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ပံုနိှပ်ခြင်း  -  ပထမအကြိမ် ၊ ဇွနလ် ၊ ၂၀၂၀ ခပည့်နှစ် 

ထုတ်ဝေသူ  -  နိင်ုငံတြာဆြ်ဆံဝေးနှင့် ဥပဝေဌာနြွဲ 

     အဝဆာြ်အဦဦးစီးဌာန 

     ဝဆာြ်လုပ်ဝေးေန်ကြီးဌာန 

မှတာေနြ်ံထုတ်ဝေသည် 

အုပ်ဝေ  -  ၅၀၀ 

 

 

 

 

 

 

 







 
 

ြြန်ြာနိုင်ငံ 

အဆဆာကအ်အုံဆိုင်ရာ 

စံချနိ်စံညွှန်း 

လြ်းညွှန်ချကြ်ျား 

၂၀၂၀ 

 

 

 

 

အပိငု်း ၆ 

အဆဆာက်အအုံဆဆာက်လုပ်ဆရး 

လုပင်န်းသုံးပစ္စည်းြျား 



 
 

အပုိငး် ၆ 

အဆဆာက်အအုံဆဆာက်လုပ်ဆရးလပု်ငန်းသံုးပစ္စည်းြျား 

ြာတိကာ 

 စဉ် အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

 ၆.၁။ နယ်ပယ် ၁  

 ၆.၂။ ဆဆာက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းများ ၁ 

 ၆.၃။  အသစ် (သုိ့မဟုတ်) အြြား အစားထိုးဆြပာငး်လဲအသံုးြပုနိုင်သည့်  

   ဆဆာက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်းများ ၂ 

 ၆.၄။  လုပ်ငန်းြွငသံု်း ကုန်ပစ္စည်းများအားသိုဆလှာငြ်ြငး်  ၃ 

 ၆.၅။  စမ်းသပစ်စ်ဆဆးမှုနည်းလမး်များ ၃-၉၂ 
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ြြန်ြာနုိင်ငအဳေဆာက်အအုဳဆိုငရ်ာစဳချနိ်စဳညွှန်ဵလြ်ဵညွှန်ချက်ြျာဵ 

အပုိင်ဵ  ၆။ အေဆာက်အအုဳေဆာက်လုပ်ေရဵလပု်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵြျာဵ 

 

၆.၁ နယ်ပယ် 

 ြမန်မာနိုင်င ဳ အေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵလမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵ၏ ဤအပုိင်ဵ တွင် 

ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတို္ဓ၏ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵအတွက် စဳသတ်မှတ်ချက် 

မျာဵနှငဴ် အသစ် (သုိ္ဓမဟုတ်) အြခာဵအစာဵထိုဵ  ေြပာင်ဵလဲအသဳုဵြပုနိုင်သည်ဴ ေဆာက်လပု်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတို္ဓ၏ အစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵအာဵ လက်ခဳ အသဳုဵြပုေရဵအတွက် 

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ် စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵေသာ နည်ဵ မျာဵပါဝငသ်ည်။ 

 

၆.၂ ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ပစ္စည်ဵြျာဵ 

 ဤအပိုင်ဵတွငပ်ါဝင်သည်ဴ စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵအာဵ ြပည်ဴမေီရဵအတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵလုဳဵသည် ဤလမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵ သုိ္ဓမဟုတ် သငဴ်ေလျာ်မှန်ကန်စွာ အတည်ြပု 

ထာဵသည်ဴ စည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵတွင် အြခာဵတစ်နည်ဵ ြဖင်ဴ သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵြခင်ဵ မရိှပါက 

သက်ဆိုငရ်ာ American Standard of Testing Materials (ASTM) သုိ္ဓမဟုတ် Indian Standard 

(IS) တို္ဓနှင်ဴ ကိုက်ညီရမည်ြဖစ်သည်။ "လက်ခဳသည်ဴ စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵ" စာရင်ဵကို ဤအပိုင်ဵ၏ 

အဆုဳဵ တွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်။ 

မှတ်ချက် ။ 

 ဤြမန်မာနိုင်င ဳ အေဆာက်အအုဳဆိုငရ်ာ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵတွင် ပါဝင်သည်ဴ 

အေဆာက်အအုဳေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စည်ဵမျာဵသည် ASTM နှငဴ် IS တို္ဓအာဵ 

ယာယီအာဵြဖင်ဴ ကိုဵကာဵထာဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

 ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ ပညာေရဵဝန်ကကီဵဌာနတို္ဓသည် ြမန်မာနိုငင်တဳွင် အသဳုဵြပု 

လျက်ရှိေသာ ေဆာက်လပု်ေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် စဳသတ် 

မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵကို ြပဋ္ဌာန်ဵနိုင်ရန် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵကို တရာဵဝငသ်တ်မှတ် ြပဋ္ဌာန်ဵ 

နိုငမ်ှုမရိှေသဵမီတွင် အေဆာက်အအုဳေဆာက်လုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စည်ဵမျာဵ အာဵလုဳဵ သည် 

သက်ဆိုင်သည်ဴ ASTM နှငဴ ်IS တို္ဓ၏ ရည်ညွှန်ဵကိုဵကာဵချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီသငဴ်ပါသည်။ 
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၆.၃ အသစ် (သ့ုိြဟုတ်) အြခာဵအစာဵထိုဵ  ေြပာင်ဵ လဲအသဳုဵြပုနိုင်သည်ဴ ေဆာက်လုပ်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵြျာဵ 

 ၆.၃.၁ ဤအပိုင်ဵ၏သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵချက် စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵသည် အပုိဒ် ၆.၂ တွင် တိတိ  

ကျကျ သတ်မှတ်ေဖာ်ြပမထာဵသည်ဴ မည်သည်ဴပစ္စည်ဵကိုမဆို အသဳုဵြပုြခင်ဵ အာဵ တာဵြမစ်ရန် 

မရည်ရွယ်ပါ။ ဤကဲဴသုိ္ဓေသာ ပစ္စည်ဵတစ်စုဳတစ်ရာသည် ၎င်ဵကိုအသဳုဵြပုရန် ရည်ရွယ်သည်ဴ 

ကိစ္စအတွက် ေကျနပ်ဖွယ်ေကာင်ဵ ေလာက်ေအာင် လက်သငဴ်ခဳနိုငေ် ကာင်ဵ  ေကာင်ဵစွာ အခိုင် 

အမာ သက်ေသြပနိုင်မှသာလျှင် သက်ဆိုငရ်ာအာဏာပိငု်အဖွဲ့ (သုိ္ဓမဟုတ်) ၎င်ဵအာဏာပိုင် 

အဖဲွ့က ခန့်အပ်သည်ဴ ေကာ်မတီတစ်ရပ်၏ ေထာက်ခဳအတည်ြပုမှုကို ရယူ၍ အသဳုဵြပုနိုင်မည် 

ြဖစ်သည်။ သက်ဆိုငရ်ာအာဏာပိငု်အဖွဲ့ (သုိ္ဓမဟုတ်) ေကာ်မတီသည် အသစ် (သုိ္ဓမဟုတ်) 

အြခာဵ အစာဵထိုဵ ေြပာင်ဵလဲအသဳုဵြပုနိုင်သည်ဴ ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စည်ဵမျာဵကို 

အသဳုဵြပုြခင်ဵ နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်ေဘာငမ်ျာဵ (Parameters) ကိ ုထည်ဴသွင်ဵ  

စဉ်ဵစာဵရမည်ြဖစ်သည်။ 

  အသဳုဵြပုရန်သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵ၏ မရိှမြဖစ်ရိှထာဵရမည်ဴ လိအုပ်ချက်မျာဵတွင် 

၎င်ဵကို အသဳုဵြပုမှုဆိုငရ်ာ စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵအာဵ ြပည်ဴမီရမည်ဴအြပင် ကွဲြပာဵသည်ဴ ဘူမိ- 

ရာသီဥတု (geo-climatic) အေြခအေန၌ ၎င်ဵပစ္စည်ဵ၏ သငဴ်ေလျာ်မှုကိုလည်ဵ ထည်ဴသွင်ဵ 

စဉ်ဵစာဵရမည်ြဖစ်သည်။ 

 (က) ေယဘုယျ ပုဳပန်ဵသဏ္ဍန်။ 

 (ခ) အရွယ်အစာဵ၊ ပမာဏ၊ ထုထည် (dimension) နှငဴ ် ထုထည်ဆိုငရ်ာတည်ငငိမ်မှု 

(dimensional stability) 

 (ဂ) ကကဳဴခိုင်မှု ဂုဏ်သတ္တိမျာဵ (strength properties) အပါအဝင် ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်ပဳု 

ဆိုင်ရာ တည်ငငိမ်မှု (structural stability)။ 

 (ဃ) မီဵ ေလာင်မှုဒဏ်ခဳနိုငမ်ှု။ 

 (င) တာရှည်ခဳမှု။ 

 (စ) အပူဆိုငရ်ာဂုဏ်သတ္တိမျာဵ။ 

 (ဆ) စက်မှုဆိုငရ်ာဂုဏ်သတ္တိမျာဵ။ 

 (ဇ) အသဳဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိမျာဵ။ 

 (ဈ) အလင်ဵ ဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိမျာဵ။ 

 (ည) ဇီဝဆိုင်ရာ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မှု။ 

 (ဋ) သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုငရ်ာ သွင်ြပငလ်က္ခဏာမျာဵ။ 

 (ဌ) လုပ်ငန်ဵခွငအ်ေြခအေန။ 
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 (ဍ) ကိုင်တွယ်ထနိ်ဵသိမ်ဵရန် လွယ်ကူမှုနှငဴ် 

 (ဎ) ဆီေလျာ်ညီညွတ်မှုနှငဴ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရလွယ်ကူမှု။  

 ပစ္စည်ဵ/အစိတ်အပိုင်ဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ကို အခိုင်အမာ သက်ေသြပရန်အတွက် 

ဓာတ်ခွဲခန်ဵ၊ လက်ေတွ့စမ်ဵသပ်မှုမျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် အစမ်ဵလက်ေတွ့စမ်ဵသပ် စစ်ေဆဵမှု 

မျာဵ ြပုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ပစ္စည်ဵ၏ သမိုင်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵအာဵ 

ေလဴလာမှုြပုလုပ်ရန်လည်ဵ အကကဳြပုေထာက်ခဳသည်။ 

 ၆.၃.၂ ပစ္စည်ဵအသစ် (သုိ္ဓမဟုတ်) အြခာဵအစာဵထိုဵ  အသဳုဵြပုနိုငေ်သာ (သုိ္ဓမဟုတ်) ယင်ဵ နှင်ဴ 

တူညီေသာ ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ပစ္စည်ဵတစ်ခုခုအာဵ အသဳုဵမြပုမီ ပစ္စည်ဵပိုင်ရှင် 

(သုိ္ဓမဟုတ်) ၎င်ဵ၏ ကိုယ်စာဵလှယ်အေနြဖင်ဴ အာဏာပိုငအ်ဖွဲ့ (သုိ္ဓမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအာဵ လက်ခဳ 

အတညြ်ပုမှုကို အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖငဴ် ခန့်အပ်ထာဵသည်ဴ သက်ဆိုငရ်ာ 

ေကာ်မတီ၏စာြဖငဴ် ေရဵသာဵေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ လက်ခဳအတည်ြပုချက်ကို ရယူရမည်ြဖစ်သည်။ 

သက်ဆိုငရ်ာအာဏာပိုင်အဖဲွ့ (သုိ္ဓမဟုတ်) ၎င်ဵ က ခန့်အပ်ထာဵသည်ဴ ေကာ်မတီသည် 

ဤကဲဴသုိ္ဓေသာ လက်ခဳအတညြ်ပုချက်ကို အပုိဒ် ၆.၃.၁ တွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴမူအေပ္ဒတွင် 

အေြခခဳ၍ ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်ငပီဵ စမ်ဵသပမ်ှုမျာဵကို ြပုလုပ်ေစရန်လည်ဵေကာင်ဵ  (၇.၁ 

ကို ကည်ဴပါ။) (သုိ္ဓမဟုတ်) ြပည်ဴစုဳလုေဳလာက်သည်ဴ အေထာက်အထာဵ (သုိ္ဓမဟုတ်) 

သက်ေသြပချက်ကို တငသွ်င်ဵ ေစရန်လည်ဵေကာင်ဵ  ေတာင်ဵ ဆိုရမည်ြဖစ်သည်။ ကျသငဴ်သည်ဴ 

ကုန်ကျစရိတ်မျာဵ အာဵလုဳဵ ကို ပိုင်ရှင ် (သုိ္ဓမဟုတ်) ၎င်ဵ၏ကိုယ်စာဵလှယ်က ထိကု်သငဴ်စွာ 

ကျခဳရမည်ြဖစ်သည်။ 

 

၆.၄ လုပ်ငန်ဵခွင်သဳုဵ ကုန်ပစ္စည်ဵြျာဵအာဵ သုိေလှာငြ်ခင်ဵ  

 ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵအာဵလုဳဵ ကို ၎င်ဵတို္ဓ၏ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်ပုဳ 

ဆိုင်ရာ (သုိ္ဓမဟုတ်) အြခာဵပဓာနကျေသာ ဂုဏ်သတ္တိမျာဵ ယုိယွင်ဵ ပျက်စီဵမှု၊ ဆုဳဵရှုဳဵမှု (သုိ္ဓမဟုတ်) 

ထိခိုက်အာဵနည်ဵ မှုတို္ဓ မြဖစ်ေစရန် ကာကွယ်ေရဵအတွက် လိအုပ်ေသာ စီမဳေဆာငရွ်က်မှုမျာဵ 

အာဵလုဳဵ ကို လုပ်ေဆာင်ကာ ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵခွငတ်ွင် သုိေလှာငထ်ာဵရိှရမည်ြဖစ်သည်။ 

(အပုိင်ဵ ၇၊ အေဆာက်အအုဳေဆာက်လုပ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵ မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင် 

အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေရဵနှငဴ် အေဆာက်အအုဳြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ တွင်  ကညဴ်ပါ။) 

 

၆.၅ စြ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြှု နည်ဵ လြ်ဵ ြျာဵ 

 ၆.၅.၁ ဤအပိုင်ဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စည်ဵမျာဵအာဵလုဳဵကို 

(သုိ္ဓမဟုတ်) အာဏာပိုငအ်ဖွဲ့က လုပ်ေဆာငရ်န် သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ 
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စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵမှုအာဵလုဳဵ ကို ASTM (သုိ္ဓမဟုတ်) Indian Standard စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵမှု 

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ လုပ်ေဆာငရ်မည်ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ ASTM (သုိ္ဓမဟုတ်) Indian 

Standards နှငဴအ်ညီ စမ်ဵသပေ်ရဵတွင် လိအုပ်သည်ဴ အေထာက်အကြူပုပစ္စည်ဵပစ္စယ၊ 

အေဆာက်အအုဳမျာဵ (သုိ္ဓမဟုတ်) စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵမှု နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ မရရှိနိုင်ပါက စမ်ဵသပ် 

စစ်ေဆဵမှုသည် အာဏာပိုင်အဖဲွ့က လက်ခဳအတည်ြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမှု နည်ဵ လမ်ဵ 

မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီရမည်ြဖစ်သည်။ ဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမှု နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို အာဏာပိုင် 

အဖဲွ့က လက်ခဳနိုင်သညဴ် အသိအမှတ်ြပုထာဵေသာ ဓါတ်ခွဲခန်ဵမျာဵက ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

 

 ၆.၅.၂ ကုန်ပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်သူ၊ ေပဵသွင်ဵသူသည် ယင်ဵ ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵမှာ သတ်မှတ်စဳချနိ် 

စဳညွှန်ဵမျာဵ၏ လိအုပ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီေ ကာင်ဵ  မှန်မှန်ကန်ကန် သက်ေသခဳရမည်ြဖစ်ငပီဵ 

အကယ်၍ ေတာင်ဵ ဆိုခဲဴလျှင် ကုန်ပစ္စည်ဵဝယ်ယူသူ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ကိုယ်စာဵလှယ်အာဵ ထိုသုိ္ဓ 

ကိုက်ညီေ ကာင်ဵ တရာဵဝင်အေထာက်အထာဵလက်မှတ်တစ်ေစာင် ထုတ်ေပဵရမည်ြဖစ်သည်။ 

ဤကဲဴသုိ္ဓေသာ စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵချက် အေထာက်အထာဵလက်မှတ်ကို မရနိုင်သည်ဴအခါ 

ကုန်ပစ္စည်ဵ၏နမူနာကို လိအုပ်သည်ဴ စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵချက်မျာဵအာဵလုဳဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ ခဳရေစမည် 

ြဖစ်သည်။ 

 ေအာက်ပါတို္ဓသည် ြမန်မာနိုင်ငအဳေဆာက်အအုဳဆိုငရ်ာစဳချနိ်စဳညွှန်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ၏ 

သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအာဵ ြပည်ဴမေီစေရဵအတွက် လိုက်နာရန် အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာ 

ေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုငရ်ာ ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓ၏ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵအတွက် ြမန်မာနိုငင်စဳဳချန်ိ 

စဳညွှန်ဵမျာဵြဖစ်သည်။ စာရင်ဵကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ English အက္ခရာစဉ်ြဖငဴ်စီစဉ်ထာဵသည်။ 

 (၁)  (Aluminium)  အလူမီနီယဳ(ဒန်) နှင်ဴ အြခာဵအေပါဴစာဵသတ္တုမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတုိ္ဓ၏သတ္တုစပ်မျာဵ 

 (၂) (Bitumen) ေရနဳ ကတ္တရာ နှငဴ ်ကတ္တရာေစဵ (tar)သဳုဵ ထုတ်ကုန်မျာဵ 

 (၃) (Builder’s Hardware) အေဆာက်အအုဳေဆာက်လုပ်သူ၏ ကုန်မာပစ္စည်ဵမျာဵ 

 (၄) (Building Chemicals) အေဆာက်အအုဳေဆာက်လုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵသဳုဵ ဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵ 

 (၅) (Blocks) ဘေလာက်တုဳဵမျာဵ၊ အတု်မျာဵ၊ ေ ကြပာဵ/အတု် ကပ်ြပာဵမျာဵနှင်ဴ ပန်ဵရဳလုပ်ငန်ဵ 

 (၆) (Cement) ဘိလပ်ေြမ နှငဴ(်Concrete) ကွန်ကရစ် 

 (၇) (Doors) တဳခါဵမျာဵ၊ ြပတင်ဵ ေပါက်မျာဵနှင်ဴ ေလဝင်ေလထွက်ေပါက်မျာဵ 

 (၈) (ElectricalWiring)လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်တန်ဵြခင်ဵ၊တပ်ဆင်ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴတဲွဖက်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

 (၉) (Floor Covering)  ကမ်ဵခင်ဵ တည်ေဆာက်ြခင်ဵ ၊ အမုိဵမိုဵြခင်ဵ နှင်ဴ အြခာဵအေချာသပ် 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 (၁၀) (Glass and Glazing) ဖန်ထည်၊ မှန်ထည် နှငဴ် မှန်ြပာဵတပ်ဆင်သည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
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 (၁၁) (Gypsum) ဂျစ်ပဆမ် အေြခခဳ၍ ထုတ်လုပ်ထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ 

 (၁၂) (Paints) သုတ်ေဆဵမျာဵ နှငဴ် အကူပစ္စည်ဵမျာဵ 

 (၁၃) (Polymers) ေပ္ဒလီမာမျာဵ၊ ပလပ်စတစ်(Plastic) နှငဴ ် ဘူမိေပါင်ဵ စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

(Geosynthetics)/ ေရစိမဴဝ်ငမ်ှုကိုတာဵဆီဵေသာ အလွှာပါဵမျာဵ (Geotexiles) 

 (၁၄) (Sanitary) မိလ္လာ/ေရဆိုဵထုတ်ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵနှငဴ် ေရပိုက်တပ်ဆင်သည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ 

 (၁၅) (Stones) ေကျာက်တုဳဵေကျာက်ခဲမျာဵ 

 (၁၆) (Structural Steel) ခိုင်ခဳဴမှုဆိုငရ်ာ သဳမဏိ၊ သဳကူကွန်ကရစ်အာဵြဖည်ဴ သဳမဏိ 

(reinforcing steel)၊ ကွန်ကရစ်အတွင်ဵ  ကကိုတင်ဒဏအ်ာဵသွင်ဵ  သဳမဏိ (prestressing 

steel) နှငဴ် အြခာဵ သဳမဏိမျာဵ 

 (၁၇) (Thermal Insulation Materials) အပူကာပစ္စည်ဵမျာဵ 

 (၁၈) (Wood Based Materials) သစ်အေြခခဳပစ္စည်ဵမျာဵ 

 (၁၉) (Welding Electrodes) ဂေဟေချာင်ဵမျာဵနှင်ဴ နန်ဵကကိုဵမျာဵ 

 (၂၀) (Wire Ropes) နန်ဵလိမက်ကိုဵမျာဵနှငဴ် နန်ဵကကိုဵထုတ်ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

  

 ၆.၅.၂.၁ အလူြီနီယဳ (ဒန်) နှငဴ် အြခာဵအေပါဴစာဵသတ္တုြျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို့၏သတ္တုစပ်ြျာဵ 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ်                  ေခါင်ဵစဉ်  

ASTM B 209-14 အလူမီနီယဳနှင်ဴ အလူမီနီယဳ-သတ္တုစပ် အြပာဵ၊ အချပ်အတွက် 

စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM B 221-12e1 အလူမီနီယဳနှင်ဴ အလူမီနီယဳ-သတ္တုစပ် တလိမ်ဴြဖငဴ်လှိမဴ်၍ ပုဳသွင်ဵ  

ထာဵေသာ (သုိ္ဓမဟုတ်) အပူမေပဵဘဲ အေချာကိုင်ထာဵေသာ 

အေချာင်ဵ၊ အတဳနှငဴ် နန်ဵကကိုဵအတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM B 308/B308M-10 အလူမီနီယဳ (ဒန်) သတ္တုစပ် 6061-T6 စဳြပုထာဵသည်ဴ ဖွဲ့စည်ဵ 

တည်ေဆာက်ေရဵတွင် အသဳုဵြပုေသာ ပုဳသဏ္ဍာန်မျာဵ (Standard 

Structural Profiles) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  

ASTM B 313/B313M-09 အလူမီနီယဳနှင်ဴ အလူမီနီယဳ-သတ္တုစပ် လုဳဵ ဝန်ဵေသာ ဂေဟဆက် 

ထာဵသည်ဴ ပပန်ေချာင်ဵမျာဵအတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  

ASTM B 361-08 စက်ရုဳတွင်ြပုလုပ်သည်ဴ ထုေတ၍ ပုဳေဖာထ်ာဵေသာ (wrought)      

အလူမီနီယဳနှင်ဴ အလူမီနီယဳ-သတ္တုစပ် ဂေဟေဆာ်ရာတွင် 

တပ်ဆင်ရမည်ဴ တွဲဖကပ်စ္စည်ဵမျာဵအတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 
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ASTM B 429 အလူမီနီယဳ (ဒန်) သတ္တုစပ်ကုိ ညှစ်ထုတ်၍ ပဳုသွင်ဵထာဵေသာ 

(Extruded) ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်ေရဵတွင် အသဳုဵြပုသညဴ် 

ပိုကလ်ုဳဵ မျာဵနှငဴ် ပပန်ေချာင်ဵမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM B 491 အေထွေထွရည်ရွယ်ချက်မျာဵတွင် အသဳုဵချေရဵအတွက် အလူမီနီယဳ 

နှငဴ် အလူမီနီယဳ-သတ္တုစပ် ပုဳသွင်ဵ ထာဵေသာ လုဳဵ ဝန်ဵသည်ဴ 

ပပန်ေချာင်ဵမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM B 557  ထုေတ၍ ပုဳေဖာ်ထာဵေသာ (wrought) နှငဴ ် ပုဳသွန်ဵေလာင်ဵ ထာဵ 

ေသာ (cast) အလူမီနီယဳနှငဴ် မက်ဂနဆီီယဳ-သတ္တုစပ် ပစ္စည်ဵမျာဵ 

၏ ဆွဲ့ဆန့်အာဵ ခဳနိုင်မှုစမ်ဵသပ်ချက်အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပန်ည်ဵစနစ်။  

ASTM E 34  အလူမီနီယဳ(ဒန်)နှငဴ် အလူမီနီယဳ(ဒန်) သတ္တုစပ်အညဴဳမျာဵ (Base 

Alloys) ၏ ဓါတ်ခဲွစိစစ်ြခင်ဵ (Chemical Analysis) အတွက် 

စမ်ဵသပ်ချက်နည်ဵလမ်ဵ။  

IS 1254 အေြမှာင်ဵပုဳေဖာ်ထာဵေသာ အလူမီနီယဳ အချပ်အြပာဵအတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1284 အေထွေထွအငဂ်ျင်နီယာ လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵ 

အတွက် ထုေတ၍ ပုဳေဖာ်ထာဵေသာ (wrought) အလူမီနီယဳ နှင်ဴ 

အလူမီနီယဳ-သတ္တုစပ် မူလီနှငဴ် ဝက်အကူုန်ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

 

 ၆.၅.၂.၂ ေရနဳကတ္တရာ (bitumen) နှငဴ် ကတ္တရာေစဵ(tar)သဳုဵထုတ်ကုန်ြျာဵ 

 (a) သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ 

 စဳနှုန်ဵနဳပါတ်                 ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM D 450 အမုိဵမိုဵြခင်ဵ ၊ စိုထိုင်ဵ မှုခဳနိုငြ်ခင်ဵ နှင်ဴ ေရစိမဴဝ်ငမ်ှုခဳနိုင်ြခင်ဵ တို္ဓတွင် 

အေထွေထွအသဳုဵြပုသည်ဴ ကတ္တရာေစဵ (Coal-Tar Pitch) 

အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM D 490 လမ်ဵ ခင်ဵ ကတ္တရာေစဵ (road tar) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM D 2026        အပူချနိ်နိမဴ်ေဒသမျာဵ၌ လမ်ဵ ခင်ဵ ရာတွင် အသဳုဵြပုေသာ နိုငလ်ွန် 

ကတ္တရာေစဵအကျဲ (cutback asphalt) (အသာဵေသြခင်ဵ  

ေနှဵေကွဵသည်ဴ အမျ ိုဵအစာဵ) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  
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IS 73 လမ်ဵ ခင်ဵ သည်ဴ ေရနဳကတ္တရာ (paving bitumen) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 218 သစ်သာဵတာရှည်ခဳေဆဵအြဖစ် သစ်သာဵကို ေရရှည်ခဳေအာင် 

သုတ်သည်ဴ ေကျာက်မီဵေသွဵမှထွကေ်သာ အညိုေရာင်ေဆဵအဆီ 

(creosote oil) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 454 ဖေယာင်ဵ ပါေသာ ေရနဳစိမ်ဵမှ ထုတ်လုပ်သည်ဴ အပူချနိ်နိမဴ်ေဒသ 

မျာဵ၌ လမ်ဵ ခင်ဵ ရာတွင် အသဳုဵြပုေသာ ေရနဳကတ္တရာအကျဲ 

(cutback bitumen) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 702 စက်မှုလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ေရနဳကတ္တရာ (industrial bitumen) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 15462 ေပ္ဒလီမာနှင်ဴ ေရာ်ဘာတုိ္ဓကုိ ြပုြပင်မွမ်ဵမဳရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

ေရနဳကတ္တရာ (bitumen) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

 

(b) ကတ္တရာေစဵနှင်ဴ ေရနဳကတ္တရာပါဝင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵြျာဵအာဵ စြ်ဵသပ်စစ်ေဆဵသည်ဴ   

နည်ဵလြ်ဵြျာဵ 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM D 4 ေရနဳကတ္တရာ (bitumen) ပါဝင်မှု ပမာဏအတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  

ASTM D 5 ေရနဳကတ္တရာ (bitumen) ပါဝင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ၏စိမဴ်ဝငမ်ှု 

ပမာဏ (penetration) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM D 6        ေရနဳ (oil) နှငဴ ် နိုင်လွန်ကတ္တရာပါဝငသ်ည်ဴ ြဒပ်ေပါင်ဵမျာဵ 

(asphaltic compounds) အာဵ အပူေပဵရာတွင် ဆုဳဵရှုဳဵမှုအတွက် 

စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက်နည်ဵလမ်ဵ။  

ASTM D 20 လမ်ဵ ခင်ဵ ကတ္တရာေစဵ (road tar) အာဵ ေပါင်ဵ ခဳြခင်ဵ  

(distillation) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM D 36 ေရနဳကတ္တရာ (bitumen) ၏ ေပျာဴေြပာင်ဵမှတ် (softening point) 

အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ  (ကွင်ဵ နှင်ဴ 

ေဘာလုဳဵ ကိရိယာ) (Ring-and-ball apparatus) 
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ASTM D 70 တစ်ဝက်တစ်ပျက် အစုိင်အခဲြဖစ်ေနေသာ ေရနဳကတ္တရာ ပါဝင်သည်ဴ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ သိပ်သည်ဵမှုအတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ် 

ချက်နည်ဵလမ်ဵ။ (Pycnometer နည်ဵ လမ်ဵ) 

ASTM D 92 Cleveland open cup စမ်ဵသပ်ကိရိယာြဖငဴ် စမ်ဵသပ်သည်ဴ 

မီဵပွင်ဴမတှ်နှငဴ် မီဵေလာငမ်ှတ်မျာဵ (flash and fire points) 

အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  

ASTM D 95 ေပါင်ဵ ခဳြခင်ဵ အာဵြဖငဴ် ေရနဳ (petroleum) မ ှ ထုတ်လုပ်ေသာ 

ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ေရနဳကတ္တရာ (bitumen) ပါဝင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ 

တွင် ပါရိှေသာ ေရအတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM D 113 ေရနဳကတ္တရာ (bitumen) ပါဝငသ်ည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အပူမေပဵဘဲ 

နန်ဵဆွဲ ခဳနိုင်သည်ဴ ဂုဏ်သတ္တိ (ductility) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပခ်ျက် နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM D 139 ေရနဳကတ္တရာ (bitumen) ပါဝင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ေရေပ္ဒ 

ေပါေလာေပ္ဒမှု စမ်ဵသပ်ြခင်ဵ  (Float test) အတွက် စဳြပုထာဵ 

သည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက် နည်ဵလမ်ဵ။  

ASTM D 140         ေရနဳကတ္တရာ (bitumen) ပါဝင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ နမူနာေကာက် 

ယူြခင်ဵ  (sampling) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵ  

လုပ်ဟန်။  

ASTM D 243 သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴစိမဴ်ဝင်မှုပမာဏ၏ အ ကင်ဵ အကျန် (residue 

of specified penetration) အတွက် စဳြပုထာဵသညဴ် 

စမ်ဵသပခ်ျက် နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM D 1188 သုတ်လိမ်ဵထာဵသည်ဴ နမူနာပစ္စည်ဵမျာဵ (coated samples) ကုိ 

အသဳုဵြပုလျက် သိပ်သည်ဵကျစ်လျစ်စွာ ေပါင်ဵစပ်ေနသည်ဴ ေရနဳ 

ကတ္တရာ ပါဝင်ေသာ အေရာအေနှာမျာဵ (compacted bituminous 

mixtures) ၏ ထုထည်လိကု်သိပ်သည်ဵဆ နှငဴ် သိပ်သည်ဵမှု (bulk 

specific gravity and density) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  
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ASTM D 1754 နိုငလ်ွန်ကတ္တရာ (asphalt) ပါဝင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵအေပ္ဒ အပူနှငဴ် 

ေလတို္ဓ၏ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵအတွက် စဳြပုထာဵသညဴ် 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။ (thin film oven စမ်ဵသပ်ချက်)  

ASTM D 2042 ထရိုင်ကလိရုိုအီသလင်ဵ  (trichloroethylene) တွင် နိုငလ်ွန် 

ကတ္တရာ (asphalt) ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ေပျာ်ဝင်သတ္တိ (solubility) 

အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။   

ASTM D 3205 ကေတာဴနှငဴ် အချပ်ြပာဵ ေစဵပျစ်မှုတိုင်ဵ ကရိိယာ (Cone and 

plate viscometer) ြဖငဴ် နိုငလ်ွန်ကတ္တရာ (asphalt) ၏ ေစဵပျစ်မှု 

(viscosity) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက်နည်ဵ လမ်ဵ။  

IS 1207 ညီမျှစွာ ေစဵပျစ်မှုအပူချနိ် (equiviscous temperature) ကုိ 

တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။  

IS 9381 ေရနဳကတ္တရာ (bitumen) ၏ FRAASS ငပိုကွဲမှတ် (breaking 

point) ကိ ုတွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။  

IS 10512 ေရနဳကတ္တရာ (bitumen) တွင် ဖေယာင်ဵ  (wax) ပါဝင်မှု 

ပမာဏကို တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ 

IS 15172 အပူချနိ်နိမဴ်ေဒသမျာဵ၌ လမ်ဵ ခင်ဵ ရာတွင် အသဳုဵြပုေသာ ေရနဳ 

ကတ္တရာ အကျဲ (cutback bitumen) အတွက် အသာဵေသမှု 

အညွှန်ဵကိန်ဵ (curing index) ကိ ုတွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ 

IS 15173 လျှပ်စစ်အဖုိဓာတ်ေဆာင်ေသာ ေရနဳကတ္တရာ အရည်ပျစ် 

(cationic bitumen emulsion) အတွက် ငပိုကွဲမတှ် (breaking 

point) ကိ ုတွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ 

 

 ၆.၅.၂.၃ အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လုပ်သူ၏ ကုန်ြာပစ္စည်ဵြျာဵ  

 စဳနှုန်ဵနဳပါတ်     ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM A 90  သဳနှငဴ် သဳမဏိပစ္စည်ဵမျာဵ အေပ္ဒတွင် သုတ်လိမ်ဵထာဵသည်ဴ သွပ် 

(Zinc) သုိ္ဓမဟုတ် သွပ်-သတ္တုစပ် အလွှာအထပ်၏ အေလဵချနိ် 

(ြဒပ်ထု) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ။  

ASTM A 153  သဳနှငဴ် သဳမဏိ ကုန်မာပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် သွပ် (Zinc) ရည် 

သုတ်လိမ်ဵမှု (သွပ်ရည်ပူတွင် စိမ်ြခင်ဵ ) (hot-dip) အတွက် 

စဳနှုန်ဵသတ်မှတ်ချက်။  
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ASTM A 394  သဳမဏိြဖင်ဴ ြပုလုပ်သည်ဴ လျှပ်စစ်မဟာဓာတ်အာဵလုိင်ဵ တာဝါတုိင် 

တွင် အသုဳဵြပုေသာ မူလီမျာဵ (steel transmission tower bolts) 

၊ သွပ်ရည်သုတ်လိမ်ဵထာဵသည်ဴ မူလီမျာဵနှင်ဴ သွပ်ရည်မသုတ်သည်ဴ 

ေြပာင်မူလီမျာဵ (zince-coated and bare) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 205  သဳဓာတ်မပါေသာ သတ္တု (non-ferrous metal) ြဖငဴ ် ြပုလုပ် 

သည်ဴ၊ တဳခါဵအစွန်ဵနှင်ဴ ၎င်ဵ၏ကျည်ဵေဘာငန်ှငဴ် တေြပဵညီ စေရွဵ 

ဆက်ထာဵသည်ဴ ပတ္တာမျာဵ (butt hinges) အတွက် သတ်မှတ် 

ချက်။  

IS 206  အဂေလပိ်အက္ခရာ T ပုဳသဏ္ဍာန်ရှိငပီဵ အရှူဵပုဳစဳ လက်တဳရှည် 

ရိှသည်ဴ ပတ္တာ (tee hinge) နှငဴ ်ရှည်လျာဵသည်ဴ သဳြပာဵပါဝငေ်သာ 

တဳခါဵပတ္တာ (တစ်ရကွ်ရှည်ပတ္တာ) (strap hinge) တို္ဓ အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 208  တဳခါဵလက်ကိုငမ်ျာဵ (door handles) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 281  ေသာခဴေလာက်နှငဴ် အသဳုဵြပုရန်အတွက် သဳမဏိေပျာြဴဖငဴ် ြပုလုပ် 

သည်ဴ ေလျာတဳခါဵ၏ တဳခါဵချက်မျာဵ (sliding door bolts) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 362  H ပုဳသဏ္ဍာန် တဳခါဵပတ္တာ (တိုက်ပတ္တာ) (parliament hinges) 

မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

 IS 363  တဳခါဵေမျာက်လက် (hasp) နှငဴ် ေမျှာဴကုတ် (staple) မျာဵအတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 364  မှန်လည်ေပါက်ချတိ် (fanlight catch) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 452  တဳခါဵစပရင်မျာဵ (rattail အမျ ိုဵအစာဵ) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 453  တဳခါဵကို အတွင်ဵ၊ အြပင ် နှစ်ဖက်စလုဳဵ သုိ္ဓ ဖွင်ဴနိုငေ်သာ စပရင် 

ပတ္တာမျာဵ (double acting spring hinges) အတွက် သတ်မှတ်  

ချက်။  

IS 729  အဆဳွဲေသာဴခေလာက်မျာဵ၊ ေ ကာငအ်မိ်/ ဗီရိ ု ေသာခဴေလာက်မျာဵ 

နှငဴ် ေသတ္တာေသာဴခေလာက်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  
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IS 1341  သဳမဏိြဖင်ဴ ြပုလုပ်သည်ဴ၊ တဳခါဵအစွန်ဵနှင်ဴ ၎င်ဵ၏ ကျည်ဵေဘာင် 

နှငဴ် တေြပဵညီ စေရွဵဆက်ထာဵသည်ဴ ပတ္တာ (butt hinge) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1823  တဳခါဵအာဵ လွန်ကဲစွာမပွင်ဴေစရန် တာဵဆီဵေပဵသည်ဴ  ကမ်ဵြပင်မှ 

ထွကေ်နေသာ အစွန်ဵ (တဳခါဵထိန်ဵ) (floor door stoppers) မျာဵ 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 2209  တဳခါဵေဘာငအ်တွင်ဵ  နှစ်ြမှုပ်ထာဵေသာ ေသာဴအမိ် (mortice 

lock) (ေဒါင်လိကု် အမျ ိုဵအစာဵ) မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 2681  ေသာခဴေလာက်နှငဴ် အသုဳဵြပုရန်အတွက် သဳဓာတ်မပါေသာ သတ္တု 

ြဖငဴ် ြပုလုပ်သည်ဴ ေလျာတဳခါဵ၏တဳခါဵချက်မျာဵ (sliding door 

bolts) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 3564  တဳခါဵဖွင်ဴငပီဵေသာအခါ (အရည်ဖအိာဵသဳုဵ) အလုိအေလျာက်ြပန် 

ပိတ်ေပဵေသာ ကိရိယာ (door closer) မျာဵအတွက် သတ်မှတ် 

ချက်။ 

IS 3818  စာဵပွဲ၊ ဗီရိုစသည်တို္ဓကို ေခါက်နိုင်သည်ဴ ရှည်လျာဵ၍ တစ်ဆက် 

တည်ဵရှေိသာ ပတ္တာ (continuous (piano) hinges) မျာဵအတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 3828  ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်ဵ မွန်ေစရန် တဳခါဵကို တစ်ဝက်တစ်ပျက် 

ဖွင်ဴထာဵရာ၌ အသဳုဵြပုသည်ဴ သဳကကိုဵမျာဵ (ventilator chains) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 4621  အမျာဵသဳုဵ ေရချ ိုဵခန်ဵမျာဵနှငဴ် အမိ်သာမျာဵတွင် အသဳုဵြပုရန် 

အခန်ဵတွင်ဵ၌ တဳခါဵချက်ထိုဵထာဵသည်/ မထိုဵထာဵသည်ကို 

အခန်ဵ အြပင်ဖက်မှ သိရိှနိုင်ရန် စာသာဵ (သုိ္ဓမဟုတ်) အေရာင် 

အမှတ်အသာဵြဖင်ဴ ြပေပဵသည်ဴ တဳခါဵ ချက်မျာဵ (indicating bolts) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 4992  တဳခါဵမျက်နှာြပငအ်တွင်ဵ  နှစ်ြမှုပ်ထာဵေသာ ေသာဴအမိ်မျာဵ 

(mortice locks) (ေဒါငလ်ိကု်အမျ ိုဵအစာဵ) အတွက် အသဳုဵြပု 

သည်ဴ တဳခါဵလက်ကိုငဘ်ုမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 5187  တဳခါဵတွင် အသုဳဵြပုေသာ ေလျှာတိုက်မင်ဵတုန်ဵ (flush bolts) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  
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IS 5899  ေရချ ိုဵခန်ဵ တဳခါဵချက်မျာဵ (တဳခါဵအြပင်မှသာ ေသာတဴဳနှငဴ် ဖွင်ဴရ 

ေသာ ေသာအဴိမ်) (bathroom latches) အတွက် သတ်မှတ်ချက် ။ 

IS 6318  ပလပ်စတစ်ြဖငဴ် ြပုလုပ်ထာဵေသာ ြပတင်ဵ ေပါက်အထိန်ဵ၊ အဆိုင်ဵ  

ကရိိယာမျာဵ (plastic window stays and fasteners) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 7534  ေသာခဴေလာက်နှငဴ် အသဳုဵြပုရန် ေြမာင်ဵအတွင်ဵ  ေရွ့လျာဵ၍ 

ေသာခဴတ်သည်ဴ တဳခါဵချက်မျာဵ (sliding locking bolts) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 9106  တဳခါဵဖွင်ဴသည်ဴအခါ  ကမ်ဵခင်ဵ ေပ္ဒရိှ ေကာ်ေဇာစသည်တို္ဓနှင်ဴ 

လွတ်ကင်ဵေစရန် တဳခါဵကိုအေပ္ဒသို္ဓ ြမှင်ဴတင်ေပဵေသာ၊ တဳခါဵ 

အစွန်ဵနှင်ဴ ၎င်ဵ၏ ကျည်ဵေဘာင်နှငဴ် တေြပဵညစီေရွဵဆက်ထာဵ 

သည်ဴ ပတ္တာမျာဵ (rising butt hinges) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 9131  တဳခါဵကန့်လန့်ကျင် (ချက်) နှငဴ ် ေသာတဴို္ဓကို သတ္တုအိမ်အတွင်ဵ 

ထည်ဴထာဵငပီဵ တဳခါဵမျာဵ၏ အစွန်ဵနှင်ဴ မျက်နှာြပင်တွင်ြမှုပ်၍ 

တပ်ဆင်ေသာေသာဴ (rim locks) မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 9460  လက်ကိုငက်ို အဆဳွဲမျက်နှာြပင်နှငဴ် တေြပဵညီ ကပ်ထာဵနိုင်သည်ဴ 

အဆဳွဲလက်ကိုင် (flush drop handles) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 9899  ဦဵထုပ်၊ ကုတ်အကကျနှင်ဴ အဝတ်အစာဵမျာဵချတိ်သည်ဴ ချတိ်မျာဵ 

(hooks) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 10019  သဳမဏိေပျာဴြဖင်ဴြပုလုပ်သည်ဴ ဆုိင်ဵကကိုဵမျာဵနှင်ဴ တွယ်ချတ်ိစရာမျာဵ 

(mild steel stays and fasteners) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 10342  ခန်ဵဆီဵ၊ လိကု်ကာတန်ဵဖွဲ့စည်ဵပုဳ (curtain rail system) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 12817  အစွန်ဵခဳ သဳမဏိ (stainless steel) ြဖငဴ် ြပုလုပ်သည်ဴ တဳခါဵ 

အစွန်ဵနှင်ဴ ၎င်ဵ၏ကျည်ဵေဘာင်နှငဴ် တစ်ေြပဵညီစေရွဵဆက်ထာဵ 

သည်ဴ ပတ္တာမျာဵ (butt hinges) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 12867  ပီဗစီီ ေလှကာဵလက်ရန်ဵအကာမျာဵ (PVC handrail covers) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 
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 ၆.၅.၂.၄ အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လုပ်ေရဵလပု်ငန်ဵသဳုဵ ဓာတုပစ္စည်ဵြျာဵ 

 (က) ဓာတုနှင်ဴ သတ္တုအေရာ ပစ္စည်ဵြျာဵ 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ်                 ေခါင်ဵစဉ်  

ASTM C 233 ကွန်ကရစ်အတွင်ဵ ေလပူေပါင်ဵ ကေလဵမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဒေစရန် 

ထပထ်ည်ဴေပဵသည်ဴ ေလခိုအေရာပစ္စည်ဵမျာဵ (air-entraining 

admixtures) အတွက် စမ်ဵသပ်သတ်မှတ်ချက်နည်ဵလမ်ဵ။ 

ASTM C 260 ကွန်ကရစ်အတွင်ဵ ေလပူေပါင်ဵ ကေလဵမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဒေစရန် 

ထပထ်ည်ဴေပဵသည်ဴ ေလခိုအေရာပစ္စည်ဵမျာဵ (air-entraining 

admixtures) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 494/ C494M ကွန်ကရစ်အတွင်ဵ ထည်ဴသွင်ဵသည်ဴ ဓာတုအေရာပစ္စည်ဵမျာဵ 

(chemical admixtures) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 618 ကွန်ကရစ်အတွင်ဵ ထည်ဴသွင်ဵသည်ဴ တွင်ဵထွက်အေရာပစ္စည်ဵ 

(mineral admixture) အြဖစ် အသဳုဵြပုရန် ေကျာက်မီဵေသွဵြပာ 

(coal fly ash) နှင်ဴ အ ကမ်ဵ (သုိ္ဓမဟုတ်) မီဵသင်ဵသဘာဝ ပုိဇုိလန် 

(raw or calcined natural pozzolan) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 989 ကွန်ကရစ်နှငဴ် သရွတ်တို္ဓတွင် ထည်ဴသွင်ဵအသဳုဵြပုရန် အမှုန့် 

ြဖစ်ေအာင် ကကိတ်ေချထာဵသည်ဴ သဳ၊ သဳမဏိစက်ရုဳမှ ထွက်ရိှေသာ 

ေချာ ် (ground granulated blast-furnace slag) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 1017 ကွန်ကရစ်အရည်ကျဲ (flowing concrete) ကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ ဓာတုအေရာပစ္စည်ဵမျာဵ (chemical admixtures) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 1240 ေရမာဘိလပေ်ြမ (ေရြဖန်ဵေပဵြခင်ဵ ြဖင်ဴ ေရနှငဴ်ဓာတုဓာတ်ြပုမှု 

ြဖစ်ကာ မာေ ကာလာေသာ ဘိလပ်ေြမ) (hydraulic cement) 

ကွန်ကရစ်၊ သရွတ် နှငဴ် အရည်ေဖျာထ်ာဵေသာ ဘိလပ်ေြမ 

(သရွတ်ရည်) (grout) တို္ဓတွင ် ထည်ဴသွင်ဵ သည်ဴ သတ္တုအေရာ 

ပစ္စည်ဵ (mineral admixture) အြဖစ် ဆီလီကာအေငွ့ (silica 

fume) အသဳုဵြပုမှုအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  
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 (ခ) အထူဵ ကွန်ကရစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်ဵြျာဵ 

 စဳနှုန်ဵနဳပါတ်                  ေခါင်ဵစဉ်  

ASTM C 330 အေဆာက်အအုဳ တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ကွန်ကရစ် 

လုပ်ရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ အေလဵချနိ်ေပါဴေရာစာ (lightweight 

aggregates) မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 331 ကွန်ကရစ်ပန်ဵရဳလုပ်ငန်ဵတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ အေလဵချနိ်ေပါဴ 

ေရာစာမျာဵ (lightweight aggregates) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 332 အပူကာကွန်ကရစ် (insulating concreate) ြပုလုပ်ရာတွင် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ အေလဵချနိ်ေပါဴေရာစာမျာဵ (lightweight 

aggregates) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 869 ဆယ်လူလာကွန်ကရစ် (ကွန်ကရစ်နှငဴ် ဓာတ်ေငွ့ ထုတ်လုပ်ေသာ 

ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ဓာတု (သုိ္ဓမဟုတ်) စက်မှုနည်ဵြဖင်ဴ ေရာထာဵသည်ဴ 

အေရာအေနှာ) (cellular concrete) ထုတ်လုပ်ေရဵအတွက် 

ကကိုတင ် ဖွဲ့စည်ဵြဖစ်ေပ္ဒသည်ဴ အြမှု ပ်မျာဵ (preformed foam) 

ြပုလုပ်ရာတွင် အသုဳဵြပုေသာ အြမှု ပ်ထပစ္စည်ဵမျာဵ (foaming 

agents) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 979 တစ်သာဵတည်ဵအေရာင်ဆိုဵထာဵသည်ဴ ကွန်ကရစ် (integrally 

coloured concrete) ြပုလုပ်ရန် ဆိုဵေဆဵမျာဵ (pigments) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 1107 ထုတ်ပိုဵထာဵသည်ဴ ေြခာက်ေသွ့ေသာ ေရမာဘိလပေ်ြမ သရွတ် 

ရည် (packaged dry, hydraulic-cement grout) (အရွယ်အစာဵ 

ကျုဳ့မှုမရိှ) (Non shrink) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

 

 (ဂ) ကွန်ကရစ်အသာဵနှပ်သည်ဴ ပစ္စည်ဵြျာဵ 

 စဳနှုန်ဵနဳပါတ်                  ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM C 171 ကွန်ကရစ် အသာဵနှပ်ရန် အချပ်ြပာဵ ပစ္စည်ဵမျာဵ (sheet 

materials) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 309 ကွန်ကရစ် အသာဵနှပ်ရန် အရည်အလွှာပါဵ ဖွဲ့စည်ဵြဖစ်ေပ္ဒ 

ေစသည်ဴ ြဒပ်ေပါင်ဵမျာဵ (liquid membrane-forming 

compounds) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  
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ASTM C 1315 ကွန်ကရစ်အသာဵနှပ်ရန်နှငဴ် ေရလဳုေအာင်ပိတ်ရန် အထူဵ 

ဂုဏ်သတ္တိမျာဵရှိသည်ဴ အရည်အလွှာပါဵ ဖွဲ့စည်ဵြဖစ်ေပ္ဒေစသည်ဴ 

ြဒပ်ေပါင်ဵမျာဵ (liquid membrane-forming compounds) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

 

 (ဃ) ေရစိြဴ်ဝင်ြှု နှင်ဴ စိုထိုင်ဵ ြှု တာဵဆီဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵြျာဵ  

စဳနှုန်ဵနဳပါတ်  ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM D 41 အမုိဵမိုဵြခင်ဵ ၊ စိုထိုင်ဵ မှုတာဵဆီဵြခင်ဵ နှင်ဴ ေရစိမဴ်ဝငမ်ှုတာဵဆီဵြခင်ဵ 

တို္ဓတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ နိုငလ်ွန်ကတ္တရာ ေအာက်ခဳသုတ်ေဆဵ 

(asphalt primer) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM D 43 အမုိဵမိုဵြခင်ဵ ၊ စိုထိငု်ဵ မှုတာဵဆီဵြခင်ဵ နှင်ဴ ေရစိမဴဝ်င်မှု တာဵဆီဵြခင်ဵ  

တို္ဓတွင် အသုဳဵြပုသည်ဴ ေကျာက်မီဵေသွဵကတ္တရာ ေအာက်ခဳ 

သုတ်ေဆဵ (coal tar primer) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM D 173 အမုိဵမိုဵြခင်ဵ နှငဴ် ေရစိမဴဝ်ငမ်ှုတာဵဆီဵြခင်ဵတို္ဓတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

ေရနဳ ကတ္တရာ (bitumen) စိုရွှဲေအာင် သုတ်လိမ်ဵထာဵေသာ ချည် 

အထည် ပိတ်စမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM D 449 စိုထိငု်ဵ မှု တာဵဆီဵြခင်ဵ နှင်ဴ ေရစိမဴဝ်ငမ်ှု တာဵဆီဵြခင်ဵ တို္ဓတွင် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ နိုင်လွန်ကတ္တရာ (asphalt) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM D 450 အမုိဵမိုဵြခင်ဵ ၊ စိုထိငု်ဵ မှုတာဵဆီဵြခင်ဵ နှင်ဴ ေရစိမဴဝ်င်မှု တာဵဆီဵြခင်ဵ  

တို္ဓတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ေကျာက်မီဵေသွဵ ကတ္တရာေစဵ (coal tar 

pitch) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM D 1327 အမုိဵမိုဵြခင်ဵ နှငဴ် ေရစိမဴဝ်ငမ်ှု တာဵဆီဵြခင်ဵ တို္ဓတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

ေရနဳ ကတ္တရာ (bitumen) စိုရွှဲေအာင် သုတ်လမိ်ဵထာဵေသာ 

ရက်လုပ်ထာဵသည်ဴ ပတ္တူအထည်စအ ကမ်ဵ (woven burlap 

fabrics) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM D 1668 အမုိဵမိုဵြခင်ဵ နှငဴ် ေရစိမဴဝ်ငမ်ှုတာဵဆီဵြခင်ဵတို္ဓတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

(ရက်လပု်ထာဵငပီဵ ြပုြပငစ်ီရင်ထာဵသည်ဴ) (woven and 

 treated) ဖန်မျှင်ထည် (glass fabrics) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 
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 (င) အပီိုဇီ (ြပင်ဵ တွဲြာေကျာပပီဵ ဓာတုဓာတ်ြပုြခင်ဵြျာဵကို ကာကွယ်ေပဵနုိငေ်သာ ေကာ် 

တစ်ြျ ိုဵ) (epoxy) ြဒပ်ေပါင်ဵ ပစ္စည်ဵြျာဵ 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ်       ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM C 881 ကွန်ကရစ်အတွက် အသဳုဵြပုရန် အပီိဇုီေကာ်ေစဵအေြခခဳ တွဲကပ ်

ေစသညဴ်စနစ်မျာဵ (epoxy-resin-base bonding systems) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 884 ကွန်ကရစ်နှငဴ် ၎င်ဵအေပ္ဒ ထပ်အပု်ထာဵေသာ အပီိုဇီေကာ်ေစဵ 

(expoy-resin) အလွှာအ ကာဵ အပူဆိုငရ်ာသဟဇာတြဖစ်မှု 

(thermal compatibility) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ။ 

  

 ၆.၅.၂.၅  ဘေလာက်တုဳဵြျာဵ၊ အတု်ြျာဵ၊ ေ ကြပာဵ/အတု် ကပ်ြပာဵြျာဵနှငဴ် ပန်ဵရဳလုပ်ငန်ဵ 

 စဳနှုန်ဵနဳပါတ်                 ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM C 55 ကွန်ကရစ်အတု်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 62 အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လပု်ေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵ အတု် (ရွှဳေစဵ၊ 

သုိ္ဓမဟုတ်၊ နုန်ဵေကျာက်/ေယှလေကျာက် (shale)မ ှ ြပုလုပ်သည်ဴ 

ပန်ဵရဳလုပ်ငန်ဵသဳုဵ အစိုငအ်ခဲပစ္စည်ဵ) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 67 အတု်မျာဵနှငဴ် တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ရွှဳ့ေစဵအတု် ကပ် 

မျာဵအာဵ နမူနာေကာက်ယူ၍ စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵမှုအတွက် စဳြပု 

ထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM C 140 ကွန်ကရစ် ပန်ဵရဳလုပ်ငန်ဵသုဳဵ  ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ယင်ဵ နှင်ဴ ဆက်စပ် 

သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ နမူနာေကာက်ယူ၍ စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵမှု 

အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  

ASTM C 216 အေဆာက်အအုဳမျက်နှာြပငအ်တွက်သဳုဵေသာ အတု် (facing 

brick) (ရွှဳေစဵ (သုိ္ဓမဟုတ်) နုန်ဵေကျာက်/ေယှလေကျာက် 

(shale) မှ ြပုလုပ်သည်ဴ ပန်ဵရဳလုပ်ငန်ဵသုဳဵ အစိုင်အခဲပစ္စည်ဵ) 

အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 652 ေခါင်ဵပွအတု် (hollow brick) (ရွှဳ့ေစဵ (သုိ္ဓမဟုတ်) နုန်ဵေကျာက်/

ေယှလေကျာက် (shale) မ ှ ြပုလုပ်သည်ဴ ပန်ဵရဳ လုပ်ငန်ဵသဳုဵ 

ေခါင်ဵပွပစ္စည်ဵ) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ သတ်မှတ်ချက်။  
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ASTM C 902 ေြခကျင်ေလျှာက်သူမျာဵနှငဴ် အေပါစဴာဵယာဉ်မျာဵ သွာဵလာရန် 

အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ လမ်ဵခင်ဵအုတ်အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 1196 Flatjack အာဵ အသဳုဵြပု၍ အတု်နဳရဳ (Solid Unit Masonry) ၏ 

ခဳနိုင်ရည်အာဵ (Compressive Stress) ကို စမ်ဵသပ်သည်ဴ 

နည်ဵ လမ်ဵ စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 1209 ကွန်ကရစ် ပန်ဵရဳလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ယင်ဵ နှငဴ်ဆက်စပ် 

သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ေဝါဟာရ အေခ္ဒအေဝ္ဒမျာဵ။  

ASTM C 1232 ပန်ဵရဳလုပ်ငန်ဵ၏ ေဝါဟာရ အေခ္ဒအေဝ္ဒမျာဵ။  

ASTM C 1272 ကကီဵမာဵေလဵလဳသည်ဴယာဉ်မျာဵ သွာဵလာရန်လမ်ဵအတွက် အသဳုဵ 

ြပုသည်ဴ လမ်ဵ ခင်ဵ အုတ်အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 1634 အေဆာက်အအုဳ မျက်နှာြပငအ်တွက်သုဳဵေသာ ကွန်ကရစ်အတ်ု 

မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 2117 ပုဳမနှေ်ဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ လက်လုပ်မီဵ သင်ဵ ရွှဳ့ေစဵအတု် 

မျာဵအာဵ ထုတ်လုပ်ေရဵအတွက် လမ်ဵ ညွှန်ချက်။ 

IS 2222 အေပါက်ငယ်မျာဵေဖာက်ထာဵေသာ ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵ 

မီဵသင်ဵ ရွှဳ့ေစဵအတု်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက် ။ 

IS 3495 အေဆာက်အအဳုသဳု  ဵမီဵသင်ဵရွှဳ့ေစဵအုတ်မျာဵအတွက် နည်ဵ လမ်ဵ။ 

IS 3583 ပုဳမှန်မီဵသင်ဵ ရွှဳ့ေစဵလမ်ဵ ခင်ဵအုတ်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 4885 မိလ္လာေြမာင်ဵ / ေရဆိုဵေြမာင်ဵ တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵ 

အတု်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 5454 အေဆာက်အအဳုသဳု  ဵ ရွှဳ့ေစဵအုတ်မျာဵအာဵ နမူနာေကာက်ယူရန် 

နည်ဵလမ်ဵ။ 

IS 11650 တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ စက်အကူြဖင်ဴ ြပုလုပ်သည်ဴ ပုဳမှန် 

အေဆာက်အအုဳသဳုဵ မီဵသင်ဵ ရွှဳ့ေစဵအတု်မျာဵအာဵ ထုတ်လုပ်ေရဵ 

အတွက် လမ်ဵ ညွှန်ချက်။  

IS 13757 ေကျာက်မီဵေသွဵြပာ (fly ash) ပါဝင်သည်ဴ မီဵသင်ဵ ရွှဳ့ေစဵအတ်ု 

မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

 

 

 



ြမနမ်ာနိုင်ငဳ အေဆာက်အအုဳဆုိင်ရာ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀ အပိုင်ဵ ၆ 

 

18 

 

 ြှတ်ချက်ြျာဵ 

 သတိြပုရန် - 

 (က) ဝန်ထမ်ဵေဆာငြ်ခင်ဵ မရိှေသာ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်မှုမျာဵ (non-load bearing 

structures) (သုိ္ဓမဟုတ်) အေရဵမကကီဵေသာ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်မှုမျာဵ (ဥပမာ၊ 

ကိုယ်ပိုင်ဝန်မှ လဲွ၍ အြခာဵဝန်ထမ်ဵေဆာငြ်ခင်ဵ မရှေိသာ နဳရ၊ဳ ေရထုတ်ေြမာင်ဵ၊ 

ခခဳစည်ဵရိုဵ၊ စသြဖင်ဴ) ေဆာက်လုပ်ရာတွင် ြမန်မာနိုငင်ဳအေဆာက်အအုဳဆိုင်ရာ 

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵလမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵ (MNBC) တွင်ပါရိှသည်ဴ စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵအာဵ 

မြပည်ဴမီေသာ်လည်ဵ အသဳုဵြပုမည်ဆိုပါက အုတ်မျာဵ၏ အသဳုဵြပုရန် သငဴ်ေတာ်မှု 

ရိှမှုကို သက်ဆိုငရ်ာအာဏာပိုငအ်ဖွဲ့က ေလျာ်ကန်စွာ အတညြ်ပု ေထာက်ခဳရမည် 

ြဖစ်သည်။  

 

 (ခ) အပုိဒ် (က) တွင် ပါရိှသည်ဴ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်မှုမျာဵမှတစ်ပါဵ၊ အြခာဵေသာ 

ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်မှုမျာဵအတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ အတု်မျာဵ၊ တစ်နည်ဵဆိုရလျှင် 

ဝန်ထမ်ဵေဆာငသ်ည်ဴ ဖွဲ့စည်ဵ တည်ေဆာက်မှုမျာဵ (Load bearing structures) 

အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ အတု်မျာဵသည် ြမန်မာနိုင်ငအဳေဆာက်အအုဳဆိုင်ရာ 

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ (MNBC) တွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စဳနှုန်ဵမျာဵအာဵ 

ေလျာ်ကန်စွာ ြပည်ဴမီရမည်ြဖစ်သည်။ 

 

 ၆.၅.၂.၆ ဘိလပ်ေြြနှငဴ် ကွန်ကရစ် 

 (က) ေရာစာြျာဵ 

 စဳနှုန်ဵနဳပါတ်                 ေခါင်ဵစဉ်    

ASTM C 29/ C 29 M သဲေကျာက်တို္ဓ၏ ထုထည်လိုက်သိပ်သည်ဵမှု (bulk density) 

("တစ်ယနူစ် အေလဵချနိ်") ("unit weight") နှငဴ် ေရာစာ 

အတွင်ဵရှိ ေနရာလတွ်မျာဵ (voids) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။ 

ASTM C 33 ကွန်ကရစ်ေရာစာမျာဵအတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 35 ဂျစ်ပဆမ် ပလာစတာ (gypsum plaster) တွင် အသဳုဵြပုရန် 

ဓာတ်သတ္တုမူလြဖစ်ေသာ (ေအာ်ဂဲနစ် မဟုတ်ေသာ) ေရာစာမျာဵ 

(inorganic aggregates) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  
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ASTM C 40 ကွန်ကရစ်ေဖျာ်စပ်ရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ေရာစာငယ်မျာဵ (fine 

aggregates) တွင် ပါရိှသည်ဴ ဇီဝဆိုငရ်ာ အညစ်အေ ကဵမျာဵ 

(organic impurities) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM C 66 ထုဳဵ ပလာစတာ (Lime plaster) တွင် အသဳုဵြပုရန် သဲအတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 88 ဆိုဒီယမ်ဆာလ်ဖိတ် (သုိ္ဓမဟုတ်) မဂ္ဂနီစီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ကို 

အသဳုဵြပု၍ ေရာစာမျာဵ၏ခိုင်မာမှု (soundness of aggregates) 

အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  

ASTM C 127 ေရာစာကကီဵ (coarse aggregate) ၏ သိပ်သည်ဵမှု၊ နှိုင်ဵရ 

သိပ်သည်ဵမှု (သိပ်သည်ဵဆ) နှငဴ် ေရစုပ်ယူမှုအတွက် စမ်ဵသပ ်

ချက်နည်ဵလမ်ဵ။  

ASTM C 128 ေရာစာငယ် (fine aggregate) ၏ သိပ်သည်ဵမှု၊ နှိုင်ဵရ 

သိပ်သည်ဵမှု (သိပ်သည်ဵဆ) နှငဴ် ေရစုပ်ယူမှုအတွက် စမ်ဵသပ ်

ချက်နည်ဵလမ်ဵ။ 

ASTM C 136 ဆန်ကာချ၍ ေရာစာငယ်နှငဴ် ေရာစာကကီဵတို္ဓအာဵ ခွဲြခာဵစိစစ်ြခင်ဵ  

(sieve analysis) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM C 144 ပန်ဵရဳလုပ်ငန်ဵသဳုဵ သရွတ်ေဖျာ်စပ်ရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ေရာစာ 

အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 294 ကွန်ကရစ်ေရာစာမျာဵတွင် ပါဝင်သည်ဴ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵအတွက် 

စဳြပုထာဵသည်ဴ သရုပ်ေဖာ်အမည်ေပဵပုဳစနစ် (standard 

descriptive nomenclature) ။ 

ASTM C 330 တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳု  ဵ ကွန်ကရစ်ေဖျာ်စပ်ရာတွင် အသဳု ြဵပု 

သည်ဴ အေပါဴစာဵေရာစာမျာဵ (Lightweight Aggregates) 

အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက် ။  

ASTM C 331 Portland ဘိလပ်ေြမ ကွန်ကရစ် ေဖျာ်စပ်ရာတွင် အသုဳဵြပုသည်ဴ 

ေကျာက်မီဵေသွဵြပာ (fly ash) (သုိ္ဓမဟုတ်) သဘာဝ မီဵေတာင ်

ေချာ်ြပာ (natural pozzolans) အာဵ နမူနာေကာက်ယူ၍ 
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စမ်ဵသပ ် စစ်ေဆဵမှုအတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက် 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵ။  

ASTM C 1260 ေရာစာမျာဵ၏ အယ်လကာလီ တုဳ္ဓြပန်ဓာတ်ြပုမှု ြဖစ်တန်စွမ်ဵ 

(potential alkali reactivity of aggregates) အတွက် 

စမ်ဵသပခ်ျက် နည်ဵ လမ်ဵ။ (mortar-bar method) 

ASTM C 1293 အယ်လကာလီ-ဆီလီကာ တုဳ္ဓြပန်ဓာတ်ြပုြခင်ဵ  (Alkali-Silica 

reaction) ေ ကာငဴ် ကွန်ကရစ်၏ အလျာဵေြပာင်ဵ လဲမှုအာဵ 

တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵ ။  

ASTM D 75 ေရာစာမျာဵအာဵ နမူနာေကာက်ယူြခင်ဵ အတွက် လုပ်နည်ဵ 

လုပ်ဟန်။ 

 

 (ခ) ဘိလပ်ေြြ 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ်                 ေခါင်ဵစဉ်  

ASTM C 91 ပန်ဵရဳလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ဘိလပ်ေြမအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 150 Portaland ဘိလပ်ေြမအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 195 သတ္တုအမျှင်ပါဝငေ်သာ အပူကာဘိလပေ်ြမ (Mineral Fiber 

Thermal Insulating Cement) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 196 ဆန့်ကာဵလာသညဴ် (သုိ္ဓမဟုတ်) ြပန့်ကာဵလာသညဴ် ဗာမီကျူလုိက် 

အပူကာဘိလပ်ေြမ (Expanded or Exfoliated Vermiculite 

Thermal Insulating Cement) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 595 ေရာစပ်ထာဵသည်ဴ ေရမာဘိလပေ်ြမ (blended hydraulic 

cement) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 845 ြပန့်ကာဵေသာ ေရမာဘိလပ်ေြမ (Expansive hydraulic 

cement) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 1157 ေရမာဘိလပေ်ြမ (hydraulic cement) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စွမ်ဵေဆာင်မှု သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1489 (မီဵသင်ဵ ရွှဳ့ေစဵ (calcined clay) အေြခခဳသည်ဴ) Portland 

မီဵေတာငေ်ချာ်ြပာ (pozzolana) ဘိလပ်ေြမအတွက် သတ်မှတ် 

ချက်။  
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IS 6452 တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵအတွက် အလူမီနီယမ်ေအာကဆ်ိုဒ် 

(alumina) ရာခိုငန်ှုန်ဵ ြမငဴ်မာဵစွာပါဝင်သည်ဴ ဘိလပ်ေြမအတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 8041 အလျငအ်ြမန် ေအဵခဲမာေ ကာသွာဵသည်ဴ (rapid hardening) 

portland ဘိလပ်ေြမအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 8042 အြဖူေရာင် (white) Portland ဘိလပ်ေြမအတွက် သတ်မှတ် 

ချက်။  

IS 8043 ေရေငွ့မစုပ်သည်ဴ (hydrophobic) portland ဘိလပ်ေြမအတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 12330 ဆာလဖတိ် (ကန့်ပါသညဴ် ြဒပ်ေပါင်ဵတစ်မျ ိုဵ) အာဵ ခဳနိုင်စွမ်ဵ 

ရိှသည်ဴ (sulphate resisting) portland ဘိလပ်ေြမအတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 12600 ဘိလပ်ေြမအပိ်ချနိ်တွင် အပူအနည်ဵငယ်သာထွကေ်သာ (low 

heat) portland ဘိလပ်ေြမအတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

  

 (ဂ)  ေရ 

 စဳနှုန်ဵနဳပါတ်                 ေခါင်ဵစဉ်  

ASTM C 1602/C 1602M ေရမာဘိလပေ်ြမ ကွန်ကရစ် (hydraulic cement concrete) 

ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ေရာစပ်ေသာေရအတွက် 

စသဳတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM D 1293 ေရ၏ pH တန်ဖိုဵကို စမ်ဵသပ်သည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵသတ်မှတ်ချက်။ 

 

 (ဃ) ြီဵေတာငေ်ချာ်ြပာြျာဵ (Pozzolans)  

စဳနှုန်ဵနဳပါတ်                 ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM C 311 Portland ဘိလပ်ေြမ ကွန်ကရစ် ေဖျာ်စပ်ရာတွင် အသုဳဵြပုသည်ဴ 

ေကျာက်မီဵေသွဵြပာ (fly ash) (သုိ္ဓမဟုတ်) သဘာဝ မီဵေတာင ်

ေချာ်ြပာမျာဵ (natural pozzolans) အာဵ နမူနာေကာက်ယူြခင်ဵ  

ြဖငဴ် စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵြခင်ဵ တို္ဓအတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ ်

ချက်နည်ဵလမ်ဵ။   
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ASTM C 618 ကွန်ကရစ်ေဖျာ်စပ်ရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ေကျာက်မီဵေသွဵြပာ 

(coal fly ash) နှငဴ် ကုန် ကမ်ဵ (သုိ္ဓမဟုတ်) မီဵ သငဴ်သဘာဝ 

မီဵေတာငေ်ချာ်ြပာ (raw or calcined natural pozzolan) 

အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 989 ကွန်ကရစ်နှငဴ် သရွတ်ေဖျာစ်ပ်ရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ကကိတ်ေချ 

ထာဵေသာ ေလြပင်ဵမီဵဖိုမှ ထွကရိှ်သည်ဴ ေချာ ် (ground 

granulated blast-furnace slag) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 1240 ဘိလပ်ေြမအေရာအေနှာမျာဵတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ဆီလီကာ 

အခိုဵအေငွ့ (silica fume) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 1709 ကွန်ကရစ်ေဖျာ်စပ်ရာတွင် အသုဳဵြပုသည်ဴ ဘိလပ်ေြမအစာဵ 

အြခာဵ အစာဵထိုဵ  ြဖည်ဴစွက်အသဳုဵြပုနိုင်သညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵ 

(alternative supplementary cementitious materials) 

(ASCM) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ လမ်ဵ ညွှန်ချက်။  

IS 12870 မီဵသင်ဵ ရွှဳ့ေစဵမီဵေတာငေ်ချာ်ြပာ (caclined clay pozzolana) 

အာဵ နမူနာ ေကာက်ယြူခင်ဵ နည်ဵ လမ်ဵ။ 

  

 (င)  ကွန်ကရစ် 

 စဳနှုန်ဵနဳပါတ်                 ေခါင်ဵစဉ်  

ASTM C 94/C 94 M အသငဴေ်ဖျာ်ကွန်ကရစ် (ready mixed concrete) အတွက် 

စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 172 ေလာေလာလတ်လတ် ေဖျာ်စပ်ထာဵသည်ဴ ကွန်ကရစ် (freshly 

mixed concrete) အာဵ နမူနာေကာက်ယူြခင်ဵအတွက် စဳြပု 

ထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵလုပ်ဟန်။  

ASTM C 685 ကွန်ကရစ်ေဖျာ်စပ်ရာတွင ် အသဳုဵြပုသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ 

ထုထည်ပမာဏ အသုတ်လိုက် ေပါင်ဵစပ်ကာ အဆက်မြပတ် 

ေရာေမွှေပဵြခင်ဵ (volumetric batching and continuous 

mixing) ြဖငဴ ်ြပုလုပ်သည်ဴ ကွန်ကရစ်အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

IS 1343 ကွန်ကရစ်၏အတွင်ဵ၌ သဳနန်ဵကကိုဵမျှငမ်ျာဵကိုသဳုဵ၍ ကကိုတင် 

အာဵြဖညဴ် သွန်ဵေလာင်ဵ ထာဵေသာ ကွန်ကရစ် (prestressed 

concrete) အတွက် လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵ စည်ဵ မျဉ်ဵ။ 
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 (စ)    ဘိလပ်ေြြနှငဴ် ကွန်ကရစ် နြူနာေကာက်ယူြခင်ဵ နှင်ဴ စြ်ဵသပ်ချက် နည်ဵ လြ်ဵ ြျာဵ 

 စဳနှုန်ဵနဳပါတ်                 ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM C 31/C 31 M လက်ေတွ့အလုပ်ခွင်တွင် ကွန်ကရစ်စမ်ဵသပ်ရန် နမူနာမျာဵအာဵ 

ြပုလုပ်ြခင်ဵ နှင်ဴ အသာဵနှပ်ြခင်ဵ  (curing) အတွက် စဳြပုထာဵ 

သည်ဴ လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန်။  

ASTM C 39/C 39 M ထုလဳုဵရှည်ပုဳရှိေသာ ကွန်ကရစ် နမူနာမျာဵ၏ ဖိအာဵဒဏ် 

ခဳနိုင်အာဵ (compressive strength) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM C 42/C 42M လွန်ြဖင်ဴေဖာက်ကာ ဖယ်ထတု်ထာဵသည်ဴ ကွန်ကရစ် 

အသာဵမျာဵနှငဴ ် လွှြဖငဴ်ြဖတ်ထာဵသည်ဴ ကွန်ကရစ် ရက်မမျာဵ 

(drilled cores and sawed beams of concrete) 

နမူနာမျာဵရယူြခင်ဵ နှင်ဴ စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵြခင်ဵ အတွက် စဳြပုထာဵ 

သည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက်နည်ဵ လမ်ဵ ။ 

ASTM C 78 ကွန်ကရစ်၏ေကွဵညွတ်မှု ခဳနိုင်အာဵ (flexural strength) 

သိရှိရန်အတွက် (simple beam with third-point loading) 

အာဵ အသဳုဵြပု၍ စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ။ 

ASTM C 109/C 109 M  ၅၀ မီလီမီတာ (သို္ဓမဟုတ်) ၎င်ဵနှငဴ်ညီမျှေသာ အတိုင်ဵ အတာ 

ရိှသည်ဴ ကုဗတုဳဵနမူနာမျာဵအာဵ အသဳုဵြပု၍ ေရမာဘိလပ်ေြမ 

သရွတ်မျာဵ (hydraulic cement mortars) ၏ ဖိအာဵဒဏ် 

ခဳနိုင်အာဵ (compressive strength) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  

ASTM C 114 ေရမာဘိလပေ်ြမ (hydraulic cement) အာဵ ဓာတ်ခွဲစိစစ်ြခင်ဵ  

(chemical analysis) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ မျာဵ။ 

ASTM C 115 အရည်ေနာက်ကျမိှုတိုင်ဵ ကိရိယာ (turbidimeter) ြဖင်ဴ 

Portland ဘိလပ်ေြမ၏ မှုန့်ညက်မှု (fineness) အတွက် 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။ 

ASTM C 143/C 143 M ေရမာဘိလပေ်ြမ ကွန်ကရစ်အိကျမှု (slump of hydraulic 

cement concrete) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။ 

ASTM C 151 ဖိအာဵေပါင်ဵ အိုဵ (autoclave) ထဲတွင် portland ဘိလပ်ေြမ၏ 

ြပန့်ကာဵမှုအတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ။ 
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ASTM C 172 ေလာေလာလတ်လတ် ေဖျာ်စပ်ထာဵသည်ဴ ကွန်ကရစ် (freshly 

mixed concrete) နမူနာေကာက်ယူြခင်ဵ အတွက် စဳြပုထာဵ 

သည်ဴ လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန်။  

ASTM C 183 ေရမာဘိလပေ်ြမ (hydraulic cement) အာဵ နမူနာ ေကာက်ယ ူ

ြခင်ဵ နှင်ဴ စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵသည်ဴ ပမာဏအတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန်။  

ASTM C 185 ေရမာဘိလပေ်ြမ သရွတ် (hydraulic cement mortar) တွင် 

ေလပါဝငမ်ှုပမာဏအတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM C 186 ေရမာဘိလပေ်ြမ (hydraulic cement) ၏ ေရနှငဴ်ဓာတ်ြပုမှု 

အပူ (heat of hydration) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ ်

ချက်နည်ဵလမ်ဵ။  

ASTM C 187 ေရမာဘိလပေ်ြမ (hydraulic cement) ၏ ပုဳမှန် အေပျာဴအမာ 

အေြခအေန (normal consistency) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  

ASTM C 188 ေရမာဘိလပေ်ြမ (hydraulic cement) ၏ သိပ်သည်ဵမှုအတွက် 

စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက် နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM C 191 ဘိလပ်ေြမ ေြခာက်ေသွ့သည်ဴ နှုန်ဵကို စစ်ေဆဵသည်ဴကိရိယာ 

ဗိုကက်က်အပ် (Vicat needle) ြဖငဴ ် ေရမာဘိလပေ်ြမ 

(hydraulic cement) ၏ အပိ်သည်ဴ (သုိ္ဓမဟုတ်) ခဲသည်ဴအချန်ိ 

(time of setting) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM C 192/C 192 M ဓာတ်ခွဲစမ်ဵသပ်ခန်ဵတွင် ကွန်ကရစ် စမ်ဵသပ်ရန် နမူနာမျာဵအာဵ 

ြပုလုပ်ြခင်ဵ နှင်ဴ အသာဵနှပ်ြခင်ဵ  (curing) အတွက် စဳြပုထာဵ 

သည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ ။ 

ASTM C 204 ေလစိမဴ်ဝင်မှု တိုင်ဵတာသည်ဴ ကိရိယာ (air permeability 

apparatus) ြဖငဴ် ေရမာဘိလပ်ေြမ (hydraulic cement) ၏ 

အမှုန့်ြဖစ်မှု (fineness) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ။  
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ASTM C 232 ကွန်ကရစ်မျာဵ ေလာင်ဵ ထည်ဴသည်ဴအခါ အတွင်ဵရိှေရမျာဵ 

ကွန်ကရစ် မျက်နှာြပငေ်ပ္ဒသုိ္ဓ စိမ်ဴထွက်လာြခင်ဵ (bleeding of 

concerate) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ။ 

ASTM C 403 စိမဴ်ဝင်ထိုဵေဖာက်မှု ခုခဳမှု (penetration resistance) ြဖငဴ် 

ကွန်ကရစ် အေရာအေနှာမျာဵ၏ အပိ်သည်ဴ (သုိ္ဓမဟုတ်) 

ခဲသည်ဴအချနိ် (time of setting) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  

ASTM C 451 ေရမာဘိလပေ်ြမ (hydraulic cement) ၏ ေစာစီဵစွာ 

ေတာငဴ်တင်ဵမာေ ကာြခင်ဵ (early stiffening) အတွက် 

စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက်နည်ဵ လမ်ဵ ။ (ဘိလပေ်ြမအနှစ် 

နည်ဵ လမ်ဵ) (paste method)  

ASTM C 452 ဆာလဖတိ် (ကန့်ပါြဒပ်ေပါင်ဵ တစ်မျ ိုဵ) (sulphate) နှငဴ် ထိေတွ့ 

ေသာ protland ဘိလပ်ေြမ သရွတ်မျာဵ၏ ြပန့်ကာဵမှု 

ြဖစ်တန်စွမ်ဵ (potential expansion) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  

ASTM C 496 ထုလဳုဵရှည်ကွန်ကရစ်နမူနာမျာဵ၏ ကဲွအက်ေစသည်ဴ ဆဲွဆန့်အာဵ 

ခဳနိုင်ရည်အာဵ (splitting tension strength) အတွက် 

စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက်နည်ဵလမ်ဵ။  

ASTM C 512 ဖိနှိပမ်ှုခဳရသည်ဴ ကွန်ကရစ်၏ ေညာင်ဵ ကျမှု (creep) အတွက် 

စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက်နည်ဵလမ်ဵ။  

ASTM C 567 တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ အေပါစဴာဵ ကွန်ကရစ်၏ 

သိပ်သည်ဵမှုအတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက်နည်ဵ လမ်ဵ။ 

ASTM C 597 ကွန်ကရစ်မျက်နှာြပငက်ို ြဖတ်သန်ဵ၍ လှိုင်ဵ လွန်အသဳလှိုင်ဵ 

တုန်နှုန်ဵအလျင် (Ultrasonic Pulse Velocity) အတွက် စဳြပု 

ထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ။ 

ASTM C 805 စပရနိ်အာဵကိုသဳုဵ၍ တွန်ဵကန်ဖိရိုက်သည်ဴတူ၏ နဳပါတ်စဉ် 

(Rebound Number) ကို ရရိှရန်အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  

ASTM C 900 မာေ ကာသွာဵသည်ဴ ကွန်ကရစ်၏ ဆွဲအာဵဒဏ် ခဳနိုင်ရည်အာဵ 

(pull out strength) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  
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ASTM C 944 လည်ပတ်ေနသည်ဴ ြဖတ်စက်နည်ဵလမ်ဵ (rotating cutter 

method) ြဖငဴ် ကွန်ကရစ် (သုိ္ဓမဟုတ်) သရွတ်မျက်နှာြပင်မျာဵ၏ 

ပွန်ဵပဲဴဒဏ်ခဳနိုင်မှု (abrasion resistance) အတွက် စမ်ဵသပ ်

ချက်နည်ဵလမ်ဵ။ 

ASTM C1218/C1218M သရွတ်နှငဴ် ကွန်ကရစ်တွင်ပါရိှသည်ဴ ေရတွင်ေပျာဝ်င်နိုငေ်သာ 

ကလိရုိုဒ် (Water-soluble chloride) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။   

ASTM C 1314 ပန်ဵရဳလုပ်ငန်ဵတွင် အသဳုဵြပုေသာ အလင်ဵ ြပန်ဖန်တုဳဵမျာဵ 

(prisms) ၏ ဖိနှိပဒ်ဏ်ခဳနိုငရ်ည်အာဵ (compressive strength) 

အတွက် စဳြပုထာဵ သည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။ 

ASTM C 1583 တိုက်ရိုက်ဆွဲဆန့်အာဵ (direct tension) (ဆွဲဆန့်သည်ဴ 

နည်ဵ လမ်ဵ) (pull-off method) ြဖငဴ် ကွန်ကရစ် မျက်နှာြပင် 

မျာဵ၏ ဆန့်နိုင်အာဵ (tensile strength) နှငဴ ် ကွန်ကရစ် 

ြပုြပငေ်ရဵနှင်ဴ အေပ္ဒလွှာထပ်ခင်ဵေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ (concrete 

repair and overlay materials) ၏ ေစဵကပ်အာဵ (bond 

strength) (သုိ္ဓမဟုတ်) ဆန့်နိုင်အာဵ (tensile strength) 

အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  

ASTM C 1709 ကွန်ကရစ်ေဖျာ်စပ်ရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ဘိလပ်ေြမ 

ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ အရည်အေသွဵအကဲြဖတ်ြခင်ဵ  (သုိ္ဓမဟုတ်) 

အြခာဵအစာဵထိုဵ အသဳုဵြပုနိုငေ်သာ ြဖည်ဴစွက်ဘိလပ်ေြမ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ (alternative supplementary cementitious 

materials) (ASCM) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ လမ်ဵ ညွှန်ချက်။  

IS 516 ကွန်ကရစ်၏ ခဳနိုင်ရည်အာဵ (strength of concrete) အတွက် 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ မျာဵ။  

 

 (ဆ)   ကွန်ကရစ်တွင် ေပါင်ဵ စပ်ပါဝင်ေသာ အြခာဵပစ္စည်ဵြျာဵ  

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM C 62 အေထွေထွအေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵသဳုဵ 

ေြမသာဵအေြခခဳသည်ဴ ဘေလာက်တုဳဵမျာဵ (soil based blocks) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  
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ASTM C 90 ဝန်ထမ်ဵ ေဆာငရ်သည်ဴ (load bearing) ကွန်ကရစ် ပန်ဵရဳထည် 

ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 129 ဝန်ထမ်ဵရန်မလိုသည်ဴ (non-load bearing) ကွန်ကရစ် 

ပန်ဵရဳထည်ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 145 ဝန်ထမ်ဵေဆာင်ရသည်ဴ ထုြပညဴ် (solid load bearing) 

ပန်ဵရဳထည် ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 157 မာေ ကာသွာဵသည်ဴ ေရမာဘိလပ်ေြမ (hydraulic cement) 

သရွတ်နှငဴ် ကွန်ကရစ်၏ အလျာဵေြပာင်ဵ လဲမှုအတွက် စဳြပုထာဵ 

သည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ ။  

ASTM C 270 ပန်ဵရဳထည်ပစ္စည်ဵတစ်ခုချင်ဵ (unit masonry) ြပုလုပ်ရာတွင် 

သဳုဵသည်ဴ သရွတ်အတွက် သတ်မှတ်ချက်မျာဵ။  

ASTM C 426 ကွန်ကရစ် ပန်ဵရဳထည်ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အလျာဵလုိက် ေြခာက်ေသွ့၍ 

ကျုဳ့သွာဵမှု (Linear drying shrinkage) အတွက် စဳြပုထာဵ 

သည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ ။  

ASTM C 476 ပန်ဵရဳလုပ်ငန်ဵသဳုဵ သရွတ်ရည် (grout) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

 (ဇ) ထုဳဵ ြှုန့် 

 စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ်  

ASTM C 5 တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ မေဖာက်ထုဳဵ (quicklime) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 25 ထုဳဵ ေကျာက် (limestone),မေဖာက်ထုဳဵ (quicklime) နှင်ဴ 

ေဖာက်ထုဳဵ  (hydrated lime) တို္ဓအာဵ ဓာတ်ခွဲစိစစ်မှု (chemical 

analysis) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ။ 

ASTM C 50 ထုဳဵ မှုန့်နှငဴ် ထုဳဵ ေကျာက်တို္ဓြဖင်ဴ ထုတ်လုပ်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ 

နမူနာေကာက်ယူြခင်ဵ ၊ နမူနာအာဵ စမ်ဵသပရ်န် ြပငဆ်ငြ်ခင်ဵ ၊ 

ထုပ်ပိုဵ ြခင်ဵနှငဴ် အမှတ်အသာဵြပုြခင်ဵ တို္ဓအတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန်။  

ASTM C 110 မေဖာက်ထုဳဵ  (quicklime), ေဖာက်ထုဳဵ  (hydrated lime) နင်ဴှ 

ထဳုဵေကျာက် (limestone) တို္ဓအာဵ ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ 

စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵမှု (physical testing) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ မျာဵ။  
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ASTM C 141 တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ေရမာေဖာက်ထုဳဵ  (ေရြဖန်ဵေပဵ 

ြခင်ဵ ြဖင်ဴ ေရနှငဴ်ဓာတ်ြပုကာ မာေ ကာလာေသာထုဳဵ ) (hydraulic 

hydrated lime) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 206 အေချာသပ်လုပ်ငန်ဵသဳုဵ ေဖာက်ထုဳဵ  (finishing hydrated lime) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 207 ပန်ဵရဳလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ေဖာက်ထုဳဵ (hydrated lime) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

  

 ၆.၅.၂.၇ တဳခါဵြျာဵ၊ ြပတင်ဵ ေပါက်ြျာဵ နှင်ဴ ေလဝင်ေလထွက်ေပါက်ြျာဵ  

 (က) သစ်သာဵတဳခါဵြျာဵ၊ ြပတင်ဵ ေပါက်ြျာဵနှင်ဴ ေလဝင်ေလထွက်ေပါက်ြျာဵ 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ်                 ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM E 152 တဳခါဵအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵအာဵ မီဵ ေလာငမ်ှုဒဏ် ခဳနိုင်မှု 

စမ်ဵသပခ်ျက်အတွက် နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ။  

ASTM E 283 နမူနာပစ္စည်ဵ၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ 

ဖိအာဵ ြခာဵနာဵချက်ေအာက်၌ အြပင်ဖက်ြပတင်ဵ ေပါက်မျာဵ၊ 

ကန့်လန့်ကာနဳရဳမျာဵ (ဝန်မရိှေသာ အြပငဖ်က်နဳရဳမျာဵ) (curtain 

walls) နှငဴ် တဳခါဵမျာဵအာဵ ြဖတ်သန်ဵ၍ ေလယုိစိမဴမ်ှုနှုန်ဵကို 

တွက်ချက် သတ်မှတ်ြခင်ဵအတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM E 330 တစ်သမတ်တည်ငငမိ်ေလဖအိာဵြခာဵနာဵချက် (uniform static 

air pressure difference) ြဖငဴ် အြပင်ဖက် ြပတင်ဵ ေပါက်မျာဵ၊ 

ကန့်လန့်ကာနဳရဳမျာဵ (ဝန်မရိှေသာအြပင်ဖက်နဳရဳမျာဵ) (curtain 

walls) နှငဴ ် တဳခါဵမျာဵ၏ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်ပုဳ ဆိုင်ရာ 

အရည်အေသွဵ (structural performance) အတွက် 

စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက်နည်ဵလမ်ဵ။  

ASTM E 331 တစ်သမတ်တည်ငငမိ်ေလဖအိာဵြခာဵနာဵချက် (uniform static 

air pressure difference) ြဖငဴ် အြပင်ဖက် ြပတင်ဵ ေပါက်မျာဵ၊ 

ကန့်လန့်ကာနဳရဳမျာဵ၊ (ဝန်မရိှေသာ အြပင်ဖက်နဳရဳမျာဵ) 

(curtain walls) နှငဴ ် တဳခါဵမျာဵ၏ ေရထုိဵေဖာက်စိမဴ်ဝငမ်ှု 

(water penetration) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ။ 
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ASTM E 547 ပတ်လည်တည်ငငမိ်ေလဖိအာဵြခာဵနာဵမှု (cyclic static air 

pressure differential) ြဖငဴ ် အြပင်ဖက် ြပတင်ဵ ေပါက်မျာဵ၊ 

အလှကာအြပငဖ်က်နဳရဳမျာဵ (ဝန်မရိှေသာ အြပင်ဖက်နဳရဳ မျာဵ) 

(curtain walls) နှငဴ ် တဳခါဵမျာဵ၏ ေရထုိဵေဖာက်စိမဴ်ဝငမ်ှု 

(water penetration) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။ 

ASTM E 783 တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ အြပငဖ်က် ြပတင်ဵ ေပါက်မျာဵနှငဴ် တဳခါဵမျာဵ 

ကိ ု ြဖတ်သန်ဵ၍ ေလယုိစိမဴ်မှုအာဵ လက်ေတွ့တပ်ဆင်ထာဵသညဴ် 

ေနရာတွင် တိုင်ဵတာမှု (field measurement of air leakage) 

အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။ 

ASTM E 1886 လက်ြဖင်ဴ/ လက်နက်ြဖငဴ် ပစ်လွှတ်သည်ဴ အရာမျာဵ (missiles) 

ေ ကာငဴ် ထိခိုက်မှုဒဏ်ခဳရသည်ဴ ပတ်လည်ဖိအာဵြခာဵနာဵမှု 

(cyclic pressure differentials) ကိ ု ထိေတွ့ခဳစာဵရသည်ဴ 

အြပင်ဖက် ြပတင်ဵ ေပါက်မျာဵ၊ အလှကာ အြပင်ဖကန်ဳရဳမျာဵ 

(ဝန်မရိှေသာ အြပင်ဖက်နဳရမဳျာဵ) (curtain walls) ၊ တဳခါဵမျာဵ 

နှငဴ် မုန်တိုင်ဵခဳြပတင်ဵ ကာမျာဵ (storm shutters) ၏ စွမ်ဵ 

ေဆာငရ်ည်အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ။ 

ASTM E 1996 ဟာရကီိန်ဵမုန်တိုင်ဵ တိုက်ခတ်ချနိ်တွင် ေလြဖငဴ်သယ်ေဆာင်လာ 

သည်ဴ အကျ ိုဵအပဴဲ၊ အစအန ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ထိခိုက်မှုဒဏခ်ဳရ 

သည်ဴ အြပင်ဖက်နဳရဳမျာဵ၊ မှန်ြဖင်ဴ ြပုလုပ်ထာဵေသာ အလှကာ 

အြပင်ဖက်နဳရဳမျာဵ (glazed curtain walls) ၊ တဳခါဵမျာဵနှင်ဴ 

မုန်တိုင်ဵခဳြပတင်ဵ ကာမျာဵ (storm shutters)၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM E 2068 ေလျာြပတင်ဵ ေပါက်မျာဵနှင်ဴ ေလျာတဳခါဵမျာဵ (sliding windows 

and doors) ၏ အဖွငဴ်အပိတ်လုပ်ေဆာငမ်ှုအာဵ (operating 

force) ကိ ု တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM F 842 မှန်တပ်ဆင်ြခင်ဵ ေ ကာငဴ် ြဖစ်ေပ္ဒသည်ဴ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မှု 

(glazing impact) ကို ချန်လပှ်ကာ ေလျာတဳခါဵအစိတ်အပိုင်ဵ  

မျာဵ (sliding door assemblies) ၏ အာဵစိုက်၍ တွန်ဵဖွငဴ် 
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ဝငေ်ရာက်မှုအာဵ ခုခဳမှု (forced entry resistance) ကို 

တုိင်ဵတာြခင်ဵအတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ။  

IS 1003 သစ်သာဵအချပ်ြပာဵမျာဵ တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ ြပတင်ဵ ကာမျာဵနှင်ဴ 

မနှြ်ပတင်ဵ ကာမျာဵ (timber paneled and glazed shutters) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

Part  1 တဳခါဵအကာမျာဵ (Door shutters)  

Part  2 ြပတင်ဵ ေပါက်နှငဴ် ေလဝငေ်လထွက်ေပါက် အကာမျာဵ (window 

and ventilator shutters)  

IS 1141 သစ်သာဵအာဵ အသာဵေသေအာင် ြပုလုပ်ြခင်ဵ  (သစ်သာဵ 

အတွင်ဵရှိ ေရေငွ့ပါဝင်မှု (သုိ္ဓမဟုတ်) စိုထိငု်ဵ မှုကို သငဴ်ေလျာ် 

ေသာ ပမာဏသို္ဓ ေလျှာဴချေပဵြခင်ဵြဖစ်စဉ်) (seasoning of 

timber) အတွက် လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန် စည်ဵ မျဉ်ဵ။  

IS 1826 ြပတင်ဵ ေပါက်မျာဵအတွက်သဳုဵေသာ တရုတ်ကပေ်နကာမျာဵ 

(venetian blinds) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 2191 သစ်သာဵေြပာငတ်ဳခါဵ၏အကာမျာဵ (wooden flush door 

shutters) (ဆယလ်ူလာ (သုိ္ဓမဟုတ်) ေခါင်ဵပွ ဗဟိုအူတိုင် 

အမျ ိုဵအစာဵ) (cellular and hollow core type) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

Part  1 အထပ်သာဵ မျက်နှာြပင် မှန်ပုကဳွက်မျာဵ /တဳခါဵဆဳမျာဵ 

(plywood face panels)   

Part  2 သစ်သာဵစမျာဵကို ေကာ်ကပ်၍ ဖိအာဵြဖင်ဴ ြပုလုပ်ထာဵေသာ 

ပျဉ်ချပ် (particle board) မျက်နှာြပင် မှန်ပုကဳွကမ်ျာဵ/ တဳခါဵ 

ဆဳမျာဵ (panels) နှငဴ ် သစ်မာြဖငဴ် ြပုလုပ်ထာဵေသာ ပျဉ်ချပ် 

(hard board) မျက်နှာြပင် မှန်ပုကဳွက်မျာဵ/တဳခါဵဆဳမျာဵ 

(panels)  

IS 2202 သစ်သာဵေြပာငတ်ဳခါဵ၏အကာမျာဵ (wooden flush door 

shutters) (ထုပိတ်ဗဟိုအတူိုင်အမျ ိုဵအစာဵ) (soild core type) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 4020 တဳခါဵအကာမျာဵ (door shutters) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။  
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Part  1 အေထွေထွ  

Part  2 အလျာဵ၊ အနဳ၊ အြမငဴ်၊ ထု စသည်ဴ အတိုင်ဵအတာမျာဵ 

(dimensions) နှငဴ ် ေလဵနာဵညီ စတုရန်ဵ (squareness) အာဵ 

တိုင်ဵတာမှု။  

Part  3 အ ကမ်ဵဖျင်ဵ ညီညာြပန့်ြပူဵမှု (general flatness) အာဵ 

တိုင်ဵတာမှု။  

Part  4 ြပငညီ်မျက်နှာြပင် စမ်ဵသပခ်ျက် (Local planeness test)။  

Part  5 ေဆာငဴ်တိုက်အာဵေ ကာငဴ် အချ ိုငဴ်အခွက်ြဖစ်မှု စမ်ဵသပခ်ျက်။ 

(Impact indentation test)။  

Part  6 ေကွဵညွတ်မှု စမ်ဵသပခ်ျက်(Flexure test)။  

Part  7 အစွန်အဖျာဵတွင် ဝန်ထမ်ဵ ေဆာင်မှု စမ်ဵသပ်ချက် (Edge 

Loading test)။  

Part  8 ရုတ်တရက် သက်ေရာက်သည်ဴဝန်အာဵ ခုခဳနိုင်မှု စမ်ဵသပခ်ျက် 

(shock resistance test) ။ 

Part  9 ေကွဵညွတ်ြခင်ဵ  ခုခဳနိုင်မှု စမ်ဵသပခ်ျက် (Buckling resistance 

test)။  

Part  10 (တဳခါဵ/ ပစ္စည်ဵတို္ဓကို) ေဆာငဴ်ပိတ်ြခင်ဵ / ေဆာငဴ်ချြခင်ဵ စမ်ဵသပ် 

ချက်။  

Part  11 တလွအဲသဳုဵြပုမှု စမ်ဵသပ်ချက် (Misuse test)။  

Part  12 ေြပာင်ဵလဲေနသည်ဴ စိုထိုင်ဵ မှု စမ်ဵသပခ်ျက် (Varying humidity 

test)။  

Part  13 တဳခါဵအဆုဳဵ ကို (ေရစိမ်) နှစ်ြမုပ်ြခင်ဵ  စမ်ဵသပ်ချက် (End 

immersion test)။  

Part  14 ဓာဵြဖင်ဴခုတ်၍ စမ်ဵသပခ်ျက်(knife test)။  

Part  15 ေကာ်စွဲကပမ်ှု စမ်ဵသပခ်ျက် (Glue adhesion test)။  

Part  16 ဝက်အစူုပ်ထာဵရာမှ ကျွတ်ထကွ်မှုအာဵ ခုခဳမှုစမ်ဵသပ်ချက် 

(Screw withdrawal resistance test)။  

IS 4021 သစ်သာဵတဳခါဵ၊ ြပတင်ဵ ေပါက်နှင်ဴ ေလဝင်ေလထွက်ေပါက် 

ေဘာငမ်ျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  
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IS 4913 သစ်သာဵတဳခါဵမျာဵနှငဴ် ြပတင်ဵ ေပါက်မျာဵအာဵ ေရွဵချယ်ြခင်ဵ ၊ 

တပ်ဆင်ြခင်ဵ နှငဴ် ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ အတွက် လုပ်နည်ဵ 

လုပ်ဟန် စည်ဵ မျဉ်ဵ။  

IS 4962 ေဘဵအနာဵကို သစ်သာဵြဖင်ဴ ြပုလုပ်ထာဵသည်ဴ ေလျာတဳခါဵမျာဵ 

(wooden side sliding doors) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 6198 ြပတင်ဵ /တဳခါဵေပါက်မျာဵ၏ ထိပ်ဖက်တွင် ထုတ်တန်ဵတပ်ဆင်၍ 

ထိန်ဵချုပ်ထာဵငပီဵ ဇလီသတ်ထာဵသည်ဴ သစ်သာဵ (ြပတင်ဵ / 

တဳခါဵ) အကာမျာဵ (Ledged, braced and battened timber 

shutters) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 6523 ကကိုတငပ်ုဳသွန်ဵထာဵသည်ဴ သဳကူကွန်ကရစ် (precast 

reinforced concrete) တဳခါဵ၊ ြပတင်ဵ ေပါက်ေဘာငမ်ျာဵ 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

 

 (ခ) သတ္တုတဳခါဵြျာဵ၊ ြပတင်ဵ ေပါက်ြျာဵနှငဴ် ေလဝငေ်လထွက်ေပါက်ြျာဵ 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ်                 ေခါင်ဵစဉ် 

IS 1038 သဳမဏိတဳခါဵမျာဵ၊ ြပတင်ဵ ေပါက်မျာဵနှင်ဴ ေလဝင်ေလထွက် 

ေပါက်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1361 စက်မှုလုပ်ငန်ဵ အေဆာက်အအုဳမျာဵအတွက်သဳုဵေသာ သဳမဏိ 

ြပတင်ဵ ေပါက်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1948 အလူမီနီယဳ တဳခါဵမျာဵ၊ ြပတင်ဵ ေပါက်မျာဵနှင်ဴ ေလဝင်ေလထွက် 

ေပါက်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1949 စက်မှုလုပ်ငန်ဵ အေဆာက်အအုဳမျာဵအတွက် သုဳဵေသာ 

အလူမီနီယဳ ြပတင်ဵ ေပါက်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 4351 သဳမဏိတဳခါဵေဘာင်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 6248 သတ္တုလိပ် (ြပတင်ဵ /တဳခါဵ) အကာမျာဵ (metal rolling 

shutters) နှငဴ ်လိပ်ကွန်ရက်သဳပန်ဵမျာဵ (rolling grills) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 7452 တဳခါဵမျာဵ၊ ြပတင်ဵ ေပါက်မျာဵနှငဴ် ေလဝင်ေလထွကေ်ပါက်မျာဵ 

အတွက် အပူေပဵ၍ ေခါက်လိပ်ထာဵသည်ဴ သဳမဏိ အပိုင်ဵအကန့် 

မျာဵ (hot rolled steel sections) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 
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IS 10451 သဳမဏိေလျာ (ြပတင်ဵ /တဳခါဵ) အကာမျာဵ (steel sliding 

shutters) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 10521 ေခါက်နိုင်သည်ဴ ဝန်ဵတဳခါဵမျာဵ (collapsible gates) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

 

 (ဂ) ပလပ်စတစ်တဳခါဵြျာဵနှငဴ် ြပတင်ဵ ေပါက်ြျာဵ  

စဳနှုန်ဵနဳပါတ်                 ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM D 638 ပလပ်စတစ်၏ ဆန့်နိုင်အာဵ ဂုဏ်သတ္တိမျာဵ (tensile 

properties) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက်နည်ဵလမ်ဵ။  

IS 14856 အေဆာက်အုဳ အတွင်ဵ ပိုင်ဵတွင် အသဳုဵြပုရန် ဖန်မျှင်ထည် 

အာဵြဖည်ဴ တဳခါဵဆဳအမျ ိုဵအစာဵ တဳခါဵကာမျာဵ (glass fibre 

reinforced (GRP) panel type door shutters) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 15380 ပုဳသွင်ဵ ၍ ြမှင်ဴထာဵသည်ဴ သိပ်သည်ဵမှုြမငဴ် အမျှင်တဳခါဵဆဳ 

တဳခါဵမျာဵ (moulded raised high density fibre (HDF) 

panel doors) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

 

 ၆.၅.၂.၈ လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်တန်ဵြခင်ဵ၊ တပ်ဆင်ပစ္စည်ဵြျာဵနှင်ဴ တွဲဖကပ်စ္စည်ဵြျာဵ  

 စဳနှုန်ဵနဳပါတ်                  ေခါင်ဵစဉ် 

IS 371 မျက်နှာ ကက်ကပ်ေခါင်ဵမျာဵ (ceiling roses) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 374 မျက်နှာ ကက်တွင် တပ်ဆင်သည်ဴအမျ ိုဵအစာဵ လျှပ်စစ်ပန်ကာ 

မျာဵနှငဴ် ထိန်ဵညိှကိရိယာမျာဵ (fans and regulators) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 418 တန်စတငန်န်ဵမျှင် အေထွေထွသဳုဵ လျှပ်စစ်မီဵလုဳဵမျာဵ 

(tungsten filament general service electric lamps) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1258 စပွမ်ီဵသီဵေခါင်ဵ မျာဵ (bayonet lamp holders) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  
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IS 1293 သတ်မှတ်ဗို္ဓအာဵ (rated voltage) ၂၅၀ ဗို္ဓအပါအဝင် ၂၅၀ ဗုိ္ဓ 

အထိရိှ၍ သတ်မှတ်လျှပ်စီဵေ ကာင်ဵ (rated current) ၁၆ 

အမ်ပီယာအထိရိှ၍ ၁၆ အမ်ပီယာ အပါအဝင်ြဖစ်ေသာ 

ပလပ်မျာဵ (plugs) နှငဴ ် ပလပ်ေပါက်မျာဵ (socket outlets) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1534 မီဵေချာင်ဵမျာဵ (fluorescent lamps) တွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

လျှပ်စီဵထိန်ဵကိရိယာ    (ballast)    အတွက်    သတ်မှတ်ချက်။  

 Part 1 သည် ခလုတ်ြဖင်ဴဖငွဴ်သည်ဴ လျှပ်စစ်ပတ်လမ်ဵမျာဵ 

(switch start circuits) အတွက် ြဖစ်သည်။   

IS 1554 ပီဗစီီြဖငဴ ် လျှပ်ကာထာဵေသာ (ပိုမုိဒဏ်ခဳနိုင်သည်ဴ) လျှပ်စစ် 

ေကဘယ်ကကိုဵမျာဵ။ (PVC insulated (heavy duty) electric 

cables)  

Part  1 ၁၁၀၀ ဗို္ဓ အထိရိှ၍ ၁၁၀၀ ဗို္ဓ အပါအဝင်ြဖစ်ေသာ အသဳုဵြပုအာဵ 

(working voltage) အတွက် သတ်မှတ်ချက် ။  

Part  2 ၃.၃ ကီလိုဗို္ဓမှ ၁၁ ကီလိုဗို္ဓ အထိရိှ၍ ၁၁ ကီလိဗုို္ဓ အပါအဝင် 

ြဖစ်ေသာ အလုပ်ဗို္ဓအာဵ (working voltage) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက် ။ 

IS 1777 သတ္တုေရာငြ်ပန်ြပာဵမျာဵ ပါရိှသည်ဴ စက်မှုလုပ်ငန်ဵသဳုဵ အလင်ဵ  

ေရာင်ေပဵပစ္စည်ဵမျာဵ (industrial luminaires with metal 

reflectors) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1985 အေထွေထွသဳုဵ အလင်ဵ ေရာငေ်ပဵပစ္စည်ဵမျာဵ။ (general 

purpose luminaires)  

Part  5/sec-2 အထူဵလိအုပ်ချက်မျာဵ (Section 2)။  

IS 1985 မျက်နှာ ကက်တွင် ြမှုပ်၍တပ်ဆင်ထာဵေသာ အလင်ဵ ေရာငေ်ပဵ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ (recessed luminaires)  

Part  5/sec-3 အထူဵလိအုပ်ချက်မျာဵ (Section 3)။  

IS 1987 လမ်ဵမနှင်ဴ လမ်ဵသွယ် မီဵထွန်ဵရန်အတွက် အလင်ဵေရာင်ေပဵ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ။ 

Part  5/sec-4 အထူဵလိအုပ်ချက်မျာဵ (Section 4)။  
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IS 1987 သယ်ယူသွာဵနိုငေ်သာ အေထွေထွသဳုဵ အလင်ဵ ေရာငေ်ပဵ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ။ (portable general purpose luminaires)  

Part  5/sec-5 အထူဵလိအုပ်ချက် (Section 5)။  

IS 1987 မီဵေမာင်ဵ (Flood light) ။ 

IS 2086 ၆၅၀ ဗို္ဓ အထိရှိေသာဒဏခ်ဳကကိုဵ ြပန်လည် အသစ်လဲလှယ် 

တပ်ဆင်နိုငသ်ည်ဴ အမျ ိုဵအစာဵ လျှပ်စစ်ဒဏ်ခဳကကိုဵမျာဵ (re-

wirable type electric fuses) တွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ carriers 

and bases မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 2148 ေပါက်ကွဲေစနိုင်သည်ဴ ဓာတ်ေငွ့မျာဵရှိေသာ ေလထုတွင် လျှပ်စစ် 

ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵအာဵ မီဵေတာက်ြခင်ဵ မှ ကာကွယ်သည်ဴ 

အကာအရဳမျာဵ (flameproof enclosures) "d" အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 2206 မီဵေတာက်ြခင်ဵ မှ ကာကွယ်သည်ဴ လျှပ်စစ်မီဵတပ်ဆင်သညဴ် 

ပစ္စည်ဵမျာဵ (flameproof electric lighting fittings) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

Part  1 Well glass နှငဴ ်bulkhead အမျ ိုဵအစာဵမျာဵ။  

Part  2 ဖန်ပပန်မျာဵ (glass tubes) ကို အသဳုဵြပုသည်ဴ လျှပ်စစ်မီဵ 

တပ်ဆင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ (fittings)။  

Part  3 မီဵေချာင်ဵမျာဵ (fluorescent lamps) နှငဴ ် ပလပစ်တစ်အကာ 

မျာဵကို အသဳုဵြပုသည်ဴ လျှပ်စစ်မီဵတပ်ဆင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ 

(fittings)။ 

Part  4 သယ်ယူသွာဵနိုင်သည်ဴ မီဵေတာက်ြခင်ဵ မှကာကွယ်ေသာ လက်ဆွဲ 

မီဵအိမ်မျာဵ (portable flameproof handlamps) နှငဴ် သဳုဵစွဲခွင်ဴ 

ြပုထာဵသည်ဴ ေကဘယ်ကကိုဵအေပျာမဴျာဵ (approved flexible 

cables)။  

IS 2215 မီဵေချာင်ဵမျာဵ (fluorescent lamps) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

စတက်တာမျာဵ (starters) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 2412 လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်တန်ဵရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ကလစ်မျာဵ (link 

clips) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  
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IS 2418 အေထွေထွမီဵထွန်ဵရန် ကိစ္စမျာဵအတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ ပပန်ပုဳ 

မီဵ ေချာင်ဵမျာဵ (tubular fluorescent lamps) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

Part  1 လိအုပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵချက်မျာဵ။  

Part  2 စဳြပုထာဵသည်ဴ မီဵလုဳဵ /မီဵေချာင်ဵဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵကုိ 

ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ စာရွက်မျာဵ။ (standard lamp data sheets) 

Part  3 G-5 နှငဴ် G-13 ပင်ေချာင်ဵနှစ်ေချာင်ဵပါသည်ဴ ထိပ်ဖုဳဵမျာဵ (bi-pin 

caps) ၏ အတိုင်ဵ အတာမျာဵ။  

Part  4 G-5 နှငဴ ် G-13 ပင်ေချာင်ဵ  နှစ်ေချာင်ဵပါသည်ဴထိပ်ဖုဳဵ မျာဵ (bi- 

pin caps) အတွက် တပ်ဆင်ရန် ခွငဴ်ြပုသည်ဴ နှငဴ ် ခွငဴ်မြပုသည်ဴ 

အတိုင်ဵ အတာမျာဵ (go and no-go gauges)  

IS 2667 လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်တန်ဵရန်အတွက် ေတာငဴ်တင်ဵမာေ ကာေသာ 

သဳမဏိ လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်ပိုက်မျာဵ (rigid steel conduit) 

တပ်ဆင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ (fittings) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 2675 ၁၀၀၀ ဗို္ဓထက် မေကျာ်လနွ်ေသာ ဗို္ဓအာဵမျာဵအတွက် အသဳုဵ 

ြပုသည်ဴ အလဳုပတိ်ထာဵေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ြဖန့်ေဝသည်ဴ 

ဒဏခ်ဳကကိုဵခုဳ မျာဵနှငဴ် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်ဵမျာဵကို အလုိအေလျာက် 

ြဖတ်ေတာက်ေပဵသည်ဴ ကိရိယာမျာဵ (enclosed distribution 

fuse boards and cut outs) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 3287 ပလပ်စတစ်ေရာငြ်ပန်ြပာဵမျာဵ (plastic reflectors) ပါရှိသည်ဴ 

စက်မှုလုပ်ငန်ဵသဳုဵ အလင်ဵ ေရာငေ်ပဵရာတွင် တပ်ဆင်သည်ဴ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ (industrial lighting fittings) အတွက် သတ်မှတ် 

ချက်။ 

IS 3323 ပပန်ပုမဳီဵေချာင်ဵမျာဵ (tubular fluorescent lamps) အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ ပင်ေချာင်ဵနှစ်ေချာင်ဵပါ မီဵလဳုဵအထုိင်မျာဵ (bi-pin 

lamp holders) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 3324 ပပန်ပုမဳီဵေချာင်ဵမျာဵ (tubular fluorescent lamps) အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ စတတ်တာမျာဵ (starters) ၏ အထုိငမ်ျာဵ 

(holders) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  
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IS 3419 ေတာငဴ်တင်ဵမာေ ကာေသာ၊ သတ္တုမဟုတ်သည်ဴ၊ လျှပ်စစ်ကကိုဵ 

သွယ်ပိကု်မျာဵ (rigid, non-metallic conduits) တပ်ဆင်သည်ဴ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ (fittings) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 3480 လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်တန်ဵရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ေပျာဴေြပာင်ဵေသာ 

သဳမဏိလျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်ပိုက်မျာဵ (flexible steel conduits) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။   

IS 3528 ေရစိမဴမ်ဝငန်ိုငေ်သာ၊ လျှပ်စစ်မီဵတပ်ဆင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ 

(water-proof electric lighting fittings) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 3553 ေရလဳုေသာ၊ လျှပ်စစ်မီဵတပ်ဆင်သည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ (watertight 

electric lighting fittings) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 3837 လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်တန်ဵရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ေတာငဴ်တင်ဵ 

မာေ ကာေသာ သဳမဏိလျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်ပိုကမ်ျာဵ (rigid steel 

conduits) အတွက် တွဲဖကပ်စ္စည်ဵမျာဵ (accessories) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 3854 အမိ်တွင်ဵအသဳုဵြပုရန်နှငဴ် အလာဵတူ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ ခလုတ်မျာဵ (switches) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 4012 ဖုန်မှုန့်မဝင်ေရာက်နိုင်ေသာ၊ လျှပ်စစ်မီဵတပ်ဆငသ်ည်ဴ ပစ္စည်ဵ 

မျာဵ (dust-proof electric lighting fittings) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 4013 ဖုန်မှုန့်လုဳေသာ၊ လျှပ်စစ်မီဵတပ်ဆင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ (dust-

tight electric lighting fittings) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 4160 ချတိ်ဆက်ထာဵသည်ဴ ခလုတ်ပလပ်ေပါက် (interlocking 

switch socket outlet) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 4615 ခလုတ်ပလပ်ေပါက် (ချတိ်ဆက်မထာဵသည်ဴ အမျ ိုဵအစာဵ) 

(switch socket outlet) (non-interlocking type) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 4649 ေပျာဴေပျာင်ဵ ေသာ သဳမဏိ လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်ပိုက်မျာဵ (flexible 

steel conduits) အတွက် သဳုဵသည်ဴပိုကဆ်က်မျာဵ (adaptors) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  
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IS 5077 အလှဆင် မီဵထွန်ဵပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ (decorative lighting 

outfits) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 6538 ဒဏခ်ဳနိုင်ေသာပစ္စည်ဵ (resilient material) ြဖငဴ် ြပုလုပ် 

ထာဵသည်ဴ ပင်ေချာင်ဵ ၃ ေချာင်ဵပါ ပလပ်မျာဵ (three-pin 

plugs) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 8030 ေဆဵရုဳမျာဵအတွက် သဳုဵသည်ဴ အလင်ဵ ေရာငေ်ပဵပစ္စည်ဵမျာဵ 

(luminaires) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 8828 လူေနအိမ်မျာဵနှငဴ် အလာဵတူတပ်ဆင်မှုမျာဵအတွက် သဳုဵသည်ဴ 

လျှပ်စစ်ေ ကာင်ဵ  လွန်ကဲမျာဵြပာဵမှုကို ကာကွယ်တာဵဆီဵရန် 

ပတ်လမ်ဵြဖတ်ခလုတ်မျာဵ (circut-breakers) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 9537 လျှပ်စစ်တပ်ဆငမ်ှုမျာဵအတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ လျှပ်စစ်ကကိုဵ 

သွယ်ပိကု်မျာဵ (conduits) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

Part  1 အေထွေထွလုိအပ်ချက်မျာဵ။  

Part  2 ေတာငဴ်တင်ဵမာေ ကာေသာ သဳမဏိလျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်ပိကု်မျာဵ 

(rigid steel conduits)။ 

Part  3 လျှပ်ကာပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် ေတာငဴ်တင်ဵမာေ ကာေသာ ရိုဵရိုဵ 

လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်ပိုကမ်ျာဵ (right plain conduits)။  

Part  4 လျှပ်ကာပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် ေပျာဴေပျာင်ဵ ေသာ၊ ထိခိုက်ပျက်စီဵမှု 

ြဖစ်ပါက အလုိအေလျာက် ြပန်လည်ေကာင်ဵမွန်လာနိုင်ေသာ 

လျှပ်စစ်ကကိုဵ သွယ်ပိုက်မျာဵ။ (pliable self-recovering 

conduits)။ 

Part  5 လျှပ်ကာပစ္စည်ဵမျာဵြဖငဴ် ြပုလုပ်သည်ဴ ေပျာဴေပျာင်ဵ ေသာ 

လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်ပိုကမ်ျာဵ (pliable conduits of insulating 

materials)။  

Part  6 သတ္တု (သုိ္ဓမဟုတ်) ေပါင်ဵ စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵြဖငဴ် ြပုလုပ်သည်ဴ 

ေပျာဴေပျာင်ဵ ေသာ လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်ပိုကမ်ျာဵ (pliable 

conduits of metal or composite materials)။ 
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Part  8 အလူမီနီယဳသတ္တုစပ်ြဖင်ဴြပုလုပ်သည်ဴ၊ ေတာင်ဴတင်ဵမာေ ကာကာ 

ရစ်ပတ်၍မရေသာ လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်ပိကု်မျာဵ (rigid, non-

threadable conduits of aluminum alloy)။  

IS 9926 ၆၅၀ ဗို္ဓအထိခဳနိုငေ်သာ ဒဏခ်ဳကကိုဵ အသစ်လဲနိုင်သည်ဴ 

အမျ ိုဵအစာဵ လျှပ်စစ်ဒဏ်ခဳကကိုဵမျာဵ (rewirable type electric 

fuses) မျာဵတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ဒဏခ်ဳဝါယာကကိုဵမျာဵ (fuse 

wires) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 10322 အလင်ဵေရာင်ေပ  ဵပစ္စည်ဵမျာ  ဵ(luminaires) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

Part  1 အေထွေထွလုိအပ်ချက်မျာဵ။  

Part  2 အေဆာက်အအုဳေဆာက်လုပ်ေရဵဆိုင်ရာ လိအုပ်ချက်မျာဵ။  

Part  3 ဝက်အြူဖငဴ် အဆုဳဵ သတ်ြခင်ဵနှင်ဴ ဝက်အူမပါပဲ အဆုဳဵ သတ်ြခင်ဵ  

မျာဵ (screw and screw less terminations)။ 

Part  4 စမ်ဵသပခ်ျက် နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ။  

Part  5 အထူဵလိအုပ်ချက်မျာဵ (Section 1)။  

IS 11037 အလီက်ထရွန်နစ် အမျ ိုဵအစာဵပန်ကာထိန်ဵညိှကိရိယာမျာဵ 

(electronic type fan regulators)။  

IS 13010 ေအစီ ဝပ-်အာဝါမီတာမျာဵ (AC watt-hour meters) 

အတန်ဵအစာဵ ၀.၅, ၁ နှငဴ ်၂ (Class 0.5, 1 and 2)  

IS 13779 ေအစီလျှပ်ငငိမ် ဝပ-်အာဝါမီတာမျာဵ (AC static watt-hour 

meters) (အတန်ဵအစာဵ ၁ နှငဴ ်၂) (Class 1 and 2)  

IS 13947 ဗို္ဓအာဵနိမဴ် (low-voltage) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

Part  3 ခလုတ်ဂီယာ (switch gear) နှငဴ် အထိန်ဵဂီယာ(control gear)၊ 

part 3 ခလုတ်မျာဵ (switches)၊ လိုင်ဵ ြဖတ်ကိရိယာမျာဵ 

(disconnectors)၊ ခလုတ်၊ လိငု်ဵ ြဖတ်ကိရိယာမျာဵနှငဴ် ဒဏခ်ဳ 

ကကိုဵတို္ဓ ေပါင်ဵ စပ်ထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ။  

IS 14763 လျှပ်စစ်တပ်ဆငေ်ရဵ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် သဳုဵသည်ဴ 

လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်ပိုက် (conduit)၊ လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ြခင်ဵ မျာဵ 

အတွက် လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်ပိကု်မျာဵ၏ အြပင်ဘက်အချင်ဵမျာဵ 

(outside diameters of conduits) နှငဴ ် လျှပ်စစ်ကကိုဵ 
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သွယ်ပိကု်မျာဵနှငဴ် တပ်ဆင်ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် ဝက်အူရစ်မျာဵ 

(threads for conduits and fittings)။  

IS 14768 လျှပ်စစ်တပ်ဆငြ်ခင်ဵ မျာဵအတွက် လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်ပိကု် 

တပ်ဆင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ (conduit fittings)။ 

Part  1 အေထွေထွလုိအပ်ချက်မျာဵ။  

Part  2 သတ္တုြဖင်ဴ ြပုလုပ်သည်ဴ လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်ပိုက် တပ်ဆင်သည်ဴ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ (metal conduit fittings)။  

IS 14772 လူေနအိမ်နှင်ဴ အလာဵတူတပ်ဆင်သည်ဴ လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ြခင်ဵမျာဵ 

အတွက် သဳုဵသည်ဴတွဲဖက်ပစ္စည်ဵမျာဵ (accessories) အတွက် 

အကာအရဳမျာဵ (enclosure)။  

IS 14927 လျှပ်စစ်တပ်ဆငြ်ခင်ဵ မျာဵအတွက် ေကဘယ်ကကိုဵ ပင်မလိုင်ဵ နှင်ဴ 

လိငု်ဵ ခွဲမျာဵသွယ်တန်ဵသည်ဴစနစ်မျာဵ (cable trunking and 

ducting systems)။  

Part  1 အေထွေထွလုိအပ်ချက်မျာဵ။  

Part  2 နဳရမဳျာဵ (သုိ္ဓမဟုတ်) မျက်နှာ ကက်မျာဵေပ္ဒတွင် တပ်ဆင်ရန် 

ရည်ရွယ်သည်ဴ ေကဘယ်ကကိုဵ ပင်မလိုင်ဵ နှင်ဴ လိငု်ဵ ခွဲမျာဵ 

သွယ်တန်ဵသည်ဴစနစ်မျာဵ (cable trunking and ducting 

systems)။  

IS 14930 လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ြခင်ဵမျာဵအတွက် လျှပ်စစ်ကကိုဵ သွယ်ပုိက်စနစ်မျာဵ 

(conduit systems)။  

Part  1 အေထွေထွလုိအပ်ချက်မျာဵ။  

Part  2 ေြမေအာက်တွင် ြမှုပ်နှဳထာဵသည်ဴ လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်ပိကု် 

စနစ်မျာဵ (conduit systems buried underground) အတွက် 

အထူဵလိအုပ်ချက်မျာဵ။  

IS 15368 လူေနအိမ်နှင်ဴ အလာဵတူ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် ေကဘယ် 

ကကိုဵရစ်လုဳဵ မျာဵ (cable reels)။ 
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 ၆.၅.၂.၉ ကကြ်ဵခင်ဵတည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ အြုိဵြိုဵ ြခင်ဵနှငဴ် အြခာဵအေချာသပ်လုပ်ငန်ဵြျာဵ  

 (က)  ကကြ်ဵခင်ဵတည်ေဆာက်ြခင်ဵ 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM F 710 ဒဏခ်ဳနိုင်ရည်ရိှေသာ  ကမ်ဵခင်ဵ  (resilient flooring) အာဵ 

ရရိှေစရန် ကွန်ကရစ် ကမ်ဵခင်ဵ မျာဵ (concrete floors) 

တည်ေဆာက်ရန် ြပငဆ်င်ြခင်ဵအတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန်။ 

IS 3670 သစ်သာဵ ကမ်ဵခင်ဵ မျာဵ (timber floors) တည်ေဆာက်ြခင်ဵ  

အတွက် လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန် စည်ဵ မျဉ်ဵ။  

IS 5766 မီဵသင်ဵ ရွှဳေစဵအတု်ြဖငဴ်  ကမ်ဵခင်ဵ မျာဵခင်ဵ ြခင်ဵ (laying burnt 

clay brick flooring) အတွက် လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန် စည်ဵ မျဉ်ဵ။ 

IS 13801 အကွတ်ဆငပ်ါေသာ ဘိလပ်ေြမ ကွန်ကရစ်အြပာဵမျာဵ 

(chequered cement concrete tiles) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

 

 (ခ) ကကြ်ဵခင်ဵေပါင်ဵ စပ်ဖွဲ့ စည်ဵြှုြျာဵ (flooring compositions) 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM F 1066 ဗီနိုင်ဵေပါင်ဵ စပ်ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ  ကမ်ဵခင်ဵ  ေ ကြပာဵအတွက် 

သတ်မှတ်ချက် (vinyl composition floor tile) ။ 

IS 9162 ကွန်ကရစ် ကမ်ဵခင်ဵ  အေချာသပ်အလွှာ (floor topping) 

အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ epoxy resin (ပလပ်စတစ်ေကာ်ေစဵ)၊ 

မာေ ကာမှု (hardness) နှငဴ် epoxy resin ေပါင်ဵ စပ်ဖွဲ့စည်ဵမှု 

မျာဵအတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ။  

IS 9197 ကွန်ကရစ် ကမ်ဵခင်ဵ  အေချာသပ်အလွှာ (floor topping) 

အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ epoxy resin (ပလပ်စတစ်ေကာ်ေစဵ)၊ 

မာေ ကာမှု (hardness) နှငဴ် epoxy resin ေပါင်ဵ စပ်ဖွဲ့စည်ဵမှု 

မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

  

 

 

 



ြမနမ်ာနိုင်ငဳ အေဆာက်အအုဳဆုိင်ရာ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀ အပိုင်ဵ ၆ 

 

42 

 

 (ဂ) ကကြ်ဵခင်ဵဖေယာင်ဵ ပုဆိုဵ (Linoleum) ြဖငဴ် ကကြ်ဵခင်ဵြခင်ဵ  

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM F 2034  ကမ်ဵခင်ဵ ကို ဖုဳဵလွှမ်ဵကာရဳသည်ဴ  ကမ်ဵခင်ဵ ဖေယာင်ဵ ပုဆိုဵ 

အချပ်ြပာဵ (sheet linoleum floor covering) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM F 2195  ကမ်ဵခင်ဵဖေယာင်ဵပုဆုိဵြဖင်ဴ ြပုလုပ်သည်ဴ  ကမ်ဵခင်ဵေ ကြပာဵမျာဵ 

(linoleum floor tile) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 9704  ကမ်ဵခင်ဵ ဖေယာင်ဵ ပုဆိုဵ အချပြ်ပာဵမျာဵနှင်ဴ ေ ကြပာဵမျာဵ 

(Linoleum sheets and tiles) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ။ 

 

(ဃ) ေ ကထည်ေြြထည် (ceramic) နှင်ဴ အြခာဵအေချာသပ်ပစ္စည်ဵြျာဵ 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ်  

ASTM C 57 တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ကမ်ဵခင်ဵ  ရွှဳ့ေစဵအတု် ကပ်ြပာဵ 

(structural clay floor tile) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 212 တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ  ကမ်ဵခင်ဵ မျက်နှာြပငခ်င်ဵရာတွင် 

သဳုဵသည်ဴ ရွှဳ့ေစဵအတု် ကပ်ြပာဵ (structural clay facing tile) 

အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 373 မီဵဖုတ်ထာဵသည်ဴ အြဖူေရာငေ် ကထည်ေြမထည်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

(fired white ware products)၊ ေ ကြပာဵမျာဵ (ceramic tiles) 

နှငဴ် ဖန်ြပာဵမျာဵ (glass tiles) ၏ ေရစုပ်ယူမှု (water 

absorbtion)၊ ထုထည်လိကု်သိပ်သည်ဵမှု (bulk density)၊ 

သိသာထငရှ်ာဵေသာသိပ်သည်ဵဆ(apparent specific gravity) 

တို္ဓကို တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ 

ASTM C 424 ဖိအာဵေပါင်ဵ အိုဵတွင် ြပုြပငစ်ီရငြ်ခင်ဵ  (autoclave treatment) 

ြဖငဴ် မီဵဖုတ်၊ စဉ်ရဴည်သုတ်ထာဵသည်ဴ အြဖူေရာင ် ေ ကထည် 

ေြမထည် ပစ္စည်ဵမျာဵ (fired glazed white wares) ၏ 

မျက်နှာြပင် ပက် ကာဵအကမ်ှုအာဵ ခုခဳနိုင်မှု (crazing 

resistance) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက် နည်ဵ လမ်ဵ။  
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ASTM C 484 စဉ်ဴရည်သုတ်ေ ကြပာဵမျာဵ (glazed ceramic tiles) ၏ အပူချန်ိ 

ရုတ်တရက်ေြပာင်ဵ လဲမှုေ ကာငဴ် ြဖစ်ေပ္ဒသည်ဴ ဒဏအ်ာဵကို 

ခုခဳနိုင်မှု (thermal shock resistance) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  

ASTM C 648 ေ ကြပာဵမျာဵ (ceramic tiles) ၏ ကဲွေ ကမှုခဳနုိင်ရည် (breaking 

strength) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက် နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM C 1026 ေ ကြပာဵမျာဵနှငဴ် ဖန်ြပာဵမျာဵ၏ ေရခဲြခင်ဵ နှင်ဴ အရည်ေပျာ်ြခင်ဵ  

အြပန် အလှန်ြဖစ်ပျက်သည်ဴ ြဖစ်စဉ် (freeze-thaw cycling) 

အာဵ ခုခဳနိုင်မှုကို တိုင်ဵတာြခင်ဵ အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  

ASTM C 1027 စဉ်ရဴည်သုတ်ေ ကြပာဵမျာဵ (glazed ceramic tiles) ၏ 

ြမငန်ိုငေ်သာ ပွန်ဵစာဵမှုအာဵ ခုခဳနိုင်မှု (visible abrasion 

resistance) ကိ ု တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ အတွက် စဳြပုထာဵ 

သည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ ။  

IS 3951  ကမ်ဵခင်ဵ မျာဵနှင်ဴ အမုိဵမျာဵအတွက်သဳုဵသည်ဴ ေခါင်ဵပွရွှဳ့ေစဵ 

အတု် ကပ်ြပာဵမျာဵ (hollow clay tiles) အတွက် သတ်မှတ် 

ချက်။ 

IS 13630 ေ ကြပာဵမျာဵ (ceramic tiles) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။  

IS 13630 ဆူေနသည်ဴေရကိုအသဳုဵြပု၍၊ အစိုဓာတ်မျာဵစုပ်ယူမှုေ ကာငဴ် 

အရာဝတ္ထု ၏ ထုထည်တိုဵလာြခင်ဵ (moisture expansion) 

အာဵ တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ (စဉဴ်ရည် မသုတ်သည်ဴ 

ေ ကြပာဵမျာဵ) (unglazed tiles)  

IS 13630 အပူေ ကာငဴ် အလျာဵလိုက် ဆန့်ထကွ်ြခင်ဵ  (Linear thermal 

expansion) အာဵ တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။  

IS 13630 ကျ ိုဵကိန်ဵ (modulus of rupture) အာဵ တွက်ချက်သတ်မှတ် 

ြခင်ဵ ။  

IS 13630 ဓာတုဆိုင်ရာခုခဳမှု (chemical resistance) အာဵ တွက်ချက် 

သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ (စဉ်ရဴည်သုတ်ေ ကြပာဵမျာဵ) (glazed tiles)  
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IS 13630 ဓာတုဆိုင်ရာခုခဳမှု (chemical resistance) အာဵ တွက်ချက် 

သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ (စဉဴ်ရည်မသုတ်သည်ဴေ ကြပာဵမျာဵ) (unglazed 

tiles) ။  

IS 13630 မျက်နှာြပငပ်ွန်ဵစာဵမှု (surface abrasion) အာဵ ခုခဳမှုကုိ 

တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ (စဉ်ရဴည်သုတ် ေ ကြပာဵမျာဵ) 

(glazed tiles) ။  

IS 13630 Mohs ၏ အမာအဆင်ဴအတန်ဵ သတ်မှတ်ချက်အရ မျက်နှာြပင်၏ 

အြခစ်ခဳအမာသတ္တိ (scratch hardness) အာဵ တွက်ချက် 

သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။  

IS 13711 ေ ကြပာဵမျာဵ (ceramic tiles) အာဵ နမူနာေကာက်ယူြခင်ဵ နှင်ဴ 

၎င်ဵတို္ဓကို လက်ခဳရန် အေြခခဳအချက်မျာဵ။ 

 

 (င) အြုိဵြိုဵြခင်ဵ  

 စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ်  

ASTM C 1167 ရွှဳ့ေစဵအမုိဵ အတု် ကပ်ြပာဵမျာဵ (clay roofing tiles) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 1492 ကွန်ကရစ်အမုိဵြပာဵမျာဵ (concrete roof tiles) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM D 41 အမုိဵမိုဵြခင်ဵ ၊ စိုထိုင်ဵ မှု ကာကွယ်ြခင်ဵ နှင်ဴ ေရစိမဴ်ဝငမ်ှု ကာကွယ် 

ြခင်ဵ တို္ဓတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ နိုငလ်ွန်ကတ္တရာ ေအာက်ခဳသုတ် 

ေဆဵ (asphalt primer) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM D 312 အမုိဵမိုဵရာတွင် အသုဳဵြပုသည်ဴ နိုငလ်ွန်ကတ္တရာ (asphalt) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM D 2822 အမုိဵမိုဵရာတွင် အသုဳဵြပုသည်ဴ နိုငလ်ွန်ကတ္တရာ ဘိလပ်ေြမ 

(asphalt roof cement) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM D 3746 ေရနဳကတ္တရာြဖငဴ် အမုိဵမိုဵသည်ဴစနစ်မျာဵ (bituminuous 

roofing systems) အတွက် ေဆာငဴ်မှု၊ တိုက်မှုဒဏ်ခုခဳနိုငမ်ှု 

(impact resistance) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် နည်ဵလမ်ဵ။  

ASTM D 4434 ေပ္ဒလီ (ဗီနိုင်ဵကလိုရိုဒ်) အချပ်ြပာဵြဖငဴ် အမုိဵမိုဵြခင်ဵ  (poly vinyl 

chloride) sheet roofing အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 
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ASTM E 108 အမုိဵအဖုဳဵအကာမျာဵအာဵ မီဵေလာငမ်ှု စမ်ဵသပြ်ခင်ဵ (fire test 

of roof coverings) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ။  

IS 277 သွပ်ရည်စိမ်ထာဵသည်ဴ သဳမဏိအချပ်ြပာဵမျာဵ (galvanized 

steel sheets) (ေြပာင် နှငဴ် လှိုင်ဵ တွန့်အချပ်ြပာဵမျာဵ) (plain 

and corrugated) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 6250 အမုိဵမိုဵရာတွင် အသုဳဵြပုသည်ဴ သင်ပုန်ဵေကျာက် အတု် ကပ် 

ြပာဵမျာဵ (roofing slate tiles) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1464 ေခါင်ချုပ်နှင်ဴမျက်နှာ ကက်အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ ရွှဳေစဵအတု် 

 ကပ်ြပာဵမျာဵ (clay ridge and ceiling tiles) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 2690 မီဵသင်ဵ ရွှဳ့ေစဵ အမိ်ေခါင်မိုဵ အမုိဵြပာဵမျာဵ (burnt clay flat 

terracing tiles) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

Part  1 စက်ြဖငဴ်ြပုလုပ်ြခင်ဵ။  

Part  2 လက်ြဖင်ဴြပုလုပ်ြခင်ဵ။  

IS 12583 အမုိဵမိုဵရာတွင်အသဳုဵြပုသည်ဴ လှိုင်ဵတွန့်ပုဳ ေရနဳကတ္တရာ အချပ် 

ြပာဵမျာဵ (corrugated bitumen roofing sheets) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 12866 (ဖန်မျှင်ြဖင်ဴအာဵြဖည်ဴထာဵသည်ဴ) (glass fiber reinforced) 

အပူေပဵ၍ ပုဳသွန်ဵထာဵေသာ ပိုလီအက်စတာေကာ်ေစဵ 

(thermosetting polyester resin) မ ှ ြပုလုပ်သည်ဴ 

အလင်ဵ ေရာငေ်ဖာက်နိုင်ေသာ ပလပ်စတစ်အချပ်ြပာဵမျာဵ 

(plastic translucent sheets) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

  

 (စ) နဳရဳကာြခင်ဵ/အေချာသပ်ြခင်ဵ  

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM C 34 တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ဝန်ထမ်ဵ ေဆာင်သည်ဴနဳရဳအတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ ရွှဳ့ေစဵအတု် ကပ်ြပာဵမျာဵ (structural clay 

load-bearing wall tiles) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  
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ASTM C 52 အခန်ဵတစ်ခန်ဵနှငဴတ်စ်ခန်ဵအ ကာဵ ကာရဳထာဵသည်ဴနဳရဳအတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ ဂျစ်ပဆမ်အြပာဵ (သုိ္ဓမဟုတ်) ဘေလာက်တုဳဵ  

(gypsum partition tile or block) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 56 တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ဝန်ထမ်ဵ ေဆာငြ်ခင်ဵ မရှိသည်ဴ 

ရွှဳ့ေစဵအတု် ကပ်ြပာဵမျာဵ (structural clay non-load bearing 

tiles) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 126 တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ စဉဴ်ရည်သုတ်ထာဵသည်ဴ မျက်နှာြပင် 

အတွက် အသဳုဵြပုေသာ ရွှဳ့ေစဵအတု် ကပ်ြပာဵမျာဵ (ceramic 

glazed structural clay facing tiles) ၊ မျက်နှာြပင်အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ အတု်မျာဵ (facing bricks) နှငဴ် ထုပိတ် ပန်ဵရဳ 

ထည်ပစ္စည်ဵမျာဵ (solid masonry units) အတွက် သတ်မှတ် 

ချက်။ 

IS 15418 လိပ်ထာဵသည်ဴ ပုဳစဳြဖင်ဴရိှေသာ အေချာသပ် နဳရကဳပ်စက္ကူမျာဵ 

(finished wall papers) ၊ နဳရကဳပ်ဗနီိုင်ဵ  (wall vinyl) နှငဴ် 

ပလပ်စတစ်နဳရဳကပ် အကာမျာဵ (plastic wall coverings) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

 

 ၆.၅.၂.၁၀ ဖန်ထည် ြှန်ထည်နှင်ဴ ြှန်ြပာဵတပ်ဆင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵြျာဵ။  

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM C 1036 မှန်အချပ်ြပာဵ (flat glass) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 1172 ဗိသုကာ အေဆာက်အအုဳပုစဳဳဆိုင်ရာ အသဳုဵြပုသည်ဴ အလွှာလိကု် 

ထပထ်ာဵေသာ မှန်အချပ်ြပာဵ (laminated architectural flat 

glass) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 1369 ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်ပုဳအရ မနှတ်ပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ အပူကာ 

မှန်ထည် ပစ္စည်ဵမျာဵ (structurally glazed insulating glass 

units) အတွက် အနာဵေစာင်ဵမျာဵတွင် ေရ/ေလ လုေဳစရန် 

ထပဆ်ငဴ်ပိတ်ေပဵသည်ဴ ေထဵေစဵမျာဵ (Secondary Edge 

Sealants) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 1503 ေငွလွှာသုတ်ထာဵသည်ဴ  ကညဴ်မှန်အချပ်ြပာဵမျာဵ (silvered flat 

glass mirrors) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  
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ASTM E 773 အလဳုပိတ်ထာဵသည်ဴ အပူကာမှန်ထည်ပစ္စည်ဵ (sealed 

insulating glass units) တို္ဓ၏ ရာသီဥတုဒဏ်ေ ကာင်ဴ 

ယုိယွင်ဵပျက်စီဵမှုကို စမ်ဵသပ်ရန်ဓာတ်ခွဲခန်ဵတွင် ေစာစီဵစွာ 

ြဖစ်ေပ္ဒေစြခင်ဵ  (accelerated weathering) အတွက် 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  

ASTM E 774 အလဳုပိတ်ထာဵသည်ဴ အပူကာမှန်ထည်ပစ္စည်ဵမျာဵ (sealed 

insulating glass units) ၏  ကာရှည်ခဳသည်ဴဂုဏ်သတ္တိအာဵ 

အမျ ိုဵအစာဵခွဲြခင်ဵ  (classification of durability) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM E 1300 အေဆာက်အအုဳမျာဵတွင် တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ မှန်မျာဵ၏ ဝန်အာဵ 

ခုခဳမှု (load resistance) ကိ ုတွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ  အတွက် 

စဳြပုထာဵသည်ဴ လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန်။  

ASTM E 2188 အပူကာမှန်ထည်ပစ္စည်ဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည် (insulating glass 

unit performance) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM E 2189 အပူကာမှန်ထည်ပစ္စည်ဵမျာဵ (insulating glass units) တွင် 

ေရေငွ့ရိုက်ြခင်ဵ  (fogging) အာဵ ခုခဳမှုကို စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ  

အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  

ASTM F 1642 ေလြပင်ဵဒဏ်ခဳနိုင်ရန်အတွက် (air blast loadings) မှန်တပ် 

ဆင်ြခင်ဵနှငဴ် မှန်တပ်ဆငသ်ည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ (glazing and 

glazing systems) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။  

IS 5437 ပုဳေဖာထ်ာဵေသာ မှန်ြပာဵမျက်နှာြပငရ်ရိှေစရန် သဳမဏိ 

ေဖာင်ဵ က ဒလိမ်ဴတုဳဵနှစ်ခုြဖင်ဴ လှမိဴ်ထုတ်ထာဵငပီဵ နန်ဵကကိုဵ 

ြမှုပ်ထာဵေသာမှန် (figured rolled and wired glass) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 14900 ေဖာက်ထွင်ဵ ြမင်ရေသာ၊ သဳြဖူရည်အလွှာေပ္ဒတွင် ခဲေအာင် 

လုပ်ထာဵသည်ဴ မှန်အချပ်ြပာဵ (transparent float glass) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 
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 ၆.၅.၂.၁၁ ဂျစ်ပဆြ် ဘုတ်ြပာဵ (gypsum board)နှင်ဴ ပလာစတာ (plaster)  

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM C 22 ဂျစ်ပဆမ် (gypsum) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 28 / C 28 M ဂျစ်ပဆမပ်လာစတာမျာဵ (gypsum plasters) အတွက် 

စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 36 ဂျစ်ပဆမ်နဳရဳဘုတ်ြပာဵမျာဵ (gypsm wallboards) အတွက် 

စဳသတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 442 ေ ကြပာဵကပ်သည်ဴ ဂျစ်ပဆမ် ေနာက်ခဳဘုတ်ြပာဵ (gypsum 

backing board) ၊ အလယ်တွင် ဂျစ်ပဆမ်ပါရိှသည်ဴ ဂျစ်ပဆမ် 

အတူိုင်ဘုတ်ြပာဵ (gypsum core board) နှငဴ် အေဆာက်အအုဳ 

တွင် ေဒါငလ်ိုက်အေပါက်မျာဵ၏ ေဘဵနဳရဳတို္ဓကို ကာရာတွင်သဳုဵ 

သည်ဴ ဂျစ်ပဆမ် အကာဘုတ်ြပာဵ (gypsm shaft liner board) 

တို္ဓအတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 473 ဂျစ်ပဆမ်နှင်ဴ ဂျစ်ပဆမ်မှန်ပုကဳွက်အချပ်မျာဵ (gypsum and 

gypsum panel products) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM C 557 သစ်သာဵေဘာင်မျာဵတွင် ဂျစ်ပဆမ်နဳရဳဘုတ်ြပာဵမျာဵ ကပ်ရန် 

ေကာ်မျာဵ (adhesives) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 587 ပါဵလွှာေသာ ဂျစ်ပဆမ် ပလာစတာ (gypsum veneer plaster) 

အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 588 ပါဵလွှာေသာ ဂျစ်ပဆမ် ပလာစတာအတွက် ဂျစ်ပဆမ် အေြခခဳ 

ပစ္စည်ဵ (Gypsum base for veneer plaster) အတွက် 

စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 630 ေရစိမဴဝ်င်မှုကို ခုခဳနိုင်သည်ဴ ဂျစ်ပဆမ်ေနာက်ခဳဘုတ်ြပာဵ 

(water resistant gypsum backing board) အတွက် 

စဳသတ်မှတ်ချက် ။ 

ASTM C 631 အေဆာက်အအုဳအတွင်ဵ ပိုင်ဵ တွင် နဳရစဳသည်တို္ဓအာဵ အေချာသပ် 

သည်ဴ ဂျစ်ပဆမ် သရွတ်မဳြခင်ဵ (interior gypsum plastering) 

တွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ေစဵကပ်သည်ဴ ြဒပ်ေပါင်ဵမျာဵ (bonding 

compounds) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  
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ASTM C 931 အေဆာက်အအုဳအြပငဖ်က်တွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ဂျစ်ပဆမ် 

ေအာက်ြပငဘ်ုတ်ြပာဵ (exterior gypsum soffit board) 

အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 960 ကကိုတင်အလှဆင်ထာဵသည်ဴ ဂျစ်ပဆမ် ဘုတ်ြပာဵ (predecorated 

gypsum board) ။ 

ASTM C 1047 ဂျစ်ပဆမ် နဳရဘဳုတ်ြပာဵမျာဵ (gypsum wallboards) နှငဴ ်

ဂျစ်ပဆမ် အလွှာပါဵေအာက်ခဳ (gypsum veneer base) တို္ဓ၏ 

တွဲဖကပ်စ္စည်ဵမျာဵ (accessories) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 1177 အေပ္ဒယဳအကာ (sheathing) အြဖစ် အသဳုဵြပုသည်ဴ မှန် 

ေအာက်ခဳ ဂျစ်ပဆမ် အလွှာထပြ်ခင်ဵ  (glass mat gypsum 

substrate) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 1178 ေရစိမဴဝ်င်မှုအာဵခုခဳနိုင်သည်ဴ မှန်ေအာက်ခဂဳျစ်ပဆမ်ေနာက်ခဳ 

မှန်ပုကဳွက်အချပ်ြပာဵ (glass mat water-resistant gypsum 

backing panel) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 1278 ဖန်ချည်မျှင်အာဵြဖည်ဴ ဂျစ်ပဆမ ် မှန်ပုကဳွက်အချပ်မျာဵ (fibre 

reinforced gypsum panels) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  

ASTM C 1395 ဂျစ်ပဆမ်မျက်နှာ ကက်ဘုတ်ြပာဵ (gypsum ceiling board) 

ASTM C 1396 ဂျစ်ပဆမ်ဘုတ်ြပာဵ (gypsum board) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။  

 

၆.၅.၂.၁၂ သုတ်ေဆဵြျာဵနှငဴ် အကူပစ္စည်ဵြျာဵ 

 (က) ေရအေြခခဳသုတ်ေဆဵြျာဵနှင်ဴ ဆိုဵေဆဵြျာဵအတွက် သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

IS 427 အလုိရိှသည်ဴအေရာင်ရရှိရန် ေရေဖျာ်သုတ်ေဆဵ (distemper) 

နှင်ဴ ေဆဵမှုန့်အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 428 ေရေလျှာ်ခဳ (washable) ေရေဖျာ်သုတ်ေဆဵ (distemper) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 5410 အလုိရိှသည်ဴအေရာင်ဘိလပေ်ြမသုတ်ေဆဵ (Cement paint) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 5411 ပလပ်စတစ်ေရေဆဵ (plastic emulsion paint) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  
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Part 1 အေဆာက်အအုဳအတွင်ဵ ပိုင်ဵ တွင် အသဳုဵြပုရန်အတွက်။ 

Part 2 အေဆာက်အအုဳအြပငပ်ိုင်ဵ တွင် အသဳုဵြပုရန်အတွက်။ 

 

 (ခ) အသငဴ်ေဖျာ်စပ်ထာဵသည်ဴ သုတ်ေဆဵြျာဵ၊ ေ ကေဆဵ/ သေဘောေဆဵြျာဵနှင်ဴ ဖုဳဵအုပ် 

သုတ်လိြ်ဵသည်ဴ ေဆဵြှုန့်ြျာဵ  

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM D 5382 ဖုဳဵအပု်သုတ်လိမ်ဵသည်ဴ ေဆဵမှုန့်မျာဵ (Powder coatings) ၏ 

အြမင်ဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိမျာဵ (optical properties) အာဵ 

တန်ဖိုဵြဖတ်ဆန်ဵစစ်ရန် စဳြပုထာဵသည်ဴ လမ်ဵ ညွှန်ချက်။  

IS 101 သုတ်ေဆဵမျာဵ၊ ချပ်ိေဆဵ အေရာင်တင်ဆီမျာဵ (varnishes) နှင်ဴ 

ယင်ဵတုိ္ဓနှင်ဴ ဆက်စပ်သည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ နမူနာေကာက်ယူြခင်ဵ 

နှင်ဴ စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵြခင်ဵ  နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ။  

Part 1/Sec 1 အရည်သုတ်ေဆဵမျာဵ (liquid paints) အာဵ စမ်ဵသပခ်ျက် 

(အေထွေထနွှငဴ် ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ)၊ Section 1 နမူနာ 

ေကာက်ယူြခင်ဵ ။  

Part 1/Sec 2 အရည်သုတ်ေဆဵမျာဵ (liquid paints) အာဵ စမ်ဵသပခ်ျက် 

(အေထွေထနွှငဴ် ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ)၊ Section 2 စမ်ဵသပ် 

မှုြပုလုပ်ရန်အတွက် နမူနာပစ္စည်ဵမျာဵကို ပဏာမစစ်ေဆဵြခင်ဵ  

နှငဴ် ြပငဆ်ငြ်ခင်ဵ ။  

Part 1/Sec 3 အရည်သုတ်ေဆဵမျာဵ (liquid paints) အာဵ စမ်ဵသပခ်ျက် 

(အေထွေထွနှငဴ် ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိပိုင်ဵဆိုင်ရာ) ၊ Section 3 

ေဆဵသုတ်စမ်ဵသပ်ရန် ဘုတ်ြပာဵမျာဵကို ြပငဆ်ငြ်ခင်ဵ ။  

Part 1/Sec 4 အရည်သုတ်ေဆဵမျာဵ (liquid paints) အာဵ စမ်ဵသပခ်ျက် 

(အေထွေထနွှငဴ် ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ) ၊ Section 4 စုတ်တဳ 

ြဖငဴ် ေဆဵသုတ်စမ်ဵသပ်ချက် (Brushing test)။ 

Part 1/Sec 5 အရည်သုတ်ေဆဵမျာဵ (liquid paints) အာဵ စမ်ဵသပခ်ျက် 

(အေထွေထနွှငဴ် ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ) ၊ Section 5 အပျစ် 

အကျဲအေြခအေန (consistency)။ 
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Part 1/Sec 6 အရည်သုတ်ေဆဵမျာဵ (liquid paints) အာဵ စမ်ဵသပခ်ျက် 

(အေထွေထနွှငဴ် ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ) ၊ Section 6 မီဵပွင်ဴ 

အမှတ် (flash point)။ 

Part 1/Sec 7 အရည်သုတ်ေဆဵမျာဵ (liquid paints) အာဵ စမ်ဵသပခ်ျက် 

(အေထွေထနွှငဴ် ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ) ၊ Section 7 (၁၀) 

လီတာရှိြဒပ်ထု (mass per 10 liters)။ 

Part 2/Sec 1 အရည်သုတ်ေဆဵမျာဵ (liquid paints) အာဵ စမ်ဵသပခ်ျက် 

(ဓာတုဂုဏ်သတ္တိပိုင်ဵဆိုငရ်ာ စစ်ေဆဵြခင်ဵ ) ၊ Section 1 

ေရပါဝငမ်ှု ပမာဏ (water content)။ 

Part 2/Sec 2 အရည်သုတ်ေဆဵမျာဵ (liquid paints) အာဵ စမ်ဵသပခ်ျက် 

(ဓာတုဂုဏ်သတ္တိပိုင်ဵဆိုငရ်ာ စစ်ေဆဵြခင်ဵ ) ၊ Section 2 

အေငွ့ ပျလဳွယ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (volatile matter)။  

Part 3/Sec 1 သုတ်ေဆဵအလွှာပါဵ ဖွဲ့စည်ဵြဖစ်ေပ္ဒမှု (Paint film formation) 

အာဵ စမ်ဵသပခ်ျက်၊ Section 1 ေြခာက်ေသွ့ရန်  ကာချန်ိ 

(Drying time)။ 

Part 3/Sec 2 သုတ်ေဆဵအလွှာပါဵ ဖွဲ့စည်ဵြဖစ်ေပ္ဒမှု (Paint film formation) 

အာဵ စမ်ဵသပခ်ျက်၊ Section 2 အလွှာပါဵ၏အထူ (Film 

thickness) ။ 

Part 3/Sec 4 သုတ်ေဆဵအလွှာပါဵ ဖွဲ့စည်ဵြဖစ်ေပ္ဒမှု (Paint film forma -

tion) အာဵ စမ်ဵသပခ်ျက်၊ Section 4 ေဆဵသုတ်အေချာသပ်မှု 

အေြခအေန (Finish) ။  

Part 3/Sec 5 သုတ်ေဆဵအလွှာပါဵ ဖွဲ့စည်ဵြဖစ်ေပ္ဒမှု (Paint film formation) 

အာဵ စမ်ဵသပခ်ျက်၊ Section 5 သုတ်ေဆဵအမှုန်မျာဵ၏ 

မှုန့်ညက်မှု (fineness of grind) ။ 

Part 4/Sec 1 အြမင်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာ စမ်ဵသပခ်ျက် (Optical test)၊ Section 1 

အလင်ဵ ပိတ်မှု (opacity) ။ 

Part 4/Sec 2 အြမင်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာ စမ်ဵသပခ်ျက် (Optical test)၊ Section 2 

အေရာင် (colour) ။ 
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Part 4/Sec 3 အြမင်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာ စမ်ဵသပခ်ျက် (Optical test)၊ Section 3 

အလင်ဵ ေရာင်/ ေနေရာင်ေ ကာငဴ် အေရာင်ပျက်ြပယ်မှု စမ်ဵသပ် 

ချက် (light fastness test) ။ 

Part 4/Sec 4 အြမင်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာ စမ်ဵသပခ်ျက် (Optical test)၊ Section 4 

ေဆဵေရာင် ေြပာင်လက်ေတာက်ပြခင်ဵ (gloss)။ 

Part 5/Sec1 သုတ်ေဆဵအလွှာပါဵမျာဵအာဵ စက်မှုဆိုင်ရာစမ်ဵသပခ်ျက် 

(mechanical test on paint films)၊ Section 1 မာေ ကာမှု 

စမ်ဵသပခ်ျက် (hardness test)။ 

Part 5/Sec 2 သုတ်ေဆဵအလွှာပါဵမျာဵအာဵ စက်မှုဆိုငရ်ာ စမ်ဵသပခ်ျက် 

(mechanical test on paint films)၊ Section 2 

ေပျာဴေြပာင်ဵမှုနှငဴ် ေစဵကပ်မှု (flexibility and adhesion)။ 

Part 5/Sec 3 သုတ်ေဆဵအလွှာပါဵမျာဵအာဵ စက်မှုဆိုငရ်ာ စမ်ဵသပခ်ျက် 

(Mechanical test on paint films)၊ Section 3 ထုရိုက်မှု၊ 

ေဆာငဴ်တိုက်မှုအာဵကို ခုခဳနိုင်မှု (impact resistance)။ 

Part 5/Sec 4 သုတ်ေဆဵအလွှာပါဵမျာဵအာဵ စက်မှုဆိုငရ်ာ စမ်ဵသပခ်ျက် 

(Mechanical test on paint films)၊ Section 4 (ေြခရာ၊ 

လက်ရာစသည်) အရာထင်ြခင်ဵ မရိှမှု စမ်ဵသပ်ချက် (Print free 

test)။ 

Part 6/Sec 1  ကာရှည်ခဳမှု စမ်ဵသပ်ချက် (durability test)၊ Section 1 

ေငွ့ရည်ဖွဲ့သည်ဴ အေြခအေနမျာဵေအာကတ်ွင် စိုထိငု်ဵ မှုအာဵ 

ခုခဳနိုင်မှု (resistance to humidity under conditions of 

condensation)။ 

Part 6/Sec 2  ကာရှည်ခဳမှု စမ်ဵသပခ်ျက် (durability test)၊ Section 2 

သုတ်ေဆဵ၏ဂုဏ်သတ္တိမျာဵအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုငမ်ှု (keeping 

properties)။ 

Part 6/Sec 3  ကာရှည်ခဳမှု စမ်ဵသပခ်ျက် (durability test)၊ Section 3 

ေရခိုဵေရေငွ့ စိမဴ်ဝင်နိုင်မှု (Moisture vapour permeability)။ 

Part 6/Sec 4  ကာရှည်ခဳမှုစမ်ဵသပ်ချက် (durability test)၊ Section 4 

သုတ်ေဆဵအလွှာမျာဵ အရည်အေသွဵနိမဴ်ကျပျက်စီဵမှု (degra 
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dation of coatings) (အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်ရန် ရုပ်ပု၊ဳ ဓာတ်ပုဳ 

အေထာက်အကူမျာဵ)။ 

Part 6/Sec 5  ကာရှည်ခဳမှု စမ်ဵသပ်ချက် (durability test)၊ Section 5 

ရာသီဥတုဒဏ်ေ ကာငဴ် အေရာင်လွှင်ဴြပယ်မှုကို စမ်ဵသပ်ရန် 

ဓာတ်ခွဲခန်ဵတွင် ေစာစီဵစွာြဖစ်ေပ္ဒေစသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက် 

(Accelerated weathering test)။ 

Part 7/Sec 1 သုတ်ေဆဵအလွှာပါဵမျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေနဆိုင်ရာ 

စမ်ဵသပခ်ျက်မျာဵ (Environmental test on paint films)၊ 

Section 1 ေရဒဏခ်ုခဳနိုငမ်ှု (resistance to water)။ 

Part 7/ Sec 2 သုတ်ေဆဵအလွှာပါဵမျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေနဆိုင်ရာ 

စမ်ဵသပခ်ျက်မျာဵ (Environmental test on paint films)၊ 

Section 2 အရည်ဒဏ် ခုခဳနိုင်မှု (resistance to liquid)။ 

Part 7/Sec 4 သုတ်ေဆဵအလွှာပါဵမျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေနဆိုင်ရာ 

စမ်ဵသပခ်ျက်မျာဵ (Environmental test on Print Films)၊ 

Section 4 ဆိုဵေဆဵမျာဵ၏ ေဆဵြပန့်မှုအာဵခုခဳနိုငမ်ှု(resistance 

to bleeding of pigments)။ 

Part 8/Sec 1 ဆိုဵေဆဵမျာဵနှငဴ် အြခာဵအစိုင်အခဲမျာဵအတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် 

မျာဵ (Test for pigment and other solids)၊ Section 1 

ဆန်ခါေပ္ဒတွင်  ကင်ဵကျန်မှု (residue on sieve) ။ 

Part 8/Sec 2 သုတ်ေဆဵအလွှာပါဵမျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေနဆိုင်ရာ 

စမ်ဵသပခ်ျက်မျာဵ (Environmental tests on paint films)၊ 

Section 2 ဆိုဵေဆဵမျာဵနှငဴ် အေငွ့ မပျေဳသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ 

(pigments and non-volatile matter)။ 

Part 8/Sec 3 သုတ်ေဆဵအလွှာပါဵမျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေနဆိုင်ရာ 

စမ်ဵသပခ်ျက်မျာဵ (Environmental tests on paint films)၊ 

Section 3 ြပာပါဝငမ်ှုပမာဏ (ash content)။ 

Part 8/Sec 4 သုတ်ေဆဵအလွှာပါဵမျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေနဆိုင်ရာ 

စမ်ဵသပခ်ျက်မျာဵ။ (Environmental tests on paint films)၊ 

Section 4 သာလစ်အင်ဟိုက်ဒရိုဒ် (phthalic anhydride)။ 
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Part 8/Sec 5 သုတ်ေဆဵအလွှာပါဵမျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေနဆိုင်ရာ 

စမ်ဵသပခ်ျက်မျာဵ (Environmental tests on paint films)၊ 

Section 5 ခဲပါဝင်မှုအာဵ ကန့်သတ်မှုစမ်ဵသပ်ချက် (lead 

restriction test)။ 

Part 8/Sec 6 သုတ်ေဆဵအလွှာပါဵမျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေနဆိုင်ရာ 

စမ်ဵသပခ်ျက်မျာဵ (Environmental tests on paint films)၊ 

Section 6 ထုထည်အစိုငအ်ခဲမျာဵ (Volumes solids)။ 

Part 9/Sec 1 သစ်ေစဵ အေရာငတ်င်ဆီမျာဵနှငဴ ် ချပိ်ေဆဵ အေရာငတ်ငဆ်ီ 

အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်မျာဵ (Test for lacquers and varnish)၊ 

Section 1 အက်စစ်ပမာဏကိန်ဵ (acid value)။ 

Part 9/Sec 2 သစ်ေစဵ အေရာငတ်င်ဆီမျာဵနှငဴ် ချပိ်ေဆဵ အေရာငတ်ငဆ်ီ 

အတွက် စမ်ဵသပ်ချက်မျာဵ။ (Test for lacquers and varnish)၊ 

Section 2 အင်တွဲ/ ထင်ဵရှူဵဆီစမ်ဵသပ်ချက် (resin test)။ 

IS 104 စုတ်တဳြဖငဴ ် ေဆဵသုတ်ြခင်ဵ  (brushing)၊ ေအာက်ခဳ ေဆဵသုတ် 

ြခင်ဵ  (priming) တို္ဓတွင်အသဳုဵြပုသည်ဴ၊ ဇငဴခ်ရုမ်ဵ(Zinc chrome) 

ပါဝင်ေသာ အသငဴ်ေဖျာ်သုတ်ေဆဵ (ready mixed paint) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 133 အေဆာက်အအုဳအတွင်ဵ ပိုင်ဵ  (interior) (က) ေအာက်ခဳေဆဵ 

သုတ်ြခင်ဵ  (undercoating)၊ (ခ) အေချာသတ်ေဆဵသုတ်ြခင်ဵ  

(finishing) တို္ဓတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ သေဘောေဆဵ (enamel) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 158 စုတ်တဳြဖငဴ်ေဆဵသုတ်ြခင်ဵ  (brushing) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ၊ 

ေရနဳကတ္တရာ ပါဝင်ေသာ (bituminous)၊ အမဲေရာင်ရိှေသာ 

(black)၊ ခဲမပါဝင်ေသာ (lead free)၊ အက်စစ် (acid) 

ပါဝင်ေသာ၊ အယ်လ်ကာလီ (alkali) ပါဝငေ်သာ နှင်ဴ 

အပူခုခဳေသာ (heat resisting) အသငဴ်ေဖျာ်သုတ်ေဆဵ (ready 

mixed paint) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 168 အေထွေထွရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် အသဳုဵြပုေသာ၊ ေလြဖငဴ် 

ေြခာက်ေသွ့သည်ဴ (air-drying)၊ အေရာငမ်ေတာက်ပသည်ဴ 
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(semi-glossy/ matt) အသငဴ်ေဖျာ်သုတ်ေဆဵ (ready mixed 

paint) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 2074 ေလြဖငဴေ်ြခာက်ေသွ့သည်ဴ (air-drying)၊ ေအာက်ဆိုဒ်နီ-

ဇငဴခ်ရုမ်ဵ (red oxide-zinc chrome)ပါဝင်သည်ဴ၊ ေအာက်ခဳ 

ေဆဵသုတ်ရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ (Priming) အသငဴ်ေဖျာ် 

သုတ်ေဆဵ(ready mixed paint) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 2075 အပူေပဵ၍အသုဳဵြပုရသည်ဴ (Stoving) ၊ ေအာက်ဆိုဒ်နီ-ဇငဴခ်ရုမ်ဵ 

(red oxide-zinc chrome) ပါဝင်သည်ဴ ေအာက်ခဳေဆဵ သုတ်ရာ 

တွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ (Priming)၊ အသငဴ်ေဖျာ်သုတ်ေဆဵ (ready 

mixed paint) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 2339 ေဆဵပုဳဵနှစ်ခုတွဲပါရှိေသာ (dual container) အေထွေထွ 

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် အသုဳဵြပုသည်ဴ အလူမီနီယမ် 

သုတ်ေဆဵ (aluminum paint) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 2932 အေဆာက်အအဳုအြပင်ပုိင်ဵ (exterior) အတွက် (က) ေအာက်ခဳေဆ  ဵ

သုတ်ြခင်ဵ  (undercoating) ၊ (ခ) အေချာသပ် ေဆဵသုတ်ြခင်ဵ  

(finishing) တွင်အသဳုဵြပုသည်ဴ ဓာတုေပါင်ဵစပ်နည်ဵြဖငဴ် ြပုလုပ် 

ထာဵေသာ (synthetic) သေဘောေဆဵ (enamel) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 2933 အေဆာက်အအုဳအြပငပ်ိုင်ဵ  (exterior) အတွက် (က) ေအာက်ခဳ 

ေဆဵသုတ်ြခင်ဵ  (undercoating) ၊ (ခ) အေချာသပ ် ေဆဵသုတ် 

ြခင်ဵ  (finishing) တွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ သေဘောေဆဵ (enamel) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 3536 စုတ်တဳြဖငဴ်ေဆဵသုတ်ြခင်ဵ  (brushing) ၊ သစ်သာဵေအာက်ခဳ 

သုတ်ေဆဵ (wood primer) တို္ဓတွင ်အသဳုဵြပုသည်ဴ အသငဴ်ေဖျာ် 

သုတ်ေဆဵ (ready mixed paint) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 3585 အလူမီနီယဳသုတ်ေဆဵြဖစ်သည်ဴ (aluminium) စုပ်တဳြဖင်ဴ 

ေဆဵသုတ်သည်ဴ (brushing) ၊ ေအာက်ခဳေဆဵသုတ်သည်ဴ 

(priming) ၊ ေရစိမဴဝ်င်မှုကို ကာကွယ်သည်ဴ (water resistance) 

၊ သစ်သာဵထည်မျာဵ (wood works) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ 



ြမနမ်ာနိုင်ငဳ အေဆာက်အအုဳဆုိင်ရာ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀ အပိုင်ဵ ၆ 

 

56 

 

အသငဴ်ေဖျာ်သုတ်ေဆဵ (ready mixed paint) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 3678 စာလုဳဵေရဵရာတွင်အသုဳဵြပုသည်ဴ အြဖူေရာင်အပျစ် အသငဴ်ေဖျာ် 

သုတ်ေဆဵ (ready mixed paint) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 8662 မီဵရထာဵတွဲမျာဵအတွက် အြပင်ပိုင်ဵ  (exterior) ေဆဵသုတ်ရန် 

(က) ေအာက်ခဳေဆဵသုတ်ြခင်ဵ  (undercoating) ၊ (ခ) အေချာ 

သပ်ေဆဵသုတ်ြခင်ဵ  (finishing) တို္ဓတွင်အသဳုဵြပုသည်ဴ ဓာတု 

ေပါင်ဵ စပ်နည်ဵြဖငဴ် ြပုလုပ်ထာဵေသာ (Synthetic) သေဘောေဆဵ 

(enamel) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 11883 စုတ်တဳြဖငဴ်ေဆဵသုတ်ရသည်ဴ (brushing) ေအာက်ဆိုဒန်ီ (red 

oxide) ပါရိှေသာ သတ္တုမျာဵအာဵ ေအာက်ခဳေဆဵသုတ်ရာတွင် 

အသဳုဵြပုရာတွင် (Priming for metals) အသငဴ်ေဖျာ်သုတ်ေဆဵ 

(ready mixed paint) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 13183 အပူကိုခုခဳသည်ဴ အလူမီနီယဳသုတ်ေဆဵမျာဵ (aluminum 

paints) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 13213 ပိုလီယူရီသိန်ဵ (Polyurethane) ပါဝင်သည်ဴ အြပည်ဴအဝေြပာင် 

လက်ေတာက်ပေသာ သေဘောေဆဵ (fully gloss enamel) 

(၂ထုပ်) (two pack) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

 

 (ဂ) ချဲရည်ြျာဵ (Thinners) နှင်ဴ ေဖျာ်ရည်ြျာဵ (Solvents) 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

IS 82 သုတ်ေဆဵမျာဵ (paints) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ ချဲရည်မျာဵ 

(thinner) နှငဴ် ေဖျာ်ရည်မျာဵ (solvents) အာဵ နမူနာေကာက်ယူ 

ြခင်ဵ နှင်ဴ စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵြခင်ဵ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ။ 

IS 14314 ဓာတုေပါင်ဵစပ် သုတ်ေဆဵမျာဵနှငဴ် အေရာငတ်ငဆ်ီမျာဵ 

(synthetic paints and varnishes) မျာဵတွင် အေထွေထွ 

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် သဳုဵသညဴ် ချဲရည် (thinner) ၏ 

သတ်မှတ်ချက်။ 
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(ဃ) ချပိ်ေဆဵ အေရာငတ်င်ဆီြျာဵ (varnishes) နှင်ဴ သစ်ေစဵအေရာင်တငဆ်ီြျာဵ 

(lacquers)  

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

IS 337 အေဆာက်အအုဳအတွင်ဵ ပိုင်ဵ  (interior) အေချာသပ်ရာတွင် 

အသဳုဵြပုေသာ (finishing) ချပိ်ေဆဵ အေရာငတ်ငဆ်ီ (varnish) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 347 အေထွေထွရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် အသဳုဵြပုေသာ ချပ်ိ 

(shellac) ပါဝင်သည်ဴ ချပိ်ေဆဵအေရာငတ်င်ဆီ (varnish) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 348 ြပငသ်စ်ေပါလစ် (French polish) အေရာင်တငဆ်ီအတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 524 အေဆာက်အအုဳအြပငပ်ိုင်ဵ  (exterior) အေချာသပ်ရာတွင် 

အသဳုဵြပုေသာ (finishing) ဓာတုေပါင်ဵ စပ်နည်ဵြဖငဴ် ြပုလုပ် 

ထာဵသည်ဴ (synthetic) ချပိ်ေဆဵအေရာငတ်င်ဆီ (varnish) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 525 အေဆာက်အအုဳအြပငပ်ိုင်ဵ  (exterior) နှငဴ် အေထွေထွ 

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် အေချာသပ်ရာတွင် အသဳုဵြပုေသာ 

(finishing) ချပိ်ေဆဵအေရာငတ်ငဆ်ီ (varnish) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 642 အလူမီနီယမ်သုတ်ေဆဵ (aluminium paint) အတွက်  ကာဵခဳ 

ပစ္စည်ဵ (medium) အြဖစ်အသဳုဵြပုသည်ဴ ချပိ်ေဆဵအေရာငတ်င် 

ဆီ (varnish) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

 

 ၆.၅.၂.၁၃ ေပါ်လီြာြျာဵ (Polymers) ၊ ပလပ်စတစ် (Plastic) နှင်ဴ ဘူြိေပါင်ဵ စပ် 

ပစ္စည်ဵြျာဵ (Geosynthetics) / ေရစိြဴ်ဝင်ြှုကိတုာဵဆီဵေသာအလွှာပါဵြျာဵ (Geotextiles)  

 စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

IS 1998 အပူေပဵ၍ ပုဳသွင်ဵငပီဵ ဓာတုေပါင်ဵစပ်နည်ဵြဖငဴ် ြပုလုပ်ထာဵ 

ေသာ သစ်ေစဵြဖငဴ် ေပါင်ဵ စပ်တွဲကပ်ထာဵေသာ အလွှာချပ်ြပာဵ 

မျာဵ (thermosetting synthetic resin bonded laminated 

sheets) အာဵ စမ်ဵသပ်ချက်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ။ 
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IS 2036 ဖီေနာလွှာထပ်အချပ်ြပာဵမျာဵ (Phenolic laminated sheets) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 2046 အပူေပဵ၍ ပုဳသွင်ဵငပီဵ ဓာတုေပါင်ဵစပ်နည်ဵြဖငဴ် ြပုလုပ်ထာဵ 

ေသာ သစ်ေစဵြဖငဴ် ေပါင်ဵစပ်ထာဵေသာ အလှဆင်အလွှာချပ်ြပာဵ 

မျာဵ (decorative thermosetting synthetic resin bonded 

laminated sheets) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 2076 ေထာက်ထာဵ၊ ဆိုင်ဵထာဵရန်မလိုအပ်သည်ဴ ေပျာဴေြပာင်ဵ ေသာ 

ဗွီနိုင်ဵ အလွှာပါဵနှငဴ် အချပ်ြပာဵ (unsupported Flexible vinyl 

film and sheeting) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ၐ 

IS 2508 သိပ်သည်ဵမှုနည်ဵပါဵသည်ဴ ေပ္ဒလီအီသုိင်ဵလင်ဵ အလွှာပါဵမျာဵ 

(low density polyethylene films) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 6307 ေတာငဴ်တင်ဵမာေ ကာသည်ဴ ပီဗစီီအချပ်ြပာဵမျာဵ (rigid PVC 

sheets) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 9766 ေပျာဴေြပာင်ဵသည်ဴ ပီဗစီီြဒပ်ေပါင်ဵ  (flexible PVC compound) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 10889 သိပ်သည်ဵမှုမျာဵသည်ဴ ေပ္ဒလီအီသုိင်ဵလင်ဵအလွှာပါဵမျာဵ (high 

density polyethylene films) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 12830 ပီဗစီီေ ကြပာဵမျာဵ (PVC tiles) အာဵ ဘိလပ်ေြမသဳုဵ ပစ္စည်ဵမျာဵ 

တွင် စွဲကပ်ရန်အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ ရာဘာ အေြခခဳေကာ်မျာဵ 

(rubber based adhesives) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 13162 ေရစိမ်ဝဴင်မှုကို တာဵဆီဵေသာအလွှာပါဵမျာဵ (Geotextiles) 

အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ။ 

ASTM D 4354 စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵရန် ဘူမိေပါင်ဵ စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (Geosynthetics) 

အာဵ နမူနာေကာက်ယူြခင်ဵအတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ လုပ်နည်ဵ 

လုပ်ဟန်။ 

ASTM D 4355 ခရမ်ဵလွန်ေရာငြ်ခည် (ultraviolet light) နှငဴ် ေရတို္ဓထိေတွ့မှုမှ 

ေရစိမ်ဝဴင်မှုကို တာဵဆီဵေသာအလွှာပါဵမျာဵ (geotextiles) 

ယုိယွင်ဵပျက်စီဵမှုအတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵ (xenon-arc) အမျ ိုဵအစာဵကိရိယာ။  
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ASTM D 4491 လျှပ်ကန့်ကိန်ဵ (လျှပ်စစ်ကန့်ကိန်ဵေသ) (Permittivity) ြဖငဴ် 

ေရစိမ်ဝဴင်မှုကိတုာဵဆီဵေသာအလွှာပါဵမျာဵ (geotextiles) ၏ 

ေရစိမဴဝ်ငန်ိုင်မှု (water permeability) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ မျာဵ။ 

ASTM D 4533 ေရစိမ်ဝဴင်မှုကိတုာဵဆီဵေသာအလွှာပါဵမျာဵ (Geotextiles) ၏ 

ဇလာဵပု ဳ စုတ်ငပဲမှုခဳနိုင်အာဵ (trapezoid tearing strength) 

အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။ 

ASTM D 4595 ြဗက်ကျယ်အပိုင်ဵအစရှည် (Wide-width strip) နည်ဵ လမ်ဵ ြဖင်ဴ 

ေရစိမ်ဝဴင်မှုကိ ု တာဵဆီဵေသာအလွှာပါဵမျာဵ (geotextiles) ၏ 

ဆန့်အာဵဂုဏ်သတ္တိမျာဵ (tensile properties) အတွက် 

စြဳပုထာဵသည်ဴ သတ်မှတ်ချက်နည်ဵလမ်ဵ။ 

ASTM D 4751 ေရစိမ်ဝဴင်မှုကိတုာဵဆီဵေသာအလွှာပါဵမျာဵ (Geotextile) တစ်ခု 

၏ ထင်သာြမငသ်ာေသာ အေပါက်အရွယ်အစာဵ (apparent 

opening size) အာဵ တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ အတွက် စဳြပု 

ထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ။ 

ASTM D 4833 ေရစိမ်ဝဴင်မှုကိတုာဵဆီဵေသာအလွှာပါဵမျာဵ (geotextiles) ၊ ဘူမိ 

အေြမှဵပါဵမျာဵ (geomembranes) နှငဴ် ဆက်စပ် ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ 

အေပါက်အငပြဲဖစ်မှုအာဵ ခုခဳနိုင်မှုအညွှန်ဵကိန်ဵ (index 

puncture resistance) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။ 

ASTM D 4886 ေရစိမ်ဝဴင်မှုကိတုာဵဆီဵေသာအလွှာပါဵမျာဵ (geotextiles) ၏ 

ပွန်ဵစာဵမှုအာဵ ခုခဳနိုင်မှု (abrasion resistance) အတွက် 

စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက်နည်ဵလမ်ဵ။ (ေကာ်ပတ်/ ေလျှာ 

ဘေလာက်တဳုဵနည်ဵလမ်ဵ) (sand paper/sliding block 

method) 

ASTM D 5199 ေရစိမ်ဝဴင်မှုကိတုာဵဆီဵေသာအလွှာပါဵမျာဵ (geotextiles) နှငဴ် 

ဘူမိအေြမှဵပါဵမျာဵ (geomembranes) ၏ အမည်ခဳအထူ 

(nominal thickness) အာဵ တိုင်ဵတာြခင်ဵ အတွက် 

စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက်နည်ဵလမ်ဵ။ 
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ASTM D 5261 ေရစိမ်ဝဴင်မှုကိတုာဵဆီဵေသာအလွှာပါဵမျာဵ (geotextiles) ၏ 

တစ်ယနူစ်ဧရိယာရိှြဒပ်ထု (mass per unit area) အာဵ 

တိုင်ဵတာြခင်ဵ အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ။ 

ASTM D 5262 ဘူမိေပါင်ဵ စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (geosynthetics) ၏ အကန့်အသတ် 

မရိှေသာတင်ဵအာဵ/ ဆန့်အာဵဒဏ်ေ ကာင်ဴ ပဳုပျက်မှုအြပုအမူ 

(unconfined tension creep behavior) အာဵ အကဲြဖတ် 

ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ။ 

ASTM D 5321 တိုက်ရိုက်ေလျှာြဖတ်နည်ဵလမ်ဵ (direct shear method)ြဖငဴ် 

ေြမနှငဴ် ဘူမိေပါင်ဵ စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ေြမှာက်ေဖာက်ိန်ဵ 

(Cofficient of soil and geosynthetics) နှငဴ် ဘူမိေပါင်ဵ စပ် 

ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ပွတ်အာဵ (geosynthetics friction) တို္ဓကုိ 

တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။ 

IS 13262 ပလပ်စတစ်ကို အေြခခဳထုတ်လုပ်ထာဵသည်ဴ ဖိအာဵဒဏ်မခဳနိုင် 

ေသာ ကပ်ကကိုဵြပာဵမျာဵ (pressure sensitive adhesive tapes 

with plastic base) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 13325 ြဗက်ကျယ်အပိုင်ဵအစရှည် (wide strip) အာဵ အသဳုဵြပုလျက် 

ဘေလာက်တဳုဵမှတဆင်ဴ ညှစ်ထုတ်ပဳုသွင်ဵ ထုတ်လုပ်ထာဵေသာ 

ေပ္ဒလီမာဘူမိဇကာမျာဵ (Extruded Polymer Geo-Grids) ၏ 

ဆန့်အာဵဂုဏ်သတ္တိမျာဵ (tensile properties) အာဵ တွက်ချက် 

သတ်မှတ်ြခင်ဵ အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။ 

IS 14182 ေပျာဴေြပာင်ဵေစရန် ဓာတ်ကူပစ္စည်ဵ ထည်ဴမထာဵသည်ဴ ေပ္ဒလီ 

ဗီနိုင်ဵ ကလိရုိုဒ် ပလပစ်တစ်ပိုက်နှင်ဴ တပ်ဆင်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

(unplasticized poly vinyl chloride plastic pipe and 

fittings) နှငဴ ် အသဳုဵြပုရသည်ဴ ဘိလပ်ေြမေဖျာ်ရည် (solvent 

cement) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 14443 ေပ္ဒလီကာဘွန်နိတ် အချပ်ြပာဵမျာဵ (polycarbonate sheets) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 14643 ဝက်အူရစ်အာဵ ေရ/ေလ လုေဳစရန် တိတ်ြပာဵြဖငဴ်ပတ်၍ ရစ်သငွ်ဵ  

ရာတွင် အသဳုဵချသည်ဴ (thread sealing applications) 
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အပူတိုက်ကပ်ြခင်ဵ မြပုလုပ်ေသာ ေပ္ဒလီတာရာ ဖလရူီသိုင်ဵ 

တိတ်ြပာဵ (unsintered polytera fluorenthy (PTFE) tape) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 14715 ရက်လုပ်ထာဵသည်ဴ ေလျှာမ်ျှင်ြဖင်ဴ ရက်လုပ်ထာဵေသာ ေရစိမ်ဴ 

ဝငမ်ှုကိတုာဵဆီဵေသာအလွှာပါဵမျာဵ (woven jute geotextiles) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 14753  Poly (Methyl) Methacrylate (PMMA) (Acrylic) အချပ်ြပာဵ 

မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 14986 လမ်ဵ နှင်ဴမီဵရထာဵလမ်ဵ ကုန်ဵေပါငမ်ျာဵ (road and railway 

embankments) နှငဴ် ေတာငက်ုန်ဵေစာင်ဵ မျာဵ (hill slopes) 

တွင် မိုဵေရတိုက်စာဵမှုကို ထိန်ဵချုပ်ရန်အတွက် ေလျှာ်မျှင်ဘူမိ 

ဇကာ (jute geo-grid) မျာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵ အတွက် လမ်ဵ ညွှန် 

ချက်။  

IS 15060 ေရစိမ်ဝဴင်မှုကိတုာဵဆီဵေသာအလွှာပါဵမျာဵ (geotextiles) ၏ 

ြဗက်ကျယ်နည်ဵလမ်ဵ  (wide width method) ြဖငဴ် အဆက်/ 

ချုပ်ရိုဵမျာဵ (joint/ seams) အတွက် ဆန့်အာဵ စမ်ဵသပခ်ျက် 

(tensile test) 

 

၆.၅.၂.၁၄ ြိလ္လာ/ေရဆိုဵထုတ်ပစ္စည်ဵကိရိယာြျာဵ နှင်ဴ ေရပိုက်တပ်ဆင်သည်ဴပစ္စည်ဵြျာဵ 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ်  

IS 404 ခဲပိုက်မျာဵ (Lead pipes) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ Part 1 

ဓာတုဆုိင်ရာရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှလဲွ၍ အြခာဵေသာရည်ရွယ်ချက် 

မျာဵအတွက်။  

IS 458 (အာဵကူသဳ (reinforcement) ပါေသာ နှငဴ ်အာဵကူသဳမပါေသာ) 

ကကိုတင ် သွန်ဵေလာင်ဵပုဳေဖာထ်ာဵသည်ဴ ကွန်ကရစ်ပိုက်မျာဵ 

(precast concrete pipes) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 651 ဆာဵေ ကရည်တင်ထာဵသည်ဴ ေ ကပပန်မျာဵ (salt glazed 

stonewares) နှငဴ် တပ်ဆင်ပစ္စည်ဵမျာဵ (fittings) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  
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IS 771 ေ ကရည်/စဉဴ်ရည်သုတ် မီဵ သငဴေ်ြမေစဵ မိလ္လာ/ေရဆိုဵထုတ် 

ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ (glazed fire-clay sanitary appliances) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

Part 1 အေထွေထွလုိအပ်ချက်မျာဵ။ 

Part 2 မီဵဖိုေချာင်နှငဴ် ဓာတ်ခွဲခန်ဵသုဳဵ လက်ေဆဵကန်/ ပန်ဵကန် 

ေဆဵကန်မျာဵ (kitchen and laboratory sinks) ၏ 

လိအုပ်ချက်မျာဵ သတ်မှတ်ချက်။ 

Part 3/ sec 1 ကျငင်ယ်စွန့်ခွက်မျာဵ (urinals) ၏ လိုအပ်ချက်မျာဵသတ်မှတ် 

ချက်။ Section 1 လူအမျာဵတစ်ငပိုငတ်ည်ဵဆီဵသွာဵနိုင်သည်ဴ 

အချပ်ြပာဵ ကျငင်ယ်စွန့်ခွက်မျာဵ (slab urinals) ။  

Part 3 / sec 2 ကျငင်ယ်စွန့်ခွက်မျာဵ (urinals) ၏ လိအုပ်ချက်မျာဵ 

သတ်မှတ်ချက်၊ Section 2 လူတစ်ဦဵချင်ဵ ဆီဵသွာဵနိုငသ်ည်ဴနဳရဳ 

(သုိ္ဓမဟုတ်)  ကမ်ဵြပင်ေပ္ဒတွင် တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ ကျငင်ယ် 

စွန့်ခွက်မျာဵ (stall urinals) ။  

Part 4 postmortem slabs မျာဵ၏ လိုအပ်ချက်မျာဵသတ်မှတ်ချက်။ 

Part 5 ေရဵပန်ဵဗန်ဵမျာဵ (shower trays) အတွက် သီဵသန့်လုိအပ်ချက်မျာဵ။ 

Part 6 (လူနာသဳုဵ) ပက်လက်အိုဵသွန်သည်ဴ ကန်မျာဵ (bed-pan sinks) 

အတွက် သီဵသန့်လိုအပ်ချက်မျာဵ။  

Part 7 ေရဆုိဵသွန်ကန်မျာဵ (slop sinks)အတွက် သီဵသန့်လုိအပ်ချက်မျာဵ။  

IS 772 သေဘောေဆဵရည်သုတ် သဳ ကပ် မိလ္လာ/ေရဆိုဵထုတ် ပစ္စည်ဵ 

ကိရိယာမျာဵ (enamelled cast iron sanitary appliances) အတွက် 

အေထွေထွ လိအုပ်ချက်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 773 မီဵရထာဵတွဲမျာဵတွင် အသဳုဵြပုေသာ အမျ ိုဵအစာဵြဖစ်သည်ဴ 

သေဘောေဆဵရည်သုတ် သဳ ကပ်ေရအိမ်မျာဵ (enamelled cast 

iron water-closets) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 774 ေရအိမ်မျာဵနှငဴ် ကျငင်ယ်စွန့်ခွက်မျာဵ (water-closets and 

urinals) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ အမိ်သာေရဆွဲေရတိုင်ကီ 

(flushing cistern) အတွက် သတ်မှတ်ချက် (ပလပ်စတစ် 

ေရတိုင်ကီမှလွဲ၍) ။  
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IS 775 ပန်ဵကန်ေဆဵ/လက်ေဆဵ ခွက်မျာဵနှင်ဴ ကန်မျာဵ (washbasins 

and sinks) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ သဳ ကပ်ခဳေထာက်မျာဵနှင်ဴ 

အထိန်ဵအခဳမျာဵ (cast iron brackets and supports) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 782 ဖိအာဵခဳနိုငေ်စရန် တင်ဵ  ကပ်ေသာ ဆက်ေ ကာင်ဵ ြပုလုပ်ရာတွင် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ ခ ဲ(caulking lead) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 784 ကကိုတငဒ်ဏ်အာဵသွင်ဵ ကွန်ကရစ်ပိုက်မျာဵ (prestressed 

concrete pipes) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 804 ေထာငဴ်မှန်စတုဂဳပုဳရှိသည်ဴဖိအာဵြဖငဴ် ပုဳသွင်ဵထုတ်လပု်ထာဵေသာ 

သဳမဏိသိုေလှာငက်န်မျာဵ (rectangular pressed steel tanks) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1536 ေရ၊ ဓာတ်ေငွ့နှငဴ် မိလ္လာ/ေရဆိုဵတို္ဓအတွက် အသုဳဵြပုသည်ဴ 

ဗဟိုခွာအာဵြဖင်ဴ (ေမွှ့၍) ပုဳသွင်ဵေသာဖိအာဵခဳသပဳိုက်လုဳဵ မျာဵ 

(centrifugally cast (spun) iron pressure pipes) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1537 ေရ၊ ဓာတ်ေငွ့နှငဴ် မိလ္လာ/ေရဆိုဵတို္ဓအတွက် အသုဳဵြပုသည်ဴ 

ေဒါငလ်ိုက် ပုဳသွင်ဵေသာ ဖိအာဵခဳသဳပိုက်လုဳဵ မျာဵ (vertically 

cast iron pressure pipes) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1538 ေရ၊ ဓာတ်ေငွ့နှငဴ် မိလ္လာ/ေရဆိုဵတို္ဓအတွက် အသုဳဵြပုသည်ဴ 

ဖိအာဵခဳပိုက်လုဳဵမျာဵ (pressure pipes) အတွက် သဳ ကပ် 

တပ်ဆင်ပစ္စည်ဵမျာဵ (cast iron fittings) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1700 ေသာက်ေရ ေရပန်ဵမျာဵ (drinking fountains) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 1726 လမ်ဵ ေအာက်ရိှေရဆိုဵပပန် စသည်တို္ဓထဳသုိ္ဓ ဆင်ဵသက်စစ်ေဆဵ 

ရန် ေဖာက်ထာဵသည်ဴ လူဆင်ဵေပါက်မျာဵ၏ သဳ ကပ်အဖဳုဵမျာဵ 

နှငဴ် ေဘာငမ်ျာဵ (cast iron manholes covers and frames) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1729 ကကီဵမာဵေသာ ဖိအာဵဒဏ်မခဳနိုင်သည်ဴ ပိုကလ်ိုင်ဵ  ေဆာဴကတ် 

ေပါက်နှငဴ် အဆို္ဓအတွဲမျာဵ (grand non-pressure pipe line 
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socket and spigot series) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ သဳ ကပ်၊ 

နန်ဵဆွဲနိုင်ေသာ သဳတို္ဓြဖငဴ် ြပုလုပ်ထာဵေသာ ေရဆိုဵထုတ်ပိုက် 

မျာဵနှငဴ် ပိုကတ်ပ်ဆင်ပစ္စည်ဵမျာဵ (cast iron ductile iron 

drainage pipe fittings) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1916 ကွန်ကရစ်အတွင်ဵခဳလိုင်နင်နှငဴ် အေပ္ဒလွှာမဳထာဵသည်ဴ သဳမဏိ 

ထုလဳုဵရှည် (steel cylinder with concrete lining and 

coating) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 2082 မေရွ့ လျာဵေသာ၊ အပူသုိေလှာင်သည်ဴ အမျ ိုဵအစာဵ လျှပ်စစ်ေရ 

ပူေပဵစက်မျာဵ (stationary storage type electric water 

heaters) ။  

IS 2326 ကျငင်ယ်စွန့်ခွက်မျာဵ (urinals) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

အလုိအေလျာက်ေရဆွဲချသည်ဴ အမိ်သာေရဆွဲတိုင်ကီမျာဵ 

(automatic flushing cisterns) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 2548 ေရအိမ်မျာဵ (water-closets) အတွက် အသုဳဵြပုသည်ဴ 

ပလပ်စတစ်အမိ်သာထိုင်ခုဳမျာဵနှင်ဴ အဖဳုဵမျာဵအတွက် သတ်မှတ် 

ချက်။ 

Part 1 အပူေပဵငပီဵေနာက် ထာဝရမာေ ကာ အေတာငဴ်တင်ဵ သွာဵသည်ဴ 

ပလပ်စတစ်ြဖငဴ် ြပုလုပ်ထာဵေသာ အမိ်သာထိငုခ်ုဳမျာဵနှင်ဴ 

အဖဳုဵမျာဵ (thermoset seats and covers)။ 

Part 2 အပူေပဵေသာအခါ ေပျာဴေပျာင်ဵသွာဵငပီဵ အေအဵခဳေသာအခါ 

ြပန်လည်မာေ ကာလာသည်ဴ ပလပ်စတစ်ြဖင်ဴ ြပုလုပ်ထာဵေသာ 

အိမ်သာထုိင်ခဳုမျာဵနှငဴ် အဖုဳဵမျာဵ (thermo plastic seats and 

covers) ။  

IS 2556 ဖန်ကဲဴသို္ဓအေရာင်ရိှေသာ မိလ္လာ/ေရဆိုဵထုတ် ပစ္စည်ဵကိရိယာ 

မျာဵ (vitreous sanitary appliances) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

Part 1 အေထွေထွလုိအပ်ချက်မျာဵ။  

Part 2 ေရေလာင်ဵ အိမ်သာမျာဵ (wash-down water-closets) ၏ 

သီဵသန့် လိအုပ်ချက်မျာဵ။  

Part 3 ေဆာငဴ်ေ ကာငဴ်ထိုငအ်ိမ်သာအိုဵမျာဵ (squatting pans) ၏ 

သီဵသန့်လိအုပ်ချက်မျာဵ။  
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Part 4 လက်ေဆဵ/ပန်ဵကန်ေဆဵခွက်မျာဵ (wash basins) ၏ သီဵသန့် 

လိအုပ်ချက်မျာဵ။  

Part 5 ဓာတ်ခွဲခန်ဵသုဳဵလက်ေဆဵကန်မျာဵ (Laboratory sinks) ၏ 

သီဵသန့်လိအုပ်ချက်မျာဵ။  

Part 6 ကျငင်ယ်စွန့်ခွက်မျာဵ (urinals) နှငဴ် အခန်ဵကန့်အြပာဵမျာဵ 

(partition plates) ၏ သီဵသန့်လိအုပ်ချက်မျာဵ။  

Part 7 မိလ္လာ/ေရဆိုဵထုတ် ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵအတွက် တွဲဖကပ်စ္စည်ဵ 

မျာဵ (accessories) ၏ သီဵသန့်လိအုပ်ချက်မျာဵ။ 

Part 8 ပပန်ေကာက်သဳုဵေရေလာင်ဵ အိမ်သာမျာဵ(siphonic wash-down 

water-closets) ၏ သီဵသန့်လိုအပ်ချက်မျာဵ။ 

Part 9 အမျ ိုဵသမီဵသဳုဵ ဘိုထိငု်အိမ်သာမျာဵ (bidets)၏ သီဵသန့်လိအုပ် 

ချက်မျာဵ။ 

IS 2692 ေရနှငဴ်ပတ်သက်သည်ဴအလုပ်မျာဵ (water services) အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ သတ္တုအစွပ်မျာဵ (ferrules) အတွက် သတ်မှတ် 

ချက်။  

IS 3006 ဓာတုခုခဳမှုရှိေသာ၊ ဆာဵေ ကရည်တငထ်ာဵသည်ဴ ေ ကပပန်မျာဵ 

(chemically resistant salt glazed stoneware pipes) နှင်ဴ 

တပ်ဆင်ပစ္စည်ဵမျာဵ (fittings) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 3076 ေသာက်သဳုဵေရေပဵပို္ဓမှုမျာဵ (potable water supplies) အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ သိပ်သည်ဵမှုနည်ဵပါဵေသာ ေပ္ဒလီအီသုိင်ဵ  

လင်ဵပိုက်မျာဵ (low density polyethylene pipes) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 3489 သေဘောေဆဵရည်သုတ် သဳမဏိေရချ ိုဵကန်မျာဵ (enamelled 

steel bath tubs) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 3989 ဗဟိုခွာအာဵြဖင်ဴ (ေမွှ့၍) ပုဳသွန်ဵေသာ (centrifugally cast 

(spun)) အဆို္ဓနှငဴ် ေဆာဴကတ်ေပါက် (spigot and socket) 

ပါရိှသည်ဴ မိလ္လာပိုက် (soil pipes)၊ အညစ်အေ ကဵစွန့်ပိကု် 

(waste pipes)၊ ေလဝင်ေလထွက်ပိုက် (ventilating pipes) တို္ဓ 

နှငဴ ် တပ်ဆင်ပစ္စည်ဵမျာဵ (fittings) နှငဴ ် တွဲဖကပ်စ္စည်ဵမျာဵ 

(accessories) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 
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IS 4350 ေြမေအာက်သုိ္ဓေရဆိုဵထုတ်ြခင်ဵ  (under drainage) အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ အေပါက်ပါေသာ (ေရစိမဴန်ိုငေ်သာ) ကွန်ကရစ် 

ပိုကမ်ျာဵ (concrete porous pipes) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 4984 ေသာက်သဳုဵေရေပဵပို္ဓမှုမျာဵ (potable water supplies) အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ သိပ်သည်ဵမှုမျာဵေသာ ေပ္ဒလီအသီိုင်ဵလင်ဵ ပိုက် 

မျာဵ (high density polyethylene pipes) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 4985 ေသာက်သဳုဵေရေပဵပို္ဓမှုမျာဵ (potable water supplies) အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ ဓာတ်ကူပစ္စည်ဵထည်ဴ၍ ေပျာဴေပျာင်ဵ ေအာင် 

ြပုလုပ်မထာဵေသာ ပီဗွီစီပိုကမ်ျာဵ (unplasticized PVC pipes) 

(UPVC) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

 ေသာက်သဳုဵေရေပဵပို္ဓမှုမျာဵ (potable water supplies) အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ ပီဗွီစီပိုက်  တပ်ဆင်ပစ္စည်ဵမျာဵ (PVC pipes 

fittings) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

 ေသာက်သဳုဵေရေပဵပို္ဓမှု (potable water supply) အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ ပီပီ-အာ တပ်ဆင်ပစ္စည်ဵမျာဵ (PP-R fittings) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ေရထုတ်စနစ် (drainage system) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

ပီဗစီီတပ်ဆငပ်စ္စည်ဵမျာဵ (PVC fittings) အတွက် သတ်မှတ် 

ချက်။ 

သွပ်ရည် စိမ်သဳပိုကမ်ျာဵ (GI pipes) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

သဳမဏိေပျာဴပိုကမ်ျာဵ (MS pipes)အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

အေအဵပုဳြပုလှမိဴ်ထုတ်ြခင်ဵ ြဖင်ဴ ထုတ်လုပ်ထာဵေသာ (သွပ်ရည် 

စိမ်မထာဵသည်ဴ) သဳမဏိပိုကမ်ျာဵ (Blacksteel pipes ) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 5455 လမ်ဵ ေအာက်ရိှေရဆိုဵပပန် စသည်တို္ဓထဳသုိ္ဓ ဆင်ဵသက်စစ်ေဆဵ 

ရန် ေဖာက်ထာဵသည်ဴ လူဆင်ဵေပါက်မျာဵ (manholes) ၏ 

သဳ ကပ်ေလှကာဵထစ်မျာဵ (cast iron steps) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 
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IS 6411 အဆီပျစ် (gel) သုတ်လိမ်ဵထာဵသည်ဴ ဖန်ကကိုဵမျှငအ်ာဵြဖည်ဴ 

ေပ္ဒလီအက်စတာေကာ်ေစဵ (ရီဆင်) ြဖငဴ် ြပုလုပ်ထာဵေသာ 

ေရချ ိုဵကန်မျာဵ (gel-coated glass fiber reinforced 

polyester resin bath tubs) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 6784 ေရမတီာမျာဵ (အမိ်သဳုဵအမျ ိုဵအစာဵ) (water meters) 

(domestic types) ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည် စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ  

အတွက် နည်ဵ လမ်ဵ။  

IS 7181 ေရ၊ ဓာတ်ေငွ့နှငဴ် မိလ္လာ/ေရဆိုဵတို္ဓအတွက် အသုဳဵြပုသည်ဴ 

အလျာဵလိကု် ပုဳသွန်ဵေလာင်ဵထာဵေသာ၊ ဖလန်ဵြပာဵနှစ်ခုပါ 

သဳပိုက်လုဳဵမျာဵ (horizontallly cast iron double flanged 

pipes) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 7231 ေရအိမ်မျာဵ (water-closets) နှငဴ် ကျငင်ယ်စွန့်ခွက်မျာဵ 

(urinals) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ ပလပ်စတစ် အမိ်သာေရဆွဲ 

ေရတိုင်ကီမျာဵ (plastic flushing cisterns) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 7319 အေပါက်ပါကွန်ကရစ်ပိုက်မျာဵ (perforated concrete pipes) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 8718 ဖန်ကဲဴသို ္ဓအေရာင်ရှိသညဴ် သေဘောေဆဵ သုတ်ထာဵေသာ၊ 

သဳမဏိြဖငဴ် ြပုလုပ်သည်ဴ မီဵဖိုေချာင်သဳုဵ ပန်ဵကန်ေဆဵ/ လက် 

ေဆဵကန်မျာဵ (vitreous enamelled steel kitchen sinks) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 8727 ဖန်ကဴဲသုိ္ဓအေရာင်ရိှသည်ဴ သေဘောေဆဵသုတ်ထာဵေသာ သဳမဏိ 

ြဖင်ဴြပုလုပ်သည်ဴ လက်ေဆဵခွက်မျာဵ (vitreous enamelled 

steel washbasins) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 8931 ေရနှငဴ်ပတ်သက်သည်ဴ အလုပ်မျာဵ (water services) အတွက် 

ေ ကဵနီသတ္တုစပ်ြဖငဴ်ြပုလုပ်ေသာ လှပဆန်ဵြပာဵသညဴ် တစ်ခု 

ချင်ဵ ပိုကေ်ခါင်ဵမျာဵ (copper alloy fancy single taps)၊ 

စုေပါင်ဵပိုက်ေခါင်ဵ အစိတ်အပိုင်ဵ စု (combination tap 

assembly) နှငဴ် ေရပိုက်တာဵ ဗာဵမျာဵ (stop valves) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  
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IS 9076 သေဘောတွင ် အသဳုဵြပုသည်ဴ ဖန်သာဵကဲဴသုိ္ဓအေရာငရိှ်ေသာ 

အမိ်သာနှငဴ် တစ်သာဵတည်ဵေပါင်ဵစပ်ထာဵသည်ဴ ေဆာင်ဴေ ကာင်ဴ 

ထုိင်အိမ်သာအုိဵမျာဵ (vitreous integrated squatting pans 

for marine use) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 9338 ေရနှငဴ်ပတ်သက်သည်ဴ အလုပ်မျာဵတွင် အသဳုဵြပုရန်   

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် သဳ ကပ်ဝက်အရူစ် တာဵဗာဵမျာဵ 

(cast iron screw-down stop valves)၊ တာဵဗာဵမျာဵ (stop 

valves) နှငဴ ် တစ်ဖက်စီဵဗာဵ/ ထိန်ဵဗာဵမျာဵ (check valves) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 9739 အမိ်သဳုဵေရ ပို္ဓေပဵသည်ဴစနစ်မျာဵ (domestic water supply 

systems) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ ဖိအာဵေလျှာဴဗာဵမျာဵ 

(pressure reducing valves) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 9758 ေရအိမ်မျာဵ (water-closets) နှငဴ် ကျငင်ယ်စွန့်ခွက်မျာဵ 

(urinals) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ အမိ်သာေရဆွဲဗာဵမျာဵနှငဴ် 

တပ်ဆင်ပစ္စည်ဵမျာဵ (flush valves and fittings) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 11246 ဖန်ကကိုဵမျှင်အာဵြဖည်ဴ ေပ္ဒလစီအက်စတာေကာ်ေစဵ (ရီဆင်) 

(glass fiber reinforced polyester resins (GRP)) ြဖင်ဴ 

ြပုလုပ်သည်ဴ ေဆာငဴ်ေ ကာငဴ်ထိုင်အမိ်သာအိုဵမျာဵ (squatting 

pans) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 12592 ကကိုတငသွ်န်ဵေလာင်ဵပုဳေဖာ်ထာဵေသာ ကွန်ကရစ်ြဖငဴ် ြပုလုပ် 

သည်ဴ လူဆင်ဵ ေပါက် အဖဳုဵမျာဵနှငဴ် ေဘာင်မျာဵ (precast 

concrete manhole covers and frames) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။  

IS 13114 ေရနှငဴ်ပတ်သက်သည်ဴ အလုပ်မျာဵတွင်     အသဳုဵြပုရန် ရည်ရွယ် 

ချက်မျာဵအတွက် ေ ကဵဝါသတ္တုကို အပူေပဵ၍ ထုရိုက်ပုဳေဖာ် 

ထာဵေသာ (forged brass) ပိုကအ်တွင်ဵ ရှိ အရည်စီဵနှုန်ဵကို 

ထိန်ဵေပဵသည်ဴ ဂိတ်ဗာဵ (gate valves)၊ ဂလုပ်ဗာဵ (globe 

valves) နှငဴ ် တစ်ဖက်စီဵဗာဵ/ထိန်ဵဗာဵ (check valves) မျာဵ 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  
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IS 13592 ေလဝင်ေလထွက်စနစ်နှငဴ် မိုဵေရစနစ် (ventilation and 

rainwater system) အပါအဝင် အေဆာက်အအဳုအတွင်ဵ၌ 

မိလ္လာနှငဴ် အညစ်အေ ကဵစွန့်စနစ်မျာဵ (soil and waste 

discharge systems) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ UPVC ပိုကမ်ျာဵ 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 13983 အမိ်သဳုဵရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် အစွန်ဵခဳသဳမဏိြဖင်ဴ ြပုလုပ် 

သည်ဴ ပန်ဵကန်ေဆဵ/လက်ေဆဵကန်မျာဵ (stainless steel 

sinks) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 14333 မိလ္လာသိမ်ဵစနစ် (sewerage) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

သိပ်သည်ဵမှုြမငဴ် ေပ္ဒလီအီသုိင်ဵ လင်ဵပိုက် (high density 

polyethylene pipe) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 14735 ေလဝင်ေလထွက်စနစ်နှငဴ် မိုဵေရစနစ် (ventilation and 

rainwater system) အပါအဝင် အေဆာက်အအဳုအတွင်ဵနှင်ဴ 

အြပင်၌ မိလ္လာနှငဴ် အညစ်အေ ကဵစွန့်စနစ် (soil and waste 

discharge system) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ ဓာတ်ကူ 

ပစ္စည်ဵထည်ဴ၍ ေပျာေဴပျာင်ဵ ေအာင် ြပုလုပ်မထာဵေသာ 

ေပ္ဒလီဗီနိုင်ဵကလိရုိုဒ် (unplasticized polyvinyl chloride) 

(UPVC) အာဵ အရည်ပန်ဵသွင်ဵ၍ ပုဳသွင်ဵသည်ဴနည်ဵြဖငဴ် ြပုလုပ် 

ထာဵေသာ တပ်ဆင်ပစ္စည်ဵမျာဵ (injection moulded fittings) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

 

 ၆.၅.၂.၁၅ ေကျာက်တုဳဵ ေကျာက်ခဲြျာဵ  

 (က) သတ်ြှတ်ချက်ြျာဵ 

 စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM C 503 စကျင်ေကျာက် (marble) (ဘေလာက်တုဳဵမျာဵ၊ အချပ်ြပာဵ 

အထူမျာဵနှင်ဴ ပါဵလွှာသည်ဴအချပ်ြပာဵမျာဵ) (blocks, slabs & 

tiles) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 568 ထဳုဵေကျာက် (Limestone) (အချပ်ြပာဵအထူမျာဵနှင်ဴ ပါဵလွှာသည်ဴ 

အချပ်ြပာဵမျာဵ) (Slabs & Tiles) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 
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ASTM C 615 နှမ်ဵဖတ်ေကျာက်အေချာတုဳဵ (granite dimension stone) 

အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 1364 ဗိသုကာအေဆာက်အအုဳ ပုဳစဳပိုင်ဵဆိုင်ရာတွင် အသုဳဵြပုသညဴ် 

သဘာဝ ေကျာက်တုဳဵမျာဵ၏ အသွင်အြပင်အတိုင်ဵရရှိေစရန် 

သွန်ဵေလာင်ဵထာဵေသာ ေကျာက်တဳုဵ (architectural cast stone) 

အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

IS 3620 ပန်ဵရဳလုပ်ငန်ဵတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ဂဝဳေကျာက် ဘေလာက်တုဳဵ 

(laterite stone block) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 3622 သဲေကျာက်မျာဵ (sandstones) (အချပ်ြပာဵအထူမျာဵနှငဴ် ပါဵလွှာ 

သည်ဴ အချပ်ြပာဵမျာဵ) (slabs & tiles) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 9394 ြပတင်ဵ / တဳခါဵတို္ဓ၏ ထိပ်စီဵထုပ် ေကျာက်တုဳဵမျာဵ (stone 

lintels) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

 

 (ခ) စြ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြှုနည်ဵလြ်ဵ ြျာဵ 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM C 97 ေကျာက်အေချာတုဳဵ (dimension stone) ၏ စုပ်ယူမှု 

(absorption) နှငဴ ်ထုထည်လိုက် သိပ်သည်ဵဆ (bulk specific 

gravity) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ။  

ASTM C 99 / C 99 M ေကျာက်အေချာတုဳဵ (dimension stone) ၏ ကျ ိုဵကိန်ဵ 

(modulus of rupture) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ။ 

ASTM C 110 မေဖာက်ထုဳဵ  (quick lime) ၊ ေဖာက်ထုဳဵ  (hydrated lime) နှင်ဴ 

ထုဳဵ ေကျာက် (limestone) တို္ဓအာဵ ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ 

စမ်ဵသပခ်ျက် စစ်ေဆဵြခင်ဵ  (physical testing) အတွက် 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ မျာဵ။  

ASTM C 170 / C 170 M ေကျာက်အေချာတုဳဵ (dimension stone) ၏ ဖိသိပ်အာဵ 

(compressive strength) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ။  

ASTM C 241 ေြခကျင်လမ်ဵသွာဵလမ်ဵ လာသူမျာဵ၏ အနင်ဵ ဒဏ်ခဳရသည်ဴ 

ေကျာက်တုဳဵ၏ ပွန်ဵစာဵမှုအာဵခုခဳနိုငမ်ှု (abrasion resistance) 

အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  
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ASTM C 880 ေကျာက်အေချာတုဳဵ (dimension stone) ၏ ေကွဵညွတ်မှု 

ခဳနိုင်ရည် (flexural strength) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  

ASTM C 1195 ဗိသုကာအေဆာက်အအဳု ပုဳစဳပိုင်ဵဆိုငရ်ာတွင် အသဳုဵြပုသညဴ် 

သဘာဝေကျာက်တုဳဵမျာဵ၏ အသွင်အြပင်အတိုင်ဵရရှိေစရန် 

သွန်ဵေလာင်ဵ ထာဵေသာ ေကျာက်တုဳဵ (architectural cast 

stone) ၏ ေရစုပ်ယူမှု (absorption) အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။  

IS 1121 အေဆာက်အအုဳ တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ သဘာဝ 

ေကျာက်တုဳဵမျာဵ (natural building stones) ၏ 

အာဵဂုဏ်သတ္တိမျာဵ (strength properties) ကိ ု တွက်ချက် 

သတ်မှတ်ြခင်ဵ အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်မျာဵ။ 

- ကန့်လန့်ြဖတ်ခဳနိုင်ရည်အာဵ (Transverse strength) 

- ဆွဲဆန့်ခဳနိုင်ရည်အာဵ (Tensile strength) 

- ေလျှာြဖတ်ခဳနိုငရ်ည်အာဵ (shear strength)  

IS 1122 အေဆာက်အအုဳ တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ သဘာဝ 

ေကျာက်တုဳဵမျာဵ (natural building stones) ၏ အစစ်အမှန် 

သိပ်သည်ဵဆ (true specific gravity) အာဵ တွက်ချက် 

သတ်မှတ်ြခင်ဵ အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်။ 

IS 1123 အေဆာက်အအုဳ တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ သဘာဝ 

ေကျာက်တုဳဵမျာဵအာဵ ခွဲြခာဵသိရှိေရဵ (identification of 

natural building stones) နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ။   

IS 1125 အေဆာက်အအုဳ တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ သဘာဝ 

ေကျာက်တုဳဵမျာဵ (natural building stones) ၏ ရာသီဥတု 

ဒဏေ် ကာငဴ် ယုိယွင်ဵပျက်စီဵမှု (weathering) အာဵ တွက်ချက် 

သတ်မှတ်ြခင်ဵ အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်။  

IS 1126 အေဆာက်အအုဳ တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ သဘာဝ 

ေကျာက်တုဳဵမျာဵ (natural building stones) ၏  ကာရည်ှခဳမှု 

(durability) အာဵ တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵအတွက် စမ်ဵသပ်ချက်။  
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IS 1200 ေကျာက်တုဳဵမျာဵြဖငဴ် တည်ေဆာက်သည်ဴ အေဆာက်အအုဳနှင်ဴ 

ငမို့ြပအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ (building and civil 

engineering works stone masonry) ၏ တိုင်ဵတာမှု 

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ။  

IS 4121 အေဆာက်အအုဳ တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ သဘာဝ 

ေကျာက်တုဳဵမျာဵ (natural building stones) အ ကာဵ 

ြဖတ်သန်ဵ၍ ဆဳချညပ်ပန် ေလျှာက်သတ္တိ (capillary action) ြဖငဴ် 

ေရစီဵဝင်ြဖတ်သန်ဵမှုနှုန်ဵ (water transmission rate) အာဵ 

တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်။  

IS 4122 အက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝငသ်ည်ဴ ေလထု (acidic atmosphere) နှငဴ ်

ထိေတွ့ြခင်ဵြဖင်ဴ အေဆာက်အအုဳတည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵ 

သဘာဝေကျာက်တုဳဵမျာဵ (natural building stones) ၏ 

မျက်နှာြပငေ်ပျာဴေပျာင်ဵ မှု (surface softening) အတွက် 

စမ်ဵသပခ်ျက်။  

IS 5218 အေဆာက်အအုဳ တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ သဘာဝ 

ေကျာက်တုဳဵမျာဵ (natural building stones) ၏ ကကဳဴခိုင်မှု 

(toughness) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်။  

IS 43478 အေဆာက်အအုဳ တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ သဘာဝ 

ေကျာက်တုဳဵမျာဵ (natural building stones) ၏ စိမဴ်နိုင်စွမ်ဵ 

(permeability) အာဵ တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ  အတွက် 

စမ်ဵသပခ်ျက်။  

 

 ၆.၅.၂.၁၆ ခိုင်ခဳဴြှုဆိုငရ်ာ သဳြဏ ိ(structural steel) ၊ သဳကူကွန်ကရစ် အာဵြဖည်ဴ သဳြဏိ 

(reinforcing steel) ၊ ကွန်ကရစ်အတွင်ဵ ကကိုတငဒ်ဏ်အာဵသွင်ဵ  သဳြဏိ 

(prestressing steel) နှင်ဴ အြခာဵသဳြဏိြျာဵ 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ်    

ASTM C 645 အေဆာက်အအဳုဖဲွ့စည်ဵတည်ေဆာက်ေရဵ လုပ်ငန်ဵသဳု  ဵ မဟုတ်သည်ဴ 

သဳမဏိဖရိန်ေဘာင်မျာဵ (Non-Structural Steel Framing 

Members) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 
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ASTM A 36 ကာဗွန်ပါဝငေ်သာ ခိုင်ခဳဴမှုဆိုင်ရာ သဳမဏိ (carbon structural 

steel) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 53 အေအဵပုဳြပု လှမိဴ်ထုတ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ထုတ်လုပ်ထာဵေသာ သဳမဏိ 

(Black Steel) နှငဴ် သွပ်ရည်ပူတွငစ်ိမ်၍ သွပ်ရည်သုတ်လိမ်ဵ 

ထာဵသည်ဴ သဳမဏိ (Hot-Dipped, Zinc-Coated Steel) တို္ဓြဖင်ဴ 

ြပုလုပ်သည်ဴ အဆက်ေပျာက်ဂေဟေဆာ်ထာဵေသာ ပိုက် (ပုိက် 

လုိင်ဵအလျာဵတစ်ေလျှာက် အဆက်ေဖျာက်၍ ဆက်ထာဵေသာပိုက်) 

(Welded and Seamless Pipe) တို္ဓအတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 82 ကွန်ကရစ်တွင် အာဵြဖည်ဴထည်ဴသွင်ဵသည်ဴ ရိုဵရိုဵသဳမဏိ ဝါယာ 

ကကိုဵ (steel wire, plain) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 123 သဳနှငဴ ် သဳမဏိပစ္စည်ဵမျာဵအေပ္ဒတွင် (သွပ်ရည်ပူတွငစ်ိမ်၍) 

သွပ်ရည်သုတ်လိမ်ဵြခင်ဵ မျာဵ (zinc (hot-dip galvanized) 

coatings) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 194 ဖိအာဵြမငဴ် (သုိ္ဓမဟုတ်) အပူချနိ်ြမငဴ်အလုပ်မျာဵ (သုိ္ဓမဟုတ်) 

ဖိအာဵနှငဴ် အပူချနိ်နှစ်မျ ိုဵစလုဳဵ ြမင်ဴသည်ဴ အလုပ်မျာဵတွင် အသဳုဵ 

ြပုသည်ဴ မူလီမျာဵအတွက် ကာဗွန်နှငဴ် သတ္တုစပ်သဳမဏိ မူလီ 

ေခါင်ဵမျာဵ (carbon and alloy steel nuts for bolts) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 242 ခဳနိုင်အာဵြမငဴ်မာဵသည်ဴ သတ္တုစပ်ပါဝငမ်ှုနည်ဵေသာ ခိုင်ခဳမဴှု 

ဆိုင်ရာသဳမဏိ (high strength low alloy structural steel) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 276 အစွန်ဵခဳသဳမဏိအေချာင်ဵမျာဵနှင်ဴ ပုဳေဖာထ်ာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ 

(stainless steel bars and shapes) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 283 ဆန့်အာဵနည်ဵပါဵေသာ နှငဴ် အလယ်အလတ်ရှိေသာ ကာဗွန် 

သဳမဏိြပာဵမျာဵ (low and intermediate tensile strength 

carbon steel plates) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 320 အပူချနိ်နိမဴ်အလုပ်မျာဵတွင်အသုဳဵြပုသညဴ် သတ္တုစပ်/သဳမဏိ 

မင်ဵတုပ်ထိုဵသည်ဴ/ မူလီစုပ်သည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ (alloy/steel 

bolting materials) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  
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ASTM A 325 / A 325 M ခိုင်ခဳမဴှုဆိုငရ်ာ သဳမဏိအဆက်မျာဵ (structural steel joints) 

အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ ခဳနိုင်အာဵြမငဴ်မူလီမျာဵ (high-strength 

bolts) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 370 သဳမဏိထုတ်ကုန် ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ စက်မှုဆိုငရ်ာ စမ်ဵသပ ်

စစ်ေဆဵြခင်ဵ အတွက် စဳြပုထာဵသည်ဴ စမ်ဵသပ်ချက်နည်ဵလမ်ဵ 

မျာဵနှငဴ် အဓပိ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်မျာဵ။ 

ASTM A 416 ကကိုတငဒ်ဏ်အာဵသွင်ဵကွန်ကရစ် (Prestressed Concrete) 

အတွက် အသုဳဵြပုသညဴ် သွပ်ရည်မသုတ်ထာဵေသာ နန်ဵကကိုဵ 

၇-ေချာင်ဵြဖငဴ် လွန်ဵတငထ်ာဵသည်ဴ သဳမဏိနန်ဵကကိုဵ (Steel 

Strand, Uncoated Seven-Wire) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 421 ကကိုတငဒ်ဏ်အာဵသွင်ဵကွန်ကရစ် (Prestressed Concrete) 

အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ ဒဏအ်ာဵသက်သာေစေသာ သဳမဏိ 

နန်ဵကကိုဵ (Stress-Relieved Steel Wire) အတွက် စဳသတ်မှတ် 

ချက်။ 

ASTM A 423 / A 423 M သတ္တုစပ်ပါဝငမ်ှုနည်ဵေသာ အဆကေ်ပျာက် လျှပ်စစ်ဂေဟေဆာ် 

ထာဵေသာ သဳမဏိပပန်ေချာင်ဵမျာဵ (seamless and electric-

welded low-alloy steel tubes) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 492 သဳေချဵမတက်နိုငေ်သာ သဳမဏိနန်ဵကကိုဵ (stainless steel rope 

wire) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 496 M ကွန်ကရစ်အာဵြဖည်ဴြခင်ဵ (concrete reinforcement) အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ မျက်နှာြပငတ်ွင် ေဇာင်ဵ မျာဵ၊ အကွကမ်ျာဵ 

ေဖာ်ထာဵေသာ သဳမဏိနန်ဵကကိုဵ (ကကဳဆစ်သဳမဏိနန်ဵကကိုဵ) 

(steel wire, deformed) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 500  လုဳဵ ဝန်ဵေသာပုဳသဏ္ဍာန်နှငဴ် အြခာဵပုဳသဏ္ဍာန်မျာဵရိှေသာ အပူ 

မေပဵဘဲ ပုဳသွင်ဵထာဵသည်ဴ အဆက်ေပျာက် ဂေဟေဆာ်ထာဵ 

ေသာနှင်ဴ အဆက်မဲဴ ကာဗွန်သဳမဏိ ေဆာက်လုပ်ေရဵသဳုဵ 

ပပန်ေချာင်ဵမျာဵ (Cold-Formed Welded and Seamless 

Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes) 

အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 
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ASTM A 501  လုဳဵ ဝန်ဵေသာပုဳသဏ္ဍာန်နှငဴ် အြခာဵပုဳသဏ္ဍာန်မျာဵရိှေသာ အပူ 

ေပဵ၍ ပုဳသွင်ဵ ထာဵသည်ဴ အဆက်ေပျာက် ဂေဟေဆာ်ထာဵေသာ 

ကာဗွန်သဳမဏိ ေဆာက်လပု်ေရဵသုဳဵ  ပပန်ေချာင်ဵမျာဵ (Hot-

Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural 

Tubing in Rounds and Shapes) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 510 ကာဗွန်သဳမဏိ (carbon steel) နန်ဵကကိုဵအေချာင်ဵမျာဵ၊ 

ကစာဵကွင်ဵ  ပတ်လည်ကာရဳသည်ဴ နန်ဵကကိုဵမျာဵ (wire rods, 

course round wire) အတွက် အေထွေထွလိအုပ်ချက်မျာဵ 

အတွက် သတ်မှတ်ချက် ။ 

ASTM A 526 ေဈဵကွက်တန်ဵဝင် အရည်အေသွဵ (commercial quality) 

ရိှသည်ဴ သွပ်ရည်ပူတွင် နှစ်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵ ြဖင်ဴ သွပ်ရည်သုတ် 

ထာဵေသာ သဳမဏိ အချပ်အြပာဵ (steel sheet, zinc-coated 

(galvanized) by the hot-dip process) အတွက် စဳသတ်မှတ် 

ချက် ။ 

ASTM A 555 / A 555 M သဳေချဵ မတက်နုိင်ေသာ သဳမဏိနန် ကဵကိုဵ နှင်ဴ နန် ကဵကိုဵ အေချာင်ဵမျာ  ဵ

(stainless steel wire and wire rods) အတွက် 

စဳသတ်မှတ်ချက် ။ 

ASTM A 563 ကာဗွန်နှငဴ် သတ္ထုစပ် သဳမဏိမူလီေခါင်ဵမျာဵ (carbon and 

alloy steel nuts) အတွက် သတ်မှတ်ချက် ။ 

ASTM A 568 / A 568 M အပူေပဵ၍ထုတ်လုပ်ထာဵေသာ နှငဴ ် အပူမေပဵဘဲ ထုတ်လုပ် 

ထာဵေသာ ၊ ခဳနိုင်အာဵြမငဴ်မာဵသည်ဴ သတ္ထုစပ်ပါဝငမ်ှုနည်ဵေသာ 

ကာဗွန်သဳမဏိ အချပ်ြပာဵ (steel, sheet, carbon, and high-

strength, low-alloy, hot-rolled and cold-rolled) ၏ 

အေထွေထွလုိအပ်ချက်မျာဵအတွက် စဳသတ်မှတ်ချက် ။ 

ASTM A 572 ခဳနိုင်အာဵြမငဴ်မာဵသည်ဴ သတ္ထုစပ်ပါဝင်မှုနည်ဵေသာ ကိုလမ် 

ဘီယမ်-ဗန်ေနဒီယမ် ခိုင်ခန့်မှုဆိုင်ရာ သဳမဏိ (high 

strength, low-alloy columbium-vanadium structural 

steel) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 580 / A 580 M သဳေချဵ မတက်နုိင်ေသာ သဳမဏိနန်ဵကကိုဵ (stainless steel wire) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက် ။ 
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ASTM A 588 / A 588 M ခဳနုိင်အာဵြမင်ဴမာဵသည်ဴ သတ္တုစပ်ပါဝင်မှုနည်ဵေသာ ခုိင်ခဴဳမှုဆုိင်ရာ 

သဳမဏိ (High-Strength, Low-Alloy Structural Steel) အတွက် 

စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 615 / A 615 M ကွန်ကရစ်အာဵြဖည်ဴြခင်ဵ (Concrete Reinforcement) အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ မျက်နှာြပင်တွင် ေဇာင်ဵမျာဵ၊ အကွက်မျာဵ ေဖာ်ထာဵ 

ေသာ သဳေချာင်ဵ (ကကဳဆစ်သဳေချာင်ဵ) (Deformed Bar) နှင်ဴ ရုိဵရုိဵ 

ေလဵေထာင်ဴသဳတဳုဵ သဳမဏိေချာင်ဵ (Plain Billet Steel Bar) 

အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 653 သွပ်ရည်စိမ်သဳမဏိအချပ်ြပာဵမျာဵ (galvanized steel sheets) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက် ။ 

ASTM A 666 အပူေပဵ၍ အေအဵခဳထာဵေသာ (မီဵြပန်ထာဵေသာ) (annealed) ၊ 

(သို္ဓမဟုတ်) အပူမေပဵဘဲပုဳသွင်ဵထာဵေသာ (cold-worked) 

ေအာ်စတငန်စ်တစ် (မင်ဵဂနိစ်၊ ခရိုမယီမ်နှင်ဴ နီကယ် သဳုဵမျ ိုဵစပ် 

သတ္ထုေရာ) အစွန်ဵခဳသဳမဏိ(austenitic stainless steel) 

အချပ်ြပာဵ (sheet)၊ သဳြပာဵရှည် (strip) ၊ သဳြပာဵ (plate) နှင်ဴ 

သဳြပာဵေချာင်ဵ  (flat bar) တို္ဓအတွက် စဳသတ်မှတ်ချက် ။ 

ASTM A 706/A 706 M ကွန်ကရစ်အာဵြဖည်ဴြခင်ဵ (Concrete reinforcement) အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ သတ္တုစပ်ပါဝင်မှုနည်ဵငပီဵ မျက်နှာြပင်တွင် ေဇာင်ဵ 

မျာဵ၊ အကွက်မျာဵ ေဖာ်ထာဵေသာနှင်ဴ ရုိဵရုိဵေြပာင် သဳမဏိေချာင်ဵ 

မျာဵ (Deformed and Plain Low-Alloy Steel Bars) အတွက် 

စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 722/ A 722 M ကကိုတငဒ်ဏ်အာဵသွင်ဵ ကွန်ကရစ် (prestressing concrete) 

အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ သွပ်ရည်သုတ်မထာဵေသာ ခဳနုိင်အာဵြမင်ဴ 

သဳမဏိေချာင်ဵမျာဵ (uncoated High-Strength steel bars) 

အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက် ။ 

ASTM A 759/ A 759 M ဝန်ချစီက်ေလျှာက်လမ်ဵသဳုဵ ကာဗွန်သဳမဏိ (carbon steel 

crane rails) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက် ။ 

ASTM A 767/ A 767 M ကွန်ကရစ်အာဵြဖည်ဴြခင်ဵ (Concrete reinforcement) အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ သွပ်ရည်သုတ်(သွပ်ရည်စိမ်) သဳမဏိေချာင်ဵမျာဵ 
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(Zinc-Coated (Galvanized) Steel Bars) အတွက် စဳသတ်မှတ် 

ချက်။ 

ASTM A 775/ A 775 M အပီိုဇီသုတ် အာဵြဖည်ဴသဳမဏိေချာင်ဵမျာဵ (epoxy-coated 

reinforcing steel bars) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက် ။ 

ASTM A 934/ A 934 M အပီိုဇီသုတ်ထာဵသည်ဴ အသငဴ် အကဳိုက်ထုတ်လုပ်ထာဵေသာ 

သဳမဏိ အာဵြဖည်ဴသဳေချာင်ဵမျာဵ (Epoxy-Coated Prefabricated 

Steel Reinforcing Bars) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက် ။ 

ASTM A 955 ကွန်ကရစ်အာဵြဖည်ဴြခင်ဵ (Concrete reinforcement) အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ မျက်နှာြပင်တွင် ေဇာင်ဵမျာဵ၊ အကွက်မျာဵ ေဖာ်ထာဵ 

ေသာနှင်ဴ ရုိဵရုိဵေြပာင် သဳေချဵ မတက်နုိင်ေသာ သဳမဏိေချာင်ဵမျာဵ 

(Deformed and Plain Stainless Steel Bars) အတွက် စဳသတ်မှတ် 

ချက်။ 

ASTM A 996/ A 996 M ကွန်ကရစ်အာဵြဖည်ဴြခင်ဵ (Concrete reinforcement) အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ မျက်နှာြပင်တွင် ေဇာင်ဵမျာဵ၊ အကွက်မျာဵ ေဖာ်ထာဵ 

ေသာ သဳလမ်ဵ-သဳမဏိ နှင်ဴ ဝင်ရုိဵ-သဳမဏိေချာင်ဵမျာဵ (Rail-Steel 

and Axle-Steel Deformed Bars) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 992/ A 992 M အေဆာက်အအဳုတည်ေဆာက်မှုတွင် ေနာက်ဆဳုဵအေချာသပ် အေန 

အထာဵရရိှေစရန် အစိတ်အပိုင်ဵ မျာဵအာဵ တပ်ဆင်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵ 

(building framing) တွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ေဆာက်လုပ်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵသဳုဵ ပုဳသဏ္ဍာန်အမျ ိုဵမျ ိုဵရှိ ပစ္စည်ဵမျာဵ (structural 

shapes) ြပုလုပ်ေသာ သဳမဏိအတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 1044 ကွန်ကရစ်၏ ေလျှာြဖတ်အာဵြဖည်ဴမှု (Shear Reinforcement 

of Concrete) အတွက်အသဳုဵြပုသည်ဴ သဳမဏိသဳမှိုရစ် မူလီ 

ေချာင်ဵမျာဵ ေပါင်ဵ စပ်တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ (Steel 

Stud Assemblies) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM A 1267 အေထွေထွရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ မှန်ပုဳကွက် 

သဳဆန်ခါ သဳမဏိအချပ်ြပာဵမျာဵ (expanded metal steel 

sheets) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM C 1002 ဂျစ်ပဆမ်ေဘာင်ကွပ် အချပ်ြပာဵမျာဵ အသဳုဵြပုထုတ်ကုန်မျာဵ 

(Gypsum Panel Products) (သုိ္ဓမဟုတ်) သတ္တုပလာစတာ 
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ေအာက်ခဳမျာဵ (Metal Plaster Bases) တွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

သဳမဏိေဖာက် ဝက်အူမျာဵ (Steel Drill Screws) အတွက် 

စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM F 436 မာေအာငြ်ပုလုပ်ထာဵသည်ဴ သဳမဏိဝါရှာမျာဵ (hardened steel 

washers) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

ASTM F 547 သစ်နှင်ဴ သစ်အေြခခဳပစ္စည်ဵမျာဵတွင် အသဳု ြဵပုသည်ဴ အိမ်ရုိက်သဳမျာဵ 

(Nails) ၏ စဳြပုထာဵသည်ဴ ေဝါဟာရ အေခ္ဒအေဝ္ဒမျာဵ။ 

ASTM F 1667 ထုရုိက်ြခင် ြဵဖင်ဴ အစိတ်အပုိင်ဵနှစ်ခုအာဵ တွယ်ဆက်ေစသည်ဴ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ (Driven Fasteners) ြဖစ်သည်ဴ အိမ်ရုိက်သဳမျာဵ (Nails) ၊ 

ေလဵေြမှာင်ဴသဳမျာဵ (Spikes) နှင်ဴ ေမျှာဴကုတ်မျာဵ (Staples) အတွက် 

စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

IS 432 ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ေခါင်ဵပွ သဳမဏိေပျာအဴပိုင်ဵမျာဵ 

(hollow mild steel sections) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 1148 ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် အသဳုဵ 

ြပုသည်ဴ အပူေပဵ၍ထုတ်လုပ်ထာဵေသာ သဳမဏိသဳမှိုေချာင်ဵ မျာဵ 

(hot-rolled steel rivet bars) (၄၀ မီလီမီတာ အချင်ဵ အထိ) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 1363 အေထွေထွ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ၊ 

ေြခာက်ေြမှာင်ဴပုဳ နန်ဵကကိုဵဆန်ခါကွက် (hexagonal wire 

netting) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 2041 အသင်ဴအတင်ဴနှင်ဴ နိမ်ဴကျသညဴ် အပူချနိ်၌ အသဳုဵြပုသညဴ် ဖိအာဵခဳ 

အိုဵမျာဵ (သတ္တုခွက်) (Pressure Vessels) ြပုလုပ်သညဴ် သဳမဏိ 

ြပာဵမျာဵ (Steel Plates) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 2502 ကွန်ကရစ်အာဵြဖည်ဴြခင်ဵ (concrete reinforcement) အတွက် 

သဳေချာင်ဵမျာဵအာဵ ေကွဵြခင်ဵ နှင်ဴ တပ်ဆင်ြခင်ဵတို္ဓအတွက် 

လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန် စည်ဵ မျဉ်ဵ။ 

IS 8081 ကျဉ်ဵေြမာင်ဵေသာ ေြမာင်ဵထွင်ဵထာဵသည်ဴအပုိင်ဵမျာဵ (slotted 

sections) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 
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 ၆.၅.၂.၁၇ အပူကာပစ္စည်ဵြျာဵ 

 စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM C 163 အပူကာဘိလပ်ေြမနမူနာပစ္စည်ဵမျာဵ (thermal insulating 

cement samples) အာဵ ေရာစပ်ြခင်ဵအတွက် လုပ်နည်ဵ 

လုပ်ဟန်။ 

ASTM C 165 အပူကာပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ဖိသိပ်အာဵခဳနိုငသ်ည်ဴ ဂုဏ်သတ္တိမျာဵ 

(compressive properties) အာဵတိုင်ဵတာြခင်ဵ အတွက် 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။ 

ASTM C 166 အပူကာဘိလပ်ေြမ (thermal insulating cement)  

ေြခာက်ေသွ့သည်ဴအခါ ဆဳဴသည်ဴပမာဏနှငဴ် ထုထည်ေြပာင်ဵ လဲမှု 

(covering capacity and volume change) အာဵ ထည်ဴသွင်ဵ 

တွက်ဆရန်အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ။ 

ASTM C 578 ေတာငဴ်တင်ဵမာေ ကာ၍ အခန်ဵအကန့်လိုက်ဖွဲ့ စည်ဵ ထာဵေသာ 

ပလပ်စတစ်ေဖာဴြဖူ (ေပ္ဒလီစတိုင်ဵ ရင်ဵ) အပူကာပစ္စည်ဵ (rigid, 

cellular, polystyrene thermal insulation) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 3677 အပူကာြခင်ဵ  (thermal insulation) အတွက် အသဳုဵြပုသညဴ် 

ေစဵကပ်အာဵမရိှေသာ ေကျာက်မျှငန်ှငဴေ်ချာ်မျှင် (unbounded 

rock and slag wool) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 4671 အပူကာြခင်ဵ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ ြပန့်ကာဵ 

ေသာ ပလပ်စတစ်ေဖာဴြဖူ (ေပ္ဒလီစတိုင်ဵ ရင်ဵ) (expanded 

polystyrene) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 6598 အပူကာြခင်ဵ  (thermal insulation) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

ဆယ်လူလာ ကွန်ကရစ်နှင်ဴ ဓာတ်ေငွ့ထုတ်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ 

ဓာတု (သုိ္ဓမဟုတ်) စက်မှုနည်ဵ ြဖငဴ် ေရာထာဵသည်ဴအေရာအေနှာ 

(cellular concrete) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 7509 အပူကာဘိလပ်ေြမ (thermal insulating cement) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 
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IS 8154 အပူချနိ် ၆၅၀˚C အထိအပူကာနိုင်ေသာ၊ ကကိုတငပ်ုဳသွင်ဵထာဵ 

သည်ဴ ကယ်လစ်ီယမ် ဆီလီကတိ် အပူကာပစ္စည်ဵ (preformed 

calcium silicate insulation) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 8183 ေစဵကပ်အာဵရှိေသာ ဓာတ်သတ္တုအမျှင် (bonded mineral 

wool) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 9489 အပူစီဵမှုတိုင်ဵ မီတာ (heat flow meter) နည်ဵ လမ်ဵ ြဖင်ဴ၊ ပစ္စည်ဵ 

မျာဵ၏ အပူေလျှာက်သတ္တိ/ အပူေလျှာက်ကိန်ဵ (thermal 

conductivity) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။ 

IS 9490 အပူကာပစ္စည်ဵမျာဵ (insulation materials) ၏ အပူေလျှာက် 

သတ္တိ/ အပူေလျှာက်ကိန်ဵ (thermal conductivity) အာဵ 

တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ  နည်ဵ လမ်ဵ၊ (ေရ ကယ်လိရီုမီတာ 

နည်ဵ လမ်ဵ) (water calorimeter method)။ 

IS 9742 ဖျန်ဵပက်သည်ဴ ဓာတ်သတ္တုအမျှင် အပူကာပစ္စည်ဵ (sprayed 

mineral wool thermal insulation) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 9743 အပူကာ အေချာသပ်ဘိလပ်ေြမမျာဵ (thermal insulation 

finishing cements) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 9842 ကကိုတငပ်ုဳသွင်ဵထာဵသည်ဴ အမျှင်ြဖငဴ်ြပုလုပ်ထာဵေသာ ပိုက် 

အပူကာပစ္စည်ဵ (preformed fibrous pipe insulation) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 3144 ဓာတ်သတ္တုအမျှင် အပူကာပစ္စည်ဵ (mineral wool thermal 

insulation material) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ။ 

IS 11128 စပေရဵဖျန်ဵပက်ထာဵသညဴ် ေရေပါင်ဵ ကယ်လ်ဆီယမ် 

ဆီလီကိတ် အပူကာပစ္စည်ဵ (spray applied hydrated 

calcium silicate thermal insulation) အတွက် သတ်မှတ် 

ချက်။ 

IS 11129 ကကိုတငပ်ုဳသွင်ဵထာဵသည်ဴ၊ ဘေလာက်တုဳဵအမျ ိုဵအစာဵ အပူကာ 

ပစ္စည်ဵ (preformed block-type thermal insulation) ၏ 

လိမ်ဴပတ်၍ ေ ကမွလွယ်ြခင်ဵ  (tumbling friability) အတွက် 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။ 
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IS 11239 ေတာငဴ်တင်ဵမာေ ကာ၍ အခန်ဵအကန့်လိုက်ဖွဲ့ စည်ဵ ထာဵေသာ 

အပူကာပစ္စည်ဵမျာဵ (rigid cellular thermal insulation 

materials) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ။ 

Part-1 အတိုင်ဵ အတာမျာဵ (Dimensions) ။ 

Part-2 ထင်သာြမငသ်ာေသာ သိပ်သည်ဵမှု (Apparent density) ။  

Part-3 အတိုင်ဵ အတာဆိုငရ်ာ အေြခခိုင်မှု (Dimensional stability) ။ 

Part-4 ေရေငွ့ပို္ဓလွှတ်မှုနှုန်ဵ (water vapour transmission rate) ။  

Part-5 ဖွင်ဴထာဵေသာဆဲလ်နှငဴ် ပိတ်ထာဵေသာဆဲလမ်ျာဵ၏ ထုထည် 

ရာခိုငန်ှုန်ဵ (volume percent of open and closed cells) ။ 

Part-6 အပူေ ကာငဴ် ပုဳပျက်မှုြဖစ်သည်ဴ အပူချနိ် (Heat distortion 

temperature) ။ 

Part-7 အပူချနိ်နိမဴ်မျာဵတွင် အပူေ ကာငဴ် အလျာဵလိုက်ြပန့်ကာဵမှု 

ေြမှာက်ေဖာက်ိန်ဵ (coefficient of linear thermal expansion 

at low temperature) ။ 

Part-8 မီဵေတာက်အြမငဴ်၊ ေလာင်ကျွမ်ဵမှု ကာြမငဴ်ချနိ်နှငဴ် ြဒပ်ထု 

ဆုဳဵရှုဳဵမှု(Flame height, time of burinig and loss of mass)။ 

Part-9 ေရစုပ်ယူမှု (water absorption) ။ 

Part-10 ေကွဵညွှတ်မှု ခဳနိုင်ရည် (flexural strength) ။ 

Part-11 ဖိသိပ်မှု ခဳနိုင်ရည် (compressive strength) ။ 

Part-12 အလျာဵလိကု် ေလာင်ကျွမ်ဵမှု လက္ခဏာရပ်မျာဵ (Horizontal 

burning characteristics)  ။ 

Part-13 ေအာက်ဆီဂျငည်ွှန်ဵကိန်ဵြဖငဴ် မီဵေလာင်နိုငစ်ွမ်ဵအာဵ တွက်ချက် 

သတ်မှတ်ြခင်ဵ  (Determination of flamability by oxygen 

index) ။ 

IS 11307 အခန်ဵအကန့်လိုက် ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ဖန်ဘေလာက်တုဳဵနှငဴ် 

ပိုကအ်ပူကာပစ္စည်ဵ (cellular glass block and pipe thermal 

insulating) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 11308 အပူချနိ် ၂၅၀˚C အထိ အပူကာနိုငေ်သာ ပုဳသွန်ဵေလာင်ဵနိုငသ်ည်ဴ 

အပူကာပစ္စည်ဵမျာဵ (ဟိုက်ဒေရာလစ်အရည်ဖိအာဵြဖငဴ်ချနိ်ညှိ 
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ြခင်ဵ) (thermal insulating castables) (hydraulic setting) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 12436 အပူကာြခင်ဵ  (thermal insulation) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

ကကိုတင ် ပုဳသွင်ဵ ထာဵေသာ၊ ေတာငဴ်တင်ဵမာေ ကာသည်ဴ 

ေပ္ဒလီယူရီသိန်ဵ နှငဴ ် ေပ္ဒလီအိုက်ဆိုခရိုင်နျူရိတ် အြမှု ပ်မျာဵ 

(performed rigid polyurethane (PUR) နှငဴ ်

polyisocyanurate (PIR) foams) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 13204 အပူကာြခင်ဵ  (thermal insulation) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

ေတာငဴ်တင်ဵမာေ ကာေသာ ဖေီနာအြမှု ပ်မျာဵ (rigid phenolic 

foams) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 13286 အပူကာပစ္စည်ဵမျာဵ (thermal insulation materials) အတွက် 

မီဵေတာက်၏ မျက်နှာြပင်ြဖာထွကမ်ှု (surface spread of 

flame) အတွက် စမ်ဵသပ်ချက်နည်ဵလမ်ဵ။ 

 

၆.၅.၂.၁၈ သစ်အေြခခဳပစ္စည်ဵြျာဵ 

 စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM D 9 သစ်နှင်ဴ သစ်အေြခခဳထုတ်ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ (wood based 

products) နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ေဝါဟာရအေခ္ဒအေဝ္ဒမျာဵ။ 

ASTM D 25 သစ်လဳုဵပိုင်မျာဵ (round timber piles) အတွက် သတ်မှတ် 

ချက်။ 

ASTM D 38 စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵြခင်ဵ မြပုလုပ်မီ သစ်တာရှည်ခဳေဆဵမျာဵ (wood 

preservatives) နမူနာေကာက်ယူြခင်ဵ အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ။ 

ASTM D 143 ေသဵငယ်ေသာ အနာအဆာကင်ဵ ေသာ သစ်သာဵနမူနာမျာဵ 

(small clear specimens of timber) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ။ 

ASTM D 198 ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ အရွယ်အစာဵမျာ ြဵဖစ်သည်ဴ သစ်ခဲွသာ  ဵ

မျာဵ (lumber in structure sizes) ၏ တည်ငငမိ်ဝန်တင် 

စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵမှုမျာဵ (static tests) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ ။ 
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ASTM D 245 အြမင်အာဵြဖငဴ် အဆငဴ်သတ်မှတ်ခွဲြခာဵသည်ဴ သစ်ခွဲသာဵမျာဵ 

(visually graded lumber) အတွက် ေဆာက်လပု်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

သဳုဵ အဆငဴ်အတန်ဵမျာဵနှငဴ် ယင်ဵ နှင်ဴဆက်စပ်သည်ဴ ခွငဴ်ြပုနိုင် 

ေသာ ဂုဏ်သတ္တိအရည်အေသွဵမျာဵ (structural grades and 

related allowable properties) အာဵ သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ  

အတွက် လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန်။ 

ASTM D 246 ခရီအုိဆုတ် (သစ်သာဵမျာဵ  ကာရှည်စွာခဳနိုင်ရန် အသုဳဵြပု 

သညဴ် ေကျာက်မီဵေသွဵမှထွကေ်သာ အညိုေရာငအ်ရည်) 

(creosote) နှငဴ် ခရီအိုဆုတ်-ေကျာက်မီဵေသွဵကတ္တရာေစဵ 

ေဖျာ်ရည်မျာဵ (creosote - coal tar solutions) အာဵ 

ေပါင်ဵ ခဳြခင်ဵ  (distillation) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ။ 

ASTM D 390 ပင်လယ်၊ ကုန်ဵေြမနှငဴ် ေရချ ိုတို္ဓတွင် အသဳုဵြပုရန်အတွက် 

ေြမသွင်ဵတုိင်မျာဵ (piles) ၊ ေမျာတုိင်မျာဵ (poles) နှင်ဴ သစ်လဳုဵမျာဵ 

(timbers) အာဵ  ကာရှည်ခဳရန်ြပုြပငစ်ီရငြ်ခင်ဵ  (preservative 

treatment) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ ေကျာက်မီဵ ေသွဵ-

ကတ္တရာေစဵ ခရီအိုဆုတ် အညိုေရာင်အရည် (coal-tar 

creosote) အတွက် သတ်မှတ်ချက် ။ 

ASTM D 1036 သစ်ေမျာတိုငမ်ျာဵ (wood poles) အာဵ တည်ငငမိ်ဝန်တင် 

စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵမှုမျာဵ (static tests) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ ။ 

ASTM D 1037 သစ်အေြခခဳအမျှငန်ှငဴ် သစ်သာဵစမျာဵကိုေကာ်ကပ်၍ ဖိအာဵြဖငဴ် 

ြပုလုပ်ထာဵေသာ မှန်ပုကဳွက်အချပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (wood-base 

fiber and particle panel materials) ၏ ဂုဏ်သတ္တ ိ အရည် 

အေသွဵမျာဵအာဵ အကဲြဖတ် ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ။ 

ASTM D 1038 သစ်ပါဵလွှာ (veneer) နှငဴ် အထပ်သာဵ (plywood) တို္ဓနှင်ဴ 

စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ေဝါဟာရအေခ္ဒအေဝ္ဒမျာဵ။ 

ASTM D 1110 သစ်သာဵ၏ေရတွင်ေပျာ်ဝငန်ိုင်မှု (water solubility of wood) 

အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ။ 
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ASTM D 1165 ေဈဵကွက်ဝင် သစ်မာမျာဵနှငဴ် သစ်ပွ/ သစ်ေပျာဴမျာဵ 

(commercial hardwoods and softwoods) ၏ အမည်ေပဵပုဳ 

စနစ ်(Nomenclature) 

ASTM D 1166 သစ်နှင်ဴ ၎င်ဵနှင်ဴဆက်စပ်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵတွင်ရှိေသာ 

မီသုိေအာကဇ်ိုင်အပု်စုမျာဵ (methoxyl groups) အတွက် 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ ။ 

ASTM D 1554 သစ်အေြခခဳအမျှငန်ှငဴ် သစ်သာဵစမျာဵကိုေကာ်ကပ်၍ ဖိအာဵြဖငဴ် 

ြပုလုပ်ထာဵေသာ မှန်ပုဳကွက်အချပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (wood-base 

fiber and particle panel materials) နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ 

ေဝါဟာရအေခ္ဒအေဝ္ဒမျာဵ။ 

ASTM D 1666 သစ်နှင်ဴသစ်အေြခခဳ မှန်ပုဳကကွ်အချပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (wood and 

wood- base panel materials) အာဵ စက်စာဵ၍ စမ်ဵသပ် 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ မျာဵ (machining tests) လုပ်ေဆာငြ်ခင်ဵ အတွက် 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ မျာဵ။ 

ASTM D 1760 သစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ (timber products) အာဵ ဖိအာ ြဵဖင်ဴ 

ြပ ြုပင်စီရင်ြခင်ဵ (pressure treatment) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

ASTM D 1761 သစ်သာဵတွင် စက်မှုဆိုင်ရာ တွယ်ဆက်သည်ဴကိရိယာမျာဵ 

(mechanical fasteners in wood) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ။ 

ASTM D 1990 အရွယ်အစာဵြပည်ဴစုဳသည်ဴ နမူနာမျာဵအာဵ အဆင်ဴအတန်ဵခွဲြခာဵ 

သတ်မှတ်ေရဵ စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵမှုမျာဵ (in-grade tests of full-

size specimen) မ ှ အြမင်အာဵြဖငဴ် အဆင်ဴအတန်ဵခွဲြခာဵ 

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အသငဴ်သဳုဵသစ်ခွဲသာဵမျာဵ (visually-

graded dimension lumber) အတွက် ခွငဴ်ြပုနိုင်သညဴ် 

ဂုဏ်သတ္တိအရည်အေသွဵမျာဵ (allowable properties) ကုိ 

သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ အတွက် လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန်။ 

ASTM D 2017 သစ်မျာဵ၏ သဘာဝအေလျာက် ေဆွဵေြမဴပျက်စီဵမှုအာဵ ခုခဳမှု 

(natural decay resistance of woods) ကိ ု ဓါတ်ခွဲခန်ဵတွင် 

လျင်ြမန်စွာ ေဆွဵေြမဴပျက်စီဵေစရန်ြပုလုပ်၍ စမ်ဵသပ်ချက် 

(accelerated laboratory test) နည်ဵ လမ်ဵ ။ 
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ASTM D 2164 ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ အပူကာ အမုိဵ ကမ်ဵခင်ဵ ြပာဵမျာဵ 

(structural insulating roof deck) အာဵ စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵမှု 

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ။ 

ASTM D 2394 သစ်နှင်ဴသစ်အေြခခဳ အေချာသပ် ကမ်ဵခင်ဵ ပစ္စည်ဵမျာဵ (wood 

and wood-base finish flooring) အာဵ သဏ္ဍာန်တူ အသဳုဵချ 

စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵမှု (simulated service testing) အတွက် 

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ။ 

ASTM D 2395 သစ်နှင်ဴသစ်အေြခခဳပစ္စည်ဵမျာဵ (wood and wood-based 

materials) ၏ သိပ်သည်ဵမှု (density) နှငဴ ် သိပ်သည်ဵဆ 

(specific gravity) (နှိုင်ဵရသိပ်သည်ဵမှု) (relative density) 

အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ။ 

ASTM D 2481 ေသဵငယ်သည်ဴအရွယ်အစာဵရိှ နမူနာပစ္စည်ဵမျာဵြဖင်ဴ ပင်လယ် 

တွင် အသဳုဵချမှုမျာဵ (marine services) အတွက် သဳုဵစွဲသည်ဴ 

သစ်တာရှည်ခဳေဆဵ (wood preservatives) အာဵ ဓါတ်ခွဲခန်ဵ 

တွင် လျင်ြမန်စွာ ယုိယွင်ဵ ပျက်စီဵေအာငြ်ပုလုပ်၍ တန်ဖိုဵ ြဖတ် 

ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ  (accelerated evaluation) အတွက် စမ်ဵသပ် 

ချက်နည်ဵလမ်ဵ။ 

ASTM D 2719 ေဆာက်လုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵသုဳဵ  မှန်ပုကဳွက်အချပ်မျာဵ (structural 

panels in shear through-the-thickness)၏ ထတုစ်ေလျှာက် 

ေလျှာြပတ်ခဳနိုငအ်ာဵအတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် နည်ဵလမ်ဵမျာဵ။ 

ASTM D 2898 မီဵေလာင်မှုစမ်ဵသပ်ြခင်ဵအတွက် မီဵေလာင်ေနှဵေဆဵြဖငဴ် ြပုြပင် 

စီရင်ထာဵသည်ဴ သစ် (fire-retardant-treated wood) အာဵ 

ဓါတ်ခွဲခန်ဵတွင် လျင်ြမန်စွာ ေဆွဵေြမဴပျက်စီဵေအာင် ြပုလုပ်ြခင်ဵ  

(accelerated weathering) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် နည်ဵ လမ်ဵ 

မျာဵ။ 

ASTM D 2899 လုဳဵ ဝန်ဵသည်ဴ သစ်သာဵေြမသွင်ဵ တိုင်မျာဵ (round timber piles) 

အတွက် ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်ဴဒဏ်အာဵမျာဵ (allowable stresses) ကုိ 

သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ အတွက် လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန်။  

ASTM D 2915 ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ သစ်ခွဲသာဵမျာဵ၏ အဆင်ဴအတန်ဵ 

မျာဵ (grades of structural lumber) အတွက် ခွငဴ်ြပုနိုင်ေသာ 
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ဂုဏ်သတ္တိ အရည်အေသွဵမျာဵ (allowable properties) အာဵ 

တန်ဖိုဵြဖတ် ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ အတွက် လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန်။ 

ASTM D 3043 ေကွဵညွှတ်ေနသည်ဴ ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ မနှပ်ုဳကကွ် 

အချပ်မျာဵ (structural panels in flexure) အတွက် 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ မျာဵ။ 

ASTM D 3044 သစ်အေြခခဳေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ မှန်ပဳုကွက်အချပ်မျာဵ 

(wood-based structural panels) ၏ ေလျှာြဖတ်ကိန်ဵ (shear 

modulus) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ။ 

ASTM D 3200 ေဆာက်လုပ်ေရဵသဳုဵ သစ်လုဳဵေမျာတိုင်မျာဵ (round timber 

construction poles) အတွက် ေထာက်ခဳထာဵသည်ဴ ဒီဇုိင်ဵဒဏ် 

အာဵမျာဵ (recommended design stresses) သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵ 

ြခင်ဵ အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ။ 

ASTM D 3499 သစ်အေြခခဳေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ မှတ်ပဳုကွက်အချပ်မျာဵ 

(wood-based structural panels) ၏ ကကဳဴခိုင်မှု (toughness) 

အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ။ 

ASTM D 3500 တင်ဵ အာဵ/ဆွဲဆန့်အာဵ ဒဏခ်ဳရသည်ဴ ေဆာက်လပု်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

သဳုဵ မှန်ပုကဳွက်အချပ်မျာဵ (structural panels in tension) 

အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ။ 

ASTM D 3501 ဖိအာဵဒဏ်ခဳရသည်ဴ သစ်အေြခခဳေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ 

မှန်ပုကဳွက်အချပ်မျာဵ (wood-based structural panels in 

compression) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ မျာဵ။ 

ASTM D 3737 ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ေကာ်ကပ်ထာဵသည်ဴ လွှာေပါင်ဵ  

စပ်သစ် (structural glued laminated timber) (glulam) 

အတွက် ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်ဴ ဂုဏ်သတ္တိအရည်အေသွဵမျာဵ 

(allowable properties) အာဵ သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ အတွက် 

လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန်။ 

ASTM D 4442 သစ်နှင်ဴ သစ်အေြခခဳပစ္စည်ဵမျာဵ (wood and wood-based 

materials) အာဵ တိုက်ရိုက်အစိုဓါတ်ပါဝငမ်ှုပမာဏ တိုင်ဵတာ 

ြခင်ဵ  (direct moisture content measurement) အတွက် 

စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵ မျာဵ။ 
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ASTM D 4444 လက်ြဖင်ဴကိုင်တွယ်အသုဳဵြပုရသည်ဴ အစိုဓါတ်တိုင်ဵမီတာမျာဵ 

(hand–held moisture meters) အာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵ နှငဴ် 

စဳကိုက်ချနိ်ညိှြခင်ဵ (calibration) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ။ 

ASTM D 4761 သစ်ခွဲသာဵမျာဵနှငဴ် သစ်အေြခခဳ ေဆာက်လပု်ေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ (lumber and wood-base structural material) 

၏ စက်မှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိမျာဵ (mechanical properties) 

အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ။ 

ASTM D 4933 သစ်နှင်ဴ သစ်အေြခခဳပစ္စည်ဵမျာဵ (wood and wood-based 

materials) ၏ အစိုဓာတ်ြပုြပငဖ်န်တီဵမှု (moisture 

conditioning) အတွက် လမ်ဵ ညွှန်ချက်။ 

ASTM D 5456 ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ေပါင်ဵ စပ်သစ်ခွဲသာဵ ထုတ်ကုန် 

ပစ္စည်ဵမျာဵ (structural composite lumber products) အာဵ 

တန်ဖိုဵြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ (evaluation) အတွက် သတ်မှတ် 

ချက်။ 

ASTM D 5516 ြမငဴမ်ာဵေသာ အပူချနိ်မျာဵနှင်ဴထိေတွ့သည်ဴ မီဵေလာင်ေနှဵေဆဵ 

ြဖငဴ် ြပုြပငစ်ီရင်ထာဵေသာ သစ်ပွ/သစ်ေပျာဴအထပ်သာဵ (fire-

retardant treated softwood plywood) ၏ ေကွဵညွတ်မှု 

ဂုဏ်သတ္တိမျာဵ (flexural properties)အာဵ တန်ဖိုဵြဖတ်ဆန်ဵစစ် 

ြခင်ဵ အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက်နည်ဵ လမ်ဵ။ 

ASTM D 5536 အနာအဆာလွတ် သစ်၏ ဂုဏ်သတ္တိအရည်အေသွဵမျာဵ (clear 

wood properties) အာဵ ဆုဳဵြဖတ်သတ်မှတ်ေရဵအတွက် 

သစ်ေတာမှ သစ်ပင်မျာဵအာဵ နမူနာေကာက်ယူြခင်ဵ  (sampling 

forest trees) အတွက် လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန်။ 

ASTM D 5651 သစ်အေြခခဳအမျှငန်ှငဴ် သစ်သာဵစမျာဵကိုေကာ်ကပ်၍ ဖိအာဵြဖငဴ် 

ြပုလုပ်ထာဵေသာ မှန်ပုကဳွက်အချပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ (wood-base 

fiber and particle panel materials) ၏ မျက်နှာြပင် 

တွကဲပ်အာဵ (surface bond strength) အတွက် စမ်ဵသပခ်ျက် 

နည်ဵ လမ်ဵ။ 
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ASTM D 6815 သစ်နှင်ဴသစ်အေြခခဳထုတ်ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ (wood and wood-

based products) ၏ ဝန်သကေ်ရာက်မှု ကာချနိ်နှငဴ ် ၎င်ဵ 

 ကာြမငဴ်မှုေ ကာငဴ် ပုဳပျက်ြခင်ဵ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မှု (duration 

of load and creep effects) အာဵ တန်ဖိုဵြဖတ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ  

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  

IS 1708 

Part 3 ထုထည်အကျုဳ့ (volumetric shrinkage) ကိ ု တွက်ချက် 

သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ 

Part 4 အြူဖာတန်ဵလိုက်ကျုဳ့ြခင်ဵ (radial shrinkage) ၊ နှစ်ကွင်ဵလိုက် 

ကျုဳ့ြခင်ဵ  (tangential shrinkage) နှငဴ် အမျှင်တည်ရှိမှတ် (fibre 

situation point) ကိ ုတွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ 

Part 5 တည်ငငမိ်ဝန်တငေ်ကွဵအာဵ (static bending strength) ကုိ 

တွက်ချက် သတ်မှတ်ြခင်ဵ။ 

Part 6 အမှတ် (ေနရာ) နှစ်ခုတွင် ဝန်ထမ်ဵ ေဆာင်သည်ဴ တည်ငငမ်ိ 

ဝန်တငေ်ကွဵအာဵ (static bending strength under two 

point loading) ကိ ုတွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ 

Part 7 ထုရိုကမ်ှုေကွဵအာဵ (impact bending strength) ကို 

တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ 

Part 8 သစ်ေ ကာနှငဴ်အငပိုင် ဖိသိပ်အာဵ (compressive strength 

parallel to grain) ကိ ုတွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ 

Part 9 သစ်ေ ကာနှငဴ် ေဒါငဴ်မှန်ကျဖိသိပ်အာဵ (compressive strength 

perpendicular to grain) ကိ ုတွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ 

Part 10 တည်ငငမိ်ဝန်တငခ်ျ ိုငဴ်ြခင်ဵခဳရသည်ဴ အမာသတ္တိ (hardness 

under static indentation) ကို တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။  

Part 11 သစ်ေ ကာနှငဴ်အငပိုငေ်လျှာြပတ်အာဵ (shear strength parallel 

to grain) ကိ ုတွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။  

Part 12 သစ်ေ ကာနှငဴ်အငပိုငဆ်န့်အာဵ (tensile strength parallel to 

grain) ကိ ုတွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ 

Part 13 သစ်ေ ကာနှငဴ် ေထာငဴ်မနှက်ျဆန့်အာဵ (tensile strength 

perpendicular to grain) ကိ ုတွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ 
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Part 15 အမိ်ရိုက်သဳနှငဴ် ဝက်အူတို္ဓ၏ စွဲအာဵ (nail and screw holding 

power) ကို တွက်ချက်သတ်မှတ်ြခင်ဵ ။ 

Part 18 လိမ်ဒဏ်အာဵ (torsional strength) ကိ ု တွက်ချက်သတ်မှတ် 

ြခင်ဵ ။ 

 

 ၆.၅.၂.၁၉ ဂေဟေချာင်ဵ ြျာဵနှင်ဴ နန်ဵကကိုဵြျာဵ 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

IS 814 ကာဗွန်နှငဴ်ကာဗွန်မဂ္ဂနီဵစ် သဳမဏိ (carbon and carbon 

magranese steel) အာဵ လက်ြဖင်ဴ သတ္တုအာဵ လျှပ်ပန်ဵမီဵသုဳဵ 

ဂေဟဆက်ြခင်ဵ  (manual metal arc welding) အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ ဓာတုပစ္စည်ဵ (metal oxide & silicate) 

သုတ်လိမ်ဵထာဵေသာ ဂေဟေချာင်ဵေခါင်ဵမျာဵ (covered 

electrodes) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 1278 ဓါတ်ေငွ့ သဳုဵဂေဟဆက်ြခင်ဵ (gas welding) အတွက် အသဳုဵြပု 

သည်ဴ ြဖည်ဴစာဂေဟေချာင်ဵ မျာဵနှင်ဴ နန်ဵကကိုဵမျာဵ (filler rods 

and wires) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 1395 လက်ြဖင်ဴသတ္တုအာဵ လျှပ်ပန်ဵမီဵသုဳဵဂေဟဆက်ြခင်ဵ (manual 

metal arc welding) အတွက်အသဳုဵြပုသည်ဴ သတ္တုစပ် 

ပါဝင်မှုနည်ဵ ေသာ နှငဴ် အလယ်အလတ်ရှိေသာ သဳမဏိြဖင်ဴ 

ြပုလုပ်ထာဵသည်ဴ ဓာတုပစ္စည်ဵ (metal oxide & silicate) 

သုတ်လိမ်ဵထာဵေသာ ဂေဟေချာင်ဵမျာဵ (low and medium 

alloy steel covered electrodes) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 2879 သတ္တုအာဵ လျှပ်ပန်ဵမီဵသဳုဵ ဂေဟဆက်ရာတွင်သုဳဵသည်ဴ 

ဂေဟေချာင်ဵမျာဵ (metal arc welding electrodes) အတွက် 

သဳမဏိေပျာဴ (mild steel) ။ 

IS 3613 ခိုင်ခဳဴမှုဆိုငရ်ာသဳမဏပိစ္စည်ဵမျာဵ (structural steel) အာဵ 

submerged arc welding နည်ဵ ြဖငဴ် ဂေဟေဆာ်ြခင်ဵ အတွက် 

နန်ဵကကိုဵနှငဴ် အခဲေပျာ်ကူ ေပါင်ဵ စပ်မှုမျာဵ (wire flux 

combinations) အတွက် လက်ခဳမှုစမ်ဵသပ်ချက်မျာဵ 

(acceptance tests) ။ 
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IS 4972 လျှပ်စီဵခဳေနရာအတွက် ဂေဟဆက်ြခင်ဵ  (သဳြပာဵမျာဵကိုထပ်၍ 

ဂေဟေဆာ်နည်ဵ ) တွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ဂေဟေချာင်ဵမျာဵ 

(resistance spot welding electrodes) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 5206 သဳေချဵမတက်နိုငေ်သာသဳမဏိ (stainless steel) နှငဴ် အြခာဵ 

အလာဵတူ သတ္တုစပ်ပါဝငမ်ှုမျာဵသည်ဴ သဳမဏိ (high alloy 

steel) မျာဵအာဵ လက်ြဖင်ဴ လျှပ်ပန်ဵမီဵသုဳဵ ဂေဟဆက်ြခင်ဵ  

(manual arc welding) အတွက် ဓာတုပစ္စည်ဵ (metal oxide & 

silicate) သုတ်လိမ်ဵထာဵေသာ ဂေဟေချာင်ဵမျာဵ (covered 

electrodes) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 5511 သွန်ဵသဳ (cast iron) အာဵ လက်ြဖင်ဴလျှပ်ပန်ဵမီဵသဳုဵ ဂေဟဆက် 

ြခင်ဵ  (manual arc welding) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ ဓာတု 

ပစ္စည်ဵ (metal oxide & silicate) သုတ်လိမ်ဵထာဵေသာ ဂေဟ 

ေချာင်ဵမျာဵ (covered electrodes) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 5897 အလူမီနီယမ်နှင်ဴ အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ် ဂေဟေချာင်ဵမျာဵနှင်ဴ 

နန်ဵကကိုဵမျာဵ၊ (aluminum and aluminum alloy welding 

rods and wires) နှငဴ် မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ် ဂေဟေချာင်ဵမျာဵ 

(magnesium alloy welding rods) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 5898 ေ ကဵနီနှင်ဴ ေ ကဵနီသတ္တုစပ် ဓာတုပစ္စည်ဵ (metal oxide & 

silicate) သုတ်လိမ်ဵမထာဵေသာ ေခါင်ဵပိတ်ဂေဟေချာင်ဵမျာဵ 

(copper and copper alloy bare solid welding rods and 

electrodes) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 6419 ခိုင်ခဳဴမှုဆိုငရ်ာ သဳမဏိပစ္စည်ဵမျာဵ (structural steel) အာဵ gas 

shielded arc welding နည်ဵ ြဖင်ဴ ဂေဟေဆာ်ြခင်ဵ အတွက် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ ဂေဟေချာင်ဵမျာဵနှင်ဴ ဓာတုပစ္စည်ဵ (metaloxide 

& silicates) သုတ်လိမ်ဵမထာဵသည်ဴ ဂေဟေချာင်ဵမျာဵ 

(welding rods and bare electrodes) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 7280 ခိုင်ခဳဴမှုဆိုငရ်ာ သဳမဏိပစ္စည်ဵမျာဵ (structural steel) အာဵ 

submerged arc welding နည်ဵ ြဖငဴ် ဂေဟေဆာ်ြခင်ဵ အတွက် 
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အသဳုဵြပုသည်ဴ ဓာတုပစ္စည်ဵ (metal oxide & silicate) 

သုတ်လိမ်ဵမထာဵေသာ နန်ဵကကိုဵဂေဟေချာင်ဵမျာဵ (bare wire 

electrodes) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 8363 သဳမဏိပစ္စည်ဵမျာဵ (steels) အာဵ electroslag welding 

နည်ဵ ြဖင်ဴ ဂေဟေဆာ်ြခင်ဵ အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ ဓာတုပစ္စည်ဵ 

(metal oxide & silicate) သုတ်လိမ်ဵမထာဵေသာ နန်ဵကကိုဵ 

ဂေဟေချာင်ဵမျာဵ (bare wire electrodes) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 10631 ဂေဟေချာင်ဵအူတိုငန်န်ဵကကိုဵ (welding electrode core wire) 

အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ သဳေချဵမတက်နိုငေ်သာသဳမဏိ 

(stainless steel) အတွက် သတ်မှတ်ချက် ။ 

 

 ၆.၅.၂.၂၀ နန်ဵလိြ်ကကိုဵြျာဵနှငဴ် နန်ဵကကိုဵထုတ်ကုန်ပစ္စည်ဵြျာဵ  

 (Wire Ropes and Wire Products) 

စဳနှုန်ဵနဳပါတ် ေခါင်ဵစဉ် 

ASTM A 844/ A 844 M အာဵြဖည်ဴြခင်ဵ (Reinforcement) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

အပီိုဇီသုတ်လိမ်ဵထာဵေသာ သဳမဏိနန်ဵကကိုဵ (Epoxy Coated 

Steel Wire) နှငဴ် ဂေဟဆက်ထာဵသည်ဴ နန်ဵကကိုဵရက်သဳ 

(Welded Wire Fabric) အတွက် စဳသတ်မှတ်ချက်။ 

 IS 278 ခခဳစည်ဵရိုဵကာရြဳခင်ဵ  (fencing) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

သွပ်ရည်စိမ် သဳမဏိသဳဆူဵကကိုဵ (galvanized steel barbed 

wire) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 2140 ခခဳစည်ဵရိုဵကာရြဳခင်ဵ  (fencing) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ 

သွပ်ရည်စိမ် သဳမဏိလွန်ဵတငက်ကိုဵ (stranded galvanized 

steel wire) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 2266 အေထွေထွအငဂ်ျင်နီယာလုပ်ငန်ဵ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် 

အသဳု ြဵပုသည်ဴ သဳမဏိနန်ဵလိမ်ကကိုဵမျာဵ (steel wire ropes) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 2365 ဓါတ်ေလှကာဵမျာဵ /ပင်ဴစက်မျာဵ (lifts) ၊ စက်ခါဵပတ်မျာဵ/ 

ြမှငဴ်တင်ကိရိယာမျာဵ (elevators) နှင်ဴ ဝန်ချစီက်/ ဝန်တင်စက်မျာ  ဵ
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(hoists) အတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ ဆွဲထနိ်ဵသဳမဏိ နန်ဵလိမက်ကိုဵ 

(steel wire suspension ropes) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 2721 သွပ်ရည်စိမ်သဳမဏိနန်ဵကကိုဵကွင်ဵဆက် ခခဳစည်ဵရိုဵ အကာ 

အရဳမျာဵ (galvanized steel wire chain link fences fabric) 

အတွက် သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 6594 နန်ဵလိမက်ကိုဵမျာဵနှငဴ် လွန်ဵကကိုဵမျာဵ (wire ropes and 

strands) အတွက် နည်ဵ ပညာဆိုငရ်ာ ပစ္စည်ဵေပဵသွင်ဵ မှု 

စည်ဵ ကမ်ဵချက် (technical supply condition) အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်။ 

IS 12776 ေြမစိုက်ကကိုဵအြဖစ် အသဳုဵြပုသည်ဴ သွပ်ရည်စိမ်လွန်ဵကကိုဵ 

(galvanized strand for earthing) အတွက် သတ်မှတ်ချက်။  




