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Myanmar/Burma is a country characterized by a high level of 

legal pluralism with the co-existence of different norms, 

practices and actors that are involved in resolving disputes and 

providing justice. This plurality becomes apparent once we 

examine justice provision from an everyday and empirically 

grounded perspective, which is the topic of this Special Issue. 

The essays explore everyday justice from different topical 

angles: land disputes, poor urban migrants, gender, ethnic 

armed organizations’ justice systems, and the role of religious 

leaders and spiritual beliefs. They draw on ethnographic 

research respectively in Yangon and in Mon and Karen States 

during 2015-2017.1 Based on a legally pluralistic perspective, the 

 
1 All of the contributors to this special issue are part of a five-year research 
project on ‘Everyday Justice and Security in the Myanmar Transition’ 
(EverJust) (2015-2020), which constitutes a partnership between the Danish 
Institute for International Studies (DIIS), Yangon University’s Anthropology 
Department, the Enlightened Myanmar Research Foundation (EMReF) and 
Aarhus University. It is funded by the Danish Ministry of Foreign Affairs 
through the development research council. The project primarily does in-
depth qualitative research, but also includes a survey across all fieldwork 
sites. It has a research strengthening component, which also includes the 
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essays together bring insights into the complexities of justice 

provision and the plurality of authorities in the current 

Myanmar transition where changes co-exist with important 

continuities.  

In anthropological studies, the concept of legal pluralism 

captures the existence of more than one set of binding rules and 

normative orders within a social field. This provides for a non-

state centric and non-legalistic approach to justice, which 

allows for alternative norms and actors than those associated 

with the state to be included within definitions of law and order 

making (Griffiths 1986; von Benda-Beckmann 1997; Merry 1988; 

Moore 1978). Therefore, the concept of justice is understood in 

a more open-ended way, allowing for various culturally-specific 

perceptions that are not necessarily in accordance with state-

legal norms or international human rights, but which may 

follow local, customary, religious and other perceptions of just, 

adequate and sufficient resolutions to disputes and crimes.   

In Myanmar, the official judicial system, governed from the 

country’s capital, is legally the only official court system, but in 

practice, it constitutes only one among many avenues for 

seeking remedies in criminal and civil cases. In addition, the 

official law does not enjoy a monopoly in the actual decision of 

many cases. In fact, from the perspective of ordinary people the 

 
setting up of a library at the Anthropology Department of Yangon University, 
containing a large collection of books accessible to the wider public in 
Myanmar. 
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official system is seldom the preferred option. Most people 

perceive the courts as expensive, slow, distant and intrusive. 

There is a widespread fear and distrust in the official system 

(Denney et al. 2016a; Kyed 2017; MLAW and EMR 2014; Justice 

Base 2017). A minority of cases end in court. Instead, village 

elders, religious leaders, local administrators, like ward, village 

and village tract leaders, and/or the justice systems of the ethnic 

armed organizations (EAOs) are the main providers of everyday 

justice. There is great variety across Myanmar in the 

composition of everyday justice providers, which depends on 

the socio-political context. Gender, ethnicity, religion and place 

of origin in addition affect people’s actions when they face civil 

disputes or are victims of crime, and they affect how those who 

resolve cases treat different people. Newcomer migrants and 

religious minorities are particularly reluctant to report cases to 

official authorities as well as to local leaders who have a 

different ethnic or religious identity (Denney et al. 2016; see also 

Than Pale and Harrisson’s contributions to this volume). Thang 

Sorn (this volume) also shows that women in Mon state are less 

likely to report their cases in public and even to raise complaints 

inside the family than men are. This is due to a mixture of 

cultural, religious and social reasons, which are deeply 

embedded gendered power-relations in society.    

Despite these differences in gender and identity there is a 

widespread preference among all ordinary people for resolving 
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disputes and crimes at as low a level as possible, within familiar 

structures of the village or the neighborhood. A survey 

conducted by the EverJust research project in 2016, covering 602 

respondents, show that no less than 70 per cent of both male and 

female respondents across urban and rural areas in Yangon and 

Karen and Mon States believe that disputes and crimes are best 

resolved within their local area (Kyed 2017).2 The percentage is 

even higher in areas administered by EAOs, accounting for 96 

percent. While the fact that these areas are geographically more 

distant from the official courts and police may play a role, the 

strongest reason for this difference in percentage is likely that 

the ethnic Karen and Mon in EAO areas distrust the fairness of 

resolutions in the Myanmar state system even more than people 

do in government-administered areas. It should be noted that 

across all surveyed areas, the preference for local level 

resolutions regards all types of cases, civil and criminal, 

however with the exception of what people regard as very 

serious crimes such as murder, rape by strangers3, drug 

 
2 The survey was conducted with an equal representation of men and women. 
It was done in all the fieldwork sites where previous qualitative research was 
conducted by the members of the EverJust research team. In Karen state, the 
sites include two urban wards and two villages in government controlled 
areas as well as one village in a KNU controlled area. In Mon state it covered 
one village in NMSP controlled area as well as three villages and one urban 
ward in government controlled areas. Five urban wards were covered in 
Yangon Township. A final analysis of the survey is still underway.  
3 Rape of women by relatives or people the women and their families know 
are commonly first dealt with internally by the families and sometimes with 
a local dispute resolver, such as a village leader, although it also remains a 
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trafficking and large land confiscations. These are difficult to 

resolve by local leaders. For rape and murder, this is due to the 

quest for higher penalties or punishments that local leaders 

cannot enforce. Drug trafficking and land confiscation cases are 

difficult to resolve locally, because such cases typically involve 

armed actors and/or persons with powerful political 

connections in and outside of government, which local leaders 

do not dare confront (see Lue Htar this volume). While it is 

evident that these more serious and complicated types of cases 

are difficult to resolve locally, this does not mean that they are 

always reported to and resolved higher up in the official system. 

Sometimes they are left unresolved and sometimes they are 

dealt with in informal ways, because the official system does not 

work efficiently or because people distrust it.   

When cases are resolved at village and ward levels, this 

commonly involves some form of community-based dispute 

resolution. The latter is focused on negotiating a mutual 

agreement that ends the conflict, reconciles the parties and in 

many instances ensures some form of compensation to the 

injured party. Simultaneously, in such dispute resolution it is 

common to observe the use of a mixture of customs, common 

sense, experiences, beliefs as well as references to written laws 

and the use of state bureaucratic artefacts. Such mixtures are 

 
fact that many of such cases are not heard or resolved at all (see also Denney 
et al. 2016a; Thang Sorn this volume).  
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conceptualized as ‘hybridity’ or forms of ‘hybridization’ in the 

newer literature on legal pluralism (Santos 2006; Kyed 2011). 

These concepts challenge previous, and largely colonial-period, 

understandings of legal pluralism as confined to the co-

existence of two distinct systems, namely the state and the 

traditional or customary systems (Merry 1988). Today it is 

common to observe various overlaps and combinations of norms 

and practices of dispute resolution among a plurality of 

institutions and actors, some of which are part of or partly 

recognized by the central state and others, which are not (Kyed 

2011; Tamanaha 2008). The same applies to present day 

Myanmar, as shown by the essays in this Special Issue. Lwin 

Mon’s contribution to this volume also indicates that the use of 

social media is increasingly becoming a new means of trying to 

resolve disputes, adding to the hybridity of state legal, cultural 

and religious norms. 

In Myanmar, legal pluralism and hybridity are further 

complicated by the context of political transition and by the fact 

that not all areas are administered by the central state. Due to 

the protracted years of armed conflict, some areas remain partly 

or fully administered by alternative state formations 

constituted by ethnic armed organizations (EAOs) (Jolliffe 2015). 

Legal pluralism is in this sense at least partly reflective of a 

plurality of authorities that de facto seek to govern different 

territories and groups. However, pluralism and hybridity also 
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exist within the specific territories, especially, but not 

exclusively, where there is a mixture of state and EAO 

governance.    

In areas fully or partly administered by EAOs, and their political 

wings, like the Karen National Union (KNU), there are what can 

be termed ‘parallel justice systems’, which are not officially 

recognized by the central state (McCarten and Jolliffe 2016; see 

also Thang Sorn and Kyed and Thitsar this volume). The main 

EAOs have their own judges and/or justice committees at 

central, district and township levels, which can resolve any kind 

of civil and criminal case. EAOs like the KNU and the New Mon 

State Party (NMSP) have their own written laws, legal 

procedures and prisons, and the KNU also has a police force 

(Harrisson and Kyed 2017). When village leaders in EAO 

governed areas give up on resolving disputes or when crimes are 

too severe to deal with, they forward the cases to the EAO justice 

system. There is a relatively institutionalized system of referrals 

and appeals from the village level to the EAO courts. The KNU 

and the NMSP grant a large jurisdiction to the village level, 

which can make by-laws, apply customary rules and issue 

punishments, like communal labor and fines. In general, the 

ethnic minority populations view the EAO justice systems as 

more legitimate than the official state courts, albeit villagers in 

EAO areas also prefer village level resolutions (see Kyed and 

Thitsar this volume; Harrisson and Kyed 2017). EAO courts are 
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not associated with high costs and they use procedures and 

languages that ethnic people can identify with. A core weakness 

of the EAO systems is human resource constraints and 

institutional instability, which creates large variety in how cases 

are tried and reported. In some KNU areas, for instance, courts 

are mobile or convened without the required judge and 

committee members (see Kyed and Thitsar this volume). There 

is an inconsistent use of law and legal procedures, often mixed 

with common sense and negotiated settlements. These matters 

can work positively to ensure flexibility, but also implies 

unpredictability in case resolutions (Kyed 2017). The biggest 

challenge for the EAO systems, and the village leaders, is the 

overlapping jurisdictions that exist in the areas with mixed 

governance, which can be politically sensitive because different, 

and competing extra-local authorities and laws can apply. 

Whereas overlapping jurisdictions with the central state is the 

most challenging, there are also other competing authorities 

like EAO splinter groups or influential religious leaders, as 

Mikael Gravers (this issue) shows for Karen state. It is also 

difficult for the EAO systems to handle cases that involve 

litigants with another ethnicity than the ethnic group that the 

EAO represents, especially if they live outside the EAO 

administered areas. While the KNU for instance does not deny 

handling cases that involve persons with another ethnicity than 

Karen, ethnic belonging plays a role in the individual’s choice of 



Introduction: Everyday Justice  |  xxxi 
EAO justice provider. Karen ethnics prefer to resolve their 

matters with a judge or village leader who is Karen. Conversely, 

geographical proximity to a court plays less of a role in people’s 

choices, as seen in Northern Karen state where in fact the 

nearest court to a KNU administered village was the township 

court of the Myanmar state. Irrespectively the villagers had 

never been to this court, and said they would prefer the KNU 

court if a problem could not be handled in their village (see Kyed 

and Thitsar this volume).   

In areas administered by the central Myanmar state the 

situation is different in several respects. While villagers here 

share a preference for local level solutions as in EAO 

administered areas, they do not consider the official Myanmar 

courts as a viable option if cases cannot be concluded inside 

their village or ward. People try as much as possible to avoid 

upper-level courts, even when it regards severe crimes. In these 

areas it is the village and ward administrators who mainly settle 

disputes and minor crimes, often with advice from local elders. 

Today these administrators are elected within the village or 

ward and they constitute the lowest level of the state 

administrative system, but they are not in general seen by 

people as part of the official legal system (Kyed et. al. 2016; 

Kempel and Aung Tun 2016). This reflects that their extensive 

role in dispute resolution is only very vaguely recognized by the 

Myanmar state. Unlike in the EAO systems, village dispute 



xxxii  |  Kyed 
resolution is detached from the official judiciary with no system 

of appeal and referrals.4 This means that their decisions are not 

backed by the official courts, as in the EAO areas. The village and 

ward leaders primarily apply compensational justice and try to 

reach consensus-based agreements through mediation. They 

cannot issue punishments and do not use arbitration as the 

village leaders in EAO areas do. However, although they do not 

apply written law in any literal sense, they do make sporadic 

references to articles in the law and use official stamps as part 

of enforcing informal solutions. A common practice is also to 

refer to the official system as a kind of authoritative back up, 

usually in the form of a threat to send people to the police if they 

do not agree to local decisions. These threats are seldom carried 

out, however, which is due to the poor link to the official system 

and due to the widespread mistrust in the upper level 

institutions and courts of the Myanmar state. This shows a core 

difference to the EAO system, which is more commonly used and 

trusted by KNU village leaders for instance, as Kyed and Thitsar 

show (this issue). Instead, there is a tendency in Myanmar 

 
4 The ward and village tract administrators have the official duty to carry out 
a range of security and law and order functions according to the 2012 law 
that regulates these local authorities. Out of 32 functions, 10 functions relate 
to security, discipline, order and community peace. However, words like 
dispute resolution or justice provision is not used in the law and there is no 
specification of what kinds of cases the ward and village tract administrators 
may deal will, hear or resolve, with the exception of thieves, gamblers and 
people who fail to report overnighting guests (The Republic of the Union of 
Myanmar 2012; See Kyed 2017). 



Introduction: Everyday Justice  |  xxxiii 
administered areas for people to turn to a range of informal 

actors and justice facilitators when village and ward 

administrators cannot resolve a case or when people are 

reluctant to report to them.  

‘Informal justice facilitators’ (Denney et al. 2016a; Kyed 2017) 

have no explicitly recognized role in justice provision, but they 

can give advice, connect people to justice providers or pressure 

the opposed party to pay compensation or come to an 

agreement. Informal facilitators include religious and spiritual 

leaders, like Buddhist monks, astrologers, and spirit mediums. 

They also include elders, household leaders, educated persons, 

women’s groups, political party members, and individual armed 

actors. Usually these actors do not act as final arbitrators, but 

they can mediate and facilitate a resolution process. For 

instance when people face politically sensitive issues, like land 

confiscations, which the village or ward leaders fear to settle, 

victims may try to get their land back by seeking help from 

people believed to have powerful connections, like monks, 

educated persons or individual armed actors, as Lue Htar (this 

volume) shows.  

In theft cases, some victims also address spirit mediums who 

they believe can help identify the perpetrator or tell them if 

they will get their stolen goods back. While the knowledge that 

a spirit medium can provide about the identity of a perpetrator 

cannot be used as real evidence with the police or village and 
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ward leaders, it can be used to persuade these secular actors to 

investigate the perpetrator. This happened in a case where a 

woman got a huge amount of gold stolen. In that case, the ward 

administrator got the police to arrest the suspect who was 

identified by a spirit medium. In the majority of the cases, 

however, the knowledge that the victim obtains from a spirit 

medium is used as a basis for prayer and donations that will get 

the perpetrator to return the stolen goods, as Thang Sorn shows 

(this volume). In such situations, the victims do not seek a third 

party resolution with an official justice provider. They simply 

pray that the stolen things will be returned. 

Some female victims also report first to the local women’s group 

who then assists them to resolve the case with the village or 

ward leader. However, this tends to be more the case in urban 

areas where women’s groups can link up to larger civil society 

organizations (CSOs) that work with legal aid and women’s 

rights, usually based on partnerships with international 

organizations (Denney et al. 2016a). Individual armed actors, 

especially from the EAOs in mixed and government 

administered areas are also used in land, debt and marriage 

disputes, like adultery or divorce, where some form of 

compensation or re-payment is at stake. In these cases, the 

aggrieved party reports to the individual armed actors to help 

enforce a decision taken by a village leader or another justice 
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provider. The armed actors can help pressure the accused to pay 

the fine or compensation.  

‘Informal justice facilitators’ can both substitute for and help 

facilitate a third party resolution, even though they seldom act 

as final arbiters. The use of justice facilitators is a strong 

illustration of the complex pathways that people use to get some 

form of satisfactory solution. As illustrated by Lue Htar (this 

issue), it is common for people to address several informal 

justice facilitators and providers in one singular land dispute.  

Overall, the hybridity of norms and the multiplicity of dispute 

resolution actors reflect the prevalence of plural authorities in 

Myanmar at large, and across the ethnic nationalities states. 

Simultaneously, a core insight from the essays in this issue is 

that many people do not report their cases at all, not even to 

village and ward leaders. In fact, the 2016 survey showed that in 

cases of mobile theft for instance 22 percent of the respondents 

would not take any action. For adultery, the percentage was 50 

percent and for domestic violence cases, it was 72 percent. 

Qualitative analysis suggests that many people prefer to 

internalize the problem and make peace with it rather than seek 

remedies and third party solutions (see also Denney et al. 2016a; 

Kyed 2017). Others seek spiritual remedies without involving the 

other party to the case. While there is a general tendency for 

underreporting it tends to be higher among women and 

concerning types of cases where women tend to be the victims 
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(like adultery and domestic violence) (see Thang Sorn this 

issue).  

What accounts for these justice preferences and practices in 

Myanmar? The answer to this question lies in a combination of 

political-historical, cultural-religious and socio-economic 

factors (Denney et al. 2016a: 11). Many decades of military rule, 

conflict and corruption have caused a distrust in and fear of 

formal state institutions, including the courts and the police, 

which despite the political transition and efforts to reform the 

justice sector still prevail in Myanmar. In addition, poorer 

sections of the population lack knowledge of the law and legal 

procedures of the present, including their rights. Yet the 

mistrust in the official system and lack of legal knowledge only 

partly explains the preference for local solutions and the 

tendency to not report cases. The socio-economic situation of 

most villagers and the urban poor also keeps them away from 

the official system, which is both costly in formal as well as 

informal fees, including paying lawyers, and seldom a guarantee 

for compensation. For poorer people it is more relevant to get 

material compensation than to see the perpetrator in prison, as 

Than Pale for instance shows for Hlaing Thayar Township in 

Yangon (this issue). However, economic factors are not the only 

ones that matter to people’s justice preferences and choices. 

Important are also the particularistic forms of belonging as well 

as the cultural and religiously informed perceptions of justice, 
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misfortune and disputes that prevail across different localities 

and groups.  

The National League for Democracy (NLD) government, which 

came into power in March 2016, under the de facto leadership of 

Daw Aung San Suu Kyi, has made the rule of law one of its top 

priorities. This includes a justice sector reform that ensures 

equal access to fair trial and desirable justice outcomes for all 

citizens, as well as efforts to combat corruption. Reform of the 

justice sector is ongoing, and receives increasing support from 

international organizations, but is still in its early stages. Many 

legacies of the past remain in force. Myanmar has a long history 

– from before colonialism to military-rule – where governance 

was not premised on equality and fairness before the law (MLAW 

and EMR 2014: 5). The justice system was largely used as a tool 

to enforce law and order, rather than to address the justice 

needs of the population and enhance the rule of law (Cheesman 

2015). For long periods, the judiciary was not independent from 

the military and the executive, and was focused on prosecuting 

political opposition. Officially, this has changed now, but the 

judiciary remains de facto influenced by the military and is 

affected by corruption (Justice Base 2017). The transition has 

also seen a process towards amendments of outdated laws from 

the colonial and military periods and for the passing of new laws 

that are more in tune with democratic reform, including a legal 

aid law and the setting up of Human Rights and Anti-Corruption 
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Commissions. However, many laws of the past – including 

colonial ones - still remain in force. For many citizens, a general 

perception remains that those with powerful connections and 

financial means will win cases in the official courts, irrespective 

of the evidence (MLAW and EMR 2014; Kyed 2017). There is also 

a general fear of formality and of highly bureaucratized 

procedures. Entering a formal court setting, displays of official 

documents, and use of formalistic language are experienced as 

intimidating. Such fear is usually higher among people with less 

education and for those ethnic minority citizens who are not 

fluent in Burmese, the official language, and who historically 

have felt most discriminated against by the Burmese dominated 

state apparatus (Walton 2013). These aspects give insights into 

the historical relationship between citizens and the state more 

generally, but it is also important here to consider shared as well 

as particular cultural and religious perceptions.  

Many ordinary citizens also feel uncomfortable and shameful in 

taking cases to court, because it is associated with the escalation 

of conflict and social disruption. This can be linked to a 

culturally-informed understanding of justice as the capacity to 

‘make the big cases smaller and make the small cases disappear’ 

(in Burmese: Kyi te amu nge aung, nge te amu pa pyauk aung), which 

is shared across ethnic-religious communities in Myanmar (See 

also Denney et al. 2016b: 1). When a case is reported to a third 

party this is perceived in the first instance as conflict escalation, 



Introduction: Everyday Justice  |  xxxix 
which is associated with feelings of shame and loss of dignity. 

Such feelings are stronger, if parties fail to resolve a dispute 

within their own village or neighborhood, through a consensus-

based agreement. Going to a higher authority, like the police or 

court, equals escalation of conflict and more shame. There is 

also a common saying, Kot paung ko hlan htaung (equivalent to 

the English saying: you do not air your dirty laundry in public), 

which underscores a disincentive to report a case, because it 

would draw a dispute into the public realm, which causes loss of 

dignity. This underscores a preference for ‘making cases 

disappear’ and avoiding conflictual and confrontational 

dealings with disputes, which supports a preference for 

reconciliation. Sometimes it also means that people refrain from 

reporting cases at all, not even to an informal facilitator or a 

local justice provider. Religious and spiritual beliefs also 

influence how people act and what solutions they seek when 

they face a dispute or a crime.  

Religiously informed perceptions of problems and injustices as 

the result of fate, misfortune or past life deeds inform the 

tendency not to seek secular remedies. Many prefer to make 

internal peace with a dispute or crime. This is sometimes 

combined with seeking spiritual remedies to ease the suffering, 

for instance through prayer or by addressing a religious or 

spiritual actor to pray or give Ye Dar Yar (spiritual protection) to 
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litigants. Doing so is a highly private affair that does not involve 

direct reconciliation between the involved parties. 

Theravada Buddhist beliefs, which are widespread across 

Myanmar, strongly influence understandings of injustices and 

victimhood. Many Buddhists understand problems as the result 

of misfortune, which can only be resolved within oneself by 

coming to peace through detachment (Schober 2011, in Denney 

et. al 2016b: 2). Accepting problems is understood as a way to 

pay off past life deeds, thereby ensuring good karma in the 

future. If a person is robbed for instance, this can be understood 

as a result of the victim having robbed someone in his/her past 

life. Not seeking a remedy means that the victim of theft can pay 

up for past life misdeeds (see Thang Sorn’s contribution to this 

issue). There is also a belief that those who cause harm in this 

life will be punished in their future lives, which makes a third 

party resolution unnecessary. Injustice in this way can be 

understood as a deserved and almost inevitable consequence of 

fortune that must be personally endured, rather than externally 

resolved (Denney et. al 2016b: 3). Among Christian Karen, there 

is also a prevalent understanding that problems are associated 

with a person’s fate, which, however, is not linked to notions of 

past life deeds, and there is a strong preference for forgiveness 

among victims over seeking remedies and punishments.  

Religious beliefs implies a low desire for secular punishments 

(prison, compensation, fines, communal labor). When people do 
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address a third party, this means a preference for reconciliation 

through a consensual agreement. In certain situations, justice 

preferences may also depend on the nature of the crime and on 

who the perpetrators are. Severe crimes like murder, larger 

thefts and assaults do create a desire for punishments, rather 

than pure compensation or forgiveness, but this does not 

necessarily lead people to report a case to higher-level 

authorities because of the costs and fears of authority that such 

reporting implies. In other situations, people also revert to 

religious remedies when they realize that a formal legal process 

will not give any results. For instance in one theft case in Hpa-

An, Karen state’s capital city, the female victim did report the 

case to the police, who arrested a suspect. However, due to lack 

of sufficient evidence the suspect was released and ran away. 

The police did nothing further. Consequently, the woman 

instead went to a famous monk who can see into the future. He 

said that she would never get back the stolen items and advised 

her to forget about the case and simply pray for the thief, so that 

she could find inner peace and amend her past life deeds. The 

woman said to me that she followed the advice and that now she 

was trying in her heart to fight off her desire to get the stolen 

items back and to see the perpetrator punished.5  

 
5 This story is based on fieldwork and several interviews with the woman in 
Hpa-An between February and May 2016.  
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These various cultural and religious norms and practices are 

widespread among female and male residents in areas of Yangon 

and Mon and Karen States dealt with by the contributors to this 

special issue. However, they tend to influence the practices of 

vulnerable groups like poor migrants or newcomers, religious 

minorities and women more strongly. A plausible reason for this 

is that the cultural and religiously informed perceptions of 

problems and justice often are reinforced by other factors, such 

as fear of authority and formality, disbeliefs in just outcomes, 

and consideration of financial costs, which affect vulnerable 

groups more. Poor people who depend on day-labor, which may 

fluctuate and is unstable, in addition lack the time, along with 

financial means, to report cases, let alone go through a formal 

court settlement. Going to court over several days takes time 

away from daily survival. Combined, these factors support the 

preference for local level dispute solutions or for not reporting 

cases at all. Shared ethnic or religious identity between people 

and the dispute resolvers or justice providers, like the village or 

ward leader, also plays a role in making people feel more 

comfortable with reporting cases and resolving their disputes at 

the local level. Denney et al. (2016b) found that Hindus and 

Muslims living in villages or wards where the leaders are Mon, 

Karen or Burmese, prefer to resolve their cases with their own 

religious leaders. Discrimination of ethnic and religious 

minorities by justice providers may be more or less explicit, and 
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more or less politically driven, but as Harrisson’s contribution 

to this issue suggest there is a tendency for especially Muslims 

to experience lower access to justice, including in local and 

informal arenas, than other groups in present-day Myanmar.     

Overall, these insights illustrate that legal pluralism is the result 

not alone of state fragility or inefficiencies associated with the 

official system, albeit important, but simultaneously shaped by 

particular beliefs, norms and forms of belonging beyond the 

nation state. The socio-economic situation of litigants in 

addition plays a role, which equally supports a preference for 

compensational justice – rather than imprisonment of the 

perpetrator – and which keeps people from reporting to the 

formal court system, which is costly in formal as well as illicit 

fees. The essays in this Special Issue capture this complexity of 

legal pluralism from different topical angels and in different 

localities.  

Lue Htar’s article zooms in on how people in government 

administered areas of Karen State, rural as well as urban, deal 

with land disputes in hybrid and plural ways, with a particular 

focus on two land confiscation cases. While pointing out the 

inadequacies of the current land law and official procedures, she 

shows how victims link up with different actors (monks, ethnic 

armed persons, the military, educated persons, lawyers), who 

they believe have the connections and power to give them back 

their land. She argues that the current political transformation 
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in Myanmar has created insecurity about who has the power to 

resolve land disputes and this contributes to informality and 

hybridity. This situation of insecure and plural authorities is 

also evident in Helene Kyed and Myat The Thitsar’s article, 

which deals with competing state making processes in frontier 

areas of Karen state that are partly administered by the KNU and 

partly by the central state. They give insights into the 

operations of the KNU justice system from the perspective of 

village dispute resolution, and shows how village leadership and 

the capacity to make decisions in crimes and disputes are 

affected by the situation of plural external authorities and 

different laws. Mikael Graver’s article is also focused on Karen 

state and explores the historical emergence and role of an 

influential monk, who has established his own moral 

community in an area where the KNU splinter group, the 

Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) holds sway. The 

monk’s activities provide justice and protection to Karen 

Buddhist followers, but simultaneously creates insecurity and 

injustices to non-followers, especially Christian and Muslims.  

Lwin Lwin Mon also explores the significant role of religious 

actors as well as spiritual beliefs, but does some from the 

perspective of everyday justice provision in a village in Mon 

State inhabited by Mon Buddhists. Although the village 

remained under Myanmar government administration during 

the armed conflict, trust in the state system is low and people 
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prefer to have their disputes and crimes resolved locally by the 

village leader. Yet even at this level, people deal with problems 

in hybrid ways through a combination of religious norms, 

spiritual beliefs, law as well as increased use of social media. 

Annika Pohl Harrisson’s article takes us to an urban ward in Mon 

state’s capital city, Mawlamyine, where half of the residents are 

Buddhist and half are Muslim. She shows how religious 

identities shape the handling of disputes and crimes, often with 

the involvement of monks, in ways that exclude Muslim 

residents’ from gaining access to justice within the local arena. 

While there are no open conflicts between the two religious 

denominations, many Muslims have taken on a strategy of ‘local 

subjugation’ by avoiding confrontation and accepting biased 

dispute resolutions. Than Pale’s article on poor urban migrants 

in Hlaing Thayar, a rapidly growing township on the outskirts of 

Yangon, also zooms in on how certain disadvantaged groups 

have a much lower chance of getting access justice not only in 

the official system, but also through local informal channels. 

Many poor urban migrants simply do not report the crimes they 

face. This is not, however due to their religious identity, but 

because they live informally, face an insecure economic 

situation, and because they are newcomers with few or no social 

connections to local leaders and other persons who can assist 

them. Overall, this shows that legal pluralism is not parity, but 

may benefit certain groups more than others. Thang Sorn 
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explores this disparity with regards to gender imbalances in 

Mon State. Her article covers two villages inhabited by Buddhist 

Mon people, but whereas one village is in an area administered 

by the Myanmar state, the other is inside an area covered by the 

main Mon EAO, the New Mon State Party (NMSP). Besides 

providing valuable insights into the justice system of the NMSP, 

Thang Sorn explores the various ways that women are inhibited 

from getting secular justice. This is not because they are 

explicitly excluded from bringing cases to the village leaders or 

to the NMSP, but because gendered power relations in society 

inhibit women from seeking justice. When women seek justice, 

they are perceived to create shame and the loss of face for the 

family and for society as a whole. Women do not even like to ask 

questions about justice, because they do not want to cause and 

be involved in a dispute with others. In addition, most justice 

providers are men and many villagers do not regard cases where 

women tend to be the victims, like domestic violence and rape, 

as crimes. Finally, women tend to be more affected by religious 

beliefs in past life deeds than men are, and this also means that 

women tend to hide the criminal and civil cases that they face. 

Instead of secular justice, many women choose to seek religious 

remedies like prayer and offerings as well as resort to religious 

beliefs that the perpetrators will face misfortunes or illness as 

punishments. Thang Sorn’s article underlines the peripheral 
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role that law and legal rights, in this case for women, play in 

everyday justice provision in Myanmar.  

This Special Issue covers a range of issues related to everyday 

justice in Myanmar, but is limited by the fact that it has a narrow 

geographical scope. Due to the multiplicity of ethnic and 

religious forms of belonging and the plurality of authorities 

across Myanmar, more in-depth empirical case studies in other 

states and regions would likely reveal an even higher 

complexity of legal pluralism in the country. Another limitation 

is that the essays do not include observations inside the official 

judiciary, including the courts and the police. With the notable 

exception of Nick Cheeseman (2015) and Melissa Crouch’s work 

(2014), there is a general dearth of studies of the official system, 

which as pointed out in a recent report may be linked to the 

continued difficulties of gaining access to the courts, even 

though they now are officially open to the public (Justice Base 

2017). In depth ethnographies of court hearings and everyday 

case handling by the police, would add further richness to the 

insights on legal pluralism and likely shed light on the 

challenges facing state officials as well as lawyers in Myanmar. 

Finally, the essays included in this issue do not look closely at 

the gendered dynamics of access to justice and they do not 

explore the growing role of non-governmental (NGO) and 

community-based legal aid providers, which tend to focus 

especially on assisting children and victims of gender-based 
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violence to access justice. These ‘new’ actors add up to a field 

that is already plural, and will likely expand as part of the 

growing international involvement in the rule of law and human 

rights programming that are accompanying the Myanmar 

transition. Despite these limitations, we hope that the articles in 

this issue will help deepen understandings of everyday justice in 

Myanmar and that they will generate critical discussion and 

further research on a very timely topic that is still very much at 

an explorative level. It is also the hope of the contributors to this 

issue that the empirical insights of their studies can influence 

policy makers who are engaged in justice sector reform. Rather 

than alone focusing on reforming the official justice system, this 

issue highlights that reform efforts should also take serious the 

power dynamics and the particular justice preferences, beliefs 

and practices that exist across the diverse localities of Myanmar.  
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ေနစ့ဉ်ဘဝ တရားမ�တမ� အမှာ 

  Helene Maria Kyed 

ြမန်မာ�ိင်ုငံသည် မတူကွဲြပားေသာ စံ��န်းများ၊ ကျင့်ထုံးများ၊ ေဆာင်

ရွကသ်ူများ များစွာေရာေ�ာှ၍ ြပဿနာ ေြဖ�ှင်းမ��ှင့် တရားမ�တမ�တို ့

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် နည်းလမ်းစုံ ဥပေဒ ကျင့်သံုးမ� ြမင့်မားေသာ �ိင်ုငံ

အြဖစ် ေဖာ်ကျူး�ိင်ုပါသည်။ လက်ေတွ�ကျကျ ေလ့လာ�ကည့်ေလ 

ေနစ့ဉ်ဘဝများတွင် တရားမ�တမ�ကို �ှာေဖွရာ၌ ထုိသို ့ နည်းစုံလမ်းစုံ

ဥပေဒကျင့်သံုးမ�တိုသ့ည် ေပါ်လွင်ထင်�ှားေလ ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာ

ေစာင်၏ အဓိကေခါင်းစဉ် ြဖစ်ေသာ ေနစ့ဉ်ဘဝတရားမ�တမ�သည် ထုိ

အေ�ကာင်းအရာြဖစ်ပါသည်။ ဤစာတမ်းများသည် ေြမယာြပဿနာ၊ 

ဆင်းရဲေသာ�မို� ြပသို ့ ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူများ၊ ကျားမြပဿနာများ၊ 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖဲွ�အစည်းများ၏ တရားေရးစီရင်မ�

စနစ်�င့်ှ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ�င့်ှ ယံ�ုကည်မ�များ စသည်ြဖင့် 

��ေထာင့်ေပါင်းစုံမှ ေလ့လာ၍ တင်ြပထား�ကပါသည်။ 

တိုင်းရင်းသားေရးသုေတသန ေလ့လာမ�ကိ ုရန်ကုန်တိုင်းေဒသ

�ကီး၊ မွန်�င့်ှ ကရင်ြပညန်ယ်တိုတ့ွင် ၂၀၁၅မှ ၂၀၁၇ထိ ကွင်းဆင်းေလ့

လာမ�ကို ြပုလုပ်ခ့ဲ�ကသည်။ ြမန်မာ�ိင်ုငံေရး အေြပာင်း အလဲ ကာလ

အတွင်း ��ပ်ေထွးေသာ တရားေရးစနစ်များ များြပားေသာ အာဏာ
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ကျင့်သံုးမ�စနစ်များ အတူတည�ိှ်၍ ကျင့်သံုးေနမ�များအေပါ် နားလည်

�ိင်ုစွမ်းေပး�ိင်ုပါသည်။ 

ြမန်မာ�ိင်ုငံအေနြဖင့် �ိင်ုငံ၏�မို�ေတာ်မှ အုပ်ချုပ်ေသာ တရားေရး

စနစ်သည် တစ်ခုတည်းေသာ တရားဝင် စနစ်ြဖစ်သည။် သိုေ့သာ ်လက်

ေတွ�တွင် ရာဇဝတ်မ��င့်ှ တရားမမ�များကို ေြဖ�ှင်းရာတွင် အများထဲမှ 

နည်းလမ်းတစ်ခုသာ ြဖစ်ေနသည်။ ထုိအ့ြပင် တရားဝင်ဥပေဒတိုသ့ည် 

ြပဿနာ အများစုကို ဆံုးြဖတ်ချက်ချရာတွင် မလ�မ်းမုိး�ိင်ုေပ။ လက်

ေတွ�တွင် သာမန်�ိင်ုငံသားများ အေနြဖင့် တရားဝင်ဥပေဒစနစ်ကို ေရွး

ချယခဲ်သည်။ အများစုအေနြဖင့် တရား�ုံးများသည် ကုန်ကျစရိတမ်ျား

၍ ေ�းှေကွးသည်။ လက်လှမ်းမမီဘဲ အကာအကယွ်မ့ဲသည်။ မယံု

�ကည်မ��င့်ှ ေ�ကာက်ရံွ� မ�တို ့ လူအများ�ကားတွင် ကျယ်ြပန ့်စွာ တည်�ိှ

ေန�ပီး (Denney et al. 2016a, Kyed 2017, MLAW and EMR 2014, 

Justice Base 2017) အမ�အနည်းငယ်သာလျင် တရား�ုံး၌ အဆံုးသတ်

�ကသည်။ ထုိမှ တစ်ပါး ရပ်ရွာလူ�ကီးများ၊ ဘာသာ ေရးေခါင်းေဆာင်

များ၊ ေဒသတွင်းအုပ်ချုပ်သူတို၏့ ဆံုးြဖတ်မ�ေသာ်လည်းေကာင်း 

တိုင်းရင်းသားလကန်က်ကိုင်အဖဲွ�အစည်းများ၏ စီရင်မ�

စနစ်ေသာ်လည်းေကာင်း စသည်တိုက့သာ ေနစ့ဉ်ဘဝ

တရားမ�တေရးကို ေဖာ်ေဆာင်�ကသည်။ ြမန်မာ�ိင်ုငံတစ်ဝှမ်းတွင် 

ေနစ့ဉ်ဘဝတရားစီရင်ေရးအတွက ်အမျိုးများြပားစွာ တည်�ိှေနသည်။ 

လူမ��င့်ှ�ိင်ုငံေရးအေြခအေန၊လိင်ကွဲြပားမ�၊ တိုင်းရင်းသားဘာသာေရး

�င့်ှ ေမွးဖွားရာေဒသတိုက့ တရားမမ��င့်ှ ရာဇဝတ်မ�များ ြဖစ်ေသာအခါ 
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သူတို၏့ ေဆာင်ရွက်မ�များအေပါ် ကွဲြပားေသာ သက်ေရာက်မ�များ 

�ိှ�ကသည်။ လူကိလုိုက်၍ အမ�ေြဖ�ှင်းပုံများ ကွဲြပား�ကသည်။ 

ေ���ေြပာင်းလာေသာ လူသစ်များ�င့်ှ အင်အားနည်းေသာ ဘာသာဝင်

တိုသ့ည် တရား�ုံး တရားဝင် အာဏာပုိင်များ�င့်ှ ဘာသာမတူေသာ 

ေဒသေခါင်းေဆာင်များကို တိုင်�ကားရန် ဝန်ေလး�ကသည် (Denney et 

al.2016; Than Pale, Harrison သညစ်ာအုပ်ထဲ စာတမ်းများကို 

�ကည်)့။ Thang Sornက မွန်ြပည်နယ်�ိှအမျိုးသမီးတိုသ့ည် သူတို ့

အမ�တိုက့ို လသူိေအာင်ေြပာရန်�င့်ှ မိသားစုတွင်း ေစာဒကတက်ရန် 

ေယာက်ျားများထကပုိ်၍နည်းပါး�ကသည်။ ထုိအ့ချက်သည် 

ယဉ်ေကျးမ� ဘာသာေရး�င့်ှ လူမ�အေ�ကာင်းတရားများက 

လိင်ကွဲြပားမ�အေပါ် နက်�� ိင်းစွာ သကေ်ရာက်ေနေသာေ�ကာင့် 

ြဖစ်သည်။ 

ထုိသ့ို ့ လိင်ကွဲြပားမ��င့်ှ ကိုယ်ပုိင်ဝိေသသ မတူညီမ�တိုအ့ြပင် 

သာမန်လူတိုအ့ဖုိ ့ ရာဇဝတ်မ��င့်ှ ြပဿနာတို ့ ေြဖ�ှင်းရာတွင် �ိှရင်းစဲွ 

ေကျးရွာစနစ်�င့်ှ ပတ်ဝန်းကျင်တို ့ အတွင်း၌ပင် ေြဖ�ှင်းမ� 

နည်းပါး�ကသည်။ ၂၀၁၆ခု�စ်ှတွင် ြပုလုပ်ခ့ဲေသာ EverJust သုေတသန

အရ ေတွ�ဆံုသူ ၆၀၂ဦးတွင် ေယာက်ျားမိန်းမ ၇၀ရာခုိင်��န်းခန်က့ 

အမ�ကိစ��င့်ှ ရာဇဝတ်မ�များကို ေြဖ�ှင်းရာတွင် ကိုယ့်ေနရာ၌ကိုယ် 

ေြဖ�ှင်းြခင်းက ပုိေကာင်းသညလ်ို ့ ယဆူ�ကသည်။ ထုိထဲ့တွင် ရန်ကုန်၊ 

မွန်�င့်ှ ကရင်ေဒသ�ိှ �မို � ြပ�င့်ှ ေကျးလက်ေနထုိင်သူ

အားလံုးပါဝင်သည်။ (Kyed 2017) တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တို ့ 
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အုပ်ချုပ်ေသာ ေနရာများ၌ ၉၆ရာခုိင်��န်းထိ ပုိ၍ြမင့်မားသည်။ 

ထုိေဒသများသည် ရဲအဖဲွ� �င့်ှ တရား�ုံးတို�့င့်ှ ပထဝီအရ ေဝးကွာ�ုံမက 

ရာခုိင်��န်းများ ကွဲြပားမ�များြခင်း၏ အဓိကအ�ကာင်းရင်းတွင် ကရင်�င့်ှ 

မွန်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖဲွ� စုိးမုိးေသာ ေဒသများအတွင်း 

ြမန်မာတရား�ုံးများ၏ ဆံုးြဖတ်ချက�်င့်ှ မ�တမ�တိုက့ို ယံု�ကည်မ� 

နည်းပါးြခင်းက အစုိးရအုပ်ချုပ်ေသာ ေဒသများထက် ပုိေသာေ�ကာင့် 

ြဖစ်သည။် သုေတသနလုပ်ေသာ ေဒသအားလံုးတွင် ေဒသတွင်း စီရင်

ဆံုးြဖတ်မ�ကို လက်ခံြခင်းသည် တရားမမ��င့်ှ ရာဇဝတ်မ�အားလံုး

အတွက် ြဖစ်သည်။ လူသတ်မ�၊ သူစိမ်းတိုက့ျူးလွန်ေသာ မုဒမ်ိးမ�၊ 

မူးယစ်ေဆးဝါး ေရာင်းဝယ်မ�၊ �ကီးမားေသာ ေြမယာ သိမ်းမ� 

ြပဿနာတိုမှ့ာ �ခင်းချက်ြဖစ်သည။်5

6 ထုိကိစ�များမှာ ရပ်ရွာ

ေခါင်းေဆာင်တို ့ အေနြဖင့် ေြဖ�ှင်းရာ၌ အခက်အခဲ �ိှပါသည်။ 

မုဒမ်ိးမ��င့်ှ လူသတ်မ�တိုမှ့ာ �ကီးမားေသာ ြပစ်ဒဏေ်ပး�ိင်ုသြဖင့် 

ဝင်ေရာက် မစွက်ဖက်�ကပါ။ မူးယစ်ေဆးဝါး ကုန်သွယ်မ�တိုမှ့ာ 

ရပ်ရွာအေနြဖင့် ေြဖ�ှင်းရန် ခက်ခဲ�ပီး လက်နကက်ိုင်အဖဲွ�အစည်းများ 

အဆက်အသွယ်ေကာင်းသူများ ပါဝင်�ကေသာေ�ကာင့် ရပ်ရွာ

 
6 အမျိုးသမီးများအေပါ် မုဒိမ်းမ�ကျူ းလွန်းရာတွင် ေဆွမျိုးနီးစပ်ေတာ်သူများ၊ 

သိက�မ်းသူများ ြဖစ်ပါက မိသားစုတွင်း ကျိတ်၍ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ 

ရပ်ရွာေခါင်းေဆာင်တုိ ့အကူအညီ ယူ�ကသည်။ သိုေ့သာ် ထုိမ့�အများမှာ ထပမ်�ကားရ 

ေြဖ�ှင်းပံု မသိရ ြဖစ်သည်။ �ကည့် Denney et al. 2016a, Thang Sorn (ဤ 

ဂျာနယ်အတွင်း) 
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ေခါင်းေဆာင်တိုမှ့ာ ရင်ဆိုင်ရန် ခက်ခဲသည်။ ထုိသို ့ အေရး�ကီး၍ 

��ပ်ေထွးေသာအမ�များကို ေဒသတွင်း ေြဖ�ှင်းရန် 

ခက်ခဲသည်ဆိုေသာ်လည်း အမ�တိုင်းသည် တရား�ုံးများသို ့ ေရာက်

သည် မဟုတ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မေြဖ�ှင်းဘဲထား�ပီး တစ်ခါတစ်ရံ 

အြခားနည်းလမ်းြဖင့် ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ တရားဝင်စနစ်သည် မထိ

ေရာက်သလို လူအများကလည်း မယံု�ကည်�က။ 

အမ�ကိစ�များကို ရပ်ရွာအဆင့် ေြဖ�ှင်း�ကေသာအခါ ရပ်ရွာအေြခ

ြပု ေြဖ�ှင်းမ�ပုံစံများ သံုး�ကသည်။ �စ်ှဦး�စ်ှဖက် ေြပလည်ေအာင် ည�ိ

�ိင်ု�ပီး အဆံုးသတ်�ိင်ု�ကသည်။ နစ်နာသူဖက်သို ့ အေလျာ်ေပး၍ တစ်

ဖက�်င့်ှ တစ်ဖက် ေြပလည်ေအာင် စီစဉ်�ကသည်။ ဤကသဲို ့ အမ�

ေြဖ�ှင်းရာတွင် ဓေလ့ထုံးတမ်း၊ အေြခခံ နားလည်မ�၊ အေတွ�အ�ကံု၊ 

ယံု�ကည်မ� စသည ်အချက်တို ့ ေပါင်းစပ်ပါဝင်�ကသည်။ ေရးသား

ထားေသာ ဥပေဒများကိုလည်း ကိုးကား�ကသည်။ ထုံးတမ်းမှတ်စုများ

လည်း ပါသည်။ ထုိက့ဲသို ့ ေရာေ�ာှ အသံုးြပုြခင်းသည် ေပါင်းစပ်မ�

ပုံစံများအြဖစ် နည်းလမ်းစုံ ဥပေဒ စနစ်အြဖစ် ေနာက်ပုိင်းတွင် 

ေဖာ်ြပအသံုးြပု�ကသည ်(Santos 2006, Kyed 2011)။ ထုိ 

အယူအဆတိုသ့ည ်ေ�ှ�ကိုလိုနီေခတ်တွင် ကျယ်ြပန်စွ့ာ �ိှခ့ဲေသာ 

မတူညီေသာ စနစ်�စ်ှခု အတူတွဲ�ိှြခင်းအြဖစ် နားလညေ်သာ 

နည်းလမ်းစုံ ဥပေဒ ကျင့်သံုးမ�ကို စိန်ေခါ်လျက်�ိှသည်။ �ိင်ုငံဥပေဒ�င့်ှ 

ဓေလ့ထုံးတမ်းစနစ်ဟု အမညတ်ပ်�ိင်ုသည် (Merry 1988)။ ယေန ့

ေခတ်တွင် ထုိကဲ့သို ့ တစ်လ�ာ�ပီးတစ်လ�ာ ေရာစပ်ေနေသာ စံ��န်း�င့်ှ 
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ကျင့်သံုးပုံတို ့ ေပါင်းစပ်ေနေသာ ြပဿနာေြဖ�ှင်းမ�တိုသ့ည် များြပား

ေသာ ဥပေဒပုံစံနည်း ေဆာင်ရွက်ေနသူများအ�ကား ေယဘုယျသာမန်

ကိစ�အြဖစ် သိနားလည်�ိင်ုသည်။ ဗဟိုအစုိးရကလည်း အချို�ကို 

အသိအမှတ်ြပု၍ အချို�ကို မြပု (Kyed 2011, Tamanaha 2008)။ 

မျကေ်မှာက်ေခတ်ြမန်မာ�ိင်ုငံတွင်လည်း ဤအတိုင်းပင် ကျင့်သံုးေန

ေ�ကာင်း ယခုစာေစာင်တွင် ေဖာ်ြပသည့် စာတမ်းများတွင် ေတွ�

�ိင်ုသည်။ လွင်လွင်မွန်၏ စာတမ်းတွင် လူမ�ကွန်ရကအ်သံုးြပုမ�သည် 

ြပဿနာများကို ေြဖ�ှင်းရန်နည်းလမ်းအြဖစ် အသံုးြပုြခင်းပုိ၍ြမင့်မား

လာသည်။ ဥပေဒ�င့်ှ ယဉ်ေကျးမ� ဘာသာေရး စံ��န်းများ ေရာစပ်

အသံုးြပုရာတွင် ြဖည့်စွက်ချက် ြဖစ်လာေ�ကာင်း ေဖာ်ြပသည်။ 

 ြမန်မာ�ိင်ုငံတွင် ဗဟုဥပေဒကျင့်သံုးမ��င့်ှ ေပါင်းစပ်ေနမ�တိုသ့ည် 

�ိင်ုငံေရးအေြပာင်းအလဲတိုေ့�ကာင့် ပုိ၍��ပ်ေထွးလာသည်။ ဥပေဒ

အာဏာစက်က ေဒသတိုင်းတွင် မသက်ေရာက်ေသာေ�ကာင့်လည်း

ြဖစ်သည်။ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက��ှည်�ကာမ�ေ�ကာင့် အချို�ေဒသများ

တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တို၏့ အုပ်ချုပ်ေရးပုံစံ အြပည့်ေသာ်

လည်းေကာင်း တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းေသာ်လည်းေကာင်း �ိှေန�ကသည်။ 

ဗဟဥုပေဒကျင့်သံုးမ�သည် အာဏာပုိင်တို ့ အာဏာခဲွေဝ အုပ်ချုပ်ြခင်း

အေပါ် ေနရာ�င့်ှအုပ်စုများအလိုက် အေြခခံလျက်�ိှေ�ကာင်း ေပါ်လွင် 

သည်။ မည်သို ့ ြဖစ်ေစ ဗဟုဥပေဒကျင့်သံုးမ��င့်ှ ေပါင်းစပ်မ�တိုသ့ည်

ေဒသတစ်ခုစီတွင် �ိင်ုငံေတာ်�င့်ှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ေရာေ�ာှ

တည်�ိှမ�အလိုက် သီးြခားတည်�ိှေန�ကသည်။ 
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တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တို ့ အြပည့်အဝေသာလ်ည်းေကာင်း 

တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းေသာ်လည်းေကာင်း အုပ်ချုပ်သည့် ေနရာများ �င့်ှ 

�ိင်ုငံေရးစနစ် သေဘာတရားပျံ�ှံေ့သာ ေနရာများတွင် (ဥပမာ KNU) 

အ�ပိုင်ဥပေဒစနစ် ကျင့်သံုးသည်ဟု ဆို�ိင်ုသည်။ ဗဟိုအစုိးရမှ အသိ

အမှတြ်ပုသည်ေတာ့ မဟတု် (McCarten and Jolliffe 2016; Thang 

Sorn, Kyed �င့်ှ Thitsar ဤဂျာနယ်တွင်ကိ ု�ကည့်) တိုင်းရင်းသားလက်

နကက်ိုင်အဖဲွ�အချို�တွင် သူတိုက့ိုယ်ပုိင် ဥပေဒေရးရာအဖဲွ� �င့်ှ တရား

သူ�ကီးတို ့ �ိှ�ကသည်။ �မို �နယ် ခ�ုိင်�င့်ှ ဗဟို အသီးသီးတွင် တရားမမ�

�င့်ှ ရာဇဝတ်မ�များကို ေြဖ�ှင်းေပး�ိင်ုေသာ စနစ်များ�ိှသည်။ KNU�င့်ှ 

မွန်ြပညသ်စ်ပါတီ(NMSP)တိုတ့ွင် သူတို ့ ကိုယတ်ိုင် ေရးသားထားေသာ 

ဥပေဒ�င့်ှ တရားကျင့်ထုံးတိုအ့ြပင် ကိုယ်ပုိင် စီရင်ထုံးများ �ိှ�ကသည်။ 

KNUတွင် ရဲအဖဲွ� �ိှသည် (Harrison and Kyed 2017)။ တိုင်းရင်းသား

လက်နက်ကိုင်တို ့ အုပ်စုိးေသာ ေနရာတွင် ေကျးရွာလူ�ကီးများသည် 

ေြဖ�ှင်းရမည့်အမ� �ကီးမားေသာ အခါ တိုင်းရင်းသားလကန်က်ကိုင်တို ့ 

တရားစီရင်ေရးသို ့ လ�ဲေပး�ကသည်။ ေကျးရွာအဆင့်မှ ဗဟိုအဆင့်ထိ 

စဲွဆိုမ��င့်ှ ထုေချမ�စနစ်တို ့ အသင့်အတင့် တည်ေဆာက်ထားသည်။ 

တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တို ့ ထိန်းချုပ်နယ်ေြမများ အတွင်း 

ရွာသူ�ကီးသည် အြငင်းပွားမ�များကို ၎င်းတို၏့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

အတိုင်း ေြဖ�ှင်းေဆာင်ရွက်ေပးရ�ပီး ၎င်းတိုေ့ဆာင်ရွက်ေပးရန် 

အခက်အခဲ �ိှသည့် ရာဇဝတ်ြပစ်မ��ကီးများကို တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင် တရားစီရင်ေရး အဖဲွ�သို ့ လ�ဲေြပာင်းေပးပုိ ့�ကရသည်။ 
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အမ�အခင်း�င့်ှ ဆက်စပ်လ�က် �ိှသည့် တရားလို�င့်ှ တရား�ပိုင်တိုသ့ည ်

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖဲွ� တရား�ုံးေတာ်၌ တစ်ဖက်�င့်ှ 

တစ်ဖက် စဲွဆိုမ��င်ှ ထုေချမ� စနစ်တို ့ အဆင့်ဆင့် 

တည်ေဆာက်ထားသည်ကိ ုေတွ�ရသည်။ 

 

KNU �င့်ှ NMSP တိုတ့ွင် ေအာက်ေြခအဆင့် 

ေကျးရွာအုပ်ချုပ်သူများအား ကျယ်ြပန ့်သည့် လုပ်ပုိင်ခွင့် 

အခွင့်အာဏာ ေပးအပ်ထား�ပီး ဓေလ့ထုံးတမ်းစံ 

သတ်မှတ်ချက်များ�င့်ှ ၎င်းတို ့ လူမ�အသိုက်အဝန်း အတွင်း အလုပ်�ှင် 

အလုပ်သမား ြပဿနာ�င့်ှ ဒဏ်ေငွေပးေဆာင်ေစေရး တိုက့ို 

ဆံုးြဖတ်ရပါသည်။ ြခံု၍ေြပာရလ�င် တိုင်းရင်းသားတို ့ အေနြဖင့် အစုိး

ရက ြပ�ာန်းေပးသည့် တရားစီရင်ေရး စနစ်ထက် တိုင်းရင်းသားလက်

နကက်ိုင်အဖဲွ� တရားစီရင်ထုံးဓေလ့ကို ပုိမုိ လိုလား�က�ပီး၊ တိုင်းရင်း

သား လက်နက်ကိုင် ထိန်းချုပ်ထားသည့် နယ်ေြမ ေဒသများမှ 

ြပည်သူများသည် ေကျးရွာအဆင့် စီရင်ဆံုးြဖတ်ေပးြခင်းကို 

လိုလားေ�ကာင်း ေတွ�ရသည် (see Kyed and Thitsar this volume; 

Harrisson and Kyed 2017)။ 

တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖဲွ� တရား�ုံးချုပ်သည် ေငွေ�ကး

ကုန်ကျမ� နည်းပါးေစ�ပီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်း စီရင်ေဆာင်ရွက်

ေပးသည့် အြပင် တိုင်းရင်းသားတို ့ ထုေချ�ှင်းလင်း တင်ြပလိုသည့် 

အေ�ကာင်းအရာကို ၎င်းတို ့ မိခင်ဘာသာစကားြဖင့် တင်ြပ�ိင်ုြခင်း 
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ြဖစ်သည်။ ထုိသိုေ့သာ တိုင်းရင်းသား လက်နကက်ိုင်အဖဲွ� တရား�ုံး 

စနစ်၏ အဓိက အားနည်းချက်မှာ လူသားအရင်းအြမစ်ကို ကန ့်သတ်

လိုက်ရာ ေရာက်ေနသကဲ့သို ့ ပုံစံချကာ မတည်�ငိမ်မ�ဆီ ဦးတည်ေပးရာ

လည်း ေရာက်ေနသည့် အြပင် ယင်းသိုေ့ဆာင်ရွက်ရာတွင် 

မည်သိုမ့ည်ပုံ တရား�ုံးတင် စစ်ေဆးသည်၊ မည်သို ့ 

စစ်ေဆးေပါ်ေပါက်သည် ဟူ၍ ထုတ်ြပန်မ� မ�ိှြခင်း ြဖစ်သည်။ 

ဥပမာအားြဖင့် KNU ထိန်းချုပ်နယ်ေြမ အတွင်း အမ�အခင်း တစ်

စုံတစ်ရာ ဆံုးြဖတ်ေပးရန် မလိုအပ်ဘဲ တရားသူ�ကီးများကို 

စုေဝးေခါ်ယူ ေဆာင်ရွက်ြခင်းမျိုး ြဖစ်သည် (see Kyed and Thitsar 

ဤဂျာနယ)် ။ 

 
ဥပေဒ�င့်ှ နည်းဥပေဒ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကိုင်စဲွ လုပ်ေဆာင်သည်

ဟု ဆိုေသာ်လည်း ေဒသတွင်း အေတွ�အ�ကံုများ�င့်ှ 

ေရာေ�ာှေပါင်းစပ်ကာ ေတွ�ဆံုည�ိ��ိင်း ေြဖ�ှင်းြခင်း ြဖစ်သည်။ ယင်းသို ့ 

ေြဖ�ှင်းေပးြခင်းများက အချင်းချင်း�ကား သဟဇာတ ြဖစ်ေစ�ပီး 

�ကိုတင် မခန ့်မှန်း�ိင်ုေသာ ြပဿနာ ေြဖ�ှင်းချက်မျိုးလည်း 

ြဖစ်ေစပါသည် (Kyed 2017)။ 

တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အုပ်ချုပ်မ��င့်ှ ရပ်ရွာေခါင်းေဆာင် 

သူ�ကီးများအတွက် အ�ကီးမားဆံုးေသာ စိန်ေခါ်မ�မှာ ေဒသတွင်း၌ အုပ်

ချုပ်မ� အမျိုးမျိုး ပူးတွဲ�ိှေနသည့် အခါ �ိင်ုငံေရးအားြဖင့် အထိအ�ှ မခံ

�ိင်ု ြဖစ်လာေစ�ိင်ုေသာ စီရင်ဆံုးြဖတ်မ�မျိုး ြဖစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်း

မှာပင် ဗဟိုအစုိးရ ချမှတ်ြပ�ာန်းထားသည့် တရားစီရင်ေရး�ှင့် စင်�ပိုင်
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ြဖစ်ေနပါက စိန်ေခါ်မ�မှာ အြမင့်မားဆံုး ြဖစ်ေနပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် 

- ကရင်ြပည်နယ်�ိှ တိုင်းရင်းသား လက်နကက်ိုင်အဖဲွ� အုပ်ချုပ်သည့် 

နယေ်ြမ အတွင်း အြခားေသာ �သဇာ�ကီးမားသည့ ်ဘာသာေရး ေခါင်း

ေဆာင်များ အ�ပိုင်သေဘာ�ိှေနြခင်းမျိုး ြဖစ်�ပီး တရားစီရင်ေရး ေဖာ်

ေဆာင်ရာတွင် ကျပ်တည်းခက်ခဲေစပါသည်။     

တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အုပ်ချုပ်မ��င့်ှ ရပ်ရွာေခါင်းေဆာင် 

သူ�ကီးများ အတွက် အ�ကီးမားဆံုးေသာ စိန်ေခါ်မ�မှာ ေဒသတွင်း၌ 

အုပ်ချုပ်မ� အမျိုးမျိုး ပူးတွဲ�ိှေနသည့် အခါ �ိင်ုငံေရးအားြဖင့် 

အထိအ�ှ မခံ�ိင်ု ြဖစ်လာေစ�ိုင်ေသာ စီရင်ဆံုးြဖတ်မ�မျိုး ြဖစ်သည်။ 

တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဗဟိုအစုိးရ ချမှတ်ြပ�ာန်းထားသည့် 

တရားစီရင်ေရး�င့်ှ စင်�ပိုင်ြဖစ်ေနပါက စိန်ေခါ်မ�မှာ အြမင့်မားဆံုး 

ြဖစ်ေနပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ကရင်ြပည်နယ်�ိှ တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖဲွ� အုပ်ချုပ်သည့် နယ်ေြမအတွင်း အြခားေသာ 

ဩဇာ�ကီးမားသည့် ဘာသာေရး ေခါင်းေဆာင်များ 

အ�ပိုင်သေဘာ�ိှေနြခင်းမျိုး ြဖစ်�ပီး တရားစီရင်ေရး 

ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ကျပ်တည်း ခက်ခဲေစပါသည်။ KNU 

အေနြဖင့်တရားစီရင်ေရး ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် 

ကရင်တိုင်းရင်းသားများသည် ၎င်းတို၏့ ြပဿနာကို 

ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖဲွ� မှ တရားသူ�ကီး သိုမ့ဟုတ ်ကရင်

ေကျးရွာေခါင်းေဆာင်များက ဆံုးြဖတ်ေပးမ�ကိုသာ လိုလားလက်ခံ�က

သည်။ အြပန်အလှန်အားြဖင့် ေဒသတွင်း တရားစီရင်ေရး�ုံး ေနရာ
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တည်�ိှမ� အနီးအေဝး အေနအထားကလည်း တရားစီရင်ေရး၌ ြပည်သူ

တို၏့ ေရွးချယ်မ�ကို အားနည်း ေစသည် မျိုးလည်း ေတွ�ရသည်။ ကရင်

ြပည်နယ ်ေြမာက်ပုိင်းတွင် ေတွ�ရသည့် အေြခအေနတစ်ရပ်၌ KNU 

အုပ်ချုပ်သည့် ေကျးရွာတရား�ုံးသည် ြမန်မာအစုိးရ၏ �မို�နယ်တရား

�ုံး�င့်ှ နီးကပ်ေနသည်။ သို ့ြဖစ်ေစကာမူ ကရင်ေကျးရွာသားများသည် 

�မို �နယ် တရား�ုံးသို ့ မသွားေရာက်�ကဘဲ သတူို ့ အဆိုအရ သူတို၏့ 

ြပဿနာကို မိမိတို ့ ေကျးရွာတွင် မေြပလည်ပါက KNU 

တရား�ုံး၌သာ ေြဖ�ှင်းလိုသည် ဟု ဆိုသည ်(see Kyed and Thitsar 

this volume)။ 

ြမန်မာဗဟိုအစုိးရ အုပ်ချုပ်ေသာ ေဒသများတွင် ြခားနားေသာ 

အေလးထားမ�များေတွ�ရသည်။ ယင်းေဒသတွင်း�ိှ တိုင်းရင်းသား

ြပည်သူများသည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တို ့ အုပ်ချုပ်သည့် 

နယ်ေြမမှ လူများကဲ့သိုပ့င် ေအာက်ေြခေကျးရွာ အဆင့်တွင်ပင် အမ�

�ပီးြပတ်မ�ကို ပုိမုိလိုလား�က�ပီး၊ အကယ်၍ ေကျးရွာအဆင့်တွင် အမ�

မ�ပီးြပတ်ပါက အစုိးရ၏ တရား�ုံးသို ့ ေရွးချယ်မ� တစ်ခုအြဖစ် သွား

ေရာက်ရမည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမ� မေတွ�ရေပ။ လူအများစုသည် 

ြပစ်မ��ကီး တစ်စုံတစ်ရာ ြဖစ်ေနသည်ကိုပင် အထက်အဆင့်သို ့ တက်

ေရာက်ြခင်း မ�ိှ�ကဘဲ ေ�ှာင်�ှား�ကသည်။ ထုိေဒသများတွင် ရပ်ကွက်

�င့်ှ ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�များသာ အဓိအားြဖင့် ြပစ်မ�ငယ်များကို 

ေြဖ�ှင်းေဆာင်ရွက်ေပးေန�က�ပီး ရံဖန်ရံခါ ေကျးရွာ 

အ�ကီးအကဲများ၏ အ�ကံေပးချက်များြဖင့် စီရင်ဆံုးြဖတ်ေပးသည်။ 
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ယေနေ့ခတ်အခါတွင် ရပ်ကွက်�င့်ှ ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းများကို 

အစုိးရ၏ အစီအစဉ်ြဖင့် ေကျးရွာအတွင်း မဲြဖင့်ေရွးချယ် ခန ့်အပ်ြခင်း 

ြဖစ်ေသာ်လည်း ယင်းသို ့ ခန ့်အပ်ေပးြခင်းသည် တရားဥပေဒစနစ်

ေအာက်၌ လည်ပတ်ြခင်း ေဆာင်ရွက်ေပး�ိင်ုြခင်းမျိုး မဟုတ်ေပ 

(Kyed et. al. 2016; Kempel and Aung Tun 2016)။ 

ဤအချက်သည် ြမန်မာအစုိးရပုိင်း၏ တရားဥပေဒအရ 

အုပ်ချုပ်မ� ေဖာ်ေဆာင်ေရး မေရရာမ�ကို ထင်ဟပ်ြပ ေနေပသည်။ 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ အုပ်ချုပ်သည့် ေဒသတွင်း 

တရားစီရင်ေရး�င့်ှ မတူဘဲ ေအာက်ေြခ ရပ်ေကျး အဆင့်၌သာ 

အမ�အခင်း �ပီးဆံုး�ပီး အသနားခံေလ�ာက်ထားြခင်းမျိုး၊ အမ�ကို 

တစ်ဆင့်ြမင့် တရား�ုံးသို ့ ဆက်လက်တက်ေရာက ်

ရင်ဆိုင်ြခင်းမျိုးလည်း မ�ိှေပ။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို၏့ 

ဆံုးြဖတ်ချက်များကို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖဲွ� အုပ်ချုပ်ေရး

ကဲ့သို ့ တရားဝင် တရား�ုံးမှ ြပန်ေြပာင်းသံုးသပ်ြခင်းမျိုး မ�ိှြခင်းပင် 

ြဖစ်သည်။ ရပ်ေကျးအုပ်ချုပ်ေရး ေခါင်းေဆာင်များသည် အေြခခံ အား

ြဖင့် အေပးအေလျာ် ကိစ�ရပ်များ၊ �စ်ှဖက် ေတွ�ဆံုည�ိ��ိင်းကာ စီစဉ်ဆံုး

ြဖတ်ေပးြခင်းသာ ြဖစ်သည်။ ၎င်းတိုသ့ည် ြပစ်ဒဏ်ချ အေရးယူဆံုး

ြဖတ်ြခင်းမျိုး၊ ခုံသမာဓိြဖင့် စီရင်ဆံုးြဖတ်ြခင်းမျိုးလည်း မဟုတ်ေပ။ 

သိုေ့သာ်လည်း ၎င်းတိုသ့ည် သတ်မှတ်ြပ�ာန်းထားသည့် ဥပေဒများ 

သံုးစဲွြခင်း မ�ိှ၊ ဥပေဒ�င့်ှ မညီ�ွတ်သည့် အစဉ်အလာ ကိုးကားချက်

များ အသံုးြပုလ�က် တရားဝင် တံဆိပ်များကပ်ကာ ပုံစံမကျသည့် 



lxiv  |  Kyed 

တရားစီရင်ေရး စနစ်ကို ပုံေဖာ်ေနသကဲ့သို ့ �ိှေပသည်။ ထင်�ှားသည့် 

ဥပမာ တစ်ရပ်မှာ တရားဝင်ဥပေဒ သေဘာအားြဖင့် ေဒသတွင်း အဆံုး

အြဖတ်ကို သေဘာမတူပါက �ခိမ်းေြခာက်မ�များကို တရားဥပေဒ 

စုိးမုိးေရးအတွက် ရဲတပ်ဖဲွ�သို ့ လ�ဲေြပာင်း ေစလ�တ်သည့ ်ကိစ�ရပ်မျိုး 

ြဖစ်သည်။ ယင်းသိုေ့သာ�ခိမ်းေြခာက်မ�များကို တရားဥပေဒေဘာင် 

အတွင်း ေြဖ�ှင်းေဆာင်ရွက်ေပး�ိုင်ရန် ခဲယဉ်းသည့် အြပင် အဆိုပါ 

ြဖစ်စဉ်များသည် အစုိးရက ေဖာ်ေဆာင် ေနသည့် တရားဥပေဒ 

စုိးမုိးေရး လုပ်ငန်းစဉ်၏ အားနည်းချက် ေပျာ့ကွက်ြဖစ်ေနသည်။ 

အစုိးရဌာနဆိုင်ရာများ �င့်ှ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရန်လည်း 

နည်းပါးကာ ေအာက်ေြခအဆင့်မှ အထက် တစ်ဆင့် တက်ေရာက် 

ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းမ� မျိုးလည်း မ�ိှဘဲ အစုိးရ၏ တရားစီရင်ေရး 

စနစ်အေပါ် ယံု�ကည်မ�လည်း လွဲမှားသွားေစေတာ့ သည်။ ထုိသိုေ့သာ 

ြဖစ်စဉ်များကို ဤစာတမ်း၏ (Kyed and Thitsar) တွင် အြပည့်အစုံ 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ အစုိးရအုပ်ချုပ်ေရး အဖဲွ�အစည်းများ အေနြဖင့် 

ယင်းသိုေ့သာ အေြခအေနမျိုးများတွင် သမား�ုိးကျ မဟုတ်သည့် 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများ၊ တရားမ�တေရး ေဖာ်ေဆာင်ေပး�ိုင်သူ

များြဖင့် အစားထုိး ေဆာင်ရွက်ေပး�ိင်ုမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

“သမား�ုိးကျ မဟုတ်သည့် တရားမ�တေရးေဖာ်ေဆာင်မ�” တွင် 

လွတ်လပ်ေသာ တရားစီရင်ေရးကို ရည်��န်းြခင်း မဟုတ်ဘဲ တရား

စီရင်ေရးတွင် အ�ကံြပု�ိင်ုသူ၊ အများြပည်သူ�င့်ှ ထိေတွ�ဆက်ဆံကာ 

တရားမ�တေရး ေဆာင်�င်ှးေပး�ိင်ုသူ�ှင့်ပါ ဆက်စပ်လမ်းသွယ်ေပး�ိင်ု
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သူ၊ နစ်နာသူ�င့်ှ ေလ�ာ်ေ�ကးေပးရန် ဝန်ေလးေနသူ�ကား အြပန်အလှန် 

နားလည်မ�ရေစ�ပီး သေဘာတူညီမ� ရသည့်တိုင် ဆက်သွယ ်ဆက်စပ် 

ေဆာင်ရွက်ေပး�ိင်ုသူမျိုး ြဖစ်ရန်လိုပါသည်။ အဆိုပါ ပုဂ�ိုလ်မျိုးတွင် 

ဘာသာေရးအရ ဩဇာ�ိှသူ ေခါင်းေဆာင်များ၊ ဝိညာဉ်ေရးဆိုင်ရာ ယံု

�ကည်ခံေနရသူများ၊ ဗုဒ�ဘာသာ ဘုန်းေတာ်�ကီးများ၊ ေဝဒနက�တ်ပညာ

�ှင်များ�င့်ှ နတ်ဝင်သည် ကဲ့သိုေ့သာ ပုဂ�ိုလ်များ ပါဝင်ပါသည်။ ထုိ ့

အြပင် ရပ်ရွာအ�ကီးအကဲများ၊ ရပ်သိရွာသိ ထင်�ှားသူများ၊ ပညာ

တတ်များ၊ အမျိုးသမီးေရး ေခါင်းေဆာင်များ၊ �ိင်ုငံေရးပါတီများမှ 

အဖဲွ�ဝင်များ�ှင့် လက်နက်ကိုင်အဖဲွ�များမှ ထင်�ှားသူများလည်း 

ပါဝင်ပါသည်။ အများအားြဖင့် အဆိုပါ ပုဂ�ိုလ်များသည် 

တရားစီရင်ေရးတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများ မဟုတ်�ကေသာ်လည်း 

၎င်းတို ့ အေနြဖင့် ြပဿနာ အရင်းြမစ်ကို ေြခေြခြမစ်ြမစ် 

ည�ိ��ိင်းေပး�ိုင်သူများပင် ြဖစ်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် ြပည်သူတချို�သည် 

�ိင်ုငံေရးအရ ထိ�ှလွယ်သည့် ေြမယာသိမ်းဆည်းမ� ကဲ့သိုေ့သာ 

အမ�မျိုး�င့်ှ ရင်ဆိုင်ေန�ပီ ဆိုပါလ�င် ရပ်ေကျး အဖဲွ�ေခါင်းေဆာင် 

အေနြဖင့် ေြဖ�ှင်းေပးရန် ခက်ခဲေန�ပီး၊ မူလပုိင်ဆိုင်သူက 

မိမိေြမြပန်လည်ရ�ိှေရး �ကိုးစားမည်၊ ၎င်းအား အကအူညီေပး�ိင်ုမည့် 

ယံု�ကည်ေသာ ဘာသာေရး ဘုန်းေတာ်�ကီးများ၊ ပညာတတ်

ပညာ�ှင်များ၊ သိုမ့ဟုတ် လက်နကက်ိုင် အဖဲွ�အစည်းမှ 

ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးဦး စသည်ြဖင့် ချဉ်းကပ်ကာ အကူအညီ ရယူမည ်
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ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာတမ်းတွင် ပါဝင်သည့် Lue Htar က�တွင် 

ေတွ� �ိင်ုပါသည်။ 

တစ်ဖန် ခုိးယူမ�ကိစ�ရပ်များတွင်လည်း အခုိးခံရသူများက နတ်ဝင်

သည်အား ေမးြမန်းကာ သူခုိး၏ သွင်ြပင်လက�ဏာ�င့်ှ အကယ်၍ ခုိး

ယူပါက ခုိးရာပါပစ�ည်းများ ြပန်လည် ရ�ိှေရး အကူအညီ ေတာင်းခံ

မည် ြဖစ်ပါသည်။ ဤသိုေ့သာ အေြခအေနတွင် နတ်ဝင်သည် တစ်ဦး

တည်း၏ ေဟာေြပာလမ်း��န်ချက်ကို ဥပေဒ သတ်မှတ်ချက် ေဘာင်

တွင် သက်ေသအြဖစ် အခုိင်အမာ ယူ၍ မရေ�ကာင်း၊ သိုေ့သာ် အမှန်

တကယ ်ကျူးလွန်ြခင်း �ိှမ�ိှကို စုံစမ်းေထာက်လှမ်းရာ အတွက်သာ 

ြဖစ်ေ�ကာင်း စသည်တိုက့ို �ှင်းလင်းေြပာြပရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

သာဓက တစ်ခုအေနြဖင့် တင်ြပရလ�င် အမျိုးသမီးတစ်ဦး 

ဓားြပတိုက်ခံရ�ပီး ေရ�ေငွ လက်ဝတ် ရတနာ အများအြပား 

ပါသွားသည့် ြဖစ်စဉ် တစ်ခုတွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းအား 

နတ်ဝင်သည်၏ ေဟာ��န်ချက်အရ ရဲတပ်ဖဲွ�က ဖမ်းဆီးလိုက်သညဟ်ု 

ဆိုသည်။ နတ်ဝင်သည် ေဟာ��န်ချက် အများအြပား 

မှန်ကန်ခ့ဲသည်ဟု ဆို�ိင်ုေသာ်လည်း ယင်းသိုေ့သာ ေဟာ��န်ချက်ကိ ု

အေြခခံကာ အမှန်တကယ် ခုိးယူသ ူြဖစ်သည့် အေ�ကာင်း 

ဆက်စပ်ေလ့လာ စုံစမ်းရန် အချက်အလက် အြဖစ်သံုး�ိင်ုေ�ကာင်းသာ 

အသိေပးရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်တွင် ပါဝင်သည့် Thang 

Sornတွင် ေတွ� �ိင်ုပါသည်။ ယင်းသိုေ့သာ အေြခအေနတွင် 

ကျူးလွန်ခံရသူဘက်က အြခားေသာ ကျူးလွန်�ိင်ုဖွယ် �ိှသူကိ ု
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တရားဝင် ဥပေဒေ�ကာင်းအရ �ှာေဖွစုံစမ်းြခင်း မြပုေတာ့ဘဲ ၎င်းတို ့ 

ယံု�ကည်သည့်အတိုင်း ဆံုး�� ံးပစ�ည်းများ ြပန်လည်ရ�ိှေရး ဆုေတာင်း 

ပူေဇာ်ပသြခင်းများသာ ြပုလုပ်ေပေတာ့မည် ြဖစ်�ပီး တရားဝင် ဥပေဒ

ေ�ကာင်း၏ အ�စ်ှသာရကို မသိ�ိှ�ိင်ု ေတာ့ေပ။ 

အချို�ေသာကျူးလွန်ခံရသူ အမျိုးသမီးတိုသ့ည် ပထမဆံုး ေဒသ

တွင်း အမျိုးသမီးအဖဲွ�အစည်းသို ့ သွားေရာက် သတင်းပုိ ့ တိုင်�ကား�က

�ပီး ၎င်းအဖဲွ�၏ အကူအညီြဖင့် ရပ်ေကျး အုပ်ချုပ်ေရးေခါင်းေဆာင်ထံ 

သွားေရာက်တိုင်�ကား�ကသညလ်ည်း �ိှသည်။ ယင်းသို ့ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည် အမျိုးသမီး အခွင့်အေရးအတွက် �မို � ြပတွင် 

ဖဲွ�စည်းသည့် အမျိုးသမီး အစုအဖဲွ� မှ တစ်ဆင့် ပုိမုိကျယ်ြပန ့်သည့် 

လူမ�အဖဲွ�အစည်း�င့်ှ ချိတ်ဆက်ကာ �ိင်ုငံတကာ အဖဲွ�အစည်း�ကီးများ 

အထိပင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် အေနအထားပင် ြဖစ်သည် 

(Denney et al. 2016a)။ အထူးသြဖင့် 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ�င့်ှ အစုိးရအုပ်ချုပ်ေရး ပူးတွဲ 

တည်�ိှေနသည့် ေဒသများတွင် ေြမယာကိစ�၊ ေငွေ�ကးအ��ပ်အ�ှင်း

ကိစ�၊ အိမ်ေထာင်ေရး အ��ပ်အ�ှင်းကိစ�များတွင် 

သီးြခားလက်နက်ကိုင်များ ပါဝင်ပတ်သက်မ�များ �ိှေနသည်။ အကျူး

လွန်ခံရသည့် ပုဂ�ိုလ်များသည် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖဲွ� မှ 

လက်နက်ကိုင် တစ်ဦးဦးအား တိုင်�ကားကာ ၎င်းလက်နက်ကိုင်၏ 

အကူအညီြဖင့် တရားစီရင်ေရး အေပါ် တွန်းအားေပးြခင်း၊ 

ဖိအားေပးြခင်းများ ြပုလုပ်သည်။ 
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“သမား�ုိးကျမဟုတ်သည့်တရားမ�တေရးေဖာ်ေဆာင်ေပးသူ

များ” သည် အမ�အခင်းများ၌ အစားထုိး ေပးေလျာ်ေစြခင်း၊ 

တရားစီရင် ဆံုးြဖတ်သူအား အားေပးကူညီ�ိင်ုြခင်းများ 

ေဆာင်ရွက်ေပး�ိင်ုေသာ်လည်း ၎င်းတိုသ့ည် တရားစီရင်ပုိင်ခွင့် 

�ိှသူမဟုတ်�ကေပ။ တရားမ�တမ� ေဖာ်ေဆာင်ေပးသူများ 

အသံုးြပုြခင်းမှာ တရားစီရင်ရာတွင် ��ပ်ေထွးေစသည့် 

အေနအထားမျိုး ြဖစ်ေသာ်လည်း ကာယကံ�ှင်များက ၎င်းတို ့ 

စိတ်ေကျနပ်မ� အတွက် ဆက်လကက်ိုင်စဲွ လုပ်ေဆာင်ေန�ကဆဲ ြဖစ်

သည်။ ဤစာတမ်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် Lue Htar ကိစ�တွင်ေတွ��ိင်ု

ပါသည်။ 

ြခံု၍ဆိုရလ�င်ြမန်မာ�ိင်ုငံအတွင်း ြပဿနာေြဖ�ှင်းေရး တရားစီ

ရင်ေရးများတွင် အထက်ပါကဲ့သိုေ့သာ �ကားဝင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွကမ်�

များမှာ ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့်�ိှေန�ပီး အထူးသြဖင့်တိုင်းရင်းသားတို ့ နယ်

ေြမေဒသများတွင် ပုိမုိြမင်ေတွ�ရပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် 

ရပ်ေကျး အုပ်ချုပ်သူထံသို ့ မတိုင်�ကား မေရာက်�ိှသည့် ြဖစ်စဉ်များစွာ

လည်း �ိှေနြပန်ပါေသးသည်။ ၂၀၁၆ခု�စ်ှက ေကာက်ယူခ့ဲသည့် စစ်

တမ်းအရ မုိဘိုင်းဖုန်း အခုိးခံရသူများ၏ ၂၂ ရာခုိင်��န်းမှာ 

မည်သည့်အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မ�မျိုးကိုမ�မလိုလား�ကဟု ဆိုသည်။ 

အိမ်ေထာင်ေရး ေဖာက်ြပန်မ� အတွက် ၅၀ ရာခုိင်��န်းသာ တရား�ုံးကို 

ေရာက်�ိှ�ပီး၊ ၇၂ ရာခုိင်��န်းမှာ အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�များ အြဖစ်သာ 

�ိှသည်။ သံုးသပ်ရလ�င် လူအများစုသည် မိမိတို ့ ြပဿနာများကို 
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အတွင်းကျိတ် ေြဖ�ှင်းလို�က�ပီး တရားတေပါင်တက်ကာ 

ေြဖ�ှင်းြခင်းမျိုးကို လိုလားမ� မ�ိှ�ကေပ (see also Denney et al. 

2016a; Kyed 2017)။ တချို� မှာ ဝိညာဉ်ေရးဆိုင်ရာ အရ 

ကုစားမ�ရရန် လုပ်ေဆာင်�ကသည်။ တရားစီရင်ေရး စနစ်သည် 

ေြဖာင့်စင်း�ုိး�ှင်းမ�မ�ိှဘဲ တရား�ုံးသို ့ ေရာက်မလာသည့် များစွာေသာ 

အမ�အခင်းများလည်း �ိှေန�ပီး အမျိုးသမီးများ ကျူလွန်ခံရမ��ှင့် ဆက်

စပ်သည့် အမ�အခင်းများ (ဥပမာ- အိမ်ေထာင်ေရး ေဖာက်ြပန်မ�၊ အိမ်

တွင်း အ�ကမ်းဖက်မ�) သည် လူသိ�ှင်�ကား ေပါ်ေပါက်မလာေတာ့ေပ 

(see Thang Sorn ဤဂျာနယ)် ။ 

ဤသိုေ့သာ တရားမ�တေရး ေဖာ်ေဆာင်မ�များ�ကား ြမန်မာ�ိင်ုငံ

တွင် မည်သိုေ့သာ ြပ�ာန်းသတ်မှတ်ချက် အကိုးအကား တစ်စုံတရာကိ ု

လက်ကိုင်ြပု သံုးစဲွသင့်ပါသလဲ။ အဆိုပါ ေမးခွန်း၏ အေြဖအတွက် 

ေြဖဆိုရန် တည်မီှေနသည့် အချက်မှာ �ိင်ုငံေရးေနာက်ခံ 

သမုိင်းေ�ကာင်း အေနအထား၊ ဘာသာေရးကိုးကွယ်မ�များ၊ 

ယဉ်ေကျးမ�ဆိုင်ရာထုံးဓေလ့များ၊ လူမ�ဘဝ စီးပွားေရး 

အေြခအေနများ ေပါင်းစည်းဆက်စပ်မ� အေပါ် မူတည် 

ေနပါေတာ့သည် (Denney et al. 2016a: 11)။ ဆယ်စု�စ်ှေပါင်း

များစွာ စစ်အုပ်ချုပ်ေရးေအာက် ြဖတ်သန်း ခ့ဲရြခင်း၊ ပဋိပက�များ�င့်ှ 

အကျင့်ပျက်ြခစားမ� များြပားြခင်းတိုက့ အစုိးရ ချမှတ်ြပ�ာန်းသည့ ်

တရားေရး အစီအမံများအေပါ်  ြမန်မာြပညသ်ူများ�ကား ယံု�ကည်မ� 

ကင်းမ့ဲလာြခင်း ြဖစ်သည်။ ယင်းြဖစ်စဉ်များထဲတွင် တရားစီရင်ေရး 
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စနစ်များ၊ ရဲတပ်ဖဲွ�၏ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မ�များ ပါဝင်လ�က်�ိှေန�ပီး ယင်း

ေ�ကာင့်ပင် �ိင်ုငံေရးြပုြပင် ေြပာင်းလဲမ� ေဖာ်ေဆာင်ေနမ��င့်ှ 

တရားေရးက� ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရးအေပါ် ထိခုိက်ေစပါသည်။ 

ထပ်ဆင့်၍ တင်ြပရလ�င် လက်�ိှ ြမန်မာြပည်သူများ�ကား 

ဥပေဒအေ�ကာင်းအရာ�င့်ှ ဥပေဒစည်းမျဉ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

သိြမင်နားလည်မ� မ�ိှသည့် အြပင် မိမိတို၏့ ကိယု်ပုိင် 

အခွင့်အေရးများကို ဥပေဒက မည်သို ့ ကာကွယ်ေပး�ပီး မည်သို ့ 

သက်သာခွင့် ေပးထားသည်ကိုလည်း မသိ�ိှ�ကေပ။ ထုိအခါတွင် 

အစုိးရ ေဖာ်ေဆာင်ေနသည့် တရားစီရင်ေရး ေဖာ်ေဆာင်မ�များအား ယံု

�ကည်ကိုးစားမ� မ�ိှြဖစ်လာ�ပီး ကိုယ့်အရပ် ကိုယ့်ဇာတ် တရားစီေရးကို

သာ ေရွးချယ်�ကကာ ဥပေဒေဘာင် အတွင်း ဝင်ေရာက်လာမ�လည်း 

နည်းပါးသွားရေတာ့သည်။ လူမ�စီးပွားေရး အေြခအေနများ�ှင့် စပ်

လျဉ်း၍ တင်ြပရလ�င် ဆင်းရဲသည့် ေကျးလက်�င့်ှ 

�မို � ြပေနလူတန်းစားများ အတွက် အစုိးရ တရား�ုံးများ�င့်ှ 

ကင်းကွာသွားရသည်မှာ တရားဝင် ေငွေ�ကး သတ်မှတ်ချက်�င့်ှ 

တရားမဝင် ေငွေ�ကးေကာက်ခံမ�များေ�ကာင့် ြဖစ်�ပီး၊ 

ယင်းတိုအ့ထဲတွင် ေ�ှ�ေနလိုက်ခ ေငွေ�ကးကိစ�များလည်း ပါဝင်ေနပါ

သည်။ ပုိမုိဆင်းရဲေသာ သာမန်လူတန်းစားတိုအ့တွက ်အေလျာ်ေပး

စရာ မ�ိှသည့် အတူတ ူေထာင်ထဲမှာပဲ သွားေနြခင်းသာ 

အေကာင်းဆံုးဟုလည်း ရန်ကုန်�မို �၊ လ�ိင်သာယာ�မို�နယ်မှ Than Pale 

၏ ေလ့လာချက်ကို ဤစာတမ်းတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ သို ့
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ေသာ်လည်း ြမန်မာ့တရားစီရင်ေရး စနစ် ေရွးချယ်မ��င့်ှ ဆက်စပ်၍ 

လူမ�ဘဝစီးပွားေရး နိမ့်ကျမ�ေ�ကာင့်ဟု ေခါင်းစဉ်တပ် လက်ည�ိုးထုိး 

ေြပာြပရန်မှာလည်း ခက်သည်။ အေရး�ကီးသည်မှာ 

တရားေရးအဓိကမ�ိုင်၏ ေဖာ်ေဆာင်မ� ပုံစံြဖစ်�ပီး ယဉ်ေကျးမ� 

ထုံးဓေလ့များ၊ ဘာသာေရး ကိုးကွယယ်ံု�ကည်မ�များကလည်း 

တရားစီရင်ေရး အေပါ် အြမင်မှာ ကျူးလွန်သူကို မ�ှာေဖွဘဲ ကံဆိုး

သည့်အတွက ်ြဖစ်ရသည်ဟု မိမိကိုယက်ိုသာ အြပစ်တင်ြခင်းြဖင့် 

အဆံုးသတ်သွားရသည့် ြဖစ်စဉ်များ ြမန်မာ�ိင်ုငံ ေဒသအ�ှံအ့ြပား 

တစ်နံတစ်လျား၌ �ိှေနပါေတာ့သည်။ 

ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည် ေခါင်းေဆာင်ေသာ အမျိုးသားဒမုိီကေရစီ

အဖဲွ�ချုပ် - National League for Democracy (NLD) အစုိးရ 

၂၀၁၆ ခု�စ်ှ မတ်လတွင် အာဏာရလာ�ပီးသည့်ေနာက ်တရားဥပေဒ 

စုိးမုိးေရးသည် ၎င်းတို၏့ထိပ်တန်းဦးစားေပး 

အစီအစဉ်အြဖစ်သတ်မှတ်ခ့ဲသည်။ ယင်းအစီအစဉ်ထဲတွင် 

တရားစီရင်ေရး က� ပါဝင်�ပီး �ိင်ုငံသားများ အားလံုး အတွက ်

သာတူညီမ� ေဖာ်ေဆာင်ေပး�ိင်ုမည့် တရားစီရင်ေရး 

စနစ်ကိုေဖာ်ေဆာင်မည်၊ အကျင့်ပျက်ြခစားမ�ကို တိုက်ဖျက်မည်ဟူ

သည့် အချက်များ ပါဝင်သည်။ �ိင်ုငံေတာ် အတွင်း တရားေရးစနစ် 

ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရး ေဆာင်ရွက်မ�များ ေတွ�ရ�ပီး �ိင်ုငံတကာ 

အသိုင်းအဝုိင်းမှလည်း အေထာက်အပ့ံများ လက်ခံရ�ိှခ့ဲသည်။ 

သိုေ့သာ် ယခု အချိန်အထိ ေ�ှးဦးစမ်းသပ်ဆဲ အဆင့်တွင်ပင် �ိှေနဆဲ 
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ြဖစ်သည်။ ြမန်မာတို၏့ အတိတက်ာလ ြဖစ်တည်ခ့ဲမ�သာ 

အင်အားတစ်ရပ် ြဖစ်ေနသည်။ ကိုလိုနီေခတ် မတိုင်ခင် ကတည်းက 

တည်�ိှခ့ဲသည့် �ှည်လျားေသာ သမုိင်းစဉ်�င့်ှ 

စစ်အုပ်ချုပ်ေရးေခတ်များ ြဖတ်သန်းခ့ဲေသာ်လည်း ဥပေဒ၏ ေ�ှ�

ေမှာက်တွင် မည်သူမဆို တရားမ�တြခင်း �ိှရမည်ဟူသည့် ဥပေဒမျိုး

ကား မ�ိှခ့ဲေပ (MLAW and EMR 2014:5)။ တရား

စီရင်ေရးစနစ်ကို ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့်သံုးစဲွရာ၌ �ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရး 

အတွက် ဖိ�ှိပ်ရာတွင် နည်းလမ်း အြဖစ်အသံုးြပု�ကြခင်းသာ�ိှခ့ဲ�ပီး 

အများြပည်သူတို ့ အတွက ်ြပည့်ဝေသာ ဥပေဒေဘာင်�င့်ှ တရားဥပေဒ 

စုိးမုိးေရးကို ေဖာ်ေဆာင် သံုးစဲွမ� မ�ိှ သေလာက ်နည်းပါး ပါသည် 

(Cheesman 2015)။ စစ်အုပ်ချုပ်ေရးေအာက် �စ်ှေပါင်းများစွာ 

အတွင်း တရားစီရင်ေရးမှာ လွတ်လပ်သည့် အေြခအေန မ�ိှခ့ဲဘဲ 

�ိင်ုငံေရး အတိုက်အခံများအား အြပစ်�ှာ ဖမ်းဆီးရန် အတွက်သာ 

အသံုး ြပုခ့ဲသည်။ လက်�ိှ တရားဝင် အေနအထား အရ 

�ိင်ုငံေတာ်သည် ေြပာင်းလဲေန�ပီ ဟု ဆိုေသာ်လည်း တရားစီရင်ေရး 

က�တွင် စစ်တပ်၏ လ�မ်းမုိးများ�ိှေနဆဲ ြဖစ်၍ အကျင့်ပျက် 

ြခစားမ�များလည်း ြဖစ်ေပါ်ေနဆဲ ြဖစ်ပါသည် (Justice Base 2017)။ 

ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရး ကာလအတွင်း ေတွ� ြမင်ေနရသည်မှာ ကိုလိုနီ

ေခတ်�င့်ှ စစ်အုပ်ချုပ်ေရး ကာလများ အတွင်းက ြပ�ာန်းခ့ဲသည့် ေခတ်

မမီေတာ့သည့် ဥပေဒများကို ြပင်ဆင်ြခင်း၊ မွမ်းမံြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်း

များ ြပုလုပ်ေနသည့်အြပင် ဒမုိီကေရစီ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရး�င့်ှ 
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ဆက်စပ်�ှီး� �ယ်ေနသည့် လူအ့ခွင့်ေရးေကာ်မ�ှင်�ှင့် 

အကျင့်ပျက်ြခစားမ� တိုက်ဖျက်ေရး ေကာ်မ�ှင်များလည်း ဖဲွ�စည်း 

လုပ်ေဆာင်ေနသည်ကို ေတွ�ရပါသည်။ သိုေ့သာလ်ည်း 

ကိုလိုနီေခတ်ကတည်းက ကျင့်သံုးခ့ဲသည့် ဥပေဒများစွာလည်း 

ြပုြပင်ရန် ကျန်�ိှေနဆဲ ြဖစ်သည်။ ြပည်သူအများ၏ 

နားလည်လက်ခံထားမ� တစ်ခုမှာ အာဏာပုိင်များ�င့်ှ အဆက်အစပ်�ိှ

သူများ၊ ေငွေ�ကး ခုိင်မာေတာင့်တင်းသူများသာ အမ�ကိစ�များ၌ 

ေအာင်ြမင်မည် ဟူသည့် အချက်ြဖစ်သည် (MLAW and EMR 

2014; Kyed 2017)။  အများစု စုိးရိမ်ေန�ကသည်မှာလည်း 

ဗျူ�ုိကရက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ြမင့်မားလာမည့် အေရး ြဖစ်သည်။ 

အစုိးရတရားစီရင်ေရး စနစ် ေဖာ်ေဆာင်မည်ဆိုပါက ြပည်သူတိုအ့ား 

�ုံးလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို �ှင်းလင်း ချြပရမည်၊ 

အဟန ့်အတားြဖစ်ေစသည့် ဘာသာစကား သံုးစဲွမ�ကိ ုသင့်

ေလျာ်ညီ�ွတ်ရာ ြပ�ာန်းေပးရမည် ြဖစ်သည်။ ပညာေရး အေြခခံ 

အားနည်းသည့် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတိုသ့ည ်ြမန်မာစာ 

ြမန်မာစကားြဖင့် �ှင်းလင်းေြပာြပရန် ဝန်ေလး�က�ပီး ြမန်မာဟူသည် 

သမုိင်းစဉ် တစ်ေလ�ာက်လံုး ခဲွြခားဆက်ဆံေနသူများ ြဖစ်�ပီး 

ြမန်မာလ�မ်းမုိးေရး လုပ်သညဟ်ုသာ အြမင်�ိှ�ကသည် (Walton 

2013)။ ဤအချက်သည် �ိင်ုငံသား အချင်းချင်း�ကား 

သမုိင်းတစ်ေလ�ာက် ဆက်ဆံေရး အေပါ် ေယဘုယျ အြမင်ြဖစ်�ပီး 
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အေရး�ကီးသည်မှာ ယဉ်ေကျးမ�ေရးရာပုိင်း�ှင့် ဘာသာေရးပုိင်းတိုတ့ွင် 

မ�မ�တတ ��ြမင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။   

အမှန်တကယ်အားြဖင့် သာမန်ြမန်မာြပည်သူ အများစု၏ စ�ုိက်

လက�ဏာသည် ြပဿနာ တစ်ရပ်ရပ် ြဖစ်ကာ တရားစဲွဆိုြခင်း၊ တရား

ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းြခင်းမျိုးကို ေ�ှာင်�ှားေလ့ �ိှ�က�ပီး ဤသည်မှာ ြမန်မာ

ယဉ်ေကျးမ� ဓေလ့ထုံးတမ်း၏ အယူအဆ ြဖစ်သည့် “�ကီးတဲ့အမ� ငယ်

ေအာင်၊ ငယ်တဲ့အမ� ပေပျာက်ေအာင်” ဆိုသည့် အယူအဆ လ�မ်းမုိးမ�

ဟလုည်း ဆိုရပါမည် (See also Denney et al. 2016b:1)။ 

လူပုဂ�ိုလ်�စ်ှဦး ြဖစ်သည့် ြပဿနာကို တရားစီရင်ေပးမည့် တတိယ 

ပုဂ�ိုလ် မသိေစလို�ကဘဲ လူမ�ေရး အမ�အခင်းအြဖစ် �ှက်ရံွ� �ကသည် 

လည်း �ိှပါသည။် ထုိေ့�ကာင့် ြပဿနာ အများစုသည် 

အထက်�ုံးအဆင့်ဆင့်သို ့ ေရာက် မလာ�ကဘ ဲေအာက်ေြခ 

အဆင့်ြဖစ်ေသာရပ်ေကျး အဆင့်၌သာ �စ်ှဖက် သေဘာတ ူ

ေကျေအး�ကေတာ့သည်။ �ုံးေရာက်၊ ဂတ်ေရာက် ဆိုသည့် 

အေြခအေနမျိုးကို �ှက်စရာအြဖစ်လည်း ယူဆ�ကြခင်းေ�ကာင့်လည်း 

ြဖစ်�ိင်ုပါသည်။ ြမန်မာဆို�ုိး တစ်ခုြဖစ်သည့် “ကိုယ့်ေပါင်ကို လှန်

ေထာင်း”ဟူသည့် ဆို�ုိးမှာလည်း အမ�အခင်းများ တရား�ုံးသို ့ 

မေရာက်ေစသည့်  အေ�ကာင်းရင်း တစ်ခုလည်း ြဖစ်�ိင်ု�ပီး 

တရားရင်ဆိုင် ေြဖ�ှင်းြခင်းသည် မိမိ၏ ဂုဏ်သိက�ာကိ ုထိပါးေစမည့် 

အြပုအမူမျိုး အြဖစ် ယူဆကာ ေ�ှာင်�ှား�ကြခင်းလည်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ဘာသာေရး ကိုးကယွ်ယံု�ကည်မ��င့်ှ ဝိညာဉ်ေရး 
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ယံု�ကည်မ�များကလည်း ြမန်မာ့လူမ�ဘဝများ အတွင်း လ�မ်းမုိးမ� 

�ိှေန�ပီး၊ အြငင်းပွားမ� သိုမ့ဟုတ် ြပစ်မ� ြဖစ်ပွားလ�င် ၎င်းတို၏့ 

လုပ်ေဆာင်မ��င့်ှ ြပဿနာ အေြဖ�ှာပုံများသည်လည်း အစုိးရ၏ 

တရားစီေရးအေပါ် ထိပါးေနသည်ဟုလည်း သံုးသပ်�ိင်ုပါသည်။ 

ဘာသာေရး အဆံုးအမ တစ်ခုတွင် ြပဿနာ တစ်ခုခု ြဖစ်၍ မိမိ

ဘက်က နစ်နာဆံုး�� ံးြခင်းသည် လက်�ိှ ပစ�ုပ�န် အေရးကိစ��င့်ှ မဆက်

စပ်၊ အတိတ်ကံအေ�ကာင်း မေကာင်း၍သာ မိမိခံရြခင်းြဖစ်သည်ဟု 

ဆိုသည်။ ဤတွင် လက်�ိှ ပစ�ုပ�န် အေနအထားကို ထည့်သွင်း မစဉ်း

စား�ကဘဲ မြမင်ရသည့် အတိတက်ံကိုသာ ယိုးမယ်ဖဲွ�ကာ လက်�ိှ 

နစ်နာမ�ကို ကုစားလိကု်ေတာ့သည်။ လူအများစုသည် 

�ုပ်ပုိင်းဆိုင်ရာထက် စိတ်ပုိင်းဆိုင်ရာ �ငိမ်းေအးမ�ကို 

ပုိမုိလိုလား�ကသည်။ ထုိအေြခအေနမျိုးတွင် ေနာက်ထပ် 

ေပါင်းဆင့်လာသည့် အေ�ကာင်းအရာမှာ ဓာတ်�ုိက် ဓာတ်ဆင်�င့်ှ 

အေဆာင်အဖဲွ� ယ�တာ ကိစ�ရပ်များပါ � �ယ်ယှက်လာသည်။ 

ဓာတ်ဆရာက ကံ�ကမ�ာအေရး တကွ်ချကက်ာ ယ�တာေချေစြခင်း ြဖစ်

သည်။ 

ြမန်မာ�ိင်ုငံ တစ်ဝှမ်း ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန် လ�မ်းမုိးလ�က်�ိှသည့် 

ေထရဝါဒဗုဒ�ဘာသာ၏ ယံု�ကည်မ�တွင် တရားမ�တမ��င့်ှ ကျူးလွန်ခံရ

သူများ�င့်ှ ပတ်သက်သက်၍ နားလည် လက်ခံထားမ�က လူအများစု 

အေပါ် ကျယ်ြပန ့်စွာ လ�မ်းမုိးထားသည်ကို ေတွ�ရသည်။ ြပဿနာ တစ်

ခုခု ေတွ� �ကံုရြခင်းမှာ ကံမေကာင်း၍ ြဖစ်ေ�ကာင်း၊ ယင်းသို ့ ကံမ



lxxvi  |  Kyed 

ေကာင်းြခင်းကို မိမိစိတ်တွင်းသ��ာန် အတွင်း ေကာင်းြမတ်သည့် စိတ်

အခံြဖင့်သာ ေြဖ�ှင်း�ိင်ုမည် ြဖစ်ေ�ကာင်း ေဟာ��န်ထားသည် 

(Schober 2011, in Denney et. al 2016b:2)။ ြပဿနာကို သည်းခံ

စိတ်ြဖင့် လက်ခံြခင်းသည် အတိတ်က ြပုမ�ခ့ဲသည်များကို ေကျေအး

�စ်ှသိမ့်ြခင်း ြဖစ်�ပီး ေကာင်းေသာကမ�ဟူသည့် အြပုအမူြဖင့် 

ေ�ှ�ဆက်ရမည် ဟု ဆိုသည်။ အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ေယာက်သည ်

ဓားြပအတိုက် ခံရသည် ဆိုပါစုိ ့ ယင်းသို ့ ဓားြပအတိုက်ခံရသည်မှာ 

အရင်အတိတ်ဘဝက ြပုလုပ်ခ့ဲေသာ အြပုအမူ အေ�ကာင်းေ�ကာင့် 

သိုမ့ဟုတ် အလုပ်အေ�ကာင်းေ�ကာင့် အကျိုးထင်ရလာြခင်း ြဖစ်သည် 

ဟု ဆိုသည်။ အခုိးခံရြခင်းသည် အတိတ်ဘဝက ခုိးယူခ့ဲေသာေ�ကာင့် 

ဟု ဆိုသြဖင့် လက်ေတွ�တွင် အခုိးခံရသည့် အြဖစ်အတွက် အစားထုိး 

ကုစားမ�ကို မ�ိှေဖွေတာ့ေပ။ (see Thang Sorn’s contribution to 

this issue)။ ထုိကဲ့သိုေ့သာ အယူအဆမျိုး အြပင် 

ေနာက်ထပ်�ိှေနေသးသည့် ယံု�ကည်မ�မှာ ကိုယ့်အား တစ်ပါးသူက 

မေတာ်မတရား လုပ်ေဆာင်ထား လ�င်လည်း ထုိသူသည ်

၎င်းြပုခ့ဲေသာ မတရားမ� အတွက် ေနာင်တစ်ချိန် အနာဂတ၌် 

ြပန်လည်ခံစားရမည်ဟူသည့် အချက် ြဖစ်�ပီး၊ ယင်းအချက်ကပင် 

တရား�ုံးတင် ေြဖ�ှင်းရမည့်ကိစ�ကို လိုအပ်ြခင်း မြဖစ်ေစေတာ့ပါ။ 

ဤသိုအ့ားြဖင့် - ြမန်မာ့ေနစ့ဉ်လူမ�ဘဝများ၏ တရား မမ�တမ�များ

သည် လူပုဂ�ိုလတ်စ်ဦးစီ၏ ကံတရား�င့်ှသာ ဆက်စပ်ေနသည် ဟု 

ယူဆချက်က လူအများအလယ်တွင် အမှန်တရားကိ ု�ှာေဖွလုပ်
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ေဆာင်မ� နည်းပါးလာေစ ပါေတာ့သည် (Denney et. al 2016b: 3)။ 

ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ကရင်များ အတွင်း၌လည်း အလားတူ 

ယံု�ကည်မ�မျိုး ြဖစ်သည့် ြပဿနာ ြဖစ်ရသည်မှာ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ 

ကံ�ကမ�ာ�င့်ှ ဆက်စပ်ေန�ပီး၊ အတိတ်ဘဝ အလုပ်�င့်ှ ဆက်စပ်ေန

သညဟ်ု အယူမ�ိှေသာ်လည်း ကျူးလွန်သူအား ခွင့်လ�တ်ြခင်းြဖင့်သာ 

ေနလို�ကသည်။ 

ဘာသာေရး ကိုးကယွ်ယံု�ကည်မ�က ကျူးလွန်သူအား အြပစ်ေပး 

အေရးယူြခင်းသည် သုစ�ုိက်မဟုတ်ေ�ကာင်း လည်း ေဟာ��န်ထား

သည်။ တရား�ုံးတွင် တရားရင်ဆိုင် ေြဖ�ှင်းြခင်းသည် တရားဥပေဒ 

အတိုင်း ကျင့်သံုး ေဆာင်ရွက်ြခင်း မဟုတ်ဘဲ အချင်းချင်း�ကား ေကျ

ေအးေြပလည်ေစရန်သာ လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်းမျိုးသာ ြဖစ်သည်။ လက်

ေတွ�အေနအထားတွင် တရားစီရင်ေပးသည် ဆိုရာ၌ ရာဇဝတ်ြပစ်မ�၏ 

သဘာဝ�င့်ှ ယင်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည့ ်သူများကိုသာ အဓိကထား 

ည�ိ��ိင်းေပးြခင်း ြဖစ်သည်။ လူသတ်မ�၊ ေဖာက်ထွင်းမ��င့်ှ �ုိက်�ကှ်မ� 

ကဲ့သိုေ့သာ ြပင်းထန်သည့် ရာဇဝတ်မ�များတွင် ြပင်းြပင်းထန်ထန် 

အေရးယူရမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း ေလျာ်ေ�ကးသက်သက်ြဖင့် သိုမ့ဟုတ ်

ခွင့်လ�တ်ေကျေအးမ�မျိုးြဖင့် �ပီးဆံုးသွားရ�ပီး ပါဝင်ပတ်သက်သူများ

အား အထက်�ုံး အဆင့်ဆင့်သို ့ တက်ကာ တရားရင်ဆိုင်ရန်လည်း 

တွန်းအား မေပး�ိင်ုေပ။ အေ�ကာင်းမှာ တရားစရိတ် ြမင့်မားြခင်း�င့်ှ 

သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပုိင်များ�င့်ှ ေြပာဆိုဆက်ဆံရမည်ကို 

စုိးရံွ�ေနြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ တရား�ုံးများသို ့ အမ�အခင်းများ 
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ေရာက်မလာေစသည့် ေနာက်ထပ် အေနအထားတစ်ခုမှာ ဘာသာေရး 

ဆိုင်ရာ ကုစားမ�ကိုသာ ြပန်လည်လိလုား�ကြခင်း ြဖစ်�ပီး ပုံစံကျ 

တရားစီရင်ေရးက ၎င်းတိုအ့ား ထပ်မံ၍ ေကာင်းကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ 

မရ�ိှေစ�ိုင် ဟူသည့် အချက်ြဖစ်သည်။ ကရင်ြပည်နယ်၏ �မို�ေတာ် 

ဘားအံ၌ ြဖစ်ခ့ဲသည့် ခုိးမ�တစ်ခုတွင် အခုိးခံရသူ အမျိုးသမီးက 

ရဲတပ်ဖဲွ�သို ့ သွားေရာက်တိုင်�ကားရာ ရဲက သံသယ�ိှသူ တစ်ဦးကို 

ဖမ်းဆီးခ့ဲသည်။ သိုရ့ာတွင် သံသယ�ိှသူအား ခုိင်မာသည့် 

အေထာက်အထား မ�ိှသြဖင့် ရဲတပ်ဖဲွ�က ြပန်လ�တ်ေပး�ပီး ေနာက်တွင် 

အဆိုပါ သံသယ�ိှသူသည ်ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွားေတာ့သည်။ 

ရဲဘက်ကလည်း အဆိုပါကိစ��င့်ှ ပတ်သက်�ပီး ဆက်လက်လုပ်

ေဆာင်မ� မြပုေတာ့ေပ။ သို ့ြဖင့် အဆိုပါ ခုိးယူခံခ့ဲရသည့် အမျိုးသမီး

သည် အနာဂတက်ိုပင် လှမ်းြမင်�ိင်ုသည်ဟု ေကျာ်�ကားလှသည့် ဘုန်း

ေတာ်�ကီး တစ်ပါးထံ သွားေရာက်သည်။ ဘုန်း�ကီးက သူ ့ အေနြဖင့် 

ခုိးရာပါပစ�ည်းများ ြပန်လည် ရ�ိှေတာ့မည် မဟုတ်ေ�ကာင်း၊ ယင်း 

အတွက် ေသာကပူပန် ြဖစ်မေနေတာ့ဘဲ မိမိ၏ စိတ်တွင်းသ��ာန်�ငိမ်း

ချမ်းမ�အတွက် သူခုိးကို ေမတ� ာပုိရ့န်�င့်ှ အတိတ်ဘဝက မိမိကျူးလွန်

ခ့ဲဖူးေသာ ကိစ�ရပ် အတွက် အစားထုိးေချခ�တ်ရမည် ြဖစ်ေ�ကာင်း 

ဆံုးမသည်။ အဆိုပါ အမျိုးသမီးက စာေရးသူအား 

ြပန်လည်ေြပာြပသည်မှာ သူအေနြဖင့် တရားေတာ်၏ 

အဆံုးအမအတိုင်း ဆံုး�� ံးခ့ဲရသည့် ပစ�ည်းများအား 
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မတွယ်�ငိေတာ့သလို ခုိးသူကိလုည်း အြပစ်ေပးအေရးယူေစရန် ဆ�� 

မ�ိှေတာ့ဟု ဆိုပါသည်။ 

ယဉ်ေကျးမ� ဓေလ့ထုံးတမ်း�ှင့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ အဆံုးအမ 

ေဟာေြပာ လမ်း��န်ချက်များသည် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ�ကီး၊ မွန်�င့်ှ 

ကရင်ြပည်နယ်များ အပါအဝင် �ိင်ုငံတစ်ဝှမ်းလံုးတွင် နက်�� ိင်းကျယ်

ြပန ့်စွာ �ိှေနသည်ကို ဤစာေဆာင်ြပုစုသူက ေလ့လာတင်ြပထားပါ

သည်။ ထုိကဲ့သို ့ အေြခအေနများ �ိှေနေသာ်လည်း ၎င်းတိုသ့ည် ေ���

ေြပာင်းလာသူများ၊ အသစ်ဝင်ေရာက်လာသူများ၊ ဘာသာေရး လူနည်း

စုများ�င့်ှ အမျိုးသမီးများ ကဲ့သိုေ့သာ အားနည်းေသာ အုပ်စုငယ်များ 

အေပါ် လ�မ်းမုိးလိုသည့် အချက်ကိုလည်း ေတွ�ရသည်။ ဤတွင် ြဖစ်

တန်စွမ်းသည် ဟု ဆို�ိင်ုေလာက်သည့ ်အချက်မှာ ယဉ်ေကျးမ� ဓေလ့

ထုံးတမ်း�င့်ှ ဘာသာေရး ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�က ြပည်သူအများစု၏ 

ြပဿနာများ �ငိမ်းေအးေစ�ပီး တရားမ�တေရးကို အြခားတစ်ဖက်မှ 

ေဖာ်ေဆာင်ေပးေနသည် ဟု ယူဆဖွယ်ရာ�ိှပါသည်။ 

သာမန်ဆင်းရဲသား အများစုမှာ တစ်ေနလ့ုပ် တစ်ေနစ့ားရသည့် 

မေရရာသည့် အေြခအေနတွင် �ိှေန�ပီး တရားဆိုင်ရာ ကိစ�ရပ်များ၊ 

တရားေရး စရိတ်များကို မည်သိုမ့� မတတ်�ိင်ု�ကေပ။ တရား�ုံးသို ့ 

သွားေရာက်ရန် အချိန်လည်း မေပး�ိင်ု၊ စရိတ်လည်း မတတ်�ိင်ု�ကဘ ဲ

ေအာက်ေြခဆင့် ြပဿနာေြဖ�ှင်းြခင်းကိုသာ 

ေရွးချယ်�ိင်ု�ကေတာ့သည်။ ထုိအခါ တိုင်းရင်းသား ဓေလ့ထုံးတမ်းများ 

သိုမ့ဟုတ် ဘာသာေရးအမှတ်သညာများ�ကား�င့်ှ တရားေရး 
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ဖျန်ေြဖေပးသူများ�ကားတွင် ြပည်သူအများသည် ေအာက်

ေြခအဆင့်တရား စီရင်ေရး၌သာ �ိှေနရေတာ့သည်။ ေလ့လာချက် 

တစ်ခု (Denney et al. 2016b)အရ ဟိ��ူ ဘာသာဝင်များ�င့်ှ 

အစ�လာမ်ဘာသာဝင် မွတ်စလင် အများစု ေနထုိင်သည့် ရပ်ေကျး 

တစ်ခုတွင် မွန်၊ ကရင်၊ ဗမာလူမျိုးများက ရပ်ေကျးအုပ်ချုပ်သူများ 

ြဖစ်ေနရာ ထုိတွင် ြပဿနာ တစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါက်လာပါက မိမိတို ့ 

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၏ အဆံုးအြဖတ်ကို ပုိမုိ လိုလားေ�ကာင်း 

ေတွ�ရသည်။ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း�င့်ှ 

ဘာသာေရးကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�များ�ကား ခဲွြခားဖိ�ှိပ် ဆက်ဆံမ�များ 

အနည်း�င့်ှ အများဆိုသလို �ိှေနေ�ကာင်း ဤစာတမ်းတွင်ပါဝင်သည့် 

Harrisson ၏ တင်ြပမ�တွင် ေတွ� �ိင်ုပါသည်။ 

ြခံု၍ဆိုရလ�င် - ယင်းသိုေ့သာ စိတ်တွင်းခံစားမ�များက ဗဟုလူမ�

တရားေရးစံဟု ပုံေဖာ်ထားေသာ်လည်း အမှန်တကယ်တွင် လူမ�ဝန်း

ကျင် အတွင်း ထိခုိက်လွယ် ကွဲ�ှလွယ် အေြခအေနကို ေဖာ်ေဆာင်ေန

သကဲ့သို ့ ြဖစ်ေနသည့် အြပင် အစုိးရက တရားဝင်ကျင့်သံုးရန် 

ေဖာ်ေဆာင်ေနသည့် တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး လုပ်ငန်းစဉ် ကိုပါ 

အေထာကအ်ကူ မြပုေပ။ ဗဟုလူမ�တရားေရးစံကို ေဖာ်ေဆာင်ရန် 

အထူးအားြဖင့် ယံု�ကည်မ� �ိှေရး၊ ေကာင်းမွန်သည့် အဆင့်အတန်းမီ 

�ိှေရး တိုသ့ည်လည်း အေရး�ကီးပါသည်။ လူမ�စီးပွားေရး ဘဝ 

အေနအထား၊ တရားမ�တမ� အတွက် အေလျာ်အစားကိစ�၊ 

ကျူးလွန်သူကို ေထာင်ချ�ိင်ုေရး တရားရင်ဆိုင်ေရး စသည် တိုတ့ွင် 
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အများြပည်သူတိုအ့ား တရားစီရင်ေရး အဆင့်ဆင့်လုပ်ေဆာင် 

ပါဝင်ေစရန် နည်းပါးေစသည်။ ယင်းသို ့ နည်းပါေစသည့် 

အချက်များတွင် တရားဝင်ေရာ တရားမဝင်ပါ ကုန်ကျခံေနရသည့် 

တရားစရိတ်လည်း ပါဝင်သည်။ ဤစာတမ်းတွင် ြမန်မာတ့ရား

စီရင်ေရး ��ပ်ေထွးမ�၊ ဗဟုလူမ�တရားစီရင်ေရးစံ စသည်တို�့င့်ှ ပတ်

သက်�ပီး လူထုလူတန်းစား အမျိုးမျိုး၏ အြမင်များ၊ အေတွးများ�င့်ှ 

နယ်ေြမေဒသကွဲြပားမ�များကိုပါ ေလ့လာတင်ြပထားပါသည်။ 

 
 


