ၿမန္ မ ာႏိ ု င ္ င ံ တ ြ င ္ တရားဥပေဒစိ ု း မိ ု း မွ ဳ အမွ န ္ တ ကယ္ ေပၚေပါက္ လ ာေရး
ဆယ္(မ္)ဇာရီဖွီ
“တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအေၾကာင္းကို လူတိုင္းက ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေပၚထြန္း
လာဖို႔အတြက္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ဘယ္လို ပံ့ပိုးရမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ဘယ္သူကမွ မေျပာၾကဘူး” ဟု
မၾကာေသးမီက ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္တြင္ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရး
အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေကာ္မရွင္ (အိုင္စီေဂ်)ကို ေျပၾကားလိုက္သည္။
လူမဆန္ေသာ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသက္တမ္း ဆယ္စုႏွစ္ ေလးႏွစ္တာက တရားေရး စနစ္၏ အမွီအခို
ကင္းရွင္း လြတ္လပ္မႈ၊ တည္ၾကည္မႈ ဂုဏ္သိကာၡ တို႔ကို စနစ္တက် အားယုတ္သြားေစခဲ့ပါသည္။ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရားသူႀကီးမ်ားမွာ တရားမွ်တမႈ၊
တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္
ရင္ဆိုင္ေနၾကရလ်က္ရိွေပသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာ့ တရားစီရင္ေရးမွာ လတ္တေလာတြင္ အဆိုပါ ေတာင္းဆိုမႈကို ျဖည့္ဆည္း
ေပးႏိုင္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရိွမေနသည္ကား အမွန္ပင္။
လာမည့္ႏွစ္တြင္ မၾကံဳစဖူးထူးကဲလွသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရိွေနေပရာ တရား
စီရင္ေရး တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအား ေတာင့္တင္းခိုင္မာလာေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု ေဆာင္ရြက္
မည္ဆိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအားလံုး၊
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးလွေပသည္။
ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္လည္း ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သမွ် အကူအညီ အားလံုးကို ေပးအပ္ႏိုင္
ရန္အတြက္ အဆိုပါအခ်က္မွာ အသက္တမွ် အေရးႀကီးလွပါသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌျဖစ္သူ အတိုက္အခံ
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ လူမ်ိဳးစုအရႏွင့္ ဘာသာေရးအရ လူနည္းစု အုပ္စုမ်ား၊ အရပ္ဘက္
လူ႔ေဘာင္၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ဟု ေခၚဆိုေသာ ႏိုင္ငံတြင္းမွ
လူတိုင္းက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေတာင္းဆိုလ်က္ ရိွသည္။
သို႔ရာတြင္ “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး”သည္ လူေပၚလိုက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး အနက္ရေနသည္မွာ ထင္ရွားေပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တခ်ိဳ႕အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို “ပိုမိုအားေကာင္းေသာ လံုျခံဳေရး”ႏွင့္ ညီမွ်ျခင္း
ခ်ေနၾကပံုရသည္။ တခ်ိဳ႕ကမူ ခလုတ္ကန္သင္းထူေျပာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းဆီသို႔
ႏိုင္ငံက ခ်ီေနသည့္အားေလ်ာ္စြာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး၊ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္ကို အားေပးျမႇင့္တင္ေရး
စသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ အေရးႀကီးလွသည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။
လူထုက အဆိုပါ သေဘာတရားကို ေတာင္းဆိုေနသည္မွာ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ တရား
ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမွီအခိုကင္းရွင္းလြတ္လပ္ေသာ တရား

စီရင္ေရး တစ္ရပ္ကို လိုအပ္သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ရန္ျဖစ္ေစ၊
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္ကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ရန္
ျဖစ္ေစ တကယ့္ ဥပေဒပညာစစ္စစ္ကို ေပးအပ္ရာတြင္ အမွီအခိုကင္းရွင္းစြာ၊ သမာသမတ္က်စြာ လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ရိွသည့္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လိုအပ္လ်က္ရိွသည့္အျပင္
အေရးႀကီးလွသည္ကား တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ လူထုက ဆိုးဆိုးရြားရြား ျမင္ထားသည္ကုိ ေျပာင္းလဲရန္
လိုအပ္ေပသည္။
မေမ့အပ္သည့္ အဓိက အခ်က္ကား မွီခိုမႈ ကင္းရွင္းလြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္ေရးတစ္ရပ္သည္ ေမွ်ာ္မွန္း
ထားသည့္ လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လက္နက္တစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္းကိုပင္
ျဖစ္သည္။ မွီခိုမႈ ကင္းရွင္းလြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္ေရးဟူသည္ တရားဥပေဒမွတစ္ပါး အျခားမဟုတ္ေခ်။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၏ အပိုဒ္ ၁၀ တြင္ လူတိုင္းသည္ မွီခိုမႈ ကင္းရွင္း
လြတ္လပ္ကာ သမာသမတ္က်သည့္ ခံုအဖြဲ႕၏ မွ်တၿပီး လူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ စီရင္ေသာ ၾကားနာမႈကို
ခံစားခြင့္ရိွသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံကလည္း “လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရား
ဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔မွာ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရိွသလို အျပန္အလွန္ အားျဖည့္ေပး
လ်က္ ရိွသည္”ဟု တစ္ညီတစ္ၫႊတ္တည္း အတည္ျပဳထားေပသည္။
မွီခိုမႈ ကင္းရွင္းလြတ္လပ္ၿပီး သမာသမတ္က်ေသာ ခံုအဖြဲ႕မ်ား မလြဲမေသြ ေပၚေပါက္လာရေလေအာင္
အရင္းအျမစ္မ်ား လံုေလာက္စြာ ေပးအပ္ေရးအား အစိုးရမ်ားက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စံမ်ားကလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးသည္ အဆိုပါ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသည္းအသန္ လိုအပ္လ်က္ ရိွေပသည္။
တရား႐ံုးအေဆာက္အအံုမ်ားမွာ အေျခခံအက်ဆံုး အေဆာက္အအံု ပစၥည္းပစၥယမ်ား ကင္းပလ်က္ရိွသည္။
လူထုေရွ႕ေမွာက္တြင္ စီရင္ေရးကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အာမခံထားလင့္ကစား တခ်ိဳ႕
တရား႐ံုးမ်ားမွာ လူထု ပရိသတ္အမ်ားအျပား မ၀င္ဆံ့ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေသးငယ္လြန္းလွသည္။
လတ္တေလာတြင္ လိုအပ္ေသာ အမႈအခင္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ စံမ်ားကို တရားသူႀကီးမ်ား
အျပည့္အ၀ ရရိွႏိုင္ျခင္း၊ လက္လွမ္းမီျခင္း မရိွၾကေခ်။
ထို႔အျပင္ အစိုးရ၏ မွီခိုမႈကင္းရွင္းလြတ္လပ္ၿပီး သာတူညီမွ် ရိွေသာ က႑ခြဲတစ္ရပ္ျဖစ္ေနလင့္ကစား
ထိုသူမ်ားမွာ လစာလည္း နည္းပါးသလို အေျခခံ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္သာ အဆက္ဆံ ခံေနၾကရ
ပါသည္။ သြားေရးလာေရး ခက္ခဲေသာ ေဒသမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုလွ်င္ စစ္တပ္၊ အစိုးရ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအျပင္
ၾသဇာႀကီးမားေသာ ေဒသခံ လူစုမ်ား၏ ဖိအားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရဆဲလည္း ျဖစ္ေလသည္။
“ေရွ႕ေနငွားရမ္းပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရွ႕ေနမ်ား၏ မွီခိုမႈ ကင္းရွင္းလြတ္လပ္မႈ”ေခါင္းစဥ္ပါ အိုင္စီေဂ်၏
ဒီဇင္ဘာလက အစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံ၏ က႑တိုင္းလိုလ၌
ို ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရိွေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈက
တရားေရး စနစ္ကို ဒုကေ
ၡ ပးလ်က္ရိွသည္ဟု အိုင္စီေဂ်က သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ တရားစီရင္ေရး၏ တည္ၾကည္
မႈ ဂုဏ္သိကာၡ အေပၚ လူထုအျမင္ကိုလည္း ယင္းက လိႈက္စားလ်က္ ရိွသည္မွာ ထင္ရွားေပသည္။
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရရိစ
ွ ျပဳလာသလို ရဲေဆးၾကြလာစ သတင္းမီဒီယာ၏ မၾကံဳစဖူး ထူးကဲေသာ စိစစ္မႈ၊
ေ၀ဖန္မႈတို႔ပါ ပါ၀င္လာေသာအခါတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရားသူႀကီးမ်ားမွာ သူတို႔အား မျဖစ္ႏိုင္သည္ကိုမွ

ခိုင္းရက္ေလျခင္းဟု အဘယ့္ေၾကာင့္ ခံစားရသည္ကို နားလည္ေပးရန္ လြယ္ကူသြားပါေလေတာ့သည္။
တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္း ခန္႔ထားျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ က်င့္ၾကံျပဳမူျခင္း၊ တည္ၾကည္မႈ ဂုဏ္သိကာၡ တို႔
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ား အမ်ားအျပားရိွေန သည္ဆိုေသာအခ်က္ကို တရား
စီရင္ေရးက႑အတြင္းမွာပင္လွ်င္ အျငင္းမပြားၾကပါေခ်။ ခ်ီးက်ဴးထိုက္သည္ကား ျမန္မာ့ တရားစီရင္ေရး
သည္ ယခုအခါ ယင္း၏ ပတ္၀န္းက်င္သစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ တိုးပြားေတာင္း
ဆိုမႈ မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရိွေနေလေအာင္ အားထုတ္လ်က္ ရိွေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ
သည္။
သို႔ရာတြင္ မွီခိုမႈ ကင္းရွင္းလြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
လည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေထာက္အပံ့ျပဳရာတြင္လည္းေကာင္း အစိုးရ တစ္ရပ္လံုး၏၊
အထူးသျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ၾသဇာႀကီးမားလွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားဥပေဒျပဳေရး က႑မ်ား၏ စနစ္တက်
လည္းရိွ ညီညီၫြတၫ
္ ြတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလည္း ရိွေသာ အားထုတ္မႈကို လိုအပ္ေပသည္။
တရားစီရင္ေရးသည္ အစိုးရ၏ စစ္မွန္ၿပီး တန္းတူရည္တူ ရိွေသာ က႑ခြဲတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေအာင္၊ တရား
စီရင္ေရးက႑တြင္းမွ ေရးရာမ်ားကို ယင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္း ရိွလာေအာင္၊ လူထု၏
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ တာ၀န္ခံႏိုင္စြမ္း၊ တာ၀န္ယူႏိုင္စြမ္း ရိွလာေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္
တရားဥပေဒျပဳေရး က႑မ်ားက မလြဲမေသြ ပံ့ပိုးေပးရမည္သာျဖစ္ပါသည္။
အာ႐ံုစိုက္လာေအာင္ က႑ေပါင္းစံုက ေသာေသာညံေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရိွေနသည္မွာ မွန္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
ျမန္မာႏိုင္င၌
ံ တရးဥပေဒစိုးမိုးေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ တရားစီရင္ေရးအား မွီခိုမႈ
ကင္းရွင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္တကြ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မလြဲမေသြ ရရိွသြားေအာင္၊ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ျမန္မာအစိုးရသာမက ထက္သန္လ်က္ရိွေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ခံအားေပးသူ
အမ်ားအျပားအတြက္ပါ အသက္တစ္မွ် အေရးႀကီးလွေပသည္။
လုပ္ရမည့္ အလုပ္မွာ တုန္လႈပ္စရာ ေကာင္းလွသလို စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာလည္း ဧရာမ စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ားပင္
ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ တျဖည္းျဖည္း ဆင့္ကဲ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္”တြင္
“တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး”ကို ေတာင့္တင္းခိုင္မာလာေစရန္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္လ်က္
ရိွသူ လူတိုင္းအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ်ျဖစ္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန တိုးတက္လာေစရန္
လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ နည္းမွာ ဤနည္း တစ္နည္းသာ ရိွပါသတည္း။
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