ရန္ကန
ု ျ္ မ ႕ဳိ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

အေဆာက္အအုဆ
ုံ ဳိင
ု ရ
္ ာ လုပ ္

းုုံ လုပန
္ ည္းမ ား

အေဆာက္အအုဆ
ုံ ဳိင
ု ရ
္ ာ စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းမ ား
ႏွင ့္
မွတ ္ပတ
ုုံ င္လက္မတ
ွ ရ
္ အင္ဂ င္နယ
ီ ာ၏
လုပ ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့စ
္ ည္းကမ္းမ ား

၁။

အေဆာက္အအုေဆာက္လု
ုံ
ပ ္ရာတြင္ လက္ရ ွဳိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ ္ းုုံ လုပ္နည္းမ ား
(က)

၉
(၁)

ပ္ႏွင့အ
္

က္ အေဆာက္အအုမ
ုံ ားအတြက ္ AMSL မွ စုစေ
ု ပါင္းအျမင့္ေပသတ္မတ
ွ ခ
္ က္

ေရႊတဳိဂုုံဘုရား

ကန္႔သတ္ဧရဳိယာအတြင္း

တည္ေဆာက္မည့္

စီးပြားေရးဆုဳိင္ရ ာ

အေဆာက္အဦမ ားသည္ ေရႊတဳိဂုုံေစတီၾကမ္းျပင္ (ပင္လယ္ေရမ က္ႏွာျပင္
ေပ၁၉၀)
(မွတ္ခ က္ ။

က္ အျမင္ ့

က္မေက ာ္လြန္ရပါ။
အမ ားျပည္သသႏွင့္သက္ဆုဳိင္သည့္နယ္ေျမမွ

ေရႊတဳိဂုုံေစတီေတာ္ၾကီ း ကု ဳိ

ဖသးေမွ ာ္ရာတြင္ ျမင္ကြင္းကန္႕သတ္ခ က္မရွဳိေစရပါ။)
(၂)

၄င္းဧရဳိယာျပင္ပတြင္ မည့္သည့္အေဆာက္အဦမွ ေရႊတဳိဂုုံေစတီေတာ္၏ ငွက္ေပ ာဖသး
ေအာက္ခါးစည္း (ပင္လယ္ေရမ က္ႏွာျပင္

က္ အျမင့္ေပ ၄၁၇ေပ)

က္ မေက ာ္လြန္

ရပါ။
(ခ)

ျခုံစ ည္းရုဳိးကာရုံခင
ြ ့္ ေလွ ာက္
(၁)

ားလာလွ င္လဳိက
ု န
္ ာရမည့္ အခ က္မ ား

နယ္နဳိမဳိတ္မ ဥ္းတစ္ေလွ ာက္ အပဳိတ္ျခုံစည္းရုဳိးတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္လွ င္ အျမင့္(၆)ေပ
ဳိသာ ေဆာက္လုပ္ရမည္။

(၂)

ေလႏွင့္အလင္းေရာင္၀င္ႏုဳိင္ေသာ သုံပန္းသုံကြင္းဆက္(သု)ဳိ႔ အလားတသပစၥည္းမ ားျဖင္ ့
နုံရုံအေပၚပုဳိင္းကုဳိ အျမင့္(၄)ေပအ

ဳိလည္းေကာင္း၊ ေအာက္ေျမနုံရုံကုဳိ (၆)ေပအ

နုံရုံပဳိတ္ပုုံစုံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စုစုေပါင္းနုံရုံအျမင့္(၁၀)ေပအ

ဳိ ေလွ ာက္

ားႏုဳိင္သည္။

ဳိ

(ဂ )

အေ ဆာက္အဥ ေ
ီ ဆာက္လုပ ္ရာတြင ္ ဓာတ္အားလုဳိင ္း သတ္မ ွတ္အကြာအေ၀းမ ား

မွတ္ခ က္-လသေနခန္း(၁၈)ခန္းႏွင့္အ

(ဃ)

အ
(၁)

က္ေဆာက္လုပ္ပါကTransformerတပ္ဆင္ရမည္။

ပ္ျမင့္အေဆာက္အအုမ
ုံ ားတြင ္ ကားပါကင္

ည့္သင
ြ း္ ျခင္း

ေျမကြက္အက ယ္ (၅၀ ေပ x ၅၀ေပ) အရြယ္ေျမကြက္မ ားတြင္ (၄)
အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ပါက ေျမညီ

ပ္ႏွင့္အ

ပ္တြင္ မျဖစ္မေန ကားပါကင္

က္

ည့္သြင္ း

ရမည္။
(၂)

DB အေဆာက္အဦျဖစ္ပါက ၁၁၅’x၅၀’ ႏွင့္အ

က္ ေျမကြက္မ ားတြင္ Car parking

ားရွဳိရပါမည္။
(၃)

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

(၄)

ကား Ramp Slope - 9 degree (1:6.25)

(၅)

Mechanical Parking ႏွင့္ Car Lift ပါရွဳိပါက Specification တင္ျပရန္ ႏွင့္ Queuing
Space

ားရွဳိရန္လဳိုအပ္ပါသည္။

(င)

အ

ပ္ျမင့္အေဆာက္အဦမ ားအတြကသ
္ တ္မွတျ္ ပဌာန္း

ားသည့္အနည္းဆုးုံ

ားရွမ
ဳိ ည့္

Car

Parking Area ပမာဏ(ကားအေရအတြက)္
စဥ္

အသုုံး ျပ မည့္ပစ
ုုံ ုံ

အနည္းဆုးုံ ားရွရ
ဳိ န္
သတ္မ ွတ ္

မွတ ္ခ က္

ားသည့္

Car Parking ပမာဏ

၁။

လသေနအဳိမ္ေျခႏွင့္

၁ ခန္းလွ င္ ၁ စီး

၂၀%

ပ္ေပါင္းေပးရန္။

၂၀%

ပ္ေပါင္းေပးရန္မလုဳိ။

၂၀%

ပ္ေပါင္းေပးရန္မလုဳိ။

၂၀%

ပ္ေပါင္းေပးရန္။

သက္္ဆိုင္ေသာေနရာမ ား
၂။

စီးပြားေရးႏွင့္ဆုဳိင္ေသာေနရာမ ား
(က) ရုုံးခန္းမ ား

ားရွဳိမည့္

2

2

100 m (1076 ft )
လွ င္ ၁ စီး

အေဆာက္အဦ
(ခ) ေစ းဆုဳိင္ခန္းမ ား

2

2

100 m (1076 ft )
လွ င္ ၁ စီး

(ဂ) စားေသာက္ဆုဳိင္မ ား

2

2

50 m (539 ft )
လွ င္ ၁ စီး

(ဃ) ဟုဳိတယ္မ ား

2

2

200 m (2153 ft )
လွ င္ ၁ စီး

ကုန္တင္ကုန္ခ ေနရာ 8000 m
(86120 ft2) လွ င္
၁ စီး

၃။

ရုပ္ရွင္ရုုံမ ား၊ ျပဇာတ္ရုုံမ ား

၄။

ဂုဳိေဒါင္

ုဳိင္ခုုံ ၁၀ ခုုံလွ င္ ၁ စီး

ကုန္တင္ကုန္ခ ေနရာ 800 m2
(8612 ft2 ) လွ င္ ၁ စီး

ပ္ ေပါင္းရန္။

၂၀%

ပ္ေပါင္းေပးရန္။

၂၀%

ပ္ေပါင္းေပးရန္။

၂၀%

ပ္ေပါင္းေပးရန္။

2

စဥ္

အသုုံး ျပ မည့္ပစ
ုုံ ုံ

အနည္းဆုးုံ ားရွရ
ဳိ န္
သတ္မ ွတ ္

မွတ ္ခ က္

ားသည့္

Car Parking ပမာဏ
၅။

စက္ရုုံ

350 m2 (3768 ft2 )
လွ င္ ၁ စီး

ကုန္တင္ကုန္ခ ေနရာ 3000 m2
(32295 ft2 ) လွ င္ Lorry ၁
စီး။

၆။

ေရကသးကန္

40 m2 (430 ft2 )

၂၀%

ပ္ေပါင္းေပးရန္။

၂၀%

ပ္ေပါင္းေပးရန္။

၂၀%

ပ္ေပါင္းေပးရန္။

၂၀%

ပ္ေပါင္းေပးရန္။

၂၀%

ပ္ေပါင္းေပးရန္။

လွ င္ ၁ စီး

၇။

GYM

300 m2 (3230 ft2 )
လွ င္ ၁ စီး

၈။

အ

သးကုေဆးခန္း

150 m2 (1615 ft2 )
လွ င္ ၁ စီး

၉။

ေဆးရုံု

၄ ကုတင္ လွ င္ ၁ စီး

(စ)

ေရႊတ ဳိဂေ
ုုံ စတီေတာ္ကန္႔သတ္နယ္နမ
ဳိ တ
ဳိ သ
္ တ္မတ
ွ ျ္ ခင္း
ေရႊတဳိဂုုံေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးအား
ဳိန္းခ ဳပ္ရန္

ရည္ရြယ္၍

အေဆာက္အအုုံမ ား

လႊမ္းမုဳိး

ဳိခုဳိက္

နုဳိင္သည့္

အေဆာက္အအုုံမ ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါနယ္နဳိမဳိတ္သတ္မွတ္ေသာလမ္းမ ား၏

ေဆာက္လုပ္ရာတြင္

၆

ပ္(အျမင့္-၆၂’-၇၈’)

၀ဲ/ယာ၌

က္မပုဳိေစရန္ႏ ွင္ ့

စီးပြားေရးဆဳိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ တင္ျပလာပါက သီးျခား ကဳိစၥရပ္
အေနျဖင့္ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
(၁)

အေရွ႕ဘက္တြင္

အလုံျပဘုရားလမ္း၊ ဗုဳိလ္မင္းေခါင္လမ္း အတြင္းဘက္
ပုဳိင္း၊

အ

က္ပန္းဆုဳိးတန္းလမ္း

အတြင္းဘက္ပုဳိင္း ၊

ကန္ရဳိပ္သာလမ္း၊ စက္ရုုံလမ္း၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ကမၻာ
ေအးဘုရားလမ္း
(၂)

ေျမာက္ဘက္တြင္

ဓမၼေစတီလမ္း၊ ရွင္ေစာပုလမ္း

(၃)

အေနာက္ဘက္တြင္

ဗဟုဳိလမ္းအတြင္းဘက္ပဆိုင္း

(၄)

ေတာင္ဘက္တြင္

မင္းရဲေက ာ္စြာလမ္း အတြင္းဘက္ပဆိုင္း ၊ ျမ ဳိ႕ပတ္ရ
လမ္းေရႊတဳိဂုုံဘုရားလမ္းဆုုံမွေယာမင္းၾကီး
ဦးဘုဳိးလွ ဳိင္လမ္း

ား

(ဆ)

ေရႊဘ ုနး္ ပြင္ေ
့ စတီေတာ္ကန္႔သတ္နယ္နမ
ဳိ တ
ဳိ သ
္ တ္မတ
ွ ျ္ ခင္း

ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ ႕နယ္ရွဳိသမဳိုင္း၀င္ေရႊဘုန္းပြင့္ေစတီေတာ္နယ္ ေျမပတ္၀န္ းက င္တြင္
(၃)
(ဇ)

ပ္

က္ပဳို၍ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပ ရန္ ကန္႔သတ္

ားပါသည္။

မုဳိး ေကာင္းေစတီေတာ္၏အနီးပတ္၀န္းက င္တင
ြ ္ အေဆာက္အအုမ
ုံ ား ေဆာက္လပ
ု ျ္ ခင္း

မုဳိးေကာင္း ေစတီေတာ္ အနီးတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နယ္နဳိမဳိတ္တြင္ အေဆာက္အ ဦ
ေဆာက္လုပ္ ခြင့္တင္ျပလာပါက အျမင့္(၄၀)ေပႏွင့္ ၃

ပ္

က္မပုဳိေသာ အေဆာက္အ ဦ

ကုဳိသာ ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ျပ ပါသည္ (၁)

အေရွ႕လားေသာ္- မုဳိးေကာင္းလမ္းသြယ(္ သစၥာလမ္းၾကီးႏွင့္မဳိးု ေကာင္းလမ္းမၾကီးၾကား)

(၂)

အေနာက္လားေသာ္ - မုဳိးေကာင္းဘုရားလမ္း(သစၥာလမ္းၾကီးႏွင့္မဟာေဗာဓဳိလမ္းၾကား)

(၃)

ေတာင္လားေသာ္

(၄)

ေျမာက္လားေသာ္ -သစၥာလမ္းမၾကီ း (မုဳိးေကာင္းဘု ရားလမ္းႏွင့္မုဳိးေကာင္ လမ္းသြ ယ္ၾကား)

- မဟာေဗာဓဳိလမ္း (မုဳိးေကာင္းဘုရားလမ္းႏွင့္ဇမၺဴရစ္လမ္းၾကား)

(စ )

ရွင ္ေ စာပုလမ္းမ က္ႏွာစာရွအ
ဳိ ေဆာက္အအုံုမ ား

ႏဳိုင္ငုံေတာ္အ

င္ကရအေဆာက္အအုံုျဖစ္ေသာ

ျပည္သသ႔လႊတ္ေတာ္ပတ္၀န္းက င္ျဖစ္ သ ည္ ့

စမ္းေခ ာင္းၿမဳိ ႕နယ္၊ ရွင္ေစာပုလမ္းေျမာက္ဘက္တစ္ေလွ ာက္ (ျပည္လမ္းမီးပဳိြ င့္မွဗဟဳိုလမ္းမီးပြဳိ င့္ၾကား)
တြင္ အ

ပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံုေဆာက္လုပ္မည္ဆဳိုပါက ေျမညီ

(၁၀)ေပစီျဖင့္ (၅)

ပ္သာေဆာက္လုပ္ရမည္။

ပ္အျမင့္ (၁၄)ေပ က န္အ

ပ္မ ား

(ည)

ကမာရြတ၊္ ခဳိင
ု ေ
္ ရႊဝါလမ္းအတြငး္ ရွအ
ဳိ ေဆာက္အအုံုမ ား

(၁)

အေဆာက္အအုံ၏
ု ေရွ႕ဘက္တြငေ
္ ျမညီ
ျပန္

(၂)

ပ္မွ (၅)ေပခ န္ၿပီး၊ က န္အ

ပ္မ ား (၄)ေပ

ြက္ကာ ေဆာက္လုပ္ႏဳိုင္သည္။

အေနာက္ဘက္တြင္ B.D.S ရွဳိေသာ္လည္း ေရစီးသန္ေသာေၾကာင့္ အေနာက္ဘ က္
ေျမညီ

ပ္တြင္ Septic Tank ျပ လုပ္ရန္ ႏွင့္ေရရွည္ခဳိုင္ခုံ့ႏဳိုင္ရန္ Retaining Wallပါ

တစ္ပါတည္း ေဆာက္လုပ္ရန္္(၆)ေပခ န္ရမည္။
(၃)

ေျမညီအျမင့္(၁၂)ေပ၊ က န္အ

ပ္အျမင့္ (၉)ေပႏွင့္ ၆

ပ္ကဳို Pitch Roof ျဖင့္သာ

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပ သည္။
(ဋ)

ေရႊေ တာင္ၾကားရပ္ကက
ြ အ
္ တြငး္ ရွအ
ဳိ ေဆာက္အအုံုမ ား
ဗဟန္းၿမဳိ ႔နယ္ ၊ ကမာရြတ္ၿမဳိ ႔နယ္၊ေရႊေတာင္ၾကား(၁)ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေရႊေတာင္ၾကား(၂)
ရပ္ကြက္အတြင္းတြင္

အေဆာက္အအုံုေဆာက္လုပ္ခြငမ
့္ ား

ကန္သတ္ခ က္ျဖင္႕ေ္ာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

တင္ျပလာပါကအျမင့္(၅၂)ေပ

(ဌ)

အင္း စဳိနအ
္ က ဥ္းေ

ာင္ပတ္၀န္းက င္ရအ
ွဳိ ေဆာက္အအုံုမ ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အင္းစဳိန္ဗဟဳိုအက ဥ္းေ

ာင္

နယ္နဳိမဳိတ္အတြင္း အေဆာက္အ အုံ ု

ေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ျပလာပါက အက ဥ္းဦးစီးဌာန၏ ေ

ာက္ခုံခ က္မ ားပါရွဳိမွသာေဆာက္ လု ပ္

ခြင့္ျပ ရန္တဳိုင္းေဒသၾကီးအစဳိုးရအဖြ႕ဲ မွ(၉-၉-၂၀၁၃)ရက္ေန႔တြ င္အေၾကာင္းၾကား

(ဍ)

(၁)

ေျမာက္ဘက္နယ္နဳိမဳိတ္ - (၁၂၆၀)ကဳိုက္ သုံမဏဳိစက္ရုံုလမ္း

(၂)

အေရွ႔ဘက္နယ္နဳိမဳိတ္ - (၁၈၇၅)ကဳိုက္ မွ ခင္းရဲတပ္ဖ႕ြဲ

(၃)

ေတာင္ဘက္နယ္နဳိမဳိတ္ - (၁၂၁၀)ကဳိုက္ လွ ဳိင္ျမစ္လမ္း

(၄)

အေနာက္ဘက္နယ္နဳိမဳိတ္ - (၁၉၀၀)ကဳိုက္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း

ရန္က ုနတ
္ ဳိင
ု း္ ေဒသၾကီးအတြငး္ ရွဳိ
ပတ္၀ န္းက င္အနီးတြင ္

ားပါသည္ -

ရန္ကန
ု အ
္ ျပည္ျပည္ဆဳိင
ု ေ
္ လဆဳိပႏ
္ ွင့ ္ ေမွာ္ဘေ
ီ လယာဥ္ကင
ြ း္

ေလေၾကာင္းဆုဳိငရ
္ ာကန့္သတ္ခ က္မ ား

ကင္းလြတရ
္ န္အတြက ္

ေလေၾကာင္းပုဳိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဥးီ စီးဌာန(DCA)၏ သတ္မတ
ွ ခ
္ က္မ ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
သတ္မွတ္
မ ားအတြက္

ုတ္ျပန္

သတ္မွတ္ခ က္မွာ

ေလေၾကာင္းပုဳိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ

ားပါသည္။ အဆုဳိပါဧရဳိယာအတြင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ အေဆာက္အ အုုံ

ေလေၾကာင္းပုဳိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DCA)၏

ေဆာင္ရြက္ရန္ လုဳိအပ္ပါသည္။

ေ

ာက္ခုံခ က္ရ ယသ

၂။အေဆာက္အအုေ
ုံ ဆာက္လုပ ္ရာတြင ္လက္ရွေ
ဳိ ဆာင္ရ ြက္ေနေသာစည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းမ ား
(က)

အေဆာက္အအုေ
ုံ ဆာက္လပ
ု ခ
္ င
ြ ့တ
္ င္ျပရာတြင ္
(၁)

(၃)

ားရွရ
ဳိ မည့္ေျမခ န္မ ား

ပ္ႏွင့ေ
္ အာက္ အေဆာက္အအုုံ ေဆာက္လပ
ု ပ
္ ါက -

(ကက)

(ခခ)

၄၀’x၆၀’ အရြယ္ ေျမကြက္တြင္ မဳိမဳိပုဳိင္နယ္နဳိမဳိတ္မွ
-

ေရွ႕ဘက္

၁၂’ - ၀’’ ခ န္ရမည္။

-

ေနာက္ဘက္တင
ြ ္ -

BDS မရွဳိပါက ၆’- ၀’’ (အေဆာက္အအုုံ နုံရုံမွ) ခ န္ရမည္။

-

BDS ရွဳိပါက ၁’ - ၀’’ (အေဆာက္အအုုံ နုံရုံမွ) ခ န္ရမည္။

-

ေဘးႏွစ္ဘက္တင
ြ ္ အမုဳိးစြန္းမွ ၃’ - ၀’’ ခ န္ရမည္။

မ က္နွာစာအက ယ္ ၂၅’ ႏွင့္ ၃၉’ ၾကားေျမကြက္မ ားတြင္ေဘးႏွစ္ဘ က္ တြ င္
အမုဳိးစြန္းမွ၁’ - ၆’’ စီခ န္ရမည္။

(ဂဂ)

မ က္နွာစာအက ယ္၂၅’ႏွင့္ေအာက္ေျမကြက္မ ားတြင္ေ ဘးႏွစ္ဘက္ တြင္
အမုဳိးစြန္းမွ၁’ - ၀’’ စီ ခ န္ရမည္။

(၂)

၄

ပ္ႏွင့အ
္

(ကက)

က္ အေဆာက္အအုုံ ေဆာက္လ ုပ္လဳိပ
ု ါက

Downtown

ျမ ဳိ႕နယ္မ ား

ေက ာက္တုံတား၊ ဗဳိုလ္တေ

(လမ္းမေတာ္၊လသာ၊

ပန္္းဘဲတန္း၊

ာင္၊ပုဇြန္ေတာင္)

-

ေရွ႕ဘက္နွင့္ေဘးႏွစ္ဘက္တြင္ ေျမျပည့္ေဆာင္ရြက္နုဳိင္ပါသည္။

-

ေျမျပည့္ေဆာက္လုပ္ပါက နုံရုံအပဳိတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

-

မဳိလာကန္

ားရွဳိရန္ အင္ဂ င္နီယာဌာန (ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ)၏ မဳိလာကန္

ပါမစ္အတုဳိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ခခ)

က န္ျမ ဳိ႕နယ္မ ားတြင္
-

(ဂဂ)

(ဃဃ)

၄၀’ x ၆၀’ အရြယ္ေျမကြက္မ ားတြင္ မဳိမဳိပုဳိင္နယ္နဳိမဳိတ္မွ -

ေရွ႕ဘက္ ၅’ Clear ေျမခ န္ရမည္။

-

ေဘးႏွစ္ဘက္ အမုဳိးစြန္းမွ အနည္းဆုုံး ၃’ စီေျမခ န္ရမည္။

-

ေနာက္ဘက္တြင္ -

BDS ရွဳိက ၁’ ခ န္ရမည္။

-

BDS မရွဳိက ၆’ ခ န္ရမည္။

ေရွ႕ေနာက္အရွည္ (၅၀)ေပအရြယ္ေျမကြက္မ ားတြင္ မဳိမဳိပုဳိင္နယ္နဳိမဳိတ္မွ-

ေရွ႔ဘက္တြင္ ေျမညီ

-

က န္အ

ပ္မွ ၅’ ေျမခ န္ရမည္။

ပ္မ ား Cantilever ၄’ ျပန္

ုတ္ျပီး ၁’ ခ န္ရမည္။

မ က္နွာစာအက ယ္ ၂၅’ ႏွင့္ ၃၉’ ၾကားေျမကြက္မ ားတြင္ေဘးႏွစ္ဘက္၌
အမုဳိးစြန္းမွ၁’-၆’’စီခ န္ရမည္။(ျပတင္း၊တုံခါးေဆာင္ရက
ြ ္လုဳိပါက
မ ားသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။)

SW/LW

(ငင)

မ က္နွာစာအက ယ္၂၅’ႏွင့္ေအာက္ေျမကြက္မ ားတြင္ေ ဘးႏွစ္ဘက္၌
အမုဳိးစြန္းမွ ၁’-၀’’ စီခ န္ရမည္။ (ေဘးႏွစ္ဘက္၌ ၁’-၀”စီခ န္ပါက SW/LW
မ ား

(၃)

ည့္သြင္းေဆာက္လုပ္နဳိင
ု ္သည္။)

အဓဳိက လမ္းမႀကီးမ ားတြငေ
္ ဆာက္လုပျ္ ခင္း
ျပည္လမ္း၊ ကမၻာ ေအးဘုရားလမ္း၊

တကၠသ ဳိုလရ
္ ဳိပ္သာလမ္း၊ ဦး၀ဳိစာရလမ္း

တဳို႔တြင္ မည္သည့္ အေဆာက္အအုံုမဆဳိုေဆာက္လုပ္ပါက

ပင္မအေဆာက္အအုံ ု၏

ေရွ႕ဘက္တြင္ မဳိမဳိပဳိုင္နယ္နဳိမဳိတ္မွ ေပ ၂၀ ခ န္၍ အေဆာက္အအုံုနယ္နဳိမဳိတ္ကဳို ေရးဆြဲ
တင္ျပရပါမည္။
(၄)

၉

ပ္ႏွင့အ
္

(ကက)

က္အေဆာက္အအုမ
ုံ ားအတြက ္ ေျမခ န္သတ္မတ
ွ ခ
္ က္

ျပည္လမ္း၊

ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊

ဦး၀ီစာရလမ္း၊

တကၠသုဳိလ္ရဳိပ္သာ

လမ္းတုဳိ႔၌ ေရွ႕တြင္ မဳိမဳိပုဳိင္နယ္နဳိမဳိတ္မွ အနည္းဆုုံး (၂၀)ေပခ န္ရမည္။
(ခခ)

(ခ)

က န္လမ္းမၾကီးမ ားႏွင့္လမ္းသြယ္မ ား
-

ေရွ႕တြင္ မဳိမဳိပုဳိင္နယ္နဳိမဳိတ္မွ အနည္းဆုုံး (၁၂)ေပခ န္ရမည္။

-

ေဘး၀ဲ/ယာ၊ေနာက္
-

၉

ပ္မွ ၁၆

ပ္အ

ဳိ

အနည္းဆုုံး(၆)ေပခ န္ရမည္။

-

၁၇

ပ္မွ ၂၄

ပ္အ

-

၂၅

ပ္ႏွင့္အ

က္အနည္းဆုုံး(၁၀)ေပခ န္ရမည္။

ဳိ

အနည္းဆုုံး(၈)ေပခ န္ရမည္။

Building Coverage Ratio
Building Coverage Area
Building Coverage Ratio =
Plot Area

(ဂ)

(၁)

BCR ≤0.6ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၂)

BCR ≤0.5ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္။(လမ္းမၾကီးမ ား၏ အတြင္းဘက္ရွဳိ ေျမကြက္မ ား)

Floor Area Ratio
Total Floor Area
Floor Area Ratio =
Plot Area
BCR

ႏွင့္

FAR

တုဳိ႔အား

ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

သတ္မွတ္ျပဌာန္းမည့္

Zoning

Plan

အရ

သတ္မွတ္

(ဃ)

အေဆာက္အအုမ
ုံ ားေဆာက္လပ
ု ရ
္ ာတြင ္ အနည္းဆုးုံ
(၁)

ားရွရ
ဳိ မည့္ အ

ပ္အျမင့္မ ား

လသေနခန္း
(ကက)

ေျမညီ

(ခခ)

က န္အ

ပ္

၁၀’

ပ္မ ား

၉’

(၂)

ဆုဳိင္ခန္း၊ ရုုံးခန္း

၁၀ ’

(၃)

ဟုဳိတယ္၊ စားေသာက္ဆုဳိင္

၁၂ ’

(၄)

ေဆးရုုံ၊ ေက ာင္းခန္းမ

၁၂ ’

(၅)

လသ

၁၂ ’

(၆)

စက္မႈအလုပ္ရုုံ၊ စက္ရုုံ

၁၂ ’

(၇)

ကားရပ္နား

၈’-၆’’

(၈)

အ

ုအပန္းေျဖစခန္း

က္ပါ

ပ္

သတ္မွတ္ခ က္အျမင့္မ ားအား

ေျပာင္းလဲလုဳိပါက

ခုဳိင္လုုံေသာ

အက ဳိး

အေၾကာင္းေဖာ္ျပခ က္ျဖင့္ သီးျခားခြင့္ျပ ရယသေဆာင္ရြက္ရမည္။
(င)

အေဆာက္အအုုံ အျမင့္ေပ ကန္႔သတ္ခ က္
(၁)

Road Building Ratio - အေဆာက္အဦအျမင့္=၂xလမ္းအက ယ္

(၂)

Slenderness Ratio

(၃)
၃။

-

(ကက)

အေဆာက္အဦအျမင့္=၃xမ က္ႏွာစာအက ယ္ (Shallow Foundation)

(ခခ)

အေဆာက္အဦအျမင့္=၄xမ က္ႏွာစာအက ယ္(Deep Foundation)

အေဆာက္အအုုံအျမင့္ (၆၂)ေပ

က္ေက ာ္လြန္ပါက ဓာတ္ေလွကားတပ္ဆင္ရမည္။

ရန္က ုနျ္ မဳိ ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နဳိမတ
ဳိ အ
္ တြငး္ ၌

လုပင
္ န္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ ည့္မတ
ွ ပ
္ တ
ုုံ င္

လက္မ ွတရ
္ အင္ဂ င္နယ
ီ ာ၏ လုပင
္ န္းတာ၀န္ႏွင္စ
့ ည္းကမ္းမ ား
(က)

ခြင့္ျပ ခ က္

ရရွဳိျပီးေသာ

အေဆာက္အအုုံမ ားကုဳိ

အစမွအဆုုံးတုဳိင္

အျမဲမျပတ္တာ၀န္ ယသ

ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊
(ခ)

အေဆာက္အအုုံ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခြင့္ျပ မဳိန္႔မဳိတဴနွင့္ အေ

ာက္အ

ားစာရြက္စာတမ္းမ ား၊

အေဆာက္အအုုံေဆာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးခ က္မွတ္တမ္းစာအုပ္မ ား၊
ျပ သည့္ အင္ဂ င္နီယာဆုဳိင္ရာစာအုပ္စာတမ္းမ ားကုဳိ စစ္ေဆးခုံရန္ အသင့္
(ဂ)

အေဆာက္အအုုံလုပ္ငန္းစတင္သည့္အခ ဳိန္မွ

ျပီးဆုုံးသည့္တုဳိင္

အကုဳိးအကား

ားရွဳိျခင္း၊

လုပ္ငန္း

သးျခားျဖစ္စဥ္မ ား၏

အစီရင္ခုံစာကုဳိ သက္ဆုဳိင္ရာဌာနသုဳိ႔ စာျဖင့္ အခ ဳိန္မီတင္ျပျခင္း၊
(ဃ)

မွတ္ပုုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ င္နီယာတုဳိင္းသည္
တုဳိင္း၏ စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔ရက္ကုဳိ

၎တာ၀န္ယသေဆာင္ရြက္ရသည့္
ေဖာ္ျပလ က္သက္ဆုဳိင္ရာဌာနမွ

လုပ္ငန္း

သတ္မွတ္

ား

သည့္ပုုံစုံျဖင့္ အခ ဳိန္မီတင္ျပျခင္း၊
(င)

မွတ္ပုုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ င္နီယာတစ္ဦးသည္ အေဆာက္အအုုံေဆာက္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း
ကုဳိလက္ခုံျပီးေနာက္

ေဆာက္လုပ္လုဳိျခင္း

အေဆာက္အအုုံေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပီးစီးမီ

မရွဳိလွ င္ျဖစ္ေစ၊

ေဆာက္လုပ္ေသာ္လည္ း

မဳိမဳိအား ငွားရမ္းခဲ့သသက ဆက္လက္ငွားရမ္းျခင္ း

မျပ လွ င္ျဖစ္ေစ

ဳိသ
ု ဳို႔ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ျခင္း

မျပ နုဳိင္သည့္

ေန႔ရက္ကုဳိ

ေဖာ္ျပ၍

သက္ဆုဳိင္ရာဌာနသုဳိ႔ အခ ဳိန္မီ သတင္းပုဳိ႔ျခင္း၊
(စ)

အေဆာက္အအုုံ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပ မဳိန္႔တြင္ ပါရွဳိသည့္ပုုံစုံအတုဳိင္း ေဆာက္လုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၊
ခြင့္ျပ ပုုံစုံႏွင့္ကုဳိက္ညီျခင္းမရွဳိပါက သက္ဆုဳိင္ရာဌာနသုဳိ႔ အခ ဳိန္မီသတင္းပုဳိ႔ျခင္း၊

(ဆ)

ခြင့္ျပ ပုုံစုံအား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေဆာက္လုပ္လုဳိပါက မဳိမဳိ၏ သေဘာျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္း လဲ
မျပ ဘဲ လုပ္ငန္းအား ရပ္ဆုဳိင္း

ားျပီး

ပ္မုံျပင္ဆင္တင္ျပသည့္ပုုံစုံ(Revised Plan) ခြင
ြ ့္ျပ မဳိန္ ႔

ရရွဳိျပီးမွ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊
(ဇ)

အေဆာက္အအုုံေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပ မဳိန့္ ေလွ ာက္

ားရာတြင္ ေကာ္မတီကသတ္မွတ္

ားသည္ ့

အတုဳိင္း စနစ္တက ျပည့္စုုံမွန္ကန္စြာ တာ၀န္ခုံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(စ )

ေျမလြတ္မက န္

နယ္နဳိမဳိတ္ကုန္ေဆာက္လုပ္မည့္

အေဆာက္အအုုံေဆာက္လုပ္ျခင္း အတြ က္

ခြင့္ျပ ပုုံစုံပါအတုဳိင္း အုတ္ျမစ္ခ ရာတြင္ ကပ္လ က္ရွဳိသည့္ အေဆာက္အအုုံတစ္ခုခု၏ အစဳိတ္
အပုဳိင္း သုဳိ႔မဟုတ္ အစဳိတ္အပုဳိင္းတစ္ခုလုုံးကုဳိ အနရာယ္မျဖစ္ေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊
ခုဳိင္ခုံ့မႈကုဳိ မ

ဳိခုဳိက္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊

ပ က္စီးမႈတစ္စုုံတစ္ရာ မေပၚေပါက္ေစရန္

အတြက္လည္းေကာင္း၊ ျပည့္စုုံလုုံေလာက္သည့္အစီအမုံမ ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ည)

မည္သည့္အေဆာက္အအုုံကုဳိမဆုဳိ ေဆာက္လုပ္ရန္ အုတ္ျမစ္ခ ျခင္း သုဳိ႔မဟုတ္ ေျမၾကီးတသးျခင္ း
လုပ္ငန္းမ ားကုဳိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေဆာက္အအုုံလုပ္ငန္းဆုဳိင္ရာစစ္ေဆးမႈမ ားကုဳိ

တဳိက

ျပည့္စုုံစြာေဆာင္ရြက္ျပီး၊ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခုံစာအား အခ ဳိန္မီမပ က္မကြက္တင္ျပျခင္း၊
(ဋ)

အေဆာက္အအုုံ၏ တစ္စဳိတ္တစ္ပုဳိင္းကုဳိျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုလုုံးကုဳိျဖစ္ေစ ျဖဳိ ဖ က္ရာတြင္ ဖ က္သဳိမ္း
ခြင့္ရရွဳိျပီးမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ုဳိသုဳိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ ားျပည္သသႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ရွဳိ အလုပ္

သမားမ ား ေဘးအနရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္

ၾကဳိ တင္ကာကြယ္မႈမ ားကုဳိ

သတ္မွတ္

ား

သည့္ စည္းကမ္းခ က္မ ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊
(ဌ)

ေဆာက္လုပ္ဆဲအေဆာက္အအုုံမ ားအတြက္ ေဘးအႏရာယ္ကာကြယ္မႈအစီအမုံမ ားကုဳိ
က

(ဍ)

ုတ္ျပန္ေၾကျငာ

ားသည့္အတုဳိင္း ျပည့္စုုံစြာ ၾကဳိ တင္ေဆာင္ရြက္

ဌာန

ားရန္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊

အေၾကာင္းတစ္စုုံတစ္ရာေၾကာင့္ အျခားမွတ္ပုုံတင္လက္မွတ္ရသသတစ္ဦးႏွင့္ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္း
လုဳိပါက သတ္မွတ္

ားသည့္ပုုံစုံအတုဳိင္းတာ၀န္လႊဲေျပာင္းခြင့္ရရွဳိျပီးမွသာ လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြ က္

ေစျခင္း၊
(ဎ )

မွတ္ပုုံတင္လက္မွတ္ရအင္ဂ င္နီယာတစ္ဦးသည္ ေကာ္မတီက အခါအားေလ ာ္စြာ သတ္မွတ္
ားသည့္ အေဆာက္အအုုံအေရအတြက္ကုဳိသာ ၾကီးၾကပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊

(ဏ)

မဳိမဳိၾကီးၾကပ္ေသာအေဆာက္အအုုံ၏ ခဳိုင္ခုံ့မႈမ ား၊ စုံခ ဳိန္စုံညႊန္းမ ားႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ လုုံး၀ တာ၀န္
ယသရမည့္အျပင္ အေဆာက္အအုုံေဆာက္လုပ္မႈလုပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးခ က္မွတ္ တမ္းစာအုပ္ (Log
Book)တြင္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္အလုဳိက္ မပ က္မကြက္ျပည့္စုုံစြာ ေရးသား

(တ)

အေဆာက္အအုုံ

ဖ က္သမ
ဳိ ္းျခင္း၊

အုတ္ျမစ္ခ လုပ္ငန္း

ားရွဳိျခင္း၊

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ကြန္ကရဳိလုပ္ငန္ း

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုဳိ႔ကုဳိ အခ ဳိန္ျပည့္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊
(

)

အေဆာက္အအုုံအား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္စုံခ ဳိန္စုံညႊန္းကုဳိက္ညီသည့္ ပစၥည္းမ ားကု ဳိ
အသုုံးျပ ရန္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊

(ဒ)

အေဆာက္အအုုံကုဳိ ျပီးစီးသည္အ

ဳိ ၾကီးၾကပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊

(ဓ)

အေဆာက္အအုုံျပီးစီးေၾကာင္းလက္မွတ(္ BCC)ေလွ ာက္

(န)

ခြင့္ျပ ခ က္မရမီ ျဖဳိ ဖ က္ျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပ ရန္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊

ားရယသျခင္း၊

(ပ)

လုပ္ငန္းခြင္

ဳိခုဳိက္မႈအနရာယ္ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွဳိေအာင္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊

(ဖ)

မဳိမဳိၾကီးၾကပ္သည့္အေဆာက္အအုေ
ုံ ဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ခုံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဗ)

ေကာ္မတီက

ုတ္ျပန္သည့္အမဳိန္႔

သုဳိ႔မဟုတ္

ညႊန္ၾကားခ က္မ ားႏွင့္အညီ

လုဳိက္နာ

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
မွတ္ခ က္

-

အ

က္ေဖာ္ျပပါတာ၀န္ႏွင့္စည္းကမ္းတစ္ရပ္ရပ္အား

ေဖာက္ဖ က္ပါက

တုဳိင္းေဒသၾကီးအစုဳိးရအဖြ႕ဲ ၏ တည္ဆဲဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္
ျမဳိ ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏တည္ဆဲဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊
သက္ဆုဳိင္ရာေကာင္စီမ ား၏ ဥပေဒအရလည္းေကာင္း အေရးယသျခင္းခုံ ရ
မည္ျဖစ္ပါသည္။

