




 

 

 

 

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း 

ပံုနိှပ်ခြင်း  -  ပထမအကြိမ် ၊ ဇွနလ် ၊ ၂၀၂၀ ခပည့်နှစ် 

ထုတ်ဝေသူ  -  နိင်ုငံတြာဆြ်ဆံဝေးနှင့် ဥပဝေဌာနြွဲ 

     အဝဆာြ်အဦဦးစီးဌာန 

     ဝဆာြ်လုပ်ဝေးေန်ကြီးဌာန 

မှတာေနြ်ံထုတ်ဝေသည် 

အုပ်ဝေ  -  ၅၀၀ 

 

 

 

 

 

 

 







 
 

ြြန်ြာနိုင်ငဳ 

အေဆာကအ်အုဳဆိုင်ရာ 

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵ 

လြ်ဵညွှန်ချကြ်ျာဵ 

၂၀၂၀ 

 

 

 

 

 

အပိငု်ဵ ၃ 

ဖွဲ့စည်ဵပုဳဒီဇိုင်ဵ 



 
 

အပုိင်ဵ  ၃ 

ဖွဲစည်ဵပုဳဒီဇိုင်ဵ  

ြာတိကာ 

 စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ စာြျက်နှာ 

၃.၁။ အေထွေထွ (General) ၁-၈  
 ၃.၁.၁။ အဓပိ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင် ဴအမှတ်အသာဵ ၁ 
  (Definitions and Notation)  
 ၃.၁.၂။ ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ စာရွကစ်ာတမ်ဵမျာဵ  

  (Construction Documents) ၁ 
 ၃.၁.၃။ အေထွေထွဒီဇိုင်ဵ  လိုအပ်ချက်မျာဵ  
  (General Design Requirements) ၁ 

 ၃.၁.၃.၁။  အေထွေထ ွ(General)  ၁ 

 ၃.၁.၃.၂။  ခဳနိုင်အာဵ (Strength)  ၁ 

 ၃.၁.၃.၃။  အသဳုဵြပုနိုငမ်ှုအရည်အေသွဵ (Serviceability)  ၁ 

 ၃.၁.၃.၄။  စိစစ်တွက်ချက်ြခင်ဵ  (Analysis)  ၃ 

 ၃.၁.၃.၅။ ေနထိငုမ်ှုအမျ ိုဵအစာဵမျာဵ (Occupancy Category)  ၄ 

၃.၁.၃.၆။ လုပ်ငန်ဵခွငတ်ွင် ဝန်အာဵစမ်ဵသပြ်ခင်ဵ မျာဵ (In-Situ Load Tests)  ၆ 

 ၃.၁.၃.၇။ မတည်ေဆာက်မီ ဝန်အာဵစမ်ဵသပ်ြခင်ဵမျာဵ 

   (Preconstruction Load Tests)  ၆ 

 ၃.၁.၃.၈။ ချတိ်ဆက်ြခင်ဵ  (Anchorage)  ၇ 

 ၃.၁.၃.၉။ အခင်ဵြပာဵမျာဵ (Decks)  ၇ 

 ၃.၁.၃.၁၀။ အေဆာက်အဦဆိုငရ်ာသက်ေရာက်အာဵမျာဵကို တုန့်ြပန်မှုမျာဵ 

  (Counteracting Structural Actions) ၈ 

 ၃.၁.၃.၁၁။ ေလတိုက်ြခင်ဵနှငဴ် ငလျင်ဆိုင်ရာအေသဵစိတ်ေဆာငရွ်က်ရန် 

  လိအုပ်ချက်မျာဵ (Wind and Seismic Detailing) ၈ 
၃.၂။ ေပါင်ဵစပ်ဝန်အာဵတွဲြျာဵနှင်ဴ ဝန်အာဵြျာဵ  
 (Load Combination and Loads) ၉-၃၂ 

 ၃.၂.၁။ ဝန်အာဵတွဲမျာဵ (Load Combinations) ၉  

 ၃.၂.၁.၁။  အေထွေထွ (General) ၉ 

 ၃.၂.၁.၂။  ခဳနိုင်ရည်ဒီဇိုင်ဵ သုိ့မဟုတ် ဝန်အာဵနှင်ဴခုခဳရည်ဒီဇိုင်ဵတွင် အသဳုဵြပု 

  ရမည်ဴထပ်ေဆာင်ဵ ဝန်အာဵတွဲမျာဵ (Combining Factored Loads  

  Using Strength Design or Load and Resistance Factor Design) ၉ 

 

 



 
 

 စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ စာြျက်နှာ 

 ၃.၂.၁.၃။  ခွငဴ်ြပုဒဏ်အာဵဒီဇိုင်ဵ တွင် အသဳုဵြပုရမည်ဴ အေြခခဳဝန်အာဵတွဲမျာဵ 

  (Combining Nominal Loads Using Allowable Stress Design or 

  Working Stress Design) ၁၁ 

 ၃.၂.၁.၄။  ထူဵြခာဵအေြခအေနမျာဵအတွက် ဝန်အာဵတွဲမျာဵ  

  (Load Combinations for Extraordinary Events) ၁၁ 

 ၃.၂.၁.၅။  ငလျငအ်တွက် အထူဵဝန်အာဵတွဲမျာဵ (Special Seismic Load  

  Combinations) ၁၂ 
 ၃.၂.၂။ ဝန်ေသအာဵမျာဵ၊ ေြမသာဵဝန်အာဵမျာဵနှငဴ် အရည်ဖိအာဵ 
  (Dead Loads, Soil Loads and Hydrostatic Pressure) ၁၂ 

 ၃.၂.၂.၁။ ဝန်ေသအာဵမျာဵ (Dead Loads) ၁၂ 

 ၃.၂.၂.၂။  ေြမသာဵဝန်အာဵမျာဵနှငဴ် အရည်ဖိအာဵ  

  (Soil Loads and Hydrostatic Pressure) ၁၃ 
 ၃.၂.၃။ ဝန်ရငှ်အာဵမျာဵ(Live Loads) ၁၆ 

 ၃.၂.၃.၁။ အဓပိ္ပါယ် ဖွငဴ်ဆိုချက်မျာဵ (Definitions) ၁၆ 

 ၃.၂.၃.၂။  ညီမျှစွာ ပျ ဳ့နှဳ့ေသာ ဝန်အာဵမျာဵ (Uniformly Distributed Loads) ၁၇ 

 ၃.၂.၃.၃။ စုစည်ဵဝန်အာဵမျာဵ (Concentrated Loads) ၂၃ 

 ၃.၂.၃.၄။  Truck and Bus Garages ၂၃ 

 ၃.၂.၃.၅။  Loads on Handrails, Guardrail Systems, Grab Bar Systems,  

  Vehicle Barrier Systems and Fixed Ladders ၂၃ 

 ၃.၂.၃.၆။  Loads Non Specified ၂၃ 

 ၃.၂.၃.၇။  Partial Loading ၂၃ 

 ၃.၂.၃.၈။  Impact Loads ၂၃ 

 ၃.၂.၃.၉။  Reduction in Live Loads ၂၃ 

 ၃.၂.၃.၁၀။  Distribution of Floor Loads ၂၃ 

 ၃.၂.၃.၁၁။ Roof Loads ၂၃ 

 ၃.၂.၃.၁၂။  Crane Loads ၂၄ 

 ၃.၂.၃.၁၃။  Interior Walls and Partitions ၂၄ 
 ၃.၂.၄။ မိုဵေရဝန်အာဵမျာဵ (Rain Loads)  ၂၄  

 ၃.၂.၄.၁။ သေကတနှင်ဴ အမှတ်အသာဵမျာဵ (Symbols and Notation) ၂၄ 

 ၃.၂.၄.၂။ အမိုဵ ေရဆင်ဵ  (Roof Drainage) ၂၄ 

 ၃.၂.၄.၃။ ဒီဇိုင်ဵတွက်ချက်ရာတွင ်အသဳုဵြပုရမညဴ် မိုဵေရ ဝန်အာဵမျာဵ 

  (Design Rain Loads) ၂၄ 

 



 
 

 စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ စာြျက်နှာ 

 ၃.၂.၄.၄။ ေရဝပြ်ခင်ဵ ေ ကာင်ဴ တည်မမဲမှုမရှိြခင်ဵ (Ponding Instability) ၂၅ 

 ၃.၂.၄.၅။ ထိန်ဵချုပ်ထာဵေသာ ေရဆင်ဵ (Controlled Drainage) ၂၅ 
 ၃.၂.၅။  ေရကကီဵသည်ဴအခါြဖစ်ေပါ်သည်ဴ ဝန်အာဵ (Flood Load) ၂၅ 

 ၃.၂.၅.၁။ အေထွေထွ (General) ၂၅ 

 ၃.၂.၅.၂။ အဓပိ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်မျာဵ (Definitions) ၂၅ 

 ၃.၂.၅.၃။ ဒီဇိုင်ဵတွက်ချက်ရာတွင ်လိအုပ်သညဴ် အချက်မျာဵ  

  (Design Requirements) ၂၅ 

 ၃.၂.၅.၄။ ေရကကီဵစဉ်ြဖစ်ေပါ်ေသာ ဝန်အာဵမျာဵ (Loads During Flooding) ၂၆ 
၃.၃။  ေလဒဏ်ခဳဒီဇိုင်ဵ  စဳချနိ်စဳညွှန်ဵြျာဵ (Wind Design Criteria) ၃၃-၅၄ 
 ၃.၃.၁။ အေထွေထွ (General) ၃၃ 

 ၃.၃.၁.၁။ နယ်ပယ် (Scope) ၃၃ 

 ၃.၃.၁.၂။ ခွငဴ်ြပုနည်ဵလမ်ဵမျာဵ (Allowed Procedures) ၃၃ 

 ၃.၃.၁.၃။ အေဆာက်အအုဳ မျက်နှာြပင် တစ်ခု၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်ေပါ်သ့ုိ   

  သက်ေရာက်ေနေသာ ေလဖအိာဵ (Wind Pressure Acting on 

  Opposite Faces of Each Building Surface) ၃၃ 

 ၃.၃.၁.၄။ ဒီဇိုင်ဵတွက်ချက်ရာတွင ်အသဳုဵြပုရမည်ဴ အနည်ဵဆုဳဵေလတိုက်အာဵ  

  (Minimum Design Wind Loading) ၃၄ 
 ၃.၃.၂။ အဓပိ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုချက်မျာဵ (Definitions) ၃၄ 
 ၃.၃.၃။  သေကေတနှငဴ် အမှတ်အသာဵမျာဵ (Symbols and notation) ၃၄ 
 ၃.၃.၄။  နည်ဵ လမ်ဵ ၁ လွယ်ကူေသာ နည်ဵ လမ်ဵ  (Method1-Simplified  
  Procedure) ၃၄ 

 ၃.၃.၄.၁။  နယ်ပယ် (Scope) ၃၄ 

 ၃.၃.၄.၂။ ဒီဇိုင်ဵနည်ဵလမ်ဵ (Design Procedure) ၃၆ 

 ၃.၃.၄.၃။ ေလစိမဴ်နိုင်ေသာ အကာအရဳမျာဵ (Air Permeable Cadding) ၃၈ 

 ၃.၃.၄.၄။ အေြခခဳေလတိုက်နှုန်ဵ (Basic Wind Speed) ၃၈ 

 ၃.၃.၄.၅။ အေရဵပါကိန်ဵ (Importance Factor) ၄၀ 

 ၃.၃.၄.၆။ ထိေတွ့မှု အေြခအေန (Exposure) ၄၀ 

 ၃.၃.၄.၇။ ေြမမျကန်ှာသွင်ြပင် အကျ ိုဵမျာဵ (Topographic Effects) ၄၁ 
၃.၄။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အေြခခဳြူြျာဵနှငဴ် ဒီဇိုင်ဵ ြပုလုပ်ရာတွင ်လိကု်နာရြည်ဴ  ၅၅-၁၀၀ 

 အချက်ြျာဵ 

 ၃.၄.၁။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ အေြခခဳမူမျာဵ (Seismic Design Criteria) ၅၅ 

 ၃.၄.၁.၁။  အေထွေထွ (General) ၅၅ 

 ၃.၄.၁.၂။  အဓပိ္ပါယ်ေဖာ်ြပချက်မျာဵ (Definitions) ၅၅ 



 
 

 စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ စာြျက်နှာ 

 ၃.၄.၁.၃။  သေကေတမျာဵ (Notation) ၅၅ 

 ၃.၄.၁.၄။  ငလျင်ေ ကာင်ဴ ေြမြပငလ်ှုပ်ရှာဵမှု တန်ဖိုဵမျာဵ  

  (Seismic Ground Motion Values) ၅၆ 

 ၃.၄.၁.၅။  အေရဵပါကိန်ဵနှငဴ ်အသဳုဵြပုပုဳအမျ ိုဵအစာဵ (Importance Factor and 

  Occupancy Category) ၆၄ 

 ၃.၄.၁.၆။  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ (Seismic Design Category - SDC) ၆၄ 
 ၃.၄.၂။  အေဆာက်အအုဳစနစ်ေရွဵ ချယ်ြခင်ဵ (Structural Design Procedure) ၆၅ 

 ၃.၄.၂.၁။  Selection and Limitations ၆၅ 

 ၃.၄.၂.၂။  မတူညေီသာလာဵရာမျာဵ၏ အေဆာက်အအုဳစနစ်မျာဵကို ေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵ 

  (Combinations of Framing Systems in Different Directions) ၆၈ 

 ၃.၄.၂.၃။  တူညီေသာလာဵရာတစ်ခုတည်ဵရှ ိမတူညီေသာ အေဆာက်အအုဳစနစ် 

  မျာဵကို ေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵ (Combinations of Framing Systems in the  

  Same Direction) ၆၈ 

 ၃.၄.၂.၄။  အေဆာက်အအုဳ ဖွဲ့စည်ဵပုဳ စနစ်ဆိုင်ရာ အေသဵစိတ် လိအုပ်ချက်မျာဵကို 

  ေပါင်ဵ စပ်ြခင်ဵ(Combination Framing Detailing Requirements) ၇၀ 

 ၃.၄.၂.၅။  အေဆာက်အအုဳစနစ်မျာဵအလုိက် လိုအပ်ချက်မျာဵ (System Specific   

  Requirements) ၇၀ 
 ၃.၄.၃။   ကမ်ဵခင်ဵ  ေပျာဴေြပာင်ဵမှု၊ ပုဳသဏ္ဍာန် မမှန်ြခင်ဵ နှငဴ် မျှေဝနိုင်မှု  
  (Diaphragm Flexibility, Configuration Irregularities and  
  Redundancy) ၇၂ 

 ၃.၄.၃.၁။   ကမ်ဵခင်ဵ  ေပျာဴေြပာင်ဵမှု (Diaphragm Flexibility) ၇၂ 

 ၃.၄.၃.၂။  ပုဳသဏ္ဍာန် မညီညတွ်မှု အမျ ိုဵအစာဵမျာဵ (Irregular and Regular  

  Classifications) ၇၃ 

 ၃.၄.၃.၃။  အေဆာက်အအုဳ ဖွဲ့စည်ဵပုဳ အချ ိုဵအစာဵ မညီညတွ်ြခင်ဵ အတွက်   

  ကန့်သတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ အြခာဵလိုအပ်ချက်မျာဵ (Limitaton and  

  Additional Requirements for Systems with Structural  

  Irregularities) ၇၆ 

 ၃.၄.၃.၄။  မျှေဝနိုင်မှု (Redundancy) ၇၇ 
 ၃.၄.၄။  ငလျငဝ်န်နှင်ဴဝန်အတွဲမျာဵ  
  (Seismic Load Effects and Combinations) ၇၉ 

 ၃.၄.၄.၁။  အသဳုဵချမှု (Applicability) ၇၉ 

 ၃.၄.၄.၂။  ငလျငဝ်န်သက်ေရာက်မှု (Seismic Loads Effects) ၇၉ 

 



 
 

 စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ စာြျက်နှာ 

 ၃.၄.၄.၃။  အာဵလွန်ကိန်ဵ Ω0  ပါဝင်ေသာ ငလျင်ဝန်သက်ေရာက်မှု (Seismic Load  

  Effect Including Overstrength Factor) ၈၁ 

 ၃.၄.၄.၄။ Minimum Upward for Horizontal Cantilevers for Seismic  

  Design Categories D through F ၈၃ 
 ၃.၄.၅။  ဝန်အာဵသက်ေရာက်သညဴ် လာဵရာလမ်ဵေ ကာင်ဵ   
  (Direction of Loading) ၈၃ 

 ၃.၄.၅.၁။  သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဝန်အာဵမျာဵ၏ လာဵရာလမ်ဵေ ကာင်ဵ   

  (Direction of Loading Critria) ၈၃ 

 ၃.၄.၅.၂။  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ SDC B အတွက် ဝန်အာဵသက်ေရာက်သညဴ်  

  လာဵရာ (Seismic Design Category B) ၈၃ 

 ၃.၄.၅.၃။  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ SDC C အတွက် ဝန်အာဵသက်ေရာက်သညဴ်  

    လာဵရာ (Seismic Design Category C) ၈၃ 

 ၃.၄.၅.၄။  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ SDC D, E, F အတွက် ဝန်အာဵ 

    သက်ေရာက်သညဴ်လာဵရာ (Seismic Design Category D through F) ၈၃ 
 ၃.၄.၆။  တွက်ချက်နည်ဵ လမ်ဵ  ေရွဵချယ်ြခင်ဵ    

  (Analysis Procedure Selection) ၈၄ 
 ၃.၄.၇။  ပုဳစဳြပင်ဆငြ်ခင်ဵ  စည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵ (Modeling Criteria) ၈၄ 

 ၃.၄.၇.၁။  အတု်ြမစ်အတွက် ပုဳစဳြပင်ဆင်ြခင်ဵ (Foundation Modeling) ၈၄ 

 ၃.၄.၇.၂။  ငလျငအ်တွက် ထိေရာက်ေသာဝန် (Effective Seismic Weight) ၈၄ 

 ၃.၄.၇.၃။ အေဆာက်အအုဳ ပုဳစဳြပုလုပ်ြခင်ဵ  (Structural Modeling) ၈၅ 

 ၃.၄.၇.၄။  Interaction Effects ၈၆ 
 ၃.၄.၈။  Equivalent Lateral Force Procedure ၈၆ 

 ၃.၄.၈.၁။  Seismic Base Shear ၈၆ 

 ၃.၄.၈.၂။  Period Determination ၈၇ 

 ၃.၄.၈.၃။  ငလျငအ်ာဵမျာဵကို အထပ်လုိက်ခွဲေဝြခင်ဵ  (Vertical Distribution of  

  Seismic Forces) ၈၉ 

 ၃.၄.၈.၄။  ငလျငအ်ာဵမျာဵကို အလျာဵလိုက်ခွဲေဝြခင်ဵ   

  (Horizontal Distribution of Seismic Forces) ၈၉ 

 ၃.၄.၈.၅။ လဲမပို ြခင်ဵ  (Overturning) ၉၁ 

 ၃.၄.၈.၆။  အထပ်ေရွ့ကို တွက်ချက်ြခင်ဵ (Story Drift Determination) ၉၁ 

 ၃.၄.၈.၇။  P-Delta Effects ၉၂ 

 ၃.၄.၉။  Modal Response Spectrum Analysis ၉၃  

 ၃.၄.၉.၁။  Number of Modes ၉၃ 



 
 

 စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ စာြျက်နှာ 

 ၃.၄.၉.၂။  Modal Response Parameters ၉၃ 

 ၃.၄.၉.၃။  Combined Response Parameters ၉၃  

 ၃.၄.၉.၄။  Scaling Design Values of Combined Response ၉၄ 

 ၃.၄.၉.၅။  Horizontal Shear Distribution ၉၄ 

 ၃.၄.၉.၆။  P-Delta Effects ၉၄ 

 ၃.၄.၉.၇။  Soil Structure Interaction Reduction ၉၄ 
 ၃.၄.၁၀။  Diaphragms, Chords and Collectors ၉၄ 

 ၃.၄.၁၀.၁။  Diaphragm Design ၉၄ 

 ၃.၄.၁၀.၂။  လက်ခဳအစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵ (Collector Elements) ၉၅ 
 ၃.၄.၁၁။  အာဵထိန်ဵနဳရဳမျာဵနှငဴ် ေအာက်ေြခအဆက်မျာဵ (Structural Walls and  
  Their Anchorage) ၉၆ 

 ၃.၄.၁၁.၁။  Design for Out-of-Plane Forces ၉၆ 

 ၃.၄.၁၁.၂။  Anchorage of Concrete or Masonry Structural Walls ၉၆ 
 ၃.၄.၁၂။  အထပ်ေရွ့နှင်ဴ ပုဳစဳပျက်ယွင်ဵမှု (Drift and Deformation) ၉၈ 

 ၃.၄.၁၂.၁။  အထပ်ေရွ့ ကန့်သတ်ချက်မျာဵ (Storey Drift Limit) ၉၈ 

 ၃.၄.၁၂.၂။   ကမ်ဵခင်ဵ ေကွဵညွှတ်ြခင်ဵ  (Diaphragm Deflection) ၉၉ 

 ၃.၄.၁၂.၃။  အေဆာက်အအုဳ တစ်ခုနှငဴ်တစ်ခု ခွာထာဵြခင်ဵ  (Building Separation) ၉၉ 

 ၃.၄.၁၂.၄။  Deformation Compatibility for Seismic Design Categories D  

   through F ၉၉ 
 ၃.၅။ ကွန်ကရစ် ၁၀၁-၁၁၁ 
 ၃.၅.၁။ အေထွေထွ ၁၀၁ 
 ၃.၅.၂။ အဓပိ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုချက်မျာဵ ၁၀၂ 

 ၃.၅.၃။ အရည်အေသွဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ မျာဵနှင်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက်  ၁၀၂ 
  သတ်မှတ်ချက်မျာဵ  
 ၃.၅.၄။ ACI 318-05 အေပါ်လွှမ်ဵမိုဵြပုြပငမ်ှုမျာဵ ၁၀၂ 
 ၃.၅.၅။ ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုငရ်ာ သဳကူမပါသည်ဴကွန်ကရစ် ၁၀၂ 
 ၃.၅.၆။ အနည်ဵဆုဳဵ ကမ်ဵခင်ဵ ပါဝငမ်ှု ၁၀၄ 
 ၃.၅.၇။ ကွန်ကရစ်နှငဴ်တွဲဆက်ြခင်ဵ  - ခွငဴ်ြပုနိုင်ေသာဖိအာဵဒီဇိုင်ဵ  ၁၀၅ 
 ၃.၅.၈။ ကွန်ကရစ်နှငဴ်တွဲဆက်ြခင်ဵ  - ခဳနိုင်ရည်အာဵဒီဇိုင်ဵ  ၁၀၆ 
 ၃.၅.၉။ မှုတ်၍ေလာင်ဵ သည်ဴကွန်ကရစ် ၁၀၇ 

 ၃.၅.၁၀။ ကွန်ကရစ်ြဖည်ဴထာဵေသာပိကု်မျာဵ ၁၁၀ 
၃.၆။ သဳြဏိ ၁၁၂-၁၁၉ 
 ၃.၆.၁။ အေထွေထွ ၁၁၂ 



 
 

 စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ စာြျက်နှာ 

 ၃.၆.၂။ အဓပိ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုချက်မျာဵ  ၁၁၂  

 ၃.၆.၃။ ေဆာက်လုပ်ရန်အတွက် သဳမဏိကိုကာကွယ်ြခင်ဵ နှငဴ ်မှတ်သာဵြခင်ဵ ၁၁၂ 
 ၃.၆.၄။ အချတိ်အဆက်မျာဵ ၁၁၃ 
 ၃.၆.၅။ ေဆာက်လုပ်ေရဵသဳမဏိဒီဇိုင်ဵ ၁၁၃ 
 ၃.၆.၆။ သဳမဏိဆငဴတ်န်ဵ ၁၁၄ 
 ၃.၆.၇။ သဳမဏိေကယယ်ဖွဲ့ စည်ဵတည်ေဆာက်မှုမျာဵ ၁၁၇  
 ၃.၆.၈။ သဳမဏိသိုေလှာငစ်င်မျာဵ ၁၁၇ 
 ၃.၆.၉။ နိမဴ်ေသာအပူချနိ်တွင် ဖိအာဵေပဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် လှမိဴ်ြခင်ဵြဖငဴ် ပုဳေဖာ် ၁၁၈ 
  ထာဵေသာသဳမဏ ိ(Cold-Formed Steel) 
 ၃.၆.၁၀။ နိမဴ်ေသာအပူချနိ်တွင် ဖိအာဵေပဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် လှမိဴ်ြခင်ဵြဖငဴ် ပုဳေဖာ် ၁၁၈ 
  ထာဵေသာသဳမဏြိဖငဴ် ေယာင်ခတ်ေဆာက်လုပ်ြခင်ဵ   

 



ြမန်မာနိင်ုငဳ အေဆာက်အအုဳဆုိင်ရာ စခဳျနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀ အပိင်ုဵ ၃ 
 

1 

 

အပုိင်ဵ  ၃ 

ဖွဲ့စည်ဵပုဳဒီဇိုင်ဵ  

 

 ၃.၁။ အေထွေထ ွ(General) 

 ၃.၁.၁။ အဓပိ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် အမှတ်အသာဵ (Definitions and Notation) 

   (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၁.၂။ ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ (Construction Documents) 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၁.၃။ အေထွေထွဒီဇိုင်ဵလိုအပ်ချက်မျာဵ (General Design Requirements) 

 ၃.၁.၃.၁။ အေထွေထွ (General) 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၁.၃.၂။ ခဳနိုင်အာဵ (Strength)  

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၁.၃.၃။ အသဳုဵြပုနုိငမ်ှုအရည်အေသွဵ (Serviceability) 

  အေဆာက်အအုဳ တည်ေဆာက်မငဆိုင်ရာစနစ်နှင်ဴ ယင်ဵ နှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ အစိတ် 

အပုိင်ဵ မျာဵကို ပုဳစဳ Design ထုတ်ရာတွင် ၎င်ဵ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ ေကွဵညဃတ်ြခင်ဵ  (deflection) 

နှငဴ ် ေဘဵတိုက် အထပ်လိကု်အေရွေ့ (lateral drift) မျာဵကို ခွငဴ်ြပုပမဏ အတွင်ဵရိှေစမညဴ် 

လုေဳလာက်သည်ဴ ေတာငဴ်တင်ဵမင (stiffness) ရိှေစရန် ဒီဇိုင်ဵ ထုတ်ရမည်။ ငလျင်ဝန်အာဵ 

ေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်ေသာ ေဘဵတိုက် အထပ်လုိက်အေရွေ့ ခွငဴ်ြပုပမာဏမျာဵအတွက် ASCE7-05 

အပုိဒ ်၁၂.၁၂.၁ ကိ ုကကညဴ်ပါ။ 

 ၃.၁.၃.၃.၁။ ေကွဵညွှတ်ြခင်ဵ (Deflection) 

  အေဆာက်အအုဳအာဵထိန်ဵ အစိတ်အပိငု်ဵ မျာဵ ေကွဵညဃတ်ြခင်ဵ သည် အပိုဒခ်ွဲ 

၃.၁.၃.၃.၂ မှ ၃.၁.၃.၃.၅ အထိ သ့ုိမဟုတ် ဇယာဵ ၃.၁.၁ တို့တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ 

ခွငဴ်ြပုပမာဏမျာဵထက် မေကျာ်လွန်ရပါ။ 

TABLE 3.1.1 DEFLECTION LIMITS a, b, g, h 

CONSTRUCTION L W e D + Lc, f 

Roof members:d    

Supporting plaster ceiling  l /360 l /360 l /240 

Supporting non-plaster ceiling  l /240 l /240 l /180 

Not supporting ceiling l /180 l /180 l /120 

Floor members l /360 — l /240 
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CONSTRUCTION L W e D + Lc, f 

Exterior walls and interior partitions:    

With brittle finishes — l /240 — 

With flexible finishes — l /120 — 

Farm buildings — — l /180 

Greenhouses — — l /120 

For SI:    1 foot = 304.8 mm. 

a.  For structural roofing and siding made of formed metal sheets, the total load 

deflection shall not exceed l/60. For secondary roof structural members 

supporting formed metal roofing, the live load deflection shall not exceed l/150. 

For secondary wall members supporting formed metal siding, the design wind 

load deflection shall not exceed l/90. For roofs, this exception only applies when 

the metal sheets have no roof covering. 

b.  Interior partitions not exceeding 6 feet in height and flexible, folding and portable 

partitions are not governed by the provisions of this section. The deflection 

criterion for interior partitions is based on the horizontal load defined in section 

3.2.3.13. 

c.  For wood structural members having a moisture content of less than 16 percent 

at time of installation and used under dry conditions, the deflection resulting 

from L + 0.5D is permitted to be substituted for the deflection resulting from L + 

D. 

d.  The above deflections do not ensure against ponding. Roofs that do not have 

sufficient slope or camber to assure adequate drainage shall be investigated for 

ponding. See Section 3.2.4 for rain and ponding requirements and Section 3.2.4.2 

for roof drainage requirements. 

e.  The wind load is permitted to be taken as 0.7 times the “component and 

cladding” loads for the purpose of determining deflection limits herein. 

f.  For steel structural members, the dead load shall be taken as zero. 

g.  For aluminum structural members or aluminum panels used in skylights and 

sloped glazing framing, roofs or walls of sunroom additions or patio covers, not 

supporting edge of glass or aluminum sandwich panels, the total load deflection 
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shall not exceed l/120. 

h.  For cantilever members, l shall be taken as twice the length of the cantilever. 

 ၃.၁.၃.၃.၂။ သဳကူကွန်ကရစ် (Reinforced Concrete) 

  သဳကူကွန်ကရစ် အာဵထိန်ဵ အစိတ်အပိငု်ဵ မျာဵ (Structural Members) ၏ 

ေကွဵညဃတ်ြခင်ဵ သည် ACI 318-08 အရ ခွငဴ်ြပုထာဵသည်ဴ ပမာဏမျာဵထက် မေကျာ်လွန်ရပါ။ 

 ၃.၁.၃.၃.၃။ သဳထည် (Steel) 

  သဳထည် အာဵထိန်ဵ အစိတ်အပိုင်ဵ မျာဵ (Structural Members) အတွက် 

ေကွဵညဃတ်ြခင်ဵ သည် AISC-360, AISI-NAS, AISI-General, AISI- Truss, ASCE 3, ASCE 8, 

SJI JG-1.1, SJI K-1.1 သ့ုိမဟုတ် SJI LH/DHL-1.1 အရ ခွငဴ်ြပုထာဵသည်ဴ ပမာဏမျာဵထက် 

မေကျာ်လွန်ရပါ။ 

 ၃.၁.၃.၃.၄။ အတု်အေဆာက်အအုဳ(Masonry) 

  အတု်အေဆာက်အအုဳ အာဵထိန်ဵ အစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵအတွက် ေကွဵညဃတ်ြခင်ဵ 

သည် ACI 530/ASCE 5/ TMS 402 အရ ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ ပမာဏမျာဵထက် မေကျာ်လွန် 

ရပါ။ 

 ၃.၁.၃.၃.၅။ အလူမီနီယဳ(Aluminum) 

  အလူမီနီယဳ အာဵထိန်ဵ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵအတွက် ေကွဵညဃတ်ြခင်ဵ သည် AA 

ADM1 အရ ခွငဴ်ြပုထာဵသည်ဴ ပမာဏမျာဵထက် မေကျာ်လွန်ရပါ။ 

 ၃.၁.၃.၃.၆။ ကန့်သတ်ချက်မျာဵ (Limits) 

  အာဵထိန်ဵ အစိတ်အပုိင်ဵမျာဵအတွက် ခန်ဵဖွငဴ်(L)အလုိက် ေကွဵညဃတ်ြခင်ဵ  

သည် ဇယာဵ ၃.၁.၁ တွင် ပါရိှေသာ ခွငဴ်ြပုပမာဏမျာဵထက် မေကျာ်လွန်ရပါ။ 

 ၃.၁.၃.၄။ စစိစတ်ွက်ချက်ြခင်ဵ  (Analysis) 

  အေဆာက်အအုဳ အာဵထိန်ဵ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို့၏အဆက်မျာဵ 

(Connections) အေပါ် ဝန်အာဵသက်ေရာက်မငမျာဵကို မျှေြခ (Equilibrium)၊ ေယဘုယျအာဵ 

ြဖင်ဴ ေရွေ့လျာဵမငမရိှြခင်ဵ (Stability)၊ ြဖစ်ေပါ်နိုငေ်သာ အေရွေ့ (Displacement, Translation or 

Rotation) မျာဵကို တွက်ချက်ေသာနည်ဵ  (Geometric Compatibility) စသည်တိုက့ို 

ထည်ဴသွင်ဵ  စဉ်ဵစာဵတွက်ချက်ရမည်။ 

  အေဆာက်အအုဳ အာဵထိန်ဵ အစိတ်အပိုင်ဵ မျာဵတွင ် ထပခ်ါထပခ်ါ သက်ေရာက် 

မည်ဴ ခွငဴ်ြပုဝန်အာဵ (Repeated Service loads) မျာဵေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာမည်ဴ ပုဳပျက်ယွင်ဵ မင 

စပုုဳလာြခင်ဵ  (Accumulated residual deformations) ေကကာငဴ် ၎င်ဵတို့၏ သက်တမ်ဵအတွင်ဵ 

တိုဵလာနိုင်မည်ဴ ဗဟိုေသွဖီအကွာအေဝဵ (eccentricity) ကို ထည်ဴသွင်ဵတွက်ချက်ရမည်။ 
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  မည်သည်ဴေဆာက်လုပ်နည်ဵစနစ်တွင်မဆို ခိုင်မာေသာ မက္ကင်ဵ နစ် သေဘာတရာဵ 

မျာဵနှငဴ်အညီ ေကကာင်ဵ ကျ ိုဵညီညွတ်စွာ တွက်ချက်ရမည်။ ထုိတွက်ချက်မငသည် သက်ေရာက်ရာ 

ေနရာမှ ဝန်ခုခဳမည်ဴ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵဆီသ့ုိ ဝန်အာဵကိုလဃေဲြပာင်ဵ နိုင်ရန် ြပည်ဴစုဳသည်ဴ ဝန်အာဵ 

လမ်ဵ ေကကာင်ဵ တစ်ရပ်ကိ ုရရိှေစရမည်။ 

  ေဘဵတိုက်အာဵစုစုေပါင်ဵ ကို ေဘဵတိုက်အာဵခုခဳမငစနစ်ရှိ ေဒါင်လိကု်အစိတ်အပိုင်ဵ 

မျာဵအေပါ် လဃေဲြပာင်ဵ သက်ေရာက်ေစရာတွင် ယင်ဵ တို့၏ ေတာငဴ်တင်ဵ မငနှငဴ ် ေရြပင်ညီ 

ချုပ်တန်ဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ကကမ်ဵခင်ဵ တို့၏ ေတာငဴ်တင်ဵ မငအလိကု် အချ ိုဵကျ ေဝမျှသက်ေရာက် 

ေစရမည်။ ေဘဵတိုက်အာဵခုခဳမငစနစ်၏ အစိတ်အပုိင်ဵ အြဖစ် မယူဆေသာ ေတာငဴ်တင်ဵသညဴ် 

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵကို အေဆာက်အအုဳနှင်ဴေပါင်ဵစပ်၍ ေဘဵတိုက်အာဵ ခုခဳမငစနစ်အေပါ် 

သက်ေရာက်ြခင်ဵ ကို ဒီဇိုင်ဵ တွက်ချက်ရာတွင် ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ အာဵေပျာဴေသာ ြပင်ညီ 

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵြဖစ်သညဴ် ကကမ်ဵခင်ဵ နှငဴ ် အမိုဵမျာဵ တွက်ချက်ရာတွင် အာဵေပျာသဴည်ဟု 

ယူဆထာဵြခင်ဵ မျာဵမှအပ ေဘဵတိုက်အာဵသက်ေရာက်ရာ ဗဟိုချက်နှငဴ ် ေဘဵတိုက်အာဵ ခုခဳမင 

စနစ၏် ေတာငဴ်တင်ဵ မငဗဟိုချက်အကကာဵ အကွာအေဝဵေသွဖီမင (Eccentricity) ေကကာငဴ် 

ြဖစ်ေပါ်လာေသာ လည်အာဵ (Torsion) မှတဆငဴ် အေဆာက်အအုဳ၏ ဝန်အာဵကို ခုခဳေပဵေသာ 

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵအတွင်ဵ အာဵမျာဵပိုမုိလာမည်ဴ အေြခအေနမျာဵအတွက် ကကိုတင်တွက်ဆ 

စမီထဳာဵရမည်။ 

  အေဆာက်အအုဳမျာဵကို ဤအပိုင်ဵတွင် ေဖါ်ြပထာဵေသာ ေဘဵတိုက်အာဵမျာဵ 

သက်ေရာက်မငေကကာငဴ် လဲပပို မင (Overturning) ကို ခဳနိုင်ေစရန် ဒီဇိုင်ဵ ြပုလုပ်ရမည်။ ေလတိုက် 

အာဵအတွက် အခန်ဵ ၃.၃၊ ေဘဵတိုက်ေြမတွန်ဵအာဵနှငဴ ် ေရဖိအာဵအတွက် အပုိဒ် ၃.၂.၂ နှငဴ် 

ငလျငဝ်န်အာဵအတွက် အခန်ဵ ၃.၄ တိုတ့ွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၃.၁.၃.၅။ ေနထိုင်မှုအမျ ိုဵအစာဵမျာဵ (Occupancy Category) 

  အေဆာက်အအုဳမျာဵ၏ ေနထိငု်မင အမျ ိုဵအစာဵမျာဵကို ဇယာဵ ၃.၁.၂ ပါအတိုင်ဵ 

သတ်မှတ်ရမည်။ 

 ၃.၁.၃.၅.၁။ တစ်မျ ိုဵထက်ပိုေသာ ေနထိငုမ်ှုအမျ ိုဵအစာဵမျာဵ (Multiple occupancies) 

  အေဆာက်အအုဳတစ်ခုတွင ် အမျ ိုဵအစာဵ မတူေသာေနထိုင်မင နှစ်မျ ိုဵ 

သ့ုိမဟုတ် ယင်ဵ ထက်ပိုပါက ၎င်ဵအေဆာက်အအုဳကို လေူနထိငု်မငအမျာဵဆုဳဵ အမျ ိုဵအစာဵ 

အြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။ အေဆာက်အအုဳသည် မတူညီသညဴ် ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်မင 

(Structurally) နှစ်ပိငု်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ယင်ဵ ထက်ပိ၍ု သီဵြခာဵစီ တည်ေဆာက်ထာဵပါက 

အဆိပုါ အပုိင်ဵ လိုက်အတွက် ေနထိငု်မငအမျ ိုဵအစာဵကို ခွဲြခာဵသတ်မှတ်ရမည်။ ထိုသ့ုိ ခွဲြခာဵ 

ထာဵေသာ အေဆာက်အအဳုတွင ် ေနထိငု်မငအမျ ိုဵအစာဵ ပိုမျာဵေသာအပုိင်ဵ နှင်ဴ ကူဵသန်ဵရန် 

လိအုပ်ြခင်ဵ၊ ထွကေ်ပါက်ေပဵရန် လိုအပ်ြခင်ဵ နှငဴ ် အသက်ေဘဵလုဳခခုဳေရဵဆိုင်ရာ ပစ္စည်ဵ 
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ကိရိယာမျာဵ ပူဵတွဲအသဳုဵြပုရန် လိအုပ်ြခင်ဵ မျာဵ ရိှခဲဴပါက အဆိုပါ အေဆာက်အအဳု၏ 

အစိတ်အပိုင်ဵအာဵလုဳဵကို လူေနထိငု်မင ပိုမျာဵေသာ အမျ ိုဵအစာဵအြဖစ် တိုဵြမစငဴ်သတ်မှတ်ရ 

မည်။ 

TABLE 3.1.2 OCCUPANCY CATEGORY OF BUILDINGS AND OTHER STRUCTURES 

Category Occupancy Nature of Occupancy 

I Temporary 

Buildings and other structures that represent a low hazard to 
human life in the event of failure, including but not limited 
to:  
 Agricultural facilities  
 Certain temporary facilities 
 Minor storage facilities 

II Low 
Buildings and other structures except those listed in 
Occupancy Categories I, III and IV  

III High 

Buildings and other structures, the failure of which could 
pose a substantial risk to human life, including but not 
limited to: 
 Covered structures whose primary occupancy is public 

assembly with an occupant load greater than 300. 
 Buildings and other structures with elementary school, 

secondary school or day care facilities with an occupant 
load greater than 250. 

 Buildings and other structures with an occupant load 
greater than 500 for colleges or adult education facilities.  

 Healthcare facilities with an occupant load of 50 or more 
resident patients, but not having surgery or emergency 
treatment facilities.  

 Jails and detention facilities.  
 Any other occupancy with an occupant load greater than 

5,000.  
 Power-generating stations, water treatment for potable 

water, waste water treatment facilities and other public 
utility facilities not included in Occupancy Category IV.  

 Buildings and other structures not included in Occupancy 
Category IV containing sufficient quantities of toxic or 
explosive substances to be dangerous to the public if 
released. 
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Category Occupancy Nature of Occupancy 

IV Essential 

Buildings and other structures designated as essential 

facilities, including but not limited to:  

 Hospitals and other health care facilities having surgery or 

emergency treatment facilities.  

 Fire, rescue and police stations and emergency vehicle 

garages.  

 Designated earthquake, hurricane or other emergency 

shelters.  

 Designated emergency preparedness, communication, and 

operation centers and other facilities required for 

emergency response.  

 Power generating stations and other public utility facilities 

required as emergency backup facilities for Occupancy 

Category IV structures.  

 Structures containing highly toxic materials.  

 Aviation control towers, air traffic control centers and 

emergency aircraft hangars.  

 Buildings and other structures having critical national 

defense functions.  

 Water treatment facilities required to maintain water 

pressure for fire suppression. 

  

 ၃.၁.၃.၆။ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် ဝန်အာဵစမ်ဵသပ်ြခင်ဵ မျာဵ (In-Situ Load Tests) 

  အေဆာက်အအုဳဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူသည် ရည်ရွေယ်ထာဵသည်ဴ ေနထိငုမ်င 

အမျ ိုဵအစာဵအတွက် ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုငရ်ာေဘဵကင်ဵလုခဳခုဳမငြပဿနာရိှသည်ဟု အေကကာင်ဵ  

ေပါ်ေပါက်ပါက အင်ဂျငန်ီယာနည်ဵ ြဖငဴ် တွက်ချက်ြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ခဳနိုငရ်ည်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ  

သ့ုိမဟုတ် ဝန်အာဵစမ်ဵသပ်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် အထက်ပါနည်ဵမျာဵအာဵ ေပါင်ဵစပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ ကို 

လိအုပ်သလိ ုြပုလုပ်နိုငခ်ွငဴ်ရိှသည်။ 

 ၃.၁.၃.၇။ မတည်ေဆာက်မ ီဝန်အာဵစမ်ဵသပ်ြခင်ဵမျာဵ (Preconstruction Load Tests) 

  ေဆာက်လုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵသုဳဵ ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ေဆာက်လပု်ေရဵနည်ဵစနစ်မျာဵကို 
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 အတညြ်ပုထာဵေသာ အင်ဂျငန်ီယာနည်ဵ ြဖငဴ် တွက်ချက်ြခင်ဵ  မြပုနိုင်သည်ဴအခါ သ့ုိမဟုတ် 

ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵသည် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဒီဇိုင်ဵစဳချနိ်စဳညဃန်ဵမျာဵနှငဴ် 

ကိုက်ညီြခင်ဵ မရှိသည်ဴအခါ ဝန်အာဵစမ်ဵသပ်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ခဳနိုင်ရည်အာဵနှငဴ ် ပုဳစဳပျက်ယွင်ဵ မင 

အေြခအေန စမ်ဵသပ်ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ရမည်။ 

 ၃.၁.၃.၈။ ချတိ်ဆက်ြခင်ဵ  (Anchorage) 

 ၃.၁.၃.၈.၁။ အေထွေထွ (General) 

  သတ်မှတ်ဝန်အာဵ သက်ေရာက်ြခင်ဵေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာေသာပငဴ်အာဵ 

(uplift) နှငဴ ်ေဘဵတိုက်ေလျှာအာဵ (sliding forces) တို့ကို ခဳနိုင်ရည်ရှိေစရန် အမုိဵကို နဳရနဳှငဴ် 

တိုင်မျာဵနှငဴ် ချတိ်ဆက်ြခင်ဵ၊ နဳရနဳှငဴတ်ိုင်မျာဵကို အတု်ြမစ်နှငဴ် တွဲဆက်ြခင်ဵ မျာဵကို ေဆာင် 

ရွေက်ရမည်။ 

 ၃.၁.၃.၈.၂။ ကွန်ကရစ်နှင်ဴ အုတ်နဳရဳမျာဵ (Concrete and Masonry Walls) 

  ကွန်ကရစ်နှငဴ် အတု်နဳရဳမျာဵသည် ေဘဵကကမ်ဵခင်ဵ မျာဵ၊ အမုိဵမျာဵနှင် ဴ နဳရဳကို 

ေဘဵတိုက်ေထာကမ်ေပဵသညဴ် အြခာဵအစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵနှင်ဴ ခိုင်ပမစဲွာ ချတိ်ဆက်ထာဵရမည်။ 

ထိုသ့ုိချတိ်ဆက်ြခင်ဵ သည် ဤအပိုင်ဵတွင် ေဖာ်ြပပါရိှေသာ ေရြပင်ညီ ခုခဳအာဵမျာဵကို 

ေပဵနိုငေ်သာ စိတ်ချေသချာသည်ဴ တိုက်ရိုက်ချတိ်ဆက်မင ြဖစ်ရမည်။ သ့ုိေသာ် ၎င်ဵေရြပင်ညီ 

ခုခဳအာဵသည် အပုိဒခ်ွဲ ၃.၂.၁.၂ သ့ုိမဟုတ် ၃.၂.၁.၃ ပါ ဝန်အာဵတွဲမျာဵရိှ ငလျင်အာဵ (E) ကို 

အစာဵထိုဵတွက်ချက်ထာဵသညဴ် နဳရဳ၏ အနည်ဵဆုဳဵခဳနိုင်ရည် ဒီဇိုင်ဵပါ ေရြပငညီ်အာဵ 280 plf 

(4.1 KN/m) ထက် မနည်ဵေစရပါ။ အချတိ်အဆက်တစ်ခုနှငဴ် တစ်ခုကကာဵ အကွာအေဝဵသည် 

၄ေပ (၁၂၁၉ မီလီမီတာ) ထက်ပုိပါက နဳရဳမျာဵ၏ အချတိ်အဆက်မျာဵကကာဵတွင် ေကွဵညွတ်မင 

ကို ခဳနိုင်ရည်ရိှေအာင ် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရပါမည်။ အေခါင်ဵေပါက်ပါေသာ အတု်နဳရဳ သ့ုိမဟုတ် 

နှစ်ထပ်နဳရဳမျာဵတွင် နဳရဳမျာဵအကကာဵရိှ အာဵြဖည်ဴထာဵေသာ အေဆာက်အဦ အစိတ်အပိုင်ဵ 

မျာဵအတွင်ဵ  လိအုပ်ေသာ အချတိ်အဆက်မျာဵကို ခုိင်ပမဲစွာ စိုက်သွင်ဵ ထာဵရမည်။ ေလအာဵ 

ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်ဵ အတွက် လိအုပ်ချက်မျာဵကို အခန်ဵ ၃.၃ တွင်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ငလျင်ဆိုင်ရာ 

ဒီဇိုင်ဵအတွက် လိုအပ်ချက်မျာဵကို အခန်ဵ ၃.၄ တွင် လည်ဵေကာင်ဵ  ကကညဴ်ပါ။ 

 ၃.၁.၃.၉။ အခင်ဵြပာဵမျာဵ (Decks) 

  အြပင်နဳရဳနှင် ဴ တွဲထာဵပပီဵ ေထာက်မေပဵထာဵေသာ အခင်ဵြပာဵမျာဵအာဵ ပင်မ 

အေဆာက်အဦဆိုငရ်ာ အစိတ်အပိုင်ဵနှင်ဴ ေသချာစွာတွဲဆက်ထာဵပပီဵ သက်ေရာက်လာမညဴ် 

ေဒါငလ်ိုက်နှငဴ် ေဘဵတိုက်ဝန်အာဵတို့ကို ခဳနိုင်ရည်ရှိေစရန် ဒီဇိုင်ဵ ြပုလုပ်ရပါမည်။ အဆိုပါ 

တွဲဆက်မငမျာဵတွင် ဘီလူဵစွယ ် သ့ုိမဟုတ် ြပန်နငတ်ယူနိုငမ်ည်ဴသဳမျာဵကို အသဳုဵမြပုရပါ။ 

စစ်ေဆဵချနိ်အတွင်ဵ ပင်မအေဆာက်အအုဳ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှငဴ ် ေသချာစွာ တွဲဆက်ထာဵ 

ေကကာင်ဵ  အတည်မြပုနိုင်ပါက အခင်ဵြပာဵမျာဵသည် မိမိဘာသာ ေထာက်မထာဵနိုင်ေစရမည်။ 
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 ၃.၁.၃.၁၀။ အေဆာက်အဦဆိုင်ရာ သက်ေရာက်အာဵမျာဵကို တုန့်ြပန်မှုမျာဵ (Counteracting 

Structural Actions) 

  အေဆာက်အဦဆိုငရ်ာ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ၊ စနစ်မျာဵ၊ ဖွဲ့စည်ဵပါဝငေ်သာ အစိတ် 

အပုိင်ဵ မျာဵနှင်ဴ အကာအရဳမျာဵကို ငလျင်အာဵနှငဴ် ေလတိုက်အာဵမျာဵကို ခဳနိုင်ရန် ပုဳစဳဒီဇိုင်ဵ  

ေရဵဆွဲရာတွင်  အေဆာက်အအုဳလဲပပိုြခင်ဵ ၊ ေလျှာထွကြ်ခင်ဵ နှငဴ ်ဂကတက်ြခင်ဵ မျာဵ ြဖစ်နိုင်သည် 

ကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵ၍ ခဳနိုင်ရည်ရှိေအာင ် ြပုလုပ်ရပါမည်။ အဆိုပါအာဵမျာဵကို တဆက် 

တစပ်တည်ဵရှေိသာဝန်အာဵလမ်ဵ ေကကာင်ဵ မျာဵ (continuous load paths) ြဖငဴ် အတု်ြမစ်အထိ 

ကူဵေြပာင်ဵ ေရာက်ရိှေစရန် ေဆာငရ်ွေက်ရပါမည်။ ေလျှာထွက်ြခင်ဵ  (sliding)ကို အသဳုဵြပု၍ 

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵကို သီဵြခာဵခွဲထုတ် စဉ်ဵစာဵသည်ဴအခါ ထိုအစိတ်ပိုင်ဵမျာဵအကကာဵတွင် 

ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ပွတ်တိုက်မင (friction) ကို အာဵတစ်ခုအြဖစ် ထည်ဴသွင်ဵထာဵရမည်။ 

 ၃.၁.၃.၁၁။ ေလတိုက်ြခင်ဵနှငဴ် ငလျငဆ်ိုင်ရာ အေသဵစိတ်ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်မျာဵ 

(Wind and Seismic Detailing) 

  အာဏာပိငု်အဖွဲ့အစည်ဵက ေတာင်ဵ ဆိုေသာအခါတွင် ေဘဵတိုကအ်ာဵခုခဳမငစနစ် 

(lateral-force-resisting systems) ရိှ ေလတိုက်အာဵ သက်ေရာက်မင အကျ ိုဵဆက်သည် 

ငလျငအ်ာဵသက်ေရာက်မငအကျ ိုဵဆက်ထက် မျာဵေသာအခါတွငပ်င ် ဤအပုိင်ဵ နှင်ဴ ASCE7-05 

(အခန်ဵ ၁၄ နှင်ဴ ေနာက်ဆက်တွဲ 11Aမှ အပ) တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ငလျငဆ်ိုင်ရာအေသဵစိတ် 

ေဆာငရ်ွေက်ရန် လိအုပ်ချက်မျာဵ၊ ကန့်သတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီေစရန် ေဆာငရ်ွေက်ရမည်။ 
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၃.၂။ ေပါင်ဵစပ်ဝန်အာဵတွဲမျာဵနှင်ဴ ဝန်အာဵမျာဵ (Load Combination and Loads) 

 ၃.၂.၁။ ဝန်အာဵတွဲမျာဵ (Load Combinations) 

 ၃.၂.၁.၁။ အေထွေထွ (General) 

  အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊ အြခာဵအေဆာက်အဦမျာဵနှငဴ် ယင်ဵ တို့နှငဴ် သက်ဆိုငေ်သာ 

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵကို အပိုဒ်ခွဲ ၃.၂.၁.၂ သ့ုိမဟုတ် ၃.၂.၁.၃ တစခ်ုခုပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို 

အသဳုဵြပုလျက် ဒီဇိုင်ဵ ြပုလုပ်ရမည်။ အေဆာက်အအုဳတစ်ခုလုဳဵအတွက် တည်ေဆာက်ေရဵ 

ပစ္စည်ဵတစ်ခုစီ၏ အချ ိုဵအစာဵနှိုင်ဵယှဉ်ရန် (proportioning elements) အတွက် အပုိဒ်ခွဲ 

၃.၂.၁.၂ သုိ့မဟုတ် ၃.၂.၁.၃ ကို အသဳုဵြပုရမည်။ ဝန်အာဵတစခ်ုစီ သ့ုိမဟုတ် တစခ်ုထက် 

ပိုေသာဝန်အာဵမျာဵကို သုညဟု သတ်မှတ်၍လည်ဵ စစ်ေဆဵရမည်။ 

 ၃.၂.၁.၂။ ခဳနိုင်ရည်ဒီဇိုင်ဵ သုိ့မဟုတ် ဝန်အာဵနှငဴ်ခုခဳရည်ဒီဇိုင်ဵတွင ် အသဳုဵြပုရမညဴ် 

ထပေ်ဆာင်ဵ  ဝန်အာဵတွဲမျာဵ (Combining Factored Loads Using Strength Design or 

Load and Resistance Factor Design) 

 ၃.၂.၁.၂.၁။ အသဳုဵချနိုင်ေြခ (Applicability) 

  အပုိဒခ်ွဲ ၃.၂.၁.၂.၂ တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ ဝန်အာဵတွဲမျာဵနှင်ဴ ထပေ်ဆာင်ဵကိန်ဵ 

မျာဵကို အသဳုဵြပုနိုင်သညဴ် ပစ္စည်ဵအတွက် ဒီဇိုင်ဵ စဳနငန်ဵမျာဵ၏ တိကျစွာ သတ်မှတ်ခွငဴ်ြပု 

ထာဵေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက်သာ အသဳုဵြပုရမည်။ သ့ုိမဟုတ်ပါက အသဳုဵြပုနိုငေ်သာ 

ပစ္စည်ဵအတွက် ဒီဇိုင်ဵ စဳနငန်ဵမျာဵ၏ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကိုသာ အသုဳဵြပုရမည်။ 

 ၃.၂.၁.၂.၂။ အေြခခဳေပါင်ဵ စပ်ဝန်အာဵတွဲမျာဵ (Basic Load Combinations) 

  အေဆာက်အဦမျာဵ၊ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှငဴ ်အတု်ြမစ်မျာဵ ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရာတွင် 

၎င်ဵတို့ ဝန်ခဳနိုင်အာဵကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်အာဵတွဲမျာဵမှ အြပင်ဵထန်ဆုဳဵသက်ေရာက်မင 

ြဖစ်ေစေသာ ဝန်အာဵတွဲနှင်ဴ တူညီေသာ သ့ုိမဟုတ် ပိုေသာ ခဳနိုင်ရည်ရရိှေစရန် ဒီဇိုင်ဵ  

ြပုလုပ်ရမည်။ 

1. 1.4 (D + F)      Eq. (3.2.1) 

2. 1.2(D+F + T) + 1.6(L + H) + 0.5 (Lr or R)  Eq. (3.2.2) 

3. 1.2D + 1.6(Lr or R) + (L or 0.8W)   Eq. (3.2.3) 

4. 1.2D + 1.6W + L + 0.5(Lr or R)   Eq. (3.2.4) 

5. 1.2D + 1.0E + L     Eq. (3.2.5) 

6. 0.9D + 1.6W + 1.6H     Eq. (3.2.6) 

7. 0.9D + 1.0E + 1.6H     Eq. (3.2.7) 
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EXCEPTIONS: 

1.  The load factor on L in combinations (3), (4), and (5) is equal to 0.5 for 

all occupancies in which L0 in Table 3.2.2 is less than or equal to 100 

psf, with the exception of garages or areas occupied as places of public 

assembly. 

2.  The load factor on H shall be set equal to zero in combinations (6) and 

(7) if the structural action due to H counteracts that due to W or E. 

Where lateral earth pressure provides resistance to structural actions 

from other forces, it shall not be included in H but shall be included in 

the design resistance. 

  သက်ဆိုငရ်ာ ကန့်သတ်ခဳနိုင်ရည်အဆငဴ် (strength limit state) တစ်ခုချင်ဵ 

စီကို ဆန်ဵစစ်ရမည်။ တစ်ခု သ့ုိမဟုတ် တစ်ခုထက်ပိေုသာ ဝန်အာဵသက်ေရာက်မင မရိှသညဴ် 

အေြခအေန၏အကျ ိုဵမျာဵကို ဆန်ဵစစ်ရမည်။ သငဴ်ေလျာေ်သာေနရာမျာဵတွင ်ေလတိုကအ်ာဵ 

နှငဴ ် ငလျငအ်ာဵတို့ေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ အြပင်ဵထန်ဆုဳဵအကျ ိုဵကို ဆန်ဵစစ်ရမည်။ 

သ့ုိေသာ် ယင်ဵ ဝန်အာဵနှစ်မျ ိုဵလဳုဵ တစ်ပပိုငန်က်တည်ဵ သက်ေရာက်မငကို စဉ်ဵစာဵရန် မလိုပါ။ 

 ခခင်ဵ ချက်အေနြဖငဴ် ဤအပုိင်ဵ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ အြခာဵဝန်အာဵတွဲမျာဵ သီဵြခာဵ 

လိအုပ်လျှင ်ထိုအြခာဵ ဝန်အာဵတွဲမျာဵကို ဦဵစာဵေပဵအေနြဖငဴ် စဉ်ဵစာဵရမည်။ 

 ၃.၂.၁.၂.၃။ ေရလွှမ်ဵဝန်အာဵ ပါဝင်သည်ဴ ဝန်အာဵတွဲမျာဵ (Load Combinations 

Including Flood Load) 

  အေဆာက်အဦသည် ေရလဃမ်ဵမိုဵြခင်ဵ ခဳရေသာ ဇုန ် (အပုိဒခ်ွဲ ၃.၂.၅.၃.၁)တွင် 

တည်ရိှပါက ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်အာဵတွဲမျာဵကို စဉ်ဵစာဵရပါမည်။ 

 ၁။ V ဇနုန်ှငဴ ်Coastal A ဇုန်တွင် တည်ရှိပါက ေပါင်ဵ စပ်ဝန်အာဵတွဲ (၄) နှငဴ ်(၆) မ ှ1.6 W 

အာဵ 16W + 2.0 Fa နှငဴအ်စာဵထိုဵရမည်။ 

 ၂။ Non-coastal A တွင်တည်ရှိပါက ေပါင်ဵ စပ်ဝန်အာဵတွဲ (၄) နှငဴ ် (၆) မ ှ1.6 W အာဵ 

0.8 W + 1.0 Fa နှငဴ ်အစာဵထိုဵရမည်။ 
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 ၃.၂.၁.၃။ ခွငဴ်ြပုဒဏ်အာဵဒီဇိုင်ဵ တွင် အသဳုဵြပုရမည်ဴ အေြခခဝဳန်အာဵတွဲမျာဵ (Combining 

Nominal Loads Using Allowable Stress Design or Working Stress Design) 

 ၃.၂.၁.၃.၁။ အေြခခဳဝန်အာဵတွဲမျာဵ (Basic Load Combinations) 

  ဤတွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ ဝန်အာဵမျာဵကို ဒီဇိုင်ဵ ြပုလုပ်မည်ဴ အေဆာက်အအုဳ၊ 

အတု်ြမစ် သို့မဟုတ် အေဆာက်အဦ အစိတ်အပိုင်ဵအာဵ အြပင်ဵထန်ဆုဳဵ သက်ေရာက်ေစ 

သညဴ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေပါင်ဵ စပ်ဝန်အာဵတွဲမျာဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရပါမည်။ 

 1. D + F Eq. (3.2.8) 

 2. D + H + F + L + T Eq. (3.2.9) 

 3. D + H + F + (Lr or R) Eq. (3.2.10) 

 4. D + H + F + 0.75(L + T) + 0.75 (Lr or R) Eq. (3.2.11) 

 5. D + H + F + (W or 0.7E) Eq. (3.2.12) 

 6. D + H + F + 0.75(W or 0.7E) + 0.75L + 0.75 (Lr or R) Eq. (3.2.13) 

 7. 0.6D + W + H Eq. (3.2.14) 

 8. 0.6D + 0.7E + H Eq. (3.2.15) 

  သငဴ်ေလျာ်ေသာ ေနရာမျာဵတွင် ေလတိုက်အာဵနှင်ဴ ငလျင်အာဵတို့ေကကာငဴ် 

ြဖစ်ေပါ်လာေသာ အြပင်ဵထန်ဆုဳဵ သက်ေရာက်မငကို စဉ်ဵစာဵဆန်ဵစစ်ရမည်။ သ့ုိေသာ် ၎င်ဵ  

ဝန်အာဵနှစ်မျ ိုဵလုဳဵ တပပိုင်နက်တည်ဵ သက်ေရာက်မည်ဟု ယူဆရန်မလိုပါ။ 

 ၃.၂.၁.၃.၂။ ဒဏအ်ာဵမျာဵလာြခင်ဵ  (Stress Increases) 

  ခွင်ဴြပုဒဏ်အာဵမျာဵလာြခင်ဵကို ဝန်အာဵတိုဵနငန်ဵနှင်ဴ သက်ေရာက်ကကာချနိ် 

ေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ အေဆာက်အဦ၏ တုန့်ြပန်ပုြဳဖင်ဴ ညစိယူထာဵပပီဵ ြဖစ်ေကကာင်ဵ 

သက်ေသမြပနိုငလ်ျှင် ခွငဴ်ြပုဒဏ်အာဵ တိုဵယူြခင်ဵ ကို အပုိဒ်ခွဲ ၃.၂.၁.၃.၁ တွင် ပါရှိေသာ 

ဝန်အာဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ဝန်အာဵတွဲမျာဵတွင ်အသဳုဵမြပုရပါ။ 

 ၃.၂.၁.၃.၃။ ေရလွှမ်ဵဝန်အာဵ ပါဝငသ်ည်ဴဝန်အာဵတွဲမျာဵ (Load Combinations 

Including Flood Load) 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၂.၁.၄။ ထူဵြခာဵအေြခအေနမျာဵအတွက် ဝန်အာဵတွဲမျာဵ (Load Combinations for 

Extraordinary Events) 

  သက်ဆိုငရ်ာစည်ဵ မျဉ်ဵ၊ စဳနငန်ဵ သ့ုိမဟုတ် အာဏာပိုငတ်ို့၏ စီရင်ပိုင်ခွငဴ်အရ 

လိအုပ်ခဲဴလျှင ် မီဵေလာင်ြခင်ဵ ၊ ေပါက်ကွဲြခင်ဵ မျာဵနှငဴ ် ယာဉ်တိုက်ြခင်ဵ ကဲဴသ့ုိေသာ ြဖစ်နိုငေ်ြခ 

နည်ဵ ေသာ ထူဵြခာဵအေြခအေနမျာဵအတွက် အကျ ိုဵကိခုဳနိုငေ်စရန် အေဆာက်အဦ၏ 

ခဳနိုင်ရည်နှငဴ် တည်ပငိမ်မငကို ေသချာစွာစစ်ေဆဵရမည်။ 
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 ၃.၂.၁.၅။ ငလျင်အတွက် အထူဵဝန်အာဵတွဲမျာဵ (Special Seismic Load 

Combinations) 

  တည်ေဆာက်မင ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ သက်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်ဵစဳသတ်မှတ်ချက်အရ ပိုမို 

တိကျရန် လိုအပ်ပါက ခဳနိုငရ်ည်အာဵနှငဴ ်ခွငဴ်ြပုဒဏ်အာဵ ဒီဇိုင်ဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ (Strength and 

allowable stress design methods) အတွက် အေဆာက်အဦ၏ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵကို ဒီဇိုင်ဵ 

ထုတ်ရာတွင ် ငလျင်ေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်ေသာ ေြမလဃာလငပ်ရှာဵမင၏ သက်ေရာက်မငသည် ေြမဆွဲ 

အာဵေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်ေသာအာဵမျာဵကို တိုဵေစသည်ဴသေဘာရိှေသာအခါ ညီမျှြခင်ဵ ၃.၂.၁၆ ကို 

အသဳုဵြပုရမည်၊ ေလျာဴေစသည်ဴသေဘာရိှေသာအခါ ညီမျှြခင်ဵ  ၃.၂.၁၇ ကိ ုအသဳုဵြပုရမည်။  

1. 1.2D + f1L +Em       Eq. (3.2.16) 

2. 0.9D+Em        Eq. (3.2.17) 

Where Em = the maximum effect of horizontal and vertical forces as set 

forth in Section 12.4.3 of ASCE 7-05. 

  ယာဉ်ရပ်နာဵရာ ကာဵဂိုေဒါင်မျာဵ သ့ုိမဟုတ် အမျာဵြပည်သူ စုေဝဵရာေနရာမျာဵမှ 

လွ၍ဲ ဝန်အာဵရှင်သည် 100 psf (4.79 kN/m2) ထက်နည်ဵလျှင် သို့မဟုတ် တူညီလျှင် 

ေပါင်ဵ စပ်ဝန်အာဵတွဲ ညီမျှြခင်ဵ ၃.၂.၁၆ ရိှ L ၏ ထပေ်ဆာင်ဵ ကိန်ဵ f1 သည် အသဳုဵြပုမင 

အမျ ိုဵအစာဵအာဵလုဳဵ အတွက် ၀.၅ ြဖစ်သည်၊ ထိုသ့ုိ မဟုတ်ပါက f1 သည် ၁ ြဖစ်သည်။ 

 ၃.၂.၂။ ဝန်ေသအာဵမျာဵ၊ ေြမသာဵဝန်အာဵမျာဵနှင်ဴ အရည်ဖိအာဵ (Dead Loads, Soil Loads 

and Hydrostatic Pressure) 

 ၃.၂.၂.၁။ ဝန်ေသအာဵမျာဵ (Dead Loads) 

 ၃.၂.၂.၁.၁။ အဓပိ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုချက် (Definition) 

  ဝန်ေသအာဵမျာဵတွင် နဳရဳမျာဵ၊ ကကမ်ဵခင်ဵ မျာဵ၊ အမုိဵမျာဵ၊ မျက်နှာကကက်မျာဵ၊ 

ေလှကာဵမျာဵ၊ တည်ေဆာက်စဉ်ပါဝငေ်သာ ခန်ဵဖွဲ့မျာဵ၊ အေချာထည်မျာဵ၊ နဳရဳအကာမျာဵ၊ 

အြခာဵအလာဵတူ ဗိသုကာနှငဴ် အေဆာက်အဦဆိုင်ရာ တွဆဲက်ထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် 

ဝန်ချစီက် အေလဵချနိ်အပါအဝင် ပုဳေသတပ်ဆင်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵသဳုဵကိရိယာ 

တန်ဆာပလာမျာဵ စသည်တို့သာမက အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ တွဆဲက်ေနေသာ တည်ေဆာက် 

ေရဵ လုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အေလဵချနိ်မျာဵ စသည်တို့ အာဵလုဳဵ ပါဝင်သည်။ 

 ၃.၂.၂.၁.၂။ ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အေလဵချနိ်မျာဵ (Weights of 

Materials and Constructions) 

  ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရန်အတွက် ဝန်ေသအာဵကို သတ်မှတ်ရာတွင ် တိကျေသာ 

အချက်အလက်မျာဵ မရိှခဲဴလျှင် ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အမှန် 

အေလဵချနိ်ကို ဆုဳဵြဖတ်ခွငဴရိှ်သူက အတညြ်ပုေပဵထာဵေသာတန်ဖိုဵအာဵ အသဳုဵြပုရမည်။  
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 ၃.၂.၂.၁.၃။ ပုဳေသတပ်ဆင်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵသဳုဵ ကိရိယာတန်ဆာပလာမျာဵ၏ 

အေလဵချနိ် (Weight of Fixed Service Equipment) 

  ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရန်အတွက် ဝန်ေသအာဵကို သတ်မှတ်ရာတွင် ေရနှငဴ်မိလ္လာစနစ် 

ပိုကမ်ျာဵနှငဴ် ေလှကာဵထစ်ပိတ်မျာဵ၊ လျှပ်စစ်မီဵကကိုဵနှင်ဴ အပူေပဵစနစ်၊ ေလဝင်ေလထွက် 

စနစ်နှင်ဴ ေလေအဵေပဵစနစ်မျာဵကဲဴသ့ုိေသာ ပုဳေသတပ်ဆငထ်ာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵသဳုဵကိရိယာ 

တန်ဆာပလာမျာဵ၏ အေလဵချနိ်မျာဵ ပါဝငရ်မည်။ 

 ၃.၂.၂.၂။ ေြမသာဵဝန်အာဵမျာဵနှငဴ် အရည်ဖိအာဵ (Soil Loads and Hydrostatic 

Pressure) 

 ၃.၂.၂.၂.၁။ ေေဵတိုက်တွန်ဵအာဵမျာဵ (Lateral Pressures) 

  ေြမေအာက်အေဆာက်အဦဆိုငရ်ာ ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရာတွင ် ကပ်လျက်ရိှေသာ 

ေြမလဃာ၏ ေဘဵတိုက်တွန်ဵအာဵကို ထည်ဴသွင်ဵတွက်ချက်ရမည်။ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမှ 

အတညြ်ပုပပီဵေသာ ေြမသာဵစစ်ေဆဵတိုင်ဵ တာမင အစီရငခ်ဳစာတွင ် ေြမသာဵဝန်အာဵကို 

ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵ မရိှပါက ဇယာဵ ၃.၂.၁ တွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထာဵေသာ ေြမသာဵဝန်အာဵ 

မျာဵကို အနည်ဵဆုဳဵ ေဘဵတိုက်ေြမသာဵတွန်ဵအာဵမျာဵအြဖစ် ဒီဇိုင်ဵ တွက်ချက်ရာတွင ် အသဳုဵ 

ြပုရမည်။ ပုဳေသတည်ရိှေနေသာ သ့ုိမဟုတ် ေရွေ့လျာဵေနေသာ ဝန်အာဵမျာဵမှ ြဖစ်ေပါ်လာ 

ေသာ ဝန်ပိုမျာဵအတွက် သငဴ်ေလျာေ်သာ ခွငဴ်ြပုဝန်အာဵ ပါရိှရမည်။ ကပ်လျက်ရိှေသာ 

ေြမလဃာတစ်ခုလုဳဵ သ့ုိမဟုတ် အစိတ်အပိုင်ဵ တစ်ရပ်ရပ်သည် ေရမျက်နှာြပင ် (Free water 

surface) ေအာက်တွင်ရိှေသာအခါ ေရ၏ ပငဴ်အာဵေဖာဴဂုဏ်ေကကာငဴ် ေလျာဴသွာဵေသာ 

ေြမသာဵဝန်အာဵနှငဴ ်အရည်ဖိအာဵ အြပည်ဴအ၀တို့ကို ေပါင်ဵစပ်၍ တွက်ချက်ရမည်။  

  ဘူမိဆိုင်ရာ စစ်ေဆဵမငမျာဵအရ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် ထုထည်ပွလာနိုငေ်ြခရှိသညဴ် 

ေြမသာဵမျ ိုဵရှိပါက ေြမသာဵ၏ ေဘဵတိုက်တွန်ဵအာဵကို တိုဵြမစငဴ်ေပဵရမည်။ 

  ထိပ်ပိုင်ဵ တွင် အလျာဵလိုက်ေရွေ့လျာဵမငကို ကန့်သတ်ထာဵေသာ ေြမေအာက် 

ထပ ်နဳရမဳျာဵနှင်ဴ အြခာဵနဳရမဳျာဵကို ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရာတွင် တည်ပငမိ်ေသာအေြခရိှ ဖိအာဵ (at-

rest pressure) ြဖငဴ် တွက်ချက်ရပါမည်။ ထိပ်ပိုင်ဵ တွင် လွတ်လပစ်ွာ ေရွေ့လျာဵနိုင် လည်နိုင် 

ေသာ ေြမထိန်ဵနဳရဳမျာဵြဖစ်ပါက Active pressure ြဖငဴ ် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်နိုငသ်ည်။ ခခင်ဵ ချက် 

အေနြဖင်ဴ ေြမေအာက် ၈ေပ (၂၄၃၈မီလီမီတာ) ထက်မနက်ေသာ Flexible floor system 

ပါရိှသည်ဴ ေြမေအာက်ထပ်နဳရဳမျာဵတွင် Active pressure ြဖငဴ ်ဒီဇိုင်ဵ  ြပုလုပ်နိုင်သည်။ 

 ၃.၂.၂.၂.၂။ ကကမ်ဵခင်ဵမျာဵနှင်ဴ အတု်ြမစ်မျာဵအာဵ ပင်ဴတငြ်ခင်ဵ (Uplift on Floors and 

Foundations) 

   ေြမေအာက်ထပ် ကကမ်ဵခင်ဵ မျာဵနှင်ဴ အလာဵတူေြမေအာက်ရိှ ေရြပငည်ီ 

အေနအထာဵနီဵပါဵရှိေသာ အစိတ်အပိုင်ဵ မျာဵကို ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရာတွင် အထက်သ့ုိ ေရ၏ 
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ပင်ဴအာဵ သက်ေရာက်နိုင်ေသာ ေနရာမျာဵရိှခဲဴလျှင် အဆိပုါ ေရ၏ပင်ဴအာဵကို အဆိပုါေနရာ 

မျာဵ အာဵလုဳဵ ေပါ်သ့ုိ အြပည်ဴအဝ သက်ေရာက်ေစရပါမည်။ ေရပငမိ်ဝန်အာဵ (Hydrostatic 

load) ကို အေဆာက်အအုဳ၏ ေအာက်မျက်နှာြပငမ်ှ တိုင်ဵတာရပါမည်။ အြခာဵပင်ဴအာဵမျာဵ 

ကိုလည်ဵ ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရာတွင် ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရပါမည်။  

   အတု်ြမစ် သ့ုိမဟုတ် ေြမေပါ်တညေ်ဆာက်ထာဵေသာ ကကမ်ဵခင်ဵ မျာဵ ေအာက် 

တွင် ထုထည်ပွနိုငေ်သာေြမရိှသည်ဴအခါ အဆိုပါ အတု်ြမစ်၊ ေြမေပါ် တည်ေဆာက်ထာဵေသာ 

ကကမ်ဵခင်ဵ နှင်ဴ အြခာဵဆက်စပ်အစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵကို ခွငဴ်ြပုခဳနိုင်ရည်အတွင်ဵ ရှိေသာ ေရွေ့လျာဵ 

မငြဖစ်ေစရန် သို့မဟုတ် ထုထည်ပွနိုင်ေသာေြမေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာသည်ဴ တွန်ဵအာဵပင်ဴအာဵ 

မျာဵကိ ု ခုခဳနိုင်ေအာင ် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရမည်။ သုိ့မဟုတ်ပါက အေဆာက်အအဳု၏ ေအာက်နှငဴ် 

ေဘဵပတ်လည်တွင ် ထုထည်ပွနိုင်ေသာ ေြမအာဵြပုြပင်ြခင်ဵ  (Stabilized) သ့ုိမဟုတ် 

ဖယ်ရှာဵြခင်ဵ  ြပုလုပ်ရပါမည်။ 
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TABLE 3.2.1 DESIGN LATERAL SOIL LOAD 

DESCRIPTION OF BACKFILL MATERIALc 
UNIFIED SOIL 

CLASSIFICATION 

DESIGN LATERAL SOIL 

LOADa 

(psf per foot of depth) 

Active 

pressure 

At-rest 

pressure 

Well-graded, clean gravels; gravel–sand 

mixes 
GW 30 60 

Poorly graded clean gravels; gravel–sand 

mixes 
GP 30 60 

Silty gravels, poorly graded gravel–sand 

mixes 
GM 40 60 

Clayey gravels, poorly graded gravel-and-

clay mixes 
GC 45 60 

Well-graded, clean sands; gravelly–sand 

mixes 
SW 30 60 

Poorly graded clean sands; sand–gravel 

mixes 
SP 30 60 

Silty sands, poorly graded sand–silt mixes SM 45 60 

Sand–silt clay mix with plastic fines SM–SC 45 100 

Clayey sands, poorly graded sand–clay 

mixes 
SC 60 100 

Inorganic silts and clayey silts ML 45 100 

Mixture of inorganic silt and clay ML–CL 60 100 

Inorganic clays of low to medium plasticity CL 60 100 

Organic silts and silt–clays, low plasticity OL Note b Note b 

Inorganic clayey silts, elastic silts MH Note b Note b 

Inorganic clays of high plasticity CH Note b Note b 

Organic clays and silty clays OH Note b Note b 

For SI: 1 pound per square foot per foot of length = 0.157 kPa/m, 1 foot = 304.8 mm 
a Design lateral soil loads are given for moist conditions for the specified soils at their 

optimum densities. Actual field conditions shall govern. Submerged or saturated soil 

pressures shall include the weight of the buoyant soil plus the hydrostatic loads. 
b  Unsuitable as backfill material. 
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c The definition and classification of soil materials shall be in accordance with ASTM 

D2487. 

 ၃.၂.၃။ ဝန်ရှင်အာဵမျာဵ (Live Loads) 

 ၃.၂.၃.၁။ အဓပိ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုချက်မျာဵ (Definitions) 

  The following definitions apply only to the provision of Section 3.2.3. 

 LIVE LOAD:  A load produced by the use and occupancy of the building or other structure 

that does not include construction or environmental loads, such as wind load, snow 

load, rain load, earthquake load, flood load, or dead load. 

 ROOF LIVE LOAD: A load on a roof produced (1) during maintenance by workers, 

equipment, and materials and (2) during the life of the structure by movable objects, 

such as planters or other similar small decorative appurtenances that are not occupancy 

related. 

 FIXED LADDER: A ladder that is permanently attached to a structure, building, or 

equipment. 

 GRAB BAR SYSTEM: A bar provided to support body weight in locations such as toilets, 

showers, and tub enclosures. 

 GUARDRAIL SYSTEM: A system of building components near open sides of an elevated 

surface for the purpose of minimizing the possibility of a fall from the elevated surface 

by people, equipment, or material. 

 HANDRAIL: A rail grasped by hand for guidance and support.  A handrail assembly 

includes the handrail, supporting attachments, and structures. 

 VEHICLE BARRIER SYSTEM: A system of building components near open sides of a garage 

floor or ramp, or building walls that act as restraints for vehicles. 
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၃.၂.၃.၂။ ညီမျှစွာ ပျ ဳ့နှဳ့ေသာ ဝန်အာဵမျာဵ (Uniformly Distributed Loads) 

 ၃.၂.၃.၂.၁။ လိအုပ်ေသာဝန်ရှင်အာဵမျာဵ (Required Live Loads) 

  အေဆာက်အအုဳမျာဵနှငဴ် အြခာဵဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်မငမျာဵ၏ ဒီဇိုင်ဵ ြပုလုပ် 

ရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ဝန်ရငှ်အာဵမျာဵသည် ရည်ရွေယ်ထာဵသည်ဴ ေနထိုငအ်သဳုဵြပုမငအတွက် 

အြမင်ဴဆုဳဵ ေမျှာ်မှန်ဵဝန်အာဵ ြဖစ်ရမည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ မည်သည်ဴကိစ္စတွငမ်ဆို ဇယာဵ ၃.၂.၂ 

အရ အနည်ဵဆုဳဵ လိုအပ်သည်ဴ ညီမျှဝန်အာဵမျာဵထက် မနည်ဵေစရပါ။ 

 ၃.၂.၃.၂.၂။ ခန်ဵဖွဲ့အကာအရဳမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက် (Provision for Partitions) 

  ခန်ဵဖွဲ့အကာအရဳမျာဵ (Partitions) ကိ ု ြဖုတ်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ြပငဆ်င်ေနရာ 

ချထာဵြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်နိုင်သည်ဴ ရုဳဵအေဆာက်အအုဳ သ့ုိမဟုတ် အြခာဵေသာ အေဆာက်အဦ 

မျာဵတွင် တည်ေဆာက်ေရဵဆိုင်ရာ စာရွေက်စာတမ်ဵမျာဵတွင် ခန်ဵဖွဲ့အကာအရဳမျာဵကို ေဖာ်ြပ 

ထာဵသည်ြဖစ်ေစ သ့ုိမဟုတ် မေဖာ်ြပထာဵသည်ြဖစ်ေစ ခန်ဵဖွဲ့အကာအရဳမျာဵ၏ အေလဵချနိ် 

သတ်မှတ်ချက်မျာဵအတိုင်ဵ  ေဆာငရ်ွေက်ရပါမည်။ အဆိပုါခန်ဵဖွဲ့အကာအရဳမျာဵ၏ ဝန်အာဵ 

သည် ညီမျှဝန်ရှင်အာဵ 15 psf (0.74 KN/m2) ထက် မနည်ဵေစရပါ။ 

 ခခင်ဵ ချက် − အနည်ဵဆုဳဵသတ်မှတ်ဝန်ရှင်အာဵသည် 80 psf (3.83kN/m2) ထက ်ေကျာ်လွန် 

သည်ဴ ေနရာမျာဵတွင် ခန်ဵဖွဲ့အကာအရဳ ဝန်ရှင်အာဵကိ ုအသဳုဵြပုရန် မလိုပါ။ 

 

TABLE 3.2.2 MINIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LlVE LOADS, L0, AND MINIMUM 

CONCENTRATED LlVE LOAD 

OCCUPANCY OR USE 
UNIFORM 

(psf) 

CONCENTRATED 

(lbs) 

1.  Apartments (see residential) — — 

2.  Access floor systems 
  

Office use  50 2,000 

Computer use 100 2,000 

3.  Armories and drill rooms 150 — 

4.  Assembly areas and theaters 
  

Fixed seats (fastened to floor) 60 
 

Follow spot, projections and control rooms 50 
 

Lobbies 100 — 

Movable seats 100 
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OCCUPANCY OR USE 
UNIFORM 

(psf) 

CONCENTRATED 

(lbs) 

Stages and platforms 125 
 

5.  Balconies 100 
 

On one and twofamily residences only, and 

not exceeding 100 sq ft 
60 — 

6.  Bowling alleys 75 — 

7.  Catwalks 40 300 

8.  Dance halls and ballrooms 100 — 

9.  Decks 

Same as 

occupancy 

servedg 

— 

10. Dining rooms and restaurants 100 — 

11. Dwellings (see residential) — — 

12. Cornices 60 — 

13. Corridors, except as otherwise indicated 100 — 

14. Elevator machine room grating(on area of 4 in2) — 300 

15. Finish light floor plate construction 

(on area of 1 in2) 
— 200 

16. Fire escapes 100 
 

On single-family dwellings only 40 — 

17. Garages (passenger vehicles only) 40 Note a 

Trucks and buses See Section 3.2.3.4 

18. Grandstands (see stadium and arena bleachers) — — 

19. Gymnasiums, main floors and balconies 100 — 

20. Handrails, guards and grab bars See Section 3.2.3.5.1 

21. Hospitals 
  

Corridors above first floor  80 1,000 

Operating rooms, laboratories 60 1,000 

Patient rooms 40 1,000 

22. Hotels (see residential) — — 
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OCCUPANCY OR USE 
UNIFORM 

(psf) 

CONCENTRATED 

(lbs) 

23. Libraries 
  

Corridors above first floor 80 1,000 

Reading rooms 60 1,000 

Stack rooms 150b 1,000 

24.  Manufacturing 
  

Heavy 250 3,000 

Light 125 2,000 

25. Marquees 75 — 

26. Office buildings   

Corridors above first floor 80 2,000 

File and computer rooms shall be designed 

or heavier loads based on anticipated 

occupancy  

— — 

Lobbies and first-floor corridors 100 2,000 

Offices 50 2,000 

27. Penal institutions   

Cell blocks 40 
— 

Corridors 100 

28. Residential   

One- and two-family dwellings   

Uninhabitable attics without storageh 10  

Uninhabitable attics with limited storage h,i,j 20  

Habitable attics and sleeping areas 30  

All other areas except balconies and decks 40 — 

Hotels and multiple-family dwellings   

Private rooms and corridors serving them 40  

Public rooms and corridors serving them 100  

29. Reviewing stands, grandstands and bleachers Note c 
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OCCUPANCY OR USE 
UNIFORM 

(psf) 

CONCENTRATED 

(lbs) 

30. Roofs   

All roof surfaces subject to maintenance 

Workers 
 300 

Awnings and canopies   

Fabric construction supported by a light 

weight rigid skeleton structure  

5 

Non-

reduceable 

 

All other construction 20  

Ordinary flat, pitched, and curved roofs 20  

Primary roof members, exposed to a work 

Floor 
  

Single panel point of lower chord of roof  

trusses or any point along primary  

structural members supporting roofs over  

manufacturing, storage, Warehouse, and  

repair garages 

 2,000 

All other occupancies  300 

Roofs used for other special purposes  Note k Note k 

Roofs used for promenade purposes 60  

Roofs used for roof gardens or assembly 

Purposes 
100  

31.  Schools   

Classrooms 40 1,000 

Corridors above first floor 80 1,000 

First-floor corridors 100 1,000 

32.  Scuttles, skylight ribs and accessible ceilings — 200 

33.  Sidewalks, vehicular driveways and yards,  

subject to trucking 
250d 8,000e 
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OCCUPANCY OR USE 
UNIFORM 

(psf) 

CONCENTRATED 

(lbs) 

34.  Skating rinks 100 — 

35. Stadiums and arenas   

Bleachers 100c  

Fixed seats (fastened to floor) 60c — 

36. Stairs and exits  Note f 

One- and two-family dwellings 40  

All other 100  

37.  Storage warehouses (shall be designed for 

heavier loads if required for anticipated  

storage) 

  

Heavy 250  

Light 125  

38.  Stores   

Retail   

First floor 100 1,000 

Upper floors 75 1,000 

Wholesale, all floors 125 1,000 

39.  Vehicle barriers See Section 3.2.3.5.3 

40.  Walkways and elevated platforms (other than  

exit ways) 
60 — 

41.  Yards and terraces, pedestrians 100 — 

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 square inch = 645.16 mm2, 1 square foot = 0.0929 m2, 

1 pound per square foot = 0.0479 kN/m2, 1 pound = 0.004448 kN, 

1 pound per cubic foot = 16 kg/m3 

a Floors in garages or portions of buildings used for the storage of motor vehicles shall be 

designed for the uniformly distributed live loads of Table 3.2.2 or the following 

concentrated loads: (1) for garages restricted to vehicles accommodating not more than 

nine passengers, 3,000 pounds acting on an area of 4.5 inches by 4.5 inches; (2) for 



ြမန်မာနိင်ုငဳ အေဆာက်အအုဳဆုိင်ရာ စခဳျနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀ အပိင်ုဵ ၃ 
 

22 

 

mechanical parking structures without slab or deck which are used for storing passenger 

vehicles only, 2,250 pounds per wheel. 

b The loading applies to stack room floors that support non mobile, double-faced library 

books stacks, subject to the following limitations: 

 1. The nominal books stack unit height shall not exceed 90 inches; 

 2. The nominal shelf depth shall not exceed 12 inches for each face; and 

 3. Parallel rows of double-faced books stacks shall be separated by aisles not less than 

36 inches wide. 

c Design in accordance with the ICC Standard on Bleachers, Folding and Telescopic 

Seating and Grandstands. 

d Other uniform loads in accordance with an approved method which contains provisions 

for truck loadings shall also be considered where appropriate. 

e The concentrated wheel load shall be applied on an area of 20 square inches. 

f Minimum concentrated load on stair treads (on area of 4 square inches) is 300 pounds 

g See Section 3.1.3.9 for decks attached to exterior walls. 

h Attics without storage are those where the maximum clear height between the joist and 

rafter is less than 42 inches, or where there are not two or more adjacent trusses with 

the same web configuration capable of containing a rectangle 42 inches high by 2 feet 

wide, or greater, located within the plane of the truss. For attics without storage, this 

live load need not be assumed to act concurrently with any other live load requirements. 

i For attics with limited storage and constructed with trusses, this live load need only be 

applied to those portions of the bottom chord where there are two or more adjacent 

trusses with the same web configuration capable of containing a rectangle 42 inches 

high by 2 feet wide or greater, located within the plane of the truss. The rectangle shall 

fit between the top of the bottom chord and the bottom of any other truss member, 

provided that each of the following criteria is met: 

 a) The attic area is accessible by a pull-down stairway or framed opening and 

 b) The truss shall have a bottom chord pitch less than 2:12. 

 c) Bottom chords of trusses shall be designed for the greater of actualimposed  

 dead load or 10 psf, uniformly distributed over the entire span. 

j Attic spaces served by a fixed stair shall be designed to support the minimum live load 
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specified for habitable attics and sleeping rooms. 

k Roofs used for other special purposes shall be designed for appropriate loads as 

approved by the building official. 

 ၃.၂.၃.၃။ စုစည်ဵဝန်အာဵမျာဵ (Concentrated Loads) 

  ကကမ်ဵြပင်မျာဵ၊ အမုိဵမျာဵနှငဴ ်အြခာဵအလာဵတူ မျက်နှာြပင်မျာဵကို အပုိဒခ်ွဲ ၃.၂.၃.၂ 

တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ညီမျှစွာ ပျ ဳ့နှဳ့ေသာ ဝန်ရှင်အာဵ သ့ုိမဟုတ် ဇယာဵ ၃.၂.၂ တွင် Pounds 

သ့ုိမဟုတ် Kilo newtons (KN) ြဖငဴ် ေဖာ်ြပထာဵေသာ စုစည်ဵဝန်အာဵမျာဵအနက် ပိုကကီဵေသာ 

ဝန်အာဵသက်ေရာက်မငမျာဵကို ေဘဵကင်ဵ စွာေထာက်မထာဵနိုငေ်စရန် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရပါမည်။ 

အြခာဵေသာ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ မရိှပါက ေဖာ်ြပထာဵေသာ စုစည်ဵဝန် (Concentration) ကို 

2.5 ft (762mm) ပတ်လည် အကျယ်ရိှေသာ စတုရန်ဵကွက်ဧရိယာ {6.25 ft2 (0.58m2)} တွင် 

ညီမျှစွာြဖန့်၍ သက်ေရာက်သည်ဟု ယူဆရမည်။ အဆိပုါ သက်ေရာက်မင အယူအဆသည် 

အေဆာက်အအုဳ၏ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵတွင် အြမငဴ်ဆုဳဵေသာဝန်အာဵ အကျ ိုဵြဖစ်ေစမည်ဴ ေနရာ 

တွင် သက်ေရာက်ေစရပါမည်။ 

 ၃.၂.၃.၄။ Truck and Bus Garages 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၂.၃.၅။ Loads on Handrails, Guardrail Systems, Grab Bar Systems, Vehicle 

Barrier Systems, and Fixed Ladders 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၂.၃.၆။ Loads Non Specified 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၂.၃.၇။ Partial Loading 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၂.၃.၈။ Impact Loads 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၂.၃.၉။ Reduction in Live Loads 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၂.၃.၁၀။ Distribution of Floor Loads 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၂.၃.၁၁။ Roof Loads 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 
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 ၃.၂.၃.၁၂။ Crane Loads 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၂.၃.၁၃။ Interior Walls and Partitions 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၂.၄။ မိုဵေရ ဝန်အာဵမျာဵ (Rain Loads) 

 ၃.၂.၄.၁။ သေကတနှငဴ် အမှတ်အသာဵမျာဵ (Symbols and Notation) 

 R  = rain  load  on  the  undeflected  roof,  in  lb/ft2  (kN/m2). When the phrase 

"undeflected roof is used, deflections from loads (including dead loads) shall not be 

considered when determining the amount of rain on the roof. 

 ds = depth of water on the undeflected roof up to the inlet of the secondary drainage 

system when the primary drainage system is blocked (i.e., the static head), in inches 

(mm). 

 dh = additional depth of water on the undeflected roof above the inlet of the secondary 

drainage system at its design flow (i.e., the hydraulic head), in inches (mm). 

 ၃.၂.၄.၂။ အမိုဵေရဆင်ဵ (Roof Drainage) 

  အမိုဵေရဆင်ဵစနစ်မျာဵကို ပုဳစဳထုတ်ရာတွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵ 

နှင်အဴညီ ေဆာငရ်ွေက်ရမည်။ အရဳေရလျှေဳြမာင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ေရနတု်ေြမာင်ဵ၏ စီဵဆင်ဵနိုငေ်သာ 

ပမာဏသည် အဓကိေရလျှေဳြမာင်ဵ  သုိ့မဟုတ် ေရနတု်ေြမာင်ဵ၏ စီဵဆင်ဵ နိုငေ်သာ ပမာဏ 

ထက် မနည်ဵေစရပါ။ 

 ၃.၂.၄.၃။ ဒီဇိုင်ဵတွက်ချက်ရာတွင် အသဳုဵြပုရမညဴ် မိုဵေရဝန်အာဵမျာဵ (Design Rain Loads) 

  အမုိဵအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵကို ဒီဇိုင်ဵ တွက်ချက်ရာတွင် အဓိက မိုဵေရဆင်ဵစနစ် 

(Primary Drainage System) ပိတ်ဆို့မငြဖစ်ေပါ်ေသာအခါ ေခါင်မိုဵ ဧရိယာ တစ်ခုချင်ဵစီတွင် 

စုလာနိုင်သညဴ် မိုဵေရဝန်အာဵမျာဵနှင်ဴ အရဳမိုဵ ေရဆင်ဵစနစ် (Secondary Drainage System) 

၏ ေရထွကေ်ပါက်အထက် ြမင်ဴတက်လာသညဴ်ေရေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာမညဴ် ညီမျှဝန်အာဵမျာဵ 

(Uniform Load) အာဵလုဳဵ ကိ ုခဳနိုင်ရန် ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်။ 

  𝑅=5.2 (𝑑𝑠+ 𝑑ℎ)       𝐸𝑞.(3.2.24)  

In SI:  𝑅=0.0098 (𝑑𝑠+𝑑ℎ) 

  အကယ်၍ အရဳမိုဵေရဆင်ဵ စနစ် (Secondary Drainage System) တွင် ေရဆင်ဵ  

လမ်ဵ ေကကာင်ဵမျာဵ (Drain Lines) ပါရိှပါက အဆိုပါ ေရဆင်ဵလမ်ဵေကကာင်ဵ မျာဵနှငဴ် ေရထွက် 

ေပါက်မျာဵ (Point of Discharge) ကို မူလေရဆင်ဵလမ်ဵ ေကကာင်ဵ မျာဵနှင်ဴ သီဵြခာဵစွန့်ထုတ် 

ရမည်။ 
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 ၃.၂.၄.၄။ ေရဝပ်ြခင်ဵေကကာင်ဴ တည်မမဲမှုမရှြိခင်ဵ  (Ponding Instability) 

  ေရဝပြ်ခင်ဵ သည် အမိုဵ အြပန့်တွင် နိမဴ်ကျခွက်ဝငေ်နမငမျာဵေကကာင်ဴ ေရမျာဵစုေန 

ြခင်ဵ ကို ဆိုလိုသည်။ ၁ေပလျှင် ၁/၄" [1.19 degrees (0.0208 rad)] အနည်ဵဆုဳဵ ရိှရမည်ဴ 

ေခါင်မိုဵ မျာဵတွင ် မိုဵေရကျြခင်ဵ ေကကာင် ဴ ထပမ်ဳနိမ်ဴကျခွက်ဝငြ်ခင်ဵ  (Progressive deflection. 

i.e, instability) မြဖစ်ေစဘ ဲ လုေဳလာက်ေသာ ေတာင်ဴတင်ဵခိုင်မာမင ရိှေစရန် တွက်ချက်မင 

စစ်ေဆဵရမည်။ ထိုသ့ုိတွက်ချက် စစ်ေဆဵရာတွင ်ေရဝပန်ိုငေ်သာ ေနရာမျာဵရှ ိအဓိကေရဆင်ဵ 

စနစ်မျာဵ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်ဴ အေြခအေနမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်။ 

 ၃.၂.၄.၅။ ထိန်ဵချုပ်ထာဵေသာ ေရဆင်ဵ (Controlled Drainage) 

  ေရဆင်ဵ နငန်ဵကို ထိန်ဵချုပ်ေသာ ကိရိယာမျာဵတပ်ဆင်ထာဵေသာ ေခါင်မိုဵ မျာဵတွင် 

ေရစုြခင်ဵ ကို ကန့်သတ်ရန် အရဳေရဆင်ဵစနစ်ကို အဆိပုါ ေခါင်မိုဵ မျက်နှာြပင် အြမငဴ်ထက် 

ပိုမုိြမင်ဴေသာ ေနရာတွင် တပ်ဆင်ရမည်။ ထိုသ့ုိေသာ အမိုဵမျာဵကို ဒီဇိုင်ဵ ထုတ်လုပ်ရာတွင် 

အရဳေရဆင်ဵစနစ် တပ်ဆင်ထာဵေသာ အြမင်ဴထိ စုနိုင်ေသာ မိုဵေရနှင်ဴ ဒီဇိုင်ဵတွက်ချက်ရာတွင် 

အသဳုဵြပုရမညဴ် ေရစီဵကကာချနိ်အတွင်ဵ အရဳေရဆင်ဵ စနစ်၏ ေရထွကေ်ပါက်အထက် ြမင်ဴတက် 

မညဴ် ေရထုေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာမညဴ် ညီမျှဝန်အာဵမျာဵကို ခဳနိုင်ေစရန် အပုိဒခ်ွဲ ၃.၂.၄.၃ တွင် 

တွက်ချက်ခဲဴသညဴ်အတိုင်ဵ ြပုလုပ်ရမည်။ 

  ထိုသ့ုိေသာ အမိုဵမျာဵကို အပုိဒခ်ွဲ ၃.၂.၄.၄ တွင် ေဖာ်ြပခဲဴသညဴ်အတိုင်ဵ  ေရဝပ်ြခင်ဵ 

ေကကာင်ဴ တည်ပမဲမငမရိှြခင်ဵ (Ponding Instability) လည်ဵ စစ်ေဆဵရမည်။ 

 ၃.၂.၅။ ေရကကီဵသညဴ်အခါ ြဖစ်ေပါ်သညဴ် ဝန်အာဵ (Flood Load) 

 ၃.၂.၅.၁။ အေထွေထွ (General)  

  ဤအခန်ဵကို ေရကကီဵေလဴရိှေသာ ေဒသမျာဵရိှ အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ အြခာဵ 

အေဆာက်အဦမျာဵအတွက် အသဳုဵြပုရမည်။ 

 ၃.၂.၅.၂။ အဓပိ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်မျာဵ (Definitions) 

  အဓပိွါယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်မျာဵကို MNBC အဂေလိပ်မူရင်ဵတွင် ကကညဴ်ပါ။ 

 ၃.၂.၅.၃။ ဒီဇိုင်ဵတွက်ချက်ရာတွင် လိအုပ်သညဴ်အချက်မျာဵ (Design Requirements) 

 ၃.၂.၅.၃.၁။ ဒီဇိုင်ဵ ဝန်အာဵမျာဵ (Design Loads) 

  အေဆာက်အအုဳမျာဵနှင်ဴ အြခာဵအေဆာက်အဦမျာဵကို ဒီဇိုင်ဵတွက်ချက်ရသည်ဴ 

ေရကကီဵဝန်အာဵ (အပုိဒ်ခွဲ ၃.၂.၅.၃.၃ တွင် ကကည်ဴပါ) နှင် ဴအပုိဒ ်၃.၂.၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ 

အြခာဵဝန်အာဵတွဲမျာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်ေသာ ေရပင်ဴတငြ်ခင်ဵ ၊ လဲပပိုြခင်ဵ ၊ ေရကကီဵြခင်ဵနှင်ဴ 

အပမတဲည်ရိှသွာဵမည်ဴ ေဘဵတိုက်အေရွေ့မျာဵ (permanent lateral displacement) ကို 

ခဳနိုင်ရန် ဒီဇိုင်ဵတွက်ချက်ြခင်ဵ ၊ တည်ေဆာက်ြခင်ဵ ၊ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ ခိုင်ပမဲေအာင် တွဲဆက် 

ြခင်ဵ မျာဵ ေဆာင်ရွေက်ရမည်။ 
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 ၃.၂.၅.၃.၂။ ေရတိုက်စာဵြခင်ဵ နှငဴ် ေရစီဵလမ်ဵေကကာင်ဵ  (Erosion and Scour) 

  ေရေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာက်နိုငေ်သာ ေဒသမျာဵရိှ အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ 

အြခာဵအေဆာက်အဦမျာဵ၏ ဝန်အာဵမျာဵကို တွက်ချက်ရာတွင ် ေရတိုက်စာဵြခင်ဵ နှငဴ် ေရစီဵ 

လမ်ဵ ေကကာင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်ေသာ အကျ ိုဵဆက်မျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵ တွက်ချက် 

ရမည်။ 

 ၃.၂.၅.၃.၃။ မပိုကွဲခွင်ဴြပုနဳရေဳပါ်ရှိ ဝန်အာဵမျာဵ (Loads on Breakaway Walls) 

  ASCE/SEI 24 အရ နဳရမဳျာဵနှငဴ်အခန်ဵအကာမျာဵ ပပိုကွဲမင (အေဆာက်အဦနှင် ဴ

တွဲဆက်မင အပါအဝင)် ကို ဒီဇိငု်ဵ ြပုလုပ်ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ မျက်နှာြပငေ်ထာင်ဴမှန်ကျ 

ဝန်အာဵမျာဵထဲမှ အမျာဵဆုဳဵတန်ဖိုဵကို အသဳုဵြပုရမည်။ 

 ၁။ အခန်ဵ ၃.၃ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ေလတိုကဝ်န်အာဵ 

 ၂။ အခန်ဵ ၃.၄ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ငလျငဝ်န်အာဵ 

 ၃။ 10 psf (0.48 KN/m2) 

  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဒီဇိုင်ဵအေြခအေနမျာဵနှငဴ်ကိုက်ညီလျှင် ပပိုကွဲခွင်ဴြပုနဳရဳမျာဵ 

၏ ပပိုကွဲနိုငေ်သာ ဝန်အာဵသည် 20 psf (0.96 kN/m2) ထက် မေကျာ်လွန်ရပါ။ 

 ၁။ ပပိုကွဲခွင်ဴြပုနဳရဳကို ဒီဇိုင်ဵလုပ်ရာတွင် ေရကကီဵဝန်အာဵသည် အေြခခဳေရကကီဵဝန်အာဵ 

ထက ်ေလျာဴနည်ဵပပီဵ အသဳုဵြပုထာဵြခင်ဵ ။ 

 ၂။ ေအာက်ခဳအုတ်ြမစ်နှင်ဴ အေဆာက်အအုဳ၏အေပါ် စွန်ဵထွက်ေနေသာ အပိုင်ဵ မျာဵသည် 

လဲပပိုြခင်ဵ၊ ေဘဵတိုက်ေရွေ့လျာဵြခင်ဵ ၊ ေရကကီဵဝန်အာဵနှင် ဴ အပိုဒ် ၃.၂.၁ တွင် ေဖာ်ြပ 

ထာဵေသာ အြခာဵဝန်အာဵတွဲမျာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်ေသာ အြခာဵအေဆာက်အဦ 

ဆိုင်ရာ ပျက်စီဵေစနိုငြ်ခင်ဵ မျာဵကို ခဳနိုင်ေစရန် ဒီဇိုင်ဵ တွက်ချက်ထာဵြခင်ဵ။ 

 ၃.၂.၅.၄။ ေရကကီဵစဉ်ြဖစ်ေပါ်ေသာ ဝန်အာဵမျာဵ (Loads During Flooding) 

 ၃.၂.၅.၄.၁။ ဝန်အာဵ အေကကာင်ဵ အရင်ဵ  (Load Basis) 

  ေရေဘဵအန္တရာယ်ရိှေသာ ေနရာမျာဵတွင် အေဆာက်အဦဆိုငရ်ာ ဒီဇိုင်ဵတွက် 

ချက်ရာတွင ်ြဖစ်ေပါ်လာနိုငမ်ညဴ် ေရကကီဵြခင်ဵ  အေြခအေနကို အေြခခဳတွက်ချက်ရမည်။ 

 ၃.၂.၅.၄.၂။ ေရမငမိ်ဝန်အာဵ (Hydrostatic Loads) 

  ဒီဇိုင်ဵလုပ်ရမည်ဴ ေရကကီဵနိုင်ေသာအြမငဴ်ရှိ ေရဖိအာဵကို လွတ်လပ်ေသာ 

ေရနှငဴ်ထိစပ်ေနေသာ မျက်နှာြပင်မှလဲွ၍ ေရ၏ အေပါ်နှင်ဴေအာက်မျက်နှာြပငမ်ျာဵ အပါအဝင ်

မျက်နှာြပငအ်ာဵလုဳဵ ကို သက်ေရာက်ေစရမည်ြဖစ်ပပီဵ ေရထုအနက်ကို ၁ေပ (၀.၃၀ မီတာ) 

ထပတ်ိုဵယူရမည်။ 
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 ၃.၂.၅.၄.၃။ ေရလျငဝ်န်အာဵ (Hydrodynamic Loads) 

  လငပ်ရှာဵေနေသာေရ၏ သက်ေရာက်မငမျာဵကိ ု အရည်ဆိုငရ်ာ တွက်ချက်မင 

(Fluid Mechanics) ၏ အေြခခဳသေဘာတရာဵမျာဵကို အသဳုဵချ တွက်ချက်ရမည်။ 

 ခခင်ဵ ချက်။ ေရ၏အလျင်သည် 10ft/s (3.05 m/s) ထက ် မေကျာ်ေသာအခါ လငပ်ရှာဵေန 

ေသာ ေရ၏ အကျ ိုဵကို တွက်ချက်ရာတွင ် ေြမြပငအ်ထက် ေရညာဖက်တွင် ဒီဇိုင်ဵ ေရကကီဵ 

ေရအနက်အထက် ထပ်တိုဵရမည်ဴ အပိုေဆာင်ဵ ေရအနက် (Dh) သည် 

   
   

  
      Eq.          

Where, 

V = average velocity of water in ft/s (m/s)  

g  = acceleration due to gravity, 32.2 ft/s (9.81 m/s2) 

a   = coefficient of drag or shape factor (not less than 1.25) 

  ဒီဇိုင်ဵတွက်သည်ဴ ေရကကီဵေရအနက်တွင် အပုိေဆာင်ဵ ေရအနက်ကို 

ေပါင်ဵ ထညဴ်ပပီဵ ရရိှေသာ ေရပငမိ်ဖိအာဵကို ေရစီဵလမ်ဵ ေကကာင်ဵနှင်ဴ ေထာင်ဴမှန်ကျေနေသာ 

အေဆာက်အအုဳ သ့ုိမဟုတ် အေဆာက်အဦမျာဵ၏ ေဒါငလ်ိုကအ်စွန်ဵထွက်ဧရိယာေပါ်တွင် 

ညီမျှစွာ ြဖန့်ကျေစရမည်။ ေရစီဵနှင်ဴ အပပိုင်ြဖစ်ေနေသာ မျက်နှာြပငမ်ျာဵ သ့ုိမဟုတ် ေရစီဵ 

ဆင်ဵဘက်ရှိ ေရစိုမျက်နှာြပငမ်ျာဵေပါ်ရိှ ေရပငိမ်ဖိအာဵသည် ဒီဇိုင်ဵေရကကီဵ ေရအနက် အတိုင်ဵ  

သာြဖစ်သည်။ 

 ၃.၂.၅.၄.၄။ ေရလှိုင်ဵ ဝန်အာဵ (Wave Loads) 

  ေရလှိုင်ဵ ဝန်အာဵကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်ဵ  ၃ နည်ဵမှ ၁ နည်ဵ ြဖငဴ် သတ်မှတ် 

ရမည်။  

 (၁) ဤအခန်ဵတွငေ်ဖာ်ြပထာဵေသာ တွက်ချက် နည်ဵလမ်ဵ မျာဵ  

  (Analytical procedures) 

 (၂) သခေျာနည်ဵြဖငဴ် ပုဳစြဳပု တွက်ချက် နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ  

  (Numerical modeling procedures) 

 (၃) ဓါတ်ခွခဲန်ဵစမ်ဵသပြ်ပုလုပ်နည်ဵမျာဵ (လက်ေတွ့ပုဳစဳြပုြခင်ဵ )  

  ေရလှိုင်ဵ ဝန်အာဵမျာဵသည် ေရမျက်နှာြပငအ်ထက်ရိှ ေရလှိုင်ဵမျာဵနှငဴ် အေဆာက်အအုဳ 

သ့ုိမဟုတ် အေဆာက်အဦမျာဵကို ရိုက်ခတ်ြခင်ဵ ေကကာင် ဴ ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ဝန်အာဵ 

မျာဵြဖစ်သည်။ ေရလှိုင်ဵ ဝန်အာဵ သက်ေရာက်ေစေသာ အေဆာက်အအုဳ သ့ုိမဟုတ် 

အေဆာက်အဦမျာဵကိ ုဒီဇိုင်ဵတွက်ချက်တည်ေဆာက်ရာတွင ်ေအာက်ပါ ဝန်အာဵမျာဵ 

ကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ ၄င်ဵ တို့မှာ အေဆာက်အအုဳ သ့ုိမဟုတ် အေဆာက်အဦ 

၏ အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုခုကို ကျ ိုဵပျက်ေစေသာ လှိုင်ဵမျာဵ၊ ေအာက် သ့ုိမဟုတ် 
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ေအာက်တစိတ်တပိုင်ဵ တွင ် ေရေအာက်လှိုင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်ေသာ ေရပငဴ်အာဵ 

မျာဵ၊ အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုခုသ့ုိ ရိုက်ခတ်လာေသာလှိုင်ဵ မျာဵ၊ လှိုင်ဵေကကာင်ဴြဖစ်ေသာ 

ေရဆွဲအာဵ သ့ုိမဟုတ် အင်နာဵရှာဵအာဵမျာဵ (inertia forces) နှငဴ ် အတု်ြမစ်မျာဵ၏ 

ေအာက်ေြခတွင် လှိုင်ဵ ေကကာင်ြဴဖစ်ေသာ ေရစာဵြခင်ဵမျာဵ စသည်တို့ ြဖစ်သည်။ 

ေရလှိုင်ဵ ဝန်အာဵမျာဵတွင် V-Zones နှင် ဴ A-Zones နှစ်ခုစလုဳဵတွင် ပါဝင်ရမည်။ V-

Zones တွင် လှိုင်ဵမျာဵ၏ အြမင်ဴသည် ၃ေပ (၀.၉၁ မီတာ) နှင် ဴ အထက် ရိှရမည် 

ြဖစ်ပပီဵ ကမ်ဵရိုဵတန်ဵတေလျာက်နှငဴ် အတွင်ဵ ဖက် ေြမနိမ်ဴပုိင်ဵ  V-Zones မျာဵတွင် 

လှိုင်ဵမျာဵသည် ၃ေပ အြမငဴ် (0.91m) ေအာက် ေလျာဴနည်ဵနိုင်သည်။ 

  အပုိဒခ်ွဲ ၃.၂.၅.၄.၂ နှင် ဴ၃.၂.၅.၄.၃ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ေရပငိမ်ဝန်အာဵနှင်ဴ ေရလျင ်

ဝန်အာဵ တွက်ချက်နည်ဵလမ်ဵ မျာဵကို အသဳုဵြပု၍ လှိုင်ဵဆက်မျာဵနှင် ဴ လှိုင်ဵြပတ်မျာဵ 

ကို တွက်ချက်ရမည်။  

  လှိုင်ဵြပတ်ဝန်အာဵမျာဵကို တွက်ချက်ရာတွင် အပုိဒ်ခွဲ ၃.၂.၅.၄.၄.၁ မ ှ၃.၂.၅.၄.၄.၄ ထိ 

ေဖာ်ြပထာဵေသာ နည်ဵ လမ်ဵ မျာဵကို အသဳုဵြပုရမည်။ လှိုင်ဵြပတ်အြမင်ဴ တွက်ချက်ရာ 

တွင် V-Zones နှင် ဴ ကမ်ဵရိုဵတန်ဵနှင်ဆဴိုင်ေသာ A-Zones မျာဵအတွက် ညီမျှြခင်ဵ  

၃.၂.၂၆ နှင် ဴ ၃.၂.၂၇ တို့ကို အသဳုဵြပုပပီဵ အပုိဒခ်ွဲ ၃.၂.၅.၄.၄.၁ မှ ၃.၂.၅.၄.၄.၄ ထိ 

ေဖာ်ြပထာဵေသာ နည်ဵလမ်ဵ မျာဵကို အသဳုဵြပုရမည်။ 

              𝑑  Eq.          

where, 

 Hb  = breaking wave height in ft (m)  

 ds  = local still water depth in ft (m) 

 သခေျာနည်ဵြဖငဴ် ပုဳစဳြပု တွက်ချက်နည်ဵလမ်ဵ မျာဵ သ့ုိမဟုတ် ဤအခန်ဵတွင် ခွင်ဴြပု 

ထာဵေသာ ဓါတ်ခွဲခန်ဵ စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵြခင်ဵ မျာဵကို အသဳုဵြပုြခင်ဵ မှလွဲ၍ အဆိပုါ 

ေနရာရိှ ေရပငိမ်အနက်ကို တွက်ချက်ရာတွင ်ညီမျှြခင်ဵ ၃.၂.၂၇ ကို အသဳုဵြပုရမည်။ 

 𝑑               𝐸      Eq.          

Where, 

 BFE = BFE in ft (m) 

 G = ground elevation in ft (m)  
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 ၃.၂.၅.၄.၄.၁။ ေဒါင်လိကု်ပိုင်တိုင်နှငဴ် တိုင်မျာဵေပါ်ရှ ိ လှိုင်ဵ ြပတ်ဝန်အာဵမျာဵ (Breaking 

Wave Loads on Vertical Pilings and Columns) 

  ေဒါငလ်ိုက်ပိုငတ်ိုင်နှငဴ် တိုင်မျာဵေပါ်ရိှ လှိုင်ဵ ြပတ်ဝန်အာဵမျာဵ၏ အသာဵတင် 

အာဵမျာဵကို တွက်ချက်ရာတွင ် ေရပငမိ်အြမင်ဴသုိ့ သက်ေရာက်ြခင်ဵ ကဲဴသ့ုိ ယူဆပပီဵ 

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  တွက်ချက်ရမည်။ 

              
  Eq.         

Where, 

FD = net wave force, in lb (kN) 

γw = unit weight of water, in lb per cubic ft (kN/m3),  

 = 62.4 pcf (9.80 kN/m3) for fresh water and 64.0 pcf(10.05 kN/m3) for salt water 

CD = coefficient of drag for breaking waves,  

 = 1.75 for round piles or columns, and 

 = 2.25 for square piles or columns 

D = pile or column diameter, in ft (m) for circular sections, or for a square pile or 

column, 1.4 times the width of the pile or column in ft (m) 

Hb  =  breaking wave height, in ft (m) 

 ၃.၂.၅.၄.၄.၂။ ေဒါင်လိကု်နဳရဳမျာဵေပါ်ရှိ ကျ ိုဵလှိုင်ဵ ကျ ိုဵဝန်အာဵမျာဵ (Breaking Wave 

Loads on Vertical Walls) 

  ပမဲခမဳေသာ ေဒါငလ်ိုက်နဳရဳသို့ ပုဳမှန်သက်ေရာက်ေသာ လှိုင်ဵြပတ် (အြမငဴ် 

ကန့်သတ်ချက် Hb=0.78ds) ေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်ေသာ အမျာဵဆုဳဵ ဖိအာဵနှငဴ် အသာဵတင် 

ဖအိာဵမျာဵကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  တွက်ချက်ရမည်။ 

Pmax  =  Cpγwds+ 1.2γwds Eq (3.2.29) 

and 

Ft =  1.1Cpγwd2
s + 2.4γwds

2   Eq (3.2.30) 

where 

Pmax  = maximum combined dynamic (Cpγwds) and static (1.2γwds) wave pressures, also 

referred to as shock pressures in lb/ft2 (kN/m2) 

Ft = net breaking wave force per unit length of structure, also    referred to as shock, 

impulse, or wave impact force in lb/ft (kN/m), acting near the still water elevation 

Cp  =  dynamic pressure coefficient (1.6 < Cp<3.5) (see Table 3.2.5-1) 
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γw  =  unit weight of water, in lb per cubic ft (kN/m3), = 62.4 pcf  (9.80 kN/m3) for fresh 

water and 64.0 pcf (10.05 kN/m3) for salt water  

ds  =  still water depth in ft (m) at base of building or other structure where the wave 

breaks 

  ဤနည်ဵလမ်ဵ တွင ်ေဒါင်လိကု်နဳရဳသည် ေရရိှရာဖက်ရိှ ေရပငမိ်အြမငဴ်အထက် 

လှိုင်ဵထိပ်အြမင်ဴ 1.2ds ရိှေသာ တန်ြပန်လှိုင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် လှိုင်ဵေသတစ်ခုကိ ု ြဖစ်ေပါ်ေစ 

သည်ဟု ယူဆသည်။ ထိုသ့ုိ နဳရေဳပါ်သ့ုိ ြဖန့်ကျေသာ ေရလျင်ဖိအာဵ၊ ေရပငိမ်ဖိအာဵနှငဴ် 

စုစုေပါင်ဵဖိအာဵတို့ကို ပုဳ ၃.၂.၅-၁ တွင် ြပထာဵသည်။ 

  ဤနည်ဵလမ်ဵတွင ် ေဒါငလ်ိကု်နဳရဳ၏ ေနာက်ကွယ်ရိှေနရာသည် ေြခာက် 

ေသွ့ေနပပီဵ၊ နဳရဳ၏ အြပင်ဘက်တွင် ေရလှိုင်ဵဝန်အာဵကို ထိန်ဵညစမိည်ဴ အရည်မျာဵ မရိှပါဟု 

ယူဆသည်။ 

  အကယ်၍ နဳရေဳနာက်ဘက်၌ ေရလွတ်ရိှလျှင် ေရလှိုင်ဵဖိအာဵနှငဴ် ေရပငမိ် 

ဝန်အာဵတို ့မရှိေတာဴဘဲ ပုဳ ၃.၂.၅-၂ အတိုင်ဵ  အသာဵတငဝ်န်အာဵကို ညီမျှြခင်ဵ ၃.၂.၃၁ ြဖင်ဴ 

တွက်ချက်ရမည်။ (အမျာဵဆုဳဵလှိုင်ဵဖိအာဵေပါင်ဵ ကို ညီမျှြခင်ဵ  ၃.၂.၂၉ ြဖင် ဴတွက်ချက်ရမည်) 

 Ft  =  1.1Cpγwd2
s + 1.9γwd s2 Eq. (3.2.31) 

 Where  

 Ft = net breaking wave force per unit length of structure, also referred to as 

shock, impulse, or wave impact force in lb/ft  (kN/m), acting near the still 

water elevation 

 Cp  = dynamic pressure coefficient (1.6 < Cp<3.5) (see Table 3.2.5-1) 

 γw  = unit weight of water, in lb per cubic ft (kN/m3), = 62.4 pcf (9.80 kN/m3) for 

fresh water and 64.0 pcf (10.05 kN/m3) for salt water 

 ds  = still  water depth in  ft (m)  at  base  of building or other structure where 

the wave breaks 

 ၃.၂.၅.၄.၄.၃။ ေဒါင်လိကု်မဟုတ်ေသာ နဳရဳမျာဵေပါ်ရှ ိ လှိုင်ဵ ြပတ်ဝန်အာဵမျာဵ (Breaking 

Wave Loads on Non Vertical Walls) 

  ေရလှိုင်ဵ အာဵ သက်ေရာက်ြခင်ဵ ခဳရသည်ဴ နဳရဳမျာဵ သ့ုိမဟုတ် မျက်နှာြပင် 

မျာဵသည် ေဒါငလ်ိုက်မဟုတ်ေသာ အေြခအေနမျ ိုဵတွင် ညီမျှြခင်ဵ ၃.၂.၃၀ နှငဴ ် ၃.၂.၃၁ မှ 

ရရိှေသာ လှိုင်ဵ ြပတ်ဝန်အာဵမျာဵကို ြပုြပင်အသဳုဵြပုရမည်။ လှိုင်ဵြပတ်ဝန်အာဵ၏ အလျာဵ 

လိကု် အာဵခွဲကို ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်။ 

Fnv =  Ftsin2 a Eq.(3.2.32) 



ြမန်မာနိင်ုငဳ အေဆာက်အအုဳဆုိင်ရာ စခဳျနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀ အပိင်ုဵ ၃ 
 

31 

 

where 

 Fnv  = horizontal component of breaking wave force in lb/ft (kN/m) 

 Ft = net breaking wave force acting on a vertical surface in lb/ft (kN/m) 

 a = vertical angle between non-vertical surface and the horizontal 

 ၃.၂.၅.၄.၄.၄။ ေစာင်ဵလျက်ရိုက်ခတ်ေသာ လှိုင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်ေသာ လှိုင်ဵြပတ် 

ဝန်အာဵမျာဵ (Breaking Wave Loads from Obliquely Incident Waves) 

  ေရလှိုင်ဵ မျာဵက ေစာင်ဵ လျက်ရိုကခ်တ်ေသာ အေြခအေနမျ ိုဵတွင် ညီမျှြခင်ဵ  

၃.၂.၃၀ နှငဴ ် ၃.၂.၃၁ မှ ရရိှေသာ လှိုင်ဵြပတ်ဝန်အာဵမျာဵကို ြပငဆ်င်သတ်မှတ်ရမည်။ 

တညဴ်တည်ဴသက်ေရာက်ြခင်ဵ မဟုတ်ေသာ ေရလှိုင်ဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်ေသာ လှိုင်ဵြပတ် 

ဝန်အာဵကို ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်။ 

 Foi =  Ftsin2 a Eq. (3.2.33) 

where 

 Foi = horizontal component of obliquely incident breaking wave force in lb/ft 

(kN/m) 

 Ft = net breaking wave force (normally incident waves) acting on a vertical 

surface in lb/ft (kN/m) 

 a  = horizontal angle between the direction of wave approach and the vertical 

surface 

 ၃.၂.၅.၄.၅။ ေဆာင်ဴ၍ သက်ေရာက်ေသာဝန်အာဵမျာဵ (Impact Loads) 

  ေဆာငဴ်၍ သက်ေရာက်ေသာဝန်အာဵမျာဵမှာ အပျက်အစီဵမျာဵ၊ ေရခဲမျာဵနှငဴ် 

ေရလဃမ်ဵမိုဵြခင်ဵ ေကကာငဴ် သယ်ေဆာင်လာေသာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုမှ အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ 

အေဆာက်အဦမျာဵ၊ အချ ို့အစိတ်အပိုင်ဵ မျာဵသ့ုိ ရိုက်ခတ်ြခင်ဵ မျာဵေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်ေသာ 

အာဵမျာဵ ြဖစ်သည်။ 

  ေဆာငဴ်၍ သက်ေရာက်ေသာ ဝန်အာဵမျာဵကို တွက်ချက်ရာတွင ်ဒီဇိုင်ဵေရကကီဵ 

အနက် (DFE) သ့ုိမဟုတ် ယင်ဵ ေအာက်ရိှ အဆိုဵ ဆုဳဵအေြခအေနကို ြဖစ်ေပါ်ေစေသာ 

ေနရာတွင် စုစည်ဵဝန်မျာဵကိ ု အလျာဵလိုက် သက်ေရာကေ်စလျက် ေကကာင်ဵ ကျ ိုဵဆက်စပ် 

တွက်ချက်ရမည်။  
TABLE 3.2.5-1 VALUE OF DYNAMIC PRESSURE COEFFICIENT, Cp 

Building Category Cp 
I 1.6 

II 2.8 

III 3.2 

IV 3.5 
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FIGURE 3.2.5-1 NORMALLY INCIDENT BREAKING WAVE PRESSURES AGAINST A 

VERTICAL WALL (space behind vertical wall is dry) 

 
FIGURE 3.2.5-2 NORMALLY INCIDENT BREAKING WAVE PRESSURES AGAINST A 

VERTICAL WALL (still water level equal on both sides of wall) 
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၃.၃။ ေလဒဏ်ခဳဒီဇိုင်ဵ  စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ (Wind Design Criteria) 

 ၃.၃.၁။ အေထွေထွ (General) 

 ၃.၃.၁.၁။ နယ်ပယ်(Scope) 

  အဓကိေလဒဏ်ခဳစနစ် (Main Wind-Force Resisting System, MWFRS) ရှိ 

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵအာဵလုဳဵနှင်ဴ အကာအရဳမျာဵ အပါအဝင ် တိုက်တာအိုဵအိမ်မျာဵနှငဴ် အြခာဵ 

အေဆာက်အအုဳမျာဵကို ေလတိုက်အာဵမျာဵခဳနိုငရ်ည် ရိှေစရန် ဤအပိုဒ်၊ အပုိဒခ်ွဲမျာဵတွင် 

ေဖာ်ြပထာဵေသာ သတ်မှတ်ချက်မျာဵအတိုင်ဵ  ဒီဇိုင်ဵေရဵဆွဲပပီဵ တည်ေဆာက်ရပါမည်။ ဒီဇိုင်ဵ 

ေရဵဆွဲမည်ဴ အေဆာက်အအဳုဝန်ဵကျငတ်ွင ် အြခာဵအေဆာက်အအုဳမျာဵြဖငဴ် ကွယ်ေနသည်ဴတိုင် 

ေလတိုက်အာဵ (wind load / force) ကို ေလျှာဴချြခင်ဵ မြပုလုပ်ရပါ။ 

 ၃.၃.၁.၂။ ခွငဴ်ြပုနည်ဵလမ်ဵ မျာဵ (Allowed Procedures) 

  အေဆာက်အအုဳ၏ အဓိကေလဒဏ်ခဳစနစ် (MWFRS) ၊ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ၊ 

အကာအရဳမျာဵ အပါအဝင ် တိုက်တာအိုဵအိမ်မျာဵနှင်ဴ အြခာဵအေဆာက်အအုဳမျာဵအေပါ် 

သက်ေရာက်ေနေသာ ဒီဇိုင်ဵေလတိုက်အာဵ (design wind load) ကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

နည်ဵ လမ်ဵ (method) တစ်ခုခုကိ ုအသုဳဵြပု၍ တွက်ချက်ရပါမည်။ 

 (၁)  Method 1 - အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၄ တွင်သတ်မှတ်ထာဵေသာ လိုအပ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီမင 

ရိှေသာ အေဆာက်အအုဳမျာဵအတွက် ၎င်ဵအပုိဒ်ခွဲတွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ Simplified 

Procedure 

 (၂)  Method 2 - ASCE 7-05 မှ Section 6.5 တွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ လိုအပ်ချက်မျာဵ 

နှငဴ ် ကိုက်ညီမငရိှေသာ အေဆာက်အအုဳမျာဵအတွက် ၎င်ဵ Section တွင်ေဖာ်ြပထာဵ 

ေသာ Analytical Procedure 

 (၃)  Method 3 - ASCE 7-05 မှ Section 6.6 တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ Wind Tunnel 

Procedure 

 ၃.၃.၁.၃။ အေဆာက်အအုဳ မျက်နှာြပင ် တစ်ခု၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်ေပါ်သုိ့ သက်ေရာက် 

ေနေသာ ေလဖအိာဵ (Wind Pressure Acting on Opposite Faces of Each Building 

Surface) 

  အေဆာက်အအုဳမျာဵ၏ အဓကိေလဒဏ်ခုခဳေရဵစနစ် (MWFRS) ၊ အစိတ်အပုိင်ဵ  

မျာဵနှငဴ ်အြပင်အကာအရဳမျာဵအတွက် ဒီဇိုင်ဵေလတိုကဝ်န်အာဵမျာဵ (design wind loads) ကို 

တွက်ချက်ရာတွင ် အေဆာက်အအုဳ မျက်နှာြပင်တစ်ခု၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်ေပါ်သ့ုိ သက် 

ေရာက်ေနေသာ ေလဖိအာဵမျာဵကို သခေျာနည်ဵြဖင်ဴေပါင်ဵ ၍ ရရှိေသာ စုစုေပါင်ဵ ေလဖိအာဵကို 

စဉ်ဵစာဵရပါမည်။ 
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 ၃.၃.၁.၄။ ဒီဇိုင်ဵတွက်ချက်ရာတွင် အသဳုဵြပုရမည်ဴ အနည်ဵဆုဳဵေလတိုက်အာဵ (Minimum 

Design Wind Loading) 

  အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၁.၂ တွင ် ေဖာ်ြပထာဵေသာ နည်ဵ လမ်ဵ တစ်ခုခုြဖငဴ် ဒီဇိုင်ဵ 

တွက်ချက်ရာတွင ် အသဳုဵြပုရမည်ဴ ေလတိုက်အာဵသည် ဤအပိုင်ဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

ပမာဏထက် မနည်ဵေစရပါ။ 

 ၃.၃.၁.၄.၁။ အဓကိေလဒဏ်ခဳစနစ် (Main Wind-Force Resisting System) 

  အလဳုပိတ် (enclosed) သ့ုိမဟုတ် တစိတ်တပိုင်ဵ ကာရဳထာဵေသာ (partially 

enclosed) အေဆာက်အအဳုအတွက် အဓိကေလဒဏ်ခဳစနစ် (MWFRS) မျာဵတွင် ဒီဇိုင်ဵ 

ေလတိုက်အာဵ (design wind load) သည် ခန့်မှန်ဵေလေကကာင်ဵနှင် ဴ ေထာငဴ်မှန်ကျ 

အေဆာက်အအုဳ၏ ေဒါင်လိကု်မျက်နှာြပငဧ်ရိယာကို 10lb/ft2 ြဖငဴ် ေြမစာက်၍ရေသာ ပမာဏ 

ထက် မနည်ဵေစရပါ။ 

  အမျ ိုဵမျ ိူ ဵ ေြပာင်ဵလဲ အသဳုဵြပုနိုငေ်သာ အေဆာက်အအုမဳျာဵ (Open 

Buildings) သ့ုိမဟုတ် အြခာဵအေဆာက်အဉီမျာဵကို ဒီဇိုင်ဵ ေလတိုက်အာဵ (Design Wind 

Force) သည် 10 lb/ft2ကို Af ြဖငဴ်ေြမစာက်၍ ရလာေသာ ပမာဏထက် မနည်ဵေစရပါ။ 

 ၃.၃.၁.၄.၂။ အေဆာက်အအုဳ အစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵနှင်ဴ အကာအရဳမျာဵ (components and 

cladding) 

  အေဆာက်အအုဳ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှငဴ ် အကာအရဳမျာဵအတွက် ဒီဇိုင်ဵ 

ေလဖိအာဵ (design wind pressure) သည် 10lb/ft2 ထက် မနည်ဵ ေစရပဲ ယင်ဵ  

အစိတ်အပိုင်ဵနှင်ဴ အကာအရဳတို့၏ မျက်နှာြပငေ်ပါ်သုိ့ ေထာငဴ်မှန်ကျ သက်ေရာက် ေစရမည်။ 

 ၃.၃.၂။ အဓပိ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုချက်မျာဵ(Definitions) 

  ASCE 7-05 မှ Section 6.2 ကို ကိုဵကာဵရန်။ 

 ၃.၃.၃။ သေကေတနှင်ဴ အမှတ်အသာဵမျာဵ (Symbols and notation) 

  ASCE 7-05 မ ှSection 6.3 ကို ကိုဵကာဵရန်။ 

 ၃.၃.၄။ နည်ဵ လမ်ဵ ၁ လွယ်ကူေသာ နည်ဵလမ်ဵ (Method 1-Simplified Procedure) 

 ၃.၃.၄.၁။ နယ်ပယ် (Scope) 

  ဤအပိုဒ်ခွဲအရ သတ်မှတ်သည်ဴ ဒီဇိုင်ဵ ေလတိုက်အာဵ (design wind load) သည် 

အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၄.၁.၁ သ့ုိမဟုတ် အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၄.၁.၂ တို့တွင ်ေဖာ်ြပထာဵေသာ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ 

အာဵလုဳဵ နှငဴ် ညီညွတ်ြပည်ဴစုဳမင ရှိရမည်။ 

  အကယ်၍ အေဆာက်အအဳုတစ်ခု၏ အစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵနှင်ဴ အကာအရဳမျာဵ၏ 

ဒီဇိုင်ဵလိုအပ်ချက်မျာဵသည် အပုိဒ်ခွဲ ၃.၃.၄.၁.၂ မှ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်သာ ကိုက်ညီပါက 

ယင်ဵ အေဆာက်အအုဳ၏ MWFRS ကို ASCE 7-05 မှ Section 6.5 တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ 
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နည်ဵ လမ်ဵ ၂ (Method 2-Analytical Procedure) သ့ုိမဟုတ် ASCE 7-05 မှ Section 6.6 

တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ နည်ဵ လမ်ဵ ၃ (Method 3-Wind Tunnel Procedure) အရ ဒီဇိုင်ဵ  

ြပုလုပ်ရမည်။ 

 ၃.၃.၄.၁.၁။ အဓကိ ေလဒဏ်ခဳစနစ်မျာဵ (Main Wind-Force Resisting Systems) 

  အေဆာက်အအုဳမျာဵ၏ MWFRS ဒီဇိုင်ဵသည် ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်မျာဵ 

အာဵလုဳဵ နှငဴ် ကိုက်ညီြပည်ဴစုဳမင ရှိရမည်။ 

 (၁) အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၂ တွင် ဖွငဴ်ဆိုထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  အေဆာက်အအုဳသည် ရိုဵရှင်ဵေသာ 

ကကမ်ဵခင်ဵ ရိှသည်ဴ အေဆာက်အအုဳ (Simple Diaphragm Building) ြဖစ်ရမည်။ 

 (၂)  အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၂ တွင် ဖွင်ဴဆိုထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  အေဆာက်အအုဳသည် အထပ်နိမဴ် 

အေဆာက်အအုဳ (Low-Rise Building) ြဖစ်ရမည်။ 

 (၃) အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၂ တွင် ဖွင်ဴဆိုထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  အေဆာက်အအဳုသည် အလဳုပတိ် 

အေဆာက်အအုဳ (Enclosed Building) ြဖစ်ရမည်။ 

 (၄) အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၂ တွင် ဖွင်ဴဆိုထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  အေဆာက်အအုဳသည် ပုဳသဏ္ဍာန် 

ညီညွတ်ေသာ အေဆာက်အအုဳ (Regular-Shaped Building) ြဖစ်ရမည်။ 

 (၅) အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၂ တွင် ဖွငဴ်ဆိုထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  အေဆာက်အအုဳသည် ေြပာင်ဵလဲရ 

လွယ်ေသာ အေဆာက်အအဳု (Flexible Building) ြဖစ်ရမည်။ 

 (၆) အ ေဆာက်အအုဳသည် ကန့်လန့်ြဖတ် ေလတိုက်ခတ်ြခင်ဵ  (across wind loading) ၊ 

ေလေဗွတိုက်ြခင်ဵ (vortex shedding) ၊ ေလေဆာငဴတ်ိုက်ြခင်ဵ  (galloping) 

သ့ုိမဟုတ် ရမ်ဵခါတိုက်ြခင်ဵ (fluttering) စသည်တို့ေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ 

မတည်ပငိမ်သည်ဴ အ ေြခအေနမျာဵနှငဴ် ေတွကကုဳရေသာအခါ တုန့်ြပန်မငမရိှြခင်ဵတို့ 

အြပင် ယင်ဵ အေဆာက်အအဳု၏ တည်ေနရာသည် ေလလမ်ဵ ေကကာင်ဵ  ကျေရာက်မင 

ေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်ေသာ သက်ေရာက်မငမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ပုဳမှန်မဟုတ်သညဴ် 

ေလေဗွလှိုင်ဵ မျာဵအတွက် အထူဵတလည် စဉ်ဵစာဵတွက်ချက်ရမည်ဴ တည်ေနရာ 

မဟုတ်ြခင်ဵ ။ 

 (၇) အမုိဵြပန့် (flat roof) သ့ုိမဟုတ် ြမငဴ်မိုရ်အမိုဵ (gable roof) သ့ုိမဟုတ် အမိုဵေစာင်ဵ  

၄၅ ဒီဂရ ီ ထက်နည်ဵေသာ အနု်ဵလက်အမုိဵ (hip roof) စသည်ဴ အမိုဵတစ်မျ ိုဵမျ ိုဵ 

ြဖစ်ပပီဵ အဖက်ဖက်တွင် ေခါက်ချ ိုဵကျေသာ ဘက်ညီေသာ အေဆာက်အအုဳ ြဖစ်ြခင်ဵ ။ 

 (၈) Fig.6.10 (ASCE 7-05) ၏ အပိုဒ် ၅ တွင် ညဃန်ြပထာဵေသာ အေဆာက်အအုဳကို 

လည်ေစနိုင်သည်ဴအေြခအေနမျာဵ (torsional load cases) မ ှ ကင်ဵလွတ်ေသာ 

အေဆာက်အအုဳြဖစ်ြခင်ဵ ၊ သ့ုိမဟုတ် ယင်ဵ အေြခအေနမျာဵေကကာငဴ် အေဆာက်အအုဳရိှ 

MWFRS မျာဵ၏ ဒီဇိုင်ဵ ကို မထိခိုက်ေစြခင်ဵ ။ 
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 ၃.၃.၄.၁.၂။ အေဆာက်အအုဳ အစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ် အကာအရဳမျာဵ (Components and 

Cladding) 

  အေဆာက်အအုဳ အစိတ်အပုိင်ဵ နှင်ဴ အကာအရဳမျာဵ၏ ဒီဇိုင်ဵအတွက် ယင်ဵ  

အေဆာက်အအုဳသည် ေအာကပ်ါသတ်မှတ်ချက်မျာဵအာဵလုဳဵြဖငဴ် ကိုက်ညီြပည်ဴစုဳမင ရိှရမည်။ 

 (၁) အမုိဵ၏ မျှမ်ဵမျှ အြမင်ဴ (h) သည် ေပ ၆၀ ထက ်မြမင်ဴေစရ။ 

 (၂) အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၂ တွင် ဖွင်ဴဆိုထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  အေဆာက်အအဳုသည် အလဳုပတိ် 

အေဆာက်အအုဳ (Enclosed Building) ြဖစ်ရမည်။ 

 (၃) အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၂ တွင် ဖွင်ဴဆိုထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  အေဆာက်အအုဳသည် ပုဳသဏ္ဍာန် 

ညီညွတ်ေသာ အေဆာက်အအုဳ (Regular-Shaped Building) ြဖစ်ရမည်။ 

 (၄) အ ေဆာက်အအုဳသည် ကန့်လန့်ြဖတ် ေလတိုက်ခတ်ြခင်ဵ  (across wind loading) ၊ 

ေလေဗွတိုက်ြခင်ဵ (vortex shedding) ၊ ေလေဆာငဴတ်ိုက်ြခင်ဵ (galloping) 

သ့ုိမဟုတ် ရမ်ဵခါတိုက်ြခင်ဵ (fluttering) စသည်တို့ေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ 

မတည်ပငိမ်သည်ဴ အ ေြခအေနမျာဵနှငဴ် ေတွကကုဳရေသာအခါ တုန့်ြပန်မင မရိှြခင်ဵတို့ 

အြပင် ယင်ဵ အေဆာက်အအဳု၏ တည်ေနရာသည် ေလလမ်ဵ ေကကာင်ဵ  ကျေရာက်မင 

ေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်ေသာ သက်ေရာက်မငမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ပုဳမှန်မဟုတ်သညဴ် 

ေလေဗွလှိုင်ဵ မျာဵအတွက် အထူဵတလည် စဉ်ဵစာဵတွက်ချက်ရမည်ဴ တည်ေနရာ 

မဟုတ်ြခင်ဵ ။ 

 (၅) အမုိဵြပန့် (flat roof) ၊ အမုိဵေစာင်ဵ  အမျာဵဆုဳဵ ၄၅ ဒီဂရ ီရိှေသာ ြမင်ဴမိုရ်အမုိဵ (gable 

roof) ၊ သ့ုိမဟုတ် အမုိဵေစာင်ဵ  အမျာဵဆုဳဵ ၂၇ ဒီဂရ ီ ရိှေသာ အနု်ဵလက်အမုိဵ (hip 

roof) တစ်မျ ိုဵမျ ိုဵရှိေသာ အေဆာက်အအုဳ ြဖစ်ြခင်ဵ ။ 

 ၃.၃.၄.၂။ ဒီဇိုင်ဵနည်ဵလမ်ဵ  (Design Procedure) 

 (၁) အေြခခဳ ေလတိုက်နငန်ဵ (V) ကို အပုိဒ်ခွဲ ၃.၃.၄.၄ နှငဴ်အညီ တွက်ချက်ရမည်။ 

ေလေကကာင်ဵ သည် မည်သည်ဴဘက်မှမဆို ေရြပင်ညီ တိုက်ခတ်သည်ဟု ယူဆရမည်။ 

 (၂) အေရဵပါကိန်ဵ I (important factor) ကို အပိုဒ်ခွဲ ၃.၃.၄.၅ နှငဴ်အညီ တွက်ချက်ရမည်။ 

 (၃) ေလနှငဴ်ထိေတွ့မင အမျ ိုဵအစာဵ (exposure category) ကို အပုိဒ်ခွဲ ၃.၃.၄.၆ နှငဴ်အညီ 

တွက်ချက်ရမည်။ 

 (၄) အေဆာက်အအုဳအြမငဴ်နှငဴ် ထိေတွ့မင exposure တို့ကို ချနိ်ညစိသည်ဴ ေြမစာက်ေဖာ်ကိန်ဵ 

(λ) ကို ပုဳ ၃.၃.၁ အရ တွက်ယူရမည်။ 

 ၃.၃.၄.၂.၁။ အဓကိ ေလဒဏ်ခုခဳေရဵ စနစ် (Main Wind-Force Resisting System) 

  အထပ်နိမဴ ် ရိုဵရှင်ဵေသာ ကကမ်ဵခင်ဵ  အေဆာက်အအုဳမျာဵ (Low-Rise Simple 

Diaphragm buildings) ၏ MWFRS မျာဵအတွက် လွယ်ကူေသာ ဒီဇိုင်ဵ ေလဖိအာဵ 
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(Simplified Design Wind Pressure) ps သည် ပုဳ ၃.၃.၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  

အေဆာက်အအုဳမျက်နှာြပင်၏ ေရြပင်ညီနှငဴ် ေဒါငလ်ိုက် အစွန်ဵထွက် (Horizontal and 

Vertical Projections) မျာဵေပါ်  သက်ေရာက်ေသာ အတွင်ဵအြပင် အသာဵတငဖ်ိအာဵမျာဵ 

(net pressures) ၏ ေပါင်ဵလဒ ် (sum of internal and external) ြဖစ်သည်။ A, B, C, D 

ဇုန်မျာဵတွင် သက်ေရာက်ရမည်ဴ အလျာဵလိကု်ဖိအာဵ (Horizontal Pressure) ps သည် 

ေလညာနှင်ဴ ေလေအာက်ဘက်မှ အသာဵတင်ဖိအာဵ (Windward and Leeward Net 

Pressures) မျာဵကို ေပါင်ဵ စပ်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ ေအာကပ်ါ ညီမျှြခင်ဵြဖငဴ် တွက်ချက်ရမည်။ 

 ps  =  (λ) (Kzt) (I) (ps30)           Eq. (3.3.1) 

ညီမျှြခင်ဵ  ၃.၃.၁ တွင် 

 λ = ပုဳ ၃.၃.၁ အရ အေဆာက်အအုဳြမင်ဴနှငဴ် exposure ကို ချနိ်ညစိေပဵေသာ 

ေြမာက်ေဖာ်ကိန်ဵ 

 Kzt = ပျမ်ဵမျှအမုိဵအြမင်ဴ h အတွက် အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၄.၇ ပါ ေြမမျကန်ှာြပငက်ိန်ဵ 

(topographic factor) 

 I = အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၂ ပါ အေရဵပါကိန်ဵ (importance factor) 

 ps30 = ပုဳ ၃.၃.၁ အရ exposure B နှငဴ ် I = 1.0 အတွက် အြမငဴ်ေပ ၃၀ ၌ရှိေသာ 

လွယ်ကူေသာ ဒီဇိုင်ဵေလဖိအာဵ (Simplified Design Wind Pressure) 

 ၃.၃.၄.၂.၁.၁။ အနည်ဵဆုဳဵေလဖိအာဵမျာဵ(minimum pressures) 

  အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၄.၂.၁ အရ တွက်ချက်ထာဵေသာ ဒီဇိုင်ဵ ေလဖိအာဵမျာဵ (design 

wind pressure) ၏ ဝန်အာဵသက်ေရာက်မငမျာဵ (load effects) သည် A, B, C နှငဴ ် D 

ဇုန်အာဵလုဳဵအတွက် +10 psf ဟ ု ယူဆ၍ E, F, G နှငဴ ် H ဇုန်အာဵလုဳဵအတွက် 0 psf ဟု 

ယူဆပပီဵ အပိုဒခ်ွဲ ၃.၃.၁.၄.၁ အရ တွက်ချက်ထာဵေသာ အနည်ဵဆုဳဵဝန်အာဵ (minimum 

load case) ထက်မနည်ဵေစရ။ 

 ၃.၃.၄.၂.၂။ အေဆာက်အအုဳ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှင်ဴ အကာအရဳ (Components and 

Cladding) 

  နည်ဵ လမ်ဵ ၁ (Method 1) ကိုသဳုဵ၍ ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵေသာ အေဆာက်အအုဳ 

မျာဵ၏ အစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵနှင်ဴ အကာအရဳ (Components and Cladding) မျာဵအတွက် 

အသာဵတင ် ဒီဇိုင်ဵ ေလဖိအာဵ (Net Design Wind Pressures) Pnet သည် ပုဳ ၃.၃.၂ တွင် 

ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  အေဆာက်အအုဳ၏မျက်နှာြပင်ေပါ်သို့ ေထာင်ဴမှန်ကျ သက်ေရာက် 

သည်ဴ အတွင်ဵအြပင် အသာဵတငဖ်ိအာဵမျာဵ (Net Pressures) ၏ ေပါင်ဵလဒ ် (Sum of 

internal and external) ြဖစ်ပပီဵ ယင်ဵ ကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ညီမျှြခင်ဵ ြဖငဴ် တွက်ချက်ရမည်။ 
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Pnet = (λ) (Kzt) (I) (Pnet30)               Eq. (3.3.2)  

ညီမျှြခင်ဵ  ၃.၃.၂ တွင် 

 λ = ပုဳ ၃.၃.၂ အရ အေဆာက်အအုဳအြမင်ဴ နှငဴ ် exposure ချနိ်ညစိေပဵေသာ 

ေြမစာက်ေဖာက်ိန်ဵ 

 Kzt = ပျမ်ဵ မျှအမိုဵအြမငဴ် h အတွက် အပိုဒ်ခွဲ ၃.၃.၄.၇ ပါ ေြမမျကန်ှာြပငက်ိန်ဵ 

(topographic factor) 

 I  =  အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၂ ပါ အေရဵပါကိန်ဵ (importance factor) 

 ps30  = ပုဳ ၃.၃.၁ အရ exposure B နှငဴ ် I = 1.0 အတွက် အြမင်ဴေပ ၃၀ ၌ ရိှေသာ 

လွယ်ကူေသာ ဒီဇိုင်ဵေလဖိအာဵ (Simplified Design Wind Pressure) 

၃.၃.၄.၂.၂.၁။  အနည်ဵဆုဳဵ ေလဖိအာဵ (Minimum Pressures) 

   အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၄.၂.၂ မှ ေလတငဘ်က်ရိှ ဒီဇိုင်ဵေလဖအိာဵမျာဵ (Positive 

Design Wind Pressures) Pnet သည် +10 pst မနည်ဵ ေစရ။ ထို့အတူ ယင်ဵ အပိုဒ်ခွဲမှ 

ေလညစာဘက်ရှိ ဒီဇိုင်ဵေလဖအိာဵမျာဵ (Negative Design Wind Pressures) -10 pst ထက် 

မနည်ဵ ေစရပါ။ 

 ၃.၃.၄.၃။ ေလစိမဴ်နုိင်ေသာ အကာအရဳမျာဵ (Air Permeable Cladding) 

  ေလစိမဴ်နိုင်ေသာ အကာအရဳပုဳစဳမျာဵကို စဉ်ဵစာဵရာတွင် ပိုနည်ဵေသာဝန်ကို 

စဉ်ဵစာဵနိုငေ်ကကာင်ဵ  သက်ေသြပနိုငမ်ည်ဴ ခွငဴ်ြပုစမ်ဵသပ်ချက်မျာဵမှ အချက်အလက်မျာဵ 

(approved test data) သ့ုိမဟုတ် အသိအမှတ်ြပု စာရွေကစ်ာတမ်ဵမျာဵ (recognized 

lituratures) မရိှပါက ေလစိမဴ်နိုငေ်သာ အကာအရဳ (Air Permeable Cladding) အာဵလုဳဵ  

အတွက် ပုဳ ၃.၃.၂ အတိုင်ဵ ဒီဇိုင်ဵေလတိုက်အာဵ (Wind Load) ကို တွက်ချက်ရမည်။ 

 ၃.၃.၄.၄။ အေြခခဳ ေလတိုက်နှုန်ဵ (Basic Wind Speed) 

  အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၄.၄.၁ နှငဴ ်အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၄.၄.၂ ပါ အချက်မျာဵမှအပ အေဆာက်အအုဳ 

မျာဵအေပါ် သက်ေရာက်ရမည်ဴ ဒီဇိုင်ဵ ေလတိုက်အာဵမျာဵ (Design Wind Loads) ကို 

တွက်ချက်ရာတွင ် အေြခခဳေလတိုက်နငန်ဵ (Basic Wind Speed) သည် ဇယာဵ ၃.၃.၁ တွင် 

ေပဵထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  ြဖစ်ရမည်။ 

 ၃.၃.၄.၄.၁။ ထူဵြခာဵေသာ ေလတိုက်ေဒသမျာဵ (Special Wind Regions) 

  မှတ်တမ်ဵမျာဵ (records) သ့ုိမဟုတ် အေတွ့အကကုဳမျာဵ (experiences) အရ 

ေလတိုက်နငန်ဵသည် ဇယာဵ ၃.၃.၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် ေလတိုက်နငန်ဵမျာဵထက် ပိုမို 

ေကကာင်ဵ ညဃန်ြပပါက အေြခခဳေလတိုက်နငန်ဵ (Basic Wind Speed) ကို တိုဵြမစင်ဴ၍ 

သတ်မှတ်ရမည်။  
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  ေတာငက်ုန်ဵ ေတာငတ်န်ဵကဲဴသ့ုိ ေြမမျက်နှာြပင် (Mountainous Terrain)၊ 

လျှ ိုေြမစာင်ေချာက်မျာဵ (gorges)၊ နှငဴ ်အထူဵေဒသမျာဵ (Special Regions) တွင် ထူဵြခာဵစွာ 

ေလတိုကန်ိုငမ်ငအေြခအေနမျာဵအတွက် စစ်ေဆဵစီစစ်ရမည်။ 

  လိအုပ်ပါက ေဒသအလိုက် ပိုမုိြမင်ဴမာဵေသာ ေလတိုက်နငန်ဵမျာဵကို ဒီဇိုင်ဵ တွင် 

ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵနိုငရ်န် ဇယာဵ ၃.၃.၁ တွင ်ေပဵထာဵေသာ တန်ဖိုဵမျာဵကို အခွငဴ်အာဏာပိုင် 

အဖဲွ့မျာဵမှ ချနိ်ညစိေပဵနိုင်သည်။ ထိုသ့ုိချနိ်ညစိရာတွင ် မိုဵေလဝသသတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵ 

(Meteorological Information) နှင် ဴ အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၄.၄.၂ တွင် ေဖါ်ြပထာဵေသာ ခန့်မှန်ဵ 

အေြခခဳေလတိုက်နငန်ဵ (Basic Wind Speed) မျာဵကို အေြခခဳရမည်။ 

 ၃.၃.၄.၄.၂။ ေဒသဆိုင်ရာ မိုဵေလ၀သ အချက်အလက်မျာဵမှ အေြခခဳေလတိုက်နှုန်ဵကို 

ခန့်မှန်ဵြခင်ဵ (Estimation of Basic Wind Speeds from Regional Climatic Data) 

  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵ စဉ်ဵစာဵ၍ ေဒသဆိုင်ရာ 

မိုဵေလဝသအချက်အလက်မျာဵ (Regional Climate Data) ကိ ုအသဳုဵြပုကာ ဇယာဵ ၃.၃.၁ 

ပါ ခန့်မှန်ဵအေြခခဳေလတိုက်နငန်ဵမျာဵ (Basic Wind Speeds) တွင် အစာဵထုိဵ အသဳုဵြပုနိုင် 

သည်။ သ့ုိေသာ် ဇယာဵ ၃.၃.၁ မှ အေြခခဳေလတိုက်နငန်ဵထက် မေလျာဴနည်ဵေစရ။ 

 (၁) အချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူရာတွင ် ပုဳမှန်တန်ဖိုဵမျာဵ မဟုတ်ဘ ဲ အစွန်ဵေရာက် 

တန်ဖိုဵမျာဵအတွက် တန်ဖိုဵမျာဵကိ ုေလျှာခဴျရာတွင ်အတညြ်ပုစာရင်ဵ အင်ဵ နည်ဵ လမ်ဵ 

မျာဵ (Approved Extreme - Value Statistical-Analysis Procedures) ကို 

အသဳုဵြပုထာဵြခင်ဵ နှင်ဴ 

 (၂)  မှတ်တမ်ဵကာလ (Length of Record)၊ မှတ်တမ်ဵမှာဵယွင်ဵ မငမျာဵ (Sampling Error)၊ 

ပျမ်ဵ မျှအချနိ် (Averaging Time)၊ ေလတိုက်နငန်ဵြပကိရိယာ၏အြမင်ဴ (Anemometer 

Height)၊ မှတ်တမ်ဵ၏ အရည်အေသွဵ (Data Quality)၊ နှငဴ ်ေလတိုက်နငန်ဵြပကိရိယာ 

ထာဵရိှရာ ေြမြပငအ်ေနအထာဵ (Terrain Exposure of the Anemometer) စသည် 

တို့ကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵထာဵရမည်။ 

  အေြခခဳေလတိုက်နငန်ဵ (Basic Wind Speed) ကို ေဒသဆိုင်ရာ မိုဵေလဝသ 

အချက်အလက်မျာဵ (Regional Cimatic Data) မှ ခန့်မှန်ဵတွက်ချက်သည်ဴအခါ ယင်ဵ 

ေလတိုက်နငန်ဵသည် နှစ် ၅၀ အတွင်ဵ ြပန်လည်ြဖစ်နိုင်ေချ ၂% ကို အေြခခဳသည်ဴ ေလတိုက် 

နငန်ဵထက် မနည်ဵေစရမည်ဴအြပင ် ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵသည်လည်ဵ ေြမြပင်အမျ ိုဵအစာဵ 

(exposure Category C) အတွက် ေြမြပငအ်ထက် ၃၃ ေပ (၁၀ မီတာ) ရိှ 3-s ေလေပွ 

တိုက်နငန်ဵ (3-s Gust Wind Speed) နှငဴ ်ညီမျှေစရန် ချနိ်ညစိရမည်။ 
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 ၃.၃.၄.၅။ အေရဵပါကိန်ဵ (Importance Factor) 

  အေဆာက်အအုဳအတွက် အေရဵပါကိန်ဵ (I) ကို ဇယာဵ ၃.၁.၂ တွင် စာရင်ဵ ြပုစု 

ထာဵေသာ အေဆာက်အအဳုအမျ ိုဵအစာဵ (Building Categories) အေပါ်အေြခခဳ၍ ဇယာဵ 

၃.၃.၂ တွင် တွက်ယူရမည်။ 

 ၃.၃.၄.၆။ ထိေတွ့မှု အေြခအေန (Exposure) 

  စဉ်ဵစာဵသည်ဴ ေလလမ်ဵေကကာင်ဵ (Wind Direction) တစ်ခုချင်ဵ စီအတွက်       

ေလဆန်ထေိတွ့မငအေြခအေန အမျ ိုဵအစာဵ (Upwind Exposure Category) သည် သဘာဝ 

ေြမမျကန်ှာသွင်ြပင် (natural topography)၊ သစ်ပင်မျာဵ (Vegetation) နှငဴ ်တည်ေဆာက်ပပီဵ 

အေဆာက်အအုဳမျာဵ (constructed facilities) ၏ သက်ေရာက်မငမျာဵမှ တွက်ယူထာဵသညဴ် 

ေြမမျကန်ှာသွင်ြပင်ကကမ်ဵတမ်ဵမင (Ground Surface Roughness) ေပါ်တွင် အေြခခဳရမည်။ 

 ၃.၃.၄.၆.၁။ ေလလမ်ဵေကကာင်ဵ မျာဵနှငဴ် ေလတိုက်ရပ်ဝန်ဵမျာဵ (Wind Directions and 

Sectors) 

  ေလဝန်အာဵမျာဵ (Wind Loads) ကို တွက်ချက်ရန် ေရွေဵချယ်ထာဵသညဴ် 

ေလလမ်ဵ ေကကာင်ဵ တစ်ခုစီအတွက် အေဆာက်အဦ သ့ုိမဟုတ် အေဆာက်အအုဳ၏ ထိေတွ့မင 

အေြခအေန (exposure) ကို တွက်ချက်ရာတွင် ေလလမ်ဵ ေကကာင်ဵ ၏ ေလဆန်ဘက်သို့ 

တစ်ဖက် ၄၅ ဒီဂရီစီ ဆန့်ထတု်ထာဵေသာ စက်ဝိုင်ဵစိတ်နှစ်ခုစာ ရပ်ဝန်ဵကို ထည်ဴသွင်ဵ 

စဉ်ဵစာဵရမည်။ ယင်ဵ ရပ်ဝန်ဵထဲတွင်ရိှေနမည်ဴ ထိေတွ့မငအေြခအေန (exposures) မျာဵကို 

အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၄.၆.၂ နှငဴ ် ၃.၃.၄.၆.၃ အရ တွက်ချက်ပပီဵ အထက်ပါေလလမ်ဵေကကာင်ဵ အတွက် 

အမျာဵဆုဳဵေလဝန်အာဵ (Highest Wind loads) ကိ ုြဖစ်ေစေသာ ထိေတွ့မငြဖငဴ် တွက်ချက် 

ရမည်။ 

 ၃.၃.၄.၆.၂။ မျက်နှာြပငက်ကမ်ဵတမ်ဵမှု အမျ ိုဵအစာဵမျာဵ (Surface Roughness 

Categories) 

  အပုိဒခ်ွဲ ၃.၃.၄.၆.၃ ပါ ထိေတွ့မင အေြခအေနအမျ ိုဵအစာဵ (Exposure 

Category) ကို ေလညာဘက် ၄၅ ဒီဂရ ီ စက်ဝိုင်ဵ စိတ် ရပ်ဝန်ဵအတွင်ဵ ရိှ ေြမမျကန်ှာြပင ်

ကကမ်ဵတမ်ဵမင (Ground Surface Roughness) တစ်ခုစီအတွက် ေအာက်ပါ သတ်မှတ်ချက် 

မျာဵကို အေြခခဳ၍ ရှာေဖွရမည်။ 

 Surface Roughness B: ပမို့ြပနှငဴ် ဆင်ေြခဖုဳဵေဒသမျာဵ၊ သစ်ေတာမျာဵ သ့ုိမဟုတ် 

လုဳဵ ချင်ဵအိမ်မျာဵ သို့မဟုတ် ထို့ထကက်ကီဵေသာအရာမျာဵ နီဵကပ်စွာ ရိှေနေသာ ေြမြပင် 

အေနအထာဵ။ 

 Surface Roughness C: ေပ ၃ဝ (၉.၁ မီတာ) ေအာက ်အြမငဴ်ရိှေသာ အရာမျာဵ ခပ်ကျဲကျဲ 

ရိှေနေသာ ဟင်ဵလင်ဵ ပွင်ဴ ေြမြပင်အေနအထာဵ။ 
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 Surface Roughness D: ေြမြပန့်၊ အတာဵအဆီဵမဲဴ ေဒသမျာဵနှငဴ ် ေရြပင်မျာဵ။ 

ဤအမျ ိုဵအစာဵတွင ်ရွှဳ့လွင်ြပငမ်ျာဵနှငဴ် ဆာဵကွင်ဵ မျာဵပါဝင်သည်။ 

 ၃.၃.၄.၆.၃။ ထိေတွ့မှု အေြခအေန အမျ ိုဵအစာဵမျာဵ (Exposure Categories) 

  Exposure B: ေလတင်ဘက် အနည်ဵဆုဳဵ ေပ ၂၆၀၀ (၇၉၂ မီတာ) သ့ုိမဟုတ် 

အေဆာက်အအုဳအြမငဴ်၏ အဆ ၂၀ အကွာအေဝဵတို့မှ ပိုေဝဵေသာ အကွာအေဝဵအတွင်ဵ 

ေြမမျကန်ှာြပငက်ကမ်ဵတမ်ဵမင အမျ ိုဵအစာဵ B သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေြမမျကန်ှာြပင် 

ကကမ်ဵတမ်ဵမငမျ ိုဵတွင် ထိေတွ့မင အေြခအေန Exposure B ကို အသဳုဵြပုရမည်။ 

 ခခင်ဵ ချက် (Exception) : ပျမ်ဵမျှ အမုိဵအြမင်ဴ (Mean Roof Height) ေပ ၃ဝ ထက် မပိုေသာ 

အေဆာက်အအုဳမျာဵအတွက် ေလတငဘ်က် အကွာအေဝဵကို ေပ ၁၅၀၀ (၄၅၇ မီတာ) အထိ 

ေလျှာဴချနိုငသ်ည်။ 

  Exposure C : Exposure B သ့ုိမဟုတ် D အသဳုဵမြပုနိုင်သည်ဴ အေြခအေန 

အာဵလုဳဵ အတွက် Exposure C ကို အသဳုဵြပုရမည်။ 

  Exposure D : ေလတငဘ်က် အနည်ဵဆုဳဵ ေပ ၅၀၀၀ (၁၅၂၄မီတာ) 

သ့ုိမဟုတ် အေဆာက်အအဳုအြမင်ဴ၏ အဆ ၂၀ တို့မှ ပိုေဝဵေသာ အကွာအေဝဵအတွင်ဵ  

ေြမမျကန်ှာြပင ် ကကမ်ဵတမ်ဵမင အမျ ိုဵအစာဵ D သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေြမမျကန်ှာြပင် 

ကကမ်ဵတမ်ဵမငမျ ိုဵတွင် ထိေတွ့မင အေြခအေန Exposure D ကို အသဳုဵြပုရမည်။ Exposure D 

ကို ေြမမျကန်ှာြပင် ကကမ်ဵတမ်ဵမင B သ့ုိမဟုတ် C ၏ ေလညာဘက် ေပ ၆၀၀ (၂၀၀ မီတာ) 

သ့ုိမဟုတ် အေဆာက်အအုဳအြမင်ဴ၏ အဆ ၂၀ တို့မှ ပိုေဝဵေသာ အကွာအေဝဵအထိ တိုဵယူ 

ရမည်။ 

  တည်ေနရာ တစ်ခုသည် ထိေတွ့မင ပုဳစဳနှစ်မျ ိုဵအကကာဵ (Exposure 

Categories) ကူဵေြပာင်ဵ ဇုန်တွင် တည်ရိှေနပါက အမျာဵဆုဳဵေလတိုက်အာဵ (Wind Forces) 

မျာဵကို ြဖစ်ေစမည်ဴ အမျ ိုဵအစာဵကို အသဳုဵြပုရမည်။ 

 ခခင်ဵ ချက် (Exception) : အသိအမှတ်ြပုစာရွေက်စာတမ်ဵမျာဵြဖငဴ် ဆီေလျာ်စွာ တွက်ချက် 

တငြ်ပလာပါက ကူဵေြပာင်ဵဇုန်အတွက် အထကေ်ဖာ်ြပပါ အမျ ိုဵအစာဵမျာဵထဲမှ 

အလယ်အလတ်ထိေတွ့မင အေြခအေနကို အသုဳဵြပုနိုငသ်ည်။ 

 ၃.၃.၄.၇။ ေြမမျက်နှာသွငြ်ပင ်အကျ ိုဵမျာဵ (Topographic Effects) 

 ၃.၃.၄.၇.၁။ ေတာငက်ုန်ဵမျာဵ၊ ေတာငေ်ကကာမျာဵနှငဴ် ေတာငေ်စာင်ဵမျာဵေကကာငဴ် ေလတိုက် 

နှုန်ဵ ြမငဴတ်က်သွာဵြခင်ဵ  (Wind Speed-Up Over Hills, Ridges, and Escarpments) 

  အေဆာက်အအုဳမျာဵနှငဴ် အြခာဵတည်ေနရာ အေြခအေနမျာဵသည် ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနမျာဵအာဵလုဳဵ နှင်ဴ ကိုက်ညီမငရိှပါက ေယဘုယျ ေြမမျကန်ှာြပင် 

ရုတ်ြခည်ဵ ေြပာင်ဵလဲသွာဵေသာ ေတာငက်ုန်ဵမျာဵ၊ ေတာငေ်ကကာမျာဵနှင်ဴ ေတာငေ်စာင်ဵ မျာဵ၌ 
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ြဖစ်ေပါ်တတ်ေသာ ေလတိုက်နငန်ဵ ြမငဴ်တက်သွာဵမင၏ အကျ ိုဵကို မည်သညဴ် ထိေတွ့မင 

အမျ ိုဵအစာဵအတွက်မဆို ဒီဇိုင်ဵတွက်ချက်ရာတွင် ထညဴ်သွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်။ 

 ၁။ ေတာငက်ုန်ဵ၊ ေတာငေ်ကကာ သုိ့မဟုတ် ေတာင်ေစာင်ဵ မျာဵ ရှိေနသညဴ် ေြမမျကန်ှာ 

သွင်ြပငအ်ြမင်ဴ၏ အဆ ၁၀၀ (100H) သ့ုိမဟုတ် ၂ မိုင် (၃.၂၂ ကီလိုမီတာ) တို့မှ 

ပိုနည်ဵ ေသာ အကွာအေဝဵအတွင်ဵ အြခာဵ အလာဵတူအြမငဴ်ရှိ ေြမမျကန်ှာသွငြ်ပင် 

မျာဵ အတာဵအဆီဵမျာဵ ရိှမေနြခင်ဵ ။ ယင်ဵ အကွာအေဝဵသည် ေတာငက်ုန်ဵ၊ 

ေတာငေ်ကကာ သို့မဟုတ် ေတာငေ်စာင်ဵ ၏ အြမငဴ်ကို ဆုဳဵြဖတ်သည်ဴ ေနရာမှ 

ေရြပင်ညီအကွာအေဝဵ ြဖစ်သည်။ 

 ၂။ မည်သည်ဴ စက်ဝိငု်ဵ စိတ်ရပ်ဝန်ဵ အတွင်ဵတွင်မဆိ ု ၂ မိုင် (၃.၂၂ ကီလိုမီတာ) 

အချင်ဵ ဝက်အတွင်ဵ၌ ေတာငက်ုန်ဵ၊ ေတာငေ်ကကာ သ့ုိမဟုတ် ေတာငေ်စာင်ဵ မျာဵသည် 

ေလညာရိှ ေြမမျကန်ှာသွငြ်ပင်၏ အြမငဴ် အထက်သ့ုိ ၂ ဆ သ့ုိမဟုတ် ၂ ဆ ထက်ပုိ၍ 

ေငါထွက်ေနြခင်ဵ ။ 

 ၃။ ပုဳ ၃.၃.၃ တွင ် ြပထာဵသညဴ်အတိုင်ဵ  အေဆာက်အအုဳသည် ေတာငက်ုန်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေတာငေ်ကကာ၏ အေပါ်တစ်ဝက်တွင် သ့ုိမဟုတ် ေတာငေ်စာင်ဵ တစ်ခု၏ အထွဋ် 

အနီဵတွင် ရှိေနြခင်ဵ ။ 

 ၄။ H/Lh0.2  

 ၅။ H သည် Exposure C နှငဴ ် D အတွက် ၁၅ ေပ (၄.၅ မီတာ) ထက်မနိမဴေ်သာ 

အေြခအေန၊ Exposure B အတွက် ေပ ၆ဝ ရှိေသာ အေြခအေန။ 

 ၃.၃.၄.၇.၂။ ေြမမျက်နှာသွငြ်ပင ်ညွှန်ဵကိန်ဵ (Topographic Factor) 

  ေလတိုက်နငန်ဵြမင်ဴတက်မင၏ အကျ ိုဵညဃန်ဵကိန်ဵ Kzt ကို ဒီဇိုင်ဵေလဝန်အာဵမျာဵ 

(Design Wind Loads) တွက်ချက်ရာတွင် ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ 

Kzt = (1+K1K2K3)2     Eq. (3.3.3) 

  ညီမျှြခင်ဵ  ၃.၃.၃ တွင်  

  K 1, K2 နှငဴ ်K3 ကို ပုဳ ၃.၃.၃ တွင် ေပဵထာဵပါသည်။ 

  တည်ေနရာအေြခအေနမျာဵနှင်ဴ အေဆာက်အအဳု တည်ေနရာသည် အပိုဒ်ခွဲ 

၃.၃.၄.၇.၁ ပါ အေြခအေနအာဵလုဳဵနှငဴ် ကိုက်ညီမင မရိှပါက Kzt = 1.0 ဟု ယူရမည်။ 
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Main Wind Force Resisting System — Method 1 h ≤ 60 ft.  

Figure 3.3.1 (cont’d) Design Wind Pressure 
Walls & Roofs 

Enclosed Buildings 

 
 

Notes: 
1. Pressures shown are applied to the horizontal and vertical projections, for exposure B, at h=30 ft (9.1 m), I = 

1.0, and Kzt = 1.0. Adjust to other condition using Equation 3.3.1. 

2. The load patterns shown shall be applied to each corner of the building in turn as the reference corner 

3.  For the design of the longitudinal MWFRS use θ= 0°, and locate the zone E/F, G/H boundary at the mid-length 

of the building. 

4. Load cases 1 and 2 must be checked for 25° < θ ≤ 45°. Load case 2 at 25° is provided only for interpolation 

between 25° to 30°. 

5. Plus and minus signs signify pressures acting toward and away from the projected surfaces, respectively. 

6. For roof slopes other than those shown, linear interpolation is permitted. 

7. The total horizontal load shall not be less than that determined by assuming ps = 0 in zones B & D. 

8. The zone pressures represent the following: 

 Horizontal pressure zones - Sum of the windward and leeward net (sun of internal and external) pressures on vertical 

projection of: 

  A - End zone of wall C - Interior zone of wall 

  B - End zone of roof D - Interior zone of roof 

Vertical pressure zones - Net (sum of internal and external) pressures on horizontal projection of: 

  E - End zone of windward roof G - Interior zone of windward roof 

  F - End zone of leeward roof H - Interior zone of leeward roof 

9. Where zone E or G falls on a roof overhang on the windward side of the building, use EOH and GOH for the 

pressure on the horizontal projection of the overhang. Overhangs on the leeward and side edges shall have the basic 

zone pressure applied. 

10. Notation: 

 a: 10 percent of least horizontal dimension or 0.4h, whichever is smaller, but not less than either 4 % of least horizontal 

dimension or 3 ft (0.9 m) 

 h: mean roof height, in feet (meters), except that eave height shall be used for roof angles < 10°. 

 θ: angle of plane of roof from horizontal, in degrees. 
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Main Wind Force Resisting System — Method 1 h ≤ 60 ft.  

Figure 3.3.1 (cont’d) Design Wind Pressure 
Walls & Roofs 

Enclosed Buildings 

Simplified Design Wind Pressure, pS30 (psf)(Exposure B at h = 30 ft., K21 = 1.0, with I = 1.0) 

Basic 

Wind 

Speed 

(mph 

Roof 

Angle 

(deg) 

Loa

d 

Case 

Zones 

Horizontal Pressures Vertical Pressures Overhangs 

A B C D E F G H EOH GOH 

85 

0 to 5˚ 1 11.5 -5.9 7.6 -3.5 -13.8 -7.8 -9.6 -6.1 -19.3 -15.1 

10˚ 1 12.9 -5.4 8.6 -3.1 -13.8 -8.4 -9.6 -6.5 -19.3 -15.1 

15˚ 1 14.4 -4.8 9.6 -2.7 -13.8 -9.0 -9.6 -6.9 -19.3 -15.1 

20˚ 1 15.9 -4.2 10.6 -2.3 -13.8 -9.6 -9.6 -7.3 -19.3 -15.1 

25˚ 
1 14.4 2.3 10.4 2.4 -6.4 -8.7 -4.6 -7 -11.9 -10.1 

2 ------ ------ ------ ------ -2.4 -4.7 -0.7 -3 ------ ------ 

30˚ to 45˚ 
1 12.9 8.8 10.2 7.0 1.0 -7.8 0.3 -6.7 -4.5 -5.2 

2 12.9 8.8 10.2 7.0 5.0 -3.9 4.3 -2.8 -4.5 -5.2 

90 

0 to 5˚ 1 12.8 -6.7 8.5 -4.0 -15.4 -8.8 -10.7 -6.8 -21.6 -16.9 

10˚ 1 14.5 -6.0 9.6 -3.5 -15.4 -9.4 -10.7 -7.2 -21.6 -16.9 

15˚ 1 16.1 -5.4 10.7 -3.0 -15.4 -10.1 -10.7 -7.7 -21.6 -16.9 

20˚ 1 17.8 -4.7 11.9 -2.6 -15.4 -10.7 -10.7 -8.1 -21.6 -16.9 

25˚ 
1 16.1 2.6 11.7 2.7 -7.2 -9.8 -5.2 -7.8 -13.3 -11.4 

2 ------ ------ ------ ------ -2.7 -5.3 -0.7 -3.4 ------ ------ 

30˚ to 45˚ 
1 14.4 9.9 11.5 7.9 1.1 -8.8 0.4 -7.5 -5.1 -5.8 

2 14.4 9.9 11.5 7.9 5.6 -4.3 4.8 -3.1 -5.1 -5.8 

100 

0 to 5˚ 1 15.9 -8.2 10.5 -4.9 -19.1 -10.8 -13.3 -8.4 -26.7 -20.9 

10˚ 1 17.9 -7.4 11.9 -4.3 -19.1 -11.6 -13.3 -8.9 -26.7 -20.9 

15˚ 1 19.9 -6.6 13.3 -3.8 -19.1 -12.4 -13.3 -9.5 -26.7 -20.9 

20˚ 1 22.0 -5.8 14.6 -3.2 -19.1 -13.3 -13.3 -10.1 -26.7 -20.9 

25˚ 
1 19.9 3.2 14.4 3.3 -8.8 -12 -6.4 -9.7 -16.5 -14 

2 ------ ------ ------ ------ -3.4 -6.6 -0.9 -4.2 ------ ------ 

30˚ to 45˚ 
1 17.8 12.2 14.2 9.8 1.4 -10.8 0.5 -9.3 -6.3 -7.2 

2 17.8 12.2 14.2 9.8 6.9 -5.3 5.9 -3.8 -6.3 -7.2 

105 

0 to 5˚ 1 17.5 -9.0 11.6 -5.4 -21.1 -11.9 -14.7 -9.3 -29.4 -23 

10˚ 1 19.7 -8.2 13.1 -4.7 -21.1 -12.8 -14.7 -9.8 -29.4 -23 

15˚ 1 21.9 -7.3 14.7 -4.2 -21.1 -13.7 -14.7 -10.5 -29.4 -23 

20˚ 1 24.3 -8.4 16.1 -3.5 -21.1 -14.7 -14.7 -11.1 -29.4 -23 

25˚ 
1 21.9 3.5 15.9 3.5 -9.7 -13.2 -7.1 -10.7 -18.2 -15.4 

2 ------ ------ ------ ------ -3.7 -7.3 -1.0 -4.6 ------ ------ 

30˚ to 45˚ 
1 19.6 13.5 15.7 10.8 1.5 -11.9 0.6 -10.3 -6.9 -7.9 

2 19.6 13.5 15.7 10.8 7.6 -5.8 6.5 -4.2 -6.9 -7.9 

110 

0 to 5˚ 1 19.2 -10.0 12.7 -5.9 -23.1 -13.1 -16.0 -10.1 -32.3 -25.3 

10˚ 1 21.6 -9.0 14.4 -5.2 -23.1 -14.1 -16.0 -10.8 -32.3 -25.3 

15˚ 1 24.1 -8.0 16.0 -4.6 -23.1 -15.1 -16.0 -11.5 -32.3 -25.3 

20˚ 1 26.6 -7.0 17.7 -3.9 -23.1 -16.0 -16.0 -12.2 -32.3 -25.3 

25˚ 
1 24.1 3.9 17.4 4.0 -10.7 -14.6 -7.7 -11.7 -19.9 -17.0 

2 ------ ------ ------ ------ -4.1 -7.9 -1.1 -5.1 ------ ------ 

30˚ to 45˚ 
1 21.6 14.8 17.2 11.8 1.7 -13.1 0.6 -11.3 -7.6 -8.7 

2 21.6 14.8 17.2 11.8 8.3 -6.5 7.2 -4.6 -7.6 -8.7 

120 

0 to 5˚ 1 22.8 -11.9 15.1 -7.0 -27.4 -15.6 -19.1 -12.1 -38.4 -30.1 

10˚ 1 25.8 -10.7 17.1 -6.2 -27.4 -16.8 -19.1 -12.9 -38.4 -30.1 

15˚ 1 28.7 -9.5 19.1 -5.4 -27.4 -17.9 -19.1 -13.7 -38.4 -30.1 

20˚ 1 31.6 -8.3 21.1 -4.6 -27.4 -19.1 -19.1 -14.5 -38.4 -30.1 

25˚ 
1 28.6 4.6 20.7 4.7 -12.7 -17.3 -9.2 -13.9 -23.7 -20.2 

2 ------ ------ ------ ------ -4.8 -9.4 -1.3 -6.0 ------ ------ 

30˚ to 45˚ 
1 25.7 17.6 20.4 14.0 2.0 -15.6 0.7 -13.4 -9.0 -10.3 

2 25.7 17.6 20.4 14.0 9.9 -7.7 8.6 -5.5 -9.0 -10.3 

 



ြမန်မာနိင်ုငဳ အေဆာက်အအုဳဆုိင်ရာ စခဳျနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀ အပိင်ုဵ ၃ 
 

45 

 

Main Wind Force Resisting System — Method 1 h ≤ 60 ft.  

Figure 3.3.1 (cont’d) Design Wind Pressure 
Walls & Roofs 

Enclosed Buildings 

Simplified Design Wind Pressure, ps30 (psf)(Exposure B at h = 30 ft., K21 = 1.0, with I = 1.0) 

Basic 

Wind 

Speed 

(mph 

Roof 

Angle 

(deg) 

Loa

d 

Case 

Zones 

Horizontal Pressures Vertical Pressures Overhangs 

A B C D E F G H EOH GOH 

125 

0 to 5˚ 1 24.7 -12.9 16.4 -7.6 -29.7 -16.9 -20.7 -13.1 -41.7 -32.7 

10˚ 1 28.0 -11.6 18.6 -6.7 -29.7 -18.2 -20.7 -14.0 -41.7 -32.7 

15˚ 1 31.1 -10.3 20.7 -5.9 -29.7 -19.4 -20.7 -14.9 -41.7 -32.7 

20˚ 1 34.3 -9.0 22.9 -5.0 -29.7 -20.7 -20.7 -15.7 -41.7 -32.7 

25˚ 
1 31.0 5.0 22.5 5.1 -13.8 -18.8 -10.0 -15.1 -25.7 -21.9 

2 ------ ------ ------ ------ -5.2 -10.2 -1.4 -6.5 ------ ------ 

30˚ to 45˚ 
1 27.9 19.1 22.1 15.2 2.2 -16.9 0.8 -14.5 -9.8 -11.2 

2 27.9 19.1 22.1 15.2 10.7 -8.4 9.3 -6.0 -9.8 -11.2 

130 

0 to 5˚ 1 26.8 -13.9 17.8 -8.2 -32.2 -18.3 -22.4 -14.2 -45.1 -35.3 

10˚ 1 30.2 -12.5 20.1 -7.3 -32.2 -19.7 -22.4 -15.1 -45.1 -35.3 

15˚ 1 33.7 -11.2 22.4 -6.4 -32.2 -21.0 -22.4 -16.1 -45.1 -35.3 

20˚ 1 37.1 -9.8 24.7 -5.4 -32.2 -22.4 -22.4 -17.0 -45.1 -35.3 

25˚ 
1 33.6 5.4 24.3 5.5 -14.9 -20.4 -10.8 -16.4 -27.8 -23.7 

2 ------ ------ ------ ------ -5.7 -11.1 -1.5 -7.1 ------ ------ 

30˚ to 45˚ 
1 30.1 20.6 24.0 16.5 2.3 -18.3 0.8 -15.7 -10.6 -12.1 

2 30.1 20.6 24.0 16.5 11.6 -9.0 10 -6.4 -10.6 -12.1 

140 

0 to 5˚ 1 31.1 -16.1 20.6 -9.6 -37.3 -21.2 -26.0 -16.4 -52.3 -40.9 

10˚ 1 35.1 -14.5 23.3 -8.5 -37.3 -22.8 -26.0 -17.5 -52.3 -40.9 

15˚ 1 39.0 -12.9 26 -7.4 -37.3 -24.4 -26.0 -18.6 -52.3 -40.9 

20˚ 1 43.0 -11.4 28.7 -6.3 -37.3 -26.0 -26.0 -19.7 -52.3 -40.9 

25˚ 
1 39.0 6.3 28.2 6.4 -17.3 -23.6 -12.5 -19 -32.3 -27.5 

2 ------ ------ ------ ------ -6.6 -12.8 -1.8 -8.2 ------ ------ 

30˚ to 45˚ 
1 35.0 23.9 27.8 19.1 2.7 -21.2 0.9 -18.2 -12.3 -14.0 

2 35.0 23.9 27.8 19.1 13.4 -10.5 11.7 -7.5 -12.3 -14.0 

145 

0 to 5˚ 1 33.4 -17.3 22.1 -10.3 -40.0 -22.7 -27.9 -17.6 -56.1 -43.9 

10˚ 1 37.7 -15.6 25.0 -9.1 -40.0 -24.5 -27.9 -18.8 -56.1 -43.9 

15˚ 1 41.8 -13.8 27.9 -7.9 -40.0 -26.2 -27.9 -20.0 -56.1 -43.9 

20˚ 1 46.1 -12.2 30.8 -6.8 -40.0 -27.9 -27.9 -21.1 -56.1 -43.9 

25˚ 
1 41.8 6.8 30.3 6.9 -18.6 -25.3 -13.4 -20.4 -34.6 -29.5 

2 ------ ------ ------ ------ -7.1 -13.7 -1.9 -8.8 ------ ------ 

30˚ to 45˚ 
1 37.5 25.6 29.8 20.5 2.9 -22.7 1.0 -19.5 -13.2 -15.0 

2 35.7 25.6 29.8 20.5 14.4 -11.3 12.6 -8.0 -13.2 -15.0 

150 

0 to 5˚ 1 35.7 -18.5 23.7 -11.0 -42.9 -24.4 -29.8 -18.9 -60.0 -47.0 

10˚ 1 40.2 -16.7 26.8 -9.7 -42.9 -26.2 -29.8 -20.1 -60.0 -47.0 

15˚ 1 44.8 -14.9 29.8 -8.5 -42.9 -28.0 -29.8 -21.4 -60.0 -47.0 

20˚ 1 49.4 -13.0 32.9 -7.2 -42.9 -29.8 -29.8 -22.6 -60.0 -47.0 

25˚ 
1 44.8 7.2 32.4 7.4 -19.9 -27.1 -14.4 -21.8 -37.0 -31.6 

2 ------ ------ ------ ------ -7.5 -14.7 -2.1 -9.4 ------ ------ 

30˚ to 45˚ 
1 40.1 27.4 31.9 22.0 3.1 -24.4 1.0 -20.9 -14.1 -16.1 

2 40.1 27.4 31.9 22.0 15.4 -12.0 13.4 -8.6 -14.1 -16.1 

170 

0 to 5˚ 1 45.8 -23.8 30.4 -14.1 -55.1 -31.3 -38.3 -24.2 -77.1 -60.4 

10˚ 1 51.7 -21.4 34.4 -12.5 -55.1 -33.6 -38.3 -25.8 -77.1 -60.4 

15˚ 1 57.6 -19.1 38.3 -10.9 -55.1 -36.0 -38.3 -27.5 -77.1 -60.4 

20˚ 1 63.4 -16.7 42.3 -9.3 -55.1 -38.3 -38.3 -29.1 -77.1 -60.4 

25˚ 
1 57.5 9.3 41.6 9.5 -25.6 -34.8 -18.5 -28 -47.6 -40.5 

2 ------ ------ ------ ------ -9.7 -18.9 -2.6 -12.1 ------ ------ 

30˚ to 45˚ 
1 51.5 35.2 41.0 28.2 4.0 -31.3 1.3 -26.9 -18.1 -20.7 

2 51.5 35.2 41.0 28.2 19.8 -15.4 17.2 -11.0 -18.1 -20.7 
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Main Wind Force Resisting System — Method 1 h ≤ 60 ft.  

Figure 3.3.1 (cont’d) Design Wind Pressure 
Walls & Roofs 

Enclosed Buildings 

 

Adjustment Factor 

for Building Height and Exposure, λ 

Mean roof 

height (ft) 

Exposure 

B C D 

15 1.00 1.21 1.47 

20 1.00 1.29 1.55 

25 1.00 1.35 1.61 

30 1.00 1.40 1.66 

35 1.05 1.45 1.70 

40 1.09 1.49 1.74 

45 1.12 1.53 1.78 

50 1.16 1.56 1.81 

55 1.19 1.59 1.84 

60 1.22 1.62 1.87 
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Components and Cladding — Method 1 h ≤ 60 ft.  

Figure 3.3.2 Design Wind Pressure 

Walls & Roofs 

Enclosed Buildings 

 

 

 

Notes: 

1. Pressures shown are applied normal to the surface, for exposure B, at h=30 ft (9.1 m), I = 1.0, and Kzt 

= 1.0. Adjust to other condition using Equation 3.3.2. 

2. Plus and minus signs signify pressures acting toward and away from the surfaces, respectively. 

3. For hip roofs with θ  25°, Zone 3 shall be treated as Zone 2. 

4. For effective wind areas between those given, value may be interpolated, otherwise use the value 

associated with the lower effective wind area. 

5. Notation: 

a: 10 percent of least horizontal dimension or 0.4h, whichever is smaller, but not less than either 4% of least 

horizontal dimension or 3 ft (0.9 m ) 

h: mean roof height, in feet (meters), except that eave height shall be used for roof angles < 10°. 

θ : angle of plane of roof from horizontal, in degrees. 
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Components and Cladding — Method 1 h ≤ 60 ft.  

Figure 3.3.2 

(cont’d) 
Net Design Wind Pressure 

Walls & Roofs 
Enclosed Buildings 

Net Design Wind Pressure, pnet30 (psf)(Exposure B at h = 30 ft., K21 = 1.0, with I = 1.0, Kzt = 1.0) 

 

Z
o

n
e
 

Effective 

wind 

area (sq. 

ft) 

Basic Wind Speed V (mph) 

85 90 100 105 110 120 

R
o

o
f 

0
 t

o
 7

 d
eg

re
es

 

1 10 5.3 -13.0 5.9 -14.6 7.3 -18.0 8.1 -19.8 8.9 -21.8 10.5 -25.9 

1 20 5.0 -12.7 5.6 -14.2 6.9 -17.5 7.6 -19.3 8.3 -21.2 9.9 -25.2 

1 50 4.5 -12.2 5.1 -13.7 6.3 -16.9 6.9 -18.7 7.6 -20.5 9.0 -24.4 

1 100 4.2 -11.9 4.7 -13.3 5.8 -16.5 6.4 -18.2 7.0 -19.9 8.3 -23.7 

2 10 5.3 -21.8 5.9 -24.4 7.3 -30.2 8.1 -33.3 8.9 -36.5 10.5 -43.5 

2 20 5.0 -19.5 5.6 -21.8 6.9 -27.0 7.6 -29.7 8.3 -32.6 9.9 -38.8 

2 50 4.5 -16.4 5.1 -18.4 6.3 -22.7 6.9 -25.1 7.6 -27.5 9.0 -32.7 

2 100 4.2 -14.1 4.7 -15.8 5.8 -19.5 6.4 -21.5 7.0 -23.6 8.3 -28.1 

3 10 5.3 -32.8 5.9 -36.8 7.3 -45.4 8.1 -50.1 8.9 -55.0 10.5 -65.4 

3 20 5.0 -27.2 5.6 -30.5 6.9 -37.6 7.6 -41.5 8.3 -45.5 9.9 -54.2 

3 50 4.5 -19.7 5.1 -22.1 6.3 -27.3 6.9 -30.1 7.6 -33.1 9.0 -39.3 

3 100 4.2 -14.1 4.7 -15.8 5.8 -19.5 6.4 -21.5 7.0 -23.6 8.3 -28.1 

R
o

o
f 

>
7

 t
o
 2

7
 d

eg
re

es
 

1 10 7.5 -11.9 8.4 -13.3 10.4 -16.5 11.4 -18.2 12.5 -19.9 14.9 -23.7 

1 20 6.8 -11.6 7.7 -13.0 9.4 -16.0 10.4 -17.6 11.4 -19.4 13.6 -23.0 

1 50 6.0 -11.1 6.7 -12.5 8.2 -15.4 9.1 -17.0 10.0 -18.6 11.9 -22.2 

1 100 5.3 -10.8 5.9 -12.1 7.3 -14.9 8.1 -16.5 8.9 -18.1 10.5 -21.5 

2 10 7.5 -20.7 8.4 -23.2 10.4 -28.7 11.4 -31.6 12.5 -34.7 14.9 -41.3 

2 20 6.8 -19.0 7.7 -21.4 9.4 -26.4 10.4 -29.1 11.4 -31.9 13.6 -38.0 

2 50 6.0 -16.9 6.7 -18.9 8.2 -23.3 9.1 -25.7 10.0 -28.2 11.9 -33.6 

2 100 5.3 -15.2 5.9 -17.0 7.3 -21.0 8.1 -23.2 8.9 -25.5 10.5 -30.3 

3 10 7.5 -30.6 8.4 -34.3 10.4 -42.4 11.4 -46.7 12.5 -51.3 14.9 -61.0 

3 20 6.8 -28.6 7.7 -32.1 9.4 -39.6 10.4 -43.7 11.4 -47.9 13.6 -57.1 

3 50 6.0 -26.0 6.7 -29.1 8.2 -36.0 9.1 -39.7 10.0 -43.5 11.9 -51.8 

3 100 5.3 -24.0 5.9 -26.9 7.3 -33.2 8.1 -36.6 8.9 -40.2 10.5 -47.9 

R
o

o
f 

>
2

7
 t

o
 4

5
 d

eg
re

es
 

1 10 11.9 -13.0 13.3 -14.6 16.5 -18.0 18.2 -19.8 19.9 -21.8 23.7 -25.9 

1 20 11.6 -12.3 13.0 -13.8 16.0 -17.1 17.6 -18.8 19.4 -20.7 23.0 -24.6 

1 50 11.1 -11.5 12.5 -12.8 15.4 -15.9 17.0 -17.5 18.6 -19.2 22.2 -22.8 

1 100 10.8 -10.8 12.1 -12.1 14.9 -14.9 16.5 -16.5 18.1 -18.1 21.5 -21.5 

2 10 11.9 -15.2 13.3 -17.0 16.5 -21.0 18.2 -23.2 19.9 -25.5 23.7 -30.3 

2 20 11.6 -14.5 13.0 -16.3 16.0 -20.1 17.6 -22.2 19.4 -24.3 23.0 -29.0 

2 50 11.1 -13.7 12.5 -15.3 15.4 -18.9 17.0 -20.8 18.6 -22.9 22.2 -27.2 

2 100 10.8 -13.0 12.1 -14.6 14.9 -18.0 16.5 -19.8 18.1 -21.8 21.5 -25.9 

3 10 11.9 -15.2 13.3 -17.0 16.5 -21.0 18.2 -23.2 19.9 -25.5 23.7 -30.3 

3 20 11.6 -14.5 13.0 -16.3 16.0 -20.1 17.6 -22.2 19.4 -24.3 23.0 -29.0 

3 50 11.1 -13.7 12.5 -15.3 15.4 -18.9 17.0 -20.8 18.6 -22.9 22.2 -27.2 

3 100 10.8 -13.0 12.1 -14.6 14.9 -18.0 16.5 -19.8 18.1 -21.8 21.5 -25.9 

W
a

ll
 

4 10 13.0 -14.1 14.6 -15.8 18.0 -19.5 19.8 -21.5 21.8 -23.6 25.9 -28.1 

4 20 12.4 -13.5 13.9 -15.1 17.2 -18.7 18.9 -20.6 20.8 -22.6 24.7 -26.9 

4 50 11.6 -12.7 13.0 -14.3 16.1 -17.6 17.8 -19.4 19.5 -21.3 23.2 -25.4 

4 100 11.1 -12.2 12.4 -13.6 15.3 -16.8 16.9 -18.5 18.5 -20.4 22.0 -24.2 

4 500 9.7 -10.8 10.9 -12.1 13.4 -14.9 14.8 -16.5 16.2 -18.1 19.3 -21.5 

5 10 13.0 -17.4 14.6 -19.5 18.0 -24.1 19.8 -26.6 21.8 -29.1 25.9 -34.7 

5 20 12.4 -16.2 13.9 -18.2 17.2 -22.5 18.9 -24.8 20.8 -27.2 24.7 -32.4 

5 50 11.6 -14.7 13.0 -16.5 16.1 -20.3 17.8 -22.4 19.5 -24.6 23.2 -29.3 

5 100 11.1 -13.5 12.4 -15.1 15.3 -18.7 16.9 -20.6 18.5 -22.6 22.0 -26.9 

5 500 9.7 -10.8 10.9 -12.1 13.4 -14.9 14.8 -16.5 16.2 -18.1 19.3 -21.5 
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Components and Cladding — Method 1 h ≤ 60 ft.  

Figure 3.3.2 

(cont’d) 
Net Design Wind Pressure Walls & Roofs 

Enclosed Buildings  

Net Design Wind Pressure, pnet30 (psf)(Exposure B at h = 30 ft., K21 = 1.0, with I = 1.0, Kzt = 1.0) 

 

Z
o

n
e
 

Effective 

wind 

area (sq. 

ft) 

Basic Wind Speed V (mph) 

125 130 140 145 150 170 

R
o

o
f 

0
 t

o
 7

 d
eg

re
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1 10 11.4 -28.1 12.4 -30.4 14.3 -35.3 15.4 -37.8 16.5 -40.5 21.1 -52.0 

1 20 10.7 -27.4 11.6 -29.6 13.4 -34.4 14.4 -36.9 15.4 -39.4 19.8 -50.7 

1 50 9.8 -26.4 10.6 -28.6 12.3 -33.2 13.1 -35.6 14.1 -38.1 18.1 -48.9 

1 100 9.1 -25.7 9.8 -27.8 11.4 -32.3 12.2 -34.6 13 -37.0 16.7 -47.6 

2 10 11.4 -47.2 12.4 -51.0 14.3 -59.2 15.4 -63.5 16.5 -67.9 21.1 -87.2 

2 20 10.7 -42.1 11.6 -45.6 13.4 -52.9 14.4 -56.7 15.4 -60.7 19.8 -78.0 

2 50 9.8 -35.5 10.6 -38.4 12.3 -44.5 13.1 -47.8 14.1 -51.1 18.1 -65.7 

2 100 9.1 -30.5 9.8 -33.0 11.4 -38.2 12.2 -41.0 13.0 -43.9 16.7 -56.4 

3 10 11.4 -71.0 12.4 -76.8 14.3 -89.0 15.4 -95.5 16.5 -102.2 21.1 -131.3 

3 20 10.7 -58.5 11.6 -63.6 13.4 -73.8 14.4 -79.1 15.4 -84.7 19.8 -108.7 

3 50 9.8 -42.7 10.6 -46.2 12.3 -53.5 13.1 -57.4 14.1 -61.5 18.1 -78.9 

3 100 9.1 -30.5 9.8 -33.0 11.4 -38.2 12.2 -41.0 13.0 -43.9 16.7 -56.4 

R
o

o
f 

>
7

 t
o
 2

7
 d

eg
re

es
 

1 10 16.2 -25.7 17.5 -27.8 20.3 -32.3 21.8 -34.6 23.3 -37.0 30.0 -47.6 

1 20 14.8 -25.0 16.0 -27.0 18.5 -31.4 19.9 -33.7 21.3 -36.0 27.3 -46.3 

1 50 12.9 -24.1 13.9 -26.0 16.1 -30.2 17.3 -32.4 18.5 -34.6 23.8 -44.5 

1 100 11.4 -23.2 12.4 -25.2 14.3 -29.3 15.4 -31.4 16.5 -33.6 21.1 -43.2 

2 10 16.2 -44.8 17.5 -48.4 20.3 -56.2 21.8 -60.3 23.3 -64.5 30.0 -82.8 

2 20 14.8 -41.2 16.0 -44.6 18.5 -51.7 19.9 -55.4 21.3 -59.3 27.3 -76.2 

2 50 12.9 -36.5 13.9 -39.4 16.1 -45.7 17.3 -49.1 18.5 -52.5 23.8 -67.4 

2 100 11.4 -32.9 12.4 -35.6 14.3 -41.2 15.4 -44.2 16.5 -47.3 21.1 -60.8 

3 10 16.2 -66.2 17.5 -71.6 20.3 -83.1 21.8 -89.1 23.3 -95.4 30.0 -122.5 

3 20 14.8 -61.9 16.0 -67.0 18.5 -77.7 19.9 -83.3 21.3 -89.2 27.3 -114.5 

3 50 12.9 -56.2 13.9 -60.8 16.1 -70.5 17.3 -75.7 18.5 -81.0 23.8 -104.0 

3 100 11.4 -51.9 12.4 -56.2 14.3 -65.1 15.4 -69.9 16.5 -74.8 21.1 -96.0 

R
o

o
f 

>
2

7
 t

o
 4

5
 d

eg
re
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1 10 25.7 -28.1 27.8 -30.4 32.3 -35.3 34.6 -37.8 37.0 -40.5 47.6 -52.0 

1 20 25.0 -26.7 27.0 -28.9 31.4 -33.5 33.7 -35.9 36.0 -38.4 46.3 -49.3 

1 50 24.1 -24.8 26.0 -26.8 30.2 -31.1 32.4 -33.3 34.6 -35.7 44.5 -45.8 

1 100 23.3 -23.3 25.2 -25.2 29.3 -29.3 31.4 -31.4 33.6 -33.6 43.2 -43.2 

2 10 25.7 -32.9 27.8 -35.6 32.3 -41.2 34.6 -44.2 37.0 -47.3 47.6 -60.8 

2 20 25.0 -31.4 27.0 -34.0 31.4 -39.4 33.7 -42.3 36.0 -45.3 46.3 -58.1 

2 50 24.1 -29.5 26.0 -32.0 30.2 -37.1 32.4 -39.8 34.6 -42.5 44.5 -54.6 

2 100 23.2 -28.1 25.2 -30.4 29.3 -35.3 31.4 -37.8 33.6 -40.5 43.2 -52.0 

3 10 25.7 -32.9 27.8 -35.6 32.3 -41.2 34.6 -44.2 37.0 -47.3 47.6 -60.8 

3 20 25.0 -31.4 27.0 -34.0 31.4 -39.4 33.7 -42.3 36.0 -45.3 46.3 -58.1 

3 50 24.1 -29.5 26.0 -32.0 30.2 -37.1 32.4 -39.8 34.6 -42.5 44.5 -54.6 

3 100 23.3 -28.1 25.2 -30.4 29.3 -35.3 31.4 -37.8 33.6 -40.5 43.2 -52.0 

W
a

ll
 

4 10 28.1 -30.5 30.4 -33.0 35.3 -38.2 37.8 -41 40.5 -43.9 52.0 -56.4 

4 20 26.8 -29.2 29.0 -31.6 33.7 -36.7 36.1 -39.3 38.7 -42.1 49.6 -54.1 

4 50 25.2 -27.5 27.2 -29.8 31.6 -34.6 33.9 -37.1 36.2 -39.7 46.6 -51.0 

4 100 23.9 -26.3 25.9 -28.4 30.0 -33.0 32.2 -35.4 34.4 -37.8 44.2 -48.6 

4 500 21.0 -23.3 22.7 -25.2 26.3 -29.3 28.2 -31.4 30.2 -33.6 38.8 -43.2 

5 10 28.1 -37.6 30.4 -40.7 35.3 -47.2 37.8 -50.6 40.5 -54.2 52.0 -69.6 

5 20 26.8 -35.1 29.0 -38.0 33.7 -44.0 36.1 -47.2 38.7 -50.5 49.6 -64.9 

5 50 25.2 -31.8 27.2 -34.3 31.6 -39.8 33.9 -42.7 36.2 -45.7 46.6 -58.7 

5 100 23.9 -29.2 25.9 -31.6 30.0 -36.7 32.2 -39.3 34.4 -42.1 44.2 -54.1 

5 500 21.0 -23.2 22.7 -25.2 26.3 -29.3 28.2 -31.1 30.2 -33.6 38.8 -43.2 
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Components and Cladding — Method 1 h ≤ 60 ft.  

Figure 3.3.2 

(cont’d) 
Net Design Wind Pressure 

Walls & Roofs 
Enclosed Buildings 

 

Roof Overhang Net Design Wind Pressure, pnet30 (psf)  

(Exposure B at h = 30 ft. with I = 1.0) 

 Zone 

Effective 

wind 

area (sq. 

ft) 

Basic Wind Speed V (mph) 

90 100 110 120 130 140 
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2 10 -21.0 -25.9 -31.4 -37.3 -43.8 -50.8 -58.3 -74.9 

2 20 -20.6 -25.5 -30.8 -36.7 -43.0 -49.9 -57.3 -73.6 

2 50 -20.1 -24.9 -30.1 -35.8 -42.0 -48.7 -55.9 -71.8 

2 100 -19.8 -24.4 -29.5 -35.1 -41.2 -47.8 -54.9 -70.5 

3 10 -34.6 -42.7 -51.6 -61.5 -72.1 -83.7 -96.0 -123.4 

3 20 -27.1 -33.5 -40.5 -48.3 -56.6 -65.7 -75.4 -96.8 

3 50 -17.3 -21.4 -25.9 -30.8 -36.1 -41.9 -48.1 -61.8 

3 100 -10.0 -12.2 -14.8 -17.6 -20.6 -23.9 -27.4 -35.2 

R
o

o
f 

>
7

 t
o
 2

7
 d

eg
re
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 2 10 -27.2 -33.5 -40.6 -48.3 -56.7 -65.7 -75.5 -96.9 

2 20 -27.2 -33.5 -40.6 -48.3 -56.7 -65.7 -75.5 -96.9 

2 50 -27.2 -33.5 -40.6 -48.3 -56.7 -65.7 -75.5 -96.9 

2 100 -27.2 -33.5 -40.6 -48.3 -56.7 -65.7 -75.5 -96.9 

3 10 -45.7 -56.4 -68.3 -81.2 -95.3 -110.6 -126.9 -163.0 

3 20 -41.2 -50.9 -61.6 -73.3 -86.0 -99.8 -114.5 -147.1 

3 50 -35.3 -43.6 -52.8 -62.8 -73.7 -85.5 -98.1 -126.1 

3 100 -30.9 -38.1 -46.1 -54.9 -64.4 -74.7 -85.8 -110.1 

R
o

o
f 

>
2

7
 t

o
 4

5
 d
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 2 10 -24.7 -30.5 -36.9 -43.9 -51.5 -59.8 -68.6 -88.1 

2 20 -24.0 -29.6 -35.8 -42.6 -50.0 -58.0 -66.5 -85.5 

2 50 -23.0 -28.4 -34.3 -40.8 -47.9 -55.6 -63.8 -82.0 

2 100 -22.2 -27.4 -33.2 -39.5 -46.4 -53.8 -61.7 -79.3 

3 10 -24.7 -30.5 -36.9 -43.9 -51.5 -59.8 -68.6 -88.1 

3 20 -24.0 -29.6 -35.8 -42.6 -50.0 -58.0 -66.5 -85.5 

3 50 -23.0 -28.4 -34.3 -40.8 -47.9 -55.6 -63.8 -82.0 

3 100 -22.2 -27.4 -33.2 -39.5 -46.4 -53.8 -61.7 -79.3 

 

Adjustment Factor 

for Building Height and Exposure, λ 

Mean roof 

height (ft) 

Exposure 

B C D 

15 1.00 1.21 1.47 

20 1.00 1.29 1.55 

25 1.00 1.35 1.61 

30 1.00 1.40 1.66 

35 1.05 1.45 1.70 

40 1.09 1.49 1.74 

45 1.12 1.53 1.78 

50 1.16 1.56 1.81 

55 1.19 1.59 1.84 

60 1.22 1.62 1.87 
  

 
 



ြမန်မာနိင်ုငဳ အေဆာက်အအုဳဆုိင်ရာ စခဳျနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀ အပိင်ုဵ ၃ 
 

51 

 

Topographic Factor, Kzt  
 

Figure 3.3.3  

 
 

 

Topographic multipliers for Exposure C 

H/Lh 

K1 multiplier 

x/Lh 

K2 multiplier 

z/Lh 

K3 multiplier 

2-D 

Ridge 

2-D 

Escarp. 

3-D 

Axisym. 

Hill 

2-D 

Escarp. 

All 

Other 

Cases 

2-D 

Ridge 

2-D 

Escarp. 

3-D 

Axisym. 

Hill 

0.20 0.29 0.17 0.21 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

0.25 0.36 0.21 0.26 0.50 0.88 0.67 0.10 0.74 0.78 0.67 

0.30 0.43 0.26 0.32 1.00 0.75 0.33 0.20 0.55 0.61 0.45 

0.35 0.51 0.30 0.37 1.50 0.63 0.00 0.30 0.41 0.47 0.30 

0.40 0.58 0.34 0.42 2.00 0.50 0.00 0.40 0.30 0.37 0.20 

0.45 0.65 0.38 0.47 2.50 0.38 0.00 0.50 0.22 0.29 0.14 

0.50 0.72 0.43 0.53 3.00 0.25 0.00 0.60 0.17 0.22 0.09 

    3.50 0.13 0.00 0.70 0.12 0.17 0.06 

    4.00 0.00 0.00 0.80 0.09 0.14 0.04 

       0.90 0.07 0.11 0.03 

       1.00 0.05 0.08 0.02 

       1.50 0.01 0.02 0.00 

       2.00 0.00 0.00 0.00 

 Notes:  

1. For values ofH/Lh,x/Lhandz/Lh other than those shown, linear interpolation is permitted. 

2.  For H/Lh>0.5, assume H/Lh=0.5 for evaluating K1 and substitute 2Hfor Lhfor evaluating K2 and 

K3. 

3.  Multipliers are based on the assumption that wind approaches the hill or escarpment along the 

direction of maximum slope. 

4.  Notation: 

H  : Height of hill or escarpment relative to the upwind terrain, in feet (meters). 

Lh : Distance upwind of crest to where the difference in ground elevation is half the height of 

hill or escarpment, in feet (meters). 

K1 :  Factor to account for shape of topographic feature and maximum speed-up effect. 

K2 : Factor to account for reduction in speed-up with distance upwind or downwind of crest. 

K3 :  Factor to account for reduction in speed-up with height above local terrain. 

x  : Distance (upwind or downwind) from the crest to the building site, in feet (meters). 

z  :  Height above local ground level, in feet (meters). 

μ  :  Horizontal attenuation factor. 

γ  : Height attenuation factor. 
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Topographic Factor, Kzt  
 

Figure 3.3.3 (cont’d)  

 

Equations: 

              
  

 

                               
 

      
| |

   
  

 

           
 

Parameters for Speed-Up Over Hills and Escarpments 

Hill Shape 

K1 /(H/Lh) 

  

 

Exposure Upwind 

of Crest 

Downwind 

of Crest B C D 

2-dimensional ridges 
(or valleys with negative H in K1/(H/Lh) 

1.30 1.45 1.55 3 1.5 1.5 

2-dimensional escarpments 0.75 0.85 0.95 2.5 1.5 4 

3-dimensional axisym. hill 0.95 1.05 1.15 4 1.5 1.5 
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Basic Wind Speed (3 sec Gust Wind Speed in mph) 
 

Table 3.3.1  

 

Sr. No. City  Lat.  Long. 
 Basic Wind 

Speed (mph) 

1 Bago 17.33 96.48 80 

2 Bamaw 24.27 97.20 70 

3 Bogalay 16.30 95.40 100 

4 Chauk 20.90 94.83 70 

5 Dawei 14.10 98.22 90 

6 Falam 22.91 93.68 70 

7 Hakha 22.65 93.62 90 

8 Henzada 17.65 95.46 90 

9 Homalin 24.87 94.92 50 

10 Hpa-An 16.75 97.67 70 

11 Kale 23.18 94.05 70 

12 Kawthaung 10.00 98.55 90 

13 Kengtung 21.30 99.62 70 

14 Kyaukpyu 19.42 93.55 130 

15 Lashio 22.93 97.75 70 

16 Loikaw 19.68 97.22 70 

17 Magwe 20.15 94.17 70 

18 Mandalay 21.93 96.10 80 

19 Mawlamyine 16.50 97.62 90 

20 Meiktila 20.83 95.83 70 

21 Monywa 22.08 95.00 70 

22 Muse 23.98 97.90 70 

23 Myeik 12.43 98.60 90 

24 Myitkyina 25.37 97.40 70 

25 Nansam 20.90 97.71 70 

26 Naypyitaw 19.75 96.10 70 

27 Pakokku 21.33 95.08 70 

28 Pathein 16.78 94.73 100 

29 Putao 27.33 97.42 70 

30 Pyay 18.80 95.22 70 

31 Sittwe 20.13 92.88 130 

32 Taunggyi 20.78 97.03 70 

33 Thandwe 18.47 94.35 130 

34 Yangon 16.77 96.17 100 

35 Ye 15.26 97.85 90 

36 Yenangyaung 20.46 94.87 70 

Note:  For cities not included in the table, wind speed of the nearest city in 
the list shall be used. 
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Importance Factor (Wind Loads) 
 

Table 3.3.2  

 

 

 

 

 

Category Non-Cyclone Prone Regions  
and Cyclone Prone Regions  

with V = 85-100 mph 

Cyclone Prone Regions 
with V > 100 mph 

I 0.87 0.77 

II 1 1 

III 1.15 1.15 

IV 1.15 1.15 

Note: The building categories are listed in Table 3.1.2 
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၃.၄။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အေြခခဳမူမျာဵနှငဴ် ဒီဇိုင်ဵ ြပုလုပ်ရာတွင ်လိကု်နာရမည်ဴအချက်မျာဵ  

 ၃.၄.၁။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အေြခခဳမူမျာဵ (Seismic Design Criteria) 

 ၃.၄.၁.၁။ အေထွေထွ (General) 

 ၃.၄.၁.၁.၁။ ရည်ရွယ်ချက် (Purpose) 

  ဤအပိုင်ဵသည် လူေနအေဆာက်အအုဳမျာဵနှင်ဴ အြခာဵအေဆာက်အအဳုမျာဵကို 

ငလျငန်ှငဴ ်ေြမသာဵလငပ်ရှာဵမငမျာဵကို ခဳနိုင်ရန် ဒီဇိုင်ဵဆွဲတညေ်ဆာက်ရမည်ဴ အေြခခဳမူမျာဵကို 

တငြ်ပထာဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ ယခုြမန်မာြပန်ဆိုရာတွင် တိကျမငထက် အဓိပ္ပါယ်ေပါ်လွင်ေစ 

ပပီဵ လွယ်ကူရှင်ဵ လင်ဵစွာ အသဳုဵြပုနိုင်ရန် အဓိကရည်ရွေယ်ထာဵပါသည်။ ထို့ေကကာငဴ် အေသဵ 

စိတ်အချက်အလက်မျာဵအတွက် MNBC အဂေလပိ်မူကို မှီြငမ်ဵရန်လိပုါမည်။ 

 ၃.၄.၁.၁.၂။ အသဳုဵြပုမှု နယ်ပယ် (Scope) 

  အေဆာက်အအုဳအာဵလုဳဵ နှငဴ် ယင်ဵ တို့နှင်ဴ အစဉ်အပမဲ တွဲဆက်ထာဵေသာ 

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵအာဵလုဳဵကို ငလျငဒ်ဏ်ခဳနိုင်ရည်ရိှေစရန် ယခု Code နှငဴ် ASCE7-05 တို့ကို 

အသဳုဵြပု၍ ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ် တည်ေဆာက်ရမည် ြဖစ်သည်။ 

 ခခင်ဵ ချက်မျာဵ။ 

 ၁။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ (Seismic Design Category - SDC) A, B, C တွင် 

ပါဝင်ေသာ သ့ုိမဟုတ် Ss အရိှန် 0.4g ထက်နည်ဵေသာ အရပ်ေဒသတွင် တည်ရှိေသာ 

တစ်ထပ်နှင်ဴ နှစ်ထပလ်ုဳဵချင်ဵအိမ်မျာဵ၊ 

 ၂။ IBC2006 အခန်ဵ 2308 တွင်ပါရိှေသာ သစ်သာဵအေဆာက်အအုဳမျာဵ၊ 

 ၃။ လူေနထိုငရ်န် မရည်ရွေယ်ေသာ လယ်ယာသဳုဵ အေဆာက်အအုဳမျာဵ၊ 

 ၄။ ယခု Code နှငဴ ် ASCE7-05 တို့ထက် ပိုမိုအေသဵစိတ် တွက်ချက် တည်ေဆာက်ရန် 

လိအုပ်ေသာအေဆာက်အအဳုမျာဵ။ 

 ၃.၄.၁.၁.၃။ အသဳုဵချမှု (Applicability) 
  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင ်ကကည်ဴပါ) 
 ၃.၄.၁.၁.၄။ အစာဵထိုဵ ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် အစာဵထိုဵ  တည်ေဆာက်နည်ဵ မျာဵ (Alternate 

Materials and Methods of Construction) 
  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင ်ကကည်ဴပါ) 
 ၃.၄.၁.၂။ အဓပိ္ပါယ်ေဖါ်ြပချက်မျာဵ (Definitions) 
  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင ်ကကည်ဴပါ) 
 ၃.၄.၁.၃။ သေကေတမျာဵ (Notation) 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင ်ကကည်ဴပါ) 
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 ၃.၄.၁.၄။ ငလျင်ေကကာင်ဴ ေြမြပငလ်ှုပ်ရှာဵမှုတန်ဖိုဵမျာဵ (Seismic Ground Motion Values) 

 ၃.၄.၁.၄.၁။ အရိှန်တန်ဖိုဵ သတ်မှတ်မှုမျာဵ (Specified Acceleration Parameters) 

  လှိုင်ဵတို Ss နှငဴ ် တစစ်က္ကန့်လှိုင်ဵ  S1 အရိှန်တန်ဖိုဵမျာဵကို 0.2 စက္ကန့်နှငဴ် 1.0 

စက္ကန့်ရိှ တုန့်ြပန်လှိုင်ဵစဉ်အရိှန်မျာဵကို အေြခခဳ၍ တွက်ချက်ထာဵပပီဵ ထိရုလဒမ်ျာဵကို ဇယာဵ 

၃.၄.၁ တွင် စုစည်ဵေဖါ်ြပထာဵသည်။ 
TABLE 3.4.1 0.2s (Ss) AND 1.0s (S1) Special Response Accelerations Maximum Considered Earthquake 

Ground Motion for 1 Sec Spectral Response Acceleration at 2% Probability in 50 Years with 5% Critical 

Damping, Site Class B 

Sr City Lat. Lon. SS S1 

1 Bagan 21.167 94.850 1.00 0.50 

2 Bago 17.333 96.483 2.40 1.20 

3 Bamaw 24.267 97.200 0.80 0.50 

4 Coco Islands 14.117 93.367 0.80 0.30 

5 Dawei 14.100 98.217 1.20 0.80 

6 Hakha 22.650 93.617 1.00 0.70 

7 Hpa-An (Pa-An) 16.750 97.667 0.20 0.20 

8 Kengtung 21.300 99.617 0.70 0.20 

9 Kyaukpyu 19.417 93.550 0.90 0.40 

10 Labutta 16.147 94.761 0.70 0.50 

11 Lashio 22.933 97.750 0.70 0.20 

12 Loikaw 19.683 97.217 0.90 0.40 

13 Magwe 20.150 94.167 1.00 0.60 

14 Mandalay 21.933 96.100 1.20 0.70 

15 Mawlamyine 16.500 97.617 0.30 0.20 

16 Meiktila 20.833 95.833 0.80 0.50 

17 Monywa 22.083 95.000 0.90 0.40 

18 Myeik (Mergui) 12.433 98.600 0.60 0.30 

19 Myitkyina 25.367 97.400 0.90 0.90 

20 Naypyitaw 19.750 96.100 1.50 0.90 

21 Pakokku 21.333 95.083 1.00 0.40 

22 Pathein (Bassein) 16.783 94.733 0.70 0.30 

23 Putao 27.333 97.417 0.90 1.00 

24 Pyay 18.800 95.217 0.80 0.30 

25 Pyinmana 19.733 96.217 1.50 0.90 

26 Sagaing 21.867 95.983 1.80 1.20 

27 Shwebo 22.567 95.700 0.70 0.40 

28 Sittwe 20.133 92.883 0.80 0.70 

29 Taungoo 18.933 96.433 1.50 0.90 

30 Taunggyi 20.783 97.033 0.80 0.40 

31 Thandwe (Sandoway) 18.467 94.350 0.60 0.20 

32 Yangon 16.767 96.167 0.70 0.20 

   Note: Long-period transition period TL is to be taken as 6 sec. 
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Figure 3.4.1: Maximum Considered Earthquake Ground Motion for 0.2 Sec Spectral Response  

Acceleration at 2% Probability in 50 Years with 5% Critical Damping, Site Class B 
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Figure 3.4.2: Maximum Considered Earthquake Ground Motion for 1 Sec Spectral Response  

Acceleration at 2% Probability in 50 Years with 5% Critical Damping, Site Class B 
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 ၃.၄.၁.၄.၂။ ေြမသာဵ အဆငဴ် သတ်မှတ်မှုမျာဵ (Site Class Definitions) 

  လုပ်ငန်ဵခွငရိှ် ေြမသာဵ၏ အရည်အေသွဵေပါ်မူတည်၍ ေြမသာဵအဆငဴ်ကို 

ဇယာဵ ၃.၄.၂ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  Site Class A မ ှF အထိ သတ်မှတ်ထာဵသည်။ 

ေြမအမျ ိုဵအစာဵ မေသချာေသာ အေြခအေနမျ ိုဵတွင် Site Class D ကို အသဳုဵြပုသငဴ်သည်။ 

 ၃.၄.၁.၄.၃။ ေြမသာဵ အဆငဴ်နှင်ဴ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵသည်ဴ အကကီဵဆုဳဵငလျင် Maximum 

Considered Earthquake (MCE) ၏ တုန့်ြပန်လှိုင်ဵ စဉ် အရှိန်တန်ဖိုဵမျာဵ 

  MCE အတွက် SMS နှငဴ ် SM1 တွက်ချက်ရာတွင် ေြမသာဵအဆငဴ်အလိုက် 

သက်ေရာက်မငမျာဵကို ေအာကပ်ါ ညီမျှြခင်ဵမျာဵြဖငဴ် ထည်ဴသွင်ဵ ချနိ်ညစိသည်။ 

 

 SMS  =  Fa Ss Eq. (3.4.1) 

 SM1  =  Fv S1 Eq. (3.4.2) 

where 

 SS =  the MCE spectral response acceleration at short periods as determined 

from Table 3.4.1 

 S1  =  the MCE spectral response acceleration at a period of 1 s as determined 

from Table 3.4.1 

where site coefficients Fa and Fv are defined in Tables 3.4.3 and 3.4.4, respectively. 
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TABLE 3.4.2 SITE CLASS DEFINITIONS 

TABLE 3.4.3 SITE COEFFICIENT, Fa  

Site Class 

Mapped Maximum Considered Earthquake Spectral 
Response Acceleration Parameter at Short Period 

SS≤ 0.25 SS= 0.5 SS= 0.75 SS= 1.0 SS≥ 1.25 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 

D 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 

E 2.5 1.7 1.2 0.9 0.9 

F See Section 11.4.7 (ASCE 7-05) 

NOTE: Use straight-line interpolation for intermediate values of Ss. 

TABLE 3.4.4 SITE COEFFICIENT, Fv 

 
 

Site 
Class 

Mapped Maximum Considered Earthquake Spectral 
Response Acceleration Parameter at 1-s Period 

S1≤ 0.1 S1= 0.2 S1 = 0.3 S1 = 0.4 S1≥ 0.5 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 

D 2.4 2.0 1.8 1.6 1.5 

E 3.5 3.2 2.8 2.4 2.4 

F See Section 11.4.7 (ASCE 7-05) 

NOTE: Use straight-line interpolation for intermediate values of S1. 

SITE  
CLASS 

SOIL PROFILE 
NAME 

AVERAGE PROPERTIES IN TOP 100 FEET, SEE SECTION 3.4.1.3.4.2 

Soil shear wave velocity 
 ̅  

Standard penetration 
resistance  ̅ 

Soil undrained shear 
strength,  ̅ , (psf) 

A Hard Rock  ̅ > 5,000 N/A N/A 

B Rock 2,500 < ̅ ≤ 5,000  N/A N/A 

C 
Very dense soil 
and soft rock 

1,200 < ̅ ≤ 2,500  ̅> 50 �̅� ≥ 2,000 

D Stiff soil profile 600 ≤  ̅ ≤ 1,200 15 ≤  ̅ ≤ 50 1,000 ≤ �̅� ≤ 2,000 

E Soft soil profile  ̅ < 600  ̅< 15 �̅� < 1,000 

E -  

Any profile with more than 10 feet of soil having the following characteristics: 
1. Plasticity index PI > 20, 
2. Moisture content w ≥ 40%, and 
3. Undrained shear strength �̅� < 500 psf 

F -  

Any profile containing soils having one or more of the following characteristics: 
1. Soils vulnerable to potential failure or collapse under seismic loading such as 

liquefiable soils, quick and highly sensitive clays, collapsible weakly cemented 
soils. 

2. Peats and/or highly organic clays (H > 10 feet of peat and/or highly organic 
clay where H = thickness of soil) 

3. Very high plasticity clays (H > 25 feet with plasticity index PI > 75). 
4. Very thick soft/medium stiff clays (H > 120 feet) 

For SI: 1 foot = 304.8 mm, 1 square foot = 0.0929 m
2
, 1 pound per square foot = 0.0479 kPa.  

N/A = Not applicable. 
 
 



ြမန်မာနိင်ုငဳ အေဆာက်အအုဳဆုိင်ရာ စခဳျနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀ အပိင်ုဵ ၃ 
 

61 

 

 ၃.၄.၁.၄.၄။ ဒီဇိုင်ဵလှိုင်ဵစဉ် အရိှန်တန်ဖိုဵမျာဵ (Design Spectral Acceleration 

Parameters) 

  ဒီဇိုင်ဵလှိုင်ဵစဉ်အရိှန်တန်ဖိုဵမျာဵကို ေအာက်ပါညီမျှြခင်ဵမျာဵြဖငဴ် တွက်ချက် 

သည်။ 

 SDS = 2/3SMS Eq. (3.4.3) 

 SD1  =  2/3SM1 Eq. (3.4.4) 

 ၃.၄.၁.၄.၅။ ဒီဇိုင်ဵတုန့်ြပန်လှိုင်ဵစဉ်(Design Response Spectrum) 

  ဒီဇိုင်ဵတုန့်ြပန်လှိုင်ဵ စဉ်ကိုအသဳုဵြပုရန် လိအုပ်ေသာအခါနှငဴ် Site-specific 

Ground Motion Procedure ကိ ု အသဳုဵမြပုေသာအခါ ပုဳ ၃.၄.၃တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ 

လှိုင်ဵစဉ်ကိ ုေအာက်ပါအတိုင်ဵ တွက်ချက်ရမည်။ 

 ၁။ လဃခဲျနိ် T0 ထက်ငယ်ေသာလှိုင်ဵ မျာဵအတွက် 

 Sa = SDS (0.4 + 0.6 T/ T0)  Eq. (3.4.5) 

 ၂။ လွခဲျနိ် T0နှငဴ ်TSအကကာဵရိှလှိုင်ဵ မျာဵအတွက် Saကိ ုSDSအြဖစ်ယူရမည်။  

 ၃။ လွခဲျနိ် TSထက်ကကီဵေသာလှိုင်ဵမျာဵအတွက် 

 Sa = SD1 / T Eq. (3.4.6) 

 ၄။ လွခဲျနိ် TLထက်ကကီဵေသာလှိုင်ဵမျာဵအတွက် 

 Sa  =  SD1 TL/ T2  Eq. (3.4.7)   

where 

 SDS =  the design spectral response acceleration parameter at short periods 

 SD1 =  the design spectral response acceleration parameter at 1-s period 

 T  =  the fundamental period of the structure, s 

 T0 =  0.2 SD1/ SDS 

 TS  =  SD1/ SDS and 

 TL  =  long-period transition period as specified in Table 3.4.1 
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Figure 3.4.3 Design response spectrum 

 ၃.၄.၁.၄.၆။ MCE လှိုင်ဵစဉ်။ 

  MCE လှိုင်ဵစဉ်လိုအပ်ပါကဒီဇိုင်ဵလှိုင်ဵစဉ်ကို 1.5 ြဖငဴ်ေြမစာက်၍ တွက်ချက်နိုင် 

ပါသည်။ 

 ၃.၄.၁.၄.၇။ Site-specific Ground Motion Procedures 

   (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၄.၁.၄.၈။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ အတွက် ေြမသာဵအဆငဴ်သတ်မှတ်ြခင်ဵ  (Steps for Classified a 

Site) 

  ေြမသာဵအဆငဴ် Site Class C, D, E တို့ကို ဇယာဵ ၃.၄.၅ တွင် ေဖါ်ြပထာဵ 

သည်။ အဆိပုါသတ်မှတ်ချက်သည် ေြမမျကန်ှာြပငမ်ှ ေပ ၁၀၀ အနက်ထရိှိေသာ ေြမထုကို 

ကိုယ်စာဵြပုသည်။ ထိေုြမထတုွင် ကွဲြပာဵေသာေြမလဃာအေရအတွက် n ရိှပပီဵ i သည် ေြမလဃာ 

တစခ်ုချင်ဵစီကိ ုကိုယ်စာဵြပုသည်။ 

where 

 vsi = the shear wave velocity in feet per second (m/s). 

 di  = the thickness of any layer between 0 and 100 feet (30 480 mm). 

where 

 ̅  
∑    
 
   

∑
  
   

 
    

      Eq. (3.4.8) 

∑𝑑 

 

   

                      

Ni is the Standard Penetration Resistance (ASTM D 1586) not to exceed 100 
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blows/foot (305 mm) as directly measured in the field without corrections. When 

refusal is met for a rock layer, Nishall be taken as 100 blows/foot (305 mm). 

 ̅ = 
∑    

 
   

∑
  
  

 
   

      Eq. (3.4.9) 

where Niand di in Equation (4-9) are for cohesionless soil, cohesive soil and rock 

layers. 

 ̅  =   

∑
  
  

 
    

      Eq. (3.4.10) 

where 

∑𝑑 

 

   

 𝑑  

Use di and Nifor cohesionless soil layers only in Equation (3.4.10) 

 ds = total thickness of cohesionless soil layers in the top 100 feet (30 480 mm). 

 m  = number of cohesionless soil layers in the top 100 feet (30 480 mm). 

 sui  = the undrained shear strength in psf (kPa), not to exceed 5,000 psf (240 

kPa), ASTM D 2166 or D 2850. 

  ̅=   

∑
  
    

 
    

    Eq. (3.4.11) 

where 

∑𝑑 

 

   

 𝑑  

 dc  = the total thickness of cohesive soil layers in the top 100 feet (30 480 mm). 

 k  = the number of cohesive soil layers in the top 100 feet (30 480 mm). 

 PI  = the plasticity index, ASTM D 4318 

 w  = the moisture content in percent, ASTM D 2216  

TABLE 3.4.5 SITE CLASSIFICATION a 

SITE CLASS  ̅   ̅ or  ̅   �̅�  

C 1,200 to 2,500 ft/s >50 > 2,000 

D 600 to 1,200 ft/s 15 to 50 1,000 to 2,000 psf 

E < 600 ft/s < 15 < 1,000 psf 

 ၃.၄.၁.၄.၈.၁။ ေြမသာဵအဆငဴ ်သတ်မှတ်ရန် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ (Steps for Classifying a 

Site) 

   (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 
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 ၃.၄.၁.၅။ အေရဵပါကိန်ဵနှငဴ်အသဳုဵြပုပုဳအမျ ိုဵအစာဵ (Importance Factor and Occupancy 

Category) 

 ၃.၄.၁.၅.၁။ အေရဵပါကိန်ဵ (Importance Factor) 

  ဇယာဵ ၃.၁.၂ တွင် ပါသည်ဴ အသဳုဵြပုပုဳအမျ ိုဵအစာဵအလိကု် အေရဵပါကိန်ဵ 

သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို ဇယာဵ ၃.၄.၆ တွင် ေဖါ်ြပထာဵသည်။ 

TABLE 3.4.6 IMPORTANCE FACTORS 

Occupancy Category I 

I or II 1.0 

III 1.25 

IV 1.5 

 ၃.၄.၁.၅.၂။ အသဳုဵြပုပုဳ အမျ ိုဵအစာဵ IV အတွက် ေေဵကင်ဵလုခဳခုဳေသာ အဝင်အထွက် 

အေပါက်မျာဵ (Protected Access for Occupancy Category IV) 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၄.၁.၆။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ (Seismic Design Category-SDC) 

  အေဆာက်အအုဳမျာဵကို အပုိဒခ်ွဲ ၃.၄.၁.၆.၁ အရ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ 

သတ်မှတ်ရမည်။ 

 ၃.၄.၁.၆.၁။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵ  (Determination of Seismic 

Design Category) 
  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵအတွက် ေြမသာဵအဆင်ဴနှင်ဴ ဒီဇိုင်ဵတုန့်ြပန်လှိုင်ဵစဉ် 

အရိှန်တန်ဖိုဵမျာဵ (SDS နှင်ဴ SD1) တို့ကို အေြခခဳ၍ အဆိုဵ ဆုဳဵအေြခအေနကို ေရွေဵချယ်၍ 
သတ်မှတ်ရမည်။  

TABLE 3.4.7 SEISMIC DESIGN CATEGORY BASED ON SHORT PERIOD AND 1-SECOND PERIOD 

RESPONSE ACCELERATION PARAMETER 

SDS SD1 
Level of 

Seismicity 
I & II III IV 

<0.167 g <0.067 g Very Low A A A 

0.167 to 0.33 g 0.067 to 0.133 g Low A B C 

0.33 to 0.5 g 0.133 to 0.2 g Moderate B C D 

>0.5 g >0.2 g High C D D 

 

 ၃.၄.၁.၆.၂။ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵ မျာဵြဖင်ဴ ငလျင်ဒီဇိုင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵ  

(Alternative Seismic Design Category Determination) 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 
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 ၃.၄.၁.၆.၃။ ရှင်ဵလင်ဵ လွယ်ကူေသာ ဒီဇိုင်ဵ နည်ဵလမ်ဵ (Simplified Design Procedure) 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၄.၂။ အေဆာက်အအုဳစနစ ်ေရွဵချယြ်ခင်ဵ  (Structural Design Procedure) 

 ၃.၄.၂.၁။  Selection and Limitations 

  အေြခခဳေဘဵတိုက်နှငဴ် ေဒါင်လိုက် ငလျင်ခဳနိုငရ်ည်စနစ်ကိ ု ဇယာဵ ၃.၄.၈ တွင် 

ေဖာ်ြပထာဵေသာစနစ်မျာဵထဲမှ ေရွေဵချယ်သတ်မှတ်ရမည်။ (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူ 

တွင်ကကညဴ်ပါ) 

 

 
Figure 3.4.4 Seismic Response Parameters 
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TABLE 3.4.8 DESIGN COEFFICIENTS AND FACTORS FOR SEISMIC FORCE-RESISTING SYSTEMS 
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b
 Structural System Limitations 

and Building Height (ft) Limitc 

Seismic Design Category 

B C Dd Ed Fe 

A. BEARING WALL SYSTEMS          

1.Special reinforced concrete shear walls 14.2  5 2½ 5 NL NL 160 160 100 

2.Ordinary reinforced concrete shear walls 14.2 4 2½ 4 NL NL NP NP NP 

3. Detailed plain concrete shear walls 14.2 2 2½ 2 NL NP NP NP NP 

4. Ordinary plain concrete shear walls 14.2 1½ 2½ 1½ NL NP NP NP NP 

5.Intermediate precast shear walls 14.2 4 2½ 4 NL NL 40k 40k 40k 

6. Ordinary precast shear walls 14.2 3 2½ 3 NL NP NP NP NP 

7. Special reinforced masonry shear walls 14.4 5 2½ 3½ NL NL 160 160 100 

8. Intermediate reinforced masonry shear walls 14.4 3½ 2½ 2¼ NL NL NP NP NP 

9. Ordinary reinforced masonry shear walls 14.4 2 2½ 1¾ NL 160 NP NP NP 

10. Detailed plain masonry shear walls 14.4 2 2½ 1¾ NL NP NP NP NP 

11. Ordinary plain masonry shear walls 14.4 1½ 2½ 1¼ NL NP NP NP NP 

12. Prestressed masonry shear walls 14.4 1½ 2½ 1¾ NL NP NP NP NP 

13. Light-framed walls sheathed with wood structural 

panels rated for shear resistance or steel sheets 

14.1, 14.5 6½ 3 4 NL NL 65 65 65 

14. Light-framed walls with shear panels of all other 

materials 

14.1, 14.5 2 2½ 2 NL NL 35 NP NP 

15. Light-framed wall systems using flat strap bracing 14.1, 14.5 4 2 3½ NL NL 65 65 65 

B. BUILDING FRAME SYSTEMS          

1. Steel eccentrically braced frames, moment resisting 
connections at columns away from links 

14.1 8 2 4 NL NL 160 160 100 

2. Steel eccentrically braced frames, non-moment-resisting, 
connections at columns away from links 

14.1 7 2 4 NL NL 160 160 100 

3. Special steel concentrically braced frames 14.1 6 2 5 NL NL 160 160 100 

4. Ordinary steel concentrically braced frames 14.1 3¼ 2 3¼ NL NL 35j 35j NPj 

5. Special reinforced concrete shear walls 14.1, 14.5 6 2½ 5 NL NL 160 160 100 

6. Ordinary reinforced concrete shear walls 14.1, 14.5 5 2½ 4½ NL NL NP NP NP 

7. Detailed plain concrete shear walls 14.1, 14.5 2 2½ 2 NL NP NP NP NP 

8. Ordinary plain concrete shear walls 14.1, 14.5 1½ 2½ 1½ NL NP NP NP NP 

9. Intermediate precast shear walls 14.1, 14.5 5 2½ 4½ NL NL 40k 40k 40k 

10. Ordinary precast shear walls 14.1, 14.5 4 2½ 4 NL NP NP NP NP 

11. Composite steel and concrete eccentrically braced 
frames 

14.3 8 2 4 NL NL 160 160 100 

12. Composite steel and concrete concentrically braced 
frames 

14.3 5 2 4½ NL NL 160 160 100 

13. Ordinary composite steel and concrete braced frames 14.3 3 2 3 NL NL NP NP NP 

14. Composite steel plate shear walls 14.3 6½ 2½ 5½ NL NL 160 160 100 

15. Special composite reinforced concrete shear walls with 

steel elements 

14.3 6 2½ 5 NL NL 160 160 100 

16. Ordinary composite reinforced concrete shear walls 

with steel elements 

14.3 5 2½ 4½ NL NL NP NP NP 

17. Special reinforced masonry shear walls 14.4 5½ 2½ 4 NL NL 160 160 100 

18.Intermidiate reinforced masonry shear walls 14.4 4 2½ 4 NL NL NP NP NP 

19. Ordinary reinforced masonry shear walls 14.4 2 2½ 2 NL 160 NP NP NP 

20. Detailed plain masonry shear walls 14.4 2 2½ 2 NL NP NP NP NP 

21. Ordinary plain masonry shear walls 14.4 1½ 2½ 1¼ NL NP NP NP NP 

22. Prestressed masonry shear walls 14.4 1½ 2½ 1¾ NL NP NP NP NP 

23. Light-framed walls sheathed with wood structural 
panels rated for shear resistance or steel sheets 

14.1, 14.5 7 2½ 4½ NL NL 65 65 65 

24. Light-framed walls with shear panels of all other 
materials 

14.1, 14.5 2½ 2½ 2½ NL NL 35 NP NP 

25. Buckling-restrained braced frames, non-moment-
resisting beam-column connections 

14.1 7 2 5½ NL NL 160 160 100 

26. Buckling-restrained braced frames, moment-resisting 
beam-column connections 

14.1 8 2½ 5 NL NL 160 160 100 

27. Special steel plate shear wall 14.1 7 2 6 NL NL 160 160 100 
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 Structural System Limitations and 

Building Height (ft) Limitc 

Seismic Design Category 

B C Dd Ed Fe 

C. MOMENT-RESISTING FRAME SYSTEMS          

1. Special steel moment frames 14.1, 
12.2.5.5 

8 3 5½ NL NL NL NL NL 

2. Special steel truss moment frames 14.1 7 3 5½ NL NL 160 100 NP 

3. Intermediate steel moment frames 12.2.5.6, 
12.2.5.7, 

12.2.5.8, 
12.2.5.9, 
and 14.1 

4.5 3 4 NL NL 35h,i NPh NPi 

4. Ordinary steel moment frames 12.2.5.6, 
12.2.5.7, 

12.2.5.8, 
and 14.1 

3.5 3 3 NL NL NPh NPh NPi 

5. Special reinforced concrete moment frames 12.2.5.5, 

14.2 

8 3 5½ NL NL NL NL NL 

6. Intermediate reinforced concrete moment frames 14.2 5 3 4½ NL NL NP NP NP 

7. Ordinary reinforced concrete moment frames 14.2 3 3 2½ NL NP NP NP NP 

8. Special composite steel and concrete moment frames 12.2.5.5, 

14.3 

8 3 5½ NL NL NL NL NL 

9. Intermediate composite moment frames 14.3 5 3 4½ NL NL NP NP NP 

10. Composite partially restrained moment frames 14.3 6 3 5½ 160 160 100 NP NP 

11. Ordinary composite moment frames 14.3 3 3 2½ NL NP NP NP NP 

D. DUAL SYSTEMS WITH SPECIAL MOMENT FRAMES 
CAPABLE OF RESISTING AT LEAST 25% OF PRESCRIBED 
SEISMIC FORCES 

12.2.5.1         

1. Steel eccentrically braced frames 14.1 8 2½ 4 NL NL NL NL NL 

2. Special steel concentrically braced frames 14.1 7 2½ 5½ NL NL NL NL NL 

3. Special reinforced concrete shear walls 14.2 7 2½ 5½ NL NL NL NL NL 

4. Ordinary reinforced concrete shear walls 14.2 6 2½ 5 NL NL NP NP NP 

5. Composite steel and concrete eccentrically braced frames 14.3 8 2½ 4 NL NL NL NL NL 

6. Composite steel and concrete concentrically braced 
frames 

14.3 6 2½ 5 NL NL NL NL NL 

7. Composite steel plate shear walls 14.3 7½ 2½ 6 NL NL NL NL NL 

8. Special composite reinforced concrete shear walls with 
steel elements 

14.3 7 2½ 6 NL NL NL NL NL 

9. Ordinary composite reinforced concrete shear walls with 
steel elements 

14.3 6 2½ 5 NL NL NP NP NP 

10. Special reinforced masonry shear walls 14.4 5½ 3 5 NL NL NL NL NL 

11. Intermediate reinforced masonry shear walls 14.4 4 3 3½ NL NL NP NP NP 

12. Buckling-restrained braced frame 14.1 8 2½ 5 NL NL NL NL NL 

13. Special steel plate shear walls 14.1 8 2½ 6½ NL NL NL NL NL 

E. DUAL SYSTEMS WITH INTERMEDIATE MOMENT FRAMES 
CAPABLE OF RESISTING AT LEAST 
25% OF PRESCRIBED SEISMIC FORCES 

12.2.5.1         

1. Special steel concentrically braced framesf 14.1 6 2½ 5 NL NL 35 NP NPh,k 

2. Special reinforced concrete shear walls 14.2 6½ 2½ 5 NL NL 160 100 100 

3. Ordinary reinforced masonry shear walls 14.4 3 3 2½ NL 160 NP NP NP 

4. Intermediate reinforced masonry shear walls 14.4 3½ 3 3 NL NL NP NP NP 

5. Composite steel and concrete concentrically braced 
frames 

14.3 5½ 2½ 4½ NL NL 160 100 NP 

6. Ordinary composite braced frames 14.3 3½ 2½ 3 NL NL NP NP NP 

7. Ordinary composite reinforced concrete shear walls with 
steel elements 

14.3 5 3 4½ NL NL NP NP NP 

8. Ordinary reinforced concrete shear walls 14.2 5½ 2½ 4½ NL NL NP NP NP 

F. SHEAR WALL-FRAME INTERACTIVE SYSTEM WITH 

ORDINARY REINFORCED CONCRETE MOMENT FRAMES AND 
ORDINARY REINFORCED CONCRETE SHEAR WALLS 

12.2.5.10, 

14.2 

4½ 2½ 4 NL NP NP NP NP 
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b
 Structural System Limitations and 

Building Height (ft) Limitc 

Seismic Design Category 

B C Dd Ed Fe 

G. CANTILEVERED COLUMN SYSTEMS DETAILED TO 

CONFORM TO THE REQUIREMENTS FOR: 

12.2.5.2         

1. Special steel moment frames 12.2.5.5, 
14.1 

2½ 1¼ 2½ 35 35 35 35 35 

2. Intermediate steel moment frames 14.1 1½ 1¼ 1½ 35 35 35h NPh,i NPh,i 

3. Ordinary steel moment frames 14.1 1¼ 1¼ 1¼ 35 35 NP NPh,i NPh,i 

4. Special reinforced concrete moment frames 12.2.5.5, 

14.2 

2½ 1¼ 2½ 35 35 35 35 35 

5. Intermediate concrete moment frames 14.2 1½ 1¼ 1½ 35 35 NP NP NP 

6. Ordinary concrete moment frames 14.2 1 1¼ 1 35 NP NP NP NP 

7. Timber frames 14.5 1½ 1½ 1½ 35 35 35 NP NP 

H. STEEL SYSTEMS NOT SPECIFICALLY DETAILED FOR 
SEISMIC RESISTANCE, EXCLUDING CANTILEVER COLUMN 
SYSTEMS 

14.1 3 3 3 NL NL NP NP NP 

a  Response modification coefficient, R, for use throughout the standard. Note R reduces forces to a strength level, 

not an allowable stress level. 

b  Deflection amplification factor, Cd, for use in Sections 3.4.8.6, 3.4.8.7, and 3.4.9.2 

c  NL = Not Limited and NP = Not Permitted. For metric units use 30.5 m for 100 ft and use 48.8 m for 160 ft. 

Heights are measured from the base of the structure as defined in Section 11.2. 

d See Section 3.4.2.5.4 for a description of building systems limited to buildings with a height of 240 ft (73.2 m) or 

less. 

e See Section 3.4.2.5.4 for building systems limited to buildings with a height of 160 ft (48.8 m) or less. 

f  Ordinary moment frame is permitted to be used in lieu of intermediate moment frame for Seismic Design 

Categories B or C. 

g The tabulated value of the over strength factor, Ω0, is permitted to be reduced by subtracting one-half for 

structures with flexible diaphragms, but shall not be taken as less than 2.0 for any structure except cantilever 

column systems. 

h  See Sections 3.4.2.5.6 and 3.4.2.5.7 for limitations for steel OMFs and IMFs in structures assigned to Seismic 

Design Category D or E. 

i See Sections 3.4.2.5.8 and 3.4.2.5.9 for limitations for steel OMFs and IMFs in structures assigned to Seismic 

Design Category F. 

j Steel ordinary concentrically braced frames are permitted in single-story buildings up to a height of 60 ft (18.3 m) 

where the dead load of the roof does not exceed 20 psf (0.96 kN/m2) and in penthouse structures. 

k Increase in height to 45 ft (13.7 m) is permitted for single story storage warehouse facilities. 

Note: Section numbers in this foot-notes are referring to ASCE 7-05 (pg – 122, a to k) 

 ၃.၄.၂.၂။ မတူညေီသာ လာဵရာမျာဵ၏ အေဆာက်အအုဳစနစ်မျာဵကို ေပါင်ဵ စပ်ြခင်ဵ  

(Combinations of Framing Systems in Different Directions) 

  မတူညေီသာ ေထာငဴ်မှန်ကျလာဵရာနှစ်ခုအတွက် မတူညေီသာ အေဆာက်အအုဳ 

စနစမ်ျာဵကိ ုအသဳုဵြပုနိုင်သည်။ 

 ၃.၄.၂.၃။ တူညီေသာလာဵရာတခုတည်ဵရှိ မတူညီေသာ အေဆာက်အအုဳစနစ်မျာဵကို 

ေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵ  (Combinations of Framing Systems in the Same Direction) 

   တူညီေသာလာဵရာတခုတည်ဵတွင် မတူညီေသာအေဆာက်အအုဳစနစ်မျာဵ ပါဝင် 

ေနပါက ဇယာဵ ၃.၄.၁၁တွင် ေဖါ်ြပထာဵေသာစနစ်မျာဵထဲမှ အတင်ဵကကပ်ဆုဳဵစနစ်ကို ေရွေဵချယ်  

 အသဳုဵြပုရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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 ၃.၄.၂.၃.၁။ ေဒါင်လိကု် ေပါင်ဵ စပ်မှုမျာဵအတွက် R Cd  နှငဴ် Ω0  တန်ဖိုဵမျာဵ (R Cd and Ω0 

Values for Vertical Combinations) 

  အထပ်တစခ်ုအတွက် R တန်ဖိုဵသည် လာဵရာတူ အထက်အထပ်မျာဵရှိ 

အနည်ဵဆုဳဵ R တန်ဖိုဵထက် မေကျာ်လွန်ေစရ။ ထိနုည်ဵတူ အထပ်တစခ်ုအတွက် Cd တန်ဖိုဵ 

သည် လာဵရာတူ အထက်အထပ်မျာဵရိှ အမျာဵဆုဳဵ Cd တန်ဖိုဵထက် မနည်ဵေစရ။ 

 ခခင်ဵ ချက်မျာဵ 

 ၁။  နှစ်ထပ်ထက်မပိုေသာ၊ အေဆာက်အအုဳတစခ်ုလုဳဵ အေလဵချနိ်၏ 10% ထက်လည်ဵ 

မပိေုသာ အမုိဵေပါ်ရိှ အေဆာက်အအုဳမျာဵ။ 

 ၂။ အေဆာက်အအုဳတစခ်ုလုဳဵ အေလဵချနိ်၏ 10% ထက်လည်ဵ မပိေုသာ အဆိုပါအထပ် 

 ရိှ အြခာဵအရာမျာဵ။ 

 ၃။ ေပါဴပါဵေသာ တစ်ထပ်၊ နှစ်ထပ် လုဳဵြခင်ဵ အမိ်မျာဵ။ 

  ေပျာဴေပျာင်ဵ ေသာ အထက်ပုိင်ဵ နှင်ဴ ေတာငဴ်တင်ဵ ေသာ ေအာက်ပိုင်ဵတို့ကို 

ေပါင်ဵ စပ်ရာတွင် ေအာက်ပါအချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီပါက (Two-Stage Equivalent 

Lateral Force Procedure) ၂ ဆငဴခ်ွဲ တွက်ချက်ြခင်ဵ ကို အသဳုဵြပုနိုင်သည်။ 

 က။  ေအာက်ပိုင်ဵ၏ ေတာငဴ်တင်ဵ မင (Stiffness) သည် အထက်ပိုင်ဵ၏ ေတာငဴ်တင်ဵမင 

(Stiffness) ၏ ၁၀ ဆထက် ပိုရမည်။ 

 ခ။  အေဆာက်အအုဳတစခ်ုလုဳဵ၏ လဃခဲျနိ်သည် Fixed Base ြဖငဴ် တွက်ချက်ထာဵေသာ 

အထက်ပိုင်ဵ လဃဲချနိ်၏ ၁.၁ ဆ ထက် မပိုရ။ 

 ဂ။  အာဵေပျာဴေသာ အထက်ပိုင်ဵကို တွက်ချက်ရာတွင ် သီဵြခာဵ R နှငဴ ် ρ တန်ဖိုဵမျာဵကို 

အသဳုဵြပုရမည်။ 

 ဃ။  ေတာငဴ်တင်ဵေသာ ေအာက်ပိငု်ဵ ကို တွက်ချက်ရာတွင် သီဵြခာဵ R နှငဴ ်ρ တန်ဖိုဵမျာဵကို 

အသဳုဵြပုရမည်။ အထက်ပိုင်ဵမှ တုန့်ြပန်အာဵ (Reactions) မျာဵကို အထက်ပုိင်ဵ ၏ 

R/ρနှငဴ ် ေအာက်ပိုင်ဵ ၏ R/ρတို့၏ အချ ိုဵနှင်ဴ အဆပွာဵေပဵရမည်။ အဆိုပါ အဆပွာဵ 

ကိန်ဵသည် ၁ ထက်မနည်ဵေစရ။ 

 ၃.၄.၂.၃.၂။ အလျာဵလိုက် ေပါင်ဵ စပ်မှုမျာဵအတွက် R Cd  နှငဴ်Ω0  တန်ဖိုဵမျာဵ (R Cd and 

Ω0 Values for Horizontal Combinations) 

  လာဵရာတစခ်ုအတွက် မတူညေီသာ အေဆာက်အအုဳစနစမ်ျာဵကို ေပါင်ဵ စပ် 

ရာတွင် စနစ်မျာဵရှိ အနည်ဵဆုဳဵ R တန်ဖိုဵကို အသဳုဵြပုရမည်။ Cd နှငဴ ်Ω0 တန်ဖိုဵမျာဵသည် R 

အသဳုဵြပုထာဵသည်ဴစနစ်ရိှ တန်ဖိုဵမျာဵထက် မနည်ဵေစရ။ (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလိပ်မူ 

တွင် ကကည်ဴပါ။) 
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 ၃.၄.၂.၄။ အေဆာက်အအုဳဖွဲ့စည်ဵပုဳ စနစ်ဆိုင်ရာ အေသဵစိတ်လိုအပ်ချက်မျာဵကို ေပါင်ဵ စပ် 

ြခင်ဵ  (Combination Framing Detailing Requirements) 

   အေဆာက်အအုဖဳွဲ့စည်ဵပုဳ စနစ်အမျ ိုဵမျ ိုဵရှိ အေဆာက်အအုဳ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵကို 

မည်သညဴ်လာဵရာပငမ်ဆို ငလျင်ေကကာင်ဴြဖစ်ေပါ်ေသာ အေရွေ့ကိုခုခဳရန် အပုိဒ ် ၃.၄.၂ တွင် 

ေဖာ်ြပထာဵေသာ အေသဵစိတ်လိုအပ်ချက်မျာဵအတိုင်ဵ ဒီဇိုင်ဵေရဵဆွဲရမည်ြဖစ်ပပီဵ R တန်ဖိုဵမှာ 

ဆက်စပ်ေနေသာ ဖွဲ့စည်ဵပုဳစနစမ်ျာဵ၏ အကကီဵဆုဳဵတန်ဖိုဵြဖင် ဴတွက်ချက်ရပါမည်။ 

 ၃.၄.၂.၅။ အေဆာက်အအုဳ စနစမ်ျာဵအလုိက် လိအုပ်ချက်မျာဵ (System Specific  

Requirements)  

   အေဆာက်အအုဳစနစ်မျာဵကို ေရွေဵချယ်ရာတွင် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အေဆာက်အအုဳ 

စနစ်မျာဵအလိုက် လိုအပ်ချက်မျာဵကို လိုက်နာရမည်။   

 ၃.၄.၂.၅.၁။ Dual System 

  Dual System တွင် Moment Frame သည် ငလျငအ်ာဵ၏ 25% ကိုခဳနိုင် 

ရည်ရိှရမည်။ ငလျင်ခဳနိုငရ်ည်အာဵစုစုေပါင်ဵ ကို Moment Frame, Shear Wall, Braced 

Frame တို့၏ Rigidity အချ ိုဵအစာဵအလိကု် ေပါင်ဵ စပ်ထည်ဴသွင်ဵေပဵရမည်။ 

 ၃.၄.၂.၅.၂။ Cantilever Column System 

  Cantilever တိုင်တစခ်ုချင်ဵစီအတွက် အပိဒု် ၂.၁.၂ တွင် ပါရိှသည်ဴ Load 

Combination မျာဵြဖင် ဴတွက်ချက်ထာဵေသာ Axial Load သည် Design Strength ၏ 15% 

ထက်မပိုေစရ။ Allowable Stress Design ြဖငဴ ်တွက်ချက်ပါက အပုိဒ် ၂.၁.၃ တွင်ပါရိှသည်ဴ 

Load Combination မျာဵြဖင်တဴွက်ချက်ထာဵေသာ Axial Load သည် Permissible Axial 

Load ၏ 15% ထက်မပိုေစရ။ 

 ၃.၄.၂.၅.၃။ Inverted Pendulum Type System 

  Inverted Pendulum Type System တွင်ပါရိှေသာ တိုင်ေအာက်ေြခရှိ 

Bending Moment ကိုတွက်ချက်ရာတွငအ်ေပါ်ဆုဳဵရှိ Bending Moment သည် ေအာက်ဆုဳဵ 

ရိှ Bending Moment ၏ ထက်ဝက်ရှိေစရန် တိုင်တေလျာက်ညီမျှစွာ သက်ေရာက်ေစကာ 

အပုိဒ ်၃.၄.၈ တွင် ေဖါ်ြပထာဵေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵအတိုင်ဵ တွက်ချက်ရမည်။ 

 ၃.၄.၂.၅.၄။ Steel Braced Frame နှင်ဴ Special Reinforced Concrete Shear Wall 

စနစမ်ျာဵအတွက် အြမငဴ် သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို တိုဵြမငှဴ်ြခင်ဵ  

  Steel Braced Frame နှငဴ် Special Reinforced Concrete Shear Wall 

စနစမ်ျာဵအတွက် ဇယာဵ ၃.၄.၁၁ ပါအြမငဴ် သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို ငလျင်ဒီဇိုင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ 

SDC D နှငဴ ်E မျာဵတွင် 160 ft မ ှ240 ft သ့ုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ ငလျင်ဒီဇိုင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ SDC F 
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တွင် 100 ft မ ှ 160 ft သ့ုိလည်ဵေကာင်ဵ  ေအာက်ေဖါ်ြပပါ အချက်အလက်မျာဵနှငဴ် 

ကိုက်ညီပါက တိုဵြမစငဴ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

 ၁။ အေဆာက်အအုဳသည် ဇယာဵ ၃.၄.၁၁ တွင် ေဖါ်ြပထာဵေသာ Type 1b Extreme 

Torsional Irregularity မဟုတ်ြခင်ဵ ၊ 

 ၂။ Accidental Torsion အာဵ ထည်ဴမစဉ်ဵစာဵသည်ဴ အေြခအေနတွင် ေဒါငလ်ိုက် 

 ြပငညီ်တခုရိှ Braced Frame သ့ုိမဟုတ် Shear Wall သည် ငလျင်အာဵ၏ 60% 

 ထက်ပုိ၍ ထမ်ဵ ေဆာင်ထာဵမငမရိှြခင်ဵ။ 

 ၃.၄.၂.၅.၅။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ  SDC D, E, F ရိှ Special Moment Frame မျာဵ 

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D, E, F တို့တွင် Special Moment Frame 

စနစက်ိ ု ဇယာဵ ၃.၄.၁၁ ၏ လိအုပ်ချက်ေကကာငဴ်မဟုတ်ဘဲ အသဳုဵြပုထာဵလျှင် ပိုမိုေတာငဴ် 

တင်ဵ ေသာ (R ပိုနည်ဵေသာ) စနစက်ိ ု အပုိဒခ်ွဲ ၃.၄.၂.၃.၂ နှငဴ ် ၃.၄.၃.၃.၄ အေြခအေနမျာဵ 

မဟုတ်ပါက ေြပာင်ဵ လဲအသဳုဵမြပုရ။ ဇယာဵ ၃.၄.၁၁ ၏ လိအုပ်ချက်ေကကာငဴ် Special 

Moment Frame စနစက်ိ ု အသဳုဵြပုထာဵပါက အဆိပုါစနစက်ိ ု ေအာက်ေြခအုတ်ြမစ်အထိ 

တဆက်တည်ဵ အသဳုဵြပုရမည်။ 

 ၃.၄.၂.၅.၆။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D နှင်ဴ E ရှေိသာ တစ်ထပ် Steel Ordinary 

and Intermediate Moment Frame အေဆာက်အအုဳမျာဵ 

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D နှငဴ ် E ရိှေသာတစ်ထပ် Steel Ordinary 

and Intermediate Moment Frame အေဆာက်အအုဳမျာဵ၌အမုိဵရိှ Dead Load သည် 

အာဵသက်ေရာက်ေသာနယ်တွင် 20 psf ထက်မပိုပါက အြမငဴ် 65 ft အထ ိ ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။ 

ထို့အြပင် 35 ft ထက်ြမင်ဴေသာ အြပငန်ဳရဳ၏ Moment Frame ၌ Dead Load သည် 

အာဵသက်ေရာက်ေသာနယ်တွင် 20 psf ထက်မပိုေစရ။ 

 ၃.၄.၂.၅.၇။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D နှင်ဴ E ရှေိသာ အြခာဵ Steel Ordinary and 

Intermediate Moment Frame အေဆာက်အအဳုမျာဵ 

  အပုိဒခ်ွဲ ၃.၄.၂.၅.၆ တွင် အကျုဳဵမဝင်သည်ဴ SDC D နှငဴ် E ရိှေသာအြခာဵ Steel 

Ordinary Moment Frame အေဆာက်အအုဳမျာဵတွင် Light Frame Construction ကို 

Dead Load သည် အာဵသက်ေရာက်ေသာနယ်တွင် 35 psf ထက်မပိုပါကအြမင်ဴ 35 ft အထိ 

ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။ ထို့အြပငအ်ြပငန်ဳရဳ၏ Moment Frame ၌ Dead Load သည် အာဵသက် 

ေရာက်ေသာနယ်တွင် 20 psf ထက ် မပိုေစရ။ အပုိဒခ်ွဲ ၃.၄.၂.၅.၆ တွင်အကျုဳဵမဝင်သည်ဴ 

ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D နှငဴ ် E ရိှေသာ Steel Intermediate Moment Frame 

အေဆာက်အအုဳမျာဵအတွက် ေအာက်ပါအေြခအေနမျာဵကို ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။ 
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 ၁။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D ရိှေသာ Steel Intermediate Moment Frame 

အေဆာက်အအုဳမျာဵကိုအြမင်ဴ 35 ft အထိ ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။ 

 ၂။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC E ရိှေသာ Steel Intermediate Moment Frame 

အေဆာက်အအုဳမျာဵတွင် အမုိဵ သ့ုိမဟုတ် Dead Load သည် အာဵသက်ေရာက် 

ေသာနယ်တွင် 35 psf ထက်မပိုပါက အြမင်ဴ 35 ft အထိခွငဴြ်ပုနိုင်သည်။ ထို့အြပင် 

အြပင်နဳရဳ၏ Moment Frame ၌ Dead Load သည်အာဵသက်ေရာက်ေသာနယ်တွင် 

20 psf ထက်မပိုေစရ။ 

 ၃.၄.၂.၅.၈။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC F ရှေိသာ တစ်ထပ် Steel Ordinary and 

Intermediate Moment Frame အေဆာက်အအဳုမျာဵ 

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D နှငဴ ် E ရိှေသာတစ်ထပ် Steel Ordinary 

and Intermediate Moment Frame အေဆာက်အအုဳမျာဵ၌အမုိဵရိှ Dead Load သည် 

အာဵသက်ေရာက်ေသာနယ်တွင် 20 psf ထက်မပိုပါကအြမင်ဴ 65 ft အထိခွင်ဴြပုနိုငသ်ည်။ 

ထို့အြပင် အြပငန်ဳရဳ၏ Moment Frame ၌ Dead Load သည် အာဵသက်ေရာက်ေသာ 

နယ်တွင် 20 psf ထက်မပိုေစရ။ 

 ၃.၄.၂.၅.၉။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC F ရှေိသာ အြခာဵ Steel Ordinary and 

Intermediate Moment Frame အေဆာက်အအဳုမျာဵ 

  အပုိဒ်ခွဲ ၃.၄.၂.၅.၇ ပါ ငလျင်ဒီဇိုင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ SDC E အတွက် သတ်မှတ် 

ချက်မျာဵအတိုင်ဵ  ငလျင်ဒီဇိုင်ဵအမျ ိုဵအစာဵ SDC F ရိှေသာ Steel Intermediate Moment 

Frame အေဆာက်အအုဳမျာဵတွင် Light Frame Construction ကိ ုခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။ 

 ၃.၄.၂.၅.၁၀။ Shear Wall−Frame Interactive Systems 

  Shear Wall−Frame Interactive Systems ၏ Shear Strength သည် 

အထပ်တိုင်ဵတွင် Design Story Shear ၏ 75% အနည်ဵဆုဳဵရှိရမည်။ Shear Wall−Frame 

Interactive Systems ၏ Frame မျာဵသည် Design Story Shear ၏အနည်ဵ ဆုဳဵ 25% ကို 

ခဳနိုင်ရည်ရှိရမည်။ 

 ၃.၄.၃။ ကကမ်ဵခင်ဵေပျာဴေြပာင်ဵ မှု၊ ပုဳသဏ္ဍာန်မမှန်ြခင်ဵနှင်ဴ မျှေဝနုိင်မှု (Diaphragm Flexibility, 

Configuration Irregularities and Redundancy) 

 ၃.၄.၃.၁။ ကကမ်ဵခင်ဵ ေပျာဴေြပာင်ဵ မှု (Diaphragm Flexibility) 
  Analysis တွက်ချက်ရာတွင် Diaphragm နှငဴ် Vertical Elements of Seismic 

Force Resisting System တို့၏ Relative Stiffness မျာဵကိ ု ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ 
Diaphragm မျာဵကို Flexible သ့ုိမဟုတ် Rigid ဟ ုအပုိဒခ်ွဲ ၃.၄.၃.၁.၁ နှငဴ ်၃.၄.၃.၁.၂ တို့တွင ်
ေဖါ်ြပထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  တိတိကျကျမသတ်မှတ်နိုငပ်ါက Semi-Flexible အြဖစ် ယူဆရမည်။ 
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 ၃.၄.၃.၁.၁။ Flexible Diaphragm Condition 
  သစ်သာဵနှင်ဴ ကွန်ကရစ်မေလာင်ဵထာဵေသာ Steel Decking ကကမ်ဵခင်ဵ မျာဵ 

ကိ ုFlexible Diaphragm မျာဵအြဖစ် ယူဆနိုင်သည်။ 
 ၃.၄.၃.၁.၂။ Alternative to ASCE 7 
  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 
 ၃.၄.၃.၁.၃။ Rigid Diaphragm Condition 
  ကွန်ကရစ် သို့မဟုတ် ကွန်ကရစ်ေလာင်ဵ ထာဵေသာ Steel Decking 

ကကမ်ဵခင်ဵ မျာဵကို Rigid Diaphragm မျာဵအြဖစ်ယူဆနိုင်သည်။ (အကျယ်ကို MNBC 

အဂေလပိ်မူတွင ်ကကည်ဴပါ) 

 
Figure 3.4.5 Flexible diaphragm 

 ၃.၄.၃.၁.၄။ Calculated Flexible Diaphragm Condition  

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၄.၃.၂။ ပုဳသဏ္ဍာန် မညီညတွ်မှုအမျ ိုဵအစာဵမျာဵ (Irregular and Regular 

Classifications) 

  အေဆာက်အအုဳမျာဵ ပုဳသဏ္ဍာန်မညီညတွ်မငကိ ု ဤအပိုင်ဵကိုအသဳုဵြပု၍  စစိစ်ရ 

မည်။ ထိုသ့ုိ စစိစ်ရာတွင် အလျာဵလိကု်နှငဴ် ေဒါင်လိကု်ခွဲြခာဵ၍ စီစစ်ရမည်။ 

 ၃.၄.၃.၂.၁။ အလျာဵလိုက် ပုဳသဏ္ဍာန်မညီညွတ်ြခင်ဵ  (Horizontal Irregularity) 

  ဇယာဵ ၃.၄.၉ တွင် ေဖါ်ြပထာဵေသာ အချက်မျာဵထဲမှ တစခ်ုခုနှငဴ်ကိုက်ညီ 

ေနပါက အလျာဵလိကု်ပုဳသဏ္ဍာန ် မညီညတွ်ြခင်ဵ ရှိသည်ဟုဆိုရမည်။ ထိုသ့ုိြဖစ်ပါက ဇယာဵ 

တွင် ေဖါ်ြပထာဵေသာ လိုအပ်ချက်မျာဵ ြပည်ဴမီေစရန် ေဆာငရ်ွေက်ရမည်။ 
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TABLE 3.4.9 HORIZONTAL STRUCTURAL IRREGULARITIES 

Item Type Description  
SDC Issue Reference 

B C D E F 
  

H1a Torsional 
Irregularity 

The maximum storey drift, computed including 
accidental torsion, at one end of the structure 
transverse to an axis is more than 1.2 times the 
average of the storey drifts at the two ends of the 
structure. Torsional irregularity requirements in the 
reference sections apply only to structures in which 
the diaphragms are rigid or semirigid. 

    √ √ √ Force Increase 3.4.3.3.4  

    √ √ √ Analysis Limit 3.4.6, Table 3.4.12 

√ √ √ √ √ 3D Model 
3.4.7.3, ASCE7-05 
16.2.2 

  √ √ √ √ Torsion Limit 3.4.8.4.3  

  √ √ √ √ Drift Limit 3.4.12.1 

H1b Extreme 
Torsional 

Irregularity  

The maximum storey drift, computed including 
accidental torsion, at one end of the structure 
transverse to an axis is more than 1.4 times the 
average of the storey drifts at the two ends of the 
structure. Extreme torsional irregularity requirements 
in the reference sections apply only to structures in 
which the diaphragms are rigid or semirigid.  

      

X X 

Not Permit 3.4.3.3.1  

    √ Force Increase 3.4.3.3.4  

    √ Analysis Limit 3.4.6, Table 3.4.12 

√ √ √ 3D Model 
3.4.7.3, ASCE7-05 
16.2.2 

  √ √ Torsion Limit 3.4.8.4.3  

  √ √ Drift Limit 3.4.12.1 

H2 Reentrant 
Corner 

Both plan projections of the structure beyond a 
reentrant corner are greater than 15% of the plan 
dimension of the structure in the given direction. 

    √ √ √ Force Increase 3.4.3.3.4  

    √ √ √ Drift Limit 3.4.12.1 

H3 Diaphragm 
Discontinuity 

There are diaphragms with abrupt discontinuities or 
variations in stiffness, including those having cutout or 
open areas greater than 50% of the gross enclosed 
diaphragm area, or changes in effective diaphragm 
stiffness of more than 50% from one storey to the 
next. 

    √ √ √ Force Increase 3.4.3.3.4  

    √ √ √ Drift Limit 3.4.12.1 

H4 Out-of-Plane 
Offsets 

There are discontinuities in a lateral force-resistance 
path, such as out-ofplane offsets of the vertical 
elements. 

√ √ √ √ √ Redundancy 3.4.3.3.3  

    √ √ √ Force Increase 3.4.3.3.4  

    √ √ √ Analysis Limit 3.4.6, Table 3.4.12 

√ √ √ √ √ 3D Model 
3.4.7.3, ASCE7-05 
16.2.2 

H5 Nonparallel 
System 

The vertical lateral force-resisting elements are not 
parallel to or symmetric about the major orthogonal 
axes of the seismic force–resisting system. 

  √ √ √ √ Directional 3.4.5.3  

    √ √ √ Analysis Limit 3.4.6, Table 3.4.12 

√ √ √ √ √ 3D Model 
3.4.7.3, ASCE7-05 
16.2.2 

√ = Need to be checked 

X = Not allowed 

 ၃.၄.၃.၂.၂။ ေဒါင်လိကု် ပုဳသဏ္ဍာန်မညီညွတ်ြခင်ဵ  (Vertical Irregularity) 

  ဇယာဵ ၃.၄.၁၀ တွင်ေဖါ်ြပထာဵေသာ အချက်မျာဵထဲမှ တစ်ခုခုနှငဴ် ကိုက်ညီ 

ေနပါက ေဒါင်လိကု်ပုဳသဏ္ဍာန် မညီညတွ်ြခင်ဵ ရိှသည်ဟုဆိုရမည်။ ထိုသ့ုိြဖစ်ပါက ဇယာဵတွင် 

ေဖာ်ြပထာဵေသာ လိုအပ်ချက်မျာဵ ြပည်ဴမေီစရန် ေဆာငရ်ွေက်ရမည်။ (အကျယ်ကို MNBC 

အဂေလပိ်မူတွင်ကကည်ဴပါ) 
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TABLE 3.4.10 VERTICAL STRUCTURAL IRREGULARITIES 

Item Type Description  
SDC Issue Reference 

B C D E F 
  

V1a Soft Story 
(Stiffness) 

A storey in which the lateral stiffness is less than 70% 
of that in the storey above or less than 80% of the 
average stiffness of the three storeys above. 

    √ √ √ Analysis Limit 3.4.6, Table 3.4.12 

V1b Extreme Soft 
Story 

(Stiffness) 

A storey in which the lateral stiffness is less than 60% 
of that in the storey above or less than 70% of the 
average stiffness of the three storeys above. 

      √ √ Redundancy 3.4.3.3.3  

    √ √ √ Analysis Limit 3.4.6, Table 3.4.12 

V2 Weight 
Irregularity 

The effective mass of any storey is more than 150% of 
the effective mass of an adjacent storey. A roof that is 
lighter than the floor below need not be considered. 

    √ √ √ Analysis Limit 3.4.6, Table 3.4.12 

V3 Vertical 
Geometry 

The horizontal dimension of the seismic force–resisting 
system in any storey is more than 130% of that in an 
adjacent storey. 

    √ √ √ Analysis Limit 3.4.6, Table 3.4.12 

V4 In-plane 
Discontinuity 

An in-plane offset of the lateral force-resisting 
elements is greater than the length of those elements 
or there exists a reduction in stiffness of the resisting 
element in the storey below. 

√ √ √ √ √ Redundancy 3.4.3.3.3  

      √ √ Force Increase 3.4.3.3.4  

    √ √ √ Analysis Limit 3.4.6, Table 3.4.12 

V5a Weak Story 
(Strength) 

The storey lateral strength is less than 80% of that in 
the storey above. The storey lateral strength is the 
total lateral strength of all seismic-resisting elements 
sharing the storey shear for the direction under 
consideration. 

      √ √ Not Permit 3.4.3.3.1  

    √ √ √ Analysis Limit 3.4.6, Table 3.4.12 

V5b Extreme 
Weak Story 
(Strength) 

The storey lateral strength is less than 65% of that in 
the storey above. The storey strength is the total 
strength of all seismic-resisting elements sharing the 
storey shear for the direction under consideration. 

    

X X X 

Not Permit 3.4.3.3.1  

√ √ Height Limit 3.4.3.3.2 

    Analysis Limit 3.4.6, Table 3.4.12 

√ = Need to be checked 

X = Not allowed 

EXCEPTIONS: 

1.  Vertical structural irregularities of Types V1a, V1b, or V2 in Table 3.4.10 do not apply where no 

storey drift ratio under design lateral seismic force is greater than 130 percent of the storey drift 

ratio of the next storey above. Torsional effects need not be considered in the calculation of 

storey drifts. The storey drift ratio relationship for the top two storeys of the structure are not 

required to be evaluated. 

2.  Irregularities of Types V1a, V1b, and V2 in Table 3.4.10 are not required to be considered for 

one-storey buildings in any Seismic Design Category or for two-storey buildings assigned to 

Seismic Design Categories B, C, or D. 
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 ၃.၄.၃.၃။ အေဆာက်အအုဳဖွဲ့စည်ဵပုဳ အချ ိုဵအစာဵ မညီညွတ်ြခင်ဵ အတွက် ကန့်သတ်ချက် 

မျာဵနှင်ဴ အြခာဵလိုအပ်ချက်မျာဵ (Limitations and Additional Requirements for Systems 

with Special Irregularities) 

 ၃.၄.၃.၃.၁။ အလျာဵလိုက်နှင်ဴ ေဒါင်လိကု် ပုဳသဏ္ဍန်မညီညွတ်ြခင်ဵ ရှေိသာ ငလျင်ဒီဇိုင်ဵ 

အမျ ိုဵအစာဵ SDC D, E, F တို့အတွက် ကန့်သတ်ချက်မျာဵ 

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ SDC E, F တို့အတွက် အလျာဵလိုက်ပုဳသဏ္ဍန် 

မညီညွတ်ြခင်ဵ  H1b ရိှေသာ သ့ုိမဟုတ် ေဒါင်လိုက်ပုသဳဏ္ဍန်မညီညွတ်ြခင်ဵ  V1b, V5a, V5b 

ရိှေသာ အေဆာက်အအဳုမျာဵကို တည်ေဆာက်ခွငဴ်မြပုပါ။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D 

တွင် ေဒါငလ်ိုက်ပဳုသဏ္ဍန်မညီညွတ်ြခင်ဵ  V5b ရိှေသာ အေဆာက်အအုဳမျာဵကို တည်ေဆာက် 

ခွငဴ်မြပုပါ။ 

 ၃.၄.၃.၃.၂။ ခဳနိုင်အာဵ အလွန်နည်ဵပါဵေသာ အထပ်မျာဵ (Extreme Weak Storeys) 

  ေဒါငလ်ိုက်ပုဳသဏ္ဍန်မညီညွတ်ြခင်ဵ  V5b ရိှေသာ အေဆာက်အအုဳမျာဵကို 

နှစ်ထပ်ထက်ပိ၍ု သ့ုိမဟုတ် ေပ ၃၀ (9 m) ထက်ြမင်ဴ၍ တည်ေဆာက်ခွငဴ်မြပုပါ။ 

 ခခင်ဵ ချက် - အာဵနည်ဵ ေသာအထပ်တွင ် အပိုဒ်ခွဲ ၃.၄.၂.၉ ပါအတိုင်ဵ  ဒီဇိုင်ဵငလျင်ဝန်ကို 

အာဵလွန်ကိန်ဵ Ω0 ြဖငဴ် အဆပာွဵကာ ငလျင်ဝန်စုစုေပါင်ဵအတွက် ခဳနိုင်ေစရန် တွက်ချက် 

ထာဵပါက ဤကန့်သတ်ချက် မလိုအပ်ပါ။ 

 ၃.၄.၃.၃.၃။ တဆက်တည်ဵမရှိေသာနဳရဳနှင်ဴ ေောငမ်ျာဵကို ေထာက်မထာဵေသာ အစိတ် 

အပုိင်ဵ မျာဵ (Elements Supporting Discontinuous Walls or Frames) 

  အလျာဵလိကု် ပုဳသဏ္ဍန်မညီညွတ်ြခင်ဵ  H4 သ့ုိမဟုတ် ေဒါင်လိကု်ပုဳသဏ္ဍန် 

မညီညွတ်ြခင်ဵ  V4 မျာဵရိှေနေသာ တဆက်တည်ဵမရှိသည်ဴ နဳရဳနှငဴ်ေဘာငမ်ျာဵကို ေထာက်မ 

ထာဵေသာတိုင်၊ ယက်မ၊ ဒိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကကမ်ဵခင်ဵတို့သည် အပိုဒခ်ွဲ ၃.၄.၄.၃.၂ မှ ခဳနိုင်အာဵ 

လွန်ကိန်ဵ Ω0 (Over strength factor) ပါရိှေသာ ဝန်တွဲမျာဵြဖငဴ်တွက်ချက်ရရိှေသာ 

အေဆာက်အဉီအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ၏ ဝန်ရိုဵတေလျှာက် သက်ေရာက်ေသာ အမျာဵဆုဳဵအာဵ 

(Maximum Axial Force) ကို ခဳနိုင်ေစရမည်။ အဆိုပါ တဆက်တည်ဵမရိှေသာ 

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှင်ဴ ေအာက်မေှထာက်မထာဵေသာ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵကို ဆက်သွယ်ထာဵ 

ေသာ အဆက်မျာဵသည်  တဆက်တည်ဵမရိှေသာ အစိတ်အပိုင်ဵ မျာဵရှိ ဝန်အာဵမျာဵကို 

လဃေဲြပာင်ဵ နိုင်ေစရန်အတွက် လုေဳလာက်မငရှိေစရမည်။ 
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 ၃.၄.၃.၃.၄။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ SDC D, E, F တ့ုိတွင ်ပုဳသဏ္ဍာန ်မညီညတွ်ြခင်ဵ မျာဵ 

အတွက် ဝန်အာဵတိုဵြမှင်ဴြခင်ဵ 

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D, E, F တ့ုိတွင ် အလျာဵလိကု်ပုဳသဏ္ဍာန် 

မညီညွတ်ြခင်ဵ  H1a, H1b, H2, H3 နှငဴ ် ေဒါငလ်ိကု်ပုဳသဏ္ဍာန်မညီညွတ်ြခင်ဵ  V4 မျာဵ 

ရိှေနေသာအခါ ကကမ်ဵခင်ဵ နှင်ဴ ေဒါင်လိကု်အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ၏ အဆက်မျာဵနှငဴ ် လက်ခဳ 

ယက်မ (Collectors) မျာဵနှင်ဴ ေဒါင်လိကု် အစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵ၏ အဆက်မျာဵတို့တွင ်အပိုဒခ်ွဲ 

၃.၄.၈.၁ အရ တွက်ချက်ရရိှေသာ ဒီဇိုင်ဵဝန်အာဵ (Design Forces) ကို 25% တိုဵြမစငဴ်ေပဵရ 

မည်။ အပိုဒ်ခွဲ ၃.၄.၄.၃.၂ ပါ အာဵလွန်ကိန်ဵပါရိှေသာ ဝန်တွဲမျာဵကို အသဳုဵြပု၍ အပိုဒ်ခဲွ 

၃.၄.၁၀.၂.၁ နှင်ဴ အညီ ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵြခင်ဵ  မဟုတ်ပါက လက်ခဳယက်မ (Collectors) မျာဵ 

နှငဴ ် ယင်ဵ ၏အဆက်မျာဵကို ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရာတွင်လည်ဵ အထက်ပါအတိုင်ဵ ဝန်အာဵတိုဵြမစငဴ် 

ေပဵရမည်။ 

 ၃.၄.၃.၄။ မျှေဝနုိင်မှု (Redundancy)ρ 

  အေဆာက်အအုဳအာဵလုဳဵ ၏ ေထာငဴ်မှန်ကျလာဵရာ တစ်ခုချင်ဵစီရိှ ငလျငအ်ာဵခဳ 

စနစမ်ျာဵအတွက် မျှေဝနိုငမ်ငကိန်ဵ ρ ၏ တန်ဖိုဵကို ဤအပိုင်ဵတွင် ပါဝင်သည်ဴအတိုင်ဵ  

သတ်မှတ်ေပဵရမည်။ 

 ၃.၄.၃.၄.၁။ မျှေဝနုိင်မှုကိန်ဵ ρ တန်ဖိုဵ ၁ ြဖစ်ေစေသာအေြခအေနမျာဵ (Conditions 

where Values of ρ is 1) 

  ေအာက်ပါအေြခအေနမျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီလျှင ် ρ တန်ဖိုဵကို ၁ အြဖစ်ယူဆနိုင် 

သည်။ 

 ၁။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC B သ့ုိမဟုတ် C ြဖစ်ြခင်ဵ ။ 

 ၂။ အထပ်ေရွေ့ Drift ကိုတွက်ချက်ြခင်ဵ ။ 

 ၃။ အေဆာက်အအုဳ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ မဟုတ်ြခင်ဵ ။ 

 ၄။ အေဆာက်အအုဳမဟုတ်သည်ဴ သို့မဟုတ် အေဆာက်အအုဳနှငဴ် မသက်ဆိုင်သည်ဴ 

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ။ 

 ၅။ အာဵလွန်ကိန်ဵ Overstrength Factor နှငဴယ်င်ဵ နှင်ဴဆက်စပ်ေသာ Load 

Combination မျာဵကိုထည်ဴသွင်ဵ တွက်ချက်ထာဵေသာ Collector elements ၊ 

Splices နှငဴ ်၎င်ဵတို့၏အဆက် Connection မျာဵ။ 

 ၆။ အာဵလွန်ကိန်ဵ Overstrength Factor နှငဴယ်င်ဵ နှင်ဴဆက်စပ်ေသာ Load 

Combination မျာဵကိ ု ထည်ဴသွင်ဵ တွက်ချက်ထာဵေသာ အစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵ၊ အဆက် 

Connection မျာဵ။ 
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 ၇။ ညီမျှြခင်ဵ  ၃.၄.၃၇ ကိ ုအသဳုဵြပုထာဵေသာ Diaphragm အာဵမျာဵ။ 

 ၈။ Damping စနစပ်ါေသာအေဆာက်အအုဳမျာဵ။ 

 ၃.၄.၃.၄.၂။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D, E, F တို့အတွက် မျှေဝနုိငမ်ှုကိန်ဵ ρ ၏ 

တန်ဖိုဵမျာဵ။ 

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D, E, F အဆင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

အေဆာက်အအုဳမျာဵအတွက် ေအာက်ပါအချက်တစခ်ုခုနှငဴ် ကိုက်ညီမငမရိှလျှင် မျှေဝနိုငမ်င 

ကိန်ဵ ρ ၏ တန်ဖိုဵကို 1.3 အြဖစ် ယူဆရမည်။ 

 က။ ဇယာဵ၃.၄.၁၁တွင် ေဖါ်ြပထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  ရည်ရွေယ်ေသာ လာဵရာတစခ်ုရှ ိ အထပ် 

သည် Base Shear ၏ 35% ထက ်ေကျာ်လွန ်သက်ေရာက်ေနသည်ဴအခါ။ 

 ခ။ အေဆာက်အအုဳသည် အထပ်တိုင်ဵပုဳသဏ္ဍာန်မှန်ပပီဵ ေထာငဴ်မှန်ကျလာဵရာ တစခ်ုစီ 

အတွက် အနာဵသတ် Perimeter Seismic Resisting System တစဖ်က်စီတွင် 

အနည်ဵဆုဳဵနှစ်ခန်ဵစီရိှေနကာ တစ်ထပစ်ီသည် Base Shear ၏ 35% ထက်ေကျာ် 

လွန ် သက်ေရာက်ေနသည်ဴအခါ။ (အခန်ဵအေရအတွက်ကို တွက်ချက်ရာတွင် Shear 

Wall ြဖစ်ပါက Shear Wall ၏အရှည်ကို အထပ်၏အြမငဴြ်ဖငဴ် စာဵ၍လည်ဵေကာင်ဵ ၊ 

Light Framed Construction ြဖစ်ပါက Shear Wall ၏အရှည်နှစ်ဆကို အထပ်၏ 

အြမင်ဴြဖငဴ် စာဵ၍လည်ဵေကာင်ဵ  တွက်ယူနိုင်သည်။) 



ြမန်မာနိင်ုငဳ အေဆာက်အအုဳဆုိင်ရာ စခဳျနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀ အပိင်ုဵ ၃ 
 

79 

 

TABLE 3.4.11 REQUIREMENTS FOR EACH STOREY RESISTING MORE THAN 35% OF THE 

BASE SHEAR 
Lateral Force-Resisting 

Element 
Requirement 

Braced Frames Removal of an individual brace, or connection thereto, would 
not result in more than a 33% reduction in storey strength, nor 
does the resulting system have an extreme torsional irregularity 
(horizontal structural irregularity Type H1b). 

Moment Frames Loss of moment resistance at the beam-to-column connections 
at both ends of a single beam would not result in more than a 
33% reduction in storey strength, nor does the resulting system 
have an extreme torsional irregularity (horizontal structural 
irregularity Type H1b). 

Shear Walls or Wall Pier 
with a height-to-length 
ratio of greater than 1.0 

Removal of a shear wall or wall pier with a height-to-length 
ratio greater than 1.0 within any storey, or collector connections 
thereto, would not result in more than a 33% reduction in 
storey strength, nor does the resulting system have an extreme 
torsional irregularity (horizontal structural irregularity Type 
H1b). 

Cantilever Columns Loss of moment resistance at the base connections of any 
single cantilever column would not result in more than a 33% 
reduction in storey strength, nor does the resulting system have 
an extreme torsional irregularity (horizontal structural 
irregularity Type H1b). 

Other No requirements 

 ၃.၄.၄။ ငလျငဝ်န်နှငဴ် ဝန်အတွဲမျာဵ (Seismic Load Effects and Combinations) 

 ၃.၄.၄.၁။ အသဳုဵချမှု (Applicability) 

  ငလျငခ်ဳနိုင်ရည်စနစတ်ွင် မပါဝင်ေသာ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵအပါအဝင် အေဆာက် 

အအဳုမျာဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵ မျာဵအာဵလုဳဵ ကို ယခု အပုိဒ ်၃.၄.၄ တွင်ပါဝငေ်သာ ဝန်သက်ေရာက် 

မငမျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်။ 

 ၃.၄.၄.၂။ ငလျငဝ်န်သက်ေရာက်မှု (Seismic Load Effect) 

  ငလျငဝ်န်သက်ေရာက်မငကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  တွက်ချက်ရမည်။ 

1.  For use in load combination 5 in Section 3.2.1.2.2 or load combinations 5 

and 6 in Section 3.2.1.3.1, E shall be determined in accordance with Eq. (3.4.12) as 
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follows: 

 E  =  Eh + Ev Eq. (3.4.12) 

2.  For use in load combination 7 in Section 3.2.1.2.1 or load combination 8 in 

Section 3.2.1.3.1, E shall be determined in accordance with Eq. (3.4.13) as follows: 

 E  =  Eh  −  Ev  Eq. (3.4.13) 

where 

 E  =  seismic load effect 

 Eh  =  effect of horizontal seismic forces as defined in Section 3.4.4.2.1 

 Ev  = effect of vertical seismic forces as defined in Section 3.4.4.2.2 

 ၃.၄.၄.၂.၁။ ငလျင်အာဵ ေေဵတိုက်သက်ေရာက်မှု (Horizontal Seismic Load Effect) 

  ငလျငအ်ာဵ ေဘဵတိုက်သက်ေရာက်မင Eh ကိ ု ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  တွက်ချက်ရ 

မည်။ 

 Eh = ρ QE  Eq. (3.4.14) 

 ၃.၄.၄.၂.၂။ ေဒါင်လိကု် ငလျင်အာဵသက်ေရာက်မှု (Vertical Seismic Load Effect) 

  ေဒါငလ်ိုက်ငလျင်အာဵသက်ေရာက်မင Ev ကိုေအာကပ်ါအတိုင်ဵ တွက်ချက်ရ 

မည်။ 

 Ev  =  0.2 SDS D  Eq. (3.4.15) 

  အပုိဒခ်ွဲ ၃.၄.၄.၂ တွင် ေဖါ်ြပထာဵေသာ ငလျင်ဝန်သကေ်ရာက်မငကို အခန်ဵ 

၃.၂ တွင် ေဖါ်ြပထာဵေသာ အြခာဵဝန်သက်ေရာက်မငမျာဵနှင်ဴ အတူတွဲ၍ စဉ်ဵစာဵရမည်။ 

(အကျယ်ကို MNBC အဂေလိပ်မူတွငက်ကည်ဴပါ။) 

Basic combinations for strength design (see Sections 3.2.1.2.2 and 3.1.1.2 for 

notation) 

5. (1.2 + 0.2 SDS) D + ρ QE + L  

7. (0.9 − 0.2 SDS) D + ρ QE + 1.6 H 

NOTES: 

1.  The load factor on L in combination 5 is permitted to equal 0.5 forall 

occupancies in which L0 in Table 3.2.2 is less than or equal to 100 psf 

(3.4.79 kN/m2 ), with the exception of garages or areas occupied as 

places of public assembly. 

2.  The load factor on H shall be set equal to zero in combination 7 if the 
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structural action due to H counteracts that due to E. Where lateral 

earth pressure provides resistance to structural actions from other 

forces, it shall not be included in H but shall be included in the design 

resistance. 

Basic combinations for allowable stress design (see Sections 3.2.1.3.1 and 

3.1.1.2 for notation). 

5. (1.0 + 0.14 SDS) D + H + F + 0.7ρ QE 

6. (1.0 + 0.105 SDS) D + H + F + 0.525ρ QE + 0.75L+ 0.75(Lr or R) 

8. (0.6 − 0.14SDS) D + 0.7ρ QE + H 

 ၃.၄.၄.၂.၃။ Seismic Load Combinations 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၄.၄.၃။ အာဵလွန်ကိန်ဵ Ωo ပါဝင်ေသာ ငလျင်ဝန်သက်ေရာက်မှု (Seismic Load Effect 

Including Overstrength Factor) 

  အာဵလွန်ကိန်ဵ ပါဝင်ေသာ ငလျင်ဝန်သက်ေရာက်မငကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  

တွက်ချက်ရမည်။ 

1. For use in load combination 5 in Section 3.2.1.2.2 or load combinations 5 

and 6 in Section 3.2.1.3.1, E shall be taken equal to Em as determined in 

accordance with Eq. (3.4.16) as follows: 

 Em = Emh + Ev       Eq. (3.4.16) 

2.  For use in load combination 7 in Section 3.2.1.2.2 or load combination 8 in 

Section 3.2.1.3.1, E shall be taken equal to Em as determined in accordance 

with Eq. (3.4.17) as follows: 

 Em = Emh − Ev       Eq. (3.4.17) 

where 

Em  = seismic load effect including overstrength factor 

Emh  = effect of horizontal seismic forces including structural overstrength as 

defined in Section 3.4.4.3.1 

Ev  = vertical seismic load effect as defined in Section 3.4.4.2.2 

 Emh = Ωo QE      Eq. (3.4.18) 
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Basic combinations for strength design with overstrength factor (see Sections 

3.2.1.2.2 and 3.1.1.2 for notation) 

5. (1.2 + 0.2SDS) D + Ωo QE + L  

7. (0.9 − 0.2SDS) D + Ωo QE + 1.6 H 

NOTES: 

1.  The load factor on L in combination 5 is permitted to equal 0.5 for all 

occupancies in which L0 in Table 3.2.2 is less than or equal to 100 psf (3.4.79 

kN/m2 ), with the exception of garages or areas occupied as places of public 

assembly. 

2.  The load factor on H shall be set equal to zero in combination 7 if the 

structural action due to H counteracts that due to E. Where lateral earth 

pressure provides resistance to structural actions from other forces, it shall 

not be included in H but shall be included in the design resistance. 

Basic combinations for allowable stress design with overstrength factor (see 

Sections 2.1.3.1 and 1.1.2 for notation). 

5. (1.0 + 0.14SDS) D + H + F + 0.7 Ωo QE 

6. (1.0 + 0.105SDS) D + H + F + 0.525 Ωo QE + 0.75L+ 0.75(Lr or R) 

8. (0.6 − 0.14SDS) D + 0.7 Ωo QE + H 

Where allowable stress design methodologies are used with the seismic load effect 

defined in Section 3.4.4.3 applied in load combinations 5, 6, or 8 of Section 

3.2.1.3.1, allowable stresses are permitted to be determined using an allowable 

stress increase of 1.2. This increase shall not be combined with increases in 

allowable stresses or load combination reductions otherwise permitted by this 

standard or the material reference document except that combination with the 

duration of load increases permitted in AF&PA NDS (Refer to ASCE7-05) is 

permitted.  

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D, E, F တို့အတွက်အလျာဵလိုက် Cantilever 

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵအတွက် အနည်ဵဆုဳဵပင်ဴအာဵကို Dead Load ၏ 0.2 ဆ သက်ေရာက်ေစြပီဵ  

အပုိဒ ်၃.၄.၄ တွင် ေဖါ်ြပထာဵေသာ ဝန်အတွဲမျာဵကို အသဳုဵြပုရမည်။ 
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 ၃.၄.၄.၄။ Minimum Upward for Horizontal Cantilevers for Seismic Design 

Categories D through F 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူကိ ုကကည်ဴပါ) 

 ၃.၄.၅။ ဝန်အာဵ သက်ေရာက်သညဴ် လာဵရာလမ်ဵ ေကကာင်ဵ  (Direction of Loading) 

 ၃.၄.၅.၁။ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဝန်အာဵမျာဵ၏ လာဵရာလမ်ဵ ေကကာင်ဵ  (Direction of 

Loading Criteria) 

  ဒီဇိုင်ဵတွက်ချက်ရာတွင် အသဳုဵြပုေသာ ငလျင်အာဵ သက်ေရာက်သည်ဴလာဵရာ 

သည် အဆိုဵ ဆုဳဵအေြခအေနကို ြဖစ်ေပါ်ေစေသာလာဵရာ ြဖစ်ရမည်။ 

 ၃.၄.၅.၂။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC B အတွက် ဝန်အာဵ သက်ေရာက်သညဴ် လာဵရာ 

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC B အတွက် ငလျင ် ဒီဇိုင်ဵတွက်ချက်ရာတွင် 

သီဵြခာဵေထာင်ဴမှန်ကျ လာဵရာနှစ်ခုကို အသဳုဵြပုနိုငပ်ပီဵ လာဵရာနှစ်ခု တွဲဖက်စဉ်ဵစာဵရန်မလိုပါ။ 

 ၃.၄.၅.၃။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC C အတွက် ဝန်အာဵ သက်ေရာက်သညဴ်လာဵရာ 

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC C အတွက် ငလျင်ဒီဇိုင်ဵတွက်ချက်ရာတွင ်အပုိဒ်ခွဲ 

၃.၄.၅.၂ ပါ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵအမျ ိုဵအစာဵ SDC B အတွက် လုပ်ေဆာငခ်ျက်မျာဵအြပင် ေအာက်ပါ 

နည်ဵ လမ်ဵ တစခ်ုခုကို ထည်ဴသွင်ဵေဆာငရ်ွေက်ရမည်။ 

 က။ Analysis ြပုလုပ်ရာတွင် Equivalent Latral Force သ့ုိမဟုတ် Response Spectrum 

သ့ုိမဟုတ် Linear Response History Procedure တစခ်ုခုြဖင်ဴ ြပုလုပ်ထာဵပါက 

လာဵရာတစ်ခုကို 100% သက်ေရာက်ေစြပီဵ  အြခာဵေထာင်ဴမှန်ကျလာဵရာကို 30% 

တပပိုင်တည်ဵ သက်ေရာက်ေစသည်ဴ အေြခအေနြဖင်ဴ လာဵရာတစခ်ုစီကို စဉ်ဵစာဵရ 

မည်။ 

 ခ။ Analysis ြပုလုပ်ရာတွင် Linear Response History Procedure သ့ုိမဟုတ် 

Nonlinear Response History Procedure တစခ်ုခုြဖင်ဴ ြပုလုပ်ထာဵပါက လာဵရာ 

နှစ်ခုစလုဳဵကို တပပိုင်တည်ဵသက်ေရာက်ေစသည်ဴ အေြခအေနကို စဉ်ဵစာဵရမည်။ 

 ၃.၄.၅.၄။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D, E, F အတွက် ဝန်အာဵ သက်ေရာက်သညဴ်  

လာဵရာ။ 

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D, E, F အတွက် ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ တွက်ချက်ရာတွင် 

အပုိဒခ်ွဲ ၃.၄.၅.၃ ပါ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵေဆာငရ်ွေက်ရမည်။ ထို့အြပင် တိုင ်

သ့ုိမဟုတ် နဳရတဳစ်ခုတွင ် တစခ်ုထက်ပိေုသာ ငလျငခ်ဳနိုင်ရည် စနစ်တို့ပါဝင်ေနပါပပီဵ Axial 

Load သက်ေရာက်မငသည် အဆိုပါတိုင ် သ့ုိမဟုတ် နဳရတဳို့၏ ခဳနိုင်ရည်၏ 20% ထက် 
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ေကျာ်လွန်ေနပါက အဆိုဵဆုဳဵ အေြခအေနကို ြဖစ်ေပါ်ေစေသာ လာဵရာအတွက် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရ 

မည်။ 

 ၃.၄.၆။ တွက်ချက်နည်ဵလမ်ဵေရွဵချယ်ြခင်ဵ (Analysis Procedure Selection) 

  အေဆာက်အအုဳမျာဵကို တွက်ချက်ရာတွင် ငလျင်ဒီဇိုင်ဵအမျ ိုဵအစာဵ SDC အဆငဴ် 

အလုိက် ဇယာဵ ၃.၄.၁၂ တွင် ေဖါ်ြပထာဵေသာ နည်ဵ လမ်ဵတစခ်ုခုြဖငဴ် တွက်ချက်ရမည်။ 

 ၃.၄.၇။ ပုဳစဳြပင်ဆငြ်ခင်ဵ  စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ (Modeling Criteria) 

 ၃.၄.၇.၁။ အတု်ြမစ်အတွက် ပုဳစဳြပင်ဆင်ြခင်ဵ (Foundation Modeling) 

  ငလျငဝ်န်အာဵကိုစဉ်ဵစာဵရာတွင် အတု်ြမစ်ေအာက်ေြခကို Fixed အေနြဖငဴ် 

ယူဆရမည်။ 

 ၃.၄.၇.၂။ ငလျငအ်တွက် ထိေရာက်ေသာဝန် (Effective Seismic Weight) 

  ငလျငအ်တွက် ထိေရာက်ေသာဝန်ကို တွက်ချက်ရာတွင် Dead Load နှငဴ ်

ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထာဵေသာ အြခာဵ Load မျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်။ 

 ၁။ သုိေလှာင်သည်ဴေနရာမျာဵအတွက် Live Load ၏ အနည်ဵဆုဳဵ 25% 

 ၂။ နဳရအဳကန့်မျာဵ ရိှပါကနဳရဳ၏ ဝန်အာဵ သ့ုိမဟုတ် 10psf တို့မှ မျာဵရာဝန်အာဵ 

 ၃။  အပမရဲှိေနမည်ဴ စက်ကိရိယာမျာဵ 
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TABLE 3.4.12 PERMITTED ANALYTICAL PROCEDURES 
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B, C Occupancy Category I or II buildings  P P P P 

Other Occupancy Category I or II 
buildings  

P P P NP 

All other structures P P P NP 

D, E, F Occupancy Category I or II buildings  P P P P 

Other Occupancy Category I or II 
buildings  

P P P NP 

Regular structures with T < 3.5Ts and 
all structures of light frame 
construction 

P P P P 

Irregular structures with T < 3.5Ts and 
having only horizontal irregularities 
Type H2, H3, H4, or H5 of Table 3.4.9 

P P P NP 

All other structures NP P P NP 

NOTE: P: Permitted; NP: Not Permitted. 

 ၃.၄.၇.၃။ အေဆာက်အအုဳ ပုဳစဳြပုလုပ်ြခင်ဵ  (Structural Modeling) 

  အေဆာက်အအုဳအစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵအေပါ် သက်ေရာက်ေနေသာ ဝန်အာဵမျာဵနှင်ဴ 

၎င်ဵဝန်အာဵမျာဵေကကာင်ဴ အေဆာက်အအုဳေရွေ့လျာဵမင (Structure Displacement) တို့ကို 

တွက်ချက်ရာတွင ် သခေျာနည်ဵ အရသက်ဆိုငရ်ာ ညီမျှြခင်ဵ မျာဵြဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်ထာဵ 

ေသာပဳုစဳ (Mathematical Model) တစ်ခုကို တည်ေဆာက်ရမည်။ ပုဳစဳတည်ေဆာက်ရာတွင် 

အာဵနှငဴေ်ရွေ့လျာဵမငမျာဵ ေဝမျှနိုင်ရန်အတွက် အေရဵပါေသာအစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵ၏ ေတာငဴ်တင်ဵ 

မင၊ ခဳနိုင်ရည်တို့အြပင် အေဆာက်အအုဳတွင် ြဖန့်ကျက်ေနေသာထုထည်နှငဴ် ေတာငဴ်တင်ဵမူမျာဵ 

လည်ဵပါဝင်ရမည်။ 

  အလျာဵလိကု် ပုဳသဏ္ဍာန်မညီညွတ်မင H1b, H4, H5 ပါရိှေသာ အေဆာက်အအုဳ 

မျာဵကို 3D Model အသဳုဵြပု၍ တွက်ချက်ရမည်။ 3D Model ကိ ု အသဳုဵြပုပါက အနည်ဵဆုဳဵ 

Dynamic Degree of Freedom ၃စုဳ (x y အေရွေ့နှစ်ခုနှင်ဴ z အလည်တစခ်)ုကိ ု ထည်ဴသွင်ဵ 

စဉ်ဵစာဵရမည်။ (အကျယ်ကိ ုMNBC အဂေလိပ်မတူွငက်ကညဴ်ပါ) 
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 ၃.၄.၇.၄။ Interaction Effects 

  (အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ) 

 ၃.၄.၈။ Equivalent Lateral Force Procedure 

 ၃.၄.၈.၁။ Seismic Base Shear 

  Seismic Base Shear ကိ ုေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ရှာေဖွနိုင်သည်။ 

                  Eq. (3.4.19) 

where 

 Cs = the seismic response coefficient determined in accordance with Section 

3.4.8.1.1 

 W = the effective seismic weight per Section 3.4.7.2. 

 ၃.၄.၈.၁.၁။ Calculation of Seismic Response Coefficient 

  Seismic Response Coefficient CS ကိ ုေအာက်ပါအတိုင်ဵ ရှာေဖွနိုငသ်ည်။ 

      
     

(
 

 
)

 Eq. (3.4.20) 

where 

 SDS = the design spectral response acceleration parameter in the short period 

range as determined from Section 3.4.1.4.4. 

 R = the response modification factor in Table 3.4.11 

I = the occupancy importance factor determined in accordance with Section 

3.4.1.5.1 

The value of Cs computed in accordance with Eq. (3.4.20) need not exceed the 

following: 

   
   

 (
 

 
)
 forT ≤ TL     Eq. (3.4.21) 

   
     

  (
 

 
)

 for T > TL     Eq. (3.4.22) 

Cs shall not be less than 

                       Eq. (3.4.23) 

In addition, for structures located where S1is equal to or greater than 0.6g, Cs shall 

not be less than 

   
     

(
 

 
)

       Eq. (3.4.24) 

Where I and R are as defined in Section 3.4.2.6.1.1 and 
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SD1  = the design spectral response acceleration parameter at a period of 1.0 s, as 

determined from Section 3.4.1.4.4 

T  = the fundamental period of the structure (s) determined in Section 3.4.8.2 

TL = long-period transition period (s) determined in Section 3.4.1.4.5 

S1 = the mapped maximum considered earthquake spectral response 

acceleration parameter determined in accordance with Section 3.4.1.4.1. 

 ၃.၄.၈.၁.၃။ Maximum SS Value in Determination of CS 

  သာမန် ၅ ထပန်ှငဴ်ေအာက် အေဆာက်အအုဳမျာဵအတွက် T သည် 0.5s 

သ့ုိမဟုတ် ထို့ထက်နည်ဵပါက CS  ကိုတွက်ယူရာတွင် SS ကို 1.5 အြဖစ် ယူနိုငသ်ည်။ 

 ၃.၄.၈.၂။ Period Determination 

  အေဆာက်အအုဳ၏ ခဳနိုငရ်ည်၊ လငပ်ရှာဵမငလက္ခဏာမျာဵကိုသိရိှနိုင်ရန် လာဵရာ 

တစခ်ုစီအတွက် အေြခခဳကကာချနိ် T ကိ ုတွက်ရန်လိပုါသည်။ အဆိုပါ အေြခခဳလဃဲချနိ် T သည် 

ဇယာဵ ၃.၄.၁၃ တွင်ေဖါ်ြပထာဵေသာ အြမငဴ်ဆုဳဵလဃခဲျနိ်အတွက် ေြမစာက်ေဖါ်ကိန်ဵ CU ထက် 

ေသာလ်ည်ဵေကာင်ဵ ၊ အပိဒု်ခွဲ ၃.၄.၈.၂.၁ တွင်ေဖါ်ြပထာဵေသာ ခန့်မှန်ဵအေြခခဳလဃဲချနိ် ခန့်မှန်ဵ 

တန်ဖိုဵထက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ပိုမမျာဵေစရ။ 

TABLE 3.4.13 COEFFICIENT FOR UPPER LIMIT ON CALCULATED PERIOD 
Design Spectral Response Acceleration Parameter at 1 s, 

SD1 
Coefficient CU 

≥ 0.4 1.4 

0.3 1.4 

0.2 1.5 

0.15 1.6 

≤ 0.1 1.7 

 ၃.၄.၈.၂.၁။ ခန့်မှန်ဵေြခအေြခခဳကကာချနိ် (Approximate Fundamental Period) 

  အေဆာက်အအုဳ၏ခန့်မှန်ဵေြခ အေြခခဳကကာချနိ် T ကိုစက္ကန့်ြဖင်ဴ ေအာက်ပါ 

အတိုင်ဵ  တွက်ယူနိုင်သည်။ 

       ℎ 
  Eq. (3.4.25) 

where hn is the height in ft above the base to the highest level of the structure 

and the coefficients Ct and x are determined from Table 3.4.14. 
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TABLE 3.4.14 VALUES OF APPROXIMATE PERIOD PARAMETERS Ct AND x 
Structure Type Ct x 

Steel moment-resisting frames 0.028 (0.0724)a 0.8 

Concrete moment-resisting frames 0.016 (0.0466)a 0.9 

Eccentrically braced steel frames 0.03(0.0731)a 0.75 

All other structural systems 0.02 (0.0488)a 0.75 

Note:  Moment-resisting frame systems in which the frames resist 100% of 

the required seismic force and are not enclosed or adjoined by components that 

are more rigid and will prevent the frames from deflecting where subjected to 

seismic forces: 
a Metric equivalent are shown in parentheses. 

  ေနာက်ထပ် တစန်ည်ဵြဖငဴ်လည်ဵ အေဆာက်အအုဳ၏ ခန့်မှန်ဵေြခ အေြခခဳ 

ကကာချနိ် T ကိ ုစက္ကန့်ြဖင်ဴ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  တွက်ယူနိုငသ်ည်။ 

                     Eq. (3.4.26) 

where  

 N = number of storeys. 

  အတု် သို့မဟုတ် Shear Wall အေဆာက်အအဳုမျာဵအတွက် အေဆာက်အအုဳ 

၏ ခန့်မှန်ဵေြခအေြခခဳကကာချနိ် T ကိ ုစက္ကန့်ြဖင်ဴ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  တွက်ယူနိုငသ်ည်။ 

     
       

√  
ℎ    Eq. (3.4.27) 

where hn is as defined in the preceding text and Cw is calculated from Eq. 

(3.4.28) as follows: 

    
   

  
∑ (

  

  
)
 

 
   

  

[      (
  
  

)
 

]

  Eq. (3.4.28) 

where  

AB  = area of base of structure, ft2 

Ai = web area of shear wall “i” in ft2 

Di  = length of shear wall “i” in ft 

hi  = height of shear wall “i” in ft 

x  = number of shear walls in the building effective in resisting lateral 

forces in the direction under consideration. 
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 ၃.၄.၈.၃။ ငလျင်အာဵမျာဵကို အထပ်လုိက်ခွဲေဝြခင်ဵ  (Vertical Distribution of Seismic 

Forces) 

  အထပ်တိုင်ဵ၏ အလျာဵလိကု်ငလျငအ်ာဵ FX ကိ ုေအာက်ပါအတိုင်ဵ  တွက်ယူနိုငပ်ါ 

သည်။ 

Fx = Cvx V       Eq. (3.4.29) 

and  

      
     

 

∑      
  

   

      Eq. (3.4.30) 

where  

Cvx  = vertical distribution factor 

V  = total design lateral force or shear at the base of the structure (kip or kN) 

wi and wx  = the portion of the total effective seismic weight of the structure (W) 

located or assigned to Level i or x 

hi and hx  = the height (ft or m) from the base to Level i or x 

k  = an exponent related to the structure period as follows: 

 for structures having a period of 0.5 s or less, k = 1 

 for structures having a period of 2.5 s or more, k = 2 

for structures having a period between 0.5 and 2.5s, k shall be 2 or shall be 

determined by linear interpolation between 1 and 2 

 ၃.၄.၈.၄။ ငလျငအ်ာဵမျာဵကို အလျာဵလိကု်ခွဲေဝြခင်ဵ  (Horizontal Distribution of 

Seismic Forces) 

   အထပ်လိကု် သက်ေရာက်သည်ဴ ငလျင်အာဵမျာဵ VX ကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  

တွက်ယူနိုင်သည်။ 

    ∑    
 
        Eq. (3.4.31) 

where Fi = the portion of the seismic base shear (V ) (kip or kN) induced at Level i. 

  အထပ်လိကု် သက်ေရာက်သည်ဴ ငလျင်အာဵမျာဵ VX  ကိ ုယင်ဵ အထပ်ရိှ ေဒါငလ်ိကု် 

တည်ရိှေသာ တိုငမ်ျာဵ၊ နဳရဳမျာဵသ့ုိ ယင်ဵ တို့၏ ေတာငဴ်တင်ဵမငအချ ိုဵအလိကု် ေဝမျှရမည်။ 

 ၃.၄.၈.၄.၁။ အတွင်ဵလည်အာဵ (Inherent Torsion) 

  ေတာငဴ်တင်ဵေသာ ကကမ်ဵခင်ဵ မျာဵ (Diaphragms that are not flexible) 

တွင် ထုထည်၏ဗဟိုချက် (Center of Mass) နှငဴ ် ေတာငဴ်တင်ဵမင၏ဗဟိုချက် (Center of 

Rigidity) တို ့ထပတ်ူမကျေသာေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ အတွင်ဵ လည်အာဵကို ထည်ဴသွင်ဵ 
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စဉ်ဵစာဵရမည်။ ေပျာဴေပျာင်ဵေသာကကမ်ဵခင်ဵ မျာဵ (Flexible Diaphragms) မျာဵတွင်မူ 

ေဒါငလ်ိုက်အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵက ပငဴ်မထာဵေသာထုထည်မျာဵနှင်ဴ ယင်ဵ တို့၏တည်ေနရာမျာဵ 

ကိ ုထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်။ 

 ၃.၄.၈.၄.၂။ ေမျှာ်လင်ဴမထာဵေသာ လည်အာဵ (Accidental Torsion) 

  ေတာငဴ်တင်ဵေသာကကမ်ဵခင်ဵမျာဵ (Diaphragms that are not flexible) တွင် 

ထုထည်တို့၏ တည်ေနရာမျာဵေကကာငဴ်ြဖစ်ေပါ်ေသာအတွင်ဵ လည်အာဵအြပင် အေဆာက်အဦ 

၏ ထုထည်ကို ဗဟိုမှ 5% ခွာ၍ သက်ေရာက်ေစေသာ ေမျှာ်လင်ဴမထာဵေသာလည်အာဵကိုပါ 

ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်။ 

  လာဵရာနှစ်ဖက်လုဳဵတွင် ငလျင်အာဵကိုတပပိုင်တည်ဵ သက်ေရာက်ေစသည်ဴ 

အခါမျ ိုဵတွင် 5% ခွာ၍စဉ်ဵစာဵြခင်ဵကို ပိုမိုအကျ ိုဵရိှေစမည်ဴလာဵရာတစခ်ုတွင်သာ ထည်ဴသွင်ဵ 

စဉ်ဵစာဵနိုင်သည်။ 

 ၃.၄.၈.၄.၃။ ေမျှာ်လင်ဴမထာဵေသာ လည်အာဵအတွက် အဆပွာဵြခင်ဵ (Amplification of 

Accidental Torsional Moment) 

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC C, D, E, F ရိှေသာ အေဆာက်အအုဳမျာဵတွင် 

ဇယာဵ ၃.၄.၉ ပါ အလျာဵလိုက်ပုဳသဏ္ဍာန် မညီညွတ်ြခင်ဵ  H1a, H1b တို့ြဖစ်ေပါ်ေနပါက 

ေမျှာ်လငဴ်မထာဵေသာလည်အာဵကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ အဆပွာဵေြမစာက်ေဖါ်ကိန်ဵ AX ြဖငဴ် 

အဆပာွဵေပဵရမည်။ 

   (
     

       
)
 

        Eq. (3.4.32) 

where  

 max  = the maximum displacement at Level x (in. or mm) computed 

assuming Ax = 1 

 avg  = the average of the displacements at the extreme points of structure 

at Level x computed assuming Ax = 1 

EXCEPTION: The accidental torsional moment need not be amplified for 

structures of light-frame construction. 
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Figure 3.4.6 Torsional Amplification Factor, Ax 

 ၃.၄.၈.၅။ လဲမပိုြခင်ဵ  (Overturning) 

  အေဆာက်အအုဳမျာဵကို အပုိဒ်ခွဲ ၃.၄.၈.၃ တွင် ေဖာြ်ပထာဵသည်ဴ ငလျင်အာဵမျာဵ 

ေကကာငဴ်လပဲပိုနိုငေ်ြခကို ခဳနိုငေ်စရန် ဒီဇိုင်ဵ ြပုလုပ်ေပဵရမည်။ 

 ၃.၄.၈.၆။ အထပ်ေရွ့ကို တွက်ချက်ြခင်ဵ။ (Story Drift Determination)   

  အထပ်ေရွေ့ Δ ကိ ုတွက်ချက်ရာတွင် ၎င်ဵအထပ်၏ အေပါ်နှငဴ် ေအာက်ရိှထုထည် 

ဗဟိုချက်မျာဵ၏ အေရွေ့ြခာဵနာဵချက်ြဖငဴ်ေဖါ်ြပသည်။ Allowable Stress Design တွင် အထပ် 

ေရွေ့ Δ ကိ ုအပုိဒ ်၃.၄.၈ တွင် ေဖာ်ြပသည်ဴ Strength Level Seismic Force ြဖငဴ ်မေလျှာဴချဘဲ 

အသဳုဵြပုရမည်။ 

 အထပ် x ရိှ ထုထည်ဗဟိုချက်၏ အေရွေ့ကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ တွက်ယူနိုင်သည်။ 

    
     

 
       Eq. (3.4.33) 

where  

Cd  = the deflection amplification factor in Table 3.4.8 

 xe  = the deflections determined by an elastic analysis 

I  = the importance factor determined in accordance with Section 3.4.1.5.1 

 ၃.၄.၈.၆.၁။ Minimum Base Shear for Computing Drift 

  ငလျငဒ်ဏခ်ဳစနစ်သည် အပုိဒ ် ၃.၄.၈ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ငလျင်အာဵမျာဵ 

ကိ ုခဳနိုင်ရည်ရိှေစရန် Elastic Analysis ြပုလုပ်ရမည်။ 
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 ၃.၄.၈.၆.၂။ အထပ်ေရွ့တွက်ချက်ရန် ကကာချနိ် (Period for Computing Drift) 

  ခွငဴ်ြပုအထပ်အေရွ့ေ  (Story Drift Limit) နှငဴ ်ကိုက်ညီမငရိှမရိှ တွက်ချက်ရာ၌ 

အပုိဒခ်ွဲ ၃.၄.၈.၂ တွင်ေဖါ်ြပထာဵေသာ အြမင်ဴဆုဳဵကကာချနိ် (CUTa) ကိုမစဉ်ဵစာဵဘဲ Elastic 

Drift  xe ကိ ုအသဳုဵြပုနိုင်သည်။ 

 ၃.၄.၈.၇။ P-Delta Effects 

  Stability Coefficient θ သည် 0.1 နှငဴတ်ူညီြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် ေလျာဴနည်ဵေနပါက 

P-delta Effect ကိုထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန်မလိုအပ်ပါ။ 

   
   

       
       Eq. (3.4.34) 

where 

Px  = the total vertical design load at and above Level x (kip or kN); where 

computing Px, no individual load factor need exceed 1.0  

   = the design storey drift as defined in Section 3.4.8.6 occurring 

simultaneously with Vx (in. or mm) 

Vx  = the seismic shear force acting between Levels x and x −1 (kip or kN) 

hsx  = the storey height below Level x (in. or mm) 

Cd  = the deflection amplification factor in Table 3.4.7 

Stability Coefficient (θ ) သည် ေအာက်ေဖါ်ြပပါ θmaxထက် မပိုေစရ။ 

      
   

    
            Eq. (3.4.35) 

where β is the ratio of shear demand to shear capacity for the storey between 

Levels x and x−1. This ratio is permitted to be conservatively taken as 1.0. 

where the stability coefficient ( ) is greater than 0.10 but less than or equal to  max, 

the incremental factor related to P-delta effects on displacements and member 

forces shall be determined by rational analysis. Alternatively, it is permitted to 

multiply displacements and member forces by 1.0/(1− ). 

where θis greater than  max, the structure is potentially unstable and shall be 

redesigned. 

where the P-delta effect is included in an automated analysis, Eq. (3.4.35) shall still 

be satisfied, however, the value of θ computed from Eq. (3.4.34) using the results of 

the P-delta analysis is permitted to be divided by (1 + θ) before checking Eq. 

(3.4.35). 
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Figure 3.4.7 Storey Drift Determination 

 ၃.၄.၉ Modal Response Spectrum Analysis 

 ၃.၄.၉.၁။ Number of Modes 

  အေဆာက်အအုဳ၏သဘာဝအတိုင်ဵ လငပ်ခါပုဳ Natural Modes of Vibration ကို 

သိရှိနိုင်ရန် 90% Mass Participation အတွက်လုေဳလာက်ေသာ Mode အေရအတွက်ရရှိ 

သည်အထိ Analysis ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

 ၃.၄.၉.၂။ Modal Response Parameters 

  Mode တစခ်ုစီအတွက် သီဵြခာဵ အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုအေပါ် သက်ေရာက်ေနေသာ 

အာဵမျာဵ Support ေနရာမျာဵရိှအာဵမျာဵနှင် ဴအထပအ်ေရွေ့မျာဵ အပါအဝင ်အြခာဵဆက်စပ်ေန 

ေသာအာဵမျာဵ တွက်ယူရာတွင် Response Spectra မ ှ တွက်ယူရရိှေသာ တန်ဖိုဵမျာဵကို R/I 

ြဖငဴ်စာဵရမည်။ ေရွေ့လျာဵမငတန်ဖိုဵ မျာဵအတွက် Cd/I  ြဖငဴ ်ေြမစာက်ယူတွက်ထုတ်ရမည်။ 

 ၃.၄.၉.၃။ Combined Response Parameters 

  Mode အမျ ိုဵမျ ိုဵအတွက် တွက်ယူရရိှေသာ တန်ဖိုဵမျာဵကို Square Roof of the 

Sum (SRSS) နည်ဵ ြဖင်ဴေသာလ်ည်ဵေကာင်ဵ ၊ Complete Quadratic Combination (CQC) 

နည်ဵ ြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ  ေပါင်ဵ စပ်ေပဵရမည်။ (အကျယ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် 

ကကညဴ်ပါ) 
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 ၃.၄.၉.၄။ Scaling Design Values of Combined Response 

  အေြခခဳငလျငအ်ာဵ Base Shear V ကိ ု အေဆာက်အအုဳတစခ်ု၏ ေထာင်ဴမှန်ကျ 

လာဵရာတစခ်ုစီအတွက် အေြခခဳလဃဲချနိ်သည် CUTa တန်ဖိုဵထက်မေကျာ်လွန်လျှင် အပိုဒ်ခွဲ 

၃.၄.၈ တွင် ပါရိှသည်ဴအတိုင်ဵ တွက်ယူရမည်။ Combined Response for the Modal Base 

Shear (Vt) သည် Equivalent Lateral Force Procedure ြဖငဴ ် တွက်ယူရရိှေသာ အေြခခဳ 

ငလျငအ်ာဵ Base Shear V ၏ 85% ထက်နည်ဵေနပါက အဆိုပါအေြခခဳငလျငအ်ာဵကို 0.85 

V/Vt   ြဖငဴ်ေြမစာက်၍ တွက်ယူရမည်။ 

where 

V  = the equivalent lateral force procedure base shear, calculated in 

accordance with this section and Section 3.4.8. 

Vt  = the base shear from the required modal combination 

 ၃.၄.၉.၅။ Horizontal Shear Distribution 

  Dynamic Analysis Model တွင် Accidental Torsional Effect ကိ ုထည်ဴသွင်ဵ 

တွက်ချက်ထာဵပါက အပိုဒ်ခွဲ ၃.၄.၈.၄ ပါ အလျာဵလိုက် သက်ေရာက်အာဵခွဲေဝမငကို တွက်ချက် 

ရာတွင် အပုိဒခ်ွဲ ၃.၄.၈.၄.၃ ပါ Amplification of Torsion ကိ ုထည်ဴသွင်ဵ  တွက်ချက်ရန်မလိ။ု 

 ၃.၄.၉.၆။ P-Delta Effects 

  P-Delta Effect ကိ ု အပုိဒခ်ွဲ ၃.၄.၈.၇တွင် ပါရိှသည်ဴအတိုင်ဵ  တွက်ယူရမည်။ 

Story Shear နှငဴ် Story Drift တို့ကို အပုိဒခ်ွဲ ၃.၄.၈.၆တွင် ပါရိှသည်ဴအတိုင်ဵ တွက်ယူရမည်။ 

 ၃.၄.၉.၇။ Soil Structure Interaction Reduction 

  အမျာဵလက်ခဳေသာနည်ဵ လမ်ဵ  တစခ်ုခုကိုတင်ြပနိုင်လျှင် Soil Structure 

Interaction အတွက် ေလျာဴေပါဴစဉ်ဵစာဵြခင်ဵကို ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။ 

 ၃.၄.၁၀။ Diaphragms, Chords and Collectors 

 ၃.၄.၁၀.၁။ Diaphragm Design 

  ကကမ်ဵခင်ဵ  Diaphragm ကိုဒဇီိုင်ဵ ြပုလုပ်ရာတွင် ဒီဇိုင်ဵအာဵမျာဵေကကာငဴ်ြဖစ်ေပါ် 

လာမည်ဴ Shear နှငဴ ် Bending Stress မျာဵကိုခဳနိုငေ်စရမည်။ ကကမ်ဵခင်ဵ မျာဵ၏ အနာဵသတ် 

အစွန်ဵမျာဵ၊ အေပါက်မျာဵတွင်ရိှေသာ အာဵမျာဵအေပါင်ဵ အစုသည် ကကမ်ဵခင်ဵ ၏ Shear နှငဴ ်

Tension ခဳနိုင်ရည်အတွင်ဵ  ရိှရမည်။ 

 ၃.၄.၁၀.၁.၁။ Diaphragm Design Forces 

  ကကမ်ဵခင်ဵ နှင်ဴအမုိဵြပင်မျာဵကို Structural Analysis မ ှတွက်ယူရရှိေသာ  
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 ငလျငအ်ာဵမျာဵကို ခဳနိုင်ေစရန် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရာတွင် ေအာက်ပါညီမျှြခင်ဵ ၃.၄.၃၆ ထက် 

မနည်ဵ ေစရ။ 

                   
∑   

 
   

∑   
 
   

                   Eq. (3.4.36) 

where 

Fpx = the diaphragm design force 

Fi = the design force applied to Level i 

wi = the weight tributary to Level i 

wpx  = the weight tributary to the diaphragm at Level x 

  နဳရမဳျာဵလဃထဲာဵသည်ဴအခါ အထက်ပါညီမျှြခင်ဵ တွင် လဃဲလိကု်သည်ဴနဳရဳ၏ 

ဒီဇိုင်ဵငလျင်အာဵမျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵ တွက်ချက်ရမည်။ ငလျင်ဒီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D, E, F 

တို့တွင ်မျှေဝနိုငမ်ငကိန်ဵ ρ ကိ ုထည်ဴသွင်ဵရန် လိေုသာ်လည်ဵ အထက်ပါညီမျှြခင်ဵ ၃.၄.၃၆ ကို 

အသဳုဵြပုပါက မျှေဝနိုင်မငကိန်ဵ ρ ကို 1.0 ဟ ု ယူနိုငသ်ည်။ Transfer Force မျာဵအတွက် 

အေဆာက်အအုဳ၏ မျှေဝနိုငမ်ငကိန်ဵ ρ ကို အသဳုဵြပုနိုင်သည်။ အေဆာက်အအုဳ၏ အလျာဵ 

လိကု်နှငဴ် ေဒါငလ်ိုက်ပုဳသဏ္ဍာန် မညီညွတ်မငမျာဵအတွက် အဆိပုါ အပိုဒ်ခွဲ ၃.၄.၃.၃.၁ တွင် 

ေဖာ်ြပထာဵေသာ လိုအပ်ချက်မျာဵကို ေြပလည်ေအာင်ြပုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ 

 ၃.၄.၁၀.၂။ လက်ခဳအစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵ (Collector Elements) 

  အေဆာက်အအုဳ၏ လက်ခဳအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵရှိ ငလျင်အာဵမျာဵကို အဆိုပါအာဵ 

မျာဵကိ ုလက်ခဳမည်ဴ အြခာဵအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵသို့ လဃေဲြပာင်ဵ ေပဵနိုင်ေစရမည်။ 

 ၃.၄.၁၀.၂.၁။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC C, D, E, F ရှ ိလက်ခဳ အစိတ်အပိုင်ဵ မျာဵတွင် 

လိအုပ်ေသာ အာဵလွန်ကိန်ဵပါ ဝန်တွဲမျာဵ 

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC C, D, E, F အေဆာက်အအုဳမျာဵရိှ ပုဳ ၃.၄.၅ ၌ 

ေဖါ်ြပထာဵသကဲဴသို့ လက်ခဳအစိတ်အပိုင်ဵ Collectors မျာဵအတွက် အပုိဒ်ခွဲ ၃.၄.၄.၃.၂ ရိှ 

ဝန်အတွဲမျာဵတွင် အာဵလွန်ကိန်ဵ Ω0  ကိ ုထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵေပဵရမည်။ 

 ခခင်ဵ ချက်။ အေဆာက်အအုဳတခုလုဳဵကို Light Frame Shear Wall, Collector Element, 

Splice, Connection မျာဵအသဳုဵြပု၍ ေထာက်ကန်ထာဵပါက အပုိဒ်ခွဲ ၃.၄.၁၀.၁.၁ ပါအတိုင်ဵ 

သာ ဒီဇိုင်ဵ ြပုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ 
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Figure 3.4.8 Collectors 

 ၃.၄.၁၁။ အာဵထိန်ဵနဳရဳမျာဵနှငဴ် ေအာက်ေြခအဆက်မျာဵ(Structural Walls and Their 

Anchorage) 

 ၃.၄.၁၁.၁။ Design for Out-of-Plane Forces 

  ဝန်အာဵထမ်ဵနဳရမဳျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို့၏ ပမဲခမဳေအာင် ကုပ်တွယ်ထာဵရိှမငမျာဵကို ဒီဇိုင်ဵ 

ြပုလုပ်ရာတွင် နဳရဳအေလဵချနိ်၏ 0.4SDSI အဆရိှ၍ နဳရဳအေလဵချနိ်၏ 10% ထက်မနည်ဵေသာ 

အာဵကိ ု နဳရဳအာဵေဒါငဴ်မှန်ကျ သက်ေရာက်ေစေသာ အေြခအေနအတွက် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရမည်။ 

ဝန်အာဵထမ်ဵနဳရမဳျာဵနှင်ဴ Framing System တို့၏ အဆက်မျာဵသည်လည်ဵ အာဵသက်ေရာက် 

မင အမျ ိုဵမျ ိုဵတို့ကို ခဳနိုင်ရည်ရှိရမည်။ 

 ၃.၄.၁၁.၂။ Anchorage of Concrete or Masonry Structural Walls 

  ကွန်ကရစ် သ့ုိမဟုတ် အတု်နဳရဳမျာဵနှင် ဴ ေထာက်မချက်တို့၏ စွဲပမဲကုပ်တွယ်မင 

သည် ေအာက်ပါတို့ထဲမှ အမျာဵဆုဳဵ ခုခဳအာဵကို ေပဵေဆာငန်ိုငသ်ညဴ် တိုက်ရိုက်ချတိ်ဆက်မငကို 

ေထာက်ပဳေဴပဵမည်ြဖစ်သည်။ 

 က။ အပုိဒခ်ွဲ ၃.၄.၁၁.၁ တွင်ေဖါ်ြပထာဵေသာ အာဵမျာဵ၊ 

 ခ။ 400 SDSI (lb/ft) 

 ဂ။ 200 (lb/ft) 

  နဳရ၏ဳ ေအာက်ေြခအဆက်မျာဵသည် 4 ft ထက ်ပိုမို ကွာေဝဵေသာအခါ ယင်ဵ တို့ 

တစခ်ုနှင်ဴ တစခ်ုအကကာဵရိှ Bending ကိုခဳနိုင်ေစရန် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရမည်။ 

 ၃.၄.၁၁.၂.၁။ Anchorage of Concrete or Masonry Structural Walls to Flexible 

Diaphragms 

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC C, D, E, F အြဖစ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

အေဆာက်အအုဳမျာဵတွင် ကွန်ကရစ် သ့ုိမဟုတ် အတု်နဳရဳမျာဵနှငဴ် အာဵေပျာဴေသာ ကကမ်ဵခင်ဵ 

FULL LENGTH SHEAR WALL 

(NO COLLECTOR 

REQUIRED) 

COLLECTOR ELEMENT TO 

TRANSFER FORCE BETWEEN 

DIAPHRAGM AND SHEAR WALL 

SHEAR WALL 

AT STAIRWELL 
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တို ့ ကုပ်တွယ်ချည်ေနှာင်ထာဵရိှမငအတွက် အပုိဒ်ခွဲ ၃.၄.၁၁.၂ တွင် ေဖါ်ြပထာဵေသာ အချက် 

မျာဵအြပင ်ေအာက်ပါညီမျှြခင်ဵ ၃.၄.၃၇ ပါ Out-of-Plane အာဵကိ ုခဳနိုင်ေစရမည်။ 

 FP = 0.8SDS IWP     Eq. (3.4.37) 

where 

FP  = the design force in the individual anchors 

SDS = the design spectral response acceleration parameter at short periods 

per Section 3.4.1.4.4 

I  = the occupancy importance factor per Section 3.4.1.5.1 

Wp  = the weight of the wall tributary to the anchor 

 ၃.၄.၁၁.၂.၂။ Additional Requirements for Diaphragms in Structures Assigned 

to Seismic Design Categories C through F 

 ၃.၄.၁၁.၂.၂.၁။ Transfer of Anchorage Forces into Diaphragm  

  Diaphragm Chords မျာဵအကကာဵရှိ Anchorage အာဵမျာဵကို 

Diaphragm မျာဵအတွင်ဵ မျှေဝနိုင်ေစရန် အဆက်မြပတ်ေသာ Tie နှငဴ ်Strut မျာဵ အသုဳဵြပု 

ရမည်။ Diaphragm Connection မျာဵသည် Positive, Mechanical သ့ုိမဟုတ် Welded 

ြဖစ်ရမည်။ Anchorage အာဵကို Main Continuous Cross-Tie သ့ုိ ြဖန့်ေဝနိုင်ရန် Chord 

မျာဵအသဳုဵြပု၍ Sub-Diapragm တစခ်ုတည်ေဆာက်နိုင်သည်။ Sub-Diapragm တစခ်ု၏ 

အမျာဵဆုဳဵ အလျာဵ-အနဳအချ ိုဵသည် 2.5 to 1 ြဖစ်ရမည်။ Connection နှငဴ် Anchorage 

မျာဵသည် Diaphragm မျာဵနှငဴတ်ွဲဆက်ထာဵေသာ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵအကကာဵရှိ အာဵမျာဵ 

ကိ ုခဳနိုင်ရမည်။ Connector မျာဵကိ ုအာဵကူဵေြပာင်ဵ ရန်အတွက် လုေဳလာက်ေသာ အကွာ 

အေဝဵရရိှနိုင်သည်အထိ Diaphragm မျာဵအတွင်ဵ ထည်ဴသွင်ဵထာဵရမည်။ 

 ၃.၄.၁၁.၂.၂.၂။ Steel Elements of Structural Wall Anchorage System 

  ဤအခန်ဵရိှြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵမှအပ Anchor Bolt နှငဴ် Reinforcing Steel 

မျာဵမဟုတ်လျှင် Structural နဳရမဳျာဵ၏ Anchorage System မျာဵရိှ ဒီဇိုင်ဵ အာဵမျာဵကို 1.4 

ဆတိုဵြမစငဴ်တွက်ချက်ရမည်။ 

 ၃.၄.၁၁.၂.၂.၃။ သစ်သာဵကကမ်ဵခင်ဵမျာဵ (Wood Diaphrams) 

  သစ်သာဵကကမ်ဵခင်ဵ မျာဵတွင် Diaphragm အခင်ဵြပာဵမျာဵအြပင် 

Continuous Tie မျာဵ ထည်ဴသွင်ဵ ေပဵရမည်။ Anchorage မျာဵြပုလုပ်ရာတွင် ြပန်လည် 

ြပုတ်ထကွ်နိုငေ်သာ Toe Nail မျာဵ၊ Cross-Grain Bending နှငဴ် Cross-Grain Tension 

မျာဵြဖစ်ေပါ်ေစနိုငေ်သာ Wood Ledgers မျာဵကိ ုထည်ဴသွင်ဵ  မစဉ်ဵစာဵရ။ 
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 ၃.၄.၁၁.၂.၂.၄။ သတ္တုကကမ်ဵခင်ဵမျာဵ (Metal Deck Diaphragms) 

  ယခုအပိုင်ဵတွင် Metal Deck ၏ကန့်လန့်ြဖတ်လာဵရာအတွက် Metal 

Deck ကိ ုContinuous Tie အြဖစ် မယူဆသငဴ်ပါ။ 

 ၃.၄.၁၁.၂.၂.၅။ Embedded Straps 

  Diaphragm ကိ ု Structural နဳရမဳျာဵနှင်ဴ တွဲဆက်ရာတွင် အသဳုဵြပုေသာ 

Embedded Strap မျာဵကို Reinforcing Steel မျာဵနှငဴ ် ပမဲခမဳစွာ တွဲဆက်ထာဵမိေစရန် 

ေဆာငရ်ွေက်ရမည်။ 

 ၃.၄.၁၁.၂.၂.၆။ Eccentrically Loaded Anchorage System 

  အကယ်၍ နဳရတဳွဲဆက်မငစနစ၏် အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵသည် ဗဟိုေသွဖီခွာ 

ဝန်အာဵမျာဵ သက်ေရာက်ြခင်ဵ  (Loaded Eccentricity) ခဳေနရပါက ဗဟိုေသဖွီမငေကကာင်ဴ 

ြဖစ်ေပါ်လာေသာ အာဵမျာဵကို ခဳနိုင်ေအာင ်ဒီဇိုင်ဵ ေရဵဆွဲရပါမည်။ 

 ၃.၄.၁၁.၂.၂.၇။ Walls with Pilasters 

  နဳရတဳွင် Pilaster မျာဵရှိေနပါက တွဲဆက်မငမျာဵရှိ အာဵမျာဵကို တွက်ယူရာ 

တွင် Pilaster မျာဵရိှ အာဵမျာဵအြပင် နဳရဳမှ Pilaster မျာဵသ့ုိ သက်ေရာက်လာမည်ဴ အာဵမျာဵ 

ကိုပါ ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်။ သ့ုိရာတွင် အနည်ဵဆုဳဵရိှရမည်ဴ Anchorage Force ထက် 

မေလျာဴနည်ဵေစရ။ 

 ၃.၄.၁၂။ အထပ်ေရွ့နှငဴ် ပုဳစဳပျက်ယွင်ဵမှု (Drift and Deformation) 

 ၃.၄.၁၂.၁။ အထပ်ေရွ့ကန့်သတ်ချက်မျာဵ (Storey Drift Limit) 

  အပုိဒခ်ွဲ ၃.၄.၈.၆၊ ၃.၄.၉.၂ နှငဴ ် ၃.၄.၃.၁ တို့တွငပ်ါရိှသည်ဴ အထပေ်ရွေ့သည် 

ဇယာဵ ၃.၄.၁၅ ပါလက်ခဳနိုင်ေသာ အထပ်လိကု်အေရွေ့ (∆a) ထက်မပိုေစရ။ Torsional လိမ်၍ 

ေကွဵညွတ်မငမျာဵေသာ အေဆာက်အအုဳမျာဵတွင် အမျာဵဆုဳဵအထပ်လိကု်အေရွေ့ကို တွက်ချက် 

ရာတွင် Torsional Effect မျာဵကိုထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ ငလျင်ဒီဇိုင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ SDC C, 

D, E, F အေဆာက်အအုဳမျာဵတွင် ဇယာဵ ၃.၄.၉ ပါ H1a, H1b အလျာဵလိုက်ပုဳသဏ္ဍာန် 

မညီညွတ်မငမျာဵရှိပါက အထပ်လိကု်ဒီဇိုင်ဵအေရွေ့ကို လာဵရာတစခ်ုစီအတွက် အေဆာက်အအုဳ 

အစွန်ဵမျာဵတေလျာက် အေပါ်ထပန်ှငဴ် ေအာက်ထပတ်ွင် ြဖစ်ေပါ်ေနေသာေကွဵညဃတ်မင အမျာဵ 

ဆုဳဵ ြခာဵနာဵချက်အြဖစ် တွက်ယူရမည်။ 

 ၃.၄.၁၂.၁.၁။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D, E, F ရိှ Moment Frame အေဆာက် 

အအဳုမျာဵ 

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ SDC D, E, F Moment Frame အေဆာက်အအုဳ 

မျာဵ၏ ဒီဇိုင်ဵအထပေ်ရွေ့ Design Story Drift ∆ သည် ∆/ρ ထက်မပိုေစရ။ ρ ကို အပိုဒ်ခွဲ 
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  ၃.၄.၃.၄.၂ တွင် ေဖါ်ြပထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  တွက်ယူရမည်။ 

 ၃.၄.၁၂.၂။ ကကမ်ဵခင်ဵ ေကွဵညွှတ်ြခင်ဵ (Diaphragm Deflection) 

  တွက်ယူရရိှေသာကကမ်ဵခင်ဵ  ေကွဵညဃတ်ကျြခင်ဵသည် ယင်ဵ ကကမ်ဵခင်ဵ နှငဴ် 

တွဲဆက်ထာဵေသာပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ခွငဴ်ြပုနိုင်ေသာအေရွေ့မျာဵထက် မမျာဵေစရ။ တွဲဆက်ထာဵ 

ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ခွငဴ်ြပုနိုင်ေသာ အေရွေ့ဆိုသည်မှာ Structural Integrity မပျက်ရည်ရွေယ် 

ထာဵေသာ သက်ေရာက်အာဵမျာဵကို ခဳနိုင်ေစမည်ဴ အေရွေ့ြဖစ်သည်။ 

TABLE 3.4.15 ALLOWABLE STOREY DRIFT, ∆a 
a.b 

Structure 
Occupancy Category 

I or II III IV 

Structures, other than masonry shear wall structures, 4 

storeys or less with interior walls, partitions, ceilings 

and exterior wall systems that have been designed to 

accommodate the storey drifts. 

0.025hsx
c 0.020hsx 0.015hsx 

Masonry cantilever shear wall structures d 0.010hsx 0.010hsx 0.010hsx 

Other masonry shear wall structures 0.007hsx 0.007hsx 0.007hsx 

All other structures 0.020hsx 0.015hsx 0.010hsx 

a hsx is the storey height below Level x . 

b  For seismic force–resisting systems comprised solely of moment frames in 

Seismic Design Categories D, E, and F, the allowable storey drift shall comply with the 

requirements of Section 3.4.12.1.1. 

c  There shall be no drift limit for single-storey structures with interior walls, 

partitions, ceilings, and exterior wall systems that have been designed to accommodate 

the storey drifts. The structure separation requirement of Section 3.4.12.3 is not waived. 

d Structures in which the basic structural system consists of masonry shear walls 

designed as vertical elements cantilevered from their base or foundation support which 

are so constructed that moment transfer between shear walls (coupling) is negligible. 

 ၃.၄.၁၂.၃။ အေဆာက်အအုဳ တစခ်ုနှငဴ်တစခ်ု ခွာထာဵြခင်ဵ  (Building Separation) 

  အေဆာက်အအုဳအချင်ဵ ချင်ဵ တိုက်ခိုက်မငမရိှေစရန်အတွက် တစခ်ုနှငဴ်တစခ်ု 

အကကာဵတွင် အပိုဒ်ခွဲ ၃.၄.၈.၆ တွင် ေဖါ်ြပထာဵသကဲဴသ့ုိ လုေဳလာက်ေသာအကာွအေဝဵ (δX) 

ခွာမထာဵလျှင ် အဆိုပါအေဆာက်အအုဳ၏ အစိတ်အပိုင်ဵအာဵလုဳဵ ကို တစုတစည်ဵ တည်ဵအြဖစ် 

ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ် တည်ေဆာက်ရမည်။ 

 ၃.၄.၁၂.၄။ Deformation Compatibility for Seismic Design Categories D through F 

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ SDC D, E, F အေဆာက်အအုဳမျာဵ၌ လာဵရာတစခ်ုစီ 

အတွက် ငလျငအ်ာဵခဳနိုငရ်ည်စနစ် Seismic Force-Resisting System တွင် မပါဝငေ်သာ 
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အစိတ်အပိုင်ဵအာဵလုဳဵသည် ေြမဆွဲအာဵ Gravity Load နှငဴဒ်ီဇိုင်ဵ အထပ်ေရွေ့ Design Story 

Drift ေကကာငဴ် ြဖစ်ေပါ်ေသာအာဵမျာဵကို ခဳနိုငေ်စရမည်။ 

 ခခင်ဵ ချက်။ ငလျငအ်ာဵခဳနိုင်ရည်စနစ် Seismic Force - Resisting System တွင်မပါဝငေ်သာ 

အာဵကူကွန်ကရစ်အစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵသည် ACI 318-08 နှငဴက်ိုက်ညီေစရမည်။ 

  ငလျငအ်ာဵ ခဳနိုင်ရည်စနစ် Seismic Force - Resisting System တွင် မပါဝင် 

ေသာ အစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵ၏ လာဵရာတစခ်ုအတွက် Shear နှငဴ် Moment မျာဵကိ ုရှာေဖွရာတွင် 

ယင်ဵ နှငဴ်ထစိပ်ေနေသာ ေတာငဴ်တင်ဵေသာ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ Rigid Structural and 

Nonstructural Elements ၏ ေတာငဴ်ခဳနိုငမ်င Stiffness ကိုထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵ၍ အစိတ်အပိုင်ဵ  

မျာဵနှငဴ် Restraint Stiffness မျာဵအတွက် လိုအပ်ေသာ လက်ေတွ့ကျသည်ဴ တန်ဖိုဵ Rational 

Value မျာဵကိုအသဳုဵြပုနိုငသ်ည်။ 
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၃.၅။ ကွန်ကရစ် 

ယခုစာပိုဒ်တွင်ပါဝင်ေသာ အပုိဒ ် ၃.၅.၃ မှ ၃.၅.၈ အထိ စာမျာဵအတွက် ACI 318-05 

မှစာပိဒု်မျာဵ နှငဴ ်မတူေစရန် စာလုဳဵေစာင်ဵ မျာဵ (Italics) အသဳုဵြပုထာဵပါသည်။ 

 ၃.၅.၁။ အေထွေထွ 

 ၃.၅.၁.၁။ နယ်ပယ် 

  ယခုစာပိုဒ်တွင်ပါဝင်ေသာ အချက်မျာဵသည်အသဳုဵြပုမည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အရည် 

အေသွဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ ၊ ေဆာက်လုပ်ရာတွင ်အသဳုဵြပုသွာဵမည်ဴ ကွန်ကရစ်၏ ဒီဇိုင်ဵနှငဴ် အသဳုဵ 

ြပုပုဳမျာဵအတွက် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၃.၅.၁.၂။ သဳကူမပါေသာကွန်ကရစ်နငှဴ် သဳကူကွန်ကရစ် 

  ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုငရ်ာကွန်ကရစ်ကို ဤစာပိုဒ်နှငဴ ် အပုိဒ် ၃.၅.၄ တွင် ြပင်ဆင် 

ထာဵသည်ဴ ACI 318-08 တို့၏ လိုအပ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ဒီဇိုင်ဵေရဵဆွဲ တည်ေဆာက်ရပါမည်။ 

ေြမြပင်ေပါ်တွင်တင်ေလာင်ဵ သည်ဴ သဳကူကွန်ကရစ်အခင်ဵြပာဵမျာဵသည် အေဆာက်အအဳု၏ 

အြခာဵေသာအစိတ်အပုိင်ဵမျာဵမှလာေသာ ေဘဵတိုက်နှင်ဴ ေဒါင်လိုက်ဝန်အာဵမျာဵကို ေြမြပင် 

ေပါ်သို့ မပို့ေပဵပါက ၁၉၀၄ နှငဴ ်၁၉၁၀ (IBC -2006) နှငဴ ်သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ 

 ၃.၅.၁.၃။ ရင်ဵြမစ်နှင်ဴ အသဳုဵချပုဳ 

  စာပိုဒ် ၅.၂ မှ ၅.၄ နှငဴ ်၅.၆ အထိသည် ACI 318-05 တွင်ပါဝငေ်သာ ေဆာက်လပု် 

ေရဵဆိုင်ရာ ကွန်ကရစ်ဆိုငရ်ာစာပိုဒ်မျာဵနှငဴ်အညီ သတ်မှတ်ေရဵဆွဲထာဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

စာပိုဒ် ၅.၅ ၊ ၅.၇ နှငဴ ်၅.၈ တိုသ့ည် ACI Code ၏အခန်ဵ ၅၊ ၇၊ ၈ မျာဵမှ ြပန်လည်အသဳုဵြပုထာဵ 

ြခင်ဵ မျာဵြဖစ်သည်။  

 ၃.၅.၁.၄။ ဒီဇိုင်ဵနှင်ဴ ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ 

  ေဆာက်လုပ်သွာဵမည်ဴ ကွန်ကရစ်အေဆာက်အအုဳအတွက် ဒီဇိုင်ဵနှငဴ် 

ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုငရ်ာ စာရွေကစ်ာတမ်ဵမျာဵမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ ြဖစ်သည်။  

 (၁) ကွန်ကရစ်တစ်ခုစီ၏ ရည်ရွေယ်ထာဵေသာ သက်တမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် တည်ေဆာက်ဆဲ 

အဆင်ဴမျာဵရိှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ကွန်ကရစ်၏ ဖိအာဵ 

 (၂) သဳေချာင်ဵမျာဵ၏ သတ်မှတ်ခဳနိုင်အာဵ သ့ုိမဟုတ် အဆင်ဴ 

 (၃) အေဆာက်အအုဳအစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵ၊ သဳေချာင်ဵ မျာဵနှင်ဴ ချညေ်နှာငပ်စ္စည်ဵမျာဵ၏ အရွေယ် 

အစာဵနှင်ဴ ေနရာ 

 (၄) ကျုဳ့ြခင်ဵ နှင်ဴ အပူချနိ်မျာဵမှ ြဖစ်ေပါ်လာမည်ဴ အတိုင်ဵ အတာေြပာင်ဵ လဲမင သတ်မှတ် 

ချက်မျာဵ 

 (၅) ကကိုဖိအာဵမျာဵ၏ ပမာဏနှငဴတ်ည်ေနရာ 
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 (၆) သဳေချာင်ဵမျာဵ ကွန်ကရစ်မှ ေချာ်ထွက်မသွာဵေစရန် ကွန်ကရစ်အတွင်ဵြမစုပ်ေပဵရမညဴ် 

သဳေချာင်ဵ၏အရှည် ဆက်ေပဵရမည်ဴ သေဳချာင်ဵ ၏ေနရာနှငဴ် အရှည် 

 (၇) ဂေဟေဆာ်ဆက်ထာဵေသာ သဳေချာင်ဵ မျာဵ၏ ပုဳစဳနှင်ဴ ေနရာ 

 (၈) သဳကူမပါေသာ ကွန်ကရစ်အတွက် ကျုဳနိုငဂ်ကနိုငေ်စရန်ထာဵရိှေသာ အဆက်မျာဵ၏ 

အေသဵစိတ်ပုဳစဳနှငဴ် တည်ေနရာ 

 (၉) Post-tensioning လုပ်ေနချနိ်တွင် ကွန်ကရစ်၏ အနည်ဵဆုဳဵ ဖိအာဵခဳနိုငမ်င 

 (၁၀) Post-tensioning နည်ဵ ပညာအတွက် ဆွဲအာဵေပဵမငအစီအစဉ် 

 (၁၁) ငလျငဆ်ိုင်ရာ ဒီဇိုင်ဵသတ်မှတ်ချက် D, E, F နှငဴ်ဆိုင်ေသာ အေဆာက်အအုဳမျာဵအတွက် 

ေြမြပင်ေပါ်တွင် တင၍်ေလာင်ဵေသာ သဳကူကွန်ကရစ်ကို ဝန်ထမ်ဵ ေသာကကမ်ဵခင်ဵ  

အြဖစ် ဒီဇိုင်ဵ ေရဵဆွဲထာဵပါက အချက် (ACI 318, စာပိုဒ် ၂၁.၁၀.၃.၄ ကိုကကည်ဴရန်)  

 ၃.၅.၂။ အဓပိ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုချက်မျာဵ  

  ၃.၅.၂.၁။ အေထွေထွ 

  ACI 318 တွင် ဖွင်ဴဆိုထာဵေသာ စာလုဳဵ မျာဵသည် ယခုစာပိုဒ်နှင်ဴ ကွန်ကရစ် 

အေဆာက်အအုဳတညေ်ဆာက်ေရဵအတွက် ယခုအပုိင်ဵ တွင် မည်သည်ဴေနရာအတွက်မဆို ACI 

318-05 တွင် ပါဝင်ေသာ အဓပိ္ပါယ်မျာဵအတိုင်ဵ ြဖစ်သည်။  

 ၃.၅.၃။ အရည်အေသွဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵနှငဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်မျာဵ  

 ၃.၅.၃.၁။  အေထွေထွ 

  ကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵနှငဴ ် အရည်အေသွဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ မျာဵအတွက် အသဳုဵြပု 

မည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵသည် ACI 318 တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ အချက်မျာဵနှငဴ်ညီရမည်။  

 ၃.၅.၃.၂။ ဖန်ဖိုင်ော ကွန်ကရစ် 

  ဖန်ဖိုင်ဘာ ကနွ်ကရစ်နှငဴ် အဆိုပါကွန်ကရစ်တွင် အသဳုဵြပုမည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵသည် 

PCI MCL 128 စဳနှင်ဴ ညီရမည်။  

 ၃.၅.၄။ ACI 318-05 အေပါ် လွှမ်ဵမိုဵ ြပုြပင်မှုမျာဵ  

  အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင်ကကည်ဴပါ။  

 ၃.၅.၅။ ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုငရ်ာ သဳကူမပါသည်ဴ ကွန်ကရစ် (Plain Concrete)  

 ၃.၅.၅.၁။ နယ်ပယ် 

  ကကိုတငေ်လာင်ဵ ေသာ/ ချက်ချင်ဵေလာင်ဵ ေသာ ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုငရ်ာ သဳကူ 

မပါသည်ဴ ကွန်ကရစ်၏ ဒီဇိုင်ဵနှင်ဴတည်ေဆာက်ေရဵသည် အပိုဒ် ၃.၅.၈ တွင် ြပင်ထာဵသညဴ် 

အတိုင်ဵ  ACI 318 အပုိဒ ်၃.၅.၉ နှငဴ ်အခန်ဵ ၂၂ နှငဴ်အညီ ြဖစ်ေစရမည်။  
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 ၃.၅.၅.၁.၁။ အထူဵအေဆာက်အအဳုမျာဵ  

  အထူဵအေဆာက်အအဳုမျာဵ (ထုတ်တန်ဵအေကွဵမျာဵ၊ ေြမေအာက်ခန်ဵမျာဵ၊ နဳရဳ 

မျာဵနှင်ဴ ကာကွယ်သည်ဴနဳရဳမျာဵ)ကုိ ယခုအပုိင်ဵပါ စာပုိဒ်မျာဵနှင်ဴလုိအပ်သလုိအသဳုဵြပုသွာဵမည်။ 

  ၃.၅.၅.၂။ ကန့်သတ်ချက်မျာဵ  

  ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုငရ်ာ သဳကူမပါေသာကွန်ကရစ် အသဳုဵြပုမငကိ ု ေအာကပ်ါ 

အချက်မျာဵအတွက်သာ ကန့်သတ်ထာဵမည်။ 

 ၁။ နဳရနဳှငဴ်အတု်ြမစ်မျာဵ အစရိှသကဲဴသ့ုိ ေြမကကီဵမှ ေထာက်မထာဵေသာ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ 

 သ့ုိမဟုတ် ေဒါင်လိကု်ေထာက်မမငကိ ုေပဵစွမ်ဵနိုင်ေသာ အြခာဵေသာအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵမှ 

 ေထာက်မထာဵေသာအပိုင်ဵ မျာဵ  

 ၂။ ဝန်အာဵအေြခအေနအာဵလုဳဵ အတွက် အခုဳဵပုဳစဳ အစိတ်အပိုင်ဵ မျာဵသည် ဖိအာဵကို 

 ေထာက်ပဳေဴပဵသည်။ 

 ၃။ နဳရမဳျာဵနှငဴ် စငမ်ျာဵ  

  ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုငရ်ာ သဳကူမပါသည်ဴ ကွန်ကရစ်တိုင်မျာဵနှင်ဴ ေဆာက်လုပ်ေရဵ 

ဆိုင်ရာ သဳကူမပါသည်ဴ ကွန်ကရစ်အေြခမျာဵကို ကကမ်ဵေပါ်တွင် သဳုဵြခင်ဵ ကို ခွငဴ်မြပုထာဵပါ။ 

ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုငရ်ာ သဳကူမပါသည်ဴ ကွန်ကရစ်သဳုဵြခင်ဵ နှင်ဴဆိုင်သည်ဴ အြခာဵကန့်သတ် 

ချက်မျာဵကို အပိုဒ် ၃.၅.၈.၁.၁၅ တွင် ကကည်ဴပါ။  

 ၃.၅.၅.၃။ အဆက်မျာဵ (Joints) 

  ကျုဳ့နိုင ် ဂကနိုင်ေသာ အဆက်မျာဵကို သဳကူမပါသည်ဴ ကွန်ကရစ်အပုိင်ဵ မျာဵကို 

တဆက်တည်ဵမြဖစ်ဘဲ ြခာဵထာဵေပဵရန်အတွက် ACI 318 အပုိင်ဵ  ၂၂.၃ နှငဴအ်ညီ ြပုလုပ်ေပဵရ 

မည်။  

 ၃.၅.၅.၄။ ဒီဇိုင်ဵ  

  ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုငရ်ာ သဳကူမပါသည်ဴ ကွန်ကရစ်နဳရဳမျာဵ၊ အေြခမျာဵနှငဴ ်

စင်မျာဵသည် ACI 318 အပိုင်ဵ ၂၂.၄ မှ ၂၂.၈ အထိ အချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ဒီဇိုင်ဵ ဆငထ်ာဵရမည်။  

 ခခင်ဵ ချက်။ Group R-3 အေဆာက်အအုဳမျာဵနှငဴ် ေဘာင်အေပါစဴာဵ အေဆာက်အအဳုမျာဵ 

ေဆာက်ရာတွင ် အြမငဴ် နှစ်ထပ်ထကန်ိမဴ်ေသာ အေဆာက်အအုဳမျာဵအတွက် ACI 318 ၏ 

လိအုပ်ေသာအထူကို အေြခသည် ေထာက်ပဳဴထာဵေသာ နဳရဳ၏ မည်သည်ဴဘက်တွင်မ ှ၄လက်မ 

ထက်ပုိပပီဵ မထကွ်ေနပါက ၆ လက်မ အထိ ေလျာဴချနိုင်သည်။  

 ၃.၅.၅.၅။ ကကိုေလာင်ဵ ထာဵေသာအပိုင်ဵမျာဵ 

  သဳကူမပါေသာ ကွန်ကရစ်၏ ဒီဇိုင်ဵ ၊ အေချာသတ်ြခင်ဵ ၊ ပိုေ့ဆာငြ်ခင်ဵနှင်ဴ 

ေထာငမ်တ်ြခင်ဵ တို့သည် ACI 318 အပုိင်ဵ ၂၂.၉ အတိုင်ဵြဖစ်ရမည်။  
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 ၃.၅.၅.၆။ နဳရဳမျာဵ 

  ယခုအပိုင်ဵပါ လိုအပ်ချက်မျာဵအြပင ်သဳကူမပါေသာ ကွန်ကရစ်နဳရဳမျာဵသည် ACI 

318 အခန်ဵ ၂၂ အတိုင်ဵ ြဖစ်ရမည်။  

 ၃.၅.၅.၆.၁။ ေြမေအာက်ခန်ဵနဳရဳမျာဵ 

  အေြခနှငဴ ် ေြမေအာက်ခန်ဵနဳရမဳျာဵ၏ အြပင်အထူသည် ၇ ၁/၂ လက်မထက် 

မနည်ဵ ရ။ သဳကူမပါေသာကွန်ကရစ် ေြမေအာက်ခန်ဵနဳရဳမျာဵသည် အပိုင်ဵ ၁၉၀၄.၂.၂ ၏ 

အထူဵလိအုပ်ချက်မျာဵမှ ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ရသည်။  

 ၃.၅.၅.၆.၂။ အြခာဵနဳရဳမျာဵ 

  အပုိင်ဵ  ၁၉၀၉.၆.၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်မှ လွပဲပီဵ ဝန်ထမ်ဵမည်ဴနဳရဳမျာဵ၏ 

အထူသည် ေထာက်မထာဵြခင်ဵမရှိသည်ဴ အြမင်ဴ သ့ုိမဟုတ် အရှည်၏ ၁/၂၄ ထက်၊ ၅ ၁/၂ 

လက်မထက ်မနည်ဵရ။  

 ၃.၅.၅.၆.၃။ နဳရဳတွင်အဖွင်ဴမျာဵ 

  ြပတင်ဵ နှင်ဴတဳခါဵေပါက်မျာဵတွင် နဳပါတ် ၅ သဳေချာင်ဵ နှစ်တိုင်ထက်မနည်ဵ  

တပ်ဆင်ရမည်။ အဆိပုါ သဳေချာင်ဵမျာဵသည် အဖွငဴ်မျာဵ၏ ေထာငဴ်မျာဵကို အနည်ဵဆုဳဵ ၂၄ 

လက်မ ေကျာ်ရမည်။ 

 ၃.၅.၆။ အနည်ဵဆုဳဵ ကကမ်ဵခင်ဵ ပါဝငမ်ှု  

 ၃.၅.၆.၁။ အေထွေထွ 

  ေြမြပင်ေပါ်တွင် တိုက်ရိုက်တင၍် ေထာက်မထာဵေသာ ကကမ်ဵခင်ဵ ကွန်ကရစ်ြပာဵ မျာဵ၏ 

အထူသည် ၃ ၁/၂ လက်မေအာက် မနည်ဵ ေစရပါ။ ၆ လက်မထက်မနည်ဵ ဆက်ထာဵ ေသာ 

အဆက်မျာဵပါေသာ 6 – mil (0.006 inch; 0.15 mm) Polyethylene Vapor Retarder 

တစ်ခုကို ကွန်ကရစ်ကကမ်ဵခင်ဵ နှင်ဴ ေအာက်ခဳအလဃာကကာဵတွင ် ထာဵရမည် သ့ုိမဟုတ် အြခာဵ 

တူညီေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵ သဳုဵရမည် သို့မဟုတ် ကကမ်ဵခင်ဵ ကိုြဖတ်၍   ေရေငွ့ဝင်လာမငကို 

တာဵဆီဵရန် ပစ္စည်ဵမျာဵကို အသဳုဵြပုရမည်။  

 ခခင်ဵ ချက်။ ေရေငွ့လဃတ်ြခင်ဵ ကို ေအာက်ပါအချက်မျာဵအတွက် မလိုအပ်ပါ။  

 ၁။ Group R – 3 အေဆာက်အအုဳ (ဂိုေဒါင်၊ သုိေလှာငရ်ုဳ၊ အပူမေပဵထာဵေသာ အေဆာက် 

 အအဳု) တို့တွင ်အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ ြဖုတ်ရန်အတွက်  

 ၂။ Group R – 3 အေဆာက်အအုဳတွင် ကာဵရုဳမျာဵတပ်ထာဵပပီဵ ၇၀ စတုရန်ဵေပထက် 

 နည်ဵ ေသာအပူမေပဵထာဵသည်ဴ သုိေလှာင်ရုဳမျာဵ 
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 ၃။ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အေဆာက်အအုဳသ့ုိ ေအာက်ေကျာက်ြပာဵမှတဆငဴ် ဝငန်ိုငေ်သာ 

 ေရေငွ့သည် အေဆာက်အအဳု၏ ေနထိုငမ်င အန္တရာယ်မြဖစ်ေစေသာ အေဆာက်အအုဳ 

 မျာဵအတွက်  

 ၄။ ရက်မသတ်မှတ်ရေသဵေသာ ကာဵလမ်ဵ၊ ေလျှာက်လမ်ဵ ၊ ဆင်ဝငမ်ျာဵ၊ အြခာဵလမ်ဵမျာဵ 

 ၅။ ခွငဴ်ြပုေသာအခါ နယ်ခဳအေြခအေနမျာဵေပါ်တွင ်အေြခခဳြခင်ဵ  

 ၃.၅.၇။ ကွန်ကရစ်နှင်ဴ တွဲဆက်ြခင်ဵ  - ခွင်ဴြပုနိုင်ေသာ ဖိအာဵဒီဇိုင်ဵ   

 ၃.၅.၇.၁။ နယ်ပယ်  

  ဤအပိုင်ဵတွငေ်ဖာ်ြပချက်သည် ချတိ်ဆက်ထာဵေသာ အပိုင်ဵမျာဵ တစ်ခုမှ တစ်ခု 

သ့ုိ ဝန်အာဵမျာဵလဃဲေြပာင်ဵရန်အတွက် ကွန်ကရစ်ထဲသို့ တပ်ဆငေ်သာ မူလီမျာဵ၊ သဳမှိုကကီဵမျာဵ 

အတွက် ခွငဴ်ြပုနိုင်ေသာ ဖိအာဵဒီဇိုင်ဵ နှင်ဴဆိုင်သည်။ ဤေဖာ်ြပချက်မျာဵသည် ငလျငန်ှငဴဆ်ိုင် 

ေသာဝန်မျာဵ သ့ုိမဟုတ် ကွန်ကရစ်အမာအတွင်ဵသ့ုိ တွဲဆက်ပစ္စည်ဵမျာဵ တပ်ဆင်ြခင်ဵ အတွက် 

အကျုဳဵမဝင်။ တွဲဆက်ပစ္စည်ဵ၏ ေခါင်ဵပိုင်ဵ ဧရိယာသည် ရိုဵတဳဧရိယာ၏ ၁ ဆ နှငဴ ် ၁ ၁/၂ ဆ 

ထက် မေသဵရ။ ခဳနိုငမ်ငအာဵဒီဇိုင်ဵ ကို သဳုဵထာဵပါက သ့ုိမဟုတ် ဝန်အာဵတွဲမျာဵတွင် ငလျငန်ှငဴ် 

ဆိုင်ေသာဝန်မျာဵ ပါဝင်ပါက တွဲဆက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ခဳနိုင်အာဵကို ၃.၅.၈ နှငဴအ်ညီ အာဵကို 

သတ်မှတ်မည်။ မူလီမျာဵသည် ASTM A 307 သ့ုိ တူညီေသာ ခွငဴ်ြပုချက်တစ်ခုနှငဴ်ဆိုင်မည်။  

 ၃.၅.၇.၂။ ခွငဴ်ြပုနိုငေ်သာဝန်  

  ေခါင်ဵတပ်ထာဵေသာ တွဲဆက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ခွငဴ်ြပုနိုင်ေသာဝန်သည် ဇယာဵ 

၃.၅.၁ အတိုင်ဵ  ြဖစ်သည်။ တွဲဆက်ပစ္စည်ဵမျာဵသည် ေလျှာြပတ်အာဵနှငဴ် ဆွဲအာဵေပါင်ဵ၍ 

သက်ေရာက်ြခင်ဵ ခဳရေသာအခါ ေအာက်ပါညီမျှြခင်ဵ ကို သုဳဵနိုငသ်ည်။  
 (Ps / Pt )5/3 + (Vs / Vt ) 5/3 ≤ 1      Eq. (3.5.1) 

where: 

Ps = Applied tension service load, pounds (N). 

Pt = Allowable tension service load from Table 3.5.1, pounds (N). 

Vs = Applied shear service load, pounds (N). 

Vt = Allowable shear service load from Table 3.5.1, pounds (N). 
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ဇယာဵ ၃.၅.၁ 

 
For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 pound per square inch = 0.00689 MPa, 1 pound = 4.45 N. 

 ၃.၅.၇.၃။ လိအုပ်ေသာ အစွန်ဵအကွာအေဝဵနှင်ဴ တစ်ခုနှငဴ်တစ်ခုကကာဵ အကွာအေဝဵ  

  ဇယာဵ ၃.၅.၁ ပါ အချက်မျာဵသည် အစွန်ဵအကွာအေဝဵနှင်ဴ တစ်ခုနှငဴ်တစ်ခုကကာဵ 

အကွာအေဝဵအတွက်ြဖစ်သည်။ အစွန်ဵအကွာအေဝဵနှင်ဴ တစ်ခုနှငဴ်တစ်ခုကကာဵ အကွာအေဝဵကို 

ခွငဴ်ြပုနိုင်ေသာဝန်တွင ် တူညီစွာေလျာဴချြခင်ဵ နှငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာတန်ဖိုဵ၏ ၅၀% ကို 

ေလျာဴချရန် ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။ အစွန်ဵအကွာအေဝဵနှငဴ ် တစ်ခုနှငဴ်တစ်ခုကကာဵ အကွာအေဝဵသည် 

၅၀% ထက် ေလျာဴကျသွာဵပါက ခွငဴ်ြပနိုငေ်သာဝန်ကို Linear Interpolation ြဖငဴ် တွက်ချက်ရ 

ပါမည်။  

 ၃.၅.၇.၄။ အထူဵစစ်ေဆဵရန် တိုဵြမှငဴ်ြခင်ဵ   

  ဆူဵမျာဵတပ်ဆငရ်န် အထူဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ ရရှိပါက ဇယာဵ ၃.၅.၁ ပါ ခွငဴ်ြပုနိုင်ေသာ 

တန်ဖိုဵမျာဵကို  ၁၀၀% တိုဵြမစငဴ်တင်ြခင်ဵ ကို ခွငဴ်ြပုထာဵသည်။ ဖိအာဵတန်ဖိုဵ တိုဵြမစငဴ်ြခင်ဵ ကိုမူ 

ခွငဴ်မြပု။ 

 ၃.၅.၈။ ကွန်ကရစ်နှင်ဴ တွဲဆက်ြခင်ဵ  - ခဳနုိငရ်ည်အာဵဒီဇိုင်ဵ  

 ၃.၅.၈.၁။ ဧရိယာ 

  ဤအပိုင်ဵတွင် ေဖာ်ြပချက်မျာဵသည် ချတိ်ဆက်ထာဵေသာအပိုင်ဵမျာဵ တစ်ခုမှ 

တစ်ခုသ့ုိ ေဆာက်လုပ်ဝန်မျာဵလဃဲေြပာင်ဵ ရန်အတွက် ကွန်ကရစ်ထဲတွင ် ြမစုပ်နှဳထာဵေသာ 

တွဲဆက်ပစ္စည်ဵဒီဇိုင်ဵ မျာဵနှငဴ ် သက်ဆိုင်မည်။ ကွန်ကရစ်ေလာင်ဵ စဉ် တပ်ထာဵေသာ မူလီမျာဵ၊ 

သဳမှိုကကီဵမျာဵနှငဴ ် သဳေကွဵမျာဵ၊ ကွန်ကရစ်အမာတွင ် တပ်ထာဵေသာ၊ ြဖတ်ထာဵေသာ တွဲဆက် 

ပစ္စည်ဵမျာဵကို ACI Code Appendix D အတွင်ဵ ပါရိှပါက အပုိင်ဵ  ၃.၅.၄.၁.၂၀ တွင် ြပင်ဆင် 

 

 
BOLT 

DIAMETER 
(inches) 

 

 
MINIMUM 

EMBEDMENT 
(inches) 

 

 
EDGE 

DISTANCE 
(inches) 

 

 
SPACING 
(inches) 

MINIMUM CONCRETE STRENGTH (psi) 

  = 2,500   = 3,000  c = 4,000 
Tension Shear Tension Shear Tension Shear 

1/4 21/2 11/2 3 200 500 200 500 200 500 
3/8 3 21/4 41/2 500 1,100 500 1,100 500 1,100 

 
1/2

 4 
4 

3 
5 

6 
5 

950 
1,450 

1,250 
1,600 

950 
1,500 

1,250 
1,650 

950 
1,550 

1,250 
1,750 

 
5/8

 1 

41/2 

3 

61/4 

1 

71/2 
1,500 

2,125 
2,750 

2,950 
1,500 

2,200 
2,750 

3,000 
1,500 

2,400 
2,750 

3,050 
 

3/4
 5 

5 
1 

71/2 
9 
9 

2,250 
2,825 

3,250 
4,275 

2,250 
2,950 

3,560 
4,300 

2,250 
3,200 

3,560 
4,400 

7/8 6 51/4 101/2 2,550 3,700 2,550 4,050 2,550 4,050 

1 7 6 12 3,050 4,125 3,250 4,500 3,650 5,300 

11/8 8 63/4 131/2 3,400 4,750 3,400 4,750 3,400 4,750 

11/4 9 71/2 15 4,000 5,800 4,000 5,800 4,000 5,800 
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  ထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  ACI 318 – 08 Appendix D အတိုင်ဵ ဒီဇိုင်ဵဆွဲထာဵရမည်။  

 ခခင်ဵ ချက်။ Where the basic concrete breakout strength in tension of a single 

anchor, Nbr is determined in accordance with Equation (D – 7), the concrete 

breakout strength requirements of Section D.4.2.2 of ACI Code shall be considered 

satisfied by the design procedures of Sections D.5.2 and D.6.2 of ACI Code for 

anchors exceeding 2 inches (51 mm) in diameter or 25 inches (635 mm) tensile 

embedment depth.  

  တွဲဆက်ပစ္စည်ဵမျာဵသည် ACI 318 – 08 Appendix D နှငဴမ်ညီြခင်ဵ ၊ အထက်တွင် 

ြပငဆ်င်ထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  မကိုက်ညီြခင်ဵ မျာဵရိှပါက ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ်အတိုင်ဵ  

ြဖစ်ရမည်။  

 ၃.၅.၉။ မှုတ်၍ေလာင်ဵ သည်ဴ ကွန်ကရစ် (Shotcrete) 

 ၃.၅.၉.၁။ အေထွေထွ 

  Shotcrete သည် မျက်နှာြပငတ်စ်ခုေပါ်သုိ့ အရိှန်ြပင်ဵစွာ ထုတ်လဃတ်လိကု်ေသာ 

ေမာ်တာ သုိ့မဟုတ် ကွန်ကရစ်ြဖစ်သည်။ Shotcrete သည် သဳကူမပါေသာ သ့ုိမဟုတ် သဳကူပါ 

ေသာ ကွန်ကရစ်အတွက် ဤအပိုင်ဵပါလိုအပ်ချက်မျာဵကို ြပည်ဴမရီမည်။  

 ၃.၅.၉.၂။ အချ ိုဵအစာဵနှင်ဴ ပါဝငပ်စ္စည်ဵမျာဵ 

  Shotcrete အချ ိုဵအစာဵသည် ေရွေဵချယ်ထာဵေသာ ပိုေ့ဆာငေ်ရဵကိရိယာမျာဵကို 

အသဳုဵြပုပပီဵ ေကာင်ဵ စွာေလာင်ဵနိုငေ်သာအချ ိုဵအစာဵကို ေရွေဵချယ်နိုင်မှသာ ယခုလမ်ဵညဃန်ချက် 

အရ လိုအပ်ေသာ ခဳနိုင်အာဵရိှမည်ဴ ကွန်ကရစ်အမာကို ရရိှမည်ြဖစ်သည်။  

 ၃.၅.၉.၃။ ေရာစာ  

  ေရာစာကကမ်ဵ (Coarse Aggregate) ကိုသဳုဵေသာအခါ ၃/၄ လက်မ (၁၉.၁ 

မီလီမီတာ) ထက် မေကျာ်ရပါ။  

 ၃.၅.၉.၄။ အာဵြဖည်ဴသဳေချာင်ဵ  

  Shotcrete တွင်သုဳဵေသာ အာဵြဖည်ဴသဳေချာင်ဵမျာဵသည် အပုိဒ ် ၃.၅.၉.၄.၁ မှ 

၃.၅.၉.၄.၄ ပါ အချက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီရမည်။  

 ၃.၅.၉.၄.၁။ အရွယ်အစာဵ 

  မေဆာက်လုပ်ခင ် စစ်ေဆဵြခင်ဵ မျာဵမှ ပိုမိုကကီဵမာဵေသာ သဳေချာင်ဵမျာဵ၏ 

Adequade Encasement မရရိှပါက အကကီဵဆုဳဵ အာဵြဖည်ဴသဳေချာင်ဵ၏ အရွေယ်အစာဵသည် 

နဳပါတ် ၅ ြဖစ်ရမည်။  
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 ၃.၅.၉.၄.၂။ အသာဵတင်အကွာအေဝဵ 

  နဳပါတ် ၅ သ့ုိမဟုတ် ၅ ထက်ေသဵေသာ သဳေချာင်ဵ မျာဵကို အသဳုဵြပုပါက 

 သဳေချာင်ဵနှစ်လုဳဵ ကကာဵရှိရမည်ဴ အသာဵတင်အကွာအေဝဵသည် ၂ ၁/၂ လက်မ(၆၄ မီလီမီတာ) 

ြဖစ်ရမည်။ နဳပါတ် ၅ ထက်ကကီဵေသာ သဳေချာင်ဵ ကိုအသဳုဵြပုပါက အနည်ဵဆုဳဵ အသာဵတင် 

ကကာဵအကွာအေဝဵသည် အသဳုဵြပုသည်ဴ သဳေချာင်ဵ အချင်ဵ၏ ၆ ဆ ရိှရမည်။ သဳမဏတိန်ဵ 

၂တန်ဵ ေပဵထာဵပါက ေခါင်ဵနာဵမှ အတန်ဵသည် သဳေချာင်ဵအချင်ဵ  ၁၂ ဆ နှငဴ ် ညီမျှေသာ 

ေနရာ အနည်ဵဆုဳဵကို ရရိှမည်ြဖစ်ပပီဵ ကျန်ရှိေနေသာတန်ဵသည် သဳေချာင်ဵမျာဵ၏ အချင်ဵ  ၆ 

ဆနှင်ဴညီေသာ ေနရာအနည်ဵဆုဳဵကို ရရိှမည်ြဖစ်သည်။  

 ခခင်ဵ ချက် ။ အေဆာက်အအုဳဆိုင်ရာအရာရိှဝန်ထမ်ဵ ၏ ခွငဴ်ြပုချက်အရ မေဆာက်လုပ်ခင် 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ မျာဵမှ ပိုမုိကကီဵမာဵေသာ သဳေချာင်ဵမျာဵကို ရရှိမည်ဟုြပပါက လိအုပ်ေသာ 

ရှင်ဵလင်ဵ ြခင်ဵမျာဵကို ေလျာဴချမည်။  

 ၃.၅.၉.၄.၃။ သဳေချာင်ဵ အဆက်မျာဵ (Splices) 

  အာဵြဖည်ဴသဳေချာင်ဵ မျာဵ၏ ထပ်ဆက်မျာဵသည် သဳေချာင်ဵမျာဵကကာဵ အနည်ဵ 

ဆုဳဵ အသာဵတင်အကွာအေဝဵ ၂ လက်မ ြခာဵပပီဵ ခွာ၍ဆက်ေသာ သဳေချာင်ဵဆက်နည်ဵကို 

အသဳုဵြပုသွာဵမည်ြဖစ်သည်။ အာဵြဖည်ဴသဳေချာင်ဵမျာဵကို ေထာက်မေပဵရန်အတွက် 

သဳေချာင်ဵမျာဵ ထိ၍ ထပ်ဆက်ြခင်ဵကို သဳချာင်ဵ မျာဵ၏ လုေဳလာက်ေသာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ရရိှသည်ဟုေဖာ်ြပေသာ မေဆာက်လုပ်ခငစ်စ်ေဆဵြခင်ဵရလဒ်မျာဵကို အေြခခဳပပီဵ အေဆာက် 

အအဳုဆိုင်ရာအရာရိှဝန်ထမ်ဵ မှ အတည်ြပုထာဵပါက အသဳုဵြပုနိုင်ပါသည်။ ဆက်မညဴ် 

သဳေချာင်ဵမျာဵ၏ ဗဟိုကိုြဖတ်သွာဵေသာ မျက်နှာြပင်တစ်ခုသည် မငတ်၍ေလာင်ဵ ေသာ 

ကွန်ကရစ် (Shotcrete) ၏ မျက်နှာြပင်နှငဴ် ေထာငဴ်မှန်ကျြဖစ်ေစရန် လုပ်ေဆာင်ေပဵရမည်။  

 ၃.၅.၉.၄.၄။ ေခွမပီဵချည်ထာဵေသာတိုငမ်ျာဵ 

  ေခွပပီဵချည်ထာဵေသာတိုငမ်ျာဵတွင် မငတ်၍ေလာင်ဵေသာ ကွန်ကရစ်ကို အသဳုဵ 

မြပုရ။ 

 ၃.၅.၉.၅။ မေဆာက်လပု်ခင ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ မျာဵ 

  အေဆာက်အအုဳဆိုင်ရာအရာရိှဝန်ထမ်ဵ မှ လိုအပ်သည်ဆိုပါက စီမဳကိန်ဵမစခင် 

နည်ဵ အမျ ိုဵမျ ိုဵြဖင်ဴ စစ်ေဆဵြခင်ဵ ကို ြပုလုပ်သွာဵမည်ြဖစ်သည်။ နမူနာစစ်ေဆဵြခင်ဵ သည် 

စီမဳကိန်ဵကို ကိုယ်စာဵြပုပပီဵ အလုပ်အေြခအေနမျာဵနှင်ဴ အနီဵစပ်ဆုဳဵ ကိုက်ညီမငရိှရမည်။ နမူနာ 

ယူထာဵေသာအပုိင်ဵ သည် အေဆာက်အအုဳဒီဇိုင်ဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  အထူဆုဳဵ နှငဴ် 

သဳေချာင်ဵအမျာဵဆုဳဵ ေနရာမှ ထုတ်ယူရမည်။ ၎င်ဵကို စီမဳကိန်ဵတွင် သဳုဵသွာဵမည်ဴ တူညီေသာ 

ကွန်ကရစ်နှငဴ် တူညီေသာေနာ်ဇယ်ေခါင်ဵ မျာဵကို အသဳုဵြပုသွာဵပပီဵ တူညီေသာေနရာမှ စစ်ေဆဵ 
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သွာဵမည်ြဖစ်သည်။ မေဆာက်လုပ်ခင်စစ်ေဆဵြခင်ဵ မျာဵတွင် အသဳုဵြပုသွာဵမညဴ် ကိရိယာမျာဵ 

သည် အေဆာက်အအုဳဆိုငရ်ာအရာရိှဝန်ထမ်ဵ မှ အစာဵထိုဵ စရာမလိုအပ်ဟုဆိုပါက လုပ်ငန်ဵခွင် 

သဳုဵမည်ဴ ကိရိယာမျာဵနှငဴ ်တူညီရမည်။  

 ၃.၅.၉.၆။ Rebound 

  အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင်ကကည်ဴပါ။ 

 ၃.၅.၉.၇။ အဆက်မျာဵ 

  ခွငဴ်ြပုထာဵေသာေနရာမှလွပဲပီဵ အစွန်ဵမျာဵကို ေလျှာေစာက်ပုဳစဳ လုပ်မထာဵပါက 

မည်သည်ဴ မပပီဵေြမာက်ေသဵေသာ အလုပ်ဟူသမျှကို မိနစ် ၃၀ ထက်ပုိပပီဵ မထာဵရ။ 

ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုငရ်ာ စာရွေကစ်ာတမ်ဵမျာဵတွင ် အတညြ်ပုေဖာ်ြပထာဵေသာ ေဆာက်လုပ် 

ြခင်ဵ ဆိုင်ရာ အဆက်မျာဵနှင်ဴ ဖိအာဵခဳေနရေသာ အေဆာက်အအုဳ အစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵအတွက် 

ေလဵေထာင်ဴအဆက်မျာဵကို သဳုဵနိုင်သည်။ အရငပ်ပီဵထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵနှင်ဴကပ၍် အြခာဵ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ ေနရာမချထာဵခင ် ေလျှာေစာင်ဵမျာဵနှငဴ ် ေလဵေထာငဴ်အစွန်ဵမျာဵကို သန့်ရှင်ဵပပီဵ 

စိုစွတ်ေအာင် ြပုလုပ်ေပဵရမည်။  

 ၃.၅.၉.၈။ ပျက်စီဵမှု (Damage) 

  အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင်ကကည်ဴပါ။ 

 ၃.၅.၉.၉။ ကွန်ကရစ်ကို အစိုဓါတ်ရေအာငြ်ပုလုပ်ြခင်ဵ (Curing)  

  သတ်မှတ်ထာဵေသာကွန်ကရစ်ကိ ုအစိုဓါတ်ရေအာင် ြပုလုပ်သည်ဴအချနိ်မျာဵတွင်  

 မငတ်၍ ေလာင်ဵ ေသာကွန်ကရစ် (Shotcrete) ကို ၄၀ ဒီဂရဖီာရငဟ်ိုက် ဝန်ဵကျငန်ှငဴ ်စိုစွတ်ေန 

ေသာ အေြခအေနတွင် ထာဵရိှရမည်။  

 ၃.၅.၉.၉.၁။ Initial Curing  

  ကွန်ကရစ်ကိုမငတ်၍ေလာင်ဵ ပပီဵပါက စိုစွတ်ေနေသာအေြခအေနတွင် ၂၄ နာရီ 

ကကာထာဵရှိရမည် သ့ုိမဟုတ် ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ Curing Compound ြဖငဴ် လုေဳအာငဖ်ုဳဵအပု် 

ထာဵရမည်။ 

 ၃.၅.၉.၉.၂။ Final Curing 

  Shotcrete လုပ်ပပီဵပါက ၇ ရက်အထိ သ့ုိမဟုတ် အာဵြမစင်ဴကွန်ကရစ်ကို 

သဳုဵထာဵပါက ၃ရက်အကကာ သုိ့မဟုတ် လိုချငေ်သာအရည်အေသွဵမရမချင်ဵ Final Curing 

ကိ ု လုပ်ေဆာင်သွာဵရမည်။ Final Curing တွင် Initial Curing လုပ်ေဆာငခ်ျက်မျာဵ 

ပါဝင်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ မဟုတ်ပါက ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ အစိုဓါတ်ထိန်ဵသိမ်ဵေပဵသည်ဴ အဖုဳဵြဖငဴ် 

အပု်ထာဵရမည် ြဖစ်သည်။  
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 ၃.၅.၉.၉.၃။ Natural Curing 

  သက်ဆိုငေ်သာ ပူေနွဵစွတ်စိုမငသည် ၈၅% နှငဴအ်ထက် တည်ရိှမေနပါက 

 သဘာဝအတိုင်ဵ  Curing လုပ်ြခင်ဵ ကို အသုဳဵြပုသွာဵမညမ်ဟုတ်။ သဘာဝအတိုင်ဵ Curing 

 လုပ်ြခင်ဵ ကို မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာဒီဇိုင်ဵ ပညာရှင်မှ ကကီဵကကပ်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ အေဆာက် 

အအဳုဆိုင်ရာအရာရိှဝန်ထမ်ဵ မှ ခွငဴ်ြပုသွာဵမည်ြဖစ်သည်။  

 ၃.၅.၉.၁၀။ ခဳနိုင်အာဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ မျာဵ 

  Shotcrete ကို ခဳနိုင်အာဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ မျာဵကို ခွင်ဴြပုထာဵေသာ အဖဲွ့အစည်ဵ 

တစ်ခုမှ မစစ်ေဆဵခင် အနည်ဵဆုဳဵ ၂၄ နာရီ ကကိုတင၍် ေရစိမ်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵနှငဴ်သက် 

ဆိုင်သည်ဴ နမူနာမျာဵအေပါ် ြပုလုပ်ထာဵမည်ြဖစ်သည်။ ေရာစာ၏ အကကီဵဆုဳဵအရွေယ်အစာဵ 

သည် ၃/၈ လက်မထက် ကကီဵေသာအခါ နမူနာအတုဳဵမျာဵသည် အချင်ဵ  ၃ လက်မရိှေသာ 

စက်ဝိုင်ဵ ပုဳအတုဳဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ၃ လက်မရိှေသာ ေလဵေထာငဴ်အတုဳဵမျာဵ ပါဝင်ရမည်။ 

ေရာစာ၏ အကကီဵဆုဳဵအရွေယ်အစာဵသည် ၃/၈ လက်မနှငဴ် ေအာက်ရိှေသာအခါ နမူနာအတုဳဵ 

မျာဵသည် အချင်ဵ  ၂ လက်မခန့်ရိှေသာ စက်ဝိုင်ဵပုဳအတုဳဵမျာဵ သို့မဟုတ် ၂ လက်မရိှေသာ 

ေလဵေထာင်ဴတုဳဵမျာဵ ပါဝငရ်မည်။ 

 ၃.၅.၉.၁၀.၁။ နမူနာယူြခင်ဵ  

  နမူနာတုဳဵမျာဵကို ကွန်ကရစ်ေလာင်ဵ ေနေသာေနရာမ ှ သ့ုိမဟုတ် စစ်ေဆဵရန် 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေနရာမှ ယူရမည်။ အနည်ဵဆုဳဵတစ်ဆိုင်ဵ တွင် တစ်ခါယူရမည် ြဖစ်ပပီဵ 

၅၀ ကုဗကိုက် ေလာင်ဵ ပပီဵတိုင်ဵ နမူနာတစ်ခု ယူရမည်။  

 ၃.၅.၉.၁၀.၂။ စစ်ေဆဵရာေနရာမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်မျာဵ (Panel Criteria) 

  အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလိပ်မူတွင်ကကည်ဴပါ။  

 ၃.၅.၉.၁၀.၃။ လက်ခဳရန်အချက်မျာဵ (Acceptance Criteria) 

  အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင်ကကည်ဴပါ။ 

 ၃.၅.၁၀။ ကွန်ကရစ် ြဖည်ဴထာဵေသာ ပိုက်မျာဵ 

 ၃.၅.၁၀.၁။ အေထွေထွ 

  ကွန်ကရစ် ြဖည်ဴထာဵေသာ ပိုက်မျာဵကို အဆငဴ်မီ၊ အဆငဴ်ြမင်ဴ သုိ့မဟုတ် ၂ ဆ 

အဆင်ဴြမငဴ် သဳမဏိပိုက်မျာဵ သုိ့မဟုတ် ကွန်ကရစ်ြဖညဴ်ထာဵေသာ ပိုကမ်ျာဵမှ အထူအြမငဴ်ဆုဳဵ 

ရရန်နှငဴ် ပိုက်မျာဵကို အေခါင်ဵမရိှဘဲ အြပည်ဴြဖစ်ေနရန် ထုတ်လုပ်ရမည်။  

 ၃.၅.၁၀.၂။ ဒီဇိုင်ဵ 

  ကွန်ကရစ်ြဖည်ဴထာဵေသာ ပိုကမ်ျာဵ၏ လုခဳခုဳစိတ်ချရမငကို စစ်ေဆဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် 

ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ စည်ဵ ကမ်ဵမျာဵနှင်ဴ တွက်ချက်သွာဵမည။်  
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 ၃.၅.၁၀.၃။ ချတိ်ဆက်ြခင်ဵ  

  အဖဳုဵမျာဵ၊ အေြခခဳြပာဵမျာဵနှင်ဴ ချတိ်ဆက်ြခင်ဵ မျာဵသည် ခွင်ဴြပုထာဵေသာ အမျ ိုဵ 

 အစာဵမျာဵထဲမှြဖစ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ကွန်ကရစ်အတူိုင်သ့ုိတပ်ထာဵပပီဵ အြပငအ်ကာသုိ့ ေကာင်ဵမွန် 

စွာချတိ်ဆက်ထာဵရမည်။ စက်ြဖငဴ် အေြခချြခင်ဵမပါဘဲ ကွင်ဵ မျာဵကို ဂေဟေဆာ်ြခင်ဵခွင်ဴမြပု။  

ကွင်ဵ မျာဵ သ့ုိမဟုတ် အြခာဵပိုကမ်ျာဵကို ေနရာချရန် ပိုကမ်ျာဵကိုချတိ်ဆက်သည်ဴအခါ အကာ 

၏ အရည်အေသွဵကို သတ်မှတ်ထာဵေသာအပိုင်ဵ၏ ကွင်ဵ ဆက်ရိှေအာင ် ဂေဟေဆာ်ြခင်ဵ ြဖငဴ် 

ရရိှေစမည်။  

 ၃.၅.၁၀.၄။ ြဖည်ဴစွက်ြခင်ဵ  

  ကွန်ကရစ်ြဖည်ဴထာဵေသာ ပိုကမ်ျာဵ၏ လုခဳခုဳစိတ်ချရမငကိုြမစင်ဴတငရ်န် သဳမဏိ 

ြဖည်ဴစွက်ြခင်ဵ မျာဵသည် အြပင်သဳမဏိအကာနာဵ တစ်လက်မ (၂၅ မီလီမီတာ) ထက် 

မနီဵေစဘဲ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အပုိင်ဵ ကိုရေအာင် အေချာင်ဵ မျာဵ၊ ေဆာက်လပု်ရန်ပုဳစဳ 

သ့ုိမဟုတ် ကွန်ကရစ်အူတိုငထ်ဲတွင ် ြမစုပ်ထာဵေသာပိုက်မျာဵအြဖစ် ရိှေနမည်။ 

ြဖည်ဴစွက်ရန်အတွက် သုဳဵေသာ ေဆာက်လုပ်ေရဵပုဳစဳမျာဵသည် အဖဳုဵမျာဵ၊ အေြခခဳြပာဵမျာဵနှင်ဴ 

ခဳနိုင်ရန်ကကိတ်ထာဵရ မည်။  

 ၃.၅.၁၀.၅။ မီဵဒဏ်ခဳနုိငရ်န် အကာအကွယ် 

  ပိုကတ်ိုင်မျာဵကို ယခုလမ်ဵညဃန်ချက်တွင ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ မီဵဒဏ်ခဳနိုငေ်သာ 

အဆင်ဴမီေအာင ် ကာကွယ်ရမည် သ့ုိမဟုတ် အရွေယ်အစာဵရှိရမည်။ အြပင်အကာကို မီဵဒဏ် 

ကာရန်သဳုဵေသာအခါ တိုငအ်ပိုင်ဵအာဵကို တွက်ချက်ေသာအခါ အဆိုပါအကာကို ထည်ဴမတွက် 

ရပါ။ ပိုကမ်ျာဵ၏ အနည်ဵဆုဳဵအချင်ဵသည် ၃ထပ ်သ့ုိမဟုတ် ေပ ၄၀ မေကျာ်ေသာ အမျ ိုဵအစာဵ 

၅ အေဆာက်အအုဳမျာဵမှလွပဲပီဵ ၄ လက်မ ရှိရမည်ြဖစ်ပပီဵ ေြမေအာက်ထပန်ှငဴ ် ဒုတိယသဳမဏိ 

အပုိင်ဵ အြဖစ်သဳုဵေသာ ပိုက်မျာဵသည် အချင်ဵ အနည်ဵဆုဳဵ ၃ လက်မ ရိှရမည်ြဖစ်သည်။  

 ၃.၅.၁၀.၆။ ခွငဴ်ြပုချက်မျာဵ 

  တိုင်ချတိ်ဆက်ြခင်ဵ မျာဵနှငဴ် ကကိုဵဆက်မျာဵကို ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ 

အတိုင်ဵ  အသငဴ်အေချာသတ်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ 

စစ်ေဆဵပပီဵမှသာ ခွငဴ်ြပုမည်။ အဆင်သငဴ်အေချာသတ်ထာဵေသာ ကွန်ကရစ်ြဖည်ဴထာဵေသာ 

ပိုကမ်ျာဵကို အေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာအရာရိှဝန်ထမ်ဵ  သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵခွင်မှ ထုတ်လုပ်သူ၏ 

ခွငဴ်ြပုချက်ရထာဵေသာ ကိုယ်စာဵလှယ်မှ စစ်ေဆဵသွာဵမည်။ 
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၃.၆။ သဳမဏိ 

 ၃.၆.၁။ အေထွေထွ 

 ၃.၆.၁.၁။ နယ်ပယ် 

  ဤအခန်ဵတွငပ်ါရိှေသာ စာပိုဒ်မျာဵသည် ေဆာက်လုပ်ရာတွင် အသဳုဵြပုမည်ဴ 

သဳမဏ၏ိ အရည်အေသွဵ၊ ဒီဇိုင်ဵ၊ အေချာသတ်ြခင်ဵ နှင်ဴ ေထာငမ်တ်ြခင်ဵမျာဵနှင်ဴ သက်ဆိုင် 

သည်။  

 ၃.၆.၂။ အဓပိ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုချက်မျာဵ 

  ဤအပိုင်ဵတွငအ်သဳုဵြပုမည်ဴ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အသဳုဵအနငန်ဵမျာဵသည် ေအာက်ပါ 

အဓပိ္ပာယ်ဖွင်ဴဆိုချက်မျာဵနှငဴ ်သက်ဆိုင်သည်။  

  Steel Construction, Cold-Formed  

  အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

  Steel Joist 

  အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

  Steel Member, Structural 

  အေသဵစိတ်ကို MNBC အဂေလပိ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၃.၆.၃။ ေဆာက်လုပ်ရန်အတွက် သဳမဏိကို ကာကွယ်ြခင်ဵ နှင်ဴ မှတ်သာဵြခင်ဵ ။ 

 ၃.၆.၃.၁။ အမှတ်အသာဵကကည်ဴြခင်ဵ 

  ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုငရ်ာ ဝန်တငရ်န် ထုတ်လုပ်ထာဵေသာသဳမဏိသည် သတ်မှတ် 

ထာဵေသာ ASTM သတ်မှတ်ချက် သ့ုိမဟုတ် ယခုအခန်ဵတွင်ပါဝင်ေသာ အြခာဵသတ်မှတ် 

ချက်မျာဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ အဆငဴ်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်ဵ ထုတ်လုပ်ထာဵရြခင်ဵ ြဖစ်မည်။ 

မှတ်တမ်ဵမျာဵအရ အမှတ်အသာဵကကည်ဴမရေသာ သဳမဏိမျာဵကိုမူ သတ်မှတ်အဆငဴ်မျာဵနှငဴ ်ညီ 

မညီကို စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမည်။ 

 ၃.၆.၃.၂။ ကာကွယ်ြခင်ဵ  

  ေဆာက်လုပ်ြခင်ဵဆိုငရ်ာသဳမဏိကို ေဆဵသုတ်ြခင်ဵ သည် AISC 360 ပါအချက် 

မျာဵအတိုင်ဵ  ြဖစ်ေစရမည်။ အေချာသတ်ထာဵေသာ တိုက်စာဵမငဒဏ်ခဳနိုင်သည်ဴ သဳမဏိ 

သ့ုိမဟုတ် တိုက်စာဵမငဒဏ်ခဳနိုငေ်သာသဳမဏိ သ့ုိမဟုတ် အြခာဵအလဃာမျာဵအုပ်ထာဵေသာ 

သဳမဏမိှလွပဲပီဵ အေအဵသဳမဏိတည်ေဆာက်ြခင်ဵအတွက် ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုင်ရာအပုိင်ဵ မျာဵ 

နှငဴ ် အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵကို ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ အလဃာ၊ ေဆဵ သ့ုိမဟုတ် အြခာဵသတ်မှတ်ထာဵ 

ေသာ နည်ဵမျာဵြဖငဴ် တိုက်စာဵမငဒဏ်မှ ကာကွယ်ေပဵရမည်။  
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 ၃.၆.၄။ အချတိ်အဆက်မျာဵ 

 ၃.၆.၄.၁။ ဂေဟေဆာြ်ခင်ဵ  

  ဂေဟေဆာ်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်ဵအချက်အလက်၊ အလုပ်သမာဵအရည်အေသွဵနှငဴ် 

နည်ဵ စနစ်မျာဵ၊ ဂေဟေဆာ်ြခင်ဵ ကိုစစ်ေဆဵြခင်ဵ နှငဴ ် ဂေဟေဆာ်သူမျာဵ၏ အရည်အချင်ဵ မျာဵ 

သည် အပုိဒ ် ၃.၆.၅ ၊ ၃.၆.၆၊ ၃.၆.၇၊ ၃.၆.၈၊ ၃.၆.၁၀ နှငဴ ် ၃.၆.၁၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ 

အချက်အလက်မျာဵနှငဴ ် ကိုက်ညီရမည်။ တာဝန်ရိှသူမှ လိုအပ်သည်ဆိုပါက ဂေဟေဆာ်ြခင်ဵ  

ကို အထူဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ ြပုမည်။  

 ၃.၆.၄.၂။ မူလီကကပ်ြခင်ဵ  

  မူလီမျာဵ ဒီဇိုင်ဵတွက်ြခင်ဵ ၊ တပ်ဆင်ြခင်ဵ နှငဴ် စစ်ေဆဵြခင်ဵ သည် အပုိဒ် ၃.၆.၅၊ 

၃.၆.၆၊ ၃.၆.၇၊ ၃.၆.၈၊ ၃.၆.၁၀ နှငဴ ် ၃.၆.၁၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ အချက်အလက်မျာဵနှငဴ် 

ကိုက်ညီရမည်။ တာဝန်ရိှသူမှ လိုအပ်သည်ဆိုပါက ခဳနိုင်အာဵြမငဴ်ေသာ မူလီမျာဵ (high 

strength bolt) တပ်ဆင်ြခင်ဵ ကို အထူဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵ  ြပုလုပ်သွာဵမည်။ 

 ၃.၆.၄.၂.၁။ ေအာက်ေြခသဳေချာင်ဵ မျာဵ (Anchor rods) 

  ေအာက်ေြခသဳေချာင်ဵမျာဵကို အစီအစဉ်အတိုင်ဵ  ပုဳစဳနှင်ဴ ဧရယိာအရ တိကျစွာ 

တပ်ဆင်သွာဵမည်။ ချတိ်ဆက်ထာဵေသာပစ္စည်ဵ၏ ချည်ထာဵေသာအဆုဳဵမျာဵ၏ ထွကေ်န 

ေသာအပုိင်ဵမျာဵသည် မူလီေခါင်ဵမျာဵ၏အဆုဳဵ မျာဵကို ေသချာစွာထိရမည်။ သ့ုိေသာ် မူလီမျာဵ 

ရိှအစမျာဵ၏ အရှည်ထက်မရှည်ရ။ 

 ၃.၆.၅။ ေဆာက်လုပ်ေရဵ သဳမဏိဒီဇိုင်ဵ 

 ၃.၆.၅.၁။ အေထွေထွ 

  အေဆာက်အအုဳမျာဵအတွက် သဳမဏိဒီဇိုင်ဵမျာဵသည် AISC 360-05 အတိုင်ဵြဖစ်ရ 

မည်။ လိုအပ်ပါက သဳမဏိအေဆာက်အအဳုမျာဵ၏ ငလျင်ဒီဇိုင်ဵသည် အပုိဒ ် ၃.၆.၅.၂ ပါ 

ထပတ်ိုဵ အချက်မျာဵအရ ြဖစ်ေစရမည်။ 

 ၃.၆.၅.၂။ သဳမဏိအေဆာက်အအုဳမျာဵ၏ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ လိအုပ်ချက်မျာဵ 

   သဳမဏိအေဆာက်အအုဳမျာဵ၏ ငလျင်ဒဏ်ခဳ ခနဳိုငရ်ည်ဒီဇိုင်ဵသည် သငဴ်ေတာ် 

ေသာ ငလျင်ဒီဇိုင်ဵအတွက် အပုိဒ ်၃.၆.၅.၂.၁ သ့ုိမဟုတ် ၃.၆.၅.၂.၂ အရ ြဖစ်ေစရမည်။  

 ၃.၆.၅.၂.၁။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  က၊ ခ သ့ုိမဟုတ် ဂ 

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  က၊ ခ သ့ုိမဟုတ် ဂ အတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ သဳမဏိ 

အေဆာက်အအုဳမျာဵသည် အပိုဒ် ၃.၆.၅ တွင် ခွငဴ်ြပုထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ ြဖစ်ရမည်။ ASCE 7-

05 ၏ အပုိဒ ် ၃.၁၂.၂.၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ သငဴ်ေလျာေ်သာ သဳမဏိစနစ်အတွက် R 

Factor ကို AISC 341, Part 1 နှငဴအ်ညီ အေဆာက်အအုဳကို ဒီဇိုင်ဵဆွဲပါက ခွငဴ်ြပုသည်။ 
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အထက်တွင ် ေဖာ်ြပထာဵသည်နှငဴ် မကိုက်ညီေသာ စနစ်မျာဵသည် “Structural steel 

systems not specifically detailed for seismic resistance” အတွက် 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ASCE 7-05 ၏ အပိုဒ ်၁၂.၂.၁ မှ  R Factor ကို အသဳုဵြပုရမည်။  

 ၃.၆.၅.၂.၂။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  ဃ၊ င သို့မဟုတ် စ 

  ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  ဃ၊ င သ့ုိမဟုတ် စ အတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ သဳမဏိ 

အေဆာက်အအုဳမျာဵသည် AISC 341, Part I နှငဴအ်ညီ ဒီဇိုင်ဵဆွဲထာဵရမည်။  

 ၃.၆.၅.၃။ အြခာဵအေဆာက်အအဳုမျာဵအတွက် ငလျငဒ်ဏ်လုိအပ်ချက်မျာဵ 

  ငလျငဒ်ဏခ်ဳနိုငရ်န်အတွက် သဳမဏိနှငဴ ် ကွန်ကရစ်အစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵ၏ ဒီဇိုင်ဵ၊ 

ေဆာက်လုပ်ေရဵနှင်ဴ အရည်အေသွဵသည် AISC 360-05 နှငဴ ် ACI 381-05 ပါ အချက်မျာဵ 

အတိုင်ဵ  ြဖစ်ရမည်။ ASCE 7-05 အပိုင်ဵ ၁၂.၂.၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ သငဴ်ေလျာ်ေသာ 

သဳမဏနိှငဴ ် ကွန်ကရစ်စနစ်အတွက် R Factor ကို AISC 341, Part II နှငဴအ်ညီ 

အေဆာက်အအုဳကိ ု ဒီဇိုင်ဵ ဆွဲပါက ခွငဴ်ြပုသည်။ ငလျင်ဒီဇိုင်ဵ  (ခ) နှငဴ်အထက်တွင ် အဆိုပါ 

စနစ်မျာဵ၏ ဒီဇိုင်ဵသည် AISC 341, Part II  နှငဴအ်ညီ ြဖစ်ရမည်။  

 ၃.၆.၅.၃.၁။ ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  ဃ ၊ င သို့မဟုတ် စ 

  အဆိြုပုထာဵေသာစနစ်သည် AISC 341, Part II နှငဴအ်ညီ လုပ်ေဆာင်သည် 

ဟု သက်ေသြပပါက ASCE 7 – 05 အပုိင်ဵ  ၁၂.၂.၁ မှ သက်မှတ်ချက်မျာဵအတိုင်ဵ အြခာဵ 

အေဆာက်အအုဳမျာဵကို ငလျငဒ်ီဇိုင်ဵ  ဃ ၊ င သုိ့မဟုတ် စ မျာဵတွင် ခွင်ဴြပုသည်။ တည်ရိှေန 

ေသာသက်ေသသည် အေဆာက်အအုဳဆိုငရ်ာ အရာရိှဝန်ထမ်ဵ ၏ ခွငဴ်ြပုချက်နှငဴ်သက်ဆိုင ်

သည်။ တည်ရိှေနေသာသက်ေသကို ပါဝငပ်စ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် အချတိ်အဆက်မျာဵသည် 

ေပျာဴေြပာင်ဵမငမရှိေသာ ပုဳပျက်ြခင်ဵမျာဵအေပါ်မူတည်ပပီဵ တစ်လှည်ဴစီ စမ်ဵသပ်သွာဵမည်။ 

 ၃.၆.၆။ သဳမဏိဆငဴတ်န်ဵ 

 ၃.၆.၆.၁။ အေထွေထွ 

  ဆက်ြပာဵ အပွင်ဴသဳမဏိဆငဴတ်န်ဵမျာဵနှငဴ ် ဆငဴ်တန်ဵရက်မမျာဵကို ဒီဇိုင်ဵဆွဲြခင်ဵ၊ 

ထုတ်လုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ အသဳုဵြပုြခင်ဵ တို့သည် သဳမဏဆိငဴ်တန်ဵအဖွဲ့ အစည်ဵ (Steel Joist 

Institute; SJI) ၏ ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်မျာဵအနက်မှ တစ်ခုနှငဴ်ကိုက်ညီမငရိှရမည်။  

 ၁။ SJI K – 1.1  

 ၂။ SJI LH/DLH – 1.1  

 ၃။ SJI JG – 1.1  
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  လိအုပ်သည်ဴေနရာတွင် အေဆာက်အအုဳမျာဵ၏ ငလျင်ဒဏ်ခဳဒီဇိုင်ဵသည် အပိုဒ် 

၆.၅.၂ သ့ုိမဟုတ် ၆.၁၀.၅ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ ထပတ်ိုဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ ် ကိုက်ညီမငရှိ 

ရမည်။  

 ၃.၆.၆.၂။ ဒီဇိုင်ဵ 

  မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ဒီဇိုင်ဵကျွမ်ဵကျင်သူသည် အပုိဒ ် ၃.၆.၆.၁ တွင် စာရင်ဵ ြပုစု 

ထာဵသည်ဴ သတ်မှတ်ချက်မျာဵမှ သဳမဏိဆငဴတ်န်ဵနှငဴ/် သ့ုိမဟုတ် ဆငဴ်တန်ဵရက်မမျာဵေနရာချ 

ြခင်ဵ ကို ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုင်ရာ စာရွေက်စာတမ်ဵမျာဵတွင် ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပပီဵ ပင်ဴေဆာင်ဝန် 

နှငဴ ် ေဘဵတိုက်ဝန်ကို ခုခဳရန် ဆငဴတ်န်ဵနှငဴ ် ဆငဴ်တန်ဵရက်မမျာဵ၏ ဒီဇိုင်ဵ ၊ အခင်ဵအကျင်ဵ ၊ 

အစနွ်ဵအေထာက်အပဴဳမျာဵ၊ ေြမစုိက်ြခင်ဵ၊ SJI စဳမဟုတ်သည်ဴ ေပါင်ဵ ကူဵြခင်ဵ၊ ေပါင်ဵ ကူဵြခင်ဵ  

ရပ်ဆိုင်ဵ အဆက်မျာဵနှငဴ် ခဳေဆာင်အဆက်ဒီဇိုင်ဵမျာဵအတွက် လိုအပ်ချက်မျာဵကို ေဖာ်ြပရမည်။ 

ထိအုချက်အလက်မျာဵသည် အထူဵလိုအပ်ချက်မျာဵကို ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ  ေဖာ်ြပရမည်။  

 ၁။ ေအာက်ပါတို့ပါရိှသည်ဴ အထူဵဝန်မျာဵ  

 ၁.၁။ တစ်ေနရာတည်ဵ  အစုနှငဴ်ဝငသွ်ာဵသည်ဴ ဝန်အာဵမျာဵ 

 ၁.၂။ တစ်တမတ်တည်ဵမဟုတ်သည်ဴ ဝန်အာဵမျာဵ 

 ၁.၃။ အသာဵတငပ်င်ဴတငဝ်န်မျာဵ  

 ၁.၄။ ဝငရ်ိုဵအတိုင်ဵ  သက်ေရာက်သည်ဴဝန်အာဵမျာဵ 

 ၁.၅။ အစွန်ဵ၌သက်ေရာက်ေနေသာ လည်အာဵမျာဵ 

 ၁.၆။ အဆက်မျာဵတွင်ြဖစ်ေပါ်ေနေသာအာဵမျာဵ 

 ၂။ ေအာက်ပါတို့ပါဝင်သည်ဴ အထူဵထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵချက်မျာဵ 

 ၂.၁။ စဳမမှီသည်ဴ ဆငဴ်တန်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆငဴတ်န်ဵရက်မမျာဵ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်ပုတဳို့၏ 

 ပုဳစဳမျာဵ (စဳဆငဴ်တန်ဵမျာဵနှငဴ ်ဆငဴတ်န်ဵရက်မမျာဵ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်ပုဳတို့မှာ SJI 

 စာရင်ဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ ြဖစ်သည်။) 

 ၂.၂။ အရွေယ်အစာဵကကီဵေသာ သ့ုိမဟုတ် အြခာဵစဳမမှီေသာ ဆက်ြပာဵအပွငဴ်မျာဵနှငဴ ် 

 ၂.၃။ တိုဵချဲ့အစွန်ဵမျာဵ 

 ၃။ SJI စဳမဟုတ်သည်ဴ ဆငဴတ်န်ဵမျာဵ၏ ဝန်ရှငအ်ာဵနှငဴ် စုစုေပါင်ဵဝန်အာဵအတွက် 

 ေကွဵညွတ်မင စဳသတ်မှတ်ချက် 

 ၃.၆.၆.၃။ တွက်ချက်မှုမျာဵ 

  သဳမဏိဆငဴတ်န်ဵနှငဴ် ဆငဴတ်န်ဵရက်မ ထုတ်လုပ်သူတို့သည် အပုိဒ ် ၃.၆.၆.၂ ၏ 

ဝန်လိုအပ်ချက်မျာဵကို ခဳနိုငရ်န် လက်ရိှ  SJI သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ ် ဝန်ဇယာဵမျာဵနှင်ဴအညီ 

သဳမဏဆိငဴတ်န်ဵနှငဴ်/ သ့ုိမဟုတ် ဆငဴတ်န်ဵရက်မမျာဵကို ဒီဇိုင်ဵေရဵဆွဲသငဴ်သည်။ မှတ်ပုဳတင် 
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ထာဵေသာ ဒီဇိုင်ဵကျွမ်ဵကျငပ်ညာရှင်သည် ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်ဵအတွက် တာဝန်ရှိေသာ မှတ်ပုဳတင် 

ထာဵသည်ဴ ဒီဇိုင်ဵကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်က ြပင်ဆင်ထာဵေသာ သဳမဏိဆငဴတ်န်ဵမျာဵနှငဴ် 

ဆငဴတ်န်ဵရက်မတွက်ချက်မငမျာဵ ပါဝင်သည်ဴ တငြ်ပချက်လိုအပ်နိုင်သည်။ မှတ်ပုဳတင်ထာဵ 

သည်ဴ ဒီဇိုင်ဵ ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်က ေတာင်ဵ ဆိုပါက သဳမဏိဆငဴတ်န်ဵ ထုတ်လုပ်သူသည် 

ဆငဴတ်န်ဵထုတ်လုပ်သူ၏ မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ဒီဇိုင်ဵကျွမ်ဵကျငပ်ညာရှင်၏ အမှတ်တဳဆိပ်နှငဴ် 

လက်မှတ်ပါရိှေသာ ေပဵပို့အေကကာင်ဵ ကကာဵစာနှငဴ်အတူ ဒီဇိုင်ဵ တွက်ချက်မငကိ ု တငြ်ပရန် 

လိအုပ်သည်။ အမှတ်တဳဆိပ်နှင်ဴ လက်မှတ်ပါရိှေသာ စဳတွက်ချက်မငမျာဵအြပင် ေအာကပ်ါတို့ 

ကိုလည်ဵ တငြ်ပရန် လိုအပ်သည်။  

 ၁။ SJI စဳမဟုတ်သည်ဴ ေပါင်ဵ ကူဵြခင်ဵ  အချက်အလက်မျာဵ (ဥပမာ - အစွန်ဵထွက်အေြခ 

 အေနမျာဵ၊ အသာဵတင်ပငဴ်တင်မင စသည်) 

 ၂။ ေအာက်ပါတို့အတွက် အဆက် အချက်အလက်မျာဵ 

 ၂.၁။ SJI စဳမဟုတ်သည်ဴ အဆက်မျာဵ (ဥပမာ - ေြပာင်ေဘာင ်သို့မဟုတ် ေဘာငအ်ဆက် 

 မျာဵ) 

 ၂.၂။ အလျာဵလိကု်အဆက်မျာဵနှင်ဴ  

 ၂.၃။ ဆငဴတ်န်ဵထိပ်တန်ဵမျာဵ 

 ၃.၆.၆.၄။ သဳမဏိဆငဴတ်န်ဵပုမဳျာဵ 

  ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုငရ်ာ စာရွေကစ်ာတမ်ဵမျာဵပါ ေဖာ်ြပချက်မျာဵအတိုင်ဵ 

သဳမဏဆိငဴတ်န်ဵမျာဵကို ြပသရန်နှငဴ် အပုိဒ် ၃.၆.၆.၂ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ တိကျေသာ 

စီမဳကိန်ဵဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်မျာဵအတိုင်ဵ  လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် တပ်ဆင်ြခင်ဵ အတွက် အသဳုဵြပုရန် 

သဳမဏဆိငဴတ်န်ဵမျာဵ ေနရာချထာဵမင အစီအစဉ်မျာဵကို ေထာက်ပဳေဴပဵရမည်။ သဳမဏိ 

ေနရာချထာဵမင အစီအစဉ်မျာဵတွင် အနည်ဵဆုဳဵ ေအာကပ်ါတို့ ပါဝငသ်ငဴ်သည်။  

 ၁။ အပုိဒ ် ၃.၆.၆.၂ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  သက်ေရာက်နိုငေ်သာ ဝန်မျာဵနှငဴ် 

 ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုငရ်ာ စာရွေကစ်ာတမ်ဵမျာဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ သဳမဏိ 

 ဆငဴတ်န်ဵမျာဵနှငဴ် ဆငဴ်တန်ဵရက်မဒီဇိုင်ဵတို့တွင် အသဳုဵြပုထာဵေသာ သက်ေရာက်နိုင ်

 ေသာဝန်မျာဵကို စာရင်ဵ ြပုစုြခင်ဵ ။  

 ၂။ စဳမဟုတ်သည်ဴ ဆငဴတ်န်ဵမျာဵနှငဴ ် ဆငဴတ်န်ဵရက်မမျာဵ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်မင ပုဳစဳ 

 မျာဵ (စဳဆငဴ်တန်ဵမျာဵနှငဴ် ဆငဴတ်န်ဵရက်မမျာဵ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်မငမျာဵမှာ SJI 

 စာရင်ဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်။) 

 ၃။ ေအာက်ပါတို့အတွက် အဆက်လိုအပ်ချက်မျာဵ (Connection requirements)  

 ၃.၁။ ဆငဴတ်န်ဵေထာက်မချက်မျာဵ (Joist Supports)  
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 ၃.၂။ ဆငဴတ်န်ဵရက်မေထာက်မချက်မျာဵ (Joist Girder Supports)  

 ၃.၃။ လုပ်ငန်ဵခွငအ်တွင်ဵ  အဆက်မျာဵနှငဴ် (Field Splices)  

 ၃.၄။ ဆက်နွယ်ချတိ်ဆက်မငမျာဵ (Bridging Attachments)  

 ၄။ SJI စဳသတ်မှတ်ချက်နှငဴ် မကိုက်ညီသည်ဴ ဆငဴ်တန်ဵမျာဵ၏ ဝန်ရှငန်ှငဴ ် စုစုေပါင်ဵဝန် 

 အတွက် ေကွဵညွတ်မင စဳသတ်မှတ်ချက် 

 ၅။ ဆက်နွယ်မငအာဵလုဳဵအတွက် အရွေယ်အစာဵ၊ တည်ေနရာနှငဴ ်အဆက်မျာဵ  

 ၆။ ဆငဴတ်န်ဵထိပ်တန်ဵမျာဵ  

  သဳမဏိဆငဴတ်န်ဵေနရာချထာဵမင အစီအစဉ်မျာဵသည် ဆငဴတ်န်ဵထုတ်လုပ်သူ၏ 

မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ဒီဇိုင်ဵ ကျွမ်ဵကျငပ်ညာရှင်၏ အမှတ်တဳဆိပ်နှင်ဴ လက်မှတ်တို့ကို မလိုအပ် 

ေပ။ 

 ၃.၆.၆.၅။ ေထာက်ခဳချက် 

  အေချာသတ်ြခင်ဵ ပပီဵဆုဳဵသွာဵပါက သဳမဏိဆငဴ်တန်ဵထုတ်လုပ်သူသည် သေဘာတူ 

ညီထာဵေသာ ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုင်ရာစာရွေက်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴ SJI စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် 

အညီ လုပ်ငန်ဵကိုလုပ်ကိုငထ်ာဵေကကာင်ဵ  လိကု်နာေကကာင်ဵ ေထာက်ခဳချက်ကို တငြ်ပသငဴ်သည်။  

 ၃.၆.၇။ သဳမဏိေကေယ် ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်မှုမျာဵ  

 ၃.၆.၇.၁။ အေထွေထွ 

  အေဆာက်အအုဳအတွက် သဳမဏိေကဘယ်မျာဵ၏ ကာကွယ်အလဃာမျာဵနှငဴ် နှီဵနွယ် 

အဆက်မျာဵအပါအဝင ် ဒီဇိုင်ဵ၊ အေချာသတ်ြခင်ဵ နှငဴ ် ေထာငမ်တ်ြခင်ဵ တို့သည် ASCE 19 နှငဴ် 

ကိုက်ညီရမည်။  

 ၃.၆.၇.၂။ သဳမဏိေကေယ်၏ ေြမငလျငဒ်ဏ ်ခဳနုိင်ရည်လိုအပ်ချက်မျာဵ  

  သဳမဏိေကဘယ်မျာဵ၏ ဒီဇိုင်ဵရှိ ကကဳဴခိုင်မငစွမ်ဵရည်မျာဵကို  ေအာက်ပါမွမ်ဵမဳြခင်ဵမျာဵ 

မှ အပ ASCE 19 သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။ 

 ၁။ ၁.၁ တန်ဖိုဵ ရှိ ဝန်ထပတ်ိုဵကိန်ဵကို အပိုဒ် ၃.၁၂ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ T3 နှငဴ ်

 T4 တွင်ပါဝင်သည်ဴ အကကိုဖိအာဵအတွက် အသဳုဵြပုေပဵရမည်။  

 ၂။ အပုိဒ ်၃.၂.၁ တွင် အချက် (ဂ) ကို “1.5 T3” ြဖငဴ် အစာဵထိုဵပပီဵ အချက်  (ဃ)ကို “1.5 

T4”  ြဖငဴ် အစာဵထိုဵသည်။  

 ၃.၆.၈။ သဳမဏိသိုေလှာငစ်ငမ်ျာဵ 

 ၃.၆.၈.၁။ သုိေလှာငစ်င်မျာဵ  

  စက်ရုဳသဳုဵ သဳမဏိသုိေလှာငစ်င်မျာဵ၏ ဒီဇိုင်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ ၊ စစ်ေဆဵြခင်ဵ နှင်ဴ အသဳုဵြပု 

ြခင်ဵ သည်  စက်ရုဳသဳုဵ သဳမဏိသုိေလှာငစ်င်မျာဵ၏ ဒီဇိုင်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ ၊ စစ်ေဆဵြခင်ဵ နှင်ဴ အသဳုဵြပု 
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ြခင်ဵ ဆိုင်ရာ RMI သတ်မှတ်ချက်နှငဴ် ကိုက်ညီရမည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်နယ်ပယ်တွင် စငဟ်ု 

ဆိုရာ၌ စက်ရုဳသဳုဵ ခင်ဵ ြပာဵစငမ်ျာဵ၊ ေရွေ့နိုင်ေသာအဆင်ဴပါရှိသည်ဴစင်မျာဵနှငဴ် ြမငဴ်မာဵေသာစင် 

မျာဵပါဝငပ်ပီဵ ကာဵေမာင်ဵ ဝင်နိုငေ်သာ၊ ကာဵြဖတ်သွာဵနိုငေ်သာစငမ်ျာဵ၊ အစွန်ဵထွက်စင်မျာဵ၊ 

သယ်ရလွယ်ေသာစငမ်ျာဵ သ့ုိမဟုတ် စင်အေဆာက်အအုဳမျာဵ ကဲဴသ့ုိေသာ အြခာဵစင်အမျ ိုဵ 

အစာဵမျာဵ မပါဝငပ်ါ။ လိုအပ်လျှင် သုိေလှာငစ်င်မျာဵ၏ ငလျငဒ်ဏ်ခဳ ဒီဇိုင်ဵသည် ASCE 7 ၏ 

အပုိင်ဵ  ၁၅.၅.၃ ၏ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီရမည်။  

 ၃.၆.၉။ နိမဴ်ေသာအပူချနိ်တွင ်ဖိအာဵေပဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် လှမိဴ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ပုဳေဖာ်ထာဵေသာသဳမဏိ 

(Cold – Formed Steel)  

 ၃.၆.၉.၁။ အေထွေထွ 

  နိမဴ်ေသာအပူချနိ်တွင် ဖိအာဵေပဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် လှမိဴ်ြခင်ဵြဖငဴ ် ပုဳေဖာ်ထာဵေသာ 

ကာဗွန်နှငဴ် သတ္ထုအစပ်နည်ဵ သဳမဏိေဆာက်လုပ်ေရဵအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵသည် AISI – NAS နှငဴ် 

ကိုက်ညီရမည်။ နိမဴ်ေသာအပူချနိ်တွငဖ်ိအာဵေပဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် လှိမဴ်ြခင်ဵြဖငဴ် ပုဳေဖာ်ထာဵေသာ 

အစွန်ဵခဳသဳမဏိ ေဆာက်လပု်ေရဵအစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵသည် ASCE 8 နှငဴ ် ကိုက်ညီရမည်။ 

နိမဴ်ေသာအပူချနိ်တွင် ဖိအာဵေပဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် လှမိဴ်ြခင်ဵြဖငဴ ် ပုဳေဖာ်ထာဵေသာ အစွန်ဵခဳ 

သဳမဏ ိေဘာငခ်တ်ေဆာက်လပု်ေရဵသည် အပိုဒ် ၃.၆.၁၀ ြဖငဴ် ကိုက်ညီရမည်။  

 ၃.၆.၉.၂။ သဳမဏိကကမ်ဵခင်ဵ မျာဵေပါ်ရှ ိေပါင်ဵ စပ်ြပာဵမျာဵ  

  ကွန်ကရစ် ေပါင်ဵ စပ်ြပာဵမျာဵနှင်ဴ သဳမဏကိကမ်ဵခင်ဵ ကို ASCE 3 နှငဴအ်ညီ ဒီဇိုင်ဵ  

ေရဵဆွဲပပီဵ ေဆာက်လုပ်ရမည်။  

 ၃.၆.၁၀။ နိမဴ်ေသာအပူချနိ်တွင ် ဖိအာဵေပဵြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် လှမိဴ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ပုဳေဖာ်ထာဵေသာ 

သဳမဏြိဖငဴ် ေောငခ်တ်ေဆာက်လုပ်ြခင်ဵ  

 ၃.၆.၁၀.၁။ အေထွေထွ 

  နိမဴ်ေသာအပူချနိ်တွင် ဖိအာဵေပဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် လှမိဴ်ြခင်ဵြဖငဴ ် ပုဳေဖာ်ထာဵေသာ 

ကာဗွန်သဳမဏိ သ့ုိမဟုတ် သတ္ထုအနည်ဵငယ်ြဖငဴ် စပ်ထာဵေသာသဳမဏိမျာဵ၊ ဝန်ထမ်ဵေသာ 

သဳမဏဖိွဲ့စည်ဵမငနှငဴ ် ဝန်မထမ်ဵ ေသာဖွဲ့ စည်ဵမငမျာဵကို ဒီဇိုင်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ၊ တပ်ဆင်ြခင်ဵ နှငဴ် 

ေဆာက်လုပ်ြခင်ဵကို AISI – General နှငဴ ်AISI – NAS တို့နှင်ဴကိုက်ညီရမည်။  

 ၃.၆.၁၀.၂။ ထိပ်တန်ဵမျာဵ 

  နိမဴ်ေသာအပူချနိ်တွင် ဖိအာဵေပဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် လှမိဴ်ြခင်ဵြဖငဴ ် ပုဳေဖာ်ထာဵေသာ 

သဳမဏိေဘာင်ထိပ်တန်ဵမျာဵ၊ ေကျာချင်ဵ ကပ်ထိပ်တန်ဵမျာဵနှင်ဴ တိုငန်ှစ်ခုတည်ဵကကာဵအကွာ 

အေဝဵ အေြခအေနတွင် ဝန်သယ်ေဆာငြ်ခင်ဵ အတွက် အသဳုဵြပုေသာ L ပုဳစဳ ထိပ်တန်ဵတစ်ခု 
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သ့ုိမဟုတ် နှစ်ခုတို့၏ ဒီဇိုင်ဵ ေရဵဆွဲြခင်ဵနှငဴ် တပ်ဆငြ်ခင်ဵ တို့သည် AISI – Header နှငဴက်ိုက်ညီ 

မငရိှပပီဵ ၎င်ဵ တွင်ရှိ ကန့်သတ်ချက်မျာဵကို လိုက်နာရမည်။  

 ၃.၆.၁၀.၃။ ဒိုင်ဵမျာဵ 

  နိမဴ်ေသာအပူချနိ်တွင် ဖိအာဵေပဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် လှမိဴ်ြခင်ဵြဖငဴ ် ပုဳေဖာ်ထာဵေသာ 

သဳမဏဒိိုင်ဵ မျာဵ၏ ဒီဇိုင်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ၊ အရည်အေသွဵအာမခဳချက်၊ တပ်ဆငြ်ခင်ဵ နှင်ဴ စစ်ေဆဵ 

ြခင်ဵ တို့သည် AISI – Truss နှငဴက်ိုက်ညီမငရိှပပီဵ ၎င်ဵတွင်ရိှကန့်သတ်ချက်မျာဵကိုလုိက်နာရမည်။ 

 ၃.၆.၁၀.၄။ နဳရဳေထာက်တိုင်ဒီဇိုင်ဵ  

  ဝန်ထမ်ဵေသာနဳရဳမျာဵနှငဴ် ဝန်မထမ်ဵ ေသာနဳရဳမျာဵအတွက် နိမဴ်ေသာအပူချနိ်တွင် 

ဖိအာဵေပဵြခင်ဵ  သို့မဟုတ် လှမိဴ်ြခင်ဵြဖငဴ ် ပုဳေဖာ်ထာဵေသာ သဳမဏေိထာက်တိုငမ်ျာဵြဖငဴ် 

ဒီဇိငု်ဵ ေရဵဆွဲြခင်ဵနှင်ဴ တပ်ဆင်ြခင်ဵတို့သည် AISI – WSD နှငဴက်ိုက်ညီမငရှိရမည်။ 

 ၃.၆.၁၀.၅။ ေေဵတိုက်ဒီဇိုင်ဵ 

  ေလနှငဴ် ေြမငလျင်တို့ကို ခုခဳရန် နိမဴ်ေသာအပူချနိ်တွင် ဖိအာဵေပဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် 

လှမိဴ်ြခင်ဵြဖငဴ်ပုေဳဖာ်ထာဵေသာ သဳမဏိြဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်ထာဵေသာ နဳရဳမျာဵနှငဴ် 

ကကမ်ဵခင်ဵ မျာဵကို AISI – Lateral နှငဴအ်ညီ ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရမည်။  

 ၃.၆.၁၀.၆။ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဖွဲ့စည်ဵမှုပုဳစဳ 

  အြမင်ဴ ၂ ထပ်အထိ ရိှနိုငေ်သာ မိသာဵစုတစ်စု သ့ုိမဟုတ် နှစ်စုအတွက် လုဳဵ ချင်ဵ 

တိုက်ခန်ဵမျာဵနှငဴ ် တိုက်အမိ်မျာဵသည် AISI – PM တွင်ပါရိှေသာ ကန့်သတ်ချက်မျာဵကို 

လိကု်နာပပီဵ ၎င်ဵနှင်ဴအညီ တည်ေဆာက်ခွငဴ်ြပုသည်။    

 

 

 

 

 

 

 

 



ြြန်ြာနိုင်ငံ 

အေဆာကအ်အုံဆိုင်ရာ 

စံချနိ်စံညွှန်း 

လြ်းညွှန်ချကြ်ျား 

၂၀၂၀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

အပိငု်း ၄ 

ေြြနှင့ ်အုတ်ြြစ် 



 

အပုိငး် ၄  

ေြြနှင့်အုတ်ြြစ် 

ြာတိကာ 

စဉ်  အေကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

၄.၁။  အေထွေထွ  ၁-၆   

 ၄.၁.၁။ နယ်ပယ်  ၁  

 ၄.၁.၂။ ကိုဵကာဵကျမ်ဵနှငဴ် စဳနှုန်ဵမျာဵ  ၁  

 ၄.၁.၃။ ဒီဇိုင်ဵပုဳစဳ  ၁   

 ၄.၁.၄။ အရည်အြဖစ်ေပျာ်စီဵြြင်ဵ (Liquefaction)  ၂ 

 ၄.၁.၅။ အဓပိ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုြျက်မျာဵနှငဴ ်သေကေတမျာဵ  ၂   

၄.၂။ ဘူြိနည်းပညာဆိုင်ရာ စူးစြ်းေလ့လာြခငး် 

  (Geotechnical Investigation)  ၇ 

 ၄.၂.၁။  အေထွေထွ  ၇ 

 ၄.၂.၂။  လိအုပ်ေသာ စူဵစမ်ဵေလဴလာြျက်မျာဵ  

  (Investigations required)  ၇ 

 ၄.၂.၃။ Soil Classification   ၇  

 ၄.၂.၄။ Investigation   ၇ 

 ၄.၂.၅။ Soil Boring and Sampling   ၇ 

 ၄.၂.၆။ Reports   ၇  

၄.၃။  ေြြတူးြခင်း၊ ေြြညိှြခင်းနှင့် ေြြဖိုြ့ခငး်  ၈-၁၀ 

 ၄.၃.၁။ အတု်ြမစ်အေြြ (သ့ုိမဟုတ်) အတု်ြမစ်မျာဵအနီဵေြမတူဵြြင်ဵ   ၈ 

 ၄.၃.၂။ ေြမြပန်ဖိုြ့ြင်ဵ   ၈ 

 ၄.၃.၃။ လုပ်ငန်ဵြွငေ်ြမညိှြြင်ဵ  ၈ 

 ၄.၃.၄။ ေရလွှမ်ဵမိုဵနိုင်ေသာေဒသမျာဵတွင် ေြမညိှြြင်ဵ နှငဴ် ေြမဖို့ြြင်ဵ  ၈ 

 ၄.၃.၅။ သိပ်သည်ဵမှုရှိရမည်ဴ ဖို့ေြမအမျ ိုဵအစာဵ  ၉ 

 ၄.၃.၆။ ြပုြပငထ်ာဵသည်ဴ ြဳနိုင်ရည်နည်ဵေသာေြမအမျ ိုဵအစာဵ  ၁၀ 

၄.၄။  စိုထိငု်းြှုကာကွယ်ြခငး်နှင့် ေရလုေံအာငြ်ပုလုပ်ြခငး်  ၁၁-၁၄ 

 ၄.၄.၁။ အေထွေထွ  ၁၁ 

 ၄.၄.၂။ စိုထိငု်ဵ မှု ကာကွယ်ြြင်ဵ   ၁၁ 

 ၄.၄.၃။ ေရလဳုေအာင်ြပုလုပ်ြြင်ဵ   ၁၂ 

 ၄.၄.၄။ ေြမေအာက်ေရထုတ်စနစ်  ၁၃ 

၄.၅။ ေြြထိန်းနံရံစနစ်ြျား  ၁၅ 



 

စဉ်  အေကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ  

 ၄.၅.၁။ အေထွေထွ  ၁၅ 

 ၄.၅.၂။ ယာယီေြမထိန်ဵနဳရဳစနစ်မျာဵ  ၁၅ 

 ၄.၅.၃။ ယာယီေြမထိန်ဵနဳရဳစနစ်အာဵ အမမတဲမ်ဵအသဳုဵြပုမည်ဴ                    

အေဆာက်အအုဳတွင် ေပါင်ဵ စပ်အသဳုဵြပုြြင်ဵ   ၁၅ 

၄.၆။ ေြြသား၏ခွင့်ြပုခံနုိင်၀န်အားတန်ဖိုးြျား  ၁၆ 

 ၄.၆.၁။ အေထွေထွ  ၁၆ 

 ၄.၆.၂။ ေြမသာဵ၏ ြန့်မှန်ဵြဳနိုင်ဝန်အာဵ  ၁၆ 

 ၄.၆.၃။ ေေဵတိုက်ေလျှောြြင်ဵ ြဳနိုငရ်ည်  ၁၆ 

၄.၇။  အတု်ြြစ်ြျား  ၁၈-၃၅ 

 ၄.၇.၁။ အေထွေထွ  ၁၈ 

 ၄.၇.၂။ အတု်ြမစ်မျာဵ၏အနက်  ၁၈ 

 ၄.၇.၃။  ေလျှောေစာက်မျာဵတွင် အုတ်ြမစ်မျာဵကို တည်ေဆာက်ြြင်ဵ   ၁၉ 

 ၄.၇.၄။ အတု်ြမစ်မျာဵ  ၂၀ 

 ၄.၇.၅။ အတု်ြမစ်နဳရဳမျာဵ(Foundation Walls)  ၂၃ 

 ၄.၇.၆။            ေေဵတိုက်ဝန်အာဵကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵေသာ ဒီဇိုင်ဵ မျာဵ ၃၃ 

 ၄.၇.၇။  ပွလွယ်ေသာေြမမျာဵအတွက် ဒီဇိုင်ဵ   ၃၃  

 ၄.၇.၈။ ငလျငအ်တွက်လိုအပ်ြျက်မျာဵ  ၃၄ 

၄.၈။ ပိုင်တိုငြ်ျားအတွက် ေယဘုယျလိအုပ်ချက်ြျား  ၃၆ 

 ၄.၈.၁။ ေယဘုယျ (General)  ၃၆ 

 ၄.၈.၂။ Special types of piles ၃၆ 

 ၄.၈.၃။ Pile caps  ၃၆ 

 ၄.၈.၄။ Stability  ၃၆ 

 ၄.၈.၅။ Structural integrity ၃၆ 

 ၄.၈.၆။ Splices ၃၆ 

 ၄.၈.၇။ Allowable pier or pile loads ၃၆ 

 ၄.၈.၈။ Lateral support ၃၆ 

 ၄.၈.၉။ Use of higher allowable pier or pile stresses ၃၇ 

 ၄.၈.၁၀။ Piles in subsiding areas ၃၇ 

 ၄.၈.၁၁။ Negative skin friction or down drag force ၃၇ 

 ၄.၈.၁၂။ Settlement analysis  ၃၇ 

 ၄.၈.၁၃။ Pre – excavation  ၃၇ 



 

စဉ်  အေကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ  

 ၄.၈.၁၄။ Installation sequence ၃၇ 

 ၄.၈.၁၅။ Use of vibratory drivers ၃၇ 

 ၄.၈.၁၆။ Pile drivability ၃၇ 

 ၄.၈.၁၇။ Protection of pile materials ၃၇ 

 ၄.၈.၁၈။ Use of existing piers or piles  ၃၇ 

 ၄.၈.၁၉။ Heaved piles ၃၇ 

 ၄.၈.၂၀။ Identification  ၃၇ 

 ၄.၈.၂၁။ Pier or pile location plan ၃၇ 

 ၄.၈.၂၂။ Spacing of piles ၃၇ 

 ၄.၈.၂၃။ Special inspection  ၃၇ 

 ၄.၈.၂၄။ Seismic design of piers or piles  ၃၇ 

၄.၉။ ထိးုသွင်းပိုင်တိုငြ်ျား  ၃၈ 

၄.၁၀။  သွန်းေလာငး်ကွန်ကရစ်ပိုင်တိုငြ်ျား  ၃၉ 

၄.၁၁။  ေပါင်းစပ်ပိုငတ်ိုင်ြျား  ၄၀ 

၄.၁၂။  ပိုင်တိုငအ်တု်ြြစ်ြျား  ၄၁ 

၄.၁၃။  အြခားလိအုပ်ချက်ြျား  ၄၂ 

  APPENDIX A  ၄၃ 

  APPENDIX B  ၄၆ 

   



ြမန်မာနိင်ုငဳ အေဆာက်အအုဳဆုိင်ရာ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀   အပိင်ုဵ ၄  

1 

 

အပုိင်ဵ ၄ 

ေြြေနှင်ဴအုတ်ြြေစ် 

၄.၁။ အေထွေထွ 

 ၄.၁.၁။ နယ်ပယ် 

  ဤအပုိင်ဵတွင် ေအာက်ခဳေြမ၏ ခဳနုိင်ရည်အာဵနှင်ဴ အုတ်ြမစ်တည်ေဆာက်ရာတွင် 

အသဳုဵြပုေသာပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ခွင်ဴြပုနုိင်ေသာ ခဳနုိင်ရည်အာဵထက်မပုိေစဘဲ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ 

မှု ေသချာေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ သီဵြခာဵအုတ်ြမစ်မျာဵ၊ အုတ်ြမစ်တဲွမျာဵ၊ အေြမြှောင်ဵလုိက် 

အုတ်ြမစ်မျာဵ၊ ြပင်လုိက်အုတ်ြမစ်မျာဵ၊ ပုိင်တုိင်မျာဵနှင်ဴ အြခာဵအုတ်ြမစ် အမျ ိုဵအစာဵမျာဵ 

အစရိှေသာ အေဆာက်အအဳု၏ ေြမနှင်ဴအုတ်ြမစ် ဒီဇုိင်ဵပဳုစဳမျာဵအာဵလဳုဵ အကျုဳဵဝင်ပါသည်။ ငလျင် 

ဒဏ်ခဳနုိင်ေသာ ပဳုစဳမျာဵနှင်ဴသက်ဆုိင်ေသာ အချ ို့ေသာသတ်မှတ်ချက်မျာဵလည်ဵ ပါဝင်ပါသည်။ 

  ဤအပုိင်ဵတွင် ေြမနှင်ဴအုတ်ြမစ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ အမျ ိုဵသာဵေရဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵမူဝါဒမျာဵနှင်ဴ 

ေလျာ်ညီစွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ဴြမင်ဴနည်ဵပညာ အသဳုဵြပု၍ 

ေဘဵကင်ဵစွာ အသဳုဵြပုနုိင်ေရဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ ဆင်ြခင်နုိင်စွမ်ဵရိှေရဵ 

စသည်တ့ုိြဖင်ဴ အေဆာက်အအဳုမျာဵ၏ဒီဇုိင်ဵကုိ ပပီဵေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် စီစဉ် 

ထာဵပါသည်။ 

  ေဒသအေြခအေနနှင်ဴ သင်ဴေတာ်မည်ဴ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ၊ ေဒသထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ အသဳုဵြပု 

နုိင်မှု၊ သဘာဝပတ်၀န်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵနုိင်မှုနှင်ဴ သဘာဝအရင်ဵအြမစ်မျာဵကုိ စီဵပွာဵေရဵတွက်ေချ 

ကုိက်ေအာင် အသဳုဵချနုိင်မှုတ့ုိကုိအေြခခဳပပီဵ ေြမနှင်ဴအုတ်ြမစ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ ဒီဇုိင်ဵကုိေဆာင်ရွက်ရ 

ပါမည်။ အေဆာက်အအဳုအမျ ိုဵအစာဵ၊ ပစ္စည်ဵရရိှနုိင်မှုနှင်ဴ ေြမနှင်ဴေကျာက်တ့ုိအာဵ စမ်ဵသပ်ေလဴလာ 

မှု အချက်အလက်မျာဵ စသည်တ့ုိကုိ ေသချာစွာစဉ်ဵစာဵပပီဵမှ ဒီဇုိင်ဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

 ၄.၁.၂။ ကုိဵကာဵကျြ်ေဵနှင်ဴ စဳနှုန်ဵြေျာဵ 

  ဤအပုိင်ဵတွင် ကုိဵကာဵထာဵေသာ အြခာဵကျမ်ဵနှင်ဴ စဳနှုန်ဵမျာဵအာဵ ဤလမ်ဵညွှန်ချက်၏ 

လုိအပ်ချက် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်ဵအြဖစ် ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ အကယ်၍ ဤအပုိင်ဵတွင် 

သတ်မှတ်ခဴဲြခင်ဵမရိှပါက ကုိဵကာဵကျမ်ဵနှင်ဴ စဳနှုန်ဵမျာဵ၏မူသည် IBC 2006 နှင်ဴ ကုိက်ညီရမည်။ 

ဤအပုိင်ဵ၏ လုိအပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကုိဵကာဵကျမ်ဵနှင်ဴ စဳနှုန်ဵမျာဵအကကာဵ ကဲွလဲွမှုရိှလျှင် ဤအပုိင်ဵ၏ 

လုိအပ်ချက်ကုိ ကျင်ဴသဳုဵရမည်။ 

 ၄.၁.၃။ ဒီဇုိင်ဵပဳုစဳ 

   ဤအပုိင်ဵ၌ပါ၀င်ေသာ ခွင်ဴြပုနုိင်ေသာခဳနုိင်ရည်အာဵ၊ ခွင်ဴြပုနုိင်ေသာဒဏ်အာဵနှင်ဴ ဒီဇုိင်ဵ 

ပဳုေသနည်ဵမျာဵကုိ အေဆာက်အအဳုဒီဇုိင်ဵ အပုိဒ် ၃.၂.၁ ၌ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ခွင်ဴြပုနုိင်ေသာဒဏ် 

အာဵ ဒီဇုိင်ဵဝန်အတဲွမျာဵနှင်ဴအတူ အသဳုဵြပုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေြမတူဵြခင်ဵနှင်ဴ အုတ်ြမစ်လုပ်ငန်ဵတ့ုိ 

ကုိ တည်ေဆာက်ရာ၌ အသဳုဵြပုေသာပစ္စည်ဵမျာဵ၏အရည်အေသွဵနှင်ဴဒီဇုိင်ဵသည် အေဆာက်အအဳု 
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ဒီဇုိင်ဵ၊ ကွန်ကရစ်၊  အဂေေတနှင်ဴ သဳေချာင်ဵအခန်ဵ၌ သတ်မှတ်ထာဵေသာ လုိအပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ 

ကုိက်ညီရပါမည်။ ေြမတူဵြခင်ဵနှင်ဴ ေြမဖ့ုိြခင်ဵလုပ်ငန်ဵတ့ုိအတွက် ဒီဇုိင်ဵနှင်ဴ တည်ေဆာက်ြခင်ဵြပု 

လုပ်ရာတွင် တည်ေဆာက်စဉ် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵမှု၊ တည်ေဆာက်မှုအနီဵအနာဵရိှ အမျာဵ 

ြပည်သူနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်ဵဥစ္စာမျာဵအာဵ ကာကွယ်မှုတ့ုိကုိ စဉ်ဵစာဵေဆာင်ရွက်ရပါမည်။   

 ၄.၁.၃.၁။ ငလျင်တွန်ဵအာဵ အုတ်ြြေစ်ဒီဇုိင်ဵ  

  အေဆာက်အအဳုဒီဇုိင်ဵ အပုိဒ် ၃.၄.၂ ၌ ေဖာ်ြပထာဵေသာ ၀န်အတဲွမျာဵကုိ အသဳုဵြပုပပီဵ 

အုတ်ြမစ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှင်ဴ equivalent lateral force method သ့ုိမဟုတ် model 

analysis အသဳုဵြပု၍ ငလျင်တွန်ဵအာဵကုိ တွက်ချက်ရာ၌ အပုိဒ် ၃.၄.၂ သတ်မှတ်ချက်နှင်ဴအညီ 

ြဖစ်ရမည်။ 

 ၄.၁.၃.၁.၁။ အုတ်ြြေစ်လည်ြြင်ဵအာဵ ေလျှောဴြျြြင်ဵ 

  ေအာက်ပါအချက်နှစ်ခုလဳုဵနှင်ဴ ကုိက်ညီေသာ အေဆာက်အအဳု၏ အုတ်ြမစ်မျာဵ၌ 

ေြမနှင်ဴ အုတ်ြမစ်ကကာဵရိှ လည်အာဵသက်ေရာက်မှုကုိ ၂၅ % ေလျာဴချရန် ခွင်ဴြပုထာဵပါသည်။ 

 (က) အေဆာက်အအဳုဒီဇုိင်ဵ အပုိဒ် ၃.၄.၂ ၌ ေဖာ်ြပထာဵေသာ Equivalent Lateral Force 

Analysis အရ အေဆာက်အအဳုအာဵ ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ထာဵြခင်ဵ။  

 (ခ) အေဆာက်အအဳုသည် နာရီချန်ိသီဵ ေြပာင်ဵြပန်ပဳုစဳမဟုတ်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် အစွန်ဵ 

ထွက်ေနေသာ တုိင်ပဳုစဳမဟုတ်ြခင်ဵ။  

  အေဆာက်အအဳုဒီဇုိင်ဵ အပုိဒ် ၃.၄.၂ ရိှ Model Analysis ကုိ လုိအပ်ချက်နှင်ဴအညီ 

ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ထာဵေသာ အေဆာက်အအဳုအုတ်ြမစ်မျာဵ၌ ေြမနှငဴ်အုတ်ြမစ်ကကာဵရိှ လည်အာဵ 

သက်ေရာက်မှုကုိ ၁၀ ရာခုိင်နှုန်ဵ ေလျှာဴချရန် ခွငဴ်ြပုထာဵပါသည်။ 

 ၄.၁.၄။ အရည်အြဖစ် ေပျာ်စီဵြြင်ဵ (Liquefaction) 

  အရည်အြဖစ် ေပျာ်စီဵြခင်ဵ (Liquefaction) ြဖစ်နုိင်ေြခရိှေသာ  ေနရာေဒသမျာဵအာဵ 

ပညာရှင်မှ လက်ရိှ ရိှေနေသာ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵအာဵ  အသဳုဵြပုကာ ဆဳုဵြဖတ်သတ်မှတ်ရမည်။  

စီမဳကိန်ဵ၏  ေဆာင်ရွက်ချက်နှင်ဴ လဳုခခုဳစိတ်ချရမှု သ့ုိမဟုတ် အေဆာက်အအဳုဆုိင်ရာအာဏာပုိင် 

မျာဵ၏ လုိအပ်ချက်မျာဵေသချာမှုရိှေစရန် ြပဋ္ဌာန်ဵချက်နှင်ဴ ဆန့်ကျင်လျှက် အရည်အြဖစ်ေပျာ်စီဵ 

ြခင်ဵ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မှုရိှနုိင်ေြခအာဵ ပညာရှင်မှ အဆုိြပုတင်ြပရမည်။  

 ၄.၁.၅။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆုိြျက်ြေျာဵနှင်ဴ သေကေတမျာတြေျာဵ 

  ဤအပုိင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်အလ့ုိငှါ ေအာက်ပါအဓိပ္ပါယ် ဖွင်ဴဆုိချက်မျာဵကုိ အသဳုဵြပုရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။  

 ၄.၁.၅.၁။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆုိြျက်ြေျာဵ 

  အကယ်၍ တိကျစွာေဖာ်ြပခဴဲြခင်ဵမရိှလျှင် ဤအပုိင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်အလ့ုိငှါ  
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 ေအာက်ေဖာ်ြပပါစကာဵလဳုဵမျာဵနှင်ဴ ေဝါဟာရမျာဵသည် ဤအခန်ဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ 

အဓိပ္ပါယ် သက်ေရာက်ေစရမည်။ 

 ေြြေေအာက်ြန်ဵ ။ ေြမြပင်ေအာက် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) လဳုဵလဳုဵလျာဵလျာဵ 

ကျေရာက်ေနေသာ အေဆာက်အအဳုတစ်ခု၏ အစိတ်အပုိင်ဵြဖစ်သည်။ 

 A basement shall be considered as a story above grade plane where the 

finished surface of the floor above the basement is: 

 1. More than 6 feet (1829 mm) above grade plane; or 

 2. More than 12 feet (3658 mm) above the finished ground level at any 

point. 
 အေဆာက်အအဳု ။ မည်သည်ဴ အေဆာက်အအဳုမဆုိ အသဳုဵြပုရန် (သ့ုိမဟုတ်) ေထာက်မရန် 

ရည်ရွယ်ြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) မည်သည်ဴအသဳုဵြပုြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေနထုိင်ြခင်ဵ။ 

 Building Official  

 အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင်ကကည်ဴပါ။  

 Construction Documents 

 အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင်ကကည်ဴပါ။ 

 Grade Plane 

 အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင်ကကည်ဴပါ။ 

 Light – Frame Construction  

 အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင်ကကည်ဴပါ။ 

 Registered Design Professional 

 အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင်ကကည်ဴပါ။ 

 Story (also Storey)  

 အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင်ကကည်ဴပါ။ 

 Story above Grade Plane 

 အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင်ကကည်ဴပါ။ 

 ၄.၁.၅.၁.၁။ နက်ေသာအုတ်ြြေစ်ြေျာဵ ( Deep Foundations ) 

      ပုိင်တုိင်နှင်ဴ အုတ်ြမစ်မျာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ေသာ အခန်ဵမျာဵတွင်သဳုဵရန် ရည်ရွယ် 

ချက်အလ့ုိငှါ ေအာက်ေဖာ်ြပပါစကာဵလဳုဵမျာဵနှင်ဴ ေဝါဟာရမျာဵသည် ဤအခန်ဵတွင် ေဖာ်ြပ 

ထာဵေသာ အဓိပ္ပါယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ 
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 ေကွဵေသာအလျာဵ (Flexual Length) ။ ေကွဵေသာအလျာဵဆုိသည်မှာ ေဘဵတုိက် 

အေရွ့သုညြဖစ်သည်ဴ ပထမဆဳုဵေနရာမှ ပုိင်အုပ်ေဆာင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ယက်မ၏ ေအာက်ေြခ 

အထိရှည်ေသာ ပုိင်၏အလျာဵြဖစ်သည်။ 

 ြုိေက်ြရုိပုိင် (Micropiles) ။ မုိက်ခရုိပုိင်ဆုိသည်မှာ အချင်ဵ ၁၂ လက်မ (၃၀၅ မီလီမီတာ) 

သ့ုိမဟုတ် ၎င်ဵထက်ငယ်၍ ဖိအာဵြဖင်ဴ ေနရာတွင်ေလာင်ဵရသည်ဴ တွင်ဵတူဵပုိင်ြဖစ်ပပီဵ သဳမဏိ 

ပုိက် (သ့ုိမဟုတ်) အာဵြဖည်ဴသဳေချာင်ဵ ပါဝင်သည်။ 

 Pier အုတ်ြြေစ် ။ Pier အုတ်ြမစ်တွင် သီဵြခာဵအုတ် (သ့ုိမဟုတ်) မည်သည်ဴေနရာတွင် ေလာင်ဵ 

သည်ဴ ကွန်ကရစ်တည်ေဆာက်မှု အစိတ်အပုိင်ဵမျာဵပါဝင်ပပီဵ ေြမမာအတွင်ဵ ထုိဵသွင်ဵထာဵပါ 

သည်။ Pier မျာဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ အကျယ်နှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်ပါက တုိ၍ အလျာဵမျာဵသည် 

အငယ်ဆဳုဵမျက်နှာြပင် အတုိင်ဵအတာထက် ၁၂ ဆ ငယ်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် တူသည်။ Pier ၏ 

ဝန်ထမ်ဵေဆာင်နုိင်စွမ်ဵအာဵကုိ ေဘဵပတ်လည် ေဒါင်လုိက်ပွတ်ဆဲွအာဵ၊ ေအာက်ေြခ 

ေြမခဳနုိင်ရည် သ့ုိမဟုတ် ၎င်ဵတ့ုိနှစ်ခုေပါင်ဵမှ တွက်ချက်သည်။ 

 ေြါင်ဵေလာင်ဵပဳု (သ့ုိြေဟုတ်) ေအာက်ေြြကာဵတုိင် (Belled piers) ။ တုိင်ေအာက်ေြခသည် 

တုိင်၏ကျန်အပုိင်ဵ အချင်ဵထက် ပုိမုိကကီဵမာဵပပီဵေနရာတွင် ကွန်ကရစ်သွန်ဵေလာင်ဵ၍ 

တည်ေဆာက်ရေသာတုိင်ြဖစ်သည်။ ေအာက်ဆဳုဵခဳနုိင်ရည်ထမ်ဵသည်ဴေနရာတွင် တုိင်၏ 

ဝန်အာဵထမ်ဵသည်ဴ အကျယ်အဝန်ဵပမာဏတုိဵြမြှေင်ဴေစရန် ေခါင်ဵေလာင်ဵပဳု (ေအာက်ေြခ 

ကာဵ) ပဳုစဳြပုလုပ်ထာဵပါသည်။  

 ပုိင်အုတ်ြြေစ် ။ ပုိင်အုတ်ြမစ်တွင် ကွန်ကရစ်၊ သစ်သာဵ သ့ုိမဟုတ် သဳမဏိ တည်ေဆာက်မှု 

အစိတ်အပုိင်ဵမျာဵပါဝင်ပပီဵ ေြမအတွင်ဵသ့ုိ ရုိက်သွင်ဵြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေနရာတွင်ေလာင်ဵြခင်ဵ 

ြဖစ်ပါသည်။ ပုိင်မျာဵသည် ၎င်ဵတ့ုိ၏ အရှည်နှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်ပါက ပိန်သွယ်၍ အလျာဵမျာဵသည်  

အငယ်ဆဳုဵမျက်နှာြပင်  အချင်ဵထက်  ၁၂ ဆ ပုိမျာဵသည်။ ပုိင်၏ဝန်ထမ်ဵေဆာင်နုိင်စွမ်ဵအာဵ 

ကုိ ပုိင်ေဘဵပတ်လည် ေဒါင်လုိက်ပွတ်ဆဲွအာဵ၊ ေအာက်ေြခေြမခဳနုိင်ရည် သ့ုိမဟုတ် 

၎င်ဵတ့ုိနှစ်ခုေပါင်ဵမှ တွက်ချက်သည်။ 

 အသွာဵပါသည်ဴ ေေဵအကာြေပါေသာပုိင် (Augered uncased piles) ။ အသွာဵပါသည်ဴ 

ေဘဵအကာမပါေသာပုိင်မျာဵ (Augered uncased piles) ကုိ အသွာဵကုိြပန်လည် ထုတ်ယူ 

ေနစဉ်အတွင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ထုတ်ယူပပီဵေနာက် အသွာဵြဖင်ဴတူဵထာဵေသာ ေဘဵအကာမပါ 

သည်ဴ ကျင်ဵထဲသ့ုိ ကွန်ကရစ်ေလာင်ဵထည်ဴြခင်ဵြဖင်ဴ တည်ေဆာက်ကကသည်။ 

 Caisson ပုိင် (Caisson piles) ။ ေအာက်ခဳေကျာက်လွှာအတွင်ဵသ့ုိ ထုိဵသွင်ဵ၍ ေနရာတွင် 

ကွန်ကရစ်သွန်ဵေလာင်ဵထာဵေသာ ပုိင်ြဖစ်သည်။ Caisson ပုိင်၏ အေပါ်ပုိင်ဵသည် ေဘဵ 

အကာပါဝင်ပပီဵ ေအာက်ေြခေကျာက်လွှာသ့ုိ ထုိဵထွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထာဵပါသည်။ Caisson 
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ပုိင်၏ ေအာက်ေြခပုိင်ဵသည် ေအာက်ခဳေကျာက်လွှာအတွင်ဵသ့ုိ ေဘဵအကာမပါဘဲ အေခါင်ဵ 

ပဳုလွန်ေဖာက်ထာဵပါသည်။ 

  ကွန်ကရစ်ြဖည်ဴေလာင်ဵထာဵေသာ သဳြေဏိပုိက်နှင်ဴ ပပန်ေြျာင်ဵပဳုပုိင် (Concrete-filled steel 

 pipe and tube piles) ။ ကွန်ကရစ်ြဖည်ဴေလာင်ဵထာဵေသာ သဳမဏိပုိက်နှင်ဴ ပပန်ေချာင်ဵ 

 ပဳုပုိင်မျာဵအာဵ သဳမဏိပုိက် သ့ုိမဟုတ် ပပန်ေချာင်ဵအာဵ ေြမလွှာအတွင်ဵသ့ုိ ရုိက်သွင်ဵပပီဵ ပုိက် 

 သ့ုိမဟုတ် ပပန်ေချာင်ဵအတွင်ဵသ့ုိ ကွန်ကရစ် ြဖည်ဴေလာင်ဵြခင်ဵြဖင်ဴ  တည်ေဆာက်ထာဵပါ 

 သည်။ သဳမဏိပုိက် သ့ုိမဟုတ် ပပန်ေချာင်ဵအာဵ ကွန်ကရစ်ေလာင်ဵစဉ်နှင်ဴ ေလာင်ဵပပီဵ 

 ေနာက်ေနရာတွင် ထာဵရိှရပါမည်။ 

  ကျင်ဵတူဵသည်ဴ ေေဵအကာြေပါေသာပုိင် (Drilled Uncased Piles) ။ ကျင်ဵတူဵသည်ဴ 

 ေဘဵအကာမပါေသာပုိင်မျာဵ (Drilled Uncased Piles) ကုိ လုပ်ေဆာင်ေနစဉ် သဳမဏိ 

 အကာ သ့ုိမဟုတ် အြခာဵအတည်ြပုထာဵေသာ နည်ဵလမ်ဵတစ်ခုြဖင်ဴ ေထာက်မထာဵသည်ဴ 

 ကျင်ဵတူဵပပီဵ ေဘဵအကာမပါသည်ဴ ကျင်ဵထဲသ့ုိ ကွန်ကရစ်ေလာင်ဵထည်ဴြခင်ဵြဖင်ဴ 

 တည်ေဆာက်ကကသည်။ 

  ရုိက်သွင်ဵသည်ဴ ေေဵအကာြေပါေသာပုိင် (Driven Uncased Piles) ။ ေြမမတူဵထာဵေသာ 

 တွင်ဵတစ်ခုအာဵထိန်ဵရန် သဳမဏိပုိက်ခဳွအာဵ ေြမလွှာအတွင်ဵသ့ုိ ရုိက်သွင်ဵပပီဵေနာက် 

 ကွန်ကရစ်ြဖင်ဴ တည်ေဆာက်ထာဵပါသည်။ ကွန်ကရစ် တည်ေဆာက်ေနစဉ်အတွင်ဵ သဳမဏိ 

 ေဘဵအကာအာဵ နှုတ်ထုတ်ရပါမည်။  

  ေအာက်ေြြကာဵပုိင်တုိင် (Enlarged base piles ) ။ ပုိင်တုိင်ေအာက်ေြခသည် တုိင်၏ 

 ကျန်အပုိင်ဵအချင်ဵထက် ပုိမုိကကီဵမာဵပပီဵေနရာတွင် ကွန်ကရစ်သွန်ဵေလာင်ဵ၍ တည်ေဆာက် 

 ရေသာတုိင်ြဖစ်သည်။ ေအာက်ဆဳုဵခဳနုိင်ရည်ထမ်ဵသည်ဴေနရာတွင် တုိင်၏ ဝန်အာဵထမ်ဵ 

 သည်ဴ အကျယ်အဝန်ဵပမာဏ တုိဵြမြှေင်ဴေစရန် ေခါင်ဵေလာင်ဵပဳု (ေအာက်ေြခကာဵ) ပဳုစဳြပုလုပ် 

 ထာဵပါသည်။ 

  သဳြေဏိေေဵအကာပါေသာပုိင် ( Steel-cased piles ) ။ သဳမဏိေဘဵအကာပါေသာပုိင် 

 ဆုိသည်မှာ ေြမတူဵမထာဵေသာ တွင်ဵတစ်ခုအာဵထိန်ဵရန် သဳမဏိပုိက်ခဳွအာဵ ေြမလွှာ 

 အတွင်ဵသ့ုိ ရုိက်သွင်ဵတည်ေဆာက်ထာဵြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ သဳမဏိေဘဵအကာအာဵ ေနရာတွင် 

 အပမဲတမ်ဵထာဵရိှပပီဵ ကွန်ကရစ်ြဖည်ဴရပါမည်။  

  သစ်သာဵပုိင် ( Timber piles ) ၊၊ သစ်သာဵပုိင်မျာဵသည် လဳုဵဝန်ဵြခင်ဵ၊ အဖျာဵသ့ုိရှူဵ၍ 

 ေသဵငယ်ေသာ အဆဳုဵရိှပပီဵ ေြမအတွင်ဵ ြမြှေုပ်ထာဵပါသည်။  

 အထူဵစစ်ေဆဵြြင်ဵ။ ခွင်ဴြပုထာဵေသာ တည်ေဆာက်ေရဵစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ကုိဵကာဵ 

ထာဵေသာ စဳနှုန်ဵမျာဵအတုိင်ဵ လုိက်နာမှုရိှေစရန် ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ တပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ 
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ေဆာက်လုပ်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် အစိတ်အပုိင်ဵမျာဵအာဵေနရာတွင် ချထာဵြခင်ဵနှင်ဴဆက်ြခင်ဵမျာဵ 

အာဵ အထူဵကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵြဖင်ဴ စစ်ေဆဵြခင်ဵ။ 

 အထူဵစစ်ေဆဵြြင်ဵ၊ ဆက်တုိက်ြဖစ်ေသာ။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနစဉ် လုပ်ငန်ဵေနရာတွင် 

ခွင်ဴြပုချက်ရ အထူဵစစ်ေဆဵေရဵအရာရိှတစ်ဦဵမှ အထူဵစစ်ေဆဵရန် လုိအပ်ြခင်ဵေကကာင်ဴ အချန်ိ 

ြပည်ဴလုပ်ငန်ဵအာဵ ေစာင်ဴကကည်ဴြခင်ဵ။ 

 အထူဵစစ်ေဆဵြြင်ဵ၊ ပဳုြှေန်/ရဳဖန်ရဳြါ ။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵ သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေန 

စဉ်နှင်ဴ အလုပ်ပပီဵစီဵေသာအခါမျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵေနရာ၌ ခွင်ဴြပုချက်ရ အထူဵစစ်ေဆဵေရဵ အရာရိှ 

တစ်ဦဵမှ အထူဵစစ်ေဆဵရန် လုိအပ်ြခင်ဵေကကာင်ဴ အချန်ိပုိင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ရဳဖန်ရဳခါ စစ်ေဆဵြခင်ဵ။ 

 ၄.၁.၅.၂။  သေကေတမျာတြေျာဵ (Notations) 

Ag Pile cross-sectional area, square inches  

Ach Core area defined by spiral outside diameter  

Ash Cross-sectional area of transverse reinforcement 

CLSM Controlled low- strength material 

E  Modulus of Elasticity 

  
  Specified compressive strength of concrete 

fyh Yield strength of spiral reinforcement  

fpc Effective stress on the gross section 

Fy Minimum specified yield strength of steel 

Fb Bending at fiber stress 

Fv Longitudinal shear 

Fc Axial compression 

Fcb Axial compression when combined with bending 

Fc(per) Compression perpendicular to grain 

Ft(par) Tension parallel to grain 

Ft(per) Tension perpendicular to grain 

hc Cross-sectional dimension of pile core measured center to center of hoop 

reinforcement 

P Axial load on pile, pounds  

SPT Standard Penetration Test 

s Spacing of transverse reinforcement measured along length of pile 

ρs Spiral reinforcement index (vol. spiral/vol. core) 
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၄.၂။ ေူြိေနည်ဵပညာဆုိင်ရာ စူဵစြ်ေဵေလဴလာြြင်ဵ 

 ၄.၂.၁။  အေထွေထွ 

  ဘူမိနည်ဵပညာဆုိင်ရာ စူဵစမ်ဵေလဴလာမှုမျာဵကုိ အပုိဒ်ခဲွ ၄.၂.၂ မှ ၄.၂.၆ တွင် ေဖာ်ြပထာဵ 

သည်ဴအတုိင်ဵ လုိက်ေလျာညီေထွစွာ လုပ်ေဆာင်ရပါမည်။ အေဆာက်အအဳုဆုိင်ရာ အာဏာပုိင် 

အဖဲွ့အစည်ဵ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ေြမသာဵအမျ ိုဵအစာဵခဲွြခာဵြခင်ဵနှင်ဴ စူဵစမ်ဵေလဴလာြခင်ဵကုိ 

မှတ်ပဳုတင်ဒီဇုိင်ဵပညာရှင်က ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ၄.၂.၂။  လုိအပ်ေသာ စူဵစမ်ဵေလဴလာချက်မျာဵ (Investigations required) 

  အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၄.၂.၃။ Soil Classification  

  အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၄.၂.၄။ Investigation  

  အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၄.၂.၅။ Soil boring and sampling 

  အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၄.၂.၆။ Reports  

  အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 
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၄.၃။ ေြြေတူဵြြင်ဵ၊ ေြြေညိှြြင်ဵနှင်ဴ ေြြေဖ့ုိြြင်ဵ 

 ၄.၃.၁။ အုတ်ြြေစ်အေြြ (သ့ုိြေဟုတ်) အုတ်ြြေစ်ြေျာဵအနီဵ ေြြေတူဵြြင်ဵ 

  မည်သည်ဴေြမတူဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵတွင်မဆုိ အုတ်ြမစ်အေြခ သ့ုိမဟုတ် အုတ်ြမစ်မျာဵ နိမ်ဴကျ 

ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေဘဵဘက်သ့ုိေရွ့လျှာဵြခင်ဵမှ အာဵြဖည်ဴြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ကာကွယ်ြခင်ဵမြပုလုပ်ဘဲ 

ေဘဵေထာက်မျာဵကုိ ဖယ်ရှာဵြခင်ဵမြပုရ။ 

 ၄.၃.၂။ ေြြေြပန်ဖ့ုိြြင်ဵ 

  အုတ်ြမစ်အြပင်ဘက်ရိှ ေြမတူဵထာဵေသာေနရာအာဵ ေအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်ဵ၊ ေဆာက်လုပ်ေရဵ 

အမှိုက်သရုိက်မျာဵ၊ ေကျာက်တဳုဵ ေကျာက်ခဲကကီဵမျာဵ ကင်ဵစင်ေသာေြမ သ့ုိမဟုတ် ြပုြပင်ထာဵ 

သည်ဴ ခဳနုိင်ရည်နည်ဵေသာ ေြမအမျ ိုဵအစာဵမျာဵြဖင်ဴ ြပန်ြဖည်ဴသင်ဴသည်။ ဖ့ုိေြမမျာဵကုိ ြပန်ဖ့ုိရာတွင် 

ေရတာဵလွှာနှင်ဴ အုတ်ြမစ်မျာဵကုိ မပျက်စီဵေစေသာ သိပ်သည်ဵမှုေပဵသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ အလွှာ 

လုိက်ြပန်ဖ့ုိရမည်။ 

 ၄.၃.၃။ လုပ်ငန်ဵြွင်ေြြေညိှြြင်ဵ 

  အုတ်ြမစ်နှင်ဴနီဵကပ်ေသာေြမကကီဵမျာဵကုိ ေြမညြှေိရာတွင် ၅ ရာခုိင်နှုန်ဵ ေလျာေစာင်ဵ 

(အလျာဵလုိက် ၂၀ ယူနစ်တွင် ေဒါင်လုိက် ၁ ယူနစ်) ြဖင်ဴ အေဆာက်အဦ၏နဳရဳမှ အနည်ဵဆဳုဵ ၁၀  

ေပ (၃၀၄၈ မီလီမီတာ) အကွာအေဝဵအထိ ေဆာင်ရွက်သင်ဴသည်။ ေရြပင်ညီ အကွာအေဝဵ ၁၀ေပ 

(၃၀၄၈ မီလီမီတာ) အတွင်ဵ ဝတ္တုပစ္စည်ဵအတာဵအဆီဵ သ့ုိမဟုတ် ပုိင်ဆုိင်မှုနယ်နိမိတ် အကန့် 

အသတ်မျာဵရိှေနလျှင် အတည်ြပုထာဵေသာ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ အုတ်ြမစ်မှအေဝဵသ့ုိ ေရလမ်ဵ 

ေကကာင်ဵ ေြပာင်ဵလဲထာဵရာသ့ုိ ၅ ရာခုိင်နှုန်ဵ ေလျှာေစာက်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အေဆာက်အအဳု 

အုတ်ြမစ်မှ ၁၀ ေပ (၃၀၄၈ မီလီမီတာ) အတွင်ဵ ေရစုေြမာင်ဵတိမ် (Swale) အာဵအသဳုဵြပုထာဵလျှင် 

အနည်ဵဆဳုဵ ေလျှာေစာက် ၂ ရာခုိင်နှုန်ဵရိှ သင်ဴသည်။ အေဆာက်အအဳုအုတ်ြမစ်မှ ၁၀ ေပ (၃၀၄၈ 

မီလီမီတာ) အတွင်ဵ ေရစိမ်ဴမဝင်နုိင်ေသာ မျက်နှာြပင်အာဵ အသဳုဵြပုထာဵလျှင် အေဆာက်အအဳုမှ 

အေဝဵသ့ုိ အနည်ဵဆဳုဵ ေလျှာေစာက် ၂ ရာခုိင်နှုန်ဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်သင်ဴသည်။ 

 ၄.၃.၄။ ေရလွှြ်ေဵြုိေဵနုိင်ေသာေဒသြေျာဵတွင် ေြြေညိှြြင်ဵနှင်ဴ ေြြေဖ့ုိြြင်ဵ 

  အပုိဒ်  ၃.၂.၅ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ေရလွှမ်ဵမုိဵနုိင်ေသာေဒသမျာဵတွင် ေအာက်ပါ 

အချက်မျာဵကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမရိှပါက ေြမညြှေိြခင်ဵနှင်ဴ ေြမဖ့ုိြခင်ဵမျာဵကုိ ခွင်ဴမြပုပါ။   

 (၁) ေရတက်၊ ေရကျချန်ိမျာဵအတွင်ဵနှင်ဴ လှိုင်ဵသက်ေရာက်အာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်ေစနုိင်ေသာ 

ေြမေရွ့လျာဵြခင်ဵ၊ ပပိုကျြခင်ဵနှင်ဴ တုိက်စာဵြခင်ဵမျာဵ အာဵေလျာဴချေစရန် ဖ့ုိေြမအာဵ 

သိပ်သည်ဵေစြခင်ဵ၊ ေလျှာေစာက်မျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵမျာဵ။ 

 (၂) ေရလွှမ်ဵမုိဵနုိင်ေသာ လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵတွင် အင်ဂျင်နီယာ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ 

 မှတ်ပဳုတင်ဒီဇုိင်ဵပညာရှင်မှ ေရစီဵအာဵနှင်ဴ အရည်ဖိအာဵဆုိင်ရာ ဆန်ဵစစ်ချက်မျာဵြဖင်ဴ 

 သရုပ်ြပေဆာင်ရွက်ထာဵြခင်ဵ မရိှသည်ဴတုိင်ေအာင် အဆုိြပု ေလျှာေစာက် ေြမညြှေိြခင်ဵ 
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 သ့ုိမဟုတ် ေြမဖ့ုိြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် (၂) ရပ်လဳုဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ထာဵြခင်ဵေကကာင်ဴ ဒီဇုိင်ဵ 

 ေရကကီဵမှုြဖစ်စဉ်အတွင်ဵ ေရမျက်နှာြပင်ြမင်ဴတက်ြခင်ဵမျာဵ မရိှေစြခင်ဵ။ 

 (၃) ြမင်ဴမာဵသည်ဴအလျင်ရိှသည်ဴ လှိုင်ဵသက်ေရာက်နုိင်ေသာ ေရလွှမ်ဵမုိဵနုိင်ေသာေဒသမျာဵတွင် 

 ဤကဴဲသ့ုိေြမဖ့ုိထာဵြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် စုပဳုထာဵြခင်ဵေကကာင်ဴ ေရနှင်ဴလှိုင်ဵ လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵ 

 အေဆာက်အဦ သ့ုိမဟုတ် အေဆာက်အအဳုမျာဵသ့ုိ ဦဵတည်မှုမရိှေစြခင်ဵ။ 

 (၄) ဒီဇုိင်ဵေရလွှမ်ဵမုိဵမှုအြမင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵရိှေသာ်လည်ဵ ေရလွှမ်ဵမုိဵမှုလမ်ဵေကကာင်ဵကုိ 

 သတ်မှတ်မထာဵေသာအခါ လက်ရိှနှင်ဴ ကကိုတင်ေမျှာ်မှန်ဵထာဵေသာ ေရလွှမ်ဵမုိဵနုိင်ေသာ 

 ေဒသမျာဵ ေပါင်ဵစပ်ထာဵေသာ ဆင်ဴကဲအကျ ိုဵ သက်ေရာက်မှုေကကာင်ဴ အဆုိြပု ေရလွှမ်ဵမုိဵ 

 နုိင်ေသာ ဧရိယာတုိဵပွာဵလာြခင်ဵကုိ သရုပ်ြပေဆာင်ရွက်ထာဵြခင်ဵမှလဲွ၍ မည်သည်ဴေနရာ 

 တွင်မှ ေရလွှမ်ဵမုိဵြမင်ဴတက်ေသာ အြမင်ဴသည် ၁ေပ (၃၀၅ မီလီမီတာ) ထက် မမျာဵေစြခင်ဵ။ 

 ၄.၃.၅။ သိပ်သည်ဵြေှုရိှရြေည်ဴ ဖ့ုိေြြေအြေျ ိုဵအစာဵ 

  အုတ်ြမစ်အေြခမျာဵသည် သိပ်သည်ဵမှုရိှရမည်ဴ ဖ့ုိေြမေပါ်တွင်ရိှပါက၊ ၎င်ဵသိပ်သည်ဵမှုရိှရ 

မည်ဴ ဖ့ုိေြမသည် အတည်ြပုထာဵသည်ဴ အစီရင်ခဳစာတွင် ပါဝင်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက် 

မျာဵနှင်ဴ ကုိက်ညီရမည်။ 

 (၁) သိပ်သည်ဵမှုရိှရမည်ဴ ေြမဖ့ုိြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမေဆာင်ရွက်မီ လုပ်ငန်ဵခွင် ြပင်ဆင်ြခင်ဵအတွက် 

 စဳချန်ိစဳညွှန်ဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ။ 

 (၂) သိပ်သည်ဵမှုရိှရမည်ဴ ဖ့ုိေြမအြဖစ်အသဳုဵြပုမည်ဴေြမမျာဵအတွက် စဳချန်ိစဳညွှန်ဵ သတ်မှတ် 

 ချက်မျာဵ။ 

 (၃) သိပ်သည်ဵမှုရိှရမည်ဴ ဖ့ုိေြမအြဖစ်အသဳုဵြပုမည်ဴေြမမျာဵ၏ အြမင်ဴဆဳုဵေြခာက်ေသွ့သိပ်သည်ဵ

 မှုနှင်ဴ သင်ဴေတာ်သည်ဴစုိထုိင်ဵမှုတ့ုိကုိ သိရိှရန်အတွက် အသဳုဵြပုရမည်ဴ စမ်ဵသပ်မှုနည်ဵလမ်ဵ 

 မျာဵ။ 

 (၄) သိပ်သည်ဵမှုရိှရမည်ဴ ဖ့ုိေြမတစ်လွှာချင်ဵအတွက် အမျာဵဆဳုဵ ခွင်ဴြပုနုိင်ေသာ အထူ။ 

 (၅) လုပ်ငန်ဵခွင်ေနရာတွင်ရိှေသာ သိပ်သည်ဵမှုရိှသည်ဴဖ့ုိေြမ၏ ေြခာက်ေသွ့ သိပ်သည်ဵမှုကုိ 

 သိရိှရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင်စမ်ဵသပ်ြခင်ဵ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ။ 

 (၆) လုပ်ငန်ဵခွင်ရိှ အနည်ဵဆဳုဵလက်ခဳနုိင်သည်ဴ ေြခာက်ေသွ့ သိပ်သည်ဵမှုအာဵ အမှတ်စဉ် (၃) 

 တွင် ရရိှခဴဲေသာ အြမင်ဴဆဳုဵေြခာက်ေသွ့ သိပ်သည်ဵမှု၏ ရာခုိင်နှုန်ဵြဖင်ဴ ေဖာ်ြပေပဵရန်။ 

 (၇) အမှတ်စဉ် (၆) နှင်ဴ ကုိက်ညီေသာ လုပ်ငန်ဵခွင်စမ်ဵသပ်မှုမျာဵြပုလုပ်ရမည်ဴ အေရအတွက် 

 နှင်ဴ ကကိမ်နှုန်ဵ။ 

 ပခင်ဵချက်။  ။ အထူ ၁၂ လက်မထက်နည်ဵေသာ သိပ်သည်ဵမှုရိှပပီဵ ဖ့ုိေြမမျာဵအတွက် အထက်ပါ 

အတည်ြပု အစီရင်ခဳစာကုိ လုိက်နာရန်မလုိပါ။ သ့ုိေသာ် ASTM D1557 တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ 
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Modified Proctor Test အရ အနည်ဵဆဳုဵ ၉၀ ရာခုိင်နှုန်ဵ သိပ်သည်ဵဆရိှရမည်။ ထုိသိပ်သည်ဵမှုကုိ 

အေဆာက်အအဳုအာဏာပုိင်မှ ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ ကျွမ်ဵကျင်ေသာ စစ်ေဆဵသူမှ အတည်ြပုရမည်။ 

 ၄.၃.၆။ ြပုြပင်ထာဵသည်ဴ ြဳနုိင်ရည်နည်ဵေသာေြြေအြေျ ိုဵအစာဵ 

  အုတ်ြမစ်အေြခမျာဵသည် ြပုြပင်ထာဵသည်ဴခဳနုိင်ရည်အာဵနည်ဵေသာ ေြမအမျ ိုဵအစာဵေပါ် 

တွင်ရိှပါက ၎င်ဵြပုြပင်ထာဵသည်ဴ ခဳနုိင်ရည်အာဵနည်ဵေသာ ေြမအမျ ိုဵအစာဵမျာဵသည် အတည်ြပု 

ထာဵသည်ဴ အစီရင်ခဳစာနှင်ဴ ကုိက်ညီေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ ပါဝင်ရမည်။ 

 (၁) ြပုြပင်ထာဵသည်ဴ ခဳနုိင်ရည်အာဵနည်ဵေသာ ေြမအမျ ိုဵအစာဵြဖင်ဴ ေြမဖ့ုိြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

 မေဆာင်ရွက်မီ လုပ်ငန်ဵခွင်ြပင်ဆင်ြခင်ဵအတွက် စဳချန်ိစဳညွှန်ဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ။ 

 (၂) ြပုြပင်ထာဵသည်ဴ ခဳနုိင်ရည်အာဵနည်ဵေသာ ေြမအမျ ိုဵအစာဵမျာဵအတွက် စဳချန်ိစဳညွှန်ဵ 

 သတ်မှတ်ချက်မျာဵ။ 

 (၃) ြပုြပင်ထာဵသည်ဴ ခဳနုိင်ရည်အာဵနည်ဵေသာ ေြမအမျ ိုဵအစာဵမျာဵ၏ ဖိအာဵခဳနုိင်ရည် 

 သ့ုိမဟုတ် ေြမသာဵခဳနုိင်ရည်ကုိ  သိရိှရန်အတွက် အသဳုဵြပုရမည်ဴ ဓါတ်ခဲွခန်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

 လုပ်ငန်ဵခွင် စမ်ဵသပ်မှုနည်ဵလမ်ဵမျာဵ။ 

 (၄) ြပုြပင်ထာဵသည်ဴ ခဳနုိင်ရည်အာဵနည်ဵေသာ ေြမအမျ ိုဵအစာဵမျာဵကုိ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် 

 လက်ခဳနုိင်မှုကုိ ဆဳုဵြဖတ်နုိင်ရန်အတွက် စမ်ဵသပ်ရန် နည်ဵလမ်ဵမျာဵ။ 

 (၅) အမှတ်စဉ် (၄) နှင်ဴ ကုိက်ညီေသာ လုပ်ငန်ဵခွင် စမ်ဵသပ်မှုမျာဵြပုလုပ်ရမည်ဴ အေရအတွက် 

 နှင်ဴ ကကိမ်နှုန်ဵ။ 
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၄.၄။ စုိထုိင်ဵြေှုကာကွယ်ြြင်ဵနှင်ဴ ေရလဳုေအာင်ြပုလုပ်ြြင်ဵ 

 ၄.၄.၁။ အေထွေထွ 

  နဳရဳမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေြမနှင်ဴ အတွင်ဵပုိင်ဵေနရာမျာဵကုိ ကာရဳထာဵေသာ အပုိင်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ေြမေအာက်ရိှကကမ်ဵခင်ဵမျာဵကုိ စုိထုိင်ဵမှုနှင်ဴ ေရစိမ်ဴဝင်ြခင်ဵမရိှေအာင် ဤအခန်ဵတွင် ေဖာ်ြပသည်ဴ 

အတုိင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ လူေနအိမ် သ့ုိမဟုတ် အဖဲွ့အစည်ဵဆုိင်ရာ (institutional) မဟုတ် 

ေသာ အေဆာက်အအဳု အမျ ိုဵအစာဵမျာဵတွင် ယင်ဵအကာအကွယ်မျာဵကုိ ချန်လှပ်ထာဵြခင်ဵသည် 

အေဆာက်အအဳု သ့ုိမဟုတ် ေနထုိင်အသဳုဵြပုသူမျာဵကုိ ဆုိဵဝါဵေသာ ထိခုိက်မှုမျာဵမရိှနုိင်ပါ။ 

 ၄.၄.၁.၁။ ေြြေြပင်အထက်ရိှ အေဆာက်အအဳုအထပ်ြေျာဵ 

  ေြမေအာက်ခန်ဵသည် ေြမြပင်ေပါ်တွင်ရိှေသာအခါနှင်ဴ ေြမေအာက်ခန်ဵ၏ ကကမ်ဵခင်ဵ 

နှင်ဴ နဳရဳမျာဵသည် ပတ်လည်အလျာဵ၏ ၂၅ ရာခုိင်နှုန်ဵနှင်ဴအထက် ပုိ၍ ေြမြပင်ေအာက်တွင် 

တစ်စိတ်တစ်ပုိင်ဵ ေရာက်ေနေသာအခါ အဆုိပါ ကကမ်ဵခင်ဵနှင်ဴ နဳရဳမျာဵကုိ စုိထုိင်ဵမှု မြဖစ်ေအာင် 

ကာကွယ်မှုမျာဵနှင်ဴ အုတ်ြမစ်အကာအကွယ် ေရေြမာင်ဵမျာဵြပုလုပ်ေပဵရမည်။ ေြမေအာက်ခန်ဵ 

သည် ေြမြပင်ေအာက်တွင်ရိှပါက ေြမြပင်ေအာက် ေရာက်ေနေသာအပုိင်ဵ၏ ပတ်လည်တွင် 

အုတ်ြမစ်အကာအကွယ် ေရေြမာင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ေပဵရမည်။ 

 ၄.၄.၁.၂။ ကကြ်ေဵြင်ဵေအာက်ေနရာလပ် 

  ေရထုတ်စနစ်ကုိ စနစ်တကျလဳုေလာက်စွာ ြပုလုပ်ထာဵြခင်ဵမရိှခဴဲလျှင် ေြမေအာက် 

ေရသည် အေဆာက်အအဳုပတ်လည်ရိှ ေြမြပင်မှ ၆ လက်မ အထိ ြမင်ဴတက်ေသာ ေနရာမျာဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) ေြမေပါ်ရိှေရမျာဵသည် အေဆာက်အအဳုလုပ်ငန်ဵခွင်မှ အလုိအေလျာက် စီဵထွက် 

မသွာဵနုိင်ေသာေနရာမျာဵတွင် ကကမ်ဵခင်ဵေအာက် ေနရာလပ်၏ ေြမြပင်ကုိ အြပင်ဘက်ရိှ အေချာ 

သတ်ေြမြပင်အထိ ြမြှေင်ဴထာဵရမည်။ 

 ၄.၄.၁.၂.၁။ ေရလွှြ်ေဵြုိေဵနုိင်ေသာ ေဒသြေျာဵ 

  ေရလွှမ်ဵမုိဵနုိင်ေသာ ေဒသမျာဵရိှ အေဆာက်အအဳုနှင်ဴ အေဆာက်အဦမျာဵအတွက် 

ကကမ်ဵခင်ဵေအာက်ရိှ တွာဵသွာဵနုိင်ေလာက်ေသာ ေနရာလပ်၏ အေချာသတ် ေြမြပင်သည် 

ြပင်ပအေချာသတ် ေြမြပင်အြမင်ဴနှင်ဴအညီ (သ့ုိမဟုတ်) ပုိ၍ ြမြှေင်ဴထာဵရမည်။ 

 ၄.၄.၁.၃။ ေြြေေအာက်ေရထိန်ဵြျုပ်ြေှု 

  ေြမေအာက်ေရြပင်သည် ေအာက်ဆဳုဵထပ် ကကမ်ဵခင်ဵ ေအာက်ေြခမှ ၆ လက်မအတွင်ဵ 

ရိှေနပါက ကကမ်ဵခင်ဵနှင်ဴနဳရဳမျာဵကုိ စုိထုိင်ဵမှုမျာဵမြဖစ်ေအာင် ကာကွယ်ရမည်။ ေြမေအာက်ေရြပင် 

ကုိ နိမ်ဴကျေစမည်ဴစနစ်၏ ဒီဇုိင်ဵသည် လက်ခဳနုိင်ေသာ အင်ဂျင်နီယာ သေဘာတရာဵမျာဵကုိ 

အေြခခဳရမည်။ 

 ၄.၄.၂။ စုိထုိင်ဵြေှု ကာကွယ်ြြင်ဵ 

  ေြမေအာက်ေရ စူဵစမ်ဵေလဴလာမှုမျာဵအရ ေရပငိမ်ဖိအာဵမျာဵ မြဖစ်ေပါ်နုိင်ေသာေနရာ 
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 မျာဵတွင်လည်ဵ ကကမ်ဵခင်ဵနှင်ဴ နဳရဳမျာဵကုိ စုိထုိင်ဵမှုမှ ကာကွယ်ေပဵရမည်။ 

 ၄.၄.၂.၁။ ကကြ်ေဵြင်ဵြေျာဵ 

  ကွန်ကရစ်ကကမ်ဵခင်ဵအေပါ်တွင် သီဵြခာဵကကမ်ဵခင်ဵ ြပုလုပ်ထာဵသည်ဴ ေနရာမှလဲွ၍ 

ကကမ်ဵခင်ဵနှင်ဴ ေအာက်ခဳအလွှာ (Base Course) အကကာဵတွင် စုိထုိင်ဵမှုကာကွယ်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ကုိ တပ်ဆင်ထည်ဴသွင်ဵေပဵရမည်။ စုိထုိင်ဵမှုကာကွယ်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵအြဖစ် ေဒသတွင်ဵရနုိင် 

ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် အြခာဵသတ်မှတ် အတည်ြပုထာဵေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် 

ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ အသဳုဵြပုရမည်။ Membrane အလွှာြပာဵ၏ အဆက်မျာဵကုိ ပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်သူ၏ 

အသဳုဵြပုနည်ဵ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအတုိင်ဵ လဳုေအာင်ထပ်၍ ဆက်ေပဵရမည်။ 

 ၄.၄.၂.၂။ နဳရဳြေျာဵ 

  နဳရဳမျာဵအတွက် စုိထုိင်ဵမှုကာကွယ်သည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵကုိ နဳရဳ၏အြပင်ဘက် မျက်နှာြပင် 

တွင်တပ်ဆင်ပပီဵ အုတ်ြမစ်အေပါ်မှ ေြမြပင်အထက်အထိ ကာရဳေပဵရမည်။ နဳရဳမျာဵအတွက် 

စုိထုိင်ဵမှုကာကွယ်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵအြဖစ် ေဒသတွင်ဵရနုိင်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် အြခာဵ 

သတ်မှတ် အတည်ြပုထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ အသဳုဵြပုရမည်။ 

 ၄.၄.၂.၂.၁။  နဳရဳြေျာဵ၏ ြေျက်နှာြပင် ကကိုတင်ြပင်ဆင်ြြင်ဵ 

  ကွန်ကရစ်နဳရဳေပါ်ရိှ အေပါက်မျာဵ၊ အချ ိုင်ဴမျာဵအာဵလဳုဵကုိ စုိထုိင်ဵမှု ကာကွယ် 

သည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ အသဳုဵမြပုမီ ကတ္တရာ သ့ုိမဟုတ် အြခာဵသင်ဴေလျာ်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

သ့ုိမဟုတ် ပစ္စည်ဵမျာဵြဖင်ဴ ြဖည်ဴပိတ်ေပဵရမည်။ ေြမေအာက်ရိှ အုတ်နဳရဳအြပင်ဘက်မျာဵကုိ 

အနည်ဵဆဳုဵ ၀.၃၇၅ လက်မရိှေသာ ဘိလပ်ေြမသရွတ်ြဖင်ဴ ကာကွယ်ေပဵရမည်။ ဘိလပ်ေြမ 

သရွတ်ကုိ အုတ်ြမစ်အထိ အုပ်ေပဵရမည်။ 

Exception: 

Parging of unit masonry walls is not required where a material is approved for direct 

application to the masonry. 

 ၄.၄.၃။  ေရလဳုေအာင်ြပုလုပ်ြြင်ဵ 

  ေြမေအာက်ေရ စူဵစမ်ဵေလဴလာမှုမျာဵအရ ေရပငိမ်ဖိအာဵမျာဵြဖစ်ေပါ်နုိင်ပပီဵ ေြမေအာက်ေရ 

ထိန်ဵချုပ်မှုစနစ်အတွက် ဒီဇုိင်ဵတွင်ပါဝင်ြခင်ဵ မရိှေသာေနရာမျာဵတွင် ကကမ်ဵခင်ဵနှင်ဴနဳရဳမျာဵကုိ 

ေရလဳုေအာင် ြပုလုပ်ေပဵရမည်။ 

 ၄.၄.၃.၁။ ကကြ်ေဵြင်ဵြေျာဵ 

  ကွန်ကရစ်ကကမ်ဵခင်ဵမျာဵကုိ ေရလဳုေအာင်ြပုလုပ်ရာတွင် အဆုိပါ ကကမ်ဵခင်ဵေပါ်တွင် 

သက်ေရာက်မည်ဴ ေရပငိမ်ဖိအာဵမျာဵကုိ ခဳနုိင်ေစရန် ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ် တည်ေဆာက်ရမည်။ ေရလဳုမှု 

ကာကွယ်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵအြဖစ် ေဒသတွင်ဵရနုိင်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် အြခာဵသတ်မှတ် 

အတည်ြပုထာဵေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ပစ္စည်ဵမျာဵကုိအသဳုဵြပုရမည်။ Membrane 
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အလွှာြပာဵ၏ အဆက်မျာဵကုိ ပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်သူ၏ အသဳုဵြပုနည်ဵ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအတုိင်ဵ 

လဳုေအာင်ထပ်၍ ဆက်ေပဵရမည်။ 

 ၄.၄.၃.၂။ နဳရဳြေျာဵ 

  ကွန်ကရစ်နဳရဳ၊ အုတ်နဳရဳမျာဵကုိ ေရလဳုေအာင်ြပုလုပ်ရာတွင် အဆုိပါ နဳရဳေပါ်တွင် 

သက်ေရာက်ေသာ ေရပငိမ်ဖိအာဵနှင်ဴ အြခာဵေဘဵတုိက်တွန်ဵအာဵမျာဵကုိခဳနုိင်ေစရန် ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ် 

တည်ေဆာက်ရမည်။ နဳရဳေအာက်ေြခမှ ေြမေအာက် ေရြပင်အထက် အနည်ဵဆဳုဵ ၁၂ လက်မထိ 

ေရလဳုေအာင်ြပုလုပ်ရမည်။ နဳရဳ၏ ကျန်အစိတ်အပုိင်ဵတွင် စုိထုိင်ဵမှုမြဖစ်ေပါ်ေစရန် ကာကွယ် 

ေပဵရမည်။ နဳရဳမျာဵအတွက် ေရလဳုမှုကာကွယ်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵအြဖစ် ေဒသတွင်ဵရနုိင်ေသာ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် အြခာဵသတ်မှတ် အတည်ြပုထာဵေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ပစ္စည်ဵ 

မျာဵကုိ အသဳုဵြပုရမည်။ Membrane အလွှာြပာဵ၏ အဆက်မျာဵကုိ ပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်သူ၏ 

အသဳုဵြပုနည်ဵ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအတုိင်ဵ လဳုေအာင်ထပ်၍ ဆက်ေပဵရမည်။ 

 ၄.၄.၃.၂.၁။  နဳရဳြေျာဵ၏ ြေျက်နှာြပင် ကကိုတင်ြပင်ဆင်ြြင်ဵ 

    ကွန်ကရစ် သ့ုိမဟုတ် အုတ်နဳရဳေပါ်တွင် ေရလဳုသည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ အသဳုဵမြပုမီ 

အဆုိပါ နဳရဳမျာဵကုိ ကကိုတင် ြပင်ဆင်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ထာဵရမည်။ 

 ၄.၄.၃.၃။  အဆက်ြေျာဵနှင်ဴ ထွင်ဵေဖာက်ြေှုြေျာဵ (Joints and Penetrations) 

    နဳရဳနှင်ဴ ကကမ်ဵခင်ဵအဆက်မျာဵ၊ နဳရဳနှင်ဴ ကကမ်ဵခင်ဵဆဳုရာအဆက်မျာဵနှင်ဴ နဳရဳနှင်ဴ 

ကကမ်ဵခင်ဵမျာဵရိှ ထွင်ဵေဖာက်မှုမျာဵတ့ုိတွင် အတည်ြပုသတ်မှတ်ထာဵေသာနည်ဵလမ်ဵနှင်ဴ ပစ္စည်ဵ 

မျာဵကုိအသဳုဵြပု၍ ေရလဳုေအာင် ြပုလုပ်ရမည်။ 

 ၄.၄.၄။ ေြြေေအာက်ေရထုတ်စနစ် 

  ေရပငိမ်ဖိအာဵ သက်ေရာက်မှုမရိှေသာ ေနရာမျာဵတွင် စုိထုိင်ဵမှုကာကွယ်ေပဵေသာ စနစ် 

မျာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ ကကမ်ဵခင်ဵေအာက်တွင် အလွှာတစ်ခုတည်ေဆာက်ြခင်ဵနှင်ဴ အုတ်ြမစ်ပတ်လည် 

တစ်ေလျှာက်တွင် ေရထုတ်ေြမာင်ဵတည်ေဆာက်ြခင်ဵတ့ုိကုိ ြပုလုပ်ေပဵရမည်။ ေြမေအာက်ေရ 

ထုတ်စနစ်ကုိ အပုိဒ်ခဲွ ၄.၄.၁.၃ နှင်ဴအညီ ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ် တည်ေဆာက်ရာတွင် ေြမေအာက်ေရြပင် 

နိမ်ဴကျေစရန်အတွက် လဳုေလာက်မှု ရိှရမည်။ 

 ၄.၄.၄.၁။ ကကြ်ေဵြင်ဵေအာက်ေြြအလွှာ 

  အပုိဒ်ခဲွ ၄.၄.၁.၁ ၏ ေဖာ်ြပချက်မှလဲွ၍ ေြမေအာက်ထပ် ကကမ်ဵခင်ဵမျာဵကုိ အနည်ဵဆဳုဵ  

 ၄ လက်မ (၁၀၂ မီလီမီတာ) အထူရိှေသာ၊ ဇကာအမှတ် ၄ ကုိ ြဖတ်ေကျာ်နုိင်ေသာ အမှုန်ပမာဏ 

၁၀ ရာခုိင်နှုန်ဵထက် မပုိေသာေကျာက်စရစ် သ့ုိမဟုတ် ခဲွေကျာက်မျာဵပါဝင်သည်ဴ ကကမ်ဵခင်ဵ 

ေအာက်ေြခအလွှာေပါ်တွင် ခင်ဵေပဵရမည်။  
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Exception: 

Where a site is located in well-drained gravel or sand/gravel mixture soils, a floor base 

course is not required. 

 ၄.၄.၄.၂။ အုတ်ြြေစ်ေရထုတ်ေြြောင်ဵ 

   ဇကာအမှတ် ၄ ကုိ ြဖတ်ေကျာ်နုိင်သည်ဴ အမှုန်ပမာဏ ၁၀ ရာခုိင်နှုန်ဵထက်ပုိမုိ 

ပါဝင်ြခင်ဵမရိှေသာ ေကျာက်စရစ် သ့ုိမဟုတ် ခဲွေကျာက်မျာဵပါဝင်သည်ဴ ေရထုတ်ေြမာင်ဵကုိ 

အုတ်ြမစ်ပတ်လည်တွင် ြပုလုပ်ေပဵရမည်။ ေရထုတ်ေြမာင်ဵကုိ အုတ်ြမစ်အစွန်ဵ၏ အြပင်ဘက် 

အနည်ဵဆဳုဵ ၁၂ လက်မ အစွန်ဵထွက်ထာဵရမည်။ ေရထုတ်ေြမာင်ဵ၏ ေအာက်ေြခသည် ကကမ်ဵခင်ဵ 

ေအာက်ေြခထက်မြမင်ဴေစရသကဴဲသ့ုိ ေရထုတ်ေြမာင်ဵ၏ အေပါ်မျက်နှာြပင်သည် အုတ်ြမစ် 

အေပါ် ၆ လက်မထက် မနိမ်ဴေစရပါ။ ေရထုတ်ေြမာင်ဵကုိ ခွင်ဴြပုထာဵေသာ ေရစိမ်ဴထွက်နုိင်သည်ဴ 

ပစ္စည်ဵ (approved filter membrane material) ြဖင်ဴ အေပါ်မှ ဖဳုဵအုပ်ေပဵရမည်။ drain tile 

သ့ုိမဟုတ် အေပါက်ပါေသာပုိက် (perforated pipe) ကုိ အသဳုဵြပုလျှင် အဆုိပါပုိက် သ့ုိမဟုတ် 

ေကျာက်ြပာဵ၏ေအာက်ေြခသည် ကကမ်ဵခင်ဵမျက်နှာြပင်ထက် မြမင်ဴေစရ။ အဆက်မျာဵ 

သ့ုိမဟုတ် ေရထွက်ပုိက်၏ အေပါ်ဘက်မျက်နှာြပင်မျာဵကုိ ေရစိမ်ဴထွက်နုိင်ေသာပစ္စည်ဵ 

(approved filter membrane material) ြဖင်ဴ ဖဳုဵအုပ်ထာဵရမည်။ အေပါက်ပါေသာပုိက် 

(perforated pipe)  သ့ုိမဟုတ် drain tile မျာဵကုိ အပုိဒ်ခဲွ ၄.၄.၄.၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ  

ေကျာက်စရစ် သ့ုိမဟုတ် ခဲွေကျာက်မျာဵပါဝင်ေသာ အနည်ဵဆဳုဵ ၂ လက်မ အထူ အလွှာေပါ်တွင် 

ေနရာချထာဵပပီဵ အနည်ဵဆဳုဵ ၆ လက်မ အထူရိှေသာ အလာဵတူ အလွှာြဖင်ဴ ဖဳုဵအုပ်ထာဵရမည်။ 

 ၄.၄.၄.၃။ ေရနုတ်ေြြောင်ဵြှေ ေရစွန့်ထုတ်ြြင်ဵ 

  ကကမ်ဵခင်ဵေအာက်ေြခနှင်ဴ အုတ်ြမစ်ပတ်လည်ရိှ ေရနုတ်ေြမာင်ဵမျာဵမှေရကုိ သက်ဆုိင် 

ရာ အေဆာက်အအဳုဆုိင်ရာအာဏာပုိင်တ့ုိ၏ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ နှင်ဴကုိက်ညီေသာ ေရနုတ်စနစ် 

အတွင်ဵသ့ုိ gravity သ့ုိမဟုတ် mechanical နည်ဵြဖင်ဴ စွန့်ထုတ်ေပဵရမည်။  

Exception:  

Where a site is located in well-drained gravel or sand/gravel mixture soils,  

a dedicated drainage system is not required. 
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၄.၅။ ေြြေထိန်ဵနဳရဳစနစ်ြေျာဵ  

 ၄.၅.၁။  အေထွေထွ  

  ေြမထိန်ဵနဳရဳဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ရာတွင် ေမှာက်လဲြခင်ဵ (overturning)၊ ေဘဵတုိက်ေလျှာြခင်ဵ 

(sliding) ၊ ေြမသာဵဖိအာဵအလွန်မျာဵြခင်ဵ (excessive foundation pressure) နှင်ဴ ေရပင်ဴအာဵ 

(water uplift) မျာဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵပပီဵ တည်ပငိမ်မှု (stability) ရိှေအာင် ြပုလုပ်ရမည်။ 

ထုိေြမထိန်ဵနဳရဳ ဒီဇုိင်ဵတွင် ေဘဵတုိက်ေလျှာြခင်ဵနှင်ဴ ေမှာက်လဲြခင်ဵအတွက် safety factor 1.5 ြဖင်ဴ 

ဒီဇုိင်ဵတွက်ချက်ရမည်။ ဒီဇုိင်ဵကုိ မှတ်ပဳုတင်ဒီဇုိင်ဵညာရှင်က ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ၄.၅.၂။ ယာယီေြြေထိန်ဵနဳရဳစနစ်ြေျာဵ 

  ယာယီေြမထိန်ဵနဳရဳမျာဵကုိ ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ရာ၌ တည်ေဆာက်မည်ဴေနရာတွင် ေဆာက်လုပ် 

မည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴကုိက်ညီေအာင် ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ရမည်။ ေြမထိန်ဵနဳရဳစနစ်တွင် ေြမတူဵစဉ် 

အတွင်ဵ တည်ပငိမ်မှု (stability) ရိှေစရန် လုိအပ်ေသာအေထာက်အကူြဖစ်ေစမည်ဴ လုပ်ငန်ဵစနစ် 

မျာဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵြပုလုပ်ရမည်။ ဒီဇုိင်ဵကုိ မှတ်ပဳုတင်ဒီဇုိင်ဵပညာရှင်က ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

 ၄.၅.၃.။ ယာယီေြြေထိန်ဵနဳရဳစနစ်အာဵ အမြဲေတြ်ေဵအသဳုဵြပုြေည်ဴ အေဆာက်အအဳုတွင် ေပါင်ဵစပ် 

အသဳုဵြပုြြင်ဵ (Temporary earth retaining systems intended to be integrated with 

permanent structure) 

  ယာယီေြမထိန်ဵနဳရဳစနစ်အာဵ အပမဲတမ်ဵအသဳုဵြပုမည်ဴ အေဆာက်အအဳုနှင်ဴ တဲွဖက်အသဳုဵ 

ြပုမည်ဆုိလျှင် ထုိေြမထိန်ဵနဳရဳအာဵ ယာယီနှင်ဴ အပမဲတမ်ဵအေြခအေနနှစ်ခုစလဳုဵအတွက် လုိအပ် 

ချက်မျာဵကုိ ေြပလည်ေစေသာဒီဇုိင်ဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵြပုလုပ်ရမည်။ ဒီဇုိင်ဵကုိ မှတ်ပဳုတင်ဒီဇုိင်ဵ 

ပညာရှင်က ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၄.၆။ ေြြေသာဵ၏ ြွင်ဴြပုြဳနုိင်၀န်အာဵတန်ဖုိဵြေျာဵ 

 ၄.၆.၁။ အေထွေထွ 

  သက်ဆုိင်ရာ အေဆာက်အအဳုဆုိင်ရာ အာဏာပုိင်အဖဲွ့မှ သီဵြခာဵထုတ်ြပန်ထာဵြခင်ဵ 

မရိှပါက ခန့်မှန်ဵေြမသာဵခဳနုိင်ဝန်အာဵအတွက် ဇယာဵ ၄.၆.၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ တန်ဖုိဵမျာဵကုိ 

အခန်ဵ  ၃.၂ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ ခွင်ဴြပုနုိင်ေသာဒီဇုိင်ဵ၀န်အတဲွမျာဵနှင်ဴ တဲွဖက်အသဳုဵြပုနုိင်သည်။  

 ၄.၆.၂။ ေြြေသာဵ၏ြန့်ြှေန်ဵြဳနုိင်ဝန်အာဵ 

  အကယ်၍ သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်မျာဵထဳသ့ုိ ခုိင်မာေသာ အချက်အလက်မျာဵကုိ 

အေြခခဳ၍တင်ြပပပီဵ အတည်ြပုချက်ရယူနုိင်ြခင်ဵမရိှလျှင် အုတ်ြမစ်မှသက်ေရာက်ေသာ အမျာဵဆဳုဵ 

ဖိအာဵ၊ ေဘဵတုိက်ဖိအာဵ သ့ုိမဟုတ် ေဘဵတုိက်ေလျှာြခင်ဵခဳနုိင်ရည်တ့ုိအတွက် ေြမသာဵ၏ ခန့်မှန်ဵ 

ခဳနုိင်ဝန်အာဵမျာဵကုိ တွက်ချက်ရာတွင် ဇယာဵ ၄.၆.၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ တန်ဖုိဵမျာဵထက် 

မပုိေစရ။ 

  ဇယာဵပါ ေြမသာဵ၏ ရုပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ လက္ခဏာမျာဵနှင်ဴ အလာဵတူနီဵစပ်ေသာ ေြမသာဵ 

မျာဵအတွက် ဇယာဵတွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ ခန့်မှန်ဵတန်ဖုိဵမျာဵကုိ အသဳုဵြပုနုိင်သည်။  

  ရွှဳ့၊ ေအာ်ဂဲနစ်နုန်ဵ၊ ေအာ်ဂဲနစ်ရွှဳ့၊ ေြမေဆွဵ (peat) သ့ုိမဟုတ် ဖိသိပ်ထာဵြခင်ဵမရိှေသာ 

ဖ့ုိေြမမျာဵအတွက် ေြမသာဵခဳနုိင်ဝန်ကုိ သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်ထဳမှ အတည်ြပုချက်မရဘဲ 

ခန့်မှန်ဵမတွက်ချက်ရပါ။  

Exception:  

A presumptive load-bearing capacity is permitted to be used where the building official 

deems the load-bearing capacity of mud, organic silt or unprepared fill is adequate for the 

support of lightweight and temporary structures. 

 ၄.၆.၃။ ေေဵတုိက်ေလျှောြြင်ဵြဳနုိင်ရည် 

  ပုိမုိြမင်ဴမာဵေသာတန်ဖုိဵမျာဵ အသဳုဵြပုရန်အတွက် သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်ထဳသ့ုိ အချက် 

အလက်ခုိင်မာစွာတင်ြပပပီဵ အတည်ြပုချက်ရယူထာဵြခင်ဵမရိှပါက အာဵထိန်ဵနဳရဳ၏ ေဘဵတုိက် 

ေလျှာြခင်ဵခဳနုိင်ရည်ကုိ တွက်ချက်ရာတွင် ဇယာဵ ၄.၆.၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ ေဘဵတုိက် 

ထမ်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ေဘဵတုိက် ေလျှာြခင်ဵတ့ုိ၏ ခဳနုိင်ရည်အာဵ တန်ဖုိဵနှစ်ခုကုိေပါင်ဵ၍ တွက်ချက်ရမည်။  

  ရွှဳ့ေြမ၊ သဲရွှဳ့ေစဵေြမ၊ နုန်ဵရွှဳ့ေစဵေြမ၊ ရွှဳ့နုန်ဵေြမအတွက် ေဘဵတုိက်ေလျှာြခင်ဵ 

ခဳနုိင်ရည်သည် မည်သည်ဴအေြခအေနမျ ိုဵတွင်မဆုိ ဝန်ေသတန်ဖုိဵ၏ တစ်ဝက်ထက်မပုိေစရ။ 

 ၄.၆.၃.၁။  ေေဵတုိက်ေလျှောြြင်ဵ ြွင်ဴြပုြဳနုိင်ရည်ကုိ တုိဵြြှေင်ဴြြင်ဵ  

     ဇယာဵ ၄.၆.၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ခုခဳနုိင်မှုတန်ဖုိဵမျာဵ (resistance values) ကုိ 

ထပ်တုိဵမည်ဴအနက် ၁ ေပ တုိင်ဵအတွက် ဇယာဵပါတန်ဖုိဵအတုိင်ဵ တုိဵယူနုိင်သည်၊ အမျာဵဆဳုဵ 

အေနြဖင်ဴ ဇယာဵပါတန်ဖုိဵ၏ ၁၅ ဆ အထိ တုိဵယူနုိင်သည်။ 
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   အလဳတုိင် သ့ုိမဟုတ် ဆုိင်ဵဘုတ်ကဴဲသ့ုိေသာ သီဵြခာဵတုိင်မျာဵနှင်ဴ ေရတုိေဘဵတုိက် 

တွန်ဵအာဵေကကာင်ဴ ေြမြပင်ညီလက်မဝက် (၁၂.၇ မီလီမီတာ) အေရွ့တွင်ဆုိဵဝါဵစွာ ထိခုိက်နုိင်မှု 

မရိှေသာ အေဆာက်အအဳုကုိ ကျာဵကန်ထာဵသည်ဴတုိင်မျာဵအာဵ ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ရာတွင် ေြမသာဵ၏ 

ေဘဵတုိက်ခဳနုိင်ဝန်အာဵ အြဖစ် ဇယာဵ ၄.၆.၁ ပါ တန်ဖုိဵ၏ နှစ်ဆကုိ အသဳုဵြပုနုိင်သည်။  

Table 4.6.1 Allowable foundation and lateral pressure 

Class of Materials 

Allowable 
Foundation 

Pressure 
(psf) 

Lateral 
Bearing 
(psf/f 
below 
natural 
grade) 

Lateral Sliding 

Coefficient 
of frictiona 

Resistance 
(psf)b 

1. Crystalline bedrock 12000 120 0.70 _ 

2. Sedimentary and 
foliated rock 

4000 400 0.35 _ 

3. Sandy gravel and/ or 
gravel(GW andGP) 

3000 200 0.35 _ 

4. Sand, silty sand, 
clayey sand, silty gravel 
and clayey gravel(SW, 
SP, SM,  SC, GM and 
GC) 

2000 150 0.25 _ 

5. Clay, sandy clay, silty 
clay, clayey silt, silt and 
sandy silt (CL, ML, MH 
and CH) 

1500 100 _ 130 

For SI: 1 pound per square foot = 0.0479 kPa, 1 pound per   square foot per foot = 0.157 

kPa/m. 

a. Coefficient to be multiplied by the dead load. 

b. Lateral sliding resistance value to be multiplied by the contact area, as limited by 

Section 4.6.3. 

c. Where the building official determines that in-place soils with an allowable bearing 

capacity of less than 1,500 psf are likely to be present at the site, the allowable bearing 

capacity shall be determined by a soil investigation. 
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၄.၇။ အုတ်ြြေစ်ြေျာဵ  

 ၄.၇.၁။ အေထွေထွ 

  အုတ်ြမစ်မျာဵကုိ အပုိဒ်ခဲွ ၄.၇.၁ မှ ၄.၇.၉ အရ ဒီဇုိင်ဵလုပ်ပပီဵ တည်ေဆာက်ရမည်။ 

အုတ်ြမစ်မျာဵကုိ မူလအေြခအေနမပျက် ရိှေနေသာေြမသာဵ (undisturbed soil) သ့ုိမဟုတ် 

သိပ်သည်ဵေအာင် ြပုလုပ်ထာဵေသာ ဖ့ုိေြမ (compacted fill material) သ့ုိမဟုတ် ြပုြပင်ထာဵ 

သည်ဴခဳနုိင်ရည်နည်ဵေသာေြမ (CLSM) ေပါ်တွင် တည်ေဆာက်ရမည်။ သိပ်သည်ဵေအာင် ြပုလုပ် 

ထာဵေသာ ဖ့ုိေြမမျာဵကုိ အပုိဒ် ၄.၃.၅ ၊ ြပုြပင်ထာဵသည်ဴခဳနုိင်ရည်နည်ဵေသာေြမ (CLSM) ကုိ အပုိဒ် 

၄.၃.၆ အရ ဖ့ုိရမည်။  

  အုတ်ြမစ်တစ်ခုချင်ဵစီ၏ အေပါ်မျက်နှာြပင်မျာဵ တညီတည်ဵြဖစ်ရမည်။ အုတ်ြမစ်မျာဵ၏ 

ေအာက်ေြခမျက်နှာြပင်ကုိ ၁၀ ယူနစ် အလျာဵလုိက်တွင် ေဒါင်လုိက် ၁ ယူနစ်ထက် မပုိေသာ 

ေလျှာေစာက် (၁၀ ရာခုိင်နှုန်ဵ ေလျှာေစာက်)ကုိ ခွင်ဴြပုထာဵသည်။ အုတ်ြမစ်၏ အေပါ်မျက်နှာြပင် 

အြမင်ဴေြပာင်ဵလဲရန် လုိအပ်သည်ဴေနရာမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေြမမျက်နှာြပင်သည် ၁၀ ရာခုိင်နှုန်ဵ 

ေလျှာေစာက်ထက်ပုိေသာ ေနရာမျာဵတွင် အထစ် (stepped) လုပ်ရမည်။  

 ၄.၇.၂။ အုတ်ြြေစ်ြေျာဵ၏အနက် 

  အုတ်ြမစ်မျာဵ၏အနက်သည် မူလအေြခအေနမပျက် ရိှေနေသာေြမသာဵ မျက်နှာြပင်မှ  

 အနည်ဵဆဳုဵ ၂၄ လက်မ (၆၁၀ မီလီမီတာ) ရိှရမည်။ လုိအပ်ပါက အုတ်ြမစ်မျာဵ၏အနက်ကုိ အပုိဒ်ခဲွ 

၄.၇.၂.၁ မှ ၄.၇.၂.၃ အရ လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

 ၄.၇.၂.၁။ ေြြေသာဵေအဵြဲြြင်ဵြှေ ကာကွယ်ြြင်ဵ (Frost Protection) 

     အုတ်ြမစ်မျာဵ၏နဳရဳမျာဵ၊ တုိင်မျာဵနှင်ဴ အေဆာက်အအဳုမျာဵ၏ အြခာဵ permanent 

supports မျာဵကုိ ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵမှ တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ခု 

ထက်ပုိေသာ နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ကာကွယ်ရမည်။ 

 

1. Extending below the frost line of the locality. 

 2. Constructing in accordance with ASCE 32; or 

 3. Erecting on solid rock                                     

Exception:  

Free-standing buildings meeting all of the following conditions shall not be required to be 

protected: 

1. Classified in Occupancy Category I, in accordance with Section   3.1.3.5; 

2. Area of 600 square feet (56 m2) or less for light-frame construction or 400 square feet (37 

m2) or less for other than light-frame construction; and                                     
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3. Eave height of 10 feet (3048 mm) or less. 

Footings shall not bear on frozen soil unless such frozen condition is of a permanent 

character. 

 ၄.၇.၂.၂။  သီဵြြာဵအုတ်ြြေစ်ြေျာဵ 

  အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၄.၇.၂.၃။  ေရွေ့လျာဵြြင်ဵ (သ့ုိြေဟုတ်) ေြြေလွှာေရွေ့လျာဵြြင်ဵ 

  shallow subsoils မျာဵသည် ေရွ့လျာဵနုိင်ေသာ လက္ခဏာရိှပါက အုတ်ြမစ်မျာဵကုိ 

တည်ပငိမ်မှုရိှေသာ လဳုေလာက်သည်ဴ အနက်တွင် ချထာဵရမည်။  

 ၄.၇.၃။  ေလျှောေစာက်ြေျာဵတွင် အုတ်ြြေစ်ြေျာဵကုိ တည်ေဆာက်ြြင်ဵ 

  အေဆာက်အအဳုမျာဵကုိ ေလျှာေစာက်မျာဵတွင် ေဆာက်လုပ်လျှင် အပုိဒ်ခဲွ ၄.၇.၃.၁ မှ 

၄.၇.၃.၅ အရ လုပ်ေဆာင်ရပါမည်။ 

 ၄.၇.၃.၁။ အတက်ေလျှောေစာက်ြေျာဵြှေထာဵရိှရြေည်ဴ အေဆာက်အအဳုကကာဵလွတ်နယ်ေြြေ   

 အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၄.၇.၃.၂။ အဆင်ဵေလျှောေစာက်ြေျက်နှာြပင်ြှေထာဵရိှရြေည်ဴ အုတ်ြြေစ်အကွာအေဝ: 

  အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 

Figure 4.7.1 Foundation Clearances from Slopes  
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 ၄.၇.၃.၃။ ေရကန် 

  ဤလမ်ဵညွှန်ချက်တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ေရကန်မျာဵနှင်ဴ ေလျှာေစာက်မျာဵကကာဵ 

ေြမချန်သည် ဤအပုိဒ်ခဲွတွင်လုိအပ်ေသာ အေဆာက်အဦအုတ်ြမစ် ေြမချန်တစ်ဝက်နှင်ဴညီသင်ဴ 

သည်။ ေလျှာေစာက်၏ ထိပ်မှေရြပင်ညီ အကွာအေဝဵ ၇ ေပ (၂၁၃၄ မီလီမီတာ) အတွင်ဵရိှသည်ဴ 

ေရကန်နဳရဳသည်ေြမကကီဵ၏ အေထာက်အပဴဳမရိှဘဲ ေလျှာေစာက်ထဲရိှေရကုိ အေထာက်အပဴဳ 

ေပဵနုိင်စွမ်ဵ ရိှသင်ဴသည်။ 

 ၄.၇.၃.၄။  အုတ်ြြေစ်တည်ေနရာအြြေင်ဴ 

  ေြမြပင်ြမြှေင်ဴထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵခွင်ရိှ အြပင်ဘက်ရိှ အုတ်ြမစ်တုိင်ဵ၏ အေပါ်မျက်နှာ 

ြပင်သည် အတည်ြပုထာဵေသာ ေရနုတ်ေြမာင်ဵ၏ စွန့်ထုတ်မည်ဴေနရာ (သ့ုိမဟုတ်) အဝင်ေနရာ 

တွင်လမ်ဵေရေြမာင်ဵ အြမင်ဴအထက်အနည်ဵဆဳုဵ ၁၂ လက်မ (၃၀၅ မီလီမီတာ) အြပင် ၂ 

ရာခုိင်နှုန်ဵ ပုိြမြှေင်ဴထာဵရမည်။ လုပ်ငန်ဵခွင်ရိှ ေနရာတုိင်ဵတွင် စွန့်ထုတ်မည်ဴေနရာ (သ့ုိမဟုတ်) 

အေဆာက်အအဳု၏ အေဝဵဘက်သ့ုိ စွန့်ထုတ်နုိင်မည်ဴ လုိအပ်ေသာ ေရနုတ်ေြမာင်ဵမျာဵကုိ 

ထည်ဴေပဵထာဵေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပနုိင်ပါက အေဆာက်အအဳုအာဏာပုိင်အဖဲွ့၏ ခွင်ဴြပုချက်ေပါ် 

မူတည်၍ အြခာဵအုတ်ြမစ် တည်ေနရာအြမင်ဴကုိ ြပုလုပ်နုိင်သည်။  

 ၄.၇.၃.၅။  အြြာဵေြြေြျန်နှင်ဴ ကကာဵလွတ်နယ်ေြြေ 

  အြခာဵေြမချန်မျာဵနှင်ဴ ကကာဵလွတ်နယ်ေြမမျာဵကုိ အေဆာက်အအဳုအာဏာပုိင်အဖဲွ့၏ 

အတည်ြပုချက်အရ ခွင်ဴြပုသည်။ ဤအပုိင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကုိ ကုိက်ညီမှုရိှေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပရန် 

မှတ်ပဳုတင်ဒီဇုိင်ဵပညာရှင်၏ ေထာက်ခဳချက်နှင်ဴစူဵစမ်ဵေလဴလာမှုကုိ အေဆာက်အအဳု အာဏာပုိင် 

အဖဲွ့အစည်ဵသ့ုိတင်ြပရမည်။ ယင်ဵစူဵစမ်ဵေလဴလာမှုတွင် အသဳုဵြပုမည်ဴပစ္စည်ဵ၊ ေလျှာေစာက် 

အြမင်ဴ၊ ေလျှာေစာက် gradient ၊ ဝန်အာဵပမာဏနှင်ဴ ေလျှာေစာက်ြပုလုပ်မည်ဴပစ္စည်ဵ၏ 

ေြမတုိက်စာဵနုိင်မှု ဝိေသသမျာဵ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ 

 ၄.၇.၄။  အုတ်ြြေစ်ြေျာဵ 

  အုတ်ြမစ်မျာဵကုိ အပုိဒ်ခဲွ ၄.၇.၄.၁ မှ ၄.၇.၄.၃ အရ ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်၍ တည်ေဆာက်ရမည်။ 

 ၄.၇.၄.၁။  ဒီဇုိင်ဵ 

   အုတ်ြမစ်မျာဵကုိ ေြမကကီဵ၏ခွင်ဴြပုနုိင်ေသာ ခဳနုိင်ရည်အာဵကုိ ေကျာ်လွန်ပပီဵ ဒီဇုိင်ဵ 

မလုပ်ရမည်ဴအြပင် differential settlement အနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ရမည်။ အုတ်ြမစ်၏ အကျယ်သည် 

အနည်ဵဆဳုဵ ၁၂ လက်မ (၃၀၅ မီလီမီတာ) ရိှရမည်။ ပွလွယ်ေသာေြမမျာဵရိှသည်ဴ ဧရိယာအတွင်ဵ 

Footing ကုိ ဒီဇုိင်ဵလုပ်ပါက အပုိဒ် ၄.၇.၈ အရ လုပ်ရမည်။ 

 ၄.၇.၄.၁.၁။ ဒီဇုိင်ဵဝန်အာဵ (Design loads) 

  အုတ်ြမစ်ကုိ အပုိဒ် ၃.၂.၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ဝန်အာဵမျာဵေပါင်ဵစုြခင်ဵေကကာင်ဴ 

အဆုိဵဆဳုဵြဖစ်နုိင်သည်ဴ သက်ေရာက်မှု (most unfavorable effects) အတွက် ဒီဇုိင်ဵလုပ်ရ 
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မည်။ ၀န်ေသ (Dead load) တွင် အုတ်ြမစ်မျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိေပါ်ရိှ ဖ့ုိေြမ (overlying fill) ၏ 

အေလဵချန်ိမျာဵ ထည်ဴသွင်ဵတွက်ချက်ရမည်။ အပုိဒ်ခဲွ ၃.၂.၃.၉ နှင်ဴ ၃.၂.၃.၁၁ တွင် ေဖာ်ြပထာဵ 

ေသာ Reduced Live Loads အသဳုဵြပု၍ အုတ်ြမစ်ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ြခင်ဵကုိ ခွင်ဴြပုသည်။ 

 ၄.၇.၄.၁.၂။ တုန်ြါြေှု၀န်အာဵ (Vibratory loads) 

   စက်ယန္တရာဵမျာဵေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) အြခာဵတုန်ခါမှုမျာဵသည် အုတ်ြမစ် 

မျာဵသ့ုိေရာက်ရိှနုိင်ပါက ေြမကကီဵကုိထိခုိက်နုိင်ေသာ အေနှာင်ဴအယှက်မျာဵကုိ ကာကွယ်နုိင်ရန် 

ယင်ဵတုန်ခါမှုမျာဵကုိ အုတ်ြမစ်ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ရာတွင် ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။  

 ၄.၇.၄.၂။ ကွန်ကရစ် အုတ်ြြေစ် 

  ကွန်ကရစ်အုတ်ြမစ်မျာဵ၏ ဒီဇုိင်ဵ၊ ပစ္စည်ဵအသဳုဵြပုြခင်ဵနှင်ဴ တည်ေဆာက်ြခင်ဵတ့ုိ 

သည် အခန်ဵ ၃.၅ ေဖာ်ြပချက်မျာဵနှင်ဴ အပုိဒ်ခဲွ ၄.၇.၄.၂.၁ မှ ၄.၇.၄.၂.၆ အထိ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ 

ကုိက်ညီရမည်။ 

Exception: 

Where a specific design is not provided, concrete footings supporting walls of light-frame 

construction are permitted to be designed in accordance with Table 4.7.1. 

Table 4.7.1 Footings supporting walls of light-frame construction a, b, c, d, e 
Number of Floors 
Supported by the 

Footing f 

Width of 
Footing 
(inches) 

Thickness of Footing 
(inches) 

1 12 6 

2 15 6 

3 18 8 g 

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 foot = 304.8 mm. 

a. Depth of footings shall be in accordance with Section 4.7.2. 

b. The ground under the floor is permitted to be excavated  to the elevation of the 

top of the footing. 

c. Interior-stud-bearing walls are permitted to be supported by isolated footings. 

The footing width and length shall be twice the width shown in this table, and 

footings shall be spaced not more than 6 feet on center. 

d. See Section 3.5.4 for additional requirements for footings of structures assigned 

to Seismic Design Category C, D, E or F. 

e. For thickness of foundation walls, see Section 4.7.5. 
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f. Footings are permitted to support a roof in addition to the stipulated number of 

floors. Footings supporting roof only shall be as required for supporting one floor. 

g. Plain concrete footings for low occupancies (Group R-3 in   IBC 2006 Chapter 3) 

are permitted to be 6 inches thick. 

 ၄.၇.၄.၂.၁။  ကွန်ကရစ်၏ ြဳနုိင်ရည်အာဵ (Concrete strength) 

Concrete in footings shall have a specified compressive   strength (   ) of not less than 

2,500 pounds per square inch (psi) (17 237 kPa) at 28 days. 

 ၄.၇.၄.၂.၂။ အုတ်ြြေစ်ရိှ ငလျင်ဒဏ်ြဳနုိင်ေသာ ြျည်ကွင်ဵြေျာဵ   

  အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင်ကကည်ဴပါ။ 

 ၄.၇.၄.၂.၃။  သဳြေပါေသာ ကွန်ကရစ်အုတ်ြြေစ်ြေျာဵ (Plain Concrete Footings) 

The edge thickness of plain concrete footings supporting walls of other than light-frame 

construction shall not be less than 8 inches (203 mm) where placed on soil. 

Exception: 

For plain concrete footings supporting low occupancies (Group R-3 in IBC 2006 Chapter 3), 

the edge thickness is permitted to be 6 inches (152 mm), provided that the footing does 

not extend beyond a distance greater than the thickness of the footing on either side of 

the supported wall. 

 ၄.၇.၄.၂.၄။ ကွန်ကရစ်ကုိ ေနရာြျထာဵြြင်ဵ (Placement of Concrete) 

        အေဆာက်အအဳုအာဏာပုိင်မှ ခွင်ဴြပုထာဵေသာ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် 

Tremie အသဳုဵြပုထာဵြခင်ဵမရိှပါက ကွန်ကရစ်အုတ်ြမစ်မျာဵကုိ ေရထဲတွင် မေလာင်ဵရပါ။ 

ေရရိှေနေသာေနရာ သ့ုိမဟုတ် ေရေအာက်တွင် ကွန်ကရစ်ေလာင်ဵမည်ဆုိပါက 

ကွန်ကရစ်အေရာ၏ အရွယ်အစာဵအလုိက်ကဲွသွာဵြခင်ဵ (Segregation) အနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစရန် 

နှင်ဴ ေရဝင်ေရာက်မှု မေြပာပေလာက်ရဳုသာြဖစ်ေစရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖင်ဴ 

ေလာင်ဵရမည်။ 

 ၄.၇.၄.၂.၅။ ကွန်ကရစ်ကုိကာကွယ်ထာဵြြင်ဵ (Protection of Concrete) 

  ကွန်ကရစ်အုတ်ြမစ်မျာဵကုိ ကွန်ကရစ်ေလာင်ဵေနစဉ်အတွင်ဵနှင်ဴ ေလာင်ဵပပီဵ 

ေနာက်အနည်ဵဆဳုဵ ၅ ရက် ကကာသည်အထိ ကွန်ကရစ်ခဲသွာဵြခင်ဵမြဖစ်ေအာင် ကာကွယ်ထာဵ 

ေပဵရမည်။ ေလာင်ဵပပီဵသာဵကွန်ကရစ်ေပါ်တွင်ေရမျာဵ ြဖတ်သန်ဵစီဵဆင်ဵြခင်ဵအာဵ ခွင်ဴမြပုရပါ။ 

 ၄.၇.၄.၂.၆။ ကွန်ကရစ်ကုိ ပဳုသွင်ဵြြင်ဵ (Forming of Concrete) 

     အေဆာက်အအဳုအာဏာပုိင်၏ ထင်ြမင်ယူဆချက်အရ ေြမသာဵအေနအထာဵ 

သည် ေကျာက်ပဳုဵမလုိအပ်ေသာေနရာမျာဵတွင် ကွန်ကရစ်အုတ်ြမစ်မျာဵကုိ ေြမသာဵေပါ်တွင် 
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တင်၍ ေလာင်ဵခွင်ဴြပုသည်။ ေကျာက်ပဳုဵလုိအပ်ေသာေနရာမျာဵတွင် ACI 318-08, အခန်ဵ ၆ 

နှင်ဴအညီ ြပုလုပ်ရမည်။ 

 ၄.၇.၄.၃။  သဳြေဏိ Grillage အုတ်ြြေစ်ြေျာဵ (Steel Grillage Footings) 

  အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၄.၇.၅။ အုတ်ြြေစ်နဳရဳြေျာဵ (Foundation Walls) 

  ကွန်ကရစ် အုတ်ြမစ်နဳရဳမျာဵ (Concrete Foundation Walls) ကုိ အခန်ဵ ၃.၅ အရ ဒီဇုိင်ဵ 

လုပ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ အုတ်၊ အဂေေတသဳုဵ အုတ်ြမစ်မျာဵ (Masonry Foundation Walls) ကုိမူ IBC 

2006 မှ အခန်ဵ ၂၁ အရ ဒီဇုိင်ဵလုပ်ရပါမည်။ အုတ်ြမစ်နဳရဳမျာဵကုိ ထိပ်နှင်ဴ ေအာက်ေြခတွင် 

ေဘဵတုိက် ကျာဵကန်ထာဵပပီဵ ဒီဇုိင်ဵ parameters မျာဵသည် ဇယာဵ ၄.၇.၂ မှ ၄.၇.၆ တွင် ေဖာ်ြပ 

ထာဵေသာ parameters အတွင်ဵြဖစ်ပါက ယင်ဵအုတ်ြမစ် နဳရဳမျာဵကုိ အပုိဒ်ခဲွ ၄.၇.၅.၁ မှ ၄.၇.၅.၅ 

အရ ဒီဇုိင်ဵထုတ်ပပီဵ တည်ေဆာက်ခွင်ဴရိှသည်။ 
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 Table 4.7.2 Plain Masonry Foundation Walls a, b, c 

 

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1 pound per square foot per foot = 0.157kPa/m. 

a. For design lateral soil loads, see Section 3.2.2. Soil classes are in accordance with the Unified 

Soil Classification System and design lateral soil loads are for moist soil conditions without 

hydrostatic pressure. 

b. Provisions for this table are based on construction requirements specified in Section 4.7.5.2.2. 

c. Solid grouted hollow units or solid masonry units. 

d. A design in compliance with Chapter 21 of IBC 2006 or reinforcement in accordance with 

Table 4.7.3 is required. 

e. For height of unbalanced backfill, see Section 4.7.5.1.2. 

 

 

 

Maximum Wall 
Height (feet) 

Maximum 
Unbalanced 
Backfill Height e 

(feet) 

Minimum Nominal Wall Thickness (inches) 

Soil classes and lateral soil load a (psf per foot below natural grade) 

GW, GP, SW and SP 
soils 
30 

GM, GC, SM, SM-SC 
 and ML soils 

45 

SC, ML-CL  
and Inorganic CL soils 

60 

7 

4 (or less) 
5 
6 
7 

8 
8 
10 
12 

8 
10 
12 

10 (solidc) 

8 
10 

10 (solidc) 
10 (solidc) 

8 

4 (or less) 
5 
6 
7 
8 

8  
8  
10  
12 

10 (solidc) 

8 
10 
12 

12 (solidc) 12 (solidc) 

8  
12  

12 (solidc)  
Note d  
Note d 

9 

4 (or less) 
5 
6 
7 
8 
9 

8 
8 
12 

12 (solidc) 
12 (solidc) 

Note d 

8 
10  
12  

12 (solidc)  
Note d  
Note d 

8 
12 

12 (solidc)  
Note d  
Note d  
Note d 
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Table 4.7.3 8-inch Masonry Foundation Walls with Reinforcement where d ≥ 5 inchesa, b, c 

Maximum Wall 

Height (feet-

inches) 

Maximum 

Unbalanced  

Backfill Heightd  

(feet-inches) 

Vertical Reinforcement 

Soil classes and lateral soil loada (psf per foot below natural grade) 

GW, GP, SW and SP 

soils 

30 

GM, GC, SM, SM-SC and ML 

soils 

45 

SC, ML-CL  

and Inorganic CL soils 60 

7-4 

4-0 (or less) 

5-0 

6-0 

7-4 

#4 at 48″ o.c.  

#4 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 

#5 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 

#5 at 48″ o.c. 

#6 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 

#5 at 48″ o.c. 

#7 at 48″ o.c. 

8-0 

4-0 (or less) 

5-0 
6-0 

7-0 

8-0 

#4 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 
#4 at 48″ o.c. 

#5 at 48″ o.c. 

#5 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 
#5 at 48″ o.c. 

#6 at 48″ o.c. 

#6 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 
#5 at 48″ o.c. 

#7 at 48″ o.c. 

#7 at 48″ o.c. 

8-8 

4-0 (or less)  
5-0  

6-0  

7-0 

8-8 

#4 at 48″ o.c.  
#4 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 

#5 at 48″ o.c. 

#6 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 
#4 at 48″ o.c. 

#5 at 48″ o.c. 

#6 at 48″ o.c. 

#7 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 
#5 at 48″ o.c. 

#6 at 48″ o.c. 

#7 at 48″ o.c. 

#8 at 48″ o.c. 

9-4 

4-0 (or less)  

5-0  
6-0  

7-0  

8-0 

9-4 

#4 at 48″ o.c.  

#4 at 48″ o.c. 
#4 at 48″ o.c. 

#5 at 48″ o.c. 

#6 at 48″ o.c. 

#7 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 
#5 at 48″ o.c. 

#6 at 48″ o.c. 

#7 at 48″ o.c. 

#8 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 

#5 at 48″ o.c. 
#6 at 48″ o.c. 

#7 at 48″ o.c. 

#8 at 48″ o.c. 

#9 at 48″ o.c. 

10-0 

4-0 (or less)  

5-0  

6-0  

7-0  
8-0  

9-0 

10-0 

#4 at 48″ o.c.  

#4 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 

#5 at 48″ o.c. 
#6 at 48″ o.c. 

#7 at 48″ o.c. 

#7 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 

#5 at 48″ o.c. 

#6 at 48″ o.c. 
#7 at 48″ o.c. 

#8 at 48″ o.c. 

#9 at 48″ o.c. 

#4 at 48″ o.c. 

#5 at 48″ o.c. 

#6 at 48″ o.c. 

#7 at 48″ o.c. 
#8 at 48″ o.c. 

#9 at 48″ o.c. 

#9 at 48″ o.c. 

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1 pound per square foot per foot = 0.157kPa/m. 

a. For design lateral soil loads, see Section 3.2.2. Soil classes are in accordance with the Unified Soil Classification 

System and design lateral soil loads are for moist soil conditions without hydrostatic pressure. 

b. Provisions for this table are based on construction requirements specified in Section 4.7.5.2.2. 

c. For alternative reinforcement, see Section 4.7.5.3. 

d. For height of unbalanced backfill, see Section 4.7.5.1.2. 
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Table 4.7.4 10-inch Masonry Foundation Walls with Reinforcement where d ≥ 6.75 inchesa, b, c 

Maximum Wall 
Height (feet-

inches) 

Maximum 
Unbalanced 

Backfill Heightd 

(feet-inches) 

Vertical Reinforcement 
Soil classes and lateral soil loada (psf per foot below natural grade) 

GW, GP, SW  

and SP soils 

30 

GM, GC, SM, SM-SC  

and ML soils 

45 

SC, ML-CL  

and Inorganic CL soils 

60 

7-4 

4-0 (or less) 

5-0 
6-0 

7-4 

#4 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 
#4 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c.  

#4 at 56″ o.c. 
#4 at 56″ o.c. 

#5 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 
#5 at 56″ o.c. 

#6 at 56″ o.c. 

8-0 

4-0 (or less) 

5-0 

6-0 
7-0 

8-0 

#4 at 56″ o.c.  

#4 at 56″ o.c.  

#4 at 56″ o.c. 
#4 at 56″ o.c. 

#5 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c.  

#4 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 
#5 at 56″ o.c. 

#6 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 

#5 at 56″ o.c. 
#6 at 56″ o.c. 

#7 at 56″ o.c. 

8-8 

4-0 (or less) 
5-0 

6-0 

7-0 

8-8 

#4 at 56″ o.c.  
#4 at 56″ o.c.  

#4 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 

#5 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c.  
#4 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 

#5 at 56″ o.c. 

#7 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 
#4 at 56″ o.c. 

#5 at 56″ o.c. 

#6 at 56″ o.c. 

#8 at 56″ o.c. 

9-4 

4-0 (or less) 

5-0  
6-0  

7-0  

8-0 

9-4 

#4 at 56″ o.c.  

#4 at 56″ o.c.  
#4 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 

#5 at 56″ o.c. 

#6 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 
#5 at 56″ o.c. 

#5 at 56″ o.c. 

#6 at 56″ o.c. 

#7 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 
#5 at 56″ o.c. 

#6 at 56″ o.c. 

#7 at 56″ o.c. 

#8 at 56″ o.c. 

10-0 

4-0 (or less)  

5-0  

6-0  

7-0  
8-0  

9-0 

10-0 

#4 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 

#5 at 56″ o.c. 
#5 at 56″ o.c. 

#6 at 56″ o.c. 

#7 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 

#5 at 56″ o.c. 

#6 at 56″ o.c. 
#7 at 56″ o.c. 

#7 at 56″ o.c. 

#8 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 

#4 at 56″ o.c. 

#5 at 56″ o.c. 

#7 at 56″ o.c. 
#8 at 56″ o.c. 

#9 at 56″ o.c. 

#9 at 56″ o.c. 

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1 pound per square foot per foot = 0.157kPa/m. 

a. For design lateral soil loads, see Section 3.2.2. Soil classes are in accordance with the Unified Soil Classification 

System and design lateral soil loads are for moist soil conditions without hydrostatic pressure. 

b. Provisions for this table are based on construction requirements specified in Section 4.7.5.2.2. 

c. For alternative reinforcement, see Section 4.7.5.3. 

d. For height of unbalanced fill, see Section 4.7.5.1.2. 
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Table 4.7.5 12-inch Masonry Foundation Walls with Reinforcement where d ≥ 8.75 inchesa, b, c 

Maximum Wall 

Height (feet-

inches) 

Maximum 

Unbalanced 

Backfill Heightd  

(feet-inches) 

Vertical Reinforcement 

Soil classes and lateral soil loada (psf per foot below natural grade) 

GW, GP, SW  

and SP soils 

30 

GM, GC, SM, SM-SC  

and ML soils 

45 

SC, ML-CL  

and Inorganic CL soils 

60 

7-4 

4-0 (or less) 

5-0 

6-0 
7-4 

#4 at 72″ o.c.  

#4 at 72″ o.c.  

#4 at 72″ o.c.  
#4 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c.  

#4 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 
#5 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#5 at 72″ o.c. 
#6 at 72″ o.c. 

8-0 

4-0 (or less)  
5-0  

6-0  

7-0 

8-0 

#4 at 72″ o.c.  
#4 at 72″ o.c.  

#4 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#5 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c.  
#4 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#5 at 72″ o.c. 

#6 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 
#4 at 72″ o.c. 

#5 at 72″ o.c. 

#6 at 72″ o.c. 

#7 at 72″ o.c. 

8-8 

4-0 (or less)  

5-0  

6-0  

7-0 
8-8 

#4 at 72″ o.c.  

#4 at 72″ o.c.  

#4 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 
#5 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c.  

#4 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#5 at 72″ o.c. 
#7 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#5 at 72″ o.c. 

#6 at 72″ o.c. 
#8 at 72″ o.c. 

9-4 

4-0 (or less)  

5-0  

6-0  

7-0  

8-0 
9-4 

#4 at 72″ o.c.  

#4 at 72″ o.c.  

#4 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#5 at 72″ o.c. 
#6 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#5 at 72″ o.c. 

#5 at 72″ o.c. 

#6 at 72″ o.c. 
#7 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#5 at 72″ o.c. 

#6 at 72″ o.c. 

#7 at 72″ o.c. 
#8 at 72″ o.c. 

10-0 

4-0 (or less)  

5-0  

6-0  

7-0  

8-0  
9-0 

10-0 

#4 at 72″ o.c.  

#4 at 72″ o.c.  

#4 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#5 at 72″ o.c. 
#6 at 72″ o.c. 

#7 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#5 at 72″ o.c. 

#6 at 72″ o.c. 

#6 at 72″ o.c. 
#7 at 72″ o.c. 

#8 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#4 at 72″ o.c. 

#5 at 72″ o.c. 

#6 at 72″ o.c. 

#7 at 72″ o.c. 
#8 at 72″ o.c. 

#9 at 72″ o.c. 

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1 pound per square foot per foot = 0.157kPa/m. 

a. For design lateral soil loads, see Section 3.2.2. Soil classes are in accordance with the Unified Soil Classification 

System and design lateral soil loads are for moist soil conditions without hydrostatic pressure. 

b. Provisions for this table are based on construction requirements specified in Section 4.7.5.2.2. 

c. For alternative reinforcement, see Section 4.7.5.3. 

d. For height of unbalanced backfill, see Section 4.7.5.1.2. 
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Table 4.7.6 Concrete Foundation Wallsb,c 

Maximum 

Wall Height 

(feet) 

Maximum 

Unbalanced 

Backfill Height e 

(feet) 

Vertical Reinforcement and Spacing (inches) 
Design lateral soil loada (psf per foot of depth) 

30 45 60 
Minimum wall thickness (inches) 

7.5 9.5 11.5 7.5 9.5 11.5 7.5 9.5 11.5 

5 4 
5 

PC 
PC 

PC  
PC 

PC  
PC 

PC  
PC 

PC  
PC 

PC  
PC 

PC  
PC 

PC  
PC 

PC  
PC 

6 
4 

5 

6 

PC  

PC  

PC 

PC  

PC  

PC 

PC  

PC  

PC 

PC  

PC  

PC 

PC  

PC  

PC 

PC  

PC  

PC 

PC  

PC  

PC 

PC  

PC  

PC 

PC  

PC  

PC 

7 

4 
5 

6 

7 

PC  
PC  

PC  

PC 

PC  
PC  

PC  

PC 

PC  
PC  

PC  

PC 

PC 
PC 

PC 

#5 at 46" 

PC  
PC  

PC  

PC 

PC  
PC  

PC  

PC 

PC  
PC 

#5 at 48" 

#6 at 48" 

PC  
PC  

PC  

PC 

PC  
PC  

PC  

PC 

8 

4 

5 
6 

7 

8 

PC  

PC  
PC  

PC 

#5 at 47" 

PC  

PC  
PC  

PC  

PC 

PC  

PC  
PC  

PC  

PC 

PC  

PC  
PC 

#5 at 41" 

#6 at 43" 

PC  

PC  
PC  

PC  

PC 

PC  

PC  
PC  

PC  

PC 

PC  

PC 
#5 at 43" 

#5 at 43" 

#6 at 32" 

PC  

PC  
PC  

PC 

#6 at 44" 

PC  

PC  
PC  

PC  

PC 

9 

4 

5 
6 

7 

8 

9 d 

PC  

PC  
PC  

PC 

#5 at 41" 

#6 at 46" 

PC  

PC  
PC  

PC  

PC  

PC 

PC  

PC  
PC  

PC  

PC  

PC 

PC  

PC  
PC 

#5 at 37" 

#6 at 38" 

#7 at 41" 

PC  

PC  
PC  

PC 

#5 at 37" 

#6 at 41" 

PC  

PC  
PC  

PC  

PC  

PC 

PC  

PC 
#5 at 39" 

#6 at 38" 

#7 at 39" 

#7 at 31" 

PC  

PC  
PC 

#5 at 37" 

#6 at 39" 

#7 at 41" 

PC  

PC  
PC  

PC 

#4 at 48" 

#6 at 39" 

10 

4 

5 
6 

7 

8 

9 d 

10 d 

PC  

PC  
PC  

PC 

#5 at 38" 

#6 at 41" 

#7 at 45" 

PC  

PC  
PC  

PC  

PC 

#4 at 48" 

#6 at 45" 

PC  

PC  
PC  

PC  

PC  

PC  

PC 

PC  

PC  
PC 

#6 at 48" 

#7 at 47" 

#7 at 37" 

#7 at 31" 

PC  

PC  
PC  

PC 

#6 at 47" 

#7 at 48" 

#7 at 40" 

PC  

PC  
PC  

PC  

PC 

#4 at 48" 

#6 at 38" 

PC  

PC 
#5 at 37" 

#6 at 35" 

#7 at 35" 

#6 at 22" 

#6 at 22" 

PC  

PC  
PC 

#6 at 48" 

#7 at 48" 

#7 at 37" 

#7 at 30" 

PC  

PC  
PC  

PC 

#6 at 45" 

#7 at 47" 

#7 at 38" 

 

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 foot = 304.8 mm, 1 pound per square foot = 0.157kPa/m. 

a. For design lateral soil loads for different classes of soil, see Section 3.2.2. 

b. Provisions for this table are based on construction requirements specified in Section 4.7.5.2.1. 

c. “PC” means plain concrete. 

d. Where design lateral soil loads from Table 3.2.1 are used, the requirements for 30 and 45 psf per foot 

of depth are not applicable. See Section 3.2.2. 

e. For height of unbalanced backfill, see Section 4.7.5.1.2. 
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 ၄.၇.၅.၁။  အုတ်ြြေစ်နဳရဳြေျာဵ၏အထူ (Foundation Wall Thickness) 

  ကွန်ကရစ်နှင်ဴ အုတ်အဂေေတသဳုဵ အုတ်ြမစ်နဳရဳမျာဵ၏ အနည်ဵဆဳုဵအထူသည် အပုိဒ်ခဲွ 

၄.၇.၅.၁.၁ မှ ၄.၇.၅.၁.၃ထိ သတ်မှတ်ချက်မျာဵအတုိင်ဵလုိက်နာရမည်။ 

 ၄.၇.၅.၁.၁။ အုတ်ြြေစ်နဳရဳ၏ ထိပ်ပုိင်ဵ အထူ (Thickness at Top of Foundation Wall) 

         အပုိဒ်ခဲွ ၄.၇.၅.၁.၂ လုိအပ်ချက်မျာဵအရ တည်ေဆာက်ထာဵပါက အုတ်ြဖင်ဴ 

အေချာသတ်နဳရဳမျာဵ (Brick - Veneered Frame Walls) နှင်ဴ ၁၀ လက်မအထူရိှ ဂလုိင်ပါ 

နဳရဳမျာဵ (Cavity Walls) ကုိ ေထာက်ထာဵနုိင်ရန် အနည်ဵဆဳုဵ ၈ လက်မ ပဳုမှန်အထူရိှေသာ 

အုတ်ြမစ်နဳရဳမျာဵကုိ အသဳုဵြပုခွင်ဴြပုသည်။ ယင်ဵမှအပ ကျန်အုတ်ြမစ်နဳရဳမျာဵ၏ အထူသည် 

ေထာက်ထာဵေသာနဳရဳအထူ အနည်ဵဆဳုဵရိှရပါမည်။ Corbeling Of Masonry ကုိ IBC 2006 

အခန်ဵ၂၁၀၄.၂ အရ လုပ်ရပါမည်။  ၈ လက်မ နဳရဳကုိ Corbel လုပ်ထာဵပါက Corbel ၏ 

ထိပ်သည် ကကမ်ဵခင်ဵေဘာင်၏ ေအာက်ေြခထက်ပုိ၍ မြမင်ဴေစရမည်ဴအြပင် အနည်ဵဆဳုဵ ၆ 

လက်မ (၁၅၂ မီလီမီတာ) အရှည်ရိှေသာ header အြပညဴ် ထည်ဴေပဵရမည်။ သ့ုိမဟုတ် Top 

Course Bed Joint ကုိ ေထာင်လုိက်နဳရဳ Projection နှင်ဴ ချုပ်ရပါမည်။ ယင်ဵအချုပ် (Tie) 

သည် W2.8 ( ၄.၈ မီလီမီတာ) နှင်ဴ အချုပ်တစ်ခုနှင်ဴတစ်ခုကကာဵ ေရြပင်ညီအကွာအေဝဵမှာ 

အမျာဵဆဳုဵ ၃၆ လက်မ (၉၁၄ မီလီမီတာ) ရိှရပါမည်။ ထ့ုိေနာက် Corbelled Masonry ၏ 

အေနာက်ဘက် အေခါင်ဵေပါက်ေနရာ (Hollow  Space) ကုိ မဆလာ (Mortar) သ့ုိမဟုတ် 

Grout နှင်ဴ ြဖည်ဴေပဵရပါမည်။ 

 ၄.၇.၅.၁.၂။ ေြြေကကီဵဝန်ြျန်ိ၊ ပုိထွက်ေနေသာ ဖ့ုိေြြေအြြေင်ဴ နှင်ဴ နဳရဳအြြေင်ဴေပါ် အေြြြဳထာဵ 

ေသာ အုတ်ြြေစ်နဳရဳအထူ (Thickness based on Soil loads, Unbalanced Backfill Height 

and Wall Height) 

  ကွန်ကရစ်အုတ်ြမစ်နဳရဳမျာဵ (Concrete Walls) ၏ အထူကုိ ဇယာဵ ၄.၇.၆ပါ 

လုိအပ်ချက်မျာဵအတုိင်ဵ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ အုတ်၊ အဂေေတ သီဵသန့်သဳုဵအုတ်ြမစ်နဳရဳ 

မျာဵ (Plain Masonry Walls) အထူကုိ ဇယာဵ ၄.၇.၂ လုိအပ်ချက်မျာဵအတုိင်ဵ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အုတ်၊ အဂေေတသဳုဵ အာဵြဖည်ဴအုတ်ြမစ်နဳရဳမျာဵ (Masonry Walls with 

Reinforcement) ၏ အထူကုိ ဇယာဵ ၄.၇.၃၊ ၄.၇.၄ သ့ုိမဟုတ် ၄.၇.၅ လုိအပ်ချက်မျာဵအတုိင်ဵ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ အကယ်၍ ဇယာဵမျာဵကုိအသဳုဵြပုထာဵပါက ပမဲခမဳစွာတွယ်ကပ်နုိင် 

ရန် အဂေေတ (Masonry) ကုိ ခင်ဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ မဆလာ (Mortar) အမျ ိုဵအစာဵသည် Type M 

သ့ုိမဟုတ် S ြဖစ်ရပါမည်။   (IBC 2006 အခန်ဵ ၂၁  ကုိ ကကညဴ်ရန်) 

  ပုိထွက်ေနေသာ ဖ့ုိေြမအြမင်ဴ (Unbalanced Backfill Height) ဆုိသည်မှာ 

အုတ်ြမစ်နဳရဳ အြပင်ဘက်ရိှ အေချာသတ်ေြမမျက်နှာြပင်နှင်ဴ အုတ်ြမစ်နဳရဳ (Foundation Wall) 

ကုိ ေထာက်ခဳထာဵေသာ ကွန်ကရစ်အုတ်ြမစ် (Concrete Footing) ၏ အေပါ်ဘက်အနိမ်ဴပုိင်ဵ 
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သ့ုိမဟုတ် အုတ်ြမစ်နဳရဳအတွင်ဵဘက်ရိှ အေချာသပ်ေြမမျက်နှာြပင်တ့ုိ ြခာဵနာဵြခင်ဵအြမင်ဴ 

(Difference in Height) ကုိ ဆုိလုိသည်။   အကယ်၍ အုတ်ြမစ်နဳရဳအတွင်ဵဘက်၌ Concrete 

Slab On Grade ခင်ဵထာဵပပီဵ Concrete Slab သည် အုတ်ြမစ်အတွင်ဵနဳရဳနှင်ဴထိေနပါက 

ပုိထွက်ေနေသာဖ့ုိေြမအြမင်ဴ (Unbalanced Backfill Height) ကုိ အြပင်ဘက် အေချာသပ် 

ေြမမျက်နှာြပင်မှ အတွင်ဵဘက် Concrete Slab ၏ ထိပ်အထိကုိ တုိင်ဵတာခွငဴ်ရိှသည်။ 

 ၄.၇.၅.၁.၃။  အကျ ိုဵအပဴဲေကျာက်ြေျာဵ(Rubble Stone) 

  အကျ ိုဵအပဴဲေကျာက်မျာဵြဖင်ဴ ခပ်ကကမ်ဵကကမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် ကျပန်ဵလုပ်ထာဵေသာ 

အုတ်ြမစ်နဳရဳမျာဵ၏ အထူသည် ၁၆ လက်မ (၄၀၆ မီလီမီတာ) ထက်မနည်ဵေစရပါ။ အကျ ိုဵအပဴဲ 

ေကျာက်မျာဵကုိ ငလျင်ဒီဇုိင်ဵအမျ ိုဵအစာဵ (Seismic Design Category) C, D, E သ့ုိမဟုတ် F ၌ 

ရိှေသာ အေဆာက်အအဳုမျာဵ၏ အုတ်ြမစ်မျာဵအတွက် အသဳုဵမြပုရပါ။ 

 ၄.၇.၅.၂။ အုတ်ြြေစ်နဳရဳ ြပုလုပ်သည်ဴ ပစ္စည်ဵအြေျ ိုဵအစာဵြေျာဵ (Foundation Wall Materials) 

  ဇယာဵ ၄.၇.၆ အရ တည်ေဆာက်ေသာ ကွန်ကရစ် အုတ်ြမစ်နဳရဳမျာဵသည် အပုိဒ်ခဲွ 

၄.၇.၅.၂.၁ မှ လုိအပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကုိက်ညီမှုရိှရမည်။ ဇယာဵ ၄.၇.၂၊ ၄.၇.၃၊ ၄.၇.၄ သ့ုိမဟုတ် 

၄.၇.၅ အရ တည်ေဆာက်ေသာ အုတ်၊ အဂေေတသဳုဵ အုတ်ြမစ်နဳရဳမျာဵသည် အပုိဒ်ခဲွ ၄.၇.၅.၂.၂ မှ 

လုိအပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကုိက်ညီမှုရိှရမည်။ 

 ၄.၇.၅.၂.၁။ ကွန်ကရစ် အုတ်ြြေစ်နဳရဳြေျာဵ (Concrete Foundation   Walls) 

  ကွန်ကရစ် အုတ်ြမစ်နဳရဳမျာဵသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်မျာဵနှင်ဴ ကုိက်ညီမှုရိှရ 

မည်။ 

   ၁။  အေသဵစိတ်ကုိ MNBC  အဂေလိပ်မူတွင် ကကညဴ်ပါ။ 

 ၂။ အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၃။ အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၄။ အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၅။ အေသဵစိတ်ကုိMNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၆။ အေသဵစိတ်ကုိMNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၄.၇.၅.၂.၂။  အုတ်၊ အ္ေတမျာေတ သဳုဵ အုတ်ြြေစ်နဳရဳြေျာဵ (Masonry  Foundation Walls) 

  အုတ်၊ အဂေေတသဳုဵအုတ်ြမစ်မျာဵသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်မျာဵနှင်ဴ ကုိက်ညီ 

မှုရိှရမည်။ 

 ၁။ အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကညဴ်ပါ။ 

 ၂။  အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၃။  အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၄။  အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 
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 ၅။  အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၆။  အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၇။  အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင်ကကညဴ်ပါ။ 

 ၄.၇.၅.၃။ အြြာဵေရွေဵြျယ်စရာ အုတ်ြြေစ်နဳရဳ  အာဵြဖည်ဴသဳေြျာင်ဵ (Alternative  Foundation 

Wall Reinforcement) 

  အုတ်၊ အဂေေတသဳုဵ အုတ်ြမစ်နဳရဳ (Masonry Foundation Wall) အတွက် ဇယာဵ 

၄.၇.၃၊ ၄.၇.၄ သ့ုိမဟုတ် ၄.၇.၅ တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ အာဵြဖည်ဴသဳေချာင်ဵမျာဵအစာဵ အုတ်ြမစ် 

နဳရဳ၏ တစ်ေပ (မီလီမီတာ) အတွင်ဵရိှ သဳေချာင်ဵဧရိယာနှင်ဴညီမျှေသာ အြခာဵအာဵြဖည်ဴသဳေချာင်ဵ 

အရွယ်အစာဵ (Reinforcing Bar Size) နှင်ဴ တစ်ေချာင်ဵနှင်ဴ တစ်ေချာင်ဵအကွာအေဝဵ (Spacing) 

ကုိ အစာဵထုိဵသဳုဵခွငဴ်ြပုပါသည်။ ယင်ဵကဴဲသ့ုိ အစာဵထုိဵအသဳုဵြပုရာတွင် အာဵြဖညဴ်သဳေချာင်ဵ၏ 

တစ်ေချာင်ဵနှင်ဴ တစ်ေချာင်ဵအကွာအေဝဵသည်  အမျာဵဆဳုဵ ၇၂ လက်မ (၁၈၂၉ မီလီမီတာ) နှင်ဴ 

သဳေချာင်ဵအရွယ်အစာဵမှာ အမျာဵဆဳုဵနဳပါတ် ၁၁ ြဖစ်ရပါမည်။ 

 ၄.၇.၅.၄။ အုတ်၊ အ္ေတမျာေတသဳုဵ အေြါင်ဵေပါက်ပါ အုတ်ြြေစ်နဳရဳြေျာဵ (Hollow  Masonry Walls) 

  အုတ်၊ အဂေေတသဳုဵ အေခါင်ဵေပါက်ပါ အုတ်ြမစ်နဳရဳမျာဵ (Hollow Masonry Unit 

Foundation Walls) ၏ထိပ်၌ ယက်မကုိ ေထာက်ထာဵေသာေနရာမျာဵတွင် အနည်ဵဆဳုဵ ၄ 

လက်မ (၁၀၂ မီလီမီတာ) အထူရိှေသာ အဂေေတသာဵအြပည်ဴ (Solid Masonry) ထညဴ်ရမည်။ 

 ၄.၇.၅.၅။ ငလျင်ဒီဇုိင်ဵ လုိအပ်ြျက်ြေျာဵ (Seismic Requirements) 

     ဇယာဵ ၄.၇.၂ မှ ၄.၇.၆ ကုိ အခန်ဵ ၃.၄ တွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်အတုိင်ဵ အေဆာက် 

အအဳုမျာဵ၏ ငလျင်ဒီဇုိင်ဵအမျ ိုဵအစာဵ (Seismic Deign Category) ေပါ်အေြခခဳ၍ ေအာက်ပါ 

အပုိဒ်ခဲွ ၄.၇.၅.၅.၁ နှင်ဴ ၄.၇.၅.၅.၂ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ကန့်သတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ညြှေိနှိုင်ဵ 

၍ အသဳုဵြပုရမည်။ 

 ၄.၇.၅.၅.၁။ ကွန်ကရစ် အုတ်ြြေစ်နဳရဳြေျာဵအတွက် ငလျင်ဒီဇုိင်ဵ လုိအပ်ြျက်ြေျာဵ (Seismic 

Requirements for Concrete Foundation Walls) 

  ဇယာဵ ၄.၇.၆ ကုိ အသဳုဵြပု၍ ဒီဇုိင်ဵလုပ်ထာဵေသာ ကွန်ကရစ် အုတ်ြမစ်နဳရဳမျာဵ 

သည် ေအာက်ပါကန့်သတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကုိက်ညီမှုရိှရမည်။ 

 ၁။ ငလျင်ဒီဇုိင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ (Seismic Deign Category) A နှင်ဴ B အတွက် 

ြပတင်ဵေပါက်မျာဵနှငဴ် တဳခါဵေပါက်မျာဵ၏ ပတ်လည်တွင် နဳပါတ် ၅ သဳေချာင်ဵ ၂ 

ေချာင်ဵထက်မနည်ဵ ထည်ဴေပဵရြခင်ဵမှလဲွ၍ ေနာက်ထပ် ငလျင်ဒီဇုိင်ဵ လုိအပ်ချက်မျာဵ 

မရိှပါ။ ယင်ဵသဳေချာင်ဵမျာဵကုိ ထုိအေပါက်မျာဵ၏ ေထာင်ဴမှ အနည်ဵဆဳုဵ ၂၄ လက်မ 

(၆၁၀ မီလီမီတာ) အရှည်ခန့်ပုိ၍ ဆန့်ထုတ်ထာဵရမည်။ 
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 ၂။ ငလျင်ဒီဇုိင်ဵအမျ ိုဵအစာဵ (Seismic Design Category) C, D, E နှင်ဴ F အတွက်  

  အပုိဒ်ခဲွ ၃.၅.၄.၁.၁၈၌ ေဖာ်ြပထာဵေသာ သဳေချာင်ဵမပါေသာ ကွန်ကရစ်အစိတ်အပုိင်ဵ 

မျာဵ (Plain Concrete Members) မျာဵမှလဲွ၍ ဇယာဵကုိ အသဳုဵြပု၍မရပါ။ 

 ၄.၇.၅.၅.၂။ အုတ်၊ အ္ေတမျာေတသဳုဵ အုတ်ြြေစ်နဳရဳြေျာဵအတွက် ငလျင်ဒီဇုိင်ဵ လုိအပ်ြျက်ြေျာဵ 

(Seismic Requirements for Masonry Foundation Walls) 

  ဇယာဵ ၄.၇.၂ မှ ၄.၇.၅ ကုိ အသဳုဵြပု၍ ဒီဇုိင်ဵလုပ်ထာဵေသာ အုတ်၊ အဂေေတသဳုဵ 

အုတ်ြမစ်နဳရဳမျာဵသည် ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကုိက်ညီမှုရိှရမည်။ 

 ၁။ ငလျင်ဒီဇုိင်ဵအမျ ိုဵအစာဵ (Seismic Design Category) A နှင်ဴ B အတွက် ေနာက်ထပ် 

ငလျင်ဒီဇုိင်ဵ လုိအပ်ချက်မျာဵမရိှပါ။ 

 ၂။  ငလျင်ဒီဇုိင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ (Seismic Design Category) C အတွက်ဇယာဵ ၄.၇.၂ မှ 

၄.၇.၅ ကုိ အသဳုဵြပုထာဵေသာ ဒီဇုိင်ဵတစ်ခုသည် IBC 2006 အပုိင်ဵ ၂၁၀၆.၄ မှ လုိအပ် 

ချက်မျာဵနှင်ဴ ကုိက်ညီမှုရိှရမည်။ 

 ၃။ ငလျင်ဒီဇုိင်ဵအမျ ိုဵအစာဵ (Seismic Design Category) D အတွက်ဇယာဵ ၄.၇.၃ မှ ၄.၇.၅ 

ကုိ အသဳုဵြပုထာဵေသာ ဒီဇုိင်ဵတစ်ခုသည် IBC 2006 အပုိင်ဵ ၂၁၀၆.၅ မှ လုိအပ်ချက်မျာဵ 

နှင်ဴ ကုိက်ညီမှုရိှရမည်။ 

 ၄။ ငလျင်ဒီဇုိင်ဵအမျ ိုဵအစာဵ (Seismic Design Category) E နှင်ဴ F အတွက် ဇယာဵ ၄.၇.၃ မှ 

၄.၇.၅ ကုိ အသဳုဵြပုထာဵေသာ ဒီဇုိင်ဵတစ်ခုသည် IBC 2006 အပုိင်ဵ ၂၁၀၆.၆ မှ လုိအပ် 

ချက်မျာဵနှင်ဴ ကုိက်ညီမှုရိှရမည်။ 

 ၄.၇.၅.၆။ အုတ်ြြေစ်နဳရဳ ေရနုတ်ေြြောင်ဵြေျာဵ (Foundation Wall Drainage) 

  အပုိဒ်ခဲွ ၄.၄.၄.၂ နှင်ဴ ၄.၄.၄.၃ အရ ေရနုတ်ေြမာင်ဵစနစ်တစ်ခု တပ်ဆင်အသဳုဵြပုထာဵ 

ြခင်ဵမရိှပါက အုတ်ြမစ်နဳရဳမျာဵကုိ ေရမထွက်နုိင်ေသာဖ့ုိေြမ (undrained backfill) ၏ ေရပငိမ် 

ဖိအာဵအလဳုဵစဳု (Full Hydrostatic Pressure) ကုိ ခဳနုိင်ရည်ရိှေစရန် ဒီဇုိင်ဵလုပ်ထာဵရပါမည်။ 

 ၄.၇.၅.၇။ တုိင်ကကာဵ အုတ်ညှပ်သဳုဵ နဳရဳအုတ်ြြေစ်ြေျာဵ (Pier and Curtain Wall Foundations) 

  ငလျင်ဒီဇုိင်ဵအမျ ိုဵအစာဵမျာဵ (Seismic Design Categories) D, E နှင်ဴ F မှအပ 

ကျန်အမျ ိုဵအစာဵမျာဵတွင်  ေအာက်ပါလုိအပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကုိက်ညီမှုရိှပါက နှစ်ထပ်အြမင်ဴ (Two 

Stories in Height) ထက်မပုိေသာ ေပါဴပါဵသည်ဴတည်ေဆာက်မှု (Light-Fame Construction) 

ကုိ ေထာက်ခဳထာဵနုိင်ရန် တုိင်ကကာဵအုတ်ညြှေပ်သဳုဵ နဳရဳအုတ်ြမစ်မျာဵကုိ အသဳုဵြပုခွင်ဴရိှပါသည်။ 

 ၁။ အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကညဴ်ပါ။ 

 ၂။ အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၃။ အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၄။ အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 
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 ၅။ အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။ 

 ၄.၇.၆။ ေေဵတုိက်ဝန်အာဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵေသာ ဒီဇုိင်ဵြေျာဵ 

  အေသဵစိတ်ကုိ MNBC အ္ေတမျာလိပ်ြူေတွင် ကကညဴ်ပါ။ 

 ၄.၇.၇။ ပွလွယ်ေသာေြြေြေျာဵအတွက် ဒီဇုိင်ဵ 

  အေဆာက်အအဳုမျာဵ၏ အုတ်ြမစ်မျာဵသည် ပွလွယ်ေသာေြမမျာဵတွင် တည်ရိှပါက 

အပုိဒ်ခဲွ ၄.၇.၇.၁ (သ့ုိမဟုတ်) ၄.၇.၇.၂ ပါ သတ်မှတ်ချက်အတုိင်ဵ ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ရပါမည်။ 

  ေြမသာဵအာဵ အပုိဒ်ခဲွ ၄.၇.၇.၃ ပါအတုိင်ဵ ဖယ်ရှာဵထာဵြခင်ဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ေြမသာဵ၏ တည်ပငိမ်မှုအာဵ အပုိဒ်ခဲွ ၄.၇.၇.၄ ပါ သတ်မှတ်ချက်အတုိင်ဵ အေဆာက်အအဳု 

တာဝန်ရိှသူမှ ခွင်ဴြပုေပဵထာဵေသာေနရာမျာဵရိှ အုတ်ြမစ်နှင်ဴ ေအာက်ခဳခဳုမျာဵ၏ ဒီဇုိင်ဵသည် အပုိဒ်ခဲွ 

၄.၇.၇.၁ (သ့ုိမဟုတ်) ၄.၇.၇.၂ အာဵ လုိက်နာရန် မလုိအပ်ပါ။  

 ၄.၇.၇.၁။ အုတ်ြြေစ်ြေျာဵ 

  ပွလွယ်ေသာေြမ၏ active zone ေပါ်တွင် (သ့ုိမဟုတ်) အတွင်ဵရိှ အုတ်ြမစ်မျာဵအာဵ 

Differential volume changes အာဵ ခဳနုိင်ရန်နှင်ဴ အေဆာက်အအဳုအာဵ ေထာက်မထာဵသည်ဴ 

အစိတ်အပုိင်ဵမျာဵ ပျက်စီဵြခင်ဵမှ ကာကွယ်ရန် ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ရမည်။ အေဆာက်အအဳုအာဵ 

ေထာက်မထာဵသည်ဴ အစိတ်အပုိင်ဵမျာဵ၏ ေကွဵညွှတ်မှုနှင်ဴတိမ်ဵေစာင်ဵမှုမျာဵမှာ အကန့်အသတ် 

ရိှသည်ဴအတွက် ၎င်ဵတ့ုိသည် အေဆာက်အအဳုအသဳုဵြပုနုိင်မှုနှင်ဴ အသဳုဵြပုမှုတ့ုိအတွက် အေနှာင်ဴ 

အယှက် မြဖစ်ေစရပါ။  

  အုတ်ြမစ်မျာဵသည် ထုထည်ေြပာင်ဵလဲေသာ ေြမမျာဵေအာက်တွင် (သ့ုိမဟုတ်) 

ပွလွယ်ေသာေြမမျာဵ ေအာက်တွင်ရိှပါက ေအာက်ပါအချက်မျာဵအာဵ လုိက်နာရပါမည်။  

 ၁။ ပွလွယ်ေသာေြမအတွင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေြမေအာက်တွင်ရိှေသာ အုတ်ြမစ်မျာဵသည် 

ေထာက်မထာဵသည်ဴ အေဆာက်အအဳုအာဵ (Support structure)  ြမင်ဴတက်ေစြခင်ဵ 

(Uplift) ြဖစ်ြခင်ဵမှ ကာကွယ်ရန် ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ရပါမည်။  

 ၂။ ပွလွယ်ေသာေြမအတွင်ဵရိှ အုတ်ြမစ်မျာဵသည် ေြမသာဵထု ပမာဏေြပာင်ဵလဲြခင်ဵေကကာင်ဴ 

အုတ်ြမစ်မျာဵေပါ်တွင် အာဵမျာဵသက်ေရာက်ြခင်ဵအာဵ ခဳနုိင်ရန် ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ရမည် 

(သ့ုိမဟုတ်) ပွလွယ်ေသာေြမမှ သီဵြခာဵထာဵရမည်။ 

 ၄.၇.၇.၂။  ေြြေေပါ်တွင်ရိှေသာ အုတ်ြြေစ်ြေျာဵ 

   ပွလွယ်ေသာေြမေပါ်တွင်ရိှေသာ slab on ground, ြပင်လုိက် အုတ်ြမစ်မျာဵ (mat or 

raft foundations) ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ရာတွင် အသဳုဵြပုမည်ဴ moments, shears နှင်ဴ deflections 

မျာဵအာဵ WRI/CRSI Design of Slab-on-Ground Foundations and post-tensioned slab-

on-ground, mat or raft foundations on expansive soils ပါအတုိင်ဵ တွက်ချက်ရမည်။ 
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  Deflections မျာဵအာဵအသဳုဵြပု၍ ပွလွယ်ေသာေြမေပါ်တွင်ရိှေသာ အထက်ပါ 

တွက်ချက်မှုမျာဵမှ ရရိှေသာ moments, shear နှင်ဴ nonprestressed Slab-on-Ground, 

ြပင်လုိက်အုတ်ြမစ်မျာဵ (mat or raft foundations) အာဵ WRI/CRSI Design of Slab-on-

Ground Foundations အတုိင်ဵ ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ရန်နှင်ဴ ပွလွယ်ေသာ ေြမေပါ်တွင်ရိှေသာ Post-

tensioned Slab-on-Ground, ြပင်လုိက်အုတ်ြမစ်မျာဵ (mat or raft foundations) အာဵ PTI 

Standard Requirements for Design of Shallow Post-Tensioned Concrete Foundations 

on Expansive Soils အတုိင်ဵ ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ရမည်။  

  ၎င်ဵကကမ်ဵခင်ဵမျာဵအာဵ စိစစ်ပုိင်ဵြခာဵြခင်ဵနှင်ဴ ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ရန် အြခာဵနည်ဵမျာဵြဖစ် 

ေသာ soil-structure interaction, the deformed shape of the soil support, the plate or 

stiffened plate action of the slab as well as both center lift and edge lift conditions 

မျာဵအာဵ ခွင်ဴြပုနုိင်သည်။  

 ၄.၇.၇.၃။ ပွလွယ်ေသာေြြေြေျာဵအာဵ ဖယ်ရှာဵြြင်ဵ 

  အပုိဒ်ခဲွ ၄.၇.၇.၁ (သ့ုိမဟုတ်) ၄.၇.၇.၂ ပါအတုိင်ဵ အုတ်ြမစ်မျာဵ ဒီဇုိင်ဵလုပ်ြခင်ဵမျာဵ 

အစာဵ ပွလွယ်ေသာေြမမျာဵအာဵ ဖယ်ရှာဵနုိင်သည်။ ထုိသ့ုိဖယ်ရှာဵရာတွင် ကျန်ရိှေသာေြမ၏ 

ေရေငွ့ပါဝင်မှု (moisture content ) ကိန်ဵေသ (constant) ြဖစ်သည်ဴတုိင် လုိအပ်ေသာအနက် 

ရရိှသည်အထိ ေြမအာဵ ဖယ်ရှာဵြခင်ဵ ြပုလုပ်နုိင်သည်။ ထပ်ြဖည်ဴသည်ဴ ေြမတွင် ပွလွယ်ေသာေြမ 

မပါဝင်ရန်နှင်ဴ အပုိဒ် ၄.၃.၅ (သ့ုိမဟုတ်) ၄.၃.၆ အတုိင်ဵ လုိက်နာရမည်။  

Exception: 

Expansive soil need not be removed to the depth of constant moisture, provided the 

confining pressure in the expansive soil created by the fill and supported structure exceeds 

the swell pressure. 

 ၄.၇.၇.၄။  တည်မငိြ်ေေအာင်ြပုလုပ်ြြင်ဵ 

  အပုိဒ်ခဲွ ၄.၇.၇.၁ (သ့ုိမဟုတ်) ၄.၇.၇.၂ ပါအတုိင်ဵ အုတ်ြမစ်မျာဵအာဵ ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်ြခင်ဵ 

မျာဵအစာဵ ပွလွယ်ေသာေြမ၏ active zone အာဵ တည်ပငိမ်ေအာင်ြပုလုပ်နုိင်သည်။ ထုိသ့ုိြပုလုပ် 

ရာတွင် ေြမအာဵဓာတုပစ္စည်ဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ ေရထုတ်ြခင်ဵ၊ Presaturation (သ့ုိမဟုတ်) ၎င်ဵတ့ုိ 

နှင်ဴညီမျှေသာ နည်ဵပညာမျာဵအသဳုဵြပု၍ တည်ပငိမ်ေအာင် ြပုလုပ်ရမည်။ 

 ၄.၇.၈။  ငလျင်အတွက် လုိအပ်ြျက်ြေျာဵ 

  ငလျင်ဒီဇုိင်ဵအမျ ိုဵအစာဵ (Seismic Design Category) C, D, E နှင်ဴ F တွင် ပါဝင်ေသာ 

အေဆာက်အအဳုမျာဵ၏ အုတ်ြမစ်နှင်ဴ ေအာက်ခဳခဳုမျာဵအတွက် ထပ်မဳလုိအပ်ချက်မျာဵအာဵ အပုိဒ် 

၃.၅.၄ တွင် ကကည်ဴရမည်။ 
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  ငလျင်ဒီဇုိင်ဵအမျ ိုဵအစာဵ (Seismic Design Category) D, E (သ့ုိမဟုတ်) F တွင် 

ပါဝင်ေသာ အေဆာက်အအဳုမျာဵအတွက် အခန်ဵ ၄.၇ တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵချက်နှင်ဴကဲွလဲွမှု မရိှပါက ACI 

318-08 ၏ အပုိဒ်ခဲွ ၂၁.၁၂.၁ မှ ၂၁.၁၂.၃ အထိ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ အသဳုဵြပုရမည်။ 

  ၂၈ ရက်တွင်ရိှရမည်ဴ ကွန်ကရစ်၏သတ်မှတ်ဖိအာဵခဳနုိင်ရည်သည် 3,000psi (20.68 

MPa) ထက်မနည်ဵ ရိှရပါမည်။ 

ပြင်ဵြျက် 

 ၁။ Light frame  ြဖင်ဴ တည်ေဆာက်ထာဵေသာ ယာယီနှင်ဴ နည်ဵပါဵေသာ လူေနထုိင်မှု (IBC 

2006 အခန်ဵ (၃) တွင် ပါဝင်ေသာ အုပ်စု U နှင်ဴ R) နှင်ဴ နှစ်ထပ် သ့ုိမဟုတ် ၎င်ဵအြမင်ဴထက် 

နိမ်ဴေသာ တည်ေဆာက်မှုမျာဵအတွက် ၂၈ ရက်တွင်ရိှရမည်ဴ ကွန်ကရစ်၏သတ်မှတ်ဖိအာဵ 

ခဳနုိင်ရည် 2,500 psi (17.2 MPa) ထက် မနည်ဵအသဳုဵြပုြခင်ဵအာဵ ခွင်ဴြပုသည်။ 

 ၂။  Light frame ြဖင်ဴတည်ေဆာက်ေသာ Detached one- and two-family dwellings နှင်ဴ 

နှစ်ထပ် သ့ုိမဟုတ် ၎င်ဵအြမင်ဴထက်နိမ်ဴေသာ တည်ေဆာက်မှုမျာဵအတွက် ACI 318-08 

အပုိဒ်ခဲွ ၂၁.၁၂.၁ မှ ၂၁.၁၂.၃ အထိ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်အာဵ လုိက်နာရန် မလုိအပ်ပါ။ 
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၄.၈။ ပုိင်တုိင်ြေျာဵအတွက် ေယေုယျ လုိအပ်ြျက်ြေျာဵ 

 ၄.၈.၁။ ေယေုယျ 

  ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ် တည်ေဆာက်ရန် လဳုေလာက်ေသာ အချက်အလက်မျာဵ မရရိှနုိင်လျှင် 

အခန်ဵ ၄.၂ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ေြမသာဵစမ်ဵသပ်ချက်မျာဵအေပါ် အေြခခဳ၍ ပုိင်တုိင်မျာဵကုိ 

ဒီဇုိင်ဵြပုလုပ်တည်ေဆာက်ရမည်။ အခန်ဵ ၄.၂ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ေြမသာဵစမ်ဵသပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ 

အစီရင်ခဳစာမျာဵတွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်မျာဵ အနည်ဵဆဳုဵပါဝင်ေစရမည်။ 

 ၁။ ပုိင်တုိင် အမျ ိုဵအစာဵနှင်ဴ ခဳနုိင်ဝန် အကကဳြပုချက်။ 

 ၂။ ပုိင်တုိင်မျာဵ၏ ဗဟုိ တခုနှင်ဴတခုအကကာဵ အကွာအေဝဵ အကကဳြပုချက်။ 

 ၃။ တည်ေဆာက်ပဳု စနစ်။ 

 ၄။ တည်ေဆာက်ပဳု အစီအစဉ်။ 

 ၅။ လုပ်ငန်ဵခွင် စစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ အစီရင်ခဳြခင်ဵ အစီအစဉ်။ (လုိအပ်ပါက အမှန်တကယ် ခဳနုိင် 

ဝန်ကုိ သက်ေသြပနုိင်မည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵပါ ပါဝင်ေစရမည်။) 

 ၆။ ပုိင်တုိင်မျာဵ၏ ခဳနုိင်ဝန် စမ်ဵသပ်ြခင်ဵအတွက် လုိအပ်ချက်မျာဵ။ 

 ၇။ Durability of pier or pile materials  

 ၈။ Designation of bearing stratum or strata 

 ၉။ Reductions for group action, where necessary 

 ၄.၈.၂။ Special types of piles 

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၃။ Pile caps 

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၄။ Stability  

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၅။ Structural integrity  

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၆။ Splices 

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၇။ Allowable pier or pile loads 

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၈။ Lateral support 

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 
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 ၄.၈.၉။ Use of higher allowable pier or pile stresses 

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၁၀။ Piles in subsiding areas  

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၁၁။ Negative skin friction or down drag force 

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၁၂။ Settlement analysis 

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၁၃။ Pre- excavation  

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၁၄။ Installation sequence 

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၁၅။ Use of vibratory drivers 

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၁၆။ Pile drivability 

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၁၇။ Protection of pile materials 

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၁၈။ Use of existing piers or piles  

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၁၉။ Heaved piles  

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၂၀။ Identification  

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၂၁။ Pier or pile location plan 

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၂၂။ Spacing of piles 

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၂၃။ Special inspection 

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 ၄.၈.၂၄။ Seismic design of piers or piles  

  (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 
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၄.၉။ ထုိဵသွင်ဵ ပုိင်တုိင်ြေျာဵ (Driven Pile Foundations) 

ဤအပုိင်ဵတွင် ထုိဵသွင်ဵပုိင်တုိင်မျာဵြဖစ်ေသာ သစ်သာဵပုိင်တုိင်မျာဵ၊ ကကိုတင်သွန်ဵေလာင်ဵ 

ထာဵေသာ ကွန်ကရစ်ပုိင်တုိင်မျာဵ၊ ကကိုတင်အာဵြဖည်ဴ သွန်ဵေလာင်ဵထာဵေသာ ကွန်ကရစ်ပုိင်တုိင် 

မျာဵ၊ ဝန်ထမ်ဵသဳပုိင်တုိင်မျာဵ စသည်တ့ုိ ပါဝင်ပါသည်။  

(အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ြမန်မာနိင်ုငဳ အေဆာက်အအုဳဆုိင်ရာ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀   အပိင်ုဵ ၄  

39 

 

၄.၁၀။ သွန်ဵေလာင်ဵကွန်ကရစ် ပုိင်တုိင်ြေျာဵ 

သွန်ဵေလာင်ဵကွန်ကရစ် ပုိင်တုိင်မျာဵတွင် သွန်ဵေလာင်ဵပုိင်တုိင်မျာဵြဖစ်ေသာ ကွန်ကရစ်ပုိင် 

တုိင်မျာဵ၊ အထုိင်ချဲ့ထာဵေသာကွန်ကရစ်ပုိင်တုိင်မျာဵ၊ အကာမဴဲတွင်ဵတူဵပုိင်တုိင်မျာဵ၊ အကာမဴဲထုိဵ 

သွင်ဵပုိင်တုိင်မျာဵ၊ သဳပုိင်တုိင်မျာဵ၊  ကွန်ကရစ်ြဖည်ဴ သဳပုိင်တုိင်မျာဵ၊ Caisson ပုိင်တုိင်မျာဵ၊ ပုိင်တုိင် 

အေသဵမျာဵစသည်တ့ုိြဖစ်ပပီဵ ဤအပုိင်ဵတွင် အပုိဒ် ၄.၁၀.၁ မှ ၄.၁၀.၈ အထိ ပါဝင်ပါသည်။  

(အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

Note: “4.10.4 Driven uncased piles” and “4.10.5 Steel cased piles” are conflicting with “Section 

4.9 Driven pile foundation” 
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၄.၁၁။ ေပါင်ဵစပ်ပုိင်တုိင်ြေျာဵ။ (Composite Piles) 

ေပါင်ဵစပ်ပုိင်တုိင်မျာဵသည် ပုိင်အမျ ိုဵအစာဵ တစ်မျ ိုဵထက် ပုိမုိေပါင်ဵစပ်ပါဝင်ေသာ ပုိင်တုိင် 

မျာဵြဖစ်ပပီဵ ဤအပုိင်ဵတွင် အပုိဒ် ၄.၁၁.၂ မှ ၄.၁၁.၅ အထိပါဝင်သည်။ 

(အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 
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၄.၁၂။ ပုိင်တုိင် အုတ်ြြေစ်ြေျာဵ (Pier Foundations) 

 ၄.၁၂.၁။ အေထွေထွ 

  သီဵြခာဵနှင်ဴ ပုိင်တုိင်အတဲွမျာဵ၏ အုတ်ြမစ်မျာဵအတွက် အခန်ဵ ၄.၈ ပါ လုိအပ်ချက်မျာဵ 

အြပင် အြခာဵလုိအပ်ချက်မျာဵကုိ အပုိင်ဵ ၄.၁၂.၂ မှ ၄.၁၂.၁၀ အထိ ေဖာ်ြပထာဵသည်။ 

 (အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 

Note: “4.12 Pier foundation” is conflicting with “4.10 Cast-in-place concrete pile foundation” 
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၄.၁၃။ အြြာဵလုိအပ်ြျက်ြေျာဵ 

ဤအပုိင်ဵတွင် ေြမသာဵြပုြပင်ြခင်ဵနှင်ဴ တုိင်ဵတာေစာင်ဴကကည်ဴြခင်ဵတ့ုိ ပါဝင်ပပီဵ အပုိဒ် ၄.၁၃.၁ 

နှင်ဴ ၄.၁၃.၂ တ့ုိတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်။ 

(အကျယ်ကုိ MNBC အဂေလိပ်မူတွင် ကကည်ဴပါ။) 
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APPENDIX A 

USEFUL INFORMATION FOR MYANMAR 

 

Figure A.1 Geological Map of Myanmar (Bender F., et al, 1981) 
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Figure A.2 Tectonic Map of Myanmar and its surrounding (MGS, 2007) 
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               Figure A.3 Pontential Landslide Hazard Map of Myanmar (Kyaw Htun, 2011) 
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APPENDIX B 

UNIFED SOIL CLASSIFICATION SYSTEM 

Table B.1 Unifined soil classification system and soil symbols (ASTM D-2487-00) 

 

Figure B.1 Plasticity Chart for Soil Classicification 




