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ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအ ဖ  ွဲ့  (အ ခ င့်ာ့အရ  ေးမ ဘ ေးန ှငာ့့်  ကင့်ေးလ  တ့်ခ င့်ာ့မ ဘ ေး ) အ က့်ဥ ပရေ။ 

(၁၉၅၄  ခုနှစ့်၊  အ က့်ဥ ပရေ အ မှတ့်  ၅၉) 

(၁၉၅၄  ခုနှစ့်၊  ရ အ ဘ က့်တ ုဘဘ လ  ၁၆  က့်။ ) 

[  ပပင့်ဆင့်  : 10 .02 .2015  ] 

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖ  ွဲ့၏ အခ င့်ာ့အရ ေးနှင့်ာ့ ကင့်ေးလ တ့်ခ င့်ာ့မ ဘေးဆ ုင့် ဘ သရ ဘတူစဘခ ျုပ့် 

က ုအက  ျုေးသက့်ရ ဘက့်ရစသင့်ာ့သည့်လည့်ေးတရ ကဘင့်ေး၊ အလဘေးတူအခ င့်ာ့အရ ေးမ ဘေးနငှ့်ာ့ ကင့်ေးလ တ့်ခ င့်ာ့မ ဘေး 

က ုအခခဘေးအခပည့်ခပည့်ဆ ုင့် ဘအဖ  ွဲ့အစည့်ေးမ ဘေးအဘေး၎င့်ေး၊ ထ အုဖ  ွဲ့အစည့်ေးမ ဘေးအဘေး၎င့်ေး၊ ထ အုဖ  ွဲ့အစည့်ေး မ ဘေး၏ 

က ုယ့်စဘေးလှယ့်မ ဘေးနှင့်ာ့ အ ဘ ှ မ ဘေးအဘေး၎င့်ေး ခံစဘေးရစန ုင့်ရအဘင့် ခပျုသင့်ာ့သည့်လည့်ေးတရ ကဘင့်ေး၊ ထ ုအရ ကဘင့်ေးမ ဘေးရ ကဘင့်ာ့၊ 

ရအဘက့်ပါအတ ုင့်ေး အက့်ဥပရေအခဖစ့် ခပဋ္ဌဘန့်ေးလ ုက့်သည့်။ 

 

အမည့်တ ။ု ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖ  ွဲ့အဘေး၎င့်ေး၊ ထ ုအဖ  ွဲ့၏က ယု့်စဘေးလှယ့်မ ဘေးနငှာ့့်အ ဘ ှ မ ဘေးအဘေး၎င့်ေး အခ  ျုွဲ့ 

ရသဘအခ င့်ာ့အရ ေးမ ဘေးနငှာ့့် ကင့်ေးလ တ့်ခ င့်ာ့မ ဘေးအပ့်နငှ့်ေးခခင့်ေး၊ အခခဘေးအခပည့်ခပည့်ဆ ငု့် ဘ အဖ  ွဲ့အစည့်ေး မ ဘေး၎င့်ေး၊ 

ထ ုအဖ  ွဲ့အစည့်ေးမ ဘေး၏ က ယု့်စဘေးလှယ့်မ ဘေးနငှာ့့် အ ဘ ှ မ ဘေးအဘေး၎င့်ေး အခ  ျုွဲ့ရသဘ အခ င့်ာ့အရ ေး မ ဘေးနှငာ့့် 

ကင့်ေးလ တ့်ခ င့်ာ့မ ဘေးအပ့်နငှ့်ေး န့်အဘဏဘ။ 

၁။ ။ ဤအက့်ဥပရေက ု ၁၉၅၄ ခုနှစ့်၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖ  ွဲ့ (အခ င့်ာ့အရ ေးမ ဘေးနှငာ့့် ကင့်ေးလ တ့်ခ င့်ာ့မ ဘေး) အက့်ဥပရေဟု 

ရခေါ် မည့်။ 

၂။ ။ (၁) အခခဘေးတ ဘေးဥပရေတ င့် ဆန့့််က င့်က  လ  ခ က့် မည့်သ ု့်ပင့် ပါ ှ ရစကဘမ ူဤအက့်ဥပရေပါ ဇယဘေး တ င့် 

ရဖဘ့်ခပထဘေးသည့်ာ့ ၁၉၄၆ ခုနစှ့်၊ ရဖရဖဘ့်ဝါ လီ ၁၃  က့်ရန့်၌ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖ  ွဲ့၏ ညလီဘခံက အတည့်ခပျုရသဘ 

အခ င့်ာ့အရ ေးမ ဘေးနငှာ့့် ကင့်ေးလ တ့်ခ င့်ာ့မ ဘေးဆ ုင့် ဘ သရ ဘတစူဘခ ျုပ့်ပါ ခပဋ္ဌဘန့်ေးခ က့်မ ဘေး သည့်၊ 

ခပည့်ရထဘင့်စုခမန့်မဘန ုင့်ငတံဝမှ့်ေးလုံေးတ င့် တ ဘေးဥပရေက ာ့သ ု့် အဘဏဘတည့် မည့်။ 

(၂) ဇယဘေးတ င့် ရဖဘ့်ခပထဘေးသည့်ာ့ အဆ ုပါ သရ ဘတူစဘခ ျုပ့်ပါ ခပဋ္ဌဘန့်ေးခ က့်မ ဘေးတ င့် ခပင့်ဆင့်ခ က့်မ ဘေး က ု 

နည့်ေးလမ့်ေးတက ခပျုလုပ့်၍ အတည့်ခပျုသည့် ှ ရသဘ့် ထ ုခပင့်ဆင့်ခ က့်မ ဘေးနငှာ့့်အညီ၊ ထ ုဇယဘေးက ု န ငု့်ငရံတဘ့်သမတက 

အစ ုေး ခပန့်တမ့်ေးတ င့် အမ န့့််ရ ကဘ့်ခငဘစဘထတု့်ခပန့်၍၊ အခါအဘေးရလ ဘ့်စ ဘ ခပင့်န ုင့် သည့်။ 

၃။ ။ အခပည့်ခပည့်ဆ ငု့် ဘနငှာ့့် ရေသဆ ငု့် ဘ သ ု့်မဟတု့် န ုင့်ငအံခ င့်ေးခ င့်ေးဆ ငု့် ဘ စဘခ ျုပ့်မ ဘေးနှငာ့့်အညီ 

ဇယဘေးတ င့်ရဖဘ့်ခပထဘေးရသဘ ခပဋ္ဌဘန့်ေးခ က့်မ ဘေးပါ အခ င့်ာ့အရ ေးမ ဘေး၊ ကင့်ေးလ တ့်ခ င့်ာ့မ ဘေးနငှာ့့် အလဘေးတအူခ င့်ာ့အရ ေးမ ဘေး၊ 

ကင့်ေးလ တ့်ခ င့်ာ့မ ဘေးက ု ခပည့်ရထဘင့်စုခမန့်မဘန ုင့်ငံတ င့် အခပည့်ခပည့်ဆ ုင့် ဘ အဖ  ွဲ့အစည့်ေးမ ဘေးအဘေး၎င့်ေး၊ ထ ုအဖ  ွဲ့အစည့်ေးမ ဘေး၏ 

က ုယ့်စဘေးလှယ့်မ ဘေးနှငာ့့် အ ဘ ှ မ ဘေးအဘေး၎င့်ေး ရပေး န့်လ ုအပ့်ရသဘအခါ၊ န ုင့်ငံရတဘ့်သည့်၊ အစ ုေး ခပန့်တမ့်ေးတ င့် 

အမ န့့််ရ ကဘ့်ခငဘစဘထုတ့်ခပန့်၍ ဇယဘေးတ င့်ရဖဘ့်ခပထဘေးသည့်ာ့ ခပဋ္ဌဘန့်ေးခ က့်မ ဘေးသည့်၊ ထ ုအမ န့့််ရ ကဘ့်ခငဘစဘတ င့် 

သီေးခခဘေးရဖဘ့်ခပထဘေးသည့်ာ့ အခပည့်ခပည့်ဆ ုင့် ဘအဖ  ွဲ့အစည့်ေးနငှာ့့်၎င့်ေး၊ ထ ုအဖ  ွဲ့အစည့်ေး၏ က ယု့်စဘေးလှယ့်မ ဘေး၊ 
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အ ဘ ှ မ ဘေးနငှာ့့်၎င့်ေး၊ သက့်ဆ ုင့် မည့်ာ့ဟူ၍၎င့်ေး ထ ုဇယဘေးပါခပဋ္ဌဘန့်ေးခ က့်မ ဘေးသည့် အဆ ုပါခပည့်ရထဘင့်အခ င့်ေးခ င့်ေး 

သရ ဘတူစဘခ ျုပ့်၊ အခပည့်ခပည့်ဆ ုင့် ဘ သရ ဘတူစဘခ ျုပ့်၊ သ ု့်တည့်ေးမဟတု့် အခခဘေးစဘခ ျုပ့်စဘတမ့်ေးက ု 

အက  ျုေးသက့်ရ ဘက့်ရစ န့်လ အုပ့်သည့်၊ သ ု့်တည့်ေးမဟတု့် သင့်ာ့သည့်ဟ ုမ မ ထင့်ခမင့်သည့်ာ့ ခပင့်ဆင့်ခ က့်မ ဘေး ှ လျှင့် 

ထ ုခပင့်ဆင့်ခ က့်မ ဘေးနှငာ့့်အညီ အက  ျုေးသက့်ရ ဘက့် မည့်ဟ၍ူ၎င့်ေး ရ ကညဘန ုင့်သည့်။ ထ သု ု့် ရ ကညဘရသဘအခါ 

အဆ ုပါခပဋ္ဌဘန့်ေးခ က့်မ ဘေးသည့် ရက ညဘသည့်ာ့အတ ငု့်ေး သက့်ဆ ုင့် မည့်ာ့ခပင့်၊ ယင့်ေးသ ု့် သက့်ဆ ုင့်ရစ ဘ၌လည့်ေး 

အခခဘေးတ ဘေးဥပရေတ င့် ဆန့့််က င့်က  လ  ခ က့် မည့်သ ု့်ပင့်ပါ ှ ရစကဘမူ ခပည့်ရထဘင့်စုခမန့်မဘန ုင့်ငတံဝနှ့်ေးလုံေးတ င့် 

တ ဘေးဥပရေက ာ့သ ု့် အဘဏဘတည့် မည့်။ 

<ခပင့်ဆင့် 10.02.2015> 

၄။ န ုင့်ငံခခဘေးရ ေးဝန့်ကကီေးဌဘနသည့် ဤအက့်ဥပရေပါက စစ ပ့်မ ဘေးက ု ရဆဘင့် ွက့် န့်အလ ု့်ငှဘ- 

(က) လ ုအပ့်ရသဘ နည့်ေးဥပရေ၊ စည့်ေးမ ဉ့်ေးနှငာ့့် စည့်ေးကမ့်ေးမ ဘေးက  ုခပည့်ရထဘင့်စအုစ ုေး အဖ  ွဲ့၏ သရ ဘတူညီခ က့်ခဖငာ့့် 

ထုတ့်ခပန့်န ငု့်သည့်။ 

(ခ) လ ုအပ့်ရသဘ အမ န့့််ရ ကဘ့်ခငဘစဘ၊ အမ န့့််၊ ညွှန့် ကဘေးခ က့်နှငာ့့် လုပ့်ထုံေးလုပ့်နည့်ေးမ ဘေးက ု ထုတ့်ခပန့်န ငု့်သည့်။ 

<ခပင့်ဆင့် 10.02.2015> 

 

----- Footn ote  ----- 

[ပင့် င့်ေး- The Burma Code Volume (I) မှ ကူေးယူတင့်ခပသည့်။] 

 

----- Att achmen t ----- 

[ ပူေးတ  ရဖဘ့်ခပရသဘ စဘ င့်ေး 1 ] 01 THE SCHEDULE. (See sections 2 and 3.) Article I. JURIDICAL PERSONALITY. 
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