ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ႏွင့္
မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရ အင္ဂ်င္နီယာ၏
လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္စည္းကမ္းမ်ား

၁။

အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
(က)

ျခံစည္းရုိးကာရံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား
(၁)

သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ
(က)

ျခံစည္းရုိးကာရံခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

(ခ)

ျခံစည္းရုိးကာရံျခင္းအား

ၾကီးၾကပ္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

မွတ္ပုံတင္

လက္မွတ္ရ အင္ဂ်င္နီယာမွ တင္ျပရန္
(ဂ)

ခြင့္ျပဳခ်က္မရမီ ၾကဳိတင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈျပႆနာေပၚေပါက္
ျခင္းတုိ႔အတြက္

အေဆာက္အဦဆုိင္ရာလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအဖြဲ႕၏

ညႊန္ၾကား

ခ်က္ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမရွင္မွ ခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္
(ဃ)

အိမ္ရွင္/အိမ္ငွားျပႆနာအရႈပ္အရွင္းကင္းရွင္းေၾကာင္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏
ေထာက္ခံခ်က္တင္ျပရန္

(င)

ေျမရွင္၏ GP / SP မွ တင္ျပမည္ဆုိပါက ေျမရွင္ သက္ရွိထင္ရွားရွိေၾကာင္းႏွင့္
ကုိယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ထားသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျမရွင္မွတင္ျပရန္

(စ)

ျခံစည္းရုိးကာရံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္ေျမကြက္ပုိင္ရွင္မ်ား၏ ကန့္ကြက္
ရန္မရွိေၾကာင္းတင္ျပရန္

(ဆ)
(၂)

မိမိပုိင္နယ္နိမိတ္၌သာ ကာရံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမရွင္၏ခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္

ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ (ေျမရွင္၊GP/SP) (A4 Size
တစ္မ်က္နွာတည္းတြင္အေပၚ/ေအာက္ကူးရန္)

(၃)

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္သက္ေသခံကတ္ျပား မိတၱဴ

(၄)

ဂရန္မိတၱဴႏွင့္သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ(၁)ႏွစ္အတြင္းထုတ္ေပးထားေသာနယ္နိမိတ္တုိင္းတာ
သတ္မွတ္သည့္ေျမပုံ (D/Map)မိတၱဴ (မူရင္းနွင့္တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္)

(၅)

ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ မွတ္ပံတ
ု င္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာ/ဗိသုကာတုိ႔မွ လက္မွတ္ေရး
ထုိးထားေသာအဆုိျပဳ ပုံစံ(၃)စုံ(A3 Size)

(ခ)

အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (၃ထပ္ႏွင့္ေအာက္)
(၁)

သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ
(က)

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

(ခ)

အေဆာက္အအုံ ၾကီးၾကပ္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရ
အင္ဂ်င္နီယာမွ တင္ျပရန္

(ဂ)

ခြင့္ျပဳခ်က္မရမီ ၾကဳိတင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈျပႆနာေပၚေပါက္
ျခင္းတုိ႔အတြက္

အေဆာက္အဦဆုိင္ရာလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအဖြဲ႕၏

ညႊန္ၾကား

ခ်က္ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမရွင္မွ ခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္
(ဃ)

အိမ္ရွင္/အိမ္ငွားျပႆနာအရႈပ္အရွင္းကင္းရွင္းေၾကာင္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏
ေထာက္ခံခ်က္တင္ျပရန္

(င)

ေဘးကပ္လ်က္ေျမကြက္ပုိင္ရွင္မ်ား၏သေဘာထားတင္ျပရန္(ေဘး၃’ႏွင့္အထက္
ေျမခ်န္ထားပါက တင္ျပရန္မလုိပါ)

(စ)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးအေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ေဘး

ပတ္၀န္းက်င္ရွိေျမကြက္ပုိင္ရွင္မ်ား[ေဘး၀ဲဘက္(၂)ဦး၊ ယာဘက္(၂)ဦး၊ ေရွ႕
ဘက္(၃)ဦး၊ ေနာက္ဘက္(၃)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၁၀)ဦး]မွကန္႔ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း
ေထာက္ခံခ်က္တင္ျပရန္
(ဆ)

အေဆာက္အအုံခုိင္ခံ့မႈနွင့္ပတ္သက္၍

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာမွ

တာ၀န္ယူေၾကာင္းခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္
(ဇ)

အေဆာက္အအုံေဟာင္းဖ်က္သိမ္းခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

(စ်)

အေဆာက္အအုံေဟာင္းဖ်က္သိမ္းရာတြင္ ေဘးကပ္လ်က္ရွိေသာ အေဆာက္
အအုံပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္

ဖ်က္သိမ္းပါမည့္အေၾကာင္း

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရ

အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ေျမရွင္တုိ႔မွ ခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္
(ည)

ေျမရွင္၏ GP / SP မွ တင္ျပမည္ဆုိပါက ေျမရွင္သက္ရွိထင္ရွားရွိေၾကာင္းႏွင့္
ကုိယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ထားသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျမရွင္မွတင္ျပရန္

(ဋ)

ကန္ထရုိက္တုိက္ပုံစံျဖစ္ပါကေျမရွင္၊လုိင္စင္ရကန္ထရုိက္တာ(LC)ႏွင့္မွတ္ပုံတင္
လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာတုိ႔မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား
လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္

(၂)

ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ (ေျမရွင္၊GP/SP) (A4 Size
တစ္မ်က္နွာတည္းတြင္အေပၚ/ေအာက္ကူးရန္)

(၃)

လုိင္စင္ရကန္ထရုိက္တာစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ၊ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာ/
ဗိသုကာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္သက္ေသခံကတ္ျပားမိတၱဴ

(၄)

ဂရန္မိတဴၱ ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ(၁)ႏွစ္အတြင္းထုတ္ေပးထားေသာနယ္နိမိတ္တုိင္းတာ
သတ္မွတ္သည့္ေျမပုံ (D/Map)မိတၱဴ (မူရင္းနွင့္တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္)

(၅)

မိသားစုလုံးခ်င္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး အေဆာက္အအုံပုံစံျဖစ္ပါက ေလွ်ာက္ထား
သူႏွင့္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာ/ဗိသုကာတုိ႔မွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ
အဆုိျပဳပုံစံ(၃)စုံ (A3 Size)

(၆)

ကန္ထရုိက္တုိက္ပုံစံျဖစ္ပါက ေျမရွင္၊ လုိင္စင္ရကန္ထရုိက္တာ(LC) ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္
လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာ/ဗိသုကာတုိ႔မွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အဆုိျပဳ ပုံစံ(၃)စုံ
(A3 Size)

(၇)

ဖ်က္သိမ္းမည့္အေဆာက္အအုံေဟာင္း၏ ဓာတ္ပုံနွင့္ေဘးႏွစ္ဘက္ရွိ အေဆာက္အအုံ
မ်ား၏ဓာတ္ပုံ

(၈)

ကန္ထရုိက္တုိက္ပုံစံႏွင့္စီးပြားေရးသုံးအေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္ပါက မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏
အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္အတည္ျပဳပုံစံ

(ဂ)

ေျမပုိင္ဆုိင္မႈအရပ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုိအပ္ေသာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ား (၃ထပ္ႏွင့္ေအာက္)
(၁)

သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ
(က)

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

(ခ)

အေဆာက္အအုံၾကီးၾကပ္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရ
အင္ဂ်င္နီယာမွ တင္ျပရန္

(ဂ)

ခြင့္ျပဳခ်က္မရမီ ၾကဳိတင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈျပႆနာေပၚေပါက္
ျခင္းတုိ႔အတြက္

အေဆာက္အဦဆုိင္ရာလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအဖြဲ႕၏

ညႊန္ၾကား

ခ်က္ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမရွင္မွ ခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္
(ဃ)

အိမ္ရွင္/အိမ္ငွားျပႆနာအရႈပ္အရွင္းကင္းရွင္းေၾကာင္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏
ေထာက္ခံခ်က္တင္ျပရန္

(င)

ေဘးကပ္လ်က္ေျမကြက္ပုိင္ရွင္မ်ား၏သေဘာထားတင္ျပရန္(ေဘး၃’ႏွင့္အထက္
ေျမခ်န္ထားပါက တင္ျပရန္မလုိပါ)

(စ)

အေဆာက္အအုံခုိင္ခံ့မႈနွင့္ပတ္သက္၍

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာမွ

တာ၀န္ယူေၾကာင္းခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္
(ဆ)

အေဆာက္အအုံေဟာင္းဖ်က္သိမ္းခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

(ဇ)

အေဆာက္အအုံေဟာင္းဖ်က္သိမ္းရာတြင္ ေဘးကပ္လ်က္ရွိေသာ အေဆာက္
အအုံပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္

ဖ်က္သိမ္းပါမည့္အေၾကာင္း

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရ

အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ေျမရွင္တုိ႔မွ ခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္
(စ်)

ကန္ထရုိကတ
္ ုိက္ပုံစံျဖစ္ပါကေျမရွင္၊လုိင္စင္ရကန္ထရုိက္တာ(LC)ႏွင့္မွတ္ပုံတင္
လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာတုိ့မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စညး္ကမ္းခ်က္မ်ားအား
လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္

(၂)

ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ (A4 Size တစ္မ်က္နွာတည္း
တြင္အေပၚ/ေအာက္ကူးရန္)

(၃)

လုိင္စင္ရကန္ထရုိက္တာစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ၊ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာ/
ဗိသုကာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္သက္ေသခံကတ္ျပားမိတၱဴ(မူရင္းနွင့္တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္)

(၄)

ေျမပုိင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထားမိတၱဴ (မူရင္းနွင့္တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္)

(၅)

မိသားစုလုံးခ်င္းႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး

အေဆာက္အအုံပုံစံျဖစ္ပါက

ေျမရွင္ႏွင့္

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာ/ဗိသုကာတုိ႔မွ လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ အဆုိျပဳပုံစံ
(၃)စုံ (A3 Size)
(၆)

ကန္ထရုိက္တုိက္ပုံစံျဖစ္ပါကေျမရွင္၊လုိင္စင္ရကန္ထရုိက္တာ(LC)ႏွင့္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္
ရအင္ဂ်င္နီယာ/ဗိသုကာတုိ႔မွလက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အဆုိျပဳ ပုံစံ(၃)စုံ(A3 Size)

(၇)

ဖ်က္သိမ္းမည့္အေဆာက္အအုံေဟာင္း၏ ဓာတ္ပုံနွင့္ေဘးႏွစ္ဘက္ရွိ အေဆာက္အအုံ
မ်ား၏ဓာတ္ပုံ

(၈)

ကန္ထရုိက္တုိက္ပုံစံႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးအေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္ပါကမီးသတ္ဦးစီး
ဌာန၏ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္အတည္ျပဳပုံစံ

(ဃ)

အေဆာက္အအုံ

ေဆာက္လုပ္ရာတြင္

လုိအပ္ေသာ

စာရြက္စာတမ္းမ်ား

(၄ထပ္မွ၈ထပ္)

(Proposal)
(၁)

သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ
(က)

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

(ခ)

အေဆာက္အအုံၾကီးၾကပ္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရ
အင္ဂ်င္နီယာမွ တင္ျပရန္

(ဂ)

ခြင့္ျပဳခ်က္မရမီ

ၾကဳိတင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေျမပုိင္ဆုိင္မႈျပႆနာေပၚေပါက္

ျခင္းတုိ႔အတြက္

အေဆာက္အဦဆုိင္ရာလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအဖြဲ႕၏

ညႊန္ၾကား

ခ်က္ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမရွင္မွ ခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္
(ဃ)

အိမ္ရွင္/အိမ္ငွားျပႆနာအရႈပ္အရွင္းကင္းရွင္းေၾကာင္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏
ေထာက္ခံခ်က္တင္ျပရန္

(င)

ေဘးကပ္လ်က္ေျမကြက္ပုိင္ရွင္မ်ား၏သေဘာထားတင္ျပရန္(ေဘး၃’ႏွင့္အထက္
ေျမခ်န္ထားပါက တင္ျပရန္မလုိပါ)

(စ)

လမ္းအတြင္း (၄)ထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအုံမရွိပါက အဆုိျပဳအေဆာက္
အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေျမကြက္ပုိင္ရွင္မ်ား
[ေဘး၀ဲဘက္ (၂)ဦး၊ ယာဘက္ (၂)ဦး၊ ေရွ႕ဘက္ (၃)ဦး၊ ေနာက္ဘက္ (၃)ဦး၊
စုစုေပါင္း(၁၀)ဦး]မွကန္႔ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္တင္ျပရန္
(သုိ႔မဟုတ္)

(ဆ)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးအေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ေဘး

ပတ္၀န္းက်င္ရွိေျမကြက္ပုိင္ရင
ွ ္မ်ား[ေဘး၀ဲဘက္(၂)ဦး၊ ယာဘက္(၂)ဦး၊ ေရွ႕
ဘက္(၃)ဦး၊ ေနာက္ဘက္(၃)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၁၀)ဦး]မွကန္႔ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း
ေထာက္ခံခ်က္တင္ျပရန္
(ဇ)

အေဆာက္အအုံေဟာင္းဖ်က္သိမ္းခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

(စ်)

အေဆာက္အအုံေဟာင္းဖ်က္သိမ္းရာတြင္ ေဘးကပ္လ်က္ရွိေသာ အေဆာက္
အအုံပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္

ဖ်က္သိမ္းပါမည့္အေၾကာင္း

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရ

အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ေျမရွင္တုိ႔မွ ခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္
(ည)

ေျမရွင္၏ GP/SP မွတင္ျပမည္ဆုိပါက ေျမရွင္သက္ရွိထင္ရွားရွိေၾကာင္းႏွင့္
ကုိယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ထားသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျမရွင္မွ တင္ျပရန္

(ဋ)

အေဆာက္အအုံ ခုိင္ခံ့မႈနွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာ၏
တာ၀န္ယူေၾကာင္း ခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္ (ပုံစံၾကီးတြင္ပူးတြဲတင္ျပရန္)

(ဌ)

အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမရွင္၊လုိင္စင္ရကန္ထရုိက္တာ
(LC)ႏွင့္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာတုိ႔မွ သတ္မွတ္ထားသည့္စညး္ကမ္း
ခ်က္မ်ားအားလုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္ (ပုံစံၾကီး
တြင္ပူးတြဲတင္ျပရန္)

(၂)

ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ (ေျမရွင္၊GP/SP) (A4 Size
တစ္မ်က္နွာတည္းတြင္အေပၚ/ေအာက္ကူးရန္)

(၃)

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာ/ဗိသုကာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္သက္ေသခံကတ္ျပား
မိတၱဴ (မူရင္းနွင့္တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္)

(၄)

ဂရန္မိတၱဴႏွင့္သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ(၁)ႏွစ္အတြင္းထုတ္ေပးထားေသာနယ္နိမိတ္တုိင္းတာ
သတ္မွတ္သည့္ေျမပုံ (D/Map)မိတၱဴ (မူရင္းနွင့္တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္)

(၅)

ေဘး၀ဲ/ယာကပ္လ်က္တြင္ (၄)ထပ္ႏွင့္အထက္္ အေဆာက္အအုံမ်ားရွိပါ လုိင္စင္ရ
တုိင္တာေရးအင္ဂ်င္နီယာ၏ အေဆာက္အအုံတုိင္းတာခ်က္(Theodolite Reading)

(၆)

ေျမရွင္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရ အင္ဂ်င္နီယာ/ဗိသုကာတုိ႔မွ လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ
အဆုိျပဳဗိသုကာပုံစံ(၁)စုံ (A3 Size)

(၇)

ဖ်က္သိမ္းမည့္အေဆာက္အအုံေဟာင္း၏ ဓာတ္ပုံနွင့္ေဘးႏွစ္ဘက္ရွိ အေဆာက္အအုံ
မ်ား၏ဓာတ္ပုံ

(င)

အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (၄ထပ္မွ ၈ထပ္)
(ပုံစံၾကီး)
(၁)

လုိင္စင္ရကန္ထရုိက္တာစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ၊ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာ/
ဗိသုကာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္သက္ေသခံကတ္ျပားမိတၱဴ

(၂)

ေျမခံနုိင္အားစမ္းသပ္မႈ (Soil Test) (၁)စုံနွင့္ Soft Copy CD

(၃)

မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ရ အင္ဂ်င္နီယာမွ တြက္ခ်က္တင္ျပထားသည့္ အေဆာက္အအုံ
ခုိင္ခံ့မႈဆုိင္ရာတြက္ခ်က္မႈပုံစံ(၁)စုံႏွင့္ Soft Copy CD

(၄)

ေျမရွင္၊လုိင္စင္ရကန္ထရုိက္တာ(LC)ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာ/ဗိသုကာ
တုိ႔မွလက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အဆုိျပဳပုံစံ(၃)စုံ(A3 Size)

(၅)

မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္အတည္ျပဳပုံစံ

(၆)

အင္ဂ်င္နီယာဌာန (ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ)၏ မိလႅာကန္ တည္ေဆာက္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ (သုိ႔)
သေဘာထားမွတ္ခ်က္

(စ)

အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (၉ထပ္ႏွင့္ အထက္)
("မူ" ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္စိစစ္ျခင္း)
(၁)

သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ
(က)

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

(ခ)

အေဆာက္အအုံၾကီးၾကပ္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရ
အင္ဂ်င္နီယာမွ တင္ျပရန္

(ဂ)

ခြင့္ျပဳခ်က္မရမီ

ၾကဳိတင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေျမပုိင္ဆုိင္မႈျပႆနာေပၚေပါက္

ျခင္းတုိ႔အတြက္

အေဆာက္အဦဆုိင္ရာလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအဖြဲ႕၏

ညႊန္ၾကား

ခ်က္ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမရွင္မွ ခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္
(ဃ)

အိမ္ရွင္/အိမ္ငွားျပႆနာအရႈပ္အရွင္းကင္းရွင္းေၾကာင္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏
ေထာက္ခံခ်က္တင္ျပရန္

(င)

ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ထိစပ္ေျမကြက္မ်ားအပါအ၀င္ အနည္းဆုံးေျမကြက္(၁၀)
ကြက္၏ပုိင္ရွင္မ်ား [ေဘး၀ဲဘက္ (၂)ဦး၊ ယာဘက္ (၂)ဦး၊ ေရွ႕ဘက္ (၃)ဦး၊
ေနာက္ဘက္(၃)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၁၀)ဦး]မွ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္
တင္ျပရန္

(စ)

အေဆာက္အအုံေဟာင္းဖ်က္သိမ္းခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

(ဆ)

အေဆာက္အအုံေဟာင္းဖ်က္သိမ္းရာတြင္ ေဘးကပ္လ်က္ရွိေသာ အေဆာက္
အအုံပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္

ဖ်က္သိမ္းပါမည့္အေၾကာင္း

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရ

အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ေျမရွင္တုိ႔မွ ခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္
(ဇ)

ေျမရွင္၏ GP / SP မွ တင္ျပမည္ဆုိပါက ေျမရွင္သက္ရွိထင္ရွားရွိေၾကာင္းႏွင့္
ကုိယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ထားသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျမရွင္မွ တင္ျပရန္

(စ်)

အေဆာက္အအုံခုိင္ခံ့မႈနွင့္ပတ္သက္၍

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာ၏

တာ၀န္ယူေၾကာင္းခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္ (ပုံစံၾကီးတြင္ပူးတြဲတင္ျပရန္)
(ည)

အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေျမရွင္၊လုိင္စင္ရကန္ထရုိက္တာ
(LC)ႏွင့္မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာတုိ႔မွ သတ္မွတ္ထားသည့္စညး္ကမ္း
ခ်က္မ်ားအားလုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္ (ပုံစံၾကီး
တြင္ပူးတြဲတင္ျပရန္)

(၂)

ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ (ေျမရွင္၊GP/SP) (A4 Size
တစ္မ်က္နွာတည္းတြင္အေပၚ/ေအာက္ကူးရန္)

(၃)

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာ/ဗိသုကာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္သက္ေသခံကတ္ျပား
မိတၱဴ (မူရင္းနွင့္တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္)

(၄)

ဂရန္မိတၱဴႏွင့္သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ(၁)ႏွစ္အတြင္းထုတ္ေပးထားေသာနယ္နိမိတ္တုိင္းတာ
သတ္မွတ္သည့္ေျမပုံ (D/Map)မိတၱဴ (မူရင္းနွင့္တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္)

(၅)

ေဘး၀ဲ/ယာကပ္လ်က္တြင္ (၄)ထပ္ႏွင့္အထက္္ အေဆာက္အအုံမ်ားရွိပါ လုိင္စင္ရ
တုိင္းတာေရးအင္ဂ်င္နီယာ၏ အေဆာက္အအုံတုိင္းတာခ်က္(Theodolite Reading)

(၆)

ေျမရွင္၊ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ဗိသုကာတုိ႔မွ လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ
အဆုိျပဳဗိသုကာပုံစံ(၁)စုံ (A3 Size)

(၇)

ဖ်က္သိမ္းမည့္အေဆာက္အအုံေဟာင္း၏ ဓာတ္ပုံနွင့္ေဘးႏွစ္ဘက္ရွိ အေဆာက္အအုံ
မ်ား၏ဓာတ္ပုံ

(ဆ)

အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (၉ထပ္ႏွင့္ အထက္)
(ပုံစံၾကီး)
(၁)

လုိင္စင္ရကန္ထရုိက္တာစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ၊ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာ/
ဗိသုကာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္သက္ေသခံကတ္ျပားမိတၱဴ

(၂)

ေျမခံနုိင္အားစမ္းသပ္မႈ (Soil Test) မူရင္း (၂)စုံနွင့္ Soft Copy CD

(၃)

မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ရ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ တြက္ခ်က္တင္ျပထားသည့္ Structural
Calculation (၂)စုံ၊ M & E Calculation (၂)စုံႏွင့္ Soft Copy CD

(၄)

ေျမရွင္၊ လုိင္စင္ရကန္ထရုိက္တာ(LC)၊ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ဗိသုကာ
တုိ႔မွတြက္ခ်က္ေရးဆြဲထားသည့္ Architectural Drawing (၄)စုံ၊ Structural Drawing
(၄)စုံ၊ M & E Drawing (၄)စုံ၊ Pile Foundation ျဖစ္ပါက Pile Load Test (Method
of Statement) (၄)စုံ

(၅)
(ဇ)

မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္အတည္ျပဳပုံစံ

ဟိုတယ္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း
ဟုိတယ္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ တင္ျပပါက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး
အစုိးရအဖြဲ႕၏သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ပါရွိရမည္။

(စ်)

ကားပါကင္အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း
ကားပါကင္အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ တင္ျပပါက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး
အစုိးရအဖြဲ႕၏သေဘာထားမွတ္ခ်က္ပါရွိရမည္။

(ည)

သာသနာေရးဆုိင္ရာအေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း
ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္
အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ျပလာပါက တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္
ႏွင့္တုိင္းေဒသၾကီးသာသနာေရးမွဴးရုံး၏ ေထာက္ခံခ်က္တုိ႔ ပါရွိရမည္။

(ဋ)

စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ျပေလွ်ာက္ထားျခင္း
စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ျပေလွ်ာက္ထားလုိပါကသက္ဆုိင္ရာဇုန္ေကာ္မတီ
၏အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ ကန္႔ကြက္ရန္ မရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္
တင္ျပရမည္။

(ဌ)

အေဆာက္အအုံဖ်က္မိန္႔တင္ျပရာတြင္ လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား
(၁)

သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ
(က)

အေဆာက္အအုံဖ်က္သိမ္းခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

(ခ)

အေဆာက္အအုံဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္တာ၀န္ယူေၾကာင္းေျမရွင္မွခံ၀န္တင္ျပရန္

(ဂ)

အေဆာက္အအုံ ဖ်က္သိမ္းရာတြင္ ေဘးကပ္လ်က္ရွိေသာ အေဆာက္အအုံ
ပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္ ဖ်က္သိမ္းပါမည့္အေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရ အင္ဂ်င္
နီယာႏွင့္ေျမရွင္တုိ႔မွ ခံ၀န္ကတိတင္ျပရန္

(ဃ)

အိမ္ရွင္/အိမ္ငွားျပႆနာအရႈပ္အရွင္းကင္းရွင္းေၾကာင္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏
ေထာက္ခံခ်က္တင္ျပရန္

(၂)

ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ (ေျမရွင္၊GP/SP) (A4 Size
တစ္မ်က္နွာတည္းတြင္အေပၚ/ေအာက္ကူးရန္)

(၃)

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္သက္ေသခံကတ္ျပားမိတၱဴ
(မူရင္းနွင့္တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္)

(၄)

ေျမပုိင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထားမိတၱဴ (မူရင္းနွင့္တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္)

(၅)

ဖ်က္သိမ္းမည့္ အေဆာက္အအုံ၏ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ေဘးႏွစ္ဘက္ရွိ အေဆာက္အအုံမ်ား၏
ဓာတ္ပုံ

(ဍ)

အေဆာက္အအုံအၾကီးစားျပင္ဆင္ရာတြင္လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား
(၁)

သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ
(က)

အေဆာက္အအုံအၾကီးစားျပင္ဆင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

(ခ)

အေဆာက္အအုံအၾကီးစားျပင္ဆင္ခြင့္အားၾကီးၾကပ္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာမွ တင္ျပရန္

(ဂ)

ေနထုိင္အသုံးျပဳသူမွ အိမ္ရွင္/အိမ္ငွား ျပႆနာအရႈပ္အရွင္း ကင္းရွင္းေၾကာင္း
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္တင္ျပရန္

(၂)

ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ (ေျမရွင္၊GP/SP) (A4 Size
တစ္မ်က္နွာတည္းတြင္အေပၚ/ေအာက္ကူးရန္)

(၃)

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္သက္ေသခံကတ္ျပားမိတၱဴ
(မူရင္းနွင့္တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္)

(၄)

ေျမပုိင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထားမိတၱဴ၊ အိမ္ငွား/အခန္းငွားျဖစ္ပါက ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္မိတၱဴ

(၅)

ေျမရွင္၏ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴ

(၆)

ေျမရွင္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာတုိ႔မွလက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အဆုိျပဳ
ပုံစံ (၃)စုံ (A3 Size) (ျပင္ဆင္မည့္အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား အနီေရာင္ ျခယ္ေပးရမည္)

(၇)

ျပင္ဆင္လုိသည့္ အေဆာက္အအုံ၏ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ျပင္ဆင္လုိသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၏
ဓာတ္ပုံ

(၈)

ေနထုိင္အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါက ေျမရွင္၏ေထာက္ခံခ်က္

(၉)

ေနထုိင္အသုံးျပဳသူမွ ေျမရွင္၏ေထာက္ခံခ်က္မရရွိပါက ၿမဳိ႕နယ္ငွားရမ္းခၾကီးၾကပ္ေရး
၀န္၏ေထာက္ခံခ်က္

(၁၀)

ေနထုိင္အသုံးျပဳသူမွ အခန္းျပင္ဆင္ခြင့္ တင္ျပလာပါက အခန္းရွင္/ေျမရွင္၊ ဆက္စပ္
အခန္းမ်ား၏ေထာက္ခံခ်က္အား ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္

(ဎ)

အေဆာက္အအုံအေသးစားျပင္ဆင္ရာတြင္လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား
(၁)

သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ

(၂)

ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ (ေျမရွင္၊GP/SP) (A4 Size
တစ္မ်က္နွာတည္းတြင္အေပၚ/ေအာက္ကူးရန္)

(၃)

ပုိင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထား (မူရင္းနွင့္တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္)

(၄)

ျပင္ဆင္လုိသည့္ အေဆာက္အအုံ၏ဓာတ္ပုံႏွင့္ ျပင္ဆင္လုိသည့္အစိတ္အပုိင္းမ်ား၏
ဓာတ္ပုံ

(၅)

ေနထုိင္အသုံးျပဳသူျဖစ္ပါက ေျမရွင္၏ေထာက္ခံခ်က္

(၆)

ေနထုိင္အသုံးျပဳသူမွ ေျမရွင္၏ေထာက္ခံခ်က္မရရွိပါက ၿမဳိ႕နယ္ငွားရမ္းခၾကီးၾကပ္ေရး
၀န္၏ေထာက္ခံခ်က္

မွတ္ခ်က္။
(ဏ)

ၿမိိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ခြင့္သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ရန္လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား
(၁)

သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ
(က)

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္းတုိး ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

(ခ)

ေျမရွင္၏ GP/SP မွ တင္ျပမည္ဆုိပါက ေျမရွင္သက္ရွိထင္ရွားရွိေၾကာင္းႏွင့္
ကုိယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ထားသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျမရွင္မွ တင္ျပရန္

(၂)

ေျမရွင္၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ (ေျမရွင္၊GP/SP) (A4 Size တစ္မ်က္နွာ
တည္းတြင္အေပၚ/ေအာက္ကူးရန္)

(၃)

လုိင္စင္ရကန္ထရုိက္တာစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ၊ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာ
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္သက္ေသခံကတ္ျပားမိတၱဴ(မူရင္းနွင့္တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးရန္)

(တ)

(၄)

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမိန္႔မိတၱဴ (၁)ရြက္

(၅)

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳပုံစံ(Drawing) မိတၱဴ(၁)စုံ

(၆)

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပုံစံစစ္ေဆးခေငြသြင္းခ်လံမိတၱဴ

အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ျပီးစီးေၾကာင္းလက္မွတ္

(BCC)

ေလွ်ာက္ထားရာတြင္

လုိအပ္

ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား ( ၃ထပ္ႏွင့္ေအာက္)
(၁)

သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ
(က)

အေဆာက္အအုံျပီးစီးေၾကာင္းလက္မွတ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

(ခ)

ေျမရွင္၏ GP/SP မွ တင္ျပမည္ဆုိပါက ေျမရွင္သက္ရွိထင္ရွားရွိေၾကာင္းႏွင့္
ကုိယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ထားသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျမရွင္မွ တင္ျပရန္

(၂)

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမိန္႔မိတၱဴ (၁)ရြက္

(၃)

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳပုံစံ(Drawing) မိတၱဴ(၁)စုံ

(၄)

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပုံစံစစ္ေဆးခေငြသြင္းခ်လံမိတၱဴ

(၅)

အေဆာက္အအုံျပီးစီးေၾကာင္းမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္စစ္ေဆးေရးအင္ဂ်င္
နီယာမ်ား၏မွတ္ခ်က္ပါရွိေသာမွတ္တမ္းစာအုပ္(Log Book)

(၆)

ေျမရွင္၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ (ေျမရွင္၊GP/SP) (A4 Size တစ္မ်က္နွာ
တည္းတြင္အေပၚ/ေအာက္ကူးရန္)

(၇)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးအေဆာက္အအုံပုံစံျဖစ္ပါက

မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ေထာက္ခံခ်က္

မူရင္းႏွင့္ Fire Safety Certificate မိတၱဴ
(၈)

အေဆာက္အအုံ၏ ေရွ႕၊ ေနာက္၊ ၀ဲ၊ ယာ ဓာတ္ပုံမ်ား

(၉)

ဘ႑ာေရးႏွင့္ေငြစာရင္းဌာန(ရာျပတ္ဌာန)၏ အခြန္စည္းၾကပ္ျပီးေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္

(၁၀)

ကန္ထရုိက္တုိက္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး အေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္က်င္
စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအဖြဲ႔ (ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာန)၏
အမႈိက္စြန္႔ပစ္ရန္လုံေလာက္သည့္အမႈိက္ပုံးထား ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းခံ၀န္

(၁၁)

Lift ပါ၀င္ေသာအေဆာက္အအုံျဖစ္ပါက စက္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏
ဓာတ္ေလွကားအသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္

(၁၂)

(၁၈)ခန္းႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအုံျဖစ္ပါက Transformer တပ္ဆင္သုံးစြဲခြင့္ျပဳ
ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း ၏ေထာက္ခံခ်က္

(ထ)

အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ျပီးစီးေၾကာင္းလက္မွတ္

(BCC)

ေလွ်ာက္ထားရာတြင္

လုိအပ္

ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား (၄ထပ္ႏွင့္အထက္)
(၁)

သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာ
(က)

အေဆာက္အအုံျပီးစီးေၾကာင္းလက္မွတ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

(ခ)

ေျမရွင္၏ GP/SP မွ တင္ျပမည္ဆုိပါက ေျမရွင္သက္ရွိထင္ရွားရွိေၾကာင္းႏွင့္
ကုိယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ထားသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျမရွင္မွ တင္ျပရန္

(ဂ)

အေဆာက္အဦဆုိင္ရာလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအဖြ႔ဲ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အအုံ)၊
လွ်ပ္စစ္ဌာနခြဲ၏ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းမႈ စစ္ေဆးရန္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

(၂)

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမိန္႔မိတၱဴ (၁)ရြက္

(၃)

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳပုံစံ(Drawing) မိတၱဴ(၁)စုံ

(၄)

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပုံစံစစ္ေဆးခေငြသြင္းခ်လံမိတၱဴ

(၅)

အေဆာက္အအုံျပီးစီးေၾကာင္းမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္စစ္ေဆးေရးအင္ဂ်င္
နီယာမ်ား၏မွတ္ခ်က္ပါရွိေသာမွတ္တမ္းစာအုပ္ (Log Book) ႏွင့္လုိင္စင္ရကန္ထရုိက္တာ
(LC)၊ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာတုိ႔မွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာဇယား

(၆)

ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴ (ေျမရွင္၊GP/SP) (A4 Size
တစ္မ်က္နွာတည္းတြင္အေပၚ/ေအာက္ကူးရန္)

(၇)

မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ေထာက္ခံခ်က္မူရင္းႏွင့္ Fire Safety Certificate မိတၱဴ

(၈)

အေဆာက္အအုံ၏ ေရွ႕၊ ေနာက္၊ ၀ဲ၊ ယာ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္လွ်ပ္စစ္မီတာ/ေရမီတာ/မိလႅာ
ကန္ထားရွိမႈဓာတ္ပုံ

(၉)

ဘ႑ာေရးႏွင့္ေငြစာရင္းဌာန(ရာျပတ္ဌာန)၏ အခြန္စည္းၾကပ္ျပီးေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္

(၁၀) ပတ္၀န္က်င္စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအဖြ႔(ဲ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္း
ေရးဌာန)၏ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ရန္ လုံေလာက္သည့္ အမႈိက္ပုံးထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းခံ၀န္
(၁၁)

ေရစီးေရလာႏွင့္ေရဆုိးစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအဖြ႔ဲ၏ ေရစီးေရလာႏွင့္ မိလႅာစနစ္
တုိ႔အတြက္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္

(၁၂)

Lift ပါ၀င္ေသာအေဆာက္အအုံျဖစ္ပါက စက္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏
ဓာတ္ေလွကားအသုံးျပဳခြင့္လက္မွတ္

(၁၃)

(၁၈)ခန္းႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအုံျဖစ္ပါက Transformer တပ္ဆင္သုံးစြဲခြင့္ျပဳ
ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ေထာက္ခံခ်က္

(၁၄)

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း၏
လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေထာက္ခံခ်က္

(သုိ႔)

ေျမရွင္ႏွင့္လုိင္စင္ရကန္ထရုိက္တာ

(LC)တုိ႔၏ခံ၀န္ကတိ
(၁၅)

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ အခြန္ကိစၥ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျပီးေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္

(၁၆)

အဆုိျပဳအေဆာက္အအုံအတြက္ လုိင္စင္ရတုိင္းတာေရးအင္ဂ်င္နီယာ၏ Theodolite
တုိင္းတာခ်က္

(ဒ)

၉ထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ AMSL မွ စုစုေပါင္းအျမင့္ေပသတ္မွတ္ခ်က္
(၁)

ေရႊတိဂုံဘုရား

ကန္႔သတ္ဧရိယာအတြင္း

တည္ေဆာက္မည့္

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ

အေဆာက္အဦမ်ားသည္ ေရႊတိဂုံေစတီၾကမ္းျပင္ (ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ အျမင့္
ေပ၁၉၀) ထက္မေက်ာ္လြန္ရပါ။
(မွတ္ခ်က္ ။

အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္နယ္ေျမမွ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ၾကီးကုိ
ဖူးေမွ်ာ္ရာတြင္ ျမင္ကြင္းကန္႕သတ္ခ်က္မရွိေစရပါ။)

(၂)

၄င္းဧရိယာျပင္ပတြင္ မည့္သည့္အေဆာက္အဦမွ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ငွက္ေပ်ာဖူး
ေအာက္ခါးစည္း (ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ အျမင့္ေပ ၄၁၇ေပ)ထက္ မေက်ာ္လြန္
ရပါ။

(ဓ)

ျခံစည္းရုိးကာရံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလာလွ်င္လုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား
(၁)

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္ အပိတ္ျခံစည္းရုိးတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ အျမင့္(၆)ေပ
ထိသာ ေဆာက္လုပ္ရမည္။

(၂)

ေလႏွင့္အလင္းေရာင္၀င္ႏုိင္ေသာ သံပန္းသံကြင္းဆက္(သုိ႔) အလားတူပစၥည္းမ်ားျဖင့္
နံရံအေပၚပုိင္းကုိ အျမင့္(၄)ေပအထိလည္းေကာင္း၊ ေအာက္ေျမနံရံကုိ (၆)ေပအထိ
နံရံပိတ္ပုံစံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စုစုေပါင္းနံရံအျမင့္(၁၀)ေပအထိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

(န)

အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ဓာတ္အားလုိင္း သတ္မွတ္အကြာအေ၀းမ်ား

မွတ္ခ်က္-လူေနခန္း(၁၈)ခန္းႏွင့္အထက္ေဆာက္လုပ္ပါကTransformerတပ္ဆင္ရမည္။
(ပ)

အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ကားပါကင္ထည့္သြင္းျခင္း
(၁)

ေျမကြက္အက်ယ္ (၅၀ ေပ x ၅၀ေပ) အရြယ္ေျမကြက္မ်ားတြင္ (၄)ထပ္ႏွင့္အထက္
အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ပါက ေျမညီထပ္တြင္ မျဖစ္မေန ကားပါကင္ ထည့္သြင္း
ရမည္။

(၂)

DB အေဆာက္အဦျဖစ္ပါက ၁၁၅’x၅၀’ ႏွင့္အထက္ ေျမကြက္မ်ားတြင္ Car parking
ထားရွိရပါမည္။

(၃)

ကားတစ္စီးစာကားရပ္နားရန္ ေနရာ အတြက္ (၈ေပ x ၁၆ေပ) လိုအပ္ပါသည္။

(၄)

ကား Ramp Slope - 9 degree (1:6.25)

(၅)

Mechanical Parking ႏွင့္ Car Lift ပါရွိပါက Specification တင္ျပရန္ ႏွင့္ Queuing
Space ထားရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

(ဖ)

အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ အနည္းဆုံးထားရွိမည့္ Car
Parking Area ပမာဏ(ကားအေရအတြက္)

စဥ္

အသုံးျပဳမည့္ပုံစံ

အနည္းဆုံးထားရွိရန္

မွတ္ခ်က္

သတ္မွတ္ထားသည့္
Car Parking ပမာဏ
၁။

လူေနအိမ္ေျခႏွင့္

၁ ခန္းလွ်င္ ၁ စီး

၂၀% ထပ္ေပါင္းေပးရန္။

2

2

၂၀% ထပ္ေပါင္းေပးရန္မလုိ။

2

2

၂၀% ထပ္ေပါင္းေပးရန္မလုိ။

စပ္ဆုိင္ေနေသာေနရာမ်ား
၂။

စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာေနရာမ်ား
(က) ရုံးခန္းမ်ားထားရွိမည့္

100 m (1076 ft )လွ်င္ ၁ စီး

အေဆာက္အဦ
(ခ) ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ား
(ဂ) စားေသာက္ဆုိင္မ်ား
(ဃ) ဟုိတယ္မ်ား

100 m (1076 ft )လွ်င္ ၁ စီး
2

2

50 m (539 ft )လွ်င္ ၁ စီး
2

2

200 m (2153 ft )
လွ်င္ ၁ စီး

၂၀% ထပ္ေပါင္းေပးရန္။
2

ကုန္တင္ကုန္ခ်ေနရာ 8000 m
(86120 ft2) လွ်င္
၁ စီးထပ္ ေပါင္းရန္။
၂၀% ထပ္ေပါင္းေပးရန္။

၃။

ရုပ္ရွင္ရုံမ်ား၊ ျပဇာတ္ရုံမ်ား

၄။

ဂုိေဒါင္

ထုိင္ခုံ ၁၀ ခုံလွ်င္ ၁ စီး

၂၀% ထပ္ေပါင္းေပးရန္။

ကုန္တင္ကုန္ခ်ေနရာ 800 m2

၂၀% ထပ္ေပါင္းေပးရန္။

2

(8612 ft ) လွ်င္ ၁ စီး
၅။

စက္ရုံ

350 m2 (3768 ft2 ) လွ်င္ ၁ စီး

ကုန္တင္ကုန္ခ်ေနရာ 3000 m2
(32295 ft2 ) လွ်င္ Lorry ၁ စီး။
၂၀% ထပ္ေပါင္းေပးရန္။

40 m2 (430 ft2 )လွ်င္ ၁ စီး

၂၀% ထပ္ေပါင္းေပးရန္။

GYM

300 m2 (3230 ft2 )လွ်င္ ၁ စီး

၂၀% ထပ္ေပါင္းေပးရန္။

၈။

အထူးကုေဆးခန္း

150 m2 (1615 ft2 )လွ်င္ ၁ စီး

၂၀% ထပ္ေပါင္းေပးရန္။

၉။

ေဆးရံု

၄ ကုတင္ လွ်င္ ၁ စီး

၂၀% ထပ္ေပါင္းေပးရန္။

၆။

ေရကူးကန္

၇။

(ဗ)

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကန္႔သတ္နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္း
၁၉၉၄ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ၁၅ရက္ေန့တြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးအား လႊမ္းမုိးထိခုိက္
နုိင္သည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ထိန္းခ်ုပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္
ေသာလမ္းမ်ား၏ ၀ဲ/ယာ၌အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ၆ထပ္(အျမင့္-၆၂’-၇၈’)
ထက္မပုိေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ တင္ျပလာပါက
သီးျခားကိစၥရပ္အေနျဖင့္ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
(၁)

အေရွ႕ဘက္တြင္

အလံျပဘုရားလမ္း၊ ဗုိလ္မင္းေခါင္လမ္း အတြင္းဘက္
ပုိင္း၊

အထက္ပန္းဆုိးတန္းလမ္း

အတြင္းဘက္ပုိင္း၊

ကန္ရိပသ
္ ာလမ္း၊ စက္ရုံလမ္း၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ကမၻာ
ေအးဘုရားလမ္း
(၂)

ေျမာက္ဘက္တြင္

ဓမၼေစတီလမ္း၊ ရွင္ေစာပုလမ္း

(၃)

အေနာက္ဘက္တြင္

ဗဟုိလမ္း

(၄)

ေတာင္ဘက္တြင္

မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ ျမဳိ႕ပတ္ရထားလမ္း၊ ေရႊတိဂုံဘုရား
လမ္းဆုံမွေယာမင္းၾကီးဦးဘုိးလွဳိင္လမ္း

(ဘ)

ေရႊဘုန္းပြင့္ေစတီေတာ္ကန္႔သတ္နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္း

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိသမိုင္း၀င္ေရႊဘုန္းပြင့္ေစတီေတာ္နယ္ေျမပတ္၀န္းက်င္တြင္
(၃)ထပ္ထက္ပို၍ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳရန္ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။
(မ)

မုိးေကာင္းေစတီေတာ္၏အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း

မုိးေကာင္း ေစတီေတာ္ အနီးတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နယ္နိမိတ္တြင္ အေဆာက္အဦ
ေဆာက္လုပ္ ခြင့္တင္ျပလာပါက အျမင့္(၄၀)ေပႏွင့္ ၃ထပ္ထက္မပုိေသာ အေဆာက္အဦ
ကုိသာ ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ျပဳ ပါသည္ (၁)

အေရွ႕လားေသာ္- မုိးေကာင္းလမ္းသြယ္(သစၥာလမ္းၾကီးႏွင့္မုိးေကာင္းလမ္းမၾကီးၾကား)

(၂)

အေနာက္လားေသာ္ - မုိးေကာင္းဘုရားလမ္း(သစၥာလမ္းၾကီးႏွင့္မဟာေဗာဓိလမ္းၾကား)

(၃)

ေတာင္လားေသာ္ - မဟာေဗာဓိလမ္း (မုိးေကာင္းဘုရားလမ္းႏွင့္ဇမၺဴရစ္လမ္းၾကား)

(၄)

ေျမာက္လားေသာ္-သစၥာလမ္းမၾကီး (မုိးေကာင္းဘုရားလမ္းႏွင့္မုိးေကာင္လမ္းသြယ္ၾကား)

(ယ)

ရွင္ေစာပုလမ္းမ်က္ႏွာစာရွိအေဆာက္အအံုမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္အထင္ကရအေဆာက္အအံုျဖစ္ေသာ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္သည့္

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရွင္ေစာပုလမ္းေျမာက္ဘက္တစ္ေလွ်ာက္ (ျပည္လမ္းမီးပိြဳင့္မွဗဟိုလမ္းမီးပြိဳင့္ၾကား)
တြင္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မည္ဆိုပါက ေျမညီထပ္အျမင့္ (၁၄)ေပ က်န္အထပ္မ်ား
(၁၀)ေပစီျဖင့္ (၅)ထပ္သာေဆာက္လုပ္ရမည္။
(ရ)

ကမာရြတ္၊ ခိုင္ေရႊဝါလမ္းအတြင္းရွိအေဆာက္အအံုမ်ား

(၁)

အေဆာက္အအံု၏ ေရွ႕ဘက္တြင္ေျမညီထပ္မွ (၅)ေပခ်န္ၿပီး၊ က်န္အထပ္မ်ား (၄)ေပ
ျပန္ထြက္ကာ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္သည္။

(၂)

အေနာက္ဘက္တြင္ B.D.S ရွိေသာ္လည္း ေရစီးသန္ေသာေၾကာင့္ အေနာက္ဘက္
ေျမညီထပ္တြင္ Septic Tank ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ေရရွည္ခိုင္ခံ့ႏိုင္ရန္ Retaining Wallပါ
တစ္ပါတည္း ေဆာက္လုပ္ရန္္(၆)ေပခ်န္ရမည္။

(၃)

ေျမညီအျမင့္(၁၂)ေပ၊ က်န္အထပ္အျမင့္ (၉)ေပႏွင့္ ၆ထပ္ကို Pitch Roof ျဖင့္သာ
ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳသည္။

(လ)

ေရႊေတာင္ၾကားရပ္ကြက္အတြင္းရွိအေဆာက္အအံုမ်ား
ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႔နယ္၊ေရႊေတာင္ၾကား(၁)ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေရႊေတာင္ၾကား(၂)
ရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္ တင္ျပလာပါက (၄)ထပ္အျမင့္(၅၂)ေပ
ထိသာ ေဆာက္လုပ္သည္။

(ဝ)

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ပတ္၀န္းက်င္ရွိအေဆာက္အအံုမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ နယ္နိမိတ္အတြင္း အေဆာက္အအံု
ေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ျပလာပါက အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားပါရွိမွသာေဆာက္လုပ္
ခြင့ျ္ ပဳရန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ(၉-၉-၂၀၁၃)ရက္ေန႔တြင္အေၾကာင္းၾကားထားပါသည္-

(သ)

(၁)

ေျမာက္ဘက္နယ္နိမိတ္ - (၁၂၆၀)ကိုက္ သံမဏိစက္ရံုလမ္း

(၂)

အေရွ႔ဘက္နယ္နိမိတ္ - (၁၈၇၅)ကိုက္ မွဳခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕

(၃)

ေတာင္ဘက္နယ္နိမိတ္ - (၁၂၁၀)ကိုက္ လွဳိင္ျမစ္လမ္း

(၄)

အေနာက္ဘက္နယ္နိမိတ္ - (၁၉၀၀)ကိုက္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ
ပတ္၀န္းက်င္အနီးတြင္

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ေလဆိပ္ႏွင့္ ေမွာ္ဘီေလယာဥ္ကြင္း

ေလေၾကာင္းဆုိင္ရာကန့္သတ္ခ်က္မ်ား

ကင္းလြတ္ရန္အတြက္

ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DCA)၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ
သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ အဆုိပါဧရိယာအတြင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ အေဆာက္အအုံ
မ်ားအတြက္

ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DCA)၏

ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ေထာက္ခံခ်က္ရယူ

၂။

အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ရာတြင္လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
(က)

အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ျပရာတြင္ ထားရွိရမည့္ေျမခ်န္မ်ား
(၁)

(၃)ထပ္ႏွင့္ေအာက္ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ပါက (ကက)

(ခခ)

၄၀’x၆၀’ အရြယ္ ေျမကြက္တြင္ မိမိပုိင္နယ္နိမိတ္မွ
-

ေရွ႕ဘက္

၁၂’ - ၀’’ ခ်န္ရမည္။

-

ေနာက္ဘက္တြင္ -

BDS မရွိပါက ၆’- ၀’’ (အေဆာက္အအုံ နံရံမွ) ခ်န္ရမည္။

-

BDS ရွိပါက ၁’ - ၀’’ (အေဆာက္အအုံ နံရံမွ) ခ်န္ရမည္။

-

ေဘးႏွစ္ဘက္တြင္ အမုိးစြန္းမွ ၃’ - ၀’’ ခ်န္ရမည္။

မ်က္နွာစာအက်ယ္ ၂၅’ ႏွင့္ ၃၉’ ၾကားေျမကြက္မ်ားတြင္ေဘးႏွစ္ဘက္တြင္
အမုိးစြန္းမွ၁’ - ၆’’ စီခ်န္ရမည္။

(ဂဂ)

မ်က္နွာစာအက်ယ္၂၅’ႏွင့္ေအာက္ေျမကြက္မ်ားတြင္ေဘးႏွစ္ဘက္တြင္
အမုိးစြန္းမွ၁’ - ၀’’ စီ ခ်န္ရမည္။

(၂)

၄ထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္လုိပါက
(ကက)

Downtown

ျမဳိ႕နယ္မ်ား

(လမ္းမေတာ္၊လသာ၊

ပန္္းဘဲတန္း၊

ေက်ာက္တံတား၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ပုဇြန္ေတာင္)
-

ေရွ႕ဘက္နွင့္ေဘးႏွစ္ဘက္တြင္ ေျမျပည့္ေဆာင္ရြက္နုိင္ပါသည္။

-

ေျမျပည့္ေဆာက္လုပ္ပါက နံရံအပိတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

-

မိလႅာကန္ထားရွိရန္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ)၏ မိလႅာကန္
ပါမစ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခခ)

က်န္ျမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္
-

(ဂဂ)

(ဃဃ)

၄၀’ x ၆၀’ အရြယ္ေျမကြက္မ်ားတြင္ မိမိပုိင္နယ္နိမိတ္မွ -

ေရွ႕ဘက္ ၅’ Clear ေျမခ်န္ရမည္။

-

ေဘးႏွစ္ဘက္ အမုိးစြန္းမွ အနည္းဆုံး ၃’ စီေျမခ်န္ရမည္။

-

ေနာက္ဘက္တြင္ -

BDS ရွိက ၁’ ခ်န္ရမည္။

-

BDS မရွိက ၆’ ခ်န္ရမည္။

ေရွ႕ေနာက္အရွည္ (၅၀)ေပအရြယ္ေျမကြက္မ်ားတြင္ မိမိပုိင္နယ္နိမိတ္မွ-

ေရွ႔ဘက္တြင္ ေျမညီထပ္မွ ၅’ ေျမခ်န္ရမည္။

-

က်န္အထပ္မ်ား Cantilever ၄’ ျပန္ထုတ္ျပီး ၁’ ခ်န္ရမည္။

မ်က္နွာစာအက်ယ္ ၂၅’ ႏွင့္ ၃၉’ ၾကားေျမကြက္မ်ားတြင္ေဘးႏွစ္ဘက္၌
အမုိးစြန္းမွ၁’-၆’’စီခ်န္ရမည္။(ျပတင္း၊တံခါးေဆာင္ရြက္လုိပါက

SW/LW

မ်ားသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။)
(ငင)

မ်က္နွာစာအက်ယ္၂၅’ႏွင့္ေအာက္ေျမကြက္မ်ားတြင္ေဘးႏွစ္ဘက္၌
အမုိးစြန္းမွ ၁’-၀’’ စီခ်န္ရမည္။ (ေဘးႏွစ္ဘက္၌ ၁’-၀”စီခ်န္ပါက SW/LW
မ်ား ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္နုိင္သည္။)

(၃)

အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ေဆာက္လုပ္ျခင္း
ျပည္လမ္း၊

ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊

ဦး၀ိစာရလမ္း

တို႔တြင္ မည္သည့္ အေဆာက္အအံုမဆိုေဆာက္လုပ္ပါက ပင္မအေဆာက္အအံု၏
ေရွ႕ဘက္တြင္

မိမိပိုင္နယ္နိမိတ္မွ ေပ ၂၀ ခ်န္၍ အေဆာက္အအံုနယ္နိမိတ္ကို

ေရးဆြဲ တင္ျပရပါမည္။

(၄)

၉ထပ္ႏွင့္အထက္အေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ ေျမခ်န္သတ္မွတ္ခ်က္
(ကက)

ေရွ႕ဘက္တြင္ မိမိပုိင္နယ္နိမိတ္မွ အနည္းဆုံး(၁၂)ေပခ်န္ရမည္။

(ခခ)

ေဘး၀ဲ/ယာ၊ေနာက္ဘက္တြင္မိမိပုိင္နယ္နိမိတ္မွအနည္းဆုံး(၆)ေပခ်န္ရမည္။
(မွတ္ခ်က္။ Fire Fighting ႏွင့္ Egress အတြက္လုံေလာက္ေသာေျမခ်န္ထား
ရရွိရန္)

(ခ)

Building Coverage Ratio (BCR) & Floor Area Ratio (FAR)
Building Coverage Ratio (BCR) ≤ 0.6 ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္။
(BCR ႏွင့္ FAR တုိ့အား သတ္မွတ္ျပဌာန္းမည့္ Zoning Plan အရ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။)

(ဂ)

အေဆာက္အအုံမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အနည္းဆုံးထားရွိရမည့္ အထပ္အျမင့္မ်ား
(၁)

လူေနခန္း
(ကက)

ေျမညီထပ္

၁၀’

(ခခ)

က်န္အထပ္မ်ား

၉’

(၂)

ဆုိင္ခန္း၊ ရုံးခန္း

၁၀ ’

(၃)

ဟုိတယ္၊ စားေသာက္ဆုိင္

၁၂ ’

(၄)

ေဆးရုံ၊ ေက်ာင္းခန္းမ

၁၂ ’

(၅)

လူထုအပန္းေျဖစခန္း

၁၂ ’

(၆)

စက္မႈအလုပ္ရုံ၊ စက္ရုံ

၁၂ ’

(၇)

ကားရပ္နားထပ္

၈’-၆’’

(၈)

အထက္ပါ

သတ္မွတ္ခ်က္အျမင့္မ်ားအား

ေျပာင္းလဲလုိပါက

ခုိင္လုံေသာ

အက်ဳိး

အေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ျဖင့္ သီးျခားခြင့္ျပဳရယူေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ဃ)

အေဆာက္အအုံ အျမင့္ေပ ကန္႔သတ္ခ်က္
(၁)

Road Building Ratio - အေဆာက္အဦအျမင့္အား လမ္းအက်ယ္၏ နွစ္ဆထက္
မပုိေစရ။

(၂)

Slenderness Ratio
(ကက)

-

Shallow Foundation အတြက္ဆုိလွ်င္ အေဆာက္အဦ၏ အျမင့္အား
အေဆာက္အဦ၏အတုိဆုံးအနား၏ ၃ဆထက္မပုိေစရ။

(ခခ)

Deep

Foundation

အတြက္ဆုိလွ်င္

အေဆာက္အဦ၏

အျမင့္အား

အေဆာက္အဦ၏အတုိဆုံးအနား၏ ၄ဆထက္မပုိေစရ။
(၃)

အေဆာက္အအုံအျမင့္ (၆၂)ေပထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ဓာတ္ေလွကားတပ္ဆင္ရမည္။

၃။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း၌ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ရ
အင္ဂ်င္နီယာ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္စည္းကမ္းမ်ား
(က)

ခြင့္ျပဳခ်က္

ရရွိျပီးေသာ

အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ

အစမွအဆုံးတုိင္

အျမဲမျပတ္တာ၀န္ယူ

ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊
(ခ)

အေဆာက္အအုံ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မိတၱဴနွင့္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊
အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးခ်က္မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား၊ အကုိးအကား
ျပဳသည့္ အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးခံရန္ အသင့္ထားရွိျခင္း၊

(ဂ)

အေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းစတင္သည့္အခ်ိန္မွ

ျပီးဆုံးသည့္တုိင္

လုပ္ငန္းထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား၏

အစီရင္ခံစာကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနသုိ႔ စာျဖင့္ အခ်ိန္မီတင္ျပျခင္း၊
(ဃ)

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာတုိင္းသည္

၎တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္

လုပ္ငန္း

တုိင္း၏ စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔ရက္ကုိ ေဖာ္ျပလ်က္သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ သတ္မွတ္ထား
သည့္ပုံစံျဖင့္ အခ်ိန္မီတင္ျပျခင္း၊
(င)

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးသည္ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း
ကုိလက္ခံျပီးေနာက္ ေဆာက္လုပ္လုိျခင္းမရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေဆာက္လုပ္ေသာ္လည္း အေဆာက္
အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပီးစီးမီ မိမိအားငွားရမ္းခဲ့သူက ဆက္လက္ငွားရမ္းျခင္းမျပဳလွ်င္ ျဖစ္ေစ
ထုိသို႔ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳနုိင္သည့္ေန႔ရက္ကုိေဖာ္ျပ၍သက္ဆုိင္ရာဌာနသုိ႔ အခ်ိန္မီ
သတင္းပုိ႔ျခင္း၊

(စ)

အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမိန္႔တြင္ ပါရွိသည့္ပုံစံအတုိင္း ေဆာက္လုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊
ခြင့္ျပဳပုံစံႏွင့္ကုိက္ညီျခင္းမရွိပါက သက္ဆုိင္ရာဌာနသုိ႔ အခ်ိန္မီသတင္းပုိ႔ျခင္း၊

(ဆ)

ခြင့္ျပဳပုံစံအား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေဆာက္လုပ္လုိပါက မိမိ၏ သေဘာျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ
မျပဳဘဲ လုပ္ငန္းအား ရပ္ဆုိင္းထားျပီး ထပ္မံျပင္ဆင္တင္ျပသည့္ပုံစံ(Revised Plan) ခြြင့္ျပဳမိန္႔
ရရွိျပီးမွ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊

(ဇ)

အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမိန့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေကာ္မတီကသတ္မွတ္ထားသည့္
အတုိင္း စနစ္တက်ျပည့္စုံမွန္ကန္စြာ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(စ်)

ေျမလြတ္မက်န္ နယ္နိမိတ္ကုန္ေဆာက္လုပ္မည့္ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္
ခြင့္ျပဳပုံစံပါအတုိင္း အုတ္ျမစ္ခ်ရာတြင္ ကပ္လ်က္ရွိသည့္ အေဆာက္အအုံတစ္ခုခု၏ အစိတ္
အပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုလုံးကုိ အနၱရာယ္မျဖစ္ေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊
ခုိင္ခံ့မႈကုိ မထိခုိက္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္စီးမႈတစ္စုံတစ္ရာ မေပၚေပါက္ေစရန္
အတြက္လည္းေကာင္း၊ ျပည့္စုံလုံေလာက္သည့္အစီအမံမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ည)

မည္သည့္အေဆာက္အအုံကုိမဆုိ ေဆာက္လုပ္ရန္ အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေျမၾကီးတူးျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းဆုိင္ရာစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ တိက်
ျပည့္စုံစြာေဆာင္ရြက္ျပီး၊ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာအား အခ်ိန္မီမပ်က္မကြက္တင္ျပျခင္း၊

(ဋ)

အေဆာက္အအုံ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုလုံးကုိျဖစ္ေစ ျဖိဳဖ်က္ရာတြင္ ဖ်က္သိမ္း
ခြင့္ရရွိျပီးမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ အလုပ္
သမားမ်ား ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထား
သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊

(ဌ)

ေဆာက္လုပ္ဆဲအေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္မႈအစီအမံမ်ားကုိ ဌာန
က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည့္အတုိင္း ျပည့္စုံစြာ ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားရန္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊

(ဍ)

အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ အျခားမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရသူတစ္ဦးႏွင့္ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္း
လုိပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ပုံစံအတုိင္းတာ၀န္လႊဲေျပာင္းခြင့္ရရွိျပီးမွသာ လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္
ေစျခင္း၊

( ဎ)

မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးသည္ ေကာ္မတီက အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္
ထားသည့္ အေဆာက္အအုံအေရအတြက္ကုိသာ ၾကီးၾကပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊

(ဏ)

မိမိၾကီးၾကပ္ေသာအေဆာက္အအုံ၏ ခိုင္ခံ့မႈမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုံး၀ တာ၀န္
ယူရမည့္အျပင္ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္မႈလုပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးခ်က္မွတ္တမ္းစာအုပ္ (Log
Book)တြင္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္အလုိက္ မပ်က္မကြက္ျပည့္စုံစြာ ေရးသားထားရွိျခင္း၊

(တ)

အေဆာက္အအုံ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ အုတ္ျမစ္ခ်လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကြန္ကရိလုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ အခ်ိန္ျပည့္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊

(ထ)

အေဆာက္အအုံအား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းကုိက္ညီသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ
အသုံးျပဳရန္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊

(ဒ)

အေဆာက္အအုံကုိ ျပီးစီးသည္အထိ ၾကီးၾကပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊

(ဓ)

အေဆာက္အအုံျပီးစီးေၾကာင္းလက္မွတ္(BCC)ေလွ်ာက္ထားရယူျခင္း၊

(န)

ခြင့္ျပဳခ်က္မရမီ ျဖိဳဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လပ
ု ္ျခင္းမျပဳရန္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊

(ပ)

လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္မႈအနၱရာယ္ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိေအာင္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊

(ဖ)

မိမိၾကီးၾကပ္သည့္အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဗ)

ေကာ္မတီက

ထုတ္ျပန္သည့္အမိန္႔

သုိ႔မဟုတ္

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

လုိက္နာ

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
မွတ္ခ်က္

-

အထက္ေဖာ္ျပပါတာ၀န္ႏွင့္စည္းကမ္းတစ္ရပ္ရပ္အား

ေဖာက္ဖ်က္ပါက

တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖြဲ႕၏ တည္ဆဲဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္
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