လမ္းႏွင့္တံတား အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ
[ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ၊ ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၃ ]
ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္ပါဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္သည္။

အခန္း(၁)
အမည္နွင့္အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္
၁။

ဤဥပေဒကို

လမ္းနွင့္တံတား

အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ

ဥပေဒဟု

ေခၚတြင္ေစရမည္။
၂။

ဤဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ

ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္

ေဖာ္ျပပါ

အတိုင္း အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေစရမည္။
(က)

လမ္းဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက ဤဥပေဒ
အလိ႔င
ု ွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေသာ လမ္းနွင့္
ယင္းလမ္း၏ နယ္နိမိတ္ သို႔မဟုတ္ လမ္းမႀကီးနွင့္ ယင္း
လမ္းမႀကီး၏ နယ္နိမိတ္ကို ဆိုသည္။

(ခ)

တံတားဆိုသည္မွာ

သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက

ဤ

ဥပေဒအလို႔ငွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေသာ
တံတားကို ဆိုသည္။
(ဂ)

ယာဥ္ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက ဤဥပေဒ
အလို႔ငွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္သတ္မွတ္ေသာ ယာဥ္ကို
ဆိုသည္။

(ဃ)

အသံုးျပဳသူဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက ဤ
ဥပေဒအလို႔ငွာသတ္မွတ္ေသာ လမ္းနွင္တ
့ ံတားေပၚတြင္
သြားလာသူ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳ
သူကို ဆိုသည္။

(င)

အသံုးျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနက
သတ္မွတ္ေသာ လမ္းနွင့္တံတားကုိ တစ္နည္းနည္းျဖင့္
အသံုးျပဳျခင္းကို ဆိုသည္။
၂

(စ)

အသံုးျပဳခဆိုသည္မွာ

သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန

က

သတ္မွတ္ေသာ လမ္းနွင့္တံတားကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္
အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခေၾကးေငြ
ကို ဆိုသည္။
(ဆ)

ႀကီးၾကပ္သဆ
ူ ိုသည္မွာ

အသံုးျပဳခေကာက္ခံေရးကို

ႀကီးၾကပ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနကသတ္မွတ္သည့္
အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းကိုဆိုသည္။
(ဇ)

ေကာက္ခံသဆ
ူ ိုသည္မွာ

အသံုးျပဳခ

ေကာက္ခံရန္

ႀကီးၾကပ္သူက တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူကို ဆိုသည္။
အခန္း(၂)
တာ၀န္နွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
၃။

သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနသည္ လုည္ပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္(က)

အသံုးျပဳခ

ေကာက္ခရ
ံ မည့္

လမ္းနွင့္

တံတားကို

သတ္မွတ္နိုင္သည္။
(ခ)

အသံုးျပဳခေကာက္ခံရန္ နႈန္းထားသတ္မွတ္နိုင္သည္။

(ဂ)

အသံုးျပဳခေကာက္ခံရမည့္

ယာဥ္အမ်ိဳးအစား

ကို

သတ္မွတ္နိုင္သည္။
(ဃ)
၄။

အသံုးျပဳခေပးေဆာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳနိုင္သည္။

ႀကီးၾကပ္သူသည္(က)

အသံုးျပဳခကို

သတ္မွတ္သည့္

နႈန္းထားအတိုင္း

ေကာက္ခံရရွိနိုင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ယူႀကီးၾကပ္ရမည္။
(ခ)

အသံုးျပဳခကို

ေကာက္ခံခြင့္ရွိသူမွအပ

မည္သူမွ်

ေကာက္ချံ ခင္းမျပဳရန္ ႀကီးၾကပ္ရမည္။
၅။

ေကာက္ခံသူသည္ အသံုးျပဳခကို ယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳ

သူထံမွ သတ္မွတ္ထားေသာ နႈန္းထားအတိုင္း ေကာက္ခံရမည္။
၃

အခန္း(၃)
တားျမစ္ခ်က္
၆။

အသံုးျပဳခကို ေကာက္ခံခြင့္ရွိသူမွအပ မည္သူမွ် ေကာက္ချံ ခင္း

မျပဳရ။
၇။

ေကာက္ခံသူသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အသံုးျပဳခနႈန္းထားထက္

ပိုမုိေကာက္ခံျခင္း မျပဳရ။
အခန္း(၄)
ျပစ္မႈနွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား
၈။
ရန္

အသံုးျပဳခကို ယာဥ္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူက ေပးေဆာင္
ပ်က္ကြက္လွ်င္

သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၏

သတ္မွတ္သည့္

နည္းလမ္းအတိုင္း အသံုးျပဳခနွင့္ ဒဏ္ေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္။
၉။

မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၆ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္

ေၾကာင္း၊

ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရန္

အားေပးကူညီေၾကာင္း

အားထုတ္ေၾကာင္း

ျပစ္မႈထင္ရွား

စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္

သို႔မဟုတ္
ေထာင္ဒဏ္

ေျခာက္လ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ က်ပ္ငါးေထာင္ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုး
က်ခံေစရမည္။
၁၀။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၇ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္
ေၾကာင္း၊

ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရန္

အားေပးကူညီေၾကာင္း

အားထုတ္ေၾကာင္း

ျပစ္မႈထင္ရွား

စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္

သို႔မဟုတ္
ေထာင္ဒဏ္

သံုးလ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ က်ပ္သံုးေထာင္ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္နွစရ
္ ပ္လံုး
က်ခံေစရမည္။
၁၁။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၈ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္
ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လ က်ခံေစ
ရမည္ ။
၄

အခန္း(၅)
အေထြေထြ
၁၂။ အသံုးျပဳခ ႏႈန္းထားမ်ား၊ ဒဏ္ေငြမ်ား၊ ျပစ္မႈႏင
ွ ့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို
အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုင
ိ ္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္
ရမည္။
၁၃။ ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ
ဝန္ႀကီးဌာနသည္(က)

လိုအပ္ေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔၏

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ရမည္။
(ခ)

လိုအပ္ေသာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊

ညႊန္ၾကားခ်က္တို႔ကို

ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။
၁၄။ The Tolls Act, 1851 ကို ဤဥပေဒျဖင့္ ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

၅

