
တစခ်ခုျင််းစကီ တု ငု််းတာခခင််းအတကွစ်ည််းမျဉ်းမျာ်းက  ုIS-1200 တငွဖ် ာ်ခြထာ်းသည။် 

သ ု ို့ဖသာ်အဖထဖွထစွည််းမျဉ်းအချ  ျို့က ဖုအာကတ်ငွဖ် ာ်ခြထာ်းသည။် 

၁။ အလြ်ုပြီ်းဆ ်ုးသညို့အ်ရာနငှို့ြ်စစည််းတစခ်စု၏ီဖ ာ်ခြချကက် တု ငု််းတာရမည ်

ြစစည််း၊ သယယ်ြူ ု ို့ဖဆာငဖ်ရ်း၊ လြ်ုအာ်း၊ 

လြ်ုကက သတခ် တမ်ှုဆ ငုရ်ာက ရ ယာမျာ်းနငှို့စ်ကရ် ုမျာ်းနငှို့အ်မျ  ်းအစာ်းအာ်းလ ်ုးြါ ၀ ငရ်မည ်

လ အုြ်ဖသာြ သုဏ္,ာာန၊် အရွယအ်စာ်းနငှို့အ်ဖသ်းစ တဖ် ာ်ခြချကမ်ျာ်းခ ငို့အ်လြ်ုက ပုြီ်းဖခမာကရ်နအ်တကွ ်

overheads ။ 

၂။ ဘတွက်ငတ်ငွမှ်ာယမူှုသညအ်လျာ်း၊ အန နငှို့အ်ခမငို့တ် ု ို့ခ စရ်မည ်

အထ။ူ 
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၃။ လြ်ုငန််းအာ်းလ ်ုးက ဖုအာကြ်ါသည််းခ မှုခ ငို့တ် ငု််းတာရမည။် 

ငါ) linear တ ငု််းတာခခင််းအန်ီးဆ ်ုး 0.01m မှတ ငု််းတာရလ မို့မ်ည။် 

ii) asရ ယာအန်ီးဆ ်ုး 0.01 sq.m မှတ ငု််းတာရလ မို့်မည ်

iii) Cubic contents ဖတကွ အုန်ီးဆ ်ုး 0.01 cum မှထကွအ်လြ်ုလြ်ုကကလ မို့်မည ်

4. 

ကွွဲခြာ်းခခာ်းနာ်းဖသာအဖခခအဖနမျာ်းနငှို့သ်ဖဘာသဘာဝဖအာကမှ်ာတညူအီလြ်ုအမျ  ်းအစာ်းတ ငု််းတာရလ မို့်

မည ်

သ်ီးခခာ်းြစစည််းမျာ်း separunderunder ။ 

5. ြမာဏ၏ဥြဖေကကမ််းြစစည််းမျာ်း, အချ  ်းအစာ်း, လကရ်ာအခြညို့အ်ဝက ဖု ာ်ခြရနရ်လ မို့်မည ်

နငှို့တ် ကျစွာကြ်ွမျကခ် ရခ ရ  ု ို့အလြ်ုက ယုစ်ာ်းခြ သည။် 

၆။ ြန််းရန ်(ဖကျာကသ် ု ို့မဟတုအ်ုတ)် 

သ ု ို့မဟတု ွ်ွဲျို့စည််းတညဖ်ဆာကြ် ုဆ ငုရ်ာကနွက်ရစခ် စလ်ျှငအ်မျ  ်းအစာ်းမျာ်းက သုတမှ်တရ်မည ်

သ်ီးခခာ်းတ ငု််းတာပြီ်းအခမငို့က် ဖု ာ်ခြရမည။် 



က) ဖ ာငဖ်ေ်းရှင််းမှအစ plinth အဆငို့အ်ထ  

ခ) plinth အဆငို့မှ်ြထမထြ်အထ  

ဂ) လကသ််ီးကကမ််းခြငမှ်ေတု ယထြ်အထ သ ု ို့။ 

၁.၃.၄ အဖသ်းစ တအ်ချကအ်လကမ်ျာ်း 

က) အဖထဖွထအွဖသ်းစ တအ်ချကအ်လကမ်ျာ်း - ၎င််းသညသ်ဘာဝ၊ အရညအ်ဖသ်ွး၊ 

အတန််းနငှို့အ်လြ်ုနငှို့ြ်စစည််းမျာ်းက ဖုြ်းသည ်

wok ၏အမျ  ်းမျ  ်းဖသာအစ တအ်ြ ုင််းမျာ်းအတကွအ်သ ်ုးခြ ခ ရ  ု ို့အဖထဖွထအွသ ်ုးအနှုန််းမျာ်း။ 

ေါဟာအဘယသ်မူျှမြ ုစ က တုညဖ်ဆာကခ်ခင််း၏အဖထဖွထစွ တက််ူးကညူဖီြ်းသည။် 

ခ) အဖသ်းစ တအ်ဖသ်းစ တဖ် ာ်ခြချကမ်ျာ်း - 

အမျ  ်းမျ  ်းဖသာြစစည််းမျာ်း၏အဖသ်းစ တဖ် ာ်ခြချကက် ဖု ာ်ခြထာ်းသည ်

ြစစည််းမျာ်း၏ြမာဏနငှို့အ်ရညအ်ဖသ်ွးဖတကွ တုငဖ်သာအလြ်ု, သတူ ု ို့ရွဲ ို့အချ  ်းအစာ်း, ၏နည််းလမ််း 

ခြငဆ်ငမ်ှုလကရ်ာနငှို့အ်လြ်ု၏ကြ်ွမျက။် 

၁.၃.၅ နှုန််းထာ်းမျာ်း 

ခန ို့မှ်န််းချကက် ခုြငဆ်ငရ်နအ်တကွအ်လြ်ုတစခ်စု၏ီယနူစန်ှုန််းထာ်းမျာ်းလ အုြ်သည။် 

တစခ်ခုျင််းစကီ  ုitem ၏ယနူစန်ှုန််းထာ်းမျာ်းမှာဖရာကရ်ှ လာဘ ု ို့ 1. ။ 

2. ဖဆာကလ်ြ်ုဖရ်းအတကွအ်သ ်ုးခြ ခ ရ  ု ို့အမျ  ်းမျ  ်းဖသာြစစည််းမျာ်းနှုန််းထာ်းမျာ်း။ 

3. သယယ်ြူ ု ို့ဖဆာငဖ်ရ်းြစစည််းမျာ်းကနုက်ျစရ တ။် 

4. ကျွမ််းကျငဖ်သာသ ု ို့မဟတုက်ျွမ််းကျငမ်ှုမရှ ဖသာြန််းရနသ်မာ်းမျာ်း၊ လကသ်မာ်းမျာ်း၊ 

1.3.6 ပြီ်းခြညို့စ် ုဖသာခန ို့မှ်န််းချက ်

လအူမျာ်းစုက ွွဲျို့စည််းတညဖ်ဆာကြ် ု၏ခန ို့မှ်န််းချကသ်ညဖ်ခမ၊ ကနုက်ျစရ တမ်ျာ်းြါ ၀ 

ငသ်ညဟ်ယုဆူကကသည ်

ြစစည််းမျာ်းနငှို့အ်လြ်ုသမာ်းမျာ်းခ စဖ်သာ်လည််းအခခာ်းတ ကုရ် ုကန်ငှို့သ်ယွဝ် ုကက်နုက်ျစရ တမ်ျာ်းစွာတ ု ို့ြါဝင်

ပြီ်းဖအာကတ်ငွဖ် ာ်ခြထာ်းသည။် 

အလြ်ုတစခ်စု၏ီကနုက်ျစရ တက် ရုှ ပြီ်းသာ်းြမာဏမှထတုယ်ထူာ်းသည် 



အလြ်ုလြ်ုနှုန််းမှာအဖသ်းစ တတ် ငု််းတာခခင််း form မှာတကွခ်ျက။် 

ေါဖြမယို့စု်စုဖြါင််းကနုက်ျစရ တအ်တကွထ်ကွအ်လြ်ုလြ်ုခွဲို့သည ်

သတမှ်တထ်ာ်းဖသာြ ုစ က ခုန ို့မှ်န််းဖခခအာ်းခ ငို့စ် တတ ဇဟလုသူ မျာ်းသည ်ခန ို့မှ်န််းကနုက်ျစရ တ၏် 4% 

ခ စြ်ါတယ ်

အဖသ်းသ ်ုးကက်ီးကကြ်မှု၊ အဖရ်းဖြေါ်နငှို့က်က  တငမ်ခမငန် ငုဖ်သာြစစည််းမျာ်းအတကွခ်ငွို့ခ်ြ ထာ်းြါသည။် 

 
 

ခန  ့်မှန့််းအမ   ်းအစ ်းမ  ်း ခန  ့်မှန့််းပံုံစ ံabstraction အသသ်းစ တ့်ခန  ့်မှန့််းခ က့်နငှ ့်အတလူ ုံက့်ပါသင ့်ပါတယ့် ၁) 

အစရီင့်ခစံ  ii) အသသ်းစ တ့်သ  ့်ပပခ က့် ၃) ပံုံဆ ွဲပခင့််းမ  ်း (အစအီစဉ်မ  ်း၊ အပမင ့်၊ အပ ုံင့််းမ  ်း) ၄) 

ဒဇီ ုံင့််းဇယ ်းမ  ်းနငှ ့်တ က့်ခ က့်မှု နှုန့််းထ ်းမ  ်း၏စခံ  န့်ဇ) ။ ၁.၄.၅ 

အသသ်းစ တ့်ပပင့်ဆင့်သနစဉ်ထည ့်သ င့််းစဉ််းစ ်းရမည ့်အခ က့်မ  ်း ခန  ့်မှန့််းခ က့် ဈ) 

ပစစည့််းမ  ်းအသရအတ က့်နငှ ့်သယ့်ယပူ ုံ  သဆ င့်သရ်း: စမီံက န့််းကက်ီးအတ က့်ပစစည့််းမ  ်းလ ုံအပ့်သည့်။ 

ထ ုံကွဲ သ ုံ  သသ အသပမ က့်အမ  ်းအသအံတ ုံ်းအက ယ့် 

ပစစည့််းမ  ်းဝယ့်ယပူခင့််းနငှ ့်သစ ်းနှုန့််းခ   သ မှုနှုန့််းမှ က  န့််းသသသယ့်ယပူ ုံ  သဆ င့်လ မ ့်မည့်။ ii) site 

၏တည့်သနရ : 

ပ က့်စ်ီးမှုက ုံသလ   ခ ရန့်သ ုံ  မဟုံတ့်အက်ူးအသပပ င့််းက လအတ င့််းလုံပ့်သင ့်သသ အလုံပ့်သနရ က ုံသရ ်းခ ယ့်သ

ည့် ပစစည့််းမ  ်းတင့်, တင့်, ခ , သ ုံသလ ှင့်။ (၃) သဒသခလံုံပ့်ခခ 

ပပင့်ဆင့်သနစဉ်အတ င့််းသဒသခအံလုံပ့်သမ ်းမ  ်း၏ကျွမ့််းက င့်မှု၊ 

သင ့်သလ  ့်မှုနငှ ့်လုံပ့်ခမ  ်းက ုံထည ့်သ င့််းစဉ််းစ ်းသည့် အသသ်းစ တ့်ခန  ့်မှန့််းခ က့်။ ၁.၄.၆ သဒတ  

ပစစည့််းတစ့်ခုံစ၏ီကုံန့်က စရ တ့်သ ုံ  မဟုံတ့်နှုန့််းက ုံတ က့်ခ က့်ပခင့််းလုံပ့်ငန့််းစဉ်က ုံသဒတ အပ စ့်သတ့်မှတ့်သည့်။ 

In အခ က့်အလက့်မ  ်း၏ပပင့်ဆင့်မှု, ပစစည့််းမ  ်းနငှ ့်အလုံပ့်သမ ်းနှုန့််းထ ်းမ  ်းလက့်ရှ စမှံရရှ သသ သနကကသည့် 

နှုန််းထာ်းမျာ်းစစီဉထာ်းပြီ်းတစယ်နူစအ်တကွလ် အုြ်ဖသာြစစည််းမျာ်းနငှို့လ်ြ်ုသာ်းအဖရအတကွ ်

ြစစည််းက  ုStandard Data Book မှယဖူနကကသည ်

၁.၄.၇ ၁.၂ စည််းမျဉ်းတစခ်ခုျင််း၏နှုန််းက သုတမ်ှတခ်ခင််း 

ြစစည််းတစခ်၏ုတစယ်နူစန်ှုန််းတငွဖ်အာကြ်ါတ ု ို့ြါဝငသ်ည။် 

၁။ ြစစည််းမျာ်းနငှို့က်နုက်ျစရ တ ်- 

ြစစည််းမျာ်း၏လ အုြ်ချကစ် ဖေတာနငှို့အ်ညတီင််းကကြ်စွာယသူည ်

စာအုြ် (S.D.B) ။ ယင််းတ ု ို့၏ကနုက်ျစရ တတ်ငွြ်ထမကနုက်ျမှု၊ 



သယယ်ြူ ု ို့ဖဆာငဖ်ရ်းစွွဲချက။် 

၂။ လြ်ုအာ်းခ 

အလြ်ု၏တစယ်နူစအ်တကွလ် အုြ်ဖသာလြ်ုသာ်းအဖရအတကွအ်တ အကျနငှို့ ်

တစယ်နူစအ်လြ်ုအတကွအ်လြ်ုသမာ်းရရှ ရနတ်စဖ်န ို့လြ်ုအာ်းခ။ 

၃) ြစစည််းက ရ ယာကနုက်ျစရ တ ်(T&P): 

အချ  ျို့ဖသာအလြ်ုမျာ်းသညအ်ထ်ူးက ရ ယာမျာ်း၊ က ရ ယာမျာ်းနငှို့စ်ကရ် ုအမျ  ်းအစာ်းမျာ်းလ အုြ်သည။် 

ထ ကုွဲို့သ ု ို့ဖသာက စစမျာ်းတငွတ်စ ်ဦ်း ဖငြွမာဏ 

ခန ို့မှ်န််းကနုက်ျစရ တ၏် 1 မှ 2% က ဖုထာကြ် ို့ဖြ်းလျကရ်ှ သည။် 

၄ ။ 

ရ ု ်းခန််းငာှ်းရမ််းခ၊ ၀ နထ်မ််းမျာ်း၏လစာတန ် ်ုးဖလျာို့ကျမှု၊ 

ခန ို့မှ်န််းကနုက်ျစရ တ၏် 4% ၏ြမာဏက ထုနွ််းလင််းခွွဲဖဝခ စြ်ါတယ။် 

၁.၄.၈ ခန ို့မှ်န််းတကွခ်ျကခ်ခင််းက ခုြငဆ်ငခ်ခင််းနည််းလမ််းမျာ်း 

အလြ်ု၏ရှုဖထာငို့အ်မျ  ်းမျ  ်း၏ဖလို့လာမှုမျာ်းအတကွက်က  တငခ်န ို့မှ်န််းတကွခ်ျကမ်ှုသ ု ို့မဟတုခ်န ို့မှ်န််းတကွခ်ျက်

မှုလ အုြ်သည ်

စမီ က န််းနငှို့၎်င််း၏အုြ်ချ ြ်ဖရ်းအတညခ်ြ ချကမ်ျာ်းအတကွ။် 

စ်ီးြွာ်းခ စစ်မီ က န််းမျာ်းခ စလ်ျှငဆ် ်ုးခ တန် ငုသ်ည် 

ရရှ ဖသာအသာ်းတငဝ်ငဖ်ငသွညြ်မာဏက တုရာ်းမျှတမှုရှ ၊ ခန ို့မှ်န််းဖခခအာ်းခ ငို့ခ် စသ်ည ်

လကဖ်တွျို့ကျတွဲို့အသ ြညာနငှို့အ်လာ်းတအူကျငို့က် ကုျငို့၏်ကနုက်ျစရ တက်ဖနခြငဆ်ငက်က၏။ ခန ို့မှ်န််းသည ်

စမီ က န််း၏လ အုြ်ချကန်ငှို့အ်သ ်ုး ၀ ငမ်ှုက ရုငှ််းလင််းဖ ာ်ခြသညို့အ်စရီငခ် စာနငှို့ ်site တစခ်နုငှို့လ်ည််းဖကာင််း၊ 

အခြငအ်ဆငအ်စအီစဉ။ အဖရ်းဖြေါ်အဖခခအဖနမျာ်းအတကွရ်ာခ ငုန် ှုန််း ၅ မှ ၁၀% က ခုငွို့ခ်ြ သည။် 

ဖအာကြ်ါတ ု ို့သည ်

ခန ို့မှ်န််းဖခခခန ို့မှ်န််းချက၏်ခြငဆ်ငမ်ှုအတကွအ်သ ်ုးခြ ဖသာနည််းလမ််းမျာ်း။ 

က) Plinth methodရ ယာနည််းလမ််း 

ခ) Cubical contents ဖတကွ နုည််းလမ််းမျာ်း 

ဂ) ယနူစအ်ဖခခစ ုကစ်ခန််းနည််းလမ််း။ 



1.4.9 Plinth Plရ ယာနည််းလမ််း 

ဖဆာကလ်ြ်ုဖရ်း၏ကနုက်ျစရ တက်  ုplinth area နငှို့ ်plinth area နှုန််းခ ငို့ဖ်ခမ ာကခ်ခင််းခ ငို့ဆ် ်ုးခ တသ်ည။် 

The 

ရ ယာက အုလျာ်းနငှို့အ်န  (အဖဆာကအ် ဦ်း ၏အခြငဘ်ကရ်ှုဖထာငို့)် က ဖုခမ ာကခ်ခင််းခ ငို့ရ်ရှ သည။် 

ခြ ခြငတ်ာြါ 

plinth rateရ ယာနှုန််း, 

ဂရုတစ ုကဖ်လို့လာဖရ်းနငှို့လ် အုြ်ဖသာဖမ်းခမန််းစ ုစမ််းလ သုညမ်ျာ်းအရညအ်ဖသ်ွးနငှို့ြ်တသ်က။် 

လြ်ုဖနကကသည ်

ြစစည််းနငှို့လ်ြ်ုသာ်းအဖရအတကွ၊် အုတခ်မစအ်မျ  ်းအစာ်း၊ အခမငို့၊် အမ ု်း၊ 

IS 3861-1966, ဖအာကြ်ါဖေသမျာ်းနှုန််းသညအ်တ ငု််းသစ်သာ်းအလြ်ု, လတ်ာ, 

ထြ်ရွဲ ို့စသညတ် ု ို့က ၏ုအဖရအတကွ ်

အဖဆာကအ် ဦ်း ၏ plinth calcရ ယာတကွခ်ျကဖ်နစဉြါဝငသ်ည ်

ခန ို့မှ်န််းအမျ  ်းအစာ်းမျာ်း 

က) ကကမ််းခြငအ်ဆငို့မှ်ာန ရ Areaရ ယာ။ 

(ခ) ၂.၀ မီတာမီတာထကမ်ြ ဖုသာသန ို့ရ်ငှ််းဖရ်းတြ်ဆငမ်ှုအတငွ််းခန််းမျာ်း၊ ဓာတဖ်လကှာ်းမျာ်း၊ 

ဖလဖအ်းဖြ်းစကပ်ြနမ်ျာ်း 

စသညတ် ု ို့ 

(ဂ) Baratiati ၏levelရ ယာသည ်Barsati 

ဆ သုညမှ်ာတစ ်ကတ်ငွ ွ်ငို့ထ်ာ်းသညို့မ်ညသ်ညို့ဖ်နရာမဆ ဆု လု သုည ်

မ ု်းရွာဖနစဉတငွအ်မ ု်းအကာအခ စအ်သ ်ုးခြ သညို့ဖ်လကှာ်းထစဖ်ခါငမ် ်ုးဖြေါ်တငွဖ်ဆာကလ်ြ်ုထာ်းတစ ်ကအ်

ဖြေါ်တညဖ်ဆာကခ်ွဲို့သည ်

ရာသ။ီ 

)) မဟတုဖ်သာ cantilever အမျ  ်းအစာ်း၏မုတ။် 

မြါဝငသ်ညို့ဖ်ေသမျာ်း 

က) ခနျ်း၏Areaရ ယာ။ 



ခ) ြ တထ်ာ်းလသာဖဆာင။် 

(ဂ) ဗ သကုာဆ ငုရ်ာချညဖ်နာှငခ်ခင််း၊ 

)) ဖလကှာ်းထစမ်ျာ်းအထကမ်ှဖဆာကလ်ြ်ုဖသာအမ ု်းခ ်ုးမျာ်း၊ ဖမျှာ်စငမ်ျာ်း။ 

င) ဖသတတ ာအ  ု်းမျာ်းနငှို့ဖ်ေါငလ် ကုဖ်နဖရာငခ်ခည််းမျာ်း 

1.4.10 Cubical မာတ ကာနည််းလမ််း 

ဤနည််းလမ််းက မုျာ်းဖသာအာ်းခ ငို့အ်ထြ်ခမငို့အ်ဖဆာကအ်အ ုမျာ်းအတကွအ်သ ်ုးခြ သည။် 

ေါဟာြ ုမ ုတ ကျသည ်

အခခာ်းနည််းလမ််း ၂ ခ၊ု plinth area method နငှို့ ်unit base method ။ တစ ်ဦ်း 

 ွွဲျို့စည််းြ ု၏ကနုက်ျစရ တခ် စြ်ါတယ ်

ခန ို့မှ်န််းဖခခအာ်းခ ငို့ဖ်ခမ ာကထ်ာ်းဖသာစုစုဖြါင််းကဗုြါဝငမ်ှု (အဖဆာကအ် ဦ်း ြမာဏ) က တုကွခ်ျကသ်ည ်

ဖေသခ ကဗုနှုန််း။ အဖဆာကအ် ဦ်း ၏ြမာဏက အုရှည ်x အန  x 

အတ မ်အနကသ် ု ို့မဟတုအ်ခမငို့အ်ာ်းခ ငို့ရ်ရှ သည။် The 

အရှညန်ငှို့အ်န က  ုplinth off set က  ုယထ်တုပ်ြီ်းန ရ မျာ်းမထှကွတ် ငု််းတာကကသည။် string 

က ၏ုကနုက်ျစရ တ ်

သငတ်န််း, cornice, corbelling စသညတ် ု ို့, လျစလ်ျျူရှုထာ်းသည။် အဖဆာကအ် ဦ်း ၏ကနုက်ျစရ တ ်= 

အဖဆာကအ် ဦ်း မျာ်း၏အသ အတ ်ုးအကျယ ်x 

နှုန််း / ယနူစအ်သ အတ ်ုးအကျယ။် 

1.5 ခြROနာမျာ်း 

၁.၅.၁ ကွွဲခြာ်းခခာ်းနာ်းဖသာအတုခ်မစမ်ျာ်း၊ အဆငို့မ်ျာ်းနငှို့န်ယန် မ တန် ရ မျာ်းက ခုန ို့မှ်န််းခခင််း။ 

သာဓက - ၁။ ဖအာကတ်ငွဖ် ာ်ခြထာ်းဖသာြ ုဆွွဲခခင််းမှ (က) ဖခမကက်ီးတ်ူးဖ ာ်ခခင််းက ဆု ်ုးခ တ်သည ်

C.M. အတကွ ်(ခ) CC က  ု(1: 5: 10) အ ြ်ရာ (ဂ) R.R.Masonry (၁: ၆) ()) 

C.M. အတကွအ်ုတလ်ြ်ုငန််း (1: 6) ။ 

တစခ်န််းတည််းရှ ဖသာအဖဆာကအ် ဦ်း (တငဖ်သာ ၀ နဖ်ဆာငမ်ှုြ ု 

 
 


