
1. နှုန််း၏ခ ွဲခခမ််းစတိခ် ြာခခင််း 

အလပ်ု၏တစစ် ုတစရ်ြာသ ြာပစစည််း၏တစယ်နူစန်ှုန််းကိကုနုက်ျစရိတမ်ှဆ ်ုးခ တခ်ခင််း 

ပစစည််းပမြာဏ၊ အလပ်ု မြာ်းမျြာ်း၏ကနုက်ျစရိတန်ငှ အ်ခခြာ်းအသ  သ  အသ ်း  ်ုးသင  

ကနုက်ျစရိတက်၎င််း၏ပပ ်းစ ်းဘို  လိအုပ် ည။် 

၂ 

အလပ်ု၏ သဘြာ ဘြာဝနငှ အ်တန််း၊ အလပ်ုတ ငအ်  ်ုးခပြုမည ပ်စစည််းမျြာ်းသ ြ်ာခပ ည၊် 

လကရ်ြာ ... Etc  ညအ်လပ်ုကိလုပ်ုရနအ်လ နအ်သရ်းကက ်း ည် 

၃။ ခန  မှ်န််းပါ 

ခန  မှ်န််းချကဆ်ိ ုညမှ်ြာလိအုပ်သ ြာပမြာဏ၏တ ကခ်ျကမ်ှု ို  မဟတုတ် ကခ်ျကမ်ှုခ စ ်ည ်

အလပ်ု၏သဆြာကလ်ပ်ုသရ်းအတ ကခ်မ ြုတခ် ရ ုိ    ယရ်ှိအ  ်ုးစရိတ။် 

၄။ အ  ်ုးစရိတ ်

စုစုသပါင််းသင ပမြာဏကိဘုဏy္earာြာသရ်းနစှအ်တ င််း  ်ုးစ ွဲနိငု ်ည ်ို  မဟတုမ်  ်ုးနိငု ်ည။် 

၅။ ကနုက်ျစရိတ ်

အစကတည််းကမှကနုက်ျအြာ်းလ ်ုးအ  ်ုးစရိတမ်ျြာ်းအပါအဝငစ်ုစုသပါင််းကနုက်ျစရိတ် 

အလပ်ု၏ပပ ်းစ ်း။ 

၆ 

အ ်ူးကျွမ််းကျင ်တူစ ်ဦ်း လပ်ုသဆြာငရ်နအ်တ ကသ်င ပမြာဏအြာ်းခန  မှ်န််းချက ်

အဘယ ်၏ူအသ ်းစတိက်ိခုန  မှ်န််းချက၏်ခပငဆ်ငမ်ှု၏အချိနမှ်ြာလ ူမိျြာ်းကက ညက်မုပဏ တခ။ု 

ကနုက်ျစရိတ၏် 7 နှုန််း 

သနြာကဆ် ်ုးသပေါ် ခ ွဲသဝခခင််းခ င သ်ရြာကရ်ှိလြာသ ြာသခါင််းစဉ်ငယတ်စခ်၏ုကနုက်ျစရိတ ်

၎င််း၏ up-to-date ခ စသ်အြာငတ်ိ်ုးတကမ်ှုအြာ်းခ င တ်စ ်ဦ်း သခါင််းခ ွဲအသပေါ်သနြာကဆ် ်ုးစ ွဲချက။် 

၈ 

အ သိပ်းနှုန််း ြာ်းမျြာ်း ကတ်ငဒ်ါရြာခိငုန် ှုန််းနှုန််း။ 

၉ 

တငဒ်ါရြာခိငုန် ှုန််းနမိ  ်ည  ်တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာနှုန််း ြာ်းမျြာ်း။ 



၁၀။ INရိယြာခပငဆ်ငရ်န ်

၎င််း ညက်ကမ််းခင််းအဆင တ် ငတ်ိငု််းတြာသ ြာအသဆြာကအ် ဦ်း 

တစခ်၏ု  ု်းလွှမ််းသနသ ြာareaရိယြာခ စ ်ည။် ဒါဟြာတိငု််းတြာ ည ်

ရှိပါက offset plinth  ယ ်တုပ်ပ ်းခပငပ်အတိငု််းအတြာယပူပ ်း။ 

၁၁ 

သနြာကဆ်ကတ် ွဲနှုန််း ြာ်းမျြာ်းမှြာအသရ်းယပိူတဆ်ို   ြာ်းခခင််းမရှိသ ြာနှုန််း ြာ်းမျြာ်း ို  မဟတု ်တမှ်တ ်ြာ်း

သ ြာအချိနဇ်ယြာ်းမျြာ်းခ စ ်ည ်

၁၂ 

ခ ွဲခခြာ်းမရနိငုသ် ြာအသ  သ  ဇြာတသ်ကြာငမ်ျြာ်းခ စပ် ြာ်းမှုကနုက်ျစရိတ် 

ခန  မှ်န််းသခခအြာ်းခ င က် ွဲခပြာ်းခခြာ်းနြာ်းသ ြာသခါင််းခ ွဲသအြာကမှ်ြာ, 

ဒါသပမယ ၏်ကနုက်ျစရိတအ်တ ကဆ်ကသ်ခပြာ ညခ် စပ်ါတယ် 

သ ချြာသပါကသ်ဆြာကလ်ပ်ုသရ်း။ 

13. တန ုိ််း 

တန ုိ််းဆိ ုညမှ်ြာမျှတသ ြာသစျ်းနှုန််း ( ို  ) 

တန ုိ််းကိတု ကခ်ျကခ်ခင််း ို  မဟတုအ်ဆ ်ုးအခ တသ်ပ်းခခင််းနည််းလမ််းခ စ ်ည ်

အသဆြာကအ် ဦ်း၊ စကရ် ု ၊ အခခြာ်းအငဂ်ျငန် ယြာအသဆြာကအ်အ ုကွဲ  ို  သ ြာပစစည််းတစခ်၏ုပုိငဆ်ိငုမ်ှုခ စ ်ည ်

အမျိြု်းအစြာ်းမျြာ်း, သခမယြာ ... စ ညတ်ို  ။ 

14. SALVAGE တန ုိ််း 

၎င််းကိ ုျက ်မိ််းခခင််းမရှိပွဲအ  ်ုး ၀ ငသ် ြာကြာလ၏အဆ ်ုး၏တန ုိ််းခ စ ်ည။် 

၁၅ 

နစှစ်ဉ်အပ်သင အတ ကရ် ပ ုသင ကိတုခ ည််းခ ည််းစုသဆြာင််းရရှိ ည် 

၎င််း၏အ  ်ုးဝငသ် ြာဘဝအဆ ်ုးမှြာအသဆြာကအ် ဦ်း  ို  မဟတု ် ွဲွဲ့စည််းပ ု၏အစြာ်း ိ်ုး။ 

၁၆ 

တန ုိ််းသလျြာ ပစစည််းဥစစြာပုိငဆ်ိငုမ်ှုတစခ်အု  ်ုးဝငမ်ှု၏တခ ည််းခ ည််းပငပ်န််းန မ််းနယ ်ည။် သလျှြာ ချ 

 ိမုဟတုပ်စစည််း၏  ွဲွဲ့စည််းတညသ်ဆြာကပ် ုယိယု င််းပျကစ် ်းမှု၊ ဘဝသကကြာင ပ်စစည််းတန ုိ််း၏ဆ ်ုးရှု  ်းမှု 



ဝတဆ်င။် မျကရ်ညယ်ိယု င််းခခင််း၊ 

17. SCRAP တန ုိ််း 

အပိုင််းအစတန ုိ််းကိ ုျက ်မိ််းပစစည််းမျြာ်း၏တန ုိ််းကိခု စပ်ါတယ။် အခါဘဝကအသဆြာကအ် ဦ်း  ည် 

  မဏ၊ိ အုတ၊်  စက်ွဲ  ို  သ ြာ ယရ်ှြာ်းပစ ်ည ပ်စစည််းမျြာ်းကနုက်ကမ််းကြာလကနုဆ် ်ုး ည။် 

စ ညတ်ို   ညအ်သဆြာကအ် ဦ်း တစခ်၏ုအပုိင််းအစတန ုိ််းခ စသ် ြာအချိြုွဲ့သ ြာသင ပမြာဏကိယုလူမိ ်မည။် 

၁၈ 

အလပ်ု၏ သဘြာ ဘြာဝနငှ အ်တန််း၊ အလပ်ုတ ငအ်  ်ုးခပြုမည ပ်စစည််းမျြာ်းသ ြ်ာခပ ည၊် 

လကရ်ြာ ... Etc  ညအ်လပ်ုကိလုပ်ုရနအ်လ နအ်သရ်းကက ်း ည။် 

၁၉။ အသ  သ   တမ်တှခ်ျကမ်ျြာ်း 

၎င််း ညအ်လပ်ု ို  မဟတု ် ွဲွဲ့စည််းပ ုတစခ်လု ်ုး၏အသ  သ  အယအူဆကိသုပ်းပပ ်းအ  ်ုးဝင ်ည ်

ခန  မှ်န််းချကခ်ပငဆ်ငသ်န။ 

၂၀။ အသ ်းစတိအ်ချကအ်လကမ်ျြာ်း 

၎င််း ညပ်စစည််းမျြာ်း၏အရညအ်သ  ်းနငှ ပ်မြာဏ၊ သမြ်ာတြာ၏အချိြု်းအစြာ်းကိ ုတမှ်တ ်ည။် 

လကရ်ြာ, ခပငဆ်ငမ်ှုနငှ က် ပ်မျက၏်နည််းလမ််းနငှ ၏်နည််းလမ််းမျြာ်း 

တိငု််းတြာခခင််း။ 

၂၁ 

လကမ်ှုပညြာ ိမုဟတုက်ျွမ််းကျင ်ည ဓ်ြာတခ် ွဲခန််းတစခ်မုကှျွန်ပ်ုတို  ၏လပ်ုငန််းပမြာဏကိပု ုစ ခ င လ်ပ်ုသဆြာင်

နိငု ်ည ်

လ ူမိျြာ်းအတ ကတ်စသ်န  လျှင၏်။ 

UNIT - 4 

အ ်ူးခပြုနငှ န် ှုန််းခ ွဲခခမ််းစတိခ် ြာခခင််း 

၄.၁ အသ  သ   ို  မဟတုအ်ကျဉ််းချြုပ် တမှ်တခ်ျက ်- 

၎င််း ညအ်လပ်ုနငှ ပ်စစည််းမျြာ်း၏ သဘြာ ဘြာဝနငှ အ်တန််းကိသုယဘယူျအ  ်ုးအနှုန််းမျြာ်းခ င သ်ပ်း ည ်

အလပ်ု၏အမျိြု်းမျိြု်းသ ြာအစတိအ်ပိုင််းမျြာ်း, အုတခ်မစက်သန superstructure ရန။် 

၎င််း ညသ် ြာ်ခပချကတ်ိခု စ ်ည် 



ပစစည််း, အချိြု်းအစြာ်း, အရညအ်သ  ်း, etc 

 တမ်ှတခ်ခင််းအလပ်ု၏က ွဲခပြာ်းခခြာ်းနြာ်းသ ြာအစတိအ်ပုိင််းမျြာ်းအသ  သ   

အသ ်းစတိသ် ြ်ာခပချကမ်ျြာ်း ညအ်လပ်ုတစခ်လု ်ုး ို  မဟတု ် ွဲွဲ့စည််းပ ုတစခ်လု ်ုး၏အသ  သ  အယအူဆကို

သပ်းပပ ်းခပငဆ်ငခ်ခင််းအတ ကအ်  ်ုးဝင ်ည ်

ခန  မှ်န််းချကအ်ဘို   

၄.၂ အသ ်းစတိအ်ချကအ်လကမ်ျြာ်း 

၄.၂.၁ ရှြာသ  တ်ူးသ ြာ်သရ်းအသ ်းစတိအ်ချကအ်လကမ်ျြာ်း၊ 

ပ ိြု ျကခ်ခင််း 

လပ်ုငန််းနယပ်ယ ်

ဒ  တမ်ှတခ်ျကမ်ျြာ်းသအြာကမ်ှြာ  ု်းလွှမ််းအလပ်ု၏အတိငု််းအတြာတ်ူးသ ြာ်မှပုိင ်

သခမဆ လွှြာမျြာ်း၊ သပျြာ သပျြာင််း။ သကျြာကတ် ်ုးသကျြာကခ်ွဲမျြာ်းနငှ အ်ုတခ်မစမ်ျြာ်း၊ 

ပ ုဆ ွဲခခင််းတ ငသ်ပ်း ြာ်းသ ြာအရ ယအ်စြာ်း၊ shoring၊ လကရ်ှိသခမသအြာကက်ြာက ယမ်ှု 

လိအုပ်ပါကသရလိငု််းမျြာ်း၊ လျှပ်စစက်ကြို်းမျြာ်းစ ညတ်ို  ကွဲ  ို  သ ြာအ  ်ုးအသဆြာငပ်စစည််းမျြာ်း၊ 

 တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာခွဲအတ င််းညွှနက်ကြာ်းအခ စအ်  ်ုးဝငသ် ြာပစစည််းမျြာ်း stacking, ပတပ်တလ်ည ်refilling 

အသခခခ အုတခ်မစန်ငှ သ်ရ ်းချယ ်ြာ်းသ ြာအ  ်ုးဝငသ် ြာတ်ူးသ ြ်ာသခမကက ်းနငှ အ်တပိူတ ်ြာ်းစ န  ပ်စန်ငှ အ်တ ူ

plinth  ို   

 တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာခွဲအတ င််းမှပုိလျှ သ ြာသခမဆ လွှြာ / 

ပစစည််းမျြာ်းနငှ မ်ျကန်ြှာခပငက်ိ ုင သ်လျြ်ာသ ြာအဆင  ်ို  သရြာကသ်အြာင ်

သတြာငသ်စြာင််းမျြာ်းနငှ  ်camber စ ညတ်ို  ကိအုြာ်းလ ်ုးပပ ်းခပည စ် ု။ 

ဆိကုရ်ှင််းလင််းသရ်း: 

သခမကက ်းလပ်ုငန််းမစတငခ်ငခ် တသ်တြာကခ်ခင််းနငှ ခ် ည စ် ကခ်ခင််းမျြာ်းခပြုလပ်ုသ ြာbeရိယြာ ညရ်ှိရမည ်

အြာ်းလ ်ုးအဆ ်းအတြာ်းမျြာ်း ယရ်ှြာ်းပစသ်ကျြာကမ်ျြာ်း, ချ ြု ုတ,် အဆင  ်တမှ်တခ်ျကအ်  ်းအရ ကမ်ျြာ်း, ခမက,် 

ချ ြုမျြာ်းနငှ အ်မှုကိ ်ရုိက ်

ရှင််းလင််းသရ်းသအြာကမ်ှြာareaရိယြာ၏အစ နအ် ျြာ်းအခပငဘ်ကမ် တြာ 150 

အက ြာအသဝ်းအ  ိယရ်ှြာ်းခွဲ  ည။် 



ဤလပ်ုငန််းကိသုခမကက ်းနငှ ဆ်ိငုသ် ြာအရြာမျြာ်းနှုန််းတ င ်ည  ် င််း ြာ်း ညဟ်ယုမှူတ ်ြာ်းပပ ်း  ်းခခြာ်းသင သပ်း

သချမှုကိအုလိမုရှိပါ 

ခ င ခ်ပြုပါ။ 

အခမစမ်ျြာ်းနငှ အ်  ်းအနှ ရငှ််းလင််းသရ 

အနည််းဆ ်ုး ၆၀ စငတ် မ တြာအနကရ်ှိအပင၏်အခမစမ်ျြာ်းကိ ုယရ်ှြာ်းရမည် 

အနမိ ်အခမင မ်ျြာ်းနငှ ဆ် န််းခ ည ဘ်ယမှ်ြာအဆငျွဲ့ ို  မဟတု ် ွဲွဲ့စည််းမှုအဆင က်ိသုအြာကတ် ငသ် ြ်ာခပ ြာ်းသ ြာ 30 

စငတ် မ တြာနမိ ်ဆ ်ုး 

သခမကက ်းတခပငန်ငှ အ်တတူကန်ငှ  ်rammed ။ ဤလပ်ုငန််းကိသုခမကက ်းလပ်ုငန််းတ င ်ည  ် င််း ြာ်း ည် 

ပစစည််းမျြာ်းနငှ မ်ျှမက  ်းခခြာ်းသင သပ်းသချမှုအလပ်ုအတ ကလ်ကခ် နိငု ် ယခ် စလ်မိ ်မည။် 

  မှရရှိသ ြာမည ်ည ပ်စစည််း 

အဆိပုါ site ကိအုနိဒယိအစိ်ုးရ၏ပုိငဆ်ိငုမ်ှုနငှ ဆ် ်ုးခ တခ်ွဲ  ညအ်ခ စအ်  ်ုးဝငသ် ြာပစစည််းမျြာ်းခ စလ်မိ ်မည ်

အဆိပုါအငဂ်ျငန် ယြာက -In- တြာဝနခ် ပါ်းအတ င််းညွှနက်ကြာ်း ြာ်းအခ စပ်ါ်းခခင််းနငှ စ်နစတ်ကျ stacked 

ပါလမိ ်မည ်

 တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာ။ 

အခပငအ်ဆငမ်ျြာ်းကိခုပငဆ်ငခ်ခင််းနငှ ခ်ပြုလပ်ုခခင််း 

 ိ ုို  သဆြာငရ် ကရ်နt်heရိယြာရှိ င သ်လျြ်ာသ ြာသနရြာမျြာ်းတ ငပ်န််းရ  ို  မဟတုက် နက်ရစတ်ိငုမ်ျြာ်းစိုက ်လူမိ ်

မည ်

အလပ်ု၏သ ဒဏစ် ရငမ်ျြာ်းအတ ကအ်သခခခ စ နှုန််း။ ဤသရ ွဲ့ကြာ်းစ နှုန််းမျြာ်း G.T.S. နငှ ခ်ျိတဆ်ကရ်လမိ မ်ည ်

 ို  မဟတုအ်ငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် ကအတညခ်ပြုမဆိအုခခြာ်းအပမွဲတမ််းအသခခခ စ နှုန််း။ လိအုပ်တွဲ ပရုိ ုိင််း 

၀ ာါာ်းမျြာ်းနငှ က်ကြို်းမျြာ်း ို  မဟတု ်Burjis မျြာ်းခ င မှ်နက်နသ် ြာ  ွဲွဲ့စည််းမှုအဆင မ်ျြာ်းကိခုပ ရမည ်

အလပ်ုစတငမ် ။ ကန ်ရုိကတ်ြာ ည ် ကခ် ြာရနအ်တ ကအ်လပ်ု မြာ်းနငှ ပ်စစည််းမျြာ်းသ ြာကပ်  သပ်းရမည ်

 ူ  ကိယုပုိ်ငက်နုက်ျစရိတမှ်ြာအလပ်ုအတ ကက်ိယုသ်ရ်းအကျဉ််းနငှ  ်Burjis 

သအြာငန်ငှ တ်ညူ သ ြာ နိ််း မ်ိ်း ြာ်းရလမိ ်မည ်

တ်ူးသ ြာ်အလပ်ုကြာလအတ င််း။ ဦ်း 

စ ်းဌြာန ညဇ်ယြာ်းက ကည် နိ ှုငိ််းခခင််း ို  မဟတုအ်ခခြာ်းရညည်ွှန််းချကက်ိခုပ လမိ ်မည ်



မှတ။် ၎င််း ညက်န ်ရုိကတ်ြာ၏ဗဟိလုိငု််းမျြာ်းကိမုှနက်နစ် ြာ တမ်ှတရ်နတ်ြာ ၀ နရ်ှိ ည် 

အဆိပုါပ ုဆ ွဲရနရ်ညည်ွှန််းနငှ  ် ိ ိြာ ြာရညည်ွှန််းအမှတအ် ြာ်းမျြာ်းကိ ုinstall  ိကုွဲ  ို  သ ြာ alignment 

ကိစုစသ်ဆ်းခခင််း 

ဌြာနအသနခ င လ်ပ်ုငန််းကိလုပ်ုသဆြာငရ်နအ်တ ကက်န ်ရုိကတ်ြာအြာ်း ၏ူတြာ ၀ 

နမ်ှလ တသ်ခမြာကသ်စမညမ်ဟတုပ်ါ 

တင််းကကပ်စ ြာအဆိပုါသရ်းဆ ွဲနငှ အ်ည ။ 

တ်ူးသ ြာ်: 

ကန ်ရုိကတ်ြာ ညတ််ူးသ ြာခ်ခင််းမခပြုမ အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် ကိအုသကကြာင််းကကြာ်းရမည် 

သခမ၏အသနြှာင အ်ယကှမ်ခ စမှ် , ၏ရညရ် ယခ်ျကအ်တ ကလ်ကရ်ှိအဆင က်ိယု ုိူ   ူ  ကိ ုenable ရန ်

တိငု််းတြာ ည။် သခမခပငအ်ဆင မ်ျြာ်းကိ ု၅ မှ ၁၅ မ တြာကကြာ်းတ ငတ်ညူ စ ြာယရူမည ်

သတြာငသ်စြာင််းနငှ သ်ခမနမိ ်သနရြာမျြာ်း၊ 

အဆိပုါအငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် ညွှနက်ကြာ်းအခ စ။် 

သခမခပငအ်ဆင မ်ျြာ်းကိကု င််းဆင််းစြာအုပ်မျြာ်းနငှ မှ်တတ်မ််းတငရ်မည ်

ယခငက်ကန ်ရုိကတ်ြာနငှ အ်ငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် တို  ကလကမှ်တသ်ရ်း ိ်ုးမည အ်စ အစဉ်မျြာ်းကိကုက စညခ်ွဲ  

ည ်

သခမကက ်းလပ်ုငန််းကိအုမှနတ်ကယစ်တငခ်ွဲ  ည။် 

အဆင ဆ်င ယ်ဘူို  လိအုပ်သ ြာအလပ်ု မြာ်းကသ ြာကပ်  ရလမိ ်မည ်

 ူ  ကိယုပုိ်ငက်နုက်ျမှြာကန ်ရုိကတ်ြာ။ ကန ်ရုိကတ်ြာ ညသ်ခမအမျိြု်းအစြာ်းအြာ်းလ ်ုးတ ငတ််ူးသ ြ်ာရမည။် 

murrum, သပျြာ သပျြာင််းနငှ  ်Hard သကျြာက,် အုတခ်မစ,် 

areasရိယြာသကျြ်ာနငှ အ်ကျယမှ်တတုက်ျင််း ွဲမှြာသကျြာက ်ြာ်း။ 

မျဉ််းသကကြာင််းမျြာ်း၊ အဆင မ်ျြာ်း၊ 

အဆင မ်ျြာ်းနငှ မ်ျဉ််းသက ်းမျြာ်း ညပ် ုတ ငခ်ပ ြာ်း ည အ်တိငု််း ို  မဟတုအ်နမိ ်ဆ ်ုးအကျယ၊် လိငု််းမျြာ်း၊ 

အဆင မ်ျြာ်း၊ အဆင မ်ျြာ်းအတိငု််းခ စ ်ည ်

နငှ အ်ငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် နငှ ပ်မြာဏ၏ဇယြာ်းအတ ကပ်စစည််းမျြာ်းနှုန််းညွှနက်ကြာ်းအခ စအ်ဆင ဆ်င ။် 



ပမြာဏဇယြာ်းပါအသကကြာင််းအရြာ ညတ်တုက်ျင််းမျြာ်း ို  မဟတုa်reasရိယြာမျြာ်း၌တ်ူးသ ြာ်ခခင််းကိ ုတမ်ှတ်

ရမည။် 

ဤရညရ် ယခ်ျကအ်တ က ်၁.၅ 

မ တြာ ကမ်သကျြာ်သ ြာသ ြာငသ်ဒ်းရှင််းရှိတ်ူးသ ြာ်မည အ်တမိ်အနကအ်တ ကတ််ူးသ ြာ်ခခင််း 

အကျယ ်ို  မဟတု ်10sqm ၌တည၏်။ 

အစ အစဉ်အသပေါ်အသခခခ အတုခ်မစတ််ူးသ ြ်ာအတ ကတ််ူးသ ြ်ာအခ စသ် ြ်ာခပခ ရကကလမိ ်မည။် 

အကျယ ်၁.၅ မ တြာသကျြ်ာလ နသ် ြာတ်ူးသ ြ်ာမှုနငှ  ်၁၀ စတရုန််းမ တြာ။ အစ အစဉ်အတ က ်

(ပိုကမ်ျြာ်းအတ ကတ်တုက်ျင််း ယ ်တုပ်ပ ်း, 

သကဘယက်ကြို်းမျြာ်းစ ည)် နငှ အ်နက ်၃၀ 

စငတ် မ တြာအနကက်ိaုreasရိယြာမျြာ်းတ်ူးသ ြာ်ခခင််းအခ စသ် ြာ်ခပရမည။် 

အကျယ ်၁.၅ မ တြာသကျြ်ာလ နသ် ြာတ်ူးသ ြ်ာမှုနငှ  ်၁၀ စတရုန််းမ တြာ။ အစ အစဉ်သပေါ်မှြာသပမယ  ်30cm 

 ကမ်ပုိ။ 

အတမိ်အနကက်ိမုျကန်ြှာခပငတ််ူးသ ြာ်ခခင််းအခ စသ် ြာ်ခပရမည။် 

ကမဘြာသခမ၏အမျိြု်းအစြာ်း: 

သအြာကသ် ြာ်ခပပါအဓိကအမျိြု်းအစြာ်းမျြာ်းကိခု ွဲခခြာ်းပပ ်းတိငု််းတြာရမည ်

တစခ်ခုျင််းစ ကိအုမျိြု်းအစြာ်းမျြာ်းအတ က ် ်းခခြာ်းစ ။ သခမအမျိြု်းအစြာ်းမျြာ်း၊ murrum၊ သကျြာက ်ြာ်းမျြာ်း၊ Soft 

rock မျြာ်း၊ Hard Rock မျြာ်း။ 

သခမအမျိြု်းအစြာ်းမျြာ်း၊ Murrum၊ သကျြာက ်ြာ်းမျြာ်း။ 

ဤ ညသ်ခမကက ်း, murrum, စိုကပ်ျိြု်းသရ်းသခမဆ လွှြာ၏ ပ်ိ ိကု်, ခပနလ်ညသ်ခမဆ လွှြာ, ရွှ ွဲ့, 

 ွဲ ို  မဟတုသ်ပါင််းစပ် ြာ်း ည မ်ည ်ည သ်ပါင််းစပ်မှုမဆိသုပျြာ သပျြာင််း။ မြာကျျူမြာ၊ 

spadies, သဂေါ် ခပြာ်းနငှ သ်ကြာကပု်ဆနိန်ငှ အ်တ ူယရ်ှြာ်းပစရ်န။် မပုိ က ်0.03 cum ။ in 

တ်ူးသ ြာ်၏ ငတ်န််းကြာလအတ င််းသတ ွဲ့ ရှိအ  အတိ်ုးအကျယက်ိလုည််းဒ ခ ွဲခခြာ်းသအြာကမှ်ြာကျလမိ ်မည။် 

Soft Rock တ ငတ််ူးသ ြာ်ခခင််း 

ဤ ညအ်ြာ်းလ ်ုးပပိြုက ွဲပျကစ် ်းသရြာ ခ ်ို  မဟတု ်Hard 

လပ်ုငန််းစုကက ်းခ စသ် ြာပစစည််းမျြာ်းအြာ်းလ ်ုးပါဝင ်ညရ်လမိ ်မည ်



ရြာ  ဥတသု ြာကခ်ပနသ် ြာသကျြာကတ် ်ုးမျြာ်း၊ အလ နအ်မင််းအကက် ွဲသ ြာသကျြာကတ် ်ုးမျြာ်း၊ 

သဟြာင််းန မ််းသ ြာသကျြာကတ် ်ုးမျြာ်း၊ ၀.၀၃ cum  ကပုိ်သ ြာသကျြာက ်ြာ်းမျြာ်းကိပုမြာဏရှိ ည ်

ဒါသပမယ ပုိ်ကက ်းမဟတု ်0.5 cum ။ နငှ  ်ြာ ယရ်ှြာ်းပစန်ိငု ်ည သ်ပျြာ သကျြာက၏်အခခြာ်းမျိြု်းက ွဲ 

အခကအ်ခွဲအချိြုွဲ့ ရှိပုဆနိမ်ျြာ်း၊ ကျ ်းကန််းဘြာ်းမျြာ်း၊ အဆိပုါမျှ ြာတကယသ်တြာ  

ကန ်ရုိကတ်ြာ ည ်၏ူအသကကြာင််းခပချကမ်ျြာ်းကိသုပါကက် ွဲသစခခင််းနငှ  ်/ 

 ို  မဟတု ်ျကခ်ခင််းနငှ ခ် ွဲခခင််းကိအု  ်ုးခပြု ည ်

ဆိလုိတုြာကသကျြာကက်ိ ုHard Rock လို   တမှ်တတ်ယ။် 

Hard Rock တ ငတ််ူးသ ြာ်ခခင််း 

၎င််းတ င ်၁.၅.၁ (ခ) viz အ ကတ် ငသ် ြ်ာခပ ြာ်းသ ြာသပျြာ သပျြာင််းသ ြာသကျြာကတ် ်ုးမျြာ်း မှလ ွဲ၍ 

ကျနသ်ကျြာကအ်ြာ်းလ ်ုးပါဝင ်ည။် သပျြာ သပျြာင််း ည ်

  ုညတ် ငခ် စသ်ပေါ်သနသ ြာသကျြာကတ် ်ုး ညခ်န  မှ်န််းသခခအြာ်းခ င  ်0.5 cum 

 ကပုိ်မုိသ ြာသကျြာကတ် ်ုးမျြာ်း။ ရုိ်းရုိ်း ို  မဟတု ်

ခိငုခ်  သ ြာအြာ်းခ ည ဘ်လိပ်သခမက နက်ရစက်ိမုည ်ည သ်နရြာတ ငခ် တသ်တြာကခ်ခင််း၊ 

သနရြာတ ငမ်ည ်ည က်န   ်တခ်ျကသ်ကကြာင မ်ဆိသုပါကက် ွဲမှုကိခု င မ်ခပြုနိငုပ်ါ။ 

Chiseling နငှ  ်Wedging အြာ်းခ င  ်Hard Rock တ ငတ််ူးသ ြာ်ခခင််း။ 

သပါကက် ွဲမှုကိခု င မ်ခပြုပါနငှ အ်ငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် အလိရုှိလျှင ်

တ်ူးသ ြ်ာခခင််းကိစူု်းစမ််းခခင််းနငှ တ််ူးခခင််း ို  မဟတုအ်ခခြာ်း သဘြာတ ူြာ်းသ ြာနည််းလမ််းမျြာ်းခ င ခ်ပြုလပ်ုရမည။် 

မှတခ်ျက ်- 

ရရှိသ ြာတ်ူးသ ြ်ာရရှိသ ြာသကျြာကသ်ဆြာငမ်ျြာ်းအြာ်းလ ်ုးအတ င််း၌စနစတ်ကျနငှ သ်  ပ်စ ြာပ ု  င််းရမည ်

အဆိပုါအငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် ညွှနက်ကြာ်းအခ စက်န ်ရုိကတ်ြာမျြာ်းက တမ်တှ ်ြာ်းသ ြာခွဲ တ်ူးသ ြာ်: 

တတုက်ျင််းမျြာ်း ို  မဟတုတ် င််းတ င််းရှိသဒ မျြာ်းရှိခ ွဲခခြာ်း တမ်ှတမ်ှုအြာ်းလ ်ုးသအြာကတ် ငတ််ူးသ ြာ်ရမည ်

စနစတ်ကျ  က။် ခ တသ်တြာကခ်ခင််း pining  ို  မဟတုသ်အြာကမှ်ြာမရအ ကမှ်သအြာက ်ို  ခပြုရမည ်

ခ တသ်တြာကခ်ခင််းခ င ခ်ပြုလမိ မ်ည။် 

တ်ူးသ ြ်ာခခင််း၏သအြာကသ်ခခနငှ န်စှ ်ကစ်လ ်ုးကိ ုင တ်င သ်လျြာကပ်တစ် ြာဝတဆ်ငရ်မည။် 



ခမင မ်ြာ်းသ ြာအစကအ်သခပြာကက်ိ ုယရ်ှြာ်းခခင််းနငှ ည်ွှနက်ကြာ်း ြာ်းအခ စန်ှုကိန် ှုကိခ်ျွတခ်ျွတ ်ramming 

အြာ်းခ င သ်တြာငသ်စြာင််း, သခခလမှ််းမျြာ်း, camber စ ညတ်ို  ကိ ု

အငဂ်ျငန် ယြာ - တြာဝနခ် ။ 

အြာ်းလ ်ုးတ်ူးသ ြ်ာအြာ်းလ ်ုးသပ်း ြာ်းသ ြာအတိငု််းအတြာမှတင််းကကပ်စ ြာ  က ်ယသ်ဆြာငရ်လမိ ်မည ်

ပ ု။ အကျယသ်ယဘယုျအြာ်းခ င  ်mudmat က နက်ရစန်ငှ အ်တမ်ိအနကက်ိခု စရ်လမိ ်မည ်

ရရှိနိငုမ်ှုအရပ ုဆ ွဲရြာတ ငခ်ပ ခွဲ  ည ်ို  မဟတုအ်ငဂ်ျငန် ယြာချြုပ်မှညွှနက်ကြာ်း ြာ်း ည ်

သအြာကတ် ငသ် ြာ်ခပ ြာ်းသ ြာသခမဆ လွှြာ၏တပ်မကလ်ိခုျငသ် ြာအ bearing ။ 

 တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာအနကက်ိသုအြာကတ် ငယ်လူျှငမ်ဆိတု်ူးသ ြာ် 

နငှ အ်ဆင ဆ်င ,် 

ကန ်ရုိကတ်ြာမိမိကနုက်ျစရိတမ်ှြာ ိကုွဲ  ို  သ ြာခ တန်ငှ အ်တ ူတမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအဆင အ် ခိ ည ရ်လမိ ်မ

ည ်

ဘလိပ်သခမက နက်ရစ ်၁: ၄: ၈ ကိသုခမဆ လွှြာအြာ်းလ ်ုးတ ငဘ်လိပ်သခမက နက်ရစခ် င တ််ူးသ ြ်ာပါက 

၁: ၂: ၄ 

သကျြာကတ် ်ုးသကျြာကတ် ်ုးသကျြာကတ် ်ုးသကျြာကတ် ်ုးသကျြာကတ် ်ုးမျြာ်းသကျြာကတ် ်ုးသကျြာကမ်ျြာ်းတ်ူးသ ြာ်ခခင််း 

တ်ူးသ ြာ်ပပ ်းစ ်းပပ ်းသနြာက ်

ကန ်ရုိကတ်ြာ ည ်ိအုကျိြု်း ကသ်ရြာကမ်ှုအတ ကအ်ငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် အြာ်းအသကကြာင််းကကြာ်းရမညခ် စ်

ပပ ်းသနြာက ်ပ်အလပ်ုကိခုပြုလပ်ုမညမ်ဟတုပ်ါ 

အဆိပုါအငဂ်ျငန် ယြာ -In- 

တြာဝနခ် ၏အနကန်ငှ ရ်ှုသ ြာင တ်စခ်၏ု သဘြာ ဘြာဝအတညခ်ပြု ြာ်းပပ ်း ညအ် အိ  ိ

အုတခ်မစပ်စစည််းမျြာ်း, အဆင ဆ်င န်ငှ တ်ိငု််းတြာကိလုည််းမဆိတုကမ်တိငုမ် မှတတ်မ််းတငရ်လမိ ်မည ်

သနြာက ်ပ်အလပ်ု။ 

Shoring: 

  ်းခခြာ်းပမြာဏပမြာဏအရ  ်းခခြာ်းစ မသ ြာ်ခပ ြာ်းပါက၊ 

သခမတ်ူးသ ြ်ာခခင််း ညသ်ခမဆ လွှြာမျြာ်းကျဆင််းခခင််းနငှ က်ြာက ယခ်ခင််းအြာ်းခ င သ်တြာငသ်စြာင််းမျြာ်းတ်ူးသ ြ်ာခခင််း

ကိပုါ ၀ ငရ်မည ်



ခပြုခပငခ်ခင််း၊  နိ််း မ်ိ်းခခင််းနငှ  ်ယရ်ှြာ်းခခင််းတို  ကိတုပ်ဆငခ်ခင််း 

တတုက်ျင််းမျြာ်း၊ တ င််းမျြာ်းစ ညတ်ို  ကိသုလျြာကပ်တစ် ြာ နိ််း ြာ်းရနအ်တ က ်shoring 

၏ဒ ဇုိင််းအတ ကတ်ြာဝနရ်ှိ ည် 

အ  ြာ်းအလြာကိအုသလ်း ြာ်းစဉ််းစြာ်းခခင််း၊ 

တင ်ြာ်း ည ဝ်နစ် ညတ်ို  စ ညတ်ို   ညလ် သုလြာကသ် ြာအငအ်ြာ်းရှိရမည ်

 ိအြာ်းကိတု န််းလနှရ်နန်ငှ  ိ်နပ်မျြာ်းမှလ ခုခ ြုမှုရှိရနန်ငှ ပ်ျကစ် ်းခခင််းမှကြာက ယရ်နန်ငှ  ်

ပုဂိ္ြုလမ်ျြာ်းမှပုိငဆ်ိငုမ်ှုနငှ ဒ်ဏရ်ြာ။ 

ဒါဟြာခ စ ်ည အ်ဘို  အပစစည််းမျြာ်းပပ ်းသနြာကည်ွှနက်ကြာ်း ြာ်းအခ စ ်ယရ်ှြာ်းပစရ်မည ်

စြာရ ကစ်ြာရ ကမ်ျြာ်းသပေါ်သပါကပ်ါကလိအုပ် ည အ်ပပ ်း တပ်ပ ်းစ ်းပါလမိ ်မည ်

ဆငသ်ခခသလျှြာတစခ်ပြုခပင ်ြာ်းသ ြာတညပ်ငမိ်သ ြာဆငသ်ခခသလျှြာဝတဆ်င။် 

သချြာ်သ ြာကမဘြာသခမကိ ုယရ်ြှာ်းခခင််းအြာ်းတိငု််းတြာမညမ်ဟတုပ်ါ 

သင သပ်းသချမှုအဘို  ။ 

စ န  ပ်စပ်စစည််း 

ပမြာဏ၏အချိနဇ်ယြာ်းအတ က ် ်းခခြာ်းကိ ုitem အခ စအ် ်ူးသ ြာကပ်  သပ်းမဟတုလ်ျှင,် နှုန််း ြာ်း 

 ို  အခပငတ််ူးသ ြ်ာခခင််းတ ငစု်သဆြာင််းမိသ ြာသရအြာ်းလ ်ုးကိသုင  တုခ်ခင််း ို  မဟတု ်တုလ်ွှတခ်ခင််းတို  ပါ  

၀ ငရ်မည ်

 ိကုွဲ  ို  သ ြာရွှ ွဲ့ ျြာက နက်ရစ,် R.C. အခ စသ်နြာက ်ပ်အကျင က်ိကုျင ၏်တိ်ုးတကမ်ှုအတ င််း က င််း, 

ရှပ်တြာစ ညတ်ို  ။ 

သရစုပ်ခခင််း၊ စမ််းသရသပါကခ်ခင််း၊ မုိ်းရ ြာခခင််း ို  မဟတုအ်ခခြာ်းအသကကြာင််းရင််းမျြာ်းသကကြာင မ်ျကန်ြှာခပငစ် ်းဆင််းမှု 

အခခြာ်းနည််းလမ််းမျြာ်း သရလ သုလြာကစ် ြာမစ ်းဆင််းသစရနသ် ချြာစ ြာဂရုခပြုရမည် 

အသခခခ အုတခ်မစ ်ညပ်တဝ်န််းကျငရ်ှိအခခြာ်းအလပ်ုမျြာ်းမှအသနြှာင အ်ယကှမှ်ကင််းသဝ်းသစပါ ည။် 

တ်ူးသ ြ်ာ ြာ်း ည ပ်စစည််းမျြာ်းစ န  ပ်စခ်ခင််း: 

သရှ်းသဟြာင််းပစစည််းမျြာ်း: 



သရှ်းသဟြာင််းပစစည််းမျြာ်း၏သရ်ှးသဟြာင််းပစစည််း၊ ဒဂ္ ါ်းမျြာ်း၊ 

သကျြာကခ် စရု်ပ်ကကင််းမျြာ်း ို  မဟတုအ်ခခြာ်းအရြာမျြာ်းစ ည သ်ရှ်းသဟြာင််း သုတ နဆိငုရ်ြာစတိ ်၀ 

ငစ်ြာ်းမှုမျြာ်းကိသုတ ွဲ့ ရှိနိငု ်ည ်

တန ုိ််း ြာ်း ည ပ်စစည််းမျြာ်း ညအ်ငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ်  ို  အပ်နှ ပပ ်းပုိငဆ်ိငုမ်ှုခ စလ်မိ မ်ည ်

အစို်းရ။ 

အ  ်ုးဝငသ် ြာပစစည််းမျြာ်း - 

အငဂ်ျငန် ယြာအြာ်း  င််းချက၏် ငခ်မငခ်ျက ်ညအ်  ်ုးဝငသ် ြာတ်ူးသ ြာ်ခခင််းမှရရှိသ ြာမည ်ည ပ်စစည််းကို

မဆိအုငဂ်ျငန် ယြာမ ်း၏ညွှနက်ကြာ်းချကအ်ရပ ုမှန ်ပ်ုပုိ်းမှုမျြာ်းတ င ် ်းခခြာ်းစ  ည ။် 

အစို်းရ၏ပုိငဆ်ိငုမ်ှုခ စရ်မည။် အဘယ ်မူျှမကသနတ်ူး တုပ်စစည််း 

 တူို  ခ စန်ိငု ်ည ်မျှအုတခ်မစတ်တုက်ျင််းပငယ်ြာယ ပုိမုိန ်းကပ်စ ြာချ ြာ်းခ ရ ုိ  ရှိပါတယ ်

တ်ူးသ ြာ်၏အခပငဘ်ကအ်စ န််းကသနအသကကြာင််းကိ ု3 မ တြာ က။် အတ ကအ်ငဂ်ျငန် ယြာ -In- 

တြာဝနခ် ၏ဆ ်ုးခ တခ်ျက ်

 ိကုွဲ  ို  သ ြာအမှုသပါင််းသနြာကဆ် ်ုးခ စပ်ါတယ။် 

တ်ူးသ ြာ်ရရှိသ ြာပစစည််းမျြာ်းအြာ်းလ ်ုး ညဌ်ြာန၏ပုိငဆ်ိငုမ်ှုအခ စဆ်ကလ်ကတ်ညရ်ှိမည။် 

အဆင  ်တမ်ှတခ်ျက ်

တ်ူးသ ြာ်မျြာ်းအတ ကအ်  ်ုးဝငသ် ြာပစစည််းမျြာ်း ွဲက sorting နငှ အ်ခ စ ် ်းခခြာ်းစ  တူို  ကိ ုstack ပါဝင ်ည ်

တကိျတွဲ ခွဲအတ င််းညွှနက်ကြာ်းခွဲ  ည။် Backfilling 

 ို  မဟတုအ်ွဲဒ မှြာအ  ်ုးခပြုမှုအတ က ်င သ်လျြ်ာသ ြာနငှ အ်  ်ုးဝငသ် ြာပစစည််းမျြာ်းရလမိ ်မည ်

လ တလ်ပ်စ ြာ  ြာ်းလြာလှုပ်ရှြာ်းမှုကိအုဟန  အ်တြာ်းခ စသ်စမည အ်ဆငသ်ခပ ည သ်နရြာတ င ်ြာ်းရမည ်

ပစစည််းမျြာ်း, 

အလပ်ု မြာ်းမျြာ်းနငှ သ်မြ်ာသတြ်ာယြာဉ်မျြာ်း ို  မဟတုသ်ဆြာကလ်ပ်ုသရ်းရညရ် ယခ်ျကမ်ျြာ်းအတ ကလ်ိအုပ်သ ြာo

nရိယြာအသပေါ်ကျျူ်းသကျြာ်။ 

၎င််းကိ ု ွဲွဲ့စည််းပ ုကိမူုလသခမ ို  အခပည ခ် ည ရ်နလ်ိအုပ် ည အ်တိငု််းအတြာအ အိ  ်ုးခပြုရမည ်

အစ အစဉ်တ င ်ို  မဟတုအ်ငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် ညွှနက်ကြာ်းအခ စအ်ဆင  ်ို  မဟတုအ်ခခြာ်းခမင ခ်ပ။ 

 ငသ် ြာကက်ပူစစည််းမျြာ်း 



ညွှနက်ကြာ်း ညအ်တိငု််းမည ်ည န်ည််းခ င မ်ဆိအု  ်ုးမခပြုပါ 

 တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာခွဲအတ င််းအငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် ။ အဆိပုါ site 

ကိအုသပါငျ်းတို   အပျကအ်စ ်းမျြာ်း၏အသဆ အမျိြု်း left နငှ ည် ရိမည ်

ပပ ်းစ ်း ည။် 

အသခခခ အုတခ်မစမ်ျြာ်း၊ ပလကတ် နမ်၊ ကကမ််းခပငသ်အြာကရ်ှိအခပနအ်လနှအ်ြာ်းခ ည ခ်ခင််း။ 

က နက်ရစ ်ို  မဟတုပ်န််းရနအ်ခပည အ်ဝတပ်ဆငပ်ပ ်းသနြာကတ် ငခ်ပနလ်ညခ် ည တ်င််းခခင််းကိခုပြုလပ်ုရမည ်

  ွဲွဲ့စည််းပ ု၏မည ်ည အ်စတိအ်ပိုင််းကိမုဆိ ု- တ န််းကနအ်ြာ်းခ စသ်ပေါ်သစမကွဲ  ို  သ ြာလမ််းအတ ကခ်ပြုမိ။ 

ဘယမှ်ြာ င သ်လျြ်ာသ ြာ 

တ်ူးသ ြာ်ရရှိသ ြာပစစည််းကိခုပနလ်ညခ် ည တ်င််းရနအ်တ က၎်င််းကိ၎ုင််းကိသုနရြာမှယသူဆြာငလ်ြာရမည် 

ယြာယ အပ်နှ ခွဲ  ညန်ငှ  ်backfilling အတ ကအ်  ်ုးခပြုရလမိ ်မည။် Backfilling မျြာ်းအတ ကအ်လပ်ုနယပ်ယ ်/ 

ကကမ််းခင််းသအြာကတ် ငအ်စရှိ ခ င ခ် ည  ်ြာ်း ည အ်  ု်းမျြာ်းပါ ၀ 

င ်ည အ်သဆြာကအ်အ အုြာ်းလ ်ုးကိခု ည တ်င််းရမည ်

စြာချြုပ်သအြာကမ်ှြာ။ အသဆြာကအ် ဦ်း တစခ်မုရှရှိနိငုသ် ြာပုိလျှ သခမကက ်းကိလုိအုပ်ပါကအ  ်ုးခပြုရမည် 

အခခြာ်းအသဆြာကအ် ဦ်း 

မျြာ်းအတ ကခ်ပနလ်ညခ် ည ခ် ည ပ်စစည််းမှြာသ ြာ်ခပ ြာ်းတွဲ  တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာခွဲအတ င််း၌လည််း။ အြာ်းလ ်ုး 

 စ ်ြာ်း shoring နငှ တ်တုက်ျင််း, တ င််း, 

ကကမ််းခပငစ် ညတ်ို  ၌ကျနက်ကင််းပ ုစ အလပ်ုလပ်ုပပ ်းသနြာက ်ယရ်ှြာ်းပစရ်မည ်

 တူို  ၏လိအုပ်ချကက်ိရုပ်တန  သ်စပပ ်းမည ်ည အ်ရြာကိမုဆိအုမှုိကပ် ်ုး ွဲမှ ယ ်တုရ်မည။် အရြာအြာ်းလ ်ုး 

သ ြာငသ်ဒ်းရငှ််းပန််းရ  ို  မဟတုက် နက်ရစမ်ျြာ်းနငှ တ််ူးသ ြ်ာရနန်စှ ်ကက်ကြာ်းရှိအက ြာအသဝ်းကိခုပနလ်ညခ် ည တ်

င််းရမည ်

မူလမျကန်ြှာခပင ်ို  အ  ူ၁၅၀ မ လ မ တြာ၊ 

သရသလြာင််းခခင််းနငှ သ်ကြာင််းစ ြာစုစုသပါင််း၏အနည််းဆ ်ုး 90% မှ Rammers အြာ်း  ငျွဲ့ စုစည််း။ 

စကက်ရိိယြာမျြာ်းနငှ မ်ရရှိနိငု ်ည သ်နရြာမျြာ်းဥပမြာန ရ မျြာ်းနငှ သ်ကြ်ာလ မျြာ်းကပ်လျကရ်ှိသ ြာသနရြာမျြာ်းစ ည်

တို  ခ စ ်ည။် 



လိအုပ်သ ြာ ပ်ိ ည််းဆကိလုကခ် င  ်rammer  ို  မဟတုလ်ကခ် င က်ိငု ်ြာ်း ည  ်power rammers 

မျြာ်းခ င  ်tamped ရလမိ ်မည။် The 

အမှုိကပ် ု ညစ်ရုိကခ်ျင််းတညူ ပပ ်းကက ်းမြာ်းသ ြာသကျြာကတ် ်ုးမျြာ်းမှကင််းလ တရ်မည။် 

သရယ  ုို  မဟတုသ်ကျြာက ်ြာ်း 

75mm  ကမ်ပုိပါ။ မည ်ည  ်ဦ်း တညခ်ျကအ်တ က်, ဆြာ်း, clods, 

သအြ်ာဂွဲနစ ်ို  မဟတုအ်ခခြာ်းနိငုင် ခခြာ်းပစစည််းမျြာ်း 

ပုပ်သနလမိ ်မည ်ကကမ််းခင််းနငှ က်ကမ််းခပငသ်အြာကရ်ှိ backfilling ၏အြာ်းခ င သ်ကြာင််းစ ြာခိငုမ်ြာသအြာငရ်လမိ ်မည ်

လိအုပ်သ ြာ ပ်ိ ည််းဆသအြာငခ်မငရ်န ်တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအခ စစ်ကမ်ှု ို  မဟတုလ်ကလ်ညပ်တ ်

Rammers ။ စစသ်ဆ်းပါ 

လိအုပ်သ ြာနှုန််း ြာ်းခ င  ်ဦ်း 

စ ်းဌြာနကသဆြာငရ် ကလ်မိ မ်ညလ်ိအုပ် ည အ်တိငု််း င သ်လျြ်ာသ ြာစုစည််းတညသ် ြာငရ်န ်

 တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာ။ 50 sqm နှုန််းနစှခ်စုမ််း ပ်မှု။ 

 င သ်လျြ်ာသ ြာစုစည််းပပ ်း ရိှိနိငုရ်နသ်ခေါ်သဆြာင ် ြာ်းပါလမိ ်မည။် ကနုက်ျသင  

  က ်ယသ်ဆြာငစ်မ််း ပ်မှု၏ကန ်ရုိကတ်ြာရွဲ  ဥပသဒကကမ််းကသနခပနလ်ညသ်ကြာင််းမ နလ်မိ ်မည။် 

Plinth နငှ က်ကမ််းခပငမ်ျြာ်းသအြာကတ် ငခ် ည ခ်ခင််း: 

ရရှိနိငု ်ည  ်င သ်လျြ်ာသ ြာတ်ူးသ ြ်ာ ြာ်း ည ပ်စစည််းမျြာ်းသနြာကခ်ပနခ် ည ခ်ခင််းအခ စက်နု ် ြာ်း ည ်

ကန ်ရုိကတ်ြာ ညအ်ငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် အြာ်းအချကအ်လကမ်ျြာ်းနငှ  ်တ ွဲ က၍် အ သိပ်းရမည ်

အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် ။ သခမ ၊ု murrum၊  ွဲ၊ 

သကျြာကစ်ရစစ် ညတ်ို   ို  မဟတု၎်င််းကိခု ည ရ်န ်င သ်လျြ်ာသ ြာပစစည််းမျြာ်းကိ ု

ကကမ််းခပငသ်အြာကတ် ငခ် ည ရ်နအ်ဆိခုပြု ြာ်းခခင််းနငှ ဒ်ါအသရအတ ကပ်မြာဏ၏အစ အစဉ်ကိ ုသူ ြ်ာခပခွဲ  ည ်

 ို  သနြာကအ်တညခ်ပြုတညသ်နရြာမျြာ်းနငှ  ်တင််းရင််းခမစမ်ျြာ်းမှ site ကိမှုယသူဆြာငခ် ရကကလမိ ်မည။် 

ကမဘြာသခမခ ည  ်ည:် 

ယသူဆြာငလ်ြာသ ြာသခမကက ်း၊ သပျြာ သပျြာင််းသ ြာန ရ မျြာ်းစ ညတ်ို   ည ်၁၅ 

စငတ် မ တြာအနကအ်လွှြာမျြာ်းခ င ခ်ပည န်ကှရ်မည။် 

အလွှြာတစခ်စု ကိသုကြာင််းစ ြာလကခ် င ခ် စသ်စ၊ စကခ် င သ် ြ်ာလည််းသကြာင််းခ စသ်စ၊ 



လိအုပ်သ ြာ ပ်ိ ည််းဆသအြာငခ်မငရ်န ်ညအ်ခခြာ်း င သ်လျြ်ာသ ြာနည််းလမ််းမျြာ်း။ 

သကျြာကစ်ရစ ်ို  မဟတု ်ွဲအဆြာ 

သကျြာကစ်ရစမ်ျြာ်းကိကုကမ််းခင််းမျြာ်းသအြာကတ် ငခ် ည ရ်နလ်ိအုပ်ပါကခ င ခ်ပြု ြာ်းသ ြာတစခ်တုည််းသ ြာသဆ်း

သကကြာ ြာ်းသ ြာသကျြာကစ်ရစခ် စရ်မည ်

အရညအ်သ  ်းနငှ အ်ရ ယအ်စြာ်း 12mm t0 20mm မှက ွဲခပြာ်းခခြာ်းနြာ်း ည။် 

ကအတညခ်ပြုနငှ အ်တတူစပ် စု တည််းမျကစ်ကိန််းခ စရ်လမိ ်မည ်

အခပည အ်ဝ ပ်ိ ည််းရနသ်ခမဆ လွှြာနငှ  ်/  ို  မဟတု ်ွဲအမျိြု်းအစြာ်း။ 

သကျြာကစ်ရစက်ိ ုတမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာခ ည ရ်မည် 

အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် ၏သကျနပ်မှုရရှိရနအ် နူငှ သ်ကြာင််းစ ြာသရသလြာင််းခခင််းနငှ လ် ်ုးလ ်ုးလျြာ်းလျြာ်း နိ််း ြာ်းနို

ငခ်ခင််း။ အကယ၍်  ွဲကကမ််းခပငမ်ျြာ်းသအြာကတ် ငခ် ည ရ်နလ်ိအုပ်ပါက၎င််း ည ်န  ရ်ငှ််းရမည၊် 

အလယအ်လတဆ်နခ် ျူခ စရ်မည။် 

အညစအ်သကက်းနငှ က်င််းစင ်ည။် ခ ည  ်ြာ်းသ ြာ ွဲမျြာ်းကိ ု၂၄ နြာရ သရခ င သ်ရလွှမ််းမုိ်းသစရမည။် 

သ ချြာသစရန ်

အမျြာ်းဆ ်ုး Consolidation ကိ ုူ  ကနုက်ျစရိတခ် င က်န ်ရုိကတ်ြာကလပ်ုရမည။် 

မျကန်ြှာခပငရ်လမိ ်မည ်

www.Vidyarthiplus.com 

www.Vidyarthiplus.com 

 ို  သနြာကသ်ကြာင််းမ နစ် ြာ ၀ တဆ်ငပ်ပ ်းအခခြာ်းမည ်ည အ်လပ်ုကိမုခပြုလပ်ုမ အငဂ်ျငန် ယြာမှတြာဝနယ် ူည ်

အဆိပုါဝစ ြာသကျြာ်ယ။ူ 

ဦ်း သဆြာငန်ငှ အ်ဌမ 

ခွဲ - တ်ူးသ ြ်ာရရှိသ ြာပစစည််းမျြာ်းကိစု န  ပ်စခ်ခင််း / 

  င််းခခင််းအတ ကခ်ွဲ ည ်တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာအတိငု််းခ စ ်ည် 

အလပ်ု၏ ကဆ်ိငုရ်ြာကိ ုitem ။ ခွဲ၏တိငု််းတြာမှု၏ရညရ် ယခ်ျကအ်ဘို  , တ်ူးသ ြ်ာခ ရ ုိ  ဒါမှမဟတု ်

ခ ည စ် က ်ြာ်းသ ြာစ န  ပ်စပ်စစည််းမျြာ်းကိစု န  ပ်စရ်မည သ်နရြာတ ငခ် ွဲခခြာ်းရမည ်

 င သ်လျြ်ာသ ြာလပ်ုက ကမ်ျြာ်းနငှ တ်စခ်ခုျင််းစ အတ ကစ်ငတ်ြာလိငု််းမျြာ်းအကကြာ်းအက ြာအသဝ်းအခ စယ်ရူမည ်



အစ အစဉ်အသပေါ်အတိဆု ်ုးသခ ြာင လ်ိငု််းလမ််းသကကြာင််းအြာ်းခ င တ်ိငု််းတြာရလမိ ်မည ်ည သ်ဆြာင ်

အမှနတ်ကယလ်မ််းသကကြာင််းလကခ် ခွဲ  ည ်

Lift: Lift ကိသုခမခပငအ်ဆင က်သနတိငု််းတြာရလမိ ်မည။် သခမသအြာကအ်နက ်၁.၅ မ တြာအ တိ်ူးသ ြာ်ခခင််း 

အဆင န်ငှ သ်ခမခပငသ်ပေါ်တ ငတ််ူးသ ြ်ာပစစည််းအပ်နှ ၏ပစစည််းတ င ်ည  ် င််းရလမိ မ်ည ်

သခမဆ လွှြာအမျိြု်းမျိြု်းအတ ကသ်ခမခပင။် အပိုဓြာတသ်လကှြာ်း 1.5.5 

 ို  မဟတုတ်စစ်တိတ်စပုိ်င််း၏ယနူစတ်ိငု််းတြာကကလမိ ်မည ်

ယင််း၏။   ိြာ ငရ်ှြာ်းသ ြာဓြာတသ်လကှြာ်းကိတုိငု််းတြာရမညခ် စပ်ပ ်း၎င််း ညသ်ခမ၏ ဦ်း သဆြာငမ်ှုကိ ုဦ်း 

စြာ်းသပ်းသ ြာဓြာတသ်လကှြာ်းမျြာ်းခ စ ်ည ်

ဆငသ်ခခသလျှြာကိ ု၂၅၀ မ တြာအ မှိ လ ွဲ၍ တိငု််းတြာခခင််းမခပြုရ။ အြာ်းလ ်ုးတ်ူးသ ြ်ာတိငု််းတြာကကလမိ ်မည ်

စတငအ်ဆင က်ိသု ြ်ာခပ ည  ်၁.၅ မ တြာဆကတ်ိကုအ်ဆင မ်ျြာ်း။ ဤ ညမှ်ြာခ စရ်ပ်မျြာ်းနငှ မ် ကဆ်ိငုပ်ါ 

သတြာငအ်ခခမ််းခ တသ်တြာကခ်ခင််း၌ရှိ ကွဲ  ို  အဘယ ်မူျှမဓြာတသ်လကှြာ်းပါဝငပ်တ ်က ်ည။် 

အတိငု််းအတြာ၏ပ ုစ : 

အနက ်၃၀ စငတ် မ တြာသကျြာသ် ြာသနရြာမျြာ်းတ ငတ််ူးသ ြာ်ခခင််း။ တ င််း, တတုက်ျင််းစ ညတ်ို  ခ စလ်မိ ်မည ်

တိငု််းတြာသ ြာအ ြာ်းတင။် သင သပ်းသချမှု၏အတိငု််းအတြာကိအုလျြာ်းလိကုတ် ကခ်ျကရ်မည် 

သင သပ်းသချရနရ်ညရ် ယခ်ျကအ်တ ကတ််ူးသ ြာ် ည a်reaရိယြာ၏အလျြာ်းလိကုo်nရိယြာတ ငသ်ရတ ကရ်မည ်

န ရ မျြာ်း၊ သကြ်ာလ မျြာ်း၊ အုတခ်မစမ်ျြာ်း၊ သ ြာငမ်ျြာ်းနငှ အ်ခခြာ်းအုတခ်မစမ်ျြာ်းအတ ကသ်ခမသအြာကတ််ူးသ ြ်ာခခင််း 

အဆင မ်ျြာ်းကဆ ်ုးခ တသ်ခမခပငမ်ျကန်ြှာခပငက်သနယတုအ်တမ်ိအနကအ်ြာ်းခ င မ်ျြာ်းခပြာ်းသစအခမစ။် 

သဘ်းဘကသ်တြာငသ်စြာင််းမျြာ်းအတ ကတ််ူးသ ြာ်ခခင််းကိသုပ်းသဆြာငလ်မိ ်မညမ်ဟတုပ်ါ အနက ်၃၀ 

 ကန်ည််းသ ြာသနရြာမျြာ်းတ ငတ််ူးသ ြာ်ခခင််း 

cms ။ 

ပျမ််းမျှအြာ်းသ ြ်ာခပ ြာ်းခခင််းအြာ်းခ င စ်တရုန််းမ တြာသပေါ်တ ငမ်ျကန်ြှာခပငတ််ူးသ ြ်ာခခင််းအခ စတ်ိငု််းတြာရမည ်

တ်ူးသ ြာ်၏အတမိ်အနကက်ိ။ု 

သရစိုခ ရနလ်ိအုပ် ည က် နက်ရစအ်တိငု််းအတြာ က ်သကျြာ်လ န၍် ကျိြု်းသကကြာင််းဆ သလျြာ်သ ြာလပ်ုငန််းခ င ်

အငဂ်ျငန် ယြာ -In- 

တြာဝနခ် ၏ ငခ်မငခ်ျကအ်တ ကလ်ိအုပ်သ ြာ ည  ် င််းစဉ််းစြာ်းဘယမှ်ြာရှပ်တြာခ င ခ်ပြုပါလမိ ်မည ်



သခမသအြာကသ်ရသလြှာငက်န၊် 

ယိစုမိ ်မှုစ ညတ်ို  အတ ကသ်င သပ်းသချမှုအတ ကသ်င သပ်းသချမှုအတ ကစ်ဉ််းစြာ်း ည။် 

သကျြာကတ််ူးသ ြာ်ခခင််းကိတုိကုရုိ်ကတ်ိငု််းတြာရနမ်ခ စန်ိငုပ်ါကသကျြာက ် ုညပ်မြာဏခ စန်ိငု ်ည် 

သ ြာ်ခပ ည အ်တိငု််း site မှြာလပ်ုအရှည,် အန နငှ အ်တမ်ိအနကက်ိအုသခခခ ပပ ်းတ ကခ်ျက ်

မ နစ် မ််း 1.5.1 (ဂ) ။ ပျကခ်ပယမ်ှုကိယုပူပ ်း ၄၀% သလျှြာ ချခခင််းခ င အ် ြာ်းတငပ်မြာဏကိ ုတုယ်နူိငု ်ည ်

 ည  ် င််းစဉ််းစြာ်း ို   40% အခ စ။် 

အလြာ်းတပူငသ်ခမဆ လွှြာအတ ကသ်ပ်းသဆြာငရ်မည အ် ြာ်းတငပ်မြာဏကိသုရြာကရ်ှိရန၊် 

 

 

 ကဆ်ိငုရ်ြာ stack /  ရပ်ကြာ်းတိငု််းတြာ၏ 20% မှြာသလျှြာ ချသရ်းလပ်ုရမည။် မျြာ်းအတ ကန်ှုန််း 

တ်ူးသ ြ်ာတ်ူးသ ြ်ာခခင််းနငှ စ် န  ပ်စခ်ခင််း၊ 

 တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာခွဲ။ ဤနှုန််း ညက်ရိိယြာတနဆ်ြာပလြာမျြာ်း၊ စကရ် ုမျြာ်း၊ သ ြာကခ် ွဲပစစည််းမျြာ်း၊ 

 တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာစစဆ်ငသ်ရ်းအြာ်းလ ်ုးပပ ်းသခမြာကရ်နအ်မျိြု်းမျိြု်းသ ြာအဆင ,် အလပ်ု မြာ်း, 

ပစစည််းမျြာ်းစ ညတ်ို  မှြာသရခန််းသခခြာက။် 

သ ြာငသ်ဒ်းရငှ််း၏နစှ ်ကစ်လ ်ုးနငှ တ််ူးသ ြ်ာသတ ွဲ့ ရှိ ည သ်နရြာမျြာ်းနငှ ခ်ပနလ်ညခ် ည တ်င််းခခင််း 

ပစစည််း  ်းခခြာ်းစ မျြာ်းအတ ကသ်ပ်းသဆြာငလ်မိ ်မညမ်ဟတုပ်ါ။ 

တ်ူးသ ြာ်သရ်းအတ ကက်ိ်ုးကြာ်းနှုန််းကိမုှတယ်ရူမည် 

အတ င််း၌ ယသ်ဆြာင,် တ်ူးသ ြာ်ပစစည််းမျြာ်း stacking ၏ကနုက်ျစရိတမ်ျြာ်းပါဝင ်ညပ်ါပပ  

 တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာခွဲ, သရ ်းချယ ်ြာ်း ည  ်stacked ပစစည််းမျြာ်းသကြာကသ်န, သနြာကဆ် ်ုးအရပ် ို   ယသ်ဆြာင ်

ခ ည တ်င််းခခင််းနငှ ခ်ိငုမ်ြာသအြာငမ်ျြာ်းအတ ကသ်င သပ်းသချမှုကိ ုbackfill, လိအုပ်သ ြာ proctor 

က ပ်ိ ည််းဆမှ ပ်ိ ည််း 

တတုက်ျင််းသတ  ွဲမှြာအုတခ်မစသ်တ ဘက၊်  င််းပင််းအစရှိတြာသတ မှြာယလူြာတွဲ ပစစည််းသတ  ည  ်ြာ်းတယ် 

အဆိပုါတ်ူးသ ြာ်ပစစည််း ကအ်ခခြာ်းကန ်ရုိကတ်ြာအတ ကန်ှုန််း ြာ်းမျြာ်းနှုန််းအခ စ ် ်းခခြာ်းစ မျြာ်းအတ ကသ်ပ်း

သဆြာငရ်လမိ မ်ည ်

 ိကုွဲ  ို  သ ြာပစစည််းမျြာ်း / တ်ူးသ ြ်ာ, မူပုိင,် ၎င််း၏ကနုက်ျစရိတမ်ျြာ်းပါဝင ်ညသ် ြာပမြာဏဇယြာ်း 



 တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာခွဲ၊ သရသလြာင််းခခင််း၊ ခိငုမ်ြာခခင််း၊ 

သဆ်း ည ခ်ခင််းစ ညတ်ို  အတ င််းအမှနတ်ကယအ်သရအတ က ်

သပါင််းစုအဆြာ၏နစှခ်သုနရြာမျြာ်းမှကဗုမ တြာအတ ကတ်ိငု််းတြာနငှ သ်ပ်းသဆြာငရ်လမိ ်မည ်

ဒမ။ cum အတ ကက်ိ်ုးကြာ်းနှုန််း။ တ်ူးသ ြာ်သရ်းပစစည််းမျြာ်းအတ ကလ်ိအုပ်သ ြာပါဝင ်ညဟ်မုှတယ် ူည် 

အရြာအလပ်ု၏အစ အစဉ်ကိအုတိငု််းအတြာ ကသ်ကျြာ်လ နပ်ါဝငပ်တ ်ကတ််ူးသ ြာ်၏အပိုသဆြာင််းအသရအ

တ က ်

လပ်ု ြာ်းသ ြာအငဂ်ျငန် ယြာလပ်ုငန််းတစခ်အုတ ကလ်ပ်ုသဆြာငရ်နလ်ိအုပ်နိငု ်ညဟ်ဆု ်ုးခ တခ်ွဲ  ည ်

အဆိပုါကန ်ရုိကတ်ြာမျြာ်းကအသပေါ် ို  ။ 

 ို  သကကြာင မ်ည ်ည တ််ူးသ ြ်ာမှုအတ ကမ်ဆိသုင သပ်းသချမညမ်ဟတုပ်ါ 

သရ်းဆ ွဲခခင််းတ ငသ် ြာ်ခပ ြာ်းသ ြာအတိငု််းအတြာအရလိအုပ်သ ြာပမြာဏ ကပုိ် ည။် 

overရိယြာမျြာ်းတ်ူးသ ြ်ာခခင််းအတ ကတ်ိငု််းတြာမှုမျြာ်းကိအုဆင အ်တန််း ( ို  ) လသူ မျြာ်း ( ို  မဟတု)် 

လသူ မျြာ်းကဆ ်ုးခ တရ်မည ်

နစှ ်ဦ်း စလ ်ုးအငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် ၏ဆ ်ုးခ တခ်ျကခ် င ။် အကယ၍် 

အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် ကဆ ်ုးခ တခ်ွဲ  ညဆ်ိပုါက 

တိငု််းတြာမှုမျြာ်းအြာ်းခ င တ်ိငု််းတြာမှုမျြာ်းအရ၊ လပ်ုငန််းခ ငမ်စတငမှ် အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ်  ( ို  ) 

 ၏ူကိယုစ်ြာ်းလယှမ်ျြာ်းနငှ က်န ်ရုိကတ်ြာမျြာ်းက site ၏အဆင မ်ျြာ်းကိအုငဂ်ျငန် ယြာမှ တ ွဲ က၍် 

မှတတ်မ််းတငရ်မည။် 

အလပ်ုပပ ်း ညန်ငှ လ်ပ်ုသ ြာအလပ်ုပမြာဏကိဤုအသပေါ် အသခခခ ၍ တ ကခ်ျကရ်မည ်

အဆင ဆ်င ။် Simpson ၏သ ြာ်ခမျူလြာကိ ုအသခခခ ၍ သခမကက ်းလပ်ုငန််းပမြာဏကိတု ကခ်ျကရ်မည် 

အငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် ၏ဆ ်ုးခ တခ်ျကန်ွဲ  အခခြာ်းအတညခ်ပြုနည််းလမ််း။ 

၄.၂.၂ ပ ုမှနက် ုမှု - 

အသ  သ  : 

သဆြာကလ်ပ်ုသရ်းမတိငုမ် ကြာလအဆ ်ုး တသ်ဆ်းဝါ်းက ုမှု ညသ်ခမဆ လွှြာကိကု ုမှုခ စစ်ဉ်တစခ်ခု စ ်ည် 

၎င််း၏သဆြာကလ်ပ်ုသရ်း၏အသစြာပုိင််းအဆင မ်ျြာ်းတ ငအ်သဆြာကအ် ဦ်း မှသလျှြာက ်ြာ်းခွဲ  ည။် anti-term 

က ုမှု၏ရညရ် ယခ်ျက ်



အသဆြာကအ်အ ုကိသုခမသအြာကသ်ခမသအြာကခ်ခမ််းမျြာ်းနငှ  ်ကဆ်ိငုသ် ြာဓြာတသုဗဒဆိငုရ်ြာအတြာ်းအဆ ်းတစခ်ု

သပ်းရနခ် စ ်ည။် 

အ ်ူးက ုမှုခ စ ်ည ခ်ခမ််းမှက ုမှု ညဓ်ြာတသုဗဒပညြာရပ်မျြာ်းကိသုစ စပ်သ ချြာစ ြာ ရိှိရနလ်ိအုပ် ည။် 

 သိရြာကသ် ြာသပ်းရနအ်လို  ငြှာသခမဆ လွှြာမျြာ်း၊ 

ပတဝ်န််းကျငဆ်ိငုရ်ြာအသခခအသနမျြာ်းနငှ ဆ်ကဆ် ရမည သ်ဝါဟြာရမျြာ်း 

က ုမှုခ ယသူန ည အ်မ်ိခခ သခမကိကု ုမှုနငှ သ်ရရှညက်ြာက ယမ်ှု။  ို  သကကြာင ခ် စ ်ည ်

Anti- ခခငက် ုမှု၏အကျင က်ိတုဆင က် ပ်မျကခ် ရခ ရ ုိ  အလ နအ်သရ်းကက ်း ည ်

အ ်ူးခပြုသအဂျငစ် မျြာ်း ြာ။ အ ်ူးခပြုသအဂျငစ်  ညအ်  ွဲွဲ့ဝငခ် စ ်င  ်ည ်

အနိဒယိပုိ်းမ ွှြာ်း နိ််းချြုပ်သရ်းအ င််းနငှ အ်လြာ်းတ ူတုယ်၏ူလ သုလြာကသ် ြာအသတ ွဲ့အကက ြုရှိရလမိ မ်ည ်

ဒ တငဒ်ါအတ ကသ်မျှြ်ာမှန််းခပင််းအြာ်းအကျင က်ိကုျင ။် 

သဆြာကလ်ပ်ုသရ်းကြာလအတ င််းကကြိုတငသ်ဆြာကလ်ပ်ု ြာ်းသ ြာသခမဆ လွှြာကိအု  ်ုးခပြုရနလ်ိအုပ် ည် 

plinth အဆင အ်  ိsub-   ွဲွဲ့စည််းပ ု၏အဆင ဆ်င ။် ကန ်ရုိကတ်ြာ ညန်ိ်ုးနိ်ုးကကြာ်းကကြာ်းရှိရမည ်

  ွဲွဲ့စည််းတညသ်ဆြာကပ် ုအဆင ဆ်င  ်ညလ်ပ်ုငန််းမျြာ်းကိ ုင သ်လျြ်ာပပ ်းအချိနမ် သခမဆ လွှြာကိ ုယသ်ဆြာငရ်နစ် စ

ဉ် ည ်

လပ်ုငန််းခ င၌်အလပ်ုလပ်ုသနသ ြာဌြာနရှိအခခြာ်းကန ်ရုိကတ်ြာမျြာ်းနငှ ည် နိ ှုငိ််းသဆြာငရ် ကခ်ခင််း။ 

နယပ်ယ ်- 

သဆြာကလ်ပ်ုသရ်းမတိငုမ် ကြာလအဆ ်ုး တသ်ဆ်းဝါ်းက ုမှုခ ယခူခင််းမှကကြိုတငက်ြာက ယသ်ရ်း၏အတိငု််းအတြာ

 ညသ်ခမဆ လွှြာနငှ  ်ကဆ်ိငု ်ည ်

သကြာ်လ မျြာ်း၊ plinth trams မျြာ်းအတ ကအ်သခခခ အုတက်ျင််းမျြာ်းတ်ူးသ ြာရ်ြာတ ငသ်ရ emulsion 

မှအတညခ်ပြု ြာ်းသ ြာဓြာတပုစစည််းမျြာ်း, 

အသ ်းစတိသ် ြ်ာခပ ြာ်း ကွဲ  ို  အဆင ဆ်င အ်တ ကန် ရ မျြာ်းနငှ က်ကမ််းခပငလ်မ််းဆ မှုြာချွဲွဲ့  ငအ်ဆကအ်  ယစ်

 ညတ်ို  ကိမှုြာ plinth အဆြာ 

ဒ  တမှ်တခ်ျကမ်ျြာ်းနငှ သ်ရ်းဆ ွဲ။ အကယ၍် အတအိကျမသ ြ်ာခပ ြာ်းပါက၊ 

IS 6313 (အပိုင််း II) ၁၉၈၁ နငှ  ်( ို  မဟတု)် အငဂ်ျငန် ယြာ-incharge ၏ညွှနက်ကြာ်းချကအ်ရ IS 

အရသဆြာငရ် ကရ်မည။် 



ဆိကုခ်ပငဆ်ငမ်ှု - 

ဓြာတ ုemulsion ၏တညူ သ ြာခ န  ခ် ျူ်းသ ချြာသစရနန်ငှ က်ညူ နိငုရ်နအ်တ က ်

 ိ်ုးသ ြာကခ်ခင််း, သအြာကပ်ါ site ကိခုပငဆ်ငမ်ှု  က ်ယသ်ဆြာငရ်လမိ မ်ည ်

က) သဆြာကလ်ပ်ုသရ်းလပ်ုငန််းခ ငမ်ှ စပ်ငမ်ျြာ်း၊  စင်တုမ်ျြာ်း၊ 

 စလ် ်ုးမျြာ်း ို  မဟတုအ်ခမစမ်ျြာ်းအြာ်းလ ်ုးကိ ုယရ်ှြာ်းပါ။ 

ခ) မည ်ည သ်နရြာတ ငမ်ဆိကုျနရ်ှိသနပါကက နက်ရစပ် ုစ အြာ်းလ ်ုးအြာ်း ယရ်ှြာ်းပပ ်းတ တြာ်းမျြာ်း၊ 

 စခ်တုခ် တမ်ျြာ်းနငှ အ်ခခြာ်းအသဆြာကအ်အ ုအပျကအ်စ ်းမျြာ်းကိကု ုရနf်romရိယြာမှည ရိမည။် 

ဂ) က ုရနသ်ခမ ည ်ွဲ ို  မဟတုစ်မ်ိခ စလ်ျှင၊် 

emulsion 

၏ဆ ်ုးရှု  ်းမှုကိကုြာက ယတ်ြာ်းဆ ်းနိငုရ်နအ်တ ကသ်ခမဆ လွှြာတ ငဆ် ချညမ်ျှငသ်  ်းသကကြာသနရြာမျြာ်းခ ည ရ်နလ်ိအုပ်

 ည ်

ပုိကမှ်တဆင  ်ို  မဟတုအ်လ နအ်ကျွ  perolations ။ 

() အသခခခ အုတခ်မစက်ိသုရခိ်ုးယ ူည အ်ခါသရကိ ုတုလ်ွှတရ်မည် 

ဓြာတ ုemulsion ၏သလျှြာကလ်ွှြာကိမု နငှ က် ြာတွဲ အခါမှြာသလျှြာက ်ြာ်းရပါမည ်

သခမဆ လွှြာစုပ် ည။် 

 

င)  ိ်ုးသ ြာကမ်ှုသန်ှးသန်ှးခ စ ် ြာ်းနိငု ်ည ရ်ွှ ွဲ့သစ်းမျြာ်းနငှ အ်ခခြာ်းသလ်းလ သ ြာသခမဆ လွှြာမျြာ်းတ င ်

sloping ကဘ်ဆ်ိကုမ်ျြာ်း, အက ုသခ ရငှ််းချက၏် run- ချွတခ် စသ်ပေါ်  ယရ်ှိ ညအ်ဘယမ်ှြာရှိ 

အနည််းဆ ်ုး ၇၅ မ လ မ တြာအနကရ်ှိ င သ် ြာသခမဆ လွှြာ၏မျကန်ြှာခပငက်ိညု ပ် င  ်ည။် 

စ) သခမည  ပ်ည ခိခင််းနငှ အ်ဆင အ်တန််းမျြာ်းအြာ်းလ ်ုးပပ ်းစ ်းရမည။် အြာ်းလ ်ုးခ တသ်တြာကခ်ခင််းတတုက်ျင််း 

နငှ တ််ူးသ ြ်ာရြာအရပျ၌, backfilling နငှ အ်တသူချ်းခ ည န်ငှ အ်တပူပ ်းစ ်း င ပ်ါတယ ်

သအြ်ာဂွဲနစအ်ပျကအ်စ ်းမျြာ်းမှအခမွဲ ခ စန်ငှ သ်ကြာင််းစ ြာကျစလ်စ ်ပ်ိ ည််းခ ရကကလမိ ်မည။် 

ဒါမဟတုဘ််ူးဆိရုင ်

ခပြုမိခ ည စ် ကက် ုအတြာ်းအဆ ်းခ ည စ် ကရ်နလ်ပ်ုရပါမည။် 

အ  ်ုးခပြုရမည ဓ်ြာတပုစစည််း: 



ဓြာတပုစစည််း၏ သိရြာကမ်ှု ညဓ်ြာတသုဗဒသရ ်းချယမ်ှုအသပေါ်မူတည ်ည ်

သမ ်းစြာ်းခခင််းနငှ သ်လျှြာကလ်ွှြာမျြာ်း၏သစ သစ စပ်စပ်။ အဆိပုါဓြာတသုခ ရှင််းချက ်ို  မဟတု ်emulsions 

ခ စက်က ည ်

တစခ် ု ွဲွဲ့စည််းရန ်ကွဲ  ို  သခမဆ လွှြာနငှ လ်ိအုပ်သ ြာအစ မ််း တတ ကိိတုစပ် ုစ တည််းစ န  က်ကွဲရနလ်ိအုပ် ည ်

ပခ မှသ သစသလြာကန်ငှ တ် န််းလနှသ် ြာ သိရြာကသ် ြာဓြာတအုတြာ်းအဆ ်း။ 

သခမဆ လွှြာက ုမှု 

သအြာကပ်ါဓြာတပုစစည််းမျြာ်း ွဲမှတစခ် ုညအ်ငဂ်ျငန် ယြာအြာ်းခ င ခ်ပြုချကရ်ရှိပပ ်းသနြာကသ်ဆ်းက ုမှုခ ယမူည ်

သနရြာတ ငတ်ညူ စ ြာအ  ်ုးခပြုရမည။် 

သလျှြာကလ်ွှြာပ ုစ နငှ န် ှုန််း: 

အ ကတ် ငသ် ြာ်ခပ ြာ်း ည အ်တိငု််းဓြာတ ုemulsion ကိသုလမှုတစ်ကမ်ျြာ်းခ င တ်ညူ စ ြာအ  ်ုးခပြုပါလမိ ်မည ်

က ုမှုအသပါငျ်းတို    Sage အတ ကသ်အြာကတ် ငအ်သ ်းစတိအ်ခ စ ်တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာနှုန််း ြာ်းမျြာ်း။ 

သ ြာငသ်ဒ်းရငှ််း၏အသခခအသနမျြာ်းတ ငက် ုမှု: 

ပ ုမှနအ်သဆြာကအ် ဦ်း မျြာ်း ယသ်ဆြာင ်ြာ်းသ ြာအသဆြာကအ်အ ုမျြာ်း၊ သကြ်ာလ တ င််းမျြာ်း၊ 

တတုက်ျင််းမျြာ်းနငှ  ်

သခမသအြာကခ်န််း, က ုမှု 5 လ တြာ / စတရုန််းမုိငမှ်ြာခ စရ်လမိ ်မည။် 

 ို  မဟတုသ်အြာကသ်ခခနငှ န်စှ ်က၏်မျကန်ြှာခပငa်reaရိယြာ 

အနည််းဆ ်ုး 300mm ၏အခမင ။် သ ြာငသ်ဒ်းရှင််းအပပ ်းတ ငန်စှ ်ကစ်လ ်ုးကိ ု၇.၅ ခ င က် ုရမည ်

လ တြာ / စတရုန််းမ တြာ။ တစ ်ဦ်း ချင််းစ အခခမ််းအသပေါ်   ွဲွဲ့စည််းတညသ်ဆြာကပ် ၏ုသဒါငလ်ိကုမ်ျကန်ြှာခပင၏်။ 

ကမဘြာသခမခ ည ပ်ပ ်းသနြာက ်

သခမကက ်းကိနု ရ မျကန်ြှာခပငန်ငှ န် ်းစပ်သ ြာ ၁၅၀ မ လ မ တြာအလယဗ်ဟိတု ငရ်ှိပပ ်း၊ 

အ ကတ် ငသ် ြ်ာခပ ြာ်းသ ြာသဆ်း ိ်ုးခ င  ်၇.၅ လ တြာ / 

စတရုန််းမ တြာရှိသ ြာဓြာတသုဗဒပစစည််းမျြာ်းခ န််း ည။် ရှု ခမင ် ်ုး ပ်ကက  ွဲွဲ့စည််းပ ု၏အမှု၌, အ 

က ုမှု ညသ်ခမသအြာကအ်နက ်၅၀၀ မ လ မ တြာအစတ ငစ်တငရ်မည။် ဒ အတမ်ိအနကက်ိကုသန ုိ  အတ က ်

သကြာ်လ ,  ပ်ုနငှ  ်R.C.C. န််းကျင ်သခမသအြာကခ်န််းန ရ မျြာ်းကိ ု၇.၅ လ တြာ / စတရုန််းမ တြာနှုန််းခ င က် ုရမည။် 

၏ 



သဒါငလ်ိကုန်ငှ  ်5 လ တြာ / စတရုန််းမုိငမှ်ြာ။ တတုက်ျင််း / 

တ င််း ွဲမှြာသအြာကသ်ခခမှြာအလျြာ်းလိကုမ်ျက်နြှာခပင ်ည။် 

Plinth Filling  ပ်ိတန််းမျကန်ြှာခပငသ်ပေါ်တ ငက် ုမှု - 

ခ ည  ်ြာ်းသ ြာသခမကက ်း၏အသပေါ်ယ မျကန်ြှာခပငက်ိ ုplinth န ရ မျြာ်းအတ င််း၌ဓြာတသုဗဒခ င က် ုရမည ်

 

 

5 လ တြာ / စတရုန််းနှုန််းမှြာ emulsion ။ ကကမ််းခပငမ်ှ Sub- အသခခစိုကစ်ခန််းမတိငုမ် မျကန်ြှာခပငa်reaရိယြာ၏။ 

အကယ၍် 

ခ ည  ်ြာ်းသ ြာသခမကက ်းကိသုကြာင််းစ ြာ  ်ုးအုပ် ြာ်းပပ ်းမျကန်ြှာခပင ်ည ်emulsion 

ကိစုမိ ်ဝင ် ြာ်းသစရနခ် င မ်ခပြုပါ 

၁၅၀ မ လ မ တြာအလယဗ်ဟိတု င ်၅၀ မှ ၇၅ 

မ လ မ တြာအ အိသပါကမ်ျြာ်းမှတဆင က်ျ ်းကန််းမျြာ်းခ င ခ်ပြုလပ်ုရမည ်

emulsion နငှ အ်တသူခမဆ လွှြာ၏အခပည လ် ယက်သူချြာသမ ွဲ့သစရနမ်ျကန်ြှာခပငသ်ပေါ်မှြာဘြာ်း။ 

န ရ မျြာ်းနငှ က်ကမ််းခပငလ်မ််းဆ လုမ််းခ မျြာ်းတ ငက် ုမှု။ 

သဒါငလ်ိကုဓ်ြာတသုဗဒအတြာ်းအဆ ်းဆကခ် စသ်နရနအ် ်ူးဂရုခပြုရမည် 

အတ င််းအုတန် ရ  ညသ်ချြာသခမခပငအ်ဆင မှ် ( ို  မဟတုက် ုမှုရှိရြာအဆင မှ်) မျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်း 

ခ ည သ်ခမကက ်းမျကန်ြှာခပင၏်အဆင အ် ရိပ်တန  )် ။ ဤ ညက်ိသုအြာငခ်မငရ်နသ် ်းငယတ်ွဲ ချနန်ယ ်30 X ကိ ု

30 

မ လ မ တြာ။ န ရ  / သကြ်ာလ ၏ကကမ််းခင််းနငှ က်ကမ််းခင််းလမ််းမျြာ်းတ ငက်ကမ််းခပငန်ငှ မ် မ််းမ ခခင််းမခပြုရ။ 

နငှ ခ်ျနန်ယအ်တ က ်150mm ဆတိက် ယရ်ြာမှြာပပ ်းဆ ်ုးသခမခပငအ်ဆင အ် အိ ခိျနန်ယတ် င််း 

  လှ တ  ညသ်ခမကက ်းကိခုျိြု်း  ျက၍် သရှ ွဲ့ ို  သရ ွဲ့။ ဓြာတသုဗဒ တုရ်ညက်ိ ု န််းသလြာင််း ည ်

၇.၅ လ တြာ ( ို  မဟတုစ်တရုန််းက လိမု တြာလျှငသ်ဒါငလ်ိကုန် ရ ၏အကက ခပြု ြာ်းသ ြာနှုန််းခ င )် 

 ညလ်မ််းသကကြာင််းအတိငု််းတသလျှြာကတ် င ်

ညြာဘကသ်အြာကသ်ခခအ သိခမဆ လွှြာစမိ်အခ စသ်ကြာလ် မျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်း။ သခမဆ လွှြာကိခုပန ်tamped 

ရလမိ ်မည ်



ဒ စစဆ်ငသ်ရ်းပပ ်းသနြာကအ်ရပျ ို  ။ 

တိ်ုးချွဲွဲ့အဆစမ်ျြာ်းအတ ကက် ုမှု: 

ချွဲွဲ့  ငမ်ှုသအြာကရ်ှိသခမဆ လွှြာ ညက် ုသ ြာအခါအ ်ူးအြာရ ုစိုကခ် ရလမိ ်မည ်

2.5.1 သအြာကတ် ငသ် ြာ်ခပ ြာ်းသ ြာတိ်ုးတကမ်ှု၌တညရ်ှိ၏။ 

ဒ က ုမှုကိမှုတဆင က် ုခခင််းခ င ခ် ည ဆ်ည််းရလမိ ်မည ်

sub- တန််းပပ ်းသနြာကတ်ိ်ုးချွဲွဲ့ ပူ်းတ ွဲ၏မ တြာအရှညန်ှုန််း 2 လ တြာနှုန််းမှြာ ြာ်းကက၏ 

ချွဲွဲ့  ငအ်ဆစ။် 

က ုမှုကြာလအတ င််းကကြိုတငက်ြာက ယမ်ှုမျြာ်း - 

၁။ ဓြာတအုတြာ်းအဆ ်း ညပ်ပ ်းခပည စ်  ုညက်ိ ုရိှိရနအ် ်ူးဂရုခပြုရမည် 

စဉ်ဆကမ်ခပတ။် 

areaရိယြာ၏အစတိအ်ပုိင််းတစခ်စု  ည ်တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာဓြာတသုဆ်းမျြာ်းကိလုကခ် ရရှိလမိ ်မည ်

emulsion ။ 

၂။ မုိ်းရ ြာချိန ်ို  မဟတုသ်ခမဆ လွှြာခ စ ်ည အ်ခါက ုမှုကိမုခပြုလပ်ု င ပ်ါ 

မုိ်းသရ ို  မဟတုသ်ခမသအြာကသ်ရနငှ စ်ိုစ တသ် ြာ။ 

၃။   ွဲွဲ့စည််းပပ ်း ညန်ငှ သ်ခမဆ လွှြာအတြာ်းအဆ ်းကိအုသနြှာကအ်ယကှမ်ခ စသ်စရ။ အကယ။် 

အခ င အ်လမ််းအြာ်းခ င လ်ျှင,် က ု 

သခမဆ လွှြာအတြာ်းအဆ ်းမျြာ်းကိအုသနြှာင အ်ယကှသ်ပ်း ည ်

အတြာ်းအဆ ်းစနစ၏်ခပည စ် ု။ 

ကျန််းမြာသရ်းဆိငုရ်ြာအနတရြာယမ်ျြာ်းနငှ သ်ဘ်းကင််းလ ခုခ ြုသရ်းအစ အမ မျြာ်းအတ ကက်ကြိုတငက်ြာက ယမ်ှုမျြာ်း: 

အ ကတ် ငသ် ြ်ာခပခွဲ သ ြာဓြာတပုစစည််းမျြာ်း ညအ်ဆပ်ိအသတြာကခ် စသ်စပပ ်းကျန််းမြာသရ်းကိခု စသ်စ ည။် 

ဤသရ ွဲ့ကြာ်း 

အသရခပြာ်းမှတဆင စု်ပ်ယသူ ြာအခါရျှူမိပါကဓြာတပုစစည််းမျြာ်း ညက်ျန််းမြာသရ်းအသပေါ်ဆိ်ုးကျိြု်း ကသ်ရြာကန်ို

င ်ည ်

www.Vidyarthiplus.com 

www.Vidyarthiplus.com 



အခိ်ုးအသင ွဲ့ ို  မဟတုမ်ှုနသ်ရမ ွှြာ်း ို  မဟတုမ်ျိြု။ 

ဤဓြာတပုစစည််းမျြာ်းကိကုိငုတ် ယအ်  ်ုးခပြုသ ြာ  ူညခ် စ ်င  ်ည ်

ဤအနတရြာယမ်ျြာ်းကိ ုတသိပ်းပပ ်းအသရခပြာ်းမှတဆင စု်ပ်ယမူှုအမျြာ်းဆ ်ုးခ စန်ိငု ်ညဟ်အုကက သပ်း ည ်

မသတြ်ာတဆအဆပ်ိ င မ်ှုအရင််းအခမစ။် 

သဘ်းကင််းလ ခုခ ြုမှုအြာ်းလ ်ုးကိဂုရုတစိုကသ်စြာင က်ကည ရ်န ်တခိပြု င  ်ည ်

အ ်ူး ခ င အ်ြာရ ု စူ်းစိုကမ်ှုပ စု ခ င ဤ်ဓြာတပုစစည််းမျြာ်းကိငုတ် ယ ်ည အ်ခါကကြိုတငက်ြာက ယမ်ှုမျြာ်း။ 

ဤသရ ွဲ့ကြာ်း 

ဓြာတပုစစည််းမျြာ်းသ ြာအြာ်းခ င  ်emulsifable အြာရ ု၏ပ ုစ အတ က ်site ကိမုှယသူဆြာငသ်နကက ည။် The 

က နတ်နိန်ြာမျြာ်းကိရုှင််းရငှ််းလင််းလင််းတ ဆပ်ိကပ် င ပ်ပ ်းလကလ်မ်ှ်းမမ နိငုသ် ြာဂရုတစိကု ်မ်ိ်းဆည််း ြာ်း 

င  ်ည ်

ကသလ်းမျြာ်းနငှ အ်မ်ိသမ ်းတရိစဆြာနမ်ျြာ်းတရိိစဆြာန။်  တူို  ကိလု ခုခ ြုစ ြာသ ြာ ခတ ်ြာ်း င  ်ည။် 

အ ်ူးဂရုစိုက ်င  ်ည ်

အြာရ ု စူ်းစိုကမ်ှုနငှ အ်တအူသရခပြာ်းအဆကအ်  ယက်ြာက ယတ်ြာ်းဆ ်း ုိ  သခေါ်သဆြာင ် ြာ်း ည။် emulsions 

သမှ်းမိှနခ်ခင််းကကြာခမင စ် ြာ သိတ ွဲ့ 

လည််းသရှြာငက်ကဉ် င ပ်ါတယ။် 

အလပ်ု မြာ်းမျြာ်းအသနခ င  ်န  ရ်ှင််းသ ြာအဝတအ်စြာ်းမျြာ်းကိဝုတဆ်င ်င ပ်ပ ်းသ ချြာစ ြာသဆ်းသကကြာ င  ်

ည ်

အ ်ူး ခ င အ်စြာမစြာ်းမ ဆပ်ခပြာနငှ သ်ရနငှ အ်တ။ူ ခပင််း နည်စည်မ််းမှု၏ခ စရ်ပ်, အဝတအ်စြာ်း 

ချကခ်ျင််း ယရ်ှြာ်းပစ ်င ပ်ပ ်းအသရခပြာ်းကိဆုပ်ခပြာနငှ သ်ရခ င သ်ဆ်းသကကြာ င  ်ည။် ဓြာတပုစစည််း ို  ခ န််းလျှင ်

မျကလ် ်ုးမျြာ်းကိသုရမျြာ်းမျြာ်းခ င သ်ဆ်းသကကြာပပ ်းချကခ်ျင််းသဆ်းက ုမှုခ ယ ူင  ်ည ်

ရှြာ။ 

၎င််းခဒပ်သပါင််းမျြာ်း ညသ်ရန သခ ရှင််းချကမ်ျြာ်းခ စပ်ပ ်းအ  ်ုးခပြုမှုသကကြာင မ် ်းအနတရြာယရ်ှိနိငု ်ည ်

သရန အရည။် သရြာစပ်သနစဉ်အတ င််းမ ်းမျြာ်းကိခု င မ်ခပြု င ပ်ါ။ ဂရုစိုက ်င  ်ည ်

၄ င််းတို   ညသ်ရတ င််းမျြာ်းကိညုစည်မ််းသစရနခ် င မ်ခပြုသကကြာင််းဓြာတပုစစည််းမျြာ်း၊ 

 ို  မဟတုစ်မ််းသရနငှ အ်ခခြာ်းသ ြာက ် ်ုးသရအရင််းအခမစမ်ျြာ်း။ 



အြာမခ ချက ်- 

ကန ်ရုိကတ်ြာ ည ်ိ ုရကမ်ှစ၍ ၁၀ (၁၀) နစှအ်တ ကအ်ြာမခ ကိသုပ်းရမည် 

အသဆြာကအ် ဦ်း withinရိယြာအတ င််းခခငခ်ပနသ်ပေါ်လြာ၏အမှု၌သကကြာင််းစတင,် အလပ်ု၏ပပ ်းစ ်း 

ချိြုွဲ့ယ င််းချကရ်ှိသ ြာပစစည််းမျြာ်း ို  မဟတုလ်ကရ်ြာသခမြာကမ်ှုသကကြာင  ်ို  မဟတုအ်ခခြာ်းအသကကြာင််းခပချကမ်ျြာ်း

သကကြာင က်န ်ရုိကတ်ြာကလပ်ုလမိ ်မည ်

areaရိယြာတစခ်လု ်ုးကိခုခငမ်ကှင််းလ တသ်စရနအ်တ ကလ်ိအုပ်သ ြာသဆြာကလ်ပ်ုသရ်းက ုမှုကိ ုတုယ်ပူါ။ 

အြာမခ ကြာလအတ င််းဌြာန ို  အပုိကနုက်ျစရြာမလိပုါ။ 

တိငု််းတြာခခင််းအမျိြု်းအစြာ်း: 

သင သပ်းသချမှုကိသုခမည  ပ်တ ငa်reaရိယြာတိငု််းတြာမှုမျြာ်းအသပေါ် အသခခခ ၍ ခပြုလပ်ု ည ်

 ြာ sqm အတ ကက် ုမှုအြာ်းလ ်ုးအဆင ဆ်င  ်ည။် ကနိ််းနစှခ်သု ြာသနရြာမျြာ်းမှမှနက်နတ်ွဲ ။ နှုန််းပါဝင ်ည ်

ပပ ်းခပည စ် ုသ ြာလညပ်တမ်ှုအတ ကလ်ိအုပ်သ ြာပစစည််းမျြာ်း၊ အလပ်ု မြာ်းမျြာ်းနငှ က်ရိိယြာမျြာ်း၊ စကရ် ုမျြာ်း၊ 

၄.၂.၃ ကကမ််းခင််း / သအြာကသ်ခခတ ငသ်ကကခပြာ်း / အ ၀ တမ်ျြာ်း။ 

အလပ်ုနယပ်ယ ်

ဒ  တမ်ှတခ်ျကသ်အြာကမ်ှြာ  ်ုးလွှမ််းအဆိပုါအလပ်ုခ စသ်စခခင််းခ င  ်soling 

အလပ်ုအမျိြု်းအစြာ်းအြာ်းလ ်ုးကိပုါဝင ်ည ်

အုတမ်ျြာ်း ို  မဟတုက်ကမ််းခပငမ်ျြာ်း / 

အုတခ်မစမ်ျြာ်းသအြာကတ် င ်ြာ်းရှိသ ြာလကခ် င  ်ပ်ုပပ ်းနှုန််းအတိငု််းခပည စ် ု ည ်

အသ ်းစတိသ် ြ်ာခပချကန်ငှ  ်ကဆ်ိငုသ်ရ်းဆ ွဲသ ြ်ာခပခွဲ တွဲ ။ 

 

ကက ျောကတ်  ုံးကက ျောကရ်  ုံး အက   ုံးအပ ဲ့ကက ျောကသ်ညအ်နကက် ျောငက် ျောငက်  ျောက၊် 

ကေသအလ  က ်ရ  န  ငပ်ါကက ျောက် - အမ   ုံးမ   ုံး။ 

ကက ျောကတ်  ုံးသည ် ယဉုံးပပ ုံး ျွတယ်ငွု်ံး  ကက်ငု်ံးကသျောကကျောရ ည ် သည် 

လ  အပ်ကသျောအ ွယအ်စျောုံးန ငဲ့အ်ငဂ် ငန် ယျောတျောဝန ် မ အတညပ်ပ  မည။် Surface ၏ပပငဆ်ငမ်ှု 

အမှု ကသ်ရ  ကမ် ျောုံးက   ငု်ံး ျောုံးသညဲ့အ် ပ် ျောက  ပ  နု်ံးတ ုံးကသျောပစစညု်ံးမ ျောုံးအျောုံးလ  ုံးန ငဲ့ ်ယရ် ျောုံးပစ ်မည။် 

leveled, က ကလျောငု်ံးကကကျ်ောပငျော compacted န ငဲ့တ်ငက်သျောမတ  ငမ် အငဂ် ငန် ယျော -In- 



တျောဝန ် ကအတညပ်ပ တယ ်အက   ုံးအပ ဲ့ soling ။ 

ပ  ဆွ ပ ငု်ံးန ငဲ့လ်  အပ်သညဲ့အ်တ  ငု်ံးပပသပ ငု်ံးအတကွပ်ပသ ျောုံးကသျော cable သ  ဲ့မဟ တ ်pipe တ တက် ငု်ံးမ ျောုံး 

soling မစတငမ်  အငဂ် ငန် ယျောတျောဝန ် က  လ ပ်ကဆျောင ်မည။် လက ်ျော 

ပပငဆ်င ်ျောုံးကသျောမ ကန် ျောပပငက်ပေါ်တငွက်က ျောကတ်  ုံးက  တတန်  ငသ်မျှန ုံးကပ်စွျော ျောုံးန  ငမ်ည် 

  ပ်ပ  ုံးပ ငု်ံးန ငဲ့ ်  ငပ်မ စွျော ျောုံးကက၏။ ကက ျောကတ်  ုံးမ ျောုံးန ငဲ့ပ်ပညဲ့စ်  ပပ ုံးသတူ  ဲ့ ရ  န  င ်နအ်ကလျောငု်ံးကတျ်ော ျောုံး မည ်

sub- တနု်ံးအကပေါ်က  နု်ံးဝပ်အကက ုံးဆ  ုံးarea  ယျော၏အကပ စ  ကစ် နု်ံးမ ျောုံး။ soling 230mmmm ၏တ ဦုံး 

တညု်ံးအလ ျော၌ ျောုံး မည ်သ  ဲ့မဟ တ ်၁၅၀ မ လ မ တျောအတ မ်အနကသ်  ဲ့မဟ တသ်တမ် တ ်ျောုံးကသျောအ ၏ူ 

၂၅ မ လ မ တျောသညု်ံး  မှုန ငဲ့အ်တ။ူ   ပ်ပ  ုံးပပ ုံးကနျောက ်စနစတ်က ကက ျောကတ်  ုံးမ ျောုံး, သတူ  ဲ့အကကျောုံး interstices 

ဂရ တစ  ကက်က ျောကမ်  ငု်ံးန ငဲ့ပ်ပညဲ့စ်   လ မဲ့်မည ်

က ယပ်ပန ဲ့က်သျောက စလ်စသ် ပ်သညု်ံးကသျောမ ကန် ျောပပင ်ရ   နပ် စန်  ငက်  ရ  ကသျောအ ွယအ်စျောုံးကက ုံးမျောုံးကသျော

ကက ျောကတ်  ုံးကက ျောကသ်ျောုံးမ ျောုံး ပ  ျံ့ န   ဲ့ ပမညု်ံးကက  ုံးက  ပ ညပ် ငု်ံးသ  ဲ့မဟ တက်က ျောကပ်ပျောုံးမ ျောုံးတျောုံးပမစသ်ည။် 

မ ကန် ျောပပငတ်စ ် လ  ုံးက  စစက်ဆုံးမည် protrusions န ငဲ့အ်တတူတူတူစ ်ဦုံး 

ရ  ကန် က ်  ကကလ မဲ့်မညအ်ကပါငု်ံးတ  ဲ့န  ငဲ့ ်interstices ပ ညဲ့က်ကလ မဲ့်မည ်အတညပ်ပ  murrum န ငဲ့အ်တ။ူ 

မ ကန် ျောပပငက်က ျော်တစ ်   က   ယရ် ျောုံးပစလ်ျှငပ်  လျှ  murrum ။ မဟ တ ်င ်

အပ ျောုံးအပညျောရ  သတမ် တ ်ျောုံးကသျော, အ murrum 

ကကနသူ ဲ့က  ယပ်  ငက် နက် စ  တမ် ျောကန ်ရ  ကတ်ျောမ ျောုံးကက ျောကပ် ဲ့ လ မဲ့်မည ်က ွုံး  ယ ်ျောုံးarea  ယျော။ 

   ဲ့ကနျောကမ် ကန် ျောပပငမ် ျောုံးက  စကပ် ငဲ့ ်(သ  ဲ့) စကမ် ျောုံးပ ငဲ့က် ျောကန ျောပါလ မဲ့်မည ်

အငဂ် ငန် ယျောမ  ငွဲ့ပ်ပ  ျောုံးကသျောလ  ကလျောကက်သျောမ  ုံးသညု်ံး နစွ်ျောရ  ကသျောသစသ်ျောုံးတနု်ံးမ ျောုံးန ငဲ့သ်စ ် တသ်မျောုံး

မ ျောုံး။ ပပ ုံးကနျောက ်လ  အပ်ကသျော slope သ  ဲ့မဟ တ ်level န ငဲ့သ် ပ်သညု်ံးကသျော sub-base ကပုံး န ်Compaction, 

အငဂ် ငန် ယျော -In- တျောဝန ်  န ငဲ့မ် ကန် ျောပပငသ်န ဲ့ရ် ငု်ံးကသျောကကညဲ့တ်ငပ်ပကကလ မဲ့်မည။် 

ကန ်ရ  ကတ်ျောမ လ  ကလျောကက်သျောကစျောငဲ့က်ရ ျောကမ်ှု  ယ ူမည ်

ကနွက် စမ် ကန် ျောပပငမ် ျောုံးသညတ်စက်  ယတ်ညု်ံးန ငဲ့ ် ကတွျံ့ န  င ်နအ်တကွအ်မှု ကပ်  ုံးက  တငပ် ငု်ံးန ငဲ့ည်  ပ ငု်ံး 

မပ ကစ် ုံးပါ။ အတ  ငု်ံးအတျော၏ပ  စ : အဆ  ပါက  ုံးကျောုံးနှုနု်ံးက  သတမ် တ ်ျောုံးကသျောအ ၏ူ soling 

၏စတ  နု်ံးမ တျောနှုနု်ံးပ စ ်လ မဲ့်မည။် The linear 

အတ  ငု်ံးအတျောတစမ် တျော၏ေdecမက နု်ံး၏ကန ျောန စ ် အ  တ  ငု်ံးတျောကကလ မဲ့်မညန် ငဲ့အ်လ ပ်လ ပ်  ဲ့ကက သည ်



တစစ်တ  နု်ံးမ တျော၏ေplacesမ၏ကန ျောမ ျောုံးန စ ် မ မ နက်နက်သျော ကွ။် တကယက်တျောဲ့ soling 

အလ ပ်၏ကေသမ ျောုံးစ စဉ ျောုံးပါ 

ပ  ဆွ နှုနု်ံးအတ  ငု်ံးအတ  ငု်ံးအတျောမ ကန ဲ့သ်တပ်ပ မ ကငကွပုံးက  မှုမ ျောုံးအတကွတ်  ငု်ံးတျော လ မဲ့မ်ည။် နှုနု်ံး 

က နက်ကမ်ုံးပစစညု်ံးမ ျောုံး၊ သယယ်ပူ  ဲ့ကဆျောငက် ုံးစသညတ်  ဲ့အျောုံးလ  ုံးပါ ၀ င ်မည ်

 

ကွ ပပျောုံးပ ျောုံးနျောုံးကသျောအဆငဲ့ဆ်ငဲ့မ် ျောပပ အလ ပ်။ 

အဆ  ပါနှုနု်ံးမ ျောအျောုံးလ  ုံးမ ကန် ျောပပင၏်ပပငဆ်ငမ်ှု၏က နက် စ  တမ် ျောုံးပါဝငသ်ည ်လ မဲ့မ်ည ်

ပစစညု်ံးမ ျောုံးန ငဲ့အ်လ ပ်သမျောုံး၊ က ကလျောငု်ံးပ ငု်ံး၊ ၄.၂.၄ ပပ ပပင ်ျောုံးကသျောကနွက် စန် ငဲ့ဆ်ကစ်ပ်ကသျောအလ ပ်မ ျောုံး 

- နယပ်ယ ်- ဤသတမ် တ ် ကသ်ညက်နွက် စလ် ပ်ငနု်ံး ငွ ်အသ  ုံးပပ ၍ 

ကနွက် စအ်လ ပ်မ ျောုံးအတကွက်ယဘယူ လ  အပ်  ကမ် ျောုံးက  က ျော်ပပသည် ပမျောဏ၊ က  ငတ်ယွပ် ငု်ံး၊ 

သ  ကလ ျောငပ် ငု်ံးတ  ဲ့န  ငဲ့ပ်တသ်ကက်သျောလ  အပ်  ကမ် ျောုံးအပါအဝင ် တလ် ပ်မှုစကရ်  မ ျောုံး 

ပါဝငပ်စစညု်ံးမ ျောုံးအ    ုံးအစျောုံး, သ တ,် က ျောကန ျောပ ငု်ံးန ငဲ့က်နွက် စ၏်စမ်ုံးသပ်ပ ငု်ံးန ငဲ့လ်ညု်ံးလ  အပ်  ကမ် ျောုံးက   

အ ညအ်ကသုွံးန ငဲ့ပ်တသ်က။် ။ ၎ငု်ံးသညက် ျောကန ျောပ ငု်ံးမ ကနွက် စသ်ယယ်ပူ  ဲ့ကဆျောငက် ုံးတငွပ်ါ ၀ ငသ်ည ်

ကနျောကဆ်  ုံးသငွု်ံး ျောုံးသညဲ့က်န ျောန ငဲ့က်ကကျ်ောပငျောပပ ုံးပ ငု်ံး၊ ကန ျော  ပ ငု်ံး၊ စ စညု်ံးပ ငု်ံး၊ က သပ ငု်ံး၊ ကျောကယွပ် ငု်ံး၊ 

ပပ ပပငပ် ငု်ံး ကနွက် စ၏်။ အလ ပ်ဆ ပပ ုံးကနျောက,် ကန ်ရ  ကတ်ျောမ ျောုံးကဆနဒရ  လျှင,် သ ူ/ 

သတူ  ဲ့က ငွဲ့ပ်ပ လ မဲ့်မည ်

အျောုံးပ ညဲ့က်နွက် စသ်ယက်ဆျောင ်နအ်တကွေ် ဇ  ငု်ံးပ  စ က ျောကန ျောမှု ရ  သညအ်  အငဂ် ငန် ယျောတျောဝန ် မ ပပ လ 

ပ်သည ်အလ ပ်သတမ် တ ်ျောုံးကသျောေ ဇ  ငု်ံးက  က ျောကန ျောန ငဲ့ည် မျှအမည ် က ျောကန ျောနှုနု်ံးအပ စအ်ကပ   အ တပ်မစန် ငဲ့ ်

plinth   န စတ်ငွ ်က ေမ် ျောုံး IS နှုနု်ံးအပ စက်နွက် စ။် 

သ  ဲ့ကသျ်ောေ ဇ  ငု်ံးက ျောကန ျောမှုအတကွအ်ပ ျောုံးသတမ် တ ် ကမ် ျောုံးအျောုံးလ  ုံးက  အ ပ်   ပ် မည ်

အမည ် က ျောကန ျောပ ငု်ံးန ငဲ့ဤ်အကကျောငဲ့ရ်  အပ  ဘ လပ်ကပမအသ  ုံးပပ ပ ငု်ံးအတကွမ်ညသ်ညဲ့အ်ပ  ပစစညု်ံးက  မဆ  

ကပုံး မည ်ဘ လပ်ကပမက  ဌျောနမ က ျောကပ် ဲ့သညပ် စက်စကန ်ရ  ကတ်ျောမ ဝယယ်ပူ ငု်ံးရ  မရ  ။ 

ဘ လပ်ကပမကနွက် စ ်(ရ  ုံးရ  ုံးန ငဲ့အ်ျောုံးပ ညဲ့)် 

ပစစညု်ံးမ ျောုံး၏အ ညအ်ကသုွံးန ငဲ့က် န ် တလ် ပ်မှုန ငဲ့သ်ယယ်ပူ  ဲ့ကဆျောငက် ုံး၏  နု်ံး   ပ်မှုန ငဲ့န်ညု်ံးလမ်ုံး 

က ျောကန ျောပ ငု်ံးန ငဲ့ပ်တသ်က။် အျောုံးလ  ုံးကနွက် စအ်လ ပ်, အျောုံးပ ညဲ့သ်  ဲ့မဟ တမ်ဟ တ ်င,် 



အက  ကည်  လ မဲ့်မည ်ဤအသတမ် တ ် ကမ် ျောုံး၏သကဆ်  ငက်သျောကဝမျှ။ 

အငဂ် ငန် ယျော   ပ်သညလ် ပ်ပ  င ်ငွဲ့ရ်   မည ်ပစစညု်ံးမ ျောုံး၏အ ငု်ံးအပမစမ် ျောုံး, ဝယယ်ကူ ုံးန ငဲ့သ်  ကလ ျောင၏် 

layout က  န ငဲ့စ်စဆ်ငက် ုံးစစက်ဆုံးပါ ပစစညု်ံးမ ျောုံး, 

ကနွက် စအ်သ တန် ငဲ့က် ျောစပ်စကက်   ယျောမ ျောုံးန ငဲ့အ် ညအ်ကသုွံး  နု်ံး   ပ်မှုစနစ။်    သ  ဲ့ကသျော 

စစက်ဆုံးက ုံးက  ကန ်ရ  ကတ်ျောမ စ စဉပပ ုံးအငဂ် ငန် ယျောတျောဝန ် ၏ ငွဲ့ပ်ပ   က ် မည ်

ကက  တငက်နွက် စအ်လ ပ်မစတငမ်  ရ  ကသျော။ ကနွက် စပ်စစညု်ံးမ ျောုံးအတကွပ်စစညု်ံးမ ျောုံး: 

စ ကနွက် စ ် တလ် ပ် ျောတငွအ်သ  ုံးပပ မညဲ့ပ်ါဝငပ်စစညု်ံးမ ျောုံးသညတ်စ ် တညု်ံးက  သျော ျောုံး မည် 

သန ဲ့ရ် ငု်ံးကသျောသ ၊ သဘျောဝကကမ်ုံးတမု်ံးသညဲ့စ် စ ကပါငု်ံး၊ သန ဲ့ရ် ငု်ံးကသျောက ၊ 

က   န ငဲ့အ်ပ ျောုံးအမ   ုံးအစျောုံးမ ျောုံးပ စသ်ည ်အ ုူံးပ  ဆွ ပ ငု်ံးသ  ဲ့မဟ တအ်က အတကွဇ်ယျောုံးအတ  ငု်ံးက ေါ်ပါ 

ဘလိပ်သခမ 

အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် မှအတအိကျ တမှ်တခ်ခင််း ( ို  ) 

သတြာင််းဆိခုခင််းမရှိပါကဘလိပ်သခမ ညခ် စလ်မိ မ်ည ်

၅၀ က လိဂုရမ်အတိခ် င  ်ြာမြာန ်Portland ဘလိပ်သခမ။ 

အသခမြာကအ်မျြာ်းဘလိပ်သခမကိ ုြာအ  ်ုးခပြုခ င ခ်ပြု ည ်

အဆိပုါအငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် ၏ခ င ခ်ပြုချက။် 

အတ င််းရှိကနုအ်မှတတ် ဆပ်ိမျြာ်း ို  မဟတုဘ်လိပ်သခမအမျိြု်းအစြာ်းမျြာ်းကိသုခပြာင််းလွဲခခင််း 

www.Vidyarthiplus.com 

www.Vidyarthiplus.com 

တညူ တွဲ   ွဲွဲ့စည််းပ ုခ င ခ်ပြုလမိ ်မညမ်ဟတုပ်ါ။  ြာမန ်Portland ဘလိပ်သခမ (OPC) ၄၃ တန််း 

I.S. နှုန််းအခ စ ်တုလ်ပ်ု ACC / Ultratech / Zuari ကွဲ  ို  သ ြာနြာမညက်က ်းတ ဆပ်ိမျြာ်း၏ တမှ်တခ်ျကမ်ျြာ်း 

Coramendel 

 ို  မဟတုအ်ခခြာ်းကနုအ်မှတတ် ဆပ်ိမျြာ်းကိအုငဂ်ျငန် ယြာချြုပ်မှအခါအြာ်းသလျြ်ာစ ြာအတညခ်ပြု ည ်

ဝယယ်ခူခင််းနငှ အ်လပ်ုအသပေါ်အ  ်ုးခပြုရလမိ မ်ည။် တိငု််းအတ က ်site 

အတ ကက်ိသုလြာငဘ်လိပ်သခမ၏ပူ်းတ ွဲအသကြာင  ်

 ယသ်ဆြာငရ်မည အ်လပ်ုမျြာ်းအတ ကသ်န  ကိသု ချြာသစရနအ်တ ကက်န ်ရုိကတ်ြာမှ နိ််း မ်ိ်း ြာ်းရမည ်



အလပ်ုတ ငအ်  ်ုးခပြုသ ြာဘလိပ်သခမအရညအ်သ  ်းအသပေါ် သိရြာကသ် ြာ နိ််းချြုပ်မှု။ 

 

IS မ သတမ် တ ် ကမ် ျောုံးန ငဲ့ဘ် လပ်ကပမမ ျောုံး၏က  ကည် မှုက  က ျောက ် သညဲ့အ်သ အမ တပ်ပ အစ  င ် စျော 

လ  အပ်ပါကဘ လပ်ကပမက    တလ် ပ်သညဲ့အ် ါဓျောတ ကေေပညျောရ ငသ်ညအ်ငဂ် ငန် ယျောတျောဝန ်   အပ်န   မည်

။ ဘ လပ်ကပမက  ကန ်ရ  ကတ်ျောမ စ စဉ နလ်  အပ်သညဆ်  ပါကကန ်ရ  ကတ်ျောမ  ပါလ မဲ့်မည ်

ဘ လပ်ကပမမ ျောုံးလ  ကလျောကစ်ွျောသ  ကလ ျောင ်နသ်စူ စဉ ျောုံးသည။် အကပမျောကအ်မ ျောုံးအတကွဘ် လပ်ကပမ 

dampness မ လ  ုံးဝအကျောအကယွက်ပုံးမညဲ့ ်bins သ  ဲ့မဟ တ ်silos မ ျောုံးတငွသ်  ကလ ျောငန်  ငသ်ည် 

ကညစည်မ်ုံးညစည်မ်ုံးမှုန ငဲ့က် တမ် န ဲ့န်  ငဲ့မ် ျောုံးယငွု်ံးကသျောအစ   minimize ။ 

ဘ လပ်ကပမအ တမ် ျောုံးက  ကပ ျောကက်သွျံ့ကသျောကန ျောတငွ ်ျောုံး မည် ပူုံးတွ သနွု်ံး (ကကျောငု်ံးစွျော tarpaulins 

ကအျောကမ် ျောသ  ကလ ျောငမ်ှု ငွဲ့ပ်ပ လ မဲ့်မညမ်ဟ တက်ပ), ကကျောငု်ံးစွျောအပပငဘ်ကက်ကန 

ကပမပပငမ် အစ  ဓျောတက်    ကတွျံ့ ပ ငု်ံးမ ကရ ျောငရ် ျောုံး နန် ငဲ့က်ကမ်ုံးပပငမ် ကျော   ျောုံးသည ်

အဆငသ်ငဲ့အ်သ  ုံးပပ န  င ်နစ် စဉကပုံးသည။် 

ပ ကစ် ုံးသျွောုံးကသျောသ  ဲ့မဟ တပ်ပနလ်ညသ်န ဲ့စ်င ်ျောုံးကသျောသ  ဲ့မဟ တတ်စစ် တတ်စပ်  ငု်ံးသတမ် တ ်ျောုံးသညဲ့ဘ် လ

ပ်ကပမသညမ်ပ စန်  ငပ်ါ အသ  ုံးပပ  ငွဲ့ပ်ပ   ဲ့ပ ငု်ံးန ငဲ့ ်site မ  ယရ် ျောုံးပစ ်လ မဲ့မ်ည။် သ  ကလ ျောငမ်ှုပ  ုံးန ငဲ့သ်  ကလ ျောငမ်ှု 

သ  ကလ ျောငမ်ှုအကသအကပ ျောကမ်ရ  ကကကျောငု်ံးအစ အစဉမ ျောုံး   က ဲ့သ  ဲ့ကသျောပ စ ်လ မဲ့်မည။် 12 အ တ ်ကမ်ပ    

မညသ်ညဲ့ဆ်ငဲ့၌် stacked ။ သ  ကလ ျောငမ်ှုအစ အစဉက  အငဂ် ငန် ယျော   ပ်မ အတညပ်ပ  မည။် 

ဘ လပ်ကပမအတငွု်ံးသယယ်ပူ  ဲ့ကဆျောငက် ုံးမ ျောုံးက  လက ်  ရ  သညဲ့အ်တ  ငု်ံးသ မု်ံးဆညု်ံး ျောုံးပပ ုံးအစဉလ  ကစ်ျောုံး

သ  ုံး မည ်သတူ  ဲ့  ဲ့ကပုံးပ  ဲ့။ ကန ်ရ  ကတ်ျောသည ်  ကန ျောတငွဘ် လပ်ကပမ / ကနွက် စ ်/ 

ကပမဆ လ ျောစစက်ဆုံးပ ငု်ံးဓျောတ ်ွ  နု်ံးမ ျောုံးက  တညက် ျောငမ်ည ်

ဓျောတ ်ွ  နု်ံးက  က  ငတ်ယွ ်နအ် ညအ်  ငု်ံးပပညဲ့မ် ကသျောသနူ ငဲ့အ်လ ပ်လ ပ် န။် 

ဘ လပ်ကပမတ  ငု်ံးတငပ်  ဲ့မှုက  ဝယယ် ူ ဲ့သည ်

စျောက ုံးတ မ ျောုံးန ပါတစ်သညတ်  ဲ့က  က ျ်ောပပ ျောုံးသညဲ့က် မပဏ ၏စမ်ုံးသပ်မှုလကမ် တန် ငဲ့အ်တပူါ ၀ င ်မည။် 

နမူနျောသညပ် စ ်မည ်တစ ်ဦုံး   ငု်ံးစ အတကွအ်မ ျောုံးကက ုံးယ။ူ ရ ပ်ပ  ငု်ံးဆ  င ်ျောအဘ  ဲ့အ Standard Approved 

ပစစညု်ံးစမ်ုံးသပ်ပ ငု်ံးဓျောတ ်ွ  နု်ံးသ  ဲ့ပ  ဲ့  ဲ့သည ်န ငဲ့ဓ်ျောတ  ွ ပ မ်ုံးစ တပ် ျော။ 

စစက်ဆုံးပ ငု်ံး၏က နက် စ  တက်  ကန ်ရ  ကတ်ျောကကပုံး မည။်  ကက်ပါငု်ံး ၉၀ (၉၀) 

သ  ဲ့မဟ တ ်  ဲ့ ကပ်  ကသျောကျောလတငွသ်  ကလ ျောင ်ျောုံးသညဲ့ဘ် လပ်ကပမက  အ ငပ်ပနလ်ညစ်စက်ဆုံး မည ်

အလ ပ်အတကွအ်သ  ုံးပပ ပါ။ 

မညသ်ညဲ့အ်   နတ်ငွမ်ဆ  အငဂ် ငန် ယျော   ပ်မ စဉုံးစျောုံး နအ်ကကကျောငု်ံးပပ  ကမ် ျောုံးရ  သငဲ့သ်ည ်

ဘ လပ်ကပမသည ်ျွတယ်ငွု်ံးသည။် 

   ဲ့ကနျောကမူ် ငု်ံးန ငဲ့မ်ညသ်  ဲ့ပင ် တလ် ပ်သညပ် စက်စစမ်ုံးသပ်  တလ် ပ်သညဲ့လ်ကမ် တန် ငဲ့မ်သကဆ်  ငပ်ါ 

ဘ လပ်ကပမက   National Test Laboratory / Departmental Laboratory 



မ ျော  က ် ငု်ံးစမ်ုံးသပ်စစက်ဆုံးပါတယ ်

သ  ဲ့မဟ တ ်  က ဲ့သ  ဲ့ကသျောအတညပ်ပ ဓျောတ ်ွ  နု်ံးန ငဲ့ ်  က ဲ့သ  ဲ့ကသျောစမ်ုံးသပ်မှုမ ျောုံး၏ လေမ် ျောုံးက  ကက နပ်ရ ျောကတွျံ့

သညအ်  ပပ လ ပ် မည ်မညသ်ညဲ့အ်လ ပ်အတကွမ်သ  ုံးပါ။ 

စုစုသပါင််း: 

သယဘယုျအြာ်းခ င  ်"စုစုသပါင််း" 

တ ငအ်  ်ုးခပြုသ ြာဒဏသ်င နငှ က်ကမ််းတမ််းသ ြာအစ မ််းမွဲ ပစစည််းမျြာ်းကိ ုတမှ်တ ်ည ်

က နက်ရစမ်ျြာ်း တုလ်ပ်ုခခင််း။ 

"Fine Aggregate"  ညစ်ုစသုပါင််းစစုုသပါင််းခ စပ်ပ ်း ၄.၇၅ မ လ မ တြာ I.S. ကိခု တ ်န််း ည။် ဆနခ်ါ 

"ကကမ််းတမ််းသ ြာစုစုသပါင််း" ၄.၇၅ မ လ မ တြာ I.S. တ ငစ်ုသဆြာင််း ြာ်း ည စ်ုစုသပါင််းခ စ ်ည ်ဆနခ်ါ 

အလပ်ုအတ ကအ်  ်ုးခပြုရနအ်ဆိခုပြု ြာ်းဒဏသ်င နငှ က်ကမ််းစုစုသပါင််းအြာ်းလ ်ုးဘြာ ြာရပ်ခ စလ်မိ ်မည ်

အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် ၏ခ င ခ်ပြုချကန်ငှ တ်ကိျသ ြာပစစည််းမျြာ်းလကခ် ပပ ်း ညန်ငှ ရ်င််းခမစ ်

အဆိပုါအငဂ်ျငန် ယြာ - 

လကမ်အရ ယက်ကြိုတငခ် င ခ်ပြုချကမ်ရှိဘွဲ ိကုွဲ  ို  သ ြာပစစည််းမျြာ်းသ ြာကပ်  သရ်းကိသုခပြာင််းလွဲမရကကလမိ ်မည။် 

စုစုသပါင််း ညအ် ကတ် ငသ် ြ်ာခပခွဲ  ည အ်တိငု််းမှအပ ဘြာ ၀  ွဲမျြာ်း၊ 

က နက်ရစမ်ျြာ်းအတ ကစ်တိသ်ကျနပ်မှုစုစုသပါင််း တုလ်ပ်ုရနလ် ူမိျြာ်းရင််းခမစမှ်သကျြာကစ်ရစမ်ျြာ်းခ စရ်လမိ ်

မည ်

ဓြာတသုဗဒဆိငုရ်ြာ inert ခိငုမ်ြာသတြာင တ်င််းသ ြာရြာ  ဥတဒုဏက်ိခု နိငုရ်ညရ်ှိခခင််း၊ 

အဆိပုါအြာ်းခ ည  ုိ်  သချ်းခ စသ်ပေါ်သစခခင််းငါှ ို  မဟတု ်ခိိကုသ်စခခင််းငါှအနတရြာယရ်ှိပစစည််းမျြာ်း 

ခ နအ်ြာ်းနငှ  ်/  ို  မဟတုက် နက်ရစ၏်ကကြာရှညခ် မှု။ 

စုစုသပါင််း၏အဆင အ်တန််း တုလ်ပ်ုရနက်ွဲ  ို  သ ြာခ စရ်လမိ ်မည ်

တစ ်ဦ်း  ပ်ိ ည််းက နက်ရစန်ငှ  ်"သရြာသနြှာဒ ဇုိင််း" 

နငှ က် နက်ရစအ်သပေါ်ပဏြာမစမ််း ပ်အသပေါ်အသခခခ ပပ ်းခ ရကကလမိ ်မည ်

သအြာကတ် ငသ် ြာ်ခပ ြာ်းသ ြာ။ 

နမူနြာနငှ စ်မ််း ပ်ခခင််း: 

သရြာသနြှာဒ ဇုိင််းနငှ  ်င သ်လျြ်ာသ ြာဆ ်ုးခ တရ်နမ်ျြာ်းအတ ကစု်စုသပါငျ်းခမြာ်း၏နမူနြာခ စရ်လမိ ်မည ်



အဆိပုါအငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် ၏ကက ်းကကပ်မှုသအြာကမှ်ြာယနူငှ သ်ကြာင််းစ ြာ, 

ဓြာတခ် ွဲခန််းမှကယန်ှုတသ်တြ်ာမူ၏ 

က နက်ရစ၏်အချိနဇ်ယြာ်းကိအုြာ်းမရ၏ကကြိုတငမ်ွဲ။ အသပေါ်ကိ ုနဆ်င််းသ ြာစမ််း ပ်မှု၏စ ချိန ်

အဆိခုပြု ြာ်းစုစုသပါင််းနငှ စု်စုသပါငျ်းခမြာ်း၏ဤအရင််းအခမစမှ်လပ်ုက နက်ရစအ်သပေါ်နစှဆ်ယက်ိခု ရကကလမိ ်မ

ည ်

လပ်ုငန််း၏အ  ်ုး ၀ ငမ်ှုနငှ အ်ငဂ်ျငန် ယြာအတ က ်င သ်တြ်ာမှုရှိမရှိဆ ်ုးခ တရ်န ်

အဆိခုပြု ြာ်းစစုုသပါင််း။ 

စုစုသပါင််း ိသုလြှာငမ်ှု: 

အြာ်းလ ်ုးကကမ််းနငှ ဒ်ဏသ်င စုစုသပါင််းပစစည််းရှိစသတြာ ရှယယ်ြာပ ု ွဲမှြာ  ်းခခြာ်းစ  stacked ရလမိ ်မည ်

က ွဲခပြာ်းခခြာ်းနြာ်းသ ြာအချင််းချင််းသရြာသနြှာခခင််းကိသုရှြာငရ်ှြာ်းရနစ်နစတ်ကျသဆြာကလ်ပ်ု ြာ်း bins 

အတ ကအ်လပ်ု site ကိအုန ်းခခ  

စုစုသပါင််း။  ိသုလြှာငသ်နစဉ်နငှ အ်မှုိကပ် ုမျြာ်းအတ င််းနိငုင် ခခြာ်းပစစည််းမျြာ်းနငှ သ်ခမကက ်းမျြာ်းနငှ ည်စည်မ််းခခင််း 

ပစစည််းမျြာ်းသရှြာငက်ကဉ်ရလမိ မ်ည။် စုစုသပါင််း ိအုချိနတ် ငမ် ြာ တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအရညအ်သ  ်းရှိရမည ်

ဆိကုမှ်ြာလကခ် သပမယ သ်ရြာသနြှာ ို  တင၏် ိအုချိနက်၏။ Raker ရုတ ်မ်ိ်းဘို  အ  ်ုးခပြုရလမိ ်မည ်

bins  ို  မဟတုစ်သတြာ ရယှယ်ြာလပ်ိသခါင််းကသနကကမ််းစုစုသပါင််း။ 

ကကမ််းတမ််းစုစုသပါင််းမအလွှြာအတ ကပ် ုလမိ ်မည ်

conning  ို  မဟတုအ် ြာ်းအသရြာငခ် ွဲခခြာ်းကြာက ယတ်ြာ်းဆ ်း ုိ  အခမင  ်1.00 မ တြာသကျြ်ာလ န။် 

တစခ်ခုျင််းစ ကိအုလွှြာကိ ု ု်းလွှမ််းကကလမိ ်မည ်

ဆကခ် အလွှြာစတငမ် စသတြာ ရှယယ်ြာပ ုတစခ်လု ်ုးကိaုreaရိယြာ။ ရှိ ညစ်ုစုသပါင််းမျြာ်း 

အ ြာ်းအသရြာငခ် ွဲခခြာ်းခ စလ်ြာပယခ်ျခ ရကကလမိ ်မည။် 

ခပနလ်ညသ်ရြာသနြှာပပ ်းသနြာကခ်ငင််းပယသ် ြာပစစည််းမျြာ်းကိလုကခ် ပါကလကခ် လမိ ်မည ်

www.Vidyarthiplus.com 

www.Vidyarthiplus.com 

သနြာကဆ်ကတ် ွဲစမ််း ပ်မှုမျြာ်းလိအုပ်သ ြာ gradation နငှ က်ိကုည် မှုကိခုပ  ည။် 

အ ်ူးဆ ွဲငငအ်ြာ်း: 



2.6 သအြာကရ်ှိတကိျသ ြာဆ ွဲငငအ်ြာ်း (ခပည န်ကှမ်ျကန်ြှာခပငသ်ခခြာကသ်  ွဲ့သ ြာအသခခခ ) ရှိခခင််း ညမ်ယရူ 

အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် ၏အ ်ူးခ င ခ်ပြုချကမ်ရပွဲအ  ်ုးခပြုခခင််း။ 

ဒဏသ်င စစုုသပါင််း: 

အ ကတ် ငသ် ြ်ာခပခွဲ  ည အ်တိငု််းမှ လ ွဲ၍ သပါ ပါ်းသ ြာက နက်ရစအ်ခပငအ်ခခြာ်းအရြာမျြာ်းမှ လ ွဲ၍ 

ဒဏသ်င စစုုသပါင််း 

IS 383. နငှ လ်ိကုသ်လျြာည သ  ရှိ ည  ်ဘြာဝ ို  မဟတုသ်ကကမ သနသ ြာ ွဲမျြာ်းခ င  ် ွဲွဲ့စည််း ြာ်းခခင််းခ စ ်ည။် 

 ွဲ ည ်န  ရ်ှင််း၊ 

ခိငုခ်  ပပ ်းအကကမ််းခ ။  ုနမ်ှုန  ၊် ဟင််း  ်းဟင််းရ ကမ်ျြာ်း၊ အဆပ်ိအသတြာကခ် စခ်ခင််း၊ 

အဆ မျြာ်း၊ အယလ်ကြာလ ၊ သအြာ်ဂွဲနစပ်စစည််း Mika၊ 

ဆြာ်း ို  မဟတုအ်ခခြာ်းအနတရြာယခ် စသ်စနိငုသ် ြာအရြာမျြာ်း 

က နက်ရစ၏် setting အရညအ်သ  ်းသတ  / အစ မ််း တတ ကိိ ု/ ကကြာရှညခ် ရန။် 

စစသ်ဆ်းခခင််းနငှ သ်ဆ်းသကကြာခခင််း 

 ွဲကိ ုိကုွဲ  ို  သ ြာစစိစ ်ို  မဟတုအ်ဝတသ်လျှြ်ာခခင််း ို  မဟတုလ်ိအုပ်သ ြာနစှခ်လု ်ုးအြာ်းခ င အ်  ်ုးခပြုရနခ်ပင်

ဆငရ်မည ်

လိအုပ်သ ြာအရ ယအ်စြာ်း ွဲအသစ ခ ွဲ တုသ်နစဉ်အြာ်းလ ်ုးကန  က် ကန်ိငုသ် ြာနိငုင် ခခြာ်းကစိစ ယရ်ှြာ်းပါ 

အပုိင််းအစမျြာ်း။ ၃ ရြာခိငုန် ှုန််း ကပုိ်သ ြာအနညပ်ါသ ြာ ွဲမျြာ်းကိအု  ်ုးခပြုရနခ် င မ်ခပြုပါ 

အတတူသူဆ်းသကကြာခခင််းနငှ န်နု််းပါဝငသ် ြာအသကကြာင််းအရြာကိအုသလ်းချိနအ်ြာ်းခ င  ်3% 

အတ င််းယသူဆြာင ်ည။် 

အဆင  ်- ညွှနက်ကြာ်းခခင််း ို  မဟတုအ်တညခ်ပြုခခင််းမရှိပါက ွဲအဆင  ်တမှ်တခ်ခင််း ညအ်တ င််း၌ရှိရမည ်

သအြာကတ် ငသ် ြ်ာခပ ြာ်းသ ြာကန   ်တခ်ျက ်- 

အဆင  ်တမှ်တခ်ျက ်ညဆ်နခ်ါ၏ တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာဇုန ်တမှ်တခ်ျက၏်အခပငဘ်ကတ် ငက်ျသရြာက်

သ ြာအခါအခခြာ်းခ စ ်ည ်

micron 600 (IS)  ည ်5%  ကမ်ပုိသ ြာဆနခ်ါကိ၎ုင််းအတ င််းကျဆင််း ညဟ်မုှတယ်ရူမည် 

grading ဇုန။် ဒ  ည််းခ စတိ ်600 micron (IS) ခ တ ်န််းရြာခိငုန် ှုန််းသလျှြာက ်ြာ်းမရကကလမိ ်မည ်



ဆနခ်ါ ို  မဟတုအ်ခခြာ်းဆနခ်ါအရ ယအ်စြာ်းကိ ုခ တ၍် ရြာခိငုန် ှုန််းကိ ုတမှ်တ ်ြာ်းသ ြာဇုန ်၁ 

၏အကန  အ် တခ် င  ်ြာခ တန်ိငု ်ည ်

ဇုန ်IV ၏အသ ်းစတိအ်သ ်းစတိက်န   ်တ။် သာကျ်းဇူ်း ၄ 

သာဒ နငှ လ်ိကုသ်လျြာည သ  ရှိသာ ြာသာ ြာစုသာပါင််းမျြာ်းသမကျြာကရ် 

သရြာစပ်ဒ ဇုိင််းမျြာ်းနငှ ပ်ဏြာမစမ််း ပ်မှုမျြာ်း ည ်တုလ်ပ်ုရန ်င သ်တြ်ာသကကြာင််းခပ ပါကအ  ်ုးခပြုခခင််းကို

ခပြုလပ်ုပါ 

www.Vidyarthiplus.com 

www.Vidyarthiplus.com 

 တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအစ မ််း တတ ကိိနုငှ လ်ပ်ုကိငုန်ိငုစ် မ််း၏က နက်ရစ။် 

အသ ်းအ  ွဲ Modulus: 

 ွဲမျြာ်း ည ်၂.၂  ကမ်နည််းသ ြာ ို  မဟတု ်၃.၂  ကမ်ကသ ြာ  ုညက်နိ််းသအြာင််းရှိရမည ်

 ကုနိ််းပကတတိန ုိ််းတခ ည််းခ ည််းတိ်ုးပ ြာ်းလြာခခင််းအြာ်းခ င ဆ် ်ုးခ တ ်ည။် 

ရြာခိငုန် ှုန််းအသပေါ် နိ််း မိ််း ြာ်းရြာခိငုန် ှုန််း 

သအြာကပ်ါ IS ဆနခ်ါအရ ယအ်စြာ်း (4.75 mm, 2.36 mm, 1.18mm, 600 micron, 300 micron နငှ  ်150) 

micron) နငှ သ်ပါင််းလဒက်ိ ု100 အြာ်းခ င သ်ဝ။ 

ကကမ််းတမ််းသ ြာစုစုသပါင််း: 

အ ကတ် ငသ် ြ်ာခပခွဲ  ည အ်တိငု််းနငှ သ်ပါ  ပါ်းသ ြာအသလ်းချိန ်ကအ်ခခြာ်းက နက်ရစမ်ျြာ်းအတ ကက်ကမ််းတမ််း

သ ြာစုစုသပါင််း 

က နက်ရစ ်ည ်IS 383. နငှ က်ိကုည် ရမည။် ၎င််း ည ်ဘြာ ၀ 

 ို  မဟတုက်ကတိခ် ွဲ ြာ်းသ ြာသကျြာကန်ငှ သ်ကျြာကစ်ရစမ်ျြာ်းပါဝငရ်မည။် 

နငှ  ်န  ရ်ငှ််းပပ ်းရှညလ်ျြာ်းသ ြာ flaky  ို  မဟတု ်laminated အပိုင််းပုိင််း, အသပေါ်ယ ပုိင််းကပ်လျက,် 

ရွှ ွဲ့ ခ စရ်လမိ ်မည ်

 ုန၊် သကျြာကမ် ်းသ  ်းအကကင််းအကျနမ်ျြာ်း၊ အခ  မြာမျြာ်း၊ သရစို၊ အယလ်ကြာလ ၊ 

အဆိပုါလိအုပ်သ ြာအခ စက်ကမ််းစုစုသပါင််းနငှ ဒ်ဏသ်င စုစုသပါင််းအပခနိျမှနျမှစမ််း ပ်ပပ ်းရလမိ မ်ည ်

သဆြာကလ်ပ်ုသရ်းတ ငအ်  ်ုးခပြုရန ်င သ်တြ်ာမှုနငှ က်နုက်ျစရိတမ်ျြာ်းကိစုစသ်ဆ်းရနအ်ငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ်  



စမ််း ပ်ခခင််းစုစုသပါင််းပပ ်းသနြာကဤ်သနရြာတ င ်တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာအခ စက်န ်ရုိကတ်ြာမျြာ်းကသမ ်း  ြာ်းရလိ

မ ်မည။် 

စစသ်ဆ်းခခင််းနငှ သ်ဆ်းသကကြာခခင််း 

ကကတိခ် ွဲ ြာ်းသ ြာသကျြာကတ် ်ုး ည ု်နမ်ှုန  မ်ျြာ်း ို  မဟတု ု်နမ်ှုန  မ်ျြာ်း ယရ်ှြာ်းခခင််းအတ ကစ်စသ်ဆ်းခခင််းခ ရမည်

။ 

ဒ သတြာ အငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် အြာ်းခ င သ်တြာင််းဆိလုျှင။် 

အဆင  ်- 

ခ စစ်ဉ်နစှခ်လု ်ုးအတ ကက်ကမ််းတမ််းသ ြာစုစုသပါင််းတစခ်တုည််းကိခု စသ်စ၊ အဆင  ်တမှ်တခ်ျက ်

သအြာကပ်ါကန   ်တအ်တ င််းခ စရ်လမိ ်မည ်

 

သရ: 

သရြာသနြှာခခင််းနငှ က် ုခခင််းနစှခ်လု ်ုးအတ ကအ်  ်ုးခပြုသ ြာသရ ညအ်ဆပ်ိအသတြာကခ် စသ်စနိငုသ် ြာပမြာဏ

မျြာ်းမှကင််းလ တရ်မည ်

 ငသ် ြာကက်ပူစစည််းမျြာ်း; 

သ ြာက ် ်ုးသရ ညသ်ယဘယုျအြာ်းခ င က် နက်ရစက်ိသုရြာစပ်ခခင််းနငှ က် ုခခင််းအတ ကသ်ကျနပ်မှုရှိ ည။် 

အမှု၌ 

က နက်ရစခ်ပြုလပ်ုရနသ်ရအတ က ်င သ်လျြ်ာမှုအြာ်း ိအြာ်းခ င သ် ချြာသစရမည ်

အစ မ််း တတ ကိိနုငှ  ်IS 456. အတ က ်တမ်တှ ်ြာ်းသ ြာကန ဦ်း setting 

ကိအုချိနစ်မ််း ပ်စမ််း ပ်ဘို  ယသူရ၏နမူနြာ 

က နက်ရစခ်င််းခခင််းအတ ကအ်  ်ုးခပြုရနအ်ဆိခုပြု ြာ်းသ ြာသရအတ ကပ် မုှနခ် စရ်မည် 

ရြာ  အလိကုအ်သခပြာင််းအလွဲ။ 

နမူနြာမျြာ်း ညအ်ခခြာ်းစမ််း ပ်မှုမျြာ်းမခပြုလပ်ုမ မည ်ည က် ုမှုကိမုျှမရရှိနိငုပ်ါ 

က နက်ရစအ်တ ကအ်  ်ုးခပြုရနအ်ဆိခုပြု ြာ်းသ ြာသရပ မှုနသ် ြာကပ်  မှုတ ငသ်မျှြ်ာမှန််း ြာ်း ည။် 

နမူနြာခ စလ်မိ ်မည ်



ယခငက်အလြာ်းတသူရနငှ အ်တသူဆ်းသကကြာ န  ရ်ငှ််းသ ြာက နတ်နိန်ြာ ွဲမှြာ မ်ိ်း ြာ်းတွဲ ။ ပျမ််းမျှ ၂၈ 

ရကခ် စ ်ည ်

အနည််းဆ ်ုး ၁၅၀ မ လ မ တြာရှိသ ြာက နက်ရစက်ဗု  ်ုးချပ်စ မ််းအြာ်းကိသုရခ င ခ်ပငဆ်င ်ြာ်း ည ်

  ်ုးအလြာ်းတကူ နက်ရစ ်Cube ၏ပျမ််းမျှအြာ်းခ င  ်90%  ကန်ည််းရမညမ်ရကကလမိ ်မည ်

သရစကသ်ရနငှ ခ်ပငဆ်ငက်က ည။်  င သ်လျြ်ာသ ြာနငှ အ်တလူပ်ုစမ််း ပ်မှုပိတပ်ငတ်ြာ်းဆ ်းမှု၏ကန ဦ်း setting 

ကိအုချိန ်

စမ််း ပ်ဘလိပ်သခမနငှ အ်  ်ုးခပြုရနအ်ဆိခုပြု ြာ်းသ ြာသရ ညမိ်နစ ်၃၀  ကမ်ပုိသစရ 

ခပငဆ်င ်ြာ်း နိ််းချြုပ်မှုစမ််း ပ်မှုပိတပ်ငတ်ြာ်းဆ ်းမှု၏ကန ဦ်း setting ကိအုချိန ် ွဲွဲ့စည််းရန ်(+) မိနစ ်30 

 ကပုိ်ပပ ်းက ွဲခပြာ်း 

 င သ်လျြ်ာသ ြာစမ််း ပ်ဘလိပ်သခမနငှ သ်ရစကသ်ရနငှ အ်တ။ူ စမ််း ပ်မှုလပ်ုက ကမ်ျြာ်းကိခုပငဆ်ငရ်မည ်

သရတစခ်ဆု  ခပ နိငုပ်ါတယဘ်ယမ်ှြာ IS 4031. ၏လိအုပ်ချကမ်ျြာ်းကိအုည စမ််း ပ်ခွဲ  ည ်

အကစ်စ၊် အယလ်ကြာလ ၊  ကကြာ်း ို  မဟတုဆ်ြာ်းပုိလျှ မှု၊ 

အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် ကယင််းကိအု  ်ုးခပြုရနခ်ငင််းဆနန်ိငု ်ည။် အခ စ် 

လမ််းညွှန,် သအြာကပ်ါခပင််းအြာ်းအမျြာ်းဆ ်ုးခ င တ်န ုိ််းမျြာ်းကိကုိယုစ်ြာ်းခပြု ည။် 

အချဉ်ဓြာတက်န   ်တခ်ျက:် 

200ml သရနမူနြာကိ ုphenolphthalein ကိညုွှနခ်ပ ည အ်ရြာအခ စအ်  ်ုးခပြုရနလ်ိအုပ် ည ်

0.1 ပ မုှန ်NaOH ၏ 2ml  ကပုိ်မလိအုပ်ပါ။ IS 

၏အသ ်းစတိအ်ချကအ်လကမ်ျြာ်း ညစ်မ််း ပ်မှု၏အသ ်းစတိအ်ချကအ်လကမ်ျြာ်းခ စ ်ည် 

3025 ။ 

alkalinity ၏ကန   ်တခ်ျကမ်ျြာ်း: 

မ လ မ တြာလသိမ္ြ်ာသရြာငက်ိညုွှနခ်ပ ည အ်ရြာအခ စ ်အ  ်ုးခပြု၍ 200ml 

သရနမူနြာကိပုျကခ်ပယသ်စရနခ်ပြုလပ်ု င  ်ည ်

0.1 ပ မုှန ်HCL ၏ 10ml  က ်ပုိ၍ မလိအုပ်ပါ။ IS 

၏အသ ်းစတိအ်ချကအ်လကမ်ျြာ်း ညစ်မ််း ပ်မှု၏အသ ်းစတိအ်ချကအ်လကမ်ျြာ်းခ စ ်ည် 

3025 ။ 



က နက်ရစဒ် ဇုိင််းသရြာ 

I.S. တ ငသ် ြာ်ခပ ြာ်း ည အ်တိငု််းလပ်ု ြာ်းသ ြာက နက်ရစမ်ျြာ်းအြာ်းလ ်ုး "Design Mix Concrete" ခ စရ်မည။် 

456-2000 ။ ဤ တမ်ှတခ်ျကမ်ျြာ်းအရသဆြာငရ် ကမ်ည  ်"ဒ ဇုိင််းသရြာက နက်ရစ"် 

လပ်ုငန််းအြာ်းလ ်ုးကိလုပ်ုသဆြာငရ်မည ်

သအြာကသ် ြ်ာခပပါဇယြာ်းအတိငု််း တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအဆင မ်ျြာ်း၌ 

က နက်ရစအ်ဆင မ်ျြာ်း - 

ပ ုစ ဒ ဇုိင််း: 

၎င််း ညစု်စုသပါင််း၏စုစုသပါင််းအဆင  ်တမှ်တခ်ျက၊် သရဘလိပ်သခမအချိြု်းအစြာ်း၊ 

 တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာဝိသ  အစ မ််း တတ အိကျင က်ိကုျင  ်Cube သပ်းရနလ်ိအုပ်သ ြာဘလိပ်သခမပမြာဏ။ 

သရြာသနြှာမှုအချိြု်းအစြာ်းကိအုသလ်းချိနအ်ြာ်းခ င ဆ် ်ုးခ တရ်မည။် စုစုသပါင််း၏ည နိှုငိ််းမှု 

အဆိပုါစုစုသပါင််းအတ ကပ်စစြုပပနအ်စိုဓြာတသ်ကကြာင အ်ချိြု်းအစြာ်းကိလုပ်ုရမည။် 

အချိြု်းအစြာ်းသရြာသနြှာရလမိ ်မည ်

ACI စ  တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာ ACI-613  ို  မဟတုဒ် ဇုိင််းအရသဆြာငရ် ကရ်မည ်

က နက်ရစအ်သရြာအသနြှာမျြာ်း - 

လမ််း သုတ နမှတစု်အမှတ ်၄၊  ပိပ နငှ စ်ကမ်ှု သုတ န ဦ်း စ ်းဌြာန U.K. 

 ို  မဟတု ်I.S. 10262-1982 ။ 

သရဘလိပ်သခမအချိြု်းအစြာ်းသရ ်းချယခ်ခင််း - 

က ွဲခပြာ်းခခြာ်းနြာ်းသ ြာအမျြာ်းဆ ်ုးအရ ယအ်စြာ်းက ွဲခပြာ်းခခြာ်းနြာ်းသ ြာဘလိပ်သခမနငှ စု်စုသပါငျ်းခမြာ်း, တန််း, 

မျကန်ြှာခပငက်တည််းက 

texture, shape 

နငှ အ်ခခြာ်းဝိသ  လကခဏြာမျြာ်းက ွဲခပြာ်းခခြာ်းနြာ်းသ ြာ ိအြာ်း၏က နက်ရစ ်တုလ်ပ်ုရနလ်မိ ်မည ်

တညူ သ ြာအခမွဲ သရဘလိပ်သခမအချိြု်းအတ ကခ် နအ်ြာ်း၊ ခ နအ်ြာ်းနငှ အ်ခမွဲ အကကြာ်းဆကန် ယမ်ှု 

အမှနတ်ကယအ်  ်ုးခပြုမည ပ်စစည််းမျြာ်းအတ ကသ်ရဘလိပ်သခမအချိြု်းကိပုိုသကြာင််း င  ်ည။် In 

 ိကုွဲ  ို  သ ြာအချကအ်လကမ်ျြာ်း၏မရှိခခင််း, (အစုလိကုအ်ခပ ြုလိကုအ်ြာ်းခ င )် 

 ကဆ်ိငုရ်ြာပဏြာမအခမွဲ သရဘလိပ်သခမရိကခြာ 



28 ရက၏်ပစမ်ှတအ်စ မ််း တတ ကိိပု ုမှြာခပ ြာ်းတွဲ ဆကဆ် သရ်းကသနသရ ်းချယန်ိငုပ်ါ ည။် IS ၏ 1 ။ 

10262- စြာမျကန်ြှာ 7. တနည််းအြာ်းခ င  ်(အစုလိကုအ်ခပ ြုလိကုအ်ြာ်းခ င )် 

ကပတျ ကျသ ြာပဏြာမအခမွဲ သရအချိြု်း 

ရညမ်ှန််း ြာ်းသ ြာပျမ််းမျှအြာ်းကိ ုFig2-IS 10262-1982, စြာမျကန်ြှာ 8 ရှိဆကန် ယမ်ှုမသှရ ်းချယန်ိငုပ်ါ ည ်

ရညရ် ယခ်ျကအ်တ ကအ်  ်ုးခပြုခ ရ ုိ   28 ရကဘ်လိပ်သခမအစ မ််း တတ နိငှ  ်ကဆ်ိငုသ် ြာသက ်း  ်ုးပပ ်း။ 

သရြာသနြှာခခင််းဒ ဇုိင််းနငှ အ်တအူ  ်ုးခပြုရမည အ်ခခြာ်း ကဆ်ိငုရ်ြာပစစည််းမျြာ်း ည ်ကဆ်ိငုရ်ြာအတိငု််းအတြာနှ

င က်ိကုည် မှုရှိ င  ်ည ်

IS 10262 - 1982 ၏ဝါကျမျြာ်းနငှ သ်နြာကဆ်ကတ် ွဲမျြာ်း။ 

 

က နက်ရစအ်လပ်ုအတ ကတ်ိငု််းတြာနည််း 

အသ  သ  : 

က နက်ရစက်ိအုမှနတ်ကယလ်ပ်ု ညန်ငှ အ်ည သင သပ်းသချရမည ်

သအြာက၌်သ ြာခ်ပ ြာ်းသ ြာမဟတုလ်ျှင ်ည််းခ စတိက်ိသုအြာကပ်ါ။ မဆိအုလပ်ုသကျြာအ်ပိုခပြုသ ြာအမှု 

 တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအတိငု််းအတြာသင သပ်းသချမှုမျြာ်းအတ ကတ်ိငု််းတြာလမိ ်မညမ်ဟတုပ်ါ။ 

က။ linear dimension ကိအုခပည အ် ၀ စငတ် မ တြာခ င တ်ိငု််းတြာ ည ်

အန ်းဆ ်ုးတစဝ်ကစ်ငတ် မ တြာ toth တိငု််းတြာကကလမိ မ်ညတ်စခ်လုို  ဆိရုမှြာပါ၏အ ။ူ 

ခ။ asရိယြာမျြာ်းကိအုန ်းဆ ်ုး ၀.၁၁ စတရုန််းမ တြာအ သိရ်းဆ ွဲရမည။် 

ဂ။ ကဗုပါဝငမ်ှုမျြာ်းကိအုန ်းဆ ်ုး ၀.၀၁၁ cum မှ တုယ်နူိငု ်ည။် 

။ က နက်ရစက်ိ၎ုင််း၏အရှည၊် အန နငှ အ်ခမင  ်/ အတမ်ိအနကက်ိတုိငု််းတြာ ည ်

ပ ုသပေါ်တ င ်ို  မဟတုအ်ငဂ်ျငန် ယြာ-incharge 

ညွှနက်ကြာ်း ြာ်းအခ စ ်တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာ တူို  အြာ်းမှအရ ယအ်စြာ်း။ 

မှတခ်ျက ်- ခန  မှ်န််းရနခ်န  မှ်န််း ြာ်း ည  ်RCC အ  ွဲွဲ့ဝငမ်ျြာ်း၏အရ ယအ်စြာ်း ညပ်ဏြာမအဆင ခ် စ ်ည ်

သရ်းဆ ွဲနငှ သ်ခပြာင််းလွဲခ ရ ုိ  မျြာ်းပါတယ။် ကန ်ရုိကတ်ြာ ညမ်ည ်ည အ်ပုိသတြာင််းဆိခုျကက်ိမုျှမခ စြာ်းပါ 

 ိကုွဲ  ို  သ ြာသခပြာင််းလွဲမှုမျြာ်းသကကြာင ။် 

နှုတယ်မူှုမျြာ်း 



သအြာကပ်ါတို  အတ ကန်ှုတယ်ခူခင််းမခပြုရ။ 

က။  ပ်တ ူပ်မျှပစစည််းမျြာ်းအဆ ်ုး တဥ်ပမြာ  ပ်ုပုိ်း,  ပ်ု, ပုိ  စမ်ျြာ်း, ခါ်း, ဒိငု််း, 

ပုလွဲစငမ်ျြာ်း၊ ဒိငု််းသခ မျြာ်း၊ corbels မျြာ်း၊ သခခလမ်ှ်းမျြာ်းစ ညတ်ို   ညအ်ကျယ ်၅၀၀ 

စတရုန််းမိုငအ် ရိှိ ည။် 

ခ။ ၀.၁ စတရုန််းမ တြာအ  ိ င လ်စှခ်ခင််း။ (1000 sq.cm) ။ 

ဂ။ အြာ်းခ ည ခ်ခင််းခ င  ်မ်ိ်းပုိက ်Volume ကိ။ု 

။ ပုိကမ်ျြာ်း၊ ပပနမ်ျြာ်း၊ အ  ု်းမျြာ်းစ ခ င  ်25sq.cm  ကမ်သကျြာ်လ နသ် ြာပမြာဏ။ 

လကဝ်ါ်းကပ်တိငုအ်ပိငု််းareaရိယြာ၌တစ ်ဦ်း ချင််းစ ။ 

သကကြာ်ခငြာ  ကခ် ြာခခင််းအတ ကအ်ပိုဆသုကက်းသပ်းသဆြာငရ်မညမ်ဟတုပ်ါ 

 ိကုွဲ  ို  သ ြာလိငုန်ငှ တ် င််းပပ ်း  ြာ်း။ 

သကြာ်လ သခခရင််း: 

R.C.C. အုတခ်မစန်ငှ သ်ခခသ ြာကမ်ျြာ်းကိ၎ုင််း၏အရှည၊် အန နငှ အ်နကတ်ို  အတ ကတ်ိငု််းတြာရမည ်

ပ ုဆ ွဲခခင််း ို  မဟတုအ်ငဂ်ျငန် ယြာ၏လကမ်အြာ်းခ င အ်သရ်းအ ြာ်းခ င အ်မိန  သ်ပ်း ည အ်တိငု််းအတိငု််းအတြာ

ကိကုန   ်တခ်ျကမ်ျြာ်း။ သကြ်ာလ အနမိ ်အခမင ၏်အပုိင််းအစမျြာ်းအြာ်းနည််းလ န််းလျှငပ်မြာဏကိတု ကခ်ျကရ်မည ်

Prismoidal သ ြာ်ခမျူလြာ။ 

သကြာ်လ  

သကြာ်လ ကိအုသပေါ်ဆ ်ုးသအြာကမ်ှဒဂ္ ါ်းတိငုအ် တိိငု််းတြာရမည် 

သနြာကဆ်ကတ် ွဲ  ွဲွဲ့စည််းတညသ်ဆြာကပ် ုတစခ်လုို  ဆိရုမှြာပါအဆင ဆ်င  ုိ်    ွဲွဲ့စည််းတညသ်ဆြာကပ် ုတစခ်လုို  ဆိရုမှြာ

ပါအဆင သ်ကကြ်ာခငြာရန။် တိငု််းတြာခခင််း 

အနမိ ်တန််းက နက်ရစ ်ပ်ုနငှ အ်တ၎ူင််း၏လမ််းဆ မှုြာသကြ်ာလ အတ ကပုိ်မုိခမင မ်ြာ်းတန််းက နက်ရစခ် စရ်လမိ ်မ

ည ်

ဆိတုွဲ သမ်းခ န််းကိအုတ ကသ်ရြာငခ်ခညသ် ြာကပ်  ကန   ်တ ်tot eh သကြာ်လ အပိငု််း။ 

န ရ  

အြာ်းလ ်ုးန ရ မျြာ်းန ရ သခခ ပ်ိကသန plinth အဆင အ် တိိငု််းတြာကကလမိ ်မည ်

plinth အဆင မှ်  ွဲွဲ့စည််းတညသ်ဆြာကပ် ုပ မ ပ်နငှ သ်နြာက ်ပ်အ ပ်အ ။ိ 



Beam နငှ  ်Lintel: 

သရြာငခ်ခညမ်ျြာ်းကိသုကြာ်လ မျြာ်း၊ န ရ မျြာ်း၊ လကဝ်ါ်းကပ်တိငုမ်ျြာ်းမှမျကန်ြှာချင််းဆိငုမ်ှတိငု််းတြာရမည် 

haunches ရှိလျှငအ်ပါအဝင။်  ပ်ု၏အတမ်ိအနကက်ိတုစခ်လုို  ဆိရုမှြာပါ၏ ပ်ိမှတိငု််းတြာရမည ်

ကတိငု််းတြာရလမိ ်မညရ်ှိရြာ inverted သရြာငခ်ခည၏်အမှု၌မှလ ွဲ။ သရြာငခ်ခည၏် tot eh သအြာကသ်ခခ 

တစခ်လုို  ဆိရုမှြာပါ၏ ပ်ိမှ ပ်ိတန််း ပ်ုမှ။ 

 ရုပ်သဆြာငသ် ြ်ာလည််းကျဉ််းသခမြာင််းတွဲ အကျယန်ငှ အ်တ ူပ်ုမျြာ်းနငှ တ် ခါ်းကျင ်

အချိြုွဲ့သ ြာသနရြာမျြာ်းတ ငခ်မင မ်ြာ်းသ ြာမျကန်ြှာကိအုမျှငမ်ျြာ်းနငှ အ် ြာ်းကပ်မျြာ်းအခ စ ်ြာတိငု််းတြာလမိ ်မည။် 

ငါ) တစခ်လုို  ဆိရုမှြာပါ: 

အသ ်းစတိသ် ြ်ာခပ ြာ်းသ ြာအတိငု််းအ မှူနက်နသ် ြာမှုတ ် င််းတစခ်လုို  ဆိရုမှြာပါ၏အလျြာ်းနငှ အ်န  

အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် မှမှြာကကြာ်း ြာ်း ည အ်တိငု််းပ ုဆ ွဲခခင််းကိ ုပ်ုမျြာ်းအကကြာ်းတိငု််းတြာရမည။် 

န ရ မျြာ်းသကကြာ်ခငြာသကြ်ာလ ။ 

II) Chajjas, Facias, Fins ad Mullions: 

က။ ချြာဂတ ်(စ)် မျြာ်း ညမ်ျကန်ြှာမျြာ်းအြာ်းချြာဂါ၏အစ န််းအ သိ ြာကပ်  ခခင််းမှတိငု််းတြာ ည ်

မည ်ည  ်facia မရှိဘွဲ။ 

ခ။ Facia chajja   ူယ ်တုပ်ပ ်းအခပည အ်ဝတိငု််းတြာရလမိ ်မည။် 

ဂ။ အဆ ်ုးသတြာငအ်ခပည အ်ဝတိငု််းတြာကကလမိ ်မည။် 

။ အလယအ်လတအ်သတြာင,် mullions chajjs  ို  မဟတုအ်ကကြာ်းတိငု််းတြာရလမိ ်မည ်

အခခြာ်းအသ ြာကပ်    ွဲွဲ့စည််းတညသ်ဆြာကပ် ုအ  ွဲွဲ့ဝငမ်ျြာ်း။ 

င။ Parapets တစခ်လုို  ဆိရုမှြာပါ / chajja ၏ ပ်ိကသနတိငု််းတြာရလမိ ်မည။် 

III သလကှြာ်း: 

ခါ်းခပြာ်းမျြာ်း၊ သလခှါ်း စမ်ျြာ်း၊ 

stringer  ပ်ုစတြာသတ ဟြာ တူို  ရွဲ  အရှည,် အန  ad အနက,် 

ကန   ်တအ်တိငု််းအတြာမျြာ်းအတ ကတ်ိငု််းတြာရလမိ ်မည ်

သရ်းဆ ွဲအသပေါ် တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာ တူို  အြာ်းရန။် embedded ပလပ်, 

အတိက်ပ်မျြာ်းအတ ကန်ှုတယ်ခူခင််းမခပြုရ။ 



နှုန််းမျြာ်း - 

PCC / RCC အတ ကန်ှုန််း ညပ်စစည််းမျြာ်း၊ အလပ်ု မြာ်း၊ 

 ယယ်ပုိူ  သဆြာငသ်ရ်းနငှ က်ရိိယြာအြာ်းလ ်ုး၏ကနုက်ျစရိတမ်ျြာ်းပါ ၀ ငရ်မည ်

သကကြ်ာခငြာကမုပဏ မျြာ်းနငှ ပ် ုစ ၏ကနုက်ျစရိတအ်ပါအဝင ်ို  မဟတု ်ယ ်တုပ်ပ ်း, 

ယခတုိငုသ်အြာငသ် ြ်ာခပခွဲ တွဲ အြာ်းလ ်ုးစစဆ်ငသ်ရ်း 

သ ြ်ာခပ ြာ်းသ ြာအတိငု််းအလပ်ုနငှ  ်/  ို  မဟတုအ်ြာ်းခ ည ပ်မြာဏမျြာ်းအတ ကအ်ချိနဇ်ယြာ်း din ။ 

နှုန််း ြာ်းမျြာ်းလည််းရကကလမိ မ်ည ်

စမ််း ပ်ခခင််းပစစည််းကနုက်ျစရိတ်, သရြာသနြှာဒ ဇုိင််း; တ ်ုးကနုက်ျစရိတမ်ဟြာမိတတ် ်ုးစမ််း ပ်မှုသကကြ်ာခငြာ။ The 

အကျင မ်ျြာ်းတ ငအ်  ်ုးခပြုသ ြာအြာ်းခ ည  ် မဏမိျြာ်းကိတုိငု််းတြာ။   ်းခခြာ်းစ သပ်းသချရမည ်

 ကဆ်ိငုရ်ြာပစစည််း။ 

၄.၂.၅ ပ ုစ အလပ်ု 

အသ  သ  : 

ပ ုစ အလပ်ုကမ််းသခခ, bracings,  ပ်ုနငှ သ်ကြ်ာလ ၏နစှ ်ကသ်အြာကသ်ခခ ြာ်းရှိသရ်းရလမိ မ်ည ်

ဆကန် ယမ်ှု, သကျြာကဆ််ူး, ချိတဆ် ွဲ,  ည  ် င််းစ ညတ်ို  အပါအဝငခ်ပြာ်းချပ်ချပ်မျြာ်းစ ညတ်ို  , 

စနစတ်ကျခ စရ်လမိ ်မည ်

ဒ ဇုိင််းနငှ အ်လပ်ုအတ ကစ် စဉ် ြာ်း ည။် မှြာ်းယ င််းသ ြာအလပ်ုကိအု က ်ို  တကရ်နတ်ညသ်ဆြာကရ်မည ်

သဒါငလ်ိကုည် နိ ှုငိ််းမှုသချြာသချြာသမ ွဲ့သမ ွဲ့လပ်ုနိငုပ်ါတယ။် ges of or Wed 

မျြာ်း ညခ်မြာ်းကိအု က ်ို  သအြာသကရ်ြာကတ် သငပ််းနိငု ်ည ်

သဒါငလ်ိကုည် နိ ှုငိ််းမှုနငှ ပ် စု ၏ ျက ်မ်ိ်းမှုလ ယက်သူချြာသမ ွဲ့ရန,် ကျွန််းကမ််းသခခ, ဒါသပမယ န်စှ ်ဦ်း 

စလ ်ုးကက ်းစ န််းမှြာမဟတုပ်ါဘ်ူး 

အလပ်ု။ 

ပ ုစ အလပ်ု၏ဒ ဇုိင််း 

ပ ုစ ၏ဒ ဇုိင််းနငှ အ်ငဂ်ျငန် ယြာအခ စက်၎င််း၏သဆြာကလ်ပ်ုသရ်းခ စလ်မိ ်မည ်

ကန ်ရုိကတ်ြာ၏တြာဝန။် ပ စု အလပ်ု၏ဒ ဇုိင််းအဘို  အသရ်းဆ ွဲနငှ တ် ကခ်ျကမ်ှု 

သရှွဲ့ဆကမ်  ြာ်းမ အတညခ်ပြုချကရ်ယရူနအ်တ ကအ်ငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ်  ို  ကကြိုတငတ်င ် င််းရမည ်



အလပ်ုနငှ အ်တ,ူ ဌြာနမှအပုိသဆြာင််းကနုက်ျမှြာ။ အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် ၏ခ င ခ်ပြုချကမ်ရှိပါ 

 ို  သ ြ်ာကန ်ရုိကတ်ြာအြာ်းဒ ဇုိင််းနငှ သ်ဆြာကလ်ပ်ုသရ်းအတ ကတ်ြာ ၀ နအ်ခပည အ် ၀ သပ်းရမည ်

အလပ်ုပ ုစ ။ ဒ ဇုိင််းကိ ုည  ် င််းစဉ််းစြာ်းရနအ်ြာ်းလ ်ုးဝနသ်ဒါငလ်ိကုအ်ခ စန်စှ ်ဦ်း နစှ ်ကသ် ြာယရူမည် 

ပ ုစ မျြာ်းကိ ုကရ်ှိနငှ တ်နုခ်ါမှုအပါအ ၀ င ်ယသ်ဆြာငမ်ညခ် စ ်ည။် 

 ည််းခ စတိ ်- 

 ည််းခ စတိက်ိသုပ်း ြာ်းသ ြာလိငု််းမျြာ်း၊ 

အတန််း ို  မဟတုအ်တိငု််းအတြာမျြာ်းမှခ င ခ်ပြု ြာ်းသ ြာအသခပြာင််းအလွဲကိ ုတမှ်တ ်ည ်

ပ ုဆ ွဲ ွဲမှြာ။ အလျြာ်းလိကု ်ို  မဟတုသ်ဒါငလ်ိကုအ်သဆြာကအ် ဦ်း 

လိငု််းမျြာ်း ို  မဟတုသ်ပမျြာ်းအတ က ်တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအဘယ ်မူျှမ ည််းခ စတိ။် 

အကယ၍် အတအိကျမသ ြ်ာခပ ြာ်းပါကသအြာကပ်ါခ င ခ်ပြုချကက်ိခု င ခ်ပြုမည။် 

R.C. အတ က ်ည််းခ စတိ ်အသဆြာကအ် ဦ်း မျြာ်း - 

ငါ) သရပုိကက်သနအသခပြာင််းအလွဲ: 

က) သကြ်ာလ မျြာ်း၊ ဆပ်ိခ တ တြာ်းမျြာ်း၊ န ရ မျြာ်းနငှ သ်နြာကခ် န ရ မျြာ်း၏သကကြ်ာခငြာမျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်းတ င ်၂.၅ 

မ တြာလျှင ်၅ မ လ မ တြာရှိ ည ်

 ကပုိ် 25 မ လ မ တြာ။ 

ခ)  သိတ ွဲ့သ ြာင သ်ကြ်ာလ  ညအ်ခခြာ်း ငရ်ှြာ်းတွဲ လိငု််းမျြာ်းသကကြ်ာခငြာ 

မည ်ည ဘ်ဂ္လြာ်းပငလ်ယသ်အြ်ာတ ငမ်ဆိ ု၅ မ တြာအခမင ဆ် ်ုး: (+) ၅ မ လ မ တြာ ၁၀ မ တြာနငှ  ်ို   ကမ်က: 

(+) ၁၀ မ လ မ တြာ 

ii) အဆင မှ် ို  မဟတုပ်န််းချ ကြာ်းမျြာ်းသပေါ်တ ငည်ွှနခ်ပအဆင က်သနအသခပြာင််းအလွဲ။ 

က) တစခ်လုို  ဆိရုမှြာပါ soffits, မျကန်ြှာကျက,် သရြာငခ်ခည ်soffits နငှ သ်ပေါ်သပါက။် 

ခ) 2.5m (+) 5mm ၌တည၏် 

မည ်ည ပ်ငလ်ယသ်အြ်ာ ို  မဟတု ်5 မ တြာအမျြာ်းဆ ်ုး (+) 8 

10  ို  မဟတု ်ိ ုကပုိ် (+) 15mm ခနုစှတ် ငမ် လ မ တြာ 

(ဂ)  သိတ ွဲ့ နိငုသ် ြာတ ခါ်းမျြာ်း၊  ြာ်းမျြာ်း၊ parapets မျြာ်း၊ 

အလျြာ်းလိကုလ်ညသ်ချြာင််းမျြာ်းနငှ  ်ငရ်ှြာ်းသ ြာလိငု််းမျြာ်းအတ က ်



iii) အစ အစဉ်နငှ ဆ်ကစ်ပ်အသနအ ြာ်းအတ က ်သူ ြာငအ်သနအ ြာ်းကသန linear အသဆြာကအ် ဦ 

လိငု််းမျြာ်း၏အသခပြာင််းအလွဲ 

သကြာ်လ , န ရ မျြာ်းနငှ  ်partitions ကိ၏ု။ မည ်ည ပ်ငလ်ယသ်အြ်ာ ို  မဟတုမ်ဆိ ု၅ မ တြာ (+) ၁၀ မ လ မ တြာ 

၁၀ နငှ အ် က ်(+) တ င ်

၂၀ မ လ မ တြာ 

)) ၀ တမ်ှုနမ်ျြာ်းအခပငန် ရ မျြာ်းနငှ က်ကမ််းခပငမ်ျြာ်းရှိအ ၀ တအ် ညမ်ျြာ်း၊ 

န ရ မျြာ်းနငှ က်ကမ််းခပငအ်ရ ယအ်စြာ်းအမျိြု်းမျိြု်းရှိခခင််း 

၏အမှုနငှ သ်ကျြာကဆ််ူးသ ြာ ခသလြာက:် (+) 5mm 

(၅) သကြ်ာလ နငှ  ်ပ်ုအကျယအ် ၀ န််းနငှ အ်ရ ယအ်စြာ်းက ွဲခပြာ်းမှု 

နငှ န် ရ မျြာ်း: (+) 10 မ လ မ တြာ / (-) 5mm 

vi) သခခရြာ: 

က) အစ အစဉ်၏ရှုသ ြာင အ်မျိြု်းမျိြု်းသခပြာင််းလွဲခခင််း (+) ၅၀mm / (-) ၅၇mm ၏စြာမျကန်ြှာ ၅၅ 

ခ) လ ွဲမှြာ်းသ ြာ ို  မဟတုစ်ြာ်းပပ ်း: သခခရြာခ ၏ 2% ၏ည နျက ြာ်း ွဲမှြာ 

သနရြာချ ြာ်းသ ြာ်လည််း 50mm  ကမ်ပုိပါ။ 

(ဂ) အ သူလျှြာ ချခခင််း (-)  တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအ ၏ူ ၅% အခမင ဆ် ်ုးမှ ၅၀ မ လ မ တြာ။ 

၇) အဆင မ်ျြာ်းသခပြာင််းလွဲခခင််း 

က) သလကှြာ်းတစစ်င််းမှြာ 

  (+) 3.0 မ လ မ တြာ 

နင််း (+) 5.0 မ လ မ တြာ 

(ခ) ဆကတ်ိကုအ်ဆင မ်ျြာ်း 

  (+) 1.5 မ လ မ တြာ 

နင််း (+) 3.0 မ လ မ တြာ 

၄.၂.၆   မဏအိြာ်းခ ည ခ်ခင််း 

ကန ်ရုိကတ်ြာမှသ ြာကပ်  သပ်းလျှင ်ို  မဟတုစ် စဉ်သပ်းလျှင ် မဏအိြာ်းခ ည ဘ်ြာ်းမျြာ်း ညလ် ငခ်ပငတ်စခ်ု

တည််းခ စရ်မည ်



IS 432 (အပုိင််း ၁) အရသပျြာ သပျြာင််းသ ြာ  မဏဘိြာ်းတန််းမျြာ်း ( ို  ) IS ၄၅၂ 

အရအလတစ်ြာ်းဆန  သ် ြာ  မဏအိရုိင််းမျြာ်းခ စ ်ည ်

(အပုိင််း ၁) 

 ို  မဟတုအ်ပူအလပ်ိခပြုလပ်ု ြာ်းသ ြာသပျြာ သပျြာင််းသ ြာ  မဏသိကကြ်ာခငြာအလတစ်ြာ်းဆန  သ် ြာ  မဏပိ ု 

ဏ္ISာြာန ်ည ်IS 1139 ( ို  ) အသအ်းခ စ ်ည ်

ခပ ြာ်းသ ြာနငှ  ်တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအတိငု််း IS 1786 

နှုန််းအတိငု််းလမ်ိ  မဏဘိြာ်းမျြာ်းနငှ ပူ်ခပင််း ည ဂ်သဟဆန  န်ိငုစ် မ််းပ ကုအရကဆ်ိငု ်

အဆိပုါပ ုဆ ွဲအသပေါ်။ ဝါယြာကကြို်းက က ်ို  မဟတု ်ည ်IS 1566. အစြာ်း ိ်ုး၏အည ခ စရ်လမိ ်မည ်

အငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ်   မှစြာခ င သ်ရ်း ြာ်းခ င ခ်ပြုချကအ်သပေါ် ို  မှလ ွဲ။ 

အြာ်းခ ည ခ် င ခ်ပြုလမိ ်မညမ်ဟတုပ်ါ။ 

 ိသုလြှာငမ်ှု - 

အြာ်းခ ည  ် မဏမိျြာ်းကိသုခမနငှ တ်ိကုရုိ်က ်သိတ ွဲ့ ခခင််းမခပြုရ 

 စ ်ြာ်းအပ်ိသပျြ်ာခခင််း ို  မဟတုတ်သူ ြာတစခ်အုစ အစဉ်၏ ပ်ိ။ 

ခိငုခ်  သ ြာ  မဏ ိညဘ်လိပ်သခမနငှ အ်တခူ စရ်မည ်

စသက်းနငှ  ် သချ်းကြာက ယတ်ြာ်းဆ ်း ုိ   stack မခပြုမ သဆ်းသကကြာပါ။ လပ်ုကက အြာ်းခ ည ဂ်ရုတစိုကခ် စရ်လမိ ်မည ်

ပျကစ် ်းမှု, ပ ပုျက,် သချ်းသကကြ်ာခငြာယိယု င််းကြာက ယတ်ြာ်းဆ ်း ုိ   

 

 

အ ညအ်ကသုွံး : 

အငဂ် ငန် ယျောလကမ်အ ွယအ်ငဂ် ငပ် ငဲ့အ် ုူံး ငွဲ့ပ်ပ  ျောုံးပ ငု်ံးမရ  ပါကသ မဏ အျောုံးလ  ုံးသညက်ျွန် ပ်အဆငဲ့အ် 

ညအ်ကသုွံးရ   မည။် အဘယသ်မူျှမရ ငု်ံးပပ ပစစညု်ံးအ ုံးလက ် လ မဲ့်မည။် အဆ  ပါအငဂ် ငန် ယျော -In- 

တျောဝန ် အျောုံးပ ငဲ့က်တျောငု်ံးဆ  လျှင။် 

ကန ်ရ  ကတ်ျောသ မဏ မ ျောုံးအတကွ ် တလ် ပ်သစူမ်ုံးသပ်လကမ် တက်  တငသ်ငွု်ံး လ မဲ့်မည။် 

သ မဏ အကပေါ်က ပနု်ံးစမု်ံးသပ်မှု 

ကန ်ရ  ကတ်ျောမ ျောုံးကက ျောကပ် ဲ့သကဆ်  င ်ျောအ နဒ ယစ    နစ် ည နု်ံးမ ျောုံးန ငဲ့အ်ည  ဦုံး 



စ ုံးဌျောနတ  ဲ့ကက  ျ်ောကပ န  ငပ်ါသည။် 

   က ဲ့သ  ဲ့ကသျောစမ်ုံးသပ်မှုမ ပ စစ်ဉအျောုံးလ  ုံးက နက် စ  တက်န ်ရ  ကတ်ျောမ ျောုံးစ  တမ် ျောပ စ ်လ မဲ့်မည။် 

မက  ကည် ကသျောသ မဏ  သတမ် တ ် ကမ် ျောုံးက  ပယ ်  လ မဲ့မ်ည။် အျောုံးပ ညဲ့အ်ျောုံးလ  ုံးသညသ်န ဲ့ရ် ငု်ံး မည၊် 

  နမ်ှုန ဲ့က်က တစ်က,် စကကုံး  နမ်ှုန ဲ့,် 

ကတတ  ျောကစုံးပစစညု်ံးမ ျောုံးသ  ဲ့မဟ တ ် ကဆ် ုံးပစမ်ညဟ် သ  ဲ့မဟ တအ်ပ ျောုံးအ ျောဝတထ   ကန ျောငက်က  ုံးက  ကလျှျောဲ့  ။ 

လ  တ မ ျောုံးအျောုံးလ  ုံးက  လ ပ်ကက ပ ငု်ံးမပပ မ နှု ကန်ှု က ်ျွတ ်ျွတသ်န ဲ့ရ် ငု်ံး မည။်   ဉ 

    ျံ့ယငွု်ံး  ကက်  ျောငု်ံးကတကွ  မသ  ုံး ။ 

အျောုံးလ  ုံးဘျောုံးတငု်ံးက ပ်စွျောမတ  ငမ် အကနအ ျောုံးတငွတ်ငု်ံးက ပ်စွျောက ငု်ံးပ လ မဲ့်မည။် 

အငဂ် ငန် ယျောလကမ်အ ွယအ်ငဂ် ငက် ငွဲ့ပ်ပ   ကမ် ရ  ဘ ဆကလ်က ်ရ  န  င ်နက်က  ုံးမ ျောုံးက  ဂကဟကဆျ်ော န ်ငွဲ့်

မပပ ပါ။ ဂကဟကဆျ်ော န ်ငွဲ့ပ်ပ ပါက ၂၇၅၁ နှုနု်ံးအ အလ ပ်က  သယက်ဆျောင ်မည ်

အက ုံးကက ုံးကသျောက စစ ပ်မ ျောုံးတငွအ်ငဂ် ငန် ယျော   ပ်မ ည နက်ကျောုံးသညဲ့အ်တ  ငု်ံးက တသ်စအ်ကလဲ့အ မ ျောုံးက  

ကကကျော်ပငျောပ ငု်ံး ဆကသ်ယွမ်ှုမ ျောုံး, အဆစ ်welded 

အ ကဆ်  င၏်အပပညဲ့အ်ဝအစွမ်ုံးသတတ  ပ စက်ကကျောငု်ံးသကက်သပပ ကကလ မဲ့်မည။် 

အငဂ် ငန် ယျောတျောဝန ် မ သတမ် တ ်ျောုံးကသျောအ ုူံးသတမ် တ ် ကမ် ျောုံးက  ၎ငု်ံးတငွလ်  ကန်ျော မည် 

ကပ ျောဲ့ကပ ျောငု်ံးကသျောသ မဏ မဟ တက်သျောအကအုံးပ ငဲ့အ်လ ပ်လ ပ်ကသျောအျောုံးပ ညဲ့အ် ကဆ်  ငန်  ငဲ့ဘ်ျောုံးမ ျောုံးက  ဂကဟ

ကဆျော်ပ ငု်ံး။ ကသျောက:် အျောုံးပ ညဲ့ဘ်  ဲ့ Laps ကကကျော်ပငျော splices ပ  ဆွ   မ ျောပပသ လ မဲ့်မည။် ကပ်လ က၌် 

Splices ပ  ကပေါ်တငွအ် ုူံးသတမ် တ ်ျောုံးကသျောမ အပဘျောုံးအျောုံးလ  ုံး splices ၏တညက်န ျော ad 

တ နလ်ှုပ်ကကလ မဲ့်မည ်အဆ  ပါအငဂ် ငန် ယျော -In- တျောဝန ် ကအတညပ်ပ  လ မဲ့်မည။် အရ ညမ်ဟ တလ်ျှငဘ်ျောုံး 

lapped  လ မဲ့်မည ်လ  အပ်ကသျော site မ ျောဘျောုံးအမ ျောုံးဆ  ုံး ရ  န  ငက်သျောအရ ည ်ကက်က ျောလ်နွ။် 

သက ်း: 

ဘြာ်းမျြာ်းအြာ်းလ ်ုးတ ငသ် ြ်ာခပ ြာ်း ည အ်ရ ယအ်စြာ်းသကကြ်ာခငြာပ ုစ မျြာ်းနငှ အ်ည တကိျစ ြာသက ်း ြာ်း ည ်

အသ ်းစတိအ်လပ်ုလပ်ုကိငုသ်ရ်းဆ ွဲ / ဘြာ်းခ စခ်ခင််းဘြာ်း။  တူို  ကစကခ် င တ်ခ ည််းခ ည််းင ု   ို  မဟတု ်

အခခြာ်းအတညခ်ပြုနည််းလမ််းမျြာ်း။ အြာ်းခ ည အ်ရကဆ်ိငုသ်ကကြာင််း  ်ုးစ ၌သခ ြာင ခ်ခင််းနငှ ခ်ပနလ်ြာမရကကလမိ ်မည ်

ပစစည််းမျြာ်း ခိိကုလ်မိ ်မယ။် အကသ်ကကြာင််း ို  မဟတုပ်ပိြုက ွဲငဘ်ြာ်းခငင််းပယခ် ရကကလမိ မ်ည။် 

 တူို   ညသ်က ်းကကလမိ ်မည ်



အ ်ူး ခ င အ်တညခ်ပြုပါကပူခခင််းခ စန်ိငု ်ညအ်ချင််း ၂၅ မ လ မ တြာသကျြ်ာရှိသ ြာဘြာ်းမှ လ ွဲ၍ အသအ်း 

အဆိပုါအငဂ်ျငန် ယြာ-incharge ခ င ခ်ပြုလပ်ုနိငုပ်ါတယ။် ပူသက ်းဘြာ်း (မမဟတု)် 

ချယရ် အန သရြာငအ်သရြာင ်ကသ်ကျြ်ာလ နအ်ပူမရကကလမိ မ်ည ်

645oC  က ်သကျြ်ာလ န၍် နငှ သ်က ်းပပ ်းသနြာကသ်န်ှးသက ်းခခင််းမရှိဘွဲတခ ည််းခ ည််းအသအ်းခ နိငု ်ည။် ဘြာ်း 

မှြာ်းယ င််းစ ြာသက ်း ိကုွဲ  ို  သ ြာခ စသ်ခ ြာင ခ်ခင််းနငှ  ်rebinding မျြာ်းအတ ကအ်  ်ုးခပြု ht ကိအု  ်ုးခပြုရမည ်

မခ စ ်ကွဲ  ို  , အငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် ၏အခမငတ် ငပ်စစည််းကိ ုခိိကုသ်စ။ NO အြာ်းခ ည  ်

ခ င ခ်ပြုချကမ်ရဘွဲအလပ်ု၌သနရြာ၌၎င််း ညတ်စစ်တိတ်စပုိ်င််းခ စသ်စ၊ မခ စသ်စ၊ 

ardened က နက်ရစ ်embedded ။ ကန   ်တခ်ျကမ်ျြာ်းရှိသ ြာဘြာ်းမျြာ်းမှလိအုပ်သ ြာအရြာ မျြာ်းမှလ ွဲ၍ 

အခခြာ်းအရြာမျြာ်းမရှိပါ 
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ဒ ဇုိင််းကိမု  ်ုးရ။ 

သဆြာကလ်ပ်ုသရ်းအဆစမ်ျြာ်းတ ငသ်က ်း: 

အဘယမှ်ြာရှိအြာ်းခ ည အ်ရကဆ်ိငုသ်ဆြာကလ်ပ်ုသရ်းအဆစမှ်ြာသက ်းလကသ် ြာကန်ငှ သ်နြာကမ်ှသက ်းဘယမ်ှြာ 

သနြာကသ်ကျြာက တူို  မူလအသနအ ြာ်း ို  , အချင််းဝက၏်အချင််းဝကအ်ချိနသ် ချြာသစရနဂ်ရုစိုကရ်ပါမည ်

သက ်း ညရုိ််းရှင််းသ ြာသပျြာ သပျြာင််းသ ြာ  မဏမိျြာ်းအတ က ်4 bar 

အချင််း ို  မဟတုပ် ုပျကသ် ြာအရကဆ်ိငုမ်ျြာ်းအတ က ်6 bar အချင််း ကန်ည််း ည။် 

ဘြာ်းပတပ်တလ်ညရ်ှိက နက်ရစမ်ျြာ်းသ ချြာသစရနဘ်ြာ်းမျြာ်းသနြာကသ်ကျြာကိသုက ်း ည အ်ခါဂရုစိကုရ်မည် 

မပျကစ် ်းပါ 

 

သနရြာချ ြာ်းခခင််းအတ ကသ်ကကြ်ာခငြာ ည််းခ မှုကိခုပြုခပငခ်ခင််း / သနရြာချ ြာ်းခခင််း - 

အြာ်းခ ည မ်ှုကိတုတိကိျကျ တမှ်တ ်ြာ်း ည န်ည််းလမ််းခ င  ်နိ််း မ်ိ်း ြာ်းရမည ်

IS နှုန််းအတိငု််းလပ်ုက ကမ်ျြာ်း, 

နဂုိအတိငု််းခ စသ်အြာငန်ငှ က်လုြာ်း ိငုမ်ျြာ်းအ  ်ုးခပြုခခင််းအြာ်းခ င ပ် ုတ ငခ်ပ ြာ်းတွဲ အတိငု််းမှနက်နသ် ြာအသနအ

 ြာ်း 



က နက်ရစ၏်သကကြာ်ခငြာ compaction အြာ်းမရစဉ်သရွှွဲ့သခပြာင််းခ ရမှုကိကုြာက ယတ်ြာ်းဆ ်း ုိ   2502 ။ 

ဘြာ်းအတ ကခ် စ ုိ်  ရညရ် ယ ်

ခ တက််ူး ည သ်နရြာတ ငဆ်က ် ယမ်ှုကိနု ပါတန်ငှ အ်တ ူိကုွဲ  ို  သ ြာအချကမ်ျြာ်းအြာ်းလ ်ုးမှြာအတတူက ခညညျ

သနြှာငျခ ရကကလမိ ်မည ်

16 gauge သပျြာ သပျြာင််းသ ြာ  ဝါယြာကကြို်း annealed ။ 

အဆကမ်ခပတအ်လွှြာမျြာ်းအကကြာ်းလိအုပ်သ ြာသဒါငလ်ိကုအ်က ြာအသဝ်း 

 ပ်ု ို  မဟတုအ်လြာ်းတအူ  ွဲွဲ့ဝငမ်ျြာ်းအတ ကအ်ရကဆ်ိငု၏်အသပျြာ   မဏနိဂုိအတိငု််းခ စသ်အြာင၏်ခပဌြာန််းချ

ကအ်ြာ်းခ င  ်နိ််း မ်ိ်း ြာ်းရလမိ ်မည ်

 ိကုွဲ  ို  သ ြာကကြာ်းကြာလမျြာ်းတ ငဘ်ြာ်းအဓိကဘြာ်း  ိ ိြာ ြာကပ်လျကန်ဂုိအတိငု််းခ စသ်အြာငအ်ရကဆ်ိငု်

မျြာ်းအကကြာ်းဆ ွဲမရကကဘ်ူး။ 

အြာ်းခ ည ခ်ခင််းအသပေါ် ည််းခ စတိ:် 

အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် မှမ တမ်ှတ ်ြာ်းပါကအြာ်းခ ည သ်ပ်းရမည် 

သအြာကပ်ါ ည််းခ စတိအ်တ င််း ြာ်းရှိ: 

အက ြာအသဝ်းအတ င််း ည််းခ စတိ် 

က)  သိရြာကသ် ြာအတမ်ိအနကအ်တ က ်200 မ လ မ တြာ ို  မဟတု ်ိ ုကန်ည််း + 10 မ လ မ တြာ 

ခ)  သိရြာကသ် ြာအနကအ်တ က ်200 မ လ မ တြာ + ၁၅ မ လ မ တြာ ကပုိ်သ ြာ 

Reinforcement  ို  အ  ု်း: 

အ  ု်းကိ ုတမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအ  ု်း၏  ်ုးပ ုတစပ် ုသကျြ်ာသလျှြာ ။ မရ 

ဒ  ကန်ည််း 5mmmm အကယ၍် ပ ုတ ငသ် ြာ်ခပ ြာ်းခခင််းမရှိပါကရှင််းလင််းသ ြာက နက်ရစအ်  ု်း 

အြာ်းခ ည ခ်ခင််း (အဂ္သတ ( ို  ) 

အခခြာ်းအလဆှင ်ြာ်းသ ြာအသချြာအလဆှငမ်ှုမျြာ်းကိသုအြာကပ်ါအတိငု််းခပြုလပ်ုရမည)် 

က) အြာ်းခ ည ဘ်ြာ်း၏အဆ ်ုးတစခ်စု တ င ်၂၅ မ လ မ တြာ၊ 

 ိကုွဲ  ို  သ ြာဘြာ်း၏။ 

ခ) ၂၅ မ လ မ တြာ ကမ်ပုိသ ြာ longitudinal reinforcing bar အတ က၊် ၄၀ မ လ မ တြာ ကမ်ပုိသ ြာ 

 ိကုွဲ  ို  သ ြာဘြာ်း၏အချင််း က။် အမျြာ်းဆ ်ုး 200mm ၏အတိငု််းအတြာ၏သကြာ်လ ၏အမှု၌ 



 ို  မဟတုသ်အြာက,်  ၏ူအြာ်းခ ည ဘ်ြာ်း 12mm  ကမ်သကျြာ်လ န,် 25mm ၏အ  ်ုးကိ ု ်ုးနိငု ်ည။် 

ဂ) ဘြာ်းတစခ်ရုှိ longitudinal reinforcing bar အတ က၊် အချင််း က ်၂၅ မ လ မ တြာ ကမ်ပုိသစရ 

 ိကုွဲ  ို  သ ြာဘြာ်းနငှ ။် 

)) ၂၅ မ လ မ တြာ ကမ်ပုိသ ြာအက ြာအသဝ်းရှိဆန  ဆ်န  မ်ှုရှိသ ြာ ိအြာ်း၊ 

ည ပ်မှု ို  မဟတုအ်ခခြာ်းအြာ်းခ ည မ်ှုအတ က၊် 
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မဟတု ်လိ ုိကုွဲ  ို  သ ြာဘြာ်း၏အချင််း ကသ်လျြာ နည််းခခင််းနငှ ။် 

င) ၁၅ မ လ မ တြာ ကမ်ကသ ြာအခခြာ်းအြာ်းခ ည မ်ှုမျြာ်းအတ ကသ် ြာ်လည််းသကြာင််း၊ 

 ိ ုို  သ ြာဘြာ်း၏အချင််း ကန်ည််း ည။် 

က နက်ရစအ်  ွဲွဲ့ဝငမ်ျြာ်း၏မျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်း သိတ ွဲ့သ ြာအခါ f) တိ်ုးခမ င  ် ု်းအ သူပ်းနိငုပ်ါ ည ်

(သခမမျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်းနငှ  ်သိတ ွဲ့သနသ ြာက နက်ရစမ်ျြာ်းကွဲ  ို  ) 

အနတရြာယရ်ှိသ ြာဓြာတပုစစည််းမျြာ်းအ  ်ုးခပြုမှုကိခုပြုလပ်ုရန ်

 ိကုွဲ  ို  သ ြာဓြာတပုစစည််းမျြာ်း), အကဆ်စ,် အခိ်ုးအသင ွဲ့, ဆြာ်း, မ ်းရ ြာ်း) စ ညတ်ို  နငှ  ်ိကုွဲ  ို  သ ြာ 

အ  ု်းတိ်ုးခခင််း ည ်(ကမအှ ်း) တ ငသ် ြာ်ခပ ြာ်းသ ြာကနိ််းဂဏန််းမျြာ်း က ်၁၅ မ လ မ တြာမှ ၅၀ 

မ လ မ တြာအကကြာ်းရှိနိငု ်ည။် 

အငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် က တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာနိငုပ်ါ ညအ်ခ စအ် က။် 

ဆ) ပငလ်ယသ်ရ၌နစှခ်မ ြုပ် ြာ်းသ ြာအြာ်းခ ည က် နက်ရစအ်ဂ္ ါမျြာ်းအတ က ် ု်းအုပ် ြာ်းရမည ်

အ ကတ် ငသ် ြာ်ခပ ြာ်းသ ြာ (a မှ e)  က ်၄၀ မ လ မ တြာပုိရမည။် 

ဇ) အြာ်းခ ည က် နက်ရစအ်ဂ္ ါမျြာ်း၊ အခါအြာ်းသလျြ်ာစ ြာပငလ်ယသ်ရ ို  မဟတုပ်ငလ်ယသ်ရအတ င််းနစှခ်မြုပ်ခခင််း 

မှုနသ်ရမ ွှြာ်း, က နက်ရစ၏်အ  ်ုးအ က ်(a မှ e) ကိ ုတမ်တှ ်ြာ်းသ ြာ က ်50 

မ လ မ တြာ ကပုိ်ရကကလမိ ်မည။် 

ဈ) အဆင  ်M25 နငှ အ် ကရ်ှိက နက်ရစအ်တ က ်(စ) တ ငသ် ြ်ာခပ ြာ်းသ ြာအ  ်ုး၏အပုိသဆြာင််းအ ၊ူ 

(ဆ) နငှ  ်(ဇ) ကိတုစဝ်ကသ်လျှြာ ချပါ။ အြာ်းလ ်ုး ိကုွဲ  ို  သ ြာကစိစမျြာ်းတ ငအ်  ု်းမသပ်း င ပ်ါတယ ်

၇၅ မ လ မ တြာ ကပုိ် ည။် 



ည) အနတရြာယရ်ှိသ ြာပတဝ်န််းကျငန်ငှ  ်သိတ ွဲ့သနသ ြာက နက်ရစအ်မှု၌အြာ်းခ ည ရ်နက်ြာက ယခ်ခင််း 

 ို  အခပငအ်တညခ်ပြု ြာ်းသ ြာအကြာအက ယန်ငှ အ်တ ူပ်ိ ည််းသ ြာ impermeable 

က နက်ရစမ်ျြာ်းကိသုပ်းခခင််းခ င လ်ည််းသပ်း ည ်

အဆိပုါသရ်းဆ ွဲအသပေါ် တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာ။  ိကုွဲ  ို  သ ြာကစိစမျိြု်းတ ငအ် ကပ်ါ (ဇ) နငှ  ်(i) 

တ ငသ် ြ်ာခပခွဲ သ ြာအပုိသဆြာင််း ည ် ်ုးနိငု ်ည ်

ပ ုတ ငခ်ပ ြာ်း ည အ်တိငု််းအငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် အြာ်းသလျှြာ ချပါ။ 

)) 

မှနက်နသ် ြာအ  ု်းကိဘုလိပ်သခမအဂ္သတနငှ အ်ခခြာ်းအတညခ်ပြု ြာ်းသ ြာအရြာမျြာ်းခ င  ်နိ််း မိ််း ြာ်းရမည ်

ဆိလုိ ုညမှ်ြာ အဆင အ်တန််းအသပေါ် အသခခခ ၍ အြာ်းခ ည ခ်ခင််း၊ 

တကိျသ ြာက နက်ရစသ်ကျြာကတ် ်ုးမျြာ်းကိအုငဂ်ျငန် ယြာချြုပ်မှအတညခ်ပြု ည။် 

သကျြာကစ်ရစခ်ွဲမျြာ်း ို  မဟတုသ်ကျြာကခ်ွဲမျြာ်းကိအု  ်ုးခပြုခခင််း 

ခ င ခ်ပြုရမည။် 

ဌ) အြာ်းခ ည ဘ်ြာ်းမျြာ်းအကကြာ်းအနမိ ်ဆ ်ုးရငှ််းရှင််းလင််းလင််းအက ြာအသဝ်း IS 456 နငှ အ်ည ခ စရ်လမိ ်မည ်

 ို  မဟတုသ်ရ်းဆ ွဲမှြာခပ ြာ်းတွဲ အတိငု််း။ 

4.2.7   ွဲွဲ့စည််းတညသ်ဆြာကပ်  ု မဏ ိ

လပ်ုငန််းနယပ်ယ ်

ဒ  တမှ်တခ်ျကအ်ြာ်းခ င  ် ု်းလွှမ််းအဆိပုါအလပ်ု  ွဲွဲ့စည််းတညသ်ဆြာကပ် ု၏သကကြ်ာခငြာစိကု ်ပူရိသဘြာဂပါဝင ်

ည ်

ဒ  တမှ်တခ်ျကမ်ျြာ်းနငှ အ်တတူင််းကျပ်သ ြာအည ခပည စ်  ု မဏ ိကဆ်ိငုသ်ရ်းဆ ွဲသကကြာ်ခငြာ။ 

 ငသ် ြာကက်ပူစစည််းမျြာ်း : 

ပ ု၏သကကြာ်ခငြာတ ငသ် ြာ်ခပ ြာ်း ည အ်တိငု််း  မဏကိိယု ်ညအ်ြာ်းလ ်ုး ညစ် အပုိင််းမျြာ်းခ စရ်မည် 

မည ်ည အ်မျိြု်းအစြာ်းတ ငမ်ဆိအုရညက်ကည ု်မျြာ်း၊ အရညက်ကည ု်မျြာ်း၊ အလွှြာမျြာ်း၊ 

အကက် ွဲသ ြာန ရ မျြာ်းနငှ သ်ကကြ်ာခငြာချွတယ် င််းချကမ်ျြာ်းမပါဘွဲ။ အဆိပုါ  ွဲွဲ့စည််းတညသ်ဆြာကပ် ု  မဏလိျှင ်
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အဆိပုါဌြာနမှသ ြာကပ်   ညမ်ဟတုန်ငှ က်န ်ရုိကတ်ြာ ိကုွဲ  ို  သ ြာ  မဏ,ိ ယသူဆြာငလ်ြာရနလ်ိအုပ် ည ်

ကန ်ရုိကတ်ြာ ညက်ကတိခ် ွဲအမှြာစြာမိတတ ျူအြာ်းလ ်ုးနငှ  ်/  ို  မဟတုစ်ြာသမ်းပ ွဲအစ ရငခ် စြာကိလုည််းသပ်းရမည ်

အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် ကိသုကျနပ်သစရနစ်ကမ်ျြာ်းမှရရှိ ည။် အြာ်းလ ်ုး  ွဲွဲ့စည််းတညသ်ဆြာကပ် ု  မဏနိငှ လ်ျှပ် 

 ကဆ်ိငုရ်ြာ I.S.S. နငှ အ်တအူြာ်းလ ်ုးအရုိအသ အတ ကလ်ိကုန်ြာရလမိ ်မည ်

  ွဲွဲ့စည််းတညသ်ဆြာကပ် ု  မဏ ိည။် 

လကရ်ြာ 

အြာ်းလ ်ုးလကရ်ြာအကက ်းခမတဆ် ်ုးရရနတ်ိငု််းသလ်းစြာ်းမှုအတ ကပ် မ ဦ်း 

ဆ ်ုးအတန််းအစြာ်းအရညအ်သ  ်းခ စရ်လမိ ်မည ်

အပိုင််းအြာ်းလ ်ုးစိုက ်အူသပေါ်စနစတ်ကျအတတူက  fit လမိ ်မညဟ်သု ချြာသစရနတ်ကိျမှနက်နမ်ှုကိ။ု 

အဆ ်ုး တအ်ြာ်းလ ်ုးခ တခ် ရလမိ ်မည ်

သလယြာဉ်မှစစမှ်နတ်ွဲ ။  တူို  ကအန ်းကပ် abutting မျကန်ြှာခပင ်fit ရသပမည။် stiffeners မှြာတင််းကျပ်စ ြာ fit 

ရလမိ ်မည ်

နစှ ်ကစ်လ ်ုးကအဆ ်ုး။   မဏခိပြာ်းမျြာ်းနငှ အ်  ူ၁၂ မ လ မ တြာမှ ၂၀ 

မ လ မ တြာကကြာ်းရှိအသပါကအ်ြာ်းလ ်ုးကိလုက ် ်းခ င  ်ိ်ုးနကှရ်မည ်

 ိကုွဲ  ို  သ ြာအချင််းရန ်တတ ြု၏ 3mm 

 ညအ်သပါကပ်တပ်တလ်ညတ် ငက်ျနရ်ှိသနပပ ်းအရ ယအ်စြာ်းကိမှုနက်နသ်စရန ်န  ရ်ှင််းသအြာငခ်ပြုလပ်ု ည ်

က။ 

ပ ုဆ ွဲခခင််းနငှ အ်ကက ်းခမတဆ် ်ုးတကိျမှုအသပေါ် ခပ ြာ်း ည အ်တိငု််းအသခခခ ဆက ် ယမ်ှုကိသု ြာကပ်  သပ်းရမည ်

အသကြာင််းဆ ်ုးဆက ် ယမ်ှုမျြာ်းကိခုပြုလပ်ုရနက်ျွမ််းကျငမ်ှုသ ချြာသစရမည။် အသပေါ် ပ ုအရ ယအ်စြာ်း 

သရ်းဆ ွဲယကူကလမိ ်မည။် 

စိုက ်ခူခင််းနငှ မှ်တ ်ြာ်းခခင််း 

Erection ad လပ်ုကက လ ဆယမ်ှုမျြာ်း IS 800-1984 အပုိင််း -11 အရ ရိ ညရ်လမိ မ်ည။် စဉ်အတ င််း 

  ်ုးစ အရအလပ်ုအြာ်းလ ်ုးကိလု ခုခ ြုစတိခ်ျရသအြာငယ်ြာယ လ ခုခ ြုစ ြာယြာယ တပ် ြာ်းရမည် 

စိုက ်ခူခင််း ိအြာ်းစ ညတ်ို   င သ်လျြ်ာသ ြာည နိ ှုငိ််းမှုမခပြုလပ်ုမချင််းအပမွဲတမ််းဂသဟသဆြ်ာခခင််းမခပြုရ 

ရရှိသ ြာ။ တကိျစ ြာမကိကုည် သ ြာ ို  မဟတုမ်ကိကုည် သ ြာမည ်ည အ်စတိအ်ပုိင််းကိမုဆိ ု



ပ ုဆ ွဲခခင််းနငှ အ်သ ်းစတိအ်ချကအ်လကမ်ျြာ်း ညခ်ငင််းပယခ် ရခခင််းနငှ ပ်ယခ်ျခခင််းခ ရလျှငခ်ျကခ်ျင််းခ စရ်မည ်

သကြာင််းတယ ်အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ်  ည ်၀ 

ငသ်ရြာကရ်နက်ျိြု်းသကကြာင််းဆ သလျြာ်သ ြာအချိနအ်ြာ်းလ ်ုးတ ငလ် တလ်ပ်မှုအခပည အ် ၀ ရှိရမည် 

ကန ်ရုိကတ်ြာမျြာ်းအသနခ င အ်လပ်ုကိစုစသ်ဆ်းရနန်ငှ မ်ည ်ည အ်လပ်ုကိမုျှမစစသ်ဆ်းရ။ 

ဒါသကကြာင စ်စသ်ဆ်းပပ ်းလ နခ်ွဲ ပပ ်း ညအ် သိစလွှတ ်r ကိခုခယ။် 

ကန ်ရုိကတ်ြာ ညအ်ခမွဲ သ ြာကပ်  သပ်းရမည ်

အလပ်ု၏စမ််း ပ်မှုမျြာ်းအတ ကလ်ိအုပ် မျှသ ြာအလပ်ု မြာ်းသကကြာ်ခငြာ tools သတ ကိတုြာဝနခ် ၏။ 

ဆိကုတ် ငသ်ပ်းပုိ  ခခင််း: 

ကန ်ရုိကတ်ြာ ည ် မဏလိပ်ုငန််း၏အစိတအ်ပိုင််းအစတိအ်ပိုင််းမျြာ်းကိပုျကစ် ်းခခင််းမရှိသစရ 

လပ်ုငန််းခ ငအ်သခခအသနနငှ အ်ငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ်  ညလ်ကခ် မှုကိခုငင််းဆိပုိုငခ် င ရ်ှိ ည ်

အလပ်ုအသပေါ်အမှနတ်ကယသ်ပ်းပုိ  မ သက ်း ို  မဟတုမ်ဟတုရ်ငပ်ျကစ် ်းခွဲ သ ြာမည ်ည အ်ဘို  ကိ၏ု။ 

ဆိငုပ် ုဆ ွဲ: 

ကန ်ရုိကသ်ရ်းဆ ွဲ ည ခ်န််းမအသပေါ် အသခခခ ၍   မဏကိိယု ်ညအ်သဆြာကအ် ဦ်း 

မျြာ်း၏ဆိငုပ် ုဆ ွဲခခင််းကိတုင ် င််းခွဲ  ည ်

အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် ။ လပ်ုကက လ ဆယမ်ှုမျြာ်း, စိုက ်,ူ 

  ွဲွဲ့စည််းပ ု၏ပန််းချ မျြာ်းအတ ကလ်ိအုပ်သ ြာ တင််းအချကအ်လက ်

စ ညတ်ို  ကိခုျကခ်ျင််းသခါင််းသဆြာင၏်လကခ် မှုပပ ်းသနြာကန်စှဆ်ယက်ိခု ရမည။် 

ပန််းချ ကြာ်း: 
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ပန််းချ ကြာ်း ည ်IS အရတင််းကကပ်စ ြာခ စ ်င  ်ည ်1477-1971 (အပုိင််း - ငါကကြိုတငက် ုမှု) နငှ  ်IS 

1477-1971 (တစစ်တိတ်စပုိ်င််း -II ကိပုန််းချ ) ။ 

ပန််းချ ကြာ်းမျြာ်းကိ ုုနမ်ှုန  မ်ျြာ်းကင််းသ ြာသခခြာကသ်  ွဲ့သ ြာမျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်းသပေါ်တ ငခ်ပြုလပ်ု င  ်ည။် 

စသက်းစ ညတ်ို  ။ သဆ်း တုခ်ခင််းကိအုငဂ်ျငန် ယြာချြုပ်မှအတညခ်ပြုရမည။် တစခ်ျိနက်ဆိငုသ်ဆ်း တု ်

(အန သရြာင။် ) 



ခွဲ) ကိကု နက်ရစ ်ို  မဟတုမ်ျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်း၌  ု်းအုပ် ြာ်း ည သ်နရြာ မှလ ွဲ၍   မဏတိ ငအ်  ်ုးခပြုရမည ်

လယခ်ပင ်welded ခ ရ ုိ  ရှိပါတယ။် 

ဂသဟ : 

ဂသဟ IS နငှ အ်ည ခ စရ်လမိ မ်ည။် 816-1969, IS819-1957, IS 1024-1979, 

IS1261-1959, IS  ည ်1323-1982 IS နငှ  ်င သ်လျြ်ာသ ြာ 9595-1980 IS ။ မည ်ည အ် ်ူး ခ င ဂ်သဟ 

ချိတဆ်ကမ်ှုအမျိြု်းအစြာ်း၊ 

ဂသဟသဆြ်ာ မူျြာ်းအသနခ င သ်ကျနပ်သလြာကသ် ြာ င သ်လျြ်ာသ ြာစစသ်ဆ်းမှုပပ ်းဆ ်ုးသကကြာင််း ကသ် ခပရမ

ည ်

IS 817-1966, IS 1393-1961, IS 7307 (part-I) -1974, IS 7310 (တစစ်တိတ်စပုိ်င််း -I) 1974 

တ ငသ် ြာ်ခပ ြာ်း ည။် 

နငှ  ်ကဆ်ိငုသ် ြာအခ စ ်7318 (တစစ်တိတ်စပုိ်င််း -I) 1974 IS ။ 

ဂသဟသဆြာ်သ ြာပစစည််းမျြာ်း 

  ု်းလွှမ််း ြာ်းသ ြာလျှပ်စ ်း ည ်IS 814 (အပိုင််း ၁) - ၁၉၇၄ နငှ  ်IS814 (အပိငု််း-၂) - ၁၉၇၄ နငှ က်ိကုည် ရမည ်

 ို  မဟတု ်င သ်လျြ်ာသ ြာအခ စ ်1395-1982 IS ။ ဓြာတသ်င ွဲ့ welding မျြာ်းအတ က ်Filler 

သချြာင််းမျြာ်းနငှ ဝ်ါယြာကကြို်းမျြာ်း ည ်IS နငှ က်ိကုည် ရမည ်

1278-1972 ။ နစခ်မြုပ်ရနဘ်ြာ်းဝါယြာကကြို်းလျှပ်ဂသဟသဆြာ် ည ်t ကိ ု7280-1974 t ကိကုိကုည် ရလမိ ်မည။် 

are နငှ  ်flash တို  ၏သပါင််းစပ်မှု ည ်IS 3613-1974 ၏လိအုပ်ချကမ်ျြာ်းကိခု ည ဆ်ည််းသပ်းလမိ ်မည။် 

ဓြာတသ်င ွဲ့ကြာရ  ြာ်းသ ြာ တတ ြုမျြာ်းအတ ကလ်ျှပ် တုပ်စစည််းမျြာ်းကိခု ည တ်င််းသ ြာသချြာင််းမျြာ်းကဂသဟ

သဆြာ်ရမည ်

 င သ်လျြ်ာ ည အ်တိငု််း IS 6419-1971 နငှ  ်6560-1972 IS နငှ က်ိကုည် ။ 

ဂသဟသဆြာ်ခခင််းအမျိြု်းအစြာ်း: 

ဂသဟသဆြာ်ခခင််း (တိကုရုိ်က ်ို  မဟတုသ်ခပြာင််းလွဲခခင််းလကရ်ှိ)  ို  မဟတု ်Oxyacetylene ဂသဟ  ်ုးနိငု ်ည။် 

Field welding ကိအု  ်ုးခပြုနိငု ်ည။် field welding D.C. အြာ်းခ င ခ် စရ်လမိ မ်ည ်

၄.၂.၈  ကသ် အသ ြာကအ် ြာ်း ငတ်န််း 

အလပ်ုနယပ်ယ ်



ဒ  တမ်ှတခ်ျကမ်ျြာ်းသအြာကတ် င ် ု်းလွှမ််းအဆိပုါအလပ်ုလ ငခ်ပငသ် ြာကပ်  ခခင််းနငှ တ်ငသ် ြာပါဝင ်ည ်

ဘလိပ်သခမက နက်ရစ ်ို  မဟတုဘ်လိပ်သခမအဂ္သတ ၁: ၃ ခ င ခ် စသ်စ၊ 

ဒ  တမှ်တခ်ျကန်ငှ  ်ကဆ်ိငုသ် ြာပ ုဆ ွဲနငှ အ်တသူရစိုခ သရြာသနြှာ။ 

လကရ်ြာ 

စိုစ တသ် ြာခ နိငုရ်ညရ်ှိ ည  ်ငတ်န််းကိရုရှိရနအ်တ ကမ်ျကန်ြှာခပငက်ိ ုန  ရ်ှင််းစငက်ကယစ် ြာ ယရ်ှြာ်းပစရ်မည ်

အြာ်းလ ်ုး ုနမ်ှုန  ,် laitance စ ညတ်ို  ကိနုငှ အ်ငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ်  Damp 

အသ ြာကအ် ြာ်း ငတ်န််းကအတညခ်ပြုရလမိ ်မည ်

ခပ ြာ်းသ ြာဇယြာ်းတ ငသ် ြ်ာခပ ြာ်း ည အ်ချိြု်းအစြာ်းအတိငု််းဘလိပ်သခမက နက်ရစက်ိခုပလမိ ်မည ်

 

 

အချိြု်း CM 1 အတ ကအ်ဂ္သတ: 3 ။ ဘလိပ်သခမ၏အသလ်းချိနအ်ြာ်းခ င  ်၂% @ အတညခ်ပြု ြာ်းသ ြာသရလ အုမိ ်

 ို  မဟတု ်တုလ်ပ်ု ကူညွှနက်ကြာ်း ည အ်တိငု််းဤက နက်ရစအ်တ ကဘ်လိပ်သခမအဂ္သတတ ငသ်ရြာစပ်ရမ

ည ်

အဂ္သတ။ စိုစ တသ် ြာအကြာအက ယ ်ငတ်န််းကိနု ရ မျြာ်း၏အကျယအ် ၀ န််းနငှ အ်နြာ်းအနြာ်း ို   ြာ်းရမည ်

သခ ြာင မ်တ။် သခ ြာင မ်တစ် ြာတညလ်မိ ်မည။် သကြာင််းသ ြာအနြာ်းရရှိရန ်စ ်ြာ်းပ စု မျြာ်းကိအု  ်ုးခပြုရမည။် 

မဟတုဘ််ူး 

 ပ်မ ၍ မခ ည စ် က ်ြာ်းသ ြာစိုစ တသ် ြာစမ််း ပ်မှုကိပုန််းရ လပ်ုငန််းကိစုတငရ်မည် 

စိုစ တသ် ြာခ နိငုရ်ညရ်ှိ ည က် ုမှုခ င  ်၄၈ နြာရ တငသ် ြာနြာရ ကိ၎ုင််းနငှ အ်တ ူြာ်းရမည ်

ပန််းရနအ်လပ်ု။ သ ြ်ာခပခွဲ  ည အ်တိငု််းဘလိပ်သခမ၊  ွဲ၊ စုစုသပါင််းနငှ သ်ရတို  အတ က ်တမ်ှတခ်ျကမ်ျြာ်းရှိရမည ်

က နက်ရစအ်ကျင က်ိကုျင ခ်ခင််း / ဘလိပ်သခမအဂ္သတအဘို  ဤမတိငုမ် ။ 

တိငု််းတြာခခင််းအမျိြု်းအစြာ်း: 

အဆိပုါအလပုျ sqm အတ ကတ်ိငု််းတြာရလမိ ်မည။် 

ခပ ြာ်းတွဲ အတိငု််းshownရိယြာအမှနတ်ကယဆ်ိဒုမ်ျြာ်းကန   ်တ ်ြာ်းကက၏ 

ပ ုဆ ွဲ။  ိနု ှုန််း ြာ်းတ ငပ်စစည််းအြာ်းလ ်ုး၊ အလပ်ု မြာ်းမျြာ်းစ ည က်နုက်ျစရိတမ်ျြာ်းနငှ ခ်ငမ််း (ရှိလျှင)် 

ပါဝင ်ည။် 



4.2.9 အလပ်ုမလပ်ု 

အလပ်ုနယပ်ယ ်

ဒ  တမှ်တခ်ျကသ်အြာကမှ်ြာ  ်ုးလွှမ််းအလပ်ုအသကြာင််းဆ ်ုးအရညအ်သ  ်းဝယယ်သူရ်းနငှ  ်ကဆ်ိငု ်ည ်

သဒ အလိကုရ်ရှိနိငုသ် ြာအတုမ်ျြာ်းနငှ အ်မျိြု်းမျိြု်းသ ြာအ နူ ရ မျြာ်းတညသ်ဆြာကခ်ခင််း။ 

တင််းကျပ်စ ြာ၌တည၏် 

 တမ်တှခ်ျကမ်ျြာ်းနငှ  ်ကဆ်ိငုသ် ြာသရ်းဆ ွဲမှုမျြာ်းနငှ က်ိကုည် မှုရှိခခင််း။ 

 ငသ် ြာကက်ပူစစည််းမျြာ်း : 

အုတ ်ညသ်ဒ တ င််းအသကြာင််းဆ ်ုးအုတခ်ွဲမျြာ်းခ စပ်ပ ်း၎င််းမှအတညခ်ပြုသပ်းရမည် 

အလပ်ုတ ငမ် ည  ် င််းမ အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် ။ အုတ၏် nominal အရ ယအ်စြာ်း (F.P.S) ရကကလမိ ်မည ်

22.9 X 11.4 X7cm (9 "X 4 1/2 X 2 3/4") ခ စရ်မည။် အတိငု််းအတြာအသပေါ်ခ င  ်ည််းခ စတိ ်+ 

ခ စရ်လမိ ်မည ်

၃ မ လ မ တြာ အကျယ ်/ အ အူတ ကအ်ရှညန်ငှ  ်+ 1.5 မ လ မ တြာ။ 

အဆိပုါကန ်ရုိကတ်ြာအတညခ်ပြုရလမိ ်မည ်

အကက ်းစြာ်းအသပေါ်ဝယယ်သူရ်းမတိငုမ် အငဂ်ျငန် ယြာမှအုတန်မူနြာမျြာ်းနငှ အ်ရင််းအခမစန်ငှ  ်

တစခ်လု ်ုးကိအုလပ်ုအတ ကတ်ညူ သ ြာ နိ််း မ်ိ်းရနရ်လမိ ်မည။် 

အမှု၌သတ ွဲ့ ရှိရသ ြာအလပ်ုအတ ကအ်  ်ုးခပြုအုတ၏်အရ ယအ်စြာ်း 

ပုိမျြာ်းသ ြာသကကြာင ဘ်လိပ်သခမအပုိအ  ်ုးခပြု ည ်

တငဒ်ါအတ က ်တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာ ကအ်ဆစန်ငှ အ်ဂ္သတ၏အပုိသဆြာင််းအ သူကကြာင  ်

ကပ်လျကသ်ကြ်ာလ မျြာ်းနငှ  ်ပ်ုနငှ အ်တ,ူ ကန ်ရုိကတ်ြာရွဲ  အသကြာင ခ် စရ်လမိ ်မည။် 

ခ စ ်ည အ်ဂ္သတခ စလ်ျှင ်

ခပြုသ ြာအမှုပပ ်းခပည စ် ုသ ြာလိငု််း, 

အဆင က်ိသုကကြ်ာခငြာမှအဂ္သတမျကန်ြှာခပငသ်ရြာကသ်စ ုိ   တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအ  ူကပုိ် ည ်

ကပ်လျကသ်ကြာ်လ ,  ပ်ုန ရ မျြာ်းစ ညတ်ို  နငှ အ်တပုိူက,် အကန ်ရုိကတ်ြာမှတြာဝနယ်ရူလမိ ်မည ်

 ူ  ကိယုပုိ်ငက်နုက်ျစရိတခ် င အ်ဂ္သတအ ပုိူမုိရရှိရနက်ကက ်ြာ်းဝါယြာကကြို်းက ကမ်ျြာ်းကိခုပငဆ်ငရ်နန်ငှ  ်

ဒ အသကြာင အ်တ ကအ်ပုိဘြာမှသပ်းသချလမိ ်မညမ်ဟတု ်



အမှု၌အလပ်ု၌အ  ်ုးခပြုအုတ၏်အရ ယအ်စြာ်း, ခ င ခ်ပြု ကပုိ်သတ ွဲ့ ရှိခွဲ  ည က်န ်ရုိကတ်ြာ 

 တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာလကခ် ရရှိရနန် ရ ၏လိအုပ်သ ြာအဆင အ်  ိupto အုတ၏် သိတ ွဲ့အနြာ်း  က ်chip 

ရလမိ ်မည ်

အဘယ ်မူျှမပုိကနုက်ျမှြာအဂ္သတ၏အ ။ူ သယဘယူျအြာ်းခ င အ်တုခ်ွဲမျြာ်း ည ်IS 1077-1970 

နငှ ည် ည တရ်မည။် မည ်ည ၌်မဆိ ု

www.Vidyarthiplus.com 

www.Vidyarthiplus.com 

အနမိ ်ဆ ်ုးကကတိခ် ွဲနိငု ်ည စ် မ််းအြာ်း ည ်၃၅ က လိဂုရမ် / စတရုန််းမုိင ်ကမ်ကက ်းရပါ။ သရစုပ်ယနူိငု ်ည ်

အသလ်းချိနအ်ြာ်းခ င  ်25%  ကမ်ပုိသစရ။ အငဂ်ျငန် ယြာချြုပ် ညအ်ုတမ်ျြာ်းကိခုငင််းပယပုိ်ငခ် င ရ်ှိ ည ်

သခမဆ လွှြာဆြာလ ိတတ်စခ်တုန ုိ််း ြာ်းအသရအတ ကရ်ှိ ညဘ်ယမှ်ြာမဆိလုယက် င််းမှရရှိသ ြာနငှ  ်

ကလိရုိုက။် ဤသနရြာတ ငသ် ြာ်ခပ ြာ်း ည အ်တိငု််းဘလိပ်သခမ၊ 

 ွဲနငှ သ်ရအတ က ်တမှ်တခ်ျကမ်ျြာ်းနငှ အ်တတူပူငခ် စရ်မည ်

ဘလိပ်သခမက နက်ရစသ်အြာကမှ်ြာမတိငုမ် ။ မကနုမှ် တိငုသ်အြာငအ်ုတမ်ျြာ်းကိသုရတ ငစ်မ်ိ ြာ်း င  ်ည ်

bubles ရပ်စွဲ။ ပုိမုိန ်းကပ်စ ြာလပ်ုသဆြာငခ်ခင််းမှအပမည ်ည အ်ုတ ်၀ က ်( ို  ) သလ်းပ တုပ ုကိမု  ်ုးရ။ 

အန ်းကပ်ခ တခ်ခင််းကိခု ရလမိ ်မည ်

လိအုပ်သ ြာအရ ယအ်စြာ်းနငှ န် ရ ၏အဆ ်ုးအန ်းတ ငအ်  ်ုးခပြုခွဲ  ည။် 

န ရ မျြာ်းကိပုိုကမှ်အမှနတ်ကယ ်သစလမိ ်မည။် 

သမ ်းစြာ်းမည သ်နြှာငက်ကြို်းအမျိြု်းအစြာ်းအြာ်းအငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် မှဆ ်ုးခ တရ်မည ်

တနုလ်ှုပ်သချြာကခ်ျြာ်းလမိ ်မည။် 

လကရ်ြာ 

အဆစ ်၄ ခခု င အ်ုတလ်ပ်ုငန််းသလ်းခ ုကမ်ပုိသစရ 

တညူ သ ြာအုတမ်ျြာ်း ညအ်ဂ္သတမပါဘွဲအခခြာ်းတစ်ခအုသပေါ် ပ ုချ ည။် အုတလ်ပ်ုငန််း ကမ်ပုိသစရ 

အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် မှခ င ခ်ပြုချကမ်ရလျှငတ်စရ်ကလ်ျှင ်ငတ်န််း ၁၀ ခရုှိ ည။် 

အဆိပုါအုတအ်လပ်ုရလမိ ်မည ်



အနည််းဆ ်ုး 7 ရကအ်ဘို  အစိစု တသ် ြာ ြာ်းရှိမည။် အုတလ်ပ်ုငန််းကိပုတ ်၀ 

န််းကျငတ် ငည် ည တစ် ြာကက ်းကကပ်ရမည ်

မည ်ည အ်ချိနတ် ငမ်ဆိအုခခြာ်းအ က ်၁.၀ မ တြာအ က ်ို  ခမ င တ်ငပ်ါ။ 

အြာ်းလ ်ုးသ ြာအဆစအ်ချိနဇ်ယြာ်းတ င ်တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအတိငု််းသရြာသနြှာ၏အဂ္သတနငှ အ်တ ူတုခ်ခင််းခ ရ

ကကလမိ ်မည ်

တိငု််း ငတ်န််းမျြာ်းမှြာပမြာဏ၏။ အုတမ်ျြာ်းခင််း ြာ်းသကကြာင််းကကည ရ်ှုရနဂ်ရုခပြုရမည် 

 သိရြာကစ် ြာနငှ အ်ြာ်းလ ်ုးအဆစအ်ခပည အ်ဝအတမ်ိအနကက်ိခုပည သ်စသတြ်ာမူ၏။ အတု၏်အဆစခ် စ ုိ်   

ခပြုခပငမ် မ််းမ ခခင််းမျြာ်းကိဆုကလ်ကလ်ပ်ုသဆြာင ်ညန်ငှ အ်မျှ ၁၀ 

မ လ မ တြာ ကမ်ပုိသ ြာအတမိ်အနကက်ိ ုတုယ်ရူမည။် မျကန်ြှာခပင ်

အဂ္သတမတိငုမှ် အုတလ်ပ်ုငန််းကိ ုန  ရ်ှင််းသအြာင ်တုလ်မ်ိ်းရမည ်

 

အ တပ်နု်ံး  မ ကန် ျောပပငန် ငဲ့က်ကျ်ောလ မ ျောုံး၏ကနွက် စမ် ကန် ျောပပငမ် ျောုံးအကကျောုံးကကျော် \ t ကနွက် စမ် ကန် ျောပပင ်၀ 

ငလ်ျောပ ငု်ံးအျောုံးပ ငဲ့ ် ပ်မ ျောုံး၊   ျောဲ့ဂ် မ ျောုံး၊ သန ဲ့ရ် ငု်ံးက ုံးလ ပ်ပ ငု်ံးန ငဲ့ဘ် လပ်ကပမအ တ ် မ ျောုံးက  အသ  ုံးပပ သည ်

န စ ်  ပ်တ ူပ်မျှပစစညု်ံးမ ျောုံးအကကျောုံးတစ ်ဦုံး သငဲ့က်လ ျ်ောကသျောကန ျောငက်က  ုံးကအျောငပ်မငသ်ည။် 

၎ငု်ံးသညတ်ျောဝနပ် စသ်ည ်အ တဘ်ယက်န ျောမ ျောမဆ  အကက်ကကျောငု်ံး / 

အကက်ွ မညမ်ဟ တက်ကကျောငု်ံးကသ  ျောကစ နက်န ်ရ  ကတ်ျော ပနု်ံး န။် 

   ကေသမ ျောုံးတငွအ်ကက်ွ ကကကျောငု်ံးကပေါ်လျောပါက၎ငု်ံးတ  ဲ့က  ကကျောငု်ံးကကျောငု်ံးလ ပ်သငဲ့သ်ည ်ဘ လပ်ကပမ 

grouting သ  ဲ့မဟ တ ်epoxy putty grouting / poly ဆျောလ ်  ကပ်ေပ်ကပါငု်ံး grouting သ  ဲ့မဟ တန်ှုနု်ံးအပ စ ်

အငဂ် ငန် ယျောတျောဝန ် ၏ကက  တင ်ငွဲ့ပ်ပ   ကပ် ငဲ့စ် က တမ် သတမ် တ ် ကမ် ျောုံး / နညု်ံးလမ်ုံးမ ျောုံး 

ကန ်ရ  ကတ်ျော၏က နက် စ  တ။် 

သငတ်နု်ံးမ ျောုံးအျောုံးလ  ုံးသညအ်မ နတ်ကယအ်လ ျောုံးလ  ကန် ငဲ့က်ေါငလ်  ကအ်ဆစမ် ျောုံး ျောုံးရ   မည ်

အမ နတ်ကယက်ေါငလ်  ကပ် စ ်လ မဲ့်မည။် 

သတမ် တ ်ျောုံးကသျောအ ညအ်ကသုွံးကကျောငု်ံးမွနက်သျောကမျော်တျောက  အသ  ုံးပပ  မည။် သ ပ  ျောသ ုံး 

အျောုံးပ ညဲ့အ် တအ်လ ပ်အတကွက် ျောကပ် ဲ့သညအ်ဘယမ် ျောရ  အသ  ုံးပပ မ ကကလ မဲ့်မည။် ကမျ်ောတျောသငဲ့တ်ယ ်

အ ပ် ျောန ငဲ့အ် တ၏်န စ ်ကလ်  ုံးက     ုံးလ မ်ုံး ျောုံးသည။်  ရ   နသ်ငဲ့က်လ ျ်ောကသျောဂရ ပပ သငဲ့သ်ည ်



ယနူ က ျောငု်ံးကမျ်ောတျောပူုံးတွ ကဆျောကလ် ပ်က ုံး ကွ ်င ် ဲ့တယ။် 

န   မ ျောုံးက  တည တညွတတ်ညု်ံးပမ ငဲ့ ်ျောုံးသငဲ့သ်ည ်www.Vidyarthiplus.com www.Vidyarthiplus.com 

သငဲ့က်လ ျ်ောကသျော, အတညပ်ပ ကန ျောငက်က  ုံး။ 

န   ကဆျောကလ် ပ်က ုံးတငွအ်ဆ  ုံးက ျောငဲ့န်  စ ် လ  ုံးသညဂ်ရ တစ  ကရ်  သည ်

မ ဉုံးတနု်ံးန ငဲ့အ်ဆငဲ့အ်တနု်ံးကကကျ်ောပငျော ျောုံးကကပပ ုံးကနျောက ်  ဲ့ကနျောကအ်ဘ  ဲ့က  အကကျောုံးကတကလျှျောကဆ်န ဲ့တ်စ ်ဦုံး 

ကက  ုံးန ငဲ့အ်တတူညက်ဆျောက ်ျောုံးသည ်အဆ  ုံးသတမ် ျောအကနအ ျောုံးတငွက်  င ်ျောုံး headers သ  ဲ့မဟ တ ်

stretchers ။ ဤသည၏် alignment က  ကစျောငဲ့က်ရ ျောကပ် ငု်ံးအတကွက်ညူ ကပုံးသည ်

သငတ်နု်ံးမ ျောုံးန ငဲ့အ်ဆငဲ့မ် ျောသတူ  ဲ့က   marinating ။ 

အလျောုံးတပူငအ်ပ ျောုံးသငတ်နု်ံးမ ျောုံးအျောုံးလ  ုံးတညက်ဆျောကက်နကကသည။် ဂရ စ  က ်မည ်

က  ုံးလနွသ်မူ ျောုံးက  ကအျောကပ်ါအမ ျောုံးဆ  ုံး ငွဲ့ပ်ပ  ျောုံးကသျော ငွဲ့ပ်ပ   ကမ် ျောုံးအတငွု်ံးတငွစ်နစတ်က သ  မ  ုံး ျောုံး န။် 

 

အ ပ်တစ ် အတငွု်ံးကေါငလ်  ကမ် ကသ ွညမ်ှုသညအ်ပမငဲ့ ်၃ မ တျောတငွ ်၆ မ လ မ တျော ကမ်ပ  ကစ ပါ 

အ ပ်တစ ်  ကပ်  ပပ ုံးတညက်ဆျောက ်နမ်ညသ်ညဲ့န်   ၏စ စ ကပါငု်ံးအပမငဲ့တ်ငွက်ေါငလ်  ကက်သ ွညမ်ှုရ  သည ်

12.5 မ လ မ တျော ကမ်ပ  ကစ မည။် 

မညသ်ညဲ့အ် တလ် ပ်ငနု်ံး၏အစ အစဉတငွက် ျော်ပပ ျောုံးကသျောကန ျောမ ကသ ွညပ် ငု်ံးမပပ   12.5 

မ လ မ တျောကက ျော်လနွ။် အတငွု်ံးရ  ကပ်လ က ်ပ်မ ျောုံးရ  ဝနတ်ငဝ်န ်  အကကျောုံးကဆမွ   ုံးကရ ျံ့ကပပျောငု်ံးမှု ကေါငလ်  က ်

alignment က   6mm  ကမ်ပ   ပ စအ်ဆ  ုံးသတ ် ဲ့သည။် သစသ်ျောုံးမ ျောုံးပါဝငက်သျောက   ယျောတနဆ်ျောပလျောမ ျောုံး 

ကပ ျောငဲ့အ်စွနု်ံး၊ ပနု်ံး နဝ် ညျောဏအဆငဲ့၊် စတ  နု်ံး ၁ 

ကပစညု်ံးမ ဉုံးစညု်ံးကမ်ုံးန ငဲ့မ် ဉုံးကကကျောငု်ံးကပေါ်တငွ ်ျောုံးရ   မည ်

အလ ပ်၏တ  ုံးတကမ်ှုကျောလအတငွု်ံးသငဲ့က်လ ျ်ောကသျောစစက်ဆုံးမှုမ ျောုံးအတကွ ်3 Mason သ  ုံး  အတကွအ်လ ပ် 

site က  ။ အ တလ် ပ်ငနု်ံးမရ  ပါ 

အငဂ် ငန် ယျောတျောဝန ် ၏စျောပ ငဲ့က် ုံးသျောုံး ျောုံးကသျော ငွဲ့ပ်ပ   ကမ် အပအလ ပ်အျောုံးမညသ်ညဲ့ပ်  စ န ငဲ့ ်ပတသ်က၍် 

အ ုူံးလမ်ုံးည န ် ကမ် ျောုံးကပုံးလ မဲ့်မည ်မ လွ ၍ ကအုံး  ကနကသျော ျောသ ဥတ တငွသ်ယက်ဆျောင ်မည။် က  ျော်ကပ ။ 

တစက်န ဲ့တျောအတငွု်ံး ျောုံးရ  သညဲ့အ် တ ် တလ် ပ်ငနု်ံးအျောုံးလ  ုံးသညန် ငု်ံး  က သညဲ့ ်ျောသ မ ျောုံးတငွက်ကျောငု်ံးမွနစွ်ျောပ 

စ ်မည ်အဆ  ပါအငဂ် ငန် ယျော -In- တျောဝန ် ည နက်ကျောုံး ျောုံးအပ စည်အ   နတ်ငွတ်က ်  ုံးလ မ်ုံးကက၏။ 



မညသ်ညဲ့အ် တလ် ပ်ငနု်ံးပ စသ်ငဲ့သ်ည ်

န ငု်ံး  ပ ငု်ံးကကကျောငဲ့ပ် ကစ် ုံးသျွောုံးကသျောအ တ ် တလ် ပ်ငနု်ံးအျောုံးအငဂ် ငန် ယျောလကမ်အ ွယအ်ငဂ် င၏်ဆ  ုံးပ တ ် 

ကပ် ငဲ့ဆ်ွ   တ ်မည ်ဆငု်ံးကကကျ်ောပငျောက  ကန ်ရ  ကတ်ျော၏က နက် စ  တမ် ျောကကျောငု်ံးကသျော နဆ်ငု်ံးကတျော်မ၏ူ။ 

ဆကသ်ယွ ်ျောုံးကသျောကကျောလ် မ ျောုံး၊   ပ်မ ျောုံး၊ သ  ုံးစ မ ျောုံး၊   ျောဂါစသညဲ့မ် ကန် ျောပပငမ် ျောုံး 

ပနု်ံး  လ ပ်ငနု်ံးက  စနစတ်က   နပ် ငု်ံး၊ ကဆုံးကကကျောပ ငု်ံးအျောုံးဘ လပ်ကပမအမှုနအ်မ  ျောုံးအျောုံးကပုံး ျောုံးသည ်

အလ ပ်စတငမ်တ  ငမ် ။ က  ုံးကျောုံးနှုနု်ံးမ ျောဝါယျောကက  ုံးပ  ုံးန ငဲ့အ် တအ်လ ပ်သန ဲ့ရ် ငု်ံးက ုံးတ  ဲ့ပါဝငသ်ည ်လ မဲ့်မည ်

မှု သ  ဲ့မဟ တအ်နတ ျောယရ်  ကသျောပစစညု်ံးမ ျောုံးန ငဲ့ ်  ုံးလ မ်ုံး။ 

အ တလ် ပ်သညဲ့အ်လ ပ်က  တစပ်တလ်ျှငအ်နညု်ံးဆ  ုံးက ကကျောငု်ံးစွျော / ကဆုံးကကကျော မည ်ကဆျောကလ် ပ်သညဲ့ ်

ကန ဲ့မ စ၍ အလ ပ်က   ွ န  ငဲ့မ်  ုံး ွျော နက်ျောကယွ ်မည။် အစွနု်ံး partition 

က  န   ကပေါ်မ ျောတစန် စ ်ွ အ တသ်  ဲ့မဟ တအ် တမ် ျောုံးအတကွပ်စစညု်ံးမ ျောုံးကကကျော်ပငျောလက ်ျောတစ ်ဦုံး ပ စ ်လ မဲ့်မည ်

အ ကတ်ငွက် ျ်ောပပ  ဲ့သည။် 2 nos န ငဲ့အ်တကူပုံးအပ်ပ ငု်ံးအျောုံးပ ငဲ့ပ်မ  ျံ့ ရ  ုံးက     ငမ်ျောကစလ မဲ့်မည။် 6mm အ  ငု်ံး 

M.S. ေါမ မဟ တ ်ကအျောကက်ပ အျောုံးပ ညဲ့အ်ပ စအ်   နဇ်ယျောုံးအတကွသ်တမ် တ ်ျောုံးကသျောအပ စသ်ျော M.S. 

အျောုံးပ ညဲ့ပ် စလ် မဲ့မ်ည ်သကဆ်  င ်ျောက   item ကအျောကမ် ျောသ ုံးပ ျောုံးစ ကပုံးကဆျောင။် 

အ တလ် ပ်ငနု်ံးအတကွန်ှုနု်ံး ျောုံးမ ျောုံးတငွက်အျောကပ်ါက နက် စ  တမ် ျောုံးပါဝင ်မည။် 

လ  အပ်ကသျောတစ ် တညု်ံးကသျောသ  ဲ့မဟ တန် စဆ်ပငမ်ုံးတ  ကပ် ငု်ံးန ငဲ့ ်ယရ် ျောုံးပ ငု်ံး 

အလ ပ်ပပ ုံးစ ုံးပပ ုံးကနျောကအ်တတူပူင။် မညသ်ညဲ့အ်ပမငဲ့မ် မဆ  က ကလျောငု်ံးပ ငု်ံး၊ 

အဂ္သတခ ရနအ်ဆစ ်ွဲက ။ တစခ်လုို  ဆိရုမှြာပါ ိငုသ်နတြာ  ွဲွဲ့စည််း, lugs 

မျြာ်းအတ ကတ် င််းခ တသ်တြာက ်ို  မဟတု ် ကခ် ြာ 

ခပတင််းသပါကမ်ျြာ်း၊ တ ခါ်းမျြာ်း၊  ြာ်းမျြာ်း၊ switch နငှ  ်plug box မျြာ်းစ ညတ်ို  အြာ်းလ ်ုးအြာ်းတ င််းမျြာ်း၊ 

www.Vidyarthiplus.com 

www.Vidyarthiplus.com 

ပုိက၊် ပုိက၊် အဆို  ၊ ခလတု၊် 

န ရ မျြာ်းအတ င််းရှိ ို  မဟတုအ်သပေါ် ို   precast preview lintels, sills စ ညတ်ို  နငှ အ်ပ်ိရြာ။ 

တိငု််းတြာမှု၏ရညရ် ယခ်ျကအ်ဘို  , 



တ ဦ်း 

တည််းအုတန် ရ ကိသုကကြ်ာခငြာ၏အ  ူကဝ်ကအ်ုတ၏်သခမ ြာက၏်စည််းကမ််းချကမ်ျြာ်း၌သခေါ်သဆြာင ် ြာ်းလမိ ်မ

ည။် ၏ပ ုစ  

တိငု််းတြာခခင််း 

Cubic Meters ခ င တ်ိငု််းတြာသ ြာအုတလ်ပ်ုငန််းအတ က ်

ကန ်ရုိကစ်ြာချြုပ်နှုန််း ညအ်ုတခ်ွဲပန််းရ တစခ်ကုဗုမ တြာတစယ်နူစအ်တ ကခ် စရ်မည် 

ပပ ်းပပ  တိငု််းတြာရနအ်တ ကအ်တုန် ရ တစခ်၏ုအ ကူိ ု၂၁၅ မ လ မ တြာအခ စယ်ရူမည။် 

မ ကဆ်ိငုဘ်ွဲမူလအ  ်ုးခပြုသ ြာ၏အ ။ူ တစ ်ဦ်း  ကပုိ်သ ြာအုတန် ရ မျြာ်းရှိရမည် 

သဆြာကလ်ပ်ု ြာ်းအမှနတ်ကယအ် နူှုန််းအခ စ်တိငု််းတြာ။ တ ခါ်းမျြာ်း၊ 

ခပတင််းသပါကမ်ျြာ်းအတ ကအ်တုတ် ခါ်းမျြာ်း  င  ်ည ်

နငှ အ်မှနတ်ကယအ်ုတအ်လပ်ု၏အ ြာ်းတငအ်သရအတ ကရ်ရှိရနသ်လဝငသ်လ  ကန်တုယ်လူမိ ်မည။် အ  င်  

 ို  မဟတု ်P.H. ဘို  လိအုပ် Chases  ို  မဟတု ်၀.၁ စတရုန််းမ တြာ ကလ်ျှပ်စစ ်ည  ် င််းခခင််း  ိအု precast 

၏သဆြာငသ် ြာ 

က နက်ရစအ်  ွဲွဲ့ဝငမ်ျြာ်းကိနု ှုတယ်ခူခင််းမခပြုရ။ မည ်ည အ်ပိအုလပ်ုအတ ကမ်ဆိအုပိုသင သပ်းသချခခင််းမခပြုရ 

အ ကပ်ါအ  င  ်ို  မဟတုသ်နရြာချ ြာ်းသအြာငတ် ငပ်ါဝငပ်တ ်က။် 

အုတလ်ပ်ုငန််းအတ ကစ်တရုန််းမ တြာခ င တ်ိငု််းတြာ ည။် 

အုတတ်စဝ်ကအ်  ူသူ ြာန ရ မျြာ်းကိစုတရုန််းမ တြာခ င တ်ိငု််းတြာရမည။် အတုအ်လပ်ုအြာ်းလ ်ုး  င လ်စှ ်

တ ခါ်းမျြာ်း၊ 

ခပတင််းသပါကမ်ျြာ်းနငှ ခ်ပတင််းသပါကမ်ျြာ်းအတ ကသ်ကကြ်ာခငြာသလဝငသ်လ  ကမ်ျြာ်းကိအု ြာ်းအသရအတ ကရ်ရှိရ

နန်တုယ်ရူမည ်

အမှနတ်ကယအ်လပ်ု၏။ P.H. အတ ကလ်ိအုပ်သ ြာ chases ၏အ  င  ် ို  မဟတု ်0.1 

 ကန်ည််းလျှပ်စစလ်ျှပ်စစ ်ည  ်

စတရုန််းသပ။  ို  အခပင ်precast က နက်ရစအ်  ွဲွဲ့ဝငမ်ျြာ်း၏သဆြာငသ် ြာနှုတယ်ခူခင််းကိမုခ ရ။ 

အပိုသင သပ်းသချမှုမခပြုရ 

အ ကပ်ါ  င လ်စှခ်ခင််း ို  မဟတုသ်နရြာချ ြာ်းခခင််းမျြာ်းခပြုလပ်ုရြာတ ငအ်ပုိအလပ်ုအတ ကလ်ပ်ုရမည။် 



4.2.10 သကျြာကခ်ွဲ 

အလပ်ုနယပ်ယ ်

ဒ  တမှ်တခ်ျကမ်ျြာ်းသအြာကတ် င ် ု်းလွှမ််းအလပ်ုသကျြာကသ် ြာကပ်  ခခင််းနငှ စ်ိုက ်ပူါဝင ်ည ်

အသကြာင််းဆ ်ုးသ ြာအရညအ်သ  ်းရှိသ ြာသကျြာကတ် ်ုးသကျြာကတ် ်ုးမျြာ်း ညယ်င််းကိတုတိကိျကျလိကုန်ြာ 

ည ်

 တမှ်တခ်ျကမ်ျြာ်းနငှ  ်ကဆ်ိငုသ်ရ်းဆ ွဲ။ 

 

 

က ပနု်ံးအက   ုံးအပ ဲ့ပနု်ံး  : ပစစညု်ံး အက   ုံးအပ ဲ့မ ျောုံးသည ်ရ  ကသျောအကကျောငု်ံးဆ  ုံးကသျောက ျောငက်  ျောက ်/ 

ကက ျောက၊် အတညပ်ပ ကက ျောကမ်  ငု်ံး။ 

အသ  ုံးပပ  မညဲ့က်က ျောကတ်  ုံးန ငဲ့အ်တတူပူငအ်ငဂ် ငန် ယျောအျောုံးလက ် အတညပ်ပ  မည။် 

အျောုံးလ  ုံးကက ျောကတ်  ုံးမ ျောုံး, ကယဘ ယ အျောုံးပ ငဲ့အ်သစစ်ကစ်ကက်  ကက ျောကမ်  ငု်ံးပ စ ်ကကလ မဲ့်မည,် 

အသ သညသ် ပ်သညု်ံး,   ယဉုံးအ မ ဲ့ပ စလ် မဲ့်မည ်အသျောုံးအက ျောင ်ွ ပ ျောုံးပ ငု်ံး, အကက်ကကျောငု်ံး, 

 ျောသ ဥတ ကဝမျှန ငဲ့အ်ပ ျောုံး ွ ျံ့စညု်ံးတညက်ဆျောကပ်  ဆ  င ်ျော    ျံ့ယငွု်ံး  ကက်ကနလ  အပ်တ ဲ့ကဏ္toမ ျောုံးအ   

ကကကျ်ောပငျောပ  စ မ ျောုံးက  အပပညဲ့အ်ဝဝတဆ်ငက် တငန် ငဲ့အ်ဆစက်ကလ မဲ့်မည။် အနညု်ံးဆ  ုံးကက ျောက ်  ၅၀% ၀.၀၁၅ 

ပ စ ်မည ်cum ။ တစ ်ဦုံး   ငု်ံးစ က တကွသ်ညဲ့အ် ါအကကကျောငု်ံးအ ျောအတကွ။် 

ကက ျောကတ်  ုံးမ ျောုံးအတကွက်က ျောကတ်  ုံးမ ျောုံး၏အရ ညသ်ညမ်လ  အပ်ပါ www.Vidyarthiplus.com 

www.Vidyarthiplus.com သ  ုံးလပတလ်  ုံးအပမငဲ့ ်က ်သျော၍ ပမငဲ့ ်မည ်န   ၏အ သူ  မဟ တ ်၁၅ 

စငတ် မ တျောကအျောကသ်ျောရ  သည။် ကက ျောက၏်အပမငဲ့သ်ည ်၃၀ စငတ် မ တျောရ  သည။် 

ကက ျောက ် န ငဲ့ပ်စက်ကလ မဲ့်မည ်သဘျောဝက တငက်ပေါ်တငွတ်ငန် ငဲ့န်   အ အူတငွု်ံးလ  ကလျောကစွ်ျော run  လ မဲ့်မည။် 

မဆနွု်ံးဘုူံး 

ကန ျောလတွမ်ရ  ကတျောဲ့ဘ ကက ျောကတ် တျောုံးမ ျောုံးအကကျောုံးကမျ်ောတျောကက ျောကတ်  ုံးကက ျောကတ်  ုံးမ ျောုံးပ ငဲ့ပ်ပညဲ့က်နလ မဲ့်မ

ည။် မဟ တက်မျ်ောတျောသျောန ငဲ့အ်တ ူက ် ကကကျ်ောပငျောကမျောငု်ံးန င ် ဲ့သည။် 

အသ  ုံးပပ မညဲ့က်မျ်ောတျောအျောုံးလ  ုံးသညအ်မ   ုံးအစျောုံးန ငဲ့အ်    ုံးအစျောုံးရ   မည။် တ ျောုံးစွ    မညဲ့ဘ် လပ်ကပမ၊ 

သ န ငဲ့က် သည၎်ငု်ံးတ  ဲ့၏သကဆ်  င ်ျောသတမ် တ ် ကမ် ျောုံးန ငဲ့အ်ည က ျ်ောပပ ျောုံးသည ်



ဘ လပ်ကပမအ ကနွက် စက်အျောကတ်ငွ။် ကက ျောကတ်  ုံးမ ျောုံးက  က ပ  က၊် လ  ငု်ံးအဆငဲ့မ် ျောုံး၊ က ုံးဆွ မ ျောပပ ျောုံးတ ဲ့။ 

က သ  ဲ့မဟ တပ်  ကဏ်ပ တသ်နု်ံး နအ်တကွလ်  အပ်ကသျောအကပါကအ်ျောုံးလ  ုံးက  ပမ  ပ် ျောုံး မည ်

သတမ် တ ်ျောုံးကသျောအပ စက်ဆျောကလ် ပ်က ုံးကျောလအတငွု်ံး။ 

ကက ျောကတ်  ုံးမ ျောုံးအျောုံးလ  ုံးက  ပနု်ံး နမ်တငမ် က ကလျောငု်ံး မည။် ကကျော်ကဇျောမ ျောုံး၊   ပ်မ ျောုံး၊ အ တက် ငု်ံးမ ျောုံး၊ 

  ျောဲ့ဂ်စမ် ျောုံး၏ကနွက် စမ် ကန် ျောပပငမ် ျောုံးသညပ်နု်ံး နန် ငဲ့အ်ဆကအ်သယွရ်  သည ်

ပနု်ံး  လ ပ်ငနု်ံးမစတငမ် တငွစ်နစတ်က ပ တပ် ငု်ံး၊ ကဆုံးကကကျောပ ငု်ံးန ငဲ့က် စ မ်ပ ငု်ံးတ  ဲ့က  ပပ လ ပ် မည။် 

ကနွက် စ ်ပနု်ံး  လ ပ်ငနု်ံးသညအ်ရ  နအ်ဟ နပ်မ ငဲ့လ်ျောသညန် ငဲ့အ်မျှအမှုနမ် ျောုံးပါ ၀ ငသ်ည။် 

ဂရ တစ  ကက် ွုံး  ယ ်ျောုံးကသျော  စပ််မ ျောုံး၊ အျောကျောသအတငွု်ံး fit မအဂဂကတသ  ဲ့ wedded  လ မဲ့မ်ည။် 

ကရ ျောငရ် ျောုံး နလ်  အပ်သညဲ့က်န ျောတ  ငု်ံးတငွအ်ဆစမ် ျောုံးန ငဲ့က် တငမ် ျောုံး 

  ူပ်က တငသ်  ဲ့မဟ တအ်ဆစသ်  ဲ့မဟ တက်မျ်ောတျော။ 

သ  ဲ့ကသ ျောလည ုံးသင ျံ့က လ ျောကသျောပ  သဏ္andာျောနန် ငဲ့က်က ျောက ် တစသ်ငု်ံးလ  ုံးကကစျောုံးသမျောုံးပပ  မည ်

ကက ျောကတ်  ုံးမ ျောုံးကနျောကတ်ငွက်က ျောကတ်  ုံးမ ျောုံးန ငဲ့သ် တမူ ျောုံးတပ်ဆငပ် ငု်ံးမပပ   အကနအ ျောုံး၌ ျောုံးကက၏။ 

အဆ  ပါကက ျောကတ်  ုံးမ ျောုံးကက ျောကတ်  ုံးန   တ  ငု်ံးစတ  နု်ံးမ တျောarea  ယျောတ  ငု်ံး၌အသ  ုံးပပ  လ မဲ့်မည ်အက ယ ်

၆၀၀ မ လ မ တျောရ  ကသျောပါုံးလ ျောကသျောန   မ ျောုံးအ  ကကကျောပ်ငျောသညက်ရ ျံ့ကမ ျောကက်နျောကသ်  ဲ့တ  ုံး   ျံ့လ မဲ့်မည။် 

န ငဲ့ ်ပ်လ မဲ့်မည ်အနညု်ံးဆ  ုံး 150 မ လ မ တျော။ န   မ ျောုံးတငွအ်  ူ၆၀၀ မ လ မ တျောကက ျောရ်  သည။် 

န စ ်ကစ်လ  ုံးမ အ ါအ   ုံး။ 

 

အလ ပ်ကဟျောငု်ံးက  စတင ်နလ်  အပ်ကသျောအ ါသ  ဲ့မဟ တတ်စ ် သညက်ကျောပမငဲ့စွ်ျောကပငသ်  ဲ့မဟ တ ်၀ 

ငက် ျောကယ် ဉပပ  င ် ဲ့သည ်ယ ငအ်လ ပ်လ ပ်သညဲ့ ်ျောသ မ ျောုံး၊ 

မ ကန် ျောပပငက်ဟျောငု်ံးမ ျောုံးက  ကကမ်ုံးတမ်ုံးသန ဲ့ရ် ငု်ံးကစ နဂ်ရ ပပ  မည ်

အသစက်မတငမ် ပနု်ံး နက်  အကန ျောငဲ့အ်ယ ကမ်ပ စက်စဘ ကက နပ်စ ျောကကျောငု်ံးပါတယ။် 

အ ေါမတ  င ်ငစ်  စွတက်စလ မဲ့်မည ်အ ပ်ယျောကမျ်ောတျောတငက်သျော။ 

ပ စန်  ငလ်ျှငမ်ညသ်ညဲ့ ွ် ျံ့စညု်ံးပ  တငွမ်ဆ  ပနု်ံး  တစ ် လ  ုံးပ စ ်မည ်တစက်လျှျောကလ်  ုံးတစ ်ဦုံး 

ယနူ က ျောငု်ံးအဆငဲ့အ်  မ  ကွသ်ယက်ဆျောင။် အျောုံးလပ်   နက်  သယက်ဆျောင ်ျောတငွမ်လ  မကရ ျောငသ်ျောအ ါ 

စဉဆကမ်ပပတအ်လ ပ်လ ပ်က  င,် လ  ကလျောကက်သျောရ ညလ် ျောုံးကသျောကပ လ မ်ုံးမ ျောုံးက နက်ကငု်ံး ကကလ မဲ့မ်ည။် 



န   အျောုံးလ  ုံးလမ်ုံးဆ   န   မ ျောုံးတညက်ဆျောကလ် ကရ်  သညဲ့အ်   နတ်ငွ ွ် ျံ့စညု်ံး မည။် 

လကဝ်ါုံးကပ်တ  ငန်   မ ျောုံးဂရ တစ  ကပ် စသ်ငဲ့သ်ည ်အဓ ကန   မ ျောုံးအတကွက်ပ်လ ကတ်ညရ်  ။ 

ဘ လပ်ကပမအဂဂကတပ ငဲ့က်ဆျောကလ် ပ် ျောုံးကသျောပနု်ံး  အျောုံးလ  ုံးက  စဉဆကမ်ပပတ ် နု်ံးသ မ်ုံး ျောုံး မည ်

တငက်သျောကန ဲ့မ စ။ 14  ကအ်ဘ  ဲ့အစ  စွတက်သျော။ ဆ  လ  တျောကကမျော်တျောက ဆ  ုံးသျွောုံး ငက်ပ ျောကက်သွျံ့၊ အပ  ၊ 

အကယ၍် ပနု်ံး  သညဆ်နွု်ံးအဆစမ် ျောုံးသ  ဲ့မဟ တလ်  ကန်ျောမှုမရ  ပ ငု်ံးက  ပပပါကက ကလျောငု်ံးပ ငု်ံးက  လ စလ်  ရှု။ 

အမှုန ဲ့ ်

ကက ျောကတ်  ုံးမ ျောုံးက  ကက ျောကတ်  ုံးမ ျောုံးပ ငဲ့က်က ျောကတ်  ုံးမ ျောုံးပ ငဲ့သ် တသ်ငပ် ငု်ံးသ  ဲ့မဟ တအ်လ ပ်သညပ်  ဆွ ပ ငု်ံးန 

ငဲ့သ်တမ် တ ် ကမ် ျောုံးန ငဲ့မ်က  ကည် ပါက၊ 

မ မ က နက် စ  တန် ငဲ့စွ်န ဲ့စ်ျောုံးမှုကကကျောငဲ့က်န ်ရ  ကတ်ျောမ ပပနလ်ညတ်ညက်ဆျောကသ်ညဲ့က်ကကျ်ောပငျောက  ဆွ   န  ငသ်ည်

။ အျောုံးလ  ုံးပနု်ံး   လ မဲ့မ်ည ်န  ဲ့န   ဲ့န   ဲ့စပ်စပ်သန ဲ့ရ် ငု်ံးကစပ ငု်ံးန ငဲ့က်ကကျ်ောပငျောပပ ုံးပါပပ ။ ကဆုံးကကကျောပပ ုံးပါပပ  
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အဆ  ပါမ ကန် ျောပပငက်ကန ယရ် ျောုံးပ ငု်ံးန ငဲ့ပ်ငမ်ုံးကလျှျောဲ့  လ ကရ်  သညအ်ပ စ ်ကွသ်ယက်ဆျောငအ်ဆစ၏် နွ ်

 ယရ် ျောုံး  ဲ့သည ်

ပငမ်ုံးက  က ျောကပ် ဲ့ နအ်တကွပ်နု်ံး  ၌က နရ်  ကနကသျောတငွု်ံးမ ျောုံးက  ပ ညဲ့ပ်ပ ုံးကကျောငု်ံးက   ုံးပ စက်စ မည ်ည နပ်ပ / 

အဂဂကတမတ  ငမ် ။ တ  ငု်ံးတျောပ ငု်ံးအမ   ုံးအစျောုံး: 

အမ နတ်ကယပ်ပ လ ပ်  ဲ့သညဲ့အ်တ  ငု်ံးကက ျောကတ်  ုံးကက ျောက ် အျောုံးလ  ုံးက  က ေမ တျောပ ငဲ့တ်  ငု်ံးတျော မည။် 

အျောုံးလ  ုံး ွငဲ့လ် စ ်အမ နတ်ကယအ်လ ပ်၏အသျောုံးတငပ်မျောဏက   ရ   နပ်ပတငု်ံးကပါကမ် ျောုံး၊ တ  ါုံးမ ျောုံး၊ 

တ  ါုံးမ ျောုံးစသညတ်  ဲ့က  န ှုတယ်လူ မဲ့်မည။် P.H. အတကွလ်  အပ်ကသျောအ ွငဲ့သ်  ဲ့မဟ တ ်Chases 

လျှပ်စစဓ်ျောတအ်ျောုံး ညဲ့သ်ငွု်ံးမှုသည် ၀.၁ စတ  နု်ံးမ တျောသျောရ  သည။် န ငဲ့၏်ဝကဝ်  precast 

ကနွက် စအ် ွ ျံ့ဝငမ် ျောုံးက  နှုတယ်လူ မဲ့်မညမ်ဟ တပ်ါ။ စျောုံးကသျောသသူညလ်ညု်ံးက ျောငဲ့က် ၏ ကက ျောက၊် 

ကန ျောငက်က  ုံးကက ျောက၊် ပငမု်ံး၊ အလ ပ်သမျောုံး၊ ၄.၂.၁၁ ကကမု်ံးပပင ်အလ ပ်နယပ်ယ ်

ေ သတမ် တ ် ကက်အျောကမ် ျော   ုံးလ မ်ုံးအဆ  ပါအလ ပ်အဆငဲ့ဆ်ငဲ့မ် ျောတငန် ငဲ့တ်ငက်သျောပါဝငသ်ည ်

န ငဲ့က်ွ ပပျောုံးပ ျောုံးနျောုံးကသျောအမ   ုံးအစျောုံးမ ျောုံးကကမု်ံးပပင,် ဤသတမ် တ ် ကမ် ျောုံးန ငဲ့အ်ည တငု်ံးကကပ်စွျောန ငဲ့ ်

သကဆ်  င ်ျောပ  ဆွ ။ ဘ လပ်ကပမကနွက် စက်ကမ်ုံး ငု်ံး (အ နဒ ယမူပ  င ်ငွဲ့က်က ျောကတ်  ုံး): သငက် ျောကက်ပူစစညု်ံးမ ျောုံး 

: ပစစညု်ံးမ ျောုံး၊ အဆငဲ့အ်တနု်ံး၊ က ျောစပ်မှုန ငဲ့က် ပမျောဏအတကွသ်တမ် တ ် ကမ် ျောုံး 



 ညဲ့သ်ငွု်ံးကယဘ ယ အျောုံးပ ငဲ့လ်ငွပ်ပငန် ငဲ့က်အျောကမ် ျောက ျ်ောပပ ျောုံးတ ဲ့သတူ  ဲ့  ဲ့သကဆ်  င ်ျောသတမ် တ ် ကမ် ျောုံးန ငဲ့်

က  ကည်  ကကလ မဲ့်မည ်   င ် ဲ့ကသျောကနွက် စ။် ကကမ်ုံးတမ်ုံးသညဲ့စ် စ ကပါငု်ံးပမျောဏသည ်၁၀ 

မ လ မ တျောပ စသ်ည။် ေဏက်င ွ

စ စ ကပါငု်ံးစနစတ်က အဆငဲ့အ်လ  ကသ်တမ် တ ်ျောုံးကသျောသ  ျောုံးရ  က ုံး လ မဲ့်မည။် 

ကနွက် စအ်ျောုံးပ ငဲ့က်ကျောငု်ံးကကျောငု်ံးက ျောကန ျော လ မဲ့်မည ်

စကန် ငဲ့လ်ကက် ျောကန ျောပ ငု်ံးက  အပ စက်ဝုံးလကက်တွျံ့က က ကရ ျောငက်ကဉ မည ်

အသခခစိုကစ်ခန််း၏အဘတိ:် 

အသခခခ ကျသ ြာက နက်ရစမ်ျကန်ြှာခပငအ်ြာ်းကတတ ရြာသစ်းခ င  ်ယ ်တုပ်စန်ိငု ်ည ်

ရွှ ွဲ့သစ်းမျြာ်း၊  ုနမ်ျြာ်းစ ညတ်ို  ကိဝုါယြာကကြို်းပ  ်းခ င  ်န  ရ်ငှ််းသစပပ ်း၊ 

သရပိုစုပ်ယ ူည။် အုတခ်ွဲက နက်ရစ် ညဤ်မျှသလြာကမ်ြာမြာမြာမြာမြာမြာမြာမြာမြာမြာခိငုသ်စ။ ၊ 

ဝါယြာကကြို်းစတုတ် မျြာ်းကမျကန်ြှာခပငမ်ခ စန်ိငုပ်ါ, တညူ သ ြာ chipping  ို  မဟတု ်hacking 

အြာ်းခ င က်ကမ််းတမ််းရလမိ မ်ည ်

အန ်းကပ်ကကြာ်းကြာလမှြာ။ အနည််းဆ ်ုး ၁၂ နြာရ နငှ မ်ျကန်ြှာခပငက်ိသုရခ င စ်မ်ိ ြာ်းရမည ်

topping တငခ်ခင််းမခပြုမ သရ ယရ်ှြာ်းပစခ်ွဲ  ည။် က နက်ရစမ်တငမ် , ဘလိပ်သခမ slurry 

2,75 က လိဂုရမ် / စတရုန််းမိငုမ်ှြာ။ မျကန်ြှာခပင၏် topping တငသ် ြာမခပြုမ သလျှြာက ်ြာ်းရလမိ မ်ည။် 

တငသ် ြာမ  

2,75 က လိဂုရမ်မှြာက နက်ရစ,် ဘလိပ်သခမ slurry ။ / sqm ။ မျကန်ြှာခပင၏်အခ စအ်ခ စ ်flush, 

ပုိသကြာင််းသနြှာငက်ကြို်းမျြာ်းအတ ကသ်လျှြာက ်ြာ်းရလမိ ်မည ်

ပ ုဆ ွဲနှုန််း။ ကကမ််းခပငက်ိခု ွဲ ြာ်းသ ြာ panel တစခ်ခုျင််းစ ၏အစ န််းအြာ်းခ င သ် ြာကခ် ရမည ်

ကပ် ြာ်းခခင််းမှကြာက ယရ်န ်စ ်ြာ်း ို  မဟတု ်တတ ြုအစင််းမျြာ်းခ င ဆ် လမ်ိ်း ြာ်း ည။် 

အဆိပုါခပြာ်းယနူ သ ြာင််းအရ ယအ်စြာ်းခ စရ်လမိ မ်ည ်

နငှ ,် မဟတုရ်င ်တမ်တှ ်ြာ်းသ ြာမဟတုလ်ျှင,် panel ကိအုဘယ ်မူျှမအတိငု််းအတြာ 2 

မ တြာ ကသ်ကျြ်ာလ နရ်လမိ မ်ည။် နငှ တ်စ ်ဦ်း ၏theရိယြာ 
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panel က 2 sqm  ကမ်ပုိရ။  ို  သ ြ်ာ panel ၏အရ ယအ်စြာ်းအတအိကျအြာ်းခ င ဆ် ်ုးခ တရ်မည ်

အခန််းအရ ယအ်စြာ်းနငှ က်ိကုည် ရနအ်ငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် ။ ကကမ််းခပင ်finish 

ကိအုတ ကအ်ဆစတ်ိ်ုးချွဲွဲ့ရလမိ ်မည ်

နယစ်ပ်မှတဆင  ်skirting / dado ။ နယန်မိိတ၏်သ ြာင မှ်ြာအဆစ ်mitred ကကလမိ ်မည ်

အခန််း 

အလမူ န ယမ်ကိခု ွဲ ြာ်းသ ြာအစင််းမျြာ်းကိသုပ်းအပ်ရနအ်ဆိခုပြု ြာ်းပါက၎င််းကိ ုပ်မ တပ်ဆင ်ြာ်းရမည် 

1200 မ လ မ တြာ @ 2: ဘလိပ်သခမသမြာ်တြာ 1 ၌တည၏်။ 

စငတ်ြာမျြာ်း ို  မဟတုအ်ခပည အ်ဝအတမ်ိအနကက်ိမုျြာ်းအတ ကအ်ချိနဇ်ယြာ်းတ င ်တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအခ စ ်

ကကမ််းခပငပ်ပ ်းပပ ။ အသချြာ ည၏်အတမ်ိအနကက်ိအုသချြာဘို  အဆိခုပြု ြာ်းအခ စအ် ခူ စရ်လမိ ်မည ်

ပစစည််းအတ ကက်ကမ််းခပင။် flush အဆစ၏်အမှု၌, အခခြာ်းခပြာ်းကိ ုြာ ိသုန  ရကတ် ငခ်ျနိငုပ်ါ ည။် 

ကပ်လျကပ်ငလ်ယသ်အြာ်၏က နက်ရစစ်တငမ် အနည််းဆ ်ုး ၄၈ နြာရ ကကြာမည။် 

သရြာစပ်ခခင််း 

အဆိပုါ topping က နက်ရစဘ်လိပ်သခမ၏အစတိအ်ပိုင််းတစခ်ု,  ွဲနစှပုိ်င််းနငှ  ်4 သရြာသနြှာခ စရ်လမိ ်မည ်

အခမင ဆ် ်ုး ၁၀ မ လ မ တြာရှိသ ြာအဆင ခ်မင သ် ြာသကျြာကခ်ပြာ်းမျြာ်းပါ ၀ င ်ည။် 

ပါဝငပ်စစည််းမျြာ်းနှုကိန် ှုကိခ်ျွတခ်ျွတခ် စရ်လမိ မ်ည ်

လိအုပ်သ ြာပလပ်စတစခ် င လ် သုလြာကသ် ြာသရနငှ သ်ရြာ။ သရဘလိပ်သခမအချိြု်း ကမ်ပုိပါ 

 က ်၀.၄ 

ချ ြာ်း ည ်

သခခသ ြာက၏်မျကန်ြှာခပငသ်ပေါ် ရှိအခမွဲ သရကိ ုယရ်ှြာ်းပပ ်းဘလိပ်သခမအမှုန  တ်စသ်ချြာင််းကိ ုယသ်ပ်းရမည ်

အ မုူန  မ်ျြာ်း၏သရှွဲ့သနြာကည် ည တမ်ှုမှမျကန်ြှာခပငသ်ပေါ်မှြာ brushed လမိ ်မည။် 

ဒ လတဆ်တတ်ွဲ အစမိ််း က ်ကအ်သခခခ သပေါ်မှြာ 

ခပငဆ်င ်ြာ်းဘလိပ်သခမက နက်ရစခ်ျကခ်ျင််းသရြာစပ်ပပ ်းသနြာက ်ြာ်းရမည။် အဆိပုါက နက်ရစခ် စရ်လမိ ်မည ်

ခ န  ခ် ျူ်းခခင််းနငှ ဂ်ရုတစိုကည် ။ိ အဆိပုါက နက်ရစ ်compacted နငှ  ်တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာမှယသူဆြာငရ်လမိ ်မည ်

သဘ်း  ကပ် ုစ မျြာ်းနငှ တ်စ ်ဦ်း နငှ အ်တသူရှ ွဲ့ဆကဆ်င််းသလ်းလ သ ြာသခ ြာင အ်စ န််းအြာ်း  ငျွဲ့အဆင ဆ်င  ်

ဓြာတသ်လကှြာ်းစ ်းရ ်းနငှ သ်ပါင််းစပ် sawing သရ ွဲ့လျြာ်းမှုနငှ သ် ်းငယတ်ွဲ နစှ ်ဦ်း နစှ ်ကန်ငှ အ်တတူနည််းကျဆင််း 



အငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် ညွှနက်ကြာ်း ြာ်းအခ စန်ည််းစနစ ်ို  မဟတုလ်ကခ် င ခ် စသ်စဆိငု််း။ စဉ်တ င ်

ကပ်လျကဘ်ဂ္လြာ်းပငလ်ယသ်အြာ် concreting, ယခင၏်အစ န််းသ ချြာသစရနသ်စြာင သ်ရှြာကမ်ှုယရူလမိ ်မည ်

အသလြာင််းသတြ်ာ ြာ်းရြာမျြာ်းကိဂုရုမစိုကခ်ခင််း ို  မဟတုလ်ကခ် င  ်ိ်ုးခခင််းခ င မ်ချိြု်းပါ။ 

 ိခုဏခခင််းတ ငတ်ငသ် ြာပပ ်းသနြာက် 

က နက်ရစ,် 

မျကန်ြှာခပငခ်မင မ်ြာ်းသ ြာ ို  မဟတုအ်နမိ ်အစကအ်သခပြာကမ်ျြာ်းအတ ကက်ကည ရ်ှုစစသ်ဆ်းရမညန်ငှ လ်ိအုပ်သ ြာ

ဆ ်ုးမပွဲ ခပငခ် စရ်လမိ ်မည ်

က နက်ရစန်ငှ မ်ျကန်ြှာခပငတ်စခ်လု ်ုးကိခု ည စ် ကခ်ခင််း ို  မဟတု ်ယရ်ှြာ်းခခင််းခ င ခ်ပြုလပ်ု ညက်ိ ုပ်မ ည  ိည်

။ ဘယအ်ချိနမ်ှြာ 

အလွှြာကိပုငလ်ပ်ု ည၊် မျကန်ြှာခပငက်ိသုကကြ်ာခငြာခခင််းကိရုိုက ် င််းခခင််း ို  မဟတုရုိ်ကန်ကှခ်ခင််းခ င ပ်ပ ်းစ ်းရမည ်

ယနူ သ ြာင််းလိငု််းနငှ အ်ဆင ။် ကန ဦ်း အစ ုမစတငမ် မျကန်ြှာခပငက်ိခု န််းရမည ်

တိကုရုိ်က ်ို  မဟတုအ်လ တဗ်လြာအတိမ်ျြာ်း ညပုိ်လျှ သ ြာသရကိစုုပ်ယရူနက် နက်ရစမ်ျကန်ြှာခပငသ်ပေါ်တ ငပ်ျ ွဲ့

န ှ    ြာ်း ည ်

သရသပေါ်သကကြာင  ်ပ်ိသပေါ်မှြာလြာမယ ။် 

 

မ ကန် ျောပပငအ်ပပ ုံးသတ:် www.Vidyarthiplus.com www.Vidyarthiplus.com 

ကနွက် စအ်ပပညဲ့အ်ဝက စလ်စပ်ပ ုံးသညဲ့က်နျောက၎်ငု်ံးက  လကသ် တပ် ဝါသ  ဲ့မဟ တပ်ပ ုံးပပ ုံးကအျောငလ် ပ် မည ်

က ကပေါ်။ ကနွက် စမ် ျောုံးသ ပ်သညု်ံးပပ ုံးကနျောကမ်ကကျောမ ပပ ုံးစ ုံးသညဲ့လ် ပ်ငနု်ံးမ ျောုံးက  စတင ်မည ်

ကလ  န ငဲ့အ်ပူ   နက်ပေါ် မူတည၍် တစန်ျော  မ ကပ ျောကန်ျော  အတငွု်ံးပ  ျံ့ န   ဲ့န  ငသ်ည ်အကပ အကနမ ျောုံး။ 

မ ကန် ျောပပငအ်ျောုံးကကျောုံးကျောလအကက မ်မ ျောုံးစွျော ဏ ဏလ    လ မဲ့်မည ်တစ ်ဦုံး ယနူ က ျောငု်ံးန ငဲ့ ်Hard 

မ ကန် ျောပပင ် တလ် ပ် န။် ကကမ်ုံး ငု်ံး၏ ၀ တစ်ျောုံးဆငယ်ငန်  ငမ်ှုသညမ်တူညသ်ည် အဓ ကအျောုံးပ ငဲ့ ်troweliing 

 ကွသ်ယက်ဆျောငက်သျောန ငဲ့အ်တကူစျောငဲ့က်ရ ျောကမ်ှုအကပေါ်သ  ဲ့။ trowelling ၏အ ျောဝတထ   နပ် စပ်ါသည ်

ပ စန်  ငသ်မျှတစမ် ကန် ျောမ ျောုံး   ဲ့အပ စ ်က ် ပ ငု်ံးန ငဲ့အ်န ုံးကပ်  တလ် ပ် န။် 

အကကျောုံး ငွဲ့ပ်ပ ကသျောအ   နက်ကျောုံးကျောလ ဆကတ်  က ်trowelling အလနွအ်က ုံးကက ုံးပါသည။် 

  က ် ငု်ံးသျောလ  ကလျောကက်သျောတငက်သျောပပ ုံးကနျောက ်trowelling အဆငဲ့မ် ကန် ျောပပငက်ပုံး မယ။် 



အကစျောပ  ငု်ံးအဆငဲ့မ် ျောုံးတငွအ်လနွအ်ကျွ  trowelling 

၎ငု်ံးသညအ်    ျံ့ကသျောအ   နမ် ျောုံးတငွဘ် လပ်ကပမမ ျောုံးကကယဝ်ကသျောအလ ျောက  အလ ပ်လ ပ် နက်လဲ့ရ  ကသျောကကကျောငဲ့်

ကရ ျောငက်ကဉ မည။် ပပ ုံးကနျောက ်ပ မ ဦုံး ဆ  ုံး trowelling, အပူ   နက်ပေါ်မူတည။် ကကျော   န,် 

ကလ  အကပ အကနမ ျောုံး d အသ  ုံးပပ ကသျောဘ လပ်ကပမမ ျောုံး၏နှုနု်ံး ျောုံးက  မ ကန် ျောပပငက်  အကက မ်ကပါငု်ံးမ ျောုံးစွျော 

retrowelled  လ မဲ့်မည ်မ ကန် ျောပပငရ်  မညသ်ညဲ့အ်ကပါကက်  မဆ  ပ တ ်ျောုံး နအ်တကွမ်ညသ်ညဲ့် pres 

က  မဆ  ပ တပ်စ ်နအ်ကက မ်မ ျောုံးစွျော retrowelled  လ မဲ့်မည ်မ ကန် ျောပပငန် ငဲ့က်နွက် စသ်  ဲ့မဟ တ ်laitance 

အတကွမ်ဆ  ပ  လျှ က က  ပယ ် က ်  ဲ့န  ငဲ့မ် ကန် ျောပပငမ် ကဆျောငက်ကဉုံး န ်ပပန ်topping သ  ဲ့ trowelled 

မ ကကလ မဲ့်မည။် ကနျောကဆ်  ုံး trowelling ကကျောငု်ံးစွျောမပပ မ ပပ  မည ်

ကနွက် စသ်ညအ်လနွ ်က ် လနွု်ံးကသျော်လညု်ံး  အျောုံးမ ျောုံးစျွောလ  အပ်သည် မ ကန် ျောပပငက်ပေါ်မ ျောမဆ  စ  ပါကစ။ 

ကပ ျောကက်သွျံ့ကသျောဘ လပ်ကပမအက ျောအကန ျောမ ျောုံးပ နု်ံးပ ငု်ံး။ န ငဲ့က်ကျောငု်ံး 

မ ကန် ျောပပငက်ပေါ်စ စ ကပါငု်ံး ငွဲ့ပ်ပ မ ကကလ မဲ့မ်ည။်  နု်ံးအမ တအ်သျောုံးမ ျောုံးက  မကတွျံ့ ပါ မ ကန် ျောပပငပ်ပ ုံးပပ ။ 

ကနွက် စန်ှု ကန်ှု က ်ျွတ ်ျွတပ်ပ ုံးကနျောက်, တ ပမကစ်ညု်ံး finish က  သတမ် တ ်ျောုံးကသျောဘယမ် ျော Compact 

န ငဲ့က် မ ကန် ျောပပငအ်မ ျောုံးစ ကပ ျောကက်ယွသ်ျွောုံးသညဲ့အ် ါမ ကန် ျောပပငက်  ကပုံး မည် 

အတညပ်ပ ပပ ုံးကသျောကကကုံးဝါသ  ဲ့မဟ တ ်M.S.    ငဘ်ျော။ တ ပမကစ်ညု်ံးက  ညငသ်ျောစွျောဆွ   တက်ကလ မဲ့်မည ်

အစွနု်ံးမ အစွနု်ံးသ  ဲ့မ ကန် ျောပပငက်  အကပေါ်သပ်ွအတကွယ်နူ က ျောငု်ံးပ စ ်လ မဲ့်မည ်  က ဲ့သ  ဲ့ကသျော   ုံးစ ၌ 

အက ယန် ငဲ့အ်တ မ်အနက၊် အတ မ်အနကသ်ည ်၁.၅ မ လ မ တျော ကမ်ပ   ပါ။ သညဲ့အ် ါ Bromming 

ပပ  လ မဲ့်မည ်ကနွက် စ ်  က ဲ့သ  ဲ့ကသျော ac အ ကွအကန၌ရ  ၏မ ကန် ျောပပငက်  ကသ်  ဲ့မဟ တအ်လနွအ်မငု်ံး 

roughened လ မဲ့မ်ညမ်ဟ တပ်ါ စစဆ်ငက် ုံး။ 

မမ နသ်  ဲ့မဟ တန်ကရ်ှု  ငု်ံးကသျောသပ်ွကစသညဲ့က်ကမ်ုံးသ  ဲ့မဟ တရ် ညလ် ျောုံးကသျော bristles ပ စ ်လ မဲ့်မည ်

အ   နက် န။် 

ဝတဆ်င ်ျောုံးကသျောသ  ဲ့မဟ တမ်ကက နပ်ကသျောအပ ျောုံးပညျောရ  ကသျောတ ပမကစ်ညု်ံးမ ျောုံးက  စွန ဲ့ပ်စ ်မည။် 

ဘဂ္လြာ်းပငလ်ယသ်အြာအ်တ င််းရှိက နက်ရစ ်တမ်ှတပ်ပ ်းသ ြာအခါ, ခပြာ်း၏အဆစန်ငှ ခ်ပည စ် ုရပါမည ်

ဘလိပ်သခမမုန  န်ငှ  ်ပ် ပ်ရပ်ရပ်သချြာသမ ွဲ့ ို  မဟတုပူ််းတ ွဲသခမြာ။ ကိယု သ်ကကြာင််းဂရုစိုကရ်ပါမည ်

အဆစမ်ျြာ်းအတ ကသ်က်ှးအနမိ ်ဆ ်ုးပမြာဏပပ ်း ြာ်းပပ ်းဆ ်ုးသကျြ်ာပုိလျှ  ိတအ်  ်ုးခပြု ည ်



အဆိပုါမုန  သ်နဆွဲစမ်ိ်းလန််းသ ြာအခါမျကန်ြှာခပင ်ယရ်ှြာ်းလမိ ်မည။် ကျယခ်ပန  အ်ဆစ၏် Incase 

အတတူရူလမိ ်မည ်

ပူ်းတ ွဲခ စရ်လမိ ်မညအ်တညခ်ပြုခခယပ်စစည််းကိအု  ်ုးခပြု။ ခခယပ်စစည််းဘလိပ်သခမက နက်ရစ ်(1: 2: 4) 

နငှ ခ်ပည စ် ုလမိ ်မည ်

perfectlyာာု သခ ြာင လ်ိငု််းအတ ကက်ိလုကစ် တ။် 

  မဏ ိပ်ုအပပ ်း တ:် 

www.Vidyarthiplus.com 

www.Vidyarthiplus.com 

သဂေါ်လ သရြာငခ်ပြာ်းမျြာ်းကိအု  ်ုးခပြုရနအ်ဆိခုပြု ြာ်းသ ြာသဒ မျြာ်းတ ငအ်သခခစိကုရ်နလ်ိအုပ် ည် 

က နက်ရစ ် မဏ ိtrowel အြာ်းခ င သ်ချြာသမ ွဲ့ ပပ ်းသလ၏ 

က ုခခင််း - 

ပပ ်းစ ်း  ြာ်းသ ြာပ မ ပ် ညပ် မ၊ နစှအ်တ ကသ်န၊ သလ၊ မို်းရ ြာခခင််းမှကြာက ယရ်မည် 

ဤအချိနအ်သတြာအတ င််းကကမ််းခပငသ်ပေါ် ရှိလမူျြာ်း၏သန  ရကမ်ျြာ်းနငှ လ်ှုပ်ရှြာ်းမှုကိတုြာ်းခမစ ်ည။် ပပ ်းပပ  

အနည််းဆ ်ုးအဘို  , ပပ ်းတွဲ သနြာကသ်နြာကသ်န  မှစ။ 

မျကန်ြှာခပင ် ု်းအုပ်ခခင််းနငှ စ်ဉ်ဆကမ်ခပတသ်ပျြာကက်င််းသအြာငက် ုရလမိ ်မည ်

7 ရကမ်ျြာ်းအတ ကက်ြာလ။ သဆ်းက ုမှုအတ က ်murrum 

နငှ သ်ပါင််းခခင််းကိအုပမွဲတမ််း ြာ်းခွဲ ပပ ်းခ စသ် ြာသကကြာင တ်ြာ်းခမစ ်ည ်

သချြာကကမ််းခပငသ်ပေါ်မှြာအစ န််းအ င််း။ 

တစသ်လျှြာကလ် ်ုးစိစု တသ် ြာ ွဲသကကြ်ာခငြာခပန  ပ် ြာ်းခခင််းခ င က် ုမှုကိခုပြုရမည ်

အနည််းဆ ်ုးခနုစရ်က၏်က ုကြာလ။ မျကန်ြှာခပင ်ည၎်င််းအြာ်းမည ်ည ပ်ျကစ် ်းမှုမှမဆိကုြာက ယရ်မည် 

ဘြာပွဲခ စခ် စ ် ို  သနြာကမ်ျကန်ြှာခပငက်ိခု ည််းည င််းစ ြာသခခြာကသ်  ွဲ့သစနိငု ်ည။် အြာ်းလ ်ုးသ ြာင ,် 

ကကမ််းခပင၏်လမ််းဆ  ု

မလိအုပ် ည အ်ပုိကနုက်ျစရိတမှ်ြာလိအုပ် ည အ်ခါအဂ္သတန ရ မျကန်ြှာခပငန်ငှ အ်တခူျွတ ်rounded 

ရလမိ ်မည။် 

တိငု််းတြာခခင််းအမျိြု်းအစြာ်း: 



ကကမ််းခင််းနငှ စ်ကတိအ်တိန်ှုန််း ညc်overedရိယြာ၏စတရုန််းမ တြာတ ငရ်ှိရမည။် The 

ကကမ််းခင််း၏အကျယန်ငှ အ်ကျယအ်ြာ်းစကတိစ် ်းခခင််း၊ 

ဂုဏအ်ရှိဆ ်ုးသ ြာန ရ မျြာ်း၏အဂ္သတမျကန်ြှာမျြာ်း။ ၀.၁ 

စတရုန််းမ တြာ ကသ်ကျြာ်လ နသ် ြာကကမ််းခပငရ်ှိအသပါကမ်ျြာ်းအြာ်းလ ်ုး။ in 

အခင််းမလပ်ု ည d်oneရိယြာမျြာ်းကိနုတုယ်ပူပ ်းအ ြာ်းတငa်reasရိယြာမျြာ်းကိ ုြာတိငု််းတြာရမည ်

အတ ကသ်ပ်းသဆြာင ်dado, စကတ ်ို  မဟတုအ်ဂ္သတသအြာကတ် ငက်ကမ််းခင််းကိသုင သပ်းသချရနမ်တိငု််းရ။ 

ဘြာမှမ 

အခန််းတစခ်န််းတည််း၌က ွဲခပြာ်းသ ြာအဆင မ်ျြာ်း၌ကကမ််းခပငခ်င််းခခင််းအတ ကအ်ပုိ ပ်သဆြာင််းသပ်းရမည။် 

အဆိပုါအတိငု််းအတြာ 

တစမ် တြာ၏ဒimမ၏သနရြာမျြာ်းအ တိိငု််းတြာကကလမိ ်မညန်ငှ t်woရိယြာနစှခ်သုနရြာမျြာ်းမတှက ် ကအ်လပ်ု

လပ်ုခွဲ ပါတယ ်

စတရုန််းမ တြာ၏ဒမ။ 

၄.၂.၁၂ န ရ မျြာ်းနငှ မ်ျကန်ြှာကျကမ်ျြာ်းနငှ  ်ွဲမျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်းအတ ကဘ်လိပ်သခမ ိ်ုးခခင််း 

အဂ္သတ 

အလပ်ုနယပ်ယ ်

ဒ  တမ်ှတခ်ျကမ်ျြာ်းသအြာကမှ်ြာ  ု်းလွှမ််းအဆိပုါအလပ်ုအြာ်းလ ်ုးကိပုစစည််းမျြာ်းသ ြာကပ်  ပါဝင ်ည ်

၎င််းနငှ အ်ည အဂ္သတ၊ 

အသ ်းစတိသ် ြ်ာခပချကမ်ျြာ်း၊  ကဆ်ိငုသ် ြာပ ုမျြာ်းစ ညတ်ို  ခ စ ်ည။် 

 

အက ကွ :ွ လ ပ်ငနု်ံးအတကွလ်  အပ်ကသျောဘ လပ်ကပမ၊ 

သ န ငဲ့က် တ  ဲ့က  သတမ် တ ်ျောုံးကသျောသတမ် တ ် ကမ် ျောုံးန ငဲ့က်  ကည်  မည ်

ဤသ မ ျောုံးအတကွမ် အပပ ေမ်ဘ လပ်ကပမကနွက် စ ်(လငွပ်ပငန် ငဲ့အ်ျောုံးပ ညဲ့)် ကအျောက,် ဤကန ျောတငွမ်တ  ငမ်  

www.Vidyarthiplus.com www.Vidyarthiplus.com ပပ ုံးပပညဲ့စ်  ကသျောအကက က  ကယဘ ယ အျောုံးပ ငဲ့ ်IS 

1542-1960 န ငဲ့က်  ကည်  လ မဲ့်မည။် အဆ  ပါအဂဂကတအက ငဲ့က်  က ငဲ့က်ယဘ ယ အျောုံးပ ငဲ့ ်ကကလ မဲ့မ်ည ်

န   မ ျောုံးအကပေါ်ဘ လပ်ကပမအဂဂကတအပပ ုံးသတအ်တကွ် IS 1661-1987 (pt.III) 

က ငဲ့ ်  ုံးဥပကေန ငဲ့က်  ကည် သည ်မ ကန် ျောက က)် ။ I.S. 

အတကွသ်တမ် တ ်ျောုံးကသျောအျောုံးလ  ုံးကယဘ ယ ကက  တငက်ျောကယွမ်ှုမ ျောုံး 1661-1987 (pt.III) အပ  ေ ်8, 

ပ စ ်လ မဲ့်မည ်ယ။ူ န ငဲ့ ်IS 1661 အပ  ေ ်12 တငွက် ျ်ောပပ ျောုံးသက ဲ့သ  ဲ့ကနျောက ် ၏ပပငဆ်ငမ်ှုပပ  မည ်IS 2402-



2963 က  သ မ ကန် ျောပပငပ် ငဲ့ပ်ပ လ ပ်ကသျောအဂဂကတလ ပ်ငနု်ံးအတကွက်ယဘ ယ အျောုံးပ ငဲ့လ်  ကန်ျော မည။် 

ပငမ်ုံးလ  အပ်သည ်

အလ ပ်၏စကရ်  အဘ  ဲ့အကန ်ရ  ကတ်ျောကသူ ဲ့က  ယပ်  ငက် နက် စ  တအ်ျောုံးပ ငဲ့က် ျောကပ် ဲ့ကပုံး   ကကလ မဲ့်မည။် 

ပ စန်  ငသ်ည ်

လ  အပ်  ကန် ငဲ့အ်ည န စဆ်သ  ဲ့မဟ တတ်စ ် တညု်ံးန ငဲ့မ် ကန် ျောက ကအ်ဂဂကတပပ သညဲ့အ် ါအငဂ် ငန် ယျော - 

incharge ဇျောတစ်ငပ်ငမ်ုံးကအတညပ်ပ  လ မဲ့်မည။် အဆ  ပါကန ်ရ  ကတ်ျော လ မဲ့်မည ်

မကတျော်တဆပ စမ်ှုမ ျောုံးအတကွတ်ျောဝနရ်  ပ စပ် ကပ် စပ် က။် 

ကန ်ရ  ကတ်ျောသညအ်ပ ျောုံးသနူ ငဲ့ပူ်ုံးကပါငု်ံးလ ပ်ကဆျောင ်မည ်သတမ် တ ်ျောုံးကသျောကန ျောမ ျောုံးရ   switch box 

မ ျောုံးက   fix လ ပ် နက်အဂ ငစ် မ ျောုံးသည၎်ငု်ံး box မ ျောုံးက  စနစတ်က တပ်ဆင ်နပ် စသ်ည ်

က  ျောအဂဂကတမ ကန် ျောပပငန် ငဲ့အ်တလူ  ငု်ံး။ 

အျောုံးလ  ုံးပတပ်တလ်ညအ်ပ စဤ်ကသတတ ျောမ ျောုံးန ငဲ့ပ်တပ်တလ်ညပ်ပ ုံးသျွောုံး 

မ ကန် ျောက ကတ်ငွပ်ပနက်သတတ ျောမ ျောုံးအပ  က နက် မပါဘ ကန ်ရ  ကတ်ျောအဂဂကတပ ငဲ့ပ်ပ လ ပ် မည ်ဌျောန။ 

ဤက စစ်န င ျံ့ ပတ သက ၍ အငဂ် ငန် ယျော - လကက် ျောက၏်ဆ  ုံးပ တ ် ကသ်ညအ်ပပ ုံးသတပ် စ ်မည ်

ကန ်ရ  ကတ်ျောအကပေါ်။ 

 

Surface ၏ပပငဆ်ငမ်ှု အဂဂကတအကနပ ငဲ့မ် ကန် ျောပပငက်   ဦုံး စွျောသန ဲ့ရ် ငု်ံးစငက်ကယစွ်ျောသန ဲ့ရ် ငု်ံးကစ မည ်

ကအျောက။် အဆစအ်ျောုံးလ  ုံးသညအ် တလ် ပ်ငနု်ံး၊ 

ကက ျောကတ်  ုံးကက ျောကမ် ျောုံးန ငဲ့န် ုံးကပ်စွျောပ တဆ်  ဲ့ပ ငု်ံး   ပါက   တဆ်ွ  ျောုံးသငဲ့သ်ည ်ကနွက် စ၏်အမှု၌, 

အလ ပ်ဆကလ်ကအ်ပ စ။် အဂဂကတအကနပ ငဲ့မ် ကန် ျောပပငက်  ကကျောငု်ံးစွျောစ  စွတက်စ မည ်အနညု်ံးဆ  ုံး (၆) 

နျော  အလ ပ်လ ပ် နမ်စတငမ်  ။ အဂဂကတအလ ပ်အျောုံးလ  ုံးအတကွက်မျ်ောတျော 

ပမျောဏ၏အ   နဇ်ယျောုံးအတကွသ်တမ် တ ်ျောုံးကသျောအပ စက် ျောကန ျော၏ဘ လပ်ကပမကမျော်တျောပ စ ်လ မဲ့်မည။် 

၏စ  က ်ပူပ ုံးကနျောက ်ပငမ်ုံးန ငဲ့အ်ဂဂကတအလ ပ်စတငမ်တ  ငမ်   ပ်တနု်ံးလမ်ုံးဆ   / အဆစ ်/ န စ ်ကအ်မ ျောုံးဆ  ုံး 

အကက်ကကျောငု်ံးမ ျောုံးက  ကျောကယွ ်နဘ် လပ်ကပမအဂဂကတပ ငဲ့က် ျောငပ် ည ်/ 

ကကျ်ောလ ပ ငဲ့က်သကသ  ျော  ျော  ပ်ပ  ုံး မည။် မပပ မ  အဂဂကတစစဆ်ငက် ုံးစတငပ် ငု်ံး, 

ကန ်ရ  ကတ်ျောဝနက်ဆျောငမ်ှုပ  ကအ်ျောုံးလ  ုံးက  ကသ  ျောကစ မည်, 

အပ ျောုံးလျှပ်စစက်အဂ ငစ် မ ျောုံးကလျှပ်စစပ်ပနမ် ျောုံး၊ ကသတတ ျောမ ျောုံး၊ 

န ငဲ့အ်ဂဂကတမ ကန် ျောပပငက်  စနစတ်က အငဂ် ငန် ယျော -In- တျောဝန ် ကအတညပ်ပ သည။်  ွငဲ့န်  င ်နအ်တကွ ်

အပ ျောုံး ၀ နက်ဆျောငမ်ှုကန ်ရ  ကတ်ျောမ ျောုံးမ လျှပ်စစပ်ပနက်သတတ ျောမ ျောုံး၊ EDB's၊ ပ  ကမ် ျောုံး၊ 

သငဲ့က်လ ျ်ောကသျောအဆငဲ့န်  ငဲ့အ်ဂဂကတ၏ပပ ုံးဆ  ုံးမ ကန် ျောပပငန် ငဲ့အ်တ ူညည် နု်ံး tot န ငဲ့အ်တမူ ဉုံး။ သ   န ငဲ့ ်

Tapanis 

တနညု်ံးက  ျောအဂဂကတပပငဆ်င ်ျောက ုံးမှုမ ျောုံးန   ကပေါ်အဓ ကပမ  ျံ့ ပပကန ်ရ  ကတ်ျောမ ျောုံးကကပုံးလ မဲ့်မည,် 

ကကျောငု်ံးစွျောအဘ  ဲ့အဘယသ်မူျှမပ  က နက် မ ျောမ မ အဂဂကတအလ ပ်၏ကက  တငမ် ပ  မ နက်ကျောုံးကျောလမ ျောမ ကန် ျောက က ်



ဌျောန။ 

   ဲ့ကကကျောငဲ့အ်ဂဂကတမလ ပ်မ မ ကန် ျောပပငပ်ပငဆ်ငပ် ငု်ံးလ ပ်ငနု်ံးတစ ် လ  ုံးက  အ ပ်ဘကက်န ်ရ  ကတ်ျောမ ျောုံးက

ည  နှု ငု်ံး မည။် မတ  ငမ် က 

အမ နတ်ကယအ်ဂဂကတအလ ပ်က  လက ် မ ျောက  င ်ျောုံးပပ ုံးမ ကန် ျောက ကမ် ျောုံးန ငဲ့န်   မ ျောုံးစသညတ်  ဲ့က  အမ တအ်

သျောုံးပပ  မည ်www.Vidyarthiplus.com www.Vidyarthiplus.com 

လ  အပ်ကသျောအဂဂကတ၏အ ကူ  ည နပ်ပသညဲ့အ်ဂဂကတ လ တမ် ျောုံးန ငဲ့မ်ညသ်ညဲ့စ်စမ် နက်သျောမ ဉုံးကကကျောငု်ံးတငွရ်  

 မည၊် 

အဆင န်ငှ ပုိ်က။် 

ကန ်ရုိကတ်ြာ ညဤ်အမှတအ် ြာ်းမျြာ်းကိအုငဂ်ျငန် ယြာလကမ်အကျယခ် င အ်တညခ်ပြုရမည ်

အဂ္သတအလပ်ုမစတငမ် ။ ကန ်ရုိကတ်ြာ ညအ်ပပ ်း တဆ် ်ုးခ တခ်ျကက်ိလုည််းတြာဝနယ်ရူမည ်

န ရ မျြာ်းတညသ်ဆြာကခ်ခင််းကွဲ  ို  သ ြာသဆြာကလ်ပ်ုသရ်းလပ်ုငန််းမျြာ်းအြာ်းလ ်ုး၊ 

က နက်ရစစ် ညတ်ို  ကိအုဂ္သတမသဆြာကမ် ပပ ်းစ ်းခွဲ လမိ ်မည။် အဂ္သတ 

စစဆ်ငသ်ရ်းပမိြုွဲ့ ရုိ်း၌ embedded သ ြာဝနသ်ဆြာငမ်ှုပုိကစ် ညတ်ို  ပပ ်းသနြာကမှ်တကယ် ူင ပ်ါတယ ်

 ို  မဟတုမ်ျကန်ြှာကျကက်ိအုခခြာ်းသအဂျငစ် မျြာ်းကတြာ်းခမစ ်ြာ်းပပ ်း င သ်လျြ်ာစ ြာအကြာအက ယသ်ပ်း ြာ်း 

ည ်

အဆိပုါအငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် ခ င ခ်ပြုလပ်ုနိငုပ်ါတယ။် ရှိပပ ်း ြာ်း fittings, 

ကရိယြာမဆိမုခှ စသ်ပေါ်သစလျှငပ်ျကစ် ်းဆ ်ုးရှု  ်းမှု, 

အဂ္သတစစဆ်ငသ်ရ်းအတ င််းတ ခါ်းမျြာ်းနငှ ခ်ပတင််းသပါကမ်ျြာ်းအပါအ ၀ င ်

 ူ  ကိယုပုိ်ငက်နုက်ျမှြာကန ်ရုိကတ်ြာ။ 

ခ စသ်စခပညတ် င််းသရွှွဲ့သခပြာင််း ို  မဟတုအ်ဂ္သတခ ရ ုိ  ခ စ ်ည မ်ျကန်ြှာခပငပ်ါ 

ခပငပ်မှသရပုိကခ်ပင ်ြာ်းခခင််းမရှိ၊ အချိျူွဲ့ နငှ အ်ဆင တ် ငမ်ဟတုပ်ါ။ 

ပုိမိုသကြာင််းမ နသ်အြာငခ်ပြုလပ်ုရနလ်ိအုပ် ည ်

 ိကုွဲ  ို  သ ြာအတ ကပ်ပ ်းခပည စ် ုသ ြာ lien 

နငှ အ်ဆင ဆ်င မှ်အဂ္သတမျကန်ြှာခပငသ်ရြာကသ်စ ုိ   တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအ  ူက ်

 တ ်တမှ်တမှ်တက်စိစရပ်မျြာ်းတ ငက်ကက ်ြာ်းဝါယြာကကြို်းမျြာ်းကိကုန ်ရုိကတ်ြာမှမိမိကနုက်ျစရိတခ် င သ်ပ်း

ရမည ်



မည ်ည အ်ပုိကနုက်ျစရိတက်ိမုျှမလိအုပ်သ ြာအဆင  ်တမှ်တ ်ြာ်းရနအ်တ ကအ်ဂ္သတကိလုပ်ု င  ်ည။် 

The 

အပပ ်း တသ်ဆ်း ိ်ုး ြာ်းသ ြာမျကန်ြှာခပင ်ညအ်ကသ်ကကြာင််းမျြာ်း၊ တ င််းမျြာ်း၊ တ ြာ်းတကမ်ျြာ်း၊ 

သဒ ခ သရြာငရ်မ််းခခင််းနငှ အ်လွှြာ။ အသချြာမျကန်ြှာခပငလ်ိငု််း, level, ပုိကန်ငှ လ် ငခ်ပငမှ်စစမှ်နတ်ွဲ ခ စရ်လမိ မ်ည ်

နငှ တ်ြာရှညခ် ။ သမြ်ာတြာ၏သနြာကခ် မျကန်ြှာခပငန်ငှ က်ပ်လျကမှ်ြာအဓိကအသရ်းပါ ည ်

ဒ အဂ္သတ၏ကကြာရှညခ် မှုကိအုကျိြု်း ကသ်ရြာက ်ညအ်ခ စ။် 

အဂ္သတအလပ်ုယရူမည မ်ျကန်ြှာခပင၏်ခပငဆ်ငမ်ှု 

မျကန်ြှာခပငက်ိအုငဂ်ျငန် ယြာချြုပ်မှအတညခ်ပြု င  ်ည။်   ွဲွဲ့စည််းခခင််းကိသုရှြာငရ်ှြာ်းနိငုရ်နအ်တ က ်

က နက်ရစအ်ကကြာ်းလမ််းဆ မှုြာအကသ်ကကြာင််းမျြာ်းအတ ကပ်ျ ွဲ့ န ှ  မျြာ်းအတ ကန်ကရ်ှု ိင််းခခင််းနငှ သ်ဘ်း  ကအ်က်

သကကြာင််းတစခ် ု

မျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်းနငှ အ်ုတပ်န််းရ လပ်ုငန််းမျြာ်း၊  ိကုွဲ  ို  သ ြာစ ွဲခခင််းနငှ သ်ခါကခ်ခင််းကွဲ  ို  သ ြာ တ ိြာ်းမှုမျြာ်း 

အစုစပ်overရိယြာမျြာ်းမှကကကက် ကက် ကမ်ျြာ်းကိ ုတု ်င ်ည လ်ပ်ုငန််းကိလုပ်ုသဆြာင ်င  ်ည ်

အငဂ်ျငန် ယြာချြုပ်မှလိအုပ် ည အ်တိငု််းယရူမည။် ၀ င််းဒိ်ုးအကကြာ်းရှိမိနစပုိ်င််းက ြာဟချက ်/ 

အ  ု်းမျြာ်းနငှ အ်ပိတမ်ျြာ်းပါသ ြာတ ခါ်းသဘြာငမ်ျြာ်းကိ ုParis / epoxy ၏အဂ္သတခ င ခ် ည စ် က ်င  ်ည ်

putty / silicon sealants, သရြာ်ဘြာအသခခခပြုအသ ျြာ်ယမကြာမျြာ်း (တ ဆပ်ိအမည ်TECHMAT / 

TECHCOAT) မှ 

သ နတမ်ျြာ်းကိ ုcaulking  ို  မဟတုအ်ငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် ကညွှနက်ကြာ်း ြာ်း / 

အတညခ်ပြုအခ စအ်တညခ်ပြုနည််းလမ််းမျြာ်းအြာ်းခ င ။် 

 

အျောရ  ပင:် အဆ  ပါ groove လ  အပ်ကသျောအတ  ငု်ံးအတျောပ စ ်လ မဲ့်မည။် အလျောုံးတ ွူငဲ့ ်  ဲ့လ ပ် မည ်

လ  အပ်သညဲ့က်န ျောတ  ငု်ံး။ အတငွု်ံးအဆ  ုံးသညအ်တငွု်ံးအဂဂကတ၏အစန ငဲ့အ်တတူပူ စသ်ည။် The အဆ  ပါ 

groove ၏လ  ငု်ံးမ ျောုံးက  ကကျောငု်ံးစွျောသတ်မ တန် ငဲ့ ်rounded  လ မဲ့်မည။် အဆ  ပါ groove 

အတကွက် ျောကပ် ဲ့ကပုံး   ကကလ မဲ့်မည ်

က ျ်ောပပပါကန ျောတ  ငု်ံးတငွပ်ပညတ်ငွု်ံးန ငဲ့ပ်ပငပ်မ ကန် ျောပပငတ်ငွအ်ဂဂကတ ညဲ့သ်ငွု်ံး မည ်

ပမျောဏ၏အ   နဇ်ယျောုံး၌တည၏်။ အ    ုံးအစျောုံးက ျော www.Vidyarthiplus.com www.Vidyarthiplus.com 



ပစစညု်ံး၏အ   နဇ်ယျောုံးတငွသ်တမ် တ ်ျောုံးသညဲ့အ်တ  ငု်ံးအဂဂကတအတကွက်မျ်ောတျောမ ျောုံးအ    ုံးအစျောုံးရ   မည။် 

The အ   နဇ်ယျောုံးတငွသ်တမ် တ ်ျောုံးကသျောက ျောသမကမ  မ ျောုံး volumetric ပ စက်ကသည။် က ျောစပ်ပ ငု်ံး 

ဘ လပ်ကပမန ငဲ့က်ကျောငု်ံးမွနက်သျောစ စ ကပါငု်ံးဓျောတအ်ျောုံးက   ရ   နအ်တကွလ်  အပ်ကသျောအ    ုံးအစျောုံးပ ငဲ့က်ပ ျောက်

ကသွျံ့ကအျောငပ်ပ လ ပ် မည ်ယနူ က ျောငု်ံးအက ျောင။်    ဲ့ကနျောကက် အျောုံး ညဲ့ ်နလ်  အပ်သည။် 

က ျောကန ျောနညု်ံးစနစပ်ပ  လ မဲ့မ်ည။် သ  ဲ့ကသျ်ောလကပ် ငဲ့က် ျောကန ျောပ ငု်ံးက  သျော ငွဲ့ပ်ပ လ မဲ့်မည ်အငဂ် ငန် ယျော -In- 

တျောဝန ် ၏ဆ  ုံးပ တ ် ကပ် ငဲ့ပ် ငု်ံး  ကအ်ကပ အကနမ ျောုံး။ လကစ်ွ စျောအ ပ်က ျောစပ်ဘယမ် ျော ကမွုံးစျောုံး, 

သန ဲ့ရ် ငု်ံးတ ဲ့က တငု်ံးက ပ်စွျောပလကက် ျောငု်ံးကပေါ်  တယ် ူလ မဲ့်မည။် 

က စဉအတငွု်ံးကဆကက်ပပျောသညပ်ပ ုံးကနျောက ်က ျောကန ျောပ ငု်ံး, က ျောကန ျော 10 မ  15 

မ နစ ်န ဲ့က်နျောကက်က ျောန ငဲ့ ်ကွက် ငု်ံးပ လ မဲ့်မည။် စကက် ျောကန ျောအတကွ ်

က ျောကန ျောအနညု်ံးဆ  ုံးစည ် မ ျောအျောုံးလ  ုံးပါဝငပ်စစညု်ံးမ ျောုံးအျောုံးမ  run လ မဲ့်မည။် 

သျောဤမျှကလျောကအ်က အတကွ ်

က ပ ညဲ့စ်ွကပ်ပ ုံးကနျောကန်ျော  ဝကအ်ကကျောတငွအ်သ  ုံးပပ န  ငက်သျောအဂဂကတက  ကတငွပ်ပငဆ်င ်မည် အ   န။် 

တပ်ဆင ်ျောုံးသညဲ့သ်  ဲ့မဟ တတ်စစ် တတ်စပ်  ငု်ံးတပ်ဆင ်ျောုံးသညဲ့အ်ဂဂကတအတကွက်မျ်ောတျောမ ျောုံးက  ပယ ် ပ 

ငု်ံး   မည ်ဆ  ကက်ကန ယရ် ျောုံး  ဲ့သည။် ၁၀ မ လ မ တျောအဂဂကတ:    အဂဂကတအျောုံး ၁၀ 

မ လ မ တျော ကပ်  ကသျောအ နူ ငဲ့ ် ပပ ုံး   ျောုံး မည ်သစသ်ျောုံးအ ပ်န ငဲ့အ်တညူ  ပပ ုံး 10mm ၏အက  ျော  ူ  ဲ့။ 

ကပ ျောငဲ့အ်နျောုံးက  လတွလ်ပ်စွျောအသ  ုံးပပ  မည ်တစ ်ဦုံး perfectlyာ ာ ပငမ် ကန် ျောပပငက်သ  ျောကစ န။် 

အျောုံးလ  ုံး  ကတွျံ့က ျောငဲ့မ် ျောုံးန ငဲ့န်   မ ျောုံး, တ  ါုံးမ ျောုံး၏လမု်ံးဆ  , ပပတငု်ံးကပါကမ် ျောုံး၊   ပ်မ ျောုံး၊ 

ပပျောုံးမ ျောုံးစသညတ်  ဲ့က  သပ်သပ် ပ် ပ်န ငဲ့ည် ညွတက်စ နအ်တကွဂ်ရ တစ  ကပ်ပ ုံးကအျောငလ် ပ် မည ်

၁၀ မ လ မ တြာအဂ္သတ: 

 ိအုဂ္သတအြာ်း ၁၀ မ လ မ တြာ ကပုိ်သ ြာအ နူငှ  ိ်ပပ ်း ိ ြာ်းရမည ်

 စ ်ြာ်းအုပ်နငှ အ်တညူ ပိပ ်း 10mm ၏အသချြာ  ုိူ  ။ သခ ြာင အ်နြာ်းကိလု တလ်ပ်စ ြာအ  ်ုးခပြုရမည ်

တစ ်ဦ်း perfectlyာာု ပငမ်ျကန်ြှာခပငသ် ချြာသစရန။် အြာ်းလ ်ုး သိတ ွဲ့သ ြာင မ်ျြာ်းနငှ န် ရ မျြာ်း, 

တ ခါ်းမျြာ်း၏လမ််းဆ ,ု 

ခပတင််းသပါကမ်ျြာ်း၊  ပ်ုမျြာ်း၊ 

ခပြာ်းမျြာ်းစ ညတ်ို  ကိ ုပ် ပ်ရပ်ရပ်နငှ ည် ည တသ်စရနအ်တ ကဂ်ရုတစိကုပ်ပ ်းသအြာငလ်ပ်ုရမည ်



မျကန်ြှာခပင။် 

၁၅ မ လ မ တြာအဂ္သတ: 

 တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာအတိငု််း ွဲနငှ ဘ်လိပ်သခမအချိြု်းအစြာ်းအြာ်းလ ်ုး ည ် ု်းအုပ်ရမည ်

မျကန်ြှာခပငတ် ငစ် ညတ်ို  ကိလုိကု ်မ််းခခင််းသကကြာင မူ်မမှနမ်ှုမျြာ်း၊ The 

အဂ္သတကိ ု၁၅ မ လ မ တြာအ  ူကပုိ်နည််းပပ ်း စ ်ြာ်းခ င  ိ် ြာ်းရမည ်

15mm ၏သချြာအ မှူအုပ်စိ်ုးသ ြာမင််း ို  မဟတုသ်ခ ြာင အ်စ န််း။ သခ ြာင အ်နြာ်းကိလု တလ်ပ်စ ြာအ  ်ုးခပြုရမည ်

တစ ်ဦ်း evenာာု ပငမ်ျကန်ြှာခပငသ် ချြာ။ အသချြာမျကန်ြှာခပငစ်စမှ်နတ်ွဲ နငှ ပ်ငန်ငှ ပ်စစြုပပနခ် စရ်လမိ ်မည ်

တစသ်လျှြာကလ် ်ုးယနူ သ ြာင််း texture နငှ အ်ြာ်းလ ်ုးပူ်းသပါင််းအမှတအ် ြာ်းမျြာ်း ယရ်ှြာ်းပစရ်လမိ ်မည။် 

အြာ်းလ ်ုးသ ြာင မ်ျြာ်း, အနြာ်းနငှ  ်

သ ြာင လ်ိငု််း, သနရြာနငှ ပုိ်ကမှ်perfectlyာာု လပ်ုရမည။် အြာ်းလ ်ုး သိတ ွဲ့သ ြာင န်ငှ လ်မ််းဆ  ု

န ရ မျြာ်း၊ တ ခါ်းမျြာ်း၊ ခပတင််းသပါကမ်ျြာ်း၊  ပ်ုမျြာ်း၊ 

ခပြာ်းမျြာ်းစ ညတ်ို  ကိ ုပ် ပ်ရပ်ရပ်နငှ တ်ပ်ဆငရ်နဂ်ရုတစိုကပ်ပ ်းစ ်းရမည ်

မျကန်ြှာခပငပ်င။် 

အမျိြု်းမျိြု်းသ ြာပစစည််းမျြာ်းမှြာသ ြာ်ခပ ြာ်းတွဲ အတိငု််းအခခြာ်းအရြာအြာ်းလ ်ုးအကကြာ်းပစစည််းမျြာ်း တုခ်ခင််း 

ပါဝင ်ည:် 

၁။   ူညအ်ဂ္သတခ င ဘ်လိပ်သခမရရှိသစရနမ်ျကန်ြှာခပငခ်ပငဆ်ငခ်ခင််း 

 တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာပျမ််းမျှအ နူငှ  ်တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအကကျအသရအတ ကန်ငှ အ်တအူချိြု်းအစြာ်း။ 

 

၂။ ပပညဲ့စ်   နလ် ပ်အျောုံး၊ ပစစညု်ံးမ ျောုံး၊ ပငမ်ုံးပ ငု်ံး၊ က   ယျောတနဆ်ျောပလျောမ ျောုံးအသ  ုံးပပ ပ ငု်ံး 

သတမ် တ ် ကမ် ျောုံးနှုနု်ံးအပ စအ်လ ပ်အဂဂကတ။ ၁၀) က သပ ငု်ံး။ ၄။ တ  ါုံးမ ျောုံး၊ ပပတငု်ံးကပါကမ် ျောုံး၊ 

ကကမ်ုံးပပငမ် ျောုံးသ  ဲ့မဟ တအ်ပ ျောုံးမညသ်ညဲ့က်န ျောတငွမ်ဆ  မ ကန် ျောပပငက်  သန ဲ့ရ် ငု်ံးက ုံးလ ပ်ပါ 

အဂဂကတပ နု်ံး  ဲ့ကကကပလ မဲ့်မည။် ၅) Terrazzo၊ Plain cement tiles, ironite or 

အ ကတ်ငွက် နရ်  ကနကသျောအဂဂကတအပ  မ ျောုံးက  အပပ ုံးသတပ် ငု်ံး 

အငဂ် ငန် ယျောတျောဝန ် မ ည နက်ကျောုံး ျောုံးကသျောအ ျောဝတထ  မ ျောုံးက  အပပ ုံးသတက်ဆျောကလ် ပ် နအ်တကွပ် စသ်ည် 

ကကမ်ုံး ငု်ံးကကကပပျောုံးမ ျောုံးည ပ်ပပ ုံးကနျောကသ် ုံးပ ျောုံးစစဆ်ငက် ုံး။ သ မ ကန် ျောပပငဘ် လပ်ကပမအဂဂကတ: အက ကွ :ွ 



သ မ ကန် ျောပပငအ်ဂဂကတမ ျောုံးအတကွပ်စစညု်ံးမ ျောုံးန ငဲ့မ် ကန် ျောပပငမ် ျောုံးန ငဲ့ပ်ငမ်ုံးစသညတ်  ဲ့က  ပပငဆ်ငပ် ငု်ံး 

မညသ်ညဲ့က်န ျောတငွမ်ဆ  သကဆ်  င ်ျောကဏ္ section 

ကအျောက၌်က ျ်ောပပ ျောုံးကသျောသတမ် တ ် ကမ် ျောုံးန ငဲ့က်  ကည်  မည ်

ဘ လပ်ကပမအဂဂကတန ငဲ့က်အျောကပ်ါသတမ် တ ် ကမ် ျောုံးက  လညု်ံးလ  ကန်ျော မည။် Surface ၏ပပငဆ်ငမ်ှု 

အဂဂကတအကနပ ငဲ့မ် ကန် ျောပပငက်  အ ငန်ှု ကန်ှု က ်ျွတ ်ျွတသ်န ဲ့ရ် ငု်ံးကစ မည။် အျောုံးလ  ုံးအဆစ ်ကကလ မဲ့်မည ်

အလ ပ်ဆကလ်ကအ်ပ စအ် တအ်လ ပ် / ကက ျောကက်  ပနု်ံး  ၏အမှု၌ ကွ ်raked ပါပပ ။ ကနွက် စ ်

အဂဂကတမပပ လ ပ်မ မပပ ုံးဆ  ုံးကသုံးပါကမ ကန် ျောပပငက်  လညု်ံးရ ငု်ံးရ ငု်ံးလငု်ံးလငု်ံး hack 

လ ပ်ပပ ုံးဝါယျောကက  ုံးက  ဘ  တက်ပုံး မည် တကလ်  ကပ်ပ  အကျောအကယွမ် ဲ့ပ စသ်ညဲ့မ် ကန် ျောပပငက်  အနညု်ံးဆ  ုံး ၆ 

နျော  ကကျောကအျောငစ်  စွတက်စ မည ်အလ ပ်မစတငမ် ။ 

အျောုံးလ  ုံးအဂဂကတအလ ပ်မ ျောုံးအတကွက်မျ်ောတျော၏ဘ လပ်ကပမသ အဂဂကတပ စလ် မဲ့်မည ်

ပမျောဏ၏အ   နဇ်ယျောုံးတငွသ်တမ် တ ်ျောုံးကသျောအပ စက် ျောကမ  ပါ။ 

၏စကရ်  မ ျောုံးအတကွလ်  အပ်ကသျောန စဆ်ပငမု်ံး 

ည နက်ကျောုံးသညဲ့က်န ျောတ  ငု်ံးက  ကဆျောကလ် ပ်က ုံးက  မ မ ၏က  ယပ်  ငက် နက် စ  တပ် ငဲ့တ်ညက်ဆျောက ်မည ်

အငဂ် ငန် ယျောတျောဝန ် ၊ ပငမ်ုံးက  ပ  ကမ် ျောုံးသ  ဲ့မဟ တ ွ်  ွ မ ျောုံးသ  ဲ့မဟ တ ်၀ ာါာုံးမ ျောုံးပ ငဲ့စ်  က ် ူမည။် 

ကသလနွသ်အူျောုံးလ  ုံးအတကွလ်  ပ   မှုရ  ကစ နလ်  ကလျောကက်သျော နွအ်ျောုံး၊ 

၎ငု်ံးန ငဲ့၎်ငု်ံးက    န  င ်ညရ်  သညဲ့သ်ကက် ျောကန်  ငသ်ညဲ့သ်ကက် ျောကမ်ှုမ ျောုံး ကဆျောကလ် ပ်က ုံးလ ပ်ငနု်ံးစဉအတငွု်ံး။ 

ကန ်ရ  ကတ်ျောသညလ်  ပ   မှုရ  ကစ နလ် ပ်ကဆျောငမ်ှုအျောုံးလ  ုံးက  ယ ူမည် အလ ပ်န ငဲ့လ် ပ်သျောုံး။ 

ဤအမှု၌အငဂ် ငန် ယျော -In- တျောဝန ် မဆ  ည နက်ကျောုံး  ကက်  လညု်ံးပ စလ် မဲ့်မည ်မကလုံးရ ျောုံး။ 

ကန ်ရ  ကတ်ျောသညအ်စ  ုံး အျောုံးမညသ်ညဲ့ ်    ကမ်ှုမဆ  လ  ုံးဝတျောဝနယ် ူမည ်

ပ ကစ် ုံးယ  ယငွု်ံးကနသညဲ့သ်စ ် တပ် ငု်ံး၊ ပစစညု်ံးမ ျောုံးသ  ဲ့မဟ တမ်ဟ တ ်ငေ် အမှု၌သ၏ူ default 

အ  ကကပေါ်ကပါက။် သငဲ့က်လ ျ်ောကသျောပငမ်ုံးပ စလ် မဲ့်မည ်လ ပ်သျောုံးန ငဲ့က်က ုံးကကပ်က ုံး ၀ 

န ်မ်ုံးမ ျောုံးအလယွတ်က ူ ဉုံးကပ်မှုအျောုံးလ ပ်ငနု်ံး၏အစ တအ်ပ  ငု်ံးတ  ငု်ံးက   ငွဲ့ပ်ပ ကပုံး နက် ျောကပ် ဲ့ကပုံး  ဲ့သည ်

သစသ်ျောုံးမ ျောုံး၊ ၀ ာါာုံးမ ျောုံးစသညတ်  ဲ့က  ပပတငု်ံးကပါကမ် ျောုံး၊ တ  ါုံးမ ျောုံး၊ ကလဝငက်လ ကွမ် ျောုံးစသညတ်  ဲ့။ 

ပပတငု်ံးကပါကမ် ျောုံး၊ တ  ါုံးမ ျောုံးစသညတ်  ဲ့က  ပ ကစ် ုံးကစန  ငက်သျောအ ျောမ ျောုံးအျောုံးပ ငဲ့က်ကျောငု်ံးမွနစွ်ျောပပ လ ပ် မည ်



သူ ဲ့က  ယပ်  ငက် နက် စ  တမ် ျောမူ ငု်ံးအကပ အကနမ ျောုံးမ ကန ်ရ  ကတ်ျော။ 

ပ  မ  ကကျောငု်ံးမွနက်သျောလ  ပ   က ုံးအတကွသ် မဏ ပ  ကပ်ငမု်ံးသည် ပ  ကကျောငု်ံးတယ။် 

 

လက ်ျော အဂဂကတပပ မညဲ့မ် ကန် ျောပပငက်  အမ ျောုံးအျောုံးပ ငဲ့ဘ် လပ်ကပမအဂဂကတပ ငဲ့ ်  ုံးအ ပ် မည ်

မူမမ နပ် ငု်ံးန ငဲ့ဂ် ဏယ်စူ ျောအစ တအ်ပ  ငု်ံးမ တက ်ငဆ်  ငက်န သည။် အပ စအ်    ုံးအစျောုံးပ စ ်လ မဲ့်မညသ်ညဲ့ ်

dubbing အကက  အ   နဇ်ယျောုံးသတမ် တ ်ျောုံးကသျောန ငဲ့ ်12mm အ  ူ(1/2 ") အလ ျောက   အသ  ုံးပပ ၍ 

သငွု်ံးယ ူမည ်နှု ကန်ှု က ်ျွတ ်ျွတအ်ကကကျောငု်ံးက  ကလုံးလ ကသျောအလ ျောုံးလ  ကလ်  ငု်ံးမ ျောုံးန ငဲ့အ်တကူ combing 

အျောုံးပ ငဲ့မ် ကန် ျောပပငက်ပေါ်မ ျော ွ ျံ့စညု်ံး မည ်၁၂ မ လ မ တျော (၁/၂ လကမ်) အကျွောအကဝုံးန ငဲ့ ်၃ မ လ မ တျော (၁/၈ 

လကမ်) အကျွောအကဝုံးရ  ကသျောကမျ်ောတျောမ ျောုံးတပ်ဆင ်ျောုံး   နတ်ငွန်ကသ်ည။် ဘ လပ်ကပမအဂဂကတ 

သ မ ကန် ျောပပငအ်တကွအ်ဂဂကတအနညု်ံးငယပ်  ကက ုံးတ ဲ့အ    ုံးအစျောုံးန ငဲ့အ်တသူ က  ကဆုံးကကကျောပပ ုံးလျှငအ်တညပ်ပ 

ကကလ မဲ့်မည ်3mm  ကမ်ပ  ကသျောကကမု်ံးကသျောပစစညု်ံးမ ျောုံး။ ဘ လပ်ကပမန ငဲ့သ် မ ျောုံးအ    ုံးအစျောုံးသညပ် စ ်မည ်

အ   နဇ်ယျောုံးအတကွသ်တမ် တ ်ျောုံးကသျော။ 

အက ျောအကန ျောက  တသျောုံးတညု်ံးပ စက်စ နက် က  ပ ညု်ံးပ ညု်ံး  ငု်ံး ညဲ့သ်ည။် 

ကသျောဲ့က   ယ ် တပ်ပ ုံးကသျောက တအ်ကက အ သူည ်၈ မ လ မ တျော (၅/၁၆  န ဲ့ ်န ဲ့)် ပ စ ်မည။် 

ကလျှျောကလ် ျောတငပ်ပ ုံးကနျောက ်မ ကန် ျောပပငက် ျောဲ့န ငဲ့အ်တစူ တနု်ံးသစသ်ျောုံး float န ငဲ့အ်တစူ တနု်ံးသစသ်ျောုံး float 

န ငဲ့အ်တပူပ ုံးဆ  ုံး ပါမည ်သ အမှုနမ် ျောုံးက   ငက်ပေါ်ကက ျ်ောကကျောုံးကစ နည်ငည်ငသ်ျောသျောပ တ။် 

စ  စွတက်သျောက ပမ  ပ်တစ ် န ငဲ့န် ုံးကပ်စွျောသ တလ် မ်ုံးသည။် အဆ  ပါ chajjas 

န ငဲ့အ်ပ ျောုံးအလ ျောုံးလ  ကက်ဝမျှသန ဲ့စ်ငပ် ငု်ံးန ငဲ့က်မျ်ောတျော ျောုံး မည ်

မ   ုံး ငပ်  မ  ပမငဲ့မ်ျောုံးကသျောအပမငဲ့တ်ငွအ်ဂဂကတပပ လ ပ်သညဲ့အ်   နတ်ငွပ်ပ  လ   ဲ့ပ ငု်ံးပ စန်  ငသ်ည ်

အတတူတူကယ်သူည။် Vatas chajja အဂဂကတန ငဲ့အ်တတူစပ်ပ  ငန်ကပ်ပ  လ မဲ့်မည။် အတ  ငု်ံးအတျော၏ပ  စ : 

အဂဂကတ  ယျောက  ပ  ကက်နွပ် ငဲ့တ်  ငု်ံးတျော။ ကငကွပုံးက   မည။် ၏တ  ငု်ံးတျောပ ငု်ံး န   မ ျောုံးန ငဲ့အ် နု်ံးကန ဲ့မ် ျောုံး 

(အတ  ငု်ံးအတျောမတ  ငမ် ) က  န   အဂဂကတပ ငဲ့ပ်ပ လ ပ် ျောုံးကသျောအရ ညက်  ယ ူမည ်

ကကမ်ုံးပပင၏်  ပ်န ငဲ့စ်က တသ်  ဲ့မဟ တ ်dado မ ျောုံးအတကွ)် အဂဂကတယကူကလ မဲ့်မည ်

အမှုအပမငဲ့အ်ဘ  ဲ့အမ ကန် ျောက က၏်ကအျောကမ် ျောပ မ်ုံးမ ပ စန်  ငသ်ည။် အျောုံးလ  ုံး ွငဲ့ ်0,1 စတ  နု်ံးမ  ငက်က ျော်။ 

လ ပ် မည ်န တယ်ပူပ ုံးအျောုံးလ  ုံးအ ၀ တမ် ျောုံး၊ 

သ  ဲ့ဆ  ပါကတ  ါုံး ွငဲ့ ်ျောုံးသညဲ့အ်ကပါကမ် ျောုံးက  ပပညဲ့စ်  ပါကက ျောကရ်   နတ်  ငု်ံးတျောလ မဲ့မ်ည ်

ကငကွပုံးက  မှုမ ျောုံးအတကွပ်  ကက်နွa်rea  ယျော န။် ၀.၁ sqm ကအျောကမ် ွငဲ့ပ်ါ နှုတယ်ပူ ငု်ံးမရ    

   က ဲ့သ  ဲ့ကသျောအ ွငဲ့မ် ျောုံးအတကွစ်သညတ်  ဲ့က  ကငကွပုံးက  မှုမ ျောုံးအတကွတ်  ငု်ံးတျော လ မဲ့်မည။် 

နှုနု်ံး နု်ံးမသညအ်က  ျောသပ်   ပါ ၀ ငသ်ည ်အျောုံးလ  ုံးကသျောအနျောုံး, က ျောငဲ့,် အျောုံးလ  ုံးပစစညု်ံးမ ျောုံး၏က နက် စ  တ်, 

အလ ပ်သမျောုံး, ပငမ်ုံး, သယယ်ပူ  ဲ့ကဆျောငက် ုံး, က သစသညတ်  ဲ့က  ။ နှုနု်ံးသည ်အျောုံးလ  ုံးအနျောုံးအနျောုံး, က ျောငဲ့,် 

အျောုံးလ  ုံးပစစညု်ံးမ ျောုံး၏က နက် စ  တ်, လ ပ်အျောုံး၏က နက် စ  တတ်  ဲ့ပါဝငသ်ည ်ကကလ မဲ့မ်ည ်



သယယ်ပူ  ဲ့ကဆျောငက် ုံး, ပငမ်ုံး, က သစသညတ်  ဲ့န  ငဲ့ ်groove ၏ item တငွေ်ါသတမ် တ ်ျောုံးကသျောလျှင ်groove 

ပမျောဏ။ အဂဂကတအတကွန်ှုနု်ံးမ ျောကအျောကပ်ါပစစညု်ံးမ ျောုံးဆ သ  ဲ့ ဦုံး 

တညက်သျောအလ ပ်၏က နက် စ  တမ် ျောုံးပါဝငသ်ငဲ့သ်ည ်လျှပ်စစပ်စစညု်ံးန ငဲ့အ်တညူ  နှု ငု်ံးဘ  ဲ့: * DB 

၏လမ်ုံးဆ  ကသတတ ျောမ ျောုံးပ စက်သျော M.S. ကသတတ ျောမ ျောုံးစသညတ်  ဲ့က  ပပ  ပါမည ်

လျှပ်စစပ်စစညု်ံးက   ယျောတပ်ဆငပ်ပ ုံးသညန် ငဲ့ပ်မ  ျံ့ ရ  ုံးန ငဲ့က်  ကည် သည။် * BD ၏ဝနက်ဆျောငမ်ှုကသတတ ျောမ ျောုံး၊ 

အ   ုံးမ ျောုံးစသညတ်  ဲ့က  အပ ျောုံးသငဲ့က်လ ျ်ောကသျောပလပ်စတစအ် ညပ် ငဲ့ ်  ုံးအ ပ်သငဲ့သ်ည ်

က သ  ဲ့မဟ တပ်စစညု်ံးမ ျောုံးအ တက်ျောလအတငွု်ံးအတတူမူပ နု်ံးသငဲ့က်ကကျောငု်ံး   က ဲ့သ  ဲ့ကသျောပစစညု်ံး   ုံးအ ပ်  

အလ ပ်န ငဲ့အ်ဂဂကတအလ ပ်။ ၎ငု်ံးက  လျှပ်စစပ်စစညု်ံးက ဲ့သ  ဲ့ကသျောနညု်ံးပ ငဲ့ပ်ပ လ ပ် မည ်

ကဆုံးသ တ ်ျောုံးကသျောမ ကန် ျောပပငမ် ျောုံးပ ကစ် ုံးသညမ်ဟ တ။် * M.S. ပပ ပပငတ်ျောကတသွည ်ကသတတ ျောမ ျောုံး၊ DB 

မ ျောုံးစသပ ငဲ့။် Thiya သညလ်  အပ်ကသျောမ ကန် ျောက  ကပုံးသငဲ့သ်ည ်M.S. ကသတတ ျော, DB 

   ုံးလ မ်ုံးကနျောကဆ်  ုံးအက  ျောအဂဂကတမ ကန် ျောပပငန် ငဲ့အ်ည စသညတ်  ဲ့။ * 

ပစစညု်ံးအတကွန်ှုနု်ံးမ ျောလညု်ံးက ျောငဲ့ ်   ုံးမ ျောုံးန ငဲ့ ်ျွန ်ကက်အျောငက် ျောငဲ့ပ်ါဝငသ်ည ်လ မဲ့်မည ်

မ ကန် ျော  ငု်ံးဆ  ငက် ျောငဲ့န်  ငဲ့က် ျောငဲ့မ် ျောုံးသညပ်မငဲ့တ်ကက်သျောမ ကန် ျောက ကန် ငဲ့လ်ျှပ်စစပ်စစညု်ံးတပ်ဆငပ် ငု်ံးစသ

ညတ်  ဲ့က  အပ ျောုံးမ သတမ် တသ်ည ်ကအဂ ငစ် မ ျောုံး, dado ၏  ပ်န ငဲ့စ်က တ ်(zad ပပ ုံးသျွောုံး), 

အ မ်က ါငမ်  ုံးန ငဲ့န်   ၏လမ်ုံးဆ  သ  ဲ့မဟ တ ်ပစစညု်ံးအတကွသ်တမ် တ ်ျောုံးကသျောအပ စ် finish 

က  အတကူ ျောငပ် ည။် အ တန် ငဲ့က်နွက် စ ်cornice ၏အဂဂကတန ငဲ့ ်သ ုံးပ ျောုံးတ  ငု်ံးတျော။ 

မ ရ  ပါကကန ဲ့သ်တန်ယက်ပမမ ျောုံးတငွက်ပ ရ ငု်ံးပ ငု်ံးန ငဲ့အ်ဂဂကတပပ ပ ငု်ံး။ 

ေ သ ကျောဆ  င ်ျော  ည အကန ျောမ ျောုံးန ငဲ့ ွ် ျံ့စညု်ံးတညက်ဆျောကပ်  အပပင ်Non- 

 ွ ျံ့စညု်ံးတညက်ဆျောကပ်  က  ကက ျော်အကပေါ်အဂဂကတ၏က ဉုံးကပမျောငု်ံးတ ဲ့ width က  န ငဲ့ ်dint eh 

အဂဂကတ၏တညူ ကသျောအ ပူပငဆ်င ်ျောုံးသညဲ့အ် ါလ  ငု်ံးသ ုံးပ ျောုံးစ တ  ငု်ံးတျောန ငဲ့မ် လ မဲ့မ်ည ်

သကဆ်  င ်ျောအဂဂကတပစစညု်ံးမ ျောုံးပ ငဲ့ ်  ုံးလ မ်ုံး မည။် ၄.၂.၁၃ ကဆုံးသ တပ် ငု်ံး အလ ပ်နယပ်ယ ်

ဤသတမ် တ ် ကမ် ျောုံးအ    ုံးအ ပ် ျောုံးကသျောလ ပ်ငနု်ံးသညသ် တက်ဆုံးအမ   ုံးမ   ုံးက  တပ်ဆငက်ပုံးပ ငု်ံးပ စသ်ည် 

န ငဲ့ဤ်ပစစညု်ံးမ ျောုံးက  မ ျောုံးအတကွလ်က ်ျော, ဤသတမ် တ ် ကမ် ျောုံးန ငဲ့အ်တတူငု်ံးကကပ်စွျောလ  ကန်ျောမှုအတကွ,် \ t 

အ ျောအက အတကွဇ်ယျောုံး၏ပစစညု်ံးန ငဲ့အ်တကူနျောငတ်ငွအ်ကသုံးစ တက်ပုံးကနကကသည။် 

သငက် ျောကက်ပူစစညု်ံးမ ျောုံး: အတညပ်ပ အမ တတ် ဆ ပ်န ငဲ့ ် တလ် ပ်ပ ငု်ံး၏ကဆုံးသ တက်ဆုံးမ ျောုံး၊ အဆငသ်ငဲ့ ်

မညသ်ညဲ့က် ျောကန ျောမှုမ မပါဘ   တလ် ပ်သမူ ပပနလ်ည ်ရ  ကသျောကဆုံးသ တက်ဆုံးမ ျောုံးက  အသ  ုံးပပ  မည။် 

အကယ၍် မညသ်ညဲ့အ်ကကကျောငု်ံးပပ  ကမ်ဆ  အက ျောအကန ျောက ျော။ 

ကဆုံး ညက် ျောသညဲ့အ် ါပါုံးလ ျောသညဲ့တ် ဆ ပ်လ  အပ်သည ်

  တလ် ပ်သကူအကက ပပ သညသ်  ဲ့မဟ တအ်ငဂ် ငန် ယျော -In- 

တျောဝန ် ကည နက်ကျောုံး ျောုံးအပ စအ်သ  ုံးပပ  လ မဲ့မ်ည။်  ငွဲ့ပ်ပ  ျောုံးကသျောသ တက်ဆုံး၊ 

အဆ မ ျောုံးသ  ဲ့မဟ တအ်က ျောငတ်ငဆ် မ ျောုံးက  ကန ်ရ  ကတ်ျောမ လ ပ်ငနု်ံး ငွသ်  ဲ့ယကူဆျောငလ်ျော မည ်



တ ဆ ပ် တအ်ကပ အကန၎ငု်ံးတ  ဲ့၏မူလကနွတ် နန်ျော။ 

အဆ  ပါပစစညု်ံးမ ျောုံးအတကွအ်   နတ်ငွယ်ကူဆျောင ်  ကကလ မဲ့်မည ်

အလ ပ်တစ ် လ  ုံးအတကွလ်  ကလျောကက်သျောပမျောဏသ  ဲ့မဟ တအ်နညု်ံးဆ  ုံးတစပ်တက်လျောကအ်လ ပ်လ ပ် နလ်  

ကလျောကက်သျောပမျောဏ။ အဆ  ပါပစစညု်ံးမ ျောုံး 

ကန ်ရ  ကတ်ျောန ငဲ့အ်ငဂ် ငန် ယျောတျောဝန ် တ  ဲ့၏ပူုံးတွ    ပ်ကန ျောငပ် ငု်ံးက     မည။် အဆ  ပါေလျော 

သကဆ်  င ်ျောအလ ပ်တစ ် ပပ ုံးဆ  ုံးသညအ်  အလ ပ်အတကွ် site မ  ယရ် ျောုံးပစမ်  န ငဲ့အ်ငဂ် ငန် ယျော -In- 

တျောဝန ်   မ  ရ  ကသျော ငွဲ့ပ်ပ   က။် ကန ်ရ  ကတ်ျောသညသ်နူ ငဲ့ဆ်ကစ်ပ် မည ်

ကဆုံးသ တ ် တလ် ပ်သမူ ဓျောတ ကေေပညျောရ ငသ်ညအ်လ ပ်မစ င၊် 

ပနု်ံး   ကျောုံးမ ျောုံးန ငဲ့ပ်နု်ံး   ကျောုံးမ ျောုံးလက ်  ရ   နမ် ကန် ျောပပင၏်သငဲ့က်တျ်ောမှုအျောုံးအတညပ်ပ ကပုံးကသျောအလ ပ်ပပ ုံး

ဆ  ုံးပ ငု်ံး အသ  ုံးမပပ  ငက်ဆုံးသ တပ် ငု်ံးစသညတ်  ဲ့ပ စသ်ည ်

 

စတငအ်လပ်ု - 

www.Vidyarthiplus.com 

www.Vidyarthiplus.com 

ခငမ််း: 

ခငမ််းလိအုပ် ည သ်နရြာတိငု််းတ င၎်င််းကိနုစှဆ်သ ြာအဆကအ်စပ်မျြာ်းသပေါ်တ ငအ်တတူက စိုက ်ရူမည် 

ခငမ််းပျဉ်ခပြာ်းကိ ုတမှ်တရ်လမိ ်မည ်ည အ်လျြာ်းလိကုအ်ပုိင််းပုိင််းအြာ်း  ငျွဲ့   စျ ညျ။ ဝမ််း, ဝါ်း ို  မဟတု ်

ပျဉ်ခပြာ်းအနြာ်းယ ူို  မဟတုခ်ခယ ်သ ြာမျကန်ြှာခပငက်ိ ုရိကကလမိ မ်ည။် သလကှြာ်းမျြာ်းအ  ်ုးခပြုကက ည ်

သဟြာင််းန မ််းသ ြာ gunny 

အတိ၏်န ရ မျြာ်းမှပျကစ် ်းမှု ို  မဟတုခ်ခစက်ိသုရှြာငရ်ှြာ်းရန ်တူို  ၏ ပ်ိသပေါ်မှြာသနြှာငက်ကြို်းခ စရ်လမိ ်မည။် အဘို   

မျကန်ြှာကကက၏်ပန််းချ ၊  င သ်လျြ်ာသ ြာစငခ်မင သ်ဆြာကလ်ပ်ုခခင််းကိတုညသ်ဆြာကရ်မည။် ပန််းချ ကြာ်းမစရ 

အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် မှသဆ်း တုမ်ည အ်လပ်ုမျြာ်းကိစုစသ်ဆ်းခခင််းမပပ ်းမချင််း၊ 

 တူို  ၏အရညအ်သ  ်းနငှ  ်ပတ ်က၍် 

မိမိကိယုက်ိသုကျနပ်ပပ ်းပန််းချ ကြာ်းအြာ်းစတငရ်န ်၏ူခ င ခ်ပြုချကက်ိသုပ်းခွဲ  ည ်

အလပ်ု။ သဆ်း တုခ်ခင််း၊ 

အုတအ်ကကျမှအပကျနပ်န််းမျြာ်းကိအုခခြာ်းအရြာမျြာ်းအြာ်းလ ်ုးအပပ ်းလကခ် င က်ိငုတ် ယရ်မည ်



လက ်မြာ်းမျြာ်း ညလ်ကသ်တ ွဲ့ကျကျပပ ်းစ ်းကက ည။် အသဆြာကအ် ဦ်း 

တစခ်လု ်ုးကိသု သ ချြာချြာ တု ်ငရ်ှင််းလင််း င  ်ည ်

စတငသ်နပပ ခ စသ် ြာသဆ်း တုခ်ခင််းလပ်ုငန််းမတိငုမ် တစရ်ကက်ကြိုတငခ်ပငဆ်ငခ်ခင််း 

Surface ၏ခပငဆ်ငမ်ှု 

မျကန်ြှာခပငန်ှုကိန် ှုကိခ်ျွတခ်ျွတ ်န  ရ်ှင််းရလမိ ်မည။်   သချ်း၊ အသကက်းခ  အြာ်းလ ်ုး၊ 

သဆ်း တုခ်ခင််းမခပြုမ နှုကိန် ှုကိခ်ျွတခ်ျွတ ်ယရ်ှြာ်းပါ။ အသ ်းစြာ်းခပငဆ်င ်ြာသ ်းမှုမျြာ်းရှိပါက plastered / 

ပ ုစ  

1 နငှ အ်ကက် ွဲနငှ :် သချြာမျကန်ြှာခပင ်C.M / 1 အတ ကလ်ိငု််းနငှ အ်ဆင အ်တ ကခ်ပြုခပငန်ငှ ပ်ပ ်းစ ်းခွဲ ကကလမိ မ်ည ်

crevices အတ ကအ်ပိုကနုက်ျစရိတမ်ှြာကန ်ရုိကတ်ြာမျြာ်းကအတညခ်ပြု filler နငှ ခ်ပည စ် ုရလမိ ်မည ်

ဌြာန။ ခပငဆ်င ်ြာ်းသ ြာမျကန်ြှာခပင ်ညအ်ငဂ်ျငန် ယြာချြုပ်၏အတညခ်ပြုချကက်ိရုရှိမည် 

စစသ်ဆ်းပပ ်းသနြာက,် ပန််းချ ကြာ်းမတိငုမ် ။ 

သလျှြာကလ်ွှြာ 

အ  ်ုးခပြုရနအ်တ ကသ် ်းငယသ် ြာက နတ်နိန်ြာမျြာ်း ွဲ ို  မ ည မ် ၊ 

သဆ်း တုခ်ခင််းကိနု ှုကိန် ှုကိခ်ျွတခ်ျွတ ်ြာ်းပါ 

ယင််း၏က နတ်နိန်ြာ။ လည််းသလျှြာက ်ြာ်း ည အ်ခါ, 

သဆ်း တုအ်ဆကမ်ခပတသ် ်းငယအ်တ ကန်ှု်ိးသဆြ်ာရလမိ ်မည ်

က နတ်နိန်ြာဒါကိကုည် မှုယနူ သ ြာင််း ြာ်းရှိမညခ် စ ်ည။် သအြာကရ်ှိအသဆြာကအ် ဦ်း 

မျြာ်း၏အခပငဘ်ကမ်ျကန်ြှာခပင ်

  ူR.C.C. အပါအဝငရ်ညည်ွှန််း Jalli, အယပ်နငှ အ် ကခ်ပြာ်းနငှ အ် ကန်ငှ သ်အြာကခ်ပြာ်း 

ခပတင််းသပါကစ် ညတ်ို  ကိအုတညခ်ပြုအရိပ်၏က ွဲခပြာ်းခခြာ်းနြာ်းသ ြာအသရြာငမ်ျြာ်းကိလုကစ် တရ်လမိ ်မည။် 

အဆိပုါကန ်ရုိကတ်ြာလမိ ်မည ်

လကက်ိအုလပ်ုမတကမ် ဌြာနမျြာ်း၏ခ င ခ်ပြုချကအ်တ က ်င သ်တြ်ာသ ြာနမူနြာမျြာ်းကိခုပြုလပ်ုပါ 

ဦ်း စ ်းဌြာန၏ခ င ခ်ပြုချကရ်ပပ ်းမှ ြာလျှငအ်လပ်ုကိဆုကလ်ကလ်ပ်ုကိငုခ် င ခ်ပြုမည ်

အတတူပူါပွဲ အဆိပုါပန််းချ ကြာ်းကိခု တက််ူးခခင််းအြာ်းခ င အ်ည အမျှနငှ သ်ချြာသချြာသမ ွဲ့သမ ွဲ့တင ်ြာ်းရမည ်

 စ ်ြာ်း၏အမှု၌စပါ်း၏ည နျက ြာ်း ွဲမှြာ, ချွတတ်ငသ် ြာ။ အဆိပုါက်ူးခခင််းနငှ ပ်ယတ်ငသ် ြာ 



theရိယြာအြာ်းသဆ်းသကကြာခခင််း၊ မျကန်ြှာခပငက်ိပု မ ဦ်း 

ဆ ်ုးအကကမ်ိတင််းတင််းကျပ်ကျပ် ယရ်ှြာ်းခခင််းတို  ပါဝင ်ည ်

ဆန  က်ျငဘ်က ်ဦ်း တညခ်ျကန်စှခ် ုို  မဟတု ် ်ုးခအုချိနတ် ငတ်နည််းချင််း brush 

ပပ ်းသတြာ သနြာကဆ် ်ုးသတြာ သပါ သပါ  တနတ်န ်

အတတူမှူညြာဘကသ် ြာင မှ်ြာ ဦ်း တညခ်ျကအ်တ က။် 

ဤလပ်ုငန််းစဉ်မျြာ်းတ ငအ်ဘယ ်မူျှမပ  ်းအမှတအ် ြာ်းမျြာ်းကျနက်ကင််းရလမိ ်မည ်

ချွတတ်ငသ် ြာပပ ်းပပ ခ စပ်ါတယ။် ခ တက််ူးခခင််းနငှ တ်ငသ် ြာအခပည အ် ၀ 

 ညက်တုအ်ကကျတစ ်ညခ် စ ်ည။် ဘယမ်ှြာလွဲ 
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ဒါသကကြာင  ်တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာ, ပန််းချ ကြာ်းမှုတသ်ဆ်းနငှ ခ်ပြုရမည။် 

အ  ်ုးခပြုသ ြာသရမှုနသ်ရမ ွှြာ်းစကခ် စန်ိငု ်ည ်

(က) ခမင မ်ြာ်းသ ြာ ိအြာ်း (သ ်းငယတ်ွဲ သလ ကုိ ုaperture) အမျိြု်းအစြာ်း ို  မဟတု ်

(ခ) အနမိ ် ိအြာ်း (ကက ်းမြာ်းသ ြာသလက ြာဟမှု) အမျိြု်းအစြာ်း, \ t 

  က ်ယသ်ဆြာငရ်မည အ်လပ်ု၏ သဘြာ ဘြာဝနငှ တ်ညသ်နရြာသပေါ်မူတည ်ည။် 

ကျွမ််းကျငပ်ပ ်းအသတ ွဲ့အကက ြုရှိ  ူ

အလပ်ုလပ်ုဒ အတန််းအစြာ်းမျြာ်းအတ ကအ်လပ်ုခ ရကကလမိ မ်ည။် 

အ  ်ုးခပြုသ ြာသဆ်းမျြာ်းကိယုသူဆြာငလ်ြာရလမိ ်မည ်

 င သ်လျြ်ာသ ြာပါ်းလွှြာမှုကိ ုည ခ်ခင််းခ င လ်ိအုပ်သ ြာသရှွဲ့သနြာကည် ည တမ်ှု။ 

သခခြာကသ်  ွဲ့ မှ ြာပကခ် န််းခခင််းကိခုပြု င  ်ည ်

အခ သအသနနိငု။် အကကျတစခ်ခုျင််းစ ကိသုခခြာကသ်  ွဲ့ စ ြာသခခြာကသ်  ွဲ့သအြာငသ်ခခြာကသ်  ွဲ့သအြာငပ် တတ်ိကုသ်ပ်းပါ 

လြာမယ အ်ကကျကိသုလျှြာက ်ြာ်းမ ။ သလ ၀ 

ငသ်လ  ကသ်ကြာင််းမ နခ်ခင််းအြာ်းခ င ၎်င််းကိလု ယက်စူ ြာ ြာ်း င  ်ည။် 

 

သသူညက်နျောကဆ်  ုံးအကက  မ လွ ၍ 



က နအ်ကက တစ ် စ က  သ စကက  သ  ဲ့မဟ တေ်ဏက်ငပွ ငဲ့တ်ငု်ံးတငု်ံးက ပ်က ပ်ပွတတ်  က ်မည ်pumice 

ကက ျောကန် ငဲ့လ်ျောမညဲ့အ်ကက က  မတငမ်   နမ်ှုန ဲ့သ်န ဲ့စ်င။် ကဆုံးသ တ။် က နက်ကငု်ံး လ မဲ့်မည ်

ကနျောကက်က ျောစကတျောဲ့ရ ယယ်ျော tins သ  ဲ့။ မသ  ုံးလျှင,် ကနွတ် နန်ျောစနစတ်က ပ တ ်ျောုံး ျောုံး မည။် န ဂ  ုံး 

ကဆုံးသ တ ်ျောုံးကသျောမ ကန် ျောပပငသ်ညတ်ညူ ကသျောအသငွအ်ပပငန် ငဲ့မ် ကန် ျောပပငမ် ျောုံး၊ 

အ ညက်ကည ် မ ျောုံးန ငဲ့ဆ် ပငအ်မ တအ်သျောုံးမ ျောုံးက  က ျ်ောပပလ မဲ့်မည ်ပပျောုံး၏က ျောငဲ့,် 

ကဆုံးသ တ၏်က ျောငဲ့ရ်  ကဆုံးသ တအ်  င၏်ပ  ုံးသ  ဲ့မဟ တပ် တဆ်  ဲ့ပ ငု်ံး လ မဲ့မ်ည ်အလ ပ်အကပေါ် ျောုံး  ဲ့ပါ။ 

ဘ လပ်ကပမအကပ   ကသျောသ တက်ဆုံး / primer မ ျောုံးပ စလ်ျှငစ် ပ်ယနူ  ငက်သျောမ ကန် ျောပပငမ် ျောုံးပ စလ် မဲ့်မည ်

ပငစ် တယ်ပူ ငု်ံးကပုံးသက ဲ့သ  ဲ့အည အမျှ damped ။ 

မညသ်ညဲ့ ်ျောသ ဥတ တငွမ်ဆ  လတဆ်တက်သျောမ ကန် ျောပပငမ် ျောုံးပ စ ်မည် atleast န စ ်ကမ် ျောုံးအတကွ ်damp 

 ျောုံးရ  မည။် တ  ါုံးမ ျောုံးန ငဲ့ပ်ပတငု်ံးကပါကမ် ျောုံးက  ကဆုံးသ တ ်ျောတငွ ်နသ်ျောုံးပပငပ်တပ်တလ်ညတ်ငွရ်  သည ်

န   မ ျောုံးက  လညု်ံးကဆုံးသ တ ်မည။် 

သ  ဲ့ကသျ်ောကဆုံးသ တသ်ညဲ့အ်ညစအ်ကကကုံးစသညတ်  ဲ့က  က နရ်  ကနသညက်  သတ ပပ  နဂ်ရ ပပ  မည ် န ်ကွ။် 

အလျောုံးတဝူ က ်ျောုံးကသျောကန ျောမ ျောုံးတငွရ် ပ်တျောမ ျောုံးန ငဲ့မ် ကန် ျောပပငမ် ျောုံး  ပ်ရ  အကနပ ငဲ့ ်ကွ ်ျွောလ မဲ့်မညမ်ဟ 

တ ်ပနု်ံး   ကျောုံး။ Prospect အ   ုံးမ ျောုံးသည ်switch မ်ျောုံး၏အတငွု်ံးဘကမ် အတငွု်ံးဘကပ် ယသ် မည် 

သတူ  ဲ့က   ယရ် ျောုံးပ ငု်ံး။ 

သတူ  ဲ့န  ငဲ့အ်တကူဆုံးသ တပ်ပ ုံးကနျောကအ်ကနအ ျောုံး၌သတူ  ဲ့က   ယရ် ျောုံးပစက်နစဉဂရ စ  က ်မည ်

သကဆ်  င ်ျောအတညပ်ပ သ တက်ဆုံး။ ကဆုံးသ တပ် ငု်ံးလ ပ်ငနု်ံးက  သ မဏ ပပ လ ပ် ျောတငွအ် ုူံးဂရ ပပ  မည် 

မူလ မ ျောုံး၊ အ ွ မျောမ ျောုံး၊   ညက်န ျောငပ် ငု်ံးမ ျောုံး၊  ပ် ါ ပ် ါမ ျောုံးစသညတ်  ဲ့ပ စသ်ည ်

သကဆ်  င ်ျောကအျောကရ်  အကသုံးစ တသ်တမ် တ ် ကမ် ျောုံးန ငဲ့အ်ည ပ စ ်လ မဲ့်မညက်ဆုံးသ တ၏် က ါငု်ံးစဉမ ျောုံး။ 

ပနု်ံး   ကျောုံးလ ပ်စဉအတငွု်ံးလကရ်  အလ ပ်မ ျောုံး / မ ကန် ျောပပငမ် ျောုံးသ  ဲ့ပ ကစ် ုံးမှုပ စက်စ မည ်

သူ ဲ့က  ယပ်  ငက် နက် စ  တမ် ျောကန ်ရ  ကတ်ျောမ ျောုံးကကကျောငု်ံးကသျော နဆ်ငု်ံးကတျ်ောမူ၏။ 

စ တတ် မ ျောုံးန ငဲ့က်နွတ် နန်ျော: အလ ပ်ပပ ုံးကနျောက,် စ တတ် မ ျောုံးကလ  ုံးဝအျောုံးပ ငဲ့က်ဆုံးသ တပ် ငု်ံးန ငဲ့ ်linseed 

ဆ က   ယရ် ျောုံးပစ ်လ မဲ့်မည ်Turpentine န ငဲ့အ်တကူဆုံးကကကျော။ 

ကဆုံးသ တ ်နု်ံးကပ ျောကသ်ျွောုံးကသျောစပ  ုံးပ နု်ံးပ ကစ် ုံးသျွောုံးပပ ုံး၎ငု်ံးက  သ   ျောုံး မည်   နမ်ှုန ဲ့က်ကနကန ျော  ။ 

ကဆုံးသ တသ်ညဲ့အ် ါကနွတ် နန်ျောမ ျောုံးက  ကဆုံးကကကျော မည် turpentine 



န ငဲ့က်ပ ျောဲ့စငက်ကယက်သျောအ ညန် ငဲ့အ်တကူပ ျောကက်သွျံ့သ တ,် 

သတူ  ဲ့ကစငက်ကယက်သျောပ စက်ကပပ ုံးကနျောကတ် နအ်သ  ုံးပပ န  ငသ်ည။် 

အတိငု််းအတြာ: 

မဟတုရ်ငသ် ြာ်ခပ ြာ်းမဟတုလ်ျှငပ်န််းချ , squareရိယြာအြာ်းခ င စ်တရုန််းမ တြာတိငု််းတြာကကလမိ ်မည။် အရှည ်
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နငှ အ်န တစမ် တြာ၏ဒdecimalမနစှခ်သု ြာအရပ်တို  ကိမုမှနက်နသ် ြာတိငု််းတြာကကလမိ မ်ည။် 

နှုတယ်ခူခင််းမရှိပါ 

0.05 စတရုန််းမုိင ်ကမ်ပုိ  င လ်စှမ်ျြာ်းအတ ကလ်ပ်ုရမည။် နငှ အ်ဘယ ်မူျှမခ ည စ် ကပ်န််းချ အဘို  လပ်ုရမည ်

 ိကုွဲ  ို  သ ြာအ  င ၏်ပုတ ်း, အနြာ်း, ဂျမ််း, soffits, Sils, architraves ပ ု  င််း။ In 

သဆ်းသကကြာခခင််းနငှ  ် မဏလိပ်ုငန််းစ ညတ်ို  ကိပုန််းချ ၊ 

သအြာကသ် ြ်ာခပပါဇယြာ်းသပ်းသဆြာငသ် ြာသဒ မျြာ်းရရှိရနအ်  ်ုးခပြုရလမိ မ်ည။် 

အဆိပုါပူ်းတ ွဲအကျိြု်းရှိစ ြာသလျှြာက ်ြာ်းခရလမိ မ်ည ်

အြာ်းလ ်ုးကစိစမျြာ်းတ င ်girthed မဟတုခ်ပြာ်းနငှ တ်ိငု််းတြာသဒ မျြာ်း ို  ။ နငှ အ်တတူ ခါ်းရှပ်ပ ုပန််းချ ၏အမှု၌ 

တခါတရ ပလပ်စတစ ်စ ်ြာ်းခပြာ်းမျြာ်းခ င တ်တိတ်ဆတိခ်ပြာ်းချပ်ချပ်မျြာ်းကိခုပြုလပ်ုရြာတ င ်ိကုွဲ  ို  သ ြာအ

သစ်းကပ် ည သ်နရြာမျြာ်းအတ ကန်ှုတယ်ခူခင််းခပြုလပ်ုလမိ မ်ည။် 

ကကြိုတငက်ြာက ယမ်ှုမျြာ်း : 

ပရိသဘြာဂ၊ မ ်းအမ်ိ၊ တပ်ဆငခ်ခင််း၊  န  ရ်ှင််းသရ်း၊ တပ်ဆငခ်ခင််း၊ 

  ု်းအုပ်ခခင််း၊ အစ န််းအ င််းမျြာ်း၊ စူ်းရှခခင််းမျြာ်း၊ 

ခ န််းခခင််းမျြာ်းရှိပါက ယရ်ှြာ်းခ ရပပ ်းပျကစ် ်းဆ ်ုးရှု  ်းမှုမျြာ်းကိခုပြုလပ်ုရမည ်

 ၏ူကနုက်ျစရိတမ်ှြာကန ်ရုိကတ်ြာမျြာ်းကသကြာင််းသ ြာလပ်ုရမည။် 

နှုန််းမျြာ်း - 

နှုန််း ြာ်းမျြာ်းတ ငလ်ပ်ု ြာ်းအြာ်းလ ်ုး၏ကနုက်ျစရိတန်ငှ စ်စဆ်ငသ်ရ်းအြာ်းလ ်ုးတ ငပ်ါ ၀ 

ငသ် ြာပစစည််းမျြာ်းပါဝင ်ည ်



အ ကသ် ြ်ာခပ ြာ်းနငှ အ်မျြာ်းအခပြာ်းပစစည််းမျြာ်းသအြာကတ် ငသ်ပ်း ြာ်းသ ြာအ ်ူး တမ်တှခ်ျကမ်ျြာ်း၌သ ြာ်ခပ

 ြာ်း ည။် 

သဆ်း တုခ်ခင််း၊  စ ်ြာ်းခ င  ် ု်းအုပ်ခခင််း၊   ခ င ခ်ပြုလပ်ု ြာ်းသ ြာမျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်း   

မူလတန််း 

 စ ်ြာ်းအလပ်ု၊ 

  မဏနိငှ ပ်လတစ်တစမ်ျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်းအတ ကအ်သခခခ အြာ်းခ င  ်တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအတိငု််းခ စရ်မည ်

ပစစည််း၏သ ြာ်ခပချက။်  စ ်ြာ်း၊   ၊ စတ ်းလ၊်   စည်၊ 

သအြာကတ် ငသ် ြ်ာခပ ြာ်းသ ြာအတိငု််းခ စရ်လမိ ်မည ်

အ  ်ုးခပြုရနအ်တ က ်Surfaces Primer 

က)  စ ်ြာ်းခ င ခ်ပြုလပ်ု ြာ်းသ ြာ (သပျြာ သပျြာင််းသ ြာ စ ်ြာ်း) ပန််းသရြာငန်ငှ က်ိကုည် သ ြာ IS 3536 - 

1966 

ခ) သစ်း စ ်ြာ်းနငှ  ်ply  စ ်ြာ်းလမူ န ယမ် Primer 

(ဂ)   နငှ  ် မဏ၊ိ အလမူ န ယ နငှ  ် ပ်  င််း ြာ်းသ ြာ  မဏလိပ်ုငန််း -   ပ်ခရုိမတ ်

primer IS 104-1962 ကိကုည်  

))) ခပြုခပင ်ြာ်းသ ြာမျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်း၊ ဘလိပ်သခမအုတလ်ပ်ုငန််း၊ သရန နငှ ဆ်ိငုသ် ြာ distemper အတ က ်

Asbestos မျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်း 

နငှ သ်ဆ်း တုခ်ခင််းဘလိပ်သခမ primer အဆိပုါ primer အတညခ်ပြုတ ်းဝုိင််း၏အဆင ်င သ်ရြာသနြှာ primer 

ခ စလ်မိ ်မည ်

နငှ  ်တုလ်ပ်ုခခင််း။ 

 

မ ကန် ျောပပငပ်ပငဆ်ငမ်ှု g) (ဇ) သစသ်ျောုံးလ ပ်ငနု်ံး ၁) ည) 

ကဆုံးသ တ ်ျောုံးကသျောသစသ်ျောုံးသညက်ပ ျောကက်သွျံ့ ပပ ုံးအစ  ဓျောတက်ငု်ံးစင ်မည။် မ ကန် ျောပပင ်လ မဲ့်မည ်

နှု ကန်ှု က ်ျွတ ်ျွတသ်န ဲ့ရ် ငု်ံးကစ။ 

အျောုံးလ  ုံးမည မညျောပ စက်နကသျောသ စကက  န ငဲ့အ်တကူ  ျောက  ျောကမွျံ့ကမွျံ့ ျွတ ်လ မဲ့မ်ည ်

န ငဲ့က်ကျောငု်ံးစွျော  နမ်ှုန ဲ့က်ကလ မဲ့မ်ည ်အကယ၍် ရ  ပါက  မ ျောုံးက  အန က ျောင ် န ငဲ့ပ်ပငဆ်င ်ျောုံး မည ်
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က တငွ ် န မ ျောုံးက  ကက တဆ်  န ငဲ့က်ကမ်ုံးတမ်ုံးကသျောကကျ်ောန ငဲ့က် ျောစပ်။ အသ  ုံးပပ သည။် 

လ    ငက်သျောကန ျောတငွက်ဆုံးသ တသ်ညဲ့အ်  ပ်န ငဲ့အ်တသူငဲ့က်တျ်ောကသျောပ ညဲ့စွ်ကပ်စစညု်ံးမ ျောုံးက  အသ  ုံးပပ  မည ်

အဆ  ပါအငဂ် ငန် ယျော -In- တျောဝန ် ။ ကဆုံးကကကျောပ ငု်ံးမပပ မ က    ုံး၏မ ကန် ျောပပငသ်ညက်ပ ျောကက်သွျံ့လ မဲ့်မည ်

ကလျှျောက ်ျောုံး  ဲ့သည။် အဆ  ပါ priming က တအ်ကက , မ ကန် ျောပပငက်ပေါ်မ ျောတငွု်ံးန ငဲ့ ်စက်လျှျောက ်ျောုံးပပ ုံးကနျောက ်

(glaziers putty မ ျောုံးအတကွသ်တမ် တ ် ကမ် ျောုံးအဘ  ဲ့) glaziers putty သ  ဲ့မဟ တသ်စသ်ျောုံး putty 

န ငဲ့အ်တ ူပ်တန ဲ့ ်လ မဲ့်မည ်န ငဲ့သ်စသ်ျောုံး putty - မတ  ငမ် ဤကန ျောတငွက် ျ်ောပပ  ဲ့တ ဲ့အပ စ ်ညည် နု်ံး) ။ 

 ပ်နျောုံးပ ငု်ံးမပပ  ပါ သစသ်ျောုံး ပ်တန ဲ့ပ် ငု်ံးန ငဲ့အ်တကွက် န စ ပ်ယလူ မဲ့်မယအ်ပ စ ်priming 

အကက က  ကလျှျောက ်ျောုံးသည ်အဆ  ုံးစွနက်သျော   ဲ့ကကကျောငဲ့ ်crack    ဲ့     ကက်ပသည။် ) ဌ) သ န ငဲ့သ် မဏ လ ပ်ငနု်ံး 

) )) သ က  ုံးန ငဲ့အ်ကကကုံး ွ မ ျောုံးအျောုံးလ  ုံးက    ကပ် ငု်ံးပ ငဲ့ပ် စက်စ၊ သ မဏ ကက  ုံးပ ငဲ့ပ် စက်စပ  တပ်စ ်မည ်

စ တတ် ။ 

မျောကက ျောကသျောသ မဏ မ ကန် ျောပပငက်ပေါ်တငွက်အျောကဆ်  ေ၏်မျောကက ျောကသျောအသျောုံးအက က  ပ စက်ပေါ်ကစသည် 

အ ျောသ က  ုံးအျောုံးပ ငဲ့က်  ျောငပ် စလ်ျော,  ယရ် ျောုံး   ကကလ မဲ့မ်ည။်   နမ်ှုန ဲ့မ် ျောုံးန ငဲ့ ် နမ်ှုန ဲ့အ်ျောုံးလ  ုံးပ စ ်မည ်

နှု ကန်ှု က ်ျွတ ်ျွတက်ဝုံးမ ကန် ျောပပငက်ကနသ တ။် မ ကန် ျောပပငစ်  စွတလ်ျှင,် ကမတ  ငမ် အကပ ျောကလ် မဲ့်မည ်

priming က တအ်ကက ကဆျောင ွ်ကသ်ည။် ဏ) p) ပလတစ်တစမ် ကန် ျောပပင:် ကမုံး) r) 

လ  ုံးဝကပ ျောကက်သွျံ့သညအ်  ပ  မ နအ်ျောုံးပ ငဲ့မ် ကန် ျောပပငက်  ကဆုံးသ တ။် မ ပါ။ စမ်ုံးသပ်ပပငဆ်င ်ျောက ုံးမှုမ ျောုံး 

ကပ ျောကက်သွျံ့ မှုကက နပ်က ျောငဲ့ ် ကသျောကန ျောမ ျောုံးရ  ပါကပနု်ံး   ကျောုံးအျောုံးအက ျောငတ်ငက်စ မည ်ရ    ဲ့ယ ူ ဲ့သည။် 

Primer က  အသ  ုံးမပပ မ တငွု်ံးန ငဲ့ ်undulation မ ျောုံးက  ပ ညဲ့ ်မည ်ပ  စ ်/ putty ၏အဂဂကတန ငဲ့က်  ျောကမွျံ့ ပွတ။် 

s) t) ကလျှျောကလ် ျော။ u) v) အကပ   က  စ တတ် ပ ငဲ့အ်သ  ုံးပပ  မည၊် မ ကန် ျောပပငသ်  ဲ့ကကျောငု်ံးစွျောပ  ျံ့ န   ဲ့သျွောုံးမည ်

ပငက်  ျောကမွျံ့။ က ျော်ပပ ျောုံးသညဲ့အ်တ  ငု်ံးပနု်ံး   ကျောုံးက   ပ တ၍်   ပ ငု်ံးပ ငဲ့ပ်ပ လ ပ် မည ်ဤကန ျောမတ  ငမ် ။ w) 

x) အပ ျောုံးအကသုံးစ တအ်  ကအ်လကမ် ျောုံး - y) z) ပနု်ံး    (အက ကွ )ွ 

အတကွသ်တမ် တ ် ကမ် ျောုံးက  သကူသကဆ်  ငသ်ညအ်  ကကျောငု်ံးကသျောက  င ်လ မဲ့်မည။် က)  ) Surface 

အသစတ်ငွအ်ဆငဲ့ပ်မငဲ့အ် ညအ်ကသုွံးန ငဲ့ ်Flat Oil 

န ငဲ့အ်ဆငသ်ငဲ့ပ် စက်သျောကဆုံးသ တက်ဆုံးမ ျောုံးပ ငဲ့က်ဆုံးသ တပ် ငု်ံး ကဆုံးသ တ:် 

အဆငသ်ငဲ့ပ် စက်သျောက ျောစပ် ျောုံးကသျောကဆုံးသ တက်ဆုံးသညအ်တညပ်ပ  ျောုံးကသျောက နအ်မ တတ် ဆ ပ်န ငဲ့ ် 



တလ် ပ်ပ ငု်ံးန ငဲ့ပ် စ ်မည ်လ  အပ်တ ဲ့အ  ပ်။ ၎ငု်ံးတ  ဲ့သညသ်ကဆ်  င ်ျော IS 

သတမ် တ ် ကမ် ျောုံးန ငဲ့က်  ကည် မှုရ   မည။် 

Surface ၏အဘတိ ်

 စ ်ြာ်းအလပ်ု: 
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မျကန်ြှာခပငက်ိ ုန  ရ်ငှ််းသစပပ ်းမည မျှမှုအြာ်းလ ်ုးအြာ်း para-32.10.2 (a) ၌ရှိ ကွဲ  ို   ယရ်ြှာ်းရမည။် မုိင ်

ခမငန်ိငုသ် ြာအန သရြာငခ်ွဲနငှ ခ်ပငဆ်င ်ြာ်းရမည။် အသပေါ်အသပါကမ်ျြာ်းနငှ  ်စ ်

မျကန်ြှာခပင ်glaziers သစ်း ို  မဟတု ်စ ်ြာ်း putty နငှ ခ်ပည စ် ုခခင််းနငှ ပ်န််းချ မ သချြာသချြာသမ ွဲ့ စ ြာပ တရ်လမိ ်မည ်

ပပ ်းပပ  သဆ်း တုခ်ခင််းမခပြုမ မျကန်ြှာခပင ်ညသ်ခခြာကသ်  ွဲ့သန င  ်ည။် 

  နငှ  ် မဏလိပ်ုငန််း 

သဆ်း တုခ်ခင််းမစမ  primer ကတုအ်ကကျလ ်ုးဝသခခြာကသ်  ွဲ့  ြာ်းလမိ ်မည။်   သချ်း 

နငှ အ်ရ ယအ်စြာ်းကိဂုရုတစိကုခ်ခစခ်ခင််းအြာ်းခ င  ်ို  မဟတု ် မဏဝိါယြာကကြို်းစုတတ် နငှ အ်တခူ န််းခခင််းခ င  ်ယ်

ရှြာ်းပစရ်မည။် 

 ုနမ်ှုန  န်ငှ  ု်နမ်ျြာ်းအြာ်းလ ်ုးကိဂုရုတစိုကသ် သ ချြာချြာ ယရ်ှြာ်းပစရ်မည။် 

Plastered Surfaces: 

သဆ်း တုခ်ခင််းကိမုစတငမ်   သချြာင််းအကကျ ညလ် ်ုးဝခန််းသခခြာက ် ြာ်းလမိ ်မည။် အြာ်းလ ်ုး ုနမ်ှုန   ်ို  မဟတု ်

သဆ်း တုခ်ခင််းမတိငုမ် သဆ်းသကကြာခခင််းအသပေါ်အသခခချသ ြာအမှုိကက်ိသု သ ချြာချြာ တုပ်စရ်မည။် 

သလျှြာကလ်ွှြာ 

မတိငုမ် ဤသနရြာတ ငသ် ြာ်ခပ ြာ်းသ ြာ တမ်ှတခ်ျကမ်ျြာ်းအခ စသ်ဝ်းတတန်ိငု ်မျှသကြာင််းသ ြာကိငု ်ြာ်းကက

လမိ ်မည။် The 

သလျှြာက ်ြာ်းရမည အ်ကကျအသရအတ က ်ည ်တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာအတိငု််းခ စ ်ည။် 

အဆိပုါခခယမ်ျကန်ြှာခပငရ်လမိ ်မည ်

အဝတအ် ညမ်ျြာ်း၊ အရညက်ကည ု်မျြာ်းမှအစတညူ သ ြာအ  ငအ်ခပငန်ငှ သ်တြာကပ်သ ြာ၊ 

အခခြာ်းအသ ်းစတိမ်ျြာ်း 



ဤသနရြာတ ငသ် ြ်ာခပခွဲ သ ြာပန််းချ အတ ကသ်ယဘယူျအြာ်းခ င  ်(အသ  သ  ) သကြာင််းမ န ်ည ်

ယခအုချိနအ်  ိတူို   ကဆ်ိငုခ် စက်က ည။် 

ခဒပ်သကက / Semi သတြာကပ်နငှ အ်တပူန််းချ အ စသ် ြာအလပ်ုအသပေါ်သဆ်း တု ်

သဆ်း တု:် 

အတညခ်ပြုအမှတတ် ဆပ်ိနငှ  ်တုလ်ပ်ု၏ခဒပ်သကက / Semi သတြာကပ်သဆ်း တုခ်ခင််းနငှ လ်ိအုပ် ည ်

အရိပ်ကိအုသပေါ်ယ အကကျနငှ အ်ရိပ်သအြာကတ် င ် ်ုးအုပ် ြာ်းရနအ်  ်ုးခပြု ည ်

 တုလ်ပ်ု ကူအကက ခပြု ြာ်းလမိ ်မည။် အဆိပုါသဆ်း တု ်IS နငှ က်ိကုည် ရလမိ ်မည:် 1932- 

၁၉၆၄ ။ 

Surface ၏ခပငဆ်ငမ်ှု 

ဤ ညက်ိသု ြ်ာခပခွဲ  ညအ်တိငု််း ြာလ နအ်ရညအ်သ  ်းခမင အ်ဆင ်င သ်ရြာသနြှာသဆ်း တုန်ငှ အ်တပူန််းချ နှု

န််းအတိငု််းခ စရ်လမိ ်မည ်

ဤသနရြာမတိငုမ် ။ 

သလျှြာကလ်ွှြာ 

သအြာကပ်ါကတုအ်ကကျအပါအ ၀ ငက်တုအ်ကကျအသရအတ က ်ည ်တမ်ှတ ်ြာ်း ည အ်တိငု််းခ စ ်ည် 

ကတုအ်ကကျသအြာကမ်ှြာ: 

အသပေါ်ဆ ်ုးကတုအ်ကကျ၏အရိပ်နငှ က်ိကုည် ရန ်တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအရိပ်၏သဆ်းသကကြာခခင််း ညရ်ှိရမည ်

သလျှြာက ်ြာ်းခခင််းနငှ ည်ဉ အ်ခါသကျြ်ာခန််းသခခြာက ုိ်  ခ င ခ်ပြုခွဲ ပါ ည။် 

ဒါဟြာအသကြာင််းဆ ်ုးသ ြာတန််းနငှ အ်တနူကခ် နသ်န  ၌ပ တက်ကလမိ ်မည ်

ပ  ်းအမှတအ် ြာ်းမျြာ်းနငှ အ်ြာ်းလ ်ုးသချြာငမှ်သချြာသမ ွဲ့ ခခင််းနငှ မ်ျကန်ြှာခပငသ် ချြာသစရနစ်ိုစ တသ် ြာပ န််းစြာ်းစကက ျူ 
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အမှုနက်ိခုျွတ ်dusted ရလမိ မ်ည။် အကသ်ကကြာင််းသတ ၊ တ ြာ်း  ြာ်း တတ ဝါသတ ၊ 

ကကမ််းတမ််းတွဲ စတြာသတ အြာ်းလ ်ုးနွဲ  ခပည သ်နလမိ ်မယ ်

 တုလ်ပ်ု အူကက ခပြုချကမ်ျြာ်းနှုန််းအခ စအ်တညခ်ပြု putty ။ 

အသပေါ်အကကျ: 



လိခုျငသ် ြာအသရြာငန်ငှ အ်ရိပ်ကိ ုတမှ်တ ်ြာ်းသ ြာသဆ်း တု ်ြာ်းသ ြာအုတ ်တုမ်ျြာ်းကိအု  ်ုးခပြုရမည ်

သအြာကမ်ှြာအကကျကိနု ှုကိန် ှုကိခ်ျွတခ်ျွတအ်သခခြာကပ်ပ ်းသနြာက။် 

သတ ွဲ့ ရှိပါကအပုိသဆြာင််းကတုအ်ကကျသလျှြာက ်ြာ်းရလမိ ်မည ်

တစ ်ဦ်း  င သ်လျြ်ာခခင််းနငှ ယ်နူ သ ြာင််းသတြာကပ်သတြာကပ်မျကန်ြှာခပငသ် ချြာသစရနလ်ိအုပ်သ ြာ။ 

အခခြာ်းအသ ်းစတိမ်ျြာ်း 

ဤသနရြာတ ငသ် ြ်ာခပခွဲ သ ြာ "ပန််းချ  (အသ  သ  )" အတ က ်တမှ်တခ်ျကမ်ျြာ်းကိကုိငု ်ြာ်းရမည ်

အခ စသ်ဝ်း တူို   ကဆ်ိငုက်က ညအ်ခ စသ်ကြာင််းသ ြာ။ 

Acrylic Emulsion / Plastic Emulsion  တုသ်ဆ်းခ င ပ်န််းချ  

ဤ ညက်ိသု ြာကခ် ၏ polyvinyl အသခခစိုက ်Acrylic / ပလပ်စတစ ်emulsion သဆ်း တုခ် စလ်မိ ်မည ်

IS 5411-1969 နငှ အ်ည လိအုပ်သ ြာအရိပ် တုလ်ပ်ုခခင််း။ 

primer: 

ဘလိပ်သခမက နက်ရစသ်ပေါ်တ င ်acrylic emulsion ခ င ပ်န််းချ ဆ ွဲရန ်primer ကိ ု

လိအုပ်ပါကမျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်း, အဂ္သတမျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်း, A.C. စြာရ ကမ်ျြာ်း, 

ကျွန််း စန်ငှ  ်တတ ြုမျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်းခ စလ်မိ ်မည ်

အတညခ်ပြုအသခခစိုကစ်ခန််း၏  ူတုလ်ပ်ု မူျြာ်း၏အကက ခပြုချကမ်ျြာ်းနှုန််းအခ စ။် 

putty: 

မည မညြာခ စသ်နသ ြာမျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်း၊ 

အကသ်ကကြာင််းငယမ်ျြာ်းနငှ အ်သပါကင်ယမ်ျြာ်းကိခု ည တ်င််းရြာတ ငအ်  ်ုးခပြုသ ြာအဂ္သတခ ည စ် ကခ်ခင််း 

စ ညတ်ို  ကိအုတညခ်ပြုခဒပ်သပါင််းမျြာ်းနငှ  ်တုလ်ပ်ု မူျြာ်း၏အကက ခပြုချကမ်ျြာ်းအတိငု််းခ စရ်လမိ ်မည။် 

ဆ မရှိဘ်ူး 

အသခခခ ပပ ်း putty ကိအု  ်ုးခပြုရလမိ ်မည။် အဆိပုါ putty 

အခ ျူနငှ ပ်လပ်စတစအ်သရြာအသနြှာကသနလပ်ု င ပ်ါတယ ်

emulsion သဆ်း တု ်ို  မဟတု ်တုလ်ပ်ု အူကက ခပြုချကမ်ျြာ်းနှုန််းအခ စ။် 

အပပ ်း တက်တုအ်ကကျမျြာ်း: 

အြာ်းလ ်ုးလိအုပ်သ ြာအပပ ်း တက်တုအ်ကကျ Matt finish ကိ ုို  မဟတုအ်ခခြာ်း finish ကိခု စရ်လမိ ်မည ်



အငဂ်ျငန် ယြာတြာဝနခ် ။ ပစစည််းအတ က ်တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအခ စက်တုအ်ကကျ၏န ပါတခ် စရ်လမိ ်မည။် 

တိငု််းတြာခခင််းအမျိြု်းအစြာ်း: 

သင သပ်းသချမှုအတ ကတ်ိငု််းတြာမှုအြာ်းလ ်ုးကိအုမှနတ်ကယသ်ဆ်းခခယ ်ြာ်းသ ြာအ ြာ်းတငမ်ျကန်ြှာခပငသ်ပေါ်တ 

ငယ်ရူမည။် 

မဟတုရ်င ်တမ်ှတ ်ြာ်းသ ြာမဟတုလ်ျှင။် ကရိယြာ, frills မျြာ်းအတ ကa်reasရိယြာကသနနှုတယ်လူမိ ်မည ်

သလဝငသ်လ  က၊် အသပါကမ်ျြာ်း၊ လျှပ်စစသ် တတ ြာမျြာ်း၊ 

than0.05 sqm  ကပုိ်။ acrylic emulsion သဆ်း တုအ်ဂ္သတနငှ သ် ြာကပ်  ရနလ်ိအုပ် ည ်

အသဆြာကအ် ဦ်း ၏သဝမျှအတ ကက် နက်ရစမ်ျကန်ြှာခပင။် ဦ်း စ ်းဌြာနမှ ိ ုoption ကိယု ူ ြာ်းရလမိ ်မည ်

အလပ်ု၏တိ်ုးတကမ်ှုကြာလအတ င််းစြာချြုပ်အတိငု််းအတြာမှပမြာဏအခပည အ်စ ုကိခု စသ်စ၊ 

 စ ်ြာ်းမျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်းအြာ်းလ ်ုးကိသုတြာကပ်သ ြာသကကခပြာ်းခ င ခ်ပြုလပ်ု ြာ်း ည သ်ကကသဆ်း တုသ်ဆ်းခ င ်

ခပ င  ်ည ်

အတညခ်ပြု primer ။  တုသ်ဆ်းအြာ်းလ ်ုး၏အသရြာငမ်ျြာ်းနငှ အ်သရြာငမ်ျြာ်းကိခုပနလ်ည ် ်ုး ပ်ရမည ်
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အငဂ်ျငန် ယြာ -In- တြာဝနခ် ၏ခ င ခ်ပြုချကသ်လျှြာကလ်ွှြာမတိငုမ် ယရူလမိ ်မည။် 

  ်ုးနငှ အ်တအူခ ျူသရြာငသ်လျှြာ် 

မျကန်ြှာခပင၏်အဘတိ:် 

အလပ်ုအ စက်ိအုခ ျူသရြာငမ်သဆ်းမ ၊ မျကန်ြှာခပငက်ိအုခပည အ် ၀  ယရ်ှြာ်းပစ ်င  ်ည ်

သမြ်ာတြာကျဆင််းမှုနငှ န်ိငုင် ခခြာ်းကစိစ။ 

သဟြာင််းန မ််းသ ြာအလပ်ုကစိစတ ငအ်ချည််းနှ ်းသ ြာအပုိင််းအစမျြာ်းနငှ အ်သကက်းမျြာ်းရှိရမည ်

ခခစပ်ပ ်းအဂ္သတ ွဲတ ငအ်သပါကမ်ျြာ်းရှိ ကွဲ  ို   o.5 

စတရုန််းမ တြာ ကန်ည််းသ ြာခပငဆ်င ်ြာသ ်းမှုမျြာ်းခပြုလပ်ုရမည။် တစခ်ခုျင််းစ ကိုbeရိယြာခ စရ်လမိ ်မည ်

တညူ သ ြာသရြာသနြှာ၏သမြ်ာတြာနငှ အ်တတူကခ် ည ။် 

အငဂ်ျငန် ယြာမျြာ်းမှအကန  အ် တခ် င အ်မိန  သ်ပ်း ြာ်းပါကအခ ျူသရြာငအ် ၀ 

တသ်ဟြာင််း၏မျကန်ြှာခပငတ်စခ်လု ်ုးကိ ုယရ်ှြာ်းခခင််းနငှ  ်ယရ်ှြာ်းခခင််းခပြုလပ်ုရမည ်



ဒ   ်းခခြာ်းစ မျြာ်းအတ ကသ်ပ်းသဆြာငရ်လမိ မ်ည။် 

  ်ုးလကသ်ဆ်း၏အဘတိ:် 

အဆိပုါသဆ်းသကကြာလတဆ်တသ် ြာ  ်ုးသကျြာကခ် ျူ  ်ုးကသနခပငဆ်ငရ်လမိ မ်ည။်   ်ုးခ စလ်မိ ်မည ်

နှ  န ှ  စပ်စပ်အစကအ်သခပြာကသ်ပေါ်တ င ်slaked 

သရြာသနြှာခခင််းနငှ ပ်ါ်းလွှြာသ ြာမုန  ခ် စသ်စခခင််းငါှလ သုလြာကသ် ြာသရနငှ န် ှု်ိးသဆြ်ာ။ 

ဤ ညက်ိ ု24 နြာရ ကကြာရပ်တညရ်နခ် င ခ်ပြုပပ ်းသနြာက ်ို  သနြာကမှ်တဆင ခ်ပ ခ ရကကလမိ ်မည ်

ကကမ််းအ ည။် ဂရမ် ၄၀   ြာ်း  ု်း၏သရပူ ို  မဟတုသ်ရသ ြာ Fevicol DDL Binder တ ငသ်ပျြာ်ဝင ်

မုန  တ်စ ်ဦ်း ချင််းစ ကိ ု10 ကဗုဒကစ် မ တြာမှ ည  ် င််းရလမိ ်မည။် ခ စရ်မည သ်ရ၏ခန  မှ်န််းသခခအသရအတ က ်

 ိမုုန  သ်အြာင ်ည  ် င််းတစက် လိဂုရမ်မှသရ 5 လ တြာခ စလ်မိ ်မည။်   ်ုး၏။ မွဲနယ ်(သရြ်ာဘငအ်ခပြာသရြာင)် 

က လိဂုရမ်နှုန််းအ  ိ3 gm ။ သရ၌သပျြာ်ဝင ် ်ုး၏, 

 ို  သနြာက ်ည  ် င််းခခင််းနငှ သ်ကြာင််းစ ြာနှု်ိးသဆြ်ာသလျှြ်ာလမိ မ်ည။် 

 ို  သနြာကတ်စက် လိလုျှင ်၅ လ တြာနှုန််းခ င သ်ရ ည ရ်မည။် တစ ်ဦ်း နို   တုလ်ပ်ုရန ် ်ုး၏ 

အသခ ။   ်ုးကိဓုြာတသုဗဒဓြာတခ် ွဲခန််းတ ငစ်မ််း ပ်ပပ ်း၊ 

၎င််း၏ရုပ်ပုိင််းဆိငုရ်ြာနငှ ဓ်ြာတဂုုဏ ်တတ မိျြာ်းနငှ ပ်တ ်က။်   ်ုး၏အရညအ်သ  ်းကိကုည် ။ ကနုက်ျစရိတ ်

စမ််း ပ်ခခင််း  ်ုးကန ်ရုိကတ်ြာမျြာ်းကဘ ြာ်းခမငရ်မည။် 

အခ ျူသရြာငအ်ဝတသ်လျှြာ်: 

အခ ျူသရြာငသ်ဆ်းသကကြာခခင််းကိ ုbrush 

နငှ အ်တ ူို  မဟတု ်တမှ်တ ်ြာ်းသ ြာအသရအတ ကအ်ြာ်းခ င မ်ှုတသ်ဆ်းခ င အ်  ်ုးခပြုရမည ်

ကတုအ်ကကျ။ ပ  ်းသလျှြာကလ်ွှြာ၏အမှု၌တစ ်ဦ်း 

ချင််းစ ကတုအ်ကကျမျြာ်းအတ ကစ်စဆ်ငသ်ရ်းတစခ်သုလခ တ ်ြာ်းရှိသရ်းရလမိ ်မည ်

အသပေါ်ကသနသအြာကသ်ခခကသနသအြာကသ်ခခကသနအသပေါ်ကိသုအြာကသ်ခခကသနသပ်းတယ ်

ရုိကပ်ါ၊ လကျ်ြာဘကမှ်သဒါငလ်ိကုတ်စသ်ချြာင််းနငှ လ်ကဝ်ွဲမှသနြာကတ်စခ် ု

သခခြာက။် အကကျတစခ်စု ကိသုနြာကတ်စလ် ်ုးမ  ်ုးမ သခခြာကသ်  ွဲ့သစရမည။် သနြာက ်ပ်အကကျကိသုရြာကသ်အြာင ်

သနြာကဆ်ကတ် ွဲအကကျမတိငုမ် အငဂ်ျငန် ယြာ -In- 

တြာဝနခ် ကကကည ရ်ှုစစသ်ဆ်း ညန်ငှ အ်တညခ်ပြုခ ရကကလမိ ်မည ်



သလျှြာက ်ြာ်းခွဲ  ည။် မျကန်ြှာခပင၏်အဘယ ်မူျှမအဘို  ကိသုနြာကပုိ်င််းတ ငတ်က ်patched ခ ရ ုိ  ကန ဦ်း 

  ကက်ျနရ်စရ်လမိ ်မည။် အ စအ်တ က ်

မျကန်ြှာခပငသ်ချြာသချြာသမ ွဲ့သမ ွဲ့ ပပ ်းမျကန်ြှာခပငသ်ပေါ် ို  မသရြာကမှ် တိငုသ်အြာင ် ်ုးအကကျ (၃) 

ခ ုို  မဟတု ်ို   ကပုိ်သ ြာသလျှြာကလ်ွှြာမျြာ်းကိအု  ်ုးခပြုရမည ်

မှတဆင အ်ဂ္သတမခပ ြာ်းဘ်ူး။ အသချြာသခခြာကသ်  ွဲ့သ ြာမျကန်ြှာခပင ်ညမ်ည ်ည လ်ကခဏြာမျှမခပရ 

က ွဲအကခ်ခင််းနငှ အ်ခ  မပ တရ်သ ြာအခါလကသ်ပေါ်တ ငအ်လ ယတ်ကခူျွတလ်ြာကကလမိ မ်ည။် 

အလပ်ုသဟြာင််းအတ က ်

အ ကတ် ငသ် ြ်ာခပခွဲ  ည အ်တိငု််းမျကန်ြှာခပငက်ိခုပငဆ်ငပ်ပ ်းသနြာကအ်ခ ျူသရြာငသ်ဆ်းသကကြာသပ်းရမည ်
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အဆိပုါခပငဆ်င ်ြာသ ်းမှုမျြာ်းနငှ ခ်ပြုခပငသ်ရ်းသကျြ်ာသလျှြာက ်ြာ်းခွဲ  ည။် 

 ို  သနြာကအ်ခ ျူသရြာငသ်ဆ်းသကကြာခခင််းတစခ် ုို  မဟတုန်စှခ် ုို  မဟတုန်စှခ် ုကပုိ်သ ြာကတုအ်ကကျမျြာ်း 

ပစစည််း၏သ ြ်ာခပချကအ်တ က ်တမှ်တသ် ြာအခ စတ်စခ်လု ်ုးကိမုျကန်ြှာခပငသ်ကျြ်ာသလျှြာက ်ြာ်းရလမိ ်မည။် 

အခ ျူသရြာင ်

သဆ်းသကကြာမျကန်ြှာခပငအ်ဂ္သတခပငဆ်င ်ြာ်းသ ြာသ ြာမှတဆင တ်စ ်ဦ်း ယနူ သ ြာင််း finish 

ကိတုငခ်ပ င ပ်ါတယ ်

သပေါ်လြာ။ မျကန်ြှာကကကသ်ပေါ်တ ငအ်ဝတသ်လျှြာက်ကြိုတငန် ရ သပေါ်မှြာခပြု င ပ်ါတယ။် 

အကြာအက ယအ်စ အမ မျြာ်း 

တ ခါ်း၊ ခပတင််းသပါကမ်ျြာ်း၊ ကကမ််းခပငမ်ျြာ်း၊ ပရိသဘြာဂပစစည််းမျြာ်းနငှ အ်သဆြာကအ် ဦ်း 

၏အခခြာ်းအစတိအ်ပိုင််းမျြာ်း 

အခ ျူသဆ်းသကကြာခ ရ ုိ  လပ်ုရပ်အသပေါ် ို  ခ န််းခ ရခခင််းမှကြာက ယရ်လမိ ်မည။် Splashing နငှ  ်

 သနေ ြာ်းသလြာင််း ညက်န ်ရုိကတ်ြာမှ ူ  အပ်ိရြာခင််းနငှ  ်န  ရ်ငှ််းသ ြာမျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်းကိ ုယရ်ှြာ်းပစရ်မည်

။ 



သဆ်း တု ်ြာ်းသ ြာမျကန်ြှာခပငမ်ျြာ်း၊ 

ပရိသဘြာဂမျြာ်း ို  မဟတုတ်ပ်ဆငခ်ခင််းမျြာ်းနငှ က်ရိယြာမျြာ်းစ ညတ်ို  ကိပုျကစ် ်းခခင််းရှိလျှငခ်ပနလ်ညသ်ကြာင််းမ 

နန်ိငု ်ည ်

ကန ်ရုိကတ်ြာကသန။ 

4.3 နှုန််း ြာ်းဇယြာ်း 

အဓိပပြာယ ်တမ်ှတခ်ျက ်

တစစ် ုတစရ်ြာသ ြာပစစည််းတစခ်၏ုနှုန််းကိဆု ်ုးခ တရ်န ်ိနု ှုန််း၏အကျိြု်း ကသ်ရြာကသ်စသ ြာအချကမ်ျြာ်း 

ပစစည််းကိဂုရုတစိုကသ်လ လြာပပ ်းသနြာကသ်နြာကဆ် ်ုးတ င ်ိပုစစည််းအတ ကန်ှုန််းကိဆု ်ုးခ တ ်ည။် ဒ ခ စစ်ဉ်ကို 

ပစစည််းတစခ်၏ုနှုန််း ြာ်းမျြာ်းကိအုဆ ်ုးအခ တသ်ပ်းခခင််းကိနု ှုန််း ြာ်းမျြာ်းကိခု ွဲခခမ််းစတိခ် ြာခခင််း ို  မဟတုန်ှုန််းခ ွဲခခ

မ််းစတိခ် ြာခခင််းလို  သချါပါတယ။် 

အ ်ူး ခ င အ်လပ်ု၏နှုန််း ညသ်အြာကပ်ါသပေါ်တ ငမူ်တည ်ည။် 

၁။ လပ်ုငန််းခ င ်တမှ်တခ်ျကမ်ျြာ်းနငှ အ်ရညအ်သ  ်း၊ အချိြု်းအစြာ်း၊ 

သဆြာကလ်ပ်ုသရ်းလပ်ုငန််း 

စစဆ်ငသ်ရ်းနည််းလမ််း။ 

2. ပစစည််းအသရအတ ကန်ငှ ၎်င််းတို  ၏ကနုက်ျစရိတ။် 

၃။ လပ်ုခနငှ  ်တူို  ၏လပ်ုခကနုက်ျစရိတ။် 

၄။ လပ်ုငန််းခ ငတ်ညသ်နရြာနငှ အ်ရင််းအခမစန်ငှ ပုိ်  သဆြာငစ်ရိတန်ငှ အ်က ြာအသဝ်း။ 

၅ 

၆ 

4.3.1 နှုန််းခ ွဲခခမ််းစတိခ် ြာခခင််းလပ်ု  ်ုးလပ်ုနည််း 

အရင််းအခမစန်ငှ သ်ဆြာကလ်ပ်ုသရ်းလပ်ုငန််းခ ငရ်ှိပစစည််းမျြာ်းကနုက်ျစရိတ။် 

သဒ တ င််း ယယ်ပုိူ  သဆြာငသ်ရ်းအပါအ ၀ ငပ်စစည််းမျြာ်း၏ကနုက်ျစရိတမ်ျြာ်းကိ ုsite 

တ ငသ်ပ်းပုိ   ည အ်တိငု််းယ ူည ်

အခ နန်ငှ အ်ခခြာ်းစ ွဲချက။် 

နှုန််း ြာ်းမျြာ်းခ ွဲခခမ််းစတိခ် ြာ၏ရညရ် ယခ်ျက:် 



၁။ ပစစည််းတစခ်စု ၏အမှနတ်ကယက်နုက်ျစရိတက်ိတု ကခ်ျကရ်န။် 

ခ ည စ် ကရ်ြာတ ငပ်စစည််းမျြာ်းနငှ လ်ပ်ုငန််းစဉ်မျြာ်းကိစု ်းပ ြာ်းသရ်းအရအ  ်ုးချရနတ် က ်တုရ်န ်

www.Vidyarthiplus.com 

www.Vidyarthiplus.com 

အ ်ူး ခ င ပ်စစည််း။ 

စြာချြုပ်တ ငမ်ပါရှိသ ြာအပုိပစစည််းမျြာ်း၏ကနုက်ျစရိတက်ိတု ကခ်ျကရ်န၊် 

ဦ်း စ ်းဌြာန၏ညွှနက်ကြာ်းချကမ်ျြာ်းအရလပ်ုသဆြာငရ်မည။် 

ပစစည််းနငှ အ်လပ်ု မြာ်းကနုက်ျစရိတတ်ိ်ုးခမ င မ်ှုသကကြာင န် ှုန််း ြာ်းမျြာ်းဇယြာ်းကိခုပနလ်ညခ်ပငဆ်ငရ်န ်

technique ကိအုတ ကသ်ခပြာင််းလွဲမှုသကကြာင ။် 

၄.၃.၂ အလပ်ု မြာ်းနငှ ပ်စစည််းမျြာ်းလိအုပ်ချက ်

အလပ်ု မြာ်းမျြာ်း၏ကနုက်ျစရိတ ်- အလပ်ု မြာ်းအမျိြု်းအစြာ်းမျြာ်း၊ နှုန််း ြာ်းစ  တမ်တှခ်ျကဇ်ယြာ်း 

အဆိပုါအလပ်ု မြာ်းမှခ ွဲခခြာ်းနိငုပ်ါတယ ်

1) ကျွမ််းကျငမ်ှုပ မ ဦ်း ဆ ်ုးအတန််းအစြာ်း 

2) ကျွမ််းကျင ်IInd အတန််း 

၃) ကျွမ််းကျငမ်ှုမရှိ 

အလပ်ု မြာ်းအခသကက်းသင ၏ပ ုမှနန် ှုန််း ြာ်း၏ 30% ၏နှုန််း ြာ်းဇယြာ်းကသနရရှိနိငုပ်ါ ည် 

အချကအ်လကပ်ါ ၀ င ်ည က်ျွမ််းကျငလ်ပ်ု ြာ်းမျြာ်းကိ ုIst အတန််းအခ စယ်မူတှပ်ပ ်းကျန ်၇၀% ကိ ုII 

တန််းအခ စ ်တမ်ှတန်ိငု ်ည။် The 

အစို်းရလပ်ုငန််းမျြာ်းအတ ကပ်စစည််းနှုန််း ြာ်းမျြာ်းကိကုက ်းကကပ်သရ်းမ ်းအငဂ်ျငန် ယြာက တမ်ှတ ်ြာ်း ည် 

နစှစ်ဉ်နစှတ်ိငု််းဝိုင််း။ အငဂ်ျငန် ယြာချြုပ်ဘတုအ်  ွဲွဲ့ မှအတညခ်ပြု ည။် ဤနှုန််း ြာ်းမျြာ်း ည  ် င််း ြာ်း ည် 

နှုန််း ြာ်းမျြာ်း၏စ အချိနဇ်ယြာ်း၌တည၏်။ 

 

က ါငု်ံးကဆျောင ် တပ်ပန ် က ်- 

ပစစညု်ံး ရ  န  ငမ်ှုအ ငု်ံးအပမစန် ငဲ့က်ဆျောကလ် ပ်က ုံးလ ပ်ငနု်ံးမ ျောုံးအကကျောုံးအကျွောအကဝုံးသည ်"  " 

အပ စလ်သူ မ ျောုံး Km အတကွက်မျှျ်ောလငဲ့ ်သည။် 

ပစစညု်ံးမ ျောုံး၏အဆငက်ပပကစ နက် နက် စ  တက်ပေါ်တငွမ်ူတညသ်ည်   ။ 

ဤကကကညျော  ကသ်ညပ်စစညု်ံးတစ ် အတကွပ်စစညု်ံးစ စ ကပါငု်ံးက နက် စ  တက်  ကပုံးလ မဲ့်မည။် ေါဟျောပ မ ဦုံး 



ဆ  ုံးက နက် စ  တမ် ျောုံးပါဝငသ်ည်, ဝနတ်ငပ် ငု်ံး၊ ဝနတ်ငပ် ငု်ံးစသညတ်  ဲ့က   ဦုံး 

စ ုံးကကကပငျော  ကတ်ငွက် ျော်ပပ ျောုံးသည် mettalled 

လမ်ုံးမ ျောုံးအတကွပ် စက်ကပပ ုံးတငန် ငဲ့က်လျောငု်ံးကကကုံးစွ   ကပ်ါဝငသ်ည။် ပတဝ်နု်ံးက ငအ်ကပေါ် ဦုံး ကဆျောငသ်ည ်

သတတ  လမ်ုံးမ ျောုံးက  အ  ကတ်စ ် ပ ငဲ့က်ပမ ျောကပ် ငု်ံးပ ငဲ့က် ျောကရ်  လျောသည ်က) သတတ  လမ်ုံးကကကျောငု်ံးမ ျောုံးအတကွ် 

-    x က   1.0  ) cartze လမ်ုံးကကကျောငု်ံးမ ျောုံးအတကွ် -    x 1.1 ဂ) စနဒ ပ ေမ် ျောုံးအတကွ ်-    ၁.၄ မ တ ် က:် 

1m3 စ  စွတက်သျောကနွက် စအ်တကွ ်န ဲ့မ် နု်ံးကပ အျောုံးပ ငဲ့ ်= 1.52m3 ကပ ျောကက်သွျံ့ကသျောကနွက် စမ် ျောုံးအတကွ ်

ကနွက် စ၏် SP.Wt = 1440 က လ  ဂ မ် / m3 (သ  ဲ့မဟ တ)် 1.44 t / m3 = 50 က လ  ဂ မ် = ဘ လပ်ကပမ၏ 

1 အ တ ်


