




 

 

 

 

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း 
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ထုတ်ဝေသူ  -  နိင်ုငံတြာဆြ်ဆံဝေးနှင့် ဥပဝေဌာနြွဲ 
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မြန်ြာနိုင်ငံ 
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လြ်းညွှန်ချက်ြျား 
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အပိုင်း ၁ 

မြို့မပစီြံကိန်း၊ အဆောက်အအုံနှင့် 

မြို့မပပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာစီြံခန့်ခွဲမခင်း



အပုိငး် ၁ 

မြို့မပစီြံကိန်း၊ အဆောက်အအုံနှင့် မြို့မပပတ်ဝန်းကျင်ေိုငရ်ာစီြံခန့်ခွဲမခင်း 

မာတိကာ 

စဉ ်  အ ကကာင်းအရာ  စာမျက်နှာ 

၁.၁  အဆထွဆထွ ၁  

 ၁.၁.၁ ခေါင်းစီးနင့်ှနယ်ပယ် ၁ 

 ၁.၁.၁.၁ ခေါင်းစီး ၁ 

 ၁.၁.၁.၂ နယ်ပယ် ၁ 

 ၁.၁.၂ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုေျက်များ ၁ 

 ၁.၁.၃ လမ်းညွှန်ေျက်ကုိကျင့်သံုးမှု ၆ 

 ၁.၁.၄ ပတဝ်န်းကျင်ကုိမထိေိုက်ခစခသာသမားရိုးကျမဟုတ်သည့်ပစ္စညး်များ၊  

  ဒီဇိုင်းပုစံံနှင့် ခဆာက်လုပခ်ေးနည်းစနစ်များနှင့် ကိေိယာတန်ဆာပလာများ ၇ 

၁.၂  အဖွဲ့ အစညး်ဖွဲ့ စည်းမခင်းနှင့် ဥပဆေလိုက်နာဆစမခင်း ၉ 

 ၁.၂.၁  မမို့ပပစီမကိံန်းနှင့် အခဆာက်အအုံအာဏာပုိင်အဖွဲ့ တညခ်ထာင်ပေင်း ၉ 

 ၁.၂.၁.၁ အာဏာပုိင်အဖွဲ့  ၉ 

 ၁.၂.၁.၂ အောေိှဝနထ်မ်းများေန့်အပ်ပေင်း ၉ 

 ၁.၂.၁.၃ အဖွဲ့ အစညး် ၉ 

 ၁.၂.၁.၄ လုပ်ပုိင်ေွင့်အာဏာများလွှဲအပ်ပေင်း ၉ 

 ၁.၂.၁.၅ အောေိှဝနထ်မ်းများ၏အေညအ်ေျင်း ၉ 

 ၁.၂.၁.၆ ဝန်ထမ်းများအခပါ်ကန့်သတ်ေျက် ၉ 

 ၁.၂.၁.၇ မှတ်တမ်းထားေှိပေင်း ၁၀ 

 ၁.၂.၂  အောေိှဝနထ်မ်းများ၏ လုပ်ပုိင်ေွင့်နှင့် တာဝန်များ ၁၀ 

 ၁.၂.၂.၁ ခလျှောက်ထားပေင်းနှင့် ေွင့်ပပုမိန့မ်ျား ၁၀ 

 ၁.၂.၂.၂ အခဆာက်အအံုခ ကညာစာများနှင့် အမိန့် များ ၁၀ 

 ၁.၂.၂.၃ ဝင်ခောက်ေွင့် ၁၀ 

 ၁.၂.၂.၄ စစ်ခဆးပေင်း ၁၁ 

 ၁.၂.၂.၅ ဒီဇိုင်းပုစံံနှင့် ကုိက်ညီမှုမေှိခသာခဆာက်လုပ်မှု ၁၁ 

 ၁.၂.၂.၆ ပပုပပင်ခပပာင်းလဲပပင်ဆင်ပေင်း ၁၂ 

 ၁.၂.၂.၇ အခဆာက်အအံုအသံုးပပုမှု၊ ခနထုိင်မှုဆုိင်ော ဆန့်ကျင်ခဖာက်ဖျက်ပေင်း ၁၂ 

 ၁.၂.၂.၈ တာဝန်ေမံှု ၁၂ 

 ၁.၂.၃ အယူေံအာဏာပုိင်အဖွဲ့   ၁၃ 

 ၁.၂.၃.၁ အခထွခထွ ၁၃ 



 စဉ်  အ ကကာင်းအရာ  စာမျက်နှာ 

 ၁.၂.၃.၂ အေွင့်အာဏာအခပါ် ကန့်သတေ်ျက်များ ၁၃ 

 ၁.၂.၄ ေျ ိုးခဖာက်မှုများနှင့် ပပစ်ဒဏ်များ ၁၄ 

 ၁.၂.၄.၁ တေားမဝင်ခသာပပုမူခဆာင်ေွကေ်ျက်များ ၁၄ 

 ၁.၂.၄.၂ ေျ ိုးခဖာက်မှုကုိအသိခပးအခ ကာင်း ကားပေင်း ၁၄ 

 ၁.၂.၄.၃ ေျ ိုးခဖာက်မှုအတွက်တေားစွဲဆိုပေင်း ၁၄ 

 ၁.၂.၄.၄ ပပစ်ဒဏ်များ ၁၄ 

 ၁.၂.၅ လုပ်ငန်းေပ်ဆိုင်းေန်အမိန့်  ၁၄ 

 ၁.၂.၅.၁ အာဏာပုိင်အဖွဲ့  ၁၄ 

 ၁.၂.၅.၂ အခ ကာင်း ကားပေင်း ၁၅ 

 ၁.၂.၅.၃ တေားမဝင်ဆကလ်ကလ်ုပ်ကုိင်ပေင်း ၁၅ 

 ၁.၂.၆ အခထွခထွ ၁၅ 

 ၁.၂.၆.၁ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပပုစုထုတ်ပပန်ေန်အာဏာ ၁၅ 

 ၁.၂.၆.၂ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပပဋ္ဌာန်းေန်နှင့်စံနှုန်းသတ်မှတ်ေန်အာဏာ ၁၅ 

၁.၃ ခွင့်မပုြိန့်ဆပးမခင်းနှင့်စစ်ဆေးမခင်း ၁၆ 

 ၁.၃.၁ စီမကိံန်းခဆာင်ေွက်ေန်ေွင့်ပပုမိန့ေ်ယူပေင်း ၁၆ 

 ၁.၃.၁.၁ စီမကိံန်းခဆာင်ေွက်ေန်လိုအပ်ခသာေွင့်ပပုမိန့် ၁၆ 

 ၁.၃.၁.၂ ဇုန်သတ်မှတပ်ေင်းဆိုင်ောပပဋ္ဌာန်းေျက်များ ၁၆ 

 ၁.၃.၁.၃ မမို့ပပဒီဇိုင်းအလှဆင်မှုဆိုင်ောထိန်းေျုပ်ပေင်း ၁၆ 

 ၁.၃.၁.၄ ပတဝ်န်းကျင်ဆိုင်ောထိန်းေျုပကွ်ပက်ဲပေင်းနှင့် ခပမယာဥပခဒ ၁၇ 

 ၁.၃.၁.၅ စီမကိံန်းခဆာင်ေွက်ေန်ေွင့်ပပုမိန့ခ်လျှောက်ထားပေင်း ၁၇ 

 ၁.၃.၁.၆ ေွင့်ပပုမိန့်ခလျှောက်ထားောတွင်တင်ပပေမည့်လိုအပ်ေျက်များ ၁၉ 

 ၁.၃.၁.၇ အေခ ကးခငွ ၂၁ 

 ၁.၃.၁.၈ အတည်ပပုေျက်နှင့် ပပင်ဆင်ပေင်းတ့ုိအတွက်ဆုံးပဖတေ်ျက် ၂၂ 

 ၁.၃.၁.၉ အခ ကာင်း ကားစာထုတ်ခပးပေင်း ၂၃ 

 ၁.၃.၁.၁၀ ဆိုင်းင့ံပေင်းနှင့် ရုပသိ်မး်ပေင်း ၂၃ 

 ၁.၃.၁.၁၁ ပိင်ုေှင်/လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်သူ၏တာဝန်ေှိမှုများ ၂၄ 

 ၁.၃.၁.၁၂ လုပ်ငန်းခဆာင်ေွကေ်န်သတ်မှတအ်ေညအ်ေျင်းပပည့်မီသူပုဂ္ဂို လ်   

  များ၏ တာဝန်များ ၂၅ 

 ၁.၃.၁.၁၃ ေွင့်ပပုမိန့်၏တေားဝင်ေိုင်မာမှု ၂၅ 

 ၁.၃.၁.၁၄ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပေင်း ၂၆ 

 



 စဉ် အ ကကာင်းအရာ  စာမျက်နှာ 

 ၁.၃.၂ အခဆာက်အအံုခဆာက်လုပေ်ွင့်ပပုမိန့် ၂၆ 

 ၁.၃.၂.၁ လိုအပ်ခသာအခဆာက်အအုံခဆာက်လုပေ်ွင့်ပပုမိန့် ၂၆ 

 ၁.၃.၂.၂ ေွင့်ပပုမိန့်ခလျှောက်ထားပေင်း ၂၇ 

 ၁.၃.၂.၃ လိုအပေ်ျက်များတင်ပပပေင်း ၃၁ 

 ၁.၃.၂.၄ အေခ ကးခငွများ ၃၃ 

 ၁.၃.၂.၅ သက်ဆိုင်သည့်ဥပခဒများ ၃၄ 

 ၁.၃.၂.၆ အတည်ပပုေျက်နှင့် ပပင်ဆင်ပေင်းတို့အတွက် ဆံုးပဖတ်ေျက် ၃၄ 

 ၁.၃.၂.၇ ဆိုင်းင့ံပေင်းနှင့် ရုပသိ်မး်ပေင်း ၃၅ 

 ၁.၃.၂.၈ ေွင့်ပပုမိန့်နှင့် အမှတ်အသားလက္ခဏာများထားေှိခစပေင်း ၃၅ 

 ၁.၃.၂.၉ ခဆာက်လုပခ်ေးလုပ်ငန်းခဆာင်ေွကခ်နစဉ် ခသွဖည်ခပပာင်းလဲပေင်း ၃၆ 

 ၁.၃.၂.၁၀ ေွင့်ပပုမိန့်ထုတ်ခပးပေင်းနှင့် ပငင်းပယ်ပေင်း ၃၆ 

 ၁.၃.၂.၁၁ ပိင်ုေှင်/လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်သူ၏တာဝန်များ ၃၆ 

 ၁.၃.၂.၁၂ အေည်အေျင်းပပည့်မီသူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ တာဝန်ဝတ္တေားများ ၃၈ 

 ၁.၃.၂.၁၃ ေင့်ွပပုမိန့်၏တေားဝင်ေိုင်မာမှု ၃၈ 

 ၁.၃.၂.၁၄ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပေင်း ၃၈ 

 ၁.၃.၂.၁၅ အခဆာက်အအံုမဖိုဖျက်ပေင်း ၃၉ 

 ၁.၃.၃  ကည့်ရှုစစ်ခဆးပေင်း ၃၉ 

 ၁.၃.၃.၁ အခထွခထွ ၃၉ 

 ၁.၃.၃.၂ ပဏာမ ကည့်ရှုစစ်ခဆးပေင်း ၃၉ 

 ၁.၃.၃.၃ လိုအပ်ခသာစစ်ခဆးပေင်းများ ၃၉ 

 ၁.၃.၃.၄  ကည့်ရှုစစ်ခဆးခေး (အဖွဲ့ များ) ခအဂျင်စီများ ၄၀ 

 ၁.၃.၃.၅  ကည့်ရှုစစ်ခဆးေန်ခတာင်းဆိုပေင်း ၄၀  

 ၁.၃.၃.၆ လိုအပ်ခသာသခောတေူွင့်ပပုေျက် ၄၀ 

 ၁.၃.၃.၇ အခဆာက်အအံုခဆာက်လုပ်မပီးစီးခ ကာင်းလက်မတှ် ၄၀ 

 ၁.၃.၄ ဝန်ခဆာင်မှုများ ၄၁ 

 ၁.၃.၄.၁ ဝန်ခဆာင်မှုများဆက်သွယ်တပဆ်င်ပေင်း ၄၁ 

 ၁.၃.၄.၂ ယာယီသွယ်တန်းတပဆ်င်ပေင်း ၄၁ 

 ၁.၃.၄.၃ ဝန်ခဆာင်မှုများကုိ ပဖတခ်တာက်ေွင့်အာဏာ ၄၁ 

 ၁.၃.၅ ခေးကင်းလုံခေုံမှုမေှိခသာအခဆာက်အအံု ၄၂ 

 ၁.၃.၅.၁ ခေးကင်းလုံခေုံမှုမေှိခသာအခဆာက်အအံုကုိစစ်ခဆးပေင်း ၄၂ 

 ၁.၃.၅.၂ အထူးကိစ္စေပ်များ ၄၂ 



 စဉ် အ ကကာင်းအရာ  စာြျက်နှာ 

 ၁.၃.၅.၃ ပိင်ုေှင်/ခနထိုင်သူသို့အခ ကာင်း ကားပေင်း ၄၂ 

 ၁.၃.၅.၄ အခ ကာင်း ကားပေင်းကိုခလးစားလိုက်နာမှုမေှိပေင်း ၄၃ 

 ၁.၃.၅.၅ အခေးခပါ်အခပေအခနများ ၄၃ 

 ၁.၃.၅.၆ ကုန်ကျစေိတမ်ျား ၄၃ 

  ခနာက်ဆကတ်ွဲ ၄၄ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀  အပိင်ုး ၁ 

1 

 

အပုိငး်(၁) 

 မြို့ပပစီြံကိန်း၊ အဆောက်အအုံနှင့် မြို့ပပပတ်ဝန်းကျင်ေိုငရ်ာစီြံခန့်ခွဲပခင်း 

၁.၁။ အဆထွဆထွ 

၁.၁.၁။ ဆခါင်းစီးနှင့် နယ်ပယ် 

၁.၁.၁.၁။ ဆခါင်းစီး 

ဤလြး်ညွှန်ချက်ြျားကို "မြန်ြာနိုငင်ံ အဆောက်အအုံေိုငရ်ာ စံချနိ်စံညွှန်း 

လြး်ညွှန်ချက်ြျား" ဟ ုသိရှိြတှ်သားဆစရြည်မြစ်ပပီး ဤြှဆနာငတ်ွင် "ဤလြ်းညွှန်ချက်ြျား " 

ဟ ုရည်ညွှန်းသုံးစွဲြည်မြစ်ကာ ဆအာက်ပါအတိုငး် အခန်းကဏ္ဍ (၇) ခ ုပါဝငြ်ည်မြစ်သည် - 

 (၁) ပြို့မပစီြံကိန်း၊ အဆောက်အအုနံှင့် ပြို့မပပတ်ဝန်းကျင်ေိုငရ်ာစီြံခန့်ခဲွမခင်း  

 (၂) ဗိသုကာနှင့် ပြို့မပပုံစံထုတ်မခငး်၊ 

 (၃) ြွဲ့ စညး်ပုံဒီဇိုင်း၊ 

 (၄) ဆမြနှင့် အတု်မြစ်၊ 

 (၅) အဆောက်အအုံ ဝန်ဆောငြ်ှုြျား၊ 

 (၆) အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းြျား၊  

 (၇) အဆောက်အအံု ဆောက်လုပ်မခင်းေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျား၊ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ် 

ကင်းရှငး်ဆရးနှင့် အဆောက်အအုံမပုမပင်ထိန်းသိြ်းမခငး် 

၁.၁.၁.၂။ နယ်ပယ် 

ဤလြး်ညွှန်ချက်ြျားကို ပြို့မပစီြံကိန်းပုံစံြျား၊ အဆောက်အအုံြျား သ့ုိြဟုတ် 

ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ြှုပုံစံြျား သ့ုိြဟုတ် ထိုအဆောက်အအုံ/ အမခားတည်ဆောက်မခငး်ြျား 

တွင် တပ်ေင်ထားဆသာ အသုံးအဆောငပ်စ္စည်းြျား စသည်တို့ကို ဆောက်လပု်မခင်း၊ အသွင် 

ဆမပာင်းမခငး်၊ ဆရွှေ့ဆမပာင်းမခငး်၊ တိုးချဲ့မခငး်၊ အစားထိုးမခငး်၊ ြွြး်ြံမပုမပငမ်ခင်းနှင့် ဝငဆ်ရာက် 

ဆနထိငုမ်ခငး်၊ တည်ဆနရာ၊ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခငး်၊ ြယ်ရှားမခငး်နှင့် ပြိုချမခငး်တို့တွင် ကျင့်သံုး 

လိကု်နာဆောင်ရွက်ရြည်။  

 ၁.၁.၂။ အဓပိ္ပာယ်ဖွင့်ေိုချက်ြျား 

  ဤတွင်ဆြာ်မပဆသာ ပညာရပ်ေိုင်ရာဆဝါဟာရြျားသည် အခန်း (၁) နှင်သ့ာ သက်ေိုင် 

ပါသည်။ 

 “တွဲဖကပ်စ္စည်းအသံုးပပုပခင်း (Accessory Use)” - အဆောက်အအုံဥပစာကို အဓကိအသံုးမပု 

မခငး်ဆလာက်အဆရးြပါဆသာ အမခားနညး်အသံုးမပုမခငး်နှင် ့ဓဆလ့ထုံးစံအရ အဓကိအသံုးမပုမခငး် 

၏ အေွယ်အပွားအမြစ် အသံုးမပုမခင်းြျားစသည့် တစ်နည်းနည်းမြင့် အသံုးမပုမခင်းကုိ ေုိလုိသည်။ 

 “အသွင်ဆပပာင်းပခငး်(Alteration)” - ဆနရာယူဆနထိုင်ြှုပုစံံတစ်ြျ ိုးြှ အမခားပုံစ ံ တစ်ြျ ိုးသို့ 

ဆမပာင်းလဲမခင်း၊ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း၊ အမြင်တ့ို့ကို ထပတ်ိုးမခငး် သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအုံ၏ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၁ 
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အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု ြယ်ရှားမခင်း၊ နံရံ၊ အခန်းကန့်နံရ ံ (partition)၊ တိုင် (column)၊ ရက်ြ 

(beam)၊ ေင်တ့န်း(joist)၊ ကကြ်းခငး် (floor) သ့ုိြဟုတ် အမခားဆထာက်ြအရာြျား စသည်တို့ 

ကိ ု တည်ဆောက်မခငး်၊ မြတ်ထတု်မခငး် သ့ုိြဟုတ် ြယ်ရှားမခငး် စသည်မြင့် ြွဲ့စည်းတည် 

ဆောက်ြှုပံုစံတစ်ြျ ိုးြျ ိုး ဆမပာင်းလဲမခင်း သ့ုိြဟုတ် ဝငဆ်ပါက် (ingress)၊ ထွကဆ်ပါက် (egress) 

ကိ ုလိအုပ်သလိဆုမပာငး်လဲမခင်း သ့ုိြဟုတ် ပိတ်ပစ်မခငး်၊ တပ်ေင်ထားဆသာအရာြျား (fixtures) 

သ့ုိြဟုတ် ကိရိယာတန်ောပလာြျား (equipment) ကုိ ဆမပာင်းလဲမခင်း စသည်တ့ုိကုိ ေုိလုိသည်။ 

 “သဆောတူခွင်ပ့ပုမပီး (Approved)” - ခငွ်မ့ပုစီရငပ်ိုင်ခွင့်ရှိသည့် အာဏာပိုင်အြဲွ့က သဆောတူ 

ခွင်မ့ပုပပီး မြစ်သည်ကို ေိုလိုသည်။ 

 “ခွင့်ပပုစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အာဏာပိုင်အဖဲွ့ (Authority Having Jurisdiction)” - ဤ 

လြး်ညွှန်ချက်ကို/ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို စီြံခန့်ခွဲရန်အလို့ငာှ မပဋ္ဌာန်းသည့်ဥပဆဒ (Statute) 

တစ်ရပ်ရပ်မြင့် တည်ဆထာင်သည့် အာဏာပိုင်အြဲွ့သည် ဆကာ်ြတီတစ်ရပ်ရပ်ကို သ့ုိြဟုတ် 

အရာရိှဝန်ထြး်တစ်ဦးဦးကို သ့ုိြဟုတ် ဆအဂျင်စီတစ်ခုခုကို ၎င်းကိုယ်စား ကျင့်သံုး ဆောငရ်ွက် 

ရန် အခွင့်အာဏာဆပးအပ်နုိင်သည်။ ဤြှဆနာင်တွင် "အာဏာပုိင်အြဲွ့ (Authority)" ဟု ဆခါ်ေုိြည်။ 

 “ဆနာက်ဆဖးဆရဆပြာငး် (BDS or Back Drain Service)” - သည် အဆောက်အအုံ၏ ဆနာက် 

ဆကျာြက်ရိှ ဆရဆမြာင်းအတွက် ဆနရာတစ်ခုမြစ်သည်။ (အပိုင်း ၅တွင် အဆသးစိတ်ကကည့်ရန်)  

 “အဆောက်အအံု (Building)” - လူဆနထိုငရ်န် အသံုးမပုသည်မြစ်ဆစ အသံုးြမပုသည်မြစ်ဆစ၊ 

ြည်သည့်ပစ္စည်းြျ ိုးမြင့်မြစ်ဆစ၊ ြည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်မြင့်ြေို တည်ဆောက်ထားဆသာ 

ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ြှုကို ေိုလိုသည်။ ယငး်စကားရပ်တွင် အတု်မြစ်၊ ဆအာက်ခံခုံ၊ နံရြံျား၊ 

ကကြ်းခငး်ြျား၊ အြုိးြျား၊ ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ြျား၊ ဆရပိုက်သွယ်တန်းမခငး်နှင့် အဆောက်အအံု 

အဆထာက်အကူြျား၊ ပလက်ဆြာငး်၊ ဝရန်တာ၊ ဆလသာဆောင၊် ပန်းကလပ် သ့ုိြဟုတ် 

အြီစွန်းြျား၊ အဆောက်အအံုအစိတ်အပိုင်း၊ အဆောက်အအုံနှင့် တွဲေက်ထားသည့်ပစ္စည်းြျား၊ 

ဆမြကွက် သ့ုိြဟုတ် ဆနရာလပ်ကို ပိတ်ေို့ကာရံထားဆသာ သ့ုိြဟုတ် ကာရံရန် ရည်ရွယ် 

ထားဆသာ နံရြံျား၊ အြှတ်သဆကေတမပအရာြျားနှင့် အမပင်ေက်လဟာမပင်တွင် ခင်းကျင်းမပသ 

ရန် တည်ဆောက်ထားြှုြျား ပါဝင်သည်။ အာဏာပိငု်အြဲွ့၏ ခွင်မ့ပုချက်မြင့် အခြ်းအနားြျား 

အတွက် ယာယီတည်ဆောက်ဆသာ တဲ၊ တာဆပါ်လငခ်ိုနားရာ အဆောက်အအုံ စသည်တို့ကုိ 

အဆောက်အအုံအမြစ်ြှတ်ယူမခငး် ြမပုရပါ။ 

 “အဆောက်အအံုအပြင့်(Building Height)” - ဆခါင်မပန့်ြိးုမြစ်လျှင် ပတ်ဝန်းကျငဆ်မြမပင်၏ 

ပျြး်ြျှအမြင့်ြှ သ့ုိြဟုတ် အာဏာပိုင်အြဲွ့က ေုံးမြတ်သတ်ြှတ်သည့် ရည်ညွှန်းအြတှ်ြှ 

အဆောက်အအုံနှင့် ထိစပ်လျက် သုိ့ြဟုတ် အာဏာပိုင်အြဲွ့က ေုံးမြတ်သည့်အတိုငး် 

အမပင်ေက်နံရနံှင့် ကပ်လျက်ရှိသည့် အဆောက်အအုံ၏ အဆပါ်ေုံးထပ်ကကြ်းခငး်မပင်ညီအထိ 

ြတ်ရပ် (ဆထာင့်ြှန်) အကွာအဆဝးတိုင်းတာရပပီး ဆခါင်ဆစာငး်ြိုးမြစ်လျှင် အမပင်ေက်နံရံ၏ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၁ 
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အမပင်ေက်ြျက်နှာမပင်နှင့် ဆခါင်ဆစာငး်အစွန်းတို့ ေုံသည့်အြှတ်အထိ တိုင်းတာရန်မြစ်ကာ 

လြး်ေက်ြျက်နှာြူသည့် မြင်ြ့ိုရ်ပိတ်ရိှပါက တံစက်ပြိတ်ြျားနှင့် ဆခါင်ချုပ်တို့၏ကကား 

အလယ်ြှတ်အထိ တိုင်းတာရသည်။ အလှေငမ်ခငး်ြှအပ အမခားဆောင်ရွက်ချက်ြရိှသည့် 

ဗိသုကာလက်ရာြျားကို အမြင်တ့ိုင်းတာမခငး်ြှ ြယ်ထတု်ရြည်။  

 (သြိုင်းအဆြွအနှစ် ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်ဆရးဧရယိာြျားတွင် အဆောက်အအုံအမြင့်အား 

အလွန်အမြင့်ြားေုံးဆနရာအထိ တိုင်းတာရြည်) 

 “ဥပစာြျဉ်း (Building Line)” - လြး် သ့ုိြဟုတ် တိုးချဲ့လြ်း သ့ုိြဟုတ် ဆနာငတ်ွင် 

ဥပဆဒနှင့်အညီ တိုးချဲ့လာနိုင်ဆသာ လြး်နှင့်ယှဉ်လျကရ်ှိသည့် အဆောက်အအုံ၏ ဆအာက်ခံခုံ 

(plinth) ထိရိှဆသာြျဉ်းကို ေိုလိုသည်။ ယငး်စကားရပ်တွင် ြည်သည့်စနစ် (scheme) တွင်ြေို 

သတ်ြှတ်ထားဆသာြျဉ်း (ရိှလျှင်) လည်း ပါဝင်သည်။ ဥပစာြျဉ်းသည် အာဏာပိုငအ်ြွဲ့က 

ေုံးမြတ်သည့်အတိုင်း အချနိ်နှင်အ့ြျှ ဆမပာင်းလဲနိုငသ်ည်။  

 “အသွင်ဆပပာင်းပခင်း (Conversion)” - ဆနရာယူဆနထုိင်ြှု သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအံုဥပစာကို 

အမခားနညး်ဆနရာယူဆနထိငုြ်ှု သ့ုိြဟုတ် အသံုးမပုြှုအမြစ်သ့ုိ ဆမပာင်းလဲပါက ဆနာက်ထပ်ဆနရာ 

ယူဆနထိုင်ရန်ခွင်မ့ပုြိန့် လိအုပ်ပါသည်။  

 “ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်ဆစပခင်း (Development)” - ဆမြအတွင်း၊ ဆမြဆပါ်၊ ဆမြဆအာက် သ့ုိြဟုတ် 

ဆရအတွငး်၊ ဆရဆပါ်၊ ဆရဆအာက် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မခငး်၊ အငဂ်ျင်နီယာလုပ်ငန်းြျား၊ 

သတ္တုတူးဆြာ်မခင်း သ့ုိြဟုတ် အမခားလုပ်ငန်းြျား၊ အဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် ဆမြယာကုိ 

အသံုးမပုြှုဆမပာင်းလဲမခင်းတို့ကို ေိုလိုသည်။ ြည်သည့်ဆမြယာကိုြေို မပန်လည်မပုမပငဆ်မပာငး်လဲ 

ြွံ့ပြိုးဆစမခငး်နှင် ့ ဆနရာချထားမခင်း (layout) နှင် ့ ထပေ်င့်ပိုငး်မခားခွဲမခြ်းမခင်း (subdivision) 

တို့လည်းပါဝင်သည်။ "ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ဆစရန်" ေိုသည့်စကားရပ်လည်း အလားတူသက်ဆရာက် 

ဆစရြည်။  

 “ဆရနုတ်ပခငး် (Drainage)” - ဆရနုတ်ရန်ရည်ရွယ်၍ တည်ဆောက်မပုလုပ်ထားဆသာ အရည်ြျား 

ြယ်ရှားစွန့်ထုတ်ရန်စနစ်ကို ေိုလိုသည်။ 

 “စက်ေီးနှင့် အဆနှးယာဉ်ြျားအတွက်လြ်းြျား (Lanes for bicycles and slow moving 

vehicles)” - အြုိးနှင့်တံခါးြဲ့ လုပ်ငန်းသုံးစက်တပ်ယာဉ်ြျားနှင့် တွန်းလှည်းြျားကဲ့သ့ုိ (အပုိင်း 

၂ တွင် ကကည်ရ့န်) 

 “ဆနရာယူဆနထိငုပ်ခငး် သ့ုိြဟုတ် အသံုးပပုသူအုပ်စု (Occupancy or Use Group)” - အပိုင်း ၂ 

တွင်ကကည့်ရန်) 

 “ဝငဆ်ရာက်ဆနထိငု်သူ (Occupier)” - အဆောက်အအုံ၏ ြည်သည့်အစိတ်အပိုငး်အတွက်ြေို 

၎င်းအသံုးမပုသည့် အဆောငအ်တွက် ငာှးရြး်ခဆပး၍ လက်ရိှဆနထိုင်သူ သ့ုိြဟုတ် ငာှးရြး်ခ 

ဆပးရန်တာဝန်ရှိသူ၊ ထိုကဲ့သ့ုိ အဆောက်အအုံတွင် ဝငဆ်ရာက်ဆနထိုငြ်ှုအတွက် ဆလျာ်ဆကကးအခ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၁ 
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သ့ုိြဟုတ် အာြခံဆကကးဆပးရန် တာဝန်ရှိသူနှင့် ငာှးရြး်ခလွတ် ဆနထိငု်သူတို့ကိုလည်း ေိုလုိ 

သည်။ ဆနထိငု်သူပိုငရှ်င်နှင့် ပိုငေ်ိုင်သည့် အဆောက်အအုံကို အမခားနညး်အသံုးမပုသူ 

အဆောက်အအုံပိုင်ရှင်ကိုလည်း ဝငဆ်ရာက်ဆနထိငု်သူဟု ြှတ်ယူရြည်မြစ်သည်။  

 “လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုေိုငရ်ာ တည်ဆောက်ပခငး်/တပ်ေင်ပခငး် (Operational Construction/ 

Installation)” - လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်မြင့် အခွင်အ့ာဏာပိုင်အြဲွ့အစည်းြျားက 

အြျားမပည်သူဝန်ဆောင်ြှုအတွက် ဆောက်လုပ်သည့် တည်ဆောက်မခငး်/ တပ်ေင်မခငး်ကုိ 

ေိုလိုသည်။ (အပုိင်း ၅ တွင်ကကည့်ရန်) 

 “ပိုင်ရှင် (Owner)” - ဆမြယာ သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအုံကို ဥပဆဒဆကကာငး်အရ ပိုင်ေိုင်ခွင့် 

(legal title) ရိှသူလူပုဂ္ဂိုလ် သ့ုိြဟုတ် အြဲွ့အစည်းကို ေိုလိုသည်။ ယငး်စကားရပ်တွင် 

ဥပဆဒအရ ဝငဆ်ရာက်ဆနထိုင်ခွင့်နှင့် အဆောက်အအံုလုခံခုံြှု သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအုံအဆမခ 

အဆနတိုန့ှင့် စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်အပန်ှငး်ခံရသူမြစ်သည့် အခြဲ့လွတ်လပ်စွာ ပိုင်ေိုင်သူ၊ 

ငာှးရြး်မခင်းမြင့် ပိုင်ေိုင်သူ၊ တစ်ေင်ခ့ံငှားရြ်းပိုငေ်ိုင်သူတို့လည်း ပါဝင်သည်။ ငာှးရြး်ပိုင်ေိုင် 

မခငး် သ့ုိြဟုတ် တစ်ေင်ခ့ံငှားရြ်းပိုင်ေိုင်မခငး်တွင် ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ြှုနှင့် သက်ေိုင်သြျှ 

ဆသာ ပိုင်ေိုင်ြှုကို ေိုလိုသည်။  

 “လူသွားလြး် (လြး်ဆ ကာင်း) (Pathway)” - အြုိးြိုးထားသည်မြစ်ဆစ၊ ြြိးုထားသည်မြစ်ဆစ 

ဆမခကျင်ဆလျှာက်သူ လြ်းသွားလြ်းလာြျားအတွက် လြး်ကို ေိုလိုသည်။ (အပုိငး် ၂ တွင် 

ကကည်ရ့န်)  

 “ခွင်ပ့ပုြိန့် (Permit)” - ဤလြး်ညွှန်ချက်ြျားက သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုငး် လုပ်ငန်းကုိ 

ဆောငရွ်က်ရန် အာဏာပိုင်အြဲွ့က စာမြင်ဆ့ရးသားခွင်မ့ပုမခငး် သ့ုိြဟုတ် လုပ်ပိုငခ်ွင်ဆ့ပးမခငး်ကုိ 

ေိုလိုသည်။ 

 “ဆပြကွက် (Plot)” - သတ်ြှတ်ထားဆသာ နယ်နိြတိ်ရိှသည့် ဆမြကွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို 

ေိုလိုသည်။  

 “ြတှ်ပုတံင်ဗိသုကာ (Registered Architect) ၊ အင်ဂျင်နီယာ(Engineer) ၊ အဆောက်အအံု 

အင်ဂျင်နီယာ (Structural Engineer) ၊ ကကီး ကပ်ဆရးြှူး (Supervisor)၊ မြို့ပပစီြံကိန်းဆရးေဲွသူ 

(Urban Planner) ၊ ဆပြယာရှုခငး်ဗိသုကာ (Landscape Architect) ၊ မြို့ပပပုံစံဒဇီိုင်းထတု်သူ 

(Urban Designer)” - ကျင့်သံုးနိုင်ဆသာ မပဋ္ဌာန်းဥပဆဒတစ်ရပ်ရပ်မြင့်ြွဲ့စညး်၍ ထိကုဲ့သို့ဆသာ 

အသက်ဆြွးဝြ်းဆကျာငး်အလုပ်ကို စီြံထနိ်းချုပ်ဆသာ အာဏာပိငု်အြွဲ့ သ့ုိြဟုတ် အြဲွ့အစည်း 

တစ်ရပ်ရပ်တွင် အသိအြှတ်မပုြှတ်ပံုတင်ထားပပီးဆသာ သတ်ြှတ်အရည်အချင်းမပည့်ြီသည့် 

ဗိသုကာ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ အဆောက်အအံုအင်ဂျင်နီယာ၊ ကကီးကကပ်ဆရးြှူး၊ ပြို့မပစီြံကိန်းဆရးေဲွသူ၊ 

ဆမြယာရှုခငး်ဗိသုကာ သ့ုိြဟုတ် ပြို့မပဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်သူကို ေိုလိုသည်။  



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၁ 
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 ြှတ်စုြျား။ အာဏာပိငု်အြွဲ့ြှ “လိငု်စင်ထုတ်ဆပးမခငး်/ လိငု်စင်ထုတ်ဆပးထားဆသာ” စသည့် 

စကားလုးံြျားကို အထက်ဆြာ်မပပါ စကားေက်ြျားတွင် သံုးနှုန်းလာပါက “ြှတ်ပုံတငမ်ခငး်/ 

ြှတ်ပုံတင်ထားဆသာ” စသည့် အဓပိ္ပာယ်သက်ဆရာက်ဆကကာင်း ြှတ်ယရူြည်။  

 “လြး်နယ် (Right of Way-ROW)” - (အပုိင်း ၂ တွင်ကကည့်ရန်) 

 “လြ်းြ (Road)” - လြ်းြျားကို ဆအာက်ပါအတိုငး် အတန်းအစားခွဲမခား သတ်ြှတ်ပါသည် -  

 လြး်ဦးစီးဌာနကိုကိုးကားလျက် မပည်ဆထာငစ်ုလြ်းြကကီး (National Highway) ၊ တိငုး် 

ဆဒသကကီး/ မပည်နယ်ြျား ေကသွ်ယ်သည့်လြ်း (Regions/States Collector Road) ၊ 

ခရိုင်/ ပြို့နယ်ြျား ေကသွ်ယ်သည့်လြး် (Districts/Townships Collector Road) ၊ 

ပြို့နယ/် ဆကျးရွာြျား ေက်သွယ်သည့်လြး် (Townships/Villages Collector Road) 

စသည်မြင့်၊ 

 Collectors လြး်ြျား ၊ လြး်သွယ်လြ်းခွဲြျား (Feeders) ၊ ရပ်ကွက်တွင်းလြ်းြျား 

(Residential road) ၊ အဆထာက်အကူလြ်းြျား (Service road) စသည်မြင့်၊ 

 “လြး်ဆေးဆရဆပြာင်း (SDS or Side Drain Service)” - လြး်ဆေးဆရဆမြာင်းအတွက် 

ထားရိှဆသာဆနရာမြစ်သည်။  

 “ေုတ်ေိုင်းရန်သတ်ြှတ်ြျဉ်း (Set-back Line)” - ကိစ္စရပ်တစ်ခုချငး်အလိုက် အာဏာပိုင် 

အြဲွ့က သတ်ြှတ်ဆလ့ရှိသည့် ဆမြကွက်နယ်နိြိတ်နှင့် အပပို ငြ်ျဉ်းကို ေိုလိုသည်။ အေိုပါြျဉ်း 

ကိ ု ဆကျာ်လွန်၍ လုပ်ငန်းခွင်နယ်နိြိတ်သတ်ြှတ်ြျဉ်းေက်သ့ုိ ြည်သည့်ဆောက်လုပ်မခင်းြျ ိုးြှ 

ြမပုလုပ်နိုငပ်ါ။ 

 “လြး် (Street)” - လက်ရိှ သ့ုိြဟုတ် အေိမုပုထားဆသာ ြည်သည့်စီြံချက် ရိှသည်မြစ်ဆစ 

ြရိှသည်မြစ်ဆစ၊ အြျားမပည်သူေိုငရ်ာလြ်းြ ဟုတ်သည်မြစ်ဆစ ြဟုတ်သည်မြစ်ဆစ အမြန် 

လြ်း၊ လြ်း၊ ပြို့တွင်းလြ်းကကား၊ လူသွားလြ်း၊ လြ်းကကားလြး်၊ ဆလှကားလြ်း၊ သွားလြး်၊ 

လြး်ဆကကာင်းသား၊ ဆမခကျင်ဆလျှာက်လြး်၊ ရငမ်ပင်၊ တံတား သ့ုိြဟုတ် သတ်ြှတ်ကာလတစ်ခုခု 

အထိ အြျားမပည်သူမြတ်သန်းသွားလာနိုငဆ်သာ၊ မြတ်သန်းသွားလာခဲ့ပပီးဆသာ၊ အဟန့်အတား 

ြရိှ ချဉ်းကပ်ဝငဆ်ရာက်သွားလာနိုငဆ်သာ ြည်သည့်နညး်မြင့်ြေို ချဉ်းကပ်ဝင်ထွက်သွားလာခွင့် 

ရိှဆသာလြ်းကို ေိုလိုသည်။ ထိစုကားရပ်တွင် တာရိုးြျားအားလုံး၊ လြး်ဆကကာငး်ြျား၊ 

ဆမြာင်းြျား၊ ြုန်တိုင်းဆကကာင့် ဆရစီးဆမြာငး်ြျား၊ ဆမြဆအာက်ပိုက်လိုင်းြျား၊ လူသွားစကကြံြျား၊ 

ယာဉ်သွားလြ်းြဆပါ်ရိှ လြး်လယ်ကျွန်းြျား၊ လြး်ဆေးသစ်ပငြ်ျားနှင့် ချုံတန်းစည်းရိုးြျား၊ 

ဆမြထိန်းနံရံြျား၊ ခခံစည်းရိုးြျား၊ လြး်နယ်နိြိတ်အတွငး်၌ရိှဆသာ အတားအေီးြျားနှင့် 

လက်ရန်းြျား ပါဝင်သည်။ 

 “လြ်းြျက်နှာပပငအ်ပြင့် သ့ုိြဟုတ် ဆလျှောဆစာက် (Street Level or Grade)” - တရားဝင် 

သတ်ြှတ်ထားဆသာအမြင့် သုိ့ြဟုတ် ဆမြကွက်အဆရှ့လြ်းအူဆကကာငး်ြျဉ်း၏ ဆလျှာဆစာက်ကို 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၁ 
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ေိုလိုပပီး ဆလျှာဆစာက်ကို တရားဝင်သတ်ြှတ်ထားမခငး်ြရှိပါက ၄ငး်၏ အလယ်ြှတ်ရှိလြ်း၏ 

လက်ရှိဆလျှာဆစာက်ကို ေိုလိုသည်။  

 “စိုက်ထရူန် (To Erect)” - အဆောက်အအံုတစ်ခုစိုက်ထူရန်ေိုသည်ြှာ-  

 (က) ယခင်တည်ဆောက်ထားမခငး်ရှိသည်မြစ်ဆစ ြရိှသည်မြစ်ဆစ ြည်သည့်လုပ်ငန်းခွငတ်ွင် 

ြေို အဆောက်အအုံသစ် စိုက်ထဆူောက်လုပ်ရန်၊  

 (ခ) ဆအာက်ခံခုံ၏ အထက်တွင်ရိှဆသာ အစိတ်အပိုငး်ြျား ပြိုချထားဆသာ၊ ြီးဆလာင်ထား 

ဆသာ သ့ုိြဟုတ် ပျက်စီးသွားဆသာ အဆောက်အအံုအား မပန်လည်စုိက်ထူဆောက်လုပ်ရန်။ 

“လုခံခုံစိတ်ချရြှုြရှဆိသာအဆောက်အအုံ (Unsafe Building)” - ခိုငခ်န့်ြှုအရနှင့် တည်ဆောက်ြှု 

အရ လံုခခုံစိတ်ချရြှုြရိှဆသာ သ့ုိြဟုတ် သန့်ရှင်းဆရးစနစ်ြဆကာင်းဆသာ သ့ုိြဟုတ် ထွက်ဆပါက် 

လံုလံုဆလာက်ဆလာက်ြပါရိှဆသာ သ့ုိြဟုတ် ြီးဆေးအန္တရာယ်ရိှဆသာ သ့ုိြဟုတ် အမခားနည်းမြင့် 

လူ့အသက်အန္တရာယ်ရိှဆသာ၊ လုဆံလာက်သည့် ထိန်းသိြ်းမပုမပင်ြှုြရိှဆသာ ပျက်စီးယုိယွင်း 

ဆနမခငး်တို့ဆကကာင့် လက်ရိှအသံုးမပုြှုက လုခံခုံြှု၊ ကျန်းြာဆရး သ့ုိြဟုတ် အြျားမပည်သူ 

သက်သာဆချာငခ်ျြိှုကို အန္တရာယ်ရိှဆစဆသာဆကကာင့် ဆကာင်းြွန်ဆအာင်မပုမပင်မခငး် သ့ုိြဟုတ် 

အလံုးစုံြျက်ေီးြယ်ရှားမခင်း မပုလုပ်ရန် လိအုပ်လျက်ရှိသည့် အဆောက်အအံုကို ေိုလိုသည်။ 

၁.၁.၃ လြး်ညွှန်ချက်ကို ကျင့်သံုးြှု (Applicability of the Code) 

 ၁.၁.၃.၁ ဤလြး်ညွှန်ချက်၏ အစိတ်အပိုငး်အားလုံးနှင့် အပုိဒ်အားလုံးကို အပုိင်း ၂ တွင် 

ဆြာ်မပထားဆသာ အဆောက်အအုံအြျ ိုးအစားြျားအားလံုး ဆောက်လုပ်မခငး်လုပ်ငန်းတွင် 

ကျင့်သံုးနိုင်သြျှ ကျင့်သံုးရြည်မြစ်သည်။  

 ၁.၁.၃.၂ အဆောက်အအုံတစ်ခု စိုက်ထတူည်ဆောက်ပါက ဤလြး်ညွှန်ချက်ကို အဆောက် 

အအံု ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်မခငး်နှင့် ဆောက်လုပ်မခင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျင့်သံုးရြည်။ 

 ၁.၁.၃.၃ အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး သ့ုိြဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ြျက်ေီးြယ်ရှားပါက 

ဤလြး်ညွှန်ချက်သည် ြျက်ေီးြယ်ရှားသည်မြစ်ဆစ ြြယ်ရှားသည်မြစ်ဆစ အဆောက်အအုံ 

အစိတ်အပိုင်းအားလုံးအဆပါ် သက်ဆရာက်ကျင့်သံုးရြည်။ 

 ၁.၁.၃.၄ အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးမြစ်ဆစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမြစ်ဆစ ပြိုချြျက်ေီးပါက 

အဆောက်အအုံ၏ ကျန်ရှိဆသာ အစိတ်အပုိင်းနှင် ့ ပြိုချြျကေ်ီးမခင်း လုပ်ငန်းတို့တွင် 

ဤလြး်ညွှန်ချက်ကို ကျင့်သံုးရြည်။  

 ၁.၁.၃.၅ အဆောက်အအုံကိဆုမပာငး်လဲပါက ဤလြး်ညွှန်ချက်အရ လိုအပ်ဆသာပစ္စည်းြျား 

နှင့် လုခံခုံြှုအစီအြံြျားမြင့် ပပီးမပည့်စုံပပီးဆသာ အဆောက်အအုံ အစိတ်အပုိငး်ဆပါ်တွငသ်ာ 

ကျင့်သံုးသည့်အခါြှတစ်ပါး ဤလြး်ညွှန်ချက်ကိ ု လက်ရိှ သ့ုိြဟုတ် အသစ်မြစ်ဆသာ 

အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးအဆပါ်တွင် ကျင့်သံုးရြည်။  
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 ၁.၁.၃.၆ အဆောက်အအံုတွင် ဝင်ဆရာက်ဆနထုိင်အသံုးမပုြှု ဆမပာင်းလဲပါက ထုိသ့ုိဆမပာင်းလဲြှု 

၏ အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုရိှရာ အဆောက်အအုံအစိတ်အပိုငး်အားလုံးအဆပါ် ဤလြး်ညွှန်ချက် 

ကျင့်သံုးရြည်။  

 ၁.၁.၃.၇ ဆမြယာကိုြွံ့ ပြိုးဆအာင် ဆြာ်ထတု်ဆောငရွ်က်ရာတွင် ြွံ့ပြိုးဆအာင် ဆြာ်ထုတ် 

ဆောင်ရွက်သည့် ဆမြယာတစ်ခုလံုးအဆပါ်တွင် ဤလြး်ညွှန်ချက် ကျင့်သံုးသည်။ 

 ၁.၁.၃.၈ လက်ရိှအဆောက်အအံုြျား - လက်ရိှအဆောက်အအံုကို ေက်လက်အသံုးမပုမခငး်၊ 

ဆနထိငုမ်ခငး်ြမပုသင့်ဆကကာငး် အာဏာပိုငအ်ြွဲ့က ထင်မြင်ယူေလျှင်နှင့် အဆောက်အအံုတွင် 

ဆနထိငု်သူြျားနှင့် အနီးအနားပစ္စည်းြျား အန္တရာယ်ကျဆရာက်ြည့်အဆမခအဆနရှိလျှင် ြျက်ေီး 

ြယ်ရှားရန်၊ ဆမပာင်းလဲမပငေ်င်ရန်၊ စွန့်ခွာပစ်ပယ်ရန် ဤလြး်ညွှန်ချက်က ဆောငရွ်က်သည်။ 

၁.၁.၄ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ြထခိိုက်ဆစဆသာ သြားရိုးကျြဟုတ်သည့် ပစ္စည်းြျား၊ ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် 

ဆောက်လုပ်ဆရးနည်းစနစ်ြျားနှင့် ကိရိယာတန်ောပလာြျား 

သြားရိုးကျြဟုတ်ဆသာပစ္စည်း၊ ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် ဆောက်လုပ်ဆရးနည်းစနစ်တို့ကို 

အတညမ်ပုလက်ခံထားပပီးပါက ဤလြး်ညွှန်ချက်ြျားပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ြည်သည့် 

ကိရိယာတန်ောပလာြျားကိုြေို တပ်ေင်မခငး်ြှဟန့်တားရန် သ့ုိြဟုတ် ဤလြး်ညွှန်ချက် 

အရ သတ်ြှတ်ထားမခငး်ြရိှဆသာ ဒီဇိုင်းပုံစံြျားနှင့် ဆောက်လုပ်ဆရးနည်းစနစ်ကို တားမြစ်ရန် 

ြရည်ရွယ်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ြထခိိုက်ဆစဆသာ သြားရိုးကျြဟုတ်သည့် ပစ္စည်းြျား၊ ဒီဇိုင်း 

ပုံစနံှင့် ဆောက်လပု်ဆရးနည်းစနစ်ြျားနှင့် ကိရိယာတန်ောပလာြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေိမုပု 

ဒီဇိုင်းပုံစံ၊ ပစ္စည်း၊ နညး်စနစ်နှင့် လုပ်ငန်းတို့သည် ဆကျနပ်ြွယ်ရှိပပီး ဤလြ်းညွှန်ချက်ပါ မပဋ္ဌာန်း 

ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီဆကကာင်း၊ ဤလြး်ညွှန်ချက်တွင် သတ်ြှတ်ဆသာ အရည်အဆသွး၊ ကကံ့ခိုင်ြှု၊ 

အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှု၊ ြီးဒဏခ်ံနိုငြ်ှု၊ ကကာရှည်ခံြှုနှင့် လုခံခုံြှုစသည်တို့ ထပတ်ူဆကကာငး် 

အဆောက်အအုံေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြး်က ဆတွ့ရှိပါက ၎င်းတို့ကို အတည်မပုနိုင်ပါသည်။  

၁.၁.၄.၁ သုဆတသနအစီရင်ခံစာြျား - ဤလြး်ညွှန်ချက်တွင် သီးမခားဆြာ်မပြထားဆသာ 

ဝတ္ထ ပစ္စည်းြျား သ့ုိြဟုတ် တပ်ေင်ရန်အစိတ်အပုိငး်ြျားအား အတည်မပုချက်ဆပးရာတွင် 

လိအုပ်ဆသာ အဆထာက်အကူမပု အချက်အလက်ြျားတွင် အတညမ်ပုထားပပီးဆသာ ရငး်မြစ် 

ြျားြှ တရားဝင်ခိုငြ်ာသည့် သုဆတသနအစီရငခ်ံစာြျား ပါဝင်ရပါြည်။  

၁.၁.၄.၂ စစ်ဆေးပခငး် - ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိကု်နာဆကကာငး် 

ြထင်ရှားပါက သ့ုိြဟုတ် ဝတ္ထုပစ္စည်း၊ နညး်စနစ်သည် ဤလြး်ညွှန်ချက်၏ လုိအပ်ချက်ြျား 

နှင့် ကိုက်ညီြှုြရှိဆကကာငး် ထင်ရှားပါက သ့ုိြဟုတ် သြားရိုးကျြဟုတ်ဆသာ ဝတ္ထုပစ္စည်းနှင့် 

နညး်စနစ်တို့ကို ဆတာငး်ေိုမခင်းအဆပါ် အဆထာက်အထား ခိုင်ခိုင်လုလံုံ တငမ်ပနိုငဆ်ရးအတွက် 

အရာရိှဝန်ထြး်သည် လြး်ညွှန်ချက်ကို လိကု်နာမခငး် ရိှ/ ြရိှ လိုအပ်ဆသာ စစ်ဆေးြှုကုိ 

အသံုးစရိတ်ကျခံမခငး်ြရိှေဲ ဆောငရွ်က်ပိငုခ်ွင့်ရှိသည်။  စစ်ဆေးမခငး်နည်းစနစ်ြျားကို ဤ 
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လြး်ညွှန်ချက်မြင့် သ့ုိြဟုတ် အမခားအသိအြှတ်မပု စစ်ဆေးမခငး်စံြျားမြင့် သတ်ြှတ်ရြည်။ 

အသိအြှတ်မပုထားဆသာ၊ လက်ခံထားဆသာ စစ်ဆေးမခငး်နည်းစနစ်ြျားြရှပိါက အဆောက် 

အအံုေိုင်ရာအရာရိှဝန်ထြး်သည် စစ်ဆေးမခငး်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားကို အတညမ်ပုဆောင် 

ရွက်ရြည်။ စစ်ဆေးမခငး်ြျားကို သဆောတူအတည်မပုထားဆသာ ဆအဂျင်စီကဆောငရွ်က်ရ 

ြည်။ ထိကုဲ့သို့ဆသာ စစ်ဆေးမခငး်ြျား၏ အစီရင်ခံစာြျားကုိ အရာရိှဝန်ထြ်းက အြျားမပည်သူ 

ေုိင်ရာ ြှတ်တြ်းြှတ်ရာအမြစ်သို့ ထိန်းသိြ်းထားရှိရန် လိအုပ်ဆသာကာလအထိ ထိန်းသိြ်း 

ထားရိှရြည်။   
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၁.၂ အဖဲွ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပခငး်နှင့် ဥပဆဒလိုက်နာဆစပခငး် 

 ၁.၂.၁ မြို့ပပစီြံကိန်းနှင့် အဆောက်အအုံအာဏာပိုင်အဖဲွ့တည်ဆထာငပ်ခင်း 

 ၁.၂.၁.၁ အာဏာပိုင်အဖဲွ့ - အာဏာပိုငအ်ြွဲ့ကို သက်ေိုငရ်ာအစိုးရအြဲွ့အစည်းြှ ြွဲ့စည်း 

ဆပးရြည်မြစ်ပပီး ယငး်အာဏာပိငု်အြွဲ့သည် စီြံကိန်းအဆကာင်အထည်ဆြာ်ြှုနှင့် အဆောက် 

အအံုတည်ဆောက်ြှု ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲဆရးကို ဆောငရ်ွက်ရြည်။  

 ၁.၂.၁.၂ အရာရိှဝန်ထြ်းြျားခန့်အပ်ပခင်း - အရာရိှဝန်ထြ်းြျားကုိ အာဏာပုိင်အြွဲ့က 

ခန့်အပ်ြွဲ့ စညး်တာဝန်ဆပးအပ်ရြည်။ ဝန်ထြ်းြျားတွင် အာဏာပိုငအ်ြွဲ့က ေုံးမြတ်သည့် 

အတိုငး် အင်ဂျင်နီယာြျား၊ ဗိသုကာြျား၊ ပြို့မပစီြံကိန်းဆရးေွဲသူြျား၊ ဆမြယာရှုခငး်ပညာရှင် 

ြျားနှင့် ပြို့မပဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်သူြျားကဲ့သ့ုိ သက်ေိုင်ရာစညး်ြျဉ်း၊ စညး်ကြ်းြျားမြင့် ကိုက်ညီ 

သူြျားပါဝင်ရြည်။ စီြံကိန်းအဆကာင်အထည်ဆြာ်ြှုနှင့် အဆောက်အအံုတည်ဆောက်ြှု 

အဆသးစိတ်စိစစ်မခငး် လုပ်ငန်းသည် အာဏာပိုင်အြဲွ့က ခန့်အပ်လြိ်ြ့ည်မြစ်ဆသာ ကျွြ်းကျင် 

ပညာရှင်ြျား၏ တာဝန်မြစ်သည်။  

 ၁.၂.၁.၃ အဖဲွ့အစည်း - အာဏာပိုင်အြဲွ့တွင် လြး်ညွှန်ချက်ကို စီြံခန့်ခဲွရန် လိအုပ်သည့် 

အတိုငး် အပုိဒ် ၁.၂.၁.၂ ပါ အရာရိှဝန်ထြ်းြျားကိ ု အဆထာက်အကူမပုရန် အရာရိှငယ်ြျား၊ 

နညး်ပညာအဆထာက်အကူဆပးသူြျား၊ စစ်ဆေးဆရးြှူးြျားနှင့် အမခားဝန်ထြ်းြျား ကိခုန့်အပ် 

တာဝန်ဆပးရြည်။  

 ၁.၂.၁.၄ လုပ်ပိုငခ်ွင့်အာဏာြျားလွှအဲပ်ပခင်း - အာဏာပိငု်အြဲွ့သည် ၄ငး်၏အြည်မြင့် 

အခွင်အ့ာဏာြျားကို ကျင့်သံုးဆောငရ်ွက်ဆစရန် တစ်ဦးတစ်ဆယာက်ကိုမြစ်ဆစ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်အစု 

အြဲွ့တစ်ခုခုကိုမြစ်ဆစ၊ ဆအဂျင်စီြျားကိုမြစ်ဆစ သတ်ြှတ်၍ အခွင်အ့ာဏာလွှဲအပ်နိုင်ပါသည်။ 

အပုိဒ် ၁.၂.၁.၂ ပါ အရာရိှဝန်ထြ်းြျား၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို လိအုပ်သည်ဟု ြှတ်ယနူိုင် 

ဆသာ အရည်အချငး်မပည့်သည့် သက်ဆြွးဝြ်းဆကျာငး်လုပ်ကိုင်ဆနသူြျား သ့ုိြဟုတ် ဆအဂျင်စီ 

အြဲွ့ြျားစသည့် မပငပ်အြွဲ့အစည်းြျားထံ အပ်နှံရယူဆောငရွ်က်နိုင်သည်။ 

 ၁.၂.၁.၅ အရာရှဝိန်ထြး်ြျား၏ အရည်အချငး် - စီြံကိန်းပုံစံြျားစိစစ်မခငး်၊ အဆောက် 

အအံုြျား စစ်ဆေးမခငး်တို့ကို တာဝန်ယဆူောင်ရွက်ဆနရသည့် အဆောက်အအုံေိုင်ရာအရာရိှ 

ဝန်ထြ်းြျား၏ အရည်အချငး်သည် သက်ေိုင်ရာအာဏာပိုင်အြဲွ့၏ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် 

အညီမြစ်ရြည်။ 

 ၁.၂.၁.၆ ဝန်ထြ်းြျားအဆပါ်ကန့်သတ်ချက် - အဆောက်အအံုအာဏာပိုငအ်ြွဲ့နှင့်ေက်နွယ် 

သည့်အရာရှိြျားနှင့် ဝန်ထြ်းြျားသည် တည်ဆောက်ဆရးလုပ်ငန်းဆောငရွ်က်မခငး်၊ မပုမပင် 

ြွြး်ြံမခငး်၊ မပငေ်င်ထိန်းသိြ်းမခငး်၊ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းြျားနှင့် အလုပ်သြား 

ခန့်အပ်မခင်း စသည့်လုပ်ငန်းြျားတွင် ပံ့ပုိးမြည့်ေည်းဆပးသည့် လုပ်ငန်းြျ ိုးကုိ တုိက်ရုိက် 

မြစ်ဆစ၊ သွယ်ဝုိက်၍မြစ်ဆစ ပါဝင်ပတ်သက်ြှုြရိှရပါ။  
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 ၁.၂.၁.၇ ြှတ်တြ်းထားရိှပခင်း - လက်ခံရရိှဆသာဆလျှာက်ထားြှုြျား၊ ထုတ်ဆပးသည့် ခွင်မ့ပုြိန့် 

နှင့် အြိန့်ြျား၊ စစ်ဆေးမခငး် ြှတ်ချက်ြျားကို အနာဂတ်တွင် မပန်လည်ြှမီငြ်းနိုင်ရန် အလို့ငှာ 

ြှတ်တြ်းအမြစ် သိြ်းေညး်ထားနိုင်ဆရး ဆောငရွ်က်ရြည်။ အာဏာပိုင်အြဲွ့၏ တာဝန် 

ဆောငရွ်က်ြှုအဆနမြင့် ြှတ်တြ်းတငသိ်ြ်းေညး်ထားရန်နှင့် ယငး်ြှတ်တြ်းြျားကိုသင်ဆ့လျာ် 

ဆသာအချနိ်တွင် အြျားမပည်သူထံ၌ စစ်ဆေးခံနိုင်ရန်အတွက် မပသရြည်။  

၁.၂.၂ အရာရှဝိန်ထြး်ြျား၏လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်တာဝန်ြျား (Power and Duties of the 

Officials) - အရာရိှဝန်ထြ်းြျားသည်  ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို အာဏာ 

သက်ဆရာက်ဆစရန် ဆောငရ်ွက်ရြည်။ အဆောက်အအုံတည်ဆောက်မခငး်၊ ထပြ်ံတိုးချဲ့မခငး်၊ 

အသွငဆ်မပာငး်မခင်း၊ မပုမပငမ်ခငး်၊ ြယ်ရှားမခငး်၊ ပြိုြျက်မခငး်၊ ဝန်ဆောင်ြှု ကိရိယာတန်ောပလာ 

ြျား တပ်ေင်မခငး်တို့ ဆောငရ်ွက်ရာတွင် ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ်နည်းလုပ်ဟန် အမပု 

အြူနှင့် သံုးစွဲသည့်ပစ္စည်းြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ်ြျား၊ မပဿနာြျားကို ဆမြရှင်း 

ဆောငရွ်က်မခငး်၊ အမခားနညး် သီးမခားသတ်ြှတ်သည့်ကိစ္စြျားြှလွဲ၍ အဆောက်အအုံအားလုးံ 

၏ တည်ဆနရာ၊ အသံုးမပုြှု၊ ဝငဆ်ရာက်ဆနထိုင်ြှုနှင့် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုတို့နှင့် သက်ေိုင်သည့် 

ကိစ္စရပ်ြျား မပဿနာြျားကို ဆမြရှင်းဆောငရွ်က်မခင်းတို့မပုရြည်။  

၁.၂.၂.၁ ဆလျှောက်ထားပခင်းနှင့်ခွင့်ပပုြိန့်ြျား - အရာရိှဝန်ထြ်းြျားသည် အဆောက်အအံု 

ြျားဆောက်လုပ်မခင်းနှင့် အသွင်ဆမပာငး်မခင်းတို့အတွက် ဆလျှာက်ထားြှုအားလုံးကို လက်ခံပပီး 

ခွင်မ့ပုြိန့်ြျား (ခွင့်မပုြိန့်အခန်းတွင်ကကည့်ရန်) ထုတ်ဆပးမခငး်နငှ့် ထိုကဲ့သ့ုိ ခွင်မ့ပုြိန့်ြျား 

ထုတ်ဆပးပပီးဆနာက်တွင် ထုိအဆောက်အအံုပရဝုဏ်ြျားကုိ စစ်ဆေးမခင်းနှင့် လြ်းညွှန်ချက်ကုိ 

လိကု်နာဆစဆရး ဆောင်ရွက်ရြည်။ 

၁.၂.၂.၂ အဆောက်အအုံ ဆ ကညာစာြျားနှင့် အြိန့်ြျား - အဆောက်အအုံေိုငရ်ာအရာရိှ 

ဝန်ထြ်းြျားသည် တရားြဝင်ဆသာ၊ လုခံခုံစိတ်ချရြှုြရိှဆသာ အဆမခအဆနြျားြှ ြယ်ရှားရန် 

သ့ုိြဟုတ် ဆမပာင်းလဲရန်လည်းဆကာငး်၊ ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်း ဆောငရ်ွက်ေဲအဆတာ 

အတွင်း လိအုပ်ဆသာကာကွယ်ြှုြျား ရယူရန်လည်းဆကာငး်၊ ရိှပပီးအဆောက်အအုံတွင် 

လုဆံလာက်ဆသာ ထွက်ဆပါက်ြျား ထားရိှရန်လည်းဆကာငး်၊ ဆေးကငး်လုံခခုံြှု၊ ကျန်းြာဆရး 

နှင့် အြျားမပည်သူတို့၏ အဆထွဆထွအကျ ိုးအတွက် လိအုပ်ချက်ြျား လိကု်နာဆောင်ရွက်ြှု 

ဆသချာဆစရန်လည်းဆကာငး် လြး်ညွှန်ချက်တွင် ပါရိှသည့်အတိုငး် လိုအပ်ဆသာ အသိဆပး 

ထုတ်မပန်ချက်ြျား၊ ဆကကညာစာြျားနှင့် အြိန့်ြျားကို ထုတ်မပန်ရြည်။  

၁.၂.၂.၃ ဝငဆ်ရာက်ခွင့် - ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို အာဏာသက်ဆရာက် 

ဆစဆရးအတွက် စစ်ဆေးြှုမပုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့်အခါတွင်လည်းဆကာငး် သ့ုိြဟုတ် 

ဤလြး်ညွှန်ချက်ကို ချ ိုးဆြာက်ေန့်ကျင်လျက်ရိှသည့် အဆမခအဆနမြင့် အဆောက်အအံု 

ြွဲ့စည်းပုံ သ့ုိြဟုတ် ဥပစာသည် ဆေးကင်းလံုခခုံြှုြရိှဟု ဆပါ်ဆပါက်ဆနဆကကာင်း ယံုကကည်ရန် 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၁ 
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အဆကကာင်းရိှပါက အဆောက်အအုံေိုငရ်ာ အရာရှိဝန်ထြ်းြျားသည် ထိအုဆောက်အအုံ 

ြွဲ့စည်းပုံ သ့ုိြဟုတ် ဥပစာသို့ သင့်ဆလျာ်ဆသာအချနိ်တွင် စစ်ဆေးရန်လည်းဆကာငး်၊ 

ဤလြး်ညွှန်ချက်အရ သတ်ြှတ်ဆသာတာဝန်ြျား ဆောင်ရွက်ရန်လည်းဆကာင်း ဝင်ဆရာက်ခွင့်ရိှ 

သည်။ သ့ုိဆသာ်လည်း ယင်းအဆောက်အအံုြဲွ့စည်းပံု သ့ုိြဟုတ် ဥပစာတွင် လူဝငဆ်ရာက် 

ဆနထိငုမ်ခငး်ရိှပါက ထိုသ့ုိဆနထိုင်ဆနသူသ့ုိ အဆထာက်အထား ဆထာက်ခံစာကိုမပသ၍ 

ခွင်ဆ့တာငး်ဝင်ဆရာက်ရြည်။ ထိအုဆောက်အအုံြွဲ့ စည်းပုံတွင် လူဝင်ဆရာကဆ်နထိုငမ်ခငး် 

ြရိှပါက ပိုင်ရှင် သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအံုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ရှိသူ၊ စီြံခန့်ခွဲခွင်ရိှ့သူတို့ 

ြည်သည့်ဆနရာတွင် ဆနထိငုဆ်ကကာငး်သိရိှဆစရန် ဦးစွာဆောင်ရွက်ပပီးဆနာက် ဝငဆ်ရာကခ်ွင့် 

ဆတာငး်ခံရြည်။ ဝငဆ်ရာက်ခွင်မ့ပုရန် မငင်းပယ်ပါက အဆောက်အအုံေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြး် 

ြျားသည် ဝငဆ်ရာက်နိုင်ဆရးအတွက် ဥပဆဒပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ လိကု်နာဆောင်ရွက် 

ရြည်။ အန္တရာယ်ရှိအဆောက်အအုံြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဆောက်အအုံေိုငရ်ာ အရာရိှ 

ဝန်ထြ်းြျားသည် ကကိုတငအ်သိဆပး အဆကကာငး်ကကားမခင်းြရှိေဲ စစ်ဆေးရန် ချက်ချင်း 

ဝငဆ်ရာက်နိုင်သည်။ 

၁.၂.၂.၄ စစ်ဆေးပခငး် - အရာရိှဝန်ထြ်းြျားသည် လိုအပ်ဆသာစစ်ဆေးြှု အားလုးံကုိ 

ဆောငရွ်က်ရြည်။ ၎င်းတိုသ့ည် အခွင်ရ့အသိအြှတ်မပု ဝန်ဆောင်ြှုဆပးသည့် ဆအဂျင်စီအြွဲ့ 

ြျားနှင့် တစ်ဦးတစ်ဆယာက်ချင်းတို့က စစ်ဆေးတငမ်ပဆသာ အစီရငခ်ံစာြျားကိုလည်း လက်ခံ 

နိုငသ်ည်။ စစ်ဆေးြှုအစီရင်ခံစာအားလုးံကို စာမြင်ဆ့ရးသားရြည်မြစ်ပပီး ယငး်အစီရငခ်ံစာ 

တွင် ဝန်ဆောင်ြှုဆပးသည့် ဆအဂျင်စီအြဲွ့ သုိ့ြဟုတ် တစ်ဦးတစ်ဆယာက်၏ သက်ဆသခံ 

လက်ြှတ်ပါရိှရြည်။ ယငး်သ့ုိ အစီရငခ်ံရာ၌ သာြန်ြဟုတ်ဆသာ နညး်ပညာပိုငး်ေိုငရ်ာ 

မပဿနာြျားရိှဆကကာငး် ထင်မြငယူ်ေပါက တငမ်ပရြည်။   

၁.၂.၂.၅ ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် ကိုက်ညီြှုြရှဆိသာဆောက်လုပ်ြှု -  ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းသည် 

အတညမ်ပုထားဆသာ ဒီဇိုငး်ပုံစံြျားအတိုငး် လိုက်နာဆောင်ရွက်မခင်းြရိှဆကကာငး် သ့ုိြဟုတ် 

ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျား သ့ုိြဟုတ် အမခားကျင့်သံုးလိုက်နာရန်ရှိဆသာ စညး်ြျဉ်း၊ 

စညး်ကြ်း၊ အက်ဥပဆဒ၊ စညး်ြျဉ်းဥပဆဒတို့ကိ ု ချ ိုးဆြာက်ဆောင်ရွက်ဆကကာငး် အရာရိှ 

ဝန်ထြ်းြျားက ြည်သည့်အေင်တ့ွငြ်ေို ေုံးမြတ်ပါက ၎င်းအရာရှိဝန်ထြး်ြျားသည် ပိုင်ရှင် 

နှင့် သတ်ြှတ်အရည်အချင်း မပည့်ြီသူပုဂ္ဂိုလ်တို့ထံ အသိဆပးအဆကကာင်းကကားရြည်မြစ်ပပီး 

လုပ်ငန်းမပုမပင် ဆောငရွ်က်ပပီးသည့်အချနိ်ထိ သ့ုိြဟုတ် မပုမပငဆ်ောငရ်ွက်ပပီးဆကကာငး် 

အတညမ်ပုသည့် အချနိ်ထိ ေက်လက်ဆောက်လုပ်မခငး်ကို ရပ်ေိုငး်ထားရြည်။   လုပ်ငန်း 

ပိုင်ရှင်သည် ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်း၏ ြည်သည့်အေင့်တွင်ြေို လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် 

ကိုက်ညီဆအာင် ဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ပါက အရာရှိဝန်ထြ်းြျားသည် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ထံသ့ုိ 

ကိုက်ညီြှုြရိှသည့် အဆကကာငး်ရငး်ကိုဆမြရှင်းရန် အဆကကာင်းကကားစာထုတ်ရြည်။ လုပ်ငန်း 
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ပိုင်ရှင်သည် အဆကကာင်းကကားစာရရိှသည့်ဆန့ြှ ၁၄ ရက်အတွင်း လိကု်နာဆောင်ရွက်ရန် 

ပျက်ကွက်ပါက အရာရှိဝန်ထြ်းြျားသည် အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင်က့ို ပယ်ြျက်ရန် 

အခွင်အ့ာဏာအပ်နှင်းပပီးရိှဆစရြည်။ ထိုသ့ုိဆောက်လပု်ခွင့်ကို ပယ်ြျက်ဆကကာငး် အဆကကာင်း 

ကကားစာကိုလည်း ထုိလုပ်ငန်းပိုင်ရှငထ်ံသ့ုိ ဆပးပိုရ့ြည်။    

၁.၂.၂.၆ ပပုပပငဆ်ပပာငး်လဲပပင်ေင်ပခင်း - ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ကျင့်သံုး 

ဆောငရွ်က်ရာတွင် လက်ဆတွ့အခက်အခဲြျား ဆပါ်ဆပါက်လာပါက အရာရိှဝန်ထြး်ြျားသည် 

လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် သ့ုိြဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်က ဆလျှာက်ထားတငမ်ပဆသာ ြည်သည့်ကိစ္စရပ် 

ြျ ိုးကိုြေို အြျားမပည်သူအကျ ိုးစီးပွားနှင့် ဆေးကငး်လုံခခုံြှုအတွက် ဆသချာဆစရန် 

ထိန်းသိြ်းဆောင်ရွက်လျက် ဤလြး်ညွှန်ချက်၏ သဆောတရားနှင့်ြေန့်ကျငဆ်စေဲ ခွင့်မပု 

နိုငသ်ည်။   

၁.၂.၂.၇ အဆောက်အအုံ အသံုးပပုြှု၊ ဆနထိုင်ြှုေိုင်ရာ ေန့်ကျငဆ်ဖာက်ဖျက်ပခင်း - 

ြည်သည့်အဆောက်အအုံကိုြေို ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ေန့်ကျငလ်ျက် 

အသံုးမပုသည့်အခါ အရာရိှဝန်ထြး်ြျားသည် ထုိအဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအံု 

အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို အသံုးမပုမခငး်ြှ ရပ်ေိုင်းရန်နှင့် ထိသုိုအ့သံုးမပုမခငး်ြှ ရပ်ေိုင်းရန် 

အတွက် အဆောက်အအုံြှ ထွကခ်ွာြယ်ရှားရန် အြိန့်ထုတ်နိုငသ်ည်။ အြိန့်ထုတ်ေင့်မခငး် 

ခံရသူသည် ထိုသ့ုိအဆကကာငး်ကကားစာ လက်ခံရရိှသည့်ဆန့ြှ ၃၀ ရက်အတွင်း အဆောက်အအံု 

ကိ ု အသံုးမပုမခငး်ြှ ရပ်ေိုင်းရြည် သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအံု 

အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါါလိုအပ်ချက်ြျားအတိုင်း ကိုက်ညီြှုရိှဆစရန် 

ဆောငရွ်က်ရြည်။  

၁.၂.၂.၈ တာဝန်ခံြှု - အရာရိှဝန်ထြ်းြျားသည် ဤလြး်ညွှန်ချက်အရမြစ်ဆစ၊ ေက်စပ် 

ဆသာ ဥပဆဒ သ့ုိြဟုတ် စညး်ြျဉ်းဥပဆဒတို့အရမြစ်ဆစ တာဝန်ြျားကို ဆောငရွ်က်ရာတွင် 

စီရင်ပိုင်ခွင့်အတိုငး် သဆောရိုးမြင့် ြလိုတြာအပငို းြရိှေဲ ပုဂ္ဂိုလ်ဆရးအရ ဆောငရွ်က်မခငး်ြျား 

အတွက် တာဝန်ြရိှဆစရ။ တာဝန်အရဆောငရွ်က်ြှု၏ အကျ ိုးေက် သ့ုိြဟုတ် ဆောင ်

ရွက်ရန် ပျက်ကွကမ်ခငး်တို့ဆကကာင့် လူပုဂ္ဂိုလ်ြျားအဆပါ် သ့ုိြဟုတ် ပစ္စည်းဝတ္တုြျားအဆပါ် 

ထိခိုက်နစ်နာြှုအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ဆရးအရတာဝန်ရှိြှုြှ ကင်းလွတ်သက်သာခငွ်မ့ပုရြည်။ ဥပဆဒ 

အရတာဝန်ကိုဆောငရွ်က်မခငး်၊ ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ဆောငရွ်က်မခငး်တို့ 

နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရာရိှတစ်ဦးဦးကိုမြစ်ဆစ၊ ဝန်ထြး်တစ်ဦးဦးကိုမြစ်ဆစ တရားြဆကကာငး်အရ 

တရားြြှု တစ်စုံတစ်ရာစွဲေိုပါက စီရင်ပိုင်ခွင်အ့တွငး် ကျဆရာက်သည့် တရားဝင် 

ကိုယ်စားလှယ် (legal representative) မြင့် တရားစွဲေိုြှု အပပးီသတ်ရပ်စဲသည့်တိုင်ဆအာင် 

ခုခံပိငုခ်ွင့်ရိှရြည်။ ဤလြ်းညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို အဆထာက်အထားမပု တရားစွဲေိုြှု 
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ြျားနှင်စ့ပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ရှိဆသာ အရာရှိဝန်ထြ်းနှင် ့ လက်ဆအာကခ်ံဝန်ထြး်တို့တွင် တရား 

စရိတ်ကုန်ကျြှု အတွက် တာဝန်ြရိှဆစရ။  

၁.၂.၃ အယူခံအာဏာပုိင်အဖဲွ့ (Appealing Authority) - ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ြထိခုိက်ဆစဆသာ 

သြားရိုးကျြဟုတ်သည့်ပစ္စည်းြျား၊ ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် ဆောက်လုပ်ဆရးနညး်စနစ်ြျား သင်ဆ့လျာ်ြှု 

ရိှ/ြရိှ ေုံးမြတ်နိုင်ရန်နှင့် ဆောက်လုပ်ေဲလုပ်ငန်းြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အမငငး်ပွားြှုြျားတွင် 

မြစ်ဆစ၊ ခွင့်မပုချက်ရရိှထားပပီးဆသာ ဒီဇိုင်းပုံစံြျားနှင်စ့ပ်လျဉ်းသည့် အမငင်းပွားြှုြျားတွငမ်ြစ်ဆစ 

ဤလြး်ညွှန်ချက်၏မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို သင့်ဆလျာ်ဆသာ အနက်ြွင့်ေိုရာတွင် အဆထာက်အပ့ံ 

ဆပးရန်အတွက် အရည်အချငး်ြီ၊ အဆတွ့အကကုံရိှဆသာ ဆလ့ကျင့်သငတ်န်းဆပးထားသူြျား 

အြဲွ့ဝင်အမြစ်ပါဝင်သည့် အယူခံအာဏာပိုင်အြဲွ့ကို အာဏာပိုင်အြဲွ့က ခန့်အပ်ရြည်။ အရာရိှ 

ဝန်ထြ်းြျားထဲြှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် ရာထးူအဆလျာက် အြဲွ့ဝငအ်မြစ် ပါဝင်ရြည် 

မြစ်ပပီး အယူခံအာဏာပိုငအ်ြွဲ့၏ အတွင်းဆရးြှူးအမြစ် ဆောငရွ်က်ရြည်။ အယူခံအာဏာပိင်ု 

အြဲွ့သည် စုံစြ်းစစ်ဆေးြှုအတွက် သင့်ဆလျာ်ဆသာ နညး်ဥပဆဒနှင့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားကို 

ချြှတ်ရြည်မြစ်ပပီး ေုံးမြတ်ချက်ြျားအားလုံးနှင့် ဆတွ့ရှခိျက်ြျားကို အရာရိှဝန်ထြး်ြျားသ့ုိ 

စာမြင့်ဆရးသားဆပးပ့ုိရန်နှင့် ြူရင်းခဲွတစ်ဆစာင်ကုိ အယူခံ ဆလျှာက်ထားသူသ့ုိဆပးရြည်။ ဆမပာင်းလဲ 

မပငေ်င်ြှုြျားကိုလည်း လိအုပ်သလို ဆောငရွ်က်နိုငရ်န် အကကံမပုနိုင်သည်။   

၁.၂.၃.၁ အဆထွဆထွ (General) - ဤလြး်ညွှန်ချက်ကို ကျင့်သံုးဆောင်ရွက်မခငး်၊ အနက် 

ြွင့်ေိုမခငး်တိုန့ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အရာရိှဝန်ထြး်ြျားက ချြှတ်ဆောင်ရွက်ဆသာ အြိန့် 

ဆကကာ်မငာစာြျား၊ ေုံးမြတ်ချက်ြျားအဆပါ် အယူခံြှုကို ကကားနာေုံးမြတ်ရန် အလ့ုိငာှ အယူခံ 

အာဏာပိငု်အြွဲ့ကို ြွဲ့စည်းသည်။ အယူခံအာဏာပိငု်အြဲွ့ကိုအာဏာပိုင်အြဲွ့ (အပုိဒ် ၁.၂.၁.၁) 

က ခန့်အပ်ပပီး ၎င်း၏ေုံးမြတ်ချက်အတိုငး် ရာထးူဆနရာကိုလက်ခံရြည်။ အာဏာပိုငအ်ြွဲ့ 

သည် ၎င်း၏ တာဝန်ြျားဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စညး်ြျဉ်းစညး်ကြ်းြျားကုိ 

ချြှတ်ရြည်။  

၁.၂.၃.၂ အခွင့်အာဏာအဆပါ် ကန့်သတ်ချက်ြျား (Limitations on authority) - အယူခံ 

ဆလျှာက်ထားြှုသည် ဤလြး်ညွှန်ချက်၏ ြှန်ကန်ဆသာရည်ရွယ်ချက်အရ ဆတာငး်ေိုြှု 

သ့ုိြဟုတ် ဥပဆဒအရချြှတ်ထားဆသာ စညး်ြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ဆစြှုတို့ 

ကိ ု ြြှန်ြကန် အနက်ြွင့်ေုိမခင်းအဆပါ် အဆမခခံြှုြရိှဆစရ။ ဤလြး်ညွှန်ချက်အရ မပဋ္ဌာန်း 

ချက်ြျားကို အမပည့်အဝလိကု်နာမခငး်ြရိှဆသာ်လည်း အလားတူဆကာငး်ြွန်ဆသာ သ့ုိြဟုတ် 

ပို၍ဆကာင်းြွန်ဆသာ ဆောက်လုပ်ြှုပုံစံြျားရှိဆကကာင်း အေိမုပုြှုအဆပါ် အဆမခခံရြည်။ အယူခံ 

အာဏာပိငု်အြွဲ့သည် ဤလြး်ညွှန်ချက်အရ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို စွန့်လွှတ်ပယ်ရှားရန်၊ 

ဆလျာ့ဆပါ့ဆပးရန် အခွင့်အာဏာ ြရိှဆစရပါ။ 
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၁.၂.၄ ချ ိုးဆဖာက်ြှုြျားနှင့် ပပစ်ဒဏ်ြျား (Violations and Penalties) 

၁.၂.၄.၁ တရားြဝငဆ်သာ ပပုြူဆောင်ရွက်ချက်ြျား (Unlawful acts) - ြည်သည့် 

အဆောက်အအုံ၊ အမခားတည်ဆောက်မခငး် သ့ုိြဟုတ် ဤလြး်ညွှန်ချက်အရ စညး်ကြ်း 

သတ်ြှတ်ထားဆသာ ြည်သည့်ပစ္စည်းကိုြေို တည်ဆောက်ရန်၊ ဆောက်လပု်ရန်၊ ဆမပာင်းလဲ 

ရန်၊ တိုးချဲ့ရန်၊ မပုမပငရ်န်၊ ဆရွှေ့ဆမပာင်းရန်၊ ြယ်ရှားရန်၊ ြျက်သိြ်းရန်၊ ဝငဆ်ရာက်ဆနထိုငရ်န် 

ဆောငရွ်က်သည့် ြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကုြ္ပဏီ သ့ုိြဟုတ် စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းစု  (corporation) 

ြေို ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ေန့်ကျငမ်ခငး်၊ ချ ိုးဆြာက်ဆောင်ရွက်မခင်းမပုပါ 

က ဥပဆဒနှင်ြ့ညီဆသာ မပုြူဆောင်ရွက်ချက်ဟု သတ်ြှတ်ပါသည်။   

၁.၂.၄.၂ ချ ိုးဆဖာက်ြှုကို အသိဆပးအဆ ကာငး် ကားပခင်း (Notice of violation) - အရာရိှ 

ဝန်ထြ်းြျားသည်  ဤလြ်းညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကုိ ေန့်ကျင်ချ ိုးဆြာက်လျက် သ့ုိြဟုတ် 

ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ထုတ်ဆပးဆသာခွင်မ့ပုြိန့် သုိ့ြဟုတ် သက်ဆသခံ 

လက်ြှတ်တ့ုိနှင့် ေန့်ကျင်လျက်တည်ဆောက်မခင်း၊ ဆောက်လုပ်မခင်း၊ ဆမပာင်းလဲမခင်း၊ တုိးချဲ့ မခင်း၊ 

မပုမပငမ်ခငး်၊ ဆရွှေ့ဆမပာင်းမခင်း၊ ြယ်ရှားမခငး်၊ ြျက်သိြ်းမခငး်၊ ဝငဆ်ရာက်ဆနထိငုမ်ခငး်တို့အတွက် 

တာဝန်ရှိသူအဆပါ် ချ ိုးဆြာက်ြှုကို အသိဆပးအဆကကာငး်ကကားစာဆပးပို့မခင်း သ့ုိြဟုတ် အြိန့် 

ထုတ်ေင့်မခင်းကုိ မပုလုပ်ခွင့်ရိှသည်။ ထုိက့ဲသ့ုိဆသာအြိန့်တွင် ဥပဆဒနှင့် ြညီသည့်ဆောင်ရွက်မခင်း 

သ့ုိြဟုတ် ေန့်ကျငခ်ျ ိုးဆြာက်မခင်း အဆမခအဆနတို့ကိုရပ်စဲရန် ညွှန်ကကားရြည်။  

၁.၂.၄.၃ ချ ိုးဆဖာက်ြှုအတွက်တရားစွဲေိုပခငး် (Prosecution of violation) - ချ ိုးဆြာက်ြှုကုိ 

အသိဆပးအဆကကာင်းကကားစာအဆပါ် လုိက်နာဆောင်ရွက်မခငး်ြရိှပါက အရာရိှဝန်ထြး်ြျားသည် 

ဥပဆဒနှင့်အညီ တရားစွဲေိုဆောင်ရွက်နိုင်ဆရးအတွက် ဥပဆဒအကကံဆပးနှင့် ေက်သွယ် 

ဆောငရွ်က်ခွင့်ရိှသည်။  

၁.၂.၄.၄ ပပစ်ဒဏ်ြျား (Violation penalties) -  ဤလြး်ညွှန်ချက်၏မပဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ် 

ရပ်ကုိ ချ ိုးဆြာက်သူ သ့ုိြဟုတ် လြ်းညွှန်ချက်အရ လုိအပ်ချက်ြျားကုိ မြည့်ေည်းဆောင်ရွက်ရန် 

ပျက်ကွက်သူ သ့ုိြဟုတ် သဆောတူအတည်မပုထားသည့် လုပ်ငန်းစာရွက်စာတြ်းြျား၊ အရာရိှ 

ဝန်ထြ်းြျား၏ ညွှန်ကကားချက် သ့ုိြဟုတ် ဤလြ်းညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ထုတ်ဆပး 

ဆသာ ခွင်မ့ပုြိန့် သ့ုိြဟုတ် သက်ဆသခံလက်ြှတ်တို့နှင့် ေန့်ကျင်လျက ် တည်ဆောက်မခငး်၊ 

ဆောက်လုပ်မခင်း၊ ဆမပာင်းလဲမခင်း၊ မပုမပငမ်ခငး်မပုလုပ်ဆောငရွ်က်သူ ြည်သူြေိုသည် ဥပဆဒ 

အရ သတ်ြှတ်ထားဆသာမပစ်ဒဏ်ြျား ချြှတ်မခင်းခံရြည်မြစ်သည်။ 

၁.၂.၅ လုပ်ငန်းရပေ်ိုင်းရန်အြိန့် (Stop Work Order) 

၁.၂.၅.၁ အာဏာပိုင်အဖဲွ့ (Authority) - အဆောက်အအံုေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြ်းက 

ဤလြး်ညွှန်ချက်အရ သတ်ြှတ်ထားသည့်လုပ်ငန်းသည် ဤလြး်ညွှန်ချက်၏ မပဋ္ဌာန်းချက် 
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ြျားနှင့် ေန့်ကျင်လျက်ဆောငရွ်က်ဆကကာငး် သ့ုိြဟုတ် အန္တရာယ်ရိှပပီး ဆေးကငး်လုံခခုံြှုြရိှ 

ဆကကာငး် ဆတွ့ရှရိပါက လုပ်ငန်းရပ်ေိုငး်ရန် အြိန့်ထုတ်ေင်န့ိုငသ်ည်။   

၁.၂.၅.၂ အဆ ကာငး် ကားပခငး် (Issuance) - လုပ်ငန်းရပ်ေိုင်းရန်အြိန့်ကို စာမြင်ဆ့ရးသား 

ရန်လိုအပ်ပပီးပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ထံသို့လည်းဆကာငး်၊ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၏ ကိုယ်စားလှယ် 

ထံသို့လည်းဆကာငး် သ့ုိြဟုတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဆနသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ထံသ့ုိ လည်းဆကာငး် 

ဆပးအပ်ရြည်။ လုပ်ငန်းရပ်ေိုငး်အြိန့်ထုတ်မပန် အဆကကာင်းကကားမခငး်ခံရပါက လုပ်ငန်းကုိ 

ချက်ချင်းရပ်ေိုင်းရြည်။ လုပ်ငန်းရပ်ေိုငး်ရန် အြိန့်စာတွင် အြိန့်ထုတ်ရမခင်းအဆကကာငး်ရငး်၊ 

မပန်လည်ဆောင်ရွက်ခွင့်ဆပးနိုငြ်ည့် အဆမခအဆနစည်းကြ်းချက်ြျားကိုလည်း ထည့်သွင်း 

ဆြာ်မပရြည်။  

၁.၂.၅.၃ တရားြဝင်ေက်လက်လုပ်ကိုငပ်ခငး် (Unlawful Continuance) - လုပ်ငန်းရပ် 

ေိုင်းရန် အြိန့်ချြှတ်မခငး်ခံရသူသည် လြး်ညွှန်ချက်ကို ချ ိုးဆြာက်မခင်းတစ်ခုခုအတွက် မပုမပင် 

ဆမပာင်းလဲရန် သ့ုိြဟုတ် ဆေးကင်းလုခံခုံြှုရှိဆစဆရး ြွြး်ြံမပုမပငဆ်ောငရ်ွက်ရန် လုပ်ဆောင် 

မခငး်ြှတစ်ပါး အမခားလုပ်ငန်းြျား ဆောင်ရွက်ခွင့်ြရိှဆစရ။ လုပ်ငန်းကို ေက်လက်လုပ်ကိုင်ပါ 

က ဥပဆဒကမပဋ္ဌာန်းသည့် မပစ်ဒဏ်ကို ချြှတ်ခံထိုကဆ်စရြည်။   

၁.၂.၆ အဆထွဆထွ (Miscellaneous) 

၁.၂.၆.၁ စညး်ြျဉ်းစည်းကြ်းြျား ပပုစုထုတ်ပပန်ရန်အာဏာ (Power to Make Rules & 

Regulations) - အာဏာပိုငအ်ြွဲ့သည် လြး်ညွှန်ချက်၏မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ရည်ရွယ်ချက် 

ြျားကို တာဝန်ယူ ဆောငရွ်က်နိုင်ရန်အတွက် စညး်ြျဉ်းစည်းကြ်းြျားကို မပုစုထုတ်မပန်ပိုင်ခွင့် 

ရိှသည်။ သ့ုိဆသာ်လည်း ြည်သည့်စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျှ ဤလြး်ညွှန်ချက်၏ မပဋ္ဌာန်းချက် 

ြျားကိုတိုက်ရိုက်မြစ်ဆစ၊ သွယ်ဝိုက၍်မြစ်ဆစ ြေန့်ကျငဆ်စရ၊ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားပျက်မပယ်မခငး်၊ 

အားဆပျာ့ဆစမခင်းလည်း ြမြစ်ဆစရ။ 

၁.၂.၆.၂ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပပဋ္ဌာန်းရန်နှင့်စံနှုန်းသတ်ြှတ်ရန်အာဏာ (Power to Prescribe 

Procedures & Set Standards) - အာဏာပိုင်အြဲွ့သည် ကာလအဆလျာက် လြး်ညွှန်ချက် 

ြျား သ့ုိြဟုတ် ထုိက့ဲသ့ုိဆသာစံနှုန်းြျား၊ ဒီဇုိင်းပံုစံလုိအပ်ချက်ြျား၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျား၊ 

အက်ဥပဆဒနှင့် စညး်ြျဉ်းစည်းကြ်းြျားအရ ယငး်တိုန့ှင့် ြေန့်ကျင်သည့် ကိစ္စရပ်ြျားတွင် 

အမခားအဆသးစိတ်အချက်အလက်ြျားကို ထပ်ေင့ထ်ုတ်မပန်မခငး်၊ ြွြး်ြံမပငေ်ငမ်ခငး် မပုနိုင် 

သည်။    
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၁.၃ ခွင်ပ့ပုြိန့်ဆပးပခင်းနှင့် စစ်ဆေးပခငး်  

၁.၃.၁ စီြံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပပုြိန့်ရယူပခငး် (Development Planning Permit) 

၁.၃.၁.၁ စီြံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်လိအုပ်ဆသာခွင့်ပပုြိန့် (Planning Permit Required)- 

အသစ်ဆောက်လုပ်မခငး်၊ တိုးချဲ့မခငး်၊ ြူလကြပါဝင်သည့် အစိတ်အပိုငး်ြျားအား ထပြံ် 

တပ်ေင်၍ အားမြည့်မခငး်၊ ကကြ်းခငး်ဧရိယာချဲ့မခင်းနှင့် အဆောက်အအုံ/ ဆမြယာ အသံုးချြှု 

ပုံစံဆမပာငး်လဲမခငး်တို့ပါဝငသ်ည့် အဓကိဆမြယာအသံုးမပုြှု ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ဆောင်ရွက်မခင်း 

ကိစ္စအားလုးံတွင် “စီြံကိန်းဆောငရွ်က်ရန်ခွင့်မပုြိန့် (Planning permit)” ရယူဆောင်ရွက်ရန် 

လိအုပ်ပါသည်။ စီြံကိန်းဆောငရွ်က်ရန် ခွင်မ့ပုြိန့်ကိ ု ပြို့မပစီြံကိန်းအာဏာပိုင်အြဲွ့က 

ဤလြး်ညွှန်ချက် အပုိဒ် ၁.၂.၁ နှင့အ်ညီ ခွင်မ့ပုရပါြည်။  

၁.၃.၁.၂ ဇုန်သတ်ြှတ်ပခင်းေုိင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချက်ြျား (Zoning Requirements) - အသစ် 

ဆောက်လုပ်မခင်း၊ တိုးချဲ့မခငး်၊ အဆောင်သစ်တိုးမခင်း၊ ကကြ်းခငး်ဧရိယာချဲ့မခငး်နှင့် အဆောက် 

အအံု/ဆမြယာအသံုးချြှုပံုစံ ဆမပာင်းလဲမခင်းတို့ပါဝင်သည့် အဓကိဆမြယာ အသံုးမပုြှု ြွံ့ပြိုး 

တုိးတက်ဆောင်ရွက်မခင်း ကိစ္စအားလံုးသည် ဇုန်ခဲွမခားသတ်ြှတ်မခင်း (zoning classification) 

နှင်က့ိုက်ညီရန် လိုအပ်ပါသည်။  

၁.၃.၁.၃ မြို့ပပဒီဇိုင်းအလှေငြ်ှုေိုငရ်ာထိန်းချုပ်ပခင်း (Urban Aesthetics Control) -

ဤလြ်းညွှန်ချက်၏မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကုိ လုိက်နာဆောင်ရွက်မခင်းသည် သာြန်အဆောက်အအံု 

ြျားအတွက် လုဆံလာက်ပါသည်။ သ့ုိဆသာ်လည်း အဓကိကျဆသာ အြျားမပည်သူေိုငရ်ာ 

အဆောက်အအုံြျား (buildings complexes) သုိ့ြဟုတ် သြိုင်းဝင်/ အထိြ်းအြတှ် 

အဆောက်အအုံြျားအနီးနှင့် ပြို့မပထိန်းသိြ်းြှုဧရိယာြျားစသည့် အဆရးကကီး ဧရယိာြျားတွင် 

တည်ဆောက်လာနိုငဆ်သာ အဆောက်အအံုြျားအတွက် ထို့အမပင် သြိုငး်ဝင်၊ ဗိသုကာ 

ဆမြာက် သ့ုိြဟုတ် အမခားအထိြ်းအြှတ်အဆောက်အအုံြျား၏ ဆယေုယျလက္ခဏာြျားနှင့် 

ပြို့မပပတ်ဝန်းကျင်အလှအပကုိ ထိခုိက်ဆစြည့် ြည်သည့်ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မခင်းကို 

ြေို ဤအပုိဒ်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိကု်နာဆစရြည်။ ဤအပိုဒ်သည် အမခားဆကကညာ 

ထားဆသာ/ သြိုင်းဝငဆ်သာ အဆရးကကီးအဆောက်အအုံြျား အနီးအပါးတွင် တည်ဆောက်လာ 

နိုငသ်ည့် အဆောက်အအုံအနည်းငယ်အဆပါ်တွင် ကွပ်ကဲရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ပြို့မပဒီဇိုင်း 

အလှေငမ်ခငး်ကို စစ်ဆေးရြည်မြစ်ပပီး အမပန်အလှန်အားမြင့် လက်ရိှတည်ရှိဆနဆသာ 

အဆောက်အဦ ြျားနှင့် လိကု်ြက်ြှုကိုလည်း စစ်ဆေးရြည်မြစ်သည်။ 

 မြို့ပပအလှေငဆ်ရးဆကာ်ြတီ (Urban Arts Committee)  တစ်ရပ်ကို ပြို့မပအလှ 

ေင်ဆရးနှင့် စပ်လျဉ်းဆသာကိစ္စရပ်ြျားကို ဆောငရွ်က်ရန် တိုင်းဆဒသကကီး/ မပည်နယ်အေင် ့

တွင်ြွဲ့ စညး်ရြည်။  ဤဆကာ်ြတီသည် ပြို့မပအလှေငဆ်ရး သက်ေိုင်သည့်အဓိက အဆောက် 

အအံုြျား၊ အဆရးကကီးဆသာ ြွံ့ပြိုးြှုစီြံကနိ်းြျား ကိုသောဝအဆမခအဆန သ့ုိြဟုတ် တည် 
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ဆောက်ပပီးဆသာ အဆြွအနှစ်အဆောက်အအံု သ့ုိြဟုတ် စီြံကိန်းတိုန့ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဧရယိာ 

၏ အဆရးပါြှုအဆပါ်ြူတည်၍ သဆောတူခွင်မ့ပုချက်ဆပးရန် တာဝန်ရှိသည်။ ပြို့မပအလှေင် 

ဆရးဆကာ်ြတီသည် အဓကိအားမြင့် အဆောက်အအုံပုစံံနှင့် အဆောက်အအုံြျားကကား 

ေက်နွယ်ြှု၊ သောဝပတ်ဝန်းကျင်၊ အမခားတည်ြှီသည့် ဝန်းကျငတ်ည်ဆောက်ြှုအချက် 

ြျားကို အမပန်အလှန်အားမြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက် ပြို့မပဗိသုကာပညာရပက်ို ပဲ့မပင် 

ထိန်းဆကျာင်းသူအမြစ် ဆောငရွ်က်ရြည်။ ဆကာ်ြတီကို ပြို့မပအလှေင်မခင်းနှင့် ဆရှးဆဟာငး် 

အဆြွအနှစ်ထိန်းသိြ်းမခင်းေုိင်ရာ ကျွြ်းကျင်ပညာရှင်ြျားမြင့် ြဲွ့စည်းရြည်။ ပြို့မပအလှေင်ဆရး 

ဆကာ်ြတီသည် ယဉ်ဆကျးြှုအသက်ဝငဆ်ရးအမပင် ပြို့မပသာယာလပှဆရးအတွက် စီြံချက်ြျား 

တွင် တိုင်းဆဒသကကီး/ မပည်နယ်အစိုးရကို အကကံဉာဏ်ဆပးရန်လည်း တာဝန်ရှိဆစရြည်။  

၁.၃.၁.၄ ပတ်ဝန်းကျင်ေုိင်ရာ ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲပခင်းနှင့် ဆပြယာဥပဆဒ (Environment 

Control and Land Law) - စီြံကိန်းအဆကာင်အထည်ဆြာ်ဆောင်ရွက်ြည့်သူြျား 

(Developers) နှင့် သတ်ြှတ်အရည်အချငး်မပည့်ြီသူ ပုဂ္ဂိုလ်ြျားသည် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိြ်းဆရးဥပဆဒ၊ နညး်ဥပဆဒြျားကို လိကု်နာရန်လိုအပ်ပပီး ဆဒသအာဏာပိငု်အြွဲ့ြျား၏ 

အမခားဆမြယာဥပဆဒြျားနှင့် လိကု်ဆလျာညီဆထွ ဆောငရ်ွက်ရန် လိအုပ်ပါသည်။   

၁.၃.၁.၅ စီြံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပပုြိန့် ဆလျှောက်ထားပခငး် (Application for Planning 

Permission) - ပြို့မပစီြံကိန်းအသစ်ဆောက်လုပ်မခငး်၊ ပြို့ကွက်သစ်တိုးချဲ့မခငး်၊ ပြို့မပဧရယိာ 

မပန်လည်ေန်းသစ်မခငး်တို့အမပင် ြူလအဆောက်အအုံကို ထပြ်တံိုးချဲ့မခင်း၊ ကကြ်းခငး်ဧရိယာ 

ချဲ့ထွင်မခငး်၊ အဆောက်အအံုအသံုးမပုြှုပုံစံဆမပာင်းလဲမခငး် စသည်တို့ပါဝင်သည့် ြွံ့ပြိုးဆရး 

စီြံကိန်း လုပ်ငန်းဆောငရွ်က်ြည့် လုပ်ငန်းပိုငရှ်ငြ်ျားသည် အာဏာပိငု်အြဲွ့သ့ုိ ၄ငး်၏ 

ဆြာ်မပပါ ရည်ရွယ်ချက်ကိ ု သတ်ြှတ်ထားဆသာ ပုံစမံြင်ဆ့ရးသားလျက် စီြံကိန်းစာြှတ် 

စာတြ်းြျားနှင့် လိအုပ်ဆသာ စာရွကစ်ာတြ်းြျား (soft/ hard copy) ပူးတွဲလျက်တငမ်ပ 

ရြည်။  

ကင်းလွတ်ခွင်ရ့ဆသာလုပ်ငန်းြျား (Works exempt) 

အထက်အပုိဒ်တွင် ြည်သ့ုိပငပ်ါရိှဆစကာြူ ဆအာက်ဆြာ်မပပါကိစ္စရပ်ြျားအတွက် စီြံကိန်း 

လုပ်ငန်း ဆောငရွ်က်ရန် ခွင်မ့ပုြိန့်ဆတာငး်ခံရန် ြလိုအပ်ပါ- 

(က) မပုမပင်ထိန်းသိြ်းမခင်း၊ အေင့်မြှင့်မခင်း၊ အဆောက်အအံု မပုမပင်ဆမပာင်းလဲမခင်း အစရိှသည့် 

လုပ်ငန်းြျားကို အဆောက်အအုံအတွငး်သာ သက်ဆရာက်ဆစရန် ဆောင်ရွက်ပပီး - 

- အဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအုံတည်ဆနရာ ဆမြကွက် အသံုးမပုြှုကို 

ဆမပာင်းလဲြှု ြပါဝငမ်ခငး်၊ 

- အဆောက်အအုံ၏ မပငပ်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို သိသိသာသာ ထိခိုက်ြှုြရိှမခင်း၊ 
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- အဆောက်အအုံ၏ အမြင် ့ သ့ုိြဟုတ် ကကြ်းခငး်ဧရိယာ တိုးတက်ြျားမပားလာြှု 

ြရိှမခင်း၊ 

- အဆောက်အအံုတွင် တစ်စံုတစ်ရာထပ်တုိးမခင်း၊ ဆမပာင်းလဲမခင်း၏ အကျ ိုး 

သက်ဆရာက်ြှုသည် ယင်းအဆောက်အအံု၏ ဆရဆမြာငး်၊ သန့်ရှငး်ဆရး စြီံထားရှိြှု၊ 

သ့ုိြဟုတ် ခိုင်ခံြ့ှုအဆပါ် ထိခိုက်ြှုြရိှမခငး် သ့ုိြဟုတ် 

- ဆဒသေိုငရ်ာစီြံကိန်းပုံစံြျားပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ေန့်ကျငြ်ှုြရိှမခင်း၊  

(ခ)  ဆဒသအာဏာပိငု်အြွဲ့ြျားက ဆရဆမြာင်းြျား၊ ြိလ္လာဆရေိုးပိုက်ြျား၊ ပင်ြဆရပုိက်ြျား၊ 

ပင်ြြိလ္လာဆရေိုးပိုက်ြျား၊ ပိုကြ်ျား၊ နန်းကကိုးြျား၊ သ့ုိြဟုတ် အမခားကိရိယာြျားကို 

ခင်းကျင်းသွယ်တန်းမခငး်၊ စစ်ဆေးမခငး်၊ မပုမပငမ်ခင်း သ့ုိြဟုတ် အသစ်လဲလှယ်မခငး် 

ြျားအတွက် ဆသာလ်ည်းဆကာငး်၊ လြး်ြျားမပင်ေင်ထိန်းသိြ်းမခငး် အတွက်ဆသာ် 

လည်းဆကာငး်၊ ၎င်းလုပ်ငန်းြျားဆောငရွ်က်ရန် လြး်ြျားကို သုိ့ြဟုတ် ဆမြမပင်ကို 

ြွင့်ဆြာက်ချ ိုးြျက် မခငး် အပါအဝင် ပစ္စည်းြျားဆထာက်ပ့ံနိုင်ဆရး ဆောငရွ်က်မခငး်၊ 

(ဂ) စိုက်ပျ ိုးဆရးအတွက် ဇုန်သတ်ြှတ်ထားဆသာ ဧရယိာအဆပါ်တွင် စိုက်ပျ ိုးဆရးလုပ်ငန်း 

အတွက် သာြန်လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်မြစ်ဆသာ ဆရတွင်းြျားတူးဆြာ်မခင်းအပါအဝင် ြည်သည့် 

တူးဆြာ်မခငး်ြေို၊  

(ဃ) ဆမြ သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအုံကို တစ်လထက်ြပိဆုသာ ကာလ သ့ုိြဟုတ် ဆဒသ 

ေိုင်ရာစီြံကိန်း အာဏာပိုင်အြဲွ့က ခွင်မ့ပုနိုငဆ်သာ ကာလအတွက် ဆအာက်ဆြာ်မပပါ 

ရည်ရွယ်ချက်မြင့် အသံုးမပုမခငး်- 

- ယာယီ သုိ့ြဟုတ် ဆရွှေ့ဆမပာင်း ရုပ်ရှငရ်ုံ၊ ကဇာတ်ရုံ သ့ုိြဟုတ် မပပွဲအတွက်သံုးမခငး်၊ 

- ယာယီအပန်းဆမြပန်းဥယျာဉ်၊ ဆစျးဆရာငး်ပွဲ သ့ုိြဟုတ် မပခန်းြျားအတွက်သံုးမခငး်၊ 

သ့ုိြဟုတ် 

- ယာယီအခြ်းအနား၊ ောသာဆရး၊ လူြှုဆရး သ့ုိြဟုတ် အမခားပွဲဆတာ်အတွက် 

သံုးမခငး်နှင့် ထိသ့ုိုအသံုးမပုမခင်း အလို့ငှာ အကျ ိုးသက်ဆရာက်ဆစြည့် ဆောငရ်ွက်ြှု 

တစ်ရပ်ရပ်အတွက်သံုးမခငး်၊  

(င) စီြံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်မပုြိန့်ရရိှပပီးဆသာ ဆမြဆပါ်တွင် ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းြျား 

ဆောငရွ်က်ရာ၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ြည့် လုပ်သားြျားဆနထိုင်ရန် ယာယီ အဆောက် 

အအံုြျား ဆောက်လုပ်မခငး်၊   

(စ) လူဆနထိုငရ်ာ အဆောက်အအုံြျားတည်ရိှပပီး ခခံဝင်းဧရိယာအတွင်း လူဆနအိြ်ကဲ့သ့ုိ 

ဆနထိငုန်ိုငရ်န် အေွယ်အပွား အဆောက်အအံုဆသး ဆောက်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်လျက် 

ဆမြယာနှင့် အဆောက်အအုံကို အသံုးမပုမခငး်။ 
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၁.၃.၁.၆ ခွင့်ပပုြိန့် ဆလျှောက်ထားရာတွင် တငပ်ပရြည့် လိအုပ်ချက်ြျား (Submission 

Requirements) - ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြှု ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်မခငး် 

ပါဝင်လာသည့်အခါတွင် စီြံကိန်းေိုင်ရာအာဏာပိုငအ်ြွဲ့သည် ဆလျှာက်ထားသူအဆပါ် 

ဆအာက်ဆြာ်မပပါကစိ္စြျားနှင် ့စပ်လျဉ်း၍ စာမြင့်ဆရးသား ညွှန်ကကားနိုင်သည် - 

- အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်၏ ဆမြမပင်အမြင့်၊ 

- အြိ်နီးချင်းအဆောက်အအုံြျားနှင့် နယ်နိြိတ်သတ်ြှတ်ြျဉ်း၊ 

- အဆောက်အအုံ၏ အဆရှ့ေက်၊ အဆနာက်ေက်နှင့် ဆေးေက်တို့ြှ မြငရ်သည့်ပုံြျား၊ 

- အဆောက်အအုံ၏ အေင်အ့တန်း၊ ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် သွင်မပင၊်  

- အဆောက်အအုံနယ်နိြိတ်ြျဉ်းြှ အဆောက်အအုံကကား အကွာအဆဝး၊ 

- အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ြည့် ဆမြသ့ုိဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ြှုနှင့် 

- စီြံကနိ်းလုပ်ငန်းအတွက် လိအုပ်သည်ဟု စီြံကိန်းေိုင်ရာ အာဏာပိုင်အြဲွ့က ယူေ 

သည့် အမခားအဆကကာငး်အရာြျား။ 

အထက်ပါအတိုင်း တငမ်ပရန်လိအုပ်ဆသာ စာရွကစ်ာတြ်းြျားနှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံြျားအမပင် 

ဆလျှာက်ထားသူသည် ဆအာက်ဆြာ်မပပါအချက်ြျားပါဝင်သည့် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ဆရးလုပ်ငန်း 

ဆောငရွ်က်ရန် အေိမုပုအစီရငခ်ံစာကိုလည်း တငမ်ပရြည် -  

- ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ဆရး အယူအေနှင့် အကျ ိုးအဆကကာငး်ရှင်းမပချက်၊ 

- တည်ဆနရာမပဆမြပုံနှင့် လုပ်ငန်းခွငဆ်နရာချထားြှုပုံစံ၊ 

- ဆမြယာပိုင်ေိုငြ်ှုအချက်အလက်ြျားနှင့် ကန့်သတ်ချက်ြျား (ရိှလျှင်) -  

(၁) ဆမြယာ၏ ရုပ်သွငပ်တ်ဝန်းကျင၊် ဆမြြျကန်ှာသွငမ်ပင၊် ရှုခငး်၊ ေူြိဆဗဒ၊ ကွန်တုိ၊ 

ဆရဆမြာင်း၊ ဆရထုထည်ြျားနှင့် ဆရြြ်းနယ်နှင့် သောဝ ေိုင်ရာအချက်အလက်ြျား 

ပါဝင်သည့်ဆမြနှင့် သက်ေိုင်သည့် အချက်အလက်ြျား၊ 

(၂) သစ်ပင်ြျားနှင့် သောဝဆပါက်ပင် အြျ ိုးအစားြျားကိ ုေန်းစစ် ဆလ့လာမခင်း နှင် ့ 

(၃) ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ဆအာင် ဆောငရ်ွက်ြှုဆကကာင့် ထိခိုက်နိုင်သည့် အဆောက်အအုံ၏ 

သီးမခားအချက်အလက်ြျား၊ 

- ဆမြယာအသံုးချြှု ခဲွမခြ်းစိတ်မြာမခင်းနှင့်ကပ်လျက်ဆမြအဆပါ် ၄င်း၏အကျ ိုး သက်ဆရာက်ြှု၊  

- ဆနရာချထားြှုပံုစံြျား (အဆသးစိတ်အချက်အလက်ြျားကုိ ဆနရာချထားြှုပံုစံလုိအပ်ချက် 

တွင် ဆြာ်မပထားပါသည်။) 

- စီြံကိန်းေိုင်ရာအာဏာပိုင်အြဲွ့က မပဋ္ဌာန်းနိုင်သည့် အမခားသက်ေိုငဆ်သာ ကိစ္စရပ်ြျား။ 

အာဏာပိငု်အြွဲ့သည် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြှု လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစားအလိုက် တငမ်ပဆသာ ြွံ့ပြိုးြှု 

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အေိမုပုချက် အစီရင်ခံစာတွင် စီြံကိန်းဆောငရွ်က်ရန် ခွင်မ့ပုြိန့် 
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ဆလျှာက်ထားသည့် ဧရိယာအတွက် ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်းဆကကာင့် လူြှုဆရးေိုငရ်ာ ဂယက်ရိုက်ြှုကုိ 

ခွဲမခြ်းစိတ်မြာဆြာ်မပရြည်ဟု သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းနိုငသ်ည်။ 

ဆနရာချထားြှုပုံစံလိအုပ်ချက်ြျားတွင် အေိမုပုြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်းနှင့် ဆအာက်ပါတို့ကို အချက် 

အလက်ြျား ဆြာ်မပရြည် - 

- ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်းသည် ဆမြယာနှင့် သက်ေိုင်လျှင် -  

 ၎င်း၏ ရုပ်ပိငုး်ေိုငရ်ာ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ဆရးနှင့် တိုးတက်ဆကာင်းြွန်ဆစဆရး 

အစီအြံြျား၊  

 ၎င်း၏ သောဝဆမြြျက်နှာသွငမ်ပင် ဆရရှည်တည်တံ့ရန် ထိန်းသိြ်းထားရှိဆရး 

အစီအြံြျား၊  

 ၎င်း၏ ဆမြယာရှုခငး်ြျား တိုးတက်ဆကာင်းြွန်ဆစဆရး အစီအြံြျား၊ 

 ၎င်းဆမြယာတွင် သစ်ပင်ြျားစိုက်ပျ ိုးဆရးနှင့်ထိန်းသိြ်းဆရးအစီအြံြျား၊  

 ၎င်းဆမြယာဆပါ်ရိှ သစ်ပင်ြျားနှင့် အမခားသောဝဆပါက်ပငတ်ို့၏ တည်ဆနရာနှင့် 

ြျ ိုးစိတ်ြျား၊  

 လဟာမပင် ဆမြကွက်လပ်ြျား မပုလုပ်မခငး်၊  

 အေိမုပုထားသည့် ဆမြကကီးလုပ်ငန်း (ရိှလျှင်)၊ နငှ် ့ 

 ဆောငရွ်က်ြည့် လုပ်ငန်းြျား၏ အဆသးစိတ်ဆြာ်မပချက်ြျား နှင် ့ 

- ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်းသည် သြိုငး်ဝင် အထူးဗိသုကာလက်ရာပါရိှသည့် အဆောက်အအုံနှင့် 

သက်ေိုငလ်ျှင် ယငး်ကိုအသံုးမပုြှုနှင့် အဆမခအဆနြျားအပါအဝင် အဆောက်အအုံကို 

ခွဲမခားသတ်ြှတ်ရန် အချက်အလက်ြျား၊ အထူးဝိဆသသလက္ခဏာ၊ သွင်မပငလ်က္ခဏာ၊ 

ယငး်ကိုကာကွယ်မခငး်၊ ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်မခင်းနှင့် မြှင့်တငမ်ခငး်တို့အတွက် အစီ 

အစဉ်နှင့် အစီအြံြျားနှင့်  

- ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်းတွင် အဆောက်အအုံကိုအသံုးမပုမခငး်ပါဝင်လျှင် ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာရိှ 

အဆောက်အအုံြျား၏ ဝိဆသသလက္ခဏာနှင့် သွင်မပငလ်က္ခဏာ အချက်အလက်ြျား။ 

- စီြံကိန်းေိုင်ရာအာဏာပိုင်အြဲွ့က အမခားလိုအပ်ချက်ြျားအမြစ် စီြံကိန်း ဆောငရွ်က် 

ရန်နည်းလြး်တွင် လိုအပ်သည်ဟု ယူေသည့် ဆအာက်ဆြာ်မပပါကဲ့သ့ုိ အမခားကိစ္စ 

ရပ်ြျား - 

 စီြံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ခွင်မ့ပုြိန့်ဆလျှာက်ထားမခင်းသည် ဤလြး်ညွှန်ချက်၏ 

၁.၃.၁.၂ တွင်ဆြာ်မပသည့်အတိုင်း “သက်ေိုင်ရာဧရိယာ အသီးသီးအတွက် ဇုန် 

သတ်ြှတ်မခငး် လိအုပ်ချက်ြျား” နှင် ့ကိုက်ညီရန်၊ 

 စီြံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ခွင်မ့ပုြိန့်ဆလျှာက်ထားမခင်းတွင် အဆမခခံအဆောက်အအုံ 

ဆမပာင်းလဲမခင်း သ့ုိြဟုတ် လိအုပ်ချက်အသစ်ြျား ပူးတွဲပါရိှရြည်၊  
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 ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းြျား ဆောင်ရွက်စဉ်နှင့် ဆောင်ရွက်ပပီးဆနာက်တို့တွင် အဆမခခံ 

အဆောက်အအုံ လိအုပ်ချက်ြျားကို အဆမခခံအဆောက်အအုံမပဋ္ဌာန်းချက်ြျား အယူ 

အေသစ်နှင့် ပူးတွဲဆြာ်မပရြည်။  

- စီြံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ခွင်မ့ပုြိန့်ဆလျှာက်ထားမခင်းတွင် ဆအာက်ဆြာ်မပပါတို့ ပါဝင် 

သည့် ဆောငရ်ွက်ရန်လျာထားဆသာ စီြံကိန်းလုပ်ငန်းြျားအတွက် အယူအေအဆမခခံ 

ဒီဇိုင်းပုံစံ ပူးတွဲပါရှိရြည်- 

 ဆမြကွက်ဧရိယာအချ ိုး/အညွှန်း  

 အဆောက်အအုံဧရိယာအချ ိုး 

 အဆောက်အအုံအထပ်အားလုးံ၏ကကြ်းခငး်ပုံစံြျား 

 အဆောက်အအုံအမြင့် 

 ကားရပ်ကွငး် 

 အချငး်ဝက် ၃၀၀ ဆပအတွင်းရှိ ပတ်ပတ်လည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ေက်စပ်သည့် 

သံုးြက်မြင်တငမ်ပချက်၊ 

- စီြံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ခွင်မ့ပုြိန့်ဆလျှာက်ထားမခငး်သည် သက်ေိုင်သည့်ပြို့နယ်၊ အဆမခ 

ချရာဆကျးရွာနှင့် ဧရယိာြျား အသီးသီး၏ တည်ေဲအြျ ိုးသားအဆြွအနှစ် ထိန်းသိြ်း 

ဆစာင့်ဆရှာက်ဆရး စညး်ြျဉ်းဥပဆဒြျားနှင့် ကိုက်ညီြှုရိှရြည်။  

- စီြံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ခွင်မ့ပုြိန့်ဆလျှာက်ထားမခငး်သည် ဤလြး်ညွှန်ချက်၏ 

သက်ေိုငရ်ာအပိုင်းြျားနှင့် ကိုက်ညီြှုရိှရြည်။  

၁.၃.၁.၇ အခဆ ကးဆငွ (Fees) 

 လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အခဆ ကးဆငွ (Processing Fees) - စီြံကိန်းဆောငရွ်က်ရန် 

ခွင့်မပုြိန့်ဆလျှာက်ထားြှု လုပ်ငန်းစဉ် အေင့်ေင့်အတွက် လတ်တဆလာ ဆပးသွငး်ရြည့် 

အခဆကကးဆငွြျားကို သတ်ြှတ်ထားပါသည်။ အခဆကကးဆငွကို ဆလျှာက်ထားချနိ်တွင် ဆပးသွင်း 

ရပါြည်။ အစိုးရဌာနြျားနှင် ့ ဥပဆဒအရတည်ဆထာင်ဆသာ ေုတ်အြွဲ့ြျားသည် ဆငွဆပးသွင်း 

မခငး်ြှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြရပါ။ ဆလျှာက်ထားြှု အခဆကကးဆငွကို ဆအာက်ပါတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ဆပးသွင်းရပါြည်-  

- အဆောက်အအုံြျားကို ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် သ့ုိြဟုတ် ဆမြယာြျားကို ထပြံ် 

ခွဲမခြ်းရန် စာမြင့်ဆရးသားထားသည့် ခွင်မ့ပုချက်အတွက်၊  

- ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်ထားဆသာ ဧရိယာအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် စာမြင့် 

ဆရးသားခွင့်မပုချက်အတွက်၊  

- ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြှုလုပ်ငန်း အြုိးအခသတ်ြှတ်ရန်အတွက်၊  

- ကားရပ်နားရန်ဆနရာပုံစံ သ့ုိြဟုတ် အေိမုပုချက်အဆပါ် သဆောတူခွင်မ့ပုချက်အတွက်၊  
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- ပစ္စည်းအတွက် ဝန်ထုပဝ်န်ပိုးေိုင်ရာ စုံစြ်းဆလ့လာြှုအတွက်၊  

- စီြံကိန်းြှတ်တြ်း သ့ုိြဟုတ် ြွံပြို းြှုြှတ်ပုံတင် ရှာဆြွရမခငး်အတွက်၊  

- ပုံစံြျား၊ အဆကကာင်းကကားစာ၊ အြိန့်စသည်တို့၏ လက်ြှတ်အတွက်နှင့်  

- သက်ေိုငရ်ာအာဏာပိုင်အြဲွ့ြျားက လိုအပ်ဆသာ အဆမခခံအဆောက်အအုံ အသံုးမပုမခငး် 

နှင့် တည်ဆောက်ရမခငး်အတွက်၊  

ဖွံ့မဖိုးြှုလုပ်ငန်းအခဆ ကးဆငွ (Development Charges) - ဆဒသစီြံကိန်း သ့ုိြဟုတ် 

ဆဒသစီြံကိန်း၏ဆမပာငး်လဲမခင်းသည် ဆမြကွက်တန်ြိုးမြှင့်တင်ရန် အတွက် ဆမြယာအသံုးမပုြှု၊ 

လူဦးဆရသိပ်သည်းြှု၊ ကကြ်းခငး်ဧရိယာဆမပာငး်လဲမခင်းတို့အဆပါ် သက်ဆရာက်လျှင် ဆမပာင်းလဲြှု 

အရ ဆမြယာြွံ့ ပြိုးြှုလုပ်ငန်း စတငတ်ာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်း 

အခဆကကးဆငွ စညး်ကကပ်ဆကာက်ခံနိုင်သည်။  

ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်းအခဆကကးဆငနွှုန်းထား သ့ုိြဟုတ် ဆပးဆောင်ရြည့် ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်း အခဆကကး 

ဆငပွြာဏတွက်ချက်နည်းသည် ပြို့မပနှင်ဆ့ဒသြွံ့ပြိုးဆရးစီြံကိန်းဥပဆဒ၊ နညး်ဥပဆဒြျား 

မပဋ္ဌာန်းနိုင်သည့်အခါ မပဋ္ဌာန်းသည့်အတိုငး် မြစ်ဆစရြည်။  

တိုင်းဆဒသကကီး/ မပည်နယ်အာဏာပိုင်အြဲွ့ြျားသည် အထက်ပါနည်းဥပဆဒြျားအရ နညး် 

ဥပဆဒတွင် ၎င်းတို့သတ်ြှတ်ဆြာ်မပနိုငဆ်သာ စညး်ကြ်းချက်ြျားကို လိကု်နာလျက် ြည်သည့် 

ပုဂ္ဂိုလ်၊ ြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်အတန်းစားကိုြေို၊ ြည်သည့်ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်းကိုြေိ၊ု ြည်သည့် 

ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်း အတန်းအစား၊ ပုံစံ၊ အြျ ိုးအစားကိုြေို ြွံ့ ပြိုးြှုလုပ်ငန်း အခဆကကးဆငွဆပး 

သွင်းမခငး်ြှ ကင်းလွတ်ခွင့်မပုနိုင်သည်။  

ြှတ်စု - အခဆကကးဆငွြျားကုိ တစ်ဆပါင်းတစ်စည်းတည်း အခဆကကးဆငွအမြစ် ဆကာက်ခံနုိင် 

သည်။ အဆောက်အအုံ/ ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်းအတွက် ခွင်မ့ပုြိန့်ထုတ်ြဆပးသည့်ကိစ္စတွင် 

ဆပးသွင်းထားဆသာ အခဆကကးဆငွြျားကို ပိုင်ရှငသုိ့်မပန်ဆပးြည်ြဟုတ်ပါ၊ ၎င်းကို ခွင်မ့ပုြိန့် 

ထုတ်ဆပးရန် မငင်းပယ်ခံရသည့်ဆန့ြှ (၁) နှစ် အတွင်း အာဏာပုိင်အြဲွ့က ကန့်ကွက်ထားသည့် 

ကိစ္စြျားကုိ မပုမပင်လုိက်နာလျက် အခဆကကးဆငွ ထပဆ်ပးရန်ြလိုေဲ အသစ်မပန်လည်တငမ်ပရန် 

ခွင်မ့ပုရြည်၊ (၁)နှစ် ဆကျာ်ြှ တငမ်ပမခငး်မြစ်ပါက အခဆကကးဆငွအသစ် ဆပးသွင်းဆစရြည်။  

၁.၃.၁.၈ အတညပ်ပုချက်နှင့်ပပင်ေင်ပခင်းတို့အတွက်ေုံးပဖတ်ချက် (Decision for Approval 

and Revision) -  အာဏာပိုငအ်ြွဲ့သည် ခွင့်မပုြိန့်အတွက် ဆလျှာက်ထားြှုြျားနှင့် မပငေ်င် 

တငမ်ပြှုြျားကို တငသွ်ငး်ပပီးဆနာက် သင့်ဆလျာ်သည့်အချနိ်အတွငး် စစ်ဆေးစိစစ်ရြည်။ 

အေိမုပုသည့်လုပ်ငန်းသည် ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါ လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီဆကကာင်း 

ဆကျနပ်ပါက အာဏာပိုငအ်ြွဲ့သည် သင်ဆ့လျာ်ဆသာကာလအတွင်း ခွင့်မပုြိန့်ကိ ု ထုတ်ဆပးရ 

ြည်။ ဆလျှာက်ထားြှုြျားသည် အာဏာပိုငအ်ြွဲ့က သတ်ြှတ်သည့် လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် 

ကိုက်ညီြှုြရိှလျှင် အာဏာပိုငအ်ြွဲ့သည် ဆလျှာက်ထားြှုြျားကို အကျ ိုးအဆကကာငး်ဆြာ်မပ 
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လျက် စာမြင်ဆ့ရးသား၍ မငင်းပယ်ရြည်။ ဆလျှာက်ထားသူသည် အာဏာပိငု်အြဲွ့က ဆြာ်မပ 

ဆသာ အကျ ိုးအဆကကာင်းဆြာ်မပချက်ကို အဆမခခံလျက် မပငေ်င၍် မပန်လည်ဆလျှာက်ထားနိုင် 

ခွင်ရိှ့သည်။  

၁.၃.၁.၉ အဆ ကာငး် ကားစာထုတ်ဆပးပခင်း (Issuance) - ဆလျှာက်ထားသူက ခွင်မ့ပုြိန့် 

အတွက်တင်သွငး်ဆသာဆလျှာက်လွှာြျား၊ ဒီဇိုငး်ပုံစံြျား၊ စံချနိ်စံညွှန်းြျား၊ တွက်ချက်ဆြာ်မပ 

ချက်ြျားနှင့် အမခားအချက်အလက်ြျားကို စီြံကိန်းေိုင်ရာအာဏာပိုင်အြဲွ့က စိစစ်သုံးသပ် 

ရြည်။ ၎င်းတ့ုိစီရင်ေံုးမြတ်ခွင့်တွင် ကျဆရာက်ဆသာ ကျင့်သံုးပုိင်ခွင့်ရိှဥပဆဒြျားကို လိကု်နာ 

ဆောငရွ်က်မခငး်ရှိ/ ြရိှ စိစစ်စီရငေ်ုံးမြတ်ခွင့်ရှိဆသာ အမခားဌာနြျားကလည်း ထိကုဲ့သ့ုိဆသာ 

ဒီဇိုင်းပုံစံြျားကို စိစစ်သုံးသပ်နိုင်သည်။ စီြံကိန်းေိုင်ရာအာဏာပိုင်အြဲွ့သည် ခွင်မ့ပုြိန့် 

ဆလျှာက်ထားသည့် ဆလျှာက်ထားြှုတွင် ဆြာ်မပဆသာလုပ်ငန်း၊ ဒီဇိုင်းပုံစံြျား၊ စံချနိ်စံညွှန်း 

ြျားနှင့် တငသ်ွင်းသည့် အမခားဆြာ်မပချက်ြျားသည် ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါ လုိအပ်ချက်ြျားနှင့် 

အမခားသက်ေုိင်သည့်ဥပဆဒြျား၊ စညး်ြျဉ်းဥပဆဒြျားနှင့် ကိုက်ညီြှုရိှပပီး ၁.၃.၁.၇ တွင် 

သတ်ြှတ်ဆြာ်မပထားဆသာ အခဆကကးဆငွြျားကို ဆပးသွင်းပပီးမြစ်ဆကကာငး် ဆတွ့ရှပိါက 

ဆလျှာက်ထားသူသို့ ခွင့မ်ပုြိန့်ထုတ်ဆပးရြည်။     

ဒီဇိုင်းပုံစံတငမ်ပရန် လိုအပ်သည့် စီြံကိန်းြျားကို စီြံကိန်းေိုငရ်ာ အာဏာပိုင်အြဲွ့က 

ခွင်မ့ပုြိန့်ထုတ်ဆပးဆသာအခါတွင် စီြံကိန်းေိုင်ရာ အာဏာပိုင်အြဲွ့သည် ဒီဇိုင်းပုံစံြျားနှင့် 

စံချနိ်စံညွှန်းြျားအဆပါ် အတညမ်ပုခွင့်မပုပပီးဆကကာငး် စာမြင်ဆ့ရး၍ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ တံေိပ် 

ရိုက်နှိပ်၍လည်းဆကာငး် အတညမ်ပုဆပးရြည်။ ထိုသ့ုိအတည်မပုခွင်မ့ပုပပီးဆသာ ဒီဇိုင်းပုံစံြျား 

နှင့် စံချနိ်စံညွှန်းြျားကို စီြံကိန်းေိုင်ရာအာဏာပိုင်အြဲွ့၏ ခွင်မ့ပုချက်ြရေဲ ဆမပာင်းလဲမခငး်၊ 

မပင်ေင်မခင်း၊ အသွင်ဆမပာင်းမခင်းြမပုရ။ ဤလြ်းညွှန်ချက်အရ စည်းကြ်း သတ်ြှတ်ထားသည့် 

လုပ်ငန်းအားလံုးကုိ အတည်မပုခွင့်မပုပပီးဆသာ ဒီဇုိင်းပံုစံြျားနှင့်အညီ လုပ်ကုိင်ဆောင်ရွက်ရြည်။   

၁.၃.၁.၁၀ ေိုင်းငံ့ပခငး်နှင့် ရုပ်သိြ်းပခငး် (Suspension and Revocation) - ခွင့်မပုြိန့်ကို 

ြှားယွငး်ထုတ်ဆပးမခင်း၊ ြှန်ကန်ြှုြရိှသည့်အချက်အဆပါ်၊ တိကျမပည့်စုံြှုြရိှသည့် သတငး် 

အချက်အလက်အဆပါ် အဆမခမပုထုတ်ဆပးမခငး်၊ စညး်ြျဉ်းဥပဆဒနှင့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား 

သ့ုိြဟုတ်  ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျား ချ ိုးဆြာက်မခင်း၊ လုပ်ငန်းဆောငရွ်က်ြှုြျား 

သည် အမခားစီြံကိန်းလုပ်ငန်း၏ ဧရယိာတွင် ကျဆရာက်မခင်းရိှပါက အာဏာပိငု်အြွဲ့သည် 

ခွင့်မပုြိန့်ကို မပန်လည်ေိုင်းငံမ့ခငး် သ့ုိြဟုတ် ရုပ်သိြ်းမခငး်မပုနိုင်သည်။ ထိသ့ုိုေိုင်းငံ့မခငး်၊ 

ရုပ်သိြ်းမခငး်မပုသည့် အဆကကာင်းမပချက်ကို အာဏာပုိငအ်ြွဲ့က ဆလျှာက်ထားသူသို့ စာမြင့် 

ဆရးသားအဆကကာင်းကကားရြည်။  
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၁.၃.၁.၁၁ ပိုင်ရှင်/လုပ်ငန်းဆောငရ်ွက်သူ၏တာဝန်ရှိြှုြျား (Responsibilities of the 

Owners/Developers) 

လိအုပ်ချက်ြျားနှင့်တာဝန်ြျား (Requirements and Duties) - အဆောက်အအံု 

တည်ဆောက်ဆနစဉ်အတွင်း အာဏာပိုငအ်ြွဲ့က ခွင်မ့ပုြနိ့်ဆပးမခငး်၊ ဒီဇိုင်းပုံစံြျား၊ စံချန်ိ 

စံညွှန်းြျားကို အတည်မပုခွင်မ့ပုမခငး်နှင့် စစ်ဆေးမခငး်ြျားသည် ဤလြး်ညွှန်ချက်အရ 

လိအုပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ဆောငရ်ွက်ရန် ထိုအဆောက်အအုံ၏ ပိုင်ရှင်အဆပါ် အမပည့်အဝ 

တာဝန်ရှိြှုကို သက်သာခွင်မ့ပုသည်ြဟုတ်ပါ (ချ ိုးဆြာက်ြှုနှင့် မပစ်ဒဏြ်ျားတွင် ကကည့်ပါ) ။  

ပိုင်ရှင်တိုငး်သည် -  

(က) လြး်ညွှန်ချက်ကို လိကု်နာဆောင်ရွက်ဆစရန်အလို့ငာှ ခွင်မ့ပုြိန့်ဆပးပပီးဆသာ 

အဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအုံဥပစာအတွင်း သင့်ဆလျာ်သည့်အချနိ်တွင် 

အာဏာပိငု်အြွဲ့ကို ဝငဆ်ရာက်စစ်ဆေးခွင်မ့ပုဆစရြည်၊ 

(ခ) စီြံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်မပုြိန့်ရရိှပပီးဆသာ လုပ်ငန်းခွင၏် လိအုပ်ဆသာ စာရွက် 

စာတြ်းြျားကို တငမ်ပရြည်၊  

(ဂ) အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်မခငး်၊ ဇုန်သတ်ြှတ်မခငး်၊ အေင်သ့တ်ြှတ်မခငး်၊ 

ြိလ္လာဆရေိုးပိုက်ြျား၊ ဆရပိုက်ြကကီး၊ ဆရပိုက်ေက်သွယ်ြှုစနစ်၊ သဆကေတြျား၊ ဆြာက် 

ခွဲမခငး်၊ လြး်နယ်အားအသံုးမပုမခငး်၊ လျှပ်စစ်၊ အဆဝးဆမပးလြ်းြျား စသည်တို့နှင့် 

စပ်လျဉ်းသည့် ခွင်မ့ပုြိန့်ြျားနှင့် အေိုမပုဆလျှာက်ထားဆသာလုပ်ငန်းနှင့် ေက်စပ်၍ 

လိအုပ်ဆသာ အမခားခွင်မ့ပုြိန့်အားလုးံကို အာဏာပိငု်အြဲွ့ထံြှ ရယူထားရြည်၊  

(ဃ) ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ငန်းစတင်ရန် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ဆကကာငး် 

အာဏာပိငု်အြွဲ့သ့ုိ အဆကကာင်းကကားစာဆပးပို့ရြည်၊ (လုပ်ငန်းစတငဆ်ောင်ရွက် 

ဆကကာငး် အဆကကာငး်ကကားစာပုစံံကို ကကည့်ပါ)  

(င) ၎င်းပါဝငဆ်ောင်ရွက်သည့် အသက်ဆြွးကျွြ်းကျင်ြှုေိုငရ်ာ ဝန်ဆောင်ြှု လုပ်ငန်းကို 

ရပ်စဲသည့်အခါ အာဏာပိုင်အြဲွ့သို့ အဆကကာငး်ကကားစာ ဆရးသားဆပးပိုရ့ြည်နှင့်  

(စ) ဆအာက်ပါတ့ုိြဆောင်ရွက်ြီ အာဏာပုိင်အြဲွ့ထံြှ ဝင်ဆရာက်ဆနထိုငရ်န်ခွင်မ့ပုချက် 

(ဝငဆ်ရာက်ဆနထိငု်ရန်ခွင့်မပုချက်ပုံစံကိုကကည့်ပါ) ကိုကကိုတငရ်ယူရြည်- 

(၁) အဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် ယငး်အဆောက်အအံု၏ အစိတ်အပိုငး်တစ်ခုခုကို 

ဆောက်လုပ်ပပီး သ့ုိြဟုတ် ဆမပာင်းလဲမပင်ေင်ပပီးဆနာက်တွင် ယင်း 

အဆောက်အအံု သုိ့ြဟုတ် အစိတ်အပိုငး်တွင် ဝငဆ်ရာက်ဆနထိုငမ်ခငး် သ့ုိြဟုတ် 

(၂) အဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် အစိတ်အပိုငး်ကို အသံုးမပုြှုအြျ ိုးအစား ဆမပာင်းလဲ 

မခငး်။ 
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ခွင်မ့ပုြိန့်ဆပးထားဆသာ အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး ြပပီးစီးြီ ယငး်အဆောက်အအုံ၏အစိတ် 

အပုိငး် သ့ုိြဟုတ် အစိတ်အပိုင်းြျားတွင် ဝငဆ်ရာက်ဆနထိငုပ်ါက လူ့အသက်နငှ့် လူြှုေဝ 

လုခံခုံြှုကို အန္တရာယ်ြမြစ်ဆစေဲ လုခံခုံဆေးကငး်ြှုရှိြည်ေိုပါက ခွင်မ့ပုြိန့်ရရှိထားသူ၏ 

ဆတာငး်ခံချက်အရ အာဏာပိုငအ်ြွဲ့သည် ယငး်အဆောက်အအုံတွင် သ့ုိြဟုတ် ယငး် 

အဆောက်အအုံ အစိတ်အပိငုး်တစ်ခုခုတွင် ဝငဆ်ရာက်ဆနထိုင်ရန် ယာယီဝငဆ်ရာက် 

ဆနထိငုခ်ွင့်လက်ြှတ် ထုတ်ဆပးနိုင်သည်။  

၁.၃.၁.၁၂ လုပ်ငန်းဆောငရ်ွက်ရန် သတ်ြှတ်အရည်အချငး်ပပည့်ြီသူပုဂ္ဂိုလြ်ျား၏ တာဝန် 

ြျား (Responsibilities of the Qualified Persons) 

၁.၃.၁.၁၂.၁ ဤလြ်းညွှန်ချက်တွင် ရည်ညွှန်းဆြာ်မပထားဆသာ ဗိသုကာြျား၊ အင်ဂျင်နီယာ 

ြျား၊ အဆောက်အအုံအင်ဂျငန်ီယာြျား၊ ဆမြယာရှုခငး်ဗိသုကာ၊ ပြို့မပပုံစံဒဇီိုင်းေွဲသူ၊ 

ကကီးကကပ်ဆရးြှူးြျား၊ ပြို့မပစီြံကိန်းဆရးေွဲသူြျားနှင့် ြှတ်ပုံတင်လက်ြှတ်ရရှိထားဆသာ 

ကန်ထရိုက်တာတို့သည် ၎င်းတို့ဆောင်ရွက်ရြည့်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရည်အချငး် 

မပည့်ြီလုပ်ကုိင်ခွင့်ရိှဆကကာင်း သက်ေုိင်ရာအာဏာပုိင်အြဲွ့ အသီးသီးထံတွင် ြှတ်ပံုတင်ရ 

ြည်။  

၁.၃.၁.၁၂.၂ ြှတ်ပုံတင်ထားဆသာ ပြို့မပစီြံကိန်းဆရးေွဲသူသည် ဆအာက်ဆြာ်မပပါအတုိင်း 

ြံွ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်မပုြိန့်နှင့် သက်ေိုင်သည့်လုပ်ငန်းကို ဆောငရွ်က်ရန် 

အရည်အချင်းမပည့်ြီရြည် -  

(က) ဆမြယာြျားကို ထပြ်ံခွဲမခြ်းမခငး်/ ဆနရာချထားြှုအတွက်ပုံစံြျားနှင့် ဧရယိာ 

အသီးသီးအတွက် ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်း ဆောငရွ်က်ရန်ခွင်မ့ပုြိန့်နှင့် ေက်စပ်သည့် 

သတငး်အချက်အလက်ြျားကို ကကိုတငမ်ပင်ေင်မခငး်၊ 

(ခ) ဆမြဧရိယာအားလုံးြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်းအတွက်ကကီးကကပ်ရန် လက်ြှတ်ကိုထုတ်ဆပးမခင်း။ 

၁.၃.၁.၁၂.၃ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မခငး်၏ ြည်သည့်အေင့်တွငြ်ေို၊ ဆမြယာ 

ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်းစဉ် ြည်သည့်အေင့်တွင်ြေို ဒီဇိုင်းပုံစံြျား ကကိုတငမ်ပငေ်ငမ်ခငး်နှင့် 

လက်ြှတ်ဆရးထိုးမခငး် သ့ုိြဟုတ် ကကီးကကပ်မခငး်လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ဆောငရွ်က်သူ ြှတ်ပုံတင် 

အသက်ဆြွးဝြ်းဆကျာငး်ပညာရှင်ကို ဆမပာင်းလဲပါက အေိပုါ အသက်ဆြွးဝြ်းဆကျာငး် 

ပညာရှင်သည် စီြံကိန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မခင်းြရိှဆတာ့ဆကကာင်း အာဏာပိငု်အြွဲ့ထံ 

စာဆရး အဆကကာင်းကကားရြည်။  

၁.၃.၁.၁၃ ခွင်ပ့ပုြိန့်၏တရားဝငခ်ိုင်ြာြှု (Validity of Permit) - ခွင့်မပုြိန့် ထုတ်ဆပးမခငး် 

သ့ုိြဟုတ် ခွင်မ့ပုြိန့်ဆပးရန်ခွင်မ့ပုမခငး်ြှာ ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို သ့ုိြဟုတ် 

အမခားစညး်ြျဉ်းဥပဆဒြျားကို ချ ိုးဆြာက်ရန် ခွင်မ့ပုြိန့်ဟု အဓပိ္ပာယ်ဆကာက်ယူနိုင်ြည် 

ြဟုတ်ပါ။ ဤလြး်ညွှန်ချက် သ့ုိြဟုတ် အမခားစည်းြျဉ်းအြိန့်ြျားကို ချ ိုးဆြာက်လွှဲြယ်ရန် 
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အတွက် ြှတ်ယနူိုငဆ်သာ ခွင်မ့ပုြိန့်ဆပးမခင်းသည် တရားြဝင်ပျက်မပယ်သည်။ ဆောက်လုပ်ဆရး 

လုပ်ငန်းေုိင်ရာ စာရွက်စာတြ်းြျားနှင့် အမခားအချက်အလက်ြျားအဆပါ် အဆမခမပု၍ ခွင့်မပုြိန့် 

ထုတ်ဆပးမခငး်သည် အဆောက်အအုံေိုငရ်ာ အရာရိှဝန်ထြး်က ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်း 

ေိုင်ရာစာရွက်စာတြ်းြျားနှင့် အမခားအချက်အလက်ြျား ြှားယွင်းြှုအတွက် မပန်လည် 

မပငေ်င်ရန်လိုအပ်သမြင့် မပငေ်ငမ်ခငး်ကို တားမြစ်မခငး်ြရှဆိပ။ ဤလြး်ညွှန်ချက်နှင့် အမခား 

စညး်ြျဉ်းဥပဆဒြျားကို ချ ိုးဆြာက်၍ အဆောက်အအုံအတွင်း ဝငဆ်ရာက်ဆနထိုငမ်ခငး် 

သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအုံအား အသုံးမပုမခငး်ကို တားေီးရန် အဆောက်အအံုေိုင်ရာ အရာရိှ 

ဝန်ထြ်းတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရိှပါသည်။  

၁.၃.၁.၁၄ သက်တြ်းကုန်ေုံးပခငး် (Expiration) - ထုတ်ဆပးဆသာ ခွင်မ့ပုြိန့်တိုင်းသည် 

ထုတ်ဆပးပပီးဆနာက် တစ်နှစ်အတွင်း ခွင်မ့ပုြိန့်အရ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရိှသည့် လုပ်ငန်းြျားကို 

စတငလ်ပု်ကိုင်ဆောင်ရွက်မခငး်ြရှိလျှင် သ့ုိြဟုတ် လုပ်ငန်းစတငပ်ပီးဆနာက် တစ်နှစ်အတွင်း 

ဆောငရွ်က်မခငး်ြရိှေဲ ဆရွှေ့ေိုင်းမခငး်၊ ရပ်ေိုငး်မခင်းမပုလျှင် ပျက်မပယ်ဆစရြည်။ အဆောက် 

အအံုေိုင်ရာ အရာရှိဝန်ထြး်သည် တစ်ကကိြ်လျှင် (၁) နှစ်ထကြ်ပိုေဲ တစ်ကကိြ် သ့ုိြဟုတ် 

တစ်ကကိြ်ထက်ပို၍ အချနိ်ကာလတိုးမြှင့်မခငး်ကို စာမြင်ဆ့ရးသား ခွင်မ့ပုပိုင်ခွင်ရ့ှိသည်။ အချန်ိ 

ကာလတိုးမြှင့်မခငး်ကို စာမြင်ဆ့ရးသားဆတာငး်ေိုနိုငပ်ပီး တိုးမြှင့်သင့်/ ြသင့် စဉ်းစား ေုံးမြတ် 

နိုငရ်န်လည်း အကျ ိုးအဆကကာငး်ဆြာ်မပရြည်။  

၁.၃.၂ အဆောက်အအုံဆောက်လုပခ်ွင်ပ့ပုြိန့် (Building Permit) 

၁.၃.၂.၁ လိအုပ်ဆသာအဆောက်အအံုဆောက်လပု်ခွင့်ပပုြိန့် (Building Permit Required) 

ဤလြး်ညွှန်ချက်မြင့် စညး်ကြ်းသတ်ြှတ်၍ ဤလြး်ညွှန်ချက်နှင့်အညီ ဆောငရ်ွက်ရန်မြစ် 

ဆသာ အဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် ြွဲ့စည်းြှုကိုတည်ဆောက်မခငး်၊ တိုးချဲ့မခငး်၊ ဆမပာင်းလဲမခင်း၊ 

မပငေ်င်မခငး်၊ ဆရွှေ့ဆမပာင်းမခင်း၊ ပြိုြျက်မခငး် သ့ုိြဟုတ် ဝင်ဆရာက်ဆနထုိင်ြှုပံုစံဆမပာင်းလဲမခင်း၊ 

သ့ုိြဟုတ် တပ်ေင်အသံုးမပုမခင်းကို ဤလြ်းညွှန်ချက်မြင့် စညး်ကြ်းသတ်ြှတ်ထား၍ 

ဤလြး်ညွှန်ချက်နှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်မြစ်ဆသာ လျှပ်စစ်စနစ်၊ ဓာတ်ဆငွ့စနစ်၊ 

စက်စွြ်းအားစနစ် သ့ုိြဟုတ် ဆရစုပ်ဆရတငစ်နစ်တို့ကို တည်ဆောက်မခငး်၊ တပ်ေင်မခငး်၊ 

တိုးချဲ့မခငး်၊ ဆမပာင်းလဲမခင်း၊ မပငေ်င်မခင်း၊ ြယ်ရှားမခင်း၊ ပြိုြျက်မခင်း၊ စနစ်ဆမပာငး်မခင်း၊ 

အစားထိုးမခငး်ြျား မပုလုပ်ဆောငရွ်က်လိုသူပိုင်ရှင် သ့ုိြဟုတ် အခွင့်အြိန့်ရ ကုိယ်စားလှယ် 

သည် အဆောက်အအံုေုိင်ရာ အရာရိှဝန်ထြ်းထံ  ပထြဦးစွာ ဆလျှာက်ထားတငမ်ပလျက် 

လိအုပ်ဆသာ ခွင်မ့ပုြိန့်ကိ ုရယူရြည်။ 
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၁.၃.၂.၂ ခွင်ပ့ပုြိန့်ဆလျှောက်ထားပခငး် (Application for Permit) 

ဆလျှောက်ထားပခငး် (Application) - ခွင်မ့ပုြိန့်ရရိှရန် ဆလျှာက်ထားသူသည် ပထြဦးစွာ 

ဤကိစ္စအလို့ငှာ အဆောက်အအုံေိုငရ်ာ အာဏာပိုငအ်ြွဲ့က မပုစုထားသည့် ဆလျှာက်လွှာ 

ပုံစံတွင် ဆရးသားမြည့်သွငး်တငမ်ပရြည်။ ဆလျှာက်လွှာတွင် -  

(၁) ဆလျှာက်ထားရယူသည့် ခွင်မ့ပုြိန့်မြင့် ဆောငရွ်က်လိုသည့်လုပ်ငန်းကို သတ်ြှတ် 

ဆြာ်မပရြည်။ 

(၂) အေိမုပုသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ြည့်ဆမြနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဆဒဆကကာငး်အရ 

ဆြာ်မပချက်ြျား၊ လြး်အြည်၊ လိပ်စာ၊ အေိုမပုအဆောက်အအုံနှင့် လုပ်ငန်း 

တည်ဆနရာကို တိကျစွာ သတ်ြှတ်ဆြာ်မပနိုင်ြည့် အမခားအလားတူဆြာ်မပချက်ြျား 

ထည့်သွငး်ဆြာ်မပရြည်။  

(၃) အေိမုပုလုပ်ငန်းတွင် ရည်ရွယ်ထားသည့် အသံုးချြှုနှင့် ဝငဆ်ရာက်ဆနထိုငြ်ှုပုစံံကို 

ဆြာ်ညွှန်းမပသရြည်။  

(၄) ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းေိုင်ရာ စာရွကစ်ာတြ်းြျားနှင့် အတူတက ွ လိအုပ်ချက်ြျား 

တငမ်ပမခငး်အခန်းပါ လိုအပ်သည့် သတငး်အချက်အလက်ြျားကိုပါ ပူးတွဲတင်မပရြည်။  

(၅) ဆလျှာက်လွှာတွင် ဆလျှာက်ထားသူ သ့ုိြဟုတ် ဆလျှာက်ထားသူ၏ အခွင်အ့ြိန့်ရ 

ကိုယ်စားလှယ်က လက်ြှတ်ဆရးထိုးရြည်။ 

(၆) အဆောက်အအုံေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြး်ကလိုအပ်သည့် သတငး်အချက်အလက်ြျား 

ကိုလည်း ဆပးအပ်ရြည်။  

ဆလျှောက်ထားပခငး်အဆပါ်အဆရးယူဆောငရ်ွက်ပခင်း (Action on application) - အဆောက် 

အအံုေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြး်သည် ခွင်မ့ပုြိန့်အတွက် ဆလျှာက်ထားသည့် ဆလျှာက်လွှာြျား 

သ့ုိြဟုတ် မပင်ေင်ပပီး မပန်လည်တင်မပလာသည့် ဆလျှာက်လွှာြျားကုိ တင်သွင်းပပီးချနိ် 

ဆနာက်ပိငုး်သင်ဆ့လျာ်သည့်အချနိ်အတွငး် စစ်ဆေးစိစစ်ရြည် သ့ုိြဟုတ် စစ်ဆေးစိစစ် 

ဆစရြည်။ ဆလျှာက်လွှာ သ့ုိြဟုတ် ဆောက်လုပ်ဆရး လုပ်ငန်းေုိင်ရာ စာရွက်စာတြ်းြျားသည် 

သက်ေုိင်သည့်ဥပဆဒြျား၏ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီြှုြရိှပါက အဆောက်အအုံေိုငရ်ာ 

အရာရိှဝန်ထြး်သည် ဆလျှာက်လွှာကိုပယ်ဆကကာငး် အကျ ိုးအဆကကာငး်ဆြာ်မပလျက် ဆရးသား 

ပယ်ချရြည်။  အေိမုပုသည့်လုပ်ငန်းြှာ ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ အမခားတည်ေဲ 

ဥပဆဒြျား၊ အြိန့်ြျားနှင့်ကိုက်ညီြှုရိှဆကကာငး် ဆကျနပ်လက်ခံပါက အဆောက်အအုံေိုငရ်ာ 

အရာရိှဝန်ထြး်သည် လက်ဆတွ့ဆောင်ရွက်နိုင်သြျှ မြန်မြန် ခွင်မ့ပုြိန့်ကို ထုတ်ဆပးရြည်။ 

ဆလျှောက်ထားြှု၏ အချနိ်အကန့်အသတ် (Time limitation of application) - ခွင့်မပုြိန့် 

ဆလျှာက်ထားမခငး်ကို ခွင့်မပု ြမပုကို ဆလျှာက်ထားသူအား ဆလျှာက်လွှာလက်ခံရရိှသည့်ဆန့ြှ 

နှစ်လအတွငး် အဆကကာငး်ကကားရြည်။ ဆလျှာက်လွှာတွင် လိအုပ်ချက်ြျားရှိပါက လာဆရာက် 
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မြည့်စွက်ရန် ဆလျှာက်ထားသူထံ အဆကကာငး်ကကားရြည်။ အဆကကာင်းကကားသည့်ဆန့ြှ စတင် 

ဆရတွက်ပါက သံုးလမပည့်သည့်ဆန့ရက်ထိ လာဆရာက်မြည့်စွက်တငမ်ပမခငး်ြရှိပါက ဆလျှာက် 

ထားြှုကို ပယ်ြျက်နိုင်သည်။   

ခွင်ပ့ပုြိန့်ရယူပခငး်ြှ ကင်းလွတ်ခွင်ရ့ှိဆသာလုပ်ငန်း (Work exempt from permit) 

ဤလြး်ညွှန်ချက်လိုအပ်ချက်ြျားအရ ခွင်မ့ပုြိန့်ရယူမခငး်ြှ ကင်းလွတ်ခွင့်မပုမခငး်သည် ဤ 

လြး်ညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျား သုိ့ြဟုတ် အမခားဥပဆဒြျား၊ အြိန့်ြျားပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား 

ကုိ လုိက်နာရန်ြလုိအပ်သည့် အခွင့်အာဏာဆပးမခင်းြဟုတ်ပါ။ ခွင့်မပုြိန့်သည် 

ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အဆမခအဆနြျားတွင် လိအုပ်မခငး် ြရိှဆစရပါ - 

အဆောက်အအုံ (Building) - 

- ကိရိယာတန်ောပလာြျားနှင့် ပစ္စည်းသုိဆလှာငရ်ုံ၊ ကဇာတ်ရုံ/ ကဆလးကစားအြိ်နှင့် 

အလားတူအသံုးမပုသည့်ပုံစံြျ ိုး ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်သည့် တစ်ထပ် အဆောက်အအုံ၊ 

ကကြ်းခငး်ဧရိယာ ၁၂၀ စတုရန်းဆပ (၁၁ စတုရန်းြီတာ) ထက် ြပိဆုစရ၊ 

- ဆရနံစင် (Oil derricks) ၊ 

- ကပ်လျက်ညိှထားဆသာ ဆမြမပင်အထက် ၃ ဆပထက်ြပိုေဲ အဆောက်အအံု 

ဆမြဆအာက်အထပ်ကို ြဆကျာ်ဆစဆသာ အြျားအသံုးမပုခွင့်ရဆသာ လြ်း၏ အစတ်ိ 

အပုိငး်တစ်ခု ြဟုတ်သည့် လူသွားစကကေန်နှင့် ခခံတွင်းကိုယ်ပိငု်လြး်၊  

- ဆေးသုတ်မခငး်၊ နံရစံက္ကူကပ်မခငး်၊ ဆကာဆဇာခငး်မခင်း၊ နံရကံပ်ဗရီိုြျားရိုက်မခငး်၊ 

ဆကာင်တာစားပွဲြျားထားရှိ တပ်ေင်မခငး်နှင့် အလားတူ အတွင်းခန်း အဆချာကိုင် 

အလှေငလ်ုပ်ငန်းြျား၊  

- ဤလြး်ညွှန်ချက် အပုိငး် (၂) တွင် အဓပိ္ပာယ်ြွင့်ေို သတ်ြှတ်ထားဆသာ ယာယီ 

တည်ဆောက်ြှုြျား၊ 

- အသင့်ထုတ်လုပ်ပပီး အစိတ်အပုိင်းြျားမြင့် တည်ဆောက်သည့် ဆရကူးကန် 

အစိတ်အပုိင်း ြျားကို Group R-3 (ဇုန်သတ်ြှတ်မခငး်တွင်ကကည့်ပါ) သုိ့ အနက် ၂၄ 

လက်ြထက် ြဆကျာ်၊ ဆရဂါလံ (၅၀၀၀) ထက်ြပိုေဲ လုးံလုံးလျားလျား ဆမြဆပါ်တွင် 

တပ်ေင် တည်ဆောက်မခင်း၊  

- ဝန်ဆောင်ြှုစနစ်ြပါဆသာ ပျ ိုးခငး် သ့ုိြဟုတ် စိုက်ပျ ိုးဆရးအတွက် ရည်ရွယ်ဆသာ 

အဝတ်စမြင့် အပု်ထားသည့် အဆောက်အအုံ၊ 

- ြိသားစုတစ်စု သ့ုိြဟုတ် နှစ်စုဆနထိငုဆ်သာ အဆောက်အအုံတွင် တပ်ေင်ြည့် 

ဒန်းြျားနှင့် အမခားကစားကွင်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာြျား၊ 
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- အဆသတပ်ေင်ထားမခငး်ြရိှသည့် အမြင် ့ ၅ ဆပ ၉ လက်ြထက် ြဆကျာ်လွန်သည့် 

ဆရွ့ဆမပာင်းသယ်ယူနိုငဆ်သာ အြိ်အသုံးအဆောင်အရံပစ္စည်းြျား၊ ဆသတ္တာြျား/ ပုံးြျား၊ 

စင်ြျား၊ ဆကာင်တာြျားနှင့် အခန်းကန့်နံရံြျား။ 

လျှေပ်စစ်ပစ္စည်းြျားပပုပပငပ်ခငး်နှင့်ထိန်းသိြ်းပခင်း (Electrical Repairs and maintenance)  

- ြီးသီးလဲလှယ်မခငး် သ့ုိြဟုတ် အဆပါစ့ားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျားြှ အပြဲတြ်းတပ်ေင် 

အသံုးမပုဆသာ အေို့ခံြျားသွယ်တန်းမခငး် အပါအဝင် အဆသးစားမပင်ေငြ်ှုလုပ်ငန်း၊ 

ဆရဒီယုိနှင့် ရုပ်ပြင်သံ ကားထုတ်လွှင့်ြှုဌာန (Radio and television transmitting 

stations)  

- ဤကဏ္ဍနှင့်သက်ေိုင်ဆသာလုပ်ငန်းြျား ဆောငရွ်က်မခငး်ကို ဆရဒီယုိ၊ တယ်လီြုန်း၊ 

ဆကကးနန်း၊ ရုပ်မြငသံ်ကကားထုတ်လွှင့်မခငး်နှင့် သက်ေိုငဆ်သာ အာဏာပိုငအ်ြွဲ့နှင့် 

ပူးဆပါင်းဆောငရွ်က်ရြည်။ 

ယာယီစြ်းသပ်ပခင်းစနစ် (Temporary testing systems)  

- လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာြျား သ့ုိြဟုတ် ကိရိယာတန်ောပလာြျား စြ်းသပ်မခင်း 

သ့ုိြဟုတ် မပငေ်ငမ်ခငး်အတွက်လိုအပ်ဆသာ ယာယီစနစ်ြျား တပ်ေင်မခငး်အတွက် 

ခွင်မ့ပုြိန့်ြလိုအပ်ပါ။  

ဓာတ်ဆငွ့ (Gas)  

(၁) အဆပါစ့ား အပူဆပးကိရိယာြျား၊ 

(၂) ခွင့်မပုကိရိယာကုိ ဆမပာင်းလဲမခင်းြရိှဆစေဲ သ့ုိြဟုတ် ထုိကိရိယာ၏ ဆေးကငး် လုခံခုံြှု 

ကိ ုြထခိိုက်ဆစေဲ အဆသးစား အစိတ်အပိုင်းြျားကို အစားထိုး လဲလှယ်မခင်း၊  

စက်ြှုေိုငရ်ာပစ္စည်း (Mechanical)  

(၁) အဆပါစ့ားအပူဆပးကိရိယာြျား၊  

(၂) အဆပါစ့ားဆလဝငဆ်လထွက် မပုလုပ်ဆပးဆသာကိရိယာြျား၊ 

(၃) အဆပါစ့ားအဆအးဆပးစနစ်၊  

(၄) ဤလြ်းညွှန်ချက်မြင့် စည်းကြ်းသတ်ြှတ်ထားဆသာ အပူဆပး သ့ုိြဟုတ် အဆအးဆပး 

ကိရိယာြျားအတွင်းရိှ ဆရဆနွးဆငွ့၊ ဆရပူ သ့ုိြဟုတ် ဆရဆအးပိုက်လိငုး်ြျား၊ 

(၅) သဆောတူခွင်မ့ပုချက်ကို ဆမပာင်းလဲမခငး်ြရှိ သ့ုိြဟုတ် ဆေးကငး်လုံခခုံြှုကုိ 

ထိခိုက်ြှု ြရိှဆစဆသာ ယငး်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းြျား အစားထိုးလဲလှယ်ြှု၊  

(၆) အဆပါစ့ားအဆငွ့ မပန် အဆအးဆပးကိရိယာ၊  

(၇) အဆအးဆပးပစ္စည်း ၁၀ဆပါင် (၅ကီလိုဂရြ်) နှင့ဆ်အာက်၊ ဆြာ်တာမြငး်ဆကာငဆ်ရ 

တစ်ဆကာငအ်ား (၇၄၆ ဝပ)် နှင်ဆ့အာက်အသံုးမပုဆသာ ကိုယ်ပိုငအ်ဆအးဆပးစနစ်၊  
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ဆရစုပ်ပိုက်သွယ်ပခင်း (Plumbing)  

(၁) ဆမြာင်း၊ ဆရ၊ ဆမြလွှာ၊ စွန့်ပစ်နှင် ့ ဆလပိုက်တို့ စိြ့်ယုိမခင်းြှ ရပ်ဆအာင် ဆောင်ရွက် 

မခငး်၊ သ့ုိဆသာ်လည်း ြုံးကွယ်ထားဆသာဆရပိုက်၊ ဆရနှုတ်ဆမြာင်း၊ ဆရ၊ ဆမြလွှာ၊ စွန့်ပစ် 

နှင့် ဆလပိုက်တို့ ချွတ်ယွငး်ပပီး ြယ်ရှားမခငး်နှင့် အစားထိုးမခငး်မပုရန် လိအုပ် သမြင့် 

ပစ္စည်းအသစ်ြျားမြင့် လဲလှယ်အစားထုိးရန်ရိှပါက ထုိလုပ်ငန်းကုိ လုပ်ငန်းသစ် ဟ ု

ြှတ်ယူရြည်မြစ်ပပီး ခွင်မ့ပုြိန့်ရယူရြည်မြစ်ကာ စစ်ဆေးမခငး်ကို ဤလြး်ညွှန် 

ချက်တွင် မပဋ္ဌာန်းသည့်အတိုငး် မပုလုပ်ရြည်။  

(၂) ပိုကြ်ျား၊ ဗားြျား၊ ဆရတိုင်ကီြျားတွင် ပိတ်ေို့မခင်းြျားကို ရှင်းလငး်မခင်းနှင် ့ ယုိစိြ့် 

မခငး်ြျားကို မပုမပငမ်ခငး်၊ ဆရအိြ်ြျားကို ြယ်ရှားမခင်းနှင့် မပန်လည်တပ်ေင်မခငး်၊ 

သ့ုိဆသာ်ထိမုပုမပငမ်ခငး်သည်ဗားြျား၊ ပိုကြ်ျားနှင့် ဆရတိုင်ကစီသည်တို့ကို အစားထိုး 

လဲလှယ်မခငး်၊ သ့ုိြဟုတ် မပန်လည်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မခငး်ြျား ြမြစ်ဆစရပါ။  

အဆရးဆပါ်ပပုပပငပ်ခငး်ြျား (Emergency repairs) - ပစ္စည်းကိရိယာြျား လဲလှယ်မခငး်နှင့် 

မပုမပငမ်ခငး်ကို အဆရးဆပါ်အဆမခအဆနတွင် ဆောငရ်ွက်ရပါက ခွင့်မပုြိန့်ဆလျှာက်လွှာကို 

ဆနာက်ဆန့ရုံးြွင့်ရက်တွင် အဆောက်အအံုေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြး်သ့ုိ တငမ်ပရြည်။  

ပပုပပငပ်ခငး်ြျား (Repairs) - အဆောက်အအံုြျား သာြန်မပင်ေငမ်ခငး်၊ ြီးသီးလဲလှယ်မခငး် 

သ့ုိြဟုတ် အဆပါစ့ားလျှပစ်စ်ပစ္စည်းြျားြှ အပြဲတြ်း တပ်ေင်အသံုးမပုဆသာ အေို့ခံြျား 

သွယ်တန်းမခငး်တို့အတွက် အဆောက်အအုံေိုငရ်ာ အရာရိှဝန်ထြ်းသ့ုိ ဆလျှာက်ထားရန် 

သ့ုိြဟုတ် အဆကကာင်းကကားရန် ြလိုအပ်ပါ။ ထိုကဲ့သ့ုိ မပုမပငမ်ခငး်တွင် နံရနံှင့် အခန်းကန့်နံရံ 

တိုက့ို မြတ်ဆတာက်မခငး်နှင့် ြယ်ရှားမခငး်၊ အဆောက်အအုံရက်ြ သုိ့ြဟုတ် ဝန်ကိထုြး်ထား 

ဆသာ ဆထာက်တိုငတ်ို့ကိုြယ်ရှားမခငး် သ့ုိြဟုတ် မြတ်ဆတာက်မခငး်၊ ထားရိှရန်လိုအပ်ဆသာ 

ြည်သည့်ဝင်ထွကဆ်ပါက်ကို ြေိြုယ်ရှားမခငး် သ့ုိြဟုတ် ဆမပာင်းလဲမခငး်၊ ဝင်ထွကဆ်ပါက် 

အတွက် လိအုပ်ချက်ကို ထိခုိက်ဆစြည့် အဆောက်အအံု အစိတ်အပုိင်းြျား မပန်လည်မပင်ေင် 

စီစဉ် ြွန်းြံမခငး်တို့ပါဝငမ်ခင်းြရှိဆစရ။  သာြန်မပငေ်င်မခင်းတွင် ြတ်ရပ်ပိုကြ်ျား၊ ဆရသွယ် 

ပိုကြ်ျား၊ အညစ်အဆကကးဆရေိုးစွန့်ထတု်ပိုက်ြျား၊ ဆရနှုတ်ဆမြာင်းြျား၊ ဆရနှုတ်ဆမြာင်းြကကီး၊ 

ဓာတ်ဆငွ့၊ ဆမြေီလွှာ၊ အညစ်အဆကကးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ ဆရပုိက်နှင့် အမခားအလားတူ ပုိက်လုိင်းြျား၊ 

လျှပ်စစ်သွယ်တန်းမခငး်သ့ုိြဟုတ် အမခားစက်ပိုငး်ေိုင်ရာပစ္စည်းြျား သ့ုိြဟုတ် အြျားမပည်သူ 

ကျန်းြာဆရးနှင့် လုခံခုံြှုထိခိုက်ဆစသည့် အမခားလုပ်ငန်းြျားအတွက် ထပြ်တံိုးချဲ့မခငး်၊ 

ဆမပာင်းလဲမခင်း၊ အစားထိုးမခင်းနငှ် ့မပန်လည်ဆနရာချမခင်းတို့ ပါဝငမ်ခငး်ြရှဆိစရ။   

အြျားပပည်သူဝန်ဆောင်ြှုအဖွဲ့အစည်းြျား (Public service agencies) - အြျားမပည်သူ 

ဝန်ဆောင်ြှုအြဲွ့အစည်းြျား၏ တည်ရိှပပီး အခွင်အ့ဆရးြျားအရ ၄ငး်တို့၏ ပိုင်ေိုင်ြှု သ့ုိြဟုတ် 

ထိန်းချုပ်ြှုဆအာက်ရှိထုတ်လုပ်မခငး်၊ ထုတ်လွှင်မ့ခင်း၊ မြန့်မြူးမခငး်၊ တိုင်းတာမခငး် သ့ုိြဟုတ် 
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အမခားသက်ေိုင်သည့် ကိရိယာတန်ောပလာြျား တပ်ေင်မခငး်၊ ဆမပာငး်လဲမခငး် သ့ုိြဟုတ် 

မပငေ်င်မခငး်တို့အတွက် ခွင်မ့ပုြိန့်ြလိုအပ်ပါ။  

၁.၃.၂.၃ လိအုပ်ချက်ြျားတငပ်ပပခငး် (Submission Requirements) 

တငသွ်ငး်ရြည့် စာရကွ်စာတြ်းအဆထာက်အထားြျား (Submittal documents) - ခွင့်မပုြိန့် 

ဆလျှာက်ထားမခင်းတုိင်းအတွက် ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းေိုင်ရာ စာရွက်စာတြ်းြျား၊ အထူး 

စစ်ဆေးမခငး်ဆတွ့ရှခိျက်ြျားနှင့် အမခားအချက်ြျားကို တစ်စုံ သ့ုိြဟုတ် တစ်စုံထက်ပို၍ 

တငမ်ပရြည်။ တည်ဆောက်ြည့် စီြံကိန်းအတွက် ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းေိုင်ရာ စာရွက် 

စာတြ်းြျားကို စီရင်ခွင့်ရိှ မပဋ္ဌာန်းဥပဆဒ လိအုပ်ချက်အတိုငး် သက်ေိုငရ်ာဆကာငစ်ီဥပဆဒ 

နှင်အ့ညီ ြှတ်ပုံတင်ထားဆသာ ဒီဇိုင်းပညာရှင်က မပငေ်င်မပုစုဆပးရြည်။ အထူးအဆမခအဆန 

ဆပါ်ဆပါက်ပါက အဆောက်အအုံေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြ်းသည် ထပြ်ံလိုအပ်သည့် ဆောက် 

လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းေိုင်ရာ စာရွကစ်ာတြ်းြျားကို ြှတ်ပုံတင်ဒီဇိုငး်ပညာရှင်က မပုစုဆပးရန် 

ဆတာငး်ေိုပိုင်ခွင့်ရိှပါသည်။  

ခခငး်ချက် (Exceptions) - ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းေိုငရ်ာ စာရွက်စာတြ်းြျားသည် 

ဤလြး်ညွှန်ချက်နှင့်ကိုက်ညီဆကကာငး် မပသရန်ြလိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းသဆော သောဝြျ ိုး 

မြစ်ဆကကာင်းဆတွ့ရှိရပါက အဆောက်အအံုေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြး်သည် ဆောက်လပု်ဆရး 

လုပ်ငန်းေိုင်ရာ စာရွက်စာတြ်းြျားနှင့် အမခားအချက်ြျားကို ြှတ်ပံုတင်ဒီဇုိင်းပညာရှင်မြင့် 

မပင်ေင်မပုစုဆစမခင်းြှ ကင်းလွတ်ခွင့်မပုဆစနိုင်သည်။  

ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းေိုင်ရာ စာရကွ်စာတြ်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတငး်အချက် 

အလက် (Information on construction documents) - ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းေိုင်ရာ 

စာရွကစ်ာတြ်းြျားကို သင်ဆ့လျာ်ဆသာပစ္စည်းြျားမြင့် တိုင်းတာဆရးေွဲရြည်။ အဆောက် 

အအံုေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြး်အတွက် အလီက်ထဆရာနစ်စနစ်မြင့် မပုစုထားဆသာ စာရကွ် 

စာတြ်းြျား လိအုပ်နိုင်ပါသည်။ ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းေိုင်ရာ စာရွက်စာတြ်းြျားတွင် 

အေိမုပုလုပ်ငန်း၏ တည်ဆနရာ၊ သဆောသောဝနှင့် အတိုငး်အတာတို့ကို ဆြာ်မပရန်လိုအပ် 

ပပီး အဆောက်အအံုေိုင်ရာ အရာရှိဝန်ထြ်းက ေုံးမြတ်သည့်အတိုင်း ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါ 

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ သက်ေိုင်သည့်ဥပဆဒြျား၊ နညး်ဥပဆဒြျား၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား 

စသည်တို့နှင့် ကိုက်ညီြှုရိှဆကကာငး် အဆသးစိတ်အချက်ြျားဆြာ်မပရြည်။  

ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးစနစ် (Fire protection system) - ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးနှင့် အမခား 

လုခံခုံဆရးစနစ်ြျားနှင့် သက်ေိုင်သည့်လိုအပ်ချက်ြျားသည် ဤလြး်ညွှန်ချက်၏ သက်ေိုငရ်ာ 

အပုိငး်အရကျင့်သံုးဆောင်ရွက်ရြည်။ (အပုိင်း ၅ (စ) ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးစနစ်ြျားတွင်ကကည့်ပါ)  

ဝငထ်ွက်ရန်နည်းလြ်း (Means of egress) - ဆောက်လုပ်ဆရး လုပ်ငန်းေိုင်ရာ စာရွက် 

စာတြ်းြျားတွင် ဤလြး်ညွှန်ချက်၏ သက်ေိုငရ်ာအပုိငး် (အပုိင်း ၂ ကိကုကည့်ပါ) နှင်အ့ညီ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၁ 
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လုိက်နာလျက် ဝငဆ်ပါက်ထကွ်ဆပါက်ြျား၏ နည်းလြ်းသောဝ၊ တည်ဆနရာ၊ တည်ဆောက် 

ပုံနှင့် အရွယ်အစားတို့ကို အဆသးစိတ်လုလံုဆံလာက်ဆလာက် ဆြာ်မပရြည်။  

အပပင်နံရံနှင့် နယ်စပ်ြျဉ်း (Exterior wall envelope and boundary line) - အဆောက်အအံု 

အားလံုးအတွက် ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းေိုင်ရာ စာရွက်စာတြ်းြျားတွင် အမပင်နံရံ၊ ေုတ် 

ေိုင်းြျဉ်းနှင့် နယ်စပ်ြျဉ်းတို့ကို ဤလြး်ညွှန်ချက်နှင့် ကိုက်ညီြှုရိှြရိှ ေုံးမြတ်နိုင်ရန် အဆသး 

စိတ်ထည့်သွငး်ဆြာ်မပရြည်။  

လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာချထားြှုပံုစံ (Site plan) - ခွင့်မပုြိန့်အတွက် ဆလျှာက်ထားသည့် ဆလျှာက်လွှာ 

နှင့အ်တူ တငမ်ပဆသာ ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းေိုင်ရာ စာရွကစ်ာတြ်းြျားတွင် အသစ် 

ဆောက်လုပ်ြည့်လုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် တည်ရိှပပီးမြစ်ဆသာ အဆောက်အအုံြျား၏ 

အတိုငး်အတာပြာဏနှင့် တည်ဆနရာတို့ကို ဆြာ်မပဆသာ နယ်ဆမြသတ်ြှတ်သည့် ဆမြပုနံှင့် 

လုပ်ငန်းခွငဆ်နရာချထားြှုပုံစံတို့ ပူးတွဲပါရိှရြည်။ အဆောက်အဦြျား၏ နယ်နြိတိ်ြျဉ်းြှ 

အကွာအဆဝးြျား၊ တည်ရှိပပီးလြ်း၏ ြျက်နှာမပငအ်မြင့်၊ စီြံကိန်းပပီးစီးပပီးဆနာက် ရရှိြည့် 

လြး်၏ ြျက်နှာမပငအ်မြင့်၊ ဆရကကီးဆရလျှဆံလ့ရိှဆသာ ဧရယိာြျား၊ ဆရစီးဆကကာင်းလားရာြျား၊ 

ဒီဇိုင်းမပုလုပ်ရာတွင်ထည့်သွင်း တွက်ချက်ရြည့် ဆရအနက်တို့ကို တိကျဆသာ နယ်စပ်ြျဉ်း 

တိုင်းတာချက်နှင့် ကိုက်ညီဆအာင် ဆရးေွဲရြည်။ ပြိုြျက်ချရြည့် အဆမခအဆနမြစ်ပါက 

လုပ်ငန်းခွင် သ့ုိြဟုတ် ဆမြကွက်ဆပါ်တွင် ကျန်ရှိြည့် အဆောက်အအံု၊ တည်ရှိပပီး အဆောက် 

အအံုြျား၏ တည်ဆနရာနှင့် အရွယ်အစား၊ ပြိုြျက်ချရြည့် အစိတ်အပုိင်းတို့ကို လုပ်ငန်းခွင် 

ဆနရာချထားြှု ပံုစံတွင် ဆြာ်မပရြည်။ ခွင့်မပုြိန့်အတွက် ဆလျှာက်လွှာသည် အသွင်ဆမပာင်းလဲရန် 

သ့ုိြဟုတ် မပငေ်င်ရန် သုိ့ြဟုတ် တစ်နည်းအားမြင့် ခိုင်လံုဆသာ အဆကကာင်းမြစ်ပါက 

အဆောက်အအုံေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြး်သည် လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာချထားြှု ပုံစံအတွက် လိုအပ် 

ချက်ြျားကို ဆလျာ့ဆပါ့ဆပးမခငး် သ့ုိြဟုတ် မပုမပင်ြွြး်ြံမခငး် မပုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။  

စာရကွ်စာတြ်းြျားကို  ကည့်ရှုစစ်ဆေးပခငး် (Examination of documents) - အဆောက် 

အအံုေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြး်သည် ပူးတွဲပါရှိဆသာ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းေိုင်ရာ စာရွက် 

စာတြ်းြျားကို ကကည့်ရှုစစ်ဆေး သ့ုိြဟုတ် ကကည့်ရှုစစ်ဆေးဆစရြည်။ ထိုသ့ုိ ကကည်ရ့ှုစစ်ဆေး 

မခငး်မပုရာတွင် ရည်ညွှန်းဆြာ်မပသည့် ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းသည် ဤလြး်ညွှန်ချက် 

သ့ုိြဟုတ် အမခားတည်ေဲဥပဆဒြျားပါ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီဆကကာင်း ဆသချာဆစရန် 

ကကည်ရ့ှုစစ်ဆေးရြည်။   

ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းေုိင်ရာ စာရွက်စာတြ်းြျားကုိ သဆောတူအတည်ပပုပခင်း (Approval 

of construction documents) - အဆောက်အအံုေိုင်ရာ အရာရှိဝန်ထြး်က ခွင်မ့ပုြိန့် 

ထုတ်ဆပးသည့်အခါတွင် ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းေိုင်ရာ စာရွကစ်ာတြ်းြျားကို စာမြင့် 

ဆရးသား၍လည်းဆကာငး် “လြး်ညွှန်ချက်နှင့်ကိုက်ညီဆကကာငး်စိစစ်ပပီး” ေိုသည့် တံေိပ်ရိုက် 
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နှိပ်၍လည်းဆကာငး် သဆောတူအတည်မပုရြည်။ ထိုသ့ုိ စိစစ်ပပီးသည့် ဆောက်လပု်ဆရး 

လုပ်ငန်းေိုင်ရာ စာရွက်စာတြ်းလိုအပ်သည့် အစုံလိကု်ြျားကို အဆောက်အအုံေိုင်ရာ 

အရာရိှဝန်ထြး်က ထိန်းသိြ်းထားရြည်။ ကျန်စာရွက်စာတြ်းအစုံြျားကို ဆလျှာက်ထားသူသ့ုိ 

မပန်လည်ဆပးအပ်ရြည် မြစ်ပပီးလုိအပ်ပါက အဆောက်အအံုေုိင်ရာ အရာရိှဝန်ထြ်း သ့ုိြဟုတ် 

အခွင်ရ့ကိုယ်စားလှယ်က ကကည်ရ့ှုစစ်ဆေးနိုင်ရန် လုပ်ငန်းခွငတ်ွင် ထိန်းသိြ်းထားရှိရြည်။  

ယခင်သဆောတူ အတည်ပပုချက်ြျား (Previous approvals) - ဥပဆဒနှင်အ့ညီ တရားဝင် 

ခွင်မ့ပုြိန့်ကို ယခင်ထုတ်ဆပးပပီးမြစ်မခငး် သ့ုိြဟုတ် အမခားနညး်မြင့် လုပ်ပိုင်ခွင်ဆ့ပးပပီးမြစ်မခငး် 

တို့ဆကကာင့် ခွင်မ့ပုြိန့်အရဆောင်ရွက်ဆသာ ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းသည် ဤလြး်ညွှန်ချက် 

အာဏာသက်ဆရာက်ပပီးသည့်ဆန့ဆနာက်ပိငုး် ရက်ဆပါငး် ၁၈၀ အတွငး် သဆောရိုးမြင့် 

ဆောငရွ်က်မခငး်နှင့် ရပ်ေိုင်းြှုြရိှမခင်းတို့ဆကကာင့် ဤလြး်ညွှန်ချက်သည် ဆောက်လုပ်ဆရး 

လုပ်ငန်းေိုင်ရာစာရွက်စာတြ်းြျား၊ အဆောက်အအံုတွင် ဆနရာယူဆနထိငု်ရန် ခွင့်မပုချက် 

ြျားကို ဆမပာင်းလဲခွင့်ြရိှပါ။  

အေင့်အလိုက်အတည်ပပုချက် (Phased approval) - အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး သ့ုိြဟုတ် 

ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတစ်ခုလုံးအတွက် ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းေိုငရ်ာ စာရွက်စာတြ်း 

ြျား တင်မပမခင်းြမပုြီ ဤလြး်ညွှန်ချက်လုိအပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ အဆသးစိတ်ဆြာ်မပချက်ြျား 

နှင့် လုဆံလာက်ဆသာ သတငး်အချက်အလက်ြျားကိုတငမ်ပပါက အဆောက်အအုံေိုင်ရာ 

အရာရိှဝန်ထြး်သည် အဆောက်အအုံ၏ အတု်မြစ်လုပင်န်းြျား သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအံု 

အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရပ် သ့ုိြဟုတ် ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတစ်ရပ်ရပ် ဆောင်ရွက်ရန် 

အတွက် ခွင့်မပုြိန့်ထုတ်ဆပးပိုငခ်ွင့်ရိှသည်။ အတု်မြစ်လုပ်ငန်း သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအံု 

အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရပ် သုိ့ြဟုတ် ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ တစ်ရပ်ရပ်အတွက် အေိပုါ 

ခွင့်မပုြနိ့်ကို ကိုင်ဆောင်သူသည် အဆောက်အအံုတစ်ခုလုံးအတွက် ခွင့်မပုဆပးဆသာ ခွင့်မပုြိန့် 

ြရရှိဆသးေဲ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မခငး်ကို ၎င်းကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူရြည်မြစ်သည်။  

၁.၃.၂.၄ အခဆ ကးဆငြွျား (Fees) 

အခဆ ကးဆငဆွပးသွငး်ပခငး် (Payment of fees) - ဥပဆဒအရဆပးသွငး်ရြည့် အခဆကကးဆငွ 

ြဆပးသွငး်ရဆသးလျှင် သ့ုိြဟုတ် မပငေ်င်ချက်အတိုငး် ဆပးသွင်းရမခငး်ြရိှဆသးလျှင် ခွင့်မပုြိန့် 

သည် ဥပဆဒအရ တရားဝင်မခင်းြရှိဆစရ။  

ဇယားပါအရ ဆပးသွင်းရန်အခဆ ကးဆငွ (Schedule of permit fees) - အဆောက်အအုံြျား 

ဆောက်လုပ်မခင်း၊ အမခားတည်ဆောက်မခငး်ြျား၊ လျှပ်စစ်၊ ဓာတ်ဆငွ့၊ စက်ြှုေိုငရ်ာနှင့် 

ဆရပိုက်ေက်သွယ်ြှုစနစ်စသည်တို့နှင်စ့ပ်လျဉ်း၍ လိအုပ်သည့်ခွင့်မပုြိန့်တစ်ခုစီတိုင်းအတွက် 

သက်ေိုငရ်ာတာဝန်ရိှသူအာဏာပိငု်အြွဲ့က သတ်ြှတ်ထားသည့် ဇယားတွင်ပါရိှသည့်အတိုငး် 

ဆပးသွင်းရြည်။   
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အဆောက်အအံု ဆောက်လုပ်ခွင့်ပပုြိန့်တန်ဖုိးြျား (Building permits valuations) - 

ခွင့်မပုြိန့် ဆလျှာက်ထားသူသည် ဆလျှာက်ထားချန်ိတွင် ခွင့်မပုြိန့်တန်ြုိးကုိ ဆပးသွင်းရြည်။ 

ဆလျှာက်ထားချနိ်တွင် ခွင်မ့ပုြိန့်တန်ြိုးကို ဆလျှာ့ဆပါတ့ွက်ချက်ထားလျှင် လည်းဆကာငး်၊ 

အဆောက်အအုံေုိင်ရာအရာရိှဝန်ထြ်းက ဆကျနပ်သဆောတူဆလာက်ဆအာင် ခန့်ြှန်း 

တွက်ချက်ြှု အဆသးစိတ်ြျားကို တငမ်ပနိုငမ်ခငး်ြရိှလျှင် ခွင်မ့ပုြိန့်ထုတ်ြဆပးေဲ မငင်းပယ်နိုင် 

သည်။ အဆောက်အအုံအတွက် ဆောက်လုပ်ရန်ဆနာက်ေံုးအပပီးသတ် ဆောက်လုပ်ခွင့်မပုြိန့် 

တန်ြုိးကုိ အဆောက်အအံုေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြ်းက တွက်ချက်သတ်ြှတ်ရြည်။   

ခွင်ပ့ပုြိန့်ြထတု်ဆပးြီ လုပ်ငန်းစတငပ်ခငး် (Work commencing before permit issuance) 

- အဆောက်အအုံ၊ အမခားတည်ဆောက်မခငး်၊ လျှပ်စစ်၊ ဓာတ်ဆငွ့၊ စက်ြှုေိုငရ်ာ သ့ုိြဟုတ် 

ဆရပိုက်ေက်သွယ်ြှုစနစ်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိအုပ်ဆသာခွင်မ့ပုြိန့်ြရရိှဆသးေဲ လုပ်ငန်း 

စတင ်ဆောင်ရွက်သူသည် လိအုပ်ဆသာခွင့်မပုြိန့် အခဆကကးဆငွအမပင် အဆောက်အအုံေိုငရ်ာ 

အရာရိှဝန်ထြး်က သတ်ြှတ်ဆသာ အခဆကကးဆငွကို ထပြ်ဆံပးသွငး်ရြည်။  

ေက်စပ်အခဆ ကးဆငွ (Related fees) - ဆောက်လုပ်ခွင်မ့ပုြိန့်ရရှိပပီးသည့် ဆောက်လပု်မခင်း 

လုပ်ငန်း၊ အသွငဆ်မပာငး်မခင်းလုပ်ငန်း၊ ြယ်ရှားမခငး် သ့ုိြဟုတ် ပြိုြျက်မခငး်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း 

သည့် အခဆကကးဆငွဆပးဆောငမ်ခငး်သည် ဥပဆဒတွင် မပဋ္ဌာန်းသည့်အတိုငး် အမခားအခဆကကး 

ဆငွြျား ဆပးဆောငမ်ခငး်ြှ ခွင့်မပုြိန့် ဆလျှာက်ထားသူ သ့ုိြဟုတ် ကိုင်ဆောငသ်ူအား သက်သာ 

ခွင်ြ့ဆပးပါ။  

ပပန်အြ်းပခင်း (Refunds) - အဆောက်အအုံေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြး်အား ဆငွမပန်အြ်းရန် 

ြူဝါဒနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခွင်အ့ပ်နှငး်ထားပါသည်။  

၁.၃.၂.၅ သက်ေိုင်သည့် ဥပဆဒြျား (Relevant Laws) 

အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင်မ့ပုြိန့်ကို ဤလြ်းညွှန်ချက်အရလည်းဆကာငး်၊ မပည်ဆထာင်စု 

သြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဆတာ်အစိုးရက မပဋ္ဌာန်းရန်ရိှဆသာ ပြို့မပနှင်ဆ့ဒသြွံ့ပြိုးဆရး စီြံကိန်းဥပဆဒ 

အရလည်းဆကာင်း၊ အမခားသက်ေုိင်သည့် ဥပဆဒြျားအရလည်းဆကာင်း လိကု်နာကျင့်သံုး 

ဆောငရွ်က်ရြည်။  

ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ဆဒသေိုင်ရာ၊ မပည်နယ်နှင့် တိုင်းဆဒသကကီး 

သ့ုိြဟုတ် မပည်ဆထာင်စုဥပဆဒတို့ကို ပျက်မပယ်သည်ဟု ြှတ်ယမူခငး်ြရိှဆစရ။  

၁.၃.၂.၆ အတညပ်ပုချက်နှင့် ပပငေ်ငပ်ခင်းတို့အတွက် ေုံးပဖတ်ချက် (Decision for 

Approval and Revision) - အာဏာပိုင်အြဲွ့သည် ခွင်မ့ပုြိန့်ဆလျှာက်ထားသည့် ဆလျှာက်လွှာ 

ြျားကိုလည်းဆကာငး်၊ မပငေ်ငပ်ပီးတငမ်ပသည့် ဆလျှာက်ထားလွှာြျားကိုလည်းဆကာငး် တငမ်ပ 

လာသည့်အချနိ်ြှ သင့်ဆလျာ်ဆသာကာလအတွငး် ကကည်ရ့ှုစစ်ဆေးစိစစ်ရြည်။ အေိမုပု 

လုပ်ငန်းသည် ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ကုိက်ညီဆကကာင်း၊ အဆောက်အအံု 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၁ 
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ြဲွ့စည်းတည်ဆောက်ပံု၊ ဆေးကငး်လုံခခုံြှု၊ အြျားမပည်သူအသံုးအဆောင် ဝန်ဆောင်ြှု လိအုပ် 

ချက်ြျား လိကု်နာဆောငရွ်က်ထားဆကကာငး်စသည်မြင့် ဆကျနပ်ပါက အာဏာပိငု်အြွဲ့သည် 

ခွင့်မပုြိန့်ကုိ သင့်ဆလျာ်ဆသာ ကာလအတွင်း ထုတ်ဆပးရြည်။ ထုိလုိအပ်ချက်ြျားနှင့် 

ကုိက်ညီြှု ြရိှပါက အာဏာပိုငအ်ြွဲ့သည် အကျ ိုးအဆကကာငး်ဆြာ်မပလျက် စာမြင်ဆ့ရးသားကာ 

ခွင်မ့ပုြိန့် ထုတ်ဆပးရန် မငင်းပယ်ရြည်။ ဆလျှာက်ထားသူသည် အာဏာပိုငအ်ြွဲ့က 

ဆြာ်မပဆသာ အဆကကာငး်မပချက်ကို အဆမခမပုမပင်ေင်ကာ မပန်လည်ဆလျှာက်ထားပိုင်ခွင့်ရိှသည်။  

၁.၃.၂.၇ ေိုင်းငံ့ပခငး်နှင့် ရုပ်သိြ်းပခငး် (Suspension and Revocation) - ခွင်မ့ပုြိန့်ကိ ု

ြှားယွငး်ထုတ်ဆပးမခင်း၊ ြြှန်ကန်ဆသာအချက်အလက်ြျား၊ ြတိကျဆသာ/ မပည့်စုံြှုြရှိဆသာ 

သတငး်အချက်အလက်ြျားအဆပါ် အဆမခမပုထုတ်ဆပးမခငး်၊ စညး်ြျဉ်းဥပဆဒ၊ စညး်ြျဉ်း 

စညး်ကြ်း သ့ုိြဟုတ် ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ချ ိုးဆြာက်မခင်း၊ လုပ်ငန်း 

ဆောငရွ်က်ြှုြျားသည် အမခားစီြံကိန်းလုပ်ငန်း၏ ဧရယိာအတွင်းကျဆရာက်ဆနမခငး်ြျား 

ဆကကာင့် အာဏာပိုင်အြဲွ့သည် ခွင်မ့ပုြိန့်ကို ေိုင်းငံ့မခငး် သ့ုိြဟုတ် ရုပ်သိြ်းမခငး်မပုနိုငသ်ည်။ 

သ့ုိဆသာ်လည်း အာဏာပိုင်အြဲွ့သည် ထိသုို့ေိုင်းငံ့မခင်း၊ ရုပ်သိြ်းမခငး်အတွက် အဆကကာင်းမပ 

ချက်ကို ဆလျှာက်ထားသူသ့ုိ စာမြင်ဆ့ရးသား အဆကကာငး်ကကားရြည်။  

၁.၃.၂.၈ ခွင်ပ့ပုြိန့်နှင့် အြှတ်အသား လက္ခဏာြျားထားရှဆိစပခင်း (Placement of Permit 

& Signage) - အဆောက်အအုံ ဆောက်လပု်ခွင့်မပုြိန့် သ့ုိြဟုတ် ြိတ္တူကို ဆအာက်ဆြာ်မပပါ 

စာရွက် စာတြ်းြျားနှင့်အတူ လုပ်ငန်းခွင်တွင် စီြံကိန်းပပီးေုံးသည်အထိ ထားရိှရြည်- 

 အတု်မြစ်ပုံစံြျား၊ အဆောက်အအုံဆရှ့ဆနာက် ဆေးေက်မြငပ်ုံြျား၊ မြတ်ပိငုး်ပုံြျား၊ 

ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သည့်ပုံထုတ်ပုစံံြျားနှင့် အမခားအဆသးစိတ်ြျား၊ 

 စက်ြှုပိုငး်နှင့် လျှပ်စစ်ပိုငး်ေိုင်ရာပုစံံြျား၊ ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းေိုင်ရာဒီဇိုငး်ပုံစံြျား၊  

 စိုက်ထူထားဆသာ ေိုင်းေုတ်အြှတ်လက္ခဏာစုြျားသည် အာဏာပိုင်အြဲွ့က ဆြာ်မပ 

ထားသည့်အတိုငး် ပုံစံတူရြည်မြစ်ပပီး အကကဆံပးပုဂ္ဂိုလ်ြျားနှင့် ကုြ္ပဏီြျားကိုလည်း 

ဆအာက်ဆြာ်မပပါအစီအစဉ်အတိုင်း ညွှန်မပစိုက်ထူရြည်- 

 ပိုင်ရှင်/လုပ်ငန်းဆောငရ်ွက်သူနှင့် စီြံကိန်းအြည်၊ 

 ဗိသုကာ သုိ့ြဟုတ် ဗိသုကာလုပ်ငန်းဆောငရွ်က်သည့်ကုြ္ပဏီ၊  

 ပုံထုတ်အင်ဂျင်နီယာ သ့ုိြဟုတ် ပုံထုတ်အင်ဂျငန်ီယာ လုပ်ငန်းဆောငရွ်က်သည့်ကုြ္ပဏီ၊  

 အဆောက်အအုံဝန်ဆောငြ်ှု အကကံဆပးပုဂ္ဂိုလ်ြျား၊  

 ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်း ဆောငရွ်က်သည့် ကုြ္ပဏီ/ကုြ္ပဏီြျား၊ 

ဆပပာင်းလပဲခင်း/ ပပငေ်ငပ်ခငး်အဆ ကာငး် ကားစာ (Alteration/ revision Notice) - 

အဆကကာင်းကကားစာသည် အဆောက်အအံု အသွင်ဆမပာင်းလဲမခင်းအတွက်သာမြစ်ပါက လုိအပ် 

နိုငဆ်သာပုံစြံျားနှင့် ဆြာ်မပချက်ြျား အဆကကာင်းကကားစာနှင့်အတူပါရိှရြည်။ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၁ 
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ဆအာက်ဆြာ်မပပါ ဆမပာင်းလဲမခငး်ြျားနှင့် ဤစည်းြျဉ်းပါ မပဋ္ဌာန်းထားဆသာ အဆောက်အအံု 

အတွက် ဆယေုယျလိုအပ်ချက်ြျား၊ ြဲွ့စည်းတည်ဆောက်ြှုခုိင်ခ့ံဆရး၊ ြီးဆေးနှင့်ကျန်းြာဆရး၊ 

ဆေးကင်းလုခံခုံဆရးေိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ချ ိုးဆြာက်မခင်းြရှိဆသာ အလားတူကိစ္စရပ် 

ြျားအတွက် အဆကကာင်းကကားစာနှင့် အဆောက်အအံုဆောက်လုပ်ခွင့်မပုြိန့်ရယူရန် ြလုိအပ်ပါ -  

(က) မပတငး်ဆပါက် သ့ုိြဟုတ် တံခါးြ သ့ုိြဟုတ် ဆလဝင်ထွကဆ်ပါက် အြွင့်အပိတ် 

မပုလုပ်မခငး် 

(ခ) အတွင်းခန်းအချငး်ချင်း ေကသွ်ယ်တံခါးတပ်ေငမ်ခငး်၊ 

(ဂ) အခန်းကန့်မခငး်၊  

(ဃ) ြျက်နှာကျက်တုတပ်ေငမ်ခငး်၊ 

(င) ဥယျာဉ်တည်ဆောက်မခငး်၊ 

(စ) ထံုးဆေးမခင်း၊ 

(ေ) အတွင်းခန်းဆနရာြျား ဆေးသုတ်မခငး်  

(ဇ) ဆ ကမပားမပန်ခငး်မခင်း နှင့် အြုိးမပန်ြိုးမခငး်  

(စျ) ပလာစတာကိုင်မခငး် နှင် ့အဆပါက်ြာဆထးမခငး်  

(ည) ကကြ်းခင်းမပန်ခငး်မခင်း၊ နှင် ့ 

(ဋ) ဆမြကွက်တွင် ဆနကာအြိုးတပ်ေင်မခငး်။ 

၁.၃.၂.၉ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းဆောငရ်ွက်ဆနစဉ်ဆသွဖည်ဆပပာငး်လဲပခင်း (Deviations 

during Construction) 

အဆောက်အအုံတစ်ခု ဆောက်လပု်ဆနစဉ်အတွင်း ခွင်မ့ပုပပီးပုံစံြှ ြည်သည့်ဆသွြည် 

ဆမပာင်းလဲြှုကိုြေို မပုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ပါက (၁.၂.၂.၅ ပုံစနံှင့် ညီညွတ်မခငး်ြရှိဆသာ 

ဆောက်လုပ်မခင်းကိုကကည့်ပါ) ဆမပာင်းလဲြှုြမပုြီ အာဏာပိငု်အြွဲ့၏ ခွင့်မပုချက်ကို ရယူရြည်။ 

ဆသြွည်ဆမပာငး်လဲြှုကို ဆြာ်မပသည့် မပငေ်င်ထားဆသာပုံစံကို တငမ်ပရြည်မြစ်ပပီး ယငး်ကိစ္စ 

ြျားတွင် အချနိ်ကန့်သတ်ချက် ရက်ဆပါငး် ၃၀ ကန့်သတ်မခငး်ြှလွဲ၍ မပငေ်င်ထားဆသာ 

ပုံစံြျားအားလုံးတွင် ြူလချြှတ်ထားဆသာ လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း ကျင့်သံုးရြည်။ 

၁.၃.၂.၁၀ ခွင်ပ့ပုြိန့်ထုတ်ဆပးပခငး်နှင့် ပငင်းပယ်ပခငး် (Grant of Permit or Refusal) - 

အာဏာပိငု်အြွဲ့သည် ခွင်မ့ပုြိန့်ကို သဆောတူသည်/ မငင်းပယ်သည်ကို ဆလျှာက်ထားသူသ့ုိ 

စာမြင့် အဆကကာင်းကကားရြည်။ မငင်းေိုပါက လုဆံလာက်ဆသာ အဆကကာငး်မပချက် ခိုင်ြာစွာ 

စာမြင့် ဆရးသားအဆကကာငး်ကကားရြည်။  

၁.၃.၂.၁၁  ပိုင်ရှင်/လုပ်ငန်းဆောငရ်ွက်သူ၏ တာဝန်ြျား (Responsibilities and Duties of 

Owners/ Developers) - ခွင့်မပုြိန့်ထတု်ဆပးမခင်း၊ ပုံစံြျားနှင့် စံချနိ်စံညွှန်းြျားကို အတညမ်ပု 

မခငး်၊ အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ဆနစဉ်အတွင်း အာဏာပိုငအ်ြွဲ့က စစ်ဆေးမခငး်တို့သည် 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၁ 
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ဤလြး်ညွှန်ချက်အရ လုိအပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ပိုင်ရှင်၏ တာဝန် 

အမပည့်အဝရိှြှုကို ြည်သည့်နည်းမြင့်ြေို သက်သာရာ ဆရာကဆ်စမခငး်ြရိှဆစရ။ 

ပိုင်ရှင်တိုငး်သည် -  

(က)လြး်ညွှန်ချက်ကို သက်ဆရာက်ဆစရန် အလ့ုိငှာ ခွင့်မပုြိန့်ထတု်ဆပးထားပပီးဆသာ 

အဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအုံဥပစာသ့ုိ အာဏာပိုင်အြဲွ့အား 

သင့်ဆလျာ်သည့်အချနိ်တွင် ဝငဆ်ရာက်ခွင့်မပုရြည် (ဝငဆ်ရာက်ခွင့က်ိုရည်ညွှန်းသည်)၊ 

(ခ) လုပ်ငန်းခွငက်ိုပိုင်ေိုငဆ်ကကာငး် အဆထာက်အထားစာရွကစ်ာတြ်းြျား တငမ်ပရြည်၊  

(ဂ) အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မခငး်၊ ဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း၊ အေင့်သတ်ြှတ်မခငး်၊ ြိလ္လာ 

ပိုကြ်ျား၊ ဆရပငြ်ပိုက်ြျား၊ ပိုကသွ်ယ်တန်းမခငး်၊ ေိုင်းေုတ်ြျား၊ ဆြာက်ခွဲမခင်း 

လုပ်ငန်း၊ လြး်နယ်အားအသံုးမပုမခငး်၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း၊ အဆဝးဆမပးလြ်းတို့နှင့် 

သက်ေိုငဆ်သာ ခွင့်မပုြိန့်ြျား၊ အေိမုပုလုပ်ငန်းနှင့် ေက်စပ်သြျှ လိုအပ်ဆသာ 

ခွင့်မပုြိန့်အားလုံးကို အာဏာပိုငအ်ြွဲ့ထံြှ ရယူထားရြည်၊  

(ဃ) ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ြှု ခိုင်ခံ့ဆစရန် လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီဆအာင် လုပ်ငန်းကို 

အဆကာင်အထည်ဆြာ် ဆောငရွ်က်ဆကကာငး် လက်ြှတ်တငမ်ပရြည် (ြွဲ့စည်းတည် 

ဆောက်ြှုခိုငခ်ံ့ဆစရန် လိအုပ်ချက်ြျားနှင့်ကိုက်ညီဆအာင် လုပ်ငန်းကို အဆကာင် 

အထည်ဆြာ်ဆောင်ရွက်ဆကကာငး် လက်ြှတ်ပုံစံကိုကကည့်ပါ) နှင့ ် ခွင့်မပုြိန့်တွင် 

ဆြာ်မပထားဆသာ လုပ်ငန်းပပီးေုံးြှုနှင့်သက်ေိုင်သည့် အဆကကာင်းကကားစာကုိ 

ဆရးသား၍ အာဏာပိငု်အြဲွ့ထံဆပးပို့ရြည် (အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ပပီးစီး 

ဆကကာငး် ဆလျှာက်လွှာပုံစံကိကုကည့်ပါ) ၊  

(င) ငာှးရြး်ထားဆသာ ပညာရှင်ြျား၏ ဝန်ဆောင်ြှုဆပးမခငး် ရပ်စဲသည့်ကိစ္စကို အာဏာ 

ပိုင်အြဲွ့ထံ စာမြင်ဆ့ရးသား အဆကကာင်းကကားရြည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်အဆထာက်အထား စာရကွ်စာတြ်းြျား (Documents at Site) 

(က) ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသံုး ပစ္စည်းြျားကို လြး်ညွှန်ချက်၏ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် 

ကိုက်ညီဆစရန် စစ်ဆေးရာတွင် စစ်ဆေးြှုအချက်အလက်ြျား ြှတ်တြ်းကို 

အဆောက်အဦဆောက်လုပ်မခငး် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ် ကာလအတွငး်နှင့် 

အာဏာပိငု်အြွဲ့က လိအုပ်သည်ဟု သတ်ြှတ်သည့် ကာလအတွငး် ကကည်ရ့ှုစစ်ဆေး 

နိုငဆ်ရးအတွက် ထိန်းသိြ်းထားရြည်။  

(ခ) ခွင့်မပုြိန့်ထုတ်ဆပးမခင်းခံရသူသည် ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း ဆောငရ်ွက်စဉ်အတွင်း 

ခွင်မ့ပုြိန့် ထုတ်ဆပးထားဆသာ အဆောက်အအံု/ဆနရာတွင် ဆအာက်ပါတို့ကို မြင်သာ 

ဆသာဆနရာ၌ ကပ်ထားရြည်- 

(က) အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင်မ့ပုြိန့် ြိတ္တူတစ်ဆစာင၊် 
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(ခ) အတညမ်ပုခွင့်မပုထားဆသာပုံစံြျားနှင့် စံချနိ်စံညွှန်းြျား၏ ြိတ္တူတစ်ဆစာငစ်ီ၊ 

၁.၃.၂.၁၂ အရည်အချငး်ပပည့်ြီသူ ပုဂ္ဂိုလ်ြျား၏ တာဝန်ဝတ္တရားြျား (Responsibilities and 

Duties of Qualified Persons) - ဤလြး်ညွှန်ချက်တွင် ညွှန်းေိုထားဆသာ ဗိသုကာြျား၊ 

အင်ဂျငန်ီယာြျား၊ ပုံစံဒီဇိုင်းထုတ်သူ အင်ဂျင်နီယာြျား၊ ဆမြယာရှုခငး်ဗိသုကာြျား၊ ပြို့မပဒီဇိုင်း 

ပုံစံထုတ်သူြျားနှင့် ပြို့မပစီြံကိန်း ဆရးေွဲသူြျားသည် သက်ေိုငရ်ာဆကာငစ်ီ/ အာဏာပိုင်အြဲွ့ 

ထံတွင် ြှတ်ပုံတင်ရြည်။  

ပုံစံြျား မပငေ်င်ရာတွင်မြစ်ဆစ၊ လက်ြှတ်ဆရးထိးုရာတွငမ်ြစ်ဆစ၊ စီြံကိန်းကကီးကကပ်ရာတွင် 

မြစ်ဆစ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဆသာပညာရှငက်ို အဆောက်အအုံ/ ဆမြယာြွံ့ ပြိုးဆရးလုပ်ငန်း 

ဆောငရွ်က်ေဲ ြည်သည့်အေင့တ်ွငြ်ေို ဆမပာင်းလဲလျှင် ပညာရှင်သည် စီြံကိန်းတွင် 

ေက်လက်ပါဝင် ဆောငရွ်က်မခငး်ြရှဆိတာ့ဆကကာငး် အာဏာပိုင်အြဲွ့သ့ုိ စာမြင့်ဆရးသား 

အဆကကာင်းကကားရြည်။ 

၁.၃.၂.၁၃ ခွင်ပ့ပုြိန့် တရားဝငခ်ိုင်ြာြှု (Validity of Permit) - ခွင့်မပုြိန့်ထုတ်ဆပးမခင်း 

သ့ုိြဟုတ် ခွင့်မပုြိန့်ဆပးရန် ခွင့်မပုမခငး်ြှာ ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျား သ့ုိြဟုတ် 

အမခား စညး်ြျဉ်းဥပဆဒြျား ကိုချ ိုးဆြာက်ရန်ခွင့်မပုြိန့်ဟု အဓပိ္ပာယ်ဆကာက်ယူနိုင်ြည် 

ြဟုတ်ပါ။ ဤလြး်ညွှန်ချက် သ့ုိြဟုတ် အမခားစညး်ြျဉ်းအြိန့်ြျားကို ချ ိုးဆြာက်လွှဲြယ်ရန် 

အတွက်ြှတ်ယူနိုငဆ်သာခွင့်မပုြိန့်ဆပးမခငး်သည် တရားြဝင်ပျက်မပယ်သည်။ ဆောက်လုပ်ဆရး 

လုပ်ငန်းေိုင်ရာစာရွက် စာတြ်းြျားနှင့် အမခားအချက်အလက်ြျားအဆပါ်အဆမခမပု၍ ခွင့်မပု 

ြိန့်ထုတ်ဆပးမခငး်သည် အဆောက်အအုံေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြး်က ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်း 

ေိုင်ရာ စာရွကစ်ာတြ်းြျားနှင့် အမခားအချက်အလက်ြျားြှားယွင်းြှုအတွက် မပန်လည် 

မပငေ်င်ရန် လိအုပ်သမြင့်မပင်ေငမ်ခငး်ကို တားမြစ်မခငး်ြရှဆိပ။ ဤလြး်ညွှန်ချက်နှင့် အမခား 

စညး်ြျဉ်းဥပဆဒြျားကို ချ ိုးဆြာက်၍ အဆောက်အအုံအတွင်း ဝငဆ်ရာက်ဆနထိုငမ်ခငး် 

သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအုံအား အသုံးမပုမခငး်ကို တားေီးရန် အဆောက်အအံုေိုင်ရာ အရာရိှ 

ဝန်ထြ်းတွင် လုပ်ပိုငခ်ွင့်ရိှပါသည်။ 

၁.၃.၂.၁၄ သက်တြ်းကုန်ေုံးပခငး် (Expiration) - ခွင့်မပုြိန့်အရ ဆောငရွ်က်ခွင့်မပုသည့် 

လုပ်ငန်းကို ခွင့်မပုြိန့်ထုတ်ဆပးပပီး တစ်နှစ်အတွင်း စတင်ဆောင်ရွက်မခင်းြရိှလျှင် သ့ုိြဟုတ် 

လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်ပပီးဆနာက် ဆနာက်ပိငုး်တစ်နှစ်ကကာ ေိုင်းငံလ့ျှင် သ့ုိြဟုတ် ပစ်ထား 

လျှင် ခွင့်မပုြိန့်သည်တရားြဝင် ပျက်မပယ်ဆစရြည်။ အဆောက်အအုံေိုင်ရာ အရာရှိဝန်ထြ်း 

သည် တစ်ကကိြ်လျှင် တစ်နှစ်ထက်ြပိုသည့် ကာလအတွက် တစ်ကကိြ် သ့ုိြဟုတ် ထိထုက်ပို၍ 

စာမြင့် ဆရးသားသက်တြ်းတိုးမြှင့် ခွင့်မပုပိုင်ခွင့်ရိှသည်။ သက်တြ်းတိုးမြှင့်ရန်အတွက် 

ခိုင်လံုဆသာ အဆကကာင်းမပချက် ဆြာ်မပဆရးသားလျက် ဆတာငး်ေိုရြည်။ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၁ 
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၁.၃.၂.၁၅ အဆောက်အအုံ မဖိုဖျက်ပခငး် (Building Demolition)- အဆောက်အအုံကို 

ပြိုြျက်မခငး်ြမပုြီ ပိုင်ရှငသ်ည် ဆသာက်သံုးဆရ၊ လျှပ်စစ်၊ ဓာတ်ဆငွ့၊ ြိလ္လာဆရေိုးနှင့် အမခား 

ေက်စပ်ဝန်ဆောငြ်ှုြျားကဲ့သ့ုိ ဝန်ဆောင်ြှုဌာနြျားအားလုးံသို့ အသိဆပးအဆကကာငး်ကကား 

ရြည်။ အဆောက်အအုံပြိုြျက်ရန်ခွင်မ့ပုြိန့်ကိ ု ဝန်ဆောင်ြှုဆပးဆသာ ဌာနအသီးသီးက 

ြီတာြျား၊ ထိန်းညိှကိရိယာြျားကဲ့သ့ုိ စပ်ေိုင်သည့် ကိရိယာြျားကို မြုတ်သိြ်းြယ်ရှားမခငး် 

သ့ုိြဟုတ် ချပိ်ပတိ်သိြ်းေည်း၊ ပိတ်ေို့ြာဆထးပပီး ဆေးကငး်လုံခခုံသည့် အဆမခအဆနြရှိ 

ဆသးြချင်း ထုတ်ဆပးမခင်းြမပုရ။  

၁.၃.၃  ကည်ရ့ှုစစ်ဆေးပခငး် (Inspections) 

 ၁.၃.၃.၁ အဆထွဆထွ (General)- ခွင်မ့ပုြိန့်လိုအပ်ဆသာ ဆောက်လုပ်ဆရး သ့ုိြဟုတ် 

လုပ်ငန်းြျားကို အရာရိှဝန်ထြ်းြျား (၁.၂.၁.၂ နှင့်အညီ ခန့်အပ်ဆသာ) ၏ ကကည်ရ့ှုစစ်ဆေးမခငး် 

ကိ ု ခံရြည်မြစ်ပပီး ထုိ ဆောက်လုပ်ဆရး သ့ုိြဟုတ် လုပ်ငန်းြျားကို သဆောတူခငွ်မ့ပုပပီးသည့် 

အချနိ်ထိ ကကည်ရ့ှုစစ်ဆေးရန်အလို့ငှာ ဝငဆ်ရာက်ခွင်မ့ပုရြည်။ ကကည့်ရှုစစ်ဆေးြှုရလဒ်အမြစ် 

သဆောတူအတညမ်ပုမခင်းကို ဤလြး်ညွှန်ချက် သ့ုိြဟုတ် အမခားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိ စညး်ြျဉ်း 

ဥပဆဒြျား၏ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ချ ိုးဆြာက်ဆောင်ရွက်ခွင်မ့ပုသည်ဟု အနက်အဓိပ္ပာယ် 

ဆကာက်ယူမခငး်ြရှိဆစရ။ ဤလြး်ညွှန်ချက် သ့ုိြဟုတ် အမခားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရိှ စညး်ြျဉ်းဥပဆဒ 

ြျားပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ချ ိုးဆြာက်ရန် သ့ုိြဟုတ် ပယ်ြျက်ရန် ခွင်မ့ပုသည့်သဆော 

သက်ဆရာက်ဆသာ ကကည်ရ့ှုစစ်ဆေးမခငး်ြျားသည် တရားြဝငပ်ျက်မပယ်ဆစရြည်။ လုပ်ငန်း 

ြျားကို ဝငဆ်ရာက်စစ်ဆေး ကကည်ရ့ှုခွင့်ရိှဆရး ခွင်မ့ပုဆပးရန်ြှာ ခွင်မ့ပုြိန့်ဆလျှာက်ထားသူ၏ 

တာဝန်မြစ်သည်။ စစ်ဆေးကကည်ရ့ှုခွင့်မပုရာတွင် လိအုပ်ဆသာပစ္စည်းြျား ဆရွှေ့ဆမပာင်းြယ်ရှား 

မခငး်၊ အစားထိုးလဲလှယ်ရမခငး် ကုန်ကျစရိတ်ြျားအတွက် အဆောက်အအုံေိုငရ်ာ အရာရိှ 

ဝန်ထြ်း သုိ့ြဟုတ် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရိှသူတွင် တာဝန်ြရိှဆစရ။   

 ၁.၃.၃.၂ ပဏာြ  ကည်ရ့ှုစစ်ဆေးပခငး် (Preliminary Inspection) - အဆောက်အအုံ 

ေိုင်ရာ အရာရှိဝန်ထြ်းသည် ခွင်မ့ပုြိန့်ြထုတ်ဆပးြီ ဆလျှာက်ထားတငသွ်င်းထားသည့် 

အဆောက်အအုံြျား၊ အမခားတည်ဆောက်မခငး်ြျားနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ြျားသ့ုိ ကကည်ရ့ှုစစ်ဆေး 

ရန် သ့ုိြဟုတ် ကကည့်ရှုစစ်ဆေးဆစရန် ဆောင်ရွက်ပိငု်ခွင့်ရိှသည်။   

 ၁.၃.၃.၃ လိအုပ်ဆသာစစ်ဆေးပခင်းြျား (Required Inspections) - အရာရိှဝန်ထြ်းသည် 

လိအုပ်သည့်အချနိ် လိုအပ်သည့်ဆနရာြျားရှိ ဆောငရ်ွက်ေဲ ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းြျားကို 

ကကည်ရ့ှုစစဆ်ေးမခင်း (ေိုလိုသည်ြှာ - အေင်အ့လိကု်စစ်ဆေးမခငး်ြှ အပပးီသတ်အေင့် 

စစ်ဆေးမခငး်အထိ စီြံကိန်း သ့ုိြဟုတ် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြှုလုပ်ငန်းြျားကို ကကည်ရ့ှုစစ်ဆေးမခငး်) 

ကိ ုအဆကကာင်းကကားချက် ရရိှပါက ချက်ချင်းဆောငရွ်က်ရြည်။  



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၁ 
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 ၁.၃.၃.၄  ကည်ရ့ှုစစ်ဆေးဆရး (အဖဲွ့ြျား) ဆအဂျင်စီြျား (Inspection Agencies) - အရာရိှ 

ဝန်ထြ်းသည် အရည်အချင်းမပည့်ြီဆသာ ယံုကကည်စိတ်ချရဆသာ ခွင်မ့ပုထားသည့် ကကည်ရ့ှုစစ် 

ဆေးဆရးဆအဂျင်စီြျားက တငမ်ပသည့် အစီရငခ်ံစာြျားကို လက်ခံရြည်။  

 ၁.၃.၃.၅  ကည်ရ့ှုစစ်ဆေးရန် ဆတာငး်ေိုပခငး် (Inspection Requests) - လုပ်ငန်းကို 

ကကည်ရ့ှုစစ်ဆေးခံရန် အသင်မ့ြစ်သည့်အခါ အရာရိှဝန်ထြ်းသို့ အဆကကာင်းကကားရန် ခွင်မ့ပုြိန့် 

ရရိှထားသူြျား သ့ုိြဟုတ် ၄ငး်တို့၏ အခွင်အ့ြိန့်ရ ကိုယ်စားလှယ်ြျားတွင် တာဝန်ရှိသည်။ 

ဤလြး်ညွှန်ချက် လိအုပ်ချက်ြျားအရ ကကည်ရ့ှုစစ်ဆေးနိုငဆ်ရး ဝငဆ်ရာကခ်ွင့်မပုရန်နှင့် 

ဝငဆ်ရာက်နိုငဆ်ရးနည်းလြး်ြျား ဆောငရွ်က်ဆပးရန် ခွင်မ့ပုြိန့်ရရှိထားသူတွင် တာဝန်ရှိသည်။ 

 ၁.၃.၃.၆ လိအုပ်ဆသာ သဆောတူခွင်ပ့ပုချက် (Approval Required) - လုပ်ငန်းကို 

အေင့်ေင့် ကကည့်ရှုစစ်ဆေးချက်ြျားတွင် ညွှန်မပသည့်အချက်ြျားကို အရာရိှဝန်ထြး်၏ 

သဆောတူညီချက်ကို ပထြဦးစွာရယူမခငး်ြရှေိဲ ဆကျာ်လွန်ဆောငရွ်က်ခွင့် ြရိှဆစရ။ အရာရိှ 

ဝန်ထြ်းသည် အဆကကာငး်ကကားစာပါအတိုငး် ဆတာငး်ေိုချက်နှင့်အညီ ကကည်ရ့ှုစစ်ဆေးရြည် 

မြစ်ပပီး ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်ရပ်သည် ဆကျနပ်ြယ်ွ ပပီးမပည့်စုံြှု 

ရိှဆကကာငး် သ့ုိြဟုတ် လြး်ညွှန်ချက်နှင့် ကိုက်ညီြှုြရိှဆကကာငး် ခွင့်မပုြိန့်ရရိှထားသူ သ့ုိြဟုတ် 

၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်အား အဆကကာင်းကကားရြည်။ လြး်ညွှန်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမခငး်ြရှိသည့် 

အပုိငး်ကို မပငေ်ငရ်ြည်မြစ်ပပီး အရာရိှဝန်ထြး်၏ ခွင်မ့ပုချက်ြရဆသးြချင်း ယငး်အပိုင်းကို 

ကာရံမခငး် သ့ုိြဟုတ် ြုံးအပု်မခင်းြမပုရ။  

 ၁.၃.၃.၇ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မပီးစီးဆ ကာငး်လက်ြှတ် (Building Completion 

Certificate (B.C.C)) 

 အသံုးပပုပခငး်နှင့် ဝငဆ်ရာက်ဆနထိငုပ်ခင်း (Use and occupancy) -  ဤလြး်ညွှန်ချက်တွင် 

မပဋ္ဌာန်းသည့်အတိုငး် အဆောက်အအုံေိုငရ်ာအရာရိှဝန်ထြး်က အဆောက်အအုံ ဆောက်လပု် 

ပပီးစီးဆကကာငး် လက်ြှတ်ထုတ်ြဆပးရဆသးြီ ြည်သည့်အဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် အဆောက် 

အအံု အစိတ်အပိုင်းတို့ကိုြေိုအသံုးမပုမခငး် သုိ့ြဟုတ် ဝငဆ်ရာက်ဆနထိငုမ်ခငး်နှင့် လက်ရှိ 

အဆောက်အအံု အသံုးမပုြှုပံုစံ ဆမပာင်းလဲမခင်းြမပုရ။ အဆောက်အအံုဆောက်လုပ်ပပီးစီးဆကကာင်း 

လက်ြှတ်ထုတ်ဆပးမခငး်သည် ဤလြး်ညွှန်ချက် သ့ုိြဟုတ် အမခားစီရင်ခွင့်ရိှ စညး်ြျဉ်းဥပဆဒ 

ြျားပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ချ ိုးဆြာက်မခင်းအား သဆောတူညီချက်ဆပးမခငး်မြစ်သည်ဟု 

အနက်အဓိပ္ပာယ် ဆကာက်ယမူခငး်ြရိှဆစရ။  

 ထုတ်ဆပးသည့် လက်ြှတ် (Certificate issued) - အဆောက်အအုံေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြး် 

သည် အဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် အမခားတည်ဆောက်မခငး်ြျားကို ကကည့်ရှုစစ်ဆေးပပီးဆနာက် 

ဤလြး်ညွှန်ချက်၊ အတည်မပုမပဋ္ဌာန်းရန်ဆောငရွ်က်လျက်ရိှဆသာ အဆောက်အအုံဆောက် 

လုပ်ြှုကဏ္ဍြွံ့ပြိုးတိုးတက်ဆရးဥပဆဒနှင့် သက်ေိုင်ရာ စည်ပင်သာယာဆရးဆကာ်ြတီဥပဆဒ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၁ 
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ြျားပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ချ ိုးဆြာက်ြှုြရိှဆကကာငး်နှင့် ဆေးကငး်လုံခခုံြှုရိှဆကကာငး် ဆတွ့ရိှ 

သည့်အခါ ဆအာက်ပါတို့ပါဝင်သည့် ဝငဆ်ရာက်ဆနထိငု်ခွင့် လက်ြှတ်ကိုထုတ်ဆပးရြည် -  

(၁) အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင်မ့ပုြိန့်အြှတ်၊  

(၂) အဆောက်အအုံ၏ လိပ်စာ၊ 

(၃) ပိုင်ရှင်၏ အြည်နှင့်ဆနရပ်လိပ်စာ၊  

(၄) လက်ြှတ်ထုတ်ဆပးသည့် အဆောက်အအံုအစိတ်အပုိငး်နှင်စ့ပ်လျဉ်းသည့်ဆြာ်မပချက်၊ 

(၅) ခွင်မ့ပုြိန့်ထုတ်ဆပးရာတွင ်ကိုးကားအသံုးမပုသည့် စညး်ြျဉ်းထုတ်ဆဝသည့်အြှတ်စဉ်၊ 

(၆) အသံုးမပုမခင်းနှင့် ဝင်ဆရာက်ဆနထုိင်ြှု အြျ ိုးအစားခဲွမခားသတ်ြှတ်မခင်းအခန်း (အပုိင်း ၂) ပါ 

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ အသံုးမပုမခငး်နှင့် ဝငဆ်ရာက်ဆနထိုငမ်ခငး်၊  

(၇) ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း ပုံစံအြျ ိုးအစားြျား အခန်း (အပုိင်း၇) တွင် အနက် 

အဓပိ္ပာယ်ြွင့်ေိုထားသည့်အတိုင်း ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းအြျ ိုးအစား၊  

(၈) အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင်မ့ပုြိန့်၏ အထူးသတ်ြှတ်ချက်နှင့်စည်းကြ်းချက်ြျား၊  

 ရုပ်သိြ်းပခင်း (Revocation) - ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ထုတ်ဆပးဆသာ 

အဆောက်အအုံ ဆောက်လပု်ပပီးစီးဆကကာငး် လက်ြှတ်ကိုြှားယွငး်ထုတ်ဆပးြိမခင်း သ့ုိြဟုတ် 

ဆပးပိုသ့ည့် သတငး်အချက်အလက်အြှားြျားအဆပါ် အဆမခမပုထုတ်ဆပးြိမခငး် သ့ုိြဟုတ် 

အဆောက်အအံု သ့ုိြဟုတ် အမခားတည်ဆောက်မခင်း သ့ုိြဟုတ် အစိတ်အပုိင်း တစ်ရပ်ရပ်သည် 

အမခားစညး်ြျဉ်းြျားကိုမြစ်ဆစ၊ ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကိုမြစ်ဆစ ချ ိုးဆြာက် 

ဆောငရွ်က်ခဲ့ဆကကာငး် ေုံးမြတ်မခငး်တို့ဆကကာင့် အဆောက်အအုံေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြး်သည် 

စာမြင့်ဆရးသား၍ ယငး်လက်ြှတ်ကို ေိုင်းငံမ့ခငး် သ့ုိြဟုတ် ရုပ်သိြ်းမခငး် မပုလုပ်နိုင်သည်။  

၁.၃.၄ ဝန်ဆောငြ်ှုြျား (Service Utilities) 

 ၁.၃.၄.၁ ဝန်ဆောငြ်ှုြျားေက်သွယ်တပ်ေငပ်ခငး် (Connection of Service Utilities) - 

ဤလြး်ညွှန်ချက်အရ ခွင်မ့ပုြိန့်လိုအပ်ဆသာ အဆောက်အအုံြျား သ့ုိြဟုတ် စနစ်တွင် 

အဆောက်အအုံေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြး်က ခွင်မ့ပုြိန့်ြထတု်ဆပးြမခငး် ြည်သူြျှ ဆရ၊ စွြ်းအင၊် 

ဆလာငစ်ာနှင့် လျှပ်စစ်အစရှဆိသာ ဝန်ဆောင်ြှုြျားကို သွယ်တန်းတပ်ေင်မခင်း ြမပုရ။  

 ၁.၃.၄.၂ ယာယီသွယ်တန်းတပ်ေငပ်ခငး် (Temporary Connection) - သက်ေိုင်ရာ 

အာဏာပိငု်အြွဲ့ြျားသည် အဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် စနစ်တစ်ခုခုတွင် ဝန်ဆောင်ြှုရငး်မြစ် 

ြျားယာယီသွယ်တန်း တပ်ေင်ရန်ခွင့်မပုနိုငသ်ည်။  

 ၁.၃.၄.၃ ဝန်ဆောငြ်ှုြျားကို ပဖတ်ဆတာက်ခွင့်အာဏာ (Authority to Disconnect Service 

Utilities) - သက်ေိုင်ရာ အာဏာပိုငအ်ြွဲ့ြျားသည် အြျားမပည်သူ အသက်အုိးအိြ် သ့ုိြဟုတ် 

ပိုင်ေိုငြ်ှုြျား အန္တရာယ်မြစ်ဆစြှုကုိ တားေီးကာကွယ်ရန်လုိအပ်သည့် အဆရးဆပါ် အဆမခအဆန 

တွင် ဤလြး်ညွှန်ချက်နှင့် အမခားြှီမငြ်းသည့် စညး်ြျဉ်းြျားကို အဆထာက်အထားမပု၍ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၁ 
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ဝန်ဆောင်ြှုြျားကို မြတ်ဆတာက်ရန် ခွင်မ့ပုရြည်။ ထိုသ့ုိဆောငရွ်က်ရြည့် အဆမခအဆနတွင် 

အဆောက်အအုံေိုင်ရာ အရာရိှဝန်ထြး်သည် ဝန်ဆောင်ြှု မြတ်ဆတာက်မခငး်ကို ဆောငရွ်က် 

မခငး်ြမပုြီ ဝန်ဆောငြ်ှုဆပးဆသာဌာနသ့ုိ အဆကကာင်းကကားရြည်။ မြစ်နိုင်ပါက ပိုင်ရှင်နှင့် 

ဆနထိငု်သူတို့ထံလည်း အဆကကာင်းကကားရြည်။ မြတ်ဆတာက်မခငး်ကို ကကိုတငအ်ဆကကာငး်ကကား 

နိုငခ်ဲ့မခငး်ြရိှပါက ပိုင်ရှင ် သ့ုိြဟုတ် ဆနထိငု်သူထံသ့ုိ လက်ဆတွ့ဆောငရွ်က်ပပီးဆနာက်တွင် 

မြစ်နိငု်သြျှ ဆောလျငစ်ွာစာမြင်ဆ့ရးသား အဆကကာင်းကကားရြည်။ 

 ၁.၃.၅ ဆေးကင်းလုခံခုံြှုြရှိဆသာ အဆောက်အအံု (Unsafe Building) - ဆေးကင်းလုခံခုံြှု 

ြရိှဆသာ အဆောက်အအုံအားလုးံကို အြျားမပည်သူ အန္တရာယ်မြစ်ဆစြည်ဟု ြှတ်ယူလျက် 

မပန်လည်မပင်ေငမ်ခငး် သ့ုိြဟုတ် ြျက်သိြ်းမခင်း သ့ုိြဟုတ် အမခားနည်းဆောင်ရွက်မခငး်တို့ကို 

အာဏာပိငု်အြွဲ့၏ ညွှန်ကကားချက်အတိုငး် ဆောငရွ်က်ရြည်။  

 ၁.၃.၅.၁ ဆေးကင်းလုခံခုံြှုြရှိဆသာ အဆောက်အအံုကိုစစ်ဆေးပခငး် (Examination of 

Unsafe Building) - ဆေးကငး်လုံခခုံြှုြရိှသည့် သ့ုိြဟုတ် ယုိယွင်းပျက်ေီးဆနသည့် 

အဆောက်အအုံမြစ်ဆကကာငး် အစီရငခ်ံချက်ရရိှထားသည့် အဆောက်အအုံတိုင်းကို အာဏာပိုင် 

အြဲွ့သည် စစ်ဆေးမခငး် သ့ုိြဟုတ် စစ်ဆေးဆစမခငး်ဆောင်ရွက်ပပီး စစ်ဆေးဆတွ့ရှခိျက်ကို 

စာမြင်ဆ့ရးသား ြှတ်တြ်းတငထ်ားရြည်။  

 ၁.၃.၅.၂ အထူးကိစ္စရပ်ြျား (Special Cases) - အြျားမပည်သူ ဆေးကငး် လုခံခုံဆရးအတွက် 

ကာကွယ်မခငး်နှင့် ေက်လက်ထိန်းသိြ်းမခငး်တို့ကို သက်ေိုငရ်ာအာဏာပိုင်အြဲွ့က တာဝန်ယူ 

ဆောငရွ်က်ြည်ေိုပါက အဆြွအနှစ် အဆောက်အအုံြျားအမြစ် သတ်ြှတ်ထားဆသာ 

အဆောက်အအံုြျားကုိ ချက်ချင်းပြိုြျက်ပစ်မခင်းြှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရနိုင်ပါသည်။  

 ၁.၃.၅.၃ ပိုင်ရှင်/ဆနထိုင်သူသ့ုိ အဆ ကာင်း ကားပခငး် (Notice to Owner/ Occupier) - 

အာဏာပိငု်အြွဲ့သည် အဆောက်အအုံတစ်ခုခု သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအံုအစိတ်အပုိင်း 

တစ်ရပ်ရပ်သည် ဆေးကင်းလုခံခုံြှုြရှိဆကကာင်းဆတွ့ရှပိါက ပိုင်ရှင်/ဆနထိငု်သူသ့ုိ အဆောက် 

အအံု၏ ချ ို့ယွင်းချက်ြျားကို ဆြာ်မပလျက် သတ်ြှတ်လုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျားမြင့် တရားဝင် 

အဆကကာင်းကကားစာဆပးပို့ရြည်။ ယငး်အဆကကာငး်ကကားစာတွင် ပိုင်ရှင် သ့ုိြဟုတ် ဆနထိငု်သူ 

သည် အဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအံု အစိတ်အပိုင်းကို သတ်ြှတ်ထားသည့် 

အချနိ်အတွငး် သတ်ြှတ်သည့် မပငေ်င်ြှုြျား၊ ြွြး်ြံြှုြျားမပုလုပ်မခငး် သ့ုိြဟုတ် ပြိုြျက် 

မခငး်နှင့် ြယ်ရှားမခငး်တို့ ဆောငရွ်က်ရန်မြစ်ဆကကာငး် ဆြာ်မပပါရိှရြည်။ အာဏာပိငု်အြွဲ့သည် 

၎င်း၏ အမြငတ်ွင် အန္တရာယ်ရိှသည်ဟုမြငဆ်သာ သ့ုိြဟုတ် ြီးဆလာင်ပါက ထွကဆ်ပါက်ြျား 

ပါဝင်မခငး် ြရိှဟုမြင်ဆသာ အဆောက်အအုံတွငး်ြှ သတ်ြှတ်ဆြာ်မပသည့် ကာလအတွငး် 

ြယ်ရှားထွက်ခွာသွားကကရန် စာမြင်ဆ့ရးသား ညွှန်ကကားနိုင်သည်။ ထိုသ့ုိဆောငရ်ွက်ရာတွင် 

ဆောငရွ်က်ရသည့် အဆကကာငး်မပချက်ကို ြှတ်တြ်းထားရှိရြည်။ အဆောက်အအုံအတွင်းြှ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိင်ုး ၁ 
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ြယ်ရှားထွက်ခွာရန် အြိန့်ကိ ု လိကု်နာမခငး်ြရှိသူြျားကို အာဏာပိုင်အြဲွ့သည် အြိန့်ကုိ 

လိကု်နာဆောင်ရွက်ဆစရန် ဥပဆဒဆကကာင်းအရ အဆရးယူ ဆောငရွ်က်ြှုမပုနိုငသ်ည်။  

 ၁.၃.၅.၄ အဆ ကာငး် ကားပခငး်ကို ဆလးစားလိုက်နာြှုြရိှပခင်း (Disregard of Notice) - 

ပိုင်ရှင် သ့ုိြဟုတ် ဆနထိငုသူ်သည် အဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် အစိတ်အပိုင်းကို မပငေ်င်ရန် 

သ့ုိြဟုတ် ပြိုြျက်ရန် အဆကကာင်းကကားစာကို လိကု်နာရန် ပျက်ကွကမ်ခင်း၊ လျစ်လျူရှုမခင်း 

သ့ုိြဟုတ် မငင်းပယ်မခငး်တို့မပုလုပ်ပါက အာဏာပိုငအ်ြွဲ့သည် အန္တရာယ်ကိုြယ်ရှားရန် 

အတွက် ထိအုဆောက်အအံု သ့ုိြဟုတ် အစိတ်အပိုငး်ကို ြယ်ရှားမခင်း၊ ပြိုြျက်မခငး် သ့ုိြဟုတ် 

မပငေ်င်မခငး် သ့ုိြဟုတ် အမခားနညး်မပုလုပ်မခင်းတို့ကို မပုလုပ်ဆစနိုင်သည်။  

 ၁.၃.၅.၅ အဆရးဆပါ်အဆပခအဆနြျား (Cases of Emergency) - လူ့အသက် သ့ုိြဟုတ် 

ကျန်းြာဆရးကို အန္တရာယ်မြစ်အံ့ေဲေဲဟု အာဏာပိုင်အြဲွ့က ထင်မြင်ယူေဆသာ အဆရးဆပါ် 

အဆမခအဆနတွင် အာဏာပုိင် အြဲွ့၏ ေုံးမြတ်ချက်သည် အပပးီမပတ်မြစ်ဆစရြည်။ အာဏာပိုင် 

အြဲွ့သည် ထိကုဲ့သ့ုိအဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် အစိတ်အပိုင်းကို ဆေးကငး်လုံခခုံဆစဆရး 

အတွက် မပန်လည်မပုမပငမ်ခင်း၊  ခိုင်ြာဆအာင် မပန်လည်လုပ်ဆောင်ဆစမခငး် သ့ုိြဟုတ် ြယ်ရှား 

ဆစမခငး်တို့ မပုလုပ်ရန်ချက်ချင်း အဆကကာင်းကကားစာ ထုတ်ရြည်။ ထိကုိစ္စ အလ့ုိငာှ အာဏာပိုင် 

အြဲွ့သည် အေိပုါ အဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် ၎င်းအဆောက်အအုံရိှဆနဆသာ ဆမြယာဆပါ်သ့ုိ 

သ့ုိြဟုတ် ထိစပ်ဆနဆသာဆမြယာ သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအုံသ့ုိ ချက်ချင်း ဝငဆ်ရာက်နိုင်ပပီး 

လိအုပ်ြည် ယူေဆသာနည်းလြ်းမြင့် ဆောင်ရွက်နိုငသ်ည်။ အာဏာပိုငအ်ြွဲ့သည် ကပ်လျက် 

ရိှဆသာအဆောက်အအံုြျားတွင်လည်း လူဆနထိုင်ြှုကို ြယ်ထတု်ရှင်းလင်းပပီး သင်ဆ့လျာ်ဆသာ 

အတားအေီးမပုလုပ်မခငး် သ့ုိြဟုတ် သင့်ဆလျာ်ဆသာနည်းလြ်းမြင့် အြျားမပည်သူကို 

ကာကွယ်နိုင်သည်။  

 ၁.၃.၅.၆ ကုန်ကျစရိတ်ြျား (Costs) - အဆကကာငး်ကကားမခင်းကို ဆလးစား လိကု်နာြှုြရိှမခင်း 

နှင့် အဆရးဆပါ်အဆမခအဆနြျားတွင် ကနု်ကျဆသာစရိတ်ကို ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ဥပစာတွင် 

ပိုင်ေိုင်သူသို့ ဆကာက်ခံရြည်။  
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ဆနာက်ေက်တွဲ (APPENDIX) 

မြန်ြာနိုင်ငအံဆောက်အအုံေိုငရ်ာစံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား အပုိငး် ၁ နှင့် အပုိင်း ၂ ပါ 

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား၊ အတည်မပုမပဋ္ဌာန်းရန် ဆောငရ်ွက်လျက်ရိှသည့် ပြို့မပနှင်ဆ့ဒသြွံ့ပြိုးဆရး 

စီြံကိန်းဥပဆဒနှင့် သက်ေိုင်ရာ ပြို့ဆတာ်စညပ်င်သာယာဆရးဆကာ်ြတီဥပဆဒြျား၏ နညး်ဥပဆဒ 

နှင့် စညး်ြျဉ်း၊ စညး်ကြ်းြျားကို ဤမြန်ြာနိုင်ငအံဆောက်အအုံေိုငရ်ာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန် 

ချက်ြျား၏ ြွံ့ပြိုးဆရးလုပ်ငန်း ထိန်းချုပ်ဆရး လြ်းညွှန်အဆနမြင့် အသံုးမပုရြည်။   

ဇုန်သတ်ြှတ်ချက် (ZONING CLASSIFICATION) 

ဆအာက်ဆြာ်မပပါတို့သည် သတ်ြှတ်ထားသည့် ဇုန်ြျားမြစ်ကကသည်။ ဇုန်စီြံကနိ်း ပုံစြံျားတွင် 

လိအုပ်ချက်ြျားကို အတည်မပုမပဋ္ဌာန်းရန် ဆောငရ်ွက်လျက်ရိှသည့် ပြို့မပနှင့် ဆဒသြွံ့ပြိုးဆရး 

စီြံကိန်းဥပဆဒတွင် ထည့်သွင်းဆြာ်မပရြည် မြစ်ပါသည်- 

 ၁။ ဆနထိုင်ရန်အသံုးပပုဇုန် -  

  (က) အဓကိဆနထိုငရ်န်အသံုးပပုဇုန် 

  (ခ) ဆရာဆနှာဆနထိုငရ်န်အသံုးပပုဇုန် 

  (ဂ) ပုံြှန်ြဟုတ်သည့်ဆနထိငု်ရန်အသံုးပပုဇုန် 

 ဇုန် ၁ (က) အဓိကဆနထိငုရ်န်အသံုးပပုဇုန် (Use Zone I (a) Primarily Residential Use 

Zone) 

- ြိသားတစ်စုနှင့် ြိသားစုအြျား ဆနထိငုရ်ာဆနအြိ်ြျား၊ ဆနအြိ်တိုက်ခန်းြျားနှင့် 

အခန်းငယ်ြျားကန့်ထားသည့်တိုက်နှင့် ယငး်တွင်ပါသည့်အသံုးအဆောငပ်စ္စည်းြျား၊ 

- လူဆနထိုငရ်ာအြိ်တွင် ြွင့်လှစ်သည့် ပညာရပ်ေိုငရ်ာ အတိုငပ်င်ခံရုံးြျားနှင့် အမခား 

စပ်ေိုင်သည့် အသံုးမပုမခငး်ြျား၊  

- အချ ိုရည်၊ စီးကရက၊် သတငး်စာ၊ နွားနို့၊ ြုန့်ပဲသားရည်စာေိုင်ငယ်၊ ေိုင်ကယ်မပင် 

ေိုင်၊ တစ်ဦးချင်း စက်ချုပ်ေိုငြ်ျားစသည့် ဆန့စဉ်လဆူနထိငုြ်ှုအတွက် ြရိှြမြစ် 

လိအုပ်ဆသာေိုင်ြျား၊  

 ဇုန် ၁ (ခ) ဆရာဆနှာဆနထိငုရ်န်အသံုးပပုဇုန် (Use Zones I (b) Mixed Residential Use 

Zone) 

ခွင်ပ့ပုထားဆသာအသုံးပပုြှုြျား (Uses Permitted) 

- ဇုန်(က) အဓိကဆနထိုငရ်န်အသံုးမပုဇုန်တွင်ခွင်မ့ပုဆသာအသံုးမပုြှုြျားအားလုးံ၊ 

- (အပုိင်း ၂) ၏ R-6 တွင်ပါဝင်သည့် အဆောက်အအုံအားလုးံ၊ 

- ရပ်ကွက်ခန်းြြျား၊ ောသာဆရးအဆောက်အအံုြျား၊ လူြှုဆရးစငတ်ာြျားနှင့် 

အားကစားခန်းြြျား၊  

- အပန်းဆမြကလပြ်ျား၊ စာကကည်တ့ိုက်ြျားနှင့်စာြတ်ခန်းြျား၊ 
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- ဆေးခန်းြျား (အပုိငး် ၂) ၊ ဆေးဆပးခန်းြျားနှင့် မပုစုဆစာင့်ဆရှာက်ဆရးဆဂဟာြျား၊ 

- အစိုးရ၊ မြူနီစီပယ်နှင့် အမခားအြဲွ့အစည်းြျား၏ လက်ဆအာက်ခံရုံးခွဲြျား၊ 

- ရဲစခန်းြျား၊ စာတိုကန်ှင့် ဆကကးနန်းရုံးြျား၊ ြီးသတ်စခန်းြျားနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 

ဆပးဆရး စခန်းခွဲြျား၊  

- ေဏ်ြျားနှင့် ပစ္စည်းအပ်နှံရာြီးခံဆသတ္တာအလုခံန်းြျား၊  

- ပညာဆရးေိုင်ရာအြဲွ့အစညး်ြျား၊  

- စားဆသာက်ေိုင်ြျား၊ ဟိုတယ်ြျားနှင့် အမခားတည်းခိုဆောငြ်ျား၊ 

- စက်သုံးေီေိုင်ြျားနှင့် ဆရဆေးေီထိုးရုံြျား၊ 

- ကုန်ပဆဒသာစတိုးေိုငက်ကီးြျား သ့ုိြဟုတ် ကုန်ပဆဒသာတိုက်ြျား၊ သားငါးနှင့် 

ကုန်စိြ်းဆစျးြျား၊ လက်လီစီးပွားဆရးလုပ်ငန်းေိုငြ်ျား၊  

 ဇုန် ၁ (ဂ) ပုံြှန်ြဟုတ်သည့်ဆနထိုငရ်န်အသံုးပပုဇုန် (Use Zones 1(c) Informal 

Residential Use Zone) 

ခွင်ပ့ပုထားဆသာအသုံးပပုြှုြျား (Uses Permitted) - ပုံြှန်ြဟုတ်သည့် ဆနထိငုရ်န် 

အသံုးမပုဇုန်ြျားြှာ အချ ို့ဆသာပြို ့ကကီးြျားရှိ ဧရိယာြျားမြစ်ဆသာ်လည်း ၎င်းတို့ကုိ 

အနာဂတ်ြွံ့ပြိုးဆရးနှင့် အေင်မ့ြှင့်တငဆ်ရးအတွက် ြွံ့ပြိုးဆရးစီြံကိန်းပုံစံတွင် စိစစ် 

သတ်ြှတ်ဆပးရန်လိုပါသည်။  

 ၂။ စီးပွားဆရးအသံုးပပုဇုန်-ဇုန် ၂ (Commercial Use Zone – Use Zone II) 

 ခွင်ပ့ပုထားဆသာအသုံးပပုြှုြျား (Use permitted) 

(၁) ဇုန် ၁(က) နှင့် ၁(ခ) ဆနထိငု်ရန်အသံုးမပုဇုန်တွင် ခွင်မ့ပုထားဆသာ အသံုးမပုြှုြျား 

အားလုးံ  

  - ဆစျးေိုင်ြျား၊ စတိုးေိုငြ်ျား၊ ဆစျးြျား အားလုးံပါဝငဆ်သာ စီးပွားမြစ်နှင့် 

စီးပွားဆရး လုပ်ငန်းြျားအားလုံးတွင် အသံုးမပုြှုနှင့် စက်ေုပ်ြွယ်ထတု်ကုန် 

ြျားနှင့် ကျန်းြာဆရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ဆစဆသာပစ္စည်းြျား (အပုိင်း ၂ 

တွင် ကကည့်ပါ) ဆကကာ်မငာမပသမခငး်ြှအပ လက်ကားမြစ်ဆစ၊ လက်လီမြစ်ဆစ 

ဆရာင်းချရန် ကုန်သွယ်ဆရာငး်ချြှုပစ္စည်းြျား ခင်းကျင်းမပသမခငး်နှင့် ေက်စပ် 

အသံုးမပုြှုြျား၊  

 (၂) စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းရုံးြျားနှင့် အမခားကူးသန်းဆရာငး်ဝယ်ြှုနှင့် ဆငွဆရးဆကကးဆရး 

ေိုင်ရာအြွဲ့အစည်းြျား၊ 

 (၃) ဆပါက်ကွဲဆစတတ်ဆသာ သ့ုိြဟုတ် စက်ေုပ်ြွယ်ပစ္စည်းြျား သ့ုိြဟုတ် ကျန်းြာ 

ဆရးထိခိုက်ဆစဆသာ ပစ္စည်းြျားသိဆုလှာငမ်ခင်းြှအပ သုိြှီးရန် သ့ုိြဟုတ် 

လက်ကားကုန်သွယ်ြှုမပုရန် ေက်စပ်အသံုးမပုဆသာ ဂိုဆဒါင်ြျား၊ ကုန်ဆလှာင်ရုံြျား၊ 
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ရုပ်ရှင်ရုံြျား၊ ကဇာတ်ရုံြျားနှင့် စီးပွားမြစ်ဆြျာဆ်မြဆရးစင်တာြျား၊ ြီးဆေး 

အန္တရာယ်၊ ဆပါက်ကွြဲှုအန္တရာယ်နှင့် ကျန်းြာဆရးထိခိုက်ြှု အန္တရာယ်ရိှဆစဆသာ 

စြ်းသပစ်စ်ဆေးြှုြျား ြပါဝင်သည့် သုဆတသနစြ်းသပ်ြှုမပုလုပ်ဆသာ ဓာတ်ခဲွ 

ခန်းြျား၊ ေတ်(စ)်ကားဂိတ်ြျား၊ ြီးရထားေူတာရုံြျားနှင့် ပြို့မပယာဉ်ရပ်နား 

ကွငး်ြျား အပါအဝင် သယ်ယူပိုဆ့ောငဆ်ရးဂိတ်ြျား၊ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်မပုမပင်သည့် 

အလုပ်ရုံြျား နှင် ့ဆြာ်ဆတာ်ကားရုံြျား၊  

 ၃။ စက်ြှုအသံုးပပုဇုန်ြျား - ဇုန် ၃ (Industrial Use Zone - Use Zone III) 

- ထိန်းချုပ်စက်ြှုအသုံးမပုဇုန ် (က) အန္တရာယ်ြရိှဆသာ  

- အဆထွဆထွစက်ြှုအသံုးမပုဇုန် (ခ) အန္တရာယ်နည်းဆသာ 

- အထူးစက်ြှုအသံုးမပုဇုန်နှင့် (ဂ) အန္တရာယ်အသင့်အတင့်ရိှဆသာ   

အန္တရာယ်ရိှဆသာအသံုးမပုဇုန် (ဃ) အန္တရာယ်ရိှဆသာ  

 ဇုန် ၃ (က) ထိန်းချုပ်စက်ြှုအသံုးပပုဇုန် (Use Zone III (a) Controlled Industrial Use 

Zone)  

 ခွင်ပ့ပုထားဆသာအသုံးပပုြှုြျား (Uses Permitted) 

- ဇုန် ၁(က)၊ ၁(ခ) နှင် ့ ၂ ဆနထိငု်ရန်နှင့် စီးပွားဆရးအသံုးမပုဇုန်ြျားတွင် ဆြာ်မပထား 

ဆသာ စီးပွားမြစ်အသံုးမပုြှုအားလုးံ၊  

- စက်ေုပ်ြွယ်နှင့် အနံ့ေိုး၊ စွန့်ပစ်ညစ်ညြ်းအရည်၊ ြနု်ြှုန့်၊ ြီးခိုး၊ ဓာတ်ဆငွ့တုန်ခါြှု 

စသည့် အဆမခအဆနြျားဆကကာင့် သောဝကိုအန္တရာယ်မပုဆသာ၊ အြျားမပည်သူ 

ကျန်းြာဆရး၊ သ့ုိြဟုတ် သာယာြှုကိုအန္တရာယ်မပုဆနှာင့်ယှက်ဆသာ စက်ြှုလုပ်ငန်း 

ြျားြှအပ မြငး်ဆကာင်ဆရ ၁၃၀ (L.T.အမြင့်ေံုးဝန်အား) ထက်ြပုိဆသာ လျှပ်စစ် 

ဓာတ်အားကုိ အသံုးမပုဆသာ စက်ြှုလုပ်ငန်းြျား၊  

- ဟိုတယ်ြျား၊ စားဆသာက်ေိုင်ြျားနှင့် ကလပြ်ျား၊ လူြှုဆပါင်းစည်းဆရးေိုင်ရာ 

ဆနရာြျား၊ အပန်းဆမြဆနရာြျားနှင့် ဝတ်မပုကိုးကွယ်ြှုဆနရာြျား၊ ဆေးကုခန်းြျား နှင့် 

ဆေးဆပးခန်းြျားနှင့် 

- ပရဝုဏ်အတွငး်တွင်ရိှရန်လိအုပ်ဆသာ လုခံခုံဆရးအဆစာင့်အဆရှာက်ြျား၊ ညဆစာင့်ြျား 

နှင့် အမခားအဆရးကကီးဝန်ထြး်ြျားအတွက် ဆနထိငုရ်န်အဆောက်အအုံြျား၊  

 ဇုန် ၃ (ခ) အဆထွဆထွစက်ြှုအသံုးပပုဇုန် (Use Zone III (b) General Industrial Use Zone) 

 ခွင်ပ့ပုဆသာအသံုးပပုြှုြျား (Uses Permitted)  

- ဇုန် ၁(က)၊ ၁(ခ) နှင့် ၂ ဆနထိငု်ရန်နှင့် စီးပွားဆရးအသံုးမပုဇုန်ြျားတွင် ဆြာ်မပထားဆသာ 

စီးပွားမြစ် အသုံးမပုြှုအားလုံး၊  
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- စက်ေုပ်ြွယ်နှင့် အနံ့ေိုး၊ စွန့်ပစ်ညစ်ညြ်းအရည်၊ ြုန်ြှုန့်၊ ြီးခိုး၊ ဓာတ်ဆငွ့တုန်ခါြှု 

စသည့်အဆမခအဆနြျားဆကကာင့် သောဝကိုအန္တရာယ်မပုဆသာ၊ အြျားမပည်သူ 

ကျန်းြာဆရး သ့ုိြဟုတ် သာယာြှုကို အန္တရာယ်မပုဆနှာင့်ယှက်ဆသာ စက်ြှုလုပ်ငန်း 

ြျားြှအပ စက်ြှုလုပ်ငန်းတွင် သွယ်တန်းတပ်ေင်အသံုးမပုဆသာ မြငး်ဆကာငဆ်ရကုိ 

ကန့်သတ်ြထားသည့် သ့ုိြဟုတ် လျှပ်စစ်အဆရွ့ပုံစံကို ကန့်သတ်ြထားသည့် စက်ြှု 

လုပ်ငန်းြျားအားလုးံ၊  

- ဟိုတယ်ြျား၊ စားဆသာက်ေိုင်ြျားနှင့် ကလပြ်ျား၊ လူြှုဆပါငး်စည်းဆရးေိုင်ရာဆနရာ 

ြျား၊ အပန်းဆမြဆနရာြျားနှင့် ဝတ်မပုကိုးကွယ်ြှုဆနရာြျား၊ ဆေးကုခန်းြျားနှင့် 

ဆေးဆပးခန်းြျား နှင် ့

- ပရဝုဏအ်တွငး်တွင် ရိှရန်လိုအပ်ဆသာ လုခံခုံဆရးအဆစာင့်အဆရှာက်ြျား၊ ညဆစာင့်ြျား 

နှင့် အမခားအဆရးကကီးဝန်ထြး်ြျားအတွက် ဆနထိငုရ်န်အဆောက်အအုံြျား၊  

 ဇုန် ၃ (ဂ) အထူးစက်ြှုလုပ်ငန်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိဆသာအသံုးပပုဇုန် (Use Zone III (c) Special 

Industrial and Hazardous Use Zone) 

ခွင်ပ့ပုဆသာအသံုးပပုြှုြျား (Use Permitted) ဇုန် ၁ (က) ၊ ၁ (ခ) နှင် ့ ၂ ဆနထိငု်ရန်နှင့် 

စီးပွားဆရး အသံုးမပုဇုန်ြျားတွင် ဆြာ်မပထားဆသာ စီးပွားမြစ်အသံုးမပုြှုအားလုးံ၊  

- ဇုန် ၃(က) နှင့် ဇုန် ၃(ခ) ထိန်းချုပ်နှင့် အဆထွဆထွစက်ြှုလုပ်ငန်းအသံုးမပုဇုန်ြျားတွင် 

ခွင်မ့ပုနိုငဆ်သာ စက်ြှုလုပ်ငန်းအားလုးံ၊  

- ဆလာင်ကျွြ်းြှုနှင့် ဆပါက်ကဲွြှုမြင့်ြားဆသာ အရာဝတ္တုြျား သ့ုိြဟုတ် အလွန်လျင်မြန် 

စွာဆလာငက်ျွြ်းနိုငဆ်သာနှင့်/ သ့ုိြဟုတ် အေိပ်အခိုးအဆငွ့ြျား သ့ုိြဟုတ် ဆပါက်ကွဲြှု 

မြစ်ဆစနိုင်ဆသာ ထုတ်ကုန်ြျားကို သုိြှီးမခငး်၊ ကိုင်တွယ်ထနိ်းသိြ်း ဆောငရ်ွက်မခင်း၊ 

ထုတ်လုပ်မခင်း သ့ုိြဟုတ် ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းစဉ်အေင်ေ့င့် ဆောင်ရွက်မခင်းတ့ုိ 

ပါဝင်သည့် အသံုးမပုြှုြျားအားလုံး၊  

- သံဆချးတက်ြှု၊ အေိပ်သင်ြ့ှုမြင်ြ့ားဆသာ သ့ုိြဟုတ် အေိပ်အဆတာက်ရိှ အယ်ကာလီ 

အက်ေစ်ြျား သ့ုိြဟုတ် ြီးဆတာက်၊ အခိုးအဆငွ့နှင့် ဆပါက်ကွဲြှု ၊ အေိပ်အဆတာက်၊ 

နာကျင်ြှုကိုမြစ်ဆစဆသာ အမခားအရည်နှင့် ဓာတုဆဗဒပစ္စည်းြျား သ့ုိြဟုတ် သံဆချး 

တက်ဆစဆသာ ဓာတ်ဆငွ့ြျားတို့ကို သုိြှီးမခငး်၊ ကိုင်တွယ်ထနိ်းသိြ်းဆောငရွ်က်မခငး်၊ 

ထုတ်လုပ်မခင်း သ့ုိြဟုတ် ထုတ်လုပ်ြှု လုပ်ငန်းစဉ် အေင်ေ့င်ဆ့ောငရွ်က်မခငး်တို့ 

ပါဝင်သည့် အသံုးမပုြှုြျားအားလုံး၊  

- ဆပါက်ကွဲဆစတတ်ဆသာ ြုန်ြှုန့်အဆရာအဆနှာြျားကို ထုတ်လုပ်ဆသာ အရာဝတ္ထုြျား 

သ့ုိြဟုတ် အလိုအဆလျာက် ဆတာက်ဆလာငမ်ခင်းဆကကာင့် ဆသးငယ်ဆသာ အြှုန်ြျား 

အမြစ်သို့ ကွဲထွက်နိုင်ဆသာ အရာဝတ္ထုြျားကိုသုိြှီးမခငး်၊ ကိုင်တွယ်ထနိ်းသိြ်း 
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ဆောငရွ်က်မခငး် သ့ုိြဟုတ် ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းစဉ် အေင်ေ့င်ဆ့ောငရွ်က်မခငး်တို့ 

ပါဝင်သည့် အသံုးမပုြှုြျားအားလုံး၊  

- ရံွရှာစက်ေုပ်ြွယ် သုိ့ြဟုတ် ကျန်းြာဆရးနှင့် ြညီညွတ်ဆသာ အနံ့အသက်ထကွ်သည့် 

အရာဝတ္ထုြျား ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းစဉ် အေင့်ေင့်ဆောင်ရွက်မခင်း သုိ့ြဟုတ် 

ထုတ်လုပ်မခင်း၊  

- အြဲေီ သ့ုိြဟုတ် ကန့်ကိုအရည်ဆြျာ်မခင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်းစဉ် အေင်ေ့င့် 

ဆောငရွ်က်မခငး်၊  

- သောဝဆမြဩဇာ၊ ကလီစာ၊ ဆရာစပ်ဆြွှ၊ အရိုး၊ သားဆရ၊ ငါး၊ အဆရမပား အဆရခံွ 

စသည်တို့ကို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိြ်းဆောင်ရွက်မခငး် သ့ုိြဟုတ် ထုတ်လုပ်ြှု လုပ်ငန်း 

စဉ်အေင်ေ့င့် ဆောင်ရွက်မခငး်၊  

- သုိးဆြွှးနှင့် အဆြွှးအြျှင်ြျားကို ဆလျှာ်ြွတ် ဗိုင်းငငမ်ခငး်၊  

- ငါးကကီးေီမပုလုပ်မခင်း၊ 

- ေပ်မပာမပုလုပ်မခင်း၊ ေီကကိုမခငး်သို့ြဟုတ် ေီခဲလုပ်မခင်း၊ အတု်ြုတ်မခင်း၊ အတု် ကပ် 

ဆ ကမပား၊ ဆမြထည်ပစ္စည်းလုပမ်ခငး်၊  

- သာကူဆစ့ကကိုထုတ်လုပ်မခင်း နှင် ့လူလုပ်လက်ြှုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မခငး်၊  

- ေီယာချက်စက်ရုံ၊ အယ်လကိဆုဟာပါ အရက်ချက်လပု်ထုတ်လုပ်မခင်း၊  

- ဆယေုယျအားမြင့် လူ့အသက် သုိ့ြဟုတ် ကျန်းြာဆရး၊ လူ့ေဝသာယာြှုတို့ကို 

ထိခိုက် အန္တရာယ်မပုနိုင်ြွယ်ရာရှိဆသာ ဇုန် ၃(က) နှင် ့(ခ) ထိန်းချုပ်စက်ြှု အသုံးမပုဇုန် 

နှင့် အဆထွဆထွစက်ြှုအသံုးမပုဇုန်တို့တွင် ခွင်ြ့မပုနိုငဆ်သာ စက်ြှုလုပ်ငန်းစဉ်ြျား၊  

- ဟိုတယ်ြျား၊ စားဆသာက်ေိငုြ်ျားနှင့် ကလပြ်ျား သ့ုိြဟုတ် လူြှုေက်ေံဆရးဆနရာ 

ြျား၊ အပန်းဆမြဆနရာနှင့် ကိုးကွယ်ဝတ်မပုရာဆနရာြျား၊ ဆေးဆပးခန်းြျားနှင့် ဆေး 

ခန်းြျား 

- ပရဝုဏ်အတွင်းတွင်ရိှရန်လုိအပ်ဆသာ လံုခခုံဆရးအဆစာင့်အဆရှာက်ြျား၊ ညဆစာင့်ြျားနှင့် 

အမခားအဆရးကကီးဝန်ထြ်းြျားအတွက် ဆနထိငု်ရန်အဆောက်အအုံြျား၊  

 ၄။ အြျားပပည်သူ၊ ပညာဆရးနှင့် လူြှုဆရးေိုငရ်ာ အသံုးပပုြှုဇုန် (IV. Public, Educational and 

Social Use Zone) 

- အစိုးရ/ အစိုးရတစ်ပိုငး်/ အြျားမပည်သူေိုင်ရာရုံးြျား [Government/Semi-Govern 

ment/ Public Offices (PS- 1)] 

- အစိုးရဆမြယာ (သတ်ြှတ်အသံုးမပုမခငး်) (PS-2) 

- ပညာဆရးနှင့်သုဆတသန (PS-3) 

- ဆေးေက်ေိုင်ရာနှင့်ကျန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်ြှု ဝန်ဆောင်ြှု (PS-4) 
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- လူြှုဆရး၊ ယဉ်ဆကျးြှု နှင် ့ောသာဆရး (PS-5) (စာကကည်တ့ိုက်၊ မပတိုက်၊ မပခန်းြျား) 

- အသံုးအဆောင်နှင့် ဝန်ဆောင်ြှုြျား (PS-6) (ကားဂိုဆထာင်/ကားပါကင်၊ စက်သုံး ေီေိုင်) 

- ြီးသပဂြိုလ်မခငး် နှင် ့ဆမြမြုပ်သပဂြိုလ်မခငး်မပုရာ ဆမြမပင်ြျား (PS-7) 

- မပပွဲခန်းြ၊ အစည်းအဆဝးြျား၊ ဆေွးဆနွးပွဲြျားကျင်းပရာ အဆောက်အအုံြျား  

- ေတ်(စ်)ကားဂိတ်၊ ရထားေူတာရုံနှင့် သဆေောေိပ်ြျား၊  

- ဆကျာင်းြျား၊ ဆကာလိပ်ြျားနှင့် အမခားအေင့်မြင်ပ့ညာဆရးနှင့် ဆလ့ကျင့်သငတ်န်း 

ဆကျာင်းြျားနှင့် ၄ငး်ကိစ္စရပ်ြျားနှင့် ေက်စပ်အသံုးမပုြှုြျား၊  

- ဇုန် ၁ (က)အဓကိဆနထိုငရ်န် အသံုးမပုဇုန်တွင် ခွင်မ့ပုသည့် အသံုးမပုြှုပုံစံအားလုံး၊  

- ဟိုတယ်ြျားနှင့် တစ်ဦးချင်းဆနတိုက်ခန်းြျား၊  

- အပန်းဆမြကလပ်ြျား၊ စာကကည့်တုိက်ြျားနှင့် စာြတ်ခန်းြျားနှင့် စားဆသာက်ေုိင်ြျား၊ 

- အစိုးရနှင့် သဏ္ဍာန်ဆောငအ်စိုးရ ရုံးြျား၊ 

- အနုပညာမပခန်းြျား၊ မပတိုက်ြျား၊ ငါးမပတိုကန်ှင့် အြျားမပည်သူေိုငရ်ာ စာကကည်တ့ိုက် 

ြျား 

- ဆေးရုံြျား၊ သန့်ရှင်းဆရးနှင် ့ အမခားဆေးေက်ေိုင်ရာ နှင် ့ အြျားမပည်သူကျန်းြာဆရး 

ဌာနြျား၊  

- ေိပ်ကြး်၊ ဆလေိပ်နှင့် ြိုးပျကံလပ်ြျား၊ 

 ၅။  စိုက်ပျ ိုးဆရးအသံုးပပုဇုန်ြျား- ဇုန် ၅ (V. Agricultural Use Zone – Use Zone V) 

 ခွင်ပ့ပုဆသာအသံုးပပုြှုြျား (Uses Permitted) 

- စိုက်ပျ ိုးဆရးေိုငရ်ာအသံုးမပုြှုအားလုံး၊ 

- စိုက်ပျ ိုးအိြ်ြျား နှင် ့စိုက်ပျ ိုးဆရးလုပ်ငန်းသုံးအဆောက်အအုံြျား၊ 

- ဆကျးရွာအဆမခချဆနထိုင်ြှု နှင့် ေက်စပ်အသုံးမပုြှုြျား၊ 

- အြျားမပည်သူေိုင်ရာနှင့် ပုဂ္ဂလကိပန်းခခံြျား၊ ကစားကွငး်ြျား၊ ဥယျာဉ်ြျား၊ လူဆန 

ဆနာက်တွဲယာဉ်ြျား၊ ယာယီစခန်းချဆနထိုင်ရာဆနရာြျား၊ အမခားအပန်းဆမြြှုအတွက် 

အသံုးမပုမခငး်ြျား၊  

- နို့ထကွ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မခင်း၊ ကကက်ေဲဆြွးမြူမခင်းနှင် ့ငါးလုပ်ငန်း စသည်၊ 

- ဆရကန်နှင့် ဆရဆလှာငက်န်ြျား၊ 

- ြိလ္လာအညစ်အဆကကးစွန့်ပစ်ရာ၊ သစ်ရကွ်ဆေွးဆမြဩဇာ နှင် ့အြှိုက်စွန့်ပစ်ရာဝန်း၊ 

- ဆလေိပြ်ျားနှင့် အသံလွှင့်ဌာနြျား၊  

- သစ်ဆတာလုပ်ငန်း၊ 

- သုဿန်သခြိျုငး်၊ ြီးသပဂြိုလ်ရုံ နှင့် ြီးရှို့မြှုပ်နှံရာဆမြမပင်၊ 

- ဆမြဩဇာြျားသိဆုလှာငမ်ခင်း နှင် ့အဆမခာက်ခံမခငး်၊  
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- ငါးေားနယ် အဆမခာက်လှန်းမခငး်၊ 

- ေားထုတ်လုပ်မခင်း၊  

- အတု်၊ အုတ် ကပ်အြိုး သ့ုိြဟုတ် ဆမြထည်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မခငး်၊ 

- ဆကျာက်ခွဲမခငး် နှင် ့ဆကျာက်ြိုင်း/ဆကျာက်ကျငး်၊ နှင့်  

- သဲ၊ ရွှေံ့ဆစးနှင့် ဆကျာက်စရစ်ထုတ်မခငး်။  

 ၆။  ကာပြင်စ့ွာတည်ဆောက်မပီးဆသာ အထူးဧရိယာ (ဗဟိုချက်) ဧရိယာ (မြို့ဆတာ်ဗဟို) [VI 

Special Area Old Built-up (Core) Area (City Centre) (S-1)]  

- ဆရှးဆဟာငး်အဆြွအနှစ် နှင့် ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်ဆရး ဧရိယာ (S-2)  

- သောဝပသာဒတန်ြိုးရိှဧရယိာ (S-3)  

- တပ်ဆမြြျား [Cantonments (S-4)] 

- ဆကျးရွာအဆမခချဆနထိုင်ရာ (S-5)  

- အမခားအသံုးမပုမခငး်ြျား (S-6)  

- ဆလေိပ်  

- ဆကျာက်ြိုငး်/ဆကျာက်ကျငး် 
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ခွင်ပ့ပုြိန့်ဆလျှောက်ထားပခငး်တွင်လိအုပ်ချက်ြျား (REQUIREMENTS FOR PERMIT 

APPLICATION) 

 တငပ်ပရသည့်စာရွက်စာတြ်းအဆထာက်အထားြျား (Submittal Documents) 

ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆောက်အအုံတညဆ်ောက်မခငး် ပါဝင်သည့်အခါ 

ဆဒသေုိင်ရာ စီြံကိန်းအာဏာပိငု်အြွဲ့သည် ဆအာက်ဆြာမ်ပပါကစိ္စရပ်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ဆလျှာက်ထားသူသို့ စာမြင့်ဆရးသား ညွှန်ကကားချက်ဆပးနိုင်သည် -  

- အဆောက်အအုံလုပ်ငန်းခွင်၏ ဆမြမပင်အမြင့်၊ 

- အြိ်နီးချင်းအဆောက်အအုံြျားနှင့် နယန်ိြိတ်သတ်ြှတ်ြျဉ်း၊  

- အဆောက်အအုံ၏အဆရှ့ေက်၊ အဆနာက်ေက်နှင့် ဆေးေက်တို့ြှ မြငရ်သည့်ပုံြျား၊  

- အဆောက်အအုံ အေင်အ့တန်း၊ ဒီဇိုင်းပုံစံ၊ အသွငအ်မပင၊်  

- အဆောက်အအုံနယ်နိြိတ်ြျဉ်းြှ အဆောက်အအုံကကားအကွာအဆဝး၊  

- အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ြည့် ဆမြသ့ုိ ဝငထ်ွက်သွားလာနိုငြ်ှုနှင့်  

- စီြံကိန်းလုပ်ငန်းအတွက် လိအုပ်သည်ဟု စီြံကိန်းအာဏာပိုငအ်ြွဲ့က ထင်မြင်သည့် 

အမခားကိစ္စရပ်ြျား။  

 

စြီံကိန်းအတွက် တငမ်ပရန်လိုအပ်ဆသာ စာရွက်စာတြ်းအဆထာက်အထားြျားနှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံ 

ြျားအမပင် ဆလျှာက်ထားသူသည် ဆအာက်ပါအချက်ြျားပါဝငရ်ြည်မြစ်ဆသာ ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်း 

အေိမုပုချက်အစီရငခ်ံစာကို တငသွ်ငး်ရြည်-  

- ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ဆရးအယူအေနှင့် အကျ ိုးအဆကကာငး်ရှင်းမပချက်၊ 

- တည်ဆနရာမပဆမြပုံနှင့် လုပ်ငန်းခွငဆ်နရာချထားြှုပုံစံ၊ 

- ဆမြယာပိုင်ေိုငြ်ှုအဆသးစိတ်အချက်အလက်ြျားနှင့် ကန့်သတ်ချက်ြျား(ရိှလျှင်)၊ 

ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်းဆကကာင့် ထိခိုက်နိုငသ်ည့် -  

(၁) ဆမြယာ၏ရုပ်သွင်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဆမြြျကန်ှာသွငမ်ပင၊် ဆမြယာရှုခငး်၊ ေူြိဆဗဒ၊ 

ကွန်တို ြျဉ်းြျား၊ ဆရနုတ်ဆမြာင်းစနစ်၊ ဆရထုထည်ြျားနှင့် ဆရြြ်းနယ်နှင့် 

သောဝေိုင်ရာ အချက်အလက်ြျားပါဝင်သည့် ဆမြနှင့် သက်ေိုင်သည့် အချက် 

အလက်ြျား၊ 

(၂) သစ်ပင်ြျား နှင် ့သောဝဆပါက်ပင်အြျ ိုးအစားြျားကိ ုေန်းစစဆ်လ့လာမခင်း နှင့်  

(၃) ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ဆအာင် ဆောငရ်ွက်ြှုဆကကာင့် ထိခိုက်နိုင်သည့် အဆောက်အအုံ၏ 

သီးမခားအချက်အလက်ြျား ။  

- ဆမြယာအသုံးချြှု ခွဲမခြ်းစိတ်မြာမခင်းနှင့် ကပ်လျက်ဆမြအဆပါ် ၎င်း၏ အကျ ိုး 

သက်ဆရာက်ြှု၊  
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- ဆနရာချထားြှုပုံစံြျား၊ အဆသးစိတ်အချက်အလက်ြျားကို ဆနရာချထားြှုပုံစံ 

လိအုပ်ချက်တွင် ဆြာ်မပထားပါသည်၊  

- စီြံကိန်းအာဏာပိုင်အြဲွ့ကမပဋ္ဌာန်းနိုင်သည့် အမခားသက်ေိုငဆ်သာ ကိစ္စရပ် 

ြျား။ 

အာဏာပိငု်အြွဲ့သည် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြှုလုပ်ငန်းအြျ ိုးအစားအလိုက် တငမ်ပဆသာ ြွံ့ပြိုးြှု 

လုပ်ငန်း ဆောငရွ်က်ရန် အေိမုပုချက်အစီရင်ခံစာတွင် စီြံကိန်းဆောငရွ်က်ရန် ခွင့်မပုြိန့် 

ဆလျှာက်ထားသည့် ဧရယိာအတွက် ြွံ့ပြိုးြှုလုပ်ငန်းဆကကာင့် လူြှုဆရးေိုငရ်ာဂယက်ရိုက်ြှုကို 

ခွဲမခြ်းစိတ်မြာဆြာ်မပ ရြည်ဟု သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းနိုငသ်ည်။  

 ဆနရာချထားြှုပုံစံြျား (Layout Plans) 

စာပိုဒ်ပါ ဆနရာချထားြှုပုံစံတွင် အေိမုပုြွံ့ပြိုးြှုလုပင်န်းနှင့် ဆအာက်ပါတို့ကို အချက် 

အလက်ြျား ဆြာ်မပရြည် -  

ြွံ့ ပြိုးြှုလုပ်ငန်းသည် ဆမြယာနှင့်သက်ေိုငလ်ျှင် -   

- ၎င်း၏ ရုပ်ပိငုး်ေိုငရ်ာပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ဆရးနှင့် တိုးတက်ဆကာင်းြွန်ဆစဆရး 

အစီအြံြျား၊ 

- ၎င်း၏ သောဝဆမြြျက်နှာသွငမ်ပင် ထိန်းသိြ်းဆရရှည်တည်တံ့ရန် ထိန်းသိြ်း 

ထားရိှဆရးအစီအြံြျား၊  

- ၎င်း၏ဆမြယာရှုခငး်ြျား တိုးတက်ဆကာင်းြွန်ဆစဆရး အစီအြံြျား၊  

- ၎င်းဆမြယာတွင် သစ်ပင်ြျား စိုက်ပျ ိုးဆရးနှင့် ထိန်းသိြ်းဆရး အစီအြံြျား၊  

- ၎င်းဆမြယာဆပါ်ရိှ လုးံပတ် ၀.၈ ြီတာထက်ပိဆုသာ သစ်ပင်ြျားနှင့် အမခားသောဝ 

ဆပါက်ပင်တို့၏ တည်ဆနရာနှင့် ြျ ိုးစိတ်ြျား ၊  

- လဟာမပင်ဆမြကွက်လပ်ြျားမပုလုပ်မခငး်၊  

- အေိမုပုထားသည့် ဆမြကကီးလုပ်ငန်း (ရိှလျှင်) နှင့်  

- ဆောငရွ်က်ြည့်လုပ်ငန်းြျား၏ အဆသးစိတ်ဆြာ်မပချက်ြျား ။ 
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 လြး်ြျားအားအြျ ိုးအစားခွဲပခားပခငး် (Classification of Roads) 

ပြို့မပဧရယိာမပငပ်ရိှလြး်အားလုးံကို ဆအာက်ဆြာ်မပပါအတိုင်း အြျ ိုးအစားခွဲမခားသည်- 

(က) အပြန်လြ်းြကကီး (Expressway) 

 အမြန်လြ်းြကကီးေိုသည်ြှာ မြန်နှုန်းမြှင့်ယာဉ်ြျားအတွက် သီးသန့်ရည်ရွယ်ထား 

ဆသာ 4–Lane နှင့အ်ထက် အဆဝးဆမပးလြ်းြကကီးမြစ်ပပီး အဝင်အထွကလ်ြ်း 

ဆကကာငး်ြျား ကန့်သတ်ထားမခငး်နှင့် ြျက်နှာချငး်ေိုင်ြှလာဆသာ ယာဉ်ြျားသွား 

လာမခင်းအတွက် Median (သ့ုိြဟုတ်) Guard Rail ြျားမြင့် ခွဲမခားသတ်ြှတ်ထား 

ပါသည်။ အမြန်လြး်ြကကီးြျားဥပဆဒအရ မပည်ဆထာငစ်ုအစိုးရအြဲွ့၏ သဆောတူ 

ညီချက်မြင့် အမြန်လြး်ြကကီးအမြစ် အြိန့်ဆကကာ်မငာစာထုတ်မပန်သတ်ြှတ်ထား 

သည့် လြး်ြကကီးကိုေိုသည်။ အမြန်လြ်းြကကီးတွင် ယငး်လြ်းြကကီး၏ လြး် 

တစ်ေက်တစ်ချက်ရိှ လြ်းနယ်နိြတိ်နှင့် ယငး်လြ်းြကကီးဆပါ်ရိှ တံတားြျားလည်း 

ပါဝင်သည်။ အမြန်လြ်းြကကီးဆပါ်တွင် လြး်ကွန်ရက်၊ ကူးဆမပာငး်လြး်၊ လြး်တာ 

ဆပါင၊် တံတား၊ ဆရထုတ်ပပန်၊ ယာဉ်သွားလြ်း၊ လြး်ပုခုံး၊ လြး်လယ်ကျွန်း၊ 

ဆရဆမြာင်း၊ ြိုင်တိုင် (သ့ုိြဟုတ်) ကီလိုြီတာတိုင်၊ လြး်နယ်တိုင်၊ လြး်ေိုငး်ေုတ်၊ 

သတိဆပးမခင်းေိုငရ်ာ အီလက်ထဆရာနစ်ကိရိယာ၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ေက်သွယ် 

ဆရးလြ်း (သ့ုိြဟုတ်) ကုန်ထုတ်လြး်၊ အကာအကွယ်၊ လြး်အသံုးမပုခဆကာက်ခံ 

ဆရးစခန်း၊ အပု်ချုပ်ြှုနှင့် ထိန်းသိြ်းဆရးစခန်းတို့ ပါဝင်သည်။  

(ခ) အထူးသတ်ြှတ်လြး် (Special Road)  

 မြို့ရ ှောင်လြ်းြကြီးြျား သ့ုိြဟုတ် အထူးြိစ္စ ပ်ြျားအတွြ် အရေးရ ပးလြ်းြ 

ကြီးြဲ့သုိ့ ရောြ်လုပ်ထားရသာ လြး်အြျ ိုးအစား ေစ်သည်။ လြ်းြကြီးြျား 

ဥပရေအ  ဝန်ကကီးဌာနက လြး်ြကကီးအမြစ် အြိန့်ဆကကာ်မငာစာထုတ်မပန်၍ 

သတ်ြှတ်ထားသည့် လြး်အားလုံးကိုေိုသည်။ လြး်ြ၏ တစ်ေက်တစ်ချက်စီရိှ 

လြး်နယ်နိြိတ်ြျားနှင့် လြး်ြကကီးြျားတွင်ရှိဆသာ တံတားြျားလည်းပါဝငသ်ည်။  

 (ဂ) နုိင်ငတံကာေက်သွယ်ဆရးလြး်ြကကီး (International Highway) 

 ကုန်စည်ြျားနှင့်ဝန်ဆောငြ်ှုြျား ပိုဆ့ောငမ်ြန့်မြူးနိုင်ရန်အတွက် အြိ်နီးချင်းနိုင်ငံ 

ြျားသုိ့ ေက်သွယ်ဆြာက်လပု်ထားသည့် လြး်ြကကီးမြစ်သည်။ လြး်ြကကီးြျား 

ဥပဆဒအရ ဝန်ကကီးဌာနက နိုင်ငတံကာေက်သွယ်ဆရးလြး်ြကကီးအမြစ် အြိန့် 

ဆကကာ်မငာစာထုတ်မပန်၍ သတ်ြှတ်ထားသည့် လြး်အားလုံးကိုေိုသည်။   

(ဃ) ပပည်ဆထာငစ်ုလြ်းြကကီး (National Highway) 

 တိုင်းဆဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားရိှ အဓကိအဆရးပါဆသာ ပြို့ကကီးြျားသို့ ေက်သွယ် 

သွားလာနိုင်ရန် ဆြာက်လုပ်ထားသည့် လြး်ြကကီးြျားမြစ်သည်။ လြး်ြကကီးြျား 
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ဥပဆဒအရ ဝန်ကကီးဌာနက မပည်ဆထာငစ်ုလြး်ြကကီးအမြစ် အြိန့်ဆကကာ်မငာစာ 

ထုတ်မပန်၍ သတ်ြှတ်ထားသည့် လြး်အားလုံးကိုေိုသည်။  

(င) တိုင်းဆဒသကကီး/ပပည်နယ်ြျား ေက်သွယ်သည့်လြး် (Regions/ States Collector 

Road) 

 တိုင်းဆဒသကကီး/မပည်နယ် တစ်ခုြှတစ်ခုသ့ုိ ေက်သွယ်သွားလာနိုင်ရန် ဆြာက်လုပ် 

ထားသည့် လြး်ြျားမြစ်သည်။ လြး်ြကကီးြျားဥပဆဒအရ ဝန်ကကီးဌာနက 

တိုင်းဆဒသကကီး/မပည်နယ်ြျား ေက်သွယ်သည့်လြ်းအမြစ် အြိန့်ဆကကာ်မငာစာ 

ထုတ်မပန်၍ သတ်ြှတ်ထားသည့် လြး်အားလုံးကိုေိုသည်။  

(စ) ခရိုင်/မြို့နယ်ြျားေက်သွယ်သည့်လြး် (Districts/ Townships Collector Road)  

 ခရိုင်/ ပြို့နယ်ြျား တစ်ခုြှ တစ်ခုသုိ့ ေက်သွယ်သွားလာနိုင်ရန် ဆြာက်လုပ်ထား 

သည့် လြး်ြျားမြစ်သည်။ လြး်ြကကီးြျားဥပဆဒအရ ဝန်ကကီးဌာနက ခရိုင်/ ပြို့နယ် 

ြျား ေက်သွယ်သည့်လြး်အမြစ် အြိန့်ဆကကာ်မငာစာထုတ်မပန်၍ သတ်ြှတ်ထား 

သည့် လြး်အားလုံးကိုေိုသည်။ 

(ေ) မြို့နယ/်ဆကျးရွာြျား ေက်သွယ်သည့်လြ်း (Townships/ Villages Collector 

Road) 

 ပြို့နယ/်ဆကျးရွာြျား တစ်ခုြှတစ်ခုသုိ့ ေက်သွယ်သွားလာနိုငရ်န် ဆြာက်လုပ် 

ထားသည့်လြး်ြျားမြစ်သည်။ လြး်ြကကီးြျားဥပဆဒအရ ဝန်ကကီးဌာနက ပြို့နယ်/ 

ဆကျးရွာြျားေက်သွယ်သည့်လြ်းအမြစ် အြိန့်ဆကကာ်မငာစာထုတ်မပန်၍ သတ်ြှတ် 

ထားသည့် လြး်အားလုံးကိုေိုသည်။ 

(ဇ) မြို့ပပလြး်ြျား (Urban roads) 

ပြို့မပလြး်ြျား အားလုးံတွင် ဆအာက်ပါအြျ ိုးအစားြျားရိှပါသည်- 

(၁) မြို့ပပရိပ်သာလြ်းြျား/ မြို့တွင်းလြ်းြကျယ် (Urban Avenues/ 

Boulevard) - ပြို့တွင်းရိပ်သာလြး်ြျားသည် ပြို့မပဧရယိာအတွငး် 

ဇုန်ြျားကို ကူးလူး ေက်သွယ်ထားဆသာ လြး်ြျားမြစ်ပပီး ၅ ြိုင် ထက်ပုိ၍ 

ရှည်လျားသည်။  

(၂) မြို့ပပအဓိက လြး်ြြျား (Urban Main Road)- ပြို့မပအဓိကလြ်းြြျား 

သည် ပြို့မပဇုန် တစ်ခုအတွင်း ကူးလူးေက်သွယ်ထားဆသာ လြး်ြျားမြစ် 

ပပီး ၅ ြိုင်ထက်ပို၍ြရှည်ပါ။  

(၃) လြး်သွယ်လြ်းခွဲ (Feeder Roads) - လြး်သွယ်လြး်ခွဲြျားသည် 

Collector လြး်ြျားနှင့် ပြို့မပရိပ်သာလြ်းြျားကိ ု ကူးလူးေက်သွယ်ထား 
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ဆသာလြ်းြျား သ့ုိြဟုတ် Collector လြး်အြျားအမပား ကူးလူး 

ေက်သွယ်ထားဆသာ ပြို့မပအဓကိလြး်ြြျားကို ေိုသည်။  

(၄) Collector လြး်ြျား (Collector Roads) - Collector လြး်ြျားသည် 

လြး်သွယ်လြး်ခွဲြျားနှင့် ရပ်ကွကတ်ွငး်လြ်းြျားအကကား ကူးလူး ေက ်

သွယ်ထားသည့် လြး်ြျား မြစ်သည်။ လြး်ခံနိုငဝ်န် အနည်းအကျဉ်းြှ 

အလယ်အလတ်ထိရိှပပီး ဆဒသလြ်းြျားြှ အဆဝးဆမပးလြ်းထိ ယာဉ်ြျား 

သွားလာနိုင်ရန် မြစ်ပါသည်။ အဆဝးဆမပးလြ်းြြျားနှင့် ြတူသည်ြှာ 

လူဆနဧရိယာအတွင်းရိှ ပစ္စည်းြျားကို သယ်ယူပို့ဆောင်နိုငရ်န် မြစ်ပါသည်။  

(၅) ဆဒသတွငး်လြ်းြျား (Local roads) - ဆဒသတွင်းလြ်းြျားတွင် အရိှန်နှုန်း 

ကို အနိြ့်ေုံး သတ်ြှတ်ထားရှိပပီး ယာဉ်သွားလာြှု အနည်းငယ်သာရိှပါ 

သည်။ အချ ို့ဆသာဧရိယာြျားတွင် ဤကဲ့သုိ့လြး်ြျား၏ ြျက်နှာမပငက်ို 

ကတ္တရာ၊ ကွန်ကရစ်စသည်တို့ ခင်းထားမခင်းြရှိပါ။  

(၆) ရပက်ွက်တွငး်လြ်းြျား (Residential roads) - ရပ်ကွက်တွင်းလြ်းြျားြှာ 

လူဆနထိုငရ်ာ အြိ်ရာ ရပ်ကွက်အတွငး်ရှိ လြး်ြျားကို ေိုသည်။  

(၇) ရပက်ွက်တွငး်လြ်းတိုြျား (Short residential roads) - ရပ်ကွကတ်ွငး် 

လြး်တိြုျားသည် အလျားဆပ (၃၀၀) ထက်နည်းပပီး အြိ်ရာ (၄) အြိ်ထက် 

နညး်ပါက တစ်လြ်းသွားမြစ်နိုင်ပပီး ဆပ (၃၀၀) ထက်ပုိရှည်ပပီး အြိ်ရာ (၄) 

အြိ် ထက်ပုိပါက နှစ်လြ်းသွားမြစ်ရပါြည်။ 

(၈) တစ်ဖက်ပိတ်လြ်းြျား (Cul-de-sacs) - အလျားဆပ (၃၀၀) ထကပ်ိုဆသာ 

တစ်ြက်ပိတ် လြး်အားလုံးသည် အနည်းေုံးလြး်အကျယ် ဆပ (၂၀) 

ရိှရြည်။ ထိကုဲ့သ့ုိ တစ်ြက်ပိတ်လြ်းြျားတွင် ကားမပန်ဆကွ့ရန်အတွက် 

လုဆံလာက်ဆသာဆနရာရိှရြည်။   

(၉) တစ်လြ်းသွားလြး်ြျား (One Way roads) - တစ်လြ်းသွားလြ်းြျားကို 

လူဆနထိုငရ်ာ အြိ်ရာရပ်ကွက်ြျားတွင် ဦးတည်ချက်တစ်ရပ်တည်းသို့ 

သွားရန် ရည်ရွယ်စီြံထားသည်။  

(၁၀) အဆထာက်အကူလြး်ြျား (Service roads) - အဆထာက်အကူလြ်းြျားြှာ 

ကုန်ပစ္စည်း လိကု်လံမြန့်မြူး ပိုဆ့ောင်သည့် ယာဉ်ြျားအတွက်သာ 

ကန့်သတ်ထားသည့် လြ်းြျားမြစ်သည်။  



စးီပာွးရေး

အသုံးပပု

ဇနု်

၁ (က)စုရေးပြငး် ရုပေ်ငှရံု်များ

(A-1) ရေးဂေီရဖျာ်ရပဖ

ပွဲြနး်မများ

ရုပပ်မငသ်ကံကားနငှ့်

ရေဒယီိုစေဒူယီိုများ

ပပဇာေရံု်စသညပ်ဖင့်

(ြ)စုရေးပြငး် စားရသာက်ြနး်မများ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

(A-2) ညကလပမ်ျား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

စားရသာက်ဆုိငမ်ျား

အရဖျာ်ယမကာရကာငေ်ာများ

(ဂ)စုရေးပြငး် အြရပးကစားရံုများ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

(A-3) အနပုညာပပြနး်မများ ယာယီ

ဘိုးလငး်ကစားြနး်မများ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ေပကွ်က်လစူရုေးေနြ်နး်မများ

ေေားြငွရ်နောများ

ဓမ္မာရံုများ

ပုံမနှ်

မဟေု်

သည့်

ရနထိုငေ်န်

အသုံး

ပပုဇနု်

 

ထနိး်ြျုပ်

စကမ်ှုဇနု်

အရထွ

ရထွ

စကမ်ှုဇနု်

အထးူ

စကမ်ှု

ဇနု်

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ဇယား၁.၁ရပမအသုံးပပုမှုဇနုမ်ျားပဖင့်အရဆာကအ်ဦအသုံးပပုမှုထနိး်ြျုပပ်ြငး်

စဉ် အရဆာကအ်အုံအမျို းအမည်

ရနထိုငေ်နအ်သုံးပပုဇနု် စကမ်ှုဇနု်
အများ

ပပညသ်၊ူ

ပညာရေး

နငှ့်

လမူှုရေး

အသုံးပပု

မှုဇနု်

စိုကပ်ျို း

ရေး

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အထးူ

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အဓကိရန

ထိုငေ်နအ်

သုံးပပုဇနု်

ရောရနာှ

ရနထိုင်

ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်
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ပုံမနှ်

မဟေု်

သည့်

ရနထိုငေ်န်

အသုံး

ပပုဇနု်

 

ထနိး်ြျုပ်

စကမ်ှုဇနု်

အရထွ

ရထွ

စကမ်ှုဇနု်

အထးူ

စကမ်ှု

ဇနု်

ဇယား၁.၁ရပမအသုံးပပုမှုဇနုမ်ျားပဖင့်အရဆာကအ်ဦအသုံးပပုမှုထနိး်ြျုပပ်ြငး်

စဉ် အရဆာကအ်အုံအမျို းအမည်

ရနထိုငေ်နအ်သုံးပပုဇနု် စကမ်ှုဇနု်
အများ

ပပညသ်၊ူ

ပညာရေး

နငှ့်

လမူှုရေး

အသုံးပပု

မှုဇနု်

စိုကပ်ျို း

ရေး

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အထးူ

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အဓကိရန

ထိုငေ်နအ်

သုံးပပုဇနု်

ရောရနာှ

ရနထိုင်

ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်

အကြနး်မများ

ပပပွဲြနး်မများ

ဈာပနြနး်မများ

အားကစားရံုများ

မိုးလုံရလလုံရေကူးကနမ်ျား

မိုးလုံရလလုံေငး်နစကွ်ငး်များ

စာသငြ်နး်မများ

စာကကည့်ေိုက်များ

ပပေိုက်များ

ဘာသာရေးဆုိငေ်ာေေပ်ပု

ဆုရောငး်သည့်ရနောများ

(ဘေုားရစေမီျား၊ဘေုား

ရကျာငး်များ၊ဗလမီျား)

ရေကူးကနန်ငှ့်

ဘလိယိက်ြနး်မများ

သယယ်ပူိုရ့ဆာငရ်ေး
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အသုံးပပု

ဇနု်

ပုံမနှ်

မဟေု်

သည့်

ရနထိုငေ်န်

အသုံး

ပပုဇနု်

 

ထနိး်ြျုပ်

စကမ်ှုဇနု်

အရထွ

ရထွ

စကမ်ှုဇနု်

အထးူ

စကမ်ှု

ဇနု်

ဇယား၁.၁ရပမအသုံးပပုမှုဇနုမ်ျားပဖင့်အရဆာကအ်ဦအသုံးပပုမှုထနိး်ြျုပပ်ြငး်

စဉ် အရဆာကအ်အုံအမျို းအမည်

ရနထိုငေ်နအ်သုံးပပုဇနု် စကမ်ှုဇနု်
အများ

ပပညသ်၊ူ

ပညာရေး

နငှ့်

လမူှုရေး

အသုံးပပု

မှုဇနု်

စိုကပ်ျို း

ရေး

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အထးူ

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အဓကိရန

ထိုငေ်နအ်

သုံးပပုဇနု်

ရောရနာှ

ရနထိုင်

ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်

ဂေိမ်ျားေငွရ်စာင့်ဆုိငး်

သည့်ရနောများ

(ဃ)စုရေးပြငး် လက်ရေှက့ကိုးေိုငး်များ ယာယီ

(A-4) စကိေကွ်ငး်များ

ရေကူးကနမ်ျား

ေငး်နစကွ်ငး်များ

(င)စုရေးပြငး် အပနး်ရပဖ

(A-5) အရဆာက်အအံုများ

အထးူေနး်များ

အားကစားရံုများ

၂ စီးပာွးရေး ရလရကကာငး်ထနိး်သမိး်

အုပစု်(B) ရေးရမျှော်စငမ်ျား

လနူာေငယ်ာဉစ်သည့်

ကျနး်မာရေး

ရစာင့်ရောှက်မှုအရထာက်

အပံ့ပစ္စညး်များ

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်
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အသုံးပပု

ဇနု်

ပုံမနှ်

မဟေု်

သည့်

ရနထိုငေ်န်

အသုံး

ပပုဇနု်

 

ထနိး်ြျုပ်

စကမ်ှုဇနု်

အရထွ

ရထွ

စကမ်ှုဇနု်

အထးူ

စကမ်ှု

ဇနု်

ဇယား၁.၁ရပမအသုံးပပုမှုဇနုမ်ျားပဖင့်အရဆာကအ်ဦအသုံးပပုမှုထနိး်ြျုပပ်ြငး်

စဉ် အရဆာကအ်အုံအမျို းအမည်

ရနထိုငေ်နအ်သုံးပပုဇနု် စကမ်ှုဇနု်
အများ

ပပညသ်၊ူ

ပညာရေး

နငှ့်

လမူှုရေး

အသုံးပပု

မှုဇနု်

စိုကပ်ျို း

ရေး

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အထးူ

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အဓကိရန

ထိုငေ်နအ်

သုံးပပုဇနု်

ရောရနာှ

ရနထိုင်

ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်

ေေိ စ္ဆာနရ်ဆးကုသပြငး်

ဘဏ်များ အရသးစားဘဏ်

ဆံသနငှ့်အလပှပငဆုိ်ငမ်ျား

ကားရေရဆးပြငး်လပုင်နး် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ပပငပ်လနူာရဆးြနး်

အရပြာက်ရလျှော်ပငမ်ငး်ဆုိငမ်ျား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

အများပပညသ်အူသုံးပပု

သည့်အငေ်ာနက်စငေ်ာ

ဓါေြ်ွဲြနး်များ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ရမာ်ရော်ယာဉပ်ပြနး်များ

စာေိုက်များ

ပုံနှိပေ်ိုက်များ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ကျွမး်ကျငအ်ေေပ်ညာေငှ်

အဖွဲ အ့စညး်များ(ဗသိကုာ၊

အငဂ်ျငန်ယီာစသပဖင့်)

ရေဒယီိုနငှ့်ရုပပ်မငသ်ကံကား

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်
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စကမ်ှုဇနု်

အရထွ

ရထွ

စကမ်ှုဇနု်

အထးူ

စကမ်ှု

ဇနု်

ဇယား၁.၁ရပမအသုံးပပုမှုဇနုမ်ျားပဖင့်အရဆာကအ်ဦအသုံးပပုမှုထနိး်ြျုပပ်ြငး်

စဉ် အရဆာကအ်အုံအမျို းအမည်

ရနထိုငေ်နအ်သုံးပပုဇနု် စကမ်ှုဇနု်
အများ

ပပညသ်၊ူ

ပညာရေး

နငှ့်

လမူှုရေး

အသုံးပပု

မှုဇနု်

စိုကပ်ျို း

ရေး

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အထးူ

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အဓကိရန

ထိုငေ်နအ်

သုံးပပုဇနု်

ရောရနာှ

ရနထိုင်

ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်

ဌာနများ

ေယလ်ဖီနုး်အိပြ်ျိနး်ရံုးများ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ေက္က သိုလအ်စအီစဉ(်သို)့

ရကျာငး်ေငွး်မဟေုရ်သာ

ဖွံ ့ဖဖို းေိုးေက်မှုဆုိငေ်ာ

ကျွမး်ကျငမ်ှုသငေ်နး်

၃ ပညာရေး အရပြြပံညာရကျာငး်များ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

(E) ရနက့ရလးထနိး်ရကျာငး် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ေက္က သိုလမ်ျားနငှ့်ရကာလပိမ်ျား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

သက်ရမးွပညာသငေ်နး်

ရကျာငး်များစသည်

၄ (က)စက်ရံု၊ ရလယာဉ်

အလပုရံု် ကိေယိာေနဆ်ာပလာများ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

(F-1) အားကစားပစ္စညး်

အရောအ်သင့် ရမာ်ရော်ယာဉမ်ျားနငှ့်အပြား

အန္တောယ်ေှိရသာ ကုနး်လမး်သာွးယာဉမ်ျား

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်
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ရောရနာှ

ရနထိုင်

ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်

မနု ့ဖ်ိုများ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

အရဖျာ်ယမကာများ

(အယကုိ်ရဟာ၁၆%

အထက်ပါေငရ်သာ)

စက်ဘးီများ

ရလမှျား

ေပံမက်စညး်(သို ့)ဵဘေပေ်ှ်များ

စးီပာွးရေးနငှ့်ဆုိငရ်သာ

စက်ပစ္စညး်များ

ကငမ်ောနငှ့်ဓါေပ်ုံပစ္စညး်များ

ဖျငစ်များ(သို)့အလားေူ

အထညစ်များ

ရကာ်ရဇာများနငှ့်ရပြသေုြ်ုံများ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

အေေအ်ထညမ်ျား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ရဆာက်လပုရ်ေး၊

စိုက်ပျိုးရေးနငှ့်ဆုိငရ်သာ

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်
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စက်ပစ္စညး်များ

ပိုးသေရ်ဆးများ

အရပြာက်ရလျာ်ပြငး်နငှ့်

ရဆးဆုိးပြငး်

လျှေပစ်စထ်ေုလ်ပုသ်ည့်စက်ရံု

အီလက်ထရောနစ်

အငဂ်ျငမ်ျား

အစားအစာထေုလ်ပုပ်ြငး်

ပေရိဘာဂပစ္စညး်များ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

အမျှေငပ်ဖင့်ပပုလပုထ်ားရသာ

ထေုကု်နမ်ျား

ဂနုရ်လျာ်ထေုကု်နမ်ျား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ပငမ်ငး်ဆုိငမ်ျား

သားရေထေုကု်နမ်ျား

စက်ယန္တေားများ

သေ္တ ုများ
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ရလျာေိုက်ပပေငး်ရပါက်

နငှ့်ေြံါးလပုင်နး်

ရုပေ်ငှန်ငှ့်ရုပပ်မငသ်ကံကား

ရုိက်ကူးပြငး်(ပေေိသ်ေမ်ပါ)

ဂေီနငှ့်ဆုိငရ်သာပစ္စညး်များ

မျက်စနိငှ့်ဆုိငရ်သာပစ္စညး်များ

စက္က ူစက်နငှ့်ထေုကု်နမ်ျား

ဓါေပ်ုံဖလင်

ပလေစ်ေစထ်ေုကု်နမ်ျား

ပုံနှိပပ်ြငး်(သို)့ပုံနှိပထ်ေုရ်ေပြငး် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

အပနး်ရပဖသာွးေနယ်ာဉ်

အညစအ်ရကကးများကုိ

မးီရှို ဖ့ျက်ဆီးပြငး်

ဖနိပမ်ျား

ဆပပ်ပာနငှ့်ရြျးြျွေရ်ဆး

အထညအ်လပိမ်ျား
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မှုဇနု်

စိုကပ်ျို း
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ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်

ရဆးရုိး၊ရဆးပပငး်လပိ်

စက်ေွဲယာဉမ်ျား

အိမရ်ထာငပ်ေရိဘာဂလပုင်နး်

သစသ်ားလပုင်နး်(ဗဒီိုစသညပ်ဖင့်) စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

သစသ်ား(ရပါငး်ြပံြငး်

လပုင်နး်စသည)်

ြ။စက်ရံု၊ အရဖျာ်ယမကာများ

အလပုရံု် (အယကုိ်ရဟာ၁၆% အထ)ိ

(F-2) အုေန်ငှ့်အဂဂရေ

အနညး်ငယ် ရ ကထညထ်ေုကု်နမ်ျား

အန္တောယေ်ှိ အိမေ်ငွး်လက်မှုလပုင်နး်များ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ရသာ သေ္တ ုသနွး်လပုင်နး်များ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ဖနထ်ညထ်ေုကု်နမ်ျား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ရကျာက်ပေေ်းီ(ဂျစပ်စင)်

ရေြဲ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

သေ္တ ုထေုကု်နမ်ျား

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်
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(ကုနရ်ြျာထေုလ်ပုပ်ြငး်

နငှ့်ေပဆ်ငပ်ြငး်လပုင်နး်)

စသညပ်ဖင့်

၅ က-အန္တောယ် အန္တောယေ်ှိဖပးီလနွကဲ်စာွ

များရသာ မးီရလာငလ်ယွရ်သာ

(H-1) ပစ္စညး်များသိုရလာှငပ်ြငး်

နငှ့်ကုိငေ်ယွပ်ြငး်

ြ-အန္တောယ် မးီရလာငလ်ယွရ်သာ

များရသာ ပစ္စညး်များသိုရလာှင်

(H-2) ပြငး်နငှ့်ကုိငေ်ယွပ်ြငး်

ဂ-အန္တောယ် သစသ်ားလပုင်နး်များ၊ရသေ္တ ာ

များရသာ စက်ရံုများ၊မးီရလာငလ်ယွပ်စ္စညး်

(H-3) ကုနရ်လာှငရံု်များ

ဃ-အန္တောယ် ရမာ်ရော်ယာဉပ်ပငဆ်ငသ်ည့်

များရသာ အလပုရံု်များ

(H-4)
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စဉ် အရဆာကအ်အုံအမျို းအမည်

ရနထိုငေ်နအ်သုံးပပုဇနု် စကမ်ှုဇနု်
အများ

ပပညသ်၊ူ

ပညာရေး

နငှ့်

လမူှုရေး

အသုံးပပု

မှုဇနု်

စိုကပ်ျို း

ရေး

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အထးူ

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အဓကိရန

ထိုငေ်နအ်

သုံးပပုဇနု်

ရောရနာှ

ရနထိုင်

ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်

င-အန္တောယ် ရလယာဉပ်ပငဆ်ငသ်ည့်

များရသာ အလပုရံု်ကကီးများ

(H-5)

၆ က-အဖွဲ အ့စညး် အေက်နငှ့်ရဆးေါးဗဟိုဌာန

(I-1) မသနစ်မွး်သမူျားရဂဟာ

ဘိုးဘာွးေပိသ်ာများ

ရနထိုငေ်နရ်စာင့်ရောှက်မှု

ရပးသည့်ရနောများ

လမူှုရေးဆုိငေ်ာပပနလ်ည်

ရစာင့်ရောှက်ပံ့ပိုးပြငး်

ြ-အဖွဲ အ့စညး် ကရလးသငူယ်

(I-2) ရစာင့်ရောှက်ရေးရဂဟာများ

အဆိပအ်ရောက်ထေုပ်ယ်

သည့်ရနောများ

ရဆးရံုများ

စေိက်ျနး်မာရေးရဆးရံုများ

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်



စးီပာွးရေး

အသုံးပပု

ဇနု်

ပုံမနှ်

မဟေု်

သည့်

ရနထိုငေ်န်

အသုံး

ပပုဇနု်

 

ထနိး်ြျုပ်

စကမ်ှုဇနု်

အရထွ

ရထွ

စကမ်ှုဇနု်

အထးူ

စကမ်ှု

ဇနု်

ဇယား၁.၁ရပမအသုံးပပုမှုဇနုမ်ျားပဖင့်အရဆာကအ်ဦအသုံးပပုမှုထနိး်ြျုပပ်ြငး်

စဉ် အရဆာကအ်အုံအမျို းအမည်

ရနထိုငေ်နအ်သုံးပပုဇနု် စကမ်ှုဇနု်
အများ

ပပညသ်၊ူ

ပညာရေး

နငှ့်

လမူှုရေး

အသုံးပပု

မှုဇနု်

စိုကပ်ျို း

ရေး

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အထးူ

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အဓကိရန

ထိုငေ်နအ်

သုံးပပုဇနု်

ရောရနာှ

ရနထိုင်

ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်

ပပုစရုစာင့်ရောှက်ရေးရဂဟာများ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ဂ-အဖွဲ အ့စညး် ပပနလ်ညထ်ရူထာငရ်ေးဗဟိုဌာန

    (I-3) ထနိး်သမိး်ရေးဌာန

ရထာငမ်ျား

အကျဉး်ရထာငမ်ျား

ဃ-အဖွဲ အ့စညး် လငူယပ်ပုစရုစာင့်ရောှက်ရေး

     (I-4) ရဂဟာ

ကရလးသငူယပ်ပုစု

ရစာင့်ရောှက်ရေးရဂဟာ

င-အဖွဲ အ့စညး် နိုငင်သံားနငှ့်ဆုိငရ်သာ

   (I-5) စမီြံန ့ြ်ွဲသည့်အဖွဲ အ့စညး်

မးီသေဌ်ာန စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ေဌဲာန စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

၇ (က)ကူးသနး် ကုနစ်ုံဆုိငက်ကီးများ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ရောငး်ေယရ်ေး ရဆးဆုိငမ်ျား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

အုပစု်(M) ဓါေဆီ်ဆုိငမ်ျား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်



စးီပာွးရေး

အသုံးပပု

ဇနု်

ပုံမနှ်

မဟေု်

သည့်

ရနထိုငေ်န်

အသုံး

ပပုဇနု်

 

ထနိး်ြျုပ်

စကမ်ှုဇနု်

အရထွ

ရထွ

စကမ်ှုဇနု်

အထးူ

စကမ်ှု

ဇနု်

ဇယား၁.၁ရပမအသုံးပပုမှုဇနုမ်ျားပဖင့်အရဆာကအ်ဦအသုံးပပုမှုထနိး်ြျုပပ်ြငး်

စဉ် အရဆာကအ်အုံအမျို းအမည်

ရနထိုငေ်နအ်သုံးပပုဇနု် စကမ်ှုဇနု်
အများ

ပပညသ်၊ူ

ပညာရေး

နငှ့်

လမူှုရေး

အသုံးပပု

မှုဇနု်

စိုကပ်ျို း

ရေး

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အထးူ

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အဓကိရန

ထိုငေ်နအ်

သုံးပပုဇနု်

ရောရနာှ

ရနထိုင်

ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်

ရဈးများ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ရမာရ်ောယ်ာဉရ်လာငစ်ာ

ပဖန ့ပ်ဖူးရပးသည့်အရဆာကအ်အုံများ

လက်လ(ီသို)့လက်ကားဆုိငမ်ျား လကလီ် လကလီ် လကက်ား လကက်ား

အရောငး်ပပြနး်များ

၈ (က)လရူန လအူနညး်ငယ(်သို)့

ေပကွ်က် ၁၆ရယာက်ရနထိုငန်ိုငသ်ည့်

(R-1) အရဆာက်အအံုပဖစရ်သာ

လုံးြျငး်နငှ့်နစှြ်နး်ေွဲအိမေ်ာများ

(ြ)လရူန ေိုက်ြနး်အိမေ်ာများ၊

ေပကွ်က် ကွနဒ်ိုအိမေ်ာများ၊

     (R-2) စရုပါငး်အိမေ်ာများ

(ဂ)လရူန သလီေငှရ်ကျာငး်များ၊

ေပကွ်က် အိပရ်ဆာငမ်ျား၊

     (R-3) ရကျာငး်အရဆာငမ်ျား၊

ဘနုး်ကကီးရကျာငး်များ

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်



စးီပာွးရေး

အသုံးပပု

ဇနု်

ပုံမနှ်

မဟေု်

သည့်

ရနထိုငေ်န်

အသုံး

ပပုဇနု်

 

ထနိး်ြျုပ်

စကမ်ှုဇနု်

အရထွ

ရထွ

စကမ်ှုဇနု်

အထးူ

စကမ်ှု

ဇနု်

ဇယား၁.၁ရပမအသုံးပပုမှုဇနုမ်ျားပဖင့်အရဆာကအ်ဦအသုံးပပုမှုထနိး်ြျုပပ်ြငး်

စဉ် အရဆာကအ်အုံအမျို းအမည်

ရနထိုငေ်နအ်သုံးပပုဇနု် စကမ်ှုဇနု်
အများ

ပပညသ်၊ူ

ပညာရေး

နငှ့်

လမူှုရေး

အသုံးပပု

မှုဇနု်

စိုကပ်ျို း

ရေး

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အထးူ

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အဓကိရန

ထိုငေ်နအ်

သုံးပပုဇနု်

ရောရနာှ

ရနထိုင်

ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်

(ဃ)လရူန (၁၆)ဦးထက်မပိုရသာလရူန

ေပကွ်က် အရဆာက်အအံု

(R-4)

(င)လရူန သက်ကကီးေယွအုိ်များအေက်ွ

ေပကွ်က် ရဂဟာ၊ရစာင့်ရောှက်ရေးရဂဟာ၊

     (R-5) အဖငမိး်စားေနထ်မး်များအေက်ွ

ရဂဟာ၊မဘိမဲ့ရဂဟာ

(စ)လရူန ေညး်ြိုြနး်များ၊

ေပကွ်က် ဟိုေယမ်ျား၊မိုေယမ်ျား၊

(R-6) ေိုက်ြနး်များ(ကာလေို)

၉ (က)အေန် ရလသန ့ရ်ဆးေညဗ်းူအဆင့်

အသင့် (၂)၊အဆင့်(၃)

အန္တောယ် ရလယာဉထ်ားသည့်ရံုကကီး

ေှိရသာ (ပပငဆ်ငထ်နိး်သမိး်ပြငး်)

ကုနပ်စ္စညး် အိေမ်ျား(အေေစ်၊မိုးကာ

သိုရလာှငရံု် ဖျငက်ကမး်စနငှ့်စက္က ူ)
စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်



စးီပာွးရေး

အသုံးပပု

ဇနု်

ပုံမနှ်

မဟေု်

သည့်

ရနထိုငေ်န်

အသုံး

ပပုဇနု်

 

ထနိး်ြျုပ်

စကမ်ှုဇနု်

အရထွ

ရထွ

စကမ်ှုဇနု်

အထးူ

စကမ်ှု

ဇနု်

ဇယား၁.၁ရပမအသုံးပပုမှုဇနုမ်ျားပဖင့်အရဆာကအ်ဦအသုံးပပုမှုထနိး်ြျုပပ်ြငး်

စဉ် အရဆာကအ်အုံအမျို းအမည်

ရနထိုငေ်နအ်သုံးပပုဇနု် စကမ်ှုဇနု်
အများ

ပပညသ်၊ူ

ပညာရေး

နငှ့်

လမူှုရေး

အသုံးပပု

မှုဇနု်

စိုကပ်ျို း

ရေး

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အထးူ

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အဓကိရန

ထိုငေ်နအ်

သုံးပပုဇနု်

ရောရနာှ

ရနထိုင်

ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်

      (S-1) ေါးများနငှ့်ကကိမပ်င် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ပြငး်ရောငး်များ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ကငး်ဗေစ်နငှ့်သားရေ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

စာအုပမ်ျားနငှ့်စက္က ူလပိမ်ျား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

လညေ်ညှဖ်နိပန်ငှ့်ေှူ းဖနိပမ်ျား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ကကယသ်းီများ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ကေထ်ပူပားနငှ့်ကေထ်ပူုံးများ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

သိုးရမွှးစနငှ့်ပပုလပုထ်ားရသာ

အထည်

ကကိုးထုံး

ရလထှားသည့်ရံု(မိုးလုံရလလုံ)

ပေရိဘာဂ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

သားရမွှးများ

ရကာ်ေည၊်သစရ်စး၊ဂျုံ ရကာ်

နငှ့်အရောငေ်ငရ်ကာ်ေည်

အရစအ့ဆနမ်ျား

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်



စးီပာွးရေး

အသုံးပပု

ဇနု်

ပုံမနှ်

မဟေု်

သည့်

ရနထိုငေ်န်

အသုံး

ပပုဇနု်

 

ထနိး်ြျုပ်

စကမ်ှုဇနု်

အရထွ

ရထွ

စကမ်ှုဇနု်

အထးူ

စကမ်ှု

ဇနု်

ဇယား၁.၁ရပမအသုံးပပုမှုဇနုမ်ျားပဖင့်အရဆာကအ်ဦအသုံးပပုမှုထနိး်ြျုပပ်ြငး်

စဉ် အရဆာကအ်အုံအမျို းအမည်

ရနထိုငေ်နအ်သုံးပပုဇနု် စကမ်ှုဇနု်
အများ

ပပညသ်၊ူ

ပညာရေး

နငှ့်

လမူှုရေး

အသုံးပပု

မှုဇနု်

စိုကပ်ျို း

ရေး

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အထးူ

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အဓကိရန

ထိုငေ်နအ်

သုံးပပုဇနု်

ရောရနာှ

ရနထိုင်

ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်

ရကာ်ကကညန်ငှ့်လပုထ်ားရသာ

ဦးြျိုနငှ့်ဘးီများ

သားရေ

ကကမး်ြငး်ဖရယာငး်ပဆုိုး စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ပေရိဘာဂအရဟာငး်

ရမာ်ရော်ယာဉပ်ပုပပငသ်ည့်

အလပုရံု်ကကီးများ

ေဆံပရုိ်က်လပုင်နး် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

အကကမး်ြကံကမး်ြငး် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ပိုးပြညမ်ျား၊ဆပပ်ပာ၊သကကား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ောယာများအများအပပား

သိုရလာှငထ်ားသည့်ရနော

ရဆးရုိး၊ရဆးပပငး်လပိ၊်

စးီကေက်နငှ့်နာှရှုရဆးမှုန ့မ်ျား

ရမွယ့ာြျုပလ်ပုင်နး်နငှ့်အပိေ်ာများ

ပျားဖရယာငး်၊ဖရယာငး်ေိုငမ်ျား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်



စးီပာွးရေး

အသုံးပပု

ဇနု်

ပုံမနှ်

မဟေု်

သည့်

ရနထိုငေ်န်

အသုံး

ပပုဇနု်

 

ထနိး်ြျုပ်

စကမ်ှုဇနု်

အရထွ

ရထွ

စကမ်ှုဇနု်

အထးူ

စကမ်ှု

ဇနု်

ဇယား၁.၁ရပမအသုံးပပုမှုဇနုမ်ျားပဖင့်အရဆာကအ်ဦအသုံးပပုမှုထနိး်ြျုပပ်ြငး်

စဉ် အရဆာကအ်အုံအမျို းအမည်

ရနထိုငေ်နအ်သုံးပပုဇနု် စကမ်ှုဇနု်
အများ

ပပညသ်၊ူ

ပညာရေး

နငှ့်

လမူှုရေး

အသုံးပပု

မှုဇနု်

စိုကပ်ျို း

ရေး

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အထးူ

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အဓကိရန

ထိုငေ်နအ်

သုံးပပုဇနု်

ရောရနာှ

ရနထိုင်

ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်

(ြ)အနညး်ငယ် ရကျာက်ဂမွး်

အန္တောယ် အရဖျာ်ယမကာ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ေှိရသာ ဘလိပရ်ပမအိေမ်ျား

သိုရလာှငရံု် ရပမပဖူနငှ့်ရောငစ်ုံြေဲမံျား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

    (S-2) ဖရယာငး်မပါရသာစက္က ူပဖင့်

အုပထ်ားသည့်နိုထ့က်ွပစ္စညး်

ထေုကု်နမ်ျား

ဘက်ထေရီပြာက်များ

လျှေပစ်စကိွ်ုငမ်ျား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

လျှေပစ်စရ်မာ်ရော်များ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ဗးူြွံများ

အစားအစာထေုကု်နမ်ျား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

မးီရလာငမ်လယွရ်သာဗးူများပဖင့်

ထည့်ထားသည့်အစားအစာ

ပလေစ်ေစမ်ဟေုရ်သာဗနး်

(သို)့ထည့်စောများေငွထ်ားေှိ

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်



စးီပာွးရေး

အသုံးပပု

ဇနု်

ပုံမနှ်

မဟေု်

သည့်

ရနထိုငေ်န်

အသုံး

ပပုဇနု်

 

ထနိး်ြျုပ်

စကမ်ှုဇနု်

အရထွ

ရထွ

စကမ်ှုဇနု်

အထးူ

စကမ်ှု

ဇနု်

ဇယား၁.၁ရပမအသုံးပပုမှုဇနုမ်ျားပဖင့်အရဆာကအ်ဦအသုံးပပုမှုထနိး်ြျုပပ်ြငး်

စဉ် အရဆာကအ်အုံအမျို းအမည်

ရနထိုငေ်နအ်သုံးပပုဇနု် စကမ်ှုဇနု်
အများ

ပပညသ်၊ူ

ပညာရေး

နငှ့်

လမူှုရေး

အသုံးပပု

မှုဇနု်

စိုကပ်ျို း

ရေး

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အထးူ

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အဓကိရန

ထိုငေ်နအ်

သုံးပပုဇနု်

ရောရနာှ

ရနထိုင်

ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်

သည့်လေဆ်က်ရသာသစသ်းီ

များ၊ဟငး်သးီဟငး်ေက်ွများ

ရအးြထဲားရသာအစားအစာများ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ဖနထ်ည် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

မးီရလာငမ်လယွရ်သာအေည်

များပဖင့်ပဖည့်ထားရသာ

ဖနပ်လုငး်များ

မျက်နာှကျက်ပပား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

ရအာက်ြရံဆးများ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

သေ္တ ုများ၊သေ္တ ုအပိုငး်အစ

များ၊သဗံဒီိုများ

ဆီပဖည့်ပြငး်နငှ့်မးီအားပမငှ့်စက်

အပြားအမျိုးအစားများ

ကားပါကငမ်ျား

ရ ကထညပ်စ္စညး်နငှ့်အုိးြက်ွ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

မးီဖိုများ စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်



စးီပာွးရေး

အသုံးပပု

ဇနု်

ပုံမနှ်

မဟေု်

သည့်

ရနထိုငေ်န်

အသုံး

ပပုဇနု်

 

ထနိး်ြျုပ်

စကမ်ှုဇနု်

အရထွ

ရထွ

စကမ်ှုဇနု်

အထးူ

စကမ်ှု

ဇနု်

ဇယား၁.၁ရပမအသုံးပပုမှုဇနုမ်ျားပဖင့်အရဆာကအ်ဦအသုံးပပုမှုထနိး်ြျုပပ်ြငး်

စဉ် အရဆာကအ်အုံအမျို းအမည်

ရနထိုငေ်နအ်သုံးပပုဇနု် စကမ်ှုဇနု်
အများ

ပပညသ်၊ူ

ပညာရေး

နငှ့်

လမူှုရေး

အသုံးပပု

မှုဇနု်

စိုကပ်ျို း

ရေး

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အထးူ

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အဓကိရန

ထိုငေ်နအ်

သုံးပပုဇနု်

ရောရနာှ

ရနထိုင်

ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်

အေေရ်လျှော်စက်နငှ့်

အရပြာက်ြစံက်စသညပ်ဖင့်

၁၀ (က)စုိက်ပျိုး ရမးွပမူရေးအရဆာက်အအံုများ

ရေးနငှ့် ကကက်ပြမံျား

ဆုိငရ်သာ စပါးကျီများ

အရဆာက် ပစ္စညး်ကိေယိာများ

အအံု ထနိး်သမိး်ပြငး်နငှ့်

      (U-1) စိုက်ပျိုးရေးေငွသ်းီသန ့်

အသုံးပပုသည့်

စက်ယန္တေားများ

သစသ်းီေလပံနး်မာန်

အရဆာက်အအံုများ

အဖမီျား

စပါးသိုရလာှငရံု်များ

ပမငး်ရစာငး်များ

သစပ်ငစ်ိုက်ပျိုးေနမ်နှလ်ုံအိမ်

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်



စးီပာွးရေး

အသုံးပပု

ဇနု်

ပုံမနှ်

မဟေု်

သည့်

ရနထိုငေ်န်

အသုံး

ပပုဇနု်

 

ထနိး်ြျုပ်

စကမ်ှုဇနု်

အရထွ

ရထွ

စကမ်ှုဇနု်

အထးူ

စကမ်ှု

ဇနု်

ဇယား၁.၁ရပမအသုံးပပုမှုဇနုမ်ျားပဖင့်အရဆာကအ်ဦအသုံးပပုမှုထနိး်ြျုပပ်ြငး်

စဉ် အရဆာကအ်အုံအမျို းအမည်

ရနထိုငေ်နအ်သုံးပပုဇနု် စကမ်ှုဇနု်
အများ

ပပညသ်၊ူ

ပညာရေး

နငှ့်

လမူှုရေး

အသုံးပပု

မှုဇနု်

စိုကပ်ျို း

ရေး

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အထးူ

အသုံး

ပပုမှုဇနု်

အဓကိရန

ထိုငေ်နအ်

သုံးပပုဇနု်

ရောရနာှ

ရနထိုင်

ေနအ်သုံး

ပပုဇနု်

(ြ)အရထရွထွ ၆ရပအထက်ပမင့်ရသာ

အုပစု် ပြစံညး်ရုိးများ

    (U-2) ရပမထနိး်နေံမံျား

(ဂ)အရထရွထွ ရလယာဉရံု်ကကီးများ

အုပစု် ကားထားေနရ်နောများ

    (U-3) ပဂု္ဂလကိကားရံုများ၊

မးီစက်ထားသည့်ရနောများ

အများသုံးပစ္စညး်များ

ထားသည့်ရနော၊ေယလ်ဖီနုး်ရံု၊

အများသုံးေယလ်ဖီနုး်ရံု၊

ပပနက်ကားဆက်သယွရ်ေးရနော

ရလာငစ်ာဆီထည့်သည့်ေိုငကီ်

ကကီးများ၊ရမျှော်စငမ်ျား

အများပပညသ်ရူေြျိုးြနး် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

အမှိုက်ကနမ်ျား စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်

စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့် စံြျနိစံ်ညွှနး်ပဖင့်



 
 

ဇယား ၁-၂ (က) လမ်းအဆင့်အမျိုးအစားခွဲခခားခခင်းနှင့မ်မို ့ခြဧရိယာအခြင်ဘက်လုြ်ငန်းများ 

            

 
စဉ် အမျိုးအမည် 

လုြ်ငန်းနှင့် လမ်းနယ် အခမန်နှုန်း အခခားအ္ဂါရြ်များ မှတ်ချက ်

ြုံစံအ္ဂါရြ်များ (မီတာ) (km/hr)     

၁။ အခမန်လမ်းမကကီး အခမန်လမ်းမကကီးဆိုသည်မှာ ခမန်နှုန်း 

ခမှင့ယ်ာဉ်များအတွက ်သီးသန ့်ရည် 

၁၂၂.၀၀ ≥ ၁၀၀ လမ်းခွဲများ (သိုမ့ဟုတ်) အဆဆာက် 

အအံုနယ်နိမိတ်မျဉ်းမှ လံုဆလာက်  

 

  ရွယ်ထားဆသာ 4- Lane နှင့အ်ထက ်

အဆေး ဆခြးလမ်းမကကီးခြစ်မြီး 

  ဆသာ ကင်းလွတ်နယဆ်ခမ လိုအြြ်ါ  

သည်။ 

 

  အေငအ်ထွက ်လမ်းဆ ကာင်းများ 

ကန ့်သတ်ထားခခင်း နှင့ ်မျက်နာှချင်း 

ဆုိင်မှလာဆသာယာဉ်များ သွားလာ 

ခခင်းအတွက ်Median သိုမ့ဟုတ် 

Guard Rail များခြင့်ခွခဲခားသတ်မှတ် 

ထားြါသည်။ 

    

၂။ အထူးသတ်မှတ် 

လမ်း 

မမို ဆ့ရှာင်လမ်းမကကီးများ (သိုမ့ဟုတ်) 

အထူးကိစ္စရြ်များအတွက ်အဆေးဆခြး 

လမ်းမကကီးကဲသ့ို ့ဆြာက်လုြ်ထား 

ဆသာလမ်းအမျိုးအစားခြစ်သည်။ 

၉၁.၅၀ ၆၀-၈၀ မမို ့ခြဧရိယာများတွင်သီးခခားလူသွား

စကကြံများ၊ သစ်ြင်ြန်းမန်စိုက်ြျိုးရန် 

ဆနရာနှင့်အဆဆာက်အအံုနယ်နိမတိ် 

မျဉ်းမှလုံဆလာက်ဆသာ ကင်းလွတ် 

နယ်ဆခမလိုအြ်ြါသည်။ 

 

လမ်းအကျယ ်

အလိုက် Class I,  

Class II, Class 

III  ခွဲခခားခခင်း 

ခြစ်သည့်အတွက် 

ြျမ်းမျှ km/hr 

ခြင့်ဆြာ်ခြထား 

ခခင်းခြစ်ြါသည်။ 

၃။ နိုငင်ံတကာ 

ဆက်သွယ်ဆရး 

လမ်းမကကီး 

ကုနစ်ည်များနငှ့် ေန်ဆဆာင်မှုများ ြို ့

 ဆဆာင်ခြန ့်ခြူးနုိင်ရနအ်တွက် အိမ်နးီ 

ချင်းနိငု်ငံများသုိ ့ဆက်သွယ်ဆြာက် 

လုြ်ထားသည့် လမ်းမကကီး ခြစ်သည်။ 

၇၀.၀၀ 

 

 

 

၆၀-၈၀ 

 

 

 

မမို ့ခြဧရိယာများတွင်သီးခခားလူသွား

စကကြံများ၊ သစ်ြင်ြန်းမန်စိုက်ြျိုးရန် 

ဆနရာနှင့်အဆဆာက်အအံုနယ်နိမတိ် 

မျဉ်းမ ှလုံဆလာက်ဆသာကင်းလွတ် 

နယ်ဆခမလိုအြ်ြါသည်။  

 

  

  

    



 
 

စဉ် အမျိုးအမည် လုြ်ငန်းနှင့် ြုံစံအ္ဂါရြ်များ 
လမ်းနယ် 

(မီတာ) 

အခမန်နှုန်း 

(km/hr) 
အခခားအ္ဂါရြ်များ မှတ်ချက ်

၄။ ခြည်ဆထာင်စုလမ်း  

မကကီး 
  
  

တိုင်းဆေသကကီး/ ခြည်နယ်များရှိအဓိက 

အဆရးြါဆသာ မမို ့ကကီးများသို ့ဆက် 

သွယ်သာွးလာနိုငရ်န်ဆြာက်လုြ်ထား

သည့ ်လမ်းမကကီးများ ခြစ်သည်။ 

၄၅.၇၅ ၆၀-၈၀ မမို ့ခြဧရိယာများတွင်သီးခခားလူသွား

စကကြံများ၊ သစ်ြင်ြနး်မနစ်ိုက်ြျိုးရန် 

ဆနရာနှင့် အဆဆာက်အအံုနယ်နိမတိ် 

မျဉ်းမှလုံဆလာက်ဆသာကင်းလွတ် 

နယ်ဆခမလိုအြ်ြါသည်။  

လမ်းအကျယ ်

အလိုက် Class I, 

Class II, Class 

III  ခွဲခခားခခင်း 

ခြစ်သည့်အတွက် 

ြျမ်းမျှ km/hr 

ခြင့်ဆြာ်ခြထား 

ခခင်းခြစ်ြါသည်။ 

 

    

    

    

၅။ တိုင်းဆေသကကီး/ 

ခြည်နယမ်ျားဆက် 

သွယ်သည့်လမ်း 

တိုင်းဆေသကကီး/ ခြည်နယ်တစ်ခမုှ တစ် 

ခုသို ့ဆကသ်ွယ်သာွးလာနိုငရ်န်ဆြာက် 

လုြ်ထားသည့် လမ်းများ ခြစ်သည်။ 

၄၅.၇၅ 

 

 

 

၆၀-၈၀ 

 

 

 

မမို ့ခြဧရိယာများတွင်သီးခခားလူသွား 

စကကြံများ၊ သစ်ြင်ြန်းမန်စိုက်ြျိုးရန် 

ဆနရာနှင့် အဆဆာက်အအံုနယ်နိမတိ် 

မျဉ်းမှလုံဆလာက်ဆသာကင်းလွတ် 

နယ်ဆခမလိုအြ်ြါသည်။ 

  

 

  

 

  

 

      

၆။ ခရုိင်/မမို န့ယ်များ 

ဆက်သွယ်သည့်လမ်း 

  

  

ခရုိင်/ မမို န့ယ်များတစ်ခမုှ တစ်ခသုို ့ 

ဆက်သွယ်သာွးလာနိုငရ်န် ဆြာက ်

လုြ်ထားသည့် လမ်းများ ခြစ်သည်။ 

  

၄၅.၇၅ 

 

 

 

၄၀-၆၀ 

 

 

 

မမို ့ခြဧရိယာများတွင်သီးခခားလူသွား 

စကကြံများ၊ သစ်ြင်ြန်းမန်စိုက်ြျိုးရန် 

ဆနရာနှင့် အဆဆာက်အအံုနယ်နိမတိ် 

မျဉ်းမှလုံဆလာက်ဆသာကင်းလွတ် 

နယ်ဆခမလိုအြ်ြါသည်။ 

  

  

  

  

၇။ မမို န့ယ်/ဆကျးရွာများ မမို န့ယ်/ ဆကျးရွာများတစ်ခုမ ှတစ်ခသုို ့ ၃၀.၅ ၄၀-၆၀     

  ဆက်သွယ်သည့်လမ်း ဆက်သွယ်သာွးလာနိုငရ်န် ဆြာက ်         

    

လုြ်ထားသည့် လမ်းများ ခြစ်သည်။ 

         



 
 

 ဇယား ၁-၂ (ခ)  လမ်းအဆင့်အမျိုးအစားခွဲခခားခခင်းနှင့မ်မို ့ခြဧရိယာအတွင်းဘက်လုြ်ငန်းများ 

      
 

စဉ် အမျိုးအမည် 
လုြ်ငန်းနှင့် 

ြုံစံအ္ဂါရြ်များ 

လမ်းနယ် 

(မီတာ) 

အခမန်နှုန်း 

(km/hr) 

အခခားအ္ဂါရြ်များ 

 

မှတ်ချက ်

 

၁။ အဓိကလမ်းများ/ မမို ့ခြ 

ရိြ်သာလမ်းများ/ ဆဘး 

တဘက်တချက်တွင် 

သစြ်င်များဆြါက်ဆန 

ဆသာ လမ်းကျယက်ကီး 

ဆက်စြ်ဆနဆသာမမို ့ခြဧရိယာများကုိ 

စုစည်းဆြးြါသည်။ေင်ဆရာက်နိုင်မှုကို 

ထိန်းချုြ်ခခင်းအနည်းငယ်ရှိြါသည်။ 

ယာဉ်ရြ်နားခခင်းကို အများအားခြင့် 

ကန ့်သတ်ထားြါသည်။ 

၃၀.၅၀- 

၇၀.၀၀ 

 

 

 

၇၂.၅၀ 

 

 

 

 

မမို ့ခြဧရိယာများတွင် သီးခခားလူသွားစကကြံ 

များ၊ သစ်ြင်ြန်းမန်စိုက်ြျိုးရနဆ်နရာနှင့် 

အဆဆာက်အအံုနယ်နိမတိ်မျဉ်းမှလုံဆလာက် 

ဆသာ ကင်းလွတ်နယဆ်ခမ လိုအြ်ြါ  

သည်။ 

 

  

  

  

  

  

၂။ အဓိကမဟတု်ဆသာ 

လမ်းများ/ လမ်းသွယ် 

များ 

  

အဓိကလမ်းသယ်ွများ။ 

လိုအြ်ဆသာဆနရာများတွင်သဆကဂတ 

များ ခြထားြါသည်။ 

  

၂၄.၀၀- 

၃၆.၅၀ 

 

 

၄၈.၀၀ 

 

 

မမို ့ခြဧရိယာများတွင် သီးခခားလူသွားစကကြံ 

များ၊ သစ်ြင်ြန်းမန်စိုက်ြျိုးရနဆ်နရာနှင့် 

အဆဆာက်အအံုနယ်နိမတိ်မျဉ်းမှလုံဆလာက် 

ဆသာ ကင်းလွတ်နယဆ်ခမလိုအြ်ြါသည်။  

  

  

  

  

၃။ 

 

 

Collector လမ်းများ 

  

  

  

အဓိကအတွင်းလမ်းများ။ 

 ဆဘးလမ်းများနငှ့်ဆံုရာတွင်သဆကဂတ 

များရှြိါသည်။ 

  

၁၈.၀၀- 

၃၆.၅၀ 

 

 

၄၈.၀၀ 

 

 

 

အနည်းဆံုး ၄ ဆြအကျယ်ရှိ သီးခခားလူသွား 

စကကြံများ၊ ဆေါင်လုိက်တားတုံးများ၊ သစ်ြင် 

ြန်းမန်စိုကြ်ျိုးရနဆ်နရာများ လုိအြ်ြါ  

သည်။ 

  

  

  

  

  

 

 

 



 
 

            
 

စဉ် အမျိုးအမည် 
လုြ်ငန်းနှင့် 

ြုံစံအ္ဂါရြ်များ 

လမ်းနယ် 

(မီတာ) 

အခမန်နှုန်း 

(km/hr) 

အခခားအ္ဂါရြ်များ 

 

မှတ်ချက ်

 

၄။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆေသတွင်းလမ်းများ 

  

  

ရြ်ကွက်တွင်း 

လမ်းများ 

ရြ်ကွက်တွင်း 

လမ်းတိုများ 

ရြ်ကွက်တွင်း 

လမ်းတိုများ 

တစ်လမ်းသာွးလမ်းများ 

အဆထာက်အကူလမ်းများ 

ဆေသတွင်းလမ်းခွဲများ 

  

  

ရြ်ကွက်ဧရိယာအတွင်း 

  

၄ ယူနစထ်က်ြိုဆသာ၊ 

လမ်းအလျားဆြ ၃၀၀ ထက်ြိုဆသာ 

၄ ယူနစထ်က်နည်းဆသာ၊ 

လမ်းအလျားဆြ ၃၀၀ ထက်မြိုဆသာ 

  

၉.၀၀- 

၁၈.၀၀ 

 

၉.၀၀- 

၁၈.၀၀ 

အနည်းဆံုး 

၈.၅၀ 

အနည်းဆံုး 

၈.၅၀ 

၃၂.၀၀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လူသာွးစကကြံများ၊ ဆေါင်လုိက်တားတုံးများ၊ 

သစြ်င်ြန်းမန်စိုက်ြျိုးရနဆ်နရာများလိုအြ် 

ြါသည်။ 

ြလက်ဆြာင်းအကျယ်အနည်းဆံုး ၄ ဆြ 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

      

၅။ တစ်ြက်ြိတ်လမ်း 

 

 

 

အခခားတစ်ြက်တွင်ဆကွန့ိုင်ရန် 

အတွကြ်န်တီးဆြးခခင်းအားခြင့် 

အဆံုးတစ်ြက်သာြွင့်ထားဆသာ 

လမ်း 

  

၉.၀၀ 

(ဆကွရ့န် 

အချင်း- 

၂၇ မီတာ) 

၃၂.၀၀ 

 

 

 

အလျား ဆြ ၅၀၀ ထက်မရှည်သင့်ြါ။ 

  

  

  

  
  
  
    

  

  

  



စဉ်
မပြေအသုံးပြုြုံ

ဇနုအ်ြေျို းအစားြေျား

အြေျားဆုံး

ကြြေး်ခငး်ဧရယိာအချို း(FAR) (%)

အြေျားဆုံးအမဆာြအ်အုံ

မနရာယြူေှုအချို း

(BCR) (%)

၁။ သီးပခား၊အထြန်ြိေ့်လမူနရြြွ်ြ် ၅၀၊၆၀၊၈၀၊၁၀၀၊၁၂၀ ၃၀၊၄၀

၂။ အထြန်ြိေ့်လမူနရြြွ်ြ် ၅၀၊၆၀၊၈၀၊၁၀၀၊၁၂၀၊၁၅၀ ၃၀၊၄၀၊၅၀

၃။ အလယ်အလတအ်ထြ်လမူနရြြွ်ြ် ၅၀၊၆၀၊၈၀၊၁၀၀၊၁၂၀၊၁၅၀၊၂၀၀၊၃၀၀၊၄၀၀၊၄၅၀ ၃၀၊၄၀၊၅၀၊၆၀

၄။ အလယ်အလတ်အထြပ်ြေင့်လမူနရြြွ်ြ် ၁၀၀၊၂၀၀၊၃၀၀၊၄၀၀၊၄၅၀ ၃၀၊၄၀၊၅၀၊၆၀

၅။ ြုံြေနှြ်ေဟတုသ်ည့်လမူနရြြွ်ြ်

၆။ မရာမ ာှအသံုးပြုသည့်ဧရယိာ(လမူန ငှ့်စီးြာွး) ၁၀၀၊၂၀၀၊၃၀၀၊၄၀၀၊၅၀၀၊၆၀၀၊၇၀၀၊၈၀၀ ၃၀၊၄၀၊၅၀၊၆၀

၇။ ရြြ်ြ်ွစီးြာွးမရးဇုန် ၁၀၀၊၂၀၀၊၃၀၀၊၄၀၀၊၅၀၀၊၆၀၀ ၄၀၊၅၀၊၆၀

၈။ စီးြာွးမရးဇုန် ၁၀၀၊၂၀၀၊၃၀၀၊၄၀၀၊၅၀၀၊၆၀၀၊၇၀၀၊၈၀၀၊၁၀၀၀၊၁၂၀၀ ၄၀၊၅၀၊၆၀၊၈၀

၉။ ထနိး်ချုြစ်ြ်ြေှုဇုန် ၁၀၀၊၁၅၀၊၂၀၀၊၃၀၀၊၄၀၀၊၅၀၀ ၅၀၊၆၀

၁၀။ စြြ်ေှုဇုန/်အမထမွထစွြ်ြေှုဇုန် ၁၀၀၊၁၅၀၊၂၀၀၊၃၀၀၊၄၀၀ ၅၀၊၆၀

၁၁။ သီးသန ့စ်ြ်ြေှုဇုန/်အထးူစြ်ြေှုဇုန် ၁၀၀၊၁၅၀၊၂၀၀၊၃၀၀၊၄၀၀ ၃၀၊၄၀၊၅၀၊၆၀

ကြြေး်ခငး်ဧရယိာအချို း= အမဆာြ်အအံု၏စုစုမြါငး်ကြြေး်ခငး်ဧရယိာ/မပြေြွြ်ဧရယိာ

အမဆာြအ်အံုမနရာယူြေှုအချို း= အမဆာြ်အအံု၏မအာြ်မပခဧရယိာ/မပြေြွြ်ဧရယိာ

ဇယား(၁-၃) ဇနုအ်သးီသးီ ငှ့်ဆြစ်ြမ်နမသာမပြေအသုံးပြုြုံ ငှ့်အမဆာြအ်အုံစညး်ြေျဉး်




