ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိင
ု ်ငံေတာ်
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

ရန်ကုန်မိအေဆာက်အဦဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
သတ်မှတ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍အနက်အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုြခင်း မူကမ်း
(Definitions of Yangon Building Regulations(Draft))
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၁။

နိဒါန်း
ရန်ကုန်မိအေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ြခင်းဆိုင်ရာ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

သတ်မှတ်ရာ

တွင်စနစ်တကျတေြပးညီြဖစ်ေစရန် ရှင်းလင်းန�းလည်လွယ်ေသာ အနက်အဓိပါယ်များကိုသတ်မှတ်
၍ြပည်သူများ

လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ရာတွင်

လွယ်ကူပီးပွင့်လင်းြမင်သာမရှိေသာ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများှင့်အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ

ေပေပါက်လာေစရန်

စနစ်ကျသည့်

သတ်မှတ်ေဆာင်ရ�က်

ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။

၂။

ရည်ရ�ယ်ချက်
ရန်ကုန်မိအတွက် ေရရှည်တည်တံ့ေသာဖွံဖိးမ (Sustainable Development)ြဖစ်ေစရန်၊

ဇုန်သတ်မှတ်ချက်ှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ(Zoning Regulations) ချမှတ်ိုင်ရန်၊
ကျန်းမာေရးှင့်ညီွတ်ေသာ

အိမ်ရာအေဆာက်အဦများ

ေဆာက်လုပ်ရာတွင်လိုအပ်သည့်

နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများသတ်မှတ်ိုင်ရန်ှင့် အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်များကိုြပည်သူများ
လွယ်လင့်တကူသေဘာေပါက်၍ လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန် ရည်ရ�ယ်ပါသည်။

၃။

အေဆာက်အဦ၏ အနက်အဓိပါယ်ဖင
ွ ့်ဆိုချက်
အေဆာက်အဦဆိုသည်မှာ

တည်ေဆာက်ထားပီး

ေြမေပတွင်လည်းေကာင်း၊

အုတ်ြမစ်ချြခင်း၊

ခံုတံုးများ၊

အမိုး၊

ေြမေအာက်တွင်လည်းေကာင်း

တိုင်၊

နံရံ၊

ကမ်းခင်း၊

ဝရန်တာ၊

ပမ်းမမူလေြမြပင်အေနအထား

(Average

Natural

လသာေဆာင်များစသည်တိုြဖင့် ဖွဲစည်းထားြခင်းကိုဆိုလိုပါသည်။

၄။

အေဆာက်အဦအြမင့၏
် အနက်အဓိပါ ယ်ဖွငဆ
့် ိုချက်
အေဆာက်အဦအြမင့်ဆိုသည်မှာ

Ground Level)မှအေပဆံးု အမိုးယက်မထိပ် (Top of Roof Beam Level) အထိတိုင်းတာပီးPlinth
Height အြမင့၂် ေပှင့်၂ေပေအာက်ရှိပါက အေဆာက်အဦ၏အြမင့်တွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ြခင်း
မြပဘဲ ၂ေပထပ်ပိုပါကပိုေသာအြမင့်ကိုသာ ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ Plinth Height
တိုင်းတာြခင်းသည် Ground Floor Level မှ Finished Ground Level (FGL) ထိြဖစ်ပါသည်။
(Penthouse)ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ်ပါသည်။
အေဆာက်အဦ၏အြမင့်တွက်ချက်ရာတွင် ကွန်ကရစ်အမိုးေပရှိအဆင်တန်ဆာများြဖစ်သည့်
ဓါတ်ေလှကားစက်ခန်းများ၊ ေလှကားအိမ်များ၊ ေရသိုေလှာင်ကန်များ၊ အင်တာန�များ၏အြမင့်အား
အများဆံုး၆မီတာ(၁၉.၆ေပ)အထိခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပီး ၆မီတာ(၁၉.၆ေပ)ထက်ပိုပါက ပိုေသာအြမင့်ကို
သာအေဆာက်အဦ၏အြမင့်တွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်ြဖစ်ပါသည်။
အဆိုပါကန်သတ်ချက်များသည်

ေရ�တိဂံုဘုရားကန်သတ်ဧရိယာ၏

မဝင်ပါ။

1

ဇုန်များတွင်အကျံး

အေဆာက်အဦအြမင့် (Building Height) သတ်မှတ်ြခင်းမှာ ရန်ကုန်မိ၏အေရးပါေသာ
သွင်ြပင်လကဏာများကို ထိန်းသိမ်းရန်လည်းေကာင်း၊ ြပည်သူအများသက်ေတာင့်သက်သာရှိေစရန်
လည်းေကာင်း၊

ကျန်းမာေရးေထာင့်များအရ

သဘာဝအလင်းေရာင်ရရှိေစရန်လည်းေကာင်း၊

ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်းမွန်မရှိေစရန်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ေရ�တိဂံုဘုရားကန်သတ်ဧရိယာအတွင်းရှိ

အေဆာက်အဦများ၏အြမင့်တိုင်းတာရာတွင်

အြမင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အပိုဒ် (၁၃) တွင် သီးြခားေဖာ်ြပထားပါသည်။

2

၅။

ေြမြပင်အေနအထား (Ground Level) များ၏အနက်အဓိပါယ်ဖွင့်ဆခ
ို ျက်
Ground Level ၏အဓိပါယ်သတ်မှတ်ချက်မှာ အမျိးမျိးရှိပါသည်။

(က)

ပျမ်းမမူလေြမြပင်အေနအထား

Average

Natural

Ground

Level

(ANGL)၏

အနက်အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ပျမ်းမမူလေြမြပင်အေနအထား Average Natural Ground Level (ANGL) ဆိုသည်မှာ
ေြမကွက်၏ေထာင့်အားလံုးမှအြမင့်ကိုတိုင်းတာ၍ ပျမ်းမသတ်မှတ်ထားေသာ ေြမြပင်အေနအထား
ကိုဆိုလိုြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ြပန်လည်ြပြပင်ထားေသာေြမြပင်အေနအထား (ေြမဖိုြခင်း၊ေြမတူးြခင်း)

ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ဘဲ ပျမ်းမမူလေြမြပင်အေနအထားကိုသာ အမှန်တကယ်ေြမြပင်
အြဖစ်စဉ်းစားမည်ြဖစ်ပါသည်။
NGL
ANGL

(ခ)

မူလေြမြပင်အေနအထား Natural Ground Level (NGL) ၏အနက်အဓိပါယ်ဖင
ွ ့်ဆိုချက်
မူလေြမြပင်အေနအထား Natural Ground Level (NGL) ဆိုသည်မှာ ပကတိအတိုင်း

ရှိေနသည့်ေြမြပင်အေနအထား (ေြမြပန်သိုမဟုတ်ဆင်ေြခေလာ) ကိုဆိုလိုပါသည်။

(ဂ)

ေဆာက်လုပ်ပီးေြမြပင်အေနအထား Finished Ground Level (FGL) ၏ အနက်အဓိပါယ်
ဖွင့်ဆိုချက်
ေဆာက်လုပ်ပီးေြမြပင်အေနအထား

Finished

Ground

Level

(FGL)

ဆိုသည်မှာ

အေဆာက်အဦဒီဇိုင်းေပမူတည်၍ ြပြပင်တည်ေဆာက်ထားေသာ ေြမြပင်အနိမ့်အြမင့်အေနအထား
ကိဆ
ု ိုလိုပါသည်။ ဆင်ေြခေလာြဖစ်ေနေသာ ေဆာက်လုပ်ပီးေြမြပင်များ (သိုမဟုတ်) အမျိးမျိးေသာ
ေြမြပင်အနိမ့်အြမင့်အားလံုးကို ဆိုလိုသည်။

3

၆။

ေြမေအာက်ထပ်၏အနက်အဓိပါယ်ဖင
ွ ့်ဆိုချက်
ေြမေအာက်ထပ်(Basement)ဆိုသည်မှာ

အေဆာက်အဦတစ်ခု၏

ပမ်းမမူလေြမြပင်

အေနအထားမှ ေအာက်ဘက်တွင်ရှိေသာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သိုမဟုတ်) အားလံုးေသာအစိတ်အပိုင်း
ကိုဆိုလိုပါသည်။ တစ်စိတ်တပိုင်းဟုဆိုရာတွင် Average Natural Ground Level မှ အေပဘက်သို
ထွက်ေနေသာ

Floor၏အြမင့်သည်

ေြမေအာက်ထပ်အြမင့်၏

၃ပံု၁ပံုထက်မပိုေသာအြမင့်ကို

ဆိုလိုြခင်းြဖစ်ပါသည်။

၇။

Building Coverage Ratio (BCR) ၏ အနက်အဓိပါယ်ဖင
ွ ့်ဆိုချက်
အေဆာက်အဦတစ်ခုလံုး၏အေဆာက်အဦဖံုးလမ်းမဧရိယာ

Building

Coverage

Area

(BCA)ှင့်ယင်းအေဆာက်အဦတည်ရှိရာေြမကွက်တို အချိးချထားြခင်းကို BCRဟုေခဆိုပါသည်။
𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 =

အေဆာက်အဦဖံုးလမ်းမဧရိယာ
အေဆာက်အဦတစ်လံုးကို

𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏

(Building

Coverage

အေပစီးမှကည့်လင်ြမင်ရေသာ

Area)

ကိုတွက်ချက်ရာတွင်

အြပင်ဆံုးအန�းသတ်မျဉ်း၏

အတွင်းဘက်ရှိဧရိယာကိုတွက်ချက်ပါမည်။ ထိုအြပင်ဆံုးအန�းသတ်မျဉ်းဆိုသည်မှာ အေဆာက်အဦ
တစ်ခုလံုးကိုအေပစီးမှကည့်လင်ြမင်ရသည့်
အန�းသတ်လိုင်းကိုဆိုလိုပါသည်။
အမိုးစွန်းလိုင်းမှ

၄ေပချန်၍

အြပင်ဘက်ဆံုးအမိုးစွန်းလိုင်း

အြပင်ဘက်ဆံုးအမိုးစွန်းလိုင်းသည်
ကျန်ရှိေသာအတိုင်းအတာအား

(သိုမဟုတ်)

နံရံ၏

၄ေပထက်ေကျာ်ပါက

အေဆာက်အဦဖံုးလမ်းမဧရိယာ

(Building Coverage Area)တွင်ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်ြဖစ်ပီး အမိုးစွန်းလိုင်းသည် ၄ေပအတွင်း
ရှိပါက အေဆာက်အဦဖံုးလမ်းမဧရိယာ(Building Coverage Area)ကို အြပင်ဘက်ဆံုးနံရံလိုင်း၏
အတွင်းဧရိယာကိုတွက်ချက်မည်ြဖစ်ပါသည်။
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In case of the depth of
BCA

eaves are less than 4 ft.

In case of the depth of
BCA

eaves are more than 4 ft.

အေဆာက်အဦဖံုးလမ်းမဧရိယာတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည့်အချက်များှင့် ချန်လှပ်ရ
မည့်အချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။
(က)

Swimming Pool
ေြမေပတွင်တည်ေဆာက်ထားေသာ

ေရကူးကန်သည်အမိုးမပါရှိပါက

၄င်းဧရိယာအား

Building Coverage Area တွင်ထည့်သွင်းတွက်ချက်ြခင်းမြပပါ။
(ခ)

Court Yard
အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ရာတွင်အမိုးမပါေသာ

Court

Yard

ဧရိယာပါရှိမည်ဆိုပါက

အဆိုပါ Court Yard ဧရိယာကို Building Coverage Area တွင်ထည့်သွင်းတွက်ချက်ြခင်းမြပပါ။
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(ဂ)

ေြမေအာက်ထပ် (Basement)
ေြမေအာက်ထပ် (Basement) သည် Average Natural Ground Levelမှ အေပဘက်

Basement Floor Height ၏ ၃ပံု၁ပံုအြမင့်ှင့်ေအာက်ရှိပါက Building Coverage Area တွင်
ထည့်သွင်းတွက်ချက်ြခင်းမြပပါ။

(ဃ)

လံု�ခံေရးဂိတ်များ (Guard House၊ Guard Post)
လံု�ခံေရးဂိတ်များ (Guard House၊ Guard Post)ကို Building Coverage Area တွင်

ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည် ြဖစ်ပါသည်။

၈။

Non-Building Coverage Area(NBCA)၏အနက်အဓိပါယ်ဖင
ွ ့်ဆိုချက်
အေဆာက်အဦဖံုးလမ်းမမရှိေသာဧရိယာ (Non-Building Coverage Area) ဆိုသည်မှာ

ေြမကွက်ဧရိယာအတွင်း အေဆာက်အဦဖံုးလမ်းမရှိရမည့် သတ်မှတ်ထားေသာ BCR (Designated
BCR)၏ဧရိယာကို ချန်လှပ်၍ ကျန်ရှိေသာဧရိယာကိုဆိုလိုပါသည်။ အေဆာက်အဦဖံုးလမ်းမမရှိေသာ
ဧရိယာ(Non-Building Coverage Area)ကိုေအာက်ပါအတိုင်းတွက်ချက်ပါသည်။
Non-BCR Area = Plot Size x (1-designated BCR)
Ex. Designated BCR=60% of 1,000 sqft plot, required permeable area for Non-BCR
area of 40% = 160 sqft

၉။ Permeable Area ၏အနက် အဓိပါ ယ်ဖွငဆ
့် ိုချက်
Permeable

Area

ဆိုသည်မှာ

မိုးေရစိမ့်ဝင်ိုင်ေသာ

ေြမြပင်ဧရိယာြဖစ်ပါသည်။

ေြမမျက်ှ�ြပင်ေပတွင် အသံုးြပမည့်ပစည်းများ (ဥပမာ - ကွန်ကရစ်)သည် ေရမစိမ့်ဝင်ိုင်ပါက
Permeable Area အြဖစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ အေဆာက်အဦဖံုးလမ်းမမရှိေသာဧရိယာ
(Non-Building Coverage Area)၏၄၀ရာခိုင်န်းအား ေရစိမ့်ဝင်ိုင်ေသာဧရိယာ (Permeable Area)
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အြဖစ်သတ်မှတ်ပါမည်။

အြခားနည်းလမ်းများြဖစ်သည့်

ေရကီးေရလံမကို

တားစီးိုင်ေသာ

မိုးေရေလှာင်ကန်၊ Retention Tank အစရှိသည်တက
ို ိုလည်း အသံုးြပကပါသည်။
ေြမေအာက်ထပ် Basement ၏ဧရိယာအား Permeable Area အြဖစ်ထည့်သွင်းမစဉ်းစားပါ။

၁ဝ။

Floor Area Ratio (FAR) ၏အနက်အဓိပါ ယ်ဖင
ွ ့်ဆိုချက်
Floor Area Ratio (FAR) ဆိုသည်မှာ အေဆာက်အဦတစ်ခုလံုး၏စုစုေပါင်းကမ်းခင်းဧရိယာ

Total Floor Area (TFA)ှင့် ယင်းအေဆာက်အဦတည်ရှိရာ ေြမကွက်အချိးကိုေခဆိုပါသည်။
အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ရာတွင်
ကန်သတ်ရြခင်းမှာ

ကမ်းခင်းဧရိယာအချိး

လူဦးေရသိပ်သည်းမှင့်

Floor

Area

အေဆာက်အဦသိပ်သည်းမ

ထိန်းချပ်ိုင်ေစရန်ြဖစ်ပါသည်။
𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 =

Ratio

(Urban

(FAR)

Density)ကို

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀

စုစုေပါင်းကမ်းခင်း ဧရိယာ Total Floor Area (TFA) တွက်ချက်ရာတွင် ထည့်သွင်းရမည့်
အချက်များှင့် ချန်လှပ်ရမည့် အချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။
(က)

ေြမေအာက်ထပ် (Basement)
ေြမေအာက်ထပ်(Basement)အား Car Parking၊ Garage Room၊ M&E Room ၊Storage for

common use၊ Fire Fighting Roomှင့် Underground Tank အြဖစ်အသံုးြပမည်ဆိုပါက Total
Floor Area အတွင်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်ြခင်းမြပဘဲ အြခားေသာကိစရပ်များတွင် အသံုးြပမည်
ဆိုပါက (ဥပမာ- ေစျးဆိုင်ခန်းများ၊ ံုးခန်းများ၊ လူေနအိမ်ခန်းများ) ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်
ြဖစ်ပါသည်။

(ခ)

ေြခတံရှည်အေဆာက်အဦ (Piloti) and Portico without Wall
နံရံမပါရှိေသာေြခတံရှည်အေဆာက်အဦ၏ ကမ်းခင်းဧရိယာကို ပတ်ပတ်လည်၄ေပေလျာ့၍

Total Floor Area (TFA) တွက်ချက်မည်ြဖစ်သည်။ ၎င်းပတ်ပတ်လည်အန�း၏တစ်ဝက်သည်
အဖွင့်ပံုစံြဖစ်ရမည်။
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(ဂ)

Mezzanine, Attic
Mezzanineှင့် ေခါင်မိုးခန်း၏ ေခါင်အြမင့်သည်၅ေပ (သိုမဟုတ်) ၅ေပထက်ပိုမည်ဆိုပါက

၎င်းအလာအား Total Floor Area (TFA) အတွင်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

(ဃ)

Elevator Shaft and Machine
ဓါတ်ေလှကားခန်းှင့်စက်ခန်းဧရိယာအား Total Floor Area (TFA)အတွင်း ထည့်သွင်း

တွက်ချက်ြခင်းမရှိဘဲ စက်ေလှကားှင့်ပံုမှန်ေလှကားေနရာများကိုမူ Total Floor Area (TFA)
အတွင်းထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

(င)

Bay Window
Bay Window များသည်ကမ်းခင်းမှ အနည်းဆံုး၁ေပှင့် အထက်ရှိေသာ၊ နံရံမှအများဆံုး၂ေပ

ှင့်ေအာက် အရ�ယ်အစားထုတ်ပါက Total Floor Area (TFA)အတွင်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်
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မလိုေပ။ ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်းမွန်ေစရန် Window Height သည် Bay Window Height ၏
တဝက်ထက်မေလျာ့နည်းရပါ။

(စ)

Cat Walk
စက်ံုှင့်ဂိုေဒါင်ကီးများတွင် ေလှကားတက်အြဖစ် အမဲတမ်းအသံုးြပရန်မဟုတ်ဘဲ ြပြပင်

ထိန်းသိမ်းမြပလုပ်ရန်

ရည်ရ�ယ်ထားရှိသည့်

Cat

Walk

သည်၃ေပှင့်ေအာက်အကျယ်ရှိပါက

ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်မလိုေပ။ ၃ေပထက်ေကျာ်ပါက Cat Walk ၏ အတိင
ု ်းအတာအားလံုးကို
Total Floor Area (TFA)အတွင်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

(ဆ)

ATM and Letter Box
စာတိုက်ပံုးများ၊ ေငွထုတ်စက် (ATM) အခန်းငယ်များသည် အေဆာက်အဦအတွင်းရှိပါက

အေဆာက်အဦဧရိယာတွက်ချက်ရာတွင် ပါဝင်ပီးြဖစ်သြဖင့် Total Floor Area (TFA)အတွင်း ထပ်မံ
ထည့်သွင်းတွက်ချက်ြခင်းမြပပါ။ အေဆာက်အဦ၏ြပင်ပတွင် သီးြခားရှိပါကထည့်သွင်းတွက်ချက်
မည်ြဖစ်ပါသည်။
TFA counted floor

(ဇ)

အြပင်ေလှကားခွင် (External Stair Case)
အြပင်ေလှကားခွင်(External Stairs) ၏ေလှကားခွင်အကျယ်သည်Open Airပံုစံြဖစ်ပါက

Total Floor Area (TFA) အတွင်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်မလိုေပ။ Open Air Stair Type၏
ပတ်ပတ်လည်အန�းတစ်ဝက်သည် အဖွင့်ပံုစံြဖစ်၍ မှန် (သိုမဟုတ်)မှန်ကဲ့သိုေသာ ေလဝင်ေလထွက်
ပိတ်သည့်အရာများ တပ်ဆင်ြခင်းမရှိရပါ။ Open Outer Air Height သည်အနည်းဆံုး ၄ ေပရှိရမည်။
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(ဈ)

အတွင်းေလှကားခွင် (Inner Stair Case)
စက်ေလှကားှင့်ပံုမှန်ေလှကားေနရာများကို Total Floor Area (TFA) တွင် ထည့်သွင်း

တွက်ချက်မည်ြဖစ်ပါသည်။Floor တစ်ခုှင့်တစ်ခုချိတ်ဆက်ထားေသာ ေလှကားခွင်၏ဧရိယာအား
ထိုေလှကားခွင်ေရာက်မည့် Floor တွင်ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါမည်။
ဥပမာ - ေလှကားသည် Ground Floor မှ 1st Floor သိုချိတ်ဆက်မည်ဆိုပါက 1st Floor ၏Total
Floor Area (TFA) တွင်ေလှကားခွင်၏ဧရိယာကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

(ည)

Balcony, Bay Balcony and Corridor
အြပင်ဘက်ရှိဝရန်တာ၊ ေကာ်ရစ်တာများအတွက်အကျယ်သည်၄ေပှင့်ေအာက်ရှိပါက Total

Floor Area (TFA) အတွင်းထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်မလိုအပ်ဘဲ ၄ေပထက်ပိုကျယ်ေသာဝရန်တာ၊
ေကာ်ရစ်တာများအတွက်၄ေပအထိချန်လှပ်၍ ပိုေသာအတိုင်းအတာကိုသာ Total Floor Area
(TFA)အတွင်းထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ထိုသိုေဆာင်ရ�က်ရာတွင်

Balcony,

Bay

Balcony ှင့် Corridor ပတ်ပတ်လည်အန�း၏တဝက်သည် အဖွင့်ပံုစံ (Open Air Type) ြဖစ်၍ Open
Outer Air အြမင့်မှာလည်း အနည်းဆံုး၄ေပှင့်အထက်ရှိရမည်။
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(ဋ)

လံုးချင်းအိမ်ရာဝင်း (Detached Housings Compound)
လံုးချင်းအိမ်ရာဝင်း (Detached Housings Compound) အတွက် Floor Area Ratio (FAR)

တွက်ချက်ရာတွင် စုစုေပါင်းေြမကွက်ဧရိယာမှ Compound Area အတွင်းရှိလမ်းများှင့် ေန�က်ေဖး
လမ်းကားများကိုထုတ်တ်ချန်လှပ်၍ တွက်ချက်ပါမည်။

(ဌ)

Duct Space /Pipe Space / Electric Pipe Space
M&E အတွက်ထားရှိသည့် Duct Space/ Pipe Space/ Electric Pipe Spaceဧရိယာကို Total

Floor Area (TFA) အတွင်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါမည်။

11

(ဍ)

အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ခွင့်ပံုစံကမ်း (Proposal Drawing)တွင် တင်ြပရမည့် TFA
တွက်ချက်မဇယား
အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ခွင့်အဆိုြပပံုစံ (Proposal Drawing) တင်ြပရာတွင် Building

Permit(BP) ေလာက်လာ ှင့်အတူ Total Floor Area (TFA)တွက်ချက်မကို Floorအလိုက်
ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပီး တင်ြပရပါမည်။ တွက်ချက်ရမည့်ပံုစံမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်။

(ဎ)

Floor Area

TFA for FAR

Remarks

6F

100

90

5F

100

90

4F

100

90

3F

100

90

2F

100

90

1F

100

90

GF

100

90

Total

700

630

Plot Area

1,000

FAR

0.63

BCR

0.7

နံရံမပါရှိေသာ အြပင်ဘက်သိုထွက်သည့် အမိုးစွန်း၏ အနက်အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
နံရံမပါရှိေသာ

အြပင်ဘက်သိုထွက်သည့်

အမိုးစွန်းသည်

(တံစက်မိတ်စသည်တိုသည်)

အကျယ် ၄ေပထက်ပိုပါက ပိုေသာဧရိယာအား Total Floor Area (TFA) အတွင်းထည့်သွင်း
တွက်ချက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ (၄ေပထက်ပိုေသာဧရိယာတွက်ချက်ရာတွင် ၄ေပအထိသာချန်လှပ်၍
ပိုေသာဧရိယာ အား ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်ဟု ဆိုလိုြခင်းြဖစ်ပါသည်။)
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၁၁။

�ခံစည်းိုး၏ အနက်အဓိပါယ်ဖွငဆ
့် ိုချက်
တစ်စံုတစ်ေယာက်/တစ်စံုတစ်ဦးမှပိုင်ဆိုင်သည့် ေြမေပရှိဧရိယာအား ေဘာင်ခတ်ထားသည့်

အစိတ်အပိုင်းကို

�ခံစည်းိုးဟုသတ်မှတ်ပါသည်။

ထိုြပင်

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး

ေကာ်မတီမှထုတ်ေပးထားသည့် နယ်နိမိတ်အတိုင်းအတာ သတ်မှတ်ထားသည့်ေြမပံု (D Map) တွင်
ေဖာ်ြပထားသည့်ေြမဧရိယာအား ေဘာင်ခတ်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းကိုလည်းဆိုလိုပါသည်။
�ခံစည်းိုးအြမင့် (Fencing Height) သည် Finished Ground Level မှ �ခံစည်းိုးထိပ်
အထိကိုဆိုလိုပါသည်။
ြဖစ်သည်။

ေယဘုယျအားြဖင့်�ခံစည်းိုးတစ်ခု၏

ထို�ခံစည်းိုးကိုအြမင့်ဆံုး၆ေပရှိေသာ

အများဆံုးခွင့်ြပအြမင့်မှာ

ထုထည်နံရံတစ်ခုေပတွင်

၁၀ေပ

အနည်းဆံုး၄ေပ

ြမင့်ေသာအဖွင့်�ခံစည်းိုးတစ်ခုထပ်တင်၍ ဖွဲစည်းိုင်ပါသည်။
ေြမမျက်ှ�ြပင်သည်ဆင်ေြခေလာြဖစ်ပါက �ခံစည်းိုးအြမင့်ကို Finished Ground Level၏
အြမင့်ဆံုးအမှတ်မှတိုင်းတာပါမည်။ လမ်းသည်ေြမကွကထ
် က် ၄ေပေအာက်နိမ့်ပါက �ခံစည်းိုးအြမင့်
ကိုနိမ့်ေသာလမ်း Level

မှတိုင်းတာ၍ ၁၀ေပထားရှိိုင်ပါသည်။ သိုရာတွင်လမ်း Level သည်

ေြမကွက်ထက်ြမင့်ပါက မည်မြမင့်ေစကာမူ �ခံစည်းိုးအြမင့်အား လမ်းLevelမှ အေပသို ၆ေပအထိ
သာ ခွင့်ြပပါမည်။ (၄ေပ သည် အဖွင့်ပံုစံရှိ၍ ကျန်အြမင့်ကိုသာ ထုထည်နံရံ အြဖစ်ထားရှိရပါမည်)
ကပ်လျက်ရှိေသာ

၄ေပထက်နည်းေသာ

အြမင့်ကွာြခားချက်ရှိသည့်

ေြမကွက်များတွင်

�ခံစည်းိုး၏အြမင်က
့ ို ြမင့်ေသာေြမကွက်မှတိုင်းတာပါမည်။ အကယ်၍လမ်းှင့်ေြမကွက် (သိုမဟုတ်)
ေြမကွက်တစ်ခုှင့်တစ်ခုကွာြခားချက်တိုသည် ၄ေပထက်ေကျာ်မည်ဆိုပါက �ခံစည်းိုး၏အြမင့်ကို
အများဆံုးအြမင့်၆ေပအထိသာ ေဆာင်ရ�က်ိုင်ပီး ြမင့်ေသာေြမြပင်မှသာတိုင်းတာရပါမည်။ (၄ေပ
သည် အဖွင့်ပံုစံရှိ၍ ကျန်အြမင့်ကိုသာ ထုထည်နံရံအြဖစ် ထားရှိရမည်)
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၁၂။

ေြမကျန် (Set Back)ကန်သတ်ြခင်း၏ အနက်အဓိပါယ်ဖင
ွ ့်ဆိုချက်
တစ်စံုတစ်ေယာက်မှပိုင်ဆိုင်သည့် ေြမနယ်နိမိတ်လိုင်း (Land Property boundary Line) မှ

ေဆာက်လုပ်မည့်အေဆာက်အဦ၏ အြပင်ဘက်နံရံလိုင်း (Building wall)

အကားအနည်းဆံုး

ရှိရမည့်အကွာအေဝးကို ေြမကျန်ဟုေခဆိုပါသည်။ အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ရာတွင် ေြမကျန်
ထားရှိေစြခင်းြဖင့်

မိြပအြမင်အားြဖင့်လှပေစြခင်း၊

စနစ်ကျေသာပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်းတစ်ခု

ေပေပါက်ေစြခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ိုင်ြခင်း၊ လူသွားလမ်း
ေနရာများကိုဖန်တီးေပးိုင်ြခင်းှင့်

မိြပစီမံကိန်းအရ

အေြခခံအေဆာက်အအံုလိုအပ်ချက်များ

အတွက်အသံုးြပိုင်ြခင်းစသည့်အကျိးေကျးဇူးများကို ရရှိိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ေြမကျန်သတ်မှတ်ြခင်း
သည် လမ်းအမျိးအစားှင့် ဇုန်အမျိးအစားေပမူတည်ပါသည်။
-For Future Road Widening

-For good city scape

-For additional space for pedestrians

-For good environment
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သိုမှသာ ေြမကွက်တစ်ခုှင့်တစ်ခုကား အေဆာက်အဦအသစ်ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ြပန်လည်
ြပြပင်မွမ်းမံြခင်းများြပလုပ်ရာတွင် အဆင်ေြပေချာေမွစွာလုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်
မိ၏ေြမကွက်ပံုသာန်များတွင်

စနစ်တကျအကွက်ချထားေသာ

ေြမကွက်ပံုစံများ

(Planned

Block) ှင့်စနစ်တကျအကွက်ချထားြခင်းမရှိေသာ ေြမကွက်ပံုစံများ(Unplanned Block) စသည့်
ေြမကွက်ပံုစံများအြဖစ် ေတွရှိရပါသည်။
စနစ်တကျအကွက်ချထားေသာေြမကွက်ပံုစံများ(Planned Block) ဆိုသည်မှာ အဝန်းအဝိုင်း
(Block)တစ်ခုအတွင်း

အရ�ယ်အစား

(သိုမဟုတ်)

အလျားတူညီေသာ

ေြမကွက်ပံုစံ(Plot)များ

တစ်ေနရာထဲ၌ စနစ်တကျစုေဝး တည်ရှိေနေသာေနရာကို ဆိုလိုပါသည်။

စနစ်တကျအကွက်ချထားြခင်းမရှိေသာ ေြမကွက်ပံုစံများ (Unplanned Block) ဆိုသည်မှာ
အဝန်းအဝိုင်း (Block) တစ်ခုအတွင်းအရ�ယ်အစားမတူညီေသာ ေြမကွက်ပံုစံ(Plot)များ တစ်ေနရာ
ထဲ၌ စနစ်တကျမဟုတ်ဘဲ စုေဝးတည်ရှိေနေသာေနရာကို ဆိုလိုပါသည်။

အများဆံုးေတွရှိရေသာေြမကွက်မျက်ှ�စာအကျယ်မှာ ၂ဝေပ၊ ၂၅ေပ၊ ၃ဝေပ၊ ၄ဝေပ၊ ၅ဝေပ
ှင့် ၅ဝေပထက်ပိုေသာ မျက်ှ�စာအကျယ်များရှိပီး ေြမကွက်များ၏ေရှေန�က်အရှည်မှာ ၄ဝေပ၊
၅ဝေပ၊ ၆ဝေပ ှင့် ၆ဝေပထက်ပိုေသာ အရှည်များေတွရှိရပါသည်။ Setback line ကို အေဆာက်အဦ
၏အြပင်ဘက်နရ
ံ ံမေ
ှ ြမကွက်အဆံုး (Boundary Line) အထိအား အေရှ၊အေန�က်ှင့် ေဘးှစ်ဘက်
မှတိုင်းတာမည်ြဖစ်သည်။

15

Finished

Ground

Level

မှ

ေြမြပင်ေပသို

ထိုးထွက်ေနသည့်

Basement

၏

အစိတ်အပိုင်းသည် ေြမကျန်သတ်မှတ်မေဘာင်အတွင်း ဝင်ရပါမည်။

Finished
Ground Level

ေြမကွက်၏မျက်ှ�စာသည် လမ်းတစ်လမ်းထက်ပို၍ ရှိပါကပို၍ြမင့်ေသာ / ပို၍ကျယ်ေသာ
လမ်းကိုမျက်ှ�စာအြဖစ်ယူပီး ထိုလမ်းမျက်ှ�စာေပမူတည်၍ ေဘးှင့် အေန�က်အားသတ်မှတ်
ပါမည်။ေြမကွက်တစ်ကွက်သည် လမ်းအကျယ်တူ၍ လမ်းတစ်လမ်းထက်ပိုေသာ လမ်းအားမျက်ှ�
မူထားပါက ထိုေြမကွက်၏လိပ်စာေပမူတည်၍ လမ်းမျက်ှ�စာကိုသတ်မှတ်ပါမည်။
Address is
#**, A road

16

၁၃။

ေရ�တိဂံုဘုရားကန်သတ်ဧရိယာအတွင်းရှိအေဆာက်အဦများ၏အြမင့်
သတ်မှတ်ချက်
ေရ�တိဂံုဘုရားကန်သတ်ဧရိယာအတွင်းရှိအေဆာက်အဦများ၏

အြမင့်ကိုေအာက်ပါအတိုင်း

နည်းလမ်း ၂ မျိးြဖင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
Zone 1 တွင် အေဆာက်အဦအြမင့်ကို Ground Floor Level or Average Natural Ground
Level မှ တိုင်းတာပါမည်။ ထိုအြမင့်တိုင်းတာရာတွင် အေဆာက်အဦ၏ ထိပ်ဆးံု အမှတ် (A line)၏
အြမင့်ေပမှာ ၇၈ ေပထိေသာ်လည်းေကာင်း အမိုးယက်မ၏အြမင့်ဆံုးအမှတ် (B Line) ၏ အြမင့်ေပ
မှာ ၆၂ ေပထိေသာ်လည်းေကာင်း တိုင်းတာြခင်းြဖစ်ပါသည်။
Zone 2 ှင့် Zone 3 တွင် အေဆာက်အဦအြမင့်ကိုပင်လယ်ေရမျက်ှ�ြပင်အထက်မှ
တိုင်းတာပါမည်။ Zone 2 အတွက် အေဆာက်အဦအြမင့် သတ်မှတ်ချက်မှာ ၁၉ဝေပေအာက်ြဖစ်၍
Zone 3 အတွက်အများဆံုး အေဆာက်အဦအြမင့်မှာ ၄၁၇ ေပေအာက်ြဖစ်ပါသည်။
ယင်းဇုန်(၃)ခုမှလွဲ၍
အေဆာက်အဦ၏အြမင့်

ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏
တွက်ချက်ရာ၌

ကွန်ကရစ်အမိုးေပရှိ

ဧရိယာများတွင်

အဆင်တန်ဆာများြဖစ်သည့်

ဓါတ်ေလှကားစက်ခန်းများ၊ ေလှကားအိမ်များ၊ ေရသိုေလှာင်ကန်များ၊ အင်တာန�များ၏အြမင့်အား
အများဆံုး၆မီတာ(၁၉.၆ေပ)အထိခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပီး ၆မီတာ(၁၉.၆ေပ)ထက်ပိုပါက ပိုေသာအြမင့်ကို
သာအေဆာက်အဦ၏အြမင့်တွင်
ဧရိယာအတွင်းရှိဇုန်(၃)ခုတွင်မူ
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ

ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ထိုအြမင့်ကန်သတ်ချက်များ
ခွင့်ြပထားသည့်

ေရ�တိဂံုဘုရားကန်သတ်

အကျံးမဝင်ပါ။

ရန်ကုန်မိေတာ်

အေသးစားြပည်သူဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ

ြဖစ်သည့် Telecom Towerှင့် အလားတူလုပ်ငန်းများခွင့်ြပရာတွင် ခွင့်ြပထားေသာအြမင့်ဆံုး
အမှတ်၏ေအာက်တွင်သာရှိရပါမည်။
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၁၄။

ေရ�တိဂံုဘုရားကန်သတ်ဧရိယာ
ေရ�တိဂံုဘုရားကန်သတ်ဧရိယာအတွင်းရှိ Zone 1 ှင့်Zone 2 အားေအာက်ပါအတိုင်းေဖာ်ြပ

ထားပါသည်။ အနီလိုင်းတွင်အတွင်းရှိဧရိယာသာ အကျံးဝင်ပါသည်။ အြပာလိင
ု ်းတွင် အတွင်းအြပင်
ှစ်ဘက်စလံုးရှိ ဧရိယာများအကျံးဝင်ပါသည်။

၁၅။

ကမ်းခင်းဧရိယာတိင
ု ်းတာတွက်ချက်ြခင်း၏အနက်အဓိပါယ်ဖွင့်ဆခ
ို ျက်
(Measurement of Floor Areas)
ကမ်းခင်း၏ ဧရိယာအားအြပင်ဘက်ဆံုးနံရံ (Outer wall to Outer wall) မှတိုင်းတာ

ပါသည်။အတွင်းအခန်းဖွဲများြဖစ်သည့် ကမ်းခင်းဧရိယာပိုင်းြခားထားမတွင် Center to Centerမှ
တိုင်းတာမည်ြဖစ်ပါသည်။

တံစက်မိတ်ထွက်ရှိမအား

ပါမည်။
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အြပင်ဘက်ဆံုးအမိုးစွန်းအပိုင်းမှတိုင်းတာ

၁၆။

လမ်းအကျယ်၏ အနက်အဓိပါယ်ဖင
ွ ့်ဆိုချက် (Measurement of Road Width)
ေြမကွက်ှင့်ထိစပ်ေနေသာ

လမ်း၏အကျယ်ကပ
ို ျမ်းမယူ၍

တိုင်းတာပါမည်။

လမ်း၏

အကျယ်ကိုတိုင်းတာရာတွင် တစ်လမ်းထက် ပို၍တည်ရှိပါကကျယ်ေသာလမ်းမှ တိုင်းတာပါမည်။
အေဆာက်အအံုေဆာက်လပ
ု ်ခွင့်တင်ြပရာတွင် လမ်းအကျယ်ေရးဆွဲထားေသာ ပံုများပါပူးတွဲတင်ြပ
ရမည်။
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