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အဆ ောကအ်အ ုံ ဆ ောက်လုံပ်ခွင့််ပပြုမိန့်် (Low Risk with D-Map) 

လ ိုင်စင/်ပါမစ်ထိုတ ်
ပပေးသည့််ဌာန 

အငဂ်ျင်နယီောဌောန (အဆ ောက်အအ ုံ)၊ 
ရန်ကုံန်မမိြုြို့ဆတော်စည်ပငသ်ောယောဆရေးဆကော်မတ ီ

ရည်ရွယ်ချက် ဗိသုံကော ိုံင်ရောလိုံအပခ်ျက်မျောေးနှင့်လ်ိုံက်ဆလျောညီဆ ွမှုရှိဆစရန၊် 
အဆ ောကအ်အ ုံ ိုံင်ရောစည်ေးမျဉ်ေးစည်ေးကမ်ေး သတ်မှတ်ချကမ်ျောေးနှင့် ်
အညီ စည်ေးကမ်ေးတကျရှိဆစရန။် 

လ ိုအပ်သည့်် 
စာရကွ်စာတမ်ေး 
 

၁။ ဆ ောက်လုံပ်ခွင့််ပါမစ်ဆလ ောကလ် ော (အနွ်လိုံငေ်းမ ှ
တိုံက်ရိုံကပ်ြည့််စွက်ရန)် 

၂။  ကိုံယ်စောေးလယှ်လ ွှဲစော (လိုံအပ်ပါက) 
၃။ ဆလ ောက် ောေးသူ၏ ခ ဝန်ကတ ိ(Declaration of Responsibility 

of Applicant) 
၄။ မှတ်ပ ုံတငလ်က်မှတ်ရအငဂ်ျင်နယီော/ ဗိသုံကောမှ 

လက်မှတ်ဆရေး ိုံေး ောေးဆသော ခ ဝနက်တ ိ(Declaration of 
Responsibility of Certified Professional In-charge of 
Design and Construction) 

၅။ ဆလ ောက် ောေးသူ၏ နိုံင်င သောေးစိစစ်ဆရေးကတ်ပပောေး 
၆။ သက ်ိုံင်ရောဌောနမ ှ(၃)နှစအ်တွင်ေး ုံတ်ဆပေး ောေးဆသော D/map 

နှင့်် ဂရန် (သိုံ့်မဟုံတ်) ဆပမပိုံင ်ိုံငမ်ှုအဆ ောက်အ ောေး 
၇။ အငဂ်ျင်နယီောဌောန (လမ်ေးနှင့််တ တောေး)၏ အကက ပပြုချက် 

(လိုံအပ်ပါက) 
၈။ အ ိုံပပြုအဆ ောက်အဦ၏ ဗိသုံကောပ ုံစ  
၉။ အ ိုံပပြုအဆ ောက်အအ ုံပတ်ဝနေ်းကျင်၏ လက်ရိှအဆပခအဆနပပ 

ဓါတ်ပ ုံမှတတ်မ်ေး 
၁၀။ မီေးသတ်ဦေးစီေးဌောန၏ အကက ပပြုချက် (ပမန်မောနိုံင်င  မီေးသတ် 

ဥပဆေပုံေ်မ (၁၇) နှင့်် သက် ိုံင်ဆသော အဆ ောက်အဦပြစ်ပါက) 
၁၁။ သတ်မတှ်ပတဝ်နေ်းကျင်(၁၀)အမိ်ဆ ောက်ခ ချက်(လိုံအပ်ပါက) 
 

လိုပင်န်ေးစဉအ်ဆင့်် 
 

၁။   မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော/ဗသိုံကောမှဆ ောက်လုံပ်မည့််           
ပ ုံစ နှင့် ်လိုံအပ်ဆသောစောရကွ်စောတမေ်း အဆ ောကအ် ောေးမျောေး 
ပူေးတွွှဲ၍ YBPS  website တွင ်ဆ ောက်လုံပ်ခွင့် ်ဆလ ောက် ောေးရပါ 
မည်။ 
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၂။    အငဂ်ျင်နယီောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲမ ှတင်ပပ 
       လောဆသော ဆ ောက်လုံပ်မည့်ပ် ုံစ နှင့် ်စောရကွ်စောတမေ်း 
        အဆ ောက်အ ောေးမျောေး ပပည့်စ် ုံမှန်ကန်မှုရှ/ိမရှိ စိစစ်ပါမည်။ 
၃။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါက တင်ပပလောမှုအောေး လကခ် ဆ ောင်ရွကမ်ည်ပြစ်မပီေး  
       ဆ ောက်လုံပ်ခွင့် ်ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခ ၁၀၀% ဆပေးသငွ်ေးရန် System  
       မှတစ် င့်် အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကမ်ပေီး ဆပေးသငွ်ေးဆစပါမည်။  
       ပပည့််စ ုံမှုမရှိပါက လိုံအပ်ချကတ်င်ပပရန် ဆလ ောက ်ောေးသူ    
       အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 
၄။    ဆလ ောက် ောေးသမူ ှSystem မတှစ် င့်် ဆငွဆပေးသွင်ေးဆ ောင်ရွက ်
       ရပါမည်။ 
၅။    ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခဆပေးသွင်ေးမပီေးသည်နှင့်် တစ်မပိြုငန်က်  
       အငဂ်ျင်နယီောဌောန (အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ  
       ဆပမပပင်အဆပခအဆန ကွင်ေး ငေ်းစစ်ဆ ေးဆ ောင်ရကွ်ပါမည။်  
၆။    စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ ဆပမပပငစ်စ်ဆ ေးဆတွြို့ရှိချကက်ိုံ System မ ှ 
       တစ် င့်် ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲသိုံ့် ဆပေးပိုံ့်ပါမည။် 
၇။    အငဂ်ျင်နယီောဌောန (အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲမ ှဆပမပပင်  
       စစ်ဆ ေးချက်နှင့်အ်တူဆလ ောက် ောေးသတူငပ်ပသည့် ်ဆ ောက်လုံပ် 
       မည့််ပ ုံစ နှင့်် စောရွကစ်ောတမေ်းအဆ ောက်အ ောေးမျောေးကိုံ  
       လုံပ ် ုံေးလုံပ်နညေ်း၊ သတမ်ှတ်ချက်မျောေးနှင့်အ်ညီ စိစစ်မည်ပြစပ်ါ  
       မည်။ 
၈။    ခွင့်ပ်ပြုရန် ည န်ကကောေးချက်ရရှမိပေီးပါက အဆ ောက်အဦခငွ့််ပပြုမိန့််  
       အောေး System မှတစ် င့် ်ဆလ ောက ်ောေးသ ူ  အဆကကောင်ေးကကောေး 
       ဆ ောင်ရွက်ပါမည်။ 

ကိုန်ကျစရ တ် နှုန်ေး ောေးဇယောေးတွငက်ကည့််ရန် 
ကကာမမင့််ချ  န် (၁၅)ရက ်(အလုံပြ်ွင့််ရက်) 
ပလ ာကထ်ာေးရမည့်် 
ပနရာ 

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ဆလ ောက် ောေးရန ်

Online စနစ်မြင့်် 
ပဆာက်ရကွ်န ိုင်မခင်ေး  

https://ybps.ycdc.gov.mm 

အတည်မပြုလက်မှတ် 
ပရေးထ ိုေးသည့်် 
ရာထ ေး/အဆင့်် 

 
လက်ဆ ောက်ဌောနမှ ေး 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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ဥပပေ/ နညေ်းဥပပေ 
အမည်နငှ့်် အညွှန်ေး 
ပိုေ်မ/ အပ ိုေန်ံပါတ် 

Y.C.D.C Law/By-law/ Rules & Regulations/ HPBC Guidelines/ 
Myanmar National Building Code  
 

 

အဆ ောကအ်အ ုံ ဆ ောက်လုံပ်ခွင့််ပပြုမိန့်် (Low Risk without D-Map) 

လ ိုင်စင/်ပါမစ်ထိုတ ်
ပပေးသည့််ဌာန 

အငဂ်ျင်နယီောဌောန (အဆ ောက်အအ ုံ)၊ 
ရန်ကုံန်မမိြုြို့ဆတော်စည်ပငသ်ောယောဆရေးဆကော်မတ ီ

ရည်ရွယ်ချက် ဗိသုံကော ိုံင်ရောလိုံအပခ်ျက်မျောေးနှင့်လ်ိုံက်ဆလျောညီဆ ွမှုရှိဆစရန၊် 
အဆ ောကအ်အ ုံ ိုံင်ရောစည်ေးမျဉ်ေးစည်ေးကမ်ေး သတ်မှတ်ချကမ်ျောေးနှင့် ်
အညီ စည်ေးကမ်ေးတကျရှိဆစရန။် 

လ ိုအပ်သည့်် 
စာရကွ်စာတမ်ေး 
 

၁။ ဆ ောက်လုံပ်ခွင့််ပါမစ်ဆလ ောကလ် ော (အနွ်လိုံငေ်းမ ှ
တိုံက်ရိုံကပ်ြည့််စကွ်ရန)် 

၂။ ဆလ ောက် ောေးသူ၏ ခ ဝန်ကတ ိ(Declaration of Responsibility 
of Applicant) 

၃။ မှတ်ပ ုံတငလ်က်မှတ်ရအငဂ်ျင်နယီော/ ဗိသုံကောမှ 
လက်မှတ်ဆရေး ိုံေး ောေးဆသော ခ ဝနက်တ ိ(Declaration of 
Responsibility of Certified Professional In-charge of 
Design and Construction) 

၄။ ဆလ ောက် ောေးသူ၏ နိုံင်င သောေးစိစစ်ဆရေးကတ်ပပောေး 
၅။    ဆပမပိုံင် ိုံင်မှုအဆ ောက်အ ောေး 
၆။    အမိ်ရှင်/အိမ်ဌောေးပပဿနာ အရှုပ်အရှငေ်းကင်ေးရှင်ေးဆကကောငေ်း 

ရပ်ကကွ်အုံပ်ချြုပ်ဆရေးမှ ေး၏ ဆ ောကခ် ချက ်
၇။    ဆ ေးကပ်လျက်ဆပမကွကပ်ိုံင်ရှင်မျောေး၏ သဆ ော ောေး 
၈။ အ ိုံပပြုအဆ ောက်အဦ၏ ဗိသုံကောပ ုံစ  
၉။    အင်ဂျငန်ီယောဌောန (လမ်ေးနငှ့််တ တောေး)၏ အကက ပပြုချက် 

(လိုံအပ်ပါက) 
၁၀။  အ ိုံပပြုအဆ ောက်အအ ုံပတဝ်န်ေးကျင်၏ လက်ရိှအဆပခအဆနပပ 

ဓါတ်ပ ုံမှတတ်မ်ေး 
၁၁။ မီေးသတ်ဦေးစီေးဌောန၏ အကက ပပြုချက် (ပမန်မောနိုံင်င  မီေးသတ် 

ဥပဆေပုံေ်မ (၁၇) နှင့်် သက် ိုံင်ဆသော အဆ ောက်အဦပြစ်ပါက) 
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လိုပင်န်ေးစဉအ်ဆင့်် 
 

၁။    မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော/ဗသိုံကောမှ ဆ ောက်လုံပ်  
       မည့််ပ ုံစ နှင့် လိုံအပ်ဆသောစောရကွ်စောတမေ်းအဆ ောကအ် ောေးမျောေး  
        ပူေးတွွှဲ၍ YBPS website တွင ်ဆ ောက်လုံပ်ခွင့် ်ဆလ ောက် ောေးရပါ  
       မည်။ 
၂။    အငဂ်ျင်နယီောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စီမ ချက်ဌောနခွွှဲမှ တင်ပပ  
       လောဆသော ဆ ောက်လုံပ်မည့်ပ် ုံစ နှင့် ်စောရကွ်စောတမေ်း  
       အဆ ောက်အ ောေးမျောေး ပပည့််စ ုံမှန်ကနမ်ှုရှ/ိမရှိ စစ်ဆ ေးပါမည်။ 
၃။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါက တင်ပပလောမှုအောေး လကခ် ဆ ောင်ရွကမ်ည်  
       ပြစ်သပြင့်် မမိြုြို့ပပဆပမစီမ ခန့််ခွွှဲမှုဌောနသိုံ့် ဆပမရောဇဝင်စစ်ဆ ေးခနှင့််  
       ကွင်ေး င်ေးစစ်ဆ ေးဝန်ဆ ောငခ် ဆပေးသွင်ေးရန် System မှတစ် င့််  
       ဆမေးပမန်ေးမပီေး ပပန်ကကောေးလောပါက ဆ ောက်လုံပ်ခွင့်ပ် ုံစ စစဆ် ေးခ 
       ၁၀၀% နှင့် ဆပမရောဇဝင်စစ်ဆ ေးမှုဝန်ဆ ောင်ခတိုံ့်ကိုံ ဆပေးသငွ်ေးရန ်
       System မှတစ ်င့်် အဆကကောငေ်းကကောေးဆ ောင်ရကွ်မပေီး ဆပေးသငွ်ေး 
       ဆစပါမည်။ ပပည့််စ ုံမှုမရှိပါက လိုံအပ်ချက်တင်ပပရန်  
       ဆလ ောက် ောေးသ ူ  အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရကွ်ပါမည်။ 
၄။    ဆလ ောက် ောေးသမူ ှSystemမတှစ ်င့်် ဆငွဆပေးသွင်ေးဆ ောင်ရွကရ် 
       ပါမည်။ 
၅။    ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခဆပေးသွင်ေးမပီေးသည်နှင့်် တစ်မပိြုငန်က် အငဂ်ျင်နယီော 
       ဌောန (အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ ဆပမပပငအ်ဆပခအဆန 
       ကွင်ေး င်ေးစစ်ဆ ေးဆ ောင်ရကွ်ပါမည။်  
၆။   စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ ဆပမပပငစ်စ်ဆ ေးဆတွြို့ရိှချက်ကိုံ System မ ှ 
       တစ် င့်် စီမ ချကဌ်ောနခွွှဲသိုံ့် ဆပေးပိုံ့်ပါမည။် 
၇။   အငဂ်ျင်နယီောဌောန (အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စီမ ချက်ဌောနခွွှဲမှ ဆပမပပင်  
       စစ်ဆ ေးချက်နှင့်အ်တူ ဆလ ောက် ောေးသတူင်ပပသည့် ် 
       ဆ ောက်လုံပ်မည့်ပ် ုံစ နှင့် ်စောရကွ်စောတမေ်းအဆ ောက်အ ောေးမျောေး 
       ကိုံ လုံပ်  ုံေးလုံပ်နည်ေး၊ သတ်မတှ်ချက်မျောေးနှင့််အည ီစိစစမ်ပီေး  
       ခွင့်ပ်ပြုဆပေးနိုံငသ်ည့်် ဆပမအမျြိုေးအစောေးပြစ်လ င ်ဆ ောက်လုံပ်ခွင့်န်ှင့်် 
       ပတ်သက်၍ ကန့်က်ွက်ချက်ရှ/ိမရှိ နိုံင်င ပိုံင်သတငေ်းစောမျောေးတွင်  
        ည့််သွင်ေးဆကကညောမညပ်ြစပ်ါမည်။ ခွင့်ပ်ပြုဆပေး၍မရသည့််  
       ဆပမအမျြိုေးအစောေးပြစ်ပါက တင်ပပလောမှုအောေး ပယ်ြျက်ဆကကောင်ေး 
       System မှတစ် င့်် အဆကကောငေ်းကကောေးဆ ောင်ရကွ်ပါမည။် 
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၈။    သတ်မှတရ်က်အတွငေ်း ကန့်က်ွက်ချက်မရှိသည့်် တငပ်ပမှုမျောေးကိုံ  
       ခွင့်ပ်ပြုရန် ည န်ကကောေးချက်ရရှိမပီေးပါက အဆ ောက်အဦခွင့်ပ်ပြုမိန့် ် 
       အောေး System မှတစ် င့် ်ဆလ ောက် ောေးသ ူ  အဆကကောင်ေးကကောေး  
       ဆ ောင်ရွက်ပါမည်။ 

ကိုန်ကျစရ တ် နှုန်ေး ောေးဇယောေးတွငက်ကည့််ရန် 

ကကာမမင့််ချ  န် (၁၅)ရက ်(အလုံပြ်ွင့််ရက်) (သတင်ေးစောဆကကညောရက်ပပည့််မပေီးသည့်် 
အချနိ်မှ စတငဆ်ရတွက်ပါသည)် 

ပလ ာကထ်ာေးရမည့်် 
ပနရာ 

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ဆလ ောက် ောေးရန ်

Online စနစ်မြင့်် 
ပဆာက်ရကွ်န ိုင်မခင်ေး  

https://ybps.ycdc.gov.mm 

အတည်မပြုလက်မှတ် 
ပရေးထ ိုေးသည့်် 
ရာထ ေး/အဆင့်် 

 
လက်ဆ ောက်ဌောနမှ ေး 

ဥပပေ/ နညေ်းဥပပေ 
အမည်နငှ့်် အညွှန်ေး 
ပိုေ်မ/ အပ ိုေန်ံပါတ် 

 
Y.C.D.C Law/By-law/ Rules & Regulations  

 

အဆ ောကအ်အ ုံ ဆ ောက်လုံပ်ခွင့််ပပြုမိန့်် (Medium Risk) 

လ ိုင်စင/်ပါမစ်ထိုတ ်
ပပေးသည့််ဌာန 

အငဂ်ျင်နယီောဌောန (အဆ ောက်အအ ုံ)၊ 
ရန်ကုံန်မမိြုြို့ဆတော်စည်ပငသ်ောယောဆရေးဆကော်မတ ီ

ရည်ရွယ်ချက် ဗိသုံကော ိုံင်ရောလိုံအပခ်ျက်မျောေးနှင့်လ်ိုံက်ဆလျောညီဆ ွမှုရှိဆစရန၊် 
အဆ ောကအ်အ ုံ ိုံင်ရောစည်ေးမျဉ်ေးစည်ေးကမ်ေး သတ်မှတ်ချကမ်ျောေးနှင့် ်
အညီ စည်ေးကမ်ေးတကျရှိဆစရန။် 

လ ိုအပ်သည့်် 
စာရကွ်စာတမ်ေး 
 

ပဏာမအဆ ိုမပြုပံိုစံ (Approval in Principle) 
၁။    ဆ ောက်လုံပ်ခွင့်ပ်ါမစ်ဆလ ောကလ် ော (အွန်လိုံငေ်းမှတိုံကရ်ိုံက ် 
       ပြည့််စွက်ရန်) 
၂။    ကိုံယ်စောေးလှယ်လ ွှဲစော (လိုံအပ်ပါက) 
၃။    ဆလ ောက် ောေးသ၏ူခ ဝနက်တ(ိDeclaration of Responsibility 
       of Applicant) 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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၄။    မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော/ ဗိသုံကောမှ လကမ်ှတ ် 

       ဆရေး ိုံေး ောေးဆသော ခ ဝန်ကတိ (Declaration of Responsibility 

       of Certified Professional In-charge of Design and  

       Construction) 

၅။    ဆလ ောက် ောေးသ၏ူ နိုံင်င သောေးစိစစ်ဆရေးကတ်ပပောေး  

၆။    သက် ိုံင်ရောဌောနမှ (၃)နှစ်အတွငေ်း  ုံတ်ဆပေး ောေးဆသော D/Map 

       နှင့်် ဂရန် (သိုံ့်မဟုံတ်) ဆပမပိုံင ်ိုံင်မှုအဆ ောက်အ ောေး 

၇။    အင်ဂျင်နယီောဌောန (လမေ်းနှင့််တ တောေး)၏ အကက ပပြုချက ်

        (လိုံအပ်ပါက) 

၈။    အ ိုံပပြုအဆ ောက်အဦ၏ ဗသိုံကောပ ုံစ  

၉။    အ ိုံပပြုအဆ ောက်အအ ုံ ပတ်ဝန်ေးကျင၏် လက်ရှအိဆပခအဆနပပ  

       ဓါတ်ပ ုံမှတ်တမေ်း 

၁၀။  ယောဉသ်ွောေးလောမှုအဆပေါ် သက်ဆရောက်နိုံင်ဆပခအောေး အကွှဲပြတပ်ခင်ေး 

       အစရီင်ခ စော (Traffic Impact Assessment) (လိုံအပ်ပါက) 

၁၁။  ပတဝ်န်ေးကျင် ိနေ်းသိမေ်းဆရေး ိုံင်ရော လိုံက်နာဆ ောငရ်ကွ်မှု  

        သက်ဆသခ လက်မတှ(်Environmental Impact Assessment) 

        (လိုံအပ်ပါက) 

၁၂။   ဆ ေးဝွှဲ/ယော ကပလ်ျက်တွင် (၃) ပအ် က် အဆ ောက်အအ ုံ  

        မျောေးရှပိါက လိုံငစ်င်ရတိုံငေ်းတောဆရေးအင်ဂျငန်ီယော၏   

        အဆ ောက်အအ ုံတိုံင်ေးတောချက် (Theodolite Reading) 

၁၃။  သတမ်တှ်ပတဝ်နေ်းကျင်(၁၀)အမိ်ဆ ောက်ခ ချက်(လိုံအပ်ပါက) 

ပံိုစံကက ေး 

၁၄။  ခိုံငခ် ့်မှုနှင့််ပတ်သက်၍ မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယောမှ  

       လက်မှတ်ဆရေး ိုံေး ောေးဆသော ခ ဝန်ကတိ (Declaration of  

       Responsibility of Certified Professional In-charge of the 

       Structural Design) 

၁၅။ အဆ ောက်အအ ုံ ကကီေးကကပ်ဆ ောက်လုံပမ်ည့်် မှတ်ပ ုံတင ် 

       လက်မှတ်ရအငဂ်ျငန်ီယောမှ လက်မှတ်ဆရေး ိုံေး ောေးဆသော 

       ခ ဝန်ကတိ (Declaration of Responsibility of Certified  

       Professional In-charge of the Construction) 



7 
 

၁၆။ ဆရနှင့်မ်ိလလော ိုံင်ရော မှတ်ပ ုံတငလ်က်မှတ်ရအငဂ်ျင်နယီောမှ  
       လက်မှတ်ဆရေး ိုံေး ောေးဆသော ခ ဝန်ကတိ (Declaration of  
       Responsibility of Certified Professional In-charge of the 
       Water Supply and Sanitation Study) 
၁၇။ Deep Excavation လုံပင်န်ေးနှင့်သ်က ်ိုံင်သည့်် မှတ်ပ ုံတင ် 
       လက်မှတ်ရအငဂ်ျငန်ီယောမှ လက်မှတ်ဆရေး ိုံေး ောေးဆသော 
       ခ ဝန်ကတိ (Declaration of Responsibility of Certified  
       Professional In-charge of the Deep Excavation Design) 
       (လိုံအပ်ပါက) 
၁၈။  မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရ Piling Company မှ လက်မှတ်ဆရေး ိုံေး 
        ောေးဆသော ခ ဝနက်တိ (Declaration of Responsibility of  
       Certified Professional In-charge of the Piling Company) 
       (လိုံအပ်ပါက) 
၁၉။  အ ိုံပပြုအဆ ောက်အဦ၏ ဗသိုံကောနငှ့်် ခိုံင်ခ ့်မှု ိုံငရ်ောပ ုံစ မျောေး  
၂၀။  အဆ ောက်အအ ုံ ခိုံင်ခ ့်မှု ိုံငရ်ော တွက်ချကမ်ှုနှင့်် ဆပမခ နိုံင်အောေး  
       စမေ်းသပ်မှုအစရီင်ခ စော 
၂၁။  ဆရနငှ့်မ်ိလလော ိုံငရ်ော ပ ုံစ မျောေးနှင့်တ်ွက်ချက်မှုမျောေး  
၂၂။   မီေးသတ်ဦေးစေီးဌောန၏ အကက ပပြုချက ်
၂၃။  မီေးသတ်ဦေးစေီးဌောနမှ အတည်ပပြု ောေးဆသော ပ ုံစ မျောေး 
၂၄။  မသန်စမွ်ေးသူမျောေးအောေး သွောေးလောနိုံင်ရန်  ည့််သွင်ေးဆ ောငရ်ွက်မှု 
       ဆလ့်လောတင်ပပချက(်PRM) (MNBC ၏ အခနေ်း-၂.၇အရ လိုံအပ ်
       သည့်် အဆ ောကအ်ဦမျောေးပြစပ်ါက) 
 

လိုပင်န်ေးစဉအ်ဆင့်် 
 

ပဏာမအဆ ိုမပြုပံိုစံ (Approval in Principle) 
၁။    မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော/ဗသိုံကောမှ ပဏောမအ ိုံပပြု  
       ပ ုံစ နှင့် ်လိုံအပ်ဆသောစောရွကစ်ောတမ်ေးအဆ ောက်အ ောေးမျောေး  
       ပူေးတွွှဲ၍ YBPS website တွင ်ဆ ောက်လုံပခ်ွင့် ်ဆလ ောက ်ောေးရ 
       ပါမည်။ 
၂။    အငဂ်ျင်နယီောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲမ ှတင်ပပ 
       လောဆသော ပဏောမအ ိုံပပြုပ ုံစ နှင့်် စောရွကစ်ောတမ်ေး   
       အဆ ောက်အ ောေးမျောေး ပပည့််စ ုံမှန်ကနမ်ှုရှ/ိမရှိ စိစစ်ပါမည်။ 
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၃။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါက တင်ပပလောမှုအောေး လကခ် ဆ ောင်ရွကမ်ည်ပြစ်မပီေး  

       ဆ ောက်လုံပ်ခွင့်ပ် ုံစ စစ်ဆ ေးခ၏ ၁၀% ဆပေးသွငေ်းရန် System မ ှ 

       တစ် င့်် အဆကကောငေ်းကကောေးဆ ောင်ရကွ်မပေီး ဆပေးသငွ်ေးဆစပါမည်။ 

       ပပည့််စ ုံမှုမရှိပါက လိုံအပ်ချကတ်င်ပပရန် ဆလ ောက ်ောေးသူ    

       အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 

၄။    ဆလ ောက် ောေးသမူ ှSystem မတှစ ်င့်် ဆငွဆပေးသွင်ေးဆ ောင်ရွက ် 

       ရပါမည်။ 

၅။    ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခဆပေးသွင်ေးမပီေးသည်နှင့်် တစ်မပိြုငန်က် အငဂ်ျင်နယီော  

       ဌောန (အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ ဆပမပပငအ်ဆပခအဆန  

       ကွင်ေး င်ေးစစ်ဆ ေးဆ ောင်ရကွ်ပါမည။်  

၆။   စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ ဆပမပပငစ်စ်ဆ ေးဆတွြို့ရိှချက်ကိုံ System မ ှ

       တစ် င့်် ပ ုံစ ခွင့်ပ်ပြုဌောနခွွှဲသိုံ့် ဆပေးပိုံ့်ပါမည။် 

၇။    အငဂ်ျင်နယီောဌောန (အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲမ ှဆပမပပင်  

       စစ်ဆ ေးချက်နှင့်အ်တူ ဆလ ောက် ောေးသတူင်ပပသည့် ် 

       ဆ ောက်လုံပ်မည့်ပ် ုံစ နှင့် ်လိုံအပ်ဆသောစောရွက်စောတမေ်း  

       အဆ ောက်အ ောေးမျောေးကိုံ လုံပ ် ုံေးလုံပ်နညေ်း၊ သတ်မှတခ်ျက်  

       မျောေးနှင့််အညီ စိစစမ်ည်ပြစပ်ါမည်။ 

၈။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါက ပဏောမအဆနပြင့်် ဆ ောကလ်ုံပခ်ွင့်ပ်ပြုဆကကောင်ေး  

       (Approval in Principle) System မှတစ ်င့်် ဆလ ောက် ောေးသ ူ

          အဆကကောင်ေးပပနက်ကောေးပါမည။် 

ပံိုစံကက ေး 

ပဏာမအဆ ိုမပြုပံိုစံ (Approval in Principle) ခွင့်မ်ပြုပပ ေး (၆)လအတွငေ်း  

ပဆာက်လိုပ်ခွင့်ပ်ံိုစံကက ေး တင်မပပလ ာက်ထာေးရမည်မြစပ်ါသည်။ 

၁။    မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော/ဗသိုံကောမှ ပဏောမအ ိုံပပြု 

       ပ ုံစ နှင့််အညီ ပ ုံစ မျောေးဆရေး ွွှဲမပေီး လိုံအပ်ဆသောစောရွကစ်ောတမ်ေး 

       အဆ ောက်အ ောေးမျောေးပေူးတွွှဲ၍ YBPS website တွင် 

       ဆ ောက်လုံပ်ခွင့် ်ဆလ ောက် ောေးရပါမည်။ 

၂။    တင်ပပလောဆသောပ ုံစ နငှ့်် စောရွကစ်ောတမေ်းအဆ ောက်အ ောေးမျောေး 

       ကိုံ အင်ဂျင်နီယောဌောန(အဆ ောက်အအ ုံ)၊ ပ ုံစ ခွင့််ပပြုဌောနခွွှဲမှ  

       ပပည့််စ ုံမှန်ကနမ်ှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ပါမည်။ 
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၃။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါက အင်ဂျငန်ီယောဌောန (အဆ ောက်အအ ုံ)၊ ပ ုံစ ခငွ့််ပပြု  
       ဌောနခွွှဲမှ တင်ပပအမှုတွွှဲအောေး လက်ခ ဆ ောငရ်ွက်မပေီး  
       တစ်မပိြုင်တည်ေးတငွ ်အဆ ောကအ်အ ုံခိုံင်ခ ့်မှု ိုံင်ရော တကွ်ချကမ်ှု 
       မျောေးအောေး စိစစ်ပခင်ေး၊ သက် ိုံင်ရောဌောနမျောေးပြစ်သည့် ် 
       အငဂ်ျင်နယီောဌောန (ဆရနှင့််သန့်ရ်ှငေ်းမှု)၊ အင်ဂျငန်ီယောဌောန  
       (ဆရစီေးဆရလောစီမ ခန့််ခွွှဲမှု) မျောေးသိုံ့်  Systemမှ တစ် င့် ်ဆပေးပိုံ့်ပခင်ေး 
       မျောေး ဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 
၄။    စိစစ်ချက်မျောေး ပပနလ်ည်ဆပေးပိုံ့်လောပါက အင်ဂျငန်ီယောဌောန  
       (အဆ ောက်အအ ုံ)၊ ပ ုံစ ခွင့််ပပြုဌောနခွွှဲမှ လုံပ်  ုံေးလုံပ်နည်ေး၊  
       သတ်မှတခ်ျက်မျောေးနှင့််အညီ စိစစ်မပီေး လိုံအပခ်ျက်မျောေးရှိပါက 
       System မှတစ် င့်် ဆလ ောက် ောေးသူ   အဆကကောင်ေးကကောေး  
       ဆ ောင်ရွက်ပါမည်။ 
၅။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါက ဆ ောက်လုံပခ်ွင့် ်ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခ၏ ၉၀%  
       ဆပေးသွင်ေးရန် System မှတစ် င့်် ဆလ ောက် ောေးသူ    
       အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 
၆။    ဆလ ောက် ောေးသမူ ှSystem မတှစ် င့်် ဆငွဆပေးသွင်ေးဆ ောင်ရွက ် 
       ရပါမည်။ 
၇။    ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခဆပေးသွင်ေးမပီေးပါက ဆ ောကလ်ုံပခ်ွင့်ပ်ပြုမနိ့််အောေး  
       System မတှစ် င့်် ဆလ ောက် ောေးသူ   အဆကကောင်ေးကကောေး 
       ဆ ောင်ရွက်ပါမည်။ 
၈။    အဆ ောက်အအ ုံဆ ောက်လုံပပ်ခင်ေးလုံပ်ငနေ်းမျောေး စတင ် 
       ဆ ောင်ရွက်ရနအ်တွက် အဆ ောက်အဦအောေး တောဝန်ယူ  
       ဆ ောက်လုံပ်မည့်် လိုံင်စငရ်ကန် ရိုံက်တောမှ အဆ ောက်အအ ုံ  
       ပိုံင်ေး ိုံငရ်ောကိစစအဝဝအတွက် အောမခ ဆကကေးအောေး System မ ှ
       တစ် င့်် ဆပေးသွငေ်းရပါမည်။  
 

ကိုန်ကျစရ တ် နှုန်ေး ောေးဇယောေးတွငက်ကည့််ရန် 

ကကာမမင့််ချ  န် ပဏောမအ ိုံပပြုပ ုံစ  (Approval in Principle) - (၁၅)ရက် 
(အလုံပြ်ွင့်ရ်က်)  
ဆ ောက်လုံပ်ခွင့်ပ် ုံစ ကကီေး - (၁၅)ရက် (အလုံပ်ြွင့်ရ်က်) 
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ပလ ာကထ်ာေးရမည့်် 
ပနရာ 

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ဆလ ောက် ောေးရန ်
 

Online စနစ်မြင့်် 
ပဆာက်ရကွ်န ိုင်မခင်ေး  

https://ybps.ycdc.gov.mm 

အတည်မပြုလက်မှတ် 
ပရေးထ ိုေးသည့်် 
ရာထ ေး/အဆင့်် 

 
ဌောနမှ ေး 

ဥပပေ/ နညေ်းဥပပေ 
အမည်နငှ့်် အညွှန်ေး 
ပိုေ်မ/ အပ ိုေန်ံပါတ် 

Y.C.D.C Law/By-law / Rules & Regulations/ HPBC Guidelines/ 
Myanmar National Building Code  
 

 

အဆ ောကအ်အ ုံ ဆ ောက်လုံပ်ခွင့််ပပြုမိန့်် (High Risk) 

လ ိုင်စင/်ပါမစ်ထိုတ ်
ပပေးသည့််ဌာန 

အငဂ်ျင်နယီောဌောန (အဆ ောက်အအ ုံ)၊ 
ရန်ကုံန်မမိြုြို့ဆတော်စည်ပငသ်ောယောဆရေးဆကော်မတ ီ

ရည်ရွယ်ချက် ဗိသုံကော ိုံင်ရောလိုံအပခ်ျက်မျောေးနှင့်လ်ိုံက်ဆလျောညီဆ ွမှုရှိဆစရန၊် 
အဆ ောကအ်အ ုံ ိုံင်ရောစည်ေးမျဉ်ေးစည်ေးကမ်ေး သတ်မှတ်ချကမ်ျောေးနှင့် ်
အညီ စည်ေးကမ်ေးတကျရှိဆစရန။် 

လ ိုအပ်သည့်် 
စာရကွ်စာတမ်ေး 
 

ပဏာမအဆ ိုမပြုပံိုစံ(Approval in Principle) 
၁။    ဆ ောက်လုံပ်ခွင့်ပ်ါမစ်ဆလ ောကလ် ော (အွန်လိုံငေ်းမှတိုံကရ်ိုံက ် 
       ပြည့််စွက်ရန်) 
၂။    ကိုံယ်စောေးလှယ်လ ွှဲစော(လိုံအပ်ပါက) 
၃။    ဆလ ောက် ောေးသ၏ူခ ဝနက်တ(ိDeclaration of Responsibility 
       of Applicant) 
၄။    မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော/ဗသိုံကောမှ လကမ်ှတ်  
       ဆရေး ိုံေး ောေးဆသော ခ ဝန်ကတိ (Declaration of Responsibility 
       of Certified Professional In-charge of Design and  
       Construction) 
၅။    ဆလ ောက် ောေးသ၏ူ နိုံင်င သောေးစိစစ်ဆရေးကတ်ပပောေး  
၆။    သက် ိုံင်ရောဌောနမှ (၃)နှစ်အတွငေ်း  ုံတ်ဆပေး ောေးဆသော D/Map 
       နှင့်် ဂရန် (သိုံ့်မဟုံတ်)ဆပမပိုံင ်ိုံင်မှုအဆ ောက်အ ောေး 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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၇။   အငဂ်ျင်နယီောဌောန (လမ်ေးနငှ့််တ တောေး)၏ အကက ပပြုချက်  
      (လိုံအပ်ပါက) 
၈။   အ ိုံပပြုအဆ ောကအ်ဦ၏ ဗိသုံကောပ ုံစ  
၉။   အ ိုံပပြုအဆ ောကအ်အ ုံ ပတ်ဝန်ေးကျင၏် လက်ရှအိဆပခအဆနပပ  
       ဓါတ်ပ ုံမှတ်တမေ်း 
၁၀။ ယောဉသ်ွောေးလောမှုအဆပေါ် သက်ဆရောက်နိုံင်ဆပခအောေး အကွှဲပြတပ်ခင်ေး  
       အစရီငခ် စော (Traffic Impact Assessment) (လိုံအပ်ပါက) 
၁၁။  ပတ်ဝန်ေးကျင် ိနေ်းသိမ်ေးဆရေး ိုံင်ရော လိုံက်နာဆ ောင်ရကွ်မှု  
       သက်ဆသခ လကမ်တှ်(Environmental Impact Assessment) 
       (လိုံအပ်ပါက) 
၁၂။  ဆ ေးဝွှဲ/ယော ကပလ်ျက်တွင် (၃) ပ်အ က် အဆ ောက်အအ ုံ  
       မျောေးရှိပါက လိုံင်စငရ်တိုံင်ေးတောဆရေးအငဂ်ျင်နယီော၏ 
       အဆ ောက်အအ ုံတိုံငေ်းတောချက် (Theodolite Reading) 
၁၃။ သတမ်တှ်ပတဝ်နေ်းကျင်(၁၀)အမိ်ဆ ောက်ခ ချက်(လိုံအပ်ပါက) 
ပံိုစံကက ေး 
၁၄။  ခိုံငခ် ့်မှုနှင့််ပတ်သက်၍ မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယောမှ  
       လက်မှတ်ဆရေး ိုံေး ောေးဆသော ခ ဝန်ကတိ (Declaration of  
       Responsibility of Certified Professional In charge of the  
       Structural Design) 
၁၅။ အဆ ောက်အအ ုံ ကကီေးကကပ်ဆ ောက်လုံပမ်ည့််  မှတ်ပ ုံတင ် 
       လက်မှတ်ရအငဂ်ျငန်ီယောမှ လက်မှတ်ဆရေး ိုံေး ောေးဆသော 
       ခ ဝန်ကတိ (Declaration of Responsibility of Certified  
       Professional In charge of the Construction) 
၁၆။ လ ပ်စစ်ပိုံင်ေး ိုံင်ရော မှတ်ပ ုံတငလ်က်မှတ်ရအငဂ်ျင်နယီောမှ  
       လက်မှတ်ဆရေး ိုံေး ောေးဆသော ခ ဝန်ကတိ (Declaration of  
       Responsibility of Certified Professional In charge of the  
       Electrical Study) 
၁၇။ စက်မှုပိုံင်ေး ိုံင်ရော မတှ်ပ ုံတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျငန်ီယောမ ှ 
       လက်မှတ်ဆရေး ိုံေး ောေးဆသော ခ ဝန်ကတိ (Declaration of  
       Responsibility of Certified Professional In charge of the 
       Mechanical Study) (လိုံအပ်ပါက) 
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၁၈။ ဆရနှင့်မ်ိလလော ိုံငရ်ော မှတ်ပ ုံတငလ်က်မှတ်ရ အငဂ်ျင်နယီောမှ  
       လက်မှတ်ဆရေး ိုံေး ောေးဆသော ခ ဝန်ကတိ (Declaration of  
       Responsibility of Certified Professional In charge of the  
       Water Supply and Sanitation Study) 
၁၉။ Air-conditioning and Mechanical Ventilation (ACMV) 
        ိုံင်ရော မှတ်ပ ုံတငလ်က်မှတ်ရအငဂ်ျင်နယီောမှ လက်မတှ်  
       ဆရေး ိုံေး ောေးဆသော ခ ဝန်ကတိ (Declaration of Responsibility  
       of Certified Professional In charge of the Air- 
       conditioning and Mechanical Ventilation (ACMV) Study)  
       (လိုံအပ်ပါက) 
၂၀။  Deep Excavation လုံပင်န်ေးနှင့်သ်က ်ိုံင်သည့်် မှတ်ပ ုံတင ် 
       လက်မှတ်ရအငဂ်ျငန်ီယောမှ လက်မှတ်ဆရေး ိုံေး ောေးဆသော  
       ခ ဝန်ကတိ (Declaration of Responsibility of Certified  
       Professional In charge of the Deep Excavation Design) 
       (လိုံအပ်ပါက) 
၂၁။  မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရ Piling Company မှ လက်မှတဆ်ရေး ိုံေး  
        ောေးဆသော ခ ဝနက်တိ (Declaration of Responsibility of the  
       Piling Company) (လိုံအပ်ပါက) 
၂၂။  အ ိုံပပြုအဆ ောကအ်ဦ ဗိသုံကောနှင့်် ခိုံငခ် ့်မှု ိုံင်ရောပ ုံစ မျောေး 
၂၃။  အဆ ောက်အအ ုံ ခိုံငခ် ့်မှု ိုံငရ်ော တွက်ချကမ်ှုနှင့်် ဆပမခ နိုံင်အောေး  
       စမ်ေးသပ်မှု အစရီငခ် စော 
၂၄။  Mechanical Drawings (လိုံအပ်ပါက) 
၂၅။  လ ပ်စစ်ပ ုံစ နှင့်် တွက်ချကမ်ှု အစီရင်ခ စော 
၂၆။  ဆရနငှ့််မိလလော ိုံင်ရော ပ ုံစ မျောေး နငှ့််တွက်ချကမ်ှုမျောေး  
၂၇။  ACMV ပ ုံကကမ်ေးမျောေး 
၂၈။  မီေးသတ်ဦေးစီေးဌောန၏ အကက ပပြုချက ်
၂၉။  မီေးသတ်ဦေးစီေးဌောနမှ အတည်ပပြု ောေးဆသော ပ ုံစ မျောေး 
၃၀။ မသန်စမွ်ေးသမူျောေးအောေး သွောေးလောနိုံင်ရန်  ည့််သွငေ်းဆ ောင်ရကွ်မှု  
       ဆလ့်လောတင်ပပချက်(PRM) (MNBC ၏ အခနေ်း-၂.၇အရ လိုံအပ် 
       သည့််အဆ ောကအ်ဦမျောေးပြစပ်ါက) 
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လိုပင်န်ေးစဉအ်ဆင့်် 
 

ပဏာမအဆ ိုမပြုပံိုစံ (Approval in Principle) 

၁။    မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော/ဗသိုံကောမှ ပဏောမအ ိုံပပြု  

       ပ ုံစ နှင့် ်လိုံအပ်ဆသောစောရွကစ်ောတမ်ေးအဆ ောက်အ ောေးမျောေး  

       ပူေးတွွှဲ၍ YBPS website တွင ်ဆ ောက်လုံပခ်ွင့် ်ဆလ ောက ်ောေးရပါ 

       မည်။ 

၂။    အငဂ်ျင်နယီောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲမ ှတင်ပပ 

       လောဆသော ပဏောမအ ိုံပပြုပ ုံစ နှင့်် စောရွကစ်ောတမ်ေး  

       အဆ ောက်အ ောေးမျောေး ပပည့််စ ုံမှန်ကနမ်ှုရှ/ိမရှိ စိစစ်ပါမည်။ 

၃။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါက တင်ပပလောမှုအောေး လကခ် ဆ ောင်ရွကမ်ည်ပြစ်မပီေး  

       ဆ ောက်လုံပ်ခွင့်ပ် ုံစ စစ်ဆ ေးခ၏ ၁၀% ဆပေးသွငေ်းရန် System မ ှ 

       တစ် င့်် အဆကကောငေ်းကကောေးဆ ောင်ရကွ်မပေီး ဆပေးသငွ်ေးဆစပါမည်။  

       ပပည့််စ ုံမှုမရှိပါက လိုံအပ်ချကတ်င်ပပရန် ဆလ ောက ်ောေးသူ    

       အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 

၄။   ဆလ ောက် ောေးသမူ ှSystem မတှစ် င့်် ဆငွဆပေးသွင်ေးဆ ောင်ရွက ် 

       ရပါမည်။ 

၅။   ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခဆပေးသွင်ေးမပီေးသည်နှင့်် တစ်မပိြုငန်က် အငဂ်ျင်နယီော  

       ဌောန (အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့နှင့်် သက် ိုံင်ရောဌောန 

       မျောေးပြစ်သည့်် အငဂ်ျင်နယီောဌောန (ဆရစေီးဆရလောစီမ ခန့််ခွွှဲမှု)၊  

       အငဂ်ျင်နယီောဌောန (ဆရနှင့််သန့်ရ်ှငေ်းမှု)၊ အငဂ်ျင်နယီောဌောန  

       (လမ်ေးနှင့််တ တောေး)၊ မမိြုြို့ပပဆပမစမီ ခန့််ခွွှဲမှုဌောနမျောေးနှင့််အတူ ဆပမပပင ်

       အဆပခအဆန ကငွ်ေး င်ေးစစ်ဆ ေးဆ ောင်ရကွ်ပါမည။် 

၆။   ဆလ ောက် ောေးသတူင်ပပသည့် ်ဆ ောက်လုံပ်မည့်ပ် ုံစ နှင့် ်လိုံအပ်  

       ဆသောစောရွက်စောတမ်ေး အဆ ောက်အ ောေးမျောေးကိုံ အင်ဂျင်နယီော  

       ဌောန (အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲမ ှသက် ိုံင်ရောဌောနမျောေး 

       က ဆပေးပိုံ့်လောသည့်စ်ိစစ်ချက်မျောေးနှင့်အ်တူ လုံပ ် ုံေးလုံပန်ည်ေး၊  

       သတ်မှတခ်ျက်မျောေးနှင့််အညီ စိစစပ်ါမည်။   

၇။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါက ၉ ပ်မှ ၁၂ ပ်အ ိကိုံ ရန်ကုံန်မမိြုြို့ဆတော ် 

       စည်ပငသ်ောယောဆရေးဆကောမ်တ၊ီ ဆကော်မတဝီင်မျောေး၏  

       အစညေ်းအဆဝေးသိုံ့်လည်ေးဆကောင်ေး၊ ဆရွှေတိဂ ုံ ုံရောေးကန့်သ်တ်  

       ဧရိယောအတွင်ေး တည်ဆ ောကမ်ည့်် (ပင်လယ်ဆရမျက်နာှပပင်  

       အ က် အပမင့််ဆပ ၁၉၀)  က်မဆကျောလ်ွန်ဆသော စီေးပွောေးဆရေး 
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        ိုံင်ရောအဆ ောကအ်အ ုံမျောေး၊ ၁၃  ပ်နှင့််အ က် 

အဆ ောကအ်အ ုံ 

       မျောေးကိုံ ရန်ကုံနမ်မိြုြို့ဆတော်စည်ပင်သောယောဆရေးဆကောမ်တ၊ီ  

       ဆကော်မတဝီင်မျောေး၏အစညေ်းအဆဝေးသိုံ့် တင်ပပမပီေး ရန်ကုံန်တိုံင်ေး  

       ဆေသကကီေးအစိုံေးရအြွွှဲြို့ အစညေ်းအဆဝေးသိုံ့်လည်ေးဆကောင်ေး "မ"ူ  

       အောေးပြင့်် ခွင့်ပ်ပြုနိုံင်ဆရေးအတွက ်တင်ပပဆ ောင်ရကွ်ပါမည်။ 

၈။   "မ"ူ အောေးပြင့်် ခွင့်ပ်ပြုချက်ရရှိပါက ပဏောမအဆနပြင့်် (Approval  

       In Principle) ခွင့်ပ်ပြုဆကကောင်ေး System မ ှတစ် င့် ် 

       ဆလ ောက် ောေးသ ူ  အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရကွ်ပါမည်။ 

 

ပံိုစံကက ေး 

ပဏာမအဆ ိုမပြုပံိုစံ (Approval in Principle) ခွင့်မ်ပြုပပ ေး 

အပဆာကအ်အံိုမျာေး က ို System မှတစ်ဆင့်် ပဆာက်လိုပ်ခွင့်ပ်ံိုစံကက ေး 

ဆက်လကတ်င်မပ ပလ ာက်ထာေးရပါမည်။ 

၁။    မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော/ဗသိုံကောမှ ပဏောမအ ိုံပပြု  

       ပ ုံစ  (Approval in Principle) နှင့််အညီ ပ ုံစ မျောေးဆရေး ွွှဲမပီေး  

       လိုံအပဆ်သော စောရွကစ်ောတမေ်း အဆ ောက်အ ောေးမျောေးပူေးတွွှဲ၍  

       YBPS website တငွ် ဆ ောကလ်ုံပခ်ွင့်ဆ်လ ောက် ောေးရပါမည်။ 

၂။    တင်ပပလောဆသောပ ုံစ နငှ့် ်စောရွကစ်ောတမေ်းအဆ ောက်အ ောေးမျောေး  

       ကိုံ အင်ဂျင်နီယောဌောန(အဆ ောက်အအ ုံ)၊ ပ ုံစ ခွင့််ပပြုဌောနခွွှဲမှ  

       ပပည့််စ ုံမှန်ကနမ်ှုရှ/ိမရှိ စိစစ်ပါမည်။ 

၃။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါက အင်ဂျငန်ီယောဌောန (အဆ ောက်အအ ုံ)၊ ပ ုံစ ခငွ့််ပပြု  

       ဌောနခွွှဲမှ တင်ပပအမှုတွွှဲအောေး လက်ခ ဆ ောငရ်ွက်မပေီး  

       တစ်မပိြုင်တည်ေးတွင ်၉ ပ်မှ ၁၂ ပ် ိ အဆ ောက်အအ ုံမျောေး၏ 

       Architecture, Structure and M&E Design မျောေးအောေး  

       အငဂ်ျင်နယီောဌောန (အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲမ ှ 

       လုံပ ် ုံေးလုံပ်နညေ်းနငှ့််အညီ စိစစမ်ည်ပြစ်ပါသည်။ ၁၃ ပ်နငှ့််  

       အ က်ပြစပ်ါက Architecture, Structure and M&E Design 

       မျောေးကိုံ အ ပ်ပမင့်န်ှင့််အမျောေးပပည်သူသ ုံေးအဆ ောက်အအ ုံ  

       တည်ဆ ောက်ဆရေးစမီ ကိန်ေးမျောေး ကကီေးကကပ်စစဆ် ေးဆရေးပညောရှင ် 

       အြွွှဲြို့(High-Rise and Public Building Projects Committee- 
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       HPBC)သိုံ့် ဆပေးပိုံ့်စိစစ်ပါမည်။ 

၄။    Design ပိုံင်ေး ိုံင်ရော ဆ ောက်ခ ချက်မျောေးရရှိမပီေး ပပည့််စ ုံမှုရှိသည့််  

       ဆ ောက်လုံပ်ခွင့် ်အမှုတွွှဲမျောေးကိုံ ဆ ောကလ်ုံပခ်ွင့်ပ်ပြုမည်  

       ပြစ်သပြင့်် ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခ၏ ၉၀% ဆပေးသွင်ေးရန် System မ ှ 

       တစ် င့်် ဆလ ောက ်ောေးသူ   အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောငရ်ွက ် 

       ပါမည်။ 

၅။    ဆလ ောက် ောေးသမူ ှSystem မတှစ် င့်် ဆငွဆပေးသွင်ေးဆ ောင်ရွက ်

       ရပါမည်။ 

၆။    ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခဆပေးသွင်ေးမပီေးပါက ဆ ောကလ်ုံပခ်ွင့်ပ်ပြုမနိ့််အောေး 

       System မှ တစ် င့် ်ဆလ ောက် ောေးသူ   အဆကကောင်ေးကကောေး  

       ဆ ောင်ရွက်ပါမည်။ 

၇။   အဆ ောက်အအ ုံဆ ောက်လုံပပ်ခင်ေးလုံပ်ငနေ်းမျောေး စတင ် 

       ဆ ောင်ရွက်ရနအ်တွက် အဆ ောက်အဦအောေး တောဝန်ယူ  

       ဆ ောက်လုံပ်မည့်် လိုံင်စငရ်ကန် ရိုံက်တောမှ အဆ ောက်အအ ုံ 

       ပိုံင်ေး ိုံငရ်ောကိစစအဝဝအတွက် အောမခ ဆကကေးအောေး System မ ှ 

       တစ် င့်် ဆပေးသွငေ်းရပါမည်။  

 

ကိုန်ကျစရ တ် နှုန်ေး ောေးဇယောေးတွငက်ကည့််ရန် 

ကကာမမင့််ချ  န် (၉) ပမ်ှ (၁၂) ပ်အ ိ  

ပဏောမအ ိုံပပြုပ ုံစ  (Approval in Principle) - (၂၁)ရက် 

(အလုံပြ်ွင့်ရ်က်)  

ပ ုံစ ကကေီး - (၂၁)ရက် (အလုံပြ်ွင့််ရက)် 

(၁၃) ပ်နငှ့််အ က်  

ပဏောမအ ိုံပပြုပ ုံစ  (Approval in Principle) - (၂၁)ရက် 

(အလုံပြ်ွင့်ရ်က်)  

ပ ုံစ ကကေီး - (၂၈)ရက် (အလုံပြ်ွင့််ရက)် 

 

ပလ ာကထ်ာေးရမည့်် 
ပနရာ 

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ဆလ ောက် ောေးရန ်

 

Online စနစ်မြင့်် https://ybps.ycdc.gov.mm 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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ပဆာက်ရကွ်န ိုင်မခင်ေး  
အတည်မပြုလက်မှတ် 
ပရေးထ ိုေးသည့်် 
ရာထ ေး/အဆင့်် 

 
ဌောနမှ ေး  

ဥပပေ/ နညေ်းဥပပေ 
အမည်နငှ့်် အညွှန်ေး 
ပိုေ်မ/ အပ ိုေန်ံပါတ် 

Y.C.D.C  Law/By-law / Rules & Regulations/ HPBC Guidelines/ 
Myanmar National Building Code  
 

 
အဆ ောကအ်အ ုံ ဆ ောက်လုံပ်ခွင့််ပပြုမိန့််(Minor Building works and temporary structural) 
လ ိုင်စင/်ပါမစ်ထိုတ ်
ပပေးသည့််ဌာန 

အငဂ်ျင်နယီောဌောန (အဆ ောက်အအ ုံ)၊ 
ရန်ကုံန်မမိြုြို့ဆတော်စည်ပငသ်ောယောဆရေးဆကော်မတ ီ

ရည်ရွယ်ချက် ဗိသုံကော ိုံင်ရောလိုံအပခ်ျက်မျောေးနှင့်လ်ိုံက်ဆလျောညီဆ ွမှုရှိဆစရန၊် 
အဆ ောကအ်အ ုံ ိုံင်ရောစည်ေးမျဉ်ေးစည်ေးကမ်ေး သတ်မှတ်ချကမ်ျောေးနှင့် ်
အညီ စည်ေးကမ်ေးတကျရှိဆစရန။် 

လ ိုအပ်သည့်် 
စာရကွ်စာတမ်ေး 
 

၁။    ဆ ောက်လုံပ်ခွင့်ပ်ါမစ်ဆလ ောကလ် ော (အနွ်လိုံငေ်းမှတိုံကရ်ိုံက်  
       ပြည့််စွက်ရန်) 
၂။    ကိုံယ်စောေးလှယ်လ ွှဲစော(လိုံအပ်ပါက) 
၃။    ဆလ ောက ်ောေးသ၏ူခ ဝနက်တိ(Declaration of Responsibility 
       Of Applicant) 
၄။    မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော/ဗသိုံကောမှ လကမ်ှတ်  
       ဆရေး ိုံေး ောေးဆသော ခ ဝန်ကတိ (Declaration of Responsibility 
       of Certified Professional In-charge of Design and  
       Construction) 
၅။    ဆလ ောက် ောေးသ၏ူ နိုံင်င သောေးစိစစ်ဆရေးကတ်ပပောေး  
၆။    ဆပမပိုံင် ိုံင်မှုအဆ ောက်အ ောေး 
၇။    အ ိုံပပြုအဆ ောက်အဦ၏ ဗသိုံကောပ ုံစ  (ပပင် ငမ်ည့် ် 
       အစတိ်အပိုံင်ေးမျောေးအောေး  အနီဆရောင်ပခယ်ဆပေးရမည)် 
၈။    အ ိုံပပြုအဆ ောက်အအ ုံ ပတ်ဝန်ေးကျင၏် လက်ရှအိဆပခအဆနပပ  
       ဓါတ်ပ ုံမှတ်တမေ်း 
 

လိုပင်န်ေးစဉအ်ဆင့်် 
 

၁။    မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော/ဗသိုံကောမှ အကကေီးစောေး 
       ပပင် င်/ဆ ောကလ်ုံပမ်ည့်ပ် ုံစ နှင့်် လိုံအပ်ဆသောစောရွကစ်ောတမ်ေး  
       အဆ ောက်အ ောေးမျောေးပေူးတွွှဲ၍ YBPS website တွင်  
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       ဆ ောက်လုံပ်ခွင့် ်ဆလ ောက် ောေးရပါမည်။ 
၂။    အငဂ်ျင်နယီောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲမ ှတင်ပပ  
       လောဆသော ပပင ်င်/ဆ ောကလ်ုံပမ်ည့်ပ် ုံစ နှင့်် စောရွကစ်ောတမ်ေး  
       အဆ ောက်အ ောေးမျောေး ပပည့််စ ုံမှန်ကနမ်ှုရှ/ိမရှိ စိစစ်ပါမည်။ 
၃။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါက တင်ပပလောမှုအောေး လကခ် ဆ ောင်ရွကမ်ည်ပြစ်မပီေး  
       ဆ ောက်လုံပ်ခွင့်ပ် ုံစ စစ်ဆ ေးခ ၁၀၀% ဆပေးသွင်ေးရန ်System မ ှ 
       တစ် င့်် အဆကကောငေ်းကကောေးဆ ောင်ရကွ်မပေီး ဆပေးသငွ်ေးဆစပါမည်။  
       ပပည့််စ ုံမှုမရှိပါက လိုံအပ်ချကတ်င်ပပရန် ဆလ ောက ်ောေးသူ    
       အဆကကောင်ေးကကောေး ဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 
၄။    ဆလ ောက် ောေးသမူ ှSystem မတှစ် င့်် ဆငွဆပေးသွင်ေးဆ ောင်ရွက ် 
       ရပါမည်။ 
၅။   ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခဆပေးသွင်ေးမပီေးသည်နှင့်် တစ်မပိြုငန်က် အငဂ်ျင်နယီော  
       ဌောန (အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ ဆပမပပင်အဆပခအဆန  
       ကွင်ေး င်ေးစစ်ဆ ေးဆ ောင်ရကွ်ပါမည။်  
၆။   စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ ဆပမပပငစ်စ်ဆ ေးဆတွြို့ရိှချက်ကိုံ System မ ှ 
       တစ် င့်် ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲသိုံ့် ဆပေးပိုံ့်ပါမည။် 
၇။    အငဂ်ျင်နယီောဌောန (အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲမ ှဆပမပပင ်
       စစ်ဆ ေးချက်နှင့်အ်တူ ဆလ ောက် ောေးသတူင်ပပသည့် ်အကကီေးစောေး  
       ပပင် င်/ဆ ောကလ်ုံပမ်ည့်ပ် ုံစ နှင့်် စောရွကစ်ောတမ်ေး   
       အဆ ောက်အ ောေးမျောေးကိုံ လုံပ ် ုံေးလုံပ်နညေ်း၊ သတ်မှတခ်ျက်  
       မျောေးနှင့််အညီ စိစစမ်ည်ပြစပ်ါသည်။ 
၈။    ပပည့််စ ုံမှန်ကန်မှုရှပိါက အကကီေးစောေးပပင ်င်/ 
ဆ ောက်လုံပ်ခွင့်ပ်ပြုမိန့််  
       အောေး System မှတစ် င့် ်ဆလ ောက ်ောေးသ ူ  အဆကကောင်ေးကကောေး  
       ဆ ောင်ရွက်ပါမည်။ 
 

ကိုန်ကျစရ တ် နှုန်ေး ောေးဇယောေးတွငက်ကည့််ရန် 

ကကာမမင့််ချ  န် (၇)ရက ်(အလုံပြ်ွင့််ရက)် 

ပလ ာကထ်ာေးရမည့်် 
ပနရာ 

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ဆလ ောက် ောေးရန ်
 

Online စနစ်မြင့်် 
ပဆာက်ရကွ်န ိုင်မခင်ေး  

https://ybps.ycdc.gov.mm 

အတည်မပြုလက်မှတ်  

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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ပရေးထ ိုေးသည့်် 
ရာထ ေး/အဆင့်် 

ဌောနစုံမှ ေး 

ဥပပေ/ နညေ်းဥပပေ 
အမည်နငှ့်် အညွှန်ေး 
ပိုေ်မ/ အပ ိုေန်ံပါတ် 

 
Y.C.D.C Law/By-law / Rules & Regulations  
 

 
Technical Administrative Information Sheet (TAIS) 
လ ိုင်စင/်ပါမစ်ထိုတ ်
ပပေးသည့််ဌာန 

အငဂ်ျင်နယီောဌောန (အဆ ောက်အအ ုံ)၊ 
ရန်ကုံန်မမိြုြို့ဆတော်စည်ပငသ်ောယောဆရေးဆကော်မတ ီ

ရည်ရွယ်ချက် ဗိသုံကော ိုံင်ရောလိုံအပခ်ျက်မျောေးနှင့်လ်ိုံက်ဆလျောညီဆ ွမှုရှိဆစရန၊် 
အဆ ောကအ်အ ုံ ိုံင်ရောစည်ေးမျဉ်ေးစည်ေးကမ်ေး သတ်မှတ်ချကမ်ျောေးနှင့် ်
အညီ စည်ေးကမ်ေးတကျရှိဆစရန။် 

လ ိုအပ်သည့်် 
စာရကွ်စာတမ်ေး 
 

၁။    ဆ ောက်လုံပ်ခွင့်ပ်ါမစ်ဆလ ောကလ် ော (အနွ်လိုံငေ်းမှတိုံကရ်ိုံက ်
       ပြည့််စွက်ရန်) 
၂။    TAIS ဆလ ောက် ောေးပခင်ေးအတွက ်ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခ ဆပေးသွငေ်း ောေး  
       ဆသော ဆဆငွသငွ်ေးချလ မတိတ  
၃။    ကိုံယစ်ောေးလှယ်လ ွှဲစော(လိုံအပ်ပါက) 
၄။    အ ိုံပပြုဆပမကကွ၏်အဆနအ ောေးအောေး ဆြော်ပပ ောေးသည့််ဆပမပ ုံ 
၅။    ဆပမပိုံင် ိုံင်မှု အဆ ောက်အ ောေး  
၆။    ဆလ ောက် ောေးသ၏ူ နိုံင်င သောေးစိစစ်ဆရေး ကတ်ပပောေး  
၇။    စီမ ကိန်ေးအကျဉေ်းချြုပ်  
၈။    ဆ ောင်ရွက်လိုံသည့််အဆ ောက်အအ ုံနငှ့်် ပတ်သကသ်ည့််အချက်  
       အလက်မျောေး   
 

လိုပင်န်ေးစဉအ်ဆင့်် 
 

၁။    ဆပမရှင/်မှတ်ပ ုံတငလ်က်မှတ်ရအငဂ်ျင်နယီော/ဗိသုံကောမ ှ 
       ဆ ောင်ရွက်လိုံသည့်် အချကအ်လက်မျောေး၊ လိုံအပ်ဆသော 
       စောရွက်စောတမ်ေး အဆ ောက်အ ောေးမျောေးနှင့်အ်တူ ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခ  
       ဆပေးသွင်ေး ောေးသည့် ်ဆငွသွငေ်းချလ ပူေးတွွှဲ၍ YBPS website တွင်  
       ဆလ ောက် ောေးရပါမည်။ 
၂။    အငဂ်ျင်နယီောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲမ ှတင်ပပ 
       လောဆသောအချကအ်လက်မျောေး၊ လိုံအပ်ဆသော စောရွက်စောတမ်ေး  
       အဆ ောက်အ ောေးမျောေး ပပည့််စ ုံမှန်ကနမ်ှုရှ/ိမရှိ စိစစ်ပါမည်။ 
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၃။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါက အင်ဂျငန်ီယောဌောန (အဆ ောက်အအ ုံ)၊  
       စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ ဆပမပပငအ်ဆပခအဆန ကွင်ေး င်ေးစစ်ဆ ေး  
       ဆ ောင်ရွက်မပေီးပါက မမိြုြို့ပပစီမ ကနိ်ေးဌောန (Urban Planning)သိုံ့်  
       ဆပေးပိုံ့်ဆ ောင်ရကွပ်ါမည်။   
၄။    စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ ဆပမပပငစ်စ်ဆ ေးဆတွြို့ရှိချကက်ိုံ System မ ှ 
       တစ် င့်် ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲသိုံ့် ဆပေးပိုံ့်ပါမည။် 
၅။    အငဂ်ျင်နယီောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲမ ှဆပမပပင်  
       စစ်ဆ ေးချက်၊ မမိြုြို့ပပစီမ ကိန်ေးဌောန (Urban Planning)၏  
       သဆ ော ောေးမှတ်ချက်၊ ဆလ ောက် ောေးသတူင်ပပသည့် ်
ဆ ောင်ရကွ ် 
       လိုံသည့်် ပ ုံစ နှင့် ်စောရွက်စောတမ်ေးအဆ ောက်အ ောေးမျောေးကိုံ   
       လုံပ ် ုံေးလုံပန်ညေ်း၊ သတ်မှတ်ချက်မျောေးနှင့််အညီ စိစစ်မပီေး System 
မှ  
       တစ် င့်် ဆလ ောက ်ောေးသူ   အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောငရ်ွက ် 
       ပါမည်။ 
 

ကိုန်ကျစရ တ် နှုန်ေး ောေးဇယောေးတွငက်ကည့််ရန် 

ကကာမမင့််ချ  န် (၁၀)ရက ်(အလုံပ်ြွင့်ရ်က်) 

ပလ ာကထ်ာေးရမည့်် 
ပနရာ 

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ဆလ ောက် ောေးရန ်
 

Online စနစ်မြင့်် 
ပဆာက်ရကွ်န ိုင်မခင်ေး  

https://ybps.ycdc.gov.mm 

အတည်မပြုလက်မှတ် 
ပရေးထ ိုေးသည့်် 
ရာထ ေး/အဆင့်် 

 
ဌောနမှ ေး 

ဥပပေ/ နညေ်းဥပပေ 
အမည်နငှ့်် အညွှန်ေး 
ပိုေ်မ/ အပ ိုေန်ံပါတ် 

 
Y.C.D.C Law/By-law / Rules & Regulations 

 

အဆ ောကအ်အ ုံ ြျက်သိမ်ေးခွင့််ပပြုမနိ့်် 

လ ိုင်စင/်ပါမစ်ထိုတ ် အငဂ်ျင်နယီောဌောန (အဆ ောက်အအ ုံ)၊ 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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ပပေးသည့််ဌာန ရန်ကုံန်မမိြုြို့ဆတော်စည်ပငသ်ောယောဆရေးဆကော်မတ ီ

ရည်ရွယ်ချက် ဗိသုံကော ိုံင်ရောလိုံအပခ်ျက်မျောေးနှင့်လ်ိုံက်ဆလျောညီဆ ွမှုရှိဆစရန၊် 
အဆ ောကအ်အ ုံ ိုံင်ရောစည်ေးမျဉ်ေးစည်ေးကမ်ေး သတ်မှတ်ချကမ်ျောေးနှင့် ်
အညီ စည်ေးကမ်ေးတကျရှိဆစရန။် 

လ ိုအပ်သည့်် 

စာရကွ်စာတမ်ေး 

 

၁။   ြျက်သမိ်ေးခွင့််ဆလ ောက်လ ော(အွန်လိုံငေ်းမှတိုံကရ်ိုံက်ပြည့််စကွ်ရန)် 

၂။    ကိုံယ်စောေးလှယ်လ ွှဲစော(လိုံအပ်ပါက) 

၃။    ဆလ ောက် ောေးသအူမည်ဆပါက် ဂရန် (သိုံ့်မဟုံတ်) ဆပမပိုံင ်ိုံငမ်ှု  

       အဆ ောက်အ ောေး  

၄။    ဆလ ောက် ောေးသ၏ူ နိုံင်င သောေးစိစစ်ဆရေးကတ်ပပောေး  

၅။    ြျက်သိမ်ေးမည့််အ ဆ ောက်အဦနှင့်် ပတ်ဝန်ေးကျင်ရှိအ ဆ ောက်အဦ 

       မျောေး ဓောတ်ပ ုံမှတတ်မ်ေး 

၆။   အဆ ောက်အဦအောေး ကကီေးကကပြ်ျက်သိမေ်းမည့် ်မှတ်ပ ုံတင ် 

       အငဂ်ျင်နယီော၏ ခ ဝန်ကတိ (Declaration of Responsibility 

       of Certified Professional In-charge of Construction) 

၇။   ဆလ ောက် ောေးသ၏ူခ ဝနက်တိ(Declaration of Responsibility  

       Of Applicant) 

 

လိုပင်န်ေးစဉအ်ဆင့်် 

 

၁။    မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယောမှ အဆ ောက်အအ ုံ   

       ြျက်သိမ်ေးရန် လိုံအပ်ဆသောစောရွက်စောတမေ်း အဆ ောက်အ ောေး  

       မျောေး ပူေးတွွှဲ၍ YBPS website တငွ် ြျက်သမိ်ေးခွင့် ်ဆလ ောက ်ောေး 

       ရပါမည်။ 

၂။    အငဂ်ျင်နယီောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲမ ှတင်ပပ 

       လောဆသော အဆ ောက်အအ ုံြျက်သိမေ်းရန် လိုံအပ်ဆသော  

       စောရွက်စောတမ်ေးအဆ ောက်အ ောေးမျောေး ပပည့်စ် ုံမှန်ကန်မှုရှ/ိမရှိ  

       စိစစ်ပါမည်။ 

၃။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါက တင်ပပလောမှုအောေး လကခ် ဆ ောင်ရွကမ်ည်ပြစ်မပီေး  

       ြျက်သိမ်ေးခွင့်ပ် ုံစ စစ်ဆ ေးခ ၁၀၀% ဆပေးသွင်ေးရန ်System မ ှ 

       တစ် င့်် အဆကကောငေ်းကကောေးဆ ောင်ရကွ်မပေီး ဆပေးသငွ်ေးဆစပါမည်။  

       ပပည့််စ ုံမှုမရှိပါက လိုံအပ်ချကတ်င်ပပရန် ဆလ ောက ်ောေးသူ    

       အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 
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၄။    ဆလ ောက် ောေးသမူ ှSystem မတှစ် င့်် ဆငွဆပေးသွင်ေး ဆ ောင်ရွက်   

       ရပါမည်။ 

၅။   ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခဆပေးသွင်ေးမပီေးသည်နငှ့်် တစ်မပိြုငန်က် အငဂ်ျင်နယီော 

       ဌောန (အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ ဆပမပပငအ်ဆပခအဆန 

       ကွင်ေး င်ေးစစ်ဆ ေးဆ ောင်ရကွ်ပါမည။်  

၆။   စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ ဆပမပပငစ်စ်ဆ ေးဆတွြို့ရိှချက်ကိုံ System မ ှ 

       တစ် င့်် ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲသိုံ့် ဆပေးပိုံ့်ပါမည။် 

၇။    အငဂ်ျင်နယီောဌောန (အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ ပ ုံစ ခငွ့််ပပြုဌောနခွွှဲမ ှဆပမပပင်  

       စစ်ဆ ေးချက်နှင့်အ်တူ ဆလ ောက် ောေးသတူင်ပပသည့် ် 

       အဆ ောက်အအ ုံြျက်သိမေ်းရန် တင်ပပ ောေးဆသော စောရွကစ်ောတမေ်း  

       အဆ ောက်အ ောေးမျောေးကိုံ လုံပ ် ုံေးလုံပ်နညေ်း၊ သတမ်ှတခ်ျက်  

       မျောေးနှင့််အညီ စိစစပ်ါမည်။ 

၈။    ခွင့်ပ်ပြုရန် ည န်ကကောေးချက်ရရှမိပေီးပါက ြျကသ်ိမ်ေးခွင့်ပ်ပြုမနိ့််အောေး  

       System မ ှတစ် င့်် ဆလ ောက် ောေးသူ   အ ဆကကောင်ေးကကောေး 

       ဆ ောင်ရွက်ပါမည်။ 

 

ကိုန်ကျစရ တ် နှုန်ေး ောေးဇယောေးတွငက်ကည့််ရန် 

ကကာမမင့််ချ  န် (၁၀)ရက ်(အလုံပ်ြွင့်ရ်က်) 

ပလ ာကထ်ာေးရမည့်် 

ပနရာ 

www.ybps.ycdc.gov.mm မှ ဆလ ောက် ောေးရန ်

 

Online စနစ်မြင့်် 

ပဆာက်ရကွ်န ိုင်မခင်ေး  

https://ybps.ycdc.gov.mm 

အတည်မပြုလက်မှတ် 

ပရေးထ ိုေးသည့်် 

ရာထ ေး/အဆင့်် 

 

လက်ဆ ောက်ဌောနမှ ေး 

ဥပပေ/ နညေ်းဥပပေ 

အမည်နငှ့်် အညွှန်ေး 

ပိုေ်မ/ အပ ိုေန်ံပါတ် 

 

Y.C.D.C Law/By-law / Rules & Regulations  

 

 

အဆ ောကအ်အ ုံ မပီေးစီေးဆကကောင်ေးလကမ်ှတ် (BCC) (Low Risk) 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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လ ိုင်စင/်ပါမစ်ထိုတ ်

ပပေးသည့််ဌာန 

အငဂ်ျင်နယီောဌောန(အဆ ောက်အအ ုံ)၊ 

ရန်ကုံန်မမိြုြို့ဆတော်စည်ပငသ်ောယောဆရေး ဆကော်မတ ီ

ရည်ရွယ်ချက် ဗိသုံကော ိုံင်ရောလိုံအပခ်ျက်မျောေးနှင့်လ်ိုံက်ဆလျောညီဆ ွမှုရှိဆစရန၊် 

အဆ ောကအ်အ ုံ ိုံင်ရောစည်ေးမျဉ်ေးစည်ေးကမ်ေး သတ်မှတ်ချကမ်ျောေးနှင့် ်

အညီ စည်ေးကမ်ေးတကျရှိဆစရန။် 

လ ိုအပ်သည့်် 
စာရကွ်စာတမ်ေး 
 

၁။ ဆပမပပငတ်ွင ်ဆ ောက်လုံပ် ောေးသည့်် အဆ ောကအ်ဦပ ုံစ အတိုံင်ေး  
       Architectural & Structural Drawing  
၂။    မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော/ဗသိုံကောမှ လကမ်ှတ်ဆရေး  
        ိုံေး ောေးဆသော ခ ဝန်ကတိ (Declaration of Responsibility of  
       Certified Professional In-charge of Structural and  
       Construction) (လိုံအပ်ပါက) 
၃။ မီေးသတ်ဦေးစီေးဌောန၏ဆ ောက်ခ ချက် (Fire Safety Certificate) 
       (လိုံအပ်ပါက) 
၄။ ဓါတ်ဆလှကောေးပါရှိဆသော အဆ ောက်အဦပြစ်ပါက စက်မှု 

ကကီေးကကပ်ဆရေးနှင့် ်လ ပ်စစ်စစ်ဆ ေးဆရေးဦေးစီေးဌောန 
(လ ပ်စစ်စစဆ် ေးဆရေး)၏ ဓါတ်ဆလှကောေး/စက်ဆလှကောေး 
အသ ုံေးပပြုခငွ့််လက်မှတ်။ 

၅။   အဆ ောက်အဦ၏ဆရှြို့/ဆနာက/် ဝွှဲ/ယော(၄) က်၏ ဓါတ်ပ ုံ 
မှတ်တမေ်းမျောေး၊ 

လိုပင်န်ေးစဉအ်ဆင့်် 
 

၁။    အငဂ်ျင်နယီောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ   
       အဆ ောက်အအ ုံ ဆ ောက်လုံပမ်ပီေးစီေးပါက E Log Book တွင်  
       လိုံအပ်ဆသောစောရကွ်စောတမေ်းမျောေးပြင့်် အဆ ောက်အဦမပီေးစီေး  
       ဆကကောင်ေးလကမ်ှတ ်(BCC) ဆလ ောက် ောေးရနမ်ှတ်ချကပ်ပြုမပီေး  
       မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော /ဗိသုံကောအောေး  
       အဆ ောက်အဦမပီေးစီေးဆကကောငေ်းလက်မှတ် (BCC) တင်ပပ  
       ဆလ ောက် ောေးရန် အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောငရ်ွက်ပါမည်။ 
၂။    မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော/ဗသိုံကောမှ လိုံအပ်ဆသော 
       စောရွကစ်ောတမေ်း အဆ ောက်အ ောေးမျောေး ပူေးတွွှဲ၍ YBPS website    
       တွင် အဆ ောကအ်ဦမပီေးစီေးဆကကောင်ေးလကမ်ှတ် (BCC)  
       ဆလ ောက် ောေးရပါမည်။ 
၃။    အင်ဂျငန်ီယောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ တင်ပပ  
       လောဆသော စောရကွစ်ောတမ်ေးအဆ ောက်အ ောေးမျောေး ပပည့်စ် ုံ  
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       မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိနှင့် ်ဆပမပပင်အဆပခအဆနအောေး ကွင်ေး ငေ်းစစ်ဆ ေး  
       ပါမည်။ 
၄။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါက အဆ ောက်အဦမပီေးစေီးဆကကောင်ေးလကမ်ှတ ်(BCC)  
       အတွက ်ဆ ောကလ်ုံပခ်ွင့်ပ် ုံစ စစ်ဆ ေးခ၏ ၂၅% ဆပေးသငွ်ေးရန်  
       System မှတစ် င့်် အဆကကောငေ်းကကောေးဆ ောင်ရကွ်မပေီး ဆပေးသငွ်ေး  
       ဆစပါမည်။  
၅။    ဆလ ောက် ောေးသမူ ှSystem မတှစ် င့်် ဆငွဆပေးသွင်ေးဆ ောင်ရွက ် 
       ရပါမည်။ 
၆။    ခွင့်ပ်ပြုရန် ည န်ကကောေးချက်ရရှမိပေီးပါက အဆ ောက်အဦမပီေးစီေး  
       ဆကကောင်ေးလကမ်ှတ ်(BCC)အောေး System မတှစ် င့််  
       ဆလ ောက် ောေးသ ူ  အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရကွ်ပါမည်။ 
 

ကိုန်ကျစရ တ် ဆ ောက်လုံပ်ခွင့်ပ် ုံစ စစဆ် ေးခ၏ ၂၅% (ခွင့််ပပြုမိန့််ကောလအတွင်ေး) 
 

ကကာမမင့််ချ  န် (၇)ရက် (အလုံပြ်ွင့််ရက)်  
 

ပလ ာကထ်ာေးရမည့်် 
ပနရာ 

https://ybps.ycdc.gov.mm 

 

Online စနစ်မြင့်် 
ပဆာက်ရကွ်န ိုင်မခင်ေး  

https://ybps.ycdc.gov.mm 
 

အတည်မပြုလက်မှတ် 
ပရေးထ ိုေးသည့်် 
ရာထ ေး/အဆင့်် 

 
ဌောနခွွှဲမှ ေး 
 

ဥပပေ/ နညေ်းဥပပေ 
အမည်နငှ့်် အညွှန်ေး 
ပိုေ်မ/ အပ ိုေန်ံပါတ် 

 
Y.C.D.C Law/By-law / Rules & Regulations 

 

 

အဆ ောကအ်အ ုံ မပီေးစီေးဆကကောင်ေးလကမ်ှတ် (BCC) (Medium Risk) 

လ ိုင်စင/်ပါမစ်ထိုတ ်
ပပေးသည့််ဌာန 

အငဂ်ျင်နယီောနီယောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ 
ရန်ကုံန်မမိြုြို့ဆတော်စည်ပငသ်ောယောဆရေး ဆကော်မတ ီ

ရည်ရွယ်ချက် ဗိသုံကော ိုံင်ရောလိုံအပခ်ျက်မျောေးနှင့်လ်ိုံက်ဆလျောညီဆ ွမှုရှိဆစရန၊် 

https://ybps.ycdc.gov.mm/
https://ybps.ycdc.gov.mm/
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အဆ ောကအ်အ ုံ ိုံင်ရောစည်ေးမျဉ်ေးစည်ေးကမ်ေး သတ်မှတ်ချကမ်ျောေးနှင့် ်
အညီ စည်ေးကမ်ေးတကျရှိဆစရန။် 

လ ိုအပ်သည့်် 
စာရကွ်စာတမ်ေး 
 

၁။   ဆပမပပငတ်ွင ်ဆ ောက်လုံပ် ောေးသည့်် အဆ ောက်အဦပ ုံစ အတိုံင်ေး  
       Architectural & Structural Drawing  
၂။ ဆရနငှ့််မိလလော ိုံင်ရောပ ုံစ မျောေး (Water and Sanitation Design 
       Drawings) 
၃။ ဓါတ်ဆလှကောေးပါရှိဆသောအဆ ောကအ်ဦပြစ်ပါက စက်မှုကကေီးကကပ ်
       ဆရေးနှင့်် လ ပ်စစစ်စဆ် ေးဆရေးဦေးစီေးဌောန(လ ပ်စစ်စစ်ဆ ေးဆရေး)၏ 
        ဓါတ်ဆလှကောေး/စက်ဆလှကောေး အသ ုံေးပပြုခွင့််လက်မှတ် 
၄။   Transformers တပ် င်ရန်လိုံအပ်ပါက ရန်ကုံန်လ ပ်စစ ်
       ဓါတ်အောေးဆပေးဆရေးဆကော်ပိုံဆရေးရငှ်ေး (YESC) ဆ ောက်ခ ချက ်
၅။    မီေးသတ်ဦေးစီေးဌောန၏ဆ ောက်ခ ချက် (Fire Safety Certificate) 
       (လိုံအပ်ပါက) 
၆။  အဆ ောက်အဦတမိ်ေးဆစောငေ်းမှုရှ/ိမရှ ိ တိုံငေ်းတောသည့်် Theodolite 

Reading  
၇။    ပပည်တွငေ်းအခွနမ်ျောေးဦေးစီေးဌောန၏ အခွန်ကစိစစစိစ်ဆ ောင်ရကွ်မပေီး 
       ဆကကောင်ေးဆ ောက်ခ ချက ်
၈။    အဆ ောက်အဦ၏ဆရှြို့/ဆနာက/် ဝွှဲ/ယော(၄) က်၏ ဓါတ်ပ ုံနှင့် ်
       လ ပ်စစ်မီတော/ဆရဆမော်တော/ မလိလောကန် ောေးရှိမှု ဓါတ်ပ ုံမှတ်တမေ်း 
       မျောေး 
၉။    Night Vision ပါဝင်ဆသော Outdoor Type, 2 Mega Pixel 
       (Digital)အမျြိုေးအစောေး CCTV Camera၊ ရက်(၃၀)မှတတ်မ်ေး 
        ောေးရှိနိုံငသ်ည့်် Memory နှင့် မီေးပျက်ပါက Camera မျောေးနှင့် ်
       DVR မျောေးအောေး (၁)နာရီ  က်လက်အသ ုံေးပပြုနိုံင်ဆသော UPS (or) 
       Battery Back Up ပါရှသိည့်် CCTV Camera (၂)လ ုံေးတပ် င ်
       ရန်။ အ ိုံပါ CCTV Camera မျောေးအောေး အဆ ောက်အဦ 
       မျက်နှာစောပပငပ်တငွ် ောေးရှိရန်၊ လ ုံခခ ြုဆရေးအရ မျက်နှာစောရှ ိလမ်ေး 
       အောေး ခခ ြုင ုံမိဆစရန် (Public Use) အပြစ ်အသ ုံေးပပြုနိုံင်ဆအောင ်
       ဆ ောင်ရွက်မပေီးဆကကောင်ေး အဆ ောက်အ ောေး 
 

လိုပင်န်ေးစဉအ်ဆင့်် ၁။    အငဂ်ျင်နယီောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ   
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        အဆ ောက်အအ ုံ ဆ ောက်လုံပမ်ပီေးစီေးပါက E Log Book တွင်  
       လိုံအပ်ဆသောစောရကွ်စောတမေ်းမျောေးပြင့်် အဆ ောက်အဦမပီေးစီေး  
       ဆကကောင်ေးလကမ်ှတ ်(BCC) ဆလ ောက် ောေးရနမ်ှတ်ချကပ်ပြုမပီေး  
       မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော /ဗိသုံကောအောေး  
       အဆ ောက်အဦမပီေးစီေးဆကကောငေ်းလက်မှတ် (BCC) တင်ပပ  
       ဆလ ောက် ောေးရန် အဆကကောင်ေးကကောေးပါမည်။ 
၂။    မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော/ဗသိုံကောမှ လိုံအပ်ဆသော 
        စောရွက်စောတမေ်း အဆ ောကအ် ောေးမျောေး ပူေးတွွှဲ၍ YBPS website  
       တွင် အဆ ောကအ်ဦမပီေးစီေးဆကကောင်ေးလကမ်ှတ် (BCC) 
       ဆလ ောက် ောေးရပါမည်။ 
၃။    အင်ဂျငန်ီယောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ တင်ပပ  
       လောဆသော စောရကွစ်ောတမ်ေးအဆ ောက်အ ောေးမျောေး ပပည့်စ် ုံ  
       မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆ ေးမပီေးသက် ိုံငရ်ောဌောနမျောေးပြစသ်ည့််  
       အငဂ်ျင်နယီောဌောန (ဆရစေီးဆရလောစီမ ခန့်ခ်ွွှဲမှု)၊ အင်ဂျငန်ီယောဌောန 
       (ဆရနှင့်သန့််ရှင်ေးမှု)၊ အငဂ်ျင်နယီောဌောန (လမ်ေးနှင့််တ တောေး)တိုံ့်နှင့် ်  
       ပူေးဆပါင်ေး၍ ဆပမပပငအ်ဆပခအဆနအောေး ကွင်ေး င်ေးစစ်ဆ ေး  
       ဆ ောင်ရွက်ပါမည်။ 
၄။    စစိစ်ချက်မျောေး ပပနလ်ည်ဆပေးပိုံ့်လောပါက အင်ဂျငန်ီယောဌောန  
       (အဆ ောက်အအ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ လုံပ်  ုံေးလုံပ်နည်ေး၊  
       သတ်မှတခ်ျက်မျောေးနှင့််အညီ စိစစမ်ပီေး လိုံအပခ်ျက်မျောေးရှိပါက 
       System မှတစ် င့်် ဆလ ောက် ောေးသူ   အဆကကောင်ေးကကောေး  
       ဆ ောင်ရွက်ပါမည်။ 
၅။   ပပည့််စ ုံမှုရိှ၍ ခငွ့််ပပြုရန်ည န်ကကောေးချက်ရရှမိပေီးပါက အဆ ောက်အဦ  
       မပီေးစီေးဆကကောင်ေးလကမ်ှတ် (BCC)အတွက ် ဆ ောက်လုံပခ်ွင့် ် 
       ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခ၏ ၂၅% ဆပေးသငွ်ေးရန် System မှတစ် င့််  
       အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကမ်ပေီး ဆပေးသငွ်ေးဆစပါမည်။  
၆။   ဆလ ောက် ောေးသမူ ှSystem မတှစ် င့်် ဆငွဆပေးသွင်ေးဆ ောင်ရွက ် 
       ရပါမည်။ 
၇။    ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခဆပေးသွင်ေးမပီေးပါက အဆ ောက်အဦမပီေးစေီးဆကကောင်ေး  
       လက်မှတ်(BCC)အောေး System မှတစ် င့်် ဆလ ောက် ောေးသူ    
       အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 
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ကိုန်ကျစရ တ် ဆ ောက်လုံပ်ခွင့်ပ် ုံစ စစဆ် ေးခ၏ ၂၅% (ခွင့််ပပြုမိန့််ကောလအတွင်ေး) 
 

ကကာမမင့််ချ  န် (၇)ရက် (အလုံပြ်ွင့််ရက)်  
 

ပလ ာကထ်ာေးရမည့်် 
ပနရာ 

https://ybps.ycdc.gov.mm 
 

Online စနစ်မြင့်် 
ပဆာက်ရကွ်န ိုင်မခင်ေး  

https://ybps.ycdc.gov.mm 
 

အတည်မပြုလက်မှတ် 
ပရေးထ ိုေးသည့်် 
ရာထ ေး/အဆင့်် 

 
ဌောနခွွှဲမှ ေး 
 

ဥပပေ/ နညေ်းဥပပေ 
အမည်နငှ့်် အညွှန်ေး 
ပိုေ်မ/ အပ ိုေန်ံပါတ် 

 
Y.C.D.C Law/By-law / Rules & Regulations 

 

 
အဆ ောကအ်အ ုံ မပီေးစီေးဆကကောင်ေးလကမ်ှတ် (BCC) (High Risk) 

လ ိုင်စင/်ပါမစ်ထိုတ ်
ပပေးသည့််ဌာန 

အငဂ်ျင်နယီောဌောန(အဆ ောက်အအ ုံ)၊ 
ရန်ကုံန်မမိြုြို့ဆတော်စည်ပငသ်ောယောဆရေး ဆကော်မတ ီ

ရည်ရွယ်ချက် ဗိသုံကော ိုံင်ရောလိုံအပခ်ျက်မျောေးနှင့်လ်ိုံက်ဆလျောညီဆ ွမှုရှိဆစရန၊် 
အဆ ောကအ်အ ုံ ိုံင်ရောစည်ေးမျဉ်ေးစည်ေးကမ်ေး သတ်မှတ်ချကမ်ျောေးနှင့် ်
အညီ စည်ေးကမ်ေးတကျရှိဆစရန။် 

လ ိုအပ်သည့်် 
စာရကွ်စာတမ်ေး 
 

၁။  ဆပမပပငတ်ွငဆ် ောက်လုံပ် ောေးသည့်အ်ဆ ောကအ်ဦပ ုံစ (As-Built 
       Architectural & Structural Design Drawing)  
၂။  ဆရနငှ့််မိလလော ိုံင်ရောပ ုံစ မျောေး (Water and Sanitation Design 
       Drawings)   
၃။  လ ပ်စစ်ပ ုံစ  (Electrical Design Drawings) 
၄။   Mechanical Design Drawings 
၅။  Air-conditioning and Mechanical Ventilation (ACMV) 
       Design Drawings 
၆။ ဓါတ်ဆလှကောေးပါရှိဆသော အဆ ောကအ်ဦပြစ်ပါက စက်မှုကကေီးကကပ ်
       ဆရေးနှင့်် လ ပ်စစစ်စဆ် ေးဆရေးဦေးစီေးဌောန (လ ပ်စစ်စစ်ဆ ေးဆရေး)၏ 

https://ybps.ycdc.gov.mm/
https://ybps.ycdc.gov.mm/
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        ဓါတ်ဆလှကောေး/ စက်ဆလှကောေး အသ ုံေးပပြုခွင့််လက်မှတ်  
၇။ Transformers တပ် င်ရန်လိုံအပ်ပါက ရန်ကုံန်လ ပ်စစ ်
       ဓါတ်အောေးဆပေးဆရေးဆကော်ပိုံဆရေးရငှ်ေး (YESC)၏ ဆ ောကခ် ချက ်
၈။  မီေးသတ်ဦေးစီေးဌောန၏ဆ ောက်ခ ချက ်
၉။ အဆ ောကအ်ဦတိမ်ေးဆစောင်ေးမှုရှ/ိမရှိ တိုံင်ေးတောသည့်် Theodolite 

Reading  
၁၀။  ပပည်တွငေ်းအခွန်မျောေးဦေးစီေးဌောန၏ အခနွ်ကိစစစိစစ်ဆ ောင်ရွကမ်ပေီး 
       ဆကကောင်ေး ဆ ောကခ် ချက်။ 
၁၁။ အဆ ောကအ်ဦ၏ဆရှြို့/ဆနာက/်ဝွှဲ/ယော(၄) က်၏ ဓါတပ် ုံနှင့် ်
       လ ပ်စစ်မီတော/ ဆရဆမော်တော/ မလိလောကန် ောေးရှိမှု ဓါတ်ပ ုံ 
       မှတ်တမ်ေးမျောေး  
၁၂။  Night Vision ပါဝင်ဆသော Outdoor Type, 2 Mega Pixel  
       (Digital)အမျြိုေးအစောေး CCTV Camera ၊ ရက်(၃၀)မှတတ်မ်ေး  
        ောေးရှိနိုံင်သည့်် Memory နှင့်် မီေးပျက်ပါက Camera မျောေးနှင့် ် 
       DVR မျောေးအောေး (၁)နာရီ  က်လက်အသ ုံေးပပြုနိုံင်ဆသော UPS (or)  
       Battery Back Up ပါရှသိည့်် CCTV Camera (၂)လ ုံေး တပ် င်  
       ရန်။ (အ ိုံပါ CCTV Camera မျောေးအောေး အဆ ောက်အဦ  
       မျက်နှာစောပပငပ်တငွ်  ောေးရှရိန်၊ လ ုံခခ ြုဆရေးအရ မျက်နာှစောရှ ိ 
       လမ်ေးအောေး ခခ ြုင ုံမဆိစရန် (Public Use) အပြစ်အသ ုံေးပပြုနိုံင်ဆအောင ်
       ဆ ောင်ရွက်တပ ်င်မပီေးဆကကောငေ်း အဆ ောက်အ ောေး 
 

လိုပင်န်ေးစဉအ်ဆင့်် 
 

၁။    အငဂ်ျင်နယီောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ  
       အဆ ောက်အအ ုံဆ ောက်လုံပမ်ပီေးစီေးပါက E Log Book တွင်  
       လိုံအပ်ဆသောစောရကွ်စောတမေ်းမျောေးပြင့်် အဆ ောက်အဦမပီေးစီေး  
       ဆကကောင်ေးလကမ်ှတ ်(BCC) ဆလ ောက် ောေးရန် မှတ်ချက်ပပြုမပီေး  
       မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော/ဗသိုံကောအောေး    
       အဆ ောက်အဦ မပီေးစီေးဆကကောငေ်းလက်မှတ် (BCC) တင်ပပ  
       ဆလ ောက် ောေးရန် အဆကကောင်ေးကကောေးပါမည်။ 
၂။    မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယော/ဗသိုံကောမှ လိုံအပ်ဆသော 
       စောရွကစ်ောတမေ်း အဆ ောက်အ ောေးမျောေး ပူေးတွွှဲ၍ YBPS website   
       တွင် အဆ ောကအ်ဦမပီေးစီေးဆကကောင်ေးလကမ်ှတ် (BCC) 
ဆလ ောက် ောေး 
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       ရပါမည်။ 
၃။    အင်ဂျငန်ီယောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ တင်ပပ 
       လောဆသော စောရကွစ်ောတမ်ေးအဆ ောက်အ ောေးမျောေး ပပည့်စ် ုံ  
       မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆ ေးမပီေး သက ်ိုံင်ရောဌောနမျောေးပြစ်သည့််  
       အငဂ်ျင်နယီောဌောန (ဆရစေီးဆရလောစီမ ခန့်ခ်ွွှဲမှု)၊ အင်ဂျငန်ီယောဌောန 
       (ဆရနှင့်သန့််ရှင်ေးမှု)၊ အငဂ်ျင်နယီောဌောန (လမ်ေးနှင့််တ တောေး)၊  
       မမိြုြို့ပပပတ်ဝန်ေးကျင ်ိန်ေးသိမေ်းဆရေးနှင့်သ်န့််ရငှ်ေးဆရေးဌောန တိုံ့်နှင့် ် 
       ပူေးဆပါင်ေး၍ ဆပမပပငအ်ဆပခအဆနအောေး ကွင်ေး င်ေးစစ်ဆ ေး  
       ဆ ောင်ရွက်ပါမည်။ 
၄။    စစိစ်ချက်မျောေး ပပနလ်ည်ဆပေးပိုံ့်လောပါက အင်ဂျငန်ီယောဌောန  
       (အဆ ောက်အအ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးအြွွှဲြို့မှ လုံပ်  ုံေးလုံပ်နည်ေး၊ 
       သတ်မှတခ်ျက်မျောေးနှင့််အညီ စိစစမ်ပီေး လိုံအပခ်ျက်မျောေးရှိပါက  
       System မှတစ် င့်် ဆလ ောက် ောေးသူ   အဆကကောင်ေးကကောေး  
       ဆ ောင်ရွက်ပါမည်။ 
၅။    ပပည့််စ ုံမှုရှ၍ိ ခွင့်ပ်ပြုရန်ည န်ကကောေးချက်ရရှမိပေီးပါက အဆ ောက်အဦ  
       မပီေးစီေးဆကကောင်ေးလကမ်ှတ် (BCC)အတွက ် ဆ ောက်လုံပခ်ွင့် ် 
       ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခ၏ ၂၅% ဆပေးသငွ်ေးရန် System မှတစ် င့််  
       အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကမ်ပေီး ဆပေးသငွ်ေးဆစပါမည်။  
၆။   ဆလ ောက် ောေးသမူ ှSystem မတှစ် င့်် ဆငွဆပေးသွင်ေးဆ ောင်ရွက ် 
       ရပါမည်။ 
၇။    ပ ုံစ စစ်ဆ ေးခဆပေးသွင်ေးမပီေးပါက အဆ ောက်အဦမပီေးစေီးဆကကောင်ေး  
       လက်မှတ်(BCC)အောေး System မှတစ် င့်် ဆလ ောက် ောေးသူ    
       အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 
 

ကိုန်ကျစရ တ် ဆ ောက်လုံပ်ခွင့်ပ် ုံစ စစဆ် ေးခ၏ ၂၅% (ခွင့််ပပြုမိန့််ကောလအတွင်ေး) 
 

ကကာမမင့််ချ  န် (၇)ရက် (အလုံပြ်ွင့််ရက)်  
 

ပလ ာကထ်ာေးရမည့်် 
ပနရာ 

https://ybps.ycdc.gov.mm 
 

Online စနစ်မြင့်် 
ပဆာက်ရကွ်န ိုင်မခင်ေး  

https://ybps.ycdc.gov.mm 
 

https://ybps.ycdc.gov.mm/
https://ybps.ycdc.gov.mm/
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အတည်မပြုလက်မှတ် 
ပရေးထ ိုေးသည့်် 
ရာထ ေး/အဆင့်် 

 
ဌောနခွွှဲမှ ေး 
 

ဥပပေ/ နညေ်းဥပပေ 
အမည်နငှ့်် အညွှန်ေး 
ပိုေ်မ/ အပ ိုေန်ံပါတ် 

 
Y.C.D.C Law/By-law / Rules & Regulations 

 

 

ကန် ရိုံကတ်ောလိုံငစ်င ်
လ ိုင်စင/်ပါမစ်ထိုတ ်
ပပေးသည့််ဌာန 

အငဂ်ျင်နယီောဌောန(အဆ ောက်အအ ုံ)၊ 
ရန်ကုံန်မမိြုြို့ဆတော်စည်ပငသ်ောယောဆရေးဆကော်မတ ီ

ရည်ရွယ်ချက် မမိြုြို့ဆတော်နယ်နိမိတ်အတွငေ်း အဆ ောက်အအ ုံ ဆ ောက်လုံပ်ပခင်ေး 
လုံပင်န်ေး၊ အဆ ောကအ်အ ုံဆ ောက်လုံပ်မှုနှင့် ်  က်နွယသ်ည့််လုံပင်န်ေး 
မျောေးကိုံ စီမ ခန့််ခွွှဲနိုံင်ရန။် 

လ ိုအပ်သည့်် 
စာရကွ်စာတမ်ေး 
 

၁။    ကန် ရိုံက်တောလိုံင်စငဆ်လ ောက်လ ော 
၂။    နိုံင်င သောေးစိစစဆ်ရေးကတမ်ိတတ  
၃။    အဆမွစောေးအဆမွခ ၏နိုံငင် သောေးစိစစ်ဆရေးကတ်မိတတ   
၄။    အိမ်ဆ ောင်စုံဇယောေးပ ုံစ (၆၆/၆)မိတတ  
၅။    ဓါတ်ပ ုံ(လိုံင်စင်)ဆရောင်စ ုံ(၄)ပ ုံ 
၆။    ပိုံင် ိုံင်မှုအဆ ောက်အ ောေးမဆရွှေြို့မဆပပောငေ်းနိုံင်ဆသောပစစည်ေး  
       သိန်ေး(၁၅၀၀) 
၇။    လိုံင်စင်ရကန် ရိုံက်တောတစဦ်ေး၏ဆ ောက်ခ ချက ်

လိုပင်န်ေးစဉအ်ဆင့်် 

 

၁။    ဆလ ောက် ောေးသမူ ှလိုံအပ်ဆသောစောရွကစ်ောတမေ်း အဆ ောက် 

အ ောေးမျောေး ပူေးတွွှဲ၍ ဆလ ောက် ောေးရပါမည်။ 

၂။    အင်ဂျငန်ီယောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးဌောနခွွှဲမ ှ

တင်ပပလောဆသော စောရွကစ်ောတမ်ေး အဆ ောက်အ ောေးမျောေး 

ပပည့််စ ုံမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ စစိစ်ပါမည။် 

၃။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါက တင်ပပလောဆသောစောရကွ်စောတမ်ေး 

အဆ ောက်အ ောေးမျောေးအောေး မူရင်ေးနငှ့််တိုံက် ိုံငစ်စ်ဆ ေးမပီေး 

လုံပ ် ုံေးလုံပန်ည်ေး၊ သတမ်ှတ်ချကမ်ျောေးနှင့််အညီ စစိစ်မည ်

ပြစ်ပါသည်။ ပပည့််စ ုံမှုမရှပိါကလိုံအပခ်ျက်တငပ်ပရန် 
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ဆလ ောက် ောေးသူ   အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 

၄။    ခငွ့််ပပြုရန် ည န်ကကောေးချက်ရရှပိါက ဆလ ောက ်ောေးသူအောေး 

ဆငွဆပေးသွင်ေးရန်  အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 

၅။    ဆငွသွင်ေးမပေီးပါက လုံပင်န်ေးလုံပ်ကိုံငခ်ွင့် ်လိုံင်စင ်ုံတ်ဆပေးပါမည်။ 

ကိုန်ကျစရ တ် ဆလ ောက် ောေးသူအောေး ဆကောက်ခ ပါသည်။ 

ကကာမမင့််ချ  န် (၇)ရက် (အလုံပြ်ွင့််ရက)် 

 

ပလ ာကထ်ာေးရမည့််  

ပနရာ 

www.ycdc.gov.mmမှ ဆလ ောက ်ောေးရန ်

 

Online စနစ်မြင့်် 

ပဆာက်ရကွ်န ိုင်မခင်ေး  

www.ycdc.gov.mmမှ ဆလ ောက ်ောေးရန ်

 

အတည်မပြုလက်မှတ် 

ပရေးထ ိုေးသည့်် 

ရာထ ေး/အဆင့်် 

 

လက်ဆ ောက်ဌောနမှ ေး 

 

ဥပပေ/ နညေ်းဥပပေ 

အမည်နငှ့်် အညွှန်ေး 

ပိုေ်မ/ အပ ိုေန်ံပါတ် 

Y.C.D.C Law/By-law/ Rules & Regulations 

 

 

ဆပမသောေးစမေ်းသပ်မှုလုံပ်ငန်ေးလိုံင်စင ်

လ ိုင်စင/်ပါမစ်ထိုတ ်

ပပေးသည့််ဌာန 

အငဂ်ျင်နယီောဌောန(အဆ ောက်အအ ုံ)၊ 

ရန်ကုံန်မမိြုြို့ဆတော်စည်ပငသ်ောယောဆရေး ဆကော်မတ ီ

ရည်ရွယ်ချက် မမိြုြို့ဆတော်နယ်နိမိတအ်တွငေ်း အဆ ောက်အအ ုံဆ ောက်လုံပ်ပခင်ေး  

အတွက် ဆပမသောေးခ နိုံငအ်ောေး စမ်ေးသပမ်ှုလုံပ်ငန်ေးဆ ောင်ရွကန်ိုံင်ရန်။ 

လ ိုအပ်သည့်် 

စာရကွ်စာတမ်ေး 

 

၁။    ဆပမသောေးစမ်ေးသပမ်ှုလုံပင်န်ေးလုံပ်ကိုံငခ်ွင့်လ်ိုံင်စငဆ်လ ောက်လ ော  

၂။    နိုံင်င သောေးစိစစဆ်ရေးကတမ်ိတတ  

၃။    Company Profile 

၄။    Company Organization Chart နှင့််ဝန် မ်ေးအင်အောေး 

၅။    Testing Method, Specification and Equipments 

၆။    အ က်ဆြော်ပပ ောေးသည့်် အချက်မျောေးကိုံ အဆပခခ ၍ ကုံမပဏမီှ 

လိုံက်နာဆ ောင်ရွကလ်ျက်ရိှဆသော Soil investigation 

http://www.ycdc.gov.mm/
http://www.ycdc.gov.mm/
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လုံပင်န်ေးအတွက ်Method of Statement ဆရေးသောေးဆပေးရန ်

၇။    Quality Control System 

၈။    အ ပ်ပမင့််နငှ့််အမျောေးပပည်သသူ ုံေးအဆ ောကအ်အ ုံ 

တည်ဆ ောက်ဆရေးစမီ ကိန်ေးမျောေးကကေီးကကပ်စစ်ဆ ေးဆရေးပညောရှင ်

အြွွှဲြို့၏ ဆ ောက်ခ ချက ်

လိုပင်န်ေးစဉ် အဆင့်် 

 
၁။    ဆလ ောက် ောေးသမူ ှလိုံအပ်ဆသောစောရွကစ်ောတမေ်း အဆ ောက် 

အ ောေးမျောေးပူေးတွွှဲ၍ ဆလ ောက် ောေးရပါမည်။ 

၂။    အင်ဂျငန်ီယောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးဌောနခွွှဲမ ှ

တင်ပပလောဆသော စောရွကစ်ောတမ်ေး အဆ ောက်အ ောေးမျောေး 

ပပည့််စ ုံမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ စစိစ်ပါမည။် 

၃။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါက တင်ပပလောဆသော စောရွကစ်ောတမ်ေး 

အဆ ောက်အ ောေးမျောေးအောေး မူရင်ေးနငှ့််တိုံက် ိုံငစ်စ်ဆ ေးမပီေး 

လုံပ ် ုံေးလုံပန်ည်ေး၊ သတမ်ှတ်ချကမ်ျောေးနှင့််အညီ စိစစ်မည် 

ပြစ်ပါသည်။ ပပည့််စ ုံမှုမရှပိါက လိုံအပ်ချက်တငပ်ပရန ်

ဆလ ောက် ောေးသူ   အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 

၄။    ခငွ့််ပပြုရန် ည န်ကကောေးချက်ရရှပိါက ဆလ ောက ်ောေးသူအောေး 

ဆငွဆပေးသွင်ေးရန်  အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 

၅။    ဆငွသွင်ေးမပေီးပါက လုံပင်န်ေးလုံပ်ကိုံငခ်ွင့် ်လိုံင်စင ်ုံတ်ဆပေးပါမည်။ 

 

ကိုန်ကျစရ တ် ဆလ ောက် ောေးသည့်် ကုံမပဏအီောေး ဆကောက်ခ ပါသည်။ 

ကကာမမင့််ချ  န် (၇)ရက် (အလုံပြ်ွင့််ရက)် 

 

ပလ ာကထ်ာေးရမည့်် 
ပနရာ 

www.ycdc.gov.mmမှ ဆလ ောက ်ောေးရန ်

 

Online စနစ်မြင့်် 
ပဆာက်ရကွ်န ိုင်မခင်ေး  

www.ycdc.gov.mmမှ ဆလ ောက ်ောေးရန ်

 

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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အတည်မပြုလက်မှတ် 
ပရေးထ ိုေးသည့်် 
ရာထ ေး/အဆင့်် 

 

လက်ဆ ောက်ဌောနမှ ေး 

 

ဥပပေ/ နညေ်းဥပပေ 
အမည်နငှ့်် အညွှန်ေး 
ပိုေ်မ/ အပ ိုေန်ံပါတ် 

Y.C.D.CLaw/By-law/ Rules & Regulations 

 

 
Piling လုံပင်န်ေးလိုံင်စင ်
လ ိုင်စင/်ပါမစ်ထိုတ ်
ပပေးသည့််ဌာန 

အငဂ်ျင်နယီောဌောန (အဆ ောက်အအ ုံ)၊ 
ရန်ကုံန်မမိြုြို့ဆတော်စည်ပငသ်ောယောဆရေးဆကော်မတ ီ

ရည်ရွယ်ချက် မမိြုြို့ဆတောန်ယ်နိမိတ်အတွငေ်း အဆ ောက်အအ ုံဆ ောက်လုံပ်ပခင်ေး 
အတွက ်Pile Foundation လုံပင်နေ်းဆ ောင်ရွကန်ိုံင်ရန။် 

လ ိုအပ်သည့်် 
စာရကွ်စာတမ်ေး 
 

၁။    Pile လုံပင်န်ေးလုံပ်ကိုံငခ်ွင့်လ်ိုံင်စငဆ်လ ောက်လ ော 
၂။    နုိံင်င သောေးစိစစ်ဆရေးကတ်မိတတ  
၃။    Company Profile 
၄။    Company Organization Chart 
၅။    Code of Practice and Specification 
၆။    Method of Installation, Specification and Equipments 
၇။    Method of Statement for Piling Work 
၈။    Responsibility for Piling Work 
၉။    Quality Control System 
၁၀။  Safety Plan 
၁၁။ အ ပ်ပမင့််နငှ့််အမျောေးပပည်သသူ ုံေးအဆ ောကအ်အ ုံ 

တည်ဆ ောက်ဆရေးစမီ ကိန်ေးမျောေးကကေီးကကပ်စစ်ဆ ေးဆရေးပညောရှင ်
အြွွှဲြို့၏ ဆ ောက်ခ ချက ်

 

လိုပင်န်ေးစဉအ်ဆင့်် 

 

၁။    ဆလ ောက် ောေးသမူ ှလိုံအပ်ဆသောစောရွကစ်ောတမေ်း အဆ ောက် 

အ ောေးမျောေး ပူေးတွွှဲ၍ ဆလ ောက် ောေးရပါမည်။ 

၂။    အင်ဂျငန်ီယောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးဌောနခွွှဲမ ှ

တင်ပပလောဆသော  စောရွကစ်ောတမေ်း အဆ ောက်အ ောေးမျောေး 
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ပပည့််စ ုံမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ စစိစ်ပါမည။် 

၃။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါက တင်ပပလောဆသော စောရွကစ်ောတမ်ေး 

အဆ ောက်အ ောေးမျောေးအောေး မူရင်ေးနငှ့််တိုံက် ိုံငစ်စ်ဆ ေးမပီေး 

လုံပ ် ုံေးလုံပန်ည်ေး၊ သတမ်ှတ်ချကမ်ျောေးနှင့််အညီ စစိစ်မည ်

ပြစ်ပါသည်။ ပပည့််စ ုံမှုမရှပိါက လိုံအပ်ချက်တငပ်ပရန် 

ဆလ ောက် ောေးသူ   အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 

၄။    ခငွ့််ပပြုရန် ည န်ကကောေးချက်ရရှပိါက ဆလ ောက ်ောေးသူအောေး 

ဆငွဆပေးသွင်ေးရန်  အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 

၅။    ဆငွသွင်ေးမပေီးပါက လုံပင်န်ေးလုံပ်ကိုံငခ်ွင့် ်လိုံင်စင ်ုံတ်ဆပေးပါမည်။ 

ကိုန်ကျစရ တ် ဆလ ောက် ောေးသည့်် ကုံမပဏအီောေး ဆကောက်ခ ပါသည်။ 

ကကာမမင့််ချ  န် (၇)ရက် (အလုံပြ်ွင့််ရက)် 

 

ပလ ာကထ်ာေးရမည့်် 

ပနရာ 

www.ycdc.gov.mmမှ ဆလ ောက ်ောေးရန ်

 

Online စနစ်မြင့်် 

ပဆာက်ရကွ်န ိုင်မခင်ေး  

www.ycdc.gov.mmမှ ဆလ ောက ်ောေးရန ်

 

အတည်မပြုလက်မှတ် 

ပရေးထ ိုေးသည့်် 

ရာထ ေး/အဆင့်် 

 

လက်ဆ ောက်ဌောနမှ ေး 

 

ဥပပေ/ နညေ်းဥပပေ 

အမည်နငှ့်် အညွှန်ေး 

ပိုေ်မ/ အပ ိုေန်ံပါတ် 

 

Y.C.D.CLaw/By-law/ Rules & Regulations 

 

 

တိုံင်ေးတောဆရေးအင်ဂျင်နယီောလိုံင်စင ်

လ ိုင်စင/်ပါမစ်ထိုတ ်

ပပေးသည့််ဌာန 

အငဂ်ျင်နယီောဌောန(အဆ ောက်အအ ုံ)၊ 

ရန်ကုံန်မမိြုြို့ဆတော်စည်ပငသ်ောယောဆရေး ဆကော်မတ ီ

ရည်ရွယ်ချက် မမိြုြို့ဆတော်နယ်နိမိတ်အတွငေ်း အဆ ောက်အအ ုံဆ ောက်လုံပ်ပခင်ေးမျောေး 

တွင ်အဆ ောက်အအ ုံမျောေး တိမ်ေးဆစောင်ေးမှုရှိ/မရှိတိုံင်ေးတောနိုံင်ရန။် 

လ ိုအပ်သည့်် ၁။    အဆ ောက်အအ ုံတိုံင်ေးတောဆရေးအငဂ်ျင်နယီောလိုံင်စင်ဆလ ောက်လ ော 

http://www.ycdc.gov.mm/
http://www.ycdc.gov.mm/
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စာရကွ်စာတမ်ေး 

 

၂။    နိုံင်င သောေးစိစစဆ်ရေးကတမ်ိတတ  

၃။    မှတ်ပ ုံတင်လက်မတှ်ရအငဂ်ျငန်ီယောကတပ်ပောေးမိတတ   

၄။    လုံပ်ငနေ်းအဆတွြို့အကက ြုရှိဆကကောင်ေးဆ ောက်ခ စော 

၅။    တိုံင်ေးတောဆရေးစကက်ိရိယောမျောေးဝယယ်ူ ောေးသည့််ဆ ောငခ်ျော 

 

လိုပင်န်ေးစဉအ်ဆင့်် 

 

၁။    ဆလ ောက် ောေးသမူ ှလိုံအပ်ဆသောစောရွကစ်ောတမေ်း အဆ ောက် 

အ ောေးမျောေး ပူေးတွွှဲ၍ ဆလ ောက် ောေးရပါမည်။ 

၂။    အင်ဂျငန်ီယောဌောန(အဆ ောကအ်အ ုံ)၊ စစ်ဆ ေးဆရေးဌောနခွွှဲမ ှ

တင်ပပလောဆသော  စောရွကစ်ောတမေ်း အဆ ောက်အ ောေးမျောေး 

ပပည့််စ ုံမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ စစိစ်ပါမည။် 

၃။    ပပည့််စ ုံမှုရှပိါကတငပ်ပလောဆသောစောရွကစ်ောတမ်ေး 

အဆ ောက်အ ောေးမျောေးအောေး မူရင်ေးနငှ့််တိုံက် ိုံငစ်စ်ဆ ေးမပီေး 

လုံပ ် ုံေးလုံပန်ည်ေး၊ သတမ်ှတ်ချကမ်ျောေးနှင့််အညီစိစစ်မည် 

ပြစ်ပါသည်။ ပပည့််စ ုံမှုမရှပိါကလိုံအပခ်ျက်တငပ်ပရန် 

ဆလ ောက် ောေးသူ   အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 

၄။    ခငွ့််ပပြုရန် ည န်ကကောေးချက်ရရှပိါက ဆလ ောက ်ောေးသူအောေး 

ဆငွဆပေးသွင်ေးရန်  အဆကကောင်ေးကကောေးဆ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 

၅။    ဆငွသွင်ေးမပေီးပါက လုံပင်န်ေးလုံပ်ကိုံငခ်ွင့် ်လိုံင်စင ်ုံတ်ဆပေးပါမည်။ 

 

ကိုန်ကျစရ တ် ဆလ ောက် ောေးသူအောေး ဆကောက်ခ ပါသည်။ 

ကကာမမင့််ချ  န် (၇)ရက် (အလုံပြ်ွင့််ရက)် 
 

ပလ ာကထ်ာေးရမည့်် 
ပနရာ 

www.ycdc.gov.mmမှ ဆလ ောက ်ောေးရန ်
 

Online စနစ်မြင့်် 
ပဆာက်ရကွ်န ိုင်မခင်ေး  

www.ycdc.gov.mmမှ ဆလ ောက ်ောေးရန ်
 

အတည်မပြုလက်မှတ် 
ပရေးထ ိုေးသည့်် 
ရာထ ေး/အဆင့်် 

 
လက်ဆ ောက်ဌောနမှ ေး 
 

ဥပပေ/ နညေ်းဥပပေ  

http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
http://www.ybps.ycdc.gov.mm/
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အမည်နငှ့်် အညွှန်ေး 
ပိုေ်မ/ အပ ိုေန်ံပါတ် 

Y.C.D.CLaw/By-law/ Rules & Regulations  

 

 

 


