




 

 

 

 

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း 

ပံုနိှပ်ခြင်း  -  ပထမအကြိမ် ၊ ဇွနလ် ၊ ၂၀၂၀ ခပည့်နှစ် 

ထုတ်ဝေသူ  -  နိင်ုငံတြာဆြ်ဆံဝေးနှင့် ဥပဝေဌာနြွဲ 

     အဝဆာြ်အဦဦးစီးဌာန 

     ဝဆာြ်လုပ်ဝေးေန်ကြီးဌာန 

မှတာေနြ်ံထုတ်ဝေသည် 

အုပ်ဝေ  -  ၅၀၀ 

 

 

 

 

 

 

 







မြန်ြာနိုင်ငံ 

အဆောကအ်အုံေိုင်ရာ 

စံချနိ်စံညွှန်း 

လြ်းညွှန်ချကြ်ျား        

၂၀၂၀    
 

 

 

 

 

 

 

 

အပိငု်း ၂ 

ဗိသုကာနှင့် မြို့မပပုံစံထုတ်မခင်း  



အပိင်ုး ၂ 

ဗိသုကာနှင့် မြို့မပပံုစံထုတမ်ခင်း 

ြာတိကာ 

စဉ်                           အဆကကာင်းအရာ                                        စာြျက်နှာ 

၂.၁  အသံုးမပုြှုနှင့် အသံုးချဆနရာအြျ ိုးအစားြျား  ၁-၁၆ 

 ၂.၁.၁  အထထွေထထွေ ၁ 

 ၂.၁.၂ အသံုးပြုမှုနှင့်အသုးံချထေရာအမျ ိုးအစားပြင့် အသံုးပြုပခင်းနှင့်  ၁ 

  အထောက်အအံုများ အားလုံး၏ အမျ ိုးအစား ခွေဲပခားပခင်း  

 ၂.၁.၃ လူအများစုထေးပခင်းေိုင်ရာ (အုြစ်ု က) ၂  

 ၂.၁.၄  လုြ်ငေ်းများေိုင်ရာ (အုြ်စု ခ) ၄ 

 ၂.၁.၅ ြညာထရးေိုင်ရာ (အုြစ်ု င) ၅ 

 ၂.၁.၆ စက်ရုံနှင့် စက်မှုလုြ်ငေ်းများေိုင်ရာ (အုြစ်ု စ) (F) ၆ 

 ၂.၁.၇  အန္တရာယ်ရှိနိုင်ထသာလုြ်ငေ်းများေိုင်ရာ (အုြစ်ု ဇ) (H) ၇ 

 ၂.၁.၈ အြွေဲ့ အစညး်များေိုင်ရာ (အုြစ်ု ဈ)  ၇ 

 ၂.၁.၉ ကုေ်သွေယ်မှုေိုင်ရာ (အုြစ်ု ဍ) ၁၁ 

 ၂.၁.၁၀ ထေထိုင်မှုေိုင်ရာ (အုြစ်ု ဒ) ၁၁ 

 ၂.၁.၁၁ သုိထလှာင်ပခင်းေိုင်ရာ (အုြ်စ ုဓ) (Group – S) ၁၄ 

 ၂.၁.၁၂ ဘက်စုံသံုးနှင့် အထထွေထထွေ (အုပစ်ု ပ) (Group – U) ၁၅ 

၂.၂  ဗိသုကာေိုင်ရာလိုအပ်ချက်ြျားနှင့ ် အသုံးချဆနထိုင်ြှု အဆပါ် ၁၇-၃၆ 

   ြူတည်၍ အဆသးစိတ် အထူးလိုအပ်ချက်ြျား 

 ၂.၂.၁ ကျေ်းမာထရးထစာင့်ထရှာက်မှုေိုင်ရာအထောက်အအုံများ ၁၇ 

 ၂.၂.၂ ေယလ်ှည့်ကျေ်းမာထရးထစာင့်ထရှာက်မှုဆိုင်ရာအထောက်အအုံများ ၁၉ 

 ၂.၂.၃ ြညာထရးေိုင်ရာအထောက်အအုံများ ၂၀ 

 ၂.၂.၄ အမုိးမုိးထားထသာထစျးေုိင်တေ်းနှင့် လဟာပြင်ထစျးေုိင်တေ်းအထောက်အအံုများ ၂၃ 

 ၂.၂.၅ အထြ်ပမင့်အထောက်အအုံများ ၃၁ 

 ၂.၂.၆ မိးုလုံထလလုံဗဟုိဟင်းလင်းအထောက်အအံုများ (Atriums) ၃၃ 

 ၂.၂.၇ အထူးထြျာ်ထပြမှုေိုင်ရာအထောက်အအုံများ ၃၄ 

၂.၃ ဧရိယာနှင့်အမြင့်သတ်ြှတ်ချက် ၃၇-၅၁ 

 ၂.၃.၁ အဓိြ္ပါယ်ြွေင့်ေိုချက်များ ၃၇ 

 ၂.၃.၂ ဧရိယာနှင့်အပမင့်ကေ့်သတ်ချက်များ ၃၈ 



စဉ်  အဆကကာင်းအရာ   စာြျက်နှာ 

 ၂.၃.၃ ခွေင့်ပြုနိုင်ထသာကကမ်းခင်းဧရိယာ ၄၁ 

 ၂.၃.၄ အထောက်အအံု၏အများေုံးအပမင့်သတ်မှတ်ချက် ၄၁ 

 ၂.၃.၅ ထရာထနှာအသံုးချမှုနှင့် ထေထိုင်မှု ၄၇ 

 ၂.၃.၆ ကုေ်တင်ကုေ်ချထေရာများ ၄၈ 

 ၂.၃.၇ အထပ်မမင့်အဆဆာက်အအုံများရှိ ဟင်းလငး်ဖွင့်ကမပင် (Sky Terrace) အမမင့် ၄၈ 

  သတ်မှတခ်ျက်   

၂.၄  အထူးအဆောက်အအံုနှင့် တညဆ်ောက်ပုံ ၅၂-၈၃ 

 ၂.၄.၁ အထထွေထထွေ ၅၂ 

 ၂.၄.၂ အလွှာြါးတညထ်ောက်မှုများ ၅၂ 

 ၂.၄.၃ ယာယအီထောက်အအုံများ ၅၆ 

 ၂.၄.၄ လူသွေားလမ်းများ (သ့ုိမဟုတ်) ဥမင်လှိုဏ်ထခါင်းများ ၅၇ 

 ၂.၄.၅ ထေကာများနှင့် ထြါင်းမိုးများ ၆၀ 

 ၂.၄.၆ အမိးုြါသည့် ေင်ထြါက်များ ၆၁ 

 ၂.၄.၇ ေိုင်းဘုတမ်ျား ၆၂ 

 ၂.၄.၈ ေက်သွေယ်ထရးနှင့် အသံလွှင့်တာေါတိင်ုများ ၇၉ 

 ၂.၄.၉ ထရကူးကေ်အေေ်းအေိုင်းများ ၈၀ 

 ၂.၄.၁၀ အလိုအထလျာက်ထရွေ့လျားသည့ဂ်ိတ်တံခါးများ ၈၃ 

၂.၅  အတွင်းပိင်ုးပတဝ်န်းကျင် ၈၄-၉၆ 

 ၂.၅.၁  ေယ်ြယ ် ၈၄ 

 ၂.၅.၂ အထထွေထထွေ ၈၄ 

 ၂.၅.၃ ထလေင်ထလထွေက် ၈၅ 

 ၂.၅.၄ အလငး်ထရာင် ၈၆ 

 ၂.၅.၅ အထောက်အအံုအတွေင်းရှိ အမိးုမြါထသာထေရာလြ်  ၈၇  

 ၂.၅.၆ အတွေင်းြိင်ုးထေရာများ ၈၈ 

 ၂.၅.၇ ထလှကားများ၊ ထလှကားထစ်များ၊ ေင်ထပခထလျာလမ်းများ၊ ဓါတ်ထလှကားများ ၉၁ 

 ၂.၅.၈ အထောက်အဦအတွေင်းရှိ စက်မှုေည်းြညာပြင့် ပြုလုြ်ထားသည့် အထကန်ှင့် 

ထအာက်သယ်ယူြ့ုိထောင်ထရး  ၉၄ 

 ၂.၅.၉ လူအများအသံုးချထေထိုင်ပခင်းမရှိသည့် ထေရာများသ့ုိ  

  ေင်ထွေက်နိုင်သည့်ေင်လမ်း ၉၅ 

 ၂.၅.၁၀ ြတေ်ေ်းကျင်ရှိ အရာေတ္ထုြစ္စညး်များ  ၉၆ 

 



စဉ်  အဆကကာင်းအရာ   စာြျက်နှာ 

၂.၆  လွတ်ဆမြာက်ရာလြ်းဆကကာင်း (ထွက်ပပါက်) ၉၇-၁၁၉ 

 ၂.၆.၁ လွေတ်ထပမာက်ရာလမ်းထကကာင်းစေစ ်(ထွေက်ထြါက်စေစ်) ၉၇  

 ၂.၆.၂ လွေတ်ထပမာက်ရာလမ်းထကကာင်း (ထွေက်ထြါက်)အတွေက် 

  အထထွေထထွေလိုအြ်ချက်များ ၉၇ 

 ၂.၆.၃ ထေထိုင်/အသံုးပြုသူဦးထရ ၉၈ 

 ၂.၆.၄ ထွေက်ထြါက်လမ်း ၁၀၁ 

 ၂.၆.၅ ထွေက်ထြါက်နှင့် ထွေက်ထြါက်လမ်းထကကာင်းတံခါးများ ၁၀၁ 

 ၂.၆.၆ အထြ်အလုိက် ထွေက်ထြါက်ထလှကား (သ့ုိမဟုတ်) ထွေက်ထြါက်အထရအတွေက် ၁၀၂ 

 ၂.၆.၇ ထွေက်ထြါက်လမ်း ခရီးအကွောအထေး ၁၀၅ 

 ၂.၆.၈ လွေတ်ထပမာက်ရာလမ်းထကကာင်း (ထွေက်ထြါက်) အကျယ် ၁၀၇ 

 ၂.၆.၉ ထွေက်ထြါက်ထလှကားများ ၁၀၈ 

 ၂.၆.၁၀ ထောက်ေုံးလွေတ်ထပမာက်ရာထွေက်ထြါက် ၁၁၃ 

 ၂.၆.၁၁ ထွေက်ထြါက်လမ်းထကကာင်း ၁၁၄ 

 ၂.၆.၁၂ ထွေက်ထြါက်တခံါးများ ၁၁၆ 

 ၂.၆.၁၃ လွေတ်ထပမာက်ရာလမ်းထကကာင်း (ထွေက်ထြါက်) မီးအလငး်ထြးမှု ၁၁၇ 

 ၂.၆.၁၄ မသေ်စွေမး်များအတွေက် လွေတ်ထပမာက်ရာလမ်းထကကာင်း ၁၁၇ 

 ၂.၆.၁၅ ထွေက်ထြါက်ထလှကားတစ်ထလျှောက် မီးခိုးလွေတ်ချဉ်းကြ်လမ်း  ၁၁၇ 

 ၂.၆.၁၆ ထွေက်ထြါက်သထကေတ ၁၁၈ 

 ၂.၆.၁၇ အထရးထြါ်လွေတထ်ပမာက်/ ခိုလှုံဧရိယာ  ၁၁၈ 

 ၂.၆.၁၈ အထူးလိုအြ်ချက်များ ၁၁၈ 

၂.၇  ြသန်စွြး်ြျားအတွက် ချဉ်းကပ်နည်းလြ်းြျား ၁၂၀-၁၂၇ 

 ၂.၇.၁ ေယ်ြယ ် ၁၂၀ 

 ၂.၇.၂ ေယ်ြယ်ေိုင်ရာလိုအြ်ချက်များ ၁၂၀ 

 ၂.၇.၃ အေည်းေုံးလိုအြ်ချက်များ ၁၂၂ 

၂.၈  အမပင်နံရံြျား ၁၂၈-၁၃၅ 

 ၂.၈.၁ ေယ်ြယ ် ၁၂၈ 

 ၂.၈.၂ အဓိြ္ပာယြ်ွေင့်ေိုချက်များ ၁၂၈ 

 ၂.၈.၃ လုြ်ငေ်းထောင်ရွေက်မှုလိအုြ်ချက်များ ၁၂၉ 

 ၂.၈.၄ လုြ်ငေ်းသံုးြစ္စည်းများ ၁၃၀ 

 ၂.၈.၅ အုတပ်ြင့် ထောက်လုြထ်ားသည့် အစွေေ်းများ ၁၃၂ 

 ၂.၈.၆ ေံရံတစ်ထေရာတွေင် ချ ိုင့်ေင်၍ပြုလုြ်ထားသည့် တစ်ြက်ြွေင့်ထေရာ ၁၃၂ 



 စဉ်  အဆကကာင်းအရာ   စာြျက်နှာ 

 ၂.၈.၇ ေံရံအကာများတြေ်င်ပခင်း ၁၃၃ 

 ၂.၈.၈ အပြင်တခံါးများနှင့် ပြတင်းထြါက်များ ၁၃၃ 

 ၂.၈.၉ လသာထောင်များ၊ အလားတအူစွေေ်းများနှင့် ထောင်ထုတ်ပြတင်းများ ၁၃၄ 

 ၂.၈.၁၀ သတ္တုဓါတ်ထြါင်းြစ္စည်းများ (MCM) ၁၃၄ 

၂.၉  အြိးုဆောက်လုပမ်ခင်း၊ အြိးုြိးုမခင်းနှင့် အြိးုနှင့်ေက်စပ်ဆနသည့်  ၁၃၆-၁၄၆ 

  အဆောက်အအုံြျား 

 ၂.၉.၁ အထထွေထထွေ ၁၃၆ 

 ၂.၉.၂ အမိးုမိးုပခင်း ၁၃၈ 

 ၂.၉.၃ အမိးုဒုိင်းများ ၁၃၈ 

 ၂.၉.၄ အမိးုနှင့်ေက်စြသ်ည့် ထရေင်းထပမာင်းစေစ် ၁၃၉ 

 ၂.၉.၅ အမ်ိမိးုနှင့် ေံရံအေက်ကုိ လုံထအာင်ြုးံထားသည့် သတ္တုပြား ၁၄၀ 

 ၂.၉.၆ ထခါင်မိုးရှိ အလငး်ေင်ထြါက်များ ၁၄၀ 

 ၂.၉.၇ အမိးုထြါ်ရှိလူအသံုးမပြုထသာထေရာနှင့် အမိးုနှင့်ေက်စြသ်ည့် 

  အထောက်အအံုများ ၁၄၁ 

 ၂.၉.၈ မီးခိုးထခါင်းတိင်ုများ ၁၄၂ 

၂.၁၀  ဆရှးဆောင်းသြိုင်းဝင်အဆြွအနှစ် အဆောက်အအုံြျားအတွက်  

  လြ်းညွှန်ချက်ြျား ၁၄၇-၁၈၂ 

 ၂.၁၀.၁ စီမအံုြခ်ျုြပ်ခင်း ၁၄၇ 

 ၂.၁၀.၂ အဓိြ္ပါယ်ြွေင့်ေိုချက်များ ၁၅၂ 

 ၂.၁၀.၃ အသံုးချထေထိုင်မှု ၁၅၉ 

 ၂.၁၀.၄ မီးထဘးကာကွေယ်ပခင်း ၁၆၀ 

 ၂.၁၀.၅ တညထ်ောက်မှုေိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ ၁၆၃ 

 ၂.၁၀.၆ ထရှးထဟာင်းလုြ်ငေ်းသံုး ြစ္စည်းများနှင့် တညထ်ောက်ြုေံည်းလမ်းများ ၁၆၈ 

 ၂.၁၀.၇ စက်မှုေိုင်ရာ၊ ထရမိလ္လာေိုင်ရာနှင့် လျှေြ်စစ်ေိုင်ရာ လိုအြ်ချက်များ ၁၇၈ 

 ၂.၁၀.၈ သတ်မှတအ်ရညအ်ချင်းပြည့်မီသည့် ဆရှးဆဟာင်းသမိုင်းဝင် အထမွေအနှစ် ၁၇၈ 

  ထဒသများ၊ ထေရာများနှင့် အများပြည်သူသံုး ဟင်းလငး်ပြင်ထပမကွေက်လြ်များ   

 ၂.၁၀.၉ ထိေ်းသိမး်ထစာင့်ထရှာက်မှုစီမံခေ့်ခွေဲထရးအစအီစဉ်နှင့်ထရှးထဟာင်းသမိုင်းေင် 

အထမွေအနှစ်ထိခိုက်မှု အကဲပြတခ်ျက် ၁၈၀ 

၂.၁၁ မြို့မပဒီဇိုင်းနှင့်ပတဝ်န်းကျင် ၁၈၃-၂၁၁ 

 ၂.၁၁.၁ မမို့ပြဒီဇိုင်းနှင့်အပြင်ဘက်ထေရာများ ၁၈၃ 

 ၂.၁၁.၂ ြတေ်ေ်းကျင်ေိုင်ရာကိစ္စရြ်များ ၁၉၁ 



 စဉ်  အဆကကာင်းအရာ   စာြျက်နှာ 

 ၂.၁၁.၃ မမို့ပြသိြ်သညး်မှုများ ၁၉၂ 

 ၂.၁၁.၄ ဟင်းလင်းပြင်ထေရာများ (Open Spaces) ၁၉၃ 

 ၂.၁၁.၅ အထောက်အအံုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကကားအကွောအထေး ၁၉၄ 

 ၂.၁၁.၆ လမ်းမများနှင့် ယာဉ်ရြ်ေားရေ်ထေရာများ ၁၉၈ 

 ၂.၁၁.၇ အြေ်းထပြေားထေရေ်ဧရိယာ ၂၁၁ 

၂.၁၂  စိြး်လန်းြှုေိုင်ရာ အဆောက်အအုံ ၂၁၂-၂၃၀ 

 ၂.၁၂.၁ ေိဒါေ်း ၂၁၂  

 ၂.၁၂.၂ ပမေ်မာနိင်ုငံစိမး်လေ်းမှုေိုင်ရာအထောက်အအံုများအတွေက်  

  စသံတ်မှတခ်ျက်များ ၂၁၂ 

 ၂.၁၂.၃ ြတေ်ေ်းကျင်ေိုင်ရာ ထရရှည်တည်တံ့ထရး စံချေိ်စံညွှေ်း ၂၂၁ 

 ၂.၁၂.၄ စိမး်လေ်းမှုေိုင်ရာအထောက်အအုံများအတွေက် အေင့်သတ်မှတ်မှုစေစ် ၂၂၈ 

 ၂.၁၂.၅ အကဲပြတြ်ုေံည်းလမ်း ၂၂၉ 

 ၂.၁၂.၆ အထကာင်အထည်ထြာ်ရေ်သီးမခားဆဖာ်မပချက်(Clauses of implementation) ၂၃၀ 
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အပုိငး် ၂ 

ဗိသုကာနှင့် မြို့ပပပုံစံထုတ်ပြငး် 

၂.၁ အသံုးပြုမှုနှင့် အသံုးချနေရာအမျ ိုးအစားများ 

၂.၁.၁ အနထွေနထွေ 

 ၂.၁.၁.၁ ေယ်ြယ် 

  ဤအခန်း၏ မပဋ္ဌာန်းချက်နယ်ပယ်ြျားသည် အသံုးမပုြှုနှင့် အသံုးချဆနရာ အြျ ိုး 

အစားြျား၊ အသံုးမပုြှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆောက်အအုံြျားနှင့် တည်ဆောက်ပုံ အြျ ိုးအစား 

တို့ကို ထိန်းချုပ်ရြည်။ ထို့မပင် ဤအခန်းသည် ဗိသုကာပုံစံနှင့် ေက်နွယ်ဆသာ စညး်ြျဉ်း 

စညး်ကြ်းချက်ြျားနှင့်အညီ ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိအုပ်ချက်ြျားပါဝင်သည်။ 

 ၂.၁.၁.၂ အပခားစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ညိှနှိုင်းနောငရ်ွက်ပခငး်နှင့် ြူးနြါငး်နောင် 

ရွက်ပခင်း 

 ၂.၁.၁.၂.၁ နယဘုယျကျနသာ ဗိသုကာြံုစံလုြ်ငေ်းစဉ် 

 အဆောက်အအုံပုံစံြျားအားလုံးသည် ပုံစံထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါရိှ 

ပပီးမြစ်ဆသာအဆောက်အအံုလုခံခုံဆရး၊ တည်ဆောက်ြည့်အငဂ်ျင်နီယာလုပ်ငန်း၊ အဆောက် 

အအံုေိုင်ရာ အဆထာက်အကူမပုစနစ်ြျား စဆသာလိုအပ်ချက်ြျားနှင့် အမြင်သဆောအဆပါ် 

အဆမခတည်ဆသာ ဒီဇိုငး်ပုံစံအေင့်ေင့်တွင် သက်ေိုင်သည့် အြျ ိုးြျ ိုးဆသာ စညး်ကြ်းချက် 

ြျားနှင့်အညီ ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိအုပ်ချက်ြျားကိုလည်း ထည့်သွငး်စဉ်းစားရြည်။ 

 ၂.၁.၁.၂.၂  အထြ်ပမင့်အနောက်အအုံများ၏ ြုံစံ 

  ကနဦးဗိသုကာပုံစံထုတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သက်ေိုငရ်ာကျွြ်းကျင်သူြျား 

နှင့ခ်ွဲဆဝသတ်ြှတ်ပပီး ပူးဆပါင်းဆောငရွ်က်သင့်ဆသာ စက်ြှုနှင့်လျှပ်စစ်ေိုငရ်ာ အစိတ်အပိုင်း 

ြျားမြစ်သည့် ြီးအားမြှင့်စက်ခန်းြျား၊ လျှပ်စစ်ြီတာဆောက်စ်ြျား၊ ဆမြဆအာက်ကန်ြျား၊ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားအားအလိရိှုသလို အသံုးမပုနိုင်ဆသာစနစ်ြျား၊ ဆဒါငလ်ိုက်နှင့် ဆရမပင်ညီ 

အခန်းငယ် (Shafts) စသည်တို့အတွက် ဆနရာြျားထားဆပးရြည်။ ဤဆြာ်မပချက်အားလုးံ 

သည် ဤလမး်ညွှန်ချက်၏ သက်ေိုင်ရာအခန်းတိုင်းနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ ဥပြာအားမြင့် 

လိအုပ်ဆသာ ဆြာ်မပချက်ြျားသည် အပုိငး် ၅ အဆောက်အအုံဝန်ဆောင်မှုြျားနှင့် ကိုက်ညီ 

ရြည်။  

၂.၁.၂ အသံုးပြုမှုနှင့် အသံုးချနေရာအမျ ိုးအစားပြင့် အသံုးပြုပခငး်နှင့် အနောက်အအုံများ 

အားလုးံ၏ အမျ ိုးအစား ခွေဲပခားပခငး် 

 ၂.၁.၂.၁ အနထွေနထွေ 

  ဤအပိုင်းသည် တည်ဆောက်ပုံြျားနှင့် အဆောက်အအုံြျားအားလုးံ၏ အြျ ိုး 

အစား ခွဲမခားမခင်းအား ထိန်းချုပ်ရန် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားမြစ်ဆသာ ဤအခန်း၏နယ်ပယ်နှင့် 
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အသံုးမပုြှုနှင့် အသံုးချဆနရာအြျ ိုးအစားြျားဟု အဓပိ္ပါယ်ြွင့်ေိုနိုင်သည်။ တည်ဆောက်ြှု 

အပုိငး်ြျားနှင့် တည်ဆောက်ပုတံို့ကို ဆအာက်ဆြာ်မပပါအုပ်စုတစ်ခု (သုိ့ြဟုတ်) တစ်ခုထက ်

ပိုဆသာအပု်စုြျားတွင် အသံုးမပုြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြျ ိုးအစား ခွဲမခားနိုင်သည်။ ရည်ရွယ်ချက် 

ကွဲမပားမခားနားြှုအတွက်ြတူညဆီသာအချနိ်၌ လုပ်ကိုင်ရန်ရည်ရွယ်ဆသာဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်)  

အခန်းသည် အသံုးမပုြည့်အခန်းနှင့် ဆနရာအတွက် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ရပ်စီနှင့် သက်ေိုင် 

ဆသာ လိုအပ်ချက်ြျားအားလုံးကို လိကု်နာရြည်။ ဆနထိငုြ်ှု (သ့ုိြဟုတ်) အသံုးမပုြှု အေင့ ်

ေင့အ်ဆလျှာက် တည်ဆောက်ပုံြျားသည် အခန်း ၂.၃ အဆောက်အအုံ၏ ဧရယိာနှင့် အမြင့် 

သတ်ြှတ်ချက်တို့နှင့် ကိုက်ညီရြည်။ ဤလြ်းညွှန်ချက်တွင် သီးသန့်ဆြာ်မပထားမခငး် 

ြရိှဆသာ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ရပ်အတွက် တည်ဆောက်ြှုတစ်ခုကို အေိမုပုလာသည့်အခါ ထုိ 

တည်ဆောက်ြှုကို ြီးဆေးအန္တရာယ်လုခံခုံဆရးနှင့် ပါဝငပ်တ်သက်ဆသာ ဆေးအန္တရာယ် 

အလ့ုိငါှ မြစ်နိငုဆ်မခအြျားေုံးဆနထိငုြ်ှုမြစ်သည့်အပု်စုတွင ်ထည့်သွငး်ဆြာ်မပရြည်။ 

   တည်ဆောက်ြှု၏အပိုင်းနှင့် တည်ဆောက်ပုံြျားကို အြျ ိုးအစား ခွဲမခားသည့် 

အပု်စု ၁ဝ အပု်စုြှာ ဆအာက်ပါအတိုင်းမြစ်သည်။ 

 (က) အပု်စု က - လူအြျားစုဆဝးမခငး်ေိုင်ရာ 

 (ခ) အပု်စု ခ - လုပ်ငန်းြျားေိုင်ရာ 

 (ဂ) အပု်စု င - ပညာဆရးေိုင်ရာ 

 (ဃ) အပု်စု စ - စက်ရုံနှင့်စက်ြှုလုပ်ငန်းြျားေိုငရ်ာ 

 (င) အပု်စု ဇ - အန္တရာယ်ရှိနိုငဆ်သာလုပ်ငန်းြျားေိုင်ရာ 

 (စ) အပု်စု ဈ - အြဲွ့အစည်းြျားေိုင်ရာ 

 (ေ) အပု်စု ဍ - ကုန်သွယ်ြှုေိုငရ်ာ 

 (ဇ) အပု်စု ဒ - ဆနထိငုြ်ှုေိုင်ရာ 

 (ဈ)  အပု်စု ဓ - သုိဆလှာငမ်ခငး်ေိုင်ရာ 

 (ည) အပု်စု ပ - ေက်စုံသံုးနှင့် အဆထွဆထွ 

၂.၁.၃ လူအများစုနေးပခငး်ေိုင်ရာ (အြု်စု က) 

၂.၁.၃.၁  အနထွေနထွေ 

  လူအြျားစုဆဝးဆနထိုငြ်ှုတွင် သယ်ယူပို့ဆောငဆ်ရးအတွက် ဆစာင့်ေိုင်းမခငး်၊ 

အစားအစာ (သ့ုိြဟုတ်) ဆသာက်သုံးဆရ၊ ပညာဆရး (သ့ုိြဟုတ်) သငက်ကားပို့ချြှု၊ ဆြျာ်ဆမြြှု၊ 

အပန်းဆမြြှု၊ လူြှုဆရး (သ့ုိြဟုတ်) ောသာဆရးလုပ်ငန်းြျား၊ မပည်သူြျားစဆုဝးမခငး်အတွက် 

အဆောက်အအုံ (သုိ့ြဟုတ်) ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုအံပိုင်းြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံ 

အသံုးမပုြှုြျား စသည်တို့ပါဝင်သည်။ လူအြျားစဆုဝးဆနထိငုြ်ှုြျားသည် အဆောက်အအံု 

(သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံု၏အစိတ်အပိုင်း (သ့ုိြဟုတ်) စဆုဝးရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ၅၀၀ 
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စတုရန်းဆပ ထက်ပုိပပီး နငှ့/်သ့ုိြဟုတ် လူ ၅၀ ထက်ပုိြို ဆနထိငု်ရန် ဝငေ်န့်ဆသာ၊ (သ့ုိြဟုတ်) 

ငါှးရြး်ထားဆသာ (Tenant space) ဆနရာလည်းပါဝင်သည်။ ထိုသ့ုိြဟုတ်ပါက အပု်စု (ခ) (B) 

၏ အသုံးမပုြှု၊ (သ့ုိြဟုတ်) အမခားအသံုးမပုြှု၏ တစိတ်တပိုငး်ကဲ့သ့ုိပင် အြျ ိုးအစားခွဲမခား 

ဆြာ်မပနိုင်သည်။ 

 ခခငး်ချက်ြျားအဆနမြင့် -  

 (က) အပု်စု င (E) ၏ ဆနထိငု်ြှုြျားကို တွဲြကထ်ားဆသာ စဆုဝးရာ ဆနရာအကျယ်အဝန်းကို 

အခန်း ၂.၇ (ြသန်စွြ်းြျားအတွက်ချဉ်းကပ်နည်းလြ်းြျား) ၏ စုဆဝးဆနထိုင်ဆသာ 

သတ်ြှတ်ချက်ြျား ကျင့်သံုးသည့်အခါြှတစ်ပါး သီးမခားအသံုးချဆနရာြျားဟု ြြှတ် 

ယူရ။ 

  (ခ)  စတုရန်းဆပ ၅၀၀ ထက်ြကျယ်ဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) ောသာဆရးနှင့်ေိုင်ဆသာ နှင့်/ 

(သ့ုိြဟုတ်) ပရိတ်သတ် ၅၀ ထက်ြပိုသည့် ထိငု်ခုံဆနရာြျားနှင့် ောသာဆရးနှင့် ေိုင် 

ဆသာ ပညာဆပးအခန်းြျားကို သီးမခား အသံုးချဆနရာြျားဟု ြြှတ်ယူရ။ 

  လူအြျားစုဆဝးမခငး်ေိုင်ရာ အသံုးချဆနရာအြျ ိုးအစားတွင် ဆအာက်ပါတို့ကို ထည့် 

သွင်းရြည် -  

 က-၁ ထုတ်လုပ်မခင်းနှင့် အနုပညာလက်ရာြျားတင်ေက်မခငး် (သ့ုိြဟုတ်) ရုပ်ရှင ်

ကကည့ရ်ှုမခငး်တို့အတွက်ရည်ရွယ်၍ ပုံဆသသတ်ြှတ်ထားဆသာ ထိုငစ်ရာြျားမြင့် 

စုဆဝးအသံုးမပုမခငး်ြျားပါဝငပ်ပီး ရုပ်ရှင်ရုံြျား၊ သံစုံတီးဝိုင်းနှင့် ဆတးဂီတဆြျာ် 

ဆမြရာခန်းြြျား၊ ပရိတ်သတ်ြျားေန့်ဆသာ ဆရဒယုိီ၊ ရုပ်မြင်သံကကား၊ စတူဒီယုိ၊ 

မပဇာတ်ရုံ စသည်တို့ ပါဝငန်ိုငပ်ပီး ယငး်တို့ကို ကန့်သတ်ြထားပါ။ 

  က-၂ အစားအစာနှင့် အဆြျာ်ယြကာတို့အတွက် ရည်ရွယ်၍ လူအြျားစုဆဝးအသံုး 

မပုမခငး်ြျားပါဝငပ်ပီး ဂုဏ်မပုစားပွဲြျားကျငး်ပရာခန်းြြျား၊ ကလပြ်ျား၊ စား 

ဆသာက်ေိုင်ြျား၊ စားရိပ်သာြျား၊ အဆြျာ်ယြကာဆကာင်တာြျား ပါဝငန်ိုငပ်ပီး 

ယငး်တို့ကို ကန့်သတ်ြထားပါ။ 

  က-၃  ဝတ်မပုေုဆတာငး်ြှု၊ အပန်းဆမြြှု (သ့ုိြဟုတ်) ဆြျာ်ဆမြြှုအတွက် ရည်ရွယ်၍ 

လူအြျားစုဆဝးအသံုးမပုပပီး အမခားစုဆဝးအသုံးမပုမခငး်ြျားြှာ ဆြာ်မပထားမခင်း 

ြရိှဆသာ လူအြျားစုဆဝးအသံုးမပုမခငး် အပု်စုက (A) ြျားတွင် ပါဝင်သည့် 

အပန်းဆမြစခန်း၊ ပန်းချ ီမပခန်း၊ ေိုးလင်းကစားရုံ (Bowling)၊ လူြှုအြွဲ့အစညး် 

ေိုင်ရာခန်းြြျား (Community Hall)၊ ကပွဲရုံ၊ အဆရာငး်မပခန်း၊ သုသာန်ဇရပ် 

ဆနရာြျား (Funeral Parlours)၊ အားကစားရုံြျား၊ အဆောက်အအံုအတွင်းရှိ 

ဆရကူးကန်ြျား (Indoor Swimming Pool)၊ တင်းနစ်ကစားကွင်းြျား (Indoor 

Tennis Courts)၊ စာသင်ခန်းြြျား၊ စာကကည့်တိုက်ြျား၊ မပဇာတ်ရုံြျား၊ 
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သာသာဆရးေိုင်ရာ ဝတ်မပုေုဆတာငး်ရာဆနရာြျားမြစ်ဆသာ ေုရားဆစတီ၊ 

ေုရားဆကျာငး်ြျား၊ ခရစ်ယာန်ေုရားဆကျာငး်ြျား၊ ဗလီြျားစသည့်၊ ဆရကူး 

ကန်နှင့် ေိလိယက်ခန်းြ (Pool and Billiart Parloor)၊ ယာဉ်ရပ်နားဆသာ 

ဂိတ်ရိှ နားဆနဆောငြ်ျား စသည်တို့ပါဝငန်ိုငပ်ပီး ယငး်တို့ကို ကန့်သတ်ြထား 

ပါ။ 

 က-၄ လူအြျားစုဆဝးအသံုးမပုမခင်းြျားသည် ပွဲကကည့်ပရိတ်သတ် ထိငုစ်ရာြျားပါဝင ်

ဆသာ အဆောက်အအုံအတွင်း၌ ကျငး်ပနိုင်သည့် အားကစားလှုပ်ရှားြှုြျား 

အပါအဝင၊် အားကစားပပိုင်ပွြဲျားကို ကကည့ရ်ှုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ဆသာ်လည်း 

အားကစားကွငး်ြျား၊ ဆမြမပင်စကိတ်ကွင်းြျား၊ ဆရကူးကန်ြျား၊ တငး်နစ်ကွင်း 

ြျားစသည်တို့ ပါဝငန်ိုငပ်ပီး ယငး်တို့ကို ကန့်သတ်ြထားပါ။ 

 က-၅ လူအြျားစုဆဝးအသံုးမပုမခင်းြျားသည် အဆောက်အအုံမပင်ပ၌ ဆောင်ရွက် 

ဆသာ လှုပ်ရှားြှုြျားကိုကကည့ရ်ှုမခငး် (သ့ုိြဟုတ်) ပါဝငဆ်ောငရွ်က်မခငး်တို့ 

အတွက် ရည်ရွယ်ဆသာ်လည်း အပန်းဆမြဥယျာဉ်တည်ဆောက်ပုံြျား၊ အထူး 

တန်းပွဲကကည့်စငြ်ျား (Grand Stands)၊ ပွဲကကည့်စင်ပါ အားကစားကွငး်ြျား 

(Stadium) ပါဝငန်ိုင်ပပီး ယငး်တို့ကို ကန့်သတ်ြထားပါ။ 

 ၂.၁.၄  လုြ်ငေ်းများေိုငရ်ာ (အြု်စ ုခ)  

 ၂.၁.၄.၁  အနထွေနထွေ 

  လုပ်ငန်းြျားအတွက် အသံုးမပုြှုတွင် စာရင်းဇယားြျားနှင့် ြှတ်တြ်းြျားသုိဆလှာင် 

မခငး် အပါအဝင် ရုံးလုပ်ငန်း၊ အသက်ဆြွးဝြ်းဆကျာင်း (သ့ုိြဟုတ်) ဝန်ဆောင်ြှုအြျ ိုးအစား 

လုပ်ငန်းြျားအတွက် အဆောက်အအုံ (သ့ုိြဟုတ်) ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပုိငး်ြျား 

(သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုအသံုးမပုြှုြျား စသည်တို့ပါဝင်သည်။ စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းြျား 

အတွက် အသုံးမပုြှုတွင် ဆလေိပ် (ဆလဆကကာင်းထိန်းသိြ်းဆရး) ဆြျှာ်စငြ်ျား၊ ကျန်းြာဆရး 

ဆစာင့်ဆရှာက်ြှုေိုငရ်ာအဆောက်အအုံြျား၊ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုသြှုေိုငရ်ာ အဆောက်အအုံြျား၊ 

ေဏ်ြျား၊ ေံပင်ညှပ်ေိုင်နှင့် အလှမပင်ေိုင်ြျား၊ ကားဆရဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း (မပငပ်လူနာ)၊ 

အြိ်တိုငရ်ာဆရာက် ပငြ်ငး်ဝန်ဆောင်ြှုလုပ်ငန်းနှင့် ကိုယ်တိုင်သံုးပင်ြင်း ဝန်ဆောင်ြှုလုပ်ငန်း 

ြျား၊ အြျားမပည်သူေိုင်ရာအငတ်ာနက် အသံုးမပုနိုငဆ်သာဆနရာမြစ်သည့် အလီက်ထဆရာနစ် 

အချက်အလက်လုပ်ငန်းစဉ်ြျား၊ သုဆတသနနှင့်စြ်းသပြ်ှုမပုလုပ်ရာဓါတ်ခွဲခန်းြျား၊ စက်တပ် 

ယာဉ်အဆရာငး်မပခန်းြျား၊ စာတိုက်ြျား၊ ပုံနှိပ်တိုက်ြျား၊ ကျွြ်းကျငြ်ှုေိုင်ရာဝန်ဆောငြ်ှု 

လုပ်ငန်းြျား (ဗိသုကာြျား၊ ဆရှ့ဆနြျား၊ သွားေရာဝန်ြျား၊ သြားဆတာ်ြျားနှင့် အင်ဂျင်နီယာ 

ြျားစသည့်)၊ ဆရဒယုိီနှင့်ရုပ်မြင်သံကကားဌာန၊ တယ်လီြုန်းရုံးြျား၊ ဆကျာင်းပညာရပ်တွငြ်ပါ 
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ဆသာ သငတ်န်းြျားနှင့် ကျွြ်းကျငြ်ှုတိုးတက်ဆရး လုပ်ငန်းြျားပါဝင်နိုငပ်ပီး ယငး်တို့ကို 

ကန့်သတ်ြထားပါ။ 

 ၂.၁.၄.၁    အဓြိ္ပါယ်ြွေင့်ေိုချက်များ 

  ဤလြ်းညွှန်ချက်ထဲ၌ အမခားတစ်ဆနရာရာတွင် သံုးထားသကဲ့သ့ုိ ဤအခန်း၏ 

ရည်ရွယ်ချက်အလ့ုိငါှ ဆအာက်ဆြာ်မပပါစကားရပ်ြျားနှင့် စကားလုးံြျားသည် ဆြာ်မပပါ 

အတိုငး် အဓပိ္ပါယ်သက်ဆရာက်ဆစရြည်။ ဆေးခန်း (မပငပ်လနူာ) ေိုသည်ြှာ ကိုယ်တိုငစ်ွြ်း 

ဆောငန်ိုငြ်ှုြရိှဆသာ လူနာြျားကို ဝန်ဆောင်ြှုဆပးမခငး်မြင့် ၂၄ နာရီနှင့်ဆအာက် ကျန်းြာဆရး 

ဆစာင့်ဆရှာက်ြှုြျားဆပးရန်အသံုးမပုသည့်ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်)အဆောက်အအံုြျားမြစ်သည်။ 

 ၂.၁.၅ ြညာနရးေိုင်ရာ (အြု်စု င) 

  ပညာဆရးေိုင်ရာအသံုးမပုြှုတွင် အေင့်မြင့်ပညာဆရး (အပု်စု င-၂) (E-2) နှင့် အဆမခခံ 

ပညာ (အပု်စု င-၁) (E-1) ၏ ပညာဆရးရည်ရွယ်ချက်ြျားအတွက် ြည်သည့်အချနိ်ြေို ၆ 

ဆယာက် (သ့ုိြဟုတ်) ၆ ဆယာက်ထက် ပိုဆနနိုင်ဆသာဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ 

(သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုအမြစ် အသုံးမပုမခင်းြျားလည်းပါဝင်သည်။ လူ ၅၀ ထက်ြနညး် 

ဝငေ်ံ့သည့် အပု်စု င (E) အတွက် လူအြျားစုဆဝး အသံုးချဆနရာ၏ ဧရိယာကို အပု်စု က-၃ (A-

3) အသံုးချ ဆနရာကဲ့သုိ့ပင်မြစ်ရြည်။ လူ ၅၀ ထက်ပုိ၍ဝငေ်ံ့ပပီး စဆုဝးကျငး်ပသည့် ကဏ္ဍနှင့် 

အညီောသာဆရးေိုငရ်ာကိုးကွယ်ြှု၏ ဆနရာြျားအလုိက် အမပင်အေင်ြျားရှဆိသာ ောသာဆေး 

ေိုင်ရာ ပညာဆပးဆရးအခန်းြျားနှင့် ောသာဆရးေိုင်ရာ ပရိတ်သတ်ထိုင်စရာဆနရာြျားကို 

အပု်စု က-၃ အသံုးချဆနရာြျားကဲ့သို့ အြျ ိုးအစားခွဲမခားရြည်။ ပညာဆရးေိုင်ရာ အသံုးချဆနရာ 

ြျားတွင် အပု်စု င-၁ (E-1) တွင် အဆမခခံပညာဆကျာငး်ြျား၊ ဆန့ကဆလးထိန်းဆကျာငး်နှင့် 

အသက်ဆြွးြှုသငတ်န်းဆကျာင်းြျား၊ အပု်စု င-၂ (E-2) တွင် အထက်တန်းဆအာငပ်ပီး 

ဆကျာင်းသားြျားအတွက် ပညာဆရးေိုင်ရာ အသံုးချဆနရာြျား ပါဝငရ်ြည်မြစ်ပပီး ၎ငး်တို့ကုိ 

ကန့်သတ်ထားမခင်းြရိှပါ။   

 ၂.၁.၅.၁  အဓြိ္ပါယ်ြွေင့်ေိုချက်များ 

  ဤလြ်းညွှန်ချက်ထဲ၌ အမခားတစ်ဆနရာရာတွင် သံုးထားသကဲ့သ့ုိ ဤအခန်း၏ 

ရည်ရွယ်ချက်အလ့ုိငါှ ဆအာက်ဆြာ်မပပါစကားရပ်ြျားနှင့် စကားလုးံြျားသည် ဆအာက် 

ဆြာ်မပပါအတိုငး် အဓိပ္ပါယ်သက်ဆရာက်ဆစရြည်။ ဆန့ကဆလးထိန်းဆကျာင်းေိုသည်ြှာ 

အသက်နှစ်နှစ်ခွဲအထက် ငါးနှစ်ထက်ြကကီးဆသာ ကဆလးြျားအတွက်ပညာဆရး၊ ကကီးကကပ်ဆရး 

နှင့် လူြှုဆရးတို့အရ ကကည့်ရှုဆစာင့်ဆရှာက်ရန်ရည်ရွယ်သည့်ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) တည် 

ဆောက်ပုံ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံကိုအသံုးမပုရာတွင် အပု်စု င (E) အသံုးချဆနရာြျား 

ကဲ့သ့ုိ အြျ ိုးအစားခွဲမခားရြည်။ 
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 ၂.၁.၆ စက်ရုံနှင့် စက်မှုလုြ်ငေ်းများေိုင်ရာ (အြု်စု စ) (F) 

 ၂.၁.၆.၁  အနထွေနထွေ 

  စက်ရုံနှင့် စက်ြှုလုပ်ငန်းြျားေိုင်ရာအသံုးချြှုတွင် အပု်စု ဓ(S) သုိဆလှာင်ရန် 

အသံုးချြှုနှင့် အပု်စု ဇ (H) အန္တရာယ်ရှိနိုင်ဆသာ အသံုးချြှုြျားကဲ့သ့ုိ ထုတ်လုပ်ြှုနည်းစဉ် 

(Processing) (သ့ုိြဟုတ်) ထုပ်ပိးုမခင်း၊ ထုတ်လုပ်မခငး်ြျား၊ အဆချာသတ်မခငး်၊ မပုမပငမ်ခငး် 

(Repair)၊ တပ်ေင်မခငး်၊ မြုတ်မခငး်တို့အတွက်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆောက်ပုံ (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆောက်အအုံတွင် အသံုးမပုမခငး်ြျားကို အပု်စု ဇ (H) နှင့် အပု်စု ဓ (S) တွင် အြျ ိုးအစား 

ခွဲမခား သတ်ြှတ်ထားမခင်းြရှပိါ။ 

 ၂.၁.၆.၂  စက်ရုံနှင့်စက်မှုလုြ်ငေ်းေိုင်ရာ အန္တရာယ်ေည်းသည့် အြု်စု စ-၁ (F-1) အသံုးချမှု 

  ထူးမခားဆသာ ြီးဆေးသတိဆပးချက်ြပါဆသာ မပုမပင်မခငး် (သ့ုိြဟုတ်) ထုပ်ပိးုမခင်း၊ 

အဆချာသတ်မခငး်မပုလုပ်စဉ်အတွင်း ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာပစ္စည်းြျားြပါဆသာ ထုတ်လုပ်မခင်း 

(သ့ုိြဟုတ်) ထုတ်လုပ်ြှုနည်းစဉ်တို့ပါဝင်သည့် စက်ရုံနှင့်စက်ြှုလုပ်ငန်း အသံုးမပုြှုြျားကို 

အပု်စု စ-၁ (F-1) အသံုးချြှုအတွက် (၁၉၉၀ မပည့်နှစ် ပဂု္ဂလိကစက်ြှုလုပ်ငန်းြျား ဥပဆဒအရ 

စက်ြှုလုပ်ငန်း ကကီးငယ်ြဆရးွ ပါဝငန်ိုင်သည်။) အြျ ိုးအစားခွဲမခားဆြာ်မပရြည်မြစ်ပပီး သတ္တု 

ထုတ်ကုန်ြျား (အပုိင်းလိကု်ထုတ်လုပ်မခင်းနှင့် တပ်ေင်မခငး်)၊ ဆရခဲ (Ice)၊ ဂျင်ပေြ် 

(Gypsum)၊ ြန်ထည်ထုတ်ကုန်ြျား (Glass Productsa)၊ သတ္တုအရည်ကကိုရုံြျား 

(Foundries)၊ အြိ်တွင်းလက်ြှုလုပ်ငန်း (Cottage)၊ ဆ ကထည် ဆမြထည်ထုတ်ကုန်ြျား၊ အတု် 

နှင့် အဂဂဆတ(Masonary)၊ အရက် (Alcohol) ၁၆ ရာခိုငန်ှုန်း အထိပါဝငဆ်သာ အဆြျာ်ယြကာ 

(Ceramic Porducts) လုပ်ငန်းြျားပါဝငန်ိုငပ်ပီး ယငး်တို့ကို ကန့်သတ်ြထားပါ။ 

 ၂.၁.၆.၃  စက်ရုံနှင့်စက်မှုလုြ်ငေ်းေိုင်ရာ အန္တရာယ်အသင့်အတင့် ပြစ်နိုင်သည့် အြု်စု စ-၂ 

(F-2) အသံုးချမှု 

  အန္တရာယ်နည်းဆသာစက်ြှုလုပ်ငန်းအုပ်စု စ-၁ (F-1) အမြစ် အြျ ိုးအစားဆြာ်မပ 

မခငး်ြရှဆိသာ စက်ြှုလုပ်ငန်းြျားအသံုးမပုမခငး်ကို အန္တရာယ်အသင့်အတင့်မြစ်နိုင်သည့် အပု်စု 

စ-၂ (F-2) စက်ြှုလုပ်ငန်းအမြစ်ဆြာ်မပရြည်။ သ့ုိဆသာ် ဆလယာဉ် (မပငေ်င်မခင်းြဟုတ်ဆသာ 

ထုတ်လုပ်မခင်း)၊ ကိရိယာတန်ောပလာ၊ ဆမပးခုန်ပစ်အားကစားကိရိယာြျား၊ ဆြာ်ဆတာ်ကား 

နှင့် အမခားဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ြျား၊ ဆပါငြ်ုန့်ြိုြျား၊ အရက်ပါဝငြ်ှု ၁၆ ရာခိုငန်ှုန်း အထက် အဆြျာ် 

ယြကာြျား၊ စက်ေီးြျား၊ ဆလှြျား၊ တံမြက်စည်းြျားနှင့် ဝက်ြှငေ်ီးြျား၊ စီးပွားဆရး 

လုပ်ငန်းြျား၊ ကင်ြရာနှင့်ဓါတ်ပုံပစ္စည်းြျား၊ ရွက်ြျင် (သ့ုိြဟုတ်) အလားတူ အထည်၊ 

ဆကာ်ဆဇာ (သ့ုိြဟုတ်) ဆမခသုတ်ခုံြျား၊ အဝတ်အထည်ြျား၊ ဆောက်လုပ်ဆရးနှင့် စိုက်ပျ ိုးဆရး 

ေိုင်ရာစက်ပစ္စည်းြျား၊ ပိုးသတ်ဆေးြျား၊ အဆမခာက်ဆလျှာမ်ခငး်၊ သန့်ရှငး်ဆရးနှင့် ဆေးသုတ် 

မခငး်၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဆပးစက်ရုံြျား၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျား၊ (မပန်လည်တပ်ေင်ထားဆသာ) 
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အင်ဂျငြ်ျား၊ အစားအစာမပငေ်ငမ်ခငး်၊ ပရိဆောဂ၊ အြျှငမ်ြင့်မပုလုပ်ထားဆသာထုတ်ကုန်ြျား၊ 

ြီးရှို့ြျကေ်ီးသည့်စက် (Incirenation Plants)၊ ဂုန်ဆလျှာ်ထုတ်ကုန်ြျား၊ ပင်ြင်းေိုင်ြျား၊ 

သားဆရထုတ်ကုန်ြျား၊ အြှိုက်ြှဓါတ်ဆငွ့ထုတ်စက်ရုံ၊ စက်ယန္တရား၊ သတ္တု၊ မပတငး်တံခါးနှင့် 

တံခါးလုပ်သည့်စက်ရုံ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကကားထုတ်လုပ်ြှုြျား၊ တူရိယာပစ္စည်းြျား၊ 

မြငက်ွငး်နှင့်ေိုငဆ်သာကုန်ပစ္စည်းြျား၊ စက္ကူစက်ရုံနှင့် ထုတ်ကုန်ြျား၊ ဓါတ်ပုံြလငြ်ျား၊ 

ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်ြျား၊ ပုံနှိပ်မခငး် (သုိ့ြဟုတ်) ထုတ်ဆဝမခင်း၊ အပန်းဆမြဆရးေိုင်ရာ 

ယာဉ်ြျား၊ အြှိုက်ြျားြီးရှို့ြျက်ေီးမခငး်၊ ရှူးြိနပ်ြျား၊ ေပ်မပာနှင့်ဆချးချွတ်မခငး်၊ အထည် 

အလိပ်၊ ဆေးရွက်ကကီးထွက်ပစ္စည်း၊ ဆနာက်ေက်တွဲယာဉ်ြျား၊ ေိုြာချုပ်လုပ်ငန်း၊ အြိ်ဆထာင ်

ပရိဆောဂစသည့် သစ်အဆချာထည်လုပ်ငန်းြျား၊ ဆပါငး်တင၍်သန့်စင်ထားဆသာသစ်ြျား 

စသည်တို့ပါဝငပ်ပီး ယငး်တို့ကို ကန့်သတ်ြထားပါ။ 

 ၂.၁.၇  အန္တရာယ်ရှိနုိငန်သာ လုြ်ငေ်းများေိုငရ်ာ (အြု်စု ဇ) (H) 

  အပု်စု ဇ-၁(H-1) လျှငမ်ြန်စွာြီးဆလာငလ်ွယ်ပပီး အန္တရာယ်ြျားဆသာ ပစ္စည်းကို ကိုင် 

တွယ်ြှုနှင့် သုိဆလှာငြ်ှု၊  

  အပု်စု ဇ-၂(H-2) အိြ်သုတ်ဆေးေိုင်ြျားနှင့် ဆေးသုတ်ထားဆသာ အခန်းြျား၊ 

လက်ကားမြန့်ချဆီသာ အြိ်သုတ်ဆေးသုိဆလှာင်ထားသည့်အခန်းြျား၊ ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာ 

အရည်ြျားအသံုးမပုသည့် အဆမခာက်သန့်စင်စက်ြျား၊ ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာ ပစ္စည်းြျား 

ကိုင်တွယ်ြှုနှင့် သုိဆလှာငြ်ှု၊ 

  အပု်စု ဇ-၃(H-3) ြီးဆလာင်လွယ်ြှု မြင့်ြားဆသာပစ္စည်းြျားကို သုိဆလှာင်ထားဆသာ 

သုိဆလှာင်ရုံြျား၊ ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာအဆြွှးအြျှငြ်ျားနှင့် ြုန်ြျားကို ထုတ်လုပ်ထားဆသာ 

စက်ရုံြျား၊ ဆဈးေိုင်ြျား၊ ေူးခွံစက်ရုံြျား၊ အြိ်သုတ်ဆေးစက်ရုံြျား၊ သစ်သားမြင့်မပုလုပ် 

ြွဲ့စည်းထားဆသာ အဆောက်အအုံဆနရာထိုငခ်ငး်ြျား၊ 

  အပု်စု ဇ-၄(H-4) ကားနှင့်စက်ပစ္စည်းြျား မပငေ်ငမ်ခငး်ေိုင်ရာဂိုဆထာင် 

  အပု်စု ဇ-၅(H-5) ဆလယာဉ်ြျားမပင်ေင်သည့်ရုံ (Aircraft Repair Hangar) 

 ၂.၁.၈ အြွေဲ့အစည်းများေိုင်ရာ (အြု်စု ဈ)  

 ၂.၁.၈.၁   အနထွေနထွေ 

  အြဲွ့အစည်းေိုငရ်ာ အုပ်စု ဈ (I) အသုံးချဆနရာြျားတွင် ဆနထိငု်သူြျားကို 

ကန့်သတ်ထားဆသာ လွတ်လပြ်ှု (သ့ုိြဟုတ်) မပစ်ြှု/ ြှန်ကန်ဆသာ ရည်ရွယ်ချက်ြျားအတွက် 

ချုပ်ဆလှာငခ်ံထားရသူြျား၊ ဆေးကုသြှုနှင့် အမခားဆသာမပုစုဆစာင့်ဆရှာက်ြှုြျားအတွက် ခိုလှု ံ

ခွင့ဆ်ပးထားဆသာဆနရာြျား အသက် (သ့ုိြဟုတ်) ကျန်းြာဆရးဆကကာင့် ရုပ်ပိငုး်ေိုင်ရာ 

ကန့်သတ်ထားြှုြျားရှိပပီး ကကီးကကပ်ထားဆသာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဆနထိငုြ်ှု (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆစာင့်ဆရှာက်ြှုဆပးထားဆသာဆနရာြျား၊ မပည်သူြျား၏ဝန်ဆောငြ်ှုေိုငရ်ာ အဆထာက်အပံ့ 
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ြျားအတွက် မြည့်ေည်းဆပးထားမခငး်ခံရဆသာသူြျားဆနထိုငသ်ည့် အစိတ်အပိုငး် (သုိ့ြဟုတ်) 

တည်ဆောက်ပုံ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အဦ အသံုးမပုြှုပါဝင်သည်။ အြွဲ့အစည်းေိုင်ရာ 

ဆနထိငုြ်ှုကို အပု်စု ဈ-၁ (I-1)၊ ဈ-၂ (I-2)၊ ဈ-၃ (I-3) (သ့ုိြဟုတ်) ဈ-၄ (I-4) ဟူ၍ အြျ ိုး 

အစား ခွဲမခားနိုင်သည်။ 

 ၂.၁.၈.၂ အြု်စု ဈ-၁ (I-1) 

  ဤအသံုးချဆနရာြျားတွင် မပည်သူြျားအားဆစာင့်ဆရှာက်ဆပးသည့် ဝန်ဆောငြ်ှု 

လုပ်ငန်းကို မြည့်ေည်းဆပးဆသာ ကကီးကကပ်ဆနထိငုစ်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတွင် အသံုးချ 

ဆနထိငုြ်ှု၊ အသက်အရွယ်၊ စိတ်ကျန်းြာဆရးြဆကာငး်သူ (သ့ုိြဟုတ်) အမခားဆသာ အဆကကာင်း 

ြျားဆကကာင့် ၂၄ နာရီ အချနိ်မပည့် ဆစာင့်ဆရှာက်ရန် လုိအပ်သူြျား၊ လူ ၁၆ ဆယာက်ထက်ပိ၍ု 

ဆနရာထိုငခ်င်းချထားရြည်မြစ်ဆသာ အစိတ်အပုိငး် (သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆောက်ပုံ (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆောက်အဦ အသံုးမပုြှုြျားပါဝင်သည်။ ဤအုပ်စုတွင် အရက်နှင့်ြူးယစ်ဆေးဝါးမြတ်သည့် 

ဌာနြျား၊ ြသန်စွြ်းသူြျားအတွက် ကုသဆရးဌာနြျား၊ ကုသဆရးအြဲွ့နှင့် ကုသဆစာင့်ဆရှာက် 

ြည့် အဆောက်အအုံ၊ လူြှုဆရးေိုငရ်ာ မပန်လည်ထူဆထာငဆ်ရးအတွက် အဆောက်အအံု၊ 

သက်ကကီးရွယ်အုိဆစာင့်ဆရှာက်ဆရးစခန်းြျား စသည်တို့ပါဝင်နိုငပ်ပီး ယငး်တို့ကို ကန့်သတ်ထား 

မခငး်ြရှပိါ။ 

 ၂.၁.၈.၃  အြု်စု ဈ-၂ (I-2) 

  ဤအသံုးချဆနထိငု်ြှုတွင် ြိြကိိုယ်တိုငက်ာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်ရန် ြမြစ်နိုငဆ်သာ 

သူြျားအတွက် အပု်ထိန်းသူမြင့် (သ့ုိြဟုတ်) သူနာမပုမြင့်ဆစာင့်ဆရှာက်ြှု၊ စိတ်ကျန်းြာဆရး 

ေိုင်ရာ၊ ခွဲစိတ်ကုသဆရးေိုင်ရာနှင့် ဆေးကုသြှုေိုင်ရာြျားအတွက် အသံုးမပုဆသာ 

တည်ဆောက်ပုံြျားနှင့် အဆောက်အအုံြျားပါဝငသ်ည်။ ဤအပု်စုတွင် ကဆလးသူငယ်ဆစာင့် 

ဆရှာကဆ်ရး အဆောက်အအံုြျား၊ ဆေးမြတ်ကုသရန်အဆောက်အအုံြျား၊ ဆေးရုံြျား၊ စိတ် 

ကျန်းြာဆရးဆေးရုံြျား၊ သူနာမပုသငတ်န်းဆကျာငး်ြျား (မပုစုဆစာင့်ဆရှာက်ရန် လုိအပ်သည့် 

အဆောက်အအုံြျားနှင့် ကျွြ်းကျင်သငတ်န်းြျားအပါအဝင်) စသည်တို့ ပါဝင်နိုငပ်ပီး ယငး်တို့ 

ကိ ုကန့်သတ်ထားမခငး်ြရိှပါ။ 

 ၂.၁.၈.၃.၁  အဓြိ္ပာယ် ြွေင့်ေိုချက်များ 

  ဤလြ်းညွှန်ချက်ထဲ၌ အမခားတစ်ဆနရာရာတွင် သံုးထားသကဲ့သ့ုိ ဤအခန်း၏ 

ရည်ရွယ်ချက်အလ့ုိငာှ ဆအာက်ဆြာ်မပပါစကားရပ်ြျားနှင့် စကားလုးံြျားသည် ဆြာ်မပပါ 

အတိုငး် အဓပိ္ပာယ်သက်ဆရာက်ဆစရြည်။ ကဆလးသူငယ်ဆစာင့်ဆရှာက်ဆရး အဆောက် 

အအံုြျားေိုသည်ြှာ အသက် ၂ နှစ်ခွဲ (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်ဆအာက်ငယ်ဆသာ ကဆလး (၅) ဦး 

ထက်ပုိ၍ ၂၄ နာရီ အချနိ်မပည့် ကကည့ရ်ှုဆစာင့်ဆရှာက်ဆပးဆသာ အဆောက်အအုံြျား 

မြစ်သည်။ 
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  ဆေးမြတ်ကုသရန် အဆောက်အအုံြျားေိုသည်ြှာ ၂၄ နာရီ အချနိ်မပည့် ကုသြှု 

ဆပးရန်လိုဆသာ လူနာြျား၊ ြိြရှိင်သန်ြှုအတွက် ြစွြ်းဆောင်နိုငဆ်သာလူနာြျား၊ ၎င်းတို ့

အချငး်ချင်းဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ အမခားသူကိုဆသာ်လည်းဆကာငး် ထိခိုက်နစ်နာဆစနိုငဆ်သာ 

လူနာြျားကိ ု မပုစုဆစာင့်ဆရှာက်နိုငဆ်သာ အဆောက်အအုံြျားမြစ်သည်။ ဆေးရုံြျားနှင့် 

စိတ်ကျန်းြာဆရး ဆေးရုံြျားေိုသည်ြှာ ြိြိရှင်သန်ြှုအတွက် ြစွြ်းဆောငန်ိုငဆ်သာ 

အတွင်းလူနာြျားကို ဆေးကုသြှု၊ စိတ်ဆရာဂါ၊ ခဲွစိတ်ကုသြှု စသည်တို့နှင့်ေိုငဆ်သာ 

ကုသြှုြျား ဆောငရ်ွက်ဆပးရန် ၂၄ နာရီ အချနိ်မပည့် အသံုးမပုနိုင်သည့် ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆောက်အအုံြျားမြစ်သည်။ ေိုးေွားရိပ်သာြျား ေိုသည်ြှာ ြိြရှိငသ်န်ြှု အတွက် 

ြစွြ်းဆောင်သူြျား ထားရှဆိသာဆနရာနှင့် လူ (၅) ဦး ထက်ပုိ၍ မပုစုဆစာင့်ဆရှာက်ြည့် 

ကျွြ်းကျင်သည့်သူနာမပု အဆထာက်အပ့ံြျားနှင့် အလယ်အလတ် ဆစာင့်ဆရှာကြ်ည့် 

အဆထာက်အပ့ံြျားအပါအဝင် ၂၄ နာရီ အချနိ်မပည့်ကာလရှည် ကကည့်ရှုဆစာင့ဆ်ရှာက်နိုင် 

သည့် အဆောက်အအုံြျားမြစ်သည်။ 

 ၂.၁.၈.၄  အြု်စု ဈ - ၃ (I-3) 

  ဤအသံုးချဆနရာြျားတွင် လုခံခုံဆရး (သ့ုိြဟုတ်) ထိန်းသိြ်းြှုမြင့် ဆနရသူ (၅) ဦး 

ထက်ပုိ၍ ဆနထိငုန်ိုငဆ်သာ တည်ဆောက်ပုြံျားနှင့် အဆောက်အအံုြျားပါဝင်ရြည်။ ဆနထိငု် 

သူြျား၏ ထိန်းချုပ်ြှုြရိှဆသာ လုခံခုံဆရးအစီအစဉ်ြျားဆကကာင့် သာြန်အားမြင့် ကိုယ်တိုင် 

ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်ရန် ြမြစ်နိုင်ဆသာသူြျားက အပု်စု ဈ-၃ (I-3) ၏ အသံုးချဆနရာြျား 

မြစ်သည်။ ဤအပု်စုတွင် မပုမပငဆ်ရးစခန်းြျား၊ ထိန်းသိြ်းဆရးစခန်းြျား၊ အကျဉ်းဆထာင်ြျား 

နှင့် ဆထာငြ်ျား စသည်တို့ပါဝင်ရြည်။ အပု်စု ဈ - ၃ (I-3) ၏ အသုံးချဆနရာြျားကို သံုးစွဲဆန 

ထိငု်သည့် အဆမခအဆနတစ်ခုကဲ့သ့ုိညွှန်မပပပီး ဆအာကပ်ါအတိုငး် အြျ ိုးအစားခွဲမခားနိုင်သည်။ 

 ၂.၁.၈.၄.၁  စညး်ကမ်းချက် ၁ 

  ဤအသံုးချဆနရာအဆမခအဆနတွင် အတားအေီးြရှေိဲ မပင်ပသ့ုိ ထွကရ်န် 

ခွင့မ်ပုထားဆသာဆနထိုင်ြှု (သ့ုိြဟုတ်) ဝင်လြး်ဆနရာမြစ်ဆသာ အမခားဆနရာြျားနှင့် 

အပိ်ရန်ဆနရာြျားြှခွင့်မပုသည့် လွတ်လပစ်ွာဆရွ့လျားနိုင်ြှုြျား ပါဝင်ရြည်။ စညး်ကြ်းချက် 

၁ အဆောက်အအုံကို အုပ်စု ဒ (R) ကဲ့သ့ုိ တည်ဆောက်ရန် ခွင့မ်ပုရြည်။ 

 ၂.၁.၈.၄.၂  စညး်ကမ်းချက် ၂ 

  ဤအသံုးချြှုဆနရာ အဆမခအဆနတွင် ဆေးလိပ်ဆသာက်ရန် အသံုးမပုထားဆသာ 

အခန်းတစ်ခန်း (သ့ုိြဟုတ်) အမခားအခန်းြျားနှင့် အပိ်ရန်ဆနရာြျားြှ ခွင့်မပုသည့် 

လွတ်လပစ်ွာ ဆရွ့လျားနိုင်ြှုြျားပါဝင်ရြည်။ မပင်ပသ့ုိထွကဆ်သာ အဆရးဆပါ် ထွကဆ်ပါက် 

မပငပ်ြ ှဝငဆ်ရာက်နိုငြ်ှု ြရိှဆစရန် စီစဉ်ထားဆသာ တံခါးြျားမြင့် ဟန့်တားထားသည်။ 
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 ၂.၁.၈.၄.၃  စညး်ကမ်းချက် ၃ 

  ဤအသံုးချဆနရာအဆမခအဆနတွင် သီးမခား ဆေးလိပ်ဆသာက်ရန် ဆနရာြျား 

အတွင်း လွတ်လပစ်ွာ ဆရွ့လျားနိုင်ြှုြျားပါဝငရ်ြည်။ သီးမခားဆေးလိပ် ဆသာက်ရန် 

ဆနရာေိုသည်ြှာ ဆနထိငုစ်ရာယူနစ်အတွငး် ဆေးလိပ်ဆသာက်ရန် အသံုးမပုထားဆသာ 

အခန်းတစ်ခန်းြှ အမခားအခန်းသ့ုိ ဝငလ်ြ်းကို အဆဝးထိန်းစနစ်မြင့် ထိန်းချုပ်ထားဆသာ 

အပု်စုလိကု်ဆောက်ရွက်ြှုဆနရာြျားနှင့် သီးမခားအိပ်စရာဆနရာြျား ပါဝငြ်ွဲ့စည်းထားပါ 

သည်။ 

 ၂.၁.၈.၄.၄  စညး်ကမ်းချက် ၄ 

  ဤအသံုးချဆနရာအဆမခအဆနတွင် အသုံးမပုထားဆသာ ဆနရာတစ်ခုြှ ကန့်သတ် 

ထားသည့် လွတ်လပစ်ွာ ဆရွ့လျားနိုငြ်ှုြျားပါဝငရ်ြည်။ အဆဝးထိန်းစနစ်မြင့် ထိန်းချုပ်ထား 

မခငး်ကို ဆေးလိပ်ဆသာက်ရန် ခွင့မ်ပုထားဆသာဆနရာြ ှ အမခားဆနရာြျားအတွင်းနှင့် ဆောင် 

ရွက်ြှုဆနရာြျား၊ အပိ်စရာဆနရာြျားြှ လှုပ်ရှားြှုကို ခွင့မ်ပုဆပးရြည်။ 

 ၂.၁.၈.၄.၅  စညး်ကမ်းချက် ၅ 

  ဤအသံုးချဆနရာအဆမခအဆနတွင် ဆနထိငုရ်န် ဆနရာြှကန့်သတ်ထားသည့် 

လွတ်လပစ်ွာဆရွ့လျားနိုင်ြှုြျား ပါဝငရ်ြည်။ ဆေးလိပ်ဆသာက်ခွင့်မပုထားဆသာဆနရာြှ 

အမခားဆနရာြျားအတွငး်နှင့် ဆောင်ရွက်ြှုဆနရာြျား၊ အပိ်စရာဆနရာြျားြှ လှုပ်ရှားြှုကို 

ခွင့မ်ပု၍ ဝန်ထြ်းြျားမြင့် ထိန်းချုပ်ဆသာစနစ်ကို ခွင့မ်ပုဆပးရြည်။ 

 ၂.၁.၈.၅  အြု်စု ဈ-၄ (I-4) နေ့ြိုင်းနစာင့်နရှာက်မှု နြးနသာ အနောက်အအုံများ 

  ဤအုပ်စုတွင် မပငပ်ြ ှ ဆစာင့်ဆရှာက်ြှုဆပးဆသာဆနရာနှင့် ဆြွးစားမခင်း (သ့ုိြဟုတ်) 

ထိြ်းမြားလက်ထပ်မခင်း၊ ဆသွးသားဆတာ်စပ်မခင်းအားမြင့် ဆေွြျ ိုးဆတာ်စပ်သူြျား၊ အပု်ထိန်း 

သူြျားနှင့် ြိေြျားြှတပါး တစ်ဦးချင်းစီကို ၂၄ နာရီထက်ြပိုဆသာ အသက်အရွယ်ြဆရွး 

ထိန်းသိြ်းဆစာင့ဆ်ရှာက်ရန် လိအုပ်သူြျားဆနထိုင်ရန် အဆောက်အအုံြျားနှင့် တည်ဆောက်ပုံ 

ြျားပါဝငသ်ည်။ 

 ၂.၁.၈.၅.၁ အရွယ်နရာက်ပြီးသူများအား နစာင့်နရှာက်သည့် အနောက်အအုံများ 

  ဆေွြျ ိုးဆတာ်စပ်မခင်းြရိှဆသာ အရွယ်ဆရာက်ပပီးသူ လူ ၅ ဦးထက်ပုိ၍ ၂၄ နာရီ 

ထက်ြဆကျာ်ေဲဆနစရာြျားဆထာက်ပံ့ဆပးသည့် အဆောက်အအုံကိုကိုယ်တိုင်ဆစာင့်ဆရှာက် 

ရန်နှင့် ကကီးကကပ်ဆစာင့ဆ်ရှာက်ရန် အပု်စု ဈ-၄ (I-4) ကဲ့သို့ အြျ ိုးအစား ခွဲမခားထားရြည်။ 

 ခခငး်ချက်။ ဝန်ထြ်းြျားထံြှ ကျန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာကြ်ှုဆပးဆသာ ဝန်ထြး်ြျား၏ အကူ 

အညီြလိုေဲ အဆရးဆပါ်အဆမခအဆနတစ်ရပ်ကို ကိုယ်တိုငဆ်မြရှင်းနိုငဆ်သာ ဆနထိငု်သူြျား 

ရိှရာ အဆောက်အအုံကို အပု်စု ဒ-၃ (R-3) ကဲ့သ့ုိ အြျ ိုးအစား ခွဲမခားထားရြည်။ 
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 ၂.၁.၈.၅.၂ ကနလးသူငယ်များအား နစာင့်နရှာက်သည့် အနောက်အအံုများ 

  အသက် ၂ နှစ်ခွဲ (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်ထက် ငယ်ဆသာ ကဆလး ၅ ဦး ထက်ပုိ၍ ၂၄ 

နာရီ ထက်ြပိုဆသာ မပုစုဆစာင့်ဆရှာက်ရန် ဆထာက်ပံဆ့ပးဆသာ အဆောက်အအုံကို အပု်စု ဈ-

၄ (I-4) ကဲ့သ့ုိ အြျ ိုးအစား ခွဲမခားထားရြည်။  

 ခခငး်ချက်။ အသက် ၂ နှစ်ခွဲ (သ့ုိြဟုတ်) ယငး် ထက်ငယ်ဆသာ ကဆလး ၅ ဆယာက်ထက် 

ပိုပပးီ အဆယာက် ၁၀၀ ထက်ြပိုေဲ ဆစာင့်ဆရှာက်ဆထာက်ပံဆ့ပးသည့် ဆန့ကဆလးထိန်း 

ဆကျာင်းတစ်ဆကျာငး်သည် အဆရးဆပါ်ထွကဆ်ပါက်ရိှသည့် အထပ်တွငဆ်သာ်လည်းဆကာငး်၊ 

ထိအုခန်းြျားတွင် အမပင်သို့ တိုက်ရိုက်ထွက်နိုငဆ်သာ တံခါးြကကီးတစ်ခု ရိှလျှငဆ်သာ် 

လည်းဆကာငး် ယငး်ကို အပု်စု-င  ကဲ့သို့ အြျ ိုးအစားခွဲမခားရြည်။ 

 ၂.၁.၈.၆  အြု်စု ဈ-၅ (I-5) 

  ဤအသံုးချဆနရာတွင် မပည်သူ့ဝန်ဆောင်ြှုအတွက် ဆထာက်ပံ့ဆပးဆသာ 

အဆောက်အအုံြျား၊ တည်ဆောက်ပုံြျားနှင့် အပိုင်းြျားပါဝင်သည်။ ယငး်အုပ်စုတွင် ပြို့မပ 

ေိုင်ရာ စီြံအုပ်ချုပ်မခငး်၊ ြီးသတ်ဌာန၊ ရဲစခန်း စသည်တို့ပါဝင်သည်။ 

 ၂.၁.၉  ကုေ်သွေယ်မှုေိုင်ရာ (အြု်စု ဍ)  

 ၂.၁.၉.၁  အနထွေနထွေ 

  ကုန်သွယ်ြှုေိုင်ရာအပု်စု -ဍ (M) ဆနထိုငြ်ှုတွင် အဆောက်အအုံ အသံုးမပုြှုတစ်ခု 

(သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆောက်ပုံ (သ့ုိြဟုတ်) အပုိင်း တစ်ပိုင်းတို့ပါဝငပ်ပီး ကုန်စည်ြျား ခင်းကျင်း 

ဆရာင်းချရန်အတွက် ဆရာငး်ချရန် သုိဆလှာင်ထားဆသာကုန်ြျား၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းြျား 

(သ့ုိြဟုတ်) အဆသးအြဲွကုန်စည်ြျားနှင့် မပည်သူြျားထံသ့ုိ ဝငန်ိုငဆ်သာ အရာြျားမြစ်သည့် 

ကုန်သွယ်ြှုေိုင်ရာဆနထိုငြ်ှုတွင် ကုန်စုံေိုငက်ကီးြျား၊ ေိုင်ဆသးြျား၊ ဆေးေိုင်ြျား၊ ဆလာငစ်ာ 

ေီအဆရာငး်ေိုငြ်ျား၊ ဆဈးြျား၊ စက်မြင့်ဆလာငစ်ာမြည့်ဆပးဆသာေိုင်ြျား၊ လက်လီ 

(သ့ုိြဟုတ်) လက်ကားအဆရာငး်ေိုင်ြျား၊ အဆရာငး်မပခန်းြျားပါဝငပ်ပီး ၎င်းတို့ကို ကန့်သတ် 

ြထားပါ။ 

 ၂.၁.၁၀  နေထိုင်မှုေိုငရ်ာ (အုြ်စု ဒ) 

 ဒ-၁ အသံုးမပုသူြျားြှာ သောဝအားမြင့် အပြဆဲနထိုင်ရာမြစ်သည့် ဆနထိငု်သူြျား ေိုင်ရာ 

အသံုးမပုြှုတွင် ဆနအြိ် ၂ အြိ်ထက်ပုိဆသာ အဆောက်အအုံြျားြပါဝငပ်ါ။ (ဥပြာ - 

လုးံချင်းအိြ်ြျားနှင့် နှစ်ခန်းတွဲအိြ်ရာြျား၊ လူ (၁၆) ဆယာက်ထက် ြပိဆုသာ စုဆပါင်း 

ဆနထိငု်သည့် ဆနရာြျားပါဝင်သည်။) 

 ဒ-၂ အသံုးမပုသူြျားြှာ အပြဆဲနထိငု်သူြျားေိုင်ရာ အသံုးမပုြှုတွင် ဆနအြိ် ၂ အြိ်ထက် 

ပို၍ပါဝငဆ်သာ အဆောက်အအုံြျားမြစ်သည့် တိုက်ခန်းတွအဲြိ်ယာြျား၊ ကွန်ဒိုြီနီယံ 

တိုက်ခန်းြျား၊ အထူးသးီသန့်ဆဂဟာြျား (Executive Residences) ပါဝင်သည်။ 
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 ဒ-၃ အသံုးမပုသူြျားြှာ အပြဲဆနထိုငရ်ာမြစ်သည့် အပိ်ဆောငြ်ျားပါဝင်ဆသာ ဆနထိငုသ်ူ 

ြျားေိုင်ရာ အသံုးမပုြှုတွင် ောသာဆရးေိုငရ်ာဆကျာင်းဆောငြ်ျား၊ အိပ်ဆောင်ြျား၊ 

ဆော်ဒါဆောငြ်ျား၊ ေုန်းကကီးဆကျာင်းြျား ပါဝင်သည်။ 

 ဒ-၄ ဆနထိငုြ်ှုေိုင်ရာ အသံုးမပုြှုတွင် ဝန်ထြ်းြျားြပါေဲ အသံုးမပုသူ ၁၆ ဆယာက် 

ထက်ြပိုဆသာ ဆနထိငု်သူြျားကို မပုစုဆစာင့်ဆရှာက်ဆပးနိုင်ဆသာ အဆောက်အအုံြျား 

ကဲ့သ့ုိ အသုံးမပုြှုအတွက် စီစဉ်ဆပးြည့် အဆောက်အအုံြျား ပါဝင်ရြည်။ 

 ဒ-၅ အသံုးမပုသူြျားြှာ အပြဆဲနထိုင်ရာမြစ်သည့် အပိ်ဆောငြ်ျား (သ့ုိြဟုတ်) ဆနအြိ် ၂ 

အြိထ်က်ပိ၍ု ပါဝင်ဆသာ အဆောက်အအံုြျား (သုိ့ြဟုတ်) ဆနထိငု်သူြျားကို 

မပုစုဆစာင့်ဆရှာက်ဆပးနိုင်ဆသာ အဆောက်အအုံြျားပါဝင်သည့် ဆနထိငုြ်ှုေိုင်ရာ 

အသံုးမပုြှုတွင် သက်ကကီးရွယ်အုိြျားအတွက် ဆနအြိ်၊ ေိုးေွားရိပ်သာ၊ အပငိြ်းစား 

ဆနအြိ်၊ ြိေြဲ့ကဆလးဆဂဟာတို့ ပါဝင်သည်။ 

 ဒ-၆ အသံုးမပုသူြျားြှာ အပြဆဲနထိုငရ်ာမြစ်သည့် အပိ်ဆောငြ်ျားပါဝင်ဆသာ ဆနထိငု် 

ြှုေိုင်ရာ အသံုးမပုြှုတွင် စားဆသာက်ေိုငြ်ျား၊ ဧည့်ရိပ်သာြျား၊ ဟိုတယ်ြျား၊ ြိုတယ် 

ြျား၊ ဝန်ဆောင်ြှုဆပးသည့် ယာယီတိုက်ခန်းြျား (Service Apartments (Transient)) 

ပါဝင်သည်။ 

 ၂.၁.၁၀.၆ အဓြိ္ပာယ်ြွေင့်ေိုချက်များ 

  ဤလြ်းညွှန်ချက်ထဲ၌ အမခားတစ်ဆနရာရာတွင် သံုးထားသကဲ့သ့ုိ ဤအခန်း၏ 

ရည်ရွယ်ချက် အလ့ုိငာှ ဆအာက်ဆြာ်မပပါ စကားရပ်ြျားနှင့် စကားလုးံြျားသည် ဆြာ်မပပါ 

အတိုငး် အဓိပ္ပာယ်သက်ဆရာက်ဆစရြည်။ 

 တိုက်ခေ်းတွေအဲိမ်ရာများ ေိုသည်ြှာ အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ အခန်းယူနစ်တစ်ခုကိုသာ 

ကိုယ်ပိုင်အြိ်ရာတစ်ခုအမြစ် အသံုးမပုဆသာဆနရာ(ဆနထိငုရ်န်မြစ်ဆသာ အိြ်ရာအြျ ိုးအစား) 

မြစ်သည်။ 

 လူငှားလက်ခံသည့်အမိ် ေိုသည်ြှာ အစားအစာြပါေဲမြစ်ဆစ၊ ပါသည်မြစ်ဆစ ငာှးရြး်ရန ်

အတွက် စီစဉ်အသံုးမပုဆသာ အဆောက်အဦမြစ်ပပီး ြိသားစုတစ်ဦးတည်းဆနထိုငဆ်သာ 

အဆောက်အဦအမြစ် အသံုးမပုမခငး်ြရှိပါ။ 

 ကွေေ်ဒိုမေီီယံတိုက်ခေ်းများ  ေိုသည်ြှာ အြိ်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံနှင့် အြိ်ရာတစ်ခု၏ အဆရးကကီး 

အစိတ်အပိုင်းမြစ်ဆသာ (တိုက်ခန်းအြိ်ယာ) တစ်ဦးချင်းပိုင်ေိုင်ခွင့်ရိှသည့် အမခားပစ္စည်း 

ြျား၊ တစ်ဦးတည်းပိုင်ေိုငခ်ွင့်နှင့်အတူ ြွဲ့စည်းတည်ထားဆသာ ဥပဆဒဆရးရာ အခွင့်အဆရး 

ြျားအရ မပငပ်ဧရိယာြျားကိုစီြံဆောငရွ်က်ပပီးစကကြံ၊ အပူဆပးမခငး်စနစ်၊ ဓာတ်ဆလှခါးြျား 

စသည်တို့ကို အဆောက်အအုံတစ်ခုြှ အြျားသံုးအဆောက်အအံုြျားသ့ုိ ဝငရ်န် အသုံးမပု 
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သည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံး၏ပူးတွဲကိုယ်စားမပုပိုင်ေိုငြ်ှုမြစ်သည့် ပိုင်ေိုင်သူြျားအြဲွ့က 

စီြခံန့်ခွဲထားပါသည်။ 

 စုရုံးနေထိုငန်သာအနောက်အအုံများ ေိုသည်ြှာ ြီးြိုခန်းနှင့ဆ်ရချ ိုးခန်းတို့ကို ဆနထိငု်သူ 

ြျားက ဆဝငှအသံုးမပုရသည့် အပိ်ခန်းြျားပါဝင်ဆသာအဆောက်အအု ံ (သ့ုိြဟုတ်) ဆနရာ 

မြစ်သည်။ 

 အြိ်နောင်ေိုသည်ြှာ တူညီဆသာြိသားစုဝငြ်ျား ြဟုတ်သည့်သူြျားအတွက် တစ်ဦးချင်း 

ဆသာလ်ည်းဆကာငး်၊ ပူးတွဲဆသာ်လည်းဆကာငး် အခန်းတစ်ခန်း (သ့ုိြဟုတ်) အခန်းတွဲြျား 

မြင့် အပု်စုလိုက် အပိ်စရာဆနရာြျားပါရှိဆသာ ဆကာလိပ်အပိ်ဆောင်ြျားနှင့် လူြှုဆရးအသငး် 

အြိ်ြျားကဲ့သ့ုိ အဆောက်အဦြျ ိုးမြစ်သည်။ 

 အထူးသီးသေ့်နေဟာ ေိုသည်ြှာ ဆန့စဉ်အသံုးမပုရန်အတွက် အေငဆ်မပဆအာင် မြည့်ေည်း 

ဆပးထားသည့် ကာလရှည်ဆနရန် ပရိဆောဂြျားခငး်ကျင်းထားဆသာ တိုက်ခန်းြျ ိုးမြစ် 

သည်။ 

 မိမကိိုယ်တိုငန်စာင့်နရှာက်မှုနြးနုိငသ်ည့် ေေ်နောင်မှုလုြ်ငေ်း ေိုသည်ြှာ နာတာရှည်ြျား၊ 

နာလန်ထြျားကို ဆေးဝါးကုသြှုနှင့်သူနာမပုမြင့် ဆစာင့်ဆရှာက်ြှုဆပးရန်ြလိုဆသာ ဆနထိငု် 

သူြျားကို ဆစာင့်ဆရှာက်မခငး်မြစ်သည်။ ဆစာင့်ဆရှာက်ြှုဆပးသည်တွင် အဆောက်အအုံ 

အတွင်း ဆနထိုငစ်ဉ်ဆနထိုငသူ်ြျားကို လုခံခုံြှုဆပးရန် တာဝန်လည်းပါဝင်သည်။ 

 ပြေ်လည်ထနူထာငန်ရးေိုင်ရာ နစာင့်နရှာက်ကူညီနြးသည့် အနောက်အအံု ေိုသည်ြှာ 

မပည်သူြျားအားဆစာင့်ဆရှာက်ြှုဆပးသည့် ဝန်ဆောင်ြှုြျားဆပးသည့် အသက်အရွယ်ကကီးသူ၊ 

စိတ်ြကျန်းြာသူ (သ့ုိြဟုတ်) အမခားအဆကကာင်းဆကကာင့် ကကီးကကပ်သူမြင့်ဆနထိုငဆ်စဆသာ 

ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ၂၄ နာရီ အဆမခခံဆစာင့ဆ်ရှာက်ရြည့်သူြျား ဆနထိငု်ရန် အဆောက်အဦ 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆနရာမြစ်သည်။ ဆနထိငု်သူြျားသည် ဝန်ထြ်းြျားထံြှ ရုပ်ပိငုး်ေိုငရ်ာ အကူ 

အညီြပါေဲ အဆရးဆပါ်အဆမခအဆနကို တုံ့မပန်နိုင်ြှုရိှရြည်။ ဤအပု်စုတွင် ဆနအြိ်နှင့် 

ေိုင်ဆသာေုတ်အြဲွ့နှင့် ဆစာင့်ဆရှာက်ဆရးအဆောက်အဦြျား၊ အကူအညီဆပးဆသာ  ဆနစရာ 

အဆောက်အဦြျား၊ ဆထာငထ်ွက်၊ စိတ္တဇဆေးရုံေင်းြျားအတွက် ကျန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာက် 

ြှုြျား၊ စုဆပါင်းလုပ်နိုငဆ်သာအဆောက်အဦြျား၊ လူြှုဆရးေိုငရ်ာ မပန်လည်ထူဆထာငဆ်ရး 

အဆောက်အဦြျား၊ အရက်နှင့ြ်ူးယစ်ဆေးဝါးမြတ်သည့်ဌာနြျားနှင့် နာလန်ထြျား အနား 

ယူရာအဆောငြ်ျားပါဝင်ပပီး ၎င်းတို့ကို ကန့်သတ်ြထားပါ။ 

 ေေ်နောငမ်ှုနြးသည့်တိုက်ခေ်း ေိုသည်ြှာ ဆန့စဉ်အသံုးမပုရန်အတွက် အေင်ဆမပဆအာင် 

မြည့်ေည်းဆပးထားသည့် ကာလတို (သ့ုိြဟုတ်) ကာလရှည်ဆနရန် ပရိဆောဂြျား 

ခင်းကျင်းထားဆသာ တိုက်ခန်းြျ ိုးမြစ်သည်။ (ဆန့စဉ်သံုးဝန်ဆောငြ်ှုြျားပါဝင်သည်။) 
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 ယာယီ (ဧည့်) (Transient) ေိုသည်ြှာ ရက်ဆပါငး် (၃၀) ထက်ြပိေုဲ အပိ်စရာ၊ 

ဆနစရာအမြစ် အသုံးမပုမခငး်မြစ်သည်။ 

 ၂.၁.၁၁ သုိနလှာငပ်ခငး်ေိုင်ရာ (အြု်စု ဓ) (Group-S)  

 ၂.၁.၁၁.၁  အနထွေနထွေ 

  သုိဆလှာင်မခငး် (အပု်စု ဓ) (Group-S) အသံုးမပုြှုတွင် အန္တရာယ်ြျားဆသာ 

အသံုးမပုြှုအမြစ် အြျ ိုးအစားြခွဲနိုငဆ်သာ သိုဆလှာင်ြှုအတွက် ယငး်နှင့်ေက်စပ်သည့် 

အဆောက်အအုံ (သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆောက်ပုံ (သုိ့ြဟုတ်) အပုိင်း၏ အသံုးမပုြှုပါဝငသ်ည်။ 

 ၂.၁.၁၁.၂ အန္တရာယ်အသင့်အတင့်ရိှနသာ သုိနလှာင်မှု (အုြ်စု ဓ-၁) (Group S-1) 

  အပု်စု ဓ-၂ (S-2) အမြစ် အြျ ိုးအစားြခွဲထားေဲ သုိဆလှာင်ရန်အတွက် အသံုးမပု 

ဆသာ အဆောက်အဦြျားြှာ - ဆလြိအားမြင့် ြှုတ်ဆပးနိုင်ရန် စီြံထားဆသာဗူး၊ အေင့် ၂ 

နှင့် ၃၊ ဆလယာဉ်မပင်ေင်သည့်ရုံ (သုိဆလှာင်ရန်နှင့် မပုမပငရ်န်)၊ ြျင်၊ ြိုးကာနှင့် စက္ကူ 

အတိ်ြျား၊ ဝါးနှင့် ကကိြ်၊ ေွဲမခငး်ြျား၊ ရွက်ြျင်နှင့် သားဆရမြင့်မပုလုပ်ထားဆသာခါးပတ်၊ 

စာအုပ်ထုတ်ြျားနှင့် စက္ကူလိပ်ြျား၊ ေွတ်ြိနပ်နှင့် ရှူးြိနပ်ြျား၊ ြျင်မြင့်ြုံးထားဆသာအရိုး 

(သ့ုိြဟုတ်) ပုလဲကကယ်သီးြျား၊ ကတ္ထူပုံးြျား ကတ္ထူစက္ကူြျား၊ သုိးဆြွးမြင့် ေင်ယင် 

ထားဆသာ အဝတ်အစားနှင့် အဝတ်အထည်ြျား၊ ချညက်တ္တီပါ၊ ဆလှထားဆသာရုံ၊ ပရိဆောဂ၊ 

သားဆြွး၊ ဆကာ်၊ သစ်ဆေး (Mucilage) ၊ ဂျုံဆကာ်နှင့်တငဆ်ကာ်၊ အဆစ့အေန်ြျား၊ ဦးချ ိုနှင့် 

ကကက်ြအဆြာက်၊ ရုပ်ရှင်ြလင်၊ သားဆရ၊ ကကြ်းခငး်ြဆယာငး်ပုေိုး၊ အသံုးြလိဆုသာ 

ပရိဆောဂအဆဟာင်းြျား၊ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်မပင်သည့်ကားဂိုဆဒါင်၊ ဓါတ်ပုံအတိုငး် ထုထား 

သည့်ပုံ၊ ဒဏခ်ံနိုငဆ်သာကကြ်းခငး်၊ ပိုးထည်၊ ေပ်မပာ၊ သကကား၊ အြျားအမပား သုိဆလှာင်ထား 

ဆသာတာယာြျား၊ ဆေးရွက်ကကီး၊ ဆေးမပင်းလိပ်၊ စီးကရကန်ှင့်နှာ (Snuff)၊ ေိုြာချုပ် 

လုပ်ငန်းနှင့် အပိ်ယာြျား၊ ြဆယာငး်တိုငြ်ျား 

 ၂.၁.၁၁.၃ အန္တရာယ်ေည်းနသာ သုိနလှာငမ်ှု (အြု်စု ဓ-၂) (Group S-2) 

  အပု်စု ဓ-၂ (S-2) တွင် ထုတ်ပိုးစက္ကူ (သုိ့ြဟုတ်) ထူထဲဆသာ အကန့်ပါ၍ ဆသာ် 

လည်းဆကာငး်၊ ြပါေဲဆသာ်လည်းဆကာငး် ကတ္ထူစက္ကူပုးံ (သ့ုိြဟုတ်) သစ်သားကွပ်ပျစ် 

ဆပါ်ရိှ ထုတ်ကုန်ြျားကဲ့သ့ုိဆသာ ြီးဆလာင်ြလွယ်ဆသာပစ္စည်းြျား သုိဆလှာင်ရန်အတွက် 

အသံုးမပုဆသာ အဆောက်အအုံြျားပါဝင်သည်။ ထိထုုတ်ကုန်ြျားကို ထုတ်ပိုးြလင် 

(သ့ုိြဟုတ်) လက်ကိုင်ေုတုံးကဲ့သ့ုိဆသာ ပလပ်စတစ်အကွပ်၏ အနည်းငယ်ဆသာပြာဏ 

ရိှရန် ခွင့်မပုထားသည်။ 

  ဆကျာက်ဂွြ်း၊ ဆ ကထည်၊ ဆမြထည်၊ သတ္တုခွက်ထဲတွင် အရက် ၁၆ ရာခိုငန်ှုန်း 

အထိပါဝင်ဆသာ အဆြျာ်ယြကာ၊ ေိလပ်ဆမြအတိ်၊ ဆမြမြူနှင့်ဆရာင်စုံခဲတံ၊ ြဆယာငး် 

ြဆြာက်ထားဆသာ စက္ကူေူးမြင့်ထည့်ထားဆသာနို့ထွက်ပစ္စည်းြျား၊ ဓာတ်ခဲဆမခာက်ြျား၊ 
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လျှပ်စစ်ြီးဆခွြျား၊ လျှပ်စစ်ဆြာ်တာြျား၊ သံေူးခွံြျား၊ စားဆသာက်ကုန်ြျား၊ ြီးဆလာင် 

ြလွယ်ဆသာဗူးအတွငး်ရှိ အစားအစာြျား၊ ပလပစ်တစ်ြဟုတ်သည့်ခွက် (သ့ုိြဟုတ်) 

လင်ပန်းအတွင်းရှိ လတ်ေတ်ဆသာ ဟင်းသီးဟငး်ရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံြျား၊ ဆအးခဲထား 

ဆသာအစားအစာြျား၊ ြန်ခွက်၊ ြီးဆလာငြ်လွယ်ဆသာ အရည်ြျားမြည့်ထားဆသာ 

(သ့ုိြဟုတ်) ြရိှဆသာ ြန်ပုလငး်ြျား၊ ဂျစ်ပေြ်အမပား၊ မဒပ်ြမပုဆသာအဆရာငြ်ျား၊ ေငစ်ွယ်၊ 

အသား၊ သတ္တုဗီရို၊ ပလပ်စတစ် ထိပ်ြူးနှင့် အပြတိ်တပ်ထားဆသာသတ္တုစာဆရးစားပွဲြျား၊ 

သတ္တု၊ သတ္တုအစိတ်အပိုငး်၊ ြှန်၊ ေီမြည့်ထားဆသာဓါတ်အားခွဲစက် အမခားအြျ ိုးအစားြျား၊ 

ကားထားရန် ြွင့်ထားဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) ပိတ်ထားဆသာ ကားဂိုဆဒါင်၊ ဆ ကထည်နှင့် 

ဆမြထည်၊ ြီးြိ၊ု ဆပါငဒ်ါနှင့် ေပ်မပာ၊ ဆလျှာ်စက်နှင့် အဆမခာက်ခံစက်ြျား စသည်တို့ပါဝငပ်ပီး 

၎င်းတို့ကို ကန့်သတ်ြထားပါ။ 

 ၂.၁.၁၂  ဘက်စုံသံုးနှင့် အနထွေနထွေ (အြု်စု ြ) (Group-U) 

 ၂.၁.၁၂.၁ အနထွေနထွေ 

  ြည်သည့်သီးမခားအသုံးမပုြှုတွင်ြေို အြျ ိုးအစားခွဲမခားြထားဆသာ တွဲြကသ်ွင် 

မပငတ်စ်ရပ်၏ တည်ဆောက်ပုံနှင့် အဆောက်အအုံြျား၊ အဆထွဆထွတည်ဆောက်ပုံြျားကို 

ဤလြ်းညွှန်ချက်၏ လိအုပ်ချက်ြျားကို ကိုက်ညီြှုရိှရန် ၎င်းတို့၏ အသုံးမပုြှုြျားကို 

ြဆတာ်တေ အသက်အန္တရာယ်နှင့် ြီးဆေးအန္တရာယ်ြျား အချ ိုးြျှဆအာင်တည်ဆောက်မခငး်၊ 

တပ်ေင်မခငး်၊ ထိန်းသိြ်းမခင်းတို့ မပုလုပ်ရြည်။ အပု်စု ပ(U) တွင် ဆအာက်ပါတို့ပါဝငပ်ပီး 

၎င်းတို့ကို ကန့်သတ် ြထားပါ။ 

 ၂.၁.၁၂.၂ စိုက်ြျ ိုးနရးနှင့်ေိုငန်သာ အနောက်အအုံများ (အုြ်စု ြ-၁) (Group U-1) 

  စိုက်ပျ ိုးဆရးနှင့်ေိုင်ဆသာ အသံုးမပုြှုအပု်စု ပ-၁ (U-1) တွင် ဆအာက်ပါတို့ပါဝင်ပပီး 

၎င်းတို့ကို ကန့်သတ်ြထားပါ။ 

  နို့ညှစ်ရုံနှင့်အရိပ်ရဆအာင် တည်ဆောက်ထားသည့် နွား၊ ဝက်စသည့် ခခံဆြွး 

တိရစ္ဆာန်ထားဆသာအဆောက်အအုြံျား၊ ကကက်၊ ငကှ်ဆြွးမြူထားဆသာ အဆောက်အအုံြျား၊ 

စပါးကျြီျား စိုက်ပျ ိုးဆရးသံုး စက်ကိရိယာြျား သုိဆလှာင်ရုံ၊ ဆကာက်ပဲသီးနှံြျား အပါအဝင် 

ဥယျာဉ်ခခံဆမြစိုက်ပျ ိုးရန် အကာအကွယ်ဆပးသည့် အဆောက်အအုံြျား၊ ပစ္စည်းပစ္စယ၊ ကျွဲ၊ 

နွား၊ ယာဉ် စသည်တို့ထားသည့်ရုံ၊ ဆကာက်ပဲသီးနှံြျားထားသည့်ရုံ၊ မြငး်ဆဇာငး်ြျား၊ ပန်းပင် 

ြျား စိုက်ထားဆသာ ြှန်ြိးုြှန်ကာ (Green House) အဆောက်အအုံ  

 ၂.၁.၁၂.၃ အြု်စု ြ-၂ (Group U-2) 

  အပု်စု ပ-၂ (U-2) တွင် အမြင့် ၆ဆပ (၁၈၂၉ ြီလီြီတာ) အထက်ရှိဆသာ ခခံစည်း 

ရိုးြျား၊ အထိန်းနံရံြျားပါဝငပ်ပီး ၎င်းတို့ကို ကန့်သတ်ြထားပါ။ 
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 ၂.၁.၁၂.၄ အြု်စု ြ-၃ (Group U-3) 

  အပု်စု ပ-၃ (U-3) တွင် ဆလယာဉ်ြျားမပင်ေင်သည့်ရုံ၊ အိြ်ဆေး၌ ကားထားသည့် 

အြီ၊ ကိုယ်ပိုင်ကားဂိုဆထာင်ြျား၊ ြီးအားဆပးစက်ရုံ၊ အြီြျား၊ တယ်လီြုန်းရုံ၊ ေိုင်ခန်းငယ်၊ 

ြီဒီယာဆကာ်နာ၊ မြငး်ဆဇာင်းြျား၊ သုိဆလှာငက်န်ြျားနှင့် ဆြျှာ်စင်ြျား၊ အြျားသံုးဆရချ ိုးခန်း၊ 

အြှိုက်ပစ်ရန်ဝန်းခခံတို့ပါဝငပ်ပီး ၎င်းတို့ကို ကန့်သတ်ြထားပါ။  
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၂.၂ ဗိသုကာေိုင်ရာလိုအြ်ချက်များနှင့် အသံုးချနေထိုင်မှုအနြါ်မူတည်၍ အနသးစိတ် 

အထူးလိုအြ်ချက်များ 

ဤအခန်းသည် ဗိသုကာေိုင်ရာလိုအပ်ချက်ြျား၊ အထူးအသံုးမပုြှုနှင့် အသံုးချေိုင်ရာ 

လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ဆောက်လုပ်ဆရးေိုငရ်ာလိအုပ်ချက်ြျားနှင့်အတူ အဆောက်အအုံြျား 

(သ့ုိြဟုတ်) ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံြျားတွင် ကျင့်သံုးရန် ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းတွင် ဗိသုကာေိုင် 

ရာလိုအပ်ချက်ြျားအရ ေက်စပ်စည်းြျဉ်းြျားအတိုင်း လုပ်ဆောငဆ်ပးရန် ကျန်းြာဆရးဆစာင့် 

ဆရှာကြ်ှုအဆောက်အအုံြျား၊ ပညာဆရးေိုငရ်ာအဆောက်အအုံြျား၊ အြုိးပါဆသာအဆောက် 

အအံု၊ ဆစျးေိုင်တန်းအဆောက်အအုံနှင့် အထပမ်ြင့်အဆောက်အအံုြျားအတွက် ဗိသုကာေိုငရ်ာ 

လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် အထူးအဆသးစိတ်လိုအပ်ချက်ြျား ပါဝင်သည်။ 

၎င်းသည် သက်ေိုငရ်ာပြို့ကကီးြျားနှင့် ဆဒသြျားရိှ စညပ်င်သာယာဆရးဆကာ်ြတီ၊ အထပ် 

မြင့် အဆောက်အအုံစီြံကိန်းြျားအတွက် အထပ်မြင့န်ှင့် အများပြည်သူသံုး အဆောက်အအုံ 

တည်ဆောက်ဆရးစီြံကိန်းြျား ကကီးကကပ်စစ်ဆေးဆရးပညာရှင်အြွဲ့ (HPBC)၊ ြီးသတ်ဦးစီးဌာန၊ 

ကျန်းြာဆရး၊ ပညာဆရး၊ ဟိုတယ်၊ ယဉ်ဆကျးြှုအစရိှသည့် သက်ေိုငရ်ာ အာဏာပိုင်အြဲွ့အစည်း 

ြျားက ထုတ်မပန်ဆသာ သက်ေိုငရ်ာနညး်ဥပဆဒြျား၊ စညး်ြျဉ်းြျား၊ လြ်းညွှန်ချက်ြျား၊ စံြျားနှင့် 

ကိုက်ညီသင့်သည်။ 

 ၂.၂.၁ ကျေ်းမာနရးနစာင့်နရှာက်မှုေိုငရ်ာအနောက်အအံုများ 

 ၂.၂.၁.၁ အနထွေနထွေ 

  ဆယေုယျအားမြင့် ကျန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်ြှု အဆောက်အအုံြျားအားလုးံကို 

ဆေးရုံနှင့် ဆေးခန်းြျားအမြစ် ခွဲမခားထားသည်။ 

 “ဆေးရုံအြျ ိုးအစား” တွင် ပါဝင်ဆသာအဆောက်အအံုြျားကို လူနာဆစာင့်ဆရှာကြ်ှု ၂၄ နာရီ 

ထက်ပုိ၍ လိုအပ်ဆသာ အဆောက်အအုံြျားအမြစ် သတ်ြှတ်ထားပပီး “ဆေးခန်းြျား” သည် 

ကျန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်ြှု အြှုထြး်ြျားကို ၂၄ နာရီဆအာက်သာဆပးထားသည့် အဆောက် 

အအံုြျားအားလုးံကိုေိုသည်။     

 ကျန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်ြှုေိုငရ်ာ အဆောက်အအံုအားလုးံသည် စနစ်တကျအြှိုက်စွန့်ပစ် 

သည့်စနစ ်ရိှရြည်မြစ်ပပီး အြှိုက်စွန့်ပစ်ြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းြာဆရးနှင့ ်ညီညွတ်ဆစနိုင်သည့် 

အစီအြံြျားရှိရြည်။ 

 ကျန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်ြှုေိုငရ်ာ အဆောက်အအုံြျားအားလုးံကို ဤလြး်ညွှန်ချက်၏ 

အခန်း ၂.၇ နှင့်အညီ ြသန်စွြ်းသူြျားအတွက် ချဉ်းကပ်စနစြ်ျား စီစဉ်ဆပးရြည်။ 

 ၂.၂.၁.၂ နေးရုံများအတွေက် အနထွေနထွေလိုအြ်ချက် 

  မပန်လည်ထဆူထာင်ဆရး ဆေးရံုြျားမြစ်ဆစ၊ ကုသြှုဆပးသည့် ဆေးရုံြျားမြစ်ဆစ 

ဆေးရုံြျားအားလုးံသည် ဆအာက်ပါလြး်ညွှန်ချက်ြျားကို လိကု်နာရြည်။ 
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 (က) ဆေးရုံအဆောက်အအုံြျားအားလုံးအတွက် အြျားေုံး အမြင့်ဆပသည်ဆေးရုံြျား၏ 

လုပ်ငန်းြျားနှင့် ကိုက်ညီြှုရိှဆစရန်မြစ်ဆစ၊ ဆဒသေိုင်ရာအစိုးရြျား၊ သက်ေိုင်ရာ 

စညပ်င်သာယာဆရးအာဏာပိုငြ်ျားနှင့်  ကျန်းြာဆရးဌာနတို့၏ ခွင့်မပုချက်နှင့်အညီ 

မြစ်ရြည်။ 

 (ခ) ဆေးရုံတစ်ခုခုရိှ လူနာခန်း ယူနစ်တစ်ခုတွင် အြျားေုံး ကုတင်အဆရအတွက်သည် 

(၁၀) ကုတင် မြစ်ရြည်။ 

 (ဂ) လူနာခန်းယနူစ်ြျားတွင် ဆလဆအးဆပးစနစ်ြျား တပ်ေင်ဆပးထားမခင်း ရိှသည်မြစ်ဆစ၊ 

ြရိှသည်မြစ်ဆစ၊ လူနာခန်းယနူစ်ြျားအားလုးံတွင် မပငပ်ဆနရာနှင့်ေက်စပ်သည့် 

မပတငး်ဆပါက်ြျားပါရိှရြည်မြစ်ပပီး ဆအာက်ပါလြ်းညွှန်ချက်ြျားနှင့်ကိုက်ညီရြည် - 

 (၁) မပတငး်ဆပါက်၏ အကျယ်အဝန်း ပြာဏသည် ကကြ်းခငး်ဧရိယာ၏အနညး်ေုံး  

၁၀ ရာခိုငန်ှုန်းမြစ်ရြည်။ 

 (၂) ြည်သ့ုိပငေ်ိုဆစ ထိမုပတငး်ဆပါက်အနီးရှိ အဆောက်အအုံ၏ အကွာအဆဝးသည် 

အနည်းေုံး ၅ ဆပ မြစ်ရြည်။ 

 (ဃ) လူနာခန်းတစ်ခု၏ ကကြ်းခငး်ဧရိယာသည် ကုတငတ်စ်ခုအတွက် အနည်းေုံး ၆၀ 

စတုရန်းဆပ မြစ်ရြည်။ 

 (င) ထွကဆ်ပါက်နှင့် အဆရးဆပါ်ထွက်ဆပါက် လြး်ဆကကာငး်ြျားသည် ဤလြ်းညွှန်ချက်၏ 

အခန်း၂.၆ နှင့်အညီ မြစ်ရြည်။ 

 (စ) ကုတင် (၈) ခုအတွက် အနည်းေုံးအိြ်သာ (၁) ခ ု ရိှရြည်မြစ်ပပီး ကုတင ် (၁၆) ခ ု

အတွက် ဆရချ ိုးခန်း (၁) ခ ုရိှရြည်။ 

 (ေ) ကုတင် (၂) ခုထက်ပိုဆသာ လူနာခန်းြျားမြစ်ပါက လူနာဆစာင့်ြျား၊ တစ်ဦးချင်း 

(သ့ုိြဟုတ်) သူနာမပုြျားအတွက် သီးသန့်ခန်းကို သီးသန့်ဆနရာအမြစ် စီစဉ်ဆပး 

ရြည်။ လူနာခန်းြျားတွင် လူနာဆစာင့်ြျား ဆနထိငုမ်ခငး်ကို ခွင့ြ်မပုရ။ 

 (ဇ) ခုတင ် (၂၀) ထက်ပိုဆသာ ဆေးရုံြျားအားလုံးတွင် စနစ်တကျ အဆအးဆပးသည့်စနစ် 

မြင့် ရငခ်ွဲရုံရိှရြည်။ 

 ၂.၂.၁.၃ နေးခေ်းများအတွေက် အနထွေနထွေလုိအြ်ချက် 

  မပငပ်လူနာဆေးခန်းြျားမြစ်ဆစ၊ ခွဲစိတ်ြှုနှင့်အမခားကုသြှု ပုံစံြျားနှင့်ဆပါငး်စပ် 

ထားသည့် ဆေးခန်းြျားမြစ်ဆစ ဆေးခန်းြျားအားလုံးသည် ဆအာက်ဆြာ်မပပါ လမး်ညွှန်ချက် 

ြျားကို လိကု်နာရြည်။ 

 (က) ပူးဆပါင်းဆေွးဆနွးခန်းတစ်ခုတွင် ေရာဝန် (၁၀) ဦး ထက ်ြပိရု။ 

 (ခ) ကဆလးအထူးကု ဆေးခန်းြျားနှင့် အဆထွဆထွဆရာဂါကု ဆေးခန်းြျား အကကား 

သိသိသာသာ ခွဲမခားထားရြည်။ 
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 (ဂ) ြီးယပ်၊ သားြွားဆေးခန်းြျားနှင့် အဆထွဆထဆွရာဂါကုဆေးခန်းြျားအကကား ရုပ်ပိငု်း 

ေိုင်ရာ ခွဲမခားမခင်းရှရိြည်။ သ့ုိဆသာ် ကဆလးအထူးကုဆေးခန်းြျားနှင့် ြီးယပ်၊ 

သားြွားဆေးခန်းြျားကို ဆပါငး်၍ထားနိုငသ်ည်။ 

 (ဃ) တိုင်ပင်ဆေွးဆနွးြှုအခန်းတစ်ခန်းတွင် ေရာဝန်နှင့်ဆတွ့ရန် ဆစာင့်ေိုင်းခန်း၏ 

ကကြ်းခငး်ဧရိယာကို အတိုင်ပင်ခံေရာဝန် အဆရအတွက်ဆပါ် ြူတည်၍ တွက်ချက် 

ရြည်။ ၎င်းသည် အတိုငပ်င်ခံေရာဝန်တစ်ဦးအတွက် အနည်းေုံး ၂၀၀ စတုရန်းဆပ 

ရိှရြည်။ 

 (င) ထွကဆ်ပါက်နှင့် အဆရးဆပါ်ထွက်ဆပါက် လြး်ဆကကာငး်ြျားသည် ဤလြ်းညွှန်ချက်၏ 

အခန်း ၂.၆ နှင့် အညီ မြစ်ရြည်။ 

 (စ) ေရာဝန်နှင့်ဆတွ့ရန် ဆစာင့်ေိုငး်သည့်လူနာအတွက် စီစဉ်ဆပးထားသည့် ထိငုခ်ုံ (၁၅)ခ ု

အတွက် အနည်းေုံး အိြ်သာတစ်လုံး ပါရိှရြည်။ 

 ၂.၂.၂ ေယ်လှည့်ကျေ်းမာနရးနစာင့်နရှာက်မှုေိုငရ်ာအနောက်အအံုများ 

 ၂.၂.၂.၁ အနထွေနထွေ 

  နယ်လှည့်ကျန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်ြှုေိုင်ရာ အဆောက်အအုံြျား အပု်စု (ခ) 

(Group-B) အမြစ် အြျ ိုးအစားသတ်ြှတ်ထားသည့် အသံုးချြှုဆနရာြျားသည် အပုိဒ် 

၂.၂.၁၅.၁ ြှ ၂.၂.၁၅.၆ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ဤလြး်ညွှန်ချက်၏ သက်ေိုငရ်ာ အမခား 

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ မြစ်ရြည်။ 

 ၂.၂.၂.၂ မီးခိုးကာအစီအမံများ (Smoke Barriers) 

  ြီးခိုးကာအစီအြံြျားကို ၁၀၀၀၀စတုရန်းဆပ(၉၂၉ စတုရန်းြီတာ) ထက်ကကီးဆသာ 

နယ်လှည့်ကျန်းြာဆရးဆစာင့ဆ်ရှာက်ြှုေိုင်ရာ အဆောက်အအုံအားလုးံအတွက် တစ်ထပ်လျှင် 

အနည်းေုံး ြီးခိုးဆငွ့လုံခန်း(၂)ခန်း ထားဆပးရြည်။ ြီးခိုးဆငွ့လုံခန်းရိှ ြီးခိုးကာ တံခါးအကွာ 

အဆဝးသည် ဆပ ၂၀၀ (၆၀၉၆၀ မီလီြီတာ) ထက ် ြဆကျာ်လွန်ရ။ ြီးခိုးကာြျားကို 

ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ ပမန်မာနုိင်ငံြီးဆေးလံုခခုံဆရးေုိင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

ြျားနှင့်အညီ တပ်ေင်ရြည်။ 

 ၂.၂.၂.၃ ခိုေားရေ်နေရာ 

  နယ်လှည့်ကျန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်ခံလူနာ ြဟုတ်သူတစ်ဦးအတွက် ြီးခိုးကာ 

ထားရိှသည့် ဆနရာဆေးရှိ စကကြံလြ်း၊ လူနာခန်းြျား၊ ကုသဆောငြ်ျား၊ နားဆနခန်းြျား 

(သ့ုိြဟုတ်) ထြင်းစားရန်ဆနရာြျားနှင့် အမခားအန္တရာယ်နည်းပါးဆသာ ဆနရာြျား စုဆပါင်းရာ 

ဆနရာအတွငး် အနည်းေုံး ၃၀ စတုရန်းဆပ (၂.၈ စတုရန်း ြီတာ) စီစဉ်ဆပးထားရြည်။ 
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 ၂.၂.၂.၄ သီးပခားထွေက်နြါက် 

  ြီးခိုးကာအစီအြံြျားမြင့် မပုလုပ်ထားဆသာ ြီးခိုးလုခံန်းြျားြှ ထွကဆ်ပါက်စနစ် 

ဆပးထားပပီး အဆရးဆပါ် ထွကဆ်မပးလွတ်ဆမြာက်နိုငရ်န် ဆောငရွ်က်ထားရိှရြည်။ 

 ၂.၂.၂.၅ အလုိအနလျာက်နရြျေ်းသတ်သည့်စေစ်များ 

  အလုိအဆလျာက် ဆရြျန်းသတ်သည့်စနစ်ြျားကို ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ် 

ထားဆသာ ပမန်မာနိုင်ငံြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုငရ်ာလုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ နယ်လှည့် 

ကျန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်ြှုေိုငရ်ာ အဆောက်အအံုြျားအတွက် စီစဉ်ဆပးရြည်။ 

 ၂.၂.၂.၆ မီးလှေ့်အချက်နြးစေစ်များ 

  ြီးလှန့်အချက်ဆပးစနစ်ကို ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ ပမန်မာနိုင်ငံ 

ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ စီစဉ်ဆပးရြည်။ 

 ၂.၂.၃ ြညာနရးေိုင်ရာအနောက်အအုံများ 

 ၂.၂.၃.၁ အသက်အရွယ်အေင့်အလိကု် အြု်စုခွေဲပခားမှုများနှင့်စာသငခ်ေ်းများ 

  သက်ေိုငရ်ာပညာဆရးေိုငရ်ာ အာဏာပိုငအ်ြွဲ့ြျားတွင် အမခားနညး် သတ်ြှတ် 

ြထားပါက သက်ေိုင်ရာအသက်နှင့် အေင့်အလိကု် အြွဲ့အသီးသီးရှိ ကဆလးအဆရအတွက် 

နှင့် လိုအပ်ဆသာ အနည်းေုံး ကကြ်းခငး်ဧရိယာသည် ဆအာက်ပါစံနှုန်းြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

ဇယား ၂.၂.၃ အေင့်အသီးသီးအလုိက် စာသငခ်ေ်းများတွေင် အသက်အရွယ် အေင့် 

အလုိက် အြု်စုြွေဲ့မှုများနှင့် ကကမ်းခင်းဧရိယာ လိအုြ်ချက်များ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

အေင့်များ 
အခေ်းတစ်ခေ်းရိှကနလး 

အနရအတွေက် 

စာသင်ခေ်းဧရိယာ (ကနလး 

တစ်ဦးအတွေက် စတုရေ်းနြ) 

၄နှစ်ဆအာက်  

ဆန့ကဆလးထိန်းဌာန 

ကဆလး (၁၀) ဦး ကဆလးတစ်ဦးလျှင် ၃၀ 

စတုရန်းဆပ 

၆ နှစ်ဆအာက် 

သူငယ်တန်းဆကျာင်း 

ကဆလး (၁၅) ဦး ကဆလးတစ်ဦးလျှင် ၃၀ 

စတုရန်းဆပ 

ပထြတန်းြှ စတုတ္ထတန်း၊ 

ြူလတန်းအေင့်ြျား 

ကဆလး (၂၅) ဦး ကဆလးတစ်ဦးလျှင် ၂၅ 

စတုရန်းဆပ 

ပဉ္စြတန်းြှ အဋ္ဌြတန်း၊ 

အလယ်တန်းအေင့်ြျား 

ကဆလး (၄၀) ဦး ကဆလးတစ်ဦးလျှင် ၂၀ 

စတုရန်းဆပ 

အထကတ်န်းအေင့်ြျား ကဆလး (၄၀) ဦး ကဆလးတစ်ဦးလျှင် ၂၀  

စတုရန်းဆပ 
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  စာသင်ခန်းြျားအားလုးံတွင် အတန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြျားနှင့်ေိုင်ဆသာပစ္စည်း 

ြျားထားရိှရန် သုိဆလှာင်ရာဆနရာရိှရြည်။ ဆန့ကဆလးထိန်းဆကျာငး်ြျားနှင့် သူငယ်တန်းြျား 

အတွက် ကစားရန်ဆနရာြျားနှင့် အနားယူရန်/ အပိ်စက်ရန်ဆနရာြျား သီးမခားရှရိြည်။ 

အတန်းအားလုံးအတွက် စာသင်ခန်းအားလုးံ၏ အနသံည် အြျားေုံး ၃၅ ဆပ ထက် ြဆကျာ် 

လွန်ရ။ စာသင်ခန်းြျားတွင် ကကြ်းခငး်ဧရိယာ၏ ၁၅ ရာခိုငန်ှုန်းထက် ြဆလျာ့ဆသာ 

မပတငး်ဆပါက်ဆနရာြျားရိှရြည်မြစ်ပပီး မပတငး်ဆပါက်ဆအာက်ဆမခဆောင်၏ အမြင့်သည် ၃ ဆပ 

ထက်ြဆလျာ့ရ။ ထို့မပင် လက်ရန်းအမြင့်သည် အပိုဒ် ၂.၅.၇.၃ နှင့် ညီရြည်။ စာသငခ်န်းြျား၏ 

အမြင့်သည် အနည်းေုံး ၉ ဆပ မြစ်ရြည်။ စာသင်ခန်းအားလုးံကို အြုိးြိုးထားဆသာ 

စကကြံလြ်းြျား (သ့ုိြဟုတ်) စကကြံနှင့် တစ်ေက်စပ်တညး် မြစ်ရြည်။ 

 ၂.၂.၃.၂  အနထွေနထွေလိုအြ်ချက်များ 

  ပညာဆရးေိုင်ရာ အဆောက်အအုံအားလုးံတွင် ဆကျာင်းသားတစ်ဆယာက်လျှင် 

အနည်းေုံး ကကြ်းခငး်ဧရိယာ (၇) စတုရန်းဆပနှင့် ဆကျာင်းသားအားလုးံ၏ အနည်းေုံး ၅၀ 

ရာခိုငန်ှုန်း တက်ဆရာက်နိုင်သည့် ေရာနှင့်ဆကျာင်းသားြျား စုဆဝးရာဆနရာြျားရှိရြည်။ 

ပြို့ဆပါ်ဆကျာင်းြျားအတွက် လုဆံလာက်ဆသာ ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာနှင့် ဆကျာင်းသားြျား 

အား လိကု်လပံို့ဆောငြ်ှုကိ ု ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်။ အခန်းတစ်ခန်းတွင်အြျားေုံး ေရာ၊ 

ေရာြ ၈ ဆယာက်ေန့် နားဆနခန်းြျားရှသိင့်ပပီး ေရာ၊ ေရာြတစ်ဦးအတွက် အနည်းေုံး 

၈၀ စတုရန်းဆပ ရိှသင့်သည်။ ေရာ၊ ေရာြြျားနှင့် ဆကျာင်းသားြျားအတွက် အြိ်သာ 

အဆောက်အအုံြျား သီးသန့်ရိှရြည်မြစ်ပပီး ဆကျာင်းသားြျားအတွက် အြိ်သာြျားကို 

ြူးယစ်ဆေးဝါးြျား အလွဲသံုးစွဲြှုနှင့် အမခားဥပဆဒနှင့်ြညီသည့် လုပ်ဆောင်ြှုြျားကို စစ်ဆေး 

နိုငသ်ည့် အဆမခအဆနရိှရြည်။ ဆကျာင်းအားလုံးတွင် ဆကျာင်းစာကကည့်တိုက်နှင့် ကွန်ပျူတာ 

အဆထာက်အပ့ံပစ္စည်းြျား ရိှရြည်။ ဆကျာင်းအားလုံးတွင် ဆကျာင်းသားြျားအတွက် ကာယ 

ပညာ၊ လက်ြှုပညာနှင့် အြိ်တွင်းြှု သိပ္ပပညာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အဆောက်အအုံြျားအတွက် 

ဆနရာရိှရြည်။ ဤအခန်း၏ ဆမြကွက်လပ်ဆနရာ လိုအပ်ချက်ြျားအမပင် ဆကျာင်းသား ၅၀၀ 

အထက်ရိှ ဆကျာင်းအားလုးံအတွက် ၂၀၀၀၀ စတုရန်းဆပ နီးပါးရှိဆသာ ကစားကွငး် ရှိသင့် 

သည်။ 

 ၂.၂.၃.၃ ဟင်းလငး်ပြင်နေရာများအတွေက်လိုအြ်ချက်များ 

  သက်ေိုငရ်ာစံနှုန်းနှင့ ် စပ်လျဉ်း၍ ဟင်းလငး်မပင်ဆနရာ လိုအပ်ချက်ြျားသည် 

ဆအာက်ဆြာ်မပပါ ဇယား ၂.၂.၃.၂ အတိုငး်မြစ်ရြည်။ 
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ဇယား ၂.၂.၃.၂ သက်ေိုငရ်ာအေင့်များအတွေက် ဟင်းလငး်ပြင်နေရာလိုအြ်ချက်များ 

အေင့်များ 

အမိးုမိးုထားနသာ 

ဟင်းလငး်ပြင်နေရာ 

(အေည်းေုံး) 

ဟင်းလငး်ပြင်နေရာများ 

(အေည်းေုံး) 

လဟာပြင်ဇရြ် 

(အေည်းေုံး) 

၄ နှစ်ဆအာက် 

ဆန့ကဆလးထိန်းဌာန 

ကဆလးတစ်ဦးလျှင် 

၁၀ စတုရန်းဆပ 

ကဆလးတစ်ဦးလျှင်  

၁၀ စတုရန်းဆပ 

 

၆ နှစ်ဆအာက် သူငယ် 

တန်းဆကျာင်း 

ကဆလးတစ်ဦးလျှင် 

၁၀ စတုရန်းဆပ 

ကဆလးတစ်ဦးလျှင်  

၁၀ စတုရန်းဆပ 

 

ပထြတန်းြှ  

စတုတ္ထတန်း၊ 

ြူလတန်းအေင့် 

 ကဆလးတစ်ဦးလျှင်  

၁၅ စတုရန်းဆပ 

ကဆလးတစ်ဦးလျှင် 

၁၀ စတုရန်းဆပ 

ပဉ္စြတန်းြှ 

အဋ္ဌြတန်း၊ 

အလယ်တန်း အေင့် 

 ကဆလးတစ်ဦးလျှင်  

၂၀ စတုရန်းဆပ 

ကဆလးတစ်ဦးလျှင် 

၁၀ စတုရန်းဆပ 

အထကတ်န်း 

အေင့်ြျား 

 ကဆလးတစ်ဦးလျှင်      

၂၀ စတုရန်းဆပ 

ကဆလးတစ်ဦးလျှင် 

၁၀ စတုရန်းဆပ 

 ၂.၂.၃.၄ အေင့်ပမင့်ြညာနရး အြွေဲ့အစည်းအတွေက် အနထွေနထွေလိုအြ်ချက်များ 

  အေင့်မြင့်ပညာဆရး အြဲွ့အစည်းအတွက် အဆထွဆထ ွ လိုအပ်ချက်ြျားြှာ 

ဆအာက်ပါအတိုငး်မြစ်သည် - 

 (က) အေင့်မြငပ်ညာဆရး အြဲွ့အစည်းတွင် ပညာဆရးနှင့် အပန်းဆမြစရာ အဆောက်အအုံ 

ြျား စီစဉ်ဆပးရန် လုဆံလာက်ဆသာ ဆမြဆနရာနှင့်အတူ သီးမခားခခံဝင်းရိှရြည်၊ 

 (ခ) အေင့်မြင့်ပညာဆရး အြဲွ့အစည်းသည် စာကကည့်တိုက်ြျား၊ ရုပ်/သံ တငေ်က်ြှုြျား 

အစရိှသည့် လုပ်ငန်းြျားနှင့် ပံ့ပုိးြှုအစီအြံြျား စီစဉ်ဆပးထားရြည်၊ 

 (ဂ) အေင့်မြင့်ပညာဆရး အြဲွ့အစည်းတွင် ဆကျာင်းသားြျားအတွက် အားကစားနှင့ေ်ိုင် 

ဆသာ အဆထာက်အပ့ံပစ္စည်းြျား ရိှရြည်။ 

 (ဃ) အေင့်မြင့်ပညာဆရးအြွဲ့အစညး်တွင် ဆကျာင်းသားြျားနှင့် ဝန်ထြ်းြျားအတွက် 

ကျန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်ြှုေိုငရ်ာ အဆထာက်အပ့ံပစ္စည်းြျားရိှရြည်။ 

 ၂.၂.၃.၅ နကျာငး်အသစ်ဒီဇိုင်းအတွေက်လုိအြ်ချက်များ 

  ဆအာက်ဆြာ်မပပါလိအုပ်ချက်ြျားကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားရြည်- 

 (က) အဆောက်အအုံတွင် ကျန်းြာဆရး၊ ဆေးကငး်ြှုနှင့်လုခံခုံြှုအတွက် စီစဉ်ဆပးသင့်သည်၊ 
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 (ခ) သင်ယူြှုပတ်ဝန်းကျငတ်ွင် သငက်ကားမခင်းနှင့် သင်ယူမခငး်ကိုမြှင့်တင်သင့်ပပီး သငယူ်သူ 

အားလုးံ၏ လိုအပ်ချက်ြျားကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားသင့်သည်၊ 

 (ဂ) သင်ယူြှုပတ်ဝန်းကျငသ်ည် လူြှုအြွဲ့အစည်းြျားအတွက် အဓကိဆနရာအမြစ် အသုံး 

ဝငအ်ကျ ိုးမပုသင့်သည်။ 

 (ဃ) သင်ယူြှုပတ်ဝန်းကျငသ်ည် အကျ ိုးသက်ေိုငသ်ူအားလုးံပါဝင်သည့် စီြံကိန်း၊ ဒီဇိုင်း 

လုပ်ငန်းစဉ်ြှ အကျ ိုးရလဒအ်မြစ်တည်ရိှသင့်သည်။ 

 (င) သင်ယူြှုပတ်ဝန်းကျငသ်ည် လိအုပ်သည့် ဆမပာင်းလဲြှုြျားအတွက် လိကု်ဆလျာညီဆထွ 

ရိှပပီး မပုလွယ်မပင်လွယ်ရှိသင့်သည်။  

 (စ) သင်ယူြှုပတ်ဝန်းကျငသ်ည် ရရိှနိုင်ဆသာ အရငး်အမြစ်အားလုံးကို ထိဆရာက်စွာ အသံုး 

မပုသင့်သည်။ 

 ၂.၂.၃.၆ လက်ရိှဒီဇိုင်းြုစံံထုတ်ပခငး်ေိုငရ်ာလမး်ညွှေ်ချက်များ 

  လက်ရှိဒီဇိုငး်ပုံစံထုတ်မခငး်ေိုင်ရာလြ်းညွှန်ချက်ြျားတွင် ဆအာက်ပါအချက်ြျား 

ပါဝင်သည်။ 

 ၁။ သောဝဆေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဆရးအတွက် ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်မခငး်၊ 

 ၂။ ဆနထိငု်သူြျား လုခံခုံဆရးအတွက် အဓိကရည်ရွယ်သည့် ဒီဇိုင်းပုံစံထတု်မခငး် 

 ၃။ ဆန့အလငး်ဆရာငပ်ိုြိုရရိှဆစရန်နှင့် သက်ဆတာင့်သက်သာ မြစ်ဆစရန် (comfort 

control) ပုံစံထုတ်မခငး်၊ 

 ၄။ ဆရရှည်အသံုးမပုနိုင်သည့် ပုံစံထုတ်မခငး်။ 

 ၂.၂.၄ အမုိးမိုးထားနသာနစျးေိုငတ်ေ်းနှင့် လဟာပြငန်စျးေိုင်တေ်းအနောက်အအုံများ 

 ၂.၂.၄.၁ ေယ်ြယ် 

  ဤအပိုဒ်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို အြုိးြိုးထားသည့် ဆစျးေိုင်တန်းြျားအမြစ် ဤ 

တွင် သတ်ြှတ်ထားသည့် ၃ ထပ် ထက်ြပိုဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) သတ်ြှတ်မပင်ညီအေင့် 

အထက် ၃ ထပ ်ထက်ြပိုဆသာ အဆောက်အအံုြျားတွင် (သ့ုိြဟုတ်) ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ 

ြျားတွင် လိကု်နာကျင့်သံုးရြည်။ ဤအပုိဒ်အရ အထူးလိုအပ်သည့် အခါြှတစ်ပါး အြုိး 

ြိုးထားဆသာ ဆစျးေိုင်တန်းအဆောက်အအံုြျားသည် ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါ  သက်ေိုင်ရာ 

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။  

 ခခငး်ချက် - 

 (က) စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းအုပ်စုြျား ခ Group-B နှင့် အပြတဲြ်းဆနထိုင်ဆသာ အပု်စုြျား ဒ 

Group-R တို့၏ အဝင်ခန်းြြျား (foyers) နှင့် ဧည့်ကကိုခန်းြျား (lobbies) သည် 

ဤအပိုဒ်နှင့် ကိုက်ညီရန် ြလိုအပ်ပါ။ 
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 (ခ) အဆောက်အအုံြျားသည် ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါ အမခားသက်ေိုင်ရာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား 

နှင့် အမပည့်အဝကိုက်ညီပါက ဤအပုိဒ်ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရန်ြလိုအပ်ပါ။ 

 ၂.၂.၄.၂ အဓြိ္ပါယ်ြွေင့်ေိုချက်များ 

  ဤအခန်းနှင့် ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါအမခားအခန်းတွင် အသံုးမပုထားသည့်အတိုင်း 

ဆအာက်ဆြာ်မပပါစကားလုံးြျားနှင့် ဆဝါဟာရြျားသည် ဤအပိုဒ်တွင် ဆြာ်မပထားသည့် 

အတိုငး် အဓပိ္ပါယ်သက်ဆရာက်ဆစရြည်။ 

 ြင်မကုေ်တိုက်အနောက်အအုံ (Anchor Building) − အြုိးြိုးထားဆသာ ဆစျးေိုင်တန်း 

အဆောက်အအုံနှင့် တိုက်ရိုက်ဝင်ထွက်ြှုရှိဆသာ၊ သ့ုိဆသာ် အြုိးြိုးထားဆသာဆစျးေိုင် 

တန်းနှင့ ် သက်ေိုငဆ်သာလိအုပ်သည့် ဝငထ်ွက်ရန် ချဉ်းကပ်လြး်ြျားရှိဆသာ အပု်စု ဇ H ြှ 

အပ အပု်စုတစ်ခု၏ နယ်နြိတ်သတ်ြှတ်လိုငး်ပါရှိသည့် အဆောက်အအုံကိုေိုလိုသည်။ 

 အမုိးမိုးထားနသာ နစျးေိုင်တေ်းအနောက်အအုံ (Covered Mall Building) − အြိ်ငှားြျား 

နှင့ ် ဆနထိငု်သူြျားပူးဆပါင်းထားသည့် တစ်ခုတည်းဆသာ အဆောက်အအုံ၊ (ဥပြာ - ၂ဦး 

(သ့ုိြဟုတ်) ၂ ဦးထက်ပိုဆသာ အြိ်ငာှးြျားတွင် တစ်ခု (သ့ုိြဟုတ်) တစ်ခုထကပ်ိုဆသာ 

အြုိးြိုးထားသည့် ဆစျးေိုင်တန်း အဆောက်အအုံသို့ဝင်သည့် အဓကိဝင်ဆပါက်ရိှသည့်ဆနရာ၌ 

လက်လီဆရာငး်သည့်ေိုင်ြျား၊ စားဆသာက်ခန်း၊ ဆြျာ်ဆမြတငေ်က်ြှုနှင့် အပန်းဆမြ 

အဆောက်အအုံြျား၊ ခရီးသည်သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆရးဂိတ်ြျား၊ ရုံးြျားနှင့် အမခားအလားတူ 

အသံုးမပုြှုြျား) ပါဝင်သည်။ ဤအခန်းတွင် အုတ်မြစ်ခိုင်ပြဆဲအာင် ဆောက်လပု်ထားသည့် 

အဆောက်အအုံကို အြိုးြိုးထားဆသာ ဆစျးေိုင်တန်းအဆောက်အအံု၏ အစိတ်အပုိငး်တစ်ခု 

အမြစ ်ြြှတ်ယူသင့ပ်ါ။ “အြုိးြိုးထားဆသာဆစျးေိုငတ်န်းအဆောက်အအုံ” ေိုသည့် ဆဝါဟာရ 

တွင် ဆအာက်တွင ် အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ေိုထားသည့် လဟာမပငဆ်စျးေိုင်တန်းအဆောက်အအုံြျား 

ပါဝင်ရြည်။ 

 နစျးေိုငတ်ေ်း − ၂ ဦး (သ့ုိြဟုတ်) ၂ ဦး ထက်ပုိဆသာ အြိ်ငာှးြျားအတွက် ဝငဆ်ပါက်အမြစ် 

အသံုးဝငဆ်သာနှင့် အထြအ်ချငး်ချင်းကို ေက်သွယ်ပပီး ၃ထပ ် ထက်ြပိုဆသာ အြုိးြိုး 

ထားသည့် ဆစျးေိုင်တန်း အဆောက်အအုံအတွင်းရှိ အြုိးြိုးထားဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) ကာထား 

ဆသာ အြျားမပည်သူဆလျှာက်လြး်ြျားအတွက် ဆနရာကိုေိုလိုသည်။ “ဆစျးေိုင်တန်း” 

ေိုသည့် စကားရပ်တွင် ဆအာက်တွင ် အဓပိ္ပါယ်ြွင့်ေိုထားသည့် လဟာမပငဆ်စျးေိုင်တန်းြျား 

ပါဝင်ရ ြည်။ 

 လဟာပြငန်စျးေိုင်တေ်း − ၃ထပထ်က်ြပိုေဲ အြိ်ငှားြျားအတွက် အသံုးဝငဆ်သာ 

အြုိးြိုးြထားသည့် အြျားမပည်သူဆလျှာက်လြး်ပါဝင်ပပီး မပင်ညီအေင့ ် အထက်ရိှအထပ်ြျား 

တွင် လှည့်ပတ်သွားလာြှုကို မပင်ညီအေင့တ်ွင် မပငပ်လသာဆောင်ြျားြှတေင့် ထွကဆ်ပါက် 

သ့ုိ ထွကဆ်ရာက်နိုင်ရြည်။ 
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 လဟာပြငန်စျးေိုင်တေ်း အနောက်အအုံ − အြိ်ငှားြျားအတွက် ဆနရာထိုင်ခငး် ဆပးထား 

ဆသာ ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုြံျား ဥပြာ ၂ ဦး (သ့ုိြဟုတ်) ၂ ဦးထက်ပုိဆသာ အြိ်ငာှးြျားတွင် 

၁ ခ ု (သ့ုိြဟုတ်) ၁ ခုထက်ပိဆုသာ လဟာမပင်ဆစျးေိုင် တန်းသ့ုိဝင်ရန် အဓကိဝငဆ်ပါက်ရှိ 

သည့်ဆနရာ၌ လက်လီဆရာင်းသည့်ေိုင်ြျား၊ စားဆသာက်ခန်းြျား၊ ဆြျာ်ဆမြတငေ်က်ြှုနှင့် 

အပန်းဆမြအဆောက်အအုံြျား၊ ရုံးြျားနှင့် အမခားအလားတူအသံုးမပုြှုြျား။ မြန်ြာနိုင်ငံ 

အဆောက်အအုံေိုင်ရာစံချနိ်စံညွှန်းလြး်ညွှန်ချက်ြျား၏ အပိုင်း (၄) တွင် ဆြာ်မပထားဆသာ 

အတု်မြစ်ခိုင်ပြဲဆစရန် ဆောက်လုပ်ထားသည့် အဆောက်အအုံြျားကို လဟာမပငဆ်စျးေိုင် 

တန်းအဆောက်အအံု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအမြစ်ြြှတ်ယူရ။ 

 စားနသာက်ခေ်း − အစားအဆသာက်မပင်ေင်ရန်အတွက် အငှားဆနရာနှင့် ကပ်လျက်ရိှဆသာ 

ဆစျးေိုင်တန်းရှိ အြျားမပည်သူ အသံုးမပုရန်ဆနရာြျားပါဝငသ်ည်။ 

 စုစုနြါငး်ငှားရမ်းနိုင်နသာဧရိယာ - အငှားဆနထိုင်ြှုနှင့် သီးသန့်အသံုးမပုြှုအတွက် 

ဒီဇိုင်းဆရးေွဲထားသည့် စုစုဆပါင်းကကြ်းခငး်ဧရိယာြျားနှင့် အငှားဆနထိုင်ြှုဧရိယာကို ပူးတွဲ 

ကာရံထားသည့်နံရံ၏ အလယ်ြျဉ်းြှ အမပင်နံရံြျားအထိ တိုင်းတာနိုငသ်ည်။ သုိဆလှာင်ြှု 

အတွက် အသံုးမပုရာဆနရာအပါအဝင် အငာှးဧရိယာအားလုးံကို စုစုဆပါငး်ငှားရြ်းနိုင်ဆသာ 

ဧရယိာ တွက်ချက်ရာတွင် ထည့်သွငး်တွက်ချက်ရြည်။ 

 ၂.၂.၄.၃ အငှားစီမံချက် 

  အြုိးြိုးထားဆသာ ဆစျးေိုင်တန်းအဆောက်အအုံပိုငရှ်ငအ်သီးသီးသည် ဆနထိငုြ်ှု 

လက်ြှတ်ထုတ်ဆပးပပီးဆနာက် အဆောက်အအုံနှင့် ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြျားြှ စီစဉ်ဆပးဆသာ 

အသံုးချဆနရာနှင့် ထွက်ဆပါက်ြျားကိုဆြာ်မပသည့် အငှားစီြံချက်နှင့် အတူစီစဉ်ဆပးရြည်။ 

ဆနထိငုြ်ှုမပုစဉ် (သ့ုိြဟုတ်) အသံုးမပုဆနစဉ် မပုမပငြ်ွြး်ြံမခငး်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) ဆမပာင်းလဲမခင်း 

ြျားကို အဆောက်အအုံေိုင်ရာအရာရိှ၏ ကကိုတငသ်ဆောတူညီချက်ြပါေဲ ြမပုလုပ်ရ။ 

 ၂.၂.၄.၄  အနရးနြါ်ထွေကန်ြါက် ေညး်စေစ်များ 

  အငှားဆနရာနှင့် အြုိးြိုးထားဆသာ ဆစျးေိုင်တန်းအဆောက်အအံုအသီးသီးကို 

အခန်း ၂.၆ လွတ်ဆပမာက်ောလမး်ဆ ကာင်း (ထွက်ဆပါက်) အရ လိအုပ်သည့်အတိုငး် စီစဉ် 

ဆောငရွ်က်ဆပးရြည်။ 

 ၂.၂.၄.၅  နစျးေိုငတ်ေ်း၏အကျယ် 

  လိအုပ်ဆသာ ထွက်ဆမပးလွတ်ဆမြာက်နိုငြ်ှုစီစဉ်ဆပးရန်အလို့ငာှ ဆစျးေိုင်တန်း၏ 

အကျယ်သည် ဤအပိုဒတ်ွင် သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုငး် ဆစျးေိုင်တန်းြျားကို လူသွား 

စကကြံြျားအမြစ် သတ်ြှတ်ရန်ခွင့်မပုြည်။   သ့ုိဆသာ်  ဤလြး်ညွှန်ချက်၏ အခန်း  ၂.၆ လွတ် 

ဆမြာက်ရာလြး်ဆကကာငး် (ထွကဆ်ပါက)်  ပါ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီဆစရန် ြလိုအပ်ပါ။ 
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 ၂.၂.၄.၅.၁ အေည်းေုံးအကျယ် 

  ဆစျးေိုင်တန်း၏ အနည်းေုံးအကျယ်သည် ဆပ ၂၀ (၆၀၉၆ မီလြီီတာ) 

မြစ်ရြည်။ ဆစျးေိုင်တန်း၏ အကျယ်သည် အသံုးမပုသူြျားအတွက် လုဆံလာက်ြှုရိှရြည်။ 

ဆစျးေိုင်တန်းနှင့် ကပ်လျက်ရှိဆသာ အငှားဆနရာအစွန်းနှင့် အနီးေုံးြုန့်ေိုင်၊ အလို 

အဆလျာက် အဆရာငး်စက်၊ ခုံရည်ှ၊ ကုန်စည်မပသမခငး်၊ စားဆသာက်ခန်း (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆရးဆပါ်ထွကဆ်ပါက်နည်းစနစ်ကို အမခားနည်းပိတ်ပငမ်ခငး်အကကား ဆတာက်ဆလျာက် 

ထွကဆ်ပါက် အသားတငအ်ကျယ်သည် အနည်းေုံး ၁၀ဆပ (၃၀၄၈ ြီလီြီတာ) နှင့် 

အသားတငအ်မြင့်ဆပ ၈ဆပ (၂၄၃၈ မီလီြီတာ) ရိှရြည်။ 

 ၂.၂.၄.၅.၂ လဟာပြငန်စျးေိုင်တေ်းအေည်းေုံးအကျယ် 

  လဟာမပငဆ်စျးေိုင်တန်းတွင် မပငညီ်အေင့်အထက်ရှိ ကကြ်းမပင်နှင့်ဆခါင်ြိးု 

အကကား အနည်းေုံး အကျယ်သည် ဆပ ၂၀ (၆၀၉၆ မီလီြီတာ) ရိှရြည်။ 

 ၂.၂.၄.၆  မီးနဘးဒဏ်ခံနုိငမ်ှု ြိုင်းပခားသတ်မှတ်ပခငး် 

  အငှားဆနရာြျားနှင့် ဆစျးေိုင်တန်းအကကား ြီးဆေးဒဏ်ခံနိုင်ြှု ပိုငး်မခားသတ်ြှတ် 

မခငး်ြလိုအပ်ပါ။ စားဆသာက်ေိုင်နှင့်ကပ်လျက်ရိှ အငှားဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) ဆစျးေိုင်တန်း 

အကကား ြီးဆေးဒဏ်ခံနိုငြ်ှုပိုငး်မခား သတ်ြှတ်မခငး် ြလိုအပ်ပါ။ 

 ၂.၂.၄.၆.၁ ြူးတွေဲထားနသာကားေိုနဒါင် 

  ၉ ဆယာက် ထက်ြပိုသည့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်ြျားထားရန် ပူးတွဲထားဆသာ 

ကားဂိုဆဒါင်နှင့် ဆမြကွက်လပရှ်ိ ကားဂိုဆဒါင်ြျားကို ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ 

ပမန်မာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နညး်ြျားနှင့်အညီ ဆောက်လပု်ထားဆသာ 

၂ နာရီထက်ြနည်း ြီးဆေးဒဏ်ခံနိုင်သည့် အြုိးြိုးထားဆသာ ဆစျးေိုင်တန်းအဆောက် 

အအံုနှင့် ခွဲထားသည့် သီးမခားအဆောက်အအံုအမြစ် ြှတ်ယရူြည်။ 

 ခခငး်ချက် - ဆမြကွက်လပ်ရိှ ကားရပ်နားရန်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) ပူးတွဲထားသည့် ကားဂိုဆဒါင် 

ကိ ုအြုိးြိုးထားသည့် ဆစျးေိုင်တန်းအဆောက်အအံု (သ့ုိြဟုတ်) foundation ခိုင်ပြဆဲအာင် 

ဆောက်လုပ်ထားသည့် အဆောက်အအုံနှင့် ၁၀ ဆပ (၃၀၄၈ ြီလီြီတာ) အကွာ ခွဲထားပါက 

ြီးဆေးဒဏ်ခံနိုင်ြှု သတ်ြှတ်လိုအပ်ချက်ြျားပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိကု်နာရြည်။ 

  ဆမြကွက်လပ်ရိှ ကားရပ်နားရန်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) ပူးတွဲထားဆသာ ကားဂိုဆဒါင် 

နှင့် အြုိးြိုးထားဆသာ ဆစျးေိုင်တန်း အဆောက်အအံု (သ့ုိြဟုတ် ) foundation ပြဲဆအာင် 

ဆောက်လုပ်ထားသည့် အဆောက်အအုံကို ပူးတွဲထားသည့် လူသွားစကကြံနှင့် ဥြင်လိဏု် 

ဆခါင်းြျားကို အခန်း ၂.၄၊ အထူးအဆောက်အအုံနှင့် တည်ဆောက်ြုံြါ လူသွားစကကြံနှင့် 

ဥြင်လိုဏဆ်ခါငး်ြျားနှင့်အညီ ဆောက်လုပ်ရြည်။ 
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 ၂.၂.၄.၆.၂ အငှားနေရာခွေဲပခားထားပခငး် 

  ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ ပမန်မာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ ြီးဆေးဒဏ်ခံနိုင်ဆသာ နံရအံကာမြင့် အငှားဆနရာအသီး 

သီးကို အမခားအငှားဆနရာြျားနှင့် ခွဲမခားထားရြည်။ 

  အငှားဆနရာခွဲမခားထားသည့်နံရံသည် အငှားဆနရာနှင့် ဆစျးေိုင်တန်းအကကား 

ြလိုအပ်ပါ။ 

 ၂.၂.၄.၆.၃ ြင်မကုေ်တိုက် အနောက်အအုံကို ခွေဲပခားပခငး် 

  ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ ြီးဒဏ်ခံနိုငဆ်သာနံရြံျားမြင့် ပင်ြကုန်တိုက် အဆောက် 

အအံုကို အြိုးြိုးထားဆသာ ဆစျးေိုင်တန်း အဆောက်အအုံြျားနှင့် ခွဲမခားထားရြည်။  

 ခခငး်ချက်။ အြုိးြိုးထားဆသာဆစျးေိုငတ်န်း အဆောက်အအုံငာှးရြး်သူြျားကို ခွင့်မပုထား 

သည့်အတိုငး် အသံုးချဆနရာ အြျ ိုးအစားခွဲမခားမခင်းရှိသည့် သတ်ြှတ်မပင်ညီအေင့် အထက် 

၃ထပ်ထက်ြပိုဆသာ အုတ်မြစ်ခိုင်ပြဆဲအာင် ဆောက်လပု်ထားသည့် အဆောက်အအုံြျားကို 

ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုးံ 

လုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ ၂ နာရီကကာ ြီးဒဏ်ခံနိုငဆ်သာ အကာအကွယ်ြျားမြင့် ပိုင်းမခား 

ထားရြည်။ 

 ၂.၂.၄.၇ အတွေင်းြိုင်းအနချာသြ်ပခင်း 

  ဆစျးေိုင်တန်းနှင့ ် ထွက်ဆပါက်ြျားအတွင်း အတွင်းပိုငး်နံရံနှင့် ြျက်နှာကကက် 

အဆချာသပ်မခင်းြျားတွင် ြီးြဆလာင်လွယ်ဆသာ ပစ္စည်းြျားရိှရြည်မြစ်ပပီး ကကြ်းမပင်ြျားကုိ 

ဆချာြလဲနိုငဆ်စရန် မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၂.၂.၄.၈ အလုိအနလျာက် နရြျေ်းသတ်သည့်စေစ် 

  အြုိးြိုးထားဆသာ ဆစျးေိုင်တန်း အဆောက်အအုံနှင့် ေက်စပ်အဆောက်အအုံ 

ြျားကို ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုးံ 

လုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ အလုိအဆလျာက် ဆရြျန်းသတ်သည့်စနစ် တပ်ေင်ရြည်မြစ်ပပီး 

ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အချက်ြျားနှင့်အညီ မြစ်ရြည်။  

 (က) အြုိးြိုးထားဆသာ ဆစျးေိုင်တန်းအဆောက်အအုံရိှ အလိုအဆလျာက်ဆရြျန်းသတ် 

သည့်စနစ်သည် အငှားဆနရာြျားတွင် ဆနထိုငအ်သံုးြမပုြီ သံုးစွဲဆနဆသာဆနရာ 

အားလုးံတွင် ပပီးမပည့်စုံ၍ အသံုးမပုနိုင်ရန် အေင်သင့်မြစ်ဆအာင် လုပ်ဆောင်ရြည် 

မြစ်သည်။ အသံုးမပုြှုြရိှဆသးဆသာ အငှားဆနရာလွတ်ြျားကို ခွင့မ်ပုထားဆသာ အမခား 

ကာကွယ်ဆရးစနစ်ြရိှပါက အလားတူ ကာကွယ်ဆပးရြည်။ 
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 (ခ) ဆစျးေိုငတ်န်းရိှ အလိုအဆလျာက် ဆရြျန်းဆပးသည့်စနစ်သည် အငှားဆနရာြျား 

(သ့ုိြဟုတ်) ပင်ြကုန်တိုက်အတွက် သတ်ြှတ်ထားသည့် အလိအုဆလျာက် 

ဆရမြန်းဆပးသည့်စနစ်နှင့် သီးမခားမြစ်ရြည်။ အငာှးဆနရာြျားကို အလားတူစနစ်မြင့် 

ဆထာက်ပံဆ့ပးပါက ၎င်းတို့ကို သီးမခားထိန်းချုပ်ရြည်။ 

 ၂.၂.၄.၈.၁ မတ်တြ်နရဘုံြိုင်စေစ် 

  အြုိးြိုးထားဆသာဆစျးေိုငတ်န်း အဆောက်အအံုကို ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ 

သတ်ြှတ်ထားဆသာ မြန်ြာနိုင်ငြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားအရ လိုအပ် 

သည့်အတိုငး် ြတ်တပဆ်ရေုံပိုငစ်နစ် တပ်ေင်ရြည်မြစ်သည်။ 

 ၂.၂.၄.၉ မီးခိုးထိေ်းချုြ်မှု 

  အြုိးြိုးထားဆသာဆစျးေိုငတ်န်း အဆောက်အအုံတွင် ြိုးလုံဆလလံု ဗဟိုဟင်းလင်း 

ခွင်ဆနရာ (atrium) ပါ ပါက ြီးခိုးထိန်းချုပ်ြှုစနစ် တပ်ေင်ရြည်။ 

 ခခငး်ချက်။ ြိုးလုံဆလလုံဗဟိုဟငး်လင်းခွင်ဆနရာ (atrium) သည် ၂ထပ်သာလျှင် ေက်စပ်ဆန 

ပါက အြိုးြိုးထားဆသာ ေိုင်တန်းအဆောက်အအုံြျားတွင် ြီးခိုးထိန်းချုပ်ြှုစနစ် ြလိုအပ်ပါ။  

 ၂.၂.၄.၁ေ ေိုင်ခေ်းငယ်များ 

  ေိုင်ခန်းငယ်ြျားနှင့်အလားတူ ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ြှုြျား (ယာယီ (သ့ုိြဟုတ်) 

အပြတဲြ်း) သည် ဆအာက်ဆြာ်မပပါ လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 (က) ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှသတ်ြှတ်ထားဆသာ မြန်ြာနိုငင်ြံီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းြျားအရ ခွင့်မပုြထားပါက ြီးဆလာငလ်ွယ်ဆသာ ေိုင်ခန်းငယ်ြျားနှင့် 

အမခားြွဲ့စည်း တည်ဆောက်ြှုြျား ဆစျးေိုင်တန်းအတွင်း ြရိှဆစရ။ 

 (ခ) ဆစျးေိုင်တန်းအတွငး်ရှိ ေိုင်ခန်းငယ်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) အလားတူြွဲ့စည်း တည် 

ဆောက်ြှုြျားကို ခွင့မ်ပုထားဆသာ ြီးဆေးနှိြန်င်းဆရးနှင့ ်ဆထာက်လှြ်းဆရးပစ္စည်းြျား 

ပံ့ပိုးဆပးရြည်။ 

 (ဂ) ဆစျးေိုင်တန်းအတွငး်ရှိ ေိုင်ခန်းငယ် (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်အုပ်စုဝင်ြျားနှင့် အမခား 

ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံြျားအကကား အနည်းေုံး အလျားလိကု် ပိုငး်မခားထားြှုသည် 

ဆပ ၂၀ (၆၀၉၆ ြီလီြီတာ) မြစ်ရြည်။ 

 (ဃ) ေိုင်ခန်းငယ်သီးသးီ (သ့ုိြဟုတ်) အလားတူြွဲ့စညး် တည်ဆောက်ြှု (သ့ုိြဟုတ်) 

ယငး်၏ အပု်စုဝငြ်ျားတွင် အြျားေုံးဧရိယာ ၃၀၀ စတုရန်းဆပ (၂၈ စတုရန်းြီတာ) 

ရိှရြည်။ 

 (င) ေိုင်ခန်းငယ်ြျားတွင် ြီးဆတာက်မြင်ဆနရဆသာ လုပ်ငန်းြရိှဆစရ။ 
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 ၂.၂.၄.၁၁ ကနလးကစားကွေငး်တည်နောက်ြုံများ 

  အမြင့် ၁၀ ဆပ (၃၀၄၈ ြီလီြီတာ) နှင့ ် ဧရိယာ ၁၅၀ စတုရန်းဆပ (၁၄ စတုရန်း 

ြီတာ) ထက်ပုိသည့် ကဆလးကစားကွငး်ြျားအမြစ် ရည်ရွယ်သည့် တည်ဆောက်ပုံြျားသည် 

အြုိးြိုးထားသည့် ဆစျးေိုင်တန်းနှင့် လဟာမပင်ဆစျးေိုင်တန်း အဆောက်အအုံြျား အခန်းနှင့် 

ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၂.၂.၄.၁၁.၁ နောက်လုြ်နရးလုြ်ငေ်းသံုးြစ္စည်းများ 

  ကဆလးကစားကွငး် တည်ဆောက်ပုံြျားကို ြီးဆလာငြ်လွယ်ဆသာ ပစ္စည်းြျား 

မြင့် ဆောက်လုပရ်ြည်။  

 ၂.၂.၄.၁၁.၂ မီးနဘးကာကွေယ်ပခငး် 

  ဆစျးေိုင်တန်းအတွငး်ရှိ ကဆလးကစားကွငး် တည်ဆောက်ပုံြျားကို ေိုငခ်န်း 

ငယ်ြျားနှင့် အလားတူ တည်ဆောက်ြှုအတွက်လိုအပ်သည့် ခွင့မ်ပုထားဆသာ ြီးဆေး 

နှိြ်နငး်ဆရးနှင့် ြီးအန္တရာယ်အာရုံခံပစ္စည်းြျား၏ အေင့်နှင့်အညီ စီစဉ်ဆပးရြည်။ 

 ၂.၂.၄.၁၁.၃ ခွေဲပခားသတ်မှတ်ပခငး် 

  ကဆလးကစားကွငး် တည်ဆောက်ြှုြျားတွင် အမခားတည်ဆောက်ပုံြျားြှ 

ဆစျးေိုင်တန်းအတွငး် ဆပ ၂၀ (၆၀၉၆ ြီလီြီတာ) အနည်းေုံး အလျားလိုက် ခွဲမခား 

သတ်ြှတ်ထားမခငး်ရှိရြည်။ 

 ၂.၂.၄.၁၁.၄ ဧရိယာကေ့်သတ်ချက်များ 

  အထူးစုံစြ်းစစ်ဆေးြှုအဆနမြင့် လုဆံလာက်ဆသာ ြီးဆေးလုံခခုံဆရးကို သရုပ်မပ 

ြှုြလုပ်ပါက ကဆလးကစားကွငး် တည်ဆောက်ပုံြျားသည် ဧရိယာ ၃၀၀ စတုရန်းဆပ (၂၈ 

စတုရန်းြီတာ) ထက် ြဆကျာ်လွန်ရ။ 

 ၂.၂.၄.၁၂ လုခံခုံနရးသံြေ်းများနှင့်တံခါးများ 

  လိအုပ်ဆသာ ထွကဆ်မပးလွတ်ဆမြာက်နိုငြ်ှုအပုိငး်မြစ်သည့် အလျား (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆဒါငလ်ိုက် လုခံခုံဆရးသံပန်း (သ့ုိြဟုတ်) တံခါးြျားသည် ဆအာက်ဆြာ်မပပါအချက်ြျားနှင့် 

ကိုက်ညီရြည်။ 

 (က) ၎င်းတို့သည် အြျားမပည်သူအဆနမြင့် ဆနထိငုြ်ှုကာလအတွင်း အမပည့်အဝ ြွင့်လျက် 

အဆနအထားရိှရြည်။ 

 (ခ) ထွကဆ်ပါက်တစ်ခုတည်းအသံုးမပုဆသာ ၁၀ဆယာက် (သ့ုိြဟုတ်) ၁၀ ဆယာက်ထက်ပို၍ 

သံုးစွဲဆနဆသာဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) ထွကဆ်ပါက်တစ်ခု ထက်ပို၍ အသံုးမပုဆသာ 

အဆယာက် ၅၀ (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်ထက်ပို၍ သံုးစွဲဆနဆသာ ဆနရာြျားတွင ် တံခါးြျား 

(သ့ုိြဟုတ်) သံပန်းြျားသည် ပိတ်ဆနဆသာ အဆနအထားြမြစ်ဆစရ။  
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 (ဂ) တံခါးြျား(သ့ုိြဟုတ်)သံပန်းြျားသည် အထူးပညာရပ်သံုးမခငး် (သ့ုိြဟုတ်) ကကိုးပြ်း 

အားထုတ်ြှုြရှိေဲ သံုးစွဲဆနဆသာဆနရာအတွငး် ြွင့်နိုင်ရြည်။ 

 (ဃ) ထွကဆ်ပါက် ၂ ခ ု (သ့ုိြဟုတ်) ၂ ခ ု ထက်ပုိ၍ လိအုပ်ဆသာ ဆနရာြျားတွင် ထက်ဝက် 

(one-half) ထက်ြပိုဆသာ ထွကဆ်ပါက်ြျားကို အလျားလိုက်ေွဲဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆဒါငလ်ိုက်ဆခါက်ဆသာ သံပန်း (သ့ုိြဟုတ်) တံခါးပါရိှရန် ခွင့မ်ပုရြည်။ 

 ၂.၂.၄.၁၃ အနရးနြါ်သံုးစွေမ်းအင် 

  စတုရန်းဆပ ၅၀၀၀၀ (၄၆၄၅ စတုရန်းြီတာ) ထက်ပုိဆသာ အြုိးြိုးထားသည့် 

ဆစျးေိုင်တန်း အဆောက်အအုံြျားကို အဆရးဆပါ် အသံ/အချက်ဆပး ေက်သွယ်သည့်စနစ်နှင့် 

ြီးဆရာင်ရရှိနိုင်ဆသာ အဆရးဆပါ်သံုးစွြ်းအငမ်ြင့် စီစဉ်ဆပးရြည်။ 

 ၂.၂.၄.၁၄ အနရးနြါ်အသံ/ အချက်နြးေက်သွေယ်သည့်စေစ် 

  စုစုဆပါင်းကကြ်းခငး်ဧရိယာ ၅၀၀၀၀ စတုရန်းဆပ (၄၆၄၅ စတုရန်းြီတာ) နှင့ ်

အထက်ဆကျာ်ဆသာ အြိုးြိးုထားဆသာ ဆစျးေိုငတ်န်း အဆောက်အအုံြျားကို အဆရးဆပါ် 

အသံ/အချက်ဆပး ေက်သွယ်သည့်စနစ် စီစဉ်ဆပးရြည်။ ဆစျးေိုင်တန်းတွင် လိုအပ်ဆသာ 

(သ့ုိြဟုတ်) အမခားအဆကကာငး်ဆကကာင့်မြစ်ဆစ စီစဉ်ဆပးထားဆသာ အဆရးဆပါ်အသံ/ အချက် 

ဆပး ေက်သွယ်ဆရးစနစ်ြျားသည် သက်ေိုငရ်ာအာဏာပိငု်ထံြှ သံုးခွင့်ရရိှရြည်။ 

 ၂.၂.၄.၁၅ ေိုင်းဘုတ်များ၏အပမင့်နှင့်အကျယ် 

  ပလပ်စတစ်ေိုငး်ေုတ်ြျားသည် အမြင့် ၃၆လက်ြ (၉၁၄ ြီလီြီတာ) 

ထက်ြဆကျာ် ဆစရ။ အကယ်၍ ေိုငး်ေုတ်သည် ဆဒါငလ်ိုက်မြစ်ပါက အမြင့်သည် ၉၆ လက်ြ 

(၂၄၃၈ ြီလီ ြီတာ) ထက်ြဆကျာ်ရ၊ အကျယ်သည် ၃၆ လက်ြ (၉၁၄ ြီလီြီတာ) 

ထက်ြဆကျာ်ဆစရ။ 

 ၂.၂.၄.၁၆ မီးပငိမ်းသတ်ရေ်ထိေ်းချုြ်သည့်နေရာ/ အခေ်း  

  ဆလဆအးဆပးစနစ်ြျား၊ အလုိအဆလျာက် ြီးပငြိ်းသတ်သည့်စနစ်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) 

ြီးအန္တရာယ်အာရုံခံစနစ်၊ ဓါတ်ဆငွ့ သံုးြီးပငိြ်းစနစ် (သ့ုိြဟုတ်) ထိန်းချုပ်ပစ္စည်းြျားအတွက် 

ထိန်းချုပ်ြှုြျားပါသည့်အခန်းြျား (သ့ုိြဟုတ်) နယ်ပယ်ြျားကို ြီးသတ်ဦးစီးဌာနက အသံုးမပု 

ြှုအတွက် ခွဲမခားသတ်ြှတ်ရြည်။ 

 ၂.၂.၄.၁၇ နစျးေိုငတ်ေ်းအတွေက်နေ့အလငး်နရာငန်ြးပခငး် 

  စွြ်းအငမ်ပတ်ဆတာက်ဆနသည့်အချနိ်တွင် ဆန့အလငး်ဆရာင ် ဆပးရန်အလို့ငာှ 

မပတငး်ဆပါကြ်ျားပါရိှရြည်။ မပတငး်ဆပါက်ဧရိယာသည် ကကြ်းခငး်ဧရိယာ၏ ၁၀ ရာခိုငန်ှုန်း 

အနည်းေုံးပါရှိရြည်။ ဆစျးေိုင်တန်းအတွငး်၏ ြည်သည့်ဆနရာြှြေို မပတငး်ဆပါက်ြှ ဆပ 

၈၀ ထက် ပိုြုိကွာဆဝးမခငး် ြရိှဆစရ။  
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 ၂.၂.၅ အထြ်ပမင့်အနောက်အအုံများ 

 ၂.၂.၅.၁ ပြဋ္ဌာေ်းချက် 

  အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံြျားသည်  အပုိဒ ်- ၂.၂.၅.၂ ြ ှ၂.၂.၅.၆ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက် နှင့် 

ကိုက်ညီရြည်။ 

 ခခငး်ချက်။ အပုိဒ် - ၂.၂.၅.၂ ြှ ၂.၂.၅.၆ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ဆအာက်ဆြာ်မပပါ အဆောက် 

အအံုြျား၊ တည်ဆောက်ြှုြျားနှင့် ြသက်ေိုင်ဆစရ။ 

 (က) ဆဒသေိုငရ်ာဇုန်သတ်ြှတ်မခငး် စီြံချက်နှင့် စညး်ြျဉ်းြျားအရ (သ့ုိြဟုတ်) ဆဒသေိုင် 

ရာအစိုးရြျားနှင့် သက်ေိုင်ရာပြို့နယ်၊ ဆဒသြျားရှိ စညပ်င်သာယာဆရးအာဏာပိငု်က 

သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဆရှးဆဟာငး်အဆောက်အအုံြျား အနီးဝန်းကျငတ်ွင် 

အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံြျားကို ဒီဇိုင်းမပုလုပ်ြည်ေိုပါက တည်ဆနရာနှင့ေ်က်စပ် 

၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိအုပ်ြည်။ 

 (ခ) အပုိဒ် ၂.၂.၁၁ အရ ဆလဆကကာငး် အသွားအလာ ထိန်းချုပ်ဆရးတာဝါြျား 

 (ဂ) အပုိဒ် ၂.၂.၇.၃ အရ ယာဉ်ရပ်နားရန် ဆမြကွက်လပ်ြျား 

 (ဃ) ဤအပိုင်းပါ အခန်း ၂.၁ အသံုးမပုြှုနှင့် အသံုးချဆနရာ အြျ ိုးအစားြျား အပု်စု က (A) 

အရ ကိုက်ညီဆသာ  အပု်စု က-၅ (A-5) ပါအဆောက်အအုံ ြျား 

 (င) ဤအပိုင်းပါ အခန်း ၂.၃ ဧရယိာနှင့ ်အမြင့်သတ်ြှတ်ချက်နှင့်အညီ စက်ြှုေိုင်ရာ အထူး 

အသံုးချဆနရာြျား 

 ၂.၂.၅.၂ အလုိအနလျာက်နရြျေ်း၍ မီးပငိမ်းသတ်သည့်စေစ် 

  အဆောက်အအုံြျားနှင့် တည်ဆောက်ြှုြျားကို အလုိအဆလျာက်ဆရြျန်း၍ ြီးပငိြး် 

သတ်သည့်စနစ်နှင့် ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ မြန်ြာနိုငင်ြံီးဆေးလုခံခုံဆရး 

ေိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။  

 ခခင်းချက်။  ဆအာက်ပါဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) ဧရိယာြျားတွင် အလုိအဆလျာက်ဆရြျန်း၍ ြီးပငိြး် 

သတ်သည့်စနစ် ြလိုအပ်ပါ။ 

 (က) အပုိဒ် ၂.၂.၇.၃ နှင့အ်ညီ ယာဉ်ရပ်နားရန် ဆမြကွက်လပ်ြျား 

 (ခ) ေက်သွယ်ဆရးကိရိယာ၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားမြန့်မြူးဆရးကိရိယာ၊ ေက်ထရီနှင့်အဆရး 

ဆပါ်သုံးစက်ပစ္စည်းြျားအတွက် သီးမခားအသံုးမပုဆသာေက်သွယ်ဆရးတာဝါတိုငြ်ျားရှ ိ

ဆသာဆမြကွက်လပ် (သ့ုိြဟုတ်) ဧရယိာြျားကို အလုိအဆလျာက် ြီးအန္တရာယ်အာရုံခံ 

စနစတ်ပ်ေင်ထားရြည်။ 
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 ၂.၂.၅.၂.၁ အလုိအနလျာက်နရြျေ်း၍ မီးပငိမ်းသတ်သည့်စေစ်အား ြံ့ြုိးသည့်နရြိကု် 

အနရအတွေက်နှင့် စေစ်ြုံစံ 

  အမြင့်ဆပ ၄၂၀ (၁၂၈ ြီတာ) ထက်ဆကျာ်ဆသာ အဆောက်အအုံြျားတွင်  အလို 

အဆလျာက်ဆရြျန်း၍ ြီးပငိြ်းသတ်သည့်စနစ်အတွက် အနည်းေံုး ဆရပိုက်၂ ခုထားရှရိြည်။ 

ဆရပိုက်အသီးသးီသည် အလုိအဆလျာက်ဆရြျန်း၍ ြီးပငိြး်သတ်သည့်စနစ်ြျားကုိ တစ်ထပ် 

မခားအဆထာက်အကူမပုရြည်။ အဆောက်အအံုတွင် အလုိအဆလျာက်ဆရြျန်း၍ ြီးပငိြ်းသတ် 

သည့်စနစ်အတွက် ဆရပုိက် ၂ ခုထက် ပုိပါရိှပါက ကပ်လျှက်အထက်ရိှ အလုိအဆလျာက်ဆရြျန်း 

၍ ြီးပငိြ်းသတ်သည့်စနစ်ကုိ အဆထာက်အပ့ံြမပုရ။ 

 ၂.၂.၅.၂.၁.၁ မီးပငိမ်းသတ်သည့်စေစ်အတွေက် ြံ့ြုိးသည့် နရြိကု်တည်နေရာ (Riser 

location)  

  အခန်း ၂.၆ လွတ်ဆပမာက်ောလမး်ဆ ကာင်း (ထွကဆ်ပါက်) ပါ ထွကဆ်ပါက်နှင့် 

ထွကဆ်ပါက်လြး်ဆကကာင်းတံခါးြျား အပုိင်းအရ ထွကဆ်ပါက်ြျားသည် ဆဝးလံစွာ တည်ရှိ 

ဆနပါက အလိအုဆလျာက်ဆရြျန်း၍  ြီးပငိြး်သတ်သည့် ဆရပိုက်ြျားကို ထားရိှရြည်။ 

 ၂.၂.၅.၂.၂ လိအုြ်နသာ မီးသတ်ြိုက်များ နရ နထာက်ြံန့ြးပခငး်  

  ြတူညီသည့်လြ်းြျားတွင ် တည်ရိှဆနဆသာ အနည်းေုံးပင်ြဆရပိုက ် ၂ ခု မြင့် 

ချတိ်ေက်၍ လိုအပ်ဆသာ ြီးသတ်ပိုက်ြျားကို ေက်သွယ်ဆပးရြည်။ 

  ပင်ြဆရပိုက်လိငုး်နှင့်ဆရစုပ်စက်ြျားအကကား  ချတိ်ေက်ထားဆသာ ေက်သွယ်ြှု 

အသီးသီးတွင်  သီးသန့်ဆထာက်ပံ့သည့် ဆရပိုက်လိငုး်ြျား တပ်ေင်ထားရိှရြည်။ ချတိ်ေက် 

ြှု အသီးသီးနှင့ ် ဆရစုပ်စက်ြျားအကကားရှ ိ ဆထာက်ပ့ံသည့် ဆရပိုက်လိငုး်ြျားအပါအဝင် 

ချတိ်ေက်ြှုြျားတွင် တည်ရှိဆနဆသာ ဆရပိုက်ြျားကို လည်ပတ်စီးေင်းြှုနှင့် လိုအပ်ဆသာ 

ြိအားဆထာက်ပံဆ့ပးရန်အတွက် ပိုက်အရွယ်အစား သတ်ြှတ်ဆပးရြည်။   

 ခခငး်ချက်။ ။ တပ်ေငထ်ားဆသာ ပင်ြဆရမြန့်မြူးသည့်ဆနရာြှ တပ်ေင်ထားဆသာ 

ချတိ်ေက်ြှုသည် အနည်းေုံး ချတိ်ေက်ြှုတစ်ခုအား ဆနှာင့်ယှက်ြှုြရိှေဲ ဆရမြန့်မြူးြှု 

မပုလုပ်နိုင်ြည်ေိုပါက တူညီဆသာ ပငြ်ဆရမြန့်မြူးသည့်ဆနရာြှ ေက်သွယ်ြှုနှစ်ခုကို 

ခွင့်မပုနိုင်သည်။  

 ၂.၂.၅.၃ အနရးနြါ်စေစ်များ 

  အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံြျား၏ ြီးအန္တရာယ်အာရုံခံစနစ်၊ သတိဆပးမခင်းနှင့် အဆရး 

ဆပါ်စနစ်ြျားသည် ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ မြန်ြာနိုငင်ြံီးဆေးလုခံခုံဆရး 

ေိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားနှင့ ်ကိုက်ညီရြည်။ 
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 ၂.၂.၅.၃.၁ အနရးနြါ်စွေမ်းအင် 

  အဆရးဆပါ်စွြ်းအငစ်နစ်သည် အပုိင်း ၅ ပါ အဆောက်အအုံဝန်ဆောင်ြှုြျားနှင့် 

ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၂.၂.၅.၄ ထွေကန်ပြးလွေတ်နပမာက်နုိငမ်ှုေည်းစေစ်များ 

  အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံြျားရိှ ထွကဆ်မပးလွတ်ဆမြာက်နိုင်ြှု နညး်စနစ်ြျားသည် 

အခန်း ၂.၆ ပါ  လွတ်ဆပမာက်ောလမး်ဆ ကာငး်စနစ် (ထွကဆ်ပါက်စနစ်) ြျားနှင့ ် ကိုက်ညီ 

ရြည်။ 

 ၂.၂.၅.၅ ဓါတ်နလှကားများ 

  အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံြျားတွင် ဓါတ်ဆလှကားတပ်ေင်မခငး်နှင့် လည်ပတ်မခငး် 

သည် အပုိငး် ၅ ပါ အဆောက်အအုံဝန်ဆောငြ်ှုြျားနှင့ ်ကိုက်ညီရြည်။  

၂.၂.၆ မိုးလုံနလလုဗံဟိုဟငး်လငး်အနောက်အအုံများ (Atriums) 

 ၂.၂.၆.၁ အနထွေနထွေ 

  ဤအခန်းပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ြိုးလုံဆလလု ံ ဗဟိုဟငး်လင်း အဆောက်အအုံြျား  

(Atriums)  အမြစ် ဆအာက်တွင် အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ေိုထားဆသာ အထက်ဆအာက်ကကြ်းခငး်ြျားြွင့် 

ထားဆသာ ဟင်းလင်းခွငပ်ါဝငဆ်သာ အဆောက်အအံုြျား (သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆောက်ပုံြျား 

နှင့် သက်ေိုင်ရြည်။ 

 ၂.၂.၆.၁.၁ အဓြိ္ပါယ်ြွေင့်ေိုချက် 

  ဤအခေ်းနှင့် ဤလမး်ညွှေ်ချက်ြါ အပခားအခေ်းတွေင်  အသံုးပြုထားသည့် 

ဆအာက်ဆော်ပြြါ စကားလုးံများနှင့် နေါဟာရများသည် ဤအြုိဒတ်ွေင် နြာ်ပြထားသည့် 

အတိုငး် အဓြိ္ပာယ် သက်နရာက်နစရမည်။ 

  ကာရံထားဆသာဆလှကား၊ ဓါတ်ဆလှကား၊ hoist ways၊ စက်ဆလှကား၊ ဆရပိုက် 

ေက်သွယ်ြှုစနစ်၊ ဆလဆအးဆပးမခငး် (သုိ့ြဟုတ်) အမခားကိရိယာြျားြှအပ အထပ် ၂ ထပ ်

(သုိ့ြဟုတ်) ၂ထပ ် ထပ်ပို၍ ေက်နွယ်ဆနဆသာအဆပါက်။ ယငး်သည်ထိပ်ပိုင်းတွင် ပိတ်၍ 

ဆစျးေိုင်တန်းအမြစ် ြသတ်ြှတ်နိုငပ်ါ။ ဤအဓိပ္ပါယ်ြွင့်ေိုချက်တွင် အသံုးမပုထားသည့် 

အတိုငး် အထပြ်ျားတွင် “အခန်း ၂.၃ ဧရယိာနှင့်အမြင့်သတ်ြှတ်ချက်၊ ထပခ်ိုးအပိုင်း”နှင့် 

ကိုက်ညီသည့်အပု်စုြျား (သ့ုိြဟုတ်) ထပခ်ိုးြျားအတွင်းရှိ လသာဆောင်ြျား ြပါဝင်ပါ။ 

 ၂.၂.၆.၂ အသံုးပြုမှု 

  ြိုးလုံဆလလုဗံဟိုဟငး်လငး်အဆောက်အအုံြျား (Atriums) ၏ ကကြ်းခင်းကိ ုြီးဆေး 

အန္တရာယ်နည်းပါးဆသာ အသံုးမပုြှုြျားြှအပ အသံုးြမပုရ။ ြိုးလုံဆလလုဗံဟိုဟင်းလင်း 

အဆောက်အအုံြျား (Atriums) ဆနရာတွင်အသံုးမပုရြည့် ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထား 
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ဆသာ ပမန်မာနိုင်ငြံီးဆေးလုခံခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ ခွင့်မပုထားသည့် 

ပစ္စည်းြျားနှင့် ြွြး်ြံမပင်ေင်မခင်း လုပ်ငန်းြျားသာလျှင် အသုံးမပုရြည်။ 

 ခခငး်ချက်။ သီးသန့်ဆနရာကို ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ ပမန်မာနိုင်ငံြီးဆေး 

လုခံခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ အလုိအဆလျာက်ဆရြျန်းသတ်သည့် စနစ်စီစဉ် 

ဆပးပါက ြိုးလုံဆလလုံ ဗဟိုဟင်းလငး်အဆောက်အအံုြျား (Atriums) ၏ ကကြ်းခငး်ဧရိယာကို 

ခွင့်မပုထားသည့် အသုံးမပုြှုအတွက် အသံုးမပုရန် ခွင့မ်ပုရြည်။ 

 ၂.၂.၆.၃ အလုိအနလျာက်နရြျေ်းသတ်သည့်စေစ်ပြင့် အကာအကွေယ်နြးပခင်း 

  ခွင့်မပုထားသည့်အလိအုဆလျာက်ဆရြျန်းသတ်သည့်စနစ်ကို အဆောက်အုံတစ်ခုလုံး 

တပ်ေင်ရြည်။ 

 ၂.၂.၆.၄ မီးသတိနြးတြ်ေင်သည့်စေစ် 

  ြီးသတိဆပးစနစ်ကို ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှသတ်ြှတ်ထားဆသာ ပမန်မာနိုငင်ံြီးဆေး 

လုခံခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ စီစဉ်ရြည်။ 

 ၂.၂.၆.၅ မီးခိုးထိေ်းချုြ်မှု 

  ြီးခိုးထိန်းချုပ်ြှုစနစ်ကို ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ ပမန်မာနိုငင်ံြီးဆေး 

လုခံခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ တပ်ေင်ရြည်။ 

 ခခငး်ချက်။ ြီးခိုးထိန်းချုပ်ြှုသည် အထပ် ၂ ထပ်သာလျှင် ေက်သွယ်ထားသည့် ြိုးလုံဆလလုံ 

ဗဟိုဟငး်လင်း အဆောက်အအုံြျား  (atriums) အတွက် ြလိုအပ်ပါ။ 

 ၂.၂.၆.၆ မိုးလုံနလလုံ ဗဟိုဟငး်လင်း အနောက်အအုံများ (atriums) အတွေင်း နေရာများ 

ြိုင်းပခားပခငး် 

  ြိုးလုံဆလလုဗံဟို ဟင်းလင်းအဆောက်အအံုြျား (Atriums) ဆနရာြျားကို ြီးသတ် 

ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ ပမန်မာနိုင်ငံြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား 

နှင့အ်ညီ ဆောက်လပု်ထားသည့် တစ်နာရီကကာ ြီးဆေးဒဏ်ခံနိုင်ဆသာ အကာအကွယ်မြင့် 

ပိုင်းမခားထားရြည်။ 

 ၂.၂.၆.၇ အရေ်သင့်စွေမ်းအင် 

  ြီးခိုးထိန်းချုပ်ြှုဆပးရန် လိအုပ်ဆသာကိရိယာကို ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထား 

ဆသာ ပမန်မာနိုငင်ံြီးဆေးလုခံခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျားနှင့်အညီ အရန်သင့်လျှပစ်စ် 

စွြ်းအငန်ှင့်  ချတိ်ေက်ထားရြည်။ 

၂.၂.၇ အထူးနြျာ်နပြမှုေိုင်ရာအနောက်အအုံများ 

 ၂.၂.၇.၁ အနထွေနထွေ 

  လူဦးဆရ ၅၀ ေန့် (သ့ုိြဟုတ်) ပိုဆသာ အထူးဆြျာဆ်မြဆရးေိုင်ရာ အဆောက်အအုံ 

ြျားသည် သင့်ဆလျာ်သည့် အပု်စု A (က) အသံုးချဆနရာ အြျ ိုးအစားနှင့် အပုိဒ် ၂.၂.၁၀.၁ ြှ 
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၂.၂.၁၀.၈ ပါ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ အသံုးချသူဦးဆရ ၅၀ဆအာက်ရိှဆသာ 

ဆြျာ်ဆမြဆရးေိုငရ်ာ အဆောက်အအုံြျားသည် အပု်စု B (ခ) အသံုးချဆနရာ အြျ ိုးအစားနှင့် 

အပုိဒ် ၂.၂.၁၀.၁ ြှ ၂.၂.၁၀.၈ ပါ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 ခခငး်ချက်။ ဆြျာ်ဆမြဆရးေိုင်ရာအဆောက်အအံုြျား (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်၏အပုိငး်ြျားကို နံရနံှင့် 

အြုိးပါသည်မြစ်ဆစ၊ ြပါသည်မြစ်ဆစ ြီးခိုးြျားစုဝငလ်ာမခငး်ကို ကာကွယ်ရန် ဆောက်လုပ်ရ 

ြည်။ 

 ၂.၂.၇.၂ အဓြိ္ပါယ်ြွေင့်ေိုချက် 

  ဤအခန်းနှင့် ဤလြ်းညွှန်ချက်ြျားပါ အမခားဆနရာြျားတွင် အသံုးမပုထားသည့် 

အတိုငး် ဆအာက်ပါစကားလုံးနှင့် ဆဝါဟာရသည်  ဆအာက်တွင်ဆြာ်မပထားသည့်အတိုငး် 

အဓပိ္ပါယ် သက်ဆရာက်ဆစရြည်။ 

  အထူးနြျာ်နပြနရးေိုင်ရာအနောက်အအုံ အထူးဆြျာ်ဆမြဆရးေိုင်ရာ အဆောက် 

အအံုသည် ဆြျာ်ဆမြြှု၊ ဆြျာ်ဆမြတင်ေက်ြှု (သ့ုိြဟုတ်) ပညာဆရးေိုင်ရာြျားအတွက် 

ရည်ရွယ်သည့် ယာယီ (သ့ုိြဟုတ်) အပြတဲြ်းအဆောက်အအုံ (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်၏အပုိငး်ကို 

ေိလုိုသည်။ ထွကဆ်မပးလွတ်ဆမြာက်နိုငြ်ှုလြး်ဆကကာင်းသည် အမြင်(သုိ့ြဟုတ်) အကကားအာရုံ 

အဆမပာငး်အလဲဆကကာင့် အလွယ်တကူြထင်ရှားမခငး်၊ တြင်တကာဆဝခွဲြရမခငး် ကင်းရှင်း 

သည့် အဆောက်အအုံ (သုိ့ြဟုတ်) ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတစ်ဆလျှာက် ထွကဆ်မပးလွတ် 

ဆမြာက်နိုင်ြှု ေိုင်ရာကိရိယာ (သ့ုိြဟုတ်) စနစ်ပါသည့် လွယ်ကူရှငး်လငး်သည့်လြ်းဆကကာငး် 

မြစ်ရြည်။ 

 ၂.၂.၇.၃ အလုိအနလျာက်မီးအန္တရာယ်အာရုံခံပခငး် 

  အထူးဆြျာ်ဆမြဆရးေိုငရ်ာ အဆောက်အအုံြျားကို ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ် 

ထားဆသာ ပမန်မာနိုင်ငံြီးဆေးလုခံခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျား ြီးသတိဆပးနှင့် အာရုံခံ 

စနစ်အပိုင်းနှင့်အညီ အလိအုဆလျာက် ြီးဆေးအာရုံခံစနစ ်တပ်ေင်ရြည်။ 

 ၂.၂.၇.၄ အလုိအနလျာက်နရြျေ်းသတ်သည့်စေစ် 

  အထူးဆြျာ်ဆမြဆရးေိုင်ရာ အဆောက်အအုံြျားကို ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ် 

ထားဆသာ ပမန်မာနိုင်ငံ ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုငရ်ာလုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျားနှင့အ်ညီ အလို 

အဆလျာက်ဆရြျန်းသတ်သည့်စနစ်မြင့် ယငး်အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး တပ်ေင်ရြည်။ 

  အထူးဆြျာ်ဆမြဆရးေိုငရ်ာ အဆောက်အအုံသည် ယာယီ အဆောက်အအုံမြစ်ပါက 

အလုိအဆလျာက် ဆရြျန်းသတ်ရန် ဆရဆပးဆဝြှုသည် ခွင့်မပုထားသည့် ယာယီနည်းလြ်းနှင့် 

အညီ မြစ်ရြည်။ 
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 ၂.၂.၇.၅  အသံပြင့်မီးသတိနြးစေစ် 

  မီးခိုးအာရုံခံကိရိယာ၊ အလုိအဆလျာက် ဆရြျန်းသတ်သည့်စနစ် (သ့ုိြဟုတ်) 

အပခားမီးဆေးအာရုံခံသည့် ကိရိယာသည် ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ 

ပမန်မာနိုင်ငံ ြီးဆေးလုံခခုံဆရးေိုင်ရာလပု်ထုးံလုပ်နည်းြျားပါ လိအုပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ စပ် 

လျဉ်း၍ လူကိုယ်တိုင်နှင့် အလုိအဆလျာက်စနစ်ပါဝင်ဆသာ အဆရးဆပါ်အဆမခအဆန စတငသ်ည့် 

ဆနရာြှ အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးရိှ အသံမြင့်ြီးသတိဆပးစနစ်သည် ချက်ချင်းစွြ်းဆောငြ်ှု 

အမပည့်ရိှရြည်။  
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၂.၃ ဧရိယာနှင့်အပမင့်သတ်မှတ်ချက် 

 ၂.၃.၁ အဓြိ္ပါယ်ြွေင့်ေိုချက်များ 

  ဤအခန်းနှင့်သက်ေိုငဆ်သာ၊ ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါ အမခားဆနရာြျားတွင် အသံုးမပုဆသာ 

ဆအာက်ပါစကားလုံးြျားနှင့် အဓပိ္ပါယ်ြွင့်ေိုချက်ြျားသည် ဆအာက်တွင်ဆြာ်မပထားသည့် 

အတိုငး် အနက်အဓိပ္ပာယ် သက်ဆရာက်သည်။ 

 အနောက်အအုံ၏ဧရိယာ - အထက်ဆအာက်ဆလဝငဆ်လထွက်ဆနရာြျားနှင့် အတွင်းကွက်လပ် 

ြပါဆသာ အမပင်နံရံြျားမြင့် (သုိ့ြဟုတ်) အမပင်နံရံြျားနှင့် ြီးခံနံရံြျား ဝန်းရံထားဆသာဧရိယာ။ 

ယငး်ဧရိယာြျားသည်  နံရြံျားဝန်ရံထားမခငး်ြရှိဆသာ အဆောက်အအုံဧရိယာကို အစွန်းထွက် 

ဆနဆသာဆခါင်ြိုး (သ့ုိြဟုတ်) အဆပါ်ထပ်ကကြ်းခင်းရှပိါက ယငး်အဆောက်အအုံ၏ ဧရယိာတွင် 

ထည့်သွငး်ရြည်။ 

 နပမနအာက်ခေ်း - ဆမြမပငညီ်ဆအာက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားမြင့် ဆရာက်ရိှဆနဆသာ အဆောက် 

အအံု၏အပုိငး်ြျား။ ဆမြဆအာက်ခန်းအထက်ရိှကကြ်းခငး်၏ အဆချာသတ်ြျက်နှာမပင်သည် 

အြှတ်တစ်ခုဆမြမပငညီ်အထက် ၆ ဆပ ထက်ပိုပါက (သုိ့ြဟုတ်) အဆချာသတ်ဆအာက်ဆမခ 

အေင့်အထက် ၁၂ ဆပ ထက်ပုိပါက ဆမြဆအာက်ခန်းကို မပငညီ်အထက်ရိှအထပ်အမြစ် 

ြှတ်ယူရြည်။ ဆမြဆအာက်ခန်းသည် ဆမြမပင်ညီအထက်ရိှအထပ် ြဟုတ်သည့် အထပ်မြစ်သည်။ 

 ကုေ်တငက်ုေ်ချနေရာ - ထုိဆနရာသုိ့ ဝငထ်ွက်ရန်လိအုပ်ပါက ေက်သွယ်ထားသည့် ြိုးပျစံကကြံ 

လြး်၊ ဆလှကားထစ်ြျားနှင့် ဆလှကားရှငြ်ျားအပါအဝင် စက်နှင့်ေိုင်ဆသာစနစ်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) 

စက်ြှုေိုငရ်ာ လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျားအတွက် လူဆနထိုငမ်ခငး်ြရိှဆသာဆနရာ၊ မြှင့်တင်ထား 

ဆသာ ဆလျှာက်လြ်းဆနရာ။  

 နပမပြင်ညီ - အမပငန်ံရံြျားတွင် အဆောက်အအံုနှင့် ကပ်လျက်အဆချာသတ် ဆအာက်ဆမခ 

ဆမြမပင်အေင့က်ို ကိုယ်စားမပုဆသာ ရည်ညွှန်းမပငညီ်ကိုေိုလိုသည်။  အဆချာသတ် ဆအာက်ဆမခ 

အေင့် ေင်ဆမခဆလျာသည် အမပင်နံရံနှင့် ဆဝးကွာပါက ရည်ညွှန်းမပင်ညီကို အဆောက်အအံုနှင့် 

ဥပစာနယ်နြိတ် (lot line) အကကား ဧရယိာအတွင်း အနိြ့်ေုံးအြှတ်ြျားမြင့် တည်ဆောက်ရ 

ြည် (သ့ုိြဟုတ်) ဥပစာနယ်နြိတ်  (lot line) သည် အဆောက်အအုံြှ ၆ ဆပ ထက် ပိုပါက 

အဆောက်အအုံနှင့် အဆောက်အအုံြှ ၆ ဆပ အြှတ်အကကား တည်ဆောက်ရြည်။ 

 အပမင့်၊ အနောက်အအုံ - ဆမြမပင်ညီြှ အမြင့်ေုံးဆခါင်ြိုးြျက်နှာမပင၏် ပျြး်ြျှအမြင့်အထိ 

ဆဒါငလ်ိုက် အကွာအဆဝး။ 

 အပမင့်၊ အထြ် - အဆချာသတ်ကကြ်းခငး် ြျက်နှာမပငတ်စ်ခု၏ ထိပ်ြျားြှတစ်ခု၏ ထိပ်ြျားအထိ 

ဆဒါငလ်ိုကအ်ကွာအဆဝးနှင့် ထိပ်ေုံးအထပ်တွင် အဆချာသတ်ကကြ်းခငး်ထိပ်ြှ ြျက်နှာကကက် 

ေင်ထိပ်ြျားအထိ (သ့ုိြဟုတ်) ြျက်နှာကျက်ြရိှပါက ဆခါင်ြိးုဒိုင်းထိပ်ြျားအထိ ဆဒါင်လိုက် 

အကွာအဆဝး။ 
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 ထြခ်ိုး - ဤအခန်းနှင့်အညီ အထပတ်စ်ခုခု၏ကကြ်းခငး်နှင့် ြျက်နှာကကက်အကကားရိှ ကကား 

အထပ်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) အမခားအထပြ်ျားကကားရှိ ကကားအထပ။်  

 ၂.၃.၂ ဧရိယာနှင့် အပမင့်ကေ့်သတ်ချက်များ 

  အြျ ိုးြျ ိုးဆသာ အဆောက်အအုံြျားအတွက် ဧရယိာနှင့်အမြင့်ကို အဆောက်အအုံ 

ေိုင်ရာ ရည်ရွယ်အသံုးမပုထားသည့်အတိုငး် သတ်ြှတ်ြည်မြစ်သည်။ ဤလြ်းညွှန်ချက်တွင် 

မပငေ်င်ထားသည့်အတိုငး် လိကု်နာရြည်။ ကာကွယ်ဆရးနှင့် ထိန်းသိြ်းဆရးဇုန်၊ ယဉ်ဆကျးြှု 

အဆြွအနှစ်ဆဒသြျားနှင့် ထိန်းသိြ်းဆစာင့ဆ်ရှာက်ဆရးဇုန်ြျားတွင် အဆောက်အအုံအမြင့်နှင့် 

အဆောက် အအုံအသစ်ြျား၏ တည်ဆနရာြျားကို ဆရှးဆဟာငး်အဆောက်အအုံြျား မပုမပင် 

ထိန်းသိြ်းဆရးဥပဆဒ (၁၉၉၈ ဥပဆဒ၊ အခန်း ၄) အရ စာရင်းမပုစုထားဆသာ အဆောက် 

အအံုြျားနှင့် သြိုငး်ဝင်ဆနရာြျားတွင် ဆြာ်မပပါဥပဆဒအတိုငး် လိကု်နာရြည်။ အဆောက်အအုံ 

သစ်သည် အဆြွအနှစ်ပစ္စည်းြျားကို ထိခိုက်နိုင်ပါက ရငး်နှီးတည်ဆောက်သူသည် ယငး်အဆြွ 

အနှစ်ပစ္စည်းြျားအဆပါ် အသစ်တည်ဆောက်မပုမပင်ြှုဆကကာင့် မြစ်နိုင်ဆချအကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှု 

ကိ ု ရှင်းရှငး်လင်းလင်းတငမ်ပရြည်။ အကယ်၍ အန္တရာယ်ရိှဆသာ တည်ဆောက်ြှုမြစ်ပါက 

ယငး်တည်ဆောက် မပုမပင်ြှုကိုခွင့်ြမပုရ။ အတွင်း၊ အမပငန်ံရနံှင့် ြီးခံနံရံြျားအတွင်းရိှ 

အဆောက်အအုံ အစိတ်အပိငုး်ရိှပါက ယငး်ကို သီးမခားအဆောက်အအံုအမြစ် ခွင့မ်ပုြည်။ 

ကရနိ်းြျား (သ့ုိြဟုတ်) အထူးစက်ပစ္စည်းနှင့် ကိရိယာတန်ောပလာြျားပါဝင်ရန် ကကီးြားသည့် 

ဧရယိာြျားနှင့် ထူးမခားသည့်အမြင့်ြျား လိုအပ်ဆသာ အထူးစက်ြှုလုပ်ငန်းစဉ်ြျား ထည့်သွငး် 

စဉ်စားရန် သတ်ြှတ်ထားသည့် အဆောက်အအုံနှင့် တည်ဆောက်ပုြံျားသည် ဆအာက်ပါအမြင့် 

ကန့်သတ်ချက်ြျားြှ ကငး်လွတ်သည်။  ဥပြာအားမြင့် 

 - ကကိတ်ခွဲစက်ရုံြျား 

 - ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာ သတ္ထုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းဌာနနှင့် သတ္ထုပုံ 

ဆလာငး် စက်ရုံြျား 

 - လျှပ်စစ်စွြ်းအား ထုတ်လုပ်မခငး်နှင့်မြန့်မြူးမခငး် 

 - သောဝဓါတ်ဆငွ့  (သ့ုိြဟုတ်) ဆရဆနွးဆငွ့အားထုတ်လုပ်မခင်းနှင့်မြန့်မြူးမခင်း 

 အဆောက်အအုံဆမြဆနရာ တစ်ခုတည်းဆပါ်တွင် အဆောက်အအုံ ၂ ခု (သ့ုိြဟုတ်) ၂ ခု ထက် 

ပို၍ရိှသည့် အဆမခအဆနြျားရိှနိုင်သည်။ ယငး်ကဲ့သ့ုိအဆမခအဆနြျားရှပိါက ၎င်းတို့ကို သီးမခား 

အဆောက်အအုံြျားအမြစ် သတ်ြှတ်ရြည်မြစ်သည်။ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံတစ်ခုစီ၏ 

အမြင့်နှင့် အဆောက်အအုံြျား၏ စုစုဆပါင်းဧရိယာသည် ဤလြး်ညွှန်ချက်တွင် ဆြာ်မပထား 

သည့် ဇယား(၂.၃.၄.၁) ပါအတိုငး် ကန့်သတ်ချက်ြျားအတွငး်ရှိပါက အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ 

အပုိငး်ြျားအမြစ် ြှတ်ယူရြည်။ အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးနှင့် ကိုက်ညီဆသာ ဤလြး်ညွှန်ချက် 

ပါလုိအပ်ချက်ြျားသည် အဆောက်အအုံအသီးသီးနှင့်သင့်ဆလျာ်ရြည်။ ဤအခန်းတွင် ပါဝင် 
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ဆသာ အမခားတည်ဆောက်ြှုအြျ ိုးအစားြျားအတွက် အမြင့် ၊ ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း 

ကန့်သတ်ချက်ြရိှဆသာ အဆောက်အဦြျား (သုိ့ြဟုတ်) အမြင့်၊ ဧရယိာအကျယ်အဝန်း 

တိုးမြှင့်မခငး်ကို ခွင့်မပုထားသည့် အထူးလိုအပ်ချက်အား လိကု်နာရန်ြလိုအပ်ဆသာ တည် 

ဆောက်ြှုအြျ ိုးအစား  အဆောက်အအုံြျားတွင်  အမြင့်နှင့်ဧရိယာြျားကို သီးမခားကန့်သတ် 

ထားမခငး် ြရိှပါ။ 

 ၂.၃.၂.၁ အသံုးချနေထိုငမ်ှုြုံစံအမျ ိုးမျ ိုး၏ဧရိယာနှင့် အပမင့်ကေ့်သတ်ချက် 

  အသံုးပြုမှုနှင့် အသံုးချဆနရာအြျ ိုးအစားများ အခန်း ၂.၁ နှင့် တည်ဆောက်ြှု 

အြျ ိုးအစားြျား (အပုိင်း ၃၊ ၇) ကို ကကြ်းခငး်ဧရိယာအချ ိုး (FAR) အရ ၎င်းကို သတ်ြှတ်မခငး် 

မြင့် ဆောငရွ်က်ရြည်။ (FAR) သည် သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခငး်စီြံချက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးအာဏာပိုင်က (FAR) သတ်ြှတ်မခငး်မြင့် အသုံးမပုဆသာ နယ်ပယ်အသီးသီးကို 

ထည့်သွငး်စဉ်းစားရြည်။ 

 ၂.၃.၂.၁.၁ အပမင့် 

  ဤလြ်းညွှန်ချက်အရ ခွင့်မပုထားဆသာအမြင့်ကိ ု ဤလြး်ညွှန်ချက်နှင့်အညီ 

လိကု်နာရြည်မြစ်ပပီး တစ်ထပအ်မြင့်ရှိဆသာ ဆလယာဉ်ရုံ (aircraft hangars)၊ ဆလယာဉ် 

ဆေးသုတ်ရုံ (aircraft paint hangers ) ၊ ဆလယာဉ်ထုတ်လုပ်သည့်ရုံ အဆောက်အအုံ 

ြျားတွင်  အလိုအဆလျာက် ြီးပငိြး်သတ်သည့်စနစ်ပါရိှပပီး အဆောက်အအုံ၏ အမြင့် ၁ ေ 

နှင့် ၁၁/၂ေ ထက်ြနညး်ဆသာ အကျယ်ရှိအြျားသံုးလြး်ြျား (သုိ့ြဟုတ်) ကွက်လပ်ြျားမြင့် 

ဝန်းရံထားပါကဆလယာဉ်ထတု်လပု်ရာတွငအ်သံုးမပုဆသာ အဆောက်အအုံြျားကိုကန့်သတ် 

ြထားပါ။ 

 ၂.၃.၂.၁.၂ ထြခ်ိုး 

  ဤအခန်းနှင့်ကိုက်ညီဆသာ ထပခ်ိုးြျားကို အထပ်၏အပိုင်းအမြစ် ြှတ်ယနူိုင် 

သည်။ ထပခ်ိုး၏စုစုဆပါင်းဧရိယာကို ထပခ်ိုးရှိရာကကြ်းခငး်ဧရိယာနှင့် အြျ ိုးအစား ၄ 

(သ့ုိြဟုတ်) ၅ အဆောက်အအုံြျားနှင့် ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံြျားရိှ ထပခ်ိုး၏ စုစုဆပါင်း 

ဧရယိာကို သတ်ြှတ်ရန် အခန်း၏ပူးတွဲအပုိင်းတွင်ရိှပပီး ၎င်းအပိုငး် ြပါဝင်နိုငဆ်သာ 

စုစုဆပါင်းကကြ်းခငး်ဧရိယာ၏ ၆၀ ရာခိုငန်ှုန်းအထက် ခွင့ြ်မပုပါ။ သ့ုိရာတွင် ထပခ်ိုး၏ 

ကင်းလွတ်အသားတငအ်မြင့်သည် ၈ ဆပ ထက် ြနညး်ရ။ 

  အခန်းတစ်ခုအတွင်းရိှ စုစုဆပါင်းထပ်ခိုး ဧရိယာသည် ၎င်းပါဝင်သည့် ဆနရာ 

လွတ် (သ့ုိြဟုတ်) အခန်းဧရိယာ၏ စုစုဆပါင်းဧရိယာ ၅၀ ရာခိုငန်ှုန်း  အထက်ကိခုွင့်ြမပုပါ။  

ထပခ်ိုးဧရိယာကို တွက်ချက်ရာတွင ် အခန်းြွဲ့ထားဆသာဧရိယာကို ထည့်သွင်း တွက်ချက် 

မခငး်မပုရန်ြလိုပါ။ ထပ်ခိုးဧရယိာအား ြီးဆေးအဆမခအဆနအတွက်ပါ  ထည့်သွငး်စဉ်းစား 

ရြည်။ ထပခ်ိုး၏ ကကြ်းခငး်အမြင့်သည် အနည်းေုံး ၇ ဆပ ရိှရြည်။ ခွင့မ်ပုနိုငဆ်သာ 
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ကကြ်းခငး်ဧရိယာ သတ်ြှတ်ဆသာအခါ ထပခ်ိုးဧရိယာသည် ဆအာက်ပါတို့ြှလွဲ၍ ကကြ်းခငး် 

ဧရယိာတွင် ြပါဝင်နိုင်ပါ။ 

 (က) ဤအခန်းနှင့်အညီ အထူးစက်ြှုလုပ်ငန်းေိုင်ရာ ဆနထိငုြ်ှုြျားအတွက် အြျ ိုးအစား  

၁ (သ့ုိြဟုတ်) ၂ အဆောက်အအုံြျားနှင့် ြွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုြံျားရှိ ထပခ်ိုး၏ 

စုစုဆပါင်းဧရိယာသည် အခန်းဧရိယာ၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ထက ်ြပိနုိုင်ပါ။ 

 (ခ) အြျ ိုးအစား  ၁ (သ့ုိြဟုတ်) ၂ အဆောက်အအုံြျားနှင့် ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုြံျားရှိ 

ထပခ်ိုး၏ စုစုဆပါင်းဧရိယာသည် ခွင့မ်ပုထားဆသာ အလိုအဆလျာက် ဆရြျန်းသတ် 

သည့်စနစ်ရှိဆသာ အဆောက်အအုံြျားနှင့် ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံြျားရိှ အခန်း 

ဧရယိာ၏ ထက်ဝက်ထက် ြပိနုိုငပ်ါ။ အလုိအဆလျာက် ဆရြျန်းသတ်သည့်စနစ်သည် 

လမး်ညွှန်ချက်ပါလိအုပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ မြစ်ရြည်မြစ်ပပီး ခွင့မ်ပုထားဆသာ 

အဆရးဆပါ်အသံ/ အချက်ဆပး ေက်သွယ်ြှုစနစ်ရိှရြည်။ 

 (ဂ) ထွကဆ်ပါက်ြျားနှင့် ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာငး်ြျားအဆကကာငး် ဆေွးဆနွးဆသာအခါ 

ထပခ်ိုးသည် ကွဲမပားြှုြရိှပါ။ အြျားသံုးထွက်ဆပါက်လြ်းဆကကာငး်သည် အခန်း ၂.၆ 

ပါ ကန့်သတ်ချက်ထက် ဆကျာ်လွန်ပါက ထပခ်ိုး၌ အသံုးချသူအသီးသးီတွင် အနည်း 

ေုံး ထွကဆ်ပါက် ၂ ခု ရိှရြည်။ ထပခ်ိုးြှထွက်ဆပါက်သည် ဆလှကားခွငမ်ြစ်ပါက 

အဆဝးေုံးဆမပးလြ်းဆကကာငး် အရှည်တိုငး်တာရာတွင် ဆမခနငး်မပားမပင်ညီအစွန်းြှ 

စတငတ်ိုင်းတာရြည်။  

 (ဃ) ထွကဆ်ပါက်ြျားတွင် ြသန်စွြ်းြျားအတွက် ဝငထ်ွက်သွားလာရ လွယ်ကူဆသာ 

ထွကဆ်ပါက်ြျား  စီစဉ်ဆပးရြည်မြစ်ပပီး အနည်းေုံးထွက်ဆပါက် တစ်ခုရိှရြည်။ 

အဆောက်အအုံတွင်ထပ်ခိုးရိှပါက ၎င်းကိုြွင့်ထားရြည်မြစ်ပပီး ထပခ်ိုးရိှရာအခန်း 

တွင် ၄၂ လက်ြ အမြင့်ထက် ြပိဆုသာနံရံြျား၊ တိုင်ြျား (columns) and (posts) 

ြှအပ ြည်သည့် တားေီးပိတ်ေို့ြှုကိုြျှ ခွင့ြ်မပုပါ။ 

 ဤလြ်းညွှန်ချက်တွငခ်ခငး်ချက်(၅)ခုရှိသည်။ ၎ငး်တို့ြှာဆအာက်ပါအတိုငး်မြစ်သည်- 

 (က) စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းြျား၏ထပခ်ိုးြျား (သ့ုိြဟုတ်) အပုိငး်ြျားကို ြွင့်ထားရန်ြလိုအပ် 

ပါ။ သ့ုိရာတွင် အသံုးချဆနထိုင်သူ ၁၀ ဦး ထက်ြပိုရ။ 

 (ခ) ထွကဆ်ပါက်ြျားအနက် အနည်းေုံးတစ်ခုတွင် ထပခ်ိုးအထပြ်ှ တိုက်ရိုက်ဝငထ်ွက် 

သွားလာနိုငဆ်သာ ထွက်ဆပါက်ရိှပါက အခန်းကို ြွင့်ထားရန် ြလိုအပ်ပါ။ 

 (ဂ) ထပခ်ိုးြျားတွင် အခန်းြွင့်ထားရန် ြလိုအပ်ပါ။ ထပခ်ိုးြျားတွငရိှ်ဆသာ အခန်းဆနရာ 

သည် စုစုဆပါင်းကကြ်းခင်း ဧရယိာ၏ ၁၀ ရာခိုငန်ှုန်းထက် ြဆကျာ်လွန်လျှင် ြွင့်ထား 

ရန် ြလိုအပ်ပါ။  
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 (ဃ) စက်ြှုလုပ်ငန်း အဆောက်အအုံြျားတွင် ထိန်းချုပ်ကိရိယာြျားအတွက် အသံုးမပု 

ဆသာ ထပခ်ိုးြျားကို ေက်ဆပါင်းစုံတွင် ြှန်တပ်ရန် ခွင့မ်ပုရြည်။ 

 (င) ဆမြမပင်ညီအထက် အမြင့်နှစ်ထပ် ထက်ြပိုဆသာ၊ အလုိအဆလျာက် ဆရြျန်းစနစ် 

တပ်ေင်ထားဆသာ အပု်စု H (ဇ) နှင့်  (ဈ ) အသံုးချဆနထိုင်ြှု ပုံစံြျားရှိ ဝင်ဆပါက် ၂ခ ု

(သ့ုိြဟုတ်) ၂ခ ုအထက်ရိှ ထပခ်ိုးတွင် ထပ်ခိုးရှိရာ အခန်းကိုြွင့်ထားရန် ြလိုအပ်ပါ။ 

ဤလြ်းညွှန်ချက်ပါ အခန်း ၂.၆ အရ ဆမပးလြ်းဆကကာငး်အရှည် အကွာအဆဝးနှင့် 

ကိုက်ညီရြည်။  

 ၂.၃.၃ ခွေင့ပ်ြုနုိငန်သာကကမ်းခင်းဧရိယာ 

  အေိမုပုထားဆသာ အဆောက်အအုံ/ ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ တစ်ခုခု၏ ခွင့မ်ပုနိုငဆ်သာ 

ကကြ်းခငး်ဧရိယာကို သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်းစီြံချက်နှင့် စညပ်င်သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

က သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုငး် ဆမြကွက်ဧရိယာ အချ ိုး (BCR) နှင့ ် ကကြ်းခငး်ဧရိယာအချ ိုး 

(FAR) ၏ ခွင့မ်ပုထားဆသာရာခိုငန်ှုန်း အဆပါ်ြူတည်၍သာလျှင် ခွင့မ်ပုရြည်။ 

 ၂.၃.၄ အနောက်အအုံ၏အများေုံးအပမင့်သတ်မှတ်ချက်  

  လက်ရှိသံုးြည့် လူဦးဆရသိပ်သည်းြှု၊ အလငး်ဆရာင်နှင့် ဆလဝင်ဆလထွက၊် လြး် 

အကျယ် အထူးသမြင့် ယာဉ်လြ်းဆကကာ/ ယာဉ်သွားလြ်းဆကကာအပိုင်း၏ အကျယ်၊ လြး်ြဆပါ် 

တွင်ြဟုတ်ေဲ လြး်သွယ်၌သာရပ်နားဆနရာ လိအုပ်ချက်ြျားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမခင်းနှင့် 

ဆဒသတွငး်ဆမြအသံုးမပုြှု စီြံချက်/ ဇုန်သတ်ြှတ်မခငး် စညး်ြျဉ်းြျားနှင့် အမခားပတ်ဝန်းကျင် 

ေိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမခင်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေိမုပု အဆောက်အအုံ၏ အြျားေုံးအမြင့် 

နှင့် အထပ်အဆရအတွက်သည် အသံုးမပုြှု (သုိ့ြဟုတ်) အသုံးချြှုလက္ခဏာနှင့် ဆောက်လုပ်ြှု 

ပုံစ ံ (ြှတ်ချက်တွင်ကကည့်) အဆပါ်ြှီတည်ရြည်။ အမြင့်ကို လူသွားစကကြံ (သ့ုိြဟုတ်) ဆမြမပင်နှင့် 

ကပ်လျက်ရိှ အမြင့်ြှတိုငး်တာရြည်။ သ့ုိရာတွင် အဆောက်အအုံ၏ အပိုင်းအမြစ် ဆောက်ထား 

ဆသာ ဆနထိငု်ရာအဆောက်အအုံ (သ့ုိြဟုတ်) ဂိုဆဒါင်အတွက် အသံုးြမပုဆသာတာဝါတိုင်ြျား၊ 

ေုရားရိှခိုးဆကျာင်း၏ ဆခါင်ချွန်းြျားနှင့် ဆြျှာ်စင်ြျားကို ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာ ပစ္စည်းြျားမြင့် 

တည်ဆောက်ပုံ ဒီဇိုင်းထုတ်မခငး်မြင့် အမြင့်ကို သတ်ြှတ်မခငး်ြှအပ (သ့ုိြဟုတ်) ြီးဆလာင ်

လွယ်ဆသာပစ္စည်းြျားမြင့် ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ဒီဇိုငး်ထုတ်မခငး်မြစ်ပါက ဆနထိငုြ်ှုအပု်စု 

အသီးသီးအတွက် အမြင့်ကန့်သတ်ချက် ၆.၀၀ ြီတာ (သ့ုိြဟုတ်) ၂၀ ဆပထက် ြဆကျာ်လွန်ေဲ 

တိုးမြှင့်နိုငမ်ခငး်ြှအပ ဆမြမပင်နှင့်ကပ်လျက်ရှိအနိြ့်ေုံးြျက်နှာမပင်ြှ တိုင်းတာဆသာအမြင့်သည် 

၃.၀၀ ြီတာ (သ့ုိြဟုတ်) ၉.၈၄ ဆပ ထက်ဆကျာ်သည့် အြျားေုံးအမြင့်ထက် ြဆကျာ်လနွ်ရ။ 

 အနောက်အအုံအပမင့် သတ်မှတ်ပခငး် 

  အနောက်အအုံအပမင့် ကေ့်သတ်ချက် (BHL) - အေိမုပုအသံုးချြှု (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆနထိငုြ်ှုကို အဆမခခံဆသာအဆောက်အအုံ/ ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံြျားအတွက် ခွင့်မပုရြည့် 
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အြျားေုံးအမြင့်၊ ဆယေုယျအားမြင့် BHL ကိ ုအမခားြွံ့ပြိုးြှုေိုင်ရာ ထိန်းချုပ်ြှုအဆပါ်ြူတည်၍ 

တငသွ်ငး်ပပီးဆနာက် သတ်ြှတ်ရြည်မြစ်သည်။ ထို့မပင်အမခားဆသာ ကန့်သတ်ချက်ဆောငြ်ျား၊ 

ဥပြာ ဆနရာသတ်ြှတ်ချက်ြျား၊ မြငက်ွငး်  (ဇယား ၂.၃.၄.၁) နှင့ေ်ိုင်ဆသာ ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားချက်ြျား စသည်တို့မြစ်သည်။ ဆယေုယျအားမြင့် BHLကိ ု သတ်ြှတ်ထားသည့် 

မပငညီ်ြျဉ်းြှ အေိမုပုအဆောက်အအုံ/ ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ ထိပ်ေုံးအပိုငး်အထိ တိုင်းတာ 

ရြည်။ လိအုပ်ပါက BHL သည် ဆလဆကကာင်းသယ်ယူပို့ဆောငဆ်ရးရုံး (ATO) (သ့ုိြဟုတ်) 

သက်ေိုငရ်ာ စစ်ေက်/ လုခံခုံဆရးအာဏာပိုငအ်ြွဲ့၏ ခွင့်မပုြိန့်လိုအပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ 

မြစ်နိုင်သည်။ BHL တွင် ေိုင်းေုတ် (signage)၊ အလံတိုင၊် ဧရယိာတိုင် (antenna)၊ 

ေက်သွယ်ဆရးတာဝါတိုင၊် ဆရဆကကာင်းဆလဆကကာငး်ထိန်းသိြ်းဆရး ဆရဒယုိီအချက်မပတိုင် 

ကဲ့သ့ုိဆသာ အဆောက်အအံု၏ ဆခါင်ြိးုအထက်ရိှ ခွင့မ်ပုထားဆသာအစွန်းြျား၏အမြင့်ကို 

ထည့်ြတွက်ေဲ ချန်ထားရြည် မြစ်သည်။ 

  အေိမုပုအဆောက်အအံု/ ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ အဆောက်အအံုအမြင့် ကန့်သတ် 

ချက် (BHL) ကိ ုဤလြ်းညွှန်ချက် (ဆအာက်ဆြာ်မပပါဇယား) အရ (သ့ုိြဟုတ်) ြှန်ြှန်ကန်ကန် 

ခွင့မ်ပုထားဆသာ ပြို့ဆတာ်/စညပ်ငသ်ာယာဆရး (ဆဒသေိုင်ရာ) ဇုန်သတ်ြှတ်မခငး်တို့အနက် 

ပို၍တိကျ ခိုင်ြာဆသာစည်းြျဉ်းြျားကို လိကု်နာရြည်။  

 

ဇယား ၂.၃.၄.၁  အသံုးချမှု (သ့ုိမဟုတ်) နေထုိင်မှုြံုစံအရ 

အနောက်အအံုအပမင့်ကေ့်သတ်ချက် (BHL) 

အသံုးချမှု 

(သ့ုိမဟုတ်) 

နေထိုင်မှုြုစံံ 

အနောက်အအံု/ 

ြွေဲ့စည်းတည်နောက်ြံု 

အမျ ိုးအစား 

အနောက်အအုံအပမင့် ကေ့်သတ်ချက် (BHL) 

သတ်မှတထ်ားသည့်ပြင်ညီ 

အထကရိှ် ခွေင့်ပြုနိုင်နသာ 

အထြ်များ အနရအတွေက် 

အပမင့်ေုံးပြင်ညီ အထကရိှ် 

နြ/မီတာ 

လူဆနထိုင်ြှု 

ေိုင်ရာ 

လူဆနထိုင်ြှုေိုင်ရာ R1   

ဒ-၁ လုံးချင်းနှင့် နှစ်လုံးတွဲ 

အိြြ်ျား 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရး ဆကာ်ြတီ 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ် 

မခင်းစီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရး ဆကာ်ြတီ 

 လူဆနထိုင်ြှုေိုင်ရာ  R2  ဒ-၂ 

တိက်ုခန်းြျား စုဆပါင်းပုိင် 

အဆောက် အအံု ြျား 

အေင့်မြင့် ဆနအိြ်ြျား 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရး ဆကာ်ြတီ 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ် မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရး ဆကာ်ြတီ 
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အသံုးချမှု 

(သ့ုိမဟုတ်) 

နေထိုင်မှုြုစံံ 

အနောက်အအံု/ 

ြွေဲ့စည်းတည်နောက်ြံု 

အမျ ိုးအစား 

အနောက်အအုံအပမင့် ကေ့်သတ်ချက် (BHL) 

သတ်မှတထ်ားသည့်ပြင်ညီ 

အထကရိှ် ခွေင့်ပြုနိုင်နသာ 

အထြ်များ အနရအတွေက် 

အပမင့်ေုံးပြင်ညီ အထကရိှ် 

နြ/မီတာ 

 လူဆနထိုင်ြှုေိုင်ရာ R3   

ဒ-၃ ောသာဆရးေိုင်ရာ 

ဆကျာင်းဆောင်ြျား၊ 

တက္ကသုိလ်၊ ဆကာလိပ် 

အဆောင်ြျား၊ ဆော်ဒါ 

ဆောင်ြျား၊ ေုန်းကကီး 

ဆကျာင်းြျား 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့်စညပ်င်  

သာယာဆရး ဆကာ်ြတီ 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ် 

မခင်းစီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရး ဆကာ်ြတီ  

 လူဆနထိုင်ြှုေိုင်ရာ R4   

ဒ-၄ ဆနထိုင်ြှုေိုင်ရာ 

အသံုးမပုြှုတွင် ဝန်ထြ်း 

ြျားြပါေဲ အသံုးမပုသူ ၁၆ 

ဆယာက်ထက် ြပုိ ဆသာ 

ဆနထိုင်သူြျားကုိ မပုစု 

ဆစာင့်ဆရှာက်ဆပး ဆသာ 

အဆောက်အအံု ြျား 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရး ဆကာ်ြတီ 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ် 

မခင်းစီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရး ဆကာ်ြတီ 

 လူဆနထိုင်ြှုေိုင်ရာ R 5  

ဒ-၅ သက်ကကီးရွယ်အိုြျား 

အတွက် အိြ၊် ၊ ေုိးေွား 

ရိပသ်ာ ၊ အပငိြ်းစားြျား 

အတွက် အိြယ်ာြျား၊ 

ြိေြဲဆ့ဂဟာ 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့်စညပ်င်  

သာယာဆရး ဆကာ်ြတီ 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ် 

မခင်းစီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရး ဆကာ်ြတီ 

 လူဆနထိုင်ြှုေိုင်ရာ R6   ဒ-၆ 

အဆသးစားဟုိတယ်ြျား၊ 

တညး်ခိုခန်းြျား၊ 

ဟုိတယြ်ျား၊ ြိတုယ်ြျား 

ဝန်ဆောင်ြှုဆပးနိုင်ဆသာ 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့်  

စည်ပင်သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 
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အသံုးချမှု 

(သ့ုိမဟုတ်) 

နေထိုင်မှုြုစံံ 

အနောက်အအံု/ 

ြွေဲ့စည်းတည်နောက်ြံု 

အမျ ိုးအစား 

အနောက်အအုံအပမင့် ကေ့်သတ်ချက် (BHL) 

သတ်မှတထ်ားသည့်ပြင်ညီ 

အထကရိှ် ခွေင့်ပြုနိုင်နသာ 

အထြ်များ အနရအတွေက် 

အပမင့်ေုံးပြင်ညီ အထကရိှ် 

နြ/မီတာ 

တိက်ုခန်းြျား(ယာယီ) 

စီးပွားဆရး 

လုပ်ငန်း 

ြျားေိုင်ရာ 

စီးပွားဆရးလုပ်ငန်း(B) (ခ) သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

 ကုန်သွယ်ြှုေိုင်ရာ(M)(ဍ) သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

ပညာဆရး 

ေိုင်ရာ 

ဆကျာင်းြျား (E-1) သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

ဆကျာင်းြျား (E-2) သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

စက်ရုံနှင့် 

စက်ြှုလုပ် 

ငန်းြျား 

ေိုင်ရာ 

စက်ြှုလုပ်ငန်း 1(F-1)  (စ-၁) သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်းစီြခံျက်နှင့်စညပ်င်သာယာဆရး 

ဆကာ်ြတီ 

စက်ြှုလုပ်ငန်း 2(F-2)  (စ-၂) သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်းစီြခံျက်နှင့်စညပ်င်သာယာဆရး 

ဆကာ်ြတီ 

စက်ြှုလုပ်ငန်း 3(F-3)  (စ-၃) သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်းစီြခံျက်နှင့် စည်ပင်သာယာဆရး 

ဆကာ်ြတီ 

အြွဲ့ အစညး် 

ေိုင်ရာ 

အြဲွ့အစည်းေုိင်ရာ      

(I-1 to 5) (ဈ-၁ မှ ဈ-၅) 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်းစီြခံျက်နှင့် စည်ပင်သာယာဆရး 

ဆကာ်ြတီ 
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အသံုးချမှု 

(သ့ုိမဟုတ်) 

နေထိုင်မှုြုစံံ 

အနောက်အအံု/ 

ြွေဲ့စည်းတည်နောက်ြံု 

အမျ ိုးအစား 

အနောက်အအုံအပမင့် ကေ့်သတ်ချက် (BHL) 

သတ်မှတထ်ားသည့်ပြင်ညီ 

အထကရိှ် ခွေင့်ပြုနိုင်နသာ 

အထြ်များ အနရအတွေက် 

အပမင့်ေုံးပြင်ညီ အထကရိှ် 

နြ/မီတာ 

ပန်းခခံြျား၊ 

အပန်းဆမြနှင့် 

ဆြျာ်ဆမြဆရး 

ေိုင်ရာဟင်း

လငး်မပင်      

ဆနရာြျား  

 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်းစီြခံျက်နှင့် စည်ပင်သာယာဆရး 

ဆကာ်ြတီ 

 

စိုက်ပျ ိုးဆရး၊ 

စက်ြှုစိုက် 

ပျ ိုးဆရးေိုင် 

ရာ၊ခရီးသွား 

လုပ်ငန်း 

 သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်းစီြခံျက်နှင့် စည်ပင်သာယာဆရး 

ဆကာ်ြတီ 

 

ြွံ့ ပြိုးတိးု 

တက်ြှု စီြ ံ

ကိန်းြျား 

(PUD) 

လုပ်ငန်း လည်ပတ်ဆန 

ဆသာဆလေိပအ်နီးဆမြယာ 

ဆြာ်ယဆူရး ဧရိယာရှိ PUD 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

ဆမြယာဆြာ်ယူဆရး ဧရိယာရှ ိ

PUD 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

ကြ်းရိုးတန်းဆဒသရှိ PUD သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင်  

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

ကုန်းတွင်းဆဒသရိှ PUD သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 

သက်ေိုင်ရာဇုန်သတ်ြှတ်မခင်း 

စီြခံျက်နှင့် စည်ပင် 

သာယာဆရးဆကာ်ြတီ 
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 မှတ်ချက် - ၁ 

အေိပုြုထားနသာ နောက်လြု်နရးအမျ ိုးအစား 

  ဤလြ်းညွှန်ချက်အလို့ငှာ ဆောက်လပု်ဆရးအတွက် အေိမုပုထားဆသာ အဆောက် 

အအံုြျားအားလုးံကို ဆအာက်ဆြာ်မပပါအြျ ိုးအစားြျားအရ ခွဲမခားရြည်မြစ်ပပီး အပုိင်း ၃ 

ေွဲ့စည်းြုဒံီဇိုင်းမြင့်လည်း ချတိ်ေက်ရြည်။ 

 အြျ ိုးအစား (၁) - သစ်သားအဆောက်အအံုမြစ်ရြည်။ ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုေံိုငရ်ာ အစိတ် 

အပုိငး်ြျားသည် စီရင်ေုံးမြတ်ပိုင်ခွင့်ရိှဆသာဆကာ်ြတီက ခွင့မ်ပုထားဆသာ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း 

ြျားမြစ်နိုင်သည်။ 

 အြျ ိုးအစား (၂) - ခိုင်ခံ့စွာတပ်ေငထ်ားဆသာ ဝန်ြထြ်းနိုင်သည့် ခန်းေီးနံရြံျားသည် 

တစ်နာရီကကာြီးဒဏ်ခံနိုငဆ်သာဆောငြ်ျား တပ်ေင်ထားသည့်သစ်သားြျား အသံုးမပုနိုငသ်ည် 

ြှအပ ြီးဒဏ်ခံနိုင်သည့်ပစ္စည်းြျားနှင့် တစ်နာရီကကာြီးဒဏ်ခံနိုငဆ်သာ သစ်သား 

အဆောက်အအုံ မြစ်ရြည်။ 

 အြျ ိုးအစား (၃) - အဂဂဆတနှင့် သစ်သားအဆောက်အအုံမြစ်ရြည်။ ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ြှု 

ေိုင်ရာ အစိတ်အပုိင်းြျားသည် စီရင်ေုံးမြတ်ပိငုခ်ွင့်ရိှဆသာဆကာ်ြတီက ခွင့မ်ပုထားဆသာ 

လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျား၏ အစိတ်အပိုငး်ြျားမြစ်နိုင်သည်။ သ့ုိရာတွင် အဆောက်အအုံသည် 

တစ်နာရီကကာ ြီးခံနိုင်ြှုရိှရြည်။ အမပင်နံရံြျားသည် ြီးြဆလာင်လွယ်ဆသာ ြီးဆေးဒဏ် 

ခံနိုင်သည့် ဆောက်လပု်ြှုမြစ်ရြည်။ 

 အြျ ိုးအစား (၄) - သံြဏိ၊ သံ၊ ကွန်ကရစ် (သ့ုိြဟုတ်) အဂဂဆတ အဆောက်အအုံနှင့်နံရြံျား၊ 

ြျက်နှာကကက်နှင့် ခိုင်ခံ့စွာတပ်ေင်ထားဆသာခန်းေီးနံရြံျားမြစ်ရြည်။ တစ်နာရီကကာ ြီးဒဏ် 

ခနံိုငသ်ည့်အဆောက်အအုံြျား၏ ခိုင်ခံ့စွာတပ်ေင်ထားဆသာ ဝန်ြထြ်းနိုင်သည့် ခန်းေီးနံရံ 

ြျားြှအပ ြီးြဆလာင်လွယ်ဆသာြီးဒဏ်ခံနိုင်သည့် အဆောက်အအံုြျားမြစ်ရြည်။ ြီးဒဏ်ခံနိုင် 

ဆသာ ဆောငြ်ျားတပ်ေငထ်ားသည့် သစ်သားြျား အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

 အြျ ိုးအစား (၅) - ြီးဒဏ်ခံနိုင်ရြည်။ ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံေိုငရ်ာ အစိတ်အပိုင်းြျားသည် 

သံြဏိ၊ သံ၊ ကွန်ကရစ် (သ့ုိြဟုတ်) အဂဂဆတအဆောက်အအုံြျားမြစ်ရြည်။ နံရြံျား၊ ြျက်နှာ 

ကကက်ြျားနှင့် ခိုင်ခံ့စွာတပ်ေင်ထားဆသာ ခန်းေီးနံရြံျားသည် ြီးြဆလာင်လွယ်ဆသာ ြီးဒဏ် 

ခံနိုင်သည့် အဆောက်အအုံ၏ အစိတ်အပိုင်းြျားမြစ်ရြည်။ 

 မှတ်ချက် - ၂ 

 ပြငညီ်သတ်မှတ်ပခငး် 

 (က) ေင်ဆမခဆလျာမပင်ညီမြစ်ပါက ဦးစားဆပးလြး် (RROW) တွင် ဆထာင့်ြှန်အဆနအထား 

ဆြာ်မပပါရိှသည့် အဆောက်အအုံဆမခရာသည် ၃ ြီတာ ထက ် ဆလျာ့နည်းသည့် 

ပင်လယ်ဆရြျက်နှာမပင်အထက် အမြင့်တွင်ကွဲမပားြှုရိှလျှင် ြူလမပင်ညီ (ဆမြမပင်) နှင့ ်
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ကပ်လျက်ရိှဆသာ အမြင့်ေုံးမပင်ညီ (သ့ုိြဟုတ်) အဆချာသတ်မပင်ညီ (စကကြံြျက်နှာ 

မပင်) ကို သတ်ြှတ်ပပီး မပငညီ်အမြင့်အမြစ် ြှတ်ယူရြည်။ 

 (ခ) ေင်ဆမခဆချာမပင်ညီမြစ်ပါက ဦးစားဆပးလြး် (RROW) တွင် ဆထာင့်ြှန်အဆနအထား 

အားကိုးအားထားမပုထားသည့် အဆောက်အအုံဆမခရာ အစွန်းြျားသည် ၃ ြီတာ 

ထက်ပုိသည့် ပင်လယ်ဆရြျက်နှာမပင်အထက်အမြင့်တွင် ကွဲမပားြှုရှိလျှင် အဆောက် 

အအံုဆမခရာ၏ ပျြး်ြျှမပင်ညီအေင့်ကို သတ်ြှတ်ထားပပီး မပင်ညီအမြင့်အမြစ် ြှတ်ယူရ 

ြည်။ 

 ၂.၃.၅ နရာနနှာအသံုးချမှုနှင့် နေထိုင်မှု 

  ဆနထိငုြ်ှု (သ့ုိြဟုတ်) အသုံးမပုြှုနှစ်ခု (သ့ုိြဟုတ်) နှစ်ခထုက်ပို၍ပါဝငဆ်သာ 

အဆောက်အအုံြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုြျား၏ အစိတ်အပိုငး်ြျားကို ဆရာဆနှာအသံုးချ 

ြှုအမြစ် အြျ ိုးအစားခွဲမခားရြည်။ ဤလြ်းညွှန်ချက်သည် ဆရာဆနှာအသံုးချြှု၊ ဆနထိငုြ်ှုနှင့် 

သက်ေိုငပ်ပီး ၎င်းတို့ပုိင်ေိုင်ဆသာ အဆောက်အအံုများနှင့်လည်း သက်ေိုင်သည်။ တစ်စိတ် 

တစ်ပိုင်း အသံုးချြှုဧရိယာကို အဆောက်အအံုတည်ရိှရာအပုိငး်၏ ဆနထိငုြ်ှုနှင့်အညီ အြျ ိုး 

အစားခွဲမခားရြည် (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်အဆောက်အအံုကို ဆရာဆထွးဆနထိုငြ်ှုအမြစ် အြျ ိုးအစား 

ခွဲမခားရြည်မြစ်ပပီး  ဤလြး်ညွှန်ချက်နှင့်အညီ မြစ်ရြည်။ 

  ဤလြ်းညွှန်ချက်သည် ြီးဆေးအကာအကွယ်ြပါေဲ အလုိအဆလျာက် ြီးပငိြး်သတ် 

သည့် စနစ်ကိုခွင့မ်ပုပါက အဆောက်အအုံကို မြတ်သွားသည့်ြီးခိုးကိုကာကွယ်နိုငသ်ည့် 

တည်ဆောက်မခငး်မြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် အဆသးအြဲွအသံုးမပုြှုဧရယိာကို အဆောက် 

အအံု၏ကျန်ရိှဆနဆသာအပုိငး်နှင့် ခွဲမခားရြည်။ ခန်းေီးနံရြံျားကို ကကြ်းခင်းြှ ြီးဒဏ်ခံနိုင်သည့် 

ကကြ်းခငး် ဆအာက်ဆမခ/ ြျက်နှာကကက်အပုိငး် (သ့ုိြဟုတ်) ြီးဒဏ်ခံနိုင်သည့် ဆခါင်ြိးု/ 

ြျက်နှာကကက်အပိုင်းအထက်အထိ ကျယ်မပန့်ရြည် (သ့ုိြဟုတ်) ကကြ်းခငး်ဆအာက်ဆမခ 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆခါင်းြိုးအုပ် (သ့ုိြဟုတ်) ဆအာက်ခံကကြ်းခငး်အထက်အထိ ကျယ်မပန့်ရြည်။ 

ြီးခိုးနံ့အာရုံခံရရိှပါက တံခါးြျားသည် ပင်ကိုယ်ပိတ်ထားမခငး် (သ့ုိြဟုတ်) အလိုအဆလျာက် 

ပိတ်မခငး် ရိှရြည်။ တံခါးြျားတွင် ဆလထွက်ဆပါက်ြျားြရိှဆစရနှင့် ြီးသတ်ဉီးစီးဌာန၏ 

ခွင့မ်ပုထားဆသာ အတိုငး်အတာထက်ဆကျာ်လွန်၍  ၎င်းဆလထွကဆ်ပါက်ြျားကို ြဆလျာ့ချနိုင်ပါ။ 

ခခငး်ချက်ြျားအဆနမြင့် အရန်အသံုးချဆနရာြျားနှင့် အဓိကအသံုးချဆနရာအကကား ခွဲမခားြှု 

ြလိုအပ်ပါ။ အလုိအဆလျာက်ြီးပငိြ်းသတ်သည့်စနစ် (သ့ုိြဟုတ်) အလိအုဆလျာက်ဆရြျန်း 

သတ်သည့်စနစ် ဆထာက်ပံဆ့ပးထားပါက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အသံုးချြှုဆနရာသာလျှင် ဤစနစ် 

နှင့ ်ကိုက်ညီရန် လိအုပ်သည်။ 
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 ၂.၃.၆ ကုေ်တငက်ုေ်ချနေရာများ 

  အဆောက်အအုံြျားအတွင်းရှိ ကုန်တငက်ုန်ချဆနရာြျားကို ကကြ်းခငး်ဧရိယာြျား 

အမြစ်ြြတှ်ယူနိုငပ်ါ။ ၎င်းဆနရာြျားတွင်ဤအခန်းအရသတ်ြှတ်ထားသည့် အဆောက်အအုံ 

ဧရယိာ (သ့ုိြဟုတ်) အထပ်ဆရတွက်ရာတွင်ြပါဝငရ်၊ နှင့် ြီးဆေးဧရိယာသတ်ြှတ်ရန် ကုန်တင ်

ကုန်ချဆနရာဧရိယာကို အသံုးြမပုနိုင်ပါ။ ကုန်တငက်ုန်ချဆနရာြျားသည် ထပခ်ိုး၏အပိုင်း ြမြစ် 

နိုငပ်ါ။ ယငး်ကုန်တငက်ုန်ချဆနရာြျားနှင့် ကုန်တငက်ုန်ချ ဆနရာကိုဝင်ထွကန်ိုငသ်ည့် လူသွား 

စကကြံ၊ ဆလှကားခွငန်ှင့် ဆလှကားရှင်ြျားကို အဆောက်အအုံတစ်ခုခု၏ ထွကဆ်ပါက်အမြစ် အသံုး 

ြမပုနိုင်ပါ။ ဂရုမပုရြည့်ဧရိယာ ကန့်သတ်ချက်ရိှသည်။ 

  အခန်းတစ်ခန်းအတွင်းရှိ ကုန်တငက်ုန်ချဆနရာ၏ စုစုဆပါင်းဧရိယာသည် ၎င်းတည်ရှိ 

ရာ အခန်းဧရိယာ၏ သံုးပုံနှစ်ပုံထက်ြကကီးနိုင်ပါ။ ကုန်တငက်ုန်ချဆနရာသည် ထပခ်ိုးအမြစ် 

တစ်ခန်းတည်းတွင် တည်ရှိခဲ့လျှင် ထပခ်ိုး၏ဧရိယာကို ဤအခန်း၏ သတ်ြှတ်ချက်အရ 

သတ်ြှတ်ရြည်နှင့် ၎င်းတည်ရိှရာအခန်း၏ စုစုဆပါင်း ဆပါငး်စပ်ဧရိယာအမြစ် သတ်ြှတ်ရြည်။ 

ထပခ်ိုးသည် အလုိအဆလျာက် ဆရြျန်းသတ်သည့်စနစ်ရိှရန် လိုအပ်သည့် အဆောက်အအုံတွင် 

ရိှပါက ကုန်တငက်ုန်ချဆနရာြျား အထက်နှင့ဆ်အာက်တွင် အလုိအဆလျာက် ဆရြျန်းသတ်သည့် 

စနစြ်ျားမြင့် အမပည့်အဝ အကာအကွယ်ဆပးရြည်။ 

 အကျယ်သည်အနည်းေုံး ဆပ ၂၀ မြစ်ရြည်။ 

 (က) အလုိအဆလျာက်ဆရြျန်းသတ်သည့်စနစတ်ိုးလာသည့် ပြာဏသည်အုပ်စု H-1 (ဇ-၁) 

တွင် အသံုးချဆနရာပါရိှသည့် အဆောက်အအုံနှင့် ြသက်ေိုင်နိုင်ပါ။ 

 (ခ) အလုိအဆလျာက်ဆရြျန်းသတ်သည့်စနစ်တိုးလာသည့် ပြာဏသည်အုပ်စု H-2 (ဇ-၂) 

(သ့ုိြဟုတ်) H-3 (ဇ-၃) ပါ အသုံးချဆနရာ၏ ကကြ်းခငး်ဧရိယာနှင့် ြသက်ေိုငဆ်စရ။ 

အသံုးချဆနရာြျားပါဝငဆ်သာ ဆရာဆထွးအသံုးမပုသည့် အဆောက်အအုံြျားအတွက် 

ခွင့မ်ပုနိုငဆ်သာဧရိယာကို ဤအခန်းနှင့်အညီနှင့် အပု်စု H-2 (ဇ-၂)  (သုိ့ြဟုတ်) H-3 (ဇ-

၃) အမြစ်သတ်ြှတ်ထားမခင်းြရှိသည့် အဆောက်အအုံြျား၏အပုိင်းြျားနှင့်သာလျှင် 

သက်ေိုငဆ်သာ အလုိအဆလျာက် အဆရြျန်းသတ်သည့်စနစြ်ျား တိုးလာြှုမြင့် 

တွက်ချက်ရြည်။ 

 ၂.၃.၇ အထြ်ပမင့်အနောက်အအုံများရှိ ဟင်းလငး်ြွေင့်ကပြင် (Sky Terrace) အပမင့် 

သတ်မှတ်ချက် 

  အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံြျားရိှ ဟင်းလင်းြွင့်ကမပင်  (Sky Terrace) ြျားပါဝင် 

 သည့် ြွံ့ပြိုးြှုြျားအတွက် ၎င်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စုစုဆပါင်းအေိုမပု အထပ်အမြင့် ထိန်းချုပ်ြှုကို 

အဆမခခံ၍ စုစုဆပါင်းအမြင့်ကန့်သတ်ြှုကို ဆလျှာ့ဆပးလိြ့်ြည်။ တည်ဆောက်မပုမပင်ြှုအတွက် 

စုစုဆပါင်းအမြင့်အမပင် ဆနာက်ထပ် ခွင့မ်ပုနိုင်ဆသာအမြင့်ကို ဇယားမြင့် ဆြာ်မပထားသည်။ 
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ြွေံ့ ပြိုးမှုများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အေုိပြုအထြ်အပမင့် 

အထြ်ပမင့်အနောက်အအုံများရိှ 

ဟင်းလငး်ြွေင့်ကပြင် (Sky Terrace) 

အထြ်များ ြွေံ့ ပြိုးမှုအတွေက် စုစုနြါင်း 

အပမင့်အထက်  

ခွေင့်ပြုနိုင်နသာနောက်ထြ်အပမင့် 

၇-၂၀ ၁၀.၀ ြီတာ (သ့ုိြဟုတ်) ၃၂.၈ ဆပ 

၂၁-၃၀ ၁၅.၀ ြီတာ (သ့ုိြဟုတ်) ၄၉.၂ ဆပ 

၃၁-၄၀ ၂၀.၀ ြီတာ (သ့ုိြဟုတ်) ၆၅.၆ ဆပ 

၄၁-၅၀ ၂၅.၀ ြီတာ (သ့ုိြဟုတ်) ၈၂ ဆပ 

၅၀ အထက် ၃၀ ြီတာ (သ့ုိြဟုတ်) ၉၈.၄ ဆပ 

ြှတ်ချက်။ 

 (က) အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံြျားရိှ ဟင်းလငး်ြွင့်ကမပင်  (sky terrace) အထပ်သည် 

အနည်းေုံး ၆ဝ% ကကြ်းခငး်ဆနရာယူထားသည့် ၄၅ ဒီဂရြီျဉ်းအတွငး်ရှိ အထပ်မြင့် 

အဆောက်အအုံြျားရိှ ဟင်းလင်းြွင့်ကမပင် (sky terrace) ဧရိယာရှိအထပက်ို ရည်ညွှန်း 

ပပီး ၎င်းကို အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံြျားရိှ ဟင်းလင်းြွင့်ကမပင် (sky terrace) နှင့ ်

အမခားအြျားပိုင်အတွက် အသံုးမပုသည်။ 

 (ခ) ထပတ်ိုးအမြင့်ကို ဤြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြှုဧရိယာအတွင်း အထပမ်ြင့်အဆောက်အအုံ 

ြျားရိှဟငး်လငး်ြွင့က်မပင် (sky terrace) အထပ်ြျားအတွက်သာအကျုံးဝငသ်ည်။  

 (ဂ) အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံြျားရိှ ဟင်းလငး်ြွင့်ကမပင် (sky terrace) အထပ် 

ဆအာက်ဆမခရှိ M & E လုပ်ငန်းြျားအတွက်ဆနရာြျားကို ထပတ်ိုးအမြင့်အရ ထည့်သွင်း 

နိုငသ်ည်။ ရည်ရွယ်ချက်သည် ကန့်သတ်ြထားဆသာအြျားပိုင် ဆနရာြျားကို အမြင့် 

ထုထည်သတ်ြှတ်ြှုကို ထိခိုက်နိုင်သည့် ြည်သည့်ေုတ်မပားြျားကို အထပ်မြင့်          

အဆောက်အအုံြျားရိှ ဟင်းလင်းြွင့်ကမပင်  (sky terrace) အထပ်ြျား၏ ပတ်လည် 

အနားတစ်ဆလျှာက် ဆအာက်မပင်တွင် တပ်ေင်ခွင့်ြမပုရ။ 
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စုစုဆပါင်းအမြင့်ကန့်သတ်ချက်နှင့်                                စုစုဆပါင်းအမြင့်ကန့်သတ်ချက်နှင့် 

လက်ရှိလြ်းညွှန်ချက်အရခွင့်မပုဆသာ                             လြး်ညွှန်ချက်အသစ်အရခွင့်မပုဆသာ 

အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံြျားရိှ              အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံြျားရိှ 

ဟင်းလင်းြွင့်ကမပင်               ဟင်းလငး်ြွင့်ကမပင်  

(Sky Terrace)                                                             (Sky Terrace) 

စုစုဆပါင်း = ၆၀.၀ ြီတာ                                                 စုစုဆပါငး် = ၇၀.၀ ြီတာ 

စုစုဆပါင်းအမြင့်ကန့်သတ်ချက် = ၅.၀ ြီတာ × ၁၂ = ၆၀.၀ ြီတာ 

အသစ်ထပတ်ိုးအမြင့်= ၁၀.၀ ြီတာ 

စုစုဆပါင်းအမြင့်ကန့်သတ်အသစ် = ၇၀.၀ ြီတာ 

မှတ်ချက် 

       ၁၂ ထပ ် စီးပွားဆရးေိုငရ်ာ တည်ဆောက်ြှုအတွက် လက်ရိှခွင့်မပုနိုငဆ်သာ စုစုဆပါင်းအမြင့ ်

သည် ၆၀.၀၀ ြီတာမြစ်ပပီး ယငး်သည် အထပ်အသီးသီးအတွက် တစ်ထပ်ချငး်စီ၏ အြျားေုံး 

အမြင့် ၅.၀ ြီတာကို အဆမခခံထားမခငး်မြစ်သည်။ ၅.၀ ြီတာထက်ပို၍ အထပ်မြင့် 

အဆောက်အအုံြျားရိှ ဟင်းလင်းြွင့်ကမပင် (sky terrace) အထပ်ြျားအတွက် ဆနရာထုထည်ကို 

ပို၍ဆပးလိုပါက ရငး်နှီးတည်ဆောက်သူသည် အမခားအထပြ်ျားအတွက် တစ်ထပခ်ျင်းစီ၏ 

အမြင့်ကို ပို၍မြင့်ဆသာအမြင့်နှင့် ဆထြိဆစရန် ဆလျှာ့ချရြည်။ 

      အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံြျားရိှ ဟင်းလင်းြွင့က်မပင် (sky terrace) အထပ်ြျားအတွက် 

ခွင့်မပုထားဆသာ ထပတ်ိုး ၁၀.၀ ြီတာကို အထပ်မြင့်အဆောက်အအံုြျားရိှ ဟင်းလင်းြွင့်ကမပင် 

(sky terrace) အထပ်ြျားအတွက် မြစ်ဆစ၊ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံြျားရိှ ဟင်းလင်းြွင့် 

ကမပင်  (sky terrace) အထပ်ဆအာက်ဆမခတွင်တည်ရိှဆသာ ထပတ်ိုး M&E လုပ်ငန်းအတွက် 

မြစ်ဆစ အသံုးမပုနိုငသ်ည်။ ရငး်နှီးတည်ဆောက်သူသည် ၅.၀ ြီတာထက်ပုိဆသာ အထပ်မြင့် 

အဆောက်အအုံြျားရိှ ဟင်းလင်းြွင့်ကမပင် (sky terrace)  အထပ်ြျားအတွက် ဆနရာ 

ထုထည်ကိ ုပို၍ဆထာက်ပံ့ဆပးရန်အလို့ငာှ အမခားအထပ်ြျား၏အမြင့် ဆလျှာခ့ျရန်ြလိုအပ်ပါ။ 
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ပုံ ၂.၃.၇.၁ - အထပ်မြင့်အဆောက်အအံုြျားရိှ ဟင်းလင်းြွင့်ကမပင် (Sky Terrace) အထပ်ြျားမြင့်  

 တည်ဆောက်မပုမပင်ြှုအတွက် စုစုဆပါင်းအမြင့် ဆလျာ့ဆပါ့ဆပးြှု သရုပ်ဆြာ်မပချက်  

သရုပ်ဆြာ်မပချက်ကို ၁၂ ထပ် စီးပွားဆရးေိုင်ရာ တည်ဆောက်မပုမပငြ်ှု၏ 

လြး်ညွှန်ချက်အမြစ် ဆြာ်မပထားသည်။ ၎င်းတွင်တစ်ထပ်ချငး်စီအတွက် တစ်ထပ်နှင့်တစ်ထပ် 

အမြင့် ၅ ြီတာ ကို အဆမခခံ၍ စုစုဆပါငး်အမြင့် ၆၀ ြီတာရှိသည်။ တည်ဆောက်မပုမပင်ြှုတွင် 

အနည်းေုံး အထပမ်ြင့် အဆောက်အအုံြျားရိှ ဟင်းလင်းြွင့်ကမပင် (sky terrace) အထပ်တစ်ခု 

ပါဝင်ပါက ထပတ်ိုးအမြင့် ၁၀ ြီတာတိုးနိုင်သည်။ 
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၂.၄ အထူးအနောက်အအံုနှင့် တည်နောက်ြုံ 

 ၂.၄.၁ အနထွေနထွေ 

 ၂.၄.၁.၁ ေယ်ြယ် 

  ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် အလွှာပါးတည်ဆောက်ြှုြျား၊ ယာယီတည် 

ဆောက်ြှုြျား၊ လူသွားလြး်ြျားနှင့် ဥြင်လှိုဏ်ဆခါင်းြျား၊ ယာဉ်အဝငအ်ထွက် အလို 

အဆလျာက် ဆရွ့လျားဂိတ်ြျား၊ ဆနကာြျားနှင့် ဆပါငး်ြိုးြျား၊ အြုိးပါသည့်ဝငဆ်ပါက်ြျား၊ 

ေိုင်းေုတ်ြျား၊ ဆြျှာ်စငြ်ျားနှင့် ဧရိယာတိုင်ြျားအပါအဝင် အထူးအဆောက်အအံု 

ဆောက်လုပ်မခင်းနှင့် သက်ေိုင်ပါသည်။ 

 ၂.၄.၂ အလွှာြါးတည်နောက်မှုများ 

 ၂.၄.၂.၁ အနထွေနထွေ 

  ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ရက်ဆပါငး် ၁၈ဝ (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်ထက်ပို 

ရှည်လျားဆသာကာလတစ်ခုအတွက် တည်ဆောက်ဆသာ အလွှာပါးတည်ဆောက်ြှုဟု 

ဆခါ်ထားသည့် ဆလအားမြင့် ဆထာက်ပံ့ထားဆသာ (air supported)၊ ဆလမြည့်ထားဆသာ (air 

inflated)၊ ကကိုးမြင့်ေိုငး်ထားဆသာအလွှာပါးတည်ဆောက်ြှုနှင့် သက်ေိုင်သည်။ တိုဆတာငး် 

ဆသာကာလအတွက် တည်ဆောက်ဆသာ ထိုအဆောက်အဦြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငြံီးသတ် 

တပ်ြွဲ့ဥပဆဒနှင့် ပမန်မာနိုငင်မံီးဆေးလုခံခုံဆေးေိုငေ်ာလုြ်ထုးံလုြ်နည်းများကို လိကု်နာရြည်။ 

ဆရသုိဆလှာငက်န်ြျား၊ ဆရစစ်ကန်ြျား၊ ဆရသန့်စက်ြျား၊ အညစ်အဆကကးသန့်စင်စက်ြျား၊ 

ြန်လုံအြိ်ြျားနှင့် လူဆနထိုင်မခငး်အတွက်ြဟုတ်ဆသာ အလားတူ အဆောက်အဦြျားနှင့် 

အကျုံးဝင်သည့် အလွှာပါးတည်ဆောက်ြှုြျားသည်  အပုိငး် ၃၊ ေွဲ့စည်းြုံဒီဇိုင်းပုံစံပါ 

လိအုပ်ချက်ြျားသာ မပည့်စုံရန်လိုအပ်သည်။ အဆောက်အအုံ၊ လသာဆောင်၊ သဆေဂာကုန်း 

ပတ်ဆပါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် အဆောက်အဦြျား (သ့ုိြဟုတ်) အချနိ်ကာလတစ်ခုခု 

အတွက် ဆောက်လပု်သည့် အမခားဆသာအဆောက်အအုံသည် ဤအခန်းကို လိကု်နာရြည်။ 

 ၂.၄.၂.၂ အဓြိ္ပာယ်ြွေင့်ေိုချက်များ 

  ဤအခန်းနှင့် သက်ေိုင်ဆသာ၊ ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါ အမခားဆနရာြျားတွင် အသံုးမပု 

ဆသာ ဆအာက်ပါစကားလုးံြျားနှင့် အဓြိ္ပာယ်ေွင့်ေိုချက်များသည် ဆအာက်တွင်ဆြာ်မပထား 

သည့်အတိုငး် အဓပိ္ပာယ်သက်ဆရာက်သည်။ 

 ဆလမြည့်အဆောက်အအုံ (air inflated) ေိုသည်ြှာ ဆမြဆနရာကိုပတ်ရံ၍ဆလြိအားဆပးထား 

ဆသာအလွှာပါးရက်ြြျား၊ အခုံးြျား (သ့ုိြဟုတ်)အမခားအရာြျားကိုအသံုးမပုဆသာ အဆောက် 

အအုမံြစ်သည်။ ထိုအဆောက်အအုံရိှဆနထိုင်သူြျားသည် အဆောက်အအုံကို ဆထာက်ပံ့ရန် 

အသံုးမပုဆသာ ဆလြိအားဆပးထားဆသာဧရိယာတွင် လူဆနထိုင်အသံုးမပုြှု ြရိှဆစရ။ 
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 ဆလအားမြင့်ဆထာက်ပံ့ထားဆသာ အဆောက်အအုံ (air supported) ေိုသည်ြှာ 

အဆောက်အအုံအတွငး် အဆောက်အအုံ၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဆလြိအားမြင့် ရယူထားမခငး်မြစ် 

သည်။ ြိအားမြင့်မြှင့်တငထ်ားဆသာ ဧရိယာအတွင်း ဆနထိငုအ်သံုးမပုနိုင်သည်။ ဆလဆထာက်ပံ့ 

အဆောက်အအု၏ံ အဆမခခံပုံစံ ၂ ြျ ိုး ရိှသည်။  

 ကိုယ်ထည်အခွံနှစ်ထပပ်ုံစံသည် အခွံတစ်ခုတည်းနှင့်ေင်ဆသာ်လည်း ကာကွယ်ဆပးြှု၊ အသံ 

ပိုင်း၊ အေင်းလှပြှုအတွက် လုပ်ဆောင်ဆပးဆသာ ဆလဟာနယ်ကို စီစဉ်ထားပပီး အမပင်အခွံနှင့် 

ခွဲမခားထားဆသာ တွဲြက်ထားသည့် အနားကွပ် (လိငုန်ာ) နှင့ ်မြစ်သည်။  

 ကိုယ်ထည်အခွ ံတစ်ထပ်ရိှပုံစံသည် အမပငေ်က်အခွံ တစ်ထပ်တည်းသာရိှပပီး ဆလြိအားသည် 

ယငး်အခွံကို တိုက်ရိုက်ေန့်ကျငလ်ျက်ရိှသည်။ 

 ကကိုးမြင့်ေိုင်းထားဆသာ ဆလဆထာက်ပံတ့ည်ဆောက်ြှု ေိုသည်ြှာ အဆမခခံအုတ်မြစ်ြျား 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆမြဆအာက်တွင်မြှုပ်နှံထားသည့် အရာဝတ္တုနှင့်  ြှီတွယ်ဆကျာက်ချထားသည့် 

ကကိုးြျား (သ့ုိြဟုတ်) ပတ္တူစြျားမြင့် မြှင့်တင်ချတိ်တွယ် ဆပးထားဆသာ တည်ဆောက်ြှု 

မြစ်သည်။ အားမြည့်သံြဏကိကိုး (သ့ုိြဟုတ်) ပတ္တူစကိုအလွှာပါးနှင့်  နညး်လြ်းအသွယ် 

သွယ်မြင့် ပူးတွဲထားသည် (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်သည် အလွှာပါး၏ အစိတ်အပိုငး်တစ်ခုမြစ် 

သည်။ ယငး်သည် ကကိုးေိုင်းတည်ဆောက်ြှုြဟုတ်ပါ။ 

 အလွှာပါးြုံးအုပ်ထားဆသာကကိုးေိုငး်တည်ဆောက်ြှု ေိုသည်ြှာ ဆလထုြိအား အသုံးမပုမခငး် 

ြရိှဆသာ တည်ဆောက်ြှုမြစ်ပပီး ရွက်တိုငန်ှင့က်ကိုးစနစ်တို့က အလွှာပါး ရာသီဥတုဒဏ်ကို 

ကာကွယ်ြှုနှင့် ဆတာင့်တင်းခိုင်ြာဆသာ တည်ဆောက်ြှုအတွက် ြွဲ့စည်းထားဆသာ 

အဆောက်အအုံမြစ်သည်။  

 အလွှာပါးြုံးအုပ်ထားဆသာဆောငသ်တ်တည်ဆောက်ြှု ေိုသည်ြှာ ဆလထုြိအား အသံုးမပု 

မခငး်ြရှဆိသာ တည်ဆောက်ြှုမြစ်ပပီး ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုငဆ်သာ ဆတာင့်တင်းခိုင်ြာဆသာ 

အလွှာပါးတည်ဆောက်ြှုကို ဆောင်သတ်ြွဲ့ စည်းြှုမြင့် တည်ဆောက်ထားဆသာ အဆောက် 

အအံုမြစ်သည်။ ြီးဆလာင်ြလွယ်ဆသာအလွှာပါးတည်ဆောက်ြှုေိုသည်ြှာ အလွှာပါးနှင့် 

အဆောက်အအုတံွင်ပါဝငဆ်သာ အစိတ်အပိုင်းအားလုးံသည် ြီးဆလာငြ်လွယ်သည့်ပစ္စည်း 

ြျားမြစ်သည့် အလွှာပါးတည်ဆောက်ြှုမြစ်သည်။ 

 ၂.၄.၂.၃ ခွေင့်ပြုနိုငသ်ည့်ကကမ်းခင်းဧရိယာ 

  အလွှာပါးမြင့် တည်ဆောက်ထားဆသာ အဆောက်အအုံဧရိယာသည် အခန်း ၂.၃၊ 

အဆထွဆထ ွ အဆောက်အအံုအမြင့်ြျားနှင့် ဧရိယာြျားတွင် သတ်ြှတ်ထားချက်ြျားထက် 

ြဆကျာ်လွန်ဆစရ။ 
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 ၂.၄.၂.၄ အများေုံးအပမင့် 

  အလွှာပါးမြင့် တည်ဆောက်ထားဆသာ အဆောက်အအုံဧရိယာသည်  တစ်ထပ် 

ထကြ်ဆကျာ်လွန်ရသည့်အမပင် အခန်း ၂.၃၊ အဆထွဆထွ အဆောက်အအုံအမြင့်ြျားနှင့် ဧရိယာ 

ြျားတွင် သတ်ြှတ်ထားဆသာ အမြင့်ဆပထက် ြဆကျာ်လွန်ဆစရပါ။ 

 ခခငး်ချက်။ ဆခါင်ြိးုသက်သက်မြစ်ဆသာ ြီးဆလာငြ်လွယ်သည့်အလွှာပါးမြင့် တည်ဆောက် 

ထားဆသာ အဆောက်အအုံဧရိယာ။ 

 ၂.၄.၂.၅ အင်ေျငေ်ီယာေိုငရ်ာဒီဇိုငး် 

  ဆလ၊ ြိုး (သ့ုိြဟုတ်) ဆရလွှြ်းြိုးြှုနှင့် ငလျင်ဒဏ်အပါအဝင် ဝန်ဆသ၊ ဝန်ရငှ်ဒဏ် 

ခံနိုင်ရန် အပုိငး် ၃၊ ေွဲ့စည်းြုဒံီဇိုင်းနှင့်အညီ အဆောက်အအုကံို ဒီဇိုငး်/ပုံစံထုတ်၍ တည် 

ဆောက်ရြည်။ 

 ၂.၄.၂.၆ နလပြည့်စေစ် 

  ဆအာက်ပါအနည်းေုံး လုိအပ်ချက်ြျားနှင့် မပည့်စုံဆစရန်အတွက် ဆလဆထာက်ပံ့ 

ဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) ဆလမြည့်အဆောက်အအုံြျားသည် အဆမခခံနှင့် အရံဆလမြည့်စနစြ်ျား 

စီစဉ်ထားရှိရြည်။ 

 ၂.၄.၂.၆.၁ ြစ္စည်းကိရိယာလိုအြ်ချက်များ 

  ဤဆလမြည့်စနစ်သည် ဆလြှုတ်ကရိယာတစ်ခု (သ့ုိြဟုတ်) တစ်ခုထကပ်ို၍ 

ပါရိှရြည်မြစ်ပပီး လိအုပ်ဆသာ ဆလမြည့်ြိအားကိုထိန်းသိြ်းရန် အလိအုဆလျာက် ထိန်းချုပ် 

မခငး်အတွက် စီြံထားရှိမခင်းြျားပါရိှရြည်။ ဆလမြည့်စနစ်ကိုဆလထုြိအား ထက်ဆကျာ်လွန် 

မခငး်ြှ ကာကွယ်ရန် ပုံစံထုတ်၍ ဒီဇိုင်းဆရးေွဲရြည်။ 

 ၂.၄.၂.၆.၁.၁ အရံနလပြည့်စေစ် 

  အဆမခခံဆလမြည့်စနစ်အမပင် ဧရိယာ စတုရန်းဆပ ၁၅၀၀ (၁၄၀ စတုရန်း       

ြီတာ) ထက်ဆကျာ်လွန်ဆသာ အဆောက်အအုံြျားတွင် အဆမခခံဆလမြည့်စနစခ်ျ ို့ယွငး် 

ပါက ယငး်အဆောက်အအုံ၏ ဆလဆြာင်းပွမခငး်ကို ထိန်းသိြ်းရန် လုဆံလာက်ဆသာ 

ပြာဏရိှသည့် အရံဆလမြည့်စနစ်ကို စီစဉ်ထားရှိရြည်။ အတွင်း ြိအားကုန်ေုံးလျှငန်ှင့် 

အဆမခခံဆလြှုတ်ကိရိယာစနစ် ြလည်ပတ်လျှင် အရံဆလမြည့်စနစ်သည် အလိ ု

အဆလျာက် လည်ပတ်နိုငရ်ြည်။ 

 ၂.၄.၂.၆.၁.၂ နလမှုတ်ကိရိယာ 

  ဆလြှုတ်ကိရိယာသည် ဆအာက်ပါ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် မပည့်စုံရြည် − 

 (က) ဆလြှုတ်ကိရိယာြျားသည် တည်ဆောက်ပုေံိုင်ရာ ဒီဇိုင်းအတွက် လိုအပ်ဆသာ 

ဆလစီးေင်းြှု အဆမခအဆနအတွက်လိုအပ်ဆသာ အမြင့်ေုံးစွြ်းအားမြင့် အေက် 

ြမပတ် သတ်ြှတ်သည့်ဆြာ်တာြျား (continuous-rated motors) မြင့် လည်ပတ်  
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  ဆြာင်းနှင်ရြည်။ 

 (ခ) ဆလြှုတ်ကိရိယာြျားကို ထိခိုက်ြှုကာကွယ်ရန် သက်ေိုင်ရာအာဏာပိုငက် 

ညွှန်ကကားဆသာ ဆလဝငဆ်ပါက်အကာြျား၊ beltguard နှင့် အမခားကိရိယာ 

တန်ောပလာြျားမြင့် စီစဉ်ထားရိှရြည်။ 

 (ဂ) ဆလြှုတ်ကိရိယာြျားကို ရာသီဥတုဒဏ် ကာကွယ်ဆသာ အဆောက်အဦ အတွင်း 

ထားရိှရြည်။ 

 (ဃ) ဆလြှုတ်ကိရိယာြျားကို ြလည်ပတ်သည့်အခါ ဆလေုံးရှုံးြှုဆလျာ့နည်းဆစရန် 

လိအုပ်ဆသာကိရိယာြျား (back draft check dampers) ဆလစုပ်ပိကု်၊ 

ဆလဝငဆ်ပါက်ကို ထိန်းဆပးဆသာ သတ္တုမပားအရှင်ြျား တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 (င) ဆလထုညစ်ညြ်းြှုြှကာကွယ်ရန် ဆလြှုတ်ကိရိယာ ဆလဝငဆ်ပါက်ြျားရိှရြည်။ 

ဆလဝငဆ်ပါက်ြျား၏ တည်ဆနရာကို သတ်ြှတ်အတည်မပုရြည်။ 

 ၂.၄.၂.၆.၂ အရံသင့်ထားရှနိသာ စွေမ်းအင် 

  အရံဆလမြည့်စနစ် လိအုပ်သည့်အခါတိုင်း သတ်ြှတ်အတည်မပုထားဆသာ 

စွြ်းအင်လည်ပတ်ြှုစနစ်ကို စီစဉ်ထားရှိရြည်။  ဤစနစ်ကို ပုံြှန်လျှစ်စစ်ဝန်ဆောငြ်ှု 

ပျက်သွားသည့်အခါ အလိအုဆလျာက် စတငလ်ည်ပတ်ဆရး၊ အလုိအဆလျာက် လွှဆဲမပာငး်ဆပး 

ဆရးနှင့် ယငး်ဝန်ဆောင်ြှုြျား ချ ို့ယွင်းသွားပပီး စက္ကန့် ၆၀ အတွင်း လိုအပ်ဆသာ လျှပ်စစ် 

ဝန်ဆောင်ြှုြျားအားလုံး စွြ်းအားမပည့်မြင့် လည်ပတ်နိုငဆ်ရးတို့အတွက် သင့်ဆလျာ်သည့် 

နညး်လြး်မြင့် တပ်ေင်ထားရိှရြည်။ 

  အရန်သင့်ထားရှိဆသာ စွြ်းအင်သည် အနည်းေုံး ၄ နာရီ သီးသန့်လည်ပတ်နိုင် 

စွြ်း ရိှရြည်။ 

 ၂.၄.၂.၆.၃ ကကိုတငန်ထာက်ြံ့ထားရှိမှုများ 

  ဆနထိငု်သူ ၅၀ (သ့ုိြဟုတ်) ၅၀ အထက်ရိှဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) ဆနထိငု်သူကုိ 

ထည့်သွငး်ြစဉ်းစားေဲ ဆရကူးကန်ဆပါ်ရိှ အပု်ြိုးထားဆသာ ဆလအားမြင့် အဆထာက်အကူ 

မပုသည့် အဆောက်အအုံနှင့် ဆလမြည့်အဆောက်အအုတံို့တွင် ဆလဆလျာ့နည်းသည့်အခါ 

အလွှာပါးကို ဆထာက်ပံ့ဆပးဆသာစနစ်ကို စီစဉ်ထားရှိရြည်။ အဆထာက်အပ့ံစနစ်သည် 

ကကြ်းမပင် (သ့ုိြဟုတ်) ထိငုစ်ရာ ဧရယိာအထက် ဆပ ၂၀ (၆၀၉၆ ြီလီြီတာ) ထက ် ြနိြ့ ်

ဆသာအြုိးအမြစ် အသံုးမပုထားဆသာ အလွှာပါးမြင့် တည်ဆောက်ထားဆသာ အဆောက် 

အအံုြျားကို ထိန်းသိြ်းနိုငစ်ွြ်းရှိရြည်။ အဆထာက်အပံ့စနစ်သည် ကကြ်းမပင်၊ ထိုငစ်ရာ 

ဧရယိာ (သ့ုိြဟုတ်) ဆရြျက်နှာမပငထ်က် အနည်းေုံး ၇ ဆပ (၂၁၃၄ ြီလီြီတာ) အထက် 

ရိှဆသာ အမခားအလွှာပါးြျားကို ထိန်းသိြ်းနိုငစ်ွြ်းရှိရြည်။ 
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 ၂.၄.၃ ယာယီအနောက်အအုံများ 

 ၂.၄.၃.၁ အနထွေနထွေ 

  ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ရက်ဆပါငး် ၁၈၀ ဆအာက်နည်းဆသာ ကာလ 

အတွက် တည်ဆောက်ဆသာ ယာယီအဆောက်အအုြံျားနှင့် သက်ေိုင်ဆစရြည်။ ရက်ဆပါငး် 

၁၈၀ ဆအာက်နည်းဆသာ ကာလအတွက်တည်ဆောက်ဆသာ ရွက်ြျင်တဲြျားနှင့် အမခား 

အလွှာပါးမြင့် တည်ဆောက်ထားဆသာ အဆောက်အအုံြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငြံီးသတ် 

တပ်ြွဲ့ဥပဆဒနှင့် ပမန်မာနိုငင်ံမီးဆေးလုခံခုံဆေးေိုင်ောလုြ်ထံုးလုြ်နည်းများကို လိကု်နာ 

ရြည်။ ထိထုက်ပိဆုသာကာလအတွက် ဆောက်လပု်ဆသာ အဆောက်အဦြျားသည် ဤ 

လြး်ညွှန်ချက်ပါ သက်ေိုင်ဆသာအပိုင်းြျားကို လိကု်နာရြည်။ 

 ၂.၄.၃.၁.၁ ခွေင့ပ်ြချက်လိုအြ်ပခင်း 

  လူ ၁၀ ဦး (သ့ုိြဟုတ်) ၁၀ ဦး ထက်ပုိဆသာသူြျား အတူတကွစုဆဝးရန်အတွက် 

အသံုးမပုရန် ရည်ရွယ်ထားဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) အသံုးမပုဆသာ အြျားထွက်ဆပါက်၊ ဝငဆ်ပါက် 

နှင့် ေက်စပ်သည့်ဧရိယာ (သ့ုိြဟုတ်) ဆနရာအပါအဝင် စတုရန်းဆပ ၁၂၀ (၁၁.၁၆ 

စတုရန်းြီတာ) ထက်ပိုဆသာဧရိယာရိှသည့် ယာယီအဆောက်အအုံကိ ု သက်ေိုငရ်ာ 

အာဏာပိငု်အြွဲ့၏ ခွင့မ်ပုချက်ြရေဲ တည်ဆောက်မခငး်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မခငး် 

(သ့ုိြဟုတ်) ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုအတွက် ထိန်းသိြ်းထားမခင်းြမပုရ။ 

 ၂.၄.၃.၂ တည်နောက်နရးေိုငရ်ာ စာရကွ်စာတမ်းများ 

  ယာယီအဆောက်အအုံြျား တပ်ေင်ဆနရာချထားမခငး်အတွက် ခွင့်မပုချက် 

ဆလျှာက်ထားမခငး်နှင့် တည်ဆောက်ဆရးေိုငရ်ာ စာရွကစ်ာတြ်းြျားကို တငမ်ပရြည်။ တည် 

ဆောက်ဆရးေိုငရ်ာ စာရွက်စာတြ်းြျားတွင် ယာယီအဆောက်အအုံ၏ တည်ဆနရာကို ဆြာ်မပ 

ဆသာ လုပ်ငန်းခွင်စီြံကိန်းနှင့် ဆနထိငု်ြည့်လူနှင့် ထွကဆ်ပါက်တို့ကို အဆသးစိတ်ဆြာ်မပထား 

ဆသာ သတငး်အချက်အလက်ြျား ပါရိှရြည်။  

 ၂.၄.၃.၃ ထွေကန်ြါက် (mean of egress) 

  ယာယီအဆောက်အဦြျားသည် အခန်း ၂.၆ ပါ ထွကဆ်ပါက်လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် 

ကိုက်ညီရြည်မြစ်ပပီး အြျားေုံး ဆပ ၁၀၀ (၃၀၄၈၀ ြီလီြီတာ) အကွာအဆဝးသို့ သွားဆရာက် 

နိုငြ်ည့် ထွကဆ်ပါက ်ပါရိှရြည်။ 

 ၂.၄.၃.၄ ဒီဇိုင်းနှင့် တည်နောက်ပခင်း 

  အဆောက်အဦကို ဆလ၊ ြိုး (သ့ုိြဟုတ်) ဆရလွှြ်းြိုးမခငး်နှင့် ဆမြငလျင်ဒဏ် 

အပါအဝင် ဝန်ဆသ၊ ဝန်ရငှြ်ျားကိုခံနိုငရ်န်နှင့် အပုိင်း ၃ ပါ ေွဲ့စည်းြုံဒီဇိုင်းနှင့်အညီ ပုံစံထုတ် 

ဆရးေွဲပပီး တည်ဆောက်ရြည်။ ပို၍တိုဆတာငး်ဆသာကာလအတွက် တည်ဆောက်ဆသာ 
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အဆောက်အဦြျားသည် မြန်ြာနိုင်ငြံီးသတ်တပ်ြွဲ့ဥပဆဒနှင့် ပမန်မာနိုငင်မံီးဆေးလုခံခုံဆေး 

ေိုင်ောလုြ်ထံုးလုြ်နည်းများကို လိကု်နာရြည်။ 

 ၂.၄.၄ လူသွေားလမး်များ (သုိ့မဟုတ်) ဥမငလ်ှိုဏ်နခါငး်များ 

 ၂.၄.၄.၁ အနထွေနထွေ 

  ဤအပိုင်းသည် လူသွားလြ်းြျားကဲ့သ့ုိဆသာ အဆောက်အအုံနှင့်/ (သ့ုိြဟုတ်) 

လူြျားသွားလာရန်အတွက် အသံုးမပုဆသာ မပင်ညီေင့် (grade level) အထက် (သုိ့ြဟုတ်) 

ဆအာက်တွငရိှ်ဆသာ ဥြငလ်ှိုဏ်ဆခါင်းြျားအကကား ေက်သွယ်မခငး်ြျားနှင့် သက်ေိုင်ဆစရ 

ြည်။ လူသွားလြး်သည် အဆောက်အအုံဧရိယာ (သ့ုိြဟုတ်) အထပ်အဆရအတွက် 

(သ့ုိြဟုတ်) ေက်စပ်အဆောက်အအုံြျား၏ အမြင့တ်ွင် ပါဝငမ်ခငး်ြရိှဆစရ။ 

 ၂.၄.၄.၂ သီးပခားအနောက်အဦများ 

  ေက်စပ်အဆောက်အအံုြျားကို သီးမခားအဆောက်အဦြျားအမြစ် ြှတ်ယရူြည် − 

ခခငး်ချက်ြျား − 

 (က) ဆမြတစ်ကွက်တညး်ဆပါ်ရိှအဆောက်အအံုြျား − ဆမြတစ်ကွက်တညး်ဆပါ်ရိှ နှစ်ခု 

(သ့ုိြဟုတ်) နှစ်ခုထက်ပိုဆသာ အဆောက်အအုံြျားကို သီးမခားအဆောက်အအုံြျား 

အမြစ်သတ်ြှတ်ရြည် (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုတစ်ခုစီ၏ အမြင့်နှင့် အဆောက် 

အအံုြျား၏ဧရိယာသည် အခန်း ၂.၃ ပါ အဆထွဆထွအဆောက်အအုံအမြင့်ြျားနှင့် 

ဧရယိာြျား၊ ကန့်သတ်ချက်ြျားအတွငး်မြစ်ပါက အဆောက်အအံုတစ်ခု၏ အစိတ် 

အပုိငး်ြျားအမြစ်ြှတ်ယူရြည်။ စဆုပါငး်ပါဝင်ဆသာ အဆောက်အအုံနှင့် သက်ေိုင် 

ဆသာဤလြ်းညွှန်ချက်ပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် အဆောက်အအုံတစ်ခုချငး်စီနှင့်လည်း 

သက်ေိုင်သည်။ 

 (ခ) တည်ဆောက်ပုံအရ ေက်စပ်ဆနဆသာ အဆောက်အအုံြျားနှင့် ပင်ြဆောငြ်ှ 

ဆေးထုတ်ထားဆသာအဆောင်ြျားစွာရိှသည့် အဆောက်အအုံြျားကို အဆောက်အဦ 

တစ်ခုအမြစ် ြှတ်ယူရြည်။ 

 ၂.၄.၄.၃ တည်နောက်ြုံ (Construction) 

  လူသွားလြး်သည် ြီးဆလာင်ြလွယ်ဆသာ တည်ဆောက်ပုမံြစ်ရြည်။ 

 ခခငး်ချက်များ - ေက်စပ်ဆနဆသာ အဆောက်အအုံသည် ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာ တည်ဆောက် 

ပုံမြစ်လျှင် ြီးဆလာငလ်ွယ်ဆသာ တည်ဆောက်ပုံကိ ုခွင့မ်ပုရြည်။ 

 ၂.၄.၄.၄ ြါေင်သည့်အရာများ 

  လူသွားလြး်တွင် သက်ေိုင်ရာအြွဲ့အစည်းက လက်ခံအတည်မပုသည့် ပစ္စည်းြျား 

နှင့် ြွြး်ြံြှုြျားသာပါရိှရြည်။ 
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 ၂.၄.၄.၅ လူသွေားလမး်များနှင့် အနောက်အအံုများကကားတွေင ်မီးတားများတည်ရှိမှု 

  လူသွားလြး်ြျားကို အဆောက်အအုံ၏ အတွင်းပိုငး်ဆနရာြျားြှ အနည်းေုံး ၂ 

နာရီထက်ြနည်းခံဆသာမီးတားြျား (2 hour fire barriers) မြင့ ် ခွဲမခားတည်ဆောက်ထားရ 

ြည်။ ဤအကာအကွယ်ကို လူသွားလြး် အြုိးြျက်နှာမပင် (သ့ုိြဟုတ်) ေက်စပ်ဆနဆသာ 

အဆောက်အအုံ၏ အြုိးလိငုး်ြျဉ်း၊ ယငး်နှစ်ခုအနက် ပို၍နိြ့်ရာြှ အထက်ဆဒါင်လိကု် ၁၀ ဆပ 

(၃၀၄၈ ြီလီြီတာ) ဆနရာြှ လူသွားလြ်းဆအာက် ၁၀ ဆပ (၃၀၄၈ ြီလီြီတာ) နှင့် လူသွား 

လြး်တစ်ေက်စီြှ အလျားလိုက် ၁၀ ဆပ (၃၀၄၈ ြီလီြီတာ) ရှည်ဆစရြည်။ လူသွားလြး် 

အလွန် ၁၀ ဆပ (၃၀၄၈ ြီလီြီတာ) အလျားလိုက် တိုးချဲ့အကာအကွယ် တံတိုင်းအတွငး်ရှိ 

အဆပါက်ြျားကို ၃/၄ (၄၅ ြိနစ်) နာရီခံ ြီးအကာအကွယ်ဆပးဆသာ ကရိိယာြျား တပ်ေင် 

ထားရိှရြည်။ 

 ခခငး်ချက် − ေက်စပ်ဆနဆသာ အဆောက်အအံုြှ လူသွားလြ်းကို ခွဲမခားထားဆသာ 

တံတိုင်းြျားနှင့် လူသွားလြး်အလွန် ၁၀ ဆပ (၃၀၄၈ ြီလီြီတာ) အလျားလိုက်တိုးချဲ့ အကာ 

အကွယ် တံတိုင်းအတွင်းရိှ အဆပါက်ြျားသည် ဆအာက်ပါအဆမခအဆန တစ်ခုခုရှိလျှင် ြီးဒဏခ်ံ 

သတ်ြှတ်ချက် (fire-resistance rating) ရိှရန် ြလိုအပ်ပါ − 

 (က) ေက်စပ်ဆနဆသာ အဆောက်အဦြျားအကကား အကွာအဆဝးသည် ၁၀ ဆပ (၃၀၄၈ 

ြီလီြီတာ) အထက်ရိှရြည်။ ဟင်းလငး်ပွင့ဆ်သာ ကားဂိုဆဒါင်ြှလဲွ၍ လူသွားလြ်းနှင့် 

ေက်စပ်အဆောက်အအံုြျား တဆလျာက်လံုးတွင် အလုိအဆလျာက်ဆရြျန်း၍ 

ြီးပငိြး်သတ်သည့်စနစ် တပ်ေင်ထားသည်။ နံရသံည် ြီးခိုးမြတ်သန်းြှုကို ခံနိုင်ရည် 

ရိှပပီး (သ့ုိြဟုတ်) နံရကံိ ု ခံနိုင်ရည်မြှင့်ထားဆသာြှန် (tempered)၊ ဝါယာမြှပထ်ား 

ဆသာြှန် (wired)၊ အလွှာပါးထပထ်ားဆသာြှန်ြျား (laminated glass wall) မြင့ ်

တည်ဆောက်ထားပပီး ဆအာက်ပါတို့နှင့် ကိုက်ညီသည်− 

 (၁) လူသွားလြး်ြှအဆောက်အအုံ၏ အတွင်းပိုငး်ကို ခွဲမခားထားဆသာ နံရံ (သ့ုိြဟုတ်) 

ြနှ်ထည်ကို အလုိအဆလျာက်ဆရြျန်း၍ ြီးပငိြ်းသတ်သည့် စနစ်မြင့် ကာကွယ်ထား 

ရြည်မြစ်ပပီး အလိအုဆလျာက်ဆရြျန်း၍ ြီးပငိြ်းသတ်သည့် စနစ်သည် စတင် 

အသက်ဝင်ဆသာအခါ နံရံ (သ့ုိြဟုတ်) ြှန်၏ အတွင်းေက် ြျက်နှာမပင်တစ်ခုလုံး 

ကိ ုလံုးဝစိုဆစရြည်။ 

 (၂) ြှန်သည် ဂတ်စကက်ဆောင်အတွငး် ရိှရြည်မြစ်ပပီး ဆရဆောငခ်တ်မခငး် စနစ် 

သည် ဆရြျန်းသတ်စနစ် ြလည်ပတ်ြီ ြှန်ြျားြကွဲဆစသည့်နည်းလြ်းမြင့် 

တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 (၃) ဆရြျန်းသတ်ဆပးသည့် ပိုက်ဆခါင်းနှင့်နံရံ (သ့ုိြဟုတ်) ြှန်အကကား တားေီးပိတ်ေို့ 

သည့်အရာြျား ြတပ်ေငရ်။ 
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 (ခ) ေက်စပ်အဆောက်အအံုြျားအကကား အကာအဆဝးသည် ၁၀ ဆပ (၁၀၄၈ ြီလီြီတာ) 

ထကပ်ိုပပီး လူသွားလြ်း၏ ဆေးတတံိုင်းနှစ်ေက်လုံးသည် ြီးခိုးနှင့်အေိပ်ဆငွ့ ြျား 

စုပုံလာမခငး်ြှကာကွယ်ရန်အတွက် တညီတညာတည်း ြွင့်ထားဆသာ ဧရယိာနှင့် သည် 

အနည်းေုံး ၅၀ ရာခိုငန်ှုန်းထားသည်။ 

 (ဂ) အဆောက်အအုံြျားသည် ဆမြတစ်ကွက်တည်းဆပါ်တွင်ရိှသည်။ 

 (ဃ) ေက်စပ်အဆောက်အအံု၏ အမပင်ေက်တံတိုငး်သည် နှစ်နာရီထက်ပိုဆသာ ြီးဒဏခ်ံ 

rating ရိှရန်လိုအပ်ပါက လူသွားလြ်းတစ်ဆလျာက်လုံးကို အလိုအဆလျာက်ဆရမြန်း၍ 

ြီးပငိြး်သတ်သည့်စနစ် တပ်ေင်ထားရှိရြည်။ 

 (င) ဆရမြန်း၍ ြီးပငိြး်သတ်သည့်စနစ်ပါရိှလျှင် အြျားေုံး သံုးထပ်အေင့်ထက်အမြင့် 

(သ့ုိြဟုတ်) ၄၀ ဆပ (၁၂၁၉၂ ြီလီြီတာ) (သ့ုိြဟုတ်) ငါးထပ်အမြင့် (သ့ုိြဟုတ်) ၅၅ 

ဆပ (၁၆၇၆၄ ြီလီြီတာ) ရိှဆသာ လူသွားလြ်းသည် အထက်ပါခခငး်ချက်နှင့် သက်ေိုင် 

သည်။ 

 ၂.၄.၄.၆  အများပြည်သူလမ်း 

  အြျားမပည်သူ မြတ်သန်းသွားလာခွင့်ရှိဆသာ လြး်အဆပါ်တွင် လူသွားလြ်း 

တည်ဆောက်ရာတွင် သက်ေိုငရ်ာအြွဲ့အစည်း၏ အတည်မပုချက်ရှိရြည်။ အြျားမပည်သူ 

မြတ်သန်းသွားလာခွင့်ရှိဆသာလြ်းြှ လူသွားလြ်း၏ အနိြ့ေ်ုံးအပုိငး်ထိ ဆဒါငလ်ိုက်ကကား 

လွတ်နယ်သည် အနည်းေုံး ၁၅ ဆပ (၄၅၇၂ ြီလီြီတာ) ရိှရြည်။ 

 ၂.၄.၄.၇ ထွေကန်ြါက်  

  လူသွားလြး်သ့ုိ အချနိ်ြဆရွးသွားနိုင်သည့် ထွက်ဆပါက်အမြစ် အသံုးမပုဆသာ 

ဝငလ်ြး် စစီဉ်ထားရှိရြည်။ 

 ၂.၄.၄.၈ အကျယ် 

  လူသွားလြး်၏ အဟန့်အတားအပိတ်အေို့ြရှိသည့် အကျယ်သည် ၃၆ လက်ြ 

(၉၁၄ ြီလီြီတာ) ထက် ြနည်းဆစရ။ စုစုဆပါင်းအကျယ်သည် ၃၀ ဆပ (၉၁၄၄ ြီလီြီတာ) 

ထက် ြပိုရ။ 

 ၂.၄.၄.၉ ဥမငလ်ှိုဏ်နခါငး်နြာက်ထားနသာ လူသွေားလမ်း 

  အဆောက်အအုံနှင့် ယငး်နှင့်ေက်သွယ်ထားဆသာ ဥြငလ်ှိုဏ်ဆခါင်းဆြာက်ထား 

ဆသာ လူသွားလြး်သည် ၂ နာရီကကာ ြီးဒဏ်ခံနိုင်ရန် တည်ဆောက်ရြည်မြစ်ပပီး ယငး်ရှိ 

အဆပါက်ြျားကို ကာကွယ်ထားရြည်။ 

 

 

 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀  အပိင်ုး ၂ 

60 

 

 ၂.၄.၅ နေကာများနှင့် နြါင်းမိုးများ 

 ၂.၄.၅.၁ အနထွေနထွေ 

  ဆနကာြျားနှင့် ဆပါငး်ြိုးြျားသည် ဤအပိုင်းနှင့် ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါ အမခား 

သက်ေိုင်သည့် အပုိငး်ြျား၏ လိုအပ်ချက်အတိုငး် လိကု်နာရြည်။  

 ၂.၄.၅.၂ အဓြိ္ပာယ်ြွေင့်ေိုချက်များ 

  ဤအပိုင်းအလုိ့ငှာနှင့် ဤလြ်းညွှန်ချက်တွင် တစ်ဆနရာရာ၌ အသံုးမပုထားသည့် 

ဆအာက်ပါစကားရပ်ြျားသည် ဆြာ်မပပါအတိုငး် အဓပိ္ပာယ်သက်ဆရာက်ဆစရြည်။ 

 နေကာများ − ဗိသုကာေိုင်ရာ အစွန်းထွက်ဆနသည့် အစိတ်အပိုင်းသည် ယငး်နှင့်တွဲဆနသည့် 

အဆောက်အအုံက လံုးဝဆထာက်ပင့်ဆပးထားဆသာ  ရာသီဥတုကိုကာကွယ်မခငး်၊ ထင်ရှား 

ဆသာလက္ခဏာနှင့် ြွြး်ြံြှုြျားကိုဆြာ်မပသည်။ ဆနကာသည် အဆပါ်လွှာပါရိှသည့် ဆပါ့ပါးဆသာ 

ဆောငြ်ွဲ့စည်းြှုမြစ်သည်။  

 နြါင်းမိးု − အဆပါ်တွငရ်ာသီဥတုကိုကာကွယ်မခင်း၊ ထင်ရှားဆသာလက္ခဏာနှင့် ြွြး်ြံြှုမြစ်ဆစ 

သည့် အထပ်လွှာတွဲပါရိှပပီး ဆတာင့်တငး်ခိုင်ြာဆသာ အဆောက်အအုံ၏ အပြတဲြ်းအဆောက် 

အဦ (သ့ုိြဟုတ်) ဗိသုကာေိုင်ရာအစွန်းထွက်ဆနသည့် အစိတ်အပုိင်းမြစ်သည်။ ယငး်သည် 

တည်ဆောက်ပုံအရ လွတ်လွတ်လပ်လပရှ်ိရြည် (သ့ုိြဟုတ်) အစွန်းတစ်ေက်တွင် 

အဆောက်အအုံနှင့် ေက်စပ်ထားပပီး အမပင်ေက်အစွန်းတွင် တစ်ခုထကြ်နညး်ဆသာ ဆဒါက် 

မြင့် ဆထာက်ပင့်ထားရြည်။ 

 ပြေ်လည်နခါက်သိမ်းနိုင်နသာနေကာ − မပန်လည်ဆခါက်သိြ်းနိုငဆ်သာ ဆနကာသည် 

အဆောက်အအုံ (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်ကလုးံဝ ဆထာက်ပင့်ဆပးဆသာ အမခားဆသာ အဆောက်အဦ 

ြ ှမပန်လည် ဆခါက်သိြ်းနိုငသ်ည့် ဆောငပ်ါဆသာ အြုိးအကာတစ်ခုမြစ်သည်။ 

 ၂.၄.၅.၃ ဒီဇိုင်းနှင့် တည်နောက်ြုံ 

  ဆနကာြျားနှင့်ဆပါင်းြိုးြျား ဆလဒဏ်ခံနိုင်ရန် (သ့ုိြဟုတ်) အပုိင်း ၃ ေွဲ့စည်းြုံ 

ဒီဇိုင်းတွင် သတ်ြှတ်ထားဆသာ ဆေးတိုက်ဝန်နှင့် ဝန်ရငှ်ကိုခံနိုင်ရန် ခွင့မ်ပုဆသာ ပုံသဏ္ဍာန်၊ 

ဟင်းလင်းပွင့်တည်ဆောက်ပုနံှင့် ြိအား (သ့ုိြဟုတ်) ဝန်ကို ဆလျာ့ပါးဆစြည့် အလားတူ 

ပုံသဏ္ဍာန်မြင့် ဒီဇိုင်းဆရးေွဲတည်ဆောက်ရြည်။ ပျက်စီးယိုယွငး်မခင်းြှ တားေီးရန် ဝန်ဒဏ်ခံ 

အစိတ်အပိုင်းြျားကို ကာကွယ်ထားရှိရြည်။ ဆနကာတွင် ြီးဆလာငြ်လွယ်သည့်ပစ္စည်းြျား၊ 

ြီးဆလာင်ဆနှးဆစရန်မပုမပငထ်ားသည့် သစ်သား (သုိ့ြဟုတ်) ြီးဆလာငြ်လွယ်သည့် အြံုး 

အကာြျားနှင့် ဆောငပ်ါရိှရြည်မြစ်ပပီး ခိုင်ပြဲရြည်။ မပန်လည်ရုပ်သိြ်းနိုငရ်ြည် (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆခါက်သိြ်းနိုင်ရြည်။ 
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 ၂.၄.၅.၄ အများပြည်သူလမ်း 

  အြျားမပည်သူသွားလြ်းကို အစွန်းထွက်ဆနဆသာ ယာယီ ဆနကာြျားရှိသင့်သည်။ 

သက်ေိုငရ်ာအာဏာပိုင်ကခွင့မ်ပုလျှင် နြူးစည်းအပါအဝင် အြျားမပည်သူသွားလြ်းြှ ဆနကာ 

အနိြ့ေ်ုံး အစိတ်အပိုင်းထိ ဆဒါင်လိကု်ကကားလွတ်နယသ်ည် အနည်းေုံး ၇ ဆပ (၂၁၃၄ ြီလီ 

ြီတာ) မြစ်ရြည်မြစ်ပပီး အြျားမပည်သူလြ်းသုိ့ ထွကဆ်နသည့် အစွန်းသည် ၃ ဆပ ထက်ြပိုရ။ 

 ၂.၄.၆ အမုိးြါသည့် ေငန်ြါက်များ (Marquees) 

 ၂.၄.၆.၁ အနထွေနထွေ 

  အြုိးပါဆသာဝငဆ်ပါက်ြျားသည် ဤအပိုင်းနှင့် ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါ အမခား 

သက်ေိုငဆ်သာ အပိုင်းြျားကို လိကု်နာရြည်။ 

 ၂.၄.၆.၂ အဓြိ္ပာယ်ြွေင့်ေိုချက်များ 

  ဤလြ်းညွှန်ချက်အလို့ငှာနှင့် ဤလြး်ညွှန်ချက်တွင်အမခားတစ်ဆနရာရာ၌ အသုံး 

မပုထားဆသာ ဆအာက်ပါစကားရပ်သည် ဆြာ်မပပါအတိုငး် အဓပိ္ပာယ်သက်ဆရာက်ဆစရြည် − 

 “အြုိးပါသည့် ဝငဆ်ပါက်အဆောက်အအုံနှင့်တွဲဆနပပီး ပင်ြအဆောက်အအံုက အဆထာက် 

အကူမပုဆပးထားဆသာ အပြတဲြ်း အြုိးြိုးထားဆသာ အဆောက်အဦအစိတ်အပိုင်းမြစ်သည်။” 

 ၂.၄.၆.၃ အထူ 

  အြုိးပါသည့်ဝငဆ်ပါက်သည် အဆောက်အအံုြျဉ်းလိုင်းြှ လြး်ြဆေးမြှင့်ထား 

ဆသာ လြး်အစွန်းြျဉ်းလိုင်းထိ အကွာအဆဝးသုံးပုံနှစ်ပုံထက် ထိးုထွက်ဆနလျှင် အြုိးပါသည့် 

ဝငဆ်ပါက်၏ အြျားေုံးအမြင့် (သ့ုိြဟုတ်) အထူသည် ဆဒါက်လိကု်တိုငး်လျှင် ယငး်အနိြ့ေ်ုံး 

အစွန်းြှ အမြင့်ေုံးအစွန်းထိ ၃ ဆပ (၉၁၄ ြီလီြီတာ) ထက်ြပိုရ။ အြုိးပါဝင်သည့် ဝငဆ်ပါက် 

သည် အဆောက်အအုံြျဉ်းလိုင်းြှ လြး်ြဆေးမြှင့်ထားဆသာ လြး်အစွန်းြျဉ်းလိငုး်ထိ အကွာ 

အဆဝး သံုးပုံနှစ်ပုံဆအာက် ထိးုထွက်ဆနလျှင် ၉ ဆပ (၂၇၄၃ ြီလီြီတာ) ထက်ြပိုရ။ 

 ၂.၄.၆.၄ အမုိးတည်နောက်ြုံ 

  ဆခါင်ြိးု (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုသည် အလငး်ဝင်ဆပါက်မြစ်လျှင် 

အလငး်ဝင်ဆပါက်သည် အပုိငး် ၃ ေွဲ့စည်းြုဒံီဇိုင်းပါ လိအုပ်ချက်ြျားကို လိကု်နာရြည်။ အြုိး 

ပါသည့်ဝငဆ်ပါက်ြျား၏ အြုိးနှင့် အလငး်ဝငဆ်ပါက်ြျားသည် လူသွားလြ်းသုိ့ ဆရြလျှဆံစရန် 

အတွက် အြုိးပါသည့်ဝငဆ်ပါက်ြှ ဆရထုတ်မခငး်ကို လုပ်ဆောင်ဆပးဆသာ ဆရနုတ်ခပန်ြျားသို့ 

သွန်ကျဆစရန် အြိုးကို ဆစာငး်ဆပးထားရြည်။  

 ၂.၄.၆.၅ တားပမစ်ထားနသာနေရာ 

  အြုိးပါသည့်ဝငဆ်ပါက်ြျားသည် အမပင်ေက်ရိှ ြတ်တပ်ဆရေုံေိုင်အသံုးမပုမခငး် 

ကိ ုအဆနှာင့်အယှက်ြမြစ်ဆစသည့်၊ ဆလှခါးခွင်သ့ုိသွားရာလြ်း (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံြှ 
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ထွကဆ်ပါက် (သ့ုိြဟုတ်) လြး်ြီးတပ်ေင်မခင်း (သ့ုိြဟုတ်) ထိန်းသိြ်းမခင်းကို ဆနှာင့်ယှက် 

ဟန့်တားမခင်း ြမြစ်ဆစသည့်ဆနရာတွင် တည်ရိှရြည်။   

 ၂.၄.၆.၆ တည်နောက်ြုံ 

  အြုိးပါသည့်ဝငဆ်ပါက်ကို အဆောက်အအုံြှ လံုးဝဆထာက်ြ ဆပးထားရြည်မြစ်ပပီး 

ြီးြဆလာငလ်ွယ်သည့် ပစ္စည်းြျားမြင့် တည်ဆောက်ရြည်။ အြုိးပါသည့် ဝငဆ်ပါက်ြျားကို 

အပုိငး် ၃ ေွဲ့စည်းြုံဒီဇိုငး်တွင် ညွှန်ကကားထားသည့်အတိုငး် ပုံစံထုတ် ဒီဇိုင်းဆရးေွဲရြည်။ 

ပျက်စီးယိုယွငး်မခင်းြှ တားေီးရန် ဝန်ဒဏ်ခံအစိတ်အပိုင်းြျားကို ကာကွယ်ထားရိှရြည်။ 

 ၂.၄.၆.၇ အများပြည်သူလမ်း 

  အြျားမပည်သူသွားလြ်းတွင် တည်ဆောက်ရန် သက်ေိုင်ရာ အာဏာပိငု်အြဲွ့ 

အစည်းက ခွင့မ်ပုလျှင် လူသွားလြး်အထက် ကကားလွတ်အမြင့် ၁၅ ဆပ (၄၅၇၂ ြီလီြီတာ) 

ဆအာက်နည်းဆသာအြိုးပါသည့် ဝငဆ်ပါက်ြျားသည် အဆောက်အအုံြှတိုငး်တာလျှင် လူသွား 

လြး်အကျယ်၏ သံုးပုံနှစ်ပုထံက်ြဆကျာ်လွန်ရ။ ဆနကာြျား၊ ဆပါငး်ြိုးြျား၊ အြုိးပါသည့် 

ဝငဆ်ပါက်ြျားနှင့် ေိုင်းေုတ်ြျားကို ဆထာက်ြဆပးသည့်တိုငြ်ျားသည် လြး်ြဆေးမြှင့်ထား 

ဆသာ လြး်အစွန်ြျဉ်းလိုငး်ြှ ၂ ဆပ (၆၁၀ ြီလီြီတာ) ဆအာက် ြနည်းဆသာ အကွာအဆဝးတွင် 

တည်ရိှရြည်။ 

 ၂.၄.၇ ေိုင်းဘုတ်များ 

 ၂.၄.၇.၁ အနထွေနထွေ 

  ထွကဆ်ပါက်အတွက် လိအုပ်ဆသာ ထွကဆ်ပါက် အြှတ်အသားြျား၊ တရားဝင် 

ယာဉ်သွားယာဉ်လာ အြှတ်အသားြျား၊ အချက်မပမခငး်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) ပစ္စည်းကိရိယာြျား 

၏ မြငက်ွငး်ကို ဆရာဆထွးပိတ်ေို့ြှုမပုနိုင်သည့် (သုိ့ြဟုတ်) အဆနှာင့်အယှက် မပုနိုငသ်ည့် 

နညး်လြ်းမြင့် ေိုင်းေုတ်ကို စိုက်ထမူခငး်ြမပုရ။ ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်ထားသည့်ဇုန်၊ 

သတ်ြှတ်ထားဆသာ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ် ဧရယိာအတွင်း အြှတ်အသားနှင့် 

ပစ္စည်းကိရိယာြျားသည် တည်ရိှေဲပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိြ်းရန်နှင့် ပိုြုိဆကာငး်ြွန်ဆစရန် 

ရည်ရွယ်သည့် ဆဒသေိုင်ရာ စီြံကိန်းလြ်းညွှန်ြှုကို လိကု်နာရြည်။ စီးပွားဆရးေိုင်ရာ 

ေိုင်းေုတ်ကကီးြျားနှင့် ဆကကာ်မငာေိုငး်ေုတ်ကကီးြျားကို ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရာှက်ထားသည့် 

ဇုန်၊ သတ်ြှတ်ထားဆသာ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ဧရိယာနှင့် ဆမြယာရှုခငး် 

(သ့ုိြဟုတ်) ပတ်ဝန်းကျင်မြင်ကွငး်ြျား ထိခိုက်ြှုရိှြည်ေိုပါက စိုက်ထခူွင့်မပုြည်ြဟုတ်ပါ။ 

ေိုင်းေုတ်ြျားကို ြီးအဆရးဆပါ်ဆလှကား (သုိ့ြဟုတ်) မပတငး်ဆပါက် (သ့ုိြဟုတ်) တံခါးဆပါက် 

(သ့ုိြဟုတ်) ထွကဆ်ပါက်အမြစ်သုံးဆသာအဆပါက် (သ့ုိြဟုတ်) အြုိးဆအာက်တစ်ဆနရာြှ ယငး် 

၏ တစ်မခားဆနရာသို့ သွားဆသာလြ်းဆကကာငး်ကို တားေီးရန်စိုက်ထူမခင်း၊ တည်ဆောက်မခငး်၊ 

ထားရိှမခငး်ြမပုရ။ ေိုင်းေုတ်ကို ြီးအဆရးဆပါ်ဆလှကားနှင့်ြည်သည့်ပုံစံ၊ ြည်သည့်ပုံသဏ္ဍာန်၊ 
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ြည်သည့်နည်းမြင့်ြေို တွဲေက်ထားမခင်းြရိှရြည့်အမပင် ဆလဝငဆ်လထွကဆ်ကာငး်ဆစရန် 

အတွက် လိအုပ်ဆသာအဆပါက်ြျားကို အဆနှာင့်အယှက်မြစ်နိုငသ်ည့် နည်းလြ်းမြင့် ထားရှိ 

မခငး်ြမပုရ။ ေိုင်းေုတ်ြျားနှင့် ယငး်ကို စိုက်ထူထားသည့် အဆထာက်အကူအစိတ်အပုိင်းြျား၊ 

ေိုင်းကကိုးြျားနှင့် ဆမြစိုက်အြာခံြျားကို မပုမပင်ထားရိှပပီး သင့ဆ်လျာ်ဆသာ အဆမခအဆနတွင် 

ထိန်းသိြ်းထားရှိရြည်။ ေိုင်းေုတ်ြျား၏ ြျက်နှာမပင်အလှေက်ကို သပ်ရပ်စွာ ဆေးမခယ် 

ထားရိှမခငး် (သ့ုိြဟုတ်) အပြတဲြ်း တပ်ေင်ထားရြည်။ 

  နိုငင်မံခားောသာမြင့် ဆရးသားထားသည့် ေိုင်းေုတ်ြျားကို အဂဂလပိ်ောသာ 

(သ့ုိြဟုတ်) မြန်ြာောသာမြင့် လိကု်ဆလျာညီဆထွဆသာ ောသာမပန်ေိုြှုပါရှိရြည်။ ဆရဆမြ 

ဆတာဆတာငရ်ှုခငး်၏ သောဝရှုခငး်ကို လွန်လွန်ကဲကဲ အဟန့်အတားမြစ်ဆစရန်၊ အြျား 

မပည်သူမြင်ကွငး်ကို အဆနှာင့်အယှက်မပုမခငး်ဆကကာင့် ယာဉ်အန္တရာယ်မြစ်ဆစနိုငမ်ခငး် 

(သ့ုိြဟုတ်) အလှအပ၊ ယဉ်ဆကျးြှုေိုင်ရာတန်ြိုးနှင့် ရိုးရာဓဆလ့ြျားကို တစ်နည်းနည်းမြင့် 

ြျက်ေီးရန်၊ တန်ြိုးဆလျာ့ဆစရန် (သ့ုိြဟုတ်) ဆစာ်ကားရန် ြည်သည့်အြှတ်အသား 

(သ့ုိြဟုတ်) ေိုင်းေုတ်ြျားကို တည်ဆောက်မခငး်ြမပုရ။ ေိုင်းေုတ်အြျ ိုးအစား အားလုးံကို 

စိုက်ထတူပ်ေင်မခင်းသည် ယငး်တွင်ပါရိှဆသာ အစိတ်အပိုငး်အားလုးံနှင့် သဟဇာတမြစ်ပပီး 

လှပတင့်တယ်ြှုရိှရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၂ အဓြိ္ပာယ်ြွေင့်ေိုချက်များ 

  ဤအပိုင်းအလုိ့ငှာ ဆအာက်ပါအဓိပ္ပာယ်ြွင့်ေိုချက်ြျားကို အသံုးမပုရြည် − 

 နကကာ်ပငာေိုငး်ဘုတ် − ဆကကာ်မငာရန်အလို့ငှာ (သ့ုိြဟုတ်) သက်ေိုင်ရာ သတငး်အချက် 

အလက်ြျားဆပးရန် (သ့ုိြဟုတ်) ဆနရာတစ်ခုခု၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၊ မပည်သူ့ဆြျာဆ်မြဆရး၊ 

ပစ္စည်း (သ့ုိြဟုတ်) ဆရာငး်ကုန်တစ်ခုခုကို မပည်သူြျားအားေွဲဆောင်ရန် အမပင်ေက် လဟာ 

မပငတ်ွင် မပထားသည့် အက္ခရာစာလုးံြျား၊ စာြျားနှင့်သရုပ်ဆြာ်ပံုြျား ဆရးေွဲထားသည့် 

ြျက်နှာမပင် (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုမြစ်ပပီး ယငး်ြျက်နှာမပင် (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက် 

အအံုသည် အဆောက်အအံုတစ်ခုခုနှင့် တွဲလျက်ရိှသည်၊ အဆောက်အအံု၏ အစိတ်အပိုငး် 

တစ်ခုမြစ်သည် (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံနှင့် ေက်စပ်ဆနသည် (သ့ုိြဟုတ်) သစ်ပင၊် 

ဆမြမပင် (သ့ုိြဟုတ်) တိုင်၊ ပိတ်ကားြန်သားမပင်၊ အကာအရံ၊ ဆကကာ်မငာေိုင်းေုတ်ကကီးတွင် 

တပ်ေင်ထားသည် (သ့ုိြဟုတ်) ကွက်လပ်ဆနရာတွင် မပသထားသည်။  

 အလံတံခွေေ်ေိုင်းဘုတ် − ဆကကာ်မငာြျက်နှာမပင်အမြစ် အလံတံခွန်ကို အသံုးမပုထားဆသာ 

ေိုင်းေုတ်။ 

 နြါင်းမိးုေိုင်းဘုတ် − တွဲေက်ထားဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရပ်တည်ဆနဆသာ 

ဆပါငး်ြိုး၏ မြငန်ိုငဆ်သာ ြျက်နှာမပငတ်ွင် တပ်ေင်ထားသည့်ေိုင်းေုတ်။ 
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 အတွေင်းေိုင်းဘုတ် − ဧရိယာ၏အနည်းေုံး ငါးေယ်ရာခိုင်နှုန်းဆကျာ်သည် ခိုင်ြာဆတာင့်တင်း 

သည့် (သ့ုိြဟုတ်) ပြဲခြံစွာကာရံထားသည့် (သ့ုိြဟုတ်) ြုံးအပု်ထားသည့်ဆကကာ်မငာေိုငး်ေုတ်။ 

 နရာနနှာနြါငး်စြ်ထားသည့် ေိုင်းဘုတ် − တစ်စိတ်တစ်ဆဒသကို တိုင်မြင့်လည်းဆကာငး်၊ 

အဆောက်အအုံမြင့်လည်းဆကာငး် ဆထာက်ပင့်ထားသည့်ေိုင်းေုတ်။ 

 လမး်ညွှေ်ေိုငး်ဘုတ် − ပုံြှန်အားမြင့် လြး်ဆကကာငး်ဆမပာငး်လဲြှုကို ဆြာ်မပရန်အတွက် 

အသံုးမပုဆသာမြှားပုံရှိသည့် (သ့ုိြဟုတ်) ြှန်ကန်ဆသာလြ်းဆကကာငး်ကို အတညမ်ပုဆပးဆသာ 

ေိုင်းေုတ်။  

 လျှြ်စစ်ေိုငး်ဘုတ် − ေိုင်းေုတ်တွင် သီးမခားခွဲထုတ်ြရဆသာ အစိတ်အပိုငး်မြစ်သည့် 

လျှပ်စစ်အသံုးအဆောင်ပစ္စည်းြျားကို အသံုးမပုထားသည့် ဆကကာ်မငာေိုင်းေုတ်။ 

 လွေတ်လွေတ်လြ်လြ် တည်ရှိနသာေိုငး်ဘုတ်  − ဆမြမပင်တွင် (သ့ုိြဟုတ်) ဆမြမပင်ဆပါ်တွင်ရှိ 

သည့် တစ်ခု (သ့ုိြဟုတ်) တစ်ခုထကပ်ိုဆသာဆဒါက်တိုင် (သ့ုိြဟုတ်) အဆထာက်ြျားမြင့် 

ဆထာက်ပင့်ထားဆသာေိုငး်ေုတ်ြျား အပါအဝင် အဆောက်အအုံက ဆထာက်ပင့်ြထားေဲ 

ဆမြမပင်တွင်စိုက်ထ၍ူ စွဲကပ်ထားသည့် အဆောက်အအုံနှင့်သာ အဓကိဆထာက်ပင့်ထားသည့် 

ေိုင်းေုတ်။ 

 နပမပြင်ေိုငး်ဘုတ် − ဆမြမပင် (သ့ုိြဟုတ်) တိုင်၊ ပိတ်ကားြန်သားမပင်၊ အကာအရံ (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆကကာ်မငာေိုငး်ေုတ်ကကီးတွင် စိုက်ထူထားသည့် (သ့ုိြဟုတ်) ဆေးမခယ်ထားသည့် အြျား 

မပည်သူမြင်နိုင်ပပီး အဆောက်အအုံြှ ခွဲထွက်ဆနသည့် ဆကကာ်မငာေိုင်းေုတ်။ 

 ခွေဲပခားနြာ်ပြနသာေိုင်းဘုတ် − တိကျဆသာတည်ဆနရာ သတငး်အချက်အလက်ဆပးသည့် 

ေိုင်းေုတ်၊ တိကျဆသာအရာကိုဆြာ်မပသည့်ေိုင်းေုတ်။ ဥပြာ−ပါကင်အကွက် B၊ အဆောက် 

အအံု နံပါတ် ၅၊ ဆရှးဦးသူနာမပုဆနရာစသမြင့် 

 မီးြနဒသာ ထွေေ်းလငး်နေနသာေိုငး်ဘုတ် − လျှပ်စစ်အြှတ်အသားေိုင်းေုတ်ြှတစ်ပါး 

အလငး် တိုက်ရိုက် (သ့ုိြဟုတ်) သွယ်ဝိုက်ပျ ံ့နှံ့မြန့်ကျဲမခင်း (direct or indirect light) မြင့် 

အပြမဲြစ် ဆစ၊ အပြဲြဟုတ်သည်မြစ်ဆစ ြီးပဆဒသာ ထွန်းလင်းမခငး်မြစ်ဆစသည့် 

ဆကကာ်မငာေိုငး်ေုတ်။ 

 သတငး်အချက်အလက်ေိုင်းဘုတ် − တက္ကသုိလ်ပရိဝုဏ်ပံုစံ၊ ေတ်စ်လြး်ဆကကာငး်၊အဆောက် 

အအံုြွဲ့စည်းပု၊ံ ဆစျးရုံြွဲ့စညး်ပုံစသည်တို့ကဲ့သ့ုိဆသာ အရာြျားစွာပါဝင်သည့် အဆထွဆထွ 

ြွဲ့စည်းထားရိှြှုအတွက် ဆယေုယျ သတငး်အချက်အလက်ဆပးရန် အသံုးမပုဆသာေိုငး်ေုတ်။ 

 အမုိးြါသည့် ေငန်ြါက်ေိုင်းဘုတ် − အြုိးပါသည့်ဝငဆ်ပါက်၊ ဆပါငး်ြိုး (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက် 

အအံုက ဆထာက်ပင့်ဆပးထားပပီး အဆောက်အအံုြှထွက်ဆနဆသာ၊ အဆောက်အအုံနံရံ၊ 

အဆောက်အအုံြျဉ်းလိုင်းြှ ဆကျာ်လွန်တိုးချဲ့ထားဆသာ အမခားကာထားသည့် အဆောက်အဦ 

(covered structure)တွင် တွဲထားသည့် (သ့ုိြဟုတ်) ချတိ်ေွဲထားသည့် ဆကကာ်မငာေိုငး်ေုတ်။ 
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 အပြင်ေိုင်းဘုတ်  − ကာထားဆသာဧရိယာ၏ အနည်းေုံး ငါးေယ်ရာခိုငန်ှုန်းကို ြုံးအပု် 

ြထားေဲ ဆလတိုက်ခံရနိုငဆ်သာ ဆကကာ်မငာေိုငး်ေုတ်။ 

 နရွှေ့နပြာငး်နိုင်နသာေိုငး်ဘုတ် − ဆမြမပင် (သုိ့ြဟုတ်) အဆောက်အအုံ (သ့ုိြဟုတ်)အဆောက် 

အအံု ြျက်နှာမပငတ်ွင် အပြတဲဆစ တွဲကပထ်ားမခင်း ြဟုတ်သည့် ေိုင်းေုတ်တစ်ခုခု။ 

 ထိးုထွေက်နေနသာေိုင်းဘုတ် − အဆောက်အအုံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုနှင့် တွဲကပထ်ားပပီး 

ယငး်ြှ ၃ဝဝ ြီလီြီတာထက် ပို၍ ထိးုထွက်ဆနဆသာ ဆကကာ်မငာေိငုး်ေုတ်။ 

 စညး်ကမ်းထေိ်းသိမ်းနရးေိုင်းဘုတ် − “ရပ်”၊ “ယာဉ်ြရပ်ရ”၊ “တစ်လြ်းဆြာင်း” စသည်တို့ 

ကဲ့သ့ုိဆသာ ယာဉ်အသွားအလာ အဆသးစိတ်မပမခငး် (သ့ုိြဟုတ်) ထိန်းချုပ်မခငး်တွင် အသံုးမပု 

ဆလ့ရိှဆသာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုေိုင်ရာ လိအုပ်ချက်ြျား၊ ကန့်သတ်ချက်ြျားကိုဆပးဆသာ 

(သ့ုိြဟုတ်) သတိဆပးဆသာ ေိုင်းေုတ်။ 

 နခါင်မိုးေိုငး်ဘုတ် − အဆောက်အအုံ၏အြိုးဆပါ်တွင် ဆေးသုတ်ထားဆသာ ေိုင်းေုတ်ြျား 

အပါအဝင် အဆောက်အအံုအြုိး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု (သ့ုိြဟုတ်) အြုိးအစွန်းဆပါ်တွင် 

(သ့ုိြဟုတ်) အထက်တွင် စိုက်ထူထားဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) ဆနရာချထားဆပးဆသာ ဆကကာ်မငာ 

ေိုင်းေုတ်။ 

 နကာင်းကင်ေိုင်းဘုတ် − ဟင်းလင်းမပငတ်ွင် မပသထားဆသာ ဆအာက်ပါကဲ့သ့ုိဆသာ ဆကကာ်မငာ 

ေိုင်းေုတ် − 

 (က) ဆမြမပင်တစ်ဆနရာတွင် အဆမခမပုထိန်းြတ်ဆပးထားဆသာ ဓာတ်ဆငွ့မြည့်ထားပပီး တံခွန်၊ 

ကုက္ကားစ ပါသည်မြစ်ဆစ၊ ြပါသည်မြစ်ဆစ ဆလတွင် ဆပါဆလာဆပါ်ဆနဆသာ 

ဆောလုံးစသည်။ 

 (ခ)  ဆကာင်းကင်စာဆရးမခငး် ေိုလိုသည်ြှာ ဆလယာဉ်ပျြံှထွက်ရှိဆသာ ြီးခိုးမြင့်ဆလထ ု

တွင် ဆကာက်ဆကကာငး်လိုက်ဆရးဆသာ အြှတ်အသား (သ့ုိြဟုတ်) စာလုံး။ 

 ေိုင်းဘုတ်အမှတ်အသား − ဗျည်းအက္ခရာ (သ့ုိြဟုတ်) ရုပ်ပုံသဆကဂတြျား (သ့ုိြဟုတ်) 

ကိုယ်စားမပုမခငး်ြျားမြင့် ပုံဆရးေွဲတငမ်ပမခငး်နည်းလြ်းနှင့် စီးပွားဆရးေိုင်ရာ (သုိ့ြဟုတ်) 

စီးပွားဆရးေိုင်ရာြဟုတ်ဆသာ သတငး်အချက်အလက်ကိုဆြာ်မပသည့် အြျားမပည်သူေိုင်ရာ 

ဆနရာြမှြငန်ိုင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာ/အရာ။ စီးပွားဆရးနှင့်ြေိုင်ဆသာ အလံ (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆဒါက်တိုင်/ အလံတိုင်တွင် စိုက်ထူထားဆသာ အမခားြည်သည့်အလံကိုြေို ေိုင်းေုတ် 

အြှတ်အသားဟု ြသတ်ြှတ်ပါ။  

 ယာယီေိုင်းဘုတ် − ရုံးပိတ်ရက်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) လူထုေန္ဒပွဲြျားအတွက် အလှေင်ထား 

ဆသာ ခင်းကျင်းမပသမခငး်ြျားအပါအဝင် ကာလအပိုင်းအမခားတစ်ခု ခင်းကျင်းမပသမခငး် 

အတွက် ရည်ရွယ်ဆသာ ဆောငပ်ါသည်မြစ်ဆစ၊ ြပါသည်မြစ်ဆစ ပိတ်စ၊ ပတ္ထူစ၊ ရက်ထည် 
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(သ့ုိြဟုတ်) အမခားဆပါ့ပါးဆသာပစ္စည်းမြင့် ြွဲ့စည်းထားသည့် ဆကကာ်မငာေိငုး်ေုတ်၊ တံခွန် 

(သ့ုိြဟုတ်) အမခားဆကကာ်မငာ ပစ္စည်းကိရိယာ။ 

 ေရေ်တာေိုငး်ဘုတ် − ဝရန်တာနှင့် တွြဲက်ထားသည့် (သ့ုိြဟုတ်) ဝရန်တာတွင် စိုက်ထား 

သည့် (သ့ုိြဟုတ်) ချတိ်ေွဲထားသည့် ဆကကာ်မငာေိုင်းေုတ်။  

 ေံရံေိုင်းဘုတ် − ထိးုထွက်ဆနဆသာ ေိုင်းေုတ်ြှတစ်ပါး အဆောက်အအုံ၏ အမပင်ြျက်နှာ 

မပင် (သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆောက်ြှုေိုငရ်ာ အစိတ်အပိုငး်တွင် တိုက်ရိုက်တွဲြက်ထားဆသာ 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆေးမခယ်ထားဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) ကပ်ထားဆသာ ဆကကာ်မငာေိုင်းေုတ်။ 

 ပြတငး်နြါက်ေိုငး်ဘုတ်  − သတငး်အချက်အလက်ကို အြျားမပည်သူလြ်းြှ (သ့ုိြဟုတ်) 

ေက်စပ်ဆနဆသာ ဆမြနှင့်အြိ်ရာ အဆောက်အအုံြှ မြငန်ိုင၊် ြတ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ဆသာ မပတငး် 

ဆပါက် ြျက်နှာမပင်တွင် တွဲကပထ်ားသည့် ေိုင်းေုတ်။ 

 ၂.၄.၇.၃ ခွေင့ပ်ြုချက်များ 

  သက်ေိုငရ်ာအာဏာပိုင်ထံြှ ခွင့မ်ပုချက် ဦးစွာရယူမခငး်ြမပုေဲ ြည်သည့် 

ေိုင်းေုတ်တို့ြျှ စိုက်ထူထားမခငး်၊ ဆမပာင်းလဲမခငး်၊ ထားရိှမခငး်ြမပုရ။ 

 ၂.၄.၇.၄ ထိေ်းသိမ်းပခင်းနှင့် စစ်နေးပခငး် 

  ခွင့မ်ပုချက်လိုအပ်ဆသာ ေိုင်းေုတ်ြျားအားလုးံသည် ယငး်တို့၏ အဆထာက်အပင့် 

ြျား၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာြျား၊ ေိုင်းကကိုးြျား၊ တွဲချတိ်စရာြျားကို တည်ဆောက်ပုံအရနှင့် 

အမြင်အရ လှပတင့်တယ်ြှုရိှဆစရန် ဆကာင်းြွန်စွာ မပုမပငထ်ားရှိရြည်မြစ်ပပီး သံဆချးြတက် 

ဆအာင် သွပ်ရည်စိြ်ထားမခင်း (သ့ုိြဟုတ်) သံဆချးတက်မခငး်ကို ခံနိုင်ဆကကာငး် အတညမ်ပုထား 

ဆသာ ြီးြဆလာင်လွယ်ဆသာ ပစ္စည်းြျားမြင့် တည်ဆောက်ထားမခငး်ြရိှသည့်အခါ သံဆချး 

တက်မခငး်ြှ ကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည့်အချနိ်တွင် ဆေးသုတ်ထားရှိရြည်။ ေိုင်းေုတ်ဆနရာ 

ယူထားဆသာ အနီးေုံးရှိ အဆောက်အအံုနှင့် ယငး်ဥပစာကို သန့်ရှငး်ဆသာ၊ ကျန်းြာဆရးနှင့် 

ညီညွတ်ဆသာ၊ ဆကာင်းြွန်ဆသာအဆနအထားတွင် ထိန်းသိြ်းထားရိှရန်ြှာ ေိုင်းေုတ်ပိုင်ရှင် 

၏ တာဝနဝ်တ္တရားမြစ်သည်။ ခွင့မ်ပုချက်ထုတ်ဆပးထားဆသာ ေိုင်းေုတ်ြျားနှင့် ခွင့မ်ပုချက် 

လိအုပ်ဆသာ တည်ေဲေိုင်းေုတ်ြျားကို သက်ေိုင်ရာအြဲွ့အစည်းက မပက္ခဒိန်တစ်နှစ်လျှင် 

အနည်းေုံးတစ်ကကိြ် စစ်ဆေးရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၅ ေိုင်းဘုတ်အားလုးံအတွေက် အနထွေနထွေလိုအြ်ချက်များ 

 ၂.၄.၇.၅.၁ ခံနိုင်ေေ် 

  ဆကကာ်မငာေိုငး်ေုတ်ြျားအားလုးံကို အပုိငး် ၃ ေွဲ့စည်းြုဒံီဇိုင်းတွင် ဆြာ်မပ 

သတ်ြှတ်ထားသည့် ဆလဒဏ်၊ ဝန်ဆသဒဏ်၊ ငလျငဒ်ဏန်ှင့် အမခားဒဏြ်ျား ခံနိုင်ရန် 

ဒီဇိုင်းဆရးေွဲရြည်။ 
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 ၂.၄.၇.၅.၂ မီးြနဒသာ ထွေေ်းညိှပခင်း 

  လျှပ်စစ်ေိုငရ်ာ သတ်ြှတ်ချက်ြှတစ်ပါး ြည်သည့်ေိုငး်ေုတ်ကိုြျှ ြီးပဆဒသာ 

ထွန်းညိှမခငး်ြမပုရြည့်အမပင် အပုိင်း ၅ အဆောက်အအုံဝန်ဆောင်ြှုြျား (လျှပ်စစ်နှင့် 

ေက်စပ်ပစ္စည်းြျား တပ်ေင်မခငး်) ပါ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျားနှင့် 

လျှပ်စစ်ကကိုးသွယ်တန်းတပ်ေင်ြှုကို တပ်ေင်ထားရိှရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၅.၃ နကကာ်ပငာေိုငး်ဘုတ်များ၏ ဒီဇိုငး်နှင့် တည်နေရာ 

 (က) ေိုင်းေုတ်ြျားသည် လူအြျားသွားလာနိုင်ြှု၊ ြီးအဆရးဆပါ်ထွက်ဆပါက်ဆလှကား၊ 

တံခါး (သ့ုိြဟုတ်) မပတငး်ဆပါက်၊ ထွကဆ်ပါက်အမြစ် (သ့ုိြဟုတ်) ြီးသတ်ရန် 

အသံုးမပုထားဆသာ အဆပါက်တို့ကို ပိတ်ေို့ဟန့်တားမခင်း ြမြစ်သင့်ပါ။ 

 (ခ) ြည်သည့်ေိုငး်ေုတ်ြျှ အလငး်ဆရာငန်ှင့် ဆလဝငဆ်လထွက်အတွက် လိုအပ်ဆသာ 

အဆပါက်ြျားကို အဆနှာင့်အယှက်မြစ်ဆစြည့်ပုံစံ၊ အဆနအထားြမြစ်ဆစရ။ 

 (ဂ) မြစ်နိုင်လျှင် ေိုင်းေုတ်ြျားကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းပုံစံမြင့် စုစည်းထားရိှသင့် 

သည်။ ဆမြယာရှုခငး်တွင် ေိုင်းေုတ်ြျား ြရိုြရဲမြစ်မခငး်ကို ဆရှာင်ကျဉ်သင့်သည်။ 

 (ဃ) ေိုင်းေုတ်ကို ြလိုအပ်ဆသာတိုင်ြျားကိုဆလျာ့ချရန်နှင့် ေိုင်းေုတ်ြျားကို 

ြီးပဆဒသာ ထွန်းညိှမခင်းလွယ်ကူဆစရန် ြီးလင်းဆစဆသာ အသံုးအဆောငပ်စ္စည်း 

ြျားမြင့် ဆပါငး်စပ်ထားရိှသင့်သည်။ 

 (င) သတငး်အချက်အလက် ေိုင်းေုတ်ြျားကို သောဝအတိုငး်စုစည်းဆနဆသာ အကွက ်

အကွင်းြျားတွင်ထားရိှသင့်ပပီးအမြင်ေိုင်ရာတပ်ေင်ြှု (sight furniture) ဒီဇိုင်းတွင် 

ရိှသင့်သည်။ 

 (စ) လြး်သွားလြ်းလာြျား အဆနှာင့်အယှက်မြစ်နိုငသ်ည့်ဆနရာြျားတွင် ေိုင်းေုတ် 

ထားရိှမခငး်ကို ဆရှာငရ်ြည်။ 

 (ေ) ေိုင်းေုတ်ကို လူသွားစကကြံတွင် ဆေးကငး်စွာသွားနိုငရ်န်အတွက် ဆဒါငလ်ိုက် 

ကကားလွတ်အမြင့်နှင့် ဆနာက်ပိငုး်ကျကျ ထားရိှသင့်သည်။ 

 (ဇ) ြျက်ြမြငလ်ြး်ဆကကာငး်ြျားကိုေိုငး်ေုတ်၏ အစွန်းြျားတဆလျှာက်တွင် ထားရှိ 

နိုငသ်ည် (သုိ့ြဟုတ်) ြျက်ြမြငန်ှင့် အမြင်ချ ို့ယွင်းသူြျား အလွယ်တကူြတ်ရှု 

နိုငသ်ည့် ဆြာင်း ကစာလုးံြျားကို အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

 (စျ) ြည်သည့်ေိုငး်ေုတ်ကိုြျှ သစ်ပင် (သ့ုိြဟုတ်) ချုံဆတာနှင့် ြည်သည့်နည်းလြး် နှင့ ်

ြျှတွဲချည်ထားမခင်းြမပုရ။ 

 (ည) အဆောက်အအုံနှင့် ေက်စပ်ဆနမခငး်ြှတပါး ေိုငး်ေုတ်ြျားကိုဆေးရုံြျား၊ ပညာဆရး 

ေိုင်ရာအဆောက်အအံုြျား၊ ရုံးြျား၊ မပတိုက်ြျား၊ ောသာဆရးေိုငရ်ာ ဝတ်မပု 
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ကိုးကွယ်မခငး်အတွက် အဆောက်အအုံြျားနှင့် အြျ ိုးသားဆရးေိုင်ရာ အဆရးကကီး 

ဆသာ အဆောက်အအုံြျားဆရှ့တွင် ထားရိှရန်ခွင့်ြမပုရ။ 

 ၂.၄.၇.၅.၄ ြစ္စည်းများ  

  ေိုင်းေုတ်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) ေိုင်းေုတ် အဆောက်အအုံတည်ဆောက်မခငး် 

အတွက် ပစ္စည်းြျားသည် အပုိင်း ၆ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်း 

ြျားတွင် သတ်ြှတ်ထားဆသာအရည်အဆသွးနှင့် အေင့်ရိှရြည်။ သောဝဝန်းကျင်ကို 

ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်ထားဆသာ ဇုန်အတွငး်ရှိ ေိုင်းေုတ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယငး်တို့သည် 

အေိပုါဇုန်တစ်ခုစီ၏ စီြံကိန်းလြး်ညွှန်ချက်နှင့် ညီညွတ်လျှင် ခခငး်ချက်မပုဆပးနိုင်သည်။ 

 ၂.၄.၇.၅.၄.၁ မီးနလာင်လွေယ်နသာ ြစ္စည်းများကို အသံုးပြုပခငး် 

  ေိုင်းေုတ်အလှေငရ်န်အတွက်သာ အသံုးမပုြည်ေိုပါက ခွင့မ်ပုလျှင် 

ဆြာင်းရစ်၊ ထိပ်အပု်ြျား (cap pings)၊ သံရိုက်ရန်ေဆလာက်တုံးြျား(nailing blocks)၊ 

စာလုံးြျားနှင့် ြှန်ကူကွက်ြျားအတွက် သစ်သား (သ့ုိြဟုတ်) ပလပ်စတစ် (သ့ုိြဟုတ်) 

သစ်သားကဲ့သ့ုိဆသာ ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာ ပစ္စည်းြျားကို အသံုးမပုနိုငသ်ည်။ ၁၀၈ 

စတုရန်းဆပ (၁၀ စတုရန်းြီတာ) ထက်ပုိဆသာ ြျက်နှာမပငရိှ်ြှသာလျှင် ြီးဆလာင်လွယ် 

သည့် ပစ္စည်းြျားမြင့် မပုလုပ်မခငး်ကို ခွင့မ်ပုနိုငပ်ပီး လျှပ်စစ်အလငး်အတွက် ြီးကကိုး 

သွယ်တန်းြှု တစ်ခုလုံးကို သတ္တုမြင့်မပုလုပ်ထားသည့် ြီးကကိုးသွယ်တန်းသည့် ပိုက ်

အတွင်း ထားရြည်မြစ်ပပီး အဆပါ်ယံလွှာပစ္စည်းြှ ၂ လက်ြ (၅ စင်တီြီ တာ) ထက် 

ြနညး် ကကားလွတ်နယ်မြင့် တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၅.၄.၂ ြေ်သားေိုငး်ဘုတ်များ 

  ဓါတ်ဆငွ့ ထည့်ထားဆသာြန်ြီးဆချာင်း (glass tubing) (သ့ုိြဟုတ်) အလား 

တူ ေိုင်းေုတ်ြျားြှတပါး ြန်သားဆကကာ်မငာေိုငး်ေုတ်အားလုံးသည် လက်ခံအတည်မပု 

ထားဆသာ စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့်ကိုက်ညီဆသာ အနည်းေုံးအထူ ၃ ြီလီြီတာရိှသည့် 

ဆေးကငး်ဆသာ ြန်သားမြစ်ရြည်မြစ်ပပီး ြန်သားြှန်ပုံကွက်သည် ၆၄.၅၈ စတုရန်းဆပ  

(၆ စတုရန်းြီတာ) ဧရိယာထက်ြပိုဆစရ။ ြှန်ပုံကွက်တစ်ခုစီသည် ေိုင်းေုတ် ကိုယ်ထည် 

တွင် ခိုင်ပြစဲွာတပ်ေင်ထားရြည်မြစ်ပပီး အမခားြှန်ပုကံွက်ြျားြှ  လွတ်လတွ်လပ်လပ် 

ရိှရြည်။ မပုတ်ကျလာဆသာ ဝတ္တုပစ္စည်းြျားဆကကာင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမခငး်ြှ ကာကွယ်ရန် 

ြန်သားေိုင်းေုတ်ြျားကို သင့ဆ်လျာ်ဆသာ အကာအကွယ်ဆပးသည့် သတ္တုအြုးံအကာ 

ဆပါငး်ြိုးမြင့်လည်းဆကာငး်၊ အမခားခွင့မ်ပုထားဆသာ နညး်လြး်မြင့်လည်းဆကာငး် သင့်တင့် 

ဆလျာက်ပတ်စွာ ကာကွယ်ထားရိှရြည်။ ဦးဆခါင်းအထက်ပိုငး်တွင်ထားရိှဆသာ ေိုင်း 

ေုတ်ြျားအတွက်မြစ်နိုင်လျှငြ်န်အသံုးမပုမခငး်အားြဆပးပါ (သ့ုိြဟုတ်) ဆရှာင်ကျဉ်ရြည်။ 
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 ၂.၄.၇.၅.၅ ယာဉ်သွေားယာဉ်လာ ထိေ်းချုြ်ပခငး်ကို အနနှာင့်အယှက်ပြစ်ပခငး် 

  ယာဉ်သွားယာဉ်လာကို ထိန်းချုပ်သည့်ေိုင်းေုတ် (သ့ုိြဟုတ်) အချက်မပ 

ကရိိယာကို အဆနှာင့်အယှက်မြစ်ဆစသည့် (သ့ုိြဟုတ်) အဆနှာင့်အယှက်မြစ်ရန် အလား 

အလာရိှသည့် ြည်သည့်ေိုငး်ေုတ်ကိုြျှ စိုက်ထူမခင်း (သ့ုိြဟုတ်) ထားရိှမခငး်ြမပုရ။ 

လြး်ေုံရိှ ယာဉ်အသွားအလာမြငက်ွငး်ကို ပိတ်ေို့တားေီးဆစရန် အထူးသမြင့် အဆကွ့ 

ြျား၊ အဆကာက်ြျားတွင် ြည်သည့်ဆကကာ်မငာေိုင်းေုတ်ကိုြျှ ထားရိှမခင်းြရိှဆစရ။ 

 ၂.၄.၇.၅.၆ ေိုင်းဘုတ်များကို နရနုတ်ပခငး် (Draining of Signs) 

  ဆရဆငွ့အစိုဓာတ် စုစည်းလာြှုရိှနိုင်လျှင် ဆကကာ်မငာေိုငး်ေုတ်တိုင်းတွင် 

ဆရနှုတ်မခငး်အတွက် လုံဆလာက်ဆသာ စီြံထားရိှမခင်း မပုလုပ်ထားရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၅.၇ သက်ေငလ်ှုြ်ရှားဟေ် သွေင်းထားသည့် ြစ္စည်းကရိိယာများ 

  ၁၈ လက်ြ (၄၅၀ ြီလီြီတာ) ထက်ပိုဆသာ ဆရွ့လျားဆနဆသာအပိုင်းကဏ္ဍ 

(သ့ုိြဟုတ်) အေငတ်န်ောပါရိှဆသာ ေိုင်းေုတ်ြျားသည် ကြ္ဘာဆမြေွဲအားဆကကာင့် 

လွတ်ထွကမ်ခငး်၊ မပုတ်ကျမခင်းြျားြှကာကွယ်ရန် ဆေးကငး်ဆစဆသာ စီြံထားမခငး်ြျားရိှရ 

ြည်။ တစ်စုံတစ်ခုချွတ်ယွင်းသည့်တိုင် ဆေးကငး်ဆစရန် စီြံထားရိှရြည့်အမပင် ဆရွ့လျား 

ဆနဆသာ အပုိင်းကဏ္ဍ (သ့ုိြဟုတ်) အေင်တန်ောကို လည်ပတ်ဆစရြည်။ တစ်စုံတစ်ရာ 

ချွတ်ယွငး်သည့်တိုင် ဆေးကငး်ဆစရန် စီြံထားရိှြည့် ပစ္စည်းကိရိယာသည်အပိုင်းကဏ္ဍ 

(သ့ုိြဟုတ်) အေင်တန်ော၏ အလွန်ဆလးလံဆသာ ဝန်ချနိ်မပည့်ကို ဆထာက်ြဆပးနိုင်ရ 

ြည်။ 

 ၂.၄.၇.၆ လျှြ်စစ်ေိုငး်ဘုတ်များနှင့် မီးြနဒသာ ထွေေ်းညိှထားနသာ ေိုငး်ဘုတ်များ 

 ၂.၄.၇.၆.၁ လျှြ်စစ်ေိုငး်ဘုတ်အတွေက် ြစ္စည်းများ 

  ြီးဆြာင်းေိုငး်ေုတ် (Flood-lit sign) ြှလဲွ၍ လျှပ်စစ်ေိုငး်ေုတ်ကို ြီးဆလာင် 

ြလွယ်ဆသာပစ္စည်းြျားမြင့် တည်ဆောက်ရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၆.၂ လျှြ်စစ်ေိုငး်ဘုတ်များနှင့် မီးြနဒသာထွေေ်းညိှထားနသာ ေိုင်းဘုတ်များ 

တြ်ေင်ပခငး် 

  လျှပ်စစ်ေိုငး်ေုတ်နှင့်  ြီးပဆဒသာ ထွန်းညှိထားဆသာ ေိုငး်ေုတ်တိုင်းကုိ 

အပုိငး် ၅ အဆောက်အအုံဝန်ဆောငြ်ှုြျား (လျှပ်စစ်နှင့်ေကစ်ပ်ပစ္စည်းြျားတပ်ေင်မခငး်) 

နှင့အ်ညီ တပ်ေင်ရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၆.၃ အနရာင် 

  ယာဉ်အချက်မပြီးပွိုင့်၏ ဆမြမပင်ညီ ၃၂.၈ ဆပ (၁၀ ြီတာ) အကွာအဆဝး 

အတွင်း၌ အနီဆရာင၊် ပယငး်ဆရာင် (သ့ုိြဟုတ်) အစိြး်ဆရာင်ရိှဆသာ ြီးပဆဒသာထွန်းညှိ 

ထားသည့် ြည်သည့်ေိုငး်ေုတ်ကိုြျှ စိုက်ထမူခင်း (သ့ုိြဟုတ်) ထားရိှမခငး်ြမပုရ။ 
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 ၂.၄.၇.၆.၄ အပမင့် 

  ယာဉ်အချက်မပြီးပွိုင့်တွင် အဆနှာင့်အယှက်ြမြစ်ဆစရန် အထပ်နှစ်ထပ် 

ဆအာက်နိြ့ဆ်သာ (သ့ုိြဟုတ်) လူသွားလြ်းအထက်ဆပ ၂၀ (၆ ြီတာ) အထက်ရိှဆသာ ယင်း 

တို့အနက်ပို၍မြင့်ရာဆနရာတွင် အမြူဆရာင်ြီးအလင်းဆရာငြ်ှတပါး အမခားြီးအလငး်ဆရာင် 

မြင့် ြီးပဆဒသာထွန်းညှိထားဆသာ ဆကကာ်မငာေိုငး်ေုတ်အားလုံးကို သင့်ဆလျာ်စွာ ြုံးကွယ် 

ထားရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၆.၅ အလွေေ်အမငး်ထွေေ်းလင်းသည့် နရာငစ်ုံမီးြနဒသာ 

  အနီးရှိလူဆနထိုင်ရာ အဆောက်အအုံကို အဆနှာက်အယှက်မြစ်ဆစနိုငသ်ည့် 

ဆရာင်စုံြီးပဆဒသာထွန်းလင်းသည့် ေိုင်းေုတ်စိုက်ထူမခငး်ြမပုရ။ ယင်းသို့ဆသာ စိုက်ထူ 

ထားမခငး်အတွက် ခွင့်မပုဆစကာြူ ထိုသ့ုိစိုက်ထပူပီးဆနာက် သက်ေိုင်ရာအာဏာပိငု်က ထိ ု

ထွန်းလင်းဆတာက်ပဆသာ ဆရာင်စုံြီးပဆဒသာသည် ကပ်လျက်ရိှဆနထိငု်သူြျား (သ့ုိြဟုတ်) 

အနီးရှိအဆောက်အအုံကို ဆနှာက်ယှက်သည်ဟု ထင်မြငယူ်ေလျင် အာဏာပိုင၏်အြိန့်မြင့် 

သတ်ြှတ်ဆသာ ထိကု်သင့်သည့် အချနိ်ကာလအတွင်း ပိုင်ရှင်ကဆမပာင်းလဲမခင်း (သ့ုိြဟုတ်) 

ြယ်ရှားမခငး်မပုရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၆.၆ လည်ြတ်သည့်အချေိ်ောရီ 

  အြျားမပည်သူ အေငဆ်မပဆချာဆြွ့ြှု၊ ကျန်းြာဆရးနှင့် လုခံခုံဆရးအတွက် လိအုပ် 

သည်ဟုအာဏာပိုင်က ထင်မြင်ယူေလျှငြ်ှတပါး ြည်သည့်လျှပ်စစ်ေိုငး်ေုတ်ြျှ ညဉ့ ်

သန်းဆခါင်နှင့် ဆနထွကခ်ျနိ်ကကား အသံုးပြုမခငး်ြမပုရ။ 

 ၂.၄.၇.၆.၇ လျှြ်တပြတ်မီး၊ အလငး်အနမှာငတ်လှည့်စီပြစ်နသာ မီး (သ့ုိမဟုတ်) သက်ေင ်

လှုြ်ရှားဟေ်ရှိပခင်း 

  တဒဂဂတွင် လျှပ်တမပက်ြီးလင်းမခငး် ၃၀ ထက ် ြဆကျာ်ဆသာ periodicity 

ရိှသည့် လျှပ်တမပက် ြီးလင်းဆသာ၊ ြီးအလင်းအဆြှာငတ်လှည့်စီမြစ်ဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) 

သက်ဝငလ်ှုပ်ရှားဟန်ရိှဆသာ ြည်သည့်ဆကကာ်မငာေိုင်းေုတ်ကိုြျှ ေိုင်းေုတ်၏ အနိြ့ေ်ုံး 

အပုိငး်သည် ဆမြမပင်ညီအထက် ဆပ ၃၀ (၉ ြီတာ) ဆအာက်ရိှဆစရန် စိုက်ထမူခငး်ြမပုရ။ 

 ၂.၄.၇.၇ နပမပြင်ေိုငး်ဘုတ်များ 

 ၂.၄.၇.၇.၁ ြစ္စည်းကိရိယာတေ်ောြလာများ 

  ၂.၄.၇.၅.၄.၁ ြှတပါးဆောင်ြျား၊ အဆထာက်အပင့်ြျားနှင့် အထိန်းြျားနှင့် 

အမြင့်ဆပ ၂၀ (၆ ြီတာ) ထက်ပိုဆသာ ဆမြမပင်ေိုင်ရာေိုငး်ေုတ်ြျားကို ြီးဆလာငြ်လွယ် 

ဆသာ ပစ္စည်းကိရိယာြျားမြင့် တည်ဆောက်ရြည်။ 
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 ၂.၄.၇.၇.၂ အတိုငး်အတာများ 

  ြည်သည့် ဆမြမပင်ေိုင်းေုတ်ြျားကိုြျှ ဆမြမပင်အထက် ဆပ ၃၀ ထက်ပိ၍ု 

ဆောက်လုပ်မခင်း ြမပုရ။ အလငး်ဆရာငမ်ပန်ြျားကို ေိုင်းေုတ်၏ထိပ် (သ့ုိြဟုတ်) 

ြျက်နှာမပငအ်လွန်ထိ ချဲ့ေန့်နိုငသ်ည်။ 

 ၂.၄.၇.၇.၃ အနထာက်အြင့်များနှင့် တွေဲချတိ်စရာနေရာ 

  ဆမြမပင်ေိုငး်ေုတ်ကို ဆမြမပင်တွင်ခိုငပ်ြဲစွာ ဆထာက်ကန်ထားရြည်မြစ်ပပီး 

ချတိ်ေက်ထားရြည်။ အဆထာက်အပင့်ြျားနှင့် တွဲချတိ်စရာြျားသည် ကကာရှည်ခံရန် 

မပုမပငထ်ားဆသာ သစ် (သ့ုိြဟုတ်) သံဆချးတက်မခငး်ကိုခံနိုင်ရန် မပုမပငထ်ားဆသာ သတ္တု 

(သ့ုိြဟုတ်) အဂဂဆတ (သ့ုိြဟုတ်) ကွန်ကရစ် စသည်တို့ကို အဆလ့အကျင့်ဆကာငး် (good 

practice) နှင့အ်ညီ ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၇.၄ တည်နေရာရှငး်လငး်ပခင်း 

  ဆမြမပင်ေိုငး်ေုတ် စိုက်ထူထားဆသာ တည်ဆနရာပိုငရှ်င်သည် ယငး်ဆနရာကို 

လြး်ြှမြငန်ိုငဆ်သာဆကကာင့် အာဏာပိုင်၏ သဆောတူညီချက်မြင့် ဆရေိုးနုတ်ပယဆ်ရးနှင့် 

စက်ေုပ်ရွံရှာြွယ် အရာဝတ္တုြျား မြငြ်ဆကာငး်၊ ရှုြဆကာင်းမြစ်ဆသာ အဆမခအဆနြျားြှ 

လွတ်ကင်းဆရးတို့အတွက် တာဝန်ရှိသည်။ 

 ၂.၄.၇.၇.၅ ယာဉ်အသွေားအလာကို ြိတ်ေို့ဟေ့်တားပခငး် 

  အဆောက်အအုံသို့လွတ်လပစ်ွာ ဝငလ်ြ်း၊ ထွက်လြ်းကို ပိတ်ေို့တားေီး 

ဆစရန် ြည်သည့် ဆမြမပင်ေိုင်းေုတ်ြျှ စိုက်ထမူခင်းြမပုရ။ 

 ၂.၄.၇.၇.၆ လမး်မျဉ်းလိငု်းမှ နောက်ေုတ်ပခငး် (Set Back) 

  တည်ဆောက်ထားဆသာ အဆောက်အအုံ ြျဉ်းလိငုး်ထက် လြး်ြျဉ်းလိုငး်နှင့် 

ပို၍နီးကပ်စွာ ြည်သည့် ဆမြမပင်ေိုငး်ေုတ်ကိုြျှ ထားရိှမခငး်ြမပုရ။ 

 ၂.၄.၇.၇.၇ နအာက်နပခကကားလွေတ်ေယ် 

  ဆမြမပင်ေိုငး်ေုတ်ြျားအားလုံး၏ ဆအာက်ဆမခြျဉ်းသည် ဆမြမပင်အထက် 

အနည်းေုံး ၂ ဆပ ရိှရြည်။ သ့ုိဆသာ် ကကားလွတ်ကွက်လပ်ဆနရာလပ်ကို ရာဇြတ်ကွက် 

(သ့ုိြဟုတ်) စကကြံအလှေင်ဆသာ ြွြး်ြံေငယ်င်ြှုမြင့် မြည့်ထားနိုင်သည်။ 

 ၂.၄.၇.၈ နခါင်မိုးေိုငး်ဘုတ်များ 

 ၂.၄.၇.၈.၁ ြစ္စည်းများ 

  ၂.၄.၇.၅.၄.၁ တွင်ြှတပါး ဆခါင်ြိးုေိုငး်ေုတ်နှင့်အတူ ယငး်၏ဆောငြ်ျား၊ 

အဆထာက်အပင့်ြျားနှင့်အထိန်းြျားကို ြီးဆလာင်ြလွယ်ဆသာ ပစ္စည်းကရိိယာြျားမြင့် 

တည်ဆောက်ရြည်။ လျှပ်စစ်ဆမြစိုက်ကကိုးြျားအတွက် အဆထာက်အပင့်မပုထားရြည်။ 

စာလုံးြျား (သ့ုိြဟုတ်) အေင်တန်ောအဂဂါရပ်ြျားအတွက် ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာ ပစ္စည်း 
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ကရိိယာြျားကို ခွင့မ်ပုလျှင် လျှပ်စစ်ကကိုးနှင့် သွယ်တန်းတပ်ေင်ထားဆသာ ပိုက်လိငုး်ြျားကို 

လွတ်လွတ်ကငး်ကငး်ထားရှရိြည်မြစ်ပပီး ယငး်တို့ကို လျှပ်ကာပစ္စည်းမြင့် ကာကွယ်ထားရ 

ြည်။ 

 ၂.၄.၇.၈.၂ အတိုငး်အတာများ 

  ြည်သည့်ဆခါင်ြိုးေိုင်းေုတ်ြျှ ဆအာက်ပါအမြင့်ြျားဆပါ်ရိှ အဆောက်အအုံဆပါ် 

တွင် ဆအာက်ပါအမြင့်ထက် ဆကျာ်လွန်မခင်းြရိှဆစရ။ 
 

ဇယား ၂.၄.၁ နခါင်မိုးေိုငး်ဘုတ် အတိုငး်အတာများ  

စဉ် အနောက်အအုံအပမင့် 
ေိုင်းဘုတအ်ပမင့် 

(အများေုံး) 

၁ ဆလးထပ ်(သ့ုိြဟုတ်) ၅၉ ဆပ (၁၈ ြီတာ) ထကြ်ပုိလျှင ် ၆.၅၆ ဆပ(၂ ြီတာ) 

၂ ငါးထပ်ြှရှစ်ထပ် (သ့ုိြဟုတ်) ၅၉ ဆပ (၁၈ ြီတာ) ထကပ်ိပုပီး ၁၁၈ ဆပ 

(၃၆ ြီတာ) ထကြ်ပုိလျှင် 

၉.၈၄ ဆပ(၃ ြီတာ) 

၃ ရှစ်ထပ ် (သ့ုိြဟုတ်) ၁၁၈ ဆပ (၃၆ ြီတာ) ထက်ပိုလျှင် သ့ုိရာတွင် 

ယင်းေိုင်းေုတြ်ျား၏ အမြင့်ကုိဆရတွက်ရာ၌ ေိုင်းေုတတ်စ်ခု၏ 

အထကတ်ွင်ထားရှိဆသာေိုင်းေုတြ်ျား (သ့ုိြဟုတ်) တူညီသည့် 

အဆောက်အအံု၏ ြတညူဆီသာအထပ်ရှိ မပင်ညီတွင်ထားရှိဆသာ ေိုင်း 

ေုတြ်ျားကုိ ပိင်ုရှင်တညူီသညမ်ြစ်ဆစ၊ ြတညူသီည်မြစ်ဆစ ေိုင်းေုတ် 

တစ်ခုတည်းအမြစ်ြှတယ်ူရြည်။ 

၁၆.၄ ဆပ(၅ ြီတာ) 

  

 ၂.၄.၇.၈.၃ တည်နေရာ 

 (က) ဆခါင်ြိးုအစိတ်အပုိငး်တစ်ခုြှ အမခားတစ်ခုသ့ုိ လွတ်လွတ်ကငး်ကငး်သွားနိုင်ဆသာ 

မြတ်သန်းသွားလာြှုကို အဆနှာင့်အယှက်မြစ်ပါက အဆောက်အအုံ ဆခါငြ်ိုးဆပါ်တွင် 

ြည်သည့်ေိုငး်ေုတ်ကိုြျှ ထားရိှမခင်းြမပုရ။ 

 (ခ) ဆခါင်ြိးုအဆောက်အအံုတစ်ခုလုံးသည် ြီးဆလာင်ြလွယ်ဆသာ ပစ္စည်းကိရိယာြျား 

ြဟုတ်လျှင် အဆောက်အအုံဆခါင်ြိုးဆပါ်တွင် (သ့ုိြဟုတ်) ဆခါင်ြိုးကိုဆကျာ်၍ 

ြည်သည့်ေိုငး်ေုတ်ြျှ ထားရိှမခငး်ြမပုရ။ 

 ၂.၄.၇.၈.၄ အစွေေ်းထွေက်ပခငး် 

  ြည်သည့်ဆခါင်ြိုးေိုင်းေုတ်ြျှ ယငး်ကိုစိုက်ထူထားဆသာ အဆောက်အအုံ 

ြျဉ်းလိငုး်ထက်ဆကျာ်လွန် အစွန်းထွကမ်ခငး်ြရှိဆစရ (သ့ုိြဟုတ်) အြုိး၏ြည်သည့် လားရာ 

ေက်ကိုြျှ ဆကျာ်လွန်မခငး် ြရိှဆစရ။ 
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 ၂.၄.၇.၈.၅ အနထာက်အြင့်များနှင့် တွေဲချတိ်စရာနေရာ 

  ဆခါင်ြိးုေိုငး်ေုတ်တိုင်းကို အဆောက်အအုံဆပါ်တွင် (သ့ုိြဟုတ်) ဆကျာ်မြတ် 

စိုက်ထူထားသည့် အဆောက်အအုံတွင် ဆသချာစွာဆနှာင်တည်းထားရြည်မြစ်ပပီး ခိုင်ပြစဲွာ 

ထားရြည်။ ဝန်ြျားအားလုံးကို အဆောက်အအံု၏ တည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာ အစိတ်အပိုငး် 

ြျားတွင် ဆေးကငး်စွာ မြန့်ကျက်ထားရြည်။ 

  ၂.၄.၇.၈.၆ ကကားလွေတ်ေယ် 

  ဆခါင်ြိးုြျက်နှာမပင် (မပငညီ်အေင့်) နှင့ ် ေိုင်းေုတ်၏ အနိြ့်ေုံးအပုိင်းကကား 

တွင် ၆ ဆပ (၁၈၂၉ ြီလီြီတာ) ဆအာက်ြနည်းဆသာ လွတ်လွတ်ကငး်ကငး်နယ်ပယ် ကျန်ရှ ိ

ရန် ဆခါင်ြိးုေိုငး်ေုတ်ကိုတည်ဆောက်ရြည်။ ယငး်၏ ဆဒါငလ်ိုက်အဆထာက်အပင့်ြျား 

အကကားတွင် အနည်းေုံး ၅ ဆပ (၁၅၂၄ ြီလီြီတာ) လွတ်ကင်းနယ်ဆမြရှိရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၉ ေရေ်တာေိုငး်ဘုတ် 

 ၂.၄.၇.၉.၁ ြစ္စည်းများ  

  ၂.၄.၇.၅.၄.၁ တွင်ြှတပါး ဝရန်တာေိုင်းေုတ်တစ်ခုလုံးကို ြီးြဆလာင်လွယ် 

ဆသာ ပစ္စည်းြျားမြင့် တည်ဆောက်ရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၉.၂ အတိုငး်အတာများ 

  ြည်သည့်ဝရန်တာေိုင်းေုတ်ြျှ အမြင့် ၃.၂၈ ဆပ (၁ ြီတာ) ထက်ြပိုရ။ ဝရန် 

တာြှချတိ်ေွဲထားဆသာ ြည်သည့်ဝရန်တာ ေိုင်းေုတ်ကိုြျှ အလျား ၈.၂ ဆပ (၂.၅ ြီတာ) 

နှင့် အထူ ၅၀ ြီလီြီတာထက်ြပိုရ။ သ့ုိရာတွင် ေိုင်းေုတ်၏ အဓိကြျက်နှာမပငြ်ျား 

အကကား အထူ ၂၀၀ ြီလီြီတာ ထက်ြပိုဆသာ၊ တစ်ခုလုံးကို သတ္တုနန်းကကိုးတပ်ြှန်သားမြင့် 

တည်ဆောက်ထားဆသာ ေိုင်းေုတ်ြျားကို စိုက်ထူနိုင်ြည်။ 

 ၂.၄.၇.၉.၃ နပြာင့တ်ေ်းမှု ချေိ်ညိှပခင်း 

  ဝရန်တာြှချတိ်ေွဲထားဆသာ ဝရန်တာေိုငး်ေုတ်ကို အဆောက်အအုံြျဉ်းလိငုး် 

နှင့ ်၉၀ဒီဂရီဆထာင့်ချ ိုးထားရိှဆသာ ေိုင်းေုတ်ြှလဲွ၍ဝရန်တာေိုင်းေုတ်တိုင်းကိုအဆောက် 

အအံုြျဉ်းလိုငး်နှင့် ြျဉ်းပပိုင်ထားရှိရြည်။  

 ၂.၄.၇.၉.၄ တည်နေရာ 

  ချတိ်ေွဲထားဆသာ ေိုင်းေုတ်ြှတပါး ဝရန်တာေိုင်းေုတ်တိုင်းကို ဆအာက်ပါ 

ဆနရာြျားတွင် ထားရှိရြည် − 

 (က) ဆခါင်ြိးုဆရတံဆလျာက်အဆနာက်ကို ဆကျာ်လွန်အစွန်းထွကမ်ခငး် ြရိှဆစဆသာနည်း 

မြင့် ဝရန်တာအြုိးတံစက်ပြိတ်ြျားအထက် ကပ်လျက်ထားရှိမခငး်၊ 

 (ခ) ဝရန်တာရင်တား (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်ရင်တားကို ပံ့ပုိးဆပးဆသာ လက်ရန်းအထက် 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆအာက်ြဟုတ်ေဲြှီကပ်လျက် (သ့ုိြဟုတ်) လက်ရန်းသည် ခိုင်ြာ 
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ဆတာင့်တငး်ပပီး ယငး်ရငတ်ား (သ့ုိြဟုတ်) လက်ရန်းြျက်နှာမပင် အမပင်ေက် ၂၀ 

စင်တီြီတာထက် ပို၍ အစွန်းထွကြ်ဆနမခငး်၊ 

 (ဂ) ဆေးမခယ်ထားဆသာ ေိုင်းေုတ်မြစ်လျှင် ဝရန်တာရက်ြ (သ့ုိြဟုတ်) ရငတ်ားဆပါ် 

တွင်ထားရိှမခင်း၊ 

 ၂.၄.၇.၉.၅ ချတိ်ေွေဲထားသည့် ေရေ်တာေိုငး်ဘုတ်၏အပမင့် 

  ဝရန်တာြှ ချတိ်ေွဲထားဆသာ ဝရန်တာေိုင်းေုတ်ြျားကို ယငး်၏အနိြ့်ေုံး 

အပုိငး်သည် လူသွားစကကြံပလကဆ်ြာင်းအထက် ၈.၂ ဆပ (၂.၅ ြီတာ) ဆအာက်ြနည်းရှိသည့် 

အဆနအထားမြင့် တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၉.၆ အစွေေ်းထွေက်ပခငး် 

  ၂.၄.၇.၉.၄ တွင် မပဋ္ဌာန်းထားချက်ြတှပါး ြည်သည့်ဝရန်တာေိုင်းေုတ်ြျှ 

ယငး်ကို တွဲထားသည့် ဝရန်တာြျဉ်းလိုင်း အမပင်ေက်သ့ုိ အစွန်းထွကမ်ခင်းြရှဆိစရ။ 

 ၂.၄.၇.၁၀ ေံရံေိုင်းဘုတ်များ 

 ၂.၄.၇.၁၀.၁ ြစ္စည်းများ  

  ၂.၄.၇.၅.၄.၁ ြှတပါး ဧရိယာ ၄၃ စတုရန်းဆပ (၄ စတုရန်းြီတာ) ထက်ပုိ ဆသာ 

နံရေံိုင်းေုတ်တိုင်း ကို ြီးြဆလာင်လွယ်ဆသာပစ္စည်းြျားမြင့် တည်ဆောက်ရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၁၀.၂ အတိုငး်အတာများ 

 (က) နံရေံိုင်းေုတ်၏ စုစုဆပါင်းဧရိယာသည် ယငး်ေိုငး်ေုတ်ြျက်နှာချင်းေိုင်ဆနသည့် 

လြး်ေက် ၄၉ ဆပ (၁၅ ြီတာ) ရိှဆသာ အဆောက်အအုံ ြျက်နှာစာအတွက် ၂၁၅ 

စတုရန်းဆပ (၂၀ စတုရန်းြီတာ) ထက်ြပိုရ။ မပဇာတ်ရုံ (သ့ုိြဟုတ်) ရုပ်ရှငရ်ုံ 

အြည်သာပါဝငဆ်သာ နံရေံိုင်းေုတ်မြစ်ပါက ယငး်ေိုငး်ေုတ်၏ ဧရယိာသည် 

၂၁၅၃ စတုရန်းဆပ (၂၀၀ စတုရန်းြီတာ) ထက်ြပိုရ။ 

 (ခ) လြး်ြေက်သ့ုိ တိုက်ရိုက်ြျက်နှာြူြဆနသည့် နံရဆံပါ်တွင် ဧရိယာ ၃၂၃ စတုရန်း ဆပ 

(၃၀ စတုရန်းြီတာ) ထက်ပိဆုသာ ြည်သည့်နံရံေိုင်းေုတ်ကိုြျှြရိှဆစရ။ သ့ုိရာ တွင် 

ယငး်သ့ုိဆသာေိုငး်ေုတ် (သ့ုိြဟုတ်) နံရေံိုငး်ေုတ်ြျားသည် လြး်ြှမြင်နိုင် 

ဆသာေက် နံရဧံရိယာ၏ ၂၅ ရာခိုငန်ှုန်း ထက်ြပိုရ။ 

 ၂.၄.၇.၁၀.၃ အစွေေ်းထွေက်ပခငး် 

  ြည်သည့်နံရေံိုင်းေုတ်ကိုြျှ ယငး်ကိုတွဲထားဆသာ နံရေံိုင်းေုတ်အထက် 

(သ့ုိြဟုတ်) နံရအံစွန်အြျားထက် ဆကျာ်လွန်မခငး်ြရှဆိစရ။ နံရတံဆလျာက်လြး်သွား 

လြး်လာြျား မြတ်ဆလျာက်နိုင်သည့် ြည်သည့်ဆနရာတွင်ြေို ယငး်နံရံနှင့် တွဲလျက်ရိှဆသာ 

နံရေံိုင်းေုတ်သည် (ယငး်ဆနရာ၏ ဆမြမပင်ညီအေင့်ြှ ၈.၂ ဆပ (၂.၅ ြီတာ) အမြင့အ်တွငး် 

ြ)ှ ၇.၅ စင်တီြီတာထက်ပိ၍ု အစွန်းထွကမ်ခငး်ြရိှဆစရ။  
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 ၂.၄.၇.၁၀.၄ အနထာက်အြင့်များနှင့် တွေဲြကထ်ားရှိမှု  

  သစ်သားနံရံတွင် တွဲြကထ်ားဆသာ နံရေံိုငး်ေုတ်ြျားြှတပါး နံရေံိုငး်ေုတ် 

ြျားကိုခိုငခ်ိုင်ပြဲပြဲ တွဲြကထ်ားရှိရြည်။ ဝက်အူြျား၊ ဆြျှာ့ကုပ်ြျား (staples) (သ့ုိြဟုတ်) 

သံြျားနှင့် ေက်စပ်အသံုးမပုဆသာ သစ်သားေဆလာက်တုံးြျား (သ့ုိြဟုတ်) သစ်သား 

အထုိငြ်ျားကို သင့်ဆလျာ်သည့် ခိုင်ပြဆဲသာဆနရာအမြစ် ြြှတ်ယူရ။ 

 ၂.၄.၇.၁၁ ထိးုထွေက်နေနသာေိုင်းဘုတ် 

 ၂.၄.၇.၁၁.၁ ြစ္စည်းများ 

  အစွန်းထွကဆ်နဆသာေိုငး်ေုတ်၊ ယငး်၏ အဆထာက်အပင့်ြျားနှင့်ဆောငြ်ျား 

အားလုးံကို ြီးြဆလာင်လွယ်ဆသာ ပစ္စည်းကိရိယာြျားမြင့် တည်ဆောက်ရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၁၁.၂ အစွေေ်းထွေက်ပခငး်နှင့် အပမင့် 

  ြည်သည့်အစွန်းထွကဆ်နဆသာ ေိုင်းေုတ် (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်၏အဆထာက် 

အပင့် အစိတ်အပိုငး် သ့ုိြဟုတ် ဆောငြ်ျှ အဆောက်အအုံထက် ၆.၅၆ ဆပ (၂ ြီတာ) 

ထက်ဆကျာ်လွန်၍ အစွန်းထွကမ်ခငး် ြရိှဆစရ။ သ့ုိရာတွင် လြး်ကို ြျက်နှာြဆူသာ 

ဆမြကွက်ြျဉ်းလိုင်းကို ဆကျာ်ထွက်မခငး် ြရိှဆစရ။ လြး်ေက်သုိ့ အစွန်းထွကဆ်နလျှင် 

လြး်ြကကီးြှ လွတ်ကင်းအမြင့် ၈.၂ ဆပ (၂. ၅ ြီတာ) တွင်ရိှရြည်။ 

 (က) အစွန်းထွကဆ်နဆသာ ေိုင်းေုတ်အားလုံး၏ ဝငရ်ိုးြျား (axes) သည် အဆောက် 

အအံု၏ ပင်ြြျက်နှာမပင်နှင့် ၉ဝ ဒီဂရဆီထာင့်ချ ိုး အဆနအထားတွငရိှ်ရြည်။ 

ြျက်နှာမပငြ်ျားအတွက် ဗွီပံုသဏ္ဍာန် တည်ဆောက်ပုံကို အသံုးမပုထားလျှင် 

အဆောက်အအုံကို ြှီကပ်လျက်ရိှဆသာေိုငး်ေုတ်၏ အဆမခသည် စုစုဆပါငး်အစွန်း 

ထွကဆ်နဆသာ ပြာဏထက် ဆကျာ်လွန်မခင်းြရိှဆစရ။  

 (ခ) ြည်သည့်အစွန်းထွကဆ်နသည့် ေိုင်းေုတ်ြျှ ယငး်ကိုတွဲြက်ထားသည့် အဆောက် 

အအံု၏အြုိးတံစက်ပြိတ်အထက် (သ့ုိြဟုတ်) အစိတ်အပိုင်းအထက်ကို ဆကျာ်လွန် 

မခငး်ြရှဆိစရ။ 

 (ဂ) အစွန်းထွက်ဆနသည့်ေိုင်းေုတ်၏ အြျားေုံးအမြင့်သည် ယငး်ကိုတွဲြက်ထားသည့် 

အဆောက်အအုံ၏အမြင့်နှင့်ဆအာက်ပါနည်းလြ်းြျားအတိုငး်ေက်စပ်လျက်ရိှသည်။ 
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ဇယား ၂.၄.၂ အစွေေ်းထွေက်နေသည့် ေိုင်းဘုတ်၏ အတိုငး်အတာ  

(အလျား၊ အေံ၊ ထု၊ အပမင့် စသည်) 

အမှတ်စဉ် အနောက်အအုံအပမင့် 
ေိုင်းဘုတအ်ပမင့် 

(အများေုံး) 

၁ ဆလးထပ်ထက်ြပုိ သ့ုိြဟုတ် ၅၉ ဆပ (၁၈ ြီတာ) ၃၀ ဆပ (၉ ြီတာ) 

၂ 
ငါးထပ်ြှ ရှစ်ထပ် သ့ုိြဟုတ် ၅၉ ဆပ (၁၈ ြီတာ) 

ထကပ်ိပုပီး ၁၁၈ ဆပ (၃၆ ြီတာ) ထကြ်ပုိလျှင် 
၃၉ ဆပ (၁၂ ြီတာ) 

၃ ရှစ်ထပ် သ့ုိြဟုတ် ၁၁၈ ဆပ (၃၆ ြီတာ) ထကပ်ိလုျှင် ၄၉ ဆပ (၁၅ြီတာ) 

  

 ၂.၄.၇.၁၁.၃ အနထာက်အြင့်များနှင့် တွေဲြကထ်ားရှိမှု 

  တပ်ေင်အသံုးမပုဆသာ ကရိိယာတန်ောပလာြျား၏ တစ်ဝက်သည် အဆမခ 

အဆနြျ ိုးစုံဆအာက်တွင် ေိုင်းေုတ်ကိုဆေးကငး်စွာ ဆထာက်ပင့်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်စီစဉ်ထား 

သည့် သံဆချးတက်မခငး်ခံနိုငသ်ည့် သတ္တုဆဒါက်ြျား၊ တန်းြျား၊ ဆကျာက်ေူးြျား၊ အဆထာက် 

အပင့်ြျား၊ သံကကိုးြျား (သ့ုိြဟုတ်) ဝါယာကကိုးြျားမြင့် ြည်သည့်လားရာေက်သ့ုိြေုိ 

ဆရွ့လျားြှုြှကာကွယ်ရန် ထိးုထွက်ဆနသည့် ေိုင်းေုတ်ြျားကို အဆောက်အအံုနှင့် ဆသဆသ 

ချာချာ တွဲြကထ်ားရိှရြည်။ အဆောက်အအံုတွင် အစွန်းထွကဆ်နဆသာ ေိုင်းေုတ်ဆသချာ 

ပြဲခြံဆစရန် ဆြျှာကုပြ်ျား (သ့ုိြဟုတ်) သံဆချာငး်ြျားကို အသံုးြမပုရ။ 

 ၂.၄.၇.၁၂ အမုိးြါသည့်ေငန်ြါက်ေိုငး်ဘုတ် 

 ၂.၄.၇.၁၂.၁ ြစ္စည်းများ 

  အြုိးပါသည့် ဝငဆ်ပါက်ေိုင်းေုတ်ြျားကို သတ္တု (သ့ုိြဟုတ်) အမခားခွင့်မပု 

ထားဆသာ ြီးြဆလာင်လွယ်သည့် ပစ္စည်းကရိယာြျားမြင့်သာ တည်ဆောက်ရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၁၂.၂ အပမင့် 

  ယငး်သ့ုိဆသာ ေိုင်းေုတ်ြျားသည် အမြင့် ၆.၅၆ဆပ (၂ ြီတာ)ထက်ြပိုရ။ 

အြုိးပါသည့်ဝငဆ်ပါက် ဆောငဆ်အာက် အစွန်းထွကမ်ခငး်ြရိှဆစရ။ လူသွားစကကြံလြး် 

အထက် ၈.၂ ဆပ (၂.၅ ြီတာ) ဆအာက် နိြ့မ်ခငး်ြရိှဆစရ။ 

 ၂.၄.၇.၁၂.၃ အလျား 

  အြုိးပါသည့် ဝငဆ်ပါက်ေိုင်းေုတ်ကို အလျား အမပည့်တိုးချဲ့နိုင်ဆသာ်လည်း 

ယငး်တို့သည် အြိုးပါသည့် ဝငဆ်ပါက်၏အစွန်းကို ဆကျာ်လွနအ်စွန်းထွကမ်ခင်း ြရိှဆစရ။ 
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 ၂.၄.၇.၁၃  နကာင်းကင်ေိုင်းဘုတ်များ 

  ဆကာင်းကင်ေိုင်းေုတ်မြစ်လျှင် သက်ေိုငရ်ာအာဏာပိငု်က ချြှတ်ထားဆသာ 

စညး်ြျဉ်းစည်းကြ်းြျားကို လိကု်နာရြည်။ 

 ၂.၄.၇.၁၄  ယာယီနကကာ်ပငာေိုငး်ဘုတ်များ၊ ခရီးသွေားလမး်ေုံ ေိုင်းဘုတ်များ၊ ကစားြွေဲေိုင်း 

ဘုတ်များနှင့် အများပြည်သူ နြျာ်ြွေဲများအတွေင်း အလှတေ်ောေင်ပခငး်များ 

 ၂.၄.၇.၁၄.၁ အမျ ိုးအစားများ 

  ၂.၄.၇.၁၄.၂ နှင့်အညီ စိုက်ထထူားဆသာ ယာယီေိုင်းေုတ်ြျားြှတပါး 

ဆအာက်ပါြည်သည့်ဆကကာ်မငာေိုငး်ေုတ်ကိုြျှစိုက်ထူမခင်း(သ့ုိြဟုတ်) ထိန်းသိြ်းမခငး်ြမပုရ။ 

 (က) ဝရန်တာတိုငြ်ျားဆပါ်တွငဆ်ေးမခယ်ထားဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) ဝရန်တာတိုငဆ်ပါ်တွင် 

(သ့ုိြဟုတ်) ဝရန်တာတိုငြ်ျားအကကား တပ်ေင်ထားဆသာ ဆကကာ်မငာေိုင်းေုတ်။ 

 (ခ) ဝရန်တာ (သ့ုိြဟုတ်) လသာဆောင်၏ဆောင၊် အခံ၊ ရက်ြ (သ့ုိြဟုတ်) လက်ရန်း 

အထက် (သ့ုိြဟုတ်) ဆအာက်သ့ုိ အစွန်းထွကဆ်နဆသာ ဆကကာ်မငာေိငုး်ေုတ်။ 

 (ဂ) ဆတာက်ပသည့် (သ့ုိြဟုတ်) ြီးပဆဒသာ ထွန်းလင်းဆနသည့် အမပင်ဝရန်တာ 

(သ့ုိြဟုတ်) လသာဆောင်၏ကားထွက်ဆနဆသာ (သုိ့ြဟုတ်) လံုးဝန်းဆနဆသာ 

ဆထာင့်ရိှဆောငအ်ခံ၊ ရက်ြ (သ့ုိြဟုတ်) လက်ရန်းတွင်တွဲြက်ထားသည့်ဆကကာ်မငာ 

ေိုင်းေုတ်။ 

 (ဃ) လြး်ြကကီးကိုမြတ်လျက် စိုက်ထထူားဆသာ ကုက္ကား/ကကက်လျှာ ေိုင်းေုတ်။ 

 (င) တစ်ေက်ြှတစ်ေက်သ့ုိ လွှယဲြ်းဆနမခငး်ြှကာကွယ်ရန် ဆသဆသချာချာ တပ်ေင် 

ထားမခငး်ြရှိဆသာ ေိုင်းေုတ်။ 

 (စ) ယာယီအကာအရံ (သ့ုိြဟုတ်) ခခံစည်းရိုးဆပါ်ရိှ ခငွ့မ်ပုထားဆသာစက္ကူေိငုး်ေုတ် 

ြျားြှလွဲ၍ ပိတ်စ၊ စက္ကူ mache (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်ကဲ့သ့ုိဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) 

ယငး်နှင့်တူဆသာ ပစ္စည်းြျားမြင့် မပုလုပ်ထားသည့်ေိုငး်ေုတ်။ 

 (ေ) ခခံစည်းရိုး(သ့ုိြဟုတ်) လူဆနထိုငရ်ာအဝငတ်ံခါးဆပါက် (သ့ုိြဟုတ်) ဂိတ်ဆပါက်တွင် 

တပ်ေင်ထားဆသာ တိုက်ခန်းေဆလာက်ြျားမြစ်လျှင်တိုက်ခန်းနံရံ၊ အခန်းအကျယ် 

ဝငဆ်ပါက် (သ့ုိြဟုတ်) တံခါးဆပါက်တွင်တပ်ေငထ်ားဆသာ (၆၀၀ ြီလီြီတာ × ၄၅၀ 

ြီလီြီတာ) အရွယ်ြဆကျာ်လွန်သည့် ဆကကးဝါမပား (သ့ုိြဟုတ်) ေုတ်မပားြှ တပါးလူ 

ဆနထိငု်ရန်အတွက် အသံုးမပုဆသာ၊ အသံုးမပုရန် ရည်ရွယ်ဆသာ ဆမြကွက်ဆပါ်ရိှ 

ဆကကာ်မငာေိုငး်ေုတ်။ 

 (ဇ) သစ်ပင်ြျား၊ ဆကျာက်တုံးြျား၊ ဆတာငဆ်စာငး်ြျားနှင့် ယငး်တို့နှင့် အလားသဏ္ဍာန် 

တူ အသွငသ်ဏ္ဍာန်ရိှ ေိုင်းေုတ်။  
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 ၂.၄.၇.၁၄.၂ ယာယီေိုင်းဘုတ်များအတွေက် လိအုြ်ချက်များ 

  ယာယီေိုငး်ေုတ်ြျား၊ ခရီးသာွးလြး်ေုံ ေိုင်းေုတ်ြျားနှင့် ကစားပွဲေိုင်ရာ 

ေိုင်းေုတ်ြျား၊ အြျားမပည်သူဆပျာ်ပွဲြျားအတွင်း အလှတန်ောေင်မခငး်ြျားသည် အာဏာ 

ပိုင်၏ ခွင့်မပုချက်နှင့်အညီမြစ်ရြည့်အမပင် ြီးဆေးအန္တရာယ်ဆလျာ့ချရန်နှင့် ြည်သည့် 

အဆပါက်ကိုြေို ပိတ်ေို့ြှုြရိှဆစရန် စိုက်ထထူားရှရိြည်။ ယငး်သ့ုိဆသာ ေိုင်းေုတ်ဆပါ်ရှိ 

ဆကကာ်မငာသည် ယငး်ကိုစိုက်ထူထားသည့် (သ့ုိြဟုတ်) ထိန်းသိြ်းထားသည့် အဆောက် 

အအံုဥပစာအတွငး် (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံဥပစာဆပါ်တွင် မပုလုပ်ဆသာ စီးပွားဆရး 

လုပ်ငန်း၊ စက်ြှုလုပ်ငန်း (သ့ုိြဟုတ်) အမခားဆသာလုပ်ငန်းြျားနှင့်သာ သက်ေိုငရ်ြည် 

မြစ်သည်။ ယာယီေိုငး်ေုတ်ြျားကို စုတ်ပပဲလျင်ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ ပျက်စီးလျှင် 

ဆသာလ်ည်းဆကာငး် ြယ်ရှားပစ်ရြည်မြစ်ပပီး တိုးချဲ့ခွင့်မပုမခငး်ြရှိလျှင် စိုက်ထပူပီး ၁၄ ရက် 

အတွင်း ြယ်ရှားပစ်ရြည်။ 

  အြျားမပည်သူ အေငဆ်မပဆချာဆြွ့ြှု၊ ဆေးကငး်လုခံခုံြှုအတွက် လိအုပ်သည်ဟု 

ထင်မြငလ်ျှငအ်ာဏာပိုင်သည် ယာယီဆကကာ်မငာေိုင်းေုတ် (သ့ုိြဟုတ်) ြွြး်ြံမပင်ေငမ်ခငး် 

ကိ ုချက်ချင်းြယ်ရှားဆစရန် အြိန့်ဆပးပိုငခ်ွင့်ရိှသည်။  

 ၂.၄.၇.၁၄.၂.၁ တိုင်ေိုငး်ဘုတ်များ 

  တိုင်ေိုငး်ေုတ်အားလုးံကို ြီးြဆလာငလ်ွယ်သည့် ပစ္စည်းြျားမြင့်သာ 

တည်ဆောက်ရြည်မြစ်ပပီး ဆမြမပင် (သ့ုိြဟုတ်) ဆခါင်ြိးုေိုငး်ေုတ်အတွက် လိအုပ်ချက် 

ြျားနှင့်ညီညတွ်ရြည်။ ယငး်သို့ဆသာ ေိုငး်ေုတ်ြျားသည် အစွန်းထွကဆ်နဆသာ 

ေိုင်းေုတ်အတွက် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကိုလိကု်နာလျှင် လြး်ြျဉ်းလိုင်းကို ဆကျာ်လွနတ်ိုးချဲ့ 

နိုငသ်ည်။ 

 ၂.၄.၇.၁၄.၂.၂ တံခွေေ်နှင့် ြိတ်စေိုင်းဘုတ်များ 

  အဆောက်အအုံနှင့် တွဲြက်ထားရိှသည့် (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုြှ 

ေိုင်းထားသည့် ယာယီေိုငး်ေုတ်ြျားနှင့်တံခွန်ြျား၊ ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည့် 

ပိတ်စ (သ့ုိြဟုတ်) အမခားြီးဆလာင်လွယ်ဆသာပစ္စည်းြျားကို ခိုင်ပြစဲွာ တည်ဆောက်ရ 

ြည်မြစ်သည့်အမပင် ယငး်တို့၏ အဆထာက်အပင့်ြျားနှင့် ခိုင်ပြစဲွာတွဲြက်ထားရှိရြည်။ 

ယငး်တို့ကို စုတ်ပပဲလျှင်ဆသာလ်ည်းဆကာငး်၊ ပျက်စီးလျှငဆ်သာ်လည်းဆကာငး် ြယ်ရှားရ 

ြည်။ ြည်သည့်ကိစ္စတွငြ်ေို စိုက်ထပူပီး ၁၄ ရက်ထက် ဆနာက်ြကျေဲ ြယ်ရှားရြည်။ 

ဆပါငး်ြိုး (သ့ုိြဟုတ်) အြုိးပါသည့်ဝငဆ်ပါက်ြှေိုင်းထားဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) အြုိးပါသည့် 

ဝငဆ်ပါက်နှင့် တွဲြကထ်ားဆသာ ယာယီေိုငး်ေုတ်ြျားအတွက် ခွင့မ်ပုချက်ြျားကို ၁၀ ရက် 

ကာလအထိ ကန့်သတ်ထားရြည်။ 
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 ၂.၄.၇.၁၄.၂.၃ အကကီးေုံးအရွယ်အစား 

  ယာယီေိုငး်ေုတ်ြျားသည် ဧရိယာ၁၀၈ စတုရန်းဆပ(၁၀ စတုရန်းြီတာ) 

ထက်ြပိုရ။ 

 ၂.၄.၇.၁၄.၂.၄ အစွေေ်းထွေက်ပခငး် 

  ပိတ်စနှင့်အလားတူ ြီးဆလာင်လွယ်သည့် တည်ဆောက်ပုံရှိသည့် ယာယီ 

ေိုင်းေုတ်ြျားသည် လြး်အတွင်းသ့ုိ (သ့ုိြဟုတ်) အြျားမပည်သူေိုငရ်ာဆနရာကို ဆကျာ် 

လွန်၍ ၃၀၀ ြီလီြီတာထက် ဆကျာ်လွန်မခင်းြရိှဆစရ။ သ့ုိရာတွင် ယငး်ေိုငး်ေုတ်ကို 

ဆောငြ်ပါေဲ တည်ဆောက်ထားလျှင် ဆပါငး်ြိုး (သ့ုိြဟုတ်) အြုိးပါသည့် ဝငဆ်ပါက်၏ 

ြျက်နှာမပငက်ို ြှီကပ်လျက် အမပားအချပ် (flat) ကိ ုဆထာက်ပင့်ထားနိုင်သည် (သ့ုိြဟုတ်) 

ယငး်၏ ဆအာက်ြျက်နှာမပငြ်ှေိုင်းထားနိုင်ဆသာ်လည်း လူသွားစကကြံနှင့် ၈.၂ ဆပ(၂.၅ 

ြီတာ) ထက် နိြ့်ကျမခင်းြရိှဆစရ။ 

 ၂.၄.၇.၁၄.၂.၅ နကကာ်ပငာေိုငး်ဘုတ်ကကီးများ 

  ပြို့၏ အမခားတံတိုင်းနံရံြျား အလှပျကဆ်စမခငး်ြရှဆိစရန် အာဏာပိုင် 

အြဲွ့အစည်းက စိုက်ထူတည်ဆထာင်သည့် ဆကကာ်မငာေိုငး်ေုတ်ကကီးြျားကို ယာယီေိုငး် 

ေုတ်ြျား၊ သဆကဂတအြှတ်အသားြျား၊ ဆြျာ်ဆမြတင်ေက်ြှုအတွက် သတိဆပးဆကကာ်မငာ 

စာြျား စသည်တို့အတွက် အသံုးမပုရြည်။ 

  ဆကကာ်မငာေိုငး်ေုတ်ကကီးြျားြှတပါး ဆြျာ်ဆမြတငေ်က်ြှုအတွက် သတိ 

ဆပးဆကကာ်မငာစာြျားနှင့် အမခားလုပ်ဆောင်ချက်ြျားအတွက် သတိဆပးဆကကာ်မငာစာြျားကို 

အဆောက်အအုံနံရံတွင် တပ်ေင်မခငး်ြမပုရ။ ယငး်သို့ဆသာ ဆကကာ်မငာ၊ ပိုစတာြျား 

အတွက် တာဝန်ရှိဆသာအြဲွ့အစည်းသည် အလှပျက်ဆစမခင်းြရှိဆစရန်နှင့် ေိုင်းေုတ်ြျား 

ြယ်ရှားြှုြရိှမခင်းတို့အတွက် တာဝန်ယူရြည်။ 

 ၂.၄.၈ ေက်သွေယ်နရးနှင့် အသံလွှင့်တာေါတိုငမ်ျား 

 ၂.၄.၈.၁ တည်နေရာနှင့် ချဉး်ကြ်လမး် 

  တာဝါတိုင်ြျားသည်ေိုင်းကကိုး၊ ဝါယာကကိုးြျားနှင့် အမခားတွဲြက်အသံုးအဆောင် 

ြျားက လြး်၊ အမခားအြျားမပည်သူေိုင်ရာဆနရာ၊ ဆမြမပင်အထက် လျှပ်စစ်အသံုးမပုလိငုး်တို့ 

ကိ ု မြတ်ဆကျာ်ကျူးဆကျာ်မခငး်ြရှိသည့် နည်းလြ်းမြင့်တည်ရှိရြည် (သ့ုိြဟုတ်) ပစ္စည်း 

ပိုင်ရှင်၏ စာမြင့ ် ဆရးသားသဆောတူညီချက်ြရိှေဲ ထိုသူ၏ ကိုယ်ပိုငပ်စ္စည်းနယ်ပယ် 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆမြမပင်အထက်လျှပစ်စ်အသံုးမပုလိုငး်ကို ကျူးဆကျာ်မခငး်ြရိှသည့် နညး်လြ်းမြင့် 

တည်ရိှရြည်။ 
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 ၂.၄.၉ နရကူးကေ်အေေ်းအေိုငး်များ 

 ၂.၄.၉.၁ အနထွေနထွေ 

  ဆရကူးကန်ြျားသည် ဤအပိုင်းပါ လိအုပ်ချက်ြျားအမပင် ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါ 

အမခားသက်ေိုင်ဆသာအပိုင်းြျားကို လိကု်နာရြည်။ 

 ၂.၄.၉.၂ အဓြိ္ပာယ်ြွေင့်ေိုချက် 

  ဤအပိုင်းပါအလို့ငာှနှင့် ဤအပုိငး်တစ်ဆနရာရာတွင် အသံုးမပုထားဆသာ 

ဆအာက်ပါစကားရပ်ြျားသည် ဆြာ်မပပါအတိုငး် အဓပိ္ပာယ်သက်ဆရာက်သည် − 

 ဆရကူးကန်ြျား  − ဆရကူးရန်၊ အပန်းဆမြဆရချ ိုးရန် (သ့ုိြဟုတ်) ဆရအနက် ၂၄ လက်ြ (၆၁၀ 

ြီလီြီတာ) ဆကျာ်ပါဝင်ဆသာ ဆရဆော့ရန်ရည်ရွယ်သည့်အဆောက်အဦ။ ဤစကားရပ်တွင် 

ဆမြမပင်အတွငး်၊ ဆမြမပင်အထက်နှင့် ဆမြမပင်ဆပါ်ရိှဆရကူးကန်ြျား၊ ဆရပူကန်ြျား၊ ဆရပစူိြ်ကန် 

ြျားနှင့် အထုိင်ချထားဆသာ ဆရဆော့ကန်ြျားပါဝငသ်ည်။  

 ၂.၄.၉.၃ အများပြည်သူနရကူးကေ်များ 

  အြျားမပည်သူဆရကူးကန်ြျားကို အပမင့် (၂ ဆြ မ ှ၄ ဆြ)(သ့ုိမဟုတ်) ဆောက်ထွငး် 

ပမငန်ိုငဆ်သာ ခခံစည်းရိုးပေင့်သာ ကာေံထားေမည်။  

 ၂.၄.၉.၄ နေထိုင်သူများအတွေက်ပြစ်နသာ နရကူးကေ်များ 

  ဆနထိငု်သူြျားအတွက်မြစ်ဆသာ ဆရကူးကန်သည် ဆအာက်ပါတို့ကို လိကု်နာရြည်- 

 ၂.၄.၉.၄.၁ အတားအေီးအပမင့်နှင့် ကကားလွေတ်အကွောအနေးများ 

  အတားအေီး၏ထိပ်သည် ဆရကူးကန်ြှ ြျက်နှာချငး်ေိုင်အကွာအဆဝးရှိ 

အတားအေီး ေက်ြှ တိုင်းတာဆသာ သတ်ြှတ်အေင့်ထက် အနည်းေုံး ၄၈ လက်ြ 

(၁၂၁၉ ြီလီြီတာ) အမြင့်ရိှရြည်။ သတ်ြှတ်အေင့်နှင့် အတားအေီးဆအာက်ဆမခကကား 

ဆဒါငလ်ိုက်ကကားလွတ် အကွာအဆဝးသည် ဆရကူးကန်ြှ ြျက်နှာချငး်ေိုင်အကွာအဆဝးရှိ 

အတားအေီးေက်ြှ တိုင်းတာပါက ၂ လက်ြ (၅၁ ြီလီြီတာ) ရိှရြည်။ 

ဆရကူးကန်အဆောက်အအုံ/ တည်ဆောက်ပုံ၏ထိပ်သည် သတ်ြှတ်အေင့်အထက်မြစ်လျှင် 

အတားအေီးကို ဆမြညီမပင်အေင့်တွင် (သ့ုိြဟုတ်) ဆရကူးကန်အဆောက်အအုံ/ 

တည်ဆောက်ပုံ၏အဆပါ်တွင် ထားရိှခွင့်မပုပီး ဆရကူးကန်အဆောက်အအုံ/ တည်ဆောက်ပုံ 

၏ ထိပ်နှင့် အတားအေီး၏ ဆအာက်ဆမခအကကား ဆဒါငလ်ိုက် ကကားလွတ်အကွာအဆဝးသည် 

အြျားေုံး ၄ လက်ြ (၁၀၂ ြီလီြီတာ) မြစ်ရြည်။ 

 ၂.၄.၉.၄.၁.၁ အနြါက်များ 

  အတားအေီးရိှ အဆပါက်ြျားသည် ၄ လက်ြ (၁၀၂ ြီလီြီတာ) စက်ဝိုငး် 

အချငး်ထက် ြကျယ်ရ။ 
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 ၂.၄.၉.၄.၁.၂ ထုြိတ်အတားအေီးမျက်နှာပြငမ်ျား 

  သာြန်ခံနိုငရ်ည်ရိှပပီး အဂဂဆတအေက်ြျားေင်ထားသည့် အဆောက်အဦး 

အတွက်ြှတပါး အဆပါက်ြရိှ ထုပိတ်အတားအေီးြျားတွင် ချ ိုင့်ဝင်ဆနဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) 

ထွကဆ်နဆသာ အစွန်းြျားြပါရိှရ။ 

 ၂.၄.၉.၄.၁.၃ ေီးကြ်စွောြိုင်းပခားထားသည့် အလျားလိကု် အစိတ်အြိုင်းများ 

  အလျားလိကု်နှင့် ဆဒါင်လိကု် အစိတ်အပိုင်းြျားပါဝင်သည့် အတားအေီး 

တွင် အလျားလိကု်အစိတ်အပိုင်းြျား၏ ထိပ်ြျားအကကားအကွာအဆဝးသည် ၄၅ လက်ြ 

(၁၁၄၃ ြီလီြီတာ) ဆအာက်နည်းလျှင် အလျားလိကု်အစိတ်အပိုင်းြျားသည် ဆရကူးကန် 

ဆေးအကာအရံ၏အတွငး်ေက်တွင်တည်ရှိရြည်။ဆဒါင်လိကု်အကာအရံအစိတ်အပုိငး်ြျား 

အကကား ကကားကွက်လပ်ဆနရာသည် အကျယ် ၁ ၃/၄ လက်ြ (၄၄ ြီလီြီတာ) ထက်ြပိုရ။ 

ဆဒါငလ်ိုက်အစိတ်အပိုင်းြျားအတွငး် ြွြး်ြံထားဆသာ cutouts ြျားရှိလျှင် cutouts ြျား 

အတွင်း ကကားကွက်လပ် ဆနရာသည် အကျယ် ၁ ၃/၄ လက်ြ (၄၄ ြီလီြီတာ) ထက် 

ြပိရု။  

 ၂.၄.၉.၄.၁.၄ အလျားလိုက် အစိတ်အြိုင်းများ ကျယ်ကျယ်ပခားထားပခင်း 

  အလျားလိကု်နှင့် ဆဒါင်လိကု် အစိတ်အပိုင်းြျားပါဝင်သည့် အတားအေီး 

တွင် အလျားလိကု်အစိတ်အပိုင်းြျား၏ ထိပ်ြျားအကကားအကွာအဆဝးသည် ၄၅ လက်ြ 

(၁၁၄၃ ြီလီြီတာ) ထက်ြျားလျှင ် ဆဒါင်လိကု်အစိတ်အပိုင်းြျားကကား အကွာအဆဝးသည်  

၄ လက်ြ ထက်ြပိုရ။ ဆဒါငလ်ိုက်အစိတ်အပိုင်းြျားအတွင်း ြွြး်ြံထားဆသာ cutouts ြျား 

ရိှလျှင် cutouts ြျားအတွင်း ကကားကွက်လပ်ဆနရာသည် အကျယ် ၁ ၃/၄ လက်ြ (၄၄ 

ြီလီြီတာ) ထက်ြပိုရ။ 

 ၂.၄.၉.၄.၁.၅ ချေိ်းကကိုးကွေင်းေက် အတိုငး်အတာများ 

  ၁ ၃/၄ လက်ြ (၄၄ ြီလီြီတာ) ထက ် ြပိဆုသာအဆပါက်ြျားကို ဆလျာ့ 

နညး်ဆစသည့် ထိပ် (သ့ုိြဟုတ်) ဆအာက်ဆမခတွင်ကွယ်ထားသည့် အဆချာငး်/ အမပား ြပါ 

ဆသာ ခခံစည်းရိုးြဟုတ်လျှင် ချနိ်းကကိုးကွင်းေက် ခခံစည်းရိုးြျားအတွက် ဇကာကွက် 

အရွယ်အစားသည် အြျားေုံး ၂ ၁/၄ စတုရန်း လက်ြ (၅၇ စတုရန်း ြီလီြီတာ) ရိှရြည်။ 

 ၂.၄.၉.၄.၁.၆ နထာင့်ပြတ်အစိတ်အြိုင်းများ 

  အတားအေီးတွင် ဆထာင့်မြတ်အစိတ်အပုိငး်ြျားပါဝငလ်ျှင် ဆထာင့်မြတ် 

အစိတ်အပိုင်းြျားမြင့် ြွဲ့စညး်ထားသည့် အဆပါက်သည် အြျားေုံး ၁ ၃/၄ လက်ြ (၄၄ 

ြီလီြီတာ) ထက်ြပိုရ။  
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 ၂.၄.၉.၄.၁.၇ အေငန်ြါက်ေိတ်တံခါးများ 

  အဝငဆ်ပါက် (သ့ုိြဟုတ်) ဂိတ်တံခါးြျားသည် အပုိငး် ၂.၄.၉.၄.၁.၁ ြှ 

၂.၄.၉.၄.၁.၆ ပါ လိုအပ်ချက်ြျားကို လိကု်နာရြည်မြစ်ပပီး ဆသာခ့တ်သည့်ပစ္စည်းနှင့် 

လိကု်ြက်ညီစွာ တပ်ေငရ်ြည်။ လူသွားလူလာတံခါးဆပါက် (သ့ုိြဟုတ်) ဂိတ်တံခါးြျား 

  သည် အလုိအဆလျာက်ြွင့်ပတိ်နိုင်သည့် အမပင်ြွင့်တံခါးြျားမြစ်ရြည်။   

 ၂.၄.၉.၄.၁.၈ အတားအေီးတိုက်ခေ်းေံရံ 

  တိုက်ခန်းနံရသံည် အတားအေီးအစိတ်အပုိငး်အမြစ်ရိှလျှင် ဆအာက်ပါတို ့

ကိ ုလိကု်နာရြည် − 

  ထိနုံရံြှ ဆရကူးကန်သ့ုိ တုိက်ရိုကဝ်ငန်ိုငသ်ည့် တံခါးြျားတွင် တံခါး 

(သ့ုိြဟုတ်) ြျက်နှာမပင် (ရိှလျှင်) ပွင့်သွားလျှင် ကကားနိုင်သည့် အချက်ဆပးသထံွက်သည့် 

သတိဆပးဆခါင်းဆလာင်း တပ်ေင်ထားရြည်။ ြသန်စွြ်းသူြျားအတွက် ြလိုအပ်သည့် 

လူဆနထိုငရ်ာ တိုက်ခန်းြျားတွင် ကကြ်းမပင်ြှ ၅၄ လက်ြ (၁၃၂၇ ြီလီြီတာ) နှင့ ်အထက် 

တွင်အပိတ်ခလုတ်ရှိရြည်။ ြသန်စွြ်းသူြျားအတွက်လုိအပ်သည့် လူဆနထိုင်ရာတိုက်ခန်း 

ြျားတွင် အပိတ်ခလုတ်သည် ကကြ်းမပင်ြှ အြျားေုံး ၅၄လက်ြ (၁၃၇၂ ြီလီြီတာ) နှင့ ်

အနည်းေုံး ၄၈ လက်ြ (၁၂၁၉ ြီလီြီတာ) တွင် ရိှရြည်။ 

 ၂.၄.၉.၄.၁.၉ အတားအေီးနရကူးကေ် အနောက်အအုံ 

  ဆမြမပင်အထက် ဆရကူးကန် အဆောက်အအံုကို အတားအေီး အမြစ်သံုး 

လျှင် (သ့ုိြဟုတ်) အတားအေီးသည် ဆရကူးကန် အဆောက်အအံုထိပ်တွင် ရိှဆနလျှင် 

ဝငန်ိုင်သည့်နည်းလြ်းြှာ ဆလှကား (သ့ုိြဟုတ်) အထစ်ြျားမြစ်လျှင် ဝငဆ်ပါက်ကို 

ကာကွယ်ရန် ယငး်ဆလှကား (သ့ုိြဟုတ်) အထစ်ြျားကိုပိတ်ထားရြည်၊ ဆသာခ့တ်ထား 

ရြည် (သ့ုိြဟုတ်) ြယ်ရှားရြည် (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်ဆလှကား (သ့ုိြဟုတ်) အထစ်ြျားကို 

အပုိဒ် ၂.၄.၉.၄.၁.၁ ြ ှ ၂.၄.၉.၄.၁.၈ ထိပါ လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် မပည့်စုံဆသာ အတား 

အေီးြျားမြင့် ကာရံထားရြည်။ ဆလှကား (သ့ုိြဟုတ်) အထစ်ြျားကို ပိတ်ထား၊ ဆသာ ့

ခတ်ထား၊ ြယ်ရှားထားလျှင် ြန်တီးထားဆသာအဆပါက်သည် စက်ဝိုငး်အချငး် ၄ လက်ြ 

(၁၀၂ ြီလီြီတာ) ထက်ြကျယ်ရ။  

 ၂.၄.၉.၄.၂ အမုိးအကာနအာက်ရှိ နရကူးကေ် 

  နံရြံျားကာရံထားသည့် ဆရကူးကန်ြျားသည် အပုိဒ် ၂.၄.၉.၄.၁.၈ ကို 

လိကု်နာရန် ြလိုအပ်ပါ။ 

 ၂.၄.၉.၄.၃ တားပမစ်ထားသည့်နေရာများ 

  အပြတဲြ်းအောက်အအံု၊ ပစ္စည်းကိရိယာ (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်တို့နှင့် အလားတူ 

အရာဝတ္တုြျားအသံုးမပု၍ ဆကျာ်တက်မခငး်ြှဟန့်တားရန် အတားအေီးြျားကိုထားရိှရြည်။ 
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 ၂.၄.၁၀ အလုိအနလျာက်နရွ့လျားသည့် ေိတ်တံခါးများ 

 ၂.၄.၁၀.၁ အနထွေနထွေ 

  အလုိအဆလျာက်ြွင့်ပိတ်သည့် ဂိတ်တံခါးြျားသည် ဤအပုိငး်နှင့် ဤလြး်ညွှန် 

ချက်ပါ အမခားသက်ေိုင်သည့် အပုိငး်ြျားပါ လိအုပ်ချက်ြျားကို လိကု်နာရြည်။ 

 ၂.၄.၁၀.၂ အဓြိ္ပာယ်ြွေင့်ေိုချက် 

  ဤအပိုင်းအလုိ့ငှာနှင့် ဤလြ်းညွှန်ချက် တစ်ဆနရာရာတွင် အသံုးမပုထားဆသာ 

ဆအာက်ပါစကားရပ်သည် ဆြာ်မပပါအတိုငး် အဓိပ္ပာယ်သက်ဆရာက်သည်။ 

 ဆရွ့လျားဂိတ်တံခါး − လိအုပ်သည့်ဝန်ဆောင်ြှု၊ အဆောက်အဦ (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်တို့၏ 

အစိတ်အပိုင်းသ့ုိ ယာဉ်ဝငထ်ွက်ဆပါက်တွင် အသံုးမပုရန်ရည်ရွယ်ဆသာ ဂိတ်တံခါးမြစ်ပပီး 

လူသွားလာမခင်းအတွက် ရည်ရွယ်ထားမခင်း ြဟုတ်ပါ။ 
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၂.၅  အတွေင်းြိုင်းြတ်ေေ်းကျင် 

 ၂.၅.၁  ေယ်ြယ် 

  ဤအပိုင်းတွငဆ်ြာ်မပထားသည့် မပဋ္ဌာန်းထားချက်ြျားသည် ဆလဝငဆ်လထွက်၊ အလငး် 

ဆရာင်၊ အဆောက်အအုံအတွင်းရှိ အြုိးြပါဆသာဆနရာလပ်၊ အခန်းအတိုင်းအတာနှင့် အဆောက် 

အအုံ၏ အတွင်းပိုင်းနှင့်စပ်ေက်ဆနဆသာ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းြျားအဆပါ်တွင် သက်ဆရာက်ြှုရှိ 

ဆစရြည်မြစ်သည်။ သတ်ြှတ်စာရငး်တွငပ်ါဝင်ဆသာ အဆောက်အဦနှင့် ဆရှးဆဟာငး်အဆောက် 

အဦြျားကို ဤမပဋ္ဌာန်းထားချက်ြျားြှကင်းလွတ်ခွင့မ်ပုထားပါသည်။ (အခန်း ၂.၁၀ ကိ ု

ကကည့်ပါ။) 

 ၂.၅.၂  အနထွေနထွေ 

  ဆအာက်ပါစကားလုံးြျားနှင့် စကားရပဆ်ဝါဟာရြျားသည် ဤအပုိငး်၏ ရည်ရွယ်ချက် 

နှင့် ဤလြး်ညွှန်ချက်ြျား၏ အမခားတစ်ဆနရာရာတွင် အသံုးမပုရန်အတွက် ဤဆနရာ၌ ဆြာ်မပ 

ထားသည့် အဓပိ္ပါယ်ြျားအတိုင်း ရိှဆစရြည်။ 

 ၂.၅.၂.၁  အဓြိ္ပါယ်ြွေင့်ေိုချက်များ 

 အမုိးနအာက်ထြ်ခိုးနေရာ: ဆခါင်ြိးုဆအာက်ရိှ အိြ်၏ထိပ်ေုံး၌ တည်ရိှဆသာ အခန်းကိုေိုလို 

ပါသည်။ 

 အနောက်အအုံအတွေင်းရှိ အမုိးမြါနသာနေရာလြ်: အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆောက်အအုအံစိတ်အပုိငး်ြျား ပတ်ပတ်လည် ဝန်းရံဆနပပီး အြုိးြပါသည့်ဆနရာမြစ်သည်။ 

 Grade: သွင်မပငလ်က္ခဏာ၏ အေင့်အတန်းအြျ ိုးအစား (ကုန်းဆစာငး်၊ ေင်ဆမခဆလျှာ၊ ဆလျှာ 

ဆစာက်၊ အဆစာင်း (သ့ုိြဟုတ်) အမြင့်ဟုဆခါ်သည်)၊ ဆမြြျကန်ှာသွငမ်ပင်သည် ဆစာငး်ဆနဆသာ 

ြျက်နှာမပင ်အတိုငး်အတာကို ရည်ညွှန်းသည်။ 

 အမုိးလွေတ်ရာအပမင့် (Head room):  ကကြ်းခငး် (သ့ုိြဟုတ်) အခန်း၏ အနိြ့်ေုံးအပုိငး်နှင့် 

ြျက်နှာကကက်ဆအာက်ပိုငး် (သ့ုိြဟုတ်) အခန်း၏ ကာထားဆသာအနိြ့်ပိုင်းြျက်နှာမပငအ်ကကား 

အသားတငအ်မြင့် မြစ်သည်။  

 ေင်နပခနလျာ: အနိြ့်အမြင့်ြတူညီဆသာ ြျက်နှာမပငန်ှစ်ခုအား ဆလျှာဆစာင်းမြင့ ် ေက်စပ် 

ထားဆသာအပိုင်းမြစ်သည်။  

 နေထိုင်၍ရနသာနေရာ: တစ်ရက်လျှင် ၈နာရီထက်ြနည်း လူအြျားဆနထိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ 

မပုလုပ်ထားဆသာ အတွင်းပိုငး်ဆနရာကို ေိုလိုပါသည်။ 

 လူအများအသံုးပြုရာနေရာ: လူအြျားဆနထိုငရ်န်နှင့် အပိ်ရန်ြဟုတ်ေဲ သုိဆလှာင်ရန်နှင့် ထိ ု

ကဲ့သ့ုိလုပ်ငန်းြျားကို ဆောငရ်ွက်ရန် လူအြျားအသံုးမပုဆသာ ဆနရာတစ်ခုခုကို ေိုလိုပါသည်။ 
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 ၂.၅.၃ နလေင်နလထွေက် 

 ၂.၅.၃.၁  အနထွေနထွေ 

  ကိုယ်ပိုင်လုးံချင်းအိြ်ြျားအမပင်လူဆနအိြ်အဆောက်အအုံြျားအားလုးံကို သောဝ 

ဆလဝင်ဆလထွက်ရရိှဆအာင ်ဆောင်ရွက်ဆပးရြည်။ 

  အမခားအဆောက်အအုံြျားတွင် ဆနထိငု်သူြျားအတွက် သောဝ (သ့ုိြဟုတ်) 

စက်ြှုနည်းပညာမြင့် ဆလဝင်ဆလထွက်ဆကာင်းဆအာင် မပုလုပ်ဆပးရြည်။ 

 ခခငး်ချက်။ ဆအာက်ဆြာ်မပပါအခန်းနှင့် ဆနရာြျားအတွက် လိုက်နာရန်ြလိုအပ်ပါ။ 

 (က)  ၆ စတုရန်းြီတာထက်ြပိုဆသာ စတိုခန်း 

 (ခ) ၆ စတုရန်းြီတာ ထက်ြပိုဆသာ ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ဆလှကားအဝငခ်န်းြ 

 ၂.၅.၃.၂  သဘာေနလေငန်လထွေက် 

  မပတငး်ဆပါက်ြျား၊ တံခါးြျား၊ တရုတ်ကပတ်ံခါးြျား (သ့ုိြဟုတ်) အမပင်ေက်သို ့

ြွင့်ထားသည့် အမခားတံခါးြျားြှတေင့် ဆလဝင်ဆလထွက်ဆကာငး်ဆအာင် မပုလုပ်ထားရြည်။ 

အေိပုါအဆပါက်ြျားကို ၎င်းအဆောက်အအု၌ံဆနထိငုြ်ည့်သူြျား အေင်ဆမပစွာအသုံးမပုနိုင် 

ရန် စီြံဆောင်ရွက်ထားရြည်။ 

 ၂.၅.၃.၂.၁  လိအုြ်နသာနလေင်နလထွေကန်ေရာ 

  တစ်ခု(သုိ့ြဟုတ်) တစ်ခုထက်ပိ၍ုြွင့်နိုငဆ်သာ မပတငး်ဆပါက်ြျား(သ့ုိြဟုတ်) 

အမခားြွင့်နိုငဆ်သာ ဆလဝငဆ်လထွကဆ်ပါက်ြျားကို အခန်းကကြ်းခငး်ဧရိယာ၏ ၅ ရာခိုငန်ှုန်း 

ထက်ြနည်းဆသာ ဧရိယာမြင့် သောဝဆလဝငဆ်လထွက်ရရိှရန် ဆောငရွ်က်ဆပးရြည်။ 

  သောဝ ဆလဝင်ဆလထွကရ်ရိှဆစရန် ဒီဇိုငး်မပုလုပ်ထားဆသာ အခန်း၏ 

ြည်သည့်အစိတ်အပုိငး် (သ့ုိြဟုတ်) ဆနရာလတွ်သည် (သုိဆလှာငရ်ုံတွင် ပါဝင်ဆသာအခန်းြှ  

 လွ၍ဲ) မပတငး်ဆပါက် (သို့ြဟုတ်) ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်ြျား ြှ ၁၂ ြီတာထက်  ြပိဆုစရ။ 

  ဆအာက်ဆြာ်မပပါအချက်ြျားြှလွဲ၍ ြည်သည့်ြွင့်နိုင်ဆသာမပတင်းဆပါက်ြျား 

(သုိ့ြဟုတ်) ဆလဝင်ဆလထွကဆ်ပါက်ြျားကိုြျှ အဟန့်အတားြမြစ်ဆစရန် စဉ်းစားရြည်။ 

 (က) ဆေးေွဲမပတင်းဆပါက် (sliding window) အား အမပည့်ြငွ့်သည့်အခါ အြှန်တကယ် 

ြွင့်နိုင်ဆသာ ဧရိယာတွင် ြည်သည့်အဟန့်အတားြှ ြရှိရပါ။ 

 (ခ) တရုတ်ကပ်ြှန်ဆသ တပ်ေင်ထားသည့် ြည်သည့် ဆလဝငဆ်လထွကဆ်ပါက်၏ အြှန် 

တကယ်ြွင့်နိုင်ဆသာဧရိယာကို ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက် ဧရိယာ၏ ၅၀ ရာခိုငန်ှုန်း 

သာ ယူေရြည်။ 

 (ဂ) အနည်းေုံး ၃၀ ဒီဂရနီှင့်အထက် ြွင့်နိုင်ဆသာ ြည်သည့်ပတ္တာတပ် မပတငး်ဆပါက်၏ 

အြှန်တကယ်ြွင့်နိုင်ဆသာဧရိယာကို ဆလဝငဆ်လထွကဆ်ပါက်ဧရိယာ၏ ၅၀ ရာခိုင် 

နှုန်းသာ ယူေရြည်။ 
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  မပတငး်ဆပါက်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) အမခားဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်ြျားသည် 

ဆအာက်ဆြာ်မပပါဆနရာြျားသို့ ြွင့်နိုင်သည့်ဆနရာတွင် ထားရိှရြည်။ 

 (က) အဆောက်အဦ၏အမပင်ေက် 

 (ခ) အပုိဒ ်၂.၅.၅ နှင့်ကိုက်ညီဆသာ အဆောက်အဦအတွင်းရှ ိအြိုးြပါဆသာဆနရာလပ် 

 (ဂ) ၁၀ ဆပ အကျယ် အနည်းေုံးရှဆိသာ ြျက်နှာချင်းေိုင်နံရံ နှစ်ခုကကား ချ ိုင့်ဝငဆ်နဆသာ 

ဆနရာ 

 ခခငး်ချက်။ ။ ြည်သည့်လူဆနအိြ်အဆောက်အအုံြျား၏ ဆအာက်ဆြာ်မပပါ ြည်သည့်အခန်း 

(သုိ့ြဟုတ်) ဆနရာလပ်တွင်ြေို စက်ြှုနည်းပညာသံုး ဆလဝင်ဆလထွက်စနစ် အသံုးမပုနိုင် 

သည်။ 

 (က) အားကစားခန်း 

 (ခ) စုဆဝးခန်း 

 (ဂ) သန့်စင်ခန်း၊ဆရချ ိုးခန်း သ့ုိြဟုတ် ဆရအိြ်နှင့် 

 (ဃ) ဆမြဆအာက်ခန်း 

 ၂.၅.၃.၃ သဘာေအတိုငး်မဟုတ်နသာ (သ့ုိမဟုတ်) စက်မှုေညး်ြညာပြင့် ပြုလုြ်ထားနသာ 

နလေင်နလထွေကစ်ေစ် 

  စက်ြနညး်ပညာမြင့်မပ လုပ်ထားဆသာ ဆလဝင်ဆလထွက်အား အဆောက်အအုံ 

ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အပိုငး် ၅ (င) တွင် ပါဝငသ်ည့်အတိုင်း ဆထာက်ပံ့ဆပးထားရြည်။ 

 ၂.၅.၄  အလငး်နရာင် 

 ၂.၅.၄.၁  အနထွေနထွေ 

  လူအြျားဆနထိုငရ်န်အတွက် ရည်ရွယ်သည့်ဆနရာတိုငး်အား ြှန်တပ်ေင်ထား 

ဆသာ မပငပ်မပတငး်ဆပါက်ြျား (သုိ့ြဟုတ်) လူတို့ြန်တီးထားဆသာ အလငး်ဆရာငမ်ြင့် 

အလငး်ဆရာင်ရရိှဆစရန် ဆောငရွ်က်ဆပးရြည်။ ကိုယ်ပိုငအ်သံုးမပ ရန် တည်ဆောက်ထား 

ဆသာ တွဲေက်အိြ်ြျားနှင့် လူဆနအိြ်အဆောက်အဦြျား အားလုးံတွင် သောဝအလငး်ဆရာင် 

ရရိှဆစရန် အပိုဒ် ၂.၅.၄.၂ အတိုငး် ဆထာက်ပံဆ့ပးထားရြည်။ 

 ခခငး်ချက်။ ။ ဆအာက်တွင်ဆြာ်မပထားဆသာ အခန်းနှင့ဆ်နရာလတွ်ြျားတွင် ဆောင်ရွက်ရန် 

ြလိုအပ်ဆပ။ 

 (က) ၆ စတုရန်းြီတာထက်ြပိုဆသာ သုိဆလှာငခ်န်းြျား  

 (ခ) ၆ စတုရန်းြီတာထက်ြပိုဆသာ ပုဂ္ဂလိကသံုး ဓါတ်ဆလှကားခန်းြြျား  
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 ၂.၅.၄.၂  သဘာေအလင်းနရာင် 

  အခန်းကကြ်းခငး် (သ့ုိြဟုတ်) ဆနရာလတွ်၏ ၁၀ ရာခိုင် န်း ထက်ြနညး်ဆသာ 

အလငး်မြတ်သန်းသွားလာနိုင်သည့် မပတငး်ဆပါက်တစ်ခု (သ့ုိြဟုတ်) တစ်ခုထကပ်ိုဆသာ 

သောဝအလငး်ဆရာင ်ရရိှဆစရန် ဆောငရွ်က်ဆပးရြည်။ 

  လူဆနထိုငရ်ာ အခန်းြျားြှလွ၍ဲ ဆအာက်တွင်ဆြာ်မပထားဆသာ ဆနရာြျားတွင် 

သောဝအလငး်ဆရာငအ်စား လူတို့ြန်တီးထားဆသာ အလငး်ဆရာငမ်ြင့်ဆပးနိုင်သည်။  

 (က) သန့်စင်ခန်း၊ ဆရချ ိုးခန်း (သ့ုိြဟုတ်) ဆရအိြ်  

 (ခ) သုိဆလှာင်ခန်း နှင့ ် 

 (ဂ)  ဆမြဆအာက်ခန်း 

 ၂.၅.၄.၂.၁  ပြငြ်အလင်းနြါက်များ 

  မပငပ်အလင်းဆပါက်ြျားအတွက် လိုအပ်ဆသာ သောဝအလငး်ဆရာငသ်ည် 

လူအြျားသွားရာလြး် (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုအတွင်းရိှ အြုိးြပါဆသာ ဆနရာလပ် 

အတွင်းသ့ုိ တိုက်ရိုက်ဆရာက်ရိှနိုငရ်န် စီြံဆောင်ရွက်ထားရြည်။ 

 ခခငး်ချက်။ ။ (က) ေင်ဝင်တည်ရိှရာ အြုိးြိုးထားဆသာ ေင်ဝင်တွင် လိုအပ်ဆသာ 

မပငပ်အလင်းဆပါက်သည် ဆအာက်ပါအချက်ြျားအတိုငး် ခွင့်မပုထား 

ရြည်။ 

(၁) ြျက်နှာကကက်အမြင့်သည် ၇ ဆပ (၂၁၃၄ ြီလီြီတာ) ထက်ြနည်း 

ဆစရ။ 

(၂) အတားအေီးြရိှဆသာ အနည်းေုံး ၆၅ ရာခိုငန်ှုန်းြွင့်ထားသည့် ပို၍ 

 ရှည်လျားဆသာ အနားရှိရြည်။ 

 ၂.၅.၄.၃  လူတို့ြေ်တီးထားနသာ အလငး်နရာင် 

  လူတို့ြန်တီးထားဆသာ အလငး်ဆရာင်သည် အပုိင်း ၅ (က) အဆောက်အအုံ 

ဝန်ဆောင်မှုများ (အလင်းဆောင်) ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ အလငး်ရရှိဆစရန် စီြံ 

ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 ၂.၅.၅ အနောက်အအုံအတွေင်းရှိ အမုိးမြါနသာနေရာလြ် 

 ၂.၅.၅.၁  အနထွေနထွေ 

  ဤအပိုင်းသည်သောဝအလငး်ဆရာငန်ှင့်ဆလဝင်ဆလထွက်ရရှိဆသာအမပင်အဆပါက် 

နှင့က်ပ်လျက်ရိှဆသာ အဆောက်အအုံအတွင်းရှိ အြုိးြပါဆသာဆနရာလပ် အဆပါ် သက်ဆရာက် 

ြှုရိှဆစရြည်။ အေိပုါ အဆောက်အအုံအတွငး်ရှိ အြုိးြပါဆသာဆနရာလပ်သည် အဆောက် 

အအုံနှင့် တူညီသည့် နယ်နိြိတ်ဆပါ်တွင် ရိှဆစရြည်။ 
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 ၂.၅.၅.၂  အနောက်အအုံအတွေင်းရှိ အမုိးမြါနသာနေရာလြ် 

  အဆောက်အအုံအတွငး်ရှိ အြုိးြပါဆသာဆနရာလပ်သည် အကျယ် ၁၀ ဆပ ထက် 

ြနညး်ဆစေဲ ဆကာင်းကင်သို့ အပွင့်ထားရြည့် အနည်းေုံးဧရိယာြှာ ဆအာက်ဆြာ်မပပါ 

ဇယားနှင် ့ကိုက်ညီြှုရိှရပါြည်။  

 

 

 

 

 

 ၂.၅.၅.၃.၁  အနောက်အအုံအတွေင်းရှိ အမုိးမြါနသာနေရာလြ်သ့ုိ ချဉး်ကြ်လမး် 

  သန့်ရှင်းဆရးမပုလုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အဆောက်အအံုအတွင်းရှိ 

အြုိးြပါဆသာ ဆနရာလပ်၏ ဆအာက်ဆမခသုိ့ ချဉ်းကပ်ဝင်ဆရာက်နိုငရ်န် မပုလုပ်ဆပးရြည်။ 

 ၂.၅.၅.၃.၂  နလေင်နြါက် 

  နှစ်ထပ်အမြင့်ထက်ပုိဆသာအဆောက်အအုံအတွင်းရှိ အြုိးြပါဆသာဆနရာလပ် 

သည် ဆအာက်ဆမခတွင် ၁၀ စတုရန်းဆပ (၀.၉၃ m2) ထက်ြနညး် ဆမြမပင်ညီအတိုင်း ဆလဝင် 

ဆပါက်ထားရိှရြည့်အမပင် လူအြျားသွားရာလြး်နှင့် ထိစပ်ြှုြရိှဆစေဲ အဆောက်အဦအမပင် 

ေကသ့ုိ် ဦးတည်ရြည်မြစ်သည်။ 

 ၂.၅.၅.၃.၃ အနောက်အအုံအတွေင်းရှိ အမုိးမြါနသာနေရာလြ် ၏ နရနုတ်နပမာငး် 

  အဆောက်အအုံအတွငး်ရှိ အြုိးြပါဆသာ ဆနရာလပ်ြျားအားလုးံ၏ ဆအာက် 

ဆမခသည် အြျားသံုးဆရနုတ်ဆမြာင်း (သ့ုိြဟုတ်) အမခားစွန့်ပစ်သည့်စနစ်သို့ သင့်ဆလျာ်စွာ 

ဆြာက်လုပ်ထားရြည်။ 

 ၂.၅.၆  အတွေင်းြိုင်းနေရာများ 

 ၂.၅.၆.၁  လူနေခေ်းအရွယ်အစားများနှင့် အခေ်းအတိုငး်အတာများ 

  ပြို့မပဆဒသြျားတွင် ြိသားစုတစ်စုအတွက် လူဆနထိငု်သည့် အဆသးငယ်ေုံးဆသာ 

ဧရယိာသည် ဆလှကားြပါေဲ ကကြ်းခငး်ဧရိယာ ၅၀၀ စတုရန်းဆပ (သ့ုိြဟုတ်) လူတစ်ဦးလျှင် 

အနည်းေုံး ၁၀၀ စတုရန်းဆပ ရိှရြည်။ ဆန့စဉ် ၈ နာရီထက်ြနည်း လူအြျား ဆနထိုင်နိုငရ်န် 

ရည်ရွယ်သည့် အဆသးငယ်ေုံးဆသာ အခန်းအရွယ်အစားသည် ၆၀ စတုရန်းဆပ မြစ်သည်။ 

လူအြျားဆနထိုင်သည့် အဆောက်အဦရှိ ဆနထိငု၍်ရဆသာ အခန်းအကျယ်သည် ၆ ဆပထက် 

ြနညး်ဆစရပါ။ 

 

 

Height Minimum airwell size FT2 (M2) 

≤ 100ft (30 m) 108 (10) 

Subsequent 10ft (3 m) 10.8 (+1) 
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 ၂.၅.၆.၂  အခေ်းအပမင့် 

 ၂.၅.၆.၂.၁  လူနေထိုင်မှုေိုင်ရာအနောက်အအုံြျား 

 ၂.၅.၆.၂.၁.၁ ဆစျးေိုင်ြပါဆသာ လူဆနထိုင်ြှုေိုင်ရာ အဆောက်အအုံ၏ အနည်းေုံး 

ဆသာအခန်းအမြင့် (ကင်းလွတ်အမြင့်) သည် ဆအာက်ဆြာ်မပပါအတိုငး် မြစ်ရြည်။ 

 −  ၈ဆပ အမြင့်ထက် ြနည်းဆသာ ဧည့်ခန်းြျား၊ အပိ်ခန်းြျားနှင့် ြီးြိုခန်းြျား 

 - ၆.၅ ဆပ အမြင့်ထက ် ြနညး်ဆသာ ဆရချ ိုးခန်းြျား၊ ဆရအိြ်ြျား၊ တွင်းအိြ်သာြျား၊ 

ဝရန်တာြျား 

 ၂.၅.၆.၂.၁.၂ ဆစျးေိုင်ြပါဆသာ လူဆနထိုင်ြှုေိုင်ရာ အဆောက်အအုံရိှ ြျက်နှာကကက် 

အဆစာင်းနှင့် လူဆနထိငု်ြှုေိုင်ရာ အဆောက်အအု၏ံ အနည်းေုံးဆသာ အခန်းအမြင့်သည် 

ဆအာက်ဆြာ်မပပါအတိုငး်မြစ်ရြည်။ 

 −  ၈ ဆပ အမြင့်ထက်ြနည်းဆသာ ဧည့်ခန်းြျား၊ အပိ်ခန်းြျားနှင့် ြီးြိုခန်းြျား 

 −  အြုိးအစွန်းြှာ အနည်းေုံးအမြင့် ၄ ဆပရှိဆသာ အပိ်ခန်းအမြစ် အသံုးမပုထားသည့် 

အြုိးဆအာက်ထပ်ခိုးဆနရာသ့ုိရာတွင် အပိ်ခန်းအမြစ်အသံုးမပုပါက ပျြး်ြျှအခန်း 

အမြင့်သည် ၈ ဆပမြစ်ရြည်။ အဆောက်အအုံတစ်ခုခု၏ အမခားဆသာအတွင်းပိုငး် 

လူဆနထိုငရ်ာအခန်း (သ့ုိြဟုတ်)ဆနရာ၏ အနည်းေုံးဆသာ ကင်းလွတ်အမြင့်သည် 

၇.၅ ဆပမြစ်ရြည်။ ဆရချ ိုးခန်းြျား၊ ဆရအိြ်ြျား၊ တွင်းအိြ်သာြျား၊ ဝရန်တာြျား 

အတွက် အနည်းေုံးဆသာ ကင်းလွတ်အမြင့်သည် ၆.၅ ဆပ ထက်ြနည်းဆစရပါ။ 

 ၂.၅.၆.၂.၂  အပခားအရာများ 

  ဆစျးေိုင်နှင့်လက်လီအဆရာငး်ေိုငြ်ျားတွင်ေိုငအ်မြစ်အသုံးမပုဆသာဆနရာ၏ 

အမြင့်သည် ၉.၅ ဆပ ထက်ြနည်းရှိရြည့်အမပင် လူဆနထိုငရ်ာဆနရာအမြစ် အသံုးမပုဆသာ 

ဆနရာ၏ အမြင့်သည်လည်း လူဆနထိုင်ရာ အခန်းအမြင့်အတိုငး် မပုလုပ်ရြည်။ 

  ဆကျာင်းြျားတွငစ်ာသင်ခန်း၏ ကင်းလွတ်အမြင့်သည် ၉.၅ ဆပထက် 

ြနညး်ဆစရပါ။ ဆေးရုံြျားတွင်လည်း လူနာြျားဆနထိငု်ရန်အတွက် ကင်းလွတ်အမြင့်သည် 

၉.၅ ဆပထက် ြနည်းဆစရပါ။ အေိပုါ ဆေးရုံြျားတွင်လည်း ကုသခန်းနှင့် ခွဲစိတ်ခန်းအမြင့် 

သည် သက်ေိုင်ရာအာဏာပိုငြ်ျား၏ သတ်ြှတ်ချက်အတိုင်းလိကု်နာရြည်။ 

  လူအြျား အလုပ်လုပ်ရာစက်ရုံရိှ အခန်း၏ ကင်းလွတ်အမြင့်သည်လည်း ၉.၅ 

ဆပထက ်ြနည်းဆစရပါ။ 

  လူဆနထိုငရ်န်ြဟုတ်ဆသာ ဆမြဆအာက်ခန်းသည် အနည်းေုံး ၇ ဆပရှိရြည်။ 

ဆမြညီထပ်၏ ဆနရာြျားကို ကားရပ်နားရန်အတွက်ဆသာ်လည်းဆကာငး် (သ့ုိြဟုတ်) ပန်းခခံ 

အတွက်ဆသာ်လည်းဆကာငး် (သ့ုိြဟုတ်) အလားတူကိစ္စြျားအတွက် ဆသာ်လည်းဆကာငး် 
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အသံုးမပုနိုငရ်န် ြကာရံေဲြွင့်ထားပါက အေိပုါဆမြညီထပ်၏ အမြင့်သည် ၈ ဆပ ထက် 

ြနညး်ဆစရပါ။ 

  ကားရပ်နားရန်ဆနရာအတွက် ကားအြိုးလတွ်ဆသာ အမြင့် ၈ ဆပထက် 

ြနညး်ဆစရပါ။ ဆလှကားြျားထားရှိသည့်ဆနရာတွင် ကင်းလွတ်အမြင့်သည် ၇ ဆပထက် 

ြနညး်ဆစရြည့်အမပင် အြုိးပါဆသာဆလျှာက်လြ်းဆနရာ၏ အမြင့်သည် ၈ ဆပထက် ြနည်း 

ဆစရပါ။ အြျားမပည်သူဆနရာရှိအခန်း၏ အမြင့်သည် ၉.၅ ဆပ ထက ်ြနည်းဆစရပါ။ (ဆရအိြ် 

ြျား၊ အြိ်သာနှင့်ေက်ဆနဆသာဆနရာြျား၊ ကုတ်အကကျ၊ ဦးထုပ် စသည်ဆခတ္တထားရာအခန်း၊ 

စကကြံလြး်နှင့် အခန်းြျားြပါ) 

  အြျားမပည်သူအပန်းဆမြစခန်း (သ့ုိြဟုတ်) အြျားမပည်သူဆနရာြျားတွင် 

လသာဆောင် တည်ဆောက်ထားပါကကကြ်းခငး်နှင့် ြျက်နှာကကက်အမြင့်သည် ၉.၅ ဆပ 

ထက ် ြနည်းဆစရပါ။ ဆရအိြ်ြျား၊ အြိ်သာနှင့် ေက်ဆနဆသာဆနရာြျား၊ စကကြံလြး် ကဲ့သို ့

ဆသာ အြျားမပည်သူဆနရာြျားရိှ လူဆနထိုငမ်ခငး်ြရိှသည့်အခန်း အမြင့်သည် ၈ ဆပ ထက ်

ြနညး်ဆစရပါ။ 

 ခခငး်ချက်။ အခန်းအမြင့်ကိုစဉ်းစားရာတွင် ြီးသတ်စနစ်၊ ပိုကလ်ိုင်းြျားကဲ့သ့ုိဆသာ လျှပ်စစ် 

ပိုင်းနှင့် စက်ြှုပိုငး်ေိုင်ရာအတွက် လိအုပ်ဆသာအမြင့်ကို ထည့်သွင်းသတိမပုသင့်သည်။ 

 ၂.၅.၆.၃  အတွေင်းြိုင်းချတိ်ေက်သည့် နေရာအကျယ် 

  အဆောက်အအုရိှံ အတွငး်ပိုငး်ချတိ်ေက်သည့်ဆနရာ အကျယ်သည် အပုိဒ ်၂.၆.၈ 

  နှင့် ကိုက်ညီြှုရိှရြည်။ 

 ၂.၅.၆.၄  တံခါးများနှင့်အနြါက်များ 

  လူဆနထိုငရ်ာအခန်းရှိ အဝင်တံခါးြျားအားလုးံ၏ အကျယ်သည် အနည်းေုံး ၆.၅ 

ဆပ အမြင့် ရိှရြည့်အမပင် ၂.၇၅ ဆပ အကျယ် ရိှရြည်မြစ်သည်။ 

 (က) လူဆနထိုငရ်ာအထပရ်ှိ အြိ်သာနှင့်ြီးြိခုန်းသ့ုိ အဝင်တံခါးြျားအားလုးံသည် အနည်း 

ေုံး ၆.၅ ဆပ အမြင့် ရိှရြည့်အမပင် ၂.၇၅ ဆပ အကျယ်ရှိရြည်မြစ်သည်။ 

 (ခ) အထွက်တံခါးြျားသည် အမပင်ြက်သ့ုိြွင့်ထားရြည်မြစ်ပပီး တံခါးြျားအဆရအတွက်၊ 

တံခါးအကျယ်နှင့် အဆပါက်ြျား၏ အကျယ်သည် အခန်း ၂.၆ လွတ်ဆမြာက်ရာ 

လြး်ဆကကာင်း (ထွကဆ်ပါက်) တွင် ဆြာ်မပထားသည့် နညး်လြ်းအတိုငး် လိကု်နာ 

ရြည်။ 

 (ဂ) ဆခါင်ြိးု၏ဆအာက်ြက်ဆနရာသည် ြျက်နှာကကက်နှင့ ် ပိတ်ဆနပါက ထိဆုနရာသို့ 

ဝငဆ်ရာက်၍ စစ်ဆေးမခငး်၊ သန့်ရှင်းဆရးနှင့် မပငေ်ငမ်ခငး်ြျားမပုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် 

ြည်သည့်အရပ်ကိုြေို အနည်းေုံး ၂ ဆပ အကျယ်ရှိဆသာ အဆပါက်ြျား ထားရိှဆပး 

ရြည်။ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀  အပိင်ုး ၂ 

91 

 

 ၂.၅.၇  နလှကားများ၊ နလှကားထစ်များ၊ ေင်နပခနလျာလမး်များ၊ ဓါတ်နလှကားများ 

 ၂.၅.၇.၁  နလှကားများ 

  ဤအပိုင်းတွင် ဆြာ်မပထားသည့် ဆလှကားသည်အတွင်းပိုငး် ဆလှကားအတွက်သာ 

ေိုလိုပါသည်။ ထွက်ဆပါကဆ်လှကားကို ဤအပုိငး်၏ အခန်း ၂.၆ လွတ်ဆမြာက်ရာ 

လြး်ဆကကာင်း (ထွကဆ်ပါက်) ၏ နညး်လြ်းြျားတွင် ဆြာ်မပထားပါသည်။ အဆရးဆပါ်ဆလှကား 

ကိ ု ဤလြး်ညွှန်ချက်ြျား၏ အပုိငး် ၅ အဆောက်အအုဆံောက်လုပ်မခင်းလုပ်ငန်း (ြီး) တွင် 

ဆြာ်မပထားပါသည်။ 

 (က) ဆလှကားခွင်အားလုံးကို ဆလဝင်ဆလထွက်နှင့် အလငး်ဆရာင ် ဆကာငး်ြွန်စွာရရိှရန် 

ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 (ခ) ဆလှကားအားလုံးတွင် တစ်ဆထာက်နားရန်ဆနရာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကကား ဆလှကား 

ထစ် ၁၆ ထစ် ထကြ်ပိုရ။ 

 (ဂ) ဆလှကားြျားအားလုံးသည် ြဆချာ်နိုငဆ်သာ ြျက်နှာမပင်ရှိရြည်မြစ်သည်။ 

 (ဃ) ဆလှကားြျား (သ့ုိြဟုတ်) ဆလှကားထစ်ြျားသည် တံခါးြျား (သ့ုိြဟုတ်) အမခား 

အဆပါက်ြျားြှစတင်သည့်အဆမခအဆနတွင် အေိုပါအဆပါက်နှင့်ဆလှကား(သ့ုိြဟုတ်) 

ဆလှကားထစ်တို့၏ အကွာအဆဝးသည် သာြန်အားမြင့် သက်ေိုင်ရာဆလှကား 

အကျယ်ကဲ့သ့ုိ တူညီြှုရိှရြည်။သ့ုိဆသာ် အနည်းေုံး ၃ဆပ ရိှရန် လိအုပ်ြည်မြစ်သည်။ 

 ၂.၅.၇.၁.၁  နလှကားအကျယ် 

  အားလုးံဆသာထွက်ဆပါက်ဆလှကားအကျယ်သည် အခန်း ၂.၆ လွတ်ဆမြာက်ရာ 

လြး်ဆကကာင်း (ထွကဆ်ပါက်) အကျယ်အဝန်းတွင် ဆြာ်မပထားသည့်အတိုငး်ပင်မြစ်သည်။ 

 ၂.၅.၇.၁.၂  နလှကားအချ ိုး 

 (က) အဆောက်အအုရိှံ ဆလှကားခွင် (သ့ုိြဟုတ်) အထပြ်ျားအားလုးံရိှ ဆလှကားြျား၏ 

ဆလှကားထစ်ဆမခနငး်မပားနှင့ ် ဆလှကားထစ်အမြင့်တို့၏ အတိုငး်အတာသည် 

တစ်သြတ်တည်း လိကု်ဆလျာညီဆထွြှုရိှရြည်။ အထပ်အသီးသီးအတွက် ဆလှကား 

ထစ်အမြင့်ြျား၏ ကွာမခားချက်သည် +/- (၅ ြီလီြီတာ) ၃/၁၆ လက်ြ ရိှရြည်။ 

 (ခ) လူ ၁၀ ဆယာက်ဆအာက်ဆနထိငုန်ိုင်ဆသာ အထပ် (သ့ုိြဟုတ်) ြိသားစုတစ်စု 

အတွက် အထပ်သံုးထပ်ထက်ြပိုဆသာ လုးံချင်းလူဆနအဆောက်အအုံြျား၊ နှစ်လုံးတွဲ 

အြိ်ြျားနှင့် အြိ်ချငး်ေက်ထားဆသာ တိုက်တန်းြျားရိှ အတွင်းေက ် ဆလှကားြျား 

အတွက် အတိုငး်အတာအား ဆပးထားသည့် ပုံဆသနည်းမြစ်ဆသာ 2R + T = ၂၃ နှင့ ်

၂၆ လက်ြအကကားနှင့် R+T= ၁၆ နှင့် ၁၈ လက်ြအကကားတို့မြင့် တွက်ချက်ရ 

ြည်မြစ်ပပီး R သည် ၈ လက်ြထက် ြပိုရြည့်အမပင် T သည်လည်း ၁၀ လက်ြထက် 

ြနညး်ဆစရပါ။ 
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  (R သည် ဆလှကားထစ်၏ အမြင့်မြစ်ပပီး၊ T သည် ဆလှကားထစ်၏ ဆမခနင်းမပား 

မြစ်ကာ နှစ်ခုလုံးကို လက်ြမြင့် တိုင်းတာရြည်။) 

 (ဂ) လူ ၁၀ ဆယာက်အထက် ဆနထိငုန်ိုငဆ်သာ ရုံးခန်းအပါအဝင် အြျားမပည်သူ ဆနထိုင် 

ရာ အဆောက်အဦရိှ အတွင်းဆလှကားြျားအတွက် အတိုငး်အတာအား ဆပးထား 

သည့် ပုံဆသနည်းမြစ်ဆသာ 2 R + T = ၂၃ နှင့ ်၂၆ လက်ြအကကား နှင့် R+T= ၁၆ နှင့ ်

၁၈ လက်ြ အကကား တို့မြင့်တွက်ချက်ရြည်မြစ်ပပီး R သည် ၇ လက်ြထက် ြပိုရ 

ြည့်အမပင် T သည်လည်း ၁၀ လက်ြထက် ြနည်းဆစရပါ။ 

  (R သည် ဆလှကားထစ်၏ အမြင့်မြစ် ပပီး၊ T သည် ဆလှကားထစ်၏  ဆမခနင်းမပား 

မြစ်ကာ နှစ်ခုလုံးကို လက်ြမြင့် တိုင်းတာရြည်။) 

 ၂.၅.၇.၂  နလှကားထစ်များ 

  ဆလှကားထစ်ြျား၏ အတိုင်းအတာကို ဆအာက်တွင်ဆြာ်မပထားသည့် ပုံဆသနည်း 

အတိုငး်လိကု်နာဆောင်ရွက်ရြည်။ 

 (က) တစ်ချနိ်တည်းတွင် လူဆပါင်းြျားစွာအတူတကွ အသံုးမပုနိုငဆ်သာ အားကစားကွငး်၊ 

ရုပ်ရှင်ရုံခန်းြ၊ မပဇာတ်ရုံနှင့် အလားတူ အဆောက်အဦြျား ရိှဆလှကားြျားကို 2R + T 

= ၃၆ လက်ြနှင့်အထက်၊ R + T = လက်ြ ၃၀ နှင့အ်ထက် စသည့်ပုံဆသနည်းမြင့် 

တွက်ချက်ရြည်။ R သည် ၇ လက်ြထက် ြပိုသင့်သည့်အမပင် T သည်လည်း ၂၄ 

လက်ြထက် ြပိသုင့်ပါ။  

  (R သည် ဆလှကားထစ်၏ အမြင့်မြစ်ပပီး၊ T သည် ဆလှကားထစ်၏ ဆမခနင်းမပား 

မြစ်ကာ နှစ်ခုလုံးကိုလက်ြမြင့် တိုင်းတာရြည်။)  

 (ခ) ေုရားြျား၊ ပန်းခခံြျားနှင့် အလားတူဆနရာြျားရှိ ဆလှကားြျားကို ဆပးထားသည့် 

ပုံဆသနည်းမြစ်ဆသာ 2R + T = ၃၀ လက်ြ နှင့အ်ထက်၊ R + T = ၂၄ လက်ြ နှင့ ်

အထက်စသည့်ပုံဆသနည်းမြင့် တွက်ချက်ရြည်။ R သည် ၇ လက်ြ ထက်ြပိုသင့်ပါ။ 

  (R သည် ဆလှကားထစ်၏ အမြင့်မြစ်ပပီး၊ T သည် ဆလှကားထစ်၏ ဆမခနင်းမပား 

မြစ်ကာ နှစ်ခုလုံးကိုလက်ြမြင့် တိုင်းတာရြည်။) 

 ၂.၅.၇.၃  လက်ရေ်းများ 

  ၃ ဆပ ၆ လက်ြ (သ့ုိမဟုတ်) ၎င်းထက်ပိုဆသာ ဆဒါငလ်ိုက်အေင့်ရိှသည့် မပုတ်ကျ 

နိုငဆ်သာဆနရာတွင ်အမြင့်တစ်ဆနရာြှ လူအြျားမပုတ်ကျမခင်းြှ ကာကွယ်ရန် ဆအာက်ဆြာ်မပ 

ပါ သင့်ဆလျာ်ဆသာ အတိုငး်အတာြျားကို လိုက်နာရြည်။ 

 (က) ဆလှကားထစ် ၆ ထစ်ထက်ပုိဆသာ ဆလှကားြျားအားလုးံတွင် လက်ရန်းြျားအား 

နှစ်ြက်စလုးံတွင် တပ်ေင်ရြည်။ ဆလှကားတစ်ြက် နံရံရိှသည့်ဆနရာတွင် အကျယ် ၆ 

ဆပ ၆ လက်ြရိှဆသာ ဆလှကားြျားအတွက် လက်ရန်းအစားထိးုနိုင်ပပီး အကျယ် ၆ ဆပ 
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၆ လက်ြ ထက်ပုိဆသာ ဆလှကားြျားတွင် လက်ရန်းကို နှစ်ြက်စလုးံတွင် တပ်ေင်ရ 

ြည်။ 

 (ခ) လက်ရန်းြျားအားလုးံသည် ဆလှကားအကျယ်ရိှရာအတွငး်ေက်သ့ုိ ၄ လက်ြထက် 

ြပိဆုစေဲ အစွန်းထွက်ရိှရြည့်အမပငဆ်လှကား၏အစ (သ့ုိြဟုတ်) အေုံး၏ ၃ လက်ြ 

ထက ်ြနည်းဆစဆသာဆနရာတွင် လက်ရန်းြျားထားရှိရြည်။ 

 (ဂ) ဆလှကားလက်ရန်း၏ အသားတငအ်မြင့် (ဆလှကားအဆချာသတ်ြျက်နှာမပင်ြှစ၍ 

လက်ရန်းထိပ်သ့ုိ တိုင်းတာထားဆသာအမြင့်) ြှာ ၃ ဆပထက် ြနညး်ဆစရြည့်အမပင် 

လက်ရန်းတိုငြ်ျားအကကား(သ့ုိြဟုတ်) လက်ရန်းြျားဆအာက်ရိှအဆပါက်ြျားအားလုးံ 

သည် ၄ လက်ြထက် ြြျားရပါ။ 

 (ဃ) အဆောက်အအုံရိှ လသာဆောင်၊ ဆလသာဆောင်ြျား (terraces) ၊ မပငညီ်အြုိးနှင့် 

အလားတူ တည်ဆောက်ြှုြျားသည် ဆမြမပင်အထက် ၂၅ ဆပ ထက်မြင့်လျှင်  

လက်ရန်းြျား၏ အသားတငအ်မြင့်သည် (ဆလှကားအေုံးြျက်နှာမပငြ်ှစ၍လက်ရန်း 

ထိပ်သ့ုိ တိုင်းတာထားဆသာအမြင့်) ၃ ဆပထက် ြနညး်ဆစရြည့်အမပင်လက်ရန်းတိုင် 

ြျားအကကား (သ့ုိြဟုတ်) လက်ရန်းြျားဆအာက်ရိှ အဆပါကြ်ျားသည် ၄ လက်ြထက် 

ြြျားဆစရပါ။ 

 (င) အဆောက်အအုံရိှလသာဆောင၊် ဆလသာဆောင်ြျား၊ ကကြ်းမပင် အေင့ထ်ိဆရာက် 

ဆသာကကီးြားဆသာမပတငး်ဆပါက်ြျား၊ မပင်ညီအြိုးနှင့ ် အလားတူတည်ဆောက်ြှုြျား 

သည်ဆမြမပင်အထက် ၃၅ ဆပ ထက်ပုိလျှင် ကကြ်းခင်းြှစ၍ လက်ရန်းထိပ်သို့ 

တိုင်းတာထားဆသာ အသားတင်အမြင့်ြှာ ၃ ဆပ ၆ လက်ြထက် ြနညး်ဆစရြည် 

အမပင် လက်ရန်းတိုင်ြျားအကကား (သ့ုိြဟုတ်) အလားတူအဆပါက်သည် ၄ လက်ြ 

ထက် ြြျားဆစရပါ။  

 (စ) ဆကျာင်းြျားရိှ ဆလှကားြျား၊ လသာဆောင၊် ဆလသာဆောင်ြျား၊ မပငညီ်အြုိးနှင့် 

အလားတူြျားတို့၏ အသားတင်လက်ရန်းအမြင့်သည် ကကြ်းမပင်အေုံးြှစ၍ 

လက်ရန်းထိပ်သ့ုိ တိုင်းတာထားဆသာ အတိုငး်အတာတွင် ၃ ဆပ ၆ လက်ြ ထက် 

ြနညး်ဆစရြည့်အမပင်တက်နိုငဆ်သာ ဆမခတိုးဆပါက်ရှိလျှင ် ၎င်းဆမခတိုးဆပါက်၏ 

အမြင့်သည် ကကြ်းခငး်ြှ ၄ လက်ြထက် ြြျားဆစရပါ။ လက်ရန်းတိုင်ြျားအကကား 

(သ့ုိြဟုတ်)လက်ရန်းြျားဆအာကရှ်ိအဆပါက်ြျားသည် ၄ လက်ြထက် ြြျားဆစရပါ။ 

 (ေ) ဆလှကားထစ် ၁၆ ထစ်ထက်ပိုဆသာ ဆလှကားြျားအားလုံး၏ အလယ်တွင် 

တစ်ဆထာက်နားရန်ဆနရာ (landing) ရိှရြည့်အမပင် ၎င်း၏အကျယ်သည် သက်ေိုင် 

ရာ ဆလှကားအကျယ်နှင့်အညီ ထားရိှရြည်မြစ်ပပီး အနည်းေုံး ၃ ဆပ ရိှသင့်သည်။ 
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 ၂.၅.၇.၄  ေင်နပခနလျှာလမး်များ 

  ေင်ဆမခဆလျှာလြး်၏ဒီဇိုငး်သည် ဆအာက်ပါအချက်ြျားအတိုငး်ကိုက်ညီြှုရိှရြည်။ 

 (က) ေီးတပ်ကုလားထိငု်အသံုးမပုဆသာ ြသန်စွြ်းသြူျားအတွက် ရည်ရွယ်ဆသာ 

ေင်ဆမခဆလျှာလြး်ြျားတွင်ေင်ဆမခဆလျှာြှာ ၁ဝ% ဆအာက်ရိှရြည်။      

  (အတက်: သွားလြ်းအချ ိုး ၁:၁၀) 

 (ခ) အဆလးချနိ် ၂ တန်ဆအာက ် ဝန်ဆပါ့ပါးဆသာ ဆြာ်ဆတာ်ကားြျားအတွက် ရည်ရွယ် 

ဆသာ ေငဆ်မခဆလျှာလြ်းြျားတွင် ေင်ဆမခဆလျှာြှာ ၁၆% ဆအာက်ရိှရြည်။ (အတက်: 

သွားလြ်းအချ ိုး ၁: ၆.၂၅) 

 (ဂ) ၅ တန်ဆအာက် အလယ်အလတ်ဆလးလံဆသာ ကားြျားအတွက် ရည်ရွယ်ဆသာ 

ေင်ဆမခဆလျှာလြး်ြျားတွင် ေင်ဆမခဆလျှာြှာ ၁၄% ဆအာက်ရိှရြည်။ 

  (အတက်: သွားလြ်းအချ ိုး ၁: ၇.၂) 

(ဃ) အဆောက်အအုံြျားအတွင်းသို့ ဝငဆ်သာအဆပါက်တွင်ရိှသည့်အဆလးချနိ် ၂ တန် 

ဆအာက် ဝန်ဆပါ့ပါးဆသာ ဆြာ်ဆတာ်ကားြျားအတွက် ရည်ရွယ်ဆသာ ေင်ဆမခဆလျှာ 

လြး်၏ ယာဉ်အြိုးနှင့် ကင်းလွတ်အမြင့်သည် ၇ ဆပထက် ြနိြ့်ဆစရြည့်အမပင် ၅ 

တန်ထက်နည်းဆသာ အဆလးချနိ်ရိှသည့်ယာဉ်ြျား၏ ဝငဆ်ပါက်အတွက် ရည်ရွယ် 

ဆသာ ေင်ဆမခဆလျာလြ်း၏ယာဉ်အြိုးနှင့် ကငး်လွတ်အမြင့်သည် ၉ ဆပ ထက် 

ြနညး်ဆစရပါ။ 

 

 

 

 

Figure 2.5.2 Schematic figure showing gradient of ramps (rise: run ratio) 

 

 ၂.၅.၈  အနောက်အဦအတွေငး်ရှိ စက်မှုေည်းြညာပြင့်ပြုလုြ်ထားသည့် အထက်နှင့် နအာက် 

သယ်ယူြိုန့ောင်နရး 

 ၂.၅.၈.၁  ဓါတ်နလှကားများ၊ စက်နလှကားများ 

 (က) လူဆနထိုငရ်ာ အဆောက်အအုြံျားတွင် ဆမြညီထပ်ကကြ်းခငး်ြှ လူအြျားသွားလာ 

ဆနထိငု်သည့် အမြင့်ေုံးဆသာအထပ ် ကကြ်းခင်းအထိ ဆပ ၅၀ ထက် ပိုြိုပါက 

လုဆံလာက်ဆသာ ဓါတ်ဆလှကားြျား တပ်ေင်ထားရြည်။ 
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 (ခ) ရုံးအဆောက်အအုံြျားအားလုံးတွင် အထပ် ၄ ထပထ်က်ပိုဆသာ ဆမြညီထပြ်ှ 

အဆြါ်ေုံးထြ်ထိ ဆပ ၄၀ အထက်မြင့်ပါက လုဆံလာက်ဆသာ အဆေအတွက်မြင့် 

ဓါတ်ဆလှကားြျား တပ်ေင်ရြည်။ 

 (ဂ) အြျားမပည်သူနှင့် သက်ေိုင်ဆသာေဏ်ြျား၊ ဆစျးဝယ်စင်တာြျား၊ ဆေးရုံြျားတွင် 

အထပ်သံုးထပထ်က်ပိဆုသာ၊ ဆမြညီထပြ်ှအဆပါ်ေုံးထပ်ထိ ဆပ ၃၀ အထက်မြင့်ပါက 

လုဆံလာက်ဆသာ အဆရအတွက်အတိုင်းအတာမြင့် ဓါတ်ဆလှကားြျား (သ့ုိြဟုတ်) 

အလားတူလိအုပ်ဆသာ အဆထာက်အပ့ံပစ္စည်းြျားကိုတပ်ရြည်။ 

 (ဃ) စတုရန်းဆပ ၅၀၀၀ ထက ်ပိုြုိဆသာဆစျးဝယ်စင်တာြျားတွင် အထပ် ၃ ထပ် ထကပ်ိုပါ 

က လုဆံလာက်ဆသာအဆရအတွက် အတိုငး်အတာမြင့် စက်ြှုနည်းပညာမြင့်မပုလုပ် 

ထားသည့် အထက်ဆအာက်သယ်ယူပို့ဆောင်ဆပးဆသာ ဓါတ်ဆလှကားြျား၊ စက်ဆလှ 

ကားြျားကဲ့သ့ုိဆသာ စက်ြျားကို တပ်ေင်ရြည်။ 

 (င) စက်ြှုနည်းပညာမြင့်မပုလုပ်ထားသည့် အထက်နှင့ဆ်အာက် သယ်ယူပို့ဆောင်ဆပး 

ဆသာ ဓါတ်ဆလှကားြျား၊ စက်ဆလှကားြျားကို တပ်ေင်ထားသည့်ဆနရာြျားတွင် 

စညး်ြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့အ်ညီ သတ်ြှတ်ထားသည့် သာြန်ဆလှကားြျားသည် 

လည်း လိအုပ်ပါသည်။ 

 (စ) ဓါတ်ဆလှကားြျား၏ အထက်နှင့်ဆအာက် သယ်ယူပို့ဆောငဆ်ပးနိုငသ်ည့် ခံနိုင်ရည်၊ 

အရွယ်အစားနှင့် အဆရအတွက်တို့သည် သက်ေိုင်ရာနယ်ပယ်ရိှ အရည်အချငး်မပည့် 

ြီသည့် အင်ဂျငန်ီယာက တွက်ချက်ထားဆသာ စံနှုန်းြျားအတိုင်း လိကု်နာဆောင် 

ရွက်ရြည်။ 

 ၂.၅.၉  လူအများအသံုးချနေထိငု်ပခငး်မရှိသည့်နေရာများသ့ုိ ေငထ်ွေက်နုိငသ်ည့် ေင်လမး် 

 ၂.၅.၉.၁  တွေားသွေားနုိငသ်ည့် နေရာများ 

  တွားသာွးနိုငသ်ည့်ဆနရာြျားတွင် ၁၈ လက်ြြှ ၂၄လက်ြ ထက်ြနည်းဆသာ 

ဝငဆ်ပါက်အနည်းေုံး တစ်ဆပါက်ရိှရြည်။ (၄၅၇ ြီလီြီတာ ြှ ၆၁၀ ြလီီြီတာ) 

 ၂.၅.၉.၂  အြုိးဆအာက် ထပ်ခိုးဆနရာြျား 

  ၃၀ လက်ြ အထက်အမြင့်ရိှဆသာ အြုိးဆအာက်ထပခ်ိုးဆနရာတစ်ခုခုတွင် ၂၀ 

လက်ြြှ ၃၀ လက်ြ (၅၅၉ ြီလြီီတာြှ ၇၆၂ ြီလီြီတာ) ထက်ြနည်းဆသာ အဆပါက် 

တစ်ဆပါက် ထားရှိရြည်။ 

  အြုိးဆအာက်ထပ်ခိုးဆနရာရိှ ကင်းလွတ်အမြင့်သည် ဝငထ်ွက်နိုငဆ်သာအဆပါက်၏ 

အထက် (သို့ြဟုတ်) ယငး်အဆပါက်သည် အနည်းေုံး လက်ြ ၃၀ ထားရိှရြည်။ 
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 ၂.၅.၁၀  ြတ်ေေ်းကျင်ရှိ အရာေထ္ထုြစ္စည်းများ 

 ၂.၅.၁၀.၁  ကကမ်းပြင် 

  ဆနအြိ်ြျားတွင် အြိ်သာနှင့ဆ်ရချ ိုးခန်းတို့၏ ကကြ်းမပင်သည် နံရဆံပါ်သို့ အနညး်ေုံး 

အမြင့် (၆) လက်ြ (၁၅၂ ြီလီြီတာ) အစွန်းထွက်ဆသာ ဆချာဆြွ့ဆမပမပစ်ကာြာဆကျာ၍ 

ဆရစုပ်ယူနိုင်မခငး်ြရှိသည့် ြျက်နှာမပင်ရိှရြည်။ 

 ၂.၅.၁၀.၂  ေံရံများ 

  ၂ ဆပ (၆၁၀ ြီလီြီတာ) အမြင့်ရိှ ေီးသွားခန်းနှင့် ဆရအိြြ်ျားတွင်  နံရြံျားသည် 

ကကြ်းမပင်ြှအထက်သို့ ၄ ဆပ (၁၂၁၉ ြီလီ ြီတာ) အထိ ဆချာဆြွ့ဆမပမပစ်ကာ ြာဆကျာ၍ 

ဆရစုပ်ယူနိုင်မခငး်ြရှိသည့် ြျက်နှာမပင်ရိှရြည့်အမပင် ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ြှုေိုငရ်ာ အစိတ် 

အပုိငး်ြျားြှလွ၍ဲ အေိုပါနံရံတွငအ်သံုးမပုဆသာ ပစ္စည်းြျားသည် ဆရအစိုဓါတ်ြှ ေိုးေိုး 

ရွားရွား သက်ဆရာက်ြှုြရိှဆသာ အြျ ိုးအစားမြစ်ရြည်။ 

 ခခငး်ချက်: ဆရအိြ်တစ်ခုထက်ြပိုဆသာ  အြျားမပည်သူအသံုးမပုရန်ြဟုတ်ဆသာ ဆနအြိ်ြျား၊ 

အပိ်ခန်းနှင့် အြိ်သာအခန်းနံရံအတွင်း တပ်ေငထ်ားဆသာ ပစ္စည်းြျားမြစ်သည့် လက်ကိငု် 

တန်းြျား၊ ြျက်နှာသုတ်ပုဝါတင်သည့်တန်း၊ စက္ကူထတု်စက်နှင့် ေပ်မပာခွက်တို့ကို ဆရအစို 

ဓါတ်ြှကာကွယ်၍ တပ်ေင်ရြည်။ 

 ၂.၅.၁၀.၃  နရချ ိုးခေ်းများ 

  ဆရပန်းတပ်ေငထ်ားသည့် ဆရချ ိုးခန်းနှင့် ဆရချ ိုးကန် အထက်နံရံသည် ဆရေငး်ရာ 

အထက် လက်ြ ၇၀ (၁၇၇၈ ြီလီြီတာ) ထကြ်နညး်ဆသာအမြင့်ရိှသည့် ဆချာဆြွ့ဆမပမပစ်ကာ 

ဆရစုပ်ယူနိုင်မခငး်ြရှိသည့် ြျက်နှာမပင်ရိှရြည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀  အပိင်ုး ၂ 

97 

 

၂.၆ လွေတ်နပမာက်ရာလမ်းနကကာင်း (ထွေက်နြါက်) 

 ၂.၆.၁  လွေတ်နပမာက်ရာလမ်းနကကာင်းစေစ် (ထွကပ်ပါက်စနစ်) 

  အဆောက်အဦ (သ့ုိြဟုတ်) လူဆနထိငု်ရာ ြည်သည့်အပိုင်းြျား၌ြေို လွတ်ဆမြာက်ရာ 

လြ်းဆကကာင်းစနစ် (ထွက်ဆပါက်စနစ်) ြျားပါဝင်ရြည်။ ထွက်ဆပါက်လြ်း၊ ထွက်ဆပါက်နှင့် 

ဆနာက်ေုံးထွက်ဆပါက်တို့သည် ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီမြစ်ရြည်။ ဤလြ်း 

ညွှန်ချက်ြှ ကင်းလွတ်ခွင့်ကုိ ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်မခင်း စီြံခန့်ခဲွြှုအစီအစဉ်၏ သဆောတူ 

ညီြှုမြင့် အမခားအသံုးမပုရန်အတွက် လိကု်ဆလျာညီဆထွမပင်ေငထ်ားသည့် ြှတ်တြ်းဝင် 

ထိန်းသိြ်းထားဆသာ အဆောက်အအုံြျားမြစ်လျှငခ်ွင့်မပုြည်။ ဤကိစ္စတွင် စီြံကိန်းဆရးေွဲ 

သည့် အာဏာပိုင်အြဲွ့အစညး်တို့၏ သဆောတူညီချက်မြင့် အန္တရာယ်ကငး်သည့် လွတ်ဆမြာက် 

ရာနည်းလြ်းအတွက် မပဋ္ဌာန်းြှုြျား မပုလုပ်ရြည်။ 

  ဤအခန်းပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအမပင ် အဆသးစိတ်လိအုပ်ချက်ြျားအတွက် ြီးသတ်ဦးစီး 

ဌာန၏ စညး်ြျဉ်းြျားကို လိကု်နာရြည်။ 

 ၂.၆.၂  လွေတ်နပမာက်ရာလမ်းနကကာင်း (ထွေက်နြါက်) အတွေက် အနထွေနထွေလိုအြ်ချက်များ  

 ၂.၆.၂.၁  မျက်နှာကကက်အပမင့်  

  ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာင်းြျား၏ ြျက်နှာကကက်အမြင့်သည် ၇ ဆပ ၆ လက်ြ 

(2286 mm) ထက် ြနညး်ရပါ။ 

 ၂.၆.၂.၂  အစွေေ်းထွေက်နေသည့် အရာေတ္ထုများ 

  ြျက်နှာကကက်ဆအာကေ်က်သ့ုိ အစွန်းထွကဆ်နသည့် အရာဝတ္ထုြျားသည် ထွက် 

ဆပါက်လြ်းဆကကာငး်ရှိ ြျက်နှာကကက်ဧရိယာ၏ ၂၅ ရာခိုငန်ှုန်းထက်ြပိရုေဲ အနည်းေုံး  

အသားတငအ်မြင့် ၈၀ လက်ြ ရှိရြည်။ 

 ခခငး်ချက် - အလိုအဆလျာက်တံခါးပိတ်သည့်ကိရိယာနှင့် အတားြျားသည် အမြင့် ၇၈ လက်ြ 

ထက်နည်းဆသာ ဆနရာတွင်ြရှိရပါ။  

  အမြင့် ၂၇ လက်ြြှ ၈၀ လက်ြကကား ြည်သည့်ဆလျှာက်လြ်းတွင်မြစ်ဆစ ဆေး 

တစ်ေက်တစ်ချက်ြှ ြည်သည့်အလျားလုိက် အစွန်းထွကြ်ှုြျားြေို ၄ လက်ြထက်ြပိုရ။ 

  ြည်သည့်အလျားလိုက် အစွန်းထွက်ြှုြျားြေို ဝငထ်ွက်ခွင့်ရိှဆသာ လြ်းဆကကာင်း 

ြျား၏ အနည်းေုံး အသားတငအ်ကျယ်ဆအာက ်ြနညး်ရပါ။ 

 ၂.၆.၂.၃  ကကမ်းခင်းမျက်နှာပြင် 

  လွတ်ဆမြာက်ရာလြ်းဆကကာငး် (ထွကဆ်ပါက်) ၏ ကကြ်းခငး် ြျက်နှာမပင်သည် 

ဆချာ်လဲြှုြရိှနိုငဆ်သာ ြျက်နှာမပင်မြစ်ရြည်။ 

 

 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀  အပိင်ုး ၂ 

98 

 

 ၂.၆.၂.၄  ကကမ်းခင်းအေိမ့်အပမင့် နပြာငး်လဲမှုများ 

  ကကြ်းခငး်ြျက်နှာမပင် ဆမပာင်းလဲြှုသည် ၁၂ လက်ြထက် နညး်ပါက ေင်ဆမခဆလျှာ 

အား ၅ ရာခိုငန်ှုန်းထက်ြပိရုဆသာ ေင်ဆမခဆလျှာကိုသုံးရြည်။ ြသန်စွြ်းြျားအတွက် ချဉ်း 

ကပ်နည်းလြး်ြျား အခန်း ၂.၇ အရ လိုက်နာရန် ြလိုအပ်ဆသာဆနရာြျားတွင် အနည်းေုံး 

ဆမခဆကျာ် ၂ ထစ် ရိှရြည်။ 

 ၂.၆.၂.၅  လွေတ်နပမာက်ရာလမ်းနကကာင်း (ထွေက်နြါက်) တေက်တည်းပြစ်မှု 

  လွတ်ဆမြာက်ရာလြ်းဆကကာငး် (ထွကဆ်ပါက်) တစ်ဆလျှာက်နံရံြျား၊ ပရိဆောဂြျား၊ 

ယာဉ်ြျားအစရိှသည့် ြည်သည့်အဆောက်အအံုအစိတ်အပုိင်းနှင့်ြျှ ပိတ်ေ့ုိတားေီးမခင်းြရိှရပါ။  

 ၂.၆.၂.၆  ဓါတ်နလှကား၊ စက်နလှကား၊ နရွ့လျားနလျှာက်လမး် 

  လိအုပ်ဆသာ လွတ်ဆမြာက်ရာလြး်ဆကကာင်းစနစ် (ထွကဆ်ပါက်စနစ်) တွင ် ဓါတ် 

ဆလှကား၊ စက်ဆလှကား၊ ဆရွ့လျားဆလျှာက်လြ်းတို့ကို အသံုးြမပုရပါ။ 

 ၂.၆.၃  နေထိုင်/အသံုးပြုသူဦးနရ 

  ဆနထိငု/်အသံုးမပုသူဦးဆရ အဆရအတွက်ကို ဇယား ၂.၆.၁ တွင် မပဋ္ဌာန်းသတ်ြှတ်ထား 

သကဲ့သ့ုိ ဇယားပါ ဧရိယာယူနစ်တစ်ခုတွင် တစ်ဆယာက်နှုန်းအဆနမြင့် တွက်ချက်ရြည်။ 

ဇယား ၂.၆.၁ နေထိုင်/အသံုးပြုသူတစ်နယာက်လျှင် အများေုံးကကမ်းပြငဧ်ရိယာခွေင့်ပြုချက်များ 

 

အသံုးချနေရာ 

တစ်စတုရေ်းနြရိှ 

လူတစ်နယာက်စာ 

ကကမ်းပြင်ဧရိယာ 

အသံုးအဆောင်ပစ္စညး်သုိဆလှာင်ဧရိယာ၊ စက်ြှုေိုင်ရာ၊ ပစ္စည်း 

ကိရိယာအခန်း 
300 gross  

စိုက်ပျ ိုးဆရးေိုင်ရာ အဆောက်အအုံ 300 gross  

ဆလယာဉ်ရုံြျား 500 gross  

ဆလေိပ ်

အထုပ်အပိုးရယူဆသာဆနရာ 

အထုပ်အပိုး သယ်ဆောင်စီြံခန့်ခွဲရာဆနရာ 

လူအြျားဝင်ထွက်သွားလာ စုဆဝးရာဆနရာ 

ဆစာင့်ေိုင်းရာဧရိယာ 

 

20 gross 

300 gross 

100 gross 

15 gross 

လူအြျားစုဆဝးခန်း၊ ကစားကွင်းကကြ်းမပင် (keno, slots, etc.)  11 gross  

အဆသတပေ်င်ထားဆသာထိုင်ခုံြျားပါဝင်ဆသာ လူအြျားစုဆဝးခန်း 
no. of seats + wheel 

chair space  
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အသံုးချနေရာ 

တစ်စတုရေ်းနြရိှ 

လူတစ်နယာက်စာ 

ကကမ်းပြင်ဧရိယာ 

အဆသတပေ်င်ထားဆသာထိုင်ခုံြျားြပါဝင်ဆသာ လူအြျားစုဆဝးခန်း 

ကုလားထိုင်ြျားသာပါဝင်ဆသာအခင်းအကျင်း  (အဆသတပေ်င်ြထား) 
 

7 net  

ြတတ်ပရ်ပ်ရန် အခင်းအကျင်း 5 net  

ကုလားထိုင်ြျားနှင့် စားပွဲြျားပါဝင်ဆသာအခင်းအကျင်း 15 net  

၁၅ ဆပ ဆမပးလြ်းနှင့် ထပ်တိုးဧရိယာြျားအပါအဝင် လိုင်းတစ်ခုစီ၌ 

လူငါးဆယာက်ခွင့်မပုဆသာ ေုိးလင်းစင်တာြျား (Bowling centers) 

 

7 net  

စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းဧရိယာြျား 100 gross  

တရားခွင်ြျား - အဆသတပေ်င်ထားဆသာထိုင်ခုံဧရိယာြျားြှလွ၍ဲ 40 net  

ဆန့ပိင်ုးဆစာင့်ဆရှာက်ဆရးစင်တာ 35 net  

အိပဆ်ောင်ြျား 50 gross  

ပညာဆရးေိုင်ရာ 

စာသင်ခန်းြျားဧရိယာ 
 

 

20 net  

ဆစျးေိုင်ြျားနှင့် အမခားအသက်ဆြွးဝြ်းဆကကာင်းြှုေိုင်ရာအခန်းဧရိယာြျား 50 net  

ဆလ့ကျင့်ခန်းမပုလုပ်သည့်အခန်းြျား 50 gross  

H-5 ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ြှုဧရိယာြျား  
 

200 gross  

စက်ြှုလုပ်ငန်းေိုင်ရာဧရိယာြျား 100 gross  

အြွဲ့ အစညး်၊ အသင်း၊ တက္ကသုိလ်၊ ဆေးရုံစသည့် 

ဧရိယာြျား (Institutional areas) 

အတွင်းလူနာကုသဧရိယာြျား 
 

 

 

240 gross  

မပင်ပလူနာဧရိယာြျား 100 gross  

အိပခ်န်းဧရိယာြျား 120 gross  

စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းသံုး ြီးြိုခန်းြျား 200 gross 

စာကကည့်တိုက် 

စာြတ်ခန်းြျား 
 

 

50 net  

စာအုပစ်င်ထားရှိသည့် အခန်း/ဧရိယာ 

ပစ္စည်းသိြ်းရန် ေီဒုိ/အံေွဲထားရှိဆသာ အခန်းြျား 

100 gross  

50 gross 
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အသံုးချနေရာ 

တစ်စတုရေ်းနြရိှ 

လူတစ်နယာက်စာ 

ကကမ်းပြင်ဧရိယာ 

ကုန်သွယ်ြှုေိုင်ရာ 

အမခားအထပ်ြျားရှိဧရိယာြျား 

ဆမြဆအာက်ထပ်နှင့် ဆမြညီကကြ်းခင်းဧရိယာ 
 

 

60 gross 

30 gross  

သုိဆလှာင်ခန်း၊ ဆရာင်းချရန်ကုန်သုိဆလှာင်ဆနရာ၊ 

သဆေဂာကုန်စည်ပ့ုိဆောင်ဧရိယာြျား 

300 gross  

 

ကားရပ်နားရန်ဂိုဆဒါင်ြျား 200 gross  

လူဆနထိုင်ရာဆနရာ 200 gross  

စကိတကွ်င်းြျား၊ ဆရကူးကန်ြျား 

ကစားကွင်းနှင့်ဆရကူးကန် 
 

 

50 gross 

ဆေးြက်အခင်းြျား (Decks) 15 net  

စတိတစ်င်ြျားနှင့် ပလက်ဆြာင်းြျား 15 gross  

ကုန်ဆလှာင်ရုံ (ဂိုဆထာင်ြျား) 500 gross 

 

ြှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါဇယားတွင်ြပါဝငဆ်သာ အသံုးချဆနရာြျားအတွက် လူတစ်ဦးလျှင ်၁ဝဝ 

gross မြင့် တွက်ချက်ရြည်။ 

gross = အဆောက်အအုံတစ်ခု၏စုစုဆပါငး်ကကြ်းခငး်ဧရိယာေိုသည်ြှာ အဆောက်အဦတွင် 

 ဆဒါငလ်ိုက်အဆြါက် (Shafts) ၊ ပိုကြ်ျား (Ducts) ၊ ဓါတ်ဆလှကားအိြ ် အစရိှ 

 သည်တို့ြပါဝင်ေဲ ဆလှကားြျား၊ ဆလျှာက်လြး်စသည့် လှည့်ပတ်ဆနထိငု်ြှု 

 အပါအဝင် မပငပ်နံရံအထ၏ူအလယ်ဗဟိုကို အဆမခမပုတွက်ချက်ထားသည့် စုစု 

 ဆပါငး် ကကြ်းခငး်ဧရိယာကိ ုေိုလိုသည်။ 

net =  အခန်းတစ်ခန်း (သ့ုိြဟုတ်) ယူနစ်တစ်ခု၏ အသားတငက်ကြ်းခငး်ဧရိယာေိုသည် 

 ြှာ သက်ေိုင်ရာအခန်း (သ့ုိြဟုတ်) ယူနစ်နံရံအထ၏ူ အလယ်ဗဟိုကို အဆမခမပု 

 တွက်ချက်ထားသည့် ကကြ်းခင်းဧရိယာြျားကို ေိုလိုသည်။ 

 ၂.၆.၃.၁  နေထိုင်အသံုးပြုမှု 

  အဆောက်အအုံကို တစ်ချနိ်တည်းြှာပင် ကွဲမပားမခားနားဆသာ လူဆနထိုင်ြှု အြျ ိုး 

အစား (သုိ့ြဟုတ်) ရည်ရွယ်ချက်အြျ ိုးြျ ိုးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားဆသာဆနရာတွင် ထွက ်

ဆပါက် လိအုပ်ချက်ြျားသည် အဆောက်အအံုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီနှင့် သက်ေိုင်ရာ အပုိင်း 
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အသီးသီး၏ လုပ်ငန်းဆောငတ်ာတစ်ခုစီတို့၏ ပို၍တိကျဆသာ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရ 

ြည်မြစ်သည်။  

 ၂.၆.၃.၂  အမျ ိုးမျ ိုးနသာ လူနေထိုငမ်ှု (သ့ုိမဟုတ်) အသုံးချမှု 

  အဆောက်အအုံတစ်ခုကို ြတူညဆီသာအချနိ်ြျား၌ ဆောင်ရွက်သည့် အြျ ိုးြျ ိုး 

ဆသာ အသံုးမပုြှုြျားအတွက် ရည်ရွယ်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်ဆနရာတွင် လွတ်ဆမြာက်ရာလြ်း 

ဆကကာငး် လိုအပ်ချက်ြျားကို သတ်ြှတ်ရာတွင် လိအုပ်ဆသာအြျားေုံး ဆနထိငု်အသံုးမပုသူ 

အဆရအတွက်ဆပါ်ြူတည်၍ စဉ်းစားေုံးမြတ်ရြည်။ 

 ၂.၆.၃.၃  လွေတ်နပမာက်ရာလမ်းနကကာင်း (ထွေက်နြါက်) များ ေုံနတွေ့ပခငး် 

  ကကားအေင့်နှင့်ကပ်လျက်ရိှဆသာ အဆပါ်ထပန်ှင့် ဆအာကထ်ပတ်ို့၏ လွတ်ဆမြာက် 

ရာ လြး်ဆကကာငး် (ထွက်ဆပါက်)ြျားသည် အေိုပါကကားအေင့် တစ်ဆနရာတွင် ေုံဆတွ့ခဲ့လျှင် 

လွတ်ဆမြာက်ရာလြ်းဆကကာငး် (ထွကဆ်ပါက်) ၏ လိအုပ်ချက်ပြာဏသည် အထပန်ှစ်ခုဆပါင်း 

ထက် ြဆလျာ့နည်းဆစရပါ။  

 ၂.၆.၃.၄  အနသတြ်ေင်ထားနသာထိုငခ်ုံများ 

  အဆသတပ်ေင်ထားဆသာထိုင်ခုံြျားနှင့် အလယ်ဆလျှာက်လြး်ရှိဆသာ ဧရိယာြျား 

အတွက် ဆနထိငုအ်သံုးမပုသူ အဆရအတွက်ကိ ုအဆသတပ်ေငထ်ားဆသာ ထိငု်ခုံအဆရအတွက် 

မြင့တ်ွက်ချက်ရြည်။ ထိုငခ်ုံအဆသတပ်ေငထ်ားမခင်း ြရိှဆသာဆနရာြျား (ဥပြာ- ဆစာင့်ေိုငး် 

ရန်ဆနရာနှင့် ေီးတပ်ကုလားထိုင်ဆနရာြျား) အတွက် ဆနထိငု်အသံုးမပုသူအဆရအတွက်ကို 

ဇယား ၂.၆.၁ အရတွက်ချက်ပပီး အဆသတပေ်င်ထားဆသာ ထိုင်ခုံအဆရအတွက်ကို ထပဆ်ပါငး် 

ထည့်ရြည်။ 

 ၂.၆.၄  ထွေကန်ြါက်လမး် 

  ထွကဆ်ပါက်လြ်းတစ်ခုသည် ထွကလ်ြ်းကို အတားအေီးမြစ်ဆစြည့် ဆသာခ့တ်နိုင် 

ဆသာအခန်းကို မြတ်ြသွားဆစရ။ အြိ်တစ်လုံး (သ့ုိြဟုတ်) ဆနအြိ် အခန်းယူနစ်တစ်ခုြှ 

လွတ်ဆမြာက်ရာလြ်းဆကကာငး်သည် အမခားအိပ်ခန်းဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အြိ်သာဆနရာြျားသို့ 

မြတ်သန်းသွားမခငး်ြျ ိုး ြမြစ်ဆစရ။ 

 ၂.၆.၅  ထွေကန်ြါက်နှင့် ထွေကန်ြါက်လမ်းနကကာငး်တံခါးများ 

  ဆနထိငု်အသုံးမပုသူဦးဆရသည် ဇယား ၂.၆.၂ တွင် သတ်ြှတ်ထားဆသာ ဦးဆရထက် 

ဆကျာ်လွန်ပါက ထွကဆ်ပါက် (သ့ုိြဟုတ်) ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာငး် တံခါးအဆရအတွက် 

အနည်းေုံး (၂) ခ ုထားရိှဆပးရြည်။ 
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ဇယား ၂.၆.၂ ထွေကန်ြါက်တစ်နြါက် (သ့ုိမဟုတ်) ထွေက်နြါက်လမ်းနကကာင်းတံခါးများတစ်ခုသာ 

ထားရှရိေ်လိအုြ်နသာ နေရာများ 

လူဆနထိုငြ်ှုအြျ ိုးအစား ဆနထိငု်အသုံးမပုသူဦးဆရ 

A, B, E(a), F, M, U ၄၉ 

H-l, H-2, H-3 ၃ 

H-4, H-5, I-1, I-3, I-4, R ၁၀ 

S ၂၉ 

  

 (က) ဆန့ပိုင်းဆစာင့်ဆရှာက်ဆရးဆနရာအတွက် အြျားေုံးဆနထိုငအ်သံုးမပုသူဦးဆရသည် ၁၀ ဦး 

မြစ်ရြည်။ 

ထွကဆ်ပါက်အဆရအတွက်သည် ဆအာက်ပါဇယားနှင့်ကိကု်ညီရြည်။ 

 

ဇယား ၂.၆.၃ နေထိုင်/အသံုးပြုသူဦးနရအလိကု် အေည်းေုံးရှိရမည့်ထွေက်နြါက် 

ဆနထိုင်အသံုးမပုသူဦးဆရ 
တံခါးအဆရအတွက်   

(အနည်းေုံး) 

ဆလျှာက်လြ်းအကျယ် 

(အနည်းေုံး) 

၅၁ - ၂၀၀ ၂ ၁၀၀၀ ြီလီြီတာ 

၂၀၁ - ၅၀၀ ၂ ၁၂၅၀ ြီလီြီတာ 

၅၀၁ - ၁၀၀၀ ၃ ၁၂၅၀ ြီလီြီတာ 

၁၀၀၀ အထက် ၄ ၁၂၅၀ ြီလီြီတာ 

 ထွကဆ်ပါက်တံခါးနှစ်ဆပါက် (သ့ုိြဟုတ်) ထွက်ဆပါက်လြ်းဆကကာငး် တံခါးနှစ်ခုလိုအပ်သည့် 

အခါတိုင်းတွင် ထွကဆ်ပါက်နှစ်ခု၏ ကကားအကွာအဆဝးသည် အေိပုါအခန်းရိှ အဆဝးေုံးအြှတ် 

နှစ်ခုကကား အကွာအဆဝး၏ တစဝ်က် (သ့ုိြဟုတ်) တစဝ်က်ထက်ဆကျာ်လွန်ရြည်။ ထိ ု

ထွကဆ်ပါက် နှစ်ခုြှ လက်ခံနိုင်ဆသာ လူဦးဆရသည် အညီအြျှမြစ်ရြည်။ 

 ၂.၆.၆  အထြ်အလိုက် ထွေက်နြါက်နလကှား (သ့ုိမဟုတ်) ထွေကန်ြါက် အနရအတွေက် 

  ဤအခန်း၏ အမခားလြး်ညွှန်ချက်ြျား၌ အမခားနညး်မြင့် ခွင့်မပုြထားခဲ့လျှင် 

အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ ဆမြဆအာက်ထပ်အပါအဝင် အမခားထွကဆ်ပါက်ြျားအတွက် အနည်း 

ေုံးသးီမခားထွက်ဆပါက်ဆလှကား (၂) ခ ုထားရှိရြည်။ 

 ၂.၆.၆.၁  R1 and R2 မှလွေဲ၍ ကျန်အနောက်အအုံများအားလုးံ 

  အကယ်၍ ဆအာက်ပါဇယားနှင့် ကိုက်ညီခဲ့လျှင် ထွကဆ်ပါက်တစ်ဆပါက်သာ လိုအပ် 

ြည်။ 
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ဇယား ၂.၆.၄ ထွေကန်ြါက်နလကှား (သ့ုိမဟုတ်) အထြ်အလုိက်ထွေက်နြါက် အနရအတွေက်များ 

အထြ် နေထိုင်အသံုးပြုသူ 
အထြ်လုိက်အများေုံးနေထိုင် 

အသံုးပြုသူနှင့် ခရီးအကွောအနေး 

ပထြထပ် 

(သ့ုိြဟုတ)် 

ဆမြဆအာက်ထပ် 

A, B(b), E(a), F(b), 

M, U, S(b) 

ဆနထိုင်အသံုးမပုသူ ၄၉ ဦးနှင့် 

ခရီးအကွာအဆဝး ၅၀ ဆပ 

H-2, H-3  
ဆနထိုင်အသံုးမပုသူ ၃ ဦးနှင့် 

ခရီးအကွာအဆဝး ၂၅ ဆပ 

H-4, H-5, I 
ဆနထိုင်အသံုးမပုသူ ၁၀ ဦးနှင့် 

ခရီးအကွာအဆဝး ၅၀ ဆပ 

S 
ဆနထိုင်အသံုးမပုသူ ၂၉ ဦးနှင့် 

ခရီးအကွာအဆဝး ၅၀ ဆပ 

ဒုတယိထပ် B, F, M,  
ဆနထိုင်အသံုးမပုသူ ၂၉ ဦးနှင့် 

ခရီးအကွာအဆဝး ၅၀ ဆပ 

 

 (က) ဆန့ပိုင်းဆစာင့်ဆရှာက်ဆရး အသံုးမပုြှုြျားတွင် အြျားေုံး ဆနထိငု်အသံုးမပုသူဦးဆရ ၁၀ 

ဦး ခွင့်မပုသည်။ 

 (ခ) အလုိဆလျှာက်ဆရမြန်းစနစ် တပ်ေင်ထားဆသာ အဆောက်အဦရိှ အပု်စု B, F နှင့် S တို ့

အတွက် အြျားေုံး ခရီးအကွာအဆဝး ကို ၁၀၀ ဆပ အထိထားရိှနိုင်သည်။ 

 ၂.၆.၆.၂   လူနေထိုင်ရာအနောက်အအံု အြု်စု R1 and R2 

  အဆောက်အအုံတစ်ခုအတွက် လွတ်ဆမြာက်ဆရးနည်းလြ်းသည် အပိုဒ် ၂.၆.၉ 

ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားြျားနှင့် အပိုဒ ် ၂.၆.၁၀ ဆနာက်ေုံးလွတ်ဆမြာက်ရာ ထွကဆ်ပါက်တို့၏ 

စညး်ြျဉ်းြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ လူဆနတိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုတွင်မြစ်ဆစ၊ သီးမခား ဝငဆ်ပါက် 

ရိှဆသာ လူဆနတိုက်ခန်းတွဲ တစ်ခုတွင်မြစ်ဆစ အမခားခွင့်မပုြှုြျားြရိှပါက တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ြှီခိုြှု 

ြရိှဆသာ ဆလှကားအနည်းေုံးနှစ်ခု (သ့ုိြဟုတ်) အမခားထွကဆ်ပါက်နှစ်ခုကို အထပတ်ိုင်းတွင် 

ထားရိှရြည်။ 

 ၂.၆.၆.၂.၁  ကကြ်းမပင်အမြင့် (၇၉ဆပ) ၂၄ ြီတာ ထက်ြပိဆုသာ လူဆနတိုက်ခန်းတွဲ 

တစ်ခုတွင်မြစ်ဆစ၊ သီးမခားဝင်ဆပါက်ရိှဆသာ လူဆနတိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုတွင် မြစ်ဆစ ဆမြမပင်ြှ 

အထက်ရိှ အထပ်တိုင်းအတွက် ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားတစ်ခုတည်းထားရိှမခင်းကို ဆအာက်ပါ 

အချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီြှသာခွင့်မပုသည်။ 
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 (က) ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားသည် သောဝဆလဝင်ဆလထွက်ရိှပပီး ြီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 (ခ)  လူဆနတိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုတွင်မြစ်ဆစ၊ သီးမခားဝင်ဆပါက်ရိှဆသာ လူဆနတိုက်ခန်းတွဲ 

တစ်ခုတွင်မြစ်ဆစ ထွက်ဆပါက်ြျားထားရှိဆပးြှုသည် လူဆနအိြ်ယူနစ်ြျားအတွက် 

ထွကဆ်ပါက်သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီြှုရှိရြည်။ 

 (ဂ) ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားသို့ သွားဆရာက်ရာတွင် ြီးခိုးကင်းြဲ့ချဉ်းကပ်လြ်း (သ့ုိြဟုတ်) 

အမပင်ဆလျှာက်လြး် (သ့ုိြဟုတ်) အတားအေီးြဲ့ ဆလဝင်ဆလထွက်ရိှဆသာ ဆနရာ 

စသည်တ့ုိြှတေင့် မြတ်သန်းရြည်။ ၎င်းဆလျှာက်လြ်းကုိ ဆပးဆသာ အတားအေီးြ့ဲ 

ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်ြျားသည် ဆလျှာက်လြး်၏ ြျက်နှာချင်းေိုငန်ံရံြျားတွင် ရှိ 

ပပီး ရငတ်ားနံရံ (သ့ုိြဟုတ်) လက်ရန်းြှအနည်းေုံး အကျယ် ၂၀၀၀ ြီလီြီတာ (၆ 

ဆပ ၆ လက်ြ)၊ အမြင့် ၁၂၀၀ ြီလီြီတာ (၄ ဆပ) မြင့် အတားအေီးြရှဆိသာ 

အဆနအထားရိှရြည်။ ဆလျှာက်လြး်၏ ြျက်နှာချင်းေိုငန်ံရြံျားတွင် ဆလဝင် 

ဆလထွက်ဆပါက် အြျားအမပားရှိလျှင် အဆပါက်တစ်ခုစီ၏ အနည်းေုံးအကျယ်နှင့် 

အမြင့်ြှာ ၁၀၀၀ ြီလီြီတာ (၃ ဆပ ၄ လက်ြ) နှင့် ၁၂၀၀ ြီလီြီတာ (၄ ဆပ) 

အသီးသီးဆအာက် ြနညး်ဆစရ။ ြျက်နှာချငး်ေိုင် တြက်စီတွင် အဆပါက်ြျား၏ 

စုစုဆပါင်းအကျယ်ြှာ ၂၀၀၀ ြီလီြီတာ (၆ ဆပ ၆ လက်ြ) ဆအာက ် ြနည်းဆစရပါ။ 

ဆလးထပ်အဆောက်အုံအတွက် ချန်လပှ်ထားရြည့် ဆမြကျန်သည် ၄ ဆပ ရိှရြည်။ 

အထပ်တစ်ထပတ်ိုးတိုငး်အတွက် ချန်လပှ်ထားရြည့် ဆမြကျန်အကွာအဆဝး ၁ ဆပ 

မြစ်ဆစ၊ ကကြ်းခငး်နှစ်ခုကကား အထပ်အမြင့်၏ ၁၀ ပုံ ၁ပုံ မြစ်ဆစ၊ ထိနုှစ်ြျ ိုးြှ 

ပိုကကီးဆသာ ချန်လပှ်ထားရြည့်ဆမြကျန်အကွာအဆဝးကို ထပတ်ိုးထားရှိရြည်။ 

  တစ်ထပ်တိုင်း၌ ၄ ခန်းထက်ြပိုဆသာလဆူနတိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုတွင်မြစ်ဆစ၊ သီးမခား 

ဝငဆ်ပါက်ရိှဆသာ လူဆနတိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုတွင်မြစ်ဆစ ထွကဆ်ပါက်ဆလှကား တစ်ခု 

တည်းသာထားရိှနိုင်သည်။ 

 (ဃ) အထပ်တစ်ထပ ်(သ့ုိြဟုတ်) သီးမခားဝင်ဆပါက်ရှိဆသာ လူဆနတိုက်ခန်း၏ အဆဝးေုံး 

ဆနရာရိှထွက်ဆပါက်တံခါးြှ ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားသ့ုိ သွားဆရာက်ရြည့်အကွာအဆဝး 

သည် ၁၅ ြီတာ (၅၀ ဆပ) ထက်ြပိုရ။ 

 (င) ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားြျားသည် အပုိဒ် ၂.၆.၉ ပါ ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားအတွက် 

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 (စ) ြီးသတ်သြားသံုး ဓါတ်ဆလှကားကို ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ လိအုပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ 

တပ်ေင်ထားရြည်။ 
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 (ေ) အမြင့်ဆရတငပ်ိုက် (ဆရြပါ) စနစ်ကို ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ လိအုပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ 

တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 (ဇ) ြီးပငိြ်းသတ်ယာဉ်နှင့် စက်ြျား အဆောက်အဦသ့ုိ ချဉ်းကပ်မခငး်ကို ြီးသတ်ဦးစီး 

ဌာနြှ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ မပုလုပ်ထားရြည်။ 

 ၂.၆.၇  ထွေကန်ြါက်လမး် ခရီးအကွောအနေး 

  ထွကဆ်ပါက်လြ်း ခရီးအကွာအဆဝးြျားကို လူဆန/အသံုးမပုြှု အြျ ိုးအစားဆပါ်ြူတည် 

ေုံးမြတ်ပပီး  ဆအာက်ပါဇယားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

ဇယား ၂.၆.၅ ထွေကန်ြါက်လမ်း ခရီးအကွောအနေး 

အသံုးချနေထိုင်မှု  

အမျ ိုးအစား 

အများေုံး ထွေက် 

နြါက်လမ်း ခရးီ  

အကွောအနေး (နြ) 

(လမ်းနကကာင်း 

တစ်ခုတည်း) 

အများေုံး ထွေက် 

နြါက်လမ်း ခရးီ 

အကွောအနေး (နြ) 

(လမ်းနကကာင်း နှစ်ခု) 

အများေုံး တြက်ြတိ်  

အကွောအနေး (နြ) 

အလုိနလျှာက် 

နရပြေး်စေစ် 

မတြ်ေင် 

ထားနသာ 

အလုိနလျှာက် 

နရပြေး်စေစ် 

တြ်ေင် 

ထားနသာ 

အလုိနလျှာက် 

နရပြေး်စေစ် 

မတြ်ေင် 

ထားနသာ 

အလုိနလျှာက် 

နရပြေး်စေစ် 

တြ်ေင်     

ထားနသာ 

စကကြံများ 

အလုိနလျှာက် 

နရပြေး်စေစ် 

မတြ်ေင် 

ထားနသာ 

အလုိနလျှာက် 

နရပြေး်စေစ် 

တြ်ေင်  

ထားနသာ 

နဘးအန္တရာယ်ပမင့်မား 

နသာအသံုးပြုမှု 

35 65 65 115 50 65 

စက်မှုလကမ်ှုလုြ်ငေ်း 

သံုး (စက်ရုံ၊ အလုြ်ရု၊ံ 

ကုေ်နလှာင်ရုံများ) 

50 80 100 200 50 65 

အနောင်အခေ်းများ၊ 

အနောင်များ 

50 100 145 245 50 65 

နဈးေိုင်များ 50 80 145 200 50 65 

ရုံးခေ်းများ 50 100 145 245 50 65 

အများပြည်သူအြေ်း 

နပြရာနေရာ၊ ကား       

ြါကင်နေရာ 

50 80 145 200 50 65 
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စာသင်နကျာင်းများနှင့် 

သင်ကကားနရးေိုင်ရာ 

အသံုးပြုမှု 

50 100 145 245 50 65 

 

 

နေးရုံ 50 80 100 145 50 65 

ဟုိတယမ်ျား၊ 

နဘာ်ဒါနောင်များ (a) 

50 65 100 145 50 65 

 

 

လူနေအိမ်များ/လူနေ

အိမခ်ေ်းတွေမဲျား (a) 

50b 100b 100 245 50 65 

65c 130c 145c 

လုံးချင်း၊ 

တစ်ြက်ေက ်

လုံးချင်းနှင့်  

ပမို့တွေင်းအိမ ်

အြါအေင် 

အိမခ်ျင်းေက် 

တိက်ုခေ်းများ  

NR NR NR NR NR NR 

 (က)  မပဋ္ဌာန်းချက် အပုိဒ ်၂.၆.၇.၁ နှင့် ကိုက်ညီြှုရိှရြည်။ 

 (ခ)  လွတ်ဆမြာက်ဆလှကားတစ်ခုတည်းရိှဆသာ ထွကဆ်ပါက်လြ်း ခရီးအကွာအဆဝးအတွက် 

 (ဂ) မပငပ်ဆလျှာက်လြး်သို့ ထွကဆ်ပါက်လြ်းခရီးအကွာအဆဝးအတွက် 

 (ဃ) ထွကဆ်ပါက်လြ်း ခရီးအကွာအဆဝး အတိုငး်အတာသည် အခန်း (သ့ုိြဟုတ်) ဆနရာ 

တစ်ခု၏အဆဝးေုံးဆနရာြှ ထွကဆ်ပါက်ဆလှကား၊ထွကဆ်ပါက်ဆလျှာက်လြ်း၊(သ့ုိြဟုတ်) 

အမပင်ေက်ဟင်းလငး်မပင်ဆနရာသ့ုိ တိုက်ရိုက်ြွင့်ထားဆသာ ထွကဆ်ပါက်တံခါးအထိသွား 

ရြည့် အကွာအဆဝး မြစ်သည်။ 

 ၂.၆.၇.၁  လူနေအိမ်အသံုးပြုမှု 

  လူဆနအိြ်ြှ ထွကဆ်ပါက်ြျားသည် ဆအာက်ပါအချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 (က) လူဆနတိုက်ခန်းြျား (သ့ုိြဟုတ်) သီးမခားဝင်ဆပါက်ရိှဆသာ လူဆနတိုက်ခန်းြျား တွင် 

ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာင်းသို့ ဆရာက်ရှိနိုင်ဆသာတံခါးြျားကို အေိုပါအခန်း၏ 

ြည်သည့်ဆနရာြှမြစ်ဆစ တိုင်းတာလျှင် ခရီးတာအကွာအဆဝး ၂၀ ြီတာ (၆၅.၆ ဆပ) 

ထက ်ြဆဝးဆသာဆနရာတွင် ထားရိှရြည်။ 
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 (ခ) ထို့မပင် နှစ်ထပ်ထက်ြပိုသည့် သီးမခားဝင်ဆပါက်ရိှဆသာ လူဆနတိုက်ခန်းြျားတွင် တံခါး 

တစ်ခုတည်း ရိှပါက -  

 (၁) တံခါးကို ယူနစ်၏ အဆပါ်ထပတ်ွင် ြရိှဆစရပါ။ 

 (၂) အဆပါ်ထပ်အတွက် သီးမခားလွတ်ဆမြာက်ဆပါက်ြရိှပါက အဆပါ်ထပ်၏ ကကြ်း 

ခင်းဧရိယာသည် ၆၀ စတုရန်းြီတာ (၆၄၅.၈ စတူရန်းဆပ) ထက် ြပိုရပါ။ 

 (ဂ) လူဆနတိုက်ခန်းြျား (သ့ုိြဟုတ်) သီးမခားဝင်ဆပါက်ရိှဆသာ လူဆနတိုက်ခန်းြျား 

ြထှွကဆ်ပါက်အားလုးံသည် ထွကဆ်ပါက်ဆလှကား၊ ထွကဆ်ပါက်ဆလျှာက်လြး် 

(သ့ုိြဟုတ်) မပငပ်ဟင်းလင်းမပင်ဆနရာသ့ုိ တိုက်ရိုက်ဆရာက်ရိှရြည်။ 

 ၂.၆.၈  လွေတ်နပမာက်ရာလမ်းနကကာင်း (ထွေက်နြါက်) အကျယ် 

  လွတ်ဆမြာက်ရာလြ်းဆကကာငး် (ထွကဆ်ပါက်)၏ စုစုဆပါင်းအကျယ်သည် လွတ်ဆမြာက် 

ရာလြ်းဆကကာငး် (ထွက်ဆပါက်)ကို အသံုးမပုြည့် စုစုဆပါင်း အသံုးချဆနထိငု်ြှုအဆရအတွက်ကို 

ဆအာက်ပါဇယားတွင်ဆြာ်မပထားဆသာ လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် လိအုပ်ဆသာ လွတ်ဆမြာက်ရာ 

လြး်ဆကကာင်း (ထွကဆ်ပါက်) အကျယ်မြင့် ဆမြှာက်ပပးီရလာသည့် အကျယ်မြစ်ဆစ၊ ဇယားပါ 

အနည်းေုံးအကျယ်မြစ်ဆစ ပိုကကီးဆသာအကျယ်နှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 
 

ဇယား ၂.၆.၆ လွေတ်နပမာက်ရာလမး်နကကာင်းအကျယ်  

အသံုးချနေထုိင်မှု  

အမျ ိုးအစား 

လူတစ်ဦးချင်းစအီတွေက်လုိအြ်နသာ 

လွေတ်နပမာက်ရာလမ်းနကကာင်းအကျယ် 

(လက်မ) 

အေည်းေံုးအကျယ် 

(နြ) 

နပမညီထြ်၌ 

ပြင်ြသ့ုိ 

နရာက်ရိှ 

နသာတံခါး 

များ 

(လက်မ) 

အပခား 

ထွေက် 

နြါက် 

နှင့် စကကြံ 

တံခါး 

များ 

နလ ှ

ကား 

များ  

ကုေ်းနလျှာ၊  

စကကြံ၊  

ထွေက်နြါက် 

လမ်း 

နကကာင်း 

များ 

နလကှား 

များ 

 

စကကြံ 

များ 

 

နဘးအန္တရာယ် 

ပမင့်မားနသာအသံုးပြုမှု 

0.4 0.5 0.65 0.4 3.5 3.5 

စက်မှုလက်မှုလုြ်ငေ်းသံုး (စက်ရုံ၊ 

အလုြ်ရု၊ံ ကုေ်နလှာင်ရုမံျား) 

0.2 0.25 0.35 0.2 3.5 3.5 

အနောင်အခေ်းများ၊ အနောင်များ 0.4 0.5 0.65 0.4 3.5 3.5 

နဈးေုိင်များ 0.2 0.25 0.35 0.2 3.5 3.5 
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ရုံးခေ်းများ 0.2 0.25 0.35 0.2 3.5 3.5 

အများပြည်သူအြေ်းနပြရာနေရာ၊ 

ကားြါကင်နေရာ 

0.2 0.25 0.35 0.2 3.5 3.5 

စာသင်နကျာင်းများနှင့် 

သင်ကကားနရးေုိင်ရာ အသံုးပြုမှု 

0.2 0.25 0.35 0.2 3.5 5(a) 

နေးရံု 0.65 0.65 1.25 0.65 3.5 6.5(b) 

ဟိုတယ်များ၊ နဘာ်ဒါနောင်များ  0.4 0.5 0.65 0.4 3.5 3.5 

လူနေအိမ်များ/လူနေအိမ်ခေး် တွေဲများ  0.4 0.5 0.65 0.4 3.5(c) 3.5 

လံုးချင်း၊ တစ်ြက်ေက် လံုးချင်းနှင့်  

ပမို ့တွေင်းအမ်ိ အြါအေင် အိမ်ချင်းေက် 

တုိကခ်ေ်းများ 

NR NR NR NR 3 3 

 

 (က)  စာသင်ခန်းြျားအတွက် အသံုးမပုသည့် စကကြံြျားနှင့် သက်ေိုင်သည်။ အမခားစကကြံြျား 

သည် အနည်းေုံး အကျယ် ၃ဆပ ၆လက်ြ ရိှရြည်။ 

 (ခ)  လူနာြျားအတွက် အသံုးမပုသည့် စကကြံြျားနှင့် သက်ေိုင်သည်။ အမခားစကကြံြျားသည် 

အနည်းေုံး အကျယ် ၃ဆပ ၆လက်ြ ရိှရြည်။ 

 (ဂ)  သီးမခားဝင်ဆပါက်ရှိဆသာ လူဆနတိုက်ခန်းြျားတွင် အတွင်းပိငုး်ဝငထ်ွက်ြှုအတွက် အသုံး 

မပုဆသာ ဆလှကားအကျယ်သည် အနည်းေုံး ၃ ဆပ ရိှရြည်။ 

 ထွကဆ်ပါက်ဆလှကား၏ အြျားေုံးအကျယ်သည် ၆ ဆပ ၆ လက်ြထက်ြပိုရပါ။ ဆလှကား 

အကျယ် ၆ ဆပ ၆ လက်ြထက် ပိုဆသာဆနရာတွင် အကျယ် ၃ ဆပ ၆ လက်ြ ထက်ြနည်း 

(သ့ုိြဟုတ်) ၆ ဆပ ၆ လက်ြ အကျယ်ထက်ြပိုဆသာ အကန့်ြျားအမြစ် ဆလှကားကို ပိုင်းမခား 

ရန် လက်ရန်းြျားကို သံုးရြည်။ 

 ၂.၆.၉  ထွေကန်ြါက်နလှကားများ 

  ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားြျားအားလုံးကို ြီးဒဏ်ခံနိုငရ်ည် အနည်းေုံး တစ်နာရီရှိဆသာ 

အကာအရံြျားမြင့် တည်ဆောက်ရြည်။ 

  ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားြျားအားလုံးတွင်(R1အြျ ိုးအစားအုပ်စုြှတစ်ပါး) ဆမခဆကျာ်သည် 

၇လက်ြ အြျားေုံးနှင့် ၄ လက်ြ အနည်းေုံးရှိရြည်။ ဆလှကားဆမခနင်းအကျယ် အနည်းေုံး 

၁၀ လက်ြ ရိှရြည်။ 

  ဆလှကားတစ်ဆထာက်နားဆနရာ (Landing) တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကကားတွင် ဆလှကားထစ် 

၁၆ ထစ်ထက်ြပိုဆစရ။ ဆလှကားဆမခဆကျာ်နှင့် အနငး်အားလုံးသည်တူညီဆသာပုစံံနှင့် အရွယ် 
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အစားရှိရြည်။ ြည်သည့်ဆလှကားတွင်ြေို အကကီးေုံးနှင့် အဆသးေုံး ဆလှကားဆမခဆကျာ်/ 

ဆမခနင်းတို့တွင် အြျားေုံးကွာမခားခွင့်မပုသည့် အတိုငး်အတာြှာ ၃/၁၆ လက်ြ မြစ်သည်။ 

  ဆလှကားတစ်ဆထာက်နား (Landing) အကျယ်သည် အေိုပါဆလှကား၏ အကျယ် 

ထက် ြနည်းဆစရ။  

  လူဆနအိြ်ယူနစ်အတွင်း ဆလှကားကို ဝငဆ်ရာက်နိုငရ်န်ြှလွဲ၍ အဆောက်အအုံြျား 

တွင် ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားအမြစ် အဝိုက်ဆလှကားြျားကို ခွင့်ြမပုပါ။ စက်ဝိုငး်ပုံ/ ဂျဩီဆြကတီ 

ေိုင်ရာ ဆလှကားြျားကို အသုံးမပုထားလျှင် ဆလှကားဆမခနငး်၏ ကျဉ်းဆသာအစွန်းေက်သည် 

လူဆနအဆောက်အအုံြျားတွင် ၄ လက်ြထက် ြကျဉ်းရ။ ပိုကျဉ်းဆသာ အစွန်းြှ ၂ ဆပ 

အကွာအဆဝး၌ ၉ လက်ြထက် ြနည်းဆစရ။  

  ဆကကာငလ်ိြ်ဆလှကားအုံြျားကို ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားအမြစ် အသံုးမပုထားလျှင် ြီး 

ြဆလာင်နိုင်ဆသာပစ္စည်းြျားမြင့် တည်ဆောက်ရြည်။ အနည်းေုံးဆလှကား အကျယ် ၂ ဆပ ၆ 

လက်ြ (၇၅ဝ ြီလီြီတာ) မြင့ ်ဆကကာင်လိြ်ဆလှကားြျားကို ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားအမြစ် အမြင့် 

၃၃ ဆပထက် ြပိဆုသာ လူဆနထိုငြ်ှုေိုင်ရာ အဆောက်အအုံ (R1 and R2) တွင် အသံုးမပုနိုင ်

သည်။ 

 ၂.၆.၉.၁  အတွေင်းြိုင်းထွေကန်ြါက်နလှကား 

  အဆောက်အအုံ၏ လိုအပ်ဆသာထွက်ဆပါက်အမြစ် အသံုးမပုသည့် အတွင်းပိုင်း 

ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားသည် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ြီးဆေးလုံခခုံဆစရန် ကာရံထားရြည်။ 

  အတွင်းပိုငး်ဆလှကားသည် မပငပ်ထွက်ဆပါက်လြ်းဆကကာငး်သို့မြစ်ဆစ၊ မပငပ်စကကြံသို့ 

မြစ်ဆစ တိုက်ရိုက်ချတိ်ေက်ပါက ဆလှကားနှင့် မပငပ်ထွက်ဆပါက်လြး်ဆကကာငး် ကကားဆနရာ 

တွင်မြစ်ဆစ၊ ဆလှကားနှင့် မပငပ်စကကြံ ကကားဆနရာတွင်မြစ်ဆစ ထိအုကာအရံြျား ထားရိှရန် 

ြလိုအပ်ပါ။  

  ပိုကြ်ျား/ခပန်လြး်ဆကကာငး်ြျား (pipe/duct) အားလုံးသည် ကာရံထားဆသာ ထွက် 

ဆပါက်ဆလှကား အတွင်းြရိှဆစရ။ ြည်သည့်သန့်စင်ခန်းြျှ ဆလှကားခွင်အတွင်း တည်ရိှရန် 

ခွင့်ြမပုပါ။ 

  ဆနထိငု်အသုံးမပုဆသာဆနရာတွင် အတွင်းပိုင်း ထွကဆ်ပါက်ဆလှကား၏ မပငပ်နံရံ 

တွင်ရိှဆနဆသာ ဆနာက်ေုံးလွတ်ဆမြာက်ရာ ထွကဆ်ပါက်အပါအဝင် ဆလဝင်ဆပါက်ြျား၏ 

အလျားလိကု် ၅ ဆပ အတွင်း (သုိ့ြဟုတ်) ဆဒါငလ်ိကု်ဆအာကြ်က် ၁၀ ဆပ အတွင်း ြီးခိုးနှင့် 

ြီးဆလာင်ြှုဒဏ် ကာကွယ်ြထားဆသာ အဆပါက်ြျားြရိှရ။ ခခငး်ချက်အဆနမြင့် ဟိုတယ်နှင့် 

ရုံးခန်းကဲ့သ့ုိဆသာ လူအြျားနှင့်သက်ေိုငဆ်သာ ကုန်သွယ်စီးပွားဆရး အဆောက်အအုံြျား 

မြစ်ပပီး ၎င်းတို့သည် အြိုင်း ၅ (င) အဆောက်အအံုဝန်ဆောင်ြှုြျား (Building services 
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chapter) အတိုငး် စက်စွြ်းအားသံုး ဆလဝင်ဆလထွက်စနစ်နှင့် အလင်းပံ့ပိးုြှုအဂဂါရပ်ြျားမြင့် 

အြှန်တကယ်ပံ့ပိုးထားဆသာ အဆောက်အအံုြျားတွင် ခွင့်မပုသည်။ 

  ဆလဝင်ဆပါက်ြျား၏ အလျားလိုက် ၁၀ ဆပ အတွင်း (သ့ုိြဟုတ်) ဆဒါငလ်ိုက ်

ဆအာက်ြက် ၁၀ ဆပ အတွင်း ဆေးချင်းကပ် (သ့ုိြဟုတ်) ြျက်နှာချင်းေိုင်အတွင်း ြီးခိုးနှင့် 

ြီးဆလာင်ြှုဒဏ် ကာကွယ်ြထားဆသာ အဆပါက်ြျား ြရိှရပါ။ 

  ဆလးထပ်နှင့်အထက် လူဆနအဆောက်အအုံြျား R1 နှင့ ် R2 တို့အတွက် အသံုးမပု 

ဆသာ ဆလှကားြျားတွင် ြီးခိုးကင်းြဲ့ ချဉ်းကပ်လြ်းကို အပုိဒ် ၂.၆.၁၄ နှင့ ်ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၂.၆.၉.၁.၁  R1 နှင့် R2 (၈ ထြ်နှင့်အထက်) 

   အဆောက်အအုံ၏ အတွင်းထွက်ဆပါက်ဆလှကား (လူဆနအဆောက်အအုံြျား 

R အပု်စု၏ အြျားေုံးအမြင့် ၂၄ ြီတာ (၇၉ ဆပ) အထိ) ြျားသည် သောဝဆလဝင် 

ဆလထွက်ရိှရြည်။ ဆလဝငဆ်ပါက်ြျားသည် နယ်နိြိတ်ြျဉ်းြှ ၈ ဆပ (လူဆနအသံုးမပုသည့် 

အထပ ် အမြင့် ၂၄ ြီတာအထိ) နှင့ ် ၁၀ ဆပ (လူဆနအသံုးမပုသည့် အထပ်အမြင့် ၂၄ ြီတာ 

အထက်) ကွာဆဝးရြည်။ အကယ်၍ ဆလဝငဆ်လထွကဆ်ပါက်ြျားသည် ဆနာက်ဆြး 

လြး်ကကား (သ့ုိြဟုတ်) လြး်ေက်သ့ုိ ြျက်နှာြူထားလျှင ် အထက်ပါအကွာအဆဝးကို 

ထည့်သွငး်စဉ်းစားရန် ြလိပုါ။ 

 ၂.၆.၉.၂  ပြငြ်ထွေက်နြါက်နလှကား 

 (က)  မပငပ်ထွက်ဆပါက်ဆလှကားသည် အဆောက်အအံု၏ အမပင်ေက်တွင်ရိှရြည် 

(သ့ုိြဟုတ်) အနည်းေုံးဆလှကားခွင်၏ ၅၀ ရာခိုငန်ှုန်းသည် အမပငေ်က်သ့ုိ ထိးုထွက် 

ဆနရြည် (သို့ြဟုတ်) မပငပ်နံရတံွင်ရှိရြည်။ မပငပ်ထွကဆ်ပါက် ဆလှကားခွငသ်ည် 

လြး်တစ်လြး် (သ့ုိြဟုတ်) လြး်သို့တိုက်ရိုက်ဝငြ်ည့် ဟင်းလင်းမပင်ဆနရာေီ 

တိုက်ရိုက ်ဆရာက်ရိှနိုင်ရြည်။ 

  လိအုပ်ဆသာ ထွကဆ်ပါက်တစ်ခုအမြစ်အသံုးမပုဆသာ ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားသည် 

အဆောက်အအုံအမပငပ်ိုငး်တွင် ရိှဆနရြည်မြစ်ပပီး မပငပ်ဆလရရိှရန် အပွင့်မြစ်ဆနရ 

ြည်။ ရငတ်ားနံရံ (သ့ုိြဟုတ်) လက်ရန်းြျားမြင့်သာ ကာရံထားရြည်။ 

  အတွင်းထွက်ဆပါက်ဆလှကားအစား  မပငပ်ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားကို ထွကဆ်ပါက် 

ဆလှကားြျား၏ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ လိုအပ်ဆသာ ထွကဆ်ပါက်တစ်ခုအမြစ် 

အတွင်းဆလှကား၏ အလုပံိတ်ကာရံမခငး်ြှအပ အသံုးမပုနိုင်သည်။  

  မပငပ်ဆလှကားခွင် တစ်ခုသည် ဆလဆပါက် (အလငး်နှင့် ဆလဝငဆ်လထွက်ကို ဆကာင်း 

စွာရရှိဆအာင ် မပုလုပ်ထားဆသာ ဆကာငး်ကင်သ့ုိပွင့်ဆနသည့်အဆပါက်) အတွင်းရှိဆန 

လျှငဆ်သာ်လည်းဆကာငး်၊ ထိစပ်ဆနလျှငဆ်သာ်လည်းဆကာငး် မပငပ်ထွကဆ်ပါက် 

ဆလှကားခွင် တစ်ခုအမြစ်သတ်ြှတ်နိုငသ်ည်။ ၎ငး်ဆလဆပါက်သည် ဇယား ၂.၆.၇ တွင် 
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ဆြာ်မပထားသည့် လူဆနအသံုးမပုနိုငဆ်သာ အဆောက်အအုံအမြင့် ဆပါ်ြူတည်၍ 

အနည်းေုံးအရွယ် အစား ရိှရြည်။  

  ဇယား ၂.၆.၇ အေည်းေုံးနလနြါက်အရွယ်အစား 

လူဆနထိုင်အသံုးမပုနိုင်ဆသာ 

အဆောက်အအံုအမြင့် 

(အြျားေုံး- ဆပ) 

ဆလဆပါက်၏ 

အသားတင်အကျယ် 

(အနည်းေုံး- ဆပ) 

၆၀ ၃၃ 

၇၈ ၃၆ 

၁၁၈ ၄၀ 

၁၅၈ ၄၃ 

၁၉၆ ၄၆ 

 

 (ခ)  ဆလှကားသည် အတားအေီးြဲ့ အပြပဲွင့်ဆနဆသာ သောဝဆလဝငဆ်လထွက်ဆပါက် 

ြျားရိှရြည်။ ယငး်တို့သည် အထပတ်ိုငး်တွင် ဆလှကားခွင်ကကြ်းခငး်ဧရယိာ၏ ၁၀ 

ရာခိုငန်ှုန်း (ဆလဝငဆ်ပါက် fixed opening) နှင့် ၁၅ ရာခိုငန်ှုန်း (တရုတ်ကပ် louvre) 

နှင့ ်ညီရြည် (သ့ုိြဟုတ်) ကကီးရြည်။ 

 (ဂ)  အလျားလိကု် ၁၀ ဆပ (သ့ုိြဟုတ်) ဆအာက်ေက်ဆဒါင်လိကု် ၁၀ ဆပ အတွင်း 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆေးချင်းကပ် (သ့ုိြဟုတ်) ြျက်နှာချင်းေိုငအ်တွငး် ြီးခိုးနှင့် ြီး 

ဆလာငြ်ှုဒဏ် ကာကွယ်ြထားဆသာ အဆပါက်ြျားြရိှဆစရ။ 

 ခခငး်ချက် - အပုိဒ ် ၂.၆.၈.၂ (ဂ) နှင့် ြကိုက်ညီေဲ ဆနာက်ဆြးလြ်းကကားရှိဆသာ CBD တွင် 

တည်ရိှသည့် လူဆနအဆောက်အအုံ အပု်စု R1 နှင့် R2 ( ၈ ထပ်အထိ) တွင် ြီးသတ်ကား 

ဝငန်ိုင်ရြည်မြစ်ပပီး တိုက်ခန်း ဆနာက်ေက်တွင် ဆလှကားတစ်စငး်ရှိရြည်။ 

 ၂.၆.၉.၃  ကတ်နကကးြုံနလှကား (Scissor Staircase) 

 (က) သီးမခားအတွငး် ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားခွင်နှစ်ခုသည် အလံုပိတ် အကာအရံတစ်ခုထဲ 

တွင်တည်ရိှပပီး ထွကဆ်ပါက် ဆလှကားခွငတ်စ်ခုချင်းသည် အလုံပတိ်အကာအရံ၏ 

လိအုပ်ဆသာ ြီးဒဏ်ခံနိုငြ်ှုနှင့်တူညီဆသာ အနည်းေုံးြီးဒဏ်ခံနိုငြ်ှုရိှသည့် ြီး 

ြဆလာင်နိုင်ဆသာ တည်ဆောက်ြှုအားမြင့် ပိုငး်မခားထားရြည်။ 

 (ခ)  အေိပုါကတ်ဆကကးပုံ ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားခွင်သည် ထွက်ဆပါက် ဆလှကားခွင် 

တစ်ခု၏ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့ ်ကိုက်ညီရြည်။ 
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 (ဂ) ကတ်ဆကကးပုံ ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားခွငသိ်ု့ ဝငဆ်ရာက်သည့် တံခါးဆပါက်သည် ဆလှကား 

ခွင ်တံခါးဆပါက်ြျား၏ အစွန်းနှစ်ခုကကား ခရီးတာအကာွအဆဝး အနည်းေုံး (၇ ြီတာ) 

ရိှရြည်။ 

 (ဃ) ကတ်ဆကကးပုံ ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားခွင် တစ်စုံသာရိှပါက ကတ်ဆကကးပုံ ထွကဆ်ပါက် 

ဆလှကားခွင်သ့ုိ ဝငဆ်ရာက်သည့် တံခါးဆပါက်နှစ်ခုကကား အကွာအဆဝးသည် အလို 

အဆလျာက်ဆရြျန်းစနစ် တပ်ေင်ထားပါက အဆောက်အအုံဧရိယာ၏ဆထာင့်မြတ် 

အကွာအဆဝး၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံ အနည်းေုံးနှင့ ် အလိုအဆလျာက် ဆရြျန်းစနစ် တပ်ေင် 

ြထားပါက အဆောက်အအုံဧရိယာ၏ ဆထာင့်မြတ်အကွာအဆဝး၏ တစ်ဝက် 

အနည်းေုံးရှိရြည်။ 

 (င) နံရတံစ်ခုတည်းတွင ် ဆလဝင်ဆပါက်နှင့် မပတငး်ဆပါက်ြျားကို ဆလှကားခွင်နှစ်ခုလုံးြှ 

အသံုးမပုထားပါက ဆလှကားခွင်အသီးသီး၏ ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်ြျားကို တစ်ထပ် 

မခားစီတွင် ထားရိှဆပးရြည်။ 

 ၂.၆.၉.၄  နပမနအာက်ထြထ်ွေက်နြါက်နလှကားခွေင် 

 (က) အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ ဆမြဆအာက်ထပတ်ွင်ရိှဆသာ ထွက်ဆပါက်ဆလှကားခွင်တိုင်း 

သည် ထွက်ဆပါက်ဆလှကားခွင်ြျားအတွက် ချြှတ်ထားဆသာ သတ်ြှတ်ချက်ြျား 

အားလုးံနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 (ခ) အေိပုါထကွ်ဆပါက် ဆလှကားခွင်ြျားသည် အဆောက်အအုံ၏ ဆမြဆအာက်ထပ် 

ြဟုတ်ဆသာ အထပ်ြျားအတွက် အမခားြည်သည့်ထွက်ဆပါက် ဆလှကားခွင်ြျား နှင့်ြျှ 

တစ်ေက်တည်းြမြစ်ဆစရ။  

 (ဂ) ဆမြဆအာက်ထပထ်ွက်ဆပါက် ဆလှကားခွငြ်ျားသည် ဆမြဆအာက်ထပ်ြဟုတ်ဆသာ 

အထပ်ြျားအတွက် အသံုးမပုဆသာ ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားခွငြ်ျားနှင့် ဆဒါငလ်ိုက် 

အားမြင့် ေက်စပ်ဆနပါက အလံုပတိ်အကာအရံ၏ လိုအပ်ဆသာ ြီးဒဏ်ခံနိုငြ်ှုနှင့် 

တူညီဆသာ အနည်းေုံးြီးဒဏ်ခံနိုငြ်ှုရိှသည့် ြီးြဆလာင်နိုင်ဆသာ တည်ဆောက်မခငး် 

မြင့်  အမခားဆလှကားခွင်ြျားနှင့် ပိုငး်မခားထားရြည်။ 

 ၂.၆.၉.၅  နပမနအာက်ထြန်ှင့် တစ်ေက်တည်းရှနိသာ အနြါ်ထြ် နလှကားခွေငမ်ျား 

  သောဝဆလဝင်ဆလထွက်ရသည့် ဆမြဆအာက်ထပရှ်ိဆလှကားခွငြ်ျားနှင့်အဆပါ်ထပ် 

ဆလှကားခွင်ြျားကို တစ်ေက်တည်းရိှရန်  သက်ေိုင်ရာအာဏာပိုင် အြဲွ့အစည်းြျားြှ ခွင့်မပု 

ထားပါက ဆအာက်ပါအချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 (၁) နပမနအာက်ထြရ်ှ ိေငန်ြါက် 

 ဆမြဆအာက်ထပရ်ှိ ဆလှကားခွင်ြျားသ့ုိ ဝငဆ်ပါက်သည် ြီးခိုးနှင့် ြီးဒဏ်ခံနိုငဆ်သာ 

ကာရံထားသည့်အဝင်ခန်း (protected lobby) ြှတေင့် (သ့ုိြဟုတ်) ဆမြဆအာက် 
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ထပ ် အသံုးချဧရိယာြှ တိုက်ရိုက်ဝင်ဆရာက်လျှင ် ဆမြဆအာက်ထပ် ဆလှကားခွင်သို့ 

ဝငဆ်ပါက်တံခါးသည် အနညး်ေုံး ၁ နာရီကကာ ြီးဒဏခ်ံနိုင်ရြည်။ 

 (၂) အတားအေီး 

 အဆရးဆပါ်အဆမခအဆနတစ်ခုအတွင်း အဆပါ်ထပ်ြျားြှ ဆမြဆအာက်ထပ်သို့ 

တစ်ေက်တည်း ဝငဆ်ရာက်နိုငြ်ှုြရိှဆစရန် တံခါး (သို့ြဟုတ်) ဂိတ်ပုစံံ (အလို 

အဆလျာက် မပန်ပိတ်သည့် အြျ ိုးအစား)မြင့် တားေီးထားရြည်။ အေိုပါ အတား 

အေီးြျားကို ဆမြဆအာက်ထပ်ဆလှကားခွင်ြှ အဆပါ်အထပ်ြျား၏ လွတ်ဆမြာက်ရာ 

လြး်ဆကကာင်းနှင့် ဆမြညီထပရှ်ိဆလှကားခွင် ထွက်ဆပါက်ဆနရာတွင် ပိုငး်မခားထား ရန် 

ထားရိှဆပးရြည်။  

(၃) မီးခိုးတားအေငခ်ေ်း 

 ဆမြဆအာက်ထပ်အပါအဝင ် အထပ် ၄ ထပထ်က်ပိုပါက ဆမြဆအာက်ထပ်နှင့ ် အထပ် 

တိုင်းရှ ိဆလှကားခွင်သ့ုိ ဝငဆ်ပါက်အတွက် ြီးခိုးတားအဝငခ်န်းကို ထားရိှဆပးရြည်။ 

(၄) လမး်ညွှေ်အမှတ်အသားများ 

 ဆနထိငု်အသုံးမပုသူြျားကို ဆမြညီထပ်ရိှ အဆောက်အအုံ မပငပ်သ့ုိ လြး်ညွှန်ဆပးနိုင် 

ရန် သင့်ဆလျာ်ဆသာ လြး်ညွှန်အြှတ်အသားြျားကို ဆလှကားခွင် အကာအရံြျား 

အတွင်း ထားရိှဆပးရြည်။ 

 ၂.၆.၁၀  နောက်ေုံးလွေတ်နပမာက်ရာထွေက်နြါက် 

  ထွကဆ်ပါက်အားလုးံသည် ဆမြညီထပ်ရိှ ဆေးကငး်လုံခခုံဆသာ မပင်ပဆနရာသ့ုိတိုက်ရိုက် 

ဆရာက်ရိှရြည်။ 

ခခငး်ချက် - ဆရမြန်းစနစ်တပ်ေင်ထားဆသာ အဆောက်အအုံတွင် စုစုဆပါငး် ထွကဆ်ပါက် အဆရ 

အတွက်၏ အြျားေုံး ၅၀ ရာခိုငန်ှုန်းသည် ဆမြညီထပ်ရိှ လှည့်ပတ်သွားလာနိုင်ဆသာ ဆနရာသ့ုိ 

ဆအာက်ပါတို့နှင့်အညီ တိုက်ရိုက်ထွက်ခွာနိုငရ်ြည်။ 

 (က) လွတ်ဆမြာက်ရာထွက်ဆပါက်၏အေုးံ ဆမြညီထပ်ရိှ လှည့်ပတ်သွားလာရာဆနရာတွင် 

တည်ရိှရြည်မြစ်ပပီး ဆေးကငး်လုံခခုံဆသာ မပငပ်ဟင်းလင်းပွင့်ဆနရာသ့ုိ တိုက်ရိုက်

ဆရာက်ရိှနိုင်ပပီး မြငန်ိုငဆ်သာ အဆနအထားတွင်ရှိရြည်။  

 (ခ) လွတ်ဆမြာက်ရာ ထွက်ဆပါက်တစ်ခု၏ အေုးံဆနရာနှင့် မပငပ်ဟငး်လငး်မပင် ဆနရာတို့ 

အကကား အြျားေုံး အကွာအဆဝးသည် ဆပ ၃၀ ထက် ြပိရု။  

  ဆရမြန်းစနစ်သည် ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ မြန်ြာနိုငင်ြံီးဆေး 

လုခံခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 
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 ၂.၆.၁၁  ထွေကန်ြါက်လမး်နကကာင်း 

  လိအုပ်ဆသာ လွတ်ဆမြာက်ရာလြး်ဆကကာင်း၏ ခရီးအကွာအဆဝး၊ ထွကဆ်ပါက်အေုံး၊ 

ြီးဒဏ်ခံနိုငြ်ှုြျားနှင့် ကိုက်ညီပါက ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာငး်ကို  ဆဒါငလ်ိုက်ထွက်ဆပါက် 

ဆလှကား၏ အလျားလိုက်တိုးချဲ့ြှုအမြစ်လည်းဆကာငး်၊ အဆောက်အအုံအတွငး်ရှိ အြုိးြပါ 

ဆသာဆနရာ (Courtyard) တစ်ခုြ ှ မပငပ်ဟင်းလငး်ပွင့ဆ်နရာသ့ုိ သွားဆရာက်ရန် လြး်ဆကကာင်း 

အမြစလ်ည်းဆကာငး် အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

 ၂.၆.၁၁.၁  အတွေင်းထွေကန်ြါက်လမး်နကကာင်း 

 (က) လွတ်ဆမြာက်ရာလြ်းဆကကာငး်အမြစ် အသံုးမပုထားဆသာ ထွကဆ်ပါက်လြး်ဆကကာင်း 

ကိ ုတစ်နာရီြီးဒဏ်ခံနိုင်ဆစရန် တည်ဆောက်ထားရြည်။ 

 (ခ) ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာင်းအား ကာရံထားဆသာနံရံြျားတွင် ၎င်းလြး်ဆကကာင်း 

အတွင်းသ့ုိ ထွက်ဆပါက်တံခါးနှစ်ခုထက် ြပိုရ။ 

 (ဂ) ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာင်းအတွင်းသို့ ပွင့်ဆနဆသာ ထွကဆ်ပါက်တံခါးြျားတွင် အလို 

အဆလျာက်မပန်ပိတ်နိုင်သည့် ကိရိယာတပ်ေင်ထားရြည်မြစ်ပပီး ထွကဆ်ပါက် 

ဆလှကားြျားအတွင်းသ့ုိ ပွင့်သည့်တံခါးြျားနည်းတူ ြီးဒဏ်ခံနိုငြ်ှုရိှဆသာ ထွက် 

ဆပါက် တံခါးြျား တပေ်ငထ်ားရြည်။ 

 (ဃ) ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာင်း၏ အနည်းေုံးရိှရြည့်အကျယ်နှင့် ဝငေ်န့်နိုငြ်ှုပြာဏ 

သည် အပုိဒ် ၂.၆.၈ နှင့် ကိုက်ညီြှုရိှရြည်။ 

 (င) ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာင်းတစ်ဆလျှာက်တွင် ဆမခဆကျာ်အနည်းေုံး နှစ်ထစ်ထက် 

နညး်၍ လိုအပ်ဆသာဆနရာြျားတွင ် အပုိဒ် ၂.၆.၂ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီ 

ဆသာ ေင်ဆမခဆလျှာ (Ramp) မြစ်ရြည်။ 

 (စ) အတွင်းထွက်ဆပါက်လြး်ဆကကာငး်နှင့် ေက်ဆနသည့် ဆလှကားခွငသ်ည် ဆလြိအား 

ဆပးစနစ် တပ်ေင်ထားပါက ထုိလြး်ဆကကာငး်ကိ ု သောဝဆလဝငဆ်လထွက် ထားရှိ 

ရန်ြလိုပဲ စက်ြှုနည်းပညာသံုး ဆလဝင်ဆလထွက်စနစ် တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 ၂.၆.၁၁.၂  အပြင်ထွေကန်ြါက်လမး်နကကာင်း 

 (က) အမပင်ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာငး်တစ်ခုကို အတွငး်ထွကဆ်ပါက် လြ်းဆကကာငး်တစ်ခု 

အစားလိုအပ်ဆသာ ထွက်ဆပါက်အမြစ်အသံုးမပုနိုငသ်ည်။ ထွကဆ်ပါက်လြး်ဆကကာင်း 

နှင့် အမခားဆနရာြျားအကကားရှိ ကာရံထားဆသာမပငပ်နံရံတွင် ကကြ်းမပင်၏ 

ြျက်နှာမပငြ်ှ ၁.၈ ြီတာ (၆ ဆပ) အထက်တွင် ြီးဆလာင်ြလွယ်ဆသာပစ္စည်းမြင့် 

တည်ဆောက်ထားဆသာ ဆလဝငဆ်လထွကဆ်ပါက်ြျား ထားရိှနိုင်သည်။ ထိဆုလဝင် 

ဆလထွက်ဆပါက် ြျားသည် ဆလှကားတစ်ခု၏ အဆပါက်ြျားြှ အနည်းေုံး ၃ ြီတာ 

(၁၀ ဆပ) ကွာဆဝးရြည်။ 
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 (ခ)  အမပင်ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာငး်သည် ယငး်လြး်ဆကကာငး်သို့ြငွ့်ထားဆသာထွကဆ်ပါက် 

တံခါးအြျားေုံးနှစ်ခုသာရိှရြည်ဟု သတ်ြှတ်ထားချက်အဆပါ် လိကု်နာရန် ြလိုပါ။ 

 (ဂ)  အမပင်ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာငး်ကို အြုိးြိုးထားနိုငပ်ပီး ြီးခိုးဆလှာငပ်ိတ်ဆနမခငး် ြရှ ိ

ဆစရန် ထိအုြိုး၏ ဗျက်အကျယ် သည် ၃ြီတာ (၁၀ ဆပ) ထက်ြပိုရ။  

 (ဃ) အမပင်ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာငး်၏ အပွင့်ေက်အမခြ်းကို ၁ြီတာ(၃ ဆပ ၄ လက်ြ) 

ထက်ြနိြ့်ဆသာ ၁.၁ ြီတာ (၃ ဆပ ၇ လက်ြ) ထက်ြမြင့်ဆသာ ရငတ်ားနံရံတစ်ခု မြင့် 

ကာရံထားနိုင်သည်။ ထိုရငတ်ားနံရံထပိ်ြှ အပွင့်ဆနရာ၏ အဆပါ်ြက်စွန်း (သ့ုိြဟုတ်) 

တံစက်ပြိတ်စွန်းသ့ုိ အတားအေီးြရိှဆသာ ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်၏ ဆဒါငလ်ိုက် 

အမြင့်သည် ၁.၂ ြီတာ (၄ ဆပ) ထက်ြနည်းရ။  

ခခငး်ချက် - မပငပ်ထကွ်ဆပါက်လြ်းဆကကာငး်သည် ဆမြညီရိှ အဆောက်အအုံနှင့် ခခံစည်းရိုး 

ကကား ဆမြမပင်ဆပါ်တွငရှ်ိပါက အြိုး (သို့ြဟုတ်) ကကြ်းခငး်၏ အဆဝးေုံးအစွန်းသည် 

ခခံစည်းရိုးြှ ၃ ဆပ အကွာတွင်တည်ရိှပပီး ဆလျှာက်လြ်းသည် အနည်းေုံး အကျယ် ၄ ဆပ 

ရိှရြည်။  

 (င)   အမပင်ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာငး်သို့ ဝငထ်ွက်နိုင်ဆသာ ထွက်ဆပါက်တံခါးသည် 

အနည်းေုံးနာရီဝက် ြီးဒဏ်ခံနိုင်ြှုရိှပပီး အလုိအဆလျာက်မပန်ပိတ်ဆသာ ကိရိယာ 

တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 ၂.၆.၁၁.၂.၁  လူနေထိုင်မှုေိုင်ရာ အသံုးချနေထိုငပ်ခငး် 

  လူဆနတိုက်ခန်း အဆောက်အအုံစု (block of residential apartments) 

(သ့ုိြဟုတ်)သီးမခားဝင်ဆပါက်ရှိဆသာလူဆနတိုက်ခန်းတွဲ(maisonettes)ြျားတွင်ထကွ်ဆပါက် 

ဆလှကားခွင်သ့ုိ ြီးခိုးကင်းလွတ်ချဉ်းကပ်လြး်ကိ ု မပငပ်ဆလျှာက်လြး်အမြစ် ခွင့်မပုပါက 

ဆအာက်ပါအချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 (က) ယငး်မပငပ်ဆလျှာက်လြး်ြျားသည် အနည်းေုံးအကျယ်၊ အသားတင်ကင်းလွတ် 

အမြင့်၊ ကကြ်းခငး်အနိြ့်အမြင့် မခားနားချက်ြျားအတွက် မပငပ်ထွကဆ်ပါက်လြ်း 

ဆကကာငး်ြျား၏ လိအုပ်ချက်ြျားနှင့်ကိုက်ညီရြည်။ ဆလျှာက်လြး်၏ အမပင်ေက် 

တစ်ဆလျှာက်ရိှ ရငတ်ားနံရ ံ(သ့ုိြဟုတ်) လက်ရန်းအကာြျား တပ်ေင်ရာတွင် ၄ ဆပ 

ထက်ြဆကျာ်ရ (သ့ုိြဟုတ်) ၁ ြီတာ (၃ ဆပ ၄ လက်ြ) ထက်ြနိြ့်ဆစရ။ 

ဆလျှာက်လြး်ကို အြိုးတပ်ေင်ထားပါက အြိုး၏ဗျက်အကျယ်သည် ၁၀ ဆပ ထက် 

ြပိရု။ အတားအေီးြဲ့ ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်၏ ဆဒါငလ်ိုက်အမြင့်ကို ရငတ်ားနံရံ 

(သုိ့ြဟုတ်) လက်ရန်းအကာြှ ဆလဝငဆ်လထွက်ဆပါက်၏ အဆပါ်ထိပ် (သ့ုိြဟုတ်) 

တံစက်ပြိတ်အစွန်းအထိ တိုင်းတာရာတွင ်၄ ဆပ ထက်ြနည်းဆစရပါ။ 
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 (ခ) ြီးဆလာင်ြလွယ်ဆသာတည်ဆောက်ြှုမြင့် ၄ဆပ အမြင့် (သ့ုိြဟုတ်) ၄ ဆပ အထက် 

(မပငပ်ဆလျှာက်လြ်း၏ ကကြ်းခငး်ြျက်နှာမပငြ်ှ ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်၏ ဆအာက် 

ဆမခတန်းအထိ တိုင်းတာရြည်)တွင် တပ်ေင်ထားဆသာ ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်ြှ 

အပ လူဆနတိုက်ခန်း (residential apartments) (သ့ုိြဟုတ်) သီးမခား ဝငဆ်ပါက်ရှိ 

ဆသာ လူဆနတိုက်ခန်းတွဲ (maisonettes) ြျားနှင့ ် မပငပ်ဆလျှာက်လြ်းကကားတွင် 

အနည်းေုံး ၁ နာရီကကာ ြီးဒဏ်ခံနိုငဆ်သာမပငပ်နံရံမြင့် ပိုငး်မခားထားရြည်။ 

 ၂.၆.၁၂ ထွေကန်ြါက်တံခါးများ 

 ၂.၆.၁၂.၁  ထွေကန်ြါက်တံခါးများ ြွေင့်ြုံြွေင့်ေည်း 

  ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားခွင်နှင့် ထွကဆ်ပါက်လြး်ဆကကာငး်သို့ ြွင့်ထားဆသာထွက် 

ဆပါက်တံခါး၏ တံခါးရွက်ြျား လွှဲြွင့်မခင်းဆကကာင့် ဆနထိငုအ်သံုးမပုသူြျား၏ ထွကခ်ွာြှုကို 

အဟန့်အတားြမြစ်ဆစရသည့်အမပင် ယငး်သ့ုိြွင့်ဆသာတံခါးြျားအားလုးံသည် ဆလျှာက်လြး် 

သ့ုိြွင့်ရာတွင် ဆနထိငု်အသံုးမပုသူြျား၏ သွားလာလှုပ်ရှားြှုြျားကို အဟန့်အတား ြမြစ်ဆစရ။ 

တံခါးြွင့်ထားသည့်အချနိ်တွင် ကျန်ဆလျှာက်လြ်း၏ အသားတငအ်ကျယ်သည် ဇယား ၂.၆.၆ 

တွင် မပဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုငး် လိအုပ်ဆသာအကျယ်၏ အနည်းေုံးထက်ဝက်ရိှရြည်။  

  ထွကဆ်ပါက်တံခါးြျားနှင့် ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာငး်သို့ ဝငဆ်ရာက်သည့် တံခါးြျား 

ကိ ုဆအာက်ပါအဆမခအဆနြျားတွင် ထွကဆ်ပါက်သ့ုိ သွားရာလြး်အတိုငး် ဦးတည်ြွင့်ရြည်။ 

 (က)  ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာင်းသ့ုိ ဦးတည်သည့်အခါမြစ်ဆစ။  

 (ခ)  အဆောက်အဦးတစ်ခုအတွင်းရိှ ြီးပငှိြ်းသတ်ရန် မပငေ်င်ခန်းြျားနှင့် ြီးခိုးတားခန်း 

ြျားအပါအဝင် ထွကဆ်ပါကအ်ခန်းငယ်ြျားတွင် အသံုးမပုသည့်အခါမြစ်ဆစ။ ထွက် 

ဆပါက်အခန်းငယ်အတွင်းသ့ုိ တိုက်ရိုက်ြွင့်ထားသည့် လူဆနအိြ်ယူနစ် တစ်ခုချင်းစ ီ၏ 

တံခါးြျားတွင် ကိုက်ညီြှုရိှရန်ြလိုပါ။ 

 (ဂ)  ဆေးအန္တရာယ်မြင့်ြားဆသာ ဆနရာတစ်ခုတွင် တပ်ေင်ထားလျှငမ်ြစ်ဆစ။ 

 (ဃ)  လူ ၅၀ ထက်ပိုဆသာအခန်း (သ့ုိြဟုတ်) ဆနရာတွင် တပ်ေင်ထားလျှငမ်ြစ်ဆစ။ 

 ၂.၆.၁၂.၂  နလှကားခွေင်၊ မီးခိုးတားခေ်းနှင့် မီးပငိှမ်းသတ်ရေ်ပြငေ်င်ခေ်းများ၏ နသာ့စေစ် 

  ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားခွင၊် ြီးခိုးတားခန်းနှင့် ြီးပငှိြ်းသတ်ရန် မပင်ေငခ်န်းြျားတွင် 

တစ်ေက်ြှသာြွင့်နိုင်ဆသာ ဆသာစ့နစ် (one-way locking device) ကိ ု ဆအာက်ပါ အဆမခ 

အဆနြျားတွင် တပ်ေင်ရန်ခွင့်မပုသည်။ ယငး်ပစ္စည်းြျားြှာ ဥပြာ - အလွယ်တကူြိအားမြင့် 

ြွင့်နိုင်ဆသာ ြင်းတုပ် (သ့ုိြဟုတ်) လက်မြင့် တွန်းလှည့်ြွင့်နိုငဆ်သာပစ္စည်း 

 (က) ဆလှကားခွင်ဆဒါင်လိကု် လြး်ဆကကာင်းနှင့် လူဆနထိငု်အသုံးမပုဆသာ ဧရယိာကကားရှိ 

ထွကဆ်ပါက်တံခါး။ 
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 (ခ)  ြီးခိုးတားအခန်း/ြီးပငှိြ်းသတ်ရန် 

မပငေ်င်ခန်းနှင့်လဆူနထိုငအ်သံုးမပုဆသာဧရိယာကကား ရိှ ထွကဆ်ပါက်တံခါး။ 

 (ဂ)  ဆလှကားခွင်လြး်ဆကကာငး်နှင့် ြီးခိုးတားခန်းကကားရှိ ထွကဆ်ပါက်တံခါး။ 

 (ဃ)  ဆလှကားခွင်လြး်ဆကကာငး်နှင့်လှည့်ပတ်သွားလာရာဆနရာကကားရှိ ထွက်ဆပါက်တံခါးနှင့်  

 (င) ြီးခိုးတားအခန်း/ ြီးပငှိြ်းသတ်ရန် မပင်ေငခ်န်းနှင့် လှည့်ပတ်သွားလာရာဆနရာ 

ကကားရိှ ထွကဆ်ပါက်တံခါး။ 

 ၂.၆.၁၃  လွေတ်နပမာက်ရာလမ်းနကကာင်း (ထွေက်နြါက်) မီးအလငး်နြးမှု 

  အဆရးဆပါ် ြီးအလင်းဆပးစနစ်ကို  လွတ်ဆမြာက်ရာလြး်ဆကကာငး် (ထွကဆ်ပါက်) ြျားနှင့် 

ထွကဆ်ပါက်ြျား၊ ဆနာက်ေုံးထွကဆ်ပါက်ြျားတွင် တပ်ေင်ထားရှိရြည်။ 

 ၂.၆.၁၄  မသေ်စွေမ်းများအတွေက် လွေတ်နပမာက်ရာလမ်းနကကာင်း  

  အကယ်၍ “အဟန့်အတားြရှိဆသာ” “Accessible place” ဆနရာတစ်ခုမြစ်လျှင် 

အဟန့်အတားြရိှဆသာ လွတ်ဆမြာက်ရာလြ်းဆကကာငး်ကို အခန်း ၂.၇ သတ်ြှတ်ချက်နှင့်အညီ 

ထားရိှဆပးရြည်။ 

 ၂.၆.၁၅  ထွေကန်ြါက်နလှကားတစ်နလျှာက် မီးခိုးကင်းလွေတ်ချဉ်းကြလ်မး်  

  ဆမြမပင်အထက် ၄ ထပ်ထက်ပုိဆသာ အဆောက်အဦး၏ အထပ်တိုငး်ရိှ (ဆမြညီထပ် 

အပါအဝင်) ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားြျားသို့ အဝင်သည် မပငပ်ထွက်ဆပါက်လြ်းဆကကာငး် 

(သုိ့ြဟုတ်) မပငပ်ဆလျှာက်လြ်းြှတေင့ ်  အပိုဒ ် ၂.၆.၁၀ နှင့်အညီ မြစ်ပပီး (သ့ုိြဟုတ်) 

အဝင်ခန်းြှတေင့ ်ဆအာက်ပါအချက်ြျားနှင့်အညီ ြီးခိုးကင်းလွတ်ရန် စီြံထားရိှရြည်။ 

 (က) ြီးခိုးတားခန်းသည် အဆောက်အဦး၏ ပင်ြဧရိယာြှ တစ်နာရီကကာ ြီးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိ 

ဆသာနံရံမြင့်ပိုင်းမခားထားသည့် အခန်းမြစ်သည်။ ထွကဆ်ပါက်တံခါးသည် ြီးသတ်ဦးစီး 

ဌာနြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ မြန်ြာနိုငင်ြံီးဆေးလုခံခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျား 

၏ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့ဆ်သာ နာရီဝက်ကကာြီးဒဏ်ခံနိုင်သည့် အလိုအဆလျာက် ပိတ်နိုင် 

ဆသာ ကိရိယာတပ်ေင်ထားသည့်တံခါး မြစ်ရြည်။  ြီးခိုးတားခန်း၏ ပုံစံမပုလုပ်ရာတွင် 

လွတ်ဆမြာက်ရာလြ်းဆကကာငး်တစ်ဆလျှာက် ဆနထိုင်သူြျား၏ လှုပ်ရှားသွားလာြှုကို 

အဟန့်အတားြမြစ်ဆစရ။ ယငး်ဧရိယာသည် ၃၂ စတုရန်းဆပထက် ြနညး်ဆစရ။ 

ြီးခိုးတားခန်းကို ြီးသတ်ရန် မပငေ်ငခ်န်းအမြစ် အသံုးမပုြည်ေိုပါက ကကြ်းခငး်ဧရိယာ 

သည် ၆၄ စတုရန်းဆပထက် ြနညး်ဆစရ။ အခန်း၏အနံသည် ၆ ဆပ ၆လက်ြ အနည်း 

ေုံးရှရိြည်။ ဓာတ်ဆလှကားဝြှ ေန့်ကျင်ေက်သ့ုိကကြ်းခငး်သည် ၁:၂၀၀ ထက်ြပိုဆသာ 

နိြ့်ဆလျှာြှုမြင့် နိြ့်ဆလျှာသွားရြည်။ 

  ြီးခိုးတားခန်းကို ဆအာက်ပါနည်းလြ်းြျားမြင့် ဆလဝင်ဆလထွက် ရိှဆစရြည်- 
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  (၁) ြီးခိုးတားခန်း၏ မပငပ်နံရတံွင် အပြဲပွင့်ဆနဆသာ ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်ြျား 

ထားရိှပပီး သောဝဆလဝငဆ်လထွက်ရရိှဆစရန် မပုလုပ်ထားရြည်။ အေိပုါ ဆလဝင် 

ဆလထွက်ဆပါက်ြျားသည် ြီးခိုးတားခန်း ကကြ်းခငး်ဧရိယာ၏ ၁၅ ရာခိုငန်ှုန်း 

ဆအာက် ြနညး်ဆစရ။ ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်ြျားသည် အနည်းေုံး အကျယ် ၂၀ 

ဆပရှိ၍ ဧရယိာ ၁၀၀၀ စတုရန်းဆပထက် ြနည်းသည့် ဆလဆပါက် (air-well) 

(သုိ့ြဟုတ်) မပငပ်နံရံတွငခ်ျ ိုင့်ဝငဆ်နဆသာဆနရာ (External Recessed Space) ြှ 

ဆပ ၃၀ ထက ် ပိုြဆဝးရဆသာ ဆနရာတွင်ရိှရြည်။ ဆလဆပါက် (air-well) 

(သုိ့ြဟုတ်) မပင်ပနံရံတွင ် ချ ိုင့်ဝငဆ်နဆသာဆနရာ (External Recessed Space) 

သည် ဆဒါင်လိကု်ဆနရာတစ်ဆလျှာက်တွင် အတားအေီးြရှိဆစရ။  

  (၂) အဆောက်အဦး (လူဆနအြိ်)ြျားြှလဲွ၍ စက်ြှုနညး်ပညာသံုး ဆလဝင်ဆလထွက် 

စနစ်သည် လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

  (၃) အတားအေီးြဲ့ ဆလဝင်ဆလထွက်ရိှဆသာ ဆလျှာက်လြ်းသည် အနည်းေုံးမပငပ် 

နံရနံှစ်ခုတွင် အပြပဲွင့်အဆနအထားရိှသည့် ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်ြျားရှရိြည်။ 

မပငပ်နံရတံစ်ခုစီတွင်ရိှဆသာ ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်ြျားသည် မပငပ်နံရံ ြျက်နှာ 

မပငဧ်ရိယာ၏ ၅၀% ဆအာက်ြနည်းဆစရ။ ဆလျှာက်လြ်း၏ ြည်သည့်ဆနရာြေို 

ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်ြျားြှ ၄၃ ဆပ ထက်ြပိုဆသာ အကွာအဆဝးတွင် ရိှရြည်။ 

  (၄) အလျားလိကု် ၅ ဆပ အနညး်ေုံးနှင့် ဆဒါင်လိကု် ၁၀ ဆပ အနည်းေုံး အကွာအဆဝး 

အတွင်း လူဆနထိုငအ်သံုးချြှုဧရိယာြျားြှ ကာကွယ်ြထားသည့် ြည်သည့် 

အဆပါက်ြျားကိြုှ ထားရှိမခငး်ြမပုရပါ။ 

 ၂.၆.၁၆  ထွေကန်ြါက်သနကေတ 

  ထွကဆ်ပါက်လြ်းဆကကာင်းကို ညွှန်မပဆသာ လြး်ညွှန်အြှတ်အသားြျားကို ဆပ ၁၀၀ 

အကွာြှ မြငန်ိုငဆ်စရြည်မြစ်ပပီး ြည်သည့်အရာနှင့်ြှ ြြုးံကွယ်ဆနဆစရ။ 

 ၂.၆.၁၇  အနရးနြါ်လွေတ်နပမာက်/ ခိုလှုံဧရိယာ 

  ဆနာငထ်ုတ်မပန်ြည့်စည်းြျဉ်းတွင် ဤအခန်း၏အဆသးစိတ်ြျားကို ရငး်မြစ်ြျားရလွယ် 

နိုငြ်ှု အဆပါ်ြူတည်၍ ဆြာ်မပသွားြည်။ 

 ၂.၆.၁၈  အထူးလိုအြ်ချက်များ 

 ၂.၆.၁၈.၁  နေးရုံများ 

 (က) ၂၄ နာရ ီဆေးရုံတက်လူနာြျားအား ဆစာင့်ဆရာှက်ြှုဆပးဆနဆသာ ၄ ထပ ်ထက်ပိုဆသာ 

အထပ်မြင့် ဆေးရုံြျားတွင် လူနာြျားအတွက် ဆဒါငလ်ိကု်သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆရးစနစ် 

(လူနာတင် အဆရးဆပါ်ဓာတ်ဆလှကား) ထားရှိဆပးရြည်။ 
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 (ခ) အထပ်တိုင်းတွင် ၂ နာရီကကာ ြီးဒဏ်ခံနိုင်ဆသာ ြီးခိုးတားခန်း (သ့ုိြဟုတ်) မပငပ် 

လသာဆောင်ပါရှိရြည်။  

 ၂.၆.၁၈.၂  အဓြိ္ပါယ်ြွေင့်ေိုချက်များ 

 မီးသတ်သမားအသံုးပြုရေ်နလှကား - ြီးသတ်သြားအသုံးမပုရန် ဆလှကားသည် အဆရးဆပါ် 

အဆမခအဆနတွင် ြီးသတ်သြားအသုံးမပုရန်မြစ်ပပီး အနည်းေုံးဆပါင ်၁၀၀၀ ခံနိုင်ရည်ရှိရြည်။ 

 လူောတငအ်နရးနြါ်ဓာတ်နလကှား - လူနာတင်အဆရးဆပါ်ဓာတ်ဆလှကားသည် အဆရးဆပါ် 

အဆမခအဆနတွင်အပိ်ရာဆပါ်ြှြဆရွှေ့ဆမပာငး်နိုင်ဆသာလနူာြျား၊ ေီးတပ်ကုလားထိုင်အသုံးမပု 

ဆနရဆသာလူနာြျား၊ ြသန်စွြ်းလူနာြျားကို ဆေးကငး်ရာသ့ုိ ဆရွှေ့ဆမပာင်းရာတွင် အသံုးမပုရန် 

မြစ်ပပီး သာြန်အချနိ်တွငလ်ည်း အြျားသံုးဓာတ်ဆလှကားအဆနမြင့် အသံုးမပုနိုင်သည်။ 
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၂.၇  မသေ်စွေမ်းများအတွေက် ချဉ်းကြ်ေည်းလမး်များ 

 ၂.၇.၁ ေယ်ြယ် 

  ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် ရုပ်ပိုငး်ေိုငရ်ာြသန်စွြ်းသူြျားကို လွယ်လင့်တကူ 

ဝငထ်ွက် သွားလာနိုင်ရန်အတွက် အဆောက်အအုံြျား၏ပုံစံနှင့် တည်ဆောက်ြှုြျားတွင် 

ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် မြစ်သည်။ 

 ၂.၇.၂ ေယ်ြယ်ေိုငရ်ာလိုအြ်ချက်များ 

  အြျားမပည်သူနှင့် သက်ေိုင်ဆသာ အဆောက်အအုံအားလုးံကို ြသန်စွြ်းသူြျားအတွက် 

ဝငခ်ွင့၊် သံုးခွင့်ရရြည်မြစ်ပပီး ဤအခန်းကိုလိုက်နာကာ ယငး်အဆောက်အအုံြျားတွင် ၎င်း 

တို့သံုးနိုငဆ်သာ အြိ်သာတစ်လုံး အနည်းေုံးပါရိှရြည်။ ြသန်စွြ်းသူြျားအတွက် အဆမခခံထား 

ဆသာ အဆောက်အအုံပုံစံြျားအတွက် အနည်းေုံးမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားြှာ ဆအာက်ပါဇယားြျား 

အတိုင်းမြစ်ရြည်။ 

 ၂.၇.၁ ေယ်ြယ်ေိုငရ်ာလိုအြ်ချက်များ 

အနောက်အအုံအမျ ိုးအစား အေည်းေံုးပြဋ္ဌာေ်းချက် 

အြျားမပည်သူနှင့်သက်ေိုင်ဆသာ သယ် 

ယပူို့ဆောင်ဆရး အဆောက်အအံုြျား 

အြျားမပည်သူအသုံးမပုနိုင်ရန် သယ်ယူပ့ုိဆောင်ဆရး 

ကဏ္ဍအတွက် အနည်းေုံးဆနရာတစ်ခုပါရှိရြည။် 

ေဏ်နှင့်ဆငွဆရးဆကကးဆရးဝန် ဆောင်ြှု 

အြွဲ့ အစညး်ြျား၊ စာတိက်ုေဏ်ြျား 

ဝန်ဆောင်ြှုစားပွဲ ၁၀ လုံးစီတိင်ုးတွင် ြသန်စွြး်သူြျား 

အတွက်ဝန်ဆောင်ြှုစားပွဲတစ်လုံးအနည်းေုံးပါရှိရြည။် 

ဟုိတယြ်ျား  အခန်း ၂၅၀ တိင်ုးတွင်ြသန်စွြး်သူြျားအတွက် အနညး် 

ေုံး တစ်ခန်းစီစဉ်ဆပးထားရြည်။ ေီးတပ်ကုလားထိုင် 

အသံုးမပုသူြျားအတွက် သတ်ြှတထ်ားဆသာအခန်းြျား 

သည် ဆမြညီထပ်တွင် ထားရှိရြည်မြစ်ပပီး ြီးဆလာင်ြှု 

မြစ်ပါကလည်း လွတ်ဆမြာက်ရန် ဆမပးလြ်းနှင့်အနီးေုံး 

ထားရှိရြည်။ 

ဆတးဂီတဆြျာ်ဆမြရာခန်းြြျား 

အားကစားကွင်း၊ ရုပရ်ှင်ရုံနှင့် မပဇာတ်ရုံ၊ 

အားကစားရုံ၊ အစည်းအဆဝးကျင်းပရာ 

အမခားဆနရာြျား 

ြသန်စွြး်သူြျားသည် ဝင်ဆပါက်၊ ထွက်ဆပါက်၊ ြိန်း 

လြ်းနှင့် အြျားမပည်သူစုဆဝးရာဆနရာြျားအားလုံး သွား 

လာခွင့်၊ ဝင်ခွင့်၊ သံုးခွင့်ရှိရြည။် ၎င်းတို့သံုးနိုင်ဆသာ 

အိြသ်ာြျားအားလည်း ထိုအနီးအနားတွင် ရိှရြည်။ 

ထုိင်ခံု ၁၀၀ ထားဆသာ ဆနရာတုိင်းတွင် ြသန်စွြ်းသူြျား 

အတွက် ေီးတပ်ကုလားထုိင် တစ်စီးစာ ဆနရာလွတ ်

အနည်းေုံး စီစဉ်ဆပးထားရြည်။ 
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ောသာဆရးေိုင်ရာအဆောက်အအုံြျား 

(လူအဆယာက် ၁၀၀၀ ထကပ်ိ၍ု ဝင်ေံ့ 

လျှင)် 

ဤအခန်းကဏ္ဍနှင့်အညီ ြသန်စွြး်သူြျား ဝတ်မပုေု 

ဆတာင်းသည့် အဓိကဆနရာြျားသ့ုိ ဝင်ထွက်သွားလာ 

နိုင်ရြည်။  

တညး်ခိုဆောင်ြျားနှင့် ခန်းြြျား ြသန်စွြး်သူြျားအတွက် မြစ်နိင်ုပါကအနည်းေုံး အဆန 

နှင့် ၎င်းတို့ အလွယ်တကူသွားလာနိုင်ဆသာ အလွှာ 

တစ်လွှာပါဝင်ရြည်။ အပိဒ်ု ၂.၇.၃ ပါ ဆနထိုင်ြှုပုစံံနှင့် 

အညထီားရှိဆပးရြည်။ 

ဆဈးေိုင်တန်း (ဆမြညထီပ်သည် 

၁၀၀၀၀ စတုရန်းဆပထက်ပိကုျယ်လျှင်) 

ြသန်စွြး်သူြျားအတွက် အနည်းေုံးအဆနနှင့် ဆမြညီ 

ထပ ် တစ်လွှာအား ၎င်းတို့သွားလာနိုင်ဆစရန် စီြထံား 

ရှိဆပးရြည်။ အပိဒ်ု ၂.၇.၃ နှင့်အညထီားရှိဆပးရြည်။ 

စာသင်ဆကျာင်း/ပညာဆရးနှင့်ေိုင်ဆသာ 

အဆောက်အအံု 

ြသန်စွြး်သူြျားအတွက် အနည်းေုံးအဆနနှင့် ဆမြညီ 

ထပအ်ား အပိဒ်ု ၂.၇.၃ နှင့် အညထီားရှိဆပးရြည။် 

သင်ကကားဆရး၊ အုပခ်ျုပဆ်ရးနှင့် အြျားနှင့်ေိုင်ဆသာ 

ဆနရာတ့ုိြှာေီးတပ်ကုလားထုိင်အသံုးမပုသူြျား ဝင်ထွက် 

သွားလာနိုင်ရြည်။ ဆလှကားထစ်ရှိဆသာစာသင်ဆောင် 

နှင့်ဇာတရ်ုံတွင် ပရိသတ်ထိုင်ဆသာဆနရာြျားတွင် ြသန် 

စွြး်သူြျားအတွက် သင့်ဆလျာ်ဆသာ အစီအစဉ်ြျားကုိ 

မပုလုပ်ထားရြည်။ 

ဆေးရုံြျားနှင့်ကျန်းြာဆရးေိုင်ရာ 

အဆောက်အအံုြျား 

ဝင်ဆပါက်ြျားအားလုံးကို ေီးတပ်ကုလားထိုင်သံုးသူြျား 

အတွက် ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ရြည်။ အခန်းြျားနှင့် 

အုပခ်ျုပဆ်ရးေိုင်ရာ ဌာနြျားအားလုံးသည် လူနာြျား၊ 

ြသန်စွြး်သည့်ဧည့်သညြ်ျား၊ ြသန်စွြး်သည့် ဝန်ထြ်း 

ြျား အေင်ဆမပစွာ သွားလာနိုင်ရန် ဆောင်ရွကဆ်ပးရ 

ြည်။ 

စာကကည့တ်ိုက်ြျား စာကကည့်တိုက်ရှိ အသံုးအဆောင်ြျား၊ ဆနရာထိုင်ခင်း၊ 

စာအုပထ်ားရာ အကန့်တို့ကုိြသန်စွြ်းသူြျား အတွက် 

အေင်ဆမပဆအာင်ထားရြည။် စာြတ်ရန် အကူအညီ 

ြျားလိုအပ်သည့် အမြင်အာရုနံှင့်အကကား အာရုခံျ ို့ယွင်း 

သူြျားအတွက် အထူးအခန်းတစ်ခန်းထားရှိရြည။် 
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စားဆသာက်ေိုင်တန်းြျား၊ အေင့်မြင့် 

ဆကာ်ြီေိုင်ြျား၊ စားဆသာက်ေိုင်ြျား 

သင့်ဆလျာ်ဆသာဝင်ဆပါက်မြစ်ရြည။် ကကြ်းခင်းနှင့်တွဲ 

လျှကရ်ှိဆသာစားပွဲ ၁၀လုံးတိင်ုးအတွက် ထိုင်ခုံြပါဆသာ 

စားပွတဲစ်လုံးကို အနည်းေုံးထားရှိရြည်။ ဆခွးဆမခြျား 

နှင့် စားပွခဲုံအမြင့်ြျားသည ် ေီးတပက်ုလားထိုင် သံုး 

သူြျားအတွက် ြသင့်ဆလျှာ်ဆသာဆကကာင့် စားပွခဲုံအနိြ့် 

ြျားကုိ စီစဉ်ထားရှိရြည်။ ကုိယ်တုိင်ယူစနစ်မြင့် စား 

ဆသာက်ရသည့် စားဆသာက်ေိုင်ြျားတွင် လငဗ်န်းထား 

ရာဆနရာနှင့် ဆကာင်တာတို့ကုိ ကကြ်းခင်းြှခန့်ြနှ်းဆမခ 

၀.၉၀ ြီတာ အမြင့်ထားရှိရြည်။ 

ကားရပ်နားရာဆနရာြျား အြိးုပါဆသာကားထားရာဆနရာ ၁၀၀ အတွက် ဆနရာ 

တစ်ဆနရာ အနည်းေုံးထားရြည်မြစ်ပပီး ဆနရာ ၁၀၀ 

ထကပ်ိတုိင်ုး အနည်းေုံး တစ်ဆနရာစာ ချန်ထားရြည်။ 

 

 ၂.၇.၃ အေည်းေုံးလိအုြ်ချက်များ  

 ၂.၇.၃.၁ ကားထားရေ်နေရာ 

 (က) အပုိဒ် ၂.၇.၂ နှင့်အညီအရှည် ၁၆ ဆပ၊ အကျယ် ၁၁ ဆပ အနည်းေုံးရှိဆသာ ကားထား 

ရန် ဆနရာကိ ုထားရိှရြည်။ 

 (ခ) ြသန်စွြ်းသူြျားအတွက် ကားထားသည့်ဆနရာကို ၎င်းတို ့ ဝငန်ိုငထ်ွက်နိုင်သည့် 

ဝငဆ်ပါက်နှင့် အနီးေုံးတွင် ထားရိှရြည်။ 

 ေငန်ြါက်နှင့် တံခါးနြါက်များ 

   အဝင်တံခါးြျားြှာ ဆေးထိုးတံခါး (သ့ုိြဟုတ်) တွန်းြွင့န်ိုငဆ်သာ တံခါးပုံစံရိှရ 

ြည်။ ၃၆၀ ဒီဂရီ လှည့်ပတ်နိုငဆ်သာတံခါးြျားြှာ ကဆလးလက်တွန်းလှည်းသံုးသူြျား၊ 

ြသန်စွြ်းဆသာလူြျား အသံုးမပုရန်အတွက် သင့်ဆလျှာ်ြှုြရိှပါ။ 

 (က) တံခါးရွက် ၂ ရွက်ပါတံခါးြျားအတွက် တံခါးရွက်တစ်ချပ် လျှင် ၂ ဆပ ၁၀ လက်ြ 

အသားတငအ်ကျယ် အနညး်ေုံး ထားရိှရြည်။ 

 (ခ) ြသန်စွြ်းသူြျားအတွက် သီးသန့်ထားဆသာ ကားထားရန်ဆနရာကို အနည်းေုံး 

ဝငဆ်ပါက် တစ်ဆပါက်၏ အနီးတွင် ထားရိှရြည်။ 

 (ဂ) ေီးတပ်ကုလားထိငု် အသံုးမပုသူြျားအတွက် တံခါးြျားြွင့်ထားပါက တံခါး၏အသား 

တငအ်ကျယ်ြှာ အနည်းေုံး ၃ဆပ ရိှရြည်။ 

 (ဃ) တံခါးလက်ကိုငြ်ျားကို လွယ်ကူစွာြွင့်နိုငရ်န် စီစဉ်ထားရြည်မြစ်ပပီး ဆြာင်းတံ 

လက်ကိုငြ်ျားသည် တံခါးလက်ကိုင် ေုြျားထက်ပို၍ သင့်ဆလျာ်သည်။ 
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 (င) တံခါးလက်ကိုငြ်ျားနှင့် အမခားေက်စပ်ပစ္စည်းြျားကို ကကြ်းခငး်ြှ ၃ ဆပ ၆ လကြ် 

ထက်ြပို၊ ၃ ဆပ ဆအာက် ြဆလျာ့ဆအာင် တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 (စ) တံခါးြွင့်ရာဆနရာ ပတ်လည်အကျယ်အဝန်း အနညး်ေုံး ၄ ဆပ ၆ လက်ြ ရိှရြည်။ 

 ၂.၇.၃.၂  အများပြည်သူနှင့်သက်ေိုင်နသာနေရာများ 

  အြျားမပည်သူနှင့် သက်ေိုင်ဆသာ ဆနရာြျားအားလုံးကို ြသန်စွြ်းသူြျားအတွက် 

အတားအေီးြရိှ လွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိရြည်။ 

 ၂.၇.၃.၃  စကကြံလမ်းနှင့် နလျှာက်လမး် 

 (က) ဆစာင့်ေိုင်းရန်ဆနရာ၊ စကကြံလြ်းနှင့် ဆလျှာက်လြ်းအကျယ်ကို အနည်းေုံး ၄ ဆပ 

ထားရိှရြည်။ 

 (ခ) စကကြံလြ်းတစ်ဆလျှာက်ဝငထ်ွကန်ိုင်ဆသာ တံခါးဆပါက်ြျားနှင့်တစ်ြက်ပိတ်လြ်းေုံး 

ကကား အကွာအဆဝး ၁၂ ဆပ (သ့ုိြဟုတ်) ၁၂ ဆပ အတွင်း မပန်လည်ချ ိုးဆကွ့ရန် ၄ ဆပ 

၆ လက်ြ ပတ်လည်အကျယ် အနည်းေုံးထားရိှရြည်။  

 (ဂ) နံရတံွင်ချ ိုင့်ဝင်ထားဆသာဆနရာ (သုိ့ြဟုတ်) မပန်လည် ချ ိုးဆကွ့ရန်ဆနရာကို ဆပ ၄၀ 

အကကား အြျားေုံးထား ရိှရြည်။ 

 ၂.၇.၃.၄ ကကမ်းခင်းမျက်နှာပြငရ်ှိ ြစ္စည်းများကို ညွှေ်ပြပခင်း၊ သတိနြးပခငး် 

 ကကြ်းခငး်ပစ္စည်းြျားကို အမြင်အာရုံချ ို့ယွငး်ြှုြျားကို ညွှန်မပရန် (သ့ုိြဟုတ်) သတိ 

ဆပးရန် အဆရာငဆ်မပာငး်လဲထားမခငး်၊ (သ့ုိြဟုတ်) အလွယ်တကူ သိရိှသတိမပုနိုငရ်န်အတွက် 

ဆေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကကြ်းခငး်ြျားနှင့် မခားနားဆသာအဆတွ့အထိြျားနှင့် လွယ်ကူစွာ ခွဲမခား 

နိုငဆ်သာ အရာဝတ္ထုြျားနှင့် မပုလုပ်ထားမခငး်ကို ကကြ်းခငး်ြျက်နှာမပင်ရိှပစ္စည်းြျားကို 

ညွှန်မပမခင်း၊ သတိဆပးမခင်းဟုဆခါ်သည်။ ဤကကြ်းခငး်ြျက်နှာမပင် ပစ္စည်းြျားကို ဆအာက်ပါ 

ဆနရာြျားတွင် ထားရှိရြည်။ 

 (က) အဆောက်အအုံနှင့် ကားရပ်နားရန်ဧရိယာသ့ုိ သွားရာလြ်း 

 (ခ) ဝငဝ်ငခ်ျငး်ခန်းြဆောင်ြှ သတငး်အချက်အလက် စုံစြ်းရန်ဆနရာ၊ ဧည့်ကကိုဆနရာ၊ 

ဓါတ်ဆလှကားဆနရာ၊ ဆလှကားြျားနှင့် အြိ်သာြျားသုိ့ သွားရာလြ်း  

 (ဂ) ကားအသွားအလာရိှဆသာ လူသွားလြ်းအစနှင့် အေုးံဆနရာ  

 (ဃ) ြျက်နှာမပငအ်နိြ့်အမြင့် ရုတ်တရက်ဆမပာငး်လဲသွားဆသာ ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) 

ေင်ဆမခဆလျှာတစ်ခု၏ အစနှင့်အေုးံ  

 (င) ဝငဆ်ပါက်၏ဆရှ့၊ ထွကဆ်ပါက်၏ဆရှ့နှင့် ဆလှကားခွင်စကကြံဆနရာ  

 (စ) ထိဆတွ့ခံစားနိုင်သည့် ြျက်နှာမပင်လြး်ဆကကာငး်သည် အနည်းေုံး ၀.၆ ြီတာ ထားရှိ 

ရြည်။  
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ပုံ- အမြင်အာရုံြဆကာငး်သူြျားအတွက် လြး်ညွှန်ကကြ်းခငး် ပုံသဏ္ဍာန်အြျ ိုးြျ ိုး 

 ၂.၇.၃.၅ နလှကားလက်ရေ်း 

 (က) ဆလှကားလက်ရန်း (သို့ြဟုတ်) လက်တန်းြျားအားလုံး၏ လုးံပတ်သည် အချငး် ၁ 

လက်ြ ဆအာက်ြနည်း၊ ၂ လက်ြ ထက်လည်းြပိုဆစရပါ။ နံရကံပ်လက်တန်းြျား 

သည် နံရံ (သ့ုိြဟုတ်) တံခါးြျက်နှာမပငန်ှင့် အနည်းေုံး ၁.၇၅ လက်ြ ရိှရြည်။  

 (ခ) ဆလှကားလက်ရန်းြျားကို ေင်ဆမခဆလျှာ၏တစ်ြက်စီတွင် တပ်ေင်ရြည်မြစ်ပပီး 

လူသွားလူလာလြ်းြျားကို အဆနှာင့်အယှက် ြမြစ်ဆစရပါ။ 

 ၂.၇.၃.၆ နိှြရ်ေ်ခလုတ်များ (buttons) နှင့် ခလုတ်များ (switches) 

  ခလုတ်ြျား၊ စက်ခလုတ်ြျားနှင့် ဓါတ်ဆလှကားခလုတ်ြျားစသည့် ေီးတပ် 

ကုလားထိုင်အသုံးမပုသည့် ဆနရာတစ်ဝိုက်ရှိ ခလုတ်ြျားအားလုးံသည် ၄ ဆပ ၉လက်ြထက် 

ြပို ၃ ဆပ ၃ လက်ြ ဆအာက်ြဆလျာ့သည့် ဆနရာတွင်ရိှရြည်။ 

 ၂.၇.၃.၇ အချက်ပြသနကေတ 

  အချက်မပသဆကဂတပုံစံအားလုံးသည် ညအခါတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလငး်မြင်နိုငရ်ြည် 

မြစ်ပပီး လွယ်လွယ်ကူကူြတ်နိုင်၊ နားလည်နိုငရ်ြည်။ 

  အချက်မပသဆကဂတ အြှတ်အသားြျားကို အလငး်မပန်နိုငမ်ခငး်ဆကကာင့် ြနှ်ြျက်နှာ 

မပင၏် ဆနာက်တွင် ြထားသင့်ပါ။ 

  ဝငထ်ွက်သွားလာရ လွယ်ကူဆသာဆနရာြျားနှင့် အသံုးအဆောင်ြျားကို ြသန်စွြ်း 

သူြျားအတွက် နိုငင်တံကာသံုး သဆကဂတမြင့် ခွဲမခားဆြာ်မပရြည်။ (ပုံတွင်ကကည့်ပါ။) 

 

 

ပုံ - ၂.၇.၃.၇ (ြ) အြျားပပည်သူသွားလာရာပနရာရှိ 

သတငး်အချက်အလက်များနရးထားနသာ ေိုင်းဘုတ်များ 
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  သဆကဂတတွင် (ဆလးဆထာင့်ပံုဆနာက်ခံ (သ့ုိြဟုတ်) ဆလးဆထာင့်ကွတ် အနားသတ် 

မြင့် ေီးတပ် ကုလားထိုငပ်ုံစံပါဝငရ်ြည်။ (ပုံတွင် ကကည့ပ်ါ။) 

 

 
ြုံ-၂. ၇. ၃. ၇ (ေ) မသေ်စွေမ်းသူများအတွေက် နုိင်ငံတကာသံုးသနကေတ 

  အချက်အလက်ြျားဆရးထားဆသာ လြး်ညွှန်ေိုငး်ေုတ်ြျားကို လုဆံလာက်သည့် 

ကကီးြားဆသာ စာလုံးအရွယ်အစားအသံုးမပုမခငး်၊ ကွဲကွဲမပားမပားနှင့် ြီးအလငး်ဆရာငဆ်ပးမခငး် 

မြင့် အလွယ်တကူြတ်နိုငရ်န် မပုလုပ်သင့်သည်။ 

  အကကားအာရုံချ ို့တဲ့ဆနသူြျားအတွက် သင့်ဆလျာ်သည့် အရွယ်အစားနှင့် အမြင့်ရှ ိ

ဆသာ လျှပ်စစ်ေိုငး်ေုတ်ြျားကို လူသွားစကကြံဆပါ်ရိှ မြင်သာဆသာဆနရာတွင် ဆကကာ်မငာချက် 

ြျားမပုလုပ်နိုငရ်န် ထားရိှရြည်။  

  အမြင်အာရုံချ ို့ယွငး်သူြျားအတွက် အကကားအာရုံနှင့မ်ြစ်ဆစ၊ ထိဆတွ့ခံစားမခငး်မြင့် 

သိနိုငဆ်သာ နညး်မြင့်မြစ်ဆစ မပုလုပ်ထားရြည်။ 

  နိုငင်တံကာသံုးသဆကဂတအြှတ်အသားြျားကို ဆြာ်မပခဲ့သည့်အတိုငး် ဓါတ်ဆလှ 

ကား၊ အြိ်သာ၊ ဆလှကားခွင်၊ ယာဉ်ရပ်နားရန် ဆနရာြျားတွင် ြသန်စွြ်းသူြျားအသံုးမပုရန် 

နညး်လြ်းနှင့်တကွ တပ်ေင်ရြည်။  

 ၂.၇.၃.၈  ေင်နပခနလျာများ  

 (က)  ေီးတပ်ကုလားထိငု်ြျားအတွက် ေင်ဆမခဆလျာြျားသည် ဆစာငး်နိုင်ဆသာအချ ိုး (rise: 

run) ၁: ၁၀ ဆအာက် ေငဆ်မခဆလျာြျားမြစ်ရြည်မြစ်ပပီး ေင်ဆမခဆလျာ၏ အသားတင် 

အကျယ်သည် အနည်းေုံး ၄ ဆပ မြစ်ရြည်။ 

 (ခ) ေင်ဆမခဆလျာ၏ တစ်ေက်တည်းအရှည်သည် အြျားေုံး ဆပ ၃၀ ထက ် ြပိရုပါ။ ဆပ 

၃၀ တိုင်းတွင် တစ်ဆထာက် နားရန်အကျယ်သည် အနည်းေုံး ၆ ဆပမြစ်ရြည်။ 

 (ဂ) ေင်ဆမခဆလျှာ၏အမြင့်သည် ၁ ဆပဆအာကမ်ြစ်ပါက ဆလျှာဆစာက်ကို ၁:၈ အထိ 

ြတ်ဆစာက်နိုင်သည်။ 

 (ဃ) ေင်ဆမခဆလျာြျက်နှာမပငက်ြာပပီး ြဆချာ်ဆစရပါ။ 

 ၂.၇.၃.၉  နလှကားများ 

  ဆကကာငလ်ိြ်ဆလှကားြျားနှင့် တစ်ေင့်ရပ်နားနိုင်သည့်ဆနရာတွင် အထစ်ြျားပါရှိ 

မခငး်ကို ဆရှာင်ရြည်။  
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ပုံ -၂. ၇. ၃. ၉ (က) ဆကကာငလ်ိြ်ဆလှကားြျားနှင့် အထစ်ြျားပါရိှဆသာဆလှကားြျား 

  ြျက်စိအမြင်အာရုံြဆကာငး်သူြျား အသံုးမပုနိုင်ရန်အတွက် ဆလှကားထစ်အစွန်း 

ြျားကို သိသာထင်ရှားဆသာအဆရာငမ်ြင့် ဆေးသုတ်ထားရြည်။ 

 
 

  ဆမခဆကျာ်၏အမြင့်သည် ၁၅၀ ြီလီြီတာထက်ြဆကျာ်ဆစရ၊ နင်းမပားအကျယ်သည် 

၃၀၀ ြီလီြီတာမြစ်ရြည်။ အေင့်ြျားတွင်ြဆမပမပစ်ဆသာ(ဆလးဆထာင့်ပုံ) အစွန်းြျားြရှိဆစရ။ 

 

   
ပုံ - ၂. ၇. ၃. ၉ (ဃ) ဆမခြဆချာ်ရန်မပုလုပ်ထားသည့် ဆလှကားထစ်အစွန်း 
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 ၂.၇.၃.၁၀ နကာင်တာနှင့် စားြွေဲ 

  ြသန်စွြ်းသူြျားအတွက်စာဆရးရန် (သ့ုိြဟုတ်) ဝန်ဆောင်ြှုဆကာငတ်ာြျားသည် 

အမြင့် ၂ ဆပ ၅ လက်ြ ထက် ြဆကျာ်ဆစရ။ ဆကာင်တာဆအာက်ရှိ ဆနရာလွတ်သည် ထုထည် 

အားမြင့် အနည်းေုံး အကျယ် ၃ဆပ၊ အနံ ၁ ဆပ ၉ လက်ြနှင့်အမြင့် ၂ ဆပ ၅ လက်ြရိှရြည်။ 

 ၂.၇.၃.၁၁ အများသုံးနရအမိ်များနှင့် သေ့်စင်ခေ်းများ 

  ေီးတပ်ကုလားထိငု် အသံုးမပုသည့်ဆရအြိ်အခန်း၏ အတိုငး်အတာြျားသည်      

ပံု-၂.၇.၁ တွင် ဆြာ်မပထားသည့်အတုိင်းမြစ်ရြည်။ အြျားသုံးဆရအိြ်ြျားကို အချက်ဆပး 

ဆခါင်းဆလာင်းစနစ် တပ်ေင်သင့်သည်။ ဆရအိြ်၏ကကြ်းခငး်သည် ြဆချာ်လဲဆစရေဲ တစ်ဆမပး 

ညီမြစ်ရြည်။ အြုအထစ်ြရိှဆစရ။  

  ကကည့ြ်ှန်ြျားသည် ြတ်တပ်ရပ်အဆနအထားနှင့် ထိငု်လျက်အဆနအထား ပုဂ္ဂိုလ ်

ြျား ၂ ြျ ိုးလုံးအတွက် အသံုးမပုရန် သင့်ဆလျာ်ရြည်။ နိြ့်ဆသာကကည့်ြှန်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆအာက်ေက်သ့ုိ ဆစာင်းထားသည့် ကကည့ြ်ှန်ြျားကို အသံုးမပုနိုင်သည်။ ကကည့်ြှန်ြျား၏ 

ဆအာက်ဆမခအစွန်းသည် အဆချာသတ်ကကြ်းခငး်အတွက် အြျားေုံး ၁.ဝဝြီတာ အမြင့်ရိှရ 

ြည်။ 

  အြိ်သာထိုင်ခုံြျား (Toilet seats) ၊ ဆရဇလုံအနိြ့် (bidets) ၊ ဆရပန်းထိုင်ခုံ 

(shower seats) နှင့် ဆရချ ိုးဇလုံ (bath-tup seats) ြျားသည် ေီးတပ်ကုလားထိုင၏် အမြင့် 

နှင့အ်လားတူမြစ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဥပြာ ဆမြမပင်ညီအထက် ၀.၄၅ ြီတာနှင့် ၀.၅ ြီတာ 

ရိှရြည်။ 

  လက်ကိုငတ်န်းြျားကို အြိ်သာ၊ ဆရချ ိုးကန်နှင့် ဆရပန်းြျား၌ ြသန်စွြ်းသူြျား 

လွယ်ကူစွာနှင့် ဆေးကငး်စွာအသုံးမပုနိုငရ်န်အတွက် တပ်ေင်ထားရြည်။ လက်ကိုငတ်န်းြျား 

သည် အချငး် ြီလီြီတာ ၃၀ ြှ ၄၀ ထိ ရိှရြည်။ နံရ၌ံစိုက်သွင်းမပုလုပ်ထားဆသာ 

လက်ကိုငြ်ျားသည် နံရြံှအမပင်သ့ုိ ၃၅ ြီလီြီတာနှင့် ၄၅ ြီလီြီတာအထိ ထုတ်ထားရြည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပုံ- ၂. ၇. ၁  ြသန်စွြ်းသူြျားအတွက် သန့်စင်ခန်းအတိုငး်အတာြျား 
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၂.၈ အပြင်ေံရံများ 

 ၂.၈.၁ ေယ်ြယ် 

  ဤအခန်းပါမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် အမပငန်ံရြံျား၊ အမပငန်ံရံအကာြျား၊ အမပငန်ံရံ 

အဆပါက်ြျားအမပင် မပတငး်ဆပါက်ြျားနှင့်တံခါးြျား၊ ဗိသုကာေိုင်ရာ အနားကွပ်တပ်ေင်ြှု၊ 

လသာ ဆောင်ြျားနှင့်အလားတူ စွန်းထွက်ဆနဆသာအပုိင်းြျားနှင့် ဆောငထ်ုတ်မပတငး် (oriel 

window) ြျားအတွက် အနည်းေုံး လိအုပ်ချက်ြျား ချြှတ်ရြည်။ 

 ၂.၈.၂ အဓြိ္ပါယ်ြွေင့်ေိုချက်များ 

 အေေနတနှင့် ေက်စြ်အသံုးပြုထားနသာ ကြ်ထားသည့်အလွှာ - ဆထာက်ခံချက်ရယူပပီးဆသာ 

ဆနာက်ခံသံုးပစ္စည်းဆပါ်တွင် ဆထာက်ခံချက်ရယူပပီးဆသာ တွယ်ကပ်သည့်ပစ္စည်းမြင့် ခိုင်ခံ့စွာ 

ချညဆ်နှာငဆ်ထာက်ပံထ့ားသည့်အလွှာ ။ 

 အေေနတနှင့်ေက်စြ်အသံုးပြုထားနသာ ချတိ်တွေယ်ထားသည့်အလွှာ - ဆထာက်ခံချက်ဆနာက်ခံ 

ကိ ုတွယ်ချတိ်စရာ စက်ပစ္စည်းမြင့် ချညဆ်နှာငထ်ားသည့်အလွှာ။ 

 နောက်ခံ - အလွှာကိုတပ်ေင်ရန် အသံုးမပုသည့်ဆနာက်ခံနံရံ (သ့ုိြဟုတ်)ဆနာက်ခံနံရံ။ 

 ပြငြ်အြူဒဏ်ကာကွေယ်နြးမှုနှင့် အနချာသတ်စေစ် (EIFS) – EIFS ြျားသည် သီးမခားခွဲထုတ် 

၍ြရနိုငဆ်သာ အားမြည့်အဆမခခံသတု်ဆေးအလွှာနှင့် ြျက်နှာမပငအ်နုအကကြ်း အကာအကွယ် 

ဆပးဆသာ အပပးီသတ်သုတ်ဆေးအလွှာပါရှိသည့် ဆအာက်ခံလွှာနှင့် အပူဒဏခ်ံနိုင်သည့်အမပား 

ကိုကပ်၍ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ စက်ပစ္စညး်မြင့်ဆသာလ်ည်းဆကာငး် (သ့ုိြဟုတ်) နှစ်ခုလုံးမြင့် 

ဆသာလ်ည်းဆကာငး် တွဲေက်ထားသည့် ဝန်ြထြး်နိုငဆ်သာ အပပးီသတ်အမပငန်ံရစံနစ်ြျား 

မြစ်သည်။  

 နရထွေက်နြါက်စေစ် (Drainage System) ြါေငန်သာ ပြငြ်အြူဒဏ်ကာကွေယ်နြးမှုနှင့် အနချာ 

သတ်စေစ်များEIFS - ဆရထွကဆ်ပါကစ်နစ်ပါဝင်ဆသာ EIFS သည် ဆရစိြ့်ဝင်မခငး်ြှ 

ကာကွယ်ဆပး နိုငဆ်သာ အတားအေီးထည့်ထားသည်။ 

 အပြင်ေံရံ - ြီးဒဏခ်ံနံရံြှအပ အဆောက်အအံုတစ်ခုတွင် အမပင်နံရံအမြစ် အသံုးမပုဆသာ ဝန် 

ထြး်နိုင်သည့်နံရံ (သ့ုိြဟုတ်) ဝန်ြထြး်နိုင်သည့်နံရံြျားမြစ်ပပီး ၎င်းတွင်မပင်ညီြျက်နှာမပင် 

ထက် ေင်ဆမခဆလျာ ၆၀ ဒီဂရီ (1.05 radian) (သ့ုိြဟုတ်) ထိထုက်ပို၍ ြတ်ဆစာက်ဆသာ 

ေင်ဆမခဆလျှာရိှသည်။  

 အပြင်ေံရံအကာ - အလွှာြျား၊ အအုပ်အကာြျား၊ မပငပ်အပူဒဏ်ကာကွယ်ဆပးြှုနှင့် အဆချာ 

သတ်စနစ်ြျား၊ ဗိသုကာေိုင်ရာ အနားသတ်တပ်ေင်မခငး်နှင့် တန်ောေင်မခင်းြျားမြစ်သည့် 

နြူးစည်းြျား၊ အမပင်ြျက်နှာကကက်၊ တံေက်ပြိတ်ပန်းေွဲြျား၊ ဆရတံဆလျှာက်ြျားနှင့် ဆရေင်း 

ပိုကြ်ျား အပါအဝင် ရာသီဥတုဒဏ်ကာကွယ်ဆပးရန် အလ့ုိငာှခံနိုငရ်ည်ရှိသည့် အတားအေီး၊ 

အပူဒဏ်ကာကွယ်မခငး် (သ့ုိြဟုတ်) အမြင်ပသာဒအလို့ငှာ အမပင်နံရံြျား၏ အမပင်ေက်ဆပါ် 
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တွင် အသံုးမပုဆသာပစ္စည်း (သ့ုိြဟုတ်) ပစ္စည်းြျားတပ်ေင်မခင်းြျားပါဝငပ်ပီး ယငး်တို့ကို 

ကန့်သတ်ထားမခင်းြရိှပါ။  

 အပြင်ေံရံတွေင်အကာအရံအပြစ်အသံုးပြုမည့် တြ်ေင်ြစ္စည်း - အမပင်နံရံ အဆချာသတ်ပစ္စည်း 

ြျား အပါအဝင် အမပငန်ံရံအစိတ်အပုိငး်ြျားြွဲ့စည်းပုံ (သ့ုိြဟုတ်) စနစ်။ ယငး်စနစ်သည် တိုင်၊ 

ရက်ြြျား၊ အကာပစ္စည်းြျား အပါအဝင် အဆောက်အအုံ ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံေိုငရ်ာ 

အစိတ်အပိုင်းြျားနှင့် အတွင်းဆနရာြျားကို အမပင်ပတ်ဝန်းကျင် အန္တရာယ်ထိခိုက်ြှုြှ အကာ 

အကွယ် ဆပးထားသည်။ 

 သတ္တုဓါတ်နြါငး်ြစ္စည်း (Metal Composite Material) (MCM) - ပလပ်စတစ်အတွငး်ပိုငး် 

အလွှာ၏ ြျက်နှာမပငန်ှစ်ခုလုံးကို သတ္တုအလွှာ ကပ်ထားဆသာ စက်ရုံထုတ်ပစ္စည်း။  

 သတ္တုဓါတ်နြါငး်ြွေဲ့စည်းမှု စေစ ် - သင့ဆ်လျာ်သလို သီးမခားဒီဇိုငး်ဆရးေွဲရန် စပ်ဆကကာငး် 

အေက်ြျား၊ တပ်ေင်စရာပစ္စည်းြျား၊ ဆအာက်ခံလွှာ၊ တိုင်၊ ရက်ြြျားနှင့် အမခားအဆသးစိတ် 

ဆောင ်ရွက်ချက်ြျားအပါအဝင် သီးမခားတပ်ေင်ရာတွင် အသံုးမပု၍ ထုတ်လုပ်ထားဆသာအမပင် 

နံရ ံအကာ။ 

 အလွှာ - နံရကံိုအလှေငမ်ခငး်၊ အကာအကွယ်ဆပးမခငး် (သ့ုိြဟုတ်) အပူဒဏ်ကာကွယ်မခငး်မပု 

ရန်အလို့ငှာနံရံနှင့် ပူးတွဲထားသည့် အဆပါ်ယံြျက်နှာမပင်၊ သ့ုိရာတွင် ခံနိုင်အား ထပ်မြည့်မခငး် 

အမြစ် ြြှတ်ယူရပါ။ 

 စိမ့်ေင်ပခငး်မှကာကွေယ်နြးနုိငန်သာ အတားအေီး - အမပင်နံရံအကာ အဆနာက်ရှိအလွှာမြစ်ပပီး 

အမပင်နံရံအကာြှ ဆရစိြ့်ဝငမ်ခငး်ကို ကာကွယ်ရန် မြစ်သည်။ 

 ၂.၈.၃ လုြ်ငေ်းနောငရ်ွက်မှုလိုအြ်ချက်များ 

  ဤမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် အမပင်နံရံြျား၊ နံရအံကာြျားနှင့် ယငး်တို့၏ အစိတ်အပိုင်း 

ြျားနှင့် သက်ေိုငရ်ြည်။ 

 ၂.၈.၃.၁ ရာသီဥတုဒဏ်ကာကွေယ်ပခငး် 

  အမပင်နံရံြျားသည် အဆောက်အအုံကို ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရန် လုခံခုံကာကွယ်ြှု 

ဆပးနိုငရ်ြည်။ အမပင်နံရံတပ်ေင်ရာတွင် ဆရြျားစုပုံလာမခငး်ကို ကကိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက် 

ဆရတားအလွှာကို အမပင်နံရ၏ံဆနာက်တွင်ထားရှိမခငး်မြင့်လည်းဆကာငး်၊ ဝငဆ်ရာက်လာသည့် 

ဆရြျား မပန်ထွက်သွားဆစရန် အမပငန်ံရနံှင့် တွဲေက်တည်ဆောက်ြည့် ဆရနုတ်ဆမြာင်းစနစ် 

နညး်လြ်းမြင့် ဒီဇိုင်းဆရးေွဲ၍ တည်ဆောက်ရြည်။ ဆရတားသတ္တုမပားအား နံရြံှအစိုဓါတ်ကို 

ကာကွယ်ရန်နည်းလြ်း (သို့ြဟုတ်) အမပင်နံရသိံု့ လြး်ဆကကာင်းလွှရဲန် နည်းလြး်မြင့် 

တပ်ေင်ရြည်။ ဆရတားသတ္တုမပားအား အမပင်တံခါးနှင့် မပတငး်ဆပါက်ပတ်ပတ်လည်၊ အမပင် 

နံရ ံ တပ်ေင်ရာတွင် ထိးုဆြာက်ဝင်ထားဆသာဆနရာြျားနှင့် အေုးံသတ်ဆနရာြျား၊ အမပင်နံရံ 

နှင့ ်ေုံရာဆနရာြျားမြစ်ဆသာ ဆခါင်ြိးု၊ ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်၊ ေင်ဝင်၊ ကမပငြ်ျား၊ လသာဆောင်နှင့် 
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အလားတူအစွန်းြျားနှင့် တစ်ပါတည်းထည့်သွငး် မပုလုပ်ထားဆသာ ဆရတံဆလျှာကန်ှင့် 

နံရအံစိ ုဓါတ်ရှိနိုင်သည့် အလားတူဆနရာြျားတွင် တပ်ေင်ရြည်။ အနားစွန်းပါဆသာ ဆရတား 

သတ္တုမပားအား နံရံထိပ်စည်းနှစ်ေက်လုးံနှင့် အစွန်းြျား၊ မပတငး်ဆအာကဆ်မခဆောင်နှင့် 

တစ်ေက်တည်းရိှ နံရံအထွကက်ဆလးြျား၏ အထက်တွင် တပ်ေင်ရြည်။ 

 ၂.၈.၃.၂ စိုထိငု်းမှုကိုကာကွေယ်ပခင်း 

  ဆမြမပင်ြှမြစ်ဆပါ်လာသည့် စိုထိငုး်ြှုသည် ဆမြမပင်အထက် အဆောက်အအုံ (Super 

Structure) ရိှ အဂဂဆတနှင့တ်ွဲြက်သံုးသည့် ပစ္စည်းြျားပျက်စီးဆစရုံသာြက သစ်နှင့်ဝါးြျား 

ပျက်စီးဆစမခင်းကို တိုးမြှင့်ဆစနိုင်သည်။ နံရဆံအာက်ဆမခတွင် ဆမြမပင်ြှ အစိုမပန်ြှုကို ကာကွယ် 

ရန် ကကားခံထားဆသာအလွှာ (dpc) ကိ ု စိုထိငုး်ြှုနှင့် အစိုဓါတ်ဝငဆ်ရာက်မခင်းြှ ကာကွယ်ရန် 

ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် ကုြ္ပဏီ၏လက်စွဲစာဆစာင် (Manual) အရတပ်ေင်ရြည်။ ဆရ၏ 

တွန်းအားထိဆတွ့ရြည့် အဆောက်အအံု၏ ြည်သည့်နံရံအပုိင်းြျားကိုြေို ယငး်နံရံ 

(သ့ုိြဟုတ်) ကကြ်းခငး်ဆမြဆအာက် level ရိှကကြ်းမပင် (သ့ုိြဟုတ်) နံရအံပိုငး်သည်ဆရလုရံြည်။ 

 ၂.၈.၃.၃ အနောက်အအုံတည်နောက်ြံုနှင့်ေိုငန်သာ 

  အမပင်နံရံြျားနှင့် ေက်စပ်ဆသာအဆပါက်ြျားကို အပုိင်း ၃ ေွဲ့စည်းြုဒံီဇိုင်း 

ထုတ်လုပ်မခင်းအရ ထြ်းထားရသည့်ဝန်အားြျားကို ဆေးကငး်လုခံခုံ စိတ်ချြှုရိှဆစရန် ဒီဇိုငး် 

မပုလုပ်၍ တည်ဆောက်ရြည်။ 

 ၂.၈.၃.၄ မီးဒဏခ်ံနုိငမ်ှု 

  အမပင်နံရံြျားသည် ြီးသတ်ဦးစီးဌာနြှသတ်ြှတ်ထားဆသာ ပမန်မာနိုငင်ံြီးဆေး 

လုခံခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျားအရ လိအုပ်သည့်အတိုင်း သတ်ြှတ်ထားဆသာ ြီးဆေး 

ဒဏခ်ံနိုင်ြှုရှိရြည်။ 

 ၂.၈.၃.၅  နရလွှမ်းမိးုမှုဒဏ်ခံနုိငပ်ခငး် 

  မပငပ်နံရံြျားသည် ဆရကကီးဆရလျှဆံရစိြ့်ဝငမ်ခငး်ြှ ကာကွယ်နိုငရ်ြည်။ ထိုသို ့

ဆရတားဒီဇိုငး်မပုလုပ်ထားဆသာနံရံြျားဆပါ်သုိ့ လျှပ်စစ်၊ ဆရ၊ ြီး၊ ဆလသွင်းဆလထုတ်စက်ကိရိ 

ယာြျားသွယ်တန်းမခငး်၊ မြှပန်ှံမခငး်၊ ဆြာက်ထွင်းမခငး်ြျား ြမပုလုပ်ရပါ။ 

 ၂.၈.၄ လုြ်ငေ်းသံုးြစ္စည်းများ 

  အမပင်နံရံြျားဆောက်လုပ်ြှုအတွက် အသံုးမပုဆသာပစ္စည်းြျားသည် ဤမပဋ္ဌာန်းချက် 

ြျားနှင့က်ိုက်ညီရြည်။ ၎င်းတွင်ဆြာ်မပြထားသည့် ပစ္စည်းြျားသည် အမခားနညး်လြ်းတစ်ခုခု 

ကိ ု ခွင့မ်ပုထားြည်ေိုပါက အသံုးမပုနိုင်သည်။ ကကြ်းမပင်ြှ ၁ဝဆပအထက်ရိှ နံရအံကာအားလုံး 

သည် မပုတ်ကျမခင်းြှကာကွယ်ရန် ဆေးကငး်လုံခခုံဆရးအစီအြံရိှရြည်။ 
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 ၂.၈.၄.၁  နရစိမ့်ေင်ပခငး်မှ အကာအကွေယ်နြးနုိငန်သာအတားအေီး  

  ခွင့မ်ပုထားဆသာပစ္စည်းြျား၏ အနည်ေုံးတစ်လွှာကိ ု အမပင်နံရံအဂဂဆတနှင့ ်

တွဲေက်အသံုးမပုသည့် အဆနာက်ရိှ ဆရဒဏ်ခံနိုငသ်ည့်အတားအေီးကို ေက်တိုက်ကာကွယ် 

ဆပးရန် နညး်လြ်းမြင့် အပုိဒ် ၂.၈.၃.၁ တွင် ဆြာ်မပထားသည့်အတိုငး် ဆောငရ်ွက်ရြည်မြစ်ပပီး 

ဆရတားသတ္တုမပားနှင့်အတူ ဆနာက်ခံဆဒါက်တိုင၊် အကာတို့နှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ထားရြည်။ 

မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုကို ပုံြှန်လုပဆ်ောငရ်ြည်။ 

 ၂.၈.၄.၂  ေါး 

  အြျားမပည်သူအတွက် အသံုးမပုြှုတွင် အထူးအသံုးနှင့ ် ယာယီအြုိးအကာ 

အတွက် အသံုးမပုသည့်ဝါးသည် သင့်ဆလျာ်ဆသာ ရင့်ကျက်ြှုရိှ၍ ဆကာငး်ြွန်ရြည်မြစ်ပပီး 

ပျက်စီးမခငး်ြှ ကငး်ဆဝးရြည်။ မပုမပငစ်ီြံထားဆသာဝါးြျားကိုသံုးရန် ပို၍သင့်ဆလျာ်သည်။ 

မပုမပငစ်ီြံြှုကို ရိုးရာနည်းလြ်းမြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ရိုးရှင်းသည့်နည်းလြ်းြျားအနက် 

တစ်ခုသည် နှစ်ပတ်ြှ သံုးပတ်ကကာ ေက်တိုက်စီးေင်းဆနဆသာ ဆရထဲတွင် စိြ်ထားမခငး် 

မြစ်သည်။  

 ၂.၈.၄.၃ သစ်သား 

  သစ်သားမြင့်ဆောက်လုပ်ထားသည့် အမပင်နံရံြျားကို အပုိင်း ၃ ေွဲ့စည်းြုံဒီဇိုင်းနှင့် 

အညီ ဒီဇိုင်းဆရးေွဲ၍ ဆောက်လုပ်ရြည်။ သစ်သားသည် အြုိင်း ၆ ၊ အဆောက်အအုံ 

ဆောက်လုြ်ဆေးလုြ်ငန်းသံုးပစ္စည်းများြါ သစ်အဆမခခံပစ္စည်းြျားအခန်းနှင့အ်ညီ အရည် 

အဆသွးရိှရြည်။ ဆဒသတွင်းရရှိနိုင်ဆသာသစ်ကို အသံုးမပုနိုင ် သည်။ မပုမပငပ်ပီးသစ်ြျားသည် 

ြမပုမပင်ရဆသးသည့် သစ်ြျားထက်ပို၍ သင့ဆ်လျာ်သည်။ မပုမပငစ်ီြံြှုကို ရိုးရာအစဉ်အလာ 

နညး်လြ်းအရ မပုလုပ်နိုငသ်ည်။  

 ၂.၈.၄.၄ ြေ်းရံလုြ်ငေ်း (Masonry) 

  ပန်းရံလုပ်ငန်းသံုး၍ ဆောက်လုပ်ထားသည့် အမပင်နံရံြျားကို အပိုင်း  ၃ ြွဲ့စည်း 

ပုံဒီဇိုင်း၏ ပန်းရံလုပ်ငန်းအခန်းနှင့်အညီ ဒီဇိုင်းေွဲ၍ဆောက်လုပ်ရြည်။ ချတိ်တွယ်ပပီး 

ကပ်ထားဆသာအလွှာမြင့် အသံုးမပုသည့် ပန်းရံလုပ်ငန်းသံုး တည်ဆောက်ထားသည့် ယူနစ် 

ြျား၊ သရွတ်နှင့်သတ္တုပစ္စည်းြျားသည် အြုိငး် ၆ ၊ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုြ်ဆေး 

လုြ်ငန်းသံုးပစ္စည်းများြါ ေဆလာက်တုံးများ၊ အတု်များ၊ ဆ ကပြား/အတု် ကြ်ပြားများနှင့် 

ပန်းရံလုပ်ငန်းအခန်းနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ ချတိ်တွယ်ပပီး ကပ်ထားဆသာ အလွှာဆနာက်ခံသည် 

အဂဂဆတ၊ ပန်းရံလုပ်ငန်း၊ သံြဏိဆောင်၊ သစ်သား ဆောငတ်ို့နှင့် တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 ၂.၈.၄.၅ သတ္တု 

  သံြဏိအဆောက်အအံုတည်ဆောက်မခငး် (သ့ုိြဟုတ်) ဆပါ့ပါးဆသာသတ္တုစပ်ြျား 

မြင့် တည်ဆောက်ထားဆသာ အမပငန်ံရြံျားကို အပုိငး် ၃၊ ြွဲ့စည်းပုဒံီဇိုင်းနှင့်အညီ ဒီဇိုင်းေွဲ၍ 
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ဆောက်လုပ်ရြည်မြစ်သည်။ အလူြီနီယံ၊ အမခားသတ္တုဆပါ့ပစ္စည်းြျားနှင့် သတ္တုစပ်ပစ္စည်း 

ြျားသည် အြုိင်း ၆ ၊ အဆောက်အအုံ ဆောက်လြု်ဆေးလုြ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများြါ အလူမီနီယံ 

နှင့် အပခားအဆြါ့စားသတ္တုများနှင့် ၎င်းတို့၏ သတ္တုစြ်များအခန်းနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ရြည်။ 

 ၂.၈.၄.၆ ကွန်ကရစ် 

  ကွန်ကရစ်အသံုးမပု၍ ဆောက်လုပ်ထားသည့် အမပင်နံရံြျားကို အပုိင်း  ၃ ၊ 

ြွဲ့စည်းပုဒံီဇိုင်းပါ ကွန်ကေစ်အခန်းနှင့်အညီ ဒီဇိုင်းဆရးေွဲ၍ ဆောက်လုပ်ရြည်။ ၎င်းတို့ကို 

အြုိငး် ၆ ၊ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းြျားပါ ေိလပဆ်မြနှင့် 

ကွန်ကရစ်အခန်းနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ရြည်။ 

 ၂.၈.၄.၇ Glass – unit masonry (မှေ်ပြင့်နောက်လုြ်သည့် ြေ်းရံလုြ်ငေ်း) 

  ြှန်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသည့် အမပငန်ံရြံျားကို အပုိင်း ၃ ၊ ြွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းပါ 

ြှန်မြင့်ဆောက်လုပ်သည့် ပန်းရံလုပ်ငန်းအခန်းနှင့အ်ညီ ဒီဇိုငး်ဆရးေွဲ၍ ဆောက်လပု်ရြည်။ 

တပ်ေင်သည့်ကာလတွင် ဂရုတစိုက်နှင့် ဆေးကငး်လုံခခုံြှုရှိရြည်။ 

 ၂.၈.၄.၈ နကျာက်တုံးနကျာက်ပြားလွှာ (Stone Veneer) 

  ဆကျာက်တုံးဆကျာက်မပားလွှာ (Stone Veneer) မြင့် ဆောက်လပု်ထားသည့် 

အမပင်နံရံြျားကို အပုိငး် ၃ ၊ ြွဲ့စည်းပုဒံီဇိုင်းနှင့်အညီ ဒီဇိုင်းဆရးေွဲ၍ ဆောက်လုပ်ရြည်။ 

ဆကျာက်တုံးဆကျာက်မပားကို အပုိင်း ၆ ၊ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်း 

ြျားပါ ဆကျာက်တုံးဆကျာက်ခဲြျားအခန်းနှင့အ်ညီ လုပ်ဆောင်ရြည်။ 

 ၂.၈.၄.၉ အပြင်အြူဒဏ်ကာကွေယ်ပခငး်နှင့် အနချာသတ်စေစ်များ (EIFS) 

  ဆရထွကဆ်ပါက် (Drainage) ပါသည်မြစ်ဆစ၊ ြပါသည်မြစ်ဆစ အမပင်အပူဒဏ် 

ကာကွယ်မခငး်နှင့် အဆချာသတ်စနစ်ြျား Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS) 

သည် အမပင်နံရံအကာြျားအမြစ် အသံုးမပုရန်အတွက် လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျား၊ ဆောက်လုပ် 

မခငး်ေိုင်ရာ အရည်အဆသွးနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၂.၈.၅ အတု်ပြင့်နောက်လြု်ထားသည့် အစွေေ်းများ  

အတု်မြင့်ဆောက်လုပ်ထားသည့် အစွန်းြျားအားလုးံသည် နံရြံျက်နှာမပင်ြှ ၉ လက်ြ 

ထက ်ြဆကျာ်ဆစရ။ 

 ၂.၈.၆ ေံရံတစ်နေရာတွေင် ချ ိုင့်ေင်၍ ပြုလုြ်ထားသည့်တစ်ြက်ြွေင့်နေရာ 

  ဝန်ဒဏ်ခံနိုငဆ်သာ အဆောက်အအုံရိှ နံရတံစ်ဆနရာတွင်ချ ိုင့်ဝင်၍ မပုလုပ်ထားသည့် 

တစ်ြက်ပွင့်ဆနရာကို အမပင်နံရံ (သုိ့ြဟုတ်) ပိုင်းမခားထားဆသာနံရံ၌ မပုလုပ်ရာတွင် 

 (က) နံရတံစ်ဆနရာတွငခ်ျ ိုင့်ဝင်၍ မပုလုပ်ထားသည့် တစ်ြက်ပွင့်ဆနရာ၏ ဆကျာေက်နံရံ 

သည် အမပငန်ံရတံွင် ၄.၅ လက်ြထက် ြနည်းဆစရနှင့် ပိုင်းမခားထားဆသာ နံရတံွင် ၉ 

လက်ြထက် ြနည်းဆစရ။ 
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 (ခ) မပတငး်ထုပ်၊ တံခါးထုပ် (သ့ုိြဟုတ်) ဝန်ဒဏ်ခံအခုံးကဲ့သ့ုိဆသာ ြီးြဆလာင်လွယ်ဆသာ 

ခိုငြ်ာသည့် ပစ္စည်းြျားကို နံရတံစ်ဆနရာတွငခ်ျ ိုင့်ဝင်၍ မပုလုပ်ထားသည့် တစ်ြက်ပွင့် 

ဆနရာအဆပါ်တွင် တည်ဆောက်ရြည်။ 

 (ဂ) နံရတံစ်ဆနရာတွငခ်ျ ိုင့်ဝင်၍မပုလုပ်ထားသည့်တစ်ြက်ပွင့်ဆနရာ(သို့ြဟုတ်) အဆပါက်ကို 

ပိုင်းမခားထားဆသာနံရံ (သ့ုိြဟုတ်) အမပင်နံရံ၏ အစွန်းတွင်မပုလုပ်ပါက ထုိအဆပါက်၏ 

အစနှင့် နံရတံစ်ြက်စွန်း အကကား ၁.၅ ဆပထက် ြနညး်ဆသာဆနရာရိှရြည်။ 

 ၂.၈.၇ ေံရံအကာများတြ်ေငပ်ခငး် 

 ၂.၈.၇.၁ အတု်ေံရံများရှိအပြငအ်ကာြစ္စည်းများ 

  အမခားလုပ်ငန်းခွင်သံုးပစ္စည်းြျားတွင် ၄.၅ လက်ြရိှ အတု်နံရံြျား (သ့ုိြဟုတ်) ဝန် 

ဒဏြ်ခံဆသာနံရံြျားကို အားမြည့်သံကူကွန်ကရစ်ဆောင်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) အမခားဝန်ဒဏ် 

ခံနိုင်ဆသာအောများပေင့် ဆသချာစွာ ပူးတွဲချည်ဆနှာငရ်ြည်။ 

 ၂.၈.၇.၂ ဘိလြ်နပမသရွတ် 

  အမပင်နံရံြျားကိုအဆချာသပ်သည့် ေိလပ်ဆမြသရွတ်သည် အြုိင်း ၆ ၊ အဆောက် 

အအံု ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျားပါ ေိလပဆ်မြနှင့် ကွန်ကရစ်အခန်းတွင် သတ် 

ြှတ်ထားသည့် လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၂.၈.၇.၃ ချညန်နှာငပ်ခငး် 

  နံဆေထပ်ကာထားဆသာအချပ်နှင့် နံရအံကာြျားကို အလူြီနီယံ၊ ဆကကးနီ၊ သွပ်၊ 

သွပ်မြင့ြ်ုံးအပု်ထားဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) အမခားဆထာက်ခံချက်ရ သံဆချးတက်မခငး် ဒဏခ်ံနိုင် 

ရည်ရိှဆသာ ချတိ်စရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) ဆထာက်ခံချက်ရထုတ်လုပ်သူြျား၏ တပ်ေင်မခငး် 

ညွှန်ကကားချက်ြျားအရ ခိုင်ပြစဲွာချည်ဆနှာငရ်ြည်။ 

 ၂.၈.၈ အပြင်တံခါးများနှင့် ပြတငး်နြါက်များ 

  အမပင်နံရံြျား၏ အဆပါက်ြျားကို ရာသီဥတုဒဏ်ကာကွယ်ရန်အတွက် ဆနကာအြိုးနှင့် 

အလားတူအစွန်းြျား တပ်ေင်ရြည်။ အမပငတ်ံခါးြျားနှင့် မပတငး်ဆပါက်ြျားကို ဆထာက်ခံချက် 

အရထုတ်လုပ်သူြျား၏ ညွှန်ကကားချက်ြျားနှင့်အညီ တပ်ေင်ရြည်မြစ်ပပီး အပုိငး် ၆ 

အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းြျားနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ရြည်။ ချညဆ်နှာင် 

ရန်ပစ္စည်း၏ အရွယ်အစားနှင့် တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကား အကွာအဆဝးကို ယငး်ညွှန်ကကားချက်ြျား 

တွင် သတ်ြှတ်ထားပပီး အြျားေုံးဝန်ဒဏန်ှင့် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကကား အကွာအဆဝးဆပါ် 

အဆမခခံ၍ တွက်ချက်ရြည်မြစ်သည်။ အမပင်တံခါးြျားနှင့် မပတငး်ဆပါက်ြျား၏ ြည်သည့် 

အပုိငး်ြေို ဆရလံုရြည်မြစ်သည်။ အကာအကွယ်ဆပးဆသာ လက်ရန်းတိုင်ြျားနှင့် ဆေးကငး် 

လုခံခုံဆရးအတွက် ြှန်တပ်ေင်မခငး်ကို ကကြ်းခငး်အဆချာသတ်အေင့်အထိ အဆသတပ်ေင်ထား 

ဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) ြွင့်ပိတ်နိုငဆ်သာ အဆပါက်ြျားတွင် တပ်ေင်ရန်လိုအပ်သည်။ အမပင်ဆမြမပင် 
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အမြင့် အထက် ၃၀ လက်ြထက်ပိုဆသာ ကပ်လျက်ရှိကကြ်းခင်းတွင် အသံုးမပုနိုငဆ်သာအဆပါက် 

ြျား၏ အကာအကွယ်ဆပးဆသာလက်ရန်းတိုင် (သ့ုိြဟုတ်) ြွင့်ပတိ်နိုင်ဆသာ မပတငး်ဆအာက် 

ဆမခ ဆောငအ်မြင့်သည် အဆချာသတ်ကကြ်းခငး် အေင့်အထက် ၃ ဆပ ရိှရြည်။ အပူဒဏ် အကာ 

အကွယ်ဆပးသည့်ြှန်ကို ရာသီဥတုဒဏ် အကာအကွယ်ဆပးရန် လိုအပ်ပါက တပ်ေင်ရြည်။ 

 ၂.၈.၈.၁ ေေ်မထမး်နသာ တေက်တည်းအပြင်ကာေံရံများ (Curtain Wall) 

   ဝန်ြထြး်ဆသာ တေက်တည်း အမပင်ကာနံရြံျား၏အပိုင်းြျား (သုိ့ြဟုတ်) ပါဝင် 

ပစ္စည်းြျားသည် ဆရလံုရြည်မြစ်ပပီး ဆထာက်ခံချက်အရ ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကကားချက်ြျား 

နှင့အ်ညီ တပ်ေင်ရြည်မြစ်သည်။ ဝန်ြထြ်းဆသာ အမပင်ကာနံရနံှင့် ကကြ်းခငး်အကကား 

အလုိက်သင့်ဆရွ့ လျှားနိုင်ရန်နှင့် ကွာဟဆနဆသာ ပတ်လည်အနားတစ်ဆလျှာက်တွင် ဆထာက်ခံ 

ချက်ရ ကျုံ့နိုငခ်ျဲ့နိုငဆ်သာ ြီးဆေးတားေီးနိုင်သည့်ပစ္စည်းနှင့် ြီးခိုးလုပံစ္စည်းြျားကို တပ်ေင် 

ဆပးရြည်။ 

 ၂.၈.၉ လသာနောင်များနှင့် အလားတူအစွေေ်းများနှင့် နောင်ထုတ်ပြတင်းများ 

  လသာဆောင်ြျားနှင့် အလားတူအစွန်းြျားနှင့် ဆောငထ်ုတ်မပတငး်ြျားသည် ပူးတွဲပါ 

အဆောက်အအုံအတွက် လိအုပ်ဆသာ ဆောက်လုပ်ရြည့်ပုံစံနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ အဂဂဆတနှင့် 

မပုလုပ်ရန်လိုအပ်ဆသာ နံရနံှင့ပ်ူးတွဲထားသည့် နံရကံဆထာက်ပံ့ထားသည့် အမပင်လသာဆောင် 

ြျားတွင် ြီးြဆလာငန်ိုငသ်ည့်ဆဒါက်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) ရက်ြြျားမြင့် ဆောက်လုပ်ရြည်။ 

ဆမြမပင် အမြင့်အထက် ၃၀ လက်ြ အထက်ရိှဆသာ လသာဆောငြ်ျား၊ ဆလှကားတစ်ေင့်နားရာ 

ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) ေင်ဝင်ြျားအတွက် ၃ ဆပအမြင့်ရိှ လက်ရန်းြျားရှရိြည်။ 

 ၂.၈.၁၀ သတ္တုဓါတ်နြါငး်ြစ္စည်းများ (MCM) 

  ဤမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် အမပင်နံရံအကာြျားအမြစ် အသံုးမပုရန်အတွက် အဆောက် 

အအံုဆောက်လုပ်ဆရး လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျား၊ သတ္တုဓါတ်ဆပါငး်ပစ္စည်းြျား၏ ဆောက်လုပ်မခင်း 

ေိုင်ရာ အရည်အဆသွးနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၂.၈.၁၀.၁ အပြင်ေံရံအနချာသတ်ပခငး် 

  အမပင်နံရံအဆချာသတ်မခငး် (သ့ုိြဟုတ်) လသာဆောငြ်ျားနှင့် အလားတူအစွန်း 

ြျား၊ ဆောင်ထုတ်မပတင်းြျားအတွက် သတ္တုဓါတ်ဆပါငး်ပစ္စည်းြျားကို နံရံအကာ (သ့ုိြဟုတ်) 

ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရန် အသံုးမပုသည်။ 

 ၂.၈.၁၀.၂ ဗိသုကာေိုင်ရာအေားကွေြ ်တြ်ေင်ပခငး်နှင့် မွေမး်မံပခင်း 

  ဗိသုကာေိုငရ်ာ အနားကွပ်တပ်ေငမ်ခငး်နှင့် ြွြး်ြံမခငး်အမြစ် အသံုးမပုဆသာ 

သတ္တုဓါတ်ဆပါငး်ပစ္စည်းသည် တာရှည်ခံပပီး ြီးဆေးဒဏ် ခံနိုင်ြှုစံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 
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 ၂.၈.၁၀.၃ အနောက်အအုံတည်နောက်ြံုဒီဇိုငး်ြုစံံထုတ်ပခငး် 

  သတ္တုဓါတ်ဆပါငး်ပစ္စည်း ြွဲ့စည်းပုြံျားကို ပါဝင်အစိတ်အပုိငး်ြျားနှင့် နံရအံကာ 

အတွက် အြုိငး်  ၃ ေွဲ့စည်းြုဒံီဇိုင်းအေ လိုအပ်သည့်အတိုငး် ဆလဒဏ်ခံနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းေွဲ၍ 

ဆောက်လုပ်ရြည်မြစ်သည်။ 

 ၂.၈.၁၀.၄ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနုိငမ်ှု 

  သတ္တုဓါတ်ဆပါငး်ပစ္စည်း ြွဲ့စည်းပုြံျားသည် အပုိဒ် ၂.၈.၃ နှင့ ်ကိုက်ညီရြည်မြစ်ပပီး 

ဤအပိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ တပ်ေင်မခငး်ေိုင်ရာ ညွှန်ကကားချက်ြျားနှင့်အညီ ဆလနှင့် 

ြိုးဒဏ ်ခံနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းေွဲ၍ ဆောက်လပု်ရြည် မြစ်သည်။ 

 ၂.၈.၁၀.၅ တာရှည်ခံနုိငမ်ှု 

  သတ္တုဓါတ်ဆပါငး် ပစ္စည်းြွဲ့စည်းပုံြျားကို အသံုးမပုြှုကာလအတွက် အပုိဒ ် ၂.၈.၃ 

တွင် လိအုပ်ဆသာ လုပ်ငန်းဆောငရွ်က်ြှုအချက်ြျား ထိန်းသိြ်းထားသည့် ဆထာက်ခံချက်အရ 

ပစ္စည်းြျားမြင့် ဆောက်လပု်ရြည်။  

 ၂.၈.၁၀.၆ မီးဒဏ်ခံနုိငမ်ှုစံနှုေ်း 

  အမပင်နံရံြျားအဆပါ်တွင် အသံုးမပုြည့် သတ္တုဓါတ်ဆပါင်း ပစ္စည်းြွဲ့စည်းပုံြျားကို 

အခန်း ၂.၈ နှင့အ်ညီ ြီးဒဏ်ခံနိုင်ြှုစံနှုန်းရှိရန် လိအုပ်သည်။ ၎င်းအဆထာက်အထားကို 

ြီးဒဏ်ခံနိုငြ်ှုစံနှုန်း ထိန်းသိြ်းဆရး အဆောက်အအုံေိုငရ်ာ အရာရိှထံ တငမ်ပရြည်။ 
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၂.၉ အမုိးနောက်လြု်ပခငး်၊ အမုိးမိုးပခငး်နှင့် အမုိးနှင့်ေက်စြ်နေသည့် အနောက်အအုံများ 

 ၂.၉.၁ အနထွေနထွေ 

 ၂.၉.၁.၁  ေယ်ြယ် 

  အြုိးဆောက်လပု်မခငး်၊ အြုိးြိုးမခငး်နှင့် အြိုးနှင့်ေက်စပ်ဆနသည့် အဆောက်အအုံ 

ြျားသည် ဤလြ်းညွှန်ချက်တွင် သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုငး်နှင့် ဤအခန်းအရအမခားနည်း 

လိအုပ်သည့် အတိုင်းမြစ်ရြည်။ 

 ၂.၉.၁.၂   အဓြိ္ပါယ်ြွေင့်ေိုချက်များ 

 အမုိးနအာက်ထြ်ခိုး - စီးပွားဆရးလုပ်ငန်း၊ သုိဆလှာငမ်ခငး် (သ့ုိြဟုတ်) လူဆနအိြ်အတွက် 

အသံုးမပုြည့်အတိုငး် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားဆသာ၊ စီစဉ်ထားဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆောက်ထား 

ဆသာ အြုိးရှိတစ်ခုလုးံ (သ့ုိြဟုတ်) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း တည်ရိှဆနဆသာ အထပတ်စ်ခုခု။ 

 မီးခိုးနခါငး်တိုင် အမျ ိုးအစားခွေဲပခားပခငး်များ 

 (က) လူနေအိမ်များတွေင် အသုံးပြုနသာြစ္စည်းအမျ ိုးအစား 

  အခိုးထွက်ဆပါက်တွင် တိုင်းတာသည့် ၅၃၈ ဒီဂရစီင်တီဂရိတ်ထက် ြဆကျာ်သည့် 

ဆလာငက်ျွြ်းပပီး ဓါတ်ဆငွ့ြျားထုတ်သည့် လူဆနအြိ်ြျားတွင်အသံုးမပုဆသာ ဆလာင်စာ 

ြျား သန့်စင်ရန်အတွက်သံုးသည့် အသင့်သံုးြီးခိုးဆခါင်းတိုင် (သ့ုိြဟုတ်) အဂဂဆတမြင့် 

မပုလုပ်ထားဆသာ ြီးခိုးဆခါင်းတိုင် 

 (ခ) အြူေည်းနသာ အသုံးအနောင်ြစ္စည်းအမျ ိုးအစား 

  ပုံြှန်လည်ပတ်ဆနသည့် အဆမခအဆနအရ ၅၃၈ ဒီဂရစီင်တီဂရိတ်ထက် ြပိသုည့် 

ဆလာငစ်ာဓါတ်ဆငွ့ ထုတ်ဆသာ၊ သ့ုိရာတွင် တစ်နာရီကကာ ဆလာငစ်ာထည့်သွင်းထား 

သည့် ကာလအတွင်း ၇၆၀ ဒီဂရစီငတ်ီဂရတိ် ဆလာငက်ျွြ်းနိုင်ဆသာ ဓါတ်ဆငွ့ ထုတ်နိုင် 

ဆသာ ဆလာငစ်ာဆလာင်ကျွြ်းသည့် အပူနည်းဆသာကိရိယာြှ ဆလာငစ်ာထကွ်ကုန် 

ြယ်ရှားရန်အတွက် သင့်ဆလျာ်ဆသာ အသင့်သံုးအဂဂဆတဆခါင်းတိုင် (သ့ုိြဟုတ်) 

သတ္တုဆခါင်းတိုင်။ အပူချနိ်ကို ဆခါင်းတိုင်၏ အခိုးထွကဆ်ပါက်တွင် တိုင်းတာရြည်။ 

 (ေ) အလယ်အလတ်အြူချေိ်ရှနိသာ အသံုးအနောင်ြစ္စည်း အမျ ိုးအစား 

  အခိုးထွက်ဆပါက်ရိှပစ္စည်းတွင် တိုင်းတာဆသာ ၁၀၉၃ ဒီဂရ ီ စင်တီဂရိတ်ထက် ြပို 

သည့်ဆလာငစ်ာဓါတ်ဆငွ့ ထုတ်ဆသာ ဆလာငစ်ာဆလာင်ကျွြ်းသည့် အလယ်အလတ် 

အပူချနိ်ရိှဆသာ အသံုးအဆောင်ပစ္စည်းြှ ဆလာငစ်ာထွက်ကုန် ြယ်ရှားရန်အတွက် 

သင့ဆ်လျာ်ဆသာ အသင့်သံုးအဂဂဆတ ဆခါင်းတိုင် (သ့ုိြဟုတ်) သတ္တုဆခါင်းတိုင်။ 

 နခါင်းတိုငခ်ျတိ်ေက်ြစ္စည်း - ြီးခိုးထုတ်ကိရိယာနှင့် ဆခါင်းတိုငက်ို ချတိ်ေက်ထားသည့် ပိုက် 

လုိင်း။ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀  အပိင်ုး ၂ 

137 

 

 နခါင်းတိုငအ်ေားကွေြ် - ြီးခံအုတ်လုပ်သည့်ဆမြဆစးနှင့် (သုိ့ြဟုတ်) အမခားခွင့မ်ပုထားဆသာ 

ပစ္စည်းနှင့ ်လုပ်ဆသာ အနားသတ်ပစ္စည်းြျား။ 

 နခါင်းတိုင၊် အေေနတ - အဂဂဆတခဲမြင့်မပုလုပ်ထားဆသာ ဆခါင်းတိုင်တွင် အတု်ခဲ၊ ဆကျာက်တုံး၊ 

သတ်ြှတ်ခွင့်မပုထားဆသာ အဆခါင်းပွယူနစူ်၊ အဂဂဆတယူနစ် (သ့ုိြဟုတ်) အားမြည့် ကွန်ကရစ် 

ပါဝင်သည်။ 

 မီးနလာင်မလွေယ်နသာြစ္စည်း - ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာ ပစ္စည်းအမြစ် ရည်ညွှန်းပါက 

အတု်၊ ဆကျာက်တုံး၊ ြီးြုတ်ဆမြနီ၊ ကွန်ကရစ်၊ သံ၊ သံြဏိ၊ သတ္ထုမပား (သ့ုိြဟုတ်) အပု် ကပ်ကို 

ေိုလိုပပီးတစ်ခုတည်း (သ့ုိြဟုတ်) ဆပါငး်စပ်၍ အသံုးမပုသည်။ 

 မီးနလာင်မလွေယ်နသာအမိုး - ဆရစိြ့ြ်ဝငရ်န် ခံထားဆသာ အမပား၏ အထူ ၂ ေထက်ြနည်း 

ဆသာအြုိးနှင့် ကတ္တရာသုတ်ထားသည့်အထပန်ှင့် ဆကျာက်စရစ် (သ့ုိြဟုတ်) သံမြူ၊ အတွန့်ပါ 

သွပ်မပား (သ့ုိြဟုတ်) ထပထ်ားသည့် အေက်ဆပါ်ရိှ စပ်ဆကကာငး်ဆနရာ၌ ခွင့မ်ပုထားဆသာ 

ြီးခံပစ္စည်း 

 ကကားခံေိုသည်မှာ - အြုိးြိုးထားဆသာ ပစ္စည်း၏အလွှာအကကား အပု် ကပ်ြိုးထားဆသာ 

အကျယ် ၁၈ လက်ြ (၄၅၇ ြီလီြီတာ) ထက်ြနည်းဆသာ ဆရစိြ့ြ်ဝငရ်န် ခံထားဆသာ အမပား 

(သ့ုိြဟုတ်) ကတ္တရာဆစးဆပျာဝ်ငြ်ှုြရှိဆသာ ဆရစိြ့်ြဝင်ရန် ခံထားဆသာ အမပားကိုေိုသည်။ 

 သွေြ် (Metal Sheet) အမိုးမိုးပခငး်ေိုသည်မှာ - ခိုင်ခံ့သည့် အြိုးြျက်နှာမပင်ဆပါ်တွင် ြိုးထား 

သည့်သွပ်မပား (သ့ုိြဟုတ်) သွပ်ချပ်နှင့် ဆခါင်ြိုးဆောင် (သ့ုိြဟုတ်) ခိုင်ခံ့သည့် အြိုး 

ြျက်နှာမပငဆ်ပါ်တွင ် ြိုးထားသည့် အတွန့်ပါဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) အမခားနည်းပုံဆြာ်ထားဆသာ 

သွပ်လြး်ဆကကာငး်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) သွပ်မြတ်ပိုင်းြျားကိုေိုသည်။ 

 အမုိးနြါ်ရှလိူအသံုးမပြုနသာနေရာ - ဆရတိုင်က၊ီ ဆြျှာ်စင၊် မပာဿဒ်၊ စက်လံုးမခြ်းပုံခုံးသည့် 

အြုိးငယ် (သ့ုိြဟုတ်) ကကားခံနံရံငယ် (bulk head) ြှအပ အဆောက်အအုံဆခါင်ြိုး အထက်ရိှ 

ပူးတွဲထားသည့် အသုံးြမပုသည့် အဆောက်အအုံ 

 ခိုင်ခံ့သည့်နခါငး်မိုးရှိနရထုတ်နပမာငး် - ဆခါင်ြိုးထပတ်ွင် လွှဲြယ်ရန်အတွက် ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားရြည့် ဆရထုတ်ဆမြာငး် အဆမခအဆနနှင့် အပိုေင်ဆမခဆလျာကို ၄၈ နာရီကကာ ကျေင်းြှု 

ခံနိုင်ဆစရန် ဆခါင်ြိးု၏ဆရထုတ်ဆမြာင်းကို ဆသချာဆအာင်မပုလုပ်ထားရြည်။ 

 အမုိးမိုးပခငး် - အြုိးြိုးမခငး်ေိုသည်ြှာ ဆခါင်ြိးုတွင် အဆောက်အအံုအတွက် ရာသီဥတုဒဏခ်ံ 

နိုငသ်ည့်အမပင် ြျက်နှာမပင်ရိှ ကကာရှည်ခံပစ္စည်းမြင့်မပုလုပ်ရြည်။ 

 အမုိးြွေဲ့စည်းမှု - အြုိးြွဲ့စညး်ြှုတွင် ဆခါင်ြိးုမပင်၊ ဆအာက်ခံ (သ့ုိြဟုတ်) အပူဒဏခ်ံပစ္စည်း၊ 

အပူဒဏ ်အကာအကွယ်ဆပးသည့်ပစ္စည်း၊ ဆရဆငွ့တားပစ္စည်း  (Vapour retarder)၊ ဆအာက်ခံ 

လွှာတပ်ေငမ်ခငး်၊ အတွငး်လွှာတပ်ေင်မခင်း  (inter laymen)၊ ဆအာက်ခံသစ်ပါးလွှာ၊ အြုိး 

သစ်ပါးလွှာနှင့် အြုိးြိုးမခငး် အြျ ိုးအစားသတ်ြှတ်ထားသည့် အြုိးအကာပါဝင်သည်။ 
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 နခါင်မိုးရှိနလေငန်လထွေက် - အြုိးတပ်ေင်မခင်းမပုရာတွင်ထပခ်ိုး၊ ေုရားရိှခိုး ဆကျာင်းြျက်နှာ 

ကကက ် (သ့ုိြဟုတ်) အမခား ပူးတွဲဆနရာြျားသ့ုိ ဆလရရှိရန်ြန်တီးဆပးသည့် (သ့ုိြဟုတ်) 

၎င်းဆနရာြျားြှ သန့်စင်ထားသည့်သောဝ (သုိ့ြဟုတ်) စက်ြှုနညး်ပညာေိုင်ရာနညး်စနစ်။ 

 အြုိးအစွန်းတစ်ဆလျှာက်ရိှ နရနပမာငး်  (Scupper) - နံရရိှံအဆပါက် (သ့ုိြဟုတ်) ဆခါင်ြိးုြှ 

ဆရနုတ်ဆမြာင်းသ့ုိ ဆရေငး်ရန် အြိုးအစွန်းတစ်ဆလျှာက်ရိှဆရဆမြာင်း။  

 နအာက်ခံလွှာတြ်ေငပ်ခငး်ေိုသည်မှာ - ဆရစိြ့်ြဝင်ရန် ခံထားဆသာအမပား တစ်ထပ် 

(သ့ုိြဟုတ်) နှစ်ထပ်၊ ဆရဆငွ့ခံနိုင်ဆသာစက္ကူကပ်မခင်း၊ ဆရနံ၊ ကတ္တရာြပါဆသာ ဆရစိြ့ြ်ဝင်ရန် 

ခံထားဆသာအမပား (သ့ုိြဟုတ်) အြုိးြိုးမခငး်စနစ်တွင် အသံုးဝငသ်ည့် အမခားခွင့်မပုထားဆသာ 

ပစ္စည်းကိုေိုသည်။ 

 ၂.၉.၂ အမုိးမိုးပခငး် 

  အဆောက်အအုံြျားအားလုးံအတွက် အြုိးြိုးမခင်းသည် ြီးဆေးဒဏခ်ံနိုငြ်ှု လိအုပ် 

ချက်နှင့် အဆောက်အအံုတည်ဆောက်ြှုပုံစံအဆပါ်ြူတည်၍ သာြန် (သ့ုိြဟုတ်) ြီးဆလာင်ြှုကို 

ဆနှာင့်ဆနှးဆစဆသာ အြိုးအကာမြစ်ရြည်။ တည်ဆောက်ြှုပုစံံ အြျ ိုးအစားြျားတွင် ဆထာက်ခံ 

ချက်ရရှိပပီးဆသာ အြိုးြိုးမခင်းမြစ်ပါက ယငး်အြိုးတွင် ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာ အပူဒဏ်ခံပစ္စည်း 

ကိ ုအသံုးမပုနိုင်သည်။ 

 ၂.၉.၃ အမုိးဒိုင်းများ 

  ဆခါင်ြိးုအားလုံးကို အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး၏ အတွင်းပိုင်းြွဲ့စည်းရန် အလုိ့ငှာ 

ဆောငြ်ျား၊ ဆထာက်နံရံြျားနှင့် ခိုင်ပြစဲွာချည်ဆနှာင်ထားရြည်။ အြုိးဒိုင်းြျားနှင့် သစ်သား 

အေက်ြျားကို ဆသချာစွာချည်ဆနှာင်တပ်ေငရ်ြည်။ ဝန်ြျားကို ဒိုင်းဆခွဆပါ်ြထားြီ အြုိးဒိုငး် 

နှင့ ် အစိတ်အပုိင်းအားလုးံကို ဆတာင့်တင်းခိုင်ြာဆအာင် တပ်ေင်ထားရြည်။ ဆထာင့်မြတ်နှင့် 

လှုပ်ယြ်းြှုထိန်းချုပ်ရန် ဆထာင့်မြတ်အြိုးဒိုင်းြျားကို အသံုးမပုရြည်။ ဒိုင်းဆခွြျားရိှ လုပ်ငန်း 

သံုးပစ္စည်း၏ ခငွ့မ်ပုနိုငဆ်သာ ဝန်ဒဏ်ခံနိုင်အားသည် ဤလြ်းညွှန်ချက်ပါ အပုိငး် ၃ ေွဲ့စည်းြုံ 

ဒီဇိုင်းနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ အြိုးဒိုင်းြျားအိကျြှုကို ကာကွယ်ရန် အနည်းငယ်မြှင့်တငထ်ားရ 

ြည်။ 

 ၂.၉.၃.၁ အမုိးနအာက်ထြ်ခိုး 

 ၂.၉.၃.၁.၁  ေငနုိ်ငထ်ွေက်နိုင်နသာနေရာ 

  ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာ ြျက်နှာ ကက် (သ့ုိြဟုတ်) ဆခါင်ြိးုမြင့် ဆောက်လုပ်ထား 

ဆသာ အဆောက်အအုံထိပ်ေုံးထပ်၏ ြျက်နှာကကက်တွင် ဝငထ်ွက်နိုငဆ်သာ ထပခ်ိုး 

အဆပါက်ကို စီစဉ်ထားရိှရြည်။ အဆပါက်သည် အမြင့် ၃ထပ် (သ့ုိြဟုတ်) ၃ထပထ်က်ပိုသည့် 

အဆောက်အအုံြျား၏ စကကြံလြ်း (သ့ုိြဟုတ်) စကကြံတွင် တည်ရိှရြည်မြစ်ပပီး ြည်သည့် 

အမြင့်ရိှ အဆောက်အအုံြျားတွငြ်ေို အလွယ်တကူဝငထ်ွက်နိုင်ရြည်။ အဆပါက်သည် 
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၆၀၀ ြီလီြီတာပတ်လည်  (စတုရန်းလက်ြ ၂၃.၄ လက်ြ) ထက်ြနည်းရ (သ့ုိြဟုတ်) ၆၀၀ 

ြီလီြီတာ အချငး် (၂၃.၄လက်ြ) ထက်ြနည်းရ။ ၈၀၀ ြီလီြီတာ (၃၁.၂ လက်ြ) ရိှအနည်း 

ေုံးအသားတင ်ကင်းလွတ်အမြင့်သည် ဝင်ထွက်နိုငဆ်သာ အဆပါက်၏အထက်တွင်ရိှရြည်။ 

 ၂.၉.၃.၁.၂ နေရာြိုင်းပခားပခငး် 

  ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာ အဆောက်အအုံပါ ထပ်ခိုးဆနရာြျားကို ြျက်နှာကကက်ြှ 

ဆခါင်ြိးုထိရိှဆသာ ြီးဒဏ်ခံနိုင်သည့်နံရံြျားမြင့် ၂၅၀ စတုရန်းြီတာ (၂၆၉၁ စတုရန်းဆပ) 

ထက်ြပိုဆသာဧရိယာအမြစ် ပိုင်းမခားရြည်။ ၎င်းြှအပ ထပခ်ိုးတစ်ခုလုးံကို ခွင့မ်ပုထားဆသာ 

အလုိအဆလျာက် ြီးပငြိ်းသတ်သည့်စနစ်တပ်ေင်ထားပါက ထပခ်ိုးဆနရာကို ၇၅၀ စတုရန်း 

ြီတာ (၈၀၇၃ စတုရန်းဆပ) ထက် ြဆကျာ်သည့်ဧရိယာအမြစ် ပိုင်းမခားနိုင်သည်။ ခန်းေီးနံရံ 

ြျားရိှ အဆပါက်ြျားကို အလုိအဆလျာက်ပတိ်သည့် တံခါးြျားမြင့် ကာကွယ်ရြည်။ 

 ၂.၉.၃.၁.၃ မီးတားြစ္စည်း (Draft stops) 

  ြည်သည့်တည်ဆောက်ပုံ အြျ ိုးအစားကို ြေို ၂၀၀၀ စတုရန်းြီတာ (၂၁၅၂၈ 

စတုရန်းဆပ) ထက်ပိုသည့် အဆောက်အအုံြျားအားလုးံတွင် ဆခါင်ြိးုနှင့် အြုိးဒိုငး် 

ဆအာက်ဆမခ (သ့ုိြဟုတ်) ဒိုင်းဆခွြျားအကကား အြုိးဒိုင်းအားလုးံတွင် ြီးတားပစ္စည်း (draft 

stops) ကိ ု တပ်ေင်ရြည်။ ြီးတားပစ္စည်း (draft stops) ကိ ု ထပခ်ိုးဆနရာ ပိုင်းမခားမခင်း 

အတွက် ဆောက်လပု်ရြည်။ 

 ၂.၉.၃.၁.၄ နလေင်နလထွေက် 

  ြျက်နှာကကက်ြျားသည် ဒိုင်းဆအာက်ြျက်နှာမပင် (သ့ုိြဟုတ်) ဆခါင်ြိးုရှိဒိုင်းြျား 

နှင့် တိုက်ရိုက်ချတိ်ေက်ပါက ြွဲ့စည်းထားဆသာ ဒိုင်းဆနရာြျား အပါအဝင် ပူးတွဲထပ်ခိုးြျား 

ကိ ုြိုးဆရဝငမ်ခငး်ြှ ကာကွယ်ဆပးသည့် သင့်ဆလျာ်ဆသာ ဆလဝင်ဆလထွက် စီစဉ်ဆပးရြည်။ 

 ၂.၉.၄ အမုိးနှင့်ေက်စြ်သည့်နရေင်းနပမာင်းစေစ် 

 ၂.၉.၄.၁ အမုိးနှင့်ေက်စြ်သည့်နရေင်းနပမာင်း 

  အြုိးနှင့်ေက်စပ်သည့်ဆမြာင်းကို ဆခါင်းြိုးရှိအနိြ့်ပိုင်းြျားတွင် တပ်ေင်ရြည်မြစ် 

ပပီးစီးေင်းလာသည့် ဆရြျားအားလုးံကို စီးေင်းရန်လုံဆလာက်သည့် အရွယ်အစားရိှရြည်။ 

 ၂.၉.၄.၂ နရစီးနရလာနကာငး်မွေေ်ပခင်းနှင့် အမုိးအစွေေ်းတစ်နလျှာက်ရိှ နရနပမာငး်(scuppers) 

  ဆခါင်ြိးုနှင့်ေက်စပ်သည့် ဆရဆမြာင်းလိုအပ်ပါက ဆရစီးဆရလာဆကာငး်ြွန်ဆအာင် 

စီစဉ်ဆပးရြည်။ 

 ၂.၉.၄.၃ ြုံးကွေယ်ထားသည့်ြိုက် 

  အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ချနိ်တွင် ဆရဆမြာင်းြျားကို အတွင်းပိငုး်တွင် ဝှက်ထား 

ပါက အြိုးနှင့်ေက်စပ်သည့် ဆရဆမြာင်းြျားနှင့ ်ဆရဆမြာင်းဆရလျှြံှုြျားကို ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါ 
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မပဋ္ဌာန်းချက် အပုိငး် ၅ ဃ (ဆရဆပးဆဝမခငး်၊ ြိလ္လာပိုက် ေက်မခငး်နငှ့ ် သန့်ရှင်းြှု) နှင့အ်ညီ 

တပ်ေင်ရြည်။ 

 ၂.၉.၄.၄ အများပြည်သူေိုင်ရာ နပမယာအနောက်အအုံ (Over Public Property) 

  အဆောက်အအုံ၏ အြုိးဆရတဆလျှာက် (Roof Drainage) ြှ ဆရြျားကို အြျား 

မပည်သူေိုငရ်ာ ဆမြယာအဆောက်အအုံအဆပါ်သ့ုိ မြတ်၍ စီးေင်းခွင့်ြမပုရ။ 

 ၂.၉.၅ အိမ်မိုးနှင့်ေံရံအေက်ကို လုနံအာင်ြုံးထားသည့်သတ္တုပြား 

  အြိ်ြိုးနှင့်နံရံအေက်ကို လုဆံအာငြ်ုံးထားသည့်သတ္တုမပားနှင့် အမခားဆရတားသတ္တု 

မပားြျား  (counter flashing) ကိ ုဆခါင်ြိးုနှင့် ဆဒါငလ်ိကု်ြျက်နှာမပင်အေုံတွင် တပ်ေင်ရြည်။ 

 ၂.၉.၆ နခါင်မိုးရှိ အလင်းေင်နြါက်များ 

  အလငး်ဝင်ဆပါက်ြျားအားလုံးကို အပု်စု “R” နှင့် “U1” ဆနထိငုြ်ှုပုံစံြျား အတွက်ြှအပ 

သတ္တုဆောင်ြျားမြင့် ဆောက်လုပ်ရြည်။ အလင်းဝင်ဆပါက်ြျား၏ ဆောငြ်ျားကို ဆခါင်ြိးု 

အတွက် လိအုပ်ဆသာဝန်ထြး်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ရြည်။ အလင်းဝင်ဆပါက်ြျား၏ ြှန်ကိုဆရမပင် 

ညီြှ ၄၅ ဒီဂရီထက် ဆလျာ့နည်းသည့်ဆထာင့်မြင့် သတ်ြှတ်ဆောက်လုပ်ရြည်။ ပထြအထပ်၏ 

အထက်တွငတ်ည်ရိှပါက ဆခါင်ြိးုအထက်အနည်းေုံး ၁၀၀ ြီလီြီတာ (၄လက်ြ) ရိှရြည်။ 

အလငး် ဝငဆ်ပါက်ဆောငတ်န်းဆပါ်ရှိ အထိန်းြျားကို ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ြှု ပုံစံအြျ ိုးအစား ၁ 

(သ့ုိြဟုတ်) ၂ အတွက်ြှအပ ြီးြဆလာငလ်ွယ်ဆသာ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းြျားမြင့် ဆောက်လုပ်ရ 

ြည်။ 

  အလငး်ဝင်ဆပါက်ြျားရိှ ဝိုင်ယာမြှပ်၍ ပုံစံသွငး်ထားဆသာြှန်မပားအတွက် ဦးတည်ချက် 

တစ်ခုရိှ ဆထာက်ြျားအကကားအကွာအဆဝးသည် ၆၂၅ ြီလီြီတာ (၂၄ လက်ြ) ထက ် ြဆကျာ် 

ဆစရ။ အထပ်အလွှာမပုလုပ်ထားဆသာြှန်တွင် လှိုင်းတွန့်လြး်ဆကကာငး်အကွာသည် ၁.၅၀ ြီတာ 

(၅ ဆပ) ရိှဆထာက်ြျားရိှရြည်။ အလငး်ဝငဆ်ပါက်ရိှ ြှန်ြျားအားလုးံသည် အထပ်အလွှာ မပုလုပ် 

ထားဆသာ ြှန်ြျားမြစ်ရြည်။ ၎င်းြှအပ နှစ်ထပ် (သ့ုိြဟုတ်) နှစ်ထပ်ထက်ပိုသည့် ဆဒါငလ်ိုက် 

တိုးလျှ ိုးဆပါက်ြျားဆပါ်ရိှ အလငး်ဝင်ဆပါက်ြျားကို ဤလြး်ညွှန်ချက်တွင ် သတ်ြှတ်ထားသည့် 

အတိုငး် ရိုးရိုးြှန်ြျား တပ်ေင်ရြည်။ ဝိုင်ယာမြှပ်၍ ပုံစံသွငး်ထားဆသာြှန်ကို  ဆဒါငလ်ိုက် 

တိုးလျှ ိုးဆပါက်၏ ဆထာင့်မြတ်ဧရိယာ ၁/၈ ထက် ြနညး်ညီြျှဆသာ အလငး်ဝင်ဆပါက်တွင် 

အသံုးမပုနိုငြ်ှသာလျှင် ၁.၂၀ ြီတာ (၄ ဆပ) ထက ်ြနညး်သည့် ဝိုင်ယာမြှပ်၍ ပုံစံသွင်းထားဆသာ 

ြှန်ကို ယငး်ဆဒါငလ်ိုက်တိုးလျှ ိုးဆပါက်၏ထိပ်တွင် တပ်ေင်ရြည်။ ဝိုင်ယာမြှပ၍် ပုံစံသွင်းြထား 

ဆသာ ြည်သည့်ြှန်ကိုြေို ၂၅ ြီလီြီတာ (၀.၉၈လက်ြ) ထက်ြပိုသည့်ဇကာမြင့် အချငး် ၂.၅ 

ြီလီြီတာ (၀.၀၉၈ လက်ြ) ထက်ဆသးငယ်ဆသာ ဝိုင်ယာမြင့်ဆောက်လုပ်ထားသည့် ြျက်နှာ 

မပင၏် အထက်နှင့်ဆအာက်ကို ကာကွယ်ဆပးရြည်။ ဇကာကို ြှန်၏ဆအာကဆ်မခတွင် အဓိက 

အားမြင့် ဆထာက်ထားရြည်။ 
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  ရိုးရိုးြှန်ကို ြှန်လုံအိြ်ြျားအတွက် ဆခါင်ြိးုနှင့် အလငး်ဝင်ဆပါက်ြျားတွင် အသုံးမပုနိုင် 

သည်။ သ့ုိရာတွင် ြှန်လုံအြိ်ြျား၏ ဆခါင်ချုပ်အမြင့်သည် မပငညီ်အထက် ၆.၀၀ ြီတာ (၁၉.၆ 

ဆပ) ထက်ြဆကျာ်ရ။ အလင်းဝင်ဆပါက်၏ အမြင့်သည် မပင်ညီအထက် ၆.၀၀ ြီတာ (၁၉.၆ ဆပ) 

ထက ် ြဆကျာ်လွန်ပါကတငး်ကကပ်စွာ ကန့်သတ်ထားသည့် မီးဆေးအန္တောယ်ေှိသည့် ဇုန်များ၏ 

ပြငြ်ေှိ ေန်လုံအမိ်များတွင် အလငး်ဝငဆ်ပါက်ြျားကို သစ်သားဆောင်အသံုးမပုြှုကို ခွင့မ်ပုနိုင် 

သည်။ သ့ုိဆသာ် အမခားကိစ္စရပ်ြျားတွင် သတ္တုဆောငြ်ျားနှင့် သတ္တုကကက်ရငတ်န်းြျားတွင် 

အသံုးမပုရြည်။ 

  အလငး်ဆရာင်ရရိှရန်အတွက် အသံုးမပုဆသာြှန်ကို ကကြ်းခငး် (သ့ုိြဟုတ်) လူသွားစကကြံ 

တွင် တပ်ေင်ပါက ၎ငး်ကိုသတ္တုဆောင် (သ့ုိြဟုတ်) အားမြည့်ကွန်ကရစ်ဆောင်ြျားမြင့် 

ဆထာက်ပံတ့ပ်ေင်ဆပးရြည်။ ယငး်ြှန်သည် အထူ ၁၂.၅ ြီလီြီတာ (၀.၅လက်ြ) ထက ်ြနညး် 

ရိှရြည်။ ဧရယိာ ၁၀၀ စတုရန်း စင်တီြီတာ (၁၅.၅ စတုရန်း လက်ြ) ထက်ပုိသည့် ြှန်တွင် 

အလားတူမြှုပ်ဝငဆ်နဆသာ ဝိုင်ယာဇကာရှိရြည်။ (သ့ုိြဟုတ်) ဤလြ်းညွှန်ချက်တွင် 

အလငး်ဝင်ဆပါက်ြျားအတွက် သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုငး် အဆမခတွင်ဝိုင်ယာတပ်ထားဆသာ 

ြျက်နှာမပငမ်ြင့် စီစဉ်ထားရှိရြည်။ ကကြ်းခငး်ကို အမြင့် ၁.၁၀ ြီတာ (၃.၆ ဆပ) ထက် 

ြနညး်ဆသာ လက်ရန်းမြင့် ဝန်းရံထားသည့်ကိစ္စြှအပ ကကြ်းခငး်အလငး်ဆရာငြ်ျား (သ့ုိြဟုတ်) 

လူသွားစကကြံအလင်းဆရာင်ြျား၏အပိုင်းအားလုးံသည် အဆောက်အအုံ၏ကကြ်းခငး် (သ့ုိြဟုတ်) 

လူသွားစကကြံတည်ဆောက်ဆရးအပိုင်းတွင်  လိုအပ်သည့်အတိုငး် အလားတူခိုငခ်ံ့ြှု ရိှရြည်။ 

ယငး်ကိစ္စတွင် ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို ဆခါင်ြိးုဝန်ထက် ြနညး်တွက်ချက်ရြည်။ 

 ၂.၉.၇ အမုိးနြါ်ရှ ိလူအသံုးမပြုနသာနေရာနှင့် အမိုးနှင့်ေက်စြ်သည့် အနောက်အအုံများ 

 ၂.၉.၇.၁ အပမင့် 

   ဆရတိုင်ကီြျားအတွက် (သ့ုိြဟုတ်) ဆခါင်ြိးုအထိသွားနိုငဆ်သာ ဓါတ်ဆလှကားြျား 

အတွက် နံရြံျားကာရံမခင်းအမြစ် အသံုးမပုပါက ြည်သည့်အြုိးဆပါ်ရိှ လူအသံုးြမပုဆသာ 

ဆနရာြျှ (သ့ုိြဟုတ်) ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပု ံ ပုံစံအြျ ိုးအစား ၅ ြှအပ အဆောက်အအုံြျားရှိ 

ဆခါင်ြိးုအထက်တွင် အမခားြည်သည့်အစွန်းြျှ ဆခါင်ြိးု အထက် ၈.၄၀ ြီတာ (၂၈ ဆပ) ထက် 

ြဆကျာ်လွန်ရ။ အမခားကိစ္စရပ်ြျားတွင် ဆခါင်ြိးု၌အမြင့် ၃.၆၀ ြီတာ (၁၂ ဆပ) ထက ် ြဆကျာ် 

လွန်ရ။ အြုိးဆပါ်ရိှ လူအသံုးြမပုဆသာ ဆနရာကကြ်းခငး်သည် ဆရလံုရြည် မြစ်သည်။ 

 ၂.၉.၇.၂ ဧရိယာ 

  အြုိးဆပါ်ရိှလူအသံုးြမပုဆသာ ဆနရာြျားအားလုးံနှင့် အမခားဆခါင်ြိးုနှင့် ေက်စပ် 

သည့် အဆောက်အအုံြျားအားလုးံ၏ စုစုဆပါင်းဧရိယာသည် အဆထာက်အပ့ံဆပးသည့် 

ဆခါင်ြိးု ဧရိယာ ၏ ၅၀% ထက ်ြဆကျာ်ဆစရ။ 
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 ၂.၉.၇.၃ တားပမစ်ထားသည့်အသံုးပြုမှုများ 

  ြည်သည့်အြိုးဆပါ်ရိှ လူအသံုးြမပုဆသာဆနရာ၊ ပိုင်းကန့်ထားသည့်နံရံ (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆခါင်ြိးုအထက်ရိှ အမခားအလားတူအစွန်းြျားကို ဆခါင်ြိးုရှိ စက်ပစ္စည်းကိရိယာ၏ အြုိး 

အကာ (သ့ုိြဟုတ်) ဆဒါငလ်ိုကတ်ိုးလျှ ိုးဆပါက်ြျား၏ အြုိးအကာြှအပ လိအုပ်ချက်ြျား 

အတွက် အသံုးြမပုရ။ ဤလြ်းညွှန်ချက်အရခွင့်မပုသည့်အရာြှအပ လိုအပ်ချက်ြျားအတွက် 

အသံုးမပုဆသာ အြုိးဆပါ်ရိှ လူအသံုးြမပုဆသာဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) ပိုင်းကန့်ထားသည့်နံရံသည် 

ထပဆ်ောငး်အထပအ်တွက် ဤလြ်းညွှန်ချက်ပါ လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၂.၉.၇.၄ နောက်လုြ်နရး 

  အြုိးနှင့်ေက်စပ်ဆနသည့် အဆောက်အအုံြျားကို ဆအာက်ပါကိစ္စရပ်ြျားြှအပ 

အဆောက်အအုံ၏ အဓိကအပိုငး်အတွက် လိုအပ်သည့်အတိုင်း နံရြံျား၊ ကကြ်းခငး်ြျားနှင့် 

ဆခါင်ြိးုမြင့် ဆောက်လုပ်ရြည်။ 

  တည်ဆောက်ပုံ ပုံစအံြျ ိုးအစား ၃ နှင့် ၄ ြျားနှင့် ပတ်သက်၍ ကပ်လျက်ရှိ 

အဆောက်အအုံနယ်နြိတ်ြ ှ ၁.၅၀ ြီတာ (၄.၅ဆပ) (သ့ုိြဟုတ်) ၎င်းထက်ဆကျာ်သည့် အြုိး 

ဆပါ်ရိှလူအသုံးြမပုဆသာဆနရာြျား၏ အမပင်နံရံြျားနှင့် ဆခါင်ြိးုြျားသည် တစ်နာရီကကာ 

ြီးဒဏ်ခံနိုငသ်ည့် ြီးဆလာင်ြလွယ်ဆသာ ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမြစ်ရြည်။ 

  တည်ဆောက်ပုံ ပုံစံအြျ ိုးအစား ၄ ၏ အမပင်နံရံြ ှ ၁.၅၀ြီတာ (၄.၅ ဆပ) ထက် 

ြနညး်သည့် နံရံြျားသည် တစ်နာရီကကာြီးဒဏ်ခံနိုငသ်ည့် ြီးဆလာင်ြလွယ်ဆသာ 

တည်ဆောက်ပု ံ မြစ်ရြည်။ အထက်ပါ ကန့သ်တ်ချက်ြျားသည် အဆောက်အအုံတစ်ခုခု၏ 

အြုိးဆပါ်ရိှသစ်သား အလံတိုင်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) အလားတူ အဆောက်အအံုြျား၏ ဆနရာချ 

ထားမခငး်ကို ြတားမြစ်ရ။ 

 ၂.၉.၈ မီးခိုးနခါငး်တိုငမ်ျား 

 ၂.၉.၈.၁ ြွေဲ့စည်းတည်နောက်ြုံေိုင်ရာဒီဇိုငး်ထုတ်ပခငး် 

  ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ြျားကို ဆယေုယျအားမြင့်လက်ခံထားဆသာ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း 

ေိုင်ရာ စညး်ြျဉ်းြျားနှင့်အညီ ဒီဇိုငး်ထုတ်မခငး်၊ အတု်မြစ်ချမခင်း၊ ဆထာက်ပံမ့ခငး်၊ အားမြည့် 

တည်ဆောက်မခငး်နှင့် တပ်ေင်မခငး် မပုရြည်။ ဆခါင်းတိုင်တိုင်းကို ယငး်နှင့်ေက်စပ်သည့် 

ကိရိယာ ဆေးကငး်စွာလည်ပတ်နိုင်ဆရးအတွက် လိအုပ်သည်ထက်ြနညး်သည့် အဆငွ့ ထုတ် 

လုပ်နိုငသ်ည့် စွြ်းဆောငန်ိုငြ်ှုရိှရြည်။ အဆထာက်အပံ့ပစ္စည်းအမြစ်လုပ်ဆောင်ရန် ဒီဇိုင်း 

ြထတု်လုပ်ခဲ့ပါက ြည်သည့်ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ြှ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဆလးချနိ်ြှအပ ြွဲ့စည်း 

တည်ဆောက်ပုံေိုငရ်ာဝန်ကို ြထြ်းရ။ သစ်သားမြင့်ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည့် 

အဆောက်အအုံရိှ ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ြျားသည် ဆောငအ်တွငး်တစ်ခုလုံးရှိပခင်း (သ့ုိြဟုတ်) 

သီးမခားတည်ရိှရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားမခငး်ြှအပ ၎င်းကို မပငညီ်အထက် ၁.၈၀ ြီတာ (၆ ဆပ) 
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ထကပ်ိုသည့် ြျက်နှာကကကလ်ိငုး်နှင့် ကကြ်းခငး်အသီးသီးတွင် ဆေးတိုက်တွဲေက် ချညဆ်နှာင် 

ထားရြည်။ 

 ၂.၉.၈.၂ ေံရံများ 

အဂဂဆတမြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်တိုင်းတွင် အဂဂဆတယူနစ်နံရံ 

ြျား၊ အတု်ခဲြျား၊ ဆကျာက်တုံးြျား၊ အဂဂဆတမြင့်တည်ဆောက်ထားသည့် ထိန်းသိြ်းဆစာင့် 

ဆရှာက်ထားဆသာ ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ယူနစ်ြျား၊ ဆခါင်းပွပန်းရံလုပ်ငန်း၏ အားမြည့်ကွန်ကရစ် 

(သ့ုိြဟုတ်) ခိုင်ခံ့သည့်အထူရိှရြည်မြစ်ပပီး ဆအာကဆ်ြာ်မပပါ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ 

သင့်ဆလျာ်သည့် အနားကွပ်မြင့် လိငုန်ငခ်ံရြည်။ 

 ၂.၉.၈.၂.၁ နေထိုင်မှုေိုငရ်ာ (R) အတွေက် အေေနတပြင့် တည်နောက်ထားသည့် မီးခိုး 

နခါင်းတိုငမ်ျား 

  အဂဂဆတမြင့် ဆောက်လုပ်ထားသည့် ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ြျားကို အဂဂဆတယူနစ် 

(သ့ုိြဟုတ်) အထူ ၁၀၀ ြီလီြီတာ (၄ လက်ြ) ထက်ြနည်းဆသာ အားမြည့်ကွန်ကရစ်နံရံ 

ြျား (သ့ုိြဟုတ်) အထူ ၃၀၀ ြီလီြီတာ (၁၂ လက်ြ) ထက ် ြနညး်ဆသာ ဆကျာက်ကကြ်းစီ 

ပန်းရံမြင့်ဆောက်လုပ်ရြည။် ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်အနားကွပ်သည် ဤလြ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ 

မြစ်ရြည်။ 

 ၂.၉.၈.၂.၂ အြူေည်းနသာ အသံုးအနောငမ်ျားအတွေက် အေေနတပြင့် နောက်လုြ်ထား 

သည့် မီးခိုးနခါငး်တိုငမ်ျား 

  အဂဂဆတမြင့် ဆောက်လုပ်ထားသည့် ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ြျားကို အထူ ၃၀၀ ြီလီ 

ြီတာ (၁၂ လက်ြ) ထက်ြနညး်ဆသာ ဆကျာက်ကကြ်းစီပန်းရံြှအပ အဂဂဆတယူနစ် 

(သ့ုိြဟုတ်) အထူ ၂၀၀ ြီလီြီတာ (၈ လက်ြ) ထက် ြနညး်ဆသာ အားမြည့် ကွန်ကရစ်နံရံ 

ြျားမြင့ဆ်ောက်လုပ်ရြည်။ ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်အနားကွပ်သည် ဤလြး်ညွှန်ချက်နှင့အ်ညီမြစ် 

ရြည်။ 

 ၂.၉.၈.၂.၃ အလယ်အလတ်အြူချေိ်ရှနိသာ အသံုးအနောငမ်ျားအတွေက် အေေနတပြင့် 

နောက်လုြ်ထားသည့် မီးခိုးနခါငး်တိုငမ်ျား 

  အလယ်အလတ်အပူချနိ်ရိှဆသာ အသံုးအဆောငြ်ျားအတွက် အဂဂဆတမြင့် 

ဆောက်လုပ်ထားသည့် ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ြျားကို အထူ ၂၀၀ ြီလီြီတာ (၈ လက်ြ) ထက် 

ြနညး်ဆသာ အားမြည့်ကွန်ကရစ်နှင့်ေိုငသ်ည့် ခိုင်ခံ့သည့် အဂဂဆတယူနစ်ြျားမြင့် ဆောက် 

လုပ်ရြည်။ ၎င်းြှအပ ဆကျာက်ကကြ်းစီပန်းရံသည် အထူ ၃၀၀ ြီလီြီတာ (၁၂ လက်ြ) 

ထက်ြနည်း မြစ်ရြည်မြစ်ပပီး ဆခါင်းတိုင်အေက်၏ အဆပါက်ဆအာက်တွင် ၆၀၀ ြီလီြီတာ 

(၂၄ လက်ြ) ထက်ြနည်းဆသာ ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ မြည့်ေည်းထားသည့် ဆခါငး်ပိုငး်ကကြ်းခငး်နှင့် 

နံရအံေက်ြျားနှင့်အတူ ြီးခံသရွတ်မြင့် တစ်သားတည်းကကြ်းခငး်တွင် ထားရိှသည့်      
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၁၀၀ ြီလီြီတာ (၄ လက်ြ) ထက်ြနည်းဆသာ ြီးခံအတု်မြင့် လိငုန်ငခ်ံရြည်။ ဆခါင်းတိုင် 

အေက်၏ အထက်ရိှ ၇.၅၀ ြီတာ (၂၂.၅ ဆပ) ထကဆ်ကျာ်လွန်သည့် (သ့ုိြဟုတ်) နညး်သည့် 

ြီးခိုး ဆခါင်းတိုင်ြျားကို ပိုကဆ်ခါင်းထိ လိုငန်င်ခံရြည်။ 

 ၂.၉.၈.၂.၄ အြူချေိ်ပမင့်သည့် အသံုးအနောငမ်ျားအတွေက် အေေနတပြင့် နောက်လုြ်ထား 

သည့် မီးခိုးနခါငး်တိုငမ်ျား 

  အပူချနိ်မြင့်သည့် အသံုးအဆောင်ြျားအတွက် အဂဂဆတမြင့် ဆောက်လုပ်ထား 

သည့် ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ြျားကို နံရြံျားအကကား ၅၀ ြီလီြီတာ (၂ လက်ြ) ထက်ြနည်းသည့် 

ဆလဟာနယ်နှင့်အတူ ခိုင်ခံ့သည့် အဂဂဆတယူနစ်နံရံနှစ်ထပ် (သ့ုိြဟုတ်) အထူ ၂၀၀ ြီလီ 

ြီတာ (၈ လက်ြ) ထက် ြနညး်သည့် အားမြည့်ကွန်ကရစ်မြင့် တည်ဆောက်ရြည်။ 

အတွင်းနံရံြျား၏ အတွင်းေက်သည် ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့မြည့်ေည်းထားဆသာ ဆခါင်းပိုင်း၊ ကကြ်းခင်း 

နှင့ ် နံရအံေက်ြျားနှင့်အတူ ြီးခံသရွတ်မြင့် တသားတည်း ကကြ်းခငး်တွင်ထားရိှသည့်အထူ 

၁၀၀ ြီလီြီတာ (၄ လက်ြ) ထက် ြနည်းဆသာ ြီးခံအတု်မြင့် မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၂.၉.၈.၂.၅ အထြ်များစွောြါရှိနသာ အနောက်အအုံများတွေင် တြ်ေင်သည့်  အမှိုက်ကို 

မီးရှို့ြျက်ေီးရေ် မီးပြငး်ြိမုျား (တိုက်ခေ်းြုံစံမီးပြင်းြိုများ) အတွေက် အေေနတပြင့် 

နောက်လုြ်ထားသည့် မီးခိုးနခါငး်တိုငမ်ျား 

  ြီးရှို့ခန်း၏ မပငည်ီြီးခံသံဆောင်ဧရိယာသည် ၀.၈၀ စတုရန်းြီတာထက် 

ြဆကျာ်ပါက အြှိုက်သရိုက်ြျားအတွက် ဆလျှာေငး်အမြစ်လည်းဆကာငး်၊ ြီးခိုးထွက်ဆပါက် 

အတွက် အသုံးမပုသည့် အထပ်ြျားစွာပါရှိဆသာ အဆောက်အအုံြျားတွင် တပ်ေင်သည့် 

ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ြျားသည် ဤလြး်ညွှန်ချက်တွင် သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဆခါင်းတိုင် 

အနားကွပ်နှင့်အတူ အထူ ၁၀၀ ြီလီြီတာ ထကြ်နည်းသည့်ခိုင်ခံ့သည့် အဂဂဆတ 

(သ့ုိြဟုတ်) အားမြည့်ကွန်ကရစ် နံရြံျားရိှရြည်။ ယငး်ြီးမပငး်ြို၏ ြီးခံသံဆောငဧ်ရိယာ 

သည် ၀.၈၀ စတုရန်းြီတာထက် ဆကျာ်လွန်ပါက နံရြံျားသည် ြီးရှို့ခန်း၏ ဆခါင်းြိုးအထက် 

၉.၀၀ ြီတာ (၂၇ ဆပ) ထက် ဆကျာ်လွန်သည်ြှအပနှင့ ်အထူ ၂၀၀ ြီလီြီတာရှိ သာြန်အတု် 

တစ်ြျ ိုးတည်းသာ အသံုးမပုနိုင်သည်ြှအပ ြီးခံအတု်မြင့် ၁၀၀ ြီလီြီတာထက် ြနည်း 

ရိှရြည်။ 

 ၂.၉.၈.၂.၆ စီးြွေားနရး (သ့ုိမဟုတ်) စက်မှုလုြ်ငေ်းေိုင်ရာ မီးပြငး်ြိုများအတွေက် 

အေေနတပြင့် နောက်လုြ်ထားသည့် မီးခိုးနခါငး်တိုင်များ 

  တစ်နာရီလျှင် အြှိုက် ၁၁၀ ကီလိုဂရြ် ထက်ြပိုသည့၊် ၀.၅၀ စတုရန်းြီတာ 

ထက ် ြပိုသည့် မပင်ညီြီးခံသံဆောင်ဒီဇိုငး်ထုတ်ထားဆသာ စီးပွားဆရး (သ့ုိြဟုတ်) စက်ြှု 

လုပ်ငန်းေိုင်ရာြီးမပငး်ြိုြျားအတွက် အဂဂဆတမြင့် ဆောက်လပု်ထားသည့် ြီးခိုးဆခါင်းတိုင် 

ြျားတွင် ြီးခံအတု် ၁၀၀ ြီလီြီတာ (၄ လက်ြ) ထက်ြပိုသည့် အနားကွပ်မြင့် အထူ       
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၁၀၀ ြီလီြီတာ ထက်ြနညး်ဆသာခိုင်ခံ့သည့် အဂဂဆတ (သ့ုိြဟုတ်) အားမြည့်ကွန်ကရစ် 

နံရြံျား ရှိရြည်။ ၎င်းအနားသတ်သည့် ြီးရှို့ခန်းဆခါင်ြိုး အထက် ၁၂.၀၀ ြီတာ (၃၆ ဆပ) 

ထက် ြနညး် ရှိရြည်။ ၎င်းြီးမပင်းြို၏ ြီးခံသံဆောင်ဧရိယာ ဒီဇိုင်းအရွယ်အစားသည် 

တစ်နာရီ လျှင် ၁၁၀ ကီလိုဂရြဆ်ကျာ်လွန်ပါက နှင့် ၀.၈၀ စတုရန်းြီတာ (၈၀ စတုေန်းဆပ) 

အသီးသီး ထက် ဆကျာ်လွန်ပါက နံရြံျားသည် အထူ ၂၀၀ ြီလီြီတာ (၈ လက်ြ) 

ထက်ြနည်း မြစ်ရ ြည်။ ဆခါင်းတိုင်၏အမြင့်ကို ြီးခံအတု် ၁၀၀ ြီလီြီတာ (၄ လက်ြ) 

ထက်ြနည်းမြင့် လိငုန်င်ခံရြည်။  

 ၂.၉.၈.၃ အေားသတ်များ 

  ြီးခံအုတ်မြင့် တည်ဆောက်ထားဆသာ ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်အနားသတ်သည် အထူ ၁၅ 

ြီလီြီတာ (၁/၂ လက်ြ) ထက်ြနည်း မြစ်ရြည်။ အနားသတ်သည် အနိြ့်ေုံးဝငဆ်ပါက် 

ဆအာက် ၂၀၀ ြီလီြီတာ (၈ လက်ြ) အထိရိှရြည်။ (သ့ုိြဟုတ်) ြီးလင်းြိုမြစ်ပါက 

ြီးလင်းြိုလည်ြျ ိုြှ အဂဂဆတပတ်ရံထားသည့် နံရံအထက်ရှိ အြှတ်အထိရိှရြည်။ ြီးခံအုတ် 

မြင့် တည်ဆောက်ထားဆသာ ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်အနားသတ်ြျားကို အတွင်းေက်တွင် ဆချာဆြွ့ 

ဆစရန် အကံိုက်မြစ်သည့် အေက်ြျားနှင့်အတူ ြီးခံသရွတ်မြင့် အမခားတစ်ေက်တွင် 

သုတ်လိြ်းထားသည့်အတိုင်း ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်၏ဆရှ့တွင် ကကိုတငတ်ပ်ေင်ရြည်။ အထူ ၅၀၀ 

ြီလီြီတာထက ် ြနည်းသည့် ြီးခအံတု်ကို ြီးခံရွှေံ့ မြင့် တည်ဆောက်ထားဆသာ ြီးခိုး 

ဆခါင်းတိုင်အစား အသုံးမပုနိုငသ်ည်။ 

 ၂.၉.၈.၄ ဧရိယာ 

  ြီးခိုးထကွ်ဆပါက်သည် ဆလဝင်ဆလထွက်အဆပါက်နှင့် ပူးတွဲထားသည့် အသံုး 

အဆောင်ပစ္စည်းထက် အကျယ်အဝန်းပြာဏ ြဆသးငယ်ရ။ 

 ၂.၉.၈.၅ အပမင့် 

  အဂဂဆတမြင့် မပုလုပ်ထားသည့် ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်တိုငး်သည် ၎င်းမြတ်သန်းသွားသည့် 

ဆခါင်ြိးုအပိုင်းအထက်တွင် အနည်းေုံး ၆၀၀ ြီလီြီတာ (၂၄ လက်ြ) ရိှရြည်မြစ်ပပီး 

အဆောက်အအုံ၏ ြည်သည့်အပိုင်းြေို ၃.၀၀ ြီတာ (၉ ဆပ) အတွင်းရိှပါက ြီးခိုးဆခါင်းတိုင် 

အမြင့်သည် အြုိးအထက်  အနည်းေုံး ၆၀၀ ြီလီြီတာ (၂၄ လက်ြ) ရိှရြည်။ 

 ၂.၉.၈.၆ အစွေေ်းထွေက်အတု်ရိုး 

  အဂဂဆတမြင့်မပုလုပ်ထားသာ ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်သည် နံရံ၏ဆေးေက်အသီးသီးတွင် 

ညီတူညီြျှ အစွန်းြထွက်လျှငမ်ြစ်ဆစ အထူ ၃၀၀ ြီလီြီတာ (၁၂ လက်ြ)  ထက်ဆလျာ့နည်း 

သည့် နံရြံှ အစွန်းြထွက်လျှင်မြစ်ဆစ  အဂဂဆတမြင့်မပုလုပ်ထားသည့် ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ကို နံရြှံ 

၁၅၀ ြီလီြီတာထက်ပို၍ အစွန်းြထွက်ဆစရ။ အပု်စု “R” ဆနထိငု်ြှုပုံစံနှစ်ထပ် အဆောက် 

အအံု၏ ဒုတိယအထပ်တွင် ပတ်ရံထားဆသာ နံရ၏ံအမပငေ်က်ရှိ အဂဂဆတမြင့်မပုလုပ်ထား 
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သည့် ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်အစွန်းသည် နံရံအထူနှင့်ညီြျှနိုင်သည်။ ကိစ္စရပ်တိုင်းတွင် အစွန်းထွက် 

အတု်ရိုးသည် အတု်ရိုးအတွက် အစွန်း ၂၅ ြီလီြီတာ (၁ လက်ြ) ထက်ြဆကျာ်လွန်ရ။ 

 ၂.၉.၈.၇ အရွယ်အစား (သ့ုိမဟုတ်) ြုံစံနပြာငး်လဲပခင်း 

  ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်သည် ဆခါင်ြိးုကိုမြတ်သန်းသွားပါက အဂဂဆတမြင့်မပုလုပ်ထားသည့် 

ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်၏ အရွယ်အစား (သ့ုိြဟုတ်) ပုံစံဆမပာငး်လဲမခငး်ကို ဆခါင်ြိးု၏ ဒိုင်းနှင့်မြှား 

အထက် (သ့ုိြဟုတ်) ဆအာက်တွင် ၁၅၀ ြီလီြီတာ (၆ လက်ြ) အကွာအဆဝးအတွငး် 

ြမပုလုပ်ရ။ 

 ၂.၉.၈.၈ ြိုင်းပခားပခငး် 

  ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်တစ်ခုတည်းတွင် ြီးခိုးထွက်ဆပါက်တစ်ခုထက် ပို၍ပါဝင်ပါက ြီးခိုး 

ဆခါင်းတိုင်၏ အဂဂဆတနံရံကို ခိုင်ပြစဲွာေက်ထားသည့် အနည်းေုံးအထူ ၁၀၀ ြီလီြီတာ (၄ 

လက်ြ) ရိှ အဂဂဆတမြင့် ပိုင်းမခားမခင်းကို ြီးခိုးထွက်ဆပါက် သီးမခားမြစ်ဆစရန် မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၂.၉.၈.၉ နလေင်နြါက်များ 

  အဂဂဆတမြင့် ဆောက်လုပ်ထားသည့် ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်သ့ုိဝငသ်ည့် ဆလဝင်သည့် 

အဆပါက်တိုငး်သည် ယင်း၏ ဆေးေက်သ့ုိ ဝင်ရြည်မြစ်ပပီး ြီလီြီတာအထူရိှဆသာသတ္တုမပား 

(သ့ုိြဟုတ်) ၁၆ ြီလီြီတာ အလငး်ယိုင်သည့်ပစ္စည်း (Reflectory material) ထက ် ြဆသး 

ငယ်ရ။ 

 ၂.၉.၈.၁၀ ကကားလွေတ်ေယ် 

  ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ကို ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအတွငး် တည်ဆောက်ပါက ြီးခိုးခန်း 

(သ့ုိြဟုတ်) အဂဂဆတမြင့် ဆောက်လုပ်ထားသည့် ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်၏ ၅၀ ြီလီြီတာအတွငး် 

ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာ ပစ္စည်းြျားကိုြထားရ။ (သ့ုိြဟုတ်) ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ကို ြွဲ့စည်းတည် 

ဆောက်ပုံ၏ အမပင်ေက်တွင် လုးံလုံးတည်ဆောက်ပါက ၂၅ ြီလီြီတာ (၁ လက်ြ) အတွင်း 

ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာ ပစ္စည်းြျားြထားရ။ 

 ၂.၉.၈.၁၁ အေုးံသတ်ပခငး် 

  ြီးမပင်းြိုဆခါငး်တိုင် အားလုံးသည် ၂၀ ြီလီြီတာထက် ြဆကျာ်သည့်စနစ်ရှိပါက 

အဓကိအားမြင့် ြီးပွားတားသည့်ကိရိယာ  (spark arrester) တည်ဆောက်မခငး်မြင့် အေုံး 

သတ်ရြည်။ 

 ၂.၉.၈.၁၂ သေ့်ရငှး်နရးနြါက် (Cleanout) 

  သန့်ရှင်းဆရးဆပါက် (Cleanout) အဆပါက်ြျားကို အဂဂဆတမြင့် ဆောက်လုပ်ထား 

သည့် ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်၏အဆမခတွင်ထားရှိရြည်။ 
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၂.၁၀ နရှးနဟာငး်သမိုင်းေင် အနမွေအနှစ်အနောက်အအုံများအတွေက် လြး်ညွှန်ြျက်များ 

မှတ်ချက်။ အပုိငး် ၂ ဗိသုကာနှင့် ပြို့မပပုံစံထုတ်မခငး်၊ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ် 

အဆောက်အအုံအခန်းသည် မပည်ဆထာငစ်ုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငရှံိ ဆရှးဆဟာငး် အဆြွ 

အနှစ်ဆနရာြျား (သုိ့ြဟုတ်) အဆောက်အအုံြျား (သ့ုိြဟုတ်) ဆနရာဆဒသြျား 

အားလုးံကို လွှြ်းခခုံသည်။ 

 ၂.၁၀.၁ စီမံအုြ်ချုြ်ပခငး် 

 ၂.၁၀.၁.၁ အမည်၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ရည်မှေ်းချက် 

 ၂.၁၀.၁.၁.၁ အမည် 

  ဤလြ်းညွှန်ချက်ြျားကို ဗိသုကာနှင့် ပြို့မပပုံစံထုတ်မခငး်အပိုင်းတွင်ပါရှိဆသာ 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်အဆောက်အအုံအခန်း၊ မြန်ြာနိုငင်ံအဆောက်အအုံ 

ေိုင်ရာစံချနိ်စံညွှန်းလြး်ညွှန်ချက်ြျားဟု ဆခါ်တွင်ြည်။ 

 ၂.၁၀.၁.၁.၂ ရည်ရွယ်ချက် 

  ဤအခန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ြှာ ဆရှးဆဟာင်းသြုိင်းဝင်အဆြွအနှစ် အဆောက် 

အအံု ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်သည့် ဆနရာဆဒသြျားအတွင်းရိှ အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား 

(သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံြျားကို ထိန်းသိြ်း ဆစာင့် 

ဆရှာကမ်ခငး်၊ မပငေ်င်ြွြ်းြံမခငး်၊ မပန်လည်ထူဆထာငမ်ခငး်၊ ဆနရာဆရွ့ဆမပာငး်မခင်း၊ မပန်လည် 

တည်ဆောက်မခငး်၊ မပငေ်င်မခင်း (သုိ့ြဟုတ်) လုပ်ငန်းအသစ်ြျား မပုလုပ်စဉ်တွင် အဆြွနှစ် 

ဆနရာြျားကို ထိခိုက်ဆစနိုင်ဆသာလုပ်ငန်းြျားကို လြး်ညွှန်ရန်စည်းြျဉ်းြျား မပဋ္ဌာန်းရန် 

မြစ်သည်(အြုိဒ် ၂.၁၀.၂)။ ဤအခန်းသည် ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား 

(သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုြျားကို နညး်စနစ်တကျ ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်ရန်အတွက် 

ဆမြရှင်းနည်းြျားကို သတ်ြှတ်ရန်၊ ဆရရှည်တည်တံ့ ခိုင်ပြြဲှုရိှဆစရန်၊ ြသန်စွြ်းသူြျား 

ဝငထ်ွက်သွားလာနိုငဆ်စရန်၊ ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်ရာတွင် အကျ ိုးရှိဆသာ လြး်ညွှန်ြှုဆပး 

ရန်နှင့် ဆနထိငုသ်ူြျားနှင့် အသံုးမပုသူြျားကို သင့်ဆလျာ်ဆသာ လုခံခုံြှုဆပးရန်မြစ်ပါသည်။ 

ဤအခန်းသည် ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံ 

ြျားကို ကိုင်တွယ်ဆမြရှင်းရာတွင် ပုံြှန်နည်းဥပဆဒြျားနှင့် စညး်ြျဉ်းြျားနှင့် သင့်ဆလျာ်ဆသာ 

(အြုိဒ် ၂.၁၀.၂ တွင် အဓပိ္ပာယ်ြွင့်ေိုထားသည့်အတိုင်း) ဆမြရှငး်နည်းြျားကို လက်ခံရန် 

အတွက် သက်ေိုငရ်ာ  အြဲွ့အစည်းြျားြှလက်ခံ၍ ဆောငရွ်က်ရန်မြစ်သည်။  

 ၂.၁၀.၁.၁.၃ ရည်မှေ်းချက် 

  ဤအခန်း၏ ရည်ြှန်းချက်ြှာ အဆောက်အအံုအတွင်း ဆနထိငု်သူြျားကို သင့ ်

ဆလျာ်ဆသာ လုခံခုံြှုဆပးရန်နှင့် ြသန်စွြ်းသူြျားဝင်ထကွ်သွားလာနိုငရ်န် လုပ်ဆောငဆ်ပးပပီး 
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အဆြွအနှစ်ဆနရာြျားနှင့် အဆောက်အအံုြျားကုိ နည်းစနစ်ကျဆသာ ထိန်းသိြ်းဆစာင့် 

ဆရှာကြ်ှုနှင့် စဉ်ေက်ြမပတ်အသံုးမပုနိုင်ရန်အတွက် ပံ့ပုိးဆပးရန်မြစ်သည်။ 

 ၂.၁၀.၁.၂ အသံုးချပခငး် 

 ၂.၁၀.၁.၂.၁ အသံုးချပခငး် 

  ဤအခန်းသည် ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆောက်အအုံြျားနှင့်ကိုက်ညီဆသာ စညး်မျဉ်းနှင့စ်ပ်လျဉ်းဆသာ ကိစ္စအားလုးံနှင့် သက် 

ေိုင်သည်။ ဆရှးဆဟာငး်အဆြွအနှစ်ဆနရာြျားနှင့် အဆောက်အအံုြျား ထိန်းသိြ်းဆစာင့် 

ဆရှာကမ်ခငး်ကို ပံ့ပုိးဆပးရန် ဆမြရှင်းနည်းြျားဆပးသည့် ဤအခန်းကို ပုံြှန်နည်းဥပဆဒြျား၊ 

စညး်ြျဉ်းြျားနှင့် ဆပါငး်စပ်အသံုးမပုနိုင်သည်။ ဤအခန်းကို ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွ 

အနှစ်ဆနရာြျားနှင့် အဆောက်အအုံြျားအတွက်လိုအပ်ဆသာ စညး်ြျဉ်းြျားနှင့် လိကု်နာ 

ဆောငရွ်က်ရြည့်အချနိ်တိုင်း အာဏာပိုငအ်ြွဲ့အစညး်ြျားက  အသံုးမပုရြည်။ 

 ၁။ သက်ေိုငရ်ာ မပည်ဆထာငစ်ုအစိုးရဌာန (သ့ုိြဟုတ်) မပည်နယ်နှင့် တိုင်းဆဒသကကီး 

အစိုးရဌာနသည်အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံြျားကိုထိန်းသိြ်း 

ဆစာင့်ဆရှာက်မခငး်၊ နဂိုအတိုငး်မပန်လည်မပငေ်င်ြွြး်ြံမခငး်၊ မပန်လည်တည်ဆောက် 

မခငး်၊ မပန်လည်ထူဆထာငမ်ခငး်၊ ဆနရာဆရွ့ဆမပာငး်မခင်း၊ မပငေ်င်မခင်း (သ့ုိြဟုတ်) 

ေက်လက်အသံုးမပုမခငး်အတွက် လိအုပ်ဆသာမပုမပင်မခငး်၊ မပငေ်င်မခင်းနှင့် မြည့်စွက် 

မခငး်တို့ကို ပုဂ္ဂလကိအဆောက်အအုံပိုင်ရှင်က ခွင့်မပုရန်တင်မပလာပါက ဤအခန်းပါ 

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာရြည်။ 

 ၂။ သက်ေိုငရ်ာအစိုးရဌာန အားလုးံသည် ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ဆရှးဆဟာငး် 

သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုြျား ထိန်းသိြ်းဆစာင့် 

ဆရှာက်မခင်း၊ နဂုိအတုိင်း မပန်လည်မပင်ေင်ြွြ်းြံမခင်း၊ မပန်လည်ထူဆထာင်မခငး်၊ လုခံခုံြှု၊ 

ဆနရာဆရွ့ဆမပာငး်မခင်း၊ မပန်လည်တည်ဆောက်မခငး် (သ့ုိြဟုတ်) ေက်လက်အသံုးမပု 

မခငး်အတွက် လိအုပ်ဆသာမပုမပင်မခငး်၊ မပငေ်င်မခင်းနှင့် မြည့်စွက်မခငး်တို့ကို ခွင့မ်ပုရာ 

တွင် လိကု်နာရြည်။ 

 ၂.၁၀.၁.၂.၂ ပြည့်စွေက်ပခငး်၊ ပြငေ်ငပ်ခငး်နှင့် ပြုပြငပ်ခငး်များ 

  ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံကို 

အသစ်တိုးချဲ့မခငး် (သ့ုိြဟုတ်) အသစ်မြည့်စွက်မခင်းသည် ပုံြှန်နည်းဥပဆဒြျား၊ စညး်ြျဉ်း 

ြျား၏ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်ကိုက်ညီပပီး သက်ေိုင်ရာအဆြွအနှစ်လြး်ညွှန်ချက်ြျား၊ သတ် 

ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ခွင့်မပုရန် ရည်ရွယ်မခငး်မြစ်သည်။ 
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 ၂.၁၀.၁.၂.၃ နေရာနရွှေ့နပြာငး်ပခငး် 

  ဆနရာဆရွှေ့ဆမပာငး်ြည့် ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆောက်အအုံြျားသည် ဤလြ်းညွှန်ချက် (သ့ုိြဟုတ်) ဤအခန်းတွင် ဆြာ်မပထားဆသာ 

ဆမြရှင်းနည်းြျားနှင့် ကိုက်ညီဆစရန် မပန်လည်ဆနရာချထားရြည်။ ဆနရာဆရွှေ့ဆမပာင်းမခင်း 

နှင့် စပ်လျဉ်းဆသာ အသစ်တည်ဆောက်မခငး်သည် ပုံြှန်နည်းဥပဆဒြျား၊ စညး်ြျဉ်းြျားနှင့် 

ကိုက်ညီရြည်။ ဆနရာဆရွှေ့ဆမပာငး်မခင်းနှင့် စပ်လျဉ်းဆသာ မပန်လည်တည်ဆောက်မခငး်နှင့် 

မပငေ်င်ြွြး်ြံမခငး်တို့ကို ဤအခန်းပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ခွင့မ်ပုရန်မြစ်သည်။ 

 ၂.၁၀.၁.၂.၄ အသံုးချနေထိုင်မှုြုံစံ နပြာငး်လဲပခင်း 

  အသံုးချြှု (သ့ုိြဟုတ်) ဆနထိငုြ်ှုပုံစံဆမပာငး်လဲမခင်းကို အပိုဒ် ၂.၁၀.၃ (အသံုးချ 

ြှုနှင့ဆ်နထိုင်ြှု) တွင် ကကည့ပ်ါ။ 

 ၂.၁၀.၁.၂.၅ ေက်လက်အသံုးချမှု 

  ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုြျား 

အသံုးမပုြှုသည် ယငး်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ချနိ်တွင် စညး်ြျဉ်းြျား (သ့ုိြဟုတ်) 

တည်ဆောက်မခငး်ေိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့ ် ကိုက်ညီပပီး ဤအခန်းတွင် သတ်ြှတ်ထား 

သည့်အတိုငး် အသက်အန္တရာယ်ြမြစ်ဆစပါက ယငး်တို့၏ လက်ရိှအသံုးမပုမခင်း (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆနထိငုမ်ခငး်ကို ေက်လက်မပုလုပ်နိုင်သည်။ 

 ၂.၁၀.၁.၂.၆ အန္တရာယ်ရှိနသာ အနောက်အအုံများ 

  ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံြျားသည် 

ပုံြှန်နည်းဥပဆဒြျား၊ စညး်ြျဉ်းြျားတွင် သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုငး် အန္တရာယ်ရိှသည်ဟု 

သတ်ြှတ်မခငး်ခံရပါက ဤအခန်းနှင့် သက်ေိုင်သည်။ အန္တရာယ်ရိှအဆောက်အအုံြျား 

မပငေ်င်ရာတွင် အန္တရာယ်ရှိဆသာအဆမခအဆနြျား၏ မပငေ်င်ြှုကို ဆြာ်မပရန်လိုအပ်ပပီး 

ဆရှးဆဟာငး်အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးသည် ဤလြ်း 

ညွှန်ချက်နှင့် ကိုက်ညီရန် ြလိုအပ်ပါ။ 

 ၂.၁၀.၁.၂.၇ ပြည့်စွေက်လုြ်ငေ်း 

  ဆောငရွ်က်ဆသာ လုပ်ငန်းမပည့်စုံဆစရန် ပုံြှန်စည်းြျဉ်းြျား၊ စညး်ကြ်းြျားအရ 

သတ်ြှတ်သည့် လုပ်ငန်းထက်ဆကျာ်လွန်သည့် ဆနာက်ထပ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောငရ်န်ြလို 

အပ်ပါ။ခခငး်ချက်အဆနမြင့် ဤအခန်းပါ သတ်ြှတ်ဧရိယာအတွငး် ြသန်စွြ်းသူြျား ဝင် 

ထွက်သွားလာနိုင်ရန်အတွက်နှင့် သိသာထငရှ်ားဆသာ အန္တရာယ်ရိှဆနရာြျားကို မပဋ္ဌာန်း 

ထားဆသာစည်းြျဉ်းြျားအရ တိတိကျကျ လိကု်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။ 
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 ၂.၁၀.၁.၃ အြွေဲ့အစည်းနှင့် စညး်မျဉ်းအရလိကု်ောနစပခင်း  

 ၂.၁၀.၁.၃.၁ အခွေင့်အာဏာ 

  သက်ေိုငရ်ာ မပည်ဆထာငစ်ု (သ့ုိြဟုတ်) မပည်နယ်နှင့် တိုငး်ဆဒသကကီးေိုင်ရာ 

အစိုးရဌာနသည် ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံ 

ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်မခင်း၊ မပငေ်င်ြွြး်ြံမခငး်၊ မပန်လည်တည်ဆောက်မခငး်၊ မပန်လည် 

ထူဆထာငမ်ခငး်၊ ဆနရာဆရွှေ့ဆမပာငး်မခင်း၊ မပငေ်င်မခင်း (သ့ုိြဟုတ်) ေက်လက်အသံုးမပုမခငး် 

အတွက် လိအုပ်ဆသာ မပုမပင်မခငး်၊ မပငေ်ငမ်ခင်းနှင့ ် မြည့်စွက်မခငး်ြျားကို ခွင့မ်ပုရာတွင် 

ဤအခန်း၏ လမး်ညွှန်ချက်ြျားအတိုငး် ဆောင်ရွက်ရြည်။ 

 ၂.၁၀.၁.၃.၂ စညး်မျဉ်းအရ လိကု်ောနစပခင်း 

  သက်ေိုငရ်ာအစိုးရဌာနအားလုးံသည် ၎င်းတိုစ့ီရငပ်ိုငခ်ွင့်ရိှဆသာ သက်ေိုင်ရာ 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာြျားနှင့် အဆောက်အအုံြျားကို ဤအခန်း၏ 

လြး်ညွှန်ချက်ြျားအတိုငး် ဆောငရွ်က်ဆစရန် ညွှန်ကကားရြည်။ 

 ၂.၁၀.၁.၃.၃ တာေေ်ရှိမှု 

  သက်ေိုငရ်ာအစိုးရဌာနြျား၏ မပစ်ြှုကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်သက်ေိုင်ဆသာ တည်ေဲ 

ဥပဆဒသည် ဤအခန်း၏ အသံုးချမခငး်နှင့် မပဌာန်းမခငး်ကို အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုြရှိဆစရ။ 

 ၂.၁၀.၁.၄ ပြေ်လည်သံုးသြ်ပခင်းနှင့်အယူခံေငပ်ခငး် 

 ၂.၁၀.၁.၄.၁ အယူခံေငမ်ှုနှင့်သံုးသြ်နရးအြွေဲ့ 

  သက်ေိုငရ်ာအစိုးရအာဏာပိုငအ်ြွဲ့၏ အဆောက်အအုံဌာနသည် ကနဦး 

အယူခံဝငြ်ှုကိ ု သံုးသပ်ပပီး သက်ေိုင်ောအာဏာြိုင်အေဲွ့သည် မပည်နယ်နှင့တ်ိုင်းဆဒသကကီး 

အစိုးရဌာနြျား (သုိ့ြဟုတ်) ထိခိုက်နစ်နာသူတစ်ဦးဦး၏ အယူခံဝငြ်ှုနှင့် သံုးသပ်ဆရးအြွဲ့ 

အမြစ် ဆောင်ရွက်ရြည်။ 

 ၂.၁၀.၁.၄.၂ ပြည်နထာငစ်ု၊ ပြည်ေယ်နှင့် တိုင်းနဒသကကီး အြွေဲ့အစည်းများ 

  ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာြျားနှင့် အဆောက်အအုံြျားကို 

ပိုင်ေိုင်သည့် အစိုးရအြွဲ့အစည်းြျားမြစ်ဆစ၊ သက်ေိုငရ်ာအစိုးရအြွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စား 

လှယ်အဆနနှင့်မြစ်ဆစ ဆရှးဆဟာင်းသြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာြျားနှင့် အဆောက်အအုံြျား 

ကိ ု ထိခိုက်ဆစနိုငဆ်သာ ဆောငရွ်က်ြှု (သ့ုိြဟုတ်) ေုံးမြတ်ြှု (သ့ုိြဟုတ်) အယူခံြှုြမပုြီ 

ဆေွးဆနွးသံုးသပ်ချက်ကို  ရယူရြည်။ 

 ၂.၁၀.၁.၄.၂.၁ ကျနရာက်လာနိုင်သည့် နဘးအန္တရာယ် 

  အဆရးဆပါ်အဆမခအဆန ဆကကညာထားသည့်ဆနရာတွင် ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး် 

ဝင ် အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုသည် လူ့အသက်နှင့်လုခံခုံြှုကို ပခိြ်း 

ဆမခာက်လာနိုငသ်ည်ဟု ဆကကညာထားပါက ယငး်ပခိြ်းဆမခာက်ြှုကို အကဲမြတ်သည့် အစိုးရ 
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အြဲွ့အစည်းသည် ယငး်အဆောက်အအုံအား ပြိုြျက်မခငး်ြမပုြီ သက်ေိုငေ်ာအာဏာြိုင် 

အေဲွ့နှင့် ဆေွးဆနွးရြည်။ 

 ၂.၁၀.၁.၄.၃ အစိုးရဌာေအြွေဲ့အစည်းေေ်နောင်ခ 

  အစိုးရဌာနအြဲွ့အစည်းသည် အယူခံဝင်ြှုတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရာ၌ 

သက်ေိုငရ်ာအာဏာပိုင်အြဲွ့ထံြှ သံုးသပ်ချက်နှင့် အယူခံဝငြ်ှုကိုရရိှရန် သံုးစွဲလိကု်သည့် 

ကုန်ကျဆငွထက်ြပိုဆသာ သင့်တင့်သည့်ဝန်ဆောငခ်ကို သက်ေိုငရ်ာအယူခံဝင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် 

ထံြှ ဆတာငး်ခံနိုင်သည်။ 

 ၂.၁၀.၁.၅ နောက်လုြ်နရးေည်းလမ်းနှင့် ြစ္စည်းများ 

 ၂.၁၀.၁.၅.၁ ပြုပြငပ်ခငး် 

  ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံ၏အစိတ် 

အပုိငး်တစ်ခုခု မပုမပငမ်ခငး်ကို ဤအခန်း၏သတ်ြှတ်ချက်ြျားအရ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် 

ဆောက်လုပ်ဆရးပစ္စည်း အြျ ိုးအစားြူရငး် (သ့ုိြဟုတ်) အသံုးမပုေဲ ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင် 

ဆောက်လုပ်ဆရးနည်းလြ်းြျားနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရြည်။(အပိုဒ် ၂.၁၀.၆ တွင် ကကည့ပ်ါ။) 

 ၂.၁၀.၁.၅.၂ နပြရှင်းေည်းများ 

  ဤအခန်း (သ့ုိြဟုတ်) အမခားလက်ခံနိုင်ဆသာစညး်ြျဉ်း (သ့ုိြဟုတ်) ဒီဇိုင်း 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆောက်လုပ်ဆရးနညး်ပညာတစ်ခုခုတွင် ဆြာ်မပထားဆသာ ဆမြရှင်းနည်းြျားနှင့် 

စညး်ြျဉ်း (သ့ုိြဟုတ်) ပုံြှန်နည်းဥပဆဒြျား၊ စညး်ြျဉ်းြျားနှင့် ဤအခန်းတို ့ ြည်သည့်တွဲ 

ြက်ြှုြျ ိုးြေို တစ်ခုလုံး (သ့ုိြဟုတ်) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အသံုးမပုထားဆသာ ဆမြရှင်းနည်း 

ြျားကိ ု ခွင့မ်ပုရြည်။ ဤအခန်းသည် အေိမုပုထားဆသာ အမခားနညး်လြး် (သ့ုိြဟုတ်) 

ဒီဇိုင်းနည်းလြ်း (သ့ုိြဟုတ်) ဤလြး်ညွှန်ချက်ြျားအရ အထူးပြဋ္ဌာန်းြထားဆသာ 

(သ့ုိြဟုတ်) အမခားနညး်ခွင့မ်ပုြထားဆသာ တည်ဆောက်ြှုြျားကို ပိတ်ပင်ထားမခငး် ြရိှဆစ 

ရ။ အမခားနညး်လြ်းတစ်ခုခုကို သံုးသပ်လက်ခံနိုငရ်န် သင့်ဆတာ်သည့် အာဏာပိုငအ်ြွဲ့ 

အစည်းထံ အကဲမြတ်ရန် တငမ်ပနိုင်သည်။ အာဏာပိုငအ်ြွဲ့အစည်းသည် အေိပုါ ဆမြရှငး် 

နညး်နှင့်စပ်လျဉ်းပပီး မပုလုပ်နိုငသ်ည့် ဆတာငး်ေိုြှုတစ်ခုခုကို သက်ဆသမပရန် လုဆံလာက် 

ဆသာ အဆထာက်အထား (သ့ုိြဟုတ်) သက်ဆသတငမ်ပရန် ဆတာငး်ေိုနိုင်သည်။ ဤအခန်း 

တွင် သတ်ြှတ်ထားဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) ခွင့မ်ပုထားဆသာ ဆမြရှင်းနည်းအစား အေိမုပုတငမ်ပ 

သည့် အမခားနညး်လြ်းတစ်ခုခုသည် ဤအခန်း၏ ဆမြရှင်းနည်းနှင့် အရည်အဆသွး၊ 

စွြ်းအား၊ ထိဆရာက်ြှု၊ ခံနိုင်ရည်ရိှြှုနှင့် လုခံခုံြှုတို့နှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 
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 ၂.၁၀.၁.၆ ေုံးပြတ်ချက်များ 

 ၂.၁၀.၁.၆.၁ အနထွေနထွေ 

  မပည်နယ်နှင့်တိုငး်ဆဒသကကီးနှင့် သက်ေိုငသ်ည့် ကျင့်သံုးြှုြျားနှင့် ပက်သတ်၍ 

အစိုးရအြဲွ့အစည်း (သ့ုိြဟုတ်) ဆကာ်ြတီ၏ စီရငေ်ုံးမြတ်ချက်ြျား (ဥပြာ - တရားဝင် 

အယူခံဝငြ်ှုြျား၊ အြှုေုံးမြတ်ချက်ြျား၊ စညး်ြျဉ်းအဓိပ္ပာယ်ဆကာက်ယူြှုြျားနှင့် စီြံ 

ခန့်ခွဲဆရးေုံးမြတ်ချက်ြျားစသည့်) ကိုပုံနှိပ်၍ ြှတ်တြ်းတငရ်န်လိုအပ်ပပီး မပည်သူြျား 

သိရှိနိုင်ဆစရန် ဆောင်ရွက်ရြည်။ ၎င်းစီရင်ေုံးမြတ်ချက်ြျားကို အလားတူအြှုြျား 

(သ့ုိြဟုတ်) ကိစ္စြျားအတွက် လြး်ညွှန်ချက်အမြစ် အသံုးမပုနိုင်သည်။  

 ၂.၁၀.၂ အဓြိ္ပာယ်ြွေင့်ေိုချက်များ 

 ၂.၁၀.၂.၁ အဓြိ္ပာယ်ြွေင့်ေိုချက်များ 

  ဤအခန်း၏ အချ ို့စကားရပြ်ျားနှင့် စကားစုြျား၊ စကားလုးံြျားနှင့် ၎င်းတို့၏ 

ေင့ပ်ွားဆဝါဟာရြျားကို ဆအာက်တွင်သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုငး် အဓပိ္ပာယ်ဆကာက်ယူ 

ရြည်။ ဆနာက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ေိုချက်ြျားနှင့် (သုိ့ြဟုတ်) စကားရပ်ြျားကို ယငး်တို့နှင့် 

အဓကိအားမြင့် သက်ေိုင်ဆသာစကားရပ်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) စကားစုြျားနှင့် စပ်လျဉ်းဆသာ 

အမခားအခန်းြျားတွင် ဆြာ်မပနိုင်ပါသည်။ 

 ပြည့်စွေက်ပခငး် - တည်ရှိေဲအဆောက်အအံု၏ ကကြ်းခငး်ဧရိယာ (သ့ုိြဟုတ်) အမြင့်ကို 

ဆနာက်ထပ်တိုးချဲ့မခငး် (သ့ုိြဟုတ်) တိုးမြှင့်မခငး်။  

 နပြာင်းလပဲြငေ်င်ပခငး် - အဆောက်အအုံ (သ့ုိြဟုတ်) ၎င်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုငး်၏ 

အသံုးမပုြှုကို အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုရိှဆစဆသာ အဆြွအနှစ်ဆနရာ(သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံ 

ကိ ုမပုမပငြ်ွြး်ြံမခငး်။ ဆမပာင်းလဲမပင်ေငမ်ခငး်တွင် ကန့သ်တ်ြထားဆသာ်လည်း တည်ဆောက် 

ြှု အပုိင်းြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆမခခံသဆောတရားြျားကို ပုံစံသစ်မြင့်တည်ဆောက်မခငး်၊ 

အသစ်မပုမပငဆ်ောက်လုပ်မခင်း၊ မပန်လည်ထဆူထာင်မခငး်၊ မပန်လည်တည်ဆောက်မခငး်၊ 

ဆရှးြူြပျက် မပငေ်ငြ်ွြး်ြံမခင်း၊ ဆမပာင်းလဲမခင်း (သ့ုိြဟုတ်) မပငေ်င်ဆနရာချထားမခငး်ြျားနှင့် 

နံရြံျားနှင့အ်ြိုးထိအခန်းနံရြံျား၏ ြွဲ့စည်းပု ံ ပုံစံကိုဆမပာင်းလဲမခင်း (သ့ုိြဟုတ်) မပငေ်င် 

ဆနရာချထားမခင်းြျားပါဝငသ်ည်။ 

 နရှးနဟာငး်သမိုင်းေင် အနမွေအနှစ်အနောက်အအုံ - ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ် 

အဆောက်အအုံေိုသည်ြှာ ယဉ်ဆကျးြှုဝန်ကကီးဌာန၊ အြျ ိုးသားမပတိုက်နှင့် စာကကည့်တိုက်၊ 

ဆရှးဆဟာငး်သုဆတသနဌာနက စူးစြ်းဆလ့လာြှု မပုလုပ်သည့်ဆန့ြတိုင်ြီ နှစ်ဆပါင်း ၁၀၀ 

ဆကျာ်က တည်ရိှခဲ့ဆသာ ယဉ်ဆကျးြှုအဆြွအနှစ်အမြစ် သတ်ြှတ်ထားဆသာ အဆြွအနှစ်   

အဆောက်အအုံမြစ်သည်။ 
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 အနောက်အအုံစံနှုေ်း - ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက် 

အအံုအတွက် အသံုးမပုနိုငဆ်သာလြး်ညွှန်ချက်၊ စညး်ြျဉ်း (သ့ုိြဟုတ်) စညး်ြျဉ်းအစုတစ်ခုခု။ 

 ထူးပခားနသာေိနသသလက္ခဏာရှိသည့်အစိတ်အြိုင်းများ - ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆောက် 

အအံု၏ ပုံပန်းသဏ္ဍန်ကိုဆြာ်မပသည့် ရုပ်သွင်လက္ခဏာြျားမြစ်ပပီး ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် 

အဆောက်အအုံ၏ ပုံသဏ္ဍာနတ်စ်ခုလုံးကိုမြစ်ဆစ၊ ၎င်း၏ပစ္စည်းြျား၊ လက်ြှုအတတ်ပညာ၊ 

တန်ောေင်ထားသည့် အနုလက်ရာြျား၊ အတွင်းဆနရာြျားနှင့် ၎င်းတို့၏ သွင်မပငလ်က္ခဏာ 

ြျားမြစ်ဆစ၊ ၎င်း၏တည်ဆနရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၏ပုံပန်း အြျ ိုးြျ ိုးအပါအဝင် ၎င်း၏ သြိုင်း 

တန်ြိုးအရဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ ဗိသုကာတန်ြိုးအရဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ ယဉ်ဆကျးြှုေိုင်ရာ 

တန်ြိုးြျားအရဆသာ်လည်းဆကာငး်  ထူးမခားဆစဆသာလက္ခဏာရပ်ြျားကိုေိုလိုသည်။ 

 ထိေ်းသိမ်းနစာင့်နရှာက်ပခင်း - ဆရှးဆဟာင်းသြိုင်းဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆောက်အအုံြျား၏လက်ရှိပုစံံ၊ တည်တံ့ခိုငပ်ြဲြှုနှင့် ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်ပစ္စည်းတို့ကိ ု 

တည်တံ့ဆစရန် လိုအပ်ဆသာဆောငရွ်က်ချက်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) လုပ်ငန်းစဉ်ကိုေိုလုိသည်။ 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆောက်အအုံကိကုာကွယ်ပပီး တည်တန့်ဆစသည့် ဆောင်ရွက်ချက် 

ြျားတွင်ြျားမပားသည့် အစားထိုးြှုနှင့် အသစ်တည်ဆောက်မခငး်ထက် သြိုငး်ဝင်ပစ္စည်းြျား 

နှင့် အဂဂါရပ်ြျားကို ေက်လက်ထိန်းသိြ်းမခငး်နှင့် မပငေ်ငမ်ခငး်တို့ကို ပိုြိုအဆလးထားသည်။ 

အမပင်ပိုင်း အသစ်မြည့်စွက်ချက်ြျားသည် ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်မခငး်ြဟုတ်ပါ။ သ့ုိဆသာ် 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆောက်အအုံြျားကို လက်ဆတွ့တွင် ေက်လက်အသံုးမပုနိုငရ်န် 

စက်ြှုနညး်ပညာ၊ လျှပ်စစ်၊ ဆရနှင့ြ်ိလ္လာစနစ်နှင့် စပ်လျဉ်းဆသာအလုပ်ကို ထိခိုက်ြှုအနည်းေုံး 

မြစ်ဆစသည့် အေင့်မြှင့်တငြ်ှုမပုလုပ်မခင်းသည် ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာကမ်ခင်းဟု ဆခါ်ေိုနိုင် 

သည်။  

 ထိေ်းသိမ်းနစာင့်နရှာက်မှု စီမံခေ့်ခွေဲပခငး်အစီအစဉ် (CMP) - ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်ြှု စီြံခန့်ခွဲ 

မခငး် အစီအစဉ်ေိုသည်ြှာ ြည်သည့်အဆောက်အအုံ (သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆနရာ၊ ၎င်းသည် 

အေယ်ဆကကာင့် ယဉ်ဆကျးြှုအရ ထူးမခားဆကကာငး်၊ ယငး်ထူးမခားြှုကို ဆမပာင်းလဲရန် ြည်သို့ 

အားနညး်ချက် (သ့ုိြဟုတ်) ထိခိုက်လွယ်ဆကကာငး် ရှင်းလငး်ထားသည့် ြှတ်တြ်း မြစ်သည်။ 

၎င်းသည် အနာဂတ်အသံုးမပုြှု (သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆောက်မပုမပင်ြှု တစ်ခုခုတွင် ထူးမခားြှုကုိ 

စီြံခန့်ခွဲ၍ ကာကွယ်ရန်အတွက် ြူဝါဒြျားထွက်လာဆစသည်။ CMP တွင် အဆောက်အအုံ 

(သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆနရာ၏ အထူးမခားေုံး လက္ခဏာနှင့်စပ်လျဉ်းဆသာ အဆသးစိတ် အချက် 

အလက်ပါဝင်ပပီး ၎င်းတို့ကို ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်ရန် ဆောင်ရွက်ချက်ြျားကို အကကံမပုထား 

သည်။ ၎င်းတွင်အဆောက်အအုံြျားနှင့် တည်ဆနရာြျားကို လိကု်ဆလျာညီဆထွ မပန်လည် 

အသံုးမပုနိုငဆ်သာ ဆရွးချယ်စရာြျားကိုလည်း အကကံမပုထားသည်။ ထို့ဆကကာင့် ေက်လက် 
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အသံုးမပုရန်ခွင့်မပုသည့်အခါ ရိှရငး်စွဲထူးမခားြှုကို ထိြ်းထားနိုင်ဆသာဆကကာင့် အဆောက်အအုံ 

နှင့် တည်ဆနရာကို အနာဂတ်ြျ ိုးေက်ြျားအတွက် ထိန်းသိြ်းထားနိုငသ်ည်။ 

 ထိေ်းသိမ်းနစာင့်နရှာက်ထားနသာ နေရာများ/ဇုေ်များ - သက်ေိုင်ရာ မပည်နယ်နှင့် တိုင်း 

ဆဒသကကီးအစိုးရအြဲွ့နှင့် (သုိ့ြဟုတ်) ယငး်တို့ြွဲ့စည်းထားဆသာဆကာ်ြတီနှင့် (သ့ုိြဟုတ်) 

မပည်ဆထာငစ်ု၊ ဆဒသေိုငရ်ာနှင့် (သ့ုိြဟုတ်) ဆဒသန္တရအာဏာပိုင်ြျားက ြွဲ့စည်းထားဆသာ 

ဆကာ်ြရှငက်သတ်ြှတ်သည့် ထူးမခားသည့် သြိုငး်ေိုင်ရာ၊ လူြှုဆရးေိုင်ရာ၊ ယဉ်ဆကျးြှု 

ေိုင်ရာ၊ ဗိသုကာေိုငရ်ာနှင့် သိပ္ပေံိုင်ရာတန်ြိုးြျားရိှသည့်ဆနရာြျား။ ယငး်ဆဒသြျားတွင် 

စညး်ကြ်းြျားနှင့် နယ်ဆမြသတ်ြှတ်သည့် စညး်ြျဉ်းြျားသည် ဆဒသ၏သောဝနှင့် ဝိဆသသ 

လက္ခဏာကို ကာကွယ်ရန် ကန့်သတ်ြထားဆသာ်လည်း အမြင့်၊ အဆရာင်၊ လက္ခဏာ၊ 

မြငက်ွငး်၊ ပစ္စည်းနှင့် အတိုင်းအတာအပါအဝင် အထူးလြး်ညွှန်ချက်ြျားကို စီြံကိန်းြျားက 

လိကု်နာရန် သတ်ြှတ်သည်။ 

 ယဉ်နကျးမှုေိုငရ်ာ အရငး်အပမစ်- သြိုင်းြတိုင်ြီဆခတ် (သ့ုိြဟုတ်) သြိုင်းထူးမခားြှုရိှသည် 

ဟ ု တန်ြိုးမြတ်သည့် အဆောက်အအုံ၊ တည်ဆနရာ၊ ပစ္စည်း၊ အရာဝတ္ထု (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်တို ့

တည်ရိှရာဆနရာဆဒသ။ 

 သဘာေနဘးအန္တရာယ် စီမံခေ့်ခွေဲမှုအစီအစဉ် (DMP) - သောဝဆေးအန္တရာယ် စီြံခန့်ခွဲြှုအစီ 

အစဉ်ေိုသည်ြှာ ေိုးရွားဆသာရာသီဥတု၊ ဆမြငလျင၊် ဆရကကီးြှုအစရိှသည်တို့၏ ဆေး 

အန္တရာယ်နှင့် ထိခိုက်ေုးံရှုံးနိုင်ြှုကိုသိရိှနိုငသ်ည့် အဆထာက်အထားြှတ်တြ်းမြစ်သည်။ အစီ 

အစဉ်တွင် ကာကွယ်တားေီးဆရး/ ဆလျာ့ပါးဆစဆရး ြဟာဗျူဟာြျား၊ တုံ့မပန်ြှုနှင့် မပန်လည် 

ထူဆထာငဆ်ရး ြဟာဗျူဟာြျား၊ ြီးဆေးအန္တရာယ်ကာကွယ်တားေီးဆရး အစီအစဉ်ြျား၊ 

ေိုင်ကလုန်းြုန်တိုငး်၊ ဆမြငလျငအ်စရိှသည်တို့ြမြစ်ြီနှင့် မြစ်ပပီးသည့် သောဝဆေးအန္တရာယ် 

ကကိုတငမ်ပငေ်ငဆ်ရးအစီအစဉ်တို့ကို ရှင်းလငး်စွာတငမ်ပရြည်။ သ့ုိြှသာ အဆြွအနှစ်ဆနရာ 

ြျားနှင့် ပစ္စည်းြျားေုံးရှုံးြှုကို ဆလျာ့ချကာကွယ်နိုငြ်ည်မြစ်သည်။ 

 ထင်ရှားနသာအန္တရာယ် - ဆနထိငု်သူြျား (သ့ုိြဟုတ်) လူထုမြတ်သန်းသွားလာခွင့် လုခံခုံြှုကို 

တိုက်ရိုက်အန္တရာယ်ရိှဆနဆသာ ရှင်းလငး်ဆပါ်လွငသ်ည့် အဆမခအဆနတစ်ခုခု။ လက်ရိှပုံြှန် 

စညး်ြျဉ်းနှင့်အြိန့်ြျား၏ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်ြကိုက်ညီဆသာ အဆမခအဆနြျားသည် 

ထင်ရှားဆသာအန္တရာယ်တွင် ြပါဝငပ်ါ။ 

 အာဏာြိုင်အြွေဲ့အစည်း - စီရင်ပိုငခ်ွင့်ရိှဆသာ မပည်နယ်နှင့် တိုင်းဆဒသကကီးအစိုးရ အြဲွ့၏ 

အကကံဉာဏ်ရယူထားဆသာ စီရင်ပိုငခ်ွင့်ရိှသည့် ဌာနနှင့်/ (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်တို့ ြွဲ့စည်းထား 

ဆသာဆကာ်ြတီနှင့် (သ့ုိြဟုတ်) မပည်ဆထာငစ်ု၊ ဆဒသေိုငရ်ာနှင့် / (သ့ုိြဟုတ်) ဆဒသန္တရ 

အာဏာပိငု်ြျားက ြွဲ့စည်းထားဆသာ ဆကာ်ြရှင်။ အဆြွအနှစ်ဆနရာြျားနှင့် ပစ္စည်းြျား 

အတွက် ခွင့မ်ပုချက်၊ သဆောတူညီချက်၊ ေုံးမြတ်ချက်၊ မခားနားချက်၊ အယူခံြျားရယူသည့် 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀  အပိင်ုး ၂ 

155 

 

လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိန်းညိှဆသာ၊ မပဌာန်းဆသာ၊ သံုးသပ်ဆသာ (သုိ့ြဟုတ်) ထိန်းချုပ်ရာတွင် 

(သ့ုိြဟုတ်) စီြံခန့်ခွဲရာတွင် အသံုးမပုဆသာ အမခားနညး်မြင့် တာဝန်ရှိဆသာအြဲွ့။ 

 ထွေကန်ြါက်နလှကားကိရိယာ - ထွကဆ်ပါက်ဆလှကားကိရိယာေိုသည်ြှာ နှစ်ထပ် 

(သ့ုိြဟုတ်) သံုးထပဆ်နရာြှ အဆရးဆပါ်ထွက်ခွာြှုအတွက် အသံုးမပုရန် ရည်ရွယ်ထားဆသာ 

အပြတဲြ်း တပ်ေငထ်ားဆသာ၊ အဆသတပ်ထားဆသာ၊ ဆခါက်ထားဆသာ၊ မပန်၍ရုပ်နိုင် သွငး်နိုင် 

ဆသာ၊ ပတ္တာတပ်ထားဆသာ ဆလှကားမြစ်သည်။ ဆလှကားအရှည်ကို အထူးဆထာက်ခံထားမခင်း 

ြရိှပါက ဆလှကားသည် ၂၅ ဆပ (၇၆၂၀ ြီလီြီတာ) အထိ ကန့်သတ်ထားသည်။ ထွကဆ်ပါက် 

ဆလှကားကို ဆနထိငု်သူဦးဆရ ၁၀ ဦးဆအာက်နည်းဆသာ ဆနရာြျားတွင် အသံုးချရန် 

ခွင့မ်ပုသည်။ 

 မီးနဘးအန္တရာယ် - စီရင်ပိုငခ်ွင့်ရိှဆသာ အာဏာပိုင်အြွဲ့အစည်းက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ 

သတ်ြှတ်သည့် အတိုငး်အတာထက်ပိပုပီး ြီးဆေးအန္တရာယ် (သ့ုိြဟုတ်) မြစ်နိုင်ဆမခပိုရိှဆသာ 

(သ့ုိြဟုတ်) တိုးဆစနိုငဆ်သာအဆမခအဆနတစ်ခုခု (သ့ုိြဟုတ်) ြီးဆလာငခ်ျနိ်တွင် ြီးသတ် 

သြားြျား၏ လုပ်ငန်းြျား (သ့ုိြဟုတ်) ဆနထိငု်သူြျား၏ ထွကဆ်မပးလွတ်ဆမြာက်မခငး်ကို 

ပိတ်ပင၊် ဆနှာင့်ဆနှး၊ ဟန့်တား (သ့ုိြဟုတ်) ဆနှာင့်ယှက်ဆသာအဆမခအဆန (သ့ုိြဟုတ်) လုပ်ရပ် 

တစ်ခုခု။ 

 အနမွေအနှစ်ထိခိုက်မှုအကဲပြတ်ပခငး် (HIA) - အဆြွအနှစ်ထိခိုက်ြှု အကဲမြတ်မခငး် ေိုသည်ြှာ 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား ကာကွယ်ထိန်းသိြ်းမခငး် ဥပဆဒအရ သတ်ြှတ် 

ဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) သင့ဆ်လျာ်သည်ဟု ယူေထားဆသာ အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆောက်အအုံ၏အနီးဝန်းကျငန်ှင့် (သုိ့ြဟုတ်) ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်ထားဆသာဇုန်ြျား 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆရှးဆဟာင်းအဆောက်အအံုြျားနှင့် ဆဒသြျားတွင် အသစ်တည်ဆောက်မပုမပင် 

မခငး်၊ မပန်လည်တည်ဆောက်မပုမပငမ်ခငး်နှင့် လိကု်ဆလျာညီဆထွရိှပပီး မပန်လည်အသံုးမပုရန် 

တည်ဆောက်မပုမပင်မခငး်တို့၏ထိခိုက်ြှုကို ဆလ့လာစိစစ်ထားသည့် အဆထာက်အထားြှတ် 

တြ်းမြစ်သည်။ ၎င်း၏ စူးစြ်းဆလ့လာြှုသည် ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာ 

(သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံု၏သြိုငး်ေိုင်ရာ၊ လူြှုဆရးေိုင်ရာ၊ ယဉ်ဆကျးြှုေိုင်ရာ၊ ပတ်ဝန်း 

ကျငေ်ိုငရ်ာနှင့် ဗိသုကာေိုင်ရာ ထိခိုက်ြှုတို့ကို ခခုံငံုြဆိစရြည်။ ယင်းအဆထာက်အထား 

ြှတ်တြ်းသည် ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံ 

(သ့ုိြဟုတ်) ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်ထားဆသာ ဇုန်အဆပါ်ထိခိုက်ြှုြျားကို ရှင်းလငး်စွာဆြာ်မပ 

ပပီး ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံအဆပါ် ေိုးရွားသည့် 

အကျ ိုးေက်ြျားကို ဆရှာငရှ်ားဆစရန်၊ နညး်နိုင်သြျှနည်းဆစရန်နှင့် ဆလျာ့ပါးသက်သာဆစရန် 

ေုံးမြတ်ချက်ြျားကို ဆပးရြည်။ 
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 နရှးနဟာငး်သမိုင်းေင်အနမွေအနှစ်နေရာ (သ့ုိမဟုတ်) အနောက်အအုံ - သြိုင်း၊ ဗိသုကာ 

(သ့ုိြဟုတ်) ယဉ်ဆကျးြှုေိုင်ရာ ဆမြခင်းစီြံြှုအရ တန်ြိုးရှိသည်ဟုယူေပပီး သင့်ဆလျာ်သည့် 

ဆနရာဆဒသ၊ မပည်ဆထာငစ်ု (သ့ုိြဟုတ်) မပည်နယ်နှင့် တိုင်းဆဒသကကီးအစိုးရအြွဲ့ စီရင်ပိုင်ခွင့် 

အရ (သ့ုိြဟုတ်) ယဉ်ဆကျးြှုေိုင်ရာ ထူးမခားြှုအရ စာရင်းသွင်းထားသည့် ဆနထိငုန်ိုငဆ်သာ 

အဆောက်အအုံ၊ တည်ဆနရာ၊ ဆနရာ၊ တည်ရာ၊ ခရိုင်နှင့် အဆောက်အအုံအစုအဆဝးနှင့် 

၎ငး်တို့နှင့်ေက်စပ်တည်ဆနရာြျားသည် ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝငအ်ဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆောက်အအုံမြစ်သည်။ ၎င်းတွင် သက်ေိုငရ်ာ ဆဒသအြွဲ့အစည်းြျား၊ အစုအြွဲ့ြျားနှင့် 

ပါဝင်ရြည့် သက်ေိုငရ်ာအြဲွ့အစည်းြျားက ခွဲမခားသတ်ြှတ်သည့် သြိုငး်ဆနာက်ခံ 

(သ့ုိြဟုတ်) ဗိသုကာပိုငး်ေိုင်ရာ ထူးမခားသည့် တည်ဆနရာြျား၊ ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) 

အထိြ်းအြှတ်ြျားရိှ ဆနထိငုန်ိုငဆ်သာ ဆရှးဆဟာငး်အဆောက်အအုံ (သ့ုိြဟုတ်) ပစ္စည်းြျား 

(သ့ုိြဟုတ်) အထိြ်းအြှတ်ြျားကို ပြို့ဆတာ်ဆရးှဆဟာင်း အဆောက်အအုံစာရငး်ြျား၊ 

စစ်တြ်းြျား (သ့ုိြဟုတ်) စာရင်းဆကာက်ယူချက်ြျားအရ သတ်ြတှ်သည့် ဆနထိငုန်ိုငဆ်သာ 

ဆရှးဆဟာငး်အဆောက်အအံု (သုိ့ြဟုတ်) ပစ္စည်းြျားပါဝင်သည်။ 

 သမိုငး်ေင်အနောက်အအုံတည်နောက်မှုေိုင်ရာအစီရငခ်ံစာ (HBSR) - သြိုငး်ဝင် 

အဆောက်အအုံတညဆ်ောက်ြှုေိုင်ရာအစီရငခ်ံစာေိုသည်ြှာ တည်ဆောက်ြှုေိုင်ရာမပင် 

ေင်မခင်း လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကို နားလည်ဆစရန် ဆရှးဆဟာငး်အဆောက်အအုံ၏ တည်ဆောက် 

ပုံအဆမခအဆနြျားအဆပါ် အစီရငခ်ံသည့် အဆထာက်အထားြှတ်တြ်းမြစ်သည်။ ၎င်းသည် 

လိငုစ်ငရ်တည်ဆောက်ြှုေိုင်ရာအငဂ်ျင်နီယာ (သ့ုိြဟုတ်) လိငုစ်င်ရ ဗိသုကာပညာရှင်၏ 

မပငေ်င်ရြည့် ဆမြရှငး်ရြည့် ဆမြရှင်းနည်းြျားအတွက် ဆထာက်ခံချက်ဆပးမခငး်မြစ်သည်။ 

စာရင်းဆကာက်ယူရြည့် တည်ဆောက်ြှုေိုငရ်ာ အဆမခအဆနြျားတွင် ကန့်သတ်ြထားဆသာ် 

လည်း တိုင်ြျား၊ ရက်ြြျား၊ နံရြံျား၊ ကကြ်းမပင်ြျား၊ အြိုးြျား၊ မပတငး်ဆပါက်ြျား၊ တံခါး 

ဆပါက်ြျား၊ အဆောက်အအံု၏ ထိးုထွက်ဆနဆသာ အစိတ်အပိုငး်ြျား၊ နြူးစည်း၊ မြငး်ြိုရ်ပိတ် 

စသည်တို့အပါအဝင် ဝန်ကိုထြး်ထားရဆသာ အဓိကတည်ဆောက်ပုြံျားအားလုံး ပါဝင်သည်။ 

 နရှးနဟာငး်အနောက်အအံုအစိတ်အြိုင်း (သုိ့မဟုတ်) ြစ္စည်း - စီရင်ပိုငခ်ွင့်ရှိဆသာ အာဏာ 

ပိုင်အြဲွ့အစည်းက ေုံးမြတ်သည့်အတိုင်း အရည်အချငး်မပည့်ြီဆသာ ဆရှးဆဟာငး် အဆောက် 

အအံုြျား၏ သီးသန့်ပုံစံ (သ့ုိြဟုတ်) ပုံပန်းသဏ္ဍာန်တွင်ရိှဆသာ ြူလ (သ့ုိြဟုတ်) ဆနာက်ပိငုး် 

မြည့်စွက်ထားသည့် သြိုင်းဆကကာင်းအရထူးမခားသည့် ဆောက်လုပ်ဆရးေိုင်ရာပစ္စည်းြျား၊ 

ဗိသုကာေိုငရ်ာ အဆချာသတ်လုပ်ငန်းြျား (သ့ုိြဟုတ်) ပစ္စည်းြျား။ 

 သမိုငး်နကကာငး်ထူးပခားမှု - စီရင်ပိုင်ခွင့်ရိှဆသာ အာဏာပိုင်အြဲွ့အစည်းက ေုံးမြတ်သည့် 

အတိုငး် အဆောက်အအုံကို သြိုင်းဆကကာငး်ရှိသည်ဟု တန်ြိုးမြတ်သတ်ြှတ်သည့်အဆပါ် 

အဆရးပါြှု။ 
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 ကျနရာက်လာနိုင်သည့် နဘးအန္တရာယ် - ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာ 

(သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုကိုထိခိုက်ဆစဆသာ အဆမခအဆနြျားဆကကာင့် အဆောက်အအုံ 

(သ့ုိြဟုတ်) ပစ္စည်းသည် လူထု၏ အသက်၊ ကျန်းြာဆရး၊ ပိုင်ေိုင်ြှု (သ့ုိြဟုတ်) လုခံခုံြှု၊ ၎င်း 

အတွင်းဆနထိုင်သူြျား (သ့ုိြဟုတ်) လိအုပ်ဆသာမပင်ေငမ်ခငး်၊ တည်ပငိြ်ဆစမခင်း (သ့ုိြဟုတ်) 

ကျားကန်မခငး်လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ဆနဆသာသူြျားအား အတိုငး်အတာတစ်ခုအထိ 

ချက်ချင်း အန္တရာယ်မြစ်ဆစနိုင်သည်ဟု စီရင်ပိုင်ခွင့်ရိှဆသာ အာဏာပိငု်အြဲွ့အစည်းက 

ထင်မြငသ်ည့် ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံအတွင်းရှိ 

ထိခိုက်ဆစ သည့်အဆမခအဆန တစ်ခုခုကိုေိုလိုသည်။ ယငး်ကဲ့သ့ုိဆသာ အဆမခအဆနြျ ိုးတွင် 

ရိှဆနဆသာ အဝန်းအဝိုငး်လြး်ဆကကာင်းအတွင်း၌ ြွြး်ြံဆနဆသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြျား၏ အလားအလာ 

ရိှဆသာ အန္တရာယ်ကိုကျားကန်မခငး်၊ တည်ပငြိ်ဆစမခငး်၊ အတားအေီးြျား (သ့ုိြဟုတ်) ယာယီ 

အကာအရံြျားမြင့် ဆလျှာ့ချနိုင်ပါက ယငး်အဆကကာင်းမပချက်တစ်ခုတည်းနှင့်  ကျဆရာက်လာ 

နိုငသ်ည့် ဆေးအန္တရာယ်ဟု ြသတ်ြှတ်ရ။ 

 တည်တံ့ခိုင်ပမဲမှု - သြိုငး်တစ်ဆလျှာက် (သ့ုိြဟုတ်) သြိုင်းြတိုငြ်ီ  ကာလအတွင်းတည်ရှိ 

ဆသာအဆရးပါသည့် ထငက်ျန်ရစ်ေဲ ရုပ်ပိုငး်ေိုင်ရာလက္ခဏာ အဆထာက်အထားရိှဆသာ 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံ၏ ဆရှးဆဟာငး် 

အဆထာက်အထားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စစ်ြှန်ြှုကို ေိုလိုသည်။ 

 အသက်လုံခခုံနရး အကဲပြတ်ချက် - ဆဒသေိငု်ရာအာဏာပိုင် အြွဲ့အစည်းက ချြှတ်သည့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားကို အဆမခခံသည့် ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ အသက်လုခံခုံဆရးအန္တရာယ်ရိှြှုအကဲမြတ်ချက်မြစ်သည်။ 

 အသက်လုံခခုံနရးနဘးအန္တရာယ် - ထင်ရှားဆသာ အန္တရာယ်တွငက်ကည့်ပါ။ 

 အနရးြါမှုကာလ - သတ်ြှတ်ချက်မပည့်ြီဆသာ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာ  

(သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုတစ်ခုသည် အဆရးပါဆသာမြစ်ရပ်ြျား၊ လုပ်ဆောငခ်ျက်ြျား၊ 

ပုဂ္ဂိုလ်ြျားနှင့် ေက်စပ်သည့် အချနိ်ကာလ၊ (သ့ုိြဟုတ်) အဆြွအနှစ်စာရငး်သွငး်မခင်းအတွက် 

ထူးမခားသည့်လက္ခဏာရပ်ြျားရှိသည့် အချနိ်ကာလကို ေိုလိုသည်။ 

 ပြေ်လည်တည်နောက်ပခငး် - သွင်မပငက်ိုပုံဆြာ်ရန်အလို့ငှာ ြွဲ့စည်းတည်ဆောက် ပုံအသစ်၊ 

ပုံသဏ္ဍာန်၊ သွငမ်ပင်လက္ခဏာြျား၊ ထင်ကျန်ရစ်ေဲြရိှသည့်ဆနရာ အဆသးစိတ် ဆြာ်မပမခငး်၊ 

ဆမြခင်းစီြံြှု၊ အဆောက်အအုံ၊ တိကျသည့် အချနိ်ကာလတွင် အဆောက်အအုံ (သ့ုိြဟုတ်) 

ပစ္စည်းအရ မပန်လည်သရုပ်ဆြာ်ြှုမပုမခငး် လုပ်ငန်းစဉ်ကိ ုေိုလိုသည်။ 

 ြုံမှေ်စည်းမျဉ်း၊ စညး်ကမ်းများ - အာဏာပိုင်အြဲွ့အစည်း၏ စီရငေ်ုံးမြတ်ပိငုခ်ွင့် အတွငး် 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာနှင့် အဆောက်အအုံ ြဟုတ်သည့်အမခား အဆောက် 
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အအံုဒီဇိုင်းနှင့် တည်ဆောက်ပုံ (သ့ုိြဟုတ်) ဆမပာင်းလဲမခငး်အတွက်ချြှတ်ထားဆသာ 

စညး်ြျဉ်း/စညး်ကြ်းြျားကိ ုေိုလိုသည်။ 

 ပြေ်လည်ထနူထာငပ်ခငး် - သတ်ြှတ်ချက်မပည့်ြီဆသာ သြိုငး်ေိုငရ်ာ၊ ယဉ်ဆကျးြှုေိုငရ်ာ 

(သ့ုိြဟုတ်) ဗိသုကာေိုငရ်ာ တန်ြိုးြျားရှိသည့် ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင် အဆြွအနှစ် ဆနရာ 

(သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံု၏  အစိတ်အပုိငး်ြျား၊ သွင်မပငလ်က္ခဏာြျား ထိန်းသိြ်းဆစာင့် 

ဆရှာက်ရာတွင်မပုမပငမ်ခင်း၊ ဆမပာင်းလဲမခင်းနှင့် ထပ်ြမံပုမပငမ်ခငး်ြျား ဆောငရွ်က်ပပီး ၎င်းဆနရာ၊ 

အဆောက်အအုံကို တတ်နိုင်သဆရွ့ လိကု်ဆလျာညီဆထွ အသံုးမပုနိုငဆ်စရန် ဆောင်ရွက်မခင်း 

လုပ်ငန်းစဉ်ကို ေိုလိုသည်။ 

 နေရာနရွှေ့နပြာငး်ပခငး် - သတ်ြှတ်ချက်မပည့်ြီဆသာ ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင ်အဆြ ွအနှစ်ဆနရာ 

(သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုတစ်ခုခု (သ့ုိြဟုတ်) အစိတ်အပုိငး်တစ်ခုခုကို ဆနရာအသစ် 

(သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆနရာတစ်ခုတည်းရိှ အမခားဆနရာသ့ုိ ဆမပာင်းဆရွ့မခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ေိုလိ ု

သည်။ 

 ပြုပြငပ်ခငး် - ေက်လက်အသုံးမပုရန်ရည်ရွယ်ချက်မြင့် လက်ရိှဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆောက်အအုံ၏  အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုခုကို အသစ်မပုမပငဆ်ောက်လုပ်မခင်း၊ မပန်လည် တည် 

ဆောက်မခငး် (သ့ုိြဟုတ်) မပုမပငြ်ွြ်းြံမခင်းကိုေိုလိုသည်။ 

 ေေိုအတိုင်းပြေ်လည်ပြင်ေင်မွေမ်းမံပခင်း - နဂိုအတိုင်းမပန်လည်မပငေ်င်ြွြ်းြံရာတွင် အဆရးပါ 

သည့်အချနိ်ကာလ တစ်ခုခုြှ ဆပျာက်ေုံးဆနဆသာ သွငမ်ပင်လက္ခဏာြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

သတ်ြှတ်ချက်မပည့်ြီသည့် ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝငအ်ဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက် 

အအံု၏သြိုငး်နှင့် မပန်လည်တည်ဆောက်ြှုတွင် အမခားကာလြျားြှ သွင်မပငလ်က္ခဏာြျား 

ထုတ်နုတ်ြယ်ရှားမခင်း နညး်လြ်းြျားမြင့်လည်းဆကာငး်၊ မပန်လည်ထည့်သွင်းမခငး်မြင့်လည်း 

ဆကာင်း ြူလသွင်မပငလ်က္ခဏာြျားနှင့် ထူးမခားဆသာလက္ခဏာြျား တိကျစွာ သရုပ်ဆြာ်ြှု 

မပုမခငး်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုေိုလိုသည်။ နဂိုအတိုင်းမပန်လည်မပင်ေငြ်ွြ်းြံရာတွင် စက်ြှုနည်း 

ပညာ၊  လျှပ်စစ်နှင့်ဆရြိလ္လာစနစ်ြျားနှင့် အမခားပုံြှန် စညး်ြျဉ်း/စညး်ကြ်းြျားအရ လိုအပ် 

သည့် လုပ်ငန်းအချ ို့ကို အေင့်မြှင့်တငရ်ာတွင် သင့်ဆလျာဆ်သာကန့်သတ်ြှုြျားမြင့် စီစစ် 

ဆောငရွ်က်ရြည်။  

 တည်နောက်ြုံ - တိကျသည့်ပုံစစံနစ်မြင့် လူတို့ြန်တီး တည်ဆောက်ထားသည့် အဆောက် 

အအံုအြဲွ့အစည်းကို ေိုလိုသည်။ 

 ပြုပြငပ်ခငး်ေည်းလမ်း -ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်မခင်း၊ နဂိုအတိုင်း မပန်လည်မပင်ေင်ြွြ်းြံမခင်း၊ 

ထိန်းြတ်ဆပးမခင်း၊ မပန်လည်ထူဆထာငမ်ခငး် (သ့ုိြဟုတ်) မပန်လည်တည်ဆောက်မခငး် စသည် 

တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကိုေိုလိုသည်။ 
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 ၂.၁၀.၃ အသံုးချနေထိုင်မှု 

 ၂.၁၀.၃.၁ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ေယ်ြယ် 

 ၂.၁၀.၃.၁.၁ ရည်ရွယ်ချက် - ဤအခန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ြှာ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွ 

အနှစ်ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံြျားတွင် အသံုးချဆနထိငု်ြှု အြျ ိုးအစားသတ် 

ြှတ်မခငး်နှင့် အသံုးမပုြှုစည်းကြ်းချက်ြျားအတွက် လမး်ညွှန်ချက်ြျားမပဋ္ဌာန်းရန်မြစ်သည်။ 

 ၂.၁၀.၃.၁.၂ ေယ်ြယ် - ခွင့်မပုြိန့် (သ့ုိြဟုတ်) သဆောတူညီချက် ဆတာငး်ခံပပီးသည့် 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံတိုင်းကို ပုံြှန် 

စညး်ြျဉ်း၊ စညး်ကြ်းြျားနှင့်အညီ အသံုးချဆနထိုငြ်ှုလက္ခဏာနှင့် ဤအခန်းပါ သက်ေိုငရ်ာ 

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ ခွင့်မပုြိန့်ြထုတ်ဆပးြီ ကကိုတင၍်အြျ ိုးအစားခွဲမခားသတ်ြှတ် 

ရြည်။ 

 ၂.၁၀.၃.၂ အနထွေနထွေ 

 ၂.၁၀.၃.၂.၁ လက်ရိှအသံုးပြုမှု - ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆောက်အအုံသည် ဤအခန်း၏ သက်ေိုင်ရာလိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီပါက ယငး် 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံအသံုးချဆနထိုင်ြှု 

လက္ခဏာ (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်၏အပိုင်းကို ြည်သည့် အချနိ်ကာလတွင်ြေို ေက်လက်၍ 

ဆနထိငုြ်ှုြရှိပါက  အမခားအသံုးမပုြှုြျားကို ထည့်သွင်းြစဉ်းစားေဲ ေက်လက်၍ အသံုးမပု 

ရန်ခွင့မ်ပုရြည်။ 

 ၂.၁၀.၃.၂.၂ နေထိုင်မှုြုံစံနပြာငး်လပဲခငး် - ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာ 

(သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုသည် ဤအခန်းတွင် မပဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အသစ်အသံုးချ 

ဆနထိငုြ်ှုလက္ခဏာနှင့်သက်ေိုင်သည့် လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီပါက ယငး်ကို 

ဆရှးဆဟာငး် အသံုးချဆနထိငုြ်ှုလက္ခဏာအမြစ် ဆမပာငး်လဲနိုငပ်ပီး နဂိုြရူငး်လက္ခဏာအတိုငး် 

မပန်လည် အသံုးမပုနိုင်သည်။ ဆနထိငု်ြှုတွင် ၎င်းသည် ပုံြှန်စည်းြျဉ်းနှင့် စညး်ကြ်းြျားတွင် 

မပဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အသစ်ဆောက်လုပ်ြှု လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရန်ြလိအုပ်ပါ။ 

 ၂.၁၀.၃.၂.၃ အလငး်နရာင်နှင့်နလေင်နလထွေက် - လက်ရိှအလင်းဆရာငန်ှင့် ဆလဝင် 

ဆလထွကဆ်ပးထားသည့် ဆနရာြျားသည် သက်ေိုင်ရာအာဏာပိုင်အြွဲ့အစည်း၏ ယူေ 

ချက်တွင် ဆေးအန္တရာယ်လုံခခုံဆရးအတွက် အဆထာက်အကူမပုပါက ေက်လက်ထားရှိနိုင် 

သည်။ 

 ၂.၁၀.၃.၂.၄ ထွေကန်ပြးလွေတ်နပမာက်နုိငမ်ှုေည်းလမ်း - ဆရှးဆဟာငး် သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ် 

ဆနရာြျားနှင့် အဆောက်အအုံြျားကို သက်ေိုငရ်ာစီြံကိန်းအာဏာပိုင်အြဲွ့နှင့် ယငး်အြွဲ့ 

က ြွဲ့စည်းထားသည့် ဆကာ်ြတီနှင့်/(သ့ုိြဟုတ်) မပည်ဆထာငစ်ု၊ မပည်နယ်နှင့တ်ိုင်းဆဒသကကီး 
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အစိုးရအြဲွ့အစည်းြျားနှင့် ညိှနှိုင်းဆေွးဆနွး၍ သက်ေိုငရ်ာအခန်းနှင့် ြီးဆေးလုခံခုံဆရး 

ေိုင်ရာ လုြ်ထုးံလုြ်နည်းတွင် သင့်ဆလျာ်သည့် ခခငး်ချက်ြျားဆပးရြည်။ 

 ၂.၁၀.၃.၂.၅ မသေ်စွေမ်းသူများအတွေက် ချဉ်းကြ်ေည်းလမ်းများ - ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင် 

အဆြွအနှစ်ဆနရာြျားနှင့် အဆောက်အအုံြျားကို သက်ေိုငရ်ာစီြံကိန်း အာဏာပုိငအ်ြွဲ့နှင့် 

ယငး်အြဲွ့ကြွဲ့စည်းထားသည့် ဆကာ်ြတီနှင့်/(သ့ုိြဟုတ်) မပည်ဆထာငစ်ု၊ မပည်နယ်နှင့် 

တိုင်းဆဒသကကီးအစိုးရအြွဲ့အစည်းြျားနှင့်  ညိှနှိုငး်ဆေွးဆနွး၍ သက်ေိုင်ရာအခန်းတွင် 

သင့်ဆလျာ်သည့် ခခငး်ချက်ြျားဆပးရြည်။ 

 ၂.၁၀.၄ မီးနဘးကာကွေယ်ပခငး် 

 ၂.၁၀.၄.၁ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှေ်းချက်နှင့် ေယ်ြယ် 

 ၂.၁၀.၄.၁.၁ ရည်ရွယ်ချက် - ဤအခန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် 

အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုြျားအတွက် ြီးဆေးအကာအကွယ် 

စီစဉ်ဆပးရန်မြစ်သည်။ ဆရှးဆဟာငး် သြိုင်းဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာြျားနှင့် အဆောက်အအုံ 

ြျားနှင့ပ်တ်သက်၍ ဆောငရွ်က်သည့်အခါ ပုံြှန်စည်းြျဉ်း၊ စညး်ကြ်းြျားနှင့် ကိုက်ညီြှုကို 

လက်ခံရန် ဤအခန်းသည် သက်ေိုင်ရာအာဏာပိုင် အြွဲ့အစည်းြျား လိအုပ်သည်။ 

 ၂.၁၀.၄.၁.၂ ရည်မှေ်းချက် - ဆနထိငု်သူြျားနှင့် ြီးသတ်ဝန်ထြး်ြျား၏ အသက်အန္တရာယ် 

ဆေးကငး်ြှုကို အဓကိအားမြင့်အဆမခခံ၍ ြီးဆေးကာကွယ်မခငး်ေိုင်ရာ သင့်ဆလျာ်သည့် 

အတိုငး်အတာတစ်ခုကို ထိန်းသိြ်းထားရြည်မြစ်ပပီး ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ် 

ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံြျား၏ တည်တံ့ခိုင်ပြဲြှုကိုလည်း ထိန်းသိြ်းဆစာင့် 

ဆရှာက်ရန်မြစ်သည်။ 

 ၂.၁၀.၄.၁.၃ ေယ်ြယ် - ဤအခန်းသည် အပုိဒ် ၂.၁၀.၂ ပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ လိအုပ် 

ပါကလိုက်နာဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 ၂.၁၀.၄.၂ မီးဒဏခ်ံနုိင်ရေ် နောက်လုြ်ပခငး် 

 ၂.၁၀.၄.၂.၁ မီးဒဏခ်ံနုိင်ရေ်နောက်လုြ်ပခငး် - ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာ 

ြျားနှင့် အဆောက်အအံုြျားကို ြီးဆေးလုခံခုံဆရးေိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းတွင် သက်ေိုင်ရာ 

စီြံကိန်းအာဏာပိုင်အြဲွ့နှင့်/ ယငး်အြဲွ့ကြွဲ့စည်းထားသည့် ဆကာ်ြတီနှင့်/ (သ့ုိြဟုတ်) 

မပည်ဆထာငစ်ု၊ မပည်နယ်နှင့တ်ိုင်းဆဒသကကီးအစိုးရအြဲွ့ြျားနှင့် ညိှနှိုင်းဆေွးဆနွး၍ သင့်ဆလျာ် 

သည့် ခခငး်ချက်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) ကန့်သတ်ချက်ြျား သတ်ြှတ်ဆပးရြည်။ 

 ၂.၁၀.၄.၂.၂ အပြင်ေံရံတည်နောက်ြုံ - သိသာထင်ရှားသည့်  ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် 

အဆြွအနှစ် ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံုြျားမြစ်ပါက လက်ရိှအမပင်နံရံြျားနှင့် 

လက်ရှိအဆပါက်ကို  အကာအကွယ်ဆပးဆရးအတွက် ြီးဒဏ်ခံနိုငဆ်သာ လိအုပ်ချက်ကို မြည့် 

ေည်းဆပးရြည်။ 
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 ၂.၁၀.၄.၂.၃ မီးဒဏ်တစ်ောရီခံနုိင်ရေ် တည်နောက်ပခငး် - ဆအာက်ဆြာ်မပပါအချက်ြျား 

အနက် တစ်ခုခကုို ဆောငရ်ွက်ထားပါက ဆောက်လုပ်မခင်း (သ့ုိြဟုတ်) ဆနထိငုမ်ခငး်ကို 

ထည့်သွငး်ြစဉ်းစားေဲ တစ်နာရီကကာ ြီးဒဏခ်ံနိုငသ်ည့် အဆောက်အအံုနှင့် တစ်နာရီကကာ 

ြီးဒဏ်ခံနိုငဆ်သာစကကြံြျားကိ ု လက်ရိှသတ်ြှတ်ချက်မပည့်ြီဆသာ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် 

အဆြွအနှစ် အဆောက်အအံုအေင့်မြှင့်တငြ်ှုတွင် ြလိုအပ်ပါ။ 

 (၁) အလုိအဆလျာက်ဆရမြန်း၍ ြီးပငိြး်သတ်သည့် စနစ ်

 (၂) ဆထာက်ခံချက်ရရိှထားဆသာ  အသက် အန္တရာယ်ဆေးကငး်ဆရး အကဲမြတ်ချက် 

 (၃) အာဏာပိငု်အြွဲ့အစည်းက ဆထာက်ခံ ထားသည့် အမခားနညး်လြ်းြျား 

 ၂.၁၀.၄.၂.၄ မီးဒဏ်ခံနုိငမ်ှုစေစ်သတ်မှတ်ထားနသာအနြါက်များ - အြွင့်၊ အပိတ်မပုလုပ်၍ 

ရနိုငဆ်သာ မပတငး်ဆပါက်ြျားနှင့် တံခါးြျားကို သင့်ဆလျာ်သည့်ြီးခိုးြဝငဆ်စသည့် အစီအြံ 

ြျားမြင့် စီစဉ်ဆပးထားပပီး ြီးဆေးအန္တရာယ်ကျဆရာက်သည့်ဆနရာကို အလုိအဆလျာက် 

ဆရမြန်း၍ ြီးပငိြး်သတ်သည့်စနစ် စီစဉ်ဆပးထားပါက တစ်နာရီကကာြီးဒဏ်ခံ သတ်ြှတ်မခင်း 

တွင်လိုအပ်ဆသာ အတွငး်နံရံြျားရိှ ဆရှးဆဟာင်းြှန်မြင့် မပုလုပ်ထားဆသာပစ္စည်းြျားနှင့် 

ထုသစ်တံခါးြျားကို ခွင့မ်ပုနိုငသ်ည်။ 

 ၂.၁၀.၄.၃ အတွေင်းြိုင်းအနချာသတ်ြစ္စည်းများ 

  ဆရှးဆဟာငး်ြဟုတ်ဆသာ အတွင်းနံရံအသစ်နှင့် ြျက်နှာ ကက်အဆချာသတ်မခငး် 

သည် ပုံြှန်စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားပါ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၂.၁၀.၄.၄ နဒါင်လိကု်အနခါငး်နြါက်များ 

  ြီးခိုးနှင့ြ်ီးဆတာက်စထွက်သည့် လြး်ဆကကာငး်ကို ကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ ထုသစ်       

၂ လက်ြအမပည့် (၅၁ ြီလီြီတာ) ထက်ြနည်းတပ်ေင်မခငး် (သ့ုိြဟုတ်) အလားတူ ဆောက် 

လုပ်တပ်ေငမ်ခငး်မြင့် အထပ်တိုင်းတွင် အဆခါင်းဆပါက်ြျားကိုပိတ်ထားပါက ဆဒါင်လိုက် 

အဆခါင်းဆပါက်ြျား ပိတ်ထားရန်ြလိုအပ်ပါ။ ဆဒါငလ်ိကု်အဆခါငး်ဆပါကြ်ျားနှင့် ဆလှကားခွင် 

ြျား အလံုပတိ်ထားြည့်အစားအလိအုဆလျာက်ဆရမြန်း၍ ြီးပငိြ်းသတ်သည့်စနစ် (သ့ုိြဟုတ်) 

အမခား ဆမြရှင်းနည်းြျားကို ကိစ္စရပ်တစ်ခုချငး်အလိကု် အဆမခခံ၍ စဉ်းစားေုံးမြတ်နိုင်သည်။ 

 ၂.၁၀.၄.၅ အမုိး 

  လက်ရှိ (သုိ့ြဟုတ်) ြူလအြိုးပစ္စည်းြျားကို ဆအာက်ဆြာ်မပပါ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် 

အညီ မပုမပငန်ိုင်သည် (သ့ုိြဟုတ်) မပန်လည် ဆောက်လုပ်နိုင်သည်။ 

 (၁) ဆရှးဆဟာငး်ပစ္စည်းြျားနှင့် အြုိးပုံစံထိန်းသိြ်းရာတွင်  အြုိးအကာြျားအမြစ် ဆောင် 

ရွက်နိုငရ်န် ြူလ (သ့ုိြဟုတ်) ဆရှးဆဟာငး်အြုိးစနစ်ြျားကို လိုအပ်ပါက အဆသးစိတ် 

ဆြာ်မပရြည် (သုိ့ြဟုတ်) မပုမပငြ်ွြး်ြံရြည်။ 
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 (၂) သစ်သားအြိုးပစ္စည်းြျားကို အြုိးအကာသတ်ြှတ်ချက် အေင့် “ခ” ဆရာက်ရိှရန် 

ြီးဆလာင်ြှုကို ဆနှာင့်ဆနှးဆစသည့် အစီအြံြျား (fire- retardant treatments) မြင့် 

ဆောငရွ်က်ထားရှပိပီး ြီးဆေးအကာအကွယ်လိုအပ်ပါက ၎င်းသစ်သားအြိးုပစ္စည်း 

ြျားကို အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

 ၂.၁၀.၄.၆ မီးသတိနြးစေစ်များ 

  ပုံြှန်စည်းြျဉ်း (သ့ုိြဟုတ်) အမခားခွင့်မပုထားသည့်နည်းလြ်းအရ အသံုးချဆနထိုင် 

ြှုအတွက် လိအုပ်ဆသာ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံ 

တိုင်းကို ြီးသတိဆပးစနစ် တပ်ေင်ဆပးရြည်။ 

 ၂.၁၀.၄.၇ အလုိအနလျာက်နရြျေ်း၍ မီးပငိမ်းသတ်သည့်စေစ် 

 ၂.၁၀.၄.၇.၁ အသံုးချဆနထိငု်ြှုအတွက် ပုံြှန်စညး်ြျဉ်းစညး်ကြ်းြျားတွင် သတ်ြှတ်ဆြာ်မပ 

ထားသည့် ဆောက်လပု်ဆရး လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရန်ြမပုလုပ်နိုငသ်ည့် ထင်ရှား 

ဆသာြီးဆေးအန္တရာယ် (ထင်ရှားသည့် အန္တရာယ် အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ေိုချက် အပိုဒ် ၂.၁၀.၂ တွင် 

ကကည့ပ်ါ) ပါဝင်သည့် ဆရှးဆဟာင်းသြိုင်းဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံ 

တိုင်းကို အာဏာပိုင်အြွဲ့အစည်းက ခွင့်မပုထားသည့် အလုိအဆလျာက်ဆရြျန်း၍ ြီးပငိြး် 

သတ်သည့်စနစ် (သ့ုိြဟုတ်) အသက်အန္တရာယ် ဆေးကငး်လုံခခုံြှုစနစ် (သ့ုိြဟုတ်) အမခား 

နညး်ပညာြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။ 

 ၂.၁၀.၄.၇.၂ အလုိအဆလျာက်ဆရြျန်း၍ ြီးပငိြး်သတ်သည့်စနစ်ြျားကို အဆောက်အအုံ 

တစ်ခုခုြှ လိအုပ်ဆသာ ထွကဆ်ပါက်အဆရအတွက်ကို အမခားနညး်အစားထိးုရန် (သ့ုိြဟုတ်) 

မပုလုပ်ရန်အသံုးြမပုရ။ (လက်ရှိလိုအပ်ချက်ြျား အတွက် အပိုဒ် ၂.၁၀.၅ တွင် ကကည့ပ်ါ။) 

 ၂.၁၀.၄.၇.၃ အလုိအဆလျာက်ဆရြျန်း၍ ြီးပငိြး်သတ်သည့်စနစ်ကို မပစ်ြှုကျူးလွန်သူြျား 

အား ထိန်းသိြ်းထားသည့် အဆောက်အအုံအားလုးံတွင် တပ်ေငရ်ြည်။ 

 ၂.၁၀.၄.၈ အပခားေည်းြညာများ 

  ကိုက်ညီြှုြရိှသည့် နယ်ပယ်ြျားအမြစ် သတ်ြှတ်နိုင်ရန်အတွက် ြီးသတိဆပး 

စနစ်ြျား၊ ြီးခိုးနှင့် အပူဓါတ်ရှာဆြွဆရးစနစ်ြျား၊ ဆနထိငု်သူကို အဆကကာငး်ကကားမခင်းနှင့် 

အြျားသိဆစရန် တရားဝငဆ်ကကညာမခငး်စနစ်ြျား၊ ြီးခိုးထိန်းချုပ်မခငး်စနစ်ြျားနှင့် ြီးဆေး 

ကာကွယ်ဆရးနြူနာမပမခငး်၊ ထွကဆ်မပးလွတ်ဆမြာက်နိုင်ြှု အချနိ်စိစစ်ချက်နှင့် နြူနာမပမခငး်၊ 

အလားတူ အမခားဆောက်လပု်ဆရးနညး်လြး်ြျားနှင့် နညး်ပညာြျားကို အာဏာပိငု်အြွဲ့က 

လက်ခံနိုင်သည်။ 
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 ၂.၁၀.၅  တည်နောက်မှုေိုင်ရာစညး်မျဉ်းများ 

 ၂.၁၀.၅.၁ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှေ်းချက်နှင့် ေယ်ြယ် 

 ၂.၁၀.၅.၁.၁  ရည်ရွယ်ချက် - ဤအခန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ြှာ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွ 

အနှစ်ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံြျားအမြစ် သတ်ြှတ်ထားသည့် အဆောက် 

အအံုြျား၏ တည်ဆောက်ြှု လုခံခုံဆရးေိုင်ရာ ပုံြှန်စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားတွင် အမခား 

နညး်စည်းြျဉ်းြျားဆပးရန်မြစ်သည်။ ဤအခန်းသည် ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ် 

ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံြျားနှင့် ပက်သတ်၍ ဆောငရွ်က်သည့်အခါ 

ပုံြှန်စည်းြျဉ်း စညး်ကြ်းြျားနှင့် သင့်ဆလျာ်သည့်အမခားနည်းြျားကို လက်ခံသတ်ြှတ် 

နိုငရ်န်အတွက်  အာဏာပိုင်အြဲွ့အစည်းြျား  လိအုပ်သည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၁.၂ ရည်မှေ်းချက် - အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရာတွင် ပပိုကျြှုဆကကာင့် အသက် 

အန္တရာယ်ရိှသည့် ထိခိုက်နစ်နာြှုဆလျာ့ကျဆစရန် တည်ဆောက်ြှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 

(သ့ုိြဟုတ်) တစ်ခုလုံးပပိုကျြှုကို ကာကွယ်တားေီးရန် ရည်ရွယ်ချက်မြင့် အနိြ့်ေုံး အေင့် 

အတွက် စံသတ်ြှတ်ချက်ြျားဆပးရာတွင် ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား 

(သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆောက်ြှုြျား ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်မခငး်လုပ်ငန်းကိ ု တိုက်တွန်း 

အားဆပးရြည် မြစ်သည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၁.၃ လက်နတွေ့အသံုးချသက်နရာက်နစပခငး် - ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင်အဆြွအနှစ် 

ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံြျားအတွက် တည်ဆောက်ြှုအေင့်မြှင့်မခငး် 

(သ့ုိြဟုတ်) မပန်လည်ဆောက်လုပ်မခင်းမပုလုပ်သည့်အခါတိုငး် အပုိဒ်  ၂.၁၀.၅.၅ အရ 

မပဋ္ဌာန်းထားသည့် အမခားနည်းမြင့ ်  တည်ဆောက်ြှုေိုငရ်ာစည်းြျဉ်းြျားကို ပုံြှန်စညး်ြျဉ်း 

စညး်ကြ်း ြျားနှင့်အညီ လက်ဆတွ့ကျင့်သံုးရြည်မြစ်သည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၂ အနထွေနထွေ 

 ၂.၁၀.၅.၂.၁ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကဆကျာငး်ြျား၊ ဆေးရုံြျား၊ ရဲစခန်းနှင့ ် ြီးသတ်စခန်းြျား 

သာြက ြရိှြမြစ်လိုအပ်သည့် အမခားဝန်ဆောင်ြှု ဆနရာအဆောက်အအုံြျားစသည့် အြျား 

မပည်သူဆေးကငး်ဆရးနှင့် ဆကာင်းကျ ိုးအတွက်အဆရးပါဆသာ အသုံးချဆနရာြျားတွင် ပုံြှန် 

စညး်ြျဉ်းသတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ဆောငရ်ွက်ရန်မြစ်ပပီး ဆေးကငး်လုံခခုံြှုအေင့်နိြ့် 

ဆသာ ဆောက်လုပ်ြှုေိုင်ရာ ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်မခင်းနှင့် ဆောက်လုပ်မခင်းကို အာဏာပိုင် 

အြဲွ့အစည်းက  သဆောတူခွင့်မပုသည်ဟ ုြယူေရ။ 

 ၂.၁၀.၅.၂.၂ ဆမြငလျင်ခံနိုင်ရည်ရိှရန် ြိြေိန္ဒအဆလျာက်မြစ်ဆစ၊ တစ်စိတ်တစ်ဆဒသမြစ်ဆစ 

အေင့်မြှင့်တင်ြှုြျားသည် အသက်အန္တရာယ် လုခံခုံြှုရိှဆကကာငး် လက်ဆတွ့မပသနိုင်ပပီး 

ဆမြငလျငခ်ံနိုင်ရည် အမပည့်အဝအေင့်မြှင့်တငမ်ခငး် ြလိုအပ်ပါက ဤလြ်းညွှန်ချက်ြျားပါ 

ြည်သည့်မပဋ္ဌာန်းချက်ြျှ ၎င်းအေင့်မြှင့်တငမ်ခငး်ကို ြပိတ်ပငရ်။ 
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 ၂.၁၀.၅.၃ တည်နောက်ြုံေိုင်ရာကွေငး်ေငး်နလ့လာချက် 

 ၂.၁၀.၅.၃.၁ ေယ်ြယ် - တည်ဆောက်ပုံ (သ့ုိြဟုတ်)  တည်ဆောက်ပုံ၏ အစိတ်အပုိငး် 

သည် ဤအခန်းအရ တည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရိှြှုကို အကဲမြတ်ဆသာအခါ 

ဆရှးဆဟာငး်တည်ဆောက်ပုြံျားကို နားလည်တတ်ကျွြ်းဆသာ  ဗိသုကာပညာရှင် 

(သ့ုိြဟုတ်) အင်ဂျငန်ီယာတစ်ဦးက ကွငး်ေငး်ဆလ့လာရြည်။ ကွင်းေငး်ဆလ့လာချက် 

သည် ယုိယွင်းပျက်စီးြှု (သ့ုိြဟုတ်) ခံနိုင်ရည်ဆလျာ့နည်းြှုကို အကဲမြတ်ရြည်။ 

ကွငး်ေငး်ဆလ့လာချက်သည် တည်ဆောက်ပုေံိုငရ်ာြွဲ့စည်းပုံစနစ်အဆသးစိတ်နှင့် ဆမြခံနိုင် 

ဝန်နှင့် ဆေးတိုက်ဝန်ခံနိုင်ြှုအတွက် စနစ်ကိုသတ်ြှတ်ရြည်။ တည်ဆောက်ပုံေိုငရ်ာ 

ြွဲ့စည်းပု ံ အဆသးစိတ်ဆြာ်မပချက်ြျား၊ ခိုင်ခန့်ြှုအတွက် အားမြည့်မခငး်ြျား၊ ခိုင်ပြဆဲစရန် 

မပုလုပ်မခငး်ြျားနှင့် အဆပါ်ယံအလွှာြျားသည် ဆေးတိုက်ေွအဲား ဆမြငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ြှုကို 

အဆထာက်အကမူပုဆနပါက ၎င်းတို့အား စီစစ်ြှတ်တြ်းတငရ်ြည်။   

 ၂.၁၀.၅.၃.၂ ကွငး်ေငး်ဆလ့လာချက်ရလဒြ်ျားကို တည်ဆောက်ပုေံိုငရ်ာ ခံနိုင်ရည်ရှိြှု 

အကဲမြတ်မခငး်နှင့် တည်ဆောက်ပုေံိုင်ရာစနစ်ကို မပုမပငြ်ွြး်ြံဒီဇိုငး်ထုတ်မခင်းအတွက် ဤ 

လြး်ညွှန်ချက်နှင့်အညီ အသံုးချရြည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၃.၃ သမိုငး်ေိုငရ်ာမှတ်တမ်းများ - တည်ဆောက်ပုံ (သ့ုိြဟုတ်) အလားတူတည် 

ဆောက်ပုြံျား၏ ယခင် သြိုငး်ေိုင်ရာြှတ်တြ်းြျားကို ဆနာက်ေက်တွဲ ဆမပာင်းလဲြှုြျား၏ 

အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုြျား အပါအဝင် အကဲမြတ်မခင်းတွင် အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၄ နရှးနဟာငး်သမိုင်းေငအ်နမွေအနှစ်မဟုတ်နသာ တိုးချဲ့မှုများနှင့် နရှးနဟာင်း 

သမိုငး်ေင်အနမွေအနှစ်မဟုတ်နသာနပြာငး်လဲမှုများ 

 ၂.၁၀.၅.၄.၁ လက်ရှိဆရးှဆဟာငး်သြိုင်းဝင် အဆြွအနှစ် အဆောက်အအုံ၏ ြွဲ့စည်းတည် 

ဆောက်ပုနံှင့် တည်ဆောက်ပုအံရ သီးမခားမြစ်ဆနသည့် ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ် 

ြဟုတ်ဆသာ တိုးချဲ့ြှုအသစ်ြျားနှင့် ဆမပာင်းလဲမခငး်အသစ်ြျားသည် ပုံြှန်စည်းြျဉ်း 

လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၄.၂ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ် ြဟုတ်ဆသာ တိုးချဲ့ြှုအသစ်ြျား၊ ဆမပာငး်လဲ 

မခငး်ြျားသည် ဝန်ထြ်းထားဆသာ တည်ဆောက်ပုံစနစ်ကို  ဆေးအန္တရာယ် ကျဆရာက်ဆစ 

နိုငပ်ါက  ပုံြှန်စည်းြျဉ်းပါ လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရန်  ၎င်းအား အကဲမြတ်မခငး်နှင့် 

အားမြည့်မခငး်ြမပုလုပ်ေဲ လက်ရိှတည်ဆောက်ပုတံွင် ဆဒါငလ်ိုက် (သ့ုိြဟုတ်) ဆေးတိုက် 

ေွဲအားဝန်ြျား ကျဆရာက်နိုင်သည့် တိုးချဲ့ဆမပာင်းလဲမခငး် အသစ်ြျားကို ခွင့်ြမပုရ။ 

 ြှတ်ချက်။ ဆရှးဆဟာငး်ပစ္စည်းြျား အသံုးမပုြှုအတွက် အပုိဒ် ၂.၁၀.၆ တွင် ကကည့ပ်ါ။ 
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 ၂.၁၀.၅.၅ တည်နောက်ြုံေိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ 

 ၂.၁၀.၅.၅.၁ နပမခံနုိငေ်ေ် - ဆမြခံနိုင်ဝန်ခံနိုင်ရန် တည်ဆောက်ပုံ၏ ခံနိုင်ရည်ရိှြှုကို 

တွက်ချက်ရြည်မြစ်ပပီး လိအုပ်ပါက  ယငး်တည်ဆောက်ပုံကို ခိုင်ြာဆစရန် အားမြည့်ရြည်။ 

အကဲမြတ်ချက်တွင် ဝန်သကဆ်ရာက်သည့်  လြး်ဆကကာင်းြျား အားလုးံပါဝင်ရြည်။ 

ခံနိုင်ရည် ဆလျာ့နည်းြှုြရိှဆကကာငး် ထင်ရှားပပီး  ဝန်သက်ဆရာက်သည့်လြး်ဆကကာငး် 

အမပည့်တစ်ခုရိှပါက ဆြျှာ်ြှန်းထားသည့်ဝန်ဆသနှင့် ဝန်ရငှ်ြျားသည် သြိုငး်ဆကကာင်းအရ 

ရိှခဲ့သည်ထက် ြဆကျာ်လွန်လျှင် တည်ဆောက်ပုကံို စြ်းသပခ်ျနိ်တွင် လုဆံလာက်ဆသာ 

ကကံ့ခိုင်ြှုရိှဆကကာငး် ယူေနိုငသ်ည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၅.၂ နလနှင့်ငလျင်သက်နရာက်မှုေေ်အားများ - တည်ဆောက်ပုံ၏ဆလနှင့် ငလျင် 

သက်ဆရာက်ြှုဝန်အားြျား ခံနိုင်စွြ်းကို တွက်ချက်အကဲမြတ်ရြည်။ ဆလသက်ဆရာက်ြှု 

ဝန်အားြျားကို သင့်ဆလျာ်သလို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်မြစ်ပပီး အဆောက်အအုံအသစ်တွင် 

လိအုပ်ဆသာ တည်ဆောက်ပုဒံီဇိုငး်အတွက် သတ်ြှတ်ထားသည့် ဆလသက်ဆရာက်ြှုဝန်အား 

၏ ၇၅% ထကဆ်ကျာ်လွန်ရန်ြလိုပါ။ တွက်ချက်ြှုကို အပုိဒ် ၂.၁၀.၅.၆ ပါ လိုအပ်ချက်ြျား 

အဆပါ် အဆမခခံရြည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၅.၂.၁ ဆေးတိုက်ဝန်ခံနိုင်ဆသာစနစ်တွင် ြည်သည့်အန္တရာယ်ရိှဆသာ အဆမခအဆန 

ြျားကို ြှန်ကန်ဆအာင်မပုမပငမ်ခငး် (သ့ုိြဟုတ်) အမခားတစ်နည်းနည်းမြင့် ခံနိုငရ်ည်ရိှဆစရန် 

ဆောငရွ်က်ကကရြည်။ ခိုငခ်န့်ြှုအတွက် အားမြည့်မခင်းလိုအပ်ပါက ဆနာက်ထပ်ခံနိုငရ်ည်ရှိ 

ြှုကို ဤအခန်းပါ အနည်းေုံးလိုအပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ထပြ်ံအားမြည့်ရြည်။ ခိုင်ခံ့ြှု 

အတွက် အားမြည့်မခင်းနညး်လြ်းြျားကို အပုိဒ် ၂.၁၀.၅.၁.၂ ပါ လုပ်ငန်းဆောငရွ်က်ြှု 

ရည်ရွယ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ဆရွးချယ်ရြည်။ ငလျင်သက်ဆရာက်ြှုဝန်အားြျားအတွက် 

တည်ဆောက်ပုံ အစိတ်အပုိငး်ြျားနှင့် တည်ဆောက်ပုံစနစ်ြျား အကဲမြတ်တွက်ချက်ြှု 

သည် ပုံြှန်စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားအရသတ်ြှတ်ထားသည့် ငလျင်သက်ဆရာက်ြှုဝန်အား 

ြျားတွင် တည်ဆောက်ပုအံစိတ်အပုိငး်ြျား၏ ဆကွးညွှတ်နိုင်ြှု ရိှမခငး်/ြရိှမခင်းနှင့်  

ဝန်ထြ်းနိုင်သည့် ပြာဏကို ထိန်းသိြ်းရန်၎ငး်တို့၏ခံနိုငစ်ွြ်းကို ထည့်သွငး်စဉ်းစား 

ရြည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၅.၂.၂ ဗိသုကာပညာရှင် (သုိ့ြဟုတ်) အင်ဂျင်နီယာသည် ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင် 

တည်ဆောက်ပုံကို အစဉ်ထာဝရ ပိုြိုဆကာငး်ြွန်ဆအာင် ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်ရန်၊ 

အနာဂတ်တွင် ငလျင်ဒဏ်ဆကကာင့် ပျက်စီးြှုဆလျာ့ချရန်၊ မပငေ်င်ြှုြျား လိအုပ်ဆသာ 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆောက်အအုံပစ္စည်းြျားကို ေုံးရှုံးြှုအနည်းေုံးနှင့် ထိခိုက်ြှု 

အနည်းေုံးမြစ်ဆစရန် အမခားနညး်လြး်အြျ ိုးြျ ိုးကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားရြည်။ ထိအုမခား 

နညး်လြ်းြျားကို မပန်လည်ထူဆထာငမ်ခငး်နှင့် နဂိုအတိုင်း မပန်လည်မပငေ်င် ြွြး်ြံမခငး် 
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ြျားဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ေိုငရ်ာပိုငရှ်ငြ်ျား စဉ်းစားဆောငရွ်က်နိုင်ရန် တငမ်ပအကကံ 

ဆပးရြည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၆ နဘးတိုက်ေေ်ေိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ 

 ၂.၁၀.၅.၆.၁ ငလျငပ်ြင်အား - ငလျင်သက်ဆရာက်ြှု ဝန်အားြျားအတွက် တည်ဆောက်ပုကံို 

တွက်ချက်ရန် အသံုးမပုသည့် ငလျင်မပငး်အားေိုငရ်ာ ခိုင်ြာြှုအေင့က်ို R-values အဆမခခံ၍ 

ထည့်သွငး်စဉ်းစားတွက်ချက်ရြည်မြစ်ပပီး အလားတူဆေးတိုက်ဝန်ဒဏ်ခံနိုငြ်ှု စနစ်ြျား 

အတွက် ပုံြှန်စည်းြျဉ်းတွင် မပဋ္ဌာန်းထားသည့် R-values အဆပါ်အဆမခခံ၍ တွက်ချက်ရ 

ြည်။ R-values ြရိှပါက သင့်ဆလျာ်သည့် R-value ကို တည်ဆောက်ပုံေိုငရ်ာ အဆသးစိတ် 

အစိတ်အပိုင်းြျားအား ထည့်သွငး်စဉ်းစားမခင်းမြင့် သတ်ြှတ်ရြည်။ 

 ခခငး်ချက် -  

 (၁) ငလျငမ်ပငး်အားသည် အဆောက်အအုံအသစ်ြျားတွင် လိအုပ်ဆသာ တည်ဆောက်ပုံ 

ဒီဇိုင်းအတွက် သတ်ြှတ်ထားသည့် ငလျင်မပငး်အား၏ ဝ.၇၅ေထက် ဆကျာ်လွန်ရန် 

ြလိုပါ။  

 (၂) အဆောက်အအုံ၏ အသံုးချဆနထိငုြ်ှု အြျ ိုးအစား ၁၊ ၂ (သ့ုိြဟုတ်) ၃ တို့အတွက် 

အေိပုါ အဆောက်အအုံ၏ သောဝလွှခဲျနိ်သည် ၀.၅ စက္ကန့်ထက် ြဆကျာ်လွန်ပါက 

ငလျငမ်ပတ်ဆရွ့ ဆကကာနှင့် နီးကပ်ြှုဆကကာင့် တိုးမြှင့်လာြည့် ဆမြမပငလ်ှုပ်ရှားြှု 

(maximum considered earthquake ground motion of 0.2 second spectral 

response greater than 150 percent at 5 percent damping) ကိ ု စဉ်းစားရန် 

ြလိုပါ။  

 (၃) အသံုးချဆနထိငု်ြှု အြျ ိုးအစား ၁ (သုိ့ြဟုတ်) ၂ အတွက်  တည်ဆောက်ပုြံျားတွင်  

ငလျငဆ်လျှာမြတ်အား seismic base shear သည် 0.30 W ထက် ဆကျာ်လွန်ရန် 

ြလိုပါ။ 

 (၄) အသံုးချဆနထိငု်ြှု အြျ ိုးအစား ၃ (သ့ုိြဟုတ်) ၄ အတွက်  တည်ဆောက်ပုြံျားတွင်  

ငလျင ် ဆလျှာမြတ်အား seismic base shear သည် 0.40 W ထက်ဆကျာ်လွန်ရန် 

ြလိုပါ။ 

 ၂.၁၀.၅.၆.၁.၁ အဆောက်အအုံတစ်ခုကို ဆေးတိုက်ဝန်ခံနိုင်ရန်  ထပြ်ံအားမြည့် 

ဆောငရွ်က်ရာတွင် ဆေးတိုက်အားခံနိုင်သည့် မြည့်စွက်တည်ဆောက်ပုံစနစ်အသစ်သည် 

relative rigidity ြည်ြျှပင ် မြစ်ဆစအဆောက်အအံု၏ base shear အနည်းေုံး ၇၅ 

ရာခိုငန်ှုန်းထိ ခံနိုင်ပါက တည်ဆောက်ပုံစနစ်အသစ် ၏ R-value ကို အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၆.၁.၂ အားမြည့်သံဆချာငး်ြပါသည့် ဝန်အားခံနိုင်ဆသာ အတု်/ဆကျာက်နံရံြျား 

သည် MNBC နှင့် ကိုက်ညီရြည်မြစ်ပပီး ဤအခန်းအရ မြည့်စွက်မပငေ်င်ထားသည့် 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀  အပိင်ုး ၂ 
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အတိုငး်မြစ်ရြည်။ အမခားစံသတ်ြှတ်ချက်ြျားကို သက်ေိုင်ရာ အာဏာပိုင်အြွဲ့အစည်း 

၏ ေုံးမြတ်ချက်အရ ခွင့်မပုပါက ကိစ္စတစ်ရပ်ချငး်စီအလိုက် အသံုးမပုနိုင်သည်။ စြ်းသပြ်ှု 

အချက်အလက်နှင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ပုံအဆပါ်ြူတည်၍  အာဏာပိုင်အြွဲ့ 

အစည်း၏ သဆောတူခွင့်မပုချက်နှင့်အညီ MNBC ပါ 100 psi ခံနိုင်ရည်ရှိြှု ကန့်သတ် 

ချက်ထက် ပိုြုိမြင့်ဆသာတန်ြိုးကို ခွင့မ်ပုရြည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၆.၁.၃ ဆေးတိုက်ဝန်ခံနိုင်ြှုစနစ်ပါ အဆသး စိတ် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားြှ ဆသွြယ်ချက် 

ြျားကို ဆြျှာ်ြှန်းထားသည့် ဆကွးညွှတ်ဆသာပုစံံ ပျကယ်ွင်းြှုအတွက် တည်ပငြိ်ြှုနှင့် ဝန်ခ ံ

နိုငအ်ားကို ထိန်းသိြ်းရန် အကဲမြတ် တွက်ချက်ရြည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၆.၂  တည်ရှိေဲအနောက်အအုံ၏ ခံနိုင်ရည် - ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ြှုသည် ductility၊ 

ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆရးအတွက် သင့်ဆလျာ်ဆသာ အချက်အလက်ြျား၊ ဆေးတိုက်ဝန်ခံ 

နိုငြ်ှုစနစ်၏ ကကံ့ခိုငြ်ှုစသည်တို့ကို  ထည့်သွင်းစဉ်းစားမခင်းမြင့် တည်ရိှေဲ အဆောက်အအုံ 

၏ အမြင့်ေုံးခံနိုငရ်ည်အဆပါ် ြူတည်သည်။ ပုံြှန်စည်းြျဉ်းပါလိုအပ်ချက်ြျားတွင် အသိ 

အြှတ်ြမပုဆသာ်လည်း  လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းြျား၏ ခိုင်ခံ့ြှု၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ အြဲွ့၏ေုံးမြတ်ချက်ကို ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ချင့်ချနိ်ေုံးမြတ်နိုငသ်ည်။ (အပိုဒ်  

၂.၁၀.၆ ဆရှးဆဟာငး်လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျားနှင့် ဆောက်လုပ်ဆရးနည်းလြ်းြျားတွင် 

ကကည့ပ်ါ။) 

 ၂.၁၀.၅.၆.၂.၁  အဆောက်အအံုသစ်အတွက် ပုံြှန်စည်းြျဉ်း၊ စညး်ကြ်းြျားနှင့် မပဋ္ဌာန်း 

ချက်ြျားပါအဆသးစိတ်၊ အချ ိုးကျလိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီြှုြရိှသည့် တည်ဆောက်ပုံ 

ေိုင်ရာ လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျား (သ့ုိြဟုတ်) အစိတ်အပိငုး်ြျားအားလုးံကို ငလျငဒ်ဏ်ခံနိုင် 

ြှု ရိှ/ြရိှ သံုးသပ်ရြည်မြစ်ပပီး ငလျင်ဒဏခ်ံနိုငြ်ှု ြရိှပါက ြည်သည့်အကျ ိုးေက် 

မြစ်ဆပါ်လာြည်ကို အကဲမြတ်ရြည်။ ယုိယွင်းြှုအလားအလာရှိဆသာ၊ ပပိုကျြှုကို ဦးတည် 

ဆနဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) အသက်အန္တရာယ်ရိှဆသာ အစိတ်အပုိငး်ြျားအားလုံးသည် 

ငလျငဒ်ဏ်ြခံနိုင်ပါက လက်ြခံနိုငြ်ှုေုံးမြတ်၍ သင့်ဆလျာ်သည့် တည်ဆောက်ပုေံိုင်ရာ 

ခိုင်ခံ့ြှုအတွက် အားမြည့်မခငး်ကို ဆောင်ရွက်ရြည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၆.၃ ခံနိုင်ေေ်လမး်နကကာငး် - ပပီးမပည့်စုံ၍တစ်ေက်တည်းရိှဆသာ ခံနိုင်ဝန် 

လြး်ဆကကာင်းတစ်ဆလျှာက်  အချတိ်အေက်ြျားအပါအဝင် တည်ဆောက်ပုစံနစ်၏ အပုိင်း 

အားလုးံြှ ဆမြမပင်သ့ုိ ဆရာက်ရိှသည်အထိ ဝန်ခံနိုင်အားြျားကို ဆြာ်မပရြည်။ ငလျင်ဒဏ်ခံ 

ရလျှင် တည်ဆောက်ပုံသည် Unit တစ်ခုအဆနမြင့် လုလံုဆံလာက်ဆလာက် တစ်စုတစ်စည်း 

တည်း ခံနိုင်ရည်ရိှဆကကာငး် အတည်မပုရြည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၆.၄ အမုိးရင်တား (Parapets) - အြုိးရငတ်ားနှင့် အမပင်ြွြ်းြံြှုြျား၏ ခိုင်ပြြဲှုနှင့် 

ငလျငဒ်ဏခ်ံနိုငြ်ှုကို ပုံြှန်စညး်ြျဉ်းပါ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီဆစရန် စစ်ဆေးြှုမပု 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀  အပိင်ုး ၂ 
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ရြည်။ ခခငး်ချက်အမြစ် ပုံြှန်စည်းြျဉ်းပါ လိအုပ်ချက်ြျား၏  အြုိးရငတ်ားနှင့် အမပင်အလှ 

ေင်ြှုသည် အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်ြှုြရိှပါက ခွင့်မပုနိုင်သည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၆.၅ တည်နောက်ြုံနှင့်မေိုင်နသာအလှေင်အစိတ်အြိုင်းများ - ငလျငလ်ှုပ်ခတ် 

ပါက မပုတ်ကျနိုင်ပပီး အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်နိုင်သည့် အဂဂဆတ၊ ပန်းကလပန်ှင့် အလှ 

ေင်မခင်းကဲ့သ့ုိဆသာ ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝငအ်ဆြွအနှစ်အဆောက်အအံု၏  တည်ဆောက်ပုံ 

နှင့ြ်ေိုငဆ်သာ အလှေငအ်စိတ်အပုိငး်ြျားကို စစ်ဆေးအကဲမြတ်ရြည်။ ငလျင်ဒဏခ်ံနိုင် 

စွြ်းကို စစ်ဆေးမခငး် (သ့ုိြဟုတ်) အလှေင်ြှုကို စွဲပြဲခိုငခ်ံ့ဆစရန် မပုလုပ်မခငး်ကို ဆောငရွ်က် 

ရြည်။ 

 ၂.၁၀.၅.၆.၅.၁ အဆောက်အအုံကို ငလျငဒ်ဏခ်ံရလျှင်  ဆနထိငု်သူဦးဆရ ၃ဝ (သ့ုိြဟုတ်) 

၃ဝ အထက် အသံုးမပုဆနဆသာ အဆောက်အအုံ၏အခန်းနံရြံျား၊ စကကြံလြ်းြျက်နှာကကက် 

ြျားနှင့ ်ဆလှကားြျား၏ ငလျငဒ်ဏခ်ံနိုငြ်ှု ရိှ/ြရိှ သတ်ြှတ်ရန် စစဆ်ေးရြည်။ 

 ၂.၁၀.၆ နရှးနဟာငး်လုြ်ငေ်းသံုးြစ္စည်းများနှင့် တည်နောက်ြုေံည်းလမး်များ 

 ၂.၁၀.၆.၁  ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှေ်းချက်နှင့် ေယ်ြယ် 

 ၂.၁၀.၆.၁.၁ ရည်ရွယ်ချက် - ဤအခန်း၏ရည်ရွယ်ချက်ြှာ ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင် 

အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံြျားအမြစ် သတ်ြှတ်ထားသည့် 

အဆောက်အအုံြျား (သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆောက်ပုံပါ ပုံြှန်စည်းြျဉ်းစည်းကြ်း (သ့ုိြဟုတ်) 

အမခားနညး်ဆပါငး်စုထားမခင်းြရှိသည့်  စညး်ြျဉ်းလိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ကွဲလဲွသည့် 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်အသံုးမပုြှုနည်းလြ်းြျားနှင့် ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်း 

သံုးပစ္စည်းြျားအတွက် စညး်ြျဉ်းြျား မပဋ္ဌာန်းရန်မြစ်သည်။ ဆရှးဆဟာင်းသြိုင်းဝင် အဆြွ 

အနှစ်ဆနရာြျား၊ အဆောက်အအုံြျားနှင့် သက်ေိုင်ပါက အာဏာပိုငအ်ြွဲ့အစည်းြျားက 

ဤအခန်းပါ ပုံြှန်စည်းြျဉ်း၊ စညး်ကြ်းြျားနှင့် ကိုက်ညီသည့် အမခားနညး်လြ်းြျားကို 

လက်ခံရန်လိုအပ်သည်။ 

 ၂.၁၀.၆.၁.၂ ရည်မှေ်းချက် - သီးမခားသတ်ြှတ်ထားဆသာ စည်းြျဉ်းလိအုပ်ချက်ြျား 

(သ့ုိြဟုတ်) အမခားစနစ်တစ်ခုဆပါငး်စုထားမခငး်ြရှိသည့် စညး်ြျဉ်းြျားနှင့က်ွဲလွဲသည့် 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ် အသံုးမပုြှုနည်းလြ်းြျားနှင့် ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်း 

သံုး ပစ္စည်းြျားအတွက် စညး်ြျဉ်းြျားမပဋ္ဌာန်းရန် ဤအခန်း၏ ရည်ြှန်းချက် မြစ်သည်။ 

 ၂.၁၀.၆.၁.၃ ေယ်ြယ် - တည်ဆောက်ပုတံစ်ခုခု၏ ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင် အဆြွအနှစ် 

ေိုင်ရာအဆောက်အအံု၏ အစိတ်အပိုငး်မြစ်သည့် (သ့ုိြဟုတ်) မြစ်ခဲ့သည့် တည်ဆောက်ပုံ 

ေိုင်ရာပုစံံ (သုိ့ြဟုတ်) လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းတစ်ခုခုသည် ဤအခန်းတွင် အကျုံးဝင်သည်။ 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ေိုင်ရာတည်ဆောက်ပုံရိှ ဆရှးဆဟာငး်လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်း 

ြျားနှင့် တည်ဆောက်ပုံနည်းလြး်ြျားသည် ေက်လက်တည်ရိှနိုင်သည်။ (သ့ုိြဟုတ်) 
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မပန်လည်တပ်ေင်နိုင်သည်။ (သ့ုိြဟုတ်) လက်ရိှအဆမခအဆနနှင့်ကိုက်ညီသည့် အြျ ိုးအစား 

တူဆသာ  ပစ္စည်းအသစ်ြျားမြင့် တပ်ေင်နိုင်ရြည်။ 

 ၂.၁၀.၆.၂ အင်ေျငေ်ီယာလုြ်ငေ်းေိုငရ်ာ အနထွေနထွေချဉ်းကြ်ေညး်လမး်များ 

  ဆရှးဆဟာငး်လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျားအတွက် ခံနိုငရ်ည်အားတန်ြိုးကို အလားတူ 

သြားရိုးကျဆပါင်းစုထားသည့်စညး်ြျဉ်းအရ  အဆမခခံ၍သတ်ြှတ်ရြည်။ (သ့ုိြဟုတ်) ဤ 

အခန်းတွင် ဆြာ်မပထားသည့်အတိုငး် စြ်းသပ်ြှုြျားအဆပါ် အဆမခခံ၍ သတ်ြှတ်ရြည်။ 

ဆရှးဆဟာငး်လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျားနှင့် တည်ဆောက်ပုနံည်းလြ်းြျားကို အပုိဒ် ၂.၁၀.၅.၃ နှင့် 

အညီ တည်ဆောက်ပုံအဆသးစိတ်အတွက် ဆသချာစွာစုံစြ်းစစ်ဆေးြှုမပုရြည်။ လက်ရှိ 

အဆမခအဆနြျားကို အကဲမြတ်ရန် စြ်းသပြ်ှုကို ဆောင်ရွက်ရြည်။ စီြံကိန်းတွင် တာဝန်ခံ 

ပုဂ္ဂိုလ်ြျားမြစ်သည့် ဗိသုကာပညာရှင် (သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာအင်ဂျငန်ီယာသည် 

ဆရှးဆဟာငး်လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျား၏ ခွင့မ်ပုနိုင်ဆသာဒဏအ်ား (သ့ုိြဟုတ်) ခံနိုင်ရည်အား 

အေင့်ြျားကို သတ်ြှတ်ရြည်။ ယငး်သတ်ြှတ်ထားသည့် ခံနိုင်ရည်အားတန်ြိုးြျားသည် 

လုဆံလာက်ဆသာစြ်းသပ်ြှုြရိှပါက ဆအာက်ဆြာ်မပပါအပိုင်းြျားတွင် မပဋ္ဌာန်းထားသည်ထက် 

ြဆကျာ်လွန်ရန်နှင့် အာဏာပိုငအ်ြွဲ့အစည်း၏ သဆောတူညီြှုနှင့်အညီ မြစ်ရြည်။ 

 ၂.၁၀.၆.၃ တည်နောက်ြုံနှင့်မေိုင်နသာ နရှးနဟာငး်လုြ်ငေ်းသံုးြစ္စည်းများ 

  တည်ဆောက်ပုံနှင့်ြေိုင်ဆသာ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်  လုပ်ငန်းသံုး 

ပစ္စည်းြျားကို ပုံြှန်စည်းြျဉ်း၊ စညး်ကြ်းြျားပါ လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီြှုြရှိဆသာ်လည်း 

အသံုးမပုရာတွင် ေက်လက်အသံုးမပုြှုကို စညး်ြျဉ်း၊ စညး်ကြ်းြျားအရ ခွင့မ်ပုရြည်။ 

သ့ုိရာတွင် မပည်သူ့ကျန်းြာဆရးနှင့် အသက်အန္တရာယ်ရိှြှုကို ဆလျာ့ပါးသက်သာဆစရန် 

အာဏာပိငု်အြွဲ့အစည်း၏ သဆောတူညီြှုနှင့်အညီ ဆောငရွ်က်ထားရှိရြည်။ 

 ၂.၁၀.၆.၄ သီးပခားသတ်မှတ်ထားနသာ လုြ်ငေ်းသံုးြစ္စည်းများကိုခွေင့်ပြုနိုင်မှု 

  သတ်ြှတ်အရည်အချငး်နှင့် မပည့်စုံသည့် ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ် 

အဆောက်အအုံ (သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆောက်ပုြံျားရိှပပီး ေက်လက်တည်ရိှဆနသည့် 

ဆရှးဆဟာငး်လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျားကို ၎င်းတို့၏အဆမခအဆနနှင့် ဤလြး်ညွှန်ချက်အရ လိုအပ် 

ဆသာဝန်အားကို အကဲမြတ်တွက်ချက်ရြည်။ ဤအခန်း၏ အပုိဒ် ၂.၁၀.၅.၃ အရ လိုအပ်ဆသာ 

တည်ဆောက်ပုံေိုငရ်ာ တိုင်းတာချက်သည် လက်ရိှအဆမခအဆန၊ အားမြည့်မခင်း၊ ခိုင်ပြမဲခငး်၊ 

ယုိယွင်းပျက်စီးမခငး်နှင့် အမခားအမခားအချက်အလက်ြျားနှင့် သက်ေိုင်ဆသာ ခွင့မ်ပုနိုငဆ်သာ 

ဒဏအ်ား၊ ခံနိုင်ရည်အားအေင့်နှင့် ဆရှးဆဟာငး်လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းလုံဆလာက်ြှုကို ြှတ်တြ်း 

တငရ်ြည်။ ဤအပုိငး်ပါ ကျန်ရှိဆနသည့်အပိုင်းသည် အြျားအားမြင့် ကကုံဆတွ့ဆနရဆသာ 

ဆရှးဆဟာငး်လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျားအတွက် အရံသီးမခားသတ်ြှတ်ထားဆသာ လိအုပ်ချက်ြျား 

အဆနမြင့် ဆြာ်မပထားသည်။ 
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 ၂.၁၀.၆.၅  နကျာက်/အတု် 

 ၂.၁၀.၆.၅.၁ တည်ရှိေဲ နကျာက်/အုတ်ထု အနောက်အအုံ - ဗိသုကာပညာရှင် (သ့ုိြဟုတ်) 

အင်ဂျငန်ီယာ၏ ဆလျှာမြတ်ြှုအြျားေုံးခံနိုင်ရည်အား  9 lb/in2 (62.1 kPa) အရည်အချငး် 

မပည့်ြီဆကကာငး် ဆြာ်မပချက်ကို စစ်ဆေးြှုမပုလုပ်ပပီး ရွှေံ့မြင့်ြွြ်းြံ ဆောင်ရွက်ြှုြှအပ အမခား 

အြျ ိုးအစားတစ်ခုခု၏ လက်ရှိ ဆကျာက်/အတု်ထု နံရံြျားကို စြ်းသပမ်ခင်းြမပုေဲ ခွင့မ်ပုနိုင် 

သည်။ ၎င်းအဂဂဆတအေက်ြျားကို ထပြ်ံမြည့်ေည်းပပီး အတု်နှင့်အဂဂဆတ နှစ်ြျ ိုးလုံးသည် 

သင့တ်င့်ဆကာင်းြွန်ရြည်။ အထက်ပါဆလျှာမြတ်အား  (Shear stress) သည် ဆထာက်ကန် 

ထားမခငး်ြရှိဆသာ အမြင့် (သ့ုိြဟုတ်) အလျားနှင့် အထူ၏ အမြင့်ေုံး အချ ိုး ၁၃ ထက် 

ြဆကျာ်လွန်လျှင ် အနိြ့်ေုံးအဂဂဆတအရည်အဆသွးကို အသံုးမပုပါက (သ့ုိြဟုတ်) အနိြ့ေ်ုံး 

အဂဂဆတအရည်အဆသွးရှိပါက အားမြည့်ထားမခင်းြရှဆိသာ ဆကျာက်/အုတ်ထနုံရံနှင့် သက် 

ေိုင်သည်။ အနည်းေုံးနှစ်ေြာဆသာ tributary wall ကဲ့သ့ုိ ဆထာက်ကန်နိုင်သည့် 

(သ့ုိြဟုတ်) ခုခံနိုင်သည့်အစိတ်အပိုင်းနံရံ၏အမြင့် (သ့ုိြဟုတ်) အလျားကို တိုင်းတာရြည်။ 

ြာဆကျာြှုသည်  မြတ်ပိငုး်ဧရိယာ အားလုးံအဆပါ်တွင် အဆမခခံသည်။ ဆလျှာမြတ်အား 

(Shear stress)  ကို အဆပါ်တည့်တည့်ြှကျဆရာက်ဆသာ နံရ၏ံအဆလးချနိ်ဆကကာင့် ဝငရ်ိုး 

တိုက်ရိုကြ်ိအား (Axial direct stress) ၁၀ ရာခိုငန်ှုန်း ထပတ်ိုးနိုင်သည်။ 

 ၂.၁၀.၆.၅.၂ ပြေ်လည်နောက်လုြ်ထားသည့် ေံရံများ - ြူလအုတ် (သ့ုိြဟုတ်) ြူလ 

အဂဂဆတကို အသံုးမပု၍ အလံုးစုံ မပန်လည်ဆောက်လပု်ထားသည့် နံရြံျား၊ ြူလအတိုငး် 

ဆောက်လုပ်ထားသည့် နံရြံျားကို စညး်ြျဉ်း၊ စညး်ကြ်းြျားနှင့်အညီ ဆောက်လုပ်ရြည်။ 

မပငေ်င်မခငး် (သ့ုိြဟုတ်) မြည့်စွက်ဆောက်လုပ်မခင်းကို ပုံြှန် စညး်ြျဉ်း၊ စညး်ကြ်းြျားနှင့် 

ကိုက်ညီြှုြရိှဆသာ်လည်း ြူလနံရြံျားအတိုငး် ယခင်နညး်လြ်းမြင့် ဆောက်လပု်နိုင်သည်။ 

 ၂.၁၀.၆.၆ သစ်သား 

 ၂.၁၀.၆.၆.၁ တည်ရှိေဲသစ်သား diapharagms (သ့ုိမဟုတ်) ေံရံများ - တစ်ဆမြာင့်တည်း 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆထာင့်မြတ် ထည့်သွငး်ထားသည့် တည်ရိှေဲသစ်သား diapharagms နှင့် 

နံရြံျားကို ချတိ်ေက်တပ်ေင်သည့်ပစ္စည်းြျားနှင့် သင့်ဆလျာ်သည့် shear resistance  

တန်ြိုးတစ်ခုအား သတ်ြှတ်ရြည်။ တည်ဆောက်ပုေံိုငရ်ာ ဆလ့လာတိုငး်တာချက်သည် 

ချတိ်ေက်တပ်ေငသ်ည့်ပစ္စည်းြျား၏ အဆသးစိတ်ပုံစ ံ(fastener details) နှင့ ်၎င်းတို့ကကား 

အကွာအဆဝး (Spacing) ကို သတ်ြှတ်ရြည်မြစ်ပပီး ကကြ်းခငး်ဆောက်လုပ်ြှုြှတစ်ေင့် ဝန် 

လြး်ဆကကာင်းကို အတညမ်ပု၍ စစ်ဆေးရြည်။  Shear တန်ြိုးြျားဇယား ၂.၁၀.၆ (က) နှင့် 

၂.၁၀.၆ (ခ)။ 

 ၂.၁၀.၆.၆.၂ တည်ရှိေဲ သစ်သားကိုယ်ထည်များ  - တည်ရှိေဲ သစ်သားကိုယ်ထည် 

အစိတ်အပိုင်းြျားကို တည်ဆောက်ချနိ်တွင် လက်ဆတွ့အားမြင့် စညး်ြျဉ်းနှင့်အညီ ခွင့မ်ပု 
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နိုငဆ်သာ ြိအားကို သတ်ြှတ်နိုင်သည်။ တည်ရိှေဲ (သ့ုိြဟုတ်) အသစ်အစားထိုးထားသည့် 

သစ်သား ကိုယ်ထည်ြျားသည် ဆသချာစွာသုဆတသနမပုလုပ်ထားပပီးမြစ်ပါက ြူလအတိုငး် 

အသံုးမပုခဲ့ဆသာ ဆရှးဆဟာငး်သစ်သား နံရံ (balloon and single wall) ကဲ့သ့ုိ မြစ်နိုင်သည်။ 

ထိပ်ကားစဆရွးေက် (Dovetail) နှင့် စဆရွးဆပါက်ေက် (mortise and tendon) ကဲ့သို့ 

သစ်သားအေက်ြျားကို ဆကာင်းြွန်စွာ ဆောက်လုပ်ထားလျှင်  ၎င်းတို့ကို တည်ဆောက်ပုံ 

အစိတ်အပိုင်းအမြစ် အသံုးမပုနိုင်သည်။ အသုံးမပုရန် ဆရွးချယ်ထားဆသာ အကကြ်းထည် 

သစ်သားသည် ပုံစံအြျ ိုးအစားအေင့်သတ်ြှတ်ချက်ြျားရှိရန်ြလိေုဲ အရည်အဆသွးမြင့် 

ဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) နိြ့်ဆသာ  ထင်းရှုးသားနှင့် ထင်းရှူးြျ ိုးနွယ်၊ ဆဒသခံသစ်ြာြျား ကဲ့သ့ုိ 

သစ်အြျ ိုးအစားြျား အသံုးမပုခဲ့ပါက (သ့ုိြဟုတ်) အသံုးမပုနိုင်ပါက အစားထိုးဆမပာငး်လဲ 

မခငး်ကို သီးမခားအဆမခအဆနအလိကု် အသံုးမပုနိုငသ်ည်။ ဆလးဆထာင့်သံ (square nails) 

(သ့ုိြဟုတ်) ရိုက်သံြျား (cut nails) ကို သစ်သားအစိတ်အပိုငး်ြျား ချတိ်ေက်တပ်ေင်ရာ 

တွင် ရိုက်သံ(wire nails) ထက ် အြျားေုံး ၅ဝ ရာခိုငန်ှုန်းတိုး၍ Shear အတွက် အသံုးမပု 

နိုငသ်ည်။ 

 ၂.၁၀.၆.၇ ကွေေ်ကရစ် 

 ၂.၁၀.၆.၇.၁ ကွေေ်ကရစ်ြစ္စည်းများ - ကွန်ကရစ်ပစ္စည်းကို သြိုငး်ဆကကာင်းအရ အသံုးမပု 

သည့်အခါ သောဝေိလပဆ်မြကွန်ကရစ်၊ အားမြည့်ထားမခင်းြရှိဆသာ ဆကျာက်မြည့် 

ကွန်ကရစ်နှင့် အလားတူပစ္စည်းြျားကို အသံုးချနိုင်သည်။ ဆတာင့်တငး်ခိုင်ြာြှုနိြ့်သည့် 

ကွန်ကရစ်နှင့် ပုံြှန်စည်းြျဉ်းအရ လိအုပ်သည်ထက် အားနည်းဆသာ  ကွန်ကရစအ်ား 

ေက်လက်ထားရှိနိုင်သည်။ ဗိသုကာပညာရှင် (သ့ုိြဟုတ်) အင်ဂျငန်ီယာသည် ကွန်ကရစ် 

နြူနာစြ်းသပ်မခင်းကို အဆမခခံ၍ သင့်ဆလျာ်သည့် ဆတာင့်တငး်ခိုင်ြာြှုတန်ြိုးကို သတ်ြှတ် 

ရြည်။ Bond and development lengths Bond and development lengths ကို 

သြိုငး်ေိုင်ရာအချက်အလက် (သ့ုိြဟုတ်) စြ်းသပြ်ှုြျားအဆပါ် အဆမခခံ၍သတ်ြှတ် 

နိုငသ်ည်။ 

 ၂.၁၀.၆.၇.၂ အနသးစိတ်ြုံစံ - ဗိသုကာပညာရှင် (သ့ုိြဟုတ်) အင်ဂျင်နီယာသည် ductility 

နှင့် reserve strength ကိ ု ထည့်သွငး်စဉ်းစားမခင်းမြင့် ပုံြှန်စည်းြျဉ်း၊ စညး်ကြ်းနှင့် 

ြကိုက်ညီသည့် တည်ဆောက်ပုံ၏ အဆသးစိတ်ပုံစ ံ မပဋ္ဌာန်းချက်အားလုးံကို ဂရုတစိုက် 

တွက်ချက်ပပီး တည်ဆောက်ပုံ၏ အမြင့်ေုံးလုပ်ဆောငခ်ျက်အဆပါ် ၎င်းတို့သည် 

သက်ဆရာက်ြှု ရိှ/ြရိှ စဉ်းစားရြည်။ 

 ၂.၁၀.၆.၈  သံမဏိနှင့်သံ 

  လက်မြင့်ထုတ်လုပ်ဆသာသံ၊ စြ်းသပစ်စ်ဆေးထားမခငး်ြရှိဆသာ သံကျွတ် 

(သ့ုိြဟုတ်) သံထည် (Wrought or black iron)၊  သွန်းသံ (Cast iron) (သ့ုိြဟုတ်) သွန်းသံ
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ဆပျာ ့ (grey iron) အသံုးမပုြှုနှင့် စညး်ြျဉ်းအရ ခွင့်မပုထားမခငး်ြရိှဆသာ သံေက်မခင်း 

နညး်လြ်းအဆမြာက်အမြားကို သက်တြ်းကာလအရ နှစ်ရှည်ကကာစွာ တည်တံ့နိုငဆ်ကကာငး် 

ထင်ရှားပါက  အရည်အဆသွးအမပည့်ဝေုံး ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင်အဆြွအနှစ်  အဆောက်အအုံ 

ြျားတွင် အသံုးမပုနိုင်သည်။ လိအုပ်ပါက ဝန်ြနိုင်စွြး် (uplift capacity) ကို အကဲမြတ် 

တွက်ချက်ပပီး အားမြည့်ရြည်။ ပပိုကျပျကစ်ီးနိုင်သည့် အဆသတပ်ေင်ထားဆသာ သွန်းသံ 

တိုင်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) အမြင့်အလယ်အလတ်ရိှ ဆေးတိုက်ဝန်ြျား (mid height lateral 

loads) တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်။ တည်ရှိေဲဝန်ခံနိုငသ်ည့် သံကျွတ် (wrought)၊ 

သံြဏိ (forged steel) (သ့ုိြဟုတ်) သွန်းသံဆပျာ့ (grey iron) ကိ ု ြူလဆောက်လုပ်ချနိ်တွင် 

အသံုးမပုခဲ့ဆသာ အမြင့်ေုံးလုပ်အား (working stress) ကိ ုသတ်ြှတ်နိုင်သည်။ 

 ၂.၁၀.၆.၉  အနောက်အအုံမျက်နှာပြင်အလွှာ 

 ၂.၁၀.၆.၉.၁ မီးြုတ်စဉ့်အုတ်ချြ်များနှင့်နကျာက်တုံး - ြီးြုတ်စဉ့်အုတ်ချပ်ြျား၊ ပုံသွင်း 

ဆကျာက် (cast stone) နှင့် သောဝဆကျာက်မပားြျားကို ခိုင်ခံ့စွာ တပ်ေငထ်ားမခငး် ရိှ/ြရိှ 

စစ်ဆေးရြည်။ တပ်ေင်ထားဆသာ  သံြဏိဆောင်ြျား (steel anchors) ယုိယွင်းပျက်စီး 

မခငး် (သ့ုိြဟုတ်) သံဆချးတက်မခငး် ရိှ/ြရိှ စစ်ဆေးရြည်။ လိုအပ်ပါက သံြဏိဆောင်ြျား 

အဆသတပ်ေင်မခငး် (သုိ့ြဟုတ်) ထပြ်ံမြည့်စွက်မခင်းြျား မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၂.၁၀.၆.၁၀ မှေ်နှင့် မှေ်တြ်ေငပ်ခငး် 

 ၂.၁၀.၆.၁၀.၁ လူအများ ထိ/တိုက်လွေယ်နသာ နေရာများတွေင် မှေ်တြ်ေင်ပခငး် - လူအြျား 

ထိ/တိုက်လွယ်ဆသာဆနရာြျားရိှ ဆရှးဆဟာငး်ြှန်ြျားတပ်ေင်ရာတွင် ယငး်ြှန်ြျားကိုအမခား 

အကာအကွယ်ဆပးနိုင်သည့် နညး်လြ်းြျားဆပးထားပါက သက်ေိုငရ်ာ အာဏာပိုငအ်ြွဲ့ 

အစည်း၏ သဆောတူညီချက်မြင့် ခွင့မ်ပုနိုင်သည်။ ယငး်နည်းလြ်းြျားတွင် ထပြ်ံတပ်ေင် 

ဆသာြှန်ချပ်ြျား၊  အကာအကွယ်ဆပးသည့် ြလင်အလွှာ၊ အကာအကွယ်ဆပးသည့် လုခံခုံဆရး 

ပစ္စည်း (သ့ုိြဟုတ်) စနစ်ြျားနှင့် အြျားမပည်သူလုံခခုံဆရးကို လုဆံလာက်စွာဆပးနိုင်သည့် 

ပစ္စည်းြျား (သ့ုိြဟုတ်) သဆကဂတအြှတ်အသားြျား ကန့်သတ်ချက်ြရိှေဲ ပါဝင်နိုငသ်ည်။ 

 ၂.၁၀.၆.၁၀.၂ ြီးဆေးသတ်ြှတ်သည့် စနစ်ြျားပါရိှသည့် ြှန်တပ်ေင်မခငး် အပုိဒ် 

၂.၁၀.၄.၂.၃ တွင် ကကည့်ပါ။ 
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ဇယား ၂.၁၀.၆ (က) 

တည်ရှိေဲအနောက်အအုံြစ္စည်းများအတွေက် ခိုင်ခံ့မှုတေ်ြိုးများ 

တညရိှ်ေဲအနောက်အအုံြစ္စည်းများ (သ့ုိမဟုတ်) 

အနောက်အအုံြစ္စည်းများ၁ေုိင်ရာ အစိတ်အြိုင်းများ၏ 

ြွေဲ့ စည်းြုံ 

ခိုင်ခံ့မှုအရညအ်နသွေး × ၁၄.၅၉၄= N/m 

၁။  အလျားလုိက် diaphragm၂ 

၁.၁။ ဆမပာင်အြုိးမပား အတည့်ြုိးမခင်းနှင့် ယင်းအြုိးမပားဆပါ် 

တွင် တုိက်ရုိက်အြိးုြိုးမခင်း 

၁.၂။ ဆမပာင်အြိုးမပားဆထာင့်မြတ်ြုိးမခင်းနှင့် ယင်းအြိးု 

မပားဆပါ်တွင် တိက်ုရိုက်အြိးုြိးုမခင်း 

၁.၃။  လျှာထိုးကကြ်းခင်း 

 

၁.၄။ ဆတ့ေကက်ကြ်းခင်းနှင့် ယင်းဆပါ်တွင် အဆချာသတ် 

ကကြ်းခင်းအားလွှဲ၍ခင်းမခင်း၊ကန့်လန့်မြတ်ခင်းမခင်း။   

၁.၅။ ဆထာင့်မြတ် ကကြ်းခင်းနှင့် အဆချာသတ် ကကြ်းခင်းမခင်း 

 

Seismic shear အတွက် ခံနိုင်အား ၁ ဆပ 

လျှင ်ဆပါင် ၃၀၀ 

Seismic shear အတွက် ခံနိုင်အား ၁ ဆပ 

လျှင ်ဆပါင် ၇၅၀ 

Seismic shear   အတွက် ခံနိုင်အား ၁ 

ဆပလျှငဆ်ပါင် ၃၀၀ 

Seismic shear အတွက် ခံနိုင်အား ၁ ဆပ 

လျှင ်ဆပါင် ၁၅၀၀ 

Seismic shear အတွက် ခံနိုင်အား ၁ ဆပ 

လျှင ်ဆပါင် ၁၈၀၀ 

၂။  crosswall ၂/၃ 

၂.၁။  သစ်သား သ့ုိြဟုတ် သတ္တုဇကာကွက် ဆပါ် ရိှ 

သရွတ ် 

 

တစ်ေက်လျှင်-Seismic shearအတွက် 

ခံနိုင်အား ၁ ဆပ လျှင် ဆပါင် ၆၀၀  

၂.၂.။  ဂျစ်ပေင်မပားဆပါ်ရိှ သရွတ် Seismic shear အတွက် ခံနိုင်အား ၁ ဆပ 

လျှင ်ဆပါင် ၅၅၀ 

၂.၃။ ဂျစ်ပေင်နံရံမပား၊ အနားြသတ်ထား ဆသာ 

အစွန်းြျား 

Seismic shear အတွက် ခံနိုင်အား ၁ ဆပ 

လျှင ်ဆပါင် ၂၀၀ 

၂.၄။  ဂျစ်ပေင်နံရံမပား၊ အနားသတ်ထားဆသာ အစွန်းြျား Seismic shear အတွက် ခံနိုင်အား ၁ ဆပ 

လျှင ်ဆပါင် ၄၀၀ 

၃။ တညရ်ှိေဲအုတြ်ိနပ်ခံမခင်း၊ သစ်သားဆောင် 

တပေ်င်မခင်း၊ တညဆ်ောက်ြှုေိုင်ရာ သံြဏ ိ နှင့် 

အားမြည့် သံြဏိ 

၃.၁။  ကွန်ကရစ်ြနိပ်ခံမခင်း 

 

 

 

စြ်းသပ်မခင်း၃မြင့် 

အမခားနည်းမပသြထားပါ က f’c = 1500 

psi (10.34MPa) 
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တညရိှ်ေဲအနောက်အအုံြစ္စည်းများ (သ့ုိမဟုတ်) 

အနောက်အအုံြစ္စည်းများ၁ေုိင်ရာ အစိတ်အြိုင်းများ၏ 

ြွေဲ့ စည်းြုံ 

ခိုင်ခံ့မှုအရညအ်နသွေး × ၁၄.၅၉၄= N/m 

၃.၂။  ထငး်ရှူးသား 

၃.၃။  အားမြည့်သံြဏိ 

 

၃.၄။  တည်ဆောက်ြှုေုိင်ရာ သံြဏိ 

D.F.No.1၃ နှင့် အလားတူခွင့်မပုနုိင်ဆသာ 

ဒဏ်အား 

f1=40000lbs per square inch (124.1 

N/mm2) maximum 

f2=33000lbs per square inch (137.9 

N/mm2) maximum 
၁ အဆောက်အအံုပစ္စည်းသည် ခိုင်ြာရြည်မြစ်ပပီး ဆကာင်းြွန်သည့် အဆမခအဆနရှိရြည်။ 
၂ စုစုဆပါင်းတန်းြိုးသည် ၁ ဆပ လျှင် ဆပါင် ၉၀၀ (13.140 N/m) ထက်ြဆကျာ်လျှင် 

အဆောက်အအုံပစ္စည်းြျား၏ shear values ကို ဆပါငး်ထည့်နိုငသ်ည်။ 
၃ ဆပးထားသည့်ဒဏ်အားြျားကို ပုံြှန်စည်းြျဉ်းတွင် သတ်ြတှ်ထားသည့်အတိုင်း ဝန်အားြျားကို 

တိုးနိုင်သည်။ 

ဇယား ၂.၁၀.၆ (ခ) 

တည်ရှိေဲနောက်လုြ်နရးနှင့် ေက်စြ်၍အသံုးပြုသည့်  

အနောက်အအုံြစ္စည်းအသစ်များ၏ ခိုင်ခံ့မှုတေ်ြိုးများ 

အနောက်အအုံြစ္စည်းအသစ်များ (သ့ုိမဟုတ)် အနောက်အအုံ 

ြစ္စည်းများေိုင်ရာ အစိတအ်ြိင်ုးများ ြွေဲ့ စည်းြု ံ
ခိင်ုခံ့မှုအရညအ်နသွေးအေင့်၁ 

၁။ အလျားလိုက် diaphragm၂ 

၁.၁။ ထည့်သွင်းထားသည့် အမပားြျား၏ အလယ်ဗဟုိရိှ 

အထပ်သားအစွန်းနှင့် တစ်ဆမြာင့်တည်း တုိက်ရုိက် 

ထည့သွ်င်းမခင်းမြင့် တွထဲားသည့် အထပ်သား 

ထည့သွ်င်းမခင်းသည် အနည်းေုံး 15/32 inch နှင့် 

ြှန်ပံုကွက်အစွန်းြျားတွင် ဗဟုိမပုထားသည့် ၄ လက်ြနှင့် 

လုပ်ငန်းခင်ွတွင် လြ်းဆကကာင်းတစ်ခုစီကုိ ဗဟုိမပုထား 

သည့် ၁၂ လကြ်တင်ွ အချင်း ၀.၁၃ လကြ် အနည်းေုံး 

နှင့် အလျား ၁၁/၄ လကြ် အနည်းေုံးရှိသည့် 

ဝက်အူရစ်မြင့်စုပ်ထားသည့် (သ့ုိြဟုတ)် ရိုက်ထား 

သည့် သစ်သား ၈×၁၁/၄ လကြ် အနည်းေုံးမြင့် 

 

ခံနိုင်အား ၁ ဆပ လျှင် ဆပါင် ၁၅၀၀ 

 

 

 

 

 

 

 

ခံနိုင်အား ၁ ဆပ လျှင် ဆပါင် ၁၈၀၀ 
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အနောက်အအုံြစ္စည်းအသစ်များ (သ့ုိမဟုတ)် အနောက်အအုံ 

ြစ္စည်းများေိုင်ရာ အစိတအ်ြိင်ုးများ ြွေဲ့ စည်းြု ံ
ခိင်ုခံ့မှုအရညအ်နသွေးအေင့်၁ 

တွထဲားသည့် အထပ်သား ထည့သွ်င်းမခင်း အနည်းေုံး 
15/32 inch  

၁.၂။ လကရ်ှိဆထာင့်မြတထ်ည့်သွင်းမခင်းမြင့် တိက်ုရိုက် 

တွထဲားသည့် ၁.၁ က့ဲသ့ုိ အလားတူ အထပ်သားနှင့် 

တပေ်င်စရာ ပစ္စည်းြျား 

၁.၃။  လုပ်ငန်းခွင်တင်ွ  ထည့သွ်င်းထားဆသာ အမပား 

တစ်ခုချင်း၏ အစွန်းြှ အလယ်သ့ုိ တုိက်ရုိက် သ့ုိြဟုတ် 

ဆထာင့်မြတ် လက်ရိှ ထည့သွ်င်းထားမခင်း အဆပါ် 

တိက်ုရိုက်ချည်ဆနှာင်ထားသည့် ၃/၈ လက်ြရိှ 

အထပ်သား ထည့်သွင်းမခင်းနှင့် အချင်းအနည်းေုံး ၀.၁၃ 

လကြ်ရှိ ခရုပတ်ပံုနင်းမပား (helical threads) နှင့် 

သစ်သားဝက်အူ (သ့ုိြဟုတ်) သံမြင့်ချည်ဆနှာင်ထား 

ဆသာနှင့် တံခါးေံအစွန်းရှိ အလယ် ၆လကြ်တွင် 

အလျား အနည်းေုံး ၁၁/၄ လကြ် နှင့် လုပ်ငန်း 

နယ်ပယ်တွင် ၁၂ လကြ်မြင့် ချည်ဆနှာင်ထား ဆသာ ၃/၈ 

လကြ် အထပ်သား ထည့သွ်င်းမခင်း  

ခံနိုင်အား ၁ ဆပ လျှင် ဆပါင် ၉၀၀ 

၂။ shear walls 

 သစ်သားတုိင်ြျားအဆပါ် တုိက်ရုိက်ထည့်သွင်းထားသည့် 

အထပ်သား။ လကရ်ှိသရွတ ်သ့ုိြဟုတ် အထပ်သား 

ထည့်သွင်းမခင်းတွင် အသံုးချသည့် အထပ်သား၏ 

တန်ြုိးကုိ ဆပးထားရန် ြလိုပါ။ 

 

shear walls အတွက် ပုြံှနစ်ည်း 

ြျဉ်းတွင် သတ်ြှတ်ထားသည့် တန်ြိုး 

၏ ၁၀၀ ရာခိင်ုနှုန်း 

၃။ Crosswalls: (အထူးလုပင်န်းစဉ်အတွက်သာလျှင်) 

၃.၁။ သစ်သားတိုင်ြျားအဆပါ် တိက်ုရိုက်ထည့်သွင်း ထား 

သည့် အထပ်သား။ လကရ်ှိ သရွတ ်plaster (သ့ုိြဟုတ်) 

အထပ်သား ထည့်သွင်းမခင်းတွင် အသံုးချသည့် 

အထပ်သား၏ တန်ြိုးကုိ ဆပးထားရန်ြလိုပါ။ 

၃.၂။ သစ်သားတိင်ုြျားအဆပါ်တုိက်ရိုက်အသံုးမပုသည့် drywall 

သ့ုိြဟုတ် သရွတ ်plaster 

 

shear walls အတွက် ပုြံှနစ်ည်း 

ြျဉ်းတွင် သတ်ြှတ်ထားသည့် တန်ြိုး 

၏ ၁၃၃ ရာခုိင်နှုန်း 

 

ပုြံှနစ်ည်းြျဉ်းပါ တန်ြိုး၏ ၁၀၀ 

ရာခိင်ုနှုန်း 
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အနောက်အအုံြစ္စည်းအသစ်များ (သ့ုိမဟုတ)် အနောက်အအုံ 

ြစ္စည်းများေိုင်ရာ အစိတအ်ြိင်ုးများ ြွေဲ့ စည်းြု ံ
ခိင်ုခံ့မှုအရညအ်နသွေးအေင့်၁ 

၃.၃။ လကရ်ှိသစ်သားတိုင်ြျားအဆပါ် ထည့်သွင်း အသံုးမပု 

သည့် drywall သ့ုိြဟုတ် သရွတ ် plaster 

 

ပုြံှနစ်ည်းြျဉ်းတွင်သတ်ြှတ်ထားသည့် 

တန်ြိုး၏ ၅၀ ရာခုိင်နှုန်း 

၄။ Tension bolts 

    (က) ဧရိယာ၄/၅ အနည်းေုံး ၃၀ စတုရန်းလက်ြ (၁၉၃၅၀ 

စတုရန်းြီလီြီတာ) မြင့် အနည်းေုံး three-wythe- 

ရှိဆသာ နံရံအထူ ဆေးေက်နှင့် ဆဝးကွာဆသာ 

bearing plates နင့်ှ တွေဲက်ထားသည့် အားမြည့် 

ြထားသည့် အဂဂဆတနံရံြျားြှ တစ်ေင့်တိးုချဲ့ထား 

သည့် bolts 

   (ခ) တွကဲပ်၍ တပေ်င်ထားဆသာ ၉နံရံ၏ အမပင် 

ြျက်နှာမပင်ထိ ရှည်လျားသည့် thread rodthread 

rod 

 

ြင်းတုပ်၆တစ်ခုလျှင် ဆပါင် ၅၄၀၀ 

(24,010N) 

two-wythe နံရံြျား၆ အတွက် bolt တစ်ခု 

လျှင် ဆပါင် ၂၇၀၀ (12,009N) 

 bolt တစ်ခုလျှင် ဆပါင် ၃၆၀၀ (၁၆၀၁၄ 

N) 

 

၅။ shear bolts 

အားမြည့်ြထားဆသာ  အဂဂဆတနံရံြျား အတွင်းသ့ုိ အနည်းေုံး 

၈ လကြ် (၂၀၃ ြီလီြီတာ) မြှုပ်နှံထားသည့် bolt နင့်ှ dry-

pack (သ့ုိြဟုတ)် nonshrink grout မြင့် မြည့်ထားဆသာ 

အချင်း ၂၁/၂ လကြ် (၆၃.၅ ြီလီြီတာ) ရှ ိ အဆပါက်ကုိ 

ဗဟုိမပုထားဆသာ  bolt ။ အထက်တင်ွ သတ်ြှတ်ထားသည့် 

အတုိင်း ၈ လက်ြ (၂ဝ၃ ြီလီြီတာ) ရှိ bolt နင့်ှ ၄(ခ) တွင် 

သတ်ြှတထ်ား သည့အ်တိင်ုး thread rod အားလုံး မြှုပ်နှံ 

ထားသည့် bolt။ ၅/၃/၉ 

 

½ inch(12.7mm) diameter = 

1050lbs (4671 N)6 
5/8 inch (15.9mm) diameter = 

1500lbs (6672 N)6 

3/4 inch (19mm) diameter = 

2250lbs (10,008 N)6 

၆။ Infilled walls 

လကရ်ှိအားမြည့်ြထားဆသာအဂဂဆတနံရံြျားကုိ မြည့်ဆောက် 

ထားသည့် သံကူအဂဂဆတ။ အားမြည့်မခင်းနှင့် ကုိက်ညီရန် keys 

သ့ုိြဟုတ် dowels ပ့ံပုိးဆပးထားရြည်။ 

 

အားမြည့်ြထားဆသာ  အဂဂဆတနံရံြျား 

အတွက် သတ်ြှတ်ထားသည့် တန်ြုိး 

ြျားအတုိင်း 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀  အပိင်ုး ၂ 

177 

 

အနောက်အအုံြစ္စည်းအသစ်များ (သ့ုိမဟုတ)် အနောက်အအုံ 

ြစ္စည်းများေိုင်ရာ အစိတအ်ြိင်ုးများ ြွေဲ့ စည်းြု ံ
ခိင်ုခံ့မှုအရညအ်နသွေးအေင့်၁ 

၇။ သံကူအဂဂဆတ  (Reinforced masonry) 

   ပုြံှနစ်ည်းြျဉ်းတစ်ခုလျှင် သံကူအဂဂဆတတိုင်ြျား နင့်ှ နံရံြျား 

 

ပု ံြှန်စည်းြျဉ်း၈တွင်သတ်ြှတ် 

ထားသည့် တန်ြိုးြျားအတိင်ုး 

၈။ သံကူကွန်ကရစ် (Reinforced concrete)  

 tributary loads အတွက် ဒီဇိုင်းမပုလုပ်ရာ၌  ပုြံှနစ်ည်းြျဉ်း 

တွင် သတ်ြှတထ်ားသည့်အတိင်ုး အားမြည့်ထားဆသာ 

ကွန်ကရစ်ြနိပ်ခံမခင်း၊ နံရံြျားနှင့် တိင်ုြျား 

 

ပုံြှန်စည်းြျဉ်း၈တွင် သတ်ြှတထ်ား 

သည့် တန်ြိုးြျားအတိုင်း 

 

၁တန်ြိုးြျားသည် ပုံြှန်စညး်ြျဉ်းစံြျားတွင် သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုင်း ခိုင်ခံ့ြှုအေင့်အတွက် 

မြစ်သည်။ 
၂အာဏာပိုင်အြဲွ့အစည်းက ခငွ့မ်ပုပါက တန်ြိုးြျားကို အမခားချည်စရာြျားနှင့အ်လိကု်သင့် 

မပုလုပ်နိုင်သည်။ 
၃လက်ရိှထည့်သွငး်ထားသည့် တန်ြိုးအမပင် 
၄အနည်းေုံးအချငး် ၁/၂ လက်ြ (၁၂.၇ ြီလီြီတာ) ရိှရြည်။ bolts 
၅စြ်းသပမ်ခငး်အစီအစဉ်ကို ပုံြှန်စည်းြျဉ်းစံနှုန်းြျားနှင့အ်ညီ လုပ်ဆောငပ်ါက အမခား bolt 

အရွယ်အစား၊ တန်ြိုးြျားနှင့ ်တပ်ေင်မခငး် နညး်လြ်းြျား 
၆စြ်းသပ်ြှုြျား (သ့ုိြဟုတ်) အမခားခိုင်လုံသည့် အချက်အလက်ြျားကို အဆမခခံဆသာ အမခား 

အဂဂဆတ 
၇ပုံြှန်စည်းြျဉ်းစံနှုန်းြျားတွင် သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုင်း စြ်းသပ်ြှုမပုလုပ်ရြည့် စွဲခိုင်ဆနဆသာ 

bolts 
၈ဆပးထားဆသာဒဏအ်ားြျားကို ပုံြှန်စည်းြျဉ်းတွင် သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဝန်စည်ြျား 

ဆပါငး်စပ်မခင်းအတွက် တိုင်းနိုင်သည်။ 
၉ချတိ်ေက်ြှုြျားကို အာဏာပိုငအ်ြွဲ့အစည်းက ခငွ့်မပုရြည်မြစ်ပပီး ထုတ်လုပ်သူြျား၏ အကကံမပု 

ချက်ြျားနှင့်အညီ တပ်ေင်ရြည်။ လွှစာြှုန့်ြျားကို တပ်ေင်မခငး်ြမပုြီ လွန်မြင့ဆ်ြာက်ထား 

သည့် အဆပါက်ြျားြှ ြယ်ရှားရြည်။ 
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 ၂.၁၀.၇ စက်မှုေိုငရ်ာ၊ နရမိလ္လာေိုင်ရာနှင့် လျှြ်စစ်ေိုင်ရာ လိုအြ်ချက်များ 

 ၂.၁၀.၇.၁ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှေ်းချက် ေယ်ြယ် 

  ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာြျားနှင့် အဆောက်အအုံြျားအတွက် 

သက်ေိုငရ်ာ ပြို့မပစီြံကိန်းအာဏာပိုငန်ှင့်ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ ယငး်တို့ြွဲ့စည်းထားဆသာ 

ဆကာ်ြတီနှင့ ်ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ မပည်ဆထာငစ်ု၊ မပည်နယ်နှင့် တိုင်းဆဒသကကီး အစိုးရအြဲွ့က 

ြွဲ့စည်းထားသည့် ဆကာ်ြရှငန်ှင့်ဆသာ်လည်းဆကာငး် ဆေွးဆနွးညိှနှိုင်း၍ ပုံြှန်စည်းြျဉ်းနှင့် 

ြီးဆေးေိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားကို သင့်ဆလျာ်သည့် ခခငး်ချက်ြျားဆပးရြည်။ 

 ၂.၁၀.၈ သတ်မှတ်အရည်အချငး်ပြည့်မီသည့်နရှးနဟာငး်သမိုငး်ေင်အနမွေအနှစ်နဒသများ၊နေရာ 

များနှင့် အများပြည်သူသံုး ဟင်းလငး်ပြင်နပမကွေက်လြ်များ 

 ၂.၁၀.၈.၁ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ေယ်ြယ် 

 ၂.၁၀.၈.၁.၁ ရည်ရွယ်ချက် - ဤအခန်းပါ ရည်ရွယ်ချက်သည် အရည်အချင်းမပည့်ြီ 

ဆသာ ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား၊ အဆောက်အအုံြျား (သ့ုိြဟုတ်) ဆဒသ 

ြျား (အပိုဒ် ၂.၁၀.၂ တွင် အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ေိုထားသည့်အတိုငး်) ၏ ေက်စပ်အဆြွအနှစ် 

လက္ခဏာြျားကို ထိန်းသိြ်းဆစာင့ဆ်ရှာက်မခငး်၊ မပန်လည်ထူဆထာငမ်ခငး်၊ နဂိုအတိုင်း 

မပန်လည်မပင်ေငြ်ွြး်ြံမခင်းနှင့် မပန်လည်တည်ဆောက်မခငး်ြျား လုပ်ဆောင်ရာတွင် အပိုဒ် 

၂.၁၀.၃ ြှ ၂.၁.၀၇  တို့နှင့်ြသက်ေိုငသ်ည့်ဆနရာြျားအတွက်  စညး်ြျဉ်းြျား ချြှတ်ဆပးရန် 

မြစ်သည်။  

 ၂.၁၀.၈.၁.၂ ေယ်ြယ် - ဤအပုိငး်သည် ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား 

(သုိ့ြဟုတ်) အဆောက်အအံုြျား၏ ေက်စပ်ဆရှးဆဟာင်းသြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ေိုင်ရာ 

လက္ခဏာြျားနှင့် အဆြွအနှစ်ဆဒသြျား၊ အဆောက်အအုံြျားသာြက အသံုးချြှုနှင့် 

တင့်တယ်လှပြှုကို ဆထာက်ပံဆ့ပးသည့် သောဝ (သ့ုိြဟုတ်) လူတို့မပုလုပ်ထားသည့် ရှုခငး် 

ပတ်ဝန်းကျငမ်ြင့် ဒီဇိုင်းဆရးေွဲထားသည့်ဆနရာနှင့ ် ရှုခငး်စီြံချက်ြျား အစရိှသည်တို့နှင့်  

သက်ေိုင်သည်။ ၎င်းတွင် ဆအာက်ပါတို့ပါဝငန်ိုင်ပပီး ကန့်သတ်ြထားပါ။ 

 (၁) ဆမြဆနရာချထားြှုပုံစံနှင့် ေက်စပ်ြှုြျား  (လူသွားစကကြံ၊ ယာဉ်သွားလြး်၊ ဆမြအနိြ့် 

အမြင့်နှင့် ဆရနုတ်ဆမြာငး်စနစ်နှင့် အမခား အသံုးမပုြှုဆနရာြျား) 

 (၂) ဆမြယာရှုခငး် အစိတ်အပိုင်းြျား  (အပငြ်ျား ၊ အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား ၊ တံတားြျား 

နငှ့် ေက်စပ်ြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ြီး၊ ဆရ၊ အဆသးစိတ် အလှေင်လက်ရာြျားနှင့် 

လူသွားစကကြံနှင့် ယာဉ်သွားလြ်းြျက်နှာမပင် အမခားအစိတ်အပိုင်းြျား) ။ 

 (၃) အသံုးချြှုေိုငရ်ာ အစိတ်အပိုင်းြျား (အသံုးအဆောငဆ်နရာချထားြှု၊ ဆမြေီလွှာ 

တိုက်စားြှုထိန်းချုပ်မခငး်နှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျငေ်ိုင်ရာ ထိခိုက်ြှုဆလျာ့ပါးဆစရန်  

ဆောငရွ်က်ချက်ြျား) ။ 
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 ၂.၁၀.၈.၂ လက်နတွေ့အသံုးချသက်နရာက်နစပခင်း  

 ၂.၁၀.၈.၂.၁ HBC သည် ၂.၁၀.၁၀.၁.၂ နယ်ပယ်တွင် ဆြာ်မပထားသည့်အတိုင်း 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) အရည်အဆသွးမပည့်ြီသည့် 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆဒသြျားနှင့် ေက်စပ်သည့်ဆနရာြျား၊ ဆဒသြျားနှင့် 

လက္ခဏာြျားနှင့် သက်ေိုင်ရြည်။ 

 ၂.၁၀.၈.၂.၂ ပုံြှန်စည်းြျဉ်း၊ စညး်ကြ်းအသံုးချမခငး်သည် ေင့ပ်ွားလုပ်ဆောင်သည့် 

လုပ်ငန်းြျားတွင် ၎ငး်တို့နယ်နြိတ်ထက်ဆကျာ်လွန်ကာ အရည်အချငး်မပည့်ြီဆသာ 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်အဆောက်အအုံြျား၏ ေက်စပ်လက္ခဏာြျားကို ထိခိုက် 

နိုငပ်ါက ထိထုိခိုက်ြှုြျားကိုလည်း HBC က အကာအကွယ် ဆပးရြည်။ 

 ၂.၁၀.၈.၂.၃ ဤအပိုင်းသည် ဤအခန်းပါရည်ရွယ်ချက်နှင့် အကျုံးဝင်ဆသာ စည်းြျဉ်း 

လိကု်နာြှု (သ့ုိြဟုတ်) အမခားစံသတ်ြှတ်ချက် (သ့ုိြဟုတ်) အမခားစညး်ြျဉ်းနှင့် 

သက်ေိုင်သည့် ကိစ္စရပ်ြျားအားလုးံနှင့် သက်ေိုငရ်ြည်။ 

 ၂.၁၀.၈.၂.၄ စညး်ြျဉ်း၊ စညး်ကြ်းြျား (သုိ့ြဟုတ်) အဆောက်အအုံေိုင်ရာ စံသတ်ြှတ် 

ချက်ြျား လက်ဆတွ့အသံုးချရာတွင်  အပိုဒ် ၂.၁၀.၃ အရ အမခားခွင့မ်ပုထားသည့် အသံုးချြှု 

ပုံစံြျားရှိလျှင် ဆရှးဆဟာင်းသြိုင်းဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံ 

အသံုးမပုြှုကို ြလိုအပ်ေဲ ကန့်သတ်ြထားရ။ 

 ၂.၁၀.၈.၃ နပမနေရာေက်စြ်မှု 

  အဆောက်အအုံနှင့် ၎င်းတိုက့ကားေက်စပ်ြှု (သ့ုိြဟုတ်) ဆဒသတစ်ခု၏ ေက်စပ် 

လက္ခဏာြျား (အရည်အဆသွးမပည့်ြီသည့် ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင်အဆြွအနှစ် ဆမြယာရှုခငး် 

အပါအဝင်) ဆမြဆနရာ၊ အရာဝတ္ထုြျားနှင့် ၎င်းတို့၏သငွမ်ပင်လက္ခဏာြျားသည် အလွန်အဆရး 

ပါဆသာအပုိငး်ြျားမြစ်ပပီး ၎င်းအပိုငး်ြျားသည် HBC အရ အရည်အဆသွးမပည့်ြီရြည့် စံ 

သတ်ြှတ်ချက်ြျားအနက်ြှ တစ်ခုမြစ်နိုင်သည်။ HBC သည် ၎င်းတို့၏ ေက်စပ်ြှု 

အဆရးပါမခငး်ကို အသိအြှတ်မပုထားသည်။ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား၊ 

အဆောက်အအုံြျား၊ ဆဒသ (သ့ုိြဟုတ်) ၎င်းတို့၏ ေက်စပ်အဆြွအနှစ် လက္ခဏာြျားေိုင်ရာ 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်ဆလျာညီဆထွရိှြည့် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုြျားကို ဆမြရှင်းဆပးရန် 

(သ့ုိြဟုတ်) ေင့ပ်ွားလုပ်ဆောငရ်ြည့်လုပ်ငန်းသည် ဆရှးဆဟာငး် သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာ 

(သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံ၏ ေက်စပ်အဆြွအနှစ်လက္ခဏာြျားကို ထိခိုက်သည့်အခါ 

ဤအပိုင်းကို အသံုးမပုရြည်။ 
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 ၂.၁၀.၉ ထိေ်းသိမ်းနစာင့်နရှာက်မှု စီမံခေ့်ခွေဲနရးအစီအစဉ်နှင့် နရှးနဟာငး်သမိုင်းေင် 

အနမွေအနှစ် ထိခိုက ်မှု အကဲပြတ်ချက် 

 ၂.၁၀.၉.၁ ရည်ရွယ်ချက်နှင့ေ်ယ်ြယ် 

 ၂.၁၀.၉.၁.၁ ရည်ရွယ်ချက် - ဤအပိုင်းပါ ရည်ရွယ်ချက်သည် (အပိုဒ် ၂.၁၀.၂ တွင် 

အဓပိ္ပာယ် ြွင့်ေိုထားသည့်အတိုငး်) ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာြျားနှင့် 

အဆောက်အအုံြျား၏ ေက်စပ်အဆြွအနှစ်လက္ခဏာြျား ထိန်းသိြ်းဆစာင့ဆ်ရှာက်မခငး်၊ 

မပန်လည်ထဆူထာင်မခငး်၊ နဂိုအတိုင်းမပန်လည်မပငေ်င်ြွြ်းြံမခင်းနှင့် မပန်လည်ဆောက်လုပ် 

မခငး်အတွက် ြှန်ကန်သည့် စုံစြ်းစစ်ဆေးြှုြျား၊ လြး်ညွှန်ချက်ြျားနှင့် စီြံကိန်းလုပ်ငန်း 

စဉ်ြျား လိကု်နာဆကကာငး် ဆသချာဆစရန်မြစ်သည်။ 

 ၂.၁၀.၉.၁.၂ ေယ်ြယ်  - ခငွ့မ်ပုြိန့် (သ့ုိြဟုတ်) သဆောတူညီချက် ဆတာငး်ခံပပီးသည့် 

စာရင်းမပုစုထားဆသာဆရှးဆဟာင်း သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံ 

ကိ ု ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်ြှု စီြံခန့်ခွဲဆရးအစီအစဉ်နှင့ ် ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ် 

ထိခိုက်ြှုအကဲမြတ်ချက်အရ လိုအပ်သည့်အတိုင်း ခငွ့မ်ပုြိန့်ထုတ်ြဆပးြ ီ အြျ ိုးအစားခွဲမခား 

ရြည်။ ထို့မပင် သက်ေိုငရ်ာစီြံကိန်းအာဏာပိုင်နှင့်/ (သ့ုိြဟုတ်) ၎င်းတို့က ြွဲ့စည်းထား 

သည့်ဆကာ်ြတီနှင့်/ (သ့ုိြဟုတ်) မပည်ဆထာင်စုအစိုးရက ြွဲ့စည်းထားသည့် ဆကာ်ြရှင၊် 

မပည်နယ်နှင့်တိုငး်ဆဒသကကီးအစိုးရအြဲွ့နှင့်/ (သ့ုိြဟုတ်) ဆဒသေိုင်ရာအာဏာပိုငြ်ျားက 

လိအုပ်ပါက အမခားဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက် 

အအံု၏ လုပ်ငန်းစဉ်ကို လိကု်နာရြည်။ 

 ၂.၁၀.၉.၂ လက်နတွေ့အသံုးချသက်နရာက်နစပခင်း  

 ၂.၁၀.၉.၂.၁ လိအုပ်ချက်သည် အပိုဒ် ၂.၁၀.၂ တွင် အဓပိ္ပာယ်ြွင့ေ်ိုထားသည့်အတိုငး်

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံနှင့် ထိန်းသိြ်းဆစာင့ ်

ဆရှာကဆ်ရးဇုန်အားလုးံနှင့ ်သက်ေိုင်ရြည်။ 

 ၂.၁၀.၉.၂.၂ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ်အဆောက်အအုံကို လိကု်ဆလျာညီဆထွစွာ 

မပန်လည်အသံုးမပုရြည်မြစ်ဆသာအခါ (သ့ုိြဟုတ်) လိကု်ဆလျာညီဆထွမပန်လည် အသံုးမပုြှု 

အစီအစဉ်ကို အေိမုပုသည့်အခါ စီြံကိန်းြစြီ (သ့ုိြဟုတ်) ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြှုအတွက် 

ဆောက်လုပ်ခွင့်ြဆပးြီ ထိန်းသိြ်းဆစာင့ဆ်ရှာက်ြှု စီြံခန့်ခွဲမခငး်အစီအစဉ် (Conservation 

Management Plan-CMP) (အပိုဒ် ၂.၁၀.၂ တွင် အဓပိ္ပာယ်ြွင့ေ်ိုထားသည်) ကိ ု တငမ်ပရန်  

လိအုပ်သည်။ 

 ၂.၁၀.၉.၂.၂.၁ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ပုေံိုငရ်ာ အစီရငခ်ံစာ 

(Historic Building Structure Report-HBSR) သည် ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ် 

အဆောက်အအုံ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ပုံေိုငရ်ာ အဆမခအဆနြျား တိုင်းတာမခငး်အတွက် 
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ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်ြှုစီြံခန့်ခွဲမခငး်အစီအစဉ် (CMP)၏ အပုိငး်တခုအမြစ် လိုအပ်နိုင် 

သည်။ 

 ၂.၁၀.၉.၂.၂.၂ သောဝဆေးအန္တရာယ် စီြံခန့်ခွဲြှုအစီအစဉ် (Disaster Management 

Plan-DMP) သည် အန္တရာယ်/ထိခိုက်နိုငဆ်မခကိုသိရိှရန်၊ ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင် အဆြွအနှစ် 

ဆနရာြျားနှင့် အဆောက်အအုံြျားပျက်စီးေုံးရှုံးြှု ဆလျာ့ပါးသက်သာဆစရန်နှင့် ကာကွယ် 

နိုငဆ်စရန် ေိုင်ကလုန်းြုန်တိုင်း၊ ဆမြငလျင် စသည်တို့ ြမြစ်ပွားြီနှင့် မြစ်ပွားပပီးဆနာက် 

ကာကွယ်မခငး်/ ဆလျာ့ပါးသက်သာမခငး် နညး်ဗျူဟာြျား၊ တုန့်မပန်ချက်နှင့် မပန်လည် 

ဆကာင်းြွန်ဆရး နညး်ဗျူဟာြျား၊ ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးအစီအစဉ်ြျား ရှင်းလငး်စွာ 

ချြှတ်ဆောင်ရွက်ရန် ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်ြှု စီြံခန့်ခွဲမခငး်အစီအစဉ် (CMP) ၏ 

အစိတ်အပိုင်းအမြစ်လိုအပ်သည်။ 

 ၂.၁၀.၉.၂.၂.၃ ထိန်းသိြ်းဆစာင့ဆ်ရှာက်ြှု စီြံခန့်ခွဲဆရးအစီအစဉ် (CMP) (အပိုဒ် ၂.၁၀.၂ 

တွင် အဓပိ္ပာယ်ြွင့်ေိုသည့်အတိုင်း) ကို တာဝန်ဆပးထားသည့် ကျွြ်းကျင်ပညာရှင်ြျား 

အြဲွ့က တာဝန်ယူဆောငရွ်က်ရြည်မြစ်ပပီး သက်ေိုင်ရာပြို့မပစီြံကိန်း အာဏာပိုငန်ှင့်/ 

(သ့ုိြဟုတ်) ယငး်တို့က ြွဲ့စည်းထားသည့်ဆကာ်ြတီ (သ့ုိြဟုတ်) ဆကာ်ြရှင်ထံ တငမ်ပရ 

ြည်။ 

 ၂.၁၀.၉.၂.၂.၄ ထိန်းသိြ်းဆစာင့ဆ်ရှာက်ြှု စီြံခန့်ခွဲဆရး အစီအစဉ် (CMP) နငှ့ ် သက်ေိုင် 

သည့် ကုန်ကျစရိတ်ကို တည်ဆောက်သူ (သ့ုိြဟုတ်) စီြံကိန်းဆလျှာက်ထားသူက 

ဆပးဆောငရ်ြည်။ 

 ၂.၁၀.၉.၂.၂.၅ ထိန်းသိြ်းဆစာင့ဆ်ရှာက်ြှုစီြံခန့်ခွဲဆရးအစီအစဉ် (CMP) ကို အြျားမပည်သူ 

ေိုင်ရာြှတ်တြ်းအမြစ် အြျားမပည်သူသိရိှ ရယူနိုငဆ်စရန် ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 ၂.၁၀.၉.၂.၃ ထိန်းသိြ်း ဆစာင့ဆ်ရှာက်ဆရးဇုန်တွင် ကျဆရာက်ဆနဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ဆနရာနှင့် အဆောက်အအံုနှင့်ကပ်လျက်ရိှဆသာ 

(သ့ုိြဟုတ်) အနီးဝန်းကျငရိှ် စီြံကိန်းတစ်ခုခုကို ြည်သည့်အေင့်တွင်ရိှဆစကာြူ  စီြံကိန်း 

ြစြီ (သ့ုိြဟုတ်) ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြှုအတွက် ဆောက်လပု်ခွင့်ြဆပးြီ ဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင် 

အဆြွအနှစ်ထခိိုက်ြှုအကဲမြတ်ချက် (Heritage Impact Accessment-HIA) မပုလုပ်ရန် 

လိအုပ်သည်။ 

 ၂.၁၀.၉.၂.၃.၁ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ် ထိခိုက်ြှု အကဲမြတ်ချက် (HIA) (အပိုဒ် 

၂.၁၀.၂ တွင် အဓပိ္ပာယ်ြွင့်ေိုသည့်အတိုငး်) ကိ ု တာဝန်ဆပးထားသည့် ကျွြ်းကျင် 

ပညာရှင်အြဲွ့က တာဝန်ယဆူောငရ်ွက်ရြည်မြစ်ပပီး သက်ေိုင်ရာ ပြို့မပစီြံကိန်း 

အာဏာပိငုန်ှင့်/ (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်တိုက့ ြွဲ့စည်းထားသည့် ဆကာ်ြတီ (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆကာ်ြရှငထ်ံ တငမ်ပရြည်။ 
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 ၂.၁၀.၉.၂.၃.၂ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွအနှစ် ထိခိုက်ြှုအကဲမြတ်ချက် (HIA) နငှ့ ်

သက်ေိုင်သည့် ကုန်ကျစရိတ်ကို တည်ဆောက်သူ (သ့ုိြဟုတ်) စီြံကိန်းဆလျှာက်ထားသူ 

က ဆပးဆောငရ်ြည်။ 

 ၂.၁၀.၉.၂.၃.၃ ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင်အဆြွအနှစ်ထိခိုက်ြှုအကဲမြတ်ချက် (HIA) ကိ ုအြျား 

မပည်သူေိုငရ်ာ ြှတ်တြ်းအမြစ် အြျားမပည်သူ သိရှိရယူနိုငဆ်စရန် ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 ၂.၁၀.၉.၂.၄  HIA နငှ့် CMP သည် အေိမုပုစီြံကိန်းတွင် ဆရှးဆဟာငး်သြိုငး်ဝင် အဆြွ 

အနှစ်ဆနရာြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံနှင့်/ (သ့ုိြဟုတ်) ထိန်းသိြ်းဆစာင့ဆ်ရှာက်ဆရး 

ဇုန်ြျားကို ေိုးရွားသည့်ထိခိုက်ြှုြျားြှဆရှာင်ရှားရန် ြည်သ့ုိဆောငရွ်က်ရြည်ကို အချက် 

အလက်ြျားနှင့တ်ကွ၊ စဆကးမြင့ဆ်ရးေွဲထားသည့်ပုံကကြ်းြျားနှင့်/ (သ့ုိြဟုတ်) အမခား 

နညး်လြ်းတစ်ခုခုမြင့် ရှငး်လင်းစွာဆြာ်မပရြည်။ 

 ၂.၁၀.၉.၂.၄.၁ ေိုးရွားစွာထိခိုက်ြှုြျားြှ ဆရှာင်ရှားြှုမြစ်နိုငဆ်မခြရိှပါက HIA နငှ့ ် CMP 

တိုတ့ွင်  ဆရှးဆဟာင်းသြိုင်းဝင် အဆြွအနှစ်ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံ 

(သ့ုိြဟုတ်) ထိန်းသိြ်းဆစာင့ဆ်ရှာက်ဆရးဇုန်ကို ေိုးရွားစွာထိခိုက်ြှုြျား ဆလျာ့နည်းရန် 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆလျာ့ပါးသက်သာဆစရန် ဆမြရှငး်ချက်ြျားကို သက်ေိုငရ်ာဆဒသေိုငရ်ာနှင့် 

ပြို့မပစီြံကိန်းအာဏာပိုင်က ခငွ့မ်ပုချက်ြဆပးြီ ဆကျနပ်ြှုရိှသည်အထိ တငမ်ပရြည်။ 
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၂.၁၁ ပမို့ပြဒီဇိုင်းနှင့ ်ြတ်ေေ်းကျင် 

 ၂.၁၁.၁ ပမို့ပြဒီဇိုင်းနှင့်အပြငဘ်က်နေရာများ 

 ၂.၁၁.၁.၁ ေယ်နပမသတ်မှတ်ပခင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ 

  မြန်ြာနိုင်ငံ အဆောက်အအံုေိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြး်ညွှန်ချက်ြျား (Myanmar 

National Building Code) ၏ အြုိငး် ၁ တွင် ဆရးသားထားဆသာ လြး်ညွှန်ချက်ြျား၊ 

သက်ေိုငရ်ာပြို့ြျားနှင့ ် ပြို့မပဧရယိာြျား၏ နယ်ဆမြသတ်ြှတ်မခငး် စညး်ြျဉ်းစညး်ကြ်းြျား 

ရိှလျှင် ဤလြး်ညွှန်ချက်၏ “ပြို့မပဒီဇိုင်းအပိုင်း”နငှ့ ် စပ်လျဉ်းဆသာ စညး်ြျဉ်းစည်းကြ်းြျား 

ကိ ု လိကု်နာရြည်မြစ်ပပီး မပည်ဆထာငစ်ုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငရှံိ နယ်ပယ်ဆဒသအားလုံးနှင့ ်

သက်ေိုင်သည်။ 

 ၂.၁၁.၁.၂ အဓြိ္ပာယ်ြွေင့်ေိုချက်များ 

  အမခားနညး်လြး်မြင့် တိတိကျကျ အဓိပ္ပာယ်ြွင့ေ်ိုထားမခငး်ြရိှလျှင် အနက် 

အဓပိ္ပာယ်ြျားကို ဆအာက်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်ဆကာက်ယူရန်မြစ်သည် − 

 အေင်လမး် (Access Way) ေိုသည်ြှာ ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာသ့ုိ ဆရာက်ရှိဆစပပီး 

ယငး်တို့နှင့က်ပ်လျက်တွင် ယာဉ်ရပ်နားရန် အကန့်ြျားြရိှဆသာ ယာဉ်သွားလြ်းကိုေိုသည်။ 

 ေယ်ေိမတိ် (သ့ုိမဟုတ်) ေယ်သတ်မျဉ်း (Boundary or Boundary Line) ေိုသည်ြှာ ဆမြ 

တစ်ကွက်၏ဧရိယာကို အမခားဆမြတစ်ကွက်၏ ဧရယိာြ ှ ပိုငး်မခားထားဆသာ တရားဝငြ်ျဉ်း 

လိငုး်ကိုေိုသည်။ 

 အနောက်အအုံ အေားသတ်မျဉ်း (Building Line) ေိုသည်ြှာ သက်ေိုင်ရာဥပဆဒြျား 

(သ့ုိြဟုတ်) ဤလြး်ညွှန်ချက်ြျားအမပင ် အမခားနညး်မြင့် ခငွ့မ်ပုထားသည်ြှတစ်ပါး 

အဆောက်အအုံ၏ ြည်သည့်အစိတ်အပုိငး်ြှ ထိုြျဉ်းကို ဆကျာ်လွန်စွန်းထွကမ်ခငး်ြရိှဆစရဟု 

အခွင့်အာဏာပိုငက် သတ်ြှတ်ထားဆသာ အဆောက်အအုံအနားသတ်ြျဉ်းမြစ်သည်။ 

 အနောက်အအုံတစ်ခုနှင့ ် တစ်ခုကကားအကွောအနေး (Building Spacing) ေိုသည်ြှာ 

ဆလဝငဆ်လထွက်၊ အလငး်ဆရာင် စသည်တို့ရရိှဆစရန်၊ အသံနှင့် မြငက်ွင်း အဆနှာင့်အယှက် 

ြျားကိုဆရှာင်ကကဉ်ရန်နှင့် အဆမခခံအဆောက်အအုံေိုငရ်ာစနစ်ြျားအတွက် ဆနရာထားရိှရန် 

အဆောက်အအုံြျားအကကားထားရှိဆသာ ဆနရာကွက်လပ်မြစ်သည်။ 

 ြေ်တီးထားနသာ ြတ်ေေ်းကျင် (Built Environment) ေိုသည်ြှာ လူသားြျား၏ တိုက်ရိုက် 

ဝငဆ်ရာက် ဆနှာင့်ယှက်ြှုြရှိဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) ဝငဆ်ရာက်ဆနှာင့်ယှက်ြှုြရှိသဆလာက် 

မြစ်ဆသာ သစ်ဆတာြျား၊ ဆတာအပု်ြျား စသည်တို့ရိှသည့် သောဝပတ်ဝန်းကျငန်ှင့် ေန့်ကျင် 

ေက်မြစ်ဆသာ လူသားြျားဆနထိုငသ်ည့် (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်တို ့ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ြှုြျားကုိ 

ဆောငရွ်က်ရန် ဆနရာယူထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဧရယိာကိုေိုသည်။ 
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 အနောက်အအုံ တည်နောက်ထားနသာဧရိယာ(Built-up Area)ေိုသည်ြှာ ဆမြ(သ့ုိြဟုတ်) 

ဥပစာဆပါ်ရိှ အဆောက်အအံုက ဆနရာယူထားဆသာ ဧရယိာကိုေိုသည်။ 

 အနောက်အအုံလွှမ်းခခုံမှုအချ ိုး (Building Coverage Ratio) ေိုသည်ြှာ အဆောက်အအုံ 

လွှြ်းခခုံြှုဧရိယာနှင့် စုစုဆပါင်း ဆမြဧရိယာအချ ိုးမြစ်သည်။ 

 ပတာက်ပလျှောက်ပြာငး်ဆင်ပပြပလျှောလြး် (Clearway Ramps) ေိုသည်မှာ အဆောက် 

အအံုတွင် တစ်ထြ်နှင့်တစ်ထြ် ေက်သွယ်ထားဆသာ ေင်ဆပခဆလျှောလမ်းဆေးတွင် ကားေြ် 

နားခွင့်ေိှေဲ ဆတာက်ဆလျှောက်ဆမာငး်ေမည်ကိုေိုသည်။  

 တစ်ဖက်ပိတ်လြ်း (CUL-DE-SAC) ေိုသည်မှာ တစ်ေက်အေုံးတွင် ယာဉ်တစ်စီးဆကွ့နိုင် 

သည့် အဆသးေုံးစက်ဝိုင်းေှိသည့် တစ်ေက်ြိတ်လမ်းကိုေိုသည်။ 

 CBD (သ့ုိမဟုတ်) စီးြွေားနရး အချက်အချာကျနသာ ဗဟိုလုြ်ငေ်းနဒသ (CBD or Central 

Business District) ေိုသည်ြှာ ပြို့ကကီး (သ့ုိြဟုတ်) ပြို့တွင် စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းြျားကို 

စုစည်းထားရိှ ဆသာဧရိယာ (သ့ုိြဟုတ်) နယ်ဆမြကိုေိုသည်။ 

 အေ ံ (Depth) အဆောက်အအုံနှင့စ်ပ်လျဉ်း၍ အနေံိုသည်ြှာ အဆောက်အအုံ၏ အဆရှ့ြျဉ်း 

လိငုး်နှင့် ဆမြကွက်လပ် (Open Space) ြ ှပင်ြအဆောက်အအုံကို မခားထားသည့် အဆနာက် 

ေက်ပင်ြနံရံ၏ ဆနာက်ေက်ြျဉ်းလိုငး်ကကားအကွာအဆဝး (သ့ုိြဟုတ်) အတန်းလိုက် 

အဆောက်အအုံြျားမြစ်ပါက ပိုရှည်ဆသာေက်ထက် ပိုတိုဆသာေက်ကကား အကွာအဆဝးကို 

ေိုသည်။ 

 လုးံချင်းအနောက်အအုံ (Detached Building) ေိုသည်ြှာ အမခား ြည်သည့် အဆောက် 

အအံုနှင့ြ်ျှ တွဲ၍ရိှြဆနသည့် အဆောက်အအံုကိုေိုသည်။ သာြာန်အားမြင့် တစ်လုံးတည်း 

မြစ်ဆသာ ြိသားစုအြိ်ြျားသည် လုးံချင်း အဆောက်အအုံြျားမြစ်သည်။ 

 ေယ်ေိမတိ်ြိုင်းပခား ေံရံ (သုိ့မဟုတ်) ဘုံေံရံ (Division Wall or Party Wall) ေိုသည်ြှာ 

အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုငး်အမြစ် ြွဲ့စည်းထားဆသာနံရမံြစ်ပပီး ြတူညီသည့် 

ပိုင်ရှင်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) ဆနထိငု်သူြျား ပိုင်ေိုင်သည့်ကပ်လျက်တည်ရှိဆသာ အဆောက်အအုံ 

ြျားကို ခွဲမခားရန်အတွက် အသံုးမပုဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆောက်ထားဆသာနံရံမြစ်သည့် 

(သ့ုိြဟုတ်) ြတူညီသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ြျား ဆနထိငုရ်န် ထိစပ်သည့် ေုံနယ်သတ်ြျဉ်းဆပါ်တွင် တည် 

ဆောက်ထားဆသာ နံရမံြစ်သည်။ 

 နှစ်လုံးတွေဲအိမ် (Duplex House) ေိုသည်ြှာ တစ်ခုနှင့တ်စ်ခုထစိပ်လျက်ရိှပပီး နယ်နိြတိ် 

ပိုင်းမခားနံရံ (ေုံနံရံ) မြင့ ် ပိုင်းမခားထားဆသာ ဆနထိငု်ရန်ယူနစ်နှစ်ခုရိှသည့် အဆောက်အအုံ 

ကိုေိုသည်။ ယူနစ်တစ်ခုစီတွင် ယငး်ကိုယ်ပိငု် သီးမခားဝင်ဆပါက်ရိှပပီး ယူနစ်တစ်ခုစီတွင် 

ဆနထိငု်သည့် လူြျားက သာအသံုးမပုဆသာ တစ်ထပ် (သုိ့ြဟုတ်) တစ်ထပ်ထက် ပိုဆသာ 

အထပ်ြျားရှိရြည်။ 
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 အပြင်ဘက်ေံရ ံ (External Wall) ေုိသည်ြှာ အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ အမပင်ေက်ရိှနံရံ 

မြစ်ပပီး အမခားအဆောက်အအံု၏နံရံနှင့ ်တိုက်ရိုက် ထိစပ်လျက်ြရှိဆသာ နံရမံြစ်သည်။ 

 မီးတားေံရံ (Fire Wall) ေိုသည်ြှာ ြီးဒဏ်ခံနိုင်ဆသာပစ္စည်းြျားပါဝငသ်ည့် နံရံမြစ်ပပီး 

ကပ်လျက်ရိှဆသာ အဆောက်အအုံြျား (သ့ုိြဟုတ်) ဥပစာြျားကိုခွဲမခားရန် (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆောက်အအုံတစ်ခုြှတစ်ခု (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုြှ 

ယငး်အဆောက်အအုံ၏ အမခားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသ့ုိ ြီးကူးမခင်းကို ကာကွယ်ဆရး 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆလျာ့ချဆရးအတွက် အဆောက်အအံု၏အစိတ်အပိုင်းြျားကို ပိုင်းမခားရန် 

တည်ဆောက်ထားဆသာ နံရ ံမြစ်သည်။ 

 နစျးေိုငခ်ေ်းများရှရိာ အနောက်အအုံများရှိ ကကမ်းခင်းဧရိယာ (Floor Area in Shopping 

Facilities) ေိုသည်ြှာ ေိုင်ခန်းြျား၊ ေိုင်ြျ ိုးစုံရိှရာဆစျးရုံနှင့် အမခားဆသာဆစျးေိုငခ်န်းြျား 

ရိှရာ အဆောက်အအုံြျား၏ စုစုဆပါင်းကကြ်းခငး်ဧရိယာကိုေိုသည်။ ဤတွငသုိ်ဆလှာင်ဧရိယာ၊ 

ဝန်ထြ်းြျားအတွက်ဆနရာ (Staff Area) နငှ့် လှည့်ပတ်သွားလာရန်ဧရယိာ (circulation 

area) တို့လည်း ပါဝင်သည်။ 

 ကကမ်းခင်းဧရိယာအချ ိုး (Floor Area Ratio) (သ့ုိမဟုတ်) နပမကွေက်ဧရိယာအချ ိုး ေိုသည်ြှာ 

သီးသန့်အဆောက်အအုံက ပိုင်ေိုငသ်ည့်ဆမြဧရိယာနှင့် ဆမြဆအာက်ခန်းြျားြပါ စုစုဆပါင်း 

ကကြ်းခငး်ဧရိယာတို့၏အချ ိုး (GFA) ကိုေိုသည်။ ဇုန်ြျား၏ ကကြ်းခငး်ဧရိယာသိပ်သည်းြှုကို 

ညွှန်မပ ဆသာဇုန်နယ်အလိကု် ကကြ်းခငး်ဧရိယာညွှန်းကိန်း (FAI) နငှ့ ် အြိ်ရာဆမြကွက်ြျား၏ 

ကကြ်းခငး် ဧရိယာသိပ်သည်းြှုကို ညွှန်မပဆသာအြိ်ရာဆမြကွက်ြျား ကကြ်းခငး်ဧရိယာညွှန်း 

ကိန်း (FAI)  ဟူ၍ရှိသည်။ 

 ပြို့မပစီြံကိန်းအတွက် အေင့်ေင့်ကကြ်းခငး်ြျား (terraces)၊ ဝရန်တာြျား၊ လသာဆောင် 

ြျား ကဲ့သုိ့ဆသာ နံရြံျားအတွင်း အကျုံးြဝင်သည့် ကကြ်းခငး်ြျားကို ကကြ်းခငး်ြျား၏ ၅ဝ%  

 အမြစ ်တွက်ချက်သည်။ 

 ြထမတေ်းစားဧရိယာ (First Class Area) ေိုသည်ြှာ သက်ေိုင်ရာပြို့ြျား၊ ပြို့ကကီးြျား၏ 

သက်ေိုငရ်ာ တာဝန်ရှိသူြျားြှ သတ်ြှတ်ထားဆသာ ဧရိယာမြစ်ပပီး ယငး်တွင်အဆမခခံအားမြင့ ်

ပို၍ကကီးြားဆသာ အိြ်ရာဆမြကွက် အရွယ်အစားြျားနှင့် အတူလူဆနထိုင်ရန် ဝိဆသသ 

လက္ခဏာြျားရိှသည်။ 

 ပလျှောပစာက် (Gradient) ေိုသည်မှာ ေင်ဆပခဆလျှော၏အဆစာငး် အချ ိုး (အပမင့်နှင့် အလျား) 

ကိ ု ေိုလိုသည်။ ေင်ဆပခဆလျှော၏ ဆလျှောဆစာက်ကို ေင်ဆပခဆလျှော၏ ဗဟိုမျဉ်းတစ်ဆလျှောက် 

တိုင်းေမည်။  

 စိမ်းလေ်းဧရိယာ (Green Area) ေိုသည်ြှာ ယာဉ်အသွားအလာနှင့် ကားရပ်နားရန်ဆနရာ 

အပါအဝင် ြည်သည့်အဆောက်အဦြျှြရိှေဲ မြက်(သုိ့ြဟုတ်) သစ်ပငြ်ျားမြင့သ်ာ ြုံးလွှြ်းဆန 
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ဆသာဧရိယာကိုေိုသည်(သ့ုိြဟုတ်) သောဝဆပါက်ပင်ြျားမြင့် ြုံးလွှြ်းဆနသည့်ဆမြကွက်လပ် 

(bareland) မြစ်သည်။ 

 နပမညီထြ ် (Ground Storey) ေိုသည်ြှာ အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ ဆမြမပင်ညီဆပါ်ရှိ 

အထပ်မြစ်ပပီး ယငး်တွင် ဆမြမပင်ညီဆပါ်၌ (သုိ့ြဟုတ်) ဆမြမပင် အထက်၌ အမပငေ်က်ြှ 

အဝင်ဆပါက်ရှိသည်။ 

 စုစုနြါငး် ကကမ်းခင်းဧရိယာ (Gross Floor Area) ေိုသည်ြှာ ကကြ်းခငး်ဥြင်ြျား (Floor 

Shafts)၊ ပိုကလ်ိုငး်ြျား၊ ဓာတ်ဆလှကားအြိ်ြျား စသည်တို့ြပါ နည်းပညာပိုငး်ေိုင်ရာ 

ဧရယိာြျားကို ထည့်ြတွက်ေဲဆလှကားြျား၊ စကကြံြျား စသည်တို့ကဲ့သုိ့ဆသာ လှည့်ပတ်သွား 

လာရန် ဧရိယာအပါအဝင် အမပင်ေက်နံရြံျား၏ ဗဟိုကိုအဆမခခံပပီး တွက်ချက်ထားဆသာ 

စုစုဆပါင်းကကြ်းခငး်ဧရိယာမြစ်သည်။ 

 လူနေထိုင်ပခငး် (Human Habitation) ေိုသည်ြှာ လူြျားတစ်ဆန့လျှင် ၆ နာရီအထက် 

ဆနထိငု်အသုံးမပုမခငး်၊ အပိ်မခင်း၊ စာကကည့်မခငး် (သို့ြဟုတ်) အမခားဆသာလုပ်ဆောငြ်ှုြျား 

အမြစ် လူြျားအသံုးမပုြှုမြစ်သည်။ 

 လူအနပခချနေထိုငပ်ခငး် (Human Settlement) ေိုသည်ြှာ လူြျားသည် ယငး်တို့၏ လုပ်ငန်း 

ဆောငတ်ာြျားကို ဆောငရွ်က်ရန်ဆနထိငု်သည့် (သ့ုိြဟုတ်) အသံုးမပုဆနသည့် ဧရိယာကို 

ေိုသည်။ 

 အနပခခံအနောက်အအုံ (Infrastructure) ေိုသည်ြှာ လူြျားအဆမခချဆနထိုငမ်ခငး်၊ 

အဆောက်အအုံအစု (သ့ုိြဟုတ်) သီးမခားအဆောက်အအုံြျား သင့တ်င့စ်ွာလည်ပတ်နိုငဆ်ရး 

အတွက် ပဓာနကျဆသာလြ်းြျား၊ ဆရဆပးဆဝဆရး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ အြှိုက်စွန့်ပစ်မခငး် 

စသည်တို့ကဲ့သ့ုိဆသာ စနစ်/ြွဲ့စည်းြှုြျား (သုိ့ြဟုတ်) စနစ်/ြွဲ့စည်းြှုြျား အစိတ်အပိုငး် 

မြစ်သည်။ 

 အတွေင်းြက်လမ်းနကကာ (Inside Lane) ေိုသည်မှာ အဆကွ့၏ အတွင်းေက်လမ်းဆ ကာသည် 

အဆကွ့၏ ဗဟိုမတှ်နှင့် အနီးေုံးပေစ်ဆသာ အတွငး်ေုံးလမး်ပေစ်သည်။  

 အတွေင်းအချငး်ေက် (Inside Radius) ေိုသည်မှာ အဆကွ့ဝင်ထွက်ော လမ်းဆ ကာ၏ အတွငး် 

အချငး်ဝက်သည် အဆကွ့၏ အတွင်းစွန်းမှ အဆကွ့ဗဟိုမတှ်သ့ုိ တိုင်းတာဆသာ အကွာအဆဝး 

ပေစ်သည်။  

 နမာ်နတာ်ေိုငက်ယ်များအတွေက် လမး်နကကာများ (Lanes For Cycles) − ပန်းခခံြျားနှင့် 

စိြ်းလန်းဧရိယာြျားကဲ့သ့ုိဆသာ စက်တပ်ယာဉ်ကငး်ြဲ့ဇုန်ြျား၌ မြစ်နိုင်ပပီး လိုအပ်လျှင် 

လူသွားလြး်ဆေးတွင် စီစဉ်ထားရှိဆပးရြည်။ 

 အနနှးယာဉ်များအတွေက် လမး်နကကာများ (Lanes For Slow-Moving Vehicles) − 

မြစ်နိုင်လျှင် လြး်ြြျားဆေး၌ စက်ေီးြျားနှင့် ေိုက်ကားြျားကဲ့သ့ုိဆသာ ယာဉ်ြျားအတွက် 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀  အပိင်ုး ၂ 

187 

 

လြး်ဆကကာြျားစီစဉ်ထားရိှရြည်မြစ်ပပီး ယာဉ်ဆကကာရှုပ်ဆထွးဆသာ လြ်းြျားဆေးတွင်စီစဉ် 

ထားရိှဆသာ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်လြ်းြျား၌ လိအုပ်လျှင် (သ့ုိြဟုတ်) သက်ေိုင်ရာ အဆမခချ 

ဆနထိငုမ်ခငး်ြျား၏ အဆသးစိတ်စီြံကနိ်းြျားတွင် သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုင်း လိုအပ်လျှင် 

စက်ေီးြျားနှင့် ေိုက်ကားြျားကဲ့သ့ုိဆသာ ယာဉ်ြျားအတွက် လြး်ဆကကာြျားကို စီစဉ်ထားရှိ 

ဆပးရြည်။ 

 ယာဉ်များစွောအသံုးပြုနိုင်နသာလမး်နကကာ (Multi-Lane) ေိုသည်မှာ ယာဉ်ဆ ကာများအတွငး် 

ြိုင်းပခားထားဆသာ အကန့်အကာမေှိေဲ အချနိ်မဆေွေး ယာဉ်တစ်စီးထက်ြို၍ သွားလာနိုငပ်ခငး် 

ကိုေိုသည်။ အကန့်အကာေိုသည်မှာ ဆောင၊် တန်း၊ ေငတ်ားနံေံနိမ့်နှင့် နံေမံျားကိုေိုသည်။  

 အပြင်ြက်လမ်းနကကာ (Outside Lane) ေိုသည်မှာ အဆကွ့၏ အပြင်ေက်လမ်းဆ ကာသည် 

အတွင်းေုံးလမး်ဆ ကာ၏ အပြငေ်က်တွငေိှ်ဆသာ လမး်ဆ ကာကိုေိုသည်။ 

 ယာဉ်ရြ်ေားရေ်နေရာ မငး်လမ်း (Parking Aisle) ေိုသည်ြှာ ယာဉ်ရပ်နားရန် အကန့်ြျားသို့ 

ဝငဆ်သာ လြး်ဆကကာ (သ့ုိြဟုတ်) ယာဉ်ရပ်နားရန် အကန့်ြျားနှင့က်ပ်လျက်ရှိဆသာ ယာဉ် 

သွားလြ်းမြစ်သည်။ 

 ယာဉ်ရြ်ေားရေ်နထာင့်ချ ိုး (Parking Angle) ေိုသည်မှာ ယာဉ်ေြ်နားေန်အကန့်၏ ြိုေှည် 

ဆသာအလျားနှင့် ယာဉ်သွားဆသာ မင်းလမး်အ ကား ဆထာင့်ချ ိုးကိုေိုသည်။  

 ယာဉ်ရြ်ေားရေ်အကေ့်များ (Parking Stall) ေိုသည်ြှာ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်၊ ကားရပ်နားရန် 

ဆနရာ (သ့ုိြဟုတ်) ဆြာ်ဆတာ်ေိုင်ကယ်ရပ်နားရန်ဆနရာ မြစ်သည်။ 

 နပမကွေက် (Plot) ေိုသည်ြှာ သက်ေိုင်ရာအာဏာပိုငက် အတိုငး်အတာြျားမြင့ ် သတ်ြှတ် 

ထားဆသာ ဆမြဧရိယာမြစ်သည်။ 

 အထြ်ပမင့်လုးံချင်း အနောက်အအံု (Point Block) ေိုသည်ြှာ သက်ေိုင်ရာ အဆောက် 

အအံုြျား၏ အနံြျား၏ နှစ်ေဆအာက်နည်းဆသာ အလျားြျားရှိသည့် အဆောက်အအံုကို 

ေိုသည်။ 

 အတေ်းလုိက် အထြပ်မင့်အနောက်အအုံ (Row Block) ေိုသည်ြှာ သက်ေိုင်ရာအဆောက် 

အအံုြျား၏ အနံ၏ နှစ်ေထက်ပိုဆသာ အလျားရှိသည့် အဆောက်အအုံြျားမြစ်သည်။ 

 နပမချေ်အကွောအနေး (Setback Distance) ေိုသည်ြှာ အဆောက်အအုံတစ်ခု (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုငး်ကို အမခားအဆောက်အအုံြျား၊ နယ်နိြတိ်သတ်ြှတ် 

ြျဉ်း (သ့ုိြဟုတ်) အမခားဆသာအရာတစ်ခုခုြှ ဆမြချန်ထားရြည့် အကွာအဆဝးကိုေိုသည်။ 

 နစျးနေရာ (Shopping Area) ေိုသည်ြှာ ပစ္စည်းြျားကို ဆရာင်းချရန် ဆနရာချထားဆသာ 

(သုိ့ြဟုတ်) မပသထားဆသာဆနရာနှင့် လူြျားတိုက်ရိုက် ဝငထ်ွက်သွားလာနိုင်သည့် ဆစျးေိုင် 

ြျား၊ ေိုငြ်ျ ိုးစုံရိှရာ ဆစျးရုံြျားရှိသည့်ဆနရာကို ေိုသည်။ ဝန်ထြး်ြျားအတွက်ဆနရာ (Staff 

Area) နငှ့် သုိဆလှာငခ်န်းြျား၊ ရုံးြျား စသည်တို့ကဲ့သ့ုိဆသာ ဆနရာြျားြပါဝငပ်ါ။ 
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 ယာဉ်တစ်စီးသာအသံုးပြုနုိင်နသာလမ်းနကကာ (Single Lane) ေိုသည်မှာ မည်သည့်အချနိ် 

တွင်မေို ယာဉ်တစ်စီးသာ ပေတ်သန်းသွားလာနိုင်ဆသာ လမး်ဆ ကာကို ေိုသည်။  

 အထြ ် (Storey) ေိုသည်ြှာ ကကြ်းခငး်တိုင်း၏ အထက်ြျက်နှာမပင်နှင့ ် ယငး်အထက်ရှိ 

ဆနာက်ထပ်ကကြ်းခငး်ြျက်နှာမပင် အကကားဆနရာကိုေိုသည် (သ့ုိြဟုတ်) ယငး်သို့ဆသာ 

ဆနာက်ထပ်ကကြ်းခငး်ြရှိခဲ့လျှင် သက်ေိုင်ရာ ကကြ်းခငး်အထက်ရိှ ြျက်နှာ ကက ် (သ့ုိြဟုတ်) 

ဆခါင်ြိးုဆအာက်ြျက်နှာမပင် (သ့ုိြဟုတ်) အမခားဆသာ အြိုးအကာဆအာက်ေက်အကကား 

ဆနရာကိုေိုသည်။ 

 တိုက်တေ်း (Terrace House) ေိုသည်ြှာ အတန်းလိုက်ဒီဇိုင်းပုံစံ ထုတ်ထားဆသာ 

လူဆနထိုငရ်န် ယူနစ်သံုးခုအထက်ရိှသည့် အဆောက်အအုံကိေုိုသည်။ တစ်ယနူစ်စီတွင် 

ယငး်၏ ကိုယ်ပိုင်သီးမခား ဝငဆ်ပါက်ရိှပပီး တစ်ယူနစ်စီတွင် တစ်ထပ်ထက်ပိုရိှနိုငဆ်သာ်လည်း 

ြိသားစုတစ်စုတည်းကသာ အသံုးမပုပပီး ယူနစ်ြျားကို နယ်နိြိတ်ပိုငး်မခားနံရမံြင့် ခွဲမခားထား 

သည်။ 

 ယာဉ်သွေားလမ်းနကကာငး် (Traffic Flow) ေိုသည်မှာ ယာဉ်သွားလာသည့် လမး်ဆ ကာင်းကို 

ေိုသည်။  

 လမး်ချ ိုးအချငး်ေက် (Turning Radius) ေိုသည်မှာ ယာဉ်တစ်စီးလုံး ဆကွ့နိုငသ်ည့် အဆသး 

ေုံးစက်ဝိုင်း၏ အချငး်ဝက်ကိုေိုသည်။ 

 ၂.၁၁.၁.၃ လမး်များအမျ ိုးအစားခွေဲပခားပခင်း 

  ပြို့မပဧရယိာြျား၏ အမပငေ်က်ရိှ လြး်ြျားအားလုးံကို ဆအာက်ပါအတိုင်း အြျ ိုး 

အစား ခွဲမခားပါသည် − 

 (က) ပြည်နထာငစ်ုအနေးနပြးလမး်များ (သ့ုိမဟုတ်) နဒသအချင်းချင်း ေက်သွေယ်သည့် 

လမး်များ၊ 

  ဤလြ်းြျားသည် ဆဒသတစ်ခုြှ အမခားဆဒသြျားသုိ့ ေက်သွယ်ရန်ရည်ရွယ်သည့် 

လြး်ြျားမြစ်ပပီး ယငး်လြ်းြျားတွင ် အင်ဂျင်ြဲ့ယာဉ်ြျားြရှိေဲ တစ်နာရီအြျားေုံး 

ြိုင်နှုန်း ၅ဝ နှုန်းမြင့်ဆြာငး်နှင်သည်။ ဆဒသတစ်ခုြှ အမခားဆဒသြျားသ့ုိ ေက်သွယ်ရန် 

ရည်ရွယ်သည့် ဤလြ်းြျားသည် လားရာတစ်ခုတွင် အဆရးဆပါ်ရပ်နားမခင်း 

(သုိ့ြဟုတ်) ရဲနှင့် အသက်ကယ်ယာဉ်ြျားအတွက် ရည်ရွယ်ဆသာ ဆေးလြ်းဆကကာ 

အမပင် အနည်းေုံး လြ်းဆကကာနှစ်ခုရှိရြည်။ လြး်ဆကကာသည် အနည်းေုံးအကျယ်  

၁၄ ဆပစီ ရှိရြည်မြစ်ပပီး ဆေးလြ်းဆကကာသည် အနညး်ေုံး အကျယ် ၈ ဆပ ရိှရြည်။ 
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  (ခ) ပမို့ေယ်လမ်းများ 

   ဆကျးလက်ဆတာရွာြျားအကကား ေက်သွယ်ထားဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) ပြို့မပငယ် (Small 

Urban Centres) ြျားအကကား ေက်သွယ်ထားဆသာလြး်ြျားမြစ်သည်။ 

  ယငး်လြ်းြျားသည် အနည်းေုံးလြး်ဆကကာနှစ်ခုရိှရြည်မြစ်ပပီး တစ်ေက်စီတွင် 

လြး်ပုခုံးြျား ရိှရြည်။ လြး်ဆကကာတစ်ခုစီသည် အနည်းေုံး ၁၂ ဆပနှင့ ် လြး်ပုခုံးြျား 

သည် အနည်းေုံး ၄ ဆပရှိရြည်။ ယငး်သ့ုိဆသာ ဆကျးလက်လြ်းြျားအတွက် လြး် 

တစ်ေက်တွင် အနည်းေုံး ၆ ဆပ ကျယ်သည့် လူသွားလြး်ရိှရြည်။ 

 (ေ) နကျးလက်နတာရွာလမး်များ 

  ဆကျးလက်ဆတာရွာလြ်းြျားသည် ဆကျးလက်ဆတာရွာြျားအကကား (သုိ့ြဟုတ်)  

ဆကျးလက်ဆတာရွာြျားနှင့ ် ယငး်တို့၏ပြို့မပ (Urban Centres) ြျားအကကား 

ေက်သွယ်ထားဆသာ လြ်းြျား မြစ်သည်။ 

  ယငး်လြ်းြျားသည် အနည်းေုံးလြ်းဆကကာနှစ်ခု ရိှရြည်မြစ်ပပီး တစ်ေက်စီတွင် ပုခုံး 

ြျား ရိှရြည်။ လြး်ဆကကာတစ်ခုစီသည် အနည်းေုံး ၁၀ ဆပ နငှ့ ် လြ်းပုခုံးြျားသည် 

အနည်းေုံး ၃ ဆပ ရိှရြည်။ ယငး်သ့ုိဆသာ ဆကျးလက်ဆတာနယ်လြ်းြျားသည် 

လြး်တစ်ေက်တွင် အနည်းေုံး ၅ ဆပ ကျယ်သည့် လူသွားလြ်း ရိှရြည်။ 

 (ဃ) ပမို့ပြလမး်များ 

  ပြို့မပလြး်ြျားအားလုံးသည် ဆအာက်ပါ အြျ ိုးအစား သတ်ြှတ်ချက်ြျားရှိသည် − 

 (၁) ပြို့မပရိပ်သာလြ်း/လြး်ြကျယ် − ပြို့မပရိပ်သာလြ်းြကကီးြျားသည် 

ပြို့မပဧရယိာရိှ ဇုန်ြျားကို ေက်သွယ်ထားဆသာ လြး်ြျားမြစ်ပပီး ၅ ြိုငအ်ထက် 

ရှည်လျားသည်။ ယငး်လြး်ြျားသည် တစ်ေက်စီတွင် ပလက်ဆြာငး် ခင်းထား 

သည့်အမပင် လားရာတစ်ခုတွင် အနည်းေုံး လြး်ဆကကာနှစ်ခု ရှိရြည်။ ပြို့မပ 

ရိပ်သာလြ်းြကကီးြျားသည် အလယ်တွင် စိြ်းလန်းဆသာ လြး်လယ်ကျွန်း 

ရိှရြည်မြစ်ပပီး လြး်ဆကကာတစ်ခုစီသည် အနည်း ေုံး ၁၄ ဆပ ကျယ်ရြည့်အမပင် 

ပလကဆ်ြာငး်သည် အနည်းေုံး ၆ ဆပ ကျယ်ရြည်။ 

 (၂) ပြို့မပပင်ြလြ်းြ − ပြို့မပပင်ြလြ်းြြျားသည် ပြို့မပဧရယိာရိှ ဇုန်တစ်ခုတွင် 

ေက်သွယ်ထားဆသာ လြး်ြျားမြစ်ပပီး ၅ ြိုင် ထက်ပုိြရှည်ပါ။ ဤလြး်ြျား 

သည် တစ်ေက်စီတွင် ပလကဆ်ြာငး်ခငး်ထားသည့်အမပင ် လားရာတစ်ခုတွင် 

အနည်းေုံး လြး်ဆကကာ နှစ်ခုရှိရြည်။ လြ်းဆကကာတစ်ခုစီသည် အနည်းေုံး ၁၂ 

ဆပ ကျယ်ရြည် မြစ်ပပီး ပလကဆ်ြာငး်သည် အနည်းေုံး ၅ ဆပကျယ်ရြည်။ 

 (၃) လြး်ခွဲြျား (Feeder Roads) − လြး်ခွဲြျားသည် Collector Roads နငှ့ ်

ပြို့မပရိပ်သာ လြ်းြျား (သို့ြဟုတ်) Collector Roads ြျား ဆပါငး်ေုံသည့် 
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ပြို့မပပင်ြလြ်းြြျားတို ့ ေက်သွယ်ထားသည့်လြ်းြျား မြစ်သည်။ ဤလြ်းြျား 

သည် တစ်ေက်စီတွင် ပလကဆ်ြာငး်ခငး်ထားရြည့်အမပင် အနညး်ေုံး 

လြး်ဆကကာနှစ်ခု ရိှရြည်။ လြး်ဆကကာတစ်ခုစီသည် အနည်းေုံး ၁၂ ဆပ ကျယ်ရ 

ြည်မြစ်ပပီး ပလက်ဆြာင်းသည် အနည်းေုံး ၄ ဆပ ကျယ်ရြည်။ 

 (၄) လြး်သွယ်ြျား (Collector Roads) − လြး်သွယ်ြျား (Collector Roads) သည ်

လြး်သွယ်လြး်ခွဲြျားနှင့် လူဆနရပက်ွက်ဧရိယာအကကား ေက်သွယ်ထားဆသာ 

လြး်ြျားမြစ်သည်။ ဤလြး်ြျားသည် တစ်ေက်စီတွင် ပလက်ဆြာငး် ခင်းထား 

ရြည့်အမပင် အနည်းေုံးလြ်းဆကကာ နှစ်ခုရှိရြည်။ လြး်ဆကကာတစ်ခုစီသည် 

အနည်းေုံး ၁၂ ဆပ ကျယ်ရြည်မြစ်ပပီး ပလက်ဆြာင်းသည် အနည်းေုံး ၄ ဆပ 

ကျယ်ရြည်။ 

 (၅) လူဆနရပ်ကွက်လြး်ြျား − လူဆနရပ်ကွက်လြး်ြျားသည် လူဆနရပ်ကွက် ဧရယိာ 

အတွင်းရှိ လြ်းြျားမြစ်သည်။ ဤလြး်ြျားသည် တစ်ေက်စီတွင် ပလက်ဆြာငး် 

ခင်းထားရြည့်အမပင် အနည်းေုံး လြး်ဆကကာနှစ်ခု ရိှရြည်။ လြ်းဆကကာ 

တစ်ခုစီသည် အနည်းေုံး ၁ဝဆပ ကျယ်ရြည်မြစ်ပပီး ပလက်ဆြာငး်သည် 

အနည်းေုံး ၄ ဆပ ကျယ်ရြည်။ 

 (၆) လူဆနရပ်ကွက်လြး်တိုြျား − ၄ ယူနစ်ဆအာက်နည်းဆသာ အြိ်ဆမခ၏ အသံုးမပု 

မခငး် ခံရဆသာအရှည် ၃၀၀ ဆပထက်ြဆကျာ်ပါက လြး်ဆကကာတစ်ခုမြစ်နိုင်ပပီး 

ဤလြ်းြျားသည် ၃၀၀ ဆပထက်ရှည်ပပီး ၄ယူနစ်ထက်ပိ၍ု အသံုးမပုမခငး် 

ခံရဆသာ လြး်ြျားမြစ်ပါက လြး်ဆကကာနှစ်ခု ပါဝငရ်ြည်။ 

 (၇) တစ်ေက်ပိတ်လြး် (Cul-de-sacs) − အရှည် ၃၀၀ ဆပထက်ပိုဆသာ 

တစ်ေက်ပိတ်လြး်ြျားသည် အနည်းေုံးအကျယ် ၂ဝ ဆပရှိရြည်မြစ်ပပီး 

အဝိုင်းပတ်ငယ် ထားရှိဆပးရြည်။ 

 (၈) တစ်လြ်းသွားလြ်းြျား − တစ်လြ်းသွားလြး်ြျားကို လြး်ဆကကာငး်တစ်ခုတည်း 

အတွက်ရည်ရွယ်ဆသာ လူဆနရပ်ကွက်ြျားတွင် စီစဉ်ထားရှိနိုင်သည်။ ဤလြ်း 

ြျားတွင် အနည်းေုံး ၁၄ ဆပ ကျယ်သည့်လြး်ဆကကာရိှသည်။ 

 (၉) ဝန်ဆောင်ြှုဆပးဆသာလြ်းငယ် (Service Roads) − ဝန်ဆောင်ြှုဆပးဆသာ လြး် 

ငယ် (Service Roads) ြျားသည် ဆချာစာ၊ ကုန်ပစ္စည်းြျားကို အြိ်တိုငရ်ာဆရာက် 

ဆပးပိုသ့ည့်ယာဉ်ြျားသာ အသံုးမပုခွင့်ရသည့် လြ်းြျားမြစ်သည်။ ဤလြ်းြျား 

သည် အနည်းေုံး အကျယ် ၁၀ ဆပ ရိှရြည်။ 

 (၁ဝ) ၃၀၀ ဆပထက်ရှည်ဆသာ ဆလျှာဆစာက်လြ်းြျားသည် အြျားေုံး ၁၀ % ဆလျှာ 

ဆစာက် ရိှရြည်။ 
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 (၁၁) ပင်ြလြး်ြျားကို ေက်သွယ်ထားဆသာ လြ်းသွယ်ြျား၏ ဆလျှာဆစာက်ြှုသည် 

အြျားေုံး ၁၂ % ရိှရြည်။ 

 ၂.၁၁.၂ ြတ်ေေ်းကျင်ေိုင်ရာကိစ္စရြမ်ျား 

 (က) တည်ဆောက်ြည့် အဆောက်အအုံတိုငး်အတွက် ဆယေုယျအားမြင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

အဆနှာင့်အယှက်ြဆပးဆစရန်နှင့ ် ြညစ်ညြ်းဆစရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်။ ဤ 

အတွက် ဗိသုကာပညာရှင်ြျားက ဦးစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည့်အရာသည် ပတ်ဝန်း 

ကျငေ်ိုငရ်ာကိစ္စရပ်ြျားမြစ်သည်။ 

 (ခ) အဆောက်အအုံတစ်ခုကို ဆရးေွဲစီြံကိန်းထုတ်သည့်အခါ ဗိသုကာပညာရှငသ်ည် 

ပတ်ဝန်းကျငေ်ိုင်ရာ အကဲမြတ်ြှုကို ဦးစွာမပုလုပ်သင့်သည်။ ဤအကဲမြတ်ြှုြျားတွင် 

ဆအာက်ပါတို ့ပါဝငသ်ည် − 

 (၁) ဆောက်လုပ်ြည့် အဆောက်အအုံသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမြငအ်ားမြင့ ်

(သုိ့ြဟုတ်) ရုပ်ပိုငး်ေိငု်ရာအားမြင့ ် အဆနှာင့အ်ယှက်မြစ်သည်မြစ်ဆစ၊ ြမြစ်သည ်

မြစ်ဆစပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆရးေွဲစီြံကိန်းထုတ်သည့် အဆောက်အအုံ၏ အခန်း 

ကဏ္ဍ (role) နငှ့် အဆနအထား (position)၊ 

 (၂) ဆောက်လုပ်ြည့် အဆောက်အအုံသည် မြန်ြာနိုငင်ရံှိဆရှးဆဟာငး်သြိုင်းဝင ်အဆြွ 

အနှစ်ြျား ထိန်းသိြ်းဆရးနှင့ ် သက်ေိုငဆ်သာဥပဆဒြျားကို ထည့်သွငး်စဉ်းစား 

ရြည်။ 

 (ဂ) အဆောက်အအုံ ဆောက်လပု်စဉ်နှင့ ် ဆောက်လုပ်ပပီးစီးပပီးဆနာက် အဆောက်အအုံ၏ 

အဆမခခံ အဆောက်အအုံအရငး်အမြစ်ြျားနှင့ ် အြှိုက်စွန့်ပစ်မခငး်တို့၏ သက်ဆရာက်ြှု 

အဆပါ် စီစဉ်ဆောငရွ်က်ထားရိှြှုြျား။ 

 (ဃ) အဆောက်အအုံ ဆောက်လပု်ဆနစဉ်နှင့ ် ဆောက်လပု်ပပီးဆနာက် ဆြျှာ်ြှန်းထားဆသာ 

မြစ်ဆပါ်လာြည့် ယာဉ်အသွားအလာ။ 

 (င) အဆောက်အအုံသို့ဝင်မခငး်၊ ယာဉ်ရပ်နားမခင်းနှင့ ် အဆောက်အအုံြှ ထွကခ်ွာမခငး်တို ့

အတွက် အေငဆ်မပဆချာဆြွ့လွယ်ကူဆစြည့် လိအုပ်သည့် အဆထာက်အပ့ံြျားေိုင်ရာ 

စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရိှြှုြျား။ 

 (စ) စိြ်းလန်းဧရိယာြျား၊ ဆကျာင်းြျား၊ ဆစျးဝယ်မခင်း၊ လူြှုဆရးေိုင်ရာ အေငဆ်မပြှု စသည် 

တို့ကဲ့သို့ဆသာ အြျားမပည်သူအေငဆ်မပဆချာဆြွ့ဆစဆရးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထား 

ရိှြှုြျား။ 

 ၂.၁၁.၃ ပမို့ပြသိြ်သည်းမှုများ 

 (က) ြှတ်ပုံတင်ထားဆသာ ပြို့မပအဆြွအနှစ်ဆနရာြျားနှင့ဇ်ုန်ြျား၊ ပြို့ကကီးြျား နှင့ပ်ြို့ြျား၏ 

CBD ဧရိယာြျား (သ့ုိြဟုတ်) သိပ်သည်းြှု မြင့်ြားဆသာဇုန်အမြစ် သတ်ြှတ်ထားဆသာ 
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ဧရယိာြျားတွင် သိပ်သည်းြှုြျားသည် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့ ်သက်ေိုင်ရာပြို့ြျား 

တွင် နယ်ဆမြသတ်ြှတ်မခင်း စီြံချက်ြျားရှိလျှင် ယငး်စီြံချက်ြျားနှင့အ်ညီမြစ်ဆစရြည်။ 

 (ခ) ြှတ်ပုံတင်ထားဆသာ ပြို့မပအဆြွအနှစ်ြျား၊ ဇုန်ြျားနှင့် CBD ဧရယိာြျားမပင်ပတွင် 

(သုိ့ြဟုတ်) ယငး်ဧရိယာတို့နှင့ ် သဏ္ဍာန်တူဆသာဧရိယာမပငပ်တွင် ဆအာက်ပါအြိ်ယာ 

ဆမြသိပ်သည်းြှုြျားအရ ထိန်းထားရြည် − 

 (၁) အထပ်ြျားစွာပါဆသာ လူဆနထိုငရ်ာအြိ်၊ ခခံ၊ ဆမြြျားတွင် အဆောက်အအုံ 

တည်ဆောက်ထားဆသာ ဧရယိာအချ ိုး (အဆောက်အအုံ လွှြ်းခခုံြှုအချ ိုး BCR) 

သည် သက်ေိုငရ်ာဇုန်သတ်ြှတ်မခငး် စီြံချက်နှင့ ် စညပ်ငသ်ာယာဆရးေိုင်ရာ 

သတ်ြှတ်ချက်ြျားနငှ့်အညီ ၀.၄ ြှ ၀.၆၅ အတွင်း ရိှရြည် − သက်ေိုင်ရာ 

ဧရယိာြျား၏ အဆောက်အအုံတည်ရိှရာ ဆနရာြျားနှင့် လြး်တည်ဆောက် 

လုပ်မခငး်အချ ိုး။ (ယာဉ်အသွားအလာဧရိယာအပါအဝင် ဟင်းလင်းမပင် ထားရိှရ 

ြည့် (Open Space) ဧရယိာသည် ဆရစိြ့်နိုင်ဆသာ ဧရိယာအပါအဝင် ၀.၃၅ 

ဆအာက ်ြနည်းရ။) (Pervious Aera အပါအဝင်) 

 (၂) ြိသားစုတစ်ခုတည်းဆနသည့် ယူနစ်ြျား (သ့ုိြဟုတ်) နှစ်လုံးတွဲအိြ်ြျားရိှရာ 

ဧရယိာြျားတွင် တစ်ဧကလျှင် ၂၀ ယူနစ်ထက် ြပိရုေဲ သက်ေိုင်ရာ ဇုန်သတ်ြှတ် 

မခငး်စီြံချက်နှင့ ်စည်ပင်သာယာဆရးေိုင်ရာ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီမြစ်ရြည်။ 

 (ဂ) ြှတ်ပုံတင်ထားဆသာ ပြို့မပအဆြွအနှစ်ဆနရာြျား၊ ဇုန်ြျားနှင့် (CBD) ဧရယိာြျား မပင်ပ 

သ့ုိြဟုတ် CBD နငှ့ ် သဏ္ဍာန်တူဆသာ ဧရိယာြျား မပငပ်တွင ် လြး်နှင့်ထိစပ်ဆနဆသာ 

အဆောက်အအုံြျားအတွက် ထားရိှရြည့် ဟင်းလင်းမပငဆ်နရာ (open space) သည်− 

 (၁) လူဆနထိုငရ်န်အတွက်ြဟုတ်ေဲ အသံုးမပုဆသာ အမခား အဆောက်အအုံြျားနှင့ ်

စပ်လျဉ်း၍ အဆောက်အအံုဆမြကွက်ရိှ အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ထားဆသာ 

ဧရယိာ၏ ၁၀ ပုံ ၁ပုံ ဆအာက ်ြနညး်ရ။ 

 (၂) လူဆနထိုငမ်ခငး်နှင့ ် စီးပွားဆရးေိုငရ်ာအဆောက်အအုံြျား ဆရာဆနှာဆနဆသာ 

အဆောက်အအုံနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဆောက်အအံုဆမြကွက်ရိှ အဆောက်အအုံ 

တည်ဆောက်ထားဆသာ ဧရယိာ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံ ဆအာက် ြနညး်ရ။ 

 (ဃ) ပြို့မပလူအဆမခချဆနထိုင်ြှုြျားတွင် ဆမြကွက်အရွယ်အစား ပြာဏြျားသည် ဤ 

လြး်ညွှန်ချက်၏ အြုိင်း ၁ တွင် သတ်ြှတ်ထားပပီး ယငး်တို့ကို သင့ဆ်လျာ်သလို 

လိကု်နာရြည်။ 
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၂.၁၁.၄ ဟင်းလငး်ပြင်နေရာများ (Open Spaces) 

 (က) ၆နှစ်ဆအာက်ငယ်ဆသာ ကဆလးြျားအတွက်ရည်ရွယ်သည့် ပညာဆရးေိုင်ရာ အဆောက် 

အအံုြျားအတွက် ကဆလးတစ်ဦးကစားရန်ဆနရာသည် ၁ဝ စတုရန်းဆပ ဆအာက် 

ြနညး်ရ။ 

 (ခ) အသက် ၇ နှစ်နှင့ ် ၁၆ နှစ်ကကားကဆလးြျားအတွက် ရည်ရွယ်ဆသာ ပညာဆရးေိုင်ရာ 

အဆောက်အအုံြျားအတွက် ကဆလးတစ်ဦးကစားရန် ဆနရာသည် ၁၅ စတုရန်းဆပ 

ဆအာက်ြနည်းရ။ 

 (ဂ) အသက် ၁၆ နှစ်အထက် ဆကျာင်းသားြျားအတွက် ရည်ရွယ်ဆသာ ပညာဆရးေိုင်ရာ 

အဆောက်အအုံြျားမြစ်ပါက ကဆလးတစ်ဦးကစားရန် ဆနရာသည် ၂ဝ စတုရန်းဆပ 

ဆအာက်ြနည်းရ။ 

 (ဃ) အထပ်ြျားစွာရိှဆသာယူနစ်ြျားနှင့ ် လူဆနထိုင်သည့်ဧရိယာြျားတွင် ယာဉ်ရပ်နားရန် 

ဆနရာနှင့ ် လြး်ဧရိယာြျားအမပင် ြိသားစုတစ်ခုကစားရန်နှင့ ် အပန်းဆမြရန်ဧရိယာ 

အမြစ် ၂၀၀ စတုရန်းဆပ အနည်းေုံးရှိရြည်။ 

 ၂.၁၁.၄.၁ ဟင်းလငး်ပြငန်ေရာသတ်မှတ်ပခငး် 

 (က) အဆောက်အအုံနှင့ ် ထိစပ်ဆနဆသာ ဆနာက်ေက်ြျဉ်းလိငုး် (backline) အနံ (width) 

၏ တစ်ဝက်က ဟင်းလငး်မပင်ဆနရာအမြစ် သတ်ြှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ)  လသာဆောင်ြျား၊ စကကဂန်ြျားနှင့် ဆနကာြျားသည် ဟင်းလင်းမပင်ဆနရာဆပါ်သုိ့ 

စွန်းထွက်နိုင်ဆသာ်လည်း ၅ ဆပထက်ပို၍ စွန်းြထွက်ရြည့်အမပင် ဆမြမပင်ညီြှ 

လွတ်လွတ်ကငး်ကငး်အမြင့ ်၁၀ ဆပ ရိှရြည်။ ယငး်စွန်းထွက်မခငး်ကို ကန့်သတ်ြထား 

ဆသာဆနရာအမြစ် ဆရတွက်နိုငဆ်သာ်လည်း အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ထားဆသာ 

ဧရယိာ (Built-up area) အမြစ် ြသတ်ြှတ်နိုင်ပါ။ 

 (ဂ) လြး်နှင့်အဆောက်အအုံြျဉ်းလိငုး်ကကား ဆမြချန်ထားရိှသည့် ဟင်းလငး်မပင်ဆနရာနှင့ ်

ဆောက်လုပ်ထားဆသာ အဆောက်အအုံတည်ရိှရာ ဆမြကွက်ပိုငြ်ဟုတ်သည့် ဟငး် 

လင်းမပင ်ဆနရာအမြစ် ထည့်သွငး်ဆရတွက်မခင်းြမပုရ။ 

 (ဃ) ြိလ္လာကန်ြျား၊ ဆရဆမြာငး်အြုံးြျားကဲ့သ့ုိဆသာ တည်ဆောက်ပုံြျားနှင့ ် အဆောက် 

အအံု ဝန်ဆောငြ်ှုြျားအတွက် ရည်ရွယ်ဆသာ အမခားဆသာအရာြျားကို ဟင်းလင်းမပင် 

ဆနရာြျားအမြစ် သတ်ြှတ်နိုငဆ်သာ်လည်း လူြျားသည် ထိုဧရိယာြျားကို အသံုးမပုရန် 

ရည်ရွယ်ြှသာလျှင် ဆမခချနိုင်သည်။ (Step on) 

 (င) လူဆနထိုငရ်ာဧရိယာြျားတွင် ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာြျားနှင့ ် လြး်ဧရိယာြျားကို 

ဟင်းလင်းမပင်ဆနရာြျားအမြစ် သတ်ြှတ်နိုငဆ်သာ်လည်း ကစားရန်နှင့ ် အပန်းဆမြရန် 

ဆနရာြျားအမြစ် ြသတ်ြှတ်နိုင။် 
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 (စ) ဆနာက်ေက်ြျဉ်းလိုင်းနှင့ ် ထိစပ်ြဆနဆသာ ဟင်းလင်းမပငဆ်နရာကို စီစဉ်ထားရိှဆပးပါ 

က ယငး်ဆနရာသည် ၈ ဆပ ဆအာက်ြနည်းဆသာအကျယ် (အနံ) ရိှရြည်။ 

 ၂.၁၁.၄.၂ ဟင်းလငး်ပြင်နေရာများကို နပြာငး်လပဲခငး် 

  အဆောက်အအုံနှင့ ် ေက်စပ်ဆနဆသာ ဟငး်လငး်မပင်ဆနရာ ကို စီစဉ်ဆပးထားပပီး 

မြစ်ပါက ြည်သူြျှ ဆဒသေိုငရ်ာအာဏာပိုင်၏ စာမြင့ဆ်ရးသားထားဆသာ သဆောတူညီချက် 

ြပါရှိေဲ ဆအာက်ပါအချက်ြျားအားလိကု်နာရြည်။ 

 (က) ယငး်ဟငး်လင်းမပင်ဆနရာကိုဆမပာငး်လဲမခင်းြမပုရ (သ့ုိြဟုတ်) 

 (ခ) ယငး်ဟငး်လင်းမပင်ဧရိယာကို ဆလျာ့နည်းဆစရန် ထိဆုနရာ၏ အစိတ်အပုိငး်တစ်ခုခု 

အထက်တွင် အြုိးတည်ဆောက်မခငး် ြမပုရ။ သ့ုိရာတွင် ယငး်သ့ုိဆမပာငး်လဲမခငး်မြင့် 

ဆကာင်းြွန်ဆသာ ဆလဝင်ဆလထွက်လြ်းဆကကာင်းကို ဆနှာင့ယှ်က်မခငး် (သုိ့ြဟုတ်) 

တားေီးမခငး်ြမပုဟုလည်းဆကာငး်၊ ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အဆသွး ဆလျာ့ကျသွားမခင်း 

ြရိှဟုလည်းဆကာငး် ဆဒသေိုငရ်ာအာဏာပိုငက် သဆောတူညီြှုရိှလျှင် ခငွ့မ်ပုြိန့်ကိ ု

ထုတ်ဆပးနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ဆဒသေိုငရ်ာအာဏာပိုင်သည် ယငး်ဟင်းလင်းမပင်ဆနရာြျား နဂိုအတိုင်းမပန်မြစ်ဆစရန် 

ဤအပိုင်းကို ချ ိုးဆြာက်ဆသာ ပိုင်ရှင် (သုိ့ြဟုတ်) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ယငး်သို ့

ဆမပာင်းလဲြှု (သို့ြဟုတ်) အြုိးကိုြယ်ရှားရန် (သ့ုိြဟုတ်) တစ်နည်းနည်းမြင့ ်

ထိလုုပ်ဆောငြ်ွယ်ရာြျားကို မပုလုပ်ရန် သတိဆပးစာမြင့ ်ညွှန်ကကားနိုင်သည်။ 

 ၂.၁၁.၅ အနောက်အအုံတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကကားအကွောအနေး 

 ၂.၁၁.၅.၁ အနောက်အအုံများနှင့် နောက်သ့ုိခွောထားသည့် အကွောအနေးများ ကကားကွေက်လြ် 

(Set back) 

 (က) ပထြတန်းစားဧရိယာအမြစ် သတ်ြှတ်ထားဆသာဧရိယာ (သို့ြဟုတ်) ယငး်ဧရိယာ 

ြျားနှင့ ် သဏ္ဍာန်တူဆသာ ဧရယိာြျားတွင် ၃၆ ဆပ အမြင့ထ်က် ြပိဆုသာ လုးံချင်း 

အဆောက်အအုံြျားသည် အဆောက်အအုံမပငပ် နံရြံျားနှင့ ် ဆမြကွက်နယန်ိြိတ် 

အကကား အနည်းေုံးကငး်လွတ်ဆနရာလပ်သည် ၆ ဆပရှိရြည်မြစ်ပပီး ဆခါင်ြိးုအစွန်း 

ြျား၊ ဆရတံဆလျာက်ြျား စသည်တို့ကဲ့သို့ဆသာ အဆောက်အအုံြျား၏ တစ်ေက်စွန်း 

ြျားကကားတွင် ကငး်လွတ်ဆနရာလပ် ၃ ဆပရှိရြည်။ အဆောက်အအုံြျားသည် အမြင့ ်

၃၆ ဆပထက်ဆကျာ်ပါက အေိပုါ ဆြာ်မပထားဆသာ ဆနရာလပ်သည် အထပတ်စ်ထပ် 

တိုးတိုင်း ၁ ဆပ (သ့ုိြဟုတ်) ကကြ်းခငး်တစ်ခုြှ ကကြ်းခငး် တစ်ခုသ့ုိ အမြင့၏် ၁၀ ပုံ ၁ပုံ 

နှုန်းမြင့ ်တိုးရြည်မြစ်သည်။ (သ့ုိြဟုတ်) ကကြ်းခငး်အမြင့တ်ို့အနက်ြှ ပို၍မြင့ရ်ာ 

 (ခ) ပထြတန်းစားဧရိယာအမြစ် သတ်ြှတ်ြထားဆသာ ပြို့မပအဆြွအနှစ်ဆနရာြျား၊ 

ဇုန်ြျားနှင့ ် အဓကိစီးပွားဆရး လုပ်ငန်းဆဒသမပင်ပရိှ ဧရိယာြျားတွင် ၈ ထပအ်ထက် 
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ရိှဆသာ အဆောက်အအုံြျားအတွက် အဆောက်အအုံမပင်ပနံရံြျား (သုိ့ြဟုတ်) 

အဆောက်အအုံ၏ အစိတ်အပိုင်း (element) တစ်ခုခုအကကား ကငး်လွတ်ဆနရာလပ် 

သည် အနည်းေုံး ၃ ဆပ ရိှရြည်မြစ်ပပီး ဆမြကွက်၏ ဆေးတစ်ေက်သည် အနည်းေုံး 

၆ ဆပ ကင်းလွတ်ဆနရာလပရှ်ိရြည့်အမပင် ဆမြကွက်၏ နယ်သတ်ြျဉ်းလည်းရိှရြည်။ 

၁၂ ထပ်အထက်ရိှဆသာ အဆောက်အအုံြျားအတွက် အဆောက်အအံု၏ မပငပ်နံရံြျား 

(သုိ့ြဟုတ်) အစိတ်အပုိငး်တစ်ခုခုအကကား ကင်းလွတ်ဆနရာလပ်သည် ၆ ဆပ ရိှရြည် 

မြစ်ပပီး ဆမြကွက်၏ နယ်သတ်ြျဉ်းရှိရြည်။ ၁၈ထပအ်ထိရိှဆသာ အဆောက်အအုံြျား 

အတွက် အဆောက်အအုံ၏ မပင်ပနံရံြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအုံ၏ အစိတ် 

အပုိငး် တစ်ခုခုအကကား ကင်းလွတ်ဆနရာလပ်သည် ၈ ဆပ ရိှရြည်မြစ်ပပီး ဆမြကွက်၏ 

နယ်သတ်ြျဉ်းရှိရြည်။ အဆောက်အအုံသည် ၁၈ ထပထ်က်ဆကျာ်လျှင် အဆောက် 

အအံု၏ မပငပ်နံရံြျား (သ့ုိြဟုတ်) အဆောက်အအံု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု အကကား 

တွင် ကင်းလွတ်ဆနရာလပ်သည် ၁၀ ဆပရှိရြည်။ 

 (ဂ) နှစ်လုံးတွဲအိြ်နှင့ ် တိုက်တန်းြျားအတွက် အဆောက်အအုံြျား၏ တစ်ေက်အစွန်း 

ြျား (ဆခါင်ြိးုစွန်းြျား၊ လသာဆောင်စသည်ြျား) အကကားတွင် ကင်းလွတ်ဆနရာလပ် 

ကိ ု၃ ဆပထားရှိရြည်မြစ်ပပီး ဆမြကွက်၏ နယ်သတ်ြျဉ်းရှိရြည။် 

 (ဃ) စီးပွားဆရးအချက်အချာကျဆသာ ဗဟိုလုပ်ငန်းဆဒသရိှ CBD ဧရယိာြျား (သ့ုိြဟုတ်) 

ယငး်ဧရိယာြျားနှင့ ် သဏ္ဍာန်တူဆသာ ဧရိယာြျား၏ မပငပ်တွင်ရိှဆသာ အြိ်ခခံဆမြတွင် 

အထပ်ြျားစွာရိှဆသာ လူဆနထိုငရ်ာ အဆောက်အအုံြျားအတွက် အချ ို့ဆသာပြို ့ကကီး 

ြျား၏ သီးမခားစည်းြျဉ်း စညး်ကြ်းြျားတွင် အမခားနညး်ဆြာ်မပထားမခင်းြရှိပါက 

ဆအာက်ပါအချက်ြျားကို လိကု်နာရြည်။ 

 (၁) အပပို င်ရိှဆနပပီး ြျက်နှာချငး်ေိုင်အဆနအထားရှိသည့် ယူနစ်ြျားနှင့ ်အထပ်ြျားစွာ 

ရိှသည့်အတန်းလိုက် အဆောက်အအုံြျားအတွက် အဆောက်အအံု၏ အမြင့ခ်ျငး် 

ြတူညီလျှင် နံရံတစ်ခုနှင့တ်စ်ခု အကွာအဆဝးသည် ပို၍မြင့ဆ်သာအဆောက်အအုံ 

၏ အမြင့ဆ်အာက်ြနည်းရြည့်အမပင် ယာဉ်သွားလြ်း၊ ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာ၊ 

ယာဉ်အတငအ်ချလုပ်ရန် လှည့်ရန်အြာခံအခငး်ြျား (apron) နငှ့ ် ပလက်ဆြာင်း 

ြျားအတွက် အနည်းေုံး ၅၀ ဆပထားရှိရြည်။ 

 (၂) အပပို င်ရိှဆနပပီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆကျာချင်းကပ် အဆနအထားရိှဆသာ ယူနစ်ြျားနှင့ ်

အထပ်ြျားစွာရိှသည့် အတန်းလိုက် အဆောက်အအုံြျားအတွက် အဆောက် 

အအံုအမြင့်ြျား ြတူညီလျှင် နံရံတစ်ခုနှင့တ်စ်ခု အကွာအဆဝးသည် ပို၍မြင့ဆ်သာ 

အဆောက်အအုံအမြင့်၏ တစ်ဝက်ဆအာက် ြနည်းရြည့်အမပင် ြိလ္လာကန်ြျား၊ 

အမခားဆသာအဆမခခံ အဆောက်အအုံေိုငရ်ာ လိအုပ်ချက်ြျားနှင့ ် ကငး်လွတ်ရာ 



မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀  အပိင်ုး ၂ 

196 

 

ဆနရာလပ်ြျားအတွက် ရည်ရွယ်ဆသာ ဆနာက်ဆြးလြ်းကကား (Service back 

lane) အမြစ် အနည်းေုံး ၃၀ ဆပ ထားရိှရြည်။ 

 (၃) မြငး်ြိုရ်ပိတ်ပါဆသာေက်သည် အဆောက်အအုံ၏ အလျားရှည်ဆသာေက်နှင့ ်

ဆကျာခိုင်းနံစပ် မြစ်ဆနဆသာ အဆောက်အအုံြျားအတွက် အဆောက်အအုံ၏ 

အမြင့ြ်ျား ြတူညီလျှင် အဆောက်အအံုြျားအကကား ဆနရာလပ်သည် ပို၍မြင့ ်

ဆသာ အဆောက်အအံုအမြင့၏် တစ်ဝက်ဆအာက် ြနညး်ဆစရြည့်အမပင ် ဆလဝင် 

ဆလထွကဆ်ကာငး်ဆစရန်နှင့ ် အမခားဆသာ အဆမခခံအဆောက်အအံုေိုင်ရာ လိအုပ် 

ချက်ြျားအတွက် အနည်းေုံး ၃ဝ ဆပ စီစဉ်ထားရှိဆပးရြည်။ (ြတူညဆီသာ 

ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် ပုံ ၂.၁၁.၁ နငှ့် ပုံ ၂.၁၁.၂ တွင် မပသထားသည်။) 

 (၄) တစ်ခုနှင့တ်စ်ခု ြျက်နှာချင်းေိုင်ရိှဆနဆသာ ယူနစ်ြျားနှင့အ်ထပ်ြျားစွာရှိဆသာ 

အထပ်မြင့်လုးံချင်းအဆောက်အအုံြျား (point blocks) အတွက် ကကားဆနရာလပ် 

သည် ပို၍မြင့ဆ်သာအဆောက်အအုံအမြင့်၏ တစ်ဝက်ဆအာက် ြနညး်ရြည့် 

အမပင် ထိုအကွာအဆဝးသည် လူဆနထိုငရ်ာရပ်ကွက်လြ်းနှင့ ်အမခားဆသာ အဆမခခံ 

အဆောက်အအုံေိုင်ရာ လိအုပ်ချက်ြျားအတွက် အနည်းေုံး ၄၀ ဆပ ရိှရြည်။ 

(ဤလြး်ညွှန်ချက်ပါ အထပြ်ျားစွာပါဆသာ အထပ်မြင့်လုးံချင်း အဆောက်အအုံ 

ြျား (Multi-Storeyed point blocks) ကိ ု အပုိငး် ၁ တွင် အဓပိ္ပာယ်ြွင့ေ်ို 

သတ်ြှတ်ထားပါသည်။) 

 (၅) စီးပွားဆရးအချက်အချာကျဆသာ ဗဟိုလုပ်ငန်းဆဒသ ရိှ CBD ဧရိယာြျား 

(သုိ့ြဟုတ်) ယငး်ဧရိယာြျားနှင့ ် သဏ္ဍာန်တူဧရိယာြျားရှိ အဆောက်အအုံြျား 

အတွက် အဆောက်အအုံအကွာအဆဝးစည်းြျဉ်းြျားသည် ဆဒသေိုငရ်ာစညး်ြျဉ်း 

ြျားရိှလျှင် ယငး်တို့ကို လိကု်နာရန်မြစ်သည်။ 

 

 

 

 

   

 

 ပုံ ၂.၁၁.၁ အတန်းလိုက်အဆောက်အအုံြျားကကား အကွာအဆဝး၊ မျက်နှာချင်းေိုင် 

နငှ့ဆ်ကျာချငး်ကပ်အဆနအထားနှင့ ်အကွာအဆဝးြျားမပပုံ 
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ပုံ ၂.၁၁.၂ အတန်းလိုက်အဆောက်အအုံြျားကကားအကွာအဆဝး/ 

မြငး်ြိုရ်ပိတ်ရှိဆသာေက်နှင့်အလျားရှည်ဆသာေက်ကကားအကွာအဆဝးမပပုံ 

 ၂.၁၁.၅.၂ ခခံစည်းရိုးများ (သ့ုိမဟုတ်) ေံရံများ 

  လြး် (သ့ုိြဟုတ်) ဆနာက်ေက်ြျဉ်းလိုငး်နှင့် ထိစပ်ဆနဆသာ နယ်သတ်ြျဉ်းြှလွဲ၍ 

လုးံချင်းအိြ်ရာ အဆောက်အအုံ၏ ခခံစည်းရိုးြျား (သ့ုိြဟုတ်) နံရြံျားကို ထုထည်အခိုင်အြာ 

မြစ်ပါက အြျားေုံး ၆ ဆပ အမြင့တ်ည်ဆောက်ရြည်။ အလငး်ဆရာင်နှင့် ဆလဝင်ဆလထွက်ရှ ိ

နိုငရ်န် တည်ဆောက်ထားဆသာ ခခံစည်းရိုးြျားမြစ်ပါက အြျားေုံး ၉ ဆပ အမြင့ ် တည် 

ဆောက်ရြည်။ 

 ၂.၁၁.၅.၃ လမး်ေုံလမး်ခွေရှိ နေရာလြမ်ျား 

 (က) လြ်းနှစ်ခုေံုရာတွင် တည်ဆောက်ထားဆသာ အဆောက်အအံု မြစ်ပပီးမပုမပငမ်ခငး် 

(သုိ့ြဟုတ်) အစားထိုးမခငး်ကို သက်ေိုင်ရာစီြံကိန်းအာဏာပိုင်ကသာ ထိန်းသိြ်းထား 

သည့် ြွဲ့စည်းပုစံီြံချက် (Layout plan) (သ့ုိြဟုတ်) ဥပဆဒအရ သတ်ြှတ်ထားဆသာ 

ဆမြပု ံ (Statutory map) ြျားတွင် မပန့်ကားြှုဒီဂရီ (degree of splay) (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆချာသတ်အနားလုးံ (rounding off) ကိ ု ဆြာ်မပထားမခင်းြရိှလျှင် လြ်းြျဉ်းလိငုး် 

ြျား ေုံရာဆနရာြှ ၁၀ ဆပ အကွာဆနရာရိှ လြ်းြျဉ်းလိုင်းတစ်ခုစီနှင့ ် ေက်ဆနဆသာ 

အဆောက်အအုံဆမြဆနရာ၏ ဆထာင့ခ်ျ ိုးကိုမြတ်လျက် ေွဲထားဆသာြျဉ်းဆမြာင့က်ို 

ဆကျာ်လွန်၍ ၁၅ ဆပ ဆအာက်နိြ့်ဆသာ အဆောက်အအုံ၏ ြည်သည့်အစိတ်အပိုငး်ြျှ 

စွန်းထွက်မခင်းြရိှဆစရန်အတွက် ယငး်အဆောက်အအုံ၏ ဆထာင့ခ်ျ ိုးကိုလြး်ြျဉ်းလိုငး် 

ြျား ေုံရာဆနရာြှ လြး်ဆမြမပင်ညီအထက် ၁၅ ဆပ ဆအာက ် ြနညး်ဆသာအမြင့တ်ွင် 

မပန့်ကားထားရြည် (သ့ုိြဟုတ်) အဆချာသတ် အနားလုးံထားရြည်။ 

 (ခ) အဆောက်အအုံြျားသည် လြး်နှင့ထ်ိစပ်ဆနလျှင် သက်ေိုင်ရာ အဆောက်အအုံြျား၏ 

ဆမြဆနရာသတ်ြှတ်ြျဉ်းလိငုး် (Property Line) ကို ဆကျာ်လွန်တည်ဆောက်ထား 

ဆသာ ဝရံတာြျား၊ လသာဆောငြ်ျား၊ ဆနကာြျားနှင့် ဆပါငး်ြိုးြျား စသည်တို့ကဲ့သို့ 

ဆသာ အခိုငအ်ြာတည်ဆောက်ြှုြျားြရှိရ။ 
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 ၂.၁၁.၅.၄ နလျှာက်လမ်းများနှင့် အမုိးအကာရှိနသာနလျှာက်လမး်များ 

 (က) အြုိးအကာရှိဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) အြုိးအကာြရိှဆသာ ဆလျှာက်လြ်းသည် နံရမံြင့် 

ကန့်သတ်ထားပါက အကျယ် ၇ ဆပ ဆအာက် ြနညး်ရေဲ ဟင်းလင်းမပင်ဆနရာြျားတွင် 

မြစ်ပါက ၄ ဆပ ဆအာက်ြနညး်ရ။ 

 (ခ) ဆလျှာက်လြး်တစ်ဆလျှာက် အနြိ့်အမြင့် (Level) ဆမပာင်းလဲြှုရိှပါက ဆလှကား 

တစ်ထစ်လျှင ် ဆဒါငလ်ိုက် ၇ လက်ြ ထက်ြပိုဆသာ ဆလှကားထစ်ြျားနှင့ ် ၁၆ လက်ြ 

ဆအာက်ြနည်းဆသာ ဆလှကားေံ (ဆလှကားထစ်အဆပါ်ြျက်နှာမပင်) ြျားရှိရြည် 

(သုိ့ြဟုတ်) ဆလျှာဆစာက်ြှု ၁ဝ% ထက်ြပိုဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) ြမြင့တ်က်ဆသာ 

ေင်ဆမခဆလျာ လူသွားလြး်ရှိရြည်− run ratio of 1:10 (ဤလြး်ညွှန်ချက်၏ အပုိင်း 

၂.၅ ကိုလည်း ကကည့်ပါ) 

 (ဂ) လူဆနရပ်ကွက်ဧရိယာြျားတွင် လြး်ြနှင့အ်ပပို င်ရိှဆသာ ဝန်ဆောင်ြှုဆပးဆသာ လြး် 

ငယ် (Service road) ကိ ုလြး်တစ်ဆလျှာက်တွင် ဆလျှာက်လြး်ကို စီစဉ်ထားရိှဆပးရန် 

လိအုပ်ပါသည်။ 

 ၂.၁၁.၆ လမး်မများနှင့် ယာဉ်ရြ်ေားရေ်နေရာများ 

 (က) လူဆနရပ်ကွက်ဧရိယာြျားတွင် ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ြျားအတွက် ယာဉ်ဆကကာတစ်ခု၏ 

အကျယ်သည် အနည်းေုံး ၁၂ ဆပ မြစ်သည်။ ယာဉ်ဆကကာနှစ်ခု အတွက်လြး်ဧရိယာ 

သည် အနည်းေုံး ၁၆ ဆပ အကျယ်နှင့် လြး်၏တစ်ြက်စီတွင် လြ်းပုခုံး ၂ဆပစီ ရိှရြည်။ 

 (ခ) လူဆနရပ်ကွက်ဧရိယာြျားတွင် လြး်ြျား၏အတွငး်ေက် ပတ်လြ်းအဆကွ့သည် အချငး် 

ဝက် အနည်းေုံး ၁၂ ဆပရိှရြည်မြစ်ပပီး ယာဉ်ရပ်နားရန်သ့ုိသွားဆသာလြ်း၏ အတွငး် 

ေက် ပတ်လြ်းအဆကွ့သည် အချငး်ဝက် အနည်းေုံး ၁ဝဆပ ရိှရြည်။ 

 (ဂ) ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာ (ယာဉ်ရပ်နားရန်အကန့်ေိုသည်ြှာ ဆြာ်ဆတာ်ကားရပရ်န် နားရန် 

ဆနရာမြစ်ပပီး ယာဉ်ရပ်နားရန် ဆနရာအတန်းြျားကကားရိှ ြငး်လြ်း (parking aisle) 

ေိုသည်ြှာ ယာဉ်ရပ်နားရန် အကန့်ြျားနှင့ ် ကပ်လျက်ရှိဆသာအဝငလ်ြ်း (သ့ုိြဟုတ်) 

ကားလြ်းတို့ (driveway) မြစ်သည်) ကားြျားအတွက် ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာြျား 

အတွက် ဆယေုယျ လိုအပ်ချက်ြျားြှာ ဆအာက်ပါအတိုငး်မြစ်သည်။ 

 (၁) ယာဉ်ရပ်နားရန်အကန့်ြျားသည် ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာ အတန်းြျားကကားရှိ 

ြင်းလြ်းြျား (parking aisle) နငှ့ ် ဆထာင့ြ်ှန်ကျဆနလျှင် (သ့ုိြဟုတ်) ဆထာင့ခ်ျ ိုး 

ရိှဆနလျှင ်ယာဉ်ရပ်နားရန်အကန့်ြျား၏ အနည်းေုံး အလျား×အနံ အတိုငး်အတာ 

သည် ၈ ဆပ ကျယ်ပပီး ၁၆ ဆပ ရှည်ရြည်။ 

 (၂) ယာဉ်ရပ်နားရန်အကန့်ြျားသည် ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာ အတန်းြျားကကားရှိ 

ြင်းလြ်းြျား (parking aisle) နငှ့ ်အပပို င်ရိှဆနလျှင် ယာဉ်ရပ်နားရန်အကန့်ြျား၏  

  အနည်းေုံး အလျား×အန ံအတိုငး်အတာသည် ၈ ဆပ ကျယ်ပပီး ၁၈ ဆပ ရှည်ရြည်။ 
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ပု၂ံ.၁၁.၃ ယာဉ်ရပ်နားရန်အကန့်ြျား၏အဆနအထားနှင့်  

လိုအပ်ဆသာ အလျား×အနံ အတိင်ုးအတာ (အထကပ်ု)ံ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ပု၂ံ.၁၁.၄ အတားအေီးကင်းလွတ်နယ်ဆမြြျား ထားရှိရန်ဆနရာြျားနှင့် 

အတားအေီးြျားနှင့် ကပ်လျက်ရှိဆသာ ယာဉ်ရပ်နားရန်အကန့်ြျား 

      

 

 

 

 

 

 

 

ပု-ံ၂.၁၁.၅ ကားဆနာက်မပန်ြရပ်ရဆသာ ယာဉ်ရပ်နားရန်အကန့်ြျား 

(ကားဆနာက်မပန်ြရပ်ရဆသာ ြျဉ်းပပိုင်တည်ရှိဆသာယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာအတွက်  

အကန့်ြျား၏ အရှည် (အလျား) သည ်၂၄ ဆပ ရိှရြည။်) 
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 ၂.၁၁.၆.၁ ယာဉ်ရြ်ေားရေ် အကေ့်များကကားရှိ မင်းလမ်း (parking aisle) ၏အေည်းေုံး 

အကျယ် 

  ယာဉ်ရပ်နားရန်အကန့်ြျားကကားရှ ိ ြင်းလြး်၏အနည်းေုံး အကျယ်သည် 

ဆအာက်ပါအတိုငး်မြစ်သည်− 

ဇယား: ၂.၁၁.၁ ယာဉ်ရြ်ေားရေ်အကေ့်များကကားရှိ မင်းလမး်များ၏အေည်းေုံးအကျယ် 

ယာဉ်ရန်နားရန် 

ဆထာင့်ချ ိုး 

တစ်လြ်းဆြာင်းယာဉ်ဆကကာ နှစ်လြ်းဆြာင်းယာဉ်ဆကကာ 

တစ်ေက်ရပ် နှစ်ေက်ရပ် တစ်ေက်သို့ြဟုတန်ှစ်ေက်ရပ ်

ြျဉ်းပပိုင် ၁၂ ဆပ ၁၂ ဆပ ၁၈ ဆပ 

၃၀ ၁၂ ဆပ ၁၄ ဆပ ၁၈ ဆပ 

၄၅ ၁၄ ဆပ ၁၆ ဆပ ၁၈ ဆပ 

၆၀ ၁၈ ဆပ ၁၆ ဆပ ၂၀ ဆပ 

၉၀ ၁၈ ဆပ ၁၈ ဆပ ၂၀ ဆပ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပု ံ- ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာနှင့် ြျဉ်းပပိုင်အတိင်ုးရှိသည့် ြင်းလြ်း 

ပု ံ- ယာဉ်ရပ်နားရန်အကန့်ြျားနှင့် ဆထာင့်ချ ိုး ၃၀ ဒီဂရီ ဆစာင်းလျက်ရှိသည့် ြင်းလြ်း 
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ပု ံ- ယာဉ်ရပ်နားရန်အကန့်ြျားနှင့် ဆထာင့်ချ ိုး ၄၅ ဒီဂရီ ဆစာင်းလျက်ရှိသည့် ြင်းလြ်း 

 

ပု ံ- ယာဉ်ရပ်နားရန်အကန့်ြျားနှင့် ဆထာင့်ချ ိုး ၆၀ ဒီဂရီ ဆစာင်းလျက်ရှိသည့် ြင်းလြ်း 

 

ပု ံ- ယာဉ်ရပ်နားရန်အကန့်ြျားနှင့် ဆထာင့်ချ ိုး ၉၀ ဒီဂရီ ဆစာင်းလျက်ရှိသည့် ြင်းလြ်း 
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 ၂.၁၁.၆.၂ နတာက်နလျှာက်နမာငး်ေင်နပခနလျာလမး်များ (Clearway Ramps) နှင့ ် အေင် 

လမး် (Access-Ways)  

  ဆတာက်ဆလျှာက်ဆြာငး် ေင်ဆမခဆလျာလြ်းြျားနှင့ ် အဝင်လြး်ြျား၏ ဒီဇိုင်းနှင့ ်

အတိုငး်အတာတို့သည် ဆအာက်ဆြာ်မပပါ ဇယား၂.၁၁.၂နငှ့ ်ကိုက်ညီရြည်။ (ဆတာက်ဆလျှာက် 

ဆြာင်းေင်ဆမခဆလျာလြ်းြျားသည် ဆမြမပင်ညီနှစ်ခုအကကား ေက်သွယ်ဆပးဆသာ ဆလျှာ 

ဆစာက်ကကြ်းမပင်ြျားမြစ်သည်− ယငး်တို့တွင ် ကပ်လျက်ယာဉ်ရပ်နားရန် အကန့်ြျားြရိှပါ။ 

အဝင်လြး်ြျားသည် ယာဉ်ရပ်နားရန်အကန့်ြျားသို့ ဝငဆ်ရာက်နိုငဆ်သာယာဉ်လြ်းြျား 

(driveway) မြစ်သည်။) 

(က) ဆကွ့ဆကာက်ဆနဆသာေငဆ်မခဆလျာလြး်၏ ကုန်းဆစာငး်လြ်းသည် ယငး်ေငဆ်မခ 

ဆလျာလြ်း၏ ဗဟိုြျဉ်းလိငုး် မြစ်ရြည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဇယား၂.၁၁.၂ ေင်နပခနလျာလမး်နှင့်အေငလ်မ်းများ၏အကျယ်များ 

ေင်နပခနလျာလမ်းများနှင့်အေင်လမ်းအမျ ိုးအစား အေည်းေံုးအကျယ် 

အဆမြာင့်ဆတာက်ဆလျှာက်ဆြာင်းလြ်းနှင့်အဝင်လြ်း၏ 

အကျယ် 

လြ်းဆကကာတစ်ခုတည်းအတွက် ၁၂ ဆပ 

တစ်ခုထက်ပိုဆသာ လြ်းဆကကာြျား   

အတွက် လြ်းဆကကာတစ်ခုလျှင် ၁ဝဆပ 

ဆကွ့ဆကာက်ဆသာဆတာက်ဆလျှာက်ဆြာင်းလြ်းနှင့် 

အဝင်လြ်းတို့၏အတွင်းပိုင်းအကျေုံးလြ်းဆကကာအကျယ် 

လြ်းဆကကာတစ်ခုတည်းအတွက် ၁၄ ဆပ 

တစ်ခုထက်ပိုဆသာ လြ်းဆကကာြျား 

အတွက် လြ်းဆကကာတစ်ခုလျှင် ၁၂ ဆပ 

ပု ံ- ဆတာက်ဆလျာက်ဆြာင်းေင်ဆမခဆလျာလြ်းနှင့် အဝင်လြ်း၏ နြူနာပုစံံ 
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ဆကွ့ဆကာက်ဆသာဆတာက်ဆလျှာက်ဆြာင်းလြ်းနှင့်အဝင် 

လြ်းတ့ုိ၏ အမပင်လြ်းဆကကာအကျယ် 

လြ်းဆကကာတစ်ခုတည်းအတွက် ၁၄ 

ဆပ တစ်ခုထက်ပိုဆသာ လြ်းဆကကာြျား 

အတွက် လြ်းဆကကာတစ်ခုလျှင် ၁၁ ဆပ 

ဆကွ့ဆကာက်ဆသာဆတာက်ဆလျှာက်ဆြာင်းလြ်းနှင့် 

အဝင်လြ်း၏ အတွင်းအချင်းဝက် 

၁၅ ဆပ 

အဆမြာင့်ေင်မခင်ဆလျာအတွက်ဆတာက်ဆလျှာက်ဆြာင်းလြ်း 

နှင့် အဝင်လြ်းြျား၏ဆလျှာဆစာက် 

 

၂ တန်ဆအာက်နညး်ဆသာဆပါ့ပါးသည့် 

ယာဉ်ြျားအတွက် ၁:၆.၂၅ (၁၆%)  

၅ တန်ဆအာက်နညး်ဆသာအလယ်အ 

လတ်ယာဉ်ြျားအတွက် ၁:၇.၂ (၁၄%) 

ဆကွ့ဆကာက်ဆသာေင်မခင်ဆလျာအတွက်ဆတာက်ဆလျှာက် 

ဆြာင်းလြ်းနှင့် အဝင်လြ်းြျား၏ဆလျှာဆစာက် 

 

သင့်ဆလျာ်ဆသာဆလျှာဆစာက်၁:၁၀ 

(၁၀%) 

အြျားေုံးဆလျှာဆစာက် ၁:၈.၃ (၁၂%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ပု ံ- ဆမြာင့်တန်းဆသာလြ်းဆကကာတစ်ခုတညး်နှင့် တစ်ခုထက်ပိုဆသာလြ်းဆကကာြျားအတွက် နြူနာပုစံံ 

ပု ံ- လြ်းလယ်ပိုင်းမခားသည့်အရာမြင့် ပိင်ုးမခားထားသည့် ဆကွ့ဆကာက်ဆသာလြ်းဆကကာ 
တစ်ခုတည်းနှင့် ဆကွ့ဆကာက်ဆသာ တစ်ခုထက်ပိုဆသာလြ်းဆကကာြျားအတွက် နြူနာပုစံံ 
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 (ခ) ကကြ်းမပင်ဆမြမပငညီ်ြျားရိှ ေင်ဆမခဆလျာအေင့်ြျား၏ လုဆံလာက်ဆသာ ဆမပမပစ်ြှုရှိ 

မခငး်ကို စီစဉ်ထားရှိရြည်။ ယငး်သို့ဆမပမပစ်ြှုရိှရန် ေင်ဆမခဆလျာလြ်းြျား၏ လြး် 

တစ်ဝက်၌ ၉ ဆပ ြှ ၁၂ ဆပ ရှည်ဆသာအဆမြာင့် ေင်ဆမခဆလျာကို စီစဉ်ဆပးမခင်းမြင့် 

မြစ်နိုင်ပါသည်။ 

 (ဂ) ဆမြမပင်ညီတစ်ခုအတွက် နှစ်လြ်းသွားမြစ်ဆသာ ဆတာက်ဆလျှာက်ဆြာငး် ေင်ဆမခ 

ဆလျာလြ်းြျားနှင့် အဝင်လြး်ြျားတွင် လြး်လယ်ပိုငး်မခားထားသည့်အရာြျား 

(မြှင့်တငထ်ားသည့် စီထားဆသာအတု်ြျား၊ ကွန်ကရစ်တုံးြျားစသည်တို့ကို) အသုံးမပု 

ြည်ေိုပါက အထက်ဆြာ်မပပါပုံြျားအရ ယာဉ်ဆြာင်းလြး်အထက် အနညး်ေုံး ၉ 

လက်ြ အမြင့်နှင့် မြင်သာစွာ ခွဲမခားထားရှိရြည်။  

 (ဃ) ဆအာက်တွငဆ်ြာ်မပထားဆသာ အဆလျှာအဆစာက်ြျားနှင့ ် ၁၆၀ ဆပ ရိှဆသာ ေင်ဆမခ 

ဆလျာလြ်းပပီးဆနာက် အနည်းေုံး ၃၀ ဆပ ရှည်ဆသာ ဆမြမပင်ညီဧရိယာ (Straight 

Landing) ရိှရြည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပု ံ- လြ်းလယ်ပိုင်းမခားသည့်အရာမြင့် ပိင်ုးမခားထားသည့်ဆကွ့ဆကာက်ဆသာ 
တစ်ခုထက်ပိုဆသာ လြ်းဆကကာြျားအတွက်နြနူာပံုစံ 

 

ပု ံ- ဆကွ့ဆကာက်ဆသာေင်ဆမခဆလျာ၏ အစနှင့်အေုံး၌အကူးအဆမပာင်း 
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 ၂.၁၁.၆.၃ ယာဉ်အမုိးနှင့်လွေတ်သည့် အေည်းေုံးအပမင့် 

  ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာအတွက် ယာဉ်အြိုးအလွတ်အမြင့် သည် ၈ ဆပ ဆအာက် 

ြနညး်ရ။ အဆောက်အအုံြျားသ့ုိဝင်သည့်ဆနရာ (Entering point) ရိှ ေင်ဆမခဆလျာလြ်း 

ြျား၏ ယာဉ်အြိုးနှင့ ်လွတ်သည့် အမြင့်သည် ၇ ဆပ ၆ လက်ြ ဆအာက ်ြနညး်ရ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ၂.၁၁.၆.၄ ယာဉ်ကကီး (heavy vehicle) အတွေက်ယာဉ်ရြ်ေားရေ်နေရာများ 

  ယာဉ်ကကီးြျားတွင် ကုန်တငက်ား၊ ဆနာက်တွဲယာဉ်ြျား၊ ကုန်ဆသတ္တာြျား၊ အဆဝး 

ဆမပးေတ်စ်ကားြျားနှင့် အမခားဆသာအလားတူ ကုန်သွယ်ြှုေိုင်ရာ ယာဉ်ြျားပါဝင်သည်။ 

ယငး်တို့ကို အြျ ိုးအစား ၃ြျ ိုး ခွဲမခားထားသည်− 

 (က) အရှည် ၂၅’−၀” ဆအာက်ရိှ ဆအာက်ခံဆောင် ခိုင်ြာဆသာယာဉ်ြျား၊ 

 (ခ) အရှည် ၂၅’−၀” နငှ့ ်အထက်ရိှ ဆအာက်ခံဆောငခ်ိုငြ်ာဆသာယာဉ်ြျား၊ 

 (ဂ) ၂၀’၊ ၄၀’ နငှ့ ်၄၅’ ရိှ prime movers ကဲ့သ့ုိဆသာ ယာဉ်တွဲြျား။ 

 

ဇယား၂.၁၁.၃ ယာဉ်ကကီးများရြ်ေားရေ်အတွေက် လိအုြ်နသာအေည်းေုံးအတိုငး်အတာများ 

အမျ ိုးအစားများ 

(Item) 

အရှည်၂၅’ 

နအာက်ရိှနအာက်ခံ 

နဘာင်ခိုင်မာသည့် 

ယာဉ်များ 

အရှည်၂၅’ နင့်ှ 

အထကရိှ်နအာက်ခံ 

နဘာင်ခိုင်မာသည့် 

ယာဉ်များ 

၂၀’ ၄၀’ နှင့် ၄၅’ ရိှ 

prime movers 

က့ဲသ့ုိနသာ ယာဉ်များ 

ယာဉ်ရပ်နားရန်အကန့်၏ 

အတိင်ုးအတာ 

ြျဉ်းပပိုင်ယာဉ်ရပ်နားရန် 

ဆနရာ 

တစ်ဆစာင်းယာဉ်ရပ်နားရန် 

ဆနရာ 

 

 

၃၀’−၆”×၁၀’−ဝ” 

 

၂၅’−၀”×၁၀’−၀” 

 

 

၄၆’−၀”×၁၁’−၀” 

 

၄၀’−၀”×၁၁’−၀” 

 

 

၆၃’−၀”×၁၁’−၀” 

 

၄၆’−၀”×၁၁’−၀” 

ပု ံ- ယာဉ်အြိုးနှင့်လွတ်သည့် အနည်းေုံးအမြင့်အတိုင်းအတာ 
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အမျ ိုးအစားများ 

(Item) 

အရှည်၂၅’ 

နအာက်ရိှနအာက်ခံ 

နဘာင်ခိုင်မာသည့် 

ယာဉ်များ 

အရှည်၂၅’ နင့်ှ 

အထကရိှ်နအာက်ခံ 

နဘာင်ခိုင်မာသည့် 

ယာဉ်များ 

၂၀’ ၄၀’ နှင့် ၄၅’ ရိှ 

prime movers 

က့ဲသ့ုိနသာ ယာဉ်များ 

ယာဉ်ရပ်နားရန်အကန့် 

ြျားအကကားရှိ ြင်းလြ်း၏ 

အကျယ် 

ြျဉ်းပပိုင်ယာဉ်ရပ်နားရန် 

၃၀ဒီဂရီယာဉ်ရပ်နားရန် 

ဆနရာ 

၄၅ဒီဂရီယာဉ်ရပ်နားရန် 

ဆနရာ 

၆၀ဒီဂရီယာဉ်ရပ်နားရန် 

ဆနရာ 

၉၀ဒီဂရီယာဉ်ရပ်နားရန် 

ဆနရာ 

၁လြ်း 

သွား 

 

၁၂’−၀” 

၁၂’−၀” 

 

၁၆’−၀” 

 

၂၁’−၀” 

 

၃ဝ’−၀” 

၂လြ်း 

သွား 

 

၂၄’−၀” 

၂၄’−၀” 

 

၂၄’−၀” 

 

၂၄’−၀” 

 

၃၀’−၀” 

၁လြ်း 

သွား 

 

၁၅’−၀” 

၁၅’−၀” 

 

၁၈’−၀” 

 

၂၂’−၀” 

 

၃၆’−၀” 

၂လြ်း 

သွား 

 

၂၄’−၀” 

၂၄’−၀” 

 

၂၄’−၀” 

 

၂၄’−၀” 

 

၃၆’−၀” 

၁လြ်း 

သွား 

 

၁၅’−၀” 

၂၂’−၀” 

 

၃၂’−၀” 

 

၃၆’−၀” 

 

၄၀’−၀” 

၂လြ်း 

သွား 

 

၂၄’−၀” 

၂၄’−၀” 

 

၃၂’−၀” 

 

၃၆’−၀” 

 

၄၀’−၀” 

လြ်းဆကကာတစ်ခု 
အတွက်ဆတာက်ဆလျှာက် 
ဆြာင်းအဝင်လြ်းအကျယ် 

− အဆမြာင့်ေင်ဆမခ
ဆလျာ 

− အဆကွ့အဆကာက် 
ေင်ဆမခဆလျာ 

 

၁လြ်း 
သွား 
 
၁၅’−၀” 
 
၁၅’−၀” 

၂လြ်း 
သွား 
 
၂၄’−၀” 
 
၂၅’−၀” 

၁လြ်း 
သွား 
 
၁၅’−၀” 
 
၁၅’−၀” 

၂လြ်း 
သွား 
 
၂၄’−၀” 
 
၂၅’−၀” 

၁လြ်း 
သွား 
 
၁၅’−၀” 
 
၁၅’−၀” 

၂လြ်း 
သွား 
 
၂၄’−၀” 
 
၃၀’−၀” 
၂၀ဆပ 
အတွက်၆
ြီတာ 

အဆကွ့အဆကာက်လြ်း၏ 
အတွင်းပတလ်ြ်း 
အချင်းဝက် 

၂၀’−၀” ၂၀’−၀” ၂၀’−၀” 

ေင်ဆမခဆလျာလြ်း၏ 

အြျားေုံးဆလျာဆစာက် 

− အဆမြာင့်ေင်ဆမခဆလျာ 

− အဆကွ့အဆကာက် 

ေင်ဆမခဆလျာ 

 

 

၁:၁၂သ့ုိြဟုတ ်၈.၃% 

၁:၁၅သ့ုိြဟုတ် ၆.၇% 

 

 

၁:၁၂ သ့ုိြဟုတ ်၈.၃% 

၁:၁၅ သ့ုိြဟုတ ်၆.၇% 

 

 

၁:၁၅ သ့ုိြဟုတ ်၆.၇% 

၁:၂၀ သ့ုိြဟုတ် ၅% 
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အမျ ိုးအစားများ 

(Item) 

အရှည်၂၅’ 

နအာက်ရိှနအာက်ခံ 

နဘာင်ခိုင်မာသည့် 

ယာဉ်များ 

အရှည်၂၅’ နင့်ှ 

အထကရိှ်နအာက်ခံ 

နဘာင်ခိုင်မာသည့် 

ယာဉ်များ 

၂၀’ ၄၀’ နှင့် ၄၅’ ရိှ 

prime movers 

က့ဲသ့ုိနသာ ယာဉ်များ 

ယာဉ်အြိုးနှင့်လွတ်နိုင် 

သည့် အမြင့် 

၁၄’−၀” ၁၄’−၀” 

Exclude double 

 decker 

(နှစ်ထပ်ယာဉ်ြပါဝင်ပါ) 

၁၅’−၀”၊၁၆’−၀” 

At ramp 

(ေင်ဆမခဆလျှာဆနရာ

တွင်) 

  

 ၂.၁၁.၆.၅ နမာ်နတာ်ေိုငက်ယ်ရြ်ေားရေ်နေရာ 

  ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာအတွင်း အသံုးမပုနိုငဆ်သာ ြည်သည့်ဆနရာတွင်ြေို 

ဆြာ်ဆတာ်ေိုင်ကယ်ရပ်နားရန်အကန့်ကိ ု စီစဉ်ထားရှဆိပးနိုငပ်ပီး ယာဉ်ရပ်နားရန် အကန့်ြျား 

သည် အမခားယာဉ်ြျားနှင့ ် လြး်သွားလြ်းလာြျား၏ သွားလာြှုကိုအဟန့်အတား ြမြစ်ဆစ 

သင့ပ်ါ။ ဆြာ်ဆတာ်ေိုင်ကယ်ရပ်နားရန် အကန့်၏ အနည်းေုံး အတိုငး်အတာသည် ၃ဆပ× 

၈ဆပ မြစ်ရြည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ၂.၁၁.၆.၆ ယာဉ်ရြ်ေားရေ် ေင်နပခနလျှာ 

  ယာဉ်ရပ်နားရန် ေင်ဆမခဆလျှာေိုသည်ြှာ ေငဆ်မခဆလျှာတွင ် ယာဉ်ရပ်နားရန် 

အကန့်ြျားပါဝငဆ်သာ လြး်ဆကကာင်းမြစ်ပပီး ယငး်တို့၏ ဆလျှာဆစာက်ြျားသည် ၁:၂၅ (၄ 

ရာခိုငန်ှုန်း) (ပို၍သင့်ဆလျာ်) နှင့ ်၁:၂၀ (၅ ရာခိုငန်ှုန်း) (အြျားေုံး) မြစ်သည်။ 

 

ပု ံ- ဆြာ်ဆတာေ်ိုင်ကယ်ရပ်နားရန် ဆနရာအကန့်ြျားနြူနာပုစံံ 
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၂.၁၁.၆.၇  နကာင်းမွေေ်နသာလက်နတွေ့လုြ်နောငခ်ျက် 

  လုဆံလာက်ဆသာအမြင်အကွာအဆဝးထားရိှမခင်း 

  လက်ရှိယာဉ်လြး်ဆကကာငး်ြျားအတွက် ယာဉ်ဆြာငး်ြျား၏ မြင်ကွင်းလံုဆလာက်စွာ 

ရရိှရန်၊ အမခားယာဉ်လြ်းဆကကာင်း (သ့ုိြဟုတ်) လြ်းမြတ်ကူးလာဆသာ ဆမခကျင်သွားသူြျားကို 

မြငသ်ာရန်  လုဆံလာက်ဆသာ အမြင်အကွာအဆဝး (သုိ့ြဟုတ်) ဆစာငး်သတ်ထားဆသာ ဆထာင့် 

ချ ိုးြျားကို  ထားရိှရြည်။  

  မြငက်ွငး်ကတိဂံအတွင်း ြည်သည့်ေိုငး်ေုတ်၊ နံရံနှင့် အမခားမြငက်ွင်းကိုပတိ်ေို့ 

ဆသာအတားအေီးြျား ြထားရှိရ။ 

  ြမြင်ကွယ်ရာဆနရာြျားနှင့ ် အဆောက်အဦဆထာင့်စွန်းြျား၌ ယာဉ်ကကည့်ြနှ်အခုံး 

ြျားကို သင့်ဆလျာ်စွာ ထားရှရိြည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ပု ံ- ယာဉ်ရပ်နားရန်ေင်ဆမခဆလျာ နြူနာပုစံံ  

 

ပု ံ- ယာဉ်ရပ်နားရာြှမပန်လည်ထွက်ခွာသည့်  
 ထွက်ဆပါက်တွင်မြင်ကွင်းပိုြိရုှင်းလငး်ဆစသည့်ပုံစံ 

ပု ံ - နံရံြျားရှိဆသာဆနရာြျားတွင် 

  မြင်ကွင်းပိြုိရုှင်းလငး်ဆစသည့်ပုံစံ 
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 ၂.၁၁.၆.၈ အနောက်အအုံအမျ ိုးအစား 

  ပြို့ကကီး (သုိ့ြဟုတ်) ပြို့ြျားတွင် ယာဉ်ရပ်နားရန်အတွက် သတ်ြှတ်ဆနရာချထားြှု 

ကို သက်ေိုင်ရာပြို့ြျား၏ အာဏာပိုင်အြဲွ့ြှ သတ်ြှတ်ထားရိှရြည်။ ထိယုာဉ်ရပ်နားရန် 

သတ်ြှတ်ဆနရာချထားြှုသည် ပြို့အသီးသီး၏ အြျားမပည်သူ ပိုဆ့ောင်ေက်သွယ်ဆရးစနစ် 

နှင့ ်စီြံထနိ်းချုပ်ြှုတို့အဆပါ်ြူတည်၍ အြျ ိုးြျ ိုးကွဲမပားနိုင်သည်။  

 ြှတ်ချက်။ ။ ဆအာက်ဆြာ်မပပါ ယာဉ်ရပ်နားရန် သတ်ြှတ်ဆနရာချထားြှုသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် 

ရန်ကုန်ပြို့ အဆမခအဆနအရ ဆထာက်ခံထားမခငး်မြစ်သည်။  

 (က) အထပ်ြျားစွာရိှဆသာ လူဆနထိုင်သည့် တိုက်ခန်းြျားနှင့် ပြို့မပလူဆနထိငု်ရာ ဧရိယာ 

ြျားတွင် လူဆနထိုင်သည့် ယူနစ်တစ်ခု (R 1) အတွက် အနည်းေုံးယာဉ်ရပ်နားရန် 

ဆနရာတစ်ခုရိှသင့ပ်ပီး ဝန်ဆောငြ်ှုဆပးသည့် တိုက်ခန်းြျား (Service apartment – R 

6) အတွက်ြ ူယူနစ်နှစ်ခုအတွက် ကားရပ်နားရန်ဆနရာတစ်ခု ထားရိှသင့်သည်။ ထို့မပင် 

ယာဉ်ရပ်နားရန်ကွက်လပ်ြျားအမြစ် (သ့ုိြဟုတ်) ကားဂိုဆဒါင်ရုံြျားနှင့ ် သီးမခားစီစဉ် 

ထားရိှသင့်သည့် (သ့ုိြဟုတ်) ဆဒသေိုငရ်ာအစိုးရြျား၊ သက်ေိုငရ်ာပြို့ြျားနှင့ ် ဆဒသ 

ြျား၏ သက်ေိုင်ရာအာဏာပုိငြ်ျားက သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုငး် စီစဉ်ထားသင့ ်

သည်။ လြး်ြနှင့် ယာဉ်ရပ်နားရန် ဧရိယာြျားကို ဤလြ်းညွှန်ချက်၏ အပုိဒ၂်.၁၁.၆ 

တွင် သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုင်း မပုလုပ်ရြည်မြစ်ပပီး ကစားရန်နှင့် စိြ်းလန်းဧရိယာ 

ြျားအမြစ် ဆရတွက်မခငး်ြမပုရပါ။ 

 (ခ) ေိုင်ြျ ိုးစုံရိှရာဆစျးရုံ (Shopping Center) ြျားအတွက် ဆရာငး်ချမခငး် ကကြ်းခင်းဧရိ 

ယာ (Sale Floor Area) ၁၀၀၀ စတုရန်းဆပအတွက် ယာဉ်ရပ်နားရန် ကွက်လပ်ြျား 

အမြစ် (သုိ့ြဟုတ်) ဆနရာြျားအမြစ် သီးမခားစီစဉ်ထားရှိသည့် ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာ 

အနည်းေုံးတစ်ခုရိှရြည် (သ့ုိြဟုတ်)ဆဒသေိုငရ်ာအစိုးရြျား၊ သက်ေိုငရ်ာပြို့ြျားနှင့ ်

ဆဒသြျား၏ သက်ေိုင်ရာအာဏာပိုင်ြျားက သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုင်း စီစဉ်ထား 

သင့်သည်။ 

 (ဂ) ပြို့မပဧရယိာြျားရိှရုံးြျားတွင် အလုပ်သြား ၁ဝ ဦးအတွက် ယာဉ်ရပ်နားရန် ကွက်လပ် 

ြျားအမြစ် (သ့ုိြဟုတ်) ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာြျားအမြစ် သီးမခားစီစဉ်ထားရှိသည့် 

ယာဉ်ရပ်နားရန်ဆနရာ အနည်းေုံးတစ်ခုရိှသင့်သည်၊ (သ့ုိြဟုတ်) ဆဒသ ေိုင်ရာအစိုးရ 

ြျားနှင့ ်သက်ေိုင်ရာပြို့ြျားနှင့ဆ်ဒသြျား၏ သက်ေိုင်ရာအာဏာပိုင်ြျားကသတ်ြှတ် 

ထားသည့်အတိုငး် စီစဉ်ထားသင့်သည်။ 

 (ဃ) ေဏ်ြျား၊ စားဆသာက်ေိုင်ြျား၊ ကလပြ်ျား (Club)၊ ဟိုတယ်ြျား စသည်တို့ကဲ့သို့ 

ဆသာအမခားဆသာ ကုန်သွယ်ြှုေိုငရ်ာ အဆောက်အအုံြျားအတွက် စီြံကိန်းနှင့ ်
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အဆောက်အအုံခွင့်မပုချက်နငှ့အ်တူ ယာဉ်ရပ်နားရန် ဆနရာလိုအပ်ချက်ြျားအတွက် 

မြည့်စွက်တွက်ချက်ြှုကို တငမ်ပရြည်။ 

 ၂.၁၁.၇ အြေ်းနပြေားနေရေ်ဧရိယာ 

  ဤအပိုဒ်ခွဲကို ဆနာင်တွင် မြည့်စွက်ဆြာ်မပြည်မြစ်သည်။ 
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၂.၁၂ စိမ်းလေ်းမှုေိုငရ်ာအနောက်အအုံ 

 ၂.၁၂.၁ ေိဒါေ်း 

  စိြ်းလန်းြှုနှင့်ဆရရှည်တည်တံ့ြှုကို ဆရှးရှုသည့်အဆောက်အအုံြျားသည် ပတ်ဝန်းကျင် 

ကိ ု ထိခိုက်ြှု အနည်းေုံးမြစ်ဆစရန် ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်လပု်၍ တည်ဆောက်မခင်းကို ရည်ညွှန်းမခငး်

မြစ်ပါသည်။   

  အခန်း ၂.၁၂ ၏ ရည်ရွယ်ချက်ြှာ အဆောက်အအံုြျားတွင် စွြ်းအင်ကို ထိဆရာက် 

အကျ ိုးရှိစွာအသံုးချမခငး်နငှ့် စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာအဆောက်အအုံြျားနှင့် သက်ေိုင်ဆသာစံ 

သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို မြှင့်တင်ဆပးသည့် အနည်းေုံးဒီဇိုငး် လိအုပ်ချက်ြျားကို မပဋ္ဌာန်းရန်မြစ် 

သည်။ လုဆံလာက်ဆသာ အပူဒဏခ်ံနိုင်ြှု (thermal resistance) နငှ့် ဆလယုိစိြ့်ြှုနည်းဆသာ 

အဆောက်အအုံ အမပင်ပိုင်းအကာအရံြျားအတွက် ရည်ရွယ်မခငး်မြစ်ပပီး စက်ြှုနည်းပညာနှင့ ်

ေိုင်ဆသာ ဆရအပူဆပးမခငး်၊ ဆရအရငး်အမြစ် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြှုနှင့် ဆမြဆအာကဆ်ရတူးဆြာ်ဆရး 

အစီအစဉ်ြျား ဆမြဆအာက်ဆရတူးဆြာ်ဆရးအစီအစဉ်ြျား၊ လျှပ်စစ်စွြ်းအင၊် ဆရနှင့်စွြ်းအင် 

အရငး်အမြစ်ြျားကို ထိဆရာက်စွာ အသံုးမပုမခင်း၊ သောဝအလင်းဆရာငရ်ရိှဆရးနှင့် ဆလဝင် 

ဆလထွက်ဆကာငး်ြွန်ဆရးတို့အတွက် ဒီဇိုင်းဆရးေွဲမခငး်နှင့ ် အဆောက်အအုံပစ္စည်းြျား ြှန်ကန် 

စွာ ဆရွးချယ်ဆရွးချယ်နိုင်ဆရး စသည်တို့ကို ရည်ရွယ်ထားမခငး်မြစ်သည်။ 

  ဤအခန်းတွင် မြန်ြာနိုငင်ရံှိ ရာသီဥတုဥတုအတွက် တည်ဆောက်ြှု ပတ်ဝန်းကျင် 

ဆကကာင့် လူသားြျား ကျန်းြာဆရးနှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျငက်ို အလုးံစုံထိခိုက်ဆစြှုကို ဆလျာ့ချ 

ရန်လိုက်နာရသည့် စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာ အဆောက်အအုံဒဇီိုငး်နငှ့် တည်ဆောက်ပုံနည်းစနစ်တို့ 

တွင် ဆအာက်ဆြာ်မပပါ စံသတ်ြှတ်ချက်ြျားပါဝင်ြည် မြစ်ပါသည်။ 

 ၂.၁၂.၂ ပမေ်မာနုိင်ငံ စိမ်းလေ်းမှုေိုင်ရာ အနောက်အအုံများအတွေက် စသံတ်မှတ်ချက်များ 

  ဆယေုယျအားမြင့် လူအြွဲ့အစည်းအတွက်ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊လူတစ်ဦးတစ်ဆယာက် 

အတွက်ဆသာ်လည်းဆကာငး် ဆနထိငုြ်ှုေဝပတ်ဝန်းကျငက်ို ပုံဆြာြ်န်တီးသည့် ဗိသုကာပညာ 

ရပအ်ဆပါ်တွင် ပြို့မပထွန်းကားြှု၊ စက်ြှုလုပ်ငန်းြျား တိုးတက်ထနွ်းကားြှု၊ ကြ္ဘာလံုးေိုငရ်ာ 

ရာသီဥတုဆမပာငး်လဲြှု စသည်တို့က  ြျားစွာလွှြ်းြိုးြှုရိှသည်။  

  ဤအခန်း၌ လူအြျားအတွက ်ဆရရှည်တည်တံ့သည့် တည်ဆောက်ြှု ပတ်ဝန်းကျငက်ို 

ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်လုပ်ရာတွင် လူ့အြွဲ့အစည်းြျားနှင့် အထူးသမြင့် ဗိသုကာအင်ဂျင်နီယာြျား 

အဆနမြင့်အနာဂတ်ြွံ့ ပြိုးြှုတွင်ပါဝင်သည့် စိြ်းလန်းြှုေိုင်ရာအဆောက်အအုံြျားနှင့် အဆကာင် 

အထည်ဆြာ်ြှုလုပ်ငန်းစဉ် ဆောငရွ်က်ြှုအဆနမြင့် စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာ အဆောက်အအုံြျား 

အတွက် စံသတ်ြှတ်ချက်ြျားကို မပဋ္ဌာန်းမခငး် မြစ်သည်။ 
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 ၂.၁၂.၂.၁ ရည်ရွယ်ချက် 

 ၂.၁၂.၂.၁.၁ မြန်ြာနိုင်ငံ စိြ်းလန်းြှုေိုင်ရာ အဆောက်အအုံြျားအတွက် စံသတ်ြှတ်ချက် 

ြျားသည် ဆရရှည်တည်တံ့သည့် တည်ဆောက်ြှုပတ်ဝန်းကျငန်ှင့် ဆမြခင်းစီြံြှုကို ပုံဆြာ် 

မြှင့်တင်ရန်အတွက်လည်းဆကာငး်၊ အခန်းတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်အဆမခအဆန အရည်အဆသွး 

ပိုြုိဆကာငး်ြွန်ဆစရန်အတွက်လည်းဆကာငး်၊ စွြ်းအငန်ှင့်သောဝအရငး်အမြစ်ြျား ထ ိ

ဆရာက်စွာ အသံုးချမခငး်မြင့် လူ့အြွဲ့အစည်းအတွက် ဆခတ်သစ်ဗိသုကာပညာရပ်ကို အဆမခခံ 

သည့် အနာဂတ်အမြင်ကို ဆြာ်ဆောင်ဆသာ အသွငလ်က္ခဏာြျား ပါဝင်ရန်မြစ်သည်။ 

 ၂.၁၂.၂.၁.၂ ဤစံသတ်ြှတ်ချက်ြျားကို ဆအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်ြျားအရ မပဋ္ဌာန်းထားပါ 

သည်။ 

 သုဆတသန၊ ြွံ့ပြိုးဆရးနှင့်ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းြျားကို စြိ်းလန်းြှုေိုင်ရာ  အဆောက် 

 အအံု အဆမခခံသဆောတရားြျားအရ ဆောငရွ်က်ရန်။ 

 ဗိသုကာြျား၊ အင်ဂျင်နီယာြျား၊ လူ့အြွဲ့အစညး်ြျားကို စိြ်းလန်းြှုေိုင်ရာ 

 အဆောက်အအုံနှင့် သက်ေိုင်ဆသာ သငတ်န်းြျားပိုခ့ျရန်။ 

 စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာအဆောက်အအုံြျား ဆပါ်ဆပါက်ဆရးအတွက် ြိတ်ေက်မခငး်နှင့် 

 မြှင့်တင်မခင်း။ 

 စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာအဆောက်အအုံအဆမခခံသဆောတရားြျားအတွက် အတိုင်ပင်ခံ        

လုပ်ငန်းြျားနှင့် လူြှုဆရးေိုင်ရာရှုဆထာင့်ြှ ဆဝြန်ြှုြျားကို ြိတ်ဆခါ်မခငး်။ 

 စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာ အဆောက်အအုံြျား ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်လုပ်ြှုအဆပါ် အကဲမြတ် 

 မခငး်နှင့် ယငး်ပုံစံ အကဲမြတ်ြှုတွင်ပါဝင်သည့် ဗိသုကာြျား၊ အင်ဂျင်နီယာြျားနှင့် 

 လုပ်ငန်းရှင်ြျားကို အားဆပးဂုဏ်မပုမခင်း။  

 ၂.၁၂.၂.၂ အသံုးချမှုေိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်၊ ေယ်ြယ်နှင့် လိုအြ်ချက်များ 

 ၂.၁၂.၂.၂.၁ စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာ အဆောက်အအုံစံသတ်ြှတ်ချက်ြျားသည် ဆအာက်ဆြာ်မပပါ 

ြျား တွင် အသံုးမပုရန် မြစ်သည်။ 

 အဆောက်အအုံြျားနှင့် ပြို့မပဧရိယာြျား ဆောက်လပု်ရန်၊ မပန်လည်မပုမပင်ရန်၊ 

အေင့်မြှင့်တင်ရန် (သ့ုိြဟုတ်) မပန်လည်ထူဆထာငရ်န်။ 

 အရည်အချင်းမပည့်ဝဆသာ အြဲွ့အစည်းြျားြှ အတည်မပုချက်ရရိှပပီး တည်ဆောက် 

ပပီး (သ့ုိြဟုတ်) တည်ဆောက်ေဲလုပ်ငန်းြျား၏ ဗိသုကာဒီဇိုငး်နှင့် ပြို့မပနှင့ ်

ဆကျးလက်စီြံကိန်းြျားဆရးေွဲမခငး်။ 

 အဆောက်အအုံြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြှု လုပ်ငန်းြျားတွင် ပတ်ဝန်းကျငေ်ိုင်ရာ 

လုပ်ဆောငခ်ျက် အေင့်ကိုသတ်ြှတ်ရာတွင် လိုက်ဆလျာညီဆထွ မြစ်သည့် နညး် 

လြး်ြျားကို ဤလြး်ညွှန်ချက်တွင် ထည့်သွင်းရန်။  
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 ၂.၁၂.၂.၃ စံသတ်မှတ်ချက် (၅) ရြ် 

 (၁) ဆရရှည်တည်တံ့နိုင်ြည့် ဆောက်လုပ်ြည့်ဆနရာ 

 (၂) စွြ်းအင်၊ ဆရနှင့်သောဝအရင်းအမြစ်ြျားကုိ ထိဆရာက်စွာသံုးစဲွမခင်းအတွက်စီြံခန့်ခဲွမခင်း 

 (၃)  အခန်းတွင်းပတ်ဝန်းကျငေ်ိုင်ရာ အဆမခအဆနနှင့် အသံုးမပုဆသာပစ္စည်းြျား 

 (၄) ေန်းသစ်တီထွင်ြှုရိှသည့် ဗိသုကာပညာနှင့် အသွင်လက္ခဏာ 

 (၅) လူ့အြဲွ့အစည်းြျားအတွက် လူြှုဆရးေုိင်ရာ ဆရရှည်တည်တ့ံြှုနှင့် လူသားချင်းစာနာြှု 

 ၂.၁၂.၂.၃.၁ စံသတ်မှတ်ချက် (၁) နောက်လုြ်မည့်နေရာ 

 ရည်ရွယ်ချက်။  ဆရရှည်တည်တံ့သည့် ဆမြခင်းစီြံြှုနှင့် လိကု်ဆလျာညီဆထွရိှဆစြည့် ပုံ 

သဏ္ဍာန်ဆြာ်ဆောငရ်န်၊ လူသားြျားဆနထိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အဆောက်အအုံ 

ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ေိုးကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှု အနညး်ေုံးမြစ်ဆစပပီး သောဝြှဆပးဆသာ 

ဆကာင်းြွန်သည့် အဆမခအဆနြျားကို အမပည့်အဝ အသံုးချနိုငရ်န်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၁.၁ တည်နောက်မည့် နေရာသည် လက်ရှိ စီမံကိေ်းနှင့်အညီပြစ်ရမည် 

 တည်ဆောက်ြည့် ဆနရာသည် ဆနရာဆဒသနှင့်ေိုင်ဆသာ စီြံကိန်း (spatial 

planning) အရ အတညမ်ပုထားသည့်ဆနရာတွင် တည်ရိှရြည်။ ဆနရာအကျယ် 

အဝန်းသည် အသံုးမပုြည့် အဆောက်အအုံ၏ အသံုးမပုြှုနှင့် အနာဂတ်တွင် 

မြစ်ဆပါ်လာြည့် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြှု စသည်တို့အတွက် လျာထားသည့် အဆောက် 

အအံု၏ ရည်ရွယ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်။ 

 ဆောက်လုပ်ြည့်ဆနရာသည် လွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင်ဆရး၊ စွြ်းအင၊် ဆရရရိှြှု၊ 

ေက်သွယ်ဆရးဆကာငး်ြွန်ြှုြျား စသည်တို့ အေငဆ်မပဆချာဆြွ့ြှုရိှရြည်။  

 ဆောက်လုပ်ြည့်ဆနရာသည် မြန်ြာနိုင်ငအံဆောက်အအုံေိုငရ်ာ စည်းြျဉ်းြျား 

နှင့် အမခားေက်နွယ်သည့် စီြံခန့်ခွဲဆရးြူဝါဒြျားအရ ချြှတ်ထားဆသာ စီြံကိန်း 

စီြံခန့်ခွဲြှု၊ ထိန်းသိြ်းဆရးဇုန်နှင့် ကကားခံနယ်ဆမြြျား ထားရိှရန် လုိအပ်ချက်ြျား 

နှင့်ကုိက်ညီရြည်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၁.၂ ြတ်ေေ်းကျင် ထိေ်းသိမ်းပခင်းနှင့် သဘာေ နပမခငး်စီမံမှု 

 ဆဂဟစနစ်ြျားနှင့်သောဝဆမြခင်းစီြံြှုြျားကုိ ထိန်းသိြ်းကာကွယ် ဆစာင့်ဆရှာက်မခင်း 

 (က) အဆောက်အအုံြျားသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျငရ်ှိ 

အဆောက်အအုံြျားကို ညစ်ညြ်းြှု ြမြစ်ဆစရ။ 

 (ခ) အဆောက်အအုံြျားသည် ဆောက်လပု်ြည့်ဆနရာ၏ ဆမြြျကန်ှာမပင်၊ 

ဆမြအဆနအထားအနိြ့်အမြင့်၊ ဆဂဟစနစ်ြျား၊ သောဝဆမြခင်း စီြံြှုြျားကို 

အလွန်အကျွ ံဆမပာင်းလဲြှု ြမြစ်ဆစရ။  
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 အဆောက်အအံုြျား တည်ဆောက်ေဲကာလတွင် အနီးပတ်ဝန်းကျငဆ်နရာြျားသို့ 

ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းဆကကာင့် မြစ်ဆပါ်လာဆသာ ညစ်ညြ်းမခင်း (သ့ုိြဟုတ်) 

ညစ်ညြ်းြှု အစုအပုံြျားကို ဆစာင့်ကကည့်ထိန်းချုပ်မခငး်မပုရန် ဆလးနက်စွာ 

အကကံမပု ဆထာက်ခံပါသည်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၁.၃ ရာသီဥတု နပြာငး်လဲမှုဒဏခ်ံနိုင်မှုနှင့် သဘာေ နဘးအန္တရာယ်များကို 

ကာကွေယ်ပခငး်နှင့် နလျှာ့ချပခင်း 

  ရာသီဥတုဆမပာငး်လဲြှုနှင့်သောဝဆေးအန္တရာယ်ြျား(ဆရကကီးမခင်း၊ ဆမြပပို 

မခငး်၊ ြုန်တိုင်း၊ ငလျင်၊ ဆလမပင်းတုိက်ခတ်ြှုစသည်မြင့်) ဆကကာင့် ပျက်စီးေံုးရှုံးြှုကုိ 

အနည်းေံုးမြစ်ဆစရန်အတွက် အဆမြရှာရာတွင် စီြံကိန်းေိုင်ရာ၊ ဗိသုကာေိုငရ်ာ၊ 

နည်းပညာပုိင်းေုိင်ရာတ့ုိမြင့် တုိးတက်ဆအာင် ဆောငရွ်က်ရြည်မြစ်သည်။  

 ၂.၁၂.၂.၃.၁.၄ သဘာေနပမခင်းစီမံမှုနှင့် လိကု်နလျာညီနထွေပြစ်မှု 

  ဆနရာဆဒသနှင့်ေိုင်ဆသာ စီြံကိန်းနှင့် ဗိသုကာေိုင်ရာ ပုံစံထုတ်လုပ်ရန် 

အဆမြရှာရာတွင် သောဝ ဆမြခင်းစီြံြှုနှင့် လိကု်ဆလျာညီဆထွမြစ်သည် သာြက 

အရည်အဆသွးပုိြုိဆကာင်းြွန်ဆစရန် မြှင့်တငသ်င့်သည်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၁.၅ ြတ်ေေ်းကျင်နှင့်နပမခင်းစီမံမှုကုိပြေ်လည်ထိေ်းသိမ်းပခင်းနှင့်တုိးတက်နစပခင်း 

  စိြ်းလန်းဧရိယာ၊ ဆရထု၊ ဗိသုကာ၊ ဆောက်လုပ်မခင်းနည်းပညာတို့နှင့် 

သက်ေိုငဆ်သာဆမြခငး်စီြံြှုဒီဇိုငး်ပုံစံကို အဆမြရှာမခင်းအားမြင့် သတ်ြှတ်ထားသည့် 

ဆနရာ၏ ရာသီဥတုအဆမခအဆနကို ပိုြုိဆကာငး်ြွန်၍ မပန်လည်ထနိ်းသိြ်းရာ ဆရာက် 

သည့်အမပင် ဆဒသေိုင်ရာသောဝဆမြခင်း စီြံြှုကုိလည်း ပုိြုိသာယာလှပဆစသည်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၂ စံသတ်မှတ်ချက် (၂) စွေမ်းအင်၊ နရနှင့် သဘာေ အရငး်အပမစ်များကို 

ထိနရာက်စွောသံုးစွေဲပခငး်အတွေက် စီမံခေ့်ခွေဲပခငး် 

 ရည်ရွယ်ချက်။  စိြ်းလန်းြှုေိုင်ရာ အဆောက်အအုံြျားအတွက် သောဝအရငး်အမြစ် 

ြျားနှင့် စွြ်းအငြ်ျားကို ထိန်းသိြ်းရန်နှင့် ပိုြုိအကျ ိုးရှိဆစရန်၊ သောဝ ပတ်ဝန်းကျင် 

အဆပါ်ေိုးကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုြျားကို ဆလျှာ့ချဆစရန်နှင့် ဆရ၊ ဆမြ၊ စွြ်းအင၊် ပစ္စည်းြျား 

စသည်တို့ကဲ့သ့ုိဆသာ သောဝအရငး်အမြစ် ြျားကုိအသံုးမပုပပီး ြန်လံုအိြ်အာနိသင် 

အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုကုိဆလျှာ့ချရန်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၂.၁ တည်နောက်မှုလုြ်ငေ်းတွေင် နပမအသံုး ချမှုနချွေတာပခငး် 

 အဆောက်အအုံ သိပ်သည်းြှုနှင့် ဆမြအသံုးချြှု အချ ိုးအစားကို တည်ဆောက် 

ြည့် အဆောက်အအံု၏ အသံုးချြှုရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ဆမြနယန်ြိတ်နှင့် 

ညီသည့်အမပင် ဆနရာ၏ ဆမြခင်းစီြံြှု လိုအပ်ချက်နှင့အ်ညီ မြစ်ဆစရြည်။ 
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 ဆဂဟစနစ်ကို ထိန်းသိြ်းရန် အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရာတွင် စိုက်ပျ ိုး 

ဆမြ ြဟုတ်ဆသာ ဆမြလွတ်ဆမြရိုင်းြျားကို အသုံးမပုရြည်။ 

 အဆောက်အအုံတညဆ်ောက်ရာတွင်စိြ်းလန်းဧရိယာနှင့်ဆမြဆအာက်ဆနရာြျား 

ကိ ု ြန်တီးရန်နှင့် ဆမြအသံုးချြှု ဆချွတာရန်တို့အတွက် ပိုြုိဆကာငး်ြွန်ဆသာ 

ဆမြရှင်းြှုြျား ရိှဆစရန်။  

 ၂.၁၂.၂.၃.၂.၂ စွေမ်းအငန်ချွေတာပခင်းနှင့် စွေမ်းအင ်အကျ ိုးရှိစွော အသံုးချပခငး် 

 စီြံကိန်းြျား၊ဗိသုကာ၊တည်ဆောက်ဆရးပစ္စည်းြျားအသံုးမပုြှု၊ နညး်ပညာြျား 

အသံုးချြှုနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာြျား တပ်ေင်အသံုးမပုရာတွင် စွြ်းအင်အကျ ိုးရှိ 

စွာ အသံုးချနိုင်ဆရး၊ စွြ်းအငက်ိ ုဆချွတာမခငး်မြင့် အဆမြရှာရြည်။ အထူးသမြင့် 

မပန်လည်မပည့်ပြိုးပြဲ စွြ်းအင်ြျားကို လက်ရှိအသံုးမပုလျှက်ရိှဆသာ သက်ေိုင် 

ရာ စံသတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့အ်ညီ ဆဒသတွငး်ြှ ထုတ်ယူ သံုးစွဲရြည်။ 

 အဆောက်အအုံ ဝန်ဆောင်ြှုစနစ်ြျား၏ စွြ်းအင်သံုးစွဲြှုကို ဆလျှာ့ချရာတွင် 

ထိန်းချု ပ်မခင်း၊ ဆစာင့်ကကည့်စစ်ဆေးမခငး်နှင့် စီြံခန့်ခွဲမခငး်တို့ကို စနစ်တကျ 

မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၂.၃ အလငး်နရာင်နှင့် နလေငန်လထွေက် နကာငး်မွေေ်လုနံလာက်မှုနှင့် အကျ ိုးရှိ 

စွော အသံုးချမှု 

  အလငး်ဆရာင်နှင့် ဆလဝင်ဆလထွက် လုဆံလာက်ဆကာငး်ြွန်မခငး်နှင့် 

အကျ ိုးရှိစွာအသံုးချမခငး်သည် အဆောက်အအုံအတွင်းရှိ ဆနထိငု်သူြျား၏ ကျန်းြာဆရး 

အတွက်ဆကာငး်ြွန်ဆစနိုငြ်ည်မြစ်ရာ ယငး်ကိစ္စရပ်တို့ကို အဆောက်အအုံစီြံကနိ်း

ဆရးေွဲမခငး်ြှအစမပု၍ ဗိသုကာဒီဇိုငး်၊ ဆောက်လပု်ဆရးပစ္စည်းြျားသံုးစွဲြှုနှင့် နညး် 

ပညာရပ်ြျားသုံးစွဲမခငး်နှင့် ပစ္စည်းြျားစနစ်တကျတပ်ေင်မခငး် စသည်တို့မြင့် အဆမြရှာ 

ဆောငရွ်က်ရြည်မြစ်သည်။ ထိုသ့ုိဆောင်ရွက်ပါက ဆလဆအးဆပးစက်နှင့် လျှပ်စစ်ြီး 

အလငး်ဆရာင်သံုးစွဲြှုကို ဆလျှာ့ချနိုငဆ်စြည် မြစ်သည်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၂.၄ နရအကျ ိုးရှိစွော အသံုးချမှု 

 သန့်ရှင်းဆသာဆရသည် တန်ြိုးရှိဆသာ သောဝအရငး်အမြစ်မြစ်သည့် အား 

ဆလျာ်စွာ ယငး်ကို လက်ရှိသင့်ဆလျာ်ဆသာ စံသတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့အ်ညီ 

ထိန်းသိြ်းထားရှိရြည်။ 

 ဆရကိ ု ထိန်းသိြ်းသုိဆလှာင်မခငး်အတွက် အဆမြရှာမခင်းနှင့်ဆရေုံးရှုံးြှု 

အနည်းေုံး မြစ်ဆစရန်ဆောင်ရွက်မခငး် စသည်တို့ကို ပိုြုိတိုးတက် ဆစသင့် 

သည်။ 
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 ြိုးဆရနှင့် စွန့်ပစ်ဆရတို့ကို စုဆောင်းမခငး်၊ သန့်စင်မခငး်၊ မပန်လည်အသံုးမပုမခင်း 

ြျား မပုလုပ်သင့်သည်။ 

 ဆရအရငး်အမြစ်ြျားသည် လူသားြျား၏ ကျန်းြာဆရးနှင့် သက်ရိှပတ်ဝန်းကျင် 

တို့အဆပါ် ေိုးကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှု ြရိှဆစေဲ ဆေးကငး် လုခံခုံဆစရြည်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၂.၅ ြတ်ေေ်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုမရိှသည့် အနောက်အအုံြစ္စည်းများ သံုးစွေဲမှု 

 အဆောက်အအုံသံုး ပစ္စည်းြျားသည် အန္တရာယ်ကင်းဆသာ ပါဝငပ်စ္စည်းြျား 

နှင့် ဓါတ်ပစ္စည်းြျားထုတ်လွှတ်ြှု (ဆရဒီယုိသတ္တိ ကပစ္စည်းြျား၊ ဓါတုပစ္စည်း 

ြျား၊ အဆငွ့ မပန်လွယ်ဆသာ မဒပ်ဆပါင်းြျား စသည်မြင့်) တို ့ကင်းရှငး်ရြည်။ 

 ဆဒသထွကပ်စ္စည်းြျား အသံုးမပုမခငး်ကို အားဆပးမခင်းမြင့် သောဝအရငး်အမြစ် 

ြျားကုန်ခြ်းြှုကို ဆလျာ့နည်းဆစသည့်အမပင် ယင်းတ့ုိကို မပန်လည်အသံုးမပုနိုင် 

သည်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၂.၆ စိမ်းလေ်းမှုေိုငရ်ာ ေည်းြညာများ အသံုးချပခငး်  

 အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ြှုနှင့် အဆောက်အအံုတစ်ခု (သ့ုိြဟုတ်) 

ကကီးြားဆသာပြို့မပြွဲ့စည်းတည်ဆောက်ြှုြျားကို ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်လုပ်ရာတွင်ဆသာ်လည်း 

ဆကာင်း၊ တည်ဆောက်ရာတွင်လည်းဆကာငး် အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာြျား၊ ပစ္စည်းကိရိ 

ယာြျား တီထငွ်ေန်းသစ်ြှုနှင့် အသိဉာဏ်နှင့်ယှဉ်၍ ဆမြရှင်းအသံုးချနိုငြ်ှု စသည်တို့ 

သည် စွြ်းအငေ်ုံးရှုံးြှု၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ေိုငရ်ာ ညစ်ညြ်းြှုတို့ကို အနည်း 

ေုံး မြစ်ဆစြည်မြစ်သည်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၂.၇ အနောက်အအုံနှင့် ပမို့ပြဧရိယာများ အသံုးပြုြုံ အမျ ိုးအစား အလိုက် 

အကျ ိုးရှစိွော စီမံခေ့်ခွေဲပခငး် 

 ညစ်ညြ်းြှုကို ြမြစ်ဆစေဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားကို အြျ ိုးအစားခွဲ၍ မပန်လည် 

သန့်စင်အသံုးချမခငး်။ 

 အဆောက်အအုံြှထွက်ရှိဆသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားနှင့် ယငး်တို့ကို စွန့်ပစ်သည့် 

ဆနရာြျားသ့ုိ သယ်ဆောငြ်ှုအကကိြ်၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညြ်း 

ြှု နညး်နိုင်သြျှနည်းဆစမခင်း။ 

 လျှပ်စစ်၊ ဆရနှင့် ဆောက်လပု်ဆရးသုးံပစ္စည်းြျား အသံုးမပုြှုြျားကို ကျွြ်းကျင် 

ဆသာအြဲွ့အစည်းြျား၏ စံသတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ စီြံခန့်ခွဲမခငး်အားမြင့် 

ယငး်တို့ကိုဆချွတာနိုငပ်ပီး အကျ ိုးရှိစွာအသံုးမပုနိုင်ြည်။ 

 အဆောက်အအုံြျားနှင့် ပြို့မပဧရယိာြျားကို စီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် စီြံကိန်းြျား 

လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကာဗွန်ဒိုငဆ်အာက်ေိုဒ် ထုတ်လွှတ်ြှုနှင့် စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းြျားသည် လိအုပ်ဆသာ စံသတ်ြှတ်ချက်ထက် ြပိဆုစရ။  
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 ၂.၁၂.၂.၃.၃  စံသတ်မှတ်ချက် (၃) အခေ်းတွေင်းြတ်ေေ်းကျင်နှင့် အသုံးပြုြစ္စည်းများ 

 ရည်ရွယ်ချက်။ ။ အဆောက်အအံုြျားကို အကျ ိုးရှိစွာ အသံုးချနိုင်ြည့်အမပင် အဆောက် 

အအံုအတွင်း ဆနထိုင်သူြျား၏ ကျန်းြာဆရးနှင့်ညီညွတ်၍ သက်ဆတာင့်သက်သာရိှပပီး 

လုခံခုံြှုရိှဆသာ ပတ်ဝန်းကျငက်ို ြန်တီးရန်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၃.၁  အခေ်းဒီဇိုငး်ြုစံံ 

 အဆောက်အအုံအတွငး်ရှိ ဆနထိုငသူ်ြျား၏ အဓကိကျဆသာအသံုးမပုြှု 

ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လိအုပ်ချက်ြျားအရဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ ရုပ်ပိငုး်နှင့် စိတ်ပိုင်း 

ေိုင်ရာအရ ဆသာလ်ည်းဆကာင်း လိကု်ဆလျာညီဆထွမြစ်သည့် အခန်းဒီဇိုင်းပုံစံ 

ကိ ုစဉ်းစား၍ မပုလုပ်ရြည်။  

 ြသန်စွြ်းသူြျား အသုံးမပုြည့် အခန်းပုံစံနှင့် ေက်စပ်ဆသာ အထူးလိုအပ် 

ချက်ြျားကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆပးရြည်။  

 အဆောက်အအုံတွင်း ဆနထိုင်သူြျားအချငး်ချင်း လူြှုေက်သွယ်ဆရးအတွက် 

လိအုပ်ချက်ြျား မြည့်ေည်းရန်နှင့် ဆကာင်းြွန်စွာဆနထိုင် အသံုးမပုနိုငဆ်စရန် 

အခန်း ဒီဇိုင်းပုံစံမပုလုပ်ရြည်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၃.၂ အနောက်အအုံတစ်ခုလုံး၏ အပြင်ြိုငး်အကာအရံ  

 အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး၏ လွှြ်းခခုံကာရံထားဆသာ ြျက်နှာမပငအ်ားလုံး 

အတွက် ဒီဇိုင်းပုံစံဆရွးချယ်ြှု၊ အခန်းြွဲ့စည်းပု၊ံ တည်ဆောက်ြှုပိုင်းေိုငရ်ာ 

ဒီဇိုင်းပုံစံအပါအဝင် အဆောက်အအုံဒီဇိုင်းသည် ဆနဆရာင်မခည်၊ အလင်းဆရာင် 

နှင့် အလငး်ဆပးြှု၊ ဆလဒဏ်၊ ြိုးဒဏစ်သည့် သောဝနှင့် လူတို့ြန်တီးြှုဆကကာင့် 

မြစ်လာဆသာေိုးကျ ိုးြျားြှ ကာကွယ်ရန်နှင့် ဆလျှာ့ချရန်အတွက် လိုအပ်ချက် 

ြျားနှင့် ကိုက်ညီဆစရြည်။ အမခားလိုအပ်ချက်ြျားတွင် အပူကာပစ္စည်း၊ 

ဆနကာ၊ ဆလဝငဆ်လထွက်၊ အလငး်မပန်ြှု၊ အလငး်ဆရာင်ဆပးြှု၊ ေူညံြှုထိန်းချုပ်

မခငး်၊ စိုထိုငး်ေဆကကာင့် မြစ်ဆပါ်လာဆသာ ဆငွ့ရည်ြွဲ့ ြှုအမပင် အေိပ်မပန့်နှံ့မခင်း 

တို့ကို တားေီးြယ်ရှားမခငး် စသည်တို့ပါဝင်သည်။ 

 အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး၏ လွှြ်းခခုံကာရံထားဆသာ ြျက်နှာမပငအ်ားလုံး 

အတွက် ဆောက်လုပ်ဆရးသုးံပစ္စည်းြျားကို ဆရွးချယ်အသံုးမပုရာတွင် စွြ်းအင် 

အသံုးမပုြှု ဆလျှာ့ချဆရးနှင့ ် အကျ ိုးရှိစွာအသံုးချနိုင်ဆရးအတွက် သောဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ြှရရိှဆသာ အကျ ိုးဆကျးဇူးြျားကို အဆကာငး်ေုံး မြစ်ဆအာင် ရယ ူ

အသံုးချရြည်။  
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 ၂.၁၂.၂.၃.၃.၃ အနောက်အအုံအတွေင်းြိုင်း ဒီဇိုငး်ြုစံံအတွေက် နောက်လုြ်နရးသုံး 

ြစ္စည်းများ 

  သုတ်ဆေး၊ ဂျစ်ပေင်မပား (Gypsum)၊ သစ်သားနှင့် ပလပ်စတစ်ြျား 

အပါအဝင် အဆောက်အအံုအတွင်းပိုင်း ဒီဇိုင်းပုံစံအတွက် ဆောက်လုပ်ဆရးသုံးပစ္စည်း 

ြျား အသံုးမပုရာတွင် အဆောက်အအုံအတွငး် ဆနထိငု်သူြျား၏ ကျန်းြာဆရးနှင့် 

စိတ်ပိငုး်နှင့် ရုပ်ပိငုး်ေိုင်ရာတို့အဆပါ် ေိုးကျ ိုးသက်ဆရာက်ဆစသည့် ြန်လုအံိြ် 

ဓါတ်ဆငွ့ ြျား (သ့ုိြဟုတ်) အေိပ်အဆတာက်မြစ်ဆစဆသာ မဒပ်ပစ္စည်းြျား ထုတ်လွှတ်

မခငး်ြှ ကင်းဆဝးဆစရြည်။  

 ၂.၁၂.၂.၃.၃.၄  အခေ်းတွေင်းရှိ နလထုအရည်အနသွေး 

 အခန်းတွင်းရှိ ဆလထုသည် အဆောက်အအုံအတွင်း ဆနထိငုသ်ူြျားအတွက် 

ကျန်းြာဆရးဆကာငး်ြွန်ဆစရန်နှင့် ကျန်းြာဆရး နှင့်ညီညွတ်ဆသာ အဆမခအဆနရိှ

ရြည်။ ဆလထုအရည်အဆသွးသည် သက်ေိုင်ရာကျွြ်းကျင်ဆသာ အြဲွ့အစညး် 

ြျား၏ စံသတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

 သောဝ ဆလဝငဆ်လထွက်  

အဆောက်အအုံအတွငး် ဆနထိငု်သူြျားအတွက် လတ်ေတ်ဆသာ ဆလဆပးမခင်း 

အားမြင့် ဆအးမြဆသာ သောဝဆလအား မပည့်ဝစွာအသံုးချရြည်။ လူတို့၏ 

ကျန်းြာဆရးအတွက် ေိုးကျ ိုးမြစ်ဆစဆသာ ဆလပူဆလဆအးြျားအား အတတ် 

နိုငေ်ုံးဆလျှာခ့ျ၊ ဆရှာင်ကကဉ်ရြည်။ 

 စက်ြှုနညး်ပညာသံုး ဆလဝင ်ဆလထွက် 

 (က) ဆလထ ုအရည်အဆသွး၊ အခန်း အပူချနိ်၊ စိုထိုငး်ေ၊ အခန်းတွင်း ဆလဆရွ့ 

လျားြှုနှုန်း စသည်တို့သည် အဆောက်အအုံအတွင်း ဆနထိငု်သူြျား၏ 

သက်ဆတာင့်သက်သာရိှြှုနှင့် ဆကာင်းြွန်စွာ ဆနထိငုန်ိုငြ်ှုတို့အတွက် 

လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီလုဆံလာက် ြှုရှိရြည်။  

 (ခ) လူဆန အဆောက်အအံုြျား အပူအဆအးဆပးရန်အတွက် စွြ်းအငအ်ြျား 

အမပား အသံုးမပုဆသာ ကိရိယာပစ္စည်းြျား နှင့် အသံုးအဆောငြ်ျားအား 

ဆလျှာ့ချရြည်။ 

 ဆလထုညစ်ညြ်းြှုကို ခွင့်မပုထားဆသာ အြျားေုံးစံသတ်ြှတ်ချက် ထက် 

ြဆကျာ်လွန်ဆစရန် ထိန်းချုပ်ရြည်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၃.၅  အသံေူညံမှု 

  အသံေူညံြှုကို ခွင့်မပုထားဆသာအြျားေုံးစံသတ်ြှတ်ချက်ထက် ြဆကျာ် 

လွန်ဆစရန် ထိန်းချုပ်ရြည်။ 
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 ၂.၁၂.၂.၃.၃.၆  အလငး်နရာငန်ြးမှု 

  အလငး်မပငး်အား၊ အချက်မပြီး၊ မြငက်ွငး်ထိဆရာက်ြှု၊ စွြ်းအငသံု်းစွဲြှု 

ဆလျှာ့ချမခငး်စသည့် အချက်အလက်ြျားနှင့် အဆမခအဆနြျား ကိုက်ညီြှုရိှရြည်။ 

စွြ်းအငဆ်လျှာ့ချမခငး်နှင့် အကျ ိုးရှိစွာ အသံုးချမခငး်တို့ကို ဦးတည်၍ အလင်းဆပးြှုအဆပါ် 

ထိန်းချုပ်စီြံရန် နညး်လြး်ြျားကို အသံုးချကာ လွယ်ကူအေင်ဆမပစွာ အသံုးမပုနိုင် 

ရြည်။  

 ၂.၁၂.၂.၃.၄ စံသတ်မှတ်ချက် (၄) ေေ်းသစ်တီထွေင်မှုရိှသည့် ဗိသုကာြညာနှင့် အသွေင် 

လက္ခဏာ 

 ရည်ရွယ်ချက်။  ။ ရိုးရာေိုငရ်ာ တစ်ေက်တည်းရှိြှုနှင့် တန်ြိုးထားြှုအဆပါ် အဆမခခံ 

၍ ဆနရာဆဒသေိုငရ်ာ ဗိသုကာလက်ရာြျားအဆပါ်တွင် အဆလးအနက်မပုမခငး်မြင့် 

ေန်းသစ်တီထွင်ြှုရိှသည့် ဗိသုကာပညာ ြွံ့ပြိုးဆစရန်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၄.၁  စီမံကိေ်းနရးေွေဲပခငး်နှင့် ဗိသုကာြညာ 

 ဆခတ်နှင့်ဆလျာ်ညီဆသာလူတို့၏ ဆနထိငုြ်ှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အတွက် 

လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီသင့်ဆလျာ်သည့် နညး်လြ်းမြစ်ရြည်။ လူ့အြွဲ့အစည်း၏ 

ယဉ်ဆကျးြှုေိုင်ရာတန်ြိုးကို ဆလးစားတန်ြိုးထားကာ ပိုြုိနားလည်လာဆစရန် ကူညီ 

နိုငရ်ြည်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၄.၂ ယဉ်ဆကျးြှုေိုင်ရာတန်ြိုးနှင့် ရိုးရာ ဗိသုကာလက်ရာြျားကို ထိန်းသိြ်း

မခငး်၊ စဉ်ေက်ြမပတ်ရိှဆစမခငး်နှင့် မြှင့်တင်မခင်းတို့သည် နိုငင်၊ံ ဆဒသနှင့လ်ူြျ ိုးစုတို့ 

အတွက် မြင့်ြားဆသာ သွင်မပငလ်က္ခဏာမြစ်ရြည်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၄.၃ အေင့်မြင့်သိပ္ပနံှင့် ေန်းသစ်ြှု/ ရာသီဥတုအဆပါ် တုန့်မပန်သည့် နညး် 

ပညာအသံုးချရာတွင် လူ့အြဲွ့အစည်း၏ လူြှုစီးပွားဆကာငး်ကျ ိုးကို ရရိှရြည်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၅  စံသတ်မှတ်ချက် (၅) လူ့အြွေဲ့အစည်းများအတွေက် လူမှုနရးေိုင်ရာ နရရှည် 

တည်တံ့မှုနှင့် လူသားချင်းစာောမှု 

 ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ဆရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပြြဲှုကိုဦးတည်၍ လူြှုဝန်းကျငန်ှင့် လူသားချင်းစာနာ 

ြှုကို တည်ဆထာငမ်ခငး်၊ ကာကွယ်မခငး်နှင့် မပုစုပျ ိုးဆထာင်မခငး် စသည့်ရည်ြှန်းချက်ြျား 

မြင့် ဗိသုကာေိုငရ်ာြွံ့ ပြိုးြှုကို ချတိ်ေက်ရန်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၅.၁ လူ့အြွေဲ့အစည်းများအတွေက် လူမှုေေ်းကျင၊် လူသားချင်းစာောမှုများနှင့် 

လိကု်နလျာညီနထွေ ရှနိစပခငး် 

  လူ့အြွဲ့အစည်းြျားအတွက် လူသားချင်းစာနာြှုြျားနှင့် လိကု်ဆလျာညီ 

ဆထွရိှဆစမခငး်ေိုရာတွင် ယဉ်ဆကျးြှုေိုင်ရာ ရိုးရာ၊ သြိုင်း၊ ကိုးကွယ်ြှု၊ လူဆနြှုဟန်ပန် 

စသည်တို့ကို အဆလးထား ဆြာ်မပမခငး်မြစ်သည်။  
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 ၂.၁၂.၂.၃.၅.၂ လူမျ ိုး၊ လူ့အြွေဲ့အစည်းနှင့် တစ်ဦးတစ်နယာက်ချင်းစီ၏ ယဉ်နကျးမှု၊ 

ယံုကကည်မှုေိုင်ရာအယူေါဒနှင့် နောက်လုြ်နရးသံုးြစ္စည်းများ စသည့်လိအုြ်ချက်များ 

နှင့် ကိုက်ညီမှုရိှပခငး် 

  အကျ ိုးစီးပွားေိုငရ်ာသဆောထားကွဲလွြဲှုကိုဆရှာင်ရှားရန် လူ့အြွဲ့အစည်း 

၏ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ရပိုင်ခွင့်ြျားကို ဆလးစားရန် အဆရးကကီးသည်။ လူ့အြဲွ့အစည်းြှ 

လျစ်လျူရှုမခင်း ခံထားရဆသာသူြျား (ဝငဆ်ငွနည်းပါးသူြျား) အပါအဝင် ြသန်စွြ်းသူ 

ြျားအတွက်ပါ လူ့အြွဲ့အစညး်ြျားတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား ဆောင်ရွက်ရြည်။ 

 ၂.၁၂.၂.၃.၅.၃ ယဉ်နကျးမှုအနမွေအနှစ်တေ်ြိုးများကို အနလးထားပခင်း၊ ထိေ်းသိမ်းပခငး် 

နှင့် ပမှင့်တင်ပခင်း 

 မဒပ်ရိှနှင့်မဒပ်ြဲ့ယဉ်ဆကျးြှုအဆြွ အနှစ်တန်ြိုးနှစ်ြျ ိုးစလုးံအတွက် အဆလးထား 

မခငး်၊ ထိန်းသိြ်းမခငး်နှင့် မြှင့်တင်မခင်း။ 

 ယဉ်ဆကျးြှု အဆြွအနှစ်အသစ်ြျားကို ရှာဆြွဆြာ်ထတု်မခငး်၊ ယဉ်ဆကျးြှု 

အဆြွအနှစ်ကို ထိန်းသိြ်းရန် နညး်လြ်းြျားကို အေိမုပုမခငး်၊ ဆဒသေိုငရ်ာ 

လူြှုစီးပွား လုပ်ဆောငခ်ျက်ြျားနှင့် နီးစပ်စွာ ေက်နွယ်ဆပါင်းစပ်ဆပးမခငး်။  

 ၂.၁၂.၂.၃.၅.၄ တည်ပငမိ်နသာ လူမှုစီးြွေားနရး တစ်ရြ် ပြစ်ထွေေ်းနရး   

 အြျ ိုးြျ ိုးဆသာ ဆဒသေိုင်ရာ လူ့အြွဲ့အစည်းြျားအတွငး် ေိုးကျ ိုး တစ်စုံ 

တစ်ရာ ြမြစ်ဆပါ်ဆစေဲ အကျ ိုးစီးပွားြျား သဟဇာတမြစ်ဆစမခငး်၊ သ့ုိြှသာ 

တည်ပငြိ်ပပီး ဆရရှည်တည်တံ့ဆသာ လူြှုစီးပွားဆရးေိုင်ရာ ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြှုကို 

တည်ဆထာင် ကာကွယ်ဆပးနိုင်ြည် မြစ်သည်။ 

 ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်မခငး်၊ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းတွင် ရငး်နှီးမြှပ်နှံမခင်း၊ ပြို့မပ 

ဧရယိာ အပါအဝင် အဆောက်အအုံအသံုးချမခင်းနှင့ ် လည်ပတ်မခငး် စသည့် 

လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုလုံးတွင် လူထုပါဝင်မခငး်ကို အားဆပးမခငး်နှင့် အဆလးထား 

ဆောငရွ်က်မခငး်အားမြင့် အကျ ိုးရှိဆသာ စီြံခန့်ခွဲြှုေိုင်ရာခံယူချက် မြစ်ဆပါ်ဆစ

မခငး်။  

 ၂.၁၂.၃  ြတ်ေေ်းကျင်ေိုင်ရာ နရရည်ှတည်တံ့နရး စံချေိ်စံညွှေ်း 

 ၂.၁၂.၃.၁  စွေမ်းအငအ်ကျ ိုးရှစိွောအသံုးချပခငး်နှင့် ပြေ်လည်ပြည့်ပြိုးပမဲစွေမ်းအင် 

 အနောက်အအုံတစ်ခုလုံး၏အပြင်ြိုင်းအကာအရံ 

အဆောက်အအုံအတွငး်ရှိ အပူချနိ် ေုံးရှုံးြှုနှင့် ရရိှြှုတို့သည် နံရ၊ံ ဆခါင်ြိးု၊ 

ြျက်နှာကကက်၊ ကကြ်းခငး်၊ ြှန်အစရိှသည့် အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး၏ အမပင် 

ပိုင်းအကာအရံြျားြှတေင့် မြတ်သန်းလာဆသာ အပူစီးကူးြှုဆကကာင့်မြစ် 

သည်။ ထိကုဲ့သ့ုိဆသာ အပူစီးကူးြှုပြာဏသည် အဆောက်အအံုအတွင်းရှိ 
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အပူချနိ်ေုံးရှုံးြှုနှင့် ရရိှြှုတို့အဆပါ်တွင်ြူတည်သည်။ ယငး် ေက်နွယ်ြှုတွင် နံရံ 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆခါင်ြိးုတို့သည် ဆနဆရာင်မခည်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိဆတွ့ြှု ရိှ ြရိှ ကိ ု

ထည့်သွငး်စဉ်းစားရြည်။ ဆနဆရာငမ်ခည်နှင့်တိုက်ရိုက်ထဆိတွ့ဆသာနံရ၊ံ ဆခါင်ြိးု 

တို့နှင့်ပတ်သက်၍ အရိပ်ရနံရ၊ံ ဆခါင်ြိးုတို့နှင့်နှိုငး်ယှဉ်ရာတွင် အခန်းတွင်းအပူ 

ချနိ်ပိုြျားဆကကာငး်ဆတွ့ရှိရသည်။ အဆကကာင်းြှာ ဆနဆရာင်မခည် တိုက်ရိုက်ထိ 

ဆတွ့ဆသာအမပငန်ံရံ (သ့ုိြဟုတ်) ဆခါင်ြိးုတို့၏ မပငပ်ြျက်နှာမပငအ်ပူချနိ်သည် 

မပငပ်ဆလထု အပူချနိ်ထက် ပိုမြင့်ဆနဆသာဆကကာင့်မြစ်သည်။ (ရည်ညွှန်းကိုး 

ကား - shodhganga.inflibnet.ac.in)  

အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး၏ အမပင်ပိုင်းအကာအရံ၏ စုစုဆပါင်းအပူချနိ် ထိန်း 

ချုပ်ြှုသည် အဆောက်အအံုတစ်ခုလုးံ၏ စုစုဆပါင်း အဆအးပြာဏလိုအပ်ချက် 

ဆလျှာ့ချမခငး်နှင့်ပတ်သက်၍ အပူရရိှြှုကိုအနည်းေုံးမြစ်ဆစရန်ပံပ့ိုးနိုငလ်ိြ့်ြည် 

မြစ်သည်။ 

 လူအများ စုနေးရာနေရာ၏ သဘာေနလေင်နလထွေက် 

အဆောက်အဦတစ်ခု၏ သောဝဆလဝငဆ်လထွက်သည် အြျ ိုးြျ ိုးဆသာ 

ဆလဝင်ဆလထွက်ေိုင်ရာ စညး်ြျဉ်းြျားဆပါ်တွင် အဆမခခံနိုင်သည်။ ဆလဝင် 

ဆလထွက်ေိုင်ရာ စညး်ြျဉ်းြျားကို ဆြာ်မပရာ၌ သောဝ ဆလဝင်ဆလထွက်ြျား 

ြည်ကဲ့သုိ့ အလုပ်လုပ်သည် ေိုသည်ြှာ အဆောက်အဦဒီဇိုင်းပုံစံ၊ အဆောက် 

အဦ အတွင်းရိှ အပူချနိ်ပြာဏနှင့်မပတငး်၊ တံခါးြျားဆနရာချထားြှု (ဆယေု 

ယျအားမြင့် မပတငး်ြျား) အဆပါ်တွင် ြူတည်သည်။  

 သောဝဆလဝင်ဆလထွက်ေိုင်ရာ စညး်ြျဉ်းြျားအားလုံးသည် စွြ်းအင်သံုးစွဲြှု 

အနည်းေုံးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ ေုံးမြစ်ဆစသည့် ကျန်းြာဆရးနှင့် 

ညီညွတ်၍ သက်ဆတာင့်သက်သာရိှဆသာ အခန်းတွင်း အပူအဆအးအဆမခအဆန 

အဆပါ် ြူတည်သည်။ (ရည်ညွှန်းကိုးကား - https.//www. Windowmaster 

.com) 

 ဆလှကား၊ သန့်စင်ခန်း၊ ဓါတ်ဆလှကား၊ ခန်းြ၊ စကကြံလြ်း၊ ဆလျှာက်လြ်းစသည့် 

လူအြျား စုဆဝးရာဆနရာြျားတွင် ဆလဆအးဆပးစက်ြျား သံုးမခငး်ထက် မြစ်နိုင် 

သြျှ သောဝ ဆလဝငဆ်လထွက် ဆကာင်းြွန်ရြည်။ 

 အလငး်နရာငရ်ရှမိှု 

ဆန့အလငး်ဆရာငေ်ိုသည်ြှာ ဆန့အချနိ်အတွင်း ဆနဆရာင်မခည် တိုက်ရိုက် 

(သ့ုိြဟုတ်) သွယ်ဝိုက်ရရိှဆသာ စုဆပါင်းထားဆသာ အလငး်အားလုးံကို ေိုလိ ု

သည်။ ယငး်တို့တွင် ဆနဆရာင်မခည် တိုက်ရိုက်ရရိှြှု၊ ဆကာင်းကငြ်ှ အလင်းမြာ 
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ထွကြ်ှုနှင့် ကြ္ဘာဆမြဆပါ်တွင်ရိှသည့်အရာြျားမြစ်ဆသာ ဆမြြျကန်ှာမပင် အသွင် 

အမပင်နှင့် အဆောက်အအံုြျားဆပါ်သ့ုိ ကျဆရာက်ဆသာ အလငး်မပန်မခင်းတို့ 

ပါဝင်သည်။ ကြ္ဘာ့ဆလထုလွှာ အမပင်ေက် ဟင်းလင်းမပငအ်တွငး်ရှိ အရာဝတ္ထု 

ြျားြှမြန့်ကျက် (သ့ုိြဟုတ်) အလင်းမပန်လာဆသာ ဆနဆရာင်မခည်ကို ဆန့ 

အလငး်ဆရာင်အမြစ် ြယူေပါ။ ထို့ဆကကာင့် ဆန့အလငး်ဆရာင် ေိုသည်ြှာ လ

ဆရာင်ကဲ့သုိ့ တေင့ခ်ံအလင်းြျား ြပါဝင်ပါ။ ဆန့အချနိ်ေိုသည်ြှာ တစ်ဆန့ 

တာအတွငး် ဆန့အလငး်ဆရာင်ရရိှဆသာ အချနိ်ကာလကို ေိုလိုသည်။ ကြ္ဘာ 

လည်ပတ်ြှုမြစ်စဉ်ဆကကာင့် မြစ်ဆပါ်လာသည့် ကြ္ဘာ့တစ်ေက်မခြ်းြှ ဆနအလငး် 

ဆရာင်ဆကကာင့်ရရိှသည့် အာရုဏ်နှင့် ေည်းောကဲ့သ့ုိ အလင်းဆရာငြ်ျားသည် 

ဆန့အလငး်ဆရာငတ်ွင် အကျုံးဝင်သည်။ (ရည်ညွှန်းကိုးကား - https://en. 

wikipedia.org) 

အဆောက်အဦလုပ်ငန်းြျားတွင် လျှပ်စစ်စွြ်းအင်လိအုပ်ချက်ကို ဆလျှာ့နိုင်သြျှ 

ဆလျှာ့ချ၍ သောဝ အလငး်ဆရာင ်ပိုြို ရရှိဆအာင ်ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်ရြည်။ 

 စွေမ်းအငထ်ိနရာက်အကျ ိုးရှစိွော အသံုးချနိုင်သည့် သွေင်ပြငလ်က္ခဏာများ 

စွြ်းအင်ထိဆရာက်အကျ ိုးရှိစွာ အသံုးချမခငး်သည်ြကကာြီ အနာဂတ်တွင် 

ဆောက်လုပ်ဆရးကဏ္ဍြှ ြန်လုအံိြ်ဓါတ်ဆငွ့ ထုတ်လွှတ်ြှုကို ဆလျှာ့ချနိုငဆ်ရး 

အတွက်အဆရးကကီးေုံးနှင့် ဆငွဆကကးထိဆရာက်စွာအသံုးချနိုင်ြည့် အလားအလာ 

ရိှဆသာ နညး်လြ်းတစ်ခုမြစ်သည်။ (ရည်ညွှန်းကိုးကား - https://link. 

springer.com) 

အဆောက်အအုံစီြံကနိ်းြျားတွင် စွြ်းအင်သံုးစွဲသည့် သြားရိုးကျ တပ်ေင် 

ဆနဆလ့ရိှဆသာ ပစ္စည်းြျားအစား စွြ်းအငထ်ိဆရာက်အကျ ိုးရှိစွာ အသံုးမပုနိုင် 

သည့် ပစ္စည်းြျားကို အသံုးမပုသင့်သည်။ 

 ပြေ်လည်ပြည့်ပြိုးပမဲစွေမ်းအင် 

 မပန်လည်မပည့်ပြိုးပြဲ စွြ်းအငေ်ိုသည်ြှာ − ဆနဆရာင်၊ ဆလ၊ ြိုး၊ ဒီဆရ၊ လှိုင်းနငှ့ ်

ေူြိအပူစွြ်းအင် ကဲ့သို့ဆသာ လူ့သကတ်ြ်းအတွင်း သောဝအတိုငး် ပုံြှန် 

မပန်လည်မပည့်ပြိုးနိုငစ်ွြ်းရိှသည့်  အရငး်အမြစ်ြျားြှ ထုတ်လုပ်နိုင်ဆသာ 

စွြ်းအငမ်ြစ်သည်။ မပန်လည်မပည့်ပြိုးပြဲစွြ်းအင်သည် အဆရးကကီးဆသာ ကဏ္ဍ 

ဆလးခုအတွက် စွြ်းအငြ်ျားကို မြည့်ေည်းဆပးသည်။ ၎င်းတို့ြှာလျှပ်စစ် 

ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မခငး်၊ ဆလပူဆလဆအးဆပးမခင်း၊ ဆရပ ူ ဆရဆအးမပုလုပ်မခင်း၊ 

သယ်ယူပိုဆ့ောင်ဆရးနှင့် ြဟာဓါတ်လိငုး် မပငပ်တွင်ရိှဆသာ ဆကျးလက်ဆဒသ 

ြျားအတွက် စွြ်းအငဝ်န်ဆောင်ြှုစနစ်။ (ရည်ညွှန်းကိုးကား - https://en. 
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wikipedia .org) ဥပြာအချ ို့ြှာ ဆနစွြ်းအင၊် ဆလစွြ်းအင၊် ဇဝီမဒပ်ထုနှင့် ဇဝီ 

ဆလာငစ်ာတို့မြစ်သည်။ 

 ၂.၁၂.၃.၂ နရအရငး်အပမစ် ထိေ်းသိမ်းကာကွေယ်ပခငး်၊ နရထိနရာက်အကျ ိုးရှစိွော အသုံးပြုပခငး် 

နှင့် နရထုညစ်ညမ်းမှု ထိေ်းချုြ်ပခငး် 

  ဆရထိဆရာက်အကျ ိုးရှိစွာ အသုံးမပုမခငး်ေိုသည်ြှာ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုမြင့် အသံုး 

မပုထားဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) မြန့်ဆဝထားဆသာ ဆရပြာဏကို တိုင်းတာြှတ်သားမခင်းအားမြင့် 

ြလိုအပ်ေဲဆရေုံးရှုံးြှုပြာဏကို ဆလျှာ့ချနိုင်မခင်းမြစ်သည်။ ဆရထိဆရာက်အကျ ိုးရှိစွာအသံုးချ 

မခငး်သည် အဆလအလွင့်ေုံးရှုံးြှုကိဆုလျှာ့ချမခငး်မြစ်ပပီး ဆရအသံုးချမခင်းကို တားမြစ်မခငး် 

ြဟုတ်သည့်အတွက် ဆရအရငး်အမြစ်ထိန်းသိြ်းမခငး်နှင့် ကွဲမပားြှုရိှသည်။ (ရည်ညွှန်း 

ကိုးကား- https://en.wikipedia.org)  

  ဆရအရငး်အမြစ် ထိန်းသိြ်းကာကွယ်မခငး်အတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည့် အဆရး 

ကကီးဆသာ အချက်အလက်ြျားြှာ -  

 ဆရထိဆရာက်အကျ ိုးရှိစွာ အသံုးမပုနိုငဆ်သာ ဆရနှင့ေ်က်စပ်သည့် တပ်ေင် 

ပစ္စည်းြျား 

 ဆရအသံုးမပုြှုအား ဆစာင့်ကကည့်စစ်ဆေးမခငး် 

 သံုးစွဲဆရ စွန့်ထတု်သည့်စနစ် 

 ြိုးဆရသုိဆလှာင်အသံုးမပုြှုစနစ် 

 သစ်ပင်ပန်းြန် ဆရဆပးဆဝဆရးစနစ် 

 ၂.၁၂.၃.၃  သဘာေြတ်ေေ်းကျင် ထိေ်းသိမ်းကာကွေယ်ပခငး် 

 စိမ်းလေ်းစိုနပြမှု 

  စိြ်းလန်းဆသာ ဆနရာြျားရိှမခင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်အား အကျ ိုး 

ဆကျးဇူးြျားစွာ မြစ်ထွန်းဆစသည်။ ၎င်းတို့သည် ဆလထုထဲြှ အညစ်အဆကကးနှင့် ြုန်ြှုန့်ြျားကို 

စစ်ထတု်ဆပးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် အရိပ်ရဆစပပီး ပြို့မပဝန်းကျငက်ို အပူချနိ်ဆလျှာ့ချဆပးနိုင် 

သည်။ ဆရဆကကာင်းတစ်ဆလျှာက် ဆမြေီလွှာတိုက်စားြှုကိုလည်း ဆလျှာ့ချဆပးနိုငသ်ည်။ 

(ရည်ညွှန်းကိုး ကား - http://projectevergreen.org)  

  စိြ်းလန်းဆသာဆနရာေိုသည်ြှာ မြက်၊ သစ်ပင၊် ခခုံနွယ်ြျား၊ အမခားသီးပင်စားပင် 

ြျားမြင့် တစ်စိတ်တစ်ဆဒသဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ အမပည့်အဝဆသာ်လည်းဆကာငး် ြုံးလွှြ်း 

ဆနဆသာ ဆမြဆနရာမြစ်သည်။ ပြို့မပဝန်းကျငတ်ွင် ဆပးရန်လိုအပ်သည့် ဟင်းလင်းမပငဆ်နရာ 

ြျား (သ့ုိြဟုတ်) စိြ်းလန်းဆနရာြျားနှင့် ဆရစိြ့ဝ်ငန်ိုငဆ်သာဆနရာြျားနှင့် ပတ်သက်၍ 

ဤလြ်းညွှန်ချက်ပါ “အပိုဒ ် ၂.၁၁.၃ ပြို့မပသိပ်သည်းြှုြျား” နှင့အ်ညီ ထည့်သွင်း ဆောငရွ်က် 

ရြည်။  

https://en.wikipedia.org/
http://projectevergreen.org/
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 ရည်ရွယ်ချက်များ 

 ပြို့မပအပဆူအာငး် အာနိသငမ်ြစ်စဉ် (Heat island effect) ကို ဆလျှာ့ချနိုငရ်န်အတွက် 

စိြ်းလန်းဆနရာြျားကို ပိုြိုြန်တီး အသံုးမပုရန် အားဆပးမခငး်၊ လက်ရိှသစ်ပငြ်ျားကို မပန်လည် 

ထိန်းသိြ်းမခငး်။ 

 အသံုးပြုရေ် သက်ေိုင်မှု 

 ဆမြယာရှုခငး် အလှရိှဆသာ အဆောက်အအံုြျားအတွက် အသံုးမပုရန် သက်ေိုင်သည်။ 

 စိြ်းလန်းြှုပြာဏလိုအပ်ချက် (GnP) ကိ ု တွက်ချက်ရာတွင် သစ်ပင်ပန်းြန်ြျား၏ 

သံုးြက်မြင ် ထုထည်ကို ထည့်သွငး်စဉ်းစား၍ ဆအာက်ပါစိြ်းလန်းဆမြ ဧရယိာအညွှန်းကိန်း 

(GAI) ကို အသံုးမပုရြည်။ 

 မြက်ခင်းဧရိယာအညွှန်းကိန်း = ၁ 

 ခခုံနွယ်ဧရိယာအညွှန်းကိန်း = ၃ 

 အနု်း၊ ထန်းြျ ိုးနွယ်အပင်ြျား ဧရိယာအညွှန်းကိန်း = ၄ 

 သစ်ပင် ဧရိယာအညွှန်းကိန်း = ၆ 

 စိြ်းလန်းြှုပြာဏလိုအပ်ချက် (GnP) = စိြ်းလန်းဧရိယာ စုစုဆပါင်း/ ဆမြကွက်ဧရိယာ  

 (ရည်ညွှန်းကိုးကား - https://www.farminguk.com...) 

 အမှိုက်စွေေ့်ြစ်ပခငး်စီမံခေ့်ခွေဲမှုစေစ် 

အြှိုက်စွန့်ပစ်မခငး် စီြံခန့်ခွဲြှုစနစ်ေိုသည်ြှာ အြှိုက်ြျားကို စဆုောငး်မခင်းနှင့် 

မပုမပငမ်ခငး်စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကိုေိုသည်။ အြှိုက်အမြစ် စွန့်ပစ်ရန်သာြက 

မပန်လည်အသံုးမပုနိုငဆ်သာ နညး်လြ်းြျားကိုပါ ရည်ညွှန်းသည်။ လူအြျား 

အဆမခတကျဆနထိုင်သည့် လူဆနအြိ်ဧရိယာြျားရိှဆနသြျှ စွန့်ပစ်အြှိုက်ြျား 

သည် မပဿနာတစ်ရပ်အမြစ် အပြဲရိှဆနြည်မြစ်သည်။ အြှိုက်စွန့်ပစ်ြှု စီြံခန့် 

ခွဲမခငး်သည် စွန့်ပစ်အြှိုက်ြျားကို တန်ြိုးရှိဆသာ အရငး်အမြစ်ြျားအမြစ်

ဆမပာင်းလဲအသံုးမပုမခငး်ကိုလည်း ဆခါ်ေိုမခငး်မြစ်သည်။ အြိ်ဆထာငစ်ု တစ်ခု 

ချင်းစီသာြက ကြ္ဘာတစ်ဝှြ်းရှိ စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းရှင်ြျားကပါ အြှိုက်စွန့်ပစ်

မခငး် စီြံခန့်ခွဲြှုကို ပူးဆပါင်းပါဝငက်ျင့်သံုးသင့်သည်။ စက်ြှုထွန်းကားလာြှု

မြစ်စဉ်သည်အေိုးအဆကာငး် နှစ်ြျ ိုးစလုးံဒွန်တွဲဆနသည်။ စက်ြှုထွန်းကားလာ 

ြှု၏ ေိုးကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုြျားြှ တစ်ခုဆသာသက်ဆရာက်ြှုသည် စွန့်ပစ် 

အြှိုက်ြျားစွာ ထွက်ဆပါ်လာမခငး်မြစ်သည်။  

 (ရည်ညွှန်းကိုးကား - https://www.conserve-energy-future.com)  

 

 

https://www.farminguk.com/
https://www.conserve-energy-future.com/


မြန်ြာနိင်ုငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀  အပိင်ုး ၂ 

225 

 

 သဘာေြတ်ေေ်းကျင်ေိုငရ်ာ စီမံခေ့်ခွေဲမှုစေစ် 

 သောဝပတ်ဝန်းကျင်ေိုငရ်ာ စီြံခန့်ခွဲြှုစနစ်ေိုသည်ြှာ အလံုးစုံခခုံငံုြိဆသာ၊ 

စနစ်တကျ စီြံထားဆသာ၊ ြှတ်တြ်းမပုစုထားဆသာ နညး်လြး်ြျားကို ကျင့်သံုး 

ဆသာအြဲွ့အစည်းြျား၏ သောဝပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ အစီအြံြျားကို ေိုလိ ု

သည်။ ယငး်တွင် ပတ်ဝန်းကျငေ်ိုငရ်ာ ထိန်းသိြ်းကာကွယ်ဆရး ြူဝါဒြျားကို 

တည်ဆောက်မခငး်၊ အဆကာငအ်ထည်ဆြာ်မခင်းနှင့် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခငး်ြျား 

မပုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ြွဲ့စည်းပု၊ံ စီြံကိန်းနှင့် အရငး်အမြစ်ြျား ပါဝင်သည်။   

 လုြ်ငေ်းလည်ြတ်မှုထိေ်းချုြ်ပခင်း၊ လုြ်ငေ်းစဉ်များနှင့် လုြ်ထုံး လုြ်ေည်းများ 

သောဝပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိြ်းြှုစနစ်ကို အဆကာငအ်ထည်ဆြာ်ရန် အြဲွ့ 

အစည်းတစ်ခုသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုနှင့် လှုပ်ရှားဆောငရွ်က်ြှုြျားကို 

သတ်ြှတ်ဆပးရြည်။ ၎ငး်တို့သည် သောဝပတ်ဝန်းကျင်ေိုငရ်ာအချက်ြျား 

နှင့် ေက်စပ်ြှုရှိဆသာ သတ်ြှတ်ထားသည့် ြူဝါဒြျား၊ ရည်ရွယ်ချက်ြျား၊ 

ရည်ြှန်းချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်။  

 ၂.၁၂.၃.၄  အခေ်းတွေင်းေေ်းကျငအ်ရည်အနသွေး 

  အခန်းတွင်းဝန်းကျင် အရည်အဆသွး (IEQ) ေိုသည်ြှာ ဆနထိငုအ်သံုးမပုသူြျား၏ 

ကျန်းြာဆရးသုခနှင့် မပည့်စုံပပီး ဆပျာ်ရွှေငစ်ွာဆနထိငုြ်ှုတို့နှင့ ် ေက်နွယ်ဆသာ အဆောက်အဦ၏ 

အရည်အဆသွးကို ရည်ညွှန်းသည်။ 

  အခန်းတွင်းဝန်းကျင်အရည်အဆသွး (IEQ) ကိ ု အလငး်ဆရာင်၊ ဆလထုအရည် 

အဆသွးနှင့် စိုစွတ်ြှု အဆမခအဆန စသည့်အချက်ြျားမြင့် သတ်ြှတ်နိုင်သည်။  

 (ရည်ညွှန်းကိုးကား - www.cdc.gov/niosh/topics/indoorenv/default.html) 

 အြူအနအး သက်နတာင့်သက်သာရှမိှု 

အပူအဆအး သက်ဆတာင့်သက်သာရိှြှု ေိုသည်ြှာ ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ အပူအဆအး 

အဆမခအဆနအဆပါ်တွင် စိတ်ဆကျနပ်ြှုရိှဆကကာငး်ဆြာ်မပသည့် စိတ်ခံစားြှု 

အဆမခအဆနမြစ်သည်။ အပူချနိ်ေိုသည်ြှာ ရုပ်ပိငုး်ေိုငရ်ာ ပတ်ဝန်းကျင်၏ 

ဆြာ်ညွှန်းချက်မြစ်သည်။ ဆကာင်းြွန်သည့်အခန်းတွင်း အပူအဆအး သက်

ဆတာင့်သက်သာရိှြှုသည် လုပ်ငန်းခွင်အတွငး် လုပ်နိုင်စွြ်းအားကို မြင့်ြား 

ဆစသည်။ 

အပူအဆအး သက်ဆတာင့်သက်သာရိှြှုသည် သောဝပတ်ဝန်းကျင်ေိုငရ်ာ 

အချက်ြျားနှင့် ပဂု္ဂလိကေိုင်ရာ အချက်အလက်ြျားကို ဆပါငး်စပ်ထားမခငး်ြှ 

ရရိှသည့်ရလဒမ်ြစ်သည်။ အပူအဆအး သက်ဆတာင့်သက်သာရိှြှုအဆပါ် သက် 

ဆရာက်ြှုရိှသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ေုိင်ရာအချက်ြျားြှာ ဆအာက်ပါအတုိင်းမြစ်သည်။ 

http://www.cdc.gov/niosh/topics/indoorenv/default.html
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 နလထု၏အြူချေိ် 

ဆလထု၏ အပူချနိ်ေိုသည်ြှာ လူတစ်ဆယာက်နှင့ေ်က်စပ်သည့် ဆလထု၏ 

အပူချနိ်မြစ်၍ ယငး်ကို ဆလထုအပူချနိ်တိုငး်ကိရိယာ (DBT) မြင့် တိုင်းတာ 

သည်။ 

 နလတိုက်နှုေ်း 

ဆလတိုက်နှုန်းေိုသည်ြှာ လူတစ်ဆယာက်နှင့်ေက်စပ်သည့် ဆလထု၏အလျင် 

မြစ်၍ ယငး်ကို တစ်စက္ကန့်အတွင်း ဆရာက်နိုငသ်ည့်ြတီာ (m/s) မြင့ ်တိုင်းတာ 

သည်။ ဆလတိုက်နှုန်းပိုမြန်ဆလဆလ လူနှင့်ဆလထုအကကားရှိ အပူချနိ်ဆမပာငး်လဲ 

ြှု ပိုြိုမြင့်ြားဆလဆလ မြစ်သည်။ (ဥပြာအားမြင့် - ဆလစိြ်းတိုက်ခတ်မခင်း 

သည် လူတို့ကို ပိုြုိဆအးမြဆစသည်။) 

 အြူချေိ်ပြေ့်န့ံှမှု (Radiant temperature) 

အပူချနိ်မပန့်နှံ့ြှုေိုသည်ြှာ လူတစ်ဦး၏ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ အပူချနိ်မြစ်သည်။ 

(၎င်းတွင်ြျကန်ှာမပင် ဧရယိာြျား၊ အပူထုတ်လွှတ်ကိရိယာြျား၊ ဆနနှင့် 

ဆကာင်းကင်စသည်တို့ပါဝငသ်ည်။) ၎င်းအပူချနိ်ကို Mean Radiant 

Temperature (MRT) မြင့် ဆြာ်မပဆလ့ရိှသည်။ (MRTေိုသည်ြှာ လူတစ်ဦး၏ 

ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ ြျက်နှာမပင်ဧရိယာြျားဆပါ် သက်ဆရာက်သည့် ပျြး်ြျှအပူချနိ် 

မြစ်၍ ယငး်ကို globe thermometer မြင့ ်ခန့်ြှန်းတိုင်းတာနိုင်သည်။) 

 စိုထိငု်းေ 

ဆလထုအတွင်းရိှ ပကတိဆရဆငွ့ပြာဏနှင့် ထိဆုလထုြှ ထိန်းထားနိုင်သည့် 

အမြင့်ေုံးဆရဆငွ့ ပြာဏအချ ိုးကို ရာခိုငန်ှုန်းမြင့်ဆြာ်မပသည်။ စိုထိငု်းေ 

မြင့ြ်ားဆလဆလ အပူေုံးရှုံးြှု မြစ်ဆပါ်ရန် ခက်ခဆဲလဆလမြစ်သည်။ (ရည်ညွှန်း 

ကိုးကား - https:// www. designingbuildings.com)  

 အနနှာင့်အယှက်ပြစ်နစနသာ ေူညံသံ ထိေ်းချုြ်ပခင်း 

ပတ်ဝန်းကျင်အသံြျား၏ အဆနအထားနှင့် ေူညံြှုပြာဏအေင့်သည် ဆယေု 

ယျအားမြင့် အမခားသူြျားအဆပါ် သက်ဆရာက်ြှု (သ့ုိြဟုတ်) အဆနှာင့်အယှက် 

မြစ်ဆစသည့်အချက်ြျားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆလ့ရိှသည်။ လူဆနအိြဆ်မခြျား 

နှင့ ် နီးသည့်ဆနရာတွင်တည်ရိှသည့် စီးပွားမြစ်စက်ရုံြျားသည် ကုန်ထုတ်လပု် 

ရာြှ ထွကဆ်ပါ်လာသည့် ေူညံသံြျားဆကကာင့် ဆနထိငု်သူြျားအား အဆနှာင့် 

အယှက်ြမြစ်ဆစရန် ဆလးစားလိုက်နာြှုရှိရြည်။ (ရည်ညွှန်းကိုးကား - 

https://www.merriam-webster.com) အဆနှာင့်အယှက်မြစ်ဆစဆသာ   

ေူညံသံေိုသည်ြှာ ြလိုလားအပ်ဆသာ၊ လွန်ကဲဆသာ၊ သောဝြဟုတ်ဆသာ၊ 
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စိတ်အဆနှာင့်အယှက် မြစ်ဆစဆသာ၊ ဆလးတွဲ့ဆသာ၊ ကျယ်ဆလာင်ဆသာ 

ြည်သည့်အသံကိုြေို ေိုလိုမခငး် မြစ်သည်။ 

 အခေ်းတွေင်းရိှနလထုအရည်အနသွေး 

အခန်းတွင်းရိှ ဆလထုအရည်အဆသွးသည် သတ်ြှတ်ဧရိယာရှိ ဆလထု၏ 

သန့်စင်ြှုမြစ်သည်။ ၎င်းကို ြုန်ြှုန့်၊ အြှုန်အြွှားနှင့် ညစ်ညြ်းြှုြျား ပါဝင် 

သည့်ပြာဏမြင့် တိုင်းတာသည်။ အခန်းတွင်းရိှ ဆလထု၏ အရည်အဆသွးသည် 

၎င်းဆလကို ရှုရှိုက်သည့်သူြျား၏ ကျန်းြာဆရးသုခနှင့် မပည့်စုံပပီး ဆပျာ်ရွှေင်စွာ 

ဆနထိငုြ်ှုအဆပါ် သက်ဆရာက်ြှုရိှသည်။ (ရည်ညွှန်းကိုးကား - www. 

safeopedia.com)  

 နလထုနပြာငး်လဲမှုနှုေ်း 

တစ်နာရီအတွငး် ဆမပာငး်လဲသည့်ဆလထု (သ့ုိြဟုတ်) ဆလထုဆမပာင်းလဲြှု 

နှုန်းသည် သာြန်အားမြင့်အခန်းတစ်ခန်း (သို့ြဟုတ်) အြိ်တစ်အိြ်အတွင်းရှိ 

ဆလဟာနယ်သို့ မြည့်သွငး်ြည့် (သ့ုိြဟုတ်) နှုတ်ပယ်ြည့် ဆလထုထည်ကို 

၎င်းအခန်း (သ့ုိြဟုတ်) အြိ်၏ထုထည်မြင့် စား၍ရသည့် အတိုငး်အတာ

မြစ်သည်။ တစ်နာရီအတွင်း ဆမပာငး်လဲသည့် ဆလထုဆမပာငး်လဲြှုသည် 

သတ်ြှတ်ထားသည့် ဆလဟာနယ်ဧရိယာအတွငး်ရှိ ဆလထုကို အကကိြ်ြည်ြျှ 

ြလှယ်နိုင်သည်ကို ဆြာ်မပသည့် အတိုငး်အတာတစ်ခုမြစ်သည်။ (ရည်ညွှန်း 

ကိုးကား - https://en.wikipedia.org) 

 ၂.၁၂.၄  စိမ်းလေ်းမှုေိုငရ်ာအနောက်အအုံများအတွေက် အေင့်သတ်မှတ်မှုစေစ် 

  ဆောက်လုပ်ဆရးစီြံကနိ်း အသစ်ြျားနှင့် အဓကိထပတ်ိုးအားမြည့် (Retrofitted)သည့် 

အဆောက်အဦြျားအတွက် စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာ အဆောက်အအုံြျား အေင့်သတ်ြှတ်ြှုစနစ်ကို 

မြန်ြာစိြ်းလန်းြှုေိုင်ရာ အဆောက်အအုံအသငး် (Myanmar Green Building Society: JADE 

– Myanmar) ြ ှသတ်ြှတ်ဆပးြည။် 

  JADE ေိုသည်ြှာ မြန်ြာစိြ်းလန်းြှုေိုင်ရာ အဆောက်အအုံအသငး် (MGBS) ြှ 

မြန်ြာ့တည်ဆောက်ဆရးပတ်ဝန်းကျင်အတွက် စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာ အဆောက်အအုံြျား ြွံ့ပြိုး 

တိုးတက်ဆစရန် ချြှတ်ထားမခငး်မြစ်သည်။ JADE အြှတ်ဆပးစည်းြျဉ်းြျားြှာ အြျ ိုးြျ ိုးဆသာ 

အမပည်မပည်ေိုင်ရာ စိြ်းလန်းြှုအဆောက်အအုံ အေင့်သတ်ြှတ်ြှုစနစ်ြျား (International 

Green Building Rating System) (ဥပြာ - LEED, Green Star, BREEAM, GBI, Green 

Mark) အဆပါ် အဆမခခံထား၍ ဆအာက်ပါရည်ြှန်းချက်ြျားရရိှဆစရန် ရည်ရွယ်သည်။  

- မြန်ြာနိုင်ငနံှင့်သင့်ဆလျာ်ဆသာ စံသတ်ြတှ်ချက်ြျားနှင့် စံချနိ်စံညွှန်းြျား ဆပါ် 

ထွကလ်ာဆစရန်။ 

http://www.safeopedia.com/
http://www.safeopedia.com/
https://en.wikipedia.org/
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- သောဝအရငး်အမြစ်ြျားအား အကျ ိုးရှိစွာအသံုးချရန်အတွက် မပည်တွင်း 

ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းအား လြး်ညွှန်ြှုဆပးရန်။ 

- တည်ရိှေဲ မြန်ြာ့စံချနိ်စံညွှန်းြျား၊ ြူဝါဒြျားနှင့် မြန်ြာ့ယဉ်ဆကျးြှု၊ သောဝ 

သွင်မပငလ်က္ခဏာြျားကို ပညာရှငြ်ျားက ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ ကာလရှည် 

သုဆတသနအမြစ် ဆြာ်ထုတ်ထားဆသာ JADE တိုင်းတာသတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် 

အညီ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတမြစ်ဆသာ လက်ဆတွ့လုပ်ဆောင်ချက်ြျား 

ကိ ုြိတ်ေက်ဆပးရန်နှင့် မြှင့်တင်ဆပးရန်။  

- လူဆနအဆောက်အဦြျားနှင့် အမခားလုပ်ငန်းသံုး အဆောက်အဦြျားအား 

စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာအဆောက်အအုံအသိအြှတ်မပုလက်ြှတ်ြျားချးီမြှင့်ဆပးရန်။ 

 ၂.၁၂.၅  အကဲပြတ်ြုံေည်းလမး် 

 ၂.၁၂.၅.၁  အဆောက်အဦတစ်ခုအား စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာအဆောက်အအုံအမြစ် သတ်ြှတ်ရန် 

အတွက် မြန်ြာစိြ်းလန်းြှုေိုင်ရာ အဆောက်အအုံအသငး် (MGBS) ြ ှ သတ်ြှတ်ထားသည့် 

စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာ အဆောက်အအုံြျား စသံတ်ြှတ်ချက် ငါးခုအဆပါ်အဆမခခံ၍ အကဲမြတ် 

ရြည်။ 

 ၂.၁၂.၅.၁.၁ စံသတ်ြှတ်ချက်မပည့်ြှီ ဆကာင်းြွန်ြှုကို ဆအာကပ်ါအေင့်ြျားမြင့် ခဲွမခား 

သတ်ြှတ်ြည်။ 

 အေင့် “က” (အထူးဆကာငး် - Excellent) အဆောက်အဦတစ်ခု၏ လုပ်ငန်း 

ဆောငတ်ာသည် စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာ အဆောက်အအုံ၏ သတ်ြှတ်ချက်ြျား 

ထက် ဆကျာ်လွန်ဆကာငး်ြွန်လျှင် “အထူးဆကာငး်” (Excellent) အမြစ် 

သတ်ြှတ်ြည်။ 

 အေင့် “ခ” (ဆကာင်း - Good) အဆောက်အဦတစ်ခု၏ လုပ်ငန်းဆောငတ်ာ 

သည် စိြ်းလန်းြှုေိုင်ရာ အဆောက်အအုံ၏ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီ 

လျှင် “ဆကာင်း” (Good) အမြစ် သတ်ြှတ်ြည်။ 

     အေင့် “ဂ” (သင့် - Satisfactory)  

 ၂.၁၂.၅.၁.၂  ရမတှ်ရာခိုင်နှုေ်း 

 အဆောက်အအုံတစ်ခုသည်ရြှတ် ၈ဝ ရာခိုငန်ှုန်း အထက်ရရိှလျှင ် အေင့် 

“က” (Grade A) အမြစ် စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာအဆောက်အအုံ JADE – Myanmar 

ြှ သတ်ြှတ်ြည်မြစ်သည်။  

 အဆောက်အအုံတစ်ခုသည်ရြှတ် ၆ဝ ရာခိုငန်ှုန်း နှင့် ၈ဝ ရာခိုငန်ှုန်းအတွင်း 

ရရိှလျှင် အေင့် “ခ” (Grade B) အမြစ် စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာ အဆောက်အအံု 

JADE – Myanmar ြှ သတ်ြှတ်ြည် မြစ်သည်။ 
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 အဆောက်အအုံတစ်ခုသည်ရြှတ် ၄ဝ ရာခိုငန်ှုန်း နှင့ ် ၆ဝ ရာခိုငန်ှုန်းအတွင်း 

ရရိှလျှင် အေင့် “ဂ” (Grade C) အမြစ် စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာ အဆောက်အအံု 

JADE – Myanmar ြှ သတ်ြှတ်ြည် မြစ်သည်။ 

 ၂.၁၂.၆  အနကာင်အထည်နြာ်ရေ် သီးပခားနြာ်ပြချက် (Clauses of implementation) 

 ၂.၁၂.၆.၁ မြန်ြာနိုင်ငအံတွက် စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာအဆောက်အအုံ စသံတ်ြှတ်ချက်ြျားကို 

မြန်ြာစိြ်းလန်းြှုေိုင်ရာအသင်းြှ အေိမုပု၍ ထုတ်မပန်ထားသည်။ မပည်နယ်နှင့်တိုငး်ဆဒသ 

ကကီး အသီးသီးတို့၏ လိုအပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ ဆရရှည်ြွံ့ ပြိုးတိုးတက်ဆရးနှင့် လူြှုစီးပွား ြွံ့ပြိုး 

တိုးတက်ဆရးတို့အတွက် စံသတ်ြှတ်ချက်ြျားကို အချနိ်တိုအတွင်း လျှငမ်ြန်စွာ အဆကာင် 

အထည်ဆြာ်ရြည်။  

 ၂.၁၂.၆.၂ မြန်ြာနိုင်ငအံတွက် စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာအဆောက်အအုံ စသံတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် 

ပတ်သက်၍ အမခားသက်ေိုင်ရာ ကျွြ်းကျင်အြွဲ့အစည်းြျားြှ ထုတ်မပန်ထားဆသာ စည်းြျဉ်း 

ြျား၊ စံသတ်ြှတ်ချက်ြျား (norms and standards) နှင့် အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရြည်။ 

 ၂.၁၂.၆.၃ မြန်ြာနိုင်ငအံတွက် စိြ်းလန်းြှုေိုငရ်ာအဆောက်အအုံ စသံတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် 

ပတ်သက်ဆသာ စညး်ြျဉ်းြျား၊ ရည်ရွယ်ချက်ြျားနှင့် ပါဝင်သည့် အဆကကာင်းအရာြျားကို 

ကာလ၊ ဆဒသနှင့် နညး်ပညာ တိုးတက်ြှုြျားအဆပါ် ြူတည်၍ သံုးသပ်မခင်း၊ မပငေ်င်မခင်းြျား 

စဉ်ေက်ြမပတ် မပုလုပ်ရြည်။ 

 

ဇယား ၂.၁၂.၆.၁ - ပမေ်မာစိမ်းလေ်းမှုေိုင်ရာအနောက်အအံုများ ကျယ်ပြေ့်နစနရး စီမံချက် 

အကျ ိုးပြစ်ထွေေ်းမှု အနောက်အဦြုိင်ရှင်/ တညန်ထာင်သူ 

ေွဲဆောင်ြှုဆပးမခင်း 

(Incentives) 

စိြး်လန်းြှုေိုင်ရာ အဆောက်အအုံအသိအြှတမ်ပုလကြ်ှတ် 

အေင့်ြျား ၏ ြှတ်တြ်းြျားကုိ MGBS တွင် စာရင်းမပုစုထားမခင်း။ 

ြှတ်ပုံတင်ထားဆသာ ပိုင်ေိုင်ြှုအခွန်အခြျား ဆလျှာ့ချနိုင်မခင်း။ 

ပိင်ုေိုင်ြှုအခွန်အခြျား ဆလျှာ့ချနိုင်မခင်း။ 

သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြး်ဆရးအခွန်ြျား ဆလျှာ့ချနိုင်မခင်း။ 

အတိးုနှုန်းသက်သာဆသာ ဆချးဆငွြျားရရှိနိုင်မခင်း။ 

အဆောက်အဦစည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား ဆလျှာ့ဆပါ့ဆပးနိုင်မခင်း။ 

အြျားမပည်သူနှင့်ေိုင်ဆသာ ပစ္စည်းြျားဝယ်ယူရာတွင် (Public 

Procurement ) စီြကိံန်းအရည်အဆသွး တိုးတက်နိုင်မခင်း။  

 




