နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖုိ း ရး ကာင်စီ
၂ဝဝဝ ြပည့န
် စ
ှ ၊် တရားစီရင် ရးဥပ ဒ
( နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖုိ း ရး ကာင်စဥ
ီ ပ ဒအမှတ၊် ၅/၂၀၀၀ )
၁၃၆၂ ခနှစ်၊ နယန်လြပည့် ကျာ် ၁၁ ရက်
( ၂ဝဝဝ ြပည့န
် စ
ှ ၊် ဇွနလ
် ၂၇ ရက် )

နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ့ဖုိ း ရး ကာင်စီသည်

အာက်ပါဥပ ဒကိ

ြပ ာန်း

လိက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နင
ှ ့် စတင်အာဏာတည်သည့် န ့ရက်

၁။

(က) ဤဥပ ဒကိ ၂ဝဝဝ ြပည့်နှစ်၊ တရားစီရင် ရးဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။
(ခ)

ဤဥပ ဒပဒ်မ ၃ပါ ြပ ာန်းချက်သည် ၁၉၉၉ ခနှစ်၊ ဇလိင်လ (၈)ရက် န ့မှ စတင်
အာဏာတင်ရမည်။ ယင်းပဒ်မ (၃)ပါ ြပ ာန်းချက်မှအပ ကျန်ြပ ာန်းချက်များသည်
ဤဥပ ဒြပ ာန်းသည့် န ့မှစ၍ အာဏာတည်ရမည်။

အခန်း (၂)
တရားစီရင် ရးဆိင်ရာမများ

၂။

တရားစီရင်ရာတွင် အာက်ပါမများအ ပ အ ြခခ၍ စီရင်ရမည် (က) ဥပ ဒနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင်ြခင်း၊
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(ခ)

ြပည်သတိ ့၏ အကျိုးစီးပွားကိ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်၍ တရားဥပ ဒစိးမိး ရး၊
နယ် ြမ အးချမ်းသာယာ ရး တည် ဆာက်ရာတွင် အ ထာက်အကြဖစ် စြခင်း၊

(ဂ)

ဥပ ဒကိ ြပည်သများက နားလည်လိက်နာ ကျင ်သ
့ းလာ စရန်၊ ပညာ ပးြခင်းနှင့်
ြပည်သများက ဥပ ဒကိ လိက်နာ သာ အ လ့အကျင ပ့် ျိုး ထာင် ပးြခင်း၊

(ဃ) အမကိစများကိ

ဥပ ဒခွင ြပုချက်
့်

ဘာင်အတွငး် ၌

ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ

ကျ အး

ပီးြပတ် စရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(င)

ဥပ ဒအရ တားြမစ်ထားချက်မအ
ှ ပ ြပည်သ ့ ရှ ့ မှာက်တွင် တရားစီရင်ြခင်း၊

(စ)

အမတွင် ခခ ချပခွင န့် ှင့် ဥပ ဒအရ အယခပိင်ခွင ့် ပးြခင်း၊

(ဆ) ြပစ်မကျူးလွန်သကိ အ ရးယအြပစ် ပးရာတွင် အကျင စ့် ာရိတြပုြပင်မကိ ဦးတည်
ြခင်း။

အခန်း (၃)
တရားရးချုပ် ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် ရးထိင်ြခင်း

၃။

နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီသည် တရားရးချုပ်ကိ တရားသ ကီး

ချုပ် ၁ ဦး၊ ဒတိယတရားသ ကီးချုပ် ၂ ဦးနှင့် တရားသ ကီး ၇ ဦးမှ အများဆး ၁၂ ဦးြဖင့်
ဖွဲ ့စည်းရမည်။
၄။

တရားရးချုပ်သည် ရန်ကန် မို ့နှင့် မန လး မို ့တိ ့တွင် ရးထိင်ရမည်။ သိ ့ရာတွင် လိအပ်ပါက

အြခားသင့် လျာ်ရာ ဒသတစ်ခခတွင် ရးထိင်နိင်သည်။
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အခန်း (၄)
တရားရးချုပ်၏ စီရင်ပင်
ိ ခင
ွ အ
် ့ ာဏာများ

၅။

တရားရးချုပ်၏ စီရင်ပိင်ခွင အ
့် ာဏာများသည် အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် (က) ြပစ်မဆိင်ရာမလမနှင့် တရားမမလမများကိ စီရင်ြခင်း၊
(ခ)

မိမ၏
ိ ဆးြဖတ်ချက်အရ လဲ ြပာင်းရယ သာ အမကိ စီရင်ြခင်း၊

(ဂ)

တရားရးတစ်ရးမှ အြခားတရားရးတစ်ရးရးသိ ့ အမလဲ ြပာင်း ပးမကိ စီရင်ြခင်း၊

(ဃ) ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းတရားရးက ချမှတ် သာ စီရင်ချက်၊ အမိနန့် ှင့် ဆးြဖတ်
ချက်တစ်ရပ်ရပ်အ ပ အယခမကိစီရင်ြခင်း၊
(င)

တရားရးတစ်ရးရးက ချမှတ် သာ စီရင်ချက်၊ အမိနန့် ှင့်ဆးြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်
အ ပ ြပင်ဆင်မကိ စီရင်ြခင်း၊

(စ)

ြပည်နယ်သိ ့မဟတ် တိင်းတရားရးကြဖစ် စ၊ ခရိင်တရားရးကြဖစ် စ ချမှတ် သာ
သဒဏ်အမိနက
့် ိ အတည်ြပုမ၊ သဒဏ်အမိနအ
့် ပ အယခမကိ စီရင်ြခင်း၊

(ဆ) တရားရးတစ်ရးရး၏
ဆးြဖတ်ချက်

ဥပ ဒနှင့်

ညီညွတ်ြခင်းမရှိ သာ

တစ်ရပ်ရပ်အ ပ

စစ် ဆးစီရင်၍

စီရင်ချက်၊

အမိနန့် ှင့်

လိအပ်သလိြပင်ဆင်ြခင်း၊

ပယ်ဖျက်ြခင်း၊
(ဇ)

နိင်ငသားတစ်ဦးဦး၏ ဥပ ဒနှင့်အညီ ရရှိထိက်သည့် အခွင အ
့် ရးနှင့် သက်ဆိင်သည့်
ဥပ ဒနှင့်ညီညွတ်ြခင်း မရှိ သာ အမိနန့် င
ှ ့် ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အ ပ စစ် ဆး
စီရင်၍ လိအပ်သလိ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း၊

(စျ)

ပင်လယ် ရ ကာင်းအမကိ စီရင်ြခင်း၊

(ည) တည်ဆဲဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ စီရင်ပိင်ခွင ရ့် ှိ သာ အမများကိ စီရင်ြခင်း။
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အခန်း (၅)
တရားရးချုပ်၏ လပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ
် ့ ျား

၆။

တရားရးချုပ်သည် တရားရးအသီးသီးကိ ကီး ကပ်ကွပ်ကဲရမည်။

၇။

တရားရးချုပ်က

မလစီရင်ပိင်ခွင အ
့် ာဏာကိ

ကျင ်သ
့ း ပီးအ ပီးသတ်စီရင်ထား သာ

အမကိြဖစ် စ၊ တရားရးတစ်ရးရး၏ အ ပီးအြပတ်ဆးြဖတ်ချက်အ ပ တရားရးချုပ်က အ ပီးသတ်
စီရင်ထား သာ

အမကိြဖစ် စ

အထးခရးက

လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ

အထးအယခ

ဝင်ခင
ွ ြပု
့် ပီးပါက တရားသ ကီးချုပ်၊ ဒတိယတရားသ ကီးချုပ်နင
ှ ့် တရားရးချုပ်တရားသ ကီး ၁ဦး၊
စစ ပါင်း ၃ ဦး သိ ့မဟတ် တရားသ ကီးချုပ်နင
ှ ့် တရားရးချုပ် တရားသ ကီး ၂ ဦး၊ စစ ပါင်း ၃ ဦး
သိ ့မဟတ် ဒတိယတရားသ ကီးချုပ်နှင့် တရားရးချုပ် တရားသ ကီး ၂ ဦး၊ စစ ပါင်း ၃ ဦးပါ၀င် သာ
အထးအယခခရးြဖင့် ြပန်လည်စစ် ဆးစီရင်နိင်သည်။
၈။

အထးအယခခရးြဖင့်

စစ် ဆးစီရင်ထားသည့်

အမမှအပ

တရားရးချုပ်က

စစ် ဆး

စီရင်ထားသည့် မည်သည့်အမကိမဆိ အများြပည်သအကျိုးငှာ အ ရးယ လာက် သာ ြပဿနာ
တစ်ရပ်ရပ် ပ ပါက်သည်ဟ တရားသ ကီးချုပ်က မိမိသ ဘာအရ ထင်ြမင်ယဆလ င် ထိြပဿနာ
ကိ အထးအယခခရးြဖင့် ြပန်လည်စစ် ဆးစီရင် စနိင်သည်။
၉။

တရားရးချုပ်သည် မိမိ၏ စီရင်ပိင်ခွင က
် ့ ိ ကျင သ
့် းရာတွင် တရားသ ကီးချုပ်က သတ်မှတ်

ပးသည့အ
် တိင်း တရားသ ကီး ၁ဦးြဖင့် ြဖစ် စ၊ ၁ဦးထက်ပိ သာ ခရးြဖင့်ြဖစ် စ စစ် ဆး
စီရင်နိင်သည်။
၁၀။

တရားရးချုပ်သည်

ြပည်နယ်

သိ ့မဟတ်

တိင်းတရားရး၊

ခရိင်တရားရးနှင့်

မို ့နယ်

တရားရးများတွင် အမများကိ တရားသ ကီး ၁ ဦးထက်ပိ သာ ခရးြဖင့် စစ် ဆးစီရင်ရန် ညန် ကား
နိင်သည်။
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၁၁။

တရားရးချုပ်သည်

ြပည်နယ်

သိ ့မဟတ်

တိင်းတရားရး၊

ခရိင်တရားရးနှင့်

မို ့နယ်

တရားရးများက ြပစ်မဆိင်ရာ အမများနှင့် တရားမမများကိ စစ် ဆးစီရင်နိင်ရန် စီရင်ပိင်ခွင မ့် ျားကိ
သင့် လျာ်သလိ သတ်မှတ် ပးရမည်။

အခန်း (၆)
ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းတရားရး၊ ခရိင်တရားရးနှင့် မို ့နယ်တရားရးများကိ ဖွဲ ့စည်းြခင်း

၁၂။

တရားရးချုပ်သည် ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းတရားရး၊ ခရိင်တရားရးနှင့် မို ့နယ်တရားရး

များကိ ဖွဲ ့စည်းရမည်။
၁၃။

တရားရးချုပ်သည် ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းတရားရး၊ ခရိင်တရားရးနှင့် မို ့နယ်တရားရး

များတွင် တရားသ ကီးအြဖစ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် တရား ရး၀န်ထမ်းများကိ ခနအ
့် ပ်၍ သင့် လျာ် သာ
စီရင်ပိင်ခွင ် ့ အာဏာအရပ်ရပ်ကိ အပ်နင
ှ း် ြခင်း၊ တာ၀န်ဝတရားများ သတ်မှတ် ပးြခင်းြပုလပ်မည်။

အခန်း (၇)
တရားရးများ၏ စီရင်ပင်
ိ ခင
ွ အ
် ့ ာဏာနှင့် လပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ
် ့ ျား

၁၄။

ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းတရားရး၊ ခရိင်တရားရးနှင့် မို ့နယ်တရားရးများ၏ စီရင်ပိင်ခွင ့်

အာဏာများသည် အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် -

၁၅။

(က)

တရားမမလမများကိ စီရင်ြခင်း၊

(ခ)

ြပစ်မဆိင်ရာ မလမများကိ စီရင်ြခင်း၊

(ဂ)

ဥပ ဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ စီရင်ြခင်း။

ြပည်နယ်သိ ့မဟတ် တိင်းတရားရးသည် ခရိင်တရားရးက ချမှတ် သာ စီရင်ချက်၊ အမိနန့် ှင်

ဆးြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်အ ပ အယခမ သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်မကိ စီရင်နိင်သည်။
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၁၆။

ြပည်နယ်သိ ့မဟတ် တိင်းတရားရးသည် (က) မိမ၏
ိ
ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းအတွင်းမိမိ၏ ဆးြဖတ်ချက်အရ လဲ ြပာင်းရယ
သာအမကိ စီရင်နင်
ိ သည်။
(ခ)

မိမ၏
ိ
ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းအတွင်း တရားရး တစ်ရးရးမှ အြခားတရားရး
တစ်ရးရးသိ ့ အမလဲ ြပာင်း ပးမကိ စီရင်နိင်သည်။

၁၇။

ြပည်နယ်သိ ့မဟတ်

တိင်းတရားရးသည်

မိမိ၏

စီရင်ပိင်ခွင မ့် ျားကိ

ကျင သ
့် းရာတွင်

တရားရးချုပ်၏ ညန် ကားချက်နှင့်အညီ ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းတရားသ ကီးက သတ်မှတ် ပး
သည့်အတိင်း တိင်းတရားသ ကီး ၁ ဦးြဖင့်ြဖစ် စ၊ ၁ ဦးထက်ပိ သာ ခရးြဖင့်ြဖစ် စ စစ် ဆး
စီရင်နိင်သည်။
၁၈။

ခရိင်တရားရးသည် မို ့နယ်တရားရးက ချမှတ် သာ စီရင်ချက်၊ အမိနန့် င
ှ ့် ဆးြဖတ်ချက်

တစ်ရပ်ရပ်အ ပ အယခမ သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်မကိ စီရင်နိင်သည်။
၁၉။

ခရိင်တရားရးသည် (က) မိမ၏
ိ
ခရိင်အတွင်း မိမ၏
ိ
ဆးြဖတ်ချက်အရ လဲ ြပာင်းရယ သာအမကိ စီရင်
နိင်သည်။
(ခ)

မိမ၏
ိ

ခရိင်အတွင်းတရားရး

တစ်ရးရးမှ

အြခားတရားရး

တစ်ရးရသိ ့

အမလဲ ြပာင်း ပးမကိ စီရင်နိင်သည်။
၂၀။

ခရိင်တရားရးသည်

မိမ၏
ိ

စီရင်ပိင်ခွင မ
် ့ ျားကိ

ကျင ်သ
့ းရာတွင်

တရားရးချုပ်၏

ညန် ကားချက်နှင့်အညီ ခရိင်တရားသ ကီးက သတ်မှတ် ပးသည့်အတိင်း တရားသ ကီး ၁ ဦး
ြဖင့်ြဖစ် စ ၁ ဦးထက်ပိ သာ ခရးြဖင့်ြဖစ် စ စစ် ဆးစီရင်နိင်သည်။
၂၁။

မို ့နယ်တရားရးသည်

မိမ၏
ိ

စီရင်ပင်
ိ ခင
ွ မ့် ျားကိ

ကျင သ
် ့ းရာတွင်

တရားရးချုပ်၏

ညန် ကားချက်နှင့်အညီ မို ့နယ်တရားရးက သတ်မှတ် ပးသည့်အတိင်း တရားသ ကီး ၁ ဦးြဖင့်
ြဖစ် စ၊ ၁ ဦး ပိ သာခရးြဖင့်ြဖစ် စ စစ် ဆးစီရင်နိင်သည်။
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အခန်း (၈)
အ ထွ ထွ

၂၂။

တရားရးချုပ်သည် အထးခရးက လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ အထးအယခ ဝင်ခင
ွ ြပု
့်

ထား ပီးြဖစ်သည့် အမများကိ ဤဥပ ဒပဒ်မ ၇ အရ ဖွဲ ့စည်းသည့် အထးအယခခရးက ဆက်လက်
စစ် ဆး စီရင်ရမည်။
၂၃။

ဤဥပ ဒ အာဏာတည် ပီး နာက်တွင် မလမ၊ အယခမ၊ ြပင်ဆင်မနှင့် လ ာက်ထားမများကိ

ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ စီရင်ပိင်ခွင ရ့် ှိ သာ တရားရးများက စစ် ဆးစီရင်ရမည်။
၂၄။

တရားသ ကီးများသည် သက်ဆိင်ရာ တရားရးများရှိ မ ပီးြပတ် သး သာ အမများကိ

ဆက်လက်စစ် ဆးစီရင်ရမည်။
၂၅။

တရားသ ကီးချုပ်၊

ဒတိယတရားသ ကီးချုပ်၊

တရားရးချုပ်

တရားသ ကီး၊

ြပည်နယ်

သိ ့မဟတ် တိင်းတရားသ ကီးနှင့် ခရိင်တရားသ ကီးများသည် အကျဉ်းစခန်းများ၊ ရဲဘက်စခန်းများ၊
ရဲတပ်ဖွဲ ့ချုပ်စခန်းများတွင်

အြပစ်ကျများနှင့်

အချုပ်ခ နရသများကိ

မခင်းများနှငပ
့် တ်သက်၍

ဥပ ဒနှင့်အညီ ရသင့်ရထိက် သာ အခွင အ
် ့ ရးများခစားနိင် ရး အမများစစ် ဆးရာတွင် ကန ့် ကာမ
မရှိ စ ရးအတွက် လိအပ်သလိ ကည့်ရစစ် ဆးနိင်သည်။
၂၆။

တရားရးချုပ်သည်

တရားရးချုပ်နှင့်

တရားရးအသီးသီးတွင်

လိအပ် သာ

၀န်ထမ်း

အဖွဲ ့အစည်းကိ ဖွဲ ့စည်းနိင်သည်။
၂၇။

တရားရးချုပ်သည်

လိအပ် သာနည်းဥပ ဒများ၊

လပ်ထးလပ်နည်းများ၊

အမိနမ့် ျား၊

အမိန ့် ကာ်ြငာစာများ၊ ညန် ကားချက်များနှင့် လက်စွဲများကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။
၂၈။

တရားစီရင် ရးဥပ ဒ (နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ ဥပ ဒအမှတ် ၂/၈၈)

ကိ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမ်းလိက်သည်။
(ပ) သန်း ရ
ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး
ဥက
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ
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