




 

 

 

 

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း 

ပံုနိှပ်ခြင်း  -  ပထမအကြိမ် ၊ ဇွနလ် ၊ ၂၀၂၀ ခပည့်နှစ် 

ထုတ်ဝေသူ  -  နိင်ုငံတြာဆြ်ဆံဝေးနှင့် ဥပဝေဌာနြွဲ 

     အဝဆာြ်အဦဦးစီးဌာန 

     ဝဆာြ်လုပ်ဝေးေန်ကြီးဌာန 

မှတာေနြ်ံထုတ်ဝေသည် 

အုပ်ဝေ  -  ၅၀၀ 

 

 

 

 

 

 

 







မြန်ြာနိုင်ငံ  

အဆောကအ်အုံေိုင်ရာ    

စံချနိ်စံညွှန်း 

လမ်းညွှန်ချက်များ 

၂၀၂၀ 
                        

   

 

 

 

အပိုင်း ၇ 

အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မြငး်ေိုင်ရာ 

လုပထ်ုံးလုပန်ည်းြျား၊ လုပင်န်းခငွအ်န္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးနှင့ ်

အဆောက်အအုံမပုမပင်ထိန်းသိြ်းမြင်း 



  

 

 

 

 

 

 

 

စံချနိ်စံညွှန်းလမး်ညွှန်ချက်များ၏ ဤအပိုင်းတွင ် အဆောက်အအံုဆောက်လပု်ဆေးလုပ်ငန်း 

ေိုင်ော စီမံကိန်းဆေးေွဲခခငး်၊ စီမံခန့်ခွဲခခငး်၊ လုပ်ငန်းခွင်သံုးပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ 

သုိဆလှောင်ခခငး်၊ စုပုံခခငး်နှင့် ကိုင်တွယ်ခခငး်နှေင့် အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး၏ အစိတ်အပိုင်းများ 

ကိဆုောက်လုပ်ဆောငေ်ွက်စဉ်နှေင့် အဆောက်အအုံများဖြိုြျက်စဉ် လူအများ၏ ဆေးအန္တောယ် 

ကင်းေှေငး်ဆေးစသည့် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ဆေးေိုင်ော လုပ်ထုးံလုပ်နည်းများပါဝင် 

သည်။ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မြငး်ေိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား၊  

လုပ်ငန်းြွင်အန္တရာယ်ကငး်ရှင်းဆရးနှင့် အဆောက်အအုံမပုမပင်ထိန်းသိြ်းမြင်း 
 

ြာတိကာ 
 

 စဉ ် အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

၇.၁ ။ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခခငး်ေိုင်ရာလက်ဆ ွ့ ၁-၅၇ 

  အသံုးချ လုပ်ထုးံလုပ်နည်းများ 

 ၇.၁.၁ ။ အထထွေထထွေ ၁ 

 ၇.၁.၂ ။ စီမံကိန်းထေးဆွေဲခြငး်၊ စီမံြန့်ြွေဲခြငး်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ၁ 

  ၇.၁.၂.၁။ စီမံကိန်းထေးဆွေဲခြငး်ဆိုင်ောရှုထထာင့်များ (Planning Aspects) ၁ 

  ၇.၁.၂.၂ ။ ထဆာက်လုပ်ထေးလုပ်ငန်း စီမံြန့်ြွေဲမှု (Construction  ၉ 

  Management)  

  ၇.၁.၂.၃။ ထဆာက်လုပ်ထေးလုပ်ငန်း ကွေပ်ကဲထိန်းြျုပ်မှုနှင့်  ၁၁ 

  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ(Construction Control and  

  Practices) 

၇.၂ ။   လုပ်ငန်းခွင်သံုးပစ္စည်းများသိုဆလှောငခ်ခငး်၊ စနစ် ကျစုပုံခခင်း ၅၈-၈၂ 

   နှေင့် ကိုင် ွယ်ခခငး် 

   (Storage, Stacking and Handling of Materials)   

 ၇.၂.၁ ။ အထထွေထထွေ (General) ၅၈ 

 ၇.၂.၁.၁။ ကကိုတငစ်ီစဉ်ခြငး်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းသုိထလှာင်မှု အြငး်အကျငး် ၊  ၅၈ 

   အထနအထား(Planning and Storage Layout)  

 ၇.၂.၁.၂ ။ ထလထု၏ သက်ထောက်မှုများမှ ကာကွေယ်ခြငး် ၅၉ 

   (Protection Against Atmospheric Agencies)  

 ၇.၂.၁.၃ ။ လက်ခြင့် ကိုင်တွေယ်ခြငး် (Manual Handling) ၅၉ 

 ၇.၂.၁.၄ ။ မီးထေး နှင့် အခြားထေးအန္တောယ်များ မှ ကာကွေယ်ခြငး်  ၅၉ 

    (Protection Against Fire and Other Hazards)   

 ၇.၂.၂ ။ လုပ်ငန်းြွေငသံု်းပစ္စည်းများသိထုလှာင်ခြငး်၊ စနစ်တကျ  ၆၀ 

   စုပုံခြင်းနှင့် ကိုင်တွေယ်ခြငး်။ 

   (Storage, Stacking and Handling of Materials)  

 ၇.၂.၂.၁ ။ အထထွေထထွေ (General) ၆၀ 

 



 စဉ်   အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

 ၇.၂.၂.၂ ။  ေိလပ်ထခမ (Cement) ၆၀ 

 ၇.၂.၂.၃ ။ ထံုး (Lime) ၆၂ 

 ၇.၂.၂.၄ ။ ေိလပ်ထခမ နှင့ ်ထုးံကို ကိုင်တွေယ်ခြငး် (Handling of Cement  ၆၃ 

    and Lime)  

 ၇.၂.၂.၅ ။ ပန်းေံလုပ်ငန်းဆိုငေ်ာ ပစ္စည်းများ (Masonry Unit) ၆၃ 

 ၇.၂.၂.၆ ။  ကကမ်းြငး် ၊ နံေ ံနှင့် အမုိးအတု်ကကပ်ခပားများ (Floor,Wall and  ၆၅ 

   Roof Tiles)  

 ၇.၂.၂.၇။ ထောစာ (Aggregate) ၆၆ 

 ၇.၂.၂.၈ ။ ထလာငစ်ာခပာမှုန့် / ခပာမှုန့် (Pulverized Fuel Ash / Fly Ash) ၆၆ 

 ၇.၂.၂.၉ ။  သစ် (Timber) ၆၇ 

 ၇.၂.၂.၁၀။  ဝါး (Bamboo) ၆၈ 

 ၇.၂.၂.၁၁။ ကကိုတငပ်ုံထလာငး်ထားသည့် နံေံ နှင့် ထြါင်မိးု  ၆၈ 

   (Partially Prefabricated Wall and Roof)  

 ၇.၂.၂.၁၂ ။  သံမဏိ (Steel) ၆၉ 

 ၇.၂.၂.၁၃ ။ အလူမီနီယံအစိတ်အပုိငး်များ(AluminiumSections) ၇၀ 

 ၇.၂.၂.၁၄ ။ တံြါးများ ၊ ခပတငး်များနှင့် ထလဝင်ထပါက်များ  ၇၀ 

  (Doors, Windows andVentilators) 

 ၇.၂.၂.၁၅ ။  အမုိးခပားများ (Roofing Materials) ၇၂ 

 ၇.၂.၂.၁၆။ အကာအြင်းခပားများ (Board) ၇၃ 

 ၇.၂.၂.၁၇။ ပလပ်စတစ်၊ောောအြငး်ခပားနှင့်ထကကခပားများ  ၇၄ 

  (Plastic and Rubber Flooring Sheets and Tiles)  

 ၇.၂.၂.၁၈။ မှန်ခပားများ (Glass Sheets) ၇၄ 

 ၇.၂.၂.၁၉။ သွေန်းသံ (Cast Iron) ၊ သွေပ်ေည်စိမ်သံ (Galvinized Iron) နှင့်  ၇၅ 

  မီးြံေိလပ်ထခမ ပိုက် (Asbestos Cement Pipes)နှင့်  

  ပိုကဆ်က်ပစ္စည်းများ   

 ၇.၂.၂.၂၀။ ဆပါ်လီအက်သလငး်ပိုက် (Polethylene Pipe) ၇၅ 

 ၇.၂.၂.၂၁။ ပီဗွေီစီ ပိုကမ်ျား (Unplasticized PVC Pipes) ၇၆ 

 ၇.၂.၂.၂၂ ။ လျှပ်ကူးလွေယ်ထသာပိကု်များ (Pipe of Conducting Materials) ၇၆ 

 ၇.၂.၂.၂၃။ ပိုင် (Pile) နှင့ ်တိုင် (Pole) ၇၇ 

 



 စဉ်   အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

 ၇.၂.၂.၂၄။ သုတ်ထဆး၊ အထောငတ်င်ထဆးနှင့်သငန်ာ (Paint, Varnishes  ၇၇ 

  and Thinners)   

 ၇.၂.၂.၂၅။ ကတ္တောများ (Bitumen, Road Tar, Asphalt, etc) ၇၈ 

 ၇.၂.၂.၂၆။ အမုိးလုပ်ငန်းသံုးကတ္တောြျပ်ခပားများ (Bituminous  ၇၈ 

  Roofing Felts)  

 ၇.၂.၂.၂၇။ မီးထလာင်လွေယ်ထသာပစ္စည်းများ (Flammable Materials)  ၇၈ 

 ၇.၂.၂.၂၈။ ထေ (Water) ၇၉ 

     ၇.၂.၂.၂၉။ သန့်စင်ြန်းသံုးပစ္စည်းများ (Sanitary Appliances) ၇၉ 

 ၇.၂.၂.၃၀။ အခြားပစ္စည်းများ (Other Materials) ၈၀ 

 ၇.၂.၂.၃၁။ အထူးဂရုခပုေန်အြျက်များ (Special Considerations) ၈၀ 

 ၇.၂.၃ ။  မီးေထားတွေဲများနှင့် ကားများထပါ်မှ ပစ္စည်းများြျခြင်း။ ၈၁ 

  (Unloding Rail/Road Wagons and Motor Vechicles)  

 ၇.၂.၃.၁ ။  မီးေထားတွေဲထပါ် ပစ္စည်းများအတင်အြျခပုလုပ်ခြင်း  ၈၁ 

  (Loading and Unloading Rail/Road Wagons)  

 ၇.၂.၃.၂ ။ ထမာ်ထတာ်ကားထပါ် ပစ္စည်းတင်/ြျခြင်း (Loading and  ၈၁ 

  Unloading From Motor Vehicles)  

 ၇.၂.၃.၃ ။ ထလးလံ/ေှည်လျှားထသာဝန်များ ကိုင်တွေယ်ခြငး်  ၈၂ 

  (Handling heavy/long Items)  

၇.၃ ။   အဆောက်အအံုများ ည်ဆောက်ရာ၌ ဆေးအန္တရာယ်  ၈၃-၁၄၀ 

   ကင်းရှေင်းဆရးေုိင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ  

   (Safety in Construction of Elements of a Building)  

 ၇.၃.၁ ။ အထထွေထထွေ  ၈၃ 

 ၇.၃.၂ ။  ထဝါဟာေ အသံုးအနှုံး (Terminology) ၈၄ 

 ၇.၃.၃ ။ ယာယီထဆာက်လုပ်ထေးလုပ်ငန်းများ၊ လမး်ထေးလူသွေား  ၈၆ 

   လမး်များအား အသံုးခပုခြငး် နှင့ ်ယာယီအသံုးခပုမှုများ။ 

   (Temporary Construction, Use of Side Walk and  

   Temporary Encroachments) 

 ၇.၃.၃.၁ ။ ယာယီထဆာက်လုပ်ထေးလုပ်ငန်းများ  ၈၆ 

   (Temporary Construction) 

 



 စဉ်   အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

 ၇.၃.၄ ။ စမ်းသပစ်စ်ထဆးမှုလုပ်ငန်းများ။ (Testing) ၈၇ 

 ၇.၃.၄.၁ ။ စမ်းသပစ်စ်ထဆးမှုများ (Tests)  ၈၇ 

 ၇.၃.၅ ။ ထေးအန္တောယ်ေိှထသာြျ ို့ယွေင်းြျက်များကို စစ်ထဆးခြငး်နှင့် ၈၈ 

   ခပုခပငခ်ြငး်။ (Inspection and Rectification of Hazardous 

   Defects)  

 ၇.၃.၆ ။ အတု်ခမစ်လုပ်ငန်း။ (Foundations) ၈၈ 

 ၇.၃.၆.၁ ။ အထထွေထထွေ  ၈၈ 

 ၇.၃.၆.၂ ။  ထေးြျင်းကပ်အိမ်ထခမအထဆာက်အအံုများ(Adjoining Properties) ၈၉ 

 ၇.၃.၇ ။ ထခမကကီးတူးထြာ်မှုလုပ်ငန်းထဆာင်ေွက်စဉ်အတွေင်းအထထွေထထွေ ၉၀ 

   လိအုပ်ြျက်များနှင့် ခြစ်ပွေားထလ့ေှိသည့်ထေးအန္တောယ်များ။ 

   (General Requirements and Common Hazards During  

   Excavation) 

 ၇.၃.၇.၁။ စက်ယန္တေားများနှင့် လက်သံုးကိေိယာများ၏ တည်ထနော  ၉၀ 

   (Location of Machinery and Tools)  

 ၇.၃.၇.၂ ။  တူးထြာ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ (Excavated Materials) ၉၁ 

 ၇.၃.၇.၃ ။  ထခမလွှာအမျ ိုးအစားများ (Types of Strata) ၉၁ 

     ၇.၃.၇.၄ ။  အစွေန်းထွေက်မှု နှင့် ဆင်ထခြထလျှာများ (Overhang and Slopes)  ၉၁ 

 ၇.၃.၇.၅ ။ ယမ်းထြာက်ြွေဲခြငး် (Blasting)  ၉၁ 

 ၇.၃.၇.၆ ။ ကျန်းမာထေး အန္တောယ်များ (Health Hazards) ၉၂ 

 ၇.၃.၇.၇ ။ ပစ္စည်းများ၏စိတ်ြျေမှု (Safety of Materials) ၉၂ 

 ၇.၃.၇.၈ ။ ခြံစည်းရိုးြတ်ခြငး် နှင့ ်သတိထပးအြျက်ခပမှုများ  ၉၂ 

   (Fencing and Warning Signals)  

 ၇.၃.၇.၉ ။  ဆေခဲခခငး် နှေင့ ်အေည်ဆပျာ်ခခင်း၏ အကျ ိုးသက်ဆောက်မှု  ၉၃ 

    (Effect of Freezing and Thawing)  

 ၇.၃.၇.၁၀။  အနီးဝန်းကျင် တုန်ခါမှုများ (Vibrations from Nearby Sources) ၉၃ 

 ၇.၃.၇.၁၁။   ဆေနံစွမ်းအငသ်ုံး စက်ပစ္စည်းများအား အသံုးခပုဆနစဉ်  ၉၃ 

    ကကိုတငသ်တိခပု ကာကွယ်မှုများ (Precautions While Using  

    Petroleum Powered Equipment)  

 ၇.၃.၈ ။ ပိုင်ရိုက်ခြငး်နှင့် အခြားနက်ထသာအတု်ခမစ်လုပ်ငန်းများ။ ၉၃ 

   (Piling and Other Deep Foundation) 
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 ၇.၃.၈.၁ ။ အထထွေထထွေ ၉၃ 

 ၇.၃.၈.၂ ။ ပိုင်ရိုက်သည့် ယန္တေား (Piling Rig) ၉၄ 

 ၇.၃.၈.၃ ။ စက်ပစ္စညး်အား ထမာင်းနှငလ်ည်ပတ်ခြငး် (Operation of    ၉၈ 

    Equipment)  

 ၇.၃.၉ ။ နံေမံျားတည်ထဆာက်ခြင်းလုပ်ငန်း။ (Walls) ၉၉ 

 ၇.၃.၉.၁ ။ အထထွေထထွေ ၉၉ 

 ၇.၃.၉.၂ ။ ခငမး် (Scaffold) ၉၉ 

 ၇.၃.၉.၃ ။  ထလှကားများ (Ladders) ၁၀၀ 

 ၇.၃.၉.၄ ။ နံေမံျားေိှ အထပါက်ကျယ် (Opening in Walls)  ၁၀၂ 

 ၇.၃.၉.၅ ။ နံေမံျားမှ အစွေန်းထုတ်ခြငး် (Projection from Walls) ၁၀၃ 

 ၇.၃.၁၀။ နံေတံည်ထဆာက်စဉ်အတွေင်း ခြစ်ထလ့ေိှသည့်  ၁၀၃ 

   အန္တောယ်များ။  

   (Common Hazarts During Walling) 

 ၇.၃.၁၀.၁။ ထဆာက်လုပ်ထေးလုပ်ငန်းအတွေက် ပစ္စည်းများကို မ,တငခ်ြငး် ၁၀၃ 

    (Lifting of Materials for Construction)   

 ၇.၃.၁၀.၂ ။ ပစ္စည်းများကို သယ်ယူခြငး် (Haulage of Materials)  ၁၀၃ 

 ၇.၃.၁၀.၃။ လျှပ်စစ်အန္တောယ်များ (Electrical Hazards) ၁၀၄ 

 ၇.၃.၁၀.၄ ။ မီးထေးအန္တောယ်များ (Fire Hazards) ၁၀၄ 

 ၇.၃.၁၀.၅ ။ စက်မှုပိုငး်ဆိုင်ော အန္တောယ်များ (Mechanical Hazards) ၁၀၄ 

 ၇.၃.၁၀.၆။ ကွေဲတတ်ထသာပစ္စည်းများ (Fragile Materials) ၁၀၄ 

 ၇.၃.၁၁။ ထြါင်မိးုတည်ထဆာက်ခြငး်လုပ်ငန်း။ (Roofing) ၁၀၄ 

 ၇.၃.၁၂။ ကွေန်ကေစ်အထဆာက်အအုံများ(အထပ်ခမင့်အထဆာက် ၁၀၇ 

   အအံုများ) တည်ထဆာက်ခြငး်အတွေက်ထေးအန္တောယ်  

   ကင်းေှငး်ထေးဆိုငေ်ာ လိုအပ်ြျက်များ။ (Additional Safety 

   Requirements for Erection of Concrete Framed Structures  

   (High-Rise Buildings) 

 ၇.၃.၁၂.၁ ။  စက်ယန္တေားအားကိုင်တွေယ်ခြငး် (Handling of Plant) ၁၀၇ 

 ၇.၃.၁၂.၂ ။ ပုံစြံွေက် (Formwork) ၁၁၀ 

 ၇.၃.၁၂.၃ ။ ြုံးထလျှာများနှင့် ကုန်းထပါင်များ (Ramps and Gangways) ၁၁၃ 

 

  



  စဉ်   အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

 ၇.၃.၁၂.၄ ။ လုပ်ငန်းြွေငသံု်းပစ္စည်းများကိုအတင်အြျ ခပုလုပ်ထသာ ၁၁၄ 

                       ဝန်တငစ်က်များ (Materials Hoists) 

 ၇.၃.၁၂.၅ ။  ကကိုတငအ်ားခြည့်ကွေန်ကေစ် (Prestressed Concrere) ၁၁၆ 

 ၇.၃.၁၂.၆ ။  အသင့်ခပုလုပ်ပပီးအစိတ်အပုိငး်များကိုအပပးီသတ်တပ်ဆင်ခြငး်  ၁၁၇ 

   (Erection of Prefabricated Members)  

 ၇.၃.၁၂.၇။  အထဆာက်အအုံဆိုင်ောအဆက်များ (Structural Connections) ၁၁၈ 

 ၇.၃.၁၃။ သံမဏိထည်အထဆာက်အအံုလုပ်ငန်းများအတွေက်  ၁၁၉ 

   ထေးအန္တောယ်ကငး်ေှငး်ထေးဆိုင်ော လိအုပ်ြျက်များ။ 

   (Additional Safety Requirements for Erection of  

   Structural Steel Work ) 

 ၇.၃.၁၃.၁။  ထေးအန္တောယ်ကငး်ေှငး်ထေးဆိုင်ော အြွေဲ့အစည်း  ၁၁၉ 

   (Safety Organization)  

 ၇.၃.၁၃.၂ ။ အလုပ်သမားများ၏ ထေးအန္တောယ်ကငး်ေှငး်ထေး  ၁၁၉ 

   (Safety of Work Persons)  

 ၇.၃.၁၃.၃။ အထဆာက်အအုမံျား၏ထေးအန္တောယ်ကငး်ေှငး်ထေး  ၁၂၆ 

   (Safety of Structures)  

 ၇.၃.၁၄။ အထထွေထထွေအထကကာငး်အောများ (Miscellaneous Items) ၁၂၇ 

 ၇.၃.၁၄.၁ ။ ထလှကားအိမ်တည်ထဆာက်ခြငး် (Staircase Construction) ၁၂၇ 

 ၇.၃.၁၄.၂ ။ ဓာတ်ထလှကား (Lift) ၁၂၇ 

 ၇.၃.၁၄.၃။ ပူထသာကတ္တောထစး ပစ္စည်းများအား အသံုးခပုသည့်   ၁၂၈ 

   ထဆာက်လုပ်ထေး လုပ်ငန်း (Construction Involving the  

   Use of Hot Bituminous Tar Materials)  

 ၇.၃.၁၄.၄ ။  သစ်သားအထဆာက်အအုံ (Timber Structure) ၁၃၂ 

 ၇.၃.၁၅။ အထြျာသပ်လုပ်ငန်းများ။ (Finishes) ၁၃၃ 

 ၇.၃.၁၅.၁။  ထဆးသုတ်ခြငး် ၊ အထောငတ်ငခ်ြငး်နှင့် အခြားအထြျာသပ်     ၁၃၃  

   လုပ်ငန်းများ (Painting, Polishing and Other Finishes)  

 ၇.၃.၁၆။ ကွေဲေှလွေယ်သည့်တပ်ဆင်ပစ္စည်းများ။ (Fragile Fixtures) ၁၃၃ 

 ၇.၃.၁၇။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိေိယာတပ်ဆင်ခြငး်များနှင့် ၁၃၄ 

   ဓာတ်ထလှကားများ။ (Electrical Installations and Lifts) 
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 ၇.၃.၁၇.၁။  ယာယီလျှပစ်စ်ဝါယာကကိုး သွေယ်တန်းခြငး် (Temporary  ၁၃၄ 

   Electrical Wiring) 

 ၇.၃.၁၇.၂။ အပမတဲန်းလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိေိယာတပ်ဆငမ်ှုများ  ၁၃၄ 

   (Permanent Electrical Installation) 

 ၇.၃.၁၈။ အထထွေထထွေလိုအပ်ြျက်များ။ (General Requirements) ၁၃၅  

 ၇.၃.၁၈.၁။ မိလ္လာ / ထေသန့်လပု်ငန်း (Sanitation) ၁၃၅ 

 ၇.၃.၁၈.၂။  မီးထေးကာကွေယ်ထေးလုပ်ငန်းများ (Fire Protection) ၁၃၅ 

 ၇.၃.၁၈.၃ ။ အဝတ်အစားများ (Clothing) ၁၃၈ 

 ၇.၃.၁၈.၄။ အခမင့်မှခပုတ်ကျမှု ကာကွေယ်ထေးအတွေက် ထေးအန္တောယ်    ၁၃၉ 

   ကင်းေှငး်ထေး အစီအမံများ  

   (Safety Measure Against Fall Prevention)  

 ၇.၃.၁၈.၅။  ပစ္စည်းများ ခပုတ်ကျသည့် အန္တောယ်မှ ကာကွေယ်ခြငး် ၁၃၉ 

   (Falling Materials Hazard Prevention)  

 ၇.၃.၁၈.၆။  အမှိုက်စွေန့်ပစ်ခြငး် (Disposal of Debris) ၁၃၉ 

 ၇.၃.၁၉။ ထဆာက်လုပ်ထေးလုပ်ငန်းြွေင်သံုး စက်ယန္တေားများ။ ၁၃၉ 

   (Construction Machinery) 

၇.၄။   အဆောက်အအံုများ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းမှုေုိင်ရာ စီမံခန့်ခဲွမှုများ၊ ၁၄၁-၁၆၉ 

    ခပင်ေင်ခခင်း လုပ်ငန်းများ၊ ခုိင်ခ့ံမှုအ ွက်အားခြည့်ခခင်းလုပ်ငန်းများ     

   (Maintenance Management, Repairs, Retrofitting and  

   Strengthening of Buildings)  

 ၇.၄.၁။ အဆောက်အအုံခပုခပင်ထိန်းသိမ်းမှုေိုင်ော စီမံခန့်ခွဲမှုများ  ၁၄၁ 

   (MAINTENANCE     MANAGEMENT)  

 ၇.၄.၁.၃ ။  အဆောက်အအုံခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခခငး် ၁၄၃ 

   (Building Maintenance) 

 ၇.၄.၁.၄။ ဝငထ်ွက်ချဉ်းကပ်လမ်း (Access)  ၁၄၉ 

 ၇.၄.၁.၅။ မှေတ်တမ်းများ (Records)  ၁၅၁ 

 ၇.၄.၁.၆။ စစ်ဆေးခခငး် (Inspections) ၁၅၈ 

 ၇.၄.၁.၇။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိေိယာများအားခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခခင်း  ၁၆၀ 

   (Maintenance of Electrical Appliances)  
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 ၇.၄.၁.၈။ စက်ဆမာင်းနှေင်လည်ပတ်ဆေးနှေင့် ထိန်းသိမ်းဆေးလက်စဲွစာအုပ်များ ၁၆၂ 

   (Operating and Maintenance Manuals)  

 ၇.၄.၂ ။ အက်ကွဲဆ ကာငး်များခြစ်ဆပါ်မှုမှေ ကာကွယ်ခခငး် ၁၆၂ 

   (Prevention of Cracks) 

 ၇.၄.၃။ ခပ ခုပင်ခခင်းလုပ်ငန်းနှေင့်အဆောက်အအံုများကုိငလျင်ဒဏ်ခံနုိင်ေန် ၁၆၄ 

   အားခြည့်ခခင်းလုပ်ငန်း   

 ၇.၄.၃.၁။ ဆယေုယျနည်းလမ်းများ နှေင့ ်အယူအေများ  ၁၆၄ 

   (General Principles and Concepts) 

၇.၅ ။  အဆောက်အအုံများ ဖြိုြျက်မှုေိုငရ်ာ ဆေးအန္တရာယ်  ၁၇၀-၁၈၅ 

   ကင်းရှေငး်ဆရး။ (Safety in Demolition of Buildings)  

 ၇.၅.၁ ။ အထထွေထထွေ ၁၇၀ 

 ၇.၅.၁.၂။  အစီအစဉ်ထေးဆွေဲခြင်း (planning) ၁၇၀ 

 ၇.၅.၂ ။ မပြိုြျက်မီ ကကိုတငသ်တိခပုကာကွေယ်မှုများ။ ၁၇၀ 

   (Precaution Prior to Demolition) 

 ၇.၅.၃ ။ အထဆာက်အအုံ ပြိုြျက်ထနစဉ် ကကိုတင်သတိခပု ၁၇၃ 

   ကာကွေယ်မှုများ (Precautions During Demolition) 

 ၇.၅.၄ ။ ပြိုြျက်သည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ။ (Sequence of  ၁၇၄ 

   Demolition Operations) 

 ၇.၅.၅ ။ နံေမံျားပြိုြျက်ခြငး်။ (Walls) ၁၇၅ 

 ၇.၅.၆ ။ ကကမ်းြငး်များပြိုြျက်ခြင်း။ (Flooring) ၁၇၅ 

 ၇.၅.၇ ။ သံထည်အထဆာက်အအုံများ ပြိုြျက်ခြငး်။ (Demolition  ၁၇၅ 

   Steel Structures) 

 ၇.၅.၈ ။ အထထာက်အကူစကကြံ (catch platform) ၁၇၆ 

 ၇.၅.၉ ။ ထလှကားများ၊ စကကြံလမ်းများနှင့် ထလှကားေှငမ်ျား ၁၇၆ 

   (Stairs, Passageways and ladders) 

 ၇.၅.၁၀။ စက်ယန္တေားခြင့် ပြိုြျက်ခြင်း။ (Mechanical Demolition) ၁၇၇ 

 ၇.၅.၁၁။ ထူးခြားအထဆာက်အအုံများနှင့် အထဆာက်အအံုအစိတ်အပိုင်း  ၁၇၇ 

   များပြိုြျက်ခြငး်။ (Demolition of Certain Sepcial Types 

   And Elements of Structures)  

 ၇.၅.၁၁.၁။  အမုိးဒိုငး်ထြွေများ (Roof Trusses) ၁၇၇ 
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 ၇.၅.၁၁.၂။  ကကီးမားထလးလံသည့်ကကမ်းြငး်ေက်မများ (HeavyfloorBeams) ၁၇၈ 

 ၇.၅.၁၁.၃။  ထပါငး်ကူး (Jack Arches) ၁၇၈ 

 ၇.၅.၁၁.၄။  အတု်ထပါငး်ကူးများ (Brick Arches) ၁၇၈ 

 ၇.၅.၁၁.၅။  နံေမံှအစွေန်းထွေက်ထနထသာ အစိတ်အပိုင်း ၁၇၉ 

   (Cantilever (Not Part of a framed structure))  

 ၇.၅.၁၁.၆။ ထနောတွေင်သွေန်းထလာငး် သံကူကွေန်ကေစ်  ၁၇၉ 

   (In-situ Reinforced Concrete) 

 ၇.၅.၁၁.၇။ ကကိုတငသ်ွေန်းထလာင်း သံကူကွေန်ကေစ်  ၁၈၀ 

   (Precast Reinforced Concrete) 

 ၇.၅.၁၁.၈။  ကကိုတငအ်ားခြည့် သံကူကွေန်ကေစ်  ၁၈၀ 

   (Prestressed Reinforced Concrete) 

 ၇.၅.၁၂။ ပစ္စည်းများကို ထအာက်ြျခြငး်၊ ြယ်ေှားခြငး်နှင့် ၁၈၀ 

   စွေန့်ပစ်ခြငး်။ (Lowering, Removal and Disposal of Materials)  

 ၇.၅.၁၃။  အထထွေထထွေအထကကာငး်အောများ (Miscellaneous) ၁၈၃ 

 ၇.၅.၁၄။ ထေှးဦးသူနာခပုနည်း ၁၈၄ 

   ထနာက်ဆက်တွေဲ (က) ၁၈၆ 

   ထနာက်ဆက်တွေဲ (ြ) ၁၈၉ 

   ထနာက်ဆက်တွေဲ (ဂ) ၁၉၂ 

   ထနာက်ဆက်တွေဲ (ဃ) ၁၉၄ 

   ထနာက်ဆက်တွေဲ (င) ၁၉၇ 

   ထနာက်ဆက်များ (Suffixes) ၂၀၁ 
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အပုိငး် ၇ 

အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြငး်ေိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ 

လုပ်ငန်းြွင်အန္တရာယ်ကငး်ရှင်းဆရးနှင့် အဆောက်အအုံခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခြင်း 

 

၇.၁ ။ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြငး်ေိုင်ရာ လက်ဆ ွေ့အသံုးြျ လုပ်ထုးံလုပ်နညး်များ 

 ၇.၁.၁ ။ အဆထွေဆထွေ 

  လုပ်ငန်းခွငအ်တွငး် ကျန်းြာဆရးနှင့ ် ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရး စံချနိ်စံညွှန်းနှင့် 

ပတ်သက်၍ အလားတူ သ့ုိြဟုတ် ပို၍ဆကာင်းြွန်ဆအာင် လုပ်ဆောင်ထားသည့် အချက်တစ်ခုခု 

ြရိှပါက  ဤအတညမ်ပုထားဆသာ လမး်ညွှန်ချက်ကို လိကု်နာကျင့်သံုးသင့်သည်။ 

 ၇.၁.၂ ။ စီမံကိန်းဆရးေွေဲခြင်း၊ စီမံြန့်ြွေဲခြငး်နှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

 ၇.၁.၂.၁။ စီမံကိန်းဆရးေွေဲခြင်းေိုင်ရာရှုဆထာင့်များ (Planning Aspects) 

  ဆောက်လုပ်ဆရး စီြံကိန်းဆရးေွဲမခငး်ေိုငရ်ာရှုဆထာင့်ြျားသည် စီြံခန့်ခွဲြှုေိုင်ရာ 

စဉ်းစားသုးံသပခ်ျက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီဆသာ တည်ဆောက်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်၌ စီြံချက် 

အဆကာင်အထည်ဆော်ြှု သတ်ြှတ်ဆော်ထတု်မေစ်ဆပါ်ဆစရန် ရည်ရွယ်သည်။ စီြံကိန်းဆရးေွဲ 

မခငး်ေိုင်ရာ ရှုဆထာင့်ြျားသည် စီြံချက်၏ ရည်ြှန်းချက်ြျားနှင့ ် ဆနာက်ေုံးအပပီးသတ် 

ဆောက်လုပ်ပပီးစီးသွားသည့် အဆောက်အအံု၏ လိအုပ်ချက်ြျား မေစ်ကကသည်။ ဤရည်ြှန်း 

ချက်ြျားသည် အပပီးသတ်ကန့်သတ်ချက်ြျား၊ ကုန်ကျစရိတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားြှုြျား၊ အရည် 

အဆသွး စံချနိ်စံညွှန်းြျား၊ ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှင်းဆရးစံသတ်ြှတ်ချက်ြျား၊ သောဝပတ်ဝန်း 

ကျငထ်ိန်းသိြ်းဆရးေိုင်ရာနှင့ ် ကျန်းြာဆရးေိုင်ရာ ထည့်သွငး်စဉ်းစားြှုြျားစသည်တို့နှင့် 

ေက်စပ်နိုင်သည်။ ဆောက်လုပ်ဆရးေိုငရ်ာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားသည် စီြံချက်၏ 

ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းစဉ် အေင့်ကာလအတွင်း ဤရည်ြှန်းချက်ြျားကို မေည့်ေည်းဆပးရ 

ြည်မေစ်သည်။ ဆောက်လပု် ဆရးလုပ်ငန်းအေင့်၏ ရည်ြှန်းချက်ြျားကို ချြှတ်ပပီးသည့် 

ဆနာက်၊ စီြံကိန်းဆရးေွဲမခင်း လုပ်ငန်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်ြျား၊ အရငး်အမြစ်ြျား (ဆောက်လုပ် 

ဆရးပစ္စညး်ြျား၊ ကိရိယာ တန်ောပလာြျား၊ လူအင်အားနှင့ ်သောဝပတ်ဝန်းကျင်ေိုငရ်ာတို ့

အပါအဝင်)၊ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားကို လိကု်ဆလျာညီဆထွစွာဆောင်ရွက်ရန် ဆစာင့်ကကည့် 

စစ်ဆေးသည့်စနစ်တို့ကို သတ်ြှတ်မခငး်မေစ်သည်။ စီြံချက်၏ ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်း 

ြတိုင်ြီ ကနဦးအေင့် လိအုပ်သည့် သတငး်အချက်အလက်ြျားရိှရန်ြှာ ဆောက်လပု်ဆရး 

စီြံကိန်းဆရးေွဲမခငး်ြမပုြီ ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းကို အပ်နှံသည့်လုပ်ငန်းရှင်၏ လိအုပ်ချက် 

ြျားနှင့် ကိုက်ညီရန် အဓိကကျသည်။ 
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 ၇.၁.၂ .၁.၁။ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းမ ိုင်မီကနဦးအေင့် (Preconstruction Phase) 

 (က) ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းြတိုင်ြီ ကနဦးအေင့်တွင် ဒီဇိုင်းေိုငရ်ာ ရှုဆထာင့်ြျား 

(design aspects) အမပင် သင့်ဆတာ်သည့် ဆောက်လုပ်ဆရးဗျူဟာအားမေင့်  

တည်ဆောက်ဆရးဆနရာ၌ ဒီဇိုင်းအားအဆကာငအ်ထည်ဆော်ြှုနှင့် ပတ်သက်သည့် 

ကိစ္စရပ်ြျား အားလုးံကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။  

  ဒီဇိုင်းဆရးေွဲဆနစဉ်အတွငး်၌ တည်ဆောက်ဆရးဆနရာ၏ အဆမခအဆနြျား၊ အခက်အခဲ 

ြျားကို အမပည့်အစုံ ကကိုတငသိ်ရိှ နားလည်သင့်ပပီး ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း 

စတငပ်ပီးြှ ဆနာက်ပိုင်းတွင် ဆနှာင့်ဆနှးကကန့်ကကာြှုြျားနှင့် အဆမပာင်းအလဲြျားမေစ်ဆပါ် 

လာြည့် အန္တရာယ်ကိုလည်း ဆရှာင်ရှားသင့်သည်။ 

 (ခ) ဆောက်လုပ်ဆရးနည်းစနစ်ြျား၊ အဆောက်အအုံေိုင်ရာနညး်စနစ်ြျားနှင့် ပစ္စည်းြျား၊ 

အစိတ်အပိုင်းြျား၊ လူအငအ်ား၊ စက်ကိရိယာ တန်ောပလာြျားနှင့် နည်းပညာြျား 

ဆရွးချယ်ြှုကို ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းြတိုင်ြီ ကနဦးအေင့် (preconstruction 

phase) တွင် အဆကာငး်ေုံးလုပ်ဆောငရ်ြည်။ ဤဆရွးချယ်ြှုအဆပါ် ဆမြအဆနအထား၊ 

ရာသီဥတု၊ သောဝဆေးအန္တရာယ်ြျား စသည်တို့ကဲ့သ့ုိ ဆဒသတွငး် အဆမခအဆနြျားက 

သက်ဆရာက်ြှုရိှသည်။  

 (ဂ) ပြို့ကကီးြျား၏ လူစည်ကားရှုပဆ်ထွးသည့် ဆနရာြျားတွင ် ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုငမ်ခငး်သည် ကန့်သတ်ဆနရာလွတ်၊ ဆေးပတ်ဝန်းကျငတ်ွင် တွယ်ေက် 

အဆောက်အအုံြျား၊ ဆမြဆအာက်ရိှဝန်ဆောငြ်ှု အဆမခခံအဆောက်အအုံြျား၊ ယာဉ် 

အသွားအလာအကန့်အသတ်ရိှြှု၊ ေူညံြှု၊ အမခားသောဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညြ်းြှု 

ြျား၊ အမခားဆသာတည်ဆောက်ဆရးဆနရာနှင့ ် ပတ်သက်သည့် အကန့်အသတ်ြျား 

စသည်တို့ဆကကာင့် အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားတွက်ချက်ြှုြျားနှင့် အဆသးစိတ်ဆစ့စပ် 

တိကျဆသာ စီြံကိန်းဆရးေွဲြှုတို့ မပုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ 

 (ဃ) ဆောက်လုပ်ဆရးအစီအစဉ်၊ အချနိ်ဇယားကို အသင့်ဆတာ်ေုံးဆရးေွဲ သတ်ြှတ်မခငး်နှင့် 

ဆောက်လုပ်သည့် အဆောက်အအုံြျား၏ အရည် အဆသွးဆကာငး်ြွန်ြှု၊ စိတ်ချရြှုနှင့် 

မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းနိုငြ်ှုတို့ကို ရရိှဆရးအမပင်၊ ဆောက်လုပ်ရန်လွယ်ကူသက်သာြှုရိှေို့ 

ဆသချာဆစရန်၊ အေိုမပုထားသည့် ဆောက်လုပ်ဆရးနည်းလြ်းြျား၏ ဆောက်လုပ်ဆရး 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုငစ်ွြ်းရိှြှုရှုဆထာင့်ြျား (constructability aspects) ကို စီြံကိန်း 

ဆရးေွဲသည့်အေင့်၌ ဆစ့စပ်ဆသချာစွာ ေန်းစစ်ဆလ့လာရန် လိုအပ်သည်။ 

 (င) ဆတာင်ကုန်းထူထပ်ဆသာဆဒသြျား၌ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် 

ထိခုိက်လွယ်ဆသာ သောဝပတ်ဝန်းကျင်အဆမခအဆနြျားအဆပါ် ေုိးကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှု 
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ြရိှဆစမခငး်အမပင်၊ ဆမြပပိုြှုြျား၊ ဆတာငဆ်စာငး်၏ တည်တံ့ြှုနှင့် ဆရစီးေင်းြှု စသည့် 

မပဿနာြျားကုိပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ 

 (စ) ဆလထုတိုက်စားနိုင်သည့် အဆမခအဆနြျားရှဆိသာ ကြ်းရုိးတန်းဆဒသြျား၊ ကလုိရုိဒ်နှင့် 

ောလေိတ်ဓာတ်ြျားမြင့်ြားစွာပါဝင်သည့် ဆမြမပင်အဆနအထားြျားတွင် ဆောက်လုပ် 

ထားသည့် အဆောက်အအံုြျား ကကာရှည်စွာ ခံနုိင်စွြ်းရိှဆစရန် သင့်ဆလျာ်သည့် 

ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားကုိ လုိက်နာကျင့်သံုးသင့်သည်။ 

 (ေ) သောဝဆေးအန္တရာယ် ကျဆရာက်ဆလ့ရိှသည့် အရပ်ဆဒသြျားတွင် ဆောက်လုပ်ဆရး 

လုပ်ငန်းေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားကုိ သီးသန့်စီြံကိန်းဆရးေဲွ လုပ်ဆောင်ရန် 

လုိအပ်သည်။ အေုိပါဆနရာြျားတွင် အဆောက်အအံုအြျ ိုးအစား၊ ပစ္စည်းြျား အသံုးမပုြှု၊ 

ဆောက်လုပ်ဆရးနည်းပညာြျားကုိ အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားတွက်ချက်ြှုြျား မပုလုပ်ရန် 

လုိအပ်သည်။ 

 (ဇ) ေုိးရွားသည့် ရာသီဥတုအဆမခအဆနြျားသည် တည်ဆောက်ဆရးလုပ်ငန်းြျားအဆပါ် 

ကကီးြားဆသာ ထိဆရာက်ြှုရိှသည်။ ြုိးကကီးမခင်း၊  ပူလွန်းမခင်း၊ ဆအးလွန်းမခင်း၊ သဲြုန်တုိင်း 

ြျားတုိက်မခင်းစသည့် ေုိးရွားဆသာ ရာသီဥတုအဆမခအဆနြျားတွင် သင့်ဆလျာ်ဆသာ 

သတ်ြှတ်ထားသည့် ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားမေင့် 

ဆမေရှင်းဆောင်ရွက်ရန် လုိအပ်သည်။ ဤရှုဆထာင့်ြျားကုိ ကကိုတင်ဆြျှော်ြှန်း၍ ေုိးရွား 

ဆသာရာသီဥတုနှင့် သင့်ဆတာ်ဆသာဒီဇုိင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆောင်ရွက်ြှုြျား မပန်လည် 

သတ်ြှတ်သင့်သည်။  ဤရှုဆထာင့်ြျားအနက်ြှအချ ို့ြှာ- 

 (၁) ေုိးရွားသည့်ရာသီဥတုတွင် ဝင်ထွက်သွားလာနုိင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်တည်ဆနရာ 

စီစဉ်ထားရိှြှု (site layout)။ 

 (၂) ရာသီဥတုဒဏ်ြခံနုိင်သည့် ပစ္စည်းြျား/ ကိရိယာြျားအတွက် လံုဆလာက်ဆသာ 

အကာအကွယ်မေင့် သုိဆလှာင်ထားရိှြှု။ 

 (၃) ပူလွန်း / ဆအးလွန်းဆသာအဆမခအဆနြျားြှ ဝန်ထြ်းြျားအားကာကွယ်ဆပးြှု။ 

 (၄) ရာသီဥတုဆကာင်းဆနစဉ် လုပ်ကုိင်ဆောင်ရွက်ြှုြျားအတွက် အြုိးအကာမပင်ပ 

လုပ်ငန်းြျားအြျားေံုး လုပ်ဆောင်နုိင်ရန် အစီအစဉ်ဆရးေဲွမခင်း။ 

 (၅) ပူလွန်း/ဆအးလွန်းဆသာရာသီဥတုတွင် ကွန်ကရစ်ဆလာင်းမခင်း၊ ဆလမပင်းြျား 

တုိက်ခတ်နုိင်သည့် အဆမခအဆနတွင် ယာယီလုပ်ငန်းြျား (staple of false work) 

စသည့်လုပ်ငန်းြျားအတွက် အထူးဒီဇုိင်းြျားနှင့် ဆောက်လုပ်ဆရးပစ္စည်းြျား။ 

 (၆) ဆန့တာတုိဆတာင်းဆသာ ဆောင်းရာသီ/ညလုပ်ငန်းြျားအတွက် လံုဆလာက်သည့် 

ြီးအလင်းဆရာင်ဆပးမခင်း။ 

 (၇) ဆစာစီးစွာကကိုတင်စီြံထားရြည့် ြုိးလံုဆလလံု အကာအကွယ်ြျားအတွက်ဒီဇုိင်း။ 
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 ၇.၁.၂.၁.၂။ အရငး်အခမစ်ေိုင်ရာ စီမံြျက် (Resource Planning) 

  အရငး်အမြစ်ေိုင်ရာစီြံချက်ဆရးေွဲမခငး်သည် အရငး်အမြစ်ြျားနှင့် ပတ်သက် 

သည့်လုိအပ်ချက်၊ ရရိှနိုင်ြှုနှင့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့် ကွပ်ကဲထနိ်းချုပ်ဆရး လုပ်ငန်းစဉ် 

ြျားအား ဆော်ထုတ်သတ်ြှတ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ အရငး်အမြစ်ေိုင်ရာ စီြံချက်ဆရးေွဲမခငး် 

ေိုသည်ြှာ ဆယေုယျစကားအသံုးအနှုံးတစ်ရပ်မေစ်ဆသာ်လည်း အြှန်တကယ် စီြံကိန်း 

ဆရးေွဲရာတွင် ပါဝငြ်ည့် ရည်ရွယ်ထားသည့် အရငး်အမြစ်ြျားအလိုက် တိကျရြည်။  

ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း ဆောငရွ်က်စဉ်အေင့် (construction phases) တွင် အရငး် 

အမြစြ်ျားကို ခွဲမခားသတ်ြှတ်ထားနိုငပ်ါသည်။ ဆောက်လုပ်ဆရးပစ္စည်းြျား၊ ထုတ်လုပ်သည့် 

ကုန်ပစ္စည်းြျား၊ ဆောက်လုပ်မခငး်၊ တပေ်ငမ်ခငး်နှင့် အစိတ်အပိုင်းြျား စုစည်းတည်ဆောက် 

မခငး် လုပ်ငန်းြျားအတွက် စက်ပစ္စညး်ကိရိယာြျား၊ လူအငအ်ားအရငး်အမြစ်ြျား၊ သတငး် 

အချက်အလက်ေိုင်ရာအရငး်အမြစ်ြျား (ရည်ညွှန်းစံနှုံးြျား (reference standards) နှင့ ်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစာတြ်းြျား (practice documents) ကဲ့သို့ဆသာ အရငး်အမြစ်ြျား) 

မေစ်သည်။ တည်ဆောက်ဆရးဆနရာတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ဆရးအတွက် သောဝပတ်ဝန်းကျင် 

ေိုင်ရာအဆမခအဆနြျားနှင့် အဆမခခံအဆောက်အအုံြျား (infrastructure facilities) အမေစ် 

အတန်းအစားခွဲမခားနိုင်သည်။ ထို့ဆကကာင့် အရငး်အမြစ်ေိုင်ရာ စီြံချက်ဆရးေွဲမခငး်သည် 

အရငး်အမြစ်ြျားအား အြျ ိုးအစားစိစစ်သတ်ြှတ်မခငး် (identification)၊ ခန့်ြှန်းတွက် 

ချက်မခငး် (estimation)၊ အစီအစဉ်ဆရးေွဲမခငး် (scheduling)နှင့ ် ခွဲဆဝသတ်ြှတ်ခန့်ခွဲမခငး် 

(allocation) တိုအ့ားလုံးပါဝင်သည်။ အရငး်အမြစ်ေိုငရ်ာစီြံချက်ဆရးေွဲမခင်းသည် သံုးစွဲြှု 

ထိန်းချုပ်မခငး် (controlling consumption)၊ ဆစာင့်ကကည့်စစ်ဆေးမခငး် (monitoring)၊ 

ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကိုအဆလးဆပး၍ ြှန်ကန်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြ ှ ဆသွေည်သည့်မေစ်ရပ်တွင် (in 

the event of favorable deviation) မပုမပငတ်ည့်ြတ်ဆပးသည့် လုပ်ဆောင်ချက် 

(corrective  action) နှင့ ်အရငး်အမြစ်ြျားကို မပန်လည်လျာထားသတ်ြှတ်မခငး် (resource 

reappropriations) တို့အတွက် ကွပ်ကဲထိန်းချုပ်ဆရး စနစတ်စ်ရပ် (a control system) ကုိ 

ေွဲ့စည်းထူဆထာင်ရန်လိုအပ်သည်။ အေဲွ့အစည်း၏ စွြ်းဆောင်နိုငစ်ွြ်းရှိြှု၊ စီြံချက်၏ လိအုပ် 

ချက်ြျားကို မေည့်ေည်းဆပးရန် အာြခံြှုနှင့်အချနိ်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကဲ့သ့ုိဆသာ အမခား 

အကန့်အသတ်ြျားကို အရငး်အမြစ်ေိုင်ရာစီြံချက်ဆရးေွဲစဉ်တွင် ထည့်တွက်ရြည့် အချက် 

အလက်ြျား (inputs) အမေစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိအုပ်သည်။ 

      Programme Evaluation and Review Technique - PERT နှင့ ် Critical 

Path Method-CPM (ဆနာက်ေက်တွဲ (က) ကို ကကည့်ပါ) တို့ကဲ့သ့ုိဆသာ စီြံခန့်ခွဲဆရးနှင့် 

စီြံကိန်းဆရးေွဲဆရး နည်းနိဿယြျားကို အသံုးမပုနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်ရန် 

မပငေ်င်ချနိ်တွင် အဆတာ်အသင့်ကကာမြင့်ချနိ်အတွင်း (within reasonable  lead) အဆမခခံ 
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ဆောက်လုပ်ဆရးပစ္စည်းြျား (အတု်၊ ဆကျာက်၊ ဆရာစာ၊ စသမေင့်) ြျား ြရိှနိုင်မခငး်သည် 

အမခားအစားထိုးပစ္စည်းြျား အသံုးမပုရန် လိုအပ်လာသမေင့် ဆောက်လုပ်ဆရးေိုင်ရာ လုပ် 

ထုးံလုပ်နည်းြျား တပါတည်းလိုက်ပါ ဆမပာငး်လဲဆစြည်မေစ်သည်။ ဆဒသခံလူအငအ်ား၏ 

ဆောက်လုပ်ဆရးေိုငရ်ာ ကျွြ်းကျင်ြှုအရည်အချင်းြျားကလည်း ဆောက်လပု်ဆရးေိုငရ်ာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားကို အေုးံအမေတ်ဆပးသည်။ စက်ကိရိယာတန်ောပလာြျားဆရွးချယ် 

ြှု (equipment selection) သည် လည်းတည်ဆောက်ဆရးဆနရာ၏ အကန့်အသတ်ြျား 

(site constraints) ဆပါ်ြူတည်သည်။ ထို့ဆကကာင့် အရငး်အမြစ်ေိုင်ရာ စီြံချက်ဆရးေွဲမခငး် 

သည် စီြံကိန်းဆအာင်မြငန်ိုငစ်ွြ်းရိှြှု (project viability) အတွက် အဆရးပါသည်။ ထို့အတူ 

အရငး်အမြစ်ေိုင်ရာစီြံချက်ဆရးေွဲမခငး်အတွက် ထည့်သွငး်ရြည့် inputs ြျား၏ ခိုင်ြာ 

သင့်ဆလျာ်ြှုသည်လည်း အြှန်တကယ်အဆရးပါသည်။ အရငး်အမြစ်ေိုင်ရာ စြီံချက်ဆရးေွဲ 

မခငး်သည် ထိဆရာက်ဆသာ အရငး်အမြစ် ထိန်းချုပ်ဆရးယန္တရား (resources control 

mechanism) အတွက်သင့်ဆတာ်သည့် အချက်အလက်စုဆောငး်ဆရးစနစ်တစ်ရပ် (a 

proper system of data collection) ကို ေွဲ့စည်းထူဆထာင်သင့်သည်။ အရငး်အမြစ်ေိုင်ရာ 

စီြံချက်ဆရးေွဲမခငး်လုပ်ငန်းတာဝန်ကို အေဲွ့အစညး်ေိုင်ရာ စီြံကိန်းေွဲ့စညး်ပုံ (overall 

organizational setup) တိကျဆသချာစွာ သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းရန်လိုသည်။ 

 ၇.၁.၂.၁.၃။ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းစဉ်အေင့ ်(Construction Phase) 

 ၇.၁.၂.၁.၃.၁ ။ ဖွေဲ့စည်း ည်ဆောက်ပုံ (Organizational Structure) 

 ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်စီြံခန့်ခွဲြှု (site management) ကို ဆောက်လပု်ဆရးနှင့် 

သက်ေိုင်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်အြျ ိုးြျ ိုးအတွက် ဆောက်လပု်ဆရးဝန်ထြ်းြျားအား 

အခန်းကဏ္ဍြျားနှင့် တာဝန်ြျား ခွဲဆဝသတ်ြှတ်ထားသည့် သင့်ဆတာ်ဆသာ ဆောက်လုပ် 

ဆရးလုပ်ငန်းခွင် အေွဲ့အစည်းေွဲ့စည်းပုံ (site organization structure) ြှတစ်ေင့် 

လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆရးစီြံခန့်ခွဲြှု (safety management) 

သည် ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွငစ်ီြံခန့်ခွဲြှု (site management) ၏ အဆရးပါဆသာ 

အစိတ်အပိုင်းြျားအနက်ြှ တစ်ခုမေစ်သည်။  

 ၇.၁.၂.၁.၃.၂။ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းြွေင်ဆနရာ စီစဉ်ထားရှမိှု (Site Layout) 

   ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆနရာစီစဉ်ထားရိှြှု (site layout) ကိ ု

ဆောက်လုပ်ဆရးေိုငရ်ာ လုပ်ကိုငဆ်ောင်ရွက်ြှုြျားအတွက် လိုအပ်ချက်အြျ ိုးြျ ိုးနှင့် 

ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း၏ အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ ဆမြြျက်နှာသွင်မပင်၊ ယာဉ်အသွား 

အလာနှင့် အမခားကန့်သတ်ချက်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သီးသန့်အကန့်အသတ်ြျားအား 

ကကည့်ရှုလျက်၊ အြျားမပည်သူအကျ ိုးအတွက် ဂရုစိုက်၍ အကွက်ချစီစဉ်သင့်သည်။ 

ဆကာင်းြွန်စွာအကွက်ချ စီစဉ်ထားသည့် ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းခွင် ဆနရာစီစဉ်ထားရိှြှု 
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(site layout) သည် ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်၍ ဆချာဆချာဆြွ့ဆြွ့နှင့် စွြ်းဆောင်ရည် 

ဆကာင်းဆသာ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း လည်ပတ်လုပ်ကိုင် ဆောငရွ်က်ြှုကို မေစ်ဆစနိုင် 

သည်။ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွငဆ်နရာ စီစဉ်ထားရှိြှု (site layout) သည် ဆအာက်ပါ 

အဆကကာင်းအချက်ြျားကို ထည့် သွင်းစဉ်းစားသင့်သည် - 

 (က) ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းြျား ဆောငရ်ွက်ဆနစဉ်အတွင်း သင့်ဆတာ်သည့် ယာဉ်နှင့် 

စက်ယန္တရားြျားရပ်နားရာဆနရာနှင့ ်လွယ်ကူသည့် အဝင်လြ်းနှင့် အထွက်လြး်။ 

 (ခ) အလွယ်တကူ ကိုင်တွယ်အသံုးမပုရန်နှင့် သုိဆလှာင်ထားရှိရန်အတွက် သင့်ဆလျာ် 

သည့်ဆနရာတွငတ်ည်ရိှဆသာ ပစ္စည်းသိုဆလှာငရ်ုံြျား။ 

 (ဂ) ကကီးြားဆသာအရွယ်ပြာဏရိှသည့် ဆောက်လုပ်ဆရးပစ္စညး်ြျားအတွက် လုဆံလာက် 

သည့် အကျယ်အဝန်းရိှဆသာ ပစ္စည်းစုပုံထားရိှရန်ဆနရာြျား။ 

 (ဃ) စက်ြျားနှင့် ကိရိယာတန်ောပလာြျားထားရှိရန်အတွက် အသင့်ဆတာ်ေုံးတည် 

ဆနရာ။ (ကွန်ကရစ်ဆေျာ်စက် (batching plants) ... စသမေင့် ...) 

 (င) ယာယီဝန်ဆောငြ်ှုလုပ်ငန်းြျားအတွက် ဆနရာစီစဉ်ထားရှိြှု။ (ဆရ၊ လျှေပ်စစ် 

ဓာတ်အား၊ ထရန်စဆော်ြာ (power suppression unit)၊ ဝန်တငစ်က်ြျား၊ 

ဝန်ချစီက်ြျား၊ ဓာတ်ဆလှ ကားြျား၊ စသမေင့် ...) 

  (စ) လုဆံလာက်သည့်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်းအတွင်း ြီးအလင်းဆရာငန်ှင့ ် ညေိုငး်အလုပ်ြျား 

အတွက်ြီးအလငး်ဆရာင်။ 

  (ေ) လုပ်ငန်းခွငရ်ုံးနှင့် အလုပ်သြားြျားအတွက် ဆနထိငု်ရာ ယာယီအဆောက်အအုံြျား 

  ကို မေစ်နိုင်သြျှေ ြီးဆလာငြ်လွယ်သည့် ပစ္စည်းြျားမေင့်တည်ဆောက်ထားမခင်းနှင့် 

  အဆရးဆပါ်ဆေးဝါးကုသြှုအဆထာက် အကူပစ္စည်းြျားပါဝငဆ်စမခငး်။ 

  (ဇ) ဆရစီးေငး်ြှုဆကာငး်သည့် ဆရနုတ်ဆမြာငး်ြျားရိှသည့် ယာဉ်ြျားသွား လာြှုအတွက် 

လြး်ြျား။ 

 (စျ) အဆရးဆပါ်ဝင်လြး်နှင့်လွတ်ဆမြာက်ေုတ်ခွာရန်လြ်းြျားနှင့် လုခံခုံဆရး အစီအြြံျား 

ပါရိှသည့် ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆရး။ 

 (ည) သံချည်သံဆကွးအလုပ်ရုံ (reinforcement assembly) ၊ ကွန်ကရစ်ကကိုတင ်

သွန်းဆလာငး်မခငး်အလုပ်ရုံ (concrete precasting)၊ နှင့် လက်သြားအလုပ်ရုံ 

(shattering materials) တို့အတွက် အစိတ်အပုိငး်ြျား စုစည်းတည်ဆောက်ထတု် 

လုပ်သည့် အလုပ်ရုံဆနရာ၊ ဝငး်ဆနရာြျား (fabrication yards) 

 (ဋ) ခခံစည်းရိုး၊အတားအေီးြျားနှင့်ေိုငး်ေုတ်ြျား။ 
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 ၇.၁.၂.၁.၃.၃။ မီးသ ်ယာဉ်များအ ွေက်   ဝငလ်မး်ထွေက်လမ်း 

   ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း စတငခ်ျနိ်ြှစ၍ လုပ်ငန်းအားလုံးပပီးစီးသည်အထိ  

ြီးသတ်ယာဉ်ြျားအတွက် ဝငလ်ြး် ထွက်လြ်းြျား စီစဉ်ထားရှိရြည်။ 

` (က) ြီးသတ်ပိုက်ဆခါင်းြျား/ြီးသတ်ဆရကန်ြျားသို့ ပငြ်လြ်းြှ အပြဲတြ်း ချဉ်းကပ်နိုင ်

ရန် စီစဉ်ထားရှိရြည်။ 

 (ခ) ြီးသတ်ပိုက်ဆခါင်းြျား/ ြီးသတ်ဆရကန်ြျားြှ ၃.၀ ြီတာအတွင်း ြည်သည့် ဆောက် 

လုပ်ဆရးပစ္စည်းြျှေ ြထားရိှရ။ 

 (ဂ) ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ဆနစဉ် အချနိ်အတွင်း 

အပြတဲြ်း သ့ုိြဟုတ် ယာယီ သ့ုိြဟုတ် ဆရွှေ့ဆမပာငး်သယ်ယူနိုင်ဆသာ ဆရှးဦးြီးသတ် 

ပစ္စည်းကိရိယာြျားအား အပြတဲြ်းချဉ်းကပ်နိုငရ်န် စီစဉ်ထားရှိရြည်။ 

 ၇.၁.၂.၁.၃.၄။ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောငဆ်နစဉ်အ ွေင်း အဆပါ်ထပ်များသ့ုိ 

 က်ဆရာက်နုိင်သည့်လမ်း 

   နှစ်ထပ်ထက်ပိ၍ုမြင့်ဆသာ အဆောက်အအုံြျားအားလုံးတွင ် အပြဲတြ်း 

အသံုးမပုနိုငဆ်သာ ဆလှကား (stairway) တစ်စငး်ကို ထားရှိရြည်။ ဤ ဆလှကားအုံသည် 

အထပ်တစ်ထပပ်ပီးသွားတိုင်း အဆပါ်သို့ ေက်လက်တိုးချဲ့သွားရြည်။ ထိဆုလှကားအိြ် 

(staircase) တိုင်းတွင် လက်ရန်းပါရိှရြည်။ 

 ၇.၁.၂.၁.၃.၅။ ဆောက်လုပ်ဆရးဗျူဟာနှင့် ဆောက်လုပ်ဆရးအစီအစဉ် (Construction 

Strategy and Construction Sequence) 

  ဆောက်လုပ်ဆရးဗျူဟာနှင့ ် ဆောက်လုပ်ဆရးနည်းလြ်းြျားကို စီြံကိန်း 

တည်ဆနရာ (project site)၏ အဆမခအဆနြျားနှင့် အကန့်အသတ်ြျားအား စီြံချက် 

ဆရးေွဲမခငး်နှင့် ဒီဇိုငး်အေင့၌် ထည့်သွငး်တွက်ချက်ဆော်ထုတ်ရြည်။ ဆောက်လုပ်ဆရး 

လုပ်ငန်းခွင ် စီြံခန့်ခွဲြှုဝန်ထြ်းြျား (site management personnel) က ဆောက်လုပ် 

ဆရးလုပ်ငန်းြျား လွယ်ကူဆချာဆြွ့ဆသချာဆစရန် ဤစီြံချက်ကို အဆကာငအ်ထည်ဆော် 

ဆောငရွ်က်ရြည်မေစ်သည်။ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆနရာြျားသည် ဆအာက်ခံ 

ဆမြလွှာတွင် အာနိသငမ်ပင်းထန်ဆသာ ဓာတုပစ္စည်းပါဝငြ်ှုရိှသည့် ဆမြဆအာကဆ်ရြျက်နှာ 

မပငမ်ြင့်ြားသည့်အဆမခအဆနြျား (high water table conditions) ရိှပါက အထူး 

ဒီဇိုင်းစဉ်းစားတွက်ချက်ြှုြျား မပုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။  

 ဆမြဆအာက်ဆရြျက်နှာမပငမ်ြင့်ြားသည့် ဆောက်လုပ်ဆရးဆနရာြျား (sites 

of high water table) ၌ ဆမြဆအာက်ခန်းပါရိှသည့် အဆောက်အအုံြျား ဆောက်လပု် 

ရာတွင် ဆရစုပ်ထုတ်ြည့်စနစ် (dewatering scheme) ကို ထည့်သွင်းဆရးေွဲရြည်။ 

ဆရစုပ်ထုတ်သည့် ကာလ (duration of dewatering) တွင်  ဆော့ဂုဏ်ဆကကာင့်မေစ်ဆသာ 
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တွန်းကန်အား (buoyancy loads) နှင့ ် အဆပါ်ြှသက်ဆရာက်သည့် ဝန်ဆသြျား (dead 

loads) တို့၏ လုဆံလာက်သည့် လုခံခုံကိန်း (Safety Factor) ကိ ု ထည့်သွင်းစဉ်းစား 

သင့်သည်။ ဆောက်လုပ်ဆရးအစီအစဉ် (construction sequence) ကုိ ဆအာက်ပါရှုဆထာင့် 

ြျားအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက ်စီြံချက်ဆရးေွဲသင့်သည်။ 

 (က) အရငး်အမြစ်ြျားရရိှနိုင်ြှု (လူအငအ်ား၊ ပစ္စည်းနှင့် ကိရိယာတန်ောပလာြျား) 

          (ခ) အစိတ်အပိုင်းြျား  ကကိုတငထ်ုတ်လုပ်မခငး် (prefabrication)  အပါအဝင ် ဆောက် 

လုပ်ဆရးနည်းလြ်းြျား။ 

 (ဂ)  ဆောက်လပု်ဆရးစီြံကိန်းအချနိ်ကာလ။ 

 (ဃ) ဒီဇိုင်းေိုငရ်ာလိုအပ်ချက်ြျားနှင့ ် ဝန်လွှဲဆမပာငး်ဆရးနည်းစဉ် (load transfer  

mechanism) 

 (င) ဆမြသားတည်ပငြိ်ြှု (ဆတာငက်ုန်းဆဒသ)။ 

 (စ) ပင်ြဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းြစတငြ်ီ ဆမြထနိ်းနံရံြျား (retaining structure) 

မေင့် ကုန်းဆစာင်း၏တည်ပငြိ်ြှု (slope stability) ကို ဆသချာဆအာင်လုပ်ဆောင်မခင်း။ 

 (ေ) ဝန်ချစီက်ြျားနှင့် ပိုငရ်ိုက် (piling) စက်ြျားကဲ့သ့ုိ အကကီးစားစက်ယန္တရားြျား 

တပ်ေင်မခငး်နှင့် ဆရွှေ့ဆမပာငး်မခင်း။ 

 (ဇ) ရာသီဥတု၏ အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုနှင့် 

 (စျ) ဆမြမပင်ညီ ဆအာက် (Ground Level) လုပ်ငန်းြျားအား အချနိ်အနညး်ေုံးမေင့် 

ဆောငရွ်က်ရန်။ 

 ၇.၁.၂.၁.၄။ လုပ်ငန်းပမာဏ စီမံြန့်ြွေဲမှု (Scope Management) 

  ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းစီြံခန့်ခွဲြှု (construction management) သည် 

စီြံကိန်းလုပ်ငန်းပြာဏ (project scope) မေစ်ဆသာ စီြံကိန်း၏ပုံသဏ္ဍန်ြျားနှင့် လုပ် 

ဆောငခ်ျက်ြျား (project features and functions) သည် ဆနာက်ေုံးသတ်ြှတ်ခဲ့သည့် 

ဒီဇိုင်းအတိုင်း ဆောငရွ်က်သင့်သည်။ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းစဉ်အေင့လ်ိုက် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းြျား (construction phase practices) သည် စီြံကိန်းလုပ်ငန်းပြာဏ 

(project scope) အား စီြံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက် အဆမခခံသင့်သည်။ စီြံကိန်းလုပ်ငန်း 

ပြာဏ စီြံခန့်ခွဲြှုလုပ်ငန်းြျား၏ အစိတ်အပုိငး်တစ်ရပ်အမေစ်၊ လုပ်ငန်းပြာဏ စီြံကိန်း 

ဆရးေွဲမခငး် (scope planning) ၊ လုပ်ငန်းပြာဏအား အဓိပ္ပါယ်ေွင့်ေိုသတ်ြှတ်မခငး် 

(scope definition) နှင့ ် လုပ်ငန်းပြာဏအား အတညမ်ပုမခငး် (scope verification) 

လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို စီြံကိန်း၏ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းြတိုငြ်ီ ကနဦးအေင့ ်

(preconstruction phase) နှင့ ် ေက်စပ်ထားသည်။ လုပ်ငန်းပြာဏအား ဆစာင့်ကကည့် 

စစ်ဆေးမခငး် (scope monitoring) နှင့ ် ဆမပာငး်လဲြှုအား ထိန်းချုပ်မခင်း (change 
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control) သည် ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းစဉ်အေင့ ် (construction phase) အတွက် 

အလွန်အဆရးပါပပီး အချနိ်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ြျားအဆပါ်တွင ် မပငး်ထန်သည့် အကျ ိုးေက် 

သက်ဆရာက်ြှုြျား မေစ်ဆပါ်ဆစသည်။ ဤသို့အားမေင့် ဒီဇိုငး်အမပည့်အစုံ ပပီးစီးသည့်အချနိ်၌ 

သတ်ြှတ်ဆော်မပသည့် စီြံကိန်းအဆကကာငး် ကျစ်လစ်ခိုင်ြာသည့် အဆသးစိတ်ရှငး်လင်း 

တငမ်ပချက် (consolidated brief of the project) သည် လုပ်ငန်းပြာဏအဆမခခံြူ 

(scope baseline) အတွက် အဓကိကျဆသာ ရည်ညွှန်းချက်တစ်ရပ်မေစ်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၂ ။ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း စီမံြန့်ြွေဲမှု (Construction Management) 

   စီြံကိန်း၏ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းစဉ်အေင့် (construction phase of the 

project) သည် စီြံချက်ြျားနှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံမေင့် စာရွကဆ်ပါ်တွင် စိတ်ကူးပုံဆော်ထားသည့် 

စီြံချက်ကို ဆောက်လုပ်ဆရးဆအဂျငစ်ီြျားအားမေင့် ပစ္စည်းြျား၊ စက်ြျားနှင့် လူြျားကဲ့သ့ုိ 

ဆသာ အရငး်အမြစ်ြျားကိုအသံုးမပုကာ လက်ဆတွ့အဆကာင်အထည် ဆပါ်လာဆအာင ် ဆမပာင်း 

လဲဆပးသည်။ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းပြာဏ (construction scope) ကို သင့်ဆတာ်သည့် 

ကုန်ကျစရိတ် တစ်ရပ်အတွင်း အချနိ်ြီပပီးစီး၍ ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှင်းစွာ အရည်အဆသွး 

မပည့်ဝြှု အားမေည့်ေည်းဆပးရန် အထက်ပါအရငး်အမြစ်ြျားကို ၎င်းတို့အား အသင့်ဆတာ်ေုံး 

အသံုးချရပါြည်။ ထို့အတွက် စုဆပါင်းမခငး်နှင့် အေက်ြမပတ် ဆစာင့်ကကည့်စစ်ဆေးမခငး်တို့ 

လုပ်ဆောင်သည့် ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းစီြံချက်အားဆရးေွဲသင့်သည်။ လုပ်ငန်းကကီးကကပ် 

ဆရးနှင့/် သို့ြဟုတ် ဆောက်လုပ်ဆရးအားစီြံခန့်ခွဲသည့် ဆအဂျင်စီြျားသည် ရှငး်လင်း 

မပတ်သားသည့်တာဝန်ြျား ခွဲဆဝသတ်ြှတ်ကာ၊ လုပ်ငန်းပြာဏ (scope)၊ အချနိ်၊ အရည် 

အဆသွး၊ ကျန်းြာဆရး၊ ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆရးနှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိြ်းဆရး၊ 

စီြံကိန်းအဆကာင်အထည်ဆော် ဆောငရွ်က်မခငး်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ၎ငး်တို့၏ 

ထိဆရာက်ြှုအတွက် ဆစာင့်ကကည့်စစ်ဆေးမခငး်နှင့် ထိန်းချုပ်မခငး် စသည်တို့ကဲ့သ့ုိဆသာ 

သတ်ြှတ်ချက်ဆောင ်(parameters) အြျ ိုးြျ ိုးအားစီြံခန့်ခွဲရန်အတွက် စနစ်တစ်ရပ်ကို အစ ီ

အစဉ်ဆရးေွဲကာ ြှတ်တြ်းထားရှိသင့်သည်။ ၎င်းသည် ဆစာင့်ကကည့်စစ်ဆေးမခငး်နှင့် 

ထိန်းချုပ်မခငး်ကဏ္ဍြျား အားလုးံအကျုံးဝင်သည့် ခိုငလ်ုပံပီးမေစ်ဆသာ နိုင်ငံအေင့်/ နိုင်ငတံကာ 

အေင့်ြှတ်တြ်းထားရိှသည့်စနစ်နှင့် ကုိက်ညီလျှေင်ပုိ၍ဆကာင်းသည်။ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုငဆ်ောငရွ်က်စဉ်အတွင်း စီြံခန့်ခွဲရြည့် သတ်ြှတ်ချက်ဆောင် (parameter) 

အြျ ိုးြျ ိုးြှာ ဆအာကပ်ါအတိုငး်မေစ်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၂.၁။ အြျနိ်စီမံြန့်ြွေဲမှု (Time Management) 

   စီြံကိန်းတစ်ခုတွင် အချနိ်သည် အဆရးကကီးသမေင့်  စီြံကိန်း၏ရလဒြ်ျားအား 

ရရိှရန်အတွက် သတ်ြှတ်ထားသည့်အချနိ်ဇယားအတွင်း ပပီးစီးဆအာင် ဆောငရွ်က်ရန် 

လိအုပ်သည်။ အချနိ်စီြံခန့်ခွဲြှုစနစ်၏ အချနိ်ဇယားတွင် ဆောက်လုပ်ဆရးဆအဂျင်စီြျား၊ 
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ပစ္စည်းတင်သွငး်သူြျား၊ အရငး်အမြစ်ြျားအား ဆော်ထတု်မခငး်ြျား၊ အဆရးကကီးသည့် စီြံ 

ကိန်းလိုအပ်ချက်ြျား (inputs) အားလုးံအားအချနိ်ြီရရိှနိုငြ်ှုစသည့် စီြံကိန်းတည်ဆောက် 

ဆရးလုပ်ငန်းစဉ်ြျားစတငသ်ည်ြှ ပပီးစီးသည်အထိအကျုံးဝင်သည်။ ဤစနစ်တွင် သတ် 

ြှတ်ချက်ဆောင်ြျား (parameters) အားလုးံ စီြံချက် ဆနှာင့်ဆနှးကကန့်ကကာြှု မေစ်သည်ဟု 

စိစစ်ဆတွ့ရှပိါက အချနိ်ဇယားအတိုင်းပပီးစီးရန် ကွပ်ကဲထိန်းချုပ်ြှုြျား၊ အြီလိုက်သည့်အစီ 

အစဉ်ြျား (catch up plans) နှင့ ်စဉ်ေက်ြမပတ် အစီရငခ်ံတငမ်ပြှုြျားပါရိှသည့် စီြံကိန်း 

အား ပုံြှန်မပန်လည်သံုးသပ်ြှုတစ်ရပ် (a periodic review of a project) ပါဝငသ်င့်သည်။ 

အစီအစဉ်ဆရးေွဲထားသည့်စနစ်သည် မေစ်နိုငပ်ါက ကွန်မပူတာအသံုးမပုရန် အေင်ဆမပပပီး၊ 

အဆကာင်အထည်ဆော်ဆောင်ရွက်မခငး်၊ ဆစာင့်ကကည့်စစ်ဆေးမခငး်နှင့် ကွပ်ကဲထိန်း ချုပ်မခင်း 

တို့အတွက်နှင့် စဉ်ေက်ြမပတ် အစီရငခ်ံတငမ်ပမခငး်တို့အတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် 

ရိုးရှင်းလွယ်ကူြှုရိှသင့်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၂.၂။ အရည်အဆသွေးစီမံြန့်ြွေဲမှု (Quality Management) 

   စီြံကိန်းတစ်ရပ်၏ အရည်အဆသွးကို လုပ်ငန်းအစြှ ပပီးေုံးသည်အထိ လုပ်ကိုင် 

ဆောငရွ်က်ြှုြျားအားလုံးအတွက် အစီအစဉ်ဆရးေွဲသင့်သည်။ အစီအစဉ်ဆရးေွဲထားသည့် 

စနစ်သည် စီြံကိန်း၏ အရည်အဆသွးေိုင်ရာ ရည်ြှန်းချက်ြျားကို မေည့်ေည်းဆပးနိုငဆ်စရန် 

လုဆံလာက်သည့် အာြခံချက်နှင့် ကွပ်ကဲထိန်းချုပ်ြှုြျားကိုဆပးသင့်သည်။ ဤစနစ်သည် 

လက်ရှိလိုအပ်ချက်ြျားကို မပန်လည်သံုးသပ်မခင်း၊ တစ်ေင့်ခံကန်ထရိုက်ဆပးမခငး်၊ ပစ္စည်း 

ြျား၊ လုပ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ်ကွပ်ကဲထိန်းချုပ်ြှုြျား၊ စာရင်းစစ်မခငး်၊ 

ဝန်ထြ်းြျားအားဆလ့ကျင့်သငက်ကားမခငး်၊ အပပးီသတ်စစ်ဆေးမခငး်နှင့် လက်ခံမခငး်စသည်တို့ 

အကျုံးဝင်သင့်သည်။ လုပ်ကိုငဆ်ောငရွ်က်ြှုြျားအားလုံးကို အစီအစဉ်ဆရးေွဲချြှတ်ပပီး 

ကွပ်ကဲထိန်းချုပ်သင့်သည်။ သီးသန့်စီြံကိန်းတစ်ခု အဆကာငအ်ထည်ဆော်ဆောင်ရွက်ရန် 

အတွက် သင့်ဆတာ်ဆသာ အရည်အဆသွးစနစ်ြျားလုပ်နည်းကိုငန်ည်း (Quality systems 

approach) ကို စီြံကနိ်းဆရးေွဲရာတွင် ရည်ညွှန်းကိုးကားနိုင်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၂.၃။ ကျန်းမာဆရး၊ ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးနှင့် ပ ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရး 

  စီြံကိန်းတိုင်းသည် ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းကာလအတွင်း အလုပ်သြားြျား 

၏ ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးနှင့် ကျန်းြာဆရးကုိလည်းဆကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကုိလည်း 

ဆကာင်း ထိခိုက်ဆစသည်။ ကျန်းြာဆရး၊ ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင ်အား 

ထိခိုက်သက်ဆရာက်ြှုရိှသည့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ြှု အြျ ိုးြျ ိုးကိုဆော်ထုတ်၍ ၎င်းတို့၏ 

မေစ်နိုင်ေွယ်ရှိဆသာ အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုြျားအဆပါ် ကကိုတငက်ာကွယ် မပုမပင် တည့်ြတ် 

ဆပးဆသာ လုပ်ဆောင်ချက်ြျား (proposed preventive corrective actions) ကို 

သက်ေိုငရ်ာ မပဋ္ဌာန်းဥပဆဒြျားနှင့်အညီ  အေုိမပုသတ်ြှတ်ရန်  လုိအပ်သည်။ ကျန်းြာဆရး၊ 
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ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှင်းဆရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျငထ်ိန်းသိြ်းဆရးအတွက် အစီအစဉ်ဆရးေွဲချ 

ြှတ်ထားသည့် စနစ်သည် သက်ေိုင်သူြျားအားလုံးက တစ်ကိုယ်ရည်သံုး ကာကွယ်ဆရး 

ပစ္စည်းကိရိယာြျား (personnel protective equipments) အား အသုံးမပုြှုနှင့် စီြံကိန်း 

အဆကာင်အထည် ဆော်ြှုကာလအတွင်း ၎င်းတို့အား ဆစာင့်ကကည့်စစ်ဆေးမခငး်နှင့် ကွပ်ကဲ 

ထိန်းချုပ်မခငး်ေိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတငမ်ပမခငး်တို့ ပါဝင်သင့်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၂.၄။ ကုန်ကျစရိ ် စီမံြန့်ြွေဲမှု (Cost Management) 

         စီြံကိန်းတစ်ခုကို ဆအာငမ်ြငန်ိုငဆ်သာအဆနအထား၌ရိှဆနဆစရန် ဆောက်လုပ် 

ဆရးလုပ်ငန်းကာလအတွငး် စီြံကိန်း၏ကုန်ကျစရိတ်ြျားကို ဆစာင့်ကကည့်စစ်ဆေးမခငး်၊ 

ကွပ်ကဲထိန်းချုပ်မခငး်တို့ကို စနစ်တကျ ြှတ်တြ်းထားရှိုရန် လိုအပ်သည်။ ြူလကုန်ကျ 

စရိတ်ြျား၊ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်ြှုြျား၊ လုပ်ငန်းပြာဏနှင့် အဆရအတွက်ြျား ဆမပာင်းလဲ 

ြှုြျားဆကကာင့် ကုန်ကျစရိတ်ြျား စသည့်အကျ ိုးသက်ဆရာက်နိုငဆ်သာ သတ်ြှတ်ချက် 

ဆောငြ်ျား (parameters) ကို သတ်ြှတ်ထားသည့် အကကိြဆ်ရအတိုင်း ဆစာင့်ကကည့် 

စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ အစီအစဉ်ဆရးေွဲချြှတ်ထားသည့် စနစ်သည် ခိုင်လံုပပီးမေစ်ဆသာ 

ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်ဆရးနည်းလြ်း (proven cost control method)နှင့ ် ကိုက်ညီနိုင် 

သ့ုိြဟုတ် သဆောအားမေင့် ေင်တူနိုင်ပပီးခွင့်မပုသည့် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ကကိုတငဆ်ြျှော်ြှန်း 

ထားသည့် ကုန်ကျစရိတ်တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျက် ကျသင့်သည့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ြကကာခဏ 

အစီရငခ်ံ တငမ်ပ၍ ထိန်းချုပ်ရြည်မေစ်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၃။ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းကွေပ်ကဲထိန်းြျုပ်မှုနှင့လ်ုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

(Construction Control and Practices) 

 ၇.၁.၂.၃.၁။ ကျွမ်းကျင်မှုေိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်  ာဝန်ြံမှုများ (Professional Services 

and Responsibility) 

   အဆောက်အအုံ ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းအား စီြံကနိ်းဆရးေွဲမခင်း၊ ဒီဇိုင်း  

ဆရးေွဲမခငး်နှင့် ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲမခင်း စသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျွြ်းကျငသူ်ပညာရှငြ်ျား 

(professionals) ၏ တာဝန်ခံြှုနှင့် ပိုင်ရှင်မေစ်သူ၏ တာဝန်ခံြှုတို့သည် "စီြံကိန်းဆရးေွဲ 

မခငး်နှင့်စီြံခန့်ခွဲမခငး်" (Planning and Administration) နှင့ ် အညီမေစ်ရြည်။ ဆောက် 

လုပ်ခွင့်ပါြစြ်ျားဆလျှောက်ထားမခငး်ြျားနှင့် တရားဝင်လက်ြှတ်ြျား ထုတ်ဆပးမခငး်ြျား 

စသမေင့် အားလုးံသည် "စီြံကနိ်းဆရးေွဲမခင်းနှင့်စီြံခန့်ခွဲမခငး်” တွင် သတ်ြှတ်ထားသည့် 

အတိုငး်မေစ်ရြည်။ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုငဆ်ောင်ရွက်ြှုအတွက် 

ဆလ့ကျင့်သငက်ကားထားသည့် အလုပ်သြားြျားအား အလုပ်ခန့်အပ်ရန် တွန်းအားဆပး 

ရြည်။ 
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 ၇.၁.၂.၃.၂ ။ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း၏အစိ ်အပိုင်းများ ည်ဆောက်ခြငး်။ 

  (Construction of All Elements) 

   အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ အစိတ်အပိငုး်ြျားအားလုးံ တည်ဆောက်မခငး်သည် 

ဆနာက်ေက် (suffix) [၇(၁)] နှင့်အညီမေစ်ရြည်။ အဆောက်အအုံ၏ အစိတ်အပုိင်း 

ြျားသည် “အပိုင်း ၅(စ) ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးစနစ်များ” (Part 5F Fire Protection 

Systems) တွင် သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းထားသည့် သင့်ဆလျာ်ဆသာ ြီးဒဏ်ခံနိုငြ်ှု လိုအပ်ချက်ြျား 

နှင့က်ိုက်ညီရြည်။ အသံုးမပုသည့် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းြျား/ 

အစိတ်အပိုင်းြျား၏ အရည်အဆသွးသည် “အပုိငး် ၆ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ဆရး 

လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျား” (Part 6 Building Materials) နှင့အ်ညီမေစ်ရြည်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၂.၁။ အ ု်ခမစ်လုပ်ငန်း ည်ဆောက်ခြင်း (Construction for Foundation) 

 (က)  ဆအာက်ြံအထိငု်များ (Footings) ၊ သ့ုိမဟု ် ၊ အ ု်ခမစ်များ (Foundations) 

အနီး၌ ဆခမ ူးလုပ်ငန်း 

         ြည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ြေုိ ဆမြတူးလုပ်ငန်း (Excavations) သည် ဆအာက်ခံ 

အထုိင ် (footing) သ့ုိြဟုတ် အတု်မြစ် (foundation) အားကျွ ံမခငး် (settlement) 

သ့ုိြဟုတ် ဆေးတုိက်ဆရွ့သွားမခင်း (lateral translation) ြမေစ်ဆစရန် အကာအကွယ် 

အဆထာက်အပိုး ြမပုလုပ်ေဲ ေယ်ရှားမခငး် ြမပုလုပ်ရ။ 

 (ြ)   ဖိုဆ့ခမခဖည့်ခြင်း (Placement of backfill) 

  အတု်မြစ်အမပင်ေက်ရိှ တူးဆော်ထားဆသာ ဆမြတွင်းကို ဆအာ်ဂဲနစ်ဇီဝပစ္စည်းြျား၊ 

ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းြှထွက်ရိှသည့် အကျ ိုးအပဲ့၊ အစအနပစ္စည်းြျား၊ လြး်ခငး် 

ဆကျာက်တုံးြျားနှင့် ဆကျာက်တုံးကကီးြျား သ့ုိြဟုတ် ထိန်းချုပ်ခံ အားဆပျာ့ပစ္စည်း (a 

controlled low-strength material) (CLSM) တို့ ြပါဆသာဆမြမေင့် မပန်မေည့် 

ေည်းရြည်။ အတု်မြစ် သ့ုိြဟုတ် ဆရစိြ့်ဝငြ်ှုတားေီးပစ္စညး် သ့ုိြဟုတ် စိုထိငုး်ြှု 

တားေီးပစ္စညး်တို့ကို ြထိခိုက်ြပျက်စီးဆစသည့် နညး်လြ်းြျ ိုးမေင့် ေိုဆ့မြကို အလွှာ 

လိကု်သိပ်သည်းကျစ်လစ်ဆအာင်မပုလုပ်ရြည် မေစ်သည်။ 

  ခခငး်ချက်။ ထိန်းချုပ်ခံအားဆပျာပ့စ္စည်း (Controlled low-strength material) ကို 

သိပ်သည်း ကျစ်လစ်ဆအာင ်မပုလုပ်ရန်ြလိပုါ။ 

 (ဂ)   ည်ဆောက်ဆရးဆနရာဆလျှောဆစာက်    (site grading) ခပုလုပ်ခြငး် 

  အတု်မြစ်နှင့် အနီးကပ်ေုံးဆနရာြ ှ ဆမြမပင်နံရံ၏ ြျက်နှာမပငြ်ှ ဆထာင့်ြှန်ကျ 

တိုင်းတာထားသည့် အနည်းေုံး ၁၀ ဆပ (၃၀၄၈ ြီလီြီတာ) အကွာအဆဝးအတွက် 

ဆရမပင်ညီြျဉ်း ၂ဝယူနစ် တွင် ဆဒါင့်ြှန်ြျဉ်း ၁ ယူနစ် (၅ ရာခိုငန်ှုန်း ဆလျှောဆစာက်) 

ထက်ြနည်းသည့် ေင်ဆမခဆလျှော (slope)မေင့် အဆောက်အအုံြှ တမေည်းမေည်း 
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ဆလျှောေငး်သွားရြည်မေစ်သည်။ အကယ်၍အတားအေီးြျား သ့ုိြဟုတ်ဆမြကွက် 

နယ်နြိတ် အဆမခအဆနအရ ၁၀ ဆပ (၃၀၄၈ ြီလီြီတာ) သတ်ြှတ်ချက်ြရပါက 

ဆရြျားကို အတု်မြစ်ြှအဆဝးသ့ုိလြး်လွှဲဆပးသည့် အမခား ၅ ရာခိုငန်ှုန်း ဆလျှောဆစာက် 

(slope) အစီအြံတစ်ခု မပုလုပ်ရြည်မေစ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် 

အသံုးမပုသည့် ဆရစုထုတ်စနစ် (swales) သည် အဆောက်အအံုအတု်မြစ်၏ ၁၀ ဆပ 

(၃၀၄၈ ြီလီြီတာ) အတွင်း တည်ရိှသည့်ဆနရာြှ အနည်းေုံး ၂ ရာခိုငန်ှုန်း 

ဆလျှောေငး် သွားရြည်မေစ်သည်။ အဆောက်အအံုအတု်မြစ်၏ ၁၀ ဆပ (၃၀၄၈ 

ြီလီြီတာ) အတွင်းရိှဆသာဆရြစိြ့်ဝငန်ိုင်သည့် ြျက်နှာမပင်ြျားသည် အဆောက် 

အအံုြှ အနည်းေုံး ၂ ရာခိုင်နှုန်း ဆလျှောေငး်သွားရြည်မေစ်သည်။ 

      ခခငး်ချက်။ ရာသီဥတု သ့ုိြဟုတ် ဆမြသားအဆနအထားဆကာင်းသည့် ဆနရာြျားတွင် 

ဆရ ဆလျှောဆစာက်သည် အဆောက်အအုံ အတု်မြစ်ြှ ၁:၄၈ ဆလျှောဆစာက်                

(၂ ရာခိုငန်ှုန်း) ထိ ခွင့်မပုသည်။ အတု်မြစ်အနီး ဆမြေို့လပု်ငန်းတွင် 

ေိုဆ့မြ၏သိပ်သည်းနိြ့်ကျြှုကို ထည့်တွက်ရြည်မေစ်သည်။ 

 (ဃ) ဆရလွှမ်းမိးုမှုအန္တရာယ်ရှိသည့် အရပ်ဆေသများ ွေင ်ဆခမညိှခြငး်နှင့် ဆခမဖို့ခြငး်။ 

  ဆရလွှြ်းြိုးြှုအန္တရာယ်ရိှသည့် အရပ်ဆဒသြျားတွင် ဆအာက်ပါ အဆမခအဆနြျား၌ 

ဆမြညိှမခင်းနှင့် ဆမြေိုမ့ခငး်လုပ်ငန်းြျားကို မပုလုပ်ရန် ခွင့်ြမပုရ။ 

 ၁။ ဆရလွှြ်းြိုးြှု အတက်အကျမေစ်ဆနသည့် အချနိ်နှင့် လှိုင်းရိုက်ပုတ်ြှုဆကကာင့်  

ဆမြဆရွ့ မခငး်၊ ဆမြအိကျမခင်းနှင့် ဆမြတိုက်စားမခငး်တို့ကို ြမေစ်ဆစရန် ဆမြသား 

ေိသိပ်မခင်းနှင့် ဆလျှောဆစာက်မပုလုပ်မခငး်ြရိှေဲ ဆမြေိုမ့ခငး်။ 

 ၂။ ဆရလွှြ်းြိုးနိုင်သည့် လြ်းဆကကာငး်ြျား (floodways) တွင် ဆရလွှြ်းြျက်နှာမပင် 

အမြင့် (flood level) ြှာ ြှတ်ပုံတင်ဒဇီိုငး်ပညာရှငတ်စ်ဦး (a registered design 

professional) က ဇလဆဗဒနှင့် ေည်ဆမြာင်း (hydrologic and hydraulic 

analyses) ေိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာလပု်ငန်းစံနှုန်းြျား (Standard Engineering 

Practice)နှင့အ်ညီ ဆလ့လာစြ်းသပ်ြှုြျားမေင့ ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားဆသာ ဆရလွှြ်း 

အမြင့်သည် တိုးမြင့်လာမခင်းြရှိဆကကာငး် ြဆော်မပနိုငမ်ခငး်။  

 ၃။ ဆရစီးသန်၍ လှိုင်းကကီးဆသာ ဆရလွှြ်းြိုးြှု အန္တရာယ်ရှိသည့် အရပ်ဆဒသြျားတွင် 

ဤကဲ့သ့ုိဆသာ ဆမြေို့ြှုကို မပုလုပ်မခငး်နှင့် သုိ့ြဟုတ် ဆနရာချမေည့်ေည်းမခငး် 

ဆကကာင့်ဆရနှင့်လှိုငး်လုံးြျား၊ အဆောက်အအုံ သ့ုိြဟုတ် တည်ဆောက်ထားသည့် 

အရာတစ်ခုခုထံသ့ုိ ဦးတည်၍ လြး်ဆကကာငး်ဆမပာငး် ဝငဆ်ရာက်နိုငမ်ခငး်။ 

 ၄။ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဆရြျက်နှာမပင်အထက် ဆရလွှြ်းအမြင့်ြျား (design flood 

elevations) အား အဆသးစိတ် သတ်ြှတ်ထားပပီးမေစ်ဆသာ်လည်း ဆရဝငသ်ည့် 
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လြး်ဆကကာင်းြျားအားလုးံကို (floodways) ြသတ်ြှတ်ရဆသးြီ အေိုမပုထား 

သည့် ဆရလွှြ်းြိုးြှုအန္တရာယ်ရိှသည့် အရပ်ဆဒသ၌ ဆရတိုးဝငြ်ှုအမပင် (flood 

hazard area encroachment) အမခားဆသာ ဆရတိုးဝင်ြှုအားလုးံ နှင့်ဆပါငး်စပ်ြ ိ

သည့်အချနိ်တွင ် ြည်သည့်အြှတ်၌ြေို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဆရြျက်နှာမပင် 

အထက်ဆရလွှြ်းအမြင့် (design flood elevation) သည် ၁ဆပ (၃၀၅ ြီလီြီတာ) 

ထက်ပုိမခငး်။ 

 (င)  သိပ်သည်းကျစ်လျစ်ဆသာဖိုဆ့ခမများ (Compacted fill materials) 

  အတု်မြစ်ြျား (footings) ကို သိပ်သည်းကျစ်လျစ်သည့် ေိုဆ့မြြျား (compacted fill 

materials)ဆပါ်တွင ် အထိငုခ်ျထားပါက ၎င်းေို့ဆမြ (compacted fill) သည် 

အတညမ်ပုဆထာက်ခံထားသည့် အစီရငခ်ံစာပါအတိုင်း မေစ်ဆစရြည်။ အစီရင်ခံစာပါ 

အချက်ြျားြှာ ဆအာက်ပါအတိုင်းမေစ်သည်။ 

 ၁။ ေိုဆ့မြြေို့ြ ီဆောက်လုပ်ဆရးဆမြဆနရာအား မပင်ေင်ရန် စံသတ်ြှတ်ချက်ြျား။ 

 ၂။ ေိုဆ့မြ (compacted fill) အမေစ် အသံုးမပုြည့်ပစ္စည်းြျား၏စံသတ်ြှတ်ချက်ြျား။ 

 ၃။ ေိုဆ့မြ (compacted fill) အမေစ် အသံုးမပုြည့် ပစ္စည်းြျား၏ ဆမခာက်ဆသွ့ြှုအြျား 

ေုံးသိပ်သည်းမခငး် (maximum dry density) နှင့ ် အစိုဓာတ် အြျားေုံးပါဝင်ြှု 

ပြာဏ (optimum moisture content) တို့ကို တွက်ချက်သည့်နည်းလြ်း။ 

 ၄။ ေိုဆ့မြြျားအား အလွှာလိုက်ေို့ရာတွင် တစ်လွှာမခင်း၏ အြျားေုံး ခွင့်မပုနိုင်သည့် 

အထူ (Maximum allowable thickness of each lift of compacted fill 

material)။ 

 ၅။ ေို့ပပီးသားေို့ဆမြ၏ ဆမခာက်ဆသွ့ ြှုသိပ်သည်းမခငး် (in-place dry density of the 

compacted fill) ကို ကွင်းေင်း စြ်းသပ်သည့်နည်းလြ်း (field test method)။ 

 ၆။ ေိုပ့ပီးသားေို့ဆမြ၏ အနည်းေုံး လက်ခံနိုငဆ်သာ ဆမခာက်ဆသွ့ြှု သိပ်သည်းမခငး် 

(minimum acceptable in-place dry density) ကိအုထက်ပါ အချက် ၃ အရ 

တွက်ချက်သတ်ြှတ်ထားသည့် အြျားေုံးဆမခာက်ဆသွ့ြှု သိပ်သည်းမခငး် 

(maximum dry density) ၏ ရာခိုငန်ှုန်းတစ်ခုအမေစ် ဆော်မပမခငး်။ 

 ၇။ အထက်အချက် ၆ ပါ ကွငး်ေငး်စစ်ဆေးချက်ြျား (field tests) ၏ အဆရ 

အတွက်နှင့ ်ပုံြနှ်မပုလုပ်သည့်အကကိြ်။ 

 ခခငး်ချက်။ အနက် ၁၂လက်ြ (၃၀၅ ြီလီြီတာ) ဆအာက်နည်းဆသာ ေိုဆ့မြလုပ်ငန်း 

ြျားအတွက်အထက်ပါအချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရန်ြလိုပါ။ 

  ေိုဆ့မြသိပ်သည်း ကျစ်လျစ်ြှုကို အရည်အဆသွးမပည့်ြဆီသာ စစ်ဆေးဆရး 

အရာရိှတစ်ဦးြှစိစစ်အတည်မပုရြည်မေစ်သည်။ 
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 (စ)   ထိန်းြျုပ်ြံ အားဆပျာ့ပစ္စည်းများ (Controlled  low-strength materials) (CLSM) 

              အတု်မြစ်ြျားကို (footings) ထိန်းချုပ်ခံ အားဆပျာပ့စ္စည်းြျား (controlled low-

strength materials) (CLSM) ဆပါ်တွင ်အထိုင် ချထားပါက ၎ငး်ထိန်းချုပ်ခံ CLSM 

သည် အတညမ်ပုဆထာက်ခံထားသည့် အစီရငခ်ံစာပါအတိုငး် မေစ်ရြည်။ အစီရငခ်ံစာ 

ပါအချက်ြျားြှာဆအာက်ပါအတိုငး်မေစ်သည်။ 

 ၁။ CLSM    ြမေည့်ြ ီဆောက်လပု်ဆရးဆမြဆနရာအား    မပငေ်င်ရန် စံသတ်ြှတ်ချက် 

ြျား။ 

 ၂။ CLSM အတွက် စံသတ်ြှတ်ချက်ြျား။ 

 ၃။ CLSM  ၏ အေိခံနိုင်အား (compressive strength) ၊ သ့ုိြဟုတ်  ထြး်နိုငစ်ွြ်း 

အား  (bearing capacity) ကို တွက်ချက်ရန် အသုံးမပုသည့်ဓာတ်ခွဲခန်း ၊ 

သ့ုိြဟုတ်  ကွငး်ေငး်စစ်ဆေးချက်နညး်လြ်း(ြျား)။ 

 ၄။ လက်ဆတွ့လုပ်ငန်းခွင်တွင ်CLSM အား လက်ခံနိုငြ်ှုကိ ုတွက်ချက် သတ်ြှတ်ရန် 

စြ်းသပခ်ျက်နည်းလြး်ြျား။ 

 ၅။ အထက်ပါအချက် ၄ အရ ကွငး်ေငး်စစ်ဆေးချက်ြျား (field tests) ၏ အဆရ 

အတွက်နှင့ ်ပုံြနှ်မပုလုပ်သည့်အကကိြ်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၂.၁.၁။ ဆအာက်ြံအထိငု်နှင့်အု ်ခမစ် (Footing and Foundation) 

 (က) ဆအာက်ြံအထိုငမ်ျား၏အနက် (Depth of footings) 

  ြူရငး်ဆမြြျက်နှာမပငဆ်အာက်၌ ဆအာက်ခံအထိုင်ြျား၏အနက်သည် အနညး်ေုံး 

၁၂ လက်ြ (၃၀၅ ြီလီြီတာ) မေစ်ရြည်။ 

 (ြ) နှင်းြဲမကှာကွေယ်ခြငး် (Frost protection) 

  နှင်းခဲဒဏ်ကာကွယ်ထားဆသာဆနရာြျားြှလွ၍ဲ အတု်မြစ်နံရံြျား (foundation 

walls)၊ တုိင်ြျား (piers)၊ အဆောက်အအုံြျားနှင့် ၎င်းတို့အား ဆထာက်ပင့်ထား 

သည့် (buildings  and structures) ဆဒါက်ြျား (permanent supports) ကို 

ဆအာက်ပါနညး်လြး်ြျားမေင့် ကာကွယ်ရြည်။ 

 ၁။ ဆဒသ၏ နှင်းခဲအြှတ်  (frost line) ကို တိုးချဲ့မခငး်။ 

 ၂။ ဆကျာက်စိုင်ဆကျာက်တုံးဆပါ်တွင ်တည်ဆောက်မခငး်။ 

 ခခငး်ချက်။ သီးမခားရပတ်ည်ဆသာ အဆောက်အအုံြျားကိုကာကွယ်ရန် ြလိအုပ်ပါ။ 

  အပြတဲြ်းဆရခဲဆနသည့် ဆမြဆပါ်တွင် ဆအာကခ်ံအထုိင ်(Footings) ြျား 

ကိအုထိငု်ြချရ။ 
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 (ဂ)  လုးံခြငး် အု ်ခမစ်များ (isolated  footings) 

  ရွှေံ့ဆစးပါဝင်ြှုြရှိေဲ ဆကျာက်၊ သဲ၊ နှုန်းနှစ် အြှုန်ြျား ဆပါငး်စပ် ပါဝငဆ်သာ ဆမြသား 

(granular soil) ဆပါ်တွင ် လုးံမခင်းအတု်မြစ် ြျားကို တည်ဆောက်ပါက အနီးေုံး 

ကပ်လျက်တည်ရိှသည့် အတု်မြစ်၏ ဆအာက်ဆမခအနားစွန်းြျားအကကား ဆရးေွဲ 

သည့် ြျဉ်းဆကကာငး်၏ ဆလျှောဆစာက် (slope)သည် ဆရမပင်ညီြျဉ်းနှင့် ၃၀ ဒီဂရ ီ

(၀.၅၂ ဆရဒီယြ်) ထက်ပို၍ ြရိှဆစရ။ အကယ်၍ ၃၀ ဒီဂရ ီ (၀.၅၂ ဆရဒီယြ်) 

ထက်ပုိြိ ု တည်ဆောက်လိုပါက အင်ဂျငန်ီယာပညာရပ်ေိုင်ရာ စိစစ်ဆလ့လာ 

ချက်မေင့် ပို၍ကကီးြားသည့် ဆလျှောဆစာက်ကို လက်ခံနိုငဆ်ကကာငး် သက်ဆသမပ၍ 

ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 (ဃ) ဆရွေ့ဆနသည့်၊သ့ုိမဟု ်၊ ဆနရာဆခပာင်းဆရွေ့ဆနသည့်ဆခမများ  

  တိြ်ဆသာဆအာက်ခံဆမြလွှာသည် ဆရွ့ဆနသည့် သ့ုိြဟုတ် ဆနရာဆမပာင်းဆရွ့ဆနသည့် 

လက္ခဏာရိှဆကကာငး် သိရိှရပါက တည်ပငြိ်ြှုရိှေို့ ဆသချာဆစရန် ဆအာက်ခံအထိုင် 

ြျားကို လုံဆလာက်သည့် အနက်သ့ုိတူး၍ တည်ဆောက်ရြည်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၂.၁.၂။ ကုန်းဆစာငး်များ အဆပါ် ွေင်ရှိဆသာ ၊ သ့ုိမဟု ် ၊ ကပ်လျက်ရှိဆသာ 

ဆအာက်ြံအထိငု်များ 

  ဆရမပင်ညီြျဉ်း ၃ ယူနစ်တွင် ဆထာင့်ြှန်ြျဉ်း ၁ ယူနစ် (၃၃.၃ ရာခိုငန်ှုန်း 

ဆလျှောဆစာက်) ထက်ပို၍ ြတ်ဆစာက်သည့် ကုန်းဆစာငး်ြျား (slopes) အဆပါ်တွင ်

သ့ုိြဟုတ် ကုန်းဆစာငး်ြျားနှင့်ကပ်လျက် အဆောက်အအုံြျား တည်ဆောက် 

(buildings and structures) ထားရိှမခငး်။ 

 (က) အဆောက်အအုံနှင့် ခမင့် က်ကုန်းဆစာငး်ကကား အကွောအဆဝး (Building 

clearance from ascending slopes) 

  ဆယေုယျအားမေင့် ကုန်းဆစာင်းြျား (slopes) ဆအာက်ရိှ အဆောက်အအုံြျားကို 

ကုန်းဆစာငး်တစ်ဆလျာက် ဆရစီးဆမြာငး်၊ ဆမြေီလွှာတိုက်စားမခငး်နှင့် တိြ်ဆသာ 

ဆအာက်ခံဆမြလွှာ ပပိုကျမခငး်တို့ြှ အကာအကွယ်ဆပးြည့် အစီအစဉ်ြျားြှာ 

လုဆံလာက်သည့် အကွာအဆဝးတစ်ရပ်၌ တည်ထားရြည်မေစ်သည်။ ဤအကာ 

အကွယ်ကိုဆပးရန် ဆအာက်ပါသတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လက်ခံြှတ်ယူရြည်မေစ် 

သည်။ တည်ရိှဆနသည့် ကုန်းဆစာငး်သည် ဆရမပငညီ်ြျဉ်း ၁ ယူနစ်တွင ်ဆထာင့်ြှန် 

ြျဉ်း ၁ ယူနစ် (၁၀၀ ရာခိုငန်ှုန်း ဆလျှောဆစာက်) ထက်ပို၍ြတ်ဆစာက်ပါက 

ကုန်းဆစာငး်၏အဆမခ (the toe of the slope) ကို အတု်မြစ်၏ ထိပ်ြှဆရးေွဲသည့် 

ဆရမပင်ညီနှင့ ်ဆရမပင်ညီြျဉ်းြှ ၄၅ ဒီဂရ ီ(၀.၇၉ ဆရဒီယြ်) ဆထာင့်မေင့် ကုန်းဆစာငး် 

သ့ုိ စက်ဝန်းထိြျဉ်းဆမောင့် (tangent line) ဆရးေွဲသည့် မပင်ညီတို့ေုံသည့်မေတ် 
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ြှတ်၌ရှိသည်ဟု ြှတ်ယူရြည်မေစ်သည်။ ကုန်းဆစာငး်၏ အဆမခ၌ ဆမြထနိ်းနံရံ 

တစ်ခု တည်ဆောက်ပါက ကုန်းဆစာငး်၏အမြင့်ကိ ု ဆမြထိန်းနံရံ၏ ထိပ်ြှ 

ကုန်းဆစာငး်၏ထိပ်အထိ တိုင်းတာရြည်မေစ်သည်။ 

 (ြ) အဆောက်အအုံ၏ဆအာက်ဆခြမှ ကုန်းေင်းထိပ်ကကား ြျန်လပှ်ဆခမထားရှမိှု 

(Footing setback from descending slope surface) 

  ကုန်းဆစာငး်ထိပ်တွင်ရိှဆသာ သ့ုိြဟုတ် ကပ်လျက်ရိှဆသာ ဆအာက်ခံအထိငုြ်ျားကို 

ဆမြဆအာက်သ့ုိ စွဲခိုငမ်ြုတ်ဝင်ဆနသည့် ခိုင်ြာဆသာပစ္စည်းဆပါ်တွင် အဆမခခံ တည် 

ဆောက်ရြည်မေစ်ပပီး အန္တရာယ်ရိှသည့် ကျွကံျြှုြရှိဆစေဲ ဆအာက်ခံအထုိငအ်ား 

ဆဒါငလ်ိုက်နှင့် ဆေးတိုက်ဆထာက်ပင့်ြှုဆပးနိုငရ်န် ကုန်းဆစာငး်ြျက်နှာမပင်ြှ 

လံုဆလာက်စွာ ခွာထားရြည်မေစ်သည်။ ကုန်းဆစာငး်သည် ဆရမပင်ညီြျဉ်း ၁ ယူနစ် 

တွင် ဆထာင့်ြှန်ြျဉ်း ၁ ယူနစ် (၁၀၀ ရာခိုငန်ှုန်းဆလျှောဆစာက်) ထက်ပို၍ ြတ် 

ဆစာက်ပါက လိုအပ်သည့် ခွာထားရြည့်အကွာအဆဝး (Setback) ကို ကုန်းဆစာငး် 

၏အဆမခ (Toe of the slope) ြှ ဆရမပင်ညီြျဉ်းနှင့် ၄၅ ဒီဂရ ီ (၀.၇၉ ဆရဒီယြ်) 

ဆထာင့်ရိှသည့် မပငည်ီတစ်ခု (an imaginary plane) ေွဲ၍ ၎င်းြှ တိုငး်တာရြည် 

မေစ်သည်။ 

 (ဂ) ဆရကန်များ (pools) 

  ဤလမ်းညွှန်ချက် (code) က စညး်ကြ်းသတ်ြှတ်ထားသည့် ဆရကန်ြျားနှင့် 

ကုန်းဆစာငး်ြျားအကကားရိှ ခွာထားရြည့် အကွာအဆဝးသည် ဤအပိုင်းက 

သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းထားသည့် အဆောက်အအုံဆအာကခ်ံ အထိငု ် (building 

footing) ၏ ခွာထားရြည့် အကွာအဆဝး၏ တစ်ဝက်နှင့် ညီြျှေရြည်မေစ်သည်။ 

ကုန်းဆစာငး်၏ထိပ်ြှ ဆရမပငညီ်အကွာအဆဝး ၇ ဆပ (၂၁၃၄ ြီလီြီတာ) အတွင်း၌ 

ရိှသည့် ဆရကန်နံရံ၏ အစိတ်အပိုငး်သည် ဆမြသား၏ ဆထာက်ပင့်ြှုြရိှေဲ 

ဆရကန်အတွငး်ရှိ ဆရကိုထိန်းသိြ်းထားနိုငစ်ွြ်းရှိရြည် မေစ်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၂.၂ ။ ပန်းရံလုပ်ငန်းကိုအသံုးခပု၍ ဆောက်လုပ်ခြင်း (Construction Using 

Masonry) 

 ၇.၁.၂.၃.၂.၂.၁ ။ အ ု်ြဲကို ဆရစိမ်ခြင်း (Soaking of Bricks) 

  အတု်ခဲြျားကို အသံုးြမပုြီ အတု်ခဲ၏ ထုတစ်ခုလုံးသုိ့ ဆရစိြ့်ဝင်ထိးု 

ဆောက်ရန် လုံဆလာက်သည့် အချနိ်ကာလတစ်ရပ်အထိ ဆရစိြ်ထားရြည်မေစ်သည်။ 

အတု်ခဲြျားကို ဆရစိြ်မခငး်သည် အညစ်အဆကကးြျား၊ သဲြျားနှင့ ် ေုန်ြှုန့်ြျားကို သန့်စင် 

ဆစမခငး်မေစ်သည်။ ထို့မပင် ၎င်းသည် အဂဂဆတသရွတ်အစိုြှ ဆရကိုစုပ်ယူမခငး်အား 

ဟန့်တားသည်။ ဤသ့ုိ ြဟုတ်လျှေင ် အဂဂဆတသရွတ်သည် ြကကာြီ ဆမခာက်သာွးပပီး 
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ခိုင်ြာစွဲပြဲြှု ြရဆသးြီ ကွဲအက်ဆကကြွသွားရန် အလားအလာရိှသည်။ အတု်ခဲြျားကို 

အသံုးမပုချနိ်၌ ဆရအလွန်စိုရွှေဲဆအာင ်ြမပုလုပ်ရဆပ။ အေယ့်ဆကကာင့်ေိုဆသာ် ၎င်းတို့သည် 

အဂဂဆတ သရွတ်ဆအာက်ခံအခင်းဆပါ်တွင် ဆချာ်သွားရန်အလားအလာရိှပပီး နံရံ၏ 

ဆထာင့်ြတ်ကျြှုကို ဆသချာဆစဆရးတွင် အခက်အခဲရိှြည်မေစ်သည်။ ထို့မပင် အကယ်၍ 

အတု်ခဲြျားသည် ဆရအလွန်စိုရွှေဲဆနပါက အဂဂဆတသရွတ်နှင့် အတု်ခဲြျား ဆကာင်းြွန်စွာစွဲ 

ကပ်ြှုြမေစ်နိုင်ပါ။ 

  ဆရစိြ်ရြည့်အချနိ်ကာလကိ ု ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆနရာ၌ လက်ဆတွ့ 

ကွငး်ေငး်စြ်းသပ်ချက်တစ်ရပ်မေင့် အလွယ်တကူရှာဆေွဆတွ့ရှနိိုငသ်ည်။ ၎င်းစြ်းသပ ်

ချက်တွင် အတု်ခဲကို အချနိ်ကာလအြျ ိုးြျ ိုး ကကာဆအာင်ဆရစိြ်ပပီး ထို့ဆနာက်တွင် ဆရစိြ့် 

ဝငထ်ိးုဆောက်ြှု ပြာဏကိုသိရှိရန် ခွဲကကည့်မခငး်မေစ်သည်။ အမပည့်အဝ ဆရစုပ်ယူြှုရှိ 

သည့် အနည်းေုံးအချနိ်ကာလသည် အတု်ခဲကိုဆရစိြ်ရြည့် အချနိ်မေစ်သည်။ အတု်ခဲ 

ြျားကို ဆရစိြ်ရာတွင် ထိဆုရကို ြကကာခဏ လဲလှယ်ဆပးမခင်းမေင့် အုတ်ခဲတွင်ရိှသည့် 

ေားြျားသည် ဆရတွင်ဆပျာဝ်င်ကာပါသွားပပီး ဆနာက်ပိငုး်၌ ေားပွင့်ြှု (efflorescence) 

ကို ဆလျှော့ချဆပးြည်မေစ် သည်။ 

  အတု်စီသည့်အချနိ်တွင် အတု်ြျကန်ှာမပင် ဆမခာက်ဆသွ့ဆနဆစရန် အုတ်ခဲြျားကို 

ဆရစိြ်ပပီးသည့်အခါ လုံဆလာက်ဆသာဆရစစ်ချနိ်ဆပးရြည်။ ဤကဲ့သုိ့ ဆရစိြ်ထားသည့် 

အတု်ခဲြျားကို အညစ်အဆကကးြျား၊ ဆမြကကီးြျား စသည်တို့မေင့် ဆနာက်တစ်ေန် ညစ်ဆပြှု 

 ြရိှဆစြည့် သန့်ရှင်းဆသာ ဆနရာတစ်ခုတွင် အေင့်ေင့်စီထားရြည်မေစ်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၂.၂.၂ ။  အ ု်စီခြငး် (Laying of Brick) 

  အတု်စီဆသာအခါ အုတ်ခဲကို အဂဂဆတသရွတ် ဆအာက်ခံအခင်း 

အမပည့်အဆပါ်တွင် စီရြည်။ အဂဂဆတသရွတ်သည် အတု်ခဲြျက်နှာမပငရိှ် အဆပါက် 

ကဆလးြျားအားလုးံအတွင်းသို့ ဝငဆ်ရာက်သွားပပီး ဆကာင်းြွန်စွာ စွဲကပ်ြှုရိှဆစရန် 

အတု်ခဲြျားကို အနည်းငယ်စီ ေိဆပးရြည်။ အဆခါင်းဆပါက်ဆနရာြျားြကျန်ရိှဆစရန် 

ဆဒါငလ်ိုက်အေက်ြျား (cross joints) နှင့ ်နံရံအေက်ြျား (wall joints) ကို သရွတ်မေင့် 

ဆကာင်းြွန်ြှန်ကန်စွာ ြျက်နှာမပငည်ီဆအာငည်ှိမခင်းနှင့် ေိုသ့ိပ်မခင်းတို့ မပုလုပ်ရြည်။ 

ဆကာင်းြွန်ြှန်ကန်စွာ သရွတ်မေင့် မေည့်ထားသည့်အေက်ြျား (joints) သည် ခိုင်ခန့်ြှု 

အား အြျားေုံးရှိဆစပပီး ဆရခိုးဆရဆငွ့ြျားဝငဆ်ရာက်ြှုကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ နံရအံထူ 

(အတု်နှစ်လျားထုနှင့်အထက်) မေစ်ပါက သရွတ်မေင့် ဆအာက်ခံခငး်မခင်းနှင့် ြျက်နှာမပင် 

ညီဆအာင ် ညိှမခင်းတို့အမပင ် အေက်ြျား (joints) ကို အတု်လွှာတစ်လွှာစီတိုင်း၌ 

ေိလပ်ဆမြသရွတ်မေင့် မေည့်သိပ် (grout) ဆပးရြည်။ နံရ၏ံ ဆမြညီထပဆ်အာက်ခံခုံ  

(plinth) ၏ ထိပ်၌စီဆသာ အတု်အလွှာ၊ Floor Beam နှင့ ် Roof Beam တို့၏ 
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ဆအာက်၌ကပ်လျက်ရိှဆသာ ထိပ်ေုံးအုတ်အလွှာနှင့ ် parapet ၏ ထိပ်၌စီဆသာ အတု် 

အလွှာတို့ကိ ု စီရာတွင ်အတု်ခဲြျားကို ဆဒါငလ်ိုက် (Bricks on edge) စီရြည်မေစ်သည်။ 

(ဆဒသထွက်အတု်ြျား (traditional bricks) မေင့်လည်း အသံုးမပုနိုင်သည်)။ ဆထာင့်ချ ိုး 

ြျား (corners) နှင့ ်အေုးံသတ်ဆနရာြျား (dead ends) ၌ လိအုပ်သလိ ု မေတ်ဆတာက် 

ထားဆသာ အတု်ြျား (cut-bricks) ကို သပ်အတု်ြျား (Keyed) အမေစ် အသံုးမပု၍ 

စနစ်တကျ စီရြည်။ 

  ၂၀ ြီလီြီတာအနက်ရိှသည့် သရွတ်ခွက် (frog) ပါရိှဆသာ အုတ်ြျားကိ ု

သရွတ်ခွက်ရိှသည့် ြျက်နှာမပင်အား ဆအာက်၌ ထားလျက်အသံုးမပုရြည်။ ၁၀ 

ြီလီြီတာ အနက်ရှိသည့် သရွတ်ခွက်ပါရိှဆသာ အတု်ြျားကို သရွတ်ခွက်ရိှသည့် 

ြျက်နှာမပငအ်ား အဆပါ်၌ မေစ်ဆစ၊ ဆအာက်၌မေစ်ဆစထားလျက် အသုံးမပုရြည်။ 

 အတု်အလွှာြျား (courses) ကို တစ်ဆမောင့်တည်းမေစ်ဆစရန် တန်းညှိ 

ရြည်မေစ်ပပီး ဆထာင့်ြှန်ချနိ်ကျ အဆနအထားရှိဆစရန် ဂရုမပုရြည်။ 

 အတု်စီလုပ်ငန်း (brickwork) ကို ညီညာသည့်အလွှာြျားမေင့် 

တည်ဆောက်ရြည်မေစ်ပပီး ဆထာင့်ချ ိုးြျားနှင့ ် ဆရှ့ေက်စီြည့်ဆနရာတွင် အတု်စီမခငး်ကို 

အေုးံြသတ်ေဲ အထစ်ြျားမပုလုပ်၍ ချန်ထားရြည်။ နံရတံစ်ခု တည်ဆောက်ဆနစဉ် 

အတွင်း ြညီြျှေသည့် နိြ့်ကျမခင်း/ ယိြ်းယုိင်မခင်း (unequal settlement) နှင့ ်

အတု်စီအတု်နငး် ြှန်ကန်ဆစရန်အတွက် အတု်နံရံတစ်ခါစီလျှေင ်၁ ြီတာထက်ပိ၍ုြစီရ။  

 ြျက်နှာမပငအ်ေက်ြျား (face joints) ကို သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုငး် 

နှာသပ်မခငး် (jointing) မေင့်မေစ်ဆစ သ့ုိြဟုတ်  အတု်ကွက်ဆော်မခင်း (pointing) မေင့ ်

မေစ်ဆစ အဆချာသပရ်ြည်။ 

  အနာဂတ်ကာလတွင် တိုးချဲ့တည်ဆောက်ရန် စိတ်ကူးထားသည့် 

ဆနရာတွင် ကျားပါးစပ်  (Toothing) စီနည်းကို လုပ်ဆောငန်ိုင်သည်။ သ့ုိရာတွင် 

အတု်စီမခငး်ကိုအေုးံြသတ်ေဲ အထစ်ြျားမပုလုပ်၍ ချန်ထားမခင်း (racking back) 

အစား အမခားနညး်လြး်တစ်ရပ်အမေစ် ကျားပါးစပ်စီနညး်ကို အသုံးြမပုရ။ 

 (က) နံရံများ (Walls) 

  နံရဆံထာင့်စွန်းသံုးအတု်ြျား (quoins) အားလုးံကို တိကျြနှ်ကန်စွာစီရြည်မေစ်ပပီး၊ 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆနစဉ် အတု်ရိုးအလွှာလိကု် အမြင့် (height of the courses) ကို 

တိုင်းတံ (storey rods) မေင့် စစ်ဆေးရြည်။ ဆယေုယျအားမေင့် ဆထာင့်စွန်းသံုး 

အတု်ြျား (quoins) သည် အတု်လွှာတစ်ခုမခားစီ (alternate courses) တွင် ထိပ်စီ 

အတု်ြျား (headers) နှင့ ် အလျားစီအုတ်ြျား (stretchers) တစ်လှည့်စီ စီရြည် 
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မေစ်ပပီး ဆထာင့်စွန်းညှပ်အတု်တစ်လုံး (a quoin closer) ကိထုိပ်စီအတု် (queen 

header) နှင့ ်ကပ်လျက်ထားရိှကာ အတု်စီမခငး်ကို မပုလုပ်ရြည်မေစ်သည်။  

  ဆထာင့်ကျဉ်း (acute) နှင့ ် ဆထာင့်ကျယ် (obtuse) နံရဆံထာင့်စွန်း သံုးအတု်ြျား 

(quoins) ကို စတုရန်းပုံ နံရဆံထာင့်စွန်းသံုး အုတ်ြျား (square quoins) စီသည့် 

နညး်အတိုငး်စီရြည်မေစ်သည်။ ဆထာင့်ကျယ်နံရံ ဆထာင့်စွန်းသံုးအုတ်ြျား (obtuse 

quoins) ကို အတု်ဆစာင်းြျား (ဆစာငး်ဆနဆသာအုတ်ြျား) (squints) နှင့ ် ေွဲ့စည်း 

တည်ဆောက်ရြည်မေစ်ပပီး၊ နံရြံျက်နှာမပငတ်စ်ေက်တွင် သံုးြတ်အတု်ကျ ိုး (a 

three-quarter brick) ကို ဆော်မပကာ အမခားတစ်ေက်တွင် တစ်ြတ်အုတ်ကျ ိုး (a 

quarter brick) မေစ်ရြည်။ 

 (ြ)  အဂဂဆ သရွေ ်များ (Plasters) 

  အဂဂဆတသရွတ်ကို အတု်နံရခံိုင်ခံ့ဆစရန်အတွက် မပုလုပ်မခင်းမေစ်သည်။ လက်ဆတွ့ 

လုပ်သည့်အခါတွင ် အတု်ကိုမေတ်ဆတာက်ရမခင်း ြရိှဆစရန်နှင့် အတု်နံရံကို 

အားနညး်မခငး်ြှ ဆရှာင်ကျဉ်ရန် တံခါးဆပါက်/မပတငး်ဆပါက်ဆနရာအတွက် အလျား 

လိကု်နှင့် ဆဒါငလ်ိုက် သရွတ်နှာဆကကာငး်ြျား (Depth of reveals and rebeats) 

ကို ညိှ၍စီမခငး်မေင့် ပုံြှန်အုတ်အရွယ်အစားအတိုင်း ရရိှဆစရန်မေစ်သည်။ မပတငး် 

ဆပါက်/ တံခါးဆပါက်ြျား၏ တံခါးတိုင်ြျား (jambs) ရိှသည့်ဆနရာြျား၌ နံရံ 

ဆထာင့်စွန်းသံုးအုတ်ြျား (quoins) အား အတု်စီသည့် အစီအစဉ်သည် ဆခါက်ချ ိုး 

ညီြှု (symmetrical) ရိှရြည်မေစ်သည်။ ၄ လက်ြခွဲ ထု အတု်နံရံြျားမေင့် အခန်းေွဲ့ 

လုပ်ငန်းြျား ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပငြ်နံရံြျားနှင့ ်ချတိ်ေက်သပ်ထုိး၍ စီရြည်။ 

 (ဂ)  ဆပါင်းကူးြုံးများ (Arches) 

  ဆပါငး်ကူးခုံးြျားကို ရိုးရိုးသာြန်အတု်ြျားနှင့် ပုံဆောတ်ည်ဆောက်ကကသည်။ 

ြျက်နှာမပငအ်လုပ်အတွက် ဗဟိုမောထွက်အေက်ြျား (uniform radial joints) 

ရရိှဆစရန်အတွက် အထူးစီြံ ထုတ်လုပ်ထားသည့် အတု်ြျားဆသာ်လည်းဆကာငး် 

သ့ုိြဟုတ် ရိုးရိုးသာြန်အတု်ြျားကို မေတ်ဆတာက်ပုံသွင်း၍ ဆသာ်လည်းဆကာငး် 

အသံုးမပုရြည်။ 

  တစ်ေက်ဆပါငး်ကူးခုံးြျား (flat arches) ၏ ဝန်ကို ပုံသဏ္ဍာန်အလှအတွက် 

သာြက အဆပါ်ဝန်ကို ထြး်ရန်အတွက် ဝန်ဆလျာ့ခုံးြျား သ့ုိြဟုတ် ဆကျာက် 

ထုတ်ြျား (Lintel) ပါ အသံုးမပုနိုင်သည်။ တစ်ေက်ခုံးဆပါငး်ကူးတစ်ခု (a flat arch) 

တည် ဆောက်ရာတွင ် ဆပါငး်ကူးခုံး၏ ထိပ်ေက်ြျက်နှာမပင ် (extrados) သည် 

ဆရမပင်ညီမေစ်ပပီး ဆပါငး်ကူးခုံး၏ အတွင်းေက်ြျက်နှာမပင ် (intrados) သည် 
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အနည်းငယ် နိြ့ေ်ငး်ြှု (slight settlement) မေစ်နိုင်သည့် အတွက် ၁:၁၀၀ 

အချ ိုးမေင့် ခုံးထားရြည်။  

  ပန်းရံလုပ်ငန်းတွင် ကကီးြားသည့်ဆပါင်းကူးခုံးြျားကို IS 2118:1980 နှင့အ်ညီ တည် 

ဆောက်ရြည် မေစ်သည်။ 

 (ဃ)  ဆောင်များ ပ်ေင်ခြငး် (Fixing of Frame) 

  အဆပါက်ြျားတွင် တံခါးနှင့မ်ပတငး်တံခါး ကျည်းဆောငြ်ျား တပ်ေင်ရာ၌ 

လုဆံလာက်သည့် အရွယ်အစားနှင့် ခိုငခ်ံ့ဆသာ ကျငတ်ွယ်မပားြျား (hold-fasts) ကုိ 

အတု်နံရံ (brickwork) အတွင်း၌ သ့ုိြဟုတ်  နံရံအတွငး် ထွငး်ထားဆသာအဆပါက ်

(chases) အတွင်း၌ ခိုင်ပြဲစွာမြှုပ်နှံ၍ ထိုအဆပါက်ကို ဆနာက်ပိုငး်တွင် ေိလပ်ဆမြ 

သရွတ် သ့ုိြဟုတ် ကွန်ကရစ်မေင့် မပန်မေည့်ပိတ်ကာ တပ်ေင်မခငး်မပုလုပ်ရြည် 

မေစ်သည်။ ကျငတ်ွယ်မပားြျား (hold-fasts) ကို အတု်နံရံအတွငး်၌ လုဆံလာက် 

သည့် အနက်အထိထည့် သွင်းတပ်ေငရ်ြည်မေစ်ပပီး ထို့ဆနာက်တွင ် အစွန်းြျားကို 

ဆကွးကာ ချတိ်ေက်ထားရှရိြည်မေစ်သည်။ ထိုသ့ုိမပုလုပ်မခငး်မေင့် အတု်ခဲြျားကို 

မေတ်ဆတာက်ရမခငး်ြှ ဆရှာင်ကကဉ်နိုင်ြည်မေစ်သည်။ သံကျင်တွယ်မပားြျား (iron 

hold-fasts) ကိသံုဆချးတက်မခငး်ြှ ဆရှာငရှ်ားနိုငရ်န် ဆရနံကတ္တရာ (bitumen) 

သုတ်လိြ်းဆပးရြည်မေစ်သည်။ အတု် (brickwork) နှင့ ် ထိဆတွ့လျက်ရိှသည့် 

သစ်သားြျက်နှာမပငြ်ျား (woodwork faces) ကို အင်းေက်ပိးုြျားနှင့် မခစားမခငး် 

ြ ှ ကာကွယ်ရန် သစ်သားတာရှည်ခံဆေး (wood presservative) ြျား အသုံးမပု 

ရြည်မေစ်သည်။ 

  ဆောငြ်ျားကို ပန်းရံလုပ်ငန်း လုပ်ဆောငဆ်နစဉ် တစ်ပပိုင်နက်တည်းြှာပင ်

တပ်ေင်လျှေင် ပန်းရံထည်နှင့်ဆောငြ်ျားအကကား ပိုြုိဆကာငး်ြွန်သည့်စွဲကပ်ြှု ရရှိ 

ဆစနိုငသ်ည်။  

 (င) သံကူအားခဖည့်အ ု်ထည် (Reinforced Brickwork)  

  ၄ လက်ြခွဲ အတု်ရိုးနံရံြျား (half-brick partition walls) တွင် သံကူအား 

မေည့်ြှုသည် သံြဏိမပားြျား (mild steel flats) သ့ုိြဟုတ် စည်ပတ်သံ (hoop 

iron)၊ သံဇကာ (expanded mesh)၊ သ့ုိြဟုတ် သံြဏိဆချာင်းြျား (mild steel 

bars) သ့ုိြဟုတ် ယက်သံ (fabric) စသည်ြျားမေစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို အြျားအား 

မေင့် တတိယဆမြာက် သ့ုိြဟုတ် စတုတ္ထဆမြာက်အတု်အလွှာတိုငး်၌ အသံုးမပု 

သည်။ ၎င်းတို့ကို နံရံအေုံြျားတွင် ခိုငပ်ြဲစွာချုပ်ဆနှာင်ထားရြည်မေစ်သည်။  

  အားမေည့်သံအမေစ် အသံုးမပုသည့် သံဆချာင်းြျား (round bars) အား ပုံဆလာငး်ရာ 

တွင် လုးံပတ်အချငး်သည် ၈ ြီလီြီတာထက်ြပိုဆစရ။ သံမပားြျား (flat bars) နှင့ ်
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အလားတူ အားမေည့်သံြျားသည် အထူ ၈ ြီလီြီတာထကြ်ပိုဆစရ။ သံကူအား 

မေည့်အတု်နံရံ၏ထုသည် ၁၀၀ ြီလ ီ ြီတာထကြ်နည်းဆစရ။ သံကူအားမေည့် 

အတု်ပန်းရံလုပ်ငန်းတွင် အသံုးမပုသည့် အတု်ခဲြျား၏ ေိအားခံနိုင်ြှု (crushing 

strength) သည် ၇.၅ N/mm2 ထက်ြနညး်ဆစရ။ 

  သံကူအားမေည့်အုတ်ထည်အတွက် အသံုးမပုသည့် သရွတ်သည် အြျားအားမေင့် 

ေိလပ်ဆမြပါဝင်ြှုြျား၍ သိပ်သည်းြှုြျားဆသာ ဆရာစပ်ြှုအချ ိုး အနည်းေုံး ၁:၄ 

ရိှသည့် ေိလပဆ်မြသရွတ်မေစ်ရြည်။ ထုးံသရွတ်ြျား (lime mortars) ကို အသံုး 

ြမပုရ။ 

  အားမေည့်သံြျားသည် သရွတ်ထဲတွင ် အမပည့်အဝမြုပ်ဝငဆ်နရြည်မေစ်သည်။ 

အားမေည့်သံြျားတွင် အစွန်းချင်းထပ်ြှုြျား (overlaps) ရိှပါက ၃၀၀ ြီလြီီတာ 

ထကြ်နည်းဆစရ။ 

  အေက်ြျား (joints) ရိှသည့်ေက်သ့ုိ သရွတ်ေုံးအပု်ြှုသည် ၁၅ ြီလီြီတာ ထက် 

ြနညး်ဆစရ။  

  အားမေည့်သံဆချာငး်ြျားနှင့် အတု်အကကားတွင် ကကားညှပ်မေည့် ေည်းထားသည့် 

သရွတ်သည် အထူ ၅ ြီလီြီတာထက် ြနည်းဆစရ။ 

  အေက်တစ်ခု (a joint) အတွငး်သို့ အားမေည့်သံဆချာင်းြျား ကန့်လန့်မေတ်ဝင်ရ 

သည့်ဆနရာတွင် အကယ်၍ ပို၍ကကီးြားသည့် အားမေည့်သံဆချာင်းြျားကို သံုးစွဲခွင့် 

မပုရန် အထူးပုံသွငး်ထားသည့် အုတ်ြျားအား အသံုးမပုမခငး်ြရိှပါက အားမေည့် 

သံဆချာင်း၏ အချငး်သည် ၅ ြီလီြီတာထက်ြပိုဆစရ။ 

 (စ)  ပျက်စီးမှုမှ ကာကွေယ်ခြင်း 

  မပတငး်/တံခါးြျား၏ကျည်းဆောင်ြျား (jambs)၊ မပတငး်/တံခါး ဆအာက်ခံတုံးြျား 

(sills)၊ မပတငး်/တံခါးထိပ်တန်းြျား (heads) စသည်တို့၏ အနားဆစာင်းြျား 

(edges) ထိခိုက်ပျက်စီးြှုြရိှဆစရန် ဆောက်လုပ်ဆနစဉ်အတွင်း ဂရုမပုရြည်မေစ် 

သည်။ 

  ဆအး၍စိုစွတ်ဆသာရာသီဥတုတွင်၊ ဆောက်လုပ်ပပီးကာစအုတ်နံရံ၏ သရွတ်ြျား 

အရည်ဆပျာ်မခငး်ြှကာကွယ်ရန် ဂုန်နီအတိ်ြျား (gunny bags) သ့ုိြဟုတ် တာဆပါ် 

လင်ြိုးဆရကာေျင်စြျားမေင့် ေုံးအုပ်ထားရြည်။ 

  ပူမပင်းဆမခာက်ဆသွ့ဆသာရာသီဥတုတွင် ေိလပဆ်မြသရွတ်ြျားသည် ၎င်း၏ဆနာက် 

ေုံးအေင့် ြာဆကကာြှု/ခဲြှု (final set) ကိ ု ြရဆသးြီ ဆရခြ်းဆမခာက်သွားပပီး 

ြျက်နှာမပငအ်က်ဆကကာင်းြျား မေစ်နိုင်သည်။ ထို့ဆကကာင့် (ရံွ့သရွတ် (Mud Mortar) 
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မေင့မ်ပုလုပ်ထားဆသာ အုတ်နံရံြှလွဲ၍) ေိလပ်ဆမြသရွတ် အသားနှပ်မခင်း (curing) 

ကို အနည်းေုံး ၇ ရက် ကကာဆအာင ်အေက်ြမပတ် စွတ်စိုဆနဆစရန် မပုလုပ်ရြည်။  

 (ေ) ဆရ/မီး စသည့်လုပ်ငန်းများ ပ်ေငဆ်ရးအ ွေက်ကကို င် စီမံထားခြင်း (Provision 

for Service Installation) 

  ဆောက်လုပ်ပပီးစီးပပီးမေစ်သည့် အတု်နံရံကို ဆနာက်တွင် ဆရ/ြီး စသည့် ပိုကလ်ိုင်း 

ြျားသွယ်တန်းြှုကို လွယ်ကူဆချာဆြာဆစရန်အတွက ် အဆောက်အအုံဆောက် 

လုပ်ဆနစဉ်အတွငး်၌ ပင်ပိုကြ်ျား (sleeves) နှင့ ် နံရအံတွငး်ဆမြာငး်ြျား (chases) 

ကိ ု ထည့်သွင်းဆောက်လုပ်ရြည်မေစ်သည်။ ၎ငး်ပိုက်ြျား (sleeves) အတွင်းသ့ုိ 

ဆရြျားအလွယ်တကူြဝငန်ိုင်ရန် နံရံအမပင်ထွက်သည့်ပိုက်ကို ဆအာက်သို့ ဆစာငး် 

ထားရြည်မေစ်သည်။ 

 (ဇ)  အလယ် ွေင်ဆနရာလပရ်ှိဆသာ နှစ်ထပ်နံရံများ (Cavity Walls) 

  နှစ်ထပ်နံရံအလယ်တွင ် ဆနရာလပ်ထားရိှမခင်း၏ အဓကိရည်ရွယ်ချက်ြှာ အမပင် 

နံရြံှအတွင်းနံရံြျက်နှာမပင်သို့ ြိုးဆရစိြ့်ဝင်မခငး်ြှ ကာကွယ်ရန်မေစ်သည့်အတွက် 

အလယ်ဆနရာလပ် တစ်ဆလျှောက်လုးံတွင် အပိတ်အေို့ြျားကငး်ရှင်းဆစရန် 

ဆောက်လုပ်ဆနစဉ်အတွငး် ဂရုစိုက်ရြည်မေစ်သည်။  အတု်စီဆနစဉ်အတွငး် သရွတ် 

အပုိငး်အစြျား (mortar droppings) အလယ်ဆနရာလပအ်တွငး်သ့ုိကျမခငး်ြှ 

ကာကွယ်ရန်သစ်သားမပားြျား (laths) သ့ုိြဟုတ် မြက်ဆမခာက်စည်းြျား (hay 

bands) ကို အသုံးမပုရန်နှင့ ် ၎င်းတို့ကိုနံရံမြင့်လာသည်နှင့်အြျှေ တပါတည်းေွဲမြှင့် 

ရန်လိုအပ်သည်။ နှစ်ထပ်နံရံအားတွဲစပ်ထားသည့် သံဆဒါက်တိုင်ြျား (wall-ties) 

အဆပါ်သ့ုိ ြလွှြဲဆရှာင်သာကျသွားသည့်သရွတ်ြျားကို ဆန့စဉ်ေယ်ရှားဆပးရြည် 

မေစ်ပပီး သရွတ်အပုိငး်အစြျားအား နှစ်ထပ်နံရံ၏ ဆနရာလပဆ်အာက်ဆမခြှ ဆန့စဉ် 

ေယ်ရှားနိုင်ရန် ယာယီအဆပါက်ြျားကို ဆောက်ထားရြည်မေစ်သည်။ 

  နှစ်ထပ်နံရံလုပ်ငန်းြျား (cavities) နှင့ ်ေက်စပ်လျှေက်ရိှဆသာ ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ြျား 

(flues) တည်ဆောက်ရာတွင် သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ လိုက်နာဆောငရွ်က်ရ 

ြည်မေစ်သည်။ 

  ၄ လက်ြခွဲအထူ (half-brick thickness) ရိှဆသာ နှစ်ထပ်နံရံြျား (hollow walls) 

တည်ဆောက်ရာတွင ် ထိပ်စီညှပ်အတု် (Snap Header) ြှလဲွ၍ အလျားလိုက် 

အတု်စီနည်း (stretcher bond) ကိ ုသာအသံုးမပုရြည်မေစ်သည်။ ထိပ်စီအတု်ြျား 

(header bricks) ကို မေတ်ဆတာက်၍ အသံုးမပုဆသာအခါ ရှည်ဆနလျှေင ်နှစ်ထပ်နံရံ 

ဆနရာလပ် (cavity) အတွင်းသ့ုိ ဆငါထွက်ဆနသည့် အစွန်းြျားမေစ်ဆပါ်ပါက သရွတ် 
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အပုိငး်အစြျား (mortar droppings) တငဆ်နနိုငပ်ပီး အလွန်တိုဆနပါက နံရကံို 

အားနညး်ဆစနိုင်သည်။  

  အမပင်နံရံနှင့် အတွငး်နံရံ (outer and inner leaves) တို့ကို နံရ ံေကသံ်ဆဒါက်ြျား 

(wall ties) မေင့် တွယ်ေက်ထားရြည်မေစ်သည်။ နံရေံက်သံဆဒါက်ြျား (wall 

ties) အား အမပင်နံရံေက်သ့ုိ နှိြ့်၍မြုပ်ထားရြည်မေစ်သည်။  

  နှစ်ထပ်နံရံ (cavity wall) ၏ဆအာကဆ်မခသည် ဆမြြျက်နှာမပငြ်ှ အထက်သ့ုိ ၃၀၀ 

ြီလီြီတာအထိ အမပည့်တည်ဆောက်ထားဆသာ အတု်မြစ်ြျားနှင့် ဆမြဆအာကခ်န်း 

(basement) တို့၏ အဆပါ်၌မေစ်ရြည်။ ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက် (air cavity) သည် 

ဆမြညီထပ ် (ground floor) ၏ အဆပါ်ထပက်ကြ်းခငး်ြျက်နှာမပင် ဆအာက် ၂၀၀ 

ြီလီြီတာထက် ြနည်းဆစေဲ စတငရ်ြည်မေစ်ပပီး နှစ်ထပ်နံရံဆနရာလပ ် (cavity) 

သည် အေက်မပတ်မခငး်ြရိှေဲ ဆခါင်ြိုးအထိ ဆတာက်ဆလျှောက် ရိှဆနရြည် 

မေစ်သည်။  

 (စျ)  ဆလဝင်ဆလထွေက ်(ventilation) 

  နှစ်ထပ်နံရံအကကား (Cavity) ဆမခာက်ဆသွ့ဆစရန်အတွက် ဆလဆမြာငး် (air slot) ကို 

ဆမြညီထပ် ြျက်နှာမပင်အထက်နှင့် တံစက်ပြိတ်ြျက်နှာမပငဆ်အာက်အတွငး်၌ နံရံ 

၂၀ ြီတာရှိတိုငး် ၅၀၀ ြီလီြီတာရိှဆသာ ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်ြျား (vents) ကို 

ဆောက်ဆပးရြည်မေစ်သည်။ 

  အဆခါင်းဆပါက် (cavity) ၏ ထိပ်ေက်၌ ဆအာက်ပါကကိုတင် ကာကွယ်ြှုြျားကို 

လိကု်နာရြည်မေစ်သည်။ 

 နဖူးစီးနံရံများ (parapets) – အကယ်၍ နှစ်ထပ်ကကားနံရံ (hallow party wall) တစ်ခု၏ 

ထိပ်တွင် နေူးစီးနံရရံှိပါက နှစ်ထပ်နံရံကကား (cavity) ကို နံရံ၏အမြင့် အမပည့်အဝအထိ 

ရိှဆစရြည်မေစ်သည်။ သ့ုိြဟုတ် အြိုး၏ဆအာက်ဆမခနှင့ ် တစ်ဆမပးညီအမြင့်၌ ရပ်တန့်ရ 

ြည်မေစ်သည်။ 

  ံစက်မမိ ်များ (Eaves) - အကယ်၍ ဆခါင်ြိုးတစ်ခုသည် နံရံ၏ထိပ်ဆပါ်ြှ စွန်းထွက် 

ဆနပါက နှစ်ထပန်ံရံကကား (cavity) ကို နံရံ၏ထိပ်ပိုင်း၌ ပိတ်ရြည်မေစ်သည်။ 

 ကကားနံရမံျား (Party Walls) - နှစ်ထပ်ကကားနံရံ (hallow party wall) တစ်ခုတွင် နှစ်ထပ် 

နံရကံကား (cavity) ၏ထိပ်ကို အဆပါ်ေုံးြျက်နှာကျက်၏ အထက်အမြင့်တွင် ပိတ်ရြည် 

မေစ်ပပီး အထက်ေက်ရိှ အတု်အလွှာြျားကို အုတ်သားအမပည့် (solid brickwork) မေင့် 

ေက်လက ်တည်ဆောက်ရြည် မေစ်သည်။ 
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 အသံလုဆံစသည့်ပစ္စည်း (a sound-insulating material) ကို အဆခါင်းပွနံရံ (hollow 

wall) နှင့ ် အတု်သားအမပည့် (solid brickwork) ကကားတွင် ကကားခံထည့်သွင်းထားရြည် 

မေစ်သည်။ 

 အဆခါင်းပွနံရံနှစ်ခု (two leaves of the hollow wall) ထိဆတွ့သည့်ဆနရာြျား၌ 

(ဥပြာအားမေင့် မပတငး်ဆပါက်ြျားနှင့် တံခါးြျား၌) ၎င်းတို့ကို ဆရလုံအလွှာတစ်ခု (a 

water-tight membrane) မေင့် ကာမခားထားသင့်သည်။ 

 တံခါးြျားနှင့် မပတငး်ဆပါက်ြျား၏ ထုပ်တန်းြျား (lintels) အဆပါ်တွင ်စိုထိငုး်ြှုကာကွယ် 

သည့်အလွှာ (damp-proof membrane) ကို အမပင်ေက်သ့ုိဦးတည်၍ ဆအာက်သ့ုိဆစာငး် 

ပပီး ထည့်သွင်းထားရြည် မေစ်သည်။ 

 ထုပိတ်တံခါးတိုင်ြျား (solid jambs) ၌ အမပင်ေက်နှင့ ်အတွငး်ေက်နံရံ အစိတ်အပိုင်းြျား 

အကကားတွင် ဆဒါင်လိုက် စိုထိငုး်ြှုကာကွယ်သည့် အလွှာတစ်ခု (a vertical damp-proof 

course) ကို ထည့်သွငး်သင့်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၂.၂.၃။ အ ု်ခမစ်နှင့် ဆခမဆအာက်ြန်း ည်ဆောက်ရာ ွေင် ကွေန်ကရစ် 

ေဆလာက် ုံးပန်းရံလုပ်ငန်း ပန်းရံဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း 

 တစ်ထပ်အိြ်ြျားအတွက် အတု်မြစ်နှင့် ဆမြဆအာက်ခန်းပန်းရံ လုပ်ငန်းတွင် ကွန်ကရစ် 

ေဆလာက်တုံးြျား၏ အဆခါင်းဆပါက်ြျားကိုသဲြျားမေင့ ် မေည့်ရြည်မေစ်ပပီး အတု်မြစ်၏ 

ထိပ်ပိုငး်အလွှာသာလျှေင် ထုပိတ်ကွန်ကရစ် ေဆလာက်တုံးြျား (solid blocks) မေစ်ရ 

ြည်မေစ်သည်။ သ့ုိရာတွင ် နှစ်ထပ် သ့ုိြဟုတ် နှစ်ထပ်ထက်ပိဆုသာ အြိ်ြျားအတွက်ြူ 

အြျားအားမေင့် ထုပိတ်ကွန်ကရစ် ေဆလာက်တုံးြျားကို အတု်မြစ်အလွှာြျား 

(foundation courses)၊ ဆအာက်ခံခုံြျား (plinth) နှင့ ် ဆမြဆအာက်ခန်းနံရံြျား (base 

ment walls) တွင် အသံုးမပုသင့်သည်။ အကယ်၍ ဆခါင်းပွကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျား 

(hollow blocks) ကို အသံုးမပုပါက ၎ငး်တို့၏ အဆခါင်းဆပါက်ြျားကို ေိလပဆ်မြ ၁ ေ၊ 

သဲ ၃ ေ၊ နှင့ ် ၅ ြီလီြီတာြှ ၂၀ ြီလီြီတာ အရွယ်အစားရိှဆသာ ဆကျာက်စရစ်ခဲ 

သ့ုိြဟုတ် ခွဲဆချထားသည့်ဆကျာက်ခဲြျား ၆ ေ ပါဝင်သည့် ကွန်ကရစ်မေင့် မေည့်ရြည် 

မေစ်သည်။ အထူးအဆမခအဆနြျားတွင် သက်ေိုငသ်ည့် အာဏာပိငု်အေွဲ့က အတည်မပု 

ဆထာက်ခံပါက အဆခါင်းဆပါက်ြျားကို ြမေည့်ေဲထားနိုင်သည်။ 

 စုိထုိင်းဆသာဆမြတွင် ဆံခခည်ပြွန်လလျှောက်သတ္တိ (capillary action) ဆကကာင့် ဆမြကကီးထဲြှ 

ဆရဆငွ့ြျားဆပါ်ထွက်လာြှုကုိ ဟန့်တားရန်အုတ်မြစ်နှင့် ဆမြဆအာက်ခန်း ပန်းရံလုပ်ငန်း 

တွင် ေိလပ်ဆမြပို၍ ြျားြျားပါဆသာ သရွတ် (richer mortar) မေင့် အတု်စီရြည် 

မေစ်သည်။ ထို့မပင် စိုထိုငး်ြှုကာကွယ်သည့် အလွှာတစ်လွှာ (a damp-proof course) ကို 

ထည့် သွင်းဆောက်လုပ်ရြည်။ ၎င်းအုတ်လွှာတွင ် ေိလပ်ဆမြသရွတ် ၁:၂ ရိှဆသာ ၂၅ 
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ြီလီြီတာထူသည့် အလွှာတစ်လွှာ သ့ုိြဟုတ် အတည်မပုဆထာက်ခံထားဆသာ ကတ္တရာ 

ပါဝင်သည့်အလွှာ (bituminous course) အြျ ိုးအစား တစ်ခုထည့်သွင်း တည်ဆောက်ရ 

ြည်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၂.၂.၄။ အ ု်ခမစ်အထက်ရှ ိအဆောက်အအုံအဆပါ်ပိုင်း (Superstructure)  ွေင် 

ကွေန်ကရစ်ေဆလာက် ုံးစီခြငး် 

  (က)  ပန်းရံထည် ွေင ်အဂဂဆ အသံုးခပုမှု 

  အတု်မြစ်အထက်ရိှ အဆောက်အအုံအဆပါ်ပိုင်း (Superstructure) တွင် ဆခါင်းပွ 

ကွန်ကရစ် ေဆလာက်တုံး ပန်းရံထည် (hollow concrete block masonry) ကို 

ေိလပ်ဆမြတစ်ေ၊ ထုးံတစ်ေနှင့် သဲ၏ အရည်အဆသွးအေင့်အဆပါ်ြူတည်လျက် 

သဲ ၉ ေြှ ၁၀ ေ အထိ ပါဝင်သည့် ထုးံေိလပဆ်မြသရွတ် (composite mortar) 

မေင့်စီရြည်မေစ်သည်။ အကယ်၍သဲနုပါက သဲအချ ိုးအေကို ဆလျှော့ထည့်သင့်သည်။ 

 (ြ)  ဆရခပင်ညီအေက်များ(အြင်းနှာများ) (Horizontal (Bedding) Joints) 

  အဂဂဆတ(သရွတ်) (mortar) ကို ကွန်ကရစ် ေဆလာက်တုံး၏ အဆပါ်ေက်ြျက်နှာ 

မပင ် တစ်ခုလုးံဆပါ်တွင် ၁ စင်တီြီတာ အထူအား ညီညာစွာမေန့်ခင်းရြည်။ ပုံြှန် 

အားမေင့် အဂဂဆတအခင်း အမပည့်အဝခင်းသမေင့် ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျား၏ 

ဝန် ထြး်ဆောငန်ိုင်သည့်စွြ်းရည် (load-carrying capacity) အား ပို၍မပည့်ဝစွာ 

အသံုးချနိုင်သည်။ ဆပါ့ပါးသည့် ဝန်ကိုသာထြး်ဆောင်သည့်နံရံြျား (panel walls) 

တည်ဆောက်ရာ၌ ြျက်နှာမပင်အခင်း (face-shell bedding)ကိုအသံုးမပုနိုငသ်ည်။  

  ဤအခငး်အြျ ိုးအစားတွင ်အဂဂဆတကို ဆရှ့နှင့်ဆနာက်ြျကန်ှာမပငြ်ျား (front and 

rear shells) ဆပါ်တွင်သာမေန့်ခင်းပပီး ေက်မပားြျား (webs) အဆပါ်တွငြ်မေန့်ခင်း 

ဆပ။ ၎င်းသည်နံရံြျား၏ အတွင်းေက်ြျက်နှာမပင်သ့ုိ ဆရစိြ့ဝ်င်ြှုကို ဟန့်တားဆစ 

သည်။  

 (ဂ)  ဆေါင်နှာများ (ဆေါင်လိကု်အေက်များ) (Vertical (Cross) Joints) 

  ဆဒါငန်ှာြျား (vertical joints) အတွက် အဂဂဆတ(သရွတ်) (mortar) ကို ကွန်ကရစ် 

တုံးြျား၏ ဆရှ့နှင့်ဆနာက်ြျက်နှာမပငြ်ျား (front and rear shells) ၏ ဆဒါငလ်ိုက် 

အနားစွန်းြျားအဆပါ်တွင် ကပ်သင့်သည်။ အဂဂဆတကိုနံရံဆပါ်တွင် ဆနရာချထားပပီး 

မေစ်သည့် ကွန်ကရစ်တုံးတွင်မေစ်ဆစ သို့ြဟုတ် ယငး်၏ဆေးတွင် ကပ်လျက်စီြည့် 

ဆနာက်ကွန်ကရစ်တုံးတွငမ်ေစ်ဆစ ကပ်နိုင်သည်။ သ့ုိရာတွင် အဂဂဆတကို ဆနာက်စီ 

ြည့် ကွန်ကရစ်တုံးအား ဆဒါငလ်ိကု်ဆထာင်ထားပပီး ၎င်း၏ အနားစွန်းြျားအဆပါ် 

တွင်ကပ်ပပးီဆနာက် ၎င်းကိုစီထားပပီးမေစ်သည့် ကွန်ကရစ်တုံးဆေးတွင် အလျား 

လိကု်ဆကာငး်စွာေိကပ်ဆနရာချမခငး်က ပို၍အေငဆ်မပြည် မေစ်သည်။ အဂဂဆတကို 
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ြည်သ့ုိပငက်ပ်သည်မေစ်ဆစ ဆကာင်းစွာကျစ်လျစ်သပ်ရပ်ဆသာ ဆဒါင်လိကု်အေက် 

ြျားမေစ်ဆစရန် ဂရုမပုရြည်မေစ်သည်။ အခန်းငယ်အကန့် နှစ်ခုပါရှိသည့် ကွန်ကရစ် 

ေဆလာက်တုံးြျား ( two cell blocks) ကို အသံုးမပုပါက ခိုင်ခံ့ြှု (Lateral 

rigidity) ရိှဆစရန် ေက်ြည့်ြျက်နှာမပငရိှ် ချ ိုင့်ခွက်အား အဂဂဆတအမပည့် မေည့်ဆပး 

ရြည်။ 

  အဂဂဆတကုိ ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တံုးြျားြစီြီ အဆရှ့တွင်ြျားစွာ ကကိုတင်၍ မေန့်ခင်း 

ထားမခင်း ြမပုသင့်ဆပ။ အဆကကာင်းြှာ အဂဂဆတသည် ြာသွားပပီး ၎င်း၏ ဆပျာ့ဆမပာင်းြှု 

(plasticity) ေုံးရှုံးကာ စွဲကပ်အား (bond) ကိုလည်း အားနည်းဆစပါသည်။ 

အုတ်စီလုပ်ငန်းတွင် ဆရမပင်ညီနှင့ ် ဆဒါင်လိုက်အေက်ြျား နှစ်ြျ ိုးစလုံးသည် 

အဂဂဆတအထူ ၁ စင်တီြီတာရိှရြည်။ ဆနာက်လာြည့် အပိုဒ် (ဃ) တွင် ဆော်မပ 

ထားသည့်အေက် (joint) ြှ ေိညှစ်၍ ထွက်လာဆသာ အဂဂဆတ အပုိအလျှေြံျားကို 

သံလက် (trowel) မေင့် ၁ စင်တီြီတာခန့်နက်ဆအာင ်မခစ်ထုတ်ပစ်မခငး်မေင့် သရွတ် 

ကျ ံမခငး် (plaster) လုပ်ငန်းအတွက် စွဲကပ်အား (bond) ဆကာင်းဆစပါသည်။ 

  အဂဂဆတသည် အနည်းငယ်ြာသွားပါက ၎ငး်ကို နှာသပ်သည့်ကိရိယာ (jointing 

tool) တစ်ခုမေင့် ခိုင်ြာပြဲခြံစွာ သိပ်သည်းကျစ်လစ်ဆအာင် မပုလုပ်ရြည်မေစ်သည်။ 

ဤသ့ုိ သိပ်သည်းကျစ်လျစ်ဆအာငမ်ပုလုပ်မခင်းသည် အဆရးကကီးသည်။ အေယ့် 

ဆကကာင့်ေိုဆသာ် အဂဂဆတသည် ြာလာသည့်အခါတွင် ကျုံ့သွားပပီး ကွန်ကရစ် 

ေဆလာက်တုံး၏ အနားစွန်းြျားြှကွာကျနိုင်ပါသည်။ အဂဂဆတသည် ြာဆတာင့် 

သွားပပီးဆနာက်တွင ် အဂဂဆတနှင့ပ်န်းရံထည်အကကားတွင် တငး်ကျပ်သည့် ဆရလံု 

အေက်တစ်ခု (a weather-tight joint) ရရိှဆစရန် အဂဂဆတကို နှာသပ်သည့် 

ကိရိယာ (a jointing tool) မေင့် ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးအား ေိကပရ်ြည် 

မေစ်သည်။ 

  အေက်ြျား (joints) ဆကာငး်ဆစရန်၊ အထူးသမေင့် ဆဒါငလ်ိုက်အေက်ြျား 

(vertical joints) အား အဂဂဆတထပမ်ေည့်ဆပးရန် လိအုပ်ဆကာငး် လိုအပ်နိုငသ်ည်။ 

 (ဃ)  ကွေန်ကရစ်ေဆလာက် ုံးစီသည့်လုပ်ငန်း 

  ပထြေုံးအလွှာ (First Course) - ကွန်ကရစ် ပန်းရံထည်၏ ပထြေုံးအလွှာကို 

အထူးဂရုစိုက်၍စီရြည်မေစ်ပပီး ၎င်းကို ြှန်ကန်စွာချနိ်ညိှမခငး် (aligned)၊ ဆရချနိ်ညီ 

ဆအာင်ညိှမခင်း (leveled) နှင့ ် ချနိ်သးီမေင့် ဆဒါင်လိကု်ချနိ်ညိှမခင်း (plumbed) တို့ 

ဆသချာဆအာင ် လုပ်ဆောငရ်ြည်မေစ်သည်။ ဤသ့ုိမပုလုပ်မခငး်သည် ဆနာက်ထပ် 

ေက်လက်၍ အလွှာြျားစီရာတွင်ဆမောင့်ြတ်၍ ဆဒါင့်ြှန်ကျဆသာ နံရံတစ်ခုကို 

ရရိှဆစရန် အဆထာက်အကူမေစ်ပါြည်။ ပထြေုံးအလွှာကို ြစီြီ နံရံ၏ ဆမောင့်တန်း 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၇ 
 

28 
 

ြှု (alignment) ကို အုတ်မြစ်ဆအာက်ခံအထုိင ် (foundation footings) ဆပါ်တွင ်

အြှတ်အသားမပုလုပ်ရြည်။ ဤအလွှာအတွက် ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျားကို 

ပထြဦးစွာ ဆအာက်ခံအထိငု ်(footing) ဆပါ်တွင ်အဂဂဆတြသုတ်ေဲ အဆမခာက်စီရ 

ြည်မေစ်သည်။ ပထြအလွှာနှင့်လာေက်ြည့် ကန့လ်န့်မေတ်နံရံြျား (cross-

walls) ၏ ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျား အပါအဝင ်ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျား 

၏ ြှန်ကန်သည့် အဆနအထားကို ေုံးမေတ်သတ်ြှတ်ရန်နှင့် ၎ငး်တို့၏တစ်ခုနှင့် 

တစ်ခုအကကားအကွာအဆဝးကိုလည်း ကိုက်ညိှရန်အတွက် သင့်ဆတာ်ြှန်ကန်စွာ 

ဆနရာသတ်ြှတ်ထားသည့်နံရံ၏ဆထာင့်ြျားအကကား ခပ်ေွေွေွဲေန့်ထားသည့် ကကိုး 

တစ်ဆချာင်းတစ်ဆလျှောက်တွင် ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျားကိုစီထားရြည် မေစ် 

သည်။ ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျားကို သင့်ဆတာ်ြနှ်ကန်သည့် အဆနအထားတွင် 

ထားရိှပပီးသည့်အခါ ဆထာင့်စွန်းကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးနှစ်ခုကို ေယ်ရှားကာ  

ဆအာက်ခံအထိုင ်(footing) ဆပါ်တွင ်အဂဂဆတအခင်းအမပည့်ခင်းပပီး ဤဆထာင့်စွန်း 

ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးနှစ်ခုကို အြှန်တကယ်ဆရချနိ်ညီ၍ ဆဒါငလ်ိုက်တည့်ြတ် 

ဆအာင် ချနိ်ညိှကာ မပန်လည်ဆနရာချထားရြည်မေစ်သည်။ ထို့ဆနာက်တွင ် ကကိုးကို 

ဆထာင့်စွန်းကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးနှစ်ခု၏ ြျက်နှာမပင်ြျားတစ်ဆလျာက် ခပ်ေွေွ 

ေဲွေန့်ထားကာ ကကားတွင်စီြည့်ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တံုးြျား၏ ြျက်နှာမပင်ြျားကုိ 

ကကိုးတန်းနှင့် တစ်ထပ်တည်းကျဆအာင ် ကိုက်ညိှဆပးရြည်မေစ်သည်။ ထို့ဆနာက် 

ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံး တစ်ခုချင်းစီကို ေယ်ရှားပပီးဆနာက် အဂဂဆတအခင်း 

ဆပါ်တွင ် မပန်၍စီရြည်မေစ်သည်။ ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံး ၃ ခု သ့ုိြဟုတ် ၄ ခု 

စီပပီးသည့်အခါတိုင်း ၎င်းတို့၏ ဆမောင့်တန်းြှု (alignment)၊ ဆရချနိ်ညီြှု (level) နှင့် 

ဆဒါငလ်ိုက်ကျြှု (verticality) တို့ ြှန်ကန်ြှုရိှ၊ ြရိှ ဆစ့စပ်ဆသချာစွာ စစ်ဆေးရြည် 

မေစ်သည်။ 

  နံရြံျားတည်ဆောက်မခင်းကို ပထြဦးစွာ ဆထာင့်စွန်းြျား၌ စတငတ်ည်ဆောက် 

နိုငသ်ည်။ သ့ုိြဟုတ်  အစွန်းတစ်ေက်ြှစတင်၍ အမခားဦးတည်ရာေက်သ့ုိ ေက် 

လက်တည်ဆောက်သွားနိုငသ်ည်။ အကယ်၍ နံရ၏ံဆထာင့်စွန်းြျားကို ပထြဦး 

စွာ တည်ဆောက်ပါက ၎င်းတို့ကိုနံရံ၏ ဗဟိုချက်ထက် ၄ လွှာ သ့ုိြဟုတ် ၅ လွှာ 

ပို၍မြင့်ဆအာင်ဆောက်ရြည်မေစ်သည်။ အလွှာတစ်ခုချင်းစီကို ဆထာင့်စွန်း၌စီဆန 

စဉ် ၎င်းကိုဆမောင့်တန်းြှု (alignment)၊ ဆရချနိ်ညီြှု (level) နှင့ ် ဆဒါင်လိကု် တည့် 

ြတ်ြှု (being plumb) ရိှ/ြရှိ စစ်ဆေးရြည်မေစ်သည်။ ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံး 

၏ ြျက်နှာမပင်ြျားသည် အားလုးံတူညီဆသာမပင်ညီတွင်ရိှေို့ ဆသချာဆစရန် 

ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးတစ်ခုချင်းစီကို ဆရချနိ် (level) သ့ုိြဟုတ် ြျဉ်းတံ 
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(straight-edge) တစ်ခုမေင့ ် ဆစ့စပ်ဆသချာစွာစစ်ဆေးရြည်။ အြှန်တကယ် 

တည့်ြတ်၍ ဆဒါင့်ြှန်ကျဆသာနံရံြျားမေစ်ေို ့ ဆသချာဆစရန် ကကိုတငသ်တိမပု 

ဆောငရွ်က်ြှုကို လိအုပ်သည်။ ကကြ်းခငး်နှင့် ြျက်နှာမပင်အကကား အကွာအဆဝး 

တိုင်းတံ (story-rod or course-pole) - ၎င်းသည် အြှတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ၂၀ 

စင်တီြီတာ ကွာမခားသည့် အြှတ်ြျားပါရိှဆသာ ြျဉ်းတံတစ်ဆချာင်းမေစ်သည်။ 

အဂဂဆတအေက်နှာြျား (mortar joints) အားလုးံသည် ၁ စင်တီြီတာ ထူရြည် 

မေစ်သည်။ ဆထာင့်စွန်းြျားကို တည်ဆောက်ရာတွင် အလွှာတစ်ခုချင်းစီကို 

ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံး တစ်ဝက်စာဆနာက်ေုတ်၍ ဆလှကားထစ်ပုံစီရြည် 

(stepped back by a half-block) မေစ်ပပီး ကွန်ကရစ်တုံး၏ ဆရမပင်ညီ 

(horizontal spacing) စစ်ဆေးရန်အတွက် ပန်းရံဆရချနိ် (level) မေင့် ဆထာင့်မေတ် 

တိုင်းတာစစ်ဆေးရြည်မေစ်သည်။ 

  နံရဆံထာင့်ြျားအကကားတွင် ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံး မေည့်ဆသာအခါ ြျဉ်းကကိုးကို 

အလွှာတစ်ခုချငး်စီအတွက် ဆထာင့်တစ်ခုြှ ဆနာက်ဆထာင့်တစ်ခုသို့ ေွဲေန့်ထား 

ရြည်မေစ်ပပီး ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးတစ်ခုချင်းစီ၏ ထိပ်အမပငေ်က် အနားစွန်း 

ကို ဤကကိုးတန်းနှင့အ်ညီ စီရြည်မေစ်သည်။ ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျားစီရာ 

တွင် ချနိ်ညှိြှု အနည်းေုံးမေစ်ဆစရန် ဆောင်ရွက်မခင်းမေစ်သည်။ စွဲကပ်အား (bond) 

ဆကာင်းဆစရန် အဂဂဆတကို အြှန်တကယ်စီြည့် ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံး၏ဆရှ့ 

ြျားစွာကကိုတင၍် မေန့်ခငး်ြထားသင့်ပါ။ သ့ုိြဟုတ်ပါက အဂဂဆတသည်ြာသွားပပီး 

၎င်း၏ ဆပျာ့ဆမပာင်းြှု (plasticity) ေုံးရှုံးသွားနိုငပ်ါသည်။ ကွန်ကရစ်ေဆလာက် 

တုံး တစ်ခုချင်းစီအား စီဆနစဉ် အေက်နှာြျား (joints) ြှ ေိညှစ်၍ ထွက်လာဆသာ 

အဂဂဆတအပုိအလျှေြံျားကို သံလက် (trowel) မေင့်မခစ်ချကာ အဂဂဆတဆေျာ်သည့် 

ဆနရာတွင် မပန်လည်ဆရာဆနှာသြကာအသံုးမပုနိုငပ်ါသည်။ အကယ်၍ ပန်းရံ 

လုပ်ငန်းသည် လျငမ်ြန်စွာလုပဆ်ောငဆ်နပါက အေက်နှာြျား (joints) ြှ မခစ်ချ 

လိကု်ဆသာ အဂဂဆတြျားကိုစီဆနသည့် ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံး၏ဆဒါင်လိုက် 

ြျက်နှာမပငြ်ျား (vertical face shells) အဆပါ်သုိ့ကပ်နိုင်သည်။ အဂဂဆတသည် 

ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးဆပါ်တွင် ြာသွားသည်အထိ ကကာမြင့်စွာလုပ်ငန်း ဆနှာင့် 

ဆနှးြှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက အဂဂဆတကို အဂဂဆတဆေျာ်သည့် ဆနရာသ့ုိမပန် ထည့်ကာ 

မပန်လည်ဆရာဆနှာသြ၍ အသံုးမပုရြည်မေစ်သည်။ မငြး်စင ် သ့ုိြဟုတ် ကကြ်းမပင်ြှ 

ဆကာက်ယူရရိှသည့် အဂဂဆတအြာြျား (dead mortar) ကို အသံုးြမပုသင့်ဆပ။ 

  ထိပ်ပိတ်ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံး (Closure Block) - ၎င်း ကွန်ကရစ် ေဆလာက် 

တုံးကို စီသည့်အခါ အနားဆစာင်းြျားအားလုံးနှင့် ဆဒါငလ်ိုက်အနား ၄ ေက်စလုံး 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၇ 
 

30 
 

ကို အဂဂဆတမေင့်ကပ်ရြည်။ ၎င်းကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံး (closure block) ကို ဂရု 

တစိုက်မေင့် ဆနရာချထားရြည်မေစ်သည်။ အကယ်၍ အဂဂဆတကွာကျကာ အေက် 

(joint) ပွင့်သွားပါက ထိပ်ပိတ် ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံး (closure block) ကို 

မပန်လည်ထတု်ယူပပီး အဂဂဆတအသစ်ြျားကပ်ကာ မပန်လည်လုပ်ကိုငရ်ြည် မေစ် 

သည်။ 

 (င)  ံြါးနှင့် ခပ ငး်ဆောငမ်ျား အ ွေက်ပန်းရံလုပ်ငန်းေိုငရ်ာ သ ်မှ ်ြျက်များ  

(Provisions for  Door and Window Frames) 

  တံခါးြျားနှင့ ်မပတငး်ဆပါက်ြျားဆအာက်၌ ထုပိတ် ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံး ပန်းရံ 

ထည်အလွှာတစ်ခု (a course of solid concrete block masonry) ကို ခံထား 

ရြည်မေစ်သည်။ သ့ုိြဟုတ် မပတငး်ြျားဆအာက်၌ ၁၀ စင်တီြီတာထဆူသာ 

ကကိုတငသွ်န်း ဆလာင်းကွန်ကရစ် ဆအာက်ခံေဆလာက်တုံး (precast concrete 

sill-block) ကို ခံထားရြည်မေစ်သည်။ ထုပိတ်အလွှာ (solid course) သည် 

အဆပါက်၏တစ်ေက်တစ်ချက်၌ အနည်းေုံး ၂၀ စင်တီြီတာ အစွန်းထွက် ရိှဆနရ 

ြည်မေစ်သည်။ 

  အလွန်ကကီးြားသည့်တံခါးြျားနှင့် မပတငး်ြျား၏ကျည်းဆောင်ြျား (jambs) 

အတွက် ထုပိတ်ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျား (solid concrete blocks) ကိ ု

မေစ်ဆစ သ့ုိြဟုတ် ကွန်ကရစ်မေင့် အမပည့်မေည့်၍အချ ိုး ၁: ၃: ၆ မေင့ ် ဆရာစပ်ထား 

သည့် ဆခါင်းပွ ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျား (hollow units) ကိမုေစ်ဆစခံထားရ 

ြည်မေစ်သည်။ 

  သံြဏိကျငတ်ွယ်မပားြျား (mild steel bar holdfasts) ကို တံခါး သ့ုိြဟုတ် 

မပတငး်ဆောင်ြျားတွင် တွယ်ချတိ်ရာတွင် ၎ငး်တွယ်ချတိ်ြှုြျားသည် ကွန်ကရစ် 

ေဆလာက်တုံးအလွှာအမြင့် (block course level) တွင် မေစ်သင့်သည်။ ၎င်းတို့၏ 

အစွန်းြျားကို အဆခါငး်ဆပါက်တစ်ခုအတွငး် နှစ်မြှုပ်ထားကာ အဆခါင်းဆပါက်ကို   

၁: ၃: ၆ ေိလပ်ဆမြကွန်ကရစ်မေင့် အမပည့်မေည့်ရြည်မေစ်သည်။ 

 (စ)  ံြါး/ခပ ငး်ထုပ်များ(Lintels)အ ွေက်ပန်းရံလုပ်ငန်းေိုငရ်ာ 

  သ ်မှ ်ြျက်များ (Provisions for Lintels) 

  တံခါး/မပတင်းထုပ်ြျား (Lintels) တွင် ကကိုတင်သွန်းဆလာငး်ထားသည့် ကွန်ကရစ် 

ေဆလာက်တုံးြျား ပါဝငန်ိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် သံကူကွန်ကရစ်မေစ်ရြည်။ 

ဆပါငး်စပ်တံခါး/မပတငး်ထုပ် (a composite lintel) တစ်ခုကို မပုလုပ်ပုံသွငး်ရန် 

အတွက် အသံုးမပုသည့်ဆနရာ ဆလာငး်ကွန်ကရစ် (In-situ concrete) သည် 
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မေစ်နိင်ုပါက ကကိုတငသွ်န်းဆလာငး်ကွန်ကရစ် ေဆလာက်တုံးြျား (precast units) 

တွင် ဆေျာစ်ပ်သည့် ကွန်ကရစ်ဆရာစပ်ြှုအတိုငး်မေစ်ရြည်။  

  ဆပါငး်စပ်ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံး (composite unit) ကိုလည်း သင့်ဆလျာ်စွာ 

အားမေည့်ဆပးရြည်မေစ်သည်။ မပတငး်/တံခါးဆပါက်ြျား တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နီးကပ်စွာ 

တည်ရိှဆနသည့် အဆနအထားတွင ် ၎င်းတို့အဆပါ်၌ တစ်ေက်တည်းမေစ်သည့် 

တံခါး/မပတင်းထုပ် တစ်ခုကို ထားရိှရြည်မေစ်သည်။ 

 (ေ) အမုိး(Roof) အ ွေက် ပန်းရလံုပ်ငန်းေိုငရ်ာသ ်မှ ်ြျက်များ (Provisions for 

Roof) 

  အြုိးမပား (roof slab) ၏ ဆအာက်အနီးေုံး ကပ်လျက်ရိှဆသာအလွှာကို ထုပိတ် 

ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျား (solid blocks) မေင့်တည်ဆောက်ရြည်။ အမခား 

တစ်နည်းြှာ U - ပုံသဏ္ဍာန် ရိှသည့် ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျားကို အသံုးမပုနိုင် 

ပပီးဆနာက်ပိငုး်တွင ်၁: ၃: ၆ အချ ိုးအေရှိသည့် ကွန်ကရစ်မေင့် မေည့်ဆပးနိုင်သည်။ 

  အြုိးအလွှာ (roof course)၏ ထိပ်ပုိငး်ကို ၁:၃ ေိလပ်ဆမြသရွတ် အလွှာပါး 

တစ်လွှာမေင့် ဆချာြွတ်ဆအာင် အဆချာသပ်ရြည်မေစ်ပပီး အြိုး၏ဆရွ့လျားြှုကို 

အဆနှာက်အယှက်ြရိှဆစရန် ဆရနံစိြ်းတစ်ထပ်သုတ်လိြ်းမခငး်၊ သို့ြဟုတ်၊ ခရပ် 

စက္ကူ (craft paper) သ့ုိြဟုတ် ေီစိြ်စက္ကူ (oil paper) တို့မေင့် ေုံးကာထားရ 

ြည်မေစ်သည်။ 

  အြုိးမပား (roof slab) သည် အမပငေ်က် နံရံြျက်နှာမပငက်ိုစွန်း ထွက်ဆနပါက 

အြုိးမပားအစွန်းတွင် ဆရတားလိုင်း (drip) တစ်ခု မပုလုပ်ဆပးရြည်မေစ်သည်။ 

 (ဇ) နံရံအေုံများ (Intersecting Walls) 

  တစ်ခုနှင့်တစ်ခုေုံဆနသည့် သ့ုိြဟုတ် မေတ်သန်းဆနသည့် ဆနရာတိုင်းတွင ်နံရြံျား 

အားလုးံကို ခိုင်ခိုင်ပြဲပြဲတွယ်ေက်ထားရြည်။ သ့ုိြဟုတ် ဆနှာင်ေွဲ့ ထားရြည် မေစ် 

သည်။ 

 (၁) ဝန်ထြ်းသည့် နံရံြျား (Bearing Walls) - ဝန်ထြ်းသည့်နံရံနှစ်ခု ဆတွ့ေုံ 

မေတ်သန်းပပီး အလွှာြျားကို တစ်ပပိုငတ်ည်းစီသည့်အခါတွင် နံရခံျငး်မေတ် 

သည့်ဆနရာ၌ ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျား၏ အနည်းေုံး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း 

ချတိ်ေက်၍ အတု်စီအုတ်နင်းြှန်ကန်စွာ (a true masonry bond) ရိှရန် 

လိအုပ်သည်။ ဤကဲ့သ့ုိဆသာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမေတ်သန်းဆနဆသာ ဝန်ထြ်း 

သည့်နံရြံျားကို သီးမခားစ ီ စီဆသာအခါတွင် ပထြစီသည့်နံရံတွင် အြျားေုံး 

၂၀ စင်တီြီတာ အမြင့်ရိှသည့်အဆပါက် (pockets) ချန်ထားခဲ့ရြည်မေစ် 
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သည်။ ဒုတိယနံရံ၏ အလားတူအလွှာကို ဤအဆပါက်ြျား (pockets) 

အတွင်းသ့ုိ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ရြည်မေစ်သည်။ 

 (၂) ဝန်ြထြး်သည့်နံရံြျား (Non-bearing Walls) - တစ်ခု နှင့တ်စ်ခုေုံဆနဆသာ 

သ့ုိြဟုတ် မေတ်ဆနဆသာ ဝန်ြထြး်သည့်နံရံြျားကို အဆတွ့အကကုံရိှသည့် 

အထူးကျွြ်းကျင်သူတစ်ဦးက အတညမ်ပုသည့်နည်းလြ်းမေင့် တည်ဆောက်ရ 

ြည်မေစ်သည်။ ဝန်ထြ်းသည့်နံရံြျား (bearing walls) အတွက် အတည်မပု 

ပပီးမေစ်သည့် နည်းလြး်နှစ်ြျ ိုး အနက်ြှတစ်နည်းနည်းကို အသံုးမပုနိုငသ်ည်။ 

 (စျ)   ိုင်ပုမံျား (Pilasters) နှင့်  ိုင်များ  (Piers) 

  အဆောက်အအုံတွင် ရှည်လျားဆသာအမပငန်ံရံရိှပါက ပုံြှန် အကွာအဆဝးတိုင်းတွင် 

နံရအံထူ၏နှစ်ေရှိဆသာတိုင်ပုြံျား (pilasters) မေင့် ဆတာင့်တင်းခိုင်ြာဆအာင် 

မပုလုပ်ရြည်မေစ်သည်။ တိုင်ြျား (piers) သည် အြျားအားမေင့် စက်အလုပ်ရုံနှင့် 

အမခားအဆောက်အအုံြျားတွင် အသံုးမပုသည့် အြိုးဒိငုး်ဆခွ (roof trusses) ြျား၏ 

အစွန်းြျားကို ဆထာက်ပင့်ထားသည်။ တိုင် (pier) တွင် စီထားသည့် ကွန်ကရစ် 

ေဆလာက်တုံး၏ထိပ်အလွှာြျားကို ကွန်ကရစ်မေင့်မေည့်နိုင်သည်။ ဆခါင်းပွ 

ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံး (hollow concrete block) ြျားကို ၎င်းတို့၏ အဆခါင်း 

ဆပါက်ြျားအား ကွန်ကရစ်မေင့် အမပည့်ြမေည့်ေဲနှင့် သီးမခားရပတ်ည်သည့်တိုင် 

ြျား (isolated piers) အတွက် အသံုးြမပုသင့်ဆပ။ အချုပ်အဆနှာငြ်ရိှသည့် 

တိုင်ြျား (unsupported height of piers) ၏ အမြင့်သည် ၎င်းတို့၏ အနည်း 

ေုံးတိုင်၏ ထုဗျက် အတိုင်းအတာ (least horizontal direction) ထက် ၁၈ ေ 

ထက် ြပိုရဆပ။ 

 ၇.၁.၂.၃.၂.၂.၅။ အဂဂဆ သရွေ ်ကိုင်ခြငး်(Rendering) နှင့်အခြားအဆြျာကိုင်လုပ်ငန်းများ 

 (က) အခပင်ပိုင်း အဂဂဆ သရွေ ်ကိုင်ခြငး်(External Renderings) 

  ဆခါင်းပွကွန်ကရစ် ေဆလာက်တုံးြျား (hollow concrete blocks) ကို  ေိလပ်ဆမြ 

ပါဝင်ြှု အချ ိုးအစားနည်းပါးသည့် ဆရာစပ်ြှုြျား (lean concrete mixes) မေင့် 

မပုလုပ်ထားဆသာဆကကာင့် ဆရတားနိုငမ်ခငး်ြရှိေဲ ြိုးဆရနှင့်ထိဆတွ့သည့်အခါ စိုထိငုး် 

လာသည်။ သို့မေစ်၍ ဆခါင်းပွ ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျား အားလုးံ၏ အမပင်ေက် 

ြျက်နှာမပင်ကို ြိ ုးရွာသွန်းြှုနှုန်း၊ ရာသီဥတုနှင့ ်ထိဆတွ့ြှု သို ့ြဟုတ် အမခား 

အဆကကာင်းအရာတို ့အဆပါ်ြူတည်၍ အြျ ိုးြျ ိုးဆသာ အဂဂဆတသရွတ်ကိုင်မခင်း 

(rendering) မေင့် နံရံြျားအား ဆရလံုဆအာင်လုပ်ရြည်မေစ်သည်။  
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  အဂဂဆတသရွတ်ကိုငမ်ခငး် (renderings) ကို နံရြံျားစွတ်စိုဆနချနိ်တွင ် သ့ုိြဟုတ် 

ြိုးရာသီအတွင်းတွင်ြမပုလုပ်သင့်ဆပ။ နံရံြျားဆမခာက်ဆသွ့ ဆနြှသာလျှေင ် သရွတ်ကိုင် 

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သင့်သည်။  

  အဂဂဆတသရွတ်ြံမခငး် (rendering) ဆကာင်း/ြဆကာင်းြှာ  ၎င်းနှင့်နံရအံကကား 

ြျက်နှာမပငစ်ွဲကပ်ြှု (surface bond) အဆပါ်တွငြ်ူတည်သည်။ ထို့ဆကကာင့် နံရ၏ံ 

ြျက်နှာမပငက်ို ကကြ်းဆအာငလ်ုပ်မခင်း၊ အေက်ြျား (joints) ကို အနည်းေုံး ၁၀ ြီလီ 

ြီတာနက်ဆအာင် မခစ်ထုတ်မခငး်၊ ြျက်နှာမပင်ရိှအြှုန်ြျားနှင့် ေုန်ြျားအားလုးံကို 

သန့်ရှင်းမခငး်နှင့် နံရြံျက်နှာမပင်ကို ဆရေွတ်မခငး် စသည်တို့မေင့် သရွတ်စွဲကပ်အား 

(bond) ဆကာင်းဆစရန် ဂရုစိုက်မပုလုပ်ရြည်မေစ်သည်။ ပလာစတာ အဆချာသပ ်

လုပ်ငန်းြျား (plaster finishes) ကို အမပင်ေက်သရွတ်ကိုငသ်ည့် အဆချာသပ် 

လုပ်ငန်းြျားအတွက် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းစည်းြျဉ်း (Code of Practice for External 

Rendered Finishes) IS: 2402-1963 နှင့အ်ညီ မပုလုပ်ရြည်မေစ်သည်။   

  ပလာစတာအဆချာသပ်လုပ်ငန်း (plaster finish) အတွက် အသံုးမပုသည့် သဲသည် 

သဲပွင့် အရွယ်အစား ၃ ြီလီြီတာ ဆအာက်ငယ်သည့် အရွယ်အစားရှိရြည်မေစ်သည်။ 

ပလာစတာကို ဆချာြွတ်ဆအာင်ြမပုလုပ်ေဲ သစ်သားလက်ပွတ် (wooden float) 

မေင့် အဆချာကိုင်မခငး် (coarse finish) မပုလုပ်ရြည်မေစ်သည်။ 

  ြိုးရွာသွန်းြှုြျားမပားသည့် သ့ုိြဟုတ် ပင်လယ်နှင့်နီးဆသာ အရပ်ဆဒသြျားတွင် 

ကွန်ကရစေ်ဆလာက်တုံး ပန်းရံထည်ကို အင်ဂျင်နီယာကသတ်ြှတ်သည့် ေိလပ်ဆမြ 

သရွတ်အား တစ်လွှာလျှေင် ၆ ြီလီြီတာ ြှ ၁၂ ြီလီြီတာ အထူရှိသည့်အလွှာ 

နှစ်ထပ်မေင့် သရွတ်ကိုင်ရြည်မေစ်သည်။ ဆအာက်ခံအလွှာြှာ ေိလပဆ်မြဆရာစပ်ြှု  

၁:၃ ရိှရြည်မေစ်ပပီး၊ အဆချာသပ်အလွှာြှာ ရာသီဥတုဒဏ်ခံရြှု၏ မပင်းထန်ြှုအဆပါ် 

ြူတည၍် ေိလပဆ်မြဆရာစပ်ြှု ၁:၃ သ့ုိြဟုတ် ၁:၄ ရိှရြည် မေစ်သည်။ 

  ြိုးရွာသွန်းြှုအသင့်အတင့်ရိှသည့် အရပ်ဆဒသြျားတွင် ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံး 

ပန်းရံထည်ကို ၁:၄ ရိှသည့် ေိလပ်ဆမြသရွတ်မေင့်မေစ်ဆစ၊ ၁ :၁: ၆ ရိှသည့် ေိလပ်ဆမြ 

-ထံုး-သဲ သရွတ်မေင့်မေစ်ဆစ၊ ၆ ြီလီြီတာ ြှ ၁၂ ြီလီြီတာ အထူရှိသည့်အလွှာ 

အနည်းေုံးတစ်လွှာမေင့် သရွတ်ြံရြည်မေစ်သည်။ 

  ြိုးရွာသွန်းြှုနည်းပါးသည့်အရပ်ဆဒသြျားတွင် ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးပန်းရံထည် 

၏ အမပင်ေက်ြျက်နှာမပငက်ို ၁: ၃ ရိှသည့် ေိလပ်ဆမြသရွတ်မေင့် နှာသပ်မခင်း 

(point) ကိုသာ မပုလုပ်ရြည်မေစ်ပပီး ဆေးသုတ်ရြည်မေစ်သည်။ 

  ဗိသုကာေိုင်ရာ သို ့ြဟုတ် အမခားအဆကကာင်းတရားြျားဆကကာင့်  ကွန်ကရစ် 

  ေဆလာကတ်ုံးြျက်နှာမပငက်ိုဆော်ထားရန် လိအုပ်သည့်ဆနရာြျားတွင် နံရံြျားကို 
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  ေိလပ်ဆမြပိုပါဆသာ ကွန်ကရစ်အဆရာအဆနှာ (richer facing mixture) ရိှသည့် 

ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျားမေင့် တည်ဆောက်ရြည်။ သ့ုိြဟုတ် လက်ခံအတည် 

မပုထားသည့် အရည်အဆသွးရှဆိသာ ေိလပ်ဆမြအဆမခခံသည့် သုတ်ဆေး (cement-

based paint) နှစ်ထပ်မေင့်မပုလုပ်ရြည်မေစ်သည်။ ဤနညး်နှစ်ခုအနက် ြည်သည့် 

နညး်မေင့် လုပ်ဆောင်သည်မေစ်ဆစ၊ ြိုးရွာသွန်းြှုြျားမပားသည့် သ့ုိြဟုတ် အသင့် 

အတင့်ရိှသည့် အရပ်ဆဒသြျားတွင ် နံရံြျားကို ၁:၂ ရိှသည့် ေိလပဆ်မြသရွတ်မေင့် 

နှာသပ် (point) ရြည်မေစ်သည်။ 

 (ြ)   အ ွေင်းပိုင်း အဂဂဆ သရွေ ်ကိုင်ခြင်း (Internal Renderings) 

  စက်မေင့်မပုလုပ်သည့်ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျားသည် အရွယ်အစား တစ်ညီတည်း 

ရိှဆသာဆကကာင့် ၎ငး်တို့နှင့် ဆောက်လုပ်သည့်နံရြံျားသည် အလွန်ညီညာသည့် 

ြျက်နှာမပငရိှ်သည်။ ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျက်နှာမပင်ကို ဆော်ထားရန်လိုလား 

သည့် ဆနရာြျားတွင် နံရံြျားကိုနှာမပည့်သပ်မခင်း (flush point) သာ မပုလုပ်ရြည် 

မေစ်ပပီးေိလပ်ဆမြသုတ်ဆေး (cement paint) အပါအဝင် လက်ခံအတညမ်ပုထား 

သည့် အရည်အဆသွးရိှဆသာ သုတ်ဆေးတစ်ြျ ိုးြျ ိုးမေင့် ဆေးသုတ်ရြည်မေစ်သည်။ 

အမခားတစ်နည်းအားမေင့် နံရံြျား၏ အတွင်းေက်ြျက်နှာမပင်ကို ၁:၄ ရိှသည့် 

ေိလပ်ဆမြသရွတ်မေင့်မေစ်ဆစ သ့ုိြဟုတ် ၁: ၁: ၆ ရိှသည့် ေိလပဆ်မြ-ထံုး-သဲ သရွတ် 

မေင့်မေစ်ဆစ၊ ၆ ြီလီြီတာ ြှ ၁၂ ြီလီြီတာ အထူရိှသည့် အလွှာတစ်ထပ်မေင့် သရွတ် 

ကိုင်ရြည်မေစ်သည်။ အလွန်ဆချာြတွ်သည့် အဆချာသပ်ြျက်နှာမပင်ကို အလုိရိှသည့် 

ဆနရာတွင် ၂ ြီလီြီတာ ြှ ၃ ြီလီြီတာထူသည့် ထုးံအဆချာသပ်ပစ္စည်း (Lime near 

finish) ကို သုတ်လိြ်းနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ဆခမညီခပငဆ်အာက်ရှဆိခမဆအာက်ြန်းနံရံများကိုဆရစိမ့်ဝင်မှု ားေီးခြငး်  

  (Waterproofing  Basement  Walls below Ground Level) 

  ဆမြညီမပငဆ်အာက်ရိှနံရံြျား၏ အစိတ်အပုိငး်ကို ၁၂ ြီလီြီတာထူဆသာ ေိလပ်ဆမြ 

သရွတ် ၁:၃ အဆရာအဆနှာမေင့် နှစ်ထပ်သရွတ်ကိုင်မခငး်မေင့် ဆရစိြ့ဝ်ငြ်ှုကို တားေီးရ 

ြည်မေစ်သည်။ ေိလပ်ဆမြသရွတ်ကို ဆမြမပငဆ်အာက်ြှစတင၍် နံရံ၏အမပင်ေက်ဆပါ် 

တွင် သရွတ်ကိုင်ကာ နံရ၏ံဆအာက်ပိုငး်အတု်ေိနပ် (footing) အစွန်းတစ်ဆလျှောက်ထိ 

သရွတ်ကိုင်ရြည်မေစ်သည်။ ဆအာက်ခံဆမြလွှာ (subsoil) သည် စွတ်စိုဆနပါက 

ေိလပ်ဆမြသရွတ်ကို ကတ္တရာ (asphalt) မေင့် ေုံးအုပ ်သုတ်လိြ်းရြည်မေစ်သည်။ 

 ၇.၁.၂. ၃.၂.၂.၆ ။ ေဆလာက် ုံးများကိုစီခြငး် (Laying the Blocks) 

  ဂျစ်ပေြ်ေဆလာက်တုံးြျား (Gypsum blocks) ကို ြစီြီမေစ်နိုင်ပါက 

ဆရြေွတ်ရဆပ။ သ့ုိရာတွင် သရွတ် (အဂဂဆတ) နှင့ထ်ိဆတွ့ဆနသည့် ေဆလာက်တုံး 
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ြျက်နှာမပငြ်ျား၏ ဆရစုပ်ယူြှုသည် အလွန်ြျားသမေင့် ဆရေွတ်ရန်လိုအပ်ပါက ဤ 

ြျက်နှာမပငြ်ျားကိုသာ သင့်ဆတာ်သည့် စုတ်တံတစ်ဆချာင်းကို အသံုးမပု၍ အနည်းေုံး 

ဆရပြာဏမေင့် ဆရေွတ်ဆပးနိုငသ်ည်။ 

 (က) အလွှာစီခြငး် (coursing) နှင့် ေဆလာက် ုံးစီခြင်း (Bonding)  

  ဂျစ်ပေြ်ေဆလာက်တုံး အကာနံရံြျား (gypsum block partitions) ကို အမြင့် 

  တစ်ညီတည်းရှကိာ ေဆလာက်တုံးြျားအား တစ်ဝက်အထပ၊် တစ်ဝက်အနင်းစီ 

   နညး် (half bond) မေင့် ပုံြှန်အလွှာြျားစီ၍ တည်ဆောက်ရြည်မေစ်သည်။ 

  (ြ) သရွေ ်အေက်များ (Mortar Joints) 

  အေက်ြျား (joints) သည် မေစ်နိုင်သြျှေ ပါးလွှာရြည်မေစ်သည်။ အကာနံရ ံ

(partition wall) ကို သရွတ်ကိုင်ရန်ရှိပါက အေက် (joint) ကို ြျက်နှာမပင်နှင့် 

တစ်ညီတည်းမေစ်ဆစရန် အကကြ်းေျင်း နှာသပ်ထားရြည်မေစ်သည်။ သ့ုိြဟုတ် 

၎င်းတို့ကို အနည်းငယ်မခစ်ထတု်ထားနိုငသ်ည်။ အကာနံရံ (partition wall) ကို 

သရွတ်ြကိုငပ်ါက အလုပ်ေက်လက်လုပ်ကိငုဆ်နစဉ်အေက်ြျား (joints) ကို နံရံ 

ြျက်နှာမပငန်ှင့ ် တစ်ဆမပးတည်းရှဆိစရန် ဆသသပ်စွာအဆချာသပ်ရြည်မေစ်သည်။ 

နံရြံျက်နှာမပငြ်ျားသည် သန့်ရှင်းပပီး သရွတ်ြျားစွန်းထင်းမခငး်ြရိှဆစရန် ဂရုမပု 

ရြည်မေစ်သည်။ 

 (ဂ)  ံြါးများနှင့် အခြားအဆပါက်များအ ွေက် ဆောငမ်ျား (Frames for  Doors and 

Other Openings) 

  မေစ်နိုင်ပါက ဆောငြ်ျား၏တိုင်ြျား (posts) သည် ကကြ်းမပင်ြှြျက်နှာကျက်အထိ 

ရိှရြည်မေစ်သည်။ ထိတုိုငြ်ျား၏ အေျားနှစ်ေက်သည် နီးစပ်ရာ အြာထည်ထဲသို့ 

အေုိစွပ် (Positive Fixing) အားမေင့် မြှပ်နှံ၍တွဲစပ်ထားရြည်။ ဆောငြ်ျားတွင် 

ေဆလာက်တုံးြျားနှင့်တွဲစပ်ရန် အနည်းေုံး ၁၅ ြီလီြီတာနက်သည့် ေက် 

ဆကကာငး်ဆမြာငး်တစ်ခု (a groove of channel) ရိှရြည်မေစ်သည်။  

 (ဃ) ထိပ်စီးထုပ်များ (Lintels) 

  ထိပ်စီးထုပ် (Lintel) ကို ၀.၅ ြီတာ အကျယ်ထက်ြပိုဆသာ အဆပါက်တစ်ဆပါက် 

ဆပါ်တွင ်အစွန်းတစ်ေက်စီ၌ ၁၀၀ ြီလီြီတာ အစွန်းထုတ်၍ ဂျစ်ပေြ်ေဆလာက် 

တုံးတစ်ခုဆပါ်တွင် တင်ထားရြည်။ 

  အမခားအဆထာက်အပ့ံြျား ြရိှသည့်အဆနအထားတွင် ၁.၂ ြီတာ အကျယ်ထက် 

ြပိဆုသာ အဆပါက်တစ်ဆပါက်ဆပါ်ရိှ ထိပ်စီးထုပ် (Lintel) တွင် သံကူအားမေည့် 

ြထားသည့် ဂျစ်ပေြ် ေဆလာက်တုံး (unreinforced gypsum blocks) ၃ ခု မေင့် 

အခုံးမပန့် (jack-arch) တစ်ခုအမေစ် တည်ဆောက်နိုင်သည်။ အစွန်း တစ်ေက်စီကို 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၇ 
 

36 
 

၃၅၀ ြီလီြီတာ ထက် ြနညး်ဆစရေဲ ဆပါင်းကူး၏ အလယ်သပ် (key block) ၏ 

ဆအာက်ဆမခသည် ၅၀၀ ြီလီြီတာထက် ြပိုဆစရဆပ။ 

  ၁.၈ ြီတာ အကျယ်ထက်ြပိုဆသာ အဆပါက်တစ်ဆပါက်ဆပါ်ရိှ ထိပ်စီးထုပ် (Lintel) 

တွင် ၁၀ ြီလီြီတာ သံြဏိဆချာင်းြျားမေင့် အားမေည့်ပပီးအဆပါက်ြျား (core 

holes) ကို ဂျစ်ပေြ်သရွတ် (gypsum mortar) မေင့် မေည့်ရြည်မေစ်သည်။ 

အစွန်းတစ်ေက်စီ (bearing) သည် အနည်းေုံး ၁၀၀ ြီလီြီတာ ရိှရြည်မေစ်သည်။ 

  ၁.၈ ြီတာ အကျယ်ထက် ပိုဆသာ အဆပါက် တစ်ဆပါက် ဆပါ်ရိှ ထိပ်စီးထုပ် (Lintel) 

သည် ကျဆရာက်ဝန်ကိုထြး်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် သီးသန့်ဒီဇိုငး် မပုလုပ်ထားရ 

ြည်။  အစွန်းတစ်ေက်စီ၌ ၁၀၀ ြီလီြီတာထက် ြနညး်ေဲ အစွန်းထွက် (bearing) 

ရိှရ ြည်မေစ်သည်။ 

  (င) အဆပါ်ေုံး အကာနံရံများ၌ခပုခပငစ်ီရင်မှု (Treatment at Heads Partitions) 

  ြျက်နှာကျက်နှင့န်ံရံြျားကိုတွယ်ေက်ရာတွင်အထူးနညး်လြး် (Special method 

of edge isolation) ြျားြရိှပါက ခိုင်ပြစဲွာသပ်ရိုက်မခငး် (Wedged)၊ ချတိ်ေက် 

မခငး် (Pinned) မပုလုပ်ရြည်။ နံရံ၏ထိပ်ေုံးတွင် ေဆလာက်တုံးြျား (cored 

block) မေတ်ဆတာက်ြှုဆကကာင့ ် မေစ်ဆပါ်လာဆသာအဆပါက်ြျား (Core holes or 

leaves) ကို သရွတ်မေင့်မေည့်ဆပးရြည်။ အကာနံရံရိှအေက်ြျား (joints) ြာသွား 

ဆသာအခါြှသာ သပ်ရိုက်မခငး် (wedging) သ့ုိြဟုတ် တွယ်ေက်မခငး် (pinning) 

မပုလုပ်ရြည်။ 

 (စ) အကာနံရံနိမ့မ်ျား (Dwarf Partitions) 

  အကာနံရံနိြ့်ြျား (Dwarf Partitions) ကို ဆေးသို့ြယုိငဆ်အာင် ဆထာက်ပံဆ့ပး 

သည့် lateral supports ရဆစရန် ထိပ်အပု်တန်းတစ်ခု (a capping rail) မေင့် ချုပ် 

၍ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ ေိုင်း၍ဆသာ်လည်းဆကာငး် မပုလုပ်ရြည်။  

 ၇.၁.၂.၃.၂.၂.၇။ အဆြျာသပ်ခြင်း (Finishing) 

  ဂျစ်ပေြ်ေဆလာက်တုံး အကာနံရံြျား (gypsum block partitions) ကုိ 

ပုံြှန်အားမေင့် ၆ ြီလီြီတာ အထူထက်ြနည်းဆသာ ဂျစ်ပေြ်ပလာစတာမေင့် သရွတ်ကိုင် 

ကာအဆချာသပ်ရြည်မေစ်သည်။ အကာနံရံကို သရွတ်ကိုင်မခငး်ြမပုပါက ၎င်းကို သန့်ရှင်း 

ဆရးလုပပ်ပီး အမပစ်အနာအောြျားကို ဆသသပ်သည့် ဂျစ်ပေြ်ပလာစတာ သ့ုိြဟုတ် 

အဂဂဆတသရွတ်မေင့် မေည့်ဆပးရြည်မေစ်သည်။ 

 

 

 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၇ 
 

37 
 

 ၇.၁.၂.၃.၂.၂.၈။ အ ု်လပု်ငန်းကို ခပုခပငခ်ြငး် (Repairing Brickwork) 

  အတု်လုပ်ငန်းရှိအမပစ်အနာအောြျားနှင့ ်အက်ကွဲမခင်းတို့သည်အဆကကာငး် 

အြျ ိုးြျ ိုးဆကကာင့မ်ေစ်နိုင်သည်။ 

   ြှန်ကန်သည့်ပစ္စည်းြျားနှင့ ် လုပ်ငန်းကျွြ်းကျင်ြှုကိအုသံုးမပုပါက အုတ် 

လုပ်ငန်းသည် အနည်းငယ်သာမပုမပငထ်ိန်းသိြ်းရန်လိုအပ်ြည်မေစ်သည်။ အမပစ်အနာ 

အောြျား ဆပါ်ဆပါက်လာမခငး်သည် ဆအာက်ပါအဆကကာငး်အရာြျားဆကကာင့် မေစ်နိုင်သည်။ 

 (က) သရွတ်ြျားနှင့ ်ပလာစတာအလွှာြျား (renderings)အဆပါ်တွင ်ောလ်ေိတ်   

  (sulphate) ဓါတ်မပုမခင်း။ 

 (ခ) စိတ်ြချရဆသာ ပစ္စည်းြျားကို အသံုးမပုမခငး်။ 

 (ဂ) ထည့်သွငး်နှစ်မြှုပ်ထားသည့် သ ံ၊ သုိ့ြဟုတ် ၊ သံြဏိြျားသံဆချးတက်မခင်း။ 

 (ဃ) အတု်ြျားြှ ေားပွင့်မခငး်။ 

  (င) ဆမခာက်ဆသွ့၍ ကျုံ့မခငး်ဆကကာင့မ်ေစ်ဆပါ်သည့် အမပစ်အနာအောြျား။ 

 ထိဆရာက်သည့် မပုမပငြ်ှုြျား လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ပျက်စီးရမခငး်၏ အဆကကာင်းရငး်ကို 

သိရှိရန်လိုအပ်သည်။ နံရတံစ်ခုရိှ အမပစ်အနာအောြျား၏ အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုကို 

အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးနှင့် ေက်စပ်၍ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ အဆထွဆထခွိုငြ်ာြှုနှင့် 

ဆသာလ်ည်းဆကာငး် အကဲမေတ်ရန်လိပုါသည်။ မပငေ်င်မပုမပင်ြှုြျား၏ အဓကိအဆကကာင်း 

ြှာ ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုေံိုငရ်ာပျက်စီးြှု (structural damage) ရိှမခင်း သ့ုိြဟုတ် 

အဆပါ်ယံြျက်နှာမပင ် အက်ကွဲမခင်းြျှေသာမေစ်မခငး် စသည့်အဆပါ်ြူတည်သည်။ အတု်နံရံရှိ 

အက်ကွဆဲကကာငး်ြျားသည် ကကီးြားဆသာ်လည်း အတု်နံရံပုံပျက်ရဲွ့ဆစာင်းမခင်း သ့ုိြဟုတ် 

ချနိ်ကိုက်တည့်ြတ်ြှုအဆနအထားြှ ယုိငဆ်နမခငး်ြရိှလျှေင ် အဆောက်အအုံ၏ အဆမခခိုင်ြှု 

(stability) ကို မပင်းထန်စွာ ြထခိိုက်နိုင်ဆပ။ 

 မပုမပငဆ်ောင်ရွက်ရန်နည်းလြ်းြျားကို ဆရွးချယ်ရာတွင် ဆအာက်ပါအချက်အလက်ြျားကို 

ထည့်သွငး်စဉ်းစားေုံးမေတ်ရြည်မေစ်သည်။ 

 (၁) နံရတံည်ဆောက်ထားသည့်အုတ်မြစ်၏ အြျ ိုးအစား။ 

 (၂) ကန့်လန့်မေတ်နံရံြျား (cross walls) နှင့ ် အမခားေက်စပ်လျက်ရိှသည့် အဆောက် 

အအံုအစိတ်အပိုင်းြျား (structural members) ၏ အဆနအထားနှင့် တွယ်ေက်ြှု 

(bonding) ။ 

  (၃) နံရသံည် ချနိ်ကိုက်တည့်ြတ်သည့် အဆနအထား ရိှ / ြရိှ ။ 

  (၄) ကကြ်းမပင်ြျား၊ ဆခါင်ြိုးြျား၊ အဆပါ်ပိုငး်နံရံြျားစသည်တို့သည် နံရံကိုထပ်ြဆံရွ့လျား 

ြှု မေစ်ဆစရန် တွန်းအားသက်ဆရာက်မခငး် သ့ုိြဟုတ် ဆရွ့လျားြှုြမေစ်ဆစရန် ထိန်းချုပ် 

မခငး်ရိှ/ ြရိှ။ 
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 (၅) အဆောက်အအုံ တစ်ခုလုံးအဆပါ်တွင် အက်ကွဲဆကကာင်းဆကကာင့် အလှပျက်စီးြှု 

(aesthetic effect) 

 (က) ဖွေဲ့စည်း ည်ဆောက်မှု ေိုင်ရာပျက်စီးမှုအား ခပုခပငဆ်ောငရ်ွေက်ခြငး် (Treatment 

of Structural Damage) 

  ဆအာက်ခံဆမြလွှာ၏ အစိုဓာတ်ပါဝင်ြှုပြာဏ (moisture content of subsoil) တွင်   

ရာသီဥတုဆမပာငး်လဲမခငး် သ့ုိြဟုတ် အတု်မြစ်ြျားသည်ေို့ဆမြဆပါ်တွင် တည်ရိှ 

မခငး်တို့ဆကကာင့် ဆမြသားဆရွ့လျားြှုြျား (differential movements) မေစ်ပပီး နံရ ံ

ြျားသည် စိတ်ြချရသည့် အဆနအထားမေစ်လာဆသာအခါတွင် မပုမပင်ြှုလုပ်ငန်း 

သည် ဆအာက်ခံခုံအေင့် (plinth level)၊ ထိပ်စီးထုပ်အေင့ ်(lintel levels)၊ ထိပ်ပိုင်း 

အေင့် (top level) တို့၌ သံကူအားမေည့် ကွန်ကရစ်မေင့်ပတ်မခငး် (reinforced 

concrete band) နှင့ ် ဆမြဆအာက်ဆရ (ground-water table) ကို နိြ့်ကျဆအာင် 

လုပ်မခငး်စသည့် အထူးစီြံြှုြျား မပုလုပ်ရန်လိအုပ်နိုင်သည်။ 

  အထက်တွင် ဆော်မပခဲ့သည့် ပျက်စီးြှုြျားြှလွ၍ဲ အမခားပျက်စီးြှုြျားအတွက် 

ဆအာက်ပါမပုမပင်ဆောင်ရွက်ြှုြျားအနက်ြှ တစ်ခုကိုဆရွးချယ် လုပ်ဆောင်ရြည် 

မေစ်သည်။ 

 (၁) ပျက်စီးဆနဆသာနံရံ၏ ကကြ်းမပင် Level သ့ုိြဟုတ် ဆခါင်ြိးု Level တွင် ေွဲတန်းြျား 

(tie rods) အသံုးမပု၍ ေွဲထားရန်နှင့ ် ခိုင်ြာသည့် သ့ုိြဟုတ် ေန့်ကျင်ေက် 

ဆရွ့လျားဟန်ရိှသည့် အမခားနံရ ံ သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအုံအစိတ်အပိုင်းမေင့် ေိုင်း 

တွယ်ထားရြည်။   

 (၂) ပျက်စီးဆနသည့်နံရံကို လိအုပ်သည့် ဦးတည်ရာေက်သို့တွန်း၍ ဆမြာင်းထွင်းကာ 

ကျား (buttress) မေင့် ဆထာက်ကန်ထားရြည်မေစ်သည်။ ကျားြျား (buttresses) 

သည်ဆမြကျွ ံမခငး် သ့ုိြဟုတ် ဆမြသားဆရွ့လျားမခင်းြရှိသည့် ခိုင်ခံ့သည့်ဆမြသားဆပါ် 

တွင် တည်ဆနဆစရြည် မေစ်သည်။ 

 (၃) နံရသံည် ဆဒါငလ်ိုက်တည့်ြတ်ြှုြရိှေဲ ယုိငဆ်နသည်ကိုသတိမပုြိပါက ပျက်စီးဆန 

သည့် သ့ုိြဟုတ် စူထွက်ဆနသည့်နံရံ၏ အစိတ်အပိုင်းကိုပေိုေျက်ကာ အနီးကပ်နံရံ 

အစိတ်အပိုင်း၏ အဂဂဆတသရွတ်နှင့်တူညီသည့် အချ ိုးအစားရိှဆသာ အဂဂဆတသရွတ် 

မေင့် မပန်လည်တည်ဆောက်ရြည်မေစ်သည်။ 

  (ြ)   နံရံ  စ်ဆလျှောက်ရှ ိအက်ဆကကာငး်များအား ခပုခပင်ဆောငရ်ွေက်ခြင်း (Treatment of 

Cracks across   Wall) 

  ဤအက်ဆကကာင်းြျားသည် အြျားအားမေင့် ဆထာင့်မေတ်အက်ကဲွြှု (diagonal cracks) 

မေစ်ပပီး ဆဒါငလ်ိုက်နှင့်ဆရမပင်ညီအေက်ြျား (vertical and horizontal joints) 
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တစ်ဆလျှောက် တစ်လှည့်စီ ဆလှကားထစ်ပုံစံအတိုငး် ကွဲအက်သည်။ ထိုသ့ုိ တစ်ခုမခား 

ဆဒါငလ်ိုက်အေက်ြျား (alternate vertical joints) ကွဲအက်ြှုသည် အတု်နှင့် 

ြေလာသရွတ်ကို ခွဲမခားလိုက်သည်။ ဤမေစ်ရပ်ြျားတွင် ဆအာက်ပါ နည်းလြ်းြျား 

အနက်ြှ တစ်နည်းကို ဆရွးချယ်အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

 (၁) ထိအုက်ဆကကာငး်ြျားကို ြမပုမပင်ပါက  ြိုးဆရစိြ့်ဝင်နိုငရ်န် အလားအလာရိှသည့် 

အတွက်  အက်ကွဲသည့်အတု်ြျားကို ေယ်ထုတ်ပပီး အစားထိုးရန်လိုအပ်သည်။ 

 (၂) အကယ်၍ အက်ဆကကာင်းြျားသည် ကျယ်မပန့်ပါကအက်ကွဲဆကကာင်း တစ်ဆလျှောက် 

သင့်ဆလျာ်သည့်ကကားအကွာအဆဝးတွင ် ဆကျာက်တုံး  (bond stone) သ့ုိြဟုတ် 

ကကိုတငသွ်န်းဆလာင်းထားသည့် သံကူအားမေည့် ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျား 

(precast reinforced concrete blocks) ကို ထည့်သွငး်မခင်းမေင့် အက်ဆကကာငး်ကိ ု

ချုပ်ဆနှာင်ထားရြည်။ ထို့ဆနာက် အက်ဆကကာငး်ြျားထဲသ့ုိ သရွတ် (grout) မေင့် မေည့် 

ရြည်မေစ်သည်။ ကကိုတငသွ်န်းဆလာင်းထားသည့် ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျား 

(precast concrete block) ကို အစားထိးုရာတွင် ောဆထးထားသည့် ြျက်နှာမပင် 

သည် ြူလြျက်နှာမပငန်ှင့် တစ်ညီတည်းမေစ်ရန် လုပ်ဆောငရ်ြည်။ အက်ဆကကာငး် 

ြျားကို သရွတ်မေင့်မပုမပငရ်ာတွင ် ြူလနံရံနှင့် အုတ်ခဲအသစ်ြျားအကကားတွင် စွဲကပ် 

အား (adhesion) ဆကာင်းဆစရန်နှင့ ် ထိုသရွတ်တွင် ေိလပ်ဆမြပါဝငြ်ှုြြျားဆစရန် 

အဆရးကကီးသည်။ ေိလပ်ဆမြပါဝငြ်ှုြျားသည့် သရွတ်အသစ်၏ ကျုံ့ြှုသည် အက် 

ဆကကာငး်အသစ်တစ်ခုကို မေစ်ဆပါ်လာဆစနိုငသ်ည်။ စွဲကပ်အား (adhesion) ကိ ု

တိုးမြှင့်ရန်  အတု်ထည်ကို သရွတ်ြမေည့်သွင်းြီ ဆရေွတ်ဆပးရြည်မေစ်သည်။ 

  အက်ဆကကာငး်အဆတာ်ြျားြျားသည် နံရံတစ်ခုတည်းတွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မေတ်သန်း 

  လျက်ရှိပါက ဤအက်ဆကကာငး်ြျားကို မပုမပငဆ်သာ်လည်း ထိဆရာက်ြှုြရိှနိုငဆ်ပ။ 

  ဤသ့ုိမေစ်ပါက နံရြံျားသည် ကကံ့ခိုင်ြှုြရိှဆတာ့ဆချ။ နံရံအဆပါ်ေက်ရှိ အဆောက် 

အအံုအစိတ်အပိုင်းြျားကို သင့်ဆတာ်သည့် နည်းလြ်းတစ်နည်းမေင့် ဆထာက်ပင့်၍  

နံရတံစ်ခုလုံးကိုပေိုချပပီး အသစ်မပန်ဆောက်သင့်သည်။ ဆထာင့်မေတ်အက်ဆကကာငး် 

ြျားသည် နံရံ၏ဆနရာ တစ်ဆနရာတွင် (Localized) ကွက်၍မေစ်ဆပါ်ဆနပါက ပျက်စီး 

ဆနသည့်ဆနရာနှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရိှ အတု်နံရံကိုပေိုေျက်ကာ အသစ်မပန်ဆောက်ရ 

ြည်မေစ်သည်။ ဤကဲ့သ့ုိဆသာ အစိတ်အပုိငး်ြျားကိုပေိုေျက်ဆနစဉ် သင့်ဆတာ်သည့် 

ဆနရာြျား၌ ဆဒါက်တိုင်ြျား (props) ဆထာက်ထားမခငး်မေင့် နံရဆံပါ်ရှိဝန်အားကို 

သက်သာဆအာင်ဆလျှော့ချရန် ဂရုမပုရြည်မေစ်သည်။ မပငေ်င်ေဲမေစ်သည့် အတု်နံရံ၏ 

အဆပါ်ေက်ရိှအဆောက်အအံုအစိတ်အပိုင်း (structure) အတွက် ဆထာက်ထား 

ဆသာတိုငြ်ျား (props) သ့ုိြဟုတ် အဆထာက်အပံ့ြျား (supports) ကို အသစ်မပန် 
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ဆောက်ထားသည့် နံရံ၏ကကံ့ခိုငြ်ှု လုံလုံဆလာက်ဆလာက်ရိှသည့် အချနိ်အထ ိ ြေယ် 

ရှားရဆပ။ 

  အက်ဆကကာငး်ြျားသည် ကနဦးစတငမ်ေစ်ဆပါ်လာပပီးဆနာက် တစ်ချနိ်ချနိ်၌ ေက် 

လက ် ကျယ်မပန့်လာရန် အလားအလာရိှပါက အက်ဆကကာငး်ြျားကိုသရွတ်မေင့် ြမပု 

မပငသ်င့်ဆပ။ အကယ်၍ ဆရခိုးဆရဆငွ့ြျား သ့ုိြဟုတ် ြိုးဆရြျားစိြ့်ဝင်ထိးုဆောက်မခင်း 

ြှကာကွယ်ရန်အတွက် အက်ဆကကာငး်ြျားကိုမေည့်ဆပးရန် လိုအပ်ဆကကာငး်ဆတွ့ရှိရ 

လျှေင၊် ဆကာ်တစ်ြျ ိုး (oil based mastic) ကို မေည့်သိပ်ဆပးမခင်းမေင့်မေစ်ဆစ 

(caulking) သ့ုိြဟုတ် ခပတ် (gun) တစ်ခုမေင့်မေစ်ဆစ မေည့်ဆပးရြည်မေစ်သည်။ 

 (ဂ) မျက်နှာခပငအ်က်ဆကကာင်းများ (Surface Cracks) 

  အေက်ြျား (joints) တွင်ရိှဆသာ သရွတ်သည် အတု်နံရံကို အဆနအထားြပျက် 

ပျက်စီးလာမခငး်သည် ြူလသရွတ်၏ အရည်အဆသွးညံ့ေျင်းမခငး်၊ သရွတ်မေည့်ေည်း 

ြှုြဆကာငး်မခင်း၊ ဆအးခဲမခငး်၊ ြီးဆလာင်မခင်းတို့ဆကကာင့်မေစ်နိုငသ်ည်။ ဤသ့ုိမေစ်လာ 

ပါက အေက်ြျား (joints) ကို အနည်းေုံး ၂၀ ြီလီြီတာ အနက်အထိ မခစ်ထုတ် 

ပစ်ရြည်မေစ်ပပီး အေက်ြျားကို သရွတ်မေင့်မေည့်သိပ်ကာ (caulk)၊ အတု်ထည်ကို နှာ 

သပ် (point) ရြည်မေစ်သည်။ ေိလပ်ဆမြပါဝငြ်ှုြျားသည့် သရွတ်မေင့် မေည့်သိပ်မခင်း 

(caulked) ကို ဆရှာင်ကျဉ်ရြည်။ ောဆထးမခငး် (patch work) ကို သင့်ဆတာ်ြနှ်ကန် 

စွာ အသားနှပ် (cure) ရြည်မေစ်သည်။  

 ၇.၁.၂.၃.၂.၃။ ဝါးကို အသံုးခပု၍ ဆောက်လုပ်ခြငး် 

 (က) ဝါးသည် ကကံ့ခိုင်ြှုမြင့်ြားမခငး်၊ မဒပ်ထုနည်းပါးမခင်းနှင့ ် သာြန်ရိုးရိုးလက်နက် 

ကိရိယာြျားမေင့် အလုပ်လုပ်ရလွယ်ကူမခငး်စသည့် ဝိဆသသလက္ခဏာရပ်ြျားရိှ 

သည့်အတွက် ေက်စုံအသံုးမပုနိုင်ရန် သင့်ဆတာ်ဆသာပစ္စည်းမေစ်ပါသည်။ 

 (ခ) ဝါးကို  အလွန်ရိုးရှင်းသည့် လက်ကိုင်ကိရိယာြျားမေင့် အလွယ်တကူမေတ်ဆတာက်၊ 

ခွဲမခြ်းနိုင်သည်။ ြရင့်ဆသးသည့်ဝါးြျားသည် ဆပျာဆ့မပာင်း၍ ဆကွးနိုင်ညွတ်နိုင်ပပီး 

အလုိရိှသည့် ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပုံသွငး်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းကို အဆရာငတ်ငမ်ခင်း (polish) 

နှင့ ်ဆေးသုတ်မခငး် (paints) မပုလုပ်နိုင်ပါသည်။ 

 (ဂ) ဆတာခုတ်ဓါး (machete)၊ သံမေတ်လွှ (hack saw)၊ ပုေိန် (axe)၊ ရဲတင်း (hatchet)၊ 

ချွန်ထက်ဆအာငဆ်သွးသည့် ကိရိယာြျား (sharpening tools)၊ ပဲခွပ် (တံစည်း) 

(adze)၊ ဆောက် (chisel) (၂ဝြီလီြီတာ)၊ ကျားလျှော (wood rasps)၊ သံြဏိဆချာင်း 

(steel rod) နှင့ ်ပလာယာ (plier) စသည့် သာြန်လက်နက်ကိရိယာြျား အသံုးမပု၍ 

ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းြျားကို ထိဆရာက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ 
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 (ဃ) အဆောက်အအုံကိ ု ြီးဆေးအန္တရာယ်ကငး်ဆဝးဆစဆရးအတွက် ဆအာက်ပါဓာတု 

ပစ္စည်းြျားကို အသံုးမပု၍ ဝါးကို ြီးဆလာင်ြှုဆနှာင့်ဆနှးဆစသည့် မပုမပငစ်ီရငြ်ှုမပုလုပ် 

ဆပးနိုငသ်ည်။ 

  ဆအာက်ပါ ဓါတ်ေားဆေျာ်ရည်ထဲသို့ ဟိုက်ဒရိုကလိုရငး် အက်ေစ်အမပငး် 

(Concentrated HCL) အစက် အနည်းငယ်ထည့်ဆပးရြည် မေစ်သည်။ 

  အြုိနီယံဆော့စေိတ် (Ammonium Phosphate) ၃ ေ 

  ဗိုရစ် အက်စစ် (Boric Acid) ၃ ေ 

  ဆကာ့ပါးောလ်ေိတ် (Copper Sulphate) ၁ ေ 

  ဇင့က်လိုရိုက်(Zinc Chloride)    ၅ ေ 

  ေိုဒီယြ်ဒိုငခ်ရိုြတိ် (Sodium Di chromate) ၃ ေ 

  ဆရ ၁၀၀ ေ 

  (င) ဝါးြျားကို ဆမြမပင်နှင့်ထိဆတွ့ြှုြရိှဆစေဲ ဆကျာက်သားဆပါ်တွင်တင၍်လည်းဆကာငး် 

သ့ုိြဟုတ် ကကိုတငပ်ုံသွငး်ထားသည့် ကွန်ကရစ်ဆအာကခ်ံအထိုငဆ်ပါ်တွင် လည်း 

ဆကာင်း၊ ကွန်ကရစ်ထဲတွင်ထည့်သွင်း၍ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ ဝါးြျား သ့ုိြဟုတ် ဝါး 

လုးံပိုင်ြျား (Bamboo Piles) အမေစ် အဆောက်အအုံ၏အုတ်မြစ်အမေစ် ေွဲ့စည်းနိုင် 

သည်။ 

  (စ) ဆမြမပင်ညီအမြင့် (Ground Level) ရိှ ဝါးကကြ်းခငး်ကိုဝါးမေင့် ရက်လုပ်ထားနိုငသ်ည်။ 

ဆမြမပင်အထက်မြင့်ဆသာ ကကြ်းခငး်ြျား (Elevated Floor) တွင် ဝါးလုးံြျား 

(bamboo members) သည် အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ြှုကို ဆထာက်ပံ ့

ဆပးသည့် အဓကိေွဲ့စည်းြှု (structural framework of building) မေစ်သည်။ 

ထိကုကြ်းခငး်တွင ် ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ြှုေိုငရ်ာ ဝါးအစိတ်အပိုင်းြျား (structural 

bamboo elements) နှင့ ် ဝါးအခငး်မပား (bamboo decking) တို ့ ပါဝင်ြည် 

မေစ်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၂.၄ ။ ဆောက်လုပ်ဆရး ဆခမဆနရာခပင်ေင်ခြင်း (Site Preparation) 

  ဆောက်လုပ်ဆရးအတွက် ဆမြဆနရာကိုမပငေ်င်ရာတွင် ခခုံပုတ်ြျားနှင့် 

အမခားသစ်ပငထ်ွက်အြှိုက်ြျားတို့ကို ေယ်ရှားကာ စွန့်ပစ်ရြည်မေစ်သည်။ ယာယီ 

အဆောက်အအုံြျားမေစ်ဆသာ လုပ်ငန်းခွင်ရုံးြျားနှင့ ် သုိဆလှာငရ်ုံြျားကို ြီးဆေးအန္တရာယ် 

အနည်းေုံးမေစ်ဆစရန် ဆနရာချတည်ဆောက်ရြည်မေစ်ပပီး မေစ်နိုင်သြျှေ ြီးဆလာင်ြလွယ် 

သည့်ပစ္စည်းြျားမေင့် ဆောက်လုပ်ရြည်မေစ်သည်။ 
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 ၇.၁.၂.၃.၅။ ကွေန်ကရစ်ကို အသံုးခပု၍ ဆောက်လုပ်ခြငး် 

 ၇.၁.၂.၃.၅.၁။ ဆလအားသံုးသရွေ ် (Pneumatic Mortar) ကိုဆရာစပ်ခြငး်နှင့် သရွေ ်ကိုင် 

ခြငး်။ 

 (က) ဆရာစပ်ခြငး် (Mixing) - ဆရာစာ (aggregate) နှင့ ်ေိလပ်ဆမြကို လက်ခံအတညမ်ပု 

ထားသည့် အဂဂဆတဆေျာ်စက် (approved mechanical mixer) တစ်ခုထတဲွင် 

ဆရာစပ်ပပီး၊ အတည်မပုထားသည့်စက် (approved mechanical digester) တစ်ခုြှ 

ဆပးပိုသ့င့်သည်။ သရွတ်၏သိပ်သည်းြှု အြျားေုံးရရိှရန်အတွက် ကွန်ကရစ် အဆရာ 

အဆနှာထဲသုိ့ ဆရပြာဏ အနည်းငယ်သာ ထည့်ရြည်။ 

 (ြ) သရွေ ်ကိုင်ခြငး် (Placing) -   

   ဆလေိအားသုးံသရွတ် (pneumatic mortar) ကို ကျွြ်းကျင်သည့် စက် 

ကိရိယာကိုငတ်ွယ်သူ (ဆအာ်ပဆရတာ) (operator) တစ်ဦးက လက်ခံအတညမ်ပု 

ထားသည့် ဆနာ်ဇယ် (Nozzle) တစ်ခုမေင့်ြှုတ်၍ သရွတ်ကိုငရ်ြည်။ ဆနာ်ဇယ်ြှ 

ထွကလ်ာသည့်    ပစ္စည်းြျား၏အလျင ်(Velocity) ကို တစ်သြတ်တည်းမေစ်ရန်နှင့် 

သဲြျား မပန်ကန်လွင့်စဉ် ထွကလ်ာြှုအနည်းေုံး မေစ်ဆစရန် ထိန်းထားသင့်သည်။ 

 (ဂ) ဆလအားသံုးသရွတ် (pneumatic mortar) ကို သရွတ်ကိုင်ပပီးလျှေငပ်ပီးချငး် အချနိ် 

ြတိုင်ြီ ဆမခာက်ဆသွ့မခင်းြှ ကာကွယ်ရန် မပငး်ထန်သည့် ဆနဆရာငြ်ှ အရိပ်ြိုးမခငး်နှင့် 

ဆလဒဏ်ြှကာရံမခငး် တိုမ့ပုလုပ်ရြည်။ ၎င်းသရွတ်ကို (၇ ရက်) ကကာဆအာင် အေက် 

ြမပတ် ဆရစွတ်ဆပးမခင်းမေင့် သရွတ်လုဆံလာက်စွာ ြာဆကျာြှုမေစ်စဉ်ပျက်စီးမခငး်ြှ 

ကာကွယ်နိုင်သည်။ အရိပ်ြိုးမခငး်နှင့် ကာရံမခငး်တို့မေင့် အပူချနိ် အတက်အကျ မေစ်ြှု 

ြျားကို လုံဆလာက်စွာ ကာကွယ်ြှုကိုလည်း မပုလုပ်ရြည်မေစ်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၅.၂ ။ ကကမ်းြင်းများဆောက်လုပ်ခြငး် 

 (က)  ဆခမခပင်ဆပါ် ွေင်အဆခြြံ  ည်ဆောက်သည့် ကကမ်းြင်းများ 

   ဆမြမပင်ကို အနည်းေုံး ၇၅ ြီလီြီတာ ထူသည့် ရိုးရိုးကွန်ကရစ် (plain concrete) 

မေင့် ဆလာငး်သင့်သည်။ ဆမြမပင်ဆပါ်တွင် ကကြ်းခငး်ကွန်ကရစ်ဆလာင်းြှု (floors 

cast) သည် နှစ်လွှာထက်ြနည်းသင့်ဆပ။ ဆအာက်အလွှာကုိ ကွန်ကရစ်ညိှရန်အတွက် 

ရိုးရိုးကွန်ကရစ်အလွှာ (plain concrete screed) အမေစ် အသံုးမပုနိုင်သည်။ အဆချာ 

ကိုင်အလွှာ (Screed Form) ကို ထပပ်ိုးလွှာအမေစ်မေင့် ဆအာက်ခံအလွှာနှင့် တစ်သား 

တည်းမေစ်ဆအာင်ခင်းသင့်သည်။ ထပပ်ိုးလွှာ (screed) သည် အလွှာနှစ်လွှာအနက်ြှ 

တစ်လွှာအမေစ်ေွဲ့စည်းထားသည့် ထပပ်ိုးလွှာအတွက် အသင့်ဆရာစပ်မပငေ်င်ထား 

ဆသာကကြ်းခငး်ခငး်မပင် (floor slab) ၏ တစ်သားတည်းမေစ်ဆသာ အစိတ်အပိုငး် 

တစ်ခုအမေစ် ေွဲ့စည်းထားသည်။ 
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  အဆောက်အအုံလုပ်ငန်းသံုးကတ္တရာစက္ကူ (building paper) သုိ့ြဟုတ် အမခားသင့်  

  ဆတာ်ဆသာ ဆရလံုပစ္စည်းကို ကကြ်းခငး်နှစ်လွှာအကကား (successive layers) တွင် 

ထည့်ခငး်သင့်သည်။ 

  ရိုးရိုးကွန်ကရစ်ထပပ်ိုးလွှာ (plain concrete screed) ြှတစ်ပါး ကကြ်းခငး်အလွှာြျား 

ကိအုသံုးမပုပါက ကကြ်းခင်းအလွှာြျားကို အကွက်လိုက် (panels) ဆလာငး်သင့် 

သည်။ ၎င်းတို့၏ အနားြျားသည် သံကူအားမေည့် ကကြ်းခငး်ြျား (reinforced slabs) 

မေစ်ပါက ၇.၅ ြီတာထက် ြပိသုင့်ေဲ၊ ရိုးရိုးကကြ်းခငး်ြျား (plain slabs) မေစ်ပါက 

၄.၅ ြီတာထက် ြပိုသင့်ဆပ။ လြး်ြျက်နှာမပငန်ှင့် ဆရဆလှာငက်န် ကကြ်းမပင၏်အဆပါ် 

လွှာြျားတွင်အက်ကွဲဆကကာငး်ြျားမေစ်ဆပါ်နိုငရ်န် အလားအလာြျားသည်။ ထို့ဆကကာင့် 

ကွန်ကရစ်အားမေည့်သံ (Reinforcement) ြျားမေင့် အေက်ြျားကိုမေတ်၍ အက်ကွဲ 

ဆကကာငး်ြျားမေစ်ဆပါ်နိုင်သည့် အလားအလာကို ဆလျှော့ချနိုငသ်ည်။ ကကြ်းခငး် 

အကွက်ြျား (floor panels) ကို အေက်လွှကဲာ ကျားကွက်ပုံစံခင်းမခငး် သ့ုိြဟုတ် 

အလွှာြျားကို အထက်ဆအာက်အေက်လွှ၍ဲ break joints ြျား၊ butt joints ြျား 

ထည့်သွငး်မခင်းြျား မပုလုပ်သင့်သည်။ 

 (ြ) ေိုင်းထားသည့်ကကမ်းြင်းများ      (Suspended Floors)  

  ဆမြမပင်ဆပါ်တိုက်ရိုက်ဆထာက်ပင့်ြထားဆသာ ကကြ်းခငး်ြျားကို အချပ်မပား (panels) 

ြျားမေင့ခ်င်းသင့်သည်။ အချပ်မပား၏အနားြျားသည် ၇.၅ ြီတာထက်ြပိုသင့်ဆပ။ 

ေိုင်းထားသည့်ကကြ်းခင်းြျား (suspended floors) ရိှ အေက်ြျား (joints) ၌ 

အေက်၏ဆေးတစ်ေက်စီရှိ အချပ်မပား၏ အထူထက်ြနည်းသည့် အကျယ်ရိှဆသာ 

အချပ်မပား၏ြျက်နှာမပင်ကို ဆရနံကတ္တရာပါသည့် သ့ုိြဟုတ် အမခားအတည်မပု 

ဆထာက်ခံထားသည့် သုတ်ဆေးမေင့် အနည်းေုံးနှစ်ထပ် ဆအာက်ခံဆေးသုတ်လိြ်း 

ဆပးသင့်သည်။ 

 (ဂ) ကကမ်းြင်းနှင့် နံရံများ ေုံသည့်ဆနရာ (Junction of Floor and Walls) 

  နံရကံို ဆအာကခ်ံကကြ်းခငး် (bottom slab) နှင့် တစ်သားတည်း မေစ်ဆအာင် ဒီဇိုင်း 

လုပ်ထားဆသာ ဆနရာြျ ိုးတွင် သင့်ဆလျာဆ်သာအားမေည့် သံကူသံေငမ်ခင်းနှင့်အတူ 

ဆကျာက်ပုံးကို ေိလပ်ဆမြအနှစ်ြထွကဆ်စရန် လုံဆအာင်ရိုက်သင့်ပါသည်။ အကယ်၍ 

ထိုသ့ုိဆကျာက်ပုးံြလုပံါက ေိလပ်ဆမြအနှစ်ထွကမ်ခငး်ဆကကာင့် ဆကျာက်သား 

အဆပါက်ဆပါ်မခငး် (ဆကျာက်ပွင့်မခငး်) (porosity) ြျားကိုမေစ်ဆစနိုငသ်ည်။ နံရြံျားကို 

ကကြ်းခငး်ြျားနှင့် တစ်ချနိ်ထဲတွင် တစ်ေက်တစ်ေက်တည်းဆလာင်းနိုငဆ်စရန် ၎င်း 

တို့၏ဆကျာက်ပုးံြျားကို စီစဉ်မပုလုပ်ရြည်။ ထိုသ့ုိတစ်ေက်တည်းဆထာင်၍ ဆလာငး် 

ဆသာနံရံ၏အမြင့်ြှာ ဆနာက်တစ်ကကိြ်ေက်၍ ဆထာငြ်ည့်နံရံ၏ ဆကျာက်ပုးံအတွက် 
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လုဆံလာက်ြှုရိှရြည်။ ထိဆုကျာက်ပုးံြျားသည် ေိလပ်ဆမြအနှစ်ြထွက်ဆစေဲ လုရံန် 

လိအုပ်သည်။  

 ၇.၁.၂.၃.၅.၃ ။ နံရမံျား  ည်ဆောက်ခြငး် 

  ဆဒါငလ်ိုက်ေက်ဆကကာငး်ြျား (vertical contraction joints) ထားရဆသာ 

နံရြံျားတွင် အားမေည့်သံကူသံဆချာငး်ြျားကိုပါ မေတ်ဆတာက်ထားပါက နံရခံျပ်ြျားကို 

အချပ်လိုက်တစ်ကွက်ဆကျာ်၍ ဆလာငး်ရြည်။ ကကားမေည့်နံရံချပ်ြျား (Intervening 

panels) ကိတုစ်ကွက်ဆကျာ် ဆလာငး်ထားဆသာ နံရခံျပ်ြျားြာြှသာ ေက်ဆလာငး်သင့် 

သည်။ 

  အားမေည့်သံကူဆချာင်းြျားကို ဆဒါင်လိကု်ေက်ဆကကာငး်ြျား (vertical 

joints)တွင် မေတ်ဆတာက်ထားမခငး်ြရိှပါက ပထြအကကိြ်တွင် ဆလာင်းထားဆသာနံရံနှစ်ခု 

(alternate panels)တို့၏ ချုပ်ထိန်းထားသည့်သောဝအရမေစ်ဆပါ်ဆသာ ကျုံ့ြှု (restraint 

of the natural shrinkage) ဆကကာင့်ကကားမေည့်နံရံ (Intermediate panel) ြျားတွင် 

အက်ကွဲဆကကာငး်ြျား ဆပါ်ဆပါက်လာြှု အလားအလာြျားစွာရိှသည်။  

  စက်စွြ်းအားမေင့်တုန်ခါမခင်း (mechanical vibration) သ့ုိြဟုတ် အမခား 

သင့်ဆလျာ်ဆသာ နညး်လြ်းမေင့ ်ဆကျာက်ပုံး (Formwork) အတွင်း သွန်းဆလာင်းထားသည့် 

ကွန်ကရစ်တစ်ခုလုးံကို သိပ်သည်းြှုရှိဆစရန် အထူးကကိုတငစ်ီစဉ်ြှုြရိှပါက ဆနာက်ထပ် 

သွန်းဆလာငး်ြည့်နံရံ၏ ဆကျာက်ပုံးအမြင့် (the height of any lift) သည် ၂ ြီတာထက် 

ြပိုသင့်ဆပ။ 

  ဆဒါငလ်ိုက်ေက်ဆကကာငး်ြျား (vertical joints) အားလုးံသည် နံရံအမြင့် 

တစ်ဆလျှောက် တည့်ြတ်ဆမောင့်တန်းြှု (Alignment) ရိှရြည်။  

 ၇.၁.၂.၃.၅.၄။ ကကို ငအ်ားခဖည့်ကွေန်ကရစ် ေလင်ေါကန်များ၏ မျက်နှာခပငအ်ဆြျာသပ် 

ခြငး်။ (Surface Finish to Prestressed Concrete Cylindrical Tanks) 

  ေလင်ဒါကန်တစ်ခု (a cylindrical tank) ၏ စက်ဝန်းအနားသတ်ြျက်နှာမပင် 

တစ်ဆလျှောက်ရိှ ကကိုတင်အားမေည့်နန်းကကိုးြျား (Circumferential Prestressing Wires) 

ကို အဆပါ်ြှအလွှာတစ်ခုမေင့် ေုံးအပု်ထားသင့်သည်။ ၎င်းအလွှာအား သရွတ်ြှုတ်သွငး်မခင်း 

(Pneumatic Mortar) နညး်မေင့် အနည်းေုံး ၄၀ ြီလီြီတာ ေုံးအပု်ရြည်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၅.၅ ။ ဆကျာက်ပုံး (Formwork)     

  ဆကျာက်ပံုး (Formwork) ကုိ ခုိင်ပြဲဆစရန်နှင့် ဆမောင့်တန်းြှုရိှဆစရန်အတွက် 

အရည်သုိဆလှာင်ကန်၏အခင်းြျား (liquid – retaining slabs)ကုိ မေတ်သန်း၍ စဲွထားသည့် 

ြူလီဆချာငး်ြျားအား ၎င်းတို့ကိုမေုတ်ပပီးဆနာက် ဆရလုြံှုရိှေိုဆ့သချာဆစရန် ထိဆရာက်သည့် 

ကကိုတငစ်ီြံ ဆောင်ရွက်ြှုြျားြရိှေဲ အသံုးြမပုသင့်ဆပ။ 
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 ဆလှာင်ကန်ြျား၏လိုငန်င ် (Lining of Tanks) - သုိဆလှာငြ်ည့်အရည်အြျ ိုးအစားကို 

စဉ်းစားရာတွင် သံြဏိအားသတ္တုစားနိုငသ်ည့် (corrosion of steel) အလားအလာရှိ/ြရှိ 

သံုးသပ်သင့်သည်။ သတ္တုစားတတ်သည့်အရည်ြျား (corrosive liquids)၏ အကျ ိုး သက် 

ဆရာက်ြှုကိုခုခံရန်အတွက် အရည်စိြ့်ြဝင်နိုင်ဆသာ အကာအကွယ်ဆပးသည့်အတွငး်ခံ 

လိငုန်ငတ်စ်ခုခံထားရန် ထည့်သွငး်စဉ်းစားသင့်သည်။  အချ ို့ဆသာ သောဝဆရြျားသည် 

သတ္တုစားတတ်၍ ထိုကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းြျားတွင် ဆရ/အရည် စိြ့်ြဝင်နိုငရ်န်အတွက် 

ေိလပ်ဆမြ အချ ိုးပိုြျားသည့် ကွန်ကရစ်ကို အသံုးမပုရန် အဆရးကကီးသည်။ သံကူကွန်ကရစ် 

သံဆချာင်းြျားကိုေုံးအုပ်ရန် ကာဗာပိုထူရန် လိုအပ်သည်။ ောလ်ေိတ် (Sulphate)ကိ ု ခုခံ 

သည့် ပိုတလန်ေိလပ်ဆမြ (Portland Cement)၊ ပိုဇိလုြေ်ိလပဆ်မြ (Pozzolana 

cement)၊ ဆလမပင်းြီးေိုဆချာ်ေိလပ်ဆမြ ( blast- furnace slag cement ) တို့ကို အသံုးမပု 

မခငး်သည် အချ ို့ဆသာအဆမခအဆနြျားတွင် အကျ ိုးရှိနိုင်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၅.၆။ ကွေန်ကရစ်ဆလာငး်ခြငး်၊ ကာကွေယ်ခြငး်နှင့် အသားနှပ်ခြငး် (Placement, 

Protectoin and Curing) ကွေန်ကရစ်ဆလာင်းခြငး် နှင့် အဆြျာသပ်ခြင်း (Placement and 

Finishing) – 

  ဆကျာက်ပုံးြျား (Forms)၊ အားကူသံဆချာင်းြျား (reinforcement) နှင့ ်

ဆအာက်ခံဆမြ (Sub grade) တို့ကို ကွန်ကရစ် ြဆလာငး်ြီတွင ် ဆရမေန်းဆပးရြည်။ ထိုသ့ုိ 

ဆရမေန်းဆပးမခငး်အားမေင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆအးမြဆစပပီး စိုထိငုး်ေ (humidity) တက်လာပပးီ 

ဆလာငး်သည့်ကွန်ကရစ်ကို အပူချနိ်ကျဆစပပီး ဆရဆငွ့ပျြံှုဆလျာန့ည်းဆစပါသည်။ ပတ်ဝန်း 

ကျင ်အပူချနိ်မြင့်ဆနပါက ကွန်ကရစ်ဆလာငး်မခငး်ကို အပူချနိ်ဆလျာ့ကျပပီး ဆရဆငွ့ပျြံှုနည်း 

သည့် ညဆနပိုငး်နှင့် ညပိုငး်ြျား၌သာ ဆလာငး်သင့်ပါသည်။ 

   ပူမပင်းသည့်ရာသီတွင် လျှေငမ်ြန်စွာ ကွန်ကရစ်ဆလာင်းမခငး်နှင့် အဆချာသပ် 

မခငး်သည် ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာ၌ ဆပါ်ဆပါက်သည့်မပဿနာြျားကို အနည်းေုံး 

မေစ်ဆစသည်။ ဆနှာင့်ဆနှးကကန့်ကကာြှုြျားသည် လုပ်ကိုငရ်လွယ်ကူြှု (Workability) ကိ ု

ေုံးရှုံးဆစပပီး  ဆရထပ်ဆရာရြည့်အဆမခအဆနသို့ ဦးတည်ဆစသည်။ ကွန်ကရစ်ြျား ဆရာက် 

လာလျှေင်လာချင်း ကွန်ကရစ်ြျားကို ကိုင်တွယ်၍ ဆနရာတကျ သွန်းဆလာင်းရန်အတွက် 

လုဆံလာက်သည်ထက်ပုိဆသာ ဝန်ထြ်းဦးဆရကို ခန့်ထားရြည်။ မပငညီ်ြျက်နှာမပင်အဆပါ် 

လုပ်ရသည့်အလုပ် (flat work) တွင် အဆချာကိုင်မခင်း အေင့်ြျားအားလုးံကို အချနိ်ြေိုင်း 

ပခဲျက်ချင်းလုပ်ရြည်မေစ်သည်။ ပူဆသာရာသီဥတုတွင် ဆလခိုကွန်ကရစ် (air-entrained 

concrete) အား အဆချာကိုင်ရာတွင် ဆနှာင့်ဆနှးကကန့်ကကာပါက လြး်ြျက်နှာမပင်ဆကာငး် 

ြမေစ်နိုင်ပါ။ 
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   ကွန်ကရစ်ကို အလွှားပါးပါးနှင့ ် ဆနရာကျဉ်းကျဉ်းဆလာငး်ရြည်မေစ်သည်။ 

ထိုသ့ုိ ဆလာငး်မခင်းမေင့်ေက်တိုက ် ကွန်ကရစ်ဆလာင်းြှု တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကကား ကကာမြင့် 

သည့် အချနိ်ကိုဆလျှောခ့ျနိုငပ်ါသည်။ ၎င်းအမပင် ကွန်ကရစ်၏ တုန်ခါြှု သ့ုိြဟုတ် အမခား 

ဆသာအလုပ်လုပ်ြှုကကပ်လျက် ကွန်ကရစ်အစိတ်အပိုင်းြျား၏ အမပည့်အဝဆပါငး်စည်းြှု 

မေစ်ဆစပါသည်။ အကယ်၍ ကွန်ကရစ်ေက်ဆကကာငး်ြျား (Cold Joints) မေစ်ဆပါ်လာရန် 

အလားအလာ ရိှပါက၊ သ့ုိြဟုတ်၊ ကွန်ကရစ် ြျက်နှာမပင်ြျားသည် အလွန်လျင်မြန်စွာခဲပပီး 

ဆမခာက်ဆသွ့ သွားပါက၊ သ့ုိြဟုတ်၊ ကွန်ကရစ်ကျုံ့ဝငြ်ှု (Plastic Shrinkage) ဆကကာင့် 

အက်ကွဲဆကကာငး်ြျားဆပါ်ဆပါက်လာရန် အလားအလာရိှပါက၊ ကွန်ကရစ်ကိုဆရြှုန်ေျန်းပက် 

မခငး် (fog spray)၊ စွတ်စိုသည့် ဂုံဆလျှော်အထည်ကကြ်း (wet burlap)၊ ချညထ်ည်ြျား 

(cotton mats) သ့ုိြဟုတ် အမခားနညး်ြျားမေင့် အစိုဓာတ်ရိှဆအာငထ်ားရြည်မေစ်သည်။ 

ကွန်ကရစ်ဆလာင်းပပီး ခဏအကကာတွငန်ှင့ ် အဆချာြသပ်ြ ီ ဆရြှုန်ေျန်းပက်မခငး် (fog 

spray) သည် ကွန်ကရစ်ကျုံ့ဝင်ြှု (Plastic Shrinkage) ကိုတားေီးရာတွင် အထူး 

ထိဆရာက်ြှုရိှသည်။ 

   ကွန်ကရစ်ကို မေစ်နိုင်သြျှေ ဆအးဆအာငထ်ားရိှရန်နှင့် အဆတာ်အသင့် 

တစ်သြတ်တည်းတူညီသည့်အပူချနိ် အဆမခအဆနြျားဆအာက်၌လည်းဆကာငး်၊ ကွန်ကရစ် 

ဆမခာက်ဆသွ့မခင်းကို အနညး်ေုံးမေစ်ဆစြည့် စိုထိငုး်ြှုအဆမခအဆနြျားဆအာက၌် လည်း 

ဆကာင်း၊ ကွန်ကရစ်အပိ်မခင်းနှင့် ြာဆကကာမခင်း (Setting and Hardening) မေစ်ဆစရန် 

အတွက် ကွန်ကရစ်ဆလာငး်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားအားလုးံကို လြ်းညွှန်ထားရြည် 

မေစ်သည်။ ကွန်ကရစ်ကို ထရပ်ကားမေင့်ဆပးပို့သည်မေစ်ဆစ သ့ုိြဟုတ် အမခားတစ်နည်းမေင့် 

ဆပးပိုသ့ည်မေစ်ဆစ ကွန်ကရစ်သည် ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ြပိုသည့် အဆမခအဆန 

တစ်ရပ်၌ ဆကျာက်ပံုး (forms) သ့ုိဆရာက်ရိှရြည်မေစ်ပပီး၊  ကွန်ကရစ်ဆလာင်းမခင်း (Placing)၊ 

ကွန်ကရစဆ်တာင့်တင်းခိုငြ်ာလာမခငး် (Consolidation)၊ အဆချာသပ်မခငး် (Finishing) နှင့် 

အသားနှပ်မခငး် (Curing) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ြှုြျားကို အသံုးမပုလျက် တိုးလာသည့် 

အပူချနိ်ကို ဆလျာ့နည်းဆစရန် မေစ်နိုင်သြျှေ ဆောငရွ်က်ရြည်မေစ်သည်။ ဆအးသည့် 

ရာသီဥတုထက် ပူဆသာရာသီဥတုသည် ကွန်ကရစ်ကိုကာကွယ်မခငး် (protection) နှင့ ်

အသားနှပ်မခငး် (curing) ၌ ကွန်ကရစ်လျင်မြန်စွာ ဆမခာက်ဆသွ့ြှုကို မေစ်ဆစသည်။ 

ြျက်နှာမပငအ်ားလုးံကို ဆမခာက်ဆသွ့မခင်းြှ ကာကွယ်ဆပးရန် အထူးဂရုစိုက်ရြည်။ 

ကွန်ကရစ်ကိ ု မပင်ပြှဆရြျား ြဝငဆ်စရေဲ ကွန်ကရစ် ဆတာင့်တငး်ခိုင်ြာမခငး်နှင့် 

ြျက်နှာမပငအ်ဆချာသပ်မခင်းပပီးလျှေင် ပပီးချင်းစွတ်စိုသည့် ဂုန်နီအတိ်ြျား၊ ဂုန်ဆလျှော် အထည် 

ကကြ်းြျားစသမေင့်တို့မေင့် ေုံးအပု်၍ ဆရဆငွ့ပျြံှုြှ ကာကွယ်ဆပးရြည်မေစ်သည်။ ကွန်ကရစ် 

သည် ြျက်နှာမပင်ထိခိုက်ပျက်စီးြှုကို ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်သည်အထိ လုဆံလာက်စွာ ြာဆကကာြှု 
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အေင့် အဆတာ်အတန်ရိှလာလျှေငလ်ာမခငး် (ကွန်ကရစ်ဆရာစပ်ပပီးဆနာက် ၁၂ နာရီခန့် 

ကကာပပီးသည့်အခါ) စွတ်စိုသည့် အသားနှပ်မခငး် (Moist Curing) စတင်မပုလုပ်ရြည် 

မေစ်သည်။  အြှန်တကယ် အသားနှပ်ရန်ကကာချနိ်ြှာ ကွန်ကရစ်ဆရာစပ်ြှု အချ ိုးအစား၊ 

ကွန်ကရစ်ဆလာင်းသည့် အစိတ်အပိုင်း၏ အရွယ်အစားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အဆမခအဆနြျား 

အဆပါ်တွင ်ြူတည်လိြ့်ြည် မေစ်သည်။ ြည်သ့ုိပင်မေစ်ဆစ ၎င်းသည် ၁၀ ရက်ထက ်ြနညး် 

ဆစရဆပ။ အေက်ြမပတ် အသားနှပ်မခငး်မပုလုပ်ရန် အဆရးကကီးသည်။ အေယ့်ဆကကာင့် 

ေိုဆသာ် စိုလိုက်၊ ဆမခာက်လိုကတ်စ်လှည့်စီမေစ်ဆနမခငး်သည် ထုထည်ဆမပာငး်လဲကာ 

ြျက်နှာမပငအ်က်ကွဲြှု မေစ်ဆစဆသာဆကကာင့်မေစ်သည်။ 

   ပူဆသာရာသီဥတုတွင ်အသားနှပ်မခင်း (Curing) အတွက် ပုံစံမပား (Forms) 

က ဆပးသည့် ကာကွယ်ြှုအဆပါ်တွင ် အားြထားသင့်ဆပ။ မေစ်နိုင်ပါက ပုံစံမပားြျား 

(Forms) ဆနရာတကျရိှဆနေဲအချနိ်တွင ် ပုံစံခွက်မေင့ ် ဆလာငး်ထားသည့် ြျက်နှာမပင်ြျား 

(Formed Surfaces) ကို ဆရမေင့်ေျန်းပက်ဆပးရြည်မေစ်ပပီး၊ ဆကျာက်ပုးံမေင့်ြဆလာငး်သည့် 

ြျက်နှာမပငြ်ျား (Unformed Surfaces) ကို အစိုအသားနှပ်မခင်း (Wet Curing) မေင့် 

စွတ်စိုဆအာင်ထားရှိရြည်မေစ်သည်။ အဆပါ်ြှေုံးအပု် ကာကွယ်သည့်ပစ္စည်းကို ဆရပန်းမေင့် 

ေျန်း၍ စိုရွှေဲဆအာင်ထားရြည်မေစ်သည်။ ြတ်ဆစာက်သည့်ေငဆ်မခဆလျှောနှင့ ် ဆဒါင်လိကု် 

ဆကျာက်ပုံးမေင့် ဆလာငး်ထားသည့် ြျက်နှာမပငြ်ျားကို ဆကျာက်ပုံးြေယ်ရှားြီနှင့ ်ေယ်ရှား 

ဆနစဉ် အချနိ်အတွင်းဆရြျား ဆကျာက်ပုံးနှင့်ကွန်ကရစ်အကကားစီးကျသွားဆစရန် ထိပ် 

ြျက်နှာမပငြ်ျားသ့ုိ ဆရေျန်းဆပးမခငး်အားမေင့် အမပည့်အဝနှင့် အေက်ြမပတ်စွတ်စိုဆအာင် 

ထားရြည် မေစ်သည်။ 

   လူသွားလြး်ကွန်ကရစ်အချပ်မပားြျားကဲ့သ့ုိ ဟာလာဟငး်လင်းမေစ်ဆန 

ဆသာ ဆကျာက်ပုးံမေင့်ြဆလာင်းသည့် ကွန်ကရစ်ြျက်နှာမပငြ်ျား ( exposed unformed 

concrete surfaces ) အဆပါ်တွင် ဆလတိုက်နှုန်းသည် ကွန်ကရစ်ဆမခာက်ဆသွ့နှုန်းအတွက် 

အဆရးပါ သည့် အဆကကာငး်ရင်းတစ်ခုမေစ်သည်။ ဥပြာအားမေင့် အမခားအဆမခအဆနြျား 

တူညီ ဆနသည်ေိုလျှေင် ၁၅ Km/h နှုန်းမေင့် တိုက်ခတ်ဆသာ ဆလဆမပညငး်တစ်ခုသည် 

ပငိြ်သက် ဆနသည့်ဆလထက် ၄ ေ၊ သုိ့ြဟုတ်၊ ထို့ထက် ပို၍မပားချပ်သည့် ြျက်နှာမပင် 

တစ်ခုြှ ဆရဆငွ့ပျြံှုကို မေစ်ဆစလိြ့်ြည်မေစ်သည်။ ထို့ဆကကာင့် ဆလကာြျား (wind 

breakers) ကို ထားနိုင်သြျှေြျားြျားထားရိှ ဆပးရြည်မေစ်သည်။ 

   ြာဆကကာသွားသည့် ကွန်ကရစ်ဆပါ်တွင်နှင့် အထူးသမေင့် မပားချပ်သည့် 

ြျက်နှာမပငြ်ျားဆပါ်တွင် ကွန်ကရစ်အသားနှပ်သည့်ဆရ (Curing Water) သည် 

ကွန်ကရစ်ထက်ပုိ၍ ြဆအးဆစရဆပ။ အေယ့်ဆကကာင့်ေိုဆသာ် အပူဒဏ်အားြျား (thermal 

stresses) ဆကကာင့် အက်ကွဲြှုမေစ်ဆပါ်နိုငဆ်သာဆကကာင့်မေစ်သည်။ ဆရမေင့်အသားနှပ်မခင်း 
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ပပီးေုံးချနိ၌် ဆလတိုက်ခတ်ြှု (air circulation) ဆကကာင့် ဆမခာက်ဆသွ့ြှုြမေစ်ဆစရန် 

ဆောငရွ်က်ရြည်။ စွတ်စိုသည့် အေံုးအကာြျားကို ၎င်းတို့ ဆမခာက်ဆသွ့သွားချနိ်အထိ 

အချနိ်ေိုငး်ထားပပီးြှ ေယ်ရှားနိုင်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၆။ သံမဏိကိုအသံုးခပု၍ ဆောက်လုပ်ခြငး်(Construction Using Steel) 

 ၇.၁.၂.၃.၆.၁။ အေက်များ (Connections) 

 (က) အဆထွဆထွ ၁ - သံထည်မေတ်ဆတာက် ေင်သည့်အလုပ်ြျား (Work of Fabrication) 

  ကို တတ်နိုင်သြျှေ သံထည်ေင်သည့်အလုပ်ရုံြျား (Fabrication Shop) တွင် အပပးီ 

အစီး မပုလုပ်ရြည် မေစ်သည်။ 

 (ခ) သံြှိုြျား(Rivets) ၊နှင့ြ်ူလီြျား  (Close Tolerance Bolts)၊  အားဆကာငး်သည့် 

တွယ်ေက်ပစ္စည်းြျား (High Strength Friction Grip Fasteners)၊ ြူလီကကြ်းြျား 

(Black Bolts) နှင့ ်ဂဆဟေက်မခငး်  (Welding)။ 

  အေက် (Connection) တစ်ခုသည် ဆောင့်အား (Impact) သ့ုိြဟုတ် တုန်ခါြှု 

(Vibration)  သုိ့ြဟုတ် ဆမပာင်းမပန်ဒဏ်အား (Reversal of Stress) ကိုခံရပါက 

(ဆလအားတစ်ခုတည်းဆကကာင့် ြဟုတ်လျှေင)် သ့ုိြဟုတ် တစ်ေက်တစ်စပ်တညး် 

ဆတာင့်တင်းြှုရိှသည့် ကိုယ်ထည်ဆောင် (Continuity in rigid framing) သ့ုိြဟုတ် 

စက်ြျား၏ ဆမောင့်တန်းတိကျြှု (Precision in alignment of machinery ) 

အဆကကာင်းတရားြျားဆကကာင့် ြူလီြျားဆချာ်မခငး် (slipping of bolts) အား 

ခွင့်ြမပုနိုင်ပါက သံြှိုြျား (rivets)၊ ြူလီြျား  (Close tolerance bolts)၊ အားဆကာင်း 

သည့် တွယ်ေက်ပစ္စည်းြျား (High  Strength Friction Grip Fasteners)၊ 

သ့ုိြဟုတ်၊ ဂဆဟေက်မခငး် (Welding) တို့ကို အသံုးမပုရြည်မေစ်သည်။ အမခား 

အဆမခအဆနြျားအားလုံးတွင် ြူလီ၏ဆချာ်ြှု (Slippage) အတွက် ထိကု်သင့်သည့် 

ခွင့်မပုြှု (Due allowance) ဆပးထားပါကအဆပါက်ြျား (Clearance holes) တွင် 

ြူလီြျားကို စွဲနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ဆပါင်းစပ်အေက်များ (Composite Connections)  

  တိုက်ရိုက်သက်ဆရာက်ဝန် တစ်ခုကိုခံယူသည့် ြည်သည့်အေက် (Connection) 

တွင်ြေို သံြှိုြျား (rivets) နှင့ ် ြူလီြျား (Fitted bolts) သာလျှေင ် ဝန်ကိုအတူ 

တစ်ကွ ြျှေဆဝခံယူလျက်ရိှသည်ဟု ြှတ်ယနူိုငသ်ည်။ အေက်ြျား အားလုးံတွင်    

ဝန်တစ်ခုလုံးအားခံယူနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် တွယ်ေက်ြှု အြျ ိုးအစား 

တစ်ြျ ိုးကိုသာလျှေင် အဆရအတွက်လုဆံလာက်စွာ အသံုးမပု တပ်ေငရ်ြည်မေစ်သည်။ 
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 (ဃ) ပင်ကဲ့သ့ုိအေက် စ်ြု၌ဆ ွေ့ေုံသည့်အစိ ်အပိုငး်များ(Members meeting at a 

Joint) 

  ပင်ကဲ့သ့ုိ အေက်ြျား (pin jointed connections) မေင့ ် ေက်ရန်ယေူချက် 

အဆပါ်တွင ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ကတိဂံေွဲ့စည်းြှုြျား (Triangulated Frames) 

အတွက် ၎ငး်တို့၏ ဗဟိုချက်ြျဉ်းြျား (Centroidal axes) သည် အြှတ်တစ်ခု၌ 

ေုံရြည်မေစ်သည်။ အေက် (Connections) တစ်ခု၏ခုခံြှုဗဟို (centre of 

resistance) သည် အေက်ြျား (Connections) ဆပါ်တွင ် ဗဟိုလွဲလည်ကိန်း 

(eccentricity moment) တစ်ခုမေစ်ဆပါ်ြှုကုိ ဆရှာင်ကကဉ်ရန်အတွက် ဝန်သက်ဆရာက် 

လြး် (line of action of the load) ဆပါ်တွင ်ရှိဆနဆစရြည်မေစ်သည်။ 

  သ့ုိရာတွင် အစိတ်အပုိငး်ြျား (members) သ့ုိြဟုတ် အေက်ြျား (Connections) 

၏ ဗဟို လွမဲခငး် (eccentricity) ရိှသည့်ဆနရာတွင်၊ အစိတ်အပိုင်းြျား(members) 

သ့ုိြဟုတ် အေက်ြျား (Connections) သည် ဗဟိုလွဲမခငး်ဆကကာင့်မေစ် ဆပါ်လာသည့် 

ဆကွးညွှတ်အား (bending moment) ကိုြမေစ်ဆစရန် လုဆံလာက်သည့် ခုခံအားရရှိ 

ဆစရန် မပုလုပ်ရြည်မေစ်သည်။ 

  အေက် (joint) တစ်ခု၌ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မေတ်ြဆနသည့် အစိတ်အပိုင်းြျား (non– 

intersection members) ဆပါ်တွင ်ဒီဇိုင်းကို အဆမခခံထားပါက အစိတ်အပုိငး်ြျား၏ 

ဗဟိုလဲွမခငး် (eccentricity of members) ြှ မေစ်ဆပါ်လာသည့် ဒဏအ်ားြျား 

(Stresses) အားလုံးကို တွက်ချက်ကာ ဤလြး်ညွှန်ချက် (Code) ၏ ေီဆလျာ်ဆသာ 

အပုိဒ်ငယ် (Clause) တွင် သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းထားသည့် အတိုငး်အတာြျား (Limits) 

အတွင်း၌ ဒဏ်အားြျားကို ရိှဆစရြည်မေစ်သည်။ 

 (င) ဝန်ထမ်းေရက်က ်များ (Bearing Brackets) 

  လက်ဆတွ့မေစ်နိုင်သြျှေ ဆနရာတိုင်းတွငတ်ိုင်ြျား (Columns) သ့ုိြဟုတ် ရက်ြြျား 

(Beams) ၏ အေက်ြျား (Connections) တွင် ဆအာက်ခံ ေရက်ကတ်တစ်ခု (a 

bottom bracket) နှင့ ် အဆပါ်ထိန်းမပားတစ်ခု (a top cleat) ပါရိှရြည်မေစ်သည်။ 

ခါးလယ်ထိန်းမပားြျား (web cleats) ြရရိှပါက ဆအာက်ခံေရက်ကတ် (botton 

bracket) သည် ဝန်တစ်ခုလုံးကို ခံဆောင်နိုင်စွြ်းရိှရြည်မေစ်သည်။ 

 (စ) သံအပိုးခပားများ (Gussets) 

  သံအပိုးမပားြျား (gusset plates) ကို အားအနည်းေုံးမေစ်ဆသာ မေတ်ပိုငး် (weakest 

section) သ့ုိြဟုတ် အဆရးပါမေတ်ပိုငး် (Critical section) အဆပါ်သို့သက်ဆရာက် 

သည့် ဆလျှောမေတ်အား (Shear stress)၊ တိုက်ရိုက်အား (direct stress) နှင့ ်အဆကွး 

အား (Flexural stress) တို့ကိုခုခံနိုင်ရန် ဒီဇိုငး်ထုတ်ရြည်မေစ်သည်။ အတွင်း 
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ေက်သ့ုိ ဆထာင့်ချ ိုး၍ မေတ်ဆတာက်ြှုြျား (re-entrant cuts) ကို မေစ်နိုင်သြျှေ 

ဆရှာင်ကကဉ်ရြည်မေစ်သည်။ 

 (ေ) ပက်ကင်ခပားြုခြင်း (Packing) 

 (၁) ပက်ကင်ခပား(packing) ြု၍စွေဲသည့်သံမှိုများ(rivets) သုိ့မဟု ် မူလီများ (Bolts)          

   တွက်ချက်ထားသည့်ဆလျှောမေတ်အား(Shear Stress)ကိ ုပက်ကင်မပား (Packing) 

တစ်ခုြှ တစ်ေင့်ခံဆောငရ်သည့် သံြှိုြျား (rivets) အဆရအတွက်ကို ပက်ကင် 

မပား (packing) ၏ အထူ၆ ြီလီြီတာ အထက် ၂.၀ြီလီြီတာ တိုးတိုင်း လိအုပ် 

သည့် အဆရအတွက် ၂.၅ ရာခိုငန်ှုန်း တိုးရြည်မေစ်သည်။ အထူ ၆ ြီလီြီတာ 

သ့ုိြဟုတ် ၎င်းထက် ဆလျာ့နည်းသည့် ပက်ကင်မပား (paki ng) အတွက် 

အဆရအတွက်တိုးရန်ြလိုဆပ။ နှစ်ေက်စလုးံတွင ် ပက်ကင်မပား (packed) လုပ် 

ထားသည့် နှစ်ေက်ဆလျှောမေတ်အေက်ြျား (double shear connections) 

အတွက်လိုအပ်သည့် အပိုသံြှိုြျား (rivets) သ့ုိြဟုတ် ြူလီြျား (bolts) ၏ 

အဆရအတွက်ကို ပို၍ထူသည့် ပက်ကင်မပား၏ အထူြှတွက်ချက် သတ်ြှတ်ရ 

ြည်မေစ်သည်။ အပိုသံြှိုြျား သုိ့ြဟုတ် ြူလီြျားကိုမေစ်နိုင်ပါက ပက်ကငမ်ပား၏ 

တိုးချဲ့အစိတ်အပိုငး်တွင် စွဲသင့်သည်။ 

  (၂) ဂဆဟေက်  ည်ဆောက်ရာ ွေင ် ပက်ကင်ခပားြုခြင်း (Packing in Welded 

Construction) 

  အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုအကကားတွင် ပက်ကင်မပား (packing) တစ်ခုကို အသံုးမပု 

ပါက ပက်ကင်မပား (packing) နှင့၎်င်းကို အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသ့ုိ ေက်ဆပး 

သည့် ဂဆဟသည် အစိတ်အပိုင်းြျားအကကားတွင ် ဝန်ကို တစ်ေင့်ဆပးပို့ နိုငစ်ွြ်း 

ရိှရြည်မေစ်သည်။ ပက်ကငမ်ပား (packing)သည် ဝန်ကိုြထြး်ဆောင်နိုင် 

ဆလာက်ဆအာင် ပါးလွှာပါက သ့ုိြဟုတ် လုံဆလာက်သည့် ဂဆဟသား ထည့်သွင်း 

မခငး်ကိုခွင့်မပုပါက ဂဆဟသားကိုပက်ကငမ်ပား (packing) ၏ အထူနှင့်တူညီသည့် 

ပြာဏမေင့် အရွယ်အစားတိုးမြှင့်ကာ ဝန်ကို ဂဆဟတစ်ခုတည်းြှ မေတ်သန်း၍ 

ဆပးပိုရ့ြည်မေစ်သည်။  

 (၃)  ိုက်ရိုက်ဖိအား (Direct Compression) ကိုသာ ြံရသည့်ပက်ကင်ခပား 

(packing) 

   တိုက်ရိုက်ေိအား (direct compression) သက်ဆရာက်ဆသာ ဆနရာြျားတွင ်ပက် 

ကင်မပား (packing) ကို အသံုးမပုပါက သင့်ဆတာ်ြှန်ကန်စွာ တပ်ေငရ်ြည်။ 
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 (ဇ) ကကားြံ န်းများ (Separators)နှင့် ကကားြံအေက်ခပားများ (Diaphragms)  

  နှစ်ခု သ့ုိြဟုတ် နှစ်ခုထက် ပိုဆသာ U- ပုံသဏ္ဍာန် သံြဏိဆောင ် (channels) 

ြျားကို ဆေးတိုက်ကပ်၍ ယက်ြတန်းကကီး (girder) တစ်ခုေွဲ့ စညး်ပါက ၁၅၀၀ 

ြီလီြီတာထက် ြပိုသည့် ကကားအကွာအဆဝးြျား၌ ကကားခံတန်းြျား (Separators) 

နှင့ ် ကကားခံအေက်မပားြျား (Diaphragms) ကို ေက်ရြည်မေစ်သည်။ ခခငး်ချက်ြာှ 

ကွန်ကရစ်အတွင်းမြှုပ်ထားသည့် သံရက်ြအတွဲြျားြျား (grillage beams) 

[သံရက်ြအုတ်မြစ် (grillage foundation) တွင်အသံုးမပုသည့် သံဆချာငး်ြျား] ၌  

ကကားအကွာအဆဝး (spacing) ြှန်ကန်ဆစရန် သင့်ဆတာ်သည့်အစီအြံြျားမပုလုပ် 

သင့်သည်။ ဆဇာက် ၃၀၀ ြီလီြီတာ သ့ုိြဟုတ် ထို့ထက်ပိ၍ုရိှဆသာ တန်းြျား 

(beams) တွင် ြူလီြျား (bolts) နှင့ ် ကကားခံတန်းြျား (separators) ကို အသံုးမပု 

နိုငပ်ပီးကကားခံတန်း (separator) တစ်ခုစီနှင့်အတူ နှစ်ခုထက်ြနညး်သည့် ြူလီြျား 

ကို အသံုးမပုရြည်မေစ်သည်။ ဝန်ြျားကိုရကြ်(beam) တစ်ခုြှတစ်ခုသုိ့ဆပးပို့ရာ 

တွင် သ့ုိြဟုတ် ခွဲဆဝထြး်ဆောင်ရန် လိုအပ်ဆသာအခါ လုဆံလာက်သည့်ဆတာင့် 

တငး်ြှု ရရိှဆစရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ကကားခံအေက်မပားြျား (diaphragms) ကုိ 

အသံုးမပုရြည်မေစ်သည်။ 

  (စျ) ကျင ်ွေယ်ပု ံေက်ခပားများ (Lug Angles) 

  U-ပုံ သံြဏိဆောငတ်စ်ခု (a channel-shaped member) ကိ ု ေက်သည့် 

ကျငတ်ွယ်ပု ံ (Lug angles) ေက်မပားသည်မေစ်နိုငသ်ြျှေ၊ သံြဏိတန်း၏ မေတ်ပိုင်းပုံ 

နှင့ ်ကိုက်ညီပပီး အချ ိုးညီညီ ဆနရာချထားရြည်မေစ်သည်။ 

  L-ပုံ သံြဏဆိောငြ်ျား (angle members) ကိ ုအသံုးမပုရာတွင် ကျငတ်ွယ်ပု ံ (Lug 

angles) ေက်မပားြျားနှင့် သံအပိုးမပား (gusset) သ့ုိြဟုတ် တွယ်ေက်ထားဆသာ 

အမခားအစိတ်အပုိငး် (supporting member) သ့ုိ ေက်ထားသည့် သံြဏိ 

ဆောငြ်ျား၏ အေက်ြျားသည် L-ပုံ သံြဏိဆောင်၏ စွန်းထွကဆ်နသည့် 

ဆဒါင်လိုက ် သ့ုိြဟုတ် အလျားလိကု်အပုိငး် (outstanding leg of the angle) တွင် 

ကျဆရာက်သည့် အား (force) ထက် အနည်းေုံး ၂၀ ရာခိုငန်ှုန်းပိုသည့် ခံနိုငရ်ည်အား 

(strength)  ရိှရြည် မေစ်သည်။ L-ပုံ သံြဏိဆောင် (angle member) သ့ုိ 

ကျငတ်ွယ်ပု ံ (Lug angle) ေက်မပား၏ တွယ်ေက်ြှုအား (Force) သည် ၄၀ 

ရာခိုငန်ှုန်း ပိုြျားသည့် ခံနိုငရ်ည်အား (strength) ရိှရြည်မေစ်သည်။ 

  U-ပုံ သံြဏိ ဆောငြ်ျား (channel members) နှင့ ် အလားတူ အရာြျားကို 

အသံုးမပုရာတွင် ကျင်တွယ်ပု ံ (Lug angles) ေက်မပားြျားနှင့်  သံအပိုးမပား 

(gusset) သ့ုိြဟုတ် တွယ်ေက်ထားဆသာ အမခားအစိတ်အပုိငး် (supporting 
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member) သ့ုိ ေက်ထားသည့် သံြဏိဆောင်ြျား၏ အေက်ြျားသည် သံြဏိ 

ဆောင၏် တိုက်ရိုက်အေက်ဆကကာင့်မေစ်သည့်အား (force) ကို ထည့်ြတွက်ေဲ 

သက်ဆရာက်ဆသာအား (force) ထက် အနည်းေုံး ၁၀ ရာခိုငန်ှုန်းပိုြျားသည့် 

ခံနိုင်ရည်အား (strength) ရိှရြည်မေစ်သည်။ သံြဏိဆောင်သ့ုိ ကျင်တွယ်ပု ံ (Lug 

angle) ေက်မပား၏ တွယ်ေက်ြှုအား (force) သည် ၂၀ ရာခိုငန်ှုန်း ပိုြျားသည့် 

ခံနိုင်ရည်အား (strength) ရိှရြည် မေစ်သည်။ 

  U-ပုံ မေစ်ဆစ၊ L-ပုံ မေစ်ဆစ သံအပိုးမပား (gusset) သ့ုိြဟုတ် တွယ်ေက်ထားဆသာ 

အမခားအစိတ်အပုိငး် (supporting member) သ့ုိ ကျငတ်ွယ်ပု ံ (Lug angle) ေက ်

မပားအား တွယ်ေက်ရန်အတွက်ြူလီြျား (bolts) သ့ုိြဟုတ် သံြှိုြျား (rivets) ကုိ 

နှစ်ခုထက်နည်း၍ အသံုးြမပုရ။ 

  ကျငတ်ွယ်ပု ံ (Lug angle) ေက်မပား၏အေက်သည် မေစ်နိုင်သြျှေ ၎င်းေက်ထား 

သည့် သံြဏဆိောင်၏အစွန်း၌ အေုံးသတ်ရြည်မေစ်သည်။ သစ်သားတန်းသ့ုိ ကျင် 

တွယ်ပု ံ(Lug angle) ေက်မပားတွယ်ေက်မခငး်ကိုမေစ်နိုင်ပါက သံအပိုးမပား (gusset) 

သ့ုိြဟုတ် တွယ်ေက်ထားဆသာ အမခားအစိတ်အပိုင်း (supporting member) သ့ုိ  

သစ်သားတန်း၏  တိုက်ရိုက်ြေက်ြီကကိုတင၍် မပုလုပ်ရြည်မေစ်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၆.၂ ။ အစိ ်အပိုင်းများကို အလုပ်ရုံ ွေင် ပ်ေင်ခြငး် (Shop Erection) 

 သံြဏိကိုယ်ထည် (steel work) ကို ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆနရာသို့ 

ြဆပးပို့ြီ တပ်ေင်ထားြှုအံဝငခ်ွင်ကျ တိကျြှု ရိှ/ြရှိ စစ်ဆေးနိုင်ရန် ယာယီအားမေင့် 

အလုပ်ရုံတွင် စစ်ဆေးဆရးတာဝန်ခံက စီစဉ်သည့်အတိုင်း တပ်ေင်ရြည်။ အစိတ်အပိုင်း 

ြျားကိုဆနရာတကျ တပ်ေင်ထားရှိရန် အဆရအတွက်လုဆံလာက်သည့် သံြဏိေို့ 

(parallel drifts) မေင့် အစိတ်အပိုငး်ြျားကို အလုပ်ရုံတွင် တပ်ေင်ရြည်မေစ်သည်။ 

အစိတ်အပိုင်းြျားကို ေွက်(စ်) (bushes) ပါသည့် သံြဏိဂျစ် (steel jigs) မေင့် ညှပ်၍ 

လွန်သွားမေင့်အဆပါက်ဆောက်မခင်း (drilled) သ့ုိြဟုတ် ဆောက်စက်မေင့်အဆပါက်ဆောက်မခင်း 

(punched) အားမေင့် တူညီသည့် အစိတ်အပုိငး်ြျား အားလုးံမေစ်ဆနပါက သံြဏိ 

ကိုယ်ထည်ကို စစ်ဆေးဆရးတာဝန်ခံက စီစဉ်သည့်အတိုငး် အလုပ်ရုံတွငတ်ပ်ေင်နိုငသ်ည်။ 

 ထုပ်ပိးုမခင်း (packing) – ပစ္စည်းအဆရွှေ့အဆမပာငး်၊ အတင်အချလုပ်စဉ်အတွင်း 

ထိခိုက်ပျက်စီးြှု သ့ုိြဟုတ် ရဲွ့ဆစာင်းပုံပျက်ြှုြမေစ်ဆစေို့ ကာကွယ်ရန်အတွက်အစွန်းထွက် 

ဆနဆသာသံမပားြျား သ့ုိြဟုတ် သံဆချာငး်ြျားအားလုံးနှင့် အေက်ြျား (joints) ၌ရှိသည့် 

အစိတ်အပိုင်းကိုဆတာင့်တငး်ဆအာင် မပုလုပ်ရြည်မေစ်သည်။ ဆမောင့်တန်းဆသာသံဆချာင်း 

ြျားနှင့ ် သံမပားြျားအားလုးံကိုစု၍ စညး်ထားရြည်။ ဝက်အစူုပ်ထားသည့်အစွန်းြျားနှင့ ်

စက်စားထားသည့် ြျက်နှာမပင်ြျားအားလုးံကို သင့်ဆတာ်စွာ ထုပ်ပိုးထားရြည်မေစ်ပပီး 
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သံြှိုြျား (rivets)၊ ြူလီြျား (bolts)၊ ြူလီဆခါင်းြျား (nuts)၊ ဝါရှာြျား (washers) နှင့် 

ဆသးငယ်ဆသာ အလွတ်အစိတ်အပိုင်းြျား (small loose parts) ကိ ု ဗူးြျားတွင် သီးမခား 

စီခွဲ၍ ထည့်ထားရြည်မေစ်သည်။ 

၇.၁.၂.၃.၆.၃။ စစ်ဆေးခြငး်နှင့် စမ်းသပ်ခြငး် 

  စစ်ဆေးဆရးတာဝန်ခံသည် သံထည်ေင်သည့် အလုပ်ြျား (fabrication of 

steelwork)နှင့ ် ပက်သက်သည့်ထုတ်လုပ်သူ၏ လုပ်ငန်းြျားအား သင့်ဆလျာ်သည့်အချနိ် 

တိုင်း၌ လွတ်လပစ်ွာသွားဆရာက် ကကည့်ရှုနိုင်ခွင့်ရိှရြည်မေစ်ပပီး သံထည်ေင်သည့်အလုပ် 

(fabrication) သည် ဤစံနှုန်း၏ သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ လုပ်ဆောငဆ်န 

ဆကကာငး် သူကိုယ်တိုင ်ဆကျနပ်လက်ခံနိုင်ဆစဆရးအတွက် ထိကု်သင့်သည့် အဆထာက်အကူ 

မပုြှုြျားအားလုံးကို သူ့အားဆပးအပ်ရြည်မေစ်သည်။ 

   အမခားသတ်ြှတ် မပဌာန်းထားချက်ြရှိပါက သံထည်ပစ္စည်းအား ဆောက် 

လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆနရာသ့ုိြဆပးပို့ြီ ထုတ်လုပ်သည့်ဆနရာ၌ စစ်ဆေးမခငး်မပုလုပ်ရြည် 

မေစ်ပပီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ြှုအား အဆနှာက်အယှက်ြရိှဆစေဲ စစ်ဆေးမခင်းကိုလုပ်ဆောင် 

ရြည် မေစ်သည်။ 

          အကယ်၍ ဝယ်ယူသူကဆတာငး်ေိုလျှေင ် ထုတ်လပု်သူက ၎င်း၏ပစ္စည်း 

သည် ဤစံနှုန်း၏ သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် ညီညွတ်ဆကကာင်း အာြခံရြည်မေစ်သည်။ 

   တပ်ေင်တည်ဆောက်ထားသည့် ြည်သည့်ပစ္စည်းတစ်ခုခု သ့ုိြဟုတ် 

ထိပုစ္စည်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုသည် ဤစံနှုန်း၏ သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် 

ြညီညွတ်ဆကကာငး်ဆတွ့ရိှလျှေင် ၎င်းကို မငင်းပယ်ခွင့်ရိှဆစရြည်။ ဝယ်ယူသူ သ့ုိြဟုတ် 

၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့် လွှဲအပ်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်က ချ ို့ယွင်းချက်အမပစ်ကို မပုမပင်နိုင် 

သည်ဟု ယူေသည့်ကိစ္စြျားြှလွဲ၍ မငင်းပယ်ခံထားရသည့် ြည်သည့်ပစ္စည်း သ့ုိြဟုတ် 

ပစ္စည်း၏ အစိတ်အပုိငး်ြျှေ စြ်းသပ်ရန်အတွက် မပန်လည်တင်မပမခငး်ြမပုရ။ 

   ပစ္စည်းေငသ်ည့် အချနိ်အတွင်းဆပါ်ဆပါက်နိုင်သည့် ချ ို့ယွင်းချက် အမပစ် 

ြျားကို စစ်ဆေးဆရးတာဝန်ခံ၏ သဆောတူခွင့မ်ပုချက်မေင့် စစ်ဆေးဆရးတာဝန်ခံကချြှတ် 

သည့် လုပ်ထုးံလုပ်နညး်ြျားနှင့်အညီ ဆကာငး်ဆအာင်မပုလုပ်ရြည်မေစ်သည်။ 

  စစ်ဆေးဆရးတာဝန်ခံလိုအပ်ဆသာ တိုင်းတာဆရးကိရိယာြျား (gauges) နှင့ ်

ပုံစံမပားြျား (templates) အားလုးံကို ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူက ဆထာက်ပံ့မေည့်စွြ်းဆပး 

ရြည်။ စစ်ဆေးဆရးတာဝန်ခံသည် သူ၏ကိုယ်ပိုငေ်ုံးမေတ်ချက်မေင့် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၏ 

အလုပ်ြျား၌ရရိှခဲ့သည့် စြ်းသပခ်ျက်ရလဒ်ြျားကို အစိုးရစြ်းသပ်စစ်ဆေးဆရးရုံ 

(Government Test House) သ့ုိြဟုတ် အမခားတစ်ဆနရာ၌ လွတ်လပ်သည့် စြ်းသပခ်ျက် 

ြျားမပုလုပ်၍ စစ်ဆေးနိုငသ်ည်။ ထိုသ့ုိ စြ်းသပစ်စ်ဆေးသည့်ပစ္စည်းသည် ဆကျနပ် 
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လက်ခံနိုင်ေွယ်ရာ ြရိှဆကကာငး်ဆတွ့ရှပိါက ဤကဲ့သ့ုိဆသာ စြ်းသပ်ချက်ြျားအတွက် 

ကုန်ကျစရိတ်ကို ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူကကျခံရြည်မေစ်ပပီး ဆကျနပ်လက်ခံနိုငေ်ွယ် 

ရိှဆကကာငး်ဆတွ့ရှပိါက ကုန်ကျစရိတ်ကို ဝယ်ယူသူက ကျခံရြည်မေစ်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၆.၄။ လုပ်ငန်းြွေင်ဆနရာ၌ အစိ ်အပိုင်းများကို ပ်ေင်ခြငး် (Site Erection) 

 စက်နငှ့် ကိရိယာ န်ောပလာများ - အစိတ်အပိငုး်ြျားကို အပပီးသတ်တပ်ေငမ်ခငး် 

အတွက်အသံုးမပုသည့်စက်ြျားနှင့ ်ကိရိယာတန်ောပလာြျားအားလုးံသည် အငဂ်ျင်နီယာ 

ြှ လက်ခံနိုင်ေွယ်ရိှဆသာ သင့်ဆတာ်ြှုနှင့် စွြ်းဆောငန်ိုငြ်ှုသည် ရှိရြည်။ 

 သုိဆလှာငခ်ြငး် နှင့် ကိုင် ွေယ်ခြငး် - ဆောက်လပု်ဆရးသံြဏိ (structural steel) ြျား 

အားလုးံကို ထိခိုက်ပျက်စီးြှုခံရမခငး်ြရိှဆစရန် ဆောက်လပု်ဆရး လုပ်ငန်းခွငဆ်နရာ၌ 

စနစ်တကျ သုိဆလှာင်၍ ကိုင်တွယ်ရြည်။ 

 ဆနရာ ကျ စီစဉ်ဆောင်ရွေက်ခြင်း - သံြဏိထည် (steelwork) အားလုးံကို ဆနရာ အဆန 

အထားချထားမခငး်နှင့် အမြင့်အဆနအထားချနိ်ညိှမခင်း၊ သံြဏတိိုငြ်ျား (stanchions) ကို 

ဆထာင့်ြတ်ကျရန် ချနိ်သီးမေင့်ချနိ်မခငး်နှင့် အဆောက်အအုံ၏ အစိတ်အပိငုး်တိုငး်ကို 

အတိအကျဆနရာချထားမခင်းတို့သည် အတညမ်ပုထားသည့်ဆရးေွဲပုံစံြျား (approved 

drawings) နှင့အ်ညီ မေစ်ဆစရြည်မေစ်ပပီး အင်ဂျင်နီယာ၏ အတည်မပုလက်ခံြှုရိှရြည်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၆.၅။ အစိ ်အပိုင်းများကို ပ်ေငဆ်နစဉ်ဆေးကင်းလုခံြုံမှု 

  အစိတ်အပိုင်းြျားကို တပ်ေင်ဆနစဉ် သံြဏိထည် (steelwork) ကို 

ခိုင်ပြစဲွာြူလစီွဲထားရြည် သ့ုိြဟုတ် အမခားတစ်နည်းနည်းမေင့် တွယ်ေက်ထားရြည် 

မေစ်ပပီး တပ်ေင်ဆရးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ်အတွငး် အဆောက်အအံုသ့ုိ သက်ဆရာက်သည့် 

ဝန်ြျားအားလုးံအတွက် လိအုပ်လျှေငယ်ာယီတန်းြျား၊ ထုပ်ြျားမေင့် ကျားကန်ထားရြည် 

မေစ်သည်။ သင့်ဆလျာ်ြှန်ကန်သည့် ဆမောင့်တန်းတိကျြှု (alignment) ြရဆသးြီ 

သံြှိုရိုက်မခငး်၊ အပပးီ အပိုငြ်ူလီစုပ်မခင်း သို့ြဟုတ် ဂဆဟဆော်မခငး် ြမပုသင့်ဆပ။ 

 ၇.၁.၂.၃.၆.၆ ။ လုပ်ငန်းြွေင၌် ွေယ်ေက်ခြငး် (Field Connections) 

 (က) လုပ်ငန်းြွေင်၌သံမှိုရိုက်ခြငး်(Field riveting) - ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆနရာ၌ 

ရိုက်သည့်သံြှိုြျား (rivets) ကို အပူဆပးရြည်မေစ်ပပီး အလုပ်ရုံတွငရ်ိုက်သည့် 

အတိုငး် ဂရုစိုက်၍ရိုက်ရြည်မေစ်သည်။ 

 (ြ) လုပ်ငန်းြွေင်၌ဝက်အစူွေဲခြငး် 

  (Field bolting) - လုပ်ငန်းခွင်၌ဝက်အူစွဲမခင်း (field bolting) ကို အလုပ်ရုံ၌ ဝက်အူ 

စွဲမခငး် (shop bolting) အတွက် လိုအပ်သည့် ဂရုစိုက်ြှုအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရြည် 

မေစ်သည်။ 
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 (ဂ) လုပ်ငန်းြွေင်၌ ဂဆဟဆော်ခြငး် (Field Welding) - လုပ်ငန်းခွင်၌ အစိတ်အပုိငး်ြျား 

ေင်မခင်း နှင့ ် ဂဆဟဆော်မခငး် အားလုးံကို သီးမခားညွှန်ကကားချက်ြှအပ အလုပ်ရုံ၌ 

ပစ္စည်းေငမ်ခငး် (shop fabrication) အတွက် သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ လုပ် 

ဆောငရ်ြည်မေစ်သည်။ သံြဏိကိဆုေးသုတ်၍ ဆပးပိုထ့ားပါက လုပ်ငန်းခွင်၌ ဂဆဟ 

ြဆော်ြီသုတ်ထားသည့်ဆေးကို အေက် (joint) ၏ တစ်ေက်တစ်ချက်၌ အနည်း 

ေုံး ၅၀ ြီလီြီတာ အကွာအဆဝးအထိ ေယ်ရှားရြည်မေစ်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၆.၇။ အစိ ်အပိုင်းများကို  ပ်ေင်မပီးဆနာက် ဆေးသု ်ခြငး် 

  ဆေးြသတု်ေဲ ဆပးပို့ထားသည့် တပ်ေင်ပပီးသံြဏိြျားကို ဆေးသုတ်မခငး် 

စတငြ်မပုလုပ်ြီ ဆေးသုတ်ြည့် ြျက်နှာမပငြ်ျားအားလုံးကို ဆမခာက်ဆသွ့ဆအာငလ်ုပ်ပပီး 

ြျက်နှာမပငြ်ှကွာဆနဆသာ သံအဆကကးြျား (Scale) နှင့ ် သံဆချးြျား (Rust) အားလုးံကို 

အကုန်အစင ်သန့်ရှင်းရြည်မေစ်သည်။ 

  အစိတ်အပိုင်းြျားကို တပ်ေင်ပပီးဆနာက် သတ်ြှတ်ထားသည့် အကာ 

အကွယ်ဆပးဆသာ မပုမပငစ်ီရင်ြှုြျား (Protected treatment) ကိ ု လုပ်ဆောငရ်ြည် 

မေစ်သည်။ သံြှိုနှင့် ြူလီဆခါင်းြျားအားလုံးနှင့် အလုပ်ခွင်ဆနရာရိှ ဂဆဟြျားကို သန့်ရှင်း 

ဆရးလုပ်ရြည်မေစ်သည်။ ဆေးြျားပျက်စီးဆနသည့် သ့ုိြဟုတ် ယုိယွင်းဆနသည့် ဆေးသုတ် 

ထားဆသာြျက်နှာမပင်ြျားကို အလုပ်ရုံ၌သုတ်သည့်သုတ်ဆေးနှင့ ်တူညီသည့် အြျ ိုးအစား 

မေင့် ဆရှးဦးစွာသုတ်ရြည်။ သီးမခားညွှန်ကကားထားသည့် ဆနရာြျားတွင် အလုပ်ခွင်ဆနရာ၌ 

တပ်ေင်ပပီးသည့်အခါ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထိဆတွ့ဆနြည့် ြျက်နှာမပင်ြျားကို (အလုပ်ရုံ၌သုတ် 

ခဲ့သည့် ဆအာက်ခံဆေးတစ်ခုခုအမပင်ထပြ်ံ၍) ဆေးတစ်ထပ်ထပ်သုတ်ရြည် မေစ်ပပီး ဆေး 

ြဆမခာက်ဆသးြီ ၎ငး်ြျက်နှာမပင်နှစ်ခုကို အတူတစ်ကွ ကပ်ထားလိကု်ရြည်မေစ်သည်။ 

  သံြဏိကိုအလုပ်ရုံ၌ သတ္တုအလွှာတစ်ခုသုတ်လိြ်းထားပါက လုပ်ငန်းခွင် 

ဆနရာတွင်မပုလုပ်သည့် ဂဆဟြျားနှင့် သံြှိုြျား သ့ုိြဟုတ် ြူလီြျားအဆပါ် ၎င်းသတ္တု 

အလွှာကို တစ်ေက်တည်းရှဆိစရန် အမပည့်အစုံသုတ်လိြ်းရြည်မေစ်သည်။ သ့ုိရာတွင ်

အင်ဂျငန်ီယာ၏ သဆောတူခွင့မ်ပုချက်အရ လုပ်ငန်းခွငဆ်နရာ၌ ဆေးသုတ်မခငး်မေင့် 

ကာကွယ်ြှုကို မပည့်စုံဆအာင်မပုလုပ်နိုငသ်ည်။ သွပ်ရည်စိြ်ထားသည့် (galvanized) 

သ့ုိြဟုတ် အလားတူ မပုမပငစ်ီရငထ်ားသည့် ြူလီြျား (bolts) သည် ဤသတ်ြှတ်ချက်ြှ 

ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ 
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 ၇.၁.၂.၃.၆.၈။ ဆကျာက်၊ အ ု် သ့ုိမဟု ်  (ရိုးရိုး  သ့ုိမဟု ်  သံကူအားခဖည့်) ကွေန်ကရစ် 

အဆပါ် ွေင်   ိုင်ဆအာက်ြံများ ၊  န်းများနှင့် ရက်မများ၏ ဆအာက်ြံများအား အဂဂဆ  

ြင်းခြငး် (Bedding of Stanchion Bases and Bearings of Beams and Girders on 

Stone, Brick or Concrete (Plain or Reinforced)) 

  အဂဂဆတခင်းမခင်း(bedding)ကို ပိုတ့လန်ေိလပ်ဆမြ (Portland cement) 

သ့ုိြဟုတ် ေိလပ်ဆမြသရွတ် (grout or mortar) သ့ုိြဟုတ် နုညက်သည့် ေိလပ်ဆမြ 

ကွန်ကရစ် (fine cement concrete) မေင့် လုပ်ဆောင်ရြည်မေစ်သည်။ 

  အထပ်ြျားစွာရိှဆသာ အဆောက်အအုံြျားအတွက် တိုင်ြျား၏ ဆအာက်ဆမခ 

အလျား (a sufficient number of bottom length of stanchions) ကို သင့်ဆတာ် 

ြှန်ကန်စွာစီတန်းမခငး်၊ ဆရချနိ်ညှိမခင်းနှင့် ဆထာင့်ြတ်ကျဆအာင်ချနိ်မခင်းတို့ မပုလုပ်ပပီး 

သည့်အထိ ဤအဂဂဆတခငး်မခင်းအလုပ်ကိ ုြလုပ်ဆောင်ရဆပ။ 

  ြည်သည့်နည်းလြး်ကိုအသံုးမပုသည်မေစ်ဆစ၊တိုငဆ်အာက်ခံြျား(stanchion 

bases) ကို ဤအချနိ်အဆတာအတွငး် သံြဏိသပ်ြျား (steel wedges) မေင့် ဆထာက်ပင့် 

ထားလျက်၊ သံြဏိထည် (steelwork) ကို ဆနာက်ေုံးအပပီးသတ် ဆရချနိ်ညှိမခင်းနှင့် 

ဆထာင့်ြတ်ကျဆအာငခ်ျနိ်မခငး်တို့ မပုလုပ်ပပီးြှသာ အဂဂဆတခင်းမခင်းမပုလုပ်ရြည်။ သရွတ် 

ရည် ြဆလာင်းြီအချနိ်တွင် သံြဏိ၏ ဆအာက်ရိှဆနရာလွတ်ကို သန့်ရှင်းရြည်မေစ်သည်။ 

  အဆောက်အအုံ၏ဆအာက်ဆမခ အဂဂဆတခင်းမခင်း (bedding) ကို 

လုဆံလာက်သည့် ကကံ့ခိုင်အားရိှဆသာ ေိလပဆ်မြသရွတ် (grout or mortar) မေင့် ဆလာငး် 

ရြည်မေစ်ပပီး၊ သရွတ်ရည်ဆလာငး်ြည့် ဆနရာလွတ်ကို အမပည့်အဝ မေည့်ဆပးရြည်မေစ် 

သည်။ သရွတ်ကိုေိအားမေင့်မေစ်ဆစ သုိ့ြဟုတ် ခိုငပ်ြဲစွာတပ်ေငထ်ားသည့် ဆထာက်ြျား 

အားခံ၍ ဆောင့်မခငး် (ramming) မေင့် မေစ်ဆစ ဆလာင်းရြည်မေစ်သည်။ 

 ၇.၁.၂.၃.၆.၉။ သံမဏိမီးြိုးဆြါငး် ိုင်  ည်ဆောက်ခြင်း (Construction of Steel 

Chimney) 

 (က) ဆြါင်း ိုင ်ပ်ေငခ်ြငး်၏ ိုးဆလျာ့ြွေင့ ်(Erection Tolerance) 

  ြည်သည့်အမြင့် (level) ၌ြေို ဆခါင်းတိုင်ဝင်ရိုး၏ ဆထာင့်ြှန်အဆနအထားြှ 

တိြ်းဆစာငး်ကွဲလွြဲှုသည် ထိသီုးမခားအပိုင်း၌ အမြင့်၏ ၁/၁,၀၀၀ ထက် ြပိုရဆပ။ 

 (ြ) ကကားလွေ ်အကွောအဆဝး(Clearance) 

  ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်တစ်ခုသည် ဆခါင်ြိးုတစ်ခု သုိ့ြဟုတ် အဆောက်အအံု၏ အမခား 

အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုကို မေတ်ဆောက်သွားပါက ြီးခိုးဆခါင်တိုင်၏ ကျုံ့ကကြှုအတွက် 

ဆနရာဆပးရန်နှင့် အပူကူးဆမပာငး်ြှု (transfer of heat) ကို ကန့်သတ်ရန် ကကိုတင် 

စီြံြှု မပုလုပ်ရြည်မေစ်သည်။ ပုံြှန်အားမေင့် ၅၀ ြီလီြီတာ ကျယ်သည့် ဆလကကား 
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လပတ်စ်ခု (an air gap) လိအုပ်သည်။ အကယ်၍လိုအပ်ပါက အကကားအလပ်ကို 

မေည့်ရန် ဆပျာ့ဆပျာငး်သည့် အပူကာပက်ကင် (Flexible heat resistant packing) 

ကို အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

  (ဂ) ဆရ/ဆလ လုံဆအာငပ်ိ ်ခြငး်(Sealing) 

  အထူးသမေင့် ဆငွ့ ရည်ေွဲ့ မခင်း (condensation) မေစ်ဆပါ်ရန် အလားအလာရိှပါက၊ သံြှို 

ရိုက်ထားသည့် ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ြျားကိုအလုပံိတ်မခင်း (caulking) မပုလုပ်ရြည်မေစ် 

သည်။ 

 (ဃ) ဓာ ်ဆငွေ့လုမံှု (Gas Tightness) 

  ဆောက်လုပ်ဆရးသံြဏိြျား (structural steels)ဆပါ်တွင ်ေလန်းမပားြျား (flanges) 

ကို ေက်ရာတွင ်ဂတ်စကက် (gasket) ကို အသံုးြမပု ရဆပ။ 

  ြှတ်ချက် - ဓာတ်ဆငွ့လုံြှု (gas tightness) ကို ဆသချာဆစရန်နှင့် ေုံဆတွ့သည့် 

ြျက်နှာမပငြ်ျားတွင ် သံဆချးစားြှုကို ကာကွယ်ရန် အလံုပိတ်ဆေးရည် (liquid 

sealants) ကို အသံုးမပုသင့်ပါသည်။ 

 (င) ဆြါင်း ိုင ်ပ်ေငခ်ြငး်၏ေွေဲေန့်အား (Erection Tension) 

  ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆနရာတွင ် ေိုင်းကကိုးြျား (guy ropes) ဆပါ်သ့ုိ သက် 

ဆရာက်သည့် ကကိုတင်ေွဲေန့်အား (pretensioning) ၏ ပြာဏသည် သင့်ဆလျာ် 

သည့်ဒဇီိုငး် စဉ်းစားသံုးသပ်ြှုြျားနှင့် အညီမေစ်ရြည်မေစ်ပပီး သင့်ဆတာ်သည့် 

တိုင်းတာဆရး ကိရိယာတစ်ခုမေင့် တိုင်းတာနိုငရ်ြည်မေစ်သည်။ ြီးခိုးဆခါင်းတိုင် 

ဆထာငပ်ပီး ဆနာက်ေိုငး်ကကိုးြျား (guys) ရိှ တငး်အား (tension)သည် တွက်ချက် 

ထားသည့် ဆလဆကကာင့်မေစ်ဆသာ အြျားေုံး တငး်အား၏ ၁၅ ရာခိုငန်ှုန်းထက် 

ြနညး်ဆစရေဲ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ထက်ြြျားဆစရဆပ။ 
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၇.၂။ လုပ်ငန်းြွေင်သံုး ပစ္စည်းများ သုိဆလှာငခ်ြင်း၊ စနစ် ကျစုပုံခြင်း နှင့် ကိုင ်ွေယ်ခြငး် 

(Storage, Stacking and Handling of Materials) 

  ၇.၂.၁။ အဆထွေဆထွေ (General) 

 ၇.၂.၁.၁။ ကကို ငစ်ီစဉ်ခြငး်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းသိုဆလှာငမ်ှု အြင်းအကျငး်၊ အဆနအထား 

(Planning and Storage Layout) 

 (က) ြည်သည့်ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင် ဆနရာအတွက်ြေို ဆောက်လပု်ဆရးသုးံ 

ပစ္စည်းြျား၊ အစိတ်အပိုငး်ြျား၊ လုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းြျားစီစဉ်ထားရှိပပီး စနစ်တကျ 

စုပုံသုိဆလှာငရ်န်အတွက်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းသယ်ဆောင်သည့် ယာဉ်ြျား စည်းစနစ်တကျ 

ဆကာင်းြွန်စွာ ဝင/်ထွက်နိုငြ်ည့်လြး်ပါရိှရန် ကကိုတငစ်ီစဉ်ရြည်။ ပစ္စည်းြျား 

သုိဆလှာင်မခငး်၊ စုပုံမခင်းနှင့ဆ်နရာချထားမခငး်တို့အား ကကိုတငစ်ီစဉ်ဆနစဉ် ဆောက်လပု် 

ဆရးလုပ်ငန်းအေင့်လိုက် လိအုပ်ြည့်ပစ္စည်းြျား၊ အစိတ်အပိုငး်ြျားနှင့် ကိရိယာ 

တန်ောပလာ လိအုပ်ချက်ြျားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်။ 

 (ခ) ပစ္စည်းြျားကိုအြျ ိုးအစား၊ အရွယ်အစားနှင့် အရှည်အတိုအလိကု် ခွဲမခားကာ သပ်သပ် 

ရပ်ရပ်နှင့် စနစ်တကျထားသိပုပီး ပပိုြကျဆစရန် ဆနရာချထားရြည်။ အကယ်၍ အပုံ 

ြျားသည်မြင့်ြားပါက၊ ၎င်းတို့ကို သင့်ဆတာ်သည့်အမြင့်ြျားမခားကာ ဆလှကားထစ်ပံု 

ဆနာက်ေုတ်၍စီရြည်မေစ်သည်။ ပစ္စည်းအပံုြျားတစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကကားတွင် စစ်ဆေး 

ရန်နှင့် ပစ္စည်းသယ်ယူဆမပာငး်ဆရွှေ့ြှုအတွက် အကျယ် ၁ ြီတာထက်ြနည်းဆသာ 

စကကဂန်လြ်းတစ်ခုကို ထားရှရိန်လိုအပ်သည်။ စင်္ကြံလြး်အားလုးံကို အြှိုက်ကငး်ရှငး် 

ပပီး သန့်ရှင်းစွာထားရှိရြည်။ 

 (ဂ) ပစ္စည်းြျားကို ယုိယွင်းပျက်စီးမခင်း သုိ့ြဟုတ် မပငပ် ပဆယာဂဆကကာင့် ပျက်စီးမခငး်ြှ 

ကာကွယ်ရန်နှင့် ၄ငး်တို့၏ အရည်အဆသွးအမပည့်အဝရရန်နှင့် လုပ်ငန်းတွင် အေင် 

သင့်အသံုးမပုနိုင်ရန် ထိန်းသိြ်းထားနိုင်ြည့် နညး်လြး်ြျ ိုးမေင့် သိုဆလှာငမ်ခငး်၊ စုပုံမခင်း 

နှင့ ်ကိုင်တွယ် မခငး်မပုရြည်မေစ်သည်။ 

 (ဃ) ပစ္စည်းြျားကိုဆရြဝပ်နိုင်ဆသာ၊ ဆတာင့်တင်းခိုင်ြာဆသာ ြျက်နှာမပငဆ်ပါ်တွင် ေင့စ်ီ 

ထားရြည်။ ပစ္စည်းြျားကိုနံရံြျား (သ့ုိြဟုတ်) အမခားတည်ဆောက်ထားသည့် 

အဆောက်အအုံ အစိတ်အပိုငး်ြျားအဆပါ် သတ်ြှတ်ခံနိုင်ဝန်ထက်ဆကျာ်လွန်၍ ေင့စ်ီ 

မခငး်ြမပုရ။ 

        (င) ပစ္စည်းြျားကိုအနားြှ မေတ်သန်းသွားလာသူြျားအား အန္တရာယ်ြမေစ်ဆစသည့် 

နညး်လြ်းြျ ိုးမေင့် ေင့်စီရြည်မေစ်သည်။ ဤကဲ့သ့ုိဆသာဆနရာြျားတွင ် ေင့စ်ီထား 

ဆသာ အပံုြျားသည် ဆန့အချနိ်၌ သင့်ဆတာ်သည့် သတိဆပးေိုငး်ေုတ်ြျားထားရှိကာ၊ 
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ညအခါ၌ ၎င်းတို့အဆပါ်နှင့ ် နံဆေးပတ်ပတ်လည်တွင် အနီဆရာငြ်ီးြျား ထွန်းထားရ 

ြည်မေစ်သည်။ 

 (စ) ဆလှကားအတက်အေငး်လြး်ြျား၊ စကကြံလြး်ြျားနှင့် ကျဉ်းဆမြာငး်သည့် လူသွား 

လြး်ြျားတွင ် အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ဆရးပစ္စည်းြျား၊ လက်နက်ကိရိယာြျား 

သုိဆလှာင်ထားရိှမခငး်နှင့် အြှိုက်သရိုက်ြျား တားေီးပိတ်ေို့ဆနဆစမခင်း ြရိှဆစရ။ 

 ၇.၂.၁.၂။ ဆလထု၏ သက်ဆရာက်မှုများမှကာကွေယ်ခြငး် (Protection Against Atmo-

spheric Agencies) 

     ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆနရာ၌ သုိဆလှာင်ထားရိှသည့် ကုန်ပစ္စည်းြျားကုိ 

ပစ္စည်းအသီးသီး၏ စံသတ်ြှတ်ချက်ြျား အဆပါ်ြူတည၍် ယုိယွင်းပျက်စီးမခငး်ြှဆရှာငရှ်ား 

ရန် ြိုးဆရ၊ ဆနဆရာငမ်ခည်၊ ဆလနှင့် ဆရခိုးဆရဆငွ့ကဲ့သ့ုိဆသာ ဆလထု၏ သက်ဆရာက်ြှုြျားြှ 

ကာကွယ်ရြည်မေစ်သည်။ 

 ၇.၂.၁.၃ ။ လက်ခဖင့် ကိုင် ွေယ်ခြငး် (Manual Handling) ဆလးလံသည့် ပစ္စည်းြျားကို 

လက်မေင့် ကိုင်တွယ်ရန်ရိှဆသာအခါ အလုပ်သြားတိုင်းကို ဤကဲ့သ့ုိဆသာ ပစ္စည်းြျားကို 

ကိုင်တွယ်ရြည့် သင့်ဆတာ်ြနှ်ကန်ဆသာနည်းလြ်းအား သူ၏အလုပ်သြားဆခါငး်ဆောင် 

သ့ုိြဟုတ် ကကီးကကပ်သူက နညး်လြ်းညွှန်မပ ဆပးရြည်။ အလုပ်သြားတိုင်းကို တစ်ကိုယ် 

ဆရသံုး ဆေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ဆရးဝတ်စုံ ဝတ်ေငဆ်ပးရြည်။ ကကီးကကပ်သူြျားသည် 

ပစ္စည်း၏အဆလးချနိ်နှင့် သယ်ဆောင်ရြည့် အကွာအဆဝးအဆပါ်ြူတည်၍ လုဆံလာက်သည့် 

လူအငအ်ားမေင့် တာဝန်ဆပးရန်လည်း ဂရုမပုရြည်။ 

 ၇.၂.၁.၄။ မီးဆေးနှင့် အခြားဆေးအန္တရာယ်များ မှ ကာကွေယ်ခြငး် (Protection Against 

Fire and Other Hazards) 

 (က) သစ်၊ ဝါး၊ ဆကျာက်ြီဆသွး၊ သုတ်ဆေး စသည်တို့ကဲ့သ့ုိ ပစ္စည်းြျားကို ြီးဆေးအန္တရာယ် 

ြမေစ်ဆပါ်ဆစဆသာ နည်းလြ်းြျ ိုးမေင့် သုိဆလှာင်ရြည်မေစ်သည်။ ဆရနံေီနှင့ ် ဓါတ်ေီ 

ကဲ့သ့ုိ ြီးဆလာငလ်ွယ်ဆသာပစ္စည်းြျားကို သုိဆလှာင်ထားစဉ်အတွငး် ဆေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှငး်ဆစရန် ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးေိုငရ်ာ စညး်ြျဉ်းစညး်ကြ်းြျားနှင့်အညီ       

သုိဆလှာင်ရြည်။ ပစ္စည်းအေင့ြ်ျားကို ြီးပငြိ်းသတ်သည့်အခါ ပပိုလဲြှုြမေစ်ဆစရန် 

အလွန်မြင့်ြားစွာြစုပုံရ။ ဆယေုယျအားမေင့် ၎ငး်တို့သည် ၄.၅ ြီတာထက ် ပို၍ 

ြမြင့်ရဆပ။ သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို ဆနာက်ေက်  [ ၇ (၂) ] တွင် ဆော်မပထား 

သည်။ 

 (ခ) ကကိုတငသွ်န်းဆလာင်းထားသည့် ကွန်ကရစ်ရက်ြတန်းြျား (precast beams)၊ 

ကကြ်းခငး်မပားြျား (slabs) နှင့ ် အရွယ်အစားကကီးြားသည့်သစ်ြျားကဲ့သ့ုိ ဆမြကျွြံှု 
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ဒဏခ်ံရေွယ်ရိှသည့်ပစ္စည်းြျားကို ဆတာင့်တင်းသည့် အဆထာက်အပင့်ြျား ဆသချာဆစ 

ရန် သင့်ဆတာ်သည့် စီြံဆောင်ရွက်ြှုြျားလုပ်၍ သုိဆလှာင်ထားရြည်။ 

 (ဂ) ဆရကကီးြှု၊ ဒီဆရတက်ြှု စသည်တို့၏ ဒဏခ်ံရေွယ်ရိှဆသာ ပစ္စည်းြျားကို ဆရမေင့်ဆြျာပါ 

  သွားမခငး် သ့ုိြဟုတ် ဆရကကီးြှု၊ ဒီဆရတက်ြှုစသည်တို့ဆကကာင့် ပျက်စီးမခငး်ကို 

ကာကွယ်ရန် သင့်ဆတာ်သည့် နည်းလြ်းြျားမေင့ ်သုိဆလှာင်ထားရြည်။ 

 ၇.၂.၂။ လုပ်ငန်းြွေင်သံုးပစ္စည်းများ သုိဆလှာငခ်ြင်း ၊ စနစ် ကျစုပုံခြင်းနှင့် ကိုင ်ွေယ်ခြငး် 

(Storage, Stacking and Handling of Material) 

 ၇.၂.၂.၁။ အဆထွေဆထွေ (General) 

    ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းတွင် အြျားအားမေင့် အသံုးမပုသည့် ပစ္စည်းြျားကို  

သုိဆလှာင်မခငး်၊   စုပုံမခင်းနှင့်  ကိုင်တွယ်မခငး်တို့သည် ၇.၂.၂.၂ ြှ ၇.၂.၂.၃၁ အထိ ဆော်မပ 

ထားသည့်အတိုငး် လိကု်နာဆောင်ရွက်ရြည်။ ၎င်းတို့ကို ဆနာက်ေက်တွဲ (ခ) တွင် စစ်ဆေး 

ြှု ဆကျာက်ဂွြ်းအြျှေင်ြျား/အြှုန့်ြျား (asbestos fibers/dust) နှင့ ် ထိဆတွ့ရှူရှိုက်ြိမခငး် 

သည် လူသား၏ကျန်းြာဆရးကို အန္တရာယ်မေစ်ဆစပါသည်။ 

 ၇.၂.၂.၂။ ေိလပ်ဆခမ (Cement) 

 (က)  သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့်စုပုံခြင်း - ေိလပ်ဆမြကို လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာ၌ ဆမခာက်ဆသွ့၍ ြိုးဆရ 

နှင့ ်ဆရခိုးဆရဆငွ့လုံဆသာ အဆောက်အအုံတစ်ခု၊ သ့ုိြဟုတ်၊ သုိဆလှာင်ရုံ တစ်ရုံထဲတွင် 

သုိဆလှာင်ရြည်။ သုိဆလှာင်သည့် အဆောက်အအံု သို့ြဟုတ် သုိဆလှာငရ်ုံသည် 

မပတငး်ဆပါက်အဆရအတွက် အနည်းေုံးနှင့ ် အကံိုက်တပ်ေင်ထားသည့်တံခါးြျား ရိှရ 

ြည်မေစ်ပပီး ၎င်းတို့ကို မေစ်နိုင်သဆရွ့ အပြပဲိတ်ထားသင့်သည်။ အတိ်ြျားမေင့် လက်ခံရရိှ 

သည့် ေိလပ်ဆမြကို အိတ်ြျားအား အစိုမပန်ြှုနှင့် ဆရခိုးဆရဆငွ့တို့နှင့်ြထိဆတွ့ဆစရန် 

ထားရိှရြည်။ ေိလပ်ဆမြအတိ်ြျားကို ကကြ်းခငး်အထက် ၁၅၀ ြီလီြီတာ ြှ ၂၀၀ ြီလီ 

ြီတာအထိ ကင်းလွတ်ဆအာင် သစ်သားပျဉ်မပားချပ်ြျားဆပါ်တွင ် အေင့်ေင့်ထပ၍် 

စီထားရြည်။ ကကြ်းခငး်သည် ေိလပ်ဆမြအနည်းငယ်သာပါဝင်ဆသာ ကွန်ကရစ်အခငး် 

(lean cement concrete) သ့ုိြဟုတ် ဆကာငး်စွာဆတာင့်တင်းကျစ်လစ်သည့် 

ဆမြကကီးဆပါ်တွင် ဆမခာက်ဆသွ့ဆသာ အတု်ခဲနှစ်လွှာတို့ ခင်းထားသည့် အခင်းမေစ်ရြည်။ 

အမပင်ေက်နံရြံျားနှင့် ေိလပ်ဆမြအတိ်အပုံြျားအကကား ပတ်ပတ်လည်တွင် အနည်း 

ေုံး ၆၀၀ ြီလီြီတာ ကျယ်သည့်ဆနရာလွတ် ချန်ထားရြည်။ အပံုြျားထဲတွင ်

ေိလပဆ်မြအတိ်ြျားအကကား ပတ်ဝန်းကျင်ဆလထုနှင့် ထိဆတွ့ြှုကိုမေစ်နိုငသ်ြျှေ ဆလျှော့ချ 

ရန် ေိလပ်ဆမြအိတ်ြျားကို အတူတစ်ကွ ပူးကပ်လျက်ထားရိှရြည်။ အဆပါ်ပိုင်းရိှ 

အတိ်ြျား၏ ေိအားဆကကာင့် ဆအာက်ပိုင်းအတိ်ြျားထဲ၌ "ကုန်ဆလှာငရ်ုံ ေိသိပ်ထုပ်ပိုးြှု" 

(warehouse pack) မေစ်ဆပါ်လာသည်။ ဤသ့ုိမေစ်ဆနဆသာ ေိလပ်ဆမြအတိ်ြျားကို 
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အသံုးမပုရန်ထုတ်ချနိ်တွင် အတိ်ြျားကိုလှိြ့်ဆပးရြည်။ အကယ်၍ အတုံးအခဲမေစ်ဆန 

သည့် အိတ်ြျားရိှလျှေင ်အသံုးြမပုေဲ စွန့်ပစ်ေယ်ရှားရြည်။ 

  ေိလပ်ဆမြအတိ်အပုံ၏ အမြင့်သည် ေိအားဆကကာင့် ေိလပ်ဆမြြျားအတုံးအခဲမေစ်မခငး်ြှ 

ကာကွယ်ရန် ၁၀ အတိ် ထက်ြပိုရ။ ေိလပ်ဆမြအတိ်အပုံ၏ အကျယ်သည် အတိ် ၄ 

အတိ်၏ အလျား၊ သ့ုိြဟုတ်၊ ၃.၀ ြီတာထက် ြြျားရ။ ၈ အိတ်ထက် ပို၍မြင့်ဆသာ 

အပံုြျားတွင် အပုံကို အတူတကွ ဆနှာငေ်ွဲ့ထားရန်နှင့် ပပိုလဲြည့် အန္တရာယ်ကို 

အနည်းေုံးမေစ်ဆစရန် ေိလပ်ဆမြအတိ်ြျားကို အလျားလိကု်နှင့် ကန့်လန့်မေတ် 

တစ်လှည့်စီထပ၍် စီရြည်မေစ်သည်။ ေိလပ်ဆမြအိတ်ြျားကို လက်ခံရရိှသည့် 

အစဉ်လိုက်အတိုငး် အပုံြှထတု်ယူ၍ အသံုးမပုနိုငရ်န်လွယ်ကူသည့် နညး်လြ်းမေင့် 

စုပုံထားရြည်။ ေိလပ်ဆမြ၏သက်တြ်းကို သိရိှဆစရန် ေိလပ်ဆမြ လက်ခံရရိှသည့် 

ရက်စွဲကိုမပသည့် ဇယားတစ်ခုကို ေိလပ်ဆမြအိတ်အပုံ အသီးသီးဆပါ်တွငထ်ားရိှရြည်။  

  ြုတ်သံုရာသီအတွငး်မေစ်ဆစ၊ ထုးံစံအတိုင်းြဟုတ်ေဲ အချနိ်ကကာမြင့်စွာ သုိဆလှာင်ထား 

ရန်မေစ်ဆစ ပိုြိုစိတ်ချဆစရန် ေိလပ်ဆမြအိတ်အပံုကို ပလပ်စတစ်စ (Polyethylene) 

ကဲ့သ့ုိဆသာ ဆရလုံသည့်အလွှာပါးတစ်ခုမေင့် အမပည့်အဝကာရံေုးံအပု်ထားရြည်။ 

ေိလပ်ဆမြထုတ်ယူသံုးစွဲသည့်အချနိ်တွင ်အေိုပါပလပ်စတစ်အေံုးစြျားအား ဆပါက်ပပဲ 

ပျက်စီးမခငး်ြရှိဆစရန် ဂရုမပုရြည်။ 

  ဂုန်နီအတိ်ြျား ၊ စက္ကူအိတ်ြျားနှင့် ပလပ်စတစ်စ (Polyethylene) အတိ်ြျားတွင ်

ထည့်ထားသည့် ေိလပ်ဆမြကို သီးမခားခွဲ၍ သုိဆလှာင်ထားရြည်မေစ်သည်။ ေိလပ်ဆမြ 

ကို စညပ်ိုင်းြျား (drums) မေင့ ် လက်ခံရရိှပါက ၎င်းတို့ကိုမေစ်နိုင်သြျှေ ကွန်ကရစ် 

ဆရာစပ်သည့်ဆနရာနှင့်အနီးေုံးရှ ိ မပင်ညီြျက်နှာမပင်ဆမြဆပါ်တွင် သုိဆလှာငထ်ားရြည် 

မေစ်သည်။ လိုအပ်သည့် ေိလပ်ဆမြပြာဏကို ထုတ်ယူပပီးဆနာက် ဆရခိုးဆရဆငွ့ြျား 

ဝငဆ်ရာက်ြှုကို ကာကွယ်ရန်စည်ပိုင်း၏အေုံးကို လုခံခုံစွာပိတ်ထားရြည်။ ေိလပ်ဆမြ 

ကို ေိုင်လို (silos) မေင့် လက်ခံရရိှပါက ၎င်းေိုငလ်ိ ု (silos) ကို ကွန်ကရစ်ဆေျာစ်က် 

(concrete batching plant) အနီးတွင်ထားရိှရြည်။ ေိုင်လို (silos) ကို အလဲအလှယ် 

မပုလုပ်ရန်အတွက် သင့်ဆလျာ်သည့် ချဉ်းကပ်လြး်ြျားထားရိှရြည်။ 

  ြတူကွဲမပားသည့်ေိလပ်ဆမြ အြျ ိုးအစားြျားကို သီးမခားစီခွဲ၍ စုပုံမခင်း၊ သုိဆလှာင်မခငး် 

မပုလုပ်ရြည်။ 

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - တာဝန်ခံအငဂ်ျင်နီယာ၏ ခွင့်မပုမခင်းြရှိပါက ေိလပ်ဆမြအတိ်ြျား 

အား ချတိ်ြျား (hooks) မေင့် ကိုင်တွင်မခင်းြမပုရ။ ထုပ်ပိးုြထားသည့် ေိလပ်ဆမြကို 

ကိုင်တွယ်မခငး် (bulk handling of cement) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဆသးစိတ် အချက် 

အလက်ြျား အတွက် ၇.၂.၂.၄ ကို ကကည့်ပါ။ 
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 ၇.၂.၂.၃။ ထုးံ (Lime) 

 ၇.၂.၂.၃.၁။ စုပုံခြင်းမခပုရဆသးဆသာ မဆဖာက်ထုံး (Quicklime Before Stacking) 

         (က) သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုံခြငး် - ြဆောက်ထုးံ (quicklime) ကို မေစ်နိုငသ်ြျှေအမြန်ေုံး 

ဆရမေင့်ဆောက်သင့်သည်။ အကယ်၍ြလွှြဲဆရှာင်သာေဲ သုိဆလှာငထ်ားရြည်ေိုပါက 

၎င်းကို အေုံးအအုပ် အကာအကွယ်ြရိှသည့်ဆနရာ အနည်းေုံးထား၍ ကျစ်လျစ် 

သိပ်သည်းစွာ သိုဆလှာင်ထားနိုင်သည်။ ထုးံပုံကို သင့်ဆတာ်သည့်ဆနရာ (suitable 

platform) ဆပါ်တွင ် သုိဆလှာင်ထားရှိရြည်မေစ်ပပီး ြိုးဆရထိဆတွ့ြှုနှင့် ဆလတိုက်၍ 

လွင့်ပါသွားြှုကို ကာကွယ်ရန် ေုံးအပု်ထားရြည်။ ြဆောက်ထုံး (quick lime) ကုိ 

ေုံးကာထားသည့် ရုံတစ်ရုံတွင် သုိဆလှာင်ထားပါက နံရြံျားဆောငး်ပွြှု (bulging) ကို 

ဆရှာင်ရှားရန်အစုအပံု၏ ပတ်ပတ်လည်တွင် အနည်းေုံး ၃၀၀ ြီလီြီတာကျယ်သည့် 

ဆနရာလတွ်ထားရှိသင့်သည်။ ဆရမေင့်ြဆောက်ရဆသးသည့် ထုးံ (unslaked  lime) 

ြျားကို ဆရြစိုနိုင်ဆသာဆနရာတွင် သိုဆလှာငထ်ားရြည်မေစ်ပပီး ြီးဆေးအန္တရာယ်ရိှ၍ 

ြီးဆလာင်လွယ်သည့် ပစ္စည်းြျားနှင့် ခွဲမခားထားရြည်။ 

  (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် -  ၇.၂.၂.၄  ကိုကကည့်ပါ။  

 ၇.၂.၂.၃.၂ ။ ဆဖာက်ထုံး (Hydrated Lime) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး် နှင့် စုပုံခြင်း - ဆောက်ထုးံ (hydrated lime) ကို ပလပစ်တစ်စ 

(polyethylene) မေင့် အတွင်းခံထားသည့် ဂုံဆလျှော်အိတ်ြျား ( jute bag )၊ သ့ုိြဟုတ်၊ 

ခရတ်စက္ကူအတိ်ြျား  (craft paper bags) ကဲ့သ့ုိဆသာ ထည့်စရာအတိ်ြျားမေင့် 

အြျားအားမေင့်ဆပးပို့သည်။ ထုးံကိုစိုထိငုး်မခင်းြှကာကွယ်ရန် သိုဆလှာင်ရုံ၌ ယုိယွငး် 

ပျက်စီးြှု အနည်းေုံးမေစ်ဆစရန် အဆောက်အအုံတစ်ခုအတွငး် သိုဆလှာငထ်ားသင့် 

သည်။ အဆောက်အအုံသည် ကွန်ကရစ်ကကြ်းခငး်မေစ်သင့်ပပီး ၊ နံရြံျားနှင့် 

ဆခါင်ြိးုတို့ြှ ဆလမပင်းြဝင်ဆစရန် ဆလဝင်ဆလထွက် အနည်းေုံး ရိှသင့်သည်။ 

ဆယေုယျအားမေင့် ေိလပဆ်မြသုိဆလှာငမ်ခငး်အတွက် ၇.၂.၂ တွင် ဆော်မပခဲ့သည့် 

အကကံမပုဆထာက်ခံချက်ြျားကို ဆောက်ထုးံ (hydrated lime) အတွက် 

ကျင့်သံုးနိုင်သည်။ ဆလဝင်ဆလထွကက်ို အနည်းေုံးအေင့်အထိ ဆလျှော့ချဆသာအခါ 

ဆောက်ထုးံ (hydrated lime) အာနိသငက်ို သိသိသာသာ ဆမပာင်းလဲမခငး်ြရှေိဲ ၃ 

လကကာအထိ သုိဆလှာင်ထားနိုင်သည်။ 

 (ြ)   ကိုင် ွေယ်ခြငး် - ၇.၂.၂.၄ ကိုကကည့်ပါ။ 

 ၇.၂.၂.၃.၃။ ဆဖာက်ထုံးမှုန့်အဆခြာက် (Dry Slaked Lime) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး် နှင့် စုပုံခြင်း - ထုးံကို ဆမခာက်ဆသွ့၍ အလံုပိတ်ထားဆသာ ဂိုဆဒါင်  

တစ်ခုတွင် သိဆုလှာင်ထားရြည်။ 
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 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - ၇.၂.၂.၄  ကိုကကည့်ပါ။ 

 ၇.၂.၂.၄။ ေိလပ်ဆခမ နှင့် ထုံးကိ ုကိုင် ွေယ်ခြငး် (Handling of Cement   and Lime) 

  ထုပ်ပိးုြထားသည့် ေိလပ်ဆမြ သ့ုိြဟုတ် ထုးံ (bulk cement or lime) ကို 

ကိုင်တွယ်သည့် အလုပ်သြားြျားသည် အကာအကွယ်ဆပးသည့်ဝတ်စုံ၊ အသက်ရှူကိရိယာ 

ြျားနှင့ ် ြျက်လုံးကာြျက်ြှန်ြျား ဝတ်ေင်ရြည်မေစ်သည်။ အဆရမပားယားယံမခင်း 

(dermatitis) ြှကာကွယ်ရန် သန့်ရှငး်ြှုရှိရန်လိအုပ်ဆကကာင်း သငက်ကားဆပးရြည်မေစ်ပပီး 

အေံုးအအပု်အကာအကွယ်ြဲ့သည့် အဆရမပားအား ကာကွယ်ရန်အတွက် လက်လိြ်းခရင်(ြ်) 

(hand cream) ၊ ဂျယ်လီ (petroleum jelly) သ့ုိြဟုတ် အလားတူ ကကိုတငမ်ပငေ်ငြ်ှုြျား 

ဆပးအပ်ရြည်မေစ်သည်။ 

  ေိုင်လိုြျား (silos) သ့ုိြဟုတ် သုိဆလှာငက်ျည်ြျား (bins) တွင်သုိဆလှာင်ထား 

ဆသာ ေိလပ်ဆမြ (bulk cement) သည် ေိလပဆ်မြအားတွန်းပို့စနစ် (ejection system) သ့ုိ 

ဆပးပိုရ့န် (feed) ပျက်ကွက်နိုင်သည်။ လိအုပ်ချက်အရ ေိုငလ်ိ ု (Silo) တစ်ခု သ့ုိြဟုတ် 

သုိဆလှာင်ကျည် (bin) တစ်ခုအတွင်းသို့ ဝင်ဆရာက်သည့်အခါ တွန်းပိုစ့နစ် (ejection 

system) ကို လျှေပ်စစ်ပိုင်းနှင့် စက်ြှုပိုငး်ေိုင်ရာြျားကို ရပ်ေိုင်းကာ ဆသာခ့တ်ပိတ် 

(shutdown and locked out) ထားရြည်။ အလုပ်သြားတစ်ဦးအတွက် ဤကဲ့သို့ဆသာ 

သုိဆလှာင်ထားသည့်ဆနရာသ့ုိ ဝငဆ်ရာက်ရန်လိုအပ်ဆသာအခါ အသက်ကယ်ကကိုး (life-line) 

ကို ဝတ်ေငထ်ားရြည်မေစ်ပပီး ဆနာက်အလုပ်သြားတစ်ဦးက ေိုင်လို (Silo)၊ သ့ုိြဟုတ်၊ 

ဇလား (hopper) ၏အမပငေ်က်တွင် ကကိုးကို အာရုံစိုက်၍ ဆစာင့်ကကည့်ဆနရြည်မေစ်သည်။ 

 ၇.၂.၂.၅။ ပန်းရံလုပ်ငန်းေိုင်ရာ ပစ္စည်းများ (Masonry Unit) 

 (က) ဆကျာက် ုံး ဆကျာက်ြဲများ - အရွယ်အစား၊ အြျ ိုးအစားနှင့် အရည်အဆသွးတန်ေိုး 

ခွဲမခားဆသာဆကျာက်တုံး ဆကျာက်ခဲြျားကို သီးမခားစီခွဲ၍ သုိဆလှာငရ်ြည်မေစ်သည်။ 

ဆကျာက်တုံးဆကျာက်ခဲြျားကို ဆမခာက်ဆသွ့ခိုင်ြာဆသာဆမြဆပါ်တွင် (၁) ြီတာအမြင့် 

ထက်ြပိုဆအာင ်စနစ်တကျစုပုံထားရြည်။ ဆကျာက်မပားြျား (veneering stones) ကို 

ခိုင်ြာဆမခာက်ဆသွ့ဆသာ ဆမြဆပါ်တွင် ဆဒါငလ်ိုက်အထိန်း အခံတစ်ခုအဆပါ်ြီှ၍ (၁.၂) 

ြီတာ အမြင့်အထိ အထပထ်ပ်ေင့်၍ စုပုံထားရြည်မေစ်သည်။ ဆေးချင်းကပ်အစု 

အပံုနှစ်ခုအကကားတွင် (၀.၈) ြီတာ ခန့်အကွာအဆဝး ထားရိှရြည်။ 

 (ြ) အ ု်ြဲများ - အတု်ခဲြျားကို ဆမပာင်းဆရွှေ့သယ်ယူချနိ်တွင ် ကွဲဆကကြှုနှင့် ြျက်နှာမပင် 

ထိခိုက်ပျက်စီးြှု အနည်းေုံးမေစ်ဆစရန် စနစ်တကျညီညာသည့် အထပြ်ျားထပ်၍ စုပုံ 

ရြည်မေစ်သည်။ ၎ငး်တို့ကို ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင် ဆနရာ၌ (dump) သွန်ချ၍ 

ပုံြထားရဆပ။ ထုးံကန်ကာ (Lime Kankar) ပါဝင်ဆသာ ရွှေံ့ဆစးြှမပုလုပ်သည့် အတု်ခဲ 

ြျားမေစ်ပါက၊ ေင့်စီထားသည့် အတု်ခဲြျားကို ထုးံဆပါက်၍ အက်ကွဲဆကကာငး်မေစ်ြှု 
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(lime bursting) ြှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ဆရဝဆအာင် စိြ်ထားရြည်။ အုတ်ခဲြျားကို 

ဆမခာက်ဆသွ့ခိုင်ြာဆသာဆမြဆပါ်တွင်ေင့စ်ီထားရြည်။ စစ်ဆေးစဉ်ဆရတွက်ရ လွယ်ကူ 

ဆစရန်အတွက် အတု်ပုံြျားကို အလျား အုတ်ခဲ ၅၀ လုးံ၊ အမြင့် အတု်ခဲ ၁၀ လုးံ နှင့ ်

အနံတွင် အတု်ခဲ ၄ လုးံ ထက်ြပိေုဲေင့်စီရြည်မေစ်သည်။ အုတ်ပု၏ံ အနံ 

တစ်ဆလျာက် အစွန်းေက်တွင် တစ်ကကိြ်၌ အုတ်ခဲနှစ်လုံးစီမေင့် စီရြည်မေစ်သည်။ 

ဆေးချင်းကပ် အတု်ပုနံှစ်ခုအကကား ကကားလွတ်အကွာအဆဝးသည် (၀.၈) ြီတာထက် 

ြနညး်ဆစရဆပ။ ထရပ်ကားတစ်စီးချင်းဆပါ်တွင်ပါသည့် အတု်ခဲြျားကို အတု်ပုတံစ်ပုံ 

နှုန်းထားရှိရြည်။ ရွှေံ့ဆစးအတု်ြျား (clay bricks)၊ ရွှေံ့ဆစးမပာအတု်ြျား (clay fly ash 

bricks) ၊ မပာ ထုးံအုတ်ြျား (fly ash lime bricks)၊ သဲထုံးအုတ်ြျား sand lime 

(calcium silicate) bricks ကဲ့သ့ုိဆသာ အြျ ိုးအစားကွဲမပားသည့် အတု်ြျားကို 

သီးမခားခွဲ၍ပုံထားရြည်။ ကကံ့ခိုင်ြှုနှင့် အရွယ်အစားအရ အတန်းအစားကွဲမပားသည့် 

အတု်ြျား၊ လက်အတု် (conventional) နှင့ ် စက်အုတ် (modular) စသည်မေင့် 

သီးမခားခွဲ၍ေင့စ်ီရြည်။ ထုပိတ် (solid)၊ ဆခါင်းပွ (hollow) နှင့ ်အဆပါက်ဆောက်ထား 

သည့်အုတ် (perforated) ကဲ့သ့ုိဆသာ အြျ ိုးအစား ကွဲမပားသည့်အုတ်ြျားကိုလည်း 

သီးမခားခွဲ၍ ပုံရြည။် 

 (ဂ) ေဆလာက် ုံးများ (Blocks) - ေဆလာက်တုံးြျား (blocks) ကို ဆခါင်းပွနှင့ ် ထုပိတ် 

ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျား (hollow and solid concrete blocks)၊ ဆခါင်းပွနှင့် 

ထုပိတ် အဆပါ့စား ကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျား (hollow and solid light weight 

concrete blocks)၊ ဆပါငး်ခံကွန်ကရစ်ေဆလာက်တုံးြျား (autoclave aerated 

concrete blocks)၊ ကွန်ကရစ်ဆကျာက်စီ ေဆလာက်တုံးြျား (concrete stone 

masonry blocks)၊ နှင့ ် ဆမြသားအဆမခခံေဆလာက်တုံးြျား (soil based blocks) 

အမေစ်ရရိှနိုငသ်ည်။ ေဆလာက်တုံးြျားကို ယာဉ်ဆပါ်ြှဆအာက်သ့ုိ တစ်ကကိြ်လျှေင် 

တစ်ခုစီချရြည်မေစ်ပပီး၊ ကွဲအက်ပျက်စီးြှုနှင့် ြျက်နှာမပင် ထိခိုက်ပျက်စီးြှု အနည်းေုံး 

မေစ်ဆစရန် စနစ်တကျညီညာသည့် အထပြ်ျားမေင့်ေင့်စီရြည်။ ၎င်းတို့ကို 

ဆောက်လုပ်ဆရး လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာတွင် သွန်ချပုံြထားရ။ အစုအပံု၏ အမြင့်သည် ၁.၂ 

ြီတာ ထက် ြပိုဆစရ။ အစုအပုံ၏ အလျားသည် ၃.၀ ြီတာထက် ြပိုဆစရ။ အနံသည် 

ေဆလာက်တုံး နှစ်တုံး၊ သ့ုိြဟုတ်၊ သံုးတုံး ခန့်ရိှရြည်။ ပုံြှန်အားမေင့် ၂၈ ရက် 

ကကာဆအာင ် အသားနှပ်ထားသည့် ေဆလာက်တုံးြျားကိုသာ ဆောက်လုပ်ဆရး 

လုပ်ငန်းခွငဆ်နရာတွင ် လက်ခံရယူသင့်သည်။ ၂၈ ရက် ထက်နည်း၍ အသားနှပ်ထား 

သည့် ေဆလာက်တုံးြျားကိုလက်ခံရရိှပါက ၎ငး်တို့ကို သီးမခားခွဲ၍ စုပုံထားရြည်။ 

ေဆလာက်တုံးြျား အားလုးံကို ၁၀ ရက်ြှ ၁၄ ရက်အထိ ဆရမေင့် အသားနှပ် (water 
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cured) ရြည်မေစ်ပပီး၊ ဆနာက်ထပ် ၁၅ ရက် ကကာဆအာင ် ဆလမေင့်အသားနှပ် (air 

cured) ရြည်။ ထိုသ့ုိမေင့် ၂၈ ရက် ထက်နည်း၍ အသားနှပ်ထားသည့် ေဆလာက် 

တုံးြျားကို အဆောက်အအံုဆောက်လုပ်ဆရးတွငအ်သံုးြမပုရ။ ေဆလာက်တုံးြျား 

အား သယ်ယူပို့ဆောင်ြှုတန်ေိုး အနည်းေုံးမေစ်ဆစရန်  လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာနှင့ ် နီးကပ် 

စွာ ဆနရာချထားရြည်။ ေဆလာက်တုံးြျားအား ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲကို စက်ရုံ၌၊ 

သ့ုိြဟုတ်၊ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆနရာ၌ ထုတ်လုပ်သည့် ေဆလာက်တုံးအပုံ 

ြျားဆပါ်တွင ်သင့်ဆတာ်သလို အြှတ်အသားမပုထားရြည်။ 

 (ဃ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် (Handling) - အတု်ခဲြျားကို ယာဉ်ဆပါ်ြှဆအာက်သ့ုိချရန်၊ နှင့ ် တေန် 

သယ်ယူနိုင်ဆသာ ပစ္စည်းတငခ်ုံြျား (pallets) သ့ုိြဟုတ် လက်တွန်းလှည်းြျား 

(barrows) ဆပါ်သ့ုိ တင်၍သယ်ယူမခငး်မေင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာနှင့် နီးကပ်စွာ ဆနရာချ 

ထားရြည်။ အတု်ခဲ၏ဆထာင့်ြျား၊ သ့ုိြဟုတ် အနားစွန်းြျား သုိ့ြဟုတ် အမခားအစိတ် 

အပုိငး်ြျားကို ထိခိုက်ပျက်စီးေွယ်ရိှသည့် အမခားနညး်လြ်းတြျ ိုးြျ ိုးမေင့် အဆောက် 

အအံု တည်ဆောက်ဆရးအတု်ြျားကို အတင်အချမပုလုပ်မခင်း သ့ုိြဟုတ် ကိုင်တွယ်မခငး် 

ကို ခွင့်ြမပုရ။ 

 ၇.၂.၂.၆။ ကကမ်းြင်း ၊ နံရံ နှင့် အမိုးအ ု်ကကပ်ခပားများ (Floor, Wall and Roof Tiles) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး် နှင့် စုပုံခြင်း - ေိလပ်ဆမြ ကွန်ကရစ်မပားြျား (ရိုးရိုး၊ အဆရာင ် နှင့် 

တာရာဇို) နှင့ ်ဆကကမပားြျား (အဆရာငတ်ငန်ှင့် အဆရာငြ်တင)် ကဲ့သ့ုိဆသာ အြျ ိုးအစား 

ကွဲမပားသည့် ကကြ်းခငး်၊ နံရနံှင့ ် အြိုးရွှေံ့ဆစးအုတ်မပားြျား ကို ညီညာသည့်စငမ်ြင့် 

(platform)ဆပါ်တွင ် အြုိးအကာဆအာက်၌ စညး်စနစ်တကျ ြှန်ကန်သည့် 

အလွှာထပ်ြျားမေင့ ် ေင့်စီရြည်မေစ်ပပီး ၎ငး်တို့ကို သွန်ချပုံြထားရ။ ေင့စ်ီထားသည့် 

အပံုတွင် အြိုးအတု်ကကပ်မပားြျားကို တစ်ခု၏ ပုံစံခွက်ြျက်နှာမပင ် (mould surface) 

နှင့ ် ပုံစံတကျ ထပစ်ီထားရြည်။ အပံု၏အမြင့်သည် ၁.၀ ြီတာထက်ြပိုရ။ 

အရည်အဆသွး ၊ အရွယ်အစားနှင့် အထူကွဲမပားသည့် အတု်မပားြျားကို လုပ်ငန်းခွင် 

အတွက် ထုတ်ယူအသံုးမပုြှု လွယ်ကူဆစရန် သီးမခားခွဲ၍ေင့်စီရြည်။ အုတ်မပားြျားကို 

ထုတ်လုပ်သူြျားထံြှ သစ်သားဆသတ္တာြျားတွင ် ထုပ်ပိးု၍ ဆပးပို့သည့်အခါ ၎င်းတို့ကို 

ဆသတ္တာအတိုင်း သုိဆလှာင်ထားရြည်။ အသံုးမပုရန်အတွက် လိအုပ်သည့်အခါတွင ်

ကုန်ဆသတ္တာ တစ်ခုချင်းအလုိက် ေွင့်ဆောက်အသံုးမပုရြည်။ 

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - ဆကကမပားြျားနှင့ ် အြုိး အတု်ကကပ်မပားြျားကို အြျားအားမေင့်  

ကတ်ထဗူူး (cartons) ြျားတွင် ထည့်၍ဆပးပို့သည်။ ၎င်းတို့ကို ကွဲအက်ပျက်စီးြှုြှ 

ဆရှာင်ကကဉ်ရန် ဂရုစိုက်၍ ကိုင်တွယ်ရြည်မေစ်သည်။ ၎င်းတို ့ကို ဆောက်လုပ်ဆရး 
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လုပ်ငန်းခွငဆ်နရာ၌ ပလက်ဆောငး်လက်တွန်းလှည်းြျား (platform trolleys) ဆပါ်တွင ်

တင၍် သယ်ယူပိုဆ့ောင်လျှေငပ်ို၍ဆကာငး်သည်။ 

 ၇.၂.၂.၇။ ဆရာစာ (Aggregate) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုံခြငး် - ဆရာစာြျား (aggregates) ကို ဆောက်လုပ်ဆရး လုပ်ငန်း 

ခွင်ဆနရာ၌ ြာဆကကာဆမခာက်ဆသွ့ ၍ ြျက်နှာမပင်ညီညာမပန့်မပူးသည့် ဆမြကွက်ဆပါ်တွင ်

သုိဆလှာင်ထားရိှရြည်။ အကယ်၍ ဤကဲ့သ့ုိဆသာ ဆမြြျကန်ှာမပင်ကို ြရရိှနိုင်ပါက၊ ရွှေံ့၊ 

ေုန်၊ အပငြ်ျား၊ အမခားမပငပ် ပစ္စည်းြျားနှင့် ဆရာဆနှာမခင်းြှ ကာကွယ်ရန် ပျဉ်မပားြျား 

သ့ုိြဟုတ် လှိုင်းတွန့်သံမပားဆဟာင်းြျား (old corrugated iron sheets) မေင့်မပုလုပ် 

သည့် ပလက်ဆောငး်တစ်ခု သ့ုိြဟုတ် အုတ်ခဲအခငး်တစ်ခု သ့ုိြဟုတ် လင့်ကွန်ကရစ် 

(lean concrete) အလွှာပါးတစ်ခုမပုလုပ်ရြည်။ သဲ (fine aggregate) နှင့ ် ဆကျာက် 

(coarse aggregate) အပံုြျား၏ အနားသတ်ြျားရိှ ဆရာစာြျား ဆရာဆနှာမခင်းြှ 

ကာကွယ်ရန် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လုဆံလာက်စွာခွာ၍ သီးမခားစုပုထံားရှိရြည်။ ကကီးြား 

သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ဆရာစာအြျ ိုးအစားအသီးသီးကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အခန်း၊ 

အကန့်တွင်ထားရှိရန်အတွက် ပိုင်းမခားထားသည့် နံရံြျားတည်ဆောက်ထားကကသည်။ 

သဲြျား (fine aggregates) ကို ဆလတိုက်ခတ်ြှုဆကကာင့် ေုံးရှုံးြှုအနည်းေုံးမေစ်ြည့် 

ဆနရာတစ်ခုတွင် စုပုံထားရြည်။ 

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - ဆရာစာပုံြျားြှ ထုတ်ယူဆသာအခါအပုံ၏ ဆအာက်ဆမခပိုင်းြှ လှိုက်ယူ 

မခငး်ကို ခွင့်ြမပုရ။ ဇလားြျား (hoppers) အတွင်းသ့ုိ ဝငဆ်ရာက်လုပ်ကိုင်သည့် 

အလုပ်သြားြျားသည် အန္တရာယ်ကာခါးပတ်ြျား (safety belts) နှင့ ် အသက်ကယ် 

ကကိုးြျား (life-lines) ဝတ်ေငထ်ားရြည်မေစ်ပပီး အမခားသူတစ်ဦးက ဆစာင့်ကကည့်ဆနရ 

ြည်။ အတွငး်သို့ြဝင်ြီ စက်မေင့် ဆြာင်းနှင်သည့်ဇလားြျား (hoppers)၊ ကိရိယာြျား 

(feeders) နှင့ ် ဝန်တင်ကိရိယာြျား (loaders) ကို လျှေပ်စစ်ပိုငး်နှင့် စက်ြှုပုိငး်အရ 

စက်ပိတ် ဆသာ့ခတ်ရပ်နား (locked) ထားရြည်။ 

 ၇.၂.၂.၈ ။  ဆလာငစ်ာခပာမှုန့် / ခပာမှုန့် (Pulverized Fuel Ash / Fly Ash) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုံခြငး် - မပာ (fly ash) ကို စစ်ဆေးရန်နှင့် ပစ္စည်းအဝင/်အထွက ်

တစ်ခုချင်းအလိုက် ခွဲမခားသတ်ြှတ်နိုငရ်န် ဝင/်ထွကလ်ြ်း ရိှရြည်။ ပြာဏကကီးြား 

ဆသာမပာ (fly ash) ကို သဲြျား (fine aggregates) စုပုံသကဲ့သ့ုိထားရြည်မေစ်ပပီး မပငပ် 

အရာဝတ္တုြျား ဆရာဆနှာြှုြ ှ ဆရှာငက်ကဉ်ရြည်။ အတိ်ြျားတွင ် ထည့်ထားသည့် မပာကို 

၁၀ အတိ်ထက် ပိုြမြင့်သည့် အေင့်အထပြ်ျားမေင့် သိုဆလှာငထ်ားရြည်။ 

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - ၇.၂.၂.၄ ကို ကကည့်ပါ။ 
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 ၇.၂.၂.၉။ သစ် (Timber) 

 (က)  သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုခံြငး် - သစ်ြျားကို ဆရြစိုဆစရန် ဆမြြျကန်ှာမပင်ြှ အနည်းေုံး 

၁၅၀ ြီလီြီတာ အမြင့်တွင်ရိှဆစရန် ညီညာသည့်ြျက်နှာမပင်ရိှဆသာ ရက်ြြျား 

(beams)၊ ဇလီေားတုံးြျား (sleepers) သ့ုိြဟုတ် အတု်တိုင်ြျား (brick pillars) 

အဆပါ်တွင ် အေင့်ေင့်ထပက်ာ သိုဆလှာငထ်ားရြည်။ သစ်အြျ ိုးြျ ိုးကို အြျ ိုးအစား 

နှင့ ် အလျားအလိကု်စုပုံကာ အထပတ်စ်ခုနှင့်တစ်ခုကို ကန့်လန့်မေတ်တန်းြျား 

(crossers) ဟုဆခါ်ဆသာ သစ်သားတန်းြျား (wooden battens) မေင့် ခွဲမခားထားရ 

ြည်။ ကန့်လန့်မေတ်တန်းြျား (crossers) သည် ကကံ့ခိုင်ဆကာငး်ြွန်၍ ဆမောင့်တန်း 

ညီညာရြည်။ အကယ်၍ သီးမခားကန့်လန့်မေတ်တန်းြျား (crossers) ကို ြရရှိနိုင်ပါက 

ဆသးငယ်ဆသာ ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းသုံးသစ်ြျားကို အသံုးမပုနိုင်သည်။ အထပ် 

တိုင်းတွင် ၂၅ ြီလီြီတာခန့် ခွာထားရြည်။ ရှည်သည့်သစ်ြျားကို ဆအာက်အထပ်ြျား 

တွင်ထားရိှကာ တိုသည့်သစ်ြျားကို အဆပါ်အထပ်ြျားတွင် ထားရိှရြည်။ သ့ုိရာတွင် 

သစ်ပုံ၏အစွန်းတစ်ေက်သည် ဆဒါငလ်ိုက်အဆနအထားတွင ် ဆမောင့်တန်းြှု (true 

vertical alignment) ရိှရြည်။ အထပ်ြျားကကားရှိ ကန့်လန့်မေတ်တန်းြျား (crossers) 

သည် ဆအာက်အတန်းနှင့် အဆပါ်တန်းြျား ဆဒါငလ်ိကု်အဆနအထား ဆမောင့်တန်းြှု 

(vertical alignment) ရိှရြည်။ သစ်ပုံတစ်ပုံ၏ အကျယ်နှင့် အမြင့်သည် ၁.၅ ြီတာ 

ခန့် နှင့် ၂.၀ ြီတာခန့် ရိှရြည်။ သစ်ပုံြျားအကကား အကွာအဆဝးသည် အနည်းေုံး 

၄၅၀ ြီလီြီတာ ရိှရြည်။ 

  အကယ်၍ တန်းြျား (battens) ဆပါ်တွင ် ေင့စ်ီထပထ်ားရန်ြမေစ်နိုင်ပါက ၊ သစ်ြျား 

ကိုမြှင့်ထားသည့် ဆအာက်ခံခုံြျားဆပါ်တွင ် သပ်ရပ်စွာ စုပုံထားနိုငသ်ည်။ သစ်ပုံြျားကို 

ပူမပင်းဆမခာက်ဆသွ့သည့်ဆလြျား တိုက်ခတ်ြှု၊ သ့ုိြဟုတ်၊ ဆနဆရာငန်ှင့ ် ြိုးဆရ 

တိုက်ရိုက်ကျဆရာက်ြှုြှ ကာကွယ်ထားရြည်။ သစ်ပုံရိှသစ်ြျား ဆကွးဆကာက်တွန့် 

လိြ်ြှုကို ကာကွယ်ရန် ကကီးြားဆလးလံသည့် သတ္တုတန်းြျား၊ သို့ြဟုတ် သစ်သား 

တန်းစသည်တို့ကို သစ်ပုံဆပါ်တွင ် ေိထားရြည်။ သစ်ြျားကို တစ်နှစ်ခန့် သ့ုိြဟုတ် 

ထို့ထက် ပိုကကာသည်အထိ သုိဆလှာငထ်ားရန်ရှိပါက၊ သစ်ြျားတွင် ထိပ်ြျက်နှာမပင် 

အက်ကွဲြှု (end-cracking) ကို ကာကွယ်ရန် သစ်အားလုံး၏ အစွန်းပိုင်းြျားကို 

ဆကျာက်ြီးဆသွး ကတ္တရာ (coal tar)၊ အလူြီနီယံခဲ သုတ်ဆေးြျား (aluminium lead 

paints)၊ အဆရာငတ်င်ေီခဲ (hardened gloss oil)၊ ေဆယာငး် (microcrystalline 

wax)၊ သ့ုိြဟုတ်၊ အမခားသင့်ဆတာ်သည့် ပစ္စည်းတစ်ခုခုမေင့ ်သုတ်လိြ်းရြည်။ 

 (ခ) သစ်ကိုငတ်ွယ်သူ အလုပ်သြားြျားသည် အသံုးမပုသည့် သစ်သား၌ တွဲချည်ထားသည့် 

တန်းြျား (rails)၊ အေက်မပားြျား (straps) မေင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှြှု ြရှိဆစရန် 
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ဂရုမပုရြည်။ အထက်ဆော်မပပါအချက်ြျားသည် အထူးသမေင့် ကွန်ကရစ်သွန်းဆလာငး် 

ရာတွင် အသံုးမပုဆသာ ဆကျာက်ပုံးရိုက်မခငး်အတွက် အသံုးမပုသည့် ပျဉ်မပားြျားနှင့ ်

သက်ေိုင်သည်။ 

 ၇.၂.၂.၁၀။ ဝါး (Bamboo) 

 (က) ဝါးြျားထားရိှြည့် ဆနရာကို စစ်ဆေးရြည်မေစ်ပပီး မခအုံြျား  သ့ုိြဟုတ် မခဆတာငပ်ိုြ့ျား 

ဆတွ့ရှပိါက ေျက်ေီးပစ်ရြည်။ အြှိုက်သရိုက်ြျားနှင့် ေယလ်ူလို့စ် (သစ်ဆစးဓာတ်) 

(cellulose) မေင့် မပုလုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းြျားအားလုးံကိုဆနရာြှ ေယ်ရှားရြည်။ 

ထို့ဆနာက်တွင ် ဆမြမပင်ကို သင့်ဆတာ်သည့် ပိုးသတ်ဆေးြျားမေင့် ပိုးသတ်နိုင်သည်။ 

ထိဆုနရာတွင် ဆရြဝပ်နိုငရ်န် ဆရနုတ်ဆမြာင်းစနစ်ရှိသင့်သည်။ 

 (ခ) ဝါးြျားကို ဆမြမပင်အထက် အနည်းေုံး ၃၀၀ ြီလီြီတာရိှဆသာ မြင့်ြားသည့် ဆအာက်ခံ 

တုံးြျား (skids) သ့ုိြဟုတ် စင်မြင့် (platform) ဆပါ်တွငစ်ုပုံထားနိုင်သည်။ အြုိးအကာ 

ဆအာက်၌ သိုဆလှာငမ်ခငး်သည် ြှိုတက်ြှုမေစ်နိုငဆ်မခကို ဆလျှော့ချဆပးသည်။ ဆလဝင် 

ဆလထွက် ဆကာင်းြွန်ြှုနှင့ ်ြကကာခဏ စစ်ဆေးကကည့်ရှုြှုသည် အဆရးကကီး သည်။ 

 (ဂ) ဝါးြျားသည် သုိဆလှာငဝ်ငး်အတွင်း အြိုးအကာဆအာက၌် ရက်သတ္တပတ် ၆ ပတ် ြှ ၁၂ 

ပတ် အချနိ်အတွငး် ဆလသလပ်ခံမခငး် (air-seasoning) မေင့် ဆမခာက်ဆသွ့ နိုငသ်ည်။ 

 ၇.၂.၂.၁၁။ ကကို င ်ပုံဆလာင်းထားသည့် နံရံ နှင့် ဆြါင်မိုး (Partially Prefabricated Wall 

and Roof) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး် နှင့် စုပုံခြင်း - နံရ ံအစိတ်အပိုင်းြျားတွင ်ေဆလာက်တုံးြျား (blocks)၊ 

တံခါး/ မပတငး် ဆအာက်ခံတုံးြျား (sills)၊ တံခါး/မပတင်း ထိပ်စီး ထုပ်ြျား (lintels)  

စသည်တို့ပါဝင်သည်။ ေဆလာက်တုံးြျား (blocks) ကို ၇.၂.၂.၅(ဂ) နှင့်အညီ ေင့်စီ 

ထားရြည်။ ၎င်းတို့ကို အတု်အခငး်၊ သ့ုိြဟုတ်၊ လင့်ကွန်ကရစ် (lean concrete) 

အလွှာပါးတစ်ခုရိှသည့် ဆမြမပင်ညီဆပါ်တွင ် ေင့်စီထားရြည်။ ဆခါင်ြိုးအစိတ်အပိုင်း 

ြျားမေစ်သည့် ကကိုတင်သွန်းဆလာငး် သံကူကွန်ကရစ်ေင့်ြျား (precast RC joists)၊ 

အသင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် အတု်ချပ်မပားြျား (prefabricated brick panels)၊ သံကူ 

ကွန်ကရစ်အချပ်မပားြျား (RC planks)၊ U-ပုံ ရိှဆသာ သံကူကွန်ကရစ် အစိတ်အပိုငး် 

ြျား (channel units)၊ အဆပါက်ဝိုင်းြျားပါရှိဆသာ သံကူကွန်ကရစ် အစိတ်အပိုင်းြျား 

(cored units)၊ တစ်ေက်ပွင့်ပုံး ပုံစံရိှဆသာ သံကူကွန်ကရစ် အစိတ်အပိငုး်ြျား 

(waffle units)၊ L-ပုံသဏ္ဍာန် မေတ်ပိငုး်ပုံရိှဆသာ (ဆထာင့်စွန်း) အချပ်မပားြျား (L-

panel)၊ T-ပုံသဏ္ဍာန်မေတ်ပိုင်းပုံရိှဆသာ သံကူကွန်ကရစ် အစိတ်အပုိင်းြျား (single 

tee section) နှင့် ဆေးချင်းကပ် ေက်ထားသည့် T-ပုံသဏ္ဍာန် သံကူကွန်ကရစ် 

အစိတ်အပိုင်းြျား (double tee section)၊ ေယ်ရိုေိလပဆ်မြ အချပ်မပားြျား 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၇ 
 

69 
 

(ferrocement panels) အစရှိသည့် ပစ္စည်းြျားကို အတင်အချမပုလုပ်ရာတွင် တစ်ခု 

ချင်းစီမပုလုပ်ရြည်။ ၎ငး်တို့ကို အတု်ခဲအခငး် သ့ုိြဟုတ် လင့်ကွန်ကရစ် (lean 

concrete) အလွှာပါးတစ်ခုရိှသည့် မပင်ညီဆမြမပငဆ်ပါ်တွင ် ေင့စ်ီထားရြည်မေစ်သည်။ 

သံကူကွန်ကရစ်အချပ်မပားြျား (RC planks)၊ အသင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် အတု်အချပ် 

မပားြျား (prefabricated brick panels) နှင့ ် ေယ်ရိုေိလပ်ဆမြ အချပ်မပားြျား 

(ferrocement panels) ကို အတု်နံရံနှစ်ေက်စလုံးတွင် ဆစာငး်ြှီ၍ ဆထာင်ထားရ 

ြည်။ U- ပုံသဏ္ဍာန် မေတ်ပိငုး်ပုံရိှဆသာ သံကူကွန်ကရစ် အစိတ်အပုိငး်ြျား (channel 

units)၊ အဆပါက်ဝိုငး်ြျားပါရှိဆသာ သံကူကွန်ကရစ်အစိတ်အပုိငး်ြျား (cored units)၊ 

တစ်မခား ေက်စပ်ပစ္စည်းြျားနှင့် L-ပုံသဏ္ဍာန် မေတ်ပိငုး်ပုံရိှဆသာ အချပ်မပားြျား (L-

panels) ကို တစ်ခုအဆပါ် တစ်ခုထပ်လျှေက် အထပင်ါးထပ်အထိ ေင့စ်ီထားရြည်။ 

တစ်ေက်ပွင့်ပုံး ပုံစံရိှဆသာ သံကူကွန်ကရစ် အစိတ်အပိုင်းြျား (waffle units) ကုိ 

အပြးီမပန်ဆခါင်းမပန် ေင့်စီရြည်။ သံကူကွန်ကရစ်ေင့်ြျား (RC joists)၊ T-ပုံသဏ္ဍာန် 

မေတ်ပိငုး်ပုံရိှဆသာ သံကူကွန်ကရစ်အစိတ်အပုိငး်ြျား (single tee sections) နှင့ ်

ဆေးချင်းကပ်ေက်ထားသည့် T-ပုံ သဏ္ဍာန် သံကူကွန်ကရစ် အစိတ်အပိုင်းြျား 

(double tee sections) ကို သီးမခားတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆေးချင်းကပ်လျကေ်င့်စီ 

ထားရြည်။ ြည်သည့်ဆေးချင်းကပ် အပံုနှစ်ခုအကကားတွင်ြေို အကွာအဆဝးသည် 

၄၅၀ ြီလီြီတာ ထက်ြနညး်ဆစရဆပ။ 

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - ကိုင်တွယ်မခငး်ဆကကာင့်မေစ်သည့် ဒဏအ်ားြျားကို အနည်းေုံးမေစ်ဆစ 

ရန် အတွက်သီးမခား အစိတ်အပိုငး်တစ်ခုချင်းအား သတ်ြှတ်ထားသည့် ဆနရာြျားက 

ြရြည်။ 

 ၇.၂.၂.၁၂။ သံမဏိ (Steel) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုံခြငး် - သံြဏိအြျ ိုးအစား အသီးသီးအတွက်  သီးမခားဆနရာ 

ြျားကို ကကိုတင်သတ်ြှတ်လျာထားရြည်။ သံြဏိဆချာင်းြျား၏ အစွန်းြျားနှင့် 

သံြဏိအြျ ိုးအစားအသီးသီး၏ မေတ်ပိုင်းြျားကို ထင်ထင်ရှားရှား ကွဲမပားသည့် 

သီးမခား အဆရာင်ြျားမေင့် ဆေးသုတ်ထားရြည်။ အားကူသံဆချာင်းြျား (steel 

reinforcement) ကို တွန့်လြိ်ပုံပျက်မခငး်နှင့် သံဆချးစားမခင်းြှ ကာကွယ်သုိဆလှာင် 

ထားရြည်။ ကွဲမပားသည့် အြျ ိုးအစား၊ အရွယ်အစားနှင့် အရှည်အလျားြျားရိှဆသာ 

သံြဏိဆချာင်း ြျားကို သီးမခားခွဲ၍ သုိဆလှာငရ်ြည်။ သုိ့ြှသာ အရွယ်အစားြျားနှင့် 

အရှည်အလျားြျားရိှဆသာ သံြဏိဆချာငး်ြျားကို ထုတ်ဆပးရန် လွယ်ကူဆချာဆြာ 

ဆစပပီး အဆလအလွင့်အနညး်ေုံး မေစ်ဆစပါသည်။ ကကာရည်ှသုိဆလှာင်ရန် သ့ုိြဟုတ် 

ကြ်းရိုးတန်း အရပ်ဆဒသြျားတွင ် သုိဆလှာင်ရန်မေစ်ပါက အားကူသံဆချာင်းြျား 
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(reinforcement bars) ကို ဆမြမပင်ြှအနည်းေုံး ၁၅၀ ြီလီြီတာ အထက်တွင် စုပုံ 

ထားရြည်မေစ်ပပီး၊ သံဆချးတက်မခငး် (scaling and rusting) ြှ ကာကွယ်ရန် 

ေိလပ်ဆမြခံဆေး (cement wash) တစ်ထပ်သုတ်လိြ်းဆပးရြည်။ ကွဲမပားသည့် 

အပုိငး်ြျား၊ အရွယ်အစားြျားနှင့ ် အရှည်အလျားြျားရိှသည့် တည်ဆောက်ဆရး 

သံဆောင်ြျား (structural steels) ကို သီးမခားခွဲ၍ သုိဆလှာငထ်ားရြည်။ သီးမခား 

သံဆောင်အစိတ်အပုိငး်ြျားအား တွန့်လြိ်ပုံပျက်ြှုကို ဆရှာငက်ကဉ်ရန် ဆမြမပင်ြှ 

အနည်းေုံး ၁၅၀ ြီလီြီတာ အထက်တွင် စင်မြင့်ြျား (platforms)၊ ဆအာက်ခံတုံးြျား 

(skids) သ့ုိြဟုတ် အမခားသင့်ဆတာ်သည့် အဆထာက်အခံတစ်ခုခုဆပါ်၌ သုိဆလှာင်ထား 

ရိှရြည်။ ၎င်းတ့ုိကုိ ကြ်းရုိးတန်းအရပ်ဆဒသြျားတွင် သုိဆလှာငရ်န် သ့ုိြဟုတ် ကကာရှည် 

သုိဆလှာင်ရန်မေစ်ပါက  သံဆချးတက်မခငး် (scaling and rusting) ြှကာကွယ်ရန်  

ေိလပ်ဆမြခံဆေး (cement wash) တစ်ထပ် သုတ်လိြ်းဆပးရြည်။ 

  (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - ဝန်ချစီက် (ကရိန်း) တစ်ခုကို အသံုးမပုဆသာအခါ၊ အားကူ သံဆချာငး် 

ြျား (reinforcement) သ့ုိြဟုတ် တည်ဆောက်ဆရးသံဆောငြ်ျား (structural 

steels) ကိ ုကိုင်တွယ်ရာတွင် ဝန်ကိုထိန်းချုပ်ရန် ချတိ်တွဲသည့်ေိုငး်ကကိုး (tag lines) 

ကိ ု အသံုးမပုရြည်။ ဆလးလံသည့် သံြဏိအပုိငး်ြျားနှင့် အစည်းအထုပ်ြျားကို 

သုိင်းကကိုးြျား (slings and tackles) ၏ အကူအညီမေင့် သယ်ဆောငရ်ြည်မေစ်ပပီး 

အလုပ်သြားြျား၏ပုခုံးမေင့်ထြ်း၍ ြသယ်ဆောငရ်ဆပ။ 

 ၇.၂.၂.၁၃။ အလူမီနီယံ အစိ ်အပိုင်းများ (Aluminium Sections) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုံခြင်း - ကွဲမပားသည့်အြျ ိုးအစား၊ အရွယ်အစားနှင့် အရှည် 

အလျားြျားရိှဆသာ အလူြီနီယံအစိတ်အပိုင်းြျားကို အြုိးအကာဆအာက်၌ မပင်ညီ 

စင်မြင့် (level platform) တစ်ခု အဆပါ်တွင် သီးမခားခွဲ၍ သုိဆလှာင်ထားရိှရြည်။ 

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - အလူြီနီယံအစိတ်အပိုင်းြျားကို သတ္တုရည်စိြ်ထားသည့်အလွှာ 

(anodizing layer) အား ကာကွယ်ရန်အတွက် အပံုြေှွဲထတု်မခငး် သ့ုိြဟုတ် 

တွန်းထုတ်မခငး် ြမပုရဆပ။  

 ၇.၂.၂.၁၄။  ံြါးများ၊ ခပ င်းများနှင့် ဆလဝင်ဆပါက်များ (Doors, Windows and Ventilators) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုံခြင်း - သတ္တုနှင့်ပလပစ်တစ် တံခါးြျား၊ မပတငး်ြျားနှင့် ဆလဝင် 

ဆပါက်ြျား (ventilators) ကို ဆမြမပင်ညီဆပါ်တွင် သစ်သားတန်းြျား (wooden 

battens) ဆပါ်၌ ြတ်ြတ်ဆထာင်လျက် ထားရှိရြည်မေစ်ပပီး၊ ေုန်ြျား  သ့ုိြဟုတ် အြှုန့် 

ြျားနှင့ ်ြထဆိတွ့ဆစရဆပ။ အကယ်၍ ကုန်ဆသတ္တာြျားမေင့် လက်ခံရရှိပါက ၎င်းတို့ကို 

ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကကားချက်ြျားနှင့်အညီ စုပုံထားရိှရြည်မေစ်ပပီး၊ လုပ်ငန်းအတွက် 

လိအုပ်သည့်အခါ ကုန်ဆသတ္တာြျားြှထုတ်ယူရြည်။ တံခါးြျား၊ မပတငး်ြျားနှင့် 
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ဆလဝင်ဆပါက်ြျား၏ သတ္တုနှင့် ပလပ်စတစ်ဆောငြ်ျား (frames) ကို အပုိးမပား (kick 

plates) အား အဆပါ်ြှာထား၍ ထက်ဆအာက်ဆမပာင်းမပန် စုပုံထားရိှရြည်။ တံခါး 

ဆောငြ်ျား ပုံသဏ္ဍာန်ပျက်ယွငး်မခင်း၊ ပတ္တာြျား (hinges) တငး်အားဒဏ် (Strain) 

ခံရမခင်း၊ နှင့ ် မပတငး်ကာြျား (shutters) မပုတ်ကျမခင်းတို့ကို ဆရှာငက်ကဉ်ရန် ၎င်းတို့ကို 

ြတပ်ေင်ြီ ကကာရှည်ထားရန် ခွင့်ြမပုသင့်ဆပ။ အလူြီနီယံတံခါးြျား၊ မပတငး်ြျားနှင့် 

ဆလဝင်ဆပါက်ြျားကို သုိဆလှာင်ထားသည့် အချနိ်ကာလအတွငး် တာဆပါ်လငစ် 

(tarpaulin) ကဲ့သုိ့ဆသာ သင့်ဆတာ်သည့် အေံုးအကာမေင့် ေိလပ်ဆမြနှင့် သရွတ်အစ 

အနြျားစွန်းဆပြှုြှကာကွယ်ထားရြည်။ ဆရခိုးဆရဆငွ့ြျား ဆငွ့ရည်ေွဲ့မခငး်ြှ ကာကွယ် 

ရန်နှင့် ဆလလှည့်ပတ်ြှုရိှဆစရန် တာဆပါ်လငစ် (tarpaulin) ကို ယာယီဆောငတ်န်း 

ဆပါ်တွင ် တငး်ကကပ်စွာ ေုံးအပု်ြထားရ။ သစ်သားနှင့် သစ် အဆမခခံပစ္စည်း 

(lignocellulosic) ပါဝင်သည့် ဆောငြ်ျား (frames) နှင့ ် မပတငး်ကာြျား (shutters) 

အားလုးံကို အေျက်ပိးုြွှားြျားနှင့် စိုထိုင်းြှုတို့ြှကငး်ဆဝးပပီး ဆမခာက်ဆသွ့သန့်ရှင်းသည့် 

အြုိးအကာရှိဆသာဆနရာတွင် သုိဆလှာင်ထားရိှရြည်။ သုိဆလှာင်ြှုသည် ဆလဝင်ဆလ 

ထွကဆ်ကာငး်သည့် ဆမခာက်ဆသွ့ ဆသာ အခန်းြျားထဲတွင် မေစ်ရြည်။ ၎င်းတို့ကို ဆဒါင် 

လိကု်တည့်ြတ်စွာနှင့် ဆမောင့်တန်းညီညာစွာထားရှရိြည်။ ဆောငြ်ျား (frames) ကို 

တစ်ခုအဆပါ်တစ်ခု ကကားခံအကွာအဆဝးခွာထားသည့် သစ်သားတန်းြျား (distances) 

ခံ၍ ြတ်ြတ်ေင့်စီထားရြည်။ ဤကန့်လန့်မေတ်တန်းြျား (cross battens) သည် 

ထု (အထူ) တစ်ညီတည်းရှိသင့်ပပီး တစ်ခုအဆပါ်တစ်ခု အဆပါ်နှင့ဆ်အာက် ဆဒါငလ်ိုက် 

တည့်ြတ်စွာထားရှိသင့်သည်။ တံခါးရွက်ြျား (door shutters) ကို သယ်ယူနိုင်သည့် 

ပစ္စည်းတငခ်ုံြျား (pallets) သ့ုိြဟုတ် သင့်ဆတာ်ဆသာရက်ြြျား (beams) သ့ုိြဟုတ် 

ဒိုင်းြျား (rafters) ဆပါ်တွင် ဆမြမပင်ြှအထက် အနည်းေုံး ၈၀ ြီလီြီတာ အမြင့်၌ 

ဆဒါငလ်ိုက်တည့်ြတ်ပပီး တစ်ခုအဆပါ်တစ်ခုထပ်လျက်ေင့်စီရြည်။ အစုအပံု၏အဆပါ် 

တွင် အကာအကွယ်၊ အေုံးအကာတစ်ခုမေင့် ေုံးအုပ်ထားရြည်မေစ်ပပီး အလွန်ြထူသည့် 

သစ်သားဆချာင်းြျား (scantlings) သ့ုိြဟုတ် အမခားသင့်ဆတာ်သည့် အဆလးတုံးြျား 

မေင့်ေိထားရြည်။ တံခါးရွက် (shutter) အပံုသည် ြာဆကကာညီညာသည့် ြျက်နှာမပင် 

ညီဆပါ်တွင် ထားရှိရြည်။ အကယ်၍ သစ်သားနှင့ ် သစ်အဆမခခံပစ္စည်း 

(lignocelluloses) ၏ ဆောင ်(frame) သ့ုိြဟုတ် တံခါးရွက် (shutter) တစ်ခုခုသည် 

ပစ္စည်းသယ်ယူ ဆရွှေ့ဆမပာငး်တငခ်ျစဉ်အချနိ်အတွင်း ဆရစိုသွားပါက၊ ၎င်းကို ြပျကစ်ီး 

သည့် ပစ္စည်းြျားနှင့် သီးမခားခွဲမခား၍ ထားရိှရြည်။ ဆရစိုသည့် ပစ္စည်းြျားကို 

ဆမခာက်ဆသွ့သည့်ဆလ ဝငဆ်ရာက်နိုင်ရန် အချပ်ြျားအကကားတွငတ်န်းြျား (battens) 

ခံ၍ အရိပ်ထဲ၌ ေင့စ်ီထားရြည်။ ပစ္စည်း၏ အရွယ်အစားတစ်ြျ ိုးစီ၊ အတန်းအစား 
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တစ်ြျ ိုးစီနှင့် အြျ ိုးအစား တစ်ြျ ိုးစီအတွက် သီးမခားအစုအပံုြျားမေင့် စုပုံရြည်။ 

ဆနရာလတွ် ြလုံဆလာက်ြှုဆကကာင့် ကွဲမပားသည့် အရွယ်အစား၊ အတန်းအစားနှင့် 

အြျ ိုးအစားြျားရှိသည့် ပစ္စည်းြျားကို အစုအပုံတစ်ခုတည်းတွင် စုပုံရသည့်အခါတွင ်

ပုိ၍အရွယ်အစားကကီးြားသည့် ပစ္စည်းြျားကုိ အစုအပံု၏ ဆအာက်ပုိင်းတွင် ေင့်စီရြည်။ 

သင့်ဆတာ်သည့်ပစ္စည်း တငခ်ုံြျား (pallets) သ့ုိြဟုတ် တန်းြျား (battens) ကို 

ပစ္စည်းအြျ ိုးအစားနှစ်ခုကကားတွင် ခဲွမခားထားရိှရြည်။ ကကိုတင်သွန်းဆလာင်း ကွန်ကရစ် 

တံခါးနှင့ ် မပတငး်ဆောင်ြျား (precast concrete door and window frames)ကုိ 

ဆမြြကျွဆံစရန် သင့်ဆတာ်သည့် စီြံဆောင်ရွက်ြှုြျား လုပ်ဆောင်ကာ ြတ်ြတ် 

ဆထာင်လျက ်အဆနအထားမေင့် သိုဆလှာငထ်ားရြည်။ 

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - သစ်သားနှင့် သစ်အဆမခခံပစ္စည်းြျား (lingocellulosic) ၏ 

တံခါးနှင့ ် မပတငး်ဆောင်ြျား (frames) နှင့ ် တံခါးရွက်ြျား (shutters)၊ သတ္တုနှင့် 

ပလပ်စတစ်တံခါးနှင့် မပတငး်ဆောင်ြျား (frames) နှင့တ်ံခါးရွက်ြျား (shutters) 

အား ယာဉ်ဆပါ်ြှလောက်သ့ုိချမခငး်၊ ဆရွှေ့ဆမပာင်းမခငး်၊ ကိုင်တွယ်မခငး်နှင့် စုပုံမခင်းတို့ 

မပုလုပ်ချနိ်တွင် ၎င်းတို့၏ြျက်နှာမပင်နှင့်အလှ ေင်တံခါးရွက်ြျား (decorative 

shutters) ကို ထိခိုက်ပျက်စီးဆစမခငး်၊ ဆဒါင့်စွန်းြျား၊ သို့ြဟုတ်၊ အနားြျား ထိခိုက် 

ပျကစ်ီးြှုြမေစ်ဆစရန် တစ်ခုအဆပါ်တစ်ခု တရွတ်တိုက်ေွဲမခငး်ြမပုရ။ မေစ်နိုင်ပါက 

ဤပစ္စည်းြျားကို အမပားလိကု်ပင့်ြ၍ သယ်ဆောငသ်င့်သည်။ 

 ၇.၂.၂.၁၅။ အမုိးခပားများ (Roofing Materials) 

 ၇.၂.၂.၁၅.၁။ အြုိးမပားြျားကို သုိဆလှာငမ်ခငး်နှင့် စုပုံထားသည့်အခါ ပျက်စီးေုံးရုံးြှု 

ြရိှဆစရန် လုပ်ဆောငရ်ြည်။ ပျက်စီးဆနသည့် အြုိးမပားြျားကို ဆကာင်းဆနသည့်အြိုးမပား 

ြျားနှင့ ် ဆရာဆနှာြထားရ။ ပျက်စီးြှုရိှဆသာအြိုးမပားြျားကုိ ဆစာနုိင်သြျှေ ဆစာလျင်စွာ 

ဆရွးထုတ်အသံုးမပုရြည်။ 

 ၇.၂.၂.၁၅.၂ ။ မီးြံေိလပ်ဆခမ အမိ ုးခပားများ (Asbestos Cement Sheet) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး် နှင့် စုပုံခြင်း - ြီးခံေိေပ်ဆမြ အြုိးမပားြျားအား အမြင့် (၁) ြီတာ 

ထကြ်ဆကျာ်ဆစေဲ ခုိင်ြာပပီးညီညာသည့် ြျက်နှာမပင်တွင်သစ်သား (သ့ုိ) အမခားခုံတုံး 

ြျားခံ၍စီရြည်။ ြီးခံေိလပ်ဆမြ အြုိးမပားြျားအား မပင်ပတွင်စုပုံထားပါက ဆလသလပ် 

ြှုဆကကာင့် ပျက်စီးြှုြရိှဆစရန် ကာကွယ်ရြည်။ ရည်ညွှန်း Suffix 7(3)။ (ြှတ်ချက်- 

ယခုအခါ လူ၏ကျန်းြာဆရးကုိ ထိခုိက်အန္တရာယ်မေစ်ဆစဆသာဆကကာင့် အသံုးြမပုရန် 

တားမြစ်ပစ္စည်းမေစ်သည်။) 

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - တစ်ခါသယ်ယူလျင ် နှစ်ချပ်ထပ်ပပီး အလျား၏ဆလးပံုတစ်ပံုခန့် 

လှိုင်းတွန့်အတုိင်း တွန်းယူပပီးလူနှစ်ဆယာက်မေင့် သယ်ယူရြည်။ ြီးခံေိလပ်ဆမြမပား 
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ြျားအား အတင်အချလုပ်ရာတွင ် မေည်းညငး်စွာ တငခ်ျရြည်မေစ်ပပီး ပစ်ချမခငး် 

ြမပုလုပ်ရ။ 

 ၇.၂.၂.၁၅.၃။ သွေပ်ရည်သု ်အမိုးခပားများ (CGI Sheets) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး် နှင့် စုပုံခြင်း - CGI  သွပ်ရည်သုတ်အြုိးမပားြျားအား တစ်ခါပံုလျင် အချပ် 

(၁၀၀) ထက်ြြျားဆစေဲ သပ်ရပ်စွာပံုရြည်။ အစဉ်လုိက်ထပ်ပါက လှိုင်းတွန့် 

အလျားလုိက်အတုိင်းထပ်ရြည်။ ဆအာက်ခံတုံး၏ တစ်ေက်ကို ြိုးဆရစီးထွက်သွား 

ဆစရန် ၁၀၀ ြီလီြီတာ ြှ ၁၅၀ ြီလီြီတာ အထိ မြှင့်ဆပးထားရြည်။ ချက်မခင်းအသံုး 

ြမပုဆသးပါက အြုိးအကာဆအာက်တွင်ထားရြည်။ 

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - CGI သွပ်ရည်သုတ်အြုိးမပားြျား ကုိင်တွယ်သည့် လုပ်သားြျားအား 

လက်ြျား ြထိခုိက်ဆစရန် အကာအကွယ်ပစ္စည်းြျား ထုတ်ဆပးထားရြည်။ 

 ၇.၂.၂.၁၆။ အကာအြင်းခပားများ (Board) 

 ၇.၂.၂.၁၆.၁ ။ ဂျစ်ေငေ်ု ်အခပားများ (Gypsum Boards) 

 (က) သိုဆလှာင်ခြင်းနှင့ ် စုပု ံခြင်း - ဂျစ်ေငမ်ပားြျားအားညီညာ၍ သန့်ရှငး်ဆမခာက်ဆသွ့  

   ဆသာ ဆနရာတွင် အြုိးအကာနှင့်ထားရြည်။ 

 (ြ) ကုိင် ွေယ်ခြင်း - ၇.၂.၂.၁၅.၂(ခ)တွင် ကကည့်ပါ။ 

 ၇.၂.၂.၁၆.၂။ အထပ်သား၊ ဖိုကေ်ာခပားစသည်များ(Plywood, Fibre Board, etc) 

 (က)  သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုံခြငး်-  အထပ်သားနှင့်ေိုက်ောမပား စသည်တို့ကို ဆနဆရာငန်ှင့် 

ြိုးြစိုဆစရန်အတွက် မပင်ပတွင်ြထားရ။ ၄င်းတ့ုိကုိ အခင်း (Dunnage) ဆပါ်တွင် အမပား 

လိကု်ထပထ်ားပပီး အနည်းေုံး 50 mm x 25 mm သစ်သားတန်းြျားအား အနားဆလး 

ေက်စလုံးနှင့ ် အလယ်တွင်ခံထားမခင်းမေင့ ်  အမပားြျားဆကွးမခင်း၊ လိြ်မခင်းတ့ုိကုိ 

ကာကွယ်နုိင်ပါသည်။ လုိအပ်လျင် ဆအာက်ခံခံုအတန်းြျားအား ဆရစိုမခင်းြှ ကာကွယ် 

ရန်ဆမြမပင်အထက်သို့မြငှ့်ထားရြည်။ အချပ်မပားြျားစုပုရံာတွင ် တည့်ြတ်ညီညာစွာ 

ပုံရြည်။ လိုအပ်ပါက အပံုတိုငး်၏ အဆပါ်ေုံးအမပားြျားဆပါ်တွင် ဆကွးဆကာက် 

တွန့်လြိ်မခင်းြှ ကာကွယ်ရန် သင့်ဆတာ်ဆသာ အဆလးမေင့် ေိထားရြည်။ 

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - အမပားြျားကိုသယ်ယူ/ တင်ချရာတွင် ြျက်နှာမပင်နှင့် ဆထာင့်စွန်းြျား 

ြထိခုိက်ဆစရန် အထူးဂရုမပုဆောင်ရွက်ရြည်။ အလှေင်သည့်အချပ်မပားြျားအား 

ေွဲယူသည့်အခါ ပွန်းပဲ့မခင်းြှ ကာကွယ်ရန်အတွက် အလှထားသည့် ြျက်နှာမပင်အား 

ြျက်နှာချင်းေုိင် အစံုလုိက်ထားကာ အစံုလုိက် သယ်ယူသင့်ပါသည်။ 
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 ၇.၂.၂.၁၇။ ပလပ်စ စ်၊ ရာောအြင်းခပားနှင့်ဆကကခပားများ (Plastic and Rubber Flooring 

Sheets and Tiles)   

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုခံြငး် - ပလပ်စတစ်၊ ရာောမပားြျား သုိဆလှာင်သည့်အချနိ်၌ 

ပျက်စီးြှုမေစ်နိုငပ်ါသည်။ ၎င်းတို့ကိုထတု်လုပ်သူ၏ လြး်ညွှန်ချက်အတိုငး် သုိဆလှာင် 

ထားသင့်ပါသည်။ ဆအးဆသာအခန်းြျားတွင် သုိဆလှာင်နိုငပ်ါက ပိုြိုဆကာင်းြွန်ပါ 

သည်။ သုိဆလှာင်သည့်အခန်းြျားသည် ဆလဝင်ဆလထွက်ဆကာငး်ြွန်ပပီး ဆနဆရာငမ်ခည် 

တိုက်ရိုက်ြကျဆရာက်ဆစရပါ။ ြီးစက် (Generator)၊ လျှေပ်စစ်ဆြာ်တာ (Motor) နှင့ ်

ြီးခလုတ်ခုံ (Switchgears) စသည့် လျှေပ်စစ်အသံုးမပုသည့် စက်ပစ္စည်းြျားြှ 

အန္တရာယ်ရိှသည့် အဆငွ့ ထွကရ်ှိြှုဆကကာင့် အေိုပါပစ္စည်းြျားကို လျှေပ်စစ်စက်ပစ္စည်း 

ြျား၏ အဆဝးတွင်ထားရြည်။ ၎င်းတို့ကို ဟင်းသီဟင်းရွက်၊ ဆရနံထွက်ေီ၊ ဆချာေီ၊ 

ဇီဝအရည် (Organic Solvent)၊ အက်ေစ်နှင့် အက်စစ်အဆငွ့ ၊ အယ်လ်ကာလီ 

(Alkalies)၊ ေုန်ြှုန့်နှင့် သဲ စသည်တို့ြှ ကာကွယ်ထားရြည်။ ဂရိေီစွန်းထင်းပါက 

(Greasy contamination) ဓာတ်ေီနှင့်သုတ်ပီးချက်မခင်း သန့်ရှင်းအဆမခာက်ခံမခငး်၊ 

ဆမြမေူြှုန့်မေူးပပီး တိုက်ချွတ်သန့်စင်မခင်းလုပ်ရြည်။ အစငး်ဆကကာင်းြျား၊ ေွဲေန့် 

ရှည်ထွကမ်ခငး်၊ တွန့်လြိ်မခင်း၊ ဆခါက်ရိုးကျ ိုးမခင်းြျားြမေစ်ဆစရပါ။ အချနိ်ကကာမြင့်စွာ 

သုိဆလှာင်ထားရိှပါက ြကကာခဏလှန်ဆပးမခငး်၊ ဆမြမေူြှုန့်မေူးမခင်း စသည်တို့ကိုလိုအပ် 

သလို ဆောင်ရွက်ရြည်။  

       (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး်- ပလပ်စတစ်နှင့် ရာောမပားြျားအား လုပ်သားြျားမေင့်သယ်ဆောင် 

မခငး်၊ ဆရွှေ့ဆမပာင်းမခငး်ြျားမပုလုပ်ရာတွင ်ဆကွးမခင်း၊ ဆခါက်မခင်းြှ ကာကွယ်ရန် အမပား 

လိကု်သယ်ရြည်။ 

 ၇.၂.၂.၁၈။ မှန်ခပားများ (Glass Sheets) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုံခြင်း ြှန်မပားြျားကို သုိဆလှာင်ရာတွင် ဆသတ္တာမေင့်မေစ်ဆစ၊ 

ဆသတ္တာြပါေဲမေစ်ဆစ ဆမခာက်ဆသွ့သည့်ဆနရာတွင်ထားရြည်။ သုိဆလှာင်သည့်ဆနရာ 

သည် ြှန်မပားြျားြပျက်စီးဆစရန် လုခံခုံြှုရှိသည့် အြုိးအကာဆအာက်တွင် ထားရြည်။ 

ြှန်မပားြျားကို ကုိင်တွယ်ထိန်းသိြ်းရာတွင် အလျားထက်ဆေးြှ ကုိင်တွယ်ပပီး အပံုတစ်ပုံ 

တွင် (၂၅) ချပ်ထက်ြပိုရ၊ (၃၀၀) ြီလီြီတာ အစွန်းထွက်ချန်၍ သစ်သားခုတုံး 

နှစ်တုံးဆပါ်တွင် တင်ရြည်။ ြှန်မပားြျားအားစီရာတွင် ဆအာက်ဆမခနံရနံှင့် ၂၅ြီလီြီတာ 

ခွာ၍ တစ်ချပ်ပပးီတစ်ချပ် ထပစ်ီရြည်။ စုပုံရာတွင် ြှန်ချပ်ြျားသည် တည့်ြတ် 

ညီညာဆနရြည်။ ြှန်မပားြျားြဆလျှောဆစရန် ကကြ်းခင်းြျားဆပါ်တွင ်ဂုန်နီအိတ် (gunny 

bags) ြျား ခင်းထားရြည်။ ြှန်မပားြျားကုိ အရွယ်အစား၊ အထူအပါးအလုိက် သီးမခားစီ 

စုပုံရြည်။ အပံုြျားတစ်ပုံနှင့်တစ်ပု ံ(၄၀၀) ြီလီြီတာ ခွာထားရြည်။ 
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 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - ြှန်မပားြျားအားအချပ်လိုက်ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ အပုိငး်အစလိုက် 

ဆသာလ်ည်းဆကာငး် သယ်ယူရာတွင ် လုပ်သားြျားအား လက်ြျားြထိခိုက်ဆစရန် 

အန္တရာယ်ကာပစ္စည်းြျားထုတ်ဆပးရြည်။ ြှန်ဆသတ္တာြျားြှ ဆောက်၍သယ်ယူရာတွင ်

ြကွဲရှဆအာင် အထူးဂရုမပုရြည်။ လုပ်သားြျားအား ထိရှြှုြမေစ်ဆစရန် ြှန်ဆစာငး်ြျား 

ကို ေုံးကာထားရြည်။ 

 ၇.၂.၂.၁၉။ သွေန်းသံ (Cast Iron) ၊ သွေပ်ရည်စိမ်သံ (Galvinized Iron) နှင့် မီးြံေိလပဆ်ခမ 

ပိုက ်(Asbestos Cement Pipes) နှင့် ပိုက်ေက်ပစ္စည်းများ  

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုံခြငး် - ပိုကြ်ျားကိုမြှုပ်နှံြည့်ဆမြာငး်ြျား အသင့်မေစ်သည့်အခါ 

လိအုပ်သည့်အတိုငး် ချထားဆပးရြည်။ သုိဆလှာင်ပါက ပိုက်ြျား၏ ဆအာက်ေုံး 

အလွှာသည် ခိုငြ်ာ၍ ညီညာရြည်။ ပိုကြ်ျားကို အလျားလုိက်စုပံုသည့်အခါ ပိရြစ်ပံု 

(Pyramid) စီရြည်မေစ်ပပီး အလျားလိကု်နှင့် ကန့်လန့်မေတ်အလွှာလိုက်စီနိုင်သည်။ 

ပိရြစ်ပုံစီမခငး်သည် အချင်းအရွယ်အစား၊ ဆသးငယ်ဆသာပိုက်ြျား သုိဆလှာင်ရာတွင် 

အသံုးမပုသင့်ပါသည်။ ပုိက်ြျားစုပံုမခင်းအမြင့်သည် (၁.၅) ြီတာထက်ြပိုရ။ ပိုကြ်ျား 

စုပုံရာတွင ် အြျ ိုးအစား၊ အရွယ်အစား အလုိက်ခဲွမခားထားပပီး ထုတ်လုပ်ြှုအစဉ်အတုိင်း 

(Consignment or batch) အြှတ်အသားမပုလုပ်ထားရြည်။ သွန်းသံ (Cast Iron) 

ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျားကုိ ခဲွမခားပပီး အြုိးအကာဆအာက်တွင် သုိဆလှာင်ရြည်မေစ်ပပီး 

ြီးခံေိလပ်ဆမြပိုက် (Asbestos Cement Pipe) နှင့် ေက်စပ်ပစ္စည်းြျားတ့ုိနှင့် ခဲွမခား 

ထားရြည်။ ရာောကွငး် (Rubber Ring) ြျားကို အြဲေီ (grease)၊ ေီ (Oil)၊ 

အပူချနိ်နှင့် အလငး်ဆရာငတ်ို့နှင့် ထိဆတွ့ြှုြရှိဆစေဲ သန့်ရှင်းစွာသုိဆလှာင ် ထိန်းသိြ်း 

ရြည်။ 

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - ပိုက်ြျားကိုအဆပါ်ေုံးအလွှာြှ စ၍ယူရြည်။ တစ်ခါသယ်ယူလျင ်

ပိုကတ်စ်လုံးနှုန်းနှင့် လုပ်သားနှစ်ဦးစီမေင့်သယ်ယူပပီး လုပ်ငန်းခွင်သ့ုိ ပုခံုးမေင့်ထြး်၍ 

သယ်ယူရြည်။ ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျားကိုြူ တစ်ဦးချင်းသယ်ယူနိုင်သည်။ 

 ၇.၂.၂.၂၀။ ဆပါ်လီအက်သလင်းပိုက် (Polethylene Pipe) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး် နှင့် စုပုံခြင်း- အနက်ဆရာငဆ်ပါ်လီအက်သလင်းပိုက်ြျားကို ကွငး်မပင် 

(သုိ့) အြုိးအကာဆအာက်တွင်ထားနိုင်သည်။ ပုံြှန် ဆပါ်လီအက်သလင်းပိုက ် (Natural 

Polyethylene Pipe) ြျားကို အြိုးအကာဆအာက်တွင် ဆနဆရာငမ်ခည် တိုက်ရိုက် 

ထိဆတွ့ြှုြရိှဆစရန် သုိဆလှာင်ရြည်။ ၎င်းပိုက်ဆခွြျားအား ညီညာဆသာြျက်နှာမပင် 

တွင် ဆထာင၍်ဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ ထပ၍်ဆသာ်လည်းဆကာငး် ထားနိုငပ်ပီး ဆရဆနွး၊ 

ဆရဆနွးပိုက၊် ဆရဆနွးဆငွ့ပိုက်ြျားနှင့် ထိဆတွ့ြှုြရိှဆစရ။ ဆမောင့်တန်းဆနဆသာပိုက်ြျား 

ကို ဆမြမပင်ညီေင့်ြျား (Horizontal Rack) တွင် ဆအာက်ခံတုံးြျားခံ၍ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု 
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ကပ်ြသွားဆစရန် သိုဆလှာင်ရြည်။ ပုိက်ြျားကုိ အပူချန်ိ (27°C) ထက် ြဆကျာ်လွန်သည့် 

အဆမခအဆနမေင့် ထိန်းသိြ်းထားရြည်။ 

 (ြ) ကုိင် ွေယ်ခြင်း - ပုိက်ြျားကုိ သယ်ယူဆရွှေ့ဆမပာင်းရာတွင် အစွန်းနှစ်ေက်ြှ ကိုင်တွယ် 

ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 ၇.၂.၂.၂၁။ ပီဗွေစီီ ပိုကမ်ျား (Unplasticized PVC Pipes) 

                                 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုံခြင်း - ပိုကြ်ျားကိုညီညာပပီး ဆကျာက်ခဲနှင့် 

ပုိက်ြျားအား ထိရိှလွယ်ဆသာပစ္စည်းြျား ြရိှသည့်ဆနရာတွင် ပိုက်လုံးတစ်ဆလျာက် 

ခုတုံးြျားခုထား၍ စီရြည်။ ပိ ုက်ြျားဆအာက်တွင် အပြဲတြ်းလုဆံလာက်စွာ ခုခံ 

ထားရြည်။ ပိုက်ြျားကို ပိုကတ်င်စင်ြျားဆပါ်တွင် တင်၍သုိဆလှာင်ြထားရ။ ဆအာက်ဆမခရိှ 

ပိုကြ်ျားသည် ပုံပျက်ကာ ပိုကေ်က်လုပ်ငန်းတွင် အခက်အခဲမေစ်ဆစဆသာဆကကာင့် 

ပိုကြ်ျားအား အပူချနိ်ြျားသည့်ဆနရာတွင ် ကကီးြားစွာြစုပုံရ။ အေုိနှင့်အြ (Socket 

and Spigot) မေင့်ေက်ဆသာ ပိုက်ြျားကို တစ်ေက်ဆစာငး် (Lopside stack) 

စီထားမခငး် ြမေစ်ဆစရန်အတွက် အပြးီမပန်ဆခါငး်မပန် (Alternate ends) ထားရြည်။ 

ပိုက်ြျားကို တစ်လုံးအတွင်း တစ်လံုးထည့်စီမခင်းကုိခွင့်ြမပုပါ။ အပူထွက်သည့်ဆနရာ 

သ့ုိြဟုတ် ေန့်နုိင်သည့်ဆနရာ သ့ုိြဟုတ် ဆကွးနုိင်သည့်ဆနရာြျားတွင် ပုိက်ြျားကုိ 

ြသုိဆလှာင်ရ။ ပုိက်ပံုရာတွင် (၁.၅) ြီတာထက် ြမြင့်ရ။ ပိုက်၏အရွယ်အစားနှင့် 

အြျ ိုးအစား ခွဲမခားထားရြည်။ အပူပိုငး်ဆဒသတွင် ပိုကြ်ျားကို အရိပ်ဆအာကတ်ွင် 

ထားရြည်။ အလွန်ဆအးသည့် ရာသီဥတုသည် PVC ပိုက်ြျား ကျွတ်ေတ်ြှုဆကကာင့် 

ခံနိုင်ရည်အား ဆလျာ့ကျနိုငပ်ါသည်။ ပိုကြ်ျားကို ဆော့ကတ် (spigot or socket)၊ 

ဂဆဟေက်ြျား (welding or soldered) စသည်တို့မေင့် ပိုကေ်က်ြျား (coupling) 

မပုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ပိုက်ထပိ်ဝြျားကို ပွန်းပဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးဆစမခငး်ြှ ကာကွယ်ထား 

ရြည်။ ဆအးဆသာရာသီဥတုတွင် ပုိက်ြျားကုိဆသချာစွာကုိင်တွယ် သုိဆလှာင်ြထားမခင်း 

ဆကကာင့် ကျွတ်ေပ်ြှု မေစ်တတ်ပါသည်။ 

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - ဆအးမြဆသာရာသီတွင် ပိုက်ြျားကျွတ်ေတ်ြှု မေစ်နုိင်ဆသာဆကကာင့် 

ဂရုတစုိက် ကုိင်တွယ်ရန် အဆရးကကီးသည်။ 

 ၇.၂.၂.၂၂။ လျှေပ်ကူးလွေယ်ဆသာပိုက်များ (Pipe of Conducting Materials) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုံခြငး် - ပိုကြ်ျားကို သုိဆလှာငစု်ပံုရာတွင် ခုိင်ြာဆသာဆအာက်ခံတံုး 

(soliddevel sills) ဆပါ်တွင် တင၍်လိြ့်သွားမခငး်၊ ပပိုကျမခငး်ြျား ြမေစ်ဆအာင် မပုလုပ် 

ရြည်။ အဆရအတွက်ြျားြျား သုိဆလှာင်လိုသည့်အခါ၊ ပိုက်အစည်းြျား (Packing) 

မပုလုပ်၍ တစ်ထပ်နှင့်တစ်ထပ် အထပ်မခားမခငး် (succeeding layers) မေင့် ေိအား 

ဆလျာ့နည်းပပီး မပန့်ကျဲမခင်းြမေစ်ဆစရန် စုပုံထားနိုငသ်ည်။ စုပုံမခင်းနှင့် သယ်ယူမခငး် 
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ြျား မပုလုပ်ရာတွင ် လျှေပ်စစ်ဓာတ်ကူးဆစဆသာပိုက်ြျားမေစ်ပါက ဆကာင်းကင်ဓာတ်အား 

ကကိုး (Overhead Power Line)နှင့အ်န္တရာယ်ကငး်ဆစရန် ဆအာက်ပါအတိုင်း အနည်းေုံး 

အကွာအဆဝးရှိရန် လိုအပ်သည်။ 

 (၁) ၁၁ kV နှင့ဆ်အာက် ၁.၄  ြီတာ 

 (၂) ၁၁ kV အထက်နှင့် ၃၃ KV ဆအာက် ၃.၆ ြီ တာ 

 (၃) ၃၃ kV အထက်နှင့် ၁၃၂ kVဆအာက် ၄.၇ ြီတာ 

 (၄) ၁၃၂ kV အထက်နှင့ ် ၂၇၅ kV ဆအာက်  ၅.၇ ြီတာ 

 (၅) ၂၇၅ kV အထက်နှင့် ၄၀၀ kV အထက် ၆.၅ ြီတာ 

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - ပိုကြ်ျားကို ပိုကအ်ပုံြှသယ်ြရာတွင် အစွန်းနှစ်ေက်ြှ ကုိင်တွယ် 

ရြည်။ သယ်ယူပ့ုိဆောင်ရာတွင်ပုိက် ြထိခုိက်ဆစရန်နှင့် ဆရွ့လျားြှု(DISPLACEMENT) 

ြရိှဆစရန် ချညဆ်နှာငရ်ြည်။ 

 ၇.၂.၂.၂၃။ ပိုင် (Pile) နှင့်  ိုင် (Pole) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုခံြင်း - ပိုင်ြျားနှင့်တိုငြ်ျားကို ဆအာက်ခံခုိင်ြာညီညာသည့် 

ဆနရာတွင် လိှြ့်ြသွားရန်နှင့ ် ပပိုြကျဆစရန် စုပုံထားရြည်။ သုိဆလှာင်သည့် ဆနရာသည် 

ဆပါင်းပင်၊ မြက်ပင်နှင့် ြီးဆလာင်လွယ်သည့် ပစ္စည်းြျားြရိှဆစရ။ 

        (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး်  - ပိုင်ြျားနှင့်တိုငြ်ျားကို စုပုံရာတွင် အစွန်းထိပ်ြှကုိင်တွယ်ရြည်။ စုပံု 

သည့်ဆနရာြှသယ်ယူ ဆရွှေ့ဆမပာင်းရာတွင ် ထိနုည်းတူ ဂရုတစိုက်ကိငုတ်ွယ် ဆရွှေ့ဆမပာင်းရ 

ြည်။ ပုိင်နှင့် တုိင်ြျားဆရွှေ့ရာတွင် ထိန်းကကိုး (tag line) အသံုးမပုရြည်။ စုပံုရာ 

သုိဆလှာင်ရာတွင်လည်း ဆော်မပပါအတိုငး် ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ရြည်။  

 ၇.၂.၂.၂၄။ သု ်ဆေး၊ အဆရာင ်ငဆ်ေးနှင့်သငန်ာ (Paint, Varnishes and Thinners)  

 (က)  သုိဆလှာငခ်ြငး် နှင့် စုပုံခြငး် - သုတ်ဆေး၊ အဆရာငတ်ငဆ်ေး (Varnishes)၊ လက်ကာ 

(Lacquer)၊ သငန်ာ (Thinner) နှင့ ် အမခားြီးဆလာင်လွယ်သည့်ပစ္စည်းြျားကိုပုံးြျား 

တွင် အေံုးလုခံခုံစွာပိတ်၍ သုိဆလှာင်ရြည်။ အပူချန်ိြမြင့်ြားနုိင်သည့်ဆနရာ၊ ြီးခုိး 

ြီးဆတာက်ြီးစြရှိသည့်ဆနရာ၊ ဆလဝငဆ်လထွက်ဆကာင်းသည့်ဆနရာတွင် ထားရြည်။ 

ဆေးပုံးထားသည့် ကကြ်းမပင်ကိ ု သဲ (၁၀၀) ြီလီြီတာထု မေန့်ခင်းထားရြည်။ ဆန့စဉ် 

အသံုးြမပုသည့် သုတ်ဆေးြျားကို ပုံြှန်ဆနရာတွင် သုိဆလှာင်ထားနိုင်ပါသည်။ ရက် 

လွန၍် ပျက်စီးြှုရိှနုိင်ဆသာသုတ်ဆေးြျားကုိ ထုတ်ယူရာတွင် အရင်ဆရာက် အရင်ထုတ် 

စနစမ်ေင့ ် ထုတ်ယူရြည်။ ယာယီလျှေပ်စစ်ြီး သွယ်တန်းမခငး်၊ ယာယီြီးခလုတ် 

တပ်ေင်မခငး်ြျားကုိ ဆေးသုိဆလှာင်ခန်းတွင် ခွင့်ြမပုပါ။ လျှေပ်စစ်ြီးထွန်းမခင်း၊ ြီးခလုတ် 

နှင့ ် လျှေပ်စစ်ကိရိယာြျား တပ်ေင်ရန် လုိအပ်ပါက ဆပါက်ကဲွြှု ကာကွယ်ဆသာ ဒီဇုိင်း 

ပစ္စည်းြျား (Explosion proof design) သာ တပ်ေင်ရြည်။ 
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 (ြ) ကုိင် ွေယ်ခြင်း -  ဆေးသုတ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဆနစဉ် ြီးဆလာင်နိုငြ်ှုမေစ်ဆစဆသာ အခိုး 

အဆငွ့ ြျား စုစည်းြှုြမေစ်ဆစရန် ဆလဝင်ဆလထွက် ဆကာင်းြွန်ဆအာင ်ဆောင်ရွက်ထား 

ရြည်။ ကျဉ်းကကပ်၍ ကန့်သတ်ထားဆသာဆနရာ (Confined space) ၌ ဆေးသုတ်မခငး် 

လုပ်ငန်း လုပ်ဆောငရ်ာတွင် ြီးဆလာငဆ်ပါက်ကွဲလွယ်ဆသာ အဆငွ့ ြျားထွက်လာပါက 

ဆလစုပ်စနစ် (Duct) မေင့် ေယ်ရှားဆပးရြည်။ ြီးဆလာင်နုိင်ဆသာ အရင်းအမြစ်ြျားမေစ်သည့် 

ြီးဆတာက်ြျား၊ အပူထွကရ်ှိသည့် ပစ္စည်းကိရိယာြျားထားရှိမခင်းနှင့ ် ဆေးလိပ် 

ဆသာက်မခင်းြျားကို ဆေးြှုတ်သည့် အခန်းအတွင်းခွင့်ြမပုရ။ 

 ဆေးသိဆုလှာင်ရုံအတွင်းတွင် ြီးဆတာက်ဆနသည့်ပစ္စည်းြျား (naked flame) အသံုး 

ြမပုရ။ ြီးပငိြ်းသတ်ရန်အတွက် သဲပုံးြျား အသင့်ထားရိှရြည်။ ြီးသတ်ဆေးဗူးအသံုးမပု 

ပါက အမြှုပ်အြျ ိုးအစား (Foam Type) ကို Suffix [7(4)] အတိုငး်အသံုးမပုရြည်။ ခဲ 

အဆမခခံသတု်ဆေး (Lead base paint) အသံုးမပုသည့် လုပ်သားြျားအတွက် တစ်ဆန့ 

တစ်ဦးလျင် (၀.၅) လီတာ နှုန်းမေင့် နွားနို့ဆသာက်နိုငရ်န် ထုတ်ဆပးရြည်။ 

 ၇.၂.၂.၂၅။ က ္တရာများ (Bitumen, Road Tar, Asphalt, etc) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုံခြငး် - ကတ္တရာြျား (Bitumen, Road Tar, Asphalt) ကို 

ဆပပါပုးံြျားမေင့် စုပုံရာတွင် တည့်ြတ်စွာဆထာငပ်ပီး သံုးလွှာအထိသာ ထပထ်ားနိုင် 

သည်။ ယုိစိြ့ဆ်နဆသာ ကတ္တရာပုးံြျားအား သီးမခားခွဲထားရြည်။ ကတ္တရာပုးံခွံြျားကို 

ပိရြစ်ပုံအလွှာလိကု် စီထားရြည်။ 

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - အခန်း ၇.၃.၁၄.၃.၁.၂ နှင့ ်၇.၃.၁၄.၃.၄ တို့တွင် ကကည့်ပါ။ 

 ၇.၂.၂.၂၆။ အမုိးလုပ်ငန်းသံုး က ္တရာြျပ်ခပားများ (Bituminous Roofing Felts) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုံခြင်း - အြုိးလုပ်ငန်းသံုးကတ္တရာ ချပ်မပားြျားကို အမခား 

ြီးဆလာင်လွယ် ဆစဆသာပစ္စည်းြျားနှင့် အတူြထားရ၊ အရိပ်ဆအာက်တွင် ထားရြည်။ 

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - အြုိးလုပ်ငန်းသံုး ကတ္တရာချပ်မပားြျားကို အက်ကွဲမခငး်နှင့် ပျက်စီး 

မခငး်ြျား ြမေစ်ဆစရန် ကိုငတ်ွယ်ရြည်။ 

 ၇.၂.၂.၂၇။ မီးဆလာင်လွေယ်ဆသာပစ္စည်းများ (Flammable Materials) 

(က) သုိဆလှာင်ခြင်းနှင့် စုပံုခြင်း - အပုိဒ် ၇.၂.၁.၄ ၊ အချက်ြျားအမပင် ဆအာက်ပါအချက်ြျားကုိ 

လည်း လုိက်နာကျင့်သံုးရြည် - 

 (၁) မပငပ်တွင်ထားြည်ေိုပါက ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ြှုြရှိဆစရန် ပုံးမေင့်ထည့်ထားရ 

ြည်။ ေရိတ်နှင့် ဂီယာစနစ်တွင် အသံုးမပုဆသာ Hydraulic ေီ၊ ဓာတ်ေီ၊ 

ဆချာေီတို့တွင် ဆရဆငွ့နှင့် ေုန်ြှုန့်တို့ဆရာဆနပါက အသံုးမပုသည့် စက်ပစ္စည်းြျား 

(equipments) ကို ပျက်စီးဆစသည့်အမပင ်လူကိုပါ ထိခိုက်ဆစနုိင်သည်။ သုိဆလှာင် 

သည့် ဧရိယာသည် ယုိစိြ့်ဆစဆသာပစ္စည်းြျား၊ အြှိုက်သရိုက်ြျားနှင့် အမခား 
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  အန္တရာယ်ရိှဆသာ ပစ္စည်းြျား စုပံုမခင်းြှ ကင်းလွတ်ရြည်။ 

 (၂) ေိအားမြင့် ဓာတ်ဆငွ့ြျားနှင့် ဆရနံထွက်ပစ္စည်းြျားကို အဆောက်အဦတစ်ခုထဲတွင် 

ဆသာလ်ည်းဆကာငး်၊ နီးကပ်၍ဆသာ်လည်းဆကာငး်ြထားရ။ ဆရနံထွက်ပစ္စည်း 

ြျားကို ဆရနံပစ္စည်းေုိင်ရာ လြ်းညွှန်ချက်(Petroleum Rule) ြျားအတိုငး် 

သုိဆလှာင်ရြည်။ 

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - ဆရနံထွက်ပစ္စည်းြျား လုပ်ငန်းခွငသုိ့် သယ်ယူမခငး်နှင့် သိုဆလှာင်မခငး် 

တို့ မပုလုပ်သည့်အခါ စည်ြျားတွင် ကပ်ထားဆသာအြှတ်တံေိပ်၊ အြျ ိုးအစားစသည်တို့ 

ြပျကစ်ီးဆစရန်ဂရုမပုရြည်။ ြည်သည့်အြျ ိုးအစားြှန်း ြသိဆသာအခါ ြှားယွင်းစွာ 

အသံုးမပုမခငး်ဆကကာင့် ြီးဆလာငြ်ှုမေစ်ဆစမခငး်၊ စက်ပစ္စည်းြျားရပ်ေိုင်းမခငး် သ့ုိြဟုတ် 

ပျက်စီးမခငး်ြျား မေစ်နိုင်သည်။ 

  လုပ်သားြျား၏ အဝတ်အစားြျားကို ြီးဆလာင်လွယ်သည့်ေီ စသည်တို့ စွန်းထငး် 

မခငး်ြှကာကွယ်ရြည်။ အကယ်၍ေိတ်စင်စွန်းဆပပါက ၎င်းလုပ်သားကို  ေက်လက် 

အလုပ်လုပ်မခငး် ခွင့်ြမပုရ။ 

 ၇.၂.၂.၂၈။ ဆရ (Water) 

     ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသံုးဆရြျားကို ဆအာ်ဂဲနစ် အညစ်အဆကကးြျား (Organic 

impurities) ြှ ကာကွယ်ရန် သုိဆလှာင်ကန်နှင့်ထည့်ထားပါ။ သုိဆလှာင်ကန်ဆရပြာဏသည် 

ြီးပငိြ်းသတ်ရန်အတွက်ပါ လုဆံလာက်ရြည်။  

 ၇.၂.၂.၂၉။ သန့်စင်ြန်းသံုးပစ္စည်းများ (Sanitary Appliances) 

 (က) သုိဆလှာငခ်ြငး်နှင့် စုပုံခြငး် - သန့်စင်ခန်းသံုးပစ္စည်းြျားကို ြပျက်စီးဆစရန် အြိုး 

အကာဆအာကတ်ွင ် စနစ်တကျထားရြည်။ သုိဆလှာငရ်ုံတွင ် ၎င်းပစ္စည်းြျား စတငလ်က်ခံ 

သည့်အခါ မပန်လည်ထုတ်ဆပးနိုင်သည့် အစီအြံလုပ်ငန်း အစီအစဉ်အတိုငး် (Sequence of 

removal) လက်ခံထားရိှရြည်။ ဆကကထည်ကဲ့သ့ုိ ကွဲလွယ်ဆသာ ပစ္စည်းြျားကို သတ္ထုပစ္စည်း 

ြျားမေင့ ်ြဆရာဆနှာေဲ သီးမခားထားရြည်။  

 (ြ) ကိုင် ွေယ်ခြငး် - ကကီးြားဆသာ သန့်စင်ခန်းသံုးပစ္စည်းြျားကို တစ်ကကိြ်လျှေင ်တစ်ခု 

စီသာကိုင်တွယ်ရြည်။ ဆရလံုပစ္စည်းြျား (traps, waterseal and gullies) ကို သီးမခား 

သုိဆလှာင်ရြည်။ သန့်စင်ခန်းသံုးပစ္စည်းြျားကုိ ကုိင်တွယ်ဆနစဉ် သ့ုိြဟုတ် တပ်ေင်ဆနစဉ် 

ေီစွန်းမခင်းြှ ကာကွယ်ရြည်။ ကိုငတ်ွယ်သည့်လုပ်သားြျား၏ လက်ြျားတွင်လည်း ေီစွန်း 

မခင်းြရိှဆစရ။ သန့်စင်ခန်းသံုးပစ္စည်းြျားကုိ တပ်ေင်သည့်အခါ ၎င်းတ့ုိကုိ ဆထာက်ကန် ထားသည့် 

ဆထာက်ြျား၊ တုိင်ြျား (Supporting brackets, Pedestals) ဆတာင့်တင်းခုိင်ြာြှု ရိှ/ြရိှ 

စစ်ဆေးရြည်။ 
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 ၇.၂.၂.၃၀။ အခြားပစ္စည်းများ (Other Materials) 

    ပုိလီြက်ထရစ် ပစ္စည်းြျားမေစ်ဆသာ အဆပါ်လွှာသုတ်ဆေး (Coating)၊ အလွှာလုိက် 

ကပ်မခင်း (Sheeting)၊ ဆရာင်မပန်ြျက်နှာမပင် သုတ်မခငး်/ကပ်မခငး် (Surfacing/Sheeting)၊ 

စသည်တ့ုိကုိ ထုတ်လုပ်သူညွှန်ကကားချက် (Manufacturer Instructions) အတိုငး်သိဆုလှာင် 

သိြ်းေည်းရြည်။ အေိပ်ဓာတ်သင့်နိုင်ဆသာ ပစ္စည်းြျားကို သိြ်းေည်းသုိဆလှာင်မခင်း၊ 

သယ်ယူမခင်းတ့ုိကုိ အထူးသတိမပုကာကွယ် လုပ်ဆောင်ရြည်။ 

   ဆသးငယ်ဆသာ ပစ္စည်းြျားမေစ်ကကသည့် ဝက်အူ (Screw)၊ ြူလီနှင့် ြူလီဆခါင်း 

(Bolt & Nut)၊ မပူတင်းတံခါးေိုင်ရာပစ္စည်းြျား (Door and Window fittings)၊ 

အဆချာကိုငဆ်ကျာက် (Polishing Stone)၊ ကာကွယ်ဆရးဝတ်စုံ (Protective Clothing)၊ 

စက်ကရိယာအပုိပစ္စည်း ြျား (Spare parts of Machinery)၊ လိငုန်ာစ (Linnings)၊ 

ပစ္စည်းထုပ်ြျား (Packings)၊ ဆရနှင့် သန့်စင်ခန်းသံုးပစ္စည်းြျား (Water supply and 

sanitary fiittings)၊ လျှေပ်စစ်ပစ္စည်း (Electrical fittings)၊ လျှေပ်ကာပစ္စည်း (Insulation board) 

စသည်ြျားကို ကုန်ဆသတ္တာ (Properly protected containers) သ့ုိြဟုတ် သုိဆလှာငခ်န်း 

သပ်သပ်မေင့် ထားရြည်။ တန်ေိုးကကီးဆသာ ပစ္စည်းြျားကိုဆသာ့ခတ်ကာ သိြ်းေညး်ရြည်။ 

 ၇.၂.၂.၃၁။ အထူးဂရုခပုရန်အြျက်များ (Special Considerations) 

 (က) အပြဲတြ်းအသံုးမပုဆနသည့် ပစ္စည်းြျားကုိ   အသံုးမပုသည့်ဆနရာနှင့် နီးသည့်ဆနရာတွင် 

ထားရြည်။ 

 (ခ) ကကိုတငသွ်န်းဆလာင်းကွန်ကရိ (Precast Concrete)  ကဲ့သို ့ ဆလးဆသာပစ္စည်းြျားကို 

ပင့်တင်သည့်စက် သ့ုိြဟုတ် ပစ္စည်းတငခ်ုံ (Hoist or ramp) နှင့ ် နီးသည့်ဆနရာတွင် 

ထားရြည်။ 

 (ဂ) ပျက်စီးလွယ်သည့်ပစ္စည်းြျားကို အသွင်းအထုတ် လျှေငမ်ြန်စွာမပုလုပ်နိုင်သည့်နည်းမေင့် 

သုိဆလှာင်ရြည်။ အသစ်ဆရာက်ရိှလာဆသာပစ္စည်းြျားကုိ ြူလလက်ဆဟာင်း ပစ္စည်းြျား 

ဆပါ်တွင ်ထပ်ြထားရ။ 

 (ဃ) ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာပစ္စည်းြျား၊ ဆပါက်ကွဲတတ်ဆသာပစ္စည်းြျား သုိဆလှာင်သည့်ဆနရာ 

ြျားတွင် သတ်ြှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီဆသာ ြီးသတ်ဆေးေူးြျားထားရှိရြည်။ ြီးသတ်   

ရြည့် အြျ ိုးအစားအလုိက် သတ်ြှတ်ထားသည့် ြီးသတ်ဆေးေူးြျားကို Suffix [7(4)] 

တွင် ြှီမငြ်းနိုင်ပါသည်။ ထုိက့ဲသ့ုိဆနရာြျားတွင် ြီးသတ်ဆေးဗူး (၂) ဗူး အနည်းေုံး 

ထားရိှရြည်။  

 (င) အဆောက်အအုံအဆဟာငး်ဆနရာ (သုိ့) ဆရဝင်ဧရိယာ (သ့ုိ) ဆရာဂါကူးစက်နိုင်သည့် 

ဆနရာြျားတွင ် ဆမြတူးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရပါက လုပ်သားြျား၏ ခန္ဓာကုိယ်ကုိ ဆရာဂါ 

ကူးစက်ြှုြမေစ်ဆစရန် ကိုယ်ခန္ဓာကာကွယ်ဆရးပစ္စည်းြျား ဝတ်ေငဆ်စရြည်။ 
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 (စ) ဆလှကားဆနရာ၊ ဆလျာက်လြ်းဆနရာ၊ မငြး်ြျားနှင့် ချဉ်းကပ်လြ်းြျားတဆလျာက် 

ြည်သည့်ပစ္စည်း၊ အြှိုက်နှင့ ် အဟန့်အတားမေစ်ဆစဆသာအရာြျားြရှိဆစရ။ ကကီးကကပ် 

အင်ဂျင်နီယာ သ့ုိြဟုတ် လုပ်ငန်းကကပ်ြျားသည် အြှိုက်ြျားနှင့် အသံုးြဝင်သည့် အပုိင်း 

အစြျားအား ဆလျာက်လြ်းနှင့် မငြ်းတ့ုိအနီးတွင် ြရိှဆစရန် ကကီးကကပ် ကွပ်ကဲဆပးရြည်။ 

 (ေ) လြ်းဆေးကားလြ်းပုခံုးနှင့် အြျားမပည်သူနှင့် သက်ေုိင်ဆသာဆနရာြျားတွင် ပစ္စည်းြျား 

စုပံုပါက ဆဒသေုိင်ရာအာဏာပိုင်အေွဲ့၏ ခွင့ ်မပုချက်ရရန်လိုအပ်သည်။ လုပ်ငန်း 

ပပီးေုံးပါက အြျားမပည်သူြျား အန္တရာယ်ြရိှဆစရန် အားလုးံရှငး်လင်းသန့်ရှင်းထား 

ရြည်။ 

 ၇.၂.၃။ မီးရထား ွေဲနှင့် ကားများဆပါ်မှ ပစ္စည်းများြျခြငး် (Unloading Rail/Road Wagons 

and Motor Vehicles) 

 ၇.၂.၃.၁။ မီးရထား ွေဲဆပါ် ပစ္စည်းများအ င်အြျခပုလုပ်ခြင်း (Loading and Unloading 

Rail/Road Wagons) 

 (က) ပစ္စည်းအတင်အချမပုလုပ်ဆနစဉ် ြီးရထားတွဲြျားအား တဲွေက်မခင်း၊ ဆရွှေ့ဆမပာင်းမခင်းြျား 

ြမပုလုပ်ရန် သတ်ြှတ်သည့် အချက်မပစနစ်ြျား ထားရိှရြည်။ 

 (ခ) ြီးရထားတွဲဆပါ်ြှ ပစ္စည်းချသည့်အခါ တွဲေီးြျားကို သံကကိုးစသည်မေင့် ချညဆ်နှာင် 

(sprigged or chained) ထားရြည်။ တွဲ၏ ေရိတ်တစ်ြျ ိုးတည်းကိုသာလျှေင ် အသံုး 

ြမပုရ။ (The breaks alone shall not be depended upon) 

 (ဂ) ရထားတွဲြျားကို ဆရွှေ့ဆမပာငး်ရာတွင ် သာြန်သံတူရွင်း (Ordinary crow bar) ထက် 

အထူး လီဗာေား (Special lever bar) ကို ပိုသံုးသင့်ပါသည်။ 

 (ဃ) ရထားတွဲနှင့် ပလကဆ်ောငး်ကူးရာတွင ် ကုန်းဆောငမ်ပား (gangplank) ကို ဆလျာြ 

ထွကဆ်အာင ် သပ် (Cleat) သုိ့ြဟုတ် ပင ် (Pin) ထိးုမခင်းမေင့် ထိန်းထားရြည်။ 

ကုန်းဆောငမ်ပားဆစာငး်ဆနပါက သပ်ထိးုမခင်း (Cleat) သ့ုိြဟုတ် ကုန်းဆောင်မပား 

တဆလျှောက်ြျက်နှာမပင ်ကကြ်းဆအာငလ်ုပ်မခငး် မပုလုပ်ရြည်။ 

 (င) ရထားတွဲဆပါ်သ့ုိ ပစ္စည်းတငမ်ခငး်၊ ပစ္စည်းချမခငး်ြျားကို လူသွားလြ်းအနီးတွင် မပု 

လုပ်ပါကလိုအပ်ဆသာ သတိဆပးအချက်မပအြှတ်အသားကို တွဲအစွန်းတစ်ေက်စီ 

တွင် မပထားရြည်။  

 ၇.၂.၃.၂။ ဆမာ်ဆ ာ်ကားဆပါ် ပစ္စည်း င်/ြျခြငး် (Loading and   Unloading From Motor 

Vehicles) 

 (က) ဆြာ်ဆတာ်ကားဆပါ် ပစ္စည်းတင်/ချ မပုလုပ်ဆနစဉ်  ေရိတ်ေဲွထားရြည့်အမပင် ခုတံုး 

(block) ခုထားရြည်။ ကား၏ ေရိတ်တစ်ြျ ိုးတည်းကိုသာလျှေင ်အသုံးြမပုရ။ 
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 (ခ) ကားဆပါ် ပစ္စည်းတင/်ချမခင်းသည် လူသွားလြး်အနီးတွင် မပုလုပ်ပါက လိအုပ်ဆသာ 

သတိဆပးအချက်မပ အြှတ်အသားကို ကားအစွန်းတစ်ေက်စီတွင် မပထားရြည်။ 

 ၇.၂.၃.၃။ ဆလးလံ/ရှည်လျှေားဆသာဝန်များ ကိုင် ွေယ်ခြငး် (Handling heavy/long Items) 

 (က) ကကီးြားဆလးလံသည့်ဝန်ြျားကို ဝန်ချစီက်ြျား (Crane or Gantires)မေင့် မေစ်နိုင်သြျှေ 

မပုလုပ်ရြည်။ လုပ်သားြျားသည် စက်ယန္တရားြျားမေင့ ် ဆရွှေ့ဆနဆသာပစ္စည်းြျားနှင့် 

လွတ်ကင်းစွာဆနရြည်။ ထိန်းကကိုးြျား (Sling and rope) အသံုးမပုသည့်အခါ ဝန်နှင့် 

အား ချနိ်ေ၍ သံုးမခင်းမေင့် လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ြမေစ်ဆစရန် ကာကွယ်ရြည်။ 

 (ခ) ဆလးလံဆသာပစ္စည်း၊ အလျားရှည်ဆသာပစ္စည်းြျားကို လူအားမေင့် ဆြာ်ဆတာ်ကား၊ 

ရထားတွဲ၊ ဆနာက်တွဲယာဉ် စသည့်တို့ဆပါ်သ့ုိ တင်သည့်အခါ သစ်သားဇလီေား 

(Wooden Sleeper)၊ သံလြ်း (Steel Rail) တို့ကို ဆအာက်ခံအမေစ် ၃ ဆနရာ သ့ုိြဟုတ် 

၄ ဆနရာ ခံထားရြည်။ အလျားရှည်ဆသာပစ္စည်းြျားကုိ တစ်ခုချင်း ကကိုးမေင့် ေွဲထတု်ရာ 

တွင် ဆမေးဆမေးနှင့်ြနှ်ြှန် ဟန်ချက်ညီစွာ လုပ်ဆောင်၍ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ လူအားမေင့် 

ေွဲရာတွင ် နင်းရြည့် ကကြ်းမပင်ကို ဆမခြဆချာ်ဆစရန်နှင့် ဆတာင့်တင်းခိုင်ြာဆစရန် 

ဆသာ်လည်းဆကာင်း သတိမပုရြည်။ ပစ္စည်းြျား ယာဉ်ဆပါ်ဆရာက်ရိှသည့်အခါ ကကြ်းမပင် 

ဆပါ်၌ ဆနရာချမခငး်၊ ဆရွှေ့မခင်းြျားကို ကုတ် (Crowbar) သို့ြဟုတ် ြ၍ဆရွှေ့နိ ုင်သည့် 

ကိရိယာကို အသုံးမပုရြည်။ လက်မေင့်တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ်ဆရွှေ့မခင်းသည် လုပ်သား 

ြျားကိ ုဆေးအန္တရာယ်ကို မေစ်ဆစနိုငပ်ါသည်။ 

 (ဂ) လူအားမေင့်ကကီးြား ရှည်လျားဆသာ ပစ္စည်းြျားချမခင်းကုိ အပုိဒ် ၇.၂.၃.၃(ခ) ပါအတိုင်း 

လိကု်နာရြည်။  
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၇.၃။ အဆောက်အအုံများ  ည်ဆောက်ရာ၌     ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးေိုင်ရာ လုပ်ထုးံ 

လုပ်နည်းများ (SAFETY IN CONSTRUCTION OF ELEMENTS OF A BUILDING) 

 ၇.၃.၁။ အဆထွေဆထွေ 

 (က) ဤအပိုင်းကဏ္ဍ၏ သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားသည် အဆောက်အအုံတစ်ခု သ့ုိြဟုတ် 

အလားတူ ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ြှုပံုစံ (structure) တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုငး်အြျ ိုးြျ ိုးအား 

တပ်ေင်မခငး်/ဆမပာငး်လဲမခင်းနှင့် သက်ေိုင်သည်။ အစိတ်အပိငုး်အြျ ိုးြျ ိုး တည်ဆောက် 

မခငး်သည် ၇.၁.၂.၃.၂ နှင့ ်ကိုက်ညီရြည်။ 

 (ခ) ဤစည်းြျဉ်းတွင် ဆော်မပထားသည့် ြည်သည့်အချက်ကိုြျှေ ဆဒသေုိင်ရာအာဏာပုိင် 

အေဲွ့အစည်း/ နုိင်ငံဆတာ်အစုိးရ၏ စည်းြျဉ်း/ စညး်ကြ်းြျား၊ ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရး 

ဥပဆဒမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားတစ်ခုခုကို ပျက်မပယ်ဆစသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ြဆကာက်ယူဆစရ။ 

သံသယမေစ်ြှု သုိ့ြဟုတ် အမငငး်ပွားြှုတစ်ခု မေစ်ဆပါ်လာပါက ဆဒသေိုငရ်ာအာဏာပိုင် 

အေဲွ့အစည်း/ နိုငင်ဆံတာ် အာဏာပိုင်အေဲွ့က သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းထားသည့် ကျန်းြာဆရးနှင့ ်

အမခားဆေးအန္တရာယ်ြျားြှ ကာကွယ်မခငး်နှင့် သက်ေိုင်ဆသာ သီးသန့်စည်းြျဉ်း/ 

စည်းကြ်းြျားနှင့ ် အက်ဥပဆဒြျားသည် ဤလြး်ညွှန်ချက်၌ သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းထား 

သည့် အချက်အလက်ြျားအဆပါ် လွှြ်းြိုးဆစရြည်။ 

 (ဂ) ဆေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းဆရးေုိင်ရာ စီမံြန့်ြွေဲမှု (Safety Management) 

 (၁) အဆောက်အအံု ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းတွင်  ပါဝင်လုပ်ကိငု်သည့် ဝန်ထြ်းြျား၏ 

ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆရးကို ဆကာင်းစွာစီစဉ်ထားပပီး ဆကာင်းစွာေွဲ့စည်းထား 

ဆသာ စီြံခန့်ခွဲြှုယန္တရားတစ်ရပ်မေင့် လုပ်ဆောငသ်င့်သည်။ ဤသို့လုပ်ဆောငရ်န် 

အတွက်၊ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ဆရးစီြံကိန်း၏ အရွယ်ပြာဏနှင့ ် ခက်ခဲရှုပ် 

ဆထွးြှုအဆပါ်ြူတည်လျက်၊ ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှင်းဆရးနှင့် သက်ေိုင်သည့် အဆရး 

ကိစ္စြျားအားလုံးကို ထိဆရာက်စွာစီြံခန့်ခွဲရန် ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆရးဆကာ်ြတီ 

(Safety Committee) တစ်ရပ်ကို ေွဲ့စည်းရြည်။ စီြံကိန်းလုပ်ငန်းခွင် တာဝန်ခံ 

(Site in-charge) သ့ုိြဟုတ် သူ၏ အေိမုပုခံရသူမေစ်ဆသာ အေင့်မြင့် ရာထးူရိှသူ 

တစ်ဦးက ဆကာ်ြတီကိုဦးဆောငရ်ြည်မေစ်ပပီး၊ ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆရးအရာရှိ 

(Safety Officer) တစ်ဦးက အတွင်းဆရးြှူးအမေစ် ဆောင်ရွက်ရြည်။ ဆေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းဆရးဆကာ်ြတီ (Safety Committee) ၏ အစည်းအဆဝးြျားကုိ ဆောက်လုပ်ဆရး 

စီြံကိန်း၏ သဆောသောဝအဆပါ်ြူတည်လျက် နှစ်ပတ်တစ်ကကိြ် သ့ုိြဟုတ် တစ်လ 

တစ်ကကိြ် ပံုြှန်ကျင်းပရြည်။ လုိအပ်သည့်အခါတွင် အဆရးဆပါ် အစည်းအဆဝးြျားကုိ 

ဆခါ်ယူကျင်းပရြည်။ ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆရးဆကာ်ြတီ (Safety Committee) 

သည် အစည်းအဆဝးအစီစဉ်ဆကာင်းတစ်ရပ်မေင့် ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရး 
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နှင့် သက်ေိုငဆ်သာ ကိစ္စရပ်ြျားအားလုးံကို ကိုင်တွယ်ဆမေရှင်းရြည်မေစ်ပပီး၊ လုပ်ငန်း 

ခွငဆ်နရာ၌ ချြှတ်ထားသည့် ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးနှင့် သက်ေုိင်ဆသာ အစီအြံ 

ြျား အားလံုးနှင့် ၎င်းတ့ုိအား အဆကာင်အထည်ဆော်ဆောင်ရွက်ြှုကုိ ပံုြှန်မပန်လည် 

သံုးသပ်ရြည်။ 

 (၂) ၇.၃.၁ တွင် ဆော်မပထားသည့် လြ်းညွှန်ချက်ြျား ြည်သ့ုိပင်ရိှဆစကာြူ၊ သက်ေုိင်ရာ 

အက်ဥပဆဒ/ နညး်ဥပဆဒြျား/ စညး်ြျဉ်းြျားတွင် ဆော်မပထားသည့် မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား 

အားလုးံကို အချနိ်နှင့်အြျှေ မပငေ်ငထ်ားသည့်အတိုင်း လိကု်နာရြည်။ 

 ၇.၃.၂။ ဆဝါဟာရအသံုးအနှုန်း (TERMINOLOGY) 

  ဤအပိုင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဆအာက်ပါအနက်အဓိပ္ပါယ်ေွင့်ေိုချက်ြျားကို သံုးစွဲ 

ရြည်။ 

 ၇.၃.၂.၁။ ြွင့်ခပုစီရင်ပုိင်ြွေင့်ရိှသည့် အာဏာပုိင်အဖွေဲ့ (Authority Having Jurisdiction) – ဥပဆဒ 

တစ်ရပ်ရပ်မေင့် ေန်တီးေွဲ့စညး်ထားသည့် အာဏာပိုင်အေဲွ့နှင့် စည်းြျဉ်း/ တစ်စိတ်တစ်ဆဒသ 

(Code / Part) ကို စီြံခန့်ခွဲရန် ရည်ရွယ်ချက်မေင့် ေွဲ့စည်းထားသည့် အာဏာပိငု်အေွဲ့သည် 

ယငး်၏ ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန် ဆကာ်ြတီတစ်ရပ် သ့ုိြဟုတ် အရာရိှတစ်ဦးကို လုပ်ပိ ုင်ခွင့ ် 

အာဏာ လွှဲအပ်နိ ုင်သည်။ ထိုသို ့ လွှဲအပ်မခင်းခံရသူကို "အာဏာပိုင်" (Authority) ဟု 

ဆခါ်သည်။ 

 ၇.၃.၂.၂။ ဆောက်လုပ်ဆရးေုိင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ (Construction Equipment) - စက်ပစ္စညး် 

ြျားအားလုးံ (all equipments)၊ စက်ယန္တရား (machinery)၊ လက်သံုးကိရိယာြျား (tools) 

နှင့ ် ယာယီအထိန်းအကာြျား (temporary retaining structures)၊ နှင့ ် အလုပ်လုပ်ရာတွင် 

အသံုးမပုသည့် စင်မြင့်ြျား (working platforms) - အတိအကျေိုရလျှေင် လက်သံုးကိရိယာြျား 

(tools)၊ ဝန်ချစီက်ြျား (derricks)၊ ယာယီစငမ်ြင့် (staging)၊ မငြး်ြျား (scaffolds)၊ ဆမပးလြ်း 

ြျား (runways)၊ ဆလှကားြျား (ladders) နှင့် ပစ္စည်းအားလံုး (all materials)၊ ဆေးကငး်လုံခခုံဆရး 

ကိရိယာြျား (safety devices) အပါအဝင် ကုိင်တွယ်ရသည့် ပစ္စည်း ကိရိယာြျား(handling  

equipment)။ 

 ၇.၃.၂.၃။ ကကမ်းြင်းအဆပါက် (Floor Hole) - ပစ္စည်းြျားမပုတ်ကျနိုင်သည့် ကကြ်းခငး်၊ 

ပလကဆ်ောငး်၊ လူသွားစကကဂန်လြ်း၊ သုိ့ြဟုတ်၊ ကွငး်မပင်တစ်ခုခုတွင် ဆောက်ထားဆသာ 

စက်ပတ်ကကိုးအဆပါက် (belt hole)၊ ပိုက်အဆပါက် (pipe opening) သ့ုိြဟုတ် ဆမြာင်း 

အဆပါက် (slot opening) ကဲ့သို့ဆသာ အနည်းေုံး အတိုငး်အတာ ၂၅ ြီလီြီတာ ထက်ပို၍ 

၃၀၀ ြီလီြီတာထက် နညး်ဆသာအဆပါက်။ 

 ၇.၃.၂.၄။ ကကမ်းြင်းအဆပါက်ကျယ် (Floor Opening) - လူမပုတ်ကျနိုင်သည့် ကကြ်းခငး်၊ 

ပလကဆ်ောငး်၊ လူသွားစကကြံလြး် သုိ့ြဟုတ် ကွငး်မပင်တစ်ခုခုထဲတွင် ဆောက်ထားဆသာ 
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သဆေဂာဆပါ်ရှိ ကုန်တင/်ကုန်ချဆပါက် (hatchway) ၊ ဆလှကားအဆပါက် (stair or ladder opening)၊ 

တွင်း (pit) သ့ုိြဟုတ် ကကီးြားဆသာလူဝင်ဆပါက် (large manhole) ကဲ့သုိ့ဆသာ ၃၀၀ ြီလီြီတာ 

ပိုဆသာအဆပါက်။ 

 ၇.၃.၂.၅။ လက်ရန်း (Guard Railing) - လူြျားဆအာက်သ့ုိမပုတ်ကျမခငး်ြှ ကာကွယ်ရန် 

ကကြ်းခငး်အဆပါက်၊ နံရံအဆပါက်၊ ခုံးဆလျှော (ramp)၊ ပလက်ဆောင်း (platform) သ့ုိြဟုတ် 

ကျဉ်းဆမြာင်းဆသာဆလျှောက်လြ်း (catwalk) သ့ုိြဟုတ် လသာဆောင် (balcony) ၏ ဟင်းလင်း 

ပွင့်ဆနဆသာေက်ရိှ အကာအကွယ်ကငး်ြဲ့ဆသာ အနားစွန်းတစ်ဆလျှောက် တည်ဆောက် 

ထားသည့် အတားအေီး။ 

 ၇.၃.၂.၆။ ပစ္စည်းများအား ကုိင် ွေယ်ဆရွှေ့ဆခပာင်းသည့် ဝန်ြျစီက်များ (Materials Handling 

Hoists) - ဆောက်လပု်ဆရးပစ္စညး်ြျားကို အဆပါ်သ့ုိြတင်မခင်း သ့ုိြဟုတ် ဆအာက်သ့ုိ နိှြ့်ချမခင်း 

အတွက် သီးသန့်ရည်ရွယ်သည့် ပလက်ဆောင်းတစ်ခု၊ ပုံးတစ်ပုံး (bucket)၊ အလားတူ 

အေုံးအကာပါသည့်အရာ (enclosure) မေစ်ပပီး၊ ၎င်းဝန်ချစီက်ကို အမပင်ေက်တစ်ဆနရာြှ 

ထိန်းဆကျာင်းဆြာငး်နှင်သည်။ 

 ၇.၃.၂.၇။    ပိုင် ရိုက်စက် (Pile Rig) - ပိုင်တိုင်ရိုက်သွငး်ရန် တည်ဆောက်ထားသည့် ပိုင်စင် 

(piling frame)၊ ပုိင်တိုငအ်ား ရိုက်သွင်းရာတွင် အသံုးမပုသည့်ဆလျာတုံး (leader)၊ ပိုင်တိုင ်

အား ရုိက်သွင်းရာတွင် အသံုးမပုသည့်တူ (hammer)၊ ပုိင်တုိင်အား ဆမြသားအတွင်းြှ မပန်လည် 

ေွဲထတု်ဆသာ ဝန်ချစီက် (extractor winch)၊ လျှေပ်စစ်ဆြာ်တာ သ့ုိြဟုတ် အင်ဂျင်စက် 

စွြ်းအားထုတ်လုပ်ဆပးသည့်ယူနစ် (power unit) တို့ပါဝင်သည့် ပိုင်တိုင်ရိုက်သွင်းသည့် 

စက်ပစ္စညး်ကိရိယာအမပည့်အစုံ။ ပိုင်တိုငရ်ိုက်သွင်းသည့် စက်ယန္တရားအမပည့်အစုံ (complete 

pile driving rig) ကို ဆောင်ြျား (rafts) သ့ုိြဟုတ် ဆဗာြျား (pontoons) သို့ြဟုတ် 

သံလြ်းြျား (rails) အဆပါ်တွင် ထိုငထ်ားနိုင်သည်။ ပိုင်တိုင်ရိုက်သွင်းသည့်ယန္တရား (pile rig) 

သည် ဆနာက်တွဲယာဉ်ြျား (trailers) သ့ုိြဟုတ် ကုန်တငယ်ာဉ်ြျား (trucks) အဆပါ်တွင ်

ထိငု်ထားသည့် ဆရွ့လျားနိုင်ဆသာ ယူနစ်တစ်ခု (a mobile unit) သ့ုိြဟုတ် ဆထာင့်ဆစာင်း 

ရုိက်သွင်းသည့် ဆမြသွင်းတုိင်ြျား (raking piles) အတွက် လည်ပတ်နုိင်သည့် ေံုလည်ယန္တရား 

တစ်ခု (a special full revolving rig) မေစ်သည်။ 

 ၇.၃.၂.၈။  ပလကဆ်ဖာငး် (စင်ခမင့်) (Platform) - စက်ယန္တရားြျားနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာြျား 

အား ထိန်းဆကျာငး်ဆြာငး်နှင်သည့် လူြျားအတွက် လသာဆောင် (balcony) သ့ုိြဟုတ် 

ပလကဆ်ောငး် (စင်မြင့်) (platform) တစ်ခုက့ဲသ့ုိဆသာ ကကြ်းမပင် သ့ုိြဟုတ် ဆမြမပင်ြှအဆပါ်သ့ုိ 

မြှင့်ထားသည့် အလုပ်လုပ်သည့် ဆနရာလွတ်တစ်ခု။ 

 ၇.၃.၂.၉။  ခငမ်းစင် (Scaffold) - အဆောက်အအံုတစ်ခုတည်ဆောက်မခင်း၊ မပင်ေင်ဆမပာင်းလဲ 

မခင်း သို့ြဟုတ် ပေိုေျက်ရာတွင် အလုပ်သြားြျားနှင့် လက်သုံးကိရိယာြျား အတင်အချ 
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မပုလုပ်ရာတွင် အသုံးမပုသည့် သစ်သား သ့ုိြဟုတ် သံထည်မေင့် တည်ဆောက်ထားသည့် 

ယာယီစင်။  

 ၇.၃.၂.၁၀။ ဆအာက်ဆခြအကာခပား (Toe Board) - ပစ္စည်းြျား သ့ုိြဟုတ် လူြျား ဆအာက်သ့ုိ 

မပုတ်ကျမခင်းြှ ကာကွယ်ရန် ကကြ်းခင်းအဆပါက်၊ နံရအံဆပါက်၊ ပလက်ဆောင်း (platform)၊ 

ကျဉ်းဆမြာငး်ဆသာဆလျှောက်လြ်း (catwalk) သ့ုိြဟုတ် ခံုးဆလျာ (ramp) တ့ုိ၏ အနားစွန်း 

တစ်ဆလျှောက် တည်ဆောက်ထားသည့် ဆဒါငလ်ိုက်အတားအေီးတစ်ခု။ 

 ၇.၃.၂.၁၁။ နံရံအဆပါက်ကျဉ်း (Wall Hole) - အမြင့် ၇၅၀ ြီလီြီတာ  ထက်နည်းပပီး ၂၅ ြီလီြီတာ 

ထက်ပုိကာ အကျယ်ကန့်သတ်ချက်ြရိှဆသာနံရ ံ သ့ုိြဟုတ် အခန်းကန့်နံရံ (partition) 

တစ်ခုခုတွင်ရိှအဆပါက်။ 

 ၇.၃.၂.၁၂။ နံရံအဆပါက်ကျယ် (Wall Opening) - အမြင့် အနည်းေုံး ၇၅၀ ြီလီြီတာနှင့် 

အကျယ်အနည်းေုံး ၄၅၀ ြီလီြီတာရိှဆသာနံရံ သ့ုိြဟုတ် အခန်းကန့်နံရံ (partition) တစ်ခုခု 

တွင်ရိှအဆပါက်။ 

 ၇.၃.၃။ ယာယီဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းများ။ လမ်းဆေး လူသွေားလမ်းများအား အသံုးခပု 

ခြငး်နှင့် ယာယီအသံုးခပုမှုများ (TEMPORARY CONSTRUCTION, USE OF SIDE WALKS AND 

TEMPORARY ENCROACHMENTS) 

 ၇.၃.၃.၁ ။ ယာယီဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းများ(Temporary Construction) 

  အာဏာပုိင်က စီစဉ်ဆပးထားဆသာ အြျားမပည်သူအတွက် အဆထာက်အကူမပုသည့် 

အဆမခခံအဆောက်အအုံြျား (facilities) သ့ုိြဟုတ် လြ်းအသံုးမပုခွင့် (right of way) ကုိ 

အဆနှာက်အယှက်မေစ်ေွယ်ရာရှိသည့် ယာယီဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းြျား၏ စီြံချက်ြျား 

နှင့် အဆသးစိတ်သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို အခင်းအကျင်းအဆနအထား၊ ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် တည် 

ဆောက်ြှုအား ရှင်းလင်းစွာဆော်မပလျက် ခွင့်မပုချက်ရယူရန် အာဏာပိုင်ထံသို့တင်သွင်းရြည်။ 

     ယာယီတည်ဆောက်ြှု (temporary structure) သည် ဆအာက်ပါတည်ဆောက် 

ြှုြျားမေစ်သည်။ 

 (က) အပြဲတြ်း သ့ုိြဟုတ် လူဆနထုိင်ဆရးအတွက် ြဟုတ်ဆသာ ဆကာက်ရုိး၊ မြက်ဆမခာက်၊ ေျာ၊ 

ပတ္တူအထည်စ (canvas cloth) မေင့် မပုလုပ်သည့် အြုိးအကာပါ အဆောက်အအံုြျား။ 

 (ခ) လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာရိှ တဲြျား၊ ကုန်တင်ယာဉ် ဆမပးလြ်းြျား၊ စင်ြျား (trestles)၊ လူကးူ 

တံတားြျား (foot bridges) စသမေင့်။ 

 ၇.၃.၃.၂။ ယာယီအဆောက်အအုံြျားဆောက်လုပ်မခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်၊ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုနှင့် 

အသံုးမပုြှုတို့နှင့စ်ပ်လျဉ်း၍ ြီးဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှငး်ဆရး ရှုဆထာင့်နှင့်ပတ်သက်ဆသာ 

အဆသးစိတ် သတငး်အချက်အလက်ြျားအတွက်  ဆနာက်ေက် [ ၇(၅) ] ကုိ ကိုးကားနိုင် 

သည်။ 
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 ၇.၃.၃.၃။ လြး်ဆေးလူသွားလြ်းြျားနှင့် လြး်ြြျားဆပါ်တွင် ပစ္စည်းြျား သုိဆလှာင်ရန် 

အတွက် အထူးခွင့်မပုချက်ပါြစ်ြျားကို ရယူရြည်။ ပစ္စည်းအပုံ သ့ုိြဟုတ် သုိဆလှာငရ်ုံသည် 

ယာဉ်အသွားအလာကို အန္တရာယ်ြမေစ်ဆစရန်နှင့ ် လြး်သွားလြ်းလာြျား လွတ်လပစ်ွာ 

သွားလာြှုကို အဆနှာက်အယှက်ြမေစ်ဆစရ။ အြျားမပည်သူသံုးဆရနှင့် လျှေပ်စစ်ဓာတ်အားတို့ကို 

အသံုးမပုရန်အတွက်လည်း အထူးခွင့်မပုချက်ပါြစ်ြျားကို ရယူရြည်။ ဤကဲ့သို့ဆသာ ဆရ၊  

လျှေပ်စစ်ဓာတ်အားစသည့် ဝန်ဆောငလ်ုပ်ငန်းြျားကို အသံုးမပုရာတွင ်  ဆရေုိးထုတ်ြှု၊ ပတ်ဝန်း 

ကျင်ညစ်ညြ်းြှုြျားကုိ ရှင်းလင်းေယ်ရှားြှုနှင့် လျှေပ်စစ်အန္တရာယ်တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆေး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရး ကကိုတင်သတိမပုကာကွယ်ြှုြျားကို  မပည့်စုံစွာ လုပ်ဆောငရ်ြည်။ 

 ၇.၃.၃.၄။ ဆေးချင်းကပ် အြိ်ဆမြအဆောက်အအုံအတွက် ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှငး်ဆစရန် 

လုဆံလာက်ဆသာ ယာယီအကာကွယ်ဆပးသည့် အရံအတားြျားကုိ စီစဉ်ထားရိှရြည်။ အကယ်၍ 

ဤအကာအကွယ်ဆပးသည့် ပစ္စည်းြျားသည် ဆေးချင်းကပ် အိြ်ဆမြအဆောက်အအုံကို 

ဆကျာ်လွန်၍ အစွန်းထွက်ဆနပါက အာဏာပိငု်၏ သဆောတူခွင့မ်ပုချက်နှင့ ် ဆေးချင်းကပ် 

အြိ်ဆမြ အဆောက်အအံုပိုင်ရှင်၏ သဆောထားကို ရယူရြည်။  

 ၇.၃.၄။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းများ (TESTING) 

 ၇.၃.၄.၁။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ (Tests) 

  အဆောက်အအုံ (Building) သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အဦ (structure) တစ်ခုခုကို 

ဆောက်လုပ်မခင်း သ့ုိြဟုတ် ပေိုေျက်မခငး်မပုလုပ်စဉ်အတွင်း အသံုးမပုဆသာ ယာယီဆထာက်ြ 

ြှုြျား (temporary support)၊ မငြ်း သ့ုိြဟုတ် ဆောက်လုပ်ဆရးပစ္စည်းကိရိယာြျားသည် 

ဆောက်လုပ်ဆရး ဒီဇုိင်း (Structural Design) ဆနာက်ေက် [၇ (၆)] တွင် သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်း ထားသည့် 

ခွင့်မပုဝန်ြျား  (allowable loads) နှင့် လုပ်ဆောင်ြှုဒဏ်အားြျား (working stresses) 

ထက်ဆကျာ်လွန်၍ ဝန်ထြ်းဆောငမ်ခငး် ြရှိဆစရ။ 

     မငြ်းတစ်ခု၊ အထိန်းအခံတစ်ခု သို ့ြဟုတ် အမခားဆောက်လုပ်ဆရးပစ္စည်း 

ကိရိယာ တစ်ခုခု၏ ေဲွ့စည်းတည်ဆောက်ပံုေုိင်ရာ မပည့်စံုလံုဆလာက်ြှုနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယ 

တစ်စံုတစ်ရာ ဆပါ်ဆပါက်လာသည့်အခါတုိင်းတွင် ပစ္စည်း သ့ုိြဟုတ် စက်ပစ္စည်းကိရိယာ 

(equipment) ထြး်ဆောငရ်ြည့် ထပေ်င့်ဝန်ဆသနှင့ ်ဝန်ရငှြ်ျား (superimposed dead and 

imposed loads) ၏ ၂ ေခွဲရိှဆသာ ဝန်မေင့် စြ်းသပ်ရြည်မေစ်ပပီး အစိတ်အပုိငး်/ ပစ္စည်းသည် 

ပျက်စီးမခင်း ြရိှေဲ စြ်းသပ်သည့်ဝန်ကုိခံနုိင်စွြ်းရိှလျှေင် ၎င်းကိုလက်ခံရြည်။ 

 ၇.၃.၄.၂ ။  အထက်တွင် ဆော်မပခဲ့သည့် စြ်းသပြ်ှုဆကကာင့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုတွင် ထိခိ ုက် 

ပျက်စီးြှု တစ်စု ံတစ်ရာကိုဆတွ့ရှ ိပါက ၎င်းအစိတ်အပိုငး်ကို ပယ်ရြည်။ 
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 ၇.၃.၅။ ဆေးအန္တရာယ်ရှိဆသာြျ ို့ယွေင်းြျက်များကို စစ်ဆေးခြငး်နှင့် ခပုခပင်ခြငး်။ (INSPECTION 

AND RECTIFICATION OF HAZARDOUS DEFECTS) 

 (က) အာဏာပိငု်သည် ဆောက်လပု်ဆရးစက်ပစ္စည်းကိရိယာြျား (construction equipment) ကုိ 

စစ်ဆေးရြည်မေစ်ပပီး၊ အကယ်၍ စစ်ဆေးစဉ်အတွင်း ဆေးအန္တရာယ်ြကင်းဆသာ/ ဥပဆဒနှင့် 

ြညီဆသာ အဆမခအဆနြျားရိှဆကကာင်း ဆတွ့ရိှပါက အာဏာပုိင်သည်ပိုင်ရှင်ကို အသိဆပး 

အဆကကာင်းကကားရြည်မေစ်ပပီး၊ မပုမပငက်ုစားဆရးအစီအြံြျားကို ချက်ချငး်လုပ်ဆောင်ရန် 

ညွှန်ကကားရြည်။ 

 (ခ) ပုိင်ရှင်သည် အာဏာပုိင်ထံြှသတိဆပးချက်ကုိ လက်ခံရရိှပပီးဆနာက် ၂၄ နာရီအတွင်း 

ချ ို့ယွင်းချက်၊ ဆေးအန္တရာယ်ရိှသည့်အဆမခအဆန သ့ုိြဟုတ် ဥပဆဒနှင့်ြညီညွတ်ြှုြျားကို 

မပုမပငရ်န် ေက်လက်လုပ်ဆောင်ရြည်။ အာဏာပုိင်သည် ဆေးအန္တရာယ်ြကင်းသည့် 

အဆမခအဆနကုိ မပ မုပင်ရန် အခွင့်အာဏာအမပည့်အဝရိှပပီး ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျသင့်သည့် 

ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို အိြ်ဆမြအဆောက်အအုံပိုင်ရှင်က ဆပးရန်တာဝန်ရှ ိသည်။ 

ဆေးအန္တရာယ်ြကငး်သည့် အဆမခအဆနြျားကို မပုမပငမ်ခငး်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားြဝင် 

ကျူးဆကျာ် ဆောက်လုပ်ြှုြျားနှင့် ဆပးရန်ရိှဆသာဆငွကို ြဆပးဆချြှုဆကကာင့် အိြ်ဆမြ 

အဆောက်အအုံအား အာြခံအမေစ် ထိန်းသိြ်းထားပိုင်ခွင့်ကို အာဏာပိုင်ထံသုိ့ အပ်နှငး် 

ထားနိုင်သည်။ 

 (ဂ) မငြး် သ့ုိြဟုတ် အမခားဆောက်လုပ်ဆရးစက်ပစ္စည်းကိရိယာ (construction equipment) 

တစ်ခုခု၏ ကကံ့ခိုင်ြှုနှင့ ် မပည့်စုံလုဆံလာက်ြှုကို သံသယရိှသည့်အခါ သ့ုိြဟုတ် တိုင်တန်းြှု 

တစ်ခုခ ု မပုလုပ်သည့်အခါတွင် အာဏာပိုငသ်ည် ၎င်းပစ္စညး်ကို အသံုးြမပုြီ စစ်ဆေးရ 

ြည်။ 

 ၇.၃.၆။ အ ု်ခမစ်လုပ်ငန်း (FOUNDATIONS) 

 ၇.၃.၆.၁။ အဆထွေဆထွေ 

  အဆောက်အဦ (structure)တွင် ဆေးအန္တရာယ်ရှိေွယ်  ြညီြညာ ကျွကံျြှု 

(differential settlement) ြရှိဆစရန် အုတ်မြစ်ြျား အဆပါ်ကျဆရာက်ြည့်ဝန်ြျား 

(distribution of the supporting foundation) ကို ြျှေဆဝထြ်းဆောငဆ်စရြည်။ အတု်မြစ်၏ 

အြျ ိုးအစားနှင့် ဒီဇုိင်းပံုစံသည် တည်ဆောက်ဆနစဉ်အတွင်း တည်ဆောက်ဆရး အလုပ်သြားြျား နှင့် 

အနီးအနားရိှ အြိ်ဆမြအဆောက်အအုံတို့တွင် ဆနထိငုသူ်ြျားအတွက် ဆေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှငး်ြှုရှိဆစရန် ဆောငရွ်က်ရြည်။ အတု်မြစ်ြျားကို ထိခိုက်ပျက်စီးြှုြျား မေစ်ဆစနိုင်၍ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆနရာြျားြှ ဆမြဆအာက်ဆရထုတ်ယူြှုကိ ု အထူးဂရုမပုသည်။  အတု်မြစ်လုပ်ငန်း 

မပုလုပ်ဆနစဉ်အတွငး် ဆေးချင်းကပ် အြိ်ဆမြအဆောက်အအုံြျားကို အန္တရာယ်မေစ်နိုင်သည့် 

သက်ဆရာက်ြှုြရိှဆစရန် ဆသချာစွာ လုပ်ဆောငရ်ြည်။ 
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 ၇.၃.၆.၂။ ဆေးြျင်းကပ်အိမ်ဆခမအဆောက်အအုံများ (Adjoining Properties) 

   ဆမြကကီးတူးဆော်ြှုလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုငသ်ူသည် လုပ်ငန်းြစတင်ြီ  ဆမြကကီးတူး 

ဆော်ြှုဆကကာင့် ဆေးချင်းကပ် အိြ်ဆမြအဆောက်အအုံြျား၏ ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှင်းြှုကို 

ထိခိုက်နိုငေ်ွယ် အလားအလာရိှသည့်အတွက် ပိုငရှ်ငြ်ျားထံသုိ့ တရားဝင်သတိဆပး အဆကကာင်း 

ကကားရြည်။ ဆမြကကီးတူးဆော်ြှုလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဆေးအန္တရာယ်ြျားြှကာကွယ်သည့် 

ပပီးမပည့်စံုဆသာ လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကုိ အဆသးစိတ်ဆော်မပ အဆကကာင်းကကားပပီးဆနာက် ဆေးချင်းကပ် 

အြိ်ဆမြအဆောက်အအုံပိုင်ရှင်ြျားထံြှ တရားဝငစ်ာမေင့် ခွင့်မပုချက်ရယူရြည်။ လိအုပ်သည့် 

ဆနရာတွင် ဆမြကကီးတူးဆော်ြှုလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုငသူ်သည်  ဆေးချင်းကပ်အိြ်ဆမြ အဆောက် 

အအုံကို ဆေးအန္တရာယ်ြှ ကာကွယ်ရန် စီြံြှုမပုလုပ်ရြည်။ အကယ်၍ ဤကဲ့သို ့ဆသာ 

သတိဆပးအဆကကာင်းကကားစာြျား ဆပးပပီး၍ ကကိုတင်ကာကွယ်ဆရးအစီအြံြျားကုိ အာဏာပုိင်က 

လက်ခံအတည်မပုပပီးသည့်ဆနာက်၊ ဆေးချင်းကပ်အိြ်ဆမြ အဆောက်အအုံပိုင်ရှင်က 

ဆမြကကီးတူးဆော်ြှုလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူအား အြိ်ဆမြအဆောက်အအုံကို အကာအကွယ် 

ဆပးရန် ယာယီနှင့် အပြဲတြ်းအဆထာက်အြြျား နှစ်ြျ ိုးစလံုး စီစဉ်မပုလုပ်ဆပးရန်အတွက် 

လုိအပ်သည့် ပံ့ပုိးြှုြျားဆပးရန် မငင်းေန်ဆနဆသးပါက ဆေးချင်းကပ် အြိ်ဆမြအဆောက် 

အအံုအား ထိခိုက်ပျက်စီးြှုသည် ဆေးချင်းကပ် အိြ်ဆမြအဆောက်အအံုပုိင်ရှင်၏ တာဝန်သာ 

မေစ်ဆစရြည်။ ဆမြကကီးတူးဆော်ြှုလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူသည် ဆေးချင်းကပ် အိြ်ဆမြ 

အဆောက်အအုံ၌ အိြ်ဆမြပစ္စည်း သ့ုိြဟုတ် အသက်ေုံးရှုံးြှု တစ်စုံတစ်ရာအတွက် တာဝန် 

ရိှြှုြှ ကငး်လွတ်ဆစရြည်။ 

       ပုိင်တုိင်ြျား (piles) ကုိ ရုိက်သွင်းရာတွင် တုန်ခါြှုမေစ်ဆပါ်ပပီး ဆမြသား၏ အဆမခအဆန 

ဆပါ်တွင်လည်းဆကာငး်၊ တည်ဆောက်ြှု အေင့်အတန်းအဆပါ်တွင်လည်းဆကာင်း ြူတည်လျက် 

ဆေးချင်းကပ် အဆောက်အဦြျား (structures)၊ သ့ုိြဟုတ်၊ ဆရ/လျှေပ်စစ် ဓာတ်အားလိုင်းြျား 

(service lines) ကို ထိခိုက်ပျက်စီးြှုမေစ်နိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့ဆသာ ထိခိုက်ပျက်စီးြှုြျား 

အားလံုး၏ မေစ်နုိင်ဆချရိှသည့် အတုိင်းအတာကုိ ကကိုတင်၍ ဆလ့လာစီစစ်ပပီး လုပ်ငန်း 

ဆောင်ရွက်ြှုနှင့် ပိုင်ရိုက်သွင်းပုံနညး်လြး်ကို ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်စွာ ကကိုတငစ်ီစဉ်ရြည်။ 

ေိုးပိုင်တိုငစ်ိုက်မခငး်လုပ်ငန်း (bored piling works) သ့ုိြဟုတ် ဆမြကကီးအတွင်းရိုက်သွငး် 

ပိုင်တိုငစ်ိုက်မခငး်လုပ်ငန်း (driven piling works) ြျားကို လုပ်ဆောင်ရန်ရှ ိသည့် အလုပ်ခွင် 

ဆနရာ၏ အနီးဝန်းကျင်တွင် ထိခိုက်ပျက်စီးေွယ် အလားအလာရိှသည့် အဆောက်အဦ 

ဆဟာငး်ြျား (old structures) ရိှပါက ၎င်းတို့၏ အဆမခအဆနကို ဆစာင့်ကကည့်ရန်နှင့် 

အဆောက်အဦြျား (structures) အဆပါ်တွင ်အဆမခအဆနကို ညွှန်မပသည့်ကိရိယာြျား (tell- 

tales) တပ်ေင်ရြည်။ 
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 ၇.၃.၆.၃။ တည်ဆောက်ဆနစဉ်အတွင်း ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးကို ဆသချာဆစရန် 

ဆေးချင်းကပ် အိြ်ဆမြအဆောက်အအံုအား ကာကွယ်ဆပးရန် လုပ်ဆောင်သည့် အကာအကွယ် 

ဆပးဆသာ လုပ်ငန်းြျားသည် မပည့်စုံလံုဆလာက်၍ စနစ်တကျရှိဆကကာငး် ဆသချာဆစရန် 

တာဝန်ခံအငဂ်ျငန်ီယာက စစ်ဆေးြှု မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၇.၃.၆.၄။ ြည်သည့် ဆမြကကီးတူးဆော်ြှုလုပ်ငန်း/ ဆမြသွင်းတိုင်ရိုက်သွင်းမခငး်ကိုြေို ြလုပ် 

ဆောငြ်ီ၊ ဆမြကကီးတူးဆော်ြှုလုပ်ငန်းတွင် ပါဝငလ်ုပ်ကိငု်သည့် အလုပ်သြားြျားအား ြဆတာ် 

တေမေစ်ြှုြျားနှင့် အြျားမပည်သူအတွက် ဆေးဒုက္ခြျားကို ကာကွယ်တားေီးရန်အတွက်၊ 

အေိမုပုထားသည့် လုပ်ငန်းဆနရာနှင့် အနီးဝန်းကျငတ်ွင်ရိှသည့် ဆရပိုက်ြျား၊ ပင်ြဆရပိုက် 

လိုင်းြျား၊ ဓာတ်ကကိုးြျား သို ့ြဟုတ် အမခားဝန်ဆောင်ြှုြျားကဲ့သို ့ဆသာ ဆမြဆအာက်ေွဲ့  

စည်း တည်ဆောက်ြှုြျား (underground structures) ၏ တည်ဆနရာ၊ အနက်နှင့ ် အရွယ် 

အစားတို့ကို အာဏာပိုငထ်ံြှ ရယူနိုင်သည်။ ဆမြကကီးတူးဆော်ြှုလုပ်ငန်းြစတငြ်ီ၊ ဆမြကကီး 

တူးဆော်စဉ် ကကုံဆတွ့ရေွယ်ရိှသည့် ဆမြသားအြျ ိုးအစား၏ အဆသးစိတ်အချက်အလက်ြျားကို 

ရယူရြည်မေစ်ပပီး ဆမြကကီးတူးဆော်စဉ် ဆမြသားနံရံြျားပပိုြကျဆစရန် သစ်သားဆဒါက်ြျားမေင့် 

ဆထာက်ကန်ထားမခငး် (shoring timbering) စသည့်နည်းလြး်ြျ ိုးမေင့် အကာအကွယ်ဆပး 

သည့် လုပ်ငန်းြျား၏ အြျ ိုးအစားကို ဆမြကကီးတူးဆော်စဉ် ကကုံဆတွ့ရေွယ်ရှိသည့် ဆမြလွှာ 

အြျ ိုးြျ ိုးနှင့ ် ကိုက်ညီစွာေုံးမေတ်ရြည်။ ဆမြကကီးတူးဆော်ြှုလုပ်ငန်း ဆောငရ်ွက်စဉ်အတွငး် 

ဆေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းဆရး သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့ ် စပ်လျဉ်းသည့်  အဆသးစိတ် 

သတင်းအချက်အလက်ြျားအတွက် ဆနာက်ေက်  [၇(၇)] ကို ကိုးကားြှုမပုနိုင်သည်။ 

 ၇.၃.၇။ ဆခမကကီး ူးဆဖာ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွေက်စဉ်အ ွေင်း အဆထွေဆထွေလုိအပ်ြျက်များနှင့် ခဖစ်ပွေား 

ဆလ့ရိှသည့် ဆေးအန္တရာယ်များ (GENERAL REQUIREMENTS AND COMMON HAZARDS 

DURING EXCAVATION) 

 ၇.၃.၇.၁။ စက်ယန္တရားများနှင့် လက်သံုးကိရိယာများ၏  ည်ဆနရာ (Location of 

Machinery and Tools) 

 အကကီးစားနှင့ ်အဆပါ့စား ဆမြတူးယန္တရားြျားကို   ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှင်းဆစ 

ြည့်အကွာအဆဝး၌ ဆမြတူးသည့်ဆနရာြှခွာ၍ ထားရိှရြည်။ ဆမြတူးယန္တရားနှင့် ယာဉ်အသွား 

အလာ လြ်းခင်းသည့် ယန္တရားကဲ့သို ့ဆသာ အကကီးစားစက်ပစ္စည်းကိရိယာြျားကို 

ဆမြကျင်း၏ အနက်ထက် ြနညး်သည့်အကွာအဆဝး၌ သို့ြဟုတ် ၆ ြီတာထက် ပိုနက်သည့် 

ဆမြကျငး် အတွက် အနည်းေံုး ၆ ြီတာအကွာအဆဝး၌ ဆမြတူးသည့်ဆနရာြှခွာ၍ထားရိှရြည်။ 

ဆမြတူးသည့် စက်ကိရိယာြျားနှင့ ်  ပစ္စည်းြျားကို ဆမြကျင်းအတွင်းသို ့ ြဆတာ်တေ 

တိုက်ချြိမခင်းြှ ကာကွယ်ရန် ဆမြကျငး်နှုတ်ခြ်းြှ အဆဝးတွင်ထားရိှရန်လည်း ဂရုမပုရြည်။ 
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 ၇.၃.၇.၂။  ူးဆဖာ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ (Excavated Materials) 

တူးဆော်ထားသည့် ဆမြသားြျားကိုစိတ်ချရဆသာ အကွာအဆဝးတွင ် လွတ်ကင်း 

သည့် ဆမြဆောင ် (berm) တစ်ခုအမေစ် ဆမြာင်းနှုတ်ခြ်းြှခွာ၍ ထားရိှရြည်။ ဤသ့ုိလုပ်ရန် 

ြမေစ်နိုင်ပါက၊ တူးဆော်ထားသည့် ဆမြသားြျား၏ဝန်ပိြှုသည် ဆမြာင်းနှုတ်ခြ်းအဆပါ်ကျ  

ဆရာက်မခင်းဆကကာင့် ဆမြာင်းြျားအတွက် စီစဉ်ထားသည့် အကာအကွယ်ဆပးဆရးလုပ်ငန်းြျား 

(Protective Work) ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်။  

 ၇.၃.၇.၂.၁။ အခြားအပုိဝန်များ (Other Surcharges) 

 အဆောက်အအုံြျား ကပ်လျက်တည်ရှိမခင်း၊ သစ်ခွဲသားအပုံြျား၊ ခွဲဆချထား 

သည့်ဆကျာက်တုံးြျား၊ သဲြျားနှင့် အမခားဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျား၊ သစ်ပငက်ကီး 

ြျားစသည်တို့သည် ဆမြာင်းနှုတ်ခြ်းသားဆပါ်တွင် ဝန်ပုိမေစ်ပပီး ဆမြာင်းနှုတ်ခြ်း ဆမြသား 

ဆလျှောကျမခင်း မေစ်ဆစနိုင်သည်။ ဤအဆမခအဆနြျားတွင် ဆမြာင်းနှုတ်ခြ်းသားြျားကုိ 

အဆထာက်အခံမပုဆပးရန် ဆနာက်ထပ်အကာအကွယ်ဆပးဆသာ လုပ်ငန်းြျားကို မပုလုပ်ဆပးရ 

ြည်။ 

 ၇.၃.၇.၃။ ဆခမလွှာအမျ ိုးအစားများ (Types of Strata) 

  ဆမြကကီးတူးဆော်စဉ်ဆတွ့ရသည့် ဆမြလွှာအြျ ိုးအစား [သဲပွ (quick sand)၊ ေိုဆ့မြပွ 

(loose fills) နှင့ ် ဆကျာက်တုံးြျား (loose boulders) ကဲ့သုိ့] ဆပါ်တွငြ်ူတည်၍ ဆမြကကီးတူး 

ဆော်ြှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်စဉ်အတွငး် အလုပ်သြားြျားကို ဆေးအန္တရာယ်ြှကာကွယ်ရန် 

ကကိုတငသ်တိမပုကာကွယ်ြှုြျားကို လုပ်ဆောငရ်ြည်။ တူးဆော်လျက်ရိှသည့် ပစ္စည်းြျား 

အဆပါ်တွင ် ရာသီဥတုအဆမပာငး်အလဲြျားနှင့ ် ဆရဆငွ့ပါဝငြ်ှုပြာဏ အဆမပာငး်အလဲြျား၏ 

အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုကို အပြြဲမပတ်ဆစာင့်ကကည့်ကာ လိုအပ်ပါက လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာ၌ 

ြဆတာ်တေမေစ်ြှုြျားကို တားေီးကာကွယ်ရန် ကကိုတငသ်တိမပုကာကွယ်ြှုြျားကို အမြန် 

လုပ်ဆောငရ်ြည်။ 

 ၇.၃.၇.၄။  အစွေန်းထွေက်မှုနှင့် ေငဆ်ခြဆလျှောများ (Overhang and Slopes) 

  ြည်သည့် ဆမြကကီးတူးဆော်ြှုလုပ်ငန်းြေုိ ဆောင်ရွက်စဉ် လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာတွင် 

အလုပ်လုပ်လျက်ရှိဆသာ လူြျားနှင့် စက်ြျား ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရန် ဆလှကားထစ်စနစ် 

သ့ုိြဟုတ် ဆမပမပစ်ဆသာ ေင်ဆမခဆလျှောစနစ်ြျား မပုလုပ်ဆပးရြည်။  

 ၇.၃.၇.၅။ ယမ်းဆဖာက်ြွေဲခြင်း (Blasting) 

   အဆောက်အအုံ၏ အုတ်မြစ်တည်ဆောက်မခငး်လုပ်ငန်းအတွက် ယြ်းဆောက်ခဲွမခင်း 

(blasting)ကုိ အာဏာပုိင်ထံြှ အထူးခွင့်မပုချက်ရယူမခငး်ြရိှလျှေင် ြမပုလုပ်ရန် တားမြစ်ထား 

သည်။ ြမေစ်ြဆန ယြ်းဆောက်ခွဲမခင်း မပုလုပ်ရပါက ေင်ဆမခဆလျှောြျား၏ တည်ပငြိ်ြှုအတွက် 

ကကိုတငစ်စ်ဆေးြှုကိ ုလုပ်ဆောင်ရြည်။ ဆောက်ခွဲပပီးသည့်ဆနာက် ပုံြှန်လုပ်ငန်းအေွဲ့ြျား  
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က ဆမြကကီးတူးဆော်ြှုကုိ ေက်လက်ြလုပ်ကုိင်ြီ ဆောက်ခဲွြှုကုိ လုပ်ဆောင်သည့် ကျွြ်းကျင်သူ 

အလုပ်သြားြျားက အစွန်းထွက်ြှုြျား (overhangs) သ့ုိြဟုတ် ဆကျာက်တုံးြျား (loose 

boulders) ကို ရှင်းလငး်ေယ်ရှားရြည်။ 

 ၇.၃.၇.၅.၁။ ဆခမကျငး် ူးခြငး် (Burrowing) 

  ဆမြကျင်းတူးမခငး် (burrowing) သ့ုိြဟုတ် သတ္တုတွင်းတူးမခငး် (Mining) 

သ့ုိြဟုတ် စညး်ြဲ့တူးေွမခင်း (gophering)ကို ခွင့်ြမပုရဆပ။ ဤသို့ခွင့်ြမပုဆသာ နညး်လြး် 

ြျားမေင့ ် တူးဆော်ထားသည့် ြည်သည့်ဆမြာငး်တွင် ဆနာက်ထပ်ဆမြသားြျား ေယ်ရှားမခငး် 

ြမပုြီ ဆတွ့ရှရိသည့် အဆခါင်းဆပါက်ြျား (cavities) ကို ေင်ဆမခဆလျာ (bare slope) အမေစ် 

ပေိုချ ဆလျှော့ချ၍လည်းဆကာငး်၊ ပိတ်ပစ်၍လည်းဆကာင်း ပဆပျာက်ဆအာင်လုပ်ရြည်။ 

 ၇.၃.၇.၆။ ကျန်းမာဆရး အန္တရာယ်များ (Health Hazards) 

  ဆမြာင်းြျားတွင်ဓာတ်ဆငွ့ြျား သ့ုိြဟုတ် အခိုးအဆငွ့ြျားရှနိိုင်ပါက ထိဆုနရာ တွင် 

အလုပ်လုပ်လျက်ရိှသည့်လူြျား၏ ကျန်းြာဆရးနှင့် ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆရးကို 

ကာကွယ်ရန် စက်ကိရိယာြျားမေင့် ဆလဝင်ဆလထွက်ဆကာင်းြွန်ဆအာင် လုပ်ဆောင်ရ 

ြည်။ အကယ်၍ လိုအပ်ပါက ဝန်ထြ်းြျားကို အသက်ရှူအကူကိရိယာြျား ဆပးထားရြည်။ 

လုပ်ငန်းြစတငြ်ီ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားသည့် ကကိုတငက်ာကွယ်ဆရးအစီအြံြျားကို ဆဒသန္တရ 

ကျန်းြာဆရး အာဏာပိုင်ြျား၏ ကကိုတငစ်စ်ဆေးပပီး ခွင့်မပုချက်ရယူရြည်။ 

 ၇.၃.၇.၇ ။  ပစ္စည်းများ၏စိ ်ြျရမှု (Safety of Materials) 

ကကိုးြျား၊ ကုန်းဆပါင်ြျားနှင့ ် ဆလျှောက်လြ်းြျားအတွက် ပျဉ်မပားချပ်ြျား၊ 

ဆလှကား ြျား စသည်တို့ကဲ့သုိ့ ဆမြကကီးတူးဆော်ြှုအတွက် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းြျားကို 

တာဝန်ခံ အင်ဂျငန်ီယာက စစ်ဆေးရြည်မေစ်ပပီး ၎င်းကဤက့ဲသ့ုိဆသာ ပစ္စည်းြျား၏ 

ချ ို့ယွင်းြှုဆကကာင့် ြဆတာ်တေမေစ်ြှု ြဆပါ်ဆပါက်ဆစရန် ဆသချာစွာလုပ်ဆောင်ရြည်။  

(အပိုင်း ၆၊ ''အဆောက်အအံု ဆောက်လုပ်ဆရး လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျား'' ကို ကကည့်ပါ။) 

 ၇.၃.၇.၈ ။ ခြံစည်းရုိးြ ်ခြင်းနှင့် သ ိဆပးအြျက်ခပမှုများ (Fencing and Warning Signals) 

ဆမြကကီးတူးဆော်ြှုလုပ်ငန်းကုိ ဆောင်ရွက်ဆနစဉ် ထုိဆနရာသ့ုိ ကျွဲနွားတိရိစ္ဆာန်ြျား 

အပါအဝင် လူအြျားြကကာခဏ မေတ်သန်းသွားလာမခငး်ရှိပါက အြျားမပည်သူနှင့် အလုပ် 

သြားြျား၏ ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးအတွက် ခခံစည်းရုိးခတ်ရြည်။ တူးထားသည့် ဆမြတွငး် 

ထဲသို့ တစ်စုံတစ်ဆယာက် ြဆတာ်တေလိြ့်ကျမခင်းြှ ဆရှာင်ကကဉ်ရန် ထိုဆနရာတွင် လုဆံလာက် 

သည့် အဆရအတွက်ရိှဆသာ သတိဆပးေုိင်းေုတ်ြျားနှင့် အန္တရာယ်အချက်မပြီးြျား ထားရိှရြည်။ 

ဆမြကကီးတူးဆော်ြှုလုပ်ငန်းကုိ လြ်းြျားဆပါ်တွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရိှသည့်အခါ  လြ်းလွှဲြျားကုိ 

စီစဉ်ဆပးရြည်မေစ်ပပီး၊ ဆရှ့တွင်ရိှသည့် လြး်လွှဲရိှဆကကာင်း ကကိုတင၍်ညွှန်မပသည့် သတိဆပး 

ေိုင်းေုတ်ြျားနှင့ ် ြီးြျားကို လုံဆလာက်စွာထားရှ ိရြည်။ လိုအပ်ပါက အထူးသမေင့် 
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ညအချန်ိ ြျားအတွင်း အြျားမပည်သူအား ြဆတာ်တေမေစ်ြှုြ ှ ကာကွယ်ရန် လုခံခုံဆရး 

အဆစာင့ြ်ျား ထားရှိရြည်။ 

 ၇.၃.၇.၉ ။ ဆရြဲခြငး်နှင့် အရည်ဆပျာ်ခြငး်၏ အကျ ိုးသက်ဆရာက်မှု (Effect of Freezing and 

Thawing) 

   ဆရခဲသည့်အခါ ထုထည်၏ ကျယ်မပန့်လာြှုဆကကာင့် ဆကျာက်သားအပုိင်းအစြျား၊ 

ဆကျာက်တံုးကကီးြျား စသည်တ့ုိသည် ဆချာင်ထွက်လာတတ်ပါသည်။ သ့ုိမေစ်၍  တူးဆော်ထား သည့် 

ဆမြသားဆေးနံရံြျားကို ဆရခဲအရည်ဆပျာ်ချနိ်အတွင်း အက်ဆကကာင်းြျား မေစ်ဆပါ်သည့် 

လက္ခဏာြျား ရိှ/ြရိှ အပြြဲမပတ်ဆစာင့်ကကည့်ရြည်။ ဆရခဲြှုဆကကာင့် ဆမြြပပိုကျဆစရန် 

ဆမြသားဆေးနံရံြျားကို   အမပည့်အဝမေစ်ဆစ သ့ုိြဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမေစ်ဆစ ဆထာက်ခံ 

ထားပါက ဆရခဲအရည်ဆပျာ်ချန်ိ၌ ၎င်းအဆထာက်အခံြျားကုိ မပန်လည်ချုပ်ထိန်းမခငး်နှင့် ပိုထွက် 

လာဆသာဆမြသားြျားကို ခွာချမခငး်မေင့် အဆမခအဆနကိုမပုမပငဆ်ပးရြည်။ 

 ၇.၃.၇.၁၀။ အနီးဝန်းကျင ် ုန်ြါမှုများ (Vibrations from Nearby Sources) 

   အနီးကပ်လျက်ရိှဆသာ စက်ယန္တရားြျား၊ ယာဉ်ြျား၊ ြီးရထားလြး်ြျား၊ ဆောက်ခွဲ 

ြှုြျား (Blasting)၊ ပိုင်တိုင်ရိုက်သွင်းြှုြျားနှင့် အမခားအဆကကာငး်ြျားဆကကာင့် မေစ်ဆပါ်သည့် 

တုန်ခါြှုြျားအတွက် ထပ်ြံ၍ ကကိုတင်သတိမပုကာကွယ်ြှုြျား လုပ်ဆောင်ရန် လုိအပ်သည်။ 

 ၇.၃.၇.၁၁။ ဆရနံစွေမ်းအင်သံုး စက်ပစ္စည်းများအား အသံုးခပုဆနစဉ် ကကို င်သ ိခပု ကာကွေယ် 

မှုများ (Precautions While Using Petroleum Powered Equipment) 

   ဆမြကကီးတူးဆော်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာတွင် ဆရနံစွြ်းအင်သံုး စက်ပစ္စည်းြျားကုိ 

အသံုးမပုပါက ဆရနံအခုိးအဆငွ့ြျားသည် နိြ့်သည့်ဆနရာြျား၌ သိပ်သည်းြျားမပားလာနုိင်သမေင့် 

ြီးဆလာင်ဆပါက်ကဲွြှု မေစ်ဆစနိုငသ်ည်။ ထို့ဆကကာင့် ဤကဲ့သ့ုိဆသာဆနရာြျားတွင် ြီးပွားမေစ်ဆပါ် 

ဆစသည့် ရငး်မြစ်ြျား (sources of ignition) အားလုံးကို ထိန်းချုပ်တားမြစ်ရြည်။ 

 ၇.၃.၈။ ပိုင်ရိုက်ခြငး်နှင့် အခြားနက်ဆသာအ ု်ခမစ်လုပ်ငန်းများ (PILING AND OTHER DEEP 

FOUNDATION) 

 ၇.၃.၈.၁။ အဆထွေဆထွေ 

 ၇.၃.၈.၁.၁။ ဆေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းဆရး အစီအစဉ် (Safety Programme)  

 လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ြှုြျားအားလုံးကို အရည်အဆသွးမပည့်ြီပပီး ကျွြ်းကျင်ြှုရိှဆသာ 

အလုပ်သြားဆခါင်းဆောင် (အလုပ်ကကပ်)တစ်ဦး၏ အနီးကပ်ကကီးကကပ်ြှုဆအာက်၌ လုပ်ဆောင် 

ရြည်မေစ်ပပီး၊ ၎င်းသည်လုပ်ငန်း၏ ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှင်းဆရးေိုင်ရာ စီစဉ်မပင်ေင်ြှုြျား 

အတွက်လည်း တာဝန်ယူရြည်။ 

 ညပိုင်းအလုပ်အတွက် အနည်းေုံး ၁၀၀ Lux အလငး်အားရှိဆသာ ြီးအလငး်ဆရာင်ြျား 

ကို လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာ၌ စီစဉ်ဆပးရြည်။ 
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 ဝန်ချစီက် (ကရိန်း) ဆြာင်းသူတုိင်း သ့ုိြဟုတ် ဝန်တင်စက်ဆြာင်းသူတုိင်း၏ ကျွြ်းကျင်ြှုကုိ 

တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာက စိတ်ချယံုကကည်ြှုရိှရြည်မေစ်ပပီး မငြ်းေင်ဝန်ချစီက် (scaffolding 

winch) အပါအဝင် ြည်သည့်ဝန်တင်စက် (hoisting machine) တစ်ခုခု၏ တာဝန်ခံဆြာင်းနှင်သူ 

သို ့ြဟုတ် စက်ဆြာင်းသူအား အချက်မပသူသည် အသက် ၂၁ နှစ် ဆအာက် ြမေစ်သင့်ဆပ။ 

 နက်ဆသာ အုတ်မြစ်လုပ်ငန်းြျားမေစ်ပါက၊ ဆလ၏ ေိအား (compressed air) ဆကကာင့် 

အလုပ်သြားြျားအား မပင်းထန်သည့် အသက်အန္တရာယ်မေစ်ဆပါ်ြှုြျား၊ ဆလ၏ ေိအားဆကကာင့် 

မေစ်သည့်ဆရာဂါနှင့် စပ်ေက်သည့် ေျားနာြှုတ့ုိြှ ကာကွယ်ရန် လုိအပ်သည်။ ဆေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းဆရးလိုအပ်ချက်ြျားနှင့် ပတ်သက်သည့် အဆသးစိတ်သတင်း အချက်အလက် 

ြျားအတွက် ဆနာက်ေက် [၇(၈)] ကို ကိုးကားြှုမပုနိုင်သည်။ 

  ၇.၃.၈.၂ ။ ပိုင်ရိုက်သည့် ယန္တရား (Piling Rig) 

  (က) ပိုင်ရိုက်သည့်စက်ယန္တရားြျား (pile drivers) ကို လျှေပ်စစ်ဓါတ်ကကိုးြျား (electric 

conductors) နှင့ ် အန္တရာယ်မေစ်ဆစဆလာက်သည့် အနီးအပါး၌ ြတပ်ေင်ရဆပ။ 

အကယ်၍ တစ်ဆနရာတည်း၌ ပိုငရ်ိုက်သည့် စက်ယန္တရားနှစ်ခုကို တပ်ေင်ရပါက၊ 

၎င်းတို့ကို ယန္တရားတစ်ခုခု၏ အရှည်လျားေုံးဆမခဆထာက် (Longest Leg) နှင့ ် 

တူညီသည့်အကွာအဆဝး၌ အနည်းေုံးခွာ၍ ထားရြည်။ 

 (ခ) ြည်သည့်ယန္တရား (rig) ြျား၏ ကိုယ်ထည်ဆောင်ြျား (frame)  ေဲွ့စည်းတည်ဆောက် 

ြှုြျားသည်  ကကိုတင်ဆြျှော်ြှန်းထားသည့် ဝန်ဆသ (dead loads)၊ ဝန်ရှင် (live loads) 

သ့ုိြဟုတ် ဆလတိုက်ခတ်ြှုဝန် (wind loads) ြျားဆကကာင့် မေစ်ဆပါ်လာြည့် ဆေး 

အန္တရာယ်ြျားြှ ကင်းရှင်းရြည်။ ေဲွ့စည်းတည်ဆောက်ြှုေိုငရ်ာ ကကံ့ခိုင်ြှု (structural 

strength) ရိှြှုနှင့ ် ပတ်သက်၍ သံသယတစ်စုံတစ်ရာရိှသည့် အခါတိုင်း တာဝန်ရိှ 

အလုပ်သြားဆခါင်းဆောင်က သင့်ဆတာ်သည့် စြ်းသပ်စစ်ဆေးြှုကို လုပ်ဆောင်ရြည် 

မေစ်ပပီး၊ စြ်းသပစ်စ်ဆေးချက်ရလဒ်ြျားကို ြှတ်တြ်းတငထ်ားရြည်။ ြည်သည့် 

ပုိင်ရုိက်သည့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာ (pile driving equipment) ကုိြေုိ ဆေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှငး်ဆကကာင်း စစ်ဆေးဆတွ့ရှပိပီးြှသာ အသံုးမပုရြည်။ 

 (ဂ) ပိုင်ရိုက်သည့်စက်ယန္တရားြျား (pile drivers) ကို ကကီးြားဆလးလံသည့် သစ်သား 

ဆအာက်ခံတံုးြျား (timber sills)၊ ကွန်ကရစ်အခင်းြျား (concrete beds) သ့ုိြဟုတ် 

အမခား ခိုင်ြာဆတာင့်တငး်သည့် ဆအာက်ခံဆပါ်တွင် ခိ ုင်ပြဲစွာအထိုင်ချရြည်။  

အကယ်၍လိုအပ်ပါက အန္တရာယ်ကို တားေီးကာကွယ်ရန် ပိုင်ရိုက်သည့် စက် 

ယန္တရားြျား (pile drivers) ကို ေိုင်းကကိုးြျား ချညဆ်နှာငထ်ားရြည်။ ယန္တရား (rig) 

ကိအုသံုး ြမပုသည့်အချနိ်တွင်  ဆလ၊ ြုန်တုိင်း၊ ဆလမပင်းနှင့် ငလျင်တ့ုိဆကကာင့် ြဆတာ် 
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တေမေစ်ြှု တစ်စု ံတစ်ရာြှကာကွယ်ရန်  ၎င်းတို ့အား အနည်းေုံးေိုင်းကကိုး 

(guys) ၄ ကကိုးမေင့် ချည်ထားရြည်။  

 (ဃ) စင်မြင့် (ပလက်ဆောငး်) ြျား (working platforms) နှင့် ထိပ်ေံုးစက်သီး (top pulley) 

သ့ုိ အလုပ်တက်ဆရာက် လုပ်ကုိင်ရဆသာတက်လြ်းြျားအတွက် ဆလှကားြျား ထားရိှရ 

ြည်။ အလုပ်တက်ဆရာက်လပု်ကိုင်ရဆသာ စင်မြင့် (ပလက်ဆောင်း) ြျား (working 

platforms)ကုိ ရာသီဥတုဒဏြ်ှ ကာကွယ်ရြည်။ 

 (င) ပုံြှန်အသုံးမပုြှုအတွက် ဆလှကားတစ်စင်းရှိရန် လိုအပ်ဆသာ မြင့်ြားသည့် 

ပိုင်တိုင ်ရိုက်သွင်းဆသာယန္တရားြျား (tall driver piling rigs) သ့ုိြဟုတ် အလားတူ 

ယန္တရား ြျားတွင် ဆလှကားကို ခိုင်ပြစဲွာ တပ်ေင်ထားရြည်မေစ်ပပီး ဆလှကားသည် 

ယန္တရား (rig) ၏  အမြင့်အေုးံအထိ ဆရာက်ရိှရြည်။ 

  (စ) အကာအကွယ်ြ့ဲ ဂီယာြျား (gears)၊ အားထိန်းေီးြျား (fly wheels) တ့ုိတွင် အေံုး 

အကာြျား တပ်ေင်ထားရြည်။ 

  (ေ) အသံုးမပုလျက်ရိှဆသာ ပိုငရ်ိုက်သွင်းသည့်ပစ္စည်းြျား (pile driving equipment) ကုိ 

ကျွြ်းကျင်လက်ြှတ်ရ အင်ဂျငန်ီယာတစ်ဦးက ၃ လ တစ်ကကိြ် စစ်ဆေးရြည်။ 

ဤကဲ့သ့ုိဆသာ စစ်ဆေးြှုရလာဒ်ြျားကို ြှတ်တြ်းတငထ်ားရန်အတွက် ြှတ်တြ်း 

(register) တစ်ခုကို လုပ်ငန်းခွငဆ်နရာ၌ ထားရှရိြည်။ အလုပ်အေုိင်း (shift) 

တစ်ခုချင်းစီ ြစတင်ြီ လုပ်ငန်းကကပ် (Foreman) သည် ပိုင်လိုငး်ြျား (pile lines)နှင့် 

စက်သီးြျား(pulley blocks) အားအလွန်အြင်းပွန်းစားြှု သ့ုိြဟုတ် အမခားချ ို့ယွင်းြှု 

တစ်စံုတစ်ရာ ရိှ၊ ြရှိ စစ်ဆေးရြည်။ 

 (ဇ) စက်သီးေီးြျား (sheaves) ၊ စက်အစိတ်အပိုင်း သုိင်းကကိုးြျား (mechanism 

slings) နှင့ ် ပိုကဆ်ပျာ့ြျား (hose) စသည့် ပိုင်တိုင် ရိုက်သွင်းသည့် စက်ယန္တရားြျား 

(pile drivers) ၏ အစိတ်အပိုငး်ြျားကို ကျွြ်းကျင်လက်ြှတ်ရပုဂ္ဂိုလ်ကသာလျှေင် 

မပုမပငရ် ြည်မေစ်ကာ၊ ယန္တရားတာဝန်ခံ အလုပ်သြားဆခါင်းဆောင်က ြှန်ြှန် 

စစ်ဆေးရြည်။ ရလဒ်ြျားကို ြှတ်တြ်းစာအုပ်တွင် ြှတ်တြ်းတင်ထားရြည်။ 

ြည်သည့် ဆရဆနွးဆငွ့ သ့ုိြဟုတ် ဆလေိအားသုးံ စက်ပစ္စည်းကိရိယာ (steam or air 

equipment) ြျားကို အသံုးမပုလည်ပတ်ဆနစဉ် သ့ုိြဟုတ် ေိအားရိှဆနစဉ် ြမပင်ေင်ရ 

ဆပ။ ပုိင်တုိင်ရုိက်သွင်းသည့် စက်ယန္တရားြျား (pile drivers) ဆပါ်ရိှ ြ,တငသ်ည့် 

ကကိုးြျားကို သွပ်ရည်စိြ် သံြဏိ (galvanized steel) မေင့် မပုလုပ်ရြည်။ 

 (စျ) ဆရဆနွးဆငွ့နှင့် ဆလပိုက်လိငုး်ြျား (steam and air lines) ကို အလွယ်တကူ 

ချဉ်းကပ်ဆရာက်ရိှနိုငဆ်သာ  အပိတ်ဗားြျား (shut-off valves) မေင့် ထိန်းချုပ်ရြည်။ 

ဤလုိင်းြျား၌ သံကွန်ယက်ကကိုးမေင့် ကာကွယ်ထားဆသာပိကု်ဆပျာ ့ (armoured hose) 
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သ့ုိြဟုတ် အလားတူပိုက်ြျား ပါဝငရ်ြည်။ ဆရဆနွးဆငွ့နှင့် ဆလအားသုးံတူြျား 

(steam and air hammers) ၏ ပိုကဆ်ပျာ့ (hose) ြျားကို မပုတ်ရန်းခါြှုြရှိရန်  

ပြဲခြံစွာ ချညဆ်နှာငထ်ားရြည်။ ပိုကဆ်ပျာ့အပုိငး်ြျားအား ကပလင် (Couplings) 

ေက်ထားသည့် ဆနရာြျားကုိကကိုးြျား သ့ုိြဟုတ် သံချန်ိးကကိုးြျားမေင့် ထပြ်ံ၍ 

ချညဆ်နှာငထ်ားရြည်။ 

 (ည) အသံုးြမပုသည့်အချနိ်တွင ် တူ (hammer) သည် ဆအာက်ချထားသည့် အဆနအထား 

တွင် ရိှရြည်မေစ်ပပီး ေား (cleat)၊ သစ်သားတုံး သို ့ြဟုတ် အမခားသင့်ဆတာ်သည့် 

နညး်လြ်းတစ်ခုခုမေင့် ထိန်းချုပ်ထားရြည်။  

 (ဋ) ြ,တင်သည့်စက် (hoisting mechine) တုိင်း အတွက်နှင့ ် ြ,တငရ်ာတွင်အသံုးမပုသည့် 

ချနိ်းေိုင်းကကိုးချတိ် (chain rig hook)၊ ရှာကယ်ကွငး် (shackle)၊ ေုံလည် (swivel) 

နှင့ ် စက်သးီ (pulley block) တိုင်းအတွက် ဆေးကငး်လုပ်ဆောငဝ်န်ြျား (safe 

working loads) ကို ဆသချာစွာဆလ့လာစိစစ်ရြည်။ သံသယရိှပါက အြှန်တကယ် 

စြ်းသပစ်စ်ဆေးြှုကို မပုလုပ်ရြည်မေစ်ပပီး လုပ်ဆောင်ဝန် (working load) ကို 

စြ်းသပဝ်န် (tested load) ၏ တစ်ဝက်အမေစ် ြှတ်ယူရြည်။ ြ,တင်သည့်စက် 

(hoisting machine) တိုင်းနှင့် အထက်တွငရ်ည်ညွှန်းခဲ့သည့် ကိရိယာြျားအားလံုးတွင် 

ဆေးကင်းလုပ်ဆောင်ဝန် (safe working load) ကုိ ဆပါ်လွင်ထင်ရှားစွာ အြှတ်အသား 

မပုထားရြည်။ ြ,တငသ်ည့်စက် (hoisting machine) တစ်ခုသည် ဆေးကင်းလုပ် 

ဆောငဝ်န် (variable safe working load) ဆမပာင်းရပါက ဆေးကငး်လုပ်ဆောငဝ်န် 

(safe working load) တစ်ခုချင်းစီကို ၎င်းစက်အား အသံုးချရသည့် အဆမခအဆနြျား 

နှင့အ်တူရှင်းလင်းစွာညွှန်မပထားရြည်။ ြည်သည့်စက် သ့ုိြဟုတ် ြည်သည့်ကိရိယာ 

ြေို၏ ြည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုြျှေ စြ်းသပ်စစ်ဆေးရန် ရည်ရွယ်ချက် 

အတွက်ြှတစ်ပါး ဆေးကငး်လုပ်ဆောင်ဝန် (safe working load) ထက် ဆကျာ်လွန် 

၍ ဝန်ြထြး်ဆောင်ဆစရဆပ။ 

 (ဌ) ြ,တငသ်ည့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာြျား (hoisting appliances) ၏ ဆြာ်တာဂီယာအုံ 

(motor gearing)၊ အားပိုဂ့ီယာ (transmission)၊ လျှေပ်စစ်ဝါယာကကိုး သွယ်တန်းမခင်း 

နှင့် အမခားအန္တရာယ်ရိှဆသာ အစိတ်အပိုင်းြျားကို စွြ်းဆောင်ရည်ဆကာငး်သည့် လုခံခုံ 

ဆရးကိရိယာြျား (efficient safe guards) တပ်ေင်ထားသင့်သည်။ ြ,တင်သည့် 

ပစ္စည်းကိရိယာြျား (hoisting appliances)ကို ဝန်ြဆတာ်တေ ဆလျာကျသည့် 

(Displaced) အန္တရာယ်အားအနည်းေံုးမေစ်ဆအာင် ဆလျှော့ချြည့် နည်းလြ်းြျားမေင့် 

စီစဉ်ထားရြည်မေစ် ပပီး၊ ချတိ်ေွဲထားသည့်ဝန်၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုခု ြဆတာ်တေ 

ထွက်ကျသွားြည့် အန္တရာယ်အား အနည်းေုံးမေစ်ဆအာင် ဆလျှော့ချရန် ကကိုတင် 
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သတိမပုကာကွယ်ြှုြျား လုပ်ဆောင်ရြည်။ အလုပ်သြားြျားကုိ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အား 

ဆပးထားသည့် လျှေပ်စစ်တပ်ေင်ပစ္စည်းြျား အဆပါ်တွင် အလုပ်လုပ်ဆစဆသာအခါ  

လျှေပ်ကာအခင်းြျား (insulating mats) နှင့် လက်အိတ်ကဲ့သ့ုိဆသာ ဝတ်ေငရ်ြည့် 

အဝတ်တန်ောြျားကို လိုအပ်သလို ထုတ်ဆပးရြည်။ ပိုင်တိုင်ရိုက်သွငး်သည့် 

စက်ယန္တရားြျား (pile drivers) ဆပါ်ရိှ စက်သီးေီးြျား (sheaves) ကို အလုပ်သြား 

ြျား ေွဲညှပ်သွားမခငး် ြခံရဆစရန် အကာအကွယ် မပုလုပ်ထားရြည်။ 

  ဝန်ြျားကို ဆစာငး်၍ြရန်လိဆုသာအခါ 

  (က) ၎င်းတို့ကို လုံဆလာက်စွာ တန်မပန်ချနိ်ညိှ (counter-balanced) ထားရြည်။  

  (ခ) တိြ်းဆစာငး်ြသည့် ကိရိယာ (tilting device) ကို ဆချာ်သွားမခင်း ြရိှဆစရန်   

ခိုင်ပြစဲွာ ချညဆ်နှာင်ထားရြည်။ 

 (ဍ) အကယ်၍ ေီးတစ်လုံးပျက်သွားပါက ပိုငတ်ိုင်ရိုက်သွငး်သည့်စက်ယန္တရား (pile 

drive) ကို တိြ်းဆြှာက်သွားမခငး်ြရိှဆစရန် လုဆံလာက်သည့် ကကိုတငသ်တိမပု 

ကာကွယ်ြှုြျားကို လုပ်ဆောင်ရြည်။ 

 (ဎ) ကကိုးကို ထိပ်ေုံးစက်သီး (top pulley) သ့ုိြဟုတ် ေီး (wheel) ြှ ကျွတ်ထွက်မခင်း 

ြရိှဆစရန် ထိန်းကွငး်ြျား (stirrups) ထားရိှမခငး် သ့ုိြဟုတ် အမခားထိဆရာက်သည့် 

နည်းလြ်းြျားမေင့် လံုဆလာက်သည့် ကကိုတင်သတိမပု ကာကွယ်ြှုြျားကို 

လုပ်ဆောင် ရြည်။ 

 (ဏ) ပိုင်တိုင ် (pile) အား ရိုက်သွငး်ရာတွင ် တူ (hammer) ကို လွဆဲချာ်မခင်း ြရိှဆစရန် 

လံုဆလာက်သည့် ကကိုတင်သတိမပုကာကွယ်ြှုြျားကို လုပ်ဆောငရ်ြည်။  

 (တ) အကယ်၍ လိအုပ်ပါက အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ရန်ရှည်လျားသည့် ပိ ုင်တိုင်ြျား 

နှင့ ် ဆလးလံသည့် သံမပားပိုင်ြျား (sheet piling) ကို လဲကျြသွားဆစရန် ခိုင်ပြစဲွာ 

ချညဆ်နှာငထ်ားသင့်သည်။ 

 (ထ) ဆရဆနွးဆငွ့ေိွုင်လာြျား (steam boilers) ကုိ အသံုးမပုသည့် ဆနရာတိုင်းတွင် ေွိုငလ်ာ 

ြျား၏ ဆေးကငး်လုခံခုံဆရး စညး်ြျဉ်းြျားအတိုငး် တငး်တငး်ကကပ်ကကပ် လိကု်နာ 

ရြည်မေစ်ပပီး လံုခခုံြှု ဗား (safety valve) ကုိ အလုပ်ေိအား (working pressure) ထက် 

7 N/cm2 ပိုလွန်ဆသာ ေိအားတွင် ပွင့်သွားဆစရန် အတိအကျ ချနိ်ညိှထားရြည်။ 

 (ဒ) ပိုင်တိုငရ်ိုက်သွင်းသည့် ယန္တရား (piling rig) အတွက် စွြ်းအားအမေစ် လျှေပ်စစ် 

ဓာတ်အားကို အသံုးမပုပါက သက်ေိုင်ရာ EI စံချန်ိစံညွှန်း(Standard)နှင့် ကုိက်ညီ ဆသာ 

သံကွန်ယက် နန်းကကိုး (armoured cable) ကိုသာ အသံုးမပုရြည်။ 
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 (ဓ) စက်ယန္တရား ထုတ်လုပ်သူြျားက ထုတ်ဆဝဆသာ ြည်သည့် လက်စွဲစာဆစာငြ်ျား 

(manuals) တွင်ြေို ဆော်မပထားသည့် စစ်ဆေးရန်အချက်ြျား အားလုံးကို လုပ် 

ဆောငရ်ြည်။ 

 ၇.၃.၈.၃။ စက်ပစ္စညး်အား ဆမာငး်နှငလ်ည်ပ ်ခြငး် (Operation of    Equipment) 

 (က) ပုိင်တုိင်ရုိက်သွင်းသည့် စက်ယန္တရားြျား (pile drivers) ၏ ဝန်းကျင်တွင် အလုပ်လုပ် သည့် 

အလုပ်သြားြျားသည် ဆနာက်ေက် [၇(၉)] နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဦးထုပ်ြျား (Helmets) 

ကို ဆောင်းထားရြည်။ 

 (ခ) ပိုင်တိုငြ်ျားကို ကကိုတင်မပငေ်င်ရာတွင ် ပိုင်တိုင်ရုိက်သွင်းသည့် စက်ယန္တရား (pile 

driver) ြှ အရှည်လျားေံုးပုိင်တုိင်၏ အလျား၏အနည်းေံုးနှစ်ေ တူညီသည့် အကွာ 

အဆဝး၌ မပုလုပ်ရြည်။ 

 (ဂ) ယန္တရား (rig) တွင် အဆပါ်သ့ုိ ြ,တငဆ်နသည့် ပိုငတ်ိုင်ြျားကို ၎ငး်တို့အား ဆဝ့ဝိုက် 

လွှယဲူရမခငး် ြရိှဆစရန်နှင့် ြဆတာ်တေ လွှယဲြ်းြှု၊ သ့ုိြဟုတ်၊ ခါယြ်းြှုြရိှ ဆစရန် 

သုိင်းကကိုး (sling) မေင့် သုိင်းထားသင့်သည်။ အဆပါ်သ့ုိ ြ,တငဆ်နသည့် ပိုင်တိုင် 

လှုပ်ရှားြှုအားထိန်းချုပ်ရန် လက်ကိုင်ကကိုးတစ်ဆချာင်းမေင့်  ချည်ဆနှာင်ထားရ 

ြည်။ ပိုင်တိုင ် (pile) တစ်ခုကို ပိုင်ထိပ် (leads) တွင် ထိန်း၍ ဆနရာချထားဆနစဉ်၊ 

အလုပ်သြားြျားသည် ၎င်းတို့၏လက်ြျား သ့ုိြဟုတ် လက်ဆြာင်းြျားကို ပိုင်တိုင် 

နှင့ ်အတွငး်အထိန်း (inside guide) အကကားတွင် သ့ုိြဟုတ် ပိုငတ်ိုင်၏ အစွန်းတွင် 

ကိုင်ြထားရေဲ၊ ကကိုးတစ်ဆချာင်းမေင့ ်ပိုငတ်ိုင်ကို ထိန်းချုပ်ရြည်။ 

 (ဃ) ဆကာင်းြွန်ဆသာ ပိုင်တိုငတ်စ်ခုကို ဆနရာတကျ ြ,ြတင်ြီ၊ ၎င်း၏ထိပ်ပိုငး်တွင် တူ 

မေင့်ရိုက်သည့်ဒဏ်ဆကကာင့် ေွာထွက်ြှု (brooming) ြရိှဆစရန် ရိုက်သွင်းသည့်အစွန်း 

ေက် (driving end) အဆပါ်တွင် သံကွငး် (iron ring) သ့ုိြဟုတ် ထိပ်အပု် (cap) 

တပ်ေင်ရြည်။ creosote သုတ်လြိ်းထားသည့် သစ်သားပိုင်တိုင်ြျား (creosoted 

wood piles) ကို ရုိက်သွင်းဆသာအခါ  အလုပ်သြားြျားအား  creosote လွင့်စဉ်၍ 

ြျက်လံုး သ့ုိြဟုတ် အဆရမပားတွင် ထိခိ ုက်ဒဏ်ရာြျား ြရရှိဆစရန် 

တစ်ကိုယ်ဆရအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာြျားနှင့် အဆရမပားအဆပါ်ကာကွယ်သည့် 

လိြ်းဆေးအေီြျား (barrier creams) ကို ထုတ်ဆပးမခငး် စသည့်ကကိုတင် သတိမပု 

ကာကွယ်ြှုြျားကို လုပ်ဆောင်ရြည်။ 

 (င) ပိုင်တိုငြ်ျားကို ဆဒါင့်ြှန်ကျသည့် အဆနအထားြှဆစာင်း၍ ရုိက်သွင်းဆသာအခါ လုိအပ် 

ပါက အန္တရာယ်ကုိကာကွယ်ရန် ပုိင်တုိင်ြျားကုိ အထိန်း (guide) တစ်ခုမေင့် ထိန်းထား 

ရြည်။ 
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 (စ) အလုပ်သြားြျားအားလံုး ဆေးကင်းလံုခခုံစိတ်ချရသည့် အကွာအဆဝး၌ ဆရာက်ရှ ိ  

သည်အထိ ေွိုင်လာ/ ေိသိပ်ဆလအိုးအတွငး်ြှ ဆရဆနွးဆငွ့ သ့ုိြဟုတ် ေိသိပ်ဆလကို 

ြှုတ်ြထုတ်ရ။ 

 ၇.၃.၉။ နံရံများ  ည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (WALLS) 

 ၇.၃.၉.၁။ အဆထွေဆထွေ 

  ဆလာဆလာလတ်လတ် တည်ဆောက်ပပီးကာစနံရံသည် ဆအာက်အလွှာြျား၌ 

ကကံ့ခိုင်ြှုြရိှမခင်းဆကကာင့် ပပိုကျြှုြမေစ်ဆစရန် တည်ဆောက်ရြည့် နံရအံြျ ိုးအစားအဆပါ် 

ြူတည၍် တစ်ဆန့လျှေင် ဆောက်လုပ်ရြည့် နံရံအမြင့်ကုိ ကန့်သတ်ထားရြည်။ ထုိနည်းတူပင် 

ရှည်လျားသည့်နံရံြျား ပပိုကျြှုဆကကာင့် ဆေးအန္တရာယ်ြမေစ်ဆစရန် ေန့်မခငး်/ကျုံ့မခငး်အတွက် 

အေက်ြျား (expansion / crumple joints) ကို ထည့်သွငး်ဆောက်လုပ်ရြည်။ 

 ၇.၃.၉.၂။ ခငမး် (Scaffold) 

  ကျွြ်းကျင်လက်ြှတ်ရသူြျားက ဒီဇုိင်းမပုလုပ်၍ တည်ဆောက်ထားဆသာ မငြ်းြျား 

ကိုသာ နံရံြျားတည်ဆောက်စဉ်အတွင်း အလုပ်သြားြျား၏ ဆေးအန္တရာယ် ကငး်ရှငး်ဆရး 

အတွက် အသံုးမပုဆစရြည်။ မငြး်ေငမ်ခငး်ကို သစ်သား၊ သတ္တု သ့ုိြဟုတ် ဝါးြျားမေင့ ် မပုလုပ် 

နိုငပ်ပီး၊ မငြး်ြျားြတပ်ေင်ြီ မငြး်ေငသ်ည့်ပစ္စည်းြျားကို ခိုင်ြာဆကာငး်ြွန်ြှု၊ ကကံ့ခိုငြ်ှု 

စသည် တို့ ရိှ ၊ ြရိှကိ ုတာဝန်ခံအငဂ်ျငန်ီယာက လုပ်ငန်းခွငဆ်နရာ၌ ကကိုတငစ်စ်ဆေးကကည့်ရှုရ 

ြည်။ သာြန်အဆောက်အအံု ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးမပုရန်အတွက် ရည်ရွယ် 

သည့် သံြဏိမငြ်းြျားသည် ဆနာက်ေက် [ ၇(၁၀)] နှင့က်ိုက်ညီရြည်။ ဝါးနှင့် သစ်သား 

မငြ်းြျားကုိ အလုပ်သြားြျားနှင့် ပစ္စည်းြျား၏ဝန်ဆကကာင့် အေက်ြျားမပုတ်ြထွက်ဆစရန် 

အေက်ေံုရာြျား၌ လုဆံလာက်သည့် ကကံ့ခိုင်အားရှိဆသာ အနု်းေံကကိုးြျား (coir rope) 

သ့ုိြဟုတ် စက်ြှု အေက်ြျား (mechanical joints) မေင့် ဆကာင်းြွန်စွာ ချည်ဆနှာင်ထားရြည်။ 

ရာသီဥတုဒဏ်ဆကကာင့် ဆချာင်လာရန် အလားအလာရိှဆသာဆကကာင့် မငြ်း၏အစိတ်အပုိင်းြျားကုိ 

အိြ်ရုိက်သံြျားမေင့်သာ ေက်ထားမခင်းကုိ တားမြစ်ရြည်။ အထပ်မြင့် လူဆနအဆောက်အအံုြျားကို 

တည်ဆောက်မခင်း သို ့ြဟုတ် မပုမပင်ထိန်းသိြ်းမခင်း  လုပ်ငန်းြျားတွင်  ြီးဆလာင်ြလွယ် 

သည့်ပစ္စည်းြျားမေင့် မပုလုပ်ထားဆသာမငြ်းြျားကုိ အသံုးမပုရြည်။ မငြ်းြျားကုိ ကနဦး 

တည်ဆောက်ပပီးဆနာက်  ြကကာခဏစစ်ဆေးြှုြျား မပုလုပ်ရြည်။ 

  မငြး်ြျားဆပါ်ရိှ ပလက်ဆောင်းြျား (platforms)၊ ဆလျှောက်လြ်းြျား (gangways and run 

ways) သည် မငြး်ဆပါ်တွင် အလုပ်လုပ်ဆနသည့် အလုပ်သြားြျား ဆေးကင်းဆစရန်  

လုံဆလာက်သည့် ကကံ့ခိ ုင်ြှုနှင့ ် အကျယ်အဝန်းရှ ိရြည်။ ဤဆလျှောက်လြ်းြျား (gangways)၊ 

ပလက်ဆောင်းြျား (platforms) စသည်တို့တွင် ေက်ထားသည့်အေက်ြျား၌ အလုပ်သြားြျား 

ဆမခြဆချာ်ဆစရန် စီစဉ်ထားရြည်။ လုိအပ်သည့်ဆနရာတွင် ဆေးကင်းလံုခခုံစွာလြ်းဆလျှောက်ြှုကုိ 
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ဆချာဆြာလွယ်ကူဆစရန် ဆလျှောက်လြ်းြျား (gangway and runway) ၏ အကျယ်အမပည့်ရှ ိ  

ဆသာ ကန့်လန့်မေတ် ဆမခနငး်မပားြျား စီစဉ်ထားရိှရြည်။ မငြး်ြျားအား တပ်ေင်မခငး်၊ 

အသံုးမပုမခငး်နှင့် တစ်စစီမေုတ်သိြ်းမခငး်အတွက် ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရး သတ်ြှတ် 

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အဆသးစိတ် သတငး်အချက်အလက်ြျားအတွက် 

ဆနာက်ေက် [၇(၁၁)] ကို ကိုးကားြှုမပုနိုငသ်ည်။ 

 ၇.၃.၉.၂.၁။ တာဝန်ခံအငဂ်ျငန်ီယာသည် ပစ္စည်းြျားယုိေတိ်ြှုဆကကာင့ ် မငြး်၏ဆလျှောက်လြး် 

ြျား (gangways) ဆချာ်လာမခငး် ြရိှဆစရန် ြကကာခဏစစ်ဆေးကကည့်ရှုကာ ဆသချာဆအာင် 

လုပ်ဆောငရ်ြည်။ ဆလျာ့ရဲရဲမေစ်ဆနသည့် ပစ္စည်းြျားကို ဆလျှောက်လြး်ြျား (gangways) 

ဆပါ်တွင ်ေက်လက်ရိှ ဆနရန် ခွင့ ်ြမပုရဆပ။ လိုအပ်သည့်ဆနရာတွင်  အမြင့်  သ့ုိြဟုတ် 

အကန့်အသတ်ရိှသည့် အကျယ်ဆကကာင့် ဆေး နှစ်ေက်စလုးံ၌ လက်ရန်းြျား (hand-rails) 

တပ်ေင်ထားရြည်။ ရာသီဥတု ေိုးဝါးဆနစဉ်နှင့ ် ဆလမပင်းတိုက်ခတ်ဆနစဉ်အတွင်း  

အလုပ်သြားြျားအား မငြ်းဆပါ်တွင် အလုပ်လုပ်ရန် ခွင့်ြမပုရဆပ။ 

 ၇.၃.၉.၂.၂။ မြင့်ြားသည့် အဆောက်အအုံြျား၏ အမပင်ေက်နံရံြျား၊ တပ်ေင်ပစ္စည်းြျား 

စသည်တို့ကို တပ်ေင်မခင်းနှင့် မပ မုပင်ထိန်းသိြ်းမခင်းတွင် ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ြှု 

ြျားတွင် အလုပ်သြားြျားအဆနမေင့် မငြး်ြျားဆပါ်တွင် အလုပ်လုပ်ရန် လိအုပ်ဆသာအခါ 

အလုပ်သြားြျား၏ ဆေးကငး်လုံခခုံဆရးအတွက် ပိုကက်ွန်တစ်ခု သ့ုိြဟုတ် တစ်ခုထက် 

ပိုဆသာ ပိုက်ကွန်ြျားကို အသံုးမပုရန် လိုအပ်သည်။ 

 ၇.၃.၉.၃။  ဆလှကားများ (Ladders)  

  ဆလှကားြျားအားလုံးကို ခိ ုင်ခံ ့ဆသာပစ္စည်းြျားမေင့ ်  တည်ဆောက်ရြည် 

မေစ်ပပီး ၎င်းတို့အတွက် ရည်ရွယ်ထားဆသာဝန်ြျားကို ဆေးကငး်လုံခခုံစွာ ထြး်ဆောင်နိုင် 

ရြည်။ ဆလှကားြျားသည် ကကံ့ခိုင်ြှုသာြက ဆတာင့်တင်းြှုလည်းရှိရြည်။ အကယ်၍ 

ဆလှကား တစ်စင်းသည် စပရိန်က့ဲသ့ုိ ဆကွးညွတ်ဆနပါက အထိန်းအချုပ် (brace) တစ်ခုကို 

၎င်း၏ အလယ်တွင ် တပ်ေင်ကာ အမခားဆပျာ့ဆမပာင်း ဆကွးညွတ်မခင်းြရိှဆသာ ခုိင်ြာသည့် 

ပစ္စည်းမေင့် ထိန်းချုပ်ထားရြည်။ ဆလှကားေန်  (rung) လစ်လပ်/ ပျက်စီးဆနဆသာ ဆလှကား 

သ့ုိြဟုတ် ဆလှကားေန်ကို အြိ်ရိုက်သံ တစ်ြျ ိုးတည်းမေင့် တဲွေက်ထားဆသာဆလှကားကုိ 

အသံုးြမပု ရဆပ။ ဆလှကားြျားကို ေိုငး်ကကိုးြျား (guys)၊ ထိန်းချုပ်တန်းြျား (braces) 

သ့ုိြဟုတ် ဆအာက်ခံတံုးြျား (skids) အမေစ်လည်းဆကာင်း အသံုးြမပုရဆပ။ ၎င်းတို့ကို 

ဆလျှောက်လြး်ြျား (runways) အမေစ် ဆရမပင်ညီအဆနအထားတွင် အသံုးြမပုရဆပ။ ၎င်းတို့ 

အဆပါ်လူြျား စုခပုံြတက်ရဆပ။ မေစ်နိုင်သည့် ဆနရာတိုင်းတွင ် ဆလှကားြျားကို ထပေ်က် 

(Splice) ၍ြသံုးရဆပ။ ြလွှဲြဆရှာင်သာေဲ ထပ်ေက်ေက်ရပါက ၎င်းကုိ တာဝန်ခံ 

အင်ဂျင်နီယာ၏ ကကီးကကပ်ြှုဆအာက်၌သာ မပုလုပ်ရြည်။ ဆလှကားခုံ (landing) သ့ုိြဟုတ် 
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လူသွားလြး် (walkway) ေီသို့ ဦးတည်ဆနသည့် ဆလှကားြျားသည် ဆလှကားခုံ (landing) 

အထက် အနည်းေုံး ၁ြီတာအထိ ရှည်လျားရြည်မေစ်ပပီး အဆပါ်ပုိငး်ကို ခိုငပ်ြဲစွာ 

ချုပ်ဆနှာငထ်ားရြည်။ ဆချာ်ထွက်မခင်းြှ ကာကွယ်ရန် ဆလှကားဆအာက်ဆမခ၌ ခိုင်ပြဲစွာ 

ချုပ်ဆနှာင်ထားရြည်။ အကယ်၍ ဆအာက်ဆမခကို ြချုပ်နိုငပ်ါက ဆလှကားကိုအသံုးမပုသည့် 

အချနိ်တိုင်းတွင် ဆအာက်ဆမခ၌ ဆလှကားကို လူတစ်ဆယာက်က ထိန်းကိုင်ထားရြည်။ 

 ဆနာက်ထပ်ပုိ၍ ကကိုတင်သတိမပုကာကွယ်မခင်း တစ်ရပ်အမေစ် ြတ်ရပဆ်လှကား (a lean-to-

ladder) ကို အသံုးမပုရာတွင် ဆလှကားကိုအမြင့်၏ ၄ ချ ိုး ၁ ချ ိုး ပုံစံမေင့် ဆစာငး်၍ 

ဆထာင်ရြည်။ အကယ်၍ ဆလှကားဆထာင်ထားဆသာ ကကြ်းမပင်သည်ဆချာဆနပါက သ့ုိြဟုတ် 

ဆစာင်းဆနပါက ဆလှကားကုိ ြဆချာ်နုိင်သည့် ဆအာက်ခံြျား (Non-slip bases) မေင့် ခံထားဆပးရ 

ြည်။ အကယ်၍ ဆလမပင်းတုိက်ခတ်ဆနစဉ်အတွင်း ဆလှကားတစ်စင်းကုိ ြမေစ်ြဆနအသံုးမပုရပါက 

ကကိုးမေင့်ပြဲခြံစွာ ချည်ဆနှာင်ထားရြည်။ ဆလှကားကို မပတငး်ဆပါက် (window pane)၊ 

တံခါးေံ (sashes) ကဲ့သ့ုိဆသာ ကျ ိုးသွားနိုငသ်ည့်ဆနရာြျားအဆပါ် ဆထာင်ထားမခငး် 

သ့ုိြဟုတ် တံခါးပွင့်ရာေက်သ့ုိ ြီှထားမခင်းြမပုရဆပ။ အကယ်၍ ပတ်လြ်းြျား(driveways)၊ 

စကကဂန်လြ်းြျား (passageways) သ့ုိြဟုတ် အြျားမပည်သူ လူသွားလြး်ြျား (public 

walkways) တွင် ဆလှကားဆထာင်ရပါက ၎င်းကိုသင့်ဆတာ်သည့် အတားအေီးြျား ကာရံ၍ 

ကာကွယ်ထားရြည်။ ဆလှကားဆပါ်တက်သည့်အခါ သ့ုိြဟုတ် ေင်းသည့်အခါတွင် ဆလှကား 

အသံုးမပုသူသည် ဆလှကားကုိ ြျက်နှာြထူားကာ  လက်နှစ်ေက်မေင့် ကိုင်ထားပပီး  ဆမခဆထာက် 

ြျားကို ဆလှကားေံြျား  (rungs) ၏ အလယ်နားတွင်ြနငး်ေဲ ဆလှကားဆောင်နှင့် ကပ်၍နင်း 

ရြည်။ ဆလှကားကုိဆထာင်ထားပပီး အလုပ်လုပ်သည့် အကျယ် အဝန်းသည် ဆေးေက်သ့ုိ ၃၀ 

စင်တီြီတာထက်ပုိလျှေင် အန္တရာယ်ရိှသည်။ ၃၀ စငတ်ီြီတာ ထက်ပိပုါက ဆလှကား အသံုးမပု 

သူသည် ဆလှကားဆပါ်ြှေင်းကာ  အလုိရိှသည့်ဆနရာသို့ ဆလှကားကို ဆရွှေ့၍ အလုပ်လုပ်ရ 

ြည်။ 

     သတ္တုဆလှကားြျား (metal ladders) ကုိ ဓါတ်လုိက်နုိင်သည့် လျှေပ်စစ်ပစ္စည်းကရိယာြျား 

(electrical equipments or circuits) အနီးတွင် အသံုးြမပုရဆပ။ သတ္တုဆလှကားြျားကုိ ''သတိ။ 

လျှေပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာြျားအနီးတွင် အသုံးြမပုရ'' ဟု ဆရးသားဆော်မပထားသည့် ေိုငး်ေုတ် 

ြျားမေင့ ်အြှတ်အသားမပုထားရြည်။ 

 သစ်သားဆလှကားြျားကို ထိခိုက်ပျက်စီးြှုနှင့် ယုိယွင်းြှု ရိှ၊ ြရိှ တစ်လလျှေင ် အနည်းေုံး 

တစ်ကကိြ် စစ်ဆေးကကည့်ရှုရြည်။ ခံနိုငဝ်န်စြ်းသပ်ချက် (load testing) မပုလုပ်မခငး်ထက် 

အနီးကပ် အဆသးစိတ်ြျက်မြင် စစ်ဆေးကကည့်ရှုမခင်း (Close Visual Inspection) သည် ပုိ၍ 

လုိအပ်သည်။ အထူးသမေင့် ကကိုးဆလှကားြျား သ့ုိြဟုတ် ဝါးဆလှကားြျားတွင် ကကိုးြျား/ ဝါးြျား 

အဆပါ်သ့ုိ ပစ္စည်းြျားကျမခငး်ဆကကာင့ ် ကကိုးြျားေွာမခင်းနှင့် ဝါးြျားထိခိုက်ပျက်စီးမခငး်တ့ုိမေစ်ရန် 
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အလားအလာရိှ၍ ဤသ့ုိစစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ ဆလှကားတစ်စငး် ြဆတာ်တေမပုတ်ကျ 

(accidentally drop) ခဲ့ပါက၊ ၎င်းကို မပန်လည်အသံုးြမပုြီ တာဝန်ခံအငဂ်ျငန်ီယာက 

စစ်ဆေးကကည့်ရှုရြည်။ ဆလှကားဆအာက်၌ အလုပ်လုပ်ရသည့် အလုပ်သြားြျားအတွက် ဆခါငး် 

ဆပါ်တွင ်အကာအကွယ်ြျား (Over head protection) စီစဉ်ထားရှိရြည်။ ဆလှကားြျားအား 

အသံုးမပုမခငး်အတွက် ဆနာက်ေက်[ ၇(၁၂)] ကို ကိုးကားြှုမပုနိုငသ်ည်။ 

 ၇.၃.၉.၄။ နံရံများရှ ိအဆပါက်ကျယ် (Opening in Walls)  

  တည်ရိှေဲနံရတံွင ်အဆပါက်ကျယ် (opening) တစ်ခု ဆောက်ရန်ရှ ိပါက အဆပါက် 

ကျယ်အဆပါ်ရှိ နံရံအစိတ်အပိုင်း သို ့ြဟုတ် ဆခါင်ြိ ုး သို ့ြဟုတ် အဆပါက်ကျယ်နှင့ ် 

ကပ်လျက်နံရံြျားပပိုကျြှု သ့ုိြဟုတ် အက်ကဲွြှုြမေစ်ဆစရန် လံုဆလာက်သည့် ဆထာက်ပင့်ြှုြျား 

စီစဉ်ထားရြည်။  

 ၇.၃.၉.၄.၁။ နံရံအဆပါက်ကျယ်များနှင့ ် အဆပါက်ကျဉ်းများအားအကာအကွေယ်ထားရှိ  

ခြင်း (Guarding of Wall Openings and Holes)  

  နံရံအဆပါက်ကုိ ကာကွယ်ထားသည့် အတားအေီးြျားနှင့် သံဇကာြျား (screens) 

သည် ရည်ရွယ်ထားသည့် ဝန်ြျားကုိခံနုိင်စွြ်းရိှသည့် တည်ဆောက်ြှုြျ ိုးနှင့် တပ်ေင် အထုိင်ချ 

ထားရြည်။ အဆသးစိတ်သတင်း အချက်အလက်ြျားအတွက် ဆနာက်ေက် [၇ (၁၃)] ကုိ 

ကိုးကားြှုမပုနုိင်သည်။ နံရံအဆပါက်၏ တစ်ေက်ြှ ဆအာက်သ့ုိ ၁.၂ ြီတာ ထက်ပိုသည့် 

အမြင့်ရှ ိပါက ဆအာက်ဆော်မပပါအချက်တစ်ခုခုမေင့် အကာအကွယ် မပုလုပ် ထားရြည်။ 

 (က) လက်ရန်း (rail)၊ တံခါးလိပ် (roller)၊ အရံအတား (picket fence)၊ တစ်ဝက်တံခါး 

(half door) သ့ုိြဟုတ် ထိအုတားအေီး - ကာကွယ်ထားသည့်အရာ (guard) သည် 

မေုတ်နိုင်၊ တပ်နိုင်သည့် အရှင်မေစ်ရြည် သို့ြဟုတ် ပတ္တာတပ်ထားသင့်သည်။ နံရံ 

အဆပါက်ြှ ကျလာသည့် ပစ္စည်းြျားဆကကာင့် အဆပါက်၏ဆအာက်တွင် အလုပ်လုပ်     

ဆနသူြျား သ့ုိြဟုတ် မေတ်သန်းသွားလာသူြျားအတွက် အန္တရာယ်ရှိပါက ဆရွှေ့ဆမပာင်း 

ေယ်ရှားနိုင်ဆသာ ဆအာက်ဆမခအကာမပား (toe board)  တစ်ခု သ့ုိြဟုတ် အလားတူ 

အတားအေီးတစ်ခုကို အဆပါက်တွင ် ကာရံထားရှိရြည်။ အဆပါက်ကို ပစ္စည်းြျား 

ကိုင်တွယ်ဆရွ့ှေ ဆမပာငး်ရန်အတွက် အသံုးြမပုဆသာအချနိ်တွင်  အဆပါက်တွင် တပ်ေင် 

ထားသည့် တံခါးရိှဆစကာြူ ကာကွယ်ထားသည့် အကာအရံြျား (guards) ကို ဆနရာ 

တကျတပ်ေင်ထားရြည်။ ထို့မပင်အဆပါက်၏ ဆေးတစ်ေက် တစ်ချက်တွင် လက်ကိုင် 

တစ်ခုစီ တပ်ေင်ထားရြည်။ အဆပါက်တွင် ကကြ်းခင်းမပင်ညီအထက် အနည်းေုံး 

၂၅ ြီလီြီတာ အမြင့်ရိှဆသာ ဆအာက်ခံတုံး (sill) တစ်ခုထားရြည်။ 

 (ခ) ပစ္စည်းြျားကို ကိုင်တွယ်ဆရွှေ့ဆမပာင်းရန်အတွက် ပစ္စည်းြျားအား ြ,၍ တငထ်ားနိုင်ြည့် 

တိုးချဲ့ပလက်ဆောငး် (extension platform) သည် အဆပါက်၏ အကျယ်အမပည့် ရိှရ 
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ြည်မေစ်ပပီး၊ ဆေးလက်ရန်းြျား (side rails) သ့ုိြဟုတ် အလားတူ အကာအကွယ်ြျား 

(guards) ရိှရြည်။ 

 ၇.၃.၉.၄.၂ ။  ဆလျာေငး်နံရံအဆပါက် (chute wall opening) သည် အမြင့် ၁.၂ ြီတာ 

ထက်ပုိပါက  ၇.၃.၉.၄.၁ တွင် သတ်ြှတ်ဆော်မပထားသည့်အနက်ြှ တစ်ခု သ့ုိြဟုတ် တစ်ခု 

ထက်ပုိဆသာ အတားအေီးြျားမေင့် သ့ုိြဟုတ် အဆမခအဆနအရလိုအပ်သလို အကာအကွယ် 

မပုလုပ်ထားရြည်။ 

 ၇.၃.၉.၅။ နံရံများမှ အစွေန်းထု ်ခြငး် (Projection from Walls) 

   နံရံြှအမပင်ေက်သို့ ထွက်ဆနဆသာ ရက်ြ (cantilever) ကို အစွန်းထုတ်ထားသည့် 

အချနိ်တိုင်းတွင် ယာယီအဆထာက်အြ (formwork) ကို မပုလုပ်ထားရိှရြည်မေစ်ပပီး အစွန်း 

ထွက်ဆနသည့် အချပ်မပားြျား ပပိုကျသွားမခင်းြရိှဆစရန်နှင့် ဝန်အားတည်ပငိြ်ဆစရန် (Stability 

load) အတွက် နံရံြျားကို တည်ဆောက်ပပီးသည့်အချနိ်အထိ ၎င်း အဆထာက်အြ 

(formwork) ကို ေယ်ရှားမခင်း ြမပုရဆပ။ 

 ၇.၃.၁၀။ နံရံ ည်ဆောက်စဉ်အ ွေငး်ခဖစ်ဆလ့ရိှသည့် အန္တရာယ်များ(COMMON HAZARDS 

DURING WALLING) 

 ၇.၃.၁၀.၁။ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းအ ွေက် ပစ္စည်းများကို မ, ငခ်ြငး် (Lifting of 

Materials for Construction) 

   ပစ္စည်းြျားကို မငြး်ြျားဆပါ်သို့ တငရ်ာတွင် အသံုးမပုသည့် ကိရိယာြျားသည် 

လုံဆလာက်သည့် ကကံ့ခိ ုင်ြှုရှ ိရြည်မေစ်ပပီး အလုပ်လုပ်ဆနစဉ်တွင် ြနိုင်ဝန်ကို ြထြ်း 

ဆောင်ရဆပ။ အလုပ်သြားြျားသည် မငြး်ြျား သ့ုိြဟုတ် ဆလှကားဆအာက်၌ အလုပ်လုပ်ရ 

ပါက အဆပါ်ြှကျလာြည့် ပစ္စည်းြျားြှ ကာကွယ်ရန် ဦးဆခါင်းအထက်တွင် အကာအကွယ် 

မပုလုပ်ထားရြည်။ နံရံြျားတည်ဆောက်ဆနစဉ်အတွင်း ကကီးြားသည့် ေားတန်းြျား၊ 

အဆချာင်း အတံြျားစသည်တို့ကို သယ်ဆောငရ်ာတွင် ပစ္စည်းြျားထိခိုက်ပျက်စီးြှု သ့ုိြဟုတ် 

အလုပ်သြားြျား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှြှုြရှိဆစရန် ဂရုမပုရြည်။ 

 ၇.၃.၁၀.၂။  ပစ္စည်းများကို သယ်ယူခြငး် (Haulage of Materials) 

 (က) ကကိုတငသွ်န်းဆလာင်း ကွန်ကရစ်တိုငြ်ျား (precast columns)၊ သံြဏရိက်ြြျား 

(steel beams) စသည်တို့ကို ဆရွှေ့ဆမပာင်းရာတွင်လည်းဆကာငး်၊ အသံုးမပုရန် သ့ုိြဟုတ် 

ဆနရာတကျထားရိှရာတွင်လည်းဆကာင်း ဆအာက်ဆမခတွင် သရွတ်ရည်ဆလာင်း (Grouting)  

ပပီးချနိ်အထ ိေိုင်းကကိုးြျား (guys) မေင့် ယာယီ ထိန်းသိြ်းထားရြည်။ 

 (ခ) ြုိးရာသီတွင် ြနီလာကကိုး (manila) သ့ုိြဟုတ် နာနတ်ဆလျှော်ကကိုး (sisal) ကို ဆလးလံ သည့် 

ပစ္စည်းြျားအား ြ,တငရ်န်အတွက် အသံုးြမပုရဆပ။ အေယ့်ဆကကာင့်ေိုဆသာ ် ၎ငး်ကကိုး 
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ြျားသည် စိုလိကု်၊ ဆမခာက်လိုက်မေစ်ဆနပါက ကက့ံခိုင်ြှုအား ဆလျာ့သွားဆသာဆကကာင့် 

မေစ်သည်။ 

 ၇.၃.၁၀.၃။ လျှေပ်စစ်အန္တရာယ်များ (Electrical Hazards) 

  မငြ်း (scaffolding)၊ ဆလှကား (ladder)၊ အလုပ်လုပ်သည့် ဆနရာပလက်ဆောငး် 

(working platform)၊ ဆလျှောက်လြး် (gangway run) စသည်တို့ကို လျှေပ်ကာ ြရှိသည့် 

လျှေပ်စစ်ဝါယာကကိုးြှ ၃.၀ ြီတာအတွင်း ြထားရှိရဆပ။ 

 ၇.၃.၁၀.၄။ မီးဆေးအန္တရာယ်များ (Fire Hazards) 

  ဆလျှောက်လြး်ြျား (gangways)နှင့ ် မငြး်ဆအာက်ရိှဆမြမပင်ကုိ အချန်ိတုိင်းတွင် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားနှင့် အပင်ဆမခာက်ြျားအပါအဝင် အလွယ်တကူ ြီးဆလာင်နိ ုင်ဆသာပစ္စည်း 

ြျားြှ ကငး်ရှင်းဆအာင် ထားရိှရြည်။ 

 ၇.၃.၁၀.၄.၁။ ဆလြှုတ်ြီး (blow torch) သို ့ြဟုတ် အမခားြီးဆတာက်အား အသုံးမပု 

ရန်ရှ ိပါက မငြ်းြျား (scaffoldings)၊ ဆလျှောက်လြ်းြျား (gangways) စသည်တို ့ကို 

ြီးဒဏ် ခံနိ ုင်သည့် ပစ္စည်းြျားမေင့ ်  တည်ဆောက်ရြည်။ ၃.၀ ကီလိဂုရြ် ဝငေ်ံ့ြှုပြာဏ 

ရိှသည့် သယ်ယူနုိင်ဆသာ အဆမခာက်ြှုန့်ြီးသတ်ဗူး တစ်ဗူး (a portable dry powder 

extinguisher) ကို အေငသ်င့်ထားရိှရြည်။ 

 ၇.၃.၁၀.၅။ စက်မှုပိငုး်ေိုငရ်ာ အန္တရာယ်များ (Mechanical Hazards) 

 မငြး် သ့ုိြဟုတ် နံရံ၏ ြည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုြျှေ ထိခုိက်ပျက်စီးြှု ြရိှဆစရန် 

အတွက် ကုန်တငက်ား သ့ုိြဟုတ် ကကီးြားဆလးလံသည့် ဆရွ့လျားဆနဆသာ စက်ပစ္စည်း 

ကိရိယာက ဝင်တုိက်မခင်းြရိှဆစရန်နှင့် ြည်သည့်ပစ္စည်းကိုြျှေ ၎င်းတို့အဆပါ်ြှီ၍ ပုံြထားရ။ 

ဤကဲ့သ့ုိဆသာ မငြ်းြျားသည် အြျားမပည်သူသွားလာသည့် လြ်းြဆပါ်တွင် သ့ုိြဟုတ် 

အနီးတွင်ရိှဆသာအခါ  လံုဆလာက်သည့် သတိဆပးြီးြျားနှင့် ေိုငး်ေုတ်ြျားကို အြျားမပည်သူ 

ရှင်းလငး်စွာ မြငဆ်တွ့နိုင်ဆစရန် မငြး်ြျားဆပါ်တွင် စီစဉ်ထားရှိရြည်။ 

၇.၃.၁၀.၆။ ကွေဲ  ်ဆသာပစ္စည်းများ (Fragile Materials) 

 ကွဲတတ်သည့်ပစ္စည်းြျား၏ အပုိငး်အစြျားက အလုပ်သြားြျား သ့ုိြဟုတ် 

အြျားမပည်သူြျားကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှြှုြမေစ်ဆစရန် ြှန်တပ်ေင်သည့်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် 

ဆနစဉ်အတွင်း အြုိးအကာြျားထားရှမိခငး် စသည့်နည်းမေင့် ကကိုတငသ်တိမပုကာကွယ်ြှုြျား 

ကို လုပ်ဆောငရ်ြည်။ 

 ၇.၃.၁၁။ ဆြါင်မိးု ည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (ROOFING) 

 ၇.၃.၁၁.၁။ ဆခါင်ြိ ုးြျား တည်ဆောက်ဆနစဉ်အတွင်း အလုပ်သြားြျား ဆအာက်သို့ 

ြဆတာ်တေမပုတ်ကျမခင်းြှ ကာကွယ်တာေီးရန် ပလကဆ်ောငး်စငမ်ြင့်ြျား (platforms)၊ 

ချတိ်ကကိုးြျား (catch ropes) စသည်တို့ကို စီစဉ်လပု်ဆောင်ထားရိှရြည်။ အကယ်၍ 
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ပစ္စည်းြျားကို ဆမြမပငြ်ှ ဆခါင်ြိးုအမြင့်အထိ ြ,တငရ်န်ရှိပါက ြှန်ကန်သည့် ပစ္စည်းကိုငတ်ွယ် 

ဆရွှေ့ဆမပာင်းဆရးနည်းစနစ်ြျား၊ ြ,တင်ရြည့် သိုဆလှာင်ပစ္စည်းပြာဏကို မေည့်တင်းဆပး 

ရန်လုံဆလာက်သည့် ခံနိ ုင်အားရှိဆသာ ဝန်တင်စက်ြျား (hoists) သ့ုိြဟုတ် ေွဲပုးံြျား 

(buckets) အား ြနိုင်ဝန်ထြး်ဆောင်ြှုကိ ုတားေီးမခင်း၊ ဝန်တငစ်က်ြျား (hoists) သ့ုိြဟုတ် 

ေွဲပုးံြျား (buckets) တိြ်းဆြှာက်ြသွားဆစရန် လုဆံလာက်သည့် ကကိုတငသ်တိမပုကာကွယ်ြှု 

ြျားကို လုပ်ဆောင်ရြည်။ အထပ်ြျားစွာပါသည့် အဆောက်အအံုတစ်ခုတွင် အထပ်တစ်ထပ်၏ 

ကကြ်းမပင်ကုိ ဆခါင်ြုိးတည်ဆောက်ဆရးအတွက် ပစ္စည်းြျားသုိဆလှာင်ထားရိှရန် အသုံးမပုပါက 

သုိဆလှာင်ပစ္စည်းြျား၏ အဆလးချန်ိဝန်နှင့် ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်လုပ်ကုိင်ဆနသည့် 

ဝန်ထြ်းြျား၏ အဆလးချနိ်ဝန်ြျားသည် ကကြ်းမပငြ်ျား၏ သတ်ြှတ်ခံနိုင်ရည်စွြ်းအား (rated 

capacity) ထက ်ြဆကျာ်လွန်ဆစရ။ 

 ၇.၃.၁၁.၂။ လှိုင်းတွန့်သွပ်ရည်စိြ်သံမပားြျား (corrugated galvanized iron sheets) 

သ့ုိြဟုတ် ေိလပ်ဆမြအမပားြျား (asbestos cement sheets) မေင့် ဆခါင်ြုိးတည်ဆောက်မခင်း 

လုပ်ငန်းတွင်အေက်ြျား (joints) ကို ဆနရာတကျ ခိုင်ပြစဲွာထားရှိရန်နှင့် ဆချာ်ြသွားဆစရန် 

အလုပ်သြားြျားကုိ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရြှုြမေစ်ဆစရန် ဆသချာဆအာင်လုပ်ဆောငရ်ြည်။ အလုပ် 

သြားြျားကို ေိလပဆ်မြအမပားြျား (asbestos cement sheets) ဆပါ်တွင ်လြး်ဆလျှောက်ရန် 

ခွင့်ြမပုသင့်ေဲ၊ လြး်ဆလျှောက်ေုတ်မပားြျား (walking boards) စီစဉ်ထားရှိသင့်သည်။ 

အတု်ကကပ်မပားြျား (tiles) နှင့် အလုပ်လုပ်ဆသာအခါ ဆအာက်ေက်ရိှ အလုပ်သြားြျားအဆပါ် 

အတု်ကကပ်မပားြျား မပုတ်ကျမခင်းြရှိဆစရန် ဆခါင်ြိးုဆပါ်တွင် အချုပ်အဆနှာင်ြရိှပ ဲ အလွတ် 

တငြ်ထားရ။ ဆရမပင်ညီြှ ၃ဝံ ထက်ပုိသည့် ေင်ဆမခဆလျှောဆခါင်ြုိးဆစာက်ြျားတွင် အလုပ် လုပ်သည့် 

အလုပ်သြားြျား၏ ဆေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းဆရးအတွက် ဆလှကားြျား သို့ြဟုတ် 

အမခားဆေးကငး် လုခံခုံဆရးကိရိယာြျားကို အသံုးမပုရြည်။  

 ၇.၃.၁၁.၃။  အကယ်၍ ဆခါငြ်ိုးတွင် ြှန်ထည်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်ရပါက 

ြှန်ြျားကဲွမခင်းဆကကာင့် မေတ်သွားမေတ်လာသူကုိ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရြှုြှ ကာကွယ်ရန် လုပ်ဆောင် 

ရြည်။ စွတ်စိုသည့် အဆမခအဆနြျားအတွင်း၌ တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာက အလုပ်သြားြျား 

အဆနမေင့် စွတ်စိုသည့် အဆမခအဆနြျားဆကကာင့် ဆချာ်ကျေွယ်ြရိှဆကကာငး် ဆကျနပ်လက်ခံြှ 

သာလျှေင ် အလုပ်သြားြျားကုိ ေင်ဆမခဆလျှောဆခါင်ြိုး တစ်ခုအဆပါ်တွင ် အလုပ်ေက်လုပ်ရန် 

ခွင့်မပုရြည်။  

 ၇.၃.၁၁.၄။ ြည်သည့်ဆရမပင်ညီဆခါငြ်ိုး (flat roof) တည်ဆောက်ြှု အြျ ိုးအစားြေိုတွင် 

ပုံစံခွက် (form work) တည်ဆောက်ဆနစဉ်အတွင်း ြပပိုလဲဆစရန် ြှန်ကန်စွာ ဒီဇုိင်းပံုစံထုတ်၍ 

အဆကာင်အထည်ဆော် လုပ်ဆောင်ရြည်။ ဆခါင်ြုိးတည်ဆောက်ဆနစဉ်အတွင်း ပံုစံခွက် (form work) 

တွင် ထိခုိက်ပျက်စီးြှုြမေစ်ဆစရန် ြကကာခဏစစ်ဆေးြှု မပုလုပ်ရြည်။ 
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 ၇.၃.၁၁.၅ ။ ဆခါင်ြိးုြျားတွင် အားကူသံဆချာငး်ြျား (reinforcement) ကို တပ်ေင်သည့်အခါ၊ 

ကွန်ကရစ်ဆလာင်းဆနသည့် ဆနရာသ့ုိ ဆေးကင်းလုခံခုံဆစရန် အားကူသံဆချာင်းြျား တပ်ေငပ်ပီး 

ဆနရာတွင် လုဆံလာက်သည့် ဆလျှောက်လြး်ြျား (walking platforms) ကို စီစဉ်ထားရှိရြည်။ 

နန်းကကိုးအစွန်းအစြျားနှင့် အကာအကွယ်ြရိှသည့် အားကူသံဆချာင်းအစွန်းြျား ြရိှဆစရန် 

ဆောင်ရွက်ရြည်။ 

 ၇.၃.၁၁.၆။ ကကမ်းခပင်အဆပါက်ကျယ်များနှင့ ် ကကမ်းခပင်အဆပါက်များကို ကာကွေယ် 

ထားခြင်း (Guarding of Floor Openings and Floor Holes) 

 (က) ယာယီကကြ်းမပင် အဆပါက်ကျယ်တုိင်းတွင် လက်ရန်းြျား (railings) ရိှရြည် သ့ုိြဟုတ် 

ဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှု့သူတစ်ဦး ထားရြည်။ လူြျားြဆတာ်တေ မပုတ်ကျသွားနိုင်သည့်  

  ကကြ်းမပင်အဆပါက်တိုင်းကို ဆအာက်ပါတစ်နည်းနညး်မေင့် အကာအကွယ်မပုထားရြည်။ 

  (၁) အကာအကွယ်ကငး်ြဲ့ဆနသည့် ေက်ြျားအားလုံးတွင် လက်ရန်း (railing) နှင့ ် 

ဆအာက်ဆမခအကာမပား (toe board)။ 

     (၂) ကကြ်းမပင်အဆပါက် အေုံးအကာသည်လုံဆလာက်သည့်ခံနိုင်အားရိှပပီး ပတ္တာတပ်ေင် 

ထားသင့်သည်။ အေုံးအကာြရှိသည့်အခါတွင် ကကြ်းမပင်အဆပါက်ကို ဆစာင့်ကကပ် 

ကကည့်ရှု့သူတစ်ဦးထားရြည်။ သို့ြဟုတ်၊ မေုတ်နိုင်တပ်နိုငသ်ည့် လက်ရန်းအရှင် 

တစ်ခု (a removable railing) မေင့် ကာကွယ်ထားရြည်။ 

 (ခ) ဆလှကားခွင် (stairway) အတွက် ရည်ရွယ်ထားဆသာ ကကြ်းမပင်အဆပါက်တုိင်းကုိ အကာ 

အကွယ်ကင်းြ့ဲသည့် ေက်ြျားအားလုးံတွင် ဆလှကားခွင်အဝငေ်က်ြှလွ၍ဲ လက်ရန်း 

(railing) မေင့် အကာအကွယ်မပုထားရြည်။ ဆလှကားရှင် (ladder way) အတွက် 

ရည်ရွယ်ထားဆသာ ကကြ်းမပင်အဆပါက်တိုင်း သ့ုိြဟုတ် ပလကဆ်ောငး် (platform)  

တိုင်းကို အကာအကွယ်ကင်းြဲ့သည့် ေက်ြျားအားလုးံတွင ် (အဆပါက်သ့ုိအဝင်ေက်ြှလဲွ 

၍) အကာအရံလက်ရန်း (guard railing) နှင့ ် ဆအာက်ဆမခအကာမပား (toe board) မေင့် 

အကာအကွယ် မပုထားရြည်။ အဝငဆ်ပါက်တွင် ေင်နားရွက်ဂိတ်တံခါးတစ်ခု (a swing 

gate) မေင့်မေစ်ဆစ သ့ုိြဟုတ် သင့်ဆတာ်သည့် အကာအရံတစ်ခုမေင့်မေစ်ဆစ လူတစ်ဦး 

အဆပါက်အတွင်းသို ့ တိုက်ရိုက်ကျြသွားနိုင်ဆစရန် စီစဉ်ထားရှိရြည်။  

 (ဂ) ဆမြမပင်ညီအေင့်၏အထက် သ့ုိြဟုတ် တစ်ေင့်နိြ့် အေင့်၏အထက်ရိှ အကာအရံြရိှ 

ဆသာကကြ်းမပင ် (Open sided floor) သ့ုိြဟုတ် ၁၂၀၀ ြီလီြီတာကျယ်ဆသာ ပလက် 

ဆောင်းတုိင်းကုိ လက်ရန်း (railing) (သ့ုိြဟုတ်၊ အလားတူအကာအရံတစ်ခု) မေင့် ဝင်ဆပါက် 

ရိှသည့်ဆနရာြျားမေစ်ဆသာ ခံုးဆလျာ (ramp)၊ ဆလှကား အတက်အေင်းလြ်း (stair-way)၊ 

အဆသတပ်ထားသည့် ဆလှကားရှင် (fixed ladder) ြှလဲွ၍ ကာရံထားရြည်။ ဟင်းလင်းပွင့် 

ဆနသည့်ေက်ြျားဆအာက်၌ 
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 (၁) လူြျားမေတ်သွားနိုင်သည့် ဆနရာတိုငး်တွင်၊ 

 (၂) ဆရွ့လျားဆနသည့် စက်ယန္တရားြျားရှိသည့်ဆနရာတိုင်းတွင်၊ 

 (၃) အဆပါ်ြှကျနိုင်သည့် ပစ္စည်းြျားဆကကာင့်  အန္တရာယ်မေစ်နုိင်သည့် စက်ပစ္စည်းြျား 

ရိှသည့်  ဆနရာတိုငး်တွင်၊ လက်ရန်း (railing) နှင့ ်ဆအာက်ဆမခအကာမပားတစ်ခု (a 

toe board) ထားရိှရြည်။ အဆသးစိတ် သတင်းအချက်အလက်ြျားအတွက် 

ဆနာက်ေက် [ ၇ (၁၃) ] ကို ကိုးကားြှုမပုနိုငသ်ည်။ 

 ၇.၃.၁၂။ ကွေန်ကရစ်အဆောက်အအုံများ (အထပ်ခမင့်အဆောက်အအုံများ)  ည်ဆောက် 

ခြင်း အ ွေက် ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးေိုင်ရာ လိုအပ်ြျက်များ (ADDITIONAL 

SAFETY REQUIREMENTS FOR ERECTION OF CONCRETE FRAMED STRUCTURES 

(HIGH-RISE BUILDINGS)) 

 ၇.၃.၁၂.၁။ စက်ယန္တရားအားကိုင် ွေယ်ခြငး် (Handling of Plant) 

 ၇.၃.၁၂.၁.၁။ ကွေန်ကရစ်ဆဖျာ်စက်များ (Mixers) 

 (က) ကွန်ကရစ ်ဆေျာ်စက်ြျား (mixers) ၏ ဂီယာြျား (gears)၊ ချနိ်းကကိုးြျား (chains) နှင့ ်

ဒလြိ့်တုံးြျား (rollers)အားလုးံကို အကာအကွယ်မပုလုပ်ထားရြည်။ အကယ်၍ 

ကွန်ကရစ်ဆေျာ်စက် (mixer)တွင် ဆေျာ်စပ်ရန် ဆကျာက်၊ သဲ ဆလာငး်ထည့်သည့် 

အဆပါ်တငပ်ုံး (a charging skip) ပါရှိလျှေင ်စက်ဆြာင်းသူသည် ထုိအဆပါ်တင်ပံုး (skip) 

ကုိ ဆအာက်သို ့ြနှိြ့ ်ချြီ အလုပ်သြားြျား အန္တရာယ်လတွ်ကငး်ဆစရန် လုပ်ဆောင် 

ရြည်။ အဆပါ်တငပ်ုံး (skip) ကို ဆအာက်သို့နှိြ့်ချဆနစဉ် ပုံးဆအာက်၌ လူသွားလူလာ 

ြရိှဆစရန် ဆမြမပင်၌ လက်ရန်းြျား (railings) ကာရံထားရြည်။ 

 (ခ) ကွန်ကရစ်ဆေျာ်စက် (mixer) ၏ သံြဏိကကိုးြျား (cables)၊ ညှပ်ြျား (clamps)၊ 

ချတိ်ြျား (hooks)၊ သံြဏိဝါယာကကိုးြျား (wire ropes)၊ ဂီယာြျား (gears) နှင့ ်

ကလပ်ချပ်ြျား (clutches) စသည်တို ့ အားလုးံကို စစ်ဆေးမခငး်၊ သန့်ရှင်းမခငး်၊ 

ေီမေည့်မခင်း၊ အြဲေီထုိးမခင်းနှင့် တစ်ပတ်လျှေင်တစ်ကကိြ် မပငေ်ငထ်ိန်းသိြ်းမခင်း မပုလုပ် 

ရြည်။ ကွန်ကရစ်ဆေျာ်စက်ြျား (mixer) ချ ို့ယွင်းြှုြရှိဆစရန် စက်စွြ်းအားမပည့်  

လည်ပတ်မခင်းြမပုြီ စြ်းသပ်လည်ပတ်ြှု မပုလုပ်ရြည်။ 

 (ဂ) အလုပ်သြားြျားသည် စညြ်ျား (drums) အတွင်း၌ သန့်ရှင်းဆရးမပုလုပ်ဆနချနိ်တွင ်

ကွန်ကရစ် ဆေျာ်စက်(mixer)အား ဆြာင်းနှင်လည်ပတ်သည့် လျှေပ်စစ်ဓာတ်အားကို ပိတ် 

ထားသည့်အဆနအထားတွင် ဆသာခ့တ်ထား (locked in off position) ရြည်။ 

လျှေပ်စစ်ဒဏ်ခံကကိုး (ေျူ့စ်) ြျား (fuses) အားလုးံကို မေုတ်ထားကာ ထုိဆနရာတွင် 

သင့်ဆတာ်သည့် သတိဆပးချက်တစ်ခုကို ချတိ်ေွဲထားရြည်။ 
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 ၇.၃.၁၂.၁.၂။ ဝန်ြျစီက်များ (ကရိန်းများ) (Cranes) 

 (က) ကရနိ်းဆမပးသည့်သံလြ်းြျား (crane rails) ကိုအသံုးမပုလျှေင ်ခိုင်ြာသည့် ဆမြမပငဆ်ပါ် 

တွင် တပ်ေင်ရြည်မေစ်ပပီး ခိုင်ပြစဲွာချည်ဆနှာင်ထားရြည်။ တာဝါကရိန်းြျား (tower 

cranes) မေစ်ပါက ကရိန်းပပိုလဲြှုကို ကာကွယ်ရန် ကရနိ်းဆမပးသံလြ်း (rail) နှစ်ခု 

အကကား၌ အနိြ့်အမြင့်ကွာမခားြှု (level difference) သည် ထုတ်လုပ်သူက သတ်ြှတ် 

ထားသည့် ကန့်သတ်ချက် (limit) အတွင်း ရိှဆနရြည်။ 

 (ခ) ကရနိ်း သို့ြဟုတ် ြ,တင်ဆနသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုနှင့ ် ထိဆတွ့နိ ုင်ေွယ်ရှ ိဆသာ 

လျှေပ်စစ်ဝါယာကကိုး တန်းြျားကို ေယ်ရှားရြည်။ လျှေပ်စစ်ဝါယာကကိုး ြျားဆကကာင့် 

ဓာတ်ြလုိက်ဆစရန် ေျူ ့စ်ြျား (controlling fuses) ကုိ မေုတ်ထားမခင်းမေင့် လည်းဆကာင်း၊ 

ေျူ့စ်ြရှိပါက ထိန်းချုပ်ဆရး ခလုတ်ြျား (controlling switches) ကုိ မေုတ်ထားမခင်း 

မေင့် လည်းဆကာငး် မပုလုပ်ရြည်။ 

 (ဂ) လျှေပ်စစ်ဓာတ်အား စီးဝင်ဆနသည့် ဆကာင်းကင်ဓာတ်အားလိုငး်တစ်ခု (a live overhead 

power line) နှင့ ် အန္တရာယ်ရိှသည့် အနီးအနားတွင် ကရိန်းြျား ဆြာင်းမခင်းကုိ 

ကာကွယ်တားေီးရန် လုပ်ငန်းစဉ်ြျား အားလုးံကို လက်ဆတွ့ကျကျ လုပ်ဆောင် 

ရြည်။ အထူးသမေင့် ကရိန်း၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုကို ၇.၂.၂.၂၂ (က) တွင် ချြှတ်ထား 

သည့် အနည်းေုံး ဆေးကငး်လုံခခုံသည့် အကွာအဆဝးြျားအတွငး်သို့ ချဉ်းကပ် 

ဝငဆ်ရာက်ရန် ခွင့်ြမပုရဆပ။ အကယ်၍ အထက်ပါ သတ်ြှတ်ထားသည့် အကွာအဆဝး 

ြျားထက် ဆလျာ့နည်းသည့် ကကားလွတ် အကွာအဆဝးြျားမေင့် ကရိန်းြျားကုိ ဆြာင်းနှင ်

ရန် ြမေစ်ြဆန လိုအပ်လာပါက ကရိန်းြျား ဆြာင်းနှင်အလုပ်လုပ်ဆနသည့် အချန်ိ 

ကာလအတွင်း ဆကာငး်ကင်ဓာတ်အားလိုငး်ြျား (overhead power lines) ကို 

ြလဲွြဆသွ ဓာတ်အားမေတ်ဆတာက်ထားရြည်။ ကရနိ်းြျားဆြာငး်နှင် အလုပ်လုပ်ဆန 

သည့် ဆနရာရှိ ဆမြဆအာက်ဓာတ်ကကိုးြျား (underground power cables) တစ်ခုခု 

ရိှသည့် တည်ဆနရာကိုလည်း ဆသချာဆအာင ် ဆလ့လာစိစစ်ရြည်မေစ်ပပီး လုိအပ်သည့် 

ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရး ကကိုတငသ်တိမပု ကာကွယ်ြှုြျားကို လုပ်ဆောငရ်ြည်။ 

 (ဃ) ကရနိ်း လက်တံ (boom) ကို ြလိုအပ်ေဲ လွှဲယြ်းြှုကို မေစ်ဆစသည့် အမြန်နှုန်းမေင့် 

ကရနိ်းြျားကို အသံုးြမပုရဆပ။ 

 (င) ကရနိ်းတစ်ခုကို အရည်အချငး် မပည့်ဝသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက အနည်းေုံး ၆ လ တွင် 

တစ်ကကိြ် အမပည့်အစုံ စစ်ဆေးရြည်မေစ်ပပီး စစ်ဆေးချက် အဆထာက်အထား 

လက်ြှတ် တစ်ဆစာင် (a certificate of check) ကို ြှတ်တြ်းတငရ်ြည်။ 

 (စ) ကရိန်းဆြာင်းသူသည် ထုတ်လုပ်သူက ဆော်မပထားသည့်အတိုငး် ကရိန်း၏ စိတ်ချ ရသည့် 

အလှြ်းြီြှု (safe reach) ကိုလုိက်နာရြည်။ 
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 (ေ) ြည်သူ့ကိုြျှေ ကရနိ်း၏ ချတိ် (hook) သ့ုိြဟုတ် လက်တံ (boom) အဆပါ်တွင် တင်၍ 

ြ,တငမ်ခငး် သ့ုိြဟုတ် သယ်ယူပိုဆ့ောငမ်ခငး် ြမပုလုပ်ရဆပ။ 

 (ဇ) လက်တွန်းလှည်းြျား (wheel barrows) အတွက် ပစ္စည်းအတင/်အချ စင်မြင့် 

(ပလက် ဆောင်း) ြျားဆပါ်တွင် ဆအာက်ဆမခအကာ မပားြျား (toe boards) နှင့ ်

ဂျြ်းတုံးြျား (limit stops) ကို စီစဉ်ထားရှိရြည်။ အစွန်းထွက်ြှုြျားြရိှဆစေဲ 

ပစ္စည်းြျားကို ဆသဆသချာချာ ချညဆ်နှာင၍် တင်သင့်သည်။ 

 (စျ) ကရနိ်း (crane) သ့ုိြဟုတ် ဆကာင်းကင် ကကိုးတန်း (overhead cableway)မေင့် ကုိင်တွယ် 

ဆရွှေ့ဆမပာင်းသည့် ကွန်ကရစ် ထည့်ထားဆသာ ပုံးြျားကို ချတိ်ြျား (deep throated 

hooks) ြှ တဲွလဲေဲွထားရြည်မေစ်ပပီး ၎င်းချတ်ိြျားတွင် ေုံလည်အေက် (swivel) နှင့ ်

ဆေးကငး်လုံခခုံဆရးဆြာငး်တံ (safety latch) တပ်ေင်ထားပါက ပို၍ ဆကာင်းသည်။ 

ကွန်ကရစ်ထည့်သည့် ပုံးြျားတွင် ဆအာက်ဆမခြှ ေွင့်၍ ချသည့် အြျ ိုးအစား (bottom 

drop type) နှင့ ် ဆေးေက်ြှ ေွင့်၍ချသည့် အြျ ိုးအစား (side drop type) 

နှစ်ခုစလုံး၌ အထွက်တံခါး (exit door) ြဆတာ်တေပွင့်ကာ ကွန်ကရစ်ြျား 

ထွက်ကျမခင်းြှ ဆရှာင်ကကဉ်ရန် ပု ံးထဲသို ့  ကွန်ကရစ်ထည့်သွင်းရာတွင် တာဝန်ခံ 

မေစ်သူက ပံုး၏အထွက်တံခါးအား ပိတ်မခင်းနှင့် ဆသာခ့တ်မခငး်ကို အပြဲတြ်းစစ်ဆေး 

ရြည်။ 

 (ည) ဝန်တငစ်က်ြျား (hoists) ၏ ရပ်တန့်သည့် ဆနရာြျား (stopping points) အားလုးံ၌ 

ဝန်တငစ်က်ြျား သတ်ြှတ်ဆနရာထက ် လွန်ြသွားဆအာင် ထိန်းချု ပ်ထားသည့် ကိရိယာ 

ြျား (interlocking devices) သ့ုိြဟုတ် အမခားဆေးကငး်လုံခခုံဆရးကိရိယာြျားကို 

တပ်ေင်ထားသင့်သည်။ ဝန်တငစ်က်ြျား အတက်အေင်းမပုလုပ်သည့် ေင်းတွင်း 

(hoists shaft way) ကို ဝင်းခတ်၍ ကာရံထားသင့်သည်။ 

 (ဋ)  ြ,တငဆ်နသည့်ပုံး သ့ုိြဟုတ် အမခားအစိတ်အပုိင်းြျားသည် ကရိန်းဆြာင်းသူ၏ 

မြင်ကွင်းတွင် ြရိှဆသာအခါ ပစ္စည်းချရြည့် ဧရယိာအတွင်း ကရိန်းဆြာင်းမြင်နုိင်သည့် 

မြင်ကွင်းတွင် အချက်မပသူတစ်ဦးကို ထားရှိရြည်။  

 (ဌ) စံသတ်ြှတ်ထားသည့် လက်မေင့် အချက်မပြှုြျား၏ သဆကဂတစည်းြျဉ်း တစ်ရပ်မေင့် 

ကရိန်း၏ ဆရွ့လျားြှုြျားအား ထိန်းချု ပ်ရာတွင် လိကု်နာကျင့်သံုးရြည်မေစ်ပပီး ကရနိ်း 

ဆြာင်းသူနှင့် အချက်မပသူနှစ်ဦးစလုံးသည် အချက်မပြှုြျားကုိ ဆသချာစွာ သိကျွြ်းဆနရ 

ြည်။ ကရနိ်းဆြာင်းသူသည် တာဝန်ဆပးထားသည့် အချက်မပသူထံြှ အချက်မပြှုြျား 

ကုိသာ တုန့်မပန်ဆောငရ်ွက်ရြည်မေစ်ဆသာ်လည်း ရပ်တန့်ရန်အချက်မပြှုကုိ ြည်သူက 

အချက်မပသည်မေစ်ဆစ အချနိ်ြဆရွးလိုက်နာရြည်။ 
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 (ဍ) အကယ်၍ ဆရွ့လျားသွားလာဆနသည့် ကရိန်းစင ်(gantry crane) သည် ကွန်ကရစ် 

သွန်းဆလာင်းသည့်ဆနရာြျား (casting beds) အဆပါ်တွင် မေတ်သန်းဆြာင်းနှင်ဆနပါက 

ဆရွ့လျားဆနသည့်ဝန်ြျား၏ လြ်းဆကကာင်းတွင် မေတ်သန်းသွားလာဆနသည့် အလုပ်သြား 

ြျားအား ြဆတာ်တေထိခုိက်ြှုြှ ဆရှာင်ကကဉ်ရန် ကရိန်းဆရွ့လျားသွားလာဆနစဉ်အတွင်း 

အသံမြည်သည့် သတိဆပးအချက်မပ ကိရိယာတစ်ခုကုိ တပ်ေင်ထားသင့်သည်။  

 ၇.၃.၁၂.၁.၃။ ကုန် င်ယာဉ်များ (Trucks) 

  ကုန်တင်ယာဉ်ြျားကို ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆနရာတွင် အသံုးမပု 

ဆသာအခါ ယာဉ်အသွားအလာြျားကို ဂရုစိုက်ရြည်။ အဆတာ်အသင့်ဆချာဆြွ့ဆသာယာဉ် 

သွားလာသည့် ဆမြြျက်နှာမပင်ကုိ စီစဉ်ထားရှိရြည်။ အကယ်၍ မေစ်နိုငပ်ါက၊ ယာဉ်ြျား 

ေက်လက်အရှိန်ြပျက် ဆြာင်းနှင်သွားနိုငဆ်စရန်နှင့ ် ၎င်းတို့ဆနာက်မပန်ေုတ်ရြှု (backing) 

ြရိှဆစရန် ကွငး်ပတ်လြ်းတစ်ခု (a loop road) ကို စီစဉ်ထားရှိရြည်။ အကယ်၍ 

အေက်ြမပတ်သည့် ပတ်လြ်းတစ်ခုထားရိှရန် ြမေစ်နိုင်ပါက ဆကွ့နိုင်ရန် လြး်တိုတစ်ခု   

(a turnout) စီစဉ်ထားရှိရြည်။ ယာဉ်ဆနာက်ေုတ်ဆြာင်းနှင်ြှုြျားကုိ အချက်မပသူတစ်ဦးမေင့် 

ထိန်းကွပ်ရြည်မေစ်ပပီး ၎င်းသည် ကုန်တင်ယာဉ်၏ ဆနာက်ေက်ရိှ ဆနရာကိုရှငး်လငး်သည့် 

မြငက်ွငး်၌ရိှကာ ကုန်တငယ်ာဉ်ဆြာငး်သူက ရှင်းလငး်စွာ မြငဆ်တွ့နိုငသ်ည့် ဆနရာတွင် 

ဆနရာယူထားရြည်။ အလုပ်သြားြျားနှင့် စက်ယန္တရားြျား၏ ဆရွ့လျားြှုြျားကို မေစ်နိုင် 

သြျှေ ကုန်တင်ယာဉ်သွား လြး်ဆကကာအား မေတ်သန်းြှုြှဆရှာငက်ကဉ်ရန် လြး်ဆကကာင်း 

သတ်ြှတ်ထားရြည်။  

 ၇.၃.၁၂.၂။  ပုံစြံွေက် (Formwork) 

 (က) ပုံစံခွက် (ကွန်ကရစ်သနွ်းဆလာငး်ထည့်ရန် ယာယီအသံုးမပုဆသာ သစ်သား သ့ုိြဟုတ် 

သတ္တုကိုယ်ထည်) (formwork) ကို အလျားအတိုင်းအတာ (span)၊ ကွန်ကရစ်ခဲသည့် 

(အပိ်သည့်) အပူချနိ် (setting temperature of concrete)၊ ဆထာက်ပင့်ထားရြည့် 

ဝန်အားဆသ (dead load) နှင့ ် လုပ်ဆောငဝ်န်အား (working load) နှင့ ် ပုစံံခွက် 

(formwork) အတွက် အသံုးမပုသည့် ပစ္စည်းြျားအတွက် ဆေးကငး်ကိန်း (safety 

factor) စသည်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပပီးဆနာက် ဒီဇိုင်းပုံစံ စီစဉ်မပုလုပ်ရြည်။ 

 (ခ) သစ်သား ပံုစံခွက် (timber formwork) အားလံုးကုိ အသံုးြမပုြီ ဆသချာစွာစစ်ဆေး 

ရြည်မေစ်ပပီး အက်ကဲွဆကကာင်းြျားနှင့ ် အြျက်ြျား (knots) ပါရှိသည့် အစိတ်အပုိငး် 

ြျားကိုစွန့်ပယ်ရြည်။ 

 (ဂ)  ဆဒါငလ်ိုက်ဝန်အား (vertical load) သက်ဆရာက်ဆသာအခါ သစ်သားပုံစံ (timber 

centering) သည် ကနဦးနိြ့ဝ်ငြ်ှု (initial set) ကိုခံရဆလ့ရိှသမေင့် ဤပုံစံ (centering) 
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၏ ဒီဇိုငး်ပုံစံတွင် ဤအချက်အတွက် မခားနားခွင့်မပုချက် (allowance) မပုလုပ်ထားရ 

ြည်။ 

 (ဃ) ဆဒါင်လုိက်ဆဒါက်တုိင်ြျား (vertical supports) ကို ဝန်ဆလျာ့သွားဆသာအခါ သ့ုိြဟုတ် 

ဆဒါက်တုိင်ြျားအား ြဆတာ်တေ တိုက်ြိဆသာအခါ ၎င်းတို့လဲ ကျြသွားဆစရန် လံုဆလာက် 

စွာ ချု ပ်ထားရြည် သ့ုိြဟုတ် ထိန်းထားရြည်။ 

 (င) သံြဏိပုိက်ပုံစံြျား (tubular steel centering) ကို ထတု်လပု်သူ၏ ညွှန်ကကားချက်ြျား 

နှင့အ်ညီ အသံုးမပုရြည်။ သံြဏိပုိက်ပံုစံြျား (tubular steel centering) နှင့ ် သစ်သား 

ပုံစြံျား (timber centering) ကို ဆပါင်းစပ်၍ အသံုးမပုဆသာအခါ ဝန်သက်ဆရာက်ြှု ဆကကာင့် 

ြတူညီသည့်နိြ့ဝ်ငြ်ှု (unequal settlement) ြမေစ်ဆစရန် ကကိုတင်သတိမပု ကာကွယ်ြှု 

ြျားကို လုပ်ဆောင်ရြည်။ 

 (စ) သံြဏိပုိက်ပုံစံြျား (tubular steel centering) ကို ၎င်းအား အပပီးသတ် 

တပ်ေင်မခင်း ြမပုလုပ်ြီ စစ်ဆေးရန် ြမေစ်ြဆနလိအုပ်သည်။ လွန်ကဲသည့် သံဆချး 

တက်မခငး်၊ အတွန့်အဆခါက်ြျား (kinks)၊ အပိန့်အချ ိုင့်ြျား (dents) သ့ုိြဟုတ် 

ဂဆဟသား ပျက်စီးြှုရှ ိသည့် လက္ခဏာြျား မပသဆနသည့် အစိတ်အပုိင်းြျားကုိပယ်ရ 

ြည်။ ဆကာက်ဆကွးဆနသည့် သ့ုိြဟုတ် ကျ ိုးပ့ဲဆနသည့် အစိတ်အပုိင်းြျားကုိ အစားထုိး 

လဲလှယ်ရြည်။ အချုပ်အထနိ်း ကိရိယာြျား (locking devices) သည် ဆကာင်းြွန်စွာ 

အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အဆမခအဆနတွင်ရိှဆစရန်နှင့် တွဲေက်ပင်ဆချာင်းြျား 

(coupling pins) သည် ကိုယ်ထည်ြျား (frames) အား ထိဆရာက်စွာ တစ်ဆမောင့်တည်း 

တဲွေက်ထားရန်လည်း ဂရုမပုရြည်။ 

 (ေ) အဆမခခံကိုယ်ထည် ယူနစ်( basic unit ) ကို အစိတ်အပိုင်းြျား စုဆပါငး်တပ်ေင်ပပီး 

ဆနာက်၊ ချနိ်ညိှဝက်အြူျား (adjustment screws) ကို ၎င်းတို့၏ အပပးီသတ်ညှိ 

(approximate final adjustment) ပပီးသည်အထိ ချန်ိညိှရြည်မေစ်ပပီး၊ တပ်ေင် ထားသည့် 

ကိုယ်ထည်ယူနစ်အား ဆရချနိ်ညီြှု (level) နှင့ ်ဆဒါငလ်ိုက်တည့်ြတ်ြှု (plumb) ရိှဆအာင် 

ချနိ်ရြည်။ သ့ုိြှသာ ဆနာက်ထပ်ကုိယ်ထည်ြျား (frames) တပ်ေင် သည့်အခါ ပုံသွန်းခွက် 

စဉ် (tower) သည် ဆရချနိ်ညီပပီး ဆဒါင်လုိက်တည့်ြတ်ြှု ရိှဆနပါ ြည်။ ပံုစံကုိယ်ထည်ြျား 

(centering frames) ကုိ ဆတာင့်တင်း၍ တစ်စုတစ်စည်း တည်း ခိုင်ြာဆသာ 

ကိုယ်ထည်ယူနစ်တစ်ခုမေစ်ဆစရန် လုဆံလာက်သည့် အထိန်းအချုပ်ြျား (braces) မေင့် 

အတူတစ်ကွ တွဲေက်ထားရြည်။ ကိုယ်ထည်ြျား (frames) သည် ဝန်အားမပည့် 

ထြး်ဆောင်နိုင်သည့် ခံနိုင်အား (full load carrying capacity) ရိှဆစရန် ဆထာက်ြျား 

(struts) နှင့် ဆထာင့်မေတ်အထိန်းအချု ပ်ြျား (diagonal braces) သည် သင့်ဆတာ် 

ြှန်ကန်သည့် အဆနအထားတွင်ရိှပပီး ခုိင်ပြဲစွာ တပ်ေင်ထားရြည်။  အပပီးသတ် တပ်ေင်ြှု 
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ကုိ ေက်လက် လုပ်ဆောင်ဆနစဉ် တွယ်ေက်ကိရိယာြျား (connecting devices) 

အားလံုးသည် ဆနရာတကျရိှရြည်မေစ်ပပီး အေက်ြျား (joints) နှင့် ကုိယ်ထည် ယူနစ်ြျား 

(units) တည်ပငိြ်ြှု အမပည့်အဝရိှဆစရန် တွဲေက်ထားရြည်။ 

 (ဇ)  သစ်သားတိုင်ြျားမေစ်ပါက၊ ဆဒါငလ်ိုက်အေက်ြျား (vertical joints) ကို ြှန်ကန်စွာ 

ဒီဇိုင်းမပုလုပ်ရြည်။ အေက်ြျား (connections) ကုိ ပံုြှန်အားမေင့် ြူလီြျား (bolts) နှင့ ်

ြူလီဆခါငး်ြျား (nuts) မေင့်ေက်ရြည်။ သံဆချးတက်ဆနဆသာ သ့ုိြဟုတ် ဝက်အူရစ်ြျား 

ပျက်စီးဆနသည့် ြူလီနှင့် ြူလီဆခါငး်ြျားကို ဆရှာငက်ကဉ်ရြည်။ 

 (စျ) သစ်သားပုံစံ (timber certering) ကို ၎င်းခံနိုင်သည့် ဝန်နှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်လုပ်သူ၏     

အဆထာက်အထား လက်ြှတ်ြရိှလျှေင ် ပုံစံ (centering) ကို အရည်အချင်း မပည့်ြဆီသာ 

အင်ဂျငန်ီယာတစ်ဦးက ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်၍ မပုလုပ်ရြည်။ 

 (ည) အကွကခ်ျပုံစံ (centering layout) ကို ကျွြ်းကျငလ်က်ြှတ်ရ အငဂ်ျင်နီယာတစ်ဦးက 

ချြှတ်စီြံရြည်မေစ်ပပီး ၎င်းအစီအြံကို တငး်တငး်ကကပ်ကကပ် လိကု်နာဆောင်ရွက်ရြည်။ 

ပံုစံ (centering) တည်ဆောက်သည့် အလုပ်တိုင်းအတွက် ဆမြသား၏ထြ်းနိုင်ရည် 

(bearing capacity of soil) ကို ထည့်သွင်းစဉ်စားရြည်။ ရာသီဥတုအဆမခအဆနဆကကာင့် 

ဆမခာက်ဆသွ့ဆသာရွှေံ့ဆမြသည် အလွန်ဆပျာ့ဆပျာင်းလာနိုင်ပပီး ဆမြသား၏ ထြး်နိုင်ရည် 

ကျေင်းနိုငသ်ည်။   

 (ဋ) အဆထာက်အခံတိုငြ်ျား (supports) ဆအာက်၌ ဆအာကခ်ံတုံးြျား (sills) ကို ဆဒါက်တိုင် 

ြျား (props) အားလုံးအတွက် လုဆံလာက်သည့် တည်ပငြိ်ြှုရိှဆစရန် ခိုင်ြာသည့် 

ဆမြသား သ့ုိြဟုတ် အမခားသင့်ဆတာ်သည့်ပစ္စည်းဆပါ်တွင ်တည်ထားရြည်။ အဆထာက် 

အခံတုိင်ြျား (supports) ဆအာက်ရိှ ဆမြသားကုိတူးေွမခင်း ြမပုရ။ ဆထာက်ခံထားသည့် 

ဆမြလွှာကို ဆပျာ့သွားဆစမခင်းြှ ဆရှာင်ကကဉ်ရန် ြုိးရွာမခင်းဆကကာင့်လည်းဆကာင်း၊ ပုံစခံွက် ြျား 

(forms) ကုိ ဆေးဆကကာမခင်းဆကကာင့်လည်းဆကာင်း သ့ုိြဟုတ် ကွန်ကရစ်အသားနှပ်မခင်း 

(curing) မပုလုပ်စဉ်အတွင်း၌လည်းဆကာငး် စီးဝင်လာဆသာဆရြျားကုိ ဆောက်ထုတ်ရန် 

လံုဆလာက်သည့် ဆရနုတ်ဆမြာင်းစနစ်ကို စီစဉ်ထားရှိရြည်။ 

 (ဌ) ပုံစံြျား (centering) အားလုံးကို ဆအာက်ပါအတိုငး် ဆသချာြှုရိှဆစရန် စစ်ဆေးရြည်။ 

 (၁) ပုံစံ (centering) ၏ တိုင်ြျား၏ ဆအာက်ရိှအုတ်မြစ်ြျား (footings) သ့ုိြဟုတ် 

ဆအာက်ခံတုံးြျား (sills) သည် ဆကာငး်ြွန်ရြည်။ 

 (၂) ဆအာက်ပိုင်း ချနိ်ညိှဝက်အြူျား (lower adjustment screws) သ့ုိြဟုတ် သပ်ြျား 

(wedges) အားလုံးသည်အချပ်မပားြျား (panels) ၏ ဆမခဆထာက်ြျားတွင် မြုပ်ဝင် 

(sung against) ဆနရြည်။ 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၇ 
 

113 
 

 (၃) အထက်ပိုင်း ချနိ်ညိှဝက်အြူျား (upper adjustment screws) သ့ုိြဟုတ် ဂျ ိုက်ြျား 

(jacks) ၏ ထိပ်ြျားသည် ပုံစခံွက် (form work) နှင့ ် အမပည့်အဝ ထိဆတွ့ဆန 

ရြည်။ 

 (၄) အချပ်မပားြျား (panels) သည် ဆဒါင်လုိက်တည့်ြတ်ဆနရြည်။ 

 (၅) ကန့်လန့်မေတ် အထိန်းအချုပ်ြျား (cross braces) အားလုးံသည် ဆနရာတကျ 

ရိှပပီး၊ အချုပ်အထိန်းကိရိယာြျား (locking devices) သည်ပိတ်ထားပပီး ခုိင်ပြဲသည့် 

အဆနအထားတွင်ရိှရြည်။ 

 (၆) လသာဆောင်ြျား (balconies) တည်ဆောက်ရာတွင် ယာယီဆဒါက်တုိင်ြျား (props) 

သည် ဝန်အား (transfer the load to the supporting point) ကို ခံနိုင်ရည် 

ရိှရြည်။ 

 (ဍ) ကွန်ကရစ်ဆလာင်းဆနစဉ်အတွင်း ပုံစံ (centering) ကို အပြဲြမပတ်စစ်ဆေးပပီး ခိုင်ြာ 

ဆအာင် လုပ်ဆောင်ရြည်မေစ်ပပီး အကယ်၍လိုအပ်ပါက ဆဒါင်လိကု် ဆဒါက်တိုင်ြျား 

(vertical supports) ဆအာက်၌ သပ်ြျား (wedges) ကို တငး်ကကပ်ဆပးရြည်မေစ်ပပီး 

ချနိ်ညိှဝက်အူြျား (adjustment screws) ကို လိအုပ်သလိုညိှဆပးရြည်။ သွားလာဆန 

သည့်ယာဉ်ြျား သ့ုိြဟုတ် လွှယဲြ်းဆနသည့်ဝန်အားြျားနှင့် ထိခိုက်ြှုြရိှဆအာင ် ပုံစံ 

(centering) ကို ကာကွယ်ထားရြည်။ 

 (ဎ)  ပုံစခံွက် (forms) ြျားကို သတ်ြှတ်ချက်ြျား (specifications)ပါ အချန်ိထက်ဆစာ၍ 

ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ ကွန်ကရစ်သည် လံုဆလာက်သည့် ကက့ံခုိင်ြှုရိှလာဆကကာင်း ဆသချာ သည့် 

အချန်ိအထိဆသာ်လည်းဆကာင်း မေုတ်သိြ်းေယ်ရှားမခင်း ြမပုရဆပ။ ပုံစံခွက် (formwork) 

မေုတ်သိြ်းေယ်ရှားသည့် အလုပ်သြားြျားကုိသာလျှေင် ထုိဆနရာ၌ ရိှဆနဆစ ရြည်။ 

ပံုစံခွက် (formwork) မေုတ်သိြ်းေယ်ရှားရာတွင် ပါဝင်လုပ်ကုိင်သူြျားသည် အြာစား 

ဆခါင်းဆောင်းဦးထုပ်ြျား (helmets)၊ လက်အိတ်ြျားနှင့် အြာခံေိနပ်ခံုြျား ပါရိှသည့် 

ရှ းူေိနပ်ြျား (heavy soled shoes) ဝတ်ေငရ်န်နှင့် အကယ်၍ ၂ ြီတာ အမြင့်၏ 

အထက်တွင် ဆမခနင်းစရာ လံုဆလာက်ြှုြရိှသည့် ဆနရာြျားတွင ်အသက်ကယ် ခါးပတ်ြျား 

(safety belts) ကုိ ဝတ်ေင်ရြည်။ ချည်ဆနှာင်ထားဆသာ တငး်ဆနသည့် ဝါယာကကိုးြျားကို 

မေတ်ဆသာအခါ အလုပ်သြားအား ထိခိုက်နိုင်သည့် တန်မပန်ရိုက်ြှု ြမေစ်ဆအာင် 

ကာကွယ်ရြည်။ အဆထာက်အခံ ဆဒါက်တိုင်ြျား (supports)ကို ဆောက်လုပ်ဆရး 

လုပ်ငန်းခွင် အင်ဂျင်နီယာ၏ ညွှန်ကကားချက်ြျားနှင့်အညီ မေုတ်ရြည်။ 

 ၇.၃.၁၂.၃။ ြံုးဆလျှောများနှင့် ကုန်းဆပါငမ်ျား (Ramps and Gangways) 

 (က) ခုံးဆလျှောြျား (ramps) နှင့် ကုန်းဆပါင်ြျား (gangways)သည် လုဆံလာက်သည့်ကကံ့ခိုငြ်ှု 

ရိှရြည်မေစ်ပပီး ညီညာစွာဆထာက်ပင့်ထားရြည်။ ၎င်းတ့ုိသည် မပန့်မပ းူညီညာသည့် ေင်ဆမခ 
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ဆလျှောရိှရြည် သ့ုိြဟုတ် အလုပ်သြားြျားဆချာ်လဲမခင်းြှ ကာကွယ်ရန်ြျက်နှာမပငဆ်ပါ် 

တွင် အဆသတပ်ေငထ်ားသည့် ဆမခနင်းြျား (cleats) ရိှရြည်။ ခံုးဆလျှောြျား (ramps) နှင့ ်

ကုန်းဆပါငြ်ျား (gangways) ကို အြဲေီ၊ ရွှေံ့၊ နှင်းခဲ၊ အမခားဆမခဆချာ်ဆစသည့် အန္တရာယ် 

ြျား သ့ုိြဟုတ် အလုပ်သြားတစ်ဦး ခလုတ်တိုက်၍ ြဆတာ်တေမပုတ်ကျြှုမေစ်ဆစသည့် 

အမခားအတားအေီးြျားြှ ကင်းရှငး်ဆအာင်ထားရိှရြည်။ 

 (ခ) ပစ္စည်းြျား သယ်ယူပို့ဆောင်ဆရးအတွက် ရည်ရွယ်သည့် ခုံးဆလျှောြျား (ramps) နှင့ ်

ကုန်းဆပါင်ြျား (gangways)သည် ညီညာသည့်ြျက်နှာမပင်နှင့် လံုဆလာက်သည့် အကျယ် 

ရိှရြည်မေစ်ပပီး ဟင်းလငး်ပွင့်ဆနသည့်ေက်ြျားတွင် ဆအာက်ဆမခအကာမပားြျား (skirt 

boards) မေင့် ကာရံထားရြည်။ 

 ၇.၃.၁၂.၄။ လုပ်ငန်းြွေင်သံုးပစ္စည်းများကိုအ င်အြျ ခပုလုပ်ဆသာဝန် ငစ်က်များ (Materials 

Hoists) 

 (က) ဝန်တငစ်က် (hoist) ကို ခိုင်ြာသည့် အဆမခဆပါ်တွင် တည်ထားရြည်မေစ်ပပီး ခိ ုင်ပြဲစွာ 

ဆထာက်ထား ထိန်းချုပ်ထားရြည်။ ဝန်တငစ်က်ကို ဆထာက်ထား၊ ထိန်းထားသည့် 

ပစ္စည်းြျားအားလုံးကို ြှန်ကန်စွာ ဒီဇိုငး်ပုံစံ စီစဉ်မပုလုပ်ရြည်မေစ်ပပီး ၎င်းတို့သည် 

ကက့ံခုိင်သန်ြာြှုရိှကာ ချ ို့ယွင်းချက်ြျား ကင်းစင်ရြည်။ 

 (ခ) ရစ်ေီး (drum) ၏အရွယ်အစားသည် ကကိုး၏အရွယ်အစားနှင့် လိုက်ေက်ညီရြည်။    

ရစ်ေီး (drum) ဆပါ်၌ ကကိုးအနည်းေုံး နှစ်ပတ်စာအမပည့်  ကျန်ရှိဆနရြည်။ ကကိုးြျားကို 

ရစ်ေီး (drum)တွင် ခိုင်ပြဲစွာ တွဲချည်ထားရြည်။ 

 (ဂ) ကကိုးြျား၊ ချနိ်းကကိုးြျားနှင့် အမခားအစိတ်အပိုင်းြျားအားလံုးသည် ကက့ံခုိင်ဆကာင်းြွန်သည့် 

ပစ္စည်းြျားမေင့် မပုလုပ်ထားရြည်။ ၎င်းတို့ကို ကျွြ်းကျင်လက်ြှတ်ရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက 

စစ်ဆေးရြည်မေစ်ပပီး၊ ထိပုုဂ္ဂိုလ်က ဝန်တင်စနစ်အဆပါ်တွင် ပါဝင်ေဲွ့စည်းထားြည့် အစိတ် 

အပုိငး်တစ်ခုချင်းစီနှင့် ဆေးကငး်လုပ်ဆောငဝ်န် (safe working load) ကို ရှင်းလငး်စွာ 

ဆထာက်ခံဆော်မပရြည်။ 

 (ဃ) ဝန်တင်စက် အတက်အေင်း မပုလုပ်သည့်လြ်းဆကကာင်းြျား (hoist ways) ကုိ ဆမြမပင်၌ 

လည်းဆကာင်း၊ အတင်အချမပုလုပ်သည့်ဆနရာြျား (access points) အားလုံး၌ လည်း 

ဆကာင်း၊ ဆရွ့လျားဆနသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုမေင့်လူြျားအား ထိခိုက်ြိနိုင်သည့် 

ဆနရာတိုင်းတွင်လည်းဆကာငး် ဆတာင့်တင်းခိုငြ်ာစွာ ကာရံထားရြည်။ 

 (င) အတင်အချမပုလုပ်သည့်ဆနရာြျား (access points) ရိှ ဂိတ်တံခါးြျားသည် အနည်းေုံး       

၂ ြီတာအမြင့်ရိှသင့်သည်။ ပစ္စည်းအတင်အချ မပုလုပ်ချ နိ ်ြှလွဲ၍ ဂိတ်တံခါးြျားကို 

အချနိ်တိုင်း၌ အပြဲပတိ်ထားရြည်။ 
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 (စ) ဂိတ်တံခါးတစ်ခုကိုေွင့်ဆနစဉ် ဝန်တငစ်က် (hoist) ဆရွ့လျားြှုကုိကာကွယ်ရန် ဂိတ်တံခါး 

ြျားအားလံုးတွင် အလီက်ထရွန်နစ် သ့ုိြဟုတ် စက်ြှုေိုငရ်ာ အထိန်းအချုပ်ကိရိယာြျား 

(electronic or mechanical interlocks) တပ်ေင်ထားသင့်သည်။ 

 (ေ) ဝန်တငစ်က်ြျား (hoists)အတွက် အသံုးမပုသည့် ဝန်ချစီက်ြျား (winches) ကို 

တည်ဆောက်ရာတွင ် ထိန်းချုပ်ဆြာင်းတံ (control lever) သ့ုိြဟုတ် ထိန်းချု ပ်ခလုတ် 

(control switch) ကုိ စက်လည်ပတ်ဆနစဉ် စက်ဆြာင်းနှင်သူလက်နှင့် ကိုင်ြထားဆသာ 

အချန်ိတွင် အလုိအဆလျှောက် (dead- man´s handle) ေရိတ်ေြ်းြိဆနဆစရန် တည်ဆောက် 

ရြည်။ 

 (ဇ) ဝန်တငစ်က်စင ်(hoist tower) ကို အဆောက်အအုံ၏ အထပတ်ိုငး်၌ သို့ြဟုတ် အနည်း 

ေုံး ၃ ြီတာအမြင့် အကွာအဆဝးတိုင်း၌ အဆောက်အအုံ သို့ြဟုတ် ေွဲ့စည်းတည် 

ဆောက်ထားသည့်အရာ (structure) နှင့ ် ေွဲထိန်း (tie) ထားရြည်။ စင ် (tower) ၏ 

အမြင့်သည် ဆနာက်ေုံး ေွဲထနိ်း (tie) အထက် ၆ ြီတာထက် ြဆကျာ်လွန်ဆစရဆပ 

သ့ုိြဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ၏ လြး်ညွှန်ထားသည့် အမြင့်အတွင်းရိှရြည်။ ဝန်တငစ်က်စင် 

(hoist tower) တစ်ခုဆပါ်ရှိ ေွဲထနိ်းြျား(ties)အားလုးံကို ဆထာင့်ြှန်ေွဲဆချာင်းစုံတွဲြျား 

(right angle couples) ကုိ အသံုးမပုလျက် ခုိင်ပြဲဆအာင် မပုလုပ်ရြည်။ 

 (စျ) ဝန်တငစ်က်ကို တစ်ချနိ်လျှေင ် ဆနရာတစ်ဆနရာြှသာ ဆြာင်းနှငန်ိုငစ်ွြ်းရှိရြည်။ ၎င်းကို 

ဝန်တငစ်က်၏ ကုန်တင်စင် (cage) ဆပါ်ြှ ြဆြာငး်နှင်ရဆပ။ စက်ဆြာင်းသူသည် အေင့် 

(level) အားလုးံကိုရှင်းလင်းသည့် မြင်ကွင်းရှ ိရြည် သိ ု ့ြဟုတ် အကယ်၍ရှငး်လငး် 

သည့် မြငက်ွငး်ြရိှပါက ထင်ရှားမပတ်သားသည့် အချက်မပစနစ်တစ်ခုကုိ အသံုးမပုရြည်။ 

 (ည) ဝန်တငစ်က်၏ ပလကဆ်ောင်း (hoist platform) အားလုးံတွင် ပစ္စည်းြျားလူးလြိ့်မခင်း/ 

မပုတ်ကျမခင်းတို့ြှ ကာကွယ်ရန် အနည်းေုံး ၁ ြီတာ အမြင့်ရိှဆသာ အထိန်းအကာြျား 

(guards) နှင့ ်ဂိတ်တံခါးြျား (gates) တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 (ဋ) ပစ္စည်းြျားသည် ပလက်ဆောင်းအထိန်းအကာြျား (platform guards) ၏ အမြင့်ထက် 

ဆကျာ်လွန်ဆနပါက၊ ဆောငဆ်ခွ (frame) တစ်ခုကို တပ်ေင်ရြည်မေစ်ပပီး အတင်/အချ 

မပုလုပ်စဉ်အတွငး် ပစ္စည်းြျားကို ဆောငဆ်ခွနှင့် ပြဲခြံစွာချည်ဆနှာငထ်ားရြည်။ (ဆောင် 

ဆခွသည်လည်းဆကာင်း၊ ပစ္စည်းြျားသည်လည်းဆကာင်း ဝန်တင်စက်ယန္တရား၏ ြည်သည့် 

အစိတ်အပိုင်းနှင့်ြျှေ အဆနှာက်အယှက်ြရိှဆစရန် သ့ုိြဟုတ် ြထဆိတွ့ဆစရန် ဂရုမပုသင့် 

သည်။) 

 (ဌ) ကုန်ပစ္စည်းတငသ်ည့် ဝန်တငစ်က်တစ်ခု၏ ပလက်ဆောငး် (platform)တွင် ဆအာက်ပါ 

အတိုငး်သတိဆပး ဆော်မပထားရြည်။ 

 (၁) ဆေးကငး်လုပ်ဆောငဝ်န်(safe working load) နှင့် 
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 (၂) အလုပ်သြားြျား ဝန်တငစ်က် (hoist) အဆပါ်တွင ်စီးနင်းလိုက်ပါမခင်းြမပုရ။ 

 (ဍ) ဝန်တင ်စက်ဆြာင်းသူြျားအားလုံးသည် ကျွြ်းကျင် လက်ြှတ်ရသူြျား မေစ်ရြည်မေစ်ပပီး 

ဝန်တငစ်က် (hoist) ကို အလွန်အကျွြံတင်ရန် သ့ုိြဟုတ် တလွဲအသံုးြချဆစရန် 

အတွက်တာဝန်ခံရြည်။ 

 (ဎ) ဝန်တငစ်က်ြျား (hoists) အားလုံးကို အဓိကကျဆသာဆမပာင်းလဲြှု၊ မပုမပငြ်ွြး်ြံြှု 

သ့ုိြဟုတ် မပငေ်ငြ်ှုမပုလုပ်ပပီးဆနာက်တွင် လည်းဆကာငး်၊ အနည်းေုံး ၆လ ကကာသည့် 

အချနိ်တိုင်းတွင်လည်းဆကာင်း၊ ကျွြ်းကျင်လက်ြှတ်ရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက စြ်းသပ်စစ်ဆေး 

ရြည်။ 

 (ဏ) ဝန်တငစ်က် (hoist) တိုင်းကို ကျွြ်းကျင်လက်ြှတ်ရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက အနည်းေံုး 

တစ်ပတ်လျှေင် တစ်ကကိြ် စစ်ဆေးကကည့်ရှု ရြည်မေစ်ပပီး၊ ဤစစ်ဆေးြှုြျား၏ ြှတ်တြ်းကို 

ထိန်းသိြ်းထားရှိရြည်။  

 ၇.၃.၁၂.၅။ ကကို ငအ်ားခဖည့်ကွေန်ကရစ် (Prestressed Concrete) 

 (က) ကကိုတငအ်ားမေည့်မခင်း (pre-stressing) လုပ်ငန်းလုပ်ဆောငြ်ှုြျားတွင် ပစ္စည်း ကိရိယာ 

ဆပးသွင်းသူ (supplier of equipment) ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဆရး၊ မပ မုပင်ထိန်းသိြ်းဆရးနှင့် 

အသစ်လဲလှယ် အစားထုိးဆရးေိုင်ရာ ညွှန်ကကားချက်ြျားကို တငး်တငး်ကကပ်ကကပ် လိကု်နာ 

ရြည်။ 

 (ခ) ဒဏအ်ားသွငး် ပစ္စည်းကိရိယာြျား (stressing equipment)အား အသံုးမပုရာတွင် 

ပါဝင်ပတ်သက်ဆသာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မခင်းြျားအားလံုးတွင် အလွန့်အလွန် သတိထား 

ဂရုစိ ုက်ြှုမပုရြည်။ အေယ်ဆကကာင့်ေိုဆသာ် မပင်းထန်ကကီးြားသည့် ေန့်အားြျား 

(high tensile stresses) ကုိ ခံဆနရသည့် နန်းကကိုးြျား (wires)/ လွန်းကကိုးြျား (strands) 

သည် ဆသဆစဆလာက်ဆသာ လက်နက်တစ်ခုမေစ်လာဆသာဆကကာင့် မေစ်သည်။ 

 (ဂ) ေွဲေန့်အားခံဆနရဆသာ အစိတ်အပုိငး်(ြျား) (tensioning element(s)) တစ်ခုခုကို 

ဂျ ိုက်မေင့် ေွဲေန့်မခင်း (jacking operation) မပုလုပ်ဆနစဉ်အတွင်း၊ အကယ်၍ 

ဟိုက်ဒဆရာလစ် (အရည်ေိအား) လိုငး်တစ်လိုငး် (a hydraulic line) ပျက်ယွင်းသွားပါက 

မပငး်ထန်သည့် ထိခုိက်ပျက်စီးြှု ြရိှဆအာင်ဆရှာင်ကကဉ်ရန် မေစ်နုိင်သည့် ဆနရာတိုငး်တွင ်

အထုိင ် (anchor) ကို anchor plate (anchor အဆပါ်ေက်ရှိပလိပ်မပား) နှင့ ် အနီးကပ် 

ထားရြည်။ 

(ဃ) ေွဲသည့်အစိတ်အပိုငး်ြျား (pulling-headers)၊ ြူလီြျား (bolts) နှင့ ် ဟိုက်ဒဆရာလစ် 

(အရည်ေိအား) ဂျ ိုက်ြျား (hydraulic jacks)/ တွန်းတငသ်ည့် ပစ္စည်းြျား (rams) 

စသည်တို့ကို ပုံသဏ္ဍန်ပျက်ြှုနှင့် ပျက်ယွငး်ြှုလက္ခဏာြျား ရိှ/ြရိှ စစ်ဆေးကကည့်ရှု 

ရြည်။ ြူလီြျား (bolts) နှင့ ် ြူလီဆခါင်းြျား (nuts) ရိှ ဝက်အရူစ်ြျား (threads) ကို 
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ကန့်လန့်မေတ်ပိငုး် အတိုငး်အတာ (cross section) ဆသးငယ်လာမခင်း ရိှ/ြရိှ ြကကာခဏ 

စစ်ဆေးသင့်သည်။ ပိတ်ေို့ဆနသည့် အစိတ်အပိုင်းြျား (choked units) ကို ဆစ့စပ် 

ဆသချာစွာ သန့်ရှင်းထားရြည်။ 

 (င) ေွဲေန့်ဆနသည့်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ဆနစဉ်အတွင်း၊ ေွဲေန့်အားဒဏ်ခံဆနရသည့် 

အစိတ် အပိုင်းြျား (tensioning elements) နှင့ ် ေွဲေန့်သည့်ဂျ ိုက် ပစ္စည်းကိရိယာ 

(jacking equipment) တို့နှင့် တစ်တန်းတည်းတွင် ြည်သူြျှေ ရပ်ြဆနဆစရန်နှင့် 

ဆကွးညွှတ်မခငး် (deflection) လုပ်ဆောငဆ်နချနိ်တွင် ေွဲေန့်သည့် ဂျ ိုက်ပစ္စည်းကိရိယာ 

(jacking equipment) အဆပါ်တည့်တည့်တွင် ြည်သူြျှေရိှြဆနဆစရ။ ဒဏအ်ားသွငး်မခင်း 

လုပ်ငန်း (stressing operation) ကို လုပ်ဆောင်ဆနေဲအချနိ်တွင် အလုပ်သြားြျား 

အား ဂျ ိုက်ြျား (jacks) ၏ဆနာက်၌ အလုပ်လုပ်မခငး်ြှဟန့်တားရန် ေိုင်းေုတ်နှင့် 

အတားအေီးြျား ထားရှိရြည်။ 

 (စ) ဒဏအ်ားသွငး်မခင်းလုပ်ငန်းြျား (stressing operations) လုပ်ဆောင်ဆနစဉ်အတွင်း၊ 

ကကိုတငအ်ားမေည့် ဂျ ိုက်ြျား (prestressing jacks) ၏ ဆနာက်၌ကပ်လျက် လိအုပ်သည့် 

အကာအရံြျား (shields) ကို စိုက်ထူကာရံထားသင့်သည်။ 

 (ေ)  သပ်ြျား (wedges) နှင့ ် အမခားယာယီ အထိုင်ကိရိယာြျား (anchoring devices) 

ကို အသံုးြမပုြီ စစ်ဆေးရြည်။ 

 (ဇ) ကကိုတငဒ်ဏ်အားသွင်းသည့်ဂျ ိုက်ြျား (prestressing jacks) ကို ယုိယွင်းြှုနှင့် ဆပါက်ပပဲ 

ပွန်းစားြှု ရိှ/ြရိှ ပုံြနှ်စစ်ဆေးကကည့်ရှုရြည်။ 

 ၇.၃.၁၂.၆။ အသင့်ခပုလုပ်မပီးအစိ ်အပုိငး်များကို အမပးီသ ် ပ်ေငခ်ြငး် (Erection of 

Prefabricated Members) 

 (က) ဆောက်လုပ်ဆရးပစ္စည်း အစိတ်အပုိင်းြျားကုိ ကရိန်းမေင့် ြ,တငရ်ာတွင် ကရနိ်းဆကေယ် 

ကကိုးသည် ြ,တင်ဆနသည့် အစိတ်အပုိင်းြျားနှင့် မေစ်နုိင်သြျှေ ဆထာင့်ြှန်ကျနိုငဆ်စရန် 

မေစ်နိုင်သည့် ဆနရာတိုင်းတွင် ကရနိ်းြှ ချတိ်ေွဲထားသည့်ရက်ြတစ်ခု (a spreader 

beam) ကို အသံုးမပုရြည်။ ဆကေယ်ကကိုးနှင့ ် ြ,တငသ်ည့် အစိတ်အပိုင်းြျားအကကားရိှ 

ဆထာင့်သည် ၆ဝ ဒီဂရ ီ( ၁.၀၄၇ rad ) ထက် ြဆလျာ့နည်းဆစရဆပ။ 

 (ခ) ပစ္စည်းြ,တင်သည့် သံြဏိဝါယာကကိုးြျားကုိ ၆ လလျှေင် အနည်းေုံးတစ်ကကိြ် ကိုင်တွယ်ရ 

သည့်ဝန်၏ နှစ်ေရိှဆသာဝန်မေင့ ်စြ်းသပ်ရြည်။ ေိုင်းကကိုး (guy line) သည် ြ,တငဆ်န 

သည့်အစိတ်အပုိငး်ြျား၏ ဆရွ့လျားြှုကုိထိန်းချု ပ်သည့် အလုပ်တာဝန်ကုိ ထြ်းဆောင်နုိင် 

ရန် လုဆံလာက်သည့် ကကံ့ခိုင်ြှုရှိရြည်။ 

 (ဂ) ကကိုတငပ်ုံသွန်းထားသည့်အစိတ်အပုိငး်ြျား (precast members) အား ၎င်းတ့ုိကုိ ြ,တင် 

မခငး်နှင့် ဆနရာတကျဆနရာချထားမခင်းနှင့် ၎ငး်တို့ကို အမခားအစိတ်အပုိငး်ြျားနှင့် 
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ေက်မခငး်တ့ုိ မပုလုပ်စဉ်တွင် ကကိုတင်သတ်ြှတ်ထားသည့် ဆထာက်ခံပင့်ြ,ထားရြည့် 

ဆနရာြျား၌ ၎ငး်တို့ကို ဆထာက်ထားထိန်းထားရန် လုဆံလာက်သည့် ကကံ့ခိုင်ြှုရိှဆသာ 

ယာယီမငြ်းြျားကို အသံုးမပုရြည်။ 

 (ဃ) အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို အပပးီသတ်တပ်ေငပ်ပီးဆနာက် ဆနာက်အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုကုိ 

တပ်ေင်ချန်ိတွင် ၎င်းကုိ ြဆတာ်တေဆောင့်ြိ၊ တိုက်ြိ၍ ဆစာငး်သွားမခင်း သ့ုိြဟုတ် 

မပုတ်ထကွ်သွားမခငး်ြှ ကာကွယ်ရန် ေိုငး်ကကိုးြျားမေင့ ် ေိုငး်ထားကာ အထိန်းအချုပ် 

ြျားမေင့ ်ထိန်းချု ပ်ထားရြည်။ 

 (င) ကကိုတငသွ်န်းဆလာင်းကွန်ကရစ်ပစ္စည်းြျား (precast concrete units) ကို တိတိကျကျ 

သတ်ြှတ်ထားသည့် ကိုငတ်ွယ်ရြည့်ဆနရာြျား (specific picking points) ၌ သီးသန့် 

ကိရိယာြျား (specific devices) မေင့် ကိုင်တွယ်ဆရွ့ှေ ဆမပာငး်ရြည်။ ရက်ြကကီးြျား 

(girders) နှင့် ရက်ြငယ်ြျား (beams) ကုိ သယ်ယူပိုဆ့ောငစ်ဉ်တွင်နှင့ ် ကိုင်တွယ် 

ဆရွှေ့ဆမပာင်းစဉ်တွင် ၎ငး်အစိတ်အပိုင်းြျား တည့်ြတ်စွာရိှဆနဆစသည့် နညး်လြ်းြျ ိုးမေင့် 

ထိန်းချုပ်ထားရြည်။ 

 (စ) ဒီဇိ ုင်းဆရးေွဲသူ (designer)က သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းထားသည့် ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း 

ြျား တပ်ေင်မခငး်နှင့် တည်ဆောက်မခငး်နည်းလြး်ြျား (methods of assembly and 

erection) ကို ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်၌ တငး်တငး်ကကပ်ကကပ် လိကု်နာရြည်။ 

ြည်သည့်အစိတ်အပုိင်းယူနစ်ြေုိ ဆနရာတကျ တပ်ေင်ပပီးလျှေငပ်ပီးချငး် ြ,တငသ်ည့် 

ပစ္စည်းကိရိယာကို ြမေုတ်ြီ ယာယီအေက်ြျား သ့ုိြဟုတ် အထိန်းအခံြျားကုိ သတ်ြှတ် 

ထားသည့် (Specifications) အတိုငး် ထိန်းထားရြည်။ အပြတဲြ်း အဆောက်အအုံ 

ကိုယ်ထည်အေက်ြျား (permanent structural connections) ကို ဦးစားဆပး 

တည်ဆောက်ရြည်။ 

 ၇.၃.၁၂.၇။  အဆောက်အအံုေိုင်ရာအေက်များ (Structural Connections) 

 (က) ကကိုတင်သွန်းဆလာင်း ကွန်ကရစ် (precast concrete) နှင့ဆ်နရာတွင် သွန်းဆလာငး် 

ကွန်ကရစ် (in-situ concrete) တို့အကကားရှိ စွဲကပ်စည်းဆနှာငြ်ှု (bond) ဆကာင်းဆစရန် 

ကကိုတငသွ်န်းဆလာင်းပစ္စည်း ယူနစ်ြျား(precast units)၏ ထိဆတွ့ြည့်ြျက်နှာမပငက်ို 

သတ်ြှတ်ချက်ြျား (Specifications) နှင့အ်ညီ ကကိုတငမ်ပငေ်ငရ်ြည်။ 

 (ခ) အေက်ဆနရာြျားတွင် မေည့်သိပ်မခင်း (packing of joints) ကို အစိတ်အပိုင်းြျား 

စုဆပါင်းတပ်ေငြ်ှုေုိင်ရာညွှန်ကကားချက်ြျား (assembly instructions) နှင့အ်ညီ လုပ် 

ဆောငရ်ြည်။ 

 (ဂ) အမပည့်အစုံ တပ်ေင်ပပီးစီးသည့် အဆောက်အအုံကိုယ်ထည် (completed structure) 

တွင် ဝန်အားထြး်ဆောငြ်ှုြရိှဆသာ သပ်ြျား (wedges) နှင့ ် ြူလီဆခါင်းြျား (nuts) 
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ကဲ့သို ့ဆသာ ဆရချနိ်ညှိသည့်ကိရိယာြျား (leveling devices) ကုိ အေက်ြျားအား 

ဆပါင်းစပ်မခင်း (integrating joints) ြမပုြီ ဆလျှော့ထားရြည်။ သုိ့ြဟုတ် ေယ်ရှားရြည်။ 

 (ဃ) အကယ်၍ ြူရငး်ဆနရာ၌ လုပ်ကိုင်ရသည့် အလုပ် (in-situ work) အတွက် လျှေပ်စစ် 

ဓာတ်အားကို အသံုးမပုရန် လိုအပ်လာပါက ဆေးကင်းလုခံခုံစိတ်ချရသည့်အေင့် တစ်ရပ် 

အထိ လျှေပစ်စ်ဓာတ်အားကို ဗို့အားဆလျှော့ချသင့်သည်။ 

 ၇.၃.၁၂.၈။ ဆအာက်သ့ုိ မပုတ်ကျြည့် အန္တရာယ်ရိှသည့်ဆနရာ တစ်ခုခုတွင ် အလုပ်လုပ်လျက် 

ရိှသည့် အလုပ်သြားြျားသည် အသက်ကယ်ခါးပတ်ြျား (safety belts/ harness) ကို 

ပတ်ထားရြည်။ သ့ုိြဟုတ် အမခားလုဆံလာက်သည့်အကာအကွယ်ကို စီစဉ်မပုလုပ်ဆပးရြည်။ 

 ၇.၃.၁၃။ သံမဏိထည်အဆောက်အံုလုပ်ငန်းများအ ွေက် ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးေိုင်ရာ 

လိအုပ်ြျက်များ (ADDITIONAL SAFETY REQUIREMENTS FOR ERECTION OF 

STRUCTURAL STEEL WORK) 

 ၇.၃.၁၃.၁။ ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးေိုငရ်ာ အဖွေဲ့အစည်း (Safety Organization) 

   သံြဏိထည်ြျား အပပးီသတ် တပ်ေငမ်ခငး်အတွက် တာဝန်ရှိသည့်အေွဲ့သည် 

ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆရးအတွက် အေိမုပုထားသည့် အပပးီသတ်တပ်ေင်ဆရးအစီအစဉ်ကို 

ခွဲမခြ်းစိတ်မော ဆလ့လာသင့်သည်။ အပပီးသတ်တပ်ေင်ဆရးအစီအစဉ်သည် စီြံကိန်းဆရးေွဲသည့် 

အေင့်ြှ အြှန်တကယ် လုပ်ငန်းအဆကာင်အထည်ဆော် ဆောငရွ်က်ပပီးသည့်အေင့်အထိ 

ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆရးေိုင်ရာ ရှုဆထာင့်အမြင်ြျား ပါဝင်သင့်သည်။ 

 ၇.၃.၁၃.၂။ အလုပ်သမားများ၏ ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှင်းဆရး (Safety of Work Persons) 

 (က) အလုပ်သြားြျားကိုငာှးရြ်းခန့်အပ်စဉ်တွင် ကကီးကကပ်သူသည် ၎င်းတို့အဆနမေင့် ၎င်းတို့ 

လုပ်ဆောငရ်ြည့် သီးသန့်အလုပ်၌ ကျွြ်းကျင်ြှုရှ ိ ၊ြရှ ိ စစ်ဆေးသင့်သည်။ 

  (၁) ကိုယ်ခန္ဓာကာကွယ်ြှု ပစ္စည်းကိရိယာြျား (ဆခါငး်ဆောင်းဦးထုပ်ြျား (helmets)၊ 

ြျက်ြှန်ြျား (goggles) စသမေင့်) ကို အလုပ်လုပ်ဆနစဉ် အပြတဲြ်းဝတ်ေင်ရြည် 

မေစ်ပပီး ဆနာက်ေက် [၇ (၉)] နှင့က်ိုက်ညီရြည်။ 

  (၂) ဆေးကင်းြျက်ြှန်ြျား (safety goggles) ကုိ လွန်ဆောက်မခင်း (drilling)၊ မေတ်ဆတာက် 

မခင်း (cutting) နှင့ ် ဂဆဟဆော်မခငး် (welding) ကဲ့သ့ုိ ြျက်လုးံကိုထိခိုက်ဆစြည့် 

အန္တရာယ်ရိှဆသာ အလုပ်တာဝန်ြျားကို လုပ်ဆောငဆ်နစဉ် အသံုးမပုရြည်။ အသံုးမပု 

သည့် ြျက်ြှန်ြျား(goggles)သည် ဆနာက်ေက် [၇ (၁၅)] နှင့ ်ကိုက်ညီရြည်မေစ် 

ပပီး ၊ တပ်ေင်ြည့်အလုပ်သြားနှင့် သင့်ဆတာ်ြှုရိှသင့်သည်။ 

  (၃)  ဂဆဟဆော်သြားြျား (welders) နှင့ ် ဓာတ်ဆငွ့မေင့် သံမပားမေတ်သူြျား (gas 

cutters)ကုိ လက်အိတ်ြျား(gloves) ၊ ဆေးကင်းေွတ်ေိနပ်ြျား (safety boots)၊ ဆရှ့ေုံး 

ခါးစညး်ြျား (aprons) နှင့ ် လက်ကိုင်ဒိုင်းအကာြျား (hand shields) တပ်ေင် 
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ဆပးထားရြည်။ လက်ကိုင် ဒိုငး်အကာ (hand shield) ၏ အလင်းကာြှန် (filter 

glass) သည် ဆနာက်ေက် [၇(၁၆)] နှင့ ် ကိုက်ညီရြည်မေစ်ပပီး  အလုပ်သြား 

တစ်ဦးချင်း၏ ြျက်လံုးြျားအတွက် သင့်ဆတာ်ြှုရိှသင့်သည်။ 

  (၄) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ေဲ အချနိ်တွင် လူြျား ဆောက်လုပ်ဆရးအစိတ်အပိုင်းြျား 

မေင့် ရိုက်ခတ်ြိမခငး် သ့ုိြဟုတ် တူးထားသည့် ဆမြာင်းြျားအတွင်းသို ့ မပုတ်ကျ 

မခင်း သ့ုိြဟုတ် အဆပါ်ြှကျလာသည့် အရာဝတ္တုြျားဆကကာင့် ထိခိ ုက်ဒဏ်ရာရ 

မခင်းတို ့ြှ ကာကွယ်ရန် ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆနရာကုိ အတားအေီးြျားချ၍ 

ပိတ်ေ့ုိကာရံထားရြည်။ 

  (၅)  ဆေးအန္တရာယ်ြျားကုိ ညွှန်မပရန် လုိအပ်သည့်ဆနရာတွင် သတိဆပးေုိင်းေုတ်ြျား 

ထားရြည် -ဥပြာ(က) "၄၄၀ ဗို"့ (ခ) "ဆေးလိပ် ြဆသာက်ရ" (ဂ) "ဆရှ့တွင် 

အလုပ်လုပ်ဆနသည်" စသည်တ့ုိမေစ်သည်။ လျှေပ်စစ်အန္တရာယ် ကိုကာကွယ်ရန် 

လက်ကိုငြ်ီးြျား (hand lamps) သည် ဗို့အားနိြ့် မေစ်ရြည်မေစ်ပပီး ၂၄ ဗို ့ေိုလျှေင် 

ပို၍ဆကာင်းသည်။ 

  (၆) လျှေပ်စစ်ဓာတ်အားမေင့် အလုပ်လုပ်သည့်  လက်ကိုင်ကိရိယာတန်ောပလာြျား 

(hand tools) အားလုးံကို ဆမြစိုက်ကကိုးနှစ်ဆနရာ (double earthing) ချထား 

ရြည်။  

 (ခ) ေိုင်းကကိုးြျား (guys)  သ့ုိြဟုတ် ေွဲထနိ်းြျား (ties) တဲွချတ်ိထားရန်အတွက် အြာခံ 

အထုိင် (anchors) ကုိ သင့်ဆတာ်ြနှ်ကန်စွာမြှုပ်ထားမခင်း ရိှ၊ ြရှိ စစ်ဆေးရြည်။   အြာခံ 

အထုိငြ်ျား (anchors) မြှုပ်ထားသည့် ကွန်ကရစ်ကိ ု အဆပါ်သုိ့ကကမခင်းနှင့် ဆနရာ 

ဆရွ့သွားမခင်း ရိှ၊ ြရိှ စစ်ဆေးရြည်။ 

  (၁) ထိပ်ကွဲကွင်းချတိ်ြျား (split-end eye anchors) ကုိ ဆကျာက်သားထု (solid rock) 

တွင်သာ အသုံးမပုရြည်။ 

  (၂) ေုိင်းကကိုးဝန်ချစီက် (guy derrick) တစ်ခုမေင့် ြ,တငသ်ည့် ပထြေုံးဝန်ကို ၁၀ ြိနစ် 

ခန့်ကကာသည်အထိအမြင့် အနည်းငယ်တွငထ်ားရှိကာအြာခံအထိငု်ြျား(anchors) 

ပျက်ယွင်းြှု တစ်စုံတစ်ရာ ရိှ၊ ြရှိ စစ်ဆေးရြည်။ 

 (ဂ) ဒိုင်းဆခွြျား (trusses) သ့ုိြဟုတ် ရက်ြကကီးြျား (deep girders) ကို ကားတစ်စီး 

သ့ုိြဟုတ် ကုန်တင်ယာဉ်တစ်စီးဆပါ်တွင် တင်ဆောင်လာသည့်အခါ သယ်ြ,ဆနသည့် 

ပစ္စည်းတစ်ခုြှလွ၍ဲ ကျန်ပစ္စညး်ြျားအားလုးံကို ကားဆပါ်ြှမပုတ်ကျ၍ ပစ္စည်းချဆနသည့် 

လူြျားကို အန္တရာယ်ြမေစ်ဆစရန် ချညဆ်နှာငထ်ားရြည် သို့ြဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားရြည်။ 

 (ဃ) အပပးီသတ်တပ်ေင်သည့်အေွဲ့ကို ြှန်ကန်သည့် အရွယ်အစားရှိဆသာြူလီြျား (bolts)၊ 

ဝါရှာြျား (washers)၊ သံြှိုြျား (rivets)၊ ပင်ဆချာင်းြျား (pins) စသည်တို့အား လုံလုံ 
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ဆလာက်ဆလာက် မေည့်ေည်းဆပးထားရြည်။ အေက် (joint) သည် ဝန်အားဆသ (dead 

load) နှင့ ်တပ်ေင်သည့်ဝန်အားြျား (erection loads) ဆကကာင့် ပျက်ယွင်းြှုြရှိဆစရန် 

ပုံစံ (pattern) တစ်ခုတွင် အနည်းေုံးြူလီ (bolt) နှစ်ခုကို အသံုးမပုလျက် လုဆံလာက် 

သည့် အဆရအတွက်ရိှဆသာြူလီြျား (bolts) ကို အဆောက်အအံုအပုိငး် အသီးသီးအား 

ေက်ရာတွင ် အသံုးမပုရြည်။ တိုင်ြျား (columns)၊ ကရနိ်းရက်ြကကီးြျား (crane 

girders) စသည်တို့တွင် ထိပ်ေျားချင်းဆတ့ေက်ေက်မခငး်ြျား (splice connections) 

အားလံုးကုိ အဆောက်အအံုအား အပပီးသတ်ြတပ်ေင်ြီ  ဆရးေွဲပုံစံ (drawing) တွင် 

အဆသးစိတ် သတ်ြှတ်ဆော်မပထားသည့်အတိုငး် အမပည့်အစုံအပပီးအစီး ြူလီစွဲမခငး် 

သ့ုိြဟုတ် သံြှိုရိုက်မခင်း သ့ုိြဟုတ် ဂဆဟဆော်မခငး် မပုလုပ်ရြည်။ 

 (င) ရက်ြကကီးြျား (girders) နှင့် အမခားကကီးြား ဆလးလံ၍ထူးမခားဆသာ ဆောက်လုပ်ဆရး 

အစိတ်အပိုင်းြျားကို အလုပ်ရံုတွင်ထုတ်လုပ်ထားဆသာ ေားတံုးြျား (cleats) နှင့ ် ချတိ်ြျား 

(hooks) ကဲ့သ့ုိ အထူးတပ်ေင်သည့် ကိရိယာြျားကို အသံုးမပု၍ ြူလီစုပ်မခင်း သ့ုိြဟုတ် 

သံြှိုရိုက်မခငး် သ့ုိြဟုတ် ဂဆဟဆော်မခငး် မပုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကို အလုပ်ပပီးသည့် 

ဆနာက် အပြဲတြ်းထားရိှနိုငသ်ည်။ 

 (စ) ေိုင်းကကိုး (bridles slings) တစ်စုံကိ ု ပစ္စည်းအဆပါ်တွင ် စိတ်ချရသည့ ် ပင့်ြ,ဆသာ 

ဆနရာြျား (safe lifting points) အမေစ် ၎င်းတ့ုိကုိ လံုဆလာက်သည့် အကွာအဆဝး၌ ခွာ၍ 

ြထားနိုင်လျှေင၊် ပစ္စည်းအပုိငး်တစ်ခု (a piece) သည် ၎င်း၏အလယ်ဗဟုိြှ ဆကာက်ယူ 

လိကု်ဆသာအခါ ဆေးတိုက်ြတည်ြပငြိ် (laterally unstable) မေစ်ဆနပါက ဟန်ချက် 

ထိန်းတန်းတစ်ခု (a balance beam) ကို အသံုးမပုသင့်သည်။ ဒိုင်းဆခွ (truss)၊ ရက်ြကကီး 

(girder) သ့ုိြဟုတ် ရှည်လျားသည့် ရက်ြတန်း (long beam) တစ်ခု၏ အဆပါ်သံမပား 

(topflange)ဆပါ်တွင ်ဆောက်လုပ်ဆရးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (a structural member) ကုိ 

တငထ်ားကာ ယာယီတဲွေက်ထားမခင်း (temporarily reinforced) မေင့် ဆတာင့်တင်း 

ခိုင်ြာဆစရန် အားမေည့်ဆပးနိုင်သည်။ 

 (ေ) ရက်ြကကီးြျား (deep girders)၊ အချ ို့ဆသာ ဒိုငး်ဆခွြျား(trusses)၊ ဆအာက်ြျက်နှာမပင ်

အမပား (bottom chord) အဆပါ်တွင ် အလုပ်လုပ်လျက်ရိှသည့် မငြး်/ကရိန်းေင်သူြျား 

(riggers)၊ စက်ကိရိယာတပ်ေင်သူြျား (fitters) တို့၏ လုခံခုံြှုကို အဆထာက်အကူ 

မပုရန်အတွက် ဆေးကင်း "လက်ရန်းေားတန်း" တစ်ခု (a safety "bar") ကို တပ်ေင် 

ထားရြည်။ ဤလက်ရန်းေားတန်းသည် ၁၆ ြီလီြီတာ အချင်းရိှသည့် တစ်ခုတည်းဆသာ 

ဝါယာကကိုးတစ်ဆချာင်းလည်း မေစ်နိုင်ပပီး၊ ရက်ြ၏ဆအာက်သံမပား (bottom flange) ြ ှ

အထက် ၁ ြီတာခန့်တွင် တပ်ေင်ထားသည့် ဆဒါင်လုိက်ဆတာင့်တင်းတုိင်ြျား (vertical 

stiffeners) အကကားြှ မေတ်သန်း၍ သွယ်တန်းထားကာ အစွန်းြျား၌ ဝါယာကကိုးညှပ်ြျား 
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(wire rope clamps) မေင့ ် ညှပ်ထားသည်။ အကယ်၍ အဆပါက်ြျား ြဆောက်နုိင်ပါက၊ 

တုိဆတာင်းဆသာ ကွင်းြူလီြျား (eye bolts) ကို ရက်ြကကီး (girder) ၏ အလယ်ေက် 

ဆဒါင်လုိက်အစိတ်အပုိင်း (ေက်မပား) (web) တွင် ဂဆဟေက်နုိင်သည်။ အဆောက်အအံု 

အပုိငး်ဆပါ်ရိှ အလုပ်ြျားအားလုးံ ပပီးစီးသည့်အခါ ၎င်းြူလတီို့ကို ေယ်ရှားကာ ရက်ြ၏ 

ေက်မပားြျက်နှာမပင်ကုိ ဆချာဆြွ့စွာထားရိှရန်အတွက် ဂဆဟသားြျားကုိ ဆောက်ခုတ်မခင်း 

(chipping) သ့ုိြဟုတ် ဆကျာက်စက်မေင့် တုိက်စားမခင်း (grinding) မပုလုပ်ရြည်။ 

 (ဇ) အသက်ကယ်ခါးပတ်ြျား (safety belts/ harness) ကုိ လိအုပ်သည့် အချနိ်တိုင်းတွင် 

အသံုးမပုရန်လုပ်ငန်းခွင်၌ အပြတဲြ်းရရိှနိုင်ရြည်။ ခါးပတ်ကကိုးကို ေီးနှငး်စွတ်စိုြှုနှင့် 

ဆေွးရိြှုကိုခုခံနိုင်ရန် ဓာတုနည်းအားမေင့် မပုမပငထ်ားရြည်။ ဤခါးပတ်ကကိုးြျားကို 

သံြဏိမေင့် တည်ဆောက်ထားသည့်အရာြျား (steel structures)၏ ချွန်ထက်သည့် အစွန်း 

ြျားဆပါ်တွင ်ြချည်ဆနှာငရ်ဆပ။ ၎င်းခါးပတ်ကကိုးြျားကုိ အကကြ်းေျင်းအားမေင့် ခါးပတ်ြှ    ၂ 

ြီတာ ြှ ၃ ြီတာထက်ပုိ၍ ဆဝးကွာစွာြချည်ဆနှာင်ရဆပ။ 

 (စျ) ေိုင်းကကိုးဝန်ချစီက် (guy derrick) တစ်ခုအဆပါ်တွင် သ့ုိြဟုတ် ကရနိ်း (climbing 

crane) ဆပါ်တွင ်ဝန်ထြ်းြျားအသံုးမပုဆသာ ကိရိယာြျားထည့်သည့်ဆသတ္တာြျား (tool 

boxes) ကို အလုပ်လုပ်သည့်စင ် (rig) ဆမပာင်းသာွးသည့်အခါတိုငး် အလုပ်လုပ်သည့် 

ကကြ်းခငး်အသစ်ေီသ့ုိ ဆရွှေ့ဆမပာင်းထားရှိရြည်။ ဆရွ့လျားဆနသည့်ကရိန်း (mobile 

crane)နှင့ ်အလုပ်လုပ်ရာတွင်  အလုပ်သြားြျား၏ ကိရိယာဆသတ္တာြျား (tool boxes) 

အားလက်လှြ်းြြီဆလာက်သည့် ဆနရာသစ်တစ်ခုသို့ ကရနိ်းသည် ဆရွ့လျားြည်ေိုပါက 

ကရနိ်းစတင်အလုပ်လုပ်လျှေင်လုပ်ချငး်  ဆသတ္တာြျားကိုပါ တစ်ပါတည်းဆရွှေ့ဆမပာငး်ဆပးရ 

ြည်။ မြင့်ြား၍ ကကီးြားဆလးလံဆသာ ေိုငး်ကကိုးဝန်ချစီက် (guy derrick) တစ်ခုမေင့် 

အလုပ်လုပ်ဆသာ အချန်ိတွင် ြဆတာ်တေ ထိခုိက်ြှုမေစ်ဆစနုိင်သည့် ထစ်ဆငါ့တုန့်ေတ် 

လှုပ်ရှားြှုြျား (jerks) ကိုဆရာှငက်ကဉ်ရန် လက်ကိုင်ဝနခ်ျစီက်ြျား (hand winches) မေင့် 

ေိုင်းကကိုးြျား၏ တငး်အားကို ထိန်းချုပ်ရန်သင့်သည်။ 

 (ည) ဝါယာကကိုးလုးံ၏ အချင်း (diameter) ဆပါ်တွင်ြူတည်လျက် ဝါယာကကိုးညှပ်ြျား (wire 

rope clamps) ၏ အရွယ်အစား၊ အဆရအတွက်နှင့် ကကားအကွာအဆဝးတို့ကို သင့်ဆတာ် 

ြှန်ကန်စွာအသံုးမပုရြည်။ ၎င်းတို့ကို ဆနာက်ေက် [၇(၁၇)] နှင့အ်ညီ သင့်ဆတာ်ြှန်ကန် 

စွာတပ်ေင်ရြည်။ ၎င်းတို့ကို ကကိုးေန့်တန်းပပီးလျှေင်ပပီးချင်း စစ်ဆေးကကည့်ရှုရြည်။ 

အေယ်ဆကကာင့်ေုိဆသာ် ကကိုးသည် အထူးသမေင့် အသစ်မေစ်ပါက သက်ဆရာက်ဝန်အား 

(applied load) ဆကကာင့် ေန့်သွားဆလ့ရိှပပီး၊ ထုိသ့ုိ ေန့်သွားမခင်းဆကကာင့် ကကိုး၏အချင်း 

(diameter)ကုိ ကျုံ့သွားဆစနိုင်သည်။ ထိုအဆမခအဆနကို ထိန်းနိုင်ရန် ညှပ်ြျား (clamps) ကုိ 
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ချက်ချင်း တင်းကကပ်ဆပးရြည်။ ထို့မပင ် ညှပ်ြျားဆချာ်ြသွားေဲ လုလံုဆံလာက်ဆလာက် 

တင်းကကပ်ြှု ရိှဆစရန် ြကကာခဏ စစ်ဆေးကကည့်ရှုရြည်။  

 (ဋ) အလုပ်သြားြျားအဆနမေင့် သံြဏိအဆောက်အအံု ကုိယ်ထည် (steel structure) အဆပါ် 

တွင် ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုငပ်ါက တွဲဆလာင်းချတိ်ေွဲထားသည့် 

ပလကဆ်ောငး်ြျား (hanging platforms) သ့ုိြဟုတ် မငြ်းြျားအသံုးမပ မုခင်းဆကကာင့် 

အပုိလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ြှုြျားကို ဆလျှောခ့ျနိုငသ်မေင့် ပို၍အေင်ဆမပဆစပါသည်။ 

 (ဌ) ြူလီြျား (bolts) နှင့ ်စို့ဆချာင်းြျား (drift pins) ကဲ့သ့ုိ ဆသာဆသးငယ်သည့်ပစ္စည်းြျားကုိ 

အသံုးမပုလျက်ရိှဆသာ၊ ဆရွ့လျားပလက်ဆောငး်ြျား (floats) သ့ုိြဟုတ် မငြး်ြျား 

(scafflolds) ဆပါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည့် အလုပ်သြားြျားနှင့် အဆောက်အအံု တပ်ေင ်

သည့်အေဲွ  ့ သ့ုိြဟုတ် အမခားအေဲွ့ြျားရိှ အလုပ်သြားြျားအား အဆထာက်အကူမေစ်ဆစရန် 

ဝန်ဆလးဆနသည့် ထည့်စရာဆသတ္တာြျားကုိ သယ်ဆောင်ရန်ကက့ံခုိင်သည့်လက်ကုိင်ြျား ပါရှိ 

ဆသာမခင်းဆတာငး်ြျား (bolts baskets) သို ့ြဟုတ် အလားတူထည့်စရာ ဆသတ္တာ 

ြျားအား လုံလံုဆလာက်ဆလာက်ဆပးထားရြည်။  

 (ဍ) အလုပ်သြားကို ဤကဲ့သ့ုိဆသာ ထည့်စရာဆသတ္တာ ြျားကုိအသံုးမပုရန်နှင့် ဆသးငယ်ဆသာ 

ကိရိယာြျားကုိ လက်သံုးကိရိယာဆသတ္တာြျား (tool boxes) ထဲတွင ် ထည့်ထားရန် 

ဆလ့ကျင့်သငက်ကားဆပးသင့်သည်။ မငြး်တစ်ခုကိုဆရွ့ှေ ရန်ရိှဆသာအခါ ပစ္စည်းြျားကို မငြး် 

ဆပါ်တွင ်မေန့်ကျဲ၍ တင်ြထားရပါ။ သံြှိုအပူဆပးသည့် ြီးေုိြျား (rivet heaters) နှင့် ပူဆသာ 

သံြှိုြျားအတွက်ထည့်ရန် လုခံခုံဆသာထည့်စရာဆသတ္တာြျား သုိ့ြဟုတ် ပုံးြျား 

ထားရိှရြည်။ 

 (ဎ) မြင့်ြားသည့် အဆောက်အအုံြျားအား တပ်ေင်ဆနစဉ်အတွငး် အလုပ်သြားြျားအား 

ဆေးကငး်လုခံခုံြှုရှိဆစရန် ၃ ြီတာ ြှ ၄ ြီတာ အမြင့်၌ နိုင်လွန်ပိုက်ကွန်ြျား ခံထား 

ရြည်။ ဆေးကငး်လုံခခုံဆရး ပိုကက်ွန် (safety net)သည် လူမေင့် သို့ြဟုတ် စက်မေင့် မပု 

လုပ်သည့် ေိုငေ်ာကကိုးြျား (fiber ropes) မေင့် ယက်လုပ်ထားသင့်သည်။ ၎င်းေိုင်ော 

ကကိုးြျား (fiber ropes) ကို ခရြ်းလွန်ဆရာငမ်ခည်ဆကကာင့် ပျက်စီးယိုယွငး်ြှုကို ြမေစ်ဆစ 

ရန် ဓာတုပစ္စည်းြျား ဆပါငး်စပ်လျက် မပုလုပ်ရြည်မေစ်ပပီး ဆနာက်ေက် [ ၇ (၁၈)] နှင့ ်

ကိုက်ညီရြည်။ 

 (ဏ)  ြီးဆေးအန္တရာယ်ကငး်ဆဝးဆရး ြီးဆတာက်မေင့်မေတ်ဆတာက်မခငး်၊ ြီးရှို့မခငး်၊ အပူဆပး 

မခငး်၊ သံြှိုရိုက်မခငး် စသည့်လုပ်ငန်းဆောငရွ်က်ြှု တစ်ခုခုမပုလုပ်မခင်းရိှပါက ြီးဆေး 

အန္တရာယ်ကာကွယ်ဆရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ်ကိ ု ချြှတ်ထူဆထာငထ်ားရြည်။ ဂဆဟ 

ဆော်မခင်းနှင့် သတ္တုမေတ်ဆတာက်မခငး်လုပ်ငန်းြျား ဆောငရွ်က်ဆနစဉ် လိကု်နာဆစာင့် 
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ထိန်းရြည့် ကကိုတင်သတိမပု ကာကွယ်ြှုြျားအတွက် ဆနာက်ေက် [၇(၁၉)] ကုိ 

ကိုးကားြှုမပုနိုငသ်ည်။ 

  (၁)  ပူဆနသည့် သံြှိုြျား ၊ ဆေးလိပ်တိုြျား   စသည်တ့ုိက့ဲသ့ုိ အရာဝတ္တုြျားကုိ ပစ်ြချရန်  

အလုပ်သြားြျားကို ညွှန်ကကားထားသင့်သည်။ 

  (၂) လုံဆလာက်သည့် ြီးသတ်ေူးြျားကို  လိုအပ်သည့်ဆနရာြျား၌ ထားရှိရြည်။ 

ြီးသတ်ေူးြျားကို ကရိန်းြျား (cranes)၊ ဝန်တငစ်က်ြျား (hoists)၊ ဆလေိသိပ်စက် ြျား 

(compressors) နှင့် အလားတူဆနရာြျားတွင် အပြတဲဆစထားရိှရြည်။ လျှေပ်စစ်ပစ္စည်း 

ကိရိယာြျားအသံုးမပုရပါက ကာဗွန် ဒိုငဆ်အာက်ေိုဒ် (CO2)၊ သ့ုိြဟုတ်၊ ဓာတု အဆမခာက်ြှုန့် 

ြီးသတ်ေူးြျား (dry powder extinguishers) ကို စီစဉ်ထားရှိရြည်။ ဆနာက်ေက် [၇ 

(၄)] 

 (တ) ဝန်ပစ္စညး် (load) တစ်ခု၊ စက်သးီဆြာငး် ဝန်ချကီိရိယာ (tackle) တစ်ခု သ့ုိြဟုတ် 

ပစ္စည်းဆရွှေ့ ဆလျှောမပား (runner) တစ်ခုဆပါ်သ့ုိ တက်စီးမခငး်ကို တားမြစ်ရြည်။ 

 (ထ) ြည်သည့်အခါြျှေ ဝါယာကကိုးြျား (wire ropes) မေင့် ဝန်ပစ္စည်းကို ေွဲြထားရ။ အလုပ် 

လုပ်ဆောင်လျက်ရိှသည့် ဝါယာကကိုးြျားကုိ လက်မေင့်ြထိသင့်။ ကကိုးြျှေင်ြျား မပတ်ဆနသည့် 

ဝါယာကကိုးြျားကုိ အဆောက်အအံုတပ်ေင်မခင်း အလုပ်အတွက် အသံုးြမပုရဆပ။ ကကိုးမေင့် 

ေိုင်းမခငး် (guying) အတွက် ဆနာက်ေက် [၇ (၂၀)] နှင့က်ိုက်ညီဆသာ ဝါယာကကိုးြျား 

(wire ropes)/ ြနီလာကကိုးြျား (manila ropes) ကို အသံုးမပုရြည်။ 

 (ဒ) ြ,တင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာြျား (Lifting  Appliances) မပဋ္ဌာန်းထားသည့် ကကိုတင်သတိမပု 

ကာကွယ်ြှုြျားကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရြည်။ 

 (ဓ) ကကိုးမေင့်ချတိ်ေွဲမခင်း (Slinging) 

  (၁) သံချနိ်းကကိုး (chains) ြျားကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ြူလီစွဲမခင်း သို့ြဟုတ် ဝါယာကကိုး 

ြျားမေင့ြ်ေက်ရ။ ၎င်းတို့ကို အထံုးြျားထုံးမခင်းမေင့် တိုသွားဆအာငြ်မပုလုပ်ရဆပ။ ညှပ် 

ဆနဆသာ (locked)၊ ေန့်ကားဆနဆသာ (stretched) သ့ုိြဟုတ် လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှား 

နုိင်ြှုြရိှဆသာ သံချန်ိးကကိုးတစ်ဆချာင်းကုိ အသံုးြမပုရ။ သံချန်ိးကကိုးသည် အတွန့်အဆခါက် 

ြျားနှင့ ် ပိန်လိြ်ဆကွးဆကာက်ြှုြျား ကင်းစင်ရြည်။ သံချနိ်းကကိုးချတိ်ြျား (chain 

hooks) ကိ ု တွဲချည်ရန် သင့်ဆတာ်ဆကာငး်ြွန်သည့် နေားကွငး်ြျား (eye splices) ကို 

အသံုးမပုရြည်။ 

  (၂) ပူလီဆမြာငး်ြျား (sheave grooves) တွင် ကကိုးလွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားဆရွှေ့လျားနုိင်ဆစ 

ရန်နှင့် ဝါယာကကိုးကုိ ဝန်ထြ်းဆောင်စဉ်တွင် အလွန် ဆကွးြှု (sharp bends) ြှ ကာကွယ် 

ရန် သင့်ဆတာ်ြနှ်ကန်သည့် အရွယ်အစားရိှဆသာ စက်သးီအုံြျား (pulley blocks) ကို 

အသံုးမပုရြည်။ ဝန်ြပါသည့်သုိင်းကကိုး (idle sling) ကုိ ကရိန်းချတ်ိ (crane hook) ဆပါ်တွင် 
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ဝန်ပါသည့်သုိငး်ကကိုး (loaded sling) တစ်ခုနှင့်အတူ ချတ်ိြထားသင့်ပါ။ ဝန်ြပါသည့် 

သုိင်းကကိုးြျား (idle slings)ကို သယ်ဆောင်သည့်အခါ ၎ငး်တို့ကို ချတိ်မေင့် ချတိ်ထား 

ရြည်။ 

  (၃) ပင်ြချတိ်ေက် ကွငး်တစ်ကွင်းတွင် တစ်ခုထက်ပိဆုသာ သုိင်းကကိုးြျားပါရှိသည့် 

စုဆပါင်းသုိင်းကကိုးြျား (multi legged slings) ကို အသံုးမပုဆသာအခါ သုိင်းကကိုး(sling) 

အသီးသီးကုိ ညီတူညီြျှေ ဝန်ထြ်းဆောငဆ်စရြည်မေစ်ပပီး၊ သုိင်းကကိုးြျား (slings) သည် 

ဆမခဆထာက်ြျား (legs) အကကားတွင် ဆထာင့်ကျယ်တစ်ခု (a wide angle) ြမေစ်ဆပါ်ဆစရန် 

လံုဆလာက်သည့်  အလျားရိှရြည်။ 

 (န) သံြှိုရိုက်သည့်လုပ်ငန်းဆောငရ်ွက်ြှုြျား (Riveting Operations) 

  (၁) သံြှိုြျားကုိကုိင်တွယ်မခင်း (Handling rivets) သံြှိုြျား (rivets)ကို ကိုင်တွယ်သည့် 

အခါ ဆအာက်၌ရိှဆသာ လူြျားဆပါ်သ့ုိကျ၍ ဒဏ်ရာအနာတရ မေစ်ဆစမခင်းြရှိဆစရန် 

ဂရုစိုက်ရြည်။ အပူဆပးပပီးသံြှိုြျားကုိ ပစ်ဆပးသည့်အခါ ၎င်းသံြှိုြျားကုိ ေြ်းယူသူ (rivet 

catcher) သည် သံြှိုြျားမပန်ကန်ထွက်မခငး် ြရိှဆစရန် သစ်သားပုံးမေင့်ခံယူရြည်။ 

  (၂) သံြှိုဆခါင်းကိုပု ံသွင်းသည့် ခံတုံးြျား (Riveting dollies)သံြှိုဆခါင်းကို ပုံသွငး် 

သည့် ခံတုံးြျား (riveting dollies) အတွက် ကငး်ဗက်စ (canvas)၊ သားဆရ (leather) 

သ့ုိြဟုတ် သုိင်းကကိုးြျား (rope slings) ကို အသံုးမပုရြည်။ သံချနိ်းကကိုး (chain) ကိ ု

အသံုးြမပုရဆပ။ 

  (၃) သံြှိုရုိက်သည့်တူြျား (Riveting Hammers) ဆလအားသံုး သံြှိုရိုက်သည့်တူြျား 

(pneumatic riveting hammers) ၏ စနက်ြျား (snaps) နှင့ ် ပလန်ဂျာြျား 

(plungers) ကို စနက် (snap) ဆအာက်သို့ ထွက်ချမခင်းြရှိဆစရန် ခိုင်ပြစဲွာတပ်ေင်ထား 

ရြည်။ ဆနာ်ဇယ် (nozzle) ကို ပုံြှန်စစ်ဆေးရြည်မေစ်ပပီး ထိန်းကကိုး (wire attachment) 

မပတ်သည့်အခါ အသစ်မပန်လည် တွဲချည်ရြည်။ 

  (၄) ြီးဆေးကာကွယ်ဆရး သံြှိုအပူဆပးသည့် ပစ္စည်းကိရိယာသည် လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာနှင့် 

မေစ်နိုင်သြျှေ နီးကပ်ရြည်။ သံြှိုရိုက်သည့်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ဆနစဉ်အတွင်း ြီးဆလာင်ြှု 

ကိ ု ပငိြ်းသတ်ရန်အတွက်နှင့ ် ြီးဆလာင်လွယ်သည့် ပစ္စည်းြျားအနီးတွင် အလုပ်လုပ်ချနိ် 

တွင် ြီးပငိြ်းသတ်ရန် ဆရပုံးကို အပြဲတြ်း အေင်သင့်ထားရိှရြည်။ 

 (ပ) ဂဆဟဆော်မခငး်နှင့် ဓာတ်ဆငွ့မေင့မ်ေတ်ဆတာက်မခင်း(Welding and Gas Cutting) 

  (၁) လျှေပ်စစ်/ဓာတ်ဆငွ့  ဂဆဟဆော်မခငး်နှင့် မေတ်ဆတာက်မခငး်လုပ်ငန်း ဆောငရ်ွက်ြှု        

ြျားတွင် ဆေးကငး်လုံခခုံဆရးနှင့ ် ကျန်းြာဆရးေိုင်ရာ လိအုပ်ချက်ြျားအတွက် 

ဆနာက်ေက် [၇(၂၁)]   နှင့်   ဆနာက်ေက် [၇ (၂၅ )] ကို ကိုးကားြှုမပုနိုင်သည်။  
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  (၂) ဓာတ်ဆငွ့ေလငဒ်ါအိုးြျားအားလုံးကို ဆထာငလ်ျက်အဆနအထားတွင်သာ အသံုးမပု 

မခင်းနှင့် သိုဆလှာင်မခင်းမပုရြည်မေစ်ပပီး လက်တွန်းလှည်းြျား (trolleys) မေင့် 

သယ်ယူရြည်။ ကရနိ်းြျားမေင့် ကိုင်တွယ်ဆရွ့ှေ ဆမပာငး်ဆသာအခါ ၎င်းတို့ကို ပစ္စည်း 

သယ်သည့်မခင်းြျား (cages) မေင့် သယ်ဆောင်ရြည်။ ေလင်ဒါအုိးြျားကုိ ဓာတ်ဆငွ့ 

ရိှသည့် အဆမခအဆနအတိုင်း ''အမပည့်'' (full) သ့ုိြဟုတ် ''အလွတ်'' (empty) ဟု 

အြှတ်အသား မပုလုပ်ထားရြည်။ ဓာတ်ဆငွ့ေလင်ဒါအိုးြျားကို တိုက်ရိုက်  

ြီးဆတာက်ြျားနှင့် အမခားအပူထွက်သည့်ရငး်မြစ်ြျားြှ အဆဝးတွင် သုိဆလှာင် 

ထားရိှရြည်။ ဆအာက်စီဂျင်ေလငဒ်ါအိုးြျားကို ြီးဆလာင်လွယ်သည့် ဓာတ်ဆငွ့၊ 

ဆရနံေီ၊ အြဲေီနှင့် အလားတူြီးဆလာင်လွယ်သည့် ပစ္စည်းြျားအနီးတွင် ြသုိဆလှာင် 

ရဆပ။ ေလင်ဒါအိုးြျားကို အသံုးမပုချနိ်တွင ် cylinder valve အေွင့်အပိတ် 

လုပ်သည့် ဆသာ့တံ (key) သ့ုိြဟုတ် ခွရှင် (wrench) ကို အသင့်ထားရိှရြည်။ 

ေလင်ဒါအုိးတစ်လုးံကို ြဆရွ့ှေ ဆမပာင်းြီ  cylinder valve ကို ပိတ်ရြည်။ cylinder 

valves အားလုးံကို ဆလြှုတ်ြီးရှို့ကိရိယာြျား (torches) အသစ်လဲလှယ်သည့် 

အချနိ် သ့ုိြဟုတ် ဂဆဟဆော်မခငး်ကို ရပ်နားသည့် အချနိ်ြျားတွင ်ပိတ်ထားရြည်။ 

cylinder valves and connections ကို ဆချာေီ ြသုတ်လိြ်းရ။  

  (၃) ဓာတ်ဆငွ့မေင့် မေတ်ဆတာက်မခငး်နှင့် ဂဆဟဆော်မခင်းတွင် အသံုးမပုသည့် ဆလြှုတ် 

ြီးရှို့ကိရိယာ (torches) ြျားကို ြီးမခစ်ြျား (matches) ြသုံးေဲ အထူးြီးခက်ြျား 

(special lighters) မေင့် ြီးညိှရြည်။ ဂဆဟေက်ကိရိယာြှ ဆကေယ်ကကိုးြျား 

အဆပါ်ယာဉ်ြျားမေတ်သန်းသွားလာမခငး်ြရှိဆစရန် စီစဉ်ရြည်။ ဆမြစိုက်ကကိုး 

နှစ်ဆချာင်း (double earthing) ကို ထားရိှရြည်။ ြီးဆလာင်လွယ်သည့် ပစ္စည်းြျား 

အနီးတွင် ဂဆဟဆော်သည့် လုပ်ငန်းြျားြလုပ်ြီ သင့်ဆတာ်သည့် အေုံးအအပု်ြျား 

(Blanketting) နှင့ ် ြီးသတ်ဆေးေူးြျားကို အနီးအနားတွင် ထားရှရိြည်။ 

ြီးဆလာင်တတ်သည့်အရည်ြျားနှင့် ဓာတ်ဆငွ့ြျား သုိဆလှာင်ထားသည့်ဆနရာတွင် 

ဂဆဟဆော်မခငး် ြမပုလုပ်ရ။ 

  (၄) တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆရာဆထွးြှုကိ ု ဆရှာငက်ကဉ်ရန်နှင့ ် ြီးဆလာင်ြှုနှင့် ဆပါက်ကွဲြှု 

ဆေးအန္တရာယ်ြျားြှ ကာကွယ်ရန် ဓာတ်ဆငွ့ပိုက်လိငုး်ြျား (gas lines) နှင့် ေိသိပ် 

ဆလပိုက်လိငုး်ြျား (compressed air lines) ကို သတ်ြှတ်ထားသည့် အဆရာင် 

သဆကဂတြျား (colourcodes)မေင့် ခွဲမခားထားရြည်။ 

 ၇.၃.၁၃.၃။ အဆောက်အအုမံျား၏ ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှငး်ဆရး (Safety of Structures) 

 (က) အဆောက်အအံု (structure) ကုိ တပ်ေင် တည်ဆောက်ဆနစဉ်အတွငး် ဆေးကငး်လုံခခုံ 

ဆစရန်စီြံသင့်သည်။ ဆခါင်ြိးုတည်ဆောက်ြှုစနစ်၏ ပထြေုးံဒိုင်းဆခွ (truss)ကို 
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ြ,တငသ်ည့် ကကိုးကိုြမေုတ်ြီ ဆေးတစ်ေက်တစ်ချက်စီတွင် ေိုင်းကကိုးမေင့် ချညထ်ားရ 

ြည်။ ဆလမပင်းတစ်ခုဆကကာင့် အဆောက်အအုံ (structure) တစ်ခုလုံးလဲကျ၊ ကျ ိုးကျ 

သွားမခငး်ြှ ကာကွယ်ရန် ဆနာက်ပိငုး်ေက်လက်တပ်ေင်သည့် ဒိုင်းဆခွြျား (trusses) 

နှင့ ် မြှားတန်းြျား (roof purlins) ကို အပပီးသတ်တပ်ေင်မခငး်၊ အထိန်းတန်းြျား 

(guides) တပ်ေင်မခင်းနှင့် ဆလမပင်းဒဏ်ခံချု ပ်တန်းြျား (windbracings)ကုိ တပ်ေင် 

တည်ဆောက်ရြည်။ အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ြှု (structure) တိုင်းတွင် ဆထာင့်ချုပ် 

တန်းြျားမေင့ ်ကျားကန်မခငး် (bracing) နှင့ ်ေိုင်းကကိုးြျားမေင့ခ်ျည်ဆနှာင်မခင်း (guying) 

စသည့် ကကိုတငသ်တိမပု ကာကွယ်ြှုြျားကို ၎ငး်တို့တပ်ေငပ်ပီးစီးသည့် အချနိ်အထိ 

လုပ်ဆောငရ်ြည်။ ဒိုငး်ဆခွြျား (trusses) နှင့ ်အဆောက်အအုတံည်ဆောက်ဆရးေိုင်ရာ 

အစိတ်အပုိင်းြျား (structural components) အတွက် ေုိင်းကကိုးချည်ဆနှာင်မခင်း (guying) 

ကုိ ဆသဆသချာချာ တိတိကျကျမပုလုပ်ရြည်။ ၎င်းတို့အား တပ်ေင်တည်ဆောက်ပပီး 

ဆနာက်ေက်လက်၍ အမခားအစိတ်အပိုင်းြျား တပ်ေင်ဆရးအတွက် ၎င်းတို့ အဆပါ်တွင် 

ယာယီပစ္စည်းတင်ထားြှုသည် ြနိုင်ဝန်ထြး်မခင်းြမေစ်ဆစရန် ဆရှာငက်ကဉ်ရြည်။ 

 (ခ) တိုင်ြျား (columns) စိုက်ထပူပီးဆနာက်၊ ဆခါင်ြိုးကိုယ်ထည် (roof structure) ြတပ် 

ေင်ြီတိုငြ်ျား (columns) အကကားတွင် ဆထာင့်ချုပ်တန်းြျားမေင့် ဆဒါင်လိုက်ကျားကန်ြှု 

(vertical bracing) ကို ချက်ချင်း တပ်ေင်ရြည်။ 

 ၇.၃.၁၄။ အဆထွေဆထွေ အဆကကာင်းအရာများ (Miscellaneous Items) 

 ၇.၃.၁၄.၁။ ဆလှကားအိမ် ည်ဆောက်ခြငး် (Staircase Construction) 

  ကွန်ကရစ် သို ့ြဟုတ် အုတ်ထည်စသည်မေင့ ်  ဆောက်လုပ်သည့် ဆလှကား 

အြိ် (staircase) လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစားအဆပါ်ြူတည်၍ ပပိုကျြှုတစ်စုံတစ်ရာကို ကာကွယ်ရန် 

ဆဒါက်ြျား (supports)၊ ပုံစံခွက်ြျား (formwork) စသည့် နညး်လြ်းြျားမေင့ ် ကကိုတင် 

ကာကွယ်ြှုြျားကိုမပုလုပ်ရြည်။ အာဏာပိုင်/ တာဝန်ခံအငဂ်ျငန်ီယာက ဆလှကားကို စြ်းသပ် 

စစ်ဆေးပပီးစီးသည်အထိ အလုပ်သြား၊ သို့ြဟုတ်၊ အမခား လူတစ်စုံတစ်ဦးကို ဆလှကားြျား 

ကိုအသံုးမပုရန် ခွင့်ြမပုရ။ အပြတဲြ်းလက်ရန်းြျား (permanent handrails) တပ်ေင်ပပီးစီးြှု 

ြရိှြ ီ ကကိုးစသည့် ယာယီကာရံြှုြျား ထားရှိရြည်။ 

 ၇.၃.၁၄.၂။ ဓာ ်ဆလှကား (Lift) 

  ဓာတ်ဆလှကား (Lift) တပ်ေင်ြှုပပီးစီးသည့်အချနိ်အထိ ဓာတ်ဆလှကားတွငး် (lift 

wells) အတွင်းသ့ုိ လူြျား ြဆတာ်တေမပုတ်ကျမခင်းြှကာကွယ်ရန် ဓာတ်ဆလှကားတွင်းြျား 

(lift wells) ကို အတားအေီးေုတ်မပားြျား (check boards) သ့ုိြဟုတ် လက်ရန်းြျား 

(railings) ကို သတိဆပးေိုင်းေုတ်ြျား (notice boards)၊ အန္တရာယ်အချက်မပ ြီးြျား 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၇ 
 

128 
 

(danger lights) စသည်တို့နှင့ ် ကာကွယ်သတိဆပးထားရြည်။ တပ်ေင်ထားသည့် 

လက်ရန်းြျား (handrails) သည် တိုက်ြိ၊ ဆောင့်ြိဒဏ်ခံနိုငစ်ွြ်းရှိရြည်။  

 ၇.၃.၁၄.၃။ ပူဆသာက ္တရာဆစး ပစ္စည်းများအား အသံုးခပုသည့်  ဆောက်လုပ်ဆရး လုပ်ငန်း 

(Construction Involving the Use of Hot Bituminous Tar Materials)  

 ၇.၃.၁၄.၃.၁။ ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးအစီအစဉ်(Safety Programme)  

 ၇.၃.၁၄.၃.၁.၁။ အဆထွေဆထွေ 

  အဓိကကျဆသာလုပ်ငန်းြျားအားလုးံတွင် အဆတွ့အကကုံရိှပပီးကျွြ်းကျင် 

လက်ြှတ်ရ အလုပ်ကကပ် (Foreman) သ့ုိြဟုတ် ကကီးကကပ်သူတစ်ဦး (Supervisor) ကုိ လုပ်ငန်း 

တာဝန်ခံအမေစ်ထားရိှရြည်မေစ်ပပီး  ၎င်းအား ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရး စည်းြျဉ်း 

စညး်ကြ်းြျား (safety rules) ကို တင်းတင်းကကပ်ကကပ် လုိက်နာဆစာင့်ထိန်းဆရး အတွက် 

တာဝန်ယဆူစရြည်။ ၎ငး်သည် လိုအပ်ဆသာဆေးအန္တရာယ်ကာကွယ်သည့် ပစ္စည်း 

ကိရိယာြျား၊ ြီးသတ်ပစ္စည်းကိရိယာြျား၊ ဆရှးဦးသူနာမပုဆသတ္တာ စသည်တို့ကို မေည့် 

တငး်ထားရှိရြည်။ ၎င်းသည် အလုပ်တစ်ခုမခင်းတွင်မေစ်ဆပါ်သည့် ြဆတာ်တေထိခိုက်ြှုြျား 

မေစ်ပွားသည့် အဆကကာင်းရင်းြျားနှင့ ်တကွ ြှတ်တြ်းထားရိှကာ ၎င်းတ့ုိကုိ တားေီး 

ကာကွယ်ဆရးအတွက်သင့်ဆတာ်သည့် ကာကွယ်ဆရးအစီအြံြျားကို စီြံအပု်ချုပ်ဆရးအေွဲ့ 

ထံသို့ အကကံမပုတငမ်ပရြည်။ 

 ၇.၃.၁၄.၃.၁.၂။ အကာအကွေယ်ဆပးသည့် အဖံုးအကာများ (Protective Covering)  

  ပူဆသာဆရနံကတ္တရာ (hot bitumen, tar and bituminous mixtures) 

အား ကိုင်တွယ်ရသည့် အလုပ်သြားြျားသည် ေွတ်ေိနပ်ြျားနှင့် လက်အိတ်ြျား 

ဝတ်ေငရ်ြည်မေစ်ပပီး မေစ်နိုင်လျှေင ် ရာော သ့ုိြဟုတ် အထူးမပုလုပ်ထားဆသာ ြျက်ြှန် 

ြျား (goggles)၊ အြာစားဦးထုပ်ြျား (helmets) စသည်တ့ုိက့ဲသ့ုိဆသာ အကာအကွယ်ဆပး 

သည့် ပစ္စည်းြျားကိုအသံုးမပုရြည်။ လိုအပ်သည့် အကာအကွယ်ဆပးဆသာ အေံုးအကာြျား 

အား ဝတ်ေင်မခင်းြမပုေဲ ြည်သည့်အလုပ်သြားကိုြျှေ ဤကဲ့သို့ဆသာပစ္စည်းြျားအား 

ကိုင်တွယ်ခွင့ြ်မပုရဆပ။ 

 ၇.၃.၁၄.၃.၁.၃။ မီးမငိမ်းသ ်ဆရး အစီအစဉ်များ (Fire Fighting Arrangements) 

   ပူဆသာ ဆရနံကတ္တရာပါသည့်ပစ္စည်းြျား (bituminous materials) 

အား အပူဆပးမခင်းနှင့် ကုိင်တွယ်မခင်းကုိ ကွင်းမပင်တွင်လုပ်ဆောင်ရန် ရိှဆသာအခါ၊ ြီးပငိြး်ရန် 

သန့်ရှင်းဆမခာက်ဆသွ့သည့် သဲြျား သ့ုိြဟုတ် ဆမြစာအပွြျား (loose earth) ကို လုပ်ငန်း 

ခွင်ဆနရာ၌ အလံုအဆလာက် သုိဆလှာင်ထားရိှရြည်။ ဤက့ဲသ့ုိဆသာ ပစ္စည်းြျားကုိလည်း 

ြရနိုငမ်ခငး်နှင့် သင့်ဆတာ်သည့် ြီးသတ်ေူးလည်းြရှိပါက ြီးပငိြ်းသတ်ရန် ဆရကိုအသံုးမပု 

ရြည်မေစ်၍ ဆရြျားြျားနှင့ ် ဆရြှုန်ဆရြွှားြျားပုံသဏ္ဍာန် (form of spray) မေင့် မေန်းပက် 
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နိုငရ်န်စီစဉ်ရြည်။ ဆရနံကတ္တရာပါသည့်ပစ္စည်းြျား (bituminous materials) အား 

အပူဆပးမခင်းကို အကာအရံြျားမေင့် ကျပ်တည်းဆသာဆနရာြျား (enclosed spaces) တွင် 

လုပ်ဆောငဆ်သာအခါ လုဆံလာက်သည့်အဆရအတွက်ရိှဆသာ စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့် ကိုက်ညီ 

သည့် သင့်ဆတာ်ြနှ်ကန်ဆသာ အဆမခာက်ြှုန့်ြီးသတ်ေူးြျား (dry powder fire 

extinguishers) သ့ုိြဟုတ် အမြှု ပ်ြးီသတ်ေူးြျား (foam extinguishers) ကို အေင့်သင့် 

ထားရိှရြည်။ 

 ၇.၃.၁၄.၃.၂။ က ္တရာခဖန်းစက် ၊ ဆကျာက်ြင်းစက်/လမ်းြင်းစက် (Sprayer, Spreader/ 

Paver) 

 ၇.၃.၁၄.၃.၂.၁။ က ္တရာခဖန်းစက် (Sprayer) 

  ကတ္တရာမေန်းစက် (sprayer)တွင် ြီးဆလာငြ်ှုကိုခုခံသည့် အကာတစ်ခု 

(a fire resisting screen) တပ်ေင်ထားရြည်။ ထုိအကာ (screen) တွင် ကကည့်ရှုသည့် 

မပတင်းတစ်ခု (an observation window) ရိှရြည်။ ပူဆသာကတ္တရာဆစး (tar) နှင့ ် ဆရနံ 

ကတ္တရာ (bitumen) အတွက် ပိ ုက်လိုင်းြျားကို  အလုပ်သြားြျားအား အပူဆလာင၍် 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြှုြှကာကွယ်ရန် လုဆံလာက်စွာ အပူကာပစ္စည်းမေင့် ေုံးအုပ်ကာကွယ်ထား 

ရြည်။ ေိအား (positive pressure) ရိှဆသာ ပုိက်ဆပျာ့ြျားသည် သတ္တ မုေင့် မပုလုပ်ထား 

ရြည်မေစ်ပပီး ၎င်းတို ့ကိ ုလည်း လုံဆလာက်စွာ အပူကာပစ္စည်းမေင့် ေုံးအုပ်ကာကွယ်ထား 

ရြည်။ ကတ္တရာအပူ (hot binder) မေန်းချန်ိတွင် မေန်းပက်ဆနဆသာ ချု ပ်ဆေးသည် 

အလုပ်သြားြျား အဆပါ်သ့ုိကျကာ အပူဆလာင်နိုငသ်မေင့် ဆလဆအာက်တွင် ြျက်နှာြူ၍ 

ြရပ်ရဆပ။ 

 ၇.၃.၁၄.၃.၂.၂။ ဆကျာက်ြငး်စက် /လမ်းြင်းစက် (Spreader/ Paver) 

  ဆကျာက်ခငး်စက်ြျားမေင့်လုပ်ငန်း ဆောငရွ်က်ဆနသူြျားကို အချက်မပြီး 

ြျား၊ ေုိင်းေုတ်ြျား သ့ုိြဟုတ် အမခားထိဆရာက်သည့် နည်းလြ်းြျားမေင့် ကာကွယ်ထား 

ရြည်။ ခင်းထားသည့် ကတ္တရာအပူအဆရာအဆနှာဆပါ်သ့ုိ လြး်ြဆလျှောက်ရန် သတိဆပး 

သင့်သည်။ ဆကျာက်စရစ်ခငး်သူြျား (gravel spreaders) နှင့ ် ကတ္တရာမေန်းသူြျား 

(sprayer) ကုိ စိတ်ချရသည့် အကွာအဆဝးတွင်လုပ်ကိုင်ဆစရြည်။ ဆကျာက်ခင်းစက်ြျား 

(spreaders) ဆပါ်ရိှ စငမ်ြင့်ြျား (elevated platform) ကို သင့်ဆတာ်သည့် လက်ရန်းမေင့် 

ကာရံထားရြည်မေစ်ပပီး တက်ဆရာက်ရန် ဆလှကားတပ်ေင်ထားရြည်။ 

 ၇.၃.၁၄.၃.၃။ ဆရနံက ္တရာနှင့် က ္တရာဆစး ို့အား အပူဆပးခြငး်အ ွေက် ပစ္စည်းကိရိယာ 

များ (Equipment For Heating Of Bitumen And Tars) 

 (က) ကတ္တရာဆစး (tar)၊ ဆရနံကတ္တရာ (bitumen) နှင့ ်အမခားဆရနံကတ္တရာပါဆသာ ပစ္စည်း 

ြျား (bituminous materials) အား အပူဆပးမခငး်အတွက် တိုင်ကီြျား (tanks)၊ စည ်
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ြျား (vats)၊ ကရားြျား (kettles)၊ အိုးြျား (pots)၊ စညပ်ိုင်းြျား (drums) နှင့ ်အမခား 

ထည့်စရာခွက်ြျား (vessels) သည် 

 (၁) အပူနှင့်  သယ်ယူပိုဆ့ောငမ်ခငး်တ့ုိဆကကာင့် ထိခုိက်ပျက်စီးြှု ြရိှဆစရ။ 

 (၂) ဝန်အမပည့်ထြ်းဆောင်ချန်ိတွင် ပပိုကျမခင်း၊  ဆပါက်ထွက်မခင်း သ့ုိြဟုတ် တွန့်လိြ် 

ပုံပျက်မခင်း ြရိှဆစရ။ 

 (၃) ထည့်စရာခွက် (vessel) ထဲတွင ် ြီးဆတာက်ဆလာင်ပါကအုပ်၍ ပငိြ်းသတ်ရန် 

သ့ုိြဟုတ် ြုိးရွာမခင်းြှ ကာကွယ်ရန်အတွက် သင့်ဆတာ်သည့် အေံုးအကာတစ်ခုမေင့် 

ေုံးအပု်ထားရြည်။ 

 (၄) ယုိစိြ့်ြှုလံုပပီး၊ ပူဆသာပစ္စည်းြျားကို ငှ ဲ ့ထုတ်ရန်အတွက် ပိ ုက်ဝတွင် သင့်ဆတာ် 

ဆသာ ထိန်းချု ပ်ြှုကုိ စီစဉ်ထားရြည်။ 

 (ခ) ေွိုင်လာ (boiler) ထဲရှ ိပစ္စည်း၏ အမြင့ ်လယ်ေယ်နှင့် အပူချနိ်ကို ဆသချာစွာ 

စိစစ် ကကည့်ရှုရန်အတွက် သင့်ဆတာ်ဆသာ တုိင်းတာဆရးကိရိယာဒိုင်ခွက်ြျား (indicator 

gauges)ကို အသံုးမပုရြည်။ ြည်သည့်အဆကကာင်းနှင့်ြျှေ အလုပ်သြားြျားကို ေွိုငလ်ာ 

(boiler) အတွင်းသ့ုိ ကကည့်မခငး်ကို ခွင့်ြမပုရ။ ေွိုငလ်ာငယ်ြျားတွင် အထဲရိှပစ္စည်း၏ 

အမြင့်လယ်ဗယ်ကုိ တုိင်းတာရန်အတွက် တုိင်းတံ (dipstick) ကိုလည်း အသံုးမပုနိုင်  

သည်။ 

 (ဂ) ဓာတ်ဆငွ့နှင့် ဆလာငစ်ာေီမေင့် အပူဆပးသည့် ဆရနံကတ္တရာ (bitumen) နှင့ ် ကတ္တရာ 

ဆစး (tar) ကရားအိုးြျား (kettles) သုိ့ြဟုတ် အိုးြျား (pots) တွင် အာဏာပိငု်က 

လက်ခံအတည်မပုသည့် အြျ ိုးအစားြျားမေစ်ဆသာ အပူဆပးကိရိယာြျား (burners)၊ 

ထိန်းညိှကိရိယာြျား (regulators)၊  ဆေးကငး်ကိရိယာြျား   (safety devices) တပ်ေင် 

ထားရြည်။ ထည့်စရာခွက်ြျား (vessels) ၏ အပူဆပးကိရိယာြျား (heating appliances) 

သည် အပူလွန်ကဲြှု ြမေစ်ဆစရန် ြျက်နှာမပင်ဆပါ်တွင်အပူကို အညီအြျှေမေန့်၍ ဆပးရ 

ြည်။ ဆရနံကတ္တရာ (bitumen) နှင့အ်တူ ဆရာစာပစ္စည်း (mineral aggregates filler) 

ကို ဆရာစပ်အသံုးမပုပါက နှံ့နှံ့စပ်စပ် ဆရာဆြွှနိုငရ်ြည်။ အဆောက်အအုံြျားအတွင်း၌ 

လျှေပ်စစ်ဓာတ်အားမေင့် အပူဆပးသည့်ထည့်စရာခွက်ြျား (vessels) ကိုသာလျှေင် 

အသံုးမပုရြည်။ ကတ္တရာဆစးေွိုင်လာြျား (tar boilers) ကို ြီးဆလာငလ်ွယ်သည့် 

အြုိးရှိသည့်ဆနရာတွင် အသံုးြမပုရဆပ။ 

 (ဃ) ဆရနံကတ္တရာအပူ (hot bitumen) ၊ ဆရနံ ကတ္တရာပါဆသာပစ္စည်း (bituminous 

materials)၊ သ့ုိြဟုတ် ကတ္တရာဆစး (tar) အတွက်ပုးံြျား (buckets) သည် 

 (၁)  ခိုင်ပြစဲွာတပ်ေငထ်ားသည့်   လက်ကိငု်ကွငး် (bail or handle) နှင့ ်

 (၂) ဆစာငး်ငှဲ့ရန်အတွက် ဆအာက်ဆမခအနားတွင် ဒုတိယလက်ကိုင်တစ်ခုရိှရြည်။ 
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 (င) ဆရနံကတ္တရာ (bitumen)သ့ုိြဟုတ် ကတ္တရာဆစး (tar) ေိွုင်လာြျား (boilers)ကုိ 

အလွယ်တကူသယ်ယူပိုဆ့ောင်ရန် သ့ုိြဟုတ် ေွဲသွားရန်အတွက် ေီးြျားအဆပါ်တွင ်

အထုိငခ်ျထားပါက ကတ္တရာမေန်းရန်အတွက် လက်လှည့်ပန့်စက်ြျား (hand pumps) 

စီစဉ်ထားရှိရြည်။  

 (စ) ထည့်စရာခွက်ြျား (vessels) ကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဆနစဉ် ြီးဆလာင်လွယ်သည့်  

ပစ္စည်းြျားြှ စိတ်ချရသည့်အကွာအဆဝးတွင် ထားရိှရြည်။ ထည့်စရာခွက်ြျား 

(vessels) ကို အလံုပိတ်ဆနရာြျား (confined spaces) တွင် အသံုးမပုသည့်အခါ   

ထွကဆ်ပါ်လာသည့်ဓာတ်ဆငွ့ြျား၊ အခုိးအဆငွ့ြျားနှင့် ြီးခုိးြျားကုိ စုပ်ထုတ်မခင်း (exhaust 

ventilation) သ့ုိြဟုတ် ပန်ကာြျား/ဆလြှုတ်ကိရိယာြျား (fans/blowers) 

ကိုအသံုးမပု၍ ြှုတ်သွင်းမခင်း (forced  ventilation) အားမေင့် ေယ်ရှားရြည်။ အပူဆပး 

လျက်ရှိသည့် ခွက်ြျားကို အဆစာင့်အကကပ်ြရိှေဲ ပစ်ြထားရ။ ကတ္တရာအရည်ြျား 

လွင့်စင်ြထွက်ဆစရန် ဆရနံကတ္တရာပါဝင်သည့် ပစ္စည်းအပိုင်းအစြျားကို ပူဆနသည့် 

ခွက်ထဲသ့ုိ ပစ်ြထည့်ရ။ ခွက်ြျားကုိ အသံုးြမပုသည့်အချန်ိတွင် အေံုးမေင့် ပိတ်ထား ရြည်။ 

သယ်ဆောင်သည့်အခါ သ့ုိြဟုတ် အဆပါ်သ့ုိ ြ,တငသ်ည့်အခါတွင် အန္တရာယ် 

မေစ်ဆစနိုင်သည့် လယ်ဗယ်အထိ ထည့်စရာ အိုးခွက်ြျား (containers) အတွင်းသ့ုိ 

ပူဆသာ ဆရနံကတ္တရာ (bitumen) သ့ုိြဟုတ် ကတ္တရာဆစး (tar) ြျားြထည့်ရ။ 

ကတ္တရာ (binder) ပူ၍ကျယမ်ပန့်လာြှုအတွက် ခွက်ြျားထဲတွင် လုဆံလာက်သည့် 

ဆနရာလတွ် တစ်ခုကို ချန်ထားရြည်။ 

 (ေ) ဆရနံကတ္တရာ (bitumen) / ကတ္တရာဆစး (tar)ကို ဆမခာက်ဆသွ့ဆအာင ် ထားရိှရြည် 

မေစ်ပပီး၊ အမြှု ပ်ထမခင်း (foaming) ဆကကာင့် ြီးဆလာငြ်ှုကိုဆရှာင်ကကဉ်ရန် ေွိုငလ်ာ 

(boiler) တွင် ြီးရှို့ကိရိယာြျား (burners) ေီသ့ုိ အမြှု ပ်ြျားဆရာက်ရိှမခင်းြှ ကာကွယ် 

သည့် ကိရိယာတစ်ခုရိှရြည် သ့ုိြဟုတ် အမြှုပ်ထမခင်းကိုထိန်းချုပ်ရန် အမြှု ပ်တား 

ဓါတုပစ္စည်းြျား (antifoaming agents) ကို အသံုးမပုရြည်။ အမြှု ပ်ထမခင်းဆကကာင့် 

ြီးဆလာင်ြှုကို ဆရှာငက်ကဉ်ရန် အမခားတစ်နည်းြှာ ကတ္တရာအတွင်းရိှဆရြျားကို လုးံဝ 

ကုန်စင်အဆငွ့ ပျသွံားသည်အထိ အပူချနိ်နိြ့န်ိြ့်မေင့်သာ အပူဆပးရြည်။ ေွိုငလ်ာ 

(boiler) ထဲတွင ် ဆရရှိဆနပါက ကတ္တရာြျား (binders) ြထည့်ြီ ဆောက်ထုတ် 

ပစ်ရြည်။ ေွိုငလ်ာ (boiler) ထဲရိှ ကတ္တရာ (binder) ၏ အမြင့်လယ်ဗယ် ကိုကကည့်ရှု 

ရာတွင် ဆတာက်ဆနဆသာြီး (open light) ကို အသံုးြမပုရဆပ။ ြီးရှို့ကိရိယာ (burner) 

တစ်ခု ြီးပငိြး်သွားပါက ဆလာငစ်ာေီပိုလ့ိုင်းကို မေတ်ဆတာက်ရြည်မေစ်ပပီး ြီးဆနာက် 

မပန်ကန်မခငး် (back fire) ကို ကာကွယ်ရန် အပူဆပးခပန် (heating tube) ကို ပန်ကာ 

(fan) မေင့် အကုန်အစငြ်ှုတ် ထုတ်ပစ်ရြည်။ 
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 (ဇ) ဆရအံု (water jacket) တစ်ခုကိုအသံုးြမပုေဲ ကတ္တရာအကျ ဲ (cutbacks) ကုိ 

ြီးဆတာက်ဆပါ်တွင ် အပူြဆပးရ။ ၎င်းတို့ကို အပူဆပးဆနချနိ်တွင် ခွက် (vessel) ကို 

အေံုးေွင့်ထားရြည်။ 

 (စျ) ပိုကလ်ိုင်းြျားကို ြီးတုတ် (burning rag) မေင့် အပူဆပးမခင်းြမပုရ။ ယငး်အစား 

ဆလြှုတ်ြီး (blow-lamps) သ့ုိြဟုတ် အလားတူ ကိရိယာြျားကို အသံုးမပုရြည်။ 

 (ည) ေွိုငလ်ာ (boiler) တစ်ဝိုက်တွင် ေိတ်စငက်ျသည့် ဆရနံကတ္တရာ (bitumen) သ့ုိြဟုတ် 

ကတ္တရာဆစး (tar) ကို ချက်ချင်းသန့်ရှင်းရြည်။  

 (ဋ) ေွိုငလ်ာ (boiler) အတွင်း၌ ေိအားတစ်စုံတစ်ရာရှိဆနချနိ်တွင် စစ်ဆေးကကည့်ရှုသည့် 

အဆပါက်ြျား (inspection openings) ကို ြေွင့်ရ။ 

 (ဌ) တိုင်ကီြျား (tanks) ကို ဆရဆနွးဆငွ့မေင့် သန့်ရှင်းဆသာအခါ ေွိုင်လာအတွင်း ေိအား 

တက်လာြှုြရိှရန် သတိမပုကာကွယ်ရြည်။ 

 ၇.၃.၁၄.၃.၄။ ဆရနံက ္တရာ/ က ္တရာဆစးကို ကိုင် ွေယ်ခြငး် (Handling Bitumen/Tar) 

  ဆရနံကတ္တရာ (bitumen) / ကတ္တရာဆစး (tar) ကို ကုန်ထုတ်လုပ်သူက 

ဆထာက်ခံထားသည့် အပူချနိ် ထက်ဆကျာ်လွန်၍ အပူြဆပးရ။ ေွိုငလ်ာ (boiler) ြှ 

အပူဆပးထားသည့် ကတ္တရာ (binder) ကို ထုတ်ယူစဉ် အလုပ်သြားြျားသည် ကတ္တရာအပူ 

(hot binder) ြျား ၎င်းတို့အဆပါ် ြကျဆရာက်ရန် ထုတ်ယူသည့် အဆပါက် (jet) နှင့် 

ြျက်နှာချငး်ေိုင်တည့်တည့်တွင်ြရပ်ရ။ ထည့်စရာပုးံ (container) ကို ထိန်းချုပ်ဗား 

(control valve) အား ပိတ်ပပီးြှသာ ကိုင်တွယ်ရြည်။ ပူဆသာ ဆရနံကတ္တရာ (bitumen)/ 

ကတ္တရာဆစး (tar) ကို ကိုင်တွယ်စဉ်  အလုပ်သြားြျားသည် ြဆတာ်တေ ေိတ်စငြ်ှု 

ြမေစ်ဆစရန် ဂရုစိုက်ရြည်။ ေွိုငလ်ာ (boiler) ြှ ပူဆသာပစ္စည်းြျားကို သယ်ယူထည့်သွင်း 

ထားသည့်ေွဲပုးံြျား (buckets) နှင့ ် ေူးြျား (cans) ကို အသံုးြမပုြီ ဆကာငး်ြွန်၍ စိတ်ချ 

ရြှု ရိှ၊ ြရှိ ဆသချာဆအာင ် စစ်ဆေးရြည်။ ဆရနံကတ္တရာပါသည့် ပစ္စည်းြျား (bituminous 

materials) မေင့် ညစ်ဆပဆနသည့် လက်ကိုင်ရှည် ကကြ်းတိုက်သုတ်ေတ်ြျား (mops) နှင့ ်

အမခားြျက်နှာမပင် သုတ်လိြ်းသည့် ကိရိယာြျား (applicators) ကို အဆောက်အအုံြျား 

အတွင်း၌ သုိဆလှာငြ်ထားရ။ ဆေးအန္တရာယ် ကင်းရှငး်ဆရး လိုအပ်ချက်ြျားသည် 

ဆနာက်ေက် [၇(၂၂)] နှင့်အညီ မေစ်ရြည်။  

 ၇.၃.၁၄.၄။ သစ်သားအဆောက်အအုံ (Timber Structure) 

  သစ်သားအဆောက်အအုံြျား (timber structures) တည်ဆောက်ဆရးတွင် 

ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းခွင် ဆေးအန္တရာယ်ြျားြှ ကာကွယ်ဆရးအစီအြံြျားသည် ဆနာက်ေက် 

[၇ (၂၃)] နှင့်အညီ မေစ်ရြည်။ 
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 ၇.၃.၁၅။ အဆြျာသပလ်ုပ်ငန်းများ (FINISHES) 

 ၇.၃.၁၅.၁။  ဆေးသု ်ခြငး် ၊ အဆရာင ်ငခ်ြငး်နှင့် အခြားအဆြျာသပ ်   လုပ်ငန်းများ 

(Painting, Polishing and Other Finishes) 

    သုတ်ဆေး (paint)၊ သငန်ာ (thinner) နှင့ ် အဆရာင်တငေ်ီ (polish) ြျားကို 

တစ်ဆန့တာအလုပ်အတွက် လိုအပ်သည့် ပြာဏြျှေကိုသာ အလုပ်လုပ်သည့် ဆနရာတွငထ်ား 

ရိှသင့်သည်။ 

 (က) အြှန်တကယ် အသံုးြမပုဆသးသည့် သုတ်ဆေး (paint)၊ သငန်ာ (thinner) နှင့် 

အဆရာငတ်ငေ်ီ (polish) ေူးြျား/ ပုံးြျားအားလုးံကို အေံုးမေင့် တငး်ကကပ်စွာ ပိတ်ထား 

သင့်ပပီး လုံခခုံဆသာ အဆဝးတစ်ဆနရာတွင် ထားရှိသင့်သည်။ 

 (ခ) ဆနာက်ေက် [၇ (၂၄)] နှင့က်ိုက်ညီဆသာ ၅ ကီလိုဂရြ ် အဆမခာက်ြှုန့်ြီးသတ်ေူး (dry 

powder fire extinguisher) ကို အေင်သင့်ထားရိှရြည်။ 

 (ဂ) အသံုးမပုပပီး ချည်ထည်အဝတ်စုတ်ြျား/ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားကို ထည့်ရန်အတွက်  ဆမခနငး် 

မေင့် အေွင့်/ အပိတ်လုပ်ရဆသာ သတ္တုအေံုးြျားရှိသည့ ် အြှိုက်ပုံးြျားကို အလုပ်ခွင် 

ဆနရာ၌ အေင်သင့်ထားရိှရြည်။ ၎ငး်တို့ကို တစ်ဆန့တာအလုပ်ြပပီးေုံးြီ လုခံခုံစိတ်ချ 

ရသည့်ဆနရာတစ်ခု၌ စွန့်ပစ်ရြည်မေစ်ပပီး ကကီးကကပ်ြှု ဆအာက်၌ ြီးရှို့ပစ်ရြည်။ 

 (ဃ) သုတ်ဆေးေူးြျား/ ပုံးြျားအားလုံးကို တစ်ဆန့တာ လုပ်ငန်းြသိြ်းြီ အလုပ်ခွင်ဆနရာြှ 

ဆရွှေ့ဆမပာင်းကာ သုတ်ဆေးသိဆုလှာင်ခန်းတွင် ထည့်ထားရြည်။ အသံုးမပုပပီးသား 

စုတ်တံ ြျားကုိ သန့်ရှင်းကာ သုတ်ဆေးေူးြျား/ ပံုးြျားနှင့်အတူ သုိဆလှာင်ခန်းထဲတွင ်

ထည့်ထား ရြည်။ 

 (င) အချ ို့ဆသာသုတ်ဆေးြျား/ အဆရာငတ်ငန်ှင့် အဆချာသပ် ပစ္စည်းြျားသည် အလုပ်သြား 

ြျား၏ ကျန်းြာဆရးကို ထိခိုက်ဆစနိုငသ်ည်။ ထို့ဆကကာင့် လုပ်ငန်းြျားကို ဆောင်ရွက် 

ဆနစဉ်အတွင်း အလုပ်သြားြျားအတွက် လုံဆလာက်ဆသာ အကာအကွယ်ဆပးသည့် 

အဝတ်အစားြျား၊ အသက်ရှူကိရိယာြျား စသည်တို့ကိုဆပးအပ်ရြည်။ 

 ၇.၃.၁၆။ ကွေဲရလှွေယ်သည့်  ပ်ေင်ပစ္စည်းများ (FRAGILE FIXTURES) 

 ၇.၃.၁၆.၁။ ဆရသန့်ပစ္စည်းြျား (sanitary fittings)၊ ြှန်ချပ်ြျား (glass panes) စသည်တို့ 

ကဲ့သ့ုိ ကွဲရှလွယ်သည့်တပ်ေင်ပစ္စည်းြျား (fragile fixtures) ကိုသယ်ဆောင်ရာတွင် ြဆတာ် 

တေ လွတ်ကျမခင်းဆကကာင့် အလုပ်သြားြျားကို ထိခိ ုက်ဒဏ်ရာရြှုြှ ကာကွယ်ရန် 

လုဆံလာက်သည့် အဆရအတွက်ရှိဆသာ အလုပ်သြားြျားနှင့် သယ်ယူပစ္စည်းကိရိယာြျား 

စီစဉ်ထားရှိရြည်။ 
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၇.၃.၁၇။ လျှေပ်စစ်ပစ္စညး်ကိရိယာ ပ်ေငခ်ြင်းများနှင့် ဓာ ်ဆလှကားများ (ELECTRICAL 

INSTALLATIONS AND LIFTS) 

 ၇.၃.၁၇.၁။  ယာယီလျှေပ်စစ်ဝါယာကကိုး သွေယ် န်းခြငး် ( Temporary Electrical Wiring) 

 (က) ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းဆောငရွ်က်ဆနစဉ်အတွင်း ယာယီလျှေပ်စစ် ေက်သွယ်ြှုြျား 

အတွက် လျှေပ်ကာဆေွးဆမြ့ဆနဆသာ ဝါယာကကိုးြျားနှင့ ် လျှေပ်ကာြရိှဆသာ ဝါယာကကိုး 

ြျားကို အသံုးြမပုရ။ ယာယီဝါယာကကိုးသွယ်တန်းြှုအားလုံးကို လျှေပ်စစ်ကျွြ်းကျင် 

လက်ြှတ်ရသူက ကကီးကကပ်ရြည်။ ဆောက်လုပ်ဆရးစက်ယန္တရားြျား သ့ုိြဟုတ် အလုပ် 

သြားြျား မေတ်ဆကျာ်သွားလာနိုင်သည့် ကကြ်းမပငဆ်ပါ်တွငခ်ျထားသည့် လျှေပ်စစ်ဝါယာ 

ကကိုးသွယ်တန်းြှုြျားအားလုံးအတွက် လုဆံလာက်သည့် ကာကွယ်ြှုြျား စီစဉ်ထားရှိရ 

ြည်။ လျှေပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာြျားကို ေက်သွယ်ထားဆသာ ဝါယာကကိုးဆပျာြ့ျားသည် 

ဆတာင့်တင်းြှု (mechanical strength) ရိှရြည်မေစ်ပပီး၊ မေစ်နိုင်ပါက  သတ္တုပိုက်ဆပျာ့ 

(flexible metal sheath) တစ်ခုထတဲွင် ထည့်သွငး်ထားရြည်။ ဝါယာကကိုးြျား/ 

ဆကေယ်ကကိုးြျားအား အမြင့်တွင်သွယ်တန်းရာ၌ လူသွားလြ်းဆပါ်တွင် သွားလာ 

သူ၏ ဦးဆခါင်းနှင့် လွတ်ကင်းသည့်အကွာအဆဝး (head room) ရိှဆစရန် သွယ်တန်းရြည်။ 

 (ခ) ညအခါ၌ လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာအတွက် အလငး်ဆရာင် လုိအပ်သည့် လျှေပ်စစ်ပတ်လြ်းြျားြှ 

လဲွ၍ ကျန်လျှေပ်စစ်ပတ်လြး်ြျား (electrical circuits) အားလုးံကို တစ်ဆန့တာ 

လုပ်ငန်းသိြ်းချနိ်တွင ် ခလုတ်ပိတ်ထားရြည်။ လျှေပ်စစ်ြီးထွန်းမခငး်၊ လျှေပ်စစ်စွြ်းအား 

မေင့် လည်ပတ်သည့် စက်ယန္တရားြျားစသည်တို့အတွက် လျှေပစ်စ်ေက်သွယ်ြှုြျားရယူရ 

သည့် ပင်ြခလုတ်ခုံ (main switch board) သည် အလွယ်တကူချဉ်းကပ်နိုင၍် မြင်သာ 

သည့်ဆနရာတွင ် တည်ရိှရြည်။ ပင်ြခလုတ်ခုံ၏ ဆနာက်၌မေစ်ဆစ သ့ုိြဟုတ် အဆပါ်၌ 

မေစ်ဆစ သို ့ြဟုတ် အနီးအနား၌မေစ်ဆစ၊ အဝတ်အစားြျားြထားရှိရ။ ပင်ြခလုတ်ခုံ 

(main switch board)၏ အနီး၌ ၃ ကီလိုဂရြ် /၄.၅ ကီလိ ုဂရြ် ကာဗွန်ဒိုင်ဆအာက်ေိုဒ် 

ြီးသတ်ေူး (CO2 extinguisher) တစ်ေူး သ့ုိြဟုတ် ၅ ကီလိုဂရြ် အဆမခာက်ြှုန့်ြီးသတ် 

ေူး (dry power extinguisher) တစ်ေူးကို စီစဉ်ထားရှိရြည်။ 

 ၇.၃.၁၇.၂။   အမမ ဲမ်းလျှေပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ ပ်ေငမ်ှုများ (Permanent Electrical 

Installation) 

  ၇.၃.၁၇.၁။ ဆအာက်၌အကျု ံးဝင်သည့် လျှေပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာတပ်ေင်ြှုြျားအတွက် 

ြီးဆေးအန္တရာယ်ကငး်ဆဝးဆရး အစီအြံြျားအမပင၊် အဆောက်အအံုြျားတွင် လျှေပ်စစ်ပစ္စည်း 

ကိရိယာ တပ်ေင်ြှုြျားနှင့ ်ဓာတ်ဆလှကားြျား တပ်ေင်ြှုြျား၌ ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှင်းဆရး 

သည် Part 5C (Building Services) နှင့်အညီ မေစ်ရြည်။ 
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 ၇.၃.၁၈။  အဆထွေဆထွေလိုအပ်ြျက်များ (GENERAL REQUIREMENTS) 

 ၇.၃.၁၈.၁။ မိလ္လာ / ဆရသန့်လပု်ငန်း (Sanitation) 

 (က) လံုဆလာက်သည့် အိြ်သာ/ဆရချ ိုးခန်း(toilet facilities)ကုိ အလုပ်သြားြျားအတွက် ၎င်းတို့ 

အလုပ်လုပ်သည့် ဆနရာြှ အလွယ်တကူသွားဆရာက်နိုင်သည့် ဆနရာအတွငး် စီစဉ်ထားရှိ 

ရြည်။ အလုပ်အေိုင်း (shift) တစ်ခုတွင် အလုပ်သြား ၃၀ ဦးလျှေင ်အြိ်သာ/ ဆရချ ိုးခန်း 

အနည်းေုံးတစ်ခုစီ ထားရိှရြည်။ 

 (ခ) အိြ်သာ/ဆရချ ိုးခန်း (toilet facilities) ကို အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ဆရး 

လုပ်ငန်းြျား စတင်ဆောင်ရွက်စဉ်ြှပင ် စီစဉ်ထားရှိရြည်မေစ်ပပီး၊ ြိလ္လာ/ဆရေိုးစနစ် 

တစ်ခု (a sewer) ကို ဆစာနိုင်သြျှေ အဆစာေုံးမပုလုပ်ရြည်။ 

 (ဂ) အိြ်သာ / ဆရချ ိုးခန်း ( toilet )တုိင်းကုိ အြုိးအကာမေင့် လုခံခုံစွာကာရံထားရြည်။ 

 (ဃ) အြိ်သာ/ဆရချ ိုးခန်း (toilet facilities) ကို ကျန်းြာဆရးနှင့် ညီညွတ်သန့်ရှင်းစွာ 

ထိန်းသိြ်းထားရှိရြည်။ လုဆံလာက်ဆသာ လက်ဆေးေပ်မပာ နှင့်ပိုးသတ်ဆေးြျား 

(Disinfectant) ကို စီစဉ်ထားရှိရြည်။ 

 (င) ဆသာက်သံုးဆရ လုဆံလာက်စွာထားရိှရြည်မေစ်ပပီး စညပ်င်သာယာ ဆရဆပးဆဝြှုလုိင်းနှင့် 

ေက်သွယ်ြထားပါက သက်ေိုငရ်ာအာဏာပိုင်အေဲွ့အစည်း (Authority)က ဆရနြူနာြျား 

ကုိ ြကကာခဏ စြ်းသပ်စစ်ဆေးရြည်။ 

 (စ) ဆေးဆကကာသန့်စင်သည့် အဆထာက်အကူမပုပစ္စည်းြျား( washing facilities )ကုိ 

တပ်ေင်ရြည်။ မေစ်နိုင်ပါက စညပ်င်သာယာ ဆရဆပးဆဝြှုလုိငး်နှင့် ေက်သွယ်ကာ ြိလ္လာ/ 

ဆရေုိးထုတ်စနစ် (a sewer) သ့ုိ စွန့်ထတု်ပစ်ရြည်။ 

 (ေ) သောဝအလငး်ဆရာင် သ့ုိြဟုတ် လျှေပ်စစ်အလငး်ဆရာင်ကိုရရိှဆအာင် မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၇.၃.၁၈.၂။ မီးဆေးကာကွေယ်ဆရးလုပ်ငန်းများ (Fire Protection) 

 (က) လမး်ညွှန်ချက်၏ ဤအပိုင်းတွင် သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း ြီးသတ်ေူးြျား 

ထားရိှမခငး်အမပင ် အာဏာပိုငအ်ေွဲ့အစည်းက သတ်ြှတ်ထားသည့်အတိုငး် အမခား 

ြီးသတ်ပစ္စည်းကိရိယာြျားကိုလည်း စီစဉ်ထားရိှရြည်မေစ်ပပီး ၎င်းတို့သည် ဆောက်လုပ် 

ေဲအဆောက်အအုံအတွငး်၌ သ့ုိြဟုတ် ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆနရာ၌ လက်လှြ်း 

ြီသည့် နီးနီးနားနားတွင် တည်ရိှရြည်။ 

  (၁) ြီးသတ်ေူးြျား (fire extinguishers) အားလုးံကို ဆနာက်ေက် [၇ (၄)] နှင့ ်  

အညီ အပြတဲြ်း အသင့်အသံုးမပုနိုင်သည့် အဆမခအဆနတွင် ထိန်းသိြ်းထားရှရိြည် 

မေစ်ကာ၊ လုပ်ငန်းခွင၌် ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးနှင့စ်ပ်လျဉ်းသည့် လိုအပ်ဆသာ 

လြး်ညွှန်ချက်ြျား အားလုးံကို ဆနာက်ေက် [၇ (၂)] နှင့်အညီ လိုက်နာရြည်။ 
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  (၂)  အလုပ်သြားြျားနှင့် ကကီးကကပ်ဆရးဝန်ထြး်ြျားအားလုးံသည် ဆောက်လုပ်ဆရး 

လုပ်ငန်းခွငဆ်နရာ၌ ထားရှိသည့် ြီးသတ်ေူးြျား (fire extinguishers) အား 

ြှန်ကန်ကျွြ်းကျင်စွာ အသံုးမပုနိုင်ရြည်။ 

  (၃) ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ရိှ တယ်လီေုန်း အသီးသီးတွင် ဆဒသခံြီးသတ်တပ်ေွဲ့ 

ဋ္ဌာန၏ တယ်လီေုန်းနံပါတ်ကို ဆပါ်လွငထ်ငရှ်ားစွာ ဆရးထားရြည်။ 

  (၄) အလုပ်ပိတ်ရက်ြျားနှင့် ညအချနိ်ြျားအတွင်း ဆောက်လုပ်ဆရး လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာ၌ 

လုခံခုံဆရး တာဝန်ြှူး နှင့် ဝန်ထြ်းြျား ထားရိှရြည်။ 

 (ခ) ြီးသတ်ပိုက် (fire hose)၊ ြီးသတ်ေူးြျား (extinguishers)၊ ဆရေျန်းပိုက်ဆခါင်းဗားြျား  

  (sprinkler valves) နှင့ ်ြီးသတ်ဆရေုံေိုင်ဆခါငး်ြျား (hydrants) အပါအဝင ်ြီးသတ်  

  ပစ္စည်းကိရိယာြျားအားလုးံသို့ ချဉ်းကပ်လြ်းြျား ထိန်းသိြ်းထားရိှရြည်။ 

  (၁) ြီးပငိြး်သတ်ဆရးအတွက်ချဉ်းကပ်လြး်ြျားကို ကကိုတငစ်ီြံထားရှကိာ သင့်ဆတာ် 

ဆကာင်းြွန်စွာထိန်းသိြ်းထားပပီး၊ အတားအေီးြျားကင်းရှင်းဆအာင ် ထားရိှသင့် 

သည်။ ြီးပငိြး်သတ်ဆရးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ြှုြျားကို ဆချာဆြာလွယ်ကူဆစရန် 

ချဉ်းကပ်လြး်၏ အကျယ်သည် ၅ ြီတာထက် ြနညး်သင့်ဆပ။ 

  (၂) လူတစ်ဦးချင်း၏ တာဝန်ကို အဆသးစိတ် သတ်ြှတ်ထားသည့် ြီးဆလာငြ်ှုအဆရး 

ဆပါ်စီြခံျက်နှင့် ြီးပငိြ်းသတ်ဆရးအစီအစဉ်ကို ဆော်ထတု်ချြှတ်ထားရိှပပီး ကကီးြား 

၍ အဆရးပါဆသာ ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆနရာြျားမေစ်ပါက ြီးသတ်ပစ္စည်း 

ကိရိယာြျားအား ဆကာငး်ြွန်စွာမပုမပင် ထိန်းသိြ်းထားြှုနှင့် ၎င်းတို့၏ စွြ်းဆောင် 

ရည်ကို မြှင့်တငရ်န် အစြ်းဆလ့ကျင့်ြှုြျား (mock drills) ကို အခါအားဆလျာ်စွာ 

ဆလ့ကျင့်သင့်သည်။ 

  (၃)  ြီးဆလာင်နိုငသ်ည့် အန္တရာယ်ြျားကို  စိစစ်ဆော်ထုတ်နိုငဆ်စရန် ပုံြှန်စစ်ဆေးြှုကို 

လုပ်ဆောင်သင့်ပပီး သင့်ဆလျာ်သည့် ြှတ်တြ်းြျားကို ထိန်းသိြ်းထားရိှကာ 

ဆနာက်ေက်တွဲ အဆရးယူ ဆောင်ရွက်ြှုြျားကို လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ 

  (၄)  ြီးဆလာင်ြှုမေစ်နိုငဆ်မခရှိသည့်ဆနရာြျားကို ေန်းစစ်ဆော်ထုတ်ကာ ြီးသတ်ပစ္စည်း 

ြျားနှင့ ်အဆရးဆပါ်ထွက်ဆပါက်ြျားစီစဉ်ထားရိှရြည်။  

 (ဂ) အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ဆရး စီြံကိန်းြျားတွင်  ြီးသတ်ဆရေုံေိုင်ဆခါင်းြျား 

(hydrants)၊ ဆရပိုက်လိုငး်ြျား (stand pipes)၊ ဆရေျန်းပိုကဆ်ခါင်းြျား (sprinklers)၊ 

ဆရဆပးဆဝြှုအတွက် ဆမြဆအာက် ပင်ြဆရပိုက်လိုငး်ြျား (underground water mains)၊ 

သ့ုိြဟုတ်၊ အမခားသင့်ဆတာ်သည့် အစီအစဉ်ြျားကို မေစ်နိုင်သြျှေ အမြန်ေုံး အသံုးမပု 

နိုငရ်န် လုပ်ဆောငရ်ြည်။ ြီးသတ်ဆရေုံေိုင်ဆခါင်းြျား (hydrants) စသည့်အစီအစဉ် 
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ြျားကို သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းထားသည့် ဆောက်လုပ်ဆရးအေင့် (stage)ထက် ဆနာက်ြကျ 

ဆစေဲ တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 (၁) အပြတဲြ်း ဆဒါင်လိကု်ဆရပိုကလ်ိုင်းစနစ်တစ်ခု (a stand pipe system) (landing 

valves အပါအဝင်) ကို အဆောက်အအုံ ဆောက်လပု်ြှုအမြင့် ဆမြမပငအ်ထက်   

၁၅ ြီတာသို့ ြဆရာက်ရိှြီ တပ်ေင်ရြည်မေစ်ပပီး ဆောက်လုပ်ပပီးစီးသည့် အထပ် 

တစ်ထပ်ချငး်အလုိက် ေက်လက် တပ်ေငသ်ွားရြည်။ 

 (၂) ဆဒါငလ်ိုက် ဆရပိုက်လိုင်း (standpipe) (ြီးသတ်ပိုကေ်က်သည့် standpipe ဆပါ်ရိှ 

ဗား (landing valve) / အဆောက်အအုံ အတွငး်ပိုငး်ရိှ ြီးသတ် ဆရေုံေိုင်ဆခါင်း 

(internal fire hydrant)) နှင့ ်၎င်းအား တပ်ေင်ြှုတို့သည် ဆနာက်ေက် [၇ (၂၆)] 

နှင့ ်ကိုက်ညီရြည်။ 

 (၃) ဆဒါငလ်ိုက်ဆရပိုက်လိငုး် (standpipe) ကို ဆောက်လပု်ပပီးစီးသည့် အထပ်တစ်ထပ် 

ချင်းစီသ့ုိ ေက်လက်တပ်ေင်သွားရြည်မေစ်ပပီး၊ ပိုက၏်ထိပ်ဝကို ခိုင်ပြဲစွာေုံးအပု် 

ထားရြည်။ ထိပ်ေုံးရှိ ြီးသတ်ပိကု်ေက်ရန် ဆရထွက်ဆပါက်ြျား (top hose 

outlets) သည် ဆောက်လပု်ေဲအထပ်၏ ဆအာက်ရိှအထပတ်စ်ထပ်ထက် ပို၍ 

ြရိှသင့်ဆပ။ 

 (၄) ဆရထွက်ဆပါက် (hose outlet) တစ်ခုစီ၏ အနီး၌ ြီးသတ်ပိုက်ဆပျာ့ထားရှိရန် 

ဆတာင့်တင်းခိုင်ြာဆသာ သတ္တုမေင့်မပုလုပ်ထားသည့် ဆလးဆထာင့်ပုံးတစ်ပုံးထားရှိ 

ကာ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းထားရြည်။ ၎င်းပုံးတွင် အထပ်၏ အစိတ်အပုိငး် အားလုံးသုိ့ 

လက်လှြ်းြီဆစရန် လုဆံလာက်ဆသာအရှည်ရှိသည့် ြီးသတ်ပိကု်ဆပျာန့ှင့် ၁၂ ြီလီ 

ြီတာ ြှ ၂၀ ြီလီြီတာရှိဆသာ ပိုကဆ်ခါငး် (nozzle) တစ်ခုပါရိှသင့်သည်။ 

 (ဃ) တည်ဆောက်ေဲ ၁၅ ြီတာအမြင့် အထက်ရှိ အဆောက်အအုံြျားအားလုးံနှင့် အထပ် 

တစ်ခုစီတွင် ၅၀၀ စတုရန်းြီတာ (500 m2) ထက်ပုိြျားဆသာ ဧရိယာရိှသည့် သငက်ကား 

ဆရး၊ စညး်ဆဝးပွဲ၊ အေွဲ့အစည်းအသငး်အေွဲ့၊ စက်ြှုလုပ်ငန်း၊ ပစ္စည်းသိုဆလှာငြ်ှု၊ 

အန္တရာယ်ရိှဆသာလုပ်ငန်းစသည်တို့ကဲ့သ့ုိ အထူးအသံုးချြှုဆနရာြျား (special 

occupancies)နှင့ ် အထက်ဆော်မပပါ အသံုးချြှုတစ်ခုခုနှင့် ဆရာဆထွးဆပါငး်စပ်လျှေက် 

ရိှသည့် အသံုးချြှုဆနရာြျား (mixed occupancies) ရိှဆနပါက ြီးဆေးကာကွယ်ဆရး 

အတွက် ဆဒသခံ ြီးသတ်တပ်ေွဲ့ (Local Fire Brigade)နှင့ ်အနီးကပ် ေက်သွယ်ဆောင် 

ရွက်ြှုစနစ်ထားရှိရြည်။ 

 (င) ၁၅ ြီတာအမြင့်ထက်ပိုသည့် အဆောက်အအုံြျားအားလုးံ၊ သုိ့ြဟုတ်၊ အဆောက် 

အအံု၏ ဆအာက်ခံခုံ (plinth) သည် ၁၀၀၀ စတုရန်းြီတာ (1000 m2) ထက်ဆကျာ် 

လွန်သည့် အဆောက်အအုံြျားအား တည်ဆောက်ဆနစဉ်အတွင်း ၊ တယ်လီေုန်းစနစ် 
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သ့ုိြဟုတ် အချငး်ချင်းအမပန်အလနှ် ေက်သွယ်ဆရးစနစ်အတွက် အမခားနည်းလြ်းြျား 

ကို စီစဉ်ထားရှိသင့်သည်။ 

 (စ) သစ်တိုသစ်စြျား ၊ သစ်သားဆရွဆပါ်စာြျား ၊ လွှစာြှုန့်ြျား၊ စက္ကူြျား၊ ထုတ်ပိုးပစ္စည်း 

ြျားနှင့ ် ေီဆပကျဆံသာပစ္စည်းြျား ကဲ့သ့ုိဆသာလုပ်ငန်းခွငြ်ှ အြှိုက်ြျားအားလုံးကို 

တစ်ဆန့တာ အလုပ်သိြ်းချနိ်တွင် ဆကာက်ယူစုဆောင်း၍ ဆေးကငး်လုံခခုံစွာ စွန့်ပစ်ရ 

ြည်။ ဆလှကားအြိ်ြျား (stairways) ၊ ဓာတ်ဆလှကားဆပါက် (lift-shaft) ကဲ့သို့ 

တွင်းဆပါက်ြျား (vertical shaft openings) အတွင်း၌ သ့ုိြဟုတ် အနီးအနား၌ အြှိုက် 

ြျားအားလုးံကို ရှငး်လင်းထားရြည်။ 

 (ေ) ြီးပငိြး်သတ်ဆရးအတွက် သီးမခားဆရဆလှာငက်န် တစ်ခုကို တည်ဆောက်ဆရးလုပ်ငန်း 

ြျားစတင ်ြဆောင်ရွက်ြီ စီစဉ်ထားရှိရြည်။ ၎င်းကို အချနိ်ြဆရွး အသံုးမပုနိုငရ်န် မပုမပင ်

ထိန်းသိြ်းထားရြည်။ 

 (ဇ) အဆောက်အအုံတစ်လုံးအတွက် လိုအပ်သည့် ြီးကာနံရြံျား (fire walls) နှင့ ် အဆရး 

ဆပါ်ထွက်ဆပါက်ဆလှကားြျား (exit stairways) ဦးစားဆပး တည်ဆောက်သင့်သည်။ 

အလုိအဆလျာက်ပတိ်သည့် ကိရိယာြျား (automatic closing devices) ပါရိှဆသာ 

သ့ုိြဟုတ် ြပါရိှဆသာ ြီးတားတံခါးြျား (fire doors) အား ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ရန် 

သတ်ြှတ် မပဋ္ဌာန်းထားပါက ၎င်းတို့ကို ြီးဆလာင်လွယ်သည့်ပစ္စည်းြျား စတင ်

ြထည့်သွငး်ြီ မေစ်နိုငသ်ြျှေ အဆစာေုံး တည်ဆောက်ရြည်။ 

 (စျ) ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ဆနစဉ် အလျား လိကု်နှင့်ဆဒါင်လိကု်ြီးဆလာင်ြှု 

မပန့်ပွားမခင်းကို ဟန့်တား ြည့် အပြတဲြ်းဆလှကားအိြြ်ျား (permanent stairways)၊ 

ဆလှကားအိြ်အကာအရံြျား (stairway enclosures)၊ ြီးကာနံရံြျား (fire walls) နှင့ ်

အမခား ဆောက်လုပ် ပပီးစီးသည့် ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ြှု၏ အဂဂါရပ်ြျား (other 

features of the completed structure) ကို စီြံမပုလုပထ်ားရြည်။ 

 ၇.၃.၁၈.၃။ အဝ ်အစားများ (Clothing) 

 (က) အလုပ်သြားြျား ဝတ်ေငသ်ည့် အဝတ်အစားြျားသည် သူတို့ကိုယ်တိုင် သ့ုိြဟုတ် 

အမခားသူြျားအား ြဆတာ်တေထိခိုက်ြှု ြမေစ်ဆစရ။ အဝတ်အစား ပွပြွျားဝတ်ေင် 

မခငး်ကို တားမြစ်ရြည်။ 

 (ခ) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဆနစဉ် အရည် သုိ့ြဟုတ် အမခားပစ္စည်းြျားစင၍် အဆရမပားကို 

ထိခိုက်အနာတရ မေစ်ဆစနိုငသ်ည့်အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကို အကာအကွယ်ဆပးဆသာ 

အဝတ်အစားြျား (Cover-all) ရိှရြည်။ 

 (ဂ) ဂဆဟဆော်မခငး်ကဲ့သ့ုိဆသာ ြီးဆတာက်ြျား (naked flames) ကို အသံုးမပုရသည့် 

အလုပ်တွင် ပါဝငလ်ုပ်ကိုငသူ်ြျားသည် ြီးဆလာင်ြှုအန္တရာယ်မေစ်ဆစသည့် ချညြ်ျှေငတ်ု  
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  (synthetic fibre) သ့ုိြဟုတ် အလားတူ အဝတ်အစားြျားကို ြဝတ်ေင်ရ။ 

 ၇.၃.၁၈.၄။ အခမင့်မှခပု ်ကျမှု ကာကွေယ်ဆရးအ ွေက် ဆေးအန္တရာယ်   ကင်းရှင်းဆရး 

အစီအမံများ (Safety Measure Against Fall Prevention) 

  အမြင့်၌အလုပ်လုပ်ရသည့် လူြျားသည် အသက်ကယ် ခါးပတ်ြျား (safety 

belts) နှင့ ်အသက် ကယ်သုိင်းကကိုးြျား  (harnesses) ကို အသံုးမပုရြည်။ ဆလျှောက်လြ်းြျား 

(cat-walks)၊ ဝါယာကွန်ရက်ြျား (wire mesh)၊ လက်ရန်းြျား (railings) စီစဉ်ထားရှိမခင်း 

သည် မပုတ်ကျြည့်အခွင့ ်အလြ်းြျားကို  ဆလျှော့ချဆပးသည်။ ဆလှကားရှင် (ladder) နှင့ ် 

မငြ်းြျား (scaffoldings)၊ ယာယီစငမ်ြင့်ြျား (stagings) စသည်တို့ကို ခုိင်ြာသည့်အထုိင် 

ဆပါ်တွငခ်ိုငပ်ြဲစွာ ချတိ်တွယ်ချည်ဆနှာင်ထားသင့်ကာ လက်ရန်းြျား (railing) လည်း တပ်ေင် 

ထားသင့်သည်။ ဝင်လြ်းထွက်လြ်းြျားအားလုံး (all access) ကို ြဆတာ်တေမပုတ်ကျြှုြှ 

တားေီးကာကွယ်ထားသင့်သည်။ ဆနာက်ေက် [၇(၂၇)] 

 ၇.၃.၁၈.၅။  ပစ္စည်းများ ခပု ်ကျသည့် အန္တရာယ်မကှာကွေယ်ခြင်း (Falling Materials 

Hazard Prevention) 

  လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာြျားတွင်  ပစ္စည်းြျားမပုတ်ကျသည့်အန္တရာယ်ြှ  အကာအကွယ် 

ဆပးဆရးအစီအြံြျားကိုလုပ်ဆောင်ရြည်။ ဆနာက်ေက် [၇(၂၈)] 

 ၇.၃.၁၈.၆။ အမှိုက်စွေန့်ပစ်ခြင်း (Disposal of Debris) 

  အြှိုက်စွန့်ပစ်မခငး်နှင့် ေက်စပ်သည့် ဆေးအန္တရာယ် ြျားြှအကာအကွယ်ဆပး 

ဆရး အစီအြံြျားကို လုပ်ဆောငရ်ြည်။ ဆနာက်ေက် [၇(၂၉)] 

 ၇.၃.၁၉။ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းြွေင်သံုး စက်ယန္တရားများ (CONSTRUCTION   MACHINERY) 

 (က) အဆောက်အအံု ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်း သ့ုိြဟုတ် ပေိုေျက်သည့် လုပ်ငန်းတွင် အသံုးမပု 

သည့် စက်ယန္တရားြျား (construction machinery) ၏ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့ ် လိုအပ် 

ချက်ြျားသည် ဆနာက်ေက် [၇ (၃၀)] နှင့ ်ကိုက်ညီရြည်။ 

 (ခ) ဆောက်လုပ်ဆရးစက်ယန္တရားြျား (construction machinery) နှင့်အလုပ်လုပ်မခင်းအတွက် 

ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးေုိင်ရာ သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအတွက် ဆနာက်ေက်[၇ (၃၁)] ကုိ 

ကုိးကားြှုမပုနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ဆရနံေီမေင့် စွြ်းအားဆပး လည်ပတ်ဆြာငး်နှင်သည့် ဆလေိအားမြှင့်စက်ြျား (air 

compressors)၊ ဝန်တင်စက်ြျား (hoists)၊ ဝန်ချစီက်ြျား (derricks)၊ ပန့်ြျား (pumps) 

စသည်တို့ကို ၎ငး်တို့ထံြှ ထွကလ်ာသည့် အိပ်ဆဇာြျား (exhausts) ြီးဆလာင်လွယ်သည့် 

ပစ္စည်းြျားြှအဆဝးတွင ် တည်ထားရြည်။ အပိ်ဆဇာြျား (exhausts) ကို ပိ ုက်လိုင်း 

ြျားမေင့ ် ဆောက်လုပ်ေဲအဆောက်အအုံ၏ အမပငေ်က်သ့ုိ ထုတ်ပစ်ပါက ပိုကလ်ိုင်းနှင့် 
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ြီးဆလာင်လွယ်သည့် နံရံပစ္စည်းြျားအကကားတွင်   အနည်းေုံး  ၁၅၀ ြီလီြီတာ ရိှဆသာ   

ကကားလွတ် အကွာအဆဝးထားရိှရြည်။ 
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၇.၄။ အဆောက်အအုံများ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းမှုေိုငရ်ာ စီမံြန့်ြွေဲမှုများ၊ ခပငေ်င်ခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ 

ြိုင်ြံ့မှုအ ွေက်အားခဖည့်ခြင်းလပု်ငန်းများ (MAINTENANCE MANAGEMENT, REPAIRS, 

RETROFITTING AND STRENGTHENING OF BUILDINGS) 

 ၇.၄.၁။ အဆောက်အအုံခပုခပင်ထိန်းသိမ်းမှုေိုင်ရာ စီမံြန့်ြွေဲမှုများ (MAINTENANCE     

MANAGEMENT) 

 ၇.၄.၁.၁။ အဆောက်အအုံမပုမပင်ထိန်းသိြ်းြှုေိုင်ရာ စီြံခန့်ခွ ဲြှုလုပ်ငန်းေိုသည်ြှာ ထို  

အဆောက်အအုံ စတငတ်ည်ဆောက်ပပီးစီးချနိ်ြှစတင၍် ဆရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပြဲဆစရန်မပုမပင် 

ထိန်းသိြ်းရဆသာ လုပ်ငန်းေိုင်ရာ ပညာရပ်တစ်ခုမေစ်သည်။ အဆောက်အအံုတစ်ခုအတွက် 

တည်ဆောက်ဆသာလုပ်ငန်းြှာ အချနိ်တိုအတွင်း မပုလုပ်နိုင်ဆသာ်လည်း မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှု 

လုပ်ငန်းေိုသည်ြှာ ကာလကကာရှည်စွာအဆောက် အအံုတည်ပြဲဆနသ၍ကာလပတ်လုးံ 

မပုလုပ်ရသည့် လုပ်ငန်းစဉ် မေစ်ပါသည်။ တိကျဆသချာြှုြရိှဆသာ (သ့ုိြဟုတ်) ြမပည့်စုံဆသာ 

မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှု လုပ်ငန်း၏ရလဒ်ြ ှ ပတ်ဝန်းကျငရိှ် လူထုလုပ်ငန်းြျားနှင့် ၎င်းတို့နှင့် 

စပ်လျဉ်းဆသာအကျ ိုးေက်ြျားအားလုးံကို ေိုးရွားစွာသက်ဆရာက်ြှုမေစ်ဆစသည်။ အဆောက် 

အအံုဆောက်လုပ်ပပးီဆသာကာလြျားတွင် ထိုအဆောက်အအုံအား ဆန့စဉ်ထနိ်းသိြ်းြှု၊ အစဉ် 

တစိုက်ဆစာင့်ဆရှာက်ြှုြျားသည် ထိုအဆောက်အအုံ၏ ပျက်စီးယုိယွင်းြှုကို ဆနှးဆကွးဆစဆသာ 

အချက်ြျားမေစ်သည်။ အဆောက်အအုံတစ်ခုကို ဆရရှည်ခံနိုင်ရည်မြင့်ြားဆသာ စံဒီဇိုငး်မေင့် 

တည်ဆောက်ထားဆသာ်လည်း မပုမပင်ထိန်းသိြ်းြှုသည်သာလျှေင် ထုိအဆောက်အအံု၏ ဆရရှည် 

ခံနိုင်ရည်မြင့်ြားြှုကို ထိန်းသိြ်းဆပးနိုင်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၂ ။ ဆဝါဟာရေိုငရ်ာ အဓပိ္ပါယ်ဖွေင့်ေိုြျက် (Terminology) 

  ဤအခန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဆအာက်ပါအနက်အဓိပ္ပါယ် ေွင့်ေိုချက် ြျားကိ ု

သံုးစွဲရြည်။ 

 ၇.၄.၁.၂.၁။ ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းခြငး်(Maintenance) 

  အဆောက်အအုံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု(an item) ကို ၎င်း၏ ြူလလုပ်ငန်း 

တာဝန်ကို ထြး်ဆောငန်ိုငသ်ည့်အဆမခအဆန တစ်ရပ်တွင်ထိန်းသိြ်းထားနိုငရ်န် (သ့ုိြဟုတ်) 

ထိအုဆမခအဆနသို့ မပန်လည်ဆရာက်ရိှဆစရန် (retain or restore) ရည်ရွယ်သည့် နည်းပညာ 

ပိုင်းေိုငရ်ာနှင့် ယငး်နှင့်ေက်စပ်သည့်စီြံအုပ်ချုပ်ြှုေိုငရ်ာလုပ်ဆောငခ်ျက်ြျား ဆပါငး်စပ်ြှု။ 

 ၇.၄.၁.၂.၂။ ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းခြငး်ေိုငရ်ာ စီမံြန့်ြွေဲမှု (Maintenance Management) 

  သဆောတူညီပပီးမေစ်ဆသာ ြူဝါဒတစ်ခုချ ြှတ်ထားသည့် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခင်း 

 ေိုင်ရာအေွဲ့အစည်းမေစ်သည်။ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုကို ပုံြှန်မပုလုပ်ရြည့် လုပ်ငန်းအဆမခအဆန 

(steady stage) ဆောင်ရွက်ြှုအမေစ်ရှုမြငန်ိုင်သည်။ 
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 ၇.၄.၁.၂.၃။ အဆောက်အအုံပငမ်ကိုယ်ထည်(BuildingFabric)   

  ပရိဆောဂြျားနှင့် အဆထာက်အကူမပုလုပ်ငန်းြျား (Furnitures and services) 

ြှတစ်ပါး အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ အဆမခခံလိုအပ်ချက်အစိတ်အပုိငး်ြျား။ 

 ၇.၄.၁.၂.၄။ အဆောက်အအုံ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းဆရးလုပ်ငန်း (Building Maintenance) 

  အဆောက်အအုံကိ ု အသံုးမပုသူြျားအား ထိဆရာက်ဆကာငး်ြွန်၍ လက်သင့ ်

ခံနိုင်ဆသာ လုပ်ကိုင်ဆောငရွ်က်နိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် အဆမခအဆနတစ်ရပ်ကိ ု ေန်တီးဆပး 

နိုငရ်န် အဆောက်အအုံပငြ် ကိုယ်ထည် (Building Fabric) နှင့ ် ယငး်အဆထာက် အကူမပု 

လုပ်ငန်းြျား (Services) ၏ စွြ်းဆောင်ြှုကို ထိန်းသိြ်းထားနိုင်ရန် (သို့ြဟုတ်) ြူလအဆမခ 

အဆနသို့ မပန်လည်ဆရာက်ရိှဆစရန်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်း။ 

 ၇.၄.၁.၂.၅။ အဆောက်အအုံ၏ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း (House Keeping) 

  အဆောက်အအုံအား ြူလေွဲ့စည်းြှုအရည်အဆသွးကို ထိန်းသိြ်းထားရန်နှင့် 

သတ်ြှတ်ထားဆသာ ရငး်နှီးမြုပ်နှံြှု (Capital investment) ကို ၎င်း၏ စီးပွားမေစ်သက်တြ်း 

(Economic life) အတွင်းြေုံးရှုံးဆအာင် ကာကွယ်ဆပးထားဆသာ စဉ်ေက်ြမပတ်လုပ်ကိုင် 

ရြည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုမေစ်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၂.၆။ ပိုင်ရှင ်(Owner) 

  တရားဝင်အကျ ိုးခံစားခွင့်ရိှဆသာ ပုဂ္ဂိုလ် (သ့ုိြဟုတ်) အေဲွ့အစည်းမေစ်သည်။ 

ပိုင်ေိုင်သူဟုေိုရာတွင ်အဆောက်အအုံ အား ေိုးေွားပိုင် (Free holder)၊ အငှါးပိုငေ်ိုငသ်ူ 

(Lease holder) နှင့တ်ေင့အ်ငါှးချထားသူြျား (Sub-lease) တို့ပါဝင်ပပီး ၎င်းပိုင်ေိုငသ်ူြျား 

က အဆောက်အအုံအား တရားဝင်ထိန်းသိြ်းခွင့်နှင့်အတူ အဆောက်အအံု၏ ဆေးကငး် 

လုခံခုံဆရးနှင့ ် ကကံ့ခိုင်ြှုအေင့က်ို တာဝန်ယူရြည်။ ငါှးရြး်ဆနထိုင်သူ (သ့ုိြဟုတ်) တေင့် 

မပန်လည်အငါှးချထားသူြျားမေစ်ပါက ၎ငး်ငါှးရြ်းဆနထိုင်ရာဆမြကွက်ရိှ အဆောက်အအုံကုိ 

ဆသာလ်ည်းဆကာငး်၊ ပူးတွဲပါအထပ၊် အခန်းတို့၏ အဆောက်အအုံကိုဆသာ်လည်းဆကာငး် 

ငါှးရြး်စာချုပ်ပါ သက်တြ်းရိှသ၍ တပါတည်းပိုင်ေိုင်ြှုရရှိြည်။ 

 ၇.၄.၁.၂.၇။ အလံုပိ ်ဆနရာများ (Confined Space) 

  အဆကကာင်းတစ်စုံတစ်ရာဆကကာင့် ဆလဝင်ဆလထွက် ြဆကာင်းြှုဆကကာင့် 

ဆအာက်စီဂျငဆ်လျာ့နည်းြှု (သ့ုိြဟုတ်) အေိပ်ဓါတ်ဆငွ့ြျား စုဆဝးဆနနိုင်ဆသာဆနရာကို 

ေိုလိုသည်။ ဥပြာ- အလံုပတိ်ဆလှာင်ကန်ြျား (Closed tank)၊ ဆရေိုးပိုက်ြျား (Sewers)၊ 

ဆမြာင်းြျား (Ducts)၊ ဆလဝင်ဆလထွက်ြရှိဆသာအလံုခန်းြျား (Closed and unventilated 

rooms) နှင့ ် အထူးသမေင့် ဆလထက်ဆလးဆသာဓါတ်ဆငွ့ ြျား (သ့ုိြဟုတ်) အခိုးအဆငွ့ြျား 

တည်ရိှနိုင်သည့် အဆပါ်ပွင့်ဆလှာငက်န်ြျား (Open top tanks) စသည့်တို့မေစ်သည်။ 
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 ၇.၄.၁.၃။ အဆောက်အအုံခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခြငး် (Building Maintenance) 

 ၇.၄.၁.၃.၁။  အဆထွေဆထွေ 

  ြည်သည့်အဆောက်အအုံကိုမေစ်ဆစ၊ ၎ငး်၏ရည်ရွယ်ထားဆသာ (ဝန်ဆောငြ်ှု 

အပါအဝင်) (including its services) အဆောက်အအုံအသံုးမပုြှုကိုမေစ်ဆစ သတ်ြှတ် 

စီးပွားမေစ်သက်တြ်း (Economic life) တစ်ဆလျှောက်တွင် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုြျားကို မပုလုပ် 

ရြည်။ အဆောက်အအုံမပုမပင်ထိန်းသိြ်းမခငး်လုပ်ငန်းေိုသည်ြှာ ၎င်းအဆောက်အအုံကို 

အစဉ်တစိုက် အနီးကပ်ကကည့်ရှု၍ ချ ို့ယွငး်ချက်ြျားကို အဆစာတလျင်မပုမပင် ထိန်းသိြ်း 

ရဆသာ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်မေစ်သည်။ အဆောက်အအုံ၏ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ြှုကို ထိန်းသိြ်းမခငး် 

(house keeping) ကို ဆကာင်းြွန်စွာ ဆောငရ်ွက်နိုငြ်ှုသည်လည်း ဤကိစ္စရပ်တွင် ပါဝင ်

သည်။ အဆောက်အအုံ၏ စတငတ်ည်ဆောက်ထားခဲ့ဆသာ ြူလအဆရအဆသွးြှာလည်း 

အလွန်အဆရးပါသည်။ ပိုငေ်ိုင်သူြျား၊ အငဂ်ျင်နီယာြျား၊ တည်ဆောက်သူြျား၊ ဆနထိငု်သူ 

ြျားနှင့ ် မပငထ်ိန်းအေဲွ့ြျားအားလုံးသည် ဤလုပ်ငန်းတွင် ပူးဆပါငး်ပါဝင် ပတ်သက်သူြျား 

မေစ်ပပီး လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို အတူတကွ ြျှေဆဝဆောင်ရွက်ရြည်။ ဤအေဲွ့ြျားအားလုးံ 

တက်ညီလက်ညီမေင့် ပါဝငြ်ှသာလျှေင ် စိတ်ဆကျနပ်ေွယ်ဆကာငး်ဆသာ အဆမခအဆနတစ်ခု 

မေစ်လာနိုင်ြည်။ ဤကိစ္စရပ်တွင် ယိုယွင်းပျက်စီးြှုြမေစ်ခင်က ကကိုတင်မပင်ေင်မခင်း 

(preventative maintenance) နှင့် ယုိယွင်းပျက်စီးြှုမေစ်ပပီးြှ မပန်လည်မပုမပင်မခင်း (corrective 

maintenance) ဟူ၍ ကဏ္ဍနှစ်ရပ်ပါဝင်သည်။ အဆောက်အအုံတစ်ခုကို မပုမပငထ်ိန်းသိြ်း 

ရမခင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ြှာ အဆောက်အအံုနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုြျားကုိ ဆကာင်းစွာလည်ပတ် 

အသံုးမပုနိုငြ်ှုနှင့် အသံုးမပုဆနထိငု်သူြျားအတွက် သင့်တင့်ဆလျာက်ပတ်ဆသာ ဝန်းကျင ်

မေစ်ဆစြှုတို့ပငမ်ေစ်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၃.၁.၁။ ဆယေုယျအသံုးအနှုန်းမေစ်ဆသာ မပုမပင်ထိန်းသိြ်းြှု (Maintenance) ကုိ 

ဆအာက်ပါအတိုငး် ကျယ်မပန့်စွာ အြျ ိုးအစားခွဲမခား သတ်ြှတ်နိုင်သည်။ 

 (က) သန့်ရှင်းဆရးနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုဆပးမခငး် (cleaning and servicing) - ကကိုတင် 

ကာကွယ်မပင်ေငမ်ခငး်လုပ်ငန်း မေစ်ပပီးဆရတံဆလျှောက်ြျား၊ ဆရဆမြာင်းြျား၊ ဆရစီး 

ဆရလာဆကာငး်ြွန်ြှုကိ ု စစ်ဆေးမခငး်၊ စက်ြှုနှင့် လျှေပ်စစ်တပ်ေင်မခငး်လုပ်ငန်းြျား 

စစ်ဆေးမပုမပငမ်ခငး်ြျားအမပင်၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ြှုကိုထိန်းသိြ်းမခငး်တို့ပါဝငသ်ည်။ 

  (ခ) အြှားမပငမ်ခငး်နှင့် မပုမပငမ်ခငး် (Rectification and repairs) - ဤလုပ်ငန်းကို 

အချနိ်ြှန်မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခငး်လုပ်ငန်း (periodical maintenance work) ဟ ု

ဆခါ်သည်။ နှစ်စဉ် ကန်ထရိုက်စာချုပ်ြျားမေင့ ် ဆောငရွ်က်ရသည်။ အတွင်းအမပင် 

ပလာစတာ မပန်ကိုင်မခငး်၊ အဆချာသတ်မခငး်လုပ်ငန်းြျားပါဝင်သည်။  
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 (ဂ) အစားထိုးမခငး် (Replacements) - အကကီးစားမပင်ေင်ြှုလုပ်ငန်းမေစ်သည်။ အသစ် 

လဲမခင်းြျား၊ ဥပြာ - အြုိးအသစ်မပန်ြိုးမခငး်နှင့် ပျက်စီးဆနဆသာ အဆောက်အအုံ 

အစိတ်အပိုင်းြျားကို မပန်လည်တည်ဆောက်မခငး်တို့ပါဝင်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၃.၂။ ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းခြငး်လုပ်ငန်းအဆပါ် သက်ဆရာက်ဆစဆသာ အြျက်အလက်များ 

(Factors Affecting Maintenance) 

 ၇.၄.၁.၃.၂.၁။ အဆောက်အအုံြျား မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုလုပ်ငန်းအဆပါ်တွင ် ဆအာက်ပါ    

အချက်အလက်ြျားကလွှြ်းြိုးသည်။ 

 (က) နညး်ပညာေိုင်ရာ အြျက်များ (Technical Factors) - အဆောက်အအုံ၏ 

သက်တြ်း၊ ဒီဇိုငး်သောဝ၊ ပစ္စည်းစံချနိ်စံညွှန်းြျား၊ ယခင်ကမပုမပင်ထိန်းသိြ်းြှုစံနှုန်း 

(Past standard of maintenance) နှင့ ် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်ကို 

ဆရွှေ့ေိုငး်မခင်း(Postponing maintenance) ဆကကာင့် ကုန်ကျြည့် စရိတ်ြျား 

ပါဝင်သည်။ 

 (ခ) မူဝါေ (Policy) - ထိန်းသိြ်းဆရးြူဝါဒတစ်ရပ် (a maintenance policy) သည် 

သက်ေိုငရ်ာ အဆောက်အအုံြျားနှင့် ပိုင်ရှငြ်ျား၏ ပိုင်ေိုင်ပစ္စည်းြျား၏ တန်ေိုး 

(asset value) နှင့ ် အရငး်အမြစ်ြျား၏တန်ေိုး (resource value) နှစ်ခုလုံးကို 

ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်သည့်အမပင ် သံုးစွဲလိကု်သည့် ဆငွဆကကးတန်ေိုးကို ထိဆရာက် 

ဆသချာဆစသည်။ 

 (ဂ) ေဏ္ဍာဆရးနှင့် စီးပွားဆရးေိုင်ရာအချက်အလက်ြျား (Financial and economic 

factors)။ ဆနာက်ေက် [၇ (၃၂)] နှင့ ် [၇ (၃၃)] ကို ကကည့်ပါ။ 

 (ဃ) ပ ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာအြျက်များ (Environmental factors) - အဆောက်အအုံ 

ြျားသည် ဆလ၊ ြိုး၊ အပူချနိ်စသည့် မပငပ်ရာသီဥတုဒဏ်ြျားကို ခံစားရသည်။ 

ထိအုချက်ြျားသည် မပုမပင်ထိန်းသိြ်းြှုလုပ်ငန်းအကကိြန်ှုန်းနှင့် ဆောင်ရွက်ရြည့် 

လုပ်ငန်းြျားအဆပါ် အေုံးအမေတ်မေစ်ဆစသည်။  

  အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ ကိုယ်ထည်ပိုင်းသည် မပငပ်သက်ဆရာက်ြှုြျားဆကကာင့် 

အတွင်းပိုငး်ပျက်စီးြှုြျားလည်း မေစ်ဆပါ်နိုင်သည်။ စိုထိငုး်ေ၊ အပူချနိ်နှင့် ဆလထုညစ် 

ညြ်းြှုြျားကုိလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ စက်ြှုရံုြျားက့ဲသ့ုိဆသာ အဆောက် 

အအံုြျားသည် အတွင်းရိှ ထုတ်လုပ်ြှုလပု်ငန်းစဉ်ြျား၏ အကျ ိုးေက်ြျားကို ခံစား 

ရနိုင်သည်။  

   ဆရကူးကန်ြျား၏ အဆောက်အအုံေွဲ့စည်းြှုတွငြ်ူ ကလိရုငး် (chlorine) အသံုးမပုြှု 

ဆကကာင့် သက်ဆရာက်ြှုရှိနိုငသ်ည်။  
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 (င) အသံုးခပုသူ (User) - ေလဆာက်ေေုံနှင့် ၎င်း၏ ေစိတ်ေြွိုငး်များကို ခြွုခြွင် 

ထိန်းသိမ်းရန် လိေုြ်ွချက်သည် ၄ငး်အဆောက်အအုံကိုသံုးစွဲသူ (ဆနထိုင်သူ) ြျားနှင့် 

၄ငး်တို့အသံုးမပုြှု အဆနအထားဆပါ်တွင် တိုက်ရိုက်ေက်နွယ်ြှုရိှသည်။ 

 ၇.၄.၁.၃.၂.၂။ ေီဇိုင်းပုံစံ၏ လွှမ်းမိုးမှု (Influence of design)  

  အဆောက်အအံုတစ်ခု၏ ရုပ်လက္ခဏာြျား၊ သက်တြ်းနှင့်အလှအပတ့ုိသည် 

ဒီဇိုင်းပုံထုတ်သည့် အေင့တ်ွင် ထည့်သွငး်စဉ်းစားသည့် အချက်အလက်ြျားအဆပါ် 

ြူတည်သည်။ အဆောက်အအုံအားလုးံသည် ဒီဇိုင်းဆကာငး်စွာမေင့် ဆောက်လုပ်ထား 

ဆသာလ်ည်း ကာလကကာသည်နှင့်အြျှေ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုြျား လိအုပ်လာြည်။ သ့ုိရာတွင် 

အဆောက်အအုံ၏ စွြ်းဆောငြ်ှုကို ပိုြိုဆကာင်းြွန်တိုးတက်လာဆစရန်အတွက် ဆအာက်ပါ 

တို့သည် ဆနာက်ပိုင်းအေင့ြ်ျား၌ ကကုံဆတွ့ရြည့် အခက်အခဲြျားကို အနည်းေုံးမေစ်ဆစ 

ြည့် နည်းလြ်းမေစ်သည်။ 

 (က)  ဆောက်လုပ်စဉ်နှင့် ဒီဇုိင်းဆရးေဲွစဉ်တွင် ချ ို့ယွင်းချက်ကုိ အနည်းေံုးမေစ်ဆအာင်လုပ်ရန်၊ 

 (ခ) မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှု အလုပ်ခက်ခဲြှု နည်းပါးဆစရန် ဆောက်လုပ်စဉ်အတွငး် ပစ္စည်း 

ြျားကို အဆသးစိတ်ဆစ့ဆစ့စပ်စပ်ဆရွးချယ်ရန်တို့ မေစ်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၃.၂.၂.၁။ အဆောက်အအုံေိုငရ်ာ တည်ဆောက်ပုဒံီဇိုင်း (Designing the 

building for structural adequacy) ဆရးေွဲရာတွင ် သောဝပတ်ဝန်းကျငေ်ိုငရ်ာ 

အချက်အလက်ြျား ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ဥပြာ - ဆရဆငွ့ပါဝငြ်ူ၊ ရာသီဥတု 

အဆမခအဆန၊ သံဆချးတက်မခငး်၊ ဓါတ်မပုမခင်း၊ အသံုးမပုသူြျားဆကကာင့် ပွန်းပဲ့ပျက်စီးမခငး်၊ 

ဆလထုညစ်ညြ်းမခငး်၊ ဆရလွှြ်းမခငး်၊ ဆမြကျွ ံမခငး်၊ ငလျင်ဒဏ်နှင့် ဆလမပင်းြုန်တိုင်းဒဏ် 

ြျားကိုခံနိုင်ဆစရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၃.၂.၂.၂။ အမေစ်ြျားဆသာ မပုမပင်ထိန်းသိြ်းြှုလုပ်ရြည့် မပဿနာြျားကုိ လြ်းညွှန် 

{Annex C} တွင် စာရငး်မပုစုထားပါသည်။ သ့ုိဆသာလ်ည်း ဤစာရငး်သည် မပည့်စုံ 

လုဆံလာက်သည်ဟု ြယူေသင့်ပါ။ 

 ၇.၄.၁.၃.၃။ ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းမှုေိုငရ်ာမူဝါေ (Maintenance Policy) 

  ၎င်းြူဝါဒသည် အဆောက်အအံုပုိင်ေုိင်သူ၏ အနာဂါတ်လုိအပ်ချက်ြျားမေစ်ဆသာ 

အဆောက်အုံ၏ ရုပ်ပိုငး်ေိုင်ရာစွြ်းဆောငြ်ှုနှင့် အဆောက်အအုံကို အသံုးချနိုငြ်ှုကို 

လွှြ်းခခုံနုိင်ရြည်။ ၎င်းသည် ဆအာက်ပါတ့ုိနှင့် ပတ်သက်သည့် ေံုးမေတ်ချက်ြျားချြှတ်မခင်းသ့ုိ 

ဦးတည်သွားနိုင်သည်။  

 (က) လက်ရှိအဆောက်အအုံ၏ အသံုးမပုနိုင်ြှု၊ အနာဂါတ်တွင် ထပြ်ံအေင့်တိုးမြှင့်နိုင်ေွယ် 

ရိှြှု၊ အဆောက်အအံု၏ အစိတ်အပိုငး်ြျား၏သက်တြ်း (Life cycle of existing 

components) နှင့် အင်ဂျင်နီယာပုိင်းေုိင်ရာဝန်ဆောင်ြှုြျား (Engineering services)။ 
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 (ခ) အဆောက်အအုံကိုအသံုးချြှု၊ ဆမပာင်းလဲအသံုးချြှု၊ အစိတ်အပိုငး်ြျား၏သက်တြ်းနှင့် 

အင်ဂျငန်ီယာပိုငး်ေိုင်ရာဝန်ဆောင်ြှုြျားကို မပုမပငမ်ခငး်။ 

 ၇.၄.၁.၃.၄။ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ (Maintenance Work Programmes) 

  မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဆရးေွဲမခင်းသည် အဆောက်အဦ ပိုငေ်ိုင် 

သူနှင့် ၎င်း၏ဆောင်ရွက်ရြည့် လုပ်ငန်းြျားအဆပါ်ဆအာက်ပါအတိုငး် သက်ဆရာက်သည်။ 

 (က) အဆောက်အအုံ၏ ြူလလုပ်ငန်းြျား ထိခိုက်ြှုအနည်းေုံးမေစ်ဆစသည့် အချနိ်တွင် 

မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုလုပ်ငန်းြျားကို ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ 

 (ခ)  မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှု အစီအစဉ်ဆရးေွဲရာတွင် ထိဆရာက်ြှုြရိှဆသာ (Abortive) လုပ်ငန်း 

ြျားကို ဆရှာငရှ်ား(Obviate) ၍ ဆရးေွဲရြည်။ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှု လုပ်ငန်းြျားပပီးစီးပပီး 

ဆနာက်ြှ ထပ်ြမံပုမပငမ်ခငး် (Upgrading) ၊ ပုံစံဆမပာင်းမခငး် (Conversion) ြမပုလုပ ်

သင့်ဆပ။ ဥပြာ- ထပ်ြံအလှေင်လုပ်ငန်း (Redecoration) ပပီးစီးပပီးြှ ထပ်ြံဝါယာကကိုး 

သွယ်တန်းမခငး် (Rewiring) ကဲ့သို့ဆသာ လုပ်ငန်းြျားကို ေိုလိုသည်။ 

 (ဂ) အဆောက်အအံု၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှု (Output and function) ထိခုိက်ြှုမေစ်နုိင်ပါက 

အြှားမပငေ်င်ြှုလုပ်ငန်း (Rectifying) ဆနှာင့်ဆနှးကကန့်ကကာြှု အနည်းေုံးမေစ်ဆအာင် 

မပုမပငြ်ှုလုပ်ငန်းကို စီစဉ်သင့်သည်။ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုအချနိ် ဆနာက်ကျသည်နှင့်အြျှေ 

မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆရးစရိတ် တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ 

 (ဃ) မပ မုပင်ထိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်းပပီးစီးမခင်း(သ့ုိြဟုတ်)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဆနစဉ်အတွင်းတွင် 

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် အမခားဆသာ တရားဝင်လုိအပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ လုိက်နာဆောင်ရွက် 

သင့်သည်။  

 ၇.၄.၁.၃.၅။ ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းဆရးေိုင်ရာလမ်းညွှန်ြျက်များ (Maintenance Guides) 

  အဆောက်အအုံအဆမြာက်အြျားပိုင်ဆသာ ပိုင်ရှငတ်စ်ဦးသည် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်း 

ဆရးအတွက် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျားကုိ ချြှတ်ထူဆထာင်ထားပပီးမေစ်နုိင်သည်။ အဆောက်အအံု 

တစ်ခုသာ ပိုငေ်ိုငဆ်သာ သ့ုိြဟုတ် အဆရအတွက်အနည်းငယ်သာ ပိုင်ေိုင်ဆသာ  မပုမပင် 

ထိန်းသိြ်းဆရးတာဝန်ရိှ ပိုင်ရှင်တစ်ဦးသည် သီးမခားအဆောက်အအံုတစ်ခုစီနှင့် လိုက်ေက် 

ဆအာင် အဝံငခ်ွင်ကျစီြံထားသည့် လြး်ညွှန်ချက်တစ်ရပ်အား အသင့်မပင်ေင်ထားမခငး်မေင့် 

အဆရးပါသည့် အားသာချက်အကျ ိုးတရားြျားကုိ ရရိှနုိင်သည်။ ဤက့ဲသ့ုိဆသာ လြ်းညွှန်ချက် 

တစ်ရပ်တွင် ဆအာက်ပါတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ 

 (က) တည်ဆောက်ပုံအြျ ိုးအစားနှင့ ်အဆောက်အအုံ၏သက်တြ်း နှင့ ် 

 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်အဆမခအဆနနှင့ ်အသံုးမပုြှုအဆနအထား (intensity of use)။  

  ( ၇.၄.၁.၃.၂) ကို ကကည့်ပါ။ 
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  လြး်ညွှန်ချက်သည် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောငဆ်ရးေိုင်ရာကိစ္စရပ်ြျား (operational 

matters) ပါဝင်သည့် ပိုြုိကျယ်မပန့်ဆသာအညွှန်းစာအပု် (manual) တစ်ခု၏ အစိတ်အပုိငး် 

တစ်ရပ် မေစ်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၃.၆။ ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းဆရးလုပ်ငန်းစီမံြျက်ဆရးေွေဲခြငး် (Planning of Maintenance 

Work) 

  လုပ်ငန်းစီြံချက်ဆရးေွဲရာတွင် ကျ ိုးဆကကာင်းေီဆလျာ်၍ အဆောက်အအုံအစိတ် 

အပုိင်းအသီးသီး၏ မေစ်နုိင်ဆမခရိှဆသာ မပုမပင်ထိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်းစဉ် (maintenance cycle) 

ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပပီး စစ်ဆေးြှုြျား (Inspection) ကိုလည်း ပုံြှန်မပုလုပ်ရြည်။ 

နှစ်စဉ်စီြံချက်ြျားဆရးေဲွရာတွင် ဆောင်ရွက်ရြည့် လုပ်ငန်းအြျ ိုးအြည်ြျားကုိ ဆပါင်းစပ်ရန် 

နှင့ ် အပိုကနု်ကျစရတိ်ြျားြရှိရန် ဆနာက်ပိုင်းနှစ်ြျား၏ အစီအစဉ်ြျားကိုပါ ထည့်တွက်ရ 

ြည်။ အချ ို့ဆသာ အဆောက်အအုံြျား၏ ဒီဇိုင်းပုံစံသည် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆရး ကန်ထရိုက် 

လုပ်ငန်းြျားတွင် မြင့်ြားသည့် သွယ်ဝိုက်ကုန်ကျစရိတ်ြျားကို မေစ်ဆစနိုင်သည်ကို အဆလး 

ထား၍ ဆစ့စပ်ဆသချာစွာဂရုစိုက်ပပီး စီြံချက်ဆရးေွဲချြှတ်မခငး်သည် ေဏ္ဍာဆရး အကျ ိုး 

ဆကျးဇူးြျားကို ရရိှဆစနိုငသ်ည်။ မပုမပငမ်ခငး် သ့ုိြဟုတ် အသစ်လဲလှယ်မခငး်အတွက် 

ေုံးမေတ် ချက်ြျားကို သင့်မြတ်ဆလျာ်ကန်စွာ စဉ်းစားသုးံသပ်ပပီး ဆနာက်ြှချြှတ်သင့်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၃.၇။  ုံ့ခပန်ြျက် (Feedback) 

 ၇.၄.၁.၃.၇.၁။ တုံ့မပန်ချက် (Feedback) သည် အဆောက်အအုံ အသစ်ြျားအားဒီဇိုငး်ပုံစံ 

ထုတ်လျက်ရိှဆသာ ဗိသုကာ/အင်ဂျငန်ီယာအတွက် လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျားအဆကကာင်း 

(behavior of materials) သတငး်အချက်အလက်ြျားဆပးရန်နှင့် အဆသးစိတ်ဆော်မပရန် 

(detailing) အဆရးကကီးပပီးအကျ ိုးရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်မေစ်၍ ဆနာငဆ်ောက်ြည့် 

အဆောက်အအုံြျားတွင် ထိန်းသိြ်းဆရးစရိတ်ြျား ဆလျာ့ပါးဆစနိုင်သည်။ ၎င်းသည် မပုမပင် 

ထိန်းသိြ်းဆရးတာဝန်ရိှဆသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြျားအတွက်လည်း တန်ေုိးရိှဆသာ သတင်းအချက်အလက် 

ရင်းမြစ်တစ်ခုမေစ်သည်။ မပုမပင်ထိန်းသိြ်းဆရးအေဲွ့တုိင်းသည် ပထြအဆနမေင့် အေဲွ့ရိှ အမခား 

သူြျား၏ အကျ ိုးအတွက်လည်းဆကာင်း၊ ဒုတိယအဆနမေင့် အဆောက်အအံုဆောက်လုပ်ဆရး 

လုပ်ငန်းတစ်ခုလံုး၏ အကျ ိုးအတွက်လည်းဆကာင်း၊ ၎င်း၏ ပညာဗဟုသုတအား ေက်သွယ် 

ဆမပာမပနုိင်ြည့် နြူနာနည်းလြ်းတစ်ရပ် (Sample way of communicating) ကုိ မပုစုထား 

(Develop) သင့်သည်။ အဆောက်အအုံြျားတွင် ဆနထိငု်သူြျား၊ ဆစာင့်ဆရှာက်သူြျားနှင့် 

အဆောက်အအုံြျားကို ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်၍ တည်ဆောက်သူြျားအကကား စဉ်ေက်ြမပတ် 

ဆေွးဆနွးြှုြျားမပုလုပ်ပပီး ပွင့်လငး်မြင်သာဆသာ ြှတ်တြ်းြျားထားရိှရြည်။ 

  

 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၇ 
 

148 
 

 ၇.၄.၁.၃.၇.၂။ တုံ့မပန်ချက် (Feedback) သည် ဆအာက်ပါတို့ပါဝငသ်င့်သည်။ 

 (က) သံုးစွဲသူ၏ဆကျနပ်ြှု 

 (ခ) စဉ်ေက်ြမပတ် တိုးတက်ဆကာင်းြွန်ရန် ြွြး်ြံြှုနှင့် 

 (ဂ) အားလုးံပါဝင်ဆောင်ရွက်ြှု။  

 ၇.၄.၁.၃.၇.၃။ သ ငး်အြျက်အလက်ရငး်ခမစ် (Source of Information) 

  တုံ့မပန်ချက် (feedback) ေိုင်ရာ သတငး်အချက်အလက်ြျားကို ဆအာက်ပါ 

တို့ြှ ရယူနိုင်သည်။ 

 (က) ဆနထိငု်သူြျား 

  (ခ) စစ်ဆေးြှုြျား (Inspection) 

  (ဂ) ြှတ်တြ်းြျား နှင့် 

 (ဃ) ဆေွးဆနွးြှုြျား 

 ၇.၄.၁.၃.၈။ ထိဆရာက်သည့် ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းမှုနည်းလမး်များ (Means of Effecting 

Maintenance) 

 ၇.၄.၁.၃.၈.၁။  ာဝန်ရှိမှု (Responsibility) 

  အချ ို့ဆသာ မပုမပင်ထိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်းကုိ အဆောက်အအံုပုိင်ေုိင်သူ (Occupier) 

သ့ုိြဟုတ် ပုိင်ေုိင်သူ၏ ကုိယ်စားလှယ်က ဆောင်ရွက်ရြည်။ ငှါးရြ်းဆနထုိင်ြှု (Leasehold) 

သ့ုိြဟုတ် အလားတူ ဆနထိငုြ်ှုမေစ်ပါက မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုလုပ်ငန်းအားလုံးသည် ဆနထိငု် 

သူ၏ တာဝန်ြဟုတ်ေဲ မေစ်ဆကာငး်မေစ်နိုငသ်ည် (Not all maintenance may be the 

responsibilities of occupies)။ အြျားနှင့်ေိုင်ဆသာ ဆနရာြျားအတွက် တာဝန်ရှိြှုကို 

ရှင်းလငး်စွာ ေွင့်ေိုသတ်ြှတ်ထားရြည် (clearly defined)။ 

 ၇.၄.၁.၃.၈.၂။ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်းကို အကကီးစားမပငေ်ငြ်ှု၊ နဂိုအတိုင်းမပန်လည် 

မပုမပငြ်ွြး်ြံြှု၊ အခါအားဆလျာ်စွာနှင့်ပုြံှန်ဆောင်ရွက်ြှုြျား သ့ုိြဟုတ် ဆန့စဉ်ဆောင်ရွက် 

ြှုြျားအမေစ် ဆအာက်ပါအတိုငး် ထပ်ေင့ခ်ွဲမခား တာဝန်ယူ ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

 (က) အလုပ်သြားြျားတိုက်ရိုက် ငါှးရြး်ခိုငး်ဆစမခင်း 

 (ခ) ကန်ထရိုက်တာြျားနှင့် 

 (ဂ) အထူးကျွြ်းကျင်သည့် ကန်ထရိုက်တာြျားနှင့် ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းသဆောတူ 

စာချုပ် (service agreement) မေင့်မေစ်ဆစ သ့ုိြဟုတ် အမခားနည်းမေင့်မေစ်ဆစ 

မပုလုပ်နုိင်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၃.၈.၃။ လုပ်ငန်းအြျ ိုးအစား အသီးသီး၏ အရည်အဆသွး၊ ဆကာင်းကျ ိုးြျားအတွက် 

စဉ်းစားရာတွင် ပုံြှန်လုပ်ဆောင်ဆနကျမေစ်ဆသာ မပုမပင်ထိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်းကို အဆမခ 

အဆနတစ်ခု၌ အရငး်အမြစ်ြျားအား အသင့်မြတ်ေုံးအသံုးချမခငး်သည် ြူဝါဒ၏ အဆရးကကီး  
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 ဆသာ အစိတ်အပုိငး်တစ်ရပ်မေစ်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၃.၈.၄။ လုပ်ငန်းကန်ထရိုက်ဆပးမခငး်၏ ဆအာငမ်ြငြ်ှုသည် ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းြျား 

(services)၏ သဆောသောဝ၊ ကန်ထရိုက်မပုလုပ်မခင်း (တငဒ်ါဆခါ်ယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ်)၊ 

ကန်ထရိုက်စာချုပ်၌ ဆရးသားဆော်မပထားပုံနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုအရည်အဆသွး (Service 

quality) အား ဆနာက်ပိုငး်၌ဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမခငး် (Monitoring) တို့အဆပါ်တွင ် ြူတည် 

သည်။ ကန်ထရိုက်ဆပးရန် ေုံးမေတ်ရာတွင် အဆရးကကီးဆသာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည့် 

အချက်ြှာ ကန်ထရိုက်တာသည် သံုးစွဲသူြျားအတွက် ထိကု်သင့်သည့် ကုန်ကျစရိတ်မေင့် 

လူြှုဆရးအရ လိလုားေွယ်မေစ်ဆသာ (socially desirables) အဆရအတွက်နှင့် အရည် 

အဆသွးရိှသည့် ဝန်ဆောငြ်ှုကို ဆပးအပ်နိုငမ်ခငး်ရှိ/ြရိှ လုပ်ဆောင်နိုငမ်ခငး်မေစ်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၄။ ဝငထ်ွကြ်ျဉ်းကပ်လမ်း (Access)  

 ၇.၄.၁.၄.၁။ အဆထွေဆထွေ 

   ပဏာြစူးစြ်းဆလ့လာမခင်းနှင့် စစ်ဆေးမခင်းလုပ်ငန်းပါဝင်သည့် မပုမပင်ထိန်းသိြ်းဆရး 

လုပ်ဆောငြ်ှုြျားအားလုံးအတွက် ဆေးကငး်စွာ ဝငထ်ွကစ်စ်ဆေးနိုင်ရန် ချဉ်းကပ်လြး် 

(safe access) ကိ ု လိုအပ်သမေင့် အချ ို့ဆသာ အဆမခအဆနြျားတွင် ၎င်းကို အထူးဒီဇိုင်းပုံစံ 

ထုတ်ရန် လိုအပ်ပါြည်။ ပင်ြအဆောက်အအုံကိုယ်ထည် (fabric) နှင့် အဆောက်အအုံ 

အဆထာက်အကမူပုလုပ်ငန်းြျား (building services) ေီသို့ ဝငဆ်ရာက်စစ်ဆေးရန် လွယ်ကူ 

မခငး် (သ့ုိြဟုတ်) ခက်ခဲမခငး် (Ready or difficult) တို့သည် ထိန်းသိြ်းဆရးြူဝါဒနှင့် 

ထိန်းသိြ်းဆရးစရိတ်တို့အဆပါ် ြျားစွာလွှြ်းြိုးြှုရိှသည်။ ဆခါငြ်ိုးလုပ်ငန်းအတွက် သ့ုိြဟုတ် 

ဆမြာင်းြျားနှင့် အလုပံိတ်ဆနရာလတွ်ြျား (Confined space) အတွင်းသ့ုိ ဝငဆ်ရာက် 

စစ်ဆေးရန်အတွက် အထူးကကိုတင်ကာကွယ်ြှုြျားနှင့် ဝင်ထွက်ချဉ်းကပ်လြ်းြျား လုပ်ဆောင် 

ဆပးရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ 

၇.၄.၁.၄.၂။ ြျဉး်ကပ်အစီအမံများ (Access Facilities) 

 ၇.၄.၁.၄.၂.၁။ ဆေးကငး်၍ သင့်ဆတာ်ဆသာ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆရးမပုလုပ်ရြည့် ဆနရာြျား 

အားလုးံအတွက် အပြဲတြ်း ချဉ်းကပ်နိုငသ်ည့် အစီအြံြျားကို ဒီဇိုင်းပုံစံဆရးေွဲစဉ်၌ 

ထည့်သွငး်မပုလုပ်ရြည်။ ၎င်းအစီအြံြျားကို လက်ခံနိုင်သည့် မပုမပင်ထိန်းသိြ်းဆရးစရိတ် 

မေစ်ဆစရန် ဒီဇိုငး်ပုံစံဆရးေွဲသည့်အေင့်၌ပင် အဆောက်အအုံကိစ္စတွင ် အဆတွ့အကကုံရှိသူ 

ြျားြှ အကကံမပုြှုြျားမပုလုပ်ရန် လိအုပ်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၄.၂.၂။ ဆလှကားရှင်ြျား (ladders) ြှသည် မငြး်ြျား (scaffoldings) သ့ုိြဟုတ် 

စွြ်းအင်သံုးမြှင့်တင်ပလက်ဆောငး်စင်ြျား (powered lift platforms) စသည့် ယာယီ 

ချဉ်းကပ်လြး် ပစ္စည်းကိရိယာြျ ိုးစုံကို မပုမပင်ထိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်းအတွက် သင့်ဆလျာ် 

စွာ စီစဉ်ထားရှိရြည်။ 
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 ၇.၄.၁.၄.၂.၃။ မေစ်နိုင်သည့်ဆနရာတိုငး်တွင်၊ အဆသတပ်ေငထ်ားသည့် ချဉ်းကပ်လြး်အစီ 

အြံြျား (permanent access facilities) မေစ်ဆသာ အကာအရံအတားအေီးြျား (Fixed 

barriers)၊ ဆလှကားြျား (ladders)နှင့ ် ဆလှကားအိြ်ြျား (stairways) ကို စီစဉ်ထားရှိ 

လျှေင် ပုိ၍ဆကာင်းသည်။ ဤက့ဲသ့ုိဆသာ အပြဲတြ်းချဉ်းကပ်လြ်း အဆထာက်အကူမပုပစ္စည်း 

ြျားကိ ုထားရှဆိသာအခါ ၎င်းတို့အား ပုံြှန်စစ်ဆေးမခင်း၊ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခင်းနှင့် စြ်းသပ် 

မခငး်စသည့် အစီအစဉ်ြျားကို မပုမပင ်ထိန်းသိြ်းဆရးစီြံချက်ြျားတွင် ထည့်သွင်းနိုငသ်ည်။ 

 ၇.၄.၁.၄.၂.၄။ မပငထ်ိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ခန့်အပ်ထားသည့် 

ဝန်ထြ်းြျားအားလုံးကို လိုအပ်သည့် အကာအကွယ်ဆပးဆသာ အဝတ်အစားြျားနှင့်  

ပစ္စည်းကိရိယာြျားကို ဆထာက်ပံ့ကာ ၎င်းတို့အား အသံုးမပုပုံကို ညွှန်ကကားသင့်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၄.၂.၅။ နှစ်ထပ်နံရံကကားလွတ်ဆနရာြျား (wall cavities)၊ ဆရဆမြာင်းြျား (drains) 

စသည်တို့ကဲ့သ့ုိဆသာ လူကိုယ်တိုင်ဝငဆ်ရာက်ရန် ြမေစ်နိုင်ဆသာဆနရာြျားတွင် CCTV 

(closed circuit television) သ့ုိြဟုတ် အတွင်းကကည့်ကိရိယာြျား (endoscopes) က့ဲသ့ုိဆသာ 

အမြင်အာရုံေိုင်ရာကိရိယာြျား (optical devices) ၏ အကူအညီမေင့် စစ်ဆေးြှုြျားကို 

မပုလုပ်နိုင်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၄.၃။ ဆလှာင်ပိ ်ဆနဆသာဆနရာများသ့ုိ ဝငလ်မး် (Access to Confined Spaces) 

 ၇.၄.၁.၄.၃.၁။ ဆလဝင်ဆလထွေကဆ်ကာင်းခြငး် (Ventilation) 

  ဆလှာင်ပိတ်ဆနဆသာ ဆနရာတစ်ခုအတွငး်သို့ ဝငသ်ည့်အခါတွင် အထူး 

ကကိုတငက်ာကွယ်ြှုြျား လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ ဤကဲ့သ့ုိ ဆလှာင်ပိတ်ဆနဆသာ 

ဆနရာြျားကို အထူးသမေင့် အထဲသ့ုိြဝငြ်ီ၊ ၎ငး်တို့သည် ဓာတ်ဆငွ့ြျား၊  အခိုးအဆငွ့ြျားနှင့် 

အမခားဆလထဲတွင်ရိှဆသာ အရာဝတ္ထုြျား အန္တရာယ်မေစ်ဆစဆလာက်ဆအာင် စုစည်းြှုြျားြှ 

ကင်းစင်ရန်နှင့် ဆလတွင် ဆအာက်စီဂျင်ဆလျာ့နည်းြှုြရိှဆစရန် ဆသချာဆစဆရးအတွက် 

လုဆံလာက်ဆသာ ဆလဝင်ဆလထွက်ရိှရြည်။ 

 ၇.၄.၁.၄.၃.၂ ။ အလငး်ဆပးခြငး် (Lighting)  

  ထိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်းကုိ ဆကျနပ်ေွယ်ဆကာင်းစွာ ဆောင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် 

ဆကာင်းြွန်ဆသာ အလငး်ဆပးြှုကို လိအုပ်သည်။ ၎င်းသည် ဆလှာငပ်ိတ်ဆနဆသာ ဆနရာ 

ြျားတွင် အထူးသမေင့် အဆရးကကီးသည်။ ပံုြှန်ြီးအလင်းဆရာင်သည် ြလံုဆလာက်ပါက ယာယီ 

အလငး်ဆပးပစ္စည်းြျား မေည့်ေည်းတပ်ေင်သင့်သည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်ဆလျာ်သလိ ု

ဆနရာအနှံ့သို့လည်းဆကာငး်၊ ဆနရာကွက်၍လည်းဆကာငး် ြီးအလင်းဆရာငဆ်ပးသင့်သည်။ 
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 ၇.၄.၁.၅။  မှ ် မ်းများ (Records) 

 ၇.၄.၁.၅.၁။ အဆထွေဆထွေ 

  ဆကာင်းြွန်ဆသာြှတ်တြ်းြျားသည် ပိုငရ်ှင်ြျားနှင့် အသံုးမပုသူြျား/ ဆနထိုင် 

သူြျားအတွက် ြလိုအပ်ဆသာ အကုန်အကျြျားစွာကို သက်သာဆစနိုငပ်ပီး၊ မပစ်ချက်ြျားဆပါ် 

ဆပါက်လာဆသာအခါ စူးစြ်းရှာဆေွ စစ်ဆေးဆရးလုပ်ငန်းတွင် မေစ်နုိင်ဆမခရိှဆသာ ဆေးအန္တရာယ် 

ြျားကို ဆလျှော့ချဆပးနိုင်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၅.၂။ အဆောက်အအံု ည်ဆောက်မှုမ ှ် မ်းများကို အသုံးခပုခြငး် (Use Of 

Building Records) 

 ၇.၄.၁.၅.၂.၁။ အဆောက်အအုံထိန်းသိြ်းဆရးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ဝန်ထြ်းြျား 

အားလံုးကုိ အဆောက်အအံုတည်ဆောက်ြှု ြှတ်တြ်းြျားရိှဆကကာင်းကုိ သိထားဆစသင့်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၅.၂.၂။ သိရှိထားသည့် ဆေးအန္တရာယ်ရိှဆသာ ဆနရာြျားကို ြှတ်တြ်းြျားတွင် 

မပည့်စံုရှင်းလင်းစွာ အြှတ်အသားမပုထားသင့်သလုိ လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာ၌လည်း အြှတ်အသား 

မပုထားသင့်ပပီး ထိန်းသိြ်းဆရးဝန်ထြ်းြျားကို ၎င်းဆနရာြျားရိှ လုပ်ငန်းစနစ်နှင့် အတူ 

ညွှန်မပထားသင့်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၅.၂.၃။ ြှတ်တြ်းြျားသည် ဆနာက်ေုံးအဆမခအဆနနှင့် အချက်အလက်ြျားအထိ 

အမပည်အစံုြှတ်တြ်းတင်ထားရိှြှသာလျှေင် တန်ေုိးရိှကာ ဤသ့ုိထားရိှရန်အတွက် ဆောင်ရွက် 

ရြည့် အစီအစဉ်ြျားကို စညး်ကြ်းချက်တွင ်သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းထားသင့်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၅.၂.၄။ ြှတ်တြ်းြျားကို အေင်သင့်အသံုးမပုနိုငခ်ွင့်ရိှသင့်ပပီး၊ ြှတ်တြ်းြျား ထားရှိ 

သည့် ဆနရာကို ဆရွးချယ်ရာတွင် ြှတ်တြ်းြျား၏ ပုံစံအြျ ိုးအစားနှင့် ၎င်းတို့ကို ြည်သည့် 

ပျက်စီးြှုြျ ိုးြေိုြှ ကင်းဆဝးဆအာင်ထားရှိရန် ထည့်သွငး်စဉ်းစားသင့်သည်။ ြှတ်တြ်း 

ြျား၏ ြိတ္တူတစ်စုံကို အဆောက်အအုံထဲ၌ြဟုတ်ေဲ အမခားလုခံခုံစိတ်ချရသည့် ဆနရာ 

တစ်ခုတွင်ထားရိှကာ ဆနာက်ေုံးအဆမခအဆနနှင့် အချက်အလက်ြျားအထိ အမပည့်အစုံ 

ြှတ်တြ်းတငထ်ားရှိရန် အကကံမပုသည်။ 

 ၇.၄.၁.၅.၃။ ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းမှုမှ ် မ်းများ (Maintenance Records) 

  ဆအာက်ပါတို့သည် မပုမပင်ထနိ်းသိြ်းြှုြှတ်တြ်းြျားတွင် ပုံြှန်ထုးံစံအတိုင်း 

ပါဝင်သည့် အဆကကာငး်အရာြျား မေစ်သင့်သည်။ 

 (က) ဆမြနှင့် အိြ်ရာအဆောက်အအံု (property) ၏ ရာဇဝင်အကျဉ်း၊ အတုိင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ြျား 

(consultants)နှင့ ်ကန်ထရိုက်တာြျား (contractors) ၏ အြည်ြျားနှင့် လိပ်စာြျား။ 

 (ခ) စံသတ်ြှတ်ချက်ြျား (specifications)၊ ဆောက်လပု်ဆရးေိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ြျား 

(constructional processes)၊ ဆောက်လုပ်ဆရးပစ္စည်းအစိတ်အပုိင်းြျား (components)၊ 
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အဆချာသပ်ပစ္စည်းြျား (material finishes)၊ လျှေ ို့ဝှက်လက္ခဏာြျား (hidden 

features)၊ အထူးလက္ခဏာြျား (special features) စသည်တို့၏ အကျဉ်းချုပ်။ 

 (ဂ) အဆောက်အအံုတည်ဆောက်ြှုပပီးစီးပပီးဆနာက် အရိှတုိင်းဆရးေဲွထားသည့် ပလန်ပံုြျား 

(as–built plans) နှင့် ဆနာက်ပိုငး်တွင် ဆမပာငး်လဲထားသည့် အဆောက်အအုံ၏ 

မေတ်ပိငုး်ပုံြျား (sections)၊ အဆောက်အအံု၏ ြတ်ရပ်ပုံြျား(elevations) နှင့ ်အမခား 

အဆသးစိတ်ဆရးေွဲပုံစံြျား (detailed drawings) ။ 

 (ဃ) သံကူကွန်ကရစ်ပုံစံြျား (concrete reinforcement drawings) ကဲ့သ့ုိဆသာ အတု်မြစ် 

နှင့ ် အဆောက်အအုံေွဲ့ စည်းတည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာ Plan ပုံြျား (plans)/ မေတ်ပိငုး် 

ပုံြျား (sections) ။ 

 (င) ကွန်ကရစ်အဆရာအဆနှာ၊ သစ်သားအြျ ိုးအစားနှင့်အေင့်အတန်း…စသမေင့်ထည့်သွင်း 

တည်ဆောက်ထားသည့် ပစ္စည်းြျား၏ အဆသးစိတ် စံသတ်ြှတ်ချက် (detail 

specification)။ အန္တရာယ်မေစ်ရန် အလားအလာရိှဆသာ ပစ္စည်းြျားနှင့် အချ ို့ဆသာ 

အဆမခအဆနြျားတွင် အန္တရာယ်မေစ်လာနိုင်သည့် ဆောက်လုပ်ဆရးအြျ ိုးအစားြျား 

သ့ုိြဟုတ် နည်းလြ်းြျားကို ခွဲမခားသတ်ြှတ်နိုင်သည်။ 

 (စ) အတွင်းပိုငး်နှင့် အမပငပ်ိုငး်ြျက်နှာမပငြ်ျား တန်ောေင်ြှုြျား၏ အဆသးစိတ် အချက် 

အလက်ြျား၊ သန့်ရှငး်သပ်ရပ်ဆရး၊ စစ်ဆေးဆရးနှင့် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆရး အချနိ်ဇယား 

တို့နှင့်အတူ ပုံြနှ်မပုမပင်ထိန်းသိြ်းဆရးေိုငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်ြျား။ 

 (ေ) စက်ြှုေိုငရ်ာ၊ လျှေပ်စစ်ေိုငရ်ာနှင့် ဆရသန့်ေိုင်ရာ တပ်ေင်ထားသည့် ပစ္စည်းကိရိယာ 

ြျားအား ဆြာငး်နှင်လည်ပတ်ရန် နညး်လြး်ြျား။ 

 (ဇ) အဆောက်အအံု၏ အစိတ်အပုိင်းအသီးသီးအား အသစ်မပုမပင်မခင်း၊ တုိးချဲ့မခင်း၊ ေီဆလျာ် 

ဆအာင် မပုမပငမ်ခငး်နှင့် မပငေ်င်မခင်းတို့အား ရှငး်လင်းဆော်မပချက်။ 

 (စျ) ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူြျား (manufacturers)၊ ကုန်သွယ်ဆရးဆကကာ်မငာစာရွက်စာတြ်း 

ြျား (trade literatures) နှင့် တပ်ေင်ပုံ၊ အသံုးမပုပုံနှင့် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းပုံတို့အတွက် 

ညွှန်ကကားချက်ြျား (instructions) အပါအဝင် စက်ြျား၊ စက်ကိရိယာြျား နှင့ ် ြူပိုင် 

ပစ္စည်းြျား (proprietary articles) အားလုးံ။ 

 (ည) အသင့်မပုလုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း ယူနစ်ြျားအား စုဆပါငး်၍တပ်ေင်မခငး် 

(assembly of prefabricated units) ကဲ့သ့ုိဆသာ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းတွင် 

အသံုးမပုသည့် လုပ်နည်းကိုင်နည်းြျား (Method of work) ။ 

 (ဋ) ဆအာက်ပါတ့ုိက့ဲသ့ုိဆသာ ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်  

ြျားအားလုးံ။ 
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 (၁) ြီးသတိဆပးကိရိယာြျား (fire alarm) နှင့ ် ြီးဆလာင်လျှေင ် ြိြိတာဝန်ကျရာသို့ 

လာဆရာက်ရြည့် ဆနရာြျား (call points) အားလုံး၏ တည်ဆနရာနှင့် ြီးပငိြး် 

သတ်ဆရး တာဝန်ထြး်ဆောင်ြှု အစီအစဉ်ြျား။ 

 (၂) ြီးသတ်ဆေးေူးြျား (extinguishers)၊ ြီးသတ်ပိုကဆ်ပျာ့ဆခွြျား (hose reels) 

နှင့ ် အမခားတပ်ေင်ထားသည့် ြီးသတ်ကိရိယာြျားအားလုးံ၏ တည်ဆနရာနှင့် 

ြီးပငိြး်သတ်ဆရး တာဝန်ထြး်ဆောင်ြှု အစီအစဉ်ြျား။ 

 (၃) ြီးကာအကန့်ြျား၊ တံခါးြျား၊ ကကြ်းမပင်ြျားနှင့် အကာြျားအားလံုး၏ တည်ဆနရာ။ 

 (၄) ြီးဆလာင်ြှုအန္တရာယ်ရှိနိုငသ်ည့်ဆနရာြျားအားလုံး၏ တည်ဆနရာ။ 

 (၅) ြီးဆေး အဆရးဆပါ်ထွက်ဆပါက် လြး်ဆကကာငး်ြျား။ 

 (၆) ြည်သည့်ြးီဆေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဆရး အစီအြံြေို လက်ဆတွ့အသံုးချဆရး 

ေိုင်ရာ အဆသးစိတ်အချက်အလက်ြျား။ 

 (၇) ြီးခိုးထိန်းချုပ်ဆရး သုိ့ြဟုတ် အဆရးဆပါ်ထွက်ဆပါက် လြး်ဆကကာငး်ြျားအား 

ကာကွယ်ဆရးအတွက် တပ်ေင်ထားသည့် ကိရိယာြျား၏ တည်ဆနရာ၊ အဆသးစိတ် 

အချက်အလက်ြျားနှင့ ်ရှငး်လင်းဆော်မပချက်။ 

 (ဌ) တာဝန်ယဆူောင်ရွက်ရြည့် ြီးပငိြ်းသတ်ဆရးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အြျ ိုးြျ ိုးအား 

တစ်ချက်ကကည့်ရုံြျှေမေင့် သိရှိဆအာငမ်ပသထားဆသာ နံရကံပ်ပုံစံကားချပ်တစ်ခု (a wall 

chart) ရိှသင့်သည်။ အဆောက်အအုံြျား၏ပုံစံြျား (line drawings) သည် အပြတဲဆစ 

အသံုးဝင်သည်။ 

 (ဍ) လံုခခုံဆရးအစီအြံြျား၏ ြှတ်တြ်းြျားကုိ တာဝန်ရိှဝန်ထြ်းြျားသာလျှေင် သိရိှသင့်သည်။ 

 (ဎ) ြှတ်တြ်းြျားြရိှပါက သတင်းအချက်အလက်ြျားကုိ မေည်းမေည်းချင်းစုဆောင်းသင့်သည်။ 

အေယ့်ဆကကာင့်ေိုဆသာ် ထိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်း ဆောငရွ်က်စဉ်အတွင်း ၎င်းသတင်း 

အချက်အလက်ြျားကို ရလာနိုင်ဆသာဆကကာင့်မေစ်သည်။ 

 (ဏ) ကွန်ပျူတာမေင့် သတငး်အချက်အလက်ြျားအား သိြ်းေည်းထားသင့်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၅.၄။ စက်မှုေိုင်ရာမှ ် မ်းများ (Mechanical Records) 

 ၇.၄.၁.၅.၄.၁။ မှ ် မ်းမှ ်ရာများ (Documentation)  

   ြှတ်တြ်းြှတ်ရာြျားတွင် ဆအာက်ပါတ့ုိကုိ ၎င်းတ့ုိတပ်ေင်ထားသည့်အတုိင်း 

ြှတ်တြ်းတင်သင့်သည်။ 

 (က) အြျားမပည်သူဝန်ဆောင်ြှုေိုင်ရာ ေက်သွယ်ြှုြျား (public service connections) 

အားလံုး (ဥပြာအားမေင့်၊ ဆလာင်စာဓာတ်ဆငွ့နှင့် ဆရဆအးဆပးဆဝြှုြျား) ၏ တည်ဆနရာ - 

  အကယ်၍ ဆမြတွင်မြှုပ်ထားပါက ၎ငး်၏အနက် အပါအဝင်။  
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  - ပိုကလ်ိုင်းြျား၏ ြူလအစနှင့် အေုးံသတ်ဆနရာြျား၊ အရွယ်အစားနှင့် ပိုက်လိုင်း 

မပုလုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းြျား၊ ပိုက်လိငုး်ရှိ ေိအားနှင့်အမခားသက်ေိုငရ်ာ သတငး် 

အချက်အလက်ြျားအပါအဝင်။ 

 (ခ) ပိုကအ်ရွယ်အစားြျားကို ဆော်မပလျက၊် ပိုက်လိုင်းဝန်ဆောင်ြှုလုပ်ငန်းြျား (piped 

services) အားလုးံ၏ အခင်းအကျငး်အဆနအထား (layout)၊ တည်ဆနရာ (location) 

နှင့် အတုိင်းအတာပြာဏ - ပုိက်လုိင်းအတွင်း၏ စီးေင်းသည့် ဓာတ်ဆငွ့/ အရည်တ့ုိ၏ 

စီးေင်းြှုကုိ ထိန်းညိှမခင်း (regulation)၊ အေက်အသွယ်မေတ်ဆတာက်မခင်း (isolation) 

နှင့ ် အမခားရည်ရွယ်ချက်ြျားအတွက် ဗားြျား (valves) နှင့် (balancing)၊ စြ်းသပ် 

စစ်ဆေးမခငး် (testing) အားလုံး၏ ရလဒြ်ျားနှင့် လုပ်ငန်းစြ်းသပ်လည်ပတ်မခငး် 

ေိုင်ရာ အချက်အလက်ြျား (commissioning  data) အပါအဝင်။ 

 (ဂ) ဝန်ဆောင်ြှုလုပ်ငန်းြျား တစ်ခုချင်းစီတွင် အသံုးမပုတပ်ေငထ်ားသည့် သ့ုိြဟုတ် 

ယငး်နှင့် ေက်သွယ်တွဲေက်ထားသည့် ဟန်ချက်ညီဆအာင်ထိန်းညိှမခင်း ကိရိယာ 

တန်ောပလာ (apparatus) အားလုံးနှင့် ထိန်းချုပ်ဆရးပစ္စည်းကိရိယာြျား (control 

equipment) အားလုးံ၏ တည်ဆနရာ၊ အြျ ိုးအြည်၊ အရွယ်အစားနှင့် အဆသးစိတ် 

အချက်အလက်ြျား - သင့်ဆလျာ်သည့်ဆနရာတွင ် ဤကဲ့သ့ုိဆသာ ကိရိယာတန်ော 

ပလာြျား (apparatus) အတွက် စြ်းသပ်ချက်လက်ြှတ်ြျား (test certificates) ၏ 

ြိတ္တူြျား၊ အဆသးစိတ်အချက်အလက်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက် 

ြျားကို ပစ္စည်းစာရငး်ပုံစံ (schedule form) အပါအဝင်။ 

 (ဃ) ဆလစီးနှုန်းထိန်းကိရိယာြျား (dampers) နှင့ ်အမခားပစ္စည်းကိရိယာြျား၊ အသံထိန်း 

ကိရိယာြျား (acoustic silencers)၊ သံဇကာြျား (grilles)၊ ဆလထုဆမပာင်းကိရိယာြျား 

(diffusers) သ့ုိြဟုတ် အမခားပိုက်လိငုး် အေုးံသတ်အစိတ်အပုိငး်ြျား (terminal 

components) စသည်တ့ုိကုိ ဆော်မပလျှေက်၊ ဆလပုိက်လုိင်းြျား (air ducts) အားလံုး၏ 

အခင်းအကျငး်အဆနအထား (layout)၊ တည်ဆနရာ (location) နှင့ ် အတိုငး်အတာ 

ပြာဏ၊ ဆလပိုက်လိုငး် (duct) အသီးသီးနှင့် ပိုက်လိုင်း အေုးံသတ်အစိတ်အပိုငး် 

ြျား (terminal component) အသီးသီးဆပါ်တွင် ၎င်း၏အရွယ်အစား၊ စီးေင်းလျက် 

ရိှဆသာ ဆလပြာဏနှင့် အမခားသက်ေုိင်ရာ ဟန်ချက်ညီဆအာင်ထိန်းသည့် အချက် 

အလက်ြျား (balancing data) ကို အြှတ်အသား (marked) မပုထားမခငး် အပါ 

အဝင်။ 

 (င) စက်ြျား (plant)၊ စက်ပစ္စညး်ြျား (machinery) သ့ုိြဟုတ် ကိရိယာတန်ောပလာ 

ြျား (apparatus) ကိ ု ထားရိှသည့်အခန်း သုိ့ြဟုတ် ဆနရာ (space) အသီးသီး ၏ 

တည်ဆနရာနှင့် အြျ ိုးအြည်ြျား အပါအဝင်။ 
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 ၇.၄.၁.၅.၄.၂။ ပုံစံများ (Drawings) 

   ပံုစံြျား (drawings) တွင် ဆအာက်ပါတ့ုိကုိ ၎င်းတ့ုိ တပ်ေင်ထားသည့်အတုိင်း 

ြှတ်တြ်းတင်သင့်သည်။ 

 (က) ေိွုင်လာရံုြျား (boiler houses)၊ စက်ကိရိယာြျားထားသည့် ဆနရာြျား (machinery 

space)၊ ဆလအားဆပးစက်ြျား (air handling plants)၊ တုိင်ကီြျားထားသည့် 

အခန်းြျား (tank rooms) နှင့ ် အမခားစက်ြျား (plants) သ့ုိြဟုတ် ကိရိယာ 

တန်ောပလာြျား (apparatus) – ကိရိယာတန်ောပလာ (apparatus) အသီးသီး၏ 

တည်ဆနရာ၊ အြျ ိုးအြည်၊ အရွယ်အစားနှင့် အေင့အ်တန်း  (rating) တို့အပါအဝင။် 

အရွယ်အစား (size) နှင့် အေင့်အတန်း (rating) တို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတငး် 

အချက်အလက်ြျားကို စာရငး်ဇယားပုံစံ (schedule form) တွင် ဆော်မပနိုင်သည်။ 

 (ခ) ဗားြျားကို အြျ ိုးအြည် ခွဲမခားဆော်မပသည့် ပုံစံကားချပ်ြျား (valve identification 

charts) အပါအဝင် ေွိုင်လာရုံြျား (boiler houses)၊ စက်ြျားထားသည့်အခန်းြျား 

(plant rooms)၊ တိုင်ကီြျားထားသည့်အခန်းြျား (tank rooms) နှင့ ် အလားတူ 

စက်ကိရိယာြျား၏ သံုးေက်မြင်ပံုြျား (isometric views) သ့ုိြဟုတ် လြ်းဆကကာင်းမပ 

ပုံြျား (diagrammatic views) ကို သင့်ဆလျာ်သည့် အခန်း၏ နံရံဆပါ်တွင ် ပုံစံြျား 

(drawings) ၏ ြိတ္တူကိုဆောငခ်တ်၍ ချတိ်ေွဲမခငး်အားမေင့် အသုံးမပုနိုင်သည်။ 

 (ဂ) လျှေပ်စစ်ဓာတ်အားဆပး ဝါယာကကိုးေက်သွယ်ပုံ (power wiring) နှင့ ် စက်ပစ္စညး် 

ကိရိယာြျားကို ထိန်းချုပ်သည့် လျှေပ်စစ်ဝါယာကကိုးေက်သွယ်ပု ံ (control wiring) 

နှင့/်သို့ြဟုတ် ဆလအားသံုး (pneumatic) သ့ုိြဟုတ် အမခားထိန်းချုပ်ပိုက်လိုင်းြျား 

(control piping) ကိ ု ဆော်မပသည့် သရုပ်မပပုံြျား (diagrams) အမပည့်အစုံတွင် 

လျှေပ်ကူးပစ္စည်း(conductor)သ့ုိြဟုတ် ပိုက်လိုင်း (piping) ၏ အရွယ်အစားနှင့် 

အြျ ိုးအစားအပါအဝင်နှင့် ၎င်းတို့ အသီးသီး၏ အေုးံသတ်ဆနရာြျားကို မပည့်စုံပပီး 

ခခုံငံုသည့်ပုံစံ (comprehensive diagrams) မေင့် ဆော်မပရြည်။ 

 ၇.၄.၁.၅.၅။ လျှေပ်စစ်ေိုငရ်ာမှ ် မ်းများ (Electrical Records) 

  ြှတ်တြ်းြှတ်ရာြျားတွင ် ပစ္စည်းကိရိယာြျား တပ်ေင်ထားသည့်အတိုင်း 

တည်ဆနရာြျားအပါအဝင ်ဆအာက်ပါတို့ကို ြှတ်တြ်းတငသ်င့်သည်။ 

 (က) ပင်ြဆကေယ်ကကိုးြျား (main cables) နှင့ ်လိငုး်ခွဲြိန်းကကိုးြျား (submain cables) - 

ဆကေယ်ကကိုးအသီးသီး၏ ြူလအစဆနရာ၊ သွယ်တန်းထားသည့်လြ်းဆကကာငး်၊ အေုးံ 

သတဆနရာ၊ အရွယ်အစားနှင့ ် အြျ ိုးအစားတို့အပါအဝင် အထူးပစ္စည်းကိရိယာြျား 

(specialist equipments)၊ ဥပြာ- ကွန်ြွျူတာြျားသို့ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အားဆပးသည့် 

ဆကေယ်ကကိုးြျား (providing supply) ကို သီးမခားခွဲ၍ သတ်ြှတ်ဆော်မပသင့်သည်။ 
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 (ခ) ြီးကကိုးသွယ်ပိကု်ြျား (lighting conduits) နှင့ ် ပတ်လြ်းခွဲဆကေယ်ကကိုးြျား (final 

sub-circuit cables) - ယငး်တို့အသီးသီး၏ ြူလအစဆနရာ၊ သွယ်တန်းထားသည့် 

လြး်ဆကကာင်း၊ အေုံးသတ်ဆနရာနှင့်အရွယ်အစားတို့ကိုဆော်မပလျက် ြီးကကိုးသွယ်ပိကု် 

(conduit) တစ်ခုစီ၏အတွင်းရှိ ဆကေယ်ကကိုးြျား၏ အဆရအတွက်နှင့် အရွယ်အစား 

တို့အပါအဝင။် ပုံစံြျား (drawings) တွင် ြီးကကိုးသွယ်ပိကု် (conduit) သုိ့ြဟုတ် 

ဆကေယ်ကကိုး (cable) တစ်ခုစီအား ၎င်းသည်ြျကန်ှာမပင်အဆပါ်တွင် သွယ်တန်း 

ထားမခငး် သို့ြဟုတ် ေုံးကွယ်၍ သွယ်တန်းထားမခင်း - ဥပြာ နံရတံွငထ်ွငး်ထားဆသာ 

ဆမြာင်း (wallchase) တစ်ခုအတွင်း၊ ကကြ်းခငး်ဆအာက ်(floor screed) တစ်ခုအတွင်း၊ 

ဆနရာတွင် သွန်းဆလာင်းကွန်ကရစ်အတွင်း (cast in-situ)၊ အထပ်ပါဆသာ ြျက်နှာကျက် 

(false ceiling) တစ်ခု၏ အဆပါ်တွင်သွယ်တန်းထားမခင်း - ကို ဆော်မပသင့်သည်။ 

  ဤပံုစံြျား (drawings) တွင် လျှေပ်စစ်ြီးတပ်ေင်ပစ္စည်းြျား (lighting fittings)၊ 

လျှေပ်စစ်ဓာတ်အား မေန့်ဆဝဆပးသည့် ခလုတ်ခုံြျား (distribution boards)၊ ြီးခလုတ်ြျား 

(switches)၊ လျှေပ်စစ်ကကိုးြျားစုေုံ၍ ေက်သွယ်ထားသည့် ဆသတ္တာပုံးြျား (draw-in 

boxes) နှင့ ် ဓာတ်အားအထွက်ကကိုး တပ်ေင်ထားသည့် ဆသတ္တာပုံးြျား (point boxes) 

စသည်တို့၏ တည်ဆနရာြျားနှင့ ်လျှေပ်စီးပတ်လြ်းပုံစံ (circuitry) ကို ဆော်မပ သင့်သည်။ 

 (က) အဆရးဆပါ် လျှေပ်စစ်ြီးတပ်ေင်ပစ္စည်း (emergency lighting fitting) တစ်ခုချင်းစီ 

(၎င်းကိုေက်သွယ်ထားသည့် လျှေပ်စစ်ပတ်လြ်း (circuit) အပါအဝင်)၏ တည်ဆနရာ 

နှင့ ်ရည်ရွယ်ချက်။  

 (ခ) single phase နှင့ ်three phase ရိှ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အား ကကိုးသွယ်ပိုကြ်ျား (conduits) 

နှင့ ် ပတ်လြ်းခွဲဆကေယ်ကကိုးြျား (final sub-circuit cables) - လျှေပ်စစ်ဓာတ်အား 

မေန့်ဆဝဆပးသည့် ခလုတ်ခုံြျား (power distribution boards) ၊ ဆြာ်တာြျား 

(motors)၊ ပတ်လြ်းမေတ်ကိရိယာြျား (isolators)၊ စက်နှိုးကိရိယာြျား (starters)၊ 

အဆဝးထိန်းကိရိယာြျား (remote control  units)၊ဆော့ကက်ဆပါက်ြျား (socket outlets) 

နှင့ ်အမခားတွဲေက ်ပစ္စည်းကိရိယာြျားစသည်တို့၏ တည်ဆနရာြျား အပါအဝင်။ 

 (ဂ) အမခားအဆထွဆထွပစ္စည်းကိရိယာြျား (miscellaneous equipment)၊ လျှေပ်စစ်ကကိုးသွယ် 

ပိုကြ်ျား(conduits) နှင့ ်ဆကေယ်ကကိုးြျား (cables) ။ 

 (ဃ) ြုိးကကိုးလွှဲ (lightning conductor, air terminals) ၊ လျှေပ်ကူးပစ္စည်းြျား (conductors)၊ 

ဆမြစိုက်လျှေပ်ဆခါင်းြျား (earth electrodes) နှင့ ်ညှပ်ြျား (test clamps) ။  

 (င) (စ) တွင် ဆော်မပထားသည့်အရာြျားြှ လွ၍ဲ ဆမြစိုက်တိပ်ကကိုးြျား (earth tapes)၊ 

ဆမြစိုက်လျှေပ်ဆခါင်းြျား (earth electrodes) နှင့ ် စြ်းသပ်သည့် ဆနရာြျား (test 

points) ၏ တည်ဆနရာ။ 
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 (စ) အထူးမပုပစ္စည်းကိရိယာြျား ၊ ဥပြာ- ကွန်ပျူတာြျားအတွက် ဆမြစုိက်လျှေပ်စီးပတ်လြ်း 

ြျား (earth circuits) မေစ်ဆစသည့် ဆကေယ်ကကိုးြျား (cables) ကို သီးမခားခွဲ၍ 

သတ်ြှတ်ဆော်မပသင့်သည်။ 

   အဆထာက်အထားြှတ်တြ်းြျား (Documentation) တွင် အသံုးမပုသည့် 

ဆအာက်ပါအချက်တို့လည်း ပါဝင်သင့်သည်။ 

 (က) လျှေပ်စစ်ဓာတ်အားမေန့်ဆဝသည့်ပုံစံြျား (distributiondiagrams) သ့ုိြဟုတ် စာရင်း 

ဇယားြျား (schedules) တွင် ပင်ြြနိ်းကကိုး (main cable) နှင့ ် ြိန်းလိုင်းခွဲကကိုး 

(submain cable) အသီးသီး၏ အရွယ်အစား၊ အြျ ိုးအစားနှင့် အလျား (၁ ြီတာ 

အတွင်းအထိ)ကို ဆော်မပလျှေက်ဆကေယ်ကကိုး အသီးသီး၏ ဆမြလျှေပ်စီးခုခံြှု (earth 

continuity resistance) အပါအဝင်။ 

 (ခ) လျှေပ်စစ်ြီးတပ်ေင်ပစ္စည်းြျား (lighting fittings) အား စတငမ်ပုလုပ်တပ်ေင်သည့် 

ဆနရာ၊ ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူနှင့ ် အြျ ိုးအစား သို ့ြဟုတ် ကတ်တဆလာက်နံပါတ် 

(catalogue number) တို့၏ စာရင်းဇယား (schedule) - တပ်ေင်သည့်ြးီလုံး၏ 

အြျ ိုးအစား သ့ုိြဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ဗို့အား (voltage) နှင့ ် ဝပ်အား (wattage) တ့ုိ 

အပါအဝင်။ 

 (ဂ) အဆရးဆပါ်ထွကဆ်ပါက်နှင့် အဆရးဆပါ် လျှေပ်စစ်ြီးတပ်ေင်ပစ္စည်းြျား (escape and 

emergency lighting fittings) အား စတငမ်ပုလုပ်တပ်ေင်သည့်ဆနရာ၊ ပစ္စည်း 

ထုတ်လုပ်သူ၊ အြျ ိုးအစား သ့ုိြဟုတ် ကတ်တဆလာက်နံပါတ် (catalogue number) 

တို့၏ စာရငး်ဇယား (schedule) - တပ်ေင်သည့်ြးီလုံး၏ အြျ ိုးအစား သ့ုိြဟုတ် 

ထုတ်လုပ်သူ၏ ရည်ညွှန်းချက်၊ ဗ့ုိအား (voltage) နှင့် ဝပ်အား (wattage) တ့ုိအပါအဝင်။ 

ေက်ထရီစနစ်ြျား (battery systems) အတွက်ေက်ထရီတစ်လံုး ၏ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အား 

ခံနိုင်ရည် (ampere hour rating) နှင့ ် ေက်ထရီစနစ်၏ အသံုးခံနိုင်သည့် နာရီြျား 

(battery system rated endurance in hours) ကို ဆော်မပသင့်သည်။ 

 (ဃ) ြီးခိုးအာရုံခံကိရိယာြျား (smoke detectors)၊ ြီးဆလာင်လျှေင ် အလိအုဆလျာက် 

ဆရေျန်းကိရိယာြျား (sprinklers)၊ ြီးဆေးအန္တရာယ် ကကိုတငက်ာကွယ်ြှုြျား စသည် 

တို့၏ ြှတ်တြ်းြျား။ 

 (င) အဝင်လျှေပ်စစ်ဓာတ်အားဆပးြှု (incoming supply)၊ စနစ်အြျ ိုးအစား (type of 

system)၊ ဗိုအ့ား (voltage)၊ အသွင်ြျား (phases)၊ ကကိြ်နှုန်း (frequency)၊ သတ်ြှတ် 

လျှေပ်စီး (rated current)၊ နှင့် ပတ်လြ်းတို လျှေပ်စစ်စီးေင်းြှုအေင့် (short circuit 

level) - သင့်ဆလျာ်သည့် လျှေပ်စစ်ဆပးပို့ြှု အကာအကွယ် (supply protection) နှင့ ်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် ကကာချနိ် (time of operation) တို့အပါအဝင။် 
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 (စ) ပင်ြဓာတ်အားထိန်းခလုတ် (main switchgear) ၏ အဆသးစိတ်အချက်အလက်ြျား၊ 

မပုလုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းကိရိယာ၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ၎င်းအချက်အလက်ြျားတွင် 

ထုတ်လုပ်သူြျား၏ ပံုစံြျား (drawings) တစ်စံုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာ၏ အခင်းအကျင်း 

အဆနအထား (site layout) တို့ ပါဝင်သင့်သည်။ 

 (ေ) လျှေပ်တာဆမပာငး်ကိရိယာြျား (transformer)၊ လျှေပ်သုိ (capacitor) နှင့ ် လျှေပ်စစ် 

ဓာတ်အားဆပးစက် (power plant) တို့၏ အဆသးစိတ်အချက်အလက်ြျား။ ဥပြာ - 

လျှေပ်တာဆမပာငး် ကိရိယာြျား (transformers) အတွက် ဗို့ - အြ်ပီယာ သတ်ြှတ်နှုန်း 

(V-A rating)၊ ဗိုအ့ား (voltages) နှင့ ်အဆအးခံစနစ် အြျ ိုးအစား (type of cooling) 

စသည့် အဓိကအချက်အလက်ြျားကို ဆော်မပသင့်သည်။  

 (ဇ) လုပ်ငန်းပပီးစီးဆကကာငး်လက်ြှတ် (completion certificate)  

 ၇.၄.၁.၆။ စစ်ဆေးခြငး် (Inspections) 

 ၇.၄.၁.၆.၁။ အဆထွေဆထွေ 

  ပံုြှန်စစ်ဆေးြှုြျားသည် အဆောက်အအံုြျားအားထိန်းသိြ်းဆရးအတွက် လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းြျား၏ အစိတ်အပုိငး်တစ်ခုမေစ်သည်။ ၎င်းစစ်ဆေးြှုတို့ကို ရည်ရွယ်ချက် အြျ ိုးြျ ိုး 

အတွက် မပုလုပ်ရန်လုိအပ်ပပီး ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကုန်ကျစရိတ် အနည်းေံုးနှင့် 

အထိဆရာက်ေုံးမေစ်ဆစရန် ကွဲမပားမခားနားသည့် စစ်ဆေးဆောငရွ်က်ြှုနည်းလြ်း တစ်ရပ်စီ 

လိအုပ်သည်။ အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုငး်ြျားအားလုံးကို ခခုံငံု၍ အဆသးစိတ် 

တိကျသည့် စစဆ်ေးြှုလုပ်ငန်းြျားကို ေုံးမေတ်ရန်အတွက် ပုံြှန်သတ်ြှတ်ချနိ်အလိကု် 

မပုလုပ်ဆသာ ကကိုတင်စီြံဆရးေဲွထားသည့် မပ မုပင်ထိန်းသိြ်းဆရး အစီအစဉ် တစ်ခုလုိအပ်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၆.၂။ စစ်ဆေးမှု၏အကကိမ် (Frequency of Inspection) 

  စစ်ဆေးြှုကိ ုဆအာက်ပါအကကိြြ်ျား၌ မပုလုပ်သင့်သည်။ 

 (က) ပုံြှန် (Routine) - အဆောက်အအုံအသံုးမပုသူြျားြှ စဉ်ေက်ြမပတ် အဆောက်အအုံ 

အဆမခအဆနကို ပုံြှန်ဆစာင့်ကကည့်ဆလ့လာြှုြျား လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ဤဆစာင့်ကကည့် 

ဆလ့လာြှု အြျ ိုးအစားြှထွကဆ်ပါ်လာသည့် တုန့်မပန်ြှု (feedback) ကို သုံးစွဲသူြျားြှ 

ဆပးဆစရန် တွန်းအားဆပးသင့်သည်။ 

 (ခ) အဆထွဆထွ (General) - အဓကိအဆောက် အအုံအစိတ်အပုိငး်ြျားအား အမြင်မေင့ ်

စစ်ဆေးြှုြျားကို သတ်ြှတ်အရည်အချငး်မပည့်ဝသူြျား (Qualified personnel) ၏ 

ကကီးကကပ်ြှုဆအာက်၌ သင့်ဆလျာ်သည့် အချနိ်၌ နှစ်စဉ်မပုလုပ်သင့်သည်။ 

 (ဂ) အဆသးစိတ် (Detail) - သတ်ြှတ်အရည် အချင်းမပည့်ဝသူြျား (Qualified personnel) 

ြှ အဆောက်အအံု၏ ပင်ြကုိယ်ထည် (building fabric) အား ၅ နှစ်လျှေင် တစ်ကကိြ်ထက် 

ြနညး် အမပည့်အစုံ စစ်ဆေးရြည်။ 
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 ၇.၄.၁.၆.၂.၁။ စစ်ဆေးမှုအြျနိ်ဇယား (Inspection Schedule) 

  တိကျသည့်အချနိ်ဇယား ကကိုတငမ်ပငေ်င်ဆရးေွဲမခင်းကို တွန်းအားဆပးသင့် 

သည်။ ဆရးေွဲမပင်ေင်ပပးီလျှေင ်ဆနာက်ပိုင်းစစ်ဆေးြှုြျားအတွက်ပါ အသံုးမပုနိုငသ်ည်။ 

 ၇.၄.၁.၆.၃။ အင်ဂျငန်ီယာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား စစ်ဆေးခြငး် (Inspection of 

Engineering Services) 

  အင်ဂျင်နီယာဝန်ဆောင်ြှုလုပ်ငန်းြျား (engineering services) သည် ြျားဆသာ 

အားမေင့် အဆောက်အအုံပင်ြကိုယ်ထည် (building fabric) ထက် ပို၍ သက်တြ်းတိ ု(life 

expectancy) ပြီွး ၎င်းတ့ုိြှာ ပံုြှန်လည်ပတ်မခင်း (dynamic function) ဆကကာင့် စစ်ဆေးမခင်း 

နှင့ ်ထိန်းသိြ်းမခငး် ြကကာခဏ မပုလုပ်သင့်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၆.၃.၁။ ဝန်ဆောင်ြှုလုပ်ငန်းြျား (services) အား စစ်ဆေးမခငး်ကို ဆအာက်ပါ 

ရည်ရွယ်ချက် ၃ ခုနှင့် လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ 

 (က) မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်း (maintenance work) မပုလုပ်ရန် လိုအပ်မခင်း ရိှ၊ 

ြရိှ စစ်ဆေးရန်။ 

  (ခ) မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်း (maintenance work) ကို မပည့်စုံလံုဆလာက်စွာ 

ဆောငရွ်က်ဆနမခငး် ရိှ၊ ြရိှ စစ်ဆေးရန်နှင့် 

  (ဂ) ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးအတွက် ဥပဆဒအရလုိအပ်ချက်ြျားနှင့် အမခား 

သက်ေုိင်ရာ အေဲွ့အစည်းြျား၏ အကကံမပုဆထာက်ခံချက်ြျားကို လိကု်နာဆောင် 

ရွက်ရန်။ စသည်တို့မေစ်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၆.၃.၂။ ရည်ရွယ်ချက် (က) အတွက် စစ်ဆေးြှုြျား၏ အကကိြ ် (frequency of 

inspections) သည် စက်အြျ ိုးအစားနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ (Plant and system manufacturer) 

အကကံမပုဆထာက်ခံချက်ြျားနှင့် စစ်ဆေးသူ၏ ေုံးမေတ်ချက် (subjective judgement) 

အဆပါ်တွင် ြူတည်လိြ့်ြည်မေစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက် (ခ) အတွက် စစ်ဆေးြှုအကကိြ်ြျားကုိ 

တစ်နှစ်တာကာလအဆမခခံ၍ (annual basis) လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၆.၃.၃။ စစ်ဆေးမှု နည်းလမ်း (Method of Inspection) 

  အဆောက်အအုံဝန်ဆောင်ြှုလုပ်ငန်းြျား (building services) ၏ 

သက်တြ်းြှာ အကန့်အသတ်ရိှသမေင့် ၎င်းတို့၏လက်ကျန်သက်တြ်း (residual life) ကို 

ြှတ်တြ်းတငထ်ားသင့်ပပီး ၎င်းတို့အား အသစ်အစားထိုးလဲလှယ်ြှု အသံုးစရိတ်ဆင ွ ခွဲဆဝ 

သတ်ြှတ်မခင်းနှင့် စစ်ဆေးြှုနည်းလြ်းြျား ဆရွးချယ်မခင်းကုိ သင့်ဆတာ်သလုိ စီစဉ်နုိင်ပါြည်။ 

စစ်ဆေးရြည့်စက်၏ စစ်ဆေးရြည့်စာရငး်တစ်ခု (a checklist) ကို ထည့်သွငး်စဉ်းစား 

ရြည်။ ြျက်မြင်စစ်ဆေးမခင်းသည် စက်ြျားြှန်ကန်ဆကာငး်ြွန်စွာ လည်ပတ်ဆနမခငး် ရိှ၊ 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၇ 
 

160 
 

ြရှိကို ြသိရှိနိုင်မခင်းဆကကာင့် ြည်ကဲ့သို ့  လုပ်ဆောင်ရြည်ေိုသည်ကို အဆသးစိတ် 

သတ်ြှတ်ြှုြျား မပုလုပ်သင့်သည်။ 

  အရည်အချင်းမပည့်ဝသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ြျားက သင့်ဆလျာ်သည့် တိုင်းတာဆရး 

ကိရိယာြျား (instruments) အသံုးမပုြှုကုိ ြကကာခဏစစ်ဆေးသင့်သည်။ ဥပြာ- စစ်ဆေး 

မခငး်သည် ဥပဆဒမပဋ္ဌာန်းချက်ြျားကို လိုက်နာြှု ရှိ၊ ြရိှ ။ 

  တုိင်းတာဆရးကိရိယာြျား (instruments) အား အသံုးမပုဆသာအခါ ၎င်းကိရိယာ 

ြျားအား အသံုးမပုြှုနှင့် ရလာဒ်ြျား၏ အဓိပ္ပါယ်ဆော်ဆောင်ြှု ြှန်ကန်ရန်အတွက် လံုဆလာက် 

သည့် ဆလ့ကျင့်သငက်ကားြှုဆပးရန် အဆရးကကီးသည်။ 

 ၇.၄.၁.၆.၄။ စစ်ဆေးမှုများအားလုးံ၏မှ ် မ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရှိသင့်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၆.၅။ စစ်ဆေးြျက် အစီရငြ်ံစာ (Inspection Report) 

  စစ်ဆေးချက်အစီရငခ်ံစာ (inspection report) ကို ဆနာက်ေက်တွဲ(ဃ) 

တွင်ဆော်မပထားသည့်ပုံစံ (format)  မေင့် ဆရးသားမပင်ေငန်ိုင်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၇။ လျှေပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအား ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခြင်း (Maintenance of Electrical 

Appliances) 

 ၇.၄.၁.၇.၁။ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းဆရးလုပ်ငန်းအား စီမံြျက်ဆရးေွေဲခြင်း (Planning of 

Maintenance Work) 

 ၇.၄.၁.၇.၁.၁။ အကယ်၍ မပုမပင်ထိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်းအား လုပ်ပုိင်ခွင့်ရိှဆသာ ပုဂ္ဂိုလ်သည် 

လျှေပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာြျားအဆကကာင်း နားလည်တတ်ကျွြ်းြှုရိှလျှေင ် ပို၍ဆေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းသည်။ အကယ်၍ အလုပ်ကုိတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ဆနသည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် နည်းပညာ 

ပိုင်းအရ ကျွြ်းကျငြ်ှုြရိှပါက ပို၍ဂရုတစိုက် ကကိုတငစ်ီစဉ်ရန် လိုအပ်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၇.၁.၂။ ထပ်တလဲလဲလုပ်ကုိင်ရသည့် အလုပ်ြျားတွင် ကကိုတင်စီစဉ်ြှုအနည်းငယ်သာ 

လုိအပ်ဆသာ်လည်း တခါတရံြှလုပ်ရဆသာ အလုပ်ြျားတွင် အလုပ်ကုိတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် 

ရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် နည်းပညာပိုငး်အရ ကျွြ်းကျငြ်ှုရိှလျှေငပ်င ် ကကိုတငစ်ီစဉ်ြှုမပုလုပ်ရန် 

လိအုပ်နိုင်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၇.၁.၃။ စီြံချက်ဆရးေွဲထားဆသာ ပုံြှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုလုပ်ငန်း 

သည် စက်ပျက်၍ ဓာတ်အားမပတ်ဆတာက်ြှု အန္တရာယ်အနည်းေုံးနှင့် ဆေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှငး်သည့် ြမပတ်ဆတာက်ဆသာ လျှေပ်စစ်စနစ်တစ်ခုကို မေစ်ဆစသည်။ 

 ၇.၄.၁.၇.၁.၄။ လျှေပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာြျား/တပ်ေင်ြှုြျားနှင့်ပတ်သက်သဆရွ့ မပုမပင်ထိန်း 

သိြ်းြှုမပုလုပ်ရြည့် အချနိ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကကား လိအုပ်သည့် အချနိ်ကာလအတွက် 

တိတိကျကျ ြသတ်ြှတ်နိုင်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူထံြှ အကကံမပုဆထာက်ခံထားဆသာ မပုမပင် 

ထိန်းသိြ်းြှု အကကိြ်ဆရအတွက်သာလျှေင် ပို၍ေီဆလျာ်သည်။ သီးသန့်အဆမခအဆနြျား၌ 
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အနည်းေုံးမပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုအကကိြ်ဆရ (minimum maintenance frequency) ကိ ု

အတိအကျ သတ်ြှတ်ဆပးရန် ထုတ်လုပ်သူထံြှ ဆတာင်းခံသင့်သည်။ ဤမပ မုပင်ထိန်းသိြ်းြှု 

ကကားကာလြျားသည် စက်ပစ္စည်း၏ ဒီဇိုငး်ပုံစံ၊ ၎ငး်ထြ်းဆောငရ်ြည့် လုပ်ငန်းတာဝန် 

  ြျားနှင့ ်ဝန်းကျငအ်ဆမခအဆနတို့အဆပါ်တွင် ြူတည်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၇.၂။ ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းမှုပံုစံ နှစ်မျ ိုးကို ဆအာက်ပါအ ိုငး် ဆ ွေ့ရှိနိုင်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၇.၂.၁။ ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းခြငး် (Routine Maintenance) 

  လျှေပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာြျားအား ပုံြှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခင်း 

(Routine Maintenance) သည် ပစ္စည်းကိရိယာြျားအား ပုံြှန်စစ်ဆေးမခငး် (Regular 

Inspection) နှင့ ် အတူတူလပု်ဆောငရ်ြည်။ စစ်ဆေးြှုြျားသည် စက်ပစ္စညး်အစိတ် 

အပုိင်းြျား၏ အချန်ိြတုိင်ြီပျက်စီးမခင်းနှင့် အလွန်အြင်းပွန်းစားြှုမေစ်မခင်းတ့ုိကုိ ဆော်ထုတ် 

နုိင်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာအား အဆသးစိတ်စစ်ဆေးြှု (examination) သည် စက်ယန္တရားြျား 

လည်ပတ်ထိဆတွ့ြှုစနစ် (contact system)၊ ဆချာေီထည့်မခင်း (lubrication) နှင့် ချန်ိညိှမခင်း 

(adjustment of mechanism) တို့အား မပုမပငမ်ပငေ်င်ရန်လိုအပ်ြှု ရိှ၊ ြရိှ ကို ဆော်ထတု် 

နိုငသ်ည်။ 

 ၇.၄.၁.၇.၂.၂။ ခပစ်ြျက်ခဖစ်ဆပါ်မပီးဆနာက်ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခြင်း (Post Fault Maintenance) 

  မပစ်ချက်မေစ်ဆပါ်ပပီးဆနာက် မပုမပင်ထိန်းသိြ်းမခင်း (post fault maintenance) 

တွင် ဓါတ်အားစနစ်မပတ်ဆတာက်မခင်း (breakdown) မေစ်ဆပါ်ပပီး အချ ို့ဆသာ အစိတ်အပုိင်း 

ြျားကို အသစ်အစားထိုး လဲလှယ်မခငး်၊ ချ ို့ယွင်းသည့်် အစိတ်အပိုင်းအား မေုတ်ထတု်၍ 

ထိန်းသိြ်းမခငး်/ မပုမပငမ်ခငး်တို့ ပါဝင်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၇.၃။ လျှေပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအား ခပခုပင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအ ွေက် လမ်းညွှန်ြျက်များ 

(Guidlines for the Maintenance of Electrical Appliances) 

 ၇.၄.၁.၇.၃.၁။ တပ်ေင်ထားသည့် လျှေပ်စစ်ပစ္စညး်ကိရိယာြျား၏ မပတ်ဆတာက်ြှုြရိှေဲ  

ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ လည်ပတ်အလုပ်လုပ်ြှုသည် မပုမပင်ထိန်းသိြ်းမခင်း၏ သတ်ြှတ် 

ချက်ြျား (parameters) မေစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းြျားကုိ ြူလလည်ပတ်သည့် အဆမခအဆနြျား 

အတိုငး် မပန်ဆရာက်ဆအာင် မပုလုပ်သင့်သည်။ စက်ပစ္စည်းြျား လည်ပတ်ဆနစဉ်တွင် 

လည်ပတ်ြှုကို ရပ်တန့်ဆစခဲ့သည့်ပစ္စည်းြျား (items) နှင့ ် ချနိ်ညိှြှုြျား (settings) ကို 

ဂရုစိုက်သင့်သည်။ ဆချာငဆ်နဆသာအေက်ြျားနှင့် ယာယီအသံုးမပုထားဆသာပစ္စည်းြျား 

သ့ုိြဟုတ် ဝါယာကကိုးေက်သွယ်ြှုြျားသည် ဆေးအန္တရာယ်အလားအလာြျားကို မေစ်ဆပါ် 

ဆစသည်။ ြူလအန္တရာယ်ကာကွယ်ြှုအေင့် (original degree of protection) ကိုရရှိဆစ 

ရန်အေုံးအကာြျား (covers) နှင့ ် စက်အစိတ်အပုိငး်ြျား ခိုင်ပြဆဲအာငခ်ျုပ်ထားသည့် 

အစီအြံြျား (locking arrangements) ကို ဆသချာစွာစစ်ဆေးသင့်သည်။ 
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 ၇.၄.၁.၇.၃.၂။ လျှေပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာြျား ဆချာဆချာဆြွ့ဆြွ့လည် ပတ်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် 

လျှေပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာြျားအား မပ မုပင်ထိန်းသိြ်းမခင်းအတွက် လုိက်နာရြည့် လြ်းညွှန်ချက် 

ြျားကို ဆနာက်ေက်တွဲ (င) တွင် ဆော်မပထားသည်။ 

 ၇.၄.၁.၈။ စက်ဆမာငး်နှင်လည်ပ ်ဆရးနှင့် ထိန်းသိမ်းဆရး လက်စွေဲစာအပု်များ (Operating 

and Maintenance Manuals) 

  အဆောက်အအံုြျားအတွင်းရိှ အင်ဂျင်နီယာဝန်ဆောင်ြှုလုပ်ငန်းြျား (engineering 

services) သည် စုစည်းထားဆသာစက်ပစ္စည်းြျား (integrated plant items) ၏ စနစ်ြျား 

(complex systems) ပါဝင်ပတ်သက်လျက်ရှိကာ လှုပ်ရှားြှုြျား (dynamic) မေင့် လည်ပတ် 

လျက်ရှိသည်။ ဤကဲ့သ့ုိဆသာ စက်ြျားအားဆြာင်းနှင်လည်ပတ်မခငး်သည် အဆသးစိတ် 

အချက်အလက်ြျားနှင့် လြ်းညွှန်ြှုြျားလုိအပ်သည်။ မပုမပင်ထိန်းသိြ်းရာတွင်လည်း သတင်း 

အချက်အလက်ြျားကုိ လုိအပ်သည်။ ထ့ုိဆကကာင့် စက်ဆြာင်းနှင်လည်ပတ်ဆရးနှင့် ထိန်းသိြ်းဆရး 

လက်စွဲစာအပု်ြျား (operating and maintenance manuals) ရိှရန် အဆရးကကီးသည်။ 

၎င်းလက်စဲွစာအုပ်ြျားကုိ စက်ပစ္စည်းြျားအသစ်တပ်ေင်မခင်းြျားအတွက် ကန်ထရုိက်စာချု ပ် 

ချုပ်ေုိစဉ်ကပင် ဆော်မပထည့်သွင်းသင့်ပပီး လက်ရိှတပ်ေင်ထားသည့် စက်ပစ္စည်းြျားအတွက် 

လက်စွဲစာအပု်ြျားြရှိပါက မေစ်နိုင်သြျှေ မပန်လည်မပုစုဆရးသားထားသင့်သည်။ 

 ၇.၄.၁.၉။ အဆောက်အအံုထိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်း (building maintenance)နှင့် ပတ်သက်သည့် 

အလုပ်သြားစီြံခန့်ခွဲြှု (labour management) ေိုင်ရာ အဆသးစိတ်အချက်အလက်ြျား 

အတွက် ဆနာက်ေက် [ ၇(၃၂)] ကို ကိုးကားြှုမပုရြည်။ 

 ၇.၄.၁.၁၀။ အဆောက်အအုံထိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်း (building maintenance) နှင့ ်

ပတ်သက်သည့် ေဏ္ဍာဆရးစီြံခန့်ခွဲြှု (financial management) ေိုငရ်ာ အဆသးစိတ် 

အချက်အလက်ြျားအတွက် ဆနာက်ေက် [ ၇(၃၃)] ကို ကိုးကားြှုမပုရြည်။ 

 ၇.၄.၂။  အက်ကွေဲဆကကာငး်များခဖစ်ဆပါ်မှုမှ ကာကွေယ်ခြငး် (PREVENTION OF CRACKS) 

 ၇.၄.၂.၁။ အဆောက်အအုံြျားတွင ် အက်ကွဲဆကကာင်းြျားမေစ်ဆပါ်ြှုသည် မေစ်ဆနကျအရာပင် 

မေစ်သည်။ အဆောက်အအုံအစိတ်အပုိငး်တစ်ခုရိှ ဒဏအ်ား (stress) သည် ၎င်း၏ခံနိုငအ်ား 

(strength) ထက်ဆကျာ်လွန်သည့်အခါ အက်ကွဲဆကကာငး်ြျား မေစ်ဆပါ်နိုငသ်ည်။ အဆောက် 

အအံုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရိှ ဒဏ်အား (stress) သည် ဝန်အားဆသ (dead load)၊ 

သက်ဆရာက်ဝန် (imposed load)၊ ဆလတိုက်ခတ်ြှု သ့ုိြဟုတ် ငလျငလ်ှုပ်ြှုဆကကာင့် 

မေစ်ဆပါ်သည့်ဝန်ြျား သ့ုိြဟုတ် အတု်မြစ်ကျွကံျြှု (foundation settlement) စသည်တို့ကဲ့ 

သ့ုိဆသာ မပငပ်ြှသက်ဆရာက်သည့်အားြျားဆကကာင့် မေစ်ဆပါ်ဆစနိုငပ်ပီး အပူဆမပာငး်လဲြှုြျား 

(thermal movements)၊ ဆရခိုးဆရဆငွ့ပြာဏဆမပာငး်လဲြှုြျား (moisture changes)၊ ဓာတု 
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ဓာတ်မပုြှုြျား (chemical actions)စသည့် အတွင်းြှ သက်ဆရာက်သည့်အားြျားဆကကာင့် 

မေစ်ဆပါ်ဆစနိုင်သည်။ 

 ၇.၄.၂.၂။ အက်ကွဲဆကကာငး်ြျား (cracks) ကို ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံေိုငရ်ာ (structural) 

သ့ုိြဟုတ် ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုေံိုင်ရာ အဓိကအစိတ်အပိုင်းကို ထိခိုက်ြှုြရှိဆသာ (non-

structural) အက်ကွဲဆကကာငး်ြျား (cracks) အမေစ် အြျ ိုးအစားြျား ကျယ်မပန့်စွာ ခွဲမခား 

သတ်ြှတ်နိုငသ်ည်။ ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာ အက်ကွဲဆကကာငး်ြျား (structural cracks) 

သည် ြြှန်ကန်ဆသာဒီဇိုင်းပုံစံ၊ ြှားယွင်းဆသာ ဆောက်လပု်မခင်း သ့ုိြဟုတ် သတ်ြှတ် 

ဝန်ထက် ပိုထြး်ဆောငမ်ခငး် (overloading) တို့ဆကကာင့် မေစ်ဆပါ်ပပီး ၎င်းတို့သည် 

အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ ဆေးကငး်ြှုကို အန္တရာယ်မေစ်ဆစနိုင်သည်။ သံကူအားမေည့် ေိလပ် 

ဆမြကွန်ကရစ် ရက်ြတန်းတစ်ခု (an RC beam) တွင် ကကီးြားသည့် အက်ကွဲဆကကာငး်ြျား 

သည် ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုေံိုငရ်ာ အက်ကွဲမခင်း (structural cracking) ၏ သာဓက 

တစ်ခုမေစ်သည်။ ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာအဓကိအစိတ်အပုိင်းကို ထိခိုက်ြှုြရှိဆသာ 

အက်ကွဲဆကကာငး်ြျား (non-structural cracks) သည် အဓိကအားမေင့် ဆောက်လုပ်ဆရး 

ပစ္စည်းြျားတွင် အတွင်းပိုင်း၌ မေစ်ဆပါ်သည့် ဒဏ်အားြျား (stresses) ဆကကာင့်မေစ်ဆပါ်ကာ 

၎င်းတို့သည်ြျားဆသာအားမေင့် ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာ အားနညး်ြှု (structural 

weakening) ကို တိုက်ရိုက်ြမေစ်ဆပါ်ဆစဆပ။ သ့ုိရာတွင် အချနိ်ကကာလာဆသာအခါ တစ်ခါ 

တစ်ရတံွင် ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုေံိုင်ရာအဓိကအစိတ်အပိုင်းကို ထိခိုက်ြှုြရိှဆသာ အက်ကွဲ 

ဆကကာင်းြျား (non-structural cracks) သည် အက်ကဲွဆကကာင်းြျားအတွင်းသ့ုိ ဆရခုိးဆရဆငွ့ြျား 

ထိးုဆောက်ဝငဆ်ရာက်မခင်းဆကကာင့လ်ည်းဆကာငး်၊ ရာသီဥတုဒဏ်ဆကကာင့် ယုိယွင်းြှုဆကကာင့် 

လည်းဆကာငး်၊ အားမေည့်သံြျားကို သံဆချးစားြှုမေစ်ဆစဆသာဆကကာင့် ေွဲ့စည်းတည်ဆောက် 

ထားသည့် အဆောက်အအံု(structure) ကို ဆေးြကင်းစိတ်ြချရြှု မေစ်ဆပါ်ဆစနိုင်သည်။ 

ရှည်လျားဆသာ ခခံဝင်းနံရံတစ်ခုတွင် ကျုံ့မခငး် (shrinkage) သ့ုိြဟုတ် အပူဆမပာငး်လဲမခငး် 

(thermal movement) ဆကကာင့် မေစ်ဆပါ်သည့် ဆဒါငလ်ိုက်အက်ကွဲဆကကာင်းြျားသည် ေွဲ့စည်း 

တည်ဆောက်ပုံေိုငရ်ာ အဓကိအစိတ်အပုိငး်ကို ထိခိုက်ြှုြရိှဆသာ အက်ကွဲမခငး် (non-

structural cracking) ၏ သာဓက တစ်ခုမေစ်သည်။ 

 ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာအဓိကအစိတ်အပိုင်းကို ထိခိုက်ြှုြရိှဆသာ အက်ကွဲဆကကာငး် 

ြျား (non-structural cracks) သည် ပုံြှန်အားမေင့် အဆောက်အအံုတစ်ခု၏ ဆေးကငး်ြှုကို 

အန္တရာယ်ြမေစ်ဆစဆသာ်လည်း အမြင်ြဆကာင်းမခင်း သ့ုိြဟုတ် လက်ရာြဆကာင်းမခင်း သ့ုိြဟုတ် 

ြခိုငခ်ံ့မခငး်အမေစ် ယူေေွယ်မေစ်နိုင်သည်။ အချ ို့ဆသာ အဆမခအဆနြျားတွင် အက်ကွဲဆကကာငး် 

ြျားသည် ၎ငး်တို့အတွင်းသို့ ဆရခိုးဆရဆငွ့ြျား ထိုးဆောက်ဝင်ဆရာက်မခငး်ဆကကာင့် အတွင်းပိုငး် 

အဆချာသတ်ြှုကုိ ပျက်စီးဆစပပီး မပုမပင်ထိန်းသိြ်းဆရးစရိတ် ပုိ၍ကုန်ကျဆစနုိင်သည်။ ထ့ုိဆကကာင့် 
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ဤအက်ကွဲဆကကာငး်ြျား ြမေစ်ဆပါ်ဆအာင ် တားေီးကာကွယ်ရန် သ့ုိြဟုတ် အနည်းေုံး 

မေစ်ဆစရန် အစီအြံြျားကို ချြှတ်လုပ်ဆောင်ရန် လိအုပ်သည်။ 

 ၇.၄.၃။ ခပုခပငခ်ြငး်လုပ်ငန်းနှင့် အဆောက်အအုံများကို ငလျင်ေဏ်ြံနုိငရ်န် အားခဖည့်ခြင်း 

လုပ်ငန်း (REPAIRS AND SEISMIC STRENGTHENING OF BUILDINGS) 

 ၇.၄.၃.၁။ ဆယေုယျနည်းလမ်းများနှင့် အယူအေများ (General Principles and 

Concepts) 

 ၇.၄.၃.၁.၁။ ဖွေဲ့စည်း ည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာ အဓိကအစိ ်အပုိငး်မဟု ်ဆသာ/ ဗိသုကာ 

ေိုင်ရာ ခပုခပငခ်ြငး်လုပ်ငန်းများ (Non-Structural / Architectural Repairs) 

 ၇.၄.၃.၁.၁.၁။ အဆောက်အအုံြျားသည် ငလျငဒ်ဏ်ခံရဆသာအခါ ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ 

ေိုင်ရာြဟုတ်ဆသာ ပျက်စီးြှုြျား (non-structural damages) နှင့ ် ေွဲ့စည်းတည် 

ဆောက် ပုံေိငု်ရာပျက်စီးြှုြျား (structural damages) ကို ခံရနိုင်သည်။ ေွဲ့စည်းတည် 

ဆောက်ပု ံေိုငရ်ာြဟုတ်ဆသာ မပုမပင်ြှုြျား (non-structural repairs) တွင် အဆောက် 

အအံုရိှ ဝန်ဆောင်ြှုလပု်ငန်းြျား  (services) အပါအဝင ် ပြို့မပနှင့် လျှေပ်စစ်ေိုငရ်ာပစ္စည်း 

ြျားအား ပျက်စီးြှုတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။ ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံေိုငရ်ာ မပုမပငြ်ှုလုပ်ငန်း 

ြျား (structural repairs) ဆောင်ရွက်ပပီးဆနာက် ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုေံိုငရ်ာြဟုတ် 

ဆသာ အစိတ်အပိုင်းြျား (non-structural components) အားမပုမပငြ်ှုြျားကိုစတင်လုပ် 

ဆောငရ်န်လိုအပ်သည်။ ဗိသုကာေိုငရ်ာအစိတ်အပုိငး်ြျား (architectural components) 

နှင့ ် ပင်ြေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ေိုငရ်ာ (main structural components) အေက်ြျား 

(connection details) ခိုင်ပြြဲှုကို ဂရုမပုစစ်ဆေးသင့်သည်။ 

 ၇.၄.၃.၁.၁.၂။ ငလျငလ်ှုပ်စဉ် ဗိသုကာေိုင်ရာနှင့ ် ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုေံိုင်ရာ ြဟုတ် 

ဆသာ အစိတ်အပိုင်းြျား (non- structural and architectural components) သည် 

အလွယ်တကူ ပျက်စီးမပုတ်ထွက်နုိင်သည်။ ၎င်းတ့ုိအားမပ မုပင်ြှု လုပ်ငန်းြျားတွင် ဆအာက်ပါ 

တ့ုိအနက်ြှ တစ်ခု သို့ြဟုတ် တစ်ခုထကပ်ို၍ ပါဝငသ်ည်။ 

 (က) အက်ကွဲဆကကာငး်ြျားနှင့် အဂဂဆတ (ပလာစတာ) ကွာကျြှုြျားကို ောဆထးမခင်း။ 

 (ခ) တံခါးြျား၊ မပတငး်ြျားကိုမပုမပင်မခငး်။ တံခါး၊ မပတငး်ဆပါက်ြှန်ြျားကိုအသစ်လဲမခငး်။ 

 (ဂ) လျှေပ်စစ်ကကိုးခပန်ြျား (electric conduits)/ ဝါယာကကိုးေက်သွယ်ြှုြျား (wiring) ကုိ 

စစ်ဆေးမခငး်နှင့် မပုမပငမ်ခငး်။ 

 (ဃ) ဓာတ်ဆငွ့ပိုက်ြျား၊ ဆရပိုက်ြျားနှင့် ပိုကေ်က်လုပ်ငန်းြျားကို စစ်ဆေးမခငး်နှင့် 

မပုမပငမ်ခငး်။ 
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 (င) ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာြဟုတ်ဆသာ နံရံြျား (non-structural walls)၊ ြီးခုိး 

ဆခါင်းတိုင်ြျား (smoke chimneys)၊ ရငတ်ားနံရံြျား (parapet walls) စသည်တို့ကို 

မပန်လည်တည်ဆောက်မခင်း။ 

 (စ) လိအုပ်သလိ ုနံရံြျားကို မပန်လည်၍ သရွတ်ကိုငမ်ခငး် (အဂဂဆတကိုငမ်ခငး်)။ 

 (ေ) ဆနရာပျက်ယွငး်ဆနသည့် ဆခါင်ြိးု အတု်ကကပ်မပားြျားကို မပန်လည်မပငေ်င်မခငး်။ 

 (ဇ) ဆမြညီထပ ်(ground level) ၌ ကွဲအက်ဆနသည့် ကကြ်းမပင်ကိ ုမပန်ခငး်မခင်း ။ နှင့် 

 (စျ) မပန်လည်အလှမပင်ေင်မခငး် - ထုးံသုတ်မခငး်၊ ဆေးသုတ်မခငး် …စသမေင့်။ 

  အထက်ပါဗိသုကာေိုငရ်ာ မပုမပငြ်ှုြျား (architectural repairs) သည် 

အဆောက်အအံုရိှ ေဲွ့စည်းတည်ဆောက်ပံုေုိင်ရာ အစိတ်အပုိင်းြျား (structural components) 

၏ ြူလကကံ့ခိုင်ြှု (original structural strength) အတိုင်း မပန်ြရနိုင်ပါ။ ထို့ဆကကာင့် 

ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာ မပုမပငြ်ှုြျား (structural repairs) ကို လျစ်လျူရှုကာ 

ဗိသုကာေိုငရ်ာ/ ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာ ြဟုတ်ဆသာ အဆောက်အအုံအစိတ် 

အပိုင်းြျား (architectural/ non-structural elements) အား မပုမပင်ဆရးသည် 

အဆောက်အအုံ၏ ဆေးကင်းစိတ်ချရြှုြရိှေွယ်ရာ အကျ ိုးေက်ြျား မေစ်ဆစနိုင်သည်။ 

အလားတူတုန်ခါြှုတစ်ခုဆကကာင့် အဆောက်အအံုထိခုိက်ပျက်စီးြှုသည် ပုိ၍ေုိးဝါး မပင်းထန် 

နိုငြ်ည်။ အေယ့်ဆကကာင့်ေိုဆသာ် အဆောက်အအုံ၏ ြူလခုခံနိုငစ်ွြ်း (original energy 

absorption capacity) သည် ဆလျာ့နည်းသွားဆသာဆကကာင့်မေစ်သည်။ 

 ၇.၄.၃.၁.၂။ ဖွေဲ့စည်း ည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာ အဓိကအစိ ်အပုိငး်များ ခပုခပင်မှုလုပ်ငန်းများ 

(Structural Repairs) 

 ၇.၄.၃.၁.၂.၁။ ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာ အဓိကအစိတ်အပုိငး်ြျား မပုမပငြ်ှုလပု်ငန်း 

ြျား (structural repairs) နှင့ ် ကကံ့ခိုင်ြှုအားမေည့်သည့် အစီအြံြျား (strengthening 

measures) ကို စတင် ြလပု်ဆောငြ်ီ ဆအာက်ပါတို့ကို ေုံးမေတ်သတ်ြှတ်ရန် အဆသးစိတ် 

ပျက်စီးြှု အကဲမေတ်ေန်းစစ်ချက် (detailed damage assessment) ကို မပုလုပ်ရန် 

လိအုပ်သည်။ 

 (က) ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ (structure) တစ်ခု၏ အဆမခအဆနသည် မပုမပငန်ိုင်ြည့် 

အလားအလာ ရိှ/ြရှိ၊ ေက်လက်၍ လူဆနထိုငြ်ှုကိ ု ခွင့်မပု/ ြမပုကို ေုံးမေတ်ရန်၊ 

အန္တရာယ်ရိှသည်ဟုယူေပါက ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပု ံ (structure) တစ်ခုလုံး 

မေစ်ဆစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမေစ်ဆစ ပေိုေျက်ရန် လိုအပ်ဆကကာင်း ေုံးမေတ်ရန်။ 

 (ခ) ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ (structure) သည် မပုမပငန်ိုငြ်ည့် အလားအလာရိှသည်ဟု 

ယူေလျှေင ်ေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုေံိုင်ရာ အစိတ်အပုိငး်ြျား တစ်ခုချင်း (individual 

structural components) ၏ အဆသးစိတ်ပျက်စီးြှု အကဲမေတ်ေန်းစစ်ချက် 
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(detailed damage assessment) (အက်ကွဲဆကကာငး်ပုံသဏ္ဍာန်၊ အထိနာသည့် 

ဆနရာတို့ကို ဆမြပုံထုတ်မခင်း၊ ကွဲဆကကသွားသည့်ကွန်ကရစ်၊ အားကူသံပုံဆမပာင်းမခငး် 

(reinforcement bending/ yielding) ..စသမေင့်။) အဆောက်အအုံအစိတ်အပိုငး် 

ြျား၏ ကကငး်ကျန်ဆသာကကံ့ခိုင်ြှုအား (residual strength of members) ကို 

ေုံးမေတ်သတ်ြှတ်ရန် ထိခိုက်ပျက်စီးြှု ြမေစ်ဆစဆသာစစ်ဆေးမခငး် နညး်ပညာြျား 

(non-destructive testing techniques) ကို အသံုးချနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ဒဏခ်ံထားရဆသာ အဆောက်အအုံ အစိတ်အပိုငး်ြျား (distressed members) အား 

၎င်းတို့ အဆနမေင့် ဆမြေွဲအားြျား (gravity loads) ဆကကာင့် ဆနာက်ထပ်ပို၍ ဒဏြ်ခံ 

ရဆစရန် ယာယီဆထာက်ထား၊ ထိန်းထားြည့် အစီအစဉ်အဆသးစိတ်ကို ဆော်ထတု် 

ရန်။ 

 ၇.၄.၃.၁.၂.၂။ ေဲွ့စည်းတည်ဆောက်ပံုေုိင်ရာ အဆောက်အအံုအစိတ်အပုိင်းြျား တစ်ခုချင်း 

(individual structural elements) ၏ ထိခိုက်ပျက်စီးြှုကိ ုအကဲမေတ်ေန်းစစ်ပပီးဆနာက်၊  

ထိခိုက်ပျက်စီးြှု အတိုင်းအတာအဆပါ်ြူတည်၍ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်း  အလိုက် 

သင့်ဆလျာ်သည့် မပုမပင်ဆရးနည်းစနစ်ြျားကုိ လုပ်ဆောင်ရြည်မေစ်သည်။ မပုမပင်ဆရးလုပ်ငန်း 

တွင် ဆအာကပ်ါတို့ ပါဝင်နိုငသ်ည်။ 

 (က) အက်ကွဲဆနသည့် အတု်နံရြံျားနှင့် တိုင်ြျား (Masonry wall and piers) ၏ 

အစိတ်အပုိင်းြျားကုိ ေယ်ရှားကာ ေိလပ်ဆမြပုိြျားသည့် သရွတ် (richer mortar) မေင့် 

၎င်းတို့ကို မပန်လည်တည်ဆောက်မခငး်။ ကျုံ့ြသွားသည့် သရွတ် (non-shrinking 

mortar) ကို အသံုးမပုလျှေင ်ပို၍ဆကာငး်သည်။ 

 (ခ) အက်ကွဲဆနသည့်နံရံ၏ ြျက်နှာမပငန်ှစ်ေက်စလုးံဆပါ်တွင ် အားမေည့်ဇကာ (rein-

forcing mesh) ကို မေည့်စွက်ဆပါင်းထည့်မခင်း။ ၎င်းအက်ကွဲဆကကာငး်ရှိဆသာ နံရကံိ ု

ဆလးဆမြှာင့်သံြျား (spikes) သ့ုိြဟုတ် ြူလီြျား (bolts) စွဲ၍ ထိန်းထားပပီး၊ 

ေိလပ်ဆမြသရွတ် (cement mortar) သုိ့ြဟုတ် micro concrete မေင့် သင့်ဆတာ် 

သလို ၎င်းအဆပါ်ြှ ေုံးအုပ်ထားရြည်။ 

 (ဂ) နံရြံျားရိှ အက်ကွဲဆကကာငး်ြျားအတွင်းသ့ုိ   ေိလပ်ဆမြ သ့ုိြဟုတ် ေွဲအား 

(Tension) ဆကာင်းသည့် epoxy ဆကာ်တစ်ြျ ိုးကဲ့သ့ုိ ပစ္စည်းကို ထိုးသွငး်မခင်း။ 

 (ဃ) အက်ကွဲဆနဆသာ အားမေည့်ေိလပဆ်မြ အစိတ်အပုိငး်ြျား (cracked reinforced 

cement elements) ကို epoxy ဆကာ်ဆလာင်းထည့်မခငး် (epoxy grouting) မေင့် 

မပုမပငန်ိုငပ်ပီး epoxy သ့ုိြဟုတ် polymer mortar ကို ပန့်မေင့်ြှုတ်မခငး် 

(shotcreting)၊ ထပပ်ိုးအားမေည့် ကာရံမခငး် (jacketing) ကဲ့သို့ နညး်ြျားကိ ု

အသံုးမပုလျက် ခိုင်ြာဆအာင် မပုလုပ်နိုင်သည်။ 
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 ၇.၄.၃.၁.၃။ ငလျငေ်ဏြ်ံနုိငရ်ည် ထပ်ပိုးအားခဖည့်ခြင်းလုပ်ငန်း (Seismic Strengthening) 

  ငလျငဒ်ဏခ်ံနိုငရ်န် အားမေည့်မခင်းလုပ်ငန်း (Seismic Strengthening) ၏ 

အဓကိရည်ရွယ်ချက်ြှာ ဆမြငလျင် လှုပ်ြှုြျားမေစ်လျှေင ် ပို၍ဆေးကငး်လုံခခုံြှု ရိှလာဆစရန် 

အတွက် ထိခိုက်ပျက်စီးဆနသည့် အဆောက်အအုံတစ်ခုကို မပုမပငဆ်နစဉ်တွင် တပါတညး် 

ငလျငဒ်ဏခ်ံနိုငစ်ွြ်းရရိှရန် အေင့်မြှင့်မခင်းမေစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းတွင် ဆအာက်ပါလုပ် 

ဆောငြ်ှုြျားြှ အချ ို့ပါဝငန်ိုင်သည်။ 

 (က) တစ်ေက် သ့ုိြဟုတ် အေက်ေက်၏ (one or both direction)  ဆေးတိုက်ခံနိုင်ရည် 

(lateral strength) ကို တိုးမြှင့်ဆစရန် တိုင်နှင့် နံရ၏ံ ဧရိယာြျား သ့ုိြဟုတ် ၄ငး်တို့၏ 

အဆရအတွက်ကို တိုးမြှင့်မခငး်။ 

 (ခ) အဆောက်အအုံအစိတ်အပုိငး်ြျား တသား တည်းမေစ်ဆစရန် သင့်ဆတာ်သည့် အေက် 

(connection) ရိှရန်လိုအပ်သည်။ သ့ုိြှသာ တုန်ခါြှုဆကကာင့်မေစ်ဆသာဆရွ့လျားအားြျား 

(inertia forces) သည် အဆောက်အအုံ အစိတ်အပုိငး်အားလုံးသုိ့ ပျ ံ့နှံ့သက်ဆရာက်ပပီး 

ခံနိုင်ြှုြျား ရရိှရန်မေစ်သည်။ အဆရးကကီးသည်ြှာ ဆခါင်ြိးုြျား သ့ုိြဟုတ် ကကြ်းမပင်ြျား 

နှင့ ် နံရြံျားအကကားတွင်လည်းဆကာငး်၊ အခန်းကန့်နံရံြျား (intersect-ing walls) 

အကကားတွင်လည်းဆကာငး်၊ နံရြံျားနှင့ ် အုတ်မြစ်ြျားအကကား အေက်ြျားတွင် 

(connections) မေစ်သည်။ 

 (ဂ) အားနညး်ြှု၏ အရငး်မြစ်ြျားမေစ်ဆသာ (sources of weakness) သ့ုိြဟုတ် 

အဆောက်အအုံအစိတ်အပုိငး်ြျားတွင် ဒဏ်အားြျား စုခပုံသက်ဆရာက်ဆနသည့် (con-

centration of stresses) သွင်မပင်လက္ခဏာြျားကို ေယ်ရှားပစ်မခငး် (Eliminating 

Features)။ အားဒဏခ်ံအစိတ်အပိုင်းြျားအဆပါ်အား ပျ ံ့နှံ့သက်ဆရာက်ြှု အချ ိုးြညီ 

သည့်ပုံစံ (asymmetrical plan)၊ တစ်ထပ်နှင့် တစ်ထပ်ဆတာင့်တငး်ြှု (stiffness) 

ရုတ်တရက်ဆမပာငး်လဲမခငး်၊ သင့်ဆတာ်သည့် ပတ်လည်အားမေည့်ြှု (peripheral 

reinforcement) ြရိှသည့် ထုထည်ကကီးြားသည့် နံရြံျားနှင့် အဆပါက်ြျားစွာရှိသည့် 

နံရြံျားစုခပုံတည်ရိှြှု…စသည်တို့သည် ဤအြျ ိုးအစား ချွတ်ယွငး်ချက်ြျား၏ သာဓက 

ြျားမေစ်သည်။ 

 (ဃ) သင့်ဆတာ်သည့် အားမေည့်ြှုမပုလုပ်မခငး် (Proper reinforcement) နှင့ ် အားဒဏ်ခံ 

အစိတ်အပိုင်းြျား (Resisting members) ကိ ုေက်မခငး်မေင့် ကျ ိုးပျက်ေွယ် လှုပ်ရှားြှု 

မေစ်နိုင်ဆမခကို (brittle modes of failure) ဆရှာင်ရှားမခငး်။  

 ၇.၄.၃.၁.၄။ ငလျငေ်ဏြ်ံနုိငရ်န် ထပ် ိုးအားခဖည့်ခြင်း (Seismic Retrofitting) 

  ြူလေွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံေိုင်ရာ ြမပည့်စုံြလုံဆလာက်ြှုြျား (original 

structural inadequacies) နှင့် အသံုးမပုသည့် အချန်ိကာလကကာလာသည်နှင့်အြျှေ ပစ္စည်းြျား 
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အရည်အဆသွးနိြ့်ကျပျက်စီးမခငး် (material degradation) တို့ဆကကာင့် တည်ရိှဆနဆသာ 

အဆောက်အအုံြျားစွာသည် လက်ရိှဆမြငလျင်ေိုင်ရာစညး်ြျဉ်းြျား (present earthquake 

codes) ၏ ငလျငဒ်ဏ်ခံနိုင်သည့် ကကံ့ခိုငြ်ှုေိုင်ရာ သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို ြမပည့်ြီကကဆပ။  

၇.၄.၃.၁.၃ တွင် ဆော်မပထားသကဲ့သ့ုိ ၎င်းအဆောက်အအုံြျား၏ ဆမြငလျငဒ်ဏခ်ုခံနိုငြ်ှု       

(earthquake resistance) ကို သင့်ဆလျာ်သည့်ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရန် ဆခတ်ဆပါ်ပစ္စည်းအသစ် 

ြျားမေင့ ် ထပတ်ိုးအားမေည့်မခင်းနည်းပညာြျား ( seismic retrofitting techniques ) ကို 

အသံုးမပု၍ ယဆန့ဆခတ် ဆမြငလျင်ေိုင်ရာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားနှင့် အေင့်မြှင့်တင်နိုင် 

သည်။ 

 ၇.၄.၃.၁.၅။ အားခဖည့်ခြင်း သ့ုိမဟု ် ထပ် ုိးအားခဖည့်ခြင်းနှင့် အသစ်ခပန်လည် ည်ဆောက် 

ခြငး် (Strengthening or Retrofitting  Versus Reconstruction) 

 ၇.၄.၃.၁.၅.၁။ ပျက်စီးဆနသည့်အဆောက်အအုံြျား၊ (Damage Buildings) သ့ုိြဟုတ် 

ဆေးြကင်းဆသာ တည်ရိှဆနေဲအဆောက်အအုံြျား (Existing Unsafe Buildings) အား 

အသစ် မပန်လည်တည်ဆောက်မခငး် (reconstruction) ကိ ုဆရှာင်ကကည်ရသည့် အဆကကာငး် 

တရားြျားတွင် အဓကိကျသည့် အဆကကာငး်တရားြျားြှာ ဆအာက်ပါတို့မေစ်ပါသည်။ 

 (က) အားမေည့်မခင်းလုပ်ငန်း သ့ုိြဟုတ် ထပတ်ိုးအားမေည့်မခင်းလုပ်ငန်းြျားထက် အသစ် 

မပန်လည်တည်ဆောက်မခင်းက ကုန်ကျစရိတ် ပိုြိုမြင့်ြားမခင်း။ 

 (ခ) သြိုငး်ဝင်ဗိသုကာလက်ရာြျားအား ေက်လက်ထိန်းသိြ်းထားလိုမခင်း။ နှင့် 

 (ဂ) လူြှုဆရးနှင့် ယဉ်ဆကျးြှုေိုင်ရာဝန်းကျင်၏ အသံုးချြှုကို ထိန်းသိြ်းထားရှိလိမုခငး်။ 

 သ့ုိရာတွင် အြျားအားမေင့် ထပတ်ိုးအားမေည့်မခင်းနှင့် အသစ်မပန်လည်တည်ဆောက်မခငး် 

တို့၏ နှိုငး်ရကုန်ကျစရိတ် (relative cost of retrofitting) မေင့် ေုံးမေတ်ဆလ့ရိှသည်။ 

လက်ဆတွ့စည်းြျဉ်း (thumb rule) အရ အကယ်၍ မပုမပငမ်ခငး်လုပ်ငန်းနှင့် ငလျငဒ်ဏ် 

ခံနုိင်ရန် အားမေည့်မခင်းလုပ်ငန်းတ့ုိ၏ ကုန်ကျစရိတ်သည် အသစ်မပန်လည်တည်ဆောက်ဆရး 

ကုန်ကျစရိတ်၏ ၅၀ ရာခိုငန်ှုန်းထက်နညး်သည်ေိုလျှေင် ထပတ်ိုးအားမေည့်မခင်းလုပ်ငန်း 

(retrofitting)  ကို ဆရွးချယ်ရြည်။ ၎င်းသည် အလုပ်လုပ်ချနိ်ပိုနည်းပပီး ၎ငး်ဆနရာရှိ လူဆန 

ထိငုြ်ှုပုစံံ (Living Style) အဆမပာငး်အလဲမေစ်မခငး် (Dislocation) ကို ြျားစွာ နညး်ပါး 

ဆစနုိင်သည်။ အမခားတစ်ေက်တွင်ြူ၊ အသစ်မပန်လည်တည်ဆောက်မခင်းသည် လူဆနထုိင်ရာ 

ဆနရာ (Habitat) အား ဆခတ်ြီဆစမခငး်အခွင့်အလြး်ကိုဆပးနိုငပ်ပီး ပစ္စည်း ဥစ္စာကကယ်ဝ 

ချြ်းသာဆသာ အသုိင်းအဝုိင်း (well-to-do communities) ြျားက ပုိ၍ နှစ်သက်လုိလားသည်။ 

 ၇.၄.၃.၁.၅.၂။ ကနဦးကပင် ငလျငဒ်ဏ်ခံနိုငဆ်သာ စည်းြျဉ်းသတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား 

(seismic code provisions) ထည့်သွင်းဆောက်လုပ်မခင်းသည် ဆနထိငု်သူြျားနှင့် 

၎င်းတို့၏ ဆေးကငး်ြှုကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါက ကုန်ကျစရတိ်ပို၍သက်သာဆစသည်။ 
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သ့ုိြဟုတ်ပါက တည်ေဲအဆောက်အအံုအား ငလျင်ဒဏ်ခုခံနုိင်ဆသာအဂဂါရပ်ြျား (seismic 

resisting features)ကို ဆနာက်ြှ ထပတ်ိုးအားမေည့်မခင်း (retrofitting) သည် ကနဦး 

ငလျငဒ်ဏခ်ံနိုငဆ်ရးအတွက် အပုိအသုံးစရိတ်၏ ၄ ေ ြှ ၅ ေ အထိ ကုန်ကျနိုင်သည်။ 

ထိခိုက်ပျက်စီးသွားသည့် အဆောက်အအုံတစ်ခုအား မပုမပငမ်ခငး်နှင့် ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရန် 

အားမေည့်မခင်းလုပ်ငန်းသည် ၅ ေ ြှ ၁၀ ေ အထိပင ် ဆစျးကကီးနိုင်သည်။ သ့ုိမေစ်ဆသာ 

ဆကကာင့် သက်ေိုင်ရာငလျင်စည်းြျဉ်းြျား (seismic codes) နှင့အ်ညီ ကနဦး အေင့်ြစှ၍ 

ငလျငဒ်ဏခ်ုခံနိုင်သည့် အဆောက်အအုံြျား ဆောက်လုပ်မခင်းသည် ပိုြိုဆေးကင်းစိတ်ချ 

ရပပီး တွက်ဆမခလည်းကိုက်သည်။ 

 ၇.၄.၃.၂။ အဆောက်အအုံမပုမပင်မခငး်နှင့် ငလျင်ဒဏခ်ံနိုငရ်န် အားမေည့်မခငး်အတွက် 

အဆသးစိတ် လြး်ညွှန်ချက်ြျားအတွက် ဆနာက်ေက် [၇(၃၄)] ကို ကိုးကားြှု မပုရြည် 

မေစ်သည်။ 

 ၇.၄.၃.၃။ ကက့ံခုိင်ြှုအားနည်းသည့် ပန်းရံထည်အဆောက်အအံုြျား (low strength masonry 

buildings) ၏ ငလျင်ဒဏ်ခုခံြှု တိုးတက်ဆကာငး်ြွန်ဆစဆရးအတွက် အဆသးစိတ် လြး်ညွှန် 

ချက်ြျားအတွက်  ဆနာက်ေက် [၇(၃၅)] ကို ကိုးကားြှုမပုရြည်မေစ်သည်။ 

 ၇.၄.၃.၄။ ဆမြကကီးနှင့်မပုလုပ်သည့်အဆောက်အအုံြျား (earthen buildings) ၏ငလျင်ဒဏ် 

ခုခံြှု တိုးတက်ဆကာင်းြွန်ဆစဆရးအတွက် အဆသးစိတ်လြ်းညွှန်ချက်ြျားအတွက် ဆနာက် 

ေက ်[၇(၃၆)] ကို ကိုးကားြှုမပုရြည်မေစ်သည်။ 
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၇.၅။ အဆောက်အအံုများ မဖိုဖျက်ရာ ွေင် ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရး (SAFETY IN DEMOLITION 

OF BUILDINGS) 

 ၇.၅.၁။ အဆထွေဆထွေ 

 ၇.၅.၁.၁။ ဤအခန်းကဏ္ဍတွင် အဆောက်အအုံပေိုေျက်မခင်း/ တစ်စစီမေုတ် မခငး်လုပ်ငန်းကို 

ဆောငရွ်က်ဆရးအတွက် ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆရးေိုင်ရာ လိုအပ်ချက်ြျားကို သတ်ြှတ် 

မပဋ္ဌာန်းထားသည်။ 

 ၇.၅.၁.၂။  အစီအစဉ်ဆရးေွေဲခြင်း (planning) 

   အြှန်တကယ် ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်းြစတငြ်ီ ပေိုေျက်ရြည့် အဆောက်အဦနှင့် 

၎င်း၏ ပတ်ဝန်းကျငက်ို ဆသချာစွာဆလ့လာြှု မပုလုပ်ရြည်။ ဤဆလ့လာြှုတွင် အထူးသမေင့် 

ပေိုေျက်ြည့် အဆောက်အအံု၏ အစိတ်အပိုင်းအြျ ိုးြျ ိုးအား ဆထာက်ထား၊ ထိန်းထားသည့် 

ပုံစံြျားနှင့် တစ်ေင့်ပပီးတစ်ေင့်ပေိုေျက်ြှုသည် ဆေးချင်းကပ်လျက်ရိှသည့် အဆောက်အဦကို 

ဆေးအန္တရာယ် မေစ်နိုင်ဆမခရိှြှုအား ဆလ့လာြှုပါဝင်သည်။ အဆောက်အဦအစိတ်အပုိငး်ြျား 

(structural parts)  အြျ ိုးြျ ိုး၏ ဝန်အားြျား (Loads) အား ဆထာက်ထား၊ ထိန်းထားသည့် 

ပုံစံအဆပါ်ြူတည်လျက် ပေိုေျက်ြှုလုပ်ငန်းအတွက် တိကျသည့်လုပ်ငန်းစဉ် အစီအစဉ်ကို 

ကကိုတငမ်ပငေ်ငဆ်ရးေွဲရြည်။ ၎င်းအစီအစဉ်ကို တာဝန်ခံအငဂ်ျင်နီယာက လက်ခံအတည် 

မပုကာ ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်းအား အြှန်တကယ်လုပ်ဆောငရ်ာတွင ် အနီးစပ်ေုံးလိုက်နာ 

ဆောငရွ်က်ရြည်။ ပေိုေျက်ြှု၏ အေင့်ေင့်အားြစတငြ်ီ အလုပ်ကကပ် (Foreman) က 

အလုပ်သြားြျားအား ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆရးနှင့် ပတ်သက်သည့် အဆသးစိတ်အချက် 

အလက်ြျားကို သိမြင်ထားရန် ရှင်းလင်းညွှန်ကကားရြည်။ 

   ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်းဆောငရွ်က်ရာတွင ် ြည်သည့်အေင့၌်ြေို ဆေးချင်းကပ် 

အဆောက်အအုံ (Adjacent Building) ြျားကို ဆေးအန္တရာယ်ြမေစ်ဆစရန် ဆသချာဆအာင် 

လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ထို့အမပင် ဆေးချင်းကပ် အဆောက်အအုံြျားတွင် ဆနထိငု်သူြျား 

အဆနှာင့်အယှက်ြမေစ်ဆစရန်နှင့ ် ၎ငး်အဆောက်အအုံနှင့ ် ပက်သက်အသံုးမပုြှု အနည်းေုံး 

မေစ်ဆစရန် လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ 

   ြည်သည့် အဆောက်အဦ (structure) သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အဦ အစိတ်အပိုင်း 

သ့ုိြဟုတ် ြည်သည့်ကကြ်းမပင် သ့ုိြဟုတ် ယာယီ အဆထာက် သ့ုိြဟုတ် မငြး်၊ ဆေးနံရံ (side 

wall) သ့ုိြဟုတ် ြည်သည့်တပ်ေငဆ်ရးကိရိယာတို့ကိုမေစ်ဆစ၊ ြူလအဆမခအဆန၏ ဆေးကငး် 

လုခံခုံသည့်စွြ်းရည် (safe carrying capacity) ထက် ဆကျာ်လွန်၍ ဝန်ြထြး်ဆောင်ဆစရ။ 

 ၇.၅.၂။ မမဖိုဖျက်မီ ကကို င်သ ိခပုကာကွေယ်မှုများ (PRECAUTIONS PRIOR TO DEMOLITION) 

 ၇.၅.၂.၁။ ပေိုေျက်ဆရးအလုပ်တုိင်းတွင် အန္တရာယ်အချက်မပေုိင်းေုတ်ြျားကုိ အဆောက်အအံု 

ပတ်ပတ်လည်တွင် သိသာထင်ရှားစွာ စုိက်ထူထားရြည်။ အဆောက်အအံုသ့ုိ ဝင်လြ်းမေစ်သည့် 
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တံခါးြျားနှင့ ် အဆပါက်ြျားအားလုးံကို အလုပ်သြားြျား သ့ုိြဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာြျား 

မေတ်သန်းသွားလာစဉ်ြှလွ၍ဲ  တားေီးပိတ်ေို့ထားရြည်။ သို့ြဟုတ် လူဆစာင့်ထားရိှရြည်။ 

ြည်သည့်အဆရးဆပါ်အဆမခအဆနတွင်ြေို အလုပ်သြားြျား ထွကဆ်မပးလွတ်ဆမြာက်နိုငရ်န် 

အတွက် အနည်းေုံး သီးမခားထွကဆ်ပါက်နှစ်ခုကို စီစဉ်မပုလုပ်ထားရိှရြည်။ 

 ၇.၅.၂.၂။ ညအချနိ်ြျားတွင် အနီဆရာင်ြီးလုံးြျားကို အတားအေီးြျား အားလုံး၏အဆပါ် 

သ့ုိြဟုတ် အနီးအနားတွင် ထားရိှရြည်။ 

 ၇.၅.၂.၃ ။ ြည်သည့်ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်းတွင်ြေို အန္တရာယ်ရိှဆသာဆကကာင့် အလုပ်ချနိ်မပင်ပ 

(Outside Hour) တွင် အခွင့်ြရိှသည့်ြည်သူ့ကိုြျှေ ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆနရာသ့ုိ ြဝင် 

ဆရာကဆ်စရန် ဆသချာကကပ်ြတ်ရြည်မေစ်ပပီး အဆစာင့တ်စ်ဦးကို ချထားသင့်သည်။ ၎ငး် 

အဆစာင့်သည် လုပ်ငန်းခွငဆ်နရာအားဆစာင့်ကကည့်မခင်းအမပင ်သတိဆပးေိုင်းေုတ်ြျား၊ ြီးြျား 

နှင့ ်အတားအေီးြျား အားလုံးကို ထိန်းသိြ်းဆရးအတွက်လည်း တာဝန်ယူရြည်။ 

 ၇.၅.၂.၄။ အလုပ်သြားြျားအားလုံးကို လိုအပ်သည့် ဆေးကင်းလုခံခုံဆရး ပစ္စည်းကိရိယာြျား 

ထုတ်ဆပးရြည်မေစ်ပပီး ၎ငး်တို့အားအသုံးမပုပုံ မပုနညး်ကိုရှင်းမပရြည်။ အလုပ်သြားြျားသည် 

အလုပ်လုပ်ဆနစဉ် ဆေးကင်းလုခံခုံဆရး ပစ္စည်းကိရိယာြျားကို အသံုးမပုရြည်။ 

 ၇.၅.၂.၅။ ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်းြစြီ၊ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အားဆပးလိငုး်ြျားအားလုးံကို ဓါတ်အား 

ပိတ်ထားရန်နှင့် အဆောက်အအုံအဝင် ဓာတ်အားလိုင်း (property line) ြျားကို အမပငေ်က်ြှ 

မေတ်ဆတာက်ပစ်ရြည်။ သက်ေိုငရ်ာလျှေပ်စစ်အာဏာပိုငြ်ျားထံြှ ဓါတ်အားြမေတ်ဆတာက်ြီ 

လိအုပ်သည့် အတည်မပုဆထာက်ခံချက်ကို ကကိုတငရ်ယူရြည်။ ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်းြျား 

အတွက် လိုအပ်သည့် လျှေပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းြျားကိုသာ ခခငး်ချက်အမေစ် ြမေတ်ဆတာက်ေဲ 

ချန်ထားရြည်။ 

 ၇.၅.၂.၆။ ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်းြစြီ ဓာတ်ဆငွ့၊ ဆရ၊ ဆရဆနွးဆငွ့နှင့် အမခား ဝန်ဆောငြ်ှု 

လိငုး်ြျား (service lines) အားလုးံကို မေတ်ဆတာက်ကာ ၎ငး်တို့၏ပိုက်ဝြျားကို ပိတ်ေို့ 

(Capped) ထားရန် သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အအုံလိငုး် (building line) အမပင်ေက်ရိှ အဝင် 

လုိငး်ြျားကို အမခားတစ်နညး်နည်းမေင့် ထိန်းချုပ်ထားရြည်။ 

 ၇.၅.၂.၇။ အဆောက်အအုံ၏ ဆရ၊ ဓာတ်ဆငွ့၊ လျှေပ်စစ်ြိန်းြျား (mains) နှင့ ် ြီတာြျား 

(meters) အားလုးံကို မေုတ်ထားရြည် သ့ုိြဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီးြှုြရိှဆစရန် ကာကွယ်ထား 

ရြည်။ 

 ၇.၅.၂.၈။ အကယ်၍ ပေိုေျက်ရြည့် အဆောက်အအုံတစ်ခုသည် ြီးဆလာငမ်ခငး်၊ ဆပါက်ကွဲ 

မခင်း သ့ုိြဟုတ် အမခားသောဝဆေးဆကကာင့် တစ်ပုိင်းတစ်စပျက်စီးပပီးသားမေစ်ဆနလျှေင် နံရံြျားနှင့် 

ပျက်စီးဆနသည့် ဆခါငြ်ိုးြျားကို ြလဲြပပိုဆအာင် သင့်ဆတာ်သလိ ု ဆဒါက်ြျားမေင့် 

ကျားကန်ထားရြည် သို့ြဟုတ် ထိန်းထား၊ ချုပ်ထားရြည်။ 
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 ၇.၅.၂.၉။  အများခပည်သူကို ကာကွေယ်ခြငး် (Protection of the Public) 

 ၇.၅.၂.၉.၁။ အြျားမပည်သူကို ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆစရန် ဆေးကင်းလုခံခုံသည့် အကွာ 

အဆဝးြျားကို ရှငး်လငး်စွာ အြှတ်အသားမပုလုပ်ထားပပီး ဆပါ်လွငထ်င်ရှားစွာ ေိုင်းေုတ် 

စိုက်ထူထားရြည်။ လြ်းဆေးလူသွားလြ်းတိုငး် သ့ုိြဟုတ် အလုပ်ခွင်နှင့် ကပ်လျက်ရိှသည့် 

လြး်တိုင်းကို ပိတ်ထားရြည် သ့ုိြဟုတ် ကာကွယ်ထားရြည်။ အသံုးမပုမေတ်သန်းဆနသည့် 

လြး်ြကကီးြျားအားလုးံကို အချနိ်တိုင်း၌ ရှငး်ရှင်းလင်းလင်းနှင့် အဆနှာင့်အယှက်ြရိှဆစေဲ 

အြျားမပည်သူအတွက် ေွင့်ဆပးထားရြည်။ ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆရး အတွက်လိုအပ်ပါက 

ဆမခကျင်သွားလာသူြျားအတွက် လြး်လွှြဲျားကို တည်ဆောက်ဆပးရြည်။ 

 ၇.၅.၂.၉.၂။ အကယ်၍ ပေိုေျက်ရြည့် အဆောက်အအုံသည် နှစ်ထပ်ထက် ပုိြျားလျှေင်ဆသာ် 

လည်းဆကာင်း၊ လူသွားလြး် သ့ုိြဟုတ် လြး်ြဆပါ်ြှ တိုင်းတာလျှေင ်၇.၅ ြီတာ (၂၄.၆ ဆပ) 

ထက် ပို၍ မြင့်လျှေငဆ်သာ် လည်းဆကာငး်၊ ဆမြမပင်ညီအဆနမေင့် လူသွားလြ်း၏ အတွင်းေက်ြှ 

အဆောက်အအုံသို့ အကွာအဆဝးြှာ ၄.၅ ြီတာ သ့ုိြဟုတ် ၎င်းထက်နည်းလျှေငဆ်သာ်လည်း 

ဆကာငး်၊ ခိုင်ြာဆတာင့်တငး်ဆသာ အြုိးအကာပါ လြ်းဆေးလူသွားလြ်းရံုတစ်ခု (a sidewalk 

shed) ကို အဆောက်အအုံနှင့် ကပ်လျက်ရိှဆသာ လြး်ဆေးလူသွားလြ်း တစ်ဆလျာက်လုးံ၌ 

ဆောက်လုပ်ရြည်မေစ်ပပီး ဆမခကျင်သွားလာသူြျား ကျပ်သိပ်ြှုြရိှဆစရန် လုဆံလာက်သည့် 

အကျယ်ရိှရြည်။ အြိုးအကာပါ လြး်ဆေးလူသွားလြ်းရုံ (sidewalk shed) ကို အလင်း 

ဆရာင်ြရိှသည့်အချနိ်တိုငး် ဆေးကငး်ဆစရန် ြီးထွန်းထားရြည်။ အဆသးစိတ် သတငး် 

အချက်အလက်ြျားအတွက် ဆနာက်ေက် [၇ (၃၇)] ကို ကိုးကားြှုမပုနိုင်သည်။ 

 အြုိးအကာပါ လြး်ဆေးလူသွားလြး်ရုံ ဆခါင်ြိုးအထက်တွင ်ပေိုေျက်ြည့် အဆောက်အအုံ၌ 

အနည်း ေုံး ၁ ြီတာ အမြင့်ရိှသည့် ဆအာကဆ်မခအကာမပားတစ်ခု (a toe broad) ကို 

အမပင်ေက်အစွန်းဆပါ်တွငန်ှင့ ် အြုိးအကာပါ လြး်ဆေးလူသွားလြ်းရုံ၏ အေုးံသတ်ဆနရာ 

ြျား၌ ထားရိှရြည်။ ထိအုကာမပားြျားကို ဆဒါင်လိုက်ဆထာင်ထားနိုင်သည် သို့ြဟုတ် 

အမပင်ေက်သ့ုိ ၄၅ ဒီဂရီထက် ြပိုဆစေဲ ဆစာငး်ထားနိုင်သည်။ 

 အြုိးအကာပါ လြ်းဆေးလူသွားလြ်းရုံတစ်ခု၏ ဆခါင်ြိးုသည် အဆောက်အအံုနှင့် ကွာဟြှု 

ြရိှေဲ ထစိပ်ဆနသည့် အဆနအထားြှတစ်ပါး၊ မပုတ်ကျသည့် ပစ္စည်းြျားရုံအတွင်းသို့ 

ထိးုဆောကဝ်ငဆ်ရာက်သွားမခင်းြှ ကာကွယ်ရန် အဆောက်အအုံေက်မခြ်း လြး်ဆေးလူသွား 

လြး်ရုံ၏ ြျက်နှာမပင်ကို အေံုးအကာမေင့်ကာရံမခငး် (sheathing)၊ ပျဉ်ခငး်၍ ကာမခငး် 

(planking) တို့ မပုလုပ်မခငး်မေင့် အမပည့်အဝပိတ်ထားရြည်။ လြ်းဆေး လူသွားလြ်းရံု၏ 

ဆခါင်ြုိးသည် ၇၃ N/mm2 ရိှဆသာ ဝန်အားခံနိုင်စွြ်းရှိရြည်။ ထူမခားသည့်အဆမခအဆနြျား၌ 

သာလျှေင ် ဥပြာ - အမခားဆနရာလတွ်ြျားြရှိဆသာ လြး်ဆေးလူသွားလြး်ရုံအဆပါ်တွင် 

ပစ္စည်းြျား သိုဆလှာငထ်ားရှြိှုကို ခွင့်မပုနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင် လြး်ဆေးလူသွားလြး်ရုံကို 
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၁၄၆ N/mm2 ရိှဆသာဝန်အားခံနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်ရြည်။ လြး်ဆေးလူသွားလြး်ရုံ၏ 

ဆခါင်ြိးုကို အဆပါ်ြှကျလာသည့် အကျ ိုးအပ့ဲအပုိင်းအစြျား၏ ဆောင့်ကျြှုအားကို 

ထည့်သွငး်စဉ်းစား၍ ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်ရြည်။ ဆခါင်ြိးုဆပါ်ကျဆရာက်ဆနဆသာဝန်အားြျားကို 

ြကကာခဏ ေယ်ရှားမခငး်မေင့် အလုပ်ရုံ၏ ဆခါငြ်ိုးဆပါ်တွင် အြျားေုံးဝန်အားသည် ၆၀၀၀ 

N/mm2 ထက်ြပိုဆစရ။ အြုိးအကာပါ လြး်ဆေး လူသွားလြ်းရုံ၏ ကကားလွတ်အမြင့်သည် 

အနည်းေုံး ၂.၄ ြီတာ (၇.၈၇ ဆပ) ရိှရြည်။ 

 ပစ္စည်းတင်ရန်အတွက် ဆောက်ထားဆသာ အြုိးအကာပါ လြ်းဆေးလူသွားလြ်းရံု အဆပါက်ကုိ 

ပစ္စည်းတင်သည့် အချနိ်ြျားြှတစ်ပါး အပြတဲြ်း ပိတ်ထားရြည်။ ကကြ်းခငး်ရှိဆသာ အြုိး 

အကာပါ လြး်ဆေးလူသွား လြး်ရုံတွင် အနည်းေုံး ၅၀ ြီလြီီတာ ထူသည့် ပျဉ်ချပ်ြျားမေင့်  

ပူးကပ်စွာခင်းထားရြည်မေစ်ပပီး ဆရလံုရြည်။ ရံုကုိ တည်ဆောက်ထားသည့် အစိတ်အပုိင်းြျား 

အားလုးံသည် မပုတ်ထကွ်မခငး် သ့ုိြဟုတ် ကိုယ်ထည်ဆောင် ပုံပျက်မခင်းတို့ကို ခံနိုင်ရန် 

ထိန်းချုပ်ချတိ်ေက်ထားရြည်။ 

 ၇.၅.၂.၉.၃။ အြုိးအကာပါ လြး်ဆေးလူသွားလြ်း၏ အတွင်းေက်ြှ အဆောက်အအုံသို့ 

ဆမြမပင်ညီ အကွာအဆဝးသည် ၄.၅ ြီတာ (၁၄.၇၆ ဆပ) ထက် ပိုြျားပပီး၊ ၇.၅ ြီတာ (၂၄.၆ 

ဆပ) ထက်နည်းဆသာအခါ အဆောက်အအုံ ပေိုေျက်ြည့်ေက်မခြ်း တစ်ဆလျာက်လုးံ၌ 

လြး်ဆေးလူသွားလြ်း (sidewalk) သ့ုိြဟုတ် ယာဉ်လြ်းဆကကာ (roadway) ၏ အတွင်း 

ေက်တွင် ခိုင်ြာဆတာင့်တင်းပပီး ဆရွှေ့ဆမပာင်းနိုင်သည့် အရံအတားတန်းြျားကို တည် 

ဆောက်ရြည်။  

 ၇.၅.၃။ အဆောက်အအုံမဖိုဖျက်ဆနစဉ် ကကို ငသ် ိခပုကာကွေယ်မှုများ (PRECAUTIONS 

DURING DEMOLITION) 

 ၇.၅.၃.၁။ လုပ်ငန်းြစတငြ်ီ၊ ြှန်ကဲ့သ့ုိကွဲရှတတ်သည့် ပစ္စည်းြျားအားလုံးကို ေယ်ရှားရြည်။ 

 ၇.၅.၃.၂။ အဆပါက်ြျားအားလုံးကို အကာမပားြျားမေင့ ်ကာထားရြည်။ 

 ၇.၅.၃.၃။ အလုပ်သြားြျားအား အန္တရာယ်ြမေစ်ဆစရန် ေုန်ြှုန့်ြျားကို သင့်ဆတာ်ဆသာ 

နညး်လြ်းြျားမေင့် ထိန်းချုပ်ရြည်။ 

 ၇.၅.၃.၄။  ပစ္စည်းြျား သ့ုိြဟုတ် အကျ ိုးအပဲ့အပိုင်းအစြျားအားစုပုံမခငး်သည် အဆောက် 

အအံု၏ ပစ္စည်းအစိတ်အပုိငး် (structural member) အား ြထခိိုက်ဆစြည့် ဆေးကငး်ြှု 

သတ်ြှတ်ချက် (safe limits) အတွင်းရိှရြည်။ လိအုပ်ဆသာဆနရာြျားတွင် ဆနာက်ထပ်အပို 

အထိန်းဆဒါက်ြျား ဆထာက်ဆပးရြည်။ 

 ၇.၅.၃.၅။ အလုပ်သြားြျားအတွက် လုဆံလာက်ဆသာ သောဝအလငး်ဆရာင၊် သ့ုိြဟုတ်၊ 

ေန်တီးထားသည့် အလင်းဆရာငန်ှင့ ်ဆလဝင်ဆလထွက် ဆကာင်းြွန်ြှုတို့ကို စီစဉ်ဆပးရြည်။ 
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 ၇.၅.၄။ မဖိုဖျက်သည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ (SEQUENCE OF DEMOLITION OPERATIONS) 

 ၇.၅.၄.၁။ ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်းကို ဆအာကပ်ါအတိုငး်လုပ်ဆောင်ရြည်။ 

 (က) ဆေးချင်းကပ် အဆောက်အအုံနှင့် အြျားမပည်သူအား ထိခိုက်ပျက်စီးြှုနှင့် အဆနှာင့် 

အယှက်မေစ်ြှု အနညး်ေုံး မေစ်ဆစရြည်။ 

 (ခ) ြဆတာ်တေထိခိုက်ြှုြှ ဆရှာင်ကကဉ်ရန် ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆရးေိုင်ရာ သတ်ြှတ် 

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား အားလုံးကို လိုက်နာရြည်။ 

 ၇.၅.၄.၂။ ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်းဆောငရွ်က်ြှုြျားအတွငး် ြပေိုေျက်ဆသးသည့် ြူလတပ်ေင် 

ထားဆသာ ပစ္စည်းြျားအားလုးံကို ခိုင်ြာဆတာင့်တင်းဆသာ အေုံးအကာြျားမေင့် ဆကာငး်စွာ 

ကာကွယ်ထားရြည်။ သ့ုိြဟုတ်၊ ၎င်းတို့ကို ယာယီဆနရာဆမပာင်းဆရွှေ့ရြည်။ 

 ၇.၅.၄.၃။ ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်းြစတငြ်ီ ြှန်မပတငး်တံခါးြျား၊ ြှန်ဆလျှော မပတငး်တံခါးြျား 

စသည်တို့ကိုေယ်ရှားရြည်။ ကွဲရှနိုငဆ်သာပစ္စည်းနှင့် မေုတ်လယ်ွတပ်လွယ်ဆသာ ပစ္စည်းြျား 

ကို ေယ်ရှားရြည်။ အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးတွင် သစ်သားတန်း (ရာဇြတ် ကွက်) (lath) နှင့် 

ကွဲအက်ဆနသည့် အဂဂဆတြျားအားလုးံကိုခွာထုတ်ပစ်ရြည်။ ဤသို့မပုလုပ်မခငး်မေင့် ြှန်ကွဲရှြှု 

ြျားကိုဆလျာ့ဆစပပီး ေုန်ြှုန့်ြျားထွက်ဆစသည့် ပစ္စည်းြျားကိုလည်း ေယ်ရှားမခင်း စဆသာ 

အကျ ိုးရရိှသည်။ 

 ၇.၅.၄.၄။ ဆလှကား၊ ဓာတ်ဆလှကားြျားနှင့် အမခားဆသာဆဒါငလ်ိုက်အဆပါက်ြျား (well 

openings) အားလုံးကို ကကြ်းခငး်ြျက်နှာမပင်အထက် အနည်းေုံး (၁) ြီတာအမြင့်အထိ 

တားေီးကာရံထားရြည်။ ဤစညး်ကြ်းသတ်ြှတ်ချက်သည် ဆမြညီထပ်ကကြ်းမပင်နှင့် ြသက် 

ေိုင်ဆစရ။  

 ၇.၅.၄.၅။ ပစ္စည်းြျားဆလျှောချသည့်အဆပါက် (material chutes) ြှလွဲ၍ ကျန်ကကြ်းခငး် 

အဆပါက်ြျား (floor openings) နှင့ ်တွင်းဆပါက် ြျား (shafts) အားလုးံကို အဆပါ်ြှေုံးအပု်၍ 

ထားရြည်မေစ်ပပီး လက်ရန်းြျား (guard rails) နှင့ ်ဆအာက်ဆမခအကာမပားြျား (toe boards) 

မေင့် ပတ်ကာထားရြည်။ 

 ၇.၅.၄.၆။ ပေိုေျက်ြှုကို တစ်ထပ်ပပးီတစ်ထပ် စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်သွားရြည်။ အထပလ်ိုက် 

အထက်ြှဆအာက်သ့ုိ ပေိုေျက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း၊ ဆအာက်ထပရ်ှိဆဒါက်ြျားကို ြထိခိုက် 

ဆစေဲ အဆပါ်ထပ ် ပေိုေျက်ြှုလုပ်ငန်းြျားကို တာဝန်ခံအငဂ်ျငန်ီယာ၏ စီစစ်အတည်မပု 

ချက်မေင့် ပပီးစီးဆအာငဆ်ောင်ရွက်ရြည်။ အကယ်၍ လူြျားအား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြှုနှင့် 

အဆောက်အအုံ (property) အား ထိခိုက်ပျက်စီးြှုကိ ု ကာကွယ်ရန် စနစ်တကျကကိုတင် 

သတိမပုကာကွယ်ြှုြျား လုပ်ဆောငထ်ားပါက ချွငး်ချက်အဆနမေင့် အဆောက်အအုံအား 

အပုိငး်လိုက်ပေိုေျက်ြှု (demolition of the structure in sections) ကို ခွင့်မပုနိုင်သည်။ 

 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၇ 
 

175 
 

 ၇.၅.၅။ နံရံများမဖိုဖျက်ခြငး် (WALLS) 

 ၇.၅.၅.၁။ အဂဂဆတ (masonry) မေင့် တည်ဆောက်ထားဆသာနံရံြျားကို ပေိုေျက်ဆနစဉ် 

နံရအံတွဲလိကု်ပပိုကျမခင်းသည် ကကြ်းမပင်၏ခံနိုင်ရည် (safe carrying capacity) ကုိ 

ဆကျာ်လွန်နိုင်သည့်အတွက် အတွဲလိုက်ပေိုေျက်မခင်းြမပုရ။ ကကြ်းခငး်ြျား၏ ြနိုင်ဝန်ထြး် 

ဆောငရ်မခငး်ကိုကာကွယ်ရန် စုခပုံြျားမပားလာသည့်အကျ ိုးအပဲ့ အပုိင်းအစြျားကိုဆလျှောေင်း 

(chutes) ြျားြှ ဆလျှောချမခင်း အားမေင့်မေစ်ဆစ သ့ုိြဟုတ် အမခားနည်းလြ်းြျားမေင့်မေစ်ဆစ 

ေယ်ရှားရြည်။ ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူ ြဆောင်ရွက်ြီ တာဝန်ခံအငဂ်ျငန်ီယာက 

ကကြ်းခငး်ကို စစ်ဆေးရြည်။ အကယ်၍ ၎င်းကကြ်းခငး်သည် အကျ ိုးအပ့ဲအပုိင်းအစြျား၏ 

ဝန်ကို ြထြ်းဆောငန်ိုငဆ်ကကာငး်ဆတွ့ရှိပါက ကကြ်းခငး်ပပိုကျြှုကို တားေီးကာကွယ်ရန် 

လိအုပ်ဆသာ ထပေ်င့်ကကိုတင် ကာကွယ်ြှုြျားကို လုပ်ဆောငရ်ြည်။ 

 ၇.၅.၅.၂။ နံရြံျားကို တစ်ပိုင်းပပီးတစ်ပိုင်း ေယ်ရှားရြည်။ အကယ်၍နံရံထုသည် အတု် 

တစ်လုံးခွဲစာထက်နည်းပါက ၎င်းတို့အဆပါ် ြတ်တပ်ရပ်၍ အလုပ်လုပ်ရန် အန္တရာယ်ရိှသမေင့် 

အလုပ်သြားြျား တက်ဆရာက်အလုပ်လုပ်ရန် စငြ်ျား (stages) ကို မပုလုပ်ဆပးရြည်။ 

 ၇.၅.၅.၃။ ြခိုငခ်ံ့သည့် နံရြံျားအတွက် လုဆံလာက်ဆသာ ဆေးတိုက်ကျားကန်မခငး် (lateral 

bracing) ကို မပုလုပ်ရြည်။ အဆသးစိတ်သတငး်အချက်အလက်ြျားအတွက် ဆနာက်ေက်  

[၇ (၃၇)] ကို ကိုးကားြှု မပုနိုငသ်ည်။ 

၇.၅.၆။  ကကမ်းြင်းများမဖိုဖျက်ခြငး် (FLOORING) 

 ၇.၅.၆.၁။ အဂဂဆတ သ့ုိြဟုတ် ကွန်ကရစ်ကကြ်းခငး်ကို ြေယ်ရှားြီ၊ လုဆံလာက်သည့် ဆထာက်ြ, 

ဆပးဆသာ အဆထာက်အခံြျား (support centering) ကို စီစဉ်မပုလုပ်ရြည်။  

 ၇.၅.၆.၂။ ကကြ်းခငး်ြျားကို ေယ်ရှားဆနချနိ်တွင် ြည်သည့်အလုပ်သြားြျားကိုြျှေ ကကြ်းခငး်၏ 

ဆအာက်ေက်တည့်တည့်ဆနရာ၌ အလုပ်လုပ်ရန် ခွင့်ြမပုရ။ ထိဆုနရာသ့ုိ ြဝင်ဆရာက်ဆစရန် 

အတားအေီးြျား ကာရံထားရြည်။ 

 ၇.၅.၆.၃။ ြဆြျှောလ်င့်သည့် ကကြ်းခင်းပပိုကျြှုကို ကာကွယ်ရန်အလို့ငှါ အလုပ်သြားြျား 

အတွက် လုဆံလာက်ကကံ့ခိုငသ်ည့်အခင်းြျား (Planks) အား စီစဉ်ထားရိှရြည်။ 

 ၇.၅.၆.၄။ ကကြ်းခငး်ြျားကို ေယ်ရှားဆနချနိ်တွင် ြည်သူ့ကိုြျှေ ကကြ်းခငး်၏ ဆအာက်ေက် 

တည့်တည့်ဆနရာတွင ် အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ြမပုရဆပ။ ထိဆုနရာသ့ုိဝင်လြး်ကို အတားအေီးြျား 

ကာရံထားရြည်။ 

 ၇.၅.၇။ သံထည်အဆောက်အအုံများ မဖိုဖျက်ခြငး် (DEMOLITION OF STEEL STRUCTURES) 

 ၇.၅.၇.၁။ ဝန်ချစီက် (derrick) တစ်ခုကို အသံုးမပုဆသာအခါ ၎င်းကို ဆထာက်ပင့်ထားသည့် 

ကကြ်းခငး်သည် သက်ဆရာက်သည့်ဝန်အတွက် ကကံ့ခိုင်ဆတာင့်တငး်ြှု ရိှ၊ ြရိှ ကကည့်ရှုရန် 
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ဂရုမပုရြည်။ အကယ်၍ လုိအပ်ပါက ကကြ်းခင်းကုိဆထာက်ပင့်ထားဆသာရက်ြနှင့် တန်းြျားသို့ 

ဝန်အားကို မေန့်ဆဝဆပးရန် ကကီးြားဆတာင့်တင်းဆသာအခင်းြျား (Planks) ခင်းရြည်။ 

 ၇.၅.၇.၂။ စက်ကိရိယာ၏ မနုိင်ဝန်ထမး်ဆောင်မှုကိ ုြွေင့်မခပုရဆပ။ 

 ၇.၅.၇.၃။ ဆအာက်သ့ုိချမခင်း သ့ုိြဟုတ် အထက်သ့ုိ ြတင်မခင်းြျား မပုလုပ်ရာတွင် ေုိင်းကကိုးြျား 

(tag lines) ကို အသံုးမပုရြည်မေစ်ပပီး၊ စံသတ်ြှတ်ထားသည့် အချက်မပစနစ် (Standard 

signal) ကို အသံုးမပုကာ အလုပ်သြားြျား အချက်မပနိုင်ရန် သငက်ကားဆပးရြည်။ 

 ၇.၅.၇.၄။ သယ်ဆောင်သည့်ဝန် (Load lines) အဆပါ်တွင ်စီးနငး်လိုက်ပါမခင်း ခွင့်ြမပုရ။ 

 ၇.၅.၇.၅။ ရက်ြြျား (beams) လွှယဲြ်းမခငး်၊ အလုပ်သြားတစ်ဦးဦး သ့ုိြဟုတ် ပေိုေျက်လျက် 

ရိှဆသာ အဆောက်အအုံ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို ရိုက်ခတ်နိုင်မခငး်ြှ တားေီးကာကွယ်ရန် 

ကကိုတငက်ာကွယ်ြှုြျား လုပ်ဆောငပ်ပီးသည့်အချနိ်ထိ၊ ြည်သည့် ရက်ြြျား (beams) ကိုြျှေ 

ြမေတ်ဆတာက်ရ။ 

 ၇.၅.၇.၆။ ဆောက်လုပ်ဆရးသံြဏိထည်အစိတ်အပိုင်းြျား (structural steel members) 

အားလုးံကို အဆောက်အအံုအဆပါ်ြှ ဆအာက်သို့ ပစ်ြချေဲ စနစ်တကျချရြည်။  

 ၇.၅.၈။ အဆထာက်အကူစင်္ကြံ (CATCH PLATFORM) 

 ၇.၅.၈.၁။ အထပ်ြျားစွာပါရိှဆသာ အဆောက်အအုံြျား၏ အမပင်ေက်နံရံ ြျားကိုပေိုေျက်ရာ 

တွင် အမပင်နံရံြျားသည် ၂၀ ြီတာ (၆၅.၆ ဆပ) အမြင့်ထက်ပိုဆသာအခါ ဆအာက်ရိှ အလုပ် 

သြားြျားနှင့် အြျားမပည်သူအား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြှုြှကာကွယ်ရန် လုဆံလာက်သည့် ကကံ့ခိုင်ြှု 

ရိှဆသာ အဆထာက်အကူ စကကြံ (catch platform) ကို စီစဉ်ထားရှိရြည်။ 

 ၇.၅.၈.၂။ အဆထာက်အကူ စကကြံ (catch platform) သည် ၆၁၀၀ N/m2 ထက် ြနည်းသည့် 

ဝန်အားရှငတ်စ်ခု (live load) ကို ခံဆောင်နိုင်စွြ်းရှိရြည်။ 

 ၇.၅.၈.၃။ ပစ္စည်းြျားကို အဆထာက်အကူစကကြံ (catch platform) ဆပါ်တွင ် စုပုံြထားရ။ 

အဆထာက်အကူ စကကြံ (catch platform) ကို ပစ္စည်းြျားသုိဆလှာင်ထား ရန် အတွက်လည်း 

အသံုးြမပုရ။ 

 ၇.၅.၉။ ဆလှကားများ၊ စကကြံလမ်းများနှင့် ဆလှကားရှငမ်ျား (STAIRS, PASSAGEWAYS AND 

LADDERS) 

 ၇.၅.၉.၁။  လက်ရန်းြျားပါဆသာ ဆလှကားြျား (stairs with railings)၊ စကကြံလြး်ြျား 

(passageways) နှင့ ်ဆလှကားရှင်ြျား (ladders) ကို မေစ်နိုင်သြျှေ ကကာရှည်စွာထားရိှ  

 အသံုးမပုရြည်မေစ်ပပီး စိတ်ချဆစရန် ြွြး်ြံထိန်းသိြ်းထားရြည်။ 

 ၇.၅.၉.၂။ ဆလှကားရှင်ြျား (ladders) အားလုးံကို ဆအာက်ဆမခ၌ ဆချာ်ထွက်ြသွားဆစရန်နှင့ ်

ထိပ်ေျား၌ ယိြ်းယုိင်ြသွားဆစရန် ခိုင်ပြစဲွာ ချည်ဆနှာင်ထားရြည်။ 
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 ၇.၅.၁၀။  စက်ယန္တရားခဖင့် မဖိုဖျက်ခြင်း (MECHANICAL DEMOLITION) 

  ပေိုေျက်ရာတွင် အဆလးတုံးြျား (weight ball) နှင့ ် ဆမြဆကာ်စက်ြျား (power 

shovels) စသည့် စက်ယန္တရားကိရိယာြျားကို အသံုးမပုသည့်အခါ ဆအာက်ပါသတိမပုကာကွယ် 

ြှုြျားကို ထပြ်ံလိကု်နာရြည်။ 

 (က) ပေိုေျက်ြည့်ဧရိယာကို နံရံအမြင့်၏ ၁.၅ အေ အနည်းေုံးအကွာအဆဝး၌ အတားအေီး 

ြျား ကာရံထားရြည်။ 

 (ခ) စက်ယန္တရားကိရိယာြျား အလုပ်လုပ်ဆနစဉ်၊ ြည်သည့်အလုပ်သြားြျှေ ပေိုေျက်လျှေက်ရှ ိ

ဆသာ အဆောက်အအုံအတွင်းသို့ ဝငဆ်ရာက်ရန်ခွင့်ြမပုရ။ 

 (ဂ) စက်ကိရိယာကို အဆပါ်ြှကျလာသည့် အကျ ိုးအပဲ့အပိုင်းအစြျားြှ လွတ်ကင်းြည့် 

ဆနရာ၌ ဆနရာချထားရြည်။ 

 (ဃ) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ် ပေိုေျက်သည့် စက်ယန္တရားြျားဆကကာင့ ် ဆေးချင်းကပ် အဆောက် 

အအံု၊ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အားလိငုး် စသည်တို့ကို ထိခိုက်ပျက်စီးြှုြရိှဆစရ။ 

၇.၅.၁၁။ ထူးခြားအဆောက်အအံုများနှင့် အဆောက်အအုံအစိ ်အပုိငး်များ မဖိုဖျက်ခြငး် 

(DEMOLITION OF CERTAIN SPECIAL TYPES AND ELEMENTS OF STRUCTURES) 

 ၇.၅.၁၁.၁။  အမုိးေိုင်းဆြွေများ (Roof Trusses) 

  အဆောက်အအုံတစ်ခုသည် ဆလျှောဆစာက်ဆခါင်ြိုး (pitched roof) ရိှပါက၊ 

ဆခါင်ြိးု အေဲွ့အစည်း (structure) ကို ဒိုင်းတငထ်ားဆသာ ထုပ်၊ ဆယာက်အမြင့်အထိ 

လူအားမေင့် ေယ်ရှားသည့်နည်းမေင့် ဆောင်ရွက်ရြည်။ အြုိးဒိုငး်ဆခွတစ်ခုချင်းစီကို အေင့်ေင့် 

တစ်ခုပပီးတစ်ခု ေယ်ရှားဆနစဉ် ကျန်ရိှဆနဆသာ အြုိးဒိုင်းဆခွြျား၏ တည်ပငြိ်ြှုရှိဆစရန် 

လံုဆလာက်ဆသာမြှားတန်းြျား (purlins) နှင့် ဆထာင့်ချုပ်တန်းြျား (bracings) ကုိ ေက်တုိက် 

ထားရိှသင့်သည်။ 

 ၇.၅.၁၁.၁.၁။ လိအုပ်ပါက တည်ပငြိ်ြှုကိုထိန်းထားရန် ယာယီ အဆထာက်အခံ (temporary 

backing) ကို ထပ်ပိုး ထည့်ထားသင့်သည်။ စတင၍် တစ်စစီမေုတ်ဆနသည့် အစွန်းနှင့် 

ေန့်ကျင်ေက်ရိှ အစွန်းေက် ဆောင ် (end frame) သ့ုိြဟုတ် ကကားဒိုငး် (intermediate 

frame) တစ်ခုကို လုပ်ငန်းြစတငြ်ီ ဦးတည်ေက်နှစ်ေက်စလုံး၌ ေိုင်းကကိုးမေင့် ခိုင်ပြစဲွာ 

ချညဆ်နှာငထ်ားသင့်သည်။ 

 ၇.၅.၁၁.၁.၂။ ဒိုင်းကကီးြျား (principal rafters) ကားြထွက်ဆစရန် ထိန်းချုပ် ပပီးြှသာ 

အြုိးဒိုငး်ဆခွြျား (roof trusses) ၏ ဆအာကဆ်မခထုပ်တန်း (bottom tie) ကို မေတ်ဆတာက် 

သင့်သည်။ 

 ၇.၅.၁၁.၁.၃။ ဝန်ြျား (loads) ကို အတငအ်ချမပုလုပ်နိုငရ်န် ဝန်ချစီက်ြျား (hoisting 

gears) ကို စီစဉ်ထားရိှရြည်။ အကယ်၍ ပေိုေျက်ဆနစဉ် အတွင်းအစိတ်အပိုင်းြျားကို 
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ဒိုင်းဆခွ (truss) အမြင့်၏ ဆအာက်ရှိကကြ်းခငး် ဆပါ်သို့ တင်ထားရန်ရိှပါက ကကြ်းခငး်သည် 

၎င်းဝန်ကို ခံဆောငန်ိုငစ်ွြ်းရှိရြည်။ 

 ၇.၅.၁၁.၂။ ကကီးမားဆလးလံသည့် ကကမ်းြင်းရက်မများ (Heavy floor Beams) 

   ထုထည်ကကီးြားဆသာသစ်သားနှင့် သံြဏိရက်ြြျား၏ အစွန် အေျားြျားကို 

မေတ်ဆတာက်မခငး်ြမပုြီ ဆထာက်ပင့်ထားသင့်ပပီး ထို့ဆနာက် ဆေးကငး်ဆသာ လုပ်ငန်းခွင် 

ဆနရာတစ်ဆနရာသ့ုိ ညင်သာစွာ ချထားသင့်သည်။ 

 ၇.၅.၁၁.၃။ ဆပါင်းကူး (Jack Arches) 

   အဓကိဆထာက်ပင့်ထားသည့် ရက်ြြျား (main supporting beams)တွင် 

ေွဲဆချာင်းြျား (tie rods) ရိှဆနပါက ကကြ်းမပငဆ်အာက် တွင်ရှိဆသာ ဆပါငး်ကူးခုံး (arch) 

သ့ုိြဟုတ် အတန်းလိုက် ဆပါငး်ကူးခုံးြျား (series of arches) ကို ေယ်ရှားပပီးသည့်အထိ 

၎င်းေွဲဆချာငး် ြျား (tie rods)ကို ြမေတ်ဆတာက်သင့်ဆပ။ ကကြ်းခငး်ကို ပေိုေျက်ရာတွင် 

ဆပါငး်ကူးခုံးြျား (arch ring) ၏ ခန်းေွင့်  (span) နှင့ ် ပပိုင်တန်းလျက်ရိှဆသာ ကကြ်းခငး်ချပ် 

ြျားကို ခုံးအလျားလိုက်မေုတ်၍ (အဓကိ ကကြ်းခငး်ရက်ြြျားနှင့ ် ဆဒါင့်ြှန်ကျလျက်) ပေိုေျက် 

သင့်သည်။  

 ၇.၅.၁၁.၄။  အ ု်ဆပါငး်ကူးများ (Brick Arches) 

   ကျွြ်းကျင်ပညာရှင၏် အကကံဉာဏ်ကို ရယူသင့်ပပီး ပေိုေျက်ြှု အေင့်အားလုံး၌ 

အတု်ဆပါငး်ကူးြျားသည် အပြတဲြ်းတည်ပငြိ်ြှုရိှဆစရန် အဆတွ့အကကုံရိှပပီး ဗဟုသုတကကယ်ဝ 

သည့်ပဂု္ဂိုလ်ြျားက အနီးကပ်ကကီးကကပ်ြှုဆပးသင့်သည်။ သ့ုိရာတွင ် ဆအာက်ပါအချက်ြျားကုိ 

သိထားရြည်။ 

 ၇.၅.၁၁.၄.၁။ ြည်သည့်အဆကကာငး်ဆကကာင့်ြျှေ ဆပါငး်ကူးအထက် မေည့်ထားဆသာဆနရာ 

(spandrel fill) နှင့ ်ဆပါင်းကူးခုံးြျား (arch rings) ၏ ဝန်ဆသ (dead load) ကို ြေယ်ရှားြီ၊ 

ဆပါငး်ကူး ဆအာက်ခံြျား (abutments) ၏ အထိန်းအချုပ်ြျားကို ြေယ်ရှားသင့်ဆပ။  

 ၇.၅.၁၁.၄.၂။  ခန်းေွင့်တစ်ခုတည်းရှဆိသာ ဆပါငး်ကူးတစ်ခု (a single span arch) ကို 

ဆပါငး်ကူး၏ ခန်းေွင့် (span)နှင့ ် ပပိုင်လျက်ရှိဆသာ ခုံးအဆမခခံြျဉ်း (springing) ြှစ၍ 

အလွှာလိကု် အစိတ်အပိုငး်ငယ်ြျားကို ဆနာက်ေုံးြပပိုကျခင်အထိ အေင့်ေင့ ် လူအားမေင့် 

မေတ်ဆတာက်ရြည်။ 

 ၇.၅.၁၁.၄.၃။  တိုက်ရိုက်ပပို လဲဆစရန် ပေိုေျက်ပါက ကကီးြားဆလးလံသည့် သတ္ထုလုံးမေင့် 

လွှယဲြ်းရိုက်ခတ်၍ ပေိုေျက်သည့်နည်းလြ်း (demolition ball method) မေင့် ခုံးအစွန်း 

ြျားြှစ၍ အလယ်ဗဟိုအထိ အေင့ေ်င့်တက်ကာ ထိပ်ပိုင်း (crown) ကို ခွဲဆချပစ်နိုင်သည်။ 

 ၇.၅.၁၁.၄.၄။  ဆပါငး်ကူးြျားပပိုလဲြှုအား ဆောက်ခွဲဆရးပစ္စည်းြျား (explosives)ကို အသံုး 

မပုမခငး်မေင့်ပေိုချနိုင်သည်။ ဆပါင်းကူး (arch)နှင့ ်ဆပါငး်ကူးဆအာက်ခံြျား (abutments) နှစ်ခု 
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စလုးံတွင် တွင်းဆပါက်ြျားအတွင်းသ့ုိ သက်ေိုငရ်ာ၏ ခွင့်မပုချက်မေင့် ယြ်းြျားကိုထည့်သွငး် 

ဆောက်ခွဲသင့်သည်။ 

 ၇.၅.၁၁.၄.၅။  ခန်းေွင့်အြျားရိှဆသာ ဆပါငး်ကူးြျား (multi-span arches) တွင် 

ဆပါငး်ကူးတစ်ခုချင်းကို ြေယ်ရှားြီ ဆပါငး်ကူးတစ်ခု၏ အတွင်းပိုငး်အခုံးနှင့ ် ဆအာက်ဆမခ 

တိုင်လုံးတို့ ထိဆတွ့ဆနသည့် အဆမခခံြျဉ်းအမြင့် (springing level) ၌ ဆေးတိုက် 

အထိန်းအချုပ် (lateral restraint) ကို မပုလုပ်သင့်သည်။ ထို့ဆနာက်တွင် ပေိုေျက်ြှုကို 

ခန်းေွင့်တစ်ခုတည်းရိှဆသာ ဆပါင်းကူးအတွက် မပုလုပ်သည့်အတိုငး် ေက်လက် လုပ်ဆောင် 

နိုငသ်ည်။ ဆောက်ခွဲဆရးပစ္စည်းြျား (explosives) ကို အသံုးမပုပါက အစိတ်အပိုင်းြျား 

ထိးုထိုးဆထာင်ဆထာင် ြကျန်ရိှဆစရန်နှင့် ဆပါင်းကူးအေွဲ့ အစည်း (structure) တစ်ခုလုံး 

ပပိုကျသွားဆစရန် ဆောက်ခွဲြှုကို တစ်ချတီည်းမေင့် လုပ်ဆောငရ်ြည်။ 

 ၇.၅.၁၁.၅။ နံရံမှ အစင်ွန်းထွကဆ်နဆသာ အစင်ိတ်အပိုင်း (Cantilever (Not Part of a framed 

structure))    

  ဆပါင်းြုိးြျား (canopies)၊ နေူးစည်းြျား (cornices)၊ ဆလှကားအိြ်ြျား (staircases) 

နှင့ ်လသာဆောင်ြျား (balconies) ကို အစွန်းထွကဝ်န်ြျား (tailing down load) ေယ်ရှားပပီး 

သ့ုိြဟုတ် ဆဒါက်ြျားမေင့် ဆထာက်ပင့်ပပီးြှ ပေိုေျက်သင့်သည်။  

 ၇.၅.၁၁.၆။ ဆနရာ ွေငသ်ွေန်းဆလာငး် သံကူကွေန်ကရစ် (In-situ Reinforced Concrete) 

   ပေိုေျက်ြှုြစတငြ်ီ ကွန်ကရစ်၏အဆမခအဆန၊ အားကူသံဆချာင်း (reinforce-

ment) ၏ အဆမခအဆနနှင့် အားကူသံဆချာငး်ြျား တစ်ေက်တည်းြရိှေဲ အေက်မပတ်ဆနြည့် 

မေစ်နိုင်ဆမခရိှြှုတို့ကို ဆသချာဆအာင် ဆလ့လာစိစစ်သင့်သည်။ 

   အခန်းကန့်နံရံြျား (partitions) နှင့ ် ဝန်ြထြ်းဆောငဆ်သာ နံရံအကာြျား 

(external non-load bearing cladding) ကို ေယ်ရှားမခငး်မေင့် ပေိုေျက်ြှုကိ ု စတငမ်ပုလုပ ်

သင့်သည်။ 

 ၇.၅.၁၁.၆.၁။ သံကူကွေန်ကရစ် ရက်မများ (Reinforced Concrete Beams) 

  ရက်ြ (beam) ကို ထိန်းကကိုးြျားမေင့် ထိန်းထားရြည်။ ထ့ုိဆနာက်တွင် 

ဆလအားသံုးလွန် (Pneumatic drill) မေင့် အစွန်းနှစ်ေက်စလုးံြှဆန၍ ကွန်ကရစ်ကုိ 

ထုိးခွာသင့်ပပီး အားကူသံဆချာင်းြျား (reinforcement) ဆပါ်လာဆအာင ် ဆော်သင့်သည်။ 

ထို့ဆနာက်တွင ် ရက်ြ (beam) ရိှ အားကူသံဆချာင်းြျားကုိ မေတ်ဆတာက်ပပီးြှ ကကြ်းခငး် 

ဆပါ်သို့ ထိန်းချုပ်၍ချနိုင်သည်။ 

 ၇.၅.၁၁.၆.၂။ သံကူကွေန်ကရစ် ိုငမ်ျား (Reinforced Concrete Columns) 

  တိုင်၏ထိပ်ပိုင်းြျားကို ဝါယာေိုင်းကကိုးြျား (wire guy ropes) မေင့် 

ချုပ်ထိန်းထားကာတိုင်၏ ဆအာက်ဆမခအထိ အားကူသံဆချာင်းြျား (reinforcement) 
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ဆပါ်လာဆစရန် မပုလုပ်သင့်သည်။ ထို့ဆနာက်တွင် တိုင်ကို ကကြ်းခင်းဆပါ်သုိ့ ထိန်းချုပ်၍ 

ေွဲချကာ အားကူသံဆချာငး်ြျားကို မေတ်ဆတာက်သင့်သည်။ 

 ၇.၅.၁၁.၆.၃။ သံကူကွေန်ကရစ် နံရံများ (Reinforced Concrete Walls) 

  ၎င်းတို့ကို အပုိငး်လိုက် (Strip) မေတ်ဆတာက်ကာ တိုင်ြျား (columns) အား 

ပေိုေျက်သည့်နည်း အတိုငး် မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၇.၅.၁၁.၆.၄။ နှစ်ထပ်ကကမ်းြင်းများနှင့် ကကိုးေိုင်း အမုိးများ (Suspended Floors and 

Roofs) 

  ကကြ်းခငး် (slab) ကို ပင်ြအားကူသံဆချာင်း (Main reinforcement) နှင့ ်

ပပိုင်တန်းလျက် အပုိင်းလိကု် (strips) မေတ်ဆတာက်ကာ ပေိုေျက်သင့်သည်။ အဆမြာင်း လုိက် 

တည်ဆောက်ြှု (ribbed construction)ကို အသံုးမပုထားပါက ပေိုေျက်ြှုြစတငြ်ီ 

တည်ဆောက်ထားသည့် ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် နညး်လြ်းတို့၏ အဆမခခံသဆောတရားကို ေုံးမေတ် 

သတ်ြှတ်သင့်သည်။ အဆမြာင်းလိုက်တည်ဆောက်ထားြှုြျား (ribs) ကို ြမေတ်ဆတာက်ြိ 

ဆစရန် ဂရုမပုသင့်သည်။ 

  ၇.၅.၁၁.၇။ ကကို ငသ်ွေန်းဆလာငး် သံကူကွေန်ကရစ် (Precast Reinforced Concrete)

 ကကိုတငမ်ပုလုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းြျား (Prefabricated units) သ့ုိြဟုတ် 

အဆောက်အဦ (structure) ၏ အမခားအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခု လဲပပို သွားမခငး်ြှဆရှာငက်ကဉ်ရန် 

ထိကု်သင့်ဆသာ ကကိုတငသ်တိမပုကာကွယ်ြှုြျားကို လုပ်ဆောင်ရြည်မေစ်ပပီး၊ လိအုပ်ပါက 

ယာယီအဆထာက်အခံြျား စီစဉ်မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၇.၅.၁၁.၈။  ကကို ငအ်ားခဖည့် သကံူကွေန်ကရစ် (Prestressed Reinforced Concrete) 

  ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်း ြစတငြ်ီ၊ ဤကဲ့သို့ဆသာ ပေိုေျက်ြှုြျ ိုးတွင် ကျွြ်းကျငသ်ည့် 

အင်ဂျငန်ီယာပညာရှင်တစ်ဦး၏ အကကံဉာဏ်ကိုရယူကာ လိကု်နာဆောင်ရွက်ရြည်။ 

၇.၅.၁၂။  ပစ္စည်းများကို ဆအာက်ြျခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြငး်နှင့် စွေန့်ပစ်ခြငး် (LOWERING, REMOVAL 

AND DISPOSAL OF MATERIALS) 

 ၇.၅.၁၂.၁။ တစ်စစီမေုတ်ထားဆသာ ပစ္စည်းြျားကိုလုဆံလာက်သည့် ကကိုတငသ်တိမပုကာကွယ် 

ြှုြျားမပုလုပ်ပပီးဆနာက်ြှသာ ဆမြမပင်ဆပါ်သ့ုိပစ်ချနိုင်သည်။ ပစ္စည်းြျားကို အဆောက်အအုံ 

အတွင်းတွင် စုပုံထားလျှေင ် ပို၍ဆကာငး်သည်။ ပုံြှန်အားမေင့် ဤကဲ့သ့ုိဆသာပစ္စည်းြျားကို 

ကကိုးြျား သ့ုိြဟုတ် သင့်ဆတာ်ဆသာဝန်ဆရွှေ့ကိရိယာြျား (tackles) အား စီစဉ်အသံုးမပုကာ   

ဆမြမပင်ဆပါ်သုိ့ သ့ုိြဟုတ် အြုိးအကာပါဆသာ လြ်းဆေးလူသွားလြ်းရုံ (sidewalk shed) ၏ 

အြုိးဆပါ်သို့ ချရြည်။ 

 

 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၇ 
 

181 
 

 ၇.၅.၁၂.၂။  ဆလျှောေင်းများ မှ စွေန့်ပစ်ခြငး် (Through Chutes) 

 ၇.၅.၁၂.၂.၁။ ပစ္စည်းြျားအား ေယ်ရှားရန်အတွက် သစ်သား သ့ုိြဟုတ် သတ္တုဆလျှောေင်းြျား 

(Metal chutes) ကုိ စီစဉ်ထားရိှနုိင်သည်။ အကျ ိုးအပ့ဲအပုိင်းအစြျားကုိ လျှေင်မြန် ထိဆရာက်စွာ 

စွန့်ပစ်ရန်အတွက် အဆောက်အဦ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် ဆလျှောေင်းြျား (chutes) ကုိ 

စီစဉ်ထားရှိလျှေင ်ပို၍ဆကာငး်သည်။ 

 ၇.၅.၁၂.၂.၂။ ဆလျှောေင်းြျား (chutes) ကို ဆရမပင်ညီြှ ၄၅ ဒီဂရ ီ အဆစာင်းထက်ပိ၍ု 

တည်ဆောက်ထားပါက ပစ္စည်း ြျားလက်ခံြည့် ကကြ်းခငး်ြျက်နှာမပင် (Floor level for 

receiving) သ့ုိြဟုတ် ကကြ်းခငး်ေက်တွင် အဆပါက်ေွင့်ထားမခငး်ြှလွ၍ဲ ဆလးေက် 

ဆလးတန်ြှ ကာရံထားရြည်။ 

 ၇.၅.၁၂.၂.၃။ ဆအာက်သ့ုိဆလျှောေငး်သည့် ပစ္စည်းြျားအန္တရာယ်ရိှသည့် အမြန်နှုန်းမေင့် 

ဆလျှောေငး်မခင်းြှ ကာကွယ်ရန် ဆလျှောေင်းြျား (chutes) ကို အထပ်နှစ်ထပ် (Two-

storyes) ထက်ပို၍ ေက်တိုက်တစ်ဆကကာင်းတည်း ြတည်ဆောက်ရ။ ကျေင်းလာသည့် 

ပစ္စည်းြျားအား ရပ်တန့်ဆစရန် ဆလျှောေငး် (chute) တစ်ခုစီ၏ ဆအာက်ဆမခ၌ ဂိတ်တံခါး 

(gate) သ့ုိြဟုတ် အဟန့်အတားတစ်ခု (stop) ကို စီစဉ်ထားရှိရြည်။ 

 ၇.၅.၁၂.၂.၄။  ဆလျှောေင်း (chute) ၏ထိပ်ဝ၌ အလုပ်သြားြျား အကျ ိုးအပဲ့အစအန 

ြျားကို ပစ်ချသည့်် အဆပါက်အားလုံးကို ကကြ်းမပင်ြှ (သုိ့ြဟုတ်) အလုပ်လုပ်သည့်အခငး် 

အထက် အနည်းေုံး ၁ ြီတာ အမြင့်ရိှဆသာ ခိုင်ြာဆတာင့်တင်းသည့် လက်ရန်းတစ်ခု (a 

guard rail) မေင့် တားေီးကာရံထားရြည်။ 

 ၇.၅.၁၂.၂.၅။  အကယ်၍ ပစ္စည်းြျားကို လက်တွန်းလှည်းြျား (wheel barrows) ြှ 

စွန့်ပစ်ပါက ဆလျှောေင်း ဆပါက်ြျား (chute openings) အသီးသီး၌ အထူ ၅၀ ြီလီြီတာနှင့် 

အမြင့် ၁၅၀ ြီလီြီတာထက် ြနည်းသည့်် ဆအာက်ဆမခအကာမပားတစ်ခု (a toe board) 

သ့ုိြဟုတ် အကာအရံတန်းတစ်ခု (a bumper) ကို စီစဉ်ထားရှိရြည်။ ဆလျှောေငး် (chute) 

နှင့် ကကြ်းမပင်ရိှအဆပါက်၏ အနားစွန်းအကကားတွင်ရိှဆသာ ဆနရာလွတ်ြှန်သြျှေကုိ ပျဉ်ချပ်မေင့် 

ခိုင်ခံ့စွာေုးံထားရြည်။ 

 ၇.၅.၁၂.၃။ ကကမ်းခပင်ရှ ိအဆပါက်များမှ စွေန့်ပစ်ခြငး် (Through Holes in the Floors) 

 ၇.၅.၁၂.၃.၁။ အကျ ိုးအပဲ့ အပုိင်းအစြျားကို ဆလျှောေင်းြျား (chutes) အားအသံုးြမပုေဲ 

ကကြ်းမပင်တွင် ရိှသည့် အဆပါက်ြျားြှလည်း ပစ်ချနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့ဆသာ ကိစ္စြျ ိုးတွင် 

ပေိုေျက်လျက်ရိှဆသာ အထပ်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျား စုပုံထားရှိသည့် အထပ်အကကားရှ ိ    

ကကားအထပ် ကကြ်းခငး်တစ်ခုခုတွင် ဆောက်ထားသည့် အဆပါက်၏ စုစုဆပါင်းဧရိယာ 

အကျယ်အဝန်းသည် ၎င်းကကြ်းခငး်ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း၏ ၂၅ ရာခိုငန်ှုန်း ထက်ြပိဆုစရ။ 
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စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားစုပုံထားရှိသည့ ် အထပ်ကကြ်းခငး်သည် အဆပါ်ြှကျလာသည့် ပစ္စည်းြျား 

၏ ဆောင့်အားကိုခံနိုင်ရန် လုဆံလာက်သည့် ကကံ့ခိုငြ်ှုရှိရြည်။ 

 ၇.၅.၁၂.၃.၂။  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျား မေတ်သန်းကျေငး်သည့်ကကား အထပ်ကကြ်းမပင်အဆပါက် 

ြျားအားလုးံကို ဆယေုယျအဆပါက်၏ အနားစွန်းြှ ၁.၀ ြီတာထက် ြနညး်သည့် အကွာ 

အဆဝး၌ ၁.၀ ြီတာ အမြင့်ရိှ လက်ရန်း ြျားမေင့ ်အမပည့်အဝပတ်ကာထားရြည်။ ပေိုေျက်ေဲ 

အဆပါ်ထပတ်စ်ခုလုးံကို ပေိုေျက်ပပီးစီး၍၊ အဆပါက်ဆောက်ထားသည့် ကကြ်းမပင်ြှ အကျ ိုးအပ့ဲ 

အပုိငး်အစြျားအားလုံး ရှင်းလငး်ပပီးသည်အထိ  အတားအေီးြျား သုိ့ြဟုတ်  လက်ရန်း 

ြျားကို ြေယ်ရှားရ။ 

 ၇.၅.၁၂.၃.၃။  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျား စုပုံထားရှိသည့်အထပန်ှင့် ပေိုေျက်လျက်ရိှသည့် အထပ ်

အကကားရှိ ကကားအထပ် တစ်ခု၏ကကြ်းမပင်တွင် အဆပါက်တစ်ဆပါက်ဆောက်မခငး်သည် 

၎င်းကကြ်းမပင် သ့ုိြဟုတ် အစိတ်အပိုငး်တစ်ခုခုကို ဆေးကငး်ြှုြရိှပါက ၎င်းကကြ်းခငး်ကို 

သင့်ဆတာ်ြှန်ကန်စွာ ကျားဆထာက်ထား (Shored) ရြည်။ ဆထာက်ကန်ထားသည့် နံရံြျား 

(supporting walls) ကို လုဆံလာက်ဆသာ ဆေးတိုက်ထိန်းချုပ်ြှုြျား (lateral restraints) 

ဆသချာစွာ မပုလုပ်ထားရြည်။ 

 ၇.၅.၁၂.၄။  ပစ္စည်းများအား ဖယ်ရှားခြင်း (Removal of Materials) 

 ၇.၅.၁၂.၄.၁။ ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောငဆ်နစဉ်၊ ထွက်ရိှလာသည့် အသုံးမပုနိုငဆ်သာ 

ပစ္စည်း အြျ ိုးအစားအြျ ိုးြျ ိုးကို အသံုးြမပုနိုငသ်ည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားြှ ခွဲမခားကာ 

ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောငဆ်နသည့် ဆနရာြျားြှ ကင်းလွတ်ဆသာဆနရာတွင် သင့်ဆတာ် 

ဆကာင်းြွန်စွာ စုပုံထားရိှရြည်။ 

 ၇.၅.၁၂.၄.၂။ ပေိုေျက်စဉ်အတွင်းရရိှလာသည့် အသံုးြမပုနိုင်ဆသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားကို 

ထိဆုနရာရိှ အလုပ်သြားြျားအတွက် ဆေးကငး်ြှုကိ ု ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှေက် ဆသသပ်စွာ 

သိြ်းေည်းစုပုံရြည်။ အသံုးြမပုနိုင်ဆသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အစုအပုံအသီးသီး၏ အမြင့်ကို 

လဲပပို ကျမခငး် သုိ့ြဟုတ် အမခားတစ်နည်းနည်းမေင့် အလုပ်သြားြျား သ့ုိြဟုတ် အနားြှ 

မေတ်သန်းသွားလာသူြျားအား အန္တရာယ်ြမေစ်ဆစရန်အတွက် ဆသချာစွာ ကန့သ်တ်ထား 

ရြည်။ 

 ၇.၅.၁၂.၄.၃။ အသံုးြမပုနိုင်သည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အစုအပုံကို ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်းခွငဆ်နရာြှ 

သက်ေိုငရ်ာ အာဏာပိုငအ်ေွဲ့အစည်းက သတ်ြှတ်ထားသည့် ဆနရာတစ်ခုသ့ုိ ဆရွှေ့ဆမပာငး် 

ရြည်။ ပေိုေျက်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆနရာ၌ ရရိှနိုင်ဆသာဆနရာလတွ်အဆပါ်တွင် ြူတည်လျက် 

ဤစွန့်ပစ်ပစ္စည်း အစုအပံုကို ဆနာက်ေုံးစွန့်ပစ်ရြည့်ဆနရာသ့ုိ သယ်ဆောင်သည့်အလုပ် 

အား အကကိြဆ်ပါင်းြျားစွာ ဆောငရွ်က်ရန် လိုအပ်နိုငပ်ါသည်။ ြည်သ့ုိပင်မေစ်ဆစ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းအစုအပုံအားလုးံကို သယ်ဆောငပ်ပီးစီးကာ ပေိုေျက်သည့် ဆနရာြျားအား ဆသဆသ 
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သပ်သပ် သိြ်းေည်းရှငး်လင်းပပီးသည့် အချနိ်အထိ လုပ်ငန်းပပီးစီးပပီဟု ြယူေရေဲ ပေိုေျက် 

သည့် ဆနရာကိုလည်း ဆနာက်ထပ်ဆနထိုငအ်သံုးမပုြှုအတွက် သင့်ဆတာ်ပပီမေစ်ဆကကာင်း 

ြဆကကညာရ။ 

 ၇.၅.၁၂.၄.၄။ စိတ်အဆနှာင့်အယှက်မေစ်စရာ ေုန်ြှုန့်ြျား သ့ုိြဟုတ် အမခားပတ်ဝန်းကျင် 

ညစ်ညြ်းြှုကို မေစ်ဆစနိုငေ်ွယ်ရိှဆသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားကို လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာြ ှ အဆစာေံုး 

ေယ်ရှားရြည်မေစ်ပပီး ၎င်းတ့ုိကုိ သင့်ဆတာ်စွာေုံးအုပ်ထားရြည်။ ဤကဲ့သ့ုိဆသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

ြျားကို  သယ်ယူပို့ဆောငစ်ဉ်အတွင်း၌လည်း ေုံးအပု်ထားရြည်။ 

 ၇.၅.၁၂.၅။ 

 (က) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြှုြှ ကာကွယ်ရန် ြှန်ကွဲနှင့် သံြဏိပုိငး်အစြျားကို သီးမခားခွဲမခား၍ 

စုပုံမခင်း သ့ုိြဟုတ် ဆမြမြုပ ်မခငး် မပုလုပ်သင့်သည်။ 

 (ခ) အလုပ်သြားြျားကို အလုပ်လုပ်စဉ်အတွင်း တစ်ကိုယ်ဆရဆေးကင်းဆရးအတွက်  

သင့်ဆတာ်ဆသာ အကာအကွယ် ပစ္စည်းကိရိယာြျား ထုတ်ဆပးသင့်သည်။ ဦးထုပ်ြျား 

(Life safety helmets)၊ ေိနပ်ြျား (safety shoes)၊ လက်အိတ် ြျား (hand gloves)၊ 

ြျက်ြှန်ြျား (goggles)၊ အထူးဝတ်စုံြျား (special attire) စသည်တို့ မေစ်သည်။ 

 (ဂ) အကျ ိုးအပဲ့ အပုိငး်အစြျားအား ေယ်ရှားသည့်အလုပ်ကို ဆန့အချနိ်အတွင်း၌ လုပ်ဆောင် 

သင့်သည်။ မြငန်ိုငြ်ှုအားနည်း၍ ဆြှာငသ်ည့်အဆမခအဆနတွင်၊ လျှေပ်စစ်ြီး (Artificial 

light) စီစဉ်ဆပးရြည်။ 

 (ဃ) အကျ ိုးအပဲ့အြှိုက်သရိုက်ြျားကို အစုအပံု၏ ထိပ်ပိုငး်ြှစ၍ ေယ်ရှားသင့်သည်။ အစု 

အပံု၏ဆအာက်ဆမခ သ့ုိြဟုတ် ဆေးေက်ြျားြှ ဦးစွာေယ်ရှားမခင်းသည် အကျ ိုးအပ့ဲ 

အြှိုက်သရိုက်ြျား ပပိုကျြှုကိမုေစ်ဆစနိုငပ်ပီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြှုြျားကို မေစ်ဆစနိုငသ်ည်။ 

 ၇.၅.၁၃။ အဆထွေဆထွေအဆကကာငး်အရာများ (MISCELLANEOUS) 

 ၇.၅.၁၃.၁။ လူဆနအရပ်ဆဒသတွင ် အဆောက်အအုံကို ပေိုေျက်ရြည့်အခါြျ ိုးတွင် ပေိုေျက်ဆရး 

လုပ်ငန်းကို ညအချနိ်၌ ြလပု်ဆောင်သင့်ဆပ။ အကယ်၍ ညအချနိ်လုပ်ဆောငရ်န်လိပုါက 

အလုပ်သြားြျားနှင့် အြျားမပည်သူအားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိြှု ြမေစ်ဆစရန် သတိဆပးအချက်မပ 

ြီးနီြျား၊ လုပ်ငန်းခွင်ြီးြျားနှင့ ် အဆစာင့်ြျားထားရှိသည့် နညး်ြျားမေင့် ကာကွယ်ြှုြျားကို 

ထပြ်ံစီစဉ် မပုလုပ်ရြည်။ ြုန်တိုင်းတိုက်ခတ်စဉ်နှင့် ြိုးသည်းထန်စွာရွာစဉ်အတွငး် ပေိုေျက် 

ဆရးလုပ်ငန်းကို ြလုပ်ဆောင်ရဆပ။ 

 ၇.၅.၁၃.၂။ အန္တရာယ်တစ်ခုခုမေစ်လျှေင ် အလုပ်သြားြျားအား သတိဆပးရန်အတွက် သတိဆပး 

ကိရိယာြျား (warning devices) ကို လုပ်ငန်းခွင် ဆနရာ၌ တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 ၇.၅.၁၃.၃။ ဆနာက်ေက် [၇ (၉)] နှင့က်ိုက်ညီဆသာ ဦးထုပ်ြျား (industrial safety 

helmets) နှင့ ် ေယ်လူလွို က်ြှန်ေီလူးြျား (celluloid lens) မေင့် မပုလုပ်သည့် ြျက်ြှန်ြျား 
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(goggles) ကဲ့သ့ုိ ဆေးကငး်ကိရိယာြျား (safety devices) ကို အလုပ်သြားြျားအား 

ထုတ်ဆပးရြည်။ လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာြျား၏ အလုပ်ကကပ် (Foreman-incharge) သည် 

လုပ်ငန်းြျားြစတင်ြီ အလုပ်သြားြျားအားလုံး ဆေးကငး်ကိရိယာြျား (safety devices) 

ကို ဝတ်ေင်ထားဆကကာင်း ဆသချာဆစရန် ကကီးကကပ်ရြည်။ 

 ၇.၅.၁၃.၄။ ဆောက်လုပ်ဆရးတဲြျား (construction sheds)၊ လက်သံုးကိရိယာြျားထည့်သည့် 

ဆသတ္တာြျား (tool boxes) နှင့ ် အလုပ်သြားြျားအား အဆပါ်ြှကျလာသည့် အကျ ိုးအပဲ့ 

အြှိုက်သရုိက်ြျားဆကကာင့် ထိခုိက်ဒဏ်ရာရမခင်းြှ လွတ်ကင်းနုိင်သည့်ဆနရာတွင် ထားရိှရြည်။ 

 ၇.၅.၁၃.၅။  သံကူကွန်ကရစ် (RCC)၊ သံြဏိထည်အဆောက်အအံုြျား (steel structures) 

စသည်တို့အား ပေိုေျက်ဆနစဉ် အလုပ်သြားြျား၏ လက်ြျားထိခိုက်အနာတရ မေစ်နိုင်သမေင့် 

သင့်ဆတာ်သည့် လက်အိတ်ြျားကို အလုပ်သြားြျားအား ဝတ်ေငဆ်စရြည်။ 

 ၇.၅.၁၃.၆။ အလုပ်သြားြျားနှင့ ် အြျားမပည်သူအား ထိခိုက်အနာတရမေစ်ြှုြျားြှ 

ကာကွယ်ရန် အြုိးအကာြျားနှင့် သံေန်ခါြျား (overhead covers and screens) 

နှစ်ခုစလုံးထားရိှသည့် နည်းလြ်းမေင့် လုံဆလာက်သည့်ကာကွယ်ြှုကို စီစဉ်မပုလုပ်ရြည်။ 

 ၇.၅.၁၃.၇။ မြင့်ြားသည့် ဆနရာြျား၌ အလုပ်လုပ်သည့်အခါ အလုပ်သြားြျားသည် 

အသက်ကယ်ခါးပတ်ြျား (safety belts) သ့ုိြဟုတ် အသက်ကယ်ကကိုးြျား (safety ropes) 

ကို အသံုးမပုရြည်။ 

 ၇.၅.၁၃.၈။  ဆခမညိှခြငး် (Grading of Plot) 

  အဆောက်အအုံတစ်ခုအား ပေိုေျက်ပပီးစီးကာ ြည်သည့်အဆောက်အအုံ တည် 

ဆောက်ဆရး လုပ်ငန်းကိုြျှေ စီြံချက်ဆရးေွဲချြှတ်မခငး် သ့ုိြဟုတ် လက်ခံအတည်မပုမခင်း 

ြရိှဆသးသည့်အချနိ်တွင် လစ်လပ်ဆနဆသာဆမြကွက်ကို သတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းထားသည့် လြ်း၏ 

ဆလျှောဆစာက်ဒီဂရီြျား (street grades) နှင့အ်ညီ လြး်ဆေးပလက်ဆောင်းဆောင်အမြင့် 

(curb level) အထိ ဆမြေို့မခငး်၊ ဆမြညိှမခငး်နှင့် ထိန်းသိြ်းမခငး်မပုလုပ်ရြည်။ ဆမြကွက်ကို 

အြှိုက်ြျား စုပုံြျားမပားလာမခင်းနှင့် အြျားမပည်သူ၏အသက် သ့ုိြဟုတ် ကျန်းြာဆရးကို 

ထိခိုက်ဆစဆသာ ဆေးအန္တရာယ်ရိှသည့် အဆမခအဆနြျားအားလုံးြှ ကင်းရှင်းဆအာင် 

ထိန်းသိြ်းထားရှိရြည်မေစ်ပပီး ဆရြျားစုဆဝးလာြှု (Accumulation of water)နှင့ ်ဆမြကွက် 

ဥပစာ (premises) သ့ုိြဟုတ် ဆေးချင်းကပ်အိြ်ဆမြအဆောက်အအုံြျား (adjoining 

property) ၏ အုတ်မြစ်ြျားကို ထိခိုက်ပျက်စီးြှုြရိှဆအာင် တားေီးကာကွယ်ထားရြည်။ 

 ၇.၅.၁၄။ ဆရှးဦးခပုစုနည်း (FIRST-AID) 

 ၇.၅.၁၄.၁။ ြဆတာ်တေထိခိုက်ြှုြျား၊ ဒဏရ်ာအနာတရ ရရိှြှုြျားနှင့် ဆရှးဦးမပုစုနည်း 

(first-aid) နှင့ ် ပတ်သက်သည့် သက်ေိုင်ဆသာ စည်းြျဉ်းြျားနှင့် သတိဆပးချက်ြျားကို 

လုပ်ငန်းခွငဆ်နရာတွင ်ဆပါ်လွင် ထင်ရှားစွာ ဆော်မပထားရြည်။ 
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 ၇.၅.၁၄.၂။  လုပ်ငန်း၏ အတိုငး်အတာနှင့ ်သဆောသောဝအဆပါ် ြူတညလ်ျက် ဆရှးဦးမပုစု 

နညး်တွင် ကျွြ်းကျင်လက်ြှတ်ရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို လုပ်ငန်းခွငဆ်နရာ၌ ခန့်ထားရြည်။ 

လူနာတင်ထြး်စငတ်စ်ခု (stretcher)နှင့ ် ဆခါက်ကုတငတ်စ်ခု (cot) အပါအဝင ် လုဆံလာက် 

သည့် ဆရှးဦးမပုစုပစ္စည်းကိရိယာဆသတ္တာ (first-aid kit)ကို လုပ်ငန်းခွင်ဆနရာ၌ စီစဉ်ထားရှိ 

ရြည်။ ဆပါ်လွင်ထင်ရှားစွာ ဆော်မပထားသည့် ဆေးရုံြျား၏ တယ်လီေုန်းနံပါတ်ြျားနှင့်အတူ 

တယ်လီေုန်းတစ်လုံးကို ဆရှးဦးမပုစုြှုကျွြ်းကျင်သူ (First-aider) ထံသ့ုိ ဆပးအပ်ထားနိုင် 

သည်။ 

 ြဆတာ်တေထိခိုက်ြှုြျား အားလုးံနှင့် အဆရးယူဆောငရွ်က်ြှုြျား အားလုးံ၏ အစီရငခ်ံစာ 

အမပည့်အစုံကို သက်ေိုင်ရာလုပ်ငန်း အာဏာပိုင်ြျားထံသို့ ဆပးပို့ရြည်။  
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ဆနာက်ေက် ွေဲ(က) 

(အြန်း ၁၊ အပုိေင်ယ် ၇.၁.၂.၁.၂) 

PROGRAMME EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE, AND CRITICAL PATH METHOD 

က.ဝ ။ နိေါန်း 

 က.ဝ.၁။ Programme Evaluation and Review Technique (PERT) နှင့ ် Critical Path 

Method (CPM) သည် ဆခတ်သစ်စီြံခန့်ခွဲဆရး ကိရိယာြျား (tools or devices) မေစ်ပပီး 

ဆောက်လုပ်ဆရးကုန်ကျစရိတ်နှင့် အချနိ်ကို သက်သာဆစနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကို အဆောက် 

အအံုပေိုေျက်မခငး်၊ ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင်ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှငး်ဆရးနှင့် ြီးဆေး 

ကာကွယ်ဆရးအစီအြံြျားတွင် အမခားစီြံကိန်းမေစ်စဉ်ြျား (other events) နှင့အ်တူ အကျ ိုး 

ရိှရှိအသံုးမပုနိုင်သည်။ 

 က.ဝ.၂။ အေင့်ခမင့် စီမံကနိ်း ဆရးေွေဲြျမှ ်ခြင်း (Advanced planning) 

 က.ဝ.၂.၁။ PERT နှင့ ် CPM တို့သည် ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းအေင့်ြျား (stages) ကုိ 

ကကိုတငသ်တ်ြှတ်ေုံးမေတ်မခငး်၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာ ြျား (activities) ကို စာရငး်မပုစုမခငး် 

နှင့ ် Arrow Network Diagram ကို ဆရးေွဲမခငး်မေင့် အလုပ်သြားြျား၊ ဆောက်လုပ်ဆရး 

လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျားနှင့် ကိရိယာတန်ောပလာြျားကဲ့သို့ဆသာ အရငး်အမြစ်ြျားအား 

ကကိုတငစ်ီြံ၍ အကျ ိုးရှိရှိ အသံုးချနိုငသ်ည်။ 

 က.ဝ.၃။စီမံကိန်းအြွေဲများကို  စ်မပိုင ်ည်း လုပ်ဆောငခ်ြငး် (Synchronization of Sub-

Projects) 

 က.ဝ.၃.၁။ CPM ၏ ဆနာက်ထပ်အဆရးပါဆသာ အကျ ိုးရှိြှုြှာ ပရိဆောဂ၊ ြိလ္လာ/ ဆရေိုး 

ထုတ်စနစ်၊ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ဆရဆပးဆဝြှုစနစ် ကဲ့သ့ုိဆသာ စီြံကိန်းအခွဲြျားနှင့် 

ဝန်ဆောင်ြှုလုပ်ငန်း အြျ ိုးြျ ိုးအား တစ်ပပိုငတ်ည်းပပီးစီးဆအာင ် ညိှနှိုငး်ဆောင်ရွက်ရန် 

သိပ္ပနံည်းကျ စီြံကိန်းဆရးေွဲ ချြှတ်နိုငမ်ခငး်မေစ်သည်။ 

 

က.၁။ CPM CHART ခပငေ်င်ခြင်း (PREPARATION OF CPM CHART (LISTING OUT THE 

ACTIVITIES)) 

 က.၁.၁။ CPM Network ကို ဆရးေွဲမပင်ေငရ်ာတွင် အဆရးအကကီးေုံးအေင့်ြှာ ပါဝင်သည့် 

လုပ်ငန်းဆောငတ်ာြျား (activities) အား အဆသးစိတ်အကျေုံး အချက်အလက်ြျားအထိ 

စာရင်းမပုစုရန်မေစ်သည်။ ဥပြာ - အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ဆရး စီြံချက်တစ်ခုတွင် ပါဝင် 

သည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာ (activities) အနည်းငယ်ကို ဆအာက်တွင်ဆော်မပထားသည်။ 

 (က) ဗိသုကာ၊ အင်ဂျငန်ီယာတို့က အဆောက်အအံုစီြံကိန်း ဆရးေွဲချြှတ်မခင်းနှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံ 

ထုတ်မခငး်နှင့် အာဏာပိုငက် စီြံကိန်းြျားကို လက်ခံအတည်မပုမခင်း။ 
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 (ခ) ဆမြဆနရာရရိှနိုငရ်န် လုပ်ဆောငမ်ခငး်။ 

 (ဂ) အဆသးစိတ်စံသတ်ြှတ်ချက်ြျား (detailed specifications) ကုိ ဆော်မပမခင်း။ 

 (ဃ) သဲ၊ ေိလပဆ်မြ၊ ဆကျာက်နှင့ ်သစ် ကဲ့သို့ဆသာ ဆောက်လပု်ဆရးပစ္စည်းြျားနှင့် ကွန်ကရစ် 

ဆေျာ်စက် (concrete mixer)၊ တုန်ခါစက် (vibrators)၊ ကွန်ကရစ်အသားနှပ်မခငး် 

(curing) အတွက် ဆရပန့်စသည့် စက်ကိရိယာြျားကို ဝယ်ယူမခငး်။ 

 (င) ဆမြသားစြ်းသပ်မခင်းြျား (soil exploration) နှင့် စြ်းသပတ်ွင်းြျား (trial pits) 

 (စ) အကယ်၍ လိုအပ်ပါက ပေိုေျက်ြှုအပါအဝင် အတု်မြစ်တည်ဆောက်ရန် ဆမြတူးမခငး် 

 (ေ) အထူးသမေင့် ပုိင်အုတ်မြစ်ြျား (Pile foundations) မေစ်ပါက ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းခွင် 

ဆေးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆရး (construction safety aspects) 

 (ဇ) အကယ်၍ လိုအပ်ပါက နက်ရှိုင်းသည့် အုတ်မြစ်ြျားအတွက် ဆောက်ခွဲမခငး်  

 (ဈ) ြီးဆေးကာကွယ်ဆရးအစီအြြံျား 

 က.၁.၂။ လုပ်ငန်းဆောင ်ာ စ်ြုစီအ ွေက် လိုအပ်သည့်အြျနိ် (Time Needed for Each 

Activity) 

  လုပ်ငန်းဆောငတ်ာတစ်ခုစီအတွက် လိုအပ်သည့်အချနိ်ကို ဆလ့လာသိရိှရန် အကဲ 

မေတ်ေန်းစစ်ြှု တစ်ရပ်ကိုမပုလုပ်ပပီး စာရင်းမပုစုရြည်မေစ်သည်။ ၎ငး်တို့ကို တစ်ခုနှင့် တစ်ခု 

အတူတကွပူးဆပါင်း၍ (သ့ုိြဟုတ်၊ တစ်ပပိုငန်က်တည်း) အဆကာင်အထည်ဆော် ဆောငရွ်က် 

နိုငသ်ည်။ ဥပြာ - အဆောက်အအုံ၏ ဒီဇိုငး်ပုံစံဆရးေွဲမခငး်ကို ဆောငရ်ွက်ဆနေဲတွင ်

ဆမြဝယ်ယူရရိှဆရးအတွက် စာရွကစ်ာတြ်း လုပ်ငန်းြျားနှင့် တွဲလျက်လုပ်ဆောငန်ိုင်သည်။ 

သ့ုိြဟုတ် အတု်မြစ်တည်ဆောက်ဆရးလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရိှစဉ် ''သစ်အဆချာ 

ထည်လုပ်ငန်း'' (joinery) အတွက် အြှာစာ (order) ြှာထားနိုငသ်ည်။ 

 က.၁.၃။ အဓကိကျဆသာ CPM လုပ်ငန်းများ (Critical Activity) 

  ြည်သည့် လုပ်ငန်းဆောငတ်ာြျားသည် အဓိကကျသည် (critical မေစ်သည်) ကို 

သိမြင်နိုင်သည်။ တစ်နည်းအားမေင့်ေိုလျှေင ် တစ်ရက်သာ ကကန့်ကကာသည့်မေစ်စဉ်မေစ်လျှေင်ပင် 

စီြကိန်းတစ်ခုလုံး ဆနှာင့်ဆနှးဆစလိြ့ြ်ည်မေစ်သည်။ သ့ုိဆသာ် အချ ို့ဆသာလပု်ငန်းဆောင်တာ 

ြျားကို စီြံကိန်းပပီးစီးြှုအား ဆနှာင့်ဆနှးြှုြမေစ်ဆစေဲ အတိုငး်အတာတစ်ရပ်အထိ ကကန့်ကကာ 

ထားနိုင်သည်ကို CPM Network ြှ သိမြင်လိြ့်ြည်မေစ်သည်။ ၎င်းြှာ ''စီြံကိန်းြန်ဆနဂျာ'' 

အတွက် အလွန်အသံုးဝင၍် တန်ေိုးရှိဆသာ အချက်အလက်မေစ်သည်။ ၎င်းသည် အရငး်အမြစ် 

ြျားအား အသံုးမပုရန် အစီအစဉ်ဆရးေွဲမခင်း (resources scheduling) ကို ပို၍လွယ်ကူကာ 

ဆချွတာရာဆရာက်ပပီး အချနိ်ကုန်သက်သာဆစသည်။ ၎င်းသည် စနစ်ြကျ ဆသာစီြကံိန်းဆရးေွဲ 

မခငး် (haphazard planning) ၏ အကျ ိုးေက်ြျားမေစ်ဆသာ လုပ်အားေုံးရှုံးမခငး်နှင့် 

ကုန်ကျစရိတ်မြင့်ြားြည့် အလားအလာကိ ုေယ်ရှားဆပးသည်။ 
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က.၂။ ဆနာက်ေုံးအဆခြအဆနနှင့် ကိုက််ညီဆအာငခ်ပုလုပ်ခြင်း  (UPDATING) 

 က.၂.၁။ CPM တစ်ခုအား အဆကာငအ်ထည်ဆော်ရာတွင ် စီြံဆရးေွဲထားသည့် CPM နှင့ ်

ဆမြမပင်တိုးတက်ြှုအဆနအထားအကကား၌ ကွာဟြှုြျားရှိနိုင်သည်။ ၎င်းကို စီြံကနိ်း၏ သဆော 

သောဝနှင့် အရွယ်အစားအဆပါ်ြူတည၍် အပတ်စဉ်၊ နှစ်ပတ်တစ်ခါ သ့ုိြဟုတ် လစဉ်ပုြံှန် 

စစ်ဆေးသင့်သည်။ 

က.၃။ အဆထွေဆထွေ  (GENERAL) 

 က.၃.၁။ စီြံကိန်းြျားကို ပိုငရှ်ငြ်ျား သ့ုိြဟုတ် ဌာနေိုင်ရာြျားအတွက် ကန်ထရိုက်တာ 

ြျားမေင့ ် အဆကာငအ်ထည်ဆော်ဆောင်ရွက်ပါက CPM  Chart ကို ဆစျးဆခါ်သည့် တငဒ်ါြျား 

(quoted tenders) နှင့အ်တူ တင်သွင်းရန် ကန်ထရိုက်စာချုပ်တွင ် စညး်ကြ်းသတ်ြှတ်သင့် 

သည်။ ဤအချက်က ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသည် စနစ်ကျဆသာ အင်ဂျင်နီယာလပု်ငန်းအစီ 

အြံ မေစ်ဆစပါသည်။  
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ဆနာက်ေက် ွေဲ (ြ)  

(အြန်း ၂။ အပုိေင်ယ် ၇.၂.၂.၁) 

ဆောက်လုပ်ဆရးပစ္စည်းများစုပုံခြင်းနှင့် သုိဆလှာငခ်ြငး်အ ွေက် စစ်ဆေးြျက်စာရငး် 

(CHECKLIST FOR STACKING AND STORAGE OF MATERIALS) 

Sr 

no 
Material/Component 

Base Stack Type of Cover 

Firm 

Level 

Ground 

Hard 

Floor 

Off- 

Floor 
Heaps Tiers Flat Vertical Open 

Open 

but 

covered 

Under 

shed 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Cement   ♦  ♦     ♦ 

2 Lime           

a) Quick lime  ♦  ♦     ♦  

b) Hydrated lime   ♦  ♦     ♦ 

3 Stones and Aggregates           

a) Stones, aggregates, 

fly ashand cinder 
♦   ♦    ♦   

b) Veneering stones ♦    ♦  ♦ ♦   

4 Bricks and Blocks ♦    ♦   ♦   

5 Tiles           

a) Clay and concrete 

floor, wall and roof 

tiles 

♦    ♦ ♦  ♦   

b)Ceramic tiles  ♦   ♦ ♦    ♦ 

6 

Partially Pre-fabricated 

Wall and Roof 

Components 

          

a) RC planks, 

prefabricated brick 

panels and 

ferrocement panels 

♦      ♦ ♦   
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Sr 

no 
Material/Component 

Base Stack Type of Cover 

Firm 

Level 

Ground 

Hard 

Floor 

Off- 

Floor 
Heaps Tiers Flat Vertical Open 

Open 

but 

covered 

Under 

shed 

b) Channel units, 

corced units and L-

panels 

♦    ♦   ♦   

c) Waffle units, RC 

joists single tee and 

double tee 

♦     ♦  ♦   

7 Timber   ♦  ♦     ♦ 

8 Steel ♦     ♦  ♦   

9 Aluminium Sections  ♦    ♦    ♦ 

10 
Doors, Windows and 

ventilators 
 ♦     ♦   ♦ 

11 Roofing Sheets           

a) AC ♦    ♦ ♦  ♦   

b) GI and Aluminium 

sheets 
♦    ♦ ♦   ♦  

c)Plastic sheets   ♦  ♦ ♦    ♦ 

12 Boards like Plywood, 

Fibre Boards and 

Gypsum Boards 

  ♦  ♦ ♦    ♦ 

13 Plastic and Rubber 

Flooring 
          

a) Sheets in rolls ♦      ♦   ♦ 

b) Tiles ♦    ♦ ♦    ♦ 

14 Glass Sheets  ♦     ♦   ♦ 

15 Glass Bricks/Bolcks  ♦   ♦     ♦ 

16 
CI, GI and AC Pipes and           
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Sr 

no 
Material/Component 

Base Stack Type of Cover 

Firm 

Level 

Ground 

Hard 

Floor 

Off- 

Floor 
Heaps Tiers Flat Vertical Open 

Open 

but 

covered 

Under 

shed 

Fittings 

a) Pipes ♦    ♦ ♦  ♦   

b) CI and GI Fittings  ♦    ♦    ♦ 

c) AC Fittings  ♦    ♦  ♦   

17 Polyethylene Pipes   ♦  ♦ ♦    ♦ 

18 
Unplasticized PVC 

Pipes 
♦    ♦ ♦  ♦   

19 
Bitumen, Road Tar, 

Asphalt, etc in Drums 
♦    ♦   ♦   

20 Oil Paints  ♦   ♦     ♦ 

21 Sanitary Appliances   ♦   ♦    ♦ 
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ဆနာက်ေက် ွေဲ(ဂ) 

(အြန်း ၄။ အပုိေင်ယ် ၇.၄.၁.၃.၂.၂.၂) 

ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းဆရးေိုင်ရာခပဿနာများအ ွေက် ခဖစ်ဆလ့ခဖစ်ထရှိဆသာ အဆကကာငး်အရာများ 

(COMMON CAUSES FOR MAINTENANCE PROBLEMS) 

ဂ.ဝ။  ခပုခပငထ်ိန်းသိမ်းဆရးေိုင်ရာခပဿနာများအ ွေက် အဓကိအဆကကာငး်အရာများ 

 (MAJOR CAUSES FOR MAINTINANCE PROBLEMS) 

ဂ.၁။  ကကမ်းြင်းများ (FLOORS) 

(က) ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းြျားတွင် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းြျား အရည်အဆသွး ည့ံေျငး် 

မခငး်နှင့် လုပ်ငန်းကျွြ်းကျငြ်ှုြရိှမခင်း။ 

(ခ) အဓကိအားမေင့် ြီးေိုဆချာင၊် ဆရချ ိုးခန်းြျား/ အိြ်သာြျား စသည်တို့တွင် ဆရေငး် 

ြဆကာင်းမခငး်။ 

(ဂ) ကကြ်းမပင်နှင့် နံရံြျားေုံသည့်ဆနရာြျားတွင် အဆချာသပ်ြှု ြဆကာငး်မခင်း။ 

(ဃ) နံရြံျားတွင်နှင့ ် အထူးသမေင့် ဆမြကကီးထဲသို့နှိြ့်ထားသည့်ကကြ်းခငး်ြျား (sunken 

floors) တွင် ဆရတားလွှာ (damp proof course treatment) ြရိှမခငး်။ 

(င) အဆောက်အအုံြျား၏ ဒီဇိုင်းပုံစံ ည့ံေျင်းမခငး်။ 

ဂ.၂။ ဆြါင်မိုးများ (ROOFS) 

(က) ဆခါင်ြိးု ဆလျှောဆစာက်နည်းမခငး်။ 

(ခ) တည်ဆောက်ြှု အရည်အဆသွးနိြ့်ကျမခငး်။ 

(ဂ) ဆခါင်ြိးုြျက်နှာမပင်ြျားဆပါ်တွင် အက်ကွဲဆကကာငး်ြျား ရိှမခင်း။ 

(ဃ) ြိုးဆရေင်းဆပါက်ြျား (rain water spouts) စီစဉ်ထားရှိြှု ြလုံဆလာက်မခင်း။ 

 (င) ဆရထွက်ဆပါက်အေံုး သံဇကာြျား (gratings)၊ ြိုးဆရေင်းပိုကြ်ျား (rain water 

pipes)  ပိတ်ေို့မခငး်။ 

(စ) ဆရလံုလွှာြျား (felts) ပွန်းစားဆပါက်ပပဆဲနမခငး်။ 

(ေ) ကတ္တရာဆစးသုတ်ထားသည့် ဆရလံုလွှာြျား (tar felts)၏ အေက်ြျား ပျက်စီးမခင်း။ 

(ဇ) ဆခါင်ြိးုဆပါ်ရိှ တည်ဆောက်ထားဆသာအဆပါက်ြျားြှ ဆရယိုစိြ့်မခင်း။ 

ဂ.၃။ ပိုကေ်က်သွေယ်မှုများ  (PLUMBING) 

(က) ဆရေိုးပိုက်ြျား (soil/waste pipes) တွင် ဆလျာဆစာက်နည်းမခငး်။ 

(ခ) ပိုကြ်ျားကို ေက်ထားသည့် ခဲအေက်ြျား (lead joints) ြဆကာင်းမခငး်။ 

(ဂ) နံရြံျားဆပါ်တွင် အေက်ြျား (joints) ရိှမခင်း။ 

(ဃ) ြီးခိုးဆခါင်းတိုင်ြျား (stacks) ၏ အေက်ဆနရာြျား (junction) ြဆကာင်းမခင်း။ 
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(င) ပိုကြ်ျားေုံရာဆနရာ (junction) ၌ သန့်ရှင်းဆရးမပုလုပ်သည့် အဆပါက်ြျား 

(cleaning eyes) ြလုံဆလာက်မခင်း။ 

(စ) ြိလ္လာပိုက်ြျား (sewage pipes) တွင် ဆလျာဆစာက်နညး်မခင်း။ 

(ေ) ဆရအိြ်ြျား (အြိ်သာြျား) တွင် အြှိုက်ြျား စွန့်ပစ်မခငး်။ 

(ဇ) ပုံြှန် စစ်ဆေးြှုနှင့် သန့်ရှင်းဆရးမပုလုပ်ြှု ြရိှမခင်း။ 

(စျ) သံုးစွဲသူြျားကို လှုံ့ဆော်မခင်း/ပညာဆပးမခငး် ြရိှမခငး်။ 

(ည) သုိဆလှာင်ကန်ြျား (service tanks) ြှ လျှေကံျမခငး်။ 

(ဋ) ပိုကေ်က်ပစ္စည်းြျား (fittings and fixtures) ၏ အရည်အဆသွးနိြ့်ကျမခင်း။ 

(ဌ) ဒီဇိုင်း အားနည်းမခငး်။ 

ဂ.၄။ ဆရဆခမာငး်  (DRAINAGE) 

(က) အဆောက်အအုံပတ်ဝန်းကျငတ်စ်ဝိုက်တွင ်ဆမြညိှမပုမပငြ်ှု ြဆကာငး်မခင်း။ 

(ခ) မြက်ရိုငး်ြျားနှင့် သောဝဆပါက်ပငြ်ျား ဆပါက်ဆရာက်ကကီးထွားဆနမခင်း။ 

(ဂ) အဆောက်အအုံပတ်လည်တွင် ဆရဆမြာင်းစနစ် (drainage system) ြလုဆံလာက် 

မခငး်။ 

(ဃ) ဆရဆမြာင်း (drain) သ့ုိြဟုတ် ဆရထုတ်ပိုက်ြျား (drainage pipes) ၏ 

ဆလျာဆစာက်နည်းမခငး်။ 

(င) စစ်ဆေးဆရးအခန်းြျား (inspection chambers) ၏ အဆရအတွက် ြလုံဆလာက် 

မခငး်။ 

(စ) လူေင်းဆပါက်အေုံးြျား (manhole) စသမေင့် ကို ခိုးယူခံရမခင်း။ 

(ေ) ဟင်းလင်းပွင့် ဆရဆမြာငး်ြျားအတွငး်သို့ အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျားကို စွန့်ပစ် 

မခငး်။ 

ဂ.၅။ လျှေပ်စစ်  (ELECTRICAL) 

(က) အေက်ြျား ဆချာင်မခငး်။ 

(ခ) ဆမြစိုက်စနစ်နှင့် ဆမြစိုက်ကကိုးအေက်ြျား ြြှန်ကန်မခငး်။ 

(ဂ) ဝါယာကကိုးြျား၊ ဆကေယ်ကကိုးြျားနှင့် အမခားတပ်ေင်ထားသည့် ပစ္စည်းကိရိယာ 

ြျားအား ပျက်စီးြှုမေစ်မခငး်။ 

(ဃ) ဆကေယ်ကကိုးြျား၊ ဝါယာကကိုးြျားနှင့် အမခားတပ်ေင်ထားသည့်ပစ္စည်း ကိရိယာ 

ြျား သတ်ြှတ်စံနှုန်းြြီမခင်း။ 
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ဆနာက်ေက် ွေဲ (ဃ) 

(အြန်း ၄။ အပုိေင်ယ် ၇.၄.၁.၆.၅) 

စစ်ဆေးြျက်အစီရင်ြံစာပုံစံ (FORMAT FOR INSPECTION REPORT) 

 

  ဆန့စွဲ  :  ------------------------------- 

         အဆောက်အအုံ/ေဆလာက် (Block) : ------------------------------- 

        ------------------------------- 

 

 
Condition 

Sound Suspect Defective 

FLOORS & STAIRCASES 

Ground Floor 

Finish 

Skirting 

Structure 

Damp-proofing 

Ceiling 

Under floors, spaces, (Suspended 

floors) 

Termites/insects 

Upper Floors 

Finish 

Structure 

Ceiling 

Suspended ceiling 

Staircase 

Structure 

Treads 

Finishes 

Balustrade 

Soffits 
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Finishes 

ROOFING 

Flat/Pitched 

Finish 

Insulation 

Structure 

Roof lights/glazing 

Parapets 

Cutters 

Rain Water Pipes 

Roof interiors (Pitched) 

Growth of Vegetation 

SANITARY INSTALLATION 

Plumbing 

Fittings/Pipings, WC’s 

Taps 

Sinks 

Basins 

Urinals 

Cisterns 

Geysers 

Sewage Disposal 

Soil Pipes 

Manholes 

Sewerlines 

Driange 

Gully chambers 

Sewers 

Surface drains 

Inspection chambers 

Structural movement 
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Failure of material 

Design or construction defects 

Overhead Tanks/Underground 

Sumps/terrace Tanks 

Septic Tanks 

Remarks 
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ဆနာက်ေက် ွေဲ (င) 

(အြန်း ၄၊ အပုိေ်ငယ် ၇.၄.၁.၇.၃.၂) 

လျှေပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအား ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လမ်းညွှန်ြျက်များ 

(GUIDELINES FOR MAINTENANCE OF ELECTRICAL EQUIPMENTS) 

င.၁။ လျှေပ်စစ်အသံုးအဆောင်ပစ္စည်းြျားနှင့် ပတ်သက်လျှေင ် ပစ္စည်းကိရိယာြျား၏ အသံုးမပုြှု 

နှင့ ် ထိန်းသိြ်းြှုအတွက် ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကကားချက်ြျားကို တငး်တငး်ကကပ်ကကပ် 

လိကု်နာသင့်သည်။ 

င.၂။ လျှေပ်စစ်တပ်ေငြ်ှုြျား၏ အစိတ်အပိုငး်ြျားအားလုးံ၏ အဆသးစိတ်/အလုပ်လုပ်ဆောငြ်ှု 

ဆရးေွဲ ပုံစံြျား (detailed/working drawings) ကို ထိန်းသိြ်းဆရးဌာန၌ အပြတဲြ်း 

ထားရိှသင့်သည်။ ဆအာက်ပါြှတ်တြ်းြျားကိုလည်း ရိှသင့်သည်။ 

(က) ထုတ်လုပ်သူ၏အြည်။ 

(ခ) လိအုပ်ချက်ြျား (requirements) နှင့ ်လျှေပ်စစ်ပြာဏ (capacity)၊ အေင့်အတန်း 

(rating) စသည်ကဲ့သို့ဆသာ ထင်ရှားသည့်အဂဂါရပ်ြျားကို ဆော်မပထားဆသာ အြည် 

ပလတိ်မပား (nameplate) 

(ဂ) အပုိပစ္စည်းြျား (spare parts) အား ရရှိနိုင်ြှု၊ အသံုးမပုြှုနှင့်ပတ်သက်သည့် 

ထုတ်လုပ်သူ၏ အကကံမပုဆထာက်ခံချက်ြျား။ 

(ဃ) ပုံြှန်မပုမပင်ထိန်းသိြ်းြှု (periodical maintenance) နှင့ ် ချွတ်ယွင်းချက်မေစ်ပပီး 

ဆနာက် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှု (post fault maintenance) အတွက် ထုတ်လုပ်သူ၏ 

အကကံမပု ဆထာက်ခံချက်ြျား။ 

(င) ယခင်လုပ်ဆောငခ်ဲ့ဆသာ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ြှုြျား၏ 

အဆသးစိတ် အချက်အလက်ြျား။ 

င.၃။ အစားထိုးလဲလှယ်သည့် ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းြျားကို ဂရုစိုက်ဆရွးချယ်သင့်သည်။ အပို 

ပစ္စည်းြျား (spare parts) သည် ြှန်ကန်သင့်ဆလျာ်ရြည်မေစ်ပပီး တပ်ေင်ပစ္စည်းြျား 

ထုတ်လုပ်သူ၏ အကကံမပုဆထာက်ခံချက်အတိုင်းမေစ်လျှေင ် ပို၍ဆကာငး်သည်။ အပုိပစ္စည်း 

ြျား (spare parts) ဆပးပိုဆ့ရးအတွက် အြှာစာြှာကကားစဉ် အြည်ပလိတ်မပား 

(nameplate) တွင် ဆော်မပထားသည့် အချက်အလက်ြျားနှင့် ပစ္စည်း၏အြှတ်စဉ် (serial 

number)ကို ကိုးကားဆော်မပသင့်သည်။ 

င.၄။ ပစ္စည်းကိရိယာထားရှိသည့် ဆနရာသည် သန့်ရှငး်ြှုရှိကာ ဆလဝငဆ်လထွက်ဆကာင်းရြည်။ 

ပစ္စည်းကိရိယာြျားကို ြလိုအပ်ေဲ အဆမပာငး်အလဲြမပုရ။ သန့်ရှင်းဆရးြမပုလုပ်ြီ 

ပစ္စည်းကိရိယာကို လျှေပ်စစ်ဓာတ်အား မေတ်ဆတာက်ထားသင့်သည်။ အတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်း 
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ဆရးအတွက် သီးသန့်သန့်ရှင်းဆရးသြားတစ်ဦး (a section cleaner) ကို အသံုးမပု 

သင့်သည်။ 

င.၅။ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်း ဆောငရွ်က်ဆနစဉ်အတွင်း အေုံးအကာြျားနှင့ ် တံခါးြျားကို 

ြလိုအပ်ေဲ ဟင်းလငး်ေွင့်ြထားသင့်ဆပ။ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်း ဆောငရွ်က်ပပီး 

ဆနာက်တွင် ၎င်းတို့ကို ပိတ်၍ ဆသာခ့တ်ထားသင့်သည်။ 

င.၆။ အေံုးအကာြျား (covers) နှင့ ်အေက်ြျား (connections) ကို ြေွင့်ြီ အစားထိုး လဲလှယ် 

ြှု ြှန်ကန်ဆစရန် အေုံးအကာြျား (covers)နှင့ ် ဆကေယ်ကကိုး အေုံးသတ်ဆနရာြျား 

(cable terminations) ကို အြှတ်အသားမပုလုပ်သင့်သည်။ မပန်လည်ေက်သွယ်ြှု (re-

connection) လျှေငမ်ြန်လွယ်ကူဆစရန် ပျက်စီး၍မပုမပငရ်သည့် အေက်ြျား (disturbed 

connection) နှင့ ် ယာယီအေက်ြျားကို အြှတ်အသားမပုသင့်သည်။ ယာယီအေက်ြျား 

နှင့ ် အြှတ်အသားြျားကို တပ်ေင်ထားသည့် ပစ္စည်းကိရိယာြျားအား အသံုးြမပုြီ 

ေယ်ရှားသင့်သည်။ 

င.၇။ ကိုင်တွယ်မခငး်ြမပုသည့် အေက်ြျား (disturbed connections) ကိုလည်း ဆကာင်းြွန်ြှု 

ရိှ၊ ြရှိ နှင့် အပူချနိ် ရိှ၊ ြရိှ စစ်ဆေးသင့်သည်။ 

င.၈။ လျှေပ်ကာြျား (insulations) အားလုံးကို ပုံြှန်စစ်ဆေးသင့်သည်။ အြာခံလျှေပ်ကာြျား 

(solid insulations) ကို အက်ကွဲဆကကာငး်ြျားနှင့ ် အမခားအမပစ်အနာအောြျား ရိှ၊ ြရိှ 

စစ်ဆေးသင့်သည်။ အြျှေငန်ှင့ ် ဇီဝအဆမခခံဆသာ (ဆအာ်ဂဲနစ်) လျှေပ်ကာြျား (fibrous and 

organic insulations) ကို ဆောင်းကကြှုြျား (blistering)၊ အလွှာကွာကျြှုြျား 

(delamination) နှင့် ရုပ်ထခိိုက်ြှုဆကကာင့် ပျက်စီးြှုြျား (mechanical damage) 

မေစ်သည့် လက္ခဏာြျား ရိှ၊ ြရိှ စစ်ဆေးသင့်သည်။ လျှေပ်ကာေီြျား (insulating oils) 

အတွက်စြ်းသပ်စစ်ဆေးြှုြျားကို ထုတ်လုပ်သူ၏အကကံမပုချက် ကာလအပုိငး်အမခားြျား၌ 

မပုလုပ်သင့်ပပီး ေိုးရာွးဆသာပတ်ဝန်းကျင်ေိုငရ်ာအဆမခအဆနြျားကို သတိမပုြှတ်သား 

ထားရြည်မေစ်သည်။ 

င.၉။ ဆမြစိုက်ကကိုး ေက်သွယ်ြှုြျား (earthing connections)သည် ခိုင်ခံ့ဆကာင်းြွန်ပပီး၊ 

ဝက်အြူျား (contact screws) အားလုးံသည် တငး်ကကပ်ဆနဆစရြည်။ 

င.၁ဝ။ interlocks ကို စစ်ဆေးဆနစဉ်အတွင်း စက်ချွတ်ယွင်းမခငး် သ့ုိြဟုတ် ြဆတာ်တေ 

စက်လည်ပတ်မခငး်မေစ်လျှေင ် စက်ကိရိယာ သို့ြဟုတ် လူြျားအား အန္တရာယ်မေစ်ဆစမခငး်ြှ 

ကာကွယ်ရန် ကကိုတင်သတိမပုကာကွယ်ြှုြျား လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ interlock 

system တစ်ခုခုကို စစ်ဆေးရန်နှင့် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းရန် တာဝန်ရိှဆသာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် 

interlock ၏ သဆောသောဝနှင့် အလုပ်လုပ်ဆောငပ်ုံတို့ကို အမပည့်အဝ သိရိှနားလည်ြှု 

ရိှသင့်သည်။ 
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င.၁၁။ အကယ်၍ ပစ္စည်းကိရိယာကို ဆလဝငဆ်လထွကဆ်ကာငး်ဆအာင ်မပုလုပ်ထားပါက ဆလစီးြှု 

(airflow) သည် အတားအေီးြရိှေဲ ဆချာဆြွ့ရြည်။ အကယ်၍ ဆလစစ်ြျား (filters) ကုိ 

တပ်ေင်ထားရှိလျှေင ် ၎ငး်တို့ကိုသန့်ရှင်းဆရးလုပ်သင့်သည်၊ သုိ့ြဟုတ်၊ လိအုပ်သလို 

အသစ်လဲလှယ်သင့်သည်။ 

င.၁၂။ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အားဆပးပို့ြှုြျားအား ခလုတ်ပိတ်မခင်းနှင့်ေွင့်မခငး် (tripping and closing 

supplies) အတွက် အရန်စနစ် (standby system) ကို ဆကာင်းြွန်သည့်အဆမခအဆနတွင် 

အပြတဲြ်း ထားရိှသင့်သည်။ ဒိုင်ခွက်ြျား (indicators) နှင့ ် အချက်ဆပးကိရိယာြျား 

(alarms) ကို ထုတ်လုပ်သူ၏ လြး်ညွှန်ချက်ြျားအတိုင်း အချနိ်ြှန် မပုမပင်ထနိ်းသိြ်း 

သင့်သည်။ 

င.၁၃။ ကိရိယာတန်ောပလာြျား (tools)၊ အပုိပစ္စည်းြျား (spares) နှင့ ်တိုင်းတာြှုကိရိယာြျား 

(instruments) ကို တပ်ေင်ထားသည့် ပစ္စည်းကိရိယာြျားအနီးတွင် သုိဆလှာင်ထားရှိ 

သင့်သည်။ ၎င်းတို့ကို ပစ္စည်းစာရငး် (inventory) နှင့တ်ိုက်၍ ပုံြှန်စစ်ဆေးသင့်သည်။  

င.၁၄။ လျှေပ်စစ်ပတ်လြး်ခလုတ်ြျား (circuit switches) အား ထိန်းသိြ်းမပုမပင်ြှု ြစတငြ်ီနှင့်  

ထိန်းသိြ်းဆရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုငဆ်နစဉ်အတွငး် အဝင်နှင့် အထွက ် ပင်ြပတ်လြ်းြျား 

(main auxiliary circuits) အားလုးံကို လျှေပ်စစ်ဓာတ်အား မေတ်ဆတာက်ထားရြည်။ 

လျှေပ်စီးပတ်လြး် ခလုတ်ြျား (circuit switches) ၏ အပူလွန်ကဲြှု (overheating) သည် 

ချွတ်ယွင်းချက်ြျားမေစ်ရမခင်း၏ အရင်းခံအဆကကာင်းတရားမေစ်သည်။ အပူလွန်ကဲြှု  

(overheating) မေစ်မခငး်သည်  ဆလဝင်ဆလထွက် ြလုံဆလာက်မခငး်၊ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အား 

ဝန်ပိုအသံုးမပုမခငး် (overloading)၊ အေက်ြျားဆလျာ့ရဲြှု (loose connections)၊ ထိပိွုင့် 

တွင် ထိဆတွ့ြှုအား (contact force) ြလုံဆလာက်မခင်းနှင့် ချနိ်ညှိြှုလွမဲခငး် (mal-

alignment) တို့ဆကကာင့် မေစ်သည်။ 

င.၁၅။ အဆသးစားပတ်လြး်မေတ်ခလုတ်ြျား (miniature circuit breakers) (MCBS) ကဲ့သို ့

ဆသာ  အချ ို့ဆသာပတ်လြး်မေတ်ခလုတ်ြျား (circuit breakers) ြှာ ထိန်းသိြ်းမပုမပင်ရန် 

ရည်ရွယ်ြထားပါ။  ဤကဲ့သ့ုိဆသာ ပစ္စည်းြျားကို ထိန်းသိြ်းမပုမပင်ရန်အတွက် တစ်စစီ 

ြမေုတ်သင့်ဆပ။ ၎င်းတို့ကို ပုံြှန် အသစ်လဲသင့်သည်။ 

င.၁၆။ ဒဏခ်ံကကိုးြျား (fuses) အား ထိန်းသိြ်းမပုမပငဆ်ရးအတွက် ြှန်ကန်သည့် ခံနိုင်ရည် 

(rating)၊ ဆေးကငး်လုံခခုံြှု (security)၊ အပူလနွ်ကဲြှု (overheating) ရိှ/ြရိှ နှင့ ် ြှန်ကန် 

သည့် တည်ဆနရာ/ အဆနအထား (location/orientation) ရိှ/ြရိှ ပုံြှန်စစ်ဆေးြှု မပုလုပ် 

သင့်သည်။ အသစ်လဲနိုငဆ်သာ ဒဏခ်ံကကိုး အစိတ်အပိုငး်ြျားကို ယုိယွင်းပျက်စီးသည့် 

လက္ခဏာ သိသာထင်ရှားလာချနိ်တွင် အသစ် လဲလှယ်သင့်သည်။ ဒဏ်ခံကကိုးအေက်ြျား 
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(fuse Links) အား ရရိှနိုင်ြှုနှင့် ြှန်ကန်သည့် အစားထိုးလဲလှယ်ြှုကို ဆသချာဆအာင် 

လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ 

င.၁၇။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ခုဆသာခံနိုငရ်ည် (rating) ရိှသည့် ဒဏခ်ံကကိုးအေက်တစ်ခု (a fuse 

link) သည် ပျက်စီးသွားပပီး အသစ်အစားထုိး လဲလှယ်ပါက၊ ထုိအခါတွင် လျှေပ်စစ်ချွတ်ယွင်း 

ချက် (fault) ကို သိသာထင်ရှားစွာခံရသည့် အလားတူခံနိုင်ရည် (rating) ရိှဆသာ ဒဏခ်ံ 

ကကိုးအေက်ြျား အားလုံးကို ေျက်ေီးပစ်ကာ ဒဏ်ခံကကိုးအေက်အသစ်ြျား (new fuse-

links) မေင့် အစားထိုး လဲလှယ်သင့်သည်။ 

င.၁၈။ ပတ်လြ်းမေတ်ခလုတ်ြျား (circuit breakers) သည် လိအုပ်သည့်အချနိ်တွင် အလုပ် 

လုပ်ဆောငန်ိုငစ်ွြ်းရိှဆကကာငး် ဆသချာဆစရန် ၎င်းတို့ကို ပုံြှန်ကကားကာလြျား၌ ခလုတ် 

မေုတ်မခငး်နှင့် မပန်ပိတ်မခငး် မပုလုပ်သင့်သည်။ ခလုတ်မေုတ်မခငး် (tripping) ကို လူအား 

မေင့်လုပ်၍ သက်ဆသမပသင့်ပပီး မေစ်နိုငပ်ါက အကာအကွယ်ဆပးသည့် ရီဆလးထိပွိုင့်ြျား 

(protective relay contacts) ြှတစ်ေင့် လျှေပ်စစ်အားမေင့်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ 

ေီယုိစိြ့်ြှု၊ ပွန်းစားသည့် လက္ခဏာနှင့ ်အပူလနွ်ကဲြှုမေစ်မခငး် (over-heating) ကို ညွှန်မပ 

နိုငသ်ည့် ထူးမခားဆသာ ဆညာှ်နံ့ထွက်ရိှြှုကို စစ်ဆေးြှုမပုလုပ်သည့်အခါ စူးစြ်းရှာဆေွ 

သင့်သည်။  

င.၁၉။ အချနိ်ကိုက်ကိရိယာြျား (timing devices) ကို အထူးကျွြ်းကျင်သူက ထိန်းသိြ်း 

မပုမပငရ်န်အတွက် ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့ကို ထုတ်လုပ်သူြျား၏ အတိအကျ 

အဆသအချာ အကကံမပုဆထာက်ခံမခငး်ြရိှေဲနှင့် ထိန်းသိြ်းမပုမပငရ်န် သို့ြဟုတ် အလံုးစုံ 

စစ်ဆေးမပုမပငရ်န် ရည်ရွယ်၍ တစ်စစီြမေုတ်သင့်ဆပ။ အြှန်ချနိ်ညိှြှု အချနိ်ကာလြျား 

(actual timing periods) ကို သတ်ြှတ်တန်ေိုးြျား (set values) နှင့ ် လက်ဆတွ့ 

အသံုးချဆရးလိုအပ်ချက်ြျား (application requirements) နှင့လ်ိုက်၍ စိစစ်အတည်မပု 

သင့်သည်။ 

င.၂၀။ ဆကေယ်ကကိုးြျား၏ အေုံးသတ်ေက်သွယ်ြှုပွိုင့်ြျား (terminations) ြျားကို ဆကေယ် 

ပုံးြျား (cable boxes) ထဲတွင ် စုဆဝးထားရှိပါက ၎င်းပုံးြျားအား တပ်ေင်ထားြှုနှင့် 

ဆမြစိုက်ကကိုး ချထားြှုတို့၏ ဆေးကငး်လုခံခုံြှုကို စစ်ဆေးသင့်သည်။ ဆပါ်ထွက်ဆနသည့် 

ကကိုးစြျား (exposed tails) ကို လျှေပက်ာ (insulation) ဆကာင်းြွန်သည့်အဆမခအဆနတွင် 

ရိှ/ြရှိ နှင့် ဆရခိုးဆရဆငွ့ ြျားကင်းစငြ်ှု ရိှ/ြရှိ စစ်ဆေးသင့်သည်။ 

င.၂၁။ ေက်ထရီအိုးြျားတွင် ဓါတုပစ္စညး်ြျားဆကကကျမခငး် (shedding of active material)၊ 

အနည်ထိုငမ်ခငး် (sedimentation)၊ နှင့ ် ပလိတ်မပားြျားဆောင်းကကမခင်း (buckling of 

plates) တို့အား စစ်ဆေးသင့်သည်။ လျှေပ်လုိက်ရည် (electrolyte) ၏ လယ်ဗယ်ကို ပုံြှန် 

စစ်ဆေးသင့်ပပီး ဆပါငး်ခံဆရ (distilled water) မေည့်ကာ ြှန်ကန်ဆအာငထ်ားရှိသင့်သည်။ 
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ဆနာက်ေက်များ (Suffixes) 

 ဆအာက်ပါစာရငး်သည် စညး်ြျဉ်း (code) ၏ လိအုပ်ချက်ြျားကို မေည့်ေည်းရာတွင ်

"လက်ခံထားသည့် ဆကာငး်ဆသာလုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျားနှင့် ဆကာင်းဆသာ စံသတ်ြှတ်ချက်ြျား" 

အမေစ် ြှတ်တြ်းတင်ထားသည်။ ဆနာက်ေုံးထွက်ရိှသည့်စံနှုန်းတစ်ခု (latest version of a 

standard) ကို စညး်ြျဉ်း (code) အား အာဏာတည်ဆစသည့်အချနိ်၌ ဆရွးချယ်သတ်ြှတ်ရြည်။ 

စာရင်းမပုစုထားသည့်စံနှုန်းြျားကို စညး်ြျဉ်း (code) တွင် ရည်ညွှန်းသည့် အပုိဒ်ငယ်၏ လိုအပ် 

ချက်ြျားနှင့်အညီ လြး်ညွှန်ချက်တစ်ခုအမေစ် အာဏာပုိငက် အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

ဆနာက်ေက်ြျား 

[7(1)] Components of Elements 

1.1 Foundations 

  1.1.1  IS 1080: 1985 Code of practice for design and construction              

of shallow foundations on soils (other than 

raft, ring and shell) (second revision) 

 1.1.2 IS 1904: 1986 Code of practice for design and construction 

of foundations in soils: General requirements 

(third revision) 

 1.1.3 IS 2911 Code of practice for design and construction 

of pile foundations 

  (Part-1/Sec-1):1979 Concretpiles,Section 1 Driven cast-in-situ 

concrete piles (first revision) 

  (Part-1/Sec-2):1979 Concrete piles,Section2 Board cast in situ 

concrete piles (first revision) 

  (Part 1/Sec- 3):1979  Concrete piles, Section 3 Driven precast 

concrete piles (first revision) 

  (Part 1/Sec- 4):1984 Concrete piles, Section 4 Bored precast 

concrete piles (first revision) 

  (Part-2):1980 Timber piles(first revision) 

   (Part-3):1980 Under-reamed piles (first revision) 

   (Part 4):1985 Load test on piles (first revision) 

 1.1.4 IS 2974 Code of practice for design and construction 

of machine foundations 

file:///D:/IT/IT%20MNBC/PART-7/Second%20Phase/IS%20Codes/IS%20Codes/IS%201080-1985.pdf
file:///D:/IT/IT%20MNBC/PART-7/Second%20Phase/IS%20Codes/IS%20Codes/IS%201904-1986.pdf
file:///D:/IT/IT%20MNBC/PART-7/Second%20Phase/IS%20Codes/IS%20Codes/2911_Part-4%20(1985).pdf
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   (Part-1):1982 Foundations for reciprocating type 

machines(second revision) 

   (Part 2):1980 Foundations for impact type machines 

(hammer foundations ) (first revision) 

   (Part-3):1992 Foundations for rotary type machines 

(medium and high frequency)(seconnd 

revision) 

   (Part-4):1979 Foundations for rotary type machines of low 

frequency (first revision) 

   (Part-5):1987 Foundations for impact machines other than 

hammers forging and stamping press pig 

breakers (drop crusher and jolter)(first 

revision) 

 1.1.5    IS 9456: 1980 Code of practice for design and construction 

of conical and hyperbolic paraboidal types of 

shell foundations 

 1.1.6 IS 9556: 1980 Code of practice for design and construction 

of diaphragm walls 

 1.1.7 IS 13094:1992 Guidelines for selection of ground 

improvement techniques for foundation in 

weak soils 

 1.1.8 IS 15284(Part-1):2003 Design and construction for ground 

improvement: part 1 stone columns Masonry 

1.2 1.2.1 IS 1597 Code of practice for construction of stone 

masonary 

  (Part 1):1992 Rubble stone masonary(first revision) 

  (Part 2):1992 Ashlar Masonary(first revision) 

 1.2.2 IS 2110:1980 Code of practice for in-situ construction of 

walls  

   in buildings with soil cement(first revision) 

  1.2.3 IS 2212:1991 Code of practice for brickwork (first revision) 

file:///D:/IT/IT%20MNBC/PART-7/Second%20Phase/IS%20Codes/IS%20Codes/IS%202974%20(Part%202)%201980.pdf
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  1.2.4 IS 2250:1981 Code of practice for preparation and use of  

    masonary mortors(first revision) 

 1.2.5  IS 2572:1963 Code of practice for construction of hollow 

    concrete  block masonry 

  1.2.6 IS 3630:1992 Code of practice for construction of non-load  

    Bearing gypsum block partitions (first revision) 

  1.2.7 IS 4407:1967 Code of practice for reed walling 

 1.2.8 IS 4441:1980 Code of practice for use of silicate type 

chemical resistant mortors(first revision) 

 1.2.9 IS 4442:1980 Code of practice for use of sulphur type  

chemical resistant mortors(first revision) 

  1.2.10 IS 4443:1980 Code of practice for use of resin type chemical  

    resistant mortors(first revision) 

 1.2.11 IS 6041:1985 Code of practice for construction of 

autoclaved cellular concrete block masonary 

(first revision) 

 1.2.12 IS 6042:1969 Code of practice for construction of light 

weight concrete block masonary (first 

revision) Timber & Bamboo  

 1.3.1    IS 1634:1992 Code of practice for design and  construction 

of wood stair for houses(second revision) 

 1.3.2    IS 2366:1983 Code of practice for nail - jointed timber  

     construction (first revision) 

  1.3.3 IS 3670:1989 Code of practice for construction of timber 

     floor(first revision) 

 1.3.4 IS 4913:1968 Code of practice for selection,Installation and  

     maintenance of timber doors & windows 

 1.3.5 IS 4983:1984 Code of practice for design and construction 

of nail laminated timber beams   

  1.3.6 IS 5390:1984 Code of practice for construction of timber  

     ceilings (first revision) 

file:///D:/IT/IT%20MNBC/PART-7/Second%20Phase/IS%20Codes/IS%20Codes/IS%202572%201963%20R%201997.pdf
file:///D:/IT/IT%20MNBC/PART-7/Second%20Phase/IS%20Codes/IS%20Codes/I%20S%203630%20-%201992.pdf
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 1.3.7 IS 11096:1984 Code of practice for design and  construction 

of bolt jointed timber construction 

 1.3.8 IS 12506:1988 Code of practice for improved thatching of 

roof with wrought & fire retardant treatment. 

1.4 Concrete 

 1.4.1 IS 456:2000 Code of practice for plain and reinforced 

concrete (fourth revision) 

 1.4.2 IS 457:1957 Code of practice for general  construction of 

plain & reinforced concrete for dams and 

other massive structures 

 1.4.3 IS 2502:1963 Code of practice for bending and fixing of 

bars for concrete reinforcement 

 1.4.4 IS 2541:1991 Code of practice for preparation and use of 

lime concrete(second revision) 

 1.4.5 IS 3370 Code of practice for concrete structures for 

the storage of liquids 

  (Part 1): 1965 General requirements 

  (Part-2): 1965 Reinforced concrete structures 

  (Part-3): 1965 Prestressed concrete structures 

 1.4.6 IS 3558:1983 Code of practice for use of immersion 

vibrators for consolidating concrete(first 

revision) 

 1.4.7 IS 5817:1992 Code of practice for preparation and use of 

lime pozzolana mixture concrete in buildings 

& roads. (first revision) 

 1.4.8 IS 7246:1974 Recommendations for use of table vibrators 

for consolidating concrete 

 1.4.9 IS 7861 Code of practice for extreme weather 

concreting  

  (Part-1): 1975 Recommended practice  for hot weather 

concreting 
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  (Part-2): 1981 Recommended practice for cold  weather 

concreting 

 1.4.10 IS 10262 : 1982 Recommended guidelines for concrete mix 

design 

 1.4.11 IS 10359:1982 Code of practice for manufacture and use of 

lime pozzolana concrete blocks for paving 

 1.4.12 IS 14687:1999 Guidelines for falsework for concrete 

structures 

1.5 Steel 

 1.5.1 IS 800 : 1984 Code of practice for general steel 

Construction (second revision) 

 1.5.2 IS 801:1975 Code of practice for use of cold formed light 

guage steel structural members in general 

building Construction (first revision)   

 1.5.3 IS 805:1968 Code of practice for use of steel in gravity 

water tanks 

 1.5.4 IS 806:1968 Code of practice for use of steel tubes in 

general building construction(first revision) 

 1.5.5 IS 4000 : 1992 Code of practice for high strength bolts in 

steel construction (first revision) 

 1.5.6 IS 4180:1967 Code of practice for corrosion protection of 

light guage steel sections used in building 

 1.5.7  IS 6533 Code of practice for design and construction 

of steel chimneys 

  (Part-1) : 1989 Mechanical aspects (first revision) 

  (Part-2) : 1989 Structure aspects (frist revision)  

 1.5.8 IS 8629 

  (Part 1 to 3):1977 Code of practice for protection of iron & steel 

structures from atmospheric corrosion 

 1.5.9 IS 9077:1979 Code of practice of corrosion protection of 

steel reinforcement in RB & RCC construction 
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 1.5.10 IS 9172:1979 Recommended design practice for corrosion 

prevention of steel structures 

1.6 Flooring & roofing 

 1.6.1 IS 658:1982 Code of practice for maganesium oxychloride 

composition floors (second revision) 

 1.6.2 IS 1196:1978 Code of practice for laying bitumen mastic  

    flooring (second revision) 

 1.6.3 IS 1197:1970 Code of practice for laying of rubber floors 

(first revision) 

 1.6.4 IS 1198:1982 Code of practice for laying, fixing and 

maintenance of linoleum floor(first revision)  

 1.6.5 IS 1443:1972 Code of practice for laying & finishing of 

cement concrete flooring tiles(1st revision) 

 1.6.6 IS 2118:1980 Code of practice for construction of jack arch 

type of building floor or roof(1st revision) 

 1.6.7 IS 2119:1980 Code of practice for construction of brick cum 

concrete composite floor or roof(1st revision) 

 1.6.8 IS 2204:1962 Code of practice for construction of reinforced 

concrete shell roof 

 1.6.9 IS 2571 : 1970 Code of practice for laying in-situ cement 

concrete flooring(1st revision) 

 1.6.10 IS 2700:1987 Code of practice for roofing with wooden 

shingles  (1st revision) 

 1.6.11 IS 2792:1964 Code of practice for design and construction 

of stone slab over joint floor 

 1.6.12 IS 2858:1984 Code of practice for roofing with Mangalore 

tiles (1st revision) 

 1.6.13 IS 3007 Code of practice for laying of asbestos cement 

sheets: 

  (Part 1):1999       Corrugated sheets(first revision) 

  (Part 2):1999 Semi- corrugated sheets(first revision) 
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 1.6.14 IS 3670:1989 Code of practice for construction of timber 

floors  (first revision) 

 1.6.15 IS 5119  

  (Part 1):1968 Code of practice for laying & fixing of sloped 

roof coverings: Part 1: Slating  

 1.6.16 IS 5318:1969 Code of practice for laying & flexible PVC 

sheet and tile flooring    

 1.6.17 IS 5389:1969 Code of practice for laying & hard wood 

parquet& wood block floors 

 1.6.18 IS 5390:1984 Code of practice for construction of timber  

ceiling (1st revision) 

 1.6.19 IS 5766:1984 Code of practice for laying burnt clay brick 

Flooring    

 1.6.20 IS 6061 Code of practice for construction of floor & 

roofs with joists & filler blocks 

  (Part 1):1971 With hollow concrete filler blocks 

  (Part 2):1981 With hollow clay filler blocks (first revision) 

  (Part 3):1981 Precast hollow clay blocks joists and hollow 

clay filler blocks 

  (Part 4):1981 With precast hollow clay block slab panels 

 1.6.21 IS 6332:1984 Code of practice for construction of floors &  

roofs using precast doubly-curved shell units 

(first revision). 

 1.6.22 IS 9472:1980 Code of practice for laying mosaic parquet 

flooring 

 1.6.23  IS10297:1982 Code of practice for design and construction 

of floor & roofs using precast reinforced 

/prestressed concrete ribbed or cored slabs 

units 

 1.6.24 IS 10440:1983 Code of practice for construction of  

reinforced brick & RBC floors and roofs 
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 1.6.25  IS 10505:1983 Code of practice for construction of floors & 

roofs using precast concrete waffle units 

1.7 Finishes 

 1.7.1 IS 1346:1991 Code of Practice for Waterproofing of Roofs 

with Bitumen Felts (third revision) 

 1.7.2 IS 1414:1989 Standard Code of practice for fixing of wall 

Coverings 

 1.7.3     IS 1477 Code of practice for painting of ferrous metals 

in  buildings  

   (Part 1): 1971 Pretreatment(first revision) 

  (Part 2): 1971 Painting (first revision) 

 1.7.4   IS 1609:1991 Code of practice for laying damp-proofing 

treatment using bitumen felts (second 

revision) 

 1.7.5 IS 1661: 1972 Code of practice for appliction of cement & 

cement lime plaster finishes (first revision) 

 1.7.6 IS 2114:1984 Code of practice for laying in-situ terrazzo 

floor finish(first revision) 

 1.7.7 IS 2115:1980 Code of practice for flat-roof finish: mud 

phuska(second revision) 

 1.7.8 IS 2338 Code  practice for finishing of wood and wood 

based materials:  

  (Part 1):1967 Operations and workmanship 

  (Part 2):1967 Schedules 

 1.7.9 IS 2394:1984  Code of practice for application of lime 

plaster finish (first revision) 

 1.7.10 IS 2395 Code of practice for painting concrete, 

masonry and plaster surfaces 

  (Part 1):1994 Operations and Workmanship (first revision) 

  (Part 2): 1994 Schedules (first revision) 

 1.7.11  IS 2402:1963 Code of practice for external rendered finishes 
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 1.7.12 IS 2441:1984 Code of practice for fixing ceiling covering 

(first revision) 

 1.7.13 IS 2524 Code of practice for painting of non-ferrous 

metals in buildings 

  (Part 1):1968 Pre-treatment 

  (Part 2): 1968 Painting 

 1.7.14 IS 3036:1992 Code of practice for laying lime concrete for a 

waterproofed roof finish (second revision) 

 1.7.15 IS 3067:1988 Code of practice for general design details & 

preparatory work for damp-proofing & water-

proofing of buildings (first revision) 

 1.7.16 IS 3140:1965 Code of practice for painting asbestos cement 

building products 

 1.7.17 IS 3548:1988 Code of Practice for Glazing in Buildings (first 

revision) 

 1.7.18 IS 4101 Code of practice for external facings and 

veneers: 

  (Part 1):1967 Stone facing 

  (Part 2):1967 Cement Concrete Facing 

  (Part 3): 1985 Wall Tiling and Mosaics 

 1.7.19 IS 4365:1967 Code of practice for applation of bitumen 

mastic for waterproofing of roofs 

 1.7.20 IS 4597:1968 Code of practice for finishing of wood & wood 

based products with nitrocellulose and cold 

catalysed materials 

 1.7.21 IS 4631:1986 Code of practice for laying of epoxy resin floor  

    Toppings (first revision) 

 1.7.22 IS 5491:1969 Code of practice for laying of in-situ 

granolithic concrete floor topping 

 1.7.23 IS 6278:1971 Code of practice for white washing and colour  

    washing 
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 1.7.24 IS 6494:1988 Code of practice for water proofing of 

Underground water reserviors& swimming 

pools (first revision) 

 1.7.25 IS 7198:1974 Code of practice for damp-proofing using 

bitumen mastic 

 1.7.26 IS 7290:1979 Recommendations for use of polyethylene 

film for water-proofing of roofs (first revision) 

 1.7.27 IS 9918:1981 Code of practice for in-situ waterproofing & 

dampproofing treatments with glass fibre 

tissue reinforced bitumen 

1.8 Piping 

 1.8.1 IS 783:1985 Code of practice for laying of concrete pipes 

(first revision) 

 1.8.2 IS 3114:1994 Code of practice for laying of cast iron pipes   

    (second revision) 

 1.8.3 IS 4127:1983 Code of practice for laying of glazed 

stoneware  Pipes (second revision) 

 1.8.4 IS 5329:1983 Code of practice for snitary pipe work above 

ground for buildings (first revision) 

 1.8.5 IS 5822:1994 Code of practice for laying of welded steel 

pipes for water supply pipes (second revision) 

 1.8.6 IS 6530:1972 Code of practice for laying  of asbestos 

cement pressure pipes 

 1.8.7 IS 7634 Code of practice for plastices pipe work 

forportable water supplies: 

  (Part 1):1975 Choice of materials and general 

recommendations 

  (Part 2): 1975 Laying and jointing polyethylene (PE) pipes  

  (Part 3): 2003 Laying and jointing unplasticized PVC pipes  
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1.9 Measurement 

 1.9.1 IS:1200 Method of measurement of building& civil 

engineering work 

  (Part 1):1992 Earthwork (fourth revision) 

  (Part 2):1974 Concrete work (third revision) 

  (Part 3): 1976  Brick work (third revision) 

  (Part 4): 1976 Stone masonary (third revision) 

  (Part 5):1982 Formwork (third revision) 

  (Part 6):1974 Refactory  work (second revision) 

  (Part 7):1972 Hardware (second revision) 

  (Part 8):1993 Steel work & iron work (fourth revision) 

  (Part 9):1973 Roof covering (including cladding) (second 

revision) 

  (Part 10):1973 Ceiling & linings (second revision) 

  (Part 11):1977 Paving,floor finishes dado & skirting (third 

revision) 

  (Part 12):1976 Plastering & pointing (third revision) 

  (Part 13):1994 White washing,colour washing, distempering 

and painting of building surfaces (fifth 

revision) 

  (Part 14):1984 Glazing (third revision) 

  (Part 15):1987 Painting, polishing, varnishing,etc (fourth 

revision) 

  (Part 16):1979 Laying of water & sewer lines including 

appurtenant items (third revision) 

  (Part 17):1985 Roadwork including air field pavements (third 

revision) 

  (Part 18):1974 Demolition & dismantling (third revision) 

  (Part 19):1981 Water supply,plumbing & drains (third 

revision) 

  (Part 20):1981 Laying of gas & oil pipe lines (third revision) 
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  (Part 21):1973 Woodwork & joinery (second revision) 

  (Part 23):1988 Piling (fourth revision) 

  (Part 24):1983 Well foundations (third revision) 

 1.9.2 IS  3861:2002 Method of measurement of plinth,carpet & 

rentable areas of buildings (second revision) 

1.10 Others  

 1.10.1 IS1081:1960 Code of practice for fixing & glazing of mental 

(steel and aluminium) doors, windows and 

ventilators  

 1.10.2 IS1649:1962 Code of practice for  design & construcion of  

    flues and chimneys for domestic heating  

    appliances    

 1.10.3 IS1946:1961 Code of practice for  use of fixing devices in 

walls,ceilings & floors of solid construction 

 1.10.4 IS2470  Code of practice for installation of Septictanks  

  (Part 1): 1985 Design criteria & construction (second 

revision 

  (Part2): 1985 Secondary treatment & disposal of septictank 

Effluent (second revision) 

 1.10.6 IS2527:1984 Code of practice for fixing rain water gutters & 

down pipes for roof drainage (first revision) 

 1.10.7  IS3414:1968 Code of practice for design & installation  of 

joint in building 

 1.10.8  IS3548:1988 Code of Practice for Glazing in Buildings (first 

revision) 

 1.10.9  IS3558:1983 Code of practice for use of immersion 

vibrators for consolidating concrete (first 

revision) 

 1.10.10IS4326:1993 Code of practice for earthquake resistance 

design & construction of building 

 1.10.11IS3935:1966 Code of practice for composite construction 
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 1.10.12IS4913:1968 Code of practice for seletion, installation & 

maintenance of timber doors & windows 

 1.10.13IS6313  Code of practice for anti-termite measures in 

Building 

  (Part 1): 1981 Constructional measures (first revision) 

  (Part 2):2001 Preconstructional chemical treatment 

measures (second revision) 

  (Part 3):2001 Treatment forexsisting buildings (second 

revision) 

 1.10.14IS6924:1973 Code of practice for construction of refuse 

chutes in multistoreyed buildings  

 1.10.15IS7246:1974 Recommendation for use of table vibrator for 

consolidation concrete 

 1.10.16IS8147:1976 Code of practice for used of alluminum alloys 

in Structures 

[7(2)]  IS13416 Recommendations for preventive 

measureagainst hazards at workplaces  

  (Part5):1994  Fire Production 

[7(3)]  IS11769 Guidelines for safe use of products containing 

Asbestos 

  (Part1):1987 Abestos cement products 

[7(4)]  IS2190:1992 Code of practice for selection, installation & 

maintenance of portable first-aid fire 

extinguishers (third revesion) 

[7(5)]  IS8758:1993 Recommendations for fire precautionary 

measures in construction of temporary 

structures & pandals (first revision) 

[7(6)]          

 6.1 IS10439:1983 Code of practice patent glazing 

 6.2 IS14687:1999 Guidelines for falsework for concrete 

structures 
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[7(7)]  IS3764:1992 Safety code for excavation work (first revison) 

[7(8)]  IS4138:1977 Safety code for working in compressed air 

(first revison) 

[7(9)]  IS 2925:1984 Specification for industrial safety helmets 

(second revison)   

[7(10)]  IS2750:1964 Specification for steel scaffoldings 

[7(11)]  IS3696(Part1):1987 Safety code for scaffolds and ladders:Part 1 

Scaffolds 

[7(12)]  IS3696(Part2):1991 Safety code for scaffolds and ladders:Part 2 

Ladders 

[7(13)]  IS4912:1978 Safety requirements for floors & wall openings 

railing &toe boards (first revison) 

 [7(14)] IS11461:1985 Code of practice for compressor safety  

[7(15)]  IS1179:1967 Specification for equipment for eye & face 

protection during welding (first revison) 

[7(16)]  IS5983:1980 Specification for eye-protectors (first revison) 

[7(17)]  IS2361:2002 Specification for bull-dog grips(third revison) 

[7(18)]  IS11057:1984 Specfication for industrial safety nets 

[7(19)]  IS3016:1982 Code of  practice for fire precautions in 

welding & cutting operations(first revison) 

[7(20)]                     

 20.1 IS1084:1994 Specification for manila ropes(fourth revison) 

 20.2 IS2266:2002 Specification for steel wire ropes for general 

   Engineering purposes (fourth revison) 

[7(21)]  IS 818:1968 Code of practice for safety & health 

requirement in electric & gas welding& cutting  

operations (first revison)  

[7(22)]  IS5916:1970 Safty code for construction involving use of 

hot bituminous materials 
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[7(23)]  IS13416(Part4):1992 Recommendation for preventive measure 

againt hazards at workplaces: Part 4 Timber 

Structure 

[7(24)]  IS2171:1999 Specification for  portable fire 

extinguishers,dry Powder cartridge type (third 

revision) 

[7(25)]        

 25.1 IS819:1957 Code of practice for resistance spot welding 

For light assemblies in  mild steel  

 25.2 IS1261:1959 Code of practice for steam welding in mild 

steel 

 25.3 IS3016:1982 Code of practice for fire precautions in 

welding & cutting operation (first revision) 

 25.4 IS 4081:1986 Safety Code for blasting and related drilling 

operations (first revision) 

 25.5 IS 4138;1977 Safety code for working in compressed gas 

(first revision) 

 25.6 IS 9595:1996 Recommendation for mental arc welding of 

carbon & carbon mangenanse steels (first 

revision) 

 25.7 IS10178:1995 Recommended procedure for CO2 gas 

shielded metal arc welding of structural steels 

(first revision) 

[7(26)]       

 26.1 IS3488:1989 Code of practice for installation & 

maintenance of internal fire hydrants & steel 

on premises (first revision) 

 26.2 IS5290:1993 Specification for landing valves (third 

revision) 
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[7(27)]  IS13416 part 2:1992 Recomemdation for preventive measures 

againt hazzards at work places: Part 2 Fall 

prevention 

[7(28)]  IS13416part1:1992 Recomemdation for preventive measures 

againt hazzards at work places: Part 1 Falling 

material hazzards prevention 

[7(29)]  IS13416 part 3:1994 Recomemdation for preventive measures 

againt hazzards at work places: Part 3 

Disposal of debris 

[7(30)]    

 30.1 IS 274(Part1):1981 Geeneral purpose Shovel (third revision) 

 30.2 IS 274(Part2):1981 Heat-treated shovels (third revision) 

 30.3 IS 663:1980 Specification for adzes (second revision)     

 30.4 IS 704:1984 Specification for crow bars & claw bars 

    (second revision) 

 30.5  IS 841:1983 Specification for steel hammers (second 

revision) 

 30.6 IS 844  Specification for screw drivers  

  (Part 2):1979 Dimensions (second revision) 

  (Part3):1979 Dimensions for screw drivers for recessed 

head Screws (second revision) 

 30.7 IS 1630:1984 Specification for manson's  tools for plaster 

work & pointing work (first revision) 

 30.8 IS 1759:1986 Specification for  POWRAHS (second revision) 

 30.9 IS 1791:1985 Specification for batch type concrete mixers 

(second revision) 

 30.10    IS 1930:1995  Specification for chisels &guages (second 

revision) 

 30.11 IS 1931:2000 Specification for engineer's files (third 

revision) 
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 30.12 IS 2028:2004 Specification for open jaw wrenches 

(spanners)(fouth revision) 

 30.13 IS 2029:1998 Specification for ring wrenches (spanners) 

    (fouth revision)     

 30.14 IS 2030:1989 Specification for box spanners  

    (fouth revision) 

 30.15 IS 2094 Specification for heater for bitumen & 

Emulsion (second revision) 

  (Part1):1996 Specifications (second revision) 

  (Part 2):1999 Bitumen sprayer(third revision) 

  (Part 3):1999 Emulsion (third revision) 

 30.16 IS 2431:1963 Specification for steel wheel barrows (single 

wheel type) 

 30.17 IS 2438:1963 Specification for roller pan mixer 

 30.18 IS 2439:1963 Specification for metal hand rollers 

    (fixed weight type) 

 30.19 IS 2505:1992 Specification for concrete vibrators,immersion  

    type(general requirements) 

 30.20 IS 2506:1985 General requirements for screed board 

concrete vibrators(firt revision) 

 30.21 IS 2514:1963 Specification for concrete vibrating tables  

 30.22 IS 2587:1975 Specification for pipes vices(open side type&   

    fixed type (first revision) 

 30.23 IS 2588:1975 Specification for blacksmith's vices (first 

revision) 

 30.24 IS 2722:1964 Specification for portable swing weigh 

batchers for concrete(single& double bucket 

type) 

 30.25 IS 2852:1998 Specification for carpenters augers (first 

revision) 

 30.26 IS 3066:1965 Specification for hot asphalt mixing plants  
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 30.27 IS 3251:1965 Specfication for asphalt  paver finisher 

 30.28 IS 3365:1965 Specification for floor polishing machines 

 30.29 IS 3559:1966 Specification For Pneumatic Concrete 

Breakers 

 30.30 IS 3587:1986 Specification for rasps (second revision) 

 30.31 IS 3650:1981 Specification for combination side cutting  

    Pliers (second revision) 

 30.32 IS 3938:1983 Specification for electric wire rope hoists 

    (second revision) 

 30.33 IS 4003 Specification for pipe Wrenches 

  (Part1):1978 General purposes (first revision) 

       (Part2):1986 Heavy duty(first revision) 

 30.34 IS 4017:1992 Specification for carpenters squares(first 

revision) 

 30.35 IS 4057:1986 Specification for  carpenters adjustable metal 

bodied bench(first revision) 

 30.36 IS 4095:1991 Specification for pincers (second revision) 

 30.37 IS 4183:1967 Specification for metal hand  rammers  

 30.38 IS 4184:1967 Specification for steel wheel barrows (with 

two wheels) 

 30.39 IS 4508:1992 Specification for open ended slugging 

wrenches(spanners) (first revision) 

 30.40 IS 4656:1968 Specification for form vibrators for concrete 

 30.41 IS 4915:1968 Specification for welders chipping hammer      

 30.42 IS 5066:1969 Specification for glass pliers 

 30.43 IS 5067:1969 Specification for fencing pliers 

 30.44 IS 5087:1969 Specification for wire stripping pliers   

 30.45 IS 5098:1969 Specification for cross cut & rip saws 

 30.46 IS 5123:1969 Specification for tenon & dove tail saws  

 30.47 IS 5169:1986 Specification for hack-saw frames (first 

revision) 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၇ 
 

219 
 

 30.48 IS 5200:1998 Specification for bolt clippers(first revision) 

 30.49 IS 5658:1990 Specification for snipenose pliers (first 

revision)  

 30.50 IS 5663:1970 Specification for brick and mansoin's chisels 

 30.51 IS 5684:1970 Specification for pipe vices (chain type) 

 30.52 IS 5697:1970 Specification for ripping chisels 

 30.53 IS 5889:1994 Specification for vibratory plate compactor 

    (first revision) 

 30.54 IS 5890:1970 Specification for mobile hot mix asphalt  

    plants,light duty 

 30.55 IS 5891:1970 Specification for hand-opended concrete 

mixer 

 30.56 IS 5995:1971 Specification for pipe grip pliers 

 30.57 IS 6007:1971 Specification for pipe vices(hinged type)  

 30.58 IS 6078:1986 Specification for line man's pliers (second 

revision) 

 30.59 IS 6087:1971 Specification for metal cuttind shears 

 30.60 IS 6118:1991 Specification for multiple slip jiont pliers 

    (first revision) 

 30.61 IS 6149:1984 Specification for single ended openjaw  

    adjustibale wrenches(first revision) 

 30.62 IS 6375:1991 Specification for wood splitting wedges 

    (first revision) 

 30.63 IS 6389:1998 Specification for combination wrenches with   

    equal openings (second revision) 

 30.64 IS 6428:1972 Specification for pile frame 

 30.65 IS 6430:6985 Specification for mobile air compressor for  

    Construction purposes (first revision) 

 30.66 IS 6433:1972 Specification for guniting equipment 

 30.67 IS 6546:1989 Specification for claw hammers (first revision) 
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 30.68 IS 6836:1973 Specification for hand snaps & set ups for 

solid Rivets 

 30.69 IS 6837:1973 Specification for three wheel type pipe cutter 

 30.70 IS 6841:1973 Specification for wrecking bars 

 30.71 IS 6861:1973 Specification for engineers scrapers 

 30.72 IS 6881:1973 Specification for link type pipe cutters 

 30.73 IS 6891:1973 Specification for carpenter's auger bits 

 30.74 IS 6892:1973 Specification for blacksmith's brick-irons 

 30.75 IS 7041:1973 Specification for carpenter's plain brace 

 30.76 IS 7042:1973 Specification for carpenter's ratchet brace 

 30.77 IS 7077:1973 Specification for bending bars 

 30.78 IS 7958:1976 Specification for hand vices 

 30.79 IS 8202:1994 Specification for carpenter's wooden bodied  

    planes(first revision) 

 30.80 IS 8671:1977 Specification for nail puller 

 

[7(31)]     IS 7293:1974 Safety code for working with construction  

    Machinery 

[7(32)]  IS 15183(Part3):2002 Maintenance management for buildings  

    Guidelines:Part3 Labour 

[7(33)]  IS 15183(Part2):2002 Maintenance management for buildings _ 

    Guidelines:Part2 Finance 

[7(34)]  IS 13935:1993 Guidelines for repair & seismic strengthening 

of buildings 

[7(35)]  IS 13828:1993 Improving earthquake resistance of low 

strength masonary buildings -Guidelines 

[7(36)]  IS 13827:1993 Improving earthquake resistance of earthen  

    Buildings-Guidelines 

[7(37)]  IS 4130:1991 Safety code for demolition of buildings 

    (second revision) 

[7(38)]  IS 13367: 1992 Safe use of cranes 
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  IS 13583: 1993 Part 1 :Cranes- Training of drivers, general 

(crane lifting changes and related 

equipments) 


