
မွားယြင္းစြာ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းႏွင့္ နစ္နာဆုံးရံွဳးမႈ 
တရားသူႀကီးက မွားယြင္းစြာ ဆုံးျဖတ္စီရင္လွ်င္  

“မမွားေသာေရွ႕ေန၊ မေသေသာ ေဆးသမား” ဆိုသည့္ ျမန္မာ ဆိုရုိးစကား ရိွသည္။ လူတုိင္းနီးပါး 
ေလာက္ပင ္အမွားႏွင့္ မကင္းႏုိင္။   

တရားသူႀကီးမ်ားက အမႈကိ ုဆုံးျဖတ္စီရင္ရာတြင ္အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အမွားအယြင္းမ်ား 
ရွိတတ္သည္။ ထိုသုိ႔မွားယြင္းမိပါက အျပစ္ေပးခံရသူတြင ္အခ်ိန္ကာလတခုတုိင္ေအာင္ (သို႔) 
အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင ္တဘဝလုံးတိုင္ေအာင ္နစ္နာဆုံးရွဳံးမႈ အနည္းႏွင့္အမ်ား ျဖစ္ရသည္။ တခါတရံတြင ္
ထိသုို႔မွားယြင္းစြာ အျပစ္ေပးခံရသူအား မီွခုိေနရေသာ မိသားစုကပါ ေဘးထြက္ နစ္နာဆံုးရွံဳးမႈမ်ားကို 
ၾကံဳေတြ႔ရသည္။  

ဤသည္မွာ မလုိလားအပ္။ ျဖစ္လည္းမျဖစ္သင့္။ သို႔ျဖစ္၍ နစ္နာဆုံးရွံဳးသူတို႔အား တရားမွ်တသည့္ 
ဘက္မွေန၍ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ကာကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္လာသည္။  တရားစီရင္ျခင္းကိ ုအမွန္တရား 
ဘက္မွ ရပ္တည္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန္ လိုအပ္လာသည္။  

စီရင္ခ်က္မွားေသာ္လည္း အယူခံဝင္ခြင့္ရိွ 

ေအာက္ရုံးမ်ားက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကိ ုမွားယြင္းသည္ဟ ုျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူက ယူဆလွ်င္ 
အထက္တရားရံုးသို႔ တက္ကာ အယူခံဝင္ႏုိင္သည္။ ေသဒဏ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ျပစ္ဒဏ္အတြက ္ႏုိင္င့ံ 
အႀကီးအကဲထ ံအသနားခံစာတင္၍ ပန္ၾကားႏုိင္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင္ ့သာမန္ျပည္သူတို႔က 
ဤသို႔ပင္ သိထားၾကသည္။ 

ဥပမာ ၿမ့ိဳနယ္တရားရံုးမွ မွားယြင္းစြာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္ဟ ုယူဆလွ်င ္တိုင္း(သုိ႔)ျပည္နယ္တရားရုံး 
သာမက ဗဟိုတရားရံုးအထိပင ္အဆင့္ဆင့္တက္၍ အယူခံဝင္ႏုိင္သည္။  

အယူခံဝင္သည့္အတြက ္မွားယြင္းေသာစီရင္ခ်က္ကို အမွန္အတုိင္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးႏုိင္သျဖင့္ 
မလိုအပ္ေသာ နစ္နာဆုံးရွံဳးမႈမ်ားကိ ုဖယ္ရွားႏုိင္ေသာေၾကာင္ ့အလြန္ေကာင္းမြန္၍ ရွိသင့္ရိွထိုကသ္ည္။  

အယူခံဝင္ရသည့္အတြက္ မလုိလားအပ္ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ား 

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔အဆင့္ဆင့္ အယူခံဝင္ရုံျဖင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ ပုိမုိတိက် မွန္ကန္မႈ ရွိႏုိင္ပါမည္ 
လားဟု စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ေအာက္ရုံးမ်ားက လက္လြတ္စပယ္ မွားယြင္းစြာ 
ဆံုးျဖတ္ေနသေရြ႕ အထက္တရားရုံးမ်ားက ထိုအမွားမွန္သမွ်ကိ ုလုိက္လံျပင္ဆင္ေပးရမည္သာ 
ျဖစ္ေနေတာ့သည္။  

အျပစ္ရွိသည္ဟ ုစြပ္စြဲခံရသူအတြက ္အခ်ိန္၊ ေငြေၾကးကိ ုအလဟႆ ကုန္ဆံုးေစသည့္အျပင ္စိတ္ႏွင့္ 
ခႏၶာကုိယ ္က်န္းမာေရးကိုလည္း အနည္းႏွင့္အမ်ား ထိခုိက္ႏုိင္စရာရွိသည္။ ထို႔ျပင ္ထိုအမႈကိစၥအတြက္ 
တရားရံုးဘက္မွ ကုန္က်ရေသာ ေငြေၾကးဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ေပးေဆာင္ထားေသာ ျပည္သူတို႔၏ 
အခြန္ေငြမ်ား ျဖစ္ေနသည့္အတြက ္ႏုိင္င့ံဘ႑ာကုိ ျဖဳန္းတီးရာေရာက္သည္။ ႏုိင္ငံအတြက ္တန္ဖုိး 
ရွိေသာ လုပ္အားမ်ားကိုလည္း အလဟႆ ျပဳန္းတီးေစသည္။ 

 



တရားရုံး ဆုံးျဖတ္စီရင္ျခင္းမ်ား မွားယြင္းတတ္သည္ကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္၍ ပုိမုိတုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ 

မွားယြင္းစြာ ဆံုးျဖတ္စီရင္ျခင္းမွာ သဘာဝျဖစ္သည္။ ေရွာင္လႊ၍ဲမရႏုိင္။ ဖုံးဖိဟန္ေဆာင္၍ မျဖစ္ႏုိင္။ 
လစ္လ်ဴရႈထား၍လည္း မရ။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မွားယြင္းရျခင္းကိ ုေသခ်ာေစ့ငွစြာ ဆန္းစစ္ၿပီး 
ျပဳျပင္ႏုိင္လွ်င္ အမွားမ်ား ကင္းသထက္ကင္းလာမည္ ျဖစ္သည္။  

ဥပမာ- ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္လွ်င ္ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကိ ုျပဳျပင္ႏုိင္ပါက တုိးတက္လာမည္။ ဆံုးျဖတ ္
စီရင္သူ တရားသူႀကီး (သို႔) တရားသူႀကီးအဖြဲ႔၏ အရည္အခ်င္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္လွ်င ္ထိုအရည္အခ်င္း 
မ်ားကိ ုျမွင့္တင္ေပးႏုိင္သည္။ တရားသူႀကီးမ်ား လာဘ္မစားႏုိင္ေအာင္၊ ရာထူးတည္ျမေဲနေအာင္၊ 
လံုျခံဳမႈရိွေအာင ္အဘက္ဘက္မွ စီစဥ္ေပးႏုိင္သည္။ အေကာင္းဆံုးမွာ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး 
စနစ္ကုိ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ မတိုးတက္ပမဲေန၊ မုခ် တိုးတက္ 
လာရမည္သာ ျဖစ္သည္။  

တရားေရးစနစ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္တို႔က လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္ထားလွ်င္ ဘက္လိုက္မႈမ်ား 
ရွိလာမည္။ ယင္းကုိ ဖယ္ရွားပစ္၍ အျပန္အလွန္ ထိန္းညိွမႈ (Check and Balance)ကုိ က်င့္သံုးႏုိင္လွ်င ္
တရားမွ်တစြာ ဆံုးျဖတ္စီရင္ႏုိင္မည္သာ ျဖစ္သည္။  

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ေနာက္ထပ္ အေရးပါေသာအခ်က္ 

တရားရံုး ဆံုးျဖတ္စီရင္ျခင္းမ်ား မွားယြင္းသည္ကိ ုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ မည္သို႔ပင ္စီမံ 
ေဆာင္ရြက္ေစကာမူ ဆုံးျဖတ္စီရင္သ(ူတို႔)၏ အျမင့္ဆံုးအသိဥာဏ္ျဖင့္ မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေန 
အခ်ိန္ကာလတခုခုကိ ုၾကံဳေတြ႔ႏုိင္သည္။ မည္သို႔ေသာ အေျခအေန-အခ်ိန္အခါမ်ဳိး ျဖစ္သည္ကုိ 
ႀကိဳတင္တြက္ဆ၍ မရႏုိင္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ တေျပးညီေသာ တရားေရးစနစ္ မရွိလွ်င္ ေဒသ 
ကြာျခားမႈအလုိက ္ဆံုးျဖတ္စီရင္ျခင္းမွာ ေျပာင္းလ ဲ(သုိ႔) မွားယြင္းႏုိင္သည္။  

အစဥ္သျဖင္ ့ေျပာင္းလတုိဲးတက္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ မလႊမဲေရွာင္သာ ဆက္စပ္ 
ေနရေသာ ႏုိင္ငံအဖုိ႔ ျပည္တြင္း၌ က်င့္သုံးေနေသာ စီရင္ထံုးမ်ားကိ ုပုံေသကုိးကား၍ မရႏုိင္။ 
လိုအပ္ေသာ ဥပေဒသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္ရာ ယင္းသည္ တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဥပမာ- လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္ျခင္း၊ ေျမျမွဳပ္-ေရျမွဳပ္ 
မုိင္းမ်ား ေထာင္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးျပဳန္းတီးေစျခင္း (Genocide) အစရိွသည္တို႔၌ လက္ရိွတည္ဆဥဲပေဒ၊ 
စီရင္ထုံးမ်ားႏွင့္ မလံုေလာက္ပါက ဆံုးျဖတ္စီရင္ရသူ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက ္အခက္အခမဲ်ား 
ရွိေနေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ မွားယြင္းစြာ ဆုံးျဖတ္စီရင္မိလွ်င ္ခံရသူတုိ႔အတြက္ နစ္နာဆံုးရွံဳး 
ရမည္သာမက ႏုိင္ငံသိကၡာ က်ဆင္းသည္အထိ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။  

မလိုလားအပ္ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကို အေျမာ္အျမင္ရိွရိွ ဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္ရန္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကိ ု
အစကတည္းကပင္ တိက်မွန္ကန္ေနေအာင္၊ တရားမွ်တမႈ ရွိေနေအာင္၊ ေခတ-္စနစ္ႏွင့္အညီ 
ႏုိင္ငံတကာႏွင့္တန္းတူလိုက္ႏုိင္ေအာင ္စီမံထားရိွရမည္ျဖစ္သည္။ အေရးပါဆံုး လုိအပ္ခ်က္မွာ 
လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကိ ုအာမခံခ်က္အျပည့္အဝျဖင္ ့က်င့္သံုးႏုိင္ဖုိ႔ျဖစ္သည္။  

ဤသည္မွာ ႏုိင္ငံကိ ုေကာင္းမြန္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ (Good Governance)၏ အဓိက (၃)ပုိင္းမွ 
တပုိင္းသာ ျဖစ္သည္။ 



အယူခံဝင္ႏုိင္ဖုိ႔ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ 

အမွားအယြင္းမ်ားက ဆက္လက္ ရွိေနဦးမည္မွာ မလႊမဲေရွာင္ႏုိင္ ျဖစ္ေသာၾကာင္ ့မလုိလားအပ္ပ ဲ
နစ္နာဆုံးရွံဳးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ အယူခံဝင္ႏုိင္သည့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ရိွကုိရိွေနရမည္ ျဖစ္သည္။ 
မည္သုိ႔ေသာ အေျခအေန-အခ်ိန္အခါႏွင့္ မည္သည့္ အရပ္ေဒသျဖစ္ေစကာမူ အယူခံခြင္ ့ရိွျခင္းက 
မရွိျခင္းထက ္ပုိေကာင္းသည္ ဆိုေသာအခ်က္ကိ ုအခိုင္အမာလက္ကိုင္ထား က်င့္သုံးေနရေပလိမ့္မည္။  

နစ္နာဆုံးရံွဳးသည္ ဆုိျခင္းမွာ 

နစ္-နာ-ဆံုး-ရံွဳးမႈ ဆိုသည္မွာ လူပုဂိၢဳလ္တဦးခ်င္းတြင္သာ ရွိတတ္သည္မဟုတ္ပ ဲမိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိး၊ 
လူမ်ဳိးႏွင့္ ေနထုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေဒသ၊ ႏုိင္ငံတို႔တြင္လည္း ရွိေနတတ္သည္။ 

လူႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င ္မတရားအုပ္ခ်ဳပ္တတ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေအာက္တြင ္ျပည္သူတို႔သည္ 
ဆင္းရဲနိမ့္က်ေသာ ဘဝမ်ား၌ နစ္မြန္းေနရျခင္း၊ ထိခုိက္နာက်င္စြာ ေဝဒနာ ခံစားေနရျခင္း၊ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ဆံုးေနျခင္း၊ လူျဖစ္ရံွဳးေနျခင္းမ်ားကို တိတိက်က် ဆိုလုိသည္။ 

ႏုိင္ငံအတုိင္းအတာျဖင္ ့နစ္နာဆုံးရွံဳးျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထုိႏုိင္ငံသည္ ဆင္းရဒဲုကၡ၊ ေရာဂါႏွင့္ 
ကပ္ေဘးစသည္တုိ႔တြင ္နစ္မြန္းေနရျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအလယ္ အဖက္မတန္ ဆက္ဆံခံရသျဖင္ ့
အထိနာရျခင္း၊ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္မည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႔ ဆုံးပါးျခင္းႏွင့္ 
ထိုအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရွံဳးေနျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။  

နစ္နာဆုံးရွံဳးျခင္းမ်ား မလုိအပ္ပ ဲမျဖစ္ေစရေအာင္ ႏုိင္ငံကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ား၊ ကယ္တင္ႏုိင္စြမ္း 
ရွိသူမ်ားက အေလးအနက္ထားရန္ လုိအပ္သည္။  

မတရားသည့္ တရားေရးစနစ္မ်ဳိး 

အခ်ဳိ႕ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားတြင ္အယူခံဝင္ျခင္းကိ ုခြင့္မျပဳႏုိင္ပ ဲရွိေနသည္။ ဤအခ်က္မွာ 
အာဏာရွင္ဆန္လြန္းေသာကိစၥ ျဖစ္သည္။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ကင္းမဲ့ေသာ လုပ္ရပ္ 
လည္းျဖစ္သည္။ “အယူခံ ဝင္ပုိင္ခြင္ ့မရွ”ိ ဟု မည္သို႔ပင ္အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးေပး၊ ယင္းသည္ 
လူ႔ေလာကအသုိင္းအဝုိင္းတြင ္ခိုင္လုံေသာအေထာက္အထား မဟုတ္။ လူ႔ေလာကေကာင္းက်ဳိးကို 
မျဖစ္ေစေသာကိစၥသာ ျဖစ္သည္။    

ဥပမာ- စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာကာလတြင ္အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ား၌ အထူးတရားရံုးျဖင့္ 
စစ္ေဆးကာ စီရင္ခ်က ္ခ်မွတ္သည္။ အယူခံဝင္ခြင့္ပင ္မေပးပ ဲတဆက္တည္း ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစသည္။ 
တဖန္ အမႈ သုံး-ေလး-ငါးမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာ၌ အမ်ားဆံုးက်ခံရမည့္ အမႈတခုတည္း၏ 
ျပစ္ဒဏ္အစား အမႈအားလုံးမွ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအားလံုးကိုစုကာ တေပါင္းတစည္းတည္း က်ခံေစသည္။      

အာမခံေပးေလာက္သည့္ အမႈျဖစ္ေစကာမူ အာမခံမရ။ အခ်ဳိ႕အမႈမ်ား၌ စြပ္စြဲခံရသူသည္ ေရွ႕ေန 
ငွားခြင္ ့မရ။ အစုိးရေရွ႕ေနပင ္လုိက္ခြင့္မရ။ အခ်ဳိ႕အမႈမ်ား၌ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္ 
မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးမ်ားအား ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ခံုရုံးတင္၍ စစ္ေဆးစီရင္သည္။ အခ်ဳိ႕အမႈမ်ားကို 
အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင ္မစစ္ေဆးပဲ တံခါးပိတ ္စီရင္ခ်က္ခ်သည္။ အခ်ဳိ႕အမႈမ်ားတြင္ 
စြပ္စြဲခံရသူ၏ မ်က္ကြယ္၌ စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ဳိးပင ္ရွိသည္။     

မွတ္ခ်က္။    ။ အၾကမ္းအားျဖင့္သာ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ တရားေရးစနစ္၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ 
အေၾကာင္းမ်ားကို စာဖတ္သူတို႔ ဆက္လက ္ေလ့လာအားထုတ္ရန္ အၾကံေပးအပ္ပါသည္။   
လြင္ေအာင္စုိး (၁၇-၁၁-၂ဝဝ၈) 


