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Abstract
This article explores the gendered aspects of access to everyday justice in 2 Mon villages, 1 officially under Myanmar government control and 1 that is controlled by the New Mon State Party, which is
the main Mon ethnic armed organizations (EAO). I argue that while
there is a general tendency for villagers to feel more comfortable
seeking justice with village authorities than with formal state and
EAOs, women are even less likely to report their cases in public or
even to raise complaints inside the family. There is a mixture of cultural, religious and social reasons for this. Seeking secular justice is
seen to create shame and the loss of face for society as a whole. Being a victim is seen as a punishment for past life deeds. Another
reason why women do not report cases to is due to lack of
knowledge of women’s rights and legal procedures, and due to most
justice providers being men. Thus, the majority of women hide
their criminal and civil cases. Many instead seek spiritual justice,
going to religious and spiritual actors such as monks and spirit mediums.
Introduction
This article explores the gendered aspects of access to justice in
Southern Mon State. I both look at a village in an area controlled by
an EAO, the New Mon State Party (NMSP) and at a village that officially is controlled by the Myanmar government, but which is de
facto influenced by the NMSP. Both villages have a majority of Mon
people, and are Buddhist. The article focuses on how women perceive and seek justice and how they resolve their disputes. I argue
that while villagers in general feel more comfortable to seek justice

2 | Mi Thang Sorn Poine

with village authorities and local EAOs than with Myanmar state institutions, women find it unpleasant even to raise complaints inside
the family. Seeking justice by women is seen to create shame and
the loss of face for the family and for society as a whole. There is a
Mon saying, Dee jaka jaka halike dapao kaw nyee danaow pue (similar
to the English proverb: Do not air your dirty laundry in public), associating public complaints with shame and loss of dignity. This
saying also applies to men, but has a stronger effect on women.
Women very rarely report their cases to the formal institutions, because they have less knowledge of who the available justice providers are and how the justice procedures operate. 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. There is also a widespread notion that justice will not be provided to people who have
little experience dealing with the official Myanmar legal system.
Women also feel disadvantaged in the EAO justice system, as they
feel they have a less chance to speak, and they fear to travel to the
EAO courts. Thus, the majority of women hide the criminal and civil
cases that they face. This is further related to the fact that most
justice providers from village level and upwards are men, and that
acts like domestic violence and rape are not regarded by many villagers as crimes. Religious and customary beliefs in past life deeds
also discourage women from seeking public justice.
These insights of the article have been based on qualitative
research in 2016–2017 in the 2 Mon villages.1 The methodologies of
qualitative interviews, case tracings, and participant observation
are used in this research. One village is located in Ye Township,
southern Mon State, in which, though officially administered by
the Myanmar government, in reality people also use and view the
NMSP as an authority, including for justice. The second village is in
an NMSP controlled area some three hours south-east of Moulmein,
the capital city of Mon State, and is fully administered by the NMSP,
although it is actually located in what the Myanmar government
calls Kayin State. I explore both the similarities and the differences
between these 2 sites in terms of women’s access to justice.
1I conducted fieldwork alone as well as with other EverJust researchers, including Lue Htar, Annika Pohl Harrisson and Helene Maria Kyed.
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Theoretically, I draw on the literature on legal pluralism, and
especially focus on gender, and forum shopping (von BendaBeckmann 1981). Legal pluralism is defined as a situation in which
2 or more legal system coexist in a social field (Pospisil 1971;
Griffiths 1986, Moore 1986). Legal pluralism is the opposite of legal
centralism, which refers to an ideology that situates state law as
superior to other legal orders (Griffiths 1986: 3). I agree with
Griffiths (1986) that legal centralism is an obstacle to the
development of a descriptive theory of law, because in reality,
people are not only using the state courts and the formal law, but
also informal and even illegal options like the NMSP court system.
Griffiths (1989: 4) explains that legal pluralism is the empirical
reality, whereas legal centralism is a myth, an ideal, and an illusion
that supports central state authority. This applies to Myanmar. I
claim that in Myanmar, the government applies legal centralism
officially, but this precisely fails to ensure justice for everyone,
especially for more vulnerable groups like rural ethnic women. My
empirical research shows that because the Myanmar government
does not recognize the justice system of the ethnic armed
organization, the NMSP, the women in government-controlled
areas can get their disputes resolved only at the village level,
because the NMSP is treated as illegal. Women do not want to go to
the official Myanmar system because of language barriers, time
consumption, and of fear of legal officials, complex legal
procedures, high bribes and their lack of knowledge of the law.
Although men also do not prefer the Myanmar courts, these issues
affect women more. Additionally, the traditional and social norms,
as well as religious beliefs shape women’s access to justice, and
these norms and beliefs are also re-enforced by justice providers,
including village leaders and the NMSP court system. Religion is
also seen by women as a form of justice, and this inhibits them from
reporting cases to a third party. Being victim of a crime or a dispute,
women see as paying for past life deeds and as bad luck. Men by
contrast usually have a more secular punitive perspective. For
instance, when asked about rape cases men typically say that they
want the perpetrator to be punished, whereas the majority of
women understand that the female victims have been raped due to
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their own past life deeds. If the perpetrator is punished, the victim
will continue within a cycle of debt for past life deeds.
The first section of this article discusses the theories dealing with
the gendered aspects of legal pluralism, and in particular, how gender plays a role in dispute resolution and affects the rule of law
within the state. The second section moves to Mon State and outlines the justice system from an empirical perspective. I compare
the justice system in the government-controlled area with the area
that is fully controlled by NMSP. Legal pluralism is found in both
areas, including the informal justice system that is not recognized
by the Myanmar state government, but is recognized by the ethnic
Mon people. The informal justice system seems to be accessible for
people in the NMSP area and to be more accessible to women due
to the many difficulties they face in going to the formal justice system, although there are some difficulties for women in using the
informal justice system. In the government-controlled area, the
formal and the informal justice system is used by the majority of
the population, but the NMSP is still an option. In the NMSP controlled area the people use the NMSP much more, whether they prefer it or not, because the Myanmar system is not really seen as an
option. The third section highlights how gender discrimination in
justice provision takes place and begins with an empirical understanding of how women perceive and practice access to justice. The
2 extended case studies demonstrate a deeper understanding of the
formal and informal justice systems in practice. It also shows how
people navigate within the context of legal pluralism and how they
use forum shopping in their search for justice, meaning that they
go to different places with the same case. I then move to discuss the
silence and the spiritual justice that characterize female practices.
I argue that many women seek spiritual rather than secular justice.
In the conclusion, I come up with some recommendations for promoting justice and equality in the current Myanmar transformation.
Gender and legal pluralism
The concepts of legal pluralism and forum shopping are useful for
understanding the dispute resolution landscape of Mon State and
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the obstacle women face in getting their disputes resolved. Brian
Tamanaha (2008: 375) explains that legal pluralism is everywhere
and that there are multiple uncoordinated, coexisting or overlapping legal settings as well as diversity among these. The different
styles and orientations of the law and authority, social norms and
religious beliefs, create uncertainty and risk among individuals and
groups as they are not sure which legal system fits with their situation, and which legal authorities would benefit them. The law
characteristically claims to rule whatever it addresses, but the fact
of legal pluralism challenges this claim. Similarly, the empirical
findings in Mon State show that legal plurality applies to everyday
interactions, irrespectively of who the authorities are. Tamanaha
(2008) highlights that people can find different institutions for resolving disputes in order to ensure their own benefits. Informal institutions usually are substitutes when the formal institutions are
weak, distant or mistrusted. The concept of forum shopping as used
by von Benda-Beckmann (1981) is relevant here. It is applied to describe situations where litigants try to get their disputes resolved
by going to a number of different institutions until they achieve a
satisfactory outcome. Even though some of the institutions do not
have official jurisdiction, people still go to them and shop between
the existing institutions to get the outcome that is best for them. In
Mon State, people are aware of the official state justice system in
their area and know they are supposed to resolve the disputes
there, but in reality people go to the unofficial justice systems of
the NMSP. In areas under mixed control, people prefer to have their
cases resolved by the EAO that represents their ethnic group (Mon
or Karen), irrespective of the territorial boundaries and jurisdictions.
In reality, most people in Asia and Africa use informal legal
institutions more than the formal legal institutions, because the
latter are more complex and people lack knowledge of the legal
procedures and fear formal authority. This especially regards
women. For this reason, Chopra and Isser (2012: 344) argue:
‘promoting formal mechanisms exclusively will have little impact
on the many women who are unable to access the system due to
social pressures’. When women do bring cases to the formal system
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those in power may undermine their access to justice. Simply put,
the formal justice system in practice may provide no better access
to justice for women than other institutions, because they
reproduce the social inequalities of the societies in which they
function (Chopra and Isser 2012: 342). This also applies to Mon
State. Male domination exists in every sector, including at the local
level, where women resolve disputes with male village
administrators. Women prefer to settle their disputes at the local
level. They even request the local administrators to resolve cases
that the administrators do not have the legal authority to resolve
such as divorce and suicide cases. However, because men dominate
village leadership, the local system creates constraints for women
in dispute resolution.
Gender relations therefore affect legal pluralism. Elizabeth
(1997: 9) explains about gender:
Gender is the social construction of sexual difference. It
is the outcome of struggles over the ways societies define and regulate femininity and masculinity. By its nature gender is multi-dimensional. It is recreated and
transformed through an inseparable mix of norms and
behaviors that are cultural, economic, historical, sociological, linguistic, scientific, and always political.
The lack of access to justice by women are influenced by
power relations and male dominance and this adds to other barriers
such as language barriers, lack of legal awareness and local
authorities’ role. Astrologers and spirit mediums are an exception
to male dominance at the village level, and women turn to these
female actors to get inner justice. Conversely, women tend not to
report cases like rape and domestic violence, which they consider
private matters, to local leaders, because they are men.
What this shows is that legal pluralism does not mean that
there are no power relations. Not everyone can benefit equally from
legal pluralism and get access to local institutions. Such access is
shaped for instance by gendered power relations, which implies
gender inequality. In the context of Mon State, it is equally
important to look at the role of religion in legal pluralism, and the
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gendered dynamics of this. Moore (1993) argues that the concept of
legal pluralism must include religious actors, even though such
actors may not necessarily consider themselves part of the legal
sector. In the villages of Mon State2, analyzed here, women believe
more than men in religious actors when it comes to resolving
disputes. For instance in one situation, a woman who had lost
valuable gold did not go to the local administrator or the police, but
to a monk. She asked the monk what she should do and then the
monk told her to wait for some days, without reporting the case,
and the thief would return the gold. On the day predicted by the
monk, the woman found her gold in the place that it had been
stolen. Thus, the case finished without being reported to neither
the formal nor the informal justice system. There was no secular
resolution process. From the perspective of the villages in Mon
State, the situation of legal pluralism is strongly influenced by both
gender relations and religious beliefs, and the linkages between
these 2. A common pattern is that women tend to seek religious
solutions and turn to religious and spiritual beliefs when dealing
with disputes and when being victims of crime. This is because the
secular institutions, including the informal ones that deal with
secular punishments, are dominated by and tend to favor men.
Monks are men also, but they are considered to provide spiritual
rather than secular justice. Moore (1993) found a similar pattern
among rural women in India who are more likely to approach the
religious actors, including men, because the secular justice
institutions undermined women. Moore argues that this reflects
wider gendered power relations at local levels and above.
Background and justice systems in Mon State
The Mon ethnic group is among the main 8 ethnic groups (of the
135 officially accepted ethnic groups) in Myanmar. The majority of
the Mon people live in Mon and Kayin States, though many are also
established in Bago and Tanintharyi Regions, and around the Gulf
of Martaban. Mon people live alongside Bamar, Pa-O, Dawei, Karen,
2All person and place names have been changed in this article in order to
ensure anonymity and confidentiality of the respondents.
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and Shan groups. Mawlamyine (Moulmein) is the capital of Mon
State and has 2 districts, 10 townships, 463 wards and village tracts.
The population is about 3,165,275 (UNHCR, Mon State Profile, updated June 2014). The Mon people have been a major source of cultural influence, including by bringing the basis of the Myanmar
writing (Pali) and Buddhism (see Lwin Lwin Mon in this issue). Most
Mon are bilingual, speaking Burmese as well as Mon languages. The
Mon ethnic group does not have a range of sub-language groups
like other ethnic groups, such as Karen or Chin. The majority of
Mon have strongBuddhist belief as well as traditional beliefs and
customs of everyday life.
This article draws on studies in 2 Mon villages which are
governed by 2 different authorities, the Myanmar government, and
the NMSP. The first village, which I call Kwan Sar Yar, is situated in
what today is Ye Township in southern Mon State. According to the
village elders, the village is around 100 years old. Shortly after
Independence when the main Karen ethnic armed group, the Karen
National Union (KNU), began the fight against the government the
village was partly under KNU control and even though it was
officially governed by the national government. The situation of
mixed control by KNU in collaboration with the NMSP continued
into the 1970s. There was no open combat in the village, but it
occurred very close to the village until 1995 when the NMSP agreed
on a ceasefire with the government. After the ceasefire the village
came more strongly under Myanmar government control, while the
NMSP continued to control areas in the interior, from its
headquarters 45 minutes’ drive from the village. The villagers still
consider the NMSP as an authority and use the NMSP justice system
to resolve the cases. Young villagers join the NMSP armed wing as
well as working for the civilian bodies of the NMSP. There is a Mon
school in the village along with a Myanmar government school. The
NMSP has put up signs in public places of the village that warn
against drug abuse. In other words, it is a government-controlled
village, but the majority of the Mon villagers still support the NMSP.
I chose this village because it is my home village, which allowed for
easy access and information. Also, it is highly relevant for my study
because of it mixture of government control with the use of the
NMSP justice system.
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The second village, which I call Kwan Jaral Chan, has been under civilian governance by the NMSP since the 1995 ceasefire. The
village is inside what the NMSP call its Moulmein District, although
it lies inside what the KNU and the Myanmar government call Karen/Kayin State. The control by the NMSP is co-coordinated with
the KNU. This area also has some Karen villages that are governed
by the KNU, but most are Mon and governed by the NMSP. The joint
administration between the KNU and the NMSP is to ensure the
protection of borders and to make a compromise on the jurisdiction
of the 2 groups. This is complex in practice. Another worrying aspect of this village is that people fear that the Tatmadaw will instigate conflict between the NMSP and the KNU regarding the control
of territory. The reality is that the parallel systems are unclear and
complex, and at the same time Myanmar state expansion creates
fears among EAO actors (Harrisson and Kyed 2017). This village was
studied in the course of 4 visits which also included stays and interviews with the NMSP district and township headquarters. It was
chosen for EverJust research based on a long dialogue with the
NMSP liaison office in Moulmein, whose officers indicated the
places where we could do research. Although we did not make the
choice ourselves, we found the area highly relevant because of its
long period of full EAO control post-1995-ceasefire. There are significant comparisons with the other village.3
Myanmar-controlled justice system – Kwan Sar Yar
Kwan Sar Yar village officially has to use the Myanmar justice system. From 1962 to 2011 Myanmar was under authoritarian military
rule which also affected the formal justice system. During 5 decades
of military rule the legal system was imposed all the way down to
the village and ward level, including lay persons acting as judges.
Despite this extensive system down to village level, the legal system
was centralized and politicized. It did not operate independently
from the executive branch of the central government (Myint Zan
2000). The importance of actual legal knowledge was subordinated
to the pursuit of political imperatives, which according to
3Fieldwork was carried out in collaboration with other EverJust researchers, Annika Pohl Harrisson and Helene Kyed.
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Cheeseman (2015) dictated the courts to maintain a perception of order, rather than actually enforcing law and providing justice. Because the justice system was driven by political, rather than legal
imperatives, the actors in the justice system were also able to insert
a market logic into the system whereby convictions and sentencing
became dependent on the available extractive resources. This laid
the grounds for bribes and favors, which continues today (PrasseFreeman 2015: 92).
In the new constitution in 2008, the judiciary has officially become more independent, but at the same time it has been detached
from the village level institutions. The 2008 Constitution and the
2010 Union Judiciary Law established and organized the justice system into 4 levels; the Supreme Court, State and Regional/Divisional
courts (14), District and Self-Administered Area Courts (67), and
Township Courts (342). There are also special courts established by
law, such as the Juvenile Courts and courts to try traffic offenses. A
significant change from the past is that today the township courts
constitute the lowest level, whereas during the socialist period
(1973–2008), the 1973 Constitution also established People’s Courts
down to the ward and village tract level. This latter level is not an
integrated part of the judicial system today, but falls under the General Administration Department (GAD) under the Ministry of Home
Affairs, and is administered by the Ward and Village Tract Administration Law of 2012. This law provides for locally elected Ward and
Village Tract administrators who have the duty to maintain security, peace, and law and order in their respective villages and wards.
However, there is no prescribed system or procedure for relating
these administrators to the judiciary in civil or criminal cases
(Kempel and Aung Tun 2016: 9; Kyed 2017: 22). In practice these village leaders play a strong role in dispute resolution.
This can be seen in Kwan Sar Yar village. As the village is situated in what is considered a Myanmar government-controlled area,
people there should use the formal Myanmar justice system. However, as the village is situated close to a NMSP controlled area, the
nearest NMSP township court is just 45 minutes away by motorcycle. It is not uncommon for the village administrator to allow people to make a free choice of going to the NMSP or the government
system. This happens when the village administrator cannot find a
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solution to a case. In addition to the village administrator, religious
and spiritual actors play a role in everyday dispute resolution.
Those acting as justice facilitators include monks, fortunetellers,
astrologers and spirit mediums. Monks also play other powerful
roles in the village, including in the selection of the local administrator. Sometimes this means that they choose leaders not preferred by the majority of villagers. Men predominate in the village
administrative system; only the clerk is a woman. Most of the fortunetellers and astrologers are women.
NMSP justice system – Kwan Jaral Chan
The NMSP has developed its own governance mechanisms to provide social and legal services since the 1950s and 1960s, such as legal
institutions within their area of control, as have other EAOs. These
systems operate in parallel to the Myanmar state system. The legal
framework of the NMSP comprises penal and civil codes, courts in
the form of justice committees, and prisons. This system is comparable to the state legal system, but can be considered an informal
justice system because it is not recognized by the Myanmar state.
From the perspective of the village, the NMSP is recognized by the
majority of the Mon ethnic population, including by those Mon people who live within government-controlled areas of Mon State.
The NMSP justice system is a three-tiered system, including justice committees at central, district and township levels. This system
is directly linked to the village- and village-tract justice committees. Formally, the resolution process follows a step-by-step system, whereby cases that cannot be dealt with at village level are
appealed up the system.
The people in Kwan Jaral Chan utilize the NMSP justice system.
People can appeal directly to the NMSP justice committees, and
they can use them as appeal institutions after village-level resolutions. The villagers relate to the NMSP institutions as if they were
formal institutions and regard them as legitimate, even though the
government does not recognize them. While the informal institutions are advantageous for many villagers, women still face constraints in their access to justice. As in government-controlled areas, men dominate justice institutions and village leadership. Only
since 2016 has the NMSP district justice committee had 1 female
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member among 3 districts. At the village level, as of 2016 all were
men. In the next section, I will draw on extended case studies to
address how gender discrimination occurs in the 2 villages inside
the different justice systems.
Gender discrimination in secular justice provision
Cultural norms strongly influence the view of women in society and
this affects how informal justice systems operate and treat cases related to women. Among Mon villagers in my research sites, there
was a widespread cultural norm that women obtain justice by being
silent and keeping a good name in the community. This belief inhibited women from seeking knowledge outside the village and
from traveling to distant areas. When I was a young woman growing
up in a village in Southern Mon State I often heard that girls need
only little education because when they grow up they will stay at
home to look after children, do the household chores, and serve the
husbands as good housewives. If women failed to adhere to these
expectations, they were blamed by the community. As I show in the
following case studied, laws and norms applied by village and NMSP
justice systems were also influenced by these norms. Divorce was
seen as shameful for women and therefore was to be avoided, because a good woman is someone who makes a good family. Offenses
against women such as domestic violence were not fully recognized, and remained unpunished. It was very difficult for women to
raise complaints and when they did seek secular third party solutions, it was difficult for them to get compensation. I begin with a
case about domestic violence in Kwan Jaral Chan, which falls under
the NMSP governance system.
Case 1 in NMSP village: Domestic violence
A woman started to have problems with her husband 5 years earlier. He was violent. First she returned to her parents, but when she
went back home, the husband was violent again. She then decided
to approach the village headman. She explained the conflict and
requested a divorce, but the husband did not agree. The village
committee told her to take some time to reconsider the divorce, and
asked the couple to sign a promise letter, in which they pledged
that there would be no more violence. The husband agreed not to
drink alcohol at home and not to be physically or psychologically
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violent. The wife agreed not to go out at night, for example, not going for social events, and promised to get her husband’s approval
for anything she wanted to do. However, physical and psychological
violence from the husband continued. The wife went to the village
justice committee several times over the years, but the committee
members always told her to give it some more time and reconsider.
As the violence continued, the village justice committee saw
that the wife and husband had both broken the agreement and finally they granted the divorce. The committee decided that onethird of the couple’s property should go to the victim as she left the
home first — i.e., she was the one who asked for the divorce. This
decision was based on NMSP law, which holds that whoever leaves
the home first should get only one-third of the common property.
The justice committee ignored the domestic violence aspect of the
case, and thus the husband received no punishment. The case was
treated as a divorce case, rather than a domestic violence case.
However, the woman disagreed with the decision about the division
of property, so the case was transferred to the village tract committee. This committee already knew about the case. It was difficult for
them to negotiate because the husband had harassed the village administrator when the divorce was decided at that level.
The tract committee forwarded the case with a referral letter to
the township level. With this, the case entered the NMSP system,
because in NMSP law, cases related to harassment of authorities
cannot be negotiated at the village tract level. Therefore, the husband had committed 2 crimes at the same time, but the 2 crimes
became integrated into 1, which made the divorce case too complicated to rule on. So the case went to the NMSP district level. The
investigation and the case reports from the village level took 15
days to reach the district level. The district justice committee made
the same decision as the village committee, but again the victim was
not satisfied with the verdict. So the case was investigated again by
the district committee, which went back to ask the opinions of the
village administration. The village administration kept advising
that the woman should only get a third of the property. In late 2016
the case was still pending, and the woman did not know what more
she should do.
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I have chosen this case to illustrate the gender imbalance in the
justice system. In the village, were divorce is shameful for women,
many women believe and accept this perception. They get used to
having to tolerate assaults and they hesitate to report domestic violence and even rape cases.
In this case, we saw that the woman filed a complaint to get a
divorce, rather than filing a complaint about domestic violence.
The focus of the village committee was also on divorce rather than
on punishing the husband for violence against the wife. The reaction of the village committee to the initial complaint also reflected
deeply entrenched norms about how women should behave. Giving
the married couple more time to reconsider when the women filed
for a divorce, delayed any resolution of the woman’s problems. The
promise-letter agreement also illustrated the common beliefs of a
social norm concerning women. The woman was told not to go outside the house without her husband’s agreement, which was seen
as the way for women to avoid violence. This reminded me of the
police placards seen around Mon State, saying what women should
do to eliminate the rape cases: ‘Women should not go outside alone,
should not wear short skirts or sexy clothes, and should have a companion to go out. Women should not ride on a motorbike with
strange men.’ In this way, women are told how to behave, whereas
the men who commit the crime are not told how to behave.
In the decision of this case, it is also clear that the woman was not
recognized as the victim; she was seen as a kind of perpetrator.
Even though the village committee in the end granted the divorce,
the woman was regarded as the person who ‘left the home first’ —
i.e., dissolved the marriage — and thus she was awarded only onethird of the common property. Conversely, the husband received
no punishment for his violence toward her. While the law on divorce and division of property applies equally to women and men,
domestic violence is ignored when women bring cases of divorce.
This is on the one hand because many women do not have the
knowledge of legal procedures needed to make a complaint about
domestic violence. On the other hand, domestic violence is not regarded as a crime by most villagers, nor by those who provide the
justice. This can be linked back to the social norm of a good woman

Gendered aspects of access to justice| 15

as someone who has 1 family in a lifetime. A divorced woman loses
face in the community. These 2 aspects leads to a kind of legal hybridity in dispute resolution where the law (division of property in
cases of divorce) is mixed with cultural and customary norms,
which is focused on reconciling and creating harmony (keeping the
couple married so they do not lose face in the community). This hybridity in legal pluralism produces adverse results for women, like
the one in the above case.
Asked more generally about access to justice for women, an informant told me: ‘Women will have less opportunity for justice because they speak less. They give less time for the women.’4 This illustrates how cultural norms influence the justice system, producing an adverse effect on women. For example, there is a common
saying ‘too much speaking creates more mistakes’. I argue that
women believe and practice this saying more than men, because
men get used to speaking, including with strangers and authorities,
as they go outside the village more often than women. Many women
are frequently restricted from going outside due to a concern for
their security by parents, family and society as a whole. Another
important factor that makes women feel out of place and shy when
speaking their case to the justice committee is the fact that almost
all justice providers are men.
The next case from the Myanmar-government controlled area
also confirms these insights, and adds the importance of the role of
local leaders and spiritual beliefs.
Case 2 – Debt and abuse of power by local leader.
Five years before the interview, a woman who lived in Thailand
loved a man. She supported him with whatever he wanted. When
her salary was not enough to support the man she took salary advances from her boss. One day, the man eloped with another
woman. The woman could not afford to pay back the salary advances in time, so the boss threatened her with death if she did pay
up within a month. She asked her parents, who live in the village,
to borrow money for her from other local people. Mi Rot Chan, who

4Interview, victim’s house, 03 June 2016.
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told me about the matter and who is a member of the village administrative body, said, ‘The woman has a lot of past life deeds.’ She
believed the woman had to repay in this life for deeds in her past
life. The next day the woman’s parents told the whole story to Nai
Piung, a rich person in the village. Nai Piung had sympathy for the
parents and gave them 5,000,000 kyat (about US$3700). They made
the moneylending contract at the village office in front of Nai Mya,
a former Village Tract Administrator (VTA), and the village clerk.
The amount of money was too much to borrow without collateral,
so Nai Piung took the parents’ house as collateral.
Five years later the borrowers had not paid back the debt. The
moneylender told them that he would take the house if they did not
pay the debt. They made a contract at the VTA office for the sale of
the household plot. According to the contract, the sellers had to
move by 2012, but they did not move. The moneylender then
wanted to make a complaint to the township court. Neither seller
nor buyer had a copy of the contract, which was kept at the VTA
office. When the buyer requested a copy of the contract, the VTA
said the contract was lost.
According to Mi Rot Chan, the former VTA asked the woman
who had borrowed the money for sexual favors in exchange for arranging for her win the case. She slept with him. Mi Rot Chan did
not know the case resolution. But one day Nai Piung sent the case
to the Thuriya Nay Win Journal. Mi Rot Chan showed me a copy of
the journal.5 In the letter Nai Piung tried to win the case by appealing to the chief minister for intervention to support the justice process. Thus, he tried to appeal to higher levels, not through the formal legal channels, but by using the media. However, he did not
succeed.
Mi Rot Chan thinks that the former VTA fell from a tree and
broke a leg because of his misbehavior. At the time of the interview,
in her opinion he was suffering for his deeds. She said again that
the borrower had a lot of deeds in her past life.
In addition, neighbors from the woman’s side gave some unhelpful suggestions. According to the township court decision, the
5This journal is an independent journal that is usually critical towards the
government in power.
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family received a letter through the police to move from the house.
They prepared to move, but her neighbors suggested that they did
not need to move. Mi Rot Chan suggested that they apologize to Nai
Piung. He was very angry and said that he helped them when they
needed it but now he was insulted by the persons whom he helped.
He decided to appeal to higher and higher levels until he was satisfied with the resolution.
Before Nai Mya, it was U Maung who was the VTA and he was
also bad with the villagers. In his time, when the illegal migrants
returned to the village from Thailand, he used to ask for or get
things illegally. One day, Mi Rot Chan visited a friend who had come
back from Thailand. At that time, if someone came from Thailand,
all the villagers came and looked at them. It was a village tradition.
As soon as she arrived at her friend’s house, the VTA also came and
asked what was happening. She lied to the VTA, saying that people
were there ‘because someone slipped and they were looking at it’.
At the time of writing U Maung was paralyzed. Some believed
this happened to him because he was suffering for his bad deeds,
including corruption in the dispute cases.
This case also highlights how local authorities abuse their
power in cases involving women. In this case, the administrator demanded sexual favors from the female victim, asking her to sleep
with him in exchange for winning the case. The administrator did
not get any secular punishment for this and also the woman who
was sexually abused did not speak out about it. Instead, she saw the
case as shameful and blamed herself. The community, including the
other women, blamed her for being crazy when she was supporting
her lover in Thailand. This is due to the social norm that holds that
women should never initiate love relationships with men. The cultural norms do not allow women to support men and it is not seen
as acceptable if it is the woman who approaches or proposes to
marry the man first.
The woman in this case performed sexual favors to get a kind of
justice, and finally she left for Thailand, because she no longer had
a house in the village and because after the case she feels too
ashamed to live in the community. The woman, her family, and her
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female neighbors lack knowledge of women’s legal rights. The gender imbalance in the informal justice resolution process is evident
because the dispute resolver, the VTA, made a decision in the
woman’s favor conditional on her providing him sexual services.
This is an example of a person in authority abusing power in dispute
resolution.
Conversely, the case shows that the women believe in spiritual
justice. They believed the local administrator’s broken leg was payment for his bad deeds in this life. This belief can been seen as a way
to satisfy their justice needs: they witness the perpetrator paying
for his bad deeds, and this was seen as a kind of justice. According
to Buddhist beliefs, in the above case both the parties finish the cycle of bad life deeds. The women with whom I spoke about this case
believed that it was better that the VTA paid for his bad deeds by
falling ill rather than by having accusations being raised against
him.
In sum, the case shows how women in reality face many obstacles to access to justice, including: 1) social norms of women keeping quiet; 2) religious beliefs that strongly support inner and spiritual justice; 3) a tendency in society to see women as always guilty
when they report and get involved in a case; and 4) the media playing a strong role in the justice process, though, as the long letter to
the authorities, published in a journal, shows, not necessarily in
support of women’s access to justice. Now I want to address in more
detail the meaning of spiritual justice for women.
Silence and spiritual justice by women
Apart from feeling shame and loss of dignity, women also refrain
from reporting cases to secular institutions, because they interpret
cases as spiritual and religious matters. The latter also means that
they keep disputes and crimes to themselves or that they seek advice from monks, astrologers, fortunetellers and other spiritual-religious actors. The majority of women believe in the spiritual aspects of disputes and crimes in the 2 Mon villages discussed here.
I asked a woman who lost a large amount of gold a long time ago
why she did not report it to the village administration. She told me
that reporting the case in public would be shameful and unneces-
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sary, even though she knows the procedure of doing so now. Instead, she asked a monk to give her clues about the person who stole
the gold. In another case, the female head of a village faced a land
boundary dispute. Her family bought a house plot with an oral
agreement. The land owner’s son destroyed the fence and assaulted
her, but she did not make a complaint, because she believed that it
was due to her past life deeds. She listened to the advice of a Buddhist abbot, who told her, ‘Do not quarrel with bad characters.’6
When people do not follow this advice, they quarrel and no better
than the troublemakers.
While the male respondents that I spoke with said they would
take legal action in rape and domestic violence cases, female respondents believed that being victim of such assaults is due to past
life deeds. This belief makes them unlikely to take legal action
against the perpetrator, as this could prevent the end the life-deeds
cycle. One woman working in the village development and land
management committee in Kwan Sar Yar told me that if a woman is
raped by a strange man, it is due to her past life deeds. The evidence
for this is that among many women, she is the only woman to be
raped. She herself would, however prefer that the if the perpetrator
is a neighbor, he get the death penalty.7 However, few women in
the village would wish for that to happen.
Many women did not think in terms of punishing perpetrators.
The same women said that while women were getting more aware
that justice was for everyone, no matter what their gender, lack of
knowledge of women’s legal rights still pushed women to consider
the cases they faced as private matters and the result of their bad
deeds. She advised the mother and teacher of a child who was the
victim of attempted rape by a Burmese migrant to report the case
to the VTA. At first, the parents were afraid of the father of the perpetrator, because the father used out lan (bad spirit medium) and
they feared that this would harm their family. She told them that if
the case was not reported to the VTA, the perpetrator would be a
risk for the other children in the future. The case was in the end
6Kwan Sar Yar, 07.06.2016
7Interview, 10 June 2016.
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reported to the VTA and the perpetrator signed a pledge (kan won),
in which he promised that he would not sexually assault again. The
letter also stated that if he repeated the act, he would either be sent
to the township court or be expelled from the village. This is an example of how women’s participation in the local administration
may create a space for women and young girls to feel safer about
bringing cases forward.
Mon women play a central role in taking care of the family’s
spiritual security, which is also believed to support the socio-economic situation of the family. They mostly go to see spirit mediums
for the family’s justice and other matters, including health, education, and economic or income situations. They protect the family’s
securing and inner peace by spending money on yatayar (spiritual
protection), prepared according to the advice of spirit mediums.
Ideas about spiritual security have existed among Mon people for a
long time, but according to my research today, it affects women
more than men. They used amulets from religious leaders, spiritual
mediums, and astrologers to secure against bad spirits and bad luck.
A female spiritual medium told me that many people, especially
women, spent 50,000 kyats (US$37) or more on spiritual protection
each time they came to her. I remember as a child my mother telling me she used to argue with my father about her beliefs in spiritual protection. My father told her that yataryar is nonsense and
not true protection, but my mother firmly believed it, as other
women in the village do.
Spiritual belief in the effects of past-life deeds also affect people’s livelihood. For instance, I met a woman working in the bridge
construction industry, where working conditions were poor. She
was skinny and had diseases because of the smoke at the workplace.
However, she told me that she would not run away from this work,
even if there was an opportunity, because working for the employer
and making regular payments on her debt lets her pay her past-life
debt as well. She had taken loans from her boss to survive, especially during the rainy season, and was paying him back with her
labor. Thus, it was hard for her to repay the debt and to paying off
her past-life debt. This put her in a vicious circle that was difficult
to escape. She believed that she must have stolen from her boss in
her past life, and so she must repay him.
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Conclusion
This article highlights that rural Mon women faced a number of obstacles in getting access to justice, not only in the formal system,
but also in the informal system of the ethnic armed group, the
NMSP, and at the village level. Cultural and social norms, religious
beliefs and structural constraints inside the justice systems in combination affected women’s access to justice. This was deeply embedded in unequal power relations between men and women in society
at large. Rural Mon women’s lack of knowledge of legal procedures
and language barriers were also important to consider when discussing women’s access to justice in the formal system. Cultural
norms restricting women’s travel and going outside the village
were also important, as were ideas of shame associated with reporting crimes and disputes, which were seen as bringing problems into
the public domain. Finally, this article highlighted women’s greater
use of spiritual justice than secular justice, compared with men.
This was an effect of stronger beliefs in spiritual security among
women. However, it may also be seen as a consequence of the lack
of access to secular justice, which means we could see spiritual justice as a kind of substitute for the secular justice which was lacking
for women.
Empirical research into the justice-seeking practices and beliefs
of and about women in society are very important for enhancing
understandings of women’s (lack of) access to justice in Myanmar
in general, and among ethnic minority women in particular. This
article is one step in that direction, and I hope it can help inform
efforts by the government to improve women’s access to justice.
Based on my empirical research I propose a number of recommendations. With respect to the formal justice system, it is important
that there are justice providers who can speak local languages, as
many rural Mon women do not adequately master Burmese. It is
also important that the legal language and procedures are made
more clear and understandable to accommodate lower education
among women.
Having more women in justice systems, including the informal
justice systems, is also important. But, it is equally important to
know that this does not provide a guarantee for better justice to

22 | Mi Thang Sorn Poine

women. This is also a step to changing deeper social and cultural
norms and attitudes toward gender equality. It is necessary to
properly train women as well as men in the justice systems in matters of gender equality and women’s rights. Also it is important to
note that when women participate in the justice system, they may
not in reality be seen as equal to men. Empowering women is vital
to ensuring equal access to justice. In addition, it is important that
ethnic minority women are also included as justice providers in formal and informal institutions.
The Myanmar government must focus more on investigating
women’s legal rights and consider setting aside a budget for gender
mainstreaming in the justice system. Legal advisors for women can
also be important, but as of this writing, they are rare in rural areas
among ethnic minorities in Mon State. They tend to be situated in
larger urban settings, where women have better access to legal services, and to news and social media, which can also enhance
women’s legal knowledge.
The empirical findings show that both social and cultural norms
and Buddhist beliefs influence women to the extent that they seek
spiritual justice or are silent about injustice. It is important that
awareness raising is given not only to women but also to men, because if the men do not understand the legal rights of women it can
create more conflict in society.
The government should collaborate with NGOs and legal experts
to build capacity of female correction officers, who have to speak
the local language, as language is a core obstacle for women when
it comes to reporting cases. It is also necessary to encourage national prison services to increase the number of women correction
officers, and thereby enhance the capacity of national prison authorities to protect female prisoners from sexual and gender-based
violence and discrimination. Finally, more research on women’s access to justice should be conducted in Mon State and elsewhere in
Myanmar, as currently the research related to women’s access to
justice is limited. There is some research, but I strongly believe that
we need to conduct more qualitative research, using anthropological methods to get a deeper understanding of the situation and be
able to improve and strengthen the system to support women’s access to justice.
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တရားမ�တမ�လက်လှမ်းမီမ�အေြခအေနကို ဂျဲနဒ
် ါ
�� ေထာင့ြ် ဖင့ေ
် လ့လာသံုးသပ်ြခင်း (မွနြ် ပည်နယ်ေတာင်
ပိုငး် ေဒသ)
မိသန်း(ဂ်)စွန်းပွိုင် ့
ပညာအလင်းပွင်ြ့ မန်မာ့သေ
ု တသနေဖာင်ေဒး�ှင်း
စာတမ်းအကျဉ်း
ဤစာတမ်းတွင် ြမန်မာအစိုးရ၏ တရားဝင်အုပ်ချုပ်မ�ေအာက်�ှိ မွန်ေကျး
ရွ ာတစ်ရွာ�ှင့် အ�ကီးဆံုးမွန်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ�အစည်း
(EAO) ြဖစ်သည့် မွန်ြပည်သစ်ပါတီ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ေဒသအတွင်း�ှိ
ေကျးရွ ာတစ်ရွာတိတွ
ု ့ င် ေနစဉ်�ှ
့ င့်အမ� တရားမ�တမ�အား လက်လှမ်းမီ
ရယူ�င
ိ ု ်သည့် အေြခအေနကို ဂျဲနဒ
် ါအြမင်ြ ဖင့် ချဉ်းကပ်ေလ့လာထားပါ
သည်။ ရပ်သူရွာသားများအေနြဖင့် အစိုးရ�ှင့် EAO များထက် ရပ်ရွာအာ
ဏာပိုင်များကိုသာ တရားဥပေဒဆိုင်ရာ အကူအညီများ ေတာင်းခံရန်
အလားအလာ ပိုမို�ှိ�င
ိ ု ်ေသာ်လည်းအမျိုးသမီးများအေနြဖင့် ၎င်းတိ�ကံ
ု့ ု
ေတွ�ရသည့် မတရားမ�များကို ရပ်ရွာအတွင်းတွင် တင်ြပရန် မဆိုထား�ှင့်
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သက်ဆိုင်ရာ အိမ်ေထာင်စုအတွင်းတွင်ပင် ေစာဒကတက်ရန် ဝန်ေလး
တတ်�ကသည်ဟု ဆိုရပါမည်။ ဤ ကဲ့သြဖစ်
ို ့ ရြခင်းမှာ ယဉ်ေကျးမ� ၊
ဘာသာေရး၊ လူမေ
� ရးဆိုင်ရာ အေ�ကာင်းတရားများ ေရာေ�ှာပါဝင်
ေနသည့် အေြခခံအေ�ကာင်းရင်းများေ�ကာင့်ြဖစ်သည်။ ဥပေဒေ�ကာင်းအ
ရတရားမ�တမ�ရ�ှိရန် �ကိုးပမ်းအားထုတမ
် �မ ျားသည် လူမ�အဖွဲ�အစည်းအ
တွင်းအ�ှကရ
် ေစ၊ မျက်�ာှ ပျက်ေစသည့် ကိစ�ရပ်များအြဖစ် �� ြမင်�က
သည်။ မတရားမ�ကျူးလွနခ
် ံရသည့်အမျိုးသမီးများသည် ေ�ှးယခင် ဘဝ
များတွင် ၎င်းတို ့ြပုခဲ့ဖူးသည့် အတိတ်ကံေ�ကာင့် (ယခုဘဝတွင်) ဝဋ်လည်
သည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည်။မတရားမ�များကို အမျိုးသမီးများမတိုင်�ကား
သည့် အြခားေသာအေ�ကာင်းရင်းများမှာ အမျိုးသမီ းအခွင့်အ ေရး�ှင့် ပတ်
သက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားဥပေဒဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပန
် ည်းများ
�ှင့် ပတ်သက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ဗဟုသုတမ�ှိြခင်း�ှင့်တရားဥပေဒစိုး
မိုးေရးအတွက် ေဆာင်ရွကေ
် နသူအများစုသည် အမျိုးသားများသာ ြဖစ်ေန
ြခင်း စသည်အ
့ ချက်များေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ ထိေ�ကာင်
ု့
� ြမာက်သည်
့ ြပစ်မေ
ြဖစ်ေစ၊မေြမာက်သည်ြဖစ်ေစ အကျူးလွန်ခံရသည့် အမျိုးသမီးများက
မတရားမ�များ�ှင့်ပတ်သက်�ပီးေရငံ�
ု တ
� ်ပိတ်ေနေလ့�ှိ�ကသည် (ဥပေဒ
အကူအညီ ရယူြခင်းမ�ှိ�ကေချ)။ ယင်းအစား ဘုန်းေတာ်�ကီး၊ နတ်က
ေတာ် (ေဗဒင်ဆရာ) စသည့် ဘာသာေရးကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ��င
ှ ့် ဆက်� �ယ်
သည့်လပ
ူ ုဂ�ိုလ်�င
ှ ့် ဘာသာေရးေခါင် းေဆာင်များထံ သွားေရာက်၍
ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာတရားမ�တမ� အကူအညီများ ေတာင်းခံေလ့
�ှိ�ကသည်။
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နိဒါန်း
ဤစာတမ်းတွင် မွန်ြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းေဒသအတွင်း တရားဥပေဒမ�တမ�
များ လက်လှမ်းမီရ�ှိ�င
ိ ု ်မ�အေြခအေနကို ဂျဲန်ဒါအြမင်ြ ဖင့် ေလ့လာထား
ြခင်းြဖစ်သည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ� (EAO) တစ်ခုြဖစ်သည့်
မွန်ြပည်သစ်ပါတီ (NMSP) ကထိန်းချုပ်သည့် ေကျးလက်ေဒသအတွင်း�ှိ
ရွ ာတစ်ရွာ�ှင့် ြမန်မာအစိုးရ၏ တရားဝင်အုပ်ချုပ်မ�ေဒသအတွင်း �ှိေသာ်
လည်း မွန်ြပည်သစ်ပါတီမှ သွယ်ဝက
ို ်လ�မ်းမိုးမ� တစ်စတ
ံု စ်ရာ�ှိသည့် ရွ ာ
တစ်ရွာ(စုစုေပါင်း ၂ရွ ာ) ရွ ာအမျိုးအစား၂ ခုလံုးကို ေလ့လာထားပါသည်။
ေကျးရွ ာ�ှစ်ရွာလံုးတွင်လအ
ူ များစုမှာ မွန်လူမျိုး ဗုဒဘ
� ာသာဝင်များ ြဖစ်�က
သည်။ ဤစာတမ်းတွင် တရားဥပေဒမ�တမ�အေပါ် အမျို းသမီးများ၏
အြမင်၊ တရားမ�တမ�ဆိုင်ရာအကူအညီများကို အမျိုးသမီးများ မည်သို ့
ရယူပံု�င
ှ ့် မတရားမ�များကို ၎င်းတိအေနြဖင်
ု့
ို ့ ုင်တွယ်ေြဖ�ှင်းပံု
့ မည်ကဲ့သကိ
တိကိ
ု ့ ု အဓိကထား ေလ့လာသံုးသပ်ပါသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် ေဒသခံ
ြပည်သူများသည် ြမန်မာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာများထက် ေဒသအာဏာပိုင်
များ၊ EAOများထံ တရားဥပေဒဆိုင်ရာ အကူအညီေတာင်းခံရန် ပိုမိုလိုလား
တတ်�ကေသာ်လည်း အမျိုးသမီးများအေနြဖင့် မေကျနပ်မ� များကို သက်
ဆိုင်ရာ မိသားစုအတွင်းတွင် ထုတေ
် ဖာ်ေြပာဆိုရန်ကိုပင် မဝံ့မရဲြဖစ် ေန�က
သည်ဟု သံုးသပ်ရပါသည်။ (မတရားမ�) ကိစတ
� စ်ခုကို လူသိ�ှင�် ကား
ထုတေ
် ဖာ်ေြပာဆိုြခင်းသည် အ�ှကရ
် ေစ၊ ဂုဏ်သိက�ာကျဆင်းေစသည်ဟု
အဓိပ�ာယ်သက်ေရာက်သည့် မွန်ဆို�ု းိ စကားပံုတစ်ခု �ှိသည်။ “ဒီဂျ
ေကာက် ဂျေကာက်ဟလိုက် ထပါေကာ
ညိတေနာက်ေဗး” ဟူသည့် စကား
့
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ပံုသည် အဂင်္လိပစ
် ကားပံု “လူထမ
ဲ ှာ သင့်ရဲ အဝတ်
ညစ်ကို ထုတမ
် လှန်းနဲ”့
့
ဆိုသည့် အဓိပ�ာယ်ြဖစ်သည်။ ယင်းစကားပံုသည် ကျား၊မ�ှစ်မျိုးစလံုး�ှင့်
ဆက်စပ်မ��ှိေသာ်လည်း အမျိုးသမီးများအေပါ် ပိုမို�ကီးမားေသာ �ိုကခ
် တ်
မ��ှိသည်။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတွက် ေဆာင်ရွကေ
် နသူများအေ�ကာင်း၊ တ
ရားဥပေဒဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ�မ ျားေပးသည့်ဌာနများ အလုပလ
် ုပ်ပံု စသည်
တိ�ှ
ု ့ င့် ပတ်သက်သည့် ဗဟုသတ
ု အေြခခံ မ�ှိ�ကသည့်အတွက် မတရားမ�
များကိုအမျိုးသမီးများက တိုင်�ကားသည့်ြဖစ်စဉ်မှာ ြဖစ်ေတာင်ြ့ ဖစ်ခဲပ င်
ြဖစ်သည်။ အြခားသူများ�ှင့် အချင်းများမည်စိုးသြဖင့် တရားမ�တမ�
အေ�ကာင်း ေမးခွန်း ေမးြမန် းရန်ကိုပင် အမျိုးသမီ းများမှာ ဝန်ေလးတတ်
�ကသည်။ ြမန်မာ့တရားေရးစနစ်တွင် ည�ိ�ိင
� ်းပါဝင် ေဆာင်ရွက်ဖူးသည့်

အေတွ�အ�ကံု အလျဉ်းမ�ှိပါက တရားဥပေဒအတိုင်း မ�မ�တတခံစားခွ င့်
ရရန်မြဖစ်�ိ ုင်ဟသ
ူ ည့် အြမင်ကလည်း ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်
့ ့ �ှိေနသည်။
EAOများ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစနစ်များသည်လည်း ၎င်းတိအတွ
ု့
က် ထိ
ေရာက်သင်သ
့ ေလာက် မထိေရာက်ဟု အမျိုးသမီးများက ယူဆ�ကသည်။
ယင်းစနစ်တွင် ၎င်းတိအတွ
ု့
က် ေြပာေရးဆိုခွင့် နည်းပါးသည်ဟု ခံစား
�ကသည်။EAO တရား�ံုးများသိသွ
ု ့ ားရမည့် ခရီးအတွက်လည်း ၎င်းတိမှ
ု့ာ
စိုးရိမ်မမ
� ျား�ှိသည်။ အထက်ပါအေ�ကာင်းရင် းများေ�ကာင့် အမျိုးသမီး
အများစုသည် ၎င်းတိရင်
ု ့ ဆိုငရ
် သည့် ရာဇဝတ်မမ
� ျား�ှင့် မတရားမ�များကို
တိုင်�ကားြခင်း ြပုေလ့မ�ှိေပ။ ယင်းသည် ရပ်ရွာအဆင့်မှစ၍ တရား
ဥပေဒစိုးမိုး ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ေနသူအများစုမှာ အမျိုးသားများ ြဖစ်
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ေန�ကသည့်အချက်၊ အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�
� င
ှ ့် မုဒမ
ိ ်းမ�များကို ေကျး
လက်ေနြပည်သူများက ရာဇဝတ်မ�အြဖစ် �� ြမင်ြခင်း မ�ှိ�ကသည့်အချက်
တိ�ှ
ု ့ င့် ဆက်စပ်ေနသည်။ ေ�ှးဘဝကုသိုလ်က�
ံ င
ှ ်ပ
့ တ်သက်သည့် ဘာသာ
ေရး�ှင့် ဓေလ့ထံုးတမ်းဆိုင်ရာ ယံု�ကည်မ�များကလည်း အမျိုးသမီးများ
တရားမ�တမ� �ှာေဖွြခင်းကို အဟန်အတားြပုလျက်
�ှိသည်။
့
ဤစာတမ်းသည် ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခု�စ
ှ ်အတွင်း မွန်ေကျးရွ ာ ၂ ရွ ာအား
အရည်အေသွးအေြခြပုသုေတသနနည်းလမ်း(qualitative research)
အေပါ် အေြခခံထားပါသည်။ 8 အရည်အေသွးအေြခြပုနည်းလမ်းကို
7

အသံုးြပု�ပီး အရည်အေသွးအေြခြပုအင်တာဗျူးအေမးအေြဖများ
(qualitative interviews)၊ ြဖစ်ရပ်များကိေ
ု နာက်ေ�ကာင်းခံလိုက်ြခင်း
(case tracing) �ှင့်အမ�တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူများအား ေစာင့်�ကည့်
ေလ့လာြခင်း(participant observation) နည်းနာများကို အေြခြပု၍ သု
ေတသနြပုလုပ်ခ့ပ
ဲ ါသည်။ ပထမေကျးရွ ာမှာ မွန်ြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းေရး
�မို န
� ယ်အတွင်း�ှိ ြမန်မာအစိုးရအုပ်ချုပ်မ�ေအာက်�ှိ ေကျးရွ ာြဖစ်ေသာ်
လည်း ေဒသခံြပည်သူများက မွန်ြပည်သစ်ပါတီအား တရားစီရင်ေရးကိစ�
ရပ်များအပါအဝင် အာဏာပိုင်အဖွဲ�အစည်းြဖစ်သည်ဟု �� ြမင်�ကသည်။
ဒုတိယေကျးရွ ာမှာ ြမန်မာ�ိင
ု ်ငအ
ံ စိုးရ၏ ပထဝီဝင်သတ်မှတခ
် ျက်အရ
ကရင်ြပည်နယ်အတွင်း တည်�ှိေနေသာ်လည်း မွန်ြပည်သစ်ပါတီထိန်း

8 EverJust သုေတသီများြဖစ်ေသာ လုထာ၊ Annika Pohl Harrisson ၊ Helene Maria
Kyed တိ�ှ
ု ့ င့လ
် ည်းေကာင်း၊ တစ်ဦးတည်းအေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ကွင်းဆင်းသုေတသန
ြပုလုပ်ခဲ့သည်။
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ချုပ်မ� ေအာက်တွင်�ှိ�ပီး မွန်ြပည်နယ်၏ �မို ေ
� တာ်ြဖစ်သည့်ေမာ်လ�မိုင်�မို �
အေ�ှ �ေတာင်ပိုင်း သံုးနာရီခန်ေမာင်
း ရေသာ ခရီးအကွာအေဝးတွင် �ှိ
့
သည်။ အမျိုးသမီးများတရားမ�တမ�ဆိုင်ရာလက်လှမ်းမီမ� အေြခအေန�ှင့်
ပတ်သက်�ပီး ေဒသ�ှစ်ခု၌တူညီေသာအချက်များ�ှင့် မတူညီေသာအချက်
များကို နားလည်ရန် ေလ့လာထားပါသည်။
ဤစာတမ်းကို (von Benda-Beckmann 1981)၏ သီအိုရီြဖစ်သည့်
forum shopping �ှင့် ဂျဲနဒ
် ါ�� ေထာင့်ကို အဓိကထား�ပီး ဗဟုမ�ိုင်တရား
ေရးစနစ် (legal pluralism) သီအိုရီကို အသံုးြပု၍ ေလ့လာထားပါသည်။
ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးစနစ် ဆိုသည်မှာ လူမန
� ယ်ပယ်အတွင်း တရားေရး
စနစ်�စ
ှ ်ခု (သိမဟု
ု ့ တ်) �ှစ်ခုထက်ပို၍ အ�ပိုင်တည်�ှိေသာ အေြခအေနမျိုး
ဟု (Pospisil 1971, Griffiths 1986, Moore 1986) ပညာ�ှင်များက အဓိ
ပ�ာယ်ဖွင့ဆ
် ိုထားပါသည်။ legal centralism (တရားေရးမ�ိုင် ဗဟိဦ
ု းစီး
စနစ်) သည် �ိင
ု ်ငအ
ံ တွင်း�ှိ �ိင
ု ်ငေ
ံ တာ်ဥပေဒက အြခားဥပေဒ၊ တရားစီရင်
ေရးစနစ် ထက် ပို၍သာသည်ကို ယူဆထားသည့်စနစ်တစ်ခုြဖစ်�ပီး ဗဟု
မ�ိုင်တရားေရးစနစ် (legal pluralism) �ှင့် ဆန်ကျင်
ေနသည်
့
(Griffiths 1986: 3)။ Griffiths (1986) ပညာ�ှငအ
် ဆိုအရ တရားေရးမ
�ိုင်ဗဟိဦ
ု းစီးစနစ်သည် တရားဥပေဒစိုးမို းေရး ေဖာ်ေဆာင်ရာ၌ အဟန် ့
အတားြဖစ်ေစသည်၊ အဘယ်ေ�ကာင့်ဆိုေသာ် လက်ေတွ�တွင် အစိုးရ
ြပ�ာန်းဥပေဒ�ှင့် တရား�ံုးအြပင် တရားဝင်အသိအမှတြ် ပုြခင် းမ�ှိေသး
ေသာဥပေဒ�ှင့် တရားဝင်မဟုတ်ေသာ မွန်ြပည်သစ်ပါတီ၏ တရားစီရင်
ေရးစနစ်ကိုလည်း ကျင့်သံုးေန�ကသည်။ ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးစနစ်သည်

32 | Mi Thang Sorn Poine

လက်ေတွ�ကျေသာ ြဖစ်ရပ်အယူအဆတစ်ခုြဖစ်�ပီး တရားေရးမ�ိုင်
ဗဟိုဦးစီးစနစ်သည် လက်ေတွ�မကျေသာ၊ မြဖစ်�င
ိ ု ်ေသာ၊ ယုတ�မ
ိ �ှိေသာ
အေတွးအေခါ်တစ် ခုြဖစ်၍ အစိုး ရအာဏာပိုင်ကို အေထာက်အပံေ
့ ပးရန်
သာြဖစ်သည်ဟု Griffiths (1989: 4) ပညာ�ှငက
် ဆိုထားသည်။ ဤသီအို
ရီသည် ြမန်မာြပည်အေြခအေန�ှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ ြမန်မာ�ိင
ု ်ငတ
ံ ွင်
အစိုးရသည် legal centralism ကို လက်ေတွ�ေဖာ်ေဆာင်ေနေသာ်လည်း
တရားမ�တမ�လက်လှမ်းမီရန်အတွက် ေအာင်ြမင်မ�မ�ှိဘဲ အားနည်းချက်
များ �ှိေနဆဲြဖစ်သည်။ အထူးသြဖင့် လူနည်းစုြဖစ်သည့် ေကျးလက်ေဒသ
ေနတိုင်းရင်းသား အမျိုးသမီ းများအတွက် အားနည်းလျက်�ှိသည်။ သုေတ
သနြပုချက်အရ ြမန်မာအစိုးရသည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ�အ
စည်းြဖစ်သည့် မွန်ြပည်သစ်ပါတီ၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်ကို တရားဝင်
အသိအမှတမ
် ြပုေသာေ�ကာင့် အစိုးရအုပ်ချုပ် မ� လက်ေအာက်�ှိ ေဒသခံ
အမျိုးသမီးများသည် မိမိတ၏အြငင်
ို ့
းပွားမ�၊ ြပဿနာများကို ေကျးရွ ာအ
ဆင့်၌သာ ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ ဘာသာစကားအခက်အခဲ�ှိြခင်း၊ တရားေရး
အရာ�ှိများကို ေ�ကာက်ရွံ �ြခင်း၊ တရားစီရင်ေရးစနစ်၏ �� ပ်ေထွးေသာလုပ်
ထံုးလုပန
် ည်းများ၊ လာဘ်စားြခင်း၊ ဥပေဒေရးရာ အေတွ�အ�ကံုဗဟုသုတ
နည်းပါးြခင်း�ှင့် အချိနက
် ုန် လူပန်းြဖစ်ြခင်းစေသာ အခက်အခဲများေ�ကာင့်
အစိုးရတရားစီရင် ေရးစနစ်(တရား�ံု းများ) သို ့သွားလိုြခင်းမ�ှိ�ကပါ။
အဆိုပါအခက်အခဲများမှာ အမျိုးသားများရင်ဆိုင်ရ ေသာ်လည်း အမျိုး
သမီးများအတွက် အဟန်အတားပိ
ု၍ ြဖစ်ေစသည်။ ထိအြပင်
ု့
အမျိုးသမီ း
့
များသည် အြငင်းပွားမ�ေြဖ�ှင်း ရာတွင် တရားမ�တမ�ကို �ိုးရာဓေလ့ထံုး
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တမ်း၊ လူမေ
� ရးသတ်မှတခ
် ျက်�င
ှ ့် ဘာသာေရးယံု�ကည်ချက်အေပါ်ရယူ
�က�ပီး ေကျးရွ ာတာဝန်�ှိ ေခါင်း ေဆာင်များ�ှင့် မွန်ြပည်သစ်ပါတီ၏ တရား
စီရင်ေရးစနစ်တကလည်
ို ့
း ဤသတ်မှတခ
် ျက်�င
ှ ့် ယံု�ကည်မ�ကို ထည်သ
့ ွင်း
စဉ်စား�ကသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ဗုဒဘ
� ာသာ အေြခခံသည့် ယံု�ကည်
ချက်ကို လက်ခံ ယံု�ကည်ေသာ ေ�ကာင့် တတိယ�ကားခံအဖွဲ�အစည်း
(တရား�ံုး) များထံသို တိ
့ ုင်�ကားမ� မ�ှိပါ။ ြပစ်မ�ကျူးလွန်ခံရြခင်း�ှင့် ြပဿ
နာရင်ဆိုငရ
် ေသာ အမျိုးသမီးများသည် မိမိတ၏
ို ့ အတိတ်ဘဝ ဝဋ်
ေ�ကးေပးဆပ်ရန်အတွက်�င
ှ ့် ကံဆိုးြခင်း ေ�ကာင့်ဟု လက်ခံ�ကသည်။
အမျိုးသားတိမှ
ု ့ ာမူမတူေသာ�� ေထာင့်မှ သံုးသပ်�ကသည်။ အမျိုးသားများ
သည် ြပစ်မဆ
� ိုင်ရာ တရားစီရင်ချက်ချေသာအခါ ဘာသာေရးအြမင်ထက်
ဥပေဒအတိုင်း ြပစ်ဒဏ်ကျခံေစလိုေသာ အြမင်�ှိသည်။ မုဒမ
ိ ်းမ�ကဲ့သို ့
ြပစ်မမ
� ျား၌ ကျူးလွန်သူအား ြပစ်ဒဏ်ေပးေစေသာ်လည်း အမျိုးသမီးအ
များစုမှာ အတိတ်ဝဋ်ေ�ကးေ�ကာင်သ
့ ာ ြဖစ်ရသည်ဟုခံယူ�ပီး အကယ်၍
ကျူးလွနသ
် ူအြပစ်ေပးခံ ရပါက ကျူးလွနခ
် ံရသူအမျိုးသမီ းမှာ ဝဋ်ေ�ကး
မေကျသည့်အြပင် ဝဋ်ေ�ကးသံသရာ၌ ဆက်�ပီး ေပးဆပ်ေနရမည်ဟု
ယံု�ကည်�ကသည်။
ဤစာတမ်းပထမအပိုင်းအေနြဖင့် legal pluralism သီအိုရီကို ကျား၊
မ (ဂျဲနဒ
် ါ) အြမင်��ေထာင့် မှ ေဆွးေ�ွးသွားမည်ြဖစ်�ပီး၊ အြငင်းပွားမ� ေြဖ
�ှင်းရာတွင် ဂျဲနဒ
် ါအခန်းက�သည် မည်သို ထည်
သ
့ ွင်းစဉ်စား�ပီး တရား
့
ဥပေဒစိုးမိုး ေရးေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် မည်ကဲ့သို ့အကျိုးသက်ေရာက်မ��ှိေစ
ေ�ကာင်းကို ေဆွးေ�ွးတင်ြပထားပါသည်။ ဒုတိယပိုင်းတွင် မွန်ြပည်နယ်
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တွင် ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့သည်ေ
့ ဒသ၏ ေနာက်ခံသမိုင်းေ�ကာင်း�ှင့်
တရားစီရင်ေရးစနစ်ကို သုေတသနေတွ� �ှိချက်��ေထာင့်မှ ေဆွး ေ�ွးတင်ြပ
သွားမည်။ ထိေနာက်
ု့
အစိုးရအုပ်ချုပ်မ�လက်ေအာက်�ှိေဒသ�ှင့် မွန်ြပည်
သစ်ပါတီထိန်းချုပ်မ�ေအာက်�ှိ ေဒသ ၂ ခုကို ��ိင်းယှဉ်ေလ့လာ
ထားသည်ကို တင်ြပမည်ြဖစ်သည်။ ဤေဒသ ၂ ခုလံုးတွင် legal
pluralism �ှိေနသည်ကို ေတွ�ရသည်၊ ြမန်မာအစိုးရမှ အသိအမှတမ
် ြပု
ေသာတရားစီရင်ေရးစနစ်များ ြဖစ် ေသာ်လည်း ေဒသခံမွန်လူမျိုးများက
အသိအမှတ်ြပု လက်ခံကျင့်သံုးသည်။ သိေသာ်
ု့
�ှစ်သက်သည်ြဖစ်ေစ၊
မ�ှစ်သက်သည်ြဖစ်ေစ တရားဝင်မဟုတ်ေသာ တရားစီရင်ေရးစနစ်
(informal justice system) ကို မွန်ြပည်သစ်ပါတီထိန်းချုပ်မ�ေအာက်�ှိ
ေဒသခံများ�ှင့် အမျိုးသမီ းများက ပိုမိုလက်ခံကျင့်သံုး�ကသည်။ အဘယ်
ေ�ကာင့်ဆိုေသာ် အမျိုးသမီးများအေနြဖင့် ြမန်မာတရားစီရင်ေရးစနစ်ကို
ေရွ းချယ်ရမည့် နည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် မြမင် �ကြခင်း ေ�ကာင့်ြဖစ်သည်။
အစိုးရအုပ်ချုပ်မ�ေအာက်ေဒသခံအများစုသည် formal �ှင့် informal
တရားစီရင်ေရးစနစ် �ှစ်ခုလံုးလက်ခံကျင့်သံုးေန�ကသည်။ သိေသာ်
ု့
မွန်
ြပည်သစ်ပါတီ (NMSP) တရားစီရင်ေရးစနစ်ကလည်း ေရွ းချယ်မ�တစ်ရပ်
အြဖစ်တည်�ှိေနဆဲြဖစ်သည်။ မွန်ြပည်သစ်ပါတီထိန် းချုပ်မ�ေအာက်�ှိ
ေကျးရွ ာများသည် ၎င်းပါတီ၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်ကို သေဘာကျသည်
ြဖစ်ေစ၊ မကျသည်ြဖစ်ေစ ပိုမိုကျင့်သံုးြခင်းမှာ အစိုးရ၏တရားဝင်စနစ်ကို
ေရွ းချယ်မ�တစ်ရပ်အြဖစ် မသတ်မှတ်ေသာေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ တတိယ
အပိုင်းမှာ တရားစီရင်ေရးစနစ်တွင် မည်ကဲ့သို ကျား၊မ
ခွဲြခားဆက်ဆံမ�
့
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�ှိေနသည်ကို ေထာက်ြပ�ပီး အမျိုးသမီးများ တရားမ�တမ�ကို မည်သို ့
ယံု�ကည်လက်ခံ ကျင့်သံုးေနသည်ကိုလည်း သုေတသနေတွ� �ှိချက်အရ
တင်ြပထားပါသည်။ Formal �ှင့် informal justice system ကိုလက်ေတွ�
တွင် မည်သအသံ
ို ့
ုးြပုသည်ကို ပိုမိုနားလည်ရန် အမ�ကိစ� ၂ ခုကို ေလ့လာ
တင်ြပထားပါသည်။ ထိအြပင်
ု့
ေဒသခံတသည်
ို ့
အမ�တစ်ခုတည်းအတွက်
တရားဥပေဒစနစ်�စ
ှ ်မ ျိုးထက်�ှိေနေသာ ေဒသအတွင်း မိမိတလိ
ို ့ ုချင်ေသာ
တရားမ�တမ�အတွက် မည်သည့် လမ်းေ�ကာင်းကို သွားမည်ဆိုသည်�င
ှ ့်
လမ်းေ�ကာင်းများကို တစ်�ပိုင်နက်�ှာေဖွအသံုးြပုပံုကိုလည်းေတွ�ရသည်။
ထိေနာက်
ု့
အမျိုးသမီးများသည် တရားမ�တမ� ရ�ှိရန် မည်သည့်အေပါ်တွင်
အေြခခံ ထား�ပီး လက်ခံယံု�ကည်ထားသည်ကို ေဆွးေ�ွးထားသည်။ သိရာ
ု့
တွင် လက်ေတွတ
� ွင်မူ အမ�အခင်းရင်ဆိုင်ရသူအမျိုးသမီးများသည် သက်
ဆိုင်ရာ တရားစီရင်ေရးသိသွ
ု ့ ားသည်ထက် (ေဗဒင်ဆရာ၊ အ�ကားအြမင်
ဆရာ) များထံသို ့ပို၍သွားေလ့�ှိသည်။ နိဂံုးချုပ်အေနြဖင့် တရားဥပေဒစိုး
မိုးေရး ေဖာ် ေဆာင်ရာတွင် ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရးစနစ်သို ့ဦးတည်ရာ၌
တရားစီရင်ေရးက� မည်ကဲ့သို ့ြပုြပင်ေြပာင်းလဲ သင့်သည်ဆိုသည့်
အ�ကံြပုချက်များကို တင်ြပထားပါသည်။
ဂျဲနဒ
် ါ�ှင့် ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးစနစ် (legal pluralism)
Legal pluralism �ှင့် forum shopping အယူအဆကိအ
ု သံုးြပု၍ မွန်ြပည်
နယ်တွင် အြငင်းပွားမ� ေြဖ�ှင်း ပံု�င
ှ ့် အမျိုးသမီး များ အြငင်း ပွားမ� (အမ�
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ကိစ)� ေြဖ�ှင်းရာတွင် ေတွ��ကံုရေသာ အဟန်အတားများကိ
ု နားလည်ရန်
့
အေထာက်အကူြဖစ်သည်။ Brian Tamanaha (၂၀၁၈ စာ ၃၇၅) �ှင်းြပ
ချက်အရ legal pluralism သည် ေနရာတိုင်းတွင်ေတွ��င
ိ ု ်�ပီး အမျိုးေပါင်း
များစွာ�ှိ၍ တစ်ေနရာတည်း တစ်ချိန်တည်းတွင် အသံုးြပု�ကသည်။ စနစ်
၂ မျိုး ကျင့်သံုးေသာေဒသများတွင် စနစ် ၂ မျိုး ကျင့်သံုးြခင်း၌ ဝိဝါဒကွဲြပား
မ��ှိေန�ကသည်။ ေဒသတွင်းဥပေဒ�ှင့် အာဏာပိုင်တ၏
ို ့ လုပ်ထံုးလုပန
် ည်း
များကွဲြပားေနမ�၊ လူမ�ေရး သတ်မှတ်ချက်�င
ှ ့် ဘာသာေရးကို အေြခခံ�ပီး
လက်ခံယံု�ကည်မ� မတူညီြခင်းေ�ကာင့် လူပဂ
ု �ိုလ်တစ်ဦးချင်း ြဖစ်ေစ၊ အုပ်စု
လိုက်ြဖစ်ေစ မည်သည့်ဥပေဒ�ှင့် တရားေရးအရာ�ှက
ိ မိမိတအတွ
ို ့
က်
ကိုက်ညမ
ီ ��ှိ�ပီး လိုချင်ေသာအေြဖကို ေြဖ�ှ င်းေပး�ိင
ု ်မည့်စနစ်ကို ေရွ း
ချယ်ရန် မေသချာမ��င
ှ ့် စိန်ေခါ်မ��ှိသည်။ ဥပေဒအရ မည်သည့်အမ�ကိစ�
မဆို ေြဖ�ှင်း�ိ ုင်သည့်သေဘာ�ှိေသာ်ြငားလည်း ေဒသတွင်း၌ legal
pluralism �ှိေနြခင်းသည် ယင်းြပ�ာန်းဥပေဒ၏သေဘာကို စိန်ေခါ်လျက်
�ှိသည်။ ထိုနည်း၎င်းပင် မွန်ြပည်နယ်၌ နိစ�ဓူဝတွင် မိမိတအမ�
ို ့ ကိစက
� ိုေြဖ
�ှင်းရာတွင် (မည်သည့်တရားေရးအရာ�ှိထံမဆိ)ု တရားေရးစနစ် တစ်ခု
ထက်မက ကျင့်သံုးေန�ကသည်ကိုေတွ�ရသည် Tamanaha (၂၀၁၈)က
လည်း ေဒသခံများသည် မိမိတအကျိ
ို ့
ုး�ှိေရးကို ေသချာေစရန် မတူညီ
ေသာအဖွဲ�အစည်းများကို အမ�ကိစမ
� ျား ေြဖ�ှင်းရန်အတွက် �ှာေဖွ�င
ိ ု ်သည်
ဟု ဆိုသည်။ ထိြပင်
ု ့ မည်သည့်အဖွဲ�အစည်း(စနစ်)က မိမိတြပဿနာများ
ို ့
ကို ေြဖ�ှင်းရာ၌ ပို၍ ထိေရာက်ေ�ကာင်း၊ အကျိုး�ှိေစေ�ကာင်း၊ �ှာေဖွ�င
ို ်
ေ�ကာင်းလည်း မီးေမာင်းထိုးတင်ြ ပထားပါသည်။ ြပ�ာန်း ဥပေဒ�ှင့်အညီ
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တရားဝင်ကျင့်သံုးေသာစနစ်၌ အားနည်းချက်များ�ှိလာြခင်း ၊ သွားေရး
လာေရးအတွက်အလှမ်းေဝးြခင်း ၊ အချိန်ကုန်လွန်းြခင်း၊ မယံ�ု ကည်ထိုက်
ဟု ယူဆလာေသာအခါ တရားဝင်ြပ�ာန်းြခင်းမ�ှိ ေသာ စနစ်ကိုအစားထိုး
ကျင့်သံုးလာ�ကသည်။ (Von Benda-Beckmann (၁၉၈၁)) သီအိုရီသည်
ဤေဒသ၏ တရားစီရင်ေရးစနစ် ရယူပံုကို ေဖာ်ြပ�ိင
ု ်သည်၊ သီအိုရီယူဆ
ချက်အရ တရားစွဲဆိုသူတကလည်
ို ့
း ၎င်းတိေကျနပ်
ု့
ေလာက်ေသာရလဒ်ရ
�ှိသည်အထိ ကွဲြပားြခားနားေသာ အဖွဲ�အစည်းများထံသို ့သွားေရာက်၍
အြငင်းပွားမ�မ ျားကို ေြဖ�ှင်း ေလ့�ှိ�ကသည်။ တချို �ေသာ �ှိ�ပီးသားအဖွဲ�အ
စည်းများသည် တရားဝင်သတ်မှတထ
် ားေသာ တရားစီရင်ေရးစနစ်
မ�ှိေသာ်လည်း အစိုးရတရား�ံုးများထက် ပိုမိုေကျနပ်ဖွယေ
် ကာင်းေသာ
ရလဒ်များ ရ�ှိ�င
ိ ု ်မည်လားဟူ၍ လူများကသွားေရာက်�ကြခင်း ြဖစ်သည်။
အစိုးရတရား�ံုးများသည် မိမိတြပဿနာများကိ
ို ့
ု ေြဖ�ှင်း ေပးမည်ဟု နား
လည်ထားေသာ်လည်း အမှန်တွင်မူ မွန်ြပည်သစ်ပါတီ၏ တရားဝင်မဟုတ်
ေသာ တရားစီရင်ေရးစနစ်သသာ
ုိ ့
သွားေလ့�ှိသည်။ အစိုးရ�ှင့်မွန်ြပည်သစ်
ပါတီ (၂) ရပ်လံုး၏ ထိန်းချုပ်မ� ေအာက်�ှိ ေဒသခံြပည်သူတသည်
ို ့
မွန်ြပည်
သစ်ပါတီသည် မွန်လမ
ူ ျိုးတိကိ
ု ့ ု ကိုယ်စားြပု�ပီး ၎င်းတိ၏
ု ့ ြပဿနာများကို
ေြဖ�ှင်းေပး�ိ ုင်မည်ဟု ယံု�ကည်ကာ ယင်းကို ေရွ းချယ်ရန် ပိုမို�စ
ှ ်သက်�က
သည်။
အမှန်အားြဖင်ဆ
ှ ့် အာဖရိက၌ ေနထိုင်သူအများစုမှာ
့ ိုရေသာ် အာ�ှ�င
အစိုးရတရားစီရင် ေရးစနစ် မှ၏ �� ပေ
် ထွးမ��ှိြ ခင်း ၊ ဥပေဒလုပ်ထံုးလုပ်နည်း
ဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတအားနည်းြခင်း၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ�အစည်း
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တိအား
ု့
ေ�ကာက်ရွံြ� ခင်းတိေ�ကာင်
ု့
့ အစိုးရတရားစီရင်ေရးစနစ်ကို အားကိုး
ြခင်းထက် မိမိတေဒသဆိ
ို ့
ုင်ရာ တရားစီရင်ေရးစနစ်ကိုသာ ေရွ းချယ်
ကျင်သ
့ ံုး�ကသည်။ အထူးသြဖင့် အမျိုးသမီးများအတွက် ပို၍ သက်
ေရာက်ေစသည်။ ဤအေ�ကာင်းများေ�ကာင့် Chopra and Isser (၂၀၁၂၊
စာ-၃၄၄) သည် အစိုးရတရားစီရင်ေရးစနစ်ကို ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်
့ ့
ကျင့်သံုးေဆာင်ရွကရ
် ာတွင် လူမေ
� ရးဆိုင်ရာ ဖိအားေပးမ� များေ�ကာင့်
ထိုစနစ်ကိုလက်ခံဖရန်
ို ့ အဟန်အတား
ြဖစ်ေနေသာ အမျိုးသမီးများ
့
အတွက် အကျိုးသက်ေရာက်မ�အနည်းငယ်သာ �ှိခ့သ
ဲ ည်။ အမျိုးသမီး
များရင်ဆိုင်ရေသာ အမ�အခင်းများကို တရား�ံုးသို ့ေြဖ�ှင်းရန်တိုင်
�ကားေသာအခါ အာဏာ�ှိသူများသည် အမျိုးသမီးများအေပါ် တရားမ�တ
စွာ စီရင်မ�ကို အဟန်အတားြဖစ်
ေအာင် လုပ်�င
ိ ု ်သည်။ ေဒသခံလူအဖွဲ�
့
အစည်းက လက်ခံကျင့်သံုးခဲ့သည်များကိုသာ ြပန်လည်ရည်��န်း၍ ကျင့်
သံုးခဲ့�ကသည် (Chopra and Isser 2012: 342)။ အမျိုးသားများက ရပ်
ေကျးအဆင်မ
့ ှစ၍ အြခားေသာ အခန်းက�များ၌ လ�မ်းမိုးလျက်�ှိေသာ
ေ�ကာင့် အမျိုးသမီးများအေနြဖင့် အမျိုးသားရပ်ေကျးအုပ်ချုပ်ေရးမ�း
များ၏ အဆံုးအြဖတ်ကိုသာ ရ�ှိ�ကသည်။ အမျိုးသမီးများကလည်း မိမိ
တို ့အြငင်းပွားသည့် အမ�ကိစ�များကို မိမိတေကျးရွ
ို ့
ာအဆင့်၌သာ ေြဖ�ှင်း
လို�ကသည်။ သည့်အြပင် ရပ်ေကျးအုပ်ချုပ်ေရးမ�းကို တရားစီရင်ဆံုး
ြဖတ်ပိုင်ခွင့် (အာဏာ) မ�ှိေသာ ြပစ်မဆ
� ိုင်ရာ (လင်မယား ကွာ�ှင်းမ�၊ မိမိ
ကိုယ်ကို သတ်ေသမ�) အစ�ှိသည့် အမ�အခင်းများကိလ
ု ည်း ရပ်ေကျး
အဆင့်၌သာ ဆံုးြဖတ်ေြဖ�ှင်း ေပးရန် အမျို းသမီးများက ေတာင်းဆို�က
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သည်။ ေကျးရွ ာေခါင် းေဆာင်ပိုင်းတွင် အမျိ ုးသားလ�မ်းမိုးမ��ှိ ေနဆဲမှာ
အမျိုးသမီးများအတွက် မိမိတရင်
ို ့ ဆိုင်ရေသာ အြငင်း ပွားမ�၊ ြပဿနာများ
ကို တိုင်�ကား�ပီး ေြဖ�ှင်းရန် အဟန်အတားတစ်
ခု ြဖစ်သည်။
့
ကျား၊မ (ဂျဲနဒ
် ါ) �� ေထာင့်အားြဖင့် Legal pluralism အေပါ် သက်
ေရာက်မ��ှိသည်။ ကျား၊မဆိုင်ရာ (ဂျဲန်ဒါ)သည် လူမအ
� သိုင်းအဝိုင်းမှ သတ်
မှတလ
် ိုက်ေသာ ဖိုဝါဒ�ှင့် မဝါဒအရElizebeth (၁၉၉၇ စာ ၉)က လူမ�
သတ်မှတခ
် ျက်အရ လိင်ကွဲြပားမ�ဟု အဓိပ�ာယ်ရပါသည်။ အမျိုးသမီး
တိ၏
ု ့ တရားစီရင်ြခင်းဆိုင်ရာအခွင့အ
် ေရးနည်းပါးြခင်း မှာ အမျိုးသား
တိ�သဇာလ�
ု့
မ်းမိုးြခင်း အြခားေသာ အဟန်အတားများြဖစ်
သည့် ဘာသာ
့
စကားအခက်အခဲ၊ ဥပေဒေရးရာအသိပညာနည်းပါးြခင်း�ှင့် သက်ဆိုင်
ရာအာဏာပိုင်တ၏
ို ့ အခန်းက�များေ�ကာင့် ြဖစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ မုဒမ
ိ ်း
မ�၊ အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ� စသည့်ြပစ်မ�များကို ကိုယ်ေရးကိုယ်တာကိစ�
အြဖစ်ြမင်၍ အမျိုးသားေခါင်းေဆာင်မ ျားထံ တိုင်�ကားမ�မ�ှိပါ။ ေဗဒင်
ဆရာ၊ အ�ကားအြမင်�င
ှ ့် နတ်ကေတာ် လုပင
် န်းတွင်သာ အမျိုးသမီး
များ�ကီးစိုးသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ထိုကဲ့သေသာ
ို ့
အမျိုးသမီးများထံ
တွင်သာ ြပဿနာေြဖ�ှင်းရန် အကူအညီေတာင်း�ကသည်။ ထိေ�ကာင်
ု့
့
ဥပေဒဓေလ့ထံုးတမ်းအေြမာက်အများ�ှိေသာ်လည်း အမျိုးသမီးများသည်
တူညီသည့် အခွင်အ
့ ေရးရရန် နည်းပါးသည်။ ထိုေဒသများ�ှိ ဘာသာေရး
အခန်းက�ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လည်း အေရး�ကီးသည်။ Moore
(၁၉၉၃) သည် Legal pluralismတွင် ဘာသာေရးလူ�ကီးများကို
ထည့်သွင်းရမည်ဟု ဆိုသည်။ တရားစီရင်ြခင်း၊ ဥပေဒအကျိုးေဖါ်ေဆာင်
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ြခင်းတိ�ှ
ု ့ င့် ပတ်သက်မ�မ�ှိေသာ ဘာသာေရးအ�ကီးအကဲများကို အမျိုး
သမီးများက ပို၍အားထားဟန်�ှိသည်။ အြငင်းပွားမ�မ ျား ေြဖ�ှင်း
သည့်အခါ မွန်ေကျးရွ ာများတွင် ဘာသာေရးေခါင်း ေဆာင်အေပါ် အမျိ ုး
သမီးများက အမျိုးသားများထက် ပိုမိုယံု�ကည်�ကသည်။ 9 ဥပမာ-ေရ�
8

ေပျာက်သွားေသာအမ� (ေရ�ခိုးမ�)၌ အမျိုးသမီ းသည် ရဲစခန်းသို ့
သွားေရာက်တိုင်�ကားြခင်းမ�ှိပါ။ ဘုန်းေတာ်�ကီးကလည်း ရဲစခန်း
သိမတိ
ု ့ ုင်�ကားေသးဘဲ ရက်အနည်းငယ်ေစာင်�့ ကည်ရ
့ န်၊ သူခိုးက ခိုးထား
ေသာေရ�ကို ေနရာ၌ ြပန်လာထား�ိင
ု ်သည်ဟု မိန်သည်
။ ထိေနာက်
ု့
့
ဘုန်းေတာ်�ကီးမိန်�ကားသည်
့အတိုင်း မိန်�ကားေသာေန
ရက်
့
့
့ မှာပင်
ေပျာက်ဆံုးသွားေသာေရ�ကို ေနရာ၌ပင်ြပန် ေတွ�ရာ ထိုအမ�သည် တိုင်�ကား
စရာမလိုဘဲ ေြဖ�ှင်း�ပီး ခဲ့သည်။ ဘာသာေရးယံ�ု ကည်မ�သည် legal
pluralism အေပါ်လ�မ်းမိုးမ��ှိသည်။ အမျိုးသမီးတိသည်
ု့
ြပဿနာ၏သား
ေကာင်အြဖစ် ရင်ဆိုငရ
် ေသာ်လည်း ဘာသာေရး�ှင့် အ�ကားအြမင်၊ ေဗဒင်
ဆရာများကိုသာ ဦးတည်၍ ြပဿနာကို ေြဖ�ှင်း�ပီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်
ရာတရားမ�တမ�အတွက် လုပ်�ု းိ လုပစ
် ဉ် တစ်ခုသကဲသ
့ ြဖစ်
ို ့ ေနသည်။ ဤ
ကဲ့သို ့ြဖစ်ရြခင်းမှာအာဏာပိုင်အဖွဲ�အစည်းများ၌ ပါဝင်သအ
ူ များစု မှာ
အမျိုးသားများသာြဖစ်�ပီ း မည်သည့်ကိစ�၌မဆို အမျိုးသားများသာ အေရး
ေပးခံရေလ့�ှိသည်။ ဘုန်းေတာ်�ကီးသည် အမျိုးသားြဖစ်ေသာ်ြငားလည်း
၎င်းတိသည်
ု့
ေလာကီေရးရာများ၌ ပါဝင်ပတ်သက်သူများမဟုတ်ဘဲ ဘာ

9 ဤစာတမ်းတွင်ပါဝင်ေသာ ေနရာေဒသများ�ှင့် ေြဖဆိုသမ
ူ ျားကို လ�ို � ဝှက်ထိန်းသိမ်းရန်
အမည်ေြပာင်းလဲထားသည်။

Gendered aspects of access to justice| 41

သာေရး�ှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လံုြခံုမ�၊ တရားမ�တမ�မ ျားကိုသာ ေဆာင်ရွက်
သူများြဖစ်�ကသည်။ Moore (၁၉၉၃)က အိ�ိယ
� �ိင
ု ်င�
ံ ှိ အမျိုးသမီး
(အမျိုးသားများပါဝင်) များသည် ဘာသာေရးဆိုင်ရာအ�ကီးအကဲများထံ
ချဉ်းကပ် ေလ့�ှိ�ကြခင်းမှာ တရားစီရင် ေရးမ�ို င်သည် အမျိုးသမီးက�
ကို ေလ�ာတ
် ည့် သေဘာ �ှိေသာေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ ထိေ�ကာင်
ု့
့ ွကသ
့ ပညာ
�ှင် Moore က ကျား၊မ အာဏာအား�ပိုင်မ�သည် ေကျးရွ ာအဆင့်မှ
အထက်အဆင့်ဆင့်အထိ ကွာဟမ�၊ လိုအပ်မ��ှိသည်ကို ေဆွးေ�ွး
ထားသည်။
မွန်ြပည်နယ် ေနာက်ခံသမိုင်းအေ�ကာင်း�ှင့် တရားစီရင် ေရးစနစ်
ြမန်မာ�ိင
ု ်ငတ
ံ ွင် တိုင်းရင်းသား (၁၃၅) မျို း�ှိသည့်အနက် မွန်လမ
ူ ျိုးစုသည်
အဓိကတိုင်းရင်းသား ၈ မျိုးတွင်ပါဝင်� ပီးအများစုမှာမွန် ြပည်နယ်�င
ှ ့်ကရင်
ြပည်နယ်တတွ
ို ့ င်ေနထိုင်�ကသည်။ ပဲခူးတိုင်း၊ တနသင်္ာရီတိုင်း�ှင့် မုတ�မ ပင်
လယ်ေကွ�ေဒသများ၌ ေနထိုင�် ပီး ဗမာ၊ ကရင်၊ ပအိုဝ်း ၊ ထားဝယ်�င
ှ ့် �ှမ်း
စေသာ လူမျိုးများ အတူတကွေနထိုင�် ကသည်။ ေမာ်လ�မိုင်�မို သ
� ည်
မွန်ြပည်နယ်၏ �မို ေ
� တာ်ြဖစ်�ပီး ခ�ိုင် ၂ ခု ၊ �မို �နယ် ၁၀ �မို �နယ်၊ ရပ်ကွက်
�ှင့် ေကျးရွ ာအုပ်စုေပါင်း ၄၆၃ �ှိသည်။ ၂၀၁၄ ခု�စ
ှ ် UNHCR စစ်တမ်းအရ
လူဦးေရ ၃၁၆၂၇၅ ဦး�ှိသည်။ အေြခခံြမန် မာစာေပအေရးအသား(ပါဠိ)�ှင့်
ဗုဒဘ
� ာသာတွင် မွန်လမ
ူ ျိုးများသည် ယဉ်ေကျးမ�ဆိုင်ရာ လ�မ်းမိုးမ�၌
အဓိကကျသူများ ြဖစ်သည် (ေဒါ်လွင်လွင်မွန် စာတမ်းတွင်ဖတ်��
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�ိင
ု ်သည်)၊ မွန်လမ
ူ ျိုးများသည် ကရင်လမ
ူ ျိုး၊ ချင်းလူမ ျိုး�ှင့် အြခားတိုင်း
ရင်းသားလူမျိုးများကဲ့သို ့ဘာသာစကားကွဲများ မ�ှိေပ။ ြမန်မာ�ှင့် မွန်
ဘာသာစကား ၂ မျိုးေြပာဆို�ကသည်။ ကရင်လမ
ူ ျိုးတိကဲ
ု ့ ့သို ဘာသာ
့
စကားကွဲများ ထပ်မံကွဲြပားြခင်း မ�ှိေပ။ မွန်လမ
ူ ျိုးအများစုသည် ဗုဒ �
ဘာသာကို ကိုးကွယ်ယံု�ကည်သူများြဖစ်သည်၊ သည့်အြပင် �ိုးရာယဉ်
ေကျးမ��င
ှ ့် မိ�ု းိ ဖလာဓေလ့ထံုးတမ်းအစဉ်အလာလည်း ကျင့်သံုးသည်။
အထက်ေဖာ်ြပသည့်အတိုင်း ဤစာတမ်းသည် အစိုးရအုပ်ချုပ်မလ
� က်
ေအာက်�ှိ မွန်ြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း ေရး�မို န
� ယ်တွင်တည်�ှိေသာ ေကျးရွ ာ
လူ�ကီးများ၏ ေြပာြပချက်အရ စာယာေကျးရွ ာသည် အ�ှစ်တစ်ရာ
�ှိသည်။ မွန်ြပည်သစ်ပါတီ၏ထိန်းချုပ်မ�ေအာက်�ှိ ဂျရားချမ် းေကျးရွ ာ ရွ ာ
၂ ရွ ာမှ သုတသနေတွ� �ှခ
ိ ျက်များကို ေလ့လာတင်ြပြခင်း ြဖစ်သည်။
လွတလ
် ပ်ေရးရ�ပီးေနာက် အဓိက ကရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်
ကိုင်အဖွဲ�အစည်းတစ်ခုြဖစ်သည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအ�ံု း(KNU)
သည် အစိုးရကို ဆန်ကျင်
တိုက်ခိုကသ
် ည့်အချိန်တွင် စာယာေကျးရွ ာသည်
့
အစိုးရအုပ်ချုပ်မ�ေအာက်တွင် �ှိေသာ်ြငားလည်း KNU လက်ေအာက်တွင်
တစ်စိတတ
် စ်ပိုင်းတည်�ှိခ့သ
ဲ ည်။ ထိေနာက်
ု့
၁၉၇၀ ခု�စ
ှ ်မှစ၍ KNU �ှင့်
NMSP တိ၏
ု ့ ပူးတွဲထိန်းချုပ်မေ
� အာက်၌ �ှိလာသည်။ ေကျးရွ ာအတွင်း
တိုက်ပွဲြဖစ်ပွားြခင်းမ�ှိ ေသာ်လည်း မွန်ြပည်သစ်ပါတီ�င
ှ ့် အစိုးရ၏အပစ်
အခတ်ရပ်စဲေရး သေဘာတူညီချက်ရယူခဲ့ေသာ ၁၉၉၅ ခု�စ
ှ ်အ ထိ ေကျး
ရွ ာအနီးတဝိုက်၌ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးသေဘာ
တူညီ�ပီး စာယာရွ ာသည် အြပည့်အဝအစိုးရအုပ်ချုပ်မ� ေအာက်တွင်
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တည်�ှိလာေသာ်လည်း မွန်ြပည်သစ်ပါတီအုပခ
် ျုပ်ေသာ �မို န
� ယ်အဆင့်
တရား�ံုး�ှင့် ၄၅ မိနစ်သာ ေမာင်းရေသာ အကွာအေဝးတွင်ဆက်လက်အုပ်
ချုပ်ေန�ပီး မွန်ြပည်သစ်ပါတီကို ေဒသခံများက ၎င်းတိအာဏာပိ
ု့
ုင်
အေနြဖင့် ခံယူထားသည်၊ ၎င်းတရားစီရင် ေရးစနစ်ကိုလည်း ကျင့်သံုး
လျက်�ှိသည်။ လူငယ်များသည်လည်း မွန်ြပည်သစ်ပါတီ၏ တပ်ရင်းတွင်
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေပးသလို အုပ်ချုပ်ေရး�ှင့် မွန်ြပည်သစ်ပါတီ၏ အြခား
ဌာနများတွင်လည်း အလုပလ
် ုပ�် ကသည်။ ရွ ာတွင်အစိုးရစာသင်ေကျာင်း
�ှင့် မွန်အမျိုးသားေကျာင်းလည်း ေတွ�ရသည်။ မွန်ြပည်သစ်ပါတီမှ ြမင်
သာေသာေနရာများတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးအ��ရာယ် အသိပညာေပး ဆိုင်း
ဘုတ်တင်ထားသည်။ ထိေ�ကာင်
ု့
� အာက်တွင်�ှိေသာ်
့ အစိုးရအုပ်ချုပ်မေ
လည်း မွန်ေဒသခံ အများစုသည် NMSPကို ေထာက်ပံ့ေပးသည်ကို ေဖာ်ြပ
ေနြခင် းြဖစ်သည်။ ဤေကျးရွ ာကို ေရွ း ချယ်�ပီး သုေတသနြပုလုပ်ရြခင်း
မှာ စာတမ်းေရးသူ၏ ေမွးရပ်ေြမြဖစ်ြ ခင်း ေ�ကာင့် သတင်းအချက်အလက်
များကို ချိတဆ
် က်�ပီး ရယူစေ
ု ဆာင်းရန်လွယ်ကူသည်။ ထိအြပင်
ု့
အစိုးရ
အုပ်ချုပ်မ� ေအာက်တွင်�ှိေသာ်လည်း မွန်ြပည်သစ်ပါတီ၏တရားစီရင်ေရး
စနစ်ကို ကျင့်သံုးလျက်�ှိ�ပီး စာေရးသူြပုလုပ်လိုေသာ သုေတသနြပု
ချက်များ�ှင့် အလွနပ
် င်ကိုက်ညီမ�
� ှိေသာေ�ကာင့် ေရွ း ချယ်ြပုလုပ်ြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။
ဒုတိယတင်ြပလိုေသာေကျးရွ ာမှာ ဂျရားချမ် းေကျးရွ ာြဖစ်�ပီး အပစ်
အခတ်ရပ်စခ
ဲ ့သ
ဲ ည့် ၁၉၉၅ ခုနစ်မှစ ၍ မွန်ြပည်သစ်ပါတီ၏ထိန် းချုပ်မ�
ေအာက်၌ �ှိခ့သ
ဲ ည်။ ဤေကျးရွ ာသည် မွန်ြပည်သစ်ပါတီနယ်ေြမ
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သတ်မှတ်ချက်အရ ေမာ်လ�မိုင်ခ�ိုင်ြဖစ်�ပီး KNU အုပ် ချုပ်မ� ၏ နယ်
နမိတ်တွင် �ှိသည်။ သိေသာ်
ု့
အစိုးရသည် ပထ၀ီအေနအထားအရ ကရင်
ြပည်နယ်ဟု သတ်မှတထ
် ားသည်။ မွန်ြပည်သစ်ပါတီ�င
ှ ့် ကရင်အမျိုးသား
အစည်းအ�ံုး ပူးတွဲထိန်းချုပ်နယ်ေြမအြဖစ် �ှိေနသည်။ KNU အုပ် ချုပ်မ�
ေအာက်�ှိ ကရင်ရွာအချို � �ှိေသာ်လည်း အများစုမှာ မွန်လူမျိုးအများစုြဖစ်
�က�ပီး NMSP အုပ်ချုပ်မ�ေအာက်တွင်�ှိသည်။ နယ်ေြမေဒသကာ
ကွယ်ေရး�ှင့် တရားစီရင်ေရးကိစ� ရပ်များကို အဖွဲ� ၂ ဖွဲ�ြဖစ်သည့် KNU �ှင့်

NMS တိပူ
ု ့ းေပါင်းကာ ည�ိ�ိင
� ်း၍ စီမံခန်ခွ့ ဲအုပ် ချုပ်�ကသည်။ သိေသာ်
ု့
လည်း

လက်ေတွ�တွင် ပူးေပါင်းအုပ်ချုပ် ြခင် းသည် လွနစ
် ွာ�� ပ်ေထွးသည်။
တစ်ဖက်တွင်လည်း ေဒသခံများသည် နယ်ေြမထိန်းချုပ်ေရး�ှင့် ပတ်သက်
၍ မွန်ြပည်သစ်ပါတီ�င
ှ ့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအ�ံုးတိ�ကား
ု့
ြမန်မာတပ်
မေတာ်မှ ပဋိပက�ဖန်တီးမည်ကို လွနစ
် ွာစိုးရိမ်�ကသည်။ စနစ်�စ
ှ ်ခု�ပိုင်တူ
အုပ်ချုပ် ေရးစနစ်သည် �ှင်းလင် းမ� မ�ှိသည့်အြပင် လွန်စွာ�� ပ်ေထွး ေန
သည်၊ တစ်ချိနတ
် ည်းမှာပင် ြမန်မာအစိုးရ၏ နယ်ေြမချဲထ
� ွ င်ြခင် းသည်
လည်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အချင်းချင်း�ကားတွင် စိုးရိမ်စရာ
အေ�ကာင်းအရာများဖန်တီးေပးသကဲ့သြဖစ်
ို ့ သည် (Harrisson and Kyed
2017)။ စာေရးသူသည် ဤေကျးရွ ာ၌ ၄ �ကိမ်တိုင် သွားေရာက်ေလ့လာ�ပီး
မွန်ြပည်သစ်ပါတီ �မို န
� ယ်အဆင့်တာဝန်�ှိသူများ�ှင့် ခ�ိုင်အဆင့်တာဝန်
�ှိသူများထံ အင်တာဗျူးေမးြမန်း ြခင်း �ှင့် ေဒသခံများ�ှငအ
့် တူေနထိုင်ကာ
ေစာင့်�ကည်ေ
့ လ့လာြခင်းများ ြပုလုပ်ခ့သ
ဲ ည်။ Everjust သုေတသန
စီမံကိန်းအတွက် ေမာ်လ�မိုင်�မို �အေြခစိုက် မွန်ြပည်သစ်ပါတီဆက်ဆံေရး
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�ံုး၌ အရာ�ှမ
ိ ျား�ှင့ေ
် ဆွးေ�ွး�ပီး သုေတသန ြပုလုပမ
် ည့်ေနရာကို ေရွ းချယ်
မ� ြပုလုပ်ခဲ့�ကသည်။ ၁၉၉၅ ခု�စ
ှ ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး ကာလအ
�ပီးတွင် မွန်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ�အစည်း၏ အုပ်ချုပ်မ� ေအာက်
တွင် ကာလ�ကာ�ှည်တည်�ှိလာ�ပီး အြခားေကျးရွ ာများ�ှင့် ��ိင်းယှဉ်ပါက
သိသာ ထင်�ှားမ� �ှိသည့် ထိုေကျးရွ ာကို သုေတသနြပုရန် ေရွ းချယ်ခဲ့ြ ခင်း
ြဖစ်သည် ။ 10
9

ြမန်မာအစိုးရအုပ်ချုပ်မ� ေအာက်�ှိေဒသ၏တရားစီရင်ေရးစနစ် (စာ
ယာေကျးရွ ာ)
ဤေကျးရွ ာသည် တရားဝင်အားြဖင့် ြမန်မာအစိုးရ၏ တရားစီရင် ေရးစနစ်
ကိုကျင့်သံုးရမည်။ ၁၉၆၂ မှ ၂၀၁၁ ခု� ှစ်အထိ စစ်အစိုးရအုပ် ချုပ်မ�
ေအာက်တွင် တရားဝင်အစိုးရတရားစီရင်ေရးစနစ်အေပါ် အကျိုးသက်
ေရာက်မ��ှိခ့သ
ဲ ည်။ ဆယ်စု�စ
ှ ် ၅ ခုအေတာအတွင်း စစ်အစိုးရ၏ တရား
စီရင်ေရးစနစ်ကို အစိုးရသည် ရပ်ကွက်၊ ေကျးရွ ာအဆင့်အထိ အထက်
မှေအာက် စီမံအုပ်ချုပ်ရန် ြပ�ာန်း ခဲ့�ပီး ထိုစ နစ်ထဲတွင် တာဝန်ယူအလုပ်
လုပ်ေနေသာ သာမန်အရပ်သားများသည်လည်း တရားသူ�ကီးအသွင်
ေဆာင်ရွက်ခ�့ဲ ကသည်။ ဤစနစ်သည် �ိင
ု ်ငံေရးသေဘာ သက်ဝင်လျက်
�ှိ�ပီး တရားစီရင်ေရးစနစ်ကို လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့မ
် �ှိဘဲ ဗဟို

10 ကွင်းဆင်းသုေတသနကို တြခားစီမံကိန်း သုေတသီ Annika Pohl Harrisson၊
Helene Maria Kyed တိ�ှ
ု ့ င့်ပူးေပါင်းြပုလုပ်ခဲ့သည်။
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အစိုးရကသာ ချုပ်ကိုင်လျက်�ှိေသာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မစ
� နစ် ြဖစ်သည်
(Myint Zan 2000)။ တရားစီရင်ေရးအဖွဲ�မှာလည်း ဥပေဒကိုအသံုးချ၍
တရားမ�တမ�ကို ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းထက် တရား�ံုးများသည် အထက်အမိန် ့
ကို မြဖစ်မေနလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရေသာ အထက်အဖွဲ�အစည်း၏ လက်
ေအာက်ခံမ�သာ ြဖစ်သည် (Cheesman 2015)။ တရားစီရင်ေရးစနစ်သည်
ဥပေဒအခန်းက�၏ အေရးပါမ�ထက် �ိင
ု ်ငေ
ံ ရးအသွင်ကို ေဆာင်လျက်�ှိ
သည်။ တရားစီရင်ေရးက�၌ ပါဝင်သတ
ူ မှ
ို ့ ာလည်း တရားစီရင်ေရး၌
လည်းေကာင်း၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ရာ၌လည်းေကာင်း မ�တစွာေဆာင်ရွကခ
် ွင့်
မ�ှိဘဲ ေငွ�င
ှ ့်ပစ�ညး် ဥစ�ာေပး�ိ ုင်မ�ကို အေြခခံ ေသာ လာဘ်ေပးလာဘ်ယူ၊
ဘက်လိုက်မ�များ �ှိသည်။ ဤအေ�ကာင်းအရာများသည် လာဘ်ေပး
လာဘ်ယက
ူ ိစ�များ ြဖစ်ေစခဲ့�ပီ း ယေနတိ
့ ုင် �ှိေနဆဲြဖစ်သည် (PrasseFreeman 2015:92)။
၂၀၀၈ ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံ ဥပေဒအရ တရားစီရင် ေရးစနစ်သည် အနည်း
ငယ်လွတလ
် ပ်ေသာ သေဘာေဆာင်လာေသာ်ြငားလည်း ေကျးရွ ာအဆင့်
တွင် �ှိရင်းစွဲအတိုင်းပင်ြ ဖစ်သည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ�စည်းပံု အေြခခံ ဥပေဒ�ှင့်
၂၀၁၀ ြပည်ေထာင်စုတရားစီရင် ေရးဥပေဒြပ�ာန်း ချက်အရ ဗဟိတ
ု ရား�ံုး၊
ြပည်နယ်�င
ှ ့်တိုင်းေဒသ�ကီး တရား�ံုး ၁၄ ခု၊ ခ�ိုင်� ှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်
ရေဒသ တရား�ံုး ၆၇ ခု�င
ှ ့် �မို န
� ယ်တရား�ံုး ၃၄၂ ခု စသည်ြဖင့် အဆင့် ၄
ဆင်ြ့ ဖင့် ဖွဲ�စည်းထားသည့်အြပင် ဥပေဒပါြပ�ာန် းချက်အရအထူးတရား�ံုး ၊
သက်ငယ်တရား�ံုး�ှင့် ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးတရား�ံုး များ
ကိုလည်း ဖွဲ�စည်းလာသည်။ သိသာထင်�ှားေသာ ေြပာင်းလဲမ�တစ်ခုမှာ
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တရား�ံုးဖွဲ�စည်းပံုများလည်း ေြပာင် းလဲလာကာ �မို �နယ်တရား�ံုးသည်
အနိမ့်ဆံုးတရား�ံုးြဖစ်ေသာ်လည်း ဆို�ှယ်လစ်ေခတ် (၁၉၇၃-၂၀ဝ၈)
အေတာအတွင်း ၁၉၇၃ ဖွဲ�စည်းပံု အေြခခံ ဥပေဒအရ ြပည်သူတရား�ံ
ုး အ
့
ဆင့်မှရပ်ကွက်�င
ှ ့် ေကျးရွ ာအုပ်စု အဆင့်အထိ ဖွဲ�စည်းထားသည်ကို ေတွ�ရ
သည်။ သိေသာ်
ု့
ေဖာ်ြပပါ ၁၉၇၃ ဖွဲ�စည်းပံုအေြခခံဥပေဒသည် ယခုအခါ
တွင် ရပ်ကွက်၊ ေကျးရွ ာအုပ်စုအဆင်အ
့ ထိ တရားစီရင်ေရးစနစ်တွင် ထည့်
သွင်းြခင်း မ�ှိ ေတာ့ဘဲ ြပည်ထဲေရးဝန်�ကီး ဌာနေအာက်�ှိ အေထွေထွအုပ်
ချုပ်ေရးဌာနေအာက်သို ့ေရာက်�ှိသွား�ပီး ၂၀၁၂ ရပ်ကွက်�င
ှ ့်ေကျးရွ ာ
အုပ်စု အုပ်ချုပ်ေရးဥပေဒအရ ရပ်ကွက်�င
ှ ့်ေကျးရွ ာအုပ်စုကို အုပ်ချုပ်
သည်။ ဤဥပေဒသည် ြပည်သူမှ ေရွ းေကာက်တင်ေြမ�ာက်ထားသည့်

ရပ်ကွက်�င
ှ ့် ေကျးရွ ာအုပစ
် ုအုပ်ချုပ်ေရးမ�းများအတွက် မိမိတေကျးရွ
ို ့
ာ�ှင့်
ရပ်ကွက် လံုြခံုေရး၊ �ငိမ်း ချမ်း ေရး�ှင့် တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးကို ထိန်းသိမ်း
ေဆာင်ရွကရ
် ာတွင် အေထာက်အကူြဖစ်သည်။ သိေသာ်
ု့
လည်း ဤဥပေဒ
သည် ထိုအုပ်ချုပ်ေရးမ�းများအတွက် တရားမမ��င
ှ ့် ရာဇဝတ်မဆ
� ိုင်ရာအမ�
ကိစ� စီရင်ဆံုးြဖတ်ပိုင်ခွင့်ရရန် တိကျစွာ ေဖာ်ြပထားေသာစနစ်�င
ှ ့် လုပထ
် ံုး
လုပန
် ည်းများ ြပ�ာန်းထားြခင်း မ�ှိေပ (Kempel and Aung Tun 2016:
9, Kyed 2017: 22)။ လက်ေတွ�တွင်မူ ၎င်းတိသည်
ု့
ရပ်ကက
ွ ်၊ ေကျးရွ ာအ
တွင်း ြဖစ်ပွားေသာအြငင်းပွားမ�မ ျားကို အဓိကတာဝန်ယူေြဖ�ှင်းသူများ
ြဖစ်သည်။
အထက်ပါသုေတသနေတွ�
� ှိချက်များကို စာယာေကျးရွ ာတွင်လည်း
ေတွ�ရသည်။ ထိုေကျးရွ ာသည် ြမန်မာအစိုးရအုပ်ချုပ်မ� ေအာက်တွင် �ှိ
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ေသာေ�ကာင့် အစိုးရတရားစီရင်ေရးစနစ်ကို ကျင့်သံုးသင့်သည်။ သိေသာ်
ု့
လည်း မွန်ြပည်သစ်ပါတီထိန်းချုပ် ေဒသအနီးတွင် တည်�ှိ�ပီး အနီးဆံုး�မို �
နယ်တရား�ံုးသည် ဆိုင်ကယ်ြဖင့် ၄၅ မိနစ်ခရီးသာ သွားရသည်။ ေကျးရွ ာ
အုပ်ချုပ် ေရးမ�း အေနြဖင့် ေြဖ�ှင်း ၍မရေသာ အမ�ကိစမ
� ျားတွင် အစိုးရ
(သိမဟု
ု ့ တ်) မွန်ြပည်သစ်ပါတီတ၏
ို ့ တရားစီရင်ေရးစနစ်ကို လွတ်လပ်စွာ
ေရွ းချယ်ခွင့်ေပးထားေသာ်လည်း မည်သည့်တရား�ံုးသွားရမည်ကို တရား
ဝင်လမ်း�ွန်းမ�ြပုလုပေ
် လ့ မ�ှိေပ။ ထိြပင်
ု ့ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းများ၊
ဘာသာေရးေခါင်း ေဆာင်များ�ှင့် ေဗဒင်ဆရာများသည် ေနစဉ်အြငင်
းပွား
့
မ�များ ေြဖ�ှ င်းရာတွင် အဓိကကူညီေဆာင်ရွက်ေပး�ကသူများ ြဖစ်သည်။
ဘုန်း�ကီးများ၊ အ�ကားအြမင်ဆရာများ၊ ေဗဒင်ဆရာများ�ှင့် နက�တ်ဆရာ
များသည် တရားမ�တမ�အတွက် ကူညီေဆာင်ရွက်သမ
ူ ျား ြဖစ်�ကသည်။
ဘုန်း�ကီးများသည် ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းေရွ းချယ်ြခင်းအပါအဝင်
အြခားေသာရပ်ေကျး၏ အေရး�ကီးသည့် အခန်းက�များတွငလ
် ည်း
ပါဝင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရပ်ရွာအ�ကီးအကဲ ေရွ းချယ်ြခင် းသည် ြပည်သူ ့
ဆ��၊ အများဆ��ြဖင့် ေရွ းချယ်ြ ခင်း ြဖစ် ေသာ်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင်
ဘုန်း�ကီးများ၏ �သဇာလ�မ်းမိုးမ�ေအာက်တွင် �ှိေနသည်။ ေကျးရွ ာ
အုပ်ချုပ် ေရးတာဝန်�ှိသူများထဲတွင် အမျိုးသားများသာ အဓိကေနရာ
ယူထား�ပီး �ံုးစာေရး ၁ ေယာက်သာ အမျိုးသမီးြဖစ်သည်၊ အ�ကားအြမင်
ဆရာ�ှင့် ေဗဒင်ဆရာများ အများစုမှာ အမျိုးသမီးများြဖစ်�ကသည်။
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မွန်ြပည်သစ်ပါတီ၏တရားစီရင်ေရးစနစ် (ဂျရားချမ်း ေကျးရွ ာ)
မွန်ြပည်သစ်ပါတီသည် ၁၉၅၀ မှ ၁၉၆၀ ခု�စ
ှ ်ဝန်းကျင်ကတည်းက လူမ�
ေရး�ှင့် တရားေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ�ေပး�ိင
ု ်ရန် မိမိတ၏
ို ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်
ချုပ်မ�ယ��ရားတစ်ခု တည်ေဆာက်ခ့�ဲ ပီး အြခားတိုင်းရင် းသားလက်
နက်ကိုင်အဖွဲ�အစည်းများနည်းတူ ၎င်းတိအု
ု ့ ပ်ချုပ်ေသာ နယ်ေြမအတွင်း
တရားစီရင်ေရးစနစ်ကိုလည်း ေရးဆွဲထားသည်။ ထိုစနစ်များသည် ြမန်မာ
အစိုးရစနစ်�င
ှ ့်အ�ပိုင် ကျင့်သံုး�ကသည်။ ဥပေဒေရးရာ�ှင့်ပတ်သက်၍
ြပစ်မ�
� င
ှ ့်တရားမမ�ဆိုင်ရာ ကျင့် ထံုးများြဖင့် မိမိတ၏
ို ့ တရားစီရင်ေရးစ
နစ်ကို ေဒသအတွင်းတွင် ကျယ်ြပန်စွ့ ာကျင့်သံုး၍ တရားေရးေကာ်မတီ�င
ှ ့်
အကျဉ်းေထာင် များ�ှိ ေသာ်လည်း အစိုးရကအသိအမှတမ
် ြပုေသာေ�ကာင့်
တရားဝင်စနစ်ဟု မဆို�င
ိ ု ်ေပ။ မည်သပင်
ို ့ ဆိုေစကာမူ မွန်ြပည်သစ်ပါတီ
ေဒသအတွင်းေနထိုင်သူ မွန်တိုင်းရင်းသားများသာမက အစိုးရအုပ်ချုပ်မ�
ေဒသအတွင်း ေနထိုငေ
် သာမွန်အများစုကပါ ထိုစ နစ်ကို အသိအမှတ်
ြပုသည်ကို ေတွ�ရသည်။
မွန်ြပည်သစ်ပါတီ၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်ဖွဲ�စည်း ပံုမှာ တရားစီရင်ေရး
ဗဟိေ
ု ကာ် မတီ၊ ခ�ိုင်အဆင့်�င
ှ ့် �မို �နယ်အဆင့်ဟူ၍ အဆင့် ၃ ဆင့်�ှိ�ပီး
ေကျးရွ ာ�ှင့် ေကျးရွ ာအုပ်စုတရားစီရင် ေရးေကာ်မတီ�င
ှ ့်လည်း တိုက်
�ိုက်ဆက်သွယ်မ��ှိသည်ကို ေတွ�ရသည်။ ပံုမှန်အားြဖင့် အမ�ကိစေ
� ြဖ�ှင်း
ရာတွင် တစ်ဆင့်�ပီးတစ်ဆင့်စနစ်�င
ှ ့် ေြဖ�ှ င်း�ကသည်။ လုပထ
် ံုးလုပ်နည်း
မှာလည်း ေကျးရွ ာအဆင့်�င
ှ ့် မ�ပီးြပတ်ပါက အထက်အဆင့်သို ့တစ်ဆင့်
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�ပီးတစ်ဆင့် အယူခံဝင်�င
ို သ
် ည်။ ရွ ာသားများသည် NMSP တရားစီရင်
ေရးစနစ်ကို ကျင့်သံုး�ကသည်၊ NMSP တရားေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီများ
ထံတွင်လည်း တိုက်�ု က
ိ တ
် ိုင်�ကား�ိင
ု ်�ပီး ေကျးရွ ာအဆင်တ
့ ွင်ေြဖ�ှင်း�ပီ း
ေသာ အမ�ကိစမ
� ျားကို ေကျနပ်မ�မ�ှိပါက ယင်းေကာ်မတီထံ အယူခံဝင်�င
ို ်
သည်။ အစိုးရကတရားဝင်အသိအမှတ်မြပုေသာ်လည်း ေဒသခံ
များက၎င်းတိအား
ု့
ဥပေဒြပုတရားစီရင် ပိုင်ခွင့်�ှိေသာ တရားဝင်အဖွဲ�အ
စည်းဟု �� ြမင်�ပီး လက်ခံ�ကသည်။ ရွ ာသားများအတွက် ြပင်ပတရားစီရင်
ေရးအဖွဲ�အစည်းများသည် အကျိုးြပုလျက်�ှိ ေနစဉ်တွင် အမျို းသမီးများ
မှာ တရားမ�တမ� လက်လှမ်းမီေရးအတွက် အခက်အခဲများ �ှိေနဆဲြဖစ်
သည်။ အစိုးရအုပ်ချုပ် ေသာေဒသများတွင် ေကျးရွ ာေခါင်းေဆာင်မ�အပို င်း
�ှင့် တရားေရးဆိုင်ရာအဖွဲ�အစည်းများတွင် အမျိုးသားများ �ကီးစိုးလျက်
�ှိသည်။ ၂၀၁၆ ခု�စ
ှ ်မှသာ NMSP ၏ ခ�ိုင်အဆင့်တွင် ခ�ိုင် ၃ ခု��ှိ ပီ း ခ�ိုင်
တစ်ခု၏ တရားစီရင်ေရးေကာ်မတီတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သာ
ေတွ�ရသည်။ ေကျးရွ ာအဆင့်တွင်မူ အမျိုးသားများကသာ ေနရာယူလျက်
�ှိသည်။ ဆက်လက်တင်ြပမည့် အခန်းတွင် အထက်ကေဖာ်ြပခဲ့သည့်
ေကျးရွ ာ ၂ ရွ ာအတွင်း မတူညီေသာတရားစီရင်ေရး�ှစ်ခုတွင် ကျား၊မ မည်
သို ခွ
ံ ံရသည်ကို တင်ြပသွားပါမည်။
့ ဲြခားဆက်ဆခ
တရားစီရင်ေရးစနစ်တွင် ကျား၊မခွဲြ ခားဆက်ဆြံ ခင်း
ဓေလ့ထံုးထမ် းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များသည် လူမအ
� ဖွဲ�အစည်း
အတွင်း အမျိုးသမီးများ အေပါ်တွင် လွန်စွာ လ�မ်းမိုးမ��ှိ�ပီး ထိုသတ်မှတ်
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ချက်များေ�ကာင့် ြပင်ပတရားစီရင်မ�ပံုစံသည် အမျိုးသမီ းများ�ှင့်သက်ဆိုင်
ေသာ အမ�ကိစမ
� ျားအား မည်သလု
ို ့ ပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေနသည် ဆိသ
ု ည်�င
ှ ့်
မည်သကိ
ို ့ ုင်တွယ်ေြဖ�ှင်းသည် စသည်တတွ
ို ့ င် သက်ေရာက်မ�များ�ှိသည်။
ကွင်းဆင်းသုေတသနြပုလုပခ
် ့ေ
ဲ သာ မွန်ေကျးရွ ာတွင် အမျိုးသမီးတိသည်
ု့
��တ်ဆိတ်ေနြခင်းြဖင့် မိမိတ၏
ို ့ နာမည်ေကာင်း ထိန်းသိမ်းရာေရာက်
သည်ဟူေသာ အယူအဆ�ှိ�ပီး ၎င်းတိအတွ
ု့
က် တရားစီရင်ေရးစနစ်၏
ရလဒ်အြဖစ် ရ�ှိေလ့�ှိသည်။ ဤယံု�ကည်မ�အယူအဆသည် အမျိုး
သမီးများ ရပ်ရွာြပင်ပ ၌ အသိပညာဗဟုသုတ�ှာေဖွြခင်း�ှင့် ရပ် ေဝးသိခရီ
ု့ း
သွားြခင်းမှ အတားအဆီးြဖစ်ေစသည်။ မွန်ြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း ေကျးရွ ာ
တစ်ရွာတွင် �ကီးြပင်းလာေသာ က��်ပ
ု ်ငယ်ရွယ်စဉ်က အမျိုးသမီး
များသည် အရွ ယေ
် ရာက်လ�င် အိမ်တွင်ေန�ပီး ကေလးများကို �ကည့်
�� ေစာင့်ေ�ှာက်ရန် ၊အိမေ
် ထာင်မ� ထိန်းသိမ်းရန်၊ လင်ေယာက်ျားကို ြပု
စုေစာင့်ေ�ှာက်ရန်အတွက် အေြခခံပညာအဆင့်သာ လိုအပ်သည်ဟု
မ�ကာခဏ�ကားဖူးခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ ဤဓေလ့ထံုးတမ်းအတိုင်း
မကျင်သ
့ ံုးလ�င် ေဝဖန်ြ ပစ်တင်ခံရသည်။ မွန်ြပည်သစ်ပါတီ၏ တရားစီရင်
မ�ပံုစံ�င
ှ ့် ေကျးရွ ာမှအသံုးြပုေသာ လူမေ
� ရးသတ်မှတခ
် ျက်များ�ှင့် ဥပ
ေဒတွင် အထက်ေဖာ်ြပပါ အယူအဆများ�ှင့် လ�မ်းမိုးထားသည်။ ထိုေဒ
သများတွင် အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မက
� ိုလည်း ြပစ်မေ
� ြမာက်သည်ဟု
အြပည့်အဝလက်ခံြခင်း မ�ှိေသာေ�ကာင့် အြပစ်ေပးစီရင်ြခင် း မ�ှိေပ။
အမျိုးသမီးများအတွက်အမ�ကိစတ
� ိုင်�ကားရန် အလွနခ
် က်ခဲ�ပီး ြပင်ပအကူ
အညီြဖင့်ေြဖ�ှင်းရာတွင်လည်း ၎င်းတိအတွ
ု့
က် နစ်နာေ�ကးရ�ှိရန် ခက်ခဲ
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သည်။ မွန်ြပည်သစ်ပါတီထိန်းချုပ် မ�ေအာက်မှ ဂျရားချမ်းေကျးရွ ာတွင်
ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�တစ်ခုကို ေလ့လာတင်ြပထား
ပါသည်။
အမ�အမှတ်၁။ အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ� (မွန်ြပည်သစ်ပါတီ ထိန်းချုပ်မ�
ေအာက်�ှိေကျးရွ ာ)
အမ�ြဖစ်စဉ်၌ ပါဝင်သူအမျိုးသမီ းသည် လွန်ခေ
့ဲ သာ ၅ �ှစ်ကတည်းက
လင်ေယာက်ျားြဖစ်သူ�င
ှ ့် အိမ်ေထာင်ေရးအဆင်မေြပြဖစ် ခဲ့ရာ ေယာက်ျား
ြဖစ်သူ၏ အ�ကမ်းဖက်မ� (�ိုက�
် က
ှ ်မ�)ကို ခံရေသာေ�ကာင့် မိဘေနအိမ်သို ့
ြပန်သွားခဲ့သည်။ ထိေနာက်
ု့
မိမိေနအိမ်သို ့ြပန်လည်ေနထိုင်ေနေသာအခါ
ထပ်မံ�ု က
ိ ်�က
ှ ်အ�ကမ်းဖက်ခံရေသာေ�ကာင့် ေကျးရွ ာလူ�ကီးများထံ တိုင်
�ကားကာ လင်မယားကွာ�ှင်းရန် ေတာင်းဆိုခဲ့ေသာ်လည်းေယာက်ျားက
သေဘာ မတူခဲ့ေပ။ ေကျးရွ ာေကာ်မတီလူ�ကီးများက အချိန်ယူ၍ ြပန်စဉ်း
စားရန် ေြပာဆိုခဲ့�ပီး ေယာက်ျားအား အိမ်တွင်အရက်မေသာက်ရန်�င
ှ ့်
မိန်းမြဖစ်သူအား လူေရာစိတပ
် ါ�ှိပ်စက်ြခင် း မြပုရန်၊ မိန်း မြဖစ်သူ
အားလည်း ညအြပင်မထွကရ
် န်�င
ှ ့် လူမေ
� ရးကိစ�များ�ှိပ ါက ေယာက်ျား
ြဖစ်သူခွင့်ြပုချက်ရမှသာ သွားရန်စသည်ြဖင့် လင်မယား ၂ ဦးလံုးအား
ဝန်ခံကတိြပုစာ၌ လက်မှတထ
် ိုးေစခဲ့သည်။ သိေသာ်
ု့
လည်း စိတ်ပိုင်း၊
�ုပ်ပိုင်းအားြဖင့် ဆက်လက်အ�ကမ်းဖက်ခံရေသာေ�ကာင့် မိန်းမြဖစ်သူမှာ
ေကျးရွ ာလူ�ကီးများထံအ�ကိမ်ေပါင်းများစွာ သွားေရာက်တိုင်�ကားခဲေ
့ သာ်
လည်း အချိန်ယူ၍ ြပန်လည်စဉ်းစားရန်ကိုသာ ေြပာ�ကားခဲ့သည်။
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ေကျးရွ ာေကာ်မတီသည် ကတိခံဝန် စာချုပ်သေဘာတူညီချက်
အတိုင်း မလိုက်နာသည်အ
့ ြပင် ဆက်လက်၍ ြပဿနာ(အ�ကမ်းဖက်မ)�
ြဖစ်ေနေသာေ�ကာင့် ကွာ�ှင်းခွင့်ေပးလိုက်သည်။ ထိေနာက်
ု့
အိမ်မှ အရင်
ထွက်ခွာသူ မယားြဖစ်သူ (အမျိုးသမီးက ကွာ�ှင်းခွင့် ေတာင်းေသာ
ေ�ကာင့်) အား �ှစ်ဦးပိုင်ပစ�ည်းမှ သံုးပံုတစ်ပုံကိုသာ ခံစားခွင့်ရသင့်သည်
ဟု ဆံုးြဖတ်ခ့သ
ဲ ည်။ ၎င်းသည် မွန်ြပည်သစ်ပါတီဥပေဒြပဌာန်းချက်
အေပါ်အေြခခံ� ပီး အိမ်မှအရင် ထွကခ
် ွာသူ မည်သည့် ေယာက်ျား၊ မိန်းမ
မဆို ပစ�ညး် ဥစ�ာပိုင်ဆိုင်ခွင့်၏ သံုးပံုတစ်ပံုသာ ခံစားခွင့်�ှိသည်။ ဤ
အမ�ကို �ကည်ပ
့ ါက အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�ထက် လင်မယားကွာ�ှင်းမ�ကို
သာ ဦးစားေပး၍ ဆံုးြဖတ်ြခင်း ေ�ကာင့် အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�ကျူး
လွန်ခေ
့ဲ သာ ေယာက်ျားသည် ၎င်းအြပစ်အတွက် အြပစ်ေပးခံရြခင် း မ�ှိ
ေပ။ မိန်းမြဖစ်သူသည် ပစ�ညး် ဥစ�ာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ခွဲေဝသည့်ဆံုးြဖတ် ချက်
အေပါ် သေဘာမတူ�င
ိ ု ်ေသာေ�ကာင့် ေကျးရွ ာအုပ်စု အဆင့်ကို ဆက်လက်
တိုင်�ကားခဲ့သည်။ အမ�ကိစေ
� ြဖ�ှင်းေပးေသာ ေကျးရွ ာအုပ်စုအဆင့်ေကာ်
မတီများက အမျိုးသားသည် ေကျးရွ ာေကာ်မတီတာဝန်ကို အေ�ှာင့်
အယှက်ေပးခဲ့သြဖင့် သူတအေန�ှ
ို ့
င့် ကူညီေြဖ�ှင်း ရန် ခက်ခဲသည်ဟု သံုး
သပ်သည်။
အာဏာပိုင်တာဝန်ကို ထိပါးေ�ှာင်ယ
့ ှက်ေသာအမ�သည် မွန်ြပည်သစ်

ပါတီဥပေဒြပ�ာန်း ချက်အရ ေကျးရွ ာအုပ်စုအဆင့်တွင် ည�ိ�ိင
� ်း ေြဖ�ှင်းရန်
အခွင့်အာဏာမ�ှေ
ိ သာေ�ကာင့် ၎င်းအမ�သည် ေကျးရွ ာအုပ်စု ေကာ်မတီမှ
အမ�လ�ဲစာြဖင့် �မို န
� ယ်အဆင့်သို ့လ�ဲေြပာင်းလိုက်သည်။ ဤအမ�သည် လင်း
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မယားကွာ�ှင်းမ��င
ှ ့် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အမျိုးသားက ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်
ေရးအဖွဲ�ကိုပါ အေ�ှာင့်အယှက်ေပးခဲ့ ေသာေ�ကာင့် အမ��စ
ှ ်ခုေြမာက်ေသာ်
လည်း ကွာ�ှင်းမ�အြဖစ် ေပါင်းလိုက်ေသာေ�ကာင့် ေြဖ�ှင်း ရန်��ပ် ေထွး ေစ
သည်။ ထိေ�ကာင်
ု့
ို ့ ဲအပ်ခဲ့သည်။
့ ၎င်းအမ�သည် NMSP ၏ ခ�ိုင်အဆင့်သလ�
ဤအမ�သည် အမ�တိုင်�ကား�ပီးေနာက် ေကျးရွ ာအဆင့်တွင် စံုစမ်းစစ်ေဆး

ြခင်းကို ၁၅ ရက်�ကာ ည�ိ�ိင
� ်းေြဖ�ှင်း ခဲ့�ပီးမှ ခ�ိုငအ
် ဆင့်သို ့ေရာက်�သ
ှိ ွား

သည်။ ခ�ိုင်အဆင့်တရားစီရင်ေရးေကာ်မတီကလည်း ေကျးရွ ာေကာ်မတီ
ဆံုးြဖတ်ချက်အတိုင်း စီရင်ချက်ချခဲ့သည်၊ သိေသာ်
ု့
တရားလိုမှ ခံု�ု းံ ၏ဆံုး
ြဖတ်ချက်ကို ေကျနပ်မ�မ�ှိခ့ဲ ေပ။ ထိေ�ကာင်
ု့
့ ခ�ိုင်အဆင့်မှ အမ�ကို
ြပန်လည်စစ
ံု မ်းစစ်ေဆးရန်အတွက် ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ် ေရးမ�း ၏ အြမင်
သေဘာထားကိုလည်း ေမးြမန်းခဲ့သည်။ ထိုအခါ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ် ေရးမ� း
မှ ပစ�ညး် ပိုင်ဆိုင်မ� သံုးပံုတစ်ပံုကိုသာ ရသင့်ေ�ကာင်း ထပ်မံအ�ကံေပးခဲ့
သည်။ ၂၀၁၆ ေ�ှာင်းပိုင်အထိ အမ�ကို ေြဖ�ှ င်းေနဆဲြ ဖစ်ေသာေ�ကာင့် သူ ့
အေနြဖင့် မည်သဆက်
ို ့
လက်ေဆာင်ရွကရ
် မည်ကို မသိေတာ့ေပ။
ဤအမ�ကို ေရွ းချယ်တင်ြပရြခင်းမှာ တရားစီရင် ေရးစနစ်တွင် ဥပေဒ
အရ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သာတူညီမ�အခွင့်အေရးခံစားခွင့်မ �ှိေ�ကာင်း
ကို ေဖာ်ြပသည့်အြပင် အမျိုးသမီးအများစုမှာ ကွာ�ှင်းြပတ်စဲမည်ဆိုပါက
လူပံုအလယ်မျက်�ာှ ငယ်လျက် အလွန�
် ှကစ
် ရာေကာင်းသည်ဟုယူဆ�ပီး
ထိုအယူအဆများကိုလည်း အမျိုးသမီးအများစုက ယံု�ကည်လက်ခံ
ထား�ကသည်။ အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�
� င
ှ ့် မုဒမ
ိ ်းမ�များကိပ
ု င်တိုင်�ကားရန်
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တွနဆု
် ့ တ်ေန�က�ပီး မိမိတအား
ို ့
အ�ိင
ု ်ကျင့်အ�ကမ်းဖက်ခံရြခင်းကိုလည်း
သည်းခံ�ကသည်။
ဤအမ�ကိုေလ့လာသံုးသပ်မည်ဆိုပါက မိန်းမြဖစ်သူသည် အိမ်တွင်း
အ�ကမ်းဖက်ခံရြခင် းထက် လင်မယားကွာ�ှင်းလိုမ�ကိုသာ တိုင်�ကား
ခဲ့သည်ကိုေတွ�ရသည်။ ထိအတူ
ု့
ေကျးရွ ာေကာ်မတီကလည်း အ�ကမ်း
ဖက်မက
� ျူးလွနသ
် ူအမျိုးသားအား အြပစ်ေပးြခင်းထက် ကွာ�ှင်းမ�ကိုသာ
အဓိကထားေြဖ�ှင်း�ကသည်။ အမ�၏ရလဒ်မှာ အြမစ်တွယလ
် ျက်�ှိေသာ
ဓေလ့ထံုးစံအရ အမျို းသမီးအား မည်ကဲ့သို ြပုမူ
ေနထိုင်သင်ေ
့
့ �ကာင်း
ကိုသာ အေြခခံသည်။ အမျိုးသမီးမှ ကွာ�ှင်းလိုေ�ကာင်း တိုင်�ကားေသာ
အခါ လင်မယား�ှစ်ဦးအား အချိန်ပိုယူ၍ စဉ်းစားေစြခင်းသည်လည်း
အမျိုးသမီးများ၏ြပဿနာများကိုေြဖ�ှ င်းရန် ေ�ှာင့် ေ�ှးေစသည်။ ကတိ
ဝန်ခံစာပါအချက်မှာလည်း မိန်းမအား လင်ေယာက်ျားသေဘာမတူဘဲ
အြပင်မထွကရ
် န် ထည်သ
့ ွင်း ေဖာ်ြပြခင်းသည် အ�ကမ်းဖက်ခံရြခင်းမှာ
မိန်းမ၏အြပစ် ေ�ကာင့် ြဖစ်ရသည်ဟု ထင်ြမင်ေစခဲ့ြ ခင်း စသည်တကိ
ို ့ ု ေတွ�
ရသည်။ ၎င်းသည် စာေရးသူကို အမှတရ
် သွားေစသည်မှာ မွန်ြပည်နယ်
တွင် ရဲများစိုက်ထူခ့ဖ
ဲ ူး ေသာ မုဒမ
ိ ်းမ�ေလ�ာ့ချရန် ေဆာင်ပုဒ၌
် ပါဝင်ေသာ
အချက်များြဖစ်�ပီး အမျိုးသမီး များတစ်ေယာက်တည်းအြပင်မထွက်သင့်
ပါ၊ စကတ်အတို (သိမဟု
ု ့ တ်)မလံြု ခံုေသာ အဝတ်အစားများမဝတ်သင့်ပါ၊
အေဖာ်�င
ှ ့်သာအြပင်သွားသင့်သည်၊ သူစိမ်းအမျိုးသား�ှင့်ဆို င်ကယ်အတူမ
စီးသင့် စသည်ြဖင့် မည်ကဲ့သို ့ြပုမူေနထိုငသ
် င့်ေ�ကာင်းကို အမျိုးသမီးများ
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အား သတိေပးဆင်ြခင်ေစ�ပီ း ကျူးလွန်သူအမျိုးသားများအား သတိ
ေပးြခင်းမျို း မ�ှိေပ။
ဤအမ�၏ဆံုးြဖတ်ချက်တွင် မိန်းမြဖစ်သူအား ကျူးလွန်ြခင်းခံရသူဟု
အသိအမှတမ
် ြပုဘဲ အြပစ်စတင်လုပ်မသ
ိ ူ တစ် ဦးအေနြဖင့်သာ �� ြမင် ခ့ဲ
သည်။ ေကျးရွ ာေကာ်မတီမှ ကွာ�ှင်းခွင့်ြပုခဲ့ေသာ်လည်း မိန်းမအားအိမ်မှ
စတင်ထွကခ
် ွာသူ၊ အိမ်ေထာင်မ ထိန်းသိမ်း�ိင
ု ်သူဟု သတ်မှတ်�ပီး ၂ ဦးပိုင်
ပစ�ညး် ၏သံုးပံုတစ်ပံုကိုသာ ရ�ှိေစခဲ့သည်။ ေယာက်ျားမှာ အ�ကမ်းဖက်မ�
အတွက် အြပစ်ေပးခံရြခင် းမ�ှိဘဲ ထိုအမ�ကိုလျစ်လျူ�� ခ့သ
ဲ ည်။ ဥပေဒပါ
လင်မယားကွာ�ှင်းမ�ြပဌာန်းချက်မှာ အမျိုးသမီး�ှင့် အမျိုးသားသည် ၂ ဦး
ပိုင်ပစ�ည်းများကို ညီတူညီမ� ခွဲေဝရသည်ဟု ေဖာ်ြပထားေသာ်လည်း
အမျိုးသမီးမှ အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�ေ�ကာင့် ကွာ�ှင်းရန် တိုင်�ကား
ေတာင်းဆိုလာေသာအခါ အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�ကို ြပစ်မေ
� ြမာက်
သည်ဟု သတ်မှတ်ြခင်းမ�ှိပါ။ တစ်ဖက်တွင်လည်း အမျိုးသမီးအများစု
သည် တရားဥပေဒ လုပထ
် ံုးလုပန
် ည်းဗဟုသုတ မ�ှိေသာေ�ကာင့် ၎င်း
အမ�ကို အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�အြဖစ် တိုင်�ကားရန်လိုအပ်သည်။
တစ်ဖက်မှာလည်း အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မသ
� ည် အမ�ေြဖ�ှင်းေပးေသာ
တာဝန်�ှိသူများအပါအဝင် ေဒသခံြပည်သူအများစုမှာ ြပစ်မ� ေြမာက်သည်
ဟု မသတ်မတ
ှ ်�ကေပ။ ၎င်းသည် လူအဖွ
့ ဲ� အစည်းက လက်ခံယံု�ကည်ထား
ေသာ အမျိုးေကာင်းသမီးများသည် တစ်သက်မှာတစ်ခါသာ အိမ်ေထာင်
ြပုသင့်သည်ဟူေသာ စံသတ်မတ
ှ ်ချက်များ�ှင့်ချိတဆ
် က်ေနသည်။
ထိေ�ကာင်
ု့
့ လင်မယားကွာ�ှင်းမ�သည် အမျိုးသမီးများအတွက် လူအဖွ
့ ဲ�အ
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စည်းတွင် မျက်�ာှ ငယ်ေစသည်။ (ကွာ�ှင်းခွင့်မြပုြခင်းသည် လင်မယား�ှစ်
ေယာက်ကို ေကျးရွ ာတွင် မျက်�ာှ မငယ်ေစရန်) လူမေ
� ရးသဟဇာတြဖစ်
မ�ကို ဖန်တီးေပးြခင်း ၊ ည�ိ�ိင
� ်းေပးြခင် း�ှင့် (လင်မယားကွာ�ှင်းမ�မှ ပစ�ညး်
ပိုင်ဆိုင်ခွဲေဝမ�)အြငင်း ပွားမ�များဥပေဒအရ ေြဖ�ှင်းသည့်ေနရာတွင် ဓေလ့
ထံုးတမ်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ ယဉ်ေကျးမ� များ�ှင့် ဥပေဒကို
ထည့်သွင်းစဉ်းစားေြဖ�ှ င်းြခင်းသည် ရင်းြမစ် မတူသည့် ဥပေဒအယူအဆ
များကို ေပါင်းစပ် ေသာ (legal hybridity) �ှိေနသည်ကို ေဖာ်ြပလျက်�ှိ
သည်။ ၎င်းအမ��င
ှ ်န
ိ သာ တရားစီရင်ေရး
့ ည်းတူ ဥပေဒတစ်ခုထက်မက�ှေ
စနစ်တွင် ေရာေ�ှာအသံုးြပု�ပီး ေြဖ�ှင်း ြခင်းသည် အမျို းသမီးများအတွက်
စီရင်ချက်ရလဒ် အမျိုးမျိုးြဖစ် �င
ိ ု ်သည်။
အမျိုးသမီးများ တရားမ�တမ�လက်လှမ်းမီမ��င
ှ ့ပ
် တ်သက်�ပီး ေတွ�
ဆံုေမးြမန်းသူ ၁ ဦးက တရားခွင်တွင် အမျိုးသမီးများစကားနည်းေသာ
ေ�ကာင့် တရားမ�တမ�အတွက် အခွင့်အေရးနည်းလိမ့မ
် ည်ဟု ထင်ြမင်
ချက်ေပးခဲ့သည်၊ သည့်အြပင် အချိန်လည်းအနည်းငယ်သာရ�ိင
ု ်သည်ဟု
ှ ့်
ဆိုခဲ့သည်။ 11 ယဉ်ေကျးမ�သတ်မှတ်ချက်များသည် တရားေရးစနစ် �င
10

အမျိုးသမီးများအေပါ် မည်သို ့အကျိုးရလဒ်သက်ေရာက်မ��ှိေနသည်ကို
ေဖာ်ြပထားသည်။ ဥပမာအေနြဖင့် စကားများလ�င် အမှားများသည် ဆို�ု းိ
စကား�ှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ၎င်းဆို �ု ိးစကား
ကို လက်ေတွ�ကျင့်သံုးသည်၊ အမျိုးသားများသည် ြပင်ပခရီး ထွက်
ေသာအခါ အာဏာပိုင်�င
ှ ့် သူစိမ်းများ�ှင့်ေြပာဆိုေနကျြဖစ် ေသာေ�ကာင့်
11 ဇွန် ၃ ၊၂၀၁၆ တွင် တရားလိုအိမ်၌ အင်တာဗျူးေမးြမန်းခဲ့သည်။
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ြဖစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် မိမိတလံ
ို ့ ုြခံုေရးအတွက် မိဘများ၊ မိသား
စုများ�ှင့် လူမအ
� ဖွဲ�အစည်းတစ်ခုလံုးမှ ရွ ာြပင် ခရီးထွကြ် ခင်းကို မ�ကာခဏ
တားြမစ်ြခင်း ခံရသည်။ ေနာက်ထပ်အေရး�ကီးေသာအချက်မှာ တရား
မ�တမ�ကို ဝန်ေဆာင်မ�ေပးသူများမှာ အမျိုးသားများသာ ြဖစ်ေနေသာ
ေ�ကာင့် ဆက်ဆံေြပာဆိုရန် �ှက်ရွံ�ြခင်း စသည့်အေ�ကာင်းအမျိုးမျိုး
ေ�ကာင့် မိမိတအမ�
ို ့ ကိစက
� ို တိုင်�ကားရမည့်ေနရာမ�ှိဟု ခံစား�ကသည်။
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အစိုးရအုပ်ချုပ်မ� ေအာက်�ှိေကျးရွ ာမှ အမ�ကိစမ
� ှာ
လည်း ၎င်းေတွ� �ှိ ချက်များကို အတည်ြပုေနသည်ကို လည်းေတွ�ရသည်၊
ထိေနာက်
ု့
ေကျးရွ ာေခါင်းေဆာင်မ ျား�ှင့် ဘာသာေရး၊ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�
ဆိုင်ရာ အစဉ်အလာများ၏ အေရးပါမ�ကို တင်ြပထားပါသည်။
အမ�အမှတ်၂။ အေ�ကးယူြခင်း�ှင့် ေကျးရွ ာအ�ကီးအကဲ၏အာဏာြဖင့် �ိင
ု ်
ထက်စီးနင်းြပုခံရြခင်း
ဤအမ��င
ှ ်ပ
့ တ်သက်၍ လူေတွ�ေမးြမန်းြခင်း မြပုမီ လွန်ခေ
့ဲ သာငါး�ှစ်ခန်က
့
ေကျးရွ ာမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ထိုင်း�ိင
ု ်ငသ
ံ ို ့သွားေရာက်ေနထို င်စဉ်
ေတွ�ဆံုခဲ့ေသာ အမျိုးသားတစ်ဦး�ှင့် ချစ်သူများြဖစ် �က�ပီး မိန်းကေလး
ြဖစ်သူက ချစ်သူေယာက်ျားေလးလိုချင်ေသာ အရာမှန်သမ� ပံ့ပိုး ေပး
ခဲ့သည်။ မိမိလစာေငွ�င
ှ ့်မလံုေလာက်ေသာအခါ အလုပ�
် ှင်ထံမှ �ကိုတင်
လစာထုတယ
် ူ�ပီး မိမိချစ်သူကို ေထာက်ပ့ခ
ံ ့သ
ဲ ည်။ တစ်ေနေသာ်
ထိုေယာ
့
က်ျားမှာ အြခားအမျိုးသမီးတစ်ဦး�ှင့် ခိုးေြပးသွား�ပီး ထိအ
ု မျို းသမီးမှာ
�ကိုယူ လစာေငွများကို မဆပ်�င
ိ ု ်ေသာအခါ အလုပ်�ှင်က တစ်လအတွင်း
မဆပ်�င
ိ ု ်ပါက သတ်ပစ်မည်ဟု �ခိမ်းေြခာက်ခ့သ
ဲ ည်။ ထိုအခါ အမျိုး
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သမီးက မိဘများအား ရွ ာမှအြခားသူများထံမှ ေငွေချးေပးရန် အကူအညီ
ေတာင်းခဲ့သည်။ ဤအြဖစ်ကိုေြပာြပသူ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ�ဝ င်
မိေရာ့ချမ်းက ဤအမျိုးသမီးသည် အတိတ်က ဝဋ်ေ�ကးေ�ကာင့် ယခုဘဝ
၌ ထိုအေ�ကးကို ြပန်လည်ေပးဆပ်ေနရသည်ဟု ယံု�ကည်သည်။ မိခင်
ြဖစ်သူက ရွ ာမှေငွေ�ကးချမ်းသာသူ �ိင
ု ်ပိုင်အား အေ�ကာင်းစံုေြပာြပခဲ့
သည်။ �ိင
ု ်ပိုင်က မိဘများအား စာနာသနားကာ ကျပ်သိန်းေပါင်း၅၀
(US$3700) ေချးေပးခဲ့သည်။ ေချးေငွပမာဏများေသာေ�ကာင့် �ိင
ု ်ပိုင်က
မိဘများေနအိမ်ကို အေပါင်အြဖစ်ယူကာ ေငွေချးကတိစာချုပ်ကို ေကျးရွ ာ
လူ�ကီး �ိင
ု ်ြမ�ှင့် ေကျးရွ ာအုပ်စုစာေရးတိေ�ှ
ု ့ �၌ သေဘာတူစာချုပ် ချုပ်
ဆိုခဲ့သည်။
ငါး�ှစ်�ကာ�ပီးေနာက် ေချးေငွ များကို ြပန်မဆပ်�င
ိ ု ် ခဲ့ေပ။ ေငွ �ှင်�င
ိ ု ် ပိုင်
က ေချးေငွြ ပန်မဆပ်�င
ို လ
် �င် အိမ်ကို သိမ်းမည်ဟု ေြပာခဲ့သည်။ ေကျးရွ ာ
အုပ်ချုပ် ေရးမ�း �ံုး၌ အိမ်�င
ှ ်ြ့ ခံဝိုင်းကို အေရာင်းအဝယ်စာချုပ်အြဖစ် ချုပ်
ဆိုခဲ့သည်။ စာချုပ်အရ ေရာင်း ချသူများက ၂၀၁၂ တွင် အိမ်မှ ဖယ်ေပး
ရမည်ြဖစ်သည်။ သိေသာ်
ု့
ဖယ်ေပးြခင်း မ�ှိ ေပ။ ထိေနာက်
ု့
တွင် ေငွေချး
သူက �မို �နယ်တရား�ံုးသို ့တိုင်�ကားခဲ့သည်။ အိမ်အေရာင်းအဝယ်စာချုပ်
မိတ�ူမှာ ေရာင်းသူထံတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဝယ်သူထံတွင်လည်း
ေကာင်း �ှိမေနဘဲ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း�ံု းတွင် သိမ်းဆည်းထားခဲ့ြခင်း
ြဖစ်သည်။ ဝယ်သူက စာချုပ်ြပန်ေတာင်းေသာအခါ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရး
မ�းက ေပျာက်သွား�ပီဟု ဆိုသည်။
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မိေရာ့ချမ်းေြပာြပချက်အရ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းေဟာင်းက သမီး
ြဖစ်သူ ေငွေချးသူ အမျိုးသမီးအား အမ�ကိစအ
� �ိင
ု ်ရ ေအာင်ေဆာင်ရွကေ
် ပး
မည်ဆိုကာ ၎င်း�ှင့် ကာမအေပးအယူလုပ်ရန် ေတာင်းဆိုခသ
ဲ့ ည်။ မိေရာ့
ချမ်းသည်လည်း အမ�စီရင်ဆံုးြဖတ်ချက်ကို မသိခဲ့ေပ။ တစ်ေနေသာ်
ေငွ
့
ေချးေပးသူ �ိင
ု ်ပိုင်က အမ�အေ�ကာင်းကို သူရိယေနဝန်းဂျာနယ်သို ့ေပးပို ့
ခဲ့သည်။ 12 မိေရာ့ချမ်းက ဂျာနယ်မိတ�ူတစ်ေစာင်ကို စာေရးသူအား ြပသ
11

ခဲ့သည်။ ဂျာနယ်တွင် ေဖာ်ြပချက်အရ �ိင
ု ်ပိုင်သည် အမ�အ�ိင
ု ်ရရန်
ြပည်နယ်ဝန်�ကီးချုပ် ထံသသာ
ို ့
အမ��င
ှ ့်ပတ်သက်၍ ကူညီေပးရန် အသနား
ခံစာတင်ခဲ့သည်။ သူသည် ပံုမှန်တရားေရးလမ်းေ�ကာင်းမှတစ်ဆင့် မသွား
ဘဲ မီဒယ
ီ ာကို အသံုးြပု�ပီး အထက်အဆင့်များသိသာ
ု့
အယူခံဝင်ခဲ့ြခင်း
ြဖစ်သည်။ သိေသာ်
ု့
သူသည် အမ�ကို အ�ိင
ု ်မရခဲ့ပါ။
၎င်းေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းသည်သစ်ပင်ေပါ်မှလိမ့က
် ျ၍ ေြခေထာက်
ကျိုးရြခင် းမှာ သူလုပ်ခဲ့ေသာမေကာင်းမ�ေ�ကာင့်ြဖစ်သည်ဟု မိေရာ့ချမ်း
ယူဆသည်။ သူအြမင်
အရ မေကာင်းမ�ြပုသူသည် မေကာင်းမ�ဒဏ်ကို
့
ြပန်ခစ
ံ ားရ၏ �� ြ မင်သည်။ မိေရာ့ချမ်းမှ ေငွ ေချးသူအမျိုးသမီး မှာ အတိတ်
ဘဝအေ�ကးေပးဆပ်ရန် များစွာ�ှိသူြဖစ်�င
ိ ု ်သည်ဟု ထပ်မံ၍ သူ၏ ထင်
ြမင်ယူဆချက်ကို ေြပာြပခဲ့သည်။
အိမ်နီးနားချင်းများမှာလည်းထိုအမျိုးသမီးအားအေထာက်အကူ မြဖစ်
ေသာအ�ကံဉာဏ်များကိသ
ု ာေပးခဲ့သည်။ �မို �နယ်တရား�ံုး၏ ဆံုးြဖတ်ချက်

12 ဤဂျာနယ်သည် အာဏာပိုင်အစိုးရကို ေဝဖန်သံုးသပ်သည့် လွတ်လပ်ေသာ
ဂျာနယ်ြဖစ်သည်။
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အရ ထိုအမျိုးသမီး မိသားစုအား ေနအိမ်မှ ဖယ်ေပးရန် ရဲစ ခန်းမှ တစ်
ဆင့်အေ�ကာင်း�ကားစာရ�ှိ၍ မိသားစုေြပာင်း ေ��� ရန်ြပင်ဆင် ခ့ေ
ဲ သာ်လည်း
အိမ်နီးနားချင်းက မေြပာင်းရန်အ �ကံေပးခဲ့ ေသာေ�ကာင့် မဖယ်ေပးခဲ့ေပ။
ထိေ�ကာင်
ု့
့ ၎င်းတို ့အကူအညီ လိုစဉ် ကူညီေပးခဲ့ေသာ်လည်း ယခု အခါ
သူကူညီေပးခဲ့သူများက သူကိ
် ိတ်
့ ုေစာ်ကားေနြခင်းေ�ကာင့် အလွနစ
ဆိုးသည်ဟု �ိင
ု ်ပိုင်ကေြပာသည်။ သူေကျနပ်ေလာက်ေသာ စီရင်ချက်
ရသည်အ
့ ထိ ဆက်လက်တိုင်�ကားသွားမည်ဟု �ိင
ု ်ပိုင်က ဆံုးြဖတ်ခ့သ
ဲ ည်။
ထိုအချိန်တွင် မိေရာခ
ိ ု ်ပိုင်ကို သွားေတာင်းပန်သင့်
့ ျမ် းမှ တရားလို�င
သည်ဟု အမျိုးသမီးအား အ�ကံေပးခဲ့သည်။
ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း�ိင
ု ် ြမမတိုင်မီ ဦးေမာင်တာဝန်ယူစဉ်အခါက
လည်း ရွ ာသူရွာသားတိအေပါ်
ု့
မေကာင်းခဲ့ေပ။ ၎င်းလက်ထက်တွင် ထိုင်း
�ိင
ု ်ငသ
ံ ို ့တရားမဝင်အလုပ်သွားလုပ်ေသာရွ ာသူရွာသားများ ရွ ာြပန်
လာေသာအခါ ပစ�ည်းတစ်စတ
ံု စ်ရာေပးရန် တရားမဝင်ေတာင်းေလ့
�ှိသည်။ တစ်ေနတွ
် ုပ်�ပီးြပန်လာ
့ င် မိေရာ့ချမ်းက ထိုင်း�ိ ုင်ငံတွင် အလုပလ
ေသာ သူငယ်ချင်းထံ အလည်အပတ်သွားခဲသ
ု ်
့ ည်။ ထိုအချိန်တွင် ထိုင်း�ိင
ငံမှတစ်စံုတစ်ေယာက် ြပန်လာသည်ဆိုပါက ရွ ာသူရွာသားအားလံုးက
ထိုသကိ
ူ ့ ု�တ
� ်ဆက်ရန် လာေရာက်ေလ့�ှိသည်။ ယင်းမှာ ရွ ာ၏ဓေလ့ထံုးစံ
ပင် ြဖစ်သည်။ ထိုသူငယ်ချင်းအိမ်သို ့မိေရာ့ချမ် း ေရာက်�ပီး မ�ကာခင်မှာ
ပင် အုပ်ချုပ် ေရးမ�း ဦးေမာင် ေရာက်လာကာ ဘာြဖစ်လလဲ
ို ့ ဟုေမးရာ တစ်
ေယာက်ေချာ်လဲလို ့လူနာလာ�ကည့်�ကတာဟု လိမေ
် ြပာခဲ့�ကသည်။ ယခု
စာေရးေနချိန်တွင် ဦးေမာင်မှာ ေလြဖတ်ေနသည်။ ရွ ာသားတချို က
�
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သူသည် အြငင်းပွားမ�များ အတွက် လာဘ်စားြခင်းများ အပါအဝင် သူြပုခဲ့
ေသာ မ ေကာင်းမ�များအတွက် ဒဏ်ြပန်ခံရသည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည်။
ဤအမ�မှာလည်း ေဒသခံအာဏာပိုင်တသည်
ို ့
အမျိုးသမီးများ ပါဝင်
ေသာ အမ�ကစ
ိ ��င
ှ ့် ပတ်သက်�ပီး ၎င်းတိ၏အာဏာအလွ
ု့
ဲသံုးစားြပုေနသည်
ကို မီးေမာင်းထိုးြပထားသည်။ အထက်ပါအမ�၌ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရး
မ�းအမျိုးသားမှအမျိုးသမီးတရားခံ၏အမ�ကို အ�ိင
ု ်ရ ေအာင် မိမိ�င
ှ ့်
အတူအိပ်ေစ၍ကာမရယူ�ပီး အမ�အတွက်အေပးအယူလုပ်ခဲ့သည်။ ဤ
ကိစအ
� တွက် ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ� းအမျိုးသားမှာ ြပစ်မဆ
� ိုင်ရာအြပစ်
ေပးခံရြခင်း မ�ှိသလို အမျိုးသမီးမှာလည်း ထုတ်ေဖာ်တိုင်�ကားြခင်းမ
�ှိေပ။ ယင်းအစား အမျိုးသမီးသည် ဤြဖစ်စဉ်ကို �ှက်စရာကိစ�ဟု �� ြမင်
�ပီး မိမိကိုယ်ကိုသာ အြပစ်တင်လ�က် �ှိသည်။ လူမအ
� ဖွဲ�အစည်း�ှင့် အြခား
ေဒသခံအမျိုးသမီးများလည်း သူယိုးဒယား�ိင
ု ်ငံမှာ �ှိစဉ်တွင် ချစ်သူ
အားေထာက်ပံ့ြခင်းမှာ အဓိပ�ာယ် မ�ှိဟု ေဝဖန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် လူမ�
သတ်မှတ်ချက်အရ အမျိုးသမီးများသည် မည်သည့် အခါမှ အမျိုးသားတို ့
ကို စ�ပီးချစ်သည်ဟု ဖွင့် မေြပာသင့်ေ�ကာင်း စသည်တို ့ြဖစ်သည်။ အမျိုး
သမီးက မိမိချစ်သူ အမျိုးသားအား ေထာက်ပံ့ကည
ူ ီြခင်း�ှင့် အမျိုး
သားအား ချဉ်းကပ်၍ လက်ထပ်ခွင့် စတင်ေတာင်းခံြ ခင်းသည် ဓေလ့
ထံုးတမ်းသတ်မှတ်ချက်အရ လူမအ
� ဖွဲ�အစည်းက ခွင့်မြပုေပ။
အမျိုးသမီးလည်း အမ�အ�ိင
ု ်ရေစရန် ခ��ာကိုယ်ေပးဆပ်ရြခင်း၊ ရွ ာ၌
လည်း ေနစရာအိမ်မ�ှိေတာ့ြခင်း ၊ အမ�ေ�ကာင့်များစွာအ�ှကရ
် ကာ ပတ်
ဝန်းကျင်၏ေဝဖန်မ�မ ျားခံရြခင်းစေသာ အေ�ကာင်းအမျိုးမျိုးေ�ကာင့်ရွာမှာ

Gendered aspects of access to justice| 63

မေနေတာ့ဘဲ ထိုင်း�ိင
ု ်ငံသို ့ထွက်သွားခဲ့သည်။ ဤအမျိုးသမီးသည် သူမ၏
မိသားစု�င
ှ ့်အိမ်နီးနားချင်းများမှာ အမျိုးသမီး၏ တရားမ�တမ�အခွ င့အ
် ေရး
�ှင့် ပတ်သက်ေသာ အသိပညာဗဟုသတ
ု နည်းပါး�ကသည်။ သူမမှာ အမ�
အတွက် ေကျးရွ ာလူ�ကီးထံ မိမိ၏ခ��ာကိုယ်ကို ေပးဆပ်ရြခင်းမှာ အာဏာ
�ှိသူများ၏ အ�ိင
ု က
် ျင့် ခံရမ�ဥပမာတစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။ ဤသည်မှာ တရား
ဝင်သတ်မှတထ
် ားြခင်းလည်း မဟုတ်ေသာတရားစီရင်ေရးစနစ် ၏ အြငင်း
ပွားမ�အတွက် အဆံုးအြဖတ်ေပးရာတွင် ရ�ှိလာေသာရလဒ်ပင် ြဖစ်သည်။
ဤအမ�သည် ေဒသခံအာဏာပိုင်များက မိမိတအာဏာကိ
ို ့
ု ေကျးရွ ာ
အတွင်း အမ�ကိစ�ေြဖ�ှင်းရာ၌ အလွဲသံုးစားေနေသာ ဥပမာတစ်ခုအေနြဖင့်
ြဖစ်သည်။
အထက်ပါတင်ြပမ�များကို �ကည့်ြခင်းအားြဖင့် အမျိုးသမီးများသည်
အမ�ရင်ဆိုင်ရာတွင် ဘာသာေရး၊ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�အေပါ်အေြခခံေသာ
တရားမ�တမ�ကို လက်ခံထား�ကသည်ကို ေဖာ်ြပေနသည်။ ေကျးရွ ာ
အုပ်ချုပ် ေရးမ�း ေြခေထာက်ကျိုးြခင်း မှာ မေကာင်းမ�ြပုလုပ်ခဲ့ေသာ
အကျိုးေ�ကာင့် တန်ြပန်ေပးဆပ်ရသည်ဟု ယံု�ကည်၍ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်
ေရးမ�းသည် သူလုပ်ခ့ေ
ဲ သာ မေကာင်းမ�အတွက် တရားစီရင်ခံအြပစ်ေပး
ခံရသည်ဟု �� ြမင်သည်။ ယင်းမှာ ကျူးလွန်ခံရသူအတွက် တရားမ�တမ�
တစ်မျိုးဟုလည်း ြမင်�ကသည်။ ဗုဒဘ
� ာသာဝင်တ၏
ို ့ သက်ဝင်ယံု�ကည်
မ�အရ ၎င်းအမ�ကိစ��စ
ှ ်ခုစလံုးတွင် အမ�ြဖစ်ေသာ �ှစ်ဦး�ှစ်ဖက်စလံုးသည်
သံသရာဝဋ်ေ�ကးကို ေပးဆပ်ရြခင်းသာြဖစ်သည်။ အမ�အေ�ကာင်းေြပာြပ
သူ အမျိုးသမီးကလည်း ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း ေြခေထာက်ကျိုးြခင်း
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သည် သူမေကာင်
းမ�သူြပန်ခံရြခင်း ြဖစ်�ပီး ထိုသြဖစ်
ို ့ ြခင်းသည် သူအြပစ်
့
့
အတွက် တရားစွဲခံရ၍ အြပစ်ေပးခံရြခင်း ထက် ပို၍ ထိေရာက်မ��ှိသည်
ဟုယံု�ကည်�ကသည်ဟု ဆိုပါသည်။
နိဂံုးချုပ်အားြဖင့် ဤအမ�များသည် လက်ေတွ�ဘဝ၌ အမျိုးသမီးများ
သည် အြငင်းပွားမ�များအတွက် တရားမ�တမ�ရ�ှိရန် အခက်အခဲများစွာရင်
ဆိုင်ေနရသည်ကို
၁။ လူမေ
� ရးသတ်မှတ်ချက်စံ�န
� ်းများအရ အမျိုးသမီးများ ��တ်ဆိတ်ေန�က
ြခင်း။
၂။ ဘာသာေရး�ှင့် �ိုးရာယံု�ကည်မ�အေြခခံ ေသာ တရားစီရင်ေရးစနစ်ကို
ယံု�ကည်အားကိုးြခင်း။
၃။ အမျိုးသမီးများ အမ�ကိစရ
� င်ဆိုငေ
် နရြခင် း�ှင့် တိုင်�ကားြခင်းများ
ြပုလုပ်လာပါက လူအဖွ
့ ဲ�အစည်းတွင် ၎င်းအမျိုးသမီးများကို တရားခံ၊
အြပစ်�ှိေသာသူများအြဖစ် သံုးသပ်��ြမင်ြခင်း။
၄။ မီဒယ
ီ ာများသည် တရားစီရင်ေရးက�တွင် အေရး�ကီးေသာက�တစ်
ခုတွင် ပါဝင်�ပီး အာဏာပိုင်များထံသို ့�ှည်လျားေသာ စာများေရးသား
ထုတေ
် ဝေသာ်လည်း အမျိုးသမီးများ တရားမ�တမ�အကူအညီရရန် အေရး
တယူေဖာ်ြပြခင်းမ�ှိ ေပ။
ဆက်လက်၍ ဘာသာေရး၊ �ိုးရာယံု�ကည်မ�များသည် အမျိုးသမီးများ
အတွက် တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာ တန်းတူအခွင့်အေရးရ�ှိ�င
ိ ု ်မ�ကို မည်ကဲ့
သို ့သက်ေရာက်မ��ှိေစ�ိင
ု သ
် ည်ကို အေသးစိတေ
် ဖာ်ြပသွားပါမည်။
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အမျိုးသမီးများ တိတ်ဆိတ်ေနြခင်း�ှင့် ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�/ဘာသာေရး
ဆိုင်ရာ တရားမ�တမ�
အမ�ကိစမ
� ျားကို ဥပေဒအတိုင်းေြဖ�ှ င်းြခင်းသည် အ�ှက်�င
ှ ့သ
် ိက�ာကို ထိ
ခိုက်ေစသည့်အြပင် စိတ်ခံယူချက်�င
ှ ့်ဘာသာေရးအယူအဆအားြဖင့် မိမိ
တိကံ
ု ့ ေ�ကာင့်ြဖစ်သည်ဟု �� ြမင်ေသာေ�ကာင့် သက်ဆိုင်ရာသို တိ
့ ုင်�ကား
ြခင်းမ�ှိ ေပ။ ဆိုလိုသည်မှာ အြငင်းပွားမ�များ�ှင့် ရာဇဝတ်မမ
� ျားကို
ေရငံု�တ
� ်ပိတ်�ပီးေနြခင်း (သိမဟု
ု ့ တ်) ဘုန်း�ကီး၊ ေဗဒင်ဆရာ၊ အ�ကား
အြမင်ဆရာ�ှင့၊် ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ�ှင့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာပုဂ�ိုလ်များထံသို ့
သာ သွားေရာက်အ�ကံဉာဏ် ယူ�ကသည်။ အမျိုးသမီး အများစုက ထိုကဲ့
သို ့ယံု�ကည်�ကေ�ကာင်း ၎င်းမွန်ေကျးရွ ာ�ှစ် ရွာကို ဥပမာြပု၍ ေအာက်
ပါအတိုင်းေဆွးေ�ွးတင်ြပထားပါသည်။
လွန်ခ့ေ
ဲ သာ�ှစ်များစွာတွငေ
် ရ� ေပျာက်ဆံုးသူအမျိုးသမီးအား ဘာ
ေ�ကာင်သ
့ က်ဆိုင်ရာသို တိ
့ ုင်�ကားြခင်းမြပုသနည်းဟု စာတမ်းေရးသူက
ေမးြမန်း ရာ၊ သူအေနြဖင်
့
့ မည်သို ့တိုင်�ကားရမည်ကို ယခုသိေသာ်လည်း
တိုင်�ကားြခင်းြပုမည်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ေ�ကာင့်ဆိုေသာ် အမ�ကိစ�ကို တိုင်
�ကားြခင်းသည် လူအများသိေစ�ပီး လွန်စွာ�ှက်စရာေကာင်းသလို မလို
အပ်ေ�ကာင်း ေြပာြပခဲ့သည်။ ယင်းအစား ြဖစ်�င
ိ ု ် ေြခ�ှိ ေသာသူကို
ဘုန်း�ကီးထံေမးြမန်းခဲ့သည်။ ေနာက်ြဖစ်ရပ်တစ် ခမ
ု ှာ အမျိုးသမီး ေကျးရွ ာ
လူမေ
� ရးအဖွဲ�အစည်းေခါင် းေဆာင် တစ်ဦး၏ ြခံစည်း �ိုး ြပဿနာ အြငင်း
ပွားမ� ြဖစ်သည်။ သူမိ့ သားစုသည် ��တက
် တိြဖင့် သေဘာတူညီကာ
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ေြမကွက်တစ်ကွက် ဝယ်ယူခ့သ
ဲ ည်။ မူလေြမပိုင်�ှင်၏သားမှ ြခံစည် း
�ိုးဖျက်�ပီးသူကိ
ု ဲဆိုခဲ့ေသာ်လည်း ထိုကိစ�ရပ်သည် ေ�ှးဘဝက
့ ဆ
အကုသိုလ် ေ�ကာင့် ြဖစ်သည်ဟု ယံု�ကည်ေသာေ�ကာင့် တိုင်�ကားြခင်း
မြပုခဲ့ေပ။ လူမိုက်စာရိတ�မေကာင်းေသာသူများ �ှင့် ရန်မြဖစ်ရဟု သူကိုး
ကွယ်ယံု�ကည်ေသာေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ်တစ်ပါးမှ ဆံုးမခဲ့သည်။ 13
12

အကယ်၍ ထိုအဆံုးအမကို မလိက
ု ်နာပါက အချင်းချင်းရန်ြဖစ်�ပီ း ြပဿ
နာ�ှာသူ�င
ှ ့်မြခား သတ်မှတ်ခံရသည်။
မုဒမ
ိ ်းမ��င
ှ ့် အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�ကျူးလွန်သူများကို တည်ဆဲ
ဥပေဒအတိုင်း အေရးယူေဆာင်ရွက်သင့်သည်ဟု အမျိုးသားများက ေြဖ
�ကားခဲ့ေသာ်လည်း အမျိုးသမီး ေြဖဆိသ
ု ူများမှ ထိုသေသာ
ို ့
အမ� ကိစမ
� ျား
သည် အတိတ်၏ဝဋ်ေ�ကးေ�ကာင့်ြဖစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုယံု�ကည်မ�က
အြပစ်�ှိသူအား ဥပေဒအရအေရးယူပါက ဝဋ်ေ�ကးသံသရာ ဘယ်ေသာ
အခါမှ �ပီးဆံုးေတာ့မည်မဟုတ်ဟု ယူဆေစသည်။ စာယာေကျးရွ ာ ေြမ
ယာစီမံခန်ခွ့ ဲေရး ေကာ်မတီဝင်အမျိ ုးသမီးတစ်ဦး�ှင့် ေတွ�ဆံုေမးြမန်း
ရာတွင် သူစိမ်းအမျိုးသားမှ သူမအား မုဒမ
ိ ်းကျင့်ပါက သူမ၏ အတိတ်ဝဋ်
ေ�ကးသာြဖစ်ေ�ကာင်း၊ အဘယ်ေ�ကာင်ဆ
့ ိုေသာ် အမျိုးသမီးများစွာ�ှိသည့်
အနက် သူမကိုသာ ြပုကျင့်ခံရသည်မှာ အတိတ်ဝဋ်ေ�ကးေ�ကာင့်ဟု
ဆိုသည်။ သိေသာ်
ု့
အကယ်၍ ကျူးလွနသ
် ူမှာ မိမိ�င
ှ ့်သိ�ှိသူအိမ်နီးနားချင်း

13 စာယာေကျးရွ ာ၊ ဇွန်လ ၇ ရက်၊ ၂၀၁၆။
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အမျိုးသားြဖစ်ပါက ေသဒဏ်ေပးသင့်ေ�ကာင်း၊ ရွ ာထဲမှ အချို အ
� မျိုးသမီး
များကလည်း ထိုသြဖစ်
ို ့ ေစလိုေ�ကာင်း ေြပာ�ကားခဲ့သည်။ 14
13

သိေသာ်
ု့
အမျိုးသမီးအများစုက အြပစ်ကျူးလွန်သူအမျိုးသားများ
ြပစ်ဒဏ်ကျခံသင့်၊ မသင့်ကို မစဉ်းစား�ကေပ။ ၎င် းတိအားလံ
ု့
ုးအတွက်
တရားမ�တမ�၊ မမ�တမ�ဆိုသည်မှာ ကျား၊မ မေရွ းသင့်ဟု ပို၍ သတိထား
လာ�ကေသာ်လည်း အမျိုးသမီးတိ၏
ု ့ ဥပေဒေရးရာအခွ ငအ
့် ေရး�ှင့် ပတ်
သက်ေသာ အသိပညာဗဟုသုတမ�ှိြခင်းေ�ကာင့် ထိုကဲ့သကိ
ို ့ ုယ်ေရးကိုယ်
တာအတွင်းေရးကိစ�များ၊ ြပဿနာများေပါ်ေပါက်ပါက ယခင်ဘဝ၏ ဝဋ်
ေ�ကးေ�ကာင့်သာ ြဖစ်ရသည်ဟူ၍ ြပဿနာ၏ ရလဒ်အြဖစ် လက်ခံ�က
သည်။ ြဖစ်စဉ်တစ်ခတ
ု ွင် မုဒမ
ိ ်းကျင့်ရန် �ကံစည်�ကိုးစားသူ ေြပာင်း
ေ���ဗမာအမျိုးသားတစ်ဦးအား ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ် ေရးမ�း ထံ တိုင်�ကားရန်
ကေလး၏မိခင်�င
ှ ့် ဆရာမအားအ�ကံေပးခဲ့သည်၊ သိေသာ်
ု့
အစပိုင်းတွင်
ကျူးလွန်သူဖခင်မှာ ေအာက်လမ်းဆရာြဖစ်ေသာေ�ကာင့် ၎င်းတိမိ
ု ့ သားစု
အား ဒုက�ေရာက်ေအာင် လုပမ
် ည်ကို ေ�ကာက်ခဲ့�ကသည်။ ထိုအခါ ေတွ�ဆံု
ေမးြမန်းသူမှ အကယ်၍ ထိုအမ�ကိစ�မျိုးကို အုပ်ချုပ် ေရးမ� းကို မတိုင်�ကား
လ�င် ထိုလူသည်အတင့်ရဲလာ�ပီး ေနာင်တွင် အြခားမိန်းကေလးများကို
လည်းထိုကဲ့သို ့�ကံစည်�င
ိ ု ်ေ�ကာင်း ေြပာြပ၍ ေနာက်ဆံုး၌ ေကျးရွ ာ
အုပ်ချုပ် ေရးမ�းဆီကို တိုင်�ကားခဲ့�ကသည်။ ကျူးလွနသ
် ူမှ ေနာက်ေနာင်
ဤကဲ့သမ�ကံ
ို ့
စည်ေတာ့ပါဟု ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ ခံဝန်ကတိတွင်
၎င်းသည် ယင်းြပစ်မ�ကို ထပ်မံကျူးလွန်ပါက �မို �နယ်တရား�ံုးသို ့တိုင်
14 အင်တာဗျူး - ဇွန် ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၆။
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�ကားခံရမည် (သိမဟု
ု ့ တ်) ရွ ာမှ�င
ှ ်ထုတ်ခံရမည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။
ဤသည်မှာ ေကျးရွ ာအုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ�အစည်း၌ အမျိုးသမီးများပါဝင် ၍
တာဝန်ယူလာြခင်းေ�ကာင့် ြပဿနာအမ�ကိစမ
� ျားကို သက်ဆိုင်ရာသို တိ
့ ုင်
�ကားရာတွင် အမျိုးသမီးများ�ှင့် အမျိုးသမီး ငယ်များ စိတ်ချလံုြခံု ေစရန်
ေနရာဖန်တီးေပး�ိင
ု ်သည်။
မိသားစု၏ လူမစ
� ီးပွားေရးကို အေထာက်အပံ့ြပုရန်၊ မိသားစုဝင် များ
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လံုြခံုမ��ှိေစရန် မွန်အမျိုးသမီး များက အဓိကေဆာင်ရွက်
ေလ့�ှိသည်။ ၎င်းတိမိ
ု ့ သားစု�ငိမ်းချမ်းစွာ ေနထိုင်ေရး�ှင့် အြခားေသာ
ကိစ�များ ြဖစ်သည့် ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး�ှင့် စီးပွားေရး၊ ဝင်ေငွ
အတွကအ
် �ကား အြမင်ဆရာ�ှင့် ပုဂ�ိုလ် ဘိုးဘွားတိ၏ဝိ
ု ့ ဉာဉ်များထံ သွား
�ကသည်။ ထိုပုဂ�ိုလ်များ အ�ကံေပးချက်အတိုင်း ပိုက်ဆံသံုး�ပီး ယ�တာေချ
ြခင်းြဖင့် မိသားစုလံုြခံုေရး �ှင့် �ငိ မ်း�ငိမ်း ချမ် းချမ်း ေနထို င်ေရးအတွက်
ကာကွယ်�ကသည်။ မွန်လူမျိုးများအ�ကား �ှစ်ေပါင်းများစွာ ယံု�ကည်စွာ
ေဆာင်ရွကလ
် ာ�ကေသာ်လည်း သုေတသနေတွ��ှိချက်အရ အမျိုးသား
များထက် အမျိုးသမီးများအေပါ် ပို၍ သက်ေရာက်သည်။ ထိအြပင်
ု့
ကံဆိုး
ြခင်း၊ မေကာင်းဆိုးဝါးေဘးအ��ရာယ်မှ ကင်းလွတ်ေစရန် ဘာသာေရး
ေခါင် းေဆာင်၊ အ�ကားအြမင်ဆရာ၊ ေဗဒင်ပညာ�ှငတ
် ထံ
ို ့ မှ အေဆာင်များ၊
လက်ဖွဲ�များကို အသံုးြပု�ကသည်။ အမျိုးသမီးေဗဒင်ဆရာမတစ်ဦး ေြပာ
သည်မှာ အထူးသြဖင့် အမျိုးသမီးများသည် သူထံ
့ လာသည့်အ�ကိမ်တိုင်း
ကျပ်ေငွငါးေသာင်း (သိ)ု ့ ငါးေသာင်းအထက် အကုနအ
် ကျခံ၍ အေဆာင်
လက်ဖွဲ�များ ြပုလုပ်�ကသည်ဟု ဆိုသည်။ စာတမ်းေရးသူငယ်စဉ်က အေမ
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က ထိသ
ု ယံ
ို ့ ု�ကည်၍ ေဆာင်ရွက်ခဲ့သြဖင့် အေဖ�ှင့် စကားများခဲ့�ကသည်
ကို မှတ်မေ
ိ သးသည်။ အေဖက ယ�တာေချြခင်းသည် ဘာမှအဓိပ�ာယ်မ�ှိ၊
ဘာကိုမှလည်း ကာကွယ်ရာမေရာက်ဟု ဆိုခဲ့ေသာ်လည်း အေမက ရွ ာ
ထဲ�ှိ အြခားအမျို းသမီးများနည်းတူ စွဲ�မဲစွာယံု�ကည်ခ့သ
ဲ ည်။
အတိတ်ဝဋ်ေ�ကး�ှင့်ပတ်သက်ေသာယံု�ကည်မ�သည်လူများ၏
အသက်ေမွးဝမ်း ေကျာင်းကိုလည်း သက်ေရာက်မ��ှိသည်။ တံတား
ေဆာက်လုပ်ေရးတွင် အလုပလ
် ုပ်ေနေသာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး�ှင့်ေတွ�ဆံုခဲ့
ရာ လုပင
် န်းခွင်ေဘးအ��ရာယ်ကင်း�ှင်းေရးေဆာင်ရွက်မ� အားနည်းြခင်း
ေ�ကာင့် အလုပခ
် ွင်မှ ထွက်လာေသာမီးခိုးေငွ�များ �ှူ �� ိက်မိကာေရာဂါရ�ပီး
ပိန်လှီေနသည်။ သိေသာ်
ု့
လည်း သူအေနြဖင်
ု ှိ ခဲ့လ�င်
့
့ အခွင့်အေရးတစ်ခ�
ပင် ထို အလုပ်မှ ထွက်မည် မဟုတ်ေပ၊ အဘယ်ေ�ကာင့်ဆိုေသာ် အလုပ်
�ှင်အတွက် အလုပလ
် ုပ်၍ရ�ှိေသာ ပံုမှန်လစာြဖင့် အေ�ကးဆပ်�င
ိ ု ်ြခင်းမှာ
ယခင်ဘဝက တင်�ှိခ့ေ
ဲ သာ အေ�ကးများကို ဆပ်ရာေရာက်ြခင်းေ�ကာင့်
ြဖစ်သည်။ သူမသည် မိုးရာသီအတွင်း အလုပ်�ှငထ
် ံမှ �ကိုတင်ေငွထုတ်
ယူ၍ သူလု
် ားြဖင့် ြပန်ေပးဆပ်ေနြခင်းြဖစ်သည်။ ထို ေ�ကာင်
့ ပအ
့
့ အေ�ကး
များကို ြပန်ဆပ်ရန်နည်းတူ ယခင်ဘဝက အေ�ကးများကို ြပန်ေပးဆပ်ရန်
မှာ သူအတွ
က် ခက်ခဲလှသည်။ ယင်းက သူကိ
် င
ိ ု ်သည့် သံသ
့
့ ု �ုန်းမထွက�
ရာဝဲထဲသို ့ကျေရာက်ေစ�ပီး �ုန်း ထွက်ရန် ခက်ခဲေစခဲ့သည်။ သူအေနြဖင်
့
့
ယခင်ဘဝက ထိုသူေဌးထံမှ တစ်စတ
ံု စ်ခုကိုခိုးခဲ့ ေသာေ�ကာင့် ြပန်လည်၍
ဆပ်ကိုဆပ်ရမည်ဟု ယံု�ကည်ထားသည်။
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နိဂံုး
ဤစာတမ်းသည် အစိုးရတရားစီရင်ေရးစနစ်သာမက ြပင်ပတရားစီရင်
ေရးစနစ်ြ ဖစ်သည့် ေကျးရွ ာအဆင့်�င
ှ ့် တိုင်းရင် းသားလက်နက်ကိုင်မွန်
ြပည်သစ်ပါတီ၏ တရားစီရင်ေရးတွင်လည်း ေကျးလက်ေနမွန်အ
မျိုးသမီးများ တရားမ�တမ�လက်လှမ်းမီရန် အခက်အခဲများစွာ ရင်ဆိုင်
ေနရသည်ကို မီးေမာင်းထိုးြပထားပါသည်။ ယဉ်ေကျးမ��င
ှ ့်လမ
ူ ေ
� ရးစံသတ်
မှတ်ချက်များ၊ ဘာသာေရးယံု�ကည်မ�များ�ှင့် လူမအ
� သိုင်းအဝိုင်းမှ တည်
ေဆာက်ထားေသာ အယူအဆများ ေပါင်းစပ်ေနသည့် တရားစီရင်ေရးစနစ်
သည် အမျိုးသမီးတို ့တရားမ�တမ� ရ�ှိရန်အတွက် သက်ေရာက်မ� �ှိသည်။
ဤ သက်ေရာက်မ�များက လူအဖွ
့ ဲ�အစည်းအတွင်း အမျိုးသား�ှင့် အမျိုး
သမီးတို�ကား
အာဏာမညီမ�မ�များကို နက်��ိင်းစွာ ြဖစ်ေစသည်။ ထိြပင်
ု့
့
အစိုးရတရားစီရင် ေရးစနစ်တွင် ေကျးလက်ေဒသေနမွန်အမျိုးသမီးများ၏
တရားစီေရးဆိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ�ှင့် ပတ်သက်ေသာ ဗဟုသုတ
မ�ှိြခင်း ၊ ဘာသာစကား အခက်အခဲ�ှိြခင်းများသည်လည်း အမျိုးသမီးများ
တရားမ�တမ�လက်လှမ်းမီရန် ေဆွးေ�ွးသည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်
ေသာ အေရး�ကီးသည့် အချက် ြဖစ်သည်။ အများေ�ှ � ေမှာက်တွင်
ရာဇဝတ်မ�များ�ှင့် အြငင်းပွားမ�မ ျားကဲ့သေသာ
ို ့
ြပဿနာများကို ထုတေ
် ဖာ်
တိုင်�ကားြခင်းသည် �ှက်စရာကိစဟ
� ု ြမင်သည့် အယူအဆများကဲသ
့ ို ့
အမျိုးသမီးများ ရပ် ေဝးသွားြခင်း�ှင့် ြပင် ပခရီးသွားလာမ�ကို ပိတပ
် င်
ထားေသာ ယဉ်ေကျးမ�စံသတ်မှတ်ချက်များသည်လည်း အေရး�ကီးသည်
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ကို ေတွ�ရသည်။ ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့် ဤစာတမ်းသည် အမျိုးသမီးများ
သည် အမျိုးသားများ�ှင့်�ိင
� ်းယှဉ်ပါက အစိုးရတရား�ံုးများထက် ကိုးကွယ်
ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာတရားစီရင်ေရးစနစ်ကိုပို၍အသံုးြပုေ�ကာင်းေဖာ်ြပ
သည်။ ယင်းသည် အမျိုးသမီးများ�ကားတွင် စိတပ
် ိုင်းဆိုင်ရာလံုြခံုမ�တွင်
ြပင်းထန် ေသာ ယံု�ကည်မ�များ၏ သက်ေရာက်မ�တစ်ခုြဖစ် သည်။ သိေသာ်
ု့
လည်း တရားဥပေဒစိုးမိုးမ� မ�ှိြခင်း ၏ အကျိုးဆက်တစ်ခုအြဖစ် ြမင်�င
ို ်
သည်။ ဆိုလိုသည်မာှ အမျိုးသမီးများအတွက် အစိုးရတရားစီရင်ေရးစနစ်
မ�ှိြခင်း ေ�ကာင့် အစားထိုးသည့် ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ တရားစီရင်ေရးစ
နစ်တစ်ခသ
ု ဖွယ် ြမင်�င
ိ ု ်သည်။
အမျိုးသမီးများ၏ တရားမ�တမ��ှာေဖွသည့် အေလ့အထများ�ှင့် ယံု
�ကည်မ��င
ှ ့် လူအဖွ
ု့
း လက်ေတွ�သုေတသန
့ ဲ�အစည်းထဲမှ ၎င်းတိအေ�ကာင်
ြပုရန်မှာ ေယဘုယျအားြဖင့်ြမန်မာ�ိင
ု ် ငံ�ှိအမျို းသမီးများ�ှင့် အထူးသြဖင့်
လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားအမျိုးသမီး များ၏ တရားမ�တမ�ရ�ှိ ရန် အခွင့်
အေရးနည်းပါးေနမ�အား ပိုမိုနားလည်�င
ိ ု ်ရန်အတွက် အလွနအ
် ေရး�ကီး
သည်။ ဤစာတမ်းသည် အစိုးရမှ အမျိုးသမီးများ တရားမ�တမ�လက်
လှမ်းမီမ� ပိုမိုရ�ှိရန် ဦးတည်ရာတွင် အဆင့်တစ်ခုအေနြဖင့် အေထာက်
အပံ့ြဖစ်မည်ဟု က��်ပ
ု ်ေမ�ာ်လင့်သည်။ ထိအြပင်
ု့
ကွင်းဆင်း ေလ့လာမ�ကို
အေြခခံ ၍ အ�ကံြပုချက်များ တင်ြပထားပါသည်။ အစိုးရ တရားစီရင်ေရး
စနစ်�င
ှ ့် ပတ်သက်၍မူ ေဒသခံအမျိုးသမီးအများစုသည် ဗမာစကားကို
က�မ်းကျင်စွာ မေြပာ�ိင
ု ် ေသာေ�ကာင့် ေဒသသံုးဘာသာစကားများ
ေြပာ�ိင
ု ်သည့် တရားေရးဆိုင်ရာဝန် ေဆာင်မ�ေပးသူမ ျား �ှိလာရန် အေရး
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�ကီး သည်။ ထိုနည်းတူပင် ပညာအရည်အချင်းနည်းပါးေသာ အမျိုးသမီး
များကို ထည်သ
့ ွင်းစဉ်းစားေပး�ိင
ု ်ရန် ဥပေဒေရးရာအသံုးအ��န်းများ�ှင့်
လုပ်ထံုးလုပန
် ည်းများကို ပိုမို�ှင်းလင်းနားလည်လွယ်ေအာင် ေဆာင်
ရွ က်ြခင်းမှာ အေရး�ကီးသည်။
ြပင်ပတရားစီရင် ေရးစနစ်အပါအဝင် အစိုးရတရားေရးစီ ရင်ေရးစနစ်
တွင် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်လာြခင်းမှာလည်း အေရး�ကီးသည်၊ သို ့
ေသာ် ထိသ
ု ပါဝင်
ို ့
လာြခင်းြဖင့်အမျိုးသမီး များအတွက်ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ
တရားမ�တမ�ရ�ှိရန် အာမခံချက်တစ်ခုအေနြဖင့် အေထာက်အကူ
မြပုသည်ကိုလည်း သိ�ှိထားရန် အေရး�ကီးသည်။ ဤသည်မှာ ကျား၊မ
တန်းတူညီမ�မ�အေပါ် သေဘာထားအြမင်မ ျား၊ အြမစ်တွယ်ေနေသာ လူမ�
ေရး�ှင့်ယဉ်ေကျးမ�ဓ ေလ့ထံုးတမ်း သတ်မှတ်ချက်များကို ေြပာင်းလဲြခင်း
အတွက် ေြခလှမ်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ ထိအြပင်
ု့
အမျိုးသမီးအခွင့အ
် ေရး�ှင့်
ကျား၊မတန်းတူညီမ�မ�ဆိုင်ရာကိစ�ရပ်မ ျားကို တရားေရးအရာ�ှိ အမျိုး
သမီးများသာမက အမျိုးသားများကိုပါ မှန်ကန်စွာအသိပညာေပး
ေလ့ကျင့်ေပးရန်လိုအပ်သည်။ ထိအြပင်
ု့
တရားေရးစနစ်တွင် အမျို းသမီး
များ ပါဝင်ေဆာင်ရွကေ
် သာအခါ လက်ေတွ�တွင် ထိုအမျိုးသမီးများသည်
အမျိုးသားများ�ှင်တ
ု ်သည်ကို သိ�ှိထားရန် အေရး
့ န်းတူြမင်ြခင် း မခံရ�ိင
�ကီးသည်။ ထိေ�ကာင်
ု့
့ တရားစီရင်ြခင်းက�၌ အမျိုးသား�ှင့်တန်းတူြဖစ်
ေစရန် အမျိုးသမီး များ၏ စွမ်း ေဆာင်ရည်ြမ�င့်တင်ြ ခင်းသည် အေရး�ကီး

သည်။ ထိအြပင်
ု့
တိုင်းရင်းသူလူနည်းစု အမျိုးသမီး များအား အစိုးရတရား
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�ံုး�ှင့် ြပင်ပတရားစီရင်ေရးအဖွဲ�များတွင် ပါဝင်ေစြခင်းသည် အေရး�ကီး
လှပါသည်။
ြမန်မာအစိုးရသည် အမျိုးသမီးများ၏ တရားေရးဆိုင်ရာအခွင့အ
် ေရး
�ှင့် ပတ်သက်၍ စံုစမ်းမ�များ ြပုလုပ်�ပီး ြပန်လည် ေလ့လာသံုးသပ်ကာ
ဘတ်ဂျက်အသံုးစရိတမ
် ျားသတ်မှတ၍
် တရားစီရင်ေရး၌အမျိုးသမီး
အမျိုးသား တန်းတူအခွင့်အေရးရ�ှိေရးကိစမ
� ျားကို ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်
ရမည်ြဖစ်သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် ဥပေဒအ�ကံေပးများထား�ှိေပး
ရန်လည်း အေရး�ကီးသည်။ သိေသာ်
ု့
ဤစာေရးချိန်တွင် မွန်ြပည်နယ်�ှိ
ေကျးလက်ေဒသများ�ှိ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများ�ကား၌ ယင်းသိေဆာင်
ု့
ရွ ကသ
် ည်မှာ �ှားပါးပါသည်။ �မို ြ� ပေဒသများကိသ
ု ာ ဦးတည်ေဆာင်
ရွ က်ြခင်းသည် �မို ြ� ပ ေဒသများ၌သာ အမျိုးသမီးများ အတွက် ဥပေဒ ေရး
ရာ ဝန်ေဆာင်မ�များရ�ှိ� ပီး သတင်းမီဒယ
ီ ာ�ှင့်လည်း ပိုမိုနီးစပ်ေသာေ�ကာင့်
ဥပေဒေရးရာအသိပညာများ တိုးပွားလာ�ိင
ု ်သည်။
ကွင်းဆင်းေလ့လာေတွ� �ှိချက်အရ လူမေ
� ရး�ှင့် ယဉ်ေကျးမ� ဓေလ့ထံုး
တမ်း သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် ဗုဒဘ
� ာသာေရးယံု�ကည်မ�များက အမျိုးသမီး
များအား မတရားမ�ကို ��တ်ဆတ
ိ ေ
် နေစ�ပီး သိမဟု
ု ့ တ် ကိုးကွယ်ယံု�ကည်
မ�ဆိုင်ရာ တရား မ�တမ�ကိုသာ �ှာေဖွရန် လ�မ်းမိုး ထားသည်။ ထိေ�ကာင်
ု့
့
အမျိုးသမီးတိ၏
ု ့ ဥပေဒေရးရာအခွင့်အ ေရး အသိပညာေပးရာတွင် အမျိုး
သမီးကဲ့သို ့အမျိုးသားများလည်း အြမင်ဖွင့ေ
် ပးြခင်းမှာ အေရး�ကီးသည်။
အဘယ်ေ�ကာင့်ဆိုေသာ် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများ၏တရား
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ဥပေဒဆိုင်ရာအခွင့်အ ေရးများကိုနားမလည်ပါကလူအဖွ
့ ဲ�အစည်း
အတွင်းြပဿနာပိုမိုဖန်တီး�ိင
ု ်ြ ခင်း ေ�ကာင့်ြဖစ်သည်။
အမ�ကိစ�များကိုတိုင်�ကားရန် ဘာသာစကားသည် အဓိကအခက်အ
ခဲအြဖစ် ရင်ဆိုင်ေနရေသာ အမျိုးသမီး များအတွက် ေဒသသံုးဘာသာစ
ကားေြပာဆို�င
ိ ု ်သည့် သမာဓိ�ှိေသာ အမျိုးသမီးတရားေရးအရာ�ှမ
ိ ျားကို

စွမ်းေဆာင်ရည်ြမ�င့်တင် ရန် အစိုးရသည် NGOs အဖွဲ�အစည်းများ၊ ဥပေဒပ
ညာ�ှငမ
် ျား�ှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ ထိြပင်
ု ့ သမာဓိ�ှိေသာ

အမျိုးသမီးအရာ�ှိ အေရအတွက်တိုးြမ�င့်ရန်� ှင့် အမျိုးသမီးအကျဉ်းသား
များ ခွဲြခားဆက်ဆံခံရြခင်း၊ ကျား၊မ အ�ကမ်းဖက်ြခင်း�ှင့် လိင်ေစာ်ကား
ခံရြခင်းများမှ ကာကွယ်ရန် ဗဟိအ
ု ကျဉ်းဦးစီးအာဏာပိုင်များကို စွမ်း

ေဆာင်ရည်ြမ�င့်တင်ေပးရန် ဗဟိအ
ု ကျဉ်းေထာင်စီမံ ခန်ခွ့ ဲမ�မ ျားကိုလည်း

အားေပးြမ�င့်တင်ရန် လိုအပ်သည်။ နိဂံုးချုပ်အေနြဖင့် လက်�ှိအေြခအေန
တွင် ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံ ၌ အမျိုးသမီး တရားမ�တမ� လက်လှမ်းမီေရး�ှင့် ပတ်
သက်ေသာ သုေတသနများမှာ အကန်အသတ်
�ှိြခင်းေ�ကာင့် ၎င်း�ှင့်
့
သက်ဆိုင်ေသာ သုေတသနများကို မွန်ြပည်နယ်အပါအဝင် ြမန်မာ�ိင
ု ်ငံ
မည်သည့်ေဒသတွင်မ ဆို သုေတသနများ ပိုမို ြပုလုပ် သင့်သည်။ ၎င်း�ှင့်
ပတ်သက်ေသာ သုေတသနအချို �
� ှိေသာ်လည်း ေြမြပင်အေြခအေနကို
နက်နက်��ိင်း�� ိင်းနားလည် �ိင
ု ်ရန်�င
ှ ့် အမျို းသမီးများ၏ တရား မ�တမ�
လက်လှမ်းမီေရးကို အေထာက်အကူြပုြခင်းတွင် စနစ်ကိုအားေကာင်းခိုင်
မာေစရန်�င
ှ ့် တိုးတက်မ� �ှိရန် မ�ုဿေဗဒ နည်းနာကို အသံုးြပု�ပီး အရည်
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အေသွး စံထားသုေတသနများ ပိုမိုြပုလုပ်သင့်သည်ဟု စာတမ်းေရးသူ
အေနြဖင့် အခိုင်အ မာယံု�ကည်သည်။
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