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အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသူများ လုိက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ 

၁။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များ 

 ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ စညး်ကမး်ချကမ်ျားကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည။် 

 ၁.၁။ ေစျး��န်းအဆုိပြ �လ�ာတွင် lot (၁)ခခုျငး်အလိုကတ်န်ဘိုးကို  မြ န်မာကျပေ်ငွဖြ င့် တငသ်ငွး် 
ရမည။် 

 ၁.၂။ တငဒ်ါတငသ်ငွး်သသူည် lot အားလုံးတငွ် ဝငေ်ရာကယ်ဥှ်ပ� �ိငခ်ငွ့်ရိှသည။်   

 ၁.၃။ Lot အလိုက် လပုင်န်းများ၏ခငွ့်ပြ �ရန်ပုေံငအွတွငး် သတ်မှတ်စခံျနိစ်ံ��န်းများ�ငှ့် 
ကိုကည်ေီသာ အနမိ့်ဆံုးတနဖ်ိုးများကို တွကခ်ျက်တငြ်ပရမည။် 

 ၁.၄။ တငဒ်ါတငသ်ငွး်ေသာ တနဖ်ိုးများတွင် လပုင်န်းတစခ်ခုျငး်အလိုက်  မ� �ိ�ပြ လပုင်န်း၊ 
ေရသန်�လပုင်န်း၊ လ�ပစ်စ်လပုင်န်းများ ခွဲခြ ား၍ တငသ်ငွး်ရမည်  ဖြ စသ်ည။် 

 ၁.၅။ တငဒ်ါတွင် လပုင်န်းစမီခံျကဇ်ယား�ငှ့် တိကျေသာ  ပ� းီစးီမည့် ရကစ်ွဲအား သကဆုိ်င်ရာ 
ဘ�ာ�စှအ်လိုက် ေသချာစွာေဖာ်ပြ ပါရှရိမည။် 

 ၁.၆။ တငဒ်ါတငသ်ငွး်ရာတငွ် လပုင်န်းစခံျိနစ်�ံ�န်း�ငှ့် က�မး်ကျငမ်�ဆိုင်ရာတွကခ်ျကမ်�များ၊ 
ကမု�ဏီဆုိင်ရာအချကအ်လကမ်ျားကို အေသးစတ်ိေဖာ်ပြ ပ� းီ ပထမစာအိတ်တွင် 
ထည့်သငွး်၍ တင်ပြ ရပါမည။် မမိိတငဒ်ါပ� �ိငသ်ည့် Lot ၏ တနဖ်ိုးကို ဒတိုယစာအိတ် 
တွင် ထည့်သငွး်၍ တင်ပြ ရပါမည။် 

  မှတ်ချက်။ ကိုးကားသုံးစွဲသည့် စခံျိန်စ�ံ�န်းများ�ငှ့် ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရွက်ရာတငွ်  
  Myanmar National Building Code(2016)ကို လိုကန်ာရမည။် 

 က� မး်ခငး်ေစျး��န်းများ တွကခ်ျက်ပြ �စုရာတွင်၂၀၁၄ ခ�ုစှ်တွင် အသစ ်
 ဖြ န်�ေဝေသာ ေဆာကလ်ုပေ်ရးဝန်က� းီဌာနမှ လပုင်န်းအေခြ ခစံ�ံ�န်းများ 

  (Analysis of Rates)(အေဆာကအ်ဦ၊ ေလယာဥက်ငွး်၊ လမး်၊ တံတား၊ 
ေရသန်�၊ လ�ပစ်စ�်ငှ့် သေုတသနဓါတခ်ွဲခန်း)ကို အေခြ ပြ � တွကခ်ျက်ရ 
ပါမည။် 

၂။ က�မး်ကျင်မ�ဆုိင်ရာအတွက် ပါဝင်ရမည့် အချက်များ 

 က�မး်ကျငမ်�ဆိုင်ရာအတွက ်ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါအချကမ်ျားကို ေဖာ်ပြ ရမည။် 

 (က) ေဆာင်ရွက်ပ� းီ အလားတူလပုင်န်းများအေပ� အေခြ ခသံည့် ကမု�ဏီ၏ အေတွ� 
အက� �ံများ 

  (က - ၁) ကမု�ဏီ�ငှ့် ပးူတွ၍ဲ ေဆာင်ရွကခ်ဲ့ဖးူေသာ သကဆုိ်င်ရာဝန်က� းီဌာနရိှ 
အငဂ်ျင်နီယာများ၏ ေထာကခ်မံ� 

  (က - ၂) ယခတုငဒ်ါေခ�သည့် လပုင်န်းများ�ငှ့် အလားတူေဆာင်ရွကခ်ဲ့ဖးူေသာ 
လပုင်န်းအေတွ�အက� �ံ�ငှ့် ေငေွက� းဆုိငရ်ာများ 



   - လပုင်န်းမှတ်တမး်ဓါတ်ပု၊ံ လကမ်ှတ်ေရးထိးုထားေသာ ေထာကခ်ခံျက် 
ရိှပါက တင်ပြ ရန်၊ 

   - ဌာနအက� းီအကေဲထာက်ခခံျက်(သကဆုိ်င်ရာဝန်က� းီဌာနမှ 
ဦးေဆာင�်�န် က� ားေရးမ�ှး(သို�မဟတ်ု)��န်က� ားေရးမ�ှးချ�ပက်ို 
ဆုိလိသုည်) 

   - အဆိုပါ ေဆာငရ်ကွခ်ဲ့ဖးူေသာ လပုင်နး်အေပ�တွင် Withholding 
Tax ေပးေဆာငမ်� စာရွကစ်ာတမး်တင်ပြ ရန်၊ 

    Income Tax ေပးေဆာငမ်� စာရကွစ်ာတမး် တင်ပြ ရန်၊   

  (က - ၃) ယခတုငဒ်ါေခ�သည့် လပုင်န်း�ငှ့် ပုံစမံတူေသာ်လညး် လပုင်န်းပမာဏ 
တူသည့် အခြ ားလပုင်နး်များ၏အေတ�ွအက� �ံ�ငှ့် ေငေွက� းဆုိင်ရာများ 

   - လပုင်န်းမှတ်တမး်ဓါတ်ပု၊ံ လကမ်ှတ်ေရးထိးုထားေသာ ေထာကခ်ခံျက် 
ရိှပါက တင်ပြ ရန်၊ 

   - ဌာနအက� းီအကေဲထာက်ခခံျက်(သကဆုိ်င်ရာဝန်က� းီဌာနမှ 
ဦးေဆာင�်�န်က� ားေရးမ�ှး(သို�မဟတ်ု)��န်က� ားေရးမ�ှးချ�ပက်ို 
ဆုိလိသုည်) 

   - အဆိုပါ ေဆာငရ်ကွခ်ဲ့ဖးူေသာ လပုင်နး်အေပ�တွင် Withholding 
Tax ေပးေဆာငမ်� စာရွကစ်ာတမး်တင်ပြ ရန်၊ 

    Income Tax ေပးေဆာငမ်� စာရကွစ်ာတမး် တင်ပြ ရန်၊   

 (ခ) လုံေလာကေ်သာ လပုင်န်းက�မး်ကျင်နားလညမ်�အေပ� အေခြ ခသံည့် က�မး်ကျငမ်� 
ဆိုင်ရာတွကခ်ျကမ်� 

  (ခ - ၁) - BQ တင်ပြ ရန်(တန်ဖိုးမပါ) 
   - စကယ်��ရား�ငှ့် ပစ�ညး်စေုဆာငး်မ� အေသးစတ်ိ တင်ပြ ရန်၊ 
   - တညေ်ဆာကေ်ရးနညး်စနစ် တင်ပြ ရန်၊ 

  (ခ - ၂) - လပုင်န်းစမီံချက်(Work  Programme)တင်ပြ ရန်၊ 
   - တညေ်ဆာကမ်ည့် လပု်ငန်းအား မညသ်ည့်ရက်တွင် စတင၍် မည် 

သည် ့ေန�အတငွး်  ပ� းီစးီမညက်ို လပုင်န်းအဆင့်ဆင့်အလိုက် ေဖာ်ပြ ရန်၊ 

   - လပုင်န်းပမာဏအလိုက် Bar Chart ပုံစံဖြ င့် ေရးဆွဲတင်ပြ ရန၊် Work 
Plan တွင် စက/်ယာဥယ်��ရား၊ လအူငအ်ား၊ တည်ေဆာကေ်ရးပစ�ညး် 
အငအ်ား တုိ�ကို ေဖာ်ပြ ရန်၊ 

 (ဂ) ကမု�ဏီ၏ဖွဲ�စညး်ပုံ၊ ဝန်ထမး်အငအ်ား၊ စက/်ယာဥယ်��ရား�ငှ့် ေငေွက� းလညပ်တ် 
သုံးစွဲမ� 

  - ကမု�ဏီ၏ မတ်ှပုံတင်နံပါတ်�ငှ့် အသအိမတှ်ပြ �မိတ� � ပးူတဲွတင်ပြ ရန်၊ 

  - ကမု�ဏီ၏ ဝန်ထမး်အင်အားတင်ပြ ရန်၊ 

  - (၁)�စှစ်ာလစာ ေပးေချမ�အေထာက်အထားတင်ပြ ရန်၊ 



  - စက/်ယာဥယ်��ရား ပိုငဆုိ်ငမ်�စာချ�ပ�်ငှ့် အာမခံကတ် မတိ� � တင်ပြ ရန်၊ 

  - အ��ံးအမြ တ်စာရငး်(Profit & Loss)၊ လကက်ျန်ရှငး်တမး်(Balance  Sheet)�ငှ့် 

   ေငသွားစးီဆငး်မ�ရငှး်တမ်း(Cash Flow Statement)တင်ပြ ရန၊် 

  - ဘဏ်စာရငး်ရှင်၏ Bank Statement တင်ပြ ရန်၊ 

  - သကဆ်ိုင်ရာ အာဏာပိုငအ်ဖွဲ�အစညး်မှ အသအိမတှ်ပြ �ထားသည့် ကမု�ဏီ၏ 
အဆင့်အတန်းလကမ်ှတ်/ကန်ထ�ိုက်မတှပ်ုံတငလ်ကမ်တ်ှ တင်ပြ ရန်၊ 

 (ဃ) တညေ်ဆာကမ်ည့် တညေ်ဆာကေ်ရးလပုင်န်းအငဂ်ျင်နီယာများ/မန်ေနဂျာများ၏ 
ပညာအရညအ်ချငး်၊ လပုင်န်းအေတ�ွအက� �ံများ၊ 

  (ဃ - ၁) တညေ်ဆာကေ်ရးအငဂ်ျင်နီယာတစဦ်းချငး်စ၏ီကိုယေ်ရးမတှတ်မး်(CV) 
ပးူတဲွတင်ပြ ရန်(ပညာအရညအ်ချငး်/အသအိမှတ်ပြ �လကမ်တ်ှ၊ လုပ်ငန်း 
အေတွ�အက� �ံ များ/ သက်ဆုိင်ရာဌာနအက� းီအကဲ ေထာက်ခံချက် ပးူတဲွ 
တင်ပြ ရန်) 

  (ဃ - ၂) တညေ်ဆာကေ်ရးလပုင်န်းမန်ေနဂျာများ၏ကိုယေ်ရးမတ်ှတမး် (CV) 
ပးူတဲွတင်ပြ ရန်(ပညာအရညအ်ချငး်၊ အသအိမှတ်ပြ �လကမ်တ်ှ၊ လပုင်နး် 
အေတွ�အက� �ံ၊ သကဆုိ်ငရ်ာဌာနအက� းီအကဲ ေထာကခ်ခံျက် ပးူတဲွ 
တင်ပြ ရန်) 

  (ဃ - ၃) တငဒ်ါယဥှ်ပ� �ိငသ်ည့် တညေ်ဆာကေ်ရးလပုင်န်းအတွက် လပုင်နး်ခင်ွ 
အငဂ်ျင်နီယာ�ငှ့် လျာထားဖွဲ�စညး်မည့် ဝန်ထမး်အငအ်ား၊ ဖွဲ�စညး်ပုံ၊ 
တာဝန်ေပးသည့် လပုင်န်းက�ေဖာ်ပြ ရန်၊ 

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစ�် 

တငဒ်ါပတိသ်မိး်သည့်ေန�မ ှ တစပ်တ်အတွငး် အိတ်ဖငွ်တ့င်ဒါ အဆုိပြ �လ�ာများကို တငသ်ငွး် 
သမူျားအားလုံးေရ�ှတွင် ပညာေရးဝန်က� းီဌာန အဆင့်မြ င်ပ့ညာဦးစးီဌာန/ သကဆုိ်င်ရာ 
တက�သိုလ်၊ ေကာလပိမ်ျား၏ တငဒ်ါလကခ်ေံရး�ငှ့် စစိစေ်ရးအဖွဲ�ခွမဲှ တင်သငွး်သည့် ေစျး��န်း 
အား ဖငွ့်ေဖာကမ်ှတ်တမး်တငမ်ည်။ 

၄။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအာမခံေက� း ေပးသွင်းခြ င်း 

တငဒ်ါတငသ်ငွး်ရာတငွ် အတိဖ်ငွ့်တငဒ်ါ အာမခေံ က� းအဖြ စ် lot (၁)ခခုျငး်အလိုက် သတ်မှတ် 
ထားရိှမည်ဖြ စ်ပ� းီ သက်ဆုိငရ်ာတက�သုိလ်/ေကာလိပမ်ျား၏ ဘ�ာေရးဌာနသုိ� ေပးသငွး်ရမည် 
 ဖြ စပ်ါသည။် တငဒ်ါတငသ်ငွး်သည့်ေန�တွငဘ်�ာေရးဌာနမအှတိဖ်ငွ့်တငဒ်ါ အာမခေံက� း 
အဖြ စ် ခန်�မှန်းလပုင်န်းတနဖ်ိုး၏(၁%)အား ေပးသငွး်ပ� းီေက� ာငး် ေထာကခ်မံသှာ တငဒ်ါကို 
လကခ်မံည်ဖြ စပ်ါသည။် 

၅။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ မေအာင်မြ င်သူများအား အာမခံေက� း  ပြ န်ထုတ်ေပးခြ င်း 

အတိဖ်ငွ့်တငဒ်ါ မေအာင်မြ ငသ်မူျား၏ အတိဖ်ွင့်တငဒ်ါ အာမခေံက� းအား တင်ဒါအာမခံ 
ေငသွငွး်လကခ်ံဖြ တ်ပိငုး် တင်ပြ ပါက(၁)ပတ်အတွငး်  ပြ န်လညထ်ုတ်ေပးမည ်  ဖြ စပ်ါသည။် 



ေငသွငွး် လကခ်ံဖြ တ်ပိုငး် မတင်ပြ �ိုငပ်ါက ေငေွပးသငွး်ထားေက� ာငး်�ှင့် လကခ်ံဖြ တ်ပိငုး် 
ေပျာက်ဆုံးသညမ်ှာ မန်ှကန်ေက� ာငး် ကမု�ဏီဘုတ်အဖွဲ�ဝငအ်ားလုံး၏ ေထာကခ်စံာ တင ်ပြ ပါက 
(၁)ပတ်အတွငး်  ပြ န်လည် ထတ်ုေပးမည်ဖြ စပ်ါသည။် 

၆။ Performance Guarantee (၅ %) ေပးသွင်းခြ င်း 

အတိဖ်ငွ့်တငဒ်ါေအာင်မြ ငသ်မူျား၏ Performance Guarantee အေနဖြ င့် တငဒ်ါတန်ဖိုး၏ 
(၅ %) ကို (၅) ရက်အတွငး် ေပးသငွး်ပ� းီ အာမခေံက� းအား (၇) ရကအ်တွငး်  ပြ န်လည် 
ထတ်ုေပးမည်ဖြ စပ်ါသည်။ Performance Guarantee (၅ %) ကို တညေ်ဆာကေ်ရး 
လပုင်န်းများ Completion Certificate ရရှိပ� းီ (၁) �စှ ်  ပြ ည့်မသှာ  ပြ န်လညထ်တုေ်ပးမည ်
 ဖြ စပ်ါသည။် 

မှတ်ချက်။ Performance Guarantee ထတ်ုေပးပ� းီေသာ်လညး် တညေ်ဆာကသ်ည့် 
ကမု�ဏီသည် တညေ်ဆာကသ်ည့်လပုင်နး်၏ တည်တ့ံခိငု်မ� မဲ�ကို မလန်ွဆန် 
�ိုငေ်သာ  ဖြ စရ်ပမ်လှွဲ၍ အနညး်ဆုံး (၂)�စှ ်  ပြ ည့်သညအ်ထိ တာဝန်ရှေိနမည ်
 ဖြ စပ်ါသည။် 

၇။ စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိခြ င်း 

 ၇.၁။ တငဒ်ါတငသ်ငွး်သသူည် မမိ၏ိ တငဒ်ါေအာင်မြ ငမ်�အတွက် အစိုးရအရာရိှများထမံှ 
လညး်ေကာငး်၊  သ� ဇာတိက�မရိှေသာ ပဂု�ိ�လမ်ျားထမံလှညး်ေကာငး် အကအူညီရရှိရန် 
 က� �ိးစားလ�ငတ်ငဒ်ါအားပယဖ်ျကမ်ည်ဖြ စပ်ါသည်။ တငဒ်ါေကာ်မတီသည်   တငဒ်ါအား 
လုံးသို�မဟုတ် တငဒ်ါအချိ��အား  ငြ ငး်ပယ�်ိုငသ်ည။် ဝငေ်ရာက် ယဥှ်ပ� �ိငရ်ာတင်ွ 
�ိုငင်ေံတာ် �ငှ့် ဌာနအကျိ�းအားေ�ာှကယ်ကှလ်ိုေသာ ဆ��ဖြ င့် ဝငေ်ရာကေ်ဆာင်ရွက်ပ� းီ 
အမနှလ်ပုင်န်း မေဆာင်ရွက�်ိငုေ်သာ အဖွဲ�များ၊ ၎ငး်အဖွဲ�များတွင် ပါဝငေ်သာ ပဂု�ိ�လ် 
များအား  ေနာင်တွင် လုံးဝတာဝန်ေပးအပမ်ည် မဟတ်ုပါ။  

 ၇.၂။ တင်ဒါေအာင်မြ င်သည့် ကုမ�ဏီ�ှင့် သက်ဆုိင်ရာတက�သုိလ်/ေကာလိပ်တုိ� လုပ်ငန်း 
သေဘာတူညီမ� စာချ�ပ်အား (၁)ပတ်အတငွး် ချ�ပဆုိ်မည်  ဖြ စပ်ါသည။်  

 ၇.၃။ တငဒ်ါမေအာင်မြ ငပ်ါက တငဒ်ါပုံစေံက� းအား  ပြ န်လညထ်တုေ်ပးမည် မဟတ်ုပါ။ 

 ၇.၄။ တင်ဒါေအာင်မြ င်သည့် ကုမ�ဏီ�ှင့် ဒါ�ုိက်တာအဖဲွ�တုိ�သည် လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် စာချ�ပပ်ါ စညး်မျဥး်စညး်ကမး်အတိငုး် ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်မရိှပါက 
စာချ�ပပ်ါ  ပြ စဒ်ဏမ်ျားအရ အေရးယူပ� းီ ေနာင်တွင် သကဆုိ်င်ရာတက�သိုလ်/ 
ေကာလပိမ်ှ ေခ�ယသူည့် အတ်ိဖငွ့်တငဒ်ါများတွင် ပါဝငယ်ဥှ်ပ� �ိငခ်ငွ့်မပြ �ပါ။ 

 အထကပ်ါစညး်ကမး်ချက်များကို လိုကန်ာေဆာင်ရွကြ်ခငး်မရိှေသာ ကမု�ဏီများကို တင်ဒါ 
ေရွးချယ်ရာတွင် ထည့်သွငး်စဥး်စားမညမ်ဟတုပ်ါ။ 

  



 

Structure �င့်ှ QC ဆုိငရ်ာလုိက်နာရန် 

၁။ အေဆာကအ်ဦများ ေဆာကလ်ပု်ရာတွငပ်ုစံပံါ သတ်မတှစ်ခံျန်ိစ�ံ�န်းများအတုိငး် အနညး်ဆုးံစ ံ
ထား၍ ေဆာကလ်ပု်ရပါမည။် ေမြ သားေပ�မတူည၍် လုံေလာကေ်သာ အနက်၊ ပိုမိုခိငုခ်ံ့ေသာ 
ေဖာငေ်ဒးရှငး်ဒဇီိုငး်ကို ေဒသအေခြ အေနအရ  ပြ �လပုေ်ပးရပါမည်။ 

၂။ စာသငခ်နး်အတငွး် သဲဆန်ေသာေမြ �ငှ့် သေဲမြ များသာ  ဖြ ည ့်ရပါမည။် ရ�ံ�ေစးေမြ ၊  က� ပတ်ညး်ေမြ  
များ မဖြ ည့်ရပါ။ 

၃။ အတုစ်ဘီလိပ်အချ�ိး/ပလာစတာ ဘလိပေ်မြ အချိ�းကို (၁း၄)ထက် မနညး်ေစရပါ။ပထမတနး်စား 
အတုမ်ျားသာ အသုံးပြ �ရပါမည။် 

၄။ ပးူတဲွပါရှေိသာ BP ပုံစံအတိငုး်ေဆာကလ်ပုေ်ပးရပါမည။် ေပြ ာငး်လေဲဆာကလ်ပု်ရန်လိုပါက မလူ 
စခံျိနစ်�ံ�န်းထကပ်ိမုိုေကာငး်မနွခ်ိုငခ်န်�ေသာ အဆုိပြ �ပုံစံ ေရးဆွဲတင်ပြ ၍ အတည်ပြ �ချကရ်ယူပ� းီ မှ 
ေဆာကလ်ပုရ်န်  ဖြ စပ်ါသည။် 

၅။ RCC Concrete အသုံးပြ �ေသာ သေံချာငး်အရည်အေသးွများအတကွ် သကဆုိ်င်ရာ အေဆာက် 
အဦများ၏ Design တွငခ်�ံိုငေ်သာ Strength Quality ရိှရပါမည။် Concrete �ငှ့် သေံချာငး် 
များအတွက် Strenght Test  ပြ ည့်မေီစရပါမည။် 

၆။ ရ�ံ�ေမြ ေပျာ့၊  က� ပတ်ညး်ေမြ များအတွက် ေမြ မာရရန် ေမြ ကျငး်တးူခြ ငး်၊ ေကျာက်က� းီဖြ ည့်ခြ ငး်များ 
လိုအပသ်လို  ဖြ ည့်ဆညး်ေဆာင်ရွကေ်ပးရပါမည။် 

၇။ ေဆာကလ်ပုေ်ရးသုးံပစ�ညး်များ၊ ေရရှညခ်�ံိငုမ်ည့်အရညအ်ေသးွရိှပစ�ည်းများ ေကျာငး်သားများ 
�ငှ့်သင့်ေတာခ်ိုငခ်န်�သည့် ပစ�ညး်များ အသုံးပြ �ရပါမည။် 

၈။ ပတ်ဝန်းကျငအ်ေဆာက်အဦ�ငှ့်အများပြ ညသ်ထူိခိုကမ်�မရိှေစရန် လုံခ� �ံေရးအစအီစ�မ်ျား စနစ် 
တကျစစီ�ေ်ဆာငရ်ကွ်ပ� းီမ ှ ေမြ တူးခြ ငး်၊ ေဆာကလ်ပုေ်ရးလပုင်န်းများ ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်ကို 
အ��ရာယက်ငး်ေစေရးအတွက် ေဆာကလ်ပုသ်ည့်အဖွဲ�၊ ကမု�ဏီမှ တာဝန်ယေူဆာင်ရွကရ်ပါမည။် 

၉။ သကံကူနွက်ရတိိုင�်ငှ့် ယကမ်များအတွက် ကန်ွကရိကာဗာ (1½) လကမ်ရိှရပါမည။် တုိငဖ်ိနပမ်ျား 
အတွက် ကနွက်ရိကာဗာ (၃)လကမ် ရိှရပါမည။် 

၁၀။ RCC ကနွက်ရမိျားအတွက ်အနညး်ဆုံးဆလင်ဒါပုံစ ံဖအိားခ�ံိငုမ်� 3000psi ရိှရပါမည။် 

 

 

 



Work man shipဆုိငရ်ာလုိက်နာရန် 

၁။ စတီးအေဆာက်အဦများအတွက် သထံညမ်ျားအားလုံးကို သေံချးေပြ ာငေ်အာငသ်န်�စင်၍ ဆီေဆး 
(၂)ထပ် သတ်ုပ� းီမမှျက�်ှာကျက်တပ်ဆင်ခြ ငး်၊ အုတ်စီခြ ငး်  ပြ �လပုရ်ပါမည်။ 

၂။ အေဆာကအ်ဦအမိုးများကို မိုးလုံေအာင်ပြ �လပုေ်ပးရပါမည။် မိုးရာွသည ့်အချိန်တွင် အမိုးများကို 
စစေ်ဆး၍ မိုးယိုပါက မိုးလုံေအာင်ပြ �ပြ ငေ်ပးရပါမည။် 

၃။ အေဆာကအ်ဦေဆာက်လပု်ပ� းီပါက အေဆာကအ်ဦအတွငး်သန�်ရငှး်ေရး၊ အေဆာကအ်ဦပြ င်ပ 
ပတ်လညသ်န်�ရှငး်ေရး၊  ပြ တငး်ေပါက၊် တံခါးေပါက၊် မန်ှလညေ်ပါက်များရှိ မန်ှများေပ�တွင် 
ေရးခြ စထ်ားေသာ အမှတ်အသားများကို ေပြ ာင်စငေ်အာငသ်န်�ရှငး်ေပးရးပါမည။် 

၄။ သထံညမ်ျားအတကွ် Welding Joint အပြ ည်ေ့ဆာ်ခြ ငး်၊ Bolt &Nut စနစ်တကျ တပဆ်င်ခြ ငး်၊ 
သထံညဧ်ရိယာအားလုံး Red Oxide (Oil Paint) �စှထ်ပသ်ုတ်ေပးရပါမည။် 

၅။ လပုင်န်းခငွ်အတငွး် ေဆာကလ်ပုဆ်�ဲငှ့် ေဆာကလ်ပု်ပ� းီပစ�ညး်များ စနစ်တကျထားရိှခြ ငး်�ငှ့် 
ေဆာကလ်ပု်ခြ ငး်ကို အ��ရာယက်ငး်စာွ သန်�ရငှး်စွာေဆာငရ်ကွေ်ပးရပါမည်။ 

၆။ မိုးယို၍ ပျကစ်းီမ�များကို  ပြ န်လည်ပြ �ပြ ငေ်ပးရပါမည။် 

၇။ ပလာစတာေချာပ� းီ နံရံများကို ပတ်တီး�ိုက်ပ� းီမ ှ ေဆးသတ်ုရပါမည။် စာသငခ်န်းများအတငွး် 
ကန်ွကရိက� မး်ခငး်မ ှအမြ င့်(၉)လကမ် စကာတင်လိုငး်ကို ပလပစ်တစေ်ရေဆးသတ်ုေပးရပါမည။် 

၈။ အေဆာကအ်ဦေဆာက်လပု်ပ� းီပါက အမ�ိက�်ငှ့်လပုင်န်းခငွသ်ုံး ပိုလ�ံပစ�ညး်များကို သတ်မတ်ှထား 
သည ့်စနွ�်ပစေ်နရာသို� စနစတ်ကျ ဖယရှ်ားသန်�ရှငး်ေပးရပါမည။် 

 

လုပင်န်းခွင်ထားရိှရန်�ှင့် �ံုးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် 

၁။ ေဆာကလ်ပုမ်ည့်အေဆာကအ်ဦပုံစံကို ေဆာကလ်ုပသ်ည် ့ ေကျာငး်လပုင်န်းခငွေ်နရာတွင် အထပ် 
သားပြ ား(၁)ချပေ်ပ�၌ သသိာထင်ရှားေအာငက်ပထ်ားပ� းီ ပုံစပံါအတုိငး်စနစ်တကျ ေဆာငရ်ကွရ် 
ပါမည။် �ုံးခန်းတွင် ေဆာကလ်ပုမ်ည့်အေဆာက်အဦပုံစမံျားကို အချိန်မေရွးက� ည ်�့�စစေ်ဆး�ိုင်ရန် 
အဆငသ်င့် ထားရိှရပါမည။် ေကျာငး်ေဆာငပ်ုံစမံျားကို ေဆာကလ်ပုခ်ငွ့်ရသည ့် ေဆာကလ်ပုေ်ရး 
အဖွဲ�မှ မတိ� �ကးူ၍ စစီ�ေ်ဆာင်ရွကေ်ပးရပါမည။် 

၂။ ေဆာကလ်ပုသ်ည့် လပုင်န်းခငွတ်ငွ် ေအာကပ်ါအချကအ်လကမ်ျားကို သသိာထင်ရှားသည် ့ေနရာ 
တွင် ေဖာ်ပြ ထားရိှရပါမည။် 

 (က) အေဆာကအ်ဦအမည်   -------------------------------------------------------------------------------- 

 (ခ)  ေဆာကလ်ပုသ်ည ့်အေဆာက်အဦ အမျိ�းအစား ----------------------------------------------------- 

 (ဂ)  ေဆာကလ်ပုသ်ည ့်အဖွဲ�အစညး်  ------------------------------------------------------------------------ 

 (ဃ) ေဆာကလ်ပုသ်ည ့် တာဝန်ခံအမည် -------------------------------------------------------------------- 



 (င)  ဆကသ်ယွ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်  -------------------------------------------------------------------------------- 

 (စ)  တာဝန်ခံအငဂ်ျင်နီယာအမည ် -------------------------------------------------------------------------- 

 (ဆ) ဆကသ်ယွ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် --------------------------------------------------------------------------------- 

 (ဇ)  ေဆာကလ်ပုေ်ရးအဖွဲ�၏ ေဒသလိပစ်ာ ----------------------------------------------------------------- 

 (ဈ) ဆကသ်ယွ�်ိုငေ်သာ ေဆာကလ်ပုေ်ရးအဖွ�ဲ၏ပငမ်လပိစ်ာ ------------------------------------------ 

 (ည) ဆကသ်ယွ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် --------------------------------------------------------------------------------- 

၃။ Bill Of Quantity, Abstract of Cost, Builder Estimate, Detail of Measurement များကို 
ေဒသေပါကေ်စျး��န်းဖြ င့် တင်ပြ ရမည်။ 

၄။ တညေ်ဆာကေ်ရးလပုင်န်းစစီစေ်ရးေကာ်မတီသိ�ု လိုအပေ်သာပုံစမံျား  ပြ �စေုပးခြ ငး်ကို တာဝန်ယူ 
ေဆာင်ရွက်ရပါမည။် 

၅။ ေဆာကလ်ပုေ်ရးလပုင်န်းေဆာင်ရွကမ်� အဆင့်တုိငး်အား ေန�စ�မ်တှ်တမး်စာအပုထ်ားရှလိျက် 
မတ်ှတမး်ေရးသငွး်ကာ တာဝန်ခံအငဂ်ျင်နီယာ၏ ခငွ့် ပြ �လကမ်ှတ်ပါရှရိပါမည။် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း 
များထားရိှရပါမည။် အထးူသဖြ င့်  ပြ န်လည် စစေ်ဆးရနမ်လယွက်ေူသာ လပုင်န်းများ၊ ေအာကေ်ခြ  
အတု်မြ စ�်ငှ့်ေမြ  က� းီလပု်ငန်းများအား သသိာထင်ရှားစွာ  ပြ န်လည်တင်ပြ �ိုငသ်ည့် မတှတ်မး်ဓါတပံု် 
�ငှ့်အတူ ေဆာင်ရွကမ်� မတ်ှတမး်များ၊ အရည်အေသးွစစေ်ဆးထားသည့် အစရီငခ်စံာ မတှတ်မး် 
များထားရိှ တင်ပြ �ိငုရ်မည။် 

 

 

 

 

 

 

 


