
ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂအဖွဲ  ့(အခွင့်အ ရးများနှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်များ)  

အက်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ 

(၂၀၁၅ ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ ်၄ ။ ) 

၁၃၇၆  ခနှစ၊်  တပိတ့ွဲလြပည့် ကျာ် ၇ ရက် 

( ၂၀၁၅ ခနှစ၊်  ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၁၀ ရက် ) 

 ြပည် ထာငစ်လတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။ 

၁။ ဤဥပ ဒကိ ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂအဖဲွ  ့ (အခွင့်အ ရးများနှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်များ) အက်ဥပ ဒကိ 

ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂအဖဲွ ့(အခွင့်အ ရးများနှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်များ) အက်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃ တွင် ပါရိှ သာ 

“ြပည် ထာင်အချင်းချင်း သ ဘာတူစာချုပ်၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ သ ဘာတူစာချုပ်၊ သိတ့ည်းမဟတ် 

အြခားစာချုပ်စာတမ်း” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “အြပည်ြပည်ဆိင်ရာနှင့် ဒသဆိင်ရာ သိမ့ဟတ် 

နိင်ငအချင်းချင်းဆိင်ရာ စာချုပ်များ” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးရမည်။ 

၃။ ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂအဖွဲ  ့ (အခွင့်အ ရးများနှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်များ) အက်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄ ကိ 

အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည ်-  

 “၄။ နိင်ငြခား ရးဝန်ကီးဌာနသည် ဤအက်ဥပ ဒပါ ကိစ္စရပ်များကိ ဆာင်ရွက်ရန်အလိငှ့ာ - 

(က) လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကိ ြပည် ထာငစ် 

အစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိငသ်ည်။ 

( ခ ) လိအပ် သာ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊့ ညန်ကားချက်နှင့်လပ်ထးလပ်နည်းများကိ 

ထတ်ြပန်နိင်သည်။ ” 

၄။ ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂအဖဲွ ့(အခွင့်အ ရးများနှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်များ) အက်ဥပ ဒဇယား၊ Article-1 ၏ 

Section-1 တွင် ပါရိှ သာ “judicial” ဆိသည့် စကားရပ်ကိ “juridical” ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် 

အစားထိးရမည်။  

 ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖဲွစ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ကန်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 
 

 

 (ပ) သိန်းစိန် 

 နိင်င တာ်သမ္မတ 

 ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်
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ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂအဖွဲ  ့(အခွင့်အ ရးများနှင့် ကင်းလွတခ်ွင့်များ) အက်ဥပ ဒအား 

ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒ (မူကမး်) ရးဆွဲမ စစ် ဆးချက်ဇယား 

စဉ် လက်ရှိဥပ ဒ ဥပ ဒသစ် ြပဌာန်းချက ် ကျို း ကာင်း ဖာ်ြပချ

က် 

၁ ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂ

အဖွဲ  ့ (အခွင့် 

အ ရးများနှင့် 

ကင်းလွတ်ခွင့် 

များ) အက်ဥပ ဒ 

ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂအဖွဲ  ့

(အခငွ့်အ ရးများနငှ့် 

ကင်းလွတ်ခွင့်များ) 

အက်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့် 

ဥပ ဒ 

( ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ ်

ဥပ ဒအမှတ ်          ။ ) 

၁၃၇၆ ခနှစ်၊      လ၊       ရက ်

၂၀၁၄ ခနှစ်၊       လ၊       ရက ်

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် 

ဤဥပ ဒကိ 

ြပဌာန်းလိက်သည်။ 

၁။ ဤဥပ ဒကိ 

ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂအဖွဲ (့အခငွ့်

အ ရးများနှင့် ကငး်လွတ် 

ခငွ့်များ) အက်ဥပ ဒကိ 

ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒဟ ခ  

တွင် စရမည။် 

အဆိပါ ကမ္ဘာ ့

ကလသမဂ္ဂ အဖွဲ  ့

(အခငွ့် အ ရးများနှင့် 

ကင်းလွတ်ခွင့်များ) 

အက် ဥပ ဒသည ်

၁၉၅၄ ခနှစ ် က 

ြပဌာန်းထား သာ 

ဥပ ဒတစ်ရပ ်

ြဖစ်ြခင်း၊ 

ယင်းဥပ ဒ၏ 

ရည်ရွယ် ချက်မှာ 

ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂ 

အဖွဲ၏့ 

အခွင့်အ ရးများ နှင့် 

ကင်းလွတ်ခွင့်များဆိ

င ် ရာ 

သ ဘာတူစာချုပ်က ိ

အကျိုး 

သက် ရာက် စ 
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၂။ ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂအဖွဲ  ့ ( 

အခွင့် 

အ ရးများနှင့် 

ကင်းလွတ်ခွင့်များ) 

အက်ဥပ ဒဆိင်ရာ ပဒ်မ ၃ တွင ်

ပါရှိ သာ 

‘ြပည် ထာငအ်ချငး်ချင်း 

သ ဘာတူစာချုပ်၊ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

သ ဘာတူစာချုပ်၊ 

သိတ့ည်းမဟတ ်

အြခားစာချုပ်စာတမ်း’ 

ဆိသည့် 

စကားရပ်အား‘အြပည်ြပည်ဆိ

င်ရာနှင့် ဒသဆိင်ရာ သိမ့ဟတ် 

နိင်ငအချင်း 

ချင်းဆိင်ရာစာချုပ်များ’ 

ဆိသည့် စကား ရပ်ြဖင် ့

အစားထိးရမည်။ 

 

 

၃။ ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂအဖွဲ  ့

သင့်သည်လည်း တစ ်

ကာင်း၊ အလားတ ူ

အခွင့် အ ရးများနှင့် 

ကင်းလွတ် 

ခွင့်များကိ အြခား 

အြပည ် ြပည်ဆိင်ရာ 

အဖွဲ အ့စည်း များ 

အားလည်း ကာင်း၊ 

ထိအဖွဲအ့စည်းများ

၏ 

ကိယ်စားလှယ်များနှ

င့် 

အရာရှမိျားအားလည်

း ကာင်း၊ 

ခစား စနိင် အာင ်

ြပုသင့်သည ်

လည်းတစ် ကာင်းစ

သည့် 

အ ကာင်းများြဖင့် ြပ 

ဌာန်းထား သာ 

ဥပ ဒ တစ်ရပ်ြဖစ် ပီး 

လက်ရှိ 

ခတ်အ ြခအ နနှင့် 

လိက် လျာ ညီ ထွမ 
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(အခငွ့် အ ရးများနှင့် 

ကင်းလွတ် ခွင့်များ) 

အက်ဥပ ဒဆိင်ရာ ပဒ်မ ၄ အား 

အာက်ပါအတိင်း 

အစားထိးရမည်။  

 

 နိင်ငြခား ရးဝန်ကးီဌာန

သည ် ဤအက်ဥပ ဒပါ 

ကိစ္စရပ်များကိ 

ဆာင်ရွက်ရန်အလိင့ှာ 

ြပည် ထာငစ်အစိးရ အဖွဲ ၏့ 

သ ဘာတညူီချက်ြဖင့် 

နည်းဥပ ဒများ ထတြ်ပန်နိင် 

သည်။ 

 

၄။ ကမ္ဘာ့ကလသမဂ္ဂအဖွဲ  ့

(အခငွ့် အ ရးများနှင့် 

ကင်းလွတ်ခွင့်များ) 

အက်ဥပ ဒဆိင်ရာ ဇယား၊ 

Article-1 ၏ Section-1 တွင ်

ပါရှိ သာ “judicial” ဆိသည့် 

စကားရပ်အစား “juridical” 

ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် 

အစားထိးရမည်။ 

ရှိသည့် 

စကားလးများကိ 

အစားထိးအသးြပုနိ

င် ရး အတက်ွ 

ြပင်ဆင ် ြပဌာန်း 

သင့် သာ 

ဥပ ဒတစ်ရပ ်

ြဖစ်ပါသည်။  
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