သံအရာရှိများနှင့်ကောင်စစ်အရာရှိများ(ေျမ်းသစ္စာများနှင့်အခကကေးကငွေများ)
အေ်ဥပကေေို ပပင်ဆင်သည့်ဥပကေ
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်ဥပကေအမှတ် ၃ ။)
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တပို ့တွေဲလပပည့်ကေျာ် ၇ ရေ်
( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ကေကော်ဝါရီလ ၁၀ ရေ် )
ပပည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်သည် ဤဥပကေေို ပပဋ္ဌာန်းလိုေ်သည်။
၁။

ဤဥပကေေို သံအရာရှိများနှင့် ကောင်စစ်အရာရှိများ (ေျမ်းသစ္စာများနှင့်အခကကေးကငွေများ)

အေ်ဥပကေေို ပပင်ဆင်သည့် ဥပကေဟု ကခါ်တွေင်ကစရမည်။
၂။

သံအရာရှိများနှင့် ကောင်စစ်အရာရှိများ(ေျမ်းသစ္စာများနှင့်အခကကေးကငွေများ) အေ်ဥပကေ

ပုေ်မ ၂၊ ပုေ်မခွေဲ (ေ) နှင့် ပုေ်မခွေဲ (ခ) တို ့ေို ကအာေ်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည် (ေ) “သံအရာရှိ” ဆိုရာတွေင် သံအမတ်ကေီး၊ သံအမတ်၊ သံမှူးကေီး၊ သံမှူး၊ သံရုံး၏
အတွေင်းဝန်နှင့် သံရုံးယာယီတာဝန်ခံတို ့ ပါဝင်သည်။
( ခ ) “ကောင်စစ်အရာရှိ” ဆိုရာတွေင် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်၊ ကောင်စစ်ဝန်၊ ေုတိယကောင်စစ်ဝန်တို ့
ပါဝင်သည့်အပပင် ေိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများေို ကဆာင်ရွေေ်ရန် အာဏာ
လွှဲအပ်ပခင်းခံရကသာ အပခားပုဂ္ဂိုလ်လည်း ပါဝင်သည်။
၃။

သံအရာရှိများနှင့် ကောင်စစ်အရာရှိများ(ေျမ်းသစ္စာများနှင့်အခကကေးကငွေများ) အေ်ဥပကေ

ပုေ်မ ၃၊ ပုေ်မခွေဲ (၁) တွေင် ပါဝင်ကသာ “တိုင်းတပါးတွေင်ပေစ်ကစ၊ အရပ်တပါးတွေင်ပေစ်ကစ ” ဆိုသည့်
စေားရပ်ေို “နိုင်ငံအတွေင်းတွေင်ပေစ်ကစ၊ နိုင်ငံပပင်ပတွေင်ပေစ်ကစ”ဆိုသည့် စေားရပ်ပေင့် အစားေိုးရမည်။
၄။

သံအရာရှိများနှင့် ကောင်စစ်အရာရှိများ (ေျမ်းသစ္စာများနှင့်အခကကေးကငွေများ) အေ်ဥပကေ

ပုေ်မ ၇၊ ပုေ်မခွေဲ (၁) ေို ကအာေ်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည် “၇။(၁) နိုင်ငံပခားကရးဝန်ကေီးဌာနသည် ဤအေ်ဥပကေပါ ေိစ္စရပ်များေို ကဆာင်ရွေေ်ရန်
အလို ့ငှာ (ေ)

လိုအပ်ကသာ နည်းဥပကေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းေမ်းများေို ပပည်ကောင်စု
အစိုးရအေွေဲ ့၏ သကောတူညီချေ်ပေင့် ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။

( ခ ) လိုအပ်ကသာ အမိန် ့ကကော်ပငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်ကေားချေ်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်း
များေို ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။ ”
ပပည်ကောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံကတာ် ေွေဲ ့စည်းပုံအကပခခံဥပကေအရ ေျွန်ပ
ု ်လေ်မှတ်ကရးေိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံကတာ်သမ္မတ
ပပည်ကောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံကတာ်

2

3

ေမ္ဘာ့ေုလသမဂ္ဂအေွေဲ ့ (အခွေင့်အကရးများနှင့် ေင်းလွေတ်ခွေင့်များ) အေ်ဥပကေအား ပပင်ဆင်သည့်
ဥပကေ (မူကေမ်း) ကရးဆွေဲမှု စစ်ကဆးချေ်ဇယား
စဉ်

လေ်ရှိဥပကေ

ဥပကေသစ် ပပဌာန်းချေ်

ေျိုးကကောင်းကော်ပပချေ်

၁

ေမ္ဘာ့ေုလသမဂ္ဂအေွေဲ ့

ေမ္ဘာ့ေုလသမဂ္ဂအေွေဲ ့

အဆိုပါ ေမ္ဘာ့ ေုလသမဂ္ဂ

(အခွေင့် အကရးများနှင့်

(အခွေင့်အကရးများနှင့်

အေွေဲ ့ (အခွေင့် အကရးများနှင့်

ေင်းလွေတ်ခွေင့် များ)

ေင်းလွေတ်ခွေင့်များ) အေ်ဥပကေေို

ေင်းလွေတ်ခွေင့်များ) အေ်

ပပင်ဆင်သည့် ဥပကေ

ဥပကေသည် ၁၉၅၄ ခုနှစ်

အေ်ဥပကေ

( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပပည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ် ေ
ဥပကေအမှတ်

။)

ပပဌာန်းေားကသာ

ဥပကေတစ်ရပ်

ပေစ်ပခင်း၊
ရည်ရွေယ်

၁၃၇၆ ခုနှစ်၊

လ၊

ရေ်

ယင်းဥပကေ၏

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊

လ၊

ရေ်

ချေ်မှာ ေမ္ဘာ့ေုလသမဂ္ဂ

ပပည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်သည်

အေွေဲ ့၏

ဤဥပကေေို ပပဌာန်းလိုေ်သည်။

နှင့် ေင်းလွေတ်ခွေင့်များဆိုင်

၁။

ရာ

ဤဥပကေေို

ေမ္ဘာ့ေုလသမဂ္ဂအေွေဲ ့(အခွေင့်အကရးများ

အခွေင့်အကရးများ

သကောတူစာချုပ်ေို

အေျိုး

သေ်ကရာေ်ကစ

နှင့် ေင်းလွေတ် ခွေင့်များ) အေ်ဥပကေေို သင့်သည်လည်း
ပပင်ဆင်သည့်

ဥပကေဟု

တစ်

ကခါ် ကကောင်း၊ အလားတူ အခွေင့်

တွေင်ကစရမည်။

အကရးများနှင့် ေင်းလွေတ်
ခွေင့်များေို အပခား အပပည်
ပပည်ဆိုင်ရာ

၂။

ေမ္ဘာ့ေုလသမဂ္ဂအေွေဲ ့ ( အခွေင့်

အကရးများနှင့်

အားလည်းကောင်း၊

ေင်းလွေတ်ခွေင့်များ) ေိုအေွေဲ ့အစည်းများ၏

အေ်ဥပကေဆိုင်ရာ
ပါရှိကသာ

များ

အေွေဲ ့အစည်း

ပုေ်မ

၃

တွေင် ေိုယ်စားလှယ်များနှင့်

‘ပပည်ကောင်အချင်းချင်း အရာရှိများအားလည်း

သကောတူစာချုပ်၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ကောင်း၊

ခံစားကစနိုင်

သကောတူစာချုပ်၊

ပပုသင့်သည်

သို ့တည်းမဟုတ် ကအာင်

အပခားစာချုပ်စာတမ်း’

ဆိုသည့် လည်းတစ်ကကောင်းစသည့်

စေားရပ်အား‘အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာနှင့်

အကကောင်းများပေင့်

ကေသဆိုင်ရာ သို ့မဟုတ် နိုင်ငံအချင်း ဌာန်းေားကသာ

ပပ
ဥပကေ

4
ချင်းဆိုင်ရာစာချုပ်များ’

ဆိုသည့် တစ်ရပ်ပေစ်ပပီး

စေား ရပ်ပေင့် အစားေိုးရမည်။

လေ်ရှိ

ကခတ်အကပခအကနနှင့်
လိုေ်ကလျာ

ညီကေွေမှု

ရှိသည့် စေားလုံးများေို
၃။

ေမ္ဘာ့ေုလသမဂ္ဂအေွေဲ ့

အကရးများနှင့်

ေင်းလွေတ်

အေ်ဥပကေဆိုင်ရာ

ပုေ်မ

(အခွေင့် အစားေိုးအသုးံ ပပုနိုင်ကရး
ခွေင့်များ) အတွေေ် ပပင်ဆင် ပပဌာန်း
၄

အား သင့်ကသာ

ကအာေ်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည်။
နိုင်ငံပခားကရးဝန်ကေီးဌာနသည်
ဤအေ်ဥပကေပါ

ေိစ္စရပ်များေို

ကဆာင်ရွေေ်ရန်အလို ့ငှာ
ပပည်ကောင်စုအစိုးရ

အေွေဲ ့၏

သကောတူညီချေ်ပေင့် နည်းဥပကေများ
ေုတ်ပပန်နိုင် သည်။

၄။

ေမ္ဘာ့ေုလသမဂ္ဂအေွေဲ ့

အကရးများနှင့်

(အခွေင့်

ေင်းလွေတ်ခွေင့်များ)

အေ်ဥပကေဆိုင်ရာ ဇယား၊ Article-1
၏

Section-1

တွေင်

ပါရှိကသာ

“judicial” ဆိုသည့် စေားရပ်အစား
“juridical” ဆိုသည့် စေားရပ်ပေင့်
အစားေိုးရမည်။

ပေစ်ပါသည်။

ဥပကေတစ်ရပ်

