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က်ဴးရွင္းမ်ားၾကားရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားကို (ေခတၱ) ခ်န္လွပ္
ထားရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုပင္ ဆိုင္းငံ့ရန္အတြက္ အစိုးရအား ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္။

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္မွ တရားဥပေဒစိးု မိးု ေရးေဘာင္အတြငး္ အေရးေပၚအေျခအေနအာဏာမ်ားကို က်င္သ
့ းုံ ၍
ပဋိပကၡမ်ားကို ထိေရာက္မႈရွိရွိ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းႏိုင္ေစေရးအတြက္ အေရးေပၚ အေျခအေနဆိုင္ရာ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထားရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ေကာင္းစြာေရးဆြဲ၍ သင့္တင့္
ေလ်ာက္ပတ္စြာ က်င့္သံုးလွ်င္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ ခုခံကာကြယ္ေရးယႏၲရားတစ္ခု (ဒီမိုကေရစီ
ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမ်ား၏ မူေဘာင္အတြင္းမွ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဆိုးရြားေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို
ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေသာအာဏာမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ရွင္သန္ေကာင္းမြန္လာ
ေစမည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္) အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌
ထိုအေရးေပၚျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မပါဝင္ခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ (က) အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားကို
ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ေ
္ ျဖရွငး္ ရန္အတြက္ လိအ
ု ပ္ေသာေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ားမျပဳလုပႏ
္ င
ုိ ဘ
္ ဲ ေျခခ်ဳပ္မျိ ခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္
(ခ) အေရးေပၚအာဏာမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အျပင္မွ က်င့္သံုးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ဖြယ္ရွိသည္။ ထို
နည္းလမ္းနွစ္ရပ္လံုးသည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေနႏိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ အစိုးရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အေရးေပၚအာဏာမ်ားကို ေလ်ာ္ကန္မႈ မရွိစြာ
က်င့္သံုးတတ္ၾကသည္။ ၎တို႔တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ မူလအေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္
အတြက္မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီ တာဝန္ခံမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေသြဖီရန္၊ အတိုက္အခံမ်ားအား
ဒုကၡေရာက္ေစရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား မသမာစြာျပဳလုပ္ရန္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိ ကန္႔သတ္
ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီအမည္ခံ အေျခခံဥပေဒကို အႏၲိမရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်န္လွပ္ထားရွိရန္ႏွင့္ အာဏာရွင္
ေခတ္ကို အသက္သြင္းရန္ရည္ရြယ္၍ အေရးေပၚအာဏာမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္မရွိပါဘဲ က်င့္သံုးျခင္း၊
အေရးေပၚအေျခအေနအား သက္တမ္းၾကာေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာလရွည္ၾကာေစျခင္း စသည့္ နည္း
လမ္းမ်ား ပါ၀င္သည္။အေရးေပၚအာဏာမ်ားကို အသစ္ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို
ထိပါးေႏွာက္ယွက္ေလ့ရွိသည့္ ေက်ာ္ေဇာသည့္သာဓကမ်ားမွာ စၾတက္စနာ (Stroessner) လက္
ေအာက္ရွိ ပါရာေဂြးႏိုင္ငံႏွင့္ မူဘာရက္ (Mubarak) လက္ေအာက္ရွိ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။
ထိေ
႔ု ၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေနအာဏာမ်ားကို ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ၌ ေရးဆြျဲ ပ႒ာန္းရာတြင္ အထူး
ဂ႐ုစိုက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ စိန္ေခၚမႈမွာ အေရးေပၚအေျခအေနအာဏာမ်ားကို အာဏာရွင္
လမ္းစဥ္ျဖင့္ အလႊဲသံုးစားလုပ္သည့္ အေျခအေနကို ေရွာင္ၾကဥ္၍ အမွန္တစ္ကယ္ေပၚေပါက္လာေသာ
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို ထိေရာက္မႈရွိရွိ တံု႔ျပန္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရွာေဖြေရးျဖစ္သည္။
အေရးေပၚအေျခအေနအာဏာ မ်ားသည္ သင္တ
့ င့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ
အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တားဆီးကာကြယ္မႈမ်ားကိုနာခံရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း
ျဖစ္သည္။

စဥ ္းစားစရာ အခ်က ္ (၁)
သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လက္ရွိ သို႔မဟုတ္ ယခင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေအာက္ရွိ
အေရးေပၚအေျခအေနအာဏာမ်ားကို မည္သို႔က်င့္သံုးခဲ့သနည္း။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို သာမန္
မဟုတ္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အေျခအေန၌သာ
ကန္႔သတ္ခ်က္ထား က်င့္သုံးခဲ့သေလာ။ သို႔မဟုတ္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
အေရးေပၚ

အေျခအေနအာဏာမ်ားကို

ထိုအတြက္ မည္မွ်တာဝန္ယူခဲ့သနည္း။

က်င့္သံုးခဲ့သေလာ။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲသည့္အခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ေကာင္းစြာခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစား
ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုပါဝင္မႈရွိေစေရးႏွင့္ တိက်ျပတ္သား၍ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ေရး
တို႔အၾကား အနုစိတ္ေသာ ဟန္ခ်က္ညီမွ်တမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ပံုစံဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌ အမ်ားပါ၀င္ေသာ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားေဆြးေႏြးမႈ ရွိေစ
ေရးႏွင့္ တိက်ျပတ္သား၍ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ေရးတို႔အၾကား ဟန္ခ်က္ညီေစရ
မည္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ႏိုင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္
ေပးေရးကတစ္ဖက္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားအား အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ လူထုႏွင့္ အသက္ေသြး
ေၾကာတမွ်အေရးႀကီးေသာ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားမ်ား အကာအကြယ္ေပးေရး တာဝန္ကတစ္ဖက္၊
ယင္းႏွစ္ဖက္ကို ဟန္ခ်က္ညီမွ်တေစရမည္။ ေဒသတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္ႏွင့္ ထိေရာက္ကၽြမ္း
က်င္ေသာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊

ညီညႊတ္ေရးႏွင့္

အရင္းအျမစ္မ်ားမွ်ေဝေရး

လိုအပ္ခ်က္တို႔ကိုလည္း

ဟန္ခ်က္ညီမွ်တေစရမည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သင့္ေတာ္ေသာ ဟန္ခ်က္ညီမွ်တမႈ စံ သတ္မွတ္
ထားျခင္းမရွိေပ။ မတူညီသည့္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အဓိကဦးစား
ေပးအရာမ်ားႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲႏို္င္သည္။ သာမန္အေျခအေနမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ ဖြဲ႕စည္း
ပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အမ်ားပါ၀င္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ခ်င့္ခ်ိန္ႏႈိင္းဆေဆြးေႏြးမႈတို႔အား
အသားေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္မူ လွ်င္ျမန္တိက် ျပတ္သားသည့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ပိုမိုဦးစားေပးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ အလားတူပင္
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ အေျခအေနတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္
အေရးမ်ား အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို အျမင့္ဆံုးတန္ဖိုးထားမႈမ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္ထားႏုိင္ေသာ္လည္း စစ္မက္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွင္သန္တည္ၿမဲေရး အလို႔ငွာ
သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အာဏာသည္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္
ႏိုင္သည္။
ဤကဲ့သို႔ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ေရး လုိအပ္ခ်က္သည္ အေရးေပၚအေျခအေနအာဏာမ်ားကို
အေလးေပးေထာက္ခံသည့္ အစဥ္အလာအဆိုတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ဒီမိုကေရစီက်ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ

ဥပေဒသည္ ကပ္ေဘးတစ္ခုခုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံလဲၿပိဳသည့္ အေျခအေနသို႔ မက်ေရာက္ေစဘဲ အေရးေပၚ
အေျခအေနမ်ားအား တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဤသို႔ဆိုရာတြင္ အမ်ားေလးစားရေသာ
အေမ႐ိကန္ႏိုင္ငံမွ တရားသူႀကီး Richard Posner ေျပာခဲ့ေသာ “ေကြးညြတ္၍မရေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒသည္ က်ိဳးပ်က္လိမ့္မည္” (Posner 2006:1) ကို ဆို႐ိုးအျဖစ္ တိုက္႐ိုက္ကိုးကား
ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ တိုင္းျပည္၏ေဒသတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ငလ်င္တစ္ခုေၾကာင့္ အရပ္သား
ေဒသခံအာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ တာ၀န္ထမ္းရြက္ႏိုင္စြမ္းကို ေလ်ာ့နည္းဆုတ္ယုတ္ေစႏိုင္သည္။ ထိုအခါ
မ်ိဳးတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ကန္႔သတ္ထားသည့္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုေက်ာ္လြန္၍ ႏို္င္ငံေတာ္
စစ္တပ္မွ လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ား ၾကားဝင္ေပးျခင္းျဖင့္ အသက္ကယ္ဆယ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ အလားတူပင္ ကူးစက္ေရာဂါတစ္ခု ကပ္ေဘးအဆင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခ
အေနတြင္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစမည့္ (ေရာဂါပ်ံ႕ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္
အေနျဖင့္ ကူးစက္ခံရသူမ်ားအား) ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ခြဲျခားထားရွိေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အေျခအေန၌ ထိုသို႔ျပဳလုပ္လွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အာမခံ
ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ မူလ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးမႈကို ယာယီေသြဖယ္ခြင့္ျပဳသည့္ အေရးေပၚအေျခအေနဆို္င္ရာ ျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခု ေၾကညာျခင္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အဓိကအပိုင္း
သံုးပိုင္း၌ ထပ္ေဆာင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားေပးသည္။ ထိုနယ္ပယ္သံုးရပ္မွာ (က) ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ (ပံုမွန္အားျဖင့္ အခြင့္အေရးအားလံုး မဟုတ္ေပ) ကို ေခတၱ
ယာယီကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ (ခ) ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အာဏာကိုပယ္ပ်က္ေစၿပီး
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တြင္သာ အာဏာစုစည္းျခင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏
လုုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုေလ်ာ့ခ်ၿပီး ဗဟိုအစိုးရတြင္ အာဏာစုပုံထားရွိျခင္း၊ (ဂ) အအခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ဇယား (၂.၁) တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး ပံုစံႏွစ္ခုအၾကား
အိႏိၵယႏိုင္ငံ၌ မည္ကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အေရးေပၚအေျခအေန
ဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ထိုေၾကညာခ်က္ကို ေနာက္ဆက္တြဲဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္
ေရး ပံုစံႏွစ္ခုအၾကားတြင္ အထိန္းအကြပ္အျဖစ္ တည္ရွိသည္။ သာမန္အေျခအေန၌ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခြင့္အာဏာကို အသားေပးသည္။ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ခိုင္မာအားေကာင္း
ေသာ အစိုးရ၊ ဗဟိုအစိုးရတြင္သာ အာဏာစုုပုံထားရွိျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္သာလြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ကို အသားေပးမည္ျဖစ္သည္။ (Khosla ၂၀၁၂: ၂၃-၂၅; Sagar ၂၀၁၆ ကို
ေလ့လာပါ)။ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္း မျဖစ္ေပၚေစရန္ တားဆီးကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ

ဥပေဒအား အၿမဲတေစဆိုင္းငံ့မထားဘဲ့ ပံုမွန္အေျခအေနႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္
သက္ေရာက္မႈ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ
တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔အာဏာ
ခြဲေဝမႈကို ဆက္လက္ထိန္းညႇိလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွသာ ဆက္လက္၍ အၿမဲတေစက်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚကာလ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းညႇိေဆာင္ရြက္ၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနၿပီးဆံုး
သြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ၎၏ မူလလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး
ပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္သည္။

သာမန္အေျခအေန

အေရးေပၚအေျခအေန စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား

ႏိုင္ငံသား

တရားစီရင္ေရးအရ အာဏာတည္ေသာ

ဥပေဒျပဳေရးျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အခြင့္

အခြင့္အေရးမ်ား

အခြင့္အေရးမ်ား၊ က်ယ္ေျပာသည့္ ႏိုင္ငံသား

အေရးမ်ား၊ (အေရးေပၚမဟုတ္သည့္ အေျခအေန

အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒျပဳေရး၏

တြင္) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၉)အရ

စြက္ဖက္မႈမွ အကာအကြယ္ေပးၿပီး

အကာအကြယ္ေပးမည့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား

တရားစီရင္ေရး၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္အရသာ

အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္

အာဏာ တည္ေစသည္။ (ပုဒ္မ ၁၉)

ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ကန္႔သတ္မည္ျဖစ္
သည္။

အာဏာခြဲေဝျခင္း

ဖက္ဒရယ္စနစ္

တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္

အာဏာခြဲေဝပိုင္းျခားျခင္းမရွိေပ။ ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတို႔အၾကား ဥပေဒျပဳ

အဆင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ

ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာခြဲေဝျခင္း၊

တစ္ႏိုင္ငံလံုး သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ေဒသအတြက္

ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္

မဆို ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားသည္

အၾကားတြင္လည္း ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္

ျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳအာဏာဇယားတြင္

ေရး အာဏာခြဲေဝျခင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္

ပါဝင္ေသာ္ျငား ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။

ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳေရးအာဏာစာရင္း ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မူဝါဒ
လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲကို ၁ႏွစ္အထိ ေရႊ ႔ဆိုင္းႏိုင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ

ကိုးကားခ်က္ - ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ Khosla၏စာတမ္းမွ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္အသံုးျပဳသည္။ (၂၀၁၂)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အမည္ေပး
သတ္မွတ္ရာ၌ နည္းလမ္းအေထြေထြကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား
တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ
(ဥပမာ ေနာ္ေဝႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ)။ သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မဟုတ္ဘဲ အျခား
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္အတူ ဆက္စပ္ျပ႒ာန္းခ်က္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ အေမ႐ိကန္
ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ “ ပုန္ကန္ထၾကြျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုင္းတပါးမွ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္
သည့္ အေျခအေနတြင္ ေရွ႕ေတာ္သြင္း စာခၽြန္ေတာ္ ဆိုင္းငံ့ျခင္းကို ျပည္သူ႔လံုၿခဳံေရးအက်ိဳးငွာ
လိုအပ္မည္”ဟု ျပဌာန္ထားသည္ (အေမ႐ိကန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ- ပုဒ္မ ၁ - အပိုဒ္ ၉)။ ထိုႏိုင္ငံ
မ်ား၌

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွမဟုတ္ဘဲ

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ

အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ

အာဏာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးသည္။
•

၁၉၇၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ႏို္င္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနဆိုိင္ရာ အက္ဥပေဒသည္
သမၼတ၏ အာဏာျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားေၾကညာရန္ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ထားသည္။
ထုသ
ိ ႔ုိ အေရးေပၚကာလေၾကညာျခင္းႏွင့္ ၿပီးဆံးု ျခင္းတိတ
႔ု င
ြ ္ အထက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္ (Congress)
အား အသိေပးရန္လိုအပ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ အေရးေပၚကာလကို ဆက္လက္တိုးျမႇင့္
ျခင္းမျပဳလွ်င္ ပူးတြဲေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ (Congress)မွ အေရး
ေပၚကာလကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္။

•

ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား အက္ဥပေဒသည္ သဘာဝေဘး
အႏၲရယ္မ်ား၊ လူထုမၿငိမ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တင္းမာမႈ သို႔မဟုတ္ စစ္ပြဲမ်ား စသည့္
မတူညီေသာ အေရးေပၚအေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္အေျခခံေကာင္း
မ်ားကို ပ့ံပိုးေပးသည္။ ထိုအက္ဥပေဒသည္ ေဖာ္ျပပါအေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို ေၾကညာ
ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းအဆင့္ဆင့္၊ အေရးေပၚကာလၾကာခ်ိန္ႏွင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သို႔ အထိုက္အေလ်ာက္ အာဏာလႊဲေျပာင္းႏို္င္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို
စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည္။

အျခားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားမွာ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္
မ်ားႏွင့္ပက္သက္သည့္ ေယဘုယ် အေျခခံမူမ်ားပါဝင္ေသာ ေလ်ာ့ရဲရဲ မူေဘာင္တစ္ခုသာ ပါဝင္၍
အေသးစိတ္ကို သာမန္ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားအတြက္ ခ်န္ထားေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၏
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုုဒ္မ - ၁၀၃) သည္ အေရးေပၚအေျခအေနကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ အခြင့္
အေရးမ်ားအား ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အာဏာကို တစ္ေနရာတည္းတြင္သာ စုစည္းထားရွိျခင္းတို႔မွ ျဖစ္ေပၚ
လာႏိုင္ေသာ ဥပေဒေရးရာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေၾကညာျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚကာလ
ေၾကညာရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရျခင္းတို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္အား ျပ႒ာန္း

ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ ထို႔ျပင္ အေရးေပၚကာလ သက္တမ္းမည္မွ်ထားရွိမည္ကိုလည္း
လႊတ္ေတာ္ ပူးေပါင္းအစည္းေဝးအား ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳထားသည္။
ဤကဲ့သို႔ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ထိန္းေက်ာင္းေရးအတြက္
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အား က်ယ္ေျပာသည့္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးထားသည့္ အစီအမံမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ အစဥ္အလာခိုင္မာအားေကာင္းၿပီး ဒီမိုကေရစီ စံတန္ဖိုးမ်ား အျမစ္တြယ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အားနည္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ လူ႔
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စံတန္ဖိုးမ်ား ပ်က္သံုးကြဲအက္လြယ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုနည္းလမ္း
မွာ အင္မတန္မွအႏၲရာယ္ႀကီးသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ားစုတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ အာဏာမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား
ကို ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒမွ တိုက္႐ိုက္ထိန္းေက်ာင္းေရးဆိုသည့္အခ်က္အား ထည့္သြင္းရသည့္
ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡ
အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိက်ခိုင္မာမႈရွိေစရန္ရည္ရြယ္သည့္အတြက္ ပဋိပကၡ
အေျခအေနမ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍ တိက်မွုရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ အေရးေပၚအေျခအေန
အာဏာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုလံုး၏ အာဏာဟန္ခ်က္ညီမႈ တစ္ခုလံုးအား လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္
အတြက္ သေဘာအားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ေပသည္။

စဥ ္းစားစရာ အခ်က ္ (၂)
အဓိက အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္၍ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္မႈမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္
အေရးေပၚအေျခအေနဆိုိင္ရာဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရန္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကို ယံုၾကည္အားထား
သင့္ပါသေလာ။ သို႔မဟုတ္ ထိုအကာအကြယ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း
ေရးဆြဲသင့္ပါသေလာ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားဆိုင္ရာ သတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္သည့္အတြက္ရရွိႏိုင္သည့္ အားသာခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္
(တိက်ခိုင္မာမႈရွိျခင္း၊ ရွင္းလင္းမႈရွိျခင္း) တို႔သည္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ အားနည္းခ်က္
မ်ားျဖစ္သည့္ (ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ျခင္း) ထက္ အေလးသာႏိုင္ပါမည္ေလာ။

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခု စတင္က်င့္သံုးရာတြင္ (က) အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာရန္
အဆိုျပဳခ်က္ (သို႔မဟုတ္) ကနဦးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ (ခ) သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္)
အတည္ျပဳျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔
အၾကား ခြဲေဝေလ့ရွိေသာ္လည္း အခ်ိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိ အေရးႀကီးေသာ အဂၤါရပ္
အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို တရားေရး၏ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ ေၾကညာျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္
ေရးပံုစံကို ပံုမွန္အေျခအေနမွ အေရးေပၚအေျခအေနသို႔ ေျပာင္းလဲသည့္ အေရြ႕အေျပာင္းတစ္ခု
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႐ုတ္ခ်ည္းေပၚထြက္လာသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားမွ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္း
ရန္အတြက္ ျမန္ဆန္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုသည့္ သို႔မဟုတ္ မေတာ္ေလာဘ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန တစ္ရပ္
အား ရွည္ၾကာေစျခင္း၊ အေရးေပၚအေျခအေနမွ အျမတ္ထုတ္ျခင္း စသည္တို႔မွ ကာကြယ္ရန္သင့္တင့္
မွ်တေသာ ကာကြယ္ေရးယႏၲရားမ်ား ထားရွိရန္လည္းလိုအပ္သည္။ ဤသို႔ ေျမာ္ျမင္၍ အေရးေပၚ
အေျခအေနမ်ားအား ေၾကညာျခင္း၊ သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ကာလသက္တမ္းတိုးျမႇင့္
ျခင္းတို႔နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ပံုစံဒီဇိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ရ
မည္ ျဖစ္သည္။ (ပုုံ ၃.၁ ကို ေလ့လာပါ)။
အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ရွင္းလင္းေသာ ဆက္သြယ္ေရးရွိရန္
အေရးႀကီးသည္။ ပါ၀င္သက္ဆိုင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔
အၾကားတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သူကေၾကညာၿပီး မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခ
အေနအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ အစရွိသည္တို႔ကို သိသာထင္ရွားေစရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္
လူထုအား အေရးေပၚအေျခအေန အသိေပးေၾကညာျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ေခါင္းေဆာင္
သို႔မဟုတ္ ႏို္င္ငံ့ဦးေသွ်ာင္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ျဖင့္တြဲ၍ ေၾကညာျခင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏို္င္သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္သည္ပင္လွ်င္ လိုအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္

ရာ၌ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေၾကညာရန္ႏွင့္ ခိုင္လံု
သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရန္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖိအားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္
သည္ အတိုက္အခံအဖြ႔ဲမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အစိုးရႏွင့္
အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးမည္ျဖစ္သည္။

အေရးေပၚအေျခအေနကို ေၾကညာျခင္း
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ အထြဋ္

မည္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္

မေၾကညာမီႏွင့္ ေၾကညာအၿပီး

တစ္ရပ္တည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္

အေရးေပၚအေျခအေနကို

ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္၏

ႏိုင္သေလာ သို႔မဟုတ္

ေၾကညာႏိုင္သနည္း။

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို

အျခားမ႑ိဳင္မ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္

လိုအပ္ပါသေလာ။

ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သေလာ။

ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္
သေဘာတူခြင့္ျပဳရန္ (ကိုယ္စား

(ေၾကညာခ်က္ေနာက္ပိုင္း

အျခား မည္သည့္လုပ္ထံုး

လွယ္)အမ်ားစု ပမာဏမည္မွ်ခန္႔

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္

လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္

လိုအပ္မည္နည္း။ ဥပေဒျပဳလႊတ္

စပ္လ်ဥ္းၿပီး) ကနဦးခြင့္ျပဳခ်က္

မႈမ်ား ရွိသနည္း။ (ဥပမာ

ေတာ္ႏွစ္ရပ္က်င့္သံုးသည့္ စနစ္

တြင္ အခ်ိန္ကာလ ကန္႔သတ္

အမ်ားျပည္သူပါဝင္မႈရွိသည့္

မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုး၏

ခ်က္မ်ားမွာ မည္သို႔မည္ပုံ

ေဆြးေႏြးျငင္းခုုံပြဲမ်ား)

သေဘာတူညီခ်က္ကို လိုအပ္ပါ

ရွိသနည္း။

သေလာ။

အေရးေပၚအေျခအေနကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ကာလတိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ျခင္း
အေရးေပၚကာလ သက္တမ္းကုုန္ဆံုးခ်ိန္ကို

အေရးေပၚအေျခအေနကာလတိုးျမႇင့္ရာတြင္

မည္သို႔ကန္႔သတ္ထားသနည္း။

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
(အႀကိမ္အေရအတြက္ မည္မွ်တိုးျမႇင့္ႏိုင္သနည္း။
ဆံုးျဖတ္ရန္ လူအမ်ားစု ပမာဏမည္မွ်ခန္႔
လိုအပ္မည္နည္း။ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ
သံုးသပ္မႈအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္ရွိပါသလား။)

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုကို စတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆိုျပဳျခင္းအာဏာသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တြင္ ကိန္းေအာင္းသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အထြဋ္
(သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) သည္ ျပည္သူႏွင့္ ႏိိုင္ငံေတာ္ကို ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေရး
အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တိက်ေသခ်ာေသာ အာဏာမရွိေသာ္ျငား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ
သေဘာသဘာဝအရ ထမ္းရြက္ရမည့္ အၾကြင္းမဲ့တာဝန္ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သည္ သတင္း
အခ်က္အလက္လက္လွမ္းမီွရရွိမႈ၊ အေရးေပၚရန္ပံုေငြြ၊ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူအကာအကြယ္
ေပးေရးယႏၲရားမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စသည္တို႔အပါအဝင္ အေရးေပၚအေျခအေနကို တံု႔ျပန္ေျဖရွင္း
ရန္ လိုအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ကို အဆိုျပဳေရး သို႔မဟုတ္ ေၾကညာေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ ယႏၲရားမွာ အစိုးရ၏ စနစ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အတြင္းရွိ ဖြဲ႔စည္းတည္
ေဆာက္ပံုတို႔အေပၚ မ်ားစြာမူတည္သည္။ ပါလီမန္စနစ္ က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္
ဝန္ႀကီးအဖဲြ႔မွာ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။
•

အိႏယ
ၵိ ႏိင
ု င
္ ၏
ံ ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒ (ပုဒမ
္ ၃၅၂) တြင္ သမၼတသည္ ဝန္ႀကီးအဖြ႕ဲ (Cabinet)
၏ အၾကံျပဳေရးသားခ်က္ျဖင့္သာ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ကို တရားဝင္ေၾကညာ
ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

•

ဖီဂ်ီႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ရဲခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီးမွသာ
အေရးေပၚ အေျခအေနအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ (ပုဒ္မ ၁၅၄)။

သမၼတအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေရးေပၚ
အေျခအေနႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ကနဦးေဆာင္ရြက္ျခင္းကို သမၼတထံအပ္ႏွင္းထားႏိုင္ေသာ္လည္း
အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္လိုသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ျဖင့္ ထိန္းေၾကာင္းထားသည္။
•

ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၉၀၊ ၉၁) တြင္ (လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ရွိ ဥကၠ႒
မ်ား၊ လူနည္းစုႏင
ွ ့္ လူမ်ားစုကယ
္ုိ စ
္ ားလွယေ
္ ခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားပုဂဳိၢ လ္မ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္း
ထားသည့္ အၾကံေပးအဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ) သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး
ေကာင္စီတို႔အား အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိမိတုိ႔၏ ထင္ျမင္
ယူဆခ်က္မ်ားေပးရန္ ခြင့္ျပဳေပးသည္။

•

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၆) အရ သမၼတမွသာလွ်င္ အေရးေပၚအေျခ
အေနကို ေၾကညာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္း
ပံုအေျခခံဥပေဒေကာင္စီတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ ထိုအာဏာက်င့္သံုးႏိုင္ေၾကာင္း
ျပ႒ာန္းထားသည္။

•

လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၈၆) တြင္ သမၼတသည္ အေရးေပၚအေျခ
အေနကို မေၾကညာမီ ေအာက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္ဥကၠ႒၊ အထက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္ဥကၠ႒ (Pro-tempore)
တို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္။

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ အခန္းက႑မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျငင္းခံု
ျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕သာဓကမ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခ
အေနတစ္ရပ္ကို မက်င့္သံုးမွီ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ အပ္ႏွင္းရန္လိုအပ္သည္။
ယင္းအေျခအေနသည္ ”( အေရးေပၚအေျခအေန မေၾကျငာမီ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ) ” လိုအပ္သည့္
ျဖစ္ရပ္ကိုဆိုလိုသည္။ အေရးေပၚအာဏာမ်ားအား အာဏာရွင္ဆန္ဆန္အလြဲသံုးစားျပဳသည့္ သမိုင္း
ဆိုးမွ ေက်ာ္လႊားရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ လက္တင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုအစီအမံကို က်င့္သံုးေလ့
ရွိသည္။
အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီး
ေနာက္တြင္ မဆိုင္းမတြ အသက္ဝင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းလည္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒျပဳေရး
မ႑ိဳင္မွ အတည္မျပဳလွ်င္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုၿပီးေနာက္ ထိုအေရးေပၚကာလ ၿပီးဆံုးသည္။
ယင္းအေျခအေနကို “အေရးေပၚအေျခအေနဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္” ရရွိ
ရန္လိုအပ္သည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာၿပီးေနာက္ ရရွိသည့္သေဘာတူ
ခြင့္ျပဳခ်က္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အား အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာေစႏိုင္ၿပီး ျပည္သူလူထု
လံုျခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္
ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုျခင္း၊ အေရးေပၚအေျခအေနကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ေဆြးေႏြးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မပါဝင္ေပ။ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ
အေရးေပၚအေျခအေန၏ ကနဦးကာလကို ေက်ာ္လြန္၍ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း
လည္း မရွိေပ။
အေရးေပၚကာလအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္္ ရယူရန္အတြက္ အခ်ိန္
အကန္႔အသတ္မွာ ဖီဂ်ီႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ၂၄ နာရီမွ်အထိ တိုေတာင္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္ကာလ
ထက္လည္း ပိုမိုရွည္ၾကာႏိုင္သည္။ ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံတြင္ (၅) ရက္၊ ဗဟားမားႏွင့္ ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္
(၁၄)ရက္၊ ေတာင္အာဖ႐ိကတြင္ (၂၁)ရက္ႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ရက္ (၃၀) သတ္မွတ္ထားရွိသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရယူသည့္ ကာလကို ထိုထက္
ရွည္ၾကာ၍ သတ္မွတ္သည္ (ဥပမာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ရက္ေပါင္း ၁၂၀)။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ထိုသို႔
ကာလရွည္ၾကာထားရွိျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္၏ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစ၍
အေရးေပၚ အေျခအေနအာဏာမ်ားကို အလြဲသံုးစားလုပ္သည့္ အႏၲရာယ္ပိုမိုျမင့္မားသည့္အတြက္
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစႏိုင္သည္။

အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာသည့္ အခ်ိန္သည္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး မက်င္းပသည့္
ကာလျဖစ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အသိေပးရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္ေပးသည့္
အေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ကနဦးကာလကို အခ်ိန္ထပ္ေဆာင္းတိုးျမႇင့္ၾကသည္။ ဥပမာ နမ္မီး
ဘီးယားႏိုင္ငံ၌ အေရးေပၚအေျခအေန ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ သေဘာတူခြင့္ ျပဳခ်က္ရယူရန္ကာလမွာ
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၇ ရက္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝးမရွိလွ်င္ ၂၁ ရက္အျဖစ္
တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ အေရး
ေပၚအေျခအေနအား အတည္ျပဳရန္အတြက္ မတူကြဲျပားေသာ ဖြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စံ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။ သာမန္ အမ်ားဆႏၵ (ကန္႔ကြက္မဲထက္ လက္ခံမဲအေရအတြက္
ပိုမ်ားလွ်င္)၊ အၾကြင္းမဲ့ အမ်ားဆႏၵ (လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္
သာလြန္အမ်ားဆႏၵ (ပုံုမွန္အားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္မဲအေရအတြက္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
အေရအတြက္ စုစုေပါင္း၏ ငါးပံုသံုးပံု၊ သံုးပံုႏွစ္ပံု၊ ေလးပံုသံုးပံု) တို႔အနက္မွ နည္းတစ္ခုကို က်င့္သံုး
ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပါတီစနစ္အေပၚတြင္ မ်ားစြာအမွီသဟဲျပဳေသာ္
လည္း အေရးေပၚအေျခအေနကို သေဘာတူခြင့္ျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳရန္အတြက္ ပိုမိုျမင့္မား
ေသာ စံသတ္မွတ္ရာ၌ က်ယ္ေျပာသည့္ အမ်ားသေဘာဆႏၵတစ္ရပ္လိုအပ္ေပသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္
ျခင္းျဖင့္ ေႏွာင့္ေနွးၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမႈရွိေသာ္လည္း အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ား၏
အာဏာကို ျမင့္မားေစႏိုင္ၿပီး ဖိႏွိပ္သည့္သေဘာ သို႔မဟုတ္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္
အေရးေပၚအာဏာမ်ား အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မည့္ အေျခအေနမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။ အေရးေပၚ
အေျခအေနသေဘာတူခြင့္ျပဳရန္ သာလြန္အမ်ားဆႏၵက်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခ႐ိုေအးရွား၊ ဂြါတီ
မာလာ၊ မာရီးတီးရပ္စ္၊ ႏိုက္ေဂ်းရီးယားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္သည္။
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စနစ္ က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနသေဘာတူ
ခြင့္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ သေဘာဆႏၵလိုအပ္မႈသည္ အေရးေပၚအေျခအေနဆုိင္ရာ ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းခ်က္ကို တစ္ဖက္သတ္အလြဲသံုးစားလုပ္မႈမွ ကာကြယ္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔လႊတ္ေတာ္
ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ထိန္းေက်ာင္းေစာင့္ၾကည့္မႈ၏ ထိေရာက္မႈမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္
ထိုလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အား ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုတည္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ရွိ မရွိ ဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚ
မူတည္သည္။ (International IDEA ၂၀၁၇)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ားကို
အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္းသည္ အေရးေပၚအေျခအေနအာဏာမ်ားကို မေလ်ာ္ကန္စြာ
အသံုးျပဳျခင္း မရွိေစေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အေရးေပၚ

အေျခအေနေၾကညာမည္ပ
့ ဂ
ု ဳိၢ လ္ လုပေ
္ ဆာင္ရမည္တ
့ ာ၀န္မ်ားဆိင
္ု ရ
္ ာ စံသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ လူထု
လိုလားခ်က္မ်ားကို ပံုေဖာ္နုိင္သည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေလ်ာ္ကန္မႈ
မရွိေသာ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာခ်က္ကို တရားစီရင္ေရးမွ သံုးသပ္ႏိုင္သည့္ အာဏာကို
ထည့္သြင္းထားသည့္အတြက္ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္မႈမွ ကာကြယ္ေပးသည့္ ထပ္ေဆာင္း ထိန္း
ေက်ာင္းေစာင့္ၾကည့္ျခင္း နည္းလမ္းတစ္ရပ္ အျဖစ္တည္ရွိသည္။
အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာရာတြင္ ေတြ ႔ျမင္ရေလ့ရွိေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၌ စစ္ပြဲမ်ား၊
ျပည္ပ က်ဴးေက်ာ္မမ
ႈ ်ား၊ ျပည္တင
ြ း္ မၿငိမမ
္ သက္မ၊ႈ ဆူပအ
ူ ၾုံ ကြမ၊ႈ သဘာဝေဘးအႏၲရယ္မ်ား၊ သိမ
႔ု ဟုတ္
အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ေရးရာအင္စတီက်ဴးွရွင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား
အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။
•

ဘယ္လိဇ္ႏိုင္ငံ (Belize) ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၈)တြင္ (က) ဘယ္လိဇ္ ႏိုင္ငံ
ႏွင့္ အျခားတုိင္းျပည္တစ္ခုအၾကားရွိ စစ္ပြဲျဖစ္အံ့ဆဲ အေျခအေန (ခ) ငလ်င္၊ မုန္တိုင္း၊
ေရႀကီးမႈ၊ မီးေဘး၊ ကပ္ေရာဂါတစ္ခုခုျဖစ္ပြားျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ပြားျခင္း
ႏွင့္အျခားအလားတူ ေဘးဒုကၡမ်ားျဖစ္ပြားရာမွ ေပၚေပါက္လာေသာ လူထုအေရးေပၚအေျခ
အေန သို႔မဟုတ္ (ဂ) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခု၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ
သို႔မဟုတ္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုသည္ လူထုလံုျခံဳေရးအတြက္ ႀကီးစြာေသာအႏၲရာယ္
ျဖစ္ေစႏိုင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း သို႔မဟုတ္ လူ႔အသက္အတြက္ မရွိမျဖစ္
အေရးပါေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း၏
အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ထိခိုက္ေစလွ်င္ အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ရပ္
အား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခြင့္ျပဳသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

•

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၃၅၂)သည္ ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းျပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏
လံုျခံဳေရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံပိုက္နက္အစိ္တ္အပိုင္းတစ္ခုခုအား စစ္ပြဲေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပရန္
ျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္လာမွသာ အေရးေပၚအေျခအေနကို
ေၾကညာခြင့္ျပဳသည္ဆိုဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ နည္းစနစ္သည္ သဘာ၀ေဘး
အနၱရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခြင့္မရွိေပ။

•

အစိုးရမ်ားမွ တမင္ဖိႏွိပ္အလြဲသံုးစားျပဳႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို အေရးေပၚအေျခအေန
အျဖစ္ ေၾကျငာျခင္းမွ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ရန္ အစီအမံမ်ားလည္းရွိသည္။ ဥပမာ
ခ်က္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေရး
ေပၚအေျခအေနေၾကညာျခင္းအား ကန္႔ကြက္ထားသည္။ (App. B ပုဒ္မ ၅)

သို႔ေသာ္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားသည္ လက္ေတြ႕တြင္ မခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္အတြက္ အေသး
စိတ္ ျပ႒ာန္းျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးလည္းရွိႏိုင္သည္ (ပံု ၃.၁ ရွိ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံ၏ သာဓကကို ဖတ္ရႈေလ့လာပါ)။
ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၏ သာလြန္မဲဆႏၵ ခြင့္ျပဳမႈကဲ့သို႔ေသာ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ နုိင္ငံေရးၾကီးၾကပ္မႈ

ယႏၲရားမ်ားသည္ အေရးေပၚေၾကညာခြင့္ျပဳသည့္ အေျခအေနမ်ားကို က်ဥ္းေျမာင္းစြာ ျပ႒ာန္းသတ္
မွတ္ျခင္းထက္ အေရးေပၚအာဏာမ်ားအလြဲသံုးစားျပဳျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ပ္ိုမိုထိေရာက္ေပမည္။

“အေရးေပၚအေျခအေန” ဆိုေသာ စကားရပ္ကို ဤစာေစာင္တြင္ ေယဘုယ်အမည္နာမတစ္ခု
အျဖစ္ သံုးစြဲထားသည္။ ထိုစကားရပ္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနအာဏာမ်ားကို က်င့္သံုးႏိုင္သည့္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ မည္သည့္ကာလမဆို အက်ံဳးဝင္သည္။ သို႔ေသာ္
အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အေရးေပၚအေျခအေန အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ခြဲျခား
သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကၿပီး “ခၽြင္းခ်က္ကာလ” “ပိတ္ဆို႔ကာလ” “ႏိုင္ငံေတာ္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္
ကာလ” စသျဖင့္ ရည္ညႊန္းၾကသည္။ ထုိေဝါဟာရမ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အေရးေပၚအေျခ
အေနျပ႒ာန္းခ်က္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ သံုးႏႈန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ပံုစံမ်ိဳး
ျဖင့္ေတာင္းခံရမည္ စသည့္ မတူညီေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အာဏာခြဲေဝမႈအေပၚ မတူညီေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။
•

ဥပမာ ေပၚတူဂီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၉)သည္ “ပိတ္ဆို႔ကာလ” ႏွင့္ “အေရးေပၚ
အေျခအေန” တို႔ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ အေရးေပၚအေျခအေနသည္ သက္ေရာက္မႈ
နည္းပါးျပီး အခ်ိဳ႕ေသာဆိုင္းငံ့ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လြတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္
တို႔ကို ဆိုင္းငံ့သည္။ အခ်ိဳးခ်ျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ၍ ထိုႏွစ္ခုအနက္
မွတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

•

ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ သံုးမ်ိဳးခြဲျခားသတ္မွတ္သည္။ (က) ပိုလန္
ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္ကိုထိပါးသည့္ လက္နက္ကိုင္ရန္ျပဳမႈ၊ု ႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္ပ
မွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ရန္ျပဳမႈကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ရန္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ
တာဝန္တစ္ရပ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အရင္းခံ၍ ေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ တံု႔ျပန္
ေျဖရွင္းရန္ ေတာင္းခံႏိုင္ေသာ “စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔” (ပုဒ္မ ၂၂၉)၊ (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္း
ပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုစနစ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အမိန္႔
အာဏာမ်ားအေပၚ

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား

တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္

ေတာင္းဆိုႏို္င္ေသာ

“အေရးေပၚအေျခအေန” တစ္ရပ္ (ပုဒ္မ ၂၃၀)၊ (ဂ) သဘာဝကပ္ေဘး သို႔မဟုတ္ နည္းပညာ
ဆိုင္ရာ မေတာ္တဆမႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္
သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ရန္ “သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ အေျခအေန” (ပုဒ္မ ၂၃၂) စသည္ တို႔
ျဖစ္သည္။
ျပင္းထန္ေသာ စီးပြားေရးက်ဆင္းယိုယြင္းမႈ သို႔မဟုတ္ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်း ပ်က္သုဥ္းမႈကဲ့သို႔
ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္လည္း အျခားေသာအက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏို္င္သည္။ ထိုစီးပြားေရး

ဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ
သည့္ သမ႐ိုးက်အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သေဘာသဘာဝျခင္း ကြဲျပားသည္။ လူသားတို႔၏
အသက္၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္႐ုတ္ခ်ည္းမျဖစ္ေပၚေပ။ ပံုမွန္
အားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ မလိုေပ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း စီးပြားေရးဆုိင္ရာ
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားမွာ ခိုင္မာျပတ္သားေသာ မူဝါဒေရးရာတံု႔ျပန္မႈ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ဥပမာ ဘဏ္မ်ားမွ ေငြျပန္လည္ထုတ္ယူမႈမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ ေငြေၾကး တန္ဖိုးကို တည္ၿငိမ္ေစျခင္း၊
ျပည္ပျမီရွင္မ်ားကို အာမခံျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏
လက္ဝယ္၌ အာဏာကို ယာယီကာလ စုစည္းထားရွိရန္ လိုအပ္သည္။
•

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၃၆၀) အရ သမၼတသည္ (ဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီ၏
အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္) “ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေန” ကို ေၾကညာႏိုင္သည္။
ထိုသို႔ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအား အမိန္႔ေပးညႊန္ၾကားရန္၊ ျပည္နယ္
အဆင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာျဖတ္ေတာက္ရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳ
ျပ႒ာန္းျခင္းမျပဳမီ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚ
အေျခအေနသည္ ႏွစ္လၾကာ အသက္ဝင္ႏိုင္၍ ႏွစ္လေနာက္ပိုင္းတြင္ ကာလဆက္လက္
တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ မတူညီေသာ အေရးေပၚအေျခအေနအမ်ိဳးအစားမ်ား ျပ႒ာန္းသတ္
မွတ္ျခင္းျဖင့္ မတူညီေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ၿပီး ဟန္ခ်က္ညီမည့္
တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို အာဏာပိုင္မ်ားရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ မတူညီေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို အုပ္စုခြဲ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း
သည္ သဘာဝမက်ဘဲ ေဘာင္က်ဥ္းေစသည့္ အားနည္းခ်က္လည္း ရွိသည္။ ႏို္င္ငံေရး အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားအား တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရာတြင္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္မႈကို က်င့္သံုးခြင့္ေပးသည့္
ေယဘုယ်အေရးေပၚအေျခအေန ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ပိုမိုေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္သည့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္
ရြက္မႈကို ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။

အခ်က္ျပဇယား (၃.၁) - တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ
ေပးအပ္ထားေသာပံုစံ - လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံ ၂၀၁၄ အီဘုိလာေရာဂါ ကူူးစက္ပ်ံ႔ပြားမႈ
လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သို႔မဟုတ္ စစ္မက္ျဖစ္ပြား
သည့္ အေျခအေန သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ၏တည္ၿငိမ္ေရး၊ လံုျခံဳေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏
သာယာဝေျပာမႈကို ထိခိုက္ေစသည့္ ျပည္တြင္းမၿငိမ္မသက္မႈ အေျခအေနမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္
သိသာထင္ရွားမႈေပၚမူတည္၍ အေရးေပၚအေျခအေနကို ေၾကညာခြင့္ျပဳသည္ (ပုုဒ္မ ၈၆)။
အိႏၵိယတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရယ္ကို တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရာ၌ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာမႈကို
ဥပေဒနည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္မရႏိုင္ေပ။
၂၀၁၄ခုႏွစ္၌ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတြင္ အီဘိုလာေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုကိစၥရပ္
မွာ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ႏွင့္ စုေဝးခြင့္ အေပၚပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းအပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား
အၾကား ညႇိႏိႈင္းတံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည့္ အေလးအနက္ထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ လူထု
အေရးေပၚကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း

စစ္ပြဲႏွင့္

ျပည္တြင္းမၿငိမ္မသက္မႈ

မဟုတ္သည့္အတြက္ မူအရ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ ေၾကညာရန္ အေၾကာင္းရင္းခံ
မဟုတ္ေပ။ ထိုကိစၥရပ္ေၾကာင့္ ဥပေဒေၾကာင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရႊ႕ဆိုင္း သင့္၊ မသင့္ကို
အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈ အခ်ိဳ႕လည္းရွိခဲ့သည္။ လစ္ဗ်ားကိစၥရပ္မွ ေလ့လာသင္ယူ
ရရွိေသာအရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အား လိုအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အဟန္႔ အတား
ျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာႏိုင္သည့္
အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို စာရင္းျပဳ ျပ႒ာန္းမႈသည္ လံုေလာက္စြာ က်ယ္ျပန္သင့္သည့္ဆိုသည့္
အခ်က္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္

ႏိုင္ငံ့နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ

ေဒသတခ်ဳိ႕ကိုသာ

အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခြင့္ျပဳသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နယ္စပ္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ၊ သို႔မဟုတ္
ႏိုင္ငံအတြင္း ေဒသတစ္ခုတြင္ လက္နက္ကိုင္ထၾကြမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသတစ္ခုတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္
က်ေရာက္မႈ ျဖစ္ပြားပါက အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အျခားေသာေဒသ
မ်ားရွိ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္ခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရအား ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ၊ လုိအပ္
သည့္ေနရာတြင္သာ အထူးအစီအမံမ်ားခ်မွတ္ကာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳသည္။

အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာျခင္းသည္ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ယာယီတုံ႔ျပန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ အေရးေပၚအေျခအေန တစ္ရပ္အတြင္း အပ္ႏွင္းထားေသာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္အတြက္ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒအတိုင္း
မူလအေျခအေနသို႔ အျမန္ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအမ်ားစုတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာရာ၌ ကာလ
သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု (ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၂ လ မွ ၆ လ) ပါရွိၿပီး၊ သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္
ထပ္မံမေၾကညာပါက အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သည္။
ျဖစ္စဥ္အမ်ားစုတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနအျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိရန္ မလုိအပ္ေတာ့သည့္
အတြက္ေၾကာင့္ သက္တမ္းမကုန္မီမွာပင္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခ်က္အား ႐ုပ္သိမ္းၾက
သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာခ်က္အား ႐ုပ္သိမ္း
သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရး
မ႑ိဳင္မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္အား ႐ုပ္သိမ္းခြင့္
ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နမ္မီးဘီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(ပုဒ္မ ၂၆.၄) တြင္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္
အဆင့္

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ

ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ

အေရးေပၚအေျခအေန

ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္အား အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည္’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခု

မည္မွ်ၾကာရွည္မည္ကို

ခန္႔မွန္းရန္

မလြယ္ကူသည့္အတြက္၊

သက္တမ္းကုန္ဆုံးေတာ့မည့္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာခ်က္တစ္ခုအား သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ရန္
လိုအပ္လာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္အား လိုအပ္သမွ် အခ်ိန္ကာလအထိ
လိုအပ္သေလာက္ သက္တမ္းတိုးရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္စနစ္တစ္ခုကို ရွာေဖြရန္ အခက္အခဲ
ရွိသည္။ ေရြးခ်ယ္ရန္နည္းတစ္ခုမွာ အေရးေပၚကာလ သက္တမ္းတိုးျခင္း အႀကိမ္အေရအတြက္ကို
ကန္႔သတ္ ခြင့္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာ
ျခင္းကို ၁ ႀကိမ္လွ်င္ ၆ လျဖင့္၊ အမ်ားဆုံး ၂၄ လအထိ ေၾကညာႏိုင္ခြင့္ အာဏာရွိေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခု
မဟုတ္ေပ။ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေရးေပၚအေျခအေနအား ေၾကညာႏိုင္သည့္
အမ်ားဆုံးအႀကိမ္ အေရအတြက္သည္ လုံေလာက္မႈရွိသည္ သို႔မဟုတ္ မ်ားလြန္းသည္ဟု ခ်က္ခ်င္း
လက္ငင္း ေျပာဆိုရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
အျခားတစ္နည္းမွာ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္အား ေနာက္ဆက္တြဲ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ား
ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားပါဝင္ေသာ သာလြန္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈအား ရရွိရန္

လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခ်က္အား သက္တမ္းတိုးျခင္းအတြက္ ပိုမို
က်ယ္ျပန္႔သည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္လွ်င္ အေရးေပၚအေျခအေန
အားရပ္စဲရန္ အတိုက္အခံတို႔၏အာဏာလည္း ပိုတိုးလာေစသည္။
•

ေတာင္အာဖ႐ိကႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၃၇) တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန
ေၾကညာခ်က္အား အတည္ျပဳရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ အၾကြင္းမဲ့ေထာက္ခံမႈ
လိုအပ္ၿပီး၊ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္တမ္းတိုးရာတြင္မူ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ၅ ပုံ ၃ ပုံ၏
ေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္သည္။

•

ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၅၈) တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနအား ပထမ
အႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးျခင္းအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ၃ ပုံ ၂ ပုံ ေထာက္ခံရန္
လိုအပ္ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ၄ ပုံ ၃ ပုံ
ေထာက္ခံရန္ လိုအပ္သည္။

•

ထရီနီဒက္ႏွင့္ တိုဘားဂိုးႏိုင္ငံ (Trinidad and Tobago) တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာ
ခ်က္အား အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ အမ်ားဆုံး ၆လ အထိ သက္တမ္းတိုးျခင္းကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္
မွ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု သေဘာတူမႈျဖင့္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္သက္တမ္း
တိုးျခင္းမ်ားအတြက္မူ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လုံး၏ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ၅ ပုံ ၃ ပုံက
ေထာက္ခံရန္လိုအပ္သည္။

အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာလိုက္သည္ဆိုသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အေျခခံဥပေဒအရ အကာ
အကြယ္ေပးထားသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းႏွင့္
တားျမစ္ထားျခင္းတို႔ပါ တစ္ပါတည္း ပါဝင္လာၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေန
ေၾကညာျခင္းသည္

ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကိုပင္

ရပ္ဆိုင္းေစသည္အထိ

ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ဥပမာ- ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၂၉၃) တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို
ကာကြယ္ေပးထားသည့္ ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခြ်န္ေတာ္အမိန္႔အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္
ခ်ဳပ္၏ စာခြ်န္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ အေရးေပၚအေျခအေန ကာလအတြင္း အလို
အေလ်ာက္ ရပ္ဆိုင္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္အတြင္း အခြင့္အေရး
မ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ သို႔မဟုတ္ တားျမစ္ရန္အတြက္ အေရးေပၚဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္
ရြက္ရန္အလို႔ငွာ (က) အေရးေပၚအေျခအေန ကာလအတြင္း ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္က ထုတ္ျပန္လိုက္
သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ (ခ) အေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းဥပေဒအရအာဏာေပးထားသည့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအမိန္႔မ်ားကို က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္သည္ကို ပိုမိုေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ား
တြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ အေထြေထြအေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ႀကိဳတင္ဥပေဒျပဳ
ထားၿပီး၊ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ အသက္မဝင္ေသာ္လည္း၊ အေရးေပၚအေျခအေန
တစ္ရပ္ ေၾကညာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ စတင္အသက္ဝင္သည္။

အခ်ဳိ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ အထူးျမင့္မားသည့္ စနစ္တစ္ခုကို
အေလးေပးသည့္အေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနကာလအတြင္း အခြင့္အေရးမ်ားအား ကန္႔သတ္
ရန္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအားရပ္ဆိုင္းရန္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကို
က်ယ္ျပန္႔သည့္အာဏာ ေပးအပ္ထားသည္။ ဥပမာ- အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
(ပုဒ္မ ၂၈.၃.၃) တြင္ ‘အမ်ားျပည္သူလုံၿခံဳေရးႏွင့္ စစ္ပြဲအတြင္း သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈ

အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္မႈကို တားျမစ္ထားသည့္ ပုဒ္မ ၁၅.၅.၂ မွလြဲ၍ လႊတ္ေတာ္မွ
ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ မည္သည့္ဥပေဒကိုျဖစ္ေစ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။ ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳရာတြင္ စစ္ပြဲ
အတြင္း သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈအတြင္း ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္သည့္ အက္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္
ျပ႒ာန္းမည့္ အက္ဥပေဒမ်ားပါပါဝင္သည္။’ ‘အမ်ားျပည္သူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္ပြဲ သို႔မဟုတ္
လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္မႈအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အလို႔ငွာ’ အခြင့္အေရး
မ်ားအား ကန္႔သတ္ထားေသာ ဥပေဒျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒမွ အာမခံထားသည့္ အခြင့္အေရးအားလုံးနီးပါးကို လႊတ္ေတာ္က ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္ ဟူေသာ
သေဘာေဆာင္သည္။
ေယဘုယ်ဆန္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိသည့္ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ယေန႔ေခတ္ဒီမိုကရက္တစ္
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ရခဲသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္
မ်ားကို ပိုမိုအေလးအျမတ္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ပို၍မူလက်သည့္ အရာမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ
ျခင္းျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္၌ လူထုအက်ိဳးနွင့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ား
အၾကား ဟန္ခ်က္ညီမွ်တေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခြင့္အေရးနွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို
ကြဲျပားျခားနားစြာ မွတ္ယူသေဘာထားႏိုင္သည္။ ဥပမာ - အေရးေပၚအေျခအေန တစ္ရပ္အတြင္း
လြတ္လပ္စြာစု႐ုံးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္တို႕ကို အဓိကထား၍ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့
ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆိုပါလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ခ်က္ၾကား ခ်ိန္ညႇိရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ
အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပို၍အားေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ၾက
သည္။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္ေနေစကာမူ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ ကြ်န္ျပဳ
ျခင္း သို႔မဟုတ္ ညႇည္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔ကို ဆန္႔က်င္သည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားမွာ ကန္႔သတ္ျခင္း/
ရပ္စဲျခင္းမရွိဘဲ အသက္ဝင္သည္။ အေျခခံက်သည့္ အေရးပါမႈဟု မွတ္ယူၾကေသာေၾကာင့္ ထိုအခြင့္
အေရးမ်ားကို “အၾကြင္းမဲ့” အခြင့္အေရးမ်ားဟု ရံဖန္ရံခါ ညႊန္းဆိုေလ့ရွိသည္။ အၾကြင္းမဲ့အခြင့္အေရး
မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသည္ လူသားမဆန္သည့္အတြက္ အျခားေသာေတြးျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္
ႏႈိင္းယွဥ္လာပါကလည္း အၾကြင္းမဲ့အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ကသာ ပိုမိုအေရးႀကီးသည္။
•

ဘဟားမားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၂၉) တြင္ ပိုမိုေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိသည့္
ဥပမာကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အေရးေပၚအေျခအေန တစ္ရပ္အတြင္းတြင္ အေၾကာင္းမဲ့ဖမ္း
ဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ မွ်တမႈရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူေလ့လာသိရွိႏိုင္သည့္ တရား
စီရင္မႈအခြင့္အေရး၊ ပုဂၢလိကအခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာယုံၾကည္ခြင့္၊ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္၊ စုေဝး
ခြင့္ႏွင့္ အသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ႏွင့္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေစေရးတို႔
အပါအဝင္ အခ်ဳိ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္စဲျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္
သည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ရွင္သန္ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္၊

ကြ်န္ျပဳခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ စသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကိုကား ကန္႔သတ္ခ်က္မထားရေပ။
ထို႔အျပင္ အခြင့္အေရးကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ‘အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သင့္တင့္စြာ ထိန္းညႇိ
ႏိုင္ျခင္း’ ႏွင့္ ‘အေရးေပၚအေျခအေနအားကိုင္တြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း’ တို႔အတြက္သာလွ်င္
ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ပါမည္။ ဤသို႔ဆိုရာတြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ကာလအတြင္းမွာပင္
အေရးေပၚဥပေဒျပဳျခင္းအား တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ ဟု
ဆုိႏိုင္ျပီး ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္သည္ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္းတို႔ မရွိေစရန္
အကာအကြယ္ေပးသည္။
•

အက္စတိုးနီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၃၀) တြင္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး
မ်ား၊

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္

က်င့္ထုံးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးႏွင့္

အာမခံခ်က္မ်ား၊

အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈအားတားျမစ္ျခင္း၊ ေၾကြးမွီတင္ရွိျခင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္း
ခ်ခံရျခင္း၊ မွ်တသည့္တရားစီရင္မႈ အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္းသက္ေသမျပႏိုင္ပါက
အျပစ္မွကင္းလြတ္ခြင့္၊ ဥပေဒမဲ့ ႏွိပ္စက္မႈမရွိေစျခင္းႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သက္ေရာက္မႈ
မရွိေစသည့္ဥပေဒမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့ျပဳက်င့္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးခံစားခြင့္၊ မိသားစုအခြင့္
အေရး၊ လူမႈစီးပြားအခြင့္အေရး၊ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားရာႏိုင္ငံသို႔ မတရားျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊
လြတ္လပ္စြာေတြးေတာခြင့္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္တို႔အပါအဝင္ အခ်ဳိ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို
အေရးေပၚအေျခအေန ကာလအတြင္းပင္ျဖစ္ေစ အၿမဲတမ္းအကာအကြယ္ေပးထားသည္။
•

ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၂၃၃) တြင္ ‘စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒႏွင့္ အေရး
ေပၚအေျခအေနအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒအား တားျမစ္ကန္႔သတ္ျခင္းမျပဳရ’ ဟု ျပ႒ာန္းထား
သည္။ ယင္းအာမခံထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊
အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ လူသားဆန္ဆန္ျပဳမူမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈအတြက္ ေတာင္း
ဆိုခြင့္၊ တရား႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးၾကားနာပိုင္ခြင့္၊ ပုဂၢလိကအခြင့္အေရးမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ
ယုံၾကည္ခြင့္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ခြင့္၊ အသနားခံစာတင္ခြင့္၊ မိသားစုႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ
အခြင့္အေရးမ်ား ပါဝင္သည္။ ပိုလန္ႏိုင္ငံသည္ ‘လူမ်ဳိးစု၊ က်ား/မ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုး
ကြယ္ယုံၾကည္မႈ သို႔မဟုတ္ ဘာသာမဲ့၊ ဇာတ္နိမ့္ ဇာတ္ျမင့္၊ မ်ဳိး႐ိုးဇာတိ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ
တို႔ကို အေျခခံ၍ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား ကန္႔သတ္ပိတ္
ပင္ျခင္း’ ကိုလည္း တားျမစ္သည္။

စဥ ္းစားစရာ အခ်က ္ (၃)
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလ်ာ့
အတင္းျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သနည္း။ မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အေျခခံက်ၿပီး အေရးေပၚ
အေျခအေနကာလအတြင္းမွာပင္ အကာအကြယ္ေပးရန္ လုိအပ္သနည္း။ အဆိုပါအခ်က္မ်ား
သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ ခိုင္မာမႈရွိပါသေလာ။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမႈသည္

ႏိုင္ငံေတာ္မွအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ထား

သည့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ပါသေလာ။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ဥပမာမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပသေဘာတူညီခ်က္
(ECHR) ၏ လႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ ယေန႔ေခတ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ေတြ႕ရမ်ားသည္။
ဥေရာပတြင္သာမက အာဖ႐ိကရွိေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ား၊ ကာေရဗီယန္ႏွင့္ ေတာင္ပစိဖိတ္ေဒသ
မ်ားတြင္ပါ ေတြ႕ရသည္။ အေရးေပၚအေျခအေနအတြင္းမွာပင္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခြင့္ မရွိသည့္
ECHR ၏ “အၾကြင္းမဲ့ အခြင့္အေရးမ်ား” မွာ- ညႇည္းပန္းႏွိပ္စက္၍ ရက္စက္ေသာ လူသားမဆန္သည့္
ျပဳက်င့္မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ (ပုဒ္မ ၃)၊ ကြ်န္ျပဳမႈအားပိတ္ပင္ျခင္း (ပုဒ္မ ၄)ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ
မဟုုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးအား အျပစ္မေပးႏိုင္ျခင္း (ပုဒ္မ ၇) တို႔ပါဝင္သည္။
လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာကတိကဝတ္ (ICCPR) သည္လည္း
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားမွာပင္ ရပ္စဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္း မျပဳႏုိင္သည့္ အခ်ဳိ႕အခြင့္အေရး
မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ (ပုဒ္မ ၆)၊ ညႇည္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္
(ပုဒ္မ ၇)၊ ကြ်န္ျပဳျခင္းအား ပိတ္ပင္ျခင္း (ပုဒ္မ ၈)၊ ေၾကြးမွီတင္သည့္အတြက္ အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္းမွ
ကင္းလြတ္ခြင့္ (ပုဒ္မ ၁၁)၊ ဥပေဒမဲ့ ႏွိပ္စက္မႈမရွိေစျခင္းႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သက္ေရာက္မႈ မရွိ
ေစသည့္ ဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၅)၊ ဥပေဒအရ လူသားျဖစ္တည္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (ပုဒ္မ ၁၆)၊
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ (ပုဒ္မ ၁၈) တို႔ ပါဝင္သည္။ ၎ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံ၏
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ ဥပမာ - ေတာင္အာဖ႐ိကႏိုင္ငံ၏
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၃၇) တြင္ ‘အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ ေၾကညာျခင္း၏ အက်ဳိး
ဆက္အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ဥပေဒသည္ “ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား” မွ
ေသြဖယ္ျခင္းသည္ အေရးေပၚအေျခအေနအရ လိုအပ္သည့္အတိုင္းအတာထိသာလွ်င္ ေသြဖယ္
ရမည္။ ဥပေဒျပဳရာတြင္လည္း အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ
ႏုိင္ငံေတာ္မွ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ရမည္’ ဟုဆိုထားပါသည္။

၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအသင္းအဖြဲ႕က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ 'အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္
အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အနည္းဆုံး ပဲရစ္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (အခ်က္ျပဇယား ၄.၁ ကုိ
ၾကည့္ပါ) တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍ ‘ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ဥပေဒ (soft law)’
အနည္းဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္အား ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ‘အေရးေပၚ
အေျခအေနတစ္ရပ္ အမွန္တကယ္ေၾကညာသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး၌ပင္လွ်င္ ေသြဖယ္ခြင့္မရွိသည့္
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို တားျမစ္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေစရန္ျဖစ္သည္' (Lillich 1985)။

အခ်က္ျပဇယား (၄.၁) - အေရးအေျခအေနတစ္ရပ္အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
အနည္းဆုံး ပဲရစ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ပဲရစ္တြင္ သေဘာတူခဲ႔ေသာ အနည္းဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၌ တရား႐ုံးကိုအာဏာေပးအပ္
ထားၿပီးတရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို ဆုံးျဖတ္ခြင္မ်ားျပဳသင့္ေၾကာင္းေဖာ္္ျပထားသည္။ ၎တို႔မွာ ၁။ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ျပ႒ာန္းေသာဥပေဒသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္
ေနပါသေလာ။ - ဤကဲ့သို႔အေရးႀကီးသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္သည့္
အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို အတိအက်ေဖာ္ျပထားပါသေလာ။ ဤအေျခအေန
သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ လုိအင္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီျခင္းရွိပါသေလာ။ ဆိုလိုသည္မွာ
အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား က်င့္သုံးရာတြင္ ေျမျပင္လုိအပ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္ပါသေလာ။
၂။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို က်င့္သုံးရာတြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိး
ေဖာက္ျခင္း ရွိပါသေလာ။ လုိအပ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ
သေလာ။ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အသုံးျပဳရာတြင္ လို
အင္ႏွင့္ အခ်ဳိးက်ကိုက္ညီပါသေလာ။
၃။ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ေအာက္တြင္ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အကာ
အကြယ္ေပးထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
ရွိပါသေလာ။ ေသြဖယ္ခြင့္မရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ပါသေလာ။
၄။ ေသြဖယ္ခြင့္ရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
အခ်ဳိးက်မႈ ရွိပါသေလာ။
၅။ အတိအလင္း႐ုတ္သိမ္းထားျခင္းမရွိဘဲ အသက္ဝင္ေနေသးသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
အား ခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ အေရးေပၚအစီအမံမ်ား ရွိပါသေလာ။
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ကိုးကားခ်က္- ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ Lillich (၁၉၈၅) ၏စာတမ္းမွ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္အသံုးျပဳသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ အေလးအနက္ထားၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္ျပီး ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ထက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္က ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ အမ်ားစုတြင္ အေရးေပၚအေျခအေန တစ္ရပ္အတြင္း၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သည္
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သာမာန္အားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ တာဝန္
ျဖစ္ေသာ ဥပေဒကဲ႔သို႔အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။
•

နမ္မီးဘီးယားႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၂၆)တြင္ သမၼတသည္ အေရးေပၚအေျခ
အေနတစ္ရပ္အတြင္း ‘ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး၊ အမ်ားျပည္သူလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ အမိန္႔
အာဏာ တည္တ့ံေစေရးတို႔အတြက္ ၎မွထုတ္ျပန္သင့္သည္ဟုယူဆေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ကို ေၾကညာရန္ အခြင့္အာဏာရွိသည္။’

•

အီေကြေဒါႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၆၅) တြင္ သမၼတသည္ အခြန္အခတိုး
ျမႇင့္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူရံပုံေငြ ျပန္လည္ခ်ထားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္း
အား စတင္က်င့္သံုးျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္
ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား ပိတ္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အခ်ဳိ႕ ကိစၥရပ္မ်ား
ကို အမိန္႕အျဖစ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၌ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ မ်ားျပားေနျခင္းသည္ ဒီမိုကရက္တစ္
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာညီမွ်ေနမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစၿပီး အစိုးရ
အေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား အလြန္အကြ်ံသုံးစြဲမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဆိုင္ရာအမိန္႔မ်ားႏွင့္ ၎အမိန္႔မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး
မ႑ိဳင္တို႔မွ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုံၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားကို
သင့္ေလ်ာ္သလို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည္။ ဥပမာ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
(ပုဒ္မ ၉၉.၃) တြင္ သမၼတသည္ ‘အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ား၌ ဥပေဒမ်ား အတည္ျပဳရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ပုံမွန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္
မျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ’ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အေရးႀကီးမႈအေပၚမူတည္ၿပီး အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခြင့္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ရာဇဝတ္မႈ၊ အခြန္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္
လက္ရွိအာဏာရအစိုးရႏွင့္ ပက္သက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္
ခ်က္မ်ားမပါဝင္ပါ။ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို သမၼတမွ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ဘဲ ဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္သည့္
အစိးု ရအဖြ႕ဲ ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးမွသာ ထုတျ္ ပန္ရမည္။ အမိနမ
႔္ ်ားကို လႊတေ
္ တာ္ (Congress)
၏ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ ၂ ရပ္စလုုံး ပါဝင္သည့္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီသို႔ တင္သြင္းရမည္။ ေကာ္မတီ
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ရွိ အစုအဖြဲ႔အခ်ဳိးက်အလိုက္ ျဖစ္ရမည္။ ထိုေကာ္မတီသည္ အစီရင္
ခံစာ ၁ ေစာင္ကို ၁၀ ရက္အတြင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရမည္။
သို႔ေသာ္အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မ႑ိဳင္ထံသို႔ လႊဲေျပာင္းခြင့္မွာ အမွန္တကယ္လိုအပ္ မည္ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္သည္။ အေရးေပၚ
အေျခအေနမ်ားတြင္ (အထူးသျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္၏ အမ်ားစုသေဘာ
တူညခ
ီ ်က္ကုိ အခါအားေလ်ာ္စာြ ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ ပါလီမန္စနစ္မ်ားတြင)္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ ဥပေဒ
ၾကမ္းတစ္ခုကို အလ်င္အျမန္အတည္ျပဳႏိုင္သည္။ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ သေဘာ
တူညီခ်က္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တစ္ခုတည္း ကိုယ္စားျပဳတာဝန္ယူျခင္းထက္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္
အေရးေပၚဥပေဒျပဳေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကိုခ်မွတ္ျခင္း
က ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ (ျပည္နယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား
သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားပင္လွ်င္) ရဲ၊ ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရး၊ မီးသတ္ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အိမ္ယာႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အေဆာက္
အအုံ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ မူဝါဒ
ခ်မွတ္ခြင့္အာဏာတို႔ကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။ သာမန္အေျခအေနမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္သည္
ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္သည့္ ေဒသခံတို႔၏ လိုအင္
မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိေရာက္လ်င္ျမန္သည့္မူဝါဒခ်မွတ္မႈကို အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္၊ ေဒသခံျပည္သူ
မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အသိုက္အဝန္း၏ အသံကို ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ေရာက္ရွိေစ
လုိသည့္ စိတ္အားထက္သန္မႈတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုးႀကီး
တစ္ခုသည္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ ပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
ကုန္ခမ္းသြားႏိုင္ေစၿပီး၊

တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းထက္

ေက်ာ္လြန္ေကာင္း

ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္တေၾကာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး၊ အရင္းအျမစ္မ်ား စုေဆာင္းေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းတို႔
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အာဏာပိုင္မ်ားက ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္း ရွိနုိင္သည္။
အလားတူပင္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈ၊ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအမိန္႔က်ိဳး

ေပါက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏နယ္ေျမတစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ထိခိုက္လာပါက အသက္၊ အိုးအိမ္
စည္းစိမ္၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ပိုင္နက္နယ္နိမိတ္ဆုံးရွဳံးမႈတို႔ကို ကာ
ကြယ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ စုေပါင္းတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုအတြင္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏အာဏာသည္
ဗဟိုအစိုးရထံသို႔ ေခတၱလႊဲေျပာင္းရေသာ အေျခအေနရွိႏိုင္သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈပိုမိုအားေကာင္းေသာ အစိုးရတစ္ရပ္အသြင္သို႔ ယာယီကူး
ေျပာင္း သြားႏိုင္သည္။
•

အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၆) အရ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္
‘သမၼတစနစ္ အစိုးရတစ္ရပ္ကို အာမခံရန္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားတြန္းလွန္ရန္
ႏွင့္၊ ျပည္နယ္မ်ားဖ်က္သိမ္းရန္ ပုန္ကန္မႈျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားျပည္နယ္တစ္ခုမွ က်ဴး
ေက်ာ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ျပည္နယ္မ်ားကို အေထာက္
အပံ့ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္အလို႔ငွာ ျပည္နယ္တစ္ခု၏နယ္နိမိတ္အေရးကို
ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ဖက္ဒရယ္အဆင့္မွ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုတြင္ သက္
ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရေနရာတြင္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္္မွ ခန္႔အပ္လိုက္သူတစ္ဦးျဖင့္ ေခတၱ
အစားထိုးေဆာင္ရြက္ျခင္း ပါဝင္သည္။ ပုဒ္မ (၇၅) အရ လႊတ္ေတာ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ ‘ဖက္
ဒရယ္မွ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ’တစ္ခုကို အမိန္႔ေပးညႊန္ၾကား ျပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး
ရပ္နားထားခ်ိန္တြင္ သမၼတက အမိန္႔ေပး ညႊန္ၾကားထားသည့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုကို
အတည္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္းတို႔ကိုမွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ စီစဥ္ေဆာင္
ရြက္ရာတြင္ လုံၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားစြာ ပါဝင္ပါသည္- ဖက္ဒရယ္အဆင့္မွ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္
မႈကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳႏိုင္မည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္း
ထားျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္
ေအဂ်င္စီမ်ား အကူအညီလာေရာက္မေပးႏိုင္မီ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဖက္ဒရယ္
အဆင့္မွ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေတာင္းဆိုျခင္း တို႔ပါ၀င္သည္။ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
သည္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္မွ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၏ က်ယ္ျပန္႔သည့္အာဏာကို ခြင့္ျပဳထား
ေသာ္လည္း အာဏာကို အလြသ
ဲ းံု စားျပဳျခင္းမွ အၿမဲတေစ ကာကြယႏ
္ င
ုိ ျ္ ခင္းမရွခ
ိ ပ
့ဲ ါ (Negretto
2013)။

•

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၂၅၀) အရ လႊတ္ေတာ္သည္ ‘အေရးေပၚ
အေျခအေနကာလ ထုတ္ျပန္ထားခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္နယ္ေျမအတြက္
ကိုျဖစ္ေစ ဥပေဒျပဳရန္ အာဏာရွိသည္။’ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနကာလ
အတြင္းျဖစ္ပါက ျပည္နယ္မ်ားကိုသာ အခြင့္အာဏာေပးထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား (ျပည္နယ္

ဥပေဒျပဳစာရင္း) အပါအဝင္၊ မည္သည့္ကိစၥရပ္ကိုမဆို ဥပေဒျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ အေရးေပၚ
အေျခအေန ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏အာဏာကို မ်ားစြာတိုးေစသည္။
ဤျပ႒ာန္းခ်က္ေအာက္တြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ အေရးေပၚအေျခအေန
ကုန္ဆုံးျပီးေနာက္ ၆ လအၾကာတြင္ သက္ေရာက္မႈပ်က္ျပယ္သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ (ပုုဒ္မ ၃၅၆)တြင္ ‘သမၼတမွ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း’ အား ျပည္နယ္မ်ားတြင္
က်င့္သုံးရန္အတြက္လည္း ခြင့္ျပဳထားသည္။ ၎တြင္ ျပည္နယ္၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
အာဏာကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားျခင္းလည္း ပါ၀င္ျပီး (ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အႀကံျပဳခ်က္အရ)
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို သမၼတထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္။ သမၼတ
မွ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည့္
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္တြင္သာ သက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး အေရး
ေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ကို အေရးေပၚအေျခအေန
မ်ားတြင္ အသုံးျပဳျခင္းထက္ ႏိုင္ငံေရးအထိက႐ုဏ္းမ်ားတြင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌သာ
မၾကာခဏ အသုံးျပဳၾကသည္။
ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုံစံတစ္ခုမွာ ေဘး
အႏၲရာယ္အား တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရတစ္ခုတည္းမွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ ႏွစ္ရပ္စလုုံးမွ ပူးတြဲက်င့္သံုးႏိုင္
ေသာအာဏာတစ္ရပ္ အျဖစ္ထားရွိၿပီး တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ဤနည္းျဖင့္
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ ေၾကညာရန္မလိုဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြင္း ေထာက္ပံ့ေပး
ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ အတိအလင္းေပးအပ္ထားသည့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအမ်ားစုသည္
ေရႊ႕ဆိုင္းထားရန္

ျပ႒ာန္းထားသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြင္း
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြင္း

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု

က်င္းပရန္မွာ အခက္အခဲရွိႏိုင္ပါသည္။ အေရးေပၚအေျခအေန၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အေႏွာင့္
အယွက္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာအေပၚမူတည္၍ ေရြးေကာက္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမည့္သူမ်ားႏွင့္ မဲေပးမည့္သူမ်ား၏ လုံၿခံဳေရးကို အာမခံေပးႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ သမာသမတ္က်မႈတို႔ကို အာမခံႏိုင္ေသာ ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေျခ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္နီးနီး ရွိမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္
အေရးေပၚအေျခအေနကာလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းသည္ ပို၍အေရးႀကီးသည့္ အသက္
ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ သုံးစြဲရမည့္ စြမ္းအင္မ်ားႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ယူငင္သုံးစြဲသကဲ့သုိ႔
ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ႐ိုးသားမႈမရွိသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အေရးေပၚအခြင့္အေရး ကန္႔သတ္

ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အတိုက္အခံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ေဝဖန္သည့္သတင္း မီဒီယာ
မ်ားအား (ဥပမာ- ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း) ဖိႏွိပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈ နည္းပါးသည့္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အႏၲရာယ္လည္းရွိသည္။
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ ေၾကညာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း
လည္း အလိုအေလ်ာက္ လိုက္ပါလာႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - အက္စတိုးနီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၃၁)တြင္ ‘အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ စစ္ပြဲကာလတစ္ခုအတြင္း
တြင္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ (the Riigikogu)၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏
ကိုယ္စားျပဳအစုအဖြဲ႕မ်ားအား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းမျပဳရ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏အာဏာအား
ရပ္စဲျခင္းမျပဳရ’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ စစ္ပြဲ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေန ျပီးဆုံးသည့္ေနာက္ ၃
လအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးရမည္။
အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းသည္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္
ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္- ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းမျပဳဘဲ
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ ေၾကညာႏိုင္သလို၊ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေန တစ္ရပ္
ေၾကညာျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေရႊ႕ဆိုင္းႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေနဒါ
ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားပဋိညာဥ္၊ အခန္း ၄(၂) တြင္
‘အမွန္တကယ္စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားႏိုင္ဖြယ္ဟု ထင္ျမင္ရေသာအေျခအေန၊
က်ဴးေက်ာ္မႈ သို႔မဟုတ္ ပုန္ကန္မႈအတြင္း’ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (House of Commons) သို႔မဟုတ္
ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕သည္ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္၍ သက္တမ္းတိုးျခင္းအား
ကိုယ္စားလွယ္ သုံးပုံတစ္ပုံေက်ာ္က ကန္႔ကြက္မဲျဖင့္ ဆန္႔က်င္မႈမျပဳခဲ့ပါက ဆက္လက္သက္တမ္း
တိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၃ ရပ္မွာ အထူးစိိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ ပထမအခ်က္မွာ
အမ်ားစုသေဘာဆႏၵျဖင့္တန္ျပန္စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ သာမန္အေျခအေနမ်ားတြင္ အတိုက္အခံ
၏

သေဘာတူညီမႈမပါေသာ

အစိုးရ၏တစ္ဖက္သတ္

ျပ႒ာန္းျခင္းကုိ

တားျမစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း

ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံက ေထာက္ခံလွ်င္ (သို႔မဟုတ္ မကန္႔ကြက္လွ်င္) ေရြးေကာက္ပြဲ
တစ္ခုကို ေရႊ႕ဆိုင္းႏိုင္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရႊ႕ဆိုင္းမႈတစ္ခုအတြက္ အခ်ိန္
ကာလ အကန္႔အသတ္မရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အႀကိမ္ေရမည္မွ်အထိ ေရႊ႕ဆိုင္းႏိုင္ေၾကာင္း မပါရွိေပ။
ဥပမာအားျဖင့္ဤအခ်က္သည္ ေမာ္လ္တာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(ပုဒ္မ ၇၆.၃) တြင္ ေရြး
ေကာက္ပေ
ဲြ ရႊ႕ဆိင
ု း္ ျခင္းအတြက္ တင္းက်ပ္သည္အ
့ ခ်ိနက
္ ာလ ကန္သ
႔ တ္မထားေသာ္လည္း တစ္ႀကိမ္
ေရႊ႕ဆိုင္းပါက (၁) ႏွစ္ထက္ ေက်ာ္လြန္မႈမရွိေစျခင္းႏွင့္၊ (၅) ႀကိမ္ဆက္တိုက္ထက္ပို၍ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း
မျပဳရန္ဟူသည့္အခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည္။ တတိယအခ်က္မွာ ေမာလ္တာ (Malta) ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခား
ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ‘စစ္မက္၊ က်ဴးေက်ာ္မႈ

သို႔မဟုတ္ ပုန္ကန္မႈ’ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္သာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေရႊ႕ဆို္င္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး၊ သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ စစ္မက္မျဖစ္ပြားသည့္ အေရးေပၚကာလမ်ား
တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေရႊ႕ဆိုင္းခြင့္မရွိေပ။
စစ္မက္မျဖစ္ပြားသည့္လ အေရးေပၚကာလတစ္ခုအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ မျဖစ္
ႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဤအခ်က္သည္ လက္ေတြ႔မက်ေပ။ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္အတြင္း
ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု က်င္းပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်က္ျပဇယား (၅.၁) ကို ၾကည့္ပါ။

အခ်က္ျပဇယား (၅.၁) စစ္ဆင္ေရးအတြင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုံစံ - ဒုတိယ
ကမၻာစစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
ဒုတိယကမၻာစစ္ (၁၉၃၉-၄၅) သည္ အလုုံးစုုံစစ္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္မႈသည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ၎၏ စီးပြားေရးရင္းျမစ္မ်ား
အားလုံးကိုစုစည္း၍ စစ္ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလုုံးအရင္းျဖင့္အသုုံးျပဳျခင္းအေပၚ မူတည္ခဲ့
သည္။ ဝိေရာဓိျဖစ္ေစေသာ စိန္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္မွာ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွ ေသြဖယ္ျခင္း
မရွိေစဘဲ ျဖစ္လတၱံ႕ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွ ဒီမိုကေရစီကို မည္သို႔မည္ပုံကာကြယ္ရမည္ ဟူသည့္
အခ်က္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ အေျခအေနမ်ားအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
က်င္းပရန္သင့္မသင့္ဟူသည့္ ေမးခြန္းထြက္ေပၚလာသည္။ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း (United
Kingdom) တြင္မူ ပါလီမန္၏သက္တမ္းအား ဥပေဒျဖင့္ တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို
စစ္ပြဲၿပီးဆုံးသည္အထိ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။ အေမ႐ိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းနည္းလမ္းကို ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္၊ က်င္းပၿမဲ
အတိုင္းပင္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသည္ အစပိုင္းတြင္ ယူႏိုက္တက္
ကင္းဒမ္း၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းအတိုင္း လိုက္ပါဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျပည္သူ
လူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုကို ၁၉၄၃ ခုႏွစ္
တြင္ က်င္းပခဲ့ရသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား
အေနျဖင့္ အဓိကစစ္ပြဲႀကီးမ်ားအတြင္းတြင္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ေၾကာင္း ဤဥပမာ
မ်ားက ျပသေနသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းမွ လစ္ဘရယ္ ဒီမို
ကရက္တစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အျပန္
အလွန္ထိန္းေက်ာင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္မႈအတြက္ နည္းလမ္း ၂ သြယ္မွာ- (က) ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏
ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈ အားေကာင္းလာေစေရးႏွင့္၊ (ခ) တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ကာလအတြင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ
ထူေထာင္ထားေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ သမာသမတ္က်မႈကို ကာကြယ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး
တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္မ်ား (လႊတ္ေတာ္မ်ား) အေနျဖင့္ အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္ကာလ မဟုတ္ပါက
၎တို႔၏ စိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာကို က်င့္သုံးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ သို႔ျဖစ္၍ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္
ေၾကညာလုိက္ပါက ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ အလိုအေလ်ာက္ အစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပရန္
စီစဥ္ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယူကရိန္းပါလီမန္သည္ အေရးေပၚအေျခအေန
တစ္ရပ္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ ၂ ရက္အတြင္း အစည္းအေဝးေခၚယူ က်င္းပရသည္ (ပုဒ္မ ၈၃)။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အေရးေပၚအေျခအေနကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးဆက္
လက္က်င္းပရမည္ (သို႔မဟုတ္) အေရးေပၚအေျခအေန ကာလအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး/ႏိုင္ငံေတာ္
အႀကီးအကဲ၏ အစည္းအေဝးေခၚယူမႈကို ေစာင့္ဆိုင္းရန္မလိုဘဲ လႊတ္ေတာ္အစည္းေဝးမ်ား က်င္ပ
ခြင့္ျပဳသည္ (ဥပမာ- Vanuatu ဗန္ႏူအာတူႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၇၀)။
အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြင္း က်င့္သုံးရန္
ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ႏိုင္ရန္ အထူးယႏၲရားမ်ား ဖြဲ႕စည္း
ႏိုင္ေရး ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၄၀) တြင္
‘ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ၾကားနာမႈခံယူၿပီးေနာက္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဝင္ထြက္ခြင့္ကန္႔သတ္ျခင္း
ဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ရန္
အဖြဲ႕ဝင္ ၅ ဦးပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္အား အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက

ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္’ ဟုဆိုသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေရးေပၚေကာ္မတီတစ္ရပ္သည္ အေရးေပၚအေျခ
အေနေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေန
မ်ဳိးတြင္ အသံုးဝင္သည့္ အစားထိုးမႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းျပည္
က်ဴးေက်ာ္ခံရခ်ိန္ျဖစ္ေနေစကာမူ အလွ်င္လိုသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လႊတ္ေတာ္အား
‘စစ္မက္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕(war delegation)’ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳထားသည္။
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ သတ္မွတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ သက္တမ္းထပ္တိုးရန္ အဆိုတစ္ခုကို
အတည္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္

အတိုက္အခံဘက္က

သတ္မွတ္ထားသည့္

ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏

သေဘာတူညီမႈလိုအပ္သည့္ ပါလီမန္စနစ္မ်ားသည္လည္း ပိုမိုလုံၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္
ျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံေရးအေပးအယူမ်ားတြင္ အလုုံးစုုံသေဘာတူညီမႈရရွိေစရန္ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးၿပီး တနည္း
အားျဖင့္ အမ်ားသေဘာဆႏၵျဖင့္ ဆုုံးျဖတ္နိုင္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အခ်ိဳးက်ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္
မက်င့္သုံးေသာေၾကာင့္ အတိုက္အခံအေရအတြက္ နည္းပါးသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္လည္း ထို
စနစ္ကို အသုံးျပဳသည္။ အေရးယူေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အျခားေသာပါတီမ်ား၏
အလြတ္သေဘာေထာက္ခံမႈရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အေရးေပၚအေျခအေနတုံ႔ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ အဆင့္
ျမင့္ လွ်ဳိ႕ဝွကအ
္ စည္းအေဝးမ်ားတြင္ အတိက
ု အ
္ ခံေခါင္းေဆာင္အား ဖိတၾ္ ကားမႈျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။ အတိက
ု ္
အခံေခါင္းေဆာင္အား လုပ္ငန္းပိုင္းရွင္းလင္းမႈျပဳျခင္းသည္ ေလးစားသမႈႏွင့္ သေဘာတူလက္ခံမႈ
ရယူရန္ ကိစၥတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္အား အသိေပးျခင္းကို တာဝန္
တစ္ခုအေနျဖင့္္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ သာမန္ထက္ပိုမိုသည့္ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ ၎တို႔၏တရားဝင္မႈသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ကာ တရား႐ုံးမ်ားတြင္
စစ္ေဆးခံႏိုင္ရမည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ (က) အေရးေပၚအေျခအေန
တစ္ရပ္ေၾကညာျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ (ခ) အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ား က်င့သ
္ းံု ျခင္းတိႏ
႔ု င
ွ စ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွ ျပန္လည္သးံု သပ္ျခင္းကို က်င္သ
့ းံု
ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။
•

ဥပမာဆိုရေသာ္ ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၅၈) တြင္ တရားလႊတ္ေတာ္
ခ်ဳပ္သည္ (က) အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ ေၾကညာျခင္း၊ (ခ) အေရးေပၚအေျခအေန
တစ္ရပ္ ေၾကညာျခင္းအား သက္တမ္းတိုးျခင္းႏွင့္ (ဂ) အေရးေပၚအေျခအေန တစ္ရပ္
ေၾကညာျခင္း သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚ ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ
ေနာက္ဆက္တြဲအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္တို႔၏ တရားဝင္မႈရွိျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆုံးျဖတ္ရန္
ခြင့္ျပဳထားသည္။

•

ဆလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၂၉) တြင္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုုံ
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးသည္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ ေၾကညာျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း
ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခ၊ု ၎ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏင
ွ ့္ သက္ဆင
ို ္ေသာ အျခားဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိမရွိကို
ဆုံးျဖတ္ရမည္’ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

•

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္

အေရးေပၚအေျခအေန

တစ္ရပ္

ေၾကညာျခင္း (ပုဒ္မ ၃၇.၃(က)) ႏွင့္ ဆက္စပ္သက္တမ္းတိုးျခင္း (ပုဒ္မ ၃၂.၃(ခ)) တို႔ကို
တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည္။
•

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၆) တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ဆက္လက္ထားရွိရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနရွိမရွိကုိ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေကာင္စီ
က ဆုံးျဖတ္ခြင့္ျပဳသည္။

သို႔ေသာ္

အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား

အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းအား

ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းသည္ အျမဲတေစလုံေလာက္မႈမရွိေပ။
လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ သက္ေသမျပႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အမိဖမ္းႏိုင္ရန္မွာ
အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုယူရန္လိုၿပီး ေႏွးေကြးရႈပ္ေထြးသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔
အျပင္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာသူမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ရွိေသာ အထက္တန္းလႊာတစ္ခုပင္ ျဖစ္
သည္။ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ လုုပ္႐ိုးလုုပ္စဥ္ မဟုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ တိုက္
တြန္းခ်က္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အေရးေပၚအေျခအေန ကာလမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သို႔သာ
လႊဲေျပာင္းေပးေလ့ရွိသည္ (Posner and Vermeule 2007; Sagar 2016)။

အခ်ဳိ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြင္း ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ ေမာ္ဒိုဗာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
(ပုဒ္မ ၁၄၂) တြင္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေန၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စစ္ပြဲကာလ
ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ခြင့္မရွိ’ ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ မြန္တီိနီဂ႐ိုးႏိုင္ငံ၏
အေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၅၆) တြင္ ‘စစ္မက္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနကာလအတြင္းတြင္
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအား မျပဳလုပ္ရ’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုကဲ့သို႔ တားျမစ္ရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္း ၄ ခ်က္မွာ- (က) အေရးေပၚ အေျခအေန
တစ္ရပ္အတြင္းတြင္

လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္

အေၾကာက္တရားမ်ားႏွင့္

စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္

ေရရွည္တြင္ ဒီမိုကေရစီကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို လစ္လ်ဴရႈ၍ အလ်င္စလို
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ (ခ) အေရးေပၚအေျခအေနကာလအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ား ပိုမိုရရွိလာ
ျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မတရားလႊမ္းမိုးလာႏိုင္ျခင္း၊ (ဂ) အခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္၌ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈရွိမရွိ ေဖာ္ျပခြင့္ရေစရန္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ သို႔မဟုတ္
ဆႏၵခံယူပဲြတစ္ခု က်င္းပေပးရန္ လိုအပ္ျခင္းႏွင့္၊ အေရးေပၚအေျခအေနကာလအတြင္းတြင္ ထိုသို႔
စီစဥ္ႏို္င္ရန္ အခက္အခဲရွိျခင္း၊ (ဃ) အေရးေပၚအေျခအေနကာလ အသက္ဝင္ေနစဥ္အတြင္း
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း
မ်ား (အသက္ဝင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ လုံၿခံဳေရး) ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းကို
တားျမစ္ျခင္းအားျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနကာလ ဆက္လက္သက္တမ္းတိုးျခင္းကို တားျမစ္ႏိုင္
မည္ျဖစ္ျပီး၊ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက အာဏာအလြဲသုံးစားမႈျပဳမည့္လမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္ေစနိုင္သည္။

႐ိုးသားမႈမရွိသည့္ အစိုးရမ်ားသည္ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရန္အလို႔ငွာ
အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ျခင္းအား အျမတ္ထုတ္အသုံးခ်ခဲ့ျခင္းမ်ား အတိတ္ကာလတြင္ ရွိခဲ့
သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း အေရးေပၚအေျခအေန ကာလတစ္ခု
အတြင္း အခ်ဳိ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
မ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈျပဳျခင္းသည္ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမွ ဖယ္ၾကဥ္ခံ
အုပ္စုမ်ားအေပၚ မွ်တမႈမရွိသည့္သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။
ထို႔အျပင္ ဗဟုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား ပါဝင္ခြင့္ရွိေစေရးႏွင့္ အကာ
အကြယ္ေပးေရးအတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို (ဥပမာ- ဘာသာစကား အခြင့္အေရးမ်ား
သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ား) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲစဥ္ကာလအတြင္း
ဂရုျပဳညႇိႏႈိင္းရမည္။ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ဆို္င္းငံ့ထားျခင္းသည္ ညႇိႏႈိင္းထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒဆို္င္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းယုတ္ေလ်ာ့ေစႏိုင္ၿပီး၊ ျပည္သူလူထု
အေနျဖင့္ လက္ခံထားသည့္ ႏိုင္ငံ၏တရားဝင္ျဖစ္မႈကို ထိခိုက္ေစသည္။
အလားတူပင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ နယ္ေျမအပိုင္းအျခားအလိုက္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေျခသို႔အာဏာ
ခြဲေဝေပးသည့္ အစိုးရစနစ္မ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္
ျပည္ေထာင္စနစ္သို႔ ေခတၱကူးေျပာင္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္
ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီမႈအေပၚ အမွီသဟဲျပဳေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အားနည္းေစႏိုင္
သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ ဘာသာတရား ကိုး
ကြယ္မႈဆိုင္ရာ လူနည္းစုမ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တည္တံ့ေစရန္အတြက္ လုံၿခံဳေရးအစီအမံမ်ား ပိုမိုလိုအပ္နိုင္သည္။ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္
လူမ်ားစုအုပ္စုတို႔အၾကား၊ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗဟို/ဖက္ဒရယ္အစိုးရ အာဏာ

ပိုင္မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈအလြယ္တကူ ပ်က္စီးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အထူးလိုအပ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုံၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္စာပိုဒ္မ်ား၊
လူနည္းစု အကာအကြယ္ေပးေရးစာပိုဒ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ
ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ တားျမစ္ျခင္းမျပဳနိုင္သည့္ အျပည့္အဝအခြင့္
အေရးမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ တစ္ျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အေရးေပၚအေျခအေန ခြင့္ျပဳရန္
အတြက္ ျပည္နယ္၊ ေဒသနွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ နယ္ေျမဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳ
မ႑ိဳင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ လိုအပ္ေပမည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ သမရိုးက်ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၌ ပါဝင္သည့္ ဗီတိုအာဏာရွိသူ
ဦးေရ ကြဲျပားၾကသည္။ မူဝါဒမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို လက္ခံရန္မတူညီသည့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္
သူမ်ား၊ ပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မည္မွ်လိုအပ္သည္ကို ဆိုလိုသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
လူအမ်ားစုႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ (ဗီတိုအာဏာ
သုံးသူ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိ) ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ အာဏာမွ်ေဝက်င့္သုံးျပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
ေလ်ာ့နည္းသည့္

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ

(ဗီတိုအာဏာသုံးသူ

အနည္းအမ်ားအျပားရွိ)

ေသာနိုင္ငံႏွင့္

ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထိေရာက္မႈရွိသည့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အေရးေပၚအေျခ
အေနဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ထပ္မံလုိအပ္မႈ နည္းပါးႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဗီတိုအာဏာသုံးသူဦးေရ အနည္းငယ္သာ ပါရွိသည့္
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား အလဲြသုံးစားျပဳျခင္းအား
တားဆီးႏိင
ု ရ
္ န္အတြက္ သာလြနေ
္ ကာင္းမြနသ
္ ည့္ လုၿံ ခဳံေရးအစီအမံမ်ား လိအ
ု ပ္ခ်က္မာွ ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္သည့္ႏိုင္ငံထက္ ပိုမိုလိုအပ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ပါတီႏိုင္ငံေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံႏွင္႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း
အမွန္စင္စစ္ အာဏာခြဲေဝမႈမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္၊ မည္သို႔
ဆက္စပ္မႈရွိသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ လက္ေအာက္ငယ္သား ျဖစ္ေနပါက ၎၏ အတည္ျပဳခ်က္သည္ အလို
အေလ်ာက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရလုနီးပါးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုကို ေၾကညာရာတြင္
၎ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒအရ သေဘာတူညီခ်က္မွာ အဓိပၸါယ္မရွိသေလာက္ နီးပါးျဖစ္သည္။ ဤကဲ့
သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သာလြန္လူမ်ားစု (super-majority) ၏ ေထာက္ခံခ်က္ (သာမန္ လူမ်ားစု
အခ်ိဳးအစားထက္ ပိုေသာ) ကို လိုအပ္ျခင္းသည္ အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳမႈကို ဟန္႔တားႏိုင္မည္ျဖစ္

သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ဟန္႔တားႏိုင္ရန္မွာ အာဏာပိုင္လူမ်ားစုအရ တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ကို ပိတ္ပင္ႏိုင္ေသာ ထိေရာက္သည့္ အတိုက္အခံပါတီတစ္ခု ရွိေနမွသာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
အလားတူပင္ အေရးေပၚအာဏာမ်ား အလြဲသံုးစားျပဳမႈအား ခ်ဳပ္ထိန္းရန္ တရားေရးလုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈသည္ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လက္လွမ္းမွီမႈ၊ အခ်ဳပ္အခ်ယ္
ကင္းျခင္းႏွင့္ တည္ၾကည္ေျဖာင္႔မတ္မႈတို႔ေပၚတြင္သာမက အဆိုပါ တရားသူႀကီးမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈအေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ားသည္ အေရးေပၚအေျခအေနႏွင္႔ ပတ္သက္
ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းေသာအခါ ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္၍
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ အပိုင္း (၈) တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္
ကင္ညာႏိုင္ငံတို႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္’ - 'ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲပံုမ်ားႏွင့္ ထိုဥပေဒမ်ားအား
အျခားဆက္စပ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ က်င့္သံုးမႈမ်ားကို တုပယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း' ကို ထင္ဟပ္ေန
ၾကၿပီး ထူးျခားထင္ရွားစြာ ဆင္တူေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဤႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားသည္ အလြန္ကြဲျပားျခားနားၾကသည့္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ
ဆင္တူေသာ္လည္း ၎တို႔အား မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသံုးခ်ၾကဖြယ္ရာရွိသည္။ ေတာင္
အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ ၾကံ့ခိုင္ညီၫြတ္က်စ္လစ္ေသာ အင္အားၾကီးသည့္ ပါတီစနစ္တစ္ခုရွိျပီး ၁၉၉၀
ျပည့္ႏွစ္ကတည္းကပင္ အာဖရိကန္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ အင္အားႀကီးေသာ ပါတီအျဖစ္ တည္ရွိေန
ေပသည္။ ၎တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွာ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔မွ ေရြးေကာက္ဆင္းသက္ၿပီး ၎အဖြဲ႔
အတြက္ တာဝန္ရွိသူျဖစ္ေသာ ပါလီမန္ပံုစံ အစိုးရစနစ္တစ္ခုရွိသည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္မူ သီးျခားျဖစ္
ေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ခုႏွင့္ သမၼတၾကားတြင္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အာဏာခြဲျခားျခင္းမ်ား
ရွိရံုသာမက လူမ်ိဳးေရးဆိုင္ရာမ်ားအား အေျချပဳ၍ ယာယီၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထား
ေသာ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ သင္းကြဲအုပ္စုေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ၊ က်စ္လစ္မႈ
မရွိေသာ၊ ပါတီေပါင္းစံု စနစ္တစ္ခုလည္း ရွိေသးသည္။ ဤသို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ကြဲျပားျခားနားေသာ
အေျခအေနမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဆင္တူေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ကြဲျပားျခားနားေသာ နည္းလမ္းမ်ား
ျဖင့္ အသံုးခ်ခံရႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ထိေ
႔ု ၾကာင့္ အေရးေပၚအာဏာမ်ားႏွငဆ
့္ င
ုိ ေ
္ သာ ဖြဲ႕စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္
အေရးပါေသာ္လည္း

ကိုယ္စားျပဳစနစ္

အလံုးစံုကို

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစမည့္

ႏိုင္ငံေရး

အာဏာမ်ား ညီမွ်ေစေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး စဥ္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေစ
ေသာ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အစိုးရအေပၚတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္
မည့္ နည္းယႏၲရားမ်ားရွိေစရန္ အာမခံႏိုင္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ အေလးေပးရန္မွာ
ပို၍ပင္ အေရးပါလွေပသည္။ အေရးအႀကီးဆံုးကိုဆိုရလွ်င္ ဒီမိုကေရစီဝါဒ၏ တန္ဖိုး အႏွစ္သာရမ်ား

ကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုးတြင္ ခိုင္မာနက္႐ွိဳင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား
အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ ပင္ ျဖစ္သည္။

Ncdrf;ajcmufrIrsm;
အေရးေပၚ အေျခအေနဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ပိုမိုေတြ႕ၾကံဳႏိုင္သည့္ ၿခိမ္း
ေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္အတြက္သာ ေမ်ွာ္မွန္းသင့္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ၎သည္
ငလ်င္နယ္ေျမတစ္ခုအတြင္း

တည္ရွိေနသလား၊ သို႔မဟုတ္ ၎တြင္ မီးေတာင္အရွင္မ်ား ရွိေန

သလား၊ သို႔မဟုတ္ ၎တြင္ ဆူနာမီမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသလား။ နယ္ေျမအခ်ိဳ႕တြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ
ျပင္းထန္မႈသိပ္မရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနပါသလား။ တရားမဝင္ ေဆးေျခာက္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာမ်ား အျမစ္တြယ္ေပၚေပါက္ေနပါသလား။ ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမ
မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လူထုအုံၾကြမႈမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိပါသလား။

မည္သူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏

သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ကို

အေရးေပၚကာလကို ထုတ္ျပန္

'ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္' ေၾကညာသည္။

ေၾကညာခြင့္ ရွိသနည္း။

(ပုဒ္မ ၆၄)

မည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို

'စစ္ပြဲ၊ စစ္ပြဲအႏၲရာယ္၊ ျပင္းထန္ေသာ ပုန္ကန္မႈ၊ သဘာဝ

အေရးေပၚကာလဟုု ေၾကညာ

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အလားတူေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္

ႏိုင္ပါသနည္း။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးအား
ကာကြယ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ႔သည့္ အခါတြင္။' (ပုဒ္မ ၁၄၃)

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ

အေရးေပၚ အေျခအေနအား မေၾကညာမီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

အတည္ျပဳျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ႏွစ္ရပ္လံုး၏ ႀကိဳတင္္တရားဝင္ ေၾကညာခြင့္ျပဳခ်က္ကို လိုအပ္သည္။
သို႔ေသာ္ သာလြန္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈ(super-majority) ႏွင္႔
ပတ္သက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္
ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေပ။

အေရးေပၚကာလ၏ အခ်ိန္ကာလ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚကာလသည္ (၂) လထက္ပိုပါက အခ်ိန္

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကာလ

သက္တမ္းတိုးရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာ

သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္း

တူညီခ်က္ လိုအပ္သည္။

အေရးေပၚကာလအတြင္း

'ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚ အေျခအေနအတြင္းတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္

လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ

ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရား

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

သူႀကီးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္ သမၼတသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
အခြင့္အေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး တရားဝင္ျဖစ္မႈကိုဆိုင္းငံ့
ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ၌ အကန္႔အသတ္မ်ား
ထားရွိႏိုင္သည္။' ၁။ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ တဖက္သတ္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္
ေနွာင္ျခင္းမွ ကင္းေဝးျခင္း။ ၂။ စုေဝးျခင္းႏွင္႔ ဆႏၵျပျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္
အေရး။ ၃။ ကိုယ္ေရးကိစၥ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားအား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္
ျခင္း၊ တားဆီးျခင္းမွ ကင္းေဝးျခင္း။ ၄။ ရံုးမိန္႔မပါဘဲ ေနအိမ္ (သို႔)
တျခားေနရာထိုင္ခင္းတစ္ခုကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွာေဖြ
ျခင္းမွ တားျမစ္ျခင္း။

အေရးေပၚကာလ အတြင္း

'ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚ အေျခအေနအတြင္းတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္

အာဏာမ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း

ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ တရား
သူႀကီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင္႔ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းၿပီး သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္၏ အာဏာအခ်ိဳ႕ကို အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည္။'
(ပုဒ္မ ၁၄၄)

အေရးေပၚကာလအတြင္း

'သမၼတ ၏ ရာထူးသက္တမ္း (သို႔) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား ဆိုင္းငံ့ျခင္း

ဥပေဒျပဳေရးသက္တမ္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚ အေျခအေန
အတြင္းတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားပါက အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ား က်င္းပေရးကို ဆိုင္းငံ့ထားရမည္ျဖစ္ျပီး သမၼတ၏ ရာထူးသက္တမ္း
ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးသက္တမ္းမ်ားအား (၄) လအထိ တိုးျမွင့္ရမည္ျဖစ္
သည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚအေျခအေနသည္ (၄)
လအား ေက်ာ္လြန္၍ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနပါက သမၼတသည္ Loya
jirga (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံေကာင္စီ
ဥကၠဌမ်ား ပါဝင္သည့္ အထူးလႊတ္ေတာ္တစ္ခု) ကို က်င္းပရမည္ျဖစ္
သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚ အေျခအေန ရပ္စဲၿပီး ႏွစ္လအတြင္း
တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပရမည္ျဖစ္သည္။' (ပုဒ္မ ၁၄၇)

အျခား ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုအတြင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ပိုင္ခြင္႔ မရွိ။ (ပုဒ္မ ၁၄၆)

မည္သူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏

သမၼတႏွင့္ အစိုးရသည္ အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ခုအတြက္

အေရးေပၚကာလကို ထုတ္ျပန္

တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုျပဳႏိုင္သည္။

ေၾကညာခြင့္ ရွိသနည္း။

(ပုဒ္မ ၇၈၊ ၁၂၉) သို႔ေသာ္လည္း တရားဝင္ေၾကညာရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မွာမူ လႊတ္ေတာ္၏ လက္ဝယ္တြင္ ရွိေပသည္။ (ပုဒ္မ ၆၅) ဤသည္မွာ
တရားဝင္ မေၾကညာခင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ သေဘာတူညီခ်က္
ရယူရသည့္ ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ အေျခအေန မ်ိဳးကို

'အက္စ္တိုနီးယား ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ၏ ၾသဇာအာဏာကို

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚကာလဟုု

ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္'မ်ိဳးတြင္ အေရးေပၚ အေျခအေန

ေၾကညာႏိုင္ပါ သနည္း။

တစ္ရပ္အျဖစ္ ေၾကညာႏိုင္သည္။ 'သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခု
သို႔မဟုတ္ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ပြားသည့္ ကပ္ေဘးတစ္ခု သို႔မဟုတ္
ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါတစ္ခု ျပန္႔ပြားကူးစက္ျခင္းမွ ဟန္႔တားရမည့္
ကိစၥရပ္' မ်ားတြင္ အစိုးရသည္လည္း 'အေရးေပၚအေျခအေန' တစ္ခုကို
တရားဝင္ ေၾကညာႏိုင္သည္။ (ပုဒ္မ ၈၇)

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ

တရားဝင္ မေၾကညာခင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု၏

အတည္ျပဳျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား

သေဘာတူညီခ်က္ လိုအပ္သည္။ (ပုဒ္မ ၁၂၉)

အေရးေပၚကာလ၏ အခ်ိန္ကာလ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚအေျခအေနကို (၃)လ အထိ

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ေၾကညာႏိုင္သည္။ (ပုဒ္မ ၁၂၉)

ကာလ သက္တမ္းတိုးျခင္း
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚကာလ

'ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ခု သို႔မဟုတ္ စစ္ပြဲကာလ

အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား

တစ္ခု အတြင္းတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ လူ႔အခြင့္အေရး

အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားအား ကန္႔သတ္ခံရႏိုင္သည္။ ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္း
ထားေသာ အေျခအေနမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္
လံုျခံဳေရး၊ အမ်ားျပည္သူ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး တို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ
ျပည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအား သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား
ေပးအပ္ခြင္႔ ရွိသည္။' (ပုဒ္မ ၁၃၀)

အာမခံထားေသာ၊

ပုဒ္မ ၁၃၀ အရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအား အေရးေပၚ

ေသခ်ာေပါက္ရရွိနိုင္ေသာ

ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားခြင့္မရွိပါ။ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး

လူ့႔အခြင့္အေရးမ်ား

မ်ား (ပုဒ္မ ၈)၊ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပုုံ
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ အသိုက္အဝန္း
အတြက္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆနိုင္ေသာအခါ (ပုဒ္မ ၁၁)၊ ဥပေဒအရ
တရားမွ်တမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွ လြတ္ကင္းမႈ (ပုဒ္မ ၁၂)၊
တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ ရရွိပိုင္ခြင္႔ အခြင့္အေရး (ပုဒ္မ ၁၃
ႏွင့္ ၁၄)၊ တရားရုံးမ်ားအား လက္လမ္းမွီနိုင္ေရး အခြင့္အေရး (ပုဒ္မ
၁၅)၊ အသက္ရွင္သန္ပိုင္ခြင္႔ အခြင့္အေရး (ပုဒ္မ ၁၆)၊ မိမိ ဂုဏ္သိကၡာ
ႏွင့္ ဂုဏ္သတင္း ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈ မွ ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္
အေရး (ပုဒ္မ ၁၇)၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ သို႔မဟုတ္ အရွက္ရေစေသာ
ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈ မွ ကင္းလြတ္ေစလိုသည့္ အခြင့္
အေရး (ပုဒ္မ ၁၈)၊ေၾကြးမီွအတြက္ ေထာင္ခ်ခံရျခင္းမွ လြတ္ကင္းမႈ
(ပုဒ္မ ၂၀၊ အပိုဒ္ ၃)၊ သက္ေသ အတိအက် မရွိသေရြ႕ အျပစ္ကင္းစင္
သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္မႈ(ပုဒ္မ ၂၂)၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဥပေဒမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း (ပုဒ္မ ၂၃)၊ အမ်ား
ျပည္သူ တရားမွ်တမႈ အခြင့္အေရး (ပုဒ္မ ၂၄၊ အပိုဒ္ ၂ ႏွင့္ ၄) ၊
ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးရျခင္းမ်ား
အတြက္ နစ္နာေၾကး အခြင့္အေရး (ပုဒ္မ ၂၅)၊ မိသားစုႏွင့္ ခင္ပြန္း(သို႔)
ဇနီး အခြင့္အေရးမ်ား (ပုဒ္မ ၂၇)၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈလံုျခံဳေရး၊ လူမႈ
ဖူလံုေရး၊ မိသားစုနွင့္ မသန္စြမ္းသူဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေၾကးအခြင့္အေရး
(ပုဒ္မ ၂၈)၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားဥပေဒအရမွ လြဲ၍
ေနရင္းနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္အပ္နွံျခင္း မခံရမႈ အခြင့္အေရး (ပုဒ္မ ၃၆၊
အပိုဒ္ ၁)၊ ဘာသာေရးနွင့္ အေတြးအေခၚ လြတ္လပ္ပိုင္ခြင္႔ (ပုဒ္မ ၄၀
နွင့္ ၄၁)၊ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရး
(ပုဒ္မ ၄၉) နွင့္ အက္စ္တိုနီးယား ဘာသာျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ ႔မ်ားကို
ေခၚနိုင္သည့္ အခြင့္အေရး (ပုဒ္မ ၅၁၊ အပိုဒ္ ၁) တို့ျဖစ္သည္။

အေရးေပၚကာလအတြင္း

အာဏာမ်ားကို ျပန္လည္ ခြဲေဝခ်ထားရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု

အာဏာမ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း

အေျခခံဥပေဒ၌ ျပ႒ာန္းခ်က္ မရွိေပ။

ႏိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚကာလ

'ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ခု သို႔မဟုတ္ စစ္ပြဲကာလ

အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား

တစ္ခုအတြင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္၊ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ေဒသႏၱရ

ဆိုင္းငံ့ျခင္း

အစိုးရမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ကို ေရြးေကာက္လိမ့္မည္
မဟုတ္ေပ။ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အာဏာတို႔ကိုလဲ ရုုတ္သိမ္းလိမ့္မည္
မဟုတ္ေပ။’ (ပုဒ္မ ၁၃၁)

အျခား ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

'ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ခု သို႔မဟုတ္ စစ္ပြဲကာလ
အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္အစပ်ိဳးျခင္း၊
ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ’ (ပုဒ္မ ၁၆၁)။ ႏိုင္ငံ၏
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ား
တရားဝင္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ္
လည္း ၎တြင္ 'ႏိုင္ငံ၏ အေရးေပၚ အေျခအေနကာလအတြင္း
အုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ စီမံကြပ္ကဲသူမ်ား'ကို ထိန္းညႇိေပးႏိုင္ေစရန္ 'ႏိုင္ငံ၏
အေရးေပၚ အေျခအေန အက္ဥပေဒ'တစ္ခုကိုလဲ ျပ႒ာန္းထားသည္။
(ပုဒ္မ ၁၂၉) ၎ အက္ဥပေဒမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ
အၾကြင္းမဲ့ ေထာက္ခံမဲေပးမွသာ အသက္ဝင္ ျပ႒ာန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
(ပုဒ္မ ၁၀၄)

မည္သူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏

ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔စီမွ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ စည္းေႏွာင္အား

အေရးေပၚကာလကို

ရွိသည့္ အၾကံဥာဏ္ရရွိမွသာ အေရးေပၚအေျခအေနအျဖစ္ သမၼတမွ

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခြင့္ ရွိသနည္း။

ေၾကညာႏိုင္သည္။ (ပုဒ္မ ၃၅၂.၃)။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သည္
အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို

“အကယ္၍ သမၼတသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ လံုျခံဳေရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ

အေရးေပၚကာလဟုု

နယ္နမိတ္၏ မည္သည့္ေနရာကိုမဆို စစ္မက္ (သို႔မဟုတ္) ျပင္ပမွ

ေၾကညာႏိုင္ပါ သနည္း။

က်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈ (သို႔မဟုတ္) လက္နက္ကိုင္ ဆူပူအံုၾကြမႈမ်ားမွ
ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိျပီး စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခု
ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာသည့္ အခါ” (ပုဒ္မ ၃၅၂)။ “အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ၏
လံုျခံဳေရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္၏ မည္သည့္ေနရာကိုမဆို
စစ္မက္ (သို႔မဟုတ္) ျပင္ပမွ က်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈ (သို႔မဟုတ္) လက္နက္
ကိုင္ ဆူပူအံုၾကြမႈမ်ားမွ ျခိမ္းေျခာက္လာသည့္ အခါ အေရးေပၚ အေျခ
အေန ေၾကညာခ်က္အား ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုသို႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို
သမၼတမွ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာသည့္အခါ
အထက္ေဖာ္ျပပါ စစ္ပြဲ သို႔မဟုတ္ ၎က်ဴးေက်ာ္ ရန္စမႈ သို႔မဟုတ္
ဆူပူအံုၾကြမႈမ်ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေသးသည့္ အခ်ိန္မွာပင္
ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္” (ပုဒ္မ ၃၅၂.၁)

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ

အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခ်က္အား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

အတည္ျပဳျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား

စုစုေပါင္း၏ အေရအတြက္ အမ်ားစုမွ မဲေပး အတည္ျပဳရမည္ (ေၾကညာ
ခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးမွ အတည္ျပဳခ်က္ ယူျခင္းျဖစ္သည္)။ မဲ အမ်ားစု
ဆိုရာတြင္ ၎လႊတ္ေတာ္၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုထက္ မနည္းေသာ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ မဲေပးမႈ ျဖင့္ အတည္ျပဳမႈ ရယူမည္။

အေရးေပၚကာလ၏ အခ်ိန္ကာလ

“အေရးေပၚ အေျခအေန ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုုံးမွ

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္းမရွိပါက သက္တမ္း

ကာလ သက္တမ္းတိုးျခင္း

တစ္လ ကုန္ဆံုးသည့္ အခါ၌ အာဏာ သက္ေရာက္မႈ ရပ္စဲသြားမည္
ျဖစ္သည္။” (ပုဒ္မ ၃၅၂.၄)
“လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားေသာ အေရးေပၚ အေျခအေန ထုတ္ျပန္
ခ်က္အား လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းျခင္းမရွိပါက သက္တမ္း ၆
လျပည့္ေျမာက္သည့္ အခါတြင္ အာဏာသက္ေရာက္မႈ ရပ္စဲသြားရမည္
ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုး၏ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳျပီး ေနာက္ထပ္ ၆ လ အခ်ိန္ကာလအထိ
သက္တမ္း တိုးႏိုင္ပါသည္။ (ပုဒ္မ ၃၅၂.၅)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚကာလ

အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခ်က္၏ အာဏာသက္ေရာက္ေနစဥ္

အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား

ကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္

အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံ
ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၉ (၎သည္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္၊
လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္
အစရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ
ပုဒ္မ ျဖစ္သည္) ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင္႔ သဟဇာတ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိေခ်။
ဤကဲ႔သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ အေရးေပၚ ေၾကညာခ်က္ သက္တမ္း
ကုန္ဆံုးသည့္အခါ၌ ဤဥပေဒမ်ား၏ အာဏာသက္ေရာက္ျခင္းမွာ
လည္း ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚကာလ

“အေရးေပၚ ေၾကညာခ်က္ အသက္ဝင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း

အတြင္း အာဏာမ်ား ခြဲေဝ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ အိႏိၵယ တစ္နိုင္ငံလုံးအတြက္

သတ္မွတ္ျခင္း

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း (တြင္ ေရးသြင္းထားသည့္
ကိစၥရပ္တိုင္းအတြက္ ဥပေဒ ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းခြင့္ အာဏာရွိသည္’ (ပုဒ္မ
၂၅၀)။ ၎ဥပေဒမ်ားသည္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခ်က္
အာဏာသက္ဝင္မႈ ရပ္ဆိုင္းျပီး ၆ လ ထက္ မေက်ာ္လြန္သည့္ ကာလ
အထိသာ ဆက္လက္အာဏာ သက္ဝင္ေနေပမည္။ အေရးေပၚ
အေျခအေန ေၾကညာခ်က္ အာဏာသက္ဝင္ေနစဥ္ “ျပည္ေထာင္စု ၏
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာသည္ မည္သည့္ ျပည္နယ္ကို မဆို ညႊန္ၾကားခ်က္
ေပးႏိုင္သည္အထိ အာဏာ တိုးျမွင့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။” (ပုဒ္မ ၃၅၃)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚကာလ

“အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခ်က္ သက္ဝင္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား

ကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအား ဥပေဒအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ

ဆိုင္းငံ့ျခင္း

ပင္ သက္တမ္းတိုးႏိုင္သည္။ ဤသို႔ သက္တမ္းတိုးရာတြင္ တစ္ၾကိမ္
လ်ွင္ တစ္ႏွစ္ထက္ မပို္သည့္ သက္တမ္းကိုသာ တိုးျမွင့္သြားႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚ ေၾကညာခ်က္ သက္ဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ရပ္ဆိုင္း
သြားသည့္ အခါ၌ကား ေၾကညာခ်က္ ရပ္ဆိုင္းသြားသည့္ အခ်ိန္မွစ၍
မည္သည့္ အေၾကာင္း ကိစၥေၾကာင့္မဆို သက္တမ္း ေျခာက္လထက္
ပို၍ ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ မရွိရ။” (ပုဒ္မ ၈၃)

အျခား ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္မ်ား အတြင္းတြင္ “သမၼတမွ
တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း” အတြက္လည္း ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ ျပ႒ာန္း
ထားပါေသးသည္။ “အကယ္၍ ျပည္နယ္ အစိုးရတစ္ခုသည္ အေျခခံ
ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း
မရွိေတာ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာကို ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ျဖစ္ေစ
အျခားနည္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ သမၼတ မွ လက္ခံရရွိျပီး ၎ အေျခအေန
အား အတည္ျပဳျပီးသည့္ အခါ” (ပုဒ္မ ၃၅၆) သမၼတမွ ျပည္နယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳေရး အဖြဲ႕မ်ားအား ရပ္ဆိုင္း
ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအား
သမၼတမွတိုက္ရိုက္ ခန္႔အပ္ထားေသာ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးထံသို႔
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရေပမည္။ ျပည္နယ္ အဆင့္ ဥပေဒျပဳေရး
အာဏာကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ လႊဲေျပာင္း
ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈသည္ လႊတ္ေတာ္မွ
ထပ္တိုး ေျခာက္လ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း မရွိပါက ႏွစ္လ
ကာလ အထိသာ လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္
ဤျပ႒ာန္းခ်က္သည္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခ်က္ႏွင့္
ဆက္စပ္၍ ျပည္သူ႕တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား အေပၚ ကန္႕သတ္ခ်က္
မရွိေစဘဲ အာဏာမ်ားကို ဗဟို၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေအာက္သို႔ ေပါင္းစည္း
လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဘက္လိုက္မႈကို အားေပးေစႏိုင္သည့္အတြက္
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ဤျပ႒ာန္းခ်က္အေပၚတြင္ ကန္႔သတ္မႈ
အခ်ိဳ႕ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း ၎မွာ အတိတ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး
ၾကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္မႈ၏ လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ လြဲမွားအသံုးျပဳျခင္း
ခံခဲ႔ရေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚကာလ

သမၼတ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚအေျခအေနကို ေၾကညာသည္

ကို မည္သူကေၾကညာႏိုင္သနည္း။ (ပုဒ္မ ၁၃၂.၄)။ လႊတ္ေတာ္၏ အာဏာျဖင့္သာ သက္တမ္းတိုး
ႏိုင္သည္။ (ပုဒ္မ ၉၅.၆)
မည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို

“ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စစ္မက္၊ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊ ဆူပူအံုၾကြျခင္း၊ မတည္မျငိမ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚကာလဟုု

ျဖစ္ျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္)

ေၾကညာႏိုင္ပါ သနည္း။

အျခားေသာ ျပည္သူအားထိခိုက္နိုင္သည့္ အေရးအေပၚ အေျခအေန”
က်ေရာက္သည့္ အခ်ိန္ ႏွင့္ “အေရးေပၚ အေျခအေန ထုတ္ျပန္
ေၾကညာရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္
အခ်ိန္တို႔တြင္သာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရပါမည္။” (ပုဒ္မ ၅၈.၁)

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ

အေရးေပၚ အေျခအေနကာလအတြက္ ပထမအၾကိမ္ သက္တမ္းတိုး

အတည္ျပဳျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ရာတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရွိ အားလံုးေသာ အမတ္မ်ား၏ သံုးပံု
ႏွစ္ပံုမွ ေထာက္ခံမဲ ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အၾကိမ္မ်ား
အတြက္ သက္တမ္းတိုးရာတြင္ကား အားလံုးေသာ အမတ္မ်ားမွ
အနည္းဆံုး ေလးပံု သံုးပံု၏ ေထာက္ခံမဲ ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။
အေရးေပၚကာလကို ေနာက္တႀကိမ္သက္တမ္း တိုးရန္အတြက္
လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲေပးဆုုံးျဖတ္ရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးၾကားနာနိုင္ရမည္။

အေရးေပၚကာလ၏ အခ်ိန္ကာလ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚ အေျခအေနသည္ “လႊတ္ေတာ္မွ ေၾကညာ

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ျခင္းအား သက္တမ္းတိုးရန္ ဆံုးျဖတ္သည္မွလြဲ၍ ေၾကညာခ်က္

ကာလ သက္တမ္းတိုးျခင္း

ျပဳလုပ္သည့္ ေန႔ရက္မွ ဆယ့္ေလးရက္ထက္ မပိုဘဲ” အာဏာ
သက္ဝင္ရပါမည္။ (ပုဒ္မ ၅၈.၂)
အေရးေပၚအေျခအေနကို သက္တမ္းတိုးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္
တစ္ႀကိမ္သက္တမ္းတိုးလ်ွင္ ၂လ ထက္ပို သက္တမ္းတိုးခြင့္မရွိ။ (ပုုဒ္မ
၅၈.၃)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚကာလ

အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခ်က္ သက္ဝင္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား

ကာလအတြင္း ျပ႒ာန္းေသာ မည္သည့္ ဥပေဒမဆို နိုင္ငံသားအခြင့္

အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

အေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွ အခြင့္အေရးတစ္ခု (သို႕) အေျခခံ
လြတ္လပ္ခြင့္ တို႔အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာတြင္ အေျခအေန ႏွစ္ရပ္
ေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ ယင္းသို႔ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ အေရးေပၚအေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မျဖစ္မေန
လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္း၊ နိုင္ငံေတာ္မွ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္
နိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေရးေပၚအေျခအေန
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေနျခင္း။ (ပုုဒ္မ ၅၈.၆)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚကာလ

“ျပည္တြင္း ပဋိပကၡ (သို႔မဟုတ္) စစ္ပြဲ (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ

အတြင္း အာဏာမ်ား ခြဲေဝ

ထူးျခားသည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ အေရးေပၚ အေျခအေန

သတ္မွတ္ျခင္း

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အခါ သမၼတသည္ ေဒသႏၲရအစိုးရအား ရပ္စဲႏိုင္
သည္။” (ပုဒ္မ ၁၉၂)။ ဤသို႔ ရပ္စဲရာတြင္ “လြတ္လပ္သည့္ စံုစမ္း
ေမးျမန္းေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ခု မွ ထိုေဒသႏၲရ အစိုးရအေပၚ စြပ္စြဲခ်က္
မ်ား စစ္ေဆးေမးျမန္း အတည္ျပဳျခင္း၊ သမၼတမွ ၎ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားမွာ
မွန္ကန္၍ တရားမွ်တမႈရွိေၾကာင္း လက္ခံအတည္ ျပဳျခင္း၊
အထက္လႊတ္ေတာ္ မွ ဤရပ္စဲမႈ အား ခြင့္ျပဳျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ား
စံုညီမွသာ အဆိုပါအာဏာအား က်င့္သံုးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚကာလ

“ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္အခါ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလုုံး

အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား

သည္ ၎၏ လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုစီရွိ အားလံုးေသာ အမတ္မ်ား၏

ဆိုင္းငံ့ျခင္း

အနည္းဆံုး သံုးပံုႏွစ္ပံု မွ မဲေပးေထာက္ခံမွသာ တစ္ၾကိမ္လွ်င္
ေျခာက္လထက္ မပိုသည့္ ကာလအပိုင္းအျခား အထိသာ လႊတ္ေတာ္
၏ သက္တမ္းကို တိုးျမွင့္ ႏိုင္ပါသည္။” (ပုဒ္မ ၁၀၂.၂)၊ စုစုေပါင္း
ဆိုင္းငံ့သည့္ကာလသည္ ဆယ့္ႏွစ္လ ကာလ ထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္း
မရွိေစရ။ (ပုဒ္မ ၁၀၂.၃)

အျခား ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

“ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ရပ္အား ေၾကညာျခင္း
(သို႔မဟုတ္) ဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေၾကညာခ်က္
တစ္ရပ္ရပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အျခားေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ ျပဳမူမႈႏွင့္ ပ်က္ကြက္မႈ
တစ္ရပ္ရပ္ အတြက္ ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ
ေလ်ာ္ေၾကး (Indemnification) ေတာင္းခံခြင့္ မရွိ။” (ပုဒ္မ ၅၈.၇)။
တရားေရးဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း
ရွိပါသည္။ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚ ေၾကညာခ်က္၏ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈ ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚ
ေၾကညာခ်က္၏ သက္တမ္းတိုးမႈ ကို လည္းေကာင္း၊ အေရးေပၚ
ေၾကညာခ်က္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ား အေပၚတြင္
လည္းေကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္သည္။”
(ပုဒ္မ ၅၈.၅)

မည္သူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အေရးေပၚအေျခအေနကို “လႊတ္ေတာ္မွ

အေရးေပၚကာလကို

ျပ႒ာန္းနိုင္ေသာ အက္ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္” ထုတ္ျပန္ေၾကညာခြင့္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခြင့္ ရွိသနည္း။

ေပးထားသည္။ (ပုဒ္မ ၃၇.၁) တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ တြင္ပင္လွ်င္ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က
ဤအာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း မေဖာ္ျပပဲ သာမာန္ဥပေဒျပဳေရးအေပၚ
တြင္သာ ဤအာဏာကို ေပးအပ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ
အက်ံဳးဝင္ေသာ ဥပေဒသည္ သမၼတအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚ
အေျခအေနကို ေၾကညာရန္ အာဏာကိုေပးေသာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္
အေရးေပၚအေျခအေနဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ အေျခအေန မ်ိဳးတြင္

“စစ္ပြဲမ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္းမ်ား၊ ေရာင္စံုလက္နက္ကိုင္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚကာလ

ေတာ္လွန္မႈမ်ား၊ ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ား၊ သဘာဝေဘးဒုကၡမ်ား သို႔မဟုတ္

ကို ေၾကညာႏိုင္ပါ သနည္း။

အျခား ျပည္သူ႕ေရးရာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
တည္ၿငိမ္ေရး ပ်က္သုဥ္းမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးအား ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရး
အတြက္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္မ်ား” တြင္သာ။
(ပုဒ္မ ၃၇.၁)

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ
အတည္ျပဳျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား

“ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၚအေျခအေန ၏ ပထမအႀကိမ္ သက္တမ္းတိုး
ျခင္းအား လႊတ္ေတာ္္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုမွ ေထာက္ခံမဲျဖင့္
သေဘာတူဆံုးျဖတ္မွသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပသည္။ သို႕ေသာ္မည္သည့္
ေနာက္ဆက္တြဲ သက္တမ္းတိုးျခင္းကိုမဆို လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔ဝင္
အနည္းဆံုး (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းထံမွ ေထာက္ခံမဲ ရရွိမွသာ ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤအပိုဒ္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား
လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ အေက်အလည္ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပျပီးမွ
မဲေပး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ (ပုဒ္မ ၃၇.၂)

အေရးေပၚကာလ၏ အခ်ိန္ကာလ

ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သည္

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

လႊတ္ေတာ္မွ ထိုေၾကညာခ်က္အား သက္တမ္းတိုးရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ကာလ သက္တမ္းတိုးျခင္း

မရွိပါက ေၾကညာခ်က္ထုတ္သည့္ ေန႔မွစ၍ (၂၁) ရက္အတြင္းသာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ (ပုဒ္မ ၃၇.၂) လႊတ္ေတာ္သည္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အား
သက္တမ္းတိုးရာတြင္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ (၃) လ ထက္ ပိုမို
သက္တမ္းတိုးခြင့္ မရွိေခ်။ (ပုဒ္မ ၃၇.၂)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚကာလ

အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခ်က္ သက္ဝင္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား

ကာလအတြင္း ျပ႒ာန္းေသာ မည္သည့္ဥပေဒမဆို နိုင္ငံသားအခြင့္

အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

အေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွ အခြင့္အေရးတစ္ခု (သို႕) အေျခခံ
လြတ္လပ္ခြင့္ တို႔အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာတြင္ အေျခအေနႏွစ္ရပ္
ေအာက္၌ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ ယင္းသို႔ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ အေရးေပၚအေျခေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မျဖစ္မေန
လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္း၊ နိုင္ငံေတာ္မွ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္
နိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေရးေပၚအေျခအေန
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေနျခင္း (ပုဒ္မ ၃၇.၄)။
သို႔ေသာ္ (ပုဒ္မ ၃၇.၅) ရွိ “ေသြဖီခြင့္မရွိေသာ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား”
ဇယား ၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚအေျခအေနအတြင္းတြင္ ျပ႒ာန္းသည့္
မည္သည့္ ဥပေဒမဆို လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚကာလ

အေရးေပၚအာဏာ (အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ က်င့္သံုးသည့္

အတြင္း အာဏာမ်ား ခြဲေဝ

အာဏာ) ဟူ၍ အေရးေပၚအေျခအေန အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္

သတ္မွတ္ျခင္း

ျပည္နယ္မ်ား ၾကားရွိ အာဏာခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေခ်။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚကာလ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေရႊ ႔ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေရးေပၚအာဏာ

အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား

ဟူ၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေခ်။

ေရႊ ႔ဆိုင္းျခင္း
အျခား ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

တရားေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း ။ “မည္သည့္ တရားရံုးမဆို
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၏
တရားဝင္ ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္
အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၏ သက္တမ္းတိုးျခင္း၊
မတိုးျခင္းတို႔ႏွင့္ ပက္သက္၍လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္
ထုတ္ျပန္ထားေသာ မည္သည့္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္
ခ်က္ႏွင့္ပက္သက္၍လည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။” (ပုဒ္မ
၃၇.၃) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚ
အေျခအေနအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး အေျခအေနအတြက္လည္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သီးသန္႕ ျပ႒ာန္းထားသည္။

အေရးေပၚသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ေရးဆြဲက်င့္သုံးရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲ
သူမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။
၁။

တည္ျငိမ္လုံျခံဳေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံ
တစ္ႏိုင္ငံအား အဓိကျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ ၎တို႔သည္
အဓိကအားျဖင့္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈ၊ ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္
အႏၲရာယ္ အစရွိသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ျခိမ္းေျခာက္
မႈမ်ား ျဖစ္ပါသလား။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၏ သေဘာသဘာဝသည္ ယင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈရန္မွ
ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ပံုစံအေပၚတြင္
မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါသနည္း။

၂။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ သမိုင္းေၾကာင္းမွာ အဘယ္သို႔
နည္း။ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေလးစားလိုက္နာ
ေသာ တည္တခ
့ံ င
ုိ ျ္ မဲသည့္ ဒီမက
ုိ ေရစီ ထံးု ထမ္းစဥ္လာတစ္ခု ရွခ
ိ ပ
့ဲ ါသလား။ အေၾကာင္းမွာ
အကယ္၍ အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းရွိခဲ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ဖြစ
႔ဲ ည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ ညႊနၾ္ ကားခ်က္ အနည္း
အက်ဥ္းႏွင့္ သာမန္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ပင္ လုပ္ေဆာင္ေျဖရွင္းသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ အစိုးရသည္ အေရးေပၚအာဏာအား အလြဲသံုးစား ျပဳေလ့ျပဳထရွိပါ
သလား၊၊ ဤသို႔ဆိုလွ်င္မူ ပိုမိုအားေကာင္း တင္းက်ပ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစည္းမ်ဥ္း
မ်ား လိုအပ္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုျပဳႏိုင္ေပသည္။

၃။

အေရးေပၚအာဏာ အသံုးျပဳမႈကို အတည္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေကာင္း
ျပဳလုပ္ရႏိုင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ မဟုတ္သည့္ အဓိက အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္
အားေကာင္းမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုးတို႔အား ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈႏွင့္ ေလးစား
ဂရုစိုက္ခံရမႈ မည္မွ်ရွိပါသနည္း။ ဥပမာအားျဖင့္ အကယ္၍ အေရးေပၚအာဏာမ်ားအား
တရားေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ဆိုပါက ၎တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔သည္ ေလးစား
ခံရမႈ၊

လြတ္လပ္မႈ၊ စီရင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈ မည္မွ်ရွိသနည္း။ ကန္႔သတ္ဟန္႔တားမွ်တေစသည့္

အာဏာကို အသံုးခ်ရန္အတြက္ ၎အားယံုၾကည္အားထားႏိုင္ပါသလား။ တပ္မေတာ္
သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ခန္႔အပ္ထားေသာ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ လက္
ေအာက္တြင္ ရွိပါသလား။ ဘက္မလိုက္ေသာ ၾကားေနအခန္းက႑တြင္ ရွိပါသလား။
သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚ အေျခအေန ၾကံဳၾကိဳက္လာပါက ၎အားအလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ႏိုင္
ေလာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑တစ္ခုအျဖစ္
၄။

ရပ္တည္ေနပါသလား။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ မည္မွ်အခ်ိဳးအစားက်နၿပီး မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ႏိုင္ငံသား
အားလံုးတို႔အား ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သနည္း။ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ အေရးပါေသာပါတီမ်ား မည္မွ်
ပါဝင္ႏိုင္သနည္း။ ၎ပါတီမ်ားသည္ အရြယ္အစား မည္မွ်ရွိကာ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းၾကားရွိ
ဆက္ဆံေရးမ်ားမွာ မည္သို႔ရွိသနည္း။ အတိုက္အခံႏွင့္ လူနည္းစုပါတီမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္
၏ အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အား အလြဲသံုးစားျပဳမႈမွ ဆန္႔က်င္ကာ
ကြယ္ႏိုင္ရန္္အတြက္ ဤသို႔ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ပါဝင္ေသာ ပါတီမ်ား၏ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားသည္
အဆိုပါ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာရန္လိုအပ္ေသာ မဲအမ်ားစု ပမာဏအေပၚတြင္
မည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသနည္း။

၅။

ဖြ႕ဲ စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒသည္ (တရားဝင္ျဖစ္ေစ သိမ
႔ု ဟုတ္ အလြတသ
္ ေဘာျဖစ္ေစ) မည္ကဲ့
သို႔ေသာ ဖက္ဒရယ္ ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား
ၾကားရွိ သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံသနည္း။ အေရးေပၚအာဏာသည္အဆိပ
ု ါ
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အာဏာအား
ဗဟိုဦးစီးထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အထက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
အား ပ်က္ျပားေစႏိုင္မည့္

အလားအလာရွိပါသလား။ အကယ္၍ ဗဟိုစနစ္၏ၾကားဝင္

စြကဖ
္ က္ျခင္း ရွရ
ိ မည္ဆပ
ုိ ါက ကြျဲ ပားေသာနယ္ေျမမ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ လူအ
႔ သိင
ု း္ အဝိင
ု း္ မ်ား၏
အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးမည္ကို အာမခံေပးႏိုင္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ႏွင့္ အကာအကြယ္မ်ားအား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသနည္း။
၆။

ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အေရးေပၚ
အာဏာေပၚရွိ မွီတည္မႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္သနည္း။

ဥပမာအားျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ စကားရပ္မ်ားအား ေျပာင္းလဲမႈ

မ်ား သို႔ဟုတ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အာဏာခြဲေဝမႈမ်ားအား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚအေျခအေနကို မၾကာခဏ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ရန္ မလိုအပ္ပဲ
ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းလံုျခံဳေရးအၾကား ပိုမိုလိုက္ေလ်ာ
ညီေထြရွိေသာ ဟန္ခ်က္ကို ဖန္တီးႏိုင္ေပးျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကိုနည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ပါသလား။

၇။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚအေျခအေနအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အဆို
ျပဳထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။ သတ္
မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္အနက္ ေထြျပားျခင္းမရွိပဲ ေကာင္းမြန္စြာ မူၾကမ္းေရးဆြဲထား
ျခင္း ရွိပါသလား။

၈။

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္တိုင္ေအာင္ မည္သည့္ မူလအခြင့္အေရးမ်ား
အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သနည္း။ ဤအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ
ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္ မည္သို႔သက္ဆိုင္သနည္း။ ဤအခြင့္အေရး
မ်ားကို မပ်က္သုဥ္းေစေရးအတြက္ အာမခံစီမံထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္လံုေလာက္
ျပည့္ဝမႈ ရွိပါသလား။

စာတမ္းထဲတြင္ ရည္ၫႊန္းထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ႐ွာေဖြရန္
ဤစာစဥ္တြင္ ရည္ၫႊန္းထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စာသားမ်ားအား မည္သည့္
ရင္းျမစ္မွ ေကာက္ယူသည္ဟု ေဖာ္ျပမထားခဲ့လွ်င္ Constitute Project ၏ Website ျဖစ္သည့္
https://www.constituteproject.org/ မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။
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ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဒီဇိုင္းပုုံစံ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း ဒီဇိုင္းပုုံစံတို႔ကို ႏွိုင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ ဘာသာ
ရပ္ကို အထူးျပဳေလ့လာသည္။ ထို႔အျပင္ စာေရးသူသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမျႈ ဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ နည္းပညာအေထာက္အပံႏ
့ င
ွ ့္ စြမး္ ရည္ျမႇငတ
့္ င္ေရးတိအ
႔ု ား ကမ္းလွမး္
ခ်ိတ္ဆက္ေပးသူျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ အာဖဂန္နစ္စတန္၊ ျမန္မာ၊ တူဗာလူႏွင့္ ယူက႐ိန္း ႏိုင္ငံရွိ
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ဒီမိုကေရစီႏင
ွ ့္ ေရြးေကာက္ပဆ
ဲြ င
ုိ ရ
္ ာ အကူအညီေပးေရး ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာအဖြ႕ဲ အစည္း (International
IDEA) သည္ အစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မၻာတစ္ခြင္ ေရရွည္
တည္တံေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီသည္။ International IDEA သည္ အသိပညာ
မ်ား၊ ႏွိုင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္
ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
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သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို ျမႇင့္တင္
ေပးျခင္းျဖင့္ အလုံးစုံျခဳံငံု စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသာ၊ အမ်ားပါ၀င္မႈရွိေသာ၊ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

International IDEA မွ ထုတ္ေဝလ်က္႐ွိေသာ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္း”
စာတမ္းတိုင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႕က်က် ၾကဳံေတြ႕
ရေသာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚတြင္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ စနစ္တက်ခြဲျခားတင္ျပျခင္းျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြး
ေပြလီလွေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို လြယ္ကူ႐ွင္းလင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
႐ွင္းျပႏိုင္ရန္ ေ႐ွး႐ႈသည္။
၁။

အေျခခံဥပေဒ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ား။ *

၂။

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ထား႐ွိျခင္း (သို႔) Bicameralism*

၃။

တိုက္႐ိုက္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္။ *

၄။

တရားေရးဆိုင္ရာ ရာထူး ေ႐ြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္မႈမ်ား။ *

၅။

တရားေရးဆိုင္ရာ ရာထူးမ်ား

၏ တည္ၿမဲပိုင္ခြင့္၊ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ အထူးကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားႏွင့္

တာဝန္ခံမႈ။ *
၆။

ပါလီမန္ စနစ္သုံး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ား႐ွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ မက်င့္သုံးေသာ သမၼတမ်ား။ *

၇။

ပါလီမန္စနစ္သုံး ဒီမက
ို ေရစီ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ား႐ွိ ဖြဲ႕စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာဏာကန္သ
႔ တ္ထားေသာ
ဧကရာဇ္မ်ား။

၈။

ဘာသာေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္စပ္မႈ။

၉။

လူမႈေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား။

၁၀။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား။
၁၁။ ကန္႔သတ္ခ်က္ (ဥပေဒ)အပိုဒ္ငယ္မ်ား။
၁၂။ ဖက္ဒရယ္ စနစ္။ *
၁၃။ ေဒသႏၲရ ဒီမိုကေရစီ စနစ္။ *
၁၄။ သမၼတ လက္ဝယ္႐ွိ ဗီတို အာဏာမ်ား။
၁၅။ သမၼတ လက္ဝယ္႐ွိ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ား။
၁၆။ ပါလီမန္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း။
၁၇။ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းမႈ ႏွင့္ ဖယ္႐ွားေရး ယႏၲရားမ်ား။
၁၈။ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား။ *
၁၉။ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (စတုတၳမ႑ိဳင္
အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ား)။*
*ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရ႐ွိႏိုင္သည္။
ဤ စာတမ္း မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေအာက္ပါ ဝဘ္ဆိုဒ္ <http://www.idea.int/publications>
တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာစာတမ္းမ်ားကို ဤဝဘ္ဆိုဒ္ <http://
constitutionnet.org/primers> တြင္လည္း ရယူႏိုင္ပါသည္။

ယခု စာတမ္းအား ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းနွင့္ ပံုနွိပ္ျခင္းကို ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊
ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံႏွင့္ လူဇင္ဘာ့ခ္ႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔မွ ေထာက္ပံ့ကူညီသည္။

International IDEA မွ ထုတ္ေဝလ်က္႐ွိေသာ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

တည္

ေဆာက္ျခင္း” စာတမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး
သို႔မဟုတ္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္

ေကာင္းမြန္ေသာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ေရးသားထုတ္ေဝသည္။ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳသူမ်ား၊
ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ အထူးကြၽမ္းက်င္သူမ်ား မဟုတ္ေသာ သာမန္
စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအလိုက္ မိတ္ဆက္စာအေနျဖင့္
လည္း ေရးသားထား သည္။ ထို႔အတူ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးနယ္ပယ္၌
ဗဟုသုတ၊ အေတြ႕အၾကဳံ႐ွိၿပီးသူတို႔ ျပန္လည္ႏွီးေႏွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အသုံး
၀င္ပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႕က်က် ၾကဳံေတြ႕ရေသာ
ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚတြင္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ စနစ္တက် ခြဲျခားတင္ျပျခင္းျဖင့္
႐ႈပ္ေထြးေပြလီလွေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို လြယ္ကူ႐ွင္းလင္းေသာ
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႐ွင္းျပႏိုင္ရန္ ေ႐ွး႐ႈသည္။
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