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ပြ ည်တထ င ်ေ ိုသမ မတပမ န ်မ န  ိုင ်င ံတတ ် 

ပြ ည်န ယ် အေ  ို်းရ အ ွွဲွဲ့ 

ရ ှမ််း ပြ ည်န ယ် 

 

  

 

 

 

 

ရှမ််းပြည်နယ် လမ််းမ ာ်း၊ တံတာ်းမ ာ်းဥြဒေ 

( ၂၀ ၁ ၉   ိုန ှေ ်၊  ရ ှမ််း ပြ ည်န ယ်လွှတ်တတ ်ဥြ တေအမ ှတ်   ၆ ။) 
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မ တိ   

စဉ် အဒက  င််းအရ  

စ မ  ်နှ  

မ ှ  ိ 

၁  န ေါန််း ၁ ၁ 

၂ အ န််း(၁)    အမည်နှင့်် အဓ ြပ ယ်တ  ်ပြ  က ် ၁ ၄ 

၃ အ န််း(၂)    ရည်ရွယ်  က်မ  ်း ၄ ၅ 

၄ အ န််း(၃)    ဝန်ကကီ်းဌ နမ  ်း၏တ ဝန်နငှ့််လိုြ်ြ ိုင ်ွင့််မ  ်း ၅ ၈ 

၅ အ န််း(၄)    ပြည်နယ်အဆင့််ဦ်းေီ်းဌ နမ  ်း၏ 

တ ဝန်နှင့််လိုြ်ြ ိုင် ွင့််မ  ်း 

၈ ၁၀ 

၆ အ န််း(၅) တ ်းပမေ်  က်မ  ်း ၁၁ ၁၂ 

၇ အ န််း(၆) ပြေ်မှုနငှ့််ပြေ်ေဏ်မ  ်း ၁၂ ၁၃ 

၈ အ န််း(၇) အတထွတထွ ၁၃ ၁၅ 
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ရမှ ််းပြ ည်န ယ်  လမ််းမ  ်း၊  တတံ ်းမ  ်း ဥြ ဒေ 

(  ၂၀ ၁ ၉  ခုနစှ ်၊  ရမှ ််းပြ ည်န ယ် လွှတဒ်တ ်  ဥြ ဒေအမှတ်  ၆ ။ ) 

၁ ၃၈ ၁  ခ နုှစ ် ၊ န တ်ဒတ ်လပြည ်ဒ    ် ၆  ရ ် 

(  ၂၀ ၁ ၉   ခုနှစ ်  ၊ ေီဇင ်ဘ လ ၁ ၇ ရ  ် ) 

န ိေါ န ််း 

 ရှမ််းပြည်နယ်လွှတ်တတ ်သည် ဤဥြတေက ို ပြဋ္ဌ န််းလ ိုက်သည်။ 

အခန ််း  (  ၁ ) 

အမည်နှင ်  အဓိြ ပ ယ်ဒ  ်ပြ ခ   ်

၁။ (က) ဤဥြတေက ို ရမှ််းပြ ည်န ယ်  လမ််းမ   ်း၊  တတံ ်းမ   ်းဥ ြ ဒေ ဟိုတ ေါ်တွင်တေရမည်။ 

(  ) ဤဥြတေသည် ရှမ််းပြည်နယ်အတွင််းရှ  ပြည်နယ်က ေီမံ န့်် ွွဲ ွင့််ရှ သည့်် 

လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းနငှ့်် အက  ံ်းဝင်သက်ဆ ိုင်တေရမည်။ 

၂။ ဤဥြတေတွင်ြါရှ တသ  တအ က်ြါေက ်းရြ်မ  ်းသည ် တ  ်ပြြါအတ ိုင််း အဓ ြပ ယ် 

သက်တရ က်တေရမည် - 

  (က) ပြ ည်န ယ် ဆ ိုသည်မှ  ရှမ််းပြည်နယ်က ိုဆ ိုသည်။ 

  (  ) အစ ို်းရအ   ွဲ့ဆ ိုသည်မှ  ပြည်နယ်အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့က ို ဆ ိုသည်။ 

( ဂ) ဝ န ်က ီ်းဌ န ဆ ိုသည်မှ  အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့က လမ််းနှင့်် တံတ ်းလိုြင်န််းမ  ်းအတွက် 

တ ဝန်တြ်းအြ်ထ ်းတသ  ဝန်ကက်ီးဌ နမ  ်းက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဃ) ဝ န ်က ီ်း ဆ ိုသည်မှ  အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့က လမ််းနှင့်် တံတ ်းလိုြ်ငန််းမ  ်း တ ဝန ်

တြ်းအြ်ထ ်းတသ  သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ကကီ်းက ို ဆ ိုသည်။ 

( င) ပြ ည်န ယ်၏  လမ််း၊  တံတ ်းလုြ်င န််း ဆ ိုသည်မှ  ြိုေ်မ၂(ဂ)ြါ သက်ဆ ိုင်ရ  

ဝန်ကကီ်းဌ နမ  ်းတအ က်ရှ  ဦ်းေီ်းဌ နမ  ်း၏ လမ််း၊ တံတ ်းတည်တဆ က်ပ င််း၊ 

ပြ ပြင်ထ န််းသ မ််းပ င််းလိုြ်ငန််းမ  ်းက ို ဆ ိုသည်။  
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( ေ) လမ််းမ ၊  လမ််းသ ယ်၊  လမ််းက  ်း ဆ ိုသည်မှ  သက်ဆ ိုင်ရ  ဝန်ကကီ်းဌ နမ  ်း၏ 

သတဘ တူညီ  က်မ  ်းပ င့််   ထိုတပ်ြန်သတ်မှတ်တ ကည ထ ်းသည့်် လမ််းမ  ်းက ို 

ဆ ိုသည်။ ယင််းေက ်းရြ်တငွ် လမ််းတေ် က်တေ်  ကရ်ှ  လမ််းနယ်န မ တန်ှင့်် 

ပြည်တထ င်ေိုလမ််းမကကီ်း၊ လမ််းမ၊ လမ််းသွယ်၊ လမ််း က ်းမ  ်းတြေါ်ရှ  တံတ ်း 

မ  ်းလည််းြါဝင်သည်။ 

(ဆ)  တံတ ်း ဆ ိုသည်မှ  အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့က ေမီံ န့်် ွွဲသည့်် သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ကက်ီးဌ န 

မ  ်း၏ သတဘ တူညီ  က်ပ င့်် ထိုတပ်ြနသ်တ်မှတ် တ ကည ထ ်းသည့်် တံတ ်း 

မ  ်းက ို ဆ ိုသည်။ 

( ဇ) အဒဆ  ်အအုံ ဆ ိုသည်မှ  တဆ က်လိုြ်တရ်းြေစည််း တေ် ို ိုပ င့််ယ ယီပ ေ်တေ၊ 

အမမွဲတမ််းပ ေ်တေတဆ က်လိုြ်သည့်် အ မ်၊ တ ိုက်၊ တွဲ၊ တေ် က်ယြ်၊ အပ  ်း 

အတဆ က်အဦ သ ိုို့မဟိုတ် ယင််းတ ိုို့၏ အေ တ်အြ ိုင််းက ို ဆ ိုသည်။ 

( ဈ) လမ််းန ယ်န ိမိတ် ဆ ိုသည်မှ   ပြည်တထ င်ေိုအေ ို်းရအ ွွဲွဲ့၊ ပြည်နယ်အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့က 

အမ န့််တ က ်ပင ေ ပ င့်် လမ််းအဆင့််အတန််းအလ ိုက် သတ်မှတ်လမ််းအက ယ်က ို 

ဆ ိုသည်။ 

(ည) ခံနိုင ်ဝ န ် ဆ ိုသည်မှ  သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ကက်ီးဌ နမ  ်းက သတ်မှတ် ငွ့််ပြ ထ ်းသည့်် 

ယ ဉ်နှင့််ကိုန်ေိုေိုတြါင််းအတလ်း   နက် ို ဆ ိုသည်။ 

( ဋ) ယ ဉ် ဆ ိုသည်မှ  ေက်အ ်းပ င့််ပ ေ်တေ၊ လျှြ်ေေဓ် တ်အ ်းက ို အသိုံ်းပြ ၍ပ ေ်တေ၊ 

ေွမ််းအင်တေ်မ   ်းမ   ်း၏ ေွမ််းအ ်းပ င့််ပ ေ်တေ တပမပြင်၊ တရပြင်တြေါ်တွင ် တမ င််းနငှ် 

သွ ်းလ သည့်် ယ ဉ်အမ   ်းမ   ်းက ို ဆ ိုသည်။ 

( ဌ) အဒနှ်းယ ဉ် ဆ ိုသည်မှ  အမ  ်းပြည်သူဆ ိုင်ရ  လမ််းတြေါ်တွင် 

သွ ်းလ  ွင့််ရှ သည့်် ေက်ဘ်ီး၊ တ ရေဆ န်ဆွွဲလှည််း၊ လက်တွန််းလှည််း၊ 

လက်ဆွွဲလှည််း၊ တဘ်းတွွဲ သ ိုို့မဟိုတ ် တန က်တွွဲဆ ိုက်က ်း အေရှ သည်တ ိုို့က ို 

ဆ ိုသည်။ 

(ဍ) လမ််း  န ်ရ ် ဆ ိုသည်မှ  ပြည်တထ င်ေိုလမ််းမကကီ်း၊ လမ််းမကကီ်း၊ လမ််းမ၊ 

လမ််းသွယ်၊ လမ််း က ်းမ  ်းက ို ဆက်သွယ်တြါင််းေြ်   တ်ဆက်ထ ်းသည့်် 

လမ််းအေိုအတဝ်းက ို ဆ ိုသည်။ 

၂ 
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(ဎ) လမ််းတ ဒြ ါ င ်  ဆ ိုသည်မှ  ပြည်တထ င်ေိုလမ််းမကကီ်း၊ လမ််းမကက်ီး၊ လမ််းမ၊ 

လမ််းသွယ်၊ လမ််း က ်းမ  ်းပြ လိုြရ်န်အတွက် သတ်မှတ်ေံ   န်ေံညွှန််းမ  ်းနှင့်် 

အညီတပမ၊ တက  က် တ ိုို့ပ င့်် တည်တဆ ကထ် ်းတသ တ တြါင်က ိုဆ ိုသည်။ 

(ဏ) လမ််းြ ခုံ်း  ဆ ိုသညမ်ှ  ယ ဉ်သွ ်းလမ််း၏ တေ် က်တေ်  က်ေ၌ီရှ မြ်ီး၊ 

လမ််းတ တြါင ် တြေါ်တွင် တမ ်တတ ်ယ ဉ်အတရ်းတြေါ်ရြ်န ်းန ိုင်ရန်နငှ့်် 

လမ််းမြ က်ေီ်းရန် ထ န််းသ မ််း ထ ်းတသ  အေ တ်အြ ိုင််းက ို ဆ ိုသည။် 

(တ) လမ််းဆုိင ််းဘ ုတ်  ဆ ိုသည်မှ   ပြည်တထ င်ေိုလမ််းမကကီ်း၊ လမ််းမကကီ်း၊ လမ််းမ၊ 

လမ််းသွယ်၊ လမ််း က ်းတေ်တလျှ က၊် လမ််းဆိုံ လမ််း ွွဲမ  ်းနငှ့်် တံတ ်းမ  ်းတွင ် 

အနတရ ယ်သတ တြ်း လမ််းညွှန််းမ  ်း၊ တ ်းပမေ်ပ င််းနငှ့််ကန့််သတ်ပ င််း 

လမ််းညွှန််းမ  ်း၊ အမ န့််တြ်းပ င််းလမ််းညွှန််းမ  ်း၊ ညွှန်ပြပ င််းလမ််းညွှန််းမ  ်း 

ေသည့်် ဆ ိုင််းဘိုတ် မ  ်းက ို ဆ ိုသည်။ 

(ထ) ယ ဉ်ရြ ်န  ်းစခန ််း ဆ ိုသည်မှ   ရီ်းသည်မ  ်း၊ ယ ဉ်မ  ်းတ တတရြန် ်းရန ်

သတ်မှတ်ထ ်းတသ  ရြ်န ်းေ န််းက ို ဆ ိုသည်။ 

(ေ) ပြ ည်ဒ  င ်စ ုလမ််းမ က ီ်း၊ လမ််းမ က ီ်း၊ လမ််းမ ၊ လမ််းသ ယ်၊  လမ််းက  ်း  

အ ဂ္ါ ရြ်မ  ်း ဆ ိုသည်မှ  ပြည်တထ င်ေိုလမ််းမကကီ်း၊ အပမန်လမ််းမကကီ်း၊ 

လမ််းမကကီ်း၊ လမ််းသွယ်၊ လမ််း က ်းမ  ်းတြေါ်တွင်  ွွဲွဲ့ေည််းြါဝင်သည့်် 

လမ််းကွနရ်က်၊ ကူ်းတပြ င််းလမ််း၊ လမ််းတ တြါင်၊ တံတ ်း၊ တရထိုတ်ပြန်၊ 

ယ ဉ်သွ ်းလမ််း၊ လမ််းြ ိုံ်း၊ လမ််းနယ်န မ တ်၊ တရတပမ င််း၊ မ ိုင်တ ိုင် သ ိုို့မဟိုတ် 

ကီလ ိုမီတ တ ိုင်၊ အသ တြ်း၊ သတ တြ်း၊ ကန့််သတ်  က်၊ တ ်းပမေ်  က်မ  ်း 

တ  ်ပြထ ်းသည့်် ဆ ိုင််းဘိုတ်မ  ်း၊ အရ ဝတထ မ  ်း၊ သတ တြ်းပ င််းဆ ိုင်ရ  

အလီက်ထတရ နေ်က ရ ယ ၊ ယ ဉ်ရြ်န ်း ေ န််း၊ ဆက်သွယ်တရ်းလမ််း 

သ ိုို့မဟိုတ် ကိုန်ထိုတ်လမ််း၊ လမ််းအသိုံ်းပြ   တက က် ံတရ်းေ န််း၊ အိုြ်   ြ်မှုနငှ့်် 

ထ န််းသ မ််းတရ်းေ န််းတ ိုို့က ို ဆ ိုသည်။ 

( ဓ) တံတ ်းအ ဂ္ါ ရြ် ဆ ိုသည်မှ  ကမ််းကြ် ိုံ၊ တရလယ်တ ိုင်၊ အတြေါ်ထည် 

ယ ဉ်သွ ်းလမ််း၊ လူသွ ်းလမ််း၊ လက်ရန််း ေသည်တ ိုို့က ို ဆ ိုသည်။ 

၃ 
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( န) အသံု်းပြ ြုသူမ  ်း  ဆ ိုသည်မှ  သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ကကီ်းဌ နမ  ်းက ဤဥြတေအလ ိုို့ငှ  

သတ်မှတ်ထ ်းတသ လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းအတြေါ်တွင် ပ တ်သန််းသွ ်းလ သူ 

သ ိုို့မဟိုတ် အပ  ်းနည််းလမ််းမ  ်းပ င့်် အသို်ံးပြ သူမ  ်းက ို ဆ ိုသည်။ 

( ြ) အသံု်းပြ ြုပ ခင ််း ဆ ိုသည်မှ  သက်ဆ ိုင်ရ  ဝန်ကကီ်းဌ နမ  ်းက သတ်မှတ်တသ  

လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းက ို တေ်နည််းနည််းပ င့်် အသိုံ်းပြ ပ င််းက ိုဆ ိုသည်။ 

(  ) အသံု်းပြ ြုခ ဆ ိုသည်မှ  သက်ဆ ိုင်ရ  ဝန်ကကီ်းဌ နက သတ်မှတ်တသ  လမ််းမ  ်း၊ 

တံတ ်းမ  ်းက ို တေန်ည််းနည််းပ င့်် အသိုံ်းပြ ပ င််းအတကွ် တြ်းတဆ င်ရမည့်် 

အ တ က်းတငွက ို ဆ ိုသည်။ 

( ဗ) က ီ်းက ြ ်သူ ဆ ိုသည်မှ  အသိုံ်းပြ   တက က် ံတရ်းက ို ကကီ်း ကြ်ရန် သက်ဆ ိုင်ရ  

ဝန်ကကီ်းဌ နမ  ်းက သတ်မှတ်ထ ်းသည့်် လူြိုဂ္  လ ် သ ိုို့မဟိုတ် အ ွွဲွဲ့အေည််းက ို 

ဆ ိုသည်။ 

(ဘ) ဒ   ်ခံသူ ဆ ိုသည်မှ  အသိုံ်းပြ   တက က် ံရန်အတကွ် ကကီ်း ကြ်သူက 

တ ဝန်တြ်းအြ်သူက ို ဆ ိုသည်။ 

အခန ််း  (  ၂ ) 

ရည်ရွယ်ခ  ် မ   ်း 

၃။ ဤဥြတေ၏ရညရ်ွယ်  က်မ  ်းမှ တအ က်ြါအတ ိုင််းပ ေ်သည်- 

(က) လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်း တည်တဆ က်ပ င််းအ ်းပ င့်် ရှမ််းပြည်နယ်နှင့်် ဆကေ်ြ ်

လ က်ရှ တသ  အပ  ်းပြည်နယ်မ  ်း၊ တ ိုင််းတေသကကီ်းမ  ်း၊ နယ်န မ တ်  င််း 

ဆက်ေြ်လ ကရ်ှ တသ  အ မ်နီ်း  င််းန ိုင်ငမံ  ်း၊ က ိုယ်ြ ိုင်အိုြ်   ြ် ငွ့််ရတ ိုင််း၊ 

က ိုယ်ြ ိုင်အိုြ်   ြ် ွင့််ရတေသမ  ်း၊  ရ ိုင်၊ မမ  ွဲ့နယ်၊ တက ်းရွ မ  ်းအ က ်း လမ််းြန််း 

ဆက်သွယ်မှု လွယ်ကူတေမြီ်း တ ိုင််းရင််းသ ်းေည််းလိုံ်းညီညွတ်မှု၊   ေ် ကည ်

ရင််းနှ်ီးမှု ြ ိုမ ို  ိုငမ် လ တေရန်နငှ့်် နယ်တပမတေသအ ်းလို်ံး ေီ်းြွ ်းတရ်း၊ လူမှုတရ်း 

အြါအဝင် ဘကေ်ိုံမျှတေွ  ွွံဲ့မ   ်းတ ို်းတကတ်ေရန်။ 

 

 

၄ 
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( ) လမ််းြန််းဆက်သွယ်မှု လိုခံ  ံတ   တမွွဲ့တေတရ်း၊ ကိုန်ေညေ်ီ်းဆင််းမှု 

  လ င်ပမန်လ တေတရ်းနှင့်် လမူှုေီ်းြွ ်းဘဝ တ ို်းတက်ပမင့််မ ်းတေတရ်းတ ိုို့က ို 

 အတထ က်အကူပ ေ်တေရန်။ 

(ဂ) ပြည်နယ်၏ နယ်န မ တ်နှင့််ဆကေ်ြ်လ ကရ်ှ တသ န ိုင်ငံမ  ်းနငှ့်် လမ််းမ  ်း၊ 

တံတ ်းမ  ်း တည်တဆ က်ပ င််းပ င့်် န ိုငင်ံတတ ်နှင့်် ပြညန်ယ်အတွက် 

လိုခံ  ံတရ်းနှင့်် လူမှုေီ်းြွ ်းဘဝ ဘကေ်ိုံ ွံွဲ့မ   ်းတ ို်းတက်တေရန်။ 

(ဃ) လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းက ို အသေ်တညတ်ဆ က်ပ င််း၊ အဆင့််ပမြှင့််တင ်

တည်တဆ က်ပ င််း၊ တ ို်း  ွဲွဲ့တည်တဆ က်ပ င််း၊ လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်း 

ကကံ့်  ိုင်မှုက ို ေေ်တဆ်းပ င််း၊ ထ န််းသ မ််းပ င််း၊ ပြ ပြင်ပ င််း၊   က်သ မ််းပ င််း၊ 

လူြိုဂ္  လ်၊ တမ ်တတ ်ယ ဉ်နှင့်် ရထ ်းေသည်တ ိုို့၏ လမ််း၊ တံတ ်း 

အသိုံ်းပြ မှုအတြေါ် ေီမံ န့်် ွွဲပ င််း၊ ကကီ်း ကြ်ကွြ်ကွဲပ င််း လိုြ်ငန််းမ  ်းက ို 

ေနေ်တက  တဆ င်ရွကရ်န်။ 

( င) လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းတြေါ်တွင် ပ တ်သန််းသွ ်းလ  အသိုံ်းပြ ပ င််းနှင့်် 

ေြ်လ ဉ််း၍ ေနေ်တက  ကွြက်ွဲန ိုင်ရနန်ငှ့်် အ ွန်အ မ  ်း တက က် ံ 

ရရှ န ိုငရ်န်။ 

(ေ) လမ််းမ  ်း၊ တတံ ်းမ  ်းက ို အသိုံ်းပြ သူမ  ်း တဘ်းအနတရ ယ် ကင််းရငှ််း 

တေရန်နငှ့်် လမ််း၊ တတံ ်းမ  ်း လိုခံ  ံတရ်း တရရှညတ်ည်တံ့်  ိုင်မမွဲတရ်းက ို 

တဆ င်ရွက်ရန်။ 

(ဆ) လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းက ို ြိုံမှနေ်ေ်တဆ်း၍ သက်တမ််း တက  ်လနွ်တသ  

လမ််း၊ တံတ ်းမ  ်းက ို အပမန်ပြန်လည် တည်တဆ က်တြ်းပ င််း၊ 

ပြ ပြင်ပ င််း၊ ထ န််းသ မ််းပ င််းမ  ်း ပြ လိုြ၍် တရရှညအ်သိုံ်းပြ န ိုင်တသ  

လမ််း၊ တံတ ်းမ  ်း ပ ေ်တေရန်။ 

အခန ််း  (  ၃ ) 

ဝ န ်က ီ်းဌ နမ   ်း၏  တ ဝ န ်နငှ ် လုြ်ြ ိုင ်ခ င ် မ   ်း 

၄။ ဝန်ကကီ်းဌ နမ  ်း၏ တ ဝနန်ှင့််လိုြ်ြ ိုင် ွင့််မ  ်းမှ  တအ က်ြါအတ ိုင််းပ ေြ်ါသည်- 

၅ 
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(က) ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းက ို တဘ်းအနတရ ယ်ကင််းမြီ်း တ တ်မီ 

 ွံွဲ့မ   ်းတ ို်းတက်လ တေရန် အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့၏ သတဘ တူညီ  က်ပ င့်် မူဝါေမ  ်း 

  မှတ်ပ င််း။ 

(  ) လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းတည်တဆ က်တရ်းအတွက် နှေ်တ ိုနှေ်ရှညေ်ီမံက န််း မ  ်းနှင့်် 

အထူ်းေီမံက န််းမ  ်းက ို အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့၏ သတဘ တူညီ  က်မ  ်းပ င့်် အတက င် 

အထည်တ  ် တဆ င်ရွက်ပ င််း။ 

( ဂ) အ မ်နီ်း  င််းန ိုင်ငံမ  ်းနှင့််    တ်ဆက်သည့်် ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လမ််းမ  ်း နငှ့်် 

တံတ ်းမ  ်းက ို နှေဘ်က် ပြည်တထ င်ေိုအေ ို်းရမ  ်း၏ သတဘ တူညီ  က ်မ  ်းပ င့်် 

ေီမံက န််း  မှတ်၍ တည်တဆ က်ပ င််း၊ ပြ ပြင်ထ န််းသ မ််းပ င််း။ 

(ဃ) လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်း တည်တဆ က်ပ င််း၊ ပြ ပြင်ထ န််းသ မ််းပ င််း ေီမကံ န််း 

မ  ်းက ို သတ်မှတ်က လအတွင််း ေံ   နေ်ညံွှန််းမ  ်းနငှ့််အညီ အတက င်အထည် 

တ  ် တဆ င်ရွက်ရန် ကကီ်း ကြ်ပ င််း။ 

( င) လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်း အသေ်တည်တဆ က်ပ င််း၊ အဆင့််ပမြှင့််တင် တည်တဆ က် 

ပ င််း၊ တ ို်း  ွဲွဲ့တည်တဆ က်ပ င််း၊ လမ််းနငှ့်် တံတ ်းကကံ့်  ိုင်မှုက ို ေေ်တဆ်းပ င််း၊ 

တည်တဆ က်မြီ်း လမ််းမ  ်း၊ တတံ ်းမ  ်းက ို ပြ ပြင်ထ န််းသ မ််းပ င််း၊   က်သ မ််း 

ပ င််း၊ ေီမံ န့်် ွွဲပ င််း၊ ေ ံ  နေ်ံညွှန််းနငှ့်် ေည််းကမ််းသတ်မှတ်ပ င််း၊ အပ  ်းလိုြ်ငန််း 

မ  ်းနှင့်် ဆက်ေြ်၍ သက်ဆ ိုင်ရ  ဦ်းေ်ီးဌ နမ  ်းက ို လမ််းညွှန် ပ င််း။ 

( ေ) လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်း တဘ်းအနတရ ယ် ကင််းရှင််းတရ်း၊ ေည််းကမ််း ထ န််းသ မ််းတရ်း၊ 

လိုခံ  ံတရ်းအတွက် က ကွယ်တရ်းဝန်ကကီ်းဌ န၊ ပြည်ထွဲတရ်းဝန်ကကီ်းဌ န၊ နယ်ေြ ်

တရ်းရ ဝန်ကကီ်းဌ နတ ိုို့နှင့်် တြါင််းေြ်ညြှ နှိုင််း  တဆ င်ရွက်ပ င််း။  

(ဆ) လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်း၏ နယ်န မ တက် ို အတညပ်ြ  သတ်မှတ်တ ကည ပ င််း။ 

( ဇ) ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းက ို အသေ်တည်တဆ က်ပ င််း၊  

တ ို်း  ွဲွဲ့ပ င််း၊ ပြ ပြင်ထ န််းသ မ််းပ င််း တ ိုို့နငှ့်် ေြ်လ ဉ််း၍ တည်ဆွဲဥြတေမ  ်းနငှ့််  

အညီ ေီ်းြွ ်းတရ်း အ ွွဲွဲ့အေည််းတေ် ို ို သ ိုို့မဟိုတ် ြိုဂ္  လ်တေ်ဦ်းဦ်းနှင့််   ကေ်ြ် 

လိုြ်က ိုင်ပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် ြိုဂ္  လ်တေ်ဦ်းဦ်းအ ်း ေည််းကမ််း  က်မ  ်း  သတ်မှတ်၍ 

လိုြ်က ိုင်တဆ င်ရွက် ငွ့််ပြ ပ င််း။ 

၆ 
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( ဈ) ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်း တည်တဆ က်ပ င််း၊ တ  က်လိုြ်ပ င််း၊ 

တ ို်း  ွဲွဲ့ပ င််းမ  ်း ပြ လိုြ်ရ တွင် တပမသ မ််းယူပ င််း၊ အတဆ က်အအိုံ ယ်ရှ ်းပ င််း 

မ  ်းက ို တည်ဆွဲဥြတေမ  ်းနငှ့််အညီ သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ကကီ်းဌ နမ  ်းနှင့်် တြါင််းေြ ်

တဆ င်ရွက်တြ်းပ င််း။ 

(ည) ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းက ို အသေ်တည်တဆ က်ပ င််း၊ 

တ ို်း  ွဲွဲ့ပ င််း၊ ပြ ပြင်ထ န််းသ မ််းပ င််းမ  ်းနှင့်် ေြ်လ ဉ််း၍ အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့၏ 

သတဘ တူညီ  က်ပ င့်် အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်  အ ွွဲွဲ့အေည််းမ  ်း၊ တေသဆ ိုင်ရ  

အ ွွဲွဲ့အေည််းမ  ်း၊ ပြည်ြန ိုင်ငံမ  ်းနငှ့်် နည််းြည  လှယ်ပ င််း၊ ြူ်းတြါင််း 

တဆ င်ရွက်ပ င််း။ 

(ဋ) ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်း အသေ်တည်တဆ က်ရ တွင ်

လ ိုအြ်တသ  ေက်က ရ ယ  ြေစည််းမ  ်းက ို ပြည်တထ င်ေိုအေ ို်းရ၊ ပြညန်ယ် 

အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့၊ က ိုယ်ြ ိုင်အိုြ်   ြ ်ွင့််ရတ ိုင််း၊ က ိုယ်ြ ိုင်အိုြ်   ြ် ွင့််ရတေသဦ်းေီ်း 

အ ွွဲွဲ့တ ိုို့၏ သတဘ တူညီ  က်မ  ်းပ င့်် ပြည်ြန ိုငင်ံမ  ်းမှ မှ ယူ၊ ဝယ်ယူ 

တင်သွင််း ွင့််ပြ ပ င််း။ 

၅။ အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့သည် နည််းဥြတေ၊ လိုြ်ထိုံ်းလိုြ်နည််း၊ အမ န့််၊ ညွှန် က ်း  က်မ  ်း နှင့််အညီ - 

(က) အသိုံ်းပြ   တက က် ံမည့်် လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းက ို သက်ဆ ိုငရ်  ဝန်ကကီ်း 

ဌ နနှင့်် ညြှ နှိုင််း၍ သတ်မှတ်န ိုင်သည်။ 

( ) အသိုံ်းပြ   တက က် ံန ိုငရ်န ်နှုန််းထ ်းက ို သက်ဆ ိုင်ရ  ဝနက်ကီ်းဌ နနှင့်် ညြှ နှိုင််း၍ 

သတ်မှတ်န ိုင်သည်။ 

(ဂ) အသိုံ်းပြ   တက က် ံရမည့်် ယ ဉ်အမ   ်းအေ ်းနှင့်် ဝန်အတလ်း   နက် ို 

သက်ဆ ိုင်ရ  ဝန်ကက်ီးဌ နနှင့်် ညြှ နှိုင််း၍ သတ်မှတ်န ိုင်သည်။ 

(ဃ)  အသိုံ်းပြ   တက က် ံပ င််းမှ ကင််းလွတ ်ငွ့််ပြ န ိုင်သည်။ 

(င) ပြည်နယ်ရန်ြိုံတငပွ င့်် တည်တဆ က် ွဲ့်သည့်် လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းအတကွ ်

တက က် ံရရှ သည့်် လမ််း၊ တံတ ်း အသိုံ်းပြ  တငွမ  ်းက ို ပြညန်ယ်အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့ 

ဘဏ္ဍ ရန်ြိုံတငွသ ိုို့ တြ်းသွင််းရမည်။ 

၇ 
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၆။ ကကီ်း ကြ်သူသည်- 

(က) အသိုံ်းပြ  က ို သတ်မှတ်သည့်် နှုန််းထ ်းအတ ိုင််း တက က် နံ ိုင်တရ်းအတွက် 

တ ဝန်ယူကကီ်း ကြ်ရမည်။ 

(  ) အသိုံ်းပြ  က ို တက က် ံ ငွ့််ရှ သူမှအြ မည်သူမျှ တက က် ံပ င််းမပြ ရန် 

ကကီ်း ကြ်ရမည်။ 

(ဂ) တက က် ံသူအ ်း ယ ဉ်တမ င််း သ ိုို့မဟိုတ် အသိုံ်းပြ သူထံ မှ သတ်မှတ ်ထ ်းတသ  

နှုန််းထ ်းအတ ိုင််း တက က် ံရန် ကကီ်း ကြရ်မည်။ 

အခန ််း  (  ၄ ) 

ပြ ည်န ယ်အဆင ်  ဦ်း စ ီ်းဌ နမ   ်း၏  တ ဝ နန်ှင ်  လုြ်ြိုင ်ခ င ် မ  ်း 

၇။ ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လမ််း၊ တံတ ်းလိုြင်န််းမ  ်း တဆ င်ရွက်တသ  ဦ်းေ်ီးဌ နမ  ်း၏ 

တ ဝန်နှင့်် လိုြြ် ိုင် ွင့််မ  ်းမှ  တအ က်ြါအတ ိုင််းပ ေ်သည်- 

(က) ပြည်နယ်အတွင််း လမ််းြန််းဆက်သွယ်မှုမ  ်း တ တ်မီ ွံွဲ့မ   ်းတ ို်းတက်တေတရ်း 

အတွက် ပြည်တထ င်ေိုအေ ို်းရ၊ ပြည်နယ်အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့က   မှတ်ထ ်းသည့်် 

မူဝါေမ  ်းနှင့််အညီ အတက င်အထည်တ  ်တဆ င်ရွက်ပ င််း။ 

(  ) ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်း အသေ ် တည်တဆ က်ပ င််း၊ 

တ ို်း  ွဲွဲ့ပ င််း၊ ပြင်ဆင်ထ န််းသ မ််းပ င််းမ  ်းနှင့်် ေြ်လ ဉ််း၍ နေှ်တ ိုနှေရ်ှည် 

ေီမံက န််းမ  ်း၊ အထူ်းေမီံက န််းမ  ်းနှင့်် အပ  ်းလိုြ်ငန််းအေီအေဉ်မ  ်းက ို 

အ   န်နှင့််တေ်တပြ်းည ီ တဆ င်ရွကန် ိုင်ရန်အတကွ် လ ိုအြ်သည့်် 

လိုြ်ထိုံ်းလိုြ်နည််း၊ အမ န့််၊ ညွှန် က ်း  က်မ  ်း(မူ ကမ််း)က ို တရ်းဆွွဲ၍ 

သက်ဆ ိုင်ရ  ဝန်ကကီ်းဌ နမ  ်းမှ တေ်ဆင့်် အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့သ ိုို့ တင်ပြ၍ 

အတညပ်ြ   က်ရယူပ င််း။ 

( ဂ) သတ်မှတ်က လအတွင််း ေီမံက န််းမ  ်းက ို သတ်မှတ်ေံ   န် ေံညွှန််းမ  ်းနငှ့််အညီ   

တအ င်ပမင်ေွ  မြီ်းေီ်းတရ်းအတကွ် အတက င်အထည်တ  ်တဆ င်ရွက်ပ င််း။ 

 

၈ 
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(ဃ) ပြည်နယ်နှင့်် နယ်န မ တ်  င််း ဆကေ်ြလ် က်ရှ တသ  အ မ်နီ်း  င််းန ိုင်ငံမ  ်း၊ 

တ ိုင််းတေသကကီ်းမ  ်းနှင့် ် ပြညန်ယ်မ  ်း၊  ရ ိုင်၊ မမ  ွဲ့နယ်၊ တက ်းရွ   င််းဆက် 

လမ််းမ  ်း၊ တတံ ်းမ  ်းက ို အသေ် တည်တဆ က်တရ်းအတွက် အကက  ပ ေ်တပမ က ်

န ိုင်ေွမ််း ေူ်းေမ််းတလ့်လ ပ င််း၊ လမ််းအတူ က င််းမ  ်း ရှ တ ွပ င််း၊ တ ိုင််းတာပ င််း၊ 

ေီဇ ိုင််းမ  ်း တရ်းဆွွဲပ င််းမ  ်းက ို သက်ဆ ိုင်ရ  ဝန်ကကီ်းဌ နမ  ်းမှ တေ်ဆင့်် 

အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့သ ိုို့ တငပ်ြ၍  ွင့််ပြ   ကရ်ယူတဆ င်ရွက်ပ င််း။ 

( င) သက်ဆ ိုင်ရ ဦ်းေီ်းဌ နမ  ်းသည် တေသ၏ လ ိုအြ်  က်အရ လယ်တပမ၊ 

ယ တပမနှင့်် အပ  ်းတပမမ  ်းအ ်း ပ တ်သန််း၍ လမ််းသေမ်  ်း၊ တံတ ်းသေ်မ  ်း  

တည်တဆ က် ြါက ဥြတေ၊ နည််းဥြတေ၊ လိုြ်ထိုံ်းလိုြ်နည််းမ  ်းနှင့််အည ီ

တဆ င်ရွက်ပ င််း။ 

( ေ) ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်း တရရှညတ်ည်တံ့်တရ်းအတွက ်

တည်တဆ က်ပ င််း၊ ပြ ပြင်ထ န််းသ မ််းပ င််း။ 

(ဆ) ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းက ို တ ို်း  ွဲွဲ့ရ တွင် လည််းတက င််း၊ 

ပြင်ဆင်ရ တွင် လည််းတက င််း၊ အတရ်းတြေါ်လိုခံ  ံတရ်းအရ လည််းတက င််း  

အ   န်က လသတ်မှတ်၍ ြ တ်ထ ်းြါက သွ ်းလ န ိုင်ရန်အတကွ် လမ််းလွှွဲ 

တ  က်လိုြ်တြ်းပ င််း။ 

( ဇ) ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းတြေါ်တွင် တမ င််းနငှ်သွ ်းလ  ွင့်် 

မပြ သည့်် ယ ဉ်နှင့်် ဘီ်းအမ   ်းအေ ်းက ို လည််းတက င််း၊ ယ ဉ်နှင့်် ဝန်တင် 

အတလ်း   န်က ို လည််းတက င််း၊ ယ ဉ်နှင့်် လှည််းတွင် အသိုံ်းပြ သည့်် ဘီ်းကွြက် ို 

လည််းတက င််း သတ်မှတ်ပ င််း၊ ယင််းသတမ်ှတ်  က်မ  ်းက ို လ ိုက်န ပ င််း ရှ ၊ မရှ  

ေေ်တဆ်းပ င််း၊ ကက်ီး ကြပ် င််း၊ အကယ်၍ မလ ိုက်န ြါက ဥြတေနှင့််အညီ 

အတရ်းယူပ င််း။ 

( ဈ) ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လမ််းမ  ်း၊ တတံ ်းမ  ်းတြေါ်တွင် အတနှ်းယ ဉ်နှင့်် 

တ ရေဆ န်မ  ်း ပ တ်သန််းသွ ်းလ ပ င််း၊ ရြ်န ်းပ င််းတ ိုို့နှင့်် ေြ်လ ဉ််း၍ လ ိုက်န  

ရမည့်် ေည််းကမ််း  က်မ  ်း  သတ်မှတ်ပ င််း၊  အဆ ိုြါ  ေည််းကမ််း  က်မ  ်းက ို  
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လ ိုက်န ပ င််း ရှ ၊ မရှ  တေ င့်် ကည့်် ေေတ်ဆ်းပ င််း၊ ကကီ်း ကြ်ပ င််း၊ အကယ်၍ 

လ ိုက်န ရန် ြ ကက်ွက်ြါက ဥြတေနငှ့််အညီ အတရ်းယူပ င််း။ 

(ည) ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်း ြ ကေ်ီ်းမှုမှ ထ န််းသ မ််းက ကွယ်ရန် 

အတွက် သက်ဆ ိုင်ရ  ဝန်ကက်ီးဌ န၏ ထိုတပ်ြန်ထ ်းသည့်် တ ်းပမေ်  က်မ  ်း၊ 

ညွှန် က ်း  ကမ်  ်း၊ အမ န့််မ  ်း၊ ထိုတပ်ြန်တ ကည   ကမ်  ်း၊ သတ တြ်း  က ်

မ  ်းက ို လ ိုက်န ပ င််း ရှ ၊ မရှ  တေ င့်် ကည့်် ေေ်တဆ်းပ င််း၊ ကက်ီး ကြ်ပ င််းမ  ်း 

ပြ လိုြ်၍ လ ိုက်န ရန ်ြ က်ကွကြ်ါက ဥြတေနှင့််အညီ အတရ်းယူပ င််း။ 

( ဋ) ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်း၏ နယ်န မ တ်အတွင််း တေ်ေိုံတေ်ရ  

အတဆ က်အအို ံ တဆ က်လိုြ်ပ င််း၊ လမ််းတ  က်လိုြ်ပ င််း၊ တ က ်ပင ဆ ိုင််းဘိုတ် 

မ  ်း ေ ိုက်ထပူ င််း၊ ကြ်ပ င််း ေသည်မ  ်းက ို သက်ဆ ိုင်ရ ဦ်းေ်ီးဌ နမ  ်းက ေ ေေ ်

 ွင့််ပြ တြ်းပ င််း။ 

( ဌ) ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်း ပ တ်သန််း  တက က် ံသည့်် လမ််း၊ 

တံတ ်းဂ တ် (Toll Gate)မ  ်းတွင် ယ ဉ်နငှ့််  ဝန်တင်အတလ်း   နက် ို  တေ င့်် ကည့််  

ေေ်တဆ်းသည့််အ ါ မရ ို်းမတပ  င့််တသ  သတဘ ပ င့်် လမ််း၊ တတံ ်း (Toll Gate) 

မ  ်းက ို တရှ ငက်ွင််း တမ င််းနငှ်၍ လမ််းမကကီ်းတြေါ်သ ိုို့ ပြန်တက်သည့်် ယ ဉ်မ  ်းနငှ့်် 

ကိုန်ကွဲ့်ယ ဉ်မ  ်းအ ်း တေ င့်် ကည့််ေေ်တဆ်းပ င််း၊ ကကီ်း ကြ်ပ င််း၊ အကယ်၍ 

လ ိုက်န ရန် ြ ကက်ွက်ြါက ဥြတေနငှ့််အညီ အတရ်းယူပ င််း။ 

( ဍ) လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းတြေါ်တွင် တမ ်တတ ်ယ ဉ်မ  ်း တမ င််းနှင်ရမည့်် မ ိုငန်ှုန််း 

သ ိုို့မဟိုတ် ကီလ ိုမီတ နှုန််းက ို သတ်မှတ်ပ င််း။ 

( ဎ) ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းတြေါ်၌ ယ ဉ်မ  ်း၊ အတနှ်းယ ဉ်မ  ်း 

မတတ ်တဆထ   ိုက်မှုမ  ်း တလ  ့်နည််းတေရန် သက်ဆ ိုငရ် ဝန်ကက်ီးဌ နမ  ်း၊ 

ြိုဂ္လ ကအ ွွဲွဲ့အေည််းမ  ်းက ို တြါင််းေြ်ညြှ နှိုင််း တဆ င်ရွက်တေပ င််း။ 

၈။ လမ််းမ  ်း၊ တတံ ်းမ  ်း တည်တဆ က်ပ င််းမ  ်းသည် ေည်ြင်သ ယ  နယ်န မ တ်အတွင််း 

ပ ေ်ြါက ေညြ်င်သ ယ တရ်း တက ်မတီနငှ့်် ညြှ နှိုင််းတြါင််းေြ်တဆ င်ရကွ်ရမည်။ 

 

 

၁၀ 
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အခန ််း  ( ၅ ) 

တ ်းပမ စ ်ခ  ်မ  ်း 

၉။ အသိုံ်းပြ   တြ်းတဆ င်ပ င််းမ  ်းက ို ြိုေမ် ၅(ဃ) အရ ကင််းလွတ ်ွင့််ပြ ထ ်းသည့်် 

ယ ဉ်မ  ်းမှအြ မည်သူမျှ အသိုံ်းပြ  တြ်းတဆ င်ရန် ြ က်ကွက်ပ င််း မရှ တေရ။ 

၁၀။ အသိုံ်းပြ  က ို ပြည်တထ င်ေိုအေ ို်းရ သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ်အေ ို်းရမှ  ငွ့််ပြ ထ ်းတသ  

တက က် ံ ွင့််ရှ သူမှအြမည်သူမျှ ဝင်တရ က် တက က် ံပ င််းမပြ ရ။ 

၁၁။ တက က် ံသူသည် သတ်မှတ်ထ ်းတသ  အသိုံ်းပြ  နှုန််းထ ်းထက် ြ ို၍လည််းတက င််း၊ 

တလ  ့်၍လည််းတက င််း တက က် ံပ င််းမပြ ရ။ 

၁၂။ မည်သူမျှ ပြညန်ယ်အတွင််းရှ  ပ တ်သန််း  တက က် ံသည့်် လမ််း၊ တံတ ်း (TollGate) 

မ  ်းအ ်း တရှ င်ကငွ််းတမ င််းနှင်၍ လမ််းမကကီ်းတြေါ်သ ိုို့ ပြန်တကပ် င််း၊ တန်ြ ိုတင်တဆ င် 

လ ၍ ယ ဉ်ငယ်မ  ်းပ င့်် ကိုန်ကွဲ့်၍ ေည််းကမ််းတ  က်  က်ပ င််းတ ိုို့က ိုမပြ ရ။     

၁၃။ မည်သူမျှ အမ  ်းပြည်သူသွ ်းလ တနသည့်် လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းတြေါ်တွင် 

အတနှ င့််အယှက်ပ ေ်တေပ င််း၊   က်ဆီ်းပ င််း၊ ြ ကေ်ီ်းတေပ င််း ပ ေ်တေရန်အတွက် 

မည်သည့်် က ေစရြမ်   ်းမျှ မပြ ရ။ 

၁၄။ တ ဝန်ရှ သူမှအြ မည်သူမျှ မသွ ်းရ၊ မလ ရ၊ မရြရ်၊ မန ်းရဟို တ ်းပမေက်န့််သတ် 

ထ ်းတသ  လမ််း၊ တံတ ်း နယ်န မ တ်အတငွ််း ယ ဉ်မ  ်း၊ အတနှ်းယ ဉ်မ  ်း သွ ်းလ ပ င််း၊ 

ထ ်းရှ ပ င််း၊  ရြ်န ်းပ င််းနှင့်် မညသူ်မျှ တ ရေဆ န်မ  ်း ထ န််းတက  င််းပ င််း၊ 

လွှတတ်က  င််းပ င််း မပြ ရ။ 

၁၅။ မည်သူမျှ လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းတြေါ်တွင်လည််းတက င််း၊ လမ််း၊ တံတ ်းနယ်န မ တ် 

အတွင််းတွင် လည််းတက င််း ၊ လူသွ ်းေကကြန်လမ််းတွင ် လည််းတက င််း၊ တတံ ်း 

တအ က်ရှ  တရေီ်းတရလ တပမ င််းတြေါ်တွင် လည််းတက င််း ြ တ်ဆ ိုို့၍ မည်သည့််အရ ဝတထ  

တေ် ို ိုက ိုမျှ  င််းက င််းပ င််း၊ တဈ်းတရ င််း  ပ င််း၊ က  ်းတက  ်အသိုံ်းပြ ပ င််းမပြ ရ။ 

၁၆။ မည်သူမျှ လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းနငှ့်် လမ််း၊ တံတ ်း နယ်န မ တ်အတွင််းတွင် 

လည််းတက င််း၊ တံတ ်းတအ က်တွင ်လည််းတက င််း၊ အမှိုက်၊ မ လလ ၊ အညေ်အတ က်း၊  

၁၁ 
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ြတ်ဝန််းက င် ထ   ိုက်တေတသ  အရ ဝတထ ၊ လက်နက၊်  ွဲယမ််း၊ တြါကက်ွွဲတေတတ်တသ  

ြေစည််းမ  ်းက ို လွှင့််ြေ်ပ င််း၊ ေွန့််ြေ်ပ င််း၊ ထ ်းရှ ပ င််းမပြ ရ။ 

၁၇။ မည်သူမျှ က ိုယ်ြ ိုင်လမ််း၊ က ိုယ်ြ ိုင်တတံ ်းမ  ်းက ို သက်ဆ ိုင်ရ  ဦ်းေီ်းဌ နမ  ်း၏ 

သတဘ တူ ွင့််ပြ   ကမ်ရှ ဘွဲ တည်တဆ က်ပ င််းမပြ ရ။ 

၁၈။ မည်သူမျှ သက်ဆ ိုင်ရ  ဦ်းေီ်းဌ နမ  ်း၏  ွင့််ပြ   က်မရှ ဘွဲ လမ််း၊ တံတ ်း နယ်န မ တ် 

အတွင််းမှ တပမ၊ သွဲ၊ ပဗ န််း၊ တက  က်ေရေ်၊ တက  က်မ  ်းက ို တ်ူးဆွပ င််း၊ တူ်းယူပ င််း၊ 

ေိုြ်ယပူ င််း၊  ယ်ရှ ်းပ င််း၊ တပမအတနအထ ်း တပြ င််းလွဲတေပ င််း၊ မူလလမ််းထက ်ပမင့််တသ  

လမ််း င််းပ င််း၊ တံတ ်းတည်တဆ က်ပ င််း၊ တပမ၊ တက  က်၊ သွဲ ေသည်မ  ်း ေိုြိုံထ ်းပ င််း၊ 

တဘ င် တ်ပ င််းမ  ်း မပြ ရ။ 

၁၉။ မည်သူမျှ သက်ဆ ိုင်ရ  ဝန်ကကီ်းဌ န၏  ွင့််ပြ   က်မရရှ ဘွဲ လမ််းမ  ်း၊ တတံ ်းမ  ်း 

တြေါ်တွင် ေ တရ်းသ ်းပ င််း၊ သတကြတအမတှ်အသ ်းမ  ်း ပြ လိုြ်ပ င််း မပြ ရ။ 

၂၀။ မည်သူမျှ လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်း၏သတမ်ှတ် ံန ိုင်ဝန်အတလ်း   န်ထက်ြ ိုမ ို၍ သယ်ယူ 

ပ တ်သန််းပ င််း မပြ ရ။ 

 

အခန ််း  ( ၆) 

ပြ စ ်မှုနှင ် ပြ စ ်ေဏ်မ  ်း 

၂၁။ မည်သူမဆ ို ြိုေ်မ ၉၊ ၁၀ နငှ့်် ၁၁ ြါ တ ်းပမေ်  က် တေ်ရြရ်ြ်က ို တ  က ် က် 

က  ်းလွန်တ က င််း ပြေမ်ှုထင်ရှ ်းေီရင်ပ င််း ံရလျှင် ထ ိုသူက ို (၃)လအထ တထ င်ေဏ် 

တေ်မ   ်းမ   ်းပ ေ်တေ၊ က ြ်ငါ်းတသ င််းအထ  တငွေဏ်ပ ေ်တေ၊ ေဏ်နေှ်ရြ်လို်ံးပ ေ်တေ   မှတ် 

န ိုင်သည်။ 

၂၂။ မည်သူမဆ ိုြိုေ်မ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈ နှင့်် ၁၉ ြါ တ ်းပမေ်  က် တေ်ရြရ်ြ်က ို 

တ  က်  ကက်  ်းလနွ်တ က င််း ပြေမ်ှုထငရ်ှ ်းေီရင်ပ င််း ံရလျှင် ထ ိုသူက ို (၆)လအထ  

တထ င်ေဏ်တေ်မ   ်းမ   ်းပ ေ်တေ၊ အနည််းဆိုံ်း က ြ်တေ်သ န််းမှ အမ  ်းဆိုံ်း က ြင်ါ်းသ န််း 

အထ  တငွေဏ်ပ ေ်တေ၊ ေဏ်နှေရ်ြ်လိုံ်းပ ေ်တေ   မှတန် ိုင်သည်။ 

၁၂ 
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၂၃။ မည်သူမဆ ို ြိုေ်မ ၂၀ ြါ တ ်းပမေ်  ကက် ို တ  က်  က ်က  ်းလွန်တ က င််း ပြေ်မှုထငရ်ှ ်း 

ေီရင်ပ င််း ံရလျှင် ထ ိုသူက ို (၃)နေှ်အထ  တထ င်ေဏ်တေ်မ   ်းမ   ်းပ ေ်တေ၊ အနည််းဆိုံ်း 

က ြ်ငါ်းသ န််းမှ အမ  ်းဆိုံ်း က ြ်သ န််းငါ်းဆယ်အထ  တငွေဏ်ပ ေ်တေ၊ ေဏန်ှေ်ရြလ်ို်ံး 

ပ ေ်တေ   မှတ်န ိုင်သည်။ 

၂၄။ (က) မည်သူမဆ ို မ မ ပြ လိုြ်မှုတ က င့်် လမ််းမ  ်း၊  တံတ ်းမ  ်း  ထ   ိုက်ြ က်ေီ်း 

ဆိုံ်းရှုံ်းမှု အတ က င််းတေ်ေိုံတေ်ရ  တြေါ်တြါက်ြါက ယင််းက ေစအတွက ်

နေ်န တ က်း သ ိုို့မဟိုတ် တလ  ်တ က်းတငွက ို သက်ဆ ိုငရ်  ဝန်ကကီ်းဌ နသ ိုို့ 

တြ်းတလ  ်ရန်  တ ဝန် ရှ သည်။ 

 (  ) ြိုေ်မ ၂၄ (က) ြါ  ပြဋ္ဌ န််း  ကက် ို  ပြေ်မှုက  ်းလွန်သူက  လ ိုက်န  

တဆ င်ရွက်ပ င််း မရှ ြါက  ဤဥြတေအရ ရရနရ်ှ တသ  နေ်န တ က်းနှင့် ်

တလ  ်တ က်းတငွမ  ်းက ို သက်ဆ ိုငရ်  ဝန်ကကီ်းဌ နသည ် တပမ ွနမ်တပြက န်တင ွ

ပ ေ်ဘ သကွဲ့်သ ိုို့အရ တက က် ံရမည်။ 

 ( ဂ) တရ ်းေွွဲဆ ိုပ င််းအတကွ် ကိုန်က ေရ တ်က ို ပြေ်မှုက  ်းလွန် သူက က  ံတေရမည်။ 

 

အခန ််း  ( ၇) 

အဒ  ဒ   

၂၅။ (က) အေ ို်းရဌ န၊ အ ွွဲွဲ့အေည််း တေ် ို ိုသည် မ မ ဌ နအ ွွဲွဲ့အေည််း၏ လိုြ်ငန််း 

လ ိုအြ်  က်အရ လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းက ို ပ တ်သန််း၍ တပမတြေါ်၊ တပမတအ က် 

ြ ိုက်လ ိုင််း ဆက်သွယ်ပ င််း၊ လျှြ်ေေ်ဓ တ်အ ်းလ ိုင််း ဆက်သွယ်ပ င််း၊ 

တ က်းနန််းလ ိုင််း ဆက်သွယ်ပ င််း သ ိုို့မဟိုတ် တပမ င််းတ  က်လိုြ်ပ င််း၊ တပမတအ က် 

သတတ တွင််းမ  ်း တူ်းတ  ်ပ င််းနငှ့်် ဥမငလ် ိုဏ်တ ါင််းလမ််းမ  ်း ပြ လိုြ်လ ိုြါက 

သက်ဆ ိုင်ရ  ဝန်ကက်ီးဌ န၏ ညြှ နှိုင််းသတဘ တူညီ  က်မ  ်း ရယူရမည်။ 

 (  ) သက်ဆ ိုင်ရ  ဝန်ကက်ီးဌ န၏ ကက  ်းဝ ိုင််းသေ်တတ မ  ်း၊ ကက  ်းပြင် က ကွယ်တတ ၊ 

သေ်တတ နယ်တပမ၊ အေိုအ ွွဲွဲ့ြ ိုင် သေ်တတ နယ်တပမမ  ်းအတွင််း လမ််းမ  ်း၊ 

တံတ ်းမ  ်းက ို တ  က်လိုြ်တည်တဆ က်ြါက အဆ ိုြါသက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ကကီ်းဌ န  

၁၃ 
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 သ ိုို့မဟိုတ် အေိုအ ွွဲွဲ့၏ အ ွွဲွဲ့အေည််းမ  ်းနှင့်် ကက  တင်ညြှ နှိုင််း သတဘ တူညီ 

  က်မ  ်း ရယူရမည်။ 

၂၆။ ဤဥြတေြါ ပြေမ်ှုမ  ်းက ို ရွဲအတရ်းယူြ ိုင် ငွ့််ရှ တသ  ပြေ်မှုမ  ်း အပ ေ် သတ်မတှ်သည်။ 

၂၇။ ဤဥြတေြါ ပြဋ္ဌ န််း  က်မ  ်းအရ သတဘ ရ ို်းပ င့်် လိုြ်ငန််း တ ဝန်ယူတဆ င်ရွက်တသ  

တက ်မတီဝင်မ  ်း သ ိုို့မဟိုတ ် ဝန်ထမ််းမ  ်းအတြေါ် ပြေ်မှုတ က င််းအရ ပ ေ်တေ၊ 

တရ ်းမတ က င််းအရပ ေ်တေ အတရ်းယူပ င််းမရှ တေရ။ 

၂၈။ မမ  ွဲ့ရွ မ  ်းက ိုပ တ်သန််းတ  က်လိုြ် တည်တဆ က်သည့်် သ ိုို့မဟိုတ် ပြ ပြင်မမွ််းမံ၊ 

တ ို်း  ွဲွဲ့သည့််လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်း၏ လမ််း နယ်န မ တ်က ို သတ်မှတရ် ၌ မမ  ွဲ့တွင််း၊ 

ရွ တွင််း၊ လူတနအ မ်၊ အတဆ က်အအိုံမ  ်း၏ တည်ရှ မှုအတပ အတန၊ တ  ကလ်ိုြ် 

မြီ်းေီ်းမည့််အ   နက် လ၊ မမ  ွဲ့ပြ ွံွဲ့မ   ်းမှုအတပ အတန၊ အပ  ်းတည်ဆွဲ ဥြတေမ  ်း၏ 

အက   ်းသက်တရ က်မှုမ  ်းက ိုြါ ဆင်ပ ငေ်ဉ််းေ ်း၍ သတ်မှတ်ရမည်။ 

၂၉။ လမ််းတံတ ်းအတဟ င််းမ  ်းက ို ပြန်လည်ပြ ပြင်မမွ််းမံပ င််း၊ ထ န််းသ မ််းပ င််းလိုြ်ငန််း 

မ  ်းက ို သက်ဆ ိုင်ရ  ဝန်ကကီ်းဌ နသည် ပြည်သူတ ိုို့၏ ဘဝလိုခံ  ံတရ်းအတကွ် တည်ဆွဲ 

ဥြတေမ  ်းနငှ့််အညီ လ ိုက်န တဆ င်ရွကသွ် ်းရမည်။ 

၃၀။ လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းက ို တဆ င်ရကွ်သွ ်းရ တွင် တ တ်မီ နည််းေနေ်မ  ်းက ို 

အသိုံ်းပြ တဆ င်ရွက်ရန်ပ ေ်သည်။ 

၃၁။ က ိုယ့််အ ်းက ိုယ်က ို်း ေနေ်ပ င့်် ပြ လိုြ် ကသည့််  လမ််းမ  ်း၊ တံတ ်းမ  ်းက ို 

တ  က်လိုြ်တည်တဆ က်ြါက   သကဆ် ိုင်ရ  ဝန်ကက်ီးဌ နမ  ်းသ ိုို့  ငွ့််ပြ   ကတ်င်ပြ 

တတ င််း ံမြီ်း  ွင့််ပြ   က် ရှ မှသ  တဆ င်ရကွ်ရမည်။ 

၃၂။ ြိုေ်မ ၂၀ ြါ တ ်းပမေ်  ကမ်ှအြ က န်တ ်းပမေ်  က်ဆ ိုင်ရ  ပြေ်မှုမ  ်းက ို တ  က်  က် 

က  ်းလွနြ်ါက သက်ဆ ိုင်ရ ဝန်ကကီ်းဌ နက ေီမ ံန့်် ွွဲမှုနည််းလမ််းအရ သတမ်ှတ် 

ထ ်းသည့် ် နှုန််းထ ်းမ  ်းအတ ိုင််း ဌ နမတှ ဝန်တြ်းအြ်ထ ်းတသ  ြိုဂ္  လ်မှ ေဏ်တငွ 

  မှတ်န ိုင်သည် သ ိုို့မဟိုတ ်တရ ်းေွွဲဆ ိုန ိုငသ်ည်။ 

 

 

၁၄ 



 

 

Road & Bridges  

၃၃။ ဤဥြတေြါ ပြဋ္ဌ န််း  က်မ  ်းက ို အတက င်အထည်တ  ်တဆ င်ရွက်ရ တွင်- 

(က) အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့သည် လ ိုအြ်တသ  နည််းဥြတေ ၊ ေည််းမ ဉ််းနှင့်် ေည််းကမ််းမ  ်းက ို 

ထိုတပ်ြန်န ိုင်သည်။ 

( ) ဝန်ကကီ်းဌ နသည် အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့၏ သတဘ တူညီ  က်ပ င့်် လ ိုအြ်တသ  အမ န့်် 

တ က ်ပင ေ ၊ အမ န့်် ၊ ညွှန် က ်း  က် နငှ့်် လိုြ်ထိုံ်းလိုြ်နည််းမ  ်းက ို ထိုတပ်ြန် 

န ိုင်သည်။ 

   

ပြည်တထ င်ေိုသမမတပမန်မ န ိုင်ငံတတ ် ွွဲွဲ့ေည််းြိုံအတပ  ံဥြတေအရ 

ကျွန်ိုြ်လက်မှတ်တရ်းထ ို်းသည်။ 

 

 

(ြိုံ) တေါက်တ လင််းထွဋ ်

ဝန်ကကီ်း   ြ ်

ရှမ််းပြည်နယ်အေ ို်းရအ ွွဲွဲ့ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၅ 


