္ပါ။
ရမန္၊ အာမခံ၊ စြဲခ်က္တင္ျခင္း၊ အၿပီးသတ္ေလ်ွာက္လဲခ်က္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အခန္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေလ်ွာက္လဲခ်က္ေပးသည့္ ပံုစံမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏႈတ္အားျဖင့္ (သို႔) စာအားျဖင့္ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ားေပးရာတြင္ ဥပေဒအရ ေဖာ္ျပထားသည့္
သတ္မွတ္ခ်က္

မ်ား

ေပးၿပီးသည့္ေနာက္တြင္

ရွိဟန္မေပၚေသးပါ။

လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္၌

စာျဖင့္

ခ်က္မ်ားကိုလည္း

ေလ်ွာက္လဲ

ႏႈတ္ျဖင့္

တင္သြင္းေလ့

ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား
ရွိၾကသည္။

ထိုသို႔

ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က ်င္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

စြဲခ်က္မတင္မီ တင္သြင္းသည့္ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ား
ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားလက္စြဲ၌ တရားခံေရွ႕ေနတစ္ဦးအေနျဖင့္ စြဲခ်က္မတင္မီ တင္သြင္း
ေလ်ွာက္လဲ ရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သီးသန္႔ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိပါ။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ထိုသို႔
လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကၿပီး ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ေမ်ွာ္လင့္ၾကပါသည္။ တရားလိုဘက္မွ ဦးစြာ ေလ်ွာက္လဲ၍
ထို႔ေနာက္

တရားခံဘက္မွ

ထုတ္ေဝထားသည့္

ေလ်ွာက္လဲၿပီး

ဦးျမင့္လြင္

ျပစ္မႈဆိုင္ရာေလ်ွာက္ထားမႈမ်ား”

တရားလိုဘက္မွ

(တရားလႊတ္ေတာ္

ႏွင့္

၂၀၀၃

ခုႏွစ္က

ျပန္လည္ေခ်ပေပးရမည္။

ေရွ႕ေန)
ထုတ္ေဝခ့ဲသည့္

၏

စိုးစာေပမွ

“တရားခြင္လက္ေတြ႔

“ျပစ္မႈဆုိင္ရာ

အမႈ

တြင္

လက္ေတြ႔ေလ်ွာက္ထားမႈမ်ား” စာအုပ္ကို ၾကည့္ပါ။
တရားခံေရွ႕ေနသည္ အမႈအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ရမန္ၾကားနာသည့္ကာလ
အတြင္း၌

လည္းေကာင္း၊

သက္ေသခံအျဖစ္

အာမခံ

လက္ခံႏုိင္ျခင္း

ေလ်ွာက္ထားရာ၌
ရွိ၊

မရွိကို

လည္းေကာင္း၊

ျငင္းဆန္ၾကရာတြင္

သို႔မဟုတ္

သက္ေသခံခ်က္ကို

လည္းေကာင္း

ေဆြးေႏြးႏို္င္သည္။

တရားခံေရွ႕ေနမွေပးသည့္ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ားသည္ လည္း ဝတၳဳဇာတ္လမ္း ဆန္လြန္းသည့္ အရာမ်ား (သို႔)
ရန္လိုသည့္အရာမ်ား မျဖစ္ရပါ။ အမႈႏွင့္သက္ဆုိ္င္သည့္ အေရးအပါ ဆံုးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စုစည္းၿပီး
ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္

နိဂံုးခ်ဳပ္တစ္ခုအတြင္းသို႔

ဝင္ေအာင္

တရားခံ

ေရွ႕ေနမွ

ေလ်ွာက္လဲတင္ျပ

ေပးႏုိင္ရမည္။ ထိုသို႔ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ားေပးရာတြင္လည္း တည္ၿငိမ္ ေအးေဆးၿပီး ယုတၱိရွိရွိ ေပးစြမ္းႏိုင္ရမည္။
ထိုမွသာ တရားသူႀကီးမင္းသည္လည္း သင့္ဘက္သို႔ ပါလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံအခ်က္မ်ား
ဤေနရာသည္

ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားခံေရွ႕ေနႏွင့္

တရားသူႀကီးမင္းတု႔ိ

ပထမဆံုးအႀကိမ္

ေျပာဆို

ဆက္ဆံၾကရသည့္ေနရာ ျဖစ္သည္။ အျခားလူတစ္ဦးအေပၚေပးသည့္ ပထမခံစားခ်က္သည္ ေနာင္၌ ေျပာင္းလဲ၍
ရသည့္အရာ မဟုတ္သည့္အတြက္ … တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ပထမဆံုးေတြ႔ဆံုမည့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးသည္ ၄င္း၏
ဝတ္စားဆင္ယင္ပံု၊ ၿဖီးလိမ္းျပင္ဆင္ပံု၊ ႏွင့္ ကိုယ္ အမူအရာတို႔ကို ႀကီးစြာ သတိထားရပါမည္။ ေရွ႕ေနတစ္ဦး၌
႐ိုးသားစစ္မွန္ၿပီး သနားၾကင္နာတတ္ၿပီး ယံုၾကည္ထုိက္ေသာ ပံုရိပ္မ်ိဳး ရွိေနေစရပါမည္။ ၾကည့္ရန္ --- စိုးစာေပမွ
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၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ ဦးျမင့္လြင္ ၏ တရားခြင္လက္ေတြ႔ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
ေလ်ွာက္ထားမႈမ်ားကို ၾကည့္ပါ။

အၿပီးသတ္ေလ်ွာက္လဲခ်က္ေပးျခင္း
အမႈ၏လမ္းေၾကာင္း/

အၿပီးသတ္ေလ်ွာက္လဲခ်က္ေပးျခင္းမ်ား၌

ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သုိ႔

…

တရားခံေရွ႕ေန၏

အၿပီးသတ္ ေလ်ွာက္လဲတင္ျပျခင္းကို ျမန္မာ့ဥပေဒက ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။ ဥပေဒအရ ႏႈတ္အားျဖင့္သာ
ေလ်ွာက္လဲခ်က္ ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း တရားခံေရွ႕ေနအမ်ားစုတို႔သည္ စာျဖင့္ ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ားကိုပါ
ေပးေလ့ရွိၾကပါသည္။

လိမၼာ

ပါးနပ္ေသာ

တရားခံေရွ႕ေနမ်ားသည္

ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖင့္

ေလ်ွာက္လဲခ်က္ေပးၾကပါသည္။
ျမန္မာ့တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္

ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈရွိသည့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း

မွတ္သားထားရန္

လိုအပ္ပါသည္။ မွတ္သားထိုက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ ၁။

တရားခံအျပစ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္ခင္အထိ ထိုတရားခံအား အျပစ္ကင္းစင္သူအျဖစ္
မွတ္ယူရ မည္။

၂။

လံုေလာက္မႈရွိသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး အမႈကို ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္။ ထိုသို႔
ဆံုးျဖတ္ ေပးရာတြင္လည္း တရားခံ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္။

၃။

သံသယ၏အက်ိဳးသည္

တရားခံ

ခံစားရမည္။

ေဒၚတင္ဦးႏွင့္

ဦးေအးေဖ

ပါ

၃

ႏွင့္

ံ ီရင္ထံုး၊ (အထူးရာဇဝတ္ခံု႐ံုး အယူခံအဖြဲ)႔ စာ - ၁၂၉ ကို
ျပည္ေထာင္စု၊ ၁၉၆၆ ျမန္မာႏိုငင
္ စ

ၾကည့္ပါ။
၄။

တရားခံမွ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းကို ျပသရန္ တရားလို၌ အျပည့္အဝ တာဝန္ရွိသည္။
ေဒၚစုစုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၁၉၆၄ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ - ၈၇၆။ စိန္လွ ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ (၁၉၅၁) ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုး၊ စာ - ၂၈၉။

၅။

မ်ွတေသာတရားခြင္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ တရားစီရင္ေရးလည္း ျဖစ္ရမည္။

၆။

အမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္။

၇။

ေစ့ေဆာ္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္။

၈။

တရားလိုဘက္မွ စပ္ဆုိင္မႈမရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား။

၉။

မွားယြင္းေသာစြပ္စြဲမႈ။

၁၀။

ဘက္လိုက္ျခင္း။

၁၁။

စိတ္က ်န္းမာေရး ခ်ိဳ ႕တဲ့မႈ။

၁၂။

သက္ေသမ်ား၊ လြတ္ေပါက္မ်ား၊ သက္ေသခံခ်က္မ်ား၏ မူမမွန္မႈမ်ား။

၁၃။

အမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အဂၤ´ရပ္မ်ားသည္ သံသယ၏အက်ိဳးကို ခံစားခြင့္ရၾကပါသလား။

၁၄။

ေတာင္းဆိုေလ်ွာက္ထားစရာမရွိလ ်ွင္ … ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပ့ါေရးအတြက္ ေလ်ွာက္ထားျခင္း။

စိုးစာေပမွ

၂၀၀၃

ခုႏွစ္တြင္

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည့္

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန

ဦးျမင့္လြင္၏

တရားခြင္လက္ေတြ႔ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား၊ စာ - ၁၀၁ ကို ၾကည့္ပါ။
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ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာ၌

ျမန္မာ့တရားသူႀကီးမ်ားသည္

အဂၤလိပ္႐ိုးရာဥပေဒမွ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္

ၿခိမ္းေျခာက္ ဟန္႔တားျခင္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို ကိုးကားၾကသည္။

နမူနာပံုစံမ်ား
အၿပီးသတ္ေလ်ွာက္လဲခ်က္မ်ားေပးရာ၌

တရားလို၏

သက္ေသျပရန္တာဝန္သည္

အေရးပါေသာ

အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုသက္ေသျပရန္တာဝန္ကို မီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ိဳ ႕မွာ •

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈဆုိသည္မွာ
သင္ယံုၾကည္သည့္ဘက္၌
ေျပာလာေသာ္လည္း

သင္ယံုၾကည္သည့္ဘက္ကိုသာ
သာ

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို

ထိုမွားယြင္းေသာ

အရာမ်ား

ကို

ျပဳလုပ္ရန္

ျပဳလုပ္ရမည္ဟု

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈဟု

မဟုတ္ပါ။
တရားလိုဘက္မွ

ေခၚဆို၍

မရပါ။

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈဆိုသည္မွာ - “တရားခံမွ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္းကို သံသယ၏အက်ိဳးကို
ေက်ာ္လြန္၍ တရားလိုဘက္မွ သက္ေသျပႏုိင္ခဲ့ပါသလား။” ႏွင့္ “တရားခံ မွားယြင္း စြပ္စြဲခံရသည္မ်ား
ရွိ မရွ”ိ တို႔ကို ဆန္းစစ္ရန္ ျဖစ္သည္။
•

စြဲဆိုခံထားရသည့္

ျပစ္မႈအေပၚ

ျဖစ္ေစသည္။

အမွန္အတိုင္း

ထြက္ဆိုျခင္းမရွိျခင္း

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏

ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ

သံသယ

မရွိျခင္းသည္္

အျပစ္ရွိေၾကာင္းကို

ျဖစ္မႈသည္

…

သံသယကို

ေဖာ္ျပေပးႏုိင္မည့္

သက္ေသခံခ်က္မ်ားအားလံုးကို

ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ၿပီးသည့္တိုင္ တရားခံသည္ ၄င္းအား စြဲဆိုခံထားရသည့္ ျပစ္မႈ အေပၚ အမွန္အတိုင္း
ထြက္ဆိုထားျခင္းမရွိဟု ယူဆရေသာ အခ်ိန္မွသာ သံုးသပ္သည္။
•

တိက ်စြာက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္

ျပစ္မႈတစ္ခုအတြက္

ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ

သံသယျဖစ္မႈဆိုသည္မွာ … တရားခံသည္ ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း သိသာ မထင္ရွားခင္အခ်ိန္အထိ
တာဝန္က ် ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးသည္ ထိုသူ႔အား ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္၍ မရပါ။
•

သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ သံသယျဖစ္မႈကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္သည္။ သင့္၏
က်မ္း သစၥာက်ိန္ဆုိခ်က္အရ … ဤစြဲခ်က္၌ တရားခံ အျပစ္ရွိမႈ၊ မရွိမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္မည့္
ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္
ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္၍

ေသာ
မရပါ။

သံသယျဖစ္မႈတစ္ခု

ေၾကာင္းက်ိဳး

ဆီေလ်ာ္

က်န္ရွိေနေသးပါက
ေသာ

သံသယျဖစ္မႈမ်ားကို

ထိုတရားခံအား
ေက်ာ္လြန္ၿပီး

ထိုတရားခံအျပစ္ရွိေၾကာင္းကို ျပသေပးႏိုင္မွသာ ထိုသူ႔အေပၚ ျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။
•

ထို႔အျပင္ စြဲခ်က္၏ အဂၤ´ရပ္တိုင္းအတြက္ တရားလိုဘက္မွ လံုေလာက္ေသာ၊ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ၊
သက္ေသခံ အျဖစ္လက္ခံဖြယ္ရွိေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအားလံုးကို တင္ျပေပးႏိုင္သည့္အခ်ိန္မွသာ
တရားခံ၌ အျပစ္ရွိ ေၾကာင္း မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ပူးတြဲတရားခံမ်ား (သို႔) သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း
ရာဇဝတ္မႈအမ်ားစုတို႔သည္ ပူးတြဲတရားခံမ်ား (သို႔) ျပစ္မႈမွတ္တမ္းေဟာင္းရွိသူမ်ား၏
အေပၚတြင္

တည္ေဆာက္ရေလ့ရွိၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

ထုိအပိုင္းကို

သက္ေသခံခ်က္မ်ား

အေရးပါေသာ

အပိုင္းဟုလည္း

ဆိုလိုႏိုင္ပါသည္။ သတင္းေပး တိုင္ၾကားသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ ညႇိဳးႏြမ္းေအာင္လုပ္ၿပီး ပူးေပါင္းႀကံစည္မ်ားႏွင့္
ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ ေလ်ွာက္လဲခ်က္ တခ်ိဳ ႕မွာ …
•

“အမႈတြဲအေပၚ အစကတည္းက မယံုပါႏွင့္ --- ပထမဆံုး အာမခံေလ်ွာက္ထားစဥ္ကတည္းက …
ဘက္လိုက္တဲ့ လူ တစ္ခ်ိဳ ႕စီက တခ်ိဳ ႕စကားေတြကို ၾကားရေတာ့မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကို
ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဲ့လူေတြ

အကုန္လံုးက

သူတို႔အခ်င္းခ်င္း

ဇာတ္တိုက္ထားၾကၿပီး

လူတိုင္းမွာ

ဘာေျပာရမယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ ရွိပါ တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္မို႔ သူတို႔ေျပာသမ်ွကို မယံုဘဲ သူတို႔
ဘာေျပာခဲ့သလဲ၊ ဘယ္လိုေျပာခဲ့သလဲ၊ နဲ႔ ဘာ့ေၾကာင့္ ေျပာခဲ့သလဲဆိုတာကိုသာ နားေထာင္ခဲ့ဖို႔
ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကို ေျပာခဲ့တယ္ေလ” ။
•

တရားလိုျပသက္ေသမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္ႏိုင္မႈ --- ယံုၾကည္ထိုက္ျခင္း၊ မယံုၾကည္ထိုက္ျခင္းဆိုသည့္
အေၾကာင္း

အရာသည္

တျခားသူမ်ားအေပၚတြင္

မမူတည္ဘဲ

တရားလိုဘက္တြင္သာ

မူတည္ေနပါသည္။ သင့္အား (သတင္း ေပး တိုင္ၾကားသူ သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းႀကံစည္သူတို႔၏ အမည္)
တို႔ွမွ

ေျပာျပခဲ့သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္

ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ

သံသယျဖစ္မႈကို

ေက်ာ္လြန္ၿပီး မွန္ကန္ေနေၾကာင္း ၄င္းတို႔ဘက္မွ သက္ေသ ျပရပါ မည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းတို႔ဘက္မွ
သက္ေသမ်ား၏

႐ိုးသားပြင့္လင္းေၾကာင္းကို

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က

ဘယ္လိုသက္ေသမ်ိဳးရွိဖို႔

ျပသည့္အေနျဖင့္
သင္တို႔ဘက္က

…

“ကဲ

…

ေမ်ွာ္လင့္ထားသလဲ”

ဒါဆိုရင္
ဆိုသည့္

ေမးခြန္းမ်ား ေမးၿပီး သက္ေသျပရန္တာဝန္မ်ားကို ေရွာင္လြဲမသြားရပါ။
•

ႀကံရာပါသက္ေသမ်ား

သို႔မဟုတ္

ယံုၾကည္ထိုက္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ပူးေပါင္းႀကံစည္သည့္

သက္ေသမ်ားသည္

အမွန္အတိုင္းေျပာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို

တရားလိုဘက္မွ

အာမခံေပးျခင္း --- “ဒီလို (ႀကံရာပါ၏ အမည္/ ပူးေပါင္း ႀကံစည္သူ၏အမည္) လူေတြကို သင္ဘယ္လို
ယံုၾကည္ႏိုင္မလဲ။ ဒါက လံုးဝ ထက္ေအာက္ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနတဲ့ အမႈႀကီးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ
အစိုးရလည္းရွိတယ္၊

ဥပေဒအရာရွိလည္း

ရွိတယ္၊

အဲ့ဒါကိုေတာင္မွ

ျပစ္မႈ

က်ဴးလြန္

ခဲ့တဲ့

ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ယံုၾကည္ရန္ အာမခံခ်က္ေပးေနျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ
မ်ားစြာ အ့့ံအားသင့္ေစပါတယ္” ။
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အပိုင္း ၅ - ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) - ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အကာအကြယ္
ေပးမႈမ်ား
၁၉။

ေအာက္ပါတို႔ကို တရားစီရင္ေရးမူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ (က) ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ေရး၊
(ခ) ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွအပ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ေရး၊
(ဂ) အမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ခုခံေခ်ပခြင့္ႏွင့္ အယူခံပိုင္ခြင့္ရရွိေရး။

၂၁။

(က) ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တန္းတူညီမ်ွမႈ
အခြင့္ အေရး၊ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရး၊ တရားမ်ွတမႈအခြင့္အေရးတို႔ ခံစားခြင့္ရွိသည္။
(ခ) တရား႐ံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိက ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို ၂၄ နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခြင့္
မရွိေစရ။
(ဂ)

ျပည္သူတို႔၏ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔သည္

ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏

တာဝန္

ျဖစ္သည္။
(ဃ) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ခံစားခြင့္၊ တာဝန္ႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္
ခိုင္မာ ျပည့္စံုေစရန္ လိုအပ္ေသာဥပေဒ ျပဌာန္းရမည္။
၄၃။

မည္သည့္ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမွ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အာဏာ သက္ေရာက္ေစရန္ ျပ႒ာန္းခြင့္ မရွိေစရ။

၄၄။

လူ႔သိကၡာညႇိဳးႏြမ္းေသးသိမ္ေစသည့္ ျပစ္ဒဏ္ျပ႒ာန္းခြင့္ မရွိေစရ။

၄၆။

ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မားကို အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊
တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက

လည္းေကာင္း၊

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊

ျပည္ေထာင္စု၊

ျပ႒ာန္းသည့္

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္

ဥပေဒမ်ားသည္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ

စီရင္စုမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္
ဖြဲ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒႏွင့္

ညီၫြတ္မႈရွိ၊

မရွိ

စိစစ္ျခင္း

…

(၃၂၄။

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္အတည္ ျဖစ္သည္။)
၂၉၆။

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ (က) ေအာက္ပါစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔မ်ားကို ထုတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသည္ (၁) ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊
(၂) အာဏာေပးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊
(၃) တားျမစ္ေစစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊
(၄) အာဏာပိုင္ေမးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊
(၅) အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔။
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ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု

(ခ)

ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား

ေပၚေပါက္ေၾကာင္း

ေၾကညာသည့္ေဒသတြင္

စာခၽြန္ေတာ္ အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ေပးရန္ ေလ်ွာက္ထားခ်က္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရမည္။
၃၄၇။

ႏုိင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမ်ွအခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။ ထို႔အျပင္
ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီမ်ွစြာ ရယူပိုင္ခြင့္ေပးရမည္။

၃၄၈။

ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားကိုမ်ွ လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊
ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၱရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ဆင္းရဲ၊
ခ်မ္းသာတို႔ကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ ခြဲျခားမႈမရွိေစရ။

၃၅၃။

မည္သူ႔ကိုမွ် တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီမွတစ္ပါး အသက္ကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ဆို္င္ရာလြတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစ
နစ္နာ ဆံုး႐ႈံးမႈ မရွိေစရ။

၃၅၄။

ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္
ျပည္သူ တို႔၏ ကိုယ္က ်င့္တရားအက်ိဳးဌာ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က ်င္လ ်ွင္ ေအာက္ပါ
အခြင့္အေရးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ (က)

မိမိ၏ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ေရးသား

ျဖန္႔ေဝခြင့္၊
(ခ)

လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္၊

(ဂ)

အသင္းအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အစည္းအ႐ံုးမ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္၊

(ဃ)

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး

တစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး

သို႔မဟုတ္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းကို

လည္းေကာင္း၊ အျခားဘာသာသာသနာကိုလည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစဘဲ မိမိခ်စ္ခင္
ျမတ္ႏိုးသည့္

စကား၊

စာေပ၊

ယဥ္ေက်းမႈ၊

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာသာသနာႏွင့္

ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ ပိုင္ခြင့္။
၃၅၇။

ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က ်င္လ ်ွင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏
ေနအိမ္ ဥပစာလံုၿခံဳမႈ၊ ပစၥည္းလံုၿခံဳမႈ၊ စာေပးစာယူႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈမ်ားအတြက္
ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးရမည္။

၃၇၃။

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သူ
သက္ဆုိင္ရာ

မည္သူ႔ကိုမဆို

ဥပေဒအရသာ

ယင္းျပစ္မႈက ်ဴးလြန္သည့္အခ်ိန္က

ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ရမည္။

ထို႔ျပင္

အတည္ျဖစ္လ ်က္ရွိေသာ

ယင္းဥပေဒအရ

ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ

ျပစ္ဒဏ္ထက္ပို၍ ခ်မွတ္ျခင္း မျပဳရ။
၃၇၄။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရား႐ံုးက ျပစ္မႈတစ္ရပ္အတြက္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း
ခံရလ်ွင္ ျဖစ္ေစ၊ အမႈမွ အၿပီးအျပတ္လႊတ္ျခင္းခံရလ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ အဆိုပါျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္သည့္စီရင္ခ်က္
သို႔မဟုတ္ အမႈမွ အၿပီးအျပတ္လႊတ္သည့္စီရင္ခ်က္ကို အဆင့္ျမင့္တရား႐ံုးက ပယ္ဖက္ၿပီး အမႈကို
အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္အခါမွတစ္ပါး ယင္းျပစ္မႈအတြက္ ထိုသူအား
ထပ္မံစစ္ေဆးျခင္းမျပဳရ။

၃၇၅။

ျပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူတစ္ဦးဦးသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခုခံေခ်ပခြင့္ ရွိေစရမည္။
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၃၇၆။

ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊

တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊

အမ်ားျပည္သူေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္

အမ်ားျပည္သူ

အက်ိဳးဌာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရွိရန္လိုအပ္ေသာကိစၥ သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲဥပေဒ
တစ္ရပ္ရပ္အရ ခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥမွတစ္ပါး စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရားသူႀကီး၏ခ်ဳပ္မိန္႔မရရွိဘဲ ၂၄ နာရီ
ထက္ပို၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း မျပဳရ။
၃၇၇။

ဤအခန္း၌ ေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရပ္ကို ရယူလိုပါလ်ွင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ ေလ်ွာက္ထားပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

၃၇၈။

(က)

ဤအခန္း၌

ကိစၥရပ္မ်ား

ေပးအပ္ထားေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ ်ဥ္း၍

ေလ်ွာက္ထားလာသည့္

တြင္ ျပည္ေထာင္စ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔

တစ္ရပ္ရပ္ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ အတိုင္း ထုတ္ဆင့္ေပးခြင့္အာဏာရွိရမည္ (၁)

ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊

(၂)

အာဏာေပးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊

(၃)

တားျမစ္ေစစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊

(၄)

အာဏာပိုင္ေမးစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔၊

(၅)

အမႈေခၚစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔။

(ခ) ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ အပ္ႏွင္းသည့္စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔မ်ား ထုတ္ဆင့္ခြင့္အာဏာ
သည္

အျခားတရား႐ံုးမ်ားအား

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ

အပ္ႏွင္းထားသည့္

စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔

သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္သည့္ အမိန္႔ထုတ္ဆင့္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို မထိခိုက္ေစရ။
၃၈၁။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အေျခအေနႏွင့္

အခ်ိန္အခါမွတစ္ပါး

ႏုိင္ငံသားမ်ား၏

တရားဝင္ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ

နစ္နာခ်က္မ်ား အတြက္ ဥပေဒျဖင့္သတ္မွတ္ထားေသာ ရယူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳရ - …
(တျခားေသာ ႁခြင္းခ်က္ အေျခအေနမ်ား)
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ေနာက္ဆက္တြဲ - ၂ လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္း လ်ိဳ ႕ဝွက္ထားရျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာ
တူညီခ်က္

ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္

____________________

(တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန

သို႔မဟုတ္

အထက္တန္းေရွ႕ေန၏ အမည္ကို ထည့္သြင္းေရးသားရန္) ႏွင့္ ____________________ (ေစတနာျဖင့္
လာေရာက္ကူညီသူ Volunteer ၏ အမည္ကို ထည့္သြင္းေရးသားရန္) တို႔အၾကား ________________
(စြပ္စဲြခံရသူ၏ အမည္ကို ထည့္သြင္းေရးသားရန္) ၏ အမႈတြင္ ေစတနာျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္
စပ္လ ်ဥ္းသည့္

သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။

စြပ္စဲြခံရသူအေနျဖင့္

ေျပာဆို

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာ၊ ထူးျခားေသာ အေျခအေန
တစ္စံုတစ္ရာရွိေနသည္ဆိုပါက

အထက္အမည္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိေသာ

ေစတနာျဖင့္ကူညီေပးသူ

Volunteer

အေနျဖင့္ အဆိုပါ အခက္အခဲရွိေနေသာ စြပ္စဲြခံရသူအား ခုခံေခ်ပေရး အဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦးသဖြယ္ လိုအပ္သည့္
အကူအညီမ်ား ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေစတနာျဖင့္ကူညီေပးသူအေနျဖင့္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါ
ကိစၥမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အခါ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ခုခံေခ်ပေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ
အေနျဖင့္

လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္း

လ်ိဳ ႕ဝွက္ထားရမည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊

ခုခံေခ်ပေရးေရွ႕ေန၏

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သိရွိခြင့္ ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအမႈတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခြင့္ အခြင့္အေရး
တစ္ရပ္ကို

ရရွိျခင္းအတြက္

ေစတနာျဖင့္ကူညီေပးသူ

Volunteer

အေနျဖင့္လည္း

IBJ

ျမန္မာ

ႏွင့္

လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္း လ်ိဳ ႕ဝွက္ထားရျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးထားၿပီးျဖစ္သူမွတစ္ပါး
အျခားမည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ ၄င္းအမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားကို ေဝမွ်ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္းထားရွိပါမည္ဟု သေဘာတူရပါမည္။
ထိုကဲ့သို႔

အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္၊

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

လံုျခံဳစြာ

ထိန္းသိမ္း

ထားရွိရန္ႏွင့္ ေရွ႕ေန ႏွင့္ အမႈသည္အၾကား သီးျခား လ်ိဳ ႕ဝွက္ထားအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အမႈႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ေန၏ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာသက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို
လံုျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း သေဘာတူအပ္ပါသည္ ၁။

ဤသေဘာတူညီခ်က္အရ လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္းထားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါ

အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္•

အမႈသည္၏

အမႈတဲြဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊

အမႈသည္၏

အမႈအေၾကာင္း

အရာမ်ား၊ ရဲမွတ္တမ္း၊ တရား႐ံုးမွတ္တမ္းမ်ား၊ အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမႈသည္၏ ကနဦး
ေျပာၾကားခ်က္ မ်ား၊ အျခားေသာ အမႈသည္မွ ေျပာျပသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္
ခုခံေခ်ပေရးေရွ႕ေန၏

အမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအျပင္

ခုခံေခ်ပေရးေရွ႕ေန၏

အၾကံဉာဏ္၊ ခဲြျခမ္း စိတ္ျဖာ ေလ့လာသံုးသပ္မႈပံုစံ ႏွင့္ ခုခံေခ်ပေရး

ဗ်ဴဟာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
၂။

ေစတနာျဖင့္ ကူညီေပးသူ Volunteer အေနျဖင့္ ဤသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အမႈႏွင့္

ပတ္သက္ သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္ ပံုစံ၊ နည္းလမ္းႏွင့္မွ် ဤသေဘာတူညီခ်က္အရ
ခြင့္ျပဳထားျခင္း၊

သို႕မဟုတ္

ဥပေဒအရ

လုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္သည္မွ

အပ

အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ေဝမွ်ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။
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၃။

ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ လ်ိဳ ႕ဝွက္ထားအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္

စပ္လ ်ဥ္းၿပီး ဤသေဘာတူညီခ်က္အရ သက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈ အျပည့္အစံုပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း တစံုတရာျပဳလုပ္
လိုပါက စာျဖင့္ေရးသား၍ သေဘာတူ ညီခ်က္တြင္ပါ၀င္သူမ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးျပဳလုပ္ရမည္။
၄။

အကယ္၍

ဤသေဘာတူညီမႈတြင္ပါ၀င္ေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားအနက္

အခ်ိဳ ႕ေသာအခ်က္မ်ား

ကို

အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ခက္ခဲပါက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏိုင္ၿပီး မေဆာင္ရြက္ ႏိင
ု ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကိုသာ မူလသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ
အတိုင္းအတာအရ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
ဤသေဘာတူညီခ်က္ကို

ေသခ်ာဖတ္႐ႈၿပီး

နားလည္သေဘာေပါက္ကာ

မိမိတို႔၏သေဘာဆႏၵအရ

သေဘာတူညီခ်က္ပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို လိုက္နာရန္သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုး ပါသည္။

ရက္စဲြ။

။______________________

ေစတနာျဖင့္ ကူညီေပးသူ Volunteer
အမည္

- _________________________________

(ပံုႏွိပ္စာလံုး/ လက္ေရး ျဖင့္)

လက္မွတ္

- _________________________________

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန သို႔မဟုတ္ အထက္တန္းေရွ႕ေန
အမည္

- _________________________________

(ပံုႏွိပ္စာလံုး/ လက္ေရး ျဖင့္)

လက္မွတ္
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- _________________________________

ဤ

ေနာက္ဆက္တဲြ ၃ - IBJ ႐ံုးသံုး ပံုစံေဖာင္မ်ား
1.

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ခုခံေခ်ပေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ အေသးစိတ္စာရင္း ပံုစံ (Criminal Defense Checklist)

2.

အမႈသည္ စတင္လက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈ ပံုစံ (Client Intake Survey)

3.

အမႈစတင္လက္ခံမႈ ပံုစံ (Case Intake Form)

4.

အမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မွတ္တမ္း ပံုစံ (Case Tracking Log)

5.

ျပစ္မႈ အဂၤ´ရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အလုပ္မွတ္တမ္းစာရြက္ ပံုစံ (Ingredients Worksheet)

6.

အမႈကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္မွတ္တမ္းစာရြက္ ပံုစံ (Case Review
Worksheet)

7.

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူဆန္႔က ်င္ေရးမူဝါဒႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ပံုစံ (Anti-Corruption Agreement)

8.

အမႈပိတ္သိမ္းျခင္း ပံုစံ (Closed Case Form)

9.

အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္မႈအၿပီး အမႈသည္၏ အကဲျဖတ္စစ္တမ္းပံုစံ (Client Post Representation
Survey)

10. အမႈလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းဆိုင္ရာ ပံုစံ (Case Referral Form)
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□

Case Closed

Aမွဳတြဲပိတ ္ျပီးပါကAမွန္ျခစ္ရန္

Criminal Defense Checklist
Attorney Name:
ေရွ႕ေနAမည္

Client Name:
Aမွဳသည္Aမည္

Case Number:
Aမွဳတြဲနံပတ္

At what stage of the case were you appointed? (circle one)
Aမွဳ၏မည္သည္A
့ ဆင့္တြင္ ေရွ႕ေနAျဖစ္ Aမွဳစတင္လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့သနည္း။(ေAာက္ပါတို႕မွတစ္ခုကို၀ိုင္းပါ)
Police
Investigation
ရဲမွစံုစမ္းစစ္ေဆး
ေသာAဆင့္

Remand
Hearing
ရမန္ၾကားနာ
သည္A
့ ဆင့္

Inquiry
စစ္ေမးသည္A
့ ဆင့္

Framing of Charges
စြဲခ်က္တင္သည္A
့ ဆင့္

Trial
စစ္ေဆးစီရင္သည္A
့ ဆင့္

CASE INTAKE
Aမွဳတြဲလက္ခံျခင္း

Initial Client Intake
Aေစာပိုင္း Aမွဳသည္လက္ခံျခင္း
a. Client Intake Survey Completed
Client Intake Survey ျဖည့္စြက္ျပီးစီးျခင္း
b. Power of Attorney Signed
Power of Attorney ျဖည့္စြကျ္ ပီးစီးျခင္း
c. Anti – Corruption Agreement Signed
Anti-Corruption Agreement လက္မွတ္ထိုးျခင္းျပီးေျမာက္ျခင္း
d. Poverty assessment checked
ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့မွဳ စစ္ေဆးျခင္းျပီးေျမာက္ျခင္း
e. Client Intake Form Completed
Client Intake Form ျဖည့္စြက္ျပီးစီးျခင္း
f.

Did you interview the client about what happened?
Aမွဳသည္AားAမွဳႏွင့္ပက္သက္ျပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းျပီးပါျပီလား

g. Did you ask the client about his/her goals?
Aမွဳသည္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ကိုေမးျမန္းျပီးပါျပီလား
h. Did you Advise the client of his/her rights?
သင္၏Aမွဳသည္Aား၄င္း၏Aခြင့္Aေရးမ်ားAေၾကာင္း
ေျပာျပျပီးပါျပီလား
! Right Not to be Tortured
ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမွဳမခံရရန္Aခြင့္Aေရး
! Right to Remain Silent
တိတ္ဆိတ္စြာေနႏိုင္သည့္ Aခြင့္Aေရး
! Right to a Timely Trial
Aခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းကို ခံထိုက္ပိုင္ခြင့္
! Right to Be Informed of the Charges
၄င္းAားစြဲဆိုထားေသာပုဒ္မမ်ားကို သိရွိရန္AခြငA
့္ ေရး
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Sentencing
Aမိန္႕ခ်သည့္Aဆင့္

!

Date
ေန႕စြဲ

! Right to Bail
Aာမခံရရွိရန္AခြငA
့္ ေရး

i.

Did you submit all Intake Forms to your Admin to log into
CMS?
CMS သို႕ျဖည့္သြင္းရန္ Admin ထံသို႕ေAာက္ပါတို႕ကို ေပးAပ္ျပီးပါျပီလား
! Client Intake Survey
! Client Intake Form

j.

Did you fill out the Case Tracking Log to document all
activities on your case?
Aမွဳႏွင့္ပက္သက္ေသာ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို Case
တြင္ျဖည့္သြင္းျပီးပါျပီလား

Tracking

Log

CASE PREPARATION
Aမွဳတြဲ ျပင္ဆင္ျခင္း

Case Analysis
Aမွဳတြဲ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း
a. Did you use the Ingredients W orksheet to analyze each of
the sections in the case?
Ingredients W orksheet AားAသံုးျပဳကာ Aမွဳတြဲတြင္ပါ၀င္ေသာ
ပုဒ္မ
မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျပီးပါျပီလား

b. Did you use the Case Review W orksheet to:
Case Review W orksheet ကိုAသံုးျပဳကာ
! Analyze the evidence in the case
သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကိုေလ့လာျပီးပါျပီလား
! Create a Defense Line
ခုခံကာကြယ္ရန္လမ္းေၾကာင္းကို ခ်မွတ္ျပီးပါျပီလား
! Identify the prosecution’s case theory
တရားလို၏ AမွဳတြဲသA
ီ ိုရီကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျပီးပါျပီလား
! Determine your Case Strategies
သင္၏Aမွဳတြဲနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို သတ္မွတ္ျပီးပါျပီလား

Investigation
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း
a. Did you ask the client if they had any Defense W itnesses
and/or Defense Evidence?
သင္၏Aမွဳသည္Aား
ခုခံကာကြယ္ရာတြင္Aေထာက္Aကူျပဳမည့္သက္ေသမ်ား(တရားခံ
သက္ေသ) ၊ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားရွိမရွိ ေမးျမန္းျပီးပါျပီလား

b. Did you interview All Defense W itnesses?
Please list all Defense Witnesses:

ခုခံကာကြယ္ရာတြင္Aေထာက္Aကူျပဳမည့္သက္ေသမ်ား(တရားခံ
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သက္ေသ)Aားလံုးကို စံုစမ္းေမးျမန္းျပီးပါျပီလား။

ခုခံကာကြယ္ရာတြင္Aေထာက္Aကူျပဳမည့္သက္ေသမ်ား
(တရားခံသက္ေသမ်ား)ကို
ေAာက္တြင္ေဖာ္ျပပါ။
c. Did you collect All Defense Evidence?

Please list all Defense Evidence:
ခုခံကာကြယ္ရာတြင္Aေထာက္Aကူျပဳမည့္
စုေဆာင္းျပီးပါျပီလား
ခုခံကာကြယ္ရာတြင္Aေထာက္Aကူျပဳမည့္
ေAာက္တြင္ေဖာ္ျပပါ

သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို
သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို

d. Did you Visit the Crime Scene?
Aခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာကို ေလ့လာၾကည့္ရွဳျပီးပါျပီလား။
e. Did you interview at least One Witness Prosecution Witness?

Please list the name of prosecution witness interviewed:
တရားလိုဖက္မွ Aနည္းဆံုးသက္ေသတစ္Uီးကို စံုစမ္းေမးျမန္းျပီးပါျပီလား။
သင္စံုစမ္းေမးျမန္းခဲ့ေသာ တရားလိုဖက္မွသက္ေသနာမည္ကို ေဖာ္ျပပါ။

Motions
တရားရံုးေတာ္တြင္ ၾကားျဖတ္ေလ်ွာက္ထားတင္ျပျခင္း
a. Bail Motion
Aာမခံေလ်ွာက္ထားျခင္း
! Granted
Aာမခံရသည္
! Denied
Aာမခံမရပါ
! Non-Bailable Case
Aာမခံေလ်ွာက္ခြင့္မရွိေသာ ျပစ္မွဳ
b. Did you request all case documents from the court?
တရားရံုးမွAမွဳတြဲႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ေတာင္းယူျပီးပါျပီလား။
! Police Report
ရဲမွတ္စု
! W itness Statements
သက္ေသထြက္ခ်က္
! Test Results
သက္ေသခံပစၥည္းစမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္
! Medical Reports
ေဆးစစ္ခ်က္
! Search W arrants
ရွာေဖြခြင၀
့္ ရမ္း
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c. Did you receive all case documents from the court? Please

indicate date you received and the stage of the case:
တရားရံုးမွ Aမွဳတြဲႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလက္ခံရရွိျပီးပါျပီလား။ သင္လက္ခံရရွိေသာေန႕စြဲႏွင့္
Aမွဳ၏ေရာက္ရွိေနေသာAဆင့္ကိုေဖာ္ျပပါ။
If not, you must make a Motion to the court to try to obtain
these documents as soon as possible.
မရရွိပါက ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုရယူခြင့္ျပဳရန္
တရားရံုးတြင္ေလ်ွာက္ထားတင္ျပသင့္သည္။
d. Motion to Obtain All W itnesses Statements and Case
Documents
သက္ေသမ်ား၏ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္
ေလ်ွာက္ထားတင္ျပျခင္း

Aမွဳတြဲစာရြက္စာတမ္းမ်ားရရွိရန္

Please list all motions made to court to obtain Witness
Statements and Case Documents: (include dates)
သက္ေသမ်ား၏ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္
တရားရံုးတြင္

Aမွဳတြဲစာရြက္စာတမ္းမ်ားရရွိရန္

ေလ်ွာက္ထားတင္ျပမွဳAားလံုးကိုေန႕စြဲႏွင့္တကြ

ေAာက္တြင္ေဖာ္ျပပါ။

e. Motion to Challenge Search W arrants
ရွာေဖြခြင၀
့္ ရမ္းကို စိန္ေခၚရန္ တရာရံုးေတာ္တြင္ေလွ်ာက္ထားတင္ျပျခင္း။
f.

W rits and Revisions
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ စာခြ်န္ေတာ္Aမိန္႕

Please List:
ေAာက္တြင္ေဖာ္ျပပါ။

Objections
ကန္႕ကြက္ျခင္း
a. Evidence Act Section 60: Testimony must be from a direct
source. Please list objections made, and dates:
သက္ေသခံUပေဒပုဒ္မ၆၀-ႏွဳတ္သက္ေသခံခ်က္သည္
တိုက္ရိုက္သိျဖစ္ရမည္။
တရားရံုးေတာ္တြင္ကန္႕ကြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ေန႕စြဲႏွင့္ေဖာ္ျပပါ။

b. Undue Delay for Hearings (Court Manual para. 559, 560,
462, 466) Please list objections made, and dates:
မလိုလားAပ္ေသာတရားခြင္ၾကန္႕ၾကာျခင္းမ်ား(တရားရံုးမ်ားလက္စြဲ
Aပိုဒ္ ၅၅၉၊၅၆၀၊၄၆၂၊၄၆၆)
တရားရံုးေတာ္တြင္ကန္႕ကြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ေန႕စြဲႏွင့္ေဖာ္ျပပါ။

c. Objections when the Judge is not present during the hearing
(CM 609)
ၾကားနာစစ္ေဆးေနစU္Aတြင္း
တရားသူၾကီးမရွိပါက ကန္႕ကြက္ျခင္း( တရားရံုးမ်ားလက္စြဲ Aပိုဒ္ ၆၀၉)
တရားရံုးေတာ္တြင္ကန္႕ကြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ေန႕စြဲႏွင့္ေဖာ္ျပပါ။
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INQUIRY & TRIAL
စစ္ေမးျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း

a. Did you cross examine any of the prosecution witnesses?
တရားလိုသက္ေသမ်ားAား ျပန္လွန္စစ္ေမးခဲ့ပါသလား။

How many witnesses: _______________________
သက္ေသမည္မ်ွနည္း _______________________
b. Did you present any defense witnesses?
ခုခံကာကြယ္မည့္္သက္ေသမ်ား(တရားခံသက္ေသ)Aသံုးျပဳခဲ့ပါသလား။

How many witnesses: ______________________
သက္ေသမည္မ်ွနည္း _______________________
c. Did you present any defense evidence?
ခုခံကာကြယ္ရာတြင္Aသံုးျပဳမည့္သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား
Aသံုးျပဳခဲ့ပါသလား။

What evidence:
သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကိုေဖာ္ျပပါ

Verdict and Sentence
တရားသူၾကီး၏AဆံုးAျဖတ္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္
a. Did the judge issue a verdict?
တရားသူၾကီးမွAမိန္႕ခ်ျပီးပါျပီလား။
Sentence:
ျပစ္ဒဏ္

Appeal
Aယူခံတင္ျခင္း
a. If the client was found guilty, did you file an appeal?
Aမွဳသည္သည္Aျပစ္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိပါက Aယူခံတင္သြင္းပါသလား။
b. If you decided not to, why not? Please explain.
Aယူခံမတင္ပါက Aဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ရွင္းျပပါ။
CLOSING THE CASE
Aမွဳပိတ္သိမ္းျခင္း
a. Did the client fill out the Client Post Survey?
Aမွဳသည္သည္ Client Post Survey ျဖည့္ျပီးပါျပီလား။
b. Did you fill out the Closed Case
Form and submit it to your
Text
Admin?
Closed Case Form Aားျဖည့္သြင္းကာ Admin ထံေပးျပီးပါျပီလား။
c. Did you complete this Criminal Defense Checklist and
submit it to the Admin at the end of the case?
AမွဳAားပိတ္သိမ္းလိုက္ပါက Criminal Defense Checklist
Aားျပည့္စံုစြာျဖည့္သြင္းကာ Admin ထံေပးျပီးပါျပီလား။

Upon completion of this form please sign and turn into your Admin.
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ယခုCriminal Defense Checklist Aားျဖည့္သြင္းျပီးပါက လက္မွတ္ထိုးကာ AdminထံေပးAပ္ပါ။
I certify that the above information is complete and accurate.
Aထက္ပါAခ်က္Aလက္မ်ားသည္ ျပည့္စံုမွန္ကန္ေၾကာင္း Aာမခံပါသည္။

__________________________________________
ATTORNEY SIGNATURE

____________________
DATE OF COMPLETION

ေရွ႕ေန၏လက္မွတ္

ျဖည့္သြင္းျပီးစီးေသာေန႕စြဲ

6
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IBJ Justice Centre Client Intake and Eligibility Survey
Can the client read and write?

Y / N

Aမွဳသည္သည္ေရးႏိုင္ဖတ္ႏိုင္ပါသလား။

If not, please indicate the name of the person who completed the form with the client:
မေရးႏိုင္ပါက Aမွဳသည္ႏွင့္Aတူယခုေဖာင္Aားျဖည့္သည့္ ပုဂၢိဳလ္နာမည္ကိုေဖာ္ျပပါ။
PERSONAL INFORMATION
ကိုယ္ေရးAခ်က္Aလက္
Name:
Aမည္

Age:
Aသက္
Gender:

Date:
ေန႕စြဲ
M / F

က်ား၊မ

Address:
ေနရပ္လိပ္စာ

Township:
ျမို႕နယ္
Occupation:
Aလုပ္Aကိုင္

Phone Number:
ဖုန္းနံပါတ္

Religion:
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ

Language:

Ethnicity:
လူမ်ိဳး

ဘာသာစကား

Monthly Income:
လစU္၀င္ေငြ

Can you afford to hire an attorney?
Y / N
ေရွ႕ေနငွားရမ္းရန္တက္ႏိုင္ပါသလား။

How has or will this criminal case affect you financially?
ဤAမွဳAခင္းသည္ ေငြေၾကးAရသင့္Aား မည္သို႕Aက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရွိပါသနည္း။

Total Number of Dependents:
မွီခိုသူUီးေရစုစုေပါင္း
Additional Income from other
members of household:
Aိမ္ေထာင္စုAတြင္းရွိAျခားAိမ္သားမ်ားE။္၀င္ေ
ငြ

CASE INFORMATION
AမွဳAေၾကာင္းAရာ
How did you hear about IBJ’s Justice Centre?

What do you need help with today?

IBJ E။္တရားမ်ွတမွဳစင္တာAေၾကာင္းကို သင္မည္သို႕ၾကားသိခဲ့သနည္း။
!
!

Newspaper သတင္းစာ
Television ရုပ္ျမင္သံၾကား

!
!
!
!

Friend သူငယ္ခ်င္း
Court တရားရံုး
Police ရဲ
Other:Aျခား _________________________

! Civil Case (money related)
တရားမမွဳ( ေငြေၾကးႏွင့္ဆိုင္ေသာ)
! Criminal Case (someone is facing jail time)
ရာဇ၀တ္မွဳ( Aက်U္းက်ခံရန္AလားAလာရွိေသာ)

! Other Aျခား
______________________________

Have you sought help from other places prior to coming to IBJ?
IBJ ထံသို႕မလာေရာက္ခင္ Aျခားမည္သည့္ေနရာမ်ားထံသြားေရာက္ AကူAညီေတာင္းခံခဲ့သနည္း။
!

Ward/ Village Tract Administrator ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာAုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

!
!
!
!

Community Leaders Aဖြဲ႕Aစည္းေခါင္းေဆာင္
Police/ Law Officers ရဲ၊ UပေဒAရာရွိ
The Court တရားရံုး
Other: Aျခား ______________________________________

What kind of help do you hope to receive for your case through the Justice Centre?
သင္E။္Aမွဳႏွင့္ပက္သက္ျပီး တရားမ်ွတမွဳစင္တာထံမွ မည္သို႕ေသာAကူAညီကိုရရွိရန္ေမ်ွာ္လင့္ပါသနည္း။
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IBJ Justice Centre Client Intake and Eligibility Survey
I certify that the above information is complete and accurate to the best of my knowledge.
Aထက္ပါAေၾကာင္းAရာမ်ားAား ကၽြန္ုပ္သိရွိနားလည္သည့္Aတိုင္း ျဖည့္စြက္ထားျပီး မွန္ကန္ျပည့္စံုမွဳရွိေၾကာင္း Aာမခံပါသည္။

_______________
_____________________________________________
__________________________________
DATE
ေန႕စြဲ

Signature
လက္မွတ္

Witness
Aသိသက္ေသ

2
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Case Intake Form

Attorn ey Name:
ေရွ႕ေနAမည္
! Power of Attorney Signed
! Anti-Corruption Agreement Signed

CLIENT INFORMATION
Aမွဳသည္ကိုယ္ေရးAခ်က္Aလက္
Client Name
Aမွဳသည္Aမည္

Case Number
Aမွဳတြဲနံပတ္

Date Received
လက္ခံရရွိေသာေန႕စြဲ

Address:
ေနရပ္လိပ္စာ

Phone Number:
ဖုန္းနံပတ္

Religion:
ဘာသာ
Ethnicity:
လူမ်ိဳး

Township:
ျမိဳ႕နယ္

Father’s Name:
ဖခင္Aမည္

Sections/ Charges:
ပုဒ္မ၊စြဲခ်က္

Language
ဘာသာစကား
Minimum/ Maximum
Penalty:
Aနိမ့္ဆံုးႏွင့္Aျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္

Does your client have a Criminal Record?

! No ! Yes

(please list)
သင္၏Aမွဳသည္တြင္ ျပစ္မွဳေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ရွိပါသလား။ရွိပါကေဖာ္ျပပါ။

Age:
Aသက္
Gender:
က်ား၊မ

M /

F

Monthly Income:
လစင္၀င္ေငြ

CASE INFORMATION
AမွဳတြဲAခ်က္Aလက္
Stage of Case
Appointment:
Aမွဳကိုလက္ခံရရွိေသာ
Aခ်ိန္တြင္ေရာက္ရွိေန

Type of Case:
AမွဳတြဲAမ်ိဳးAစား

Arrest
Date:
ဖမ္းဆီး
သည့္
ေန႕စြဲ
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! Trial
စစ္ေဆးစီရင္သည့္Aဆင့္

! Remand
ရမန္ကာလ

! Sentencing
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္Aဆ

! Inquiry
စစ္ေမးသည့္Aဆင့္

ေသာAဆင့္

Incident
Date:
Aခင္းျဖစ္
သည့္ေန႕စြဲ

! Police Investigation
ရဲစံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ကာလ

င့္

! Appeal
Aယူခံတင္သည့္Aဆင့္

! Cognizable
ရဲAေရးပိုင္ေသာAမွဳ

! Non-Cognizable
ရဲAေရးမပိုင္ေသာAမွဳ

! Summons
သမၼန္Aမွဳ

! W arrant
၀ရမ္းAမွဳ

! Death Penalty
ေသဒဏ္က်ခံႏိုင္ေသာAမွဳ

! Juvenile
၁၈ႏွစ္ေAာက္လူငယ္Aမွဳ

Date JC Appointed:
JC မွလက္ခံရရွိေသာေန႕

Custody Status:
Aခ်ဳပ္က်ခံေနမွဳ

Bail Status:
Aာမခံေလ်ွာက္ထားသည္A
့ ေျခAေ

AေျခAေန

န

! In Custody
Aခ်ဳပ္ထဲတြင္

! Bail Motion Made
Aာမခံေလ်ွာက္ထားသည္။

! Out of

! Non-Bailable Case

Custody
Aခ်ဳပ္ျပင္ပ
Court:
တရားရံုး

Township:
ျမိဳ႕နယ္

CLIENT INTERVIEW
Date:
ေန႕စြဲ

Aာမခံေလ်ွာက္ခြင့္မရွိေသာ
Aမွဳ

Next
Court

How Client Heard about JC:
Aမွဳသည္မွJ C Aေၾကာင္းကိုမည္သို႕

Date:
Aနီးစပ္ဆံုး

ၾကားသိခဲ့သနည္း

ရံုးခ်ိန္းရက္

Aမွဳသည္Aားစံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း

Location:
ေနရပ္လိပ္စာ

Please interview the client and take notes, making sure to follow this checklist:

Aမွဳသည္Aားစံုစမ္းေမးျမန္းကာမွတ္စုေရးသားျပီး ေAာက္ပါ Aဆင့္ဆင့္စစ္ေဆးရမည့္စာရင္းကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။

Client’s Version of the Facts:
Aမွဳသည္ေျပာျပသည့္Aမွဳႏွင့္ပက္သက္ေသာAေၾကာင္းAရာမ်ား
! Ask the client about their version of the facts. What happened?
Aမွဳသည္Aား Aမွဳႏွင့္ပက္သက္ေသာAေၾကာင္းAရာမ်ားကိုေမးျမန္းပါ။ မည္သို႕ျဖစ္ပြားခဲ့သနည္း။

! What are the clients’ goals?
Aမွဳသည္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ Aဘယ္နည္း။

Torture and Confession:
ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းႏွင၀
့္ န္ခံေစျခင္း
! Was the client tortured? Y/N … if yes, please record what happened.
Aမွဳသည္မွာႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းခံခဲ့ရပါသလား။ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရပါက မည္သို႕မည္ပံုျဖစ္ခဲ့သည္ကိုေရးမွတ္ပါ။

! Did the client make a confession to the police? What happened?
Aမွဳသည္သည္ ရဲထံတြင္ ၀န္ခံခဲ့ပါသလား။မည္သို႕နည္း။

Defense W itnesses and Evidence:
ခုခံကာကြယ္ရာတြင္Aေထာက္Aကူျပဳသည့္ သက္ေသမ်ားႏွင့္သက္ေသခံခ်က္မ်ား( တရားခံသက္ေသ)

! Does the client have any witnesses that could help in their defense? Collect witness

information so that you can interview these witnesses.

Aမွဳသည္တြင္ ခုခံကာကြယ္ရာ၌၄င္းတို႕ဖက္မA
ွ ေထာက္Aကူေပးႏိုင္ေသာသက္ေသမ်ားရွိပါသလား။
ထိုသက္ေသမ်ားကိုစံုစမ္းေမးျမန္းရန္ ၄င္းတို႕ႏွင့္ပက္သက္ေသာAခ်က္Aလက္မ်ားကိုစုေဆာင္းပါ။

! Does the client have any evidence that you could collect that could help with their
defense? Collect specific information so that you can collect this data.
Aမွဳသည္တြင္ ခုခံကာကြယ္ရာ၌၄င္းတို႕ဖက္မA
ွ ေထာက္Aကူေပးႏိုင္ေသာသက္ေသခံခ်က္မ်ား

(သက္ေသခံပစၥည္း၊သက္ေသထြက္ခ်က္)ရွိပါသလား။ ထိုသက္ေသခံခ်က္မ်ားAားစုေဆာင္းရန္

2
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၄င္းတို႕ႏွင့္ပက္သက္ေသာAခ်က္Aလက္မ်ားကိုစုေဆာင္းမွတ္သားပါ။

Advise the Client of their Rights and the Sections/Charges against them :
Aမွဳသည္ကို ၄င္းတို႕ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ Aခြင့္Aေရးမ်ား၊ ၄င္းတို႕Aားစြဲခ်က္တင္ထားေသာ
ပုဒ္မမ်ားAေၾကာင္းသိရွိေစရန္ေျပာျပပါ။

! Advise client about the trial process and the sections/charges against them
တရားရံုးတြင္စစ္ေဆးစီရင္သည့္လုပ္ငန္းAဆင့္ဆင့္ႏွင့္၄င္းတို႕Aားစြဲခ်က္တင္ထားေသာပုဒ္မမ်ားAေၾကာင္းေျပာျပရန္

! Advise client of their Right Not to be Tortured
ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းမခံရေစရန္AခြငA
့္ ေရးAားေျပာျပရန္

! Advise client of their Right to Remain Silent
ႏွဳတ္ဆိတ္စြာေနပိုင္ခြင့္Aခြင့္AေရးAားေျပာျပရန္

! Advise client of their Right to a Timely Trial
Aခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တရားရံုးစစ္ေဆးစီရင္မွဳကိုခံထိုက္ပိုင္ခြင့္Aားေျပာျပရန္

! Advise client of their Right to Bail
Aာမခံေလ်ွာက္ထားပိုင္ခြင့္ကိုေျပာျပရန္
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Case Tracking Log
Client Name:
Aမွဳသည္Aမည္
Date/Attorney/ Activity
ေန႕စြဲ၊ေရွ႕ေနAမည္၊လုပ္ေဆာင္ခ်က္

Case Number:
Aမွဳတြဲနံပါတ္
Notes
မွတ္စုမ်ား

Attorney Name:
ေရွ႕ေနAမည္
! Client Meeting
Aမွဳသည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း
! Court
တရားရံုး(ရံုးခ်ိန္း)
! Investigation
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း
! Case Preparation
Aမွဳတြဲျပင္ဆင္ျခင္း
Date:
ေန႕စြဲ
Attorney Name:
ေရွ႕ေနAမည္
! Client Meeting
Aမွဳသည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း
! Court
တရားရံုး(ရံုးခ်ိန္း)
! Investigation
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း
! Case Preparation
Aမွဳတြဲျပင္ဆင္ျခင္း
Date:
ေန႕စြဲ
Attorney Name:
ေရွ႕ေနAမည္
! Client Meeting
Aမွဳသည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း
! Court
တရားရံုး(ရံုးခ်ိန္း)
! Investigation
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း
! Case Preparation
Aမွဳတြဲျပင္ဆင္ျခင္း
Date:
ေန႕စြဲ
Attorney Name:
ေရွ႕ေနAမည္
! Client Meeting
Aမွဳသည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း
! Court
တရားရံုး(ရံုးခ်ိန္း)
! Investigation
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း
! Case Preparation
Aမွဳတြဲျပင္ဆင္ျခင္း
Date:
ေန႕စြဲ
Attorney Name:
ေရွ႕ေနAမည္
! Client Meeting
Aမွဳသည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း
! Court
တရားရံုး(ရံုးခ်ိန္း)
! Investigation
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း
! Case Preparation
Aမွဳတြဲျပင္ဆင္ျခင္း
Date:
ေန႕စြဲ
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Ingredients Worksheet
Attorney Name:
ေရွ႕ေနAမည္

Section
ပုဒ္မ

Client Name:
Aမွဳသည္Aမည္

Case Number:
Aမွဳတြဲနံပါတ္

Title
ေခါင္းစU္

•Actor- လုပ္ေဆာင္သူ
•Action- လုပ္ေဆာင္မွဳ
•Intent- ရည္ရြယ္ခ်က္
•Object/victim- ပစၥည္း၊ က်ဴးလြန္ခံရသူ
•Special conditions/enhancements-ထူးျခားေသာ AေျခAေနမ်ား၊ ထပ္တိုးပစၥည္းမ်ား
#
နံပါတ္

Ingredient/Element
ပါ၀င္ေသာAေၾကာင္းAရာ၊Aဂၤါရပ္

Relevant Evidence in the Case
Aမွဳတြဲႏွငသ
့္ င့္ေလ်ာ္တက
ို ္ဆိုင္ေသာသက္ေသခံခ်က္မ်ား

Evaluation
Aကဲျဖတ္ျခင္း
! Met
ျပည့္စံုသည္
! Not Met
မျပည့္စံုပါ
! Met
ျပည့္စံုသည္
! Not Met
မျပည့္စံုပါ
! Met
ျပည့္စံုသည္
! Not Met
မျပည့္စံုပါ
! Met
ျပည့္စံုသည္
! Not Met
မျပည့္စံုပါ
! Met
ျပည့္စံုသည္
! Not Met
မျပည့္စံုပါ

Penalty Section
ျပစ္ဒဏ္ပုဒ္မ

Max/Min
Aျမင့္ဆံုး၊Aနိမ့္ဆံုး

Definitions and Additional Relevant Sections
Aျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ ထပ္တိုးပုဒ္မမ်ားႏွင့္ Aဓိပ ၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
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Case Review Worksheet
Attorney Name:
ေရွ႕ေနAမည္

Client Name:
Aမွဳသည္Aမည္

Case Number:
Aမွဳတြဲနံပါတ္

Sections/ Charges
ပုဒ္မ၊စြဲခ်က္

Evidence သက္ေသ
Prosecution Evidence (-)
တရားလိုသက္ေသ(-)

Defense Evidence (+)
ခုခံကာကြယ္ရာတြင္Aေထာက္Aကူျပဳေသာသက္ေသ
( တရားခံသက္ေသ)(+)

Case Theories AမွဳတြဲသီAိုရီ
Prosecution Case Theory
တရားလို၏AမွဳတြဲသီAိုရီ

Defense Line (Case Theory)
တရားခံ၏AမွဳတြဲသီAိုရီ

Tasks
လုပ္ေဆာင္ရန္
Investigation
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

Motions
တရားရံုးေတာ္တြင္ၾကာျဖတ္
ေလ်ွာက္ထားတင္ျပျခင္း

Objections
ကန္႕ကြက္ျခင္း
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Anti-Corruption A gr eement
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳ ဆန္႕က်င္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္
Aမွဳသည္Aမည္______________________________ Aမွဳတြဲနံပါတ္ _______________
တရားမ်ွတမွဳစင္တာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွႈဆန္႕က်င္ေရး မူ၀ါဒ

တရားမ်ွတမွဳစင္တာသည္ တင္းၾကပ္ေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳဆန္႕က်င္ေရး မူ၀ါဒကို က်င့္သံုးပါသည္။ က်ြႏ္ုပ္တို႕Aေနျဖင့္
တရားစီရင္ေရးက႑ တြင္ Aက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းကို ဆန္႕က်င္သည့္ ခိုင္မာေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကိုလက္ကိုင္ထားပါသည္။
က်ြႏ္ုပ္တို႕သည္
စာရြက္စာတမ္း၊ လက္မွတ္ရရွိရန္
သို႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မွဳျမန္ဆန္ေစရန္ Aစရွိသည္တို႕Aတြက္
မည္သို႕ေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳကိုမဆို ခ်ြင္းခ်က္မရွိ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ပါ။
တရားမ်ွတမွဳစင္တာႏွင့္ ၄င္းE။္၀န္ထမ္းမ်ားAေနနွင့္ ေပးAပ္မည့္ေငြေၾကးမွာ UပေဒAရေပးသြင္းရန္ျပဌာန္းထားေသာ
တရား၀င္ေငြေၾကးပမာဏ သာျဖစ္ပါသည္။ က်ြႏ္ုပ္တို႕မွ လာဘ္ေငြ၊ပစၥည္း၊ Aေသးသံုးေငြေၾကး သို႕မဟုတ္ လက္ဖက္ရည္ဖိုး
စသည္တို႕ကို Aရာရွိ သို႕မဟုတ္ Aမွဳတြဲတြင္ပါ၀င္ပက္သက္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္တို႕ထံ ေပးAပ္ျခင္းကို တားျမစ္ပါသည္။ က်ြႏ္ုပ္တို႕E။္
Aမွဳသည္ႏွင့္
၄င္းတို႕E။္
ကိုယ္စားလွယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း
က်ြႏ္ုပ္တို႕E။္
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေပးမွဳကိုလက္ခံရာတြင္
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳကို ဆန္႕က်င္ပါမည့္Aေၾကာင္း လက္ခံသေဘာတူရမည္။
တရားမွ်တမွဳစင္တာE။္ Aမွဳသည္ႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ Aထက္ေဖာ္ျပပါ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳဆန္႕က်င္ေရး မူ၀ါဒကို
နားလည္သေဘာေပါက္လက္ခံပါမည့္Aေၾကာင္း ပံုစံစာရြက္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။

တရားမ်ွတမွဳစင္တာE။္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳ ဆန္႕က်င္ေရး မူ၀ါဒကို Aမွဳသည္မွ လက္ခံသေဘာတူညီခ်က္

ကြ်ႏ္ုပ္____________________________________________သည္
ကြ်ႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္E။္ မိသားစု၊မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း

Aမွဳရင္ဆိုင္စU္ကာလတစ္ေလ်ွာက္
သို႕မဟုတ္ ကြ်ႏ္ုပ္ကို္ယ္စားလုပ္ေဆာင္မည့္

ကိုယ္စားလွယ္ တို႕မွေသာ္လည္းေကာင္း Aမွဳရင္ဆိုင္စU္ကာလတစ္ေလ်ွာက္ မည္သည့္AေျခAေနတြင္မဆို လာဘ္ေငြ၊ပစၥည္း၊
Aေသးသံုးေငြေၾကး သို႕မဟုတ္ လက္ဖက္ရည္ဖိုး စသည္တို႕ကို ေပးAပ္ျခင္းမျပဳပါမည္A
့ ေၾကာင္း လက္ခံသေဘာတူပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္သည္
တရားမ်ွတမွဳစင္တာE။္
Aထက္ေဖာ္ျပပါ
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳဆန္႕က်င္ေရး
မူ၀ါဒကို
ဖတ္ရွဳျပီး
နားလည္သေဘာတူပါသည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက လက္ရွိ ကြ်ႏ္ုပ္တရားရင္ဆိုင္ေနေသာ ရာဇ၀တ္မွဳတြင္
တရားမ်ွတမွဳစင္တာE။္
တရားေရးဆိုင္ရာ
၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားAား
လက္ခံရယူခြင့္
ရုပ္သိမ္းခံရမည္ကို
နားလည္သေဘာေပါက္လက္ခံပါသည္။

ေန႕စဲြ _____________________________

လက္မွတ္ ________________________________

တရားမ်ွတမွဳစင္တာE။္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳ ဆန္႕က်င္ေရး မူ၀ါဒကို ေရွ႕ေနမွ လက္ခံသေဘာတူညီခ်က္

ကြ်ႏ္ုပ္
____________________________________________သည္
မည္သည့္AေျခAေနတြင္မဆို
လာဘ္ေငြ၊ပစၥည္း၊
Aေသးသံုးေငြေၾကး
သို႕မဟုတ္

Aမွဳရင္ဆိုင္စU္ကာလတစ္ေလ်ွာက္
လက္ဖက္ရည္ဖိုး
စသည္တို႕ကို

ေပးAပ္ျခင္းမျပဳပါမည့္Aေၾကာင္း ႏွင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ ေပးAပ္ျခင္းကို သိရွိပါကလည္း လက္ခံခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း
သေဘာတူလက္ခံပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ မည္သည့္AေျခAေနတြင္မဆို
လာဘ္ေငြ၊ပစၥည္း၊ Aေသးသံုးေငြေၾကး သို႕မဟုတ္
လက္ဖက္ရည္ဖိုး
စသည္တို႕ကို
လက္ခံရယူျခင္းမျပဳပါမည့္Aေၾကာင္းလည္း
သေဘာတူလက္ခံပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္သည္
တရားမ်ွတမွဳစင္တာE။္
Aထက္ေဖာ္ျပပါ
နားလည္သေဘာေပါက္လက္ခံပါသည္။

ေန႕စဲြ _____________________________
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လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳဆန္႕က်င္ေရး

မူ၀ါဒကို

လက္မွတ္ ________________________________

ဖတ္ရွဳျပီး

Closed Case Form
At what stage of the case were you appointed? (circle one)
Aမွဳ၏မည္သည့္Aဆင့္တြင္ ေရွ႕ေနAျဖစ္ Aမွဳစတင္လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့သနည္း။(ေAာက္ပါတို႕မွတစ္ခုကို၀ိုင္းပါ)
Police
Investigation
ရဲမွစံုစမ္းစစ္ေဆး

Remand
Hearing
ရမန္ၾကားနာ

ေသာAဆင့္

သည္A
့ ဆင့္

Inquiry
စစ္ေမးသည္A
့ ဆင့္

Framing of Charges
စြဲခ်က္တင္သည္A
့ ဆင့္

Trial
စစ္ေဆးစီရင္သည္A
့ ဆင့္

Sentencing ၏
Aမိန္႕ခ်သည့္Aဆင့္

CASE INFORMATION
Client Name:

Case Number:

Attorney:

Age:

Aမွဳသည္Aမည္

Aမွဳတြဲနံပါတ္

ေရွ႕ေနAမည္

Aသက္

Gender:

M / F

Type of Case:

!

AမွဳတြဲAမ်ိဳးAစား

ရဲAေရးမပိုင္ေသာAမွဳ

လိင္
က်ား၊မ

!

Cognizable

ရဲAေရးပိုင္ေသာAမွဳ

Religion:
ဘာသာ

!
!

Ethnicity:
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု

Summons
သမၼန္Aမွဳ

!

Non-Cognizable
Warrant

၀ရမ္းAမွဳ

!

Juvenile

၁၈ႏွစ္ေAာက္လူငယ္Aမွဳ

Death Penalty

ေသဒဏ္က်ခံႏိုင္ေသာAမွဳ

Custody Status of Client:

Was a Bail Motion Made?

Total time client spent in

Date Appeal Filed:

Aခ်ဳပ္က်ခံေနမွဳAေျခAေန

Y/N
Aာမခံေလ်ွာက္ထားပါသလား။
Date Bail Granted:
Aာမခံရရွိေသာေန႕

custody: (arrest to closing the
case)
Aမွဳသည္မA
ွ ခ်ဳပ္ထဲတြင္ေနရသည့္
Aခ်ိန္စုစုေပါင္း(ဖမ္းဆီးသည္မွ

Aယူခံတင္သြင္းသည့္ရက္

!

In Custody
Aခ်ဳပ္ထဲတြင္

!

Out of Custody
Aခ်ဳပ္ျပင္ပ

Aမွဳပိတ္သိမ္းသည္Aထိ)

If no Appeal, please
explain.
Aယူခံမတင္သြင္းပါကAဘယ္
ေၾကာင့္နည္း

CHARGES
စြဲခ်က္မ်ား
Original Charges Against Client:
Aမွဳသည္Aားစြဲဆိုထားေသာပုဒ္မမ်ား

Max/Min Exposure: (please list max/min penalties)
Aနိမ့္ဆံုး၊Aျမင့္ဆံုးက်ခံႏိုင္ေသာျပစ္ဒဏ္

RESULT OF THE CASE AND FINAL DISPOSITION (please describe what happened in the case, including the verdict, final sentence,
ultimate result of the closed case here)
Aမွဳတြဲရလဒ္ႏွင့္Aျပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္( Aမိန္႕၊Aျပီးသတ္ျပစ္ဒဏ္၊ပိတ္သိမ္းလိုက္ေသာAမွဳ၏ေနာက္ဆံုးရလဒ္AပါA၀င္
Aမွဳတြဲတြင္မည္သို႕ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကိုေဖာ္ျပပါ။)

CLOSED CASE REVIEW (please review your case notes, log, and Criminal Defense Checklist to answer the following questions):
ပိတ္သိမ္းလိုက္ေသာAမွဳAားေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း(သင္၏Aမွဳတြဲမွတ္စုမ်ား၊စာရင္းမ်ားႏွင့္ Criminal Defense Checklistကိုေလ့လာကာ
ေAာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိုပါ )
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Investigations Conducted:
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား
!

!

Interviewed all Defense Witnesses
ခုခံကာကြယ္ရာတြင္Aေထာက္Aကူျပဳမည့္
သက္ေသမ်ား(တရားခံသက္ေသမ်ား)ကိုစံုစမ္း ေမးျမန္းျခင္း
Collected all Defense Evidence
ခုခံကာကြယ္ရာတြင္Aေထာက္Aကူျပဳမည့္
သက္ေသမ်ား(တရားခံသက္ေသမ်ား)ကိုစုေဆာင္းျခင္း

!
!

Visited the Crime Scene
Aခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာကိုသြားေရာက္ၾကည့္ရွဳျခင္း
Interviewed One Prosecution Witness
တရားလိုသက္ေသတစ္Uီးကိုစံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း

Motions/Objections Made:
တရားရံုးေတာ္တြင္ၾကားျဖတ္ေလ်ွာက္လဲျခင္းႏွင့္ကန္႕ကြက္ျခင္းမ်ား
!
!

!
!
!
!

!

Bail Motion
Aာမခံေလ်ွာက္ထားျခင္း
Motion Requesting Case Documents and Witness Statements
Aမွဳတြဲစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊သက္ေသထြက္ခ်က္မ်ားရရွိ
ရန္တရားရံုးတြင္ေလ်ွာက္လဲျခင္း
Motion Challenging Search Warrants
ရွာေဖြခြင့္၀ရမ္းမ်ားကိုစိန္ေခၚသည့္ေလ်ွာက္လဲျခင္း
Revisions and Writs
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္စာခြ်န္ေတာ္Aမိန္႕
Objections to Undue Delays for Hearings
မလိုလားAပ္ေသာတရားခြင္ၾကန္႕ၾကာျခင္းမ်ားကို ကန္႕ကြက္ေလ်ွာက္လဲျခင္း
Objections under Ev. 60 for Prosecution Witnesses
တရားလိုသက္ေသမ်ားကို သက္ေသခံUပေဒပုဒ္မ၆၀Aရ
ကန္႕ကြက္ေလ်ွာက္လဲျခင္း
Objection when Judge is not Present During Hearing (CM 609)
ၾကားနာစစ္ေဆးေနစU္Aတြင္း
တရားသူၾကီးမရွိပါက
ကန္႕ကြက္ေလ်ွာက္လဲျခင္း( တရားရံုးမ်ားလက္စြဲ Aပိုဒ္ ၆၀၉)

Did you have any problems with the police accessing
your client at the jails or in court?
သင္၏Aမွဳသည္Aား ရဲAခ်ဳပ္၊တရားရံုးAခ်ဳပ္တြင္
ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရန္ၾကိဳးပမ္းရာတြင္
ရဲမ်ားမွAခက္Aခဲတစ္စံုတစ္ရာေပးခဲ့ပါသလား။
Y / N
If YES, how many times? ___________

Were you or your client asked to pay bribes in this case?
Aမွဳသည္မွာ ယခုAမွဳAတြင္း လာဘ္ေငြေတာင္းခံခဲ့ရပါသလား။
Y/N
If YES, how many times? ________________
ေတာင္းခံခဲ့ရပါက Aၾကိမ္မည္မ်ွနည္း။

ေပးခဲ့ပါကAၾကိမ္မည္မ်ွနည္း။
What were the client’s goals for the case?
ဤAမွဳတြင္ Aမွဳသည္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာAဘယ္နည္း။

Do you feel like the client’s goals were met? Please explain:
Aမွဳသည္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည္၀
့ ခဲ့သည္ဟုထင္ပါသလား။ရွင္းျပပါ။

Please indicate your case strategy on this case. Were you objectives accomplished? If so, what contributed to your
success? If not, what were your barriers?
ဤAမွဳတြင္သင္Aသံုးျပဳခဲ့ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမွာAဘယ္နည္း။ သင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေAာင္ျမင္မွဳရရွိခဲ့ပါသလား။
ေAာင္ျမင္မွဳရရွိရန္ မည္သို႕ေသာAရာမ်ားမွ Aေထာက္Aကူေပးခဲ့ပါသနည္း။ ေAာင္ျမင္မွဳမရပါကAခက္Aခဲမ်ားမွာAဘယ္နည္း။
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2

IBJ Justice Centre Post-Survey
Can the client read and write? Y / N
Aမွဳသည္သည္ေရးတတ္ဖတ္တတ္ပါသလား။
If not, please write the name of the person who completed the form with the client:
မေရးတတ္ပါက Aမွဳသည္Aားကူညီျဖည့္စြက္ေပးသူE။္နာမည္ကိုေဖာ္ျပပါ။
(NOTE: It CANNOT be the attorney who represented on the case)
( မွတ္ခ်က္ : ျဖည့္စြက္သူမွာ ေရွ႕ေနကိုယ္တိုင္မျဖစ္ရပါ)

PERSONAL INFORMATION
ကိုယ္ေရးAခ်က္Aလက္
Name:
Aမည္

Case Number:
Aမွဳတြဲနံပါတ္

Name of your Attorney:
ေရွ႕ေနAမည္

Case Outcome:
Aမွဳတြဲရလဒ္

Date:
ေန႕စြဲ

Why did you seek the help of the IBJ Justice Centre?
IBJ တရားမ်ွတမွဳစင္တာE။္ ၀န္ေဆာင္မွဳကိုAဘယ္ေၾကာင့္ေတာင္းခံခဲ့သနည္း။

On a scale of 1 – 5, please rate the following:
ေAာက္ပါတို႕Aား စေကး ၁မွ၅Aတြင္းသတ္မွတ္ပါ။
Unsatisfactory
စိတ္ေက်နပ္မွဳမရွိ
Aလြန္ေကာင္းမြန္သည္။
1
My attorney listened to my needs and understood the issues in my case.
ကၽြႏ္ုပ္E။္ေရွ႕ေနသည္ ကၽြႏ္ုပ္E။္လိုAပ္ခ်က္မ်ားကိုနားေထာင္ေပးျပီး
Aမွဳႏွင့္ပက္သက္ေသာAေၾကာင္းAရာAမ်ားကိုနားလည္သည္။

Great

2

3

4

5

My attorney explained to me my legal rights.
ကၽြႏ္ုပ္E။္ေရွ႕ေနမွ Uပေဒဆိုင္ရာAခြငA
့္ ေရးမ်ားကို ရွင္းျပေပးသည္။
I understood my legal rights.
ကၽြႏ္ုပ္သည္ Uပေဒဆိုင္ရာAခြင့္Aေရးမ်ားကို နားလည္သိရွိသည္။
My attorney explained to me the legal process and helped me through
each of the decisions that I had to make along the way.
ကၽြႏ္ုပ္E။္ေရွ႕ေနသည္ Uပေဒေၾကာင္းAရလုပ္ေဆာင္ရန္တို႕ကို ရွင္းျပေပးျပီး
လုပ္ငန္းစU္တစ္ေလ်ွာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ AကူAညီေပးသည္။
My attorney met with me on a regular basis and kept an open line of
communication with me.
ကၽြႏ္ုပ္E။္ေရွ႕ေနသည္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုျပီး
ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခြင့္ေပးသည္။
My attorney advocated on my behalf in court.
ကၽြႏ္ုပ္E။္ေရွ႕ေနသည္ တရားရံုးေတာ္တြင္ကၽြန္ုပ္ကိုယ္စား
ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
My attorney understood my goals in the case and worked hard to try to
reach them.
ကၽြႏ္ုပ္E။္ေရွ႕ေနသည္ Aမွဳတြဲႏွင့္ပက္သက္ျပီးကၽြႏ္ုပ္E။္ရည္မွန္းခ်က္
မ်ားကိုနားလည္ျပီး ၄င္းတို႕Aားရရွိေစရန္ ၾကိဳးစားစြမ္းေဆာင္သည္။
I felt that my attorney was organized and prepared.
ကၽြႏ္ုပ္E။္ေရွ႕ေနသည္ ေစ့စပ္ေသခ်ာျပီး ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳAားေကာင္းသည္။္
I understood the outcome of my case.
AမွဳတြဲE။္ရလဒ္ကိုနားလည္လက္ခံပါသည္။
I was satisfied with the outcome of my case.
AမွဳတြဲE။္ရလဒ္ကို စိတ္ေက်နပ္မွဳရွိသည္။
I would refer the Justice Centre to others in the future.
တရားမ်ွတမွဳစင္တာသို႕လာေရာက္ရန္ Aျခားသူမ်ားကိုညႊန္းေပးမည္။
Are you satisfied or dissatisfied with the services you received? Please explain:
သင္လက္ခံရရွိေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို စိတ္ေက်နပ္မွဳ ရွိ/ မရွိ ရွင္းျပပါ။
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IBJ Justice Centre Post-Survey
Do you have suggestions for IBJ on how we can improve our representation?
ကၽြန္ုပ္တို႕E။္ UပေဒAက်ိဳးေဆာင္မွဳ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ မည္သည့္AၾကံUာဏ္မ်ားေပးလိုပါသနည္း
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Case Referral Form
INTAKE INFORMATION
A၀င္လက္ခံေသာAခ်က္Aလက္
Name
နာမည္

Phone Number:
ဖုန္းနံပါတ္

Date of Intake
A၀င္လက္ခံေသာေန႕

Address:

Monthly Income:

Religion:

လိပ္စာ

လစU္၀င္ေငြ

ဘာသာ

Ethnicity:
တိုင္းရင္းသား
Previous Help Sought:
ယခင္ကရယူခဲ့ေသာAကူAညီ
!

Informal Resolution

Type of Non-Criminal Case:
ျပစ္မွဳမဟုတ္ေသာAမွဳAမ်ိဳးAစား
!

တရားလမ္းေၾကာင္းAရမဟုတ္ဘဲေျဖရွင္းျခင္း

!
!
!

Property Dispute
ပိုင္ဆိုင္မွဳAျငင္းပြားျခင္း

Tribal or Community Adjudication
မ်ိဳးႏြယ္စုသို႕မဟုတ္ရပ္ကြက္လူထုAတြင္းေျဖရွင္းျခင္း
Formal Legal System
Uပေဒေၾကာင္းAရေျဖရွင္းျခင္း

!

Other:
Aျခား

!

!

!

Contract Issue
စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစၥ
Personal Injury
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း
Employment Issue
Aလုပ္ခန္႕Aပ္ျခင္းကိစၥ
Other:
Aျခား

How did they hear about the Justice Centre?
တရားမ်ွတမွဳစင္တာAေၾကာင္းမည္သို႕ၾကားသိခဲ့သနည္း

CASE INFORMATION
AမွဳတြဲAခ်က္Aလက္
Please summarize the legal issues:
AမွဳသြားAမွဳလာကိုAက်U္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပါပါ။

Why does this case not qualify for Justice Centre Services?
တရားမ်ွတမွဳစင္တာ၏၀န္ေဆာင္မွုကိုAဘယ္ေၾကာင့္ရယူခြင့္မရွိသနည္း။

!

Not a Criminal Case (civil or other)
ျပစ္မွဳမဟုတ္ေသာAမွဳ( တရားမမွဳသို႕မဟုတ္Aျခား)

!

Person does not financially qualify for JC services (can afford to hire an attorney)
ေငြေၾကးAရJC ၏Aမွဳသည္AေနႏွငA
့္ က်ံုးမ၀င္( ေရွ႕ေနငွားရမ္းရန္တက္ႏိုင္သည္)
Person is a co-defendant on a case we already represent
ကၽြႏ္ုပ္တို႕Aက်ိဳးေဆာင္ေပးေနေသာAမွဳမွ ပူးတြဲတရားခံျဖစ္ေနျခင္း
There is a different type of conflict of interest

!
!

Aက်ိဳးစီးပြားAျငင္းပြားေစႏိုင္ေသာ AျခားေသာAမွဳAမ်ိဳးAစား

!

Other:
Aျခား
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REFERRAL/ ASSISTANCE PROVIDED
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ AကူAညီေပးျခင္း

Please summarize assistance provided and list any referrals given:
ေပးခဲ့ေသာAကူAညီႏွင့္ ျပင္ပသို႕လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ပါက ေဖာ္ျပပါ။

Referred to:
လႊဲေျပာင္းျခင္းခံရသူ
! CSO
Aရပ္ဖက္လူ႕Aဖြဲ႕Aစည္း
!
!
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Private Attorney
ျပင္ပေရွ႕ေန
Pro-Bono Attorney
Uပေဒဆိုင္ရာAခမဲ့Aက်ိဳးေဆာင္ေပးေသာေရွ႕ေန

!

Other:
Aျခား

2

Bilingual Table of Contents

Aဂၤလပ
ိ ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာသံုး မာတိကာAညႊန္းမ်ား

This is intended for English and Myanmar speakers to coordinate their use of the
English and Myanmar versions of the manual.
ဤမာတိကာဇယားသည္ Aဂၤလပ
ိ ္ဘာသာစကားAသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကားAသံုးျပဳသူမ်ားAတြက္
လက္စဲြစာAုပ္ကို Aသံုးျပဳၾကရာတြင္ Aဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာလံုးျဖင့္ တိုက္ဆိုင္Aသံုးျပဳလိုသူမ်ားAတြက္
ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

HOW TO USE THIS MANUAL
လက္စြဲစာAုပ္ Aသံုးျပဳပံု Aညႊန္း

ABBREVIATIONS
Aတိုေကာက္စာလံုးမ်ား

INTRODUCTION
နိဒါန္း

PART ONE: FOUNDATIONAL ISSUES
Aပိုင္း (၁) - Aေျခခံျပႆနာမ်ား

COUNSELING CLIENTS
Aမႈသည္မ်ားAား ေဆြးေႏြးတင္ျပေပးျခင္း

Client-Centered Lawyering
Aမႈသည္ဗဟိုျပဳ ေရွ႕ေနလိုက္ပါ ေဆာင္ရြကေ
္ ပးျခင္း

Working with Clients Who want to Confess or Plead Guilty
ေျဖာင့္ခ်က္ေပးလိုေသာ (သိ႔)ု Aျပစ္ရေ
ွိ ၾကာင္းဝန္ခံလေ
ို သာ Aမႈသည္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း

Helping Clients Remain Silent
Aမႈသည္Aား ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနႏိုင္ရန္ ကူညေ
ီ ပးျခင္း

THE RIGHTS OF THE ACCUSED
တရားခံ၏ Aခြင့A
္ ေရးမ်ား

The Right of Defense
ကာကြယ္ခုခပ
ံ ိုငခ
္ င
ြ ့္

Presumption of Innocence/Burden of Proof
Aျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္းမွတ္ယူျခင္း/သက္ေသျပရန္တာဝန္

Right not to be tortured
ညွU္းပန္းႏွိပစ
္ က္ခရ
ံ မႈမွ AကာAကြယရ
္ ပိင
ု ခ
္ ြင့္

Right to Remain Silent (Right against Self-Incrimination)
ႏႈတ္ဆိတ္စြာေနပိင
ု ္ခင
ြ ့္

Right to be defended by an attorney
ေရွ႕ေနျဖင့္ ခုခေ
ံ ခ်ပခြင့္

Right to Due Process
လြတ္လပ္ၿပီး တရားမ်ွတေသာ Uပေဒဆုိင္ရာ AဆံုးAျဖတ္ကို ခံယူရရွိပင
ို ခ
္ ြင့္

9
12
10
13
11
14
12
16
12
16
13
17
15
20
19
25
20
27
20
27
20
27
23
31
23
32
24
33
25
35
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Right to Equal Protection of the Law

26
36
Right Against Double Jeopardy
26
တစ္ေၾကာ့ျပန္စစ္ေဆးခံရျခင္းမွ ခုခံပင
ို ္ခင
ြ ့္
37
Right against Post Fact Prosecutions
27
ေႏွာင္းကာလမွျဖစ္ပြားခဲ့သည့္Aေၾကာင္းAရာမ်ားAေပၚAေျခခံ၍တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားကိုျငင္းဆန္ပင
ို ခ
္ ြင့္ 38
Right to be Informed of Charges
27
စြဲခ်က္မ်ားAား သိရပ
ွိ ိုငခ
္ ြင့္
38
Right to Bail
28
Aာမခံေလ်ွာက္ထားပိင
ု ္ခင
ြ ့္
39
Right to Interpretation
28
စကားျပန္AကူAညီရယူခင
ြ ့္
40
Rights Against Unlawful Arrests and Searches
29
တရားမဝင္ ဖမ္းဆီးရွာေဖြခံရျခင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ပင
ို ခ
္ ြင့္
42
Right Against Unlawful Police Detention
29
ရဲ၏ တရားမဝင္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ားမွ ကင္းလြတပ
္ ိုငခ
္ င
ြ ့္
42
RIGHTS AND DUTIES OF THE DEFENSE ATTORNEY
30
တရားခံေရွ႕ေန၏ Aခြင့A
္ ေရးမ်ားနွင့္ တာဝန္မ်ား
44
Right to Practice if Qualified
30
Aရည္Aခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ေရွ႕ေနAျဖစ္ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြကပ
္ င
ို ္ခင
ြ ့္
44
Right to Provide Representation in Court
30
တရားရံုးေတာ္၌ ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးပိင
ု ္ခင
ြ ့္
44
Duty to be a Zealous Advocate
31
စိတ္Aားထက္သန္မရ
ႈ ွိသည့္ ေရွ႕ေနတစ္Uီးျဖစ္ရန္ တာဝန္
45
Duty to Avoid Conflicts in Representation
31
ကိုယ္စားျပဳလုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုငမ
္ ည့္Aျငင္းပြားမႈပဋိပကၡမ်ားကိုေရွာင္ရွားျခင္း 45
Duty to Maintain Confidentiality of Client’s Information
31
Aမႈသည္၏Aခ်က္Aလက္မ်ားကို လ်ွ႕ဝ
ို ွက္စြာ ထိန္းသိမ္းရမည့္တာဝန္
46
Duty to Conduct Necessary Investigations
32
လိုAပ္သည့္စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္း
46
Duty to Show Candor to the Court
32
တရားရံုးေတာ္သို႔ AေျပာAဆို AမူAရာပြင့လ
္ င္းစြာ ေျပာဆုိပိုင္ခင
ြ ့္
47
Duty to Be Ethical
33
က်င့္ဝတ္Aတိုင္းလိုကန
္ ာေဆာင္ရြကရ
္ န္ တာဝန္ရွိျခင္း
48
Right to be Deemed Independent
33
လြတ္လပ္စြာေနပိင
ု ္ခင
ြ ့္
48
Right to Gain Access to Detained Clients
33
ခ်ုပေ
္ ႏွာင္ခံထားရသည့္Aမႈသည္မ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုပိုငခ
္ ြင့္
49
USING THE LAW
35
Uပေဒကို Aသံုးျပဳျခင္း
50
Uပေဒ၏ AကာAကြယ္ကို တန္းတူရယူပင
ို ္ခင
ြ ့္
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Judges Should Interpret Constitution to Promote Liberty

37

ဖြ႕စ
ဲ ည္းပံုAေျခခံUပေဒကို Aနက္Aဓိပၸာယ္ ျပန္ဆိုရျခင္း

53
37
53
38
55

တရားသူၾကီးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ခင
ြ ့A
္ ခြင့A
္ ေရးမ်ားကို ျမွင့တ
္ င္ရန္Aတြက္

Favorable Old Case Law Is Still Persuasive
ယေန႔ထိေAာင္ Aသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ယခင္စီရင္ထုးံ ေဟာင္းမ်ား

Myanmar Law
ျမန္မာ့Uပေဒမ်ား
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ATTORNEYS: DISCIPLINE AND PROSECUTION
ေရွ႕ေနမ်ား - စည္းကမ္းUပေဒႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း

Contempt of Court: Attorneys Prosecuted for their Activities
တရားရံုးAားမထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း

PART TWO: CONDUCTING THE CASE
Aပိင
ု ္း ၂ - Aမႈလိုကပ
္ ါေဆာင္ရြက္ျခင္း
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Signing of a formal Transfer of Power of Attorney
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Use of Interpreters
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Remedies when Access is Denied
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ံ သည့္Aခါ ကုစားရန္နည္းလမ္းမ်ား

SPEEDY TRIAL
ျမန္ဆန္ေသာ တရားခြငစ
္ စ္ေဆးစီရင္ျခင္း

BAIL

Aာမခံ

Bailable versus Non-Bailable Cases
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Procedure
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Form of Bail
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PATH OF A CRIMINAL CASE IN MYANMAR
ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ွိ ျပစ္မႈတစ္ခု၏လမ္းေၾကာင္း

INVESTIGATORY STAGE
စံုစမ္းေထာက္လမ
ွ ္းသည့္Aဆင့္

Role of Defense Attorney
တရားခံေရွ႕ေန၏ Aခန္းက႑
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Aဓိကစစ္ေမးျခင္းမ်ားသည္ ေရာေထြးေနတတ္ၾကပါသည္။
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သမၼန္မႈမ်ား ႏွင့္ ဝရမ္းမႈမ်ား
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Prosecution Presentation of Witnesses
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Timing of the Plea
ဝန္ခခ
ံ ်က္ေပးရမည့္Aခ်ိန္
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Special burdens of proof on the accused
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172
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120
တရားလိုသက္ေသ Aမ်ဳိးAစားမ်ား
176
Testimonial Evidence
120
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176
Expert Testimony
122
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ူ ညာရွင္၏ ထြက္ဆိုခ်က္
180
Documentary Evidence
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စာတမ္းAမွတA
္ သား သက္ေသခံခ်က္
183
Character Evidence
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Physical Evidence
ပစၥည္းသက္ေသ

Identification Evidence
မည္သမ
ူ ည္ဝါ မည္သည့္Aရာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ သက္ေသ Aေထာက္Aထား

Confessions
ေျဖာင့္ခ်က္

Suing the Police
ရဲမ်ားAား တရားစြဲဆိုျခင္း

PART THREE: SPECIAL POPULATIONS
Aပိင
ု ္း ၃- သီးျခားAုပ္စမ
ု ်ား

JUVENILE CLIENTS
ကေလးသူငယ္ Aမႈသည္မ်ား

Jurisdiction and Age of Criminal Responsibility
စီရင္ပိုငခ
္ ြင့A
္ ာဏာႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုငရ
္ ာ တာဝန္ယမ
ူ မ
ႈ ်ားAတြက္ Aသက္AရြယA
္ ပိုင္းAျခား

Transfer from Adult Court
Aရြယေ
္ ရာက္ၿပီးသူမ်ားAတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ တရားရံုးမွ ေျပာင္းေရႊ႕ စစ္ေဆးျခင္း

Pretrial Procedures
တရားရံုးတြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမျပဳမီ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား

Trial Procedures
AမႈAား စစ္ေဆးစီရင္ဆုးံ ျဖတ္ျခင္းဆိုငရ
္ ာ လုပ္ထုးံ လုပ္နည္း

Sentencing
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း

Appeal
Aယူခဝ
ံ င္ျခင္း

Youths
လူငယ္မ်ား

Speedy Trial
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ ျမန္ဆန္စြာ တရားစစ္ေဆးစီရင္ျခင္း

Age Assessment
Aသက္Aရြယ္ကို စစ္ေဆးAကဲျဖတ္ျခင္း

WOMEN AS ACCUSED
စြပစ
္ ခ
ြဲ ံရသူAမ်ိဳးသမီးမ်ား

LGBT CLIENTS
လိင္တူခ်စ္သူ Aမႈသည္မ်ား

MENTALLY ILL CLIENTS
စိတ္မက်န္းမာေသာ Aမႈသည္မ်ား

Incompetency to Stand Trial
ရုံးေရွ႕တြင္ ရပ္တည္ႏိုငစ
္ ြမ္းမရွျိ ခင္း

Insanity or “Unsoundness of Mind” as a Legal Defense
စိတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ “စိတ္ေပါ႔သြပ္ျခင္း”ကို Uပေဒဆိင
ု ္ရာ ခုခံေခ်ပမွဳ Aျဖစ္ Aသံုးျပဳျခင္း
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DRUG CRIMES AND DRUG USERS
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပစ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး Aသံုးျပဳသူမ်ား

PART FOUR: SKILLS
Aပိင
ု ္း ၄ - ကၽြမ္းက်င္မမ
ႈ ်ား

SKILLS: CLIENT INTERVIEWING
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - Aမႈသည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

Information to be obtained in initial client interview:
Aမႈသည္ႏင
ွ ့္ ကနUီးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ရယူရမည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္

Client Interview Checklist
Aမႈသည္ႏင
ွ ့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ေမးျမန္းရမည့္Aခ်က္မ်ား

SKILLS: INVESTIGATION TO COLLECT EVIDENCE
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - သက္ေသခံခ်က္မ်ား စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိင
ု ရ
္ န္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း

SKILLS: INTERVIEWING WITNESSES
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - သက္ေသမ်ားAား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

SKILLS: Defense Line
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - ခုခံေရးလမ္းေၾကာင္း

SKILLS: FORMING SPECIFIC DEFENSE LINES
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - တိက်သည့္ ခုခေ
ံ ရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

SKILLS: QUESTIONING THE WITNESSES AT INQUIRY AND TRIAL
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - တရားရံုးေတာ္တြင္ သက္ေသမ်ားAား ေမးခြန္း ေမးျမန္းျခင္း

Defense Witness Evaluation
တရားခံျပသက္ေသမ်ားAား ဆန္းစစ္ျခင္း

Preparing for the Prosecution to Question Your Client
တရားလိုဘက္မွ သင့္Aမႈသည္Aား ေမးျမန္းလာမည့္ ေမးခြန္းမ်ားAတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း

Questioning Defense Witnesses during Trial
တရားခြင္စစ္ေဆးစီရင္ေနစU္Aတြင္း တရားခံျပသက္ေသAား ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္း

Examination in Chief and Cross-Examination
Aဓိကစစ္ေမးျခင္းႏွင့္ ျပန္လန
ွ ္စစ္ေမးျခင္းမ်ား

SKILLS: PRESENTING DEFENSE EVIDENCE
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - တရားခံ၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို တင္ျပျခင္း

SKILLS: MAKING ARGUMENTS
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - ေလ်ွာက္လခ
ဲ ်က္မ်ား ေပးျခင္း
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