တာတမံဥပဒေ
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ် ၂၂။)
၁၃၇၉

ခုနှစ်၊ ဝါဒခါင်လပပည့်ဒ

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ
ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ြည် ဤဥပဒေ

ျော်
၈

ို ပပဋ္ဌာန်းလို

၁ ရ
ရ

်

်)

်ြည်။

အခန်း (၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပပချက်
၁။

ဤဥပဖေကို တာတမံဥပဖေ ဟု ဖခါ်တွင်ဖေရမည်။

၂။

ဤဥပဖေတွင်ပါရှိဖော ဖအာက်ပါေကားရပ်များေည် ဖော်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်ေက်ဖရာက်

ဖေရမည်(က) တာတမံ ဆိုေည်မှာ ဖရကိုတားဆီးရန်၊ ထိန်းညှိရန် ေိမ
ု့ ဟုတ် ထိန်းေိမ်းရန် တည်ဖဆာက်
ထားေည့် ဖပမေားနံရံ၊ ဖရဖ

ှာင်တမံ၊ ဖရချိုဖရငန်တား တာတမံ၊ တာဖပါင်တို့ကို

ဆိုေည်။ ယင်းေကားရပ်တွင် တာတမံက ို အဖထာက်အကူပပုေည့် ဖရထုတ်ပပန်၊
ဆိပ်ခံတံတား၊ ကတုတ်တန်း၊ ဖရတံခါး၊ အဖဆာက်အအုံ၊ ဖရမှတ်တိုင်၊ ဖပမအနိမ့်အပမင့်
အမှတ်အေား

ည်းပါဝင်ေည်။

( ခ ) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုေည်မှာ ပပည်ဖထာင်ေုအေိုးရ ေိုက်ပျိုးဖရး၊ ဖမွးပမူဖရးနှင့် ဆည်ဖပမာင်း
ဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုေည်။
( ဂ ) ဦးေီးဌာန ဆိုေည်မှာ ဆည်ဖပမာင်းနှင့် ဖရအေုံးချမှုေီမံခန်ခ
့ ွဲဖရးဦးေီးဌာနကိုဆိုေည်။
(ဃ) တိုင်းဖေေကကီး ေိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်တာတမံအရာရှိ ဆိုေည်မှာ ေက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဖေေကကီး
ေိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ် ေိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်ဖထာင်ေုနယ်ဖပမရှိ ဦးေီးဌာန တာဝန်ခံကိုဆိုေည်။
( င ) ခရိုင်တာတမံအရာရှိ ဆိုေည်မှာ ေက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း ေိမ
ု့ ဟုတ်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖေေ ေိမ
ု့ ဟုတ် ခရိုင်ရှိ ခရိုင်ဦးေီးဌာန တာဝန်ခံကိုဆိုေည်။
( ေ ) မမို့နယ်တာတမံအရာရှိ

ဆိုေည်မှာ

ေက်ဆ ိုင်ရာ

မမို့နယ်ရှိ

ဦးေီးဌာန

တာဝန်ခ ံက ို ဆိုေည်။
(ဆ) တိရ ေ္ဆာန် ဆိုေည်မှာ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆင်၊ ပမင်း၊

ား၊ ဝက်၊ ေိုးနှင့် ဆိတ်တက
ို့ ို ဆိုေည်။

( ဇ ) အဖရးဖပါ် ုပ်ငန်း ဆိုေည်မှာ အဖကကာင်းအမျိုးမျိုးဖကကာင့် တာတမံကျိုးဖပါက်ပျက်ေီးမှု
ပေေ်ဖပါ်ဖေနိုင်ေည့်အခါပေေ်ဖေ၊ တာတမံကျိုးဖပါက် ပျက်ေီးေည့်အခါပေေ်ဖေ အချိန်မီ
ပပင်ဆင်ရဖော

ုပ်ငန်းကို ဆိုေည်။

2
( ဈ ) ပပုပပင်ထိန်းေိမ်းပခင်း

ုပ်ငန်း ဆိုေည်မှာ တာတမံ၏ ကကံ့ခိုင်မှုေွမ်းအား ပပည့်မီဖေရန်

ေတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖဆာင်ရွက်ရဖော
(ည)

ပန်းတာ ဆိုေည်မှာ ပင်

ုပ်ငန်းကို ဆိုေည်။

ယ်ဖရငန်တား တာ ေိမ
ု့ ဟုတ် ဖရဖေးကာကွယ်ဖရး တာ

များေည် ဖရကကီး၊ ဖရ ျှံ၊ ဖရတိုက်ေားမှုများဖကကာင့် တာကျိုးဖပါက်မည့် ေိုးရိမ်ရဖော
အဖပခအဖနရှိပါက

က်ရှိတာတမံ၏ ဖနာက်ေ က်တွင ် အေေ်တည်ဖဆာက်ေည့်

တာတမံကို ဆိုေည်။
( ဋ ) အုပ်ချုပ်ဖရးမှူး ဆိုေည်မှာ ပပည်ထဲဖရးဝန်ကကီးဌာန၊ အဖထွဖထွအုပ်ချုပ်ဖရးဦးေီးဌာနမှ
အုပ်ချုပ်ဖရးမှူးများကို ဆိုေည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၃။

ဤဥပဖေ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ဖအာက်ပါအတိုင်းပေေ်ေည်(က) နိုင်ငံဖတာ်အတွင်း ေောဝဖေးအန္တရာယ် ဖ ျာ့ချနိုင်ဖရးနှင့် ေိုက်ပျိုးဖရး
ေွံ့မေိုးတိုးတက်ဖေဖရးတိအ
ု့ တွက် တာတမံများတည်ဖဆာက်ပခင်း

ုပ်ငန်းများ

ုပ်ငန်းများကို အဖကာင်

အထည်ဖော်ဖဆာင်ရွက်ရန်၊
( ခ ) တည်ဖဆာက်မပီး တာတမံများကို ဖရရှည်ထိန်းေိမ်းဖောင့်ဖရှာက်နိုင်ရန်၊
( ဂ ) တည်ဖဆာက်မပီးတာတမံများ ေောဝဖေးအန္တရာယ်ကျဖရာက်ပခင်းမှ ကကိုတင်ကာကွယ်
ရန်နှင့် ဖေးအန္တရာယ်ကျဖရာက်
အဖရးဖပါ်ကာကွယ်မှု

ာပါက ပျက်ေီးဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးဖေဖရးအတွက်

ုပ်ငန်းများကို ပပည်ေူများက ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်နိုင်ဖေရန်၊

(ဃ) တာတမံများ ဖရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲဖရးအတွက် ေည်းကမ်းချက်များကို ပပည်ေူများ
ကျယ်ကျယ်ပပန်ပ့ ပန့် ေိရှိနိုင်ဖေရန်။
အခန်း(၃)
တာတမံ တည်ဖဆာက်ပခင်း
၄။

ဝန်ကကီးဌာနေည် ဖရဖေးကာကွယ်ဖရးတာတမံနှင့် ဖရငန်တားတာတမံများ အေေ်တည်ဖဆာက်

ရာတွင်ပေေ်ဖေ၊

က်ရှိတာတမံေည် ေိုးရိမ်ရဖော အဖပခအဖနရှိ၍ ပန်းတာ တည်ဖဆာက်ရာတွင်

ပေေ်ဖေ နိုင်ငံဖတာ်အေိုးရက ဖပမအေုံးပပုရန်
ေိရှိနိုင်ရန်

ုံဖ

ိုအပ်ေည်အ
့ ခါ ေက်ဆိုင်ရာဖေေရှိ ပပည်ေူများကကိုတင်

ာက်ဖော အချိန်ဖပး၍ အမိနဖ
့် ကကာ်ပငာော ထုတ်ပပန်ရမည်။

3
၅။

တိုင်းဖေေကကီး ေိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ် တာတမံအရာရှိ ေိမ
ု့ ဟုတ် ယင်းက တာဝန်ဖပးအပ်ပခင်း

ခံရဖော ဦးေီးဌာနအရာရှိေည် ပုေ ်မ ၄ အရ အမိန့်ဖကကာ်ပငာော ထုတ်ပပန်ေည့်ဖန့မ ှေ ၍ ခရိုင ်
အုပ်ချုပ်ဖရးမှူးနှင့်ညှိနှိုင်းမပီး တာတမံနယ်နိမိတ်ေတ်မှတ်ပခင်းနှင့်

ိုအပ်ေည့် ကကိုတင်ဖဆာင်ရွက်ပခင်း

ုပ်ငန်းများကို ဖဆာင်ရွက်နိုင်ေည်။
၆။

ခရိုင်အုပ်ချုပ်ဖရးမှူးေည် ပုေ်မ ၄ ပါ တာတမံတည်ဖဆာက်ဖရး ုပ်ငန်းများ ဖဆာင်ရွက်ရာတွင်

ယင်းတည်ဖဆာက်ဖရး
အတွက ် ဖ
ုံဖ
၇။

ုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်ေပ်ဖပမယာများ၊ အဖဆာက်အဦများ၊ ေီးနှံများ ဆုံးရှုံးမှု

ျာ် ဖကကးဖတာင် း ခံ န ိ ုင ် ဖကကာင် း ေက်ဆ ိုင ်ရာဖေေရှိ ပပည်ေ ူမ ျား ကကိုတင်ေ ိရှိရန်

ာက်ဖော အချိန်ဖပး၍ ဖကကညာရမည်။
(က) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ဖရးမှူးေည်(၁) ဖ

ျာ်ဖကကးဖတာင်းဆိုမှုများရှိပါက ေတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ေုံေမ်းေေ်ဖဆးဖရး

အေွဲ့ ေွဲ့ေည်း၍ ေေ်ဖဆးရမည်။
(၂) ေုံေမ်းေေ်ဖဆးဖတွ့ရှိချက်အရ ဖ
ဖ

ျာ်ဖကကးဖပးရန် တာဝန်ရှိဖကကာင်း ဖတွ့ရှိ

ျှင်

ျာ်ဖကကးဖငွကို ဥပဖေနှင့်အညီ ေတ်မှတ်ရမည်။

( ခ ) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ဖရးမှူး၏ ဖ

ျာ်ဖကကးဖငွ ေတ်မှတ်ချက်ကို မဖကျနပ်

ျှင် ဖ

ျာ်ဖကကး

ဖတာင်းဆိုေူေည် အမိနခ
့် ျမှတ်ေည့်ဖန့မှေ၍ ရက်ဖပါင်း ၃၀ အတွင်း ေက်ဆိုင်ရာ
တိုင်းဖေေကကီး ေိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်အေိုးရအေွဲ့ ေိမ
ု့ ဟုတ် ဖနပပည်ဖတာ်ဖကာင်ေီေ ို့
အယူခံဝင်ဖရာက်နိုင်ေည်။

ေက်ဆိုင်ရာ

ပပည်နယ်အေိုးရအေွဲ့

တိုင်းဖေေကကီး

ေိမ
ု့ ဟုတ်

ယင်းဖ ျာ်ဖကကးဖငွေတ်မှတ်ချက်ကို

အတည်ပပုပခင်း၊

ေိမ
ု့ ဟုတ်

ဖနပပည်ဖတာ်ဖကာင်ေီေည်
ပပင်ဆင်ပခင်း

ေိမ
ု့ ဟုတ်

ပယ်ေျက်ပခင်းပပုနိုင်ေည်။
( ဂ ) ဖ ျာ်ဖကကးဖငွနှင့်ေပ်

ျဉ်း၍ ေက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဖေေကကီး ေိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်အေိုးရအေွဲ့

ေိမ
ု့ ဟုတ် ဖနပပည်ဖတာ်ဖကာင်ေီ၏ အဆုံးအပေတ်ေည် အမပီးအပပတ် အတည်ပေေ်ေည်။
(ဃ) ဖ ျာ်ဖကကးဖငွဖပးဖချပခင်းကို ဦးေီးဌာန၏ ဖငွောရင်းဆိုင်ရာ ဥပဖေ၊

ုပ်ထုံး ုပ်နည်း

နှင့်အညီ ဖဆာင်ရွက်ရမည်။
၈။

ဖ

ျာ်ဖကကးဖပးေည့်က ိေ ္စရပ်မ ျား မပီးပပတ်ေည့်အခါ ခရိုင ်တာတမံအရာရှိေည် တာတမံ

ုပ်ငန်းများကို ဖဆာင်ရွက်နိုင်ေည်။

4
၉။

ပန်းတာတည်ဖဆာက်ရန် ဖပမဖနရာ

ဆုံးရှုံးပခင်းအတွက် ဖ ျာ်ဖကကးဖတာင်းခံ

ိုအပ်ပခင်း၊ ေွနပ
့် ေ်ဖပမများ ေုပုံပခင်းဖကကာင့် ဖပမဖနရာများ

ာမှုများကို ခရိုင်တာတမံအရာရှိေည် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ဖရးမှူးထံ

ွှဲဖပပာင်းဖပးရမည်။
၁၀။

ခရိုင်အုပ်ချုပ်ဖရးမှူးေည် ပုေ်မ ၉ ပါဖ

ျာ်ဖကကးဖငွဖတာင်းဆိုမှုနှင့် ေပ်

ျဉ်း၍ ပုေ်မ ၇ နှင့်

အညီ ဖဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း(၄)
တာတမံအရာရှိများ၏

ုပ်ငန်းတာဝန်များ

တာတမံပပုပပင်ထိန်းေိမ်းပခင်း
၁၁။

တိုင်းဖေေကကီး ေိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ် တာတမံအရာရှိ၊ ခရိုင်တာတမံအရာရှိနှင့် မမို့နယ်တာတမံ

အရာရှိတို့ေည် တည်ဖဆာက်မ ပီး တာတမံမ ျား ပပုပပင်ထိန ်း ေိမ ်း ဖရးအတွက ် ဖအာက်ပ ါအတိုင ်း
ဖဆာင်ရွက်ရမည်(က) ပမေ်ကမ်းတိက
ု ်ေားမှုအဖပခအဖနကို နှေ်ေဉ်နိုဝင်ော
( ခ ) ထူးဖပါက်နှင့် တွင်းများကို ပပန်

တွင် တိုင်းထွာေေ်ဖဆးပခင်း၊

ည်တူးဖော်ေယ်ရှားပခင်း၊ ဖပမေားအေေ်ထည့်ပခင်း

ုပ်ငန်းများ နှေ်ေဉ်ဖဆာင်ရွက်ပခင်း၊
( ဂ ) နှေ်ေဉ်ေီဇင်ော

တွင် ဖရမှတ်တိုင်များကကံ့ခိုင်မှု ရှိ မရှိ ေေ်ဖဆးပခင်း၊ ပပုပပင်ပခင်းနှင့်

အေေ်ေိုက်ထူပခင်း၊
(ဃ) မိုးရာေီအတွင်း ပေေ်ဖပါ်ခဲ့ဖော ဖရကကီး ဖရမှတ်များအရ ေတ်မှတ်ေည့် တာတမံ၏
ဖရ ွတ်တာဖပါင် ရှိ မရှိ ေေ်ဖဆးပခင်း၊ တာပမှင့်ပခင်း

ုပ်ငန်းများကို အေီအေဉ် ဖရးဆွဲ

ဖဆာင်ရွက်ပခင်း၊
( င ) တာတမံများေေ်ဖဆးရာတွင် ေတ်မှတ်ပုံေံအရ တာအပမင့်၊ တာထိပ်အကျယ်နှင့် တာ
ဖအာက်ဖပခအကျယ် မပပည့်မီပါက ပပင်ဆင်ပခင်း

ုပ်ငန်းများ ဖရးဆွဲဖဆာင်ရွက်ပခင်း၊

( ေ ) ဦးေီးဌာနက ထိန်းေိမ်းထားဖော တာတမံများ၏ နယ်နိမိတ်များအတွင်း ကျူးဖကျာ်
ဝင်ဖရာက်ဖနထိုင်ပခင်း၊ ေိုက်ပျိုးပခင်း၊ ဖမွးပမူပခင်း၊

ွှတ်ဖကျာင်းပခင်း ရှိမရှိ ေေ်ဖဆးပခင်း

နှင့် အဖရးယူဖဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(ဆ) ဖရတံခါးများ၊ ဖရပပန်များကို ေေ်ဖဆးပခင်းနှင့် ပပုပပင်ပခင်း၊
( ဇ ) ဖကျးရွာ

ူထု၏ အေီအေဉ်ပေင့် ဖဆာင်ရွက်ဖော ဖရဖေးကာကွယ်ဖရး တာတမံများ

အတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီဖပးပခင်း။

5
၁၂။

ပုေ်မ ၁၁ ပါ ပပုပပင်ထိန်းေိမ်းပခင်း ုပ်ငန်းများ ဖဆာင်ရွက်ရာတွင် ောမန်ပပုပပင်ပခင်း ုပ်ငန်း

ေိမ
ု့ ဟုတ် အထူးပပင်ဆင်ပခင်း ုပ်ငန်း ေိမ
ု့ ဟုတ် အကကီးေားပပင်ဆင်ပခင်း ုပ်ငန်း အဆင့်ေတ်မှတ်၍
ဖဆာင်ရွက်ရမည်။
ပပည်ေူနှင့် ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း
၁၃။

ခရိုင်တာတမံအရာရှိေည် တာတမံတည်ဖဆာက် ပပုပပင်ထိန်းေိမ်းပခင်း ုပ်ငန်းများ ဖဆာင်ရွက်

ရာတွင် ဖအာက်ပါအချက်များကို ပပည်ေူနှင့် ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ရမည်(က) တာတမံများ ထိန်းေိမ်းပခင်းနှင့်ေပ် ျဉ်း၍ တာတမံနှင့်ဆက်ေပ်ဖနဖော ပပည်ေူ ူထု၏
ိုအပ်ချက်များကို ေိရှိဖရးအတွက် ဖဆာင်ရွက်ပခင်း၊
( ခ ) တာတမံနယ်နိမိတ်အတွင်း ကျူးဖကျာ်ဝင်ဖရာက်ဖနထိုင်ပခင်းဖကကာင့် တာတမံပပုပပင်
ထိန ်း ေိမ ်း ရာတွင ် အခက်အခဲရှိပ ခင်း ကို ကာကွယ ်ရန် ပပည်ေ ူန ှင ့်အတူ ပူး ဖပါင်း
ဖဆာင်ရွက်ပခင်း၊
( ဂ ) အဖကကာင်းအမျိုးမျိုးဖကကာင့် ပန်းတာတည်ဖဆာက်ရာတွင်
အတွက် ထိခိုက်နေ်နာမည့်
တိ၏
ု့ ဆန္ဒကိုရယူမပီး

ယ်ေမားများနှင့် ေက်ဆိုင်ရာ

ယ်ယာဖပမေိမ်းယူဖရး
ွှတ်ဖတာ်ကိုယ်ေား ှယ်

ိုအပ်ေည့်အေွဲ့အေည်းအဆင့်ဆင့်ေို့ တင်ပပညှိနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း၊

(ဃ) တာတမံပိုမိုဖကာင်းမွန်ဖေရန် တာတမံနှင့်ဆက်ေပ်ဖော

ယ်ေမားများနှင့် ေက်ဆိုင်ရာ

ွှတ်ဖတာ်ကိုယ်ေား ှယ်များ၏ အကကံပပုချက်များကို အထက်အေွဲ့အေည်း အဆင့်ဆင့်ေို့
တင်ပပပခင်း။
ဖရဖေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖရး
၁၄။

ုပ်ငန်းများ

တာတမံအရာရှိေည် ဖရဖေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ဖရးအတွက် ဖအာက်ပါတို့ကို ကကိုတင်ပပင်ဆင်

ဖဆာင်ရွက်ရမည်(က) မိုးရာေီမကျဖရာက်မီ တာတမံများ ဖတာင့်တင်းခိုင်မာဖေရန် ေက်အင်အား၊

ူအင်အား

များပေင့် ကကိုတင်ပပုပပင်ပခင်း၊
( ခ ) ကမ်းရိုးမပိုပခင်း၊

ှိုင်းရိုက်၍တာမပိုပခင်း၊ တာဖပမမှဖရေိမ့်ပခင်း၊ ေဲဗွက်ထပခင်းနှင့် တာအိ

တာဖ ျာပခင်းများ မပေေ်ဖေရန် ချို့ယွင်းချက်ရှိဖော ဖနရာများကို အချိန်မီမပီးေီးဖအာင်
ပပင်ဆင်ပခင်း၊
( ဂ ) မိုးရာေီဖရာက်ရှိ

ျှင် ေတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဖရကင်းတဲများ တည်ဖဆာက်ပခင်းနှင့်

အဖရးဖပါ်ကာကွယ်ဖရးပေ္စည်းများ ကကိုတင်ေုဖဆာင်းပခင်း၊
(ဃ) ဖပမပပင်အဖပခအဖနအရ ဖရကင်းဖောင့်အေွဲ့များေွဲ့၍ တာဝန်ချထားပခင်းနှင့် အချိန်ပပည့်
ဆက်ေွယ်နိုင်ဖော ဆက်ေွယ်ဖရးေခန်းများထားရှိပခင်း၊

6
( င ) ေိုး ရိမ ်ဖရမှတ် ဖရာက်ခ ျိန ်မ ှေ ၍ ဖရပပန်က ျေည့်အချိန ်အထိ အထူး ကိေ ္စအဖနပေင့်
ေတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ေက်ဆိုင်ရာေို့ မပျက်မကွက် ေတင်းဖပးပိပု့ ခင်း၊
( ေ ) ေက်ဆိုင်ရာ မမို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ဖကျးရွာအုပ်ေုများမှ တာဝန်ရှိေူများနှင့် ညှိနှိုင်း၍
ဖရဖေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖရး ေီမံချက်များ ဖရးဆွဲထားရှိပခင်း၊
(ဆ) ဖရဖေးအန္တရာယ် ကျဖရာက်နိုင်ဖောဖေေရှိ ပပည်ေူများကို ကကိုတင်အေိဖပးပခင်းနှင့်
အဖရးဖပါ်အေီအမံများ ဖဆာင်ရွက်ထားရှိပခင်း၊
( ဇ ) အဖရးဖပါ်အဖပခအဖနပေေ်ဖပါ်ပါကတာတမံ မကျိုးဖပါက်ဖေရန်အတွက်

ိုအပ်ဖော

ုပ်အားနှင ့် အဖထာက်အကူပေ္စည်း အကူအညီရရှိရန် ေက်ဆ ိုင ်ရာ အုပ်ခ ျုပ်ဖရး
အေွဲ့အေည်းများ၊ ေောဝဖေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အေွဲ့အေည်းများနှင့် ပူးဖပါင်းချိတ်ဆက်
ဖဆာင်ရွက်ပခင်း။
အခန်း(၅)
အဖရးဖပါ်
၁၅။

ုပ်ငန်းများ ဖဆာင်ရွက်ပခင်း

တာတမံကျိုးဖပါက်ပျက်ေီးနိုင်ေည့် အန္တရာယ်က ျဖရာက်

ျှင် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ဖရးမှူးေည်

ေက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဖေေကကီး ေို့မဟုတ် ပပည်နယ်အေိုးရအေွဲ့ ေို့မဟုတ် ဖနပပည်ဖတာ်ဖကာင်ေီ၏
ေဖောတူညီချက်ပေင့် ဖအာက်ပါတိက
ု့ ို ဖဆာင်ရွက်ရမည်(က) ဖရဖေးအန္တရာယ် ကျဖရာက်နိုင်ဖော တာတမံများကို ကာကွယ်ရန် ဖရကင်းဖောင့်
အေွဲ့များ ေွဲ့ေည်း၍ တာဝန်ချထားမည့် အေီအေဉ်များ ဖရးဆွဲပခင်း၊
( ခ ) အဖရးဖပါ် ုပ်ငန်းများကို ဖဆာင်ရွက်နိုင်ဖရးအတွက်
ရပ်ကွက်

ေိမ
ု့ ဟုတ်

ဖကျးရွာအုပ်ေု

ုပ်အားဖပးနိုင်မည့်

ူောရင်းကို

အုပ်ချုပ်ဖရးမှူးက

ပပုေု၍

မမို့နယ်အုပ်ချုပ်ဖရးမှူး မှတေ်ဆင့် တင်ပပဖေပခင်း၊
( ဂ ) အဖရးဖပါ် ုပ်ငန်းများ ဖဆာင်ရွက်ရာတွင် ဖတွ့ရှိရဖော အတားအဆီးများကို ေယ်ရှား
ပခင်းနှင့် အဖရးဖပါ်

ုပ်ငန်းများ၌ ေုံးေွဲရန်

ိုအပ်ေည့် ေေ်ပင်၊ ဝါးပင်၊ ေေ်ေား၊

ေျာ၊ ဝါးထရံ၊ ကကိုး၊ ဖပမကကီး ၊ အိတ်နှင့် အပခားပေ္စည ်း များ ေယ်ယ ူရန်ယာဉ်တို့က ို
နီးကပ်ရာဖေေများမှ ရယူအေုံးပပုပခင်း။
၁၆။

ခရိုင်အုပ်ချုပ်ဖရးမှူးေည် ပုေ်မ ၁၅၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါအဖရးဖပါ် ုပ်ေားောရင်းကို ခရိုင်တာတမံ

အရာရှိထံဖပးပိရ
ု့ မည်။

7
၁၇။

ခရိုင်တာတမံအရာရှိ ေိမ
ု့ ဟုတ် ယင်းကတာဝန်ဖပးအပ်ပခင်းခံရေည့် မမို့နယ်တာတမံအရာရှိေည်

ပုေ်မ ၁၆ အရ

ုပ်ေားများရရှိဖရးအတွက် ရပ်ကွက် ေိမ
ု့ ဟုတ် ဖကျးရွာအုပ်ေု အုပ်ချုပ်ဖရးမှူးထံ

ဖတာင်းခံရမည်။
၁၈။

ပုေ်မ ၁၇ ပါ တာဝန်ဖပးအပ်ပခင်းခံရေူများေည် မမို့နယ်တာတမံအရာရှိ ေိမ
ု့ ဟုတ် တာဝန်

ရှိေူ၏ ညွှန်ကကားချက်အတိုင်း ဖဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၉။

(က) အဖရးဖပါ်

ုပ်ေားများအတွက်

ည်းဖကာင်း၊ ပေ္စည်းကိရိယာများ ရယူေုံးေွဲပခင်းနှင့်

ေယ်ယူပခင်းအတွက် ည်းဖကာင်း၊ ပေ္စည်းများေယ်ရှားရာတွင် ပျက်ေီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်
ည်း ဖကာင်း ကျခံရန်

ိုအပ်ေည့် ကုန ်က ျေရိတ်မ ျားကို ခရိုင ်တာတမံအရာရှိက

ဖေေအ ိုက် အပမင့်ဆုံးဖေျးနှုန်းပေင့် ေက်ဆိုင်ေူများေို့ ဖဆာ ျင်ေွာ ထုတ်ဖပးရမည်။
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အရ ထုတ်ဖပးေည့် ဖငွပမာဏနှင့်ေပ်

ျဉ်း၍ မဖကျနပ်ေူေည် ရက်ဖပါင်း

၃၀ အတွင ်း ခရိုင ်အုပ ်ခ ျုပ် ဖရးမှူးထံ တင်ပ ပနိုင ်ေည်။ ခရိုင ်အုပ ်ခ ျုပ်ဖရးမှူးေည်
ဖငွပမာဏနှင့်ေပ်

ျဉ်း၍

ိုအပ်ေ

ို ပပင်ဆင်နိုင်ေည်။

( ဂ ) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ဖရးမှူး၏ ဆုံးပေတ်ချက်ေည် အမပီးအပပတ် အတည်ပေေ်ေည်။
အခန်း (၆)
တားပမေ်ချက်များ
၂၀။

မည်ေ ူမျှ ခွင ့်ပပုချက်မ ရှိေ ဲ တာတမံ၏ ဖပမ

ွှာကို ပျက်ေီးဖေနိုင ်ေည့် တူးဆွပခင်း ၊ ဖ

ှ၊

ေေ်ပင်၊ ေေ်တးုံ ၊ ဝါး၊ ဝါးေည်းေေည့် ပေ္စည်းများကို တာတမံဖပါ်မှ ပေတ်ဆွဲပခင်းမပပုရ။
၂၁။

မည်ေ ူမျှ တာတမံခိုင ်ခံ့မ ှုကိုပေေ်ဖေ၊ တာတမံက ို အဖထာက် အကူပပုေည့် အဖဆာက်အအုံ

များကိုပေေ်ဖေ ပျက်ေီးဖေရန် ဖဆာင်ရွက်ပခင်းမပပုရ။
၂၂။

မည်ေူမျှ တာတမံဖပါ်တွင်

ည်းဖကာင်း၊ တာတမံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်

ကျူးဖကျာ်ဝင်ဖရာက်ဖနထိုင်ပခင်း၊ ေိုက်ပျိုးဖမွးပမူပခင်း၊ အဖဆာက်အအုံများ ဖဆာက်

ည်းဖကာင်း
ုပ်ပခင်းနှင့်

ေက်ယန္တရားတေ်ခုခု ထားရှိအေုံးပပုပခင်းမပပုရ။
၂၃။
တိက
ု့ ို
၂၄။

မည်ေ ူမ ျှ တာတမံဖပါ်တွင ်ပ ေေ်ဖေ၊ တာတမံ၏ နယ်န ိမ ိတ်အတွင ်း တွင ်ပေေ်ဖေ တိရ ေ္ဆာန်
ွှတ်ဖကျာင်းပခင်း ေိမ
ု့ ဟုတ် ေားကျက်ချပခင်းမပပုရ။
မည်ေူမျှ ဦးေီးဌာနက မိုးဖရတိုက်ေားမှုကာကွယ်ရန် တာတမံဖပါ်တွင် ထိန်းေိမ်းထားဖော

ပမက်ပင်၊ ကိုင်းပင်နှင့် အကာအကွယ် ပေ္စည်းတိ့က
ု ို ေျက်ဆီးပခင်းမပပုရ။
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၂၅။

မည်ေူမျှ ခွင့်ပပုချက်မရှိေဲ တာတမံနှင့်ဆက်ေပ်ဖနေည့် ဖရနုတ်ဖပမာင်း ေိမ
ု့ ဟုတ် ဖရတံခါးကို

ပိတ်ပင်တားဆီးပခင်း ေိမ
ု့ ဟုတ် ဖရေီးဖရ

ာဖနှာင့်ဖနှးဖအာင် ပပု

ုပ်ပခင်းမပပုရ။

၂၆။

မည်ေူမျှခွင့်ပပုချက်မရှိေဲ တာတမံဖပါ်တွင် ယာဉ်များပေတ်ေန်း ဖမာင်းနှင်ပခင်းမပပုရ။

၂၇။

မည်ေူမျှခွင့်ပပုချက်မရှိေဲ တာတမံပေင့် ဖရဖေးကာကွယ်ထားဖော ဧရိယာအတွင်း တာတမံ

တည်ဖဆာက်ပခင်းနှင့် ဖရနုတ်ဖပမာင်း တူးဖော်ပခင်းမပပုရ။
အခန်း(၇)
ပပေ်မှုနှင့် ပပေ်ေဏ်များ
၂၈။
ကျူး

မည်ေ ူမဆို ပုေ်မ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၅ နှင ့် ၂၇ တို့ပါ တားပမေ်ခ ျက်တေ်ရပ်ရပ်က ို ဖောက်ေ ျက်
ွန်ဖကကာင်း ပပေ်မှုထင်ရှားေီရင်ပခင်းခံရ

ချမှတ်ရမည့်အပပင် ဖငွေဏ်
၂၉။
ကျူး

ျှင ် ထိုေ ူက ို နှေ ်န ှေ်ထက်မပိုဖော ဖထာင်ေ ဏ်

ည်း ချမှတ်နိုင်ေည်။

မည်ေ ူမဆို ပုေ ်မ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၄ နှင ့် ၂၆ တို့ပါ တားပမေ်ခ ျက်တေ်ရပ်ရပ်က ို ဖောက်ေ ျက်
ွန ်ဖကကာင်း ပပေ်မ ှုထင်ရှားေီရင်ပခင်း ခံရ

ကျပ်တေ်ေိန်းထိ ဖငွေဏ်ပေေ်ဖေ၊ ေဏ်နှေ်ရပ်

ျှင် ထိုေ ူက ို ဖပခာက်

ထိ ဖထာင်ေ ဏ်ပ ေေ်ဖေ၊

ုံးပေေ်ဖေ ချမှတ်ရမည်။

အခန်း(၈)
အဖထွဖထွ
၃၀။

ဤဥပဖေပါ ပပေ်မှုများကို ရဲအဖရးယူပိုင်ခွင့်ရှိဖော ပပေ်မှုများအပေေ် ေတ်မှတ်ေည်။

၃၁။

The Embankment Act. (Burma Act IV, 1909.) အရ ထုတ်ပ ပန်ထားေည့် အမိန ့်

ဖကကာ်ပငာော၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့်
ဆက်
၃၂။

ု ပ ် ထု ံ း

ုပ်နည်းများကို ဤဥပဖေနှင့် မဆန့်ကျင်ေဖရွ့

က်ကျင့်ေုံးနိုင်ေည်။
ဤဥပဖေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို အဖကာင်အထည်ဖော် ဖဆာင်ရွက်ရာတွင်(က) ဝန်ကကီးဌာနေည် နည်းဥပဖေ၊ ေည်းမျဉ်းနှင့် ေည်းကမ်းများကို ပပည်ဖထာင်ေုအေိုးရ
အေွဲ့၏ ေဖောတူညီချက်ပေင့် ထုတ်ပပန်နိုင်ေည်။
( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ဦးေီးဌာနတိေ
ု့ ည် အမိနဖ
့် ကကာ်ပငာော၊ အမိန၊့် ညွှန်ကကားချက်နှင့်

ုပ်ထုံး

ုပ်နည်းများကို ထုတ်ပပန်နိုင်ေည်။
၃၃။

The Embankment Act. (Burma Act IV, 1909.) ကို ဤဥပဖေပေင့် ရုပ်ေိမ်း

ိုက်ေည်။
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ပပည်ဒောင်စုြမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအဒပခခံဥပဒေအရ

ျွန်ုပလ
်
်မှတ်ဒရးေိုးြည်။

(ပုံ) ေင်ဒ

ျော်

နိုင်ငံဒတာ်ြမ္မတ
ပပည်ဒောင်စုြမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ်

