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ရှမ်းြပည်နယ် လမ်းများ၊ တံတားများဥပေဒ 

( ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်လတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ်၆။ ) 

၁၃၈၁ ခုှစ ်၊ နတ်ေတာ်လြပည့်ေကျာ် ၆ ရက် 

( ၂၀၁၉  ခုှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် ) 

နိဒါန်း 

 ရှမ်းြပည်နယ်လတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပာနး်လိုက်သည်။ 

အခန်း ( ၁ ) 

အမည်ှင့် အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ (က) ဤဥပေဒကို ရှမ်းြပည်နယ် လမ်းများ၊ တံတားများဥပေဒ ဟုေခတွင်ေစရမည်။ 

( ခ) ဤဥပေဒသည် ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ ြပည်နယ်က စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိသည့် 

လမ်းများ၊ တံတားများှင့် အကျံးဝင်သက်ဆိုင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတငွ်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပာယ် 

သက်ေရာက်ေစရမည် - 

  (က) ြပည်နယ် ဆိုသည်မာှ ရှမ်းြပည်နယ်ကိုဆိုသည်။ 

  ( ခ) အစိုးရအဖွဲဆုိသည်မှာ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲကို ဆိုသည်။ 

( ဂ) ဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မာှ အစိုးရအဖဲွက လမ်းှင့် တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် 

တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ ဝန်ကီးဌာနများကို ဆုိသည်။ 

(ဃ) ဝန်ကီး ဆိုသည်မှာ အစိုးရအဖွဲက လမ်းှင့် တံတားလုပ်ငန်းများ တာဝန် 

ေပးအပထ်ားေသာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးကုိ ဆုိသည်။ 

( င) ြပည်နယ်၏ လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ပဒ်ုမ၂(ဂ)ပါ သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနများေအာက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ၏ လမ်း၊ တံတားတည်ေဆာက်ြခင်း၊ 

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများကို ဆုိသည်။ 
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(စ) လမ်းမ၊ လမ်းသွယ်၊ လမ်းကား ဆိုသည်မာှ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများ၏ 

သေဘာတူညီချက်များြဖင့်   ထုတ်ြပန် သတမှ်တ်ေကညာထားသည့် လမ်းများကုိ  

ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် လမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိ လမ်းနယ်နိမိတ်ှင့် 

ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး၊ လမ်းမ၊ လမ်းသွယ်၊ လမ်းကားများေပရှိ တံတား 

များလည်းပါဝင်သည်။ 

(ဆ)  တံတား ဆိုသည်မှာ အစိုးရအဖဲွက စီမံခန်ခွဲသည့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန 

များ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန်သတ်မှတ် ေကညာထားသည် ့တံတား 

များကို ဆိုသည်။ 

( ဇ) အေဆာက်အအုံ ဆိုသည်မှာ ေဆာက်လုပ်ေရးပစည်း တစ်ခုခုြဖင့်ယာယီြဖစ်ေစ၊ 

အမဲတမ်းြဖစ်ေစေဆာက်လုပ်သည့် အိမ်၊ တိုက်၊ တဲ၊ တစ်ဖက်ယပ၊် အြခား 

အေဆာက်အဦ သုိမဟုတ် ယင်းတို၏ အစိတ်အပိုင်းကို ဆုိသည်။ 

( ဈ) လမ်းနယ်နိမတိ် ဆိုသည်မှာ  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၊ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲက 

အမနိ်ေကာ်ြငာစာြဖင့် လမး်အဆင့်အတန်းအလိုက် သတ်မတှလ်မ်းအကျယ်ကို 

ဆုိသည်။ 

(ည) ခံုိင်ဝန် ဆုိသညမှ်ာ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများက သတ်မတ်ှခွင့်ြပထားသည့် 

ယာဉ်ှင့်ကုန်စုစုေပါင်းအေလးချနိ်ကို ဆုိသည်။ 

( ဋ) ယာဉ် ဆိုသည်မာှ စက်အားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားကို အသံုးြပ၍ြဖစ်ေစ၊ 

စွမ်းအင်တစ်မျိးမျိး၏ စွမး်အားြဖင့်ြဖစ်ေစ ေြမြပင်၊ ေရြပင်ေပတွင် ေမာင်းှင် 

သွားလာသည့် ယာဉ်အမျိးမျိးကုိ ဆိုသည်။ 

( ဌ) အေှးယာဉ် ဆုိသည်မှာ အများြပည်သူဆုိင်ရာ လမး်ေပတွင် သွားလာခွင့်ရှိသည့် 

စက်ဘီး၊ တိရစာန်ဆွဲလှည်း၊ လက်တွန်းလှညး်၊ လက်ဆွဲလှည်း၊ ေဘးတဲွ 

သုိမဟုတ် ေနာက်တွဲဆိုက်ကား အစရိှသည်တိုကို ဆိုသည်။ 

(ဍ) လမ်းကွန်ရက် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး၊ လမး်မကီး၊ လမ်းမ၊ 

လမ်းသွယ်၊ လမ်းကားများကို ဆက်သွယ်ေပါင်းစပခ်ျတိ်ဆက်ထားသည့် 

လမ်းအစုအေဝးကုိ ဆုိသည်။ 

၂ 
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(ဎ) လမ်းတာေပါင် ဆိုသည်မာှ ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး၊ လမ်းမကီး၊ လမ်းမ၊ 

လမ်းသွယ်၊ လမ်းကားများြပလုပ်ရန်အတကွ် သတ်မတှစ်ံချနိ်စံန်းများှင့် 

အညီေြမ၊ ေကျာက် တိုြဖင့် တည်ေဆာက်ထားေသာတာေပါင်ကိုဆိုသည်။ 

(ဏ) လမ်းပခံုး ဆုိသည်မှာ ယာဉ်သွားလမ်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီ၌ရိှပီး၊ လမ်းတာေပါင် 

ေပတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အေရးေပရပ်နားုိင်ရန်ှင့် လမ်းမပျက်စီးရန် ထိန်းသိမ်း 

ထားေသာ အစိတ်အပိုင်းကုိ ဆိုသည။် 

(တ) လမ်းဆိုင်းဘုတ် ဆုိသည်မှာ  ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး၊ လမ်းမကီး၊ လမ်းမ၊ 

လမ်းသွယ်၊ လမး်ကားတစ်ေလာက်၊ လမ်းဆုံ လမ်းခွဲများှင့် တံတားများတွင်  

အရာယ်သတိေပးလမ်းန်းများ၊ တားြမစ်ြခင်းှင့်ကန်သတ်ြခင်း လမ်းန်းများ၊ 

အမနိ်ေပးြခင်းလမ်းန်းများ၊ န်ြပြခင်းလမ်းန်းများ စသည့် ဆိုင်းဘုတ် 

များကိ ုဆိုသည်။ 

(ထ) ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ဆိုသည်မာှ ခရီးသည်များ၊ ယာဉ်များေခတရပ်နားရန် 

သတ်မှတ်ထားေသာ ရပ်နားစခန်းကို ဆိုသည်။ 

(ဒ) ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး၊ လမ်းမကီး၊ လမ်းမ၊ လမ်းသွယ်၊ 

လမ်းကားအဂါရပ်များ ဆုိသညမှ်ာ ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီး၊ အြမန်လမ်းမကီး၊ 

လမ်းမကီး၊ လမ်းသွယ်၊ လမ်းကားများေပတွင် ဖွဲစည်းပါဝင်သည့် 

လမ်းကွန်ရက်၊ ကူးေြပာင်းလမ်း၊ လမ်းတာေပါင်၊ တံတား၊ ေရထုတ်ပန်၊ 

ယာဉ်သွားလမ်း၊ လမး်ပခုံး၊ လမ်းနယ်နိမိတ်၊ ေရေြမာင်း၊ မိုင်တိုင် သိုမဟုတ ်

ကီလိုမီတာတိုင်၊ အသိေပး၊ သတိေပး၊ ကန်သတ်ချက်၊ တားြမစ်ချက်များ 

ေဖာ်ြပထားသည့် ဆိုင်းဘုတ်များ၊ အရာဝတများ၊ သတိေပးြခင်းဆုိင်ရာ 

အီလက်ထေရာနစ်ကိရိယာ၊ ယာဉ်ရပ်နား စခန်း၊ ဆက်သွယ်ေရးလမ်း သုိမဟုတ် 

ကုန်ထုတ်လမ်း၊ လမ်းအသံုးြပခ ေကာက်ခံေရးစခန်း၊ အုပ်ချပ်မှင့် 

ထိန်းသိမ်းေရးစခန်းတုိကို ဆိုသည်။ 

( ဓ) တံတားအဂါရပ် ဆုိသည်မှာ ကမ်းကပခ်ုံ၊ ေရလယ်တိုင်၊ အေပထည် 

ယာဉ်သွားလမ်း၊ လူသွားလမး်၊ လက်ရန်း စသည်တိုကို ဆိုသည်။ 

၃ 
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( န) အသံုးြပသူများ ဆိုသည်မာှ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများက ဤဥပေဒအလိုငှာ 

သတ်မှတ်ထားေသာလမ်းများ၊ တံတားများအေပတွင် ြဖတ်သန်းသွားလာသူ 

သုိမဟုတ် အြခားနည်းလမ်းများြဖင့် အသံုးြပသူများကို ဆိုသည်။ 

( ပ) အသံုးြပြခင်း ဆုိသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများက သတ်မှတ်ေသာ 

လမ်းများ၊ တံတားများကုိ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အသုံးြပြခင်းကိုဆိုသည်။ 

( ဖ) အသံုးြပခ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ေသာ လမ်းများ၊ 

တံတားများကို တစ်နည်းနညး်ြဖင့် အသုံးြပြခင်းအတွက် ေပးေဆာင်ရမည့် 

အခေကးေငွကို ဆိုသည်။ 

( ဗ) ကီးကပ်သ ူ ဆိုသည်မှာ အသုံးြပခ ေကာက်ခံေရးကို ကီးကပ်ရန် 

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများက သတ်မှတ်ထားသည့် လူပုဂိလ ် သိုမဟုတ် 

အဖွဲအစည်းကို ဆိုသည်။ 

(ဘ) ေကာက်ခံသူ ဆိုသည်မှာ အသံုးြပခ ေကာက်ခံရန်အတွက် ကီးကပ်သူက 

တာဝန်ေပးအပ်သူကို ဆိုသည်။ 

 

အခန်း ( ၂ ) 

ရည်ရယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပေဒ၏ရညရ်ယ်ချက်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(က) လမ်းများ၊ တံတားများ တည်ေဆာက်ြခင်းအားြဖင့် ရှမ်းြပည်နယ်ှင့် ဆက်စပ် 

လျက်ရှိေသာ အြခားြပည်နယ်များ၊ တိုင်းေဒသကီးများ၊ နယ်နိမိတ်ချင်း 

ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသများ၊ ခိုင်၊ မိနယ်၊ ေကျးရာများအကား လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်မ လွယ်ကူေစပီး တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီွတ်မ၊ ချစ်ကည် 

ရင်းှီးမ ပိုမိုခိုင်မာလာေစရန်ှင့် နယ်ေြမေဒသအားလံုး စီးပွားေရး၊ လူမေရး 

အပါအဝင် ဘက်စုံမတစွာဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်။ 

၄ 
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(ခ) လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ လုံ ခံေချာေမွေစေရး၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမ 

လျင်ြမန်လာေစေရးှင့် လူမစီးပွားဘဝ တိုးတက်ြမင့်မားေစေရးတုိကို 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်။ 

(ဂ) ြပည်နယ်၏ နယ်နိမိတ်ှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာိုင်ငံများှင့် လမ်းများ၊ 

တံတားများ တည်ေဆာက်ြခင်းြဖင့် ိုင်ငံေတာ်ှင့် ြပညန်ယ်အတွက် 

လုံ ခံေရးှင့် လူမစီးပာွးဘဝ ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်။ 

(ဃ) လမး်များ၊ တံတားများကုိ အသစ်တည်ေဆာက်ြခင်း၊ အဆင့်ြမင့်တင် 

တည်ေဆာက်ြခင်း၊ တိုးချဲတည်ေဆာက်ြခင်း၊ လမ်းများ၊ တံတားများ 

က့ံခုိင်မကုိ စစ်ေဆးြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ြပြပင်ြခင်း၊ ဖျက်သိမ်းြခင်း၊ 

လူပဂုိလ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် ရထားစသည်တို၏ လမ်း၊ တံတား 

အသံုးြပမအေပ စီမံခန်ခဲွြခင်း၊ ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်း လုပ်ငန်းများကုိ 

စနစ်တကျ ေဆာင်ရက်ရန်။ 

( င) လမ်းများ၊ တံတားများေပတွင် ြဖတ်သန်းသွားလာ အသုံးြပြခင်းှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ စနစ်တကျ ကွပ်ကဲိုင်ရန်ှင် ့ အခွန်အခများ ေကာက်ခံ 

ရရှိိုင်ရန။် 

(စ) လမး်များ၊ တံတားများကို အသံုးြပသူများ ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်း 

ေစရန်ှင့် လမ်း၊ တံတားများ လံု ခံေရး ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေရးကို 

ေဆာင်ရက်ရန်။ 

(ဆ) လမ်းများ၊ တတံားများကို ပုံမှန်စစ်ေဆး၍ သက်တမး် ေကျာ်လွန်ေသာ 

လမ်း၊ တံတားများကို အြမန်ြပန်လည် တည်ေဆာက်ေပးြခင်း၊ 

ြပြပင်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းများ ြပလုပ်၍ ေရရှည်အသုံးြပိုင်ေသာ 

လမ်း၊ တံတားများ ြဖစ်ေစရန်။ 

အခန်း ( ၃ ) 

ဝန်ကီးဌာနများ၏ တာဝန်ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၄။ ဝန်ကီးဌာနများ၏ တာဝန်ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမာှ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

၅ 
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(က) ြပည်နယ်အတွင်းရိှ လမး်များ၊ တံတားများကုိ ေဘးအရာယ်ကင်းပီး ေခတ်မီ 

ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန် အစုိးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် မူဝါဒများ 

ချမှတ်ြခင်း။ 

( ခ) လမ်းများ၊ တံတားများတည်ေဆာက်ေရးအတွက် ှစ်တိုှစ်ရှည်စီမံကိန်း 

များှင့် အထူးစီမံကိန်းများကို အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်များြဖင့် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ြခင်း။ 

( ဂ) အိမန်းီချင်းိုင်ငံများှင့် ချတ်ိဆက်သည့် ြပည်နယ်အတွင်းရိှ လမ်းများ ှင့် 

တံတားများကို ှစ်ဘက် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရများ၏ သေဘာတူညီချက် 

များြဖင့် စီမကံိန်းချမှတ်၍ တညေ်ဆာက်ြခင်း၊ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း။ 

(ဃ) လမး်များ၊ တံတားများ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း စီမကံိန်း 

များကုိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စံချန်ိစံန်းများှင့်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ရန် ကီးကပ်ြခင်း။ 

( င) လမ်းများ၊ တံတားများ အသစ်တည်ေဆာက်ြခင်း၊ အဆင့်ြမင့်တင် 

တည်ေဆာက်ြခင်း၊ တိုးချဲတည်ေဆာက်ြခင်း၊ လမ်းှင့် တံတား ကံ့ခိုင်မကို 

စစ်ေဆးြခင်း၊ တညေ်ဆာက်ပီး လမ်းများ၊ တံတားများကို ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

ဖျက်သိမ်းြခင်း၊ စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ စံချနိ်စံန်းှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ြခင်း၊ 

အြခားလုပ်ငန်းများ ှင့် ဆက်စပ်၍ သက်ဆုိင်ရာ ဦးစီးဌာနများကုိ လမ်းန်ြခင်း။ 

( စ) လမ်းများ၊ တံတားများ ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းေရး၊ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းေရး၊ 

လုံ ခံေရးအတွက် ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ နယ်စပ် 

ေရးရာဝန်ကီးဌာနတိုှင့် ေပါင်းစပ်ညိင်း  ေဆာင်ရက်ြခင်း။  

(ဆ) လမ်းများ၊ တံတားများ၏ နယ်နိမိတ်ကို အတည်ြပ သတ်မှတ်ေကညာြခင်း။ 

( ဇ) ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ လမ်းများ၊ တံတားများကို အသစ်တည်ေဆာက်ြခင်း၊  

တိုးချဲြခင်း၊ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း တိုှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်  

အညီ စီးပွားေရး အဖွဲအစည်းတစ်ခုခု သိုမဟုတ် ပုဂိလ်တစ်ဦးဦးှင့်  ဖက်စပ် 

လုပ်ကိုင်ြခင်း သိုမဟုတ် ပုဂိလ်တစ်ဦးဦးအား စည်းကမ်းချက်များ  သတ်မတှ်၍ 

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ခွင့်ြပြခင်း။ 

၆ 
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( ဈ) ြပည်နယ်အတွင်းရိှ လမ်းများ၊ တံတားများ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ေဖာက်လုပြ်ခင်း၊ 

တိုးချဲြခင်းများ ြပလုပ်ရာတွင် ေြမသိမ်းယူြခင်း၊ အေဆာက်အအုံဖယ်ရှားြခင်း 

များကိ ု တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့် ေပါင်းစပ် 

ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း။ 

(ည) ြပည်နယ်အတွင်းရိှ လမ်းများ၊ တံတားများကို အသစ်တည်ေဆာက်ြခင်း၊ 

တုိးချဲြခင်း၊ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းများှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစုိးရအဖဲွ၏ သေဘာတူညီ 

ချက်ြဖင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ၊ 

ြပည်ပိုင်ငံများှင့် နည်းပညာဖလှယ်ြခင်း၊ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ြခင်း။ 

(ဋ) ြပည်နယ်အတွင်းရိှ လမ်းများ၊ တံတားများ အသစ် တည်ေဆာက်ရာတွင် 

လိုအပ်ေသာ စက်ကိရိယာ ပစည်းများကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၊ ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖဲွ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပခ်ျပ်ခွင့်ရေဒသဦးစီး 

အဖွဲတို၏ သေဘာတညူီချက်များြဖင့် ြပည်ပိုင်ငံများမှ မှာယူ၊ ဝယ်ယူ 

တင်သွင်းခွင့်ြပြခင်း။ 

၅။ အစိုးရအဖွဲသည် နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန် ၊ န်ကားချက်များ 

ှင့်အညီ - 

(က) အသုံးြပခ ေကာက်ခံမည့် လမ်းများ၊ တံတားများကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီး 

ဌာနှင့် ညိင်း၍ သတ်မှတ်ိုင်သည်။ 

(ခ) အသံုးြပခ ေကာက်ခံိုင်ရန် န်းထားကုိ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနှင့် ညိင်း၍ 

သတ်မှတ်ိုင်သည်။ 

(ဂ) အသံုးြပခ ေကာက်ခံရမည့် ယာဉ်အမျိးအစားှင့် ဝန် အေလးချနိ်ကို 

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနှင့် ညိင်း၍ သတ်မှတ်ိုင်သည်။ 

(ဃ)  အသုံးြပခ ေကာက်ခံြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုိင်သည်။ 

(င) ြပည်နယ်ရန်ပုံေငွြဖင့် တည်ေဆာက်ခဲ့သည့် လမး်များ၊ တံတားများအတွက် 

ေကာက်ခံရရှိသည့် လမ်း၊ တံတား အသံုးြပခေငွများကို ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ 

ဘာရန်ပုံေငွသုိ ေပးသွင်းရမည်။ 

၇ 
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၆။ ကီးကပ်သူသည်- 

(က) အသံုးြပခကို သတ်မှတ်သည့် န်းထားအတိုင်း ေကာက်ခံိုင်ေရးအတွက် 

တာဝန်ယူကီးကပ်ရမည်။ 

( ခ) အသံုးြပခကို ေကာက်ခံခွင့်ရိှသူမှအပ မည်သူမ ေကာက်ခံြခင်းမြပရန် 

ကီးကပရ်မည်။ 

(ဂ) ေကာက်ခံသူအား ယာဉ်ေမာင်း သိုမဟုတ် အသံုးြပသူထံ မှ သတ်မှတ် 

ထားေသာ န်းထားအတိုင်း ေကာက်ခံရန် ကီးကပ်ရမည။် 

 

အခန်း ( ၄ ) 

ြပည်နယ်အဆင့် ဦးစီးဌာနများ၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၇။ ြပည်နယ်အတွင်းရိှ လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေသာ ဦးစီးဌာနများ၏ 

တာဝန်ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(က) ြပည်နယ်အတွင်း လမး်ပနး်ဆက်သွယ်မများ ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရး 

အတွက် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၊ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲက ချမှတ်ထားသည့် 

မူဝါဒများှင့်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်း။ 

( ခ) ြပည်နယ်အတွင်းရိှ လမ်းများ၊ တံတားများ အသစ် တည်ေဆာက်ြခင်း၊ 

တုိးချဲြခင်း၊ ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်းများှင့် စပ်လျဉ်း၍ ှစ်တုိှစ်ရှည် စီမံကိန်းများ၊ 

အထူးစီမံကိန်းများှင့် အြခားလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန် ၊ န်ကား 

ချက်များ(မူကမ်း)ကို ေရးဆဲွ၍ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများမှ တစ်ဆင့် 

အစိုးရအဖဲွသုိ တင်ြပ၍ အတည်ြပချက်ရယူြခင်း။ 

( ဂ) သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စီမံကိန်းများကို သတ်မှတ်စံချနိ် စံန်းများှင့်အညီ   

ေအာင်ြမင်စွာ ပီးစီးေရးအတွက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်း။ 

 

၈ 
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(ဃ) ြပည်နယ်ှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာ အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများ၊ 

တိုင်းေဒသကီးများှင့် ြပည်နယ်များ၊ ခိုင်၊ မိနယ်၊ ေကျးရာချင်းဆက ်

လမ်းများ၊ တံတားများကို အသစ် တည်ေဆာက်ေရးအတကွ် အကိြဖစ်ေြမာက် 

ိုင်စွမ်း စူးစမ်းေလ့လာြခင်း၊ လမး်အူေကာင်းများ ရှာေဖွြခင်း၊ တိုင်းတာြခင်း၊ 

ဒီဇိုင်းများ ေရးဆွဲြခင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများမှ တစ်ဆင့် 

အစိုးရအဖွဲသုိ တင်ြပ၍ ခွင့်ြပချက်ရယူေဆာင်ရက်ြခင်း။ 

( င) သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများသည် ေဒသ၏ လိုအပ်ချက်အရ လယ်ေြမ၊ 

ယာေြမှင့် အြခားေြမများအား ြဖတ်သန်း၍ လမ်းသစ်များ၊ တံတားသစ်များ  

တည်ေဆာက် ပါက ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ 

ေဆာင်ရက်ြခင်း။ 

( စ) ြပည်နယ်အတွင်းရှ ိ လမ်းများ၊ တံတားများ ေရရှည်တည်တံ့ေရးအတွက် 

တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း။ 

(ဆ) ြပည်နယ်အတွင်းရိှ လမ်းများ၊ တံတားများကို တိုးချဲရာတွင် လညး်ေကာင်း၊ 

ြပင်ဆင်ရာတွင် လည်းေကာင်း၊ အေရးေပလုံ ခံေရးအရ လည်းေကာင်း  

အချနိ်ကာလသတ်မှတ်၍ ပိတ်ထားပါက သွားလာိုင်ရန်အတွက် လမ်းလဲ 

ေဖာက်လုပ်ေပးြခင်း။ 

( ဇ) ြပည်နယ်အတွင်းရိှ လမ်းများ၊ တံတားများေပတွင် ေမာင်းှင်သွားလာခွင့် 

မြပသည့် ယာဉ်ှင့် ဘီးအမျိးအစားကို လည်းေကာင်း၊ ယာဉ်ှင့် ဝန်တင် 

အေလးချနိ်ကုိ လည်းေကာင်း၊ ယာဉ်ှင့် လှည်းတွင် အသံုးြပသည့် ဘီးကွပ်ကို 

လညး်ေကာင်း သတ်မတှ်ြခင်း၊ ယင်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာြခင်း ရှိ၊ မရှိ 

စစ်ေဆးြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်း၊ အကယ်၍ မလိုက်နာပါက ဥပေဒှင့်အည ီ

အေရးယူြခင်း။ 

( ဈ) ြပည်နယ်အတွင်းရိှ လမး်များ၊ တံတားများေပတွင် အေှးယာဉ်ှင့် 

တိရစာန်များ ြဖတ်သန်းသွားလာြခင်း၊ ရပ်နားြခင်းတိုှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာ 

ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ  သတ်မှတ်ြခင်း၊  အဆိုပါ  စည်းကမ်းချက်များကို  

၉ 
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လိုက်နာြခင်း ရှိ၊ မရှိ ေစာင့်ကည့် စစ်ေဆးြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်း၊ အကယ်၍ 

လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူြခင်း။ 

(ည) ြပည်နယ်အတွင်းရိှ လမး်များ၊ တံတားများ ပျက်စီးမမှ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် 

အတွက် သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာန၏ ထုတ်ြပန်ထားသည့် တားြမစ်ချက်များ၊ 

န်ကားချက်များ၊ အမနိ်များ၊ ထုတ်ြပန်ေကညာချက်များ၊ သတိေပးချက် 

များကို လိုက်နာြခင်း ရှိ၊ မရှိ ေစာင့်ကည့် စစ်ေဆးြခင်း၊ ကီးကပြ်ခင်းများ 

ြပလုပ်၍ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူြခင်း။ 

( ဋ) ြပည်နယ်အတွင်းရိှ လမး်များ၊ တံတားများ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း တစ်စုံတစ်ရာ 

အေဆာက်အအံု ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း၊ ေကာ်ြငာဆုိင်းဘုတ်များ 

စိုက်ထူြခင်း၊ ကပ်ြခင်း စသည်များကို သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများက စိစစ် 

ခွင့်ြပေပးြခင်း။ 

( ဌ) ြပည်နယ်အတွင်းရိှ လမး်များ၊ တံတားများ ြဖတသ်န်းခ ေကာက်ခံသည့် လမး်၊ 

တံတားဂိတ် (Toll Gate)များတွင် ယာဉ်ှင် ့ ဝန်တင်အေလးချနိ်ကို  ေစာင့်ကည့်  

စစ်ေဆးသည့်အခါ မိုးမေြဖာင့်ေသာ သေဘာြဖင့် လမး်၊ တံတား (Toll Gate) 

များကို ေရှာင်ကွင်း ေမာင်းှင်၍ လမ်းမကီးေပသုိ ြပန်တက်သည့် ယာဉ်များှင့် 

ကုန်ကဲ့ယာဉ်များအား ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်း၊ အကယ်၍ 

လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဥပေဒှင့်အညီ အေရးယူြခင်း။ 

( ဍ) လမ်းများ၊ တံတားများေပတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ ေမာင်းှင်ရမည့် မိုင်န်း 

သုိမဟုတ် ကီလုိမီတာန်းကုိ သတ်မှတ်ြခင်း။ 

( ဎ) ြပည်နယ်အတွင်းရိှ လမ်းများ၊ တံတားများေပ၌ ယာဉ်များ၊ အေှးယာဉ်များ 

မေတာ်တဆထိခိုက်မများ ေလျာ့နည်းေစရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ 

ပုဂလိကအဖွဲအစည်းများကို ေပါင်းစပ်ညိင်း ေဆာင်ရက်ေစြခင်း။ 

၈။ လမ်းများ၊ တံတားများ တည်ေဆာက်ြခင်းများသည် စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်း 

ြဖစ်ပါက စည်ပင်သာယာေရး ေကာမ်တီှင့် ညိင်းေပါင်းစပ်ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

 

 

၁၀ 
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အခန်း (၅) 

တားြမစ်ချက်များ 

၉။ အသုံးြပခ ေပးေဆာင်ြခင်းများကို ပုဒ်မ ၅(ဃ) အရ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပထားသည့် 

ယာဉ်များမှအပ မည်သူမ အသံုးြပခေပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း မရှိေစရ။ 

၁၀။ အသံုးြပခကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ သုိမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရမှ ခွင့်ြပထားေသာ 

ေကာက်ခံခွင့်ရှိသူမှအပမည်သူမ ဝင်ေရာက် ေကာက်ခံြခင်းမြပရ။ 

၁၁။ ေကာက်ခံသူသည် သတ်မှတ်ထားေသာ အသုံးြပခန်းထားထက် ပို၍လညး်ေကာင်း၊ 

ေလျာ့၍လည်းေကာင်း ေကာက်ခံြခင်းမြပရ။ 

၁၂။ မည်သူမ ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ြဖတ်သန်းခ ေကာက်ခံသည့် လမး်၊ တံတား (TollGate) 

များအား ေရှာင်ကွင်းေမာင်းှင်၍ လမ်းမကီးေပသုိ ြပန်တက်ြခင်း၊ တန်ပိုတင်ေဆာင် 

လာ၍ ယာဉ်ငယ်များြဖင့် ကုန်ကဲ့၍ စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်ြခင်းတိုကိုမြပရ။     

၁၃။ မည်သူမ အများြပည်သူသွားလာေနသည့် လမ်းများ၊ တံတားများေပတွင် 

အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်း၊ ပျက်စီးေစြခင်း ြဖစ်ေစရန်အတွက် 

မည်သည့် ကိစရပ်မျိးမ မြပရ။ 

၁၄။ တာဝနရ်ှိသူမှအပ မည်သူမ မသွားရ၊ မလာရ၊ မရပ်ရ၊ မနားရဟု တားြမစ်ကန်သတ ်

ထားေသာ လမ်း၊ တံတား နယ်နိမိတ်အတွင်း ယာဉ်များ၊ အေှးယာဉ်များ သွားလာြခင်း၊ 

ထားရိှြခင်း၊  ရပ်နားြခင်းှင့် မည်သူမ တိရစာန်များ ထိန်းေကျာင်းြခင်း၊ လတ်ေကျာင်းြခင်း 

မြပရ။ 

၁၅။ မညသ်ူမ လမ်းများ၊ တံတားများေပတွင်လည်းေကာင်း၊ လမ်း၊ တံတားနယ်နိမိတ် 

အတွင်းတွင် လည်းေကာင်း ၊ လူသွားစကန်လမ်းတွင် လည်းေကာင်း၊ တံတား 

ေအာက်ရှိ ေရစီးေရလာေြမာင်းေပတွင် လည်းေကာင်း ပိတ်ဆို၍ မည်သည့်အရာဝတ 

တစ်ခုခုကိုမ ခင်းကျင်းြခင်း၊ ေဈးေရာင်းချြခင်း၊ ကျးေကျာ်အသုံးြပြခင်းမြပရ။ 

၁၆။ မည်သူမ လမ်းများ၊ တံတားများှင့် လမး်၊ တံတား နယ်နိမိတ်အတွင်းတငွ် 

လည်းေကာင်း၊ တံတားေအာက်တွင် လည်းေကာင်း၊ အမက်၊ မိလာ၊ အညစ်အေကး၊  

၁၁ 
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ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ေစေသာ အရာဝတ၊ လက်နက်၊ ခဲယမ်း၊ ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ 

ပစည်းများကို လင့်ပစ်ြခင်း၊ စွန်ပစ်ြခင်း၊ ထားရှိြခင်းမြပရ။ 

၁၇။ မည်သူမ ကိုယ်ပိုင်လမ်း၊ ကိုယပ်ိုင်တံတားများကို သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများ၏ 

သေဘာတခူငွ့်ြပချက်မရှိဘဲ တည်ေဆာက်ြခင်းမြပရ။ 

၁၈။ မည်သူမ သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများ၏ ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ လမး်၊ တံတား နယ်နိမိတ် 

အတွင်းမှ ေြမ၊ သဲ၊ ြဗန်း၊ ေကျာက်စရစ်၊ ေကျာက်များကို တူးဆွြခင်း၊ တူးယူြခင်း၊ 

စုပ်ယူြခင်း၊ ဖယ်ရှားြခင်း၊ ေြမအေနအထား ေြပာင်းလဲေစြခင်း၊ မူလလမ်းထက် 

ြမင့်ေသာ လမ်းခင်းြခင်း၊ တံတားတည်ေဆာက်ြခင်း၊ ေြမ၊ ေကျာက်၊ သဲ စသည်များ 

စုပုံထားြခင်း၊ ေဘာင်ခတ်ြခင်းများ မြပရ။ 

၁၉။ မည်သူမ သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်မရရှိဘဲ လမ်းများ၊ တံတားများ 

ေပတွင် စာေရးသားြခင်း၊ သေကတအမှတ်အသားများ ြပလုပြ်ခင်း မြပရ။ 

၂၀။ မည်သူမ လမ်းများ၊ တံတားများ၏သတ်မှတ်ခံိုင်ဝန်အေလးချနိ်ထက်ပိုမို၍ သယ်ယူ 

ြဖတ်သန်းြခင်း မြပရ။ 

 

အခန်း (၆) 

ြပစ်မှင့်ြပစ်ဒဏ်များ 

၂၁။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၉၊ ၁၀ ှင့် ၁၁ ပါ တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပက်ို ေဖာက်ဖျက ်

ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို (၃)လအထိေထာင်ဒဏ် 

တစ်မျိးမျိးြဖစ်ေစ၊ ကျပ်ငါးေသာင်းအထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ် 

ိုင်သည်။ 

၂၂။ မည်သူမဆိုပုဒ်မ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈ ှင့် ၁၉ ပါ တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ 

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကိ ု (၆)လအထိ 

ေထာင်ဒဏ်တစ်မျိးမျိးြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်း 

အထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပလ်ုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ိုင်သည်။ 

၁၂ 
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၂၃။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၀ ပါ တားြမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက် ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကို (၃)ှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်တစ်မျိးမျိးြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး 

ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သိန်းငါးဆယ်အထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ 

ချမှတ်ိုင်သည်။ 

၂၄။ (က) မည်သူမဆို မိမိြပလုပ်မေကာင့် လမ်းများ၊  တံတားများ  ထိခိုက်ပျက်စီး 

ဆုံးံးမ အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာ ေပေပါက်ပါက ယင်းကိစအတွက် 

နစ်နာေကး သိုမဟုတ် ေလျာ်ေကးေငွကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနသို 

ေပးေလျာ်ရန်  တာဝန် ရှိသည်။ 

 ( ခ) ပုဒ်မ ၂၄ (က) ပါ  ြပာန်းချက်ကို  ြပစ်မကျးလွန်သူက  လိုက်နာ 

ေဆာင်ရက်ြခင်း မရှိပါက  ဤဥပေဒအရ ရရန်ရှိေသာ နစ်နာေကးှင့် 

ေလျာ်ေကးေငွများကုိ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနသည် ေြမခွန်မေြပကျန်ေငွ 

ြဖစ်ဘိသကဲ့သုိအရ ေကာက်ခံရမည်။ 

 ( ဂ) တရားစွဲဆိုြခင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ြပစ်မကျးလွန် သူက ကျခံေစရမည်။ 

 

အခန်း (၇) 

အေထွေထွ 

၂၅။ (က) အစိုးရဌာန၊ အဖွဲအစည်း တစ်ခုခုသည် မမိိဌာနအဖွဲအစည်း၏ လုပ်ငန်း 

လိုအပ်ချက်အရ လမ်းများ၊ တံတားများကို ြဖတ်သန်း၍ ေြမေပ၊ ေြမေအာက် 

ပိုက်လိုင်း ဆက်သွယ်ြခင်း၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားလုိင်း ဆက်သွယ်ြခင်း၊ 

ေကးနန်းလုိင်း ဆက်သွယ်ြခင်း သုိမဟုတ် ေြမာင်းေဖာက်လုပ်ြခင်း၊ ေြမေအာက် 

သတတွင်းများ တူးေဖာ်ြခင်းှင့် ဥမင်လိုဏ်ေခါင်းလမ်းများ ြပလုပ်လိုပါက 

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာန၏ ညိင်းသေဘာတူညီချက်များ ရယူရမည်။ 

 ( ခ) သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာန၏ ကိးဝိုင်းသစ်ေတာများ၊ ကိးြပင် ကာကွယ်ေတာ၊ 

သစ်ေတာနယ်ေြမ၊ အစုအဖွဲပိုင် သစ်ေတာနယ်ေြမများအတွင်း လမ်းများ၊ 

တံတားများကုိ ေဖာက်လုပ် တညေ်ဆာက်ပါက အဆုိပါသက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာန  

၁၃ 
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 သုိမဟုတ် အစုအဖဲွ၏ အဖဲွအစည်းများှင့် ကိတင်ညိင်း သေဘာတူညီ 

ချက်များ ရယူရမည။် 

၂၆။ ဤဥပေဒပါ ြပစ်မများကို ရဲအေရးယူပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ြပစ်မများ အြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

၂၇။ ဤဥပေဒပါ ြပာနး်ချက်များအရ သေဘာုိးြဖင့် လုပ်ငန်း တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ေသာ 

ေကာ်မတီဝင်များ သုိမဟုတ် ဝနထ်မ်းများအေပ ြပစ်မေကာင်းအရ ြဖစ်ေစ၊ 

တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ အေရးယူြခင်းမရှိေစရ။ 

၂၈။ မိရာများကိုြဖတ်သန်းေဖာက်လုပ် တည်ေဆာက်သည့် သိုမဟုတ် ြပြပင်မွမ်းမံ၊ 

တိုးချဲသည့်လမ်းများ၊ တံတားများ၏ လမး် နယ်နမိတိက်ို သတ်မှတ်ရာ၌ မိတွင်း၊ 

ရာတွင်း၊ လူေနအိမ၊် အေဆာက်အအုံများ၏ တည်ရှိမအေြခအေန၊ ေဖာက်လုပ် 

ပးီစီးမည့်အချနိ်ကာလ၊ မိြပဖွံဖိးမအေြခအေန၊ အြခားတည်ဆဲ ဥပေဒများ၏ 

အကျိးသက်ေရာက်မများကုိပါ ဆင်ြခင်စဉ်းစား၍ သတ်မှတ်ရမည်။ 

၂၉။ လမး်တံတားအေဟာင်းများကို ြပန်လည်ြပြပင်မမွး်မံြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းလုပင်န်း 

များကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနသည ် ြပည်သူတို၏ ဘဝလုံ ခံေရးအတွက် တည်ဆဲ 

ဥပေဒများှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရက်သွားရမည်။ 

၃၀။ လမး်များ၊ တံတားများကို ေဆာင်ရက်သွားရာတွင် ေခတ်မ ီ နည်းစနစ်များကုိ 

အသံုးြပေဆာင်ရက်ရန်ြဖစ်သည်။ 

၃၁။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး စနစ်ြဖင့် ြပလုပ်ကသည့်  လမ်းများ၊ တံတားများကို 

ေဖာက်လုပ်တည်ေဆာက်ပါက   သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများသုိ ခွင့်ြပချက်တင်ြပ 

ေတာင်းခံပီး ခွင့်ြပချက် ရိှမှသာ ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

၃၂။ ပုဒ်မ ၂၀ ပါ တားြမစ်ချက်မှအပ ကျန်တားြမစ်ချက်ဆိုင်ရာ ြပစ်မများကို ေဖာက်ဖျက် 

ကျးလွန်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနက စီမံခန ်ခွဲမနည်းလမ်းအရ သတ်မှတ် 

ထားသည့ ် န်းထားများအတိုင်း ဌာနမှတာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ ပုဂိလ်မှ ဒဏ်ေငွ 

ချမှတ်ိုင်သည် သုိမဟုတ် တရားစွဲဆိုိုင်သည်။ 

 

 

၁၄ 
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၃၃။ ဤဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာတွင်- 

(က) အစိုးရအဖွဲသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒ ၊ စည်းမျဉ်းှင့် စည်းကမ်းများကို 

ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနသည် အစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် လိုအပ်ေသာ အမနိ်  

ေကာ်ြငာစာ၊ အမနိ်  ၊ န်ကားချက် ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန် 

ိုင်သည်။ 

   

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒအရ ကု်ပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 

 

(ပုံ) ေဒါက်တာလင်းထွဋ် 

ဝန်ကီးချပ် 

ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၅ 
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မာတိကာ 

စဉ် အေကာင်းအရာ 
စာမျက်ှာ 

မ ှ ထိ 

၁  နိဒါန်း ၁ ၁ 

၂ အခန်း(၁)    အမည်ှင့် အဓိပာယ်ေဖာြ်ပချက် ၁ ၄ 

၃ အခန်း(၂)    ရည်ရယ်ချက်များ ၄ ၅ 

၄ အခန်း(၃)    ဝန်ကီးဌာနများ၏တာဝန်ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ၅ ၈ 

၅ အခန်း(၄)    ြပည်နယ်အဆင့်ဦးစီးဌာနများ၏ 

တာဝန်ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၈ ၁၀ 

၆ အခန်း(၅) တားြမစ်ချက်များ ၁၁ ၁၂ 

၇ အခန်း(၆) ြပစ်မှင့်ြပစ်ဒဏ်များ ၁၂ ၁၃ 

၈ အခန်း(၇) အေထွေထွ ၁၃ ၁၅ 
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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် 

ြပည်နယ်အစုိးရအဖွဲ 

ရှမ်းြပည်နယ် 

 

  

 

 

 

 

ရှမ်းြပည်နယ် လမ်းများ၊ တံတားများဥပေဒ 

(၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်  ၆။) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  ရက်စွဲ။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ     ရက် 


