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Cape Town စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသ 

တရားသူၾကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ခန႕္အပ္ျခင္းတြင္  

လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆   

 

 

 

 



  

 

 
  

တရားသူၾကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင္ ့ ခန္႕အပ္ျခင္းတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္မ်ား၏ 

အခန္းက႑အေပၚ Cape Town စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ား 

Cape Townနည္းဥပေဒသမ်ားမွာ အဘယ္နည္း? 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီတြင္ သတိထားဆင္ျခင္မႈ အမ်ားဆုံးရိွရေသာ အလုပ္မ်ားထဲမွ တစ္ခု 

မွာ တရားသူၾကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ခန္႕အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ဤအလုပ္၏ အမ်ားစုကုိ 

၁၉၉၄တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ တရားေရး၀န္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္ (Judicial Service Commission)ထံသုိ႕ 

ယုံၾကည္အပ္ႏွံထားသည္။ ယင္းႏွင့္ ဆင္တူသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္  ကမၻာ့ဖြံ႕ျဖိဳးျပီး ႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ 

မ်ား၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္နိမိတ္အတြင္း ယခုတည္ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။ 

Cape Town စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာေပၚတြင္ အေျချပဳထားျပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးႏႈိင္းယွဥ္ထားသည့္ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေပၚ မူတည္ကာ ေရးဆြထဲားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ၎သည္ 

အမ်ဳိးသားဥပေဒေရးရာစနစ္မ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ထုိက္သင့္ေသာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ 

ရိွျခင္းႏွင့္ တရားသူၾကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ခန္႕အပ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက တရားေရး မ႑ိဳင္၏ 

လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကုိ ခုိင္မာေတာင့္တင္းေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ 

အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြသူဲမ်ား၊ ဥပေဒျပဳသူမ်ားႏွင့္ တည္ရွိဆဲ တရားေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္မ်ား 

သုိ႕မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ တူညီသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႕က် ေသာ လမ္းညႊန္မႈေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

မည္သည့္ေနရာက အစျပဳခ့ဲသနည္း? 

Cape Town စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားသည္ ကေနဒါ၊ ကင္ညာ၊ မေလးရွား၊ ႏုိက္ဂ်ီးရီးယား၊ ေတာင္အာဖရိက ႏွင့္ 

UK အစရိွေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားသူၾကီးမ်ား ခန္႕အပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရန္ ၎ႏုိင္ငံမ်ားမွ 

ပညာရွင္မ်ားကုိ စုစည္းကာ လုပ္ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ သုေတသန ပေရာဂ်က္မွ ရရွိလာသည့္ ရလဒ္ 

ျဖစ္သည္။ ပေရာဂ်က္ကုိ University of Cape Townမွ ပေရာ္ဖက္ဆာ Hugh Corderက ဦးေဆာင္ကာ British 

Institute of International and Comparative Law၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Bingham Centre for 

the Rule of Lawႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပေရာဂ်က္ကို ေတာင္အာဖရိကတြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ 

သုေတသနမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဦးေဆာင္လူမႈေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Claude Leon 

Foundationက ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရးပါသနည္း? 

ပေရာဂ်က္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူႏွစ္ဦးက Cape Townစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ႏွင့္ 

မည္သုိ႕ အေရးၾကီးေၾကာင္းကုိ  ရွင္းျပထားသည္။ ေတာင္အာဖရိက၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာတရားရုံး 



  

 

 
  

တြင္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္မွစကာ ၁၅ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ တရားသူၾကီး Kate O’Regan က ေအာက္ပါ 

အတိုင္း ရွင္းျပထားသည္ : 

 “လြတ္လပ္ေသာ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈျပည့္၀ေသာ၊ ယုံၾကည္ရေသာ တရားသူၾကီးမ်ားကုိ ခန္႕အပ္တာ၀န္ 

ေပးျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစတ္ြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ရရွိေသခ်ာေစရန္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္သည္။ လြန္ခဲ ့

ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ဓနသဟာရႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားေရးဆုိင္ရာ ခန္႕အပ္မႈေကာ္မတီမ်ား 

တည္ေထာင္မႈကုိ ျမင္ေတြ႕လာရျပီး ယင္းသည္ တရားသူၾကီးမ်ားခန္႕အပ္ျခင္းအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဴပ္မႈ 

အဖြ႕ဲမွ လႊမ္းမုိးျခငး္ကုိ  ေလ်ာ့က်သြားေစသည္။ Cape Town စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားသည္ အဆုိပါ 

ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ အသိေပးႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒသ 

မ်ားအေပၚ  ၾကိဳဆုိလမ္းညႊန္မႈေပးျပီး ယင္းသည္ ဓနသဟာရႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ 

တုိးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ တရားေရးမ႑ုိဳင္၏လြတ္လပ္ခြင့္တုိ႕ကုိ ျဖည့္ဆည္း ပ့ံပိုးေပးႏိုင္သည္။ ” 

လန္ဒန္အေျခစုိက္ Bingham Centre for the Rule of Law တည္ေထာင္သူဒါရိုက္တာ ပေရာ္ဖက္ဆာ Sir 

Jeffrey Jowell QCက ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပထားသည္  : 

 “ဤနည္းဥပေဒသမ်ားသည္ တရားေရးဆိုင္ရာခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းေကာ္မရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑၊ 

၎တုိ႕၏ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံႏွင့္ ၎တုိ႕၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ အလြန္လုိအပ္ 

ေသာ လမ္းညႊန္မႈျဖစ္ျပီး ယင္းသည္ တရား၀င္ေသာ၊ ကြ်မ္းက်င္သင့္ေလ်ာ္ေသာ လြတ္လပ္မႈ 

အျပည့္အ၀ရွိေသာ တရားစီရင္ခြင့္၏ အက်ဳိးစီးပြားအားလုံးအတြက္ျဖစ္သည္။” 

စည္းမ်ဥ္းနည္းဥပေဒႆမ်ားကုိ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေရးဆြျဲပီး ခြင့္ျပဳထားသည္  : 

ပေရာ္ဖက္ဆာ Hugh Corder ၊ ေတာင္အာဖရိက (Convenor) 

ပေရာ္ဖက္ဆာ Richard Devlin FRSC ၊ ကေနဒါ 

ပေရာ္ဖက္ဆာ Dame Hazel Genn QC FBA ၊  UK 

ပေရာ္ဖက္ဆာ Jill Ghai ၊ ကင္ညာ 

ပေရာ္ဖက္ဆာ Yash Ghai ၊ ကင္ညာ 

ပေရာ္ဖက္ဆာ Ameze Guobadia ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား  

ပေရာ္ဖက္ဆာ Sir Jeffrey Jowell QC ၊ UK 

ပေရာ္ဖက္ဆာ Kevin Tan Yew Lee ၊ စင္ကာပူ/မေလးရွား 



  

 

 
  

Ms Tabeth Masengu ၊ ေတာင္အာဖရိက 

Justice Kate O’Regan ၊ ေတာင္အာဖရိက 

Mr Chris Oxtoby ၊ ေတာင္အာဖရိက 

Mr Harish Salve SA ၊ အိႏိၵယ 

Mr Gregory Solik ၊ ေတာင္အာဖရိက 

ေဒါက္တာ Jan van Zyl Smit ၊ UK 

အထက္ပါ စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည ္ ပေရာဂ်က္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ျပီး 

တစ္ဦးခ်င္းစီက ကုိယ္စားျပဳေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အတူတကြ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႕သည္ အဆုိပါ 

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ရန ္ အခြင့္အာဏာရိွျပီး ယင္းသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၁ရက္မွ 

၂၃ရက္အတြင္း Cape Townတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပေရာဂ်က္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင္ ့

ဓနသဟာယ အတြင္းေရးမွဴးရံုး ၊ ဓနသဟာယ ေအာက္ရံုးတရားသူၾကီးမ်ားႏွင့္ အထက္ရံုးတရားသူၾကီးမ်ား 

အသင္း၊ႏွင့္ အဂၤလန္ႏွင့္ေ၀လနယ္အတြက္ တရားေရးဆိုင္ရာခန္႕အပ္မႈမ်ားေကာ္မရွင္တုိ႕ အပါအ၀င္ အဖဲြ႕ 

အစည္းမ်ားႏွင္ ့ ေနာက္ပိုင္းညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစသည္။ သုိ႕ေသာ္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားတြင္ 

ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ ပါ၀င္ေရးဆြသဲူ သုိ႕မဟုတ္ ေဆြးေႏြးခံခဲ့ရေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ 

သုိ႕မဟုတ္ တရား၀င္ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ 

မည္မဟုတ္ပါ။  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
  

ဓနသဟာယႏိုင္ငံတြင ္ တရားသူၾကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ခန္႕အပ္ျခင္း၌ လြတ္လပ္ 

ေသာ ေကာ္မရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑အေပၚ Cape Town စည္းမ်ဥ္းနည္းဥပေဒႆမ်ား 

၁။ အေထြေထြ 

၁။ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ခြင့္သည္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင္ ့ တရားရုံးမ်ားမွတတဆင့္ 

တရားမွ်တမႈကို ရရွိေသခ်ာေစရန္ ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။ တရားစီရင္ေရးစြမ္းရည္က အဆုိပါ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အလုိ႔ငွာ တရားေရးအဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ လြတ္လပ္မႈ၊ သမာသမတ္က်မႈ၊  

ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈႏွင္ ့ ပညာရွင္ဆန္ေသာ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္သည္။ အထက္ပါအရည္အ 

ေသြးမ်ားႏွင္ ့သီးျခား ကြ်မ္းက်င္မႈ သို႕မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္မႈလုိအပ္ေသာ ရာထူးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ႏုိင္ေသာ 

အျခားထပ္တုိး အရည္အခ်င္းမ်ား ပုိင္ဆိုင္ထားသူမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရန္သည္ တရားေရးဆုိင္ရာ ခန္႕ 

အပ္တာ၀န္ေပးမႈစနစ္တြင္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင္ ့ ခန္႕အပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တရားမွ်တစြာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး မည္သည့္ ေနာက္ခံမွ 

မဆုိ၀င္ေရာက္လာေသာ အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္ခံသူမ်ားအား တရားေရးဆုိင္ရာ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းကုိ 

လုပ္ေဆာင္ရန္အားေပးရပါမည္။ သုိ႔မွသာ တရားစီရင္မႈတြင္ လူထု၏ယုံၾကည္မႈကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမွင့္တင္ 

ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၃။ ႏုိင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင္ ့ သက္ဆုိင္ရာျပည္တြင္းဥပေဒအရ တရားစီရင္ေရးရုံးသုိ႕ 

ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ယွဥ္ျပိဳင္ ေရြးခ်ယ္ခံသူမ်ားအားလုံးကုိ  

လက္ခံၾကိဳဆုိရမည္ျဖစ္ျပီး တားျမစ္မႈမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရိွရ။ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခု၏ အေျခအေန 

အေပၚ မူတည္ကာ လက္ရွိ သုိ႕မဟုတ္ ေနာင္တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခမံည့္သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ  

လူမ်ဳိး၊ က်ားမျဖစ္တည္မႈ (သုိ႕) အျခား ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားျခင္းက့ဲသုိ႕ေသာ ယခင္ သုိ႕ 

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနဆဲ မွ်တမႈမရိွေသာ အားနည္းခ်က္ သုိ႕မဟုတ္ ထုတ္ပယ္ျခင္းကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 

ေပးမည့္  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုိအပ္ႏုိင္သည္။ 

၂။ တရားသူၾကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရိွသည့္ လြတ္လပ္ေသာေကာ္မရွင္တစ္ခု တည္ေထာင္ 

ျခင္း 

၄။ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမအမ်ိဳးမိ်ဳးတြင္ အစုိးရ၏ အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈမရွိေသာ 

တရားေရးဆိုင္ရာအမႈကိစၥမ်ားတြင္ကုိ ေဆာင္ရြက္ေသာ ေကာ္မရွင္မ်ားကုိ တရားသူၾကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈ 

တာ၀န္အတြက္ ယုံၾကည္စြာအပ္ႏွံထားသည္။ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ျခငး္ 

ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေစျခင္းတုိ႔အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါေကာ္မရွင္မ်ားသည္ လုံး၀ 



  

 

 
  

လြတ္လပ္ရမည္ျဖစ္ကာ သင့္ေလ်ာ္ကုိက္ညီစြာ ဖြဲ႕စည္းထားျပီး ရင္းျမစ္မ်ားရရိွျပီးျဖစ္ရမည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 

ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕ကာ အထက္တရားရုံး၏ အဆင့္သတ္မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ ယာယီ၊ အစမ္းခန္႔ (သုိ႔) အခ်ိန္ပုိင္း 

တရားသူၾကီးမ်ား အပါအ၀င္ ထိုရာထူးမ်ား တည္ရွိမႈတုိ႔အေပၚ လႊမ္းျခံဳမိပါ ေကာ္မရွင္ တစ္ခုတည္ရိွျခင္း၏ 

အကိ်ဳးေက်းဇူးသည္ ပိုမုိမ်ားျပားလာမည္ျဖစ္သည္။ 

၅။ ေကာ္မရွင္၏ တည္ရွိမႈ၊ အေျခခံဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ဥပေဒေရးရာစနစ္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် 

ပုိမုိနက္နဲစြာ အျမစ္တြယ္ခုိင္မာေစရမည္ျဖစ္ကာ ယင္းသည္ ေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္မႈကုိ ကူညီထိန္း 

သိမ္းေပးျပီး ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ သေဘာ 

သဘာ၀ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးသည္။ 

၆။ ေကာ္မရွင္တြင္ တရားစီရင္ေရးမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ အျခားအဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာ၊ ပညာရွင္ဆိုင္ရာႏွင္ ့
တရားေရးမဟုတ္ေသာ ေနာက္ခံအမိ်ဳးမ်ိဳးမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား အခ်ိဳးအစားလုိက္ ပါ၀င္သင့္ျပီး  စီမံအုပ္ခ်ဴပ္ေရးပုိင္း 
သုိ႕မဟုတ္ ပါလီမန္ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေကာ္မရွင္ကို တရား 
လက္လြတ္လႊမ္းမိုးမႈမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္ျခင္းသည္ လူမ်ဳိး၊ က်ားမျဖစ္မႈ၊ 
ပညာရွင္ဆန္မႈႏွင္ ့ဘ၀ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခု၏ ေနာက္ခံအေျခအေနအရ အျခား 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ သက္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ စဥ္းစားေပးျခင္းျဖင့္ ထုိက္သင့္ဆီေလ်ာ္စြာ အမ်ိဳးမိ်ဳးကြျဲပားႏုိင္ပါသည္။ 
 
၇။ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ တရားေရးဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈကိစၥအားလုံးအတြက္ ၎တုိ႕တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပရန္လုိအပ္ျပီး ယင္းသည္ အက်ဳိးစီးပြားဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ 

က်င့္၀တ္၏ အျမင့္ဆံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္မႈကုိ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအျဖစ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ အျဖစ္ ရာထူး 

သက္တမ္းကုိ ရရွိခံစားခြင့္ရွိျပီး ၎တုိ႕၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျခင္းကုိ မတရားသျဖင့္တစ္ဖက္သတ္အဆုံးသတ္ျခင္း  

မရိွေစရ။ အဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ၀တၱရားမ်ားကုိ က်မ္းက်ိန္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း၊ 

က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းႏွင္ ့အဖဲြ႕၀င္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ အဖဲြ႕၀င္ေဟာင္းမ်ားက တရားစီရင္ေရးရုံးသုိ႕ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

ကုိ ယာယီအရည္အေသြးမျပည့္မီဟုသတ္မွတ္သည့္ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက အားျဖည့္ ေပးမည္။ 

၈။ ေကာ္မရွင္သည္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ၎၏ လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္  

အတြင္းေရးမွဴးရုံးရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ေကာ္မရွင္၏လုပ္ငန္းအ၀၀ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ 

ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ ေထာက္ကူမည့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရိွေသာ 

လုံေလာက္သည္ ့၀န္ထမ္း ျဖည့္တင္းျခင္းတုိ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 

 



  

 

 
  

၃။ စံႏႈန္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ 

၉။ တရားစီရင္ေရးရုံးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ စာျဖင့္ေရးသားထား 

ေသာပုံစံျဖင့္ သတ္မွတ္ထားရမည္ျဖစ္ကာ ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား 

အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ရန္ ့ ထုတ္ေ၀ရမည္။ 

၁၀။ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာ တရားေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ေနရာမ်ားကုိ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ယွဥ္ျပိဳင္ 

ေရြးခ်ယ္ခံသူမ်ားအားလုံး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရင္ ဖြင့္ေပးထားရမည္ျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္ရန္ ခြင့္ျပဳထား 

ေသာ၊  လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႔ ေၾကာ္ျငာရမည္ျဖစ္သည္။ 

၁၁။ ေကာ္မရွင္သည္ ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး 

ထိုသုိ႕ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခံသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တရားေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ေနရာ 

က ေတာင္းဆုိထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မွီမႈရွိသည့္ အေထာက္အထားကုိ အေျခခံကာ 

ဆုံးျဖတ္မည္။ ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခံသူသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္း 

ႏွင့္ယွဥ္၍ မိမိကိုယ္ကို ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းပုံစံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေရးသားမႈအခ်ိဳ႕ (စီရင္ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒပိုင္း 

ဆိုင္ရာထင္ျမင္ခ်က္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ ေဆာင္းပါးမ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ) တင္ျပျခင္းတုိ႕ပါ၀င္ရမည္။ အေထာက္အထား 

ကုိ ျပင္ပမ ွ ေတာင္းဆုိရမည္ျဖစ္ျပီး ယွဥ္ျပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခံသူက အဆုိျပဳထားသည့္  ေထာက္ခံေပးမည့္သူမ်ား 

သုိ႕မဟုတ္ တတိယပုဂၢိဳလ္ထံမွ ျဖစ္ရမည္။ ဆန္ခါတင္ေရြးခ်ယ္ခံရသူ တစ္ဦးခ်င္းစီကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းပါမည္။ 

ေကာ္မရွင္သည ္ ရင္းျမစ္အားလုံးက ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ မွတ္တမ္း အျပည့္အစံုကုိ 

ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။. 

၁၂။ ယွဥ္ျပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခံသူမ်ား၏ အင္တာဗ်ဴးမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဖုိးတန္ေသာ 

အပုိင္းျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခံသူမ်ားအား ေလးစားမႈရွိစြာႏွင့္ 

တရားမွ်တမႈရွိစြာ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု၏ ေနာက္ခံ အေျခအေန 

အရ ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ တရား၀င္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးမည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ရိွပါက အင္တာဗ်ဴးမ်ား 

ကုိ လူထုၾကားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ အင္တာဗ်ဴးကုိ ယွဥ္ျပိဳင္ေရြးခ်ယ္သူ၏ 

ကုိက္ညီသင့္ေလ်ာ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ထပ္တိုးအေထာက္အထားအျဖစ္ မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းလက္ခံရရွိခဲ့ေသာ အျခားအေထာက္အထားမ်ားကုိ ပယ္ရွားရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

မျပဳရ။ 

၁၃။ ေကာ္မရွင္၏ အခ်ိန္ယူကာ စဥ္းစားခ်ိန္ဆျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္သည္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအမႈကိစၥမ်ားတြင္ 

က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ေထာက္ကူရမည္။ အခ်ိန္ယူကာစဥ္းစားခ်ိန္ဆ 

ျခင္းမ်ားကုိ လ်ဳိ႕၀ွက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ လုံေလာက္ေသာ မွတ္တမ္းကုိမူ 



  

 

 
  

ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ၎၏ ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေနာက္ဆုံးခန္႕အပ္ 

တာ၀န္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အာဏာပုိင္သထံူ ေနာက္က်ျခင္းမရိွဘဲ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရမည္။ 

၄။ ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း 

၁၄။ ႏိုင္င့ံေခါင္းေဆာင္က တရား၀င္ခ်မွတ္သည့္ စီနီယာအဆင့္ ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း မ်ားက့ဲသုိ႕ေသာ 

တရား၀င္ခန႕္အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာသည္ အျခားအစုိးရဌာနတစ္ခုတြင္ တည္ရွိေနလွ်င္ပင္ 

မည္သည့္ ယွဥ္ျပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခံသူမ်ားက တရားစီရင္ေရးရုံးတြင္ ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းခံရမည္ကုိ ေကာ္မရွင္က 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ေနရာတစ္ခုအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ 

ယွဥ္ျပိဳင္ေရြးခ်ယ္သူတစ္ဦးကုိ ေကာ္မရွင္က အၾကံျပဳမည္ဟူေသာ စံႏႈန္းရိွရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိသုိ႕ အၾကံျပဳခံရသူကုိ 

ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္က ခန္႕အပ္ျခင္းျပဳရမည္။  

၁၅။ ျခြင္းခ်က္ကိစၥမ်ားတြင္  တရားစီရင္ေရးရုံး၏ ရာထူးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ အလုပ္ေနရာေခၚဆုိမႈႏွင္ ့ လူ႕အဖဲြ႕ 

အစည္းတစ္ခု၏ ေနာက္ခံအေျခအေန စသည္တုိ႕အေပၚမူတည္ကာ ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ 

အခြင့္အာဏာပုိင္သူသည္ ေကာ္မရွင္ကအၾကံျပဳထားေသာ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ယွဥ္ျပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခံသူမ်ား 

စာရင္းမွ  ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ျပီး သုိ႕မဟုတ္ အဆုိပါ အခြင့္အာဏာပုိင္သူသည္ ေကာ္မရွင္က အၾကံဳျပဳထားေသာ 

ယွဥ္ျပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခံသူတစ္ဦး သို႕မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ခံသူမ်ားစာရင္းကို ျငင္းဆုိျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ျပန္လည္သုံး 

သပ္ျခင္းတုိ႕ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ယင္းသည္ တရားေရးဆုိင္ရာခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ 

မူေဘာင္အတြင္း ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ ျပ႒န္းခ်က္ထုတ္ျပန္ထားမွသာ ျဖစ္ႏိုင္မည္။ မည္သည္ ့အျဖစ္အပ်က္တြင္မဆုိ 

ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာရိွသူသည္ အၾကံျပဳျခင္းခံရေသာ ယွဥ္ျပိဳင္ ေရြးခ်ယ္ခံသူ 

သုိ႕မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ခံသူမ်ားစာရင္းကုိ ျငင္းဆုိရန္ သို႕မဟုတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈလုိအပ္ရန္ အခြင့္အာဏာကုိ 

အသုံးျပဳခ်ိန္တြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေပးရန္လုိအပ္ျပီး အဆုိပါအခြင့္အာဏာမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ 

သီးျခားသတ္မွတ္ထားသည့္အေျခအေနရွိပါသည္။ မည္သည့္အလုပ္ေနရာလစ္လပ္မႈအတြက္မဆုိ ေကာ္မ 

ရွင္က အၾကံျပဳႏုိင္သည့္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ယွဥ္ျပိဳင္ေရြးခ်ယ္သူမ်ားအေရအတြက္သည္ အကန႕္ 

အသတ္ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ေကာ္မရွင္က ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိသာ ရာထူး ခန္႕အပ္တာ 

၀န္ေပးျခင္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ 

၅။ တာ၀န္ခံမႈ 

၁၆။ တုံ႕ျပန္မႈေပးျခင္းႏွင့္ အၾကာင္းရင္းမ်ားေတာင္းခံျခင္းတုိ႔မွတဆင့္ ေကာ္မရွင္သည္ တရားစီရင္ေရးရံုး 

အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီကုိ ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းအေပၚ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ကာ ၎၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

အတြက္ႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေထြေထြစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကုိ အနည္းဆုံး ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ 

ထုတ္ေ၀ျခင္း ႏွင့္ အျခားျပည္သူလူထုမွ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ တာ၀န္ခံ 

ရမည္။ 



  

 

 
  

၁၇။ ေကာ္မရွင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းသည္ဟုေတြ႕ရွိရပါက တရားေရးရာအမႈကိစၥမ်ား 

အတြက္ ခန္႔အပ္ထားေသာ လြတ္လပ္အမီွအခိုကင္းသည္ ့  မေက်နပ္ခ်က္မ်ားစုံစမ္းတင္ျပသူက စစ္ေဆးႏိုင္ျပီး 

ယင္းတြင္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းေႏွာင္မႈမရွိေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပခြင့္အခြင့္အာဏာရွိပါမည္။ 

ေကာ္မရွင္၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ တရားဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခအေနႏွင့္ညီညြတ္ျခင္း 

အေပၚအေျချပဳကာ တရံုးမ်ားက ျပန္လည္ သုံးသပ္ရပါမည္။ 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ – ပေရာဂ်က္တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 

 

University of Cape Town မွ ဥပေဒဌာနအေၾကာင္း 

University of Cape Town၏ ဥပေဒဌာနသည္ အာဖရိကတြင္ ဥပေဒပညာေရး၏ ဦးစီးဦးေဆာင္ဌာနမ်ား 

အနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အေၾကာင္း သုေတသနႏွင့္ ထုတ္ေ၀မႈမ်ားသည္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ႏွင္ ့

၁၉၉၇ခုႏွစ ္ ေတာင္အာဖရိက အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ မူၾကမ္းကုိ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သူ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားစြာ၏ စိတ္၀င္စားမႈ 

တစ္ခုအျဖစ္ ၾကာျမင့္စြာတည္ရိွေနခ့ဲသည္။  ဌာနတြင္းရွိ ဒီမိုကရက္တစ္ စီမံအုပ္ခ်ဴပ္ေရးႏွင့္ အခြင့္အေရး 

မ်ားယူနစ္သည္ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ အာဖရိကတုိက္အတြင္းတြင္ အစုိးရ၏ တရားေရးဌာနႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး  

သုေတသနမ်ားႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာတုံ႕ျပန္လႈပရ္ွားမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လာလ်က္ရွိသည္။ 

Project convenor ႏွင့္ ဤပေရာဂ်က္အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္:  

ပေရာ္ဖက္ဆာ Hugh Corder ၊  Professor of Public Law ၊  Faculty of Law 

University of Cape Town, Private Bag X3, Rondebosch 7701, South Africa.  

ဖုန္း   : +27 21 650 3085    

ဖက္စ ္  : 27 21 650 5673  

အီးေမးလ္ :hugh.corder@uct.ac.za    



  

 

 
  

၀က္ဘ္ဆိုဒ္ : www.law.uct.ac.za 

 

Bingham Centre for the Rule of Law အေၾကာင္း 

Bingham Centre for the Rule of Law ကို ၂၀၁၀ခုႏွစ ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ၾကီးျမတ္ေသာ တရားသူၾကီးႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈျပင္းျပေသာ တရားရုံးခ်ဴပ္ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ  Lord 

Bingham of Cornhill၏ အလုပ္ႏွင္ ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈပညာရပ္ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ 

သည္။ စင္တာသည္ ကမၻာအႏံွ႕ျပားရွိ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကုိ ေလ့လာရန္၊ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ တုိးျမွင့္ရန္ 

ရည္ရြယ္ကာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကုိ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရ 

မည့္ သေဘာတရားအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား မီးေမာင္း 

ထုိးျပျခင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈမ်ား ပုိ႕ခ်ျခင္းႏွင့္ 

စီးပြားေရး ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာတုိ႕ကုိ ျမွင့္တင္ရန ္ တရား 

ဥပေဒစုိးမုိးေရး စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္သည္။ စင္တာသည္ တရားေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈ 

ကိစၥမ်ားႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ ဓနသဟာယ အတြင္းေရးမွဴးရုံး၊ ပါလက္စတုိင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ကင္ညာ 

တရားသူၾကီးမ်ားႏွင့္ ေအာက္ရံုးတရားသူၾကီးမ်ား စိစစ္ေရးဘုတ္အဖြ႕ဲတုိ႕အပါအ၀င္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 

လက္တြအဲလုပ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ စင္တာ၏ ထုတ္ေ၀မႈမ်ားထဲတြင္ The Appointment ၊ Tenure and 
Removal of Judges under Commonwealth Principles: A Compendium and Analysis of Best 
Practice(2015) တုိ႕ ပါ၀င္သည္။ Bingham Centreသည္ British Institute of International and 

Comparative Law (BIICL)၏ တစိတ္တပုိင္းျဖစ္ကာ BIICLသည္ ႏွစ္ေပါင္း၅၀ေက်ာ္က တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ 

မွတ္ပံုတင္ျပီးျဖစ္သည့္ ဦးေဆာင္အကူအညီေပးေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ သုေတသန အဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခုျဖစ္ 

သည္။ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ Bingham Centre 

Charles Clore House, 17 Russell Square, London WC1B 5JP  

ဖုန္း  : +44 20 7862 5151    

ဖက္စ ္  : +44 20 7862 5152  

http://www.law.uct.ac.za/


  

 

 
  

အီးေမးလ္ : binghamcentre@biicl.org    

၀က္ဘ္ဆိုဒ္ : www.binghamcentre.biicl.org 

ဤပေရာဂ်က္အတြက္ Bingham Centreသုိ႕ ဆက္သြယ္ရန္ :   

Dr Jan van Zyl Smit ၊ Associate Senior Research Fellow in the Rule of Law  

အီးေမးလ္ : j.vanzylsmit@binghamcentre.biicl.org. 


