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Abstract 
This article explores how poor urban migrants deal with dis-
putes and crimes in Yangon’s largest industrial area, Hlaing Tha-
yar Township. The main argument is that migrants have very 
low access to formal justice institutions, and few powerful per-
sonal connections to draw on, so they rely on informal mecha-
nisms or refrain from reporting at all. On fewer occasions, when 
it comes to rapes and child abuse, they also rely on the new legal 
aid Community Based Organizations (CBOs), which are becom-
ing more common. Hlaing Thayar has the largest population of 
unregistered migrants in Yangon and is infamous for high levels 
of crime. Poor migrants settle there to work at the factories or 
different forms of day-labor for low wages. Ethnographic re-
search in the area during 2015-16 reveals that problems and 
crimes such as domestic violence, adultery, rape, debt and theft 
cases are very frequent. I focus on what migrant people do when 
they face such problems and how justice providers resolve these 
problems. It reveals that informal ward leaders are important. 
When the case ends up before formal justice providers, the mi-
grants tend to lose the case because of lack of monetary means 
and powerful relationships. Case studies illustrate that justice-
seeking strategies vary depending on economic situation, edu-
cation, knowledge of the law and powerful personal connec-
tions. 
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Introduction 
This article explores how poor urban migrants dealt with dis-
putes and crimes in Yangon’s largest industrial area, Hlaing Tha-
yar Township, by examining how different types of disputes are 
experienced and resolved. The research principally analyses the 
role of ward-level actors in dispute resolution processes. Hlaing 
Thayar is home to the largest population of unregistered labor 
migrants in Yangon and is infamous for high levels of crime and 
social disputes. Many of the problems result from rapid urbani-
zation and inadequate housing and livelihood opportunities for 
rural migrants in the Myanmar political and economic transi-
tion. The upsurges in new construction in Yangon’s center and 
proliferation of industrial zones on its periphery have been a big 
draw for unskilled migrants coming to Yangon from rural areas, 
especially the Delta. The magnetism of Yangon intensifies as the 
central government's political and economic reform process 
gathers steam (Forbes 2016, 197). One recent study highlights 
that until 2005, many migrants to Yangon were individuals, 
whereas more recently whole households were likely to migrate, 
presumably with intention of more permanent relocation 
(Boutry 2014). As the cost of housing and living in Yangon was 
already high and rising, most migrants coming to the city settled 
in the periphery. Informal settlement was already taking place 
around the sites of industrial estates that were themselves in the 
peri-urban areas (Forbes 2016, 199). 
 

This article analyses how these conditions affected the poor 
migrant’s access to justice when they faced crimes or were en-
gaged in disputes. The main argument of the article is that mi-
grants had very low access to formal justice institutions, and  
had few powerful personal connections to draw on. Conse-
quently, the migrants relied on informal mechanisms of dispute 
resolution, yet sometimes they did not even seek assistance or 
report their cases. I analyse how migrants dealt with disputes, 
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and then explain why they had less access to the formal systems 
and why they sometimes did not even report cases to the infor-
mal mechanisms. 

The insights of this article are based on ethnographic re-
search conducted between November 2015 and September 2016 
in two wards of Hlaing Thayar Township. In the fieldwork, I ex-
plored how migrant people deal with their everyday problems, 
how they find ways to get justice and how security providers op-
erate at the ward level to provide security.1 I particularly fo-
cused on access to justice strategies, including formal and infor-
mal institutions. As the other articles in this issue, this article 
contributes to the debate about legal pluralism (Pospisil 1971; 
Griffiths 1986; Moore 1986, 870). By focusing on Yangon, this ar-
ticle adds new empirical knowledge to the debate about legal 
pluralism, which hitherto has been informed by hardly any aca-
demic studies from Myanmar.2 Moreover, I consider legal plural-
ism in relation to poor urban migrants. 

This article proceeds in 5 sections. The first section intro-
duces the concept of legal pluralism, followed by a second sec-
tion that provides a background to the research study area and 
the situation of urban migrants in the Myanmar transition pe-
riod. The third section explains the research methodology, 
which is followed by the main research findings. I outline the 
types of cases that affect migrants and how these are resolved. 
Through these cases, it is found that when migrant’s cases end 
up in the formal system, this is because the ward leaders push 
the victims to go to the formal level. Otherwise, they prefer to 
use the informal system or not to report at all. The fourth sec-
tion explains why this is the case. The conclusion uses the data 

 
1The fieldwork was conducted together with Associate Professor Hla Hla 
Kyi. It covered 60 interviews with migrant workers, natives and ward level 
leaders. 
2One exception is the study by Kirsten McConnachie (2014) on legal plural-
ism among Karen refugees on the Thai-Myanmar border. 
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to make some recommendation for the Myanmar government 
and NGOs. 

The Legal Pluralism Perspective 
In order to understand the variety of actors engaged in dispute 
resolution in Hlaing Thayar I draw on theories of legal pluralism 
and understandings of formal versus informal systems. Accord-
ing to Griffiths (1986, 38), ‘legal pluralism is the presence in a 
social field of more than one legal order or law’ and he distin-
guished this from legal centralisms, where only 1 set of laws and 
understanding of justice are seen as valid. Griffiths argues that 
legal centralism is an ideology situating state law as superior to 
other legal orders (Griffith1986, 3-5). In this article, the concept 
of legal pluralism is used to reflect on disputes resolution at the 
neighborhood level. Problem-solving mechanisms vary consid-
erably depending on individuals. People use different mecha-
nisms to solve the problems and their understanding of the con-
cept of justice varies considerably from the lowest local level to 
the highest level. Some of the literature makes a distinction be-
tween formal and informal justice systems or mechanisms (Har-
per 2011; UNDP 2012, UNICEF, UN Women; Wojkowska 2006). 
 

For the context of Hlaing Thayar, I find Erica Harper’s (2011) 
definition of informal or non-state justice systems useful. Ac-
cording to Harper, informal includes indigenous, customary and 
religious legal orders, alternative dispute resolution mecha-
nisms and popular justice. The formal justice system refers to 
controls organized by the state and enforced by specific institu-
tions that follow procedures determined by law. These include 
courts, the police, prosecution offices and correctional facilities. 
Customary justice systems are the cornerstone of dispute reso-
lution for the poor and disadvantaged in developing countries, 
with some studies estimating that 80 per cent of conflicts are 
resolved through such fora (DFID 2004, 3). In Myanmar, justice 
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mechanisms also include the ward and village administrators 
who are local leaders, and can operate informally, but they are 
also part of the state system, as the lowest level of the admin-
istration. Informal justice systems involve a preference for less 
formalized settlement procedures, such as voluntary participa-
tion and the reaching of decisions based on mutual consent 
(UNDP 2012, 1- 34). 

Legal pluralism is everywhere, from the lowest local level to 
the most expansive global level. Globalization refers to a cluster 
of characteristics that reflect an increasingly interconnected 
world: the migration of people across national borders; the 
building of global or transnational political organizations or 
regulatory regimes, and so forth (Dauvergne, 2003; Tamanaha 
2008, 386-7). Because of globalization, observers have noted that 
states are losing power in various ways (Habermas 2001). States 
have given up some of their sovereign power to control their 
own affairs in certain economic, political and legal respects, sub-
jecting themselves to a higher authority. At the local level, legal 
pluralism is also significant, illustrating that state institutions 
do not have a monopoly on justice provision. In situations where 
people face disputes, many parties choose to bypass state court 
systems, which are seen as inefficient, unreliable, too costly or 
too public, resorting instead to arbitration or private courts. 
Many of the massive slums that are ubiquitous in large cities 
around the world function with little or no official legal pres-
ence, beyond the purview of law and courts, often without le-
gally recognized rights. Order is maintained and interaction is 
conducted in these areas through other social norms, institu-
tions, or mechanisms (Tamanaha 2008, 387). Santos (1977), for 
instance, studies law and order-making in the favelas of Brazil, 
showing how residents of an illegal squatter settlement create 
their own legality using the forms and symbols of state law, 
which they call the ‘law of the asphalt’ (see also Merry 1988, 
881). 
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I add to the literature on legal pluralism, a focus on different 
aspects of power and exclusion of certain groups. Like Erin 
Moore's (1993) study of legal pluralism in India, I also see that 
certain groups in the urban areas were not equally benefiting 
from legal pluralism. Whereas Moore (1993) focuses on gender, 
I focus on poor urban migrants. These migrants had problems 
accessing the formal system. They also faced difficulties in going 
to local leaders and elders with their issues. Therefore, they 
were also insecure about addressing the informal mechanisms. 
Legal pluralism was in the past used to describe the relations be-
tween colonized and colonizer, and now it is also used to de-
scribe the relations between dominant groups and subordinate 
groups, such as religious, ethnic, or cultural minorities, and mi-
grants. The literature looks at unofficial forms of ordering lo-
cated in social networks or institutions, rather than alone in for-
mal systems (Woodman 1987-88, 3-4; Macaulay 1986; Merry 
1988). The main insight of this article is that migrants’ lack of 
access to resolution mechanisms and their reluctance to report 
cases were related to their poor economic situation, lack of 
knowledge of official procedures and lack of personal contact 
with powerful people. Because informal migrants were not offi-
cially recognized by the government, their problem-solving 
mechanisms were informal. 

Urbanization and Migrants In Yangon 
Yangon is the primary city in Myanmar and the current popula-
tion is 5.2 million, having grown by 0.7 million since 2006, at an 
average rate of 1.9 percent per year. Urban growth is accelerat-
ing and the Japan International Cooperation Agency (JICA) esti-
mates that Yangon's growth rate will be two percent over the 
next years (JICA and YCDC 2013). If the current population 
growth rate continues, the urban population size will exceed the 
rural population size in Myanmar in 2040. Increased urbaniza-
tion in Myanmar has happened because of the recent political 
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and economic opening of the country, which has led to unprec-
edented levels of foreign investment as companies began to ar-
rive to take advantage of the frontier market with cheap labor 
and abundant natural resources. New business and industries 
generated new job opportunities, which encouraged more peo-
ple to move to Yangon. As there has been a high rate of poverty 
and landlessness in many rural areas, migration to the city will 
increase as people seek better opportunities (Boutry 2014; 
Forbes 2016, 199). Yangon has become the place where many 
people settle to meet job prospects, and consequently the popu-
lation grows. 

Leading up to the transition period in which this research 
too place, the fastest growing township in Yangon was Hlaing 
Thayar, both in terms of formal and informal settlement popu-
lations. Hlaing Thayar also had the highest occurrences of dis-
eases related to poor environmental conditions and lack of wa-
ter and sanitation facilities. In the current situation, robberies, 
neighbor disputes, assaults in the street, rapes, domestic vio-
lence, child abuse and other cases happened in the everyday life 
within the wards of the township. There were also massive prob-
lems with alcohol and drugs, including children who sniff glue. 
Local newspapers frequently reported crimes and problems in 
Hlaing Thayar. Migrant workers faced huge difficulties with re-
gards to health care, education, and other social services. There 
was no guarantee of stable living conditions. During the transi-
tional period in Myanmar, the government, NGOs, and CBOs 
were implementing programs to develop better legal practices. 
However, in urban areas in Yangon, disputes and crimes re-
mained high, and few migrants were able to benefit from the 
formal legal services. Instead, they resorted to informal mecha-
nisms or got no justice at all. That is why Hlaing Thayar, with 
the high number of cases of crimes and conflict for the migrant 
population, was selected as my study area for exploring how and 
why migrants have access to formal justice institutions. 
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Research Methodology 
This study relies on qualitative data, by drawing on information 
obtained through EverJust research project (see the Introduc-
tion to this issue). Regular visits to the study areas and data col-
lection were conducted by interviewing migrant workers. I also 
interviewed a number of actors who engaged in resolving dis-
putes such as domestic violence, adultery, robbery, and theft, to 
understand how they resolved such disputes. These actors in-
cluded the ward administrators, 100-household leaders and po-
lice officers. 

Two wards were selected in Hlaing Thayar Township.3 I 
chose these wards because they were close to the industrial 
zones and factories, and thus many poor migrants lived there, 
because they came to the township to get factory jobs. The wards 
were fairly representative of the places for migrant workers in 
Hlaing Thayar. I explored what common problems existed and 
what the main pathways to justice were for the poor migrant. 
This involved asking people to describe actual cases that had 
happened, and collecting information about each case to under-
stand the practices and opinions of the people involved. I also 
looked at the principal barriers that migrant workers faced 
when they sought justice. Interview guides were applied in col-
lecting the data. I conducted 60 interviews and collected 50 cases 
such as theft/robbery, rape, debt, adultery, dispute, accident, 
land, and fraud. 

Everyday Disputes and Resolution Processes 
This section outlines the most frequent types of cases that oc-
curred in the research area — robbery/theft, debt, rape, and 
marriage disputes (domestic violence and adultery) — and then 
explores for each type of case how these tended to be handled 
by the involved parties and the justice providers. In the next sec-

 
3 I do not use the real names of the wards, due to sensitivity of the topic. 
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tion, I discuss the reasons why the different justice patterns oc-
cured in the research area. Not only informal resolutions, but 
also formal resolution processes are discussed. As defined in the 
introduction, the formal justice system includes the police, 
courts and any government official above the ward level. Infor-
mal justice refers to resolutions done by family members, rela-
tives, neighbors, elders and ward level actors, such as local lead-
ers including ward administrators and 100-household leaders. 
Ward administrators were official authorities in the govern-
ment system, but along with 100-household leaders, also en-
gaged in informal justice, which was focused on negotiation. The 
research shows that ward level actors played an important role 
in providing justice solutions. 
 

According to the research results, the most common cases 
in the 2 wards were marriage disputes, conflicts over unpaid 
debt, and theft. Rape was also very significant. The types of dis-
putes emerging from the research are primarily concerned with 
extreme poverty and inter-personal struggles. Most disputes 
were related to the problems associated with daily activities and 
survival of the poor migrants. In regards to the most frequent 
cases, it varied what actions the victims or the parties took to 
deal with the case. As opposed to theft cases, people did report 
domestic violence, debt and neighbor and family disputes to the 
100-household leaders who resolved most of these types of 
cases. 

Here, I discuss the general patterns of dispute resolution. 
One significant finding is that migrants tended not to report 
thefts at all. They did not even report theft to the local ward 
leaders nor the police. They did not believe that these authori-
ties could help them get back the stolen goods. In addition, reli-
gious beliefs meant that they did not believe that it mattered to 
report the thefts. They saw the thefts as the result of their own 
past life deeds and as their fate. Conversely, debt cases were 
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sometimes reported to the ward leaders. Such debt cases were 
resolved informally, because borrowing money without a formal 
contract was illegal and therefore the formal system would not 
deal with them. Marriage disputes like adultery cases were re-
solved informally with compensation, even though, according to 
Myanmar law, adultery was considered a criminal offense. Rape 
cases were generally kept secret and not resolved by ward lead-
ers. If rapes were reported, people tended to go to the formal 
system, but it was seldom that the victims got satisfactory solu-
tions in the formal system. 

Next, I address how these patterns were evident in the most 
frequent cases, beginning with theft and robbery. 
 

Robbery and theft cases 
Robbery and theft cases were very common in the study areas. 
These cases occurred because of the problematic economic situ-
ation. Most of the young women and men worked at garment 
factories or in other industrial jobs. They worked overtime fre-
quently, very often at night. On the way back home, young 
women got robbed, losing gold chains, mobile phones, or money. 
Some dark and deserted places with no streetlights made good 
conditions for theft. A 45-year-old woman in Ward B said: 

Five years ago, people used bicycles when they went 
from place to place and there were not many motor-
bikes. People went on foot or took trishaws in the 
ward. At that time, thieves stole something by bicy-
cle. Local people caught the thieves easily in the 
ward. Nowadays, motorbike taxis and motorbike us-
ers have dramatically increased in the study areas. 
Robbers and gangsters also used motorbike and rob 
in groups.4 

 
4Interview, Native women in Ward B, 03. 09. 2016 
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My informants also told me that crimes happened when 

young couples and garment factory workers spent their leisure 
time in pagodas, where there are no houses and it is deserted. 
Gangsters watched for an unguarded moment. In the daytime, 
anybody talking on the phone in the streets risks being robbed 
by motorbike gangsters. Young women especially faced this risk. 
A 20-year-old male factory worker in Ward A said: 

Women are weak physically and carry handbags, 
umbrellas, and something in their hand. They can-
not protect themselves against robbers. Even when 
people see the robbery happen they cannot help to 
each other. They are afraid of the robbers, who can 
look for revenge and attack them.5 

While ward residents feared being attacked by robbers, they 
equally feared reporting the case. One trishaw driver from Ward 
B said about this point, ‘Everybody knows who we are in the 
Ward. Helping to resolve a theft is more dangerous. Even if I 
have a chance [to help], I cannot do anything to the motorcycle 
thieves. My family depends on me. If I do anything, the guy 
[thief] will revenge himself on me one day.’6 

Low-wage migrant workers were at particularly high risk of 
harm, and their access to justice was limited. One clear pattern, 
according to the cases I followed and the interviewees’ state-
ments, is that poor migrants did not report robbery cases to po-
lice, nor even to local leaders, such as Ward Administrator (WA) 
and the 100-household leader. A 23-year-old girl who worked in 
a garment factory, from Ward A said: 

 
5 Interview, male garment-factory worker, Ward A, 24 August 2016. There 
was a gender aspect to robbery, in that it was clear that physically weak 
young women, many of whom wore gold, feared gangsters. It was rare for 
men to be robbed. 
6 Interview, male trishaw driver, Ward B, 03.09.16. 
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It is difficult to catch the robber because they steal 
gold chains, earrings, and mobile phones using mo-
torbikes. No police are on the road. I have heard that 
all robbers have knives. I am a stranger here and I 
have no relatives and no family here. I come from 
another ward and this case happened in another 
ward. Therefore, I did not try to report the case. If I 
reported to the 100-household leader or the WA, it 
would be rare to get back my things. I never heard of 
people get back things from the robber.7 

A woman who I spoke with similarly said: 

my daughter's gold chain was stolen by the robber 
on the way back home. For that case, I did not report 
to the 100-household leader, and [instead] I now pick 
up my daughter at the bus stop every day. It is safe 
for her. This is an easy solution for me.”8 

As reflected in this statement, the woman preferred just to 
enhance the security of her daughter by accompanying her to 
the bus stop herself, rather than report the case. In most theft 
cases people in the ward did not seek justice, and there were no 
police or guards to protect them from robbers. They may take 
advice from neighbors, friends, and may discuss the case with 
the ward leaders, but often the advice was: do not report the 
case. Even stolen motorbikes were often not reported to the 
ward administrator or the police, as illustrated with the follow-
ing case. 

Case 1: Theft of motorbike 
A 46-year-old man earned an income by driving a motorbike for 
3 years in Hlaing Thayar. He told me about the loss of his motor-
bike: 

 
7 Interview, local woman, Ward A, 24 August 2016. 
8 Interview, young girl, Ward B, 24 July 2016. 
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One guy approached me and I had been familiar with 
him for about 3 days. At that time, we sat together in 
the teashop and talked very friendly. After 3 days, 
the guy took my motorbike and said ‘I will come back 
within an hour.’ I believed him and I gave my motor-
bike to him. The guy did not come back with my mo-
torbike. I did not know where he lived. My motorbike 
is expensive with license. 

When I asked him if he reported the case anywhere, he said: 

I heard as a rumor from my colleagues that the guy 
who stole my motorbike is one of the criminal gang-
sters in Hlaing Thayar. For this reason, I did not re-
port it to the ward administrator, the 100-household 
leader, or to the police. If I open this case, I am so 
afraid to be attacked by the guy [who stole the bike]. 
Reporting is not safe for a taxi driver. I cannot spend 
so much time for this case at the police station, be-
cause my daily income is important for my family. 
So, I borrowed money to buy a new motorbike to get 
daily income.9 

Rape cases 
Lack of reporting was also observed in rape cases, but in com-
parison with theft, I found that more rape cases were reported 
and ended up in the formal system. However, often the victim’s 
side was not satisfied with the formal solution and sometimes 
they preferred compensation from the perpetrator. Another 
finding is that the ward administrators never wanted to resolve 
rape cases, because they saw them as only cases for the formal 
system. When the victims were from poor migrant families, they 

 
9 Interview, motorbike driver, Ward B, 03 September 2016. I asked 6 motorbike 
drivers about the motorbike theft, and all replied that they would not to report to 
the police. 
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did not inform about the rape at once to their parents or to their 
neighbors. Before any formal solution, victims kept silent and 
did not report it to anyone. If the victim got pregnant, however, 
and it was discovered by others, the case may be resolved legally 
in the formal court. The ward leaders were not allowed to re-
solve rape cases informally.   

According to interviewees, the victims of rape are 10 to 16 
years old and most were from poor migrant families. In addition, 
their education level was very low. Their parents were day la-
borers with a low economic standing. Most of the rape cases that 
we actually brought out were not silenced, and were resolved 
formally in the court. In 1 case, poor family members of the vic-
tim settled informally with compensation. This kind of case ap-
peared in poor family households. Most of the migrants and 
other ward residents lacked knowledge about rape cases. Espe-
cially, poor family members want to use attorneys to get com-
pensation. In such cases, the victim’s parents make the decision 
in the case to get compensation from the perpetrator rather 
than taking the case to court. Victims’ grievances are not in-
cluded in the consideration to get compensation. I also found a 
case where the perpetrator tried to avoid a court case by offer-
ing compensation to the victim’s family. Rape victims were hes-
itant to report, because there was much shame associated with 
bringing rape cases out in public. The victims worried about hu-
miliating their families. This situation made them weak in seek-
ing justice legally. 

Increasingly, some NGO and CBOs provided free legal aid 
and counsel to vulnerable persons, especially women and chil-
dren. This has likely meant that more rape cases were reported 
to the formal system, because according to 1 legal aid worker 
with whom I spoke, he usually advises the victims’ families not 
to accept compensation but to go the legal way. NGOs stood on 
the child victim’s side and hired a lawyer to formally settle the 
case. Even when NGO legal aid providers supported the victim, 
some parents did not want to settle the cases in court. They did 
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not want to mention it in front of the court. Parents believed 
that if they went to the court, the victim would suffer from psy-
chological problems. Another reason was that the parents want 
to get compensation for their grievances, which also supported 
the family economy. They also thought that going to court re-
peatedly and answering questions at court shamed them and in-
creased their stress. However, not all victims’ families accepted 
compensation. I illustrate this with the following case. 

Case 2: Rape 
A 16-year-old female rape victim came from a big family. Her 
parents were roadside vendors who moved to Hlaing Thayar 
from Ayeyarwady Region 10 years previously. Her education was 
only to primary level and she sold seasonal fruit at the bus stop. 
She said about the rape case: 

At 8:30 pm, I returned home alone. On the way, a man 
appeared from a dark place and put his hand tightly 
on my mouth. He told me not to talk or shout and 
brought me into a small room. The room had no elec-
tricity, and was a very dark place. Both of my hands 
were tied with a wire and my mouth was tied with a 
cloth so I would not shout. He raped me. After that 
he untied the wire and cloth, and he threatened me 
not to tell anybody about the rape. He said ‘If you tell 
someone, I will burn your house.’ I am so afraid of 
him and we live in the squatter area. So, I did not tell 
anyone about this problem. Two months later, I saw 
that I was pregnant. I told my mother about my case. 
She was upset and she went to get advice from the 
neighbors. She wanted me to abort the child.10 

When the mother finally told the father about the rape, he 
immediately wanted to resolve it the formal way. When the case 

 
10 Interview, Victim’s house, Ward A, 30 May 2016. 
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was with the police, and they were about to open a court case, 
the perpetrator tried to negotiate the case with compensation. 
He wanted to pay the victim’s family so that he would not go to 
prison after a court case. The girl victim said, ‘My parents did 
not accept this solution [compensation].’ Finally, the perpetra-
tor got a prison sentence of 3 years. The girl’s father said: 

It is not justice for us. The perpetrator should be in 
prison more than 2 years. I am not satisfied with it. I 
heard that if a rape case happens, the committed 
person will be in prison for about 7 years. Three 
years in the prison for a crime case is not justice for 
the victim. Now, my daughter gave birth to his child. 
We do not want the child and tried to give the baby 
to other people. However, my daughter cannot give 
up her child.  We are poor migrants, so we do not 
know powerful persons in the court and we did not 
understand the legal procedure. Now, the case has 
ended. But we are still suffering from the grievances 
of my daughter.11 

In this case it is clear how informal solutions co-exist with 
the formal system and how migrants get a sense of injustice 
when they report their cases. 

Debt and money saving disputes 
Disputes related to money-saving and -lending were especially 
high in Hlaing Thayar, which can be related to the difficult eco-
nomic situation of the migrants, who mainly depend on daily la-
bor. Although migrants had low incomes, some still participated 
in saving clubs. The amount of saving varies depending on their 
incomes. According to a lucky draw, the members of these clubs 
take turns in taking the saved money. The problem arises be-
cause some people run away after getting the money. When peo-
ple do not pay the money back that has been saved in the group, 

 
11 Interview with the victim's father, Ward A, 30 May 2016. 
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disputes often occur. The ward administrators said that such 
disputes were the most common type in the wards. Poor people 
frequently borrowed money for daily survival, to repair their 
houses, buy motorcycles, as well as to pay back old debts. Loans 
in the wards were borrowed from more affluent ward residents, 
and they came with a high interest rate that had to be paid on a 
daily basis. When the borrowers could pay interest, disputes of-
ten happened between borrowers and lenders. Loaning money 
with interest was not legal, so the disputes must be resolved in-
formally. 

The 100-household leaders engaged in informal justice pro-
cesses around debt disputes. They took oral agreements from 
both parties (borrower and lender). If the borrower did not fol-
low the mutual agreement, the 100-household leader called both 
parties to the ward office, which is a higher level of informal res-
olution. At this level, a kan won is made in front of the ward ad-
ministrator. Kan won is a kind of informal contract, in which the 
parties to a case sign a letter promising to adhere to the decision 
or agreement made at the local leaders’ office. This can for in-
stance be the promise to pay back a debt. The Kan Won is power-
ful in the informal solution at the ward level. If both sides do not 
follow the rules and agreement mentioned in the kan won, the 
ward administrator had authority to transfer the case to the po-
lice. Threats of being sent to the police are part of resolving debt 
cases informally. Formal law and police are mainly effective in 
threatening the perpetrators to follow the decisions of the ward 
leaders. A 100-household leader in Ward A said: 
 

Ward level actors sometimes threaten [the perpetra-
tors]. If the solution of debt cases, dispute case etc. 
are not satisfactory at the ward level, the case is 
transferred to the police. People are afraid of the po-
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lice so that is why we threaten with police. Some-
times, the police also threaten the perpetrators in-
formally.12 

Therefore, even though the debts were resolved informally, 
the formal system is present as a back-up or threat. However, 
this did not mean that in reality the debt cases ended in the for-
mal court according to the formal procedure. In fact it was dif-
ficult to resolve debt cases in the formal system, due to lending 
money in the first place with interest and without formal regis-
tration being illegal. 

Marriage disputes: Domestic violence and adultery 
Low family income plays an important role in igniting marriage 
disputes in Hlaing Thayar where such cases were common espe-
cially among low-wage migrant workers. The quarrels typically 
happened in the late evening when men returned home after 
using their daily income for drinking. When the wife asked the 
husband for money, sometimes a quarrel turned into domestic 
violence. 

As a first step, the 100-household leaders resolved this prob-
lem through negotiation between the husband and the wife. 
Sometimes, the married couple fought with knives. The ward ad-
ministrators and 100-household leaders considered it a crime 
when a knife longer than 6 inches was used. These cases should 
be transferred to the police, but parties. Whether you want to go 
to the police or you want to make kan won. People choose signing 
on the kan won letter. Sometimes, women reported domestic vi-
olence directly to the Ward office, but men may also report. Usu-
ally the request is to divorce, not to report the crime of domestic 
violence. Usually, the ward administrators resolves these cases 
by firstly postponing the time: he asks the couple to reconsider 
the divorce, while he also mediates between them. The following 
case is illustrative. 

 
12 Interview, one hundred household leaders, Ward A, 28 August 2016. 
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Case 3: Marriage dispute 
The ward administrator told me that one late evening, one man 
arrived to the ward office. He ran to the office and he seemed 
afraid of someone and closed the door. At the same time, one 
woman arrived to the ward office and she was very upset. She 
had a knife. The ward administrator heard the woman’s voice: 
she was shouting that she would cut the husband with the knife. 
As the situation was a little bad, the ward administrator physi-
cally separated the couple and took the knife. He then sat down 
to speak with the couple. The woman first complained: 

My husband always drinks alcohol and therefore he 
does not work for income. So, I told him not to drink 
alcohol and to work to get an income. This evening, 
I saw him at the alcohol shop so I felt angry and 
wanted to kill him. When I went to the alcohol shop, 
he directly ran away to the ward office because he is 
afraid of my knife. I would like to divorce him now.13 

The man was silent. He was aware of his mistakes. According 
to the household leader, who told me the story, the ward admin-
istrator said to the husband, ‘You have to work for the family. 
Your wife is right.’ He then told the couple, ‘I cannot resolve the 
case right now so both of you come back after 2 days. Then you 
tell me if you want to still divorce and I will do it.’14 After 2 days, 
they did not come to the ward office. 

The ward-level actors said that they settled disputes like the 
above one according to the principle reflected in a common My-
anmar saying: gyi de ah hmu go ngeze, nge de ah hmu go pyaukse. 
This means to make the big problems small and the small prob-
lems disappear. This informal solution is useful and effective in 

 
13 Interview with 100-household leader, who recalled what the woman said, 
Ward A, 28 August 2016. 
14 Interview, 100-household leader, Ward A, 28 August 2016. 
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marriage dispute cases. According to the law, the ward adminis-
trator has no official authority to divorce people, but he medi-
ates and gives a set time for the couple to think about the case. 
If the husband commits violence against the women, and this is 
reported, the ward administrator transfers the case to the po-
lice. Men are afraid of the police, so they tend to behave after 
the warnings or threats of the ward leaders. Sometimes, women 
go directly to the police. When this happens, the men will stay 
two or three days in the police outpost as a punishment. There-
fore, the ward administrator can use the threat of the police in 
the informal solution. 

A 28-year-old police officer said that some people reported 
disputes between neighbors or family members directly to  po-
lice outposts. The police resolved the cases there at the outpost 
informally.15 Therefore, it was not only ward leaders who en-
gaged in solutions outside the formal legal system, but also po-
lice. 

Now I wish to turn to the example of adultery cases. Even 
though adultery is today a public crime in Myanmar, most adul-
tery cases in Hlaing Thayar do not go to court because wives do 
not want men to go to prison. They prefer informal resolution 
and compensation. The following case also shows how adultery 
is resolved informally. This case also involves sexual assault of a 
minor, and it shows that cases are resolved informally due to 
lack of knowledge of the law and economic hardship. 

Case 4: Adultery and sex with a minor. 
The case happened in June 2016. The victim was 14 years old and 
her education is only 8th Standard. After dropping out of school, 
she worked in the pea industry. At her work, she met a man who 
was a leader at  work. He was married, but he told the girl that 
he was divorced. He told her, ‘If you marry me, I will support 
your family with 200,000 [US$145] per month.’ She believed him 

 
15 Interview, police officer at the police outpost, Ward B, 27 September 2016. 
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and slept with him 1 night. Before she went  home, the man said 
that he would arrange for them to get married. She believed 
him. One female neighbor worried about the girl, since she did 
not come home that night. The neighbor had experience and 
knowledge about these matters, because she worked as a volun-
teer for an NGO. So the next day when the neighbor saw the girl, 
she asked why she did not come home, where she slept, and with 
whom. 

The girl was a virgin and did not know about men. She told 
the woman what happened and finally let her parents know 
about it. First, the girl’s family and women neighbors went to 
the ward office. The ward administrator informed the family of 
the man about the case. The man did not come to the ward of-
fice, his wife came alone. She requested the ward administrator 
not to open a case formally. She wanted to solve it with compen-
sation. She said that she had never heard about her husband do-
ing such a thing before. The neighbor wanted to settle the case 
legally because the man had a wife he lived with,  lied to the girl 
and slept with her. His wife preferred to solve it with money. 
Also the girl’s parents wanted 800,000 (US$580) compensation 
for the grievance. The perpetrator side rejected the offer. After 
much discussion, the girl’s parents agreed to  600,000 (US$435).16 

According to current law in Myanmar, the man could have 
been sentenced to prison for violating the law prohibiting adul-
tery. A formal case could have been opened with the police and 
court, but the parties and the ward administrator agreed to al-
low it to be resolved informally with compensation. This case 
shows is that a man took advantage of a  girl and the poverty of 
her family. Poverty is a key component here, also in not seeking 
formal justice. Even though a knowledgeable person — in this 

 
16 Interview, educated woman, Ward B, 8 July 2016. 
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case the neighbor — advised to resolve the case legally, the par-
ties did not accept her suggestion. Even a small amount of com-
pensation was seen as support for the  victim’s family. 

Discussion 
The empirical case studies presented above show poor urban mi-
grants not using the formal justice system, with the exception of 
rape cases. However, even in rape cases it was likely that many 
remained unreported unless there was a pregnancy. Either peo-
ple did not report the cases — simply staying silent and finding 
other means to deal with their insecurity — or they  made use of 
the ward-level actors’ informal resolutions. Sometimes the po-
lice also provided informal resolutions. In this section, I wish to 
discuss why this was the case and relate the discussion back to 
theory. 

Several aspects accounted for the ways that disputes and 
crimes were dealt with among the migrants. Few migrants in 
Hlaing Thayar had a good education or much knowledge of the 
legal system. Migrants in Hlaing Thayar were considered 
strangers without strong social connections or networks, which 
were important also in accessing different institutions. Another 
reason for not reporting the cases was that people could not 
spend the time in the formal offices, because their daily income 
was so important for their survival. They could not afford to 
money on transportation, food, and  small fees for the case pro-
cess. Another factor was that some cases were illegal cases, 
which could not be resolved in the formal system. This for in-
stance regarded borrowing money from informal lenders with 
interest. As shown above, such cases could be resolved infor-
mally only, although this did not mean that the formal system 
was entirely absent. The ward-level actors frequently used the 
police as a threat. For instance, ward leaders told people that if 
they broke the kan won they would be sent to the police. 

Another reason is that informal solutions meant quick deci-
sions as the settlement procedure can be finished within a day. 
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Therefore, people preferred this type of solution. In addition, 
compensation was also effective in the informal justice system. 
Some people preferred compensation for the victim to impris-
onment for the perpetrator. Poor people especially were famil-
iar with the ward-level actors, who wanted to get monetary 
compensation without thinking about the grievances of the vic-
tims. The ward administrator and the 100-household leaders 
could enforce compensation. 

Furthermore, migrants felt uncomfortable going to formal 
authorities, including the police. Based on experience, they 
found them ineffective. In most theft cases people in the ward 
did not seek justice, because they never saw anyone get their 
stolen goods back. In addition, if they opened a case legally, they 
were interrogated by the police. People did not want to be ques-
tioned by the police. Therefore, informal solutions were pre-
ferred. Religious beliefs constituted another reason for not re-
porting thefts. According to a 65-year-old woman from Ward B, 
‘Buddhist Myanmar people think that if someone is robbed, that 
person is suffering from bad luck.’17 For instance, if a person 
lends money to another person, and that person ran away with 
the money, the moneylender thought that it was because he 
owed money to that person in his previous life. This meant that 
people ded not want to seek a solution, because the suffering 
caused by losing the money was due to something bad that the 
person did in a past life. According to Buddhist belief, the victim 
then assumes that the bad things will be gone with the thief or 
other perpetrator. Therefore, they see no need to report the case 
and getting the perpetrator punished. 

Due to the reasons mentioned above, informal justice reso-
lutions were prevalent in the study areas. The ward-level actors 
sought to reduce the negative effects of disputes as they acted 
as mediators, but other factors also meant that migrants did not 

 
17 Interview, Ward B, 24 July 2016. 
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report cases at all. The way that migrants dealt with crimes and 
disputes in Hlaing Thayar reflected a situation of legal plural-
ism, where it was not only, in fact very rarely, state law and in-
stitutions that were drawn on. Informal resolutions and self-
help dominated. These developments can be linked to compara-
ble processes across the world. As Tamanaha (2008) argues, the 
increasingly massive slums in the large cities around the world 
function with little or no official legal presence. Observers de-
scribed legal aspects of these developments in terms of legal plu-
ralism. The conditions in the slums give way to the growth of 
‘self-creating’, ‘private’, or ‘unofficial’ legal orders. (Tamanaha 
2008, 386-387) In addition to this argument, the case of Hlaing 
Thayar shows that poor migrants stand at a much lower chance 
of accessing and using the legally plural context, than for in-
stance native or better-off people in the township. Lack of social 
networks and poor economic situations have a clear impact on 
the extent to which people can use legal pluralism. Moore (1993) 
makes a similar point about India, where she shows how access 
to formal and informal justice is related to the cultural construc-
tion of power, focused on the combination of money, lineage, 
caste and gender including education and connections. Women 
and the poorest or low-caste men are not included in the legal 
areas, and thus have to find other avenues for resolution and 
resistance. That means that legal pluralism is not the same as 
equal access to resolution processes. The same applies to Myan-
mar, and in Hlaing Thayar, the poor informal migrants were the 
most excluded. 

Conclusion 
Myanmar has embarked on a comprehensive transformation 
policy, resulting in political, social and economic changes for 
everyday life. These changes will impact on diverse social 
groups across the national space. Increased urbanization and 
migration from rural to urban areas is an important element of 
the Myanmar transformation process, which so far has received 
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only scant attention, with the exception of Forbes (2016). Yan-
gon city, with more and more foreign investments and growing 
industries providing enormous opportunities for work and im-
provement of livelihoods, also attracts poor rural villagers to 
the city. However, in the process not everyone gets sustainable 
jobs or safe places to live. This creates negative side effects and 
crime. One of the big challenges of the democratic and economic 
transformation is that the Myanmar government is still weak in 
implementing law and providing security, especially for the 
growing slums and squatter areas in Yangon city where many 
poor migrants live. In the current situation of Myanmar, differ-
ent kinds of reporting on the insecurities of everyday life can be 
found in the printed and social media. 
 

Similarly, in my study area I found weaknesses in security 
and safety. In this article, I have explored how poor urban mi-
grants settle the disputes and crimes in Yangon’s largest indus-
trial areas, Hlaing Thayar, which is also the most infamous area 
for crime in Yangon region. My argument is that poor urban mi-
grants have very low access to formal justice institutions. Lack 
of legal knowledge, low education and poor economic conditions 
are main barriers to formal justice solutions. Justice options in 
Hlaing Thayar comprise formal and informal solutions, includ-
ing self-help. Many cases, especially theft, are left unreported, 
and with the exception of some rape cases, the migrants prefer 
the resolutions by the ward leaders. These leaders use negotia-
tion, compensation, informal agreements (kan won), and threats 
of sending perpetrators to the police as resolution mechanisms. 
Even when rape cases are settled the formal way at the court, 
the solution is unsatisfactory. Shame, silence and fear of rape 
are core barriers to overcome the difficulties of accessing jus-
tice. 

Theoretically, I argue that legal pluralism does not mean 
equal access to formal and informal institutions for all groups in 
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society. Poor migrants especially have unequal access to formal 
as well as informal justice. With the increasing migration from 
rural to urban areas, it becomes important for the government 
to regulate legal procedures for migrants’ issues. It is also im-
portant that legal aid NGOs and CBOs assist poor migrants to 
help them find resolutions to, for instance, rape and child abuse 
cases. Practical laws are necessary to gain the trust of local peo-
ple. This study contributes with information that may help the 
government, legal aid providers, NGOs and CBOs to better un-
derstand the access to justice strategies of poor urban migrants 
and the barriers they face. 
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ေနစ့ဉ်လူေနမ�ဘဝ၏တရားမ�တမ��ှာေဖွြခငး် 

ရနကု်န�်မို � �မို � ြပေ���ေြပာငး်ေနထိုငသူ်တုိ ့ 

အေ�ကာငး်ကုိ ေလ့လာတငြ်ပြခငး် 

 

သန်းပုလဲ 

ပါေမာက�၊ မ�ဿုေဗဒ�ာန၊ ရန်ကုန်တက� သိုလ် 

အ�စ်ှချုပ် 

ဤေဆာင်းပါးသည် ရန်ကုန်�မို � ြပေဒသ၏ အ�ကီးဆံုးစက်မ�ဇုန်ြဖစ်

ေသာ လ�ိင်သာယာ�မို�နယ်တွင် ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူတို ့ ေနစ့ဉ်ေတွ� �ကံု

ရင်ဆိုင်ရေသာ အြငင်းပွားမ�များ�င့်ှ ရာဇဝတ်မ�များကို မည်ကဲ့သို ့ 

ေြဖ�ှင်း�ကသည်ကို �ှာေဖွ၍ ေလ့လာတင်ြပြခင်း ြဖစ်သည်။ အဓိက 

တင်ြပလိုသည်မှာ ေရွ�ေြပာင်းေနထုိင် သူတိုသ့ည် မ�တေသာ 

အစုိးရတရားစီရင်ေရး စနစ်ကို လက်လှမ်းမီ�ိင်ုမ� 

လွန်စွာအားနည်းသည်၊ အာဏာ�ိှ ပုဂ�ိုလ်များ�င့်ှဆက်သွယ်�ိင်ုမ� 

အနည်းငယ်သာ�ိှ၍ ရပ်ကွက်တရားစီရင်ေရး

စနစ်ကိုသာမီှခုိအသံုးြပု�က�ပီး ၎င်းတို၏့ အမ�ကိစ�များကိုလည်း တရား
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ဝင် တိုင်�ကားြခင်းများကို မြပုလုပ်�ကေပ။ တစ်ချို�ေသာ အမ�ကိစ� ြဖစ်

သည့် မုဒမ်ိးမ��င့်ှ ကေလးအ�ိင်ုကျင့်မ�များ �ကံုေတွ�လာေသာအခါ 

ဥပေဒေရးရာအကူညီေပးေသာ အရပ် ဘက်လူအ့ဖဲွ�အစည်းများကိုသာ 

အားထား မီှခုိေနရသည်။ လ�ိင်သာယာ�မို�နယ်သည ်တရားဝင် အသိ

အမှတ် မြပုထားေသာ ေနရာများတွင် ေရွ�ေြပာင်းလုပ်သားေနထုိင်မ�

အများဆံုး�င့်ှ ရာဇဝတ်မ�အများဆံုး ြဖစ်ပွား သည့် ေနရာြဖစ်သည်ဟု 

နာမည်�ကီးလျက်�ိှသည်။ ဆင်းရဲေသာေရွ�ေြပာင်းေနထုိင်သူများသည် 

၎င်းေနရာ တွင် အေြခချေနထုိင်�က�ပီး စက်�ုံများတွင်အလုပ်လုပ်�က

သည်၊ စက်�ုံအလုပ်�ုံများ�င့်ှ အြခားအလုပ်ခွင် များ၌ အနိမ့်ဆံုး ေနစ့ား

လုပ်ခြဖင့် အလုပ်လုပ်�ကသူများ ြဖစ်�ကသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခု�စ်ှ လ�ိင်

သာယာ�မို� နယ်တွင် သုေတသနြပုချက်အရ အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�၊ 

အိမ်ေထာင်ေရးေဖာက်ြပန်မ�၊ မုဒမ်ိးမ�၊ ေ�ကး�မီး ကိစ��င့်ှ ခုိးမ� စသည့် 

ြပဿနာများ�င့်ှ ရာဇဝတ်မ�များ မ�ကာခဏ ြဖစ်ပွားေလ့�ိှေ�ကာင်း 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ေြပာင်းေ���ေနထုိင်သူများအေနြဖင့် ြပဿနာများ 

�ကံုေတွ�လာေသာအခါ မည်ကဲ့သို ့ ေြဖ�ှင်း�ကပုံ�င့်ှ တရား မ�တမ�

အတွက်ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးသူများလည်း မည်ကဲ့သို ့ 

ေြဖ�ှင်းေပး�ကသည်ကို �ှာေဖွတင်ြပထားပါ သည်။ ထုိအ့ြပင် 

ရပ်ကွက်လူ�ကီး (ရပ်ကကွ်တွင် ေနထုိင်ေသာ ြပည်သူလူထုမှ 

ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ထား ေသာ) များ၏ အခန်းက�သည်လည်း 

အေရး�ကီးသည်။ ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူများ ရင်ဆိုင်ရေသာအမ� 

ကိစ�များသည် ေငွေရးေ�ကးေရးအဆင်မေြပမ��ှင့် တရားေရးဆိုင်ရာ 



180  |  Than Pale 

ဌာနများ�င့်ှ အဆက်အသွယ် အားနည်းြခင်းတိုေ့�ကာင့် 

အစုိးရတရားစီရင်ေရးစနစ်မေရာက်ခင်မှာပင် အမ�ကိစ�များ

အဆံုးသတ်သွား�ကသည်။ အမ� ကိစ�ြဖစ်ရပ်ေလ့လာြခင်း၌ တရား

မ�တမ� �ှာေဖွရယူသည့်ပုံစံများသည် စီးပွားေရးအေြခအေန၊ 

ပညာေရး၊ ဥပေဒဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတ�င့်ှ 

အာဏာ�ိှပုဂ�ိုလ်များ�င့်ှ ဆက်သွယ်မ� အစ�ိှသည့ ်

အေ�ကာင်းအရာများအေပါ်မူတည်�ပီး ကွဲြပားမ�များ�ိှသည်ဟု 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

နိဒါန်း 

ဤေဆာင်းပါးသည် ရန်ကုန်�မို �၊ လ�ိင်သာယာစက်မ�ဇုန်အတွင်း�ိှ 

ဆင်းရဲေသာ�မို� ြပေ���ေြပာင်းေန ထုိင်သူတို ့ အြငင်းပွားမ�များ�င့်ှ 

ရာဇဝတ်မ�များကို မည်ကဲ့သို ့ ကိုင်သွယ ်ေြဖ�ှင်း�ကသည်ကို 

မတူညီေသာ အြငင်းပွားမ�ပုံစံများ မည်သိုေ့တွ� �ကံုေြဖ�ှင်းခ့ဲသည်ကို 

ေလ့လာဆန်းစစ်�ပီး ေဖာ်ထုတ်ခ့ဲပါသည။် ဤသုေတသနြပုချက်အရ 

အြငင်းပွားမ�ေြဖ�ှင်းပုံ အဆင့်ဆင့်�င့်ှ ပတ်သက်၍ 

ရပ်ကွက်အဆင့်တာဝန်�ိှသူများ၏ အခန်း က�ကို 

အဓိကသံုးသပ်ေလ့လာ တင်ြပထားပါသည်။ လ�ိင်သာယာသည် 

အစုိးရအသိအမှတ်မြပုထားေသာ ေနရာများတွင် ေနထုိင်ေသာ 

ေ���ေြပာင်းအလုပ်သမား ဦးေရ အထူထပ်ဆံုးြဖစ်�ပီး လူမ�ေရးအြငင်း

ပွားမ��င့်ှ ရာဇဝတ်မ�အများဆံုးြဖစ်သည့် ေနရာဟုလည်း ထင်�ှားသည်။ 
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ြမန်မာ�ိင်ုငံတွင် �ိင်ုငံေရး�င့်ှ စီးပွားေရး အသွင်းကူးေြပာင်းေသာ 

ကာလ၌ ေကျးလက်ေဒသမှ ေ���ေြပာင်းလာသူများအတွက် အသက်

ေမွးဝမ်း ေ�ကာင်းဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးြခင်း၊ အိမ်ရာစီမံ

ကိန်းမလံုေလာက်ြခင်း�င့်ှ လျင်ြမန်စွာ�မို � ြပြဖစ် လာြခင်းတိုေ့�ကာင့် 

ြပဿနာြဖစ်ပွားမ� များလာရြခင်းြဖစ်သည်။ ရန်ကုန်�မို �အတွင်း 

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း သစ်များ တ�ိှန်ထုိးေပါ်ေပါက်လာြခင်း�င့်ှ 

�မို �အစွန်တွင် စက်မ�ဇုန်လုပ်ငန်းများတိုးပွားလာြခင်းသည် ေကျးလက်

ေဒသေန အထူးသြဖင့် ြမစ်ဝက�န်းေပါ်မှ လုပ်ငန်းက�မ်းကျင်မ�မ�ိှသည့် 

ေ���ေြပာင်းအလုပ်သမား များအတွက် ဆွဲေဆာင်မ�တစ်ခုပင် ြဖစ်သည်။ 

ဗဟိုအစုိးရ၏ �ိင်ုငံေရး�င့်ှ စီးပွားေရးြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ� ြဖစ်စဉ်များ 

ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းသည်လည်း ရန်ကုန်�မို �၏ ဆွဲေဆာင်မ�ကို ပုိ၍ အ�ိှန်

ြမင့်ေစသည် (Forbes 2016, 197)။ လတ်တေလာ ေလလ့ာမ�တစ်ခုအရ 

၂၀၀၅ ခု�စ်ှအထိ ရန်ကုန်�မို �သို ့ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ြခင်းသာ ေ���

ေြပာင်းေနထုိင်မ��ိှခ့ဲ�က�ပီး ယခုအခါ အတည်တကျေနထုိင်ရန် ရည်

ရွယခ်ျကြ်ဖင့် မိသားစုအလိုက် ေြပာင်းေ���ေနထုိင်မ�များ 

ပုိများလာသည်ကို မီးေမာင်းထုိးြပထားသည် (Boutry 2014)။ 

ရန်ကုန်�မို �၏ ေနထုိင်မ�စရိတ် ြမ�င့်တက်လာေသာေ�ကာင့် 

အများစုသည် �မို � စွန်များတွင် အေြခချေနထုိင်လာ�ကသည်။ 

ထုိေ့�ကာင့် အဆိုပါ�မို � ြပအနီးအနား�ိှ စက်မ�ဇုန်အနီးတစ်ဝုိက်တွင် 

ကျူးေကျာ်အေြခချေနထုိင်မ�ကို ြဖစ်လာေစ သည် (Forbes 2016, 

199)။ 
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ထုိကဲ့သိုအ့ေြခအေနများသည် ဆင်းရဲေသာေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူ

များ အြငင်းပွားမ��ှင့် ရာဇဝတ်မ� များကို ရင်ဆိုင်ရေသာအခါ 

မ�တေသာ တရားစီရင်ေရး လက်လှမ်းမီ�ိင်ုမ�အား မည်ကဲ့သို ့ 

သက်ေရာက်မ��ိှ ေနသည်ကို သံုးသပ်ေလလ့ာထားပါသည်။ 

အဓိကတင်ြပလိုသည်မှာ ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူတိုသ့ည် အစုိးရ 

တရားစီရင်ေရးအဖဲွ�အစည်းများ�ှင့် လက်လှမ်းမီ�ိင်ုမ� နည်းပါးြခင်း 

အာဏာ�ိှေသာပုဂ�ိုလ်များ�င့်ှ ဆက်သွယ ်�ိင်ုစွမ်းနည်းပါးသည်။ 

ထုိေ့�ကာင့် ၎င်းတိုသ့ည် အြငင်းပွားမ�ကိစ�များကို ေြဖ�ှင်းသည့်အခါ 

ရပ်ကွက်တရား စီရင်ေရးနည်းလမ်းများ (informal mechanisms) ကိုသာ 

အမီှြပုေြဖ�ှင်း�ကရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ၎င်းတို၏့ အမ�ကိစ�များကို 

ေြဖ�ှင်းရန် အကူညီ�ှာေဖွြခင်း မ�ိှသည့်အြပင် 

တိုင်�ကားြခင်းလညး်မြပုလုပ်ေပ။ ထုိေရွ� ေြပာင်းေနထုိင်သူတိုသ့ည် 

အြငင်းပွားမ�များကို မည်ကဲ့သို ့ ကိုင်တွယ်ေြဖ�ှင်းြခင်း�င့်ှ 

အစုိးရတရားစီရင်ေရး စနစ်ကို မည်သည့်အတွက်ေ�ကာင့် လက်လှမ်း 

မီ�ိင်ုမ� အားနည်းြခင်း�ိှသည်ကို တင်ြပေဆွးေ�းွထားသည့် အြပင် 

တစ်ခါတစ်ရံ ရပ်ကွက်တရားစီရင်ေရးကိုလည်း အဘယ်ေ�ကာင့် 

မတိုင်�ကားသညက်ိုလည်း သံုးသပ် ေလလ့ာတင်ြပထားပါသည်။ 

ဤေဆာင်းပါးသည် �ိဝုင်ဘာလ ၂၀၁၅ �င့်ှ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၆ 

အတွင်း လ�ိင်သာယာ�မို� နယတ်ွင် ရပ်ကွက်�စ်ှခုကို ေရွးချယ်၍ လူတို ့

၏ဓေလ့စ�ုိက်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ သုေတသနြပုချက်ကို အေြခြပု၍ 

ေလ့လာထားြခင်းြဖစ်သည်။ ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူများ ေနစ့ဉ်ြပဿနာ
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များကို ကိုင်တွယ်ေြဖ�ှင်း ေနသည်ကိုလည်းေကာင်း၊ တရားမ�တမ�

နည်းလမ်းများကို မည်ကဲ့သို ့ �ှာေဖွ�ကသည်ကိလုည်းေကာင်း၊ 

လံုြခံုေရးတာဝန်�ိှသူတို၏့ ရပ်ကွက်အတွင်း လံုြခံုမ��ိှေစရန် 

မည်ကဲ့သို ့ ေဆာင်ရွက်�ကသညက်ိုလည်းေကာင်း၊ ကွင်းဆင်း 

ေလ့လာတင် ြပထားပါသည်။ အစုိးရ ဥပေဒေရးရာအဖဲွ�အစည်းများ�င့်ှ 

ရပ်ကွက်တရားစီရင်ေရးအဖဲွ�အစည်းများအပါအဝင် တရား မ�တမ� 

လက်လှမ်းမီ�ိင်ုေသာ နည်းလမ်းများကို အဓိကေဆွးေ�းွ

တင်ြပထားပါသည်။ ဤေဆာင်းပါးတွင် အြခားေဆာင်းပါးများကဲ့သို ့ 

(Pospisil 1971; Griffiths 1986; Moore 1986, 870) ဥပေဒစနစ်

တစ်မျိုး ထက်ပုိ၍ကျင့်သံုးြခင်းစနစ် (legal pluralism)ကို အေထာက်

အပ့ံ ြဖစ်ေစမည့် အေ�ကာင်းအရာများကို ေဆွးေ�ွး သွားပါမည်။ ဤ

ေဆာင်းပါးသည် ရန်ကုန်�မို �ကိုအဓိကထား�ပီး ဥပေဒစနစ်တစ်မျိုးထက် 

ပုိ၍ ကျင့်သံုးြခင်းစနစ်ကို ကွင်းဆင်း သုေတသနမှ ဗဟုသုတ အသစ်

များကိုလည်း ထည့်သွင်းေဆွးေ�းွထားပါသည်၊ ၎င်းနယ်ပယ်�င့်ှ ပတ်

သက်၍ ြမန်မာ�ိင်ုငံမှာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာေလ့လာမ�များတွင် အခက်အခဲ 

�ိှေနသည်ကို ေတွ�ရသည်။ ထုိအ့ြပင် ဥပေဒစနစ် တစ်မျိုးထက် ပုိ၍ 

ကျင့်သံုးြခင်းသည် ဆင်းရဲေသာ �မို � ြပ ေြပာင်းေ���ေနထုိင်သူများ�င့်ှ 

ဆက်� �ယ်မ� �ိှသညက်ို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပါသည်။ 

ဤေဆာင်းပါးကို အခန်း ၅ ခန်းခဲွ၍ တင်ြပထားပါသည်။ အခန်း ၁ 

၌ ဥပေဒစနစ်တစ်မျိုးထက် ပုိ၍ကျင့်သံုးြခင်း�င့်ှ ပတ်သက်ေသာ အယူ

အဆကို မိတ်ဆက်တင်ြပထား�ပီး အခန်း ၂ ၌ ကူးေြပာင်းေရး ကာလ
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အတွင်း �မို � ြပေဒသများသို ့ ေြပာင်းေ���ေနထုိင်လာသူများ၏ အေြခ

အေန�င့်ှ သုေတသနြပု ေလ့လာထားေသာ ေနရာ ေဒသ၏ ေနာက်

ခံအေ�ကာင်းအရာများကိုလည်းေကာင်း၊ အခန်း ၃ ၌ ဤသုေတသန 

ြပုလုပ်ရာတွင် အသံုးြပုခ့ဲေသာ နည်းစနစ်ကို �ှင်းြပထား�ပီး အဓိက 

ေတွ��ိှချကမ်ျားကို တင်ြပထားပါသည်။ အခန်း ၄ တွင် 

ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူတို ့ ရင်ဆိုင်�ကံုေတွ�ရေသာ အမ� 

အမျိုးအစားများသည် သက်ေရာက်မ��ိှ�ပီး မည်သိုေ့ြဖ�ှင်း�ကသည်ကို 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဤအမ�ကိစ�များအားြဖင့် အစုိးရဥပေဒ 

တရားစီရင် စနစ်တွင် ေြဖ�ှင်းဆံုး ြဖတ်ခ့ဲ�ိင်ုလ�င် ၎င်းအမ�သည် 

ရပ်ကွက်လူ�ကီးများမှ အစုိးရစနစ်ကို ကျင့်သံုးရန် ဖိအား

ေပးခ့ဲေသာေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ သိုေ့သာ် ရပ်ကွကတ်ရားစီရင်မ�စနစ်ကို 

ပုိကျင့်သံုး�ကသည် သိုမ့ဟုတ ်လံုးဝ တိုင်�ကားြခင်း မ�ိှသည်ကိုလည်း 

ေတွ�ရသည်။ အခန်း ၅ တွင် အဘယ်ေ�ကာင့် ဤကဲ့သိုအ့မ�မျိုး ြဖစ်ရ

သညက်ို �ှင်းြပထား �ပီး နိဂုံးချုပ်အခန်း၌ ေတွ� �ိှချက်များကို အေြခြပု

�ပီး ြမန်မာအစုိးရ�င့်ှ အစုိးရမဟုတ်ေသာအဖဲွ�အစည်းများ (NGOs) 

များအား အ�ကံြပုတင်ြပထားပါသည်။ 

 

ဥပေဒတစ်မျိုးထက်ပုိ၍ ကျင့်သံုးြခင်းစနစ် ��ေထာင့် 

 

လ�ိင်သာယာ�မို�နယ်အတွင်း ြဖစ်ပွားေသာ အြငင်းပွားမ�များ ေြဖ�ှင်း�က

ရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူတို ့ အေ�ကာင်း�င့်ှ ဥပေဒတစ်မျိုးထက်ပုိ၍ 

ကျင့်သံုးြခင်းစနစ်အေ�ကာင်းကို နားလည်သေဘာေပါက်ေစရန် အစုိးရ 



Justice-seeking strategies in everyday life  |  185 
ဥပေဒစနစ်�င့်ှ အများလက်ခံကျင့်သံုးေနေသာ ရပ်ကွက်တရားစီရင်မ�

ဆိုင်ရာစနစ် ၂ မျိုးလံုးကို ေကာက် ��တတ်င်ြပထားပါသည်။ Griffiths 

(၁၉၈၆၊ စာ-၃၈)၏ အဆိုအရ လူမ�ေရးနယ်ပယ်တွင် ဥပေဒေရးရာ 

အမိန ့် သိုမ့ဟုတ် ဥပေဒ တစ်မျိုးထက်ပုိ၍ကျင့်သံုးြခင်းြဖစ်သည်၊ သို ့ မ 

ဟုတ် ဥပေဒေရးရာများ ကျင့်သံုးေဖာ်ေဆာင် ြခင်းကို ဥပေဒ တစ်မျိုး

ထက်ပုိ၍ ကျင့်သံုးြခင်း စနစ်အြဖစ်ြဖစ်သည်၊ အဆိုပါ ပညာ�ှင်သည် 

တရားေရး ဗဟိုချုပ်ကိုင်မ�ဝါဒ (legal centralisms)�င့်ှ ကွဲြပားသည်ဟ ု

ဆိုထားသည်။ တရားေရးဗဟိုချုပ်ကိုင်မ�ဝါဒဆို သည်မှာ ဥပေဒသည ်

တစ်ခုတည်းသာြဖစ်�ပီး တရားစီရင်ေရးအတွက် မှန်ကန်သည်ဟု နား

လညထ်ားသည့် အယူအဆဟု ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ Griffiths ပညာ�ှင်မှ 

တရားေရးဗဟိုချုပ်ကိုင်မ�ဝါဒသည် �ိင်ုငံေတာ် 

ြပ�ာန်းဥပေဒအြဖစ်�ိှ�ပီး အြခား ဥပေဒများအေပါ် လ�မ်းမုိးမ� �ိှေသာ 

အြမင့်ဆံုး ဥပေဒြဖစ်သည် (Griffith 1986၊ 3-5)။ ဤ ေဆာင်းပါး၌ 

ဥပေဒ တစ်မျိုးထက် ကျင့်သံုးြခင်းစနစ်ကို အိမ်နီးနားချင်း အချင်းချင်း 

အြငင်းပွားမ�များကို ေြဖ�ှင်းရာတွင် အသံုးြပု�ကသည်။ 

ြပဿနာေြဖ�ှင်းေသာ နည်းလမ်းများသည် လူ တစ်ဦး 

တစ်ေယာက်အေပါ် မူတည်�ပီး ကွဲြပားသွားပါသည်။ ြပဿနာများကို 

ေြဖ�ှင်းသည့်အခါ အမျိုးမျိုးေသာ နည်းလမ်းများကို 

အသံုးြပု�ကသည်၊ တရားမ�တမ�သေဘာတရားကို လူအများနားလည်

�ိင်ုစွမ်းသည် အနိမ့်ဆံုးအဆင့်မှ အြမင့်ဆံုးအဆင့်အထိ ကွဲြပားြခားနာမ�

�ိှပါသည်။ တချို�ေသာ စာအုပ် စာတမ်းများတွင် ြပ�ာန်း ဥပေဒ�င့်ှ 
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ြပ�ာန်းထားြခင်းမ�ိှေသာ ဥပေဒစနစ်�စ်ှရပ်အ�ကား သိုမ့ဟုတ ်တရား

စီရင်ေရးယ��ရားများ ကွဲြပားြခားနားမ� �ိှေ�ကာင်းကို ေဖာ်ြပထားသည် 

(Harper 2011; UNDP 2012, UNICEF, UN Women; Wojkowska 2006)။ 

လ�ိင်သာယာ�မို�နယ်�င့်ှ ပတ်သက်၍ Erica Harper (2011) ၏ 

အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် အစုိးရ ြပ�ာန်းဥပေဒအရမဟုတ်ေသာ 

တရားစီရင်ေရးစနစ် သိုမ့ဟုတ် အစုိးရမဟုတ်ေသာ 

တရားစီရင်ေရးစနစ်၏ အသံုးဝင်ေ�ကာင်းကို ေတွ� �ိှရပါသည်။ Harper 

၏ အဆိုအရ အစုိးရ တရားဝင်ြပ�ာန်းထားြခင်း မဟုတ်ေသာ 

တရားစီရင်ေရးစနစ်များတွင် ေဒသဆိုင်ရာ ဓေလ့ထုံးတမ်းများ၊ 

ဘာသာေရးဆိင်ုရာ ဥပေဒများ၊ တစ်နည်း မဟုတ်တစ်နည်းြဖင့် 

အြငင်းပွားမ�ကို ေြဖ�ှင်း�ိင်ုေသာ နည်းလမ်းများ�င့်ှ 

အများနားလည်လက်ခံ�ိင်ုေသာ တရားစီရင်ေရးများလည်း ပါ

ဝင်သည်။ အစုိးရြပ�ာန်းဥပေဒအရ တရားစီရင်ေရးစနစ်တွင် �ိင်ုငံ

ေတာ်မှ စနစ်တကျ ဖဲွ�စည်းထားေသာ သက်ဆိုင်ရာ အဖဲွ�အစည်းများမှ 

ြပ�ာန်းဥပေဒ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာကျင့်သံုးလျက် 

အာဏာ သက်ေရာက်မ� �ိှေစြခင်းကို ရည်��န်းသည်။ ဤစနစ်တွင် 

ပါဝင်ေသာ အဖဲွ�အစည်းများမှာ တရား�ုံးများ၊ ရဲ၊ အစုိးရ 

ေ�ှ�ေန�ုံးများ�ှင့် အကျဉ်းေထာင်များ ြဖစ်သည်။ ဓေလ့ထုံးတမ်း 

များအရ တရားစီရင်ြခင်းစနစ်သည် ဖဲွ� �ဖိုးဆဲ�ိင်ုငံများမှာ 

ဆင်းရဲချို �တဲ့သူတို၏့ အြငင်းပွားမ�များကို ေြဖ�ှင်း ရာတွင် 

အဓိကအသံုးြပုသည်။ ေလ့လာေတွ� �ိှချက်များ၏ ခန ့်မှန်းချက်အရ 
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အြငင်းပွားမ�များ၏ ၈၀% မှာ ထုိဓေလ့ထုံးတမ်းများအရ 

ေြဖ�ှင်းခ့ဲ�ကသည် (DFID 2004၊ စာ-၃)။ ြမန်မာ�ိင်ုငံ တရားစီရင်ေရး

များတွင် ရပ်ကွက်�င့်ှ ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းများသည် ေဒသအ�ကီး

အကဲ ေခါင်းေဆာင်များြဖစ်�က�ပီး အရပ်သံုး တရားစီရင်ေရးစနစ်ကို 

ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ သိုေ့သာ် ၎င်းတိုသ့ည် �ိင်ုငံေတာ်ကျင့်သံုးေသာ စနစ်

၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းြဖစ်ေသာ အေြခခံအဆင့် စီမံအုပ်ချုပ်သူလည်း 

ြဖစ်ေနသည်။ ဤအရပ်သံုးတရားစီရင်ေရး စနစ်သည် မိမိ၏ 

ဆ��အေလျာက် သေဘာတ ူပါဝင်ြခင်း�င့်ှ �စ်ှ ဦး �စ်ှ ဖက် ည�ိ��ိင်း၍ 

သေဘာတူညီ�ိင်ုမ� �ိှေသာ ဆံုးြဖတ်ချက် ချမှတ်ြခင်းစေသာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း�င့်ှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တင်းကျပ်မ�မ�ိှေသာ 

ေဆာင်ရွက်မ�စနစ် ြဖစ်သည် (UNDP၊ ၂၀၁၂၊ စာ ၁-၃၄)။ 

ဥပေဒတစ်မျိုးထက်ကျင့်သံုးြခင်းစနစ်ကို အနိမ့်ဆံုးေဒသအဆင့်မှ 

တစ်ကမ�ာလံုး အဆင့်အထိ ေနရာေဒသအ�ှံ၌့ ေတွ� �ိှရသည်။ ကမ�ာ့

�ိင်ုငံများ စနစ်ဆိုသည်မှာ ကမ�ာ့�ိင်ုငံ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက် ဆက်

သွယ်မ�ကို တိုးပွား လာေစကာ တစ်စုတစ်စည်းတည်းေသာ သွင်ြပင်

လက�ဏာ ထင်ဟပ်ြခင်းကို ရည်��န်းသည်။ �ိင်ုငံ၏ နယ်စပ်ေဒသများ

ကို ြဖတ်ေကျာ်ကာ ေ���ေြပာင်းေနထုိင်လာ�ကြခင်း၊ တစ်ကမ�ာလံုး 

အဆင့်ကို ဖဲွ�စည်းတည်ေဆာကလ်ာြခင်း၊ တစ်�ိင်ုငံထက်ပုိေသာ �ိင်ုငံ

ေရးများအဖဲွ�အစည်းများ ေပါ်ေပါက်လာြခင်း (သို)့ �ိင်ုငံေတာအ်စုိးရ

များ�င့်ှ အစ�ိှသည်တိုက့ို ြဖစ်ေပါ်ေစသည် (Dauvergne၊ ၂၀၀၃။ 

Tamanaha၊ ၂၀၀၈၊ စာ -၃၈၆-၇)။ �ှာေဖွေလ့လာသူများက ကမ�ာ့
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�ိင်ုငံများစနစ်ေ�ကာင့် �ိင်ုငံေတာ်၏ စွမ်းေဆာင်�ိုင်စွမ်း၊ အာဏာအင်

အားများ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးြဖင့် ေလျာ့ကျလာသည်ကို မှတ်ချက် ြပု

ခ့ဲသည် (Habermas 2001)။ �ိင်ုငံေတာ်များသည် အြမင့်ဆံုးေသာ 

အာဏာပုိင် အဖဲွ�အစည်း အြဖစ် မိမိတို၏့ စီးပွားေရး၊ �ိင်ုငံေရး�င့်ှ 

ဥပေဒေရးရာ ကိစ�ရပ်များကို ထိန်းချုပ်�ိင်ုရန်အတွက် အချို�ေသာ 

အချုပ်အြခာအာဏာများ�င့်ှ ပတ်သက်ေသာ ကိစ�ရပ်အချို�ကို 

အေလျာ့ေပးခ့ဲရသည်။ ေဒသ အဆင့်များတွင် ဤ ဥပေဒ 

တစ်မျိုးထက် ကျင့်သံုးြခင်းစနစ်သည်လည်း အေရး�ကီးလာသည်၊ 

တရားဥပေဒြပ�ာန်းချကမ်ျားသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မ�မ�ိှ ေ�ကာင်း 

သိသာထင်�ှားစွာ ေဖာ်ြပလျက် �ိှသည်။ လူတိုသ့ည် 

အြငင်းပွားမ�များ�င့်ှ ေတွ� �ကံုရေသာအခါ �ိင်ုငံေတာ်တရား 

�ုံးများသည် အားကိုး၍မရ�ိင်ုသည့်အြပင် ထိေရာက်မ�လည်း မ�ိှ၊ 

အကုန်အကျများလွန်း သည့် ေနရာဟုယူဆေသာေ�ကာင့် 

တရား�ုံးများကိုေ�ှာင်�ှား၍ ယင်းအစား ပုဂ�လိကများထဲမှ 

ရပ်ကွက်လူ �ကီးများ�င့်ှ ေြဖ�ှင်းေသာ 

အရပ်သံုးတရားစီရင်ေရးနည်းလမ်းကိုသာ ေရွးချယ်�ကသည်။ 

ကမ�ာတဝှမ်း�ိှ �မို � ြပ ေဒသများတွင် ဆင်းရဲေသာ(ကျူးေကျာ်) 

ရပ်ကွက်�ကီးများကို ေနရာတိုင်း၌ ေတွ� �ိှရ�ပီး တရားဝင် ဥပေဒ 

ေဖာ်ေဆာင်မ�မ�ိှေသာ သိုမ့ဟုတ ်အနည်းငယ်သာ�ိှ�ပီး ဥပေဒ�င့်ှ 

အစုိးရတရား�ုံးများ၏ အာဏာသက ်ေရာက်မ�ကို ေကျာ်လွန်၍ ဥပေဒ

အရအသိအမှတ်ြပုထားေသာ အခွင့်အေရးဆံုး�� ံးမ�များ မ�ကာခဏ�ကံု
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ရ ေလ့�ိှသည်။ ထုိေဒသများ၌ လူမ�ေရးသတ်မှတ်ချက်၊ ဓေလ့ထုံးတမ်း

များ သိုမ့ဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အားြဖင့်သာ 

အမိန ့်အာဏာတည်�ိှမ��င့်ှ အြပန်အလှန်အကျိုးြပုမ�များကို 

ေ�ှ�ေဆာင်လမ်းြပမ� ြပုေနသည ်(Tamanaha ၂၀၀၈ခု၊ စာ-၃၈၇)။ 

Santos (၁၉၇၇) သာဓက အားြဖင့် ဘရာဇီး�ိင်ုငံ�ိှ Favelas၏ ဥပေဒ�င့်ှ 

အမိန ့်အာဏာေဖာ်ေဆာင်မ�ကို ေလ့လာရာ၌ တရားမဝင်ကျူးေကျာ်၍ 

အေြခစုိက်ေနထုိင်လာသူတိုသ့ည် �ိင်ုငံေတာ်ဥပေဒ၏ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း�င့်ှပုံစံများကို အသံုးြပု၍ ဥပေဒ�င့်ှအညီ မည်ကဲ့သို ့ 

ဖန်တီး�ကသည် ကိ ုေဖာ်ြပထားသည်၊ ‘Law of the Asphalt’ 

(လမ်းခင်းေပးေသာဥပေဒ)ဟုလည်း ေခါ်ေဝါ်သည်။ (Merry ၁၉၈၈၊ 

စာ-၈၈၁ ကို လည်း�ကည့်�ိင်ုသည်)။ 

ဥပေဒတစ်မျိုးထက် ကျင့်သံုးေသာစနစ်တွင်(legal pluralism) 

ကွဲြပားြခားနားေသာ အာဏာ အသွင်အြပင်�ိှ အင်အားစုများ�င့်ှ ပတ်

သက်၍ အဓိကြဖည့်စွက်တင်ြပထား�ပီး အချို�ေသာ အဖဲွ�များကို ချန်

လှပ်ထားပါသည်။ Erin Moore (၁၉၉၃) ပညာ�ှင်မှ အိ��ိယ�ိင်ုငံ၏ 

ဥပေဒတစ်မျိုးထက်မကကျင့်သံုးြခင်း ေလ့လာမ�အတိုင်း �မို � ြပေဒသ�ိှ 

တချို�ေသာအဖဲွ�အစည်းများသည် ထုိစနစ်ကျင့်သံုးြခင်းေ�ကာင့်သာ 

တူညီမ� အကျိုးခံစားခွင့် မရ�ိှ�ကေပ။ Moore (၁၉၉၃)က အမျိုးသမီး၊ 

အမျိုးသား လိင်ကွဲြပားမ�ေပါ် အဓိကထား ေလ့လာ�ပီး က��်ပ်ုက ဆင်း

ရဲေသာ �မို � ြပေဒသသို ့ ေြပာင်းေ���လာသူတိုအ့ေပါ် အဓိကေလ့လာ

ထားသည်။ ဤေ���ေြပာင်းေနထုိင်လာသူတိုမှ့ာ အစုိးရတရားဝင် 
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ြပ�ာန်း သတ်မှတ်ထားေသာစနစ်ကို လက်လှမ်းမီရန် 

အခက်အခဲများ�ိှသည်။ ၎င်းတို၏့ြပဿနာများကို 

ရပ်ကွက်လူ�ကီးများ�င့်ှ ရပ်မိရပ်ဖများအား တင်ြပရာမှာလည်း 

အခက်အခဲများ�ိှသည်။ ထုိေ့�ကာင့် သူတိုသ့ည ်တရားဝင် 

ြပ�ာန်းြခင်းများ မဟုတ်ေသာ အရပ်သံုး နည်းစနစ်အရ 

အေ�ကာင်း�ကားတင်ြပ�ိင်ုရန်လည်း ေရရာေသချာမ� မ�ိှ�ကပါ။ တစ်

ချိန်က ဥပေဒတစ်မျိုးထက်ကျင့်သံုးြခင်းစနစ်ကို နယ်ချဲ�ကိုလိုနီ�င့်ှ ၎င်း

တိုအ့ား ကူညသီူတိုအ့�ကား ဆက်ဆံေရး အြဖစ် ေဖာ်ြပေလ့�ိှခ့ဲ�ပီး 

ယခုအခါ အဓိကအင်အား�ကီးအုပ်စုများ�င့်ှ ၎င်းတို၏့လက်ေအာက်ခံ

များ ြဖစ်သည့် ဘာသာေရး၊ လူမျိုးေရး သိုမ့ဟုတ် လူနည်းစု 

ယဉ်ေကျးမ�များ�ှင့် ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူများတိုအ့�ကား 

ဆက်ဆေံရးအြဖစ် ေဖာ်ြပ�ကသည်။ စာတမ်းများ၏အဆိုအရ 

တရားဝင်သတ်မှတ်ထားြခင်း မဟုတ်ေသာ ပုံစံများကို 

လူမ�ေရးကွန်ရက်များ�င့်ှ ဓေလ့ထုံးတမ်းများ၌ ပုိ၍ ေတွ� �ိှရသည် 

(Woodman ၁၉၈၇၊ စာ-၈၈၊၃-၄။ Macaulay၁၉၈၆။ Merry ၁၉၈၈)။ 

ဤေဆာင်းပါးတွင် အဓိက ေဖာ်ြပလိုသည်မှာ ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူ 

တိုသ့ည် စီရင်ဆံုးြဖတ်ချက် ချမှတ်�ိင်ုေသာ နည်းလမ်းများကို 

လက်လှမ်းမီ�ိင်ုမ� အားနည်းြခင်း၊ ၎င်းတို၏့ ဆင်းရဲေသာ 

စီးပွားေရးအေြခအေနေ�ကာင့် ြပဿနာအမ�များကို တိုင်�ကား�ကရန် 

ဝန်ေလးြခင်း တရားဝင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း�ှင့် ပတ်သက်ေသာ 

ဗဟုသုတ မ�ိှြခင်း�င့်ှ အာဏာ�ိှသူတို�့င့်ှ ဆကသ်ွယ်ေဆာင်ရွက်�ိင်ု 



Justice-seeking strategies in everyday life  |  191 
စွမ်းမ�ိှြခင်း စသည်တိုက့ို ေဖာ်ြပလိုသည်။ အဘယ်ေ�ကာင့်ဆိုေသာ် 

ေြပာင်းေ���ေနထုိင်သူများသည် အစုိးရ အသိမှတ်ြပုထားြခင်း၊ ခွင့်ြပု

ထားြခင်းမ�ိှေသာေနရာများတွင် ေနထုိင်�ကေသာေ�ကာင့် ၎င်းတို၏့ 

ြပဿနာ ေြဖ�ှင်းြခင်း နည်းလမ်းများမှာလည်း ြပ�ာန်းဥပေဒအရ 

တရားဝင်ပုံစံမဟုတ်�ကေပ။ 

ရန်ကုန်�မို �တွင်�ိှေသာ �မို � ြပပုံစံ�င့်ှ ေြပာင်းေ���ေနထုိင်သူများ 

 

ရန်ကုန်�မို �သည် ြမန်မာ�ိင်ုငံ၏ အထင်ကရ�မို� �ကီးတစ်�မို� ြဖစ်�ပီး 

လက်�ိှတွင် လူဦးေရ ၅.၂သန်းေန ထုိင်�က၍ ၂၀၀၆ ခု�စ်ှမှစ�ပီး (၀.၇) 

သန်းတိုးပွားလာရာ တစ်�စ်ှလျင် ပ�မ်းမ�ြခင်းအားြဖင့် (၁.၉) 

ရာခုိင်��န်းခန ့်တိုးပွားခ့ဲသည်။ ဂျပန်�ိင်ုငံ၏ �ိင်ုငံတကာ ေကာ်ပုိေရး�ှင်း 

အဖဲွ�အစည်း (JICA)က ေနာင်�စ်ှတွင် ရန်ကုန်�မို �၌ လူဦးေရတိုးပွား��န်း ၂ 

% ခန ့်�ိှလာမည်ဟု ခန ့်မှန်းသည် (JICA�င့်ှ YCDC 2013)။ အကယ်၍ 

လက်�ိှ��န်းအတိုင်း လူဦးေရ ဆက်လက ်တိုးပွားမည်ဆိုပါက ၂၀၄၀

ခု�စ်ှတွင် �မို � ြပေန လူဦးေရသည် ေကျးလက်ေတာရွာေန လူဦးေရကို 

ေကျာ်လွန်သွား�ိင်ုဖွယ်�ိှသည်။ ဤကဲ့သို ့ ြဖစ်ရြခင်းမှာ 

လက်�ိှ�ိင်ုငံေရး�င့်ှ စီးပွားေရးအခွင့်အလမ်းပွင့်လာြခင်းသည် 

လုပ်အားခ သက်သာြခင်း�င့်ှ သဘာဝအရင်းအြမစ်များ 

ေပါ�ကယ်လှေသာေ�ကာင့် ေစျးကွက်စီးပွားေရးအရ 

အကျိုးအြမတ်ရယူရန် �ိင်ုငံြခားကုမ�ဏီများက ေမ�ာ်မှန်း 

မထားေလာက်ေအာင် လာေရာက်၍ ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံလာြခင်းေ�ကာင့် 
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ြဖစ်သည်။ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းသစ်များ�င့်ှ စက်မ� လုပ်ငန်းများက 

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကို ဖန်တီးေပးလာြခင်းေ�ကာင့် လူအများ

ကို ရန်ကုန်�မို � သို ့ ေြပာင်းေ���ေနထုိင်�ကရန် တွန်းအားေပးသကဲ့သို ့ ြဖစ်

ေနသည်။ ေကျးလက်ေဒသများ၌ ဆင်းရဲမဲွေတမ� ��န်းြမင့်တက်

လာြခင်း�င့်ှ လယ်ယာပုိင်ဆိုင်မ�မ့ဲြခင်း တိုးပွားလာြခင်းတိုေ့�ကာင့် 

ပုိမုိေကာင်းမွန်ေသာ အလုပ် အကိုင်�ှာေဖွရန် �မို � �ကီးများသို ့ 

ေြပာင်းေ���လာြခင်း တိုးပွားလာေစသည် (Boutry ၂၀၁၄။ Forbes ၂၀၁၆၊ 

စာ - ၁၉၉)။ ရန်ကုန်�မို �သည် လူတို၏့ အလုပ်အကိုင် 

အခွင့်အလမ်းအတွက် အလားအလာေကာင်းေသာ 

ေနရာြဖစ်လာေသာေ�ကာင့် လူဦးေရတိုးပွားလာြခင်းြဖစ်သည်။ 

အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကာလတွင် ဤသုေတသနြပုလုပ်ခ့ဲေသာ 

လ�ိင်သာယာ�မို�နယသ်ည် ရန်ကုန် �မို �အတွင်း လူဦးေရတိုးပွား��န်း 

အလျင်ြမန်ဆံုးေနရာြဖစ်သည်။ တရားဝင်အေြခစုိက်ေနထုိင်သူများ 

အပါအဝင် တရားဝင်မဟုတ်ေသာ အေြခစုိက်ေနထုိင်သူ (ကျူးေကျာ)် 

လူဦးေရ�စ်ှရပ်လံုး ပါဝင်သည်။ လ�ိင်သာယာ�မို�နယ်သည် ပတ်ဝန်း

ကျင် ညစ်ညမ်းမ�၊ ေရ�င့်ှမိလ� ာသန ့်�ှင်းမ� မ�ိှြခင်းတိုေ့�ကာင့် ြဖစ်ပွား

ေသာ ေရာဂါများ အထူထပ်ဆံုးေနရာလည်းြဖစ်သည်။ 

လတ်တေလာတွင် ဤ �မို�နယအ်တွင်း လယုက်မ�၊ 

အိမ်နီးနားြခင်းအြငင်းပွားမ�၊ လမ်းေပါ်တွင် 

ကိုယ်ထိလက်ေရာက်နာကျင်ေစမ�၊  မုဒမ်ိးမ�၊ အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�၊ 

ကေလးသူငယမ်ျာအား�ိင်ုထက်စီနင်းြပုမ��ှင့် အြခားအမ�များ ေနစ့ဉ်
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ြဖစ်ပွားလျက်�ိှသည်။ ထုိအ့ြပင် ကေလး သူငယ်များေကာ်�ှူြခင်းအပါ

အဝင် အရက်�င့်ှ မူးယစ်ေဆးဝါးများေ�ကာင့် 

ြဖစ်ပွားေသာြပဿနာများ လွန်စွာ များြပားလျက်�ိှသည်။ 

လ�ိင်သာယာ�မို�နယတ်ွင် ရာဇဝတ်မ�များ�င့်ှ 

ြပဿနာများြဖစ်ပွားေ�ကာင်းြပည်တွင်း သတင်းစာများ၌ မ�ကာခဏ

ေဖာ်ြပသည်။ ေ���ေြပာင်းအလုပ်သမားများသည် ကျန်းမာေရးေစာင့်

ေ�ှာက်မ�၊ ပညာေရး�င့်ှအြခားေသာ လူမ�ေရးရာဝန်ေဆာင်မ�များ�င့်ှ 

ပတ်သက်ေသာ အခက်အခဲများ�င့်ှရင်ဆိုင် �ကံု ေတွ� �ကရသည်။ 

အေြခတကျေနထုိင်�ိင်ုမ�အတွက် အာမခံချက်မ�ိှပါ။ 

အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကာလအတွင်း �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ၊ 

အစုိးရမဟုတ်ေသာ လူမ�ေရးအဖဲွ�အစည်းများ (NGOs)�င့်ှ လူထုအ 

ေြခြပု (CBOs) အဖဲွ�အစည်းများသည် 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး�င့်ှပတ်သက်၍ တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေစရန် 

စီမံချက်၊ အစီအစဉ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ခ့ဲ�ကသည်။ 

မည်သိုပ့င်ဆိုေစကာမူ ရန်ကုန်�မို � ြပေဒသများတွင် ရာဇဝတ်မ�များ ြမင့်

တက်ဆဲြဖစ်သည်။  ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူ အနည်းငယ်မ�သာ ဥပေဒ

ေရးဆိုင်ရာ အခွင့်အေရး�ှင့် ဝန်ေဆာင်မ�များကို ရ�ိှ�ိင်ု�ကသည်။ 

အများအားြဖင့် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားြခင်းမ�ိှေသာ 

အရပ်သံုးတရားေရးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အသံုးြပု၍ ေြဖ�ှင်း�ကသည်၊ 

တချို� မှာ မ�တေသာ တရားစီရင်မ�မျိုး မရ�ိှ�ကေပ။ 

ထုိေြပာင်းေရွ�ေနထုိင်သူတို ့ တရားဝင်ြပ�ာန်းဥပေဒအရ မ�တမ��ိှေသာ 
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တရားစီရင်ေရးစနစ်၏ အခွင့်အလမ်းကို မည်ကဲ့သို ့ ရ�ိှ�ိင်ုေ�ကာင်း�င့်ှ 

အဘယ်ေ�ကာင့်ရ�ိှ�ိင်ုသည်ကို က��်ပ်ုကေရွးချယ်၍ သုေတသနြပု 

ေလ့လာထားပါသည။် 

 

သုေတသနနည်းလမ်း 

 

ဤေလ့လာမ�သည် အရည်အေသွးစံထား သုေတသနနည်းလမ်းြဖင့် 

ေလ့လာထားေသာ EverJust သုေတသနစီမံကိန်းမှ ရ�ိှလာသည့် 

အေ�ကာင်းအရာများအေပါ် အေြခြပုတင်ြပထားြခင်းြဖစ်သည် (နိဒါန်း 

တွင် ဤအေ�ကာင်းအရာများကို �ကည့်�ိင်ုသည်)။ ေလလ့ာမ�ြပုလုပ်

ေသာ ေနရာသို ့ ပုံမှန်သွားေရာက်ကာ ေ���ေြပာင်းလုပ်သားများကို 

လူေတွ� ေမးြမန်းြခင်းအားြဖင့် အချက်အလက်များကို 

ရယူစုေဆာင်းခ့ဲပါသည်။ ထုိအ့ြပင် အြငင်းပွားမ�များကို မည်ကဲ့သို ့ 

ေြဖ�ှင်း�ကသည်ကို နားလည်သေဘာေပါက်ေစရန်အတွက် 

အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�၊ လင်မယားေဖာက်ြပန်မ�၊ လုယက်မ�၊ ခုိးမ� 

အစ�ိှသည့် အမ�ကိစ�များ၌ ပါဝင်ေြဖ�ှင်း ေပးခ့ဲသူ 

အဓိကပုဂ�ိုလ်များ�င်ှေတွ�ဆံု�ပီး ထုိသိုေ့သာအမ�ကိစ�များကို 

မည်သိုေ့ြဖ�ှင်းခ့ဲသည်ကို ေမးြမန်းခ့ဲပါ သည်။ ထုိပုဂ�ိုလ်များတွင် ရပ်

ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများ၊ ရာအိမ်မ�းများ�င့်ှ ရဲအရာ�ိှများ ပါဝင်�က

သည်။ 
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လ�ိင်သာယာ�မို�နယ်အတွင်း�ိှ ရပ်ကွက်�စ်ှခုကို ေရွးချယ်၍ ေလ့

လာရြခင်းမှာ ထုိရပ်ကွက်တိုသ့ည် စက်မ�ဇုန်၊ စက်�ုံတို�့င့်ှ နီးကပ်စွာ 

တည�ိှ်ြခင်း၊ စက်�ုံအလုပ်အကိုင်ရ�ိှရန်အတွက် ဆင်းရဲေသာ ေရွ�

ေြပာင်း လာသူများ ေနထုိင်ြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ ထုိေနရာများတွင် 

မည်ကဲ့သိုေ့သာ ြပဿနာများ ြဖစ်ေလ့�ိှသည် ကိုလည်းေကာင်း၊ 

ထုိဆင်းရဲေသာ ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူများအတွက် တရားမ�တမ� 

ကို�ှာေဖွရာတွင် အဆံုးြဖတ်ေပး�ိင်ုေသာ အဓိကလမ်းေ�ကာင်းများ 

မည်ကဲ့သို�ိှ့သည်ကို လည်းေကာင်း �ှာေဖွတင်ြပထားပါသည်။ 

အမှန်တကယ် ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာအမ�များအေ�ကာင်း ေမးြမန်းြခင်း၊ 

အမ�တစ်ခုြခင်းစီ၌ မည်ကဲ့သို ့ ေဆာင်ရွက်ပုံ�င့်ှ ပါဝင်သူတို ့ 

၏ထင်ြမင်ချက် မည်ကဲ့သို ့ �ိှသည်တိုက့ိ ုနားလည်သေဘာေပါက်ရန် 

သတင်းအချက်အလက်များကို စုေဆာင်းြခင်းများ ြပုလုပ်ခ့ဲပါသည်။ 

ထုိအ့ြပင် ြပဿနာ၏ အေြဖ�ှာေဖွရာတွင် ထုိေြပာင်းေ���လုပ်သားများ 

ရင်ဆိုင်ရေသာ အဓိကအဟန်အ့တား�င့်ှ ပတ်သက်၍ လည်း 

ေလ့လာခ့ဲပါသည်။ ဤသုေတသနအတကွ် လူေတွ�ေမးြမန်းသူ ၆၀ 

ဦး�င့်ှ ခုိးမ�၊ လုယက်မ�၊ မုဒမ်ိးမ�၊ ေ�ကး�မီကိစ�၊ လင်မယား ေဖာက်ြပန်မ�၊ 

အြငင်းပွားမ�၊ မေတာ်တဆထိခုိက်မ�၊ ေြမယာမ��င့်ှ လိမ်လည်မ� 

အစ�ိှသည့် အမ�ေပါင်း ၅၀ မ�ကို ေလ့လာခ့ဲပါသည်။ 
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ေနစ့ဉ်အြငင်းပွားမ�များ�င့်ှ ေြဖ�ှင်းပုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

 

ဤအခန်းသည် သုေတသနြပုလုပ်ေသာ လ�ိင်သာယာ�မို�နယ်အတွင်း 

အများဆံုး�င့်ှမ�ကာခဏ ြဖစ်ပွားေသာ လုယက်မ�၊ ခုိးမ�၊ ေ�ကး�မီမ�၊ 

မုဒမ်ိးမ��င့်ှ အိမ်ေထာင်ေရးေဖာက်ြပန်မ�များကို ေဖာ်ြပထား�ပီး အမ� 

တစ်မျိုးဆီ၌ ပါဝင်ပတ်သက်သူတို�့င့်ှ  အမ�အခင်း ေြဖ�ှင်းေပး�ကသူ

တိုက့ မညက်ဲ့သိုက့ိုင်တယွ် ေြဖ�ှင်း �ကသည်ကို ဆက်လက်၍ စူးစမ်း

ေလ့လာခ့ဲပါသည်။ ဆက်လက်ေဖာ်ြပမည့်အခန်း၌ 

သုေတသနြပုလုပ်သည့် ေနရာေဒသ၌ တရားစီရင်ေရး�င့်ှပတ်သက်၍ 

အဘယ်ေ�ကာင့် ကွဲြပားြခားနားေသာ ပုံစံများြဖစ်ေပါ်ေန သည်ကို 

ေဆွးေ�းွတင်ြပထားပါသည်။ တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း�င့်ှ 

အရပ်သံုးတရားစီရင်ေရးစနစ်များအရ ေြဖ�ှင်း�ကပုံ�စ်ှမျိုးလံုးကို 

ေဆွးေ�းွတင်ြပထားပါသည်။ နိဒါန်း၌ ေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အတိုင်း 

တရားဝင်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများတွင် ရဲစခန်း၊ တရား�ုံး�င့်ှ 

ရပ်ကွက်အဆင့် အထက်�ိှအစုိးရ�ုံးများပါဝင်�ပီး အရပ်သံုးတရား 

စီရင်ေရးစနစ်နည်းလမ်းများတွင် မိသားစုဝင်များ၊ ေဆွမျိုးများ၊ 

အိမ်နီးနားချင်းများ၊ လူ�ကီးသူမများ၊ ရပ်ကွက်အပ်ုချုပ်ေရးမ�းများ�င့်ှ 

ရာအိမ်မ�းများ ပါဝင်�ကပါသည။် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများသည် 

အစုိးရ အဖဲွ�အစည်းတွင် တရားဝင်ခန ့်အပ်ခံရသူများြဖစ်�ပီး 

၎င်းတို�့င့်ှအတူ ရာအိမ်မ�းများကလည်း ြပဿနာများကို ည�ိ��ိင်းေပး

ရာ၌ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်�ကသည်။ ဤစာတမ်းသည် ရပ်ကွကလ်ုပ်ထုံး
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လုပ်နည်းအရ ြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းရာတွင် ရပ်ကွကလ်ူ�ကီးများ မည်

ကဲ့သို ့ အေရးပါပုံကိုလည်း ေဖာ်ြပသည်။ ဤသုေတသနြပုေလ့ လာ

ေတွ��ိှချက်များအရ ဤရပ်ကွက်�စ်ှခု၌ အများဆံုးြဖစ်ေလ့�ိှေသာ 

အမ�များမှာ အိမ်ေထာင်ေရး ြပဿနာများ၊ အေ�ကးြပန်မေပးေသာ 

အမ�များ�င့်ှ ခုိးမ�များြဖစ်�ပီး 

မုဒမ်ိးမ�သည်လည်းနာမည်�ကီးေသာအမ�များ၌ ပါဝင်သည်။ 

အလန်ွဆင်းရဲြခင်း�ှင့် ဘဝအတွက် �ုန်းကန်ရြခင်းတိုေ့�ကာင့် ြဖစ်ပွား

ေသာ အြငင်းပွားမ� များသည် ဤသုေတသနြပုြခင်း

၏အဓိကအေ�ကာင်းရင်း ေသာ့ချက်အြဖစ် အေရးပါလာသည်။ 

များေသာ အားြဖင့် ထုိအြငင်းပွားမ�များသည် 

ေနစ့ဉ်လ�ပ်�ှားသွားလာမ�များ�င့်ှ ဆိုင်ေသာ ြပဿနာများ�ှင့် 

ေြပာင်းေ���ေနထုိင်သူများ၏ စားဝတ်ေနေရး�ှင့် ဆိုင်ေသာ ြပဿနာ

များ ြဖစ်�ကသည်။ မ�ကာခဏြဖစ်ေလ့�ိှေသာ အမ� များတွင် နစ်နာသူ 

သိုမ့ဟုတ် ပါဝင်ပတ်သကသ်ူတိုက့ အမ�အတွက ်

ည�ိ��ိုင်းမ�ရယူသည့်အေပါ် ကွဲြပားြခား နားေလ့�ိှသည်။ ခုိးမ�များ၊ အိမ်

တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�များ၊ ေငွေချးသည့်ကိစ�များ၊ မိသားစု�င့်ှ အိမ်နီးနား

ချင်းများ ြဖစ်ပွားေသာ အမ�များတွင်မူ ထုိအမ�များကို ကိုင်တွယ်

ေြဖ�ှင်းေပးေသာ ရာအိမ်မ�းများထံ တိုင်�ကား�ကသည်။ အြငင်းပွားမ�

ေြဖ�ှင်းပုံ၏ ေယဘုယျလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပုံစံကို 

ယခုေဆွးေ�းွတင်ြပပါမည်။ 
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ေလ့လာေတွ� �ိှချက်အရ သိသာထင်�ှားသည်မှာ ထုိေ���ေြပာင်းေန

ထုိင်သူတိုသ့ည် ခုိးမ��င့်ှပတ် သက်၍ ရပ်ကွကလ်ူ�ကီးများ�င့်ှ 

ရဲစခန်းသို ့ မတိုင်�ကားလို�ကပါ။ ထုိတာဝန်�ိှသူတိုက့ 

သူတို၏့ခုိးရာပါပစ�ည်းများကို ြပန်လည်ရယူေပး�ိင်ုမည်မဟုတ်ဟု 

ယံု�ကည်�ကသည်။ ထုိအ့ြပင် ဘာသာေရးယံု�ကည်မ�အရ ထုိခုိးမ� 

များကို တိုင်�ကားရမည့်ကိစ�ြဖစ်သည်ဟုလည်း မယံု�ကည်�က ေပ။ 

ခုိးသူတိုသ့ည် သူတို၏့ အတိတ်ဝဋ်ေ�ကး ေ�ကာင့် ခုိးယူ�ကသညဟ်ု 

ယူဆသည်။ ဤအယူအဆ�င့်ှ ဆန ့်ကျင်စွာ အချို�ေသာေငွေချးသည့် 

ြပဿနာ များကို ရပ်ကွက်လူ�ကီးများထံသို ့ တိုင်�ကား�ကသည်။ 

အေ�ကးြပဿနာများကို အရပ်သံုးတရားစီရင်ေရး နည်းလမ်းြဖစ်သာ 

ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ အဘယ်ေ�ကာင့်ဆိုေသာ် ေငွေချးကတိ

စာချုပ်များကိုလည်း တရားဝင် ြပုလုပ်ထားြခင်း မဟုတ်ေသာေ�ကာင့် 

တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရလက်မခံြခင်း ြဖစ်သည်။ အိမ်ေထာင် 

ေရးြပစ်မ�များမှာလည်း ြမန်မာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒအရ ြပစ်မ�

ေြမာက်ေသာ်လည်း ေလျာ်ေ�ကးေပးြခင်းကဲ့သို ့ အရပ်သံုးတရားစီရင်

ြခင်းနည်းလမ်းများြဖင့်သာ ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ မုဒမ်ိးမ�များကို လ�ို� ဝှက်

ထား�က�ပီး ရပ်ကွက်လူ�ကီးများကလည်း မေြဖ�ှင်းေပး�ကပါ။ 

အကယ်၍ မုဒမ်ိးမ�များကိုတရားဝင်တိုင်�ကားပါကတရား�ုံးများသို ့ 

သွားေရာက်ရမည်ြဖစ်�ပီး နစ်နာသူကလည်း ထုိတရားဝင်စနစ်အားြဖင့် 

ေကျနပ်ဖွယရ်ာအဆံုးအြဖတ်ရဖုိခ့က်သည်။ မ�ကာခဏြဖစ်ပွားတတ်

ေသာ အမ�များတွင် အထက်ကေဖာ်ြပခ့ဲေသာပုံစံများ မည်ကဲ့သို ့ 
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ြမင်သာထင်သာ�ိှ�ကေ�ကာင်းကို ဆက်လကတ်င်ြပသွားပါမည။် 

ေ�ှးဦးစွာ လုယက်မ�၊ ခုိးမ�များ�င့်ှ ပတ်သက် ၍ ေဖာ်ြပသွားပါမည်။ 

 

လုယက်မ��င့်ှခုိးမ�များ 

 

သုေတသနြပုလုပ်သည့် ေနရာတစ်ဝုိက်၌ စီးပွားေရးအကျပ်

အတည်းများေ�ကာင့် လုယက်မ��င့်ှခုိးမ� များြဖစ်ပွားေလ့ �ိှသည်။ 

လူငယ်အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတိုသ့ည် အထည်ချုပ်စက်�ုံ�င့်ှ 

အြခားစက်�ုံများ၌ အလုပ်လုပ်�က�ပီး 

ညဘက်အချိန်ပုိအလုပ်ဆင်း�ကေသာေ�ကာင့် အိမ်ြပန်ချိန်၌လမ်းတွင် 

လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ေရ� ဆွဲ�ကိုး�င့်ှ ပုိက်ဆံများ အလုခံရသည်။ 

အချို�ေသာေနရာများတွင် လမ်းမီးမ�ိှဘဲ ေမှာင်ေနေသာေ�ကာင့် သူခုိး

များအတွက် အခွင့်ေကာင်းြဖစ်ေနသည်။ အသက် ၄၅ �စ်ှ အရွယ် 

ရပ်ကွက် (ခ)၌ ေနထုိင်သူအမျိုးသမီးက ေအာက်ပါအတိုင်း ေြပာြပ

ပါသည်။ 

လွန်ခ့ဲတဲ့ ၅ �စ်ှ တုန်းကေတာ့ တစ်ေနရာနဲ ့တစ်ေနရာ 

သွားလို�ိှ့ရင် စက်ဘီးနဲပဲ့ သွားရတာ။ အဲဒအီချိန်တုန်း

က ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ေတ ွခုလို မများေသးဘူး။ 

လမ်းေလ�ာက်�ပီး သွားတဲ့သူ�ိှသလို၊ ဆိုက်ကားစီး�ပီး 

သွားတဲ့သူေတွလည်း�ိှတယ်။ အဲဒအီချိန်တုန်းက 

သူခုိးေတွက စက်ဘီးစီး�ပီး လစ်ရင်လစ်သလို 
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ခုိး�ကတယ်။ သူခုိးက စကဘ်ီးနဲဆ့ိုေတာ့ 

ရပ်ကွက်ထဲမှာ အလွယတ်ကူ ဖမ်းမိ�ိင်ုတယ်ေလ။ 

ခုေခတ်မှာေတာ့ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် 

သံုးတဲ့သူေတွလည်း များလာတယ်။လူရမ်းကားေတွ 

လုယကတ်ဲ့သူေတွကလည်း အုပ်စုလိုက ်ဆိုင်ကယ်စီး

�ပီး လုယက်လာ�ကတယ်။ 

က��်ပ်ု၏သတင်းေပးသူက ေြပာြပသည်မှာ လူငယ်စုံတွဲများ�င့်ှ 

အထည်စက်�ုံအလုပ်သမားများ သည် အိမ်ေြခမ�ိှေသာေ�ကာင့် 

ေစတီဘုရားများ၌ သွားေရာက် လည်ပတ်ေသာအခါ ထုိေနရာများ၌ 

ရာဇဝတ်မ�များြဖစ်ပွားေလ့�ိှသည်။ ေနအ့ချိန်များ၌လည်း 

လမ်းေပါ်တွင် ဆိုင်ကယ်ြဖင့် အုပ်စုဖဲွ�လုယက်မ�များ ြဖစ်ပွားေ�ကာင်း 

လူေြပာများေနသည်။ အထူးသြဖင့် အမျိုးသမီးငယ်များ ဤအ��ရာယ်

�င့်ှ�ကံုရသည်။ ရပ်ကွက်(က)ေန အသက်၂၀အရွယ ်စက်

�ုံအလုပ်သမားတစ်ဦးက ေအာက်ပါအတိုင်းေြပာြပပါသည်။ 

အမျိုးသမီးေတွကေတာ့ အား�ွဲ�တဲ့အြပင် လက်ထဲမှာ

လည်း ထီး၊ အိတ်ေတွ ကိုင်ထားတဲ့အခါ လယုက်တဲသ့ူ

ေတွက ကိယု့်ဆီက တစ်ခုခု လုယက်လာမယဆ်ိုရင်

ေတာင် ကိုယ်က့ိုယ်ကိယု် မကာကွယ်�ိင်ုေတာ့ဘူး။ 

လူေတွကလည်း လုယက်ေနတာကိုြမင်ေပမ့ဲ 

မကူညီ�ိင်ု�ကဘူး။ လုယက်တဲ့သူေတ ွ

အ��ရာယ်ြပုမှာကို ေ�ကာက်ေတာ့ မကူညီရဲဘူးေပါ။့ 
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ရပ်ကွက်၌ေနထုိင်သူများက လုယကသ်ူများအ��ရာယ်ြပုမည်ကို 

ေ�ကာက်�ကသလိ ုလုယက်မ�များ ကိုတိုင်�ကားရန်လည်း ေ�ကာက်�က

သည်။ ရပ်ကွက်(ခ)၌ ေနထုိင်သူဆိုက်ကားဆရာက 

က�န်ေတာ်တို ့ ဘယ်ရပ်ကွက်မှာ ေနတယ်ဆိုတာ လူ

တိုင်းသိတယ်။ က�န်ေတာ်တိုက့ လုယက်တာ၊ ခုိးတာ

ေတွကို ေတွ�လို ့ ကူညီဖုိ ့ အခွင့်အေရး �ိှရင်ေတာင် မကူ

ညီ�ိင်ုပါဘူး။ ကိုယ့်အတွက ်အ��ရာယ်�ိှတယ်ေလ။ 

က�န်ေတာ့် မိသားစုက က�န်ေတာ့်ကိုပဲ မီှခုိေနရတာ။ 

အကျယ်၍ ကူညီခ့ဲရင်လည်း သူခုိးေတွ၊ 

လုယက်သူေတကွ က�န်ေတာ့ကို ကလဲ့စားြပန် 

ေချမှာပဲ။ 

ဟုေြပာြပခ့ဲသည်။ 

ေနစ့ားလုပ်ခေငွ နည်းပါးစွာရ�ိှေသာ ေ���ေြပာင်းလုပ်သားတိုသ့ည် 

အ��ရာယ်�င့်ှေတွ� �ကံု�ိင်ုမ� ��န်းြမင့်�ပီး တရားမ�တမ�ရ�ိင်ုေသာ အခွင့်

အေရးမှာလည်း ကန ့်သတ်မ�များ�ိှသည်။ လူေတွ�ေမးြမန်းြခင်းမှ သိ�ိှ

လာချက်များအရ ေရွ�ေြပာင်းလုပ်သားများသည် လုယက်မ�များကို ရဲ

စခန်း၊ ရပ်ကွက်လူ�ကီး၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ေရးမ�း�င့်ှ ရာအိမ်မ�းများထံ

သို ့ တိုင်�ကားြခင်းမ�ိှ�ကသည်မှာ သိသာထင် �ှား၏။ ရပ်ကွက်(က)ေန 

အထည်ချုပ်စက်�ုံတွင် အလုပ်လုပ်ေသာအသက် ၂၃ �စ်ှအရွယ် 

အမျိုးသမီးက ေအာက်ပါအတိုင်းေြပာြပ ခ့ဲသည်။ 
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လုယကတ်ဲ့သူေတွကိ ုဖမ်းဖုိက့ ေတာ်ေတာ်ခက်ခဲ

ပါတယ်။ သူတိုက့ ဆိုင်ကယ်စီး�ပီး ဖုန်း၊ ဆွဲ�ကိုး၊ 

လကေ်ကာက်၊ နားကပ်တိုက့ိ ုဆိုင်ကယ်နဲလ့ု�ကတာ။ 

လမ်းမှာလည်း ရဲက မ�ိှဘူးေလ။ လုယကတ်ဲ့သူေတွ

ဆီမှာလည်း ဓားေတွေဆာင်ထား�ကတယလ်ိုလ့ည်း 

�ကားဖူးတယ်။  

 ဒမှီာလည်း က�န်မရဲ ့ မိသားစုေတွ၊ ေဆွမျိုးေတွ 

မ�ိှဘူးေလ။ အရင်တုန်းကလည်း ဒလီိုမျိုး

ြဖစ်ဖူးတယ်။ ဒါေပမ့ဲ က�န်မ မတိုင်ခ့ဲပါဘူး။ အကယ်၍ 

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းနဲ ့ရာအိမ်မ�းဆီ တိုင်ခ့ဲရင်လည်း ပစ�ည်း

ြပန်ရမှာမှ မဟုတ်ဘဲ။ ဘာြဖစ်လိုလ့ည်းဆိုေတာ့ 

အလုခံရတဲ့ ပစ�ည်းြပန်ရတယ်လိုလ့ည်း တစ်ခါမှ 

မ�ကားဖူးဘူးေလ။ 

က��်ပ်ုစကားေြပာခ့ဲေသာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကလည်း ဤအတိုင်း

ပင်ေြပာြပခ့ဲသည်။ 

က�န်မရဲသ့မီးက ေရ�နဲလ့ုပ်ထားတဲ့ ဟန်းချိန်းေလးကို 

အိမ်အြပန်လမ်းမှာ အလုခံလိုက်ရတယ်။ ဒကီိစ�ကို 

က�န်မ ရာအိမ်မ�းကိုလည်း သွားမတိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒလီို 

သွားတိုင်မ့ဲအစား ကိုယ့သ်မီးကိုပဲ ဘတ်စ်ကားဂိတမှ်ာ 

ေနတ့ိုင်းသွား�ကိုလိုက်ေတာ့ သမီးအတွက်လည်း 
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လံုြခံုစိတ်ချရတာေပါ။့ ဒါကေတာ့ က�န်မအတွက် 

အဆင်ေြပတဲ့ ေြဖ�ှင်း နည်းေလးပါပဲ။ 

အထက်ပါေြပာ�ကားချက်ကို�ကည့်ပါက ထုိအမျိုးသမီးသည် အမ�

ကိစ�ကို တိုင်�ကားြခင်းထက်သမီး ြဖစ်သူအားကားဂိတ်မှာ ကိယု်တိုင်

သွား�ကိုကာအေဖာ်ြပုြခင်းြဖင့် သမီးရဲလ့ံုြခံုမ�ကို ပုိစိတ်ချရာေရာက်

သည်ဟု ဆိလုိုြခင်းြဖစ်သည်။ ရပ်ကွက်တွင်းြဖစ်ပွားေသာခုိးမ�များ

အတွက်တရားဥပေဒ�င့်ှအညီ ေြဖ�ှင်း�ိင်ုမည့် နည်းလမ်းများကို အသံုး

မြပု�ိင်ု�ကသလို လုယက်မ�ကိုကာကွယ်ေပးမည့် လံုြခံုေရးဝန်ထမ်း

များလည်း မ�ိှ �ကေပ။ အိမ်နီးချင်း၊ 

သူငယ်ချင်းများ�င့်ှရပ်ကွက်လူ�ကီးများထံ၌သာ ေဆွးေ�ွးတိုင်ပင်ရာ 

များေသာအားြဖင့် အချိန်ကုန်ေငွသက်သာမည်ြဖစ်ေသာနည်းလမ်းြဖင့် 

ေြဖ�ှင်းသည့်နည်းကိုသာ အသံုးြပုရန်အ�ကံ ေပးေလ့ �ိှ�ကပါသည်။ 

ဆိုင်ကယ်ခုိးမ�ကိုလည်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�း၊ ရဲစခန်းများသို ့ 

တိုင်�ကားြခင်းမ�ိှေ�ကာင်း ေအာက်ပါအမ�က ေဖာ်ြပထားသည။် 

 

အမ� ၁ ။ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ခုိးမ� 

အသက် ၄၆ �စ်ှအရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် လွန်ခ့ဲ

ေသာ ၃ �စ်ှကတည်းက ဆိုင်ကယ်ေမာင်း ြခင်းြဖင့် 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပုေနသူြဖစ်သည်။ 

သူဆ့ိုင်ကယ်အခုိးခံရပုံကိုေြပာြပခ့ဲသည်။ လူတစ် 

ေယာက်ဟာ က�န်ေတာ်ထံချဉ်းကပ်လာတယ။် 
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သူက့ိုလွန်ခ့ဲတဲ့ ၃ ရကက်တည်းက သတြိပုမိခ့ဲတယ်။ 

သူ�င့်ှ လက်ဖက်ရညဆ်ိုင်မှာ အတူထုိင်ခ့ဲ�ပီး ရင်း�ှီးစွာ 

စကားေြပာခ့ဲတယ်။ သံုးရက်�ကာ�ပီးေနာက် အဲဒ့လီူက 

က�န်ေတာ့ဆိုင်ကယ်ကိုယူ�ပီး တစ်နာရီအတွင်း 

ြပန်လာခ့ဲမည်ဟု ေြပာခ့ဲတယ။် က�န်ေတာ်ကလည်း 

သူက့ိုယံု�ပီး ဆိုင်ကယက်ို ေပးလိုက်မိတယ်။ 

အဲ့ဒလီူြပန် မေပါ်လာေတာ့ဘူး။ က�န်ေတာ်လည်း 

သူဘယ်မှာ ေနမှန်းလည်းမသိဘူး။ က�န်ေတာ့ 

ဆိုင်ကယ်ကလိုင်စင်နဲမုိ့ ့ ေစျး�ကီးတယ်ဟု 

ေြပာခ့ဲသည်။ 

က��ပ်ုကအဲ့ဒအီမ�ကို တစ်ေနရာရာကိုတိုင်ခ့ဲေသးလားဟုေမးရာ သူက 

“သူငယ်ချင်းေတွဆီက �ကားရသည့် ေကာလာဟာလသတင်းအရ 

က�န်ေတာ်◌ဆ့ိုင်ကယ်ခုိးသွားတဲ့လူက ဒလီ�ိင်သာယာမှာ လဆူိုး

ဂုိဏ်းဝင် တစ်ေယာက်ြဖစ်တယ်။ ဒအီမ�ကိုရဲစခန်း၊ ရာအိမ်မ�း၊ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းေတွဆီ သွားတိုင်လိုက်လ�င် ဒလီူက 

က�န်ေတာ်ကို အ��ရာယ်ြပုလာမှာ ေ�ကာက်လို ့ ဘယ်ေနရာမှာမှ 

မတိုင်ခ့ဲပါဘူး။ အမ�ဖွင့်တိုင်�ကားတာေတွကလည်း ဆိုင်ကယ်တက� စီ

ေမာင်းသမားများအတွက် လံုြခံုမ� မ�ိှဘူး။ က�န်ေတာ့်ေနစ့ဉ်ဝင်ေငွဟာ 

မိသားစုအတွက် အေရး�ကီးလို ့ က�န်ေတာ် ရဲစခန်းမှာလည်း 

အချိန်မြဖုန်း�ိင်ုပါဘူး။ ဒါေ�ကာင့်က�န်ေတာ် ေငွေချး�ပီး 
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ဆိုင်ကယ်အသစ် ၁ စီးြပန်ဝယ်လိကု်�ပီး ေနစ့ဉ်ဝင်ေငွရဖုိ ့ အလုပ်ြပန်

လုပ်ခ့ဲတယ်” ဟုေြပာခ့ဲ သည်။ 

 

မုဒမ်ိးမ�များ 

 

မုဒမ်ိးမ�များကိုလည်း အမ�ဖွင့်တိုင်�ကားြခင်းမ�ိှသည်ကို ေတွ�ရေသာ်

လည်း ခုိးမ��င့်ှ��ိင်းယှဉ်မိပါက တိုင်�ကားြခင်းများ ပုိ၍�ိှ�ပီး တရားဝင်

တရားစီရင်ေရး လမ်းေ�ကာင်းအရ �ပီးဆံုးသွားသည်ကို ေတွ� �ိှရသည်။ 

မည်ကဲ့သို ့ြဖစ်ေစ နစ်နာသူက တရား�ုံးဆံုးြဖတ်ချက်ကို ေကျနပ်မ�မ�ိှ

သည်ကို ေတွ�ရသည်။ တချို�က ကျူးလွန်သကူို ေလျာ်ေ�ကးေပးေစလို

�ကသည်။ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများကလည်း မုဒမ်ိးမ�များသည် 

တရားဝင်ဥပေဒလမ်းေ�ကာင်းအရ ေြဖ�ှင်းရမည်ဟုြမင်�က�ပီး ကိုင်

တွယ်ေြဖ�ှင်းေပးေလ့မ�ိှ�ကေပ။ နစ်နာ သူက ဆင်းရဲေသာ ေ���ေြပာင်း

မိသားစုမှြဖစ်ပါကသူမကို မုဒမ်ိးအကျင့်ခံရေ�ကာင်း မိဘကိုြဖစ်ေစ၊ 

အိမ်နီးနားချင်းကိုြဖစ်ေစ ေြပာြပြခင်းမ�ိှ�ကပါ။ များေသာအားြဖင့် ဤ

ကဲ့သို ့ ြပုကျင့် ခံရမ�အတွက် ��တ်ပိတ်ေန�က�ပီး မည်သည့်ေနရာကိုမ� 

တိုင်�ကားြခင်း မ�ိှ�ကပါ။ အကယ်၍ ြပုကျင့်ခံရသူ ကိုယ်ဝန် �ိှလာ

ပါက တရား�ုံး၌ တရားဝင်ဥပေဒလမ်းေ�ကာင်းအရ ြပန်လည် ေြဖ�ှင်း

�ကရသည်။ ရပ်ကွက်လူ�ကီးများသည် မ�ဒမ်ိးမ�များကို စီရင်ပုိင်ခွင့် 

မ�ိှပါ။ 
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လူေတွ�ေမးြမန်းမ�များအရ ြပုကျင့်ခံရသူအများစုမှာ အသက် ၁၀-

၁၆ �စ်ှအတွင်း ြဖစ်�က�ပီး ဆင်းရဲ ေသာ ေ���ေြပာင်းမိသားစုများမှြဖစ်

�ကသည်။ ထုိအ့ြပင် ၄င်းတိုသ့ည် ပညာအရည်အချင်းနိမ့်ကျြခင်း 

ဗဟုသုတ နည်းပါးြခင်း�င့်ှ မိဘများမှာလည်း တစ်ေနလ့ုပ် တစ်ေနစ့ား

လုပ်သားများသာ ြဖစ်�ပီးဝင်ေငွလည်း နည်းပါး �ကသည်။ အမ�

ဖွင့်တိုင်�ကားခ့ဲေသာအမ�အများစုများမှာလည်း လူသိ၍ အသံထွက်လာ

ေသာအမ�များြဖစ်�ပီး တရား�ုံးများ၌ တရားဝင်ဥပေဒအတိုင်းေြဖ�ှင်း

�ကသည်။ အမ�အမှတ်(၁)၌ဆင်းရဲေသာ နစ်နာသူမိသားစုက ေလျာ်

ေ�ကးရယူြခင်းြဖင့် ရပ်ကွက်သံုးတရားစီရင်ေြဖ�ှင်းေသာ နည်းလမ်း

အရ အမ�ကိုေကျေအး�ကသည်။ ဆင်းရဲေသာမိသားစုဝင်များအတွင်း 

ဤကဲ့သို ့ ြဖစ်ပျက်တတ်�ပီး ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူ�င့်ှ ရပ်ကွက်အတွင်း 

ေနထုိင်သူအများစုမှာ မုဒမ်ိးမ��င့်ှပတ်သက်ေသာ ဗဟုသုတအသိပညာ 

မ�ိှ�ကေပ။ အထူးသြဖင့် ဆင်းရဲ ေသာမိသားစုများသည် ေ�ှ�ေနများကို 

အသံုးြပု�ပီး ေလျာ်ေ�ကးကိုသာ ရယူလို�ကသည်။ အချို�ေသာအမ� 

များ၌ နစ်နာသ၏ူမိဘများက တရား�ုံး၌အမ�ဆွဲြခင်းထက် 

ကျူးလွန်သူထံမှ ေလျာ်ေ�ကးသာရယူလိုေ�ကာင်း ဆံုးြဖတ်�ကသည်။ 

ဥပေဒအရြပုကျင့်ခံရသူ၏ နစ်နာမ�တွင် ေလျာ်ေ�ကးရ�ိှရန် 

ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားြခင်း မ�ိှပါ။ ကျူးလွန်သူကလည်းနစ်နာသူ၏ 

မိသားစုအားေလျာ်ေ�ကးေပးရန် �ကိုးစားြခင်းြဖင့် တရား�ုံး၌ 

အမ�ရင်ဆိုင်ရန် ေ�ှာင်လွဲ�ကသည်ကို ေတွ��ိှရသည်။ ထုိအ့ြပင် 

နစ်နာသူကလည်း အမ�ကိုတိုင်�ကားြခင်းြဖင့် လူအများ သိ�ိှ�က�ပီး 
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လွန်စွာမှအ�ှက်ရေစေသာေ�ကာင့် တိုင်�ကားရန် စိတ်အေ�ာှင့်အယှက် 

ြဖစ်�ကသည်။ ထုိအ့ြပင် မိသားစု အ�ှက်ရမည်ကိုလည်း 

စုိးရိမ်�ကသည်။ ဤကဲ့သို ့ အေြခအေနများေ�ကာင့် တရားဝင်ဥပေဒ 

ေ�ကာင်းအရ အမှန်တရားကို �ှာေဖွရန် အားနည်းလျက် �ိှသည်။ 

အချို�ေသာအစုိးရမဟုတ်ေသာ NGOအဖဲွ�အစည်းများ�င့်ှ CBOများ

ကလည်း အားနည်းချက်�ိှေသာအမျိုးသမီး�င့်ှ ကေလးသူငယ်များ

အတွက ်အခမ့ဲဥပေဒအ�ကံေပးေဆွးေ�းွြခင်း ဝန်ေဆာင်မ�များြဖင့် ပ့ံပုိး

ကူညီေပး�ကသည်။ ဤသိုေ့ဆာင်ရွက်ြခင်းသည် မုဒမ်ိးမ�များကို တရား

ဝင်ဥပေဒေ�ကာင်းအရ တိုင်�ကားမ�များပုိ၍ �ိှလာေစသည်။ အမ� ၁ ၌ 

က��်ပ်ု�င့်ှစကားေြပာခ့ဲေသာ ဥပေဒအ�ကံေပးကူညီသူတစ်ဦးက နစ်နာ 

သူမိသားစုအား ေလျာ်ေ�ကးေငွလက်မခံ�ကရန်�င့်ှ တရားဝင်ဥပေဒ

ေ�ကာင်းအတိုင်း တိုင်�ကား�ကရန် အ�ကံေပးသည်ဟု ေြပာြပသည်။ ထုိ

ကဲ့သို ့ အဖဲွ�အစည်းများကနစ်နာသူများအား ကူညီမ�ြပုသည့်တိုင် အချို�

မိဘများက တရား�ုံးသို ့ မသွားလိုပါ။ မိဘများက တရား�ုံးေ�ှ�၊ လူ

အများေ�ှ�၌ ဤကိစ�များေဖာ်ြပြခင်းြဖင့် နစ်နာသူသမီးငယ်စိတ်ဒဏ်ရာ

ရသွားမည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည်။ ေနာက်တစ်ချက်မှာ မိဘများက 

မိသားစု၏ စီးပွား ေရးကိုအေထာက်အကူရေစမည့် ေလျာ်ေ�ကးကိုသာ 

ရလို�ကသည်။ တရား�ုံးသိုသ့ွားေရာက်�ပီး ေမးခွန်းများ ကို ထပ်ခါ

တလဲလဲေြဖဆိုြခင်းသည် သူတိုအ့ားအ�ှက်ရေစ�ပီး စိတ်ဖိစီးမ�ကိုသာ

များလာေစသည်ဟု ထင်�က သည်။ မည်သိုပ့င်ြဖစ်ေစ 
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နစ်နာသူမိသားစုအားလံုးက ေလျာ်ေ�ကးေငွကို 

လက်ခံသည်လည်းမဟတု်ေပ။ ဤအေ�ကာင်းကိုေအာက်ပါအမ�၌ 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

အမ�(၂)။ မုဒမ်ိးမ� 

အသက် ၁၆ �စ်ှရွယ်မုဒမ်ိးြပုကျင့်ခံရသူ မိန်းကေလးသည် လူဦး

ေရများေသာ မိသားစုမှ ြဖစ်�ပီး မိဘများသည် လွန်ခ့ဲေသာ ၁၀ �စ်ှခန ့်

က ဧရာဝတီတိုင်းမှ လ�ိင်သာယာသို ့ ေ���ေြပာင်းလာေသာ 

ပျံကျေစျးသညမ်ျားြဖစ်သည်။ သူမသည် မူလတန်းအထိသာေနခ့ဲရ�ပီး 

ရာသီစာသီး�ှံများကို ကားဂိတ်၌ေရာင်းချ  ေသာေစျးသည်ြဖစ်သည်။ 

သူမေြပာြပသည်မှာ 

ည ၈ နာရီခဲွခန ့် က�န်မ တစ်ေယာက်ထည်း ြပန်လာချိန်

မှာ အေမှာင်ထဲကေယာက်ျားတစ်ေယာက ်ထွက်လာ

�ပီး က�န်မပါးစပ်ကိုသူလ့က်နဲ ့အတင်းပိတ်ထားတယ်။ 

သူက က�န်မကိ ုစကားမေြပာနဲ ့မေအာ်နဲလ့ို ့ ေြပာ�ပီး 

လ�ပ်စစ်မီးမ�ိှတဲ့ အလွန်အရမ်းေမှာင်ကျေနေသာ 

အခန်းကျဉ်းကေလးကို ေခါ်သွားခ့ဲတယ။် က�န်မ လက်

�စ်ှဖက်လံုးကို ဝါယာ�ကိုးနဲခ့ျည်ထား�ပီး ပါးစပ်ကို

လည်း အဝတ်နဲ ့စည်းထားလို ့ 

က�န်မမေအာ်�ိင်ုခ့ဲပါဘူး။ က�န်မကို သား

မယားြပုကျင့်�ပီး လက်မှာချီထားတဲ့ဝါယာ�ကိုးနဲ ့ပါး

စပ်မှာ စည်းထားတဲ့ အဝတ်ကိ ုြဖည်ေပး�ပီး က�န်မကို
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ဒကီိစ�ဘယသ်ူက့ိုမှမေြပာနဲ ့၊ ေြပာရင်နင့် အိမ်ကို မီး�� ိ �

မယ်ဟု �ခိမ်းေြခာက်ခ့ဲပါတယ်။ က�န်မလည်း သူက့ိ ု

အရမ်းေ�ကာက်လို ့ ဘယသ်ူက့ိုမှ မေြပာခ့ဲပါဘူး။ �စ်ှလ

�ကာေတာ့ က�န်မကိုယ်ဝန်�ိှလာတဲ ့အခါ အေမကိုေြပာ

ြပေတာ့ အေမဟာအရမ်းစိတ်ညစ်သွား�ပီး အိမ်နီးချင်း

ေတွဆီ အ�ကံညဏ်ေတာင်းခ့ဲတယ်။ အေမက ဒကီိုယ်

ဝန်ကိုဖျက်ချေစချင်တယ်။ 

လိုေ့ြပာြပခ့ဲသည်။ 

မိခင်ြဖစ်သူကဖခင်ြဖစ်သူကို ေြပာြပေသာအခါ ဖခင်ကချက်ချင်း

ပင် တရားဝင်ဥပေဒေ�ကာင်းအရ ေြဖ�ှင်းလိုသည့်အတွက် ရဲစခန်းသို ့

သွားေရာက်တိုင်�ကား�ပီး တရား�ုံးတွင်အမ�ဖွင့်ေသာအခါ �ကူးလွန်သူ

က နစ်နာေ�ကးေပး�ပီး ညိ��ိင်းဖုိ ့�ကိုးစားခ့ဲသည်။ နစ်နာသူမိသားစုကို 

ေငွေပးြခင်းအားြဖင့် တရား�ုံး ဆံုးြဖတ်ချက်အရ ေထာင်မကျချင်ေသာ

ေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ နစ်နာသူမိန်းကေလးက က�န်မမိဘများက သေူပး

သည့်နစ်နာ ေ�ကးကို လက်မခံခ့ဲပါဘူးဟု ေြပာြပသည်။ ေနာက်ဆံုး

ေတာ့ ထုိကျူးလွန်သူသည် သံုး�စ်ှေထာင်ဒဏ် အြပစ် ကျခံရသည်။ 

မိန်းကေလး၏ဖခင်ကေြပာြပသည်မှာ 

က�န်ေတာ်တိုအ့တွက ်တရားမ�တမ�ဆိုတာ မ�ိှပါဘူး။ 

ဒြီပစ်မ�ကျူးလွန်သူဟာ ၃ �စ်ှထက်ပုိ�ပီး ေထာင်ကျ

သင့်တယ်။ က�န်ေတာဒ်ါကိုမေကျနပ်ဘူး၊ က�န်ေတာ်

�ကားဖူးသည်မှာ မုဒမ်ိးမ�ဆိုရင်ေထာင် ၇ �စ်ှေလာက် 
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ြပစ်ဒဏခံ်ရတယ်။ ၃ �စ်ှေထာင်ဒဏ်ေလာက်နဲက့ေတာ ့

နစ်နာသူတိုအ့တွက ်တရားမ�တမ�မ�ိှဘူး။ အခု က�န်

ေတာ်သမီး ကေလးေမွးရေတာ့မယ်၊ ဒကီေလးကို

လည်း မလိုချင်လိုသ့ူများကိုေပးဖုိ ့ �ကိုးစားေပမ့ဲ 

သမီးက မေပးချင်ဘူး။ က�န်ေတာ်တိုဟ့ာ ဆင်းရဲတဲ့ေ���

ေြပာင်းလာသူေတွြဖစ်�ပီး တရား�ုံးမှာအာဏာ�ိှတဲ့ 

အသိ ေတွလည်းမ�ိှဘူး။ တရားဥပေဒလုပ်ထုံး

လုပ်နည်းများကိုလည်း နားမလည်ဘူး၊ အခုအမ�က

�ပီးသွားေပမ့ဲ သမီးရဲန့စ်နာမ�အတွက် အခုထိခံစား

ရတုန်းပါ 

ဟုေြပာြပခ့ဲသည်။ 

ဤအမ�ကို�ကည့်ပါက တရားဝင်တရားစီရင်ေရးစနစ်�င့်ှအတူ ရပ်

ကွက်သံုးတရားစီရင်ေြဖ�ှင်းပုံများ မည်ကဲ့သို ့ တည်�ိှ�ပီး ထုိေ���ေြပာင်း

လာသူများ တရားဝင်တိုင်�ကားြခင်းြပုေသာအခါ မည်ကဲ့သို ့ တရား

မ�တမ� မ�ိှေသာ ရလဒမ်ျိုးရ�ိှသည်ကိုသိသာထင်�ှားေစသည်။ 

 

ေငွစုေငွေချးအြငင်းပွားမ�များ 

 

အထူးသြဖင့် လ�ိင်သာယာ�မို�နယ်�ိှ စီးပွားေရးကျပ်တည်းေသာ ေ���

ေြပာင်းေနစားလုပ်သားများ အ�ကား ေငွစုေငွေချး�ှင့်ပတ်သက်ေသာ 

အြငင်းပွားမ�ြဖစ်ပွားမ���န်းြမင့်လျက်�ိှ၏။ ထုိေ���ေြပာင်းလုပ်သားတို ့ 

သည် ဝင်ေငွနည်းပါး�ကေသာ်လည်း တစ်ချို � မှာေငွစုအသင်းများ၌ 
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ေငွစုေလ့�ိှ�ကသည်။ စုေငွပမာဏမှာ လည်း ၎င်းတို၏့ဝင်ေငွေပါ်မူ

တည၍် ကံစမ်းမဲေပါက်သူအသင်းဝင်က 

ထုိစုေငွများကိုအလှည့်ကျေချးယူခွင့် �ိှ၏။ ြပဿနာမှာ 

အချို�ေသာသူတိုသ့ည် ထုိစုေငွကိုရ�ိှေသာအခါ ေငွယူ၍ 

ထွက်ေြပးေတာ့၏။ ထုိစုေငွများ ကို ြပန်မဆပ်ေသာအခါ အြငင်းပွားမ� 

စတင်ပါေတာ့သည်။ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ဤကဲ့သို ့ အြငင်း

ပွားမ� မျိုးသည် ရပ်ကွက်အတွင်း အများဆံုးြဖစ်ေလ့�ိှသည်ဟု 

ေြပာြပပါသည်။ ဆင်းရဲသူတိုသ့ည် အိမ်ြပင်ရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ဆိုက်ကယ်ဝယ်ရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အေ�ကးေဟာင်းများကို ဆပ်

ရန်ေသာ်လည်းေကာင်း မ�ကာခဏေငွေချးေလ့�ိှ၏။ တချို�ကလည်း 

ေန ့ြပန်တိုးဟုေခါ်ေသာ �ကီးြမင့်ေသာအတိုး��န်းြဖင့် ရပ်ကွက်အတွင်း 

ေငွေချး�က၏။ ထုိအခါ ေငွေချးေပးသ�ူင့်ှ ေငွေချးယူသတူို ့ အ�ကား 

ြပဿနာြဖစ်ေလ့�ိှ၏။ အတိုးြဖင့်ေငွေချးြခင်းသည် တရားဝင် မဟုတ်

ေသာေ�ကာင့် တရားဝင်ဥပေဒလမ်းေ�ကာင်းမဟုတ်ေသာ နည်းလမ်း

အရသာ ြပဿနာကိုေြဖ�ှင်းရသည်။ 

ေငွေချးေငွယူအြငင်းပွားမ�များတွင် ရာအိမ်မ�းများသည် �စ်ှဦး�စ်ှ

ဖက်ထံမှ ��တ်ကတိရယူ�ပီး တရားဝင်ြပ�ာန်းြခင်းမဟုတ်ေသာ အရပ်

နည်းလမ်းအရသာ ေြဖ�ှင်းေပး�ကသည်။ အကယ်၍ ေငွေချးယူသူက 

�စ်ှဦး သေဘာတူညီချက်ကို မလိုက်နာပါက ရာအိမ်မ�းက ရပ်ကကွ်�ုံး

သို ့ ေခါ်ယူ�ပီးရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းေ�ှ�၌ ခံဝန်ြပုလုပ်ေစသည်။ ခံဝန်

ဆိုသူမှာ ရပ်ကွက်�ုံး၏ အဆံုးအြဖတ်ကိ ုသေဘာတူပါမည်ဟု ကတိ
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ြပုြခင်းကို လက်မှတ်ေရးထုိးြခင်းြဖစ်သည်။ အေ�ကးကိုြပန်ေပးပါ

မည်ဟု ကတိြပုရသည်။ ခံဝန်သည် ြပ�ာန်းဥပေဒအရ ေြဖ�ှင်းြခင်း 

မဟုတ်ေသာ နည်းလမ်းြဖစ်�ပီး ရပ်ကွက်�ုံးများ၌ 

အာဏာသက်ေရာက်မ� �ိှသည်။ အကယ်၍ �စ်ှဦး�စ်ှဖက်က 

ခံဝန်အတိုင်းလိုက်နာြခင်းမ�ိှပါက ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ရဲစခန်း 

သို ့ အမ�ကိုလွဲေြပာင်းေပး�ိင်ုေသာ အမိန ့်အာဏာ�ိှသည်။ 

ြပ�ာန်းဥပေဒ�င့်ှရဲစခန်းများသည် အြပစ်လုပ်သူ အား 

ရပ်ကွက်�ုံး၏ဆံုးြဖတ်ချက်ကို လိုက်နာေစရန်�ခိမ်းေြခာက်ရာ၌ 

ထိေရာက်မ��ိှသည်။ ရပ်ကွက်(က)တွင် ေနထုိင်ေသာ ရာအိမ်မ�း၏ 

ေြပာဆိုချက်မှာ 

ေငွေချးယူမ�နဲ ့ပတ်သက်တဲ့ အြငင်းပွားမ��င့်ှ ေ�ကး�မီ

ကိစ�များကို ရပ်ကွက်လူ�ကီးေတ ွေြဖ�ှင်းေပးတာကို 

မေကျနပ်ရင်ေတာ့ ရဲစခန်းကို လွဲေပးရတာပဲ။ လူေတွ

ကလည်း ရဲစခန်းနဲ ့ေြဖ�ှင်းရမှာကို မလုပ်ချင်တဲ့

အတွက် ရဲနဲေ့ြခာက်လှန ့်ေြပာဆိုရတာေပါ။့ တစ်ခါ

တစ်ရံမှာ ရဲေတွကလည်း ေသးတဲ့အမ�ေတ ွမ�ကီးထွား

ေအာင်၊ ရပ်ကွက် အဆင့်မှာပဲ ေြဖ�ှင်းတာကို လက်ခံ

ေအာင် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ ့ေြခာက်လန ့်ေြပာဆိုရ

တာေတွ�ိှတာပါပဲ။ 

ဟုေြပာြပ၏။ 
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ေငွေ�ကးအြငင်းပွားမ�များကို အရပ်နည်းြဖင့် ေြဖ�ှင်း�ကသည်ဆို

ေသာ်လည်း တရားဝင်စနစ်၌ ပါဝင် သူများကလညး် အေထာက်အကူ

ေပးရသည်လည်း�ိှ၏။ ဆိုလိုသည်မှာ တရားဝင်ဥပေဒေ�ကာင်းအရ 

တရား�ုံးများ၌ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်းမဟုတ်ပါ။ ဤ

ေငွေချးေငွယူအြငင်းပွားမ�များကို တရား�ုံး၌ တရားဝင်နည်းအရ ေြဖ

�ှင်းရန်ခက်ခဲြခင်းမှာ အတိုး�င့်ှေငွေချးြခင်းသည် တရားမဝင်သည့်

အြပင် ထုိေငွေချးကတိစာချုပ်များကိုလည်း တရားဝင်မှတ်ပုံ မတင်

ထားြခင်းမှာလည်း ဥပေဒ�င့်ှအကျံုးမဝင်ပါ။ 

အိမ်ေထာင်ေရးအြငင်းပွားမ�များ၊အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�များ�င့်ှ 

အိမ်ေထာင်ေရးေဖာက်ြပန်မ�များ 

 

လ�ိင်သာယာ�မို�နယ်အတွင်း ဝင်ေငွ နည်းပါးေသာ ေ���ေြပာင်းအလုပ်

သမားများတွင် အိမ်ေထာင်ေရး�င့်ှပတ်သက်ေသာ အြငင်းပွားမ�များ

ြဖစ်ပွားေလ့�ိှသည်။ များေသာအားြဖင့်ညဦးပုိင်းအချိန်များ၌ ြဖစ်ပွား 

ေလ့�ိှ�ပီး ေယာကျာ်းများသည် အလုပ်အ�ပီးအိမ်ြပန်ချိန်၌ အရက်

ေသစာေသာက်စားလာသြဖင့် မိန်းမများ ကေငွေတာင်းေသာအခါ 

စကားများရန်ြဖစ်�က�ပီး တစ်ခါတစ်ရံအ�ကမ်းဖက်ြခင်းများ 

ပါလာတတ်သည်။ 

ပထမအဆင့်အေနြဖင့် ရာအိမ်မ�းများက လင်မယား�စ်ှဦးအ�ကား

ေစ့စပ်ည�ိ��ိင်းေပး�ပီး ြပဿနာကို ေြဖ�ှင်းေပးသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ 

ဓါးကို အသံုးြပု၍ရန်ြဖစ်�ကရာ ဓါးအသွား ၆ လက်မထက်�ှည်ပါက 



214  |  Than Pale 

ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ေရးမ�း�င့်ှ ရာအိမ်မ�းများက ြပစ်မ�ေြမာက်သည်ဟု 

သတ်မှတ်�ပီးရဲစခန်းသို ့ လွဲေပးသင့်သည်။ သူတို ့ အား 

ရဲစခန်းသိုသ့ွားချင်သလား၊ ခံဝန်လုပ်ချင်သလားဟု ေမးေသာ အခါ 

ခံဝန်လက်မှတ်ထုိးရန်ကိုသာ ေရွးချယ်�ကသည်။ 

တစ်ခါတစ်ရံအမျိုးသမီးတိုသ့ည် ရပ်ကွက်�ုံးသို ့ တိုက်

�ုိက်တိုင်�ကား�ကသည်။ အမျိုးသားတိုလ့ည်းတိုင်�ကား�ကသည်။ များ

ေသာအားြဖင့် လင်မယားကွာ�ှင်းမ�ကိုသာတင်ြပ�က�ပီး ြပစ်မ�ေြမာက်

ေသာ အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�ကို မတိုင်�ကား�ကေပ။ 

များေသာအားြဖင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများက 

အချိန်ကိုေရွ�ဆိုင်း�ပီး လင်မယား�စ်ှဦးအား ြပန်လည်စဉ်းစား�ကရန် 

�ကားဝင်၍ ေစ့စပ်ေပးေလ့�ိှသည်။ 

 

အမ�(၃)။ အိမ်ေထာင်ေရးအြငင်းပွားမ� 

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းေြပာြပသည်မှာ ညတစ်ညမှာအမျိုးသား

တစ်ေယာက်ဟာ ရပ်ကွက်�ုံးကိ ုေြပးဝင်လာ�ပီး တံခါးကိုပိတ်လိုက်

သည်၊ သူက့ို�ကည့်ရတာတစ်ေယာက်ေယာကက်ိုေ�ကာက်ေနတဲ့ပုံပဲ။ 

တစ်ချိန်တည်းမှာ အမျိုးသမီးတစ်ေယာက်ဓါးကိုင်�ပီး 

ရပ်ကွက်�ုံးကိုေရာက်လာတယ် သူပုံ့စံက အရမ် ်းစိတ်ဆိုးေနပုံပါ၊ 

အဲ့ဒအီမျိုးသမီးက သူေ့ယာက်ျားကိ ုဓါး�င့်ှခုတ်ပစ်မယ်လို ့ 

ေအာ်ေနသံလည်း�ကားရတယ်။ အေြခအေနက နည်းနည်းဆိုးေနေတာ့ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းဟာ ဓါးကိုယူလိုက်�ပီး 
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လင်မယား�စ်ှေယာက်ကိ ုထုိင် ခုိင်း�ပီး စကားေြပာခုိင်းတယ။် 

အမျိုးသမီးအရင်စေြပာြပတာက - 

က�န်မေယာက်ျားဟာ ဝင်ေငွရဖုိအ့လုပ်မလုပ်ဘဲ 

အရကဘ်ဲအ�မဲေသာက်ေနတယ်။ ဒါေ�ကာင့် က�န်မက 

အရကမ်ေသာက်ဖုိနဲ့ ့အလုပ်လုပ်ဖုိေ့ြပာြပတယ်။ 

ဒညီေနသူက့ို အရက်ဆိုင်မှာေတွ�ေတာ ့အရမ်း 

စိတ်ဆိုး�ပီး သူက့ို သတ်ပစ်ချင်တာ။ 

က�န်မအရက်ဆိုင်ထဲလည်း ဝင်လိုက်ေရာ 

သူကရပ်ကွက်�ုံးကို တန်းေြပး လာတယ်။ က�န်မ

ရဲဓ့ါးကိုေ�ကာက်လိုေ့လ၊ က�န်မသူနဲ ့အခုဘဲကွာ�ှင်း

ချင်တယ်။ 

ဟုေြပာြပသည်။ 

အမျိုးသားကေတာ့ သူအ့မှားကိုသသူိ�ပီး �ငိမ်ေနတယ်။ ရပ်ကွက်

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ေယာက်ျားြဖစ် သူအား မင်းမိန်းမမှန်တယ်၊ မင်း

မိသားစုအတွက် အလုပ်လုပ်ရမယ်ဟုေြပာခ့ဲသည်။ ထုိေ့နာက် လင်

မယား �စ်ှဦးအား ဒြီပဿနာကို အခုမေြဖ�ှင်းေပး�ိင်ုေသးဘူး။ ေနာက်

�စ်ှရက်ေနမှြပန်လာခ့ဲ၊ အဲ ဲ့ဒကီျမှတကယ် ကာွ�ှင်းချင်ေသးတယ်ဆိုရင် 

လုပ်ေပးမယ်ဟုေြပာခ့ဲသည်။  ေနာက်�စ်ှရက်�ကာေသာ် ရပ်ကကွ်�ုံးသို ့ 

လင် မယား�စ်ှဦး လံုး ေပါ်မလာေတာ့ေပ။ 

ရပ်ကွက်အဆင့်တာဝန်�ိှသူများက “�ကီးတဲ့အမ�ကိုငယ်ေစ၊ ငယ်

တဲ့အမ�ကိုေပျာက်ေစ”ဆိုသည့် ြမန်မာဆို�ုိးစကားအတိုင်း အမ�များကို 
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အထက်ပါအတိုင်း ေြဖ�ှင်းခ့ဲ�ကသည်ဟု ေြပာြပသည်။ ဤကဲ့သို ့ နည်း

လမ်းများသည် လင်မယားအြငင်းပွားမ�များ ေြဖ�ှင်းရာ၌ အသံုးဝင်�ပီး 

ထိေရာက်မ��ိှသည်။ ြပ�ာန်း ဥပေဒအရ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းသည် 

လင်မယားကွာ�ှင်းမ�ကို ေြဖ�ှင်းရန်အခွင့်အာဏာမ�ိှေသာ်လည်း လင်

မယား�စ်ှဦးအား အချိန်ေပး�ပီးြပန်လည်စဉ်းစားရန် ေစ့စပ်ေပးသည်။ 

အကယ်၍ေယာကျာ်းြဖစ်သူက မိန်းမြဖစ်သူအား ကိယု်ထိလက်ေရာက်

အ�ကမ်းဖက်မ� ထပ်မံ ကျူးလွန်ပါက ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းသည် 

အမ�ကို ရဲစခန်းသို ့ လွဲေြပာင်းေပးသည်။ အမျိုးသားများသည် ရဲစခန်း

သွားရမည်ကို ေ�ကာက်ေသာေ�ကာင့် ရပ်ကွက်လူ�ကီးများ 

သတိေပး�ပီးေနာက် ၎င်းတို၏့အကျင့်ကို ြပင်တတ်�က၏။ 

အမျိုးသမီးများသည် ရဲစခန်း၌ တိုက်�ုိက် သွားေရာက် တိုင်�ကားေသာ 

အခါမျိုး၌ အမျိုးသားများသည် ြပစ်ဒဏ်အြဖစ် 

ရဲအချုပ်၌�စ်ှရက်သံုးရက်အချုပ်ကျတတ်၏။ ထုိေ့�ကာင့်လည်း 

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများက အရပ်နည်းသံုး၍ ေြဖ�ှင်းရာ၌ 

ရဲစခန်းနာမည်ကို အသံုးြပု၍ ေြခာက်တတ်�က၏။ 

အသက် ၂၈ �စ်ှအရွယ်ရဲအရာ�ိှေြပာြပသည်မှာ အချို�ေသာ သူတို ့

သည် အိမ်နီးချင်းအြငင်းပွားမ�၊ မိသားစုအချင်းချင်းအြငင်းပွားမ�များကို 

ရဲစခန်းသို ့ တိုက်�ုိက် လာေရာက ်တိုင်�ကား�က၏။ ရဲများကလည်း 

ြပဿနာများကို အရပ်နည်းအတိုင်းေြဖ�ှင်းေပး၏။ ထုိေ့�ကာင့် အရပ်

သံုးတရားစီရင်ေြဖ�ှင်းေသာနည်းလမ်း များအရ ေြဖ�ှင်း�ကရာတွင် 
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ရပ်ကွက်တာဝန်�ိှသူများသာမက ရဲများကလည်းထုိသို ့ ပါဝင်ေဆာင်

ရွက�်ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။ 

ဆက်လက်၍ လင်မယားေဖာက်ြပန်မ��င့်ှပတ်သက်ေသာ အမ�တစ်

ခုကိုေဖာ်ြပလိုပါသည်။ ြမန်မာ �ိင်ုငံတွင် လင်မယားေဖာက်ြပန်မ�သည် 

ြပစ်မ�ေြမာက်ေသာ်လည်း လ�ိင်သာယာ�မို�နယ်တွင် ထုိကဲ့သိုေ့သာ အမ�

များတရား�ုံးသို ့ မေရာက်�ိှလာြခင်းမှာ မိန်းမများသည် ေယာက်ျားများ

ကို ေထာင်မကျေစလိုေသာ ေ�ကာင့်ြဖစ်သည်။ သူတိုသ့ည် အရပ်သံုး

တရားစီရင်ေြဖ�ှင်းေသာ နည်းလမ်းအရသာ ေြဖ�ှင်းလို�က�ပီး နစ်နာ 

ေ�ကးကိုသာရလို�ကသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမ�သည်အရွယ် 

မေရာက်ေသးသူအား လိင်မ�ကျူးလွန်ြခင်း ြဖစ်�ပီး စီးပွားေရးကျပ်

တည်းြခင်း�င့်ှ ဥပေဒဆိုင်ရာဗဟုသုတမ�ိှြခင်းတိုေ့�ကာင့် 

တရားဝင်မဟုတ်ေသာ အရပ်နည်းလမ်းအတိုင်းြဖင့် ေြဖ�ှင်း�ကပုံကို 

ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 

အမ�(၄)။ 

လင်မယားေဖာက်ြပန်မ��င့်ှအရွယ်မေရာက်သူအားလိင်မ�ကျူးလွန်ြခင်း 

ဤအမ�သည် ၂၀၁၆ ဇွန်လတွင်ြဖစ်ပွား�ပီး နစ်နာသူသည် အသက် 

၁၄ �စ်ှအရွယ်�ိှ ၈ တန်း ေကျာင်းသူေလး ြဖစ်သည်။ သူမသည် 

ေကျာင်းထွက်�ပီးေနာက် ပဲစက်�ုံ၌အလုပ်လုပ်ရာ ထုိစက်�ုံ၌ အလုပ်

သမားေခါင်းေဆာင် အမျိုးသား တစ်ဦး�င့်ှ ဆံုမိ�ကသည်။ ထုိသူသည်

အိမ်ေထာင်�ိှသူ ြဖစ်ေသာ်လည်း မိန်းကေလးအား မိန်းမ�င့်ှကွာ�ှင်း
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ထား�ပီးဟုေြပာ�ပီး ငါက့ိုလက်ထပ်ရင်နင့် မိသားစုကို ၁ လကိ ု၂ သိန်း 

ေထာက်ပ့ံမည်ဟု ေြပာခ့ဲသည်။ မိန်းကေလးက ယံု�ကည်�ပီး ထုိသူ�င့်ှ 

တစ်ည အိပ်ခ့ဲသည်။ သူမအိမ်မြပန်မီ ထုိသူက သတူိုမ့ဂင်္လာေဆာင်

အတွက် စီစဉ်ချင်တယ်ဟုေြပာရာ သူမကယံု�ကည်ခ့ဲသည်။ 

အိမ်နီးချင်းအမျိုးသမီးက ထုိညက မိန်းကေလး 

အိမ်မြပန်လာသည့်အတွက ်စုိးရိမ်ခ့ဲသည်။ 

ထုိအိမ်နီးချင်းအမျိုးသမီးသည် NGO အဖဲွ�အစည်းများ၌ အလုပ်

လုပ်ခ့ဲဖူးသူြဖစ်ရာ ထုိကိစ�မျိုးများ၌ အေတွ�အ�ကံုဗဟုသုတ�ိှသူ 

ြဖစ်သည်။ ေနာက်တစ်ရက် မိန်းကေလး�င့်ှေတွ�ေသာအခါ ညကဘာလို ့

အိမ်ြပန်မအိပ်တာလဲ၊ ဘယ်မှာသွားအိပ်လဲ၊ ဘယ်သူနဲသ့ာွးအိပ်လဲဟ ု

ေမးခ့ဲသည်။ 

မိန်းကေလးသည် အပျိုစင်ေလးြဖစ်ေသာေ�ကာင့် ေယာက်ျားများ

အေ�ကာင်းကို မသိေပ။ ြဖစ်ပျက်သမ�ကို ထုိအိမ်နီးချင်းအမျိုးသမီး

အားေြပာြပ�ပီး သူမိ့ဘများကိုလည်း အသိေပးေစခ့ဲသည်။ ေ�ှးဦးစွာ 

မိန်းကေလး၏ မိဘများ�င့်ှအိမ်နီးချင်းအမျိုးသမီးသည် ရပ်ကွက်�ုံးသို ့ 

သွားေရာက်�ပီး ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�း အား ထုိအမျိုးသား၏ 

မိသားစုကိုအေ�ကာင်း�ကားေစ၏။ ထုိအမျိုးသားသည် 

ရပ်ကွက်�ုံးသိုမ့လာဘဲ သူ၏ အမျိုသမီးသာတက်ေရာက်ခ့ဲလာ၏။ 

သူမက ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းအား အမ�မဖွင့်ရန်ေတာင်းဆို၍ နစ်နာ 

ေ�ကးေပး�ပီး ေြဖ�ှင်းလို၏။ သူမေယာက်ျားဟာ အရင်က ဒလီိုမျိုး 

တစ်ခါမှ မြဖစ်ဘူးေ�ကာင်း ေြပာြပသည်။ အိမ်နီးချင်းအမျိုးသမီးက 
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တရားဝင်ဥပေဒအရ အမ�ဖွင့်ေစလို၏။ အဘယ်ေ�ကာင့်ဆိုေသာ် 

ထုိအမျိုးသားမှာအိမ်ေထာင်�ိှလျက် လိမ်လည်၍ 

မိန်းကေလး�င့်ှအတူအိပ်ခ့ဲသည်။ ထုိအမျိုးသား၏ အမျိုးသမီး

ကလည်း ေငွေ�ကး�င့်ှသာေြဖ�ှင်းလိုရာ မိန်းကေလး၏မိဘများက နစ်

နာမ�အတွက် ေငွ (၈)သိန်းေလျာ်ေ�ကးရလို၏။ အမျိုး သားဘက်မှ

လည်း ထုိေတာင်းဆိုချက်ကို ြငင်းဆန်ရာ ေဆွးေ�းွည�ိ��ိင်းမ�များအ�ပီး 

မိန်းကေလးမိဘများက ေငွ ၆ သိန်း�င့်ှ သေဘာတူ�က၏။ 

ြမန်မာ့ဥပေဒအရ ထုိအမျိုးသားသည် အိမ်ေထာင်ေရးြပစ်မ�ကို 

ကျူးလွန်ရာေရာက်ေသာေ�ကာင့်  ေထာင်ဒဏ်ကျ�ိင်ုသည်။ ဥပေဒ

လမ်းေ�ကာင်းအရ ရဲစခန်း�ှင့်တရား�ုံးများ၌ 

အမ�ဖွင့်ြခင်းမ�ိှခ့ဲေသာ်လည်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက 

တရားဝင်နည်းလမ်းမဟုတ်ေသာ နစ်နာေ�ကးေပးြခင်းြဖင့် ေြဖ�ှင်းရန် 

သေဘာ တူညီ�ကသည်ကိ ုခွင့်ြပုခ့ဲသည်။ ဤအမ�သည် 

အိမ်ေထာင်�ိှေယာက်ျားက မိန်းကေလး�င့်ှ ဆင်းရဲေသာ 

မိသားစုအေပါ် အခွင့်အေရးယူေ�ကာင်း ေဖာ်ြပေနသည်။ ဆင်းရဲမဲွေတ

ြခင်းသည် တရားဥပေဒလမ်းေ�ကာင်း အရ အမှန်တရားမ�ှာေဖွ

�ိင်ုြခင်း၏ အဓိကအစိတ်အပုိင်းြဖစ်သည်။ အသိပညာဗဟုသုတ�ိှသူ 

အိမ်နီးချင်း အမျိုးသမီးက တရားဥပေဒလမ်းေ�ကာင်းအရ 

ေြဖ�ှင်း�ကရန် အ�ကေံပးခ့ဲေသာ်လည်း သူမ၏အ�ကံကိ ု

လက်မခံခ့ဲေပ။ နစ်နာေ�ကးမှာ နည်းပါးေသာ်လည်း 
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နစ်နာသူဆင်းရဲေသာမိသားစုအတွက် အေထာက်အက ူ

ြဖစ်ေစေ�ကာင်းေတွ� �ိှရသည်။ 

 

အ�ကံြပုေဆွးေ�းွြခင်း 

 

ကွင်းဆင်းေလ့လာေတွ� �ိှချက်များအရ �မို� ြပေဒသများ�ိှ ဆင်းရဲ

ေသာ ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူများသည် တရားဝင်ြပ�ာန်းဥပေဒစနစ်ကို 

အသံုးြပုြခင်းမ�ိှ�ကပါ။ မုဒမ်ိးမ�ကဲ့သို ့ ြပစ်မ�ြဖစ်ပွားသည့်တိုင် 

နစ်နာသူတွင် ကိုယ်ဝန်မ�ိှခ့ဲလ�င် တိုင်�ကားြခင်းမ�ိှသည်ကို 

ေတွ�ရသည်။ မိမိကိုယ်ကိ ုယံု�ကည်မ�အားနည်း ြခင်းေ�ကာင့် 

အမ�များတိုင်�ကားြခင်းမ�ိှဘဲ များေသာအားြဖင့် ��တ်ဆိတ်ေနလျက် 

အြခားနည်းလမ်းများြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ရပ်ကွက်တာဝန်�ိှသူတိုသ့ည ်ြပ�ာန်းဥပေဒအရ မဟုတ်ေသာ 

အရပ်သံုးနည်းလမ်းများ ြဖင့်သာ ြပဿနာများေြဖ�ှင်း�ကသည်။ တစ်

ခါတစ်ရံ ရဲစခန်းမှလည်း ထုိနည်းလမ်းြဖင့် ြပဿနာေြဖ�ှင်းြခင်းကို 

ကူညီပ့ံပုိးေပးသည်။ ဤအခန်းသည် အဘယ်ေ�ကာင့် 

ဤကဲ့သို ့ြဖစ်ရ�ပီး ေဖာ်ြပခ့ဲေသာသီအိုရီ�င့်ှ မည်ကဲ့သို ့ 

ဆက်� �ယ်ေ�ကာင်းကို ေဆွးေ�းွလိုပါသည်။ 

အချို�ေသာ ��ေထာင့်များသည် ေ���ေြပာင်းလာသူ အချင်းချင်း

အြငင်းပွားမ�များ�င့်ှ ရာဇဝတ်မ�များ ေြဖ�ှင်းပုံနည်းလမ်းများ ပုံစံများ

ြဖစ်ေ�ကာင်း ေဖာ်ြပသည်။ လ�ိင်သာယာ၌ 

ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူများတွင် လူအနည်းငယ်သာ ပညာတတ်�က�ပီး 
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ဥပေဒ�င့်ှဆိုင်ေသာ အသိပညာဗဟုသုတများလည်း �ိှ�ကသည်။  

ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူအများစုသည် လူမ�ကွန်ရက် 

(လူမ�ဆက်ဆံေရး�င့်ှလူအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ေဆာင် ရွက်ြခင်း) 

များ�င့်ှ ရင်း�ှီးက�မ်းဝင်မ�မ�ိှြခင်းမှာလည်း ကွဲြပားြခားနား

ေသာဓ ေလ့စ�ုိက် များေ�ကာင့်လည်း ြဖစ်သည်။ 

ေနာက်ထပ်အေ�ကာင်း အရင်းတစ်ခုမှာ သူတိုအ့တွက် 

ေနစ့ဉ်ဝင်ေငွသည် ဘဝ�ှင်သန်မ�အတွက် အေရး�ကီးေသာေ�ကာင့် 

အစုိးရ�ုံးများ၌ အချိန်မေပး�ိုင်�ကပါ။ ထုိ�ုံးများသိုသ့ွားရန် 

ခရီးစရိတ်ေသာ်လည်း ေကာင်း၊ အစားအေသာက်အတွက်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ �ုံးသံုးစရိတ်များေပးရန်အတွက် ေသာ်

လည်းေကာင်း၊ ေငွေ�ကးမတတ်�ိင်ု�ကေပ။ ထုိအ့ြပင် အချို�အမ�များမှာ 

တရားမဝင်ေသာ ကိစ�များြဖစ်ြခင်းေ�ကာင့် ဥပေဒလမ်းေ�ကာင်းအရ 

တရားဝင်မေြဖ�ှင်း�ိင်ု�ကေပ။ ဥပမာအားြဖင့် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်

ထားြခင်း မ�ိှ ေသာ ေငွေချးသူထံမှ အတိုးေပး၍ေငွေချးြခင်း 

ြဖစ်သည်။ အထက်ပါ အေ�ကာင်းများေ�ကာင့် အမ�ကိစ�များ ကို 

တရားဝင် မဟုတ်ေသာ နည်းလမ်းများြဖင့်သာ 

ေြဖ�ှင်း�ိင်ု�ကသည်ြဖစ်ရာ ြပ�ာန်းဥပေဒများ၏ တရားဝင် စနစ်သည ်

၎င်းတိုက့ို လျစ်လျူ��သည်ဟုလည်း မဆိုလို�ိင်ုပါ။ 

ရပ်ကွက်တာဝန်�ိှသူမျာကလည်း ြပစ်မ�ကျူး လွန်သူများအား ရဲြဖင့်

မ�ကာခဏ �ခိမ်းေြခာက်�ကသည်။ ဥပမာအေနြဖင့် ရပ်ကွကလ်�ူကီး
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များမှ ြပစ်မ�ကျူး လွန်သူများက မိမိတိုသ့ေဘာတူထားေသာ ခံဝန်ကို 

ချိုးေဖာက်လ�င် ရဲစခန်းကိုပုိမ့ည်ဟု �ခိမ်းေြခာက် �ကသည်။ 

ေနာက်ထပ်အေ�ကာင်းအရင်းတစ်ခုမှာ အရပ်သံုးေြဖ�ှင်းမ�စနစ်မှာ 

တစ်ရက် အတွင်း အမ�ကိစ�များကိ ုေြဖ�ှင်း ဆံုးြဖတ်ေပး�ိုင်ေသာ 

သေဘာ�ိှေသာေ�ကာင့် ရလဒက်ိလုျင်ြမန်စွာရ�ိှ�ိင်ုသည်။ ထုိေ့�ကာင့် 

ရပ်ကွက်ေနြပည်သူတိုသ့ည် ထုိေြဖ�ှင်းမ�ပုံစံကို ပုိ၍�စ်ှသက်�ကသည်။ 

ထုိအ့ြပင် အရပ်သံုးေြဖ�ှင်းမ�စနစ် သည် နစ်နာေ�ကးေပးြခင်း၊ ေလျာ်

ေ�ကးေပးြခင်းသည် ထိေရာက်မ��ိှသည်။ အချို�ေသာသူတိုသ့ည် ြပစ်မ� 

ကျူးလွန်သူအား ေထာင်ကျခံရမည့်အစား နစ်နာသူအား နစ်နာေ�ကး

ေပးြခင်းကို ပုိ၍လိုလား�ကသည်။ ဆင်းရဲေသာ ရပ်ကကွ်ေန

ြပည်သူများသည် ရပ်ကွက်အဆင့်တာဝန်�ိှသူများ�င့်ှ 

ပုိ၍ရင်း�ှီး�ကသည်။ သူတိုသ့ည ်ကျူးလွန်ခံရသူ၏ မေကျနပ်မ�ကို 

စဉ်းစားြခင်းထက် ေငွဒဏ် (ေလျာ်ေ�ကး)ကိုသာ လိလုား�ကသည်။ 

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများ�င့်ှ ရာအိမ်မ�းများတိုသ့ည် ေလျာ်ေ�ကး

ေပးြခင်းအတွက် တွန်းအားေပး�ိင်ု�ကသည်။ 

ထုိအ့ြပင် ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူတိုသ့ည် ရဲစခန်းအပါအဝင် တရား

ဝင်အစုိးရ�ုံးများ�င့်ှ အာဏာပုိင် များထံ  သွားရြခင်းကို အဆင် မေြပ

ဟု ခံစားရသည်။ သူတို၏့ အေတွ�အ�ကံုအရလည်း ၎င်းတရားဝင် 

ဥပေဒ လမ်းေ�ကာင်းသည် ထိေရာက်မ�မ�ိှဟု ြမင်�ကသည်။ 

ရပ်ကွက်၌ ခုိးမ�အများစုသည် ၎င်းတို၏့ ခုိးရာပါပစ�ည်း များ 

ြပန်လည်ရ�ိှသည်ဟု တစ်�ကိမ်တစ်ခါမှ 
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မ�ကံုဖူးမ�ကားဖူးေသာေ�ကာင့် တိုင်�ကားမ�မ�ိှေပ။ ထုိအ့ြပင် 

တရားဝင်လမ်းေ�ကာင်းအတိုင်း အမ�ဖွင့်ခ့ဲပါက ရဲများမှ စစ်ေဆး

ေမးြမန်းြခင်းကိုလည်း ခံရသည်။ ရပ်ကွက် ေနြပည်သူတိုသ့ည် ရဲများမှ

ေမးြမန်းြခင်းကို မလိုလား�ကေပ။ ထုိေ့�ကာင့် အရပ်သံုးတရားစီရင်ေရး

စနစ်ြဖင့် သာ စီရင်လို�က�ပီး ဘာသာေရးယံု�ကည်မ�သည်လည်း 

ခုိးမ�ကို မတိုင်�ကားေစြခင်း၏ ေနာက်ထပ် အေ�ကာင်း အရင်တစ်ခု 

ြဖစ်သည။် ရပ်ကွက်(B)၌ ေနထုိင်ေသာ အသက် ၆၅ �စ်ှ�ိှ 

အမျိုးသမီး၏အဆိုအရ ြမန်မာ ဗုဒ�ဘာသာဝင်များသည် 

အလုယက်ခံရပါက ထုိသူသည ်ကံနိမ့်၊ ကံဆိုး၍ြဖစ်သည်ဟု ဆိသုည်။ 

ဥပမာအေနြဖင့် လူတစ်ဦးသည် ေငွေချးယူ�ပီး ထွက်ေြပးသွားပါက 

ထုိေငွကိုေချးေပးလိုက်သူသည် အရင်ဘဝ၌ ေပးစရာအေ�ကး 

�ိှသည်ဟုထင်�ကသည်။ ပုိက်ဆံဆံုး�� ံးြခင်းသည် အရင်ဘဝက 

မေကာင်းသည့်အရာ တခုခုလုပ်ခ့ဲမိ၍ ယခုဘဝတွင် ြပန်

လည်ခံရသည်ဟု ယူဆေသာေ�ကာင့် ြပဿနာကို အေြဖ�ှာလိုြခင်း မ�ိှ

�ကေပ။ ဗုဒ�ဘာသာဝင်တိုသ့ည ်ဤမေကာင်းေသာ 

အကုသိုလ်များသည် ထုိခုိးသူ (သူခုိး)သိုမ့ဟတု် အြခား 

အြပစ်ကျူးလွန်သူတို�့င့်ှအတူ ပါသွား�ပီးဟုယံု�ကည်�ကသည်။ 

ထုိေ့�ကာင့် ထုိအြပစ်ကျူးလွန်သူ ြပစ်ဒဏက်ျခံရန်အတွက် 

တိုင်�ကားမ�များ ြပုလုပ်ရန်မလိုဟု ြမင်�ကသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါအေ�ကာင်းြပချက်များအရ အရပ်သံုးတရားစီရင်

ေရးစနစ်ြဖင့် ြပဿနာများအား ေြဖ�ှင်းြခင်းသည် သုေတသနြပုလုပ်
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ရာ ေနရာေဒသ၌ ကျယ်ြပန ့်စွာ အသံုးြပု�ကသည်ကိ ုေတွ�ရသည်။ 

ရပ်ကွက်တာဝန်�ိှသူများသည် �ကားဝင်ေြဖြဖန်သူများအေနြဖင့်သာ 

အြငင်းပွားမ�များအတွက် ဆိုးကျိုးသက် ေရာက်ေစမ�ကို 

ေလျာ့နည်းေအာင် ေြဖ�ှင်းေပး�ကေသာ်လည်း 

အြခားတစ်ဖက်မှ�ကည့်လ�င် ေ���ေြပာင်းေန ထုိင်သူတိုသ့ည် 

အမ�ကိစ�များကို တိုင်�ကားမ�မရသည့် သေဘာလည်း 

သက်ေရာက်ေနသည်။ လ�ိင်သာယာ၌ ေနထုိင်သူတိုသ့ည် ရာဇဝတ်မ�

များ�င့်ှ အြငင်းပွားမ�များေြဖ�ှင်းမ� လမ်းေ�ကာင်းသည် ဥပေဒစနစ်တစ်

မျိုး ထက်ပုိ၍ ကျင့်သံုးသည့် ပုံစံမျိုး �ိှေနသည်။ ထုိသိုေ့သာ ပုံစံမျိုးကို 

ကမ�ာ့�ိင်ုငံတစ်ဝှမ်း၌ ြဖစ်ေနသည့်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ�င့်ှ ဆက်စပ်

၍ ��ိင်းယှဉ်�ကည့်�ိင်ုသည်။ Tamanaha (၂၀၀၈) အဆိုအရ ကမ�ာတစ်

ဝှမ်းလံုး�ိှ များြပားေသာ ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်တည်�ိှရာ�မို� �ကီးများ၌ 

ထုိစနစ်ကျင့်သံုးမ�များြမင့်တက်လာ�ပီး တရားဥပေဒလမ်းေ�ကာင်းအရ 

ကျင့်သံုးမ� မ�ိှ (သို)့ ကျင့်သံုးမ�အနည်းငယ်သာ�ိှသည်။ ေလ့လာသူများ

က ထုိပုံစံ ကျင့်သံုးမ�များ များြပားလာြခင်းသည် 

ဥပေဒတစ်မျိုးထက်ပုိ၍ ကျင့်သံုးြခင်း၏ ဥပေဒေရးရာ 

သွင်ြပင်လက�ဏာ ြဖစ်သည်ဟ ုေဖာ်ြပသည်။ ဤအေြခအေနသည် 

ဆင်းရဲသားများက “ကိုယ့်ကံ�ကမ�ာကိုယ်ဖန်တီးြခင်း” 

“ပုဂ�လိကြဖစ်ြခင်း” သိုမ့ဟုတ် “တရားဝင်မဟုတ်ြခင်း” 

ဥပေဒေရးရာအမိန ့်စသည်တိုက့ို လမ်းေ�ကာင်း ေပး၍ ဖံွ� �ဖိုးေစသည့် 

သေဘာြဖစ်သည်။ Tamahana (၂၀၀၈၊ စာ ၃၈၆ - ၃၈၇) ၏အဆိုကို 
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ြဖည့်စွက်လို သည်မှာ လ�ိင်သာယာ၌ ြဖစ်ပွားေသာကိစ�များအရ ဆင်း

ရဲေသာ ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူတိုသ့ည် တစ်မျိုးထက် မက ဥပေဒလမ်း

ေ�ကာင်း၏ အခွင့်အေရး�င့်ှအသံုးြပုမ�သည် ေဒသခံများ�င့်ှ �မို � ြပေန

ြပည်သူများထက် ပုိ၍ အခွင့်အလမ်းနည်းသည်။ လူမ�ကွန်ရက် မ�ိှြခင်း

�င့်ှ စီးပွားေရးအဆင် မေြပြခင်းသည် လူတိုအ့ား ဥပေဒ တစ်မျိုးထက်

ပုိေသာစနစ်ကို ကျင့်သံုးေစေ�ကာင်း�ှင်းလင်းထင်�ှားစွာ သိြမင်�ိင်ု

သည်။ Moore (၁၉၉၃)က အိ��ိယ�ိင်ုငံ�င့်ှပတ်သက်၍ အလားတူ��န်

ြပသညမှ်ာ တရားဝင်စနစ်(ြပ�ာန်းဥပေဒအရပုံစံတကျ သတ်မှတ်ထား

ြခင်း)�င့်ှ တရားမဝင် ပုံစံတကျသတ်မှတ်ထားြခင်း မ�ိှေသာ စနစ်၏ 

အခွင့်အေရးဆိုသည်မှာ ယဉ်ေကျး မ�၊ ေငွေရးေ�ကးေရး၊ လူမျိုး�ှင့် လူ

တန်းစား၊ လိင်ကွဲြပားြခားနားမ�၊ ပညာေရးအဆင့်အတန်း�င့်ှ လူမ�ကွန်

ရက် (အဆက်အသယွ်ေကာင်း�ိှြခင်း)စသည်တို�့င့်ှ ဆက်� �ယ်ေန

သည်။ အမျိုးသမီးြဖစ်ြခင်း၊ ဆင်းရဲြခင်း (သို)့ မျိုး�ယွ်စုနိမ့်ေသာ 

အမျိုးသားများြဖစ်ြခင်းတိုသ့ည် ဥပေဒေရးရာ၏ကန ့်သတ်ချက်

နယ်နမိတအ်တွင်း ထည့် သွင်းစဉ်းစားြခင်း မခံရေသာေ�ကာင့် 

ကိုယ့်ကိယု်ကိုယက်ာကယွ်ရန်�င့်ှ ြပဿနာေြဖ�ှင်းြခင်းတိုအ့တွက် 

အြခား နည်းလမ်းများအားြဖင့်သာ အေြဖ�ှာ�ကသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 

ဥပေဒတစ်မျိုးထက်ကျင့်သံုးြခင်းစနစ်၏ ြပဿနာေြဖ�ှင်းြခင်း 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတိုသ့ည်လည်းသာတူညီ

မ�အခွင့်အေရးရ�ိှ�ိင်ုမ�မ�ိှေပ။ ြမန်မာ�ိုင်ငံ လ�ိင်သာယာ�မို�နယ်�ိှ 

ဆင်းရဲေသာ ကျူးေကျာ်ရပ်ကွက်များတွင်ေနထုိင်ေသာ ေ���ေြပာင်းေန
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ထုိင်သူတို ့ သည်လည်း ဥပေဒေရးရာ�င့်ှ ေြဖ�ှင်းြခင်းမျိုးကို ေ�ှာင်�ှား

�ပီး အြခားနည်းလမ်းများ�ှင့်သာ ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ 

 

နိဂုံးချုပ် 

 

ြမန်မာ�ိင်ုငံသည် ကျယ်ြပန ့်ေသာအသွင်ကူးေြပာင်းေရးမူဝါဒအရ ေန ့

စဉ်လူေနမ�ဘဝ၏ �ိင်ုငံေရး၊ လူမ�ေရး�င့်ှ 

စီးပွားေရးအေြပာင်းအလဲများ စတင်လုပ်ေဆာင်ေန�ပီြဖစ်သည်။ 

ဤေြပာင်းလဲမ�များသည် �ိင်ုငံ တစ်ဝှမ်းလံုး�ိှ 

ကွဲြပားြခားနားေသာလူအ့ဖဲွ�အစည်း (လူတန်းစားအမျိုးမျိုး)

များအတွင်း ထိေရာက်ေသာ အကျိုး သက်ေရာက်မ�ကို ြဖစ်ေစ�ိင်ုလိမ့်

မည်။ ေကျးလက်ေဒသများမှ �မို � ြပေဒသများသို ့ 

ေ���ေြပာင်းေနထုိင်ြခင်း ြဖင့် �မို � ြပအသွင်ပုံစံသွင်းမ�ကို 

ြမင့်တက်လာေစြခင်းသည် ြမန်မာ�ိင်ုငံ၏ 

အသွင်ကူးေြပာင်းေရးလုပ်ငန်းစဉ် တွင်အေရး�ကီးေသာ လိုအပ်

ချက်ြဖစ်သည်။ လတ်တေလာတွင် ထုိကိစ�ကို �ခင်းချက်အြဖစ် သာမန်

ကာလ�ံကာသေဘာမ�သာေဆာင်ရွက်ေနသည်။ ရန်ကုန်�မို �တွင် 

�ိင်ုငံြခားရင်းနီးြမ�ုပ်�ှံမ�များ ပုိ၍များလာြခင်း�ှင့် စက်မ�လုပ်ငန်းများ 

ဖံွ� �ဖိုးလာြခင်းတိုသ့ည် �ကီးမားေသာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အေရး�င့်ှ 

လူေနမ�ကိုြမင့်မား လာေစသြဖင့် ဆင်းရဲေသာ ေကျးလက် ေဒသများမှ 

ြပည်သူများကို ရန်ကုန်�မို �သို ့ 

ေြပာင်းေ���လာေစရန်ဆွဲအားတစ်ခုြဖစ်ေနသည်။ သိုေ့သာ်ြငားလည်း 
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ဤြဖစ်စဉ်တွင် လူတိုင်းအား အလုပ်အကိုင် တည်�မဲေစရန်�င့်ှ 

လံုြခံုစွာေနထုိင်မ�ရ�ိှရန်အတွက် မေဆာင်ရွက်�ိင်ုေသးေပ။ ဤသည်

မှာ အပျက်သေဘာကို ေဆာင်ကာ ရာဇဝတ်မ�များကို ဖန်တီးေပး

သကဲ့သို ့ ြဖစ်ေနသည်။ ဒမုိီကေရစီလမ်းစဉ်�င့်ှ စီးပွားေရးအသွင် ကူး

ေြပာင်းေရးကာလအတွင်း အ�ကီးမားဆံုးေသာစိန်ေခါ်မ�မှာ ြမန်မာအစုိး

ရသည ်တရားဥပေဒေဖာ်ေဆာင် ေရး�င့်ှ လံုြခံုေရးေဆာင်ရွက်မ�များ၌ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း အားနည်းေနဆဲပင်ြဖစ်သည်။ 

အထူးသြဖင့် ရန်ကုန်�မို � �ိှဆင်းရဲေသာရပ်ကွက်�ကီးများ�င့်ှ ကျူးေကျာ်

ရပ်ကွက်များတွင် ေ���ေြပာင်းေနထုိင် သူများအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပး

�ိင်ုမ� အားနည်းေနသည်။ ြမန်မာ�ိင်ုငံ၏ လက်�ိှအေြခအေနမှာ ေနစ့ဉ် 

လူေနမ�ဘဝ လံုြခံုမ�မ�ိှေ�ကာင်း သတင်း�င့်ှစာနယ်ဇင်း ေဖာ်ြပချက်

များအရ သိရသည်။ အလားတူပင် က��်ပ်ုသုေတသနြပုလုပ်ရာ လ�ိင်

သာယာ�မို�နယတ်ွင် လံုြခံုေရးေဆာင်ရွက်မ� အားနည်းေနသည့်အတွက် 

စိတ်ချ လံုြခံုမ� မ�ိှပါ။ ဤေဆာင်းပါးသည် ရာဇဝတ်မ�အများဆံုးြဖစ်

ပွားသည်ဟု နာမည်�ကီးေသာ အ�ကီးမားဆံုး စက်မ�ဇုန်တည်�ိှသည့် 

လ�ိင်သာယာ�မို�နယ်၏ ရန်ကုန်�မို �တွင် ေနထုိင်သူဆင်းရဲေသာ 

ေြပာင်းေ���လုပ်သားများ အြငင်းပွားမ��င့်ှ ရာဇဝတ်မ�များအား 

မည်ကဲ့သို ့ ေြဖ�ှင်း�ကသည်ကို က��်ပ်ုေလ့လာခ့ဲပါသည်။ 

ေ���ေြပာင်းေန ထုိင်သူတိုသ့ည် တရားဝင်ဥပေဒလမ်းေ�ကာင်းကို 

လက်လှမ်းမီ�ိင်ုမ� အလွန်အားနည်း�ကသည်။ ဥပေဒ 

ေရးရာဗဟုသုတမ�ိှြခင်း၊ ပညာအရည်အချင်းနိမ့်ကျြခင်း�ှင့် 
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စီးပွားေရးအဆင်မေြပြခင်းသည် တရားဝင် ဥပေဒလမ်းေ�ကာင်းအရ 

အခွင့်အေရးရ�ိှေစြခင်းကို အဟန ့်အတားြဖစ်ေစေသာ အဓိက 

အေ�ကာင်းရင်းများ ြဖစ်သည်။ လ�ိင်သာယာ�မို�နယ်အတွင်း တရား

မ�တမ��ှာေဖွရာတွင် တရားဝင်ဥပေဒလမ်းေ�ကာင်း စနစ်�င့်ှ အရပ်

သံုးေြဖ�ှင်းသည့်နည်းလမ်းတိုသ့ည် ေရွးချယ်�ိင်ုေသာ စနစ်များ

အြဖစ်တည်�ိှေနသည်။  အထူးသြဖင့် ခုိးမ�များ�င့်ှ အချို�ေသာ မုဒမ်ိးမ�

များကို တိုင်�ကားြခင်းမ�ိှ�ကဘဲ ရပ်ကွက်လူ�ကီးများ�င့်ှ ေြဖ�ှင်းရန်ကို

သာ လိလုား�ကသည်။ ထုိရပ်ကွက်လူ�ကီးတိုသ့ည် �စ်ှဦး�စ်ှဖက် 

ေစ့စပ်ည�ိ��ိင်းေပးြခင်း၊ ေလျာ်ေ�ကးေပးေစြခင်း၊ ခံဝန်ကတိစာချုပ်ထုိး

ေစြခင်း�င့်ှ ြပစ်မ�ကျူးလွန်သူတိုအ့ား  ရဲစခန်းသိုပုိ့မ့ည်ဟု 

�ခိမ်းေြခာက်ြခင်းစသည့် နည်း လမ်းများကို အသံုးြပု၍ 

ြပဿနာများကို ေြဖ�ှင်းေပး�ကသည်။ အချို�ေသာ မုဒမ်ိးမ�များမှာ 

တရားဝင်ဥပေဒ လမ်းေ�ကာင်းအရ တရား�ုံးသို ့ 

ေရာက်�ိှလာသည့်တိုင် တရား�ုံး၏အဆံုးအြဖတ်ကို ေကျ

နပ်မ�မ�ိှ�ကပါ။ မုဒမ်ိးမ�များတွင် အ�ှက်တရား�င့်ှ အေ�ကာက်တရားတို ့

ေ�ကာင့် တိတ်ဆတိ်စွာေနြခင်းသည် တရားဝင်ဥပေဒ လမ်းေ�ကာင်း၏ 

အခွင့်အေရးရ�ိှေစြခင်းကိုလည်း အဟန ့်အတားြဖစ်ေစသည်။ 

သီအိုရီအရ က��်ပ်ုဆိုလိုသည်မှာ 

ဥပေဒတစ်မျိုးထက်ကျင့်သံုးြခင်းသည် လူအ့ဖဲွ�အစည်းအတွင်း�ိှ 

လူတန်းစားအားလံုးကိ ုတရားဝင်ဥပေဒအရြဖစ်ေစ၊ 

တရားဝင်ြပ�ာန်းသတ်မှတ်ထားြခင်း မဟုတ်ေသာ နည်းလမ်း
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(အရပ်သံုးေြဖ�ှင်းြခင်းစနစ်) အရြဖစ်ေစ သာတူညီမ�အခွင့်အ ေရး 

ရ�ိှေစ�ိုင်မည်ဟု မဆိုလို �ိင်ုပါ။ အထူးသြဖင့် ဆင်းရဲေသာေြပာင်း

ေရွ�ေနထုိင်သူတိုသ့ည် တရားဝင်ဥပေဒအရြဖစ်ေစ၊ အရပ်သံုး

ေြဖ�ှင်းေသာ နည်းလမ်းအရြဖစ်ေစ၊ မ�တမ�မ�ိှေသာရလဒက်ိုသာ ရ�ိှ

�ကသည်။ ေကျးလက်မှ �မိ �ု ြပေဒသများသို ့ ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူ တိုး

ပွားလာသည်�င့်ှအမ� �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရသည် ထုိသူတို၏့ြပဿနာများ

ကို ဥပေဒ ေရးရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြဖင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း�င့်ှ 

ထိန်းချုပ်ေဆာင်ရွက်�ိင်ုရန် အလွန် အေရး�ကီးပါ သည်။ ထုိအ့ြပင် 

အစုိးရ မဟုတ်ေသာ NGOအဖဲွ�အစည်းများ�င့်ှ အြခားေသာ CBO အဖဲွ�

အစည်းများ သည်လည်း ထုိေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူတိုတ့ွင် ြဖစ်ပွားေသာ

ြပဿနာများ အေြဖ�ှာေဖွရာတွင် လိုအပ်ေသာ ဥပေဒေရးရာ အကူ

အညီြဖင့် ပ့ံပုိးကူညီေပးရန်လည်း အေရး�ကီးေပသည်။ (သာဓကအား

ြဖင့် မုဒမ်ိးမ��င့်ှ ကေလးသူငယ်များအား �ိင်ုထက်စီးနင်းမ�များ)။ လက်

ေတွ�ကျင့်သံုးေနေသာ တရားဥပေဒသည်လည်း အများြပည်သူ

ယံု�ကည်ထုိက်ေသာ ဥပေဒြဖစ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဤေဆာင်းပါးမှ 

သတင်းအချကအ်လက်များသည် �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ၊ ဥပေဒေရးရာပ့ံပုိး

ကူညီသူများ၊ အစုိးရ မဟုတ်ေသာ NGO�င့်ှ CBO အဖဲွ�အစည်းများအား 

�မို � ြပေဒသေနဆင်းရဲေသာ ေ���ေြပာင်းေနထုိင်သူများ ခံစား�ိင်ုခွင့်�ိှ

ေသာ တရားစီရင် ေရးစနစ်၏ နည်းဗျူဟာများ�င့်ှ 

၎င်းတိုရ့င်ဆိုင်ရေသာ အဟန ့်အတားများကို  
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ပုိမုိ၍နားလည်သေဘာေပါက် ေစရန်�င့်ှ အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် 

ေလ့လာတင်ြပထားပါသည်။ 
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