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ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်

ရန်ကုန်တုင််းထေသကက်းအစု်းရ
ရန်ကုန်မမ္ ြို့ထတော်စည်ြင်သောယောထရ်းထကော်မ္တ
လမ္််း၊ တံတော်းဆုင်ရောလုြ်ငန််းတောဝန်ခံအဖြို့
လမ္််း၊ တံတော်းဆုင်ရောလုြ်ငန််းတောဝန်ခံအဖြို့၏ ရံု်းလုြ်ငန််း လုြ်

ု်းံ လုြ်နည််းမ္ ော်း

Standard Operating Procedure (SOP)

နေါန််း
၁။

ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနှိုင်ငံထတော်ရှိ အစှိုိုးရဌောနမ္ ောိုးအထနပြင့်် လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးထ ောင်ရွက်ရော၌

လျှင်ပမ္န်မ္န်ကန်စော လည်ြတ်နှိုင်ထစထရိုးအတက် လှိအ
ု ြ်သည့်် စံခ န
ှိ ်စံညွှန်ိုးညီ လုြ်
မ္ ောိုးကှို Standard Operating Procedure (SOP) အပြစ်
အတှိုင်ြင်ခံြုဂ္ှိိုလ်မ္ လမ္်ိုးညွှန်မ္ှုပြို

န်စော လုြ်ထ

ုတ်ပြန်က င့််သံုိုးကကရန် နှိုင်ငထ
ံ တော်၏

ောိုးသည်နင့််အညီ ရန်ကုန်မမ္ှိိုြို့ထတော်စည်ြင်သောယောထရိုးထကော်မ္တီ၊

လမ္်ိုး၊ တံတောိုး ှိုင်ရောလုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့ရှိ ဝန်
တှိက မ္န်ကန် ပမ္န်

ံုိုးလုြ်နည်ိုး

မ္်ိုးမ္ ောိုးအထနပြင့်် ရံုိုးလြ
ု ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအောိုး စနစ်တက နင့််

ောင်နှိုငထ
် စရန် လမ္်ိုး၊ တံတောိုး

ှိုငရ
် ောလုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့၏ ဤ

SOP အောိုး ထရိုးသောိုးပြိုစု တင်ပြပခင်ိုးပြစ်ြါသည်။
ရည်ရွယ်ခ က်
၂။

ရန်ကုန်မမ္ှိိုြို့ထတော်စည်ြင်သောယောထရိုးထကော်မ္တီ၊ လမ္်ိုး၊ တံတောိုး

ှိုငရ
် ောလုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံ

အြြို့အထနပြင့်် ရန်ကုန်မမ္ှိိုြို့ထန လုြ်သောိုးပြည်သူမ္ ောိုး ယောဉ်အနတရောယ်၊ လမ္်ိုးအနတရောယ်ကင်ိုးရင်ိုးထရိုး၊
လမ္်ိုးြန်ိုး

က်သယ်မ္ှုထကောင်ိုးမ္န်ထစထရိုး၊ မမ္ှိိုြို့တင်ိုးနင့်် မမ္ှိိုြို့သစ်မမ္ှိိုြို့နယ်မ္ ောိုး တထပြိုးညီ ြံြို့မြှိိုိုးတှိုိုးတက်

ထစမြီိုး လမ္်ိုးမ္ ောိုးအ င့််ပမ္င်ထ
့်
ောင်ရွက်ထရိုး၊ ထရစီိုးထရလောထကောင်ိုးမ္န်ထစထရိုး တှိအ
ုို့ တက် ရည်ရွယ်ြါသည်။
လမ္််း၊ တံတော်းဆုင်ရောလုြ်ငန််းတောဝန်ခံအဖြို့၏ လုြ်ငန််းတောဝန်မ္ ော်း
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၃။

အင်ဂ င်နီယောဌောန(လမ္်ိုးနင်တ
့် ံတောိုး)တင် အရော

(၃၆၀)ဦိုးပြင့်် ြြို့စည်ိုး

မ္်ိုး(၇၂)ဦိုး၊ အမ္ှု

ောိုးမြီိုး လုြ်ငန်ိုးတောဝန်မ္ ောိုးကှို ထ

မ္်ိုး(၂၈၈) ဦိုး၊ စုစုထြါင်ိုး

ောင်ရွက်လ က်ရှိြါသည်။ ဌောန ၏ လုြ်ငန်ိုး

တောဝန်မ္ ောိုးမ္ော ထအောက်ြါအတှိုင်ိုး ပြစ်ြါသည်-

(က)

စည်ြင်သောယောနယ်နှိမ္ှိတ်အတင်ိုးရှိ လမ္်ိုးမ္ကကီိုးမ္ ောိုး၊ ခံုိုးထက ော်တံတောိုး၊ လူကိုးူ
ခံုိုးထက ော်တံတောိုး၊ ထပမ္ောင်ိုးထက ော်တံတောိုး၊ ထခ ောင်ိုးကူိုးတံတောိုး၊ ထပမ္ထအောက် လူကိုးူ
ရန်ထနရောမ္ ောိုးတည်ထ

ောက်ပခင်ိုးနင့်် ပြင်

င်

ှိန်ိုးသှိမ္်ိုးပခင်ိုး။

(ခ)

လမ္်ိုးမ္ ောိုးအသစ်ထြောက်လုြ်ပခင်ိုး၊ ခ ြို့

(ဂ)

လူသောိုးစကကြံမ္ ောိုး၊ ထနောက်ထြိုးလမ္်ိုးကကောိုးမ္ ောိုး၊ တှိုိုးခ ြို့ပခင်ိုးနင့်် ပြင်

(ဃ)

စည်ြင်သောယောနယ်နှိမ္ှိတ်အတင်ိုး
ကောကယ်ထရိုးနင့်် ယောဉ်
ပြမ္ ောိုး၊ မ္ီိုးြှိိုင့်မ္
် ောိုးတြ်

(င)

)

လမ္်ိုးအနတရောယ်

ှိန်ိုးသမ္
ှိ ်ိုးမ္ှုအတက် ထမ္ော်ထတော်ယောဉ်သတှိထြိုး အခ က်
င်ပခင်ိုး၊ ပြင်

င်ပခင်ိုးနင့််

ှိန်ိုးသမ္
ှိ ်ိုးပခင်ိုး။

ောင်ရွက်ပခင်ိုး။

ောင်ရွက်ရန် လမ္်ိုးညွှန်

ှိုင်ိုးဘုတ်မ္ ောိုး စှိုက်

ထ
ူ ြိုးပခင်ိုး၊

ှိန်ိုးသမ္
ှိ ်ိုးပခင်ိုး။

ယောဉ်ထကကောထ ိုးလှိုင်ိုးမ္ ောိုး ထရိုး လုြ်ထ ောင်ထြိုးပခင်ိုး၊ လူကူိုးမ္ ဉ်ိုးက ောိုးမ္ ောိုး၊ Yellow
Box ထရိုး

(ဇ)

ံုလမ္်ိုးခမ္ ောိုးတင်

လမ္်ိုးမ္ ောိုးထြေါ်တင် ယောဉ်စည်ိုးကမ္်ိုး၊ လမ္်ိုးစည်ိုးကမ္်ိုးနင့််ြတ်သက်သည့်် လှိုက်နော
ထ

(

လမ္်ိုး

င်ပခင်ိုး။

ယောဉ်အနတရောယ်ကင်ိုးရင်ိုးထစထရိုးအတက် လှိအ
ု ြ်သည့််ထနရောမ္ ောိုးတင် အခ န
ှိ ်ြှိုင်ိုး
လမ္်ိုးရင်ိုးစနစ်ထ

(စ)

င်ပခင်ိုး။

ပခင်ိုးမ္ ောိုး၊ ဘတ်(စ်)ကောိုးမ္တ်တှိုင်တင် မ္ ဉ်ိုးဝါအံကက် ထရိုး

ပခင်ိုး။

ဘတ်(စ်)ကောိုးလှိုင်ိုးမ္ ောိုးသောိုးရော လမ္်ိုးထကကောင်ိုးသတ်မ္တ်ပခင်ိုး၊ မ္တ်တှိုင်မ္ ောိုး သတ်မ္တ်
ထြိုးထရိုးနင့်် ထပြောင်ိုးထရြို့ထရိုးတှိက
ုို့ ှို စီမ္ံထ

ောင်ရွက်ပခင်ိုး။

(စ )

လှိုအြ်သည့််လမ္်ိုးမ္ကကီိုး၊ လမ္်ိုးငယ်တှိက
ုို့ ှို တစ်လမ္်ိုးထမ္ောင်ိုးအပြစ် သတ်မ္တ်ထြိုးပခင်ိုး။

(ည )

ကုန်တင်ကောိုးကကီိုးမ္ ောိုး၊ အထဝိုးထပြိုးကောိုးမ္ ောိုး လမ္်ိုးထြေါ်တင် စနစ်တက ရြ်နောိုးထရိုးနင့််
စခန်ိုးမ္ ောိုးသတ်မ္တ်ထြိုးပခင်ိုး၊ ယောဉ်မ္ဝင်ရ နယ်ထပမ္သတ်မ္တ်ထြိုးပခင်ိုး။

(ဋ)

မမ္ှိိုြို့ထတော်၏အဂဂါရြ်နင့််အညီ ယောဉ်အနတရောယ်မ္ပြစ်ထစရန် လှိုအြ်သည့််ထနရောမ္ ောိုးတင်
လမ္်ိုးမ္ီိုး န်ိုးညှိထြိုးပခင်ိုး။ High Mast နင့်် Aerial Mast မ္ ောိုး တြ် င်
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(ဌ)

ယောဉ်မ္ ောိုးနင့််ထပခလ င်ထလျှောက်သူမ္ ောိုး ထဘိုးအနတရောယ်မ္ပြစ်ထစရန် လူကူိုး၊ ကောိုးကူိုး
ခံုိုးထက ော် တံတောိုးမ္ ောိုးထ

ောက်လုြ်ပခင်ိုးနင့်် လမ္်ိုးမ္ကကီိုးမ္ ောိုးတင် ခရီိုးသောိုးပြည်သူ

မ္ ောိုး အနတရောယ်မ္ပြစ်ထစရန် Guard Rail ၊ စတီိုးသြ
ံ န်ိုးမ္ ောိုး ကောရံထြိုးပခင်ိုး။
(ဍ )

ှိုက်ကောိုး၊ စက်ဘီိုး၊ လက်တန်ိုးလည်ိုးနင့်် အထနိုးယောဉ်မ္ ောိုး မမ္ှိိုြို့လယ်ဗဟှိုထကကော
ြှိတ်

(ဎ )

ှိုို့မ္ှုမ္ပြစ်ထစရန် ထ

လုြ်ငန်ိုးသံုိုးြစစည်ိုးမ္ ောိုးအောိုး ပြည်တင်ိုး၊ ပြည်ြတှိုို့မ္ မ္ောယူပခင်ိုး၊ ပြည့််တင်ိုးပခင်ိုး၊
သှိုထလောင်ပခင်ိုး၊

(ဏ)

ုတ်ထြိုးပခင်ိုး။

ကတတရော၊ ကန်ကရှိမ္ ောိုး
မ္ ောိုး

(တ)

ောင်ရွက်ထြိုးပခင်ိုး။

ုတ်လုြ်ပခင်ိုး၊ ထက ောက်အမ္ ိုှိ ိုးမ္ ိုှိ ိုးခစှိတ်ထြိုးပခင်ိုး၊ ကတတံိုိုး

ုတ်လုြ်ပခင်ိုး။

ကတတရော ကန်ကရှိ

တ
ု ်လုြ်သည့်် စက်ရံုကကီိုးမ္ ောိုး၊ ကန်ကရှိထြ ော်စက်ကကီိုးမ္ ောိုး၊

ထက ောက်ခစက်ကကီိုးမ္ ောိုး ကကီိုးကကြ်
(

)

ှိန်ိုးသှိမ္်ိုးပခင်ိုး။

လမ္်ိုးတံတောိုးဌောန၏ အသံုိုးစရှိတ်မ္ ောိုးအတက် ဘတ်ဂ က်ထရိုး

ပခင်ိုး၊ ထတောင်ိုးခံ

ပခင်ိုးနင့်် သံုိုးစပခင်ိုး။
(ဒ)

ခံုိုးထက ော်တံတောိုးမ္ ောိုး၊ လူကူိုးခံုိုးထက ော်တံတောိုးမ္ ောိုး၊ ထခ ောင်ိုးကူိုးတံတောိုးမ္ ောိုး ထပမ္ောင်ိုး
ထက ော်တံတောိုးမ္ ောိုး၊ ထပမ္ထအောက်လူကိုးူ ရန်ထနရောမ္ ောိုး ထ

ောက်လုြ်ပခင်ိုး၊ ပြိုပြင်

ှိန်ိုးသမ္
ှိ ်ိုးပခင်ိုး။
(ဓ)

အြြို့ြှိုင်တယ်လီြုန်ိုးမ္ ောိုး၊ စက်ခလုြ်ခံုမ္ ောိုးတြ်
ဌောနနင့််

(န)

က်သယ်ထ

လမ္်ိုးမ္ီိုးမ္ ောိုးအသစ်
ပြိုပြင်

(ြ)

င်ထရိုးအတက် သက်

ှိုင်ရော

ောင်ရွက်ပခင်ိုး။
န်ိုးညှိပခင်ိုး၊ မ္ီိုးလံုိုးမ္ ောိုးထပြောင်ိုးလတြ်

င်ပခင်ိုး၊ မ္ီိုးလံိုးု မ္ ောိုး

ှိန်ိုးသှိမ္်ိုးပခင်ိုး။

လှိုအြ်ထသောလမ္်ိုးမ္ ောိုးခ ြို့ င်ပြင်

င်ပခင်ိုး၊ လမ္်ိုးသစ်မ္ ောိုးထ ောက်လုြ်ပခင်ိုး၊ ယောဉ်ရြ်

နောိုးရန်ထနရောနင့်် လမ္်ိုးနယ်နှိမ္ှိတ်သတ်မ္တ်ပခင်ိုး၊ ယောဉ်ရြ်နောိုးစခန်ိုး သတ်မ္တ်
ပခင်ိုး၊

ယောဉ်မ္ရြ်ရထနရောမ္ ောိုး

ထရွိုးခ ယ်သတ်မ္တ်ထြိုးပခင်ိုးစသည့််

နယ်နှိမ္တ
ှိ ်အတင်ိုး ထမ္ော်ထတော်ယောဉ်မ္ ောိုး သောိုးလောမ္ှုအ
ထြိုးပခင်ိုး။

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

င်ထပြထစထရိုး ထ

မမ္ှိိုြို့ထတော်
ောင်ရွက်

ကန်သတ်
့်
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(ြ )

မမ္ှိိုြို့ထတော်၏နယ်နှိမ္ှိတ်အတင်ိုးရှိ လမ္်ိုးမ္ ောိုး၊ တံတောိုးမ္ ောိုး တည်ထ
ှိန်ိုးသမ္
ှိ ်ိုးပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး ထ

(ဗ )

ောင်ရွက်ပခင်ိုး။

လမ္်ိုးနယ်အတင်ိုးအပခောိုးဌောန ှိုင်ရောမ္ ောိုးနင့်် ကုမ္ပဏီမ္ ောိုးမ္ ထ
ထပမ္ထအောက်လျှြစ
် စ်/

ောက်ပခင်ိုး၊ ပြိုပြင်

ောင်ရွက်ထသော ထပမ္ထြေါ်

က်သယ်ထရိုးကကှိိုိုး သယ်တန်ိုးပခင်ိုး၊ လျှြစ
် စ်မ္ီိုးတှိုင်နင့််

က်သယ်ထရိုးတှိုင်မ္ ောိုးအြါအဝင် လျှြစ
် စ်နင့််

က်သယ်ထရိုးလုြ်ငန်ိုး မ္ ောိုး၏

အထပခခံအထ ောက်အဦိုးမ္ ောိုး စှိစစ်ကကြ်မ္တ်ထ ောင်ရွက်ပခင်ိုး၊ ခင့််ပြိုခ က်
(ဘ )

နစ်အလှိုက် တည်ထ ောက်ပြိုပြင်ခ့်ထသော လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး၊ ထငအသံုိုးစရှိတ်မ္ ောိုး (သောမ္န်/
ထငလံုိုး)အောိုး မ္တ်တမ္်ိုးမ္ ောိုးပြင့်် စနစ်တက မ္တ်ြံုတင်
QC ကုမ္ပဏီနင့်် စနစ်တက စောခ ိုြ် ခ ိုြ်
ထကော်မ္တီ၏ စစ်ထ

(မ္)

ုတ်ထြိုးပခင်ိုး။

လမ္်ိုးတံတောိုး

ှိုထ

ောိုးရှိပခင်ိုး။ Third Party

ောင်ရွက်ပခင်ိုး၊ တည်ထ

ိုးမ္ှုခံယူပခင်ိုး၊ ဗဟှိုစောရင်ိုးစစ်၏ စစ်ထ

ှိုင်ရောလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး၊ အထပခခံအထ

ောက်ထရိုး

ိုးမ္ှုခံယူပခင်ိုး။

ောက်အဦိုးမ္ ောိုး တည်ထ

ောက်ပခင်ိုး

အတက် အခ ိုှိ ြို့လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအောိုး တင်ဒါစနစ်၊ BOT၊ JV၊ Loan စသည်တပှိုို့ ြင့််
ထ

ောင်ရွက်ပခင်ိုးနင့်် လုြ်ငန်ိုးလွှထပြောင်ိုးလက်ခံပခင်ိုးမ္ ောိုးအောိုး အြြို့ပြင့်် လုြ်ငန်ိုးလွှ

ထပြောင်ိုးလက်ခံထ

ောင်ရွက်ပခင်ိုး။

လမ္််း၊ တံတော်းဆုင်ရောလုြ်ငန််းတောဝန်ခံအဖြို့၏ ဝန်
၄။

လမ္်ိုး၊ တံတောိုး

ပြင့်် ြြို့စည်ိုး
စဉ်

မ္််းဖြို့စည််းြံု

ှိုင်ရောလုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့အောိုး အရောရှိ (၇၂)ဦိုး၊ အပခောိုးအ

င့််(၂၈၈)ဦိုး

ောိုးြါသည်ရော

်းအမ္ည်

လစောနှုန််း(က ြ်)

ဝန်

မ္််းအထရအတက်

ခင့််ပြ

ခန့််မြ်း

လစ်လြ်

၁

ဌောနမ္ ိုး

၄၁၈၀၀၀-၄၀၀၀-၄၃၈၀၀၀

၁

၁

-

၂

ဒုတှိယဌောနမ္ ိုး

၃၄၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၄၀၀၀

၃

၃

-

၃

လက်ထ

၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀

၁၂

၆

၆

၄

ဌောနခမ္ ိုး

၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀

၁၃

၁၃

-

၅

ဌောနစုမ္ ိုး(အင်ဂ င်နီယော)

၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀

၄၉

၄၇

၂

၆

ဌောနစုမ္ ိုး

။

၂

-

၂

ောက်ဌောနမ္ ိုး

ကန်သတ်
့်
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ကန်သတ်
့်
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၇

ဌောနစုမ္ ိုး(ထငစောရင်ိုး)

။

၂

၂

-

၈

ဌောနစုမ္ ိုး(ကန်ြ တော)

။

-

-

-

၉

ရံိုးု အုြ်

၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀

၁

၁

-

၁၀

ကကီိုးကကြ်ထရိုးမ္ ိုး

။

၉

၉

-

၁၁

ကျွမ္်ိုးက င်-၁

။

၇

၂

၅

၁၂

စောရင်ိုးကှိုင-် ၁

။

၂

-

၂

၁၃

ြံု

။

၃

-

၃

၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀

၉၈

၉၆

၂

။

၁၅

၁၃

၂

၁၄

-၁

အငယ်တန်ိုးအင်ဂ င်နီယော၂

၁၅

ဒု-ကကီိုးကကြ်ထရိုးမ္ ိုး

စဉ်

ရော

်းအမ္ည်

လစောနှုန််း(က ြ်)

ဝန်

မ္််းအထရအတက်

ခင့််ပြ

ခန့််မြ်း

လစ်လြ်

၁၆

ကျွမ္်ိုးက င်-၂

။

၁၁

၇

၄

၁၇

ဌောနခစောထရိုး

။

၁၁

၉

၂

၁၈

ြံု

၃

၂

၁

၁၉

လက်ထရိုးတှိုလက်နှိြ်စက်

။

၂

၂

-

၂၀

စောရင်ိုးကှိုင-် ၂

။

၂

၂

-

၂၁

အကကီိုးတန်ိုးစောထရိုး

၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀

၂၃

၂၃

-

၂၂

လ/

။

၄၈

၄၅

၃

၂၃

ကျွမ္်ိုးက င်-၃

။

၃၃

၁၈

၁၅

၂၄

ြံု

။

၆

-

၆

၂၅

အကကီိုးတန်ိုးလက်နှိြစ
် က်

။

၄

၂

၂

၂၆

စောရင်ိုးကှိုင-် ၃

။

၄

၂

၂

၂၇

စောရင်ိုးကှိုင-် ၄

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀

၈

၆

၂

-၂

ကကီိုးကကြ်ထရိုးမ္ ိုး

-၃

ကန်သတ်
့်
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့်
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၂၈

အငယ်တန်ိုးစောထရိုး

။

၂၈

၈

၂၀

၂၉

ကျွမ္်ိုးက င်-၄

။

၁၀၈

၁၉

၈၉

၃၀

ြံု

။

၁၂

-

၁၂

၃၁

အငယ်တန်ိုးလက်နှိြ်စက်

။

၁၀

-

၁၀

၃၂

ကျွမ္်ိုးက င်-၅

၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀

၁၇၄

၂၀

၁၅၄

၃၃

လုြ်သောိုး/ရံိုးု အကူ

၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀

၂၁၆

၂

၂၁၄

၃၄

သံကကှိိုိုး

။

၁၂

-

၁၂

၉၃၂

၃၆၀

၅၇၂

-၄

စုစုထြါင််း

လမ္််း၊ တံတော်းဆုင်ရောလုြ်ငန််းတောဝန်ခံအဖြို့ရ ဌောနခမ္ ော်း
၅။

ထအောက်ြါဌောနခ( ၆ )ခုပြင့်် ဌောန၏ လုြ်ငန်ိုးတောဝန်မ္ ောိုးကှို ထ

(က)

အုြ်ခ ိုြ်မ္ဌ
ှု ောနခ

(ခ)

ယောဉ်

(ဂ)

ကတတရောကန်ကရှိနင့်် ကန်ကရှိခင်ိုးပခင်ိုးဌောနခ

(ဃ)

ောင်ရွက်လ က်ရှိြါသည်-

ှိန်ိုးအင်ဂ င်နီယောဌောနခ

ုတ်လုြ်ထရိုးဌောနခ

(င)

တံတောိုးတည်ထ

(စ)

ခရှိုငမ္
် ောိုး

ောက်ထရိုးဌောနခ

အုြ်ခ ြ်မ္ှုဌောနခ

၆။

ဝင်စောမ္ ော်း လက်ခံထဆောင်ရွက်ပခင််း။

ထအောက်ြါလုြ်

ံုိုးလုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးအတှိုငိုး် လှိက
ု ်နောထ

ဝင်စောကှိစစရြ်မ္ ောိုးကှို
ောင်ရွက်ရမ္ည် ပြစ်ြါသည်-

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

ထ

ောင်ရွက်ရောတင်

ကန်သတ်
့်

7
(က)

ဌောနသှိဝ
ုို့ င်စောထရောက်ရှိလောြါက သက်

ှိုင်ရောဝန်

(ြ်းတ-၁) တင် ဝင်စောအမ္တ်၊ ရက်စ၊ တံ

မ္်ိုးမ္ ကကည့််ရှုမြ်းအထြေါ် စောရွက်

ှိြ်တံုိုးရှိုကန
် ှိြ်၍ ဝင်စော မ္တ်ြတ
ံု င်

စောအုြ်တင် စောရင်ိုးထရိုးသင်ိုးြါမ္ည်။ ဌောနဝင်စောမ္တ်တမ္််း စောရွက်ြံုစံ (ြ်းတ-၂)
တင် ပြည့််စက်၍ ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်
(ခ)

ံသှိုို့ တင်ပြရမ္ည်ပြစ်ြါသည်။

ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်မ္ ြတ်ရှု၍ မ္တ်ခ က်ထရိုးသောိုးပခင်ိုး၊ လက်မ္တ်ထရိုး ှိုိုးပခင်ိုး
မ္ ောိုးပြိုလုြ်မြီိုး ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုး

ံ

က်လက်ထြိုးြှိုြ
ို့ ါမ္ည်။ ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးမ္

ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ် မ္တ်ခ က်ပြို
တောဝန်ခံဝန်

မ္်ိုးမ္

ောိုးသည့််အတှိုငိုး် လက်မ္တ်ထရိုး

က်လက်ထြိုးြှိရ
ုို့ မ္ည့််ဌောနမ္ ောိုးနင့်် ဝန်

ှိုိုး၍

မ္်ိုးအမ္ည်မ္ ောိုးအောိုး

စောရင်ိုးထရိုးသင်ိုး မ္တ်တမ္်ိုးတင်ရမ္ည်။
၇။

က်စောမ္ ော်း လက်ခံထဆောင်ရွက်ပခင််း။

ထအောက်ြါလုြ်

က်စောကှိစစရြ်မ္ ောိုးကှို

ံုိုးလုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးအတှိုငိုး် လှိက
ု ်နောထ

(က)

တောဝန်ရှိဝန်
စှိတ်စစ်ထ
တြ်

(ခ)

မ္်ိုးသည်

ိုး၍

က်စောမ္ ောိုးကှို အထသိုး

က်စောမ္တ်ြံုတင်စောအုြ်တင် စောရင်ိုးထရိုးသင်ိုးမြီိုး စောအမ္တ်

င်ရြါမ္ည်။
က်စ ောမ္ ောိုးပြန်ို့ ထဝရောတ င် မ္ တ်ြ ံု တ င်စ ောအု ြ် တ င်

စောလက်ခံရရှိသူမ္ လက်မ္တ်ထရိုး

ှိုိုး၍ လက်ခံရယူထစြါမ္ည်။

က်စောမ္ ောိုးအောိုး စောအမ္ တ်၊ ရက်စ အလှိုက်၊ လအလှိုက် သီိုးသန်ို့ြှိုင်တ မ္ ောိုး
ပြိုလုြ်၍

၈။

ောင်ရွက်ရောတင်

ောင်ရွက်ရမ္ည် ပြစ်ြါသည်-

က်စောမ္ ောိုးထရောက်ရှိလောြါက

ြုဂ ္ လှိက န င် ့်ဌ ောနမ္ ောိုးသှို ို့

(ဂ)

ထ

ှိန်ိုးသှိမ္်ိုးရြါမ္ည်။

PAE မ္ ော်း လက်ခံထဆောင်ရွက်ပခင််း။
(က) လုြ်ငန်ိုးထ
ထ

ောင်ရွက်လထ
ှို သော

ောင်ရွက်ခင့်် (PAE) ထရိုး

အြ်နင်ိုးပခင်ိုး ခံ
(ခ)

လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့/ဌောနသည်

ောိုးရသူ

လုြ်ငန်ိုးကကှိိုတင်ထ

၍ သတ်မ္တ်

ောိုးထသော ဘဏ္ဍောထရိုးအခင့််အောဏော

ံ ဦိုးစော တင်ပြခင့််ပြိုခ က်ရယူပခင်ိုး

ောင်ရွက်ခင့််

ရရှိ

ောိုးထသော

လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးကှို

ထအောက်ထြော်ပြြါ လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့မ္ ောိုးသှိုို့ ထြိုးြ၍
ှိုို့ စစ်ထ
(၁)

ထပမ္ယောရှုခင်ိုး

ှိုငရ
် ောလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအတက် (လတြ-၂)

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

လုြ်ငန်ိုးကကှိိုတင်

လုြ်ငန်ိုးအလှိက
ု ်

ိုးမ္ှုခံယူပခင်ိုး

ကန်သတ်
့်
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(ဂ)

(၂ )

အထ

(၃ )

လမ္်ိုး၊ တံတောိုး

(၄)

ထရရရှိထရိုးနင့်် ထရထြိုးထဝထရိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအတက် (လတြ-၄)

(၅ )

ထရစီိုးထရလောနင့်် ထရ

(၆ )

စက်/ ယောဉ်

တင်ပြသည့််

ောက်အဦ

ှိုငရ
် ောလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအတက် (လတြ-၂)
ှိုင်ရောလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအတက် (လတြ-၃)
ှိုိုးစီမ္ံခနို့်ခမ္ှုလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအတက် (လတြ-၅)

ှိုငရ
် ောလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအတက် (လတြ-၇)

လုြ်ငန်ိုးထြေါ်မ္ူတည်၍

လုြ်ငန်ိုးတန်ဘှိုိုးအောိုး

တောဝန်ခံအြြို့၊ အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုးမ္ လုြ်ငန်ိုးတန်ဘှိုိုးအောိုး စစ်ထ
ထအောက်ြါအတှိုငိုး်
(၁)

က်လက်ထ

စစ်ထ

ိုးသည့််လုြ်ငန်ိုး

ိုးလက်မ္တ်ထရိုး

ိုးှို မြီိုး

ောင်ရွက်ပခင်ိုး

စစ်ထ

ိုးမြီိုး လုြ်ငန်ိုးတန်ဘှိုိုး က ြ် သှိန်ိုး ၆၀ အ

-

စစ်ထ

-

တြက်အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုး

-

ထကော်မ္တီဝင်မ္ ောိုးအစည်ိုးအထဝိုးသုို့ှိ

က် လုြ်ငန်ိုးပြစ်ြါက

ိုးသည့််လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့၊ ဥကကဋ္ဌမ္ ထ
ံမ္ ထ

ောက်ခံတင်ပြပခင်ိုး

ောက်ခံခ က်ရယူပခင်ိုး
ထကော်မ္တီရံုိုးမ္တ

င့််

တင်ပြမြီိုး

ဥကကဋ္ဌ (မမ္ှိိုြို့ထတော်ဝန်)၏ ဘဏ္ဍောထရိုးအတည်ပြိုခ က်ရယူပခင်ိုး
(၂)

စစ်ထ

ိုးမြီိုး လုြ်ငန်ိုးတန်ဘှိုိုး က ြ် သှိန်ိုး ၅၀ အ

က်မ္ က ြ် သှိန်ိုး ၆၀ အ

ှိ

လုြ်ငန်ိုး ပြစ်ြါက

(၃)

-

စစ်ထ

ိုးသည့််လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့၊ ဥကကဋ္ဌမ္ ထ

-

တြက်အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုး

-

ဒုတှိယဥကကဋ္ဌ(ဒုတှိယမမ္ှိိုြို့ထတော်ဝန်)၏ ခင့််ပြိုခ က်ရယူပခင်ိုး

စစ်ထ

ိုးမြီိုး လုြ်ငန်ိုးတန်ဘှိုိုး က ြ် သှိန်ိုး ၃၀ အ

ံမ္ ထ

ောက်ခံတင်ပြပခင်ိုး

ောက်ခံခ က်ရယူပခင်ိုး
က်မ္ က ြ် သှိန်ိုး ၅၀ အ

ှိ

လုြ်ငန်ိုး ပြစ်ြါက

(၄)

-

စစ်ထ

ိုးသည့််လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့၊ ဥကကဋ္ဌမ္ ထ

-

တြက်အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုး

-

အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုး၏ ခင့််ပြိုခ က်ရယူပခင်ိုး

စစ်ထ

ိုးမြီိုး လုြ်ငန်ိုးတန်ဘှိုိုး က ြ် ၂၅ သှိန်ိုးအ

ံမ္ ထ

ောက်ခံတင်ပြပခင်ိုး

ောက်ခံခ က်ရယူပခင်ိုး

က်မ္ က ြ် သှိန်ိုး ၃၀ အ

လုြ်ငန်ိုး ပြစ်ြါက
-

စစ်ထ

ိုးသည့််လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့၊ ဥကကဋ္ဌမ္ ထ

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

ောက်ခံတင်ပြပခင်ိုး

ှိ

ကန်သတ်
့်
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(၅)

-

တြက်အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုး

စစ်ထ

ိုးမြီိုး လုြ်ငန်ိုးတန်ဘှိုိုး က ြ် သှိန်ိုး ၂၀ အ

လုြ်ငန်ိုး ပြစ်ြါက လုြ်ငန်ိုးထ

ံမ္ ခင့််ပြိုခ က်ရယူပခင်ိုး
က်မ္ က ြ် ၂၅ သှိန်ိုး အ

ှိ

ောင်ရွက်သည့်် လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့၊ ဥကကဋ္ဌ၏

ခင့််ပြိုခ က်ရ ယူပခင်ိုး
(၆)

စစ်ထ
ထ

ိုးမြီိုး လုြ်ငန်ိုးတန်ဘှိုိုး က ြ် ၂၀ သှိန်ိုးအ

ှိ လုြ်ငန်ိုးပြစ်ြါက လုြ်ငန်ိုး

ောင်ရွက်သည့်် လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့၊ အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုး၏ ခင့််ပြိုခ က်ရယူပခင်ိုး

(ဃ) ခင့််ပြိုခ က်ရရှိမြီိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးကှို လုြ်ငန်ိုးထ

ောင်ရွက်နှိုငထ
် ရိုးအတက် လုြ်ငန်ိုး

အရည်အထသိုး ကကီိုးကကြ်စစ်ထ ိုးထရိုး (Q.C) အြြို့မ္ ောိုး သတ်မ္တ်ထြိုးနှိုင်ရန် လုြင
် န်ိုး

(င)

ထ

ောင်ရွက်သည့်် တောဝန်ခံ အြြို့/ဌောနမ္ ောိုးသည် ထကော်မ္တီရိုးံု မ္တ

ထ

ောင်ရွက်ပခင်ိုး

အင်ဂ င်နီယောစံခ န
ှိ ်စံညွှန်ိုးနင့််အညီ စစ်ထ
ခင့််ပြို

ောိုးသည့်် လုြ်ငန်ိုးထ

င့်် တင်ပြ

ိုး၍ မ္င်စှိမ္်ိုးပြင့်် စှိစစ်ပြတ်ထတောက်

ောင်ရွက်ခင့်် (Work Order) ကှို ထအောက်ြါအတှိုင်ိုး

ပြနို့်ထဝပခင်ိုး

(စ)

(၁)

PAE တင်ပြသည့်် လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့/ ဌောန

မ္ူရင်ိုး(၁)စံု

(၂ )

ဘဏ္ဍောထရိုးနင့်် ထငစောရင်ိုးဌောန

မ္ှိတတ (၁)စံု

(၃)

လုြ်ငန်ိုးစစ်ထ

မ္ှိတတ (၁)စံု

(၄)

လုြ်ငန်ိုးထ

ိုးသည့်် လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့/ ဌောန

ောင်ရွက်သည့်် လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံ

မ္ှိတတ (၁)စံု

အ ှိုြါ လုြ်ငန်ိုးထ ောင်ရွက်ခင့်် (Work Order) မ္ူရင်ိုးတင် PAE တင်ပြလောသည့််
လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့၊ အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုး/ဌောနမ္ ိုးမ္ သက်

ှိုင်ရော အသံုိုးစရှိတ်မ္

က ခံရန် ရန်ြထ
ံု ငလံထ
ု လောက်မ္ှုရှိထကကောင်ိုး လက်မ္တ်ထရိုး

ိုးှို မြီိုး လုြ်ငန်ိုးတန်ဘှိုိုး

ထြေါ်မ္ူတည်၍ ထအောက်ြါအတှိုငိုး် ဘဏ္ဍောထရိုးခင့််ပြို ခ က်ရယူပခင်ိုး
(၁)

က ြ် သှိန်ိုး ၃၀ အ

က် လုြ်ငန်ိုးပြစ်ြါက အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုး

(၂)

က ြ် သှိန်ိုး ၂၀ အ

က်မ္ က ြ်သှိန်ိုး ၃၀

အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုး

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

ှိ လုြ်ငန်ိုးပြစ်ြါက တြက်

ကန်သတ်
့်
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(၃)

က ြ် သှိန်ိုး ၂၀ အ

ှိ လုြ်ငန်ိုးပြစ်ြါက ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်၊---

--------လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့/ ဌောနမ္ ိုး (ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုး ခ ိုြ်) ---------------ဌောန
(

)

လုြ်ငန်ိုးထ

ောင်ရွက်ခင့်် (Work Order) ရရှိမြီိုးြါက ထ

မ္ ောိုးကှို ရန်ကုန်တှိုင်ိုးထဒသကကီိုး တည်ထ
ထကော်မ္တီရိုးံု မ္တ
(ဇ)

လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး ထ

င့်် ထြိုးြှိုို့စစ်ထ

ောင်ရွက်မ္ည့််လုြ်ငန်ိုး

ောက်ထရိုးလုြ်ငန်ိုးစှိစစ်ထရိုးထကော်မ္တီသှိုို့

ိုးခံယူပခင်ိုး

ောင်ရွက်မြီိုးစီိုးြါက လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံသည် ၎င်ိုး၏လုြ်ငန်ိုး

တောဝန်ခံအြြို့/ ဌောနမ္ တ

င့်် PAE စစ်ထ

ိုးခ့်သည့်် လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့

ံ

သှိုို့ လုြ်ငန်ိုးမြီိုးစီိုးမ္ှု (CC) တင်ပြထတောင်ိုးခံပခင်ိုး
(ဈ)

ထ

ောင်ရွက်မြီိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးကှို စစ်ထ

ိုးမြီိုး လုြ်ငန်ိုးမြီိုးတန်ဘှိုိုးအောိုး စစ်ထ

သည့်် လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့၊ အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုးမ္ လက်မ္တ်
လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့၊ ဥကကဋ္ဌသှိုို့
(ည)

စစ်ထ

ှိုိုးထကောက်ခံ၍

က်လက်တင်ပြပခင်ိုး

ိုးသည့်် လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့၊ ဥကကဋ္ဌမ္ လုြ်ငန်ိုးမြီိုးစီိုးမ္ှု (CC) အောိုး

အတည်ပြို လက်မ္တ်ထရိုး
(ဋ)

ိုး

ှိုိုးပခင်ိုး

လုြ်ငန်ိုးမြီိုးစီိုးမ္ှု (CC) ရရှိမြီိုးြါက အုြ်ခ ိုြ်မ္ှုအတည်ပြိုခ က်အောိုး လုြ်ငန်ိုး
စစ်ထ

ိုးသည့်် လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့၊ အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုးမ္ လက်မ္တ်ထရိုး

ှိုိုး

အတည်ပြိုပခင်ိုး
(ဌ)

ထ ောင်ရွက်မြီိုးလုြ်ငန်ိုးတန်ဘှိုိုးသည် ထကော်မ္တီဝင်မ္ ောိုးအစည်ိုးအထဝိုးသှိုို့ တင်ပြ
အတည်ပြိုခ က်ရယူ ောိုးသည့်် လုြ်ငန်ိုးတန်ဘှိုိုးနင့်် ကလမ္ှုမ္ ောိုးရှိြါက ထကော်မ္တီရံုိုးသှိုို့
ညှိနှိှုင်ိုးစောရင်ိုးထြိုးြှိုပို့ ခင်ိုး

(ဍ)

လုြ်ငန်ိုးမြီိုးစီိုးမ္ှု(CC) အောိုး Final Bill ထရိုး

၍ အမြီိုးသတ် ထငထတောင်ိုးခံနှိုင်ရန်

ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်၊ ဘဏ္ဍောထရိုးနင့်် ထငစောရင်ိုးဌောနသှိုို့ ထြိုးြပှိုို့ ခင်ိုး
(ဎ)

အင်ဂ င်နီယောလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး ထ ောင်ရွက်ရောတင် ထငထတောင်ိုးခံ
လုြ်

ံုိုးလုြ်နည်ိုး

(၁)

လုြ်ငန်ိုးကကှိိုတင်ထ
၅၀% ကှို ြ

ောင်ရွက်ခင့်် (PAE) ရရှိမြီိုးြါက လုြ်ငန်ိုးတန်ဘှိုိုး၏

မ္အရစ် ကကှိိုတင်ထငအပြစ် ထတောင်ိုးခံပခင်ိုး

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018
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ကန်သတ်
့်
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(၂)

လုြ်ငန်ိုးထ

ောင်ရွက်ခင့်် (Work Order) ခင့််ပြိုရရှိမြီိုး လုြ်ငန်ိုးြမ္ောဏ

၅၀% က် ထက ော်လန်မြီိုးစီိုးြါက စစ်ထ ိုးသည့််လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့၏
၅၀%

က် ထက ော်လန်မြီိုးစီိုးထကကောင်ိုး ထ

ောက်ခံခ က်ပြင့်် ဒုတှိယအရစ်

၂၅% ကကှိိုတင်ထင ထတောင်ိုးခံပခင်ိုး
(၃)

လုြ်ငန်ိုးမြီိုးစီိုးြါက
မြီိုးစီိုးထကကောင်ိုး ထ

စစ်ထ

ိုးသည့််လုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့၏

လုြ်ငန်ိုး

ောက်ခံခ က် (CC) နင့်် အုြ်ခ ိုြ်မ္ှု အတည်ပြိုခ က်တပှိုို့ ြင့််

အမြီိုးသတ်ထငထတောင်ိုးခံပခင်ိုး
၉။

မ္တ်တမ္််းမ္ ော်း

ထအောက်ြါ လုြ်

န််းသမ္််းထဆောင်ရွက်ပခင််း။ မ္တ်တမ္်ိုးမ္ ောိုး

ိုးံု လုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးအတှိုငိုး် ထ

(က)

ထကော်မ္တီရိုးံု မ္

ှိန်ိုးသှိမ္်ိုးထ

ောင်ရွက်ရောတင်

ောင်ရွက်ရမ္ည် ပြစ်ြါသည်-

က်ရှိထသော အမ္ှိန်ို့ထကကော်ပငောစောမ္ ောိုး၊ ထကော်မ္တီရိုးံု ၏EC

ခ က်မ္ ောိုး၊ ရန်ကုန်တှိုငိုး် ထဒသကကီိုးအစှိုိုးရအြြို့၏ Cabinet

ံုိုးပြတ်

ံုိုးပြတ်ခ က်မ္ ောိုး၊

ညွှန်ကကောိုးခ က်စောမ္ ောိုးအောိုး သီိုးသန်ို့ြှိုင်တရြါမ္ည်။
(ခ)
၁၀။
ထ

ဝန်

ရံိုးု တင်ိုးအမ္ှိနပ်ို့ ြင့််

က်ရှိထသောစောမ္ ောိုးကှို သီိုးသန်ို့ြှိုင်တရြါမ္ည်။

မ္််းထရ်းရောလုြ်ထဆောင်ခ က်မ္ ော်း။

ောင်ရွက်ရောတင်

ထနို့စဉ်လြ
ု ်ငန်ိုးတောဝန်မ္ ောိုး၊

ဝန်

မ္်ိုးထရိုးရော လုြ်ထ

အြတ်စဉ်လုြ်ငန်ိုးတောဝန်မ္ ောိုး၊

တောဝန်မ္ ောိုး၊ နစ်စဉ်လြ
ု ်ငန်ိုးတောဝန်မ္ ောိုးနင့်် သီိုးပခောိုးတောဝန်မ္ ောိုးဟူ၍ ခပခောိုး
လုြ်

ုိုးံ လုြ်နည်ိုး မ္ ောိုးနင့််အညီ လှိက
ု ်နောထ
(က)

ောင်ခ က်မ္ ောိုးကှို
လစဉ်လြ
ု ်ငန်ိုး

ောိုးရှိမြီိုး ထအောက်ြါ

ောင်ရွက်ရမ္ည် ပြစ်ြါသည်-

ထန့်စဉ်လြ
ု ်ငန််းတောဝန်မ္ ော်း
(၁)

ဝန်

မ္်ိုးမ္ ောိုး ရံိုးု တက်၊ ရံိုးု

င်ိုးလက်မ္တ်ထရိုး

ှိုိုးပခင်ိုးအောိုး ကန်ြ တောမ္

ုတ်ယူ၍ စှိစစ်မြီိုး သက် ှိုင်ရောတောဝန်ရှိသူမ္တစ် င့်် ဒုတှိယညွှန်ကကောိုး
ထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်
(၂)

ရံုိုးထနောက်က ဝန်
အရောရှိ

(ခ)

ံ တင်ပြရမ္ည်။
မ္်ိုးမ္ ောိုးအောိုး ထရောက်ရှိခ ှိန်တင် ထနို့အလှိုက် တောဝန်က

ံ သောိုးထရောက်သတင်ိုးြှိုို့၍ လက်မ္တ်ထရိုး

လစဉ်လြ
ု ်ငန််းတောဝန်မ္ ော်း

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018
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(၁)

လအလှိုက် တောဝန်မ္ ိုးကကီိုး၊ တြက်တောဝန်မ္ ိုးကကီိုး၊ တောဝန်မ္ ိုး၊ တောဝန်က
ဝန်

မ္်ိုးမ္ ောိုးအောိုး အသှိထြိုးပခင်ိုးနင့်် လက်မ္တ်ထရိုး ှိုိုးထစပခင်ိုး၊ ရံုိုးြတ
ှိ ်ရက်

တောဝန်ခ
တှိက
ုို့ ှို ထ
(၂)

ောိုးမ္ှု ဦိုးစီိုးဇယောိုးအောိုး ထကကော်ပငောသင်ြုန်ိုးတင် ထကကညောပခင်ိုး
ောင်ရွက်ရမ္ည်။

တောဝန်မ္ ိုးကကီိုး တောဝန်က စောရင်ိုးကှို စီမ္ံခနို့်ခထရိုး၊ ပြည်သူူ့

က်

ံထရိုး

နင့်် ပြန်ကကောိုးထရိုးဌောနသှိုို့ ရံိုးု ြှိတ်ရက်မ္တှိုင်မ္ီ ကကှိိုတင်ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည်။
(၃)

ဝန်

မ္်ိုးပြန်တမ္်ိုးအောိုး လစဉ် လ

ပြည်သူူ့

က်

န်ိုး(၇)ရက်အတင်ိုး စီမ္ံခနို့်ခထရိုး၊

ံထရိုးနင့်် ပြန်ကကောိုးထရိုးဌောန၊ ဘဏ္ဍောထရိုးနင့်် ထငစောရင်ိုး

ဌောနမ္ ောိုးသှိုို့ ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည်။
(၄)

ဝန်

မ္်ိုးမ္ ောိုး၏ ခင့််မ္တ်တမ္်ိုးအောိုး ရံုိုးတင်ိုးအမ္ှိန်ို့ ုတ်ပြန်ပခင်ိုး၊ ကှိုယ်ထရိုး

အမ္ှုတြှိုငတ
် င် တပခင်ိုးတှိက
ုို့ ှို ထ
(၅)

ယောဉ်ယနတရောိုးပြန်တမ္်ိုးအောိုး ြတ်ဝန်ိုးက င်စီမ္ံခနို့်ခထရိုးလုြ်ငန်ိုးတောဝန်
ခံအြြို့သှိုို့ လ

(၆)

ောင်ရွက်ရမ္ည်။

န်ိုး (၇)ရက်အတင်ိုး ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည်။

ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးမ္ ောိုးမ္ ထြိုးြှိလ
ုို့ ောသည့်် ဝန်

မ္်ိုး နဒထြော်

မ္ ောိုးအောိုး ထကော်မ္တီရံုိုးသှိုို့ လစဉ်(၁၄)ရက်ထနို့ ထနောက်
(၇)

ဒုတယ
ှိ ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်မ္
အရောရှိမ္ ောိုးနင့််ဝန်
ှိန်ိုးသမ္
ှိ ်ိုးပခင်ိုး ထ

(ဂ)

ံုိုး

ုတ်မ္ှု မ္တ်တမ္်ိုး
ောိုး ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည်။

ုတ်ပြန်သည့်် ရံုိုးတင်ိုးအမ္ှိန်မ္
ို့ ောိုးနင့်် ဌောနမ္

မ္်ိုးမ္ ောိုးပြိုလုြ်ထသော အစည်ိုးအထဝိုးမ္တ်တမ္်ိုးမ္ ောိုး အောိုး
ောင်ရွက်ရမ္ည်။

နစ်စဉ်လြ
ု ်ငန််းတောဝန်မ္ ော်း
(၁)

ဘဏ္ဍောထရိုးနစ်အလှိုက် ြံထ
ု သဝန်

မ္်ိုးမ္ ောိုးခန်ို့

ထရိုးမ္ ိုးမ္ တြက်အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုး

ံသှိုို့ ဘဏ္ဍောထရိုး နစ်မ္တှိုငမ္
် ီ ကကှိိုတင်

ပြင်ရန် ကှိစစရြ်မ္ ောိုးကှို ထ
(၂)

ဝန်

ောိုးမ္က
ှု ှို ဒုတှိယညွှနက် ကောိုး

ောင်ရွက်ထြိုးရမ္ည်။

မ္်ိုးမ္ ောိုး၏ နစ်တှိုိုးလစော (၂)နစ် တစ်ကကှိမ္်ရရှိထစရန် ဘဏ္ဍောထရိုးနင့််

ထငစောရင်ိုးဌောန သှိုို့ နစ်တှိုိုးလစော တင်ပြထတောင်ိုးခံထြိုးရမ္ည်။

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018
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(၃)

ဘဏ္ဍောထရိုးနစ်အလှိက
ု ်

ြရှိထဘောဂနင့််

စက်ြစစည်ိုးစောရင်ိုးမ္ ောိုးအောိုး

ဘဏ္ဍောထရိုးနင့်် ထငစောရင်ိုးဌောနသှိုို့ ပြိုစုထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည်။
(၄)

ြညောသင်ထ

ောက်ြံ့်ထရိုးရရှိရန်အတက် ဌောနရှိ ဝန်

မ္ ောိုးစောရင်ိုးပြိုစု၍ စီမ္ံခနို့်ခထရိုး၊ ပြည်သူူ့

က်

မ္်ိုးမ္ ောိုး၏ သောိုးသမ္ီိုး
ံထရိုးနင့်် ပြန်ကကောိုးထရိုး

ဌောနသှိုို့ ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည်။
(၅)
(၆)

ဌောနရှိ ရံုိုးဝန်

မ္်ိုးမ္ ောိုး၏ သက်ကကီိုးမ္ှိဘစောရင်ိုးပြိုစု၍ စီမ္ံခနို့်ခ ထရိုး၊

ပြည်သူူ့

ံထရိုးနင့််ပြန်ကကောိုးထရိုးဌောနသှိုို့ ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည်။

သက်

က်

ှိုင်ရောဌောနမ္ ောိုးမ္ ထတောင်ိုးခံသည့်် အောိုးကစောိုးမြှိိုင်ြမ္ ောိုးတင် မြှိိုင်ြ

ဝင်လှိုသူ ရှိ/မ္ရှိ ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည်။
(၇)

ဗဟှိုဝန် မ္်ိုးတကကသှိုလ်(ထြောင်ကကီိုး)နင့်် စောထရိုးဝန် မ္်ိုးမ္မ္်ိုးမ္ံ သင်တန်ိုးမ္ောိုးသှိုို့
တက်ထရောက်ရန်က န်ရှိထသော ဝန်
ပြည်သူူ့

က်

မ္်ိုးမ္ ောိုးစောရင်ိုး ပြိုစု၍ စီမ္ံခနို့်ခထရိုး၊

ံထရိုးနင့််ပြန်ကကောိုးထရိုးဌောနသှိုို့ ဝန်

မ္်ိုးအမ္ည်စောရင်ိုး ထြိုးြှိုို့

ရမ္ည်။
(၈)

စီမ္ံခနို့်ခထရိုး၊ ပြည်သူူ့

က်

ံထရိုးနင့်ပ် ြန်ကကောိုးထရိုးဌောန မ္ ထခေါ်ယူထသော

ကန်ြ တောသင်တန်ိုးသှိုို့ တက်ထရောက်ရန် သင်တန်ိုးသောိုးအမ္ည်စောရင်ိုး
ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည်။
(ဃ)

သ်းပခော်းတောဝန်မ္ ော်း
(၁)

ဌောနမ္ နောမ္က န်ိုးဝန်
သက်

(၂)

ှိုငရ
် ော ထ

အမငှိ မ္်ိုး စောိုးဝန်

မ္်ိုးမ္ ောိုး၏ လူမ္ှုြူလံုထရိုးစရှိတ်ရရှိရန် အတက်

ိုးမ္တ်တမ္်ိုးမ္ ောိုးနင့််အတူ တင်ပြထတောင်ိုးခံထြိုးရမ္ည်။
မ္်ိုး မ္ ောိုး၏ လုြ ် သ က်

ုထ င ၊ လစောရရ ှိ ထရိုးအတ က်

ဘဏ္ဍောထရိုးနင့်် ထငစောရင်ိုးဌောနသှိုို့ ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည်။
(၃)

ရော ူိုးတိုးှို ၊ ဌောနထပြောင်ိုးထရြို့၊ နှုတ် က်၊ အင်အောိုးတိုးှို ဝန်

မ္်ိုးမ္ ောိုး စောရင်ိုးကှို

စီမ္ံခနို့်ခထရိုး၊ ပြည်သူူ့ က် ံထရိုးနင့််ပြန်ကကောိုးထရိုးဌောနသှိုို့ ထြိုးြှိုို့ ထ ောင်ရွက်
ရမ္ည်။
(၄)

ကကှိို/ြှိယ
ုို့ ောဉ်စီိုးနင်ိုးထသော ဝန်
က်

ံထရိုးနင့််ပြန်ကကောိုးထရိုးဌောနသှိုို့ ထြိုးြထ
ှိုို့

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

မ္်ိုးမ္ ောိုးစောရင်ိုးကှို စီမ္ံခနို့်ခထရိုး၊ ပြည်သူူ့
ောင်ရွက်ရမ္ည်။

ကန်သတ်
့်

14
(၅)

အှိမ္်ခန်ိုးထနရောခ

ောိုးပခင်ိုးအတက် စီမ္ံခနို့်ခထရိုး၊ ပြည်သူူ့

က်

ံထရိုးနင့််

ပြန်ကကောိုးထရိုးဌောနမ္ စောရင်ိုးထတောင်ိုးခံလျှင်ထသော် လည်ိုးထကောင်ိုး၊ မ္ှိမ္ှိဌောနမ္
ထလျှောက်

ောိုးလျှင်ထသော် လည်ိုးထကောင်ိုး စောရင်ိုးထြိုးြှိုို့ရမ္ည်။

မ္တ်တမ္််းနင့်် အစည််းအထဝ်းမ္ ော်းဆုငရ
် ောလုြ်ငန််းမ္ ော်း
၁၁။

လွှတ်ထတော်ကစစရြ်မ္ ော်းထဆောင်ရွက်ပခင််း။ လွှတ်ထတော်ကှိစစရြ်မ္ ောိုးထ

ထအောက်ြါ လုြ်
(က)

ိုးံု လုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးကှို လှိက
ု ်နောထ

ောင်ရွက်ရောတင်

ောင်ရွက်ရမ္ည် ပြစ်ြါသည်-

အမ္ ်းသော်းလွှတ်ထတော်
(၁)

တှိုင်ိုးထဒသကကီိုးအစှိုိုးရအြြို့မ္ ထြိုးြှိလ
ုို့ ောထသော ထမ္ိုးခန်ိုးမ္ ောိုးအောိုး ကကယ်ြင့််ပြ
ထမ္ိုးခန်ိုးနင့်် ကကယ်ြင့််မ္ပြထမ္ိုးခန်ိုးဟု ခပခောိုး၍ မ္တ်ြံုတင်စောရင်ိုး ထရိုးသင်ိုး
ရမ္ည်။

(၂)

တောဝန်ခံအရောရှိသည် ထမ္ိုးခန်ိုးမ္ ောိုးအောိုး သက်

ှိုငရ
် ော ဌောနမ္ ောိုးသှိုို့ ရံိုးု စော

ပြင့််ထြိုးြှိုပို့ ခင်ိုး၊ ထမ္ိုးခန်ိုးမ္ှိတတ မ္ ောိုးအောိုး ရံိုးု လက်ခံြှိုင်တထစပခင်ိုး တှိုို့ကှို
ထ
(၃)

ောင်ရွက်ရမ္ည်။

သက် ှိုင်ရောဌောနမ္ ောိုးသှိထ
ုို့ ြိုးြှိထ
ုို့ သော ထမ္ိုးခန်ိုးမ္ ောိုးအောိုး မ္တ်ြံုတင်စောအုြ်တင်
စောအမ္တ်၊ ရက်စ ထရိုးသင်ိုး၍ မ္တ်တမ္်ိုး

(၄)

သက်

ောိုးရှိရမ္ည်။

ှိုငရ
် ောဌောနမ္ ောိုးမ္ ဥကကဋ္ဌ(မမ္ှိိုြို့ထတော်ဝန်) အတည်ပြိုလက်မ္တ်ထရိုး

ိုးှို မြီိုးထသော ထမ္ိုးခန်ိုးထပြကကောိုးခ က်မ္ ောိုး ရရှိြါက ထပြကကောိုးခ က် မ္ူရင်ိုး၊
Hard Copy (၃)စံု၊ Soft Copy တှိန
ုို့ င့််အတူ တှိုင်ိုးထဒသကကီိုးအစှိုိုးရအြြို့သှိုို့
ထြိုးြပှိုို့ ခင်ိုး၊ ရံိုးု လက်ခံြှိုင်တရမ္ည်။
(၅)

ရန်ကုန်မမ္ှိိုြို့ထတော်စည်ြင်သောယောထရိုးထကော်မ္တီ နင့်် သက်

ှိုင်မ္ှုမ္ရှိထသော

ထမ္ိုးခန်ိုးမ္ ောိုးအောိုး တြက်အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုး ံ MS နင့်် တင်ပြအတည်ပြိုခ က်
ရယူမြီိုး တှိုင်ိုးထဒသကကီိုးအစှိုိုးရအြြို့သှိုို့ ပြန်လည်ထြိုးြှိပုို့ ခင်ိုး၊ ရံုိုးလက်ခံ ြှိုင်
တရမ္ည်။
(ခ)

ပြည်သူ့လွှတ်ထတော်

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

ကန်သတ်
့်

15
(၁)

တှိုင်ိုးထဒသကကီိုးအစှိုိုးရအြြို့မ္ ထြိုးြှိလ
ုို့ ောထသော ထမ္ိုးခန်ိုးမ္ ောိုးအောိုး ကကယ်ြင့််ပြ
ထမ္ိုးခန်ိုးနင့်် ကကယ်ြင့််မ္ပြထမ္ိုးခန်ိုး ဟု ခပခောိုး၍ မ္တ်ြတ
ံု င်စောရင်ိုး ထရိုးသင်ိုး
ရမ္ည်။

(၂)

တောဝန်ခံအရောရှိသည် ထမ္ိုးခန်ိုးမ္ ောိုးအောိုး သက်

ှိုငရ
် ော ဌောနမ္ ောိုးသှိုို့ ရံိုးု စော

ပြင့််ထြိုးြှိုပို့ ခင်ိုး၊ ထမ္ိုးခန်ိုးမ္ှိတတ မ္ ောိုးအောိုး ရံိုးု လက်ခံြှိုင်တထစပခင်ိုး တှိုို့ကှို
ထ
(၃)

ောင်ရွက်ရမ္ည်။

သက်

ှိုင်ရောဌောနမ္ ောိုးသှိုို့ ထြိုးြှိထ
ုို့ သော စောမ္ ောိုးအောိုး မ္တ်ြံုတင်စောအုြ်တင်

စောအမ္တ်၊ ရက်စထရိုးသင်ိုးရမ္ည်။
(၄)

သက်

ှိုငရ
် ောဌောနမ္ ောိုးမ္ ဥကကဌ(မမ္ှိိုြို့ထတော်ဝန်) အတည်ပြိုလက်မ္တ်ထရိုး

ိုးှို မြီိုးထသော ထမ္ိုးခန်ိုးထပြကကောိုးခ က်မ္ ောိုး ရရှိြါက ထပြကကောိုးခ က် မ္ူရင်ိုး၊
Hard Copy (၃)စံု၊ Soft Copy တှိန
ုို့ င်အ
့် တူ တှိုင်ိုးထဒသကကီိုးအစှိုိုးရ
အြြို့သို့ှို ထြိုးြပှိုို့ ခင်ိုး၊ ရံိုးု လက်ခံြှိုင်တရမ္ည်။
(၅)

ရန်ကုန်မမ္ှိိုြို့ထတော်စည်ြင်သောယောထရိုးထကော်မ္တီနင့်် သက်
ထမ္ိုးခန်ိုးမ္ ောိုးအောိုး တြက်အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုး

ှိုင်မ္ှုမ္ရှိထသော

ံ MS နင့်် တင်ပြအတည်ပြို

ခ က်ရယူမြီိုး တှိုငိုး် ထဒသကကီိုးအစှိုိုးရအြြို့သှိုို့ ပြန်လည်ထြိုးြှိပုို့ ခင်ိုး၊ ရံုိုးလက်ခံ
ြှိုင်တရမ္ည်။
(ဂ)

တုင််းထေသကက်းလွှတ်ထတော်
(၁)

တှိုင်ိုးထဒသကကီိုးအစှိုိုးရအြြို့မ္

ထြိုးြလ
ှိုို့ ောထသော

ကကယ်ြင့််ပြထမ္ိုးခန်ိုး၊

ကကယ်ြင့််မ္ပြထမ္ိုးခန်ိုးနင့်် အ ှိုမ္ ောိုးကှို မ္တ်ြံုတင်စောရင်ိုး ထရိုးသင်ိုးရမ္ည်။
(၂)

တောဝန်ခံအရောရှိသည် ထမ္ိုးခန်ိုးမ္ ောိုးအောိုး သက်

ှိုငရ
် ော ဌောနမ္ ောိုးသှိုို့ ရံိုးု စော

ပြင့််ထြိုးြှိုပို့ ခင်ိုး၊ ထမ္ိုးခန်ိုး မ္ှိတတ မ္ ောိုးအောိုး ရံိုးု လက်ခံြှိုင်တထစပခင်ိုး တှိုို့ကှို
ထ
(၃)

ောင်ရွက်ရမ္ည်။

သက်

ှိုငရ
် ောဌောနမ္ ောိုးသှိုို့ထြိုးြထ
ှိုို့ သော စောမ္ ောိုးအောိုး မ္တ်ြံုတင်စောအုြ် တင်

စောအမ္တ်၊ ရက်စထရိုးသင်ိုးရမ္ည်။

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

ကန်သတ်
့်

16
(၄)

သက်

ှိုငရ
် ောဌောနမ္ ောိုးမ္ ဥကကဋ္ဌ(မမ္ှိိုြို့ထတော်ဝန်) အတည်ပြိုလက်မ္တ်ထရိုး

ိုးှို မြီိုးထသော ထမ္ိုးခန်ိုးထပြကကောိုးခ က်မ္ ောိုးရရှိြါက တှိုင်ိုးထဒသကကီိုးအစှိုိုးရ
အြြို့သို့ှို ထြိုးြမှိုို့ ြီိုး ရံိုးု လက်ခံ ြှိင
ု တ
် ရမ္ည်။
(၅)

ရန်ကုန်မမ္ှိိုြို့ထတော်စည်ြင်သောယောထရိုးထကော်မ္တီနင့်် သက်
ထမ္ိုးခန်ိုးမ္ ောိုးအောိုး တြက်အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုး

ှိုင်မ္ှုမ္ရှိထသော

ံ MS နင်တ
့် င်ပြအတည်ပြို

ခ က်ရယူမြီိုး တှိုင်ိုးထဒသကကီိုးအစှိုိုးရအြြို့သှိုို့ ပြန်လည်ထြိုးြှိုမို့ ြီိုး ရံိုးု လက်ခံ
ြှိုင်တရမ္ည်။
၁၂။

အစည််းအထဝ်းမ္ ော်း။ အစည်ိုးအထဝိုးမ္ ောိုးထ ောင်ရွက်ရောတင် ထအောက်ြါ လုြ် ံုိုးလုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးကှို

လှိက
ု ်နော ထ

၁၃။

ောင်ရွက်ရမ္ည် ပြစ်ြါသည်(က)

အစည်ိုးအထဝိုးြှိတ်ကကောိုးပခင်ိုး။

(ခ)

တက်ထရောက်သူမ္ ောိုး လက်မ္တ်

(ဂ)

တြက်အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုး အတည်ပြိုခ က်ရယူ၍ မ္တ်တမ္်ိုး ပြန်ို့ထဝပခင်ိုး။

ိုးှို ထစပခင်ိုး။

နုင်ငံထရ်း၊ စ်းြော်းထရ်း၊ လမ္ှုထရ်းနင့်် တရော်းဥြထေစု်းမ္ု်းထရ်း သံု်းသြ်တင်ပြခ က် အစရင်ခံစော

ထြ်းြု့် တင်ပြပခင််း။

နှိုင်ငထ
ံ ရိုး၊ စီိုးြောိုးထရိုး၊ လူမ္ှုထရိုးနင့်် တရောိုးဥြထဒစှိုိုးမ္ှိုိုးထရိုး သံုိုးသြ်တင်ပြခ က်

အစီရင်ခံစောကှိစစရြ်မ္ ောိုး ထ

ောင်ရွက်ရောတင် ထအောက်ြါလုြ်

ံုိုးလုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးကှို လှိုက်နောထ

ောင်ရွက်

ရမ္ည် ပြစ်ြါသည်(က)

ဌောနမ္ ောိုးမ္ လစဉ်ထ ောင်ရွက်ခ က်မ္ ောိုးကှို လစဉ် (၂၃) ရက်ထနို့ အထရောက် ထကော်မ္တီရံုိုးသှိုို့
ထြိုးြရ
ှိုို့ န်ထတောင်ိုးခံရမ္ည်။

(ခ)

တြက်အတင်ိုးထရိုးမ္ ိုး၏ အတည်ပြိုခ က်ရယူမြီိုး တှိုင်ိုးထဒသကကီိုးစီမ္ံကှိန်ိုး ထရိုး ထရိုး
ဦိုးစီိုးဌောနသှိုို့ လစဉ်(၂၆)ရက်ထနို့တင် ပြန်လည်ထြိုးြှိုရ
ို့ မ္ည်။

၁၄။

လစောနင့််စရတ်ခ ်းပမ္ြှင့််ထငကစစရြ်မ္ ော်းအော်း ထဆောင်ရွက်ပခင််း။

ကှိစစရြ်မ္ ောိုးကှိုထ

ောင်ရွက်ရောတင် ထအောက်ြါလုြ်

လစောနင့််စရှိတ်ခ ိုးီ ပမ္င့််ထင

ုိုးံ လုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးအောိုး လှိက
ု ်နောထ

ောင်ရွက်ရမ္ည်

ပြစ်ြါသည်(က)

ဌောနရှိ ဝန်

မ္်ိုးမ္ ောိုး (အရော မ္်ိုး/အမ္ှု

ခင့််ယူသည့်် ဝန်

မ္်ိုးစောရင်ိုးမ္ ောိုးကှို တောဝန်ရှိသူဝန်

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

မ္်ိုး)တှိ၏
ုို့ လုြ်သက်/ထ ိုး/မ္ီိုးြောိုး/ လစောမ့္်
မ္်ိုးမ္ လစောမ္ ပြတ်ထတောက်

ကန်သတ်
့်

17
ရန် တက်ခ က်ရမ္ည်။ နစ်တှိုိုးထစ့်ထရောက်ထကကောင်ိုး တောဝန်ရှိသူဝန်

မ္်ိုးမ္ လစောတင်

ည့််သင်ိုး တက်ခ က်ထြိုးရမ္ည်။
(ခ)

အရော မ္်ိုးမ္ ောိုး၏ လစောထငမ္ ောိုး ထတောင်ိုးခံရောတင် လစောနင့််စရှိတ် စောရင်ိုးထြါင်ိုးခ ိုြ်
(စည်ြင်ြန
ံု ှိြ်ြုစ
ံ ံ-၁၆)၊ လစောနင့််စရှိတ်စောရင်ိုးခ ိုြ်၊

စောရင်ိုးြါထငကှို လက်ခံရရှိ

ထကကောင်ိုးြံုစံနင့်် အခ န
ှိ ်မ္တ်စောရင်ိုးတှိတ
ုို့ င် ထရိုးသင်ိုးပခင်ိုး၊ A.T.M ကဒ်ပြင့််

ုတ်ယူ

စောရင်ိုး၊ လစောစောရင်ိုးအနစ်ခ ိုြ် နင်လ
့် စောစောရင်ိုးအက ယ်ကှို Online မ္

တ
ု ်ယူ

မြီိုး လစောစောရင်ိုး ပြိုစုသူ၏ လက်မ္တ်၊ စစ်ထ ိုးသူ လက်ထ ောက်ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုး
လက်မ္တ်ထရိုး

ိုးှို ၍ ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်

ဘဏ္ဍောထရိုးနင့်် ထငစောရင်ိုးဌောနသှိုို့ ထြိုးြှိုို့ တှိုက်
(ဂ)

အမမ္တမ္်ိုးဝန်

ံ တင်ပြလက်မ္တ်ထရိုး

ှိုင်စစ်ထ

ှိုိုးမြီိုး

ိုးရမ္ည်။

မ္်ိုးမ္ ောိုး၏ လစောထငမ္ ောိုး ထတောင်ိုးခံရောတင် လစောစောရင်ိုးက ယ်၊

လစောစောရင်ိုးအနစ်ခ ိုြ်တှိက
ုို့ ှို

Onlineမ္

ုတ်ယူမြီိုး

စည်ြင်ြန
ံု ှိြ်

ြံုစံ-၁၆၊

လစောနင့်် စရှိတ်စောရင်ိုးခ ိုြ်၊ စောရင်ိုးြါထငကှို လက်ခံရရှိထကကောင်ိုး ြံုစံတှိုို့တင် ထရိုး
သင်ိုးမြီိုး ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်
နင့်် ထငစောရင်ိုး ဌောနသှိုို့ ဌောနရှိ ဝန်

ံ တင်ပြလက်မ္တ်ထရိုး

ှိုိုးမြီိုး ဘဏ္ဍောထရိုး

မ္်ိုးမ္ ောိုး၏ လအလှိုက် လုြ်သက်/ လစောမ့္်ခင့််

ပြတ်ထတောက်စောရင်ိုး၊ အခ န
ှိ ်မ္တ်ဇယောိုး၊ လူမ္ှုြူလံုထရိုးစောရင်ိုး၊ ဌောနရှိ အရော
အမမ္တမ္်ိုးဝန်
တှိုက်
(ဃ)

မ္်ိုး၊

မ္်ိုး အင်အောိုးစောရင်ိုးနင့်် လစောစရှိတ် အထပခအထနြံစ
ု ံတှိက
ုို့ ှို ထြိုးြမှိုို့ ြီိုး

င
ှို စ
် စ်ထ

ိုးရမ္ည်။

အသက်အောမ္ခံ

ောိုးရှိသူမ္ ောိုးစောရင်ိုးထြိုးြှိုပို့ ခင်ိုး၊ အသက် (၆၀) နစ်ပြည့််ဝန်

မ္ရှိထကကောင်ိုး ထ

ောက်ခံခ က်ထြိုးြှိုို့ပခင်ိုး၊ အရော

ဝန်

မ္်ိုး

မ္်ိုး၊ အမမ္တမ္်ိုး၊ ြံုထသ၊ ထနို့စောိုး

မ္်ိုးမ္ ောိုး၏ လူမ္ှုြူလထ
ံု ရိုးစောရင်ိုး ထရိုး ထြိုးြှိပုို့ ခင်ိုး၊ ဝန်

မ္်ိုးအင်အောိုးစောရင်ိုးနင့််

လစောစရှိတ်အထပခအထနြံုစံတင် စောရင်ိုးထရိုးသင်ိုး၍ ဘဏ္ဍောထရိုးနင့်် ထငစောရင်ိုးဌောနသှိုို့
ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည်။
(င)

လစော Cheque လက်မ္တ်ကှို တောဝန်ခံအရောရှိမ္ ဘဏ္ဍောထရိုးနင့်် ထငစောရင်ိုးဌောနတင်
လက်မ္တ်ထရိုး

ိုးှို

ုတ်ယူမြီိုး Cheque ထြေါ်တင် စီမ္ံခနို့်ခထရိုး၊ ပြည်သူူ့

က်

ံ

ထရိုးနင့်် ပြန်ကကောိုးထရိုးဌောန၊ ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်နင့်် ဘဏ္ဍောထရိုးနင့်် ထငစောရင်ိုးဌောန၊
ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ် တှိ၏
ုို့ လက်မ္တ်မ္ ောိုးြါ မ္ြါစစ်ထ ိုးရမ္ည်။ ပြည့််စြ
ံု ါက

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

ကန်သတ်
့်
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ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်မ္ လက်မ္တ်ထရိုး
အရောရှိမ္ Cheque ထြေါ်တင် လက်မ္တ်ထရိုး

ှိုိုးမြီိုးလျှင် ထင

ုတ်သူတောဝန်ခံ

ိုးှို မြီိုး (၁) ရက်ကကှိိုတင်၍ ပမ္န်မ္ော့်

စီိုးြောိုးထရိုး ဘဏ်ခ (၁) သှိုို့ Cheque ြှိထ
ုို့ ြိုးရမ္ည်။ လစော

ုတ်ထြိုးရမ္ည့််ထနို့တင်

ပမ္န်မ္ော့်စီိုးြောိုးထရိုးဘဏ်ခ (၁) သှိုို့ တောဝန်ခံအရောရှိနင့်် စောရင်ိုးကှိုင-် ၁ မ္ လစောထင
ုတ်ယူမြီိုး ဝန်
၁၅။

မ္်ိုးတစ်ဦိုးခ င်ိုး ံသှိုို့ လစောထငမ္ ောိုးအောိုး ထနို့ခ င်ိုးမြီိုး

ုတ်ထြိုးရမ္ည်။

ထငစောရင််းလုြ်ငန််းထဆောင်ရွက်ခ က်မ္ ော်း
(က)

ဝင်ထငလုြ်ငန််းဆုင်ရောထဆောင်ရွက်ခ က်မ္ ော်း။
ထ

ောင်ရွက်ရောတင် ထအောက်ြါလုြ်

ထငစောရင်ိုးလုြ်ငန်ိုးကှိစစရြ်မ္ ောိုး

ိုးံု လုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးအောိုးလှိုက်နော ထ

ောင်ရွက်ရ

မ္ည် ပြစ်ြါသည်(၁)

အြ်နံလုြ်ငန််းမ္ ကက်းကကြ်ခရထင။

လမ္်ိုး/စကကြံတူိုးထြော်ပခင်ိုး ကတတရော

ကန်ကရှိခင်ိုးပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုးကှို ထငအြ်လုြ်ငန်ိုးအပြစ် လမ္်ိုးအက ယ် အလှိုက်
တက်ခ က်မြီိုး က သင့််ထငကှို ထကောက်ခံရြါမ္ည်။
(၂)

လမ္််း/စကကြံြ က်စ်းမ္ှုထလ ော်ထကက်း။

YESC မ္ Pusher

ိုးှို ပခင်ိုးထကကောင့််

လမ္်ိုး/စကကြံြ က်စိုးီ မ္ှုအတက် ထလ ော်ထကကိုးအောိုး သတ်မ္တ်နှုနိုး် ောိုးအလှိုက်
က သင့််ထငထကောက်ခံရြါမ္ည်။
(၃)

သကကြန်မ္ဏ္ဍြ်တည်ထဆောက်ရန်လမ္််းထပမ္အသံု်းပြ ခ။
နစ်စဉ်သကကဂန်ကောလအတင်ိုး ထရကစောိုးမ္ဏ္ဍြ်မ္ ောိုးတည်ထ ောက်ရန် အတက်
လမ္်ိုးထပမ္အသံုိုးပြိုခအပြစ် ထကောက်ခံရြါမ္ည်။

(၄)

ဆုင်ခန််းငော်းရမ္််းခ။

ဘဏ္ဍောထရိုးနစ်အလှိက
ု ်

ဌောနြှိုင်ထပမ္ထြေါ်တင်

ြုဂ္လှိကနင့်် အြြို့အစည်ိုးမ္ ောိုးသှိုို့ ငောိုးရမ္်ိုး ောိုးရှိထသော ထပမ္နင့်် အထ ောက်အဦ
ငောိုးရမ္်ိုးခမ္ ောိုးကှို တစ်လတစ်ကကှိမ္် ထကောက်ခံရြါမ္ည်။
(၅)

ထမ္ော်ထတော်ယောဉ်ထကကော်ပငော။
သက်

ှိုငရ
် ောဝန်

မ္်ိုး

ထမ္ော်ထတော်ယောဉ်ထကကော်ပငော ထကောက်ခံရောတင်

ံသှိုို့ ထကကော်ပငောလှိုသူမ္ ထလျှောက်လွှောနင့်် အတူ

ဓောတ်ြံု၊ Wheel Tax မ္ှိတတ မ္ ောိုးနင့်် ြူိုးတထလျှောက်
ောိုးမြီိုးြါက သတ်မ္တ်နှုန်ိုး

ောိုးရြါမ္ည်။ ထလျှောက်

ောိုးမ္ ောိုးအလှိက
ု ် တစ်နစ်စော ထငထြိုးသင်ိုး

ထစမြီိုး ထမ္ော်ထတော်ယောဉ်ထကကော်ပငောခန် ခင့််ပြိုမ္ှိန်က
ို့ တ်ပြောိုး

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

ုတ်ထြိုးြါမ္ည်။

ကန်သတ်
့်
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(၆)

ယောယပဖတ်သန််းခင့််(၃)တန်နင့််အ က်။
တန်နင့််

အ

က်ယောဉ်မ္ ောိုးကှို

ယောယီပြတ်သန်ိုးခင့််

ယောယီယောဉ်ဝင်ခင့််ကဒ်

ကုန်တင်ယောဉ်မ္ ောိုး၊ အုတ်သထက ောက် သယ်ယူြထ
ှိုို့
မမ္ှိိုြို့တင်ိုးထခါက်တှိုယောဉ်မ္ ောိုး၊ ထ

(၃)

ပြိုလုြ်မ္ည့််

ောင်ထရိုးယောဉ်မ္ ောိုး၊

ောက်လုြ်ထရိုးနင့်် အပခောိုးလုြ်ငန်ိုးသံုိုး

ယောဉ်မ္ ောိုးအထနပြင့်် ထမ္ော်ထတော်ယောဉ်စစ်ထ ိုးခ က် သက်ထသခံ လက်မ္တ်
Wheel Tax၊ ရန်ကုန်တှိုင်ိုးထဒသကကီိုး ကုန်စည်ြို့ှိုထ

ောင်ထရိုး ထမ္ော်ထတော်

ယောဉ်မ္ ောိုး ကကီိုးကကြ်မ္ှုထကော်မ္တီ၏ ကုန်တင်ယောဉ်မ္တ်ြံုတင် ကတ်ပြောိုး
မ္ ောိုးနင့်် အတူထလျှောက်လွှောြူိုးတ၍ တင်ပြထလျှောက်
ထလျှောက်

ောိုးရြါမ္ည်။ တင်ပြ

ောိုးမြီိုးြါက ထငထြိုးသင်ိုး၍ ယောယီယောဉ်ဝင်ခင့်် ကတ်ပြောိုး တ
ု ်

ထြိုးြါမ္ည်။
(၇)

ယောဉ်ဝင်/

က်ထလ ော်ထကက်း။

အတင်ိုးသှိုို့ ယောဉ်ဝင်/

မမ္ှိိုြို့နယ်အသီိုးသီိုးမ္ ထနအှိမ္်ခခံဝင်ိုး

က်ပြိုလြ
ု ်ရန်အတက် ထလျှောက်

အမ္ှုတမ္ ောိုးအောိုး သက်

ှိုင်ရောမမ္ှိိုြို့နယ်တောဝန်ခံမ္ ောိုးမ္

ောိုးလောထသော
စှိစစ်တင်ပြမြီိုး

ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ် ခင့််ပြိုြါက က သင့််ထငကှို ထြိုးသင်ိုးထစမြီိုး

(၈)

ယောဉ်ဝင်/

က် လမ္်ိုး ထြောက်လုြ်ခင့်် ခင့််ပြိုမ္ှိန်ို့

Billboard

မ္ ော်း၌

တြ်ဆင်ပခင််း။

တြ်ဆင်

ော်းသည့််

Pole

ုတ်ထြိုးြါမ္ည်။
Mount

Antenna

ြုဂ္လက
ှိ ကုမ္ပဏီမ္ ောိုးမ္ ရန်ကုန်မမ္ှိိုြို့ထတော်စည်ြင်

သောယောထရိုးထကော်မ္တီသှိုို့ Billboard မ္ ောိုးထြေါ်တင် Telenor နင့်် Ooredoo
ကုမ္ပဏီမ္ ောိုး၏ Pole Mount Antenna မ္ ောိုးတြ်
ပခင်ိုးအတက် ခင့််ပြိုမ္ှိန်ို့ ထလျှောက်

ောိုးလောပခင်ိုးကှို ရံုိုးတင်ိုးထြိုးစော အက ဉ်ိုးခ ိုြ်

(MS) ပြင့်် ဉကကဌ (မမ္ှိိုြို့ထတော်ဝန်)

ံ ခင့််ပြိုခ က် တင်ပြထတောင်ိုးခံရမ္ည်။

အ ှိုြါခင့််ပြိုခ က်ကှို ြှိုငတ
် ၍ စနစ်တက
ြုဂ္လက
ှိ ကုမ္ပဏီမ္ ောိုးသှိုို့

င်ငောိုးရမ္်ိုး အသံုိုးပြို

ှိနိုး် သှိမ္်ိုးရမ္ည်။ ခင့််ပြိုထကကောင်ိုး

အထကကောင်ိုးကကောိုးစောထြိုးြှိုို့မြီိုး

ဘဏ္ဍောထရိုးနစ်

အတက် ငောိုးရမ္်ိုးခထြိုးသင်ိုးရမ္ည်။
(၉)

ြ က်စ်းေဏ်။
ယောဉ်

လမ္်ိုး၊

ှိုငရ
် ောလုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့၊

ှိန်ိုးအင်ဂ င်နီယောဌောနခမ္ လမ္်ိုးလယ်ကန်ကရှိတံုိုး၊ Guard Rail၊

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

တံတောိုး

ကန်သတ်
့်
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မ္ီိုးြှိိုင့််တှိုင်မ္ ောိုးကှို

ထမ္ော်ထတော်ယောဉ်တစ်စီိုးစီိုးမ္

ဝင်ထရောက်တှိုက်မ္ှိ၍

ြ က်စီိုးပခင်ိုးအတက် ရံိုးု တင်ိုးထြိုးစောအက ဉ်ိုးခ ိုြ်(MS) ပြင့်် သက်
တောဝန်ခံ အရောရှိမ္ ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်

ှိုင်ရော

ံ တင်ပြ၍ ြ က်စီိုးမ္ှု

တန်ြှိုိုးက(ှို ၅ ) ဒဏ်ရက
ှို ၍
် ထငထြိုးသင်ိုးထစရမ္ည်။ ထငထြိုးသင်ိုးမြီိုးြါက
ယောဉ်

ှိန်ိုးတြ်ြြို့၊ ယောဉ်မ္ှုစစ်ဌောနသှိုို့ ထငထြိုးသင်ိုးမြီိုးထကကောင်ိုး အထကကောင်ိုး

ကကောိုးစောထြိုးြှိရ
ုို့ မ္ည်။
(၁၀) ထပမ္ကက်းက သည့််ေဏ်။
ထ

ောက်လုြ်ပခင်ိုးထကကောင့််

အတက် သယ်ထ

သက်

က်ရှိလောသည့််ထပမ္ကကီိုးမ္ ောိုးကှို စန်ြ
ို့ စ်ရန်

ောင်ခင့်် (ထမ္ော်ထတော်ယောဉ်ပြတ်သန်ိုးခင့််) ခင့််ပြိုမ္န
ှိ ်ို့ကှို

ဌောန သှိတ
ုို့ င်ပြထတောင်ိုးခံမြီိုး ခင့််ပြိုမ္ှိန်ို့
သယ်ထ

ှိုင်ရောကုမ္ပဏီမ္ ောိုးမ္ အထ ောက်အဦ

ုတ်ထြိုးြါမ္ည်။ အ

ှိုြါထပမ္ကကီိုး

ောင်သည့််ယောဉ်မ္ ထပမ္ကကီိုးမ္ ောိုး ကတတရောကန်ကရှိလမ္်ိုးထြေါ်သှိုို့

က ထရောက်ြါက ထပမ္ကကီိုးက သည့််ဒဏ်အပြစ် မမ္ှိိုြို့နယ်တောဝန်ခံမ္ လုြ်ငန်ိုး
ထ

ောင်ရွက်သည့်် အလုြ်သမ္ောိုးခ၏ ကုန်က ထငကှို (၁၀)

၍ သက်

ှိုင်ရောကုမ္ပဏီမ္ ဒဏ်ထကကိုးထငအပြစ် ထြိုးထ

တက်ခ က်

ောင်ရြါမ္ည်။

(၁၁) ဝင်ထငလောထရောက်ထြိုးသင်ိုးြါက ထြိုးသင်ိုးသူကှို ထငရထပြစောပြတ်၍ ထြိုးရ
ြါမ္ည်။ ထငရထပြစောမ္ ောိုး စုထြါင်ိုး၍ ထငစောရင်ိုးစောအုြ် (ဌ.စ-၅) တင်
ပြည့််ရြါသည်။ စုစုထြါင်ိုးဝင်ထငကှို ခ လံထရိုး၊ ခ လံနံြါတ်တြ်၍ ရန်ကုန်
မမ္ှိိုြို့ထတော်ဘဏ် (DY-7) သှိုို့ ထနို့ခ င်ိုးထြိုးသင်ိုးရြါသည်။
(ခ)

အသံု်းစရတ်လုြ်ငန််းဆုင်ရောထဆောင်ရွက်ခ က်မ္ ော်း။
(၁)

ဌောနမ္ ထ

ောင်ရွက်သည့််လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအောိုး လုြ်ငန်ိုးခန်မ္
ို့ န်ိုးထပခစောရင်ိုး

စီစစ်သည့်် Section မ္ စှိစစ်မြီိုးသည့််လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးကှို ထငစောရင်ိုး Section မ္
လုြ်ငန်ိုးစောရင်ိုး၊ ထငနင့််ြစစည်ိုးစောရင်ိုး ထရိုးသင်ိုးမြီိုး ကကှိိုတင်ထငရရှိနှိုင်ရန်
ဥကကဌမမ္ှိိုြို့ထတော်၀န်

ံသှိုို့ အ

င့််

င်တ
့် င်ပြ၍ ခင့််ပြိုမ္န
ှိ ်ို့ရရှိရန် MSပြင့််

တင်ပြထတောင်ိုးခံြါသည်။ ရရှိလောသည်ခ
့် င့််ပြိုမ္န
ှိ ်ို့အောိုး ဒုတှိယညွှန်ကကောိုး
ထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်၏ ညွှန်ကကောိုးခ က်အရ လက်မ္တ်ထရိုး

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

ိုးှို ၍ ဘဏ္ဍောထရိုးနင့််

ကန်သတ်
့်
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ထငစောရင်ိုးဌောန သှိုို့ သက်

ှိုင်ရော ထငစောရင်ိုးထခါင်ိုးစဉ်မ္ ောိုး ပြည့််စံုစော ပြည့််

စက်၍ ထငထတောင်ိုးခံလွှောထရိုး
(၂)

ထြိုးြြ
ှိုို့ ါသည်။

ထငထတောင်ိုးခံမ္ည့််အထကကောင်ိုးအရောနင့်် ထတောင်ိုးခံထငအောိုး (MS) ထရိုးပခင်ိုး၊
ထပြစောစောရွက် တှိုငိုး် ကှို ထငမ္န်/မ္မ္န် စစ်ထ

ိုးပခင်ိုး၊ တံ

ှိြ်ထခါင်ိုးကြ်

လက်မ္တ်ထရိုး ှိုိုးပခင်ိုး စသည်မ္ောိုး ပြည့််စံုြါက လက်ထ ောက်ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုး၊
ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုး၊
ထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်
(၃)

ံအ

င့််

ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုး၊

ဒုတှိယညွှန်ကကောိုး

င့်် တင်ပြ၍ ခင့််ပြိုမ္ှိန်ို့ထတောင်ိုးခံြါသည်။

ခင့််ပြိုမ္ှိန်ို့က ြါက ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်
ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်မ္ ဘီလ်

ံ ပြန်လည်ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည်။

ရန်မ္တ်ခ က်ခ ြါက ဘီလ်ထရိုး

၍ ထငစောရင်ိုးထခါင်ိုးစဉ်မ္ ောိုးထရိုးကော ဘဏ္ဍောထရိုးနင့်် ထငစောရင်ိုးဌောနသှိုို့
ဘတ်ဂ တ်ြစ
ှိုို့ ောအုြ်ပြင့်် ထြိုးြြ
ှိုို့ ါသည်။ အမ္ှုတအောိုး လက်ခံအပြစ် သှိမ္်ိုး
ည်ိုးရန် မ္ှိတတ တစ်စံုကူိုးယူ
(၄)

ောိုးြါသည်။

ဘဏ္ဍောထရိုးနင်ထ
့် ငစောရင်ိုးဌောန၊ Cheque ထကောင်တောမ္ Cheque
ရြါက တော၀န်ရှိသူမ္ Cheque

ုတ်၍

ုတ်ရမ္ည်။ Chequeအမ္တ်၊ ထဘောင်ခ ော

အမ္တ်စသည့််လှိုအြ်ထသော အခ က်အလက်မ္ ောိုးကူိုးယူမြီိုး ဌောနရှိ Cheque
မ္တ်ြံုတင်စောအုြ်တင် ထရိုးသင်ိုးရြါသည်။
(၅)

Cheque လက်မ္တ်ထြေါ်တင် ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ် လက်မ္တ်
ထရိုး

ှိုိုး၍ ပမ္န်မ္ော့်စီိုးြောိုးထရိုးဘဏ်ခ (၁) တင် ထင

ုတ်ရောတင် မ္ောိုးယင်ိုးမ္ှု၊ ထြ ောက်
သက်

ုတ်ယူရြါသည်။ ထင

ံုိုးမ္ှု တစ်စံုတစ်ရောမ္ရှိထစထရိုး အတက်

ှိုင် ရောထငစောရင်ိုးတော၀န်ရှိသူ လက်ထ

ောက်ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးမ္

တော၀န်ယူစီမ္ံထြိုးြါသည်။ ထင ုတ်မြီိုးြါက ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်၏
ညွှန်ကကောိုးခ က်အရ သက် ှိုင်ရော တော၀န်ခံမ္ ောိုး သှိုို့ လက်မ္တ်ထရိုး ှိုိုးထစ၍
ုတ်ထြိုးြါသည်။
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(၆)

ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ် ၏ ညွှန်ကကောိုးခ က်အရ ထြိုးရန်ရှိထသောဌောန
မ္ ောိုး၊ Section မ္ ောိုးသှိုို့ထငစောရင်ိုးဌောန တော၀န်ရှိသူမ္တ
ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်ကှိုယ်စောိုး ထငမ္ ောိုး ပြန်လည်
ထင

ုတ်ထြိုးရောတင် ထင

သက်
အြြို့၏
စစ်ထ

တ
ု ်ထြိုးရြါသည်။

ုတ်ထြိုး မ္တ်ြံုတင်စောအုြ်နင့်် ထငလက်ခံရရှိ

ထကကောင်ိုး ထပြစောမ္ ောိုးထြေါ်တင် လက်မ္တ်ထရိုး
(၇)

င့်် ဒုတှိယ

ိုးှို ၍

ုတ်ယူထစြါသည်။

ှိုင်ရောထကော်မ္တီ၀င်မ္ ောိုးနင့်် လမ္်ိုး၊ တံတောိုး င
ှို ်ရောလုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံ
ခနို့်မ္န်ိုးထပခထရိုး

ထရိုး၊

ိုးအတည်ပြိုမြီိုးသည့််

ဒီဇှိုင်ိုးစစ်ထ

မ္င်စှိမ္်ိုး

ိုးထရိုးလုြ်ငန်ိုးအြြို့ခမ္

က်ရှိလောြါက

သက်

ှိုင်ရော

ထငစောရင်ိုးဌောနစှိတ်မ္ လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးသံုိုးစမ္ှုအလှိုက် ဘှိလြ်ထပမ္ ၊ကတတရော၊
ထရထရောကတတရော၊ ထက ောက်၊ အုတ်၊ IV မ္ ောိုးအောိုးစောရင်ိုးထရိုးသင်ိုးပခင်ိုး၊
ဘဏ္ဍောထရိုးနင့််
ုတ်လုြ်မ္ှု၊

ထင

စောရင်ိုးဌောနသှိုို့

AC

ုတ်

စောရင်ိုးတင်ညှိနှိှုင်ိုးပခင်ိုးမ္ ောိုး ထ
(၈)

လုြ်မ္ှု၊

RMC

ပြန်ခ
ို့ စောရင်ိုးမ္ ောိုး

ောင်ရွက်ြါသည်။

လုြ်ငန်ိုးထကော်မ္တီမ္အတည်ပြိုသည့််
ထ

စောရင်ိုးတင်ညှိနှိှုငိုး် ပခင်ိုး၊

ထငလံုိုးထငရင်ိုးအသံုိုးစရှိတ်ပြင့််

ောင်ရွက်သည့်် လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးနင့်် ထငအြ်လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအောိုး အရည်

အထသိုးကကီိုးကကြ်စစ်ထ

ိုးရန်အတက် လုြ်ငန်ိုးအြ်နံရမ္ည့်် ကုမ္ပဏီအောိုး

(Thirt Party)အောိုး တှိုင်ိုးထဒသကကီိုး အစှိုိုးရအြြို့မ္ခင့််ပြိုခ က် ထတောင်ိုးခံ၍
လုြ်ငန်ိုးစောရင်ိုးထြိုးြှိုရ
ို့ ြါသည်။
(၉)

လုြ်ငန်ိုးထကော်မ္တီမ္
ထ

အတည်ပြိုသည့်် ထငလံိုးု ထငရင်ိုးအသံုိုးစရှိတ်ပြင့််

ောင်ရွက်သည့်် လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးနင့််၊ ထငအြ်လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအောိုး လုြ်ငန်ိုး

မြီိုးစီိုးထကကောင်ိုး ထ ောက်ခံခ က်ရရှိသည့််အခါ တှိုင်ိုးထဒသကကီိုးတည်ထ ောက်ထရိုး
လုြ်ငန်ိုးစစ
ှိ စ်ထရိုး ထကော်မ္တီသုို့ှိ ခန်မ္
ို့ န်ိုးထပခစောရင်ိုး PAE (၃)စံု နင့််အတူ
ထြိုးြအ
ှိုို့ တည်ပြိုခ က် ရယူရြါသည်။
(၁၀) လုြ်ငန်ိုးမြီိုးစီိုးထကကောင်ိုး CC ရရှိြါက ထငစောရင်ိုးဌောနမ္ ဌောနြစစည်ိုးမ္ ောိုး
(ဘှိလြ်ထပမ္ ၊ကတတရော၊ ထရထရောကတတရော၊ ထက ောက်၊ အုတ်၊ IV မ္ ောိုး RMC ၊
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AC ပြန်ို့ခစောရင်ိုးမ္ ောိုး၊ IV မ္ ောိုးအောိုး စောရင်ိုးတင်
ရှိမ္ရှိ စစ်ထ

ိုး၍ ကကှိိုတင်ထင

ောိုးပခင်ိုးနင့်် ကှိုက်ညီမ္ှု

ုတ်ယူမ္ှု၊ ထဘောက်ခ ောမ္ ောိုး မ္န်/ မ္မ္န်

စှိစစ်ပခင်ိုး၊လက်မ္တ်မ္ ောိုး၊ အခ က်အလက်မ္ ောိုး မ္န်ကန်ပြည့််စံုြါက ဒုတှိယ
ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ် တ
ံ င်ပြ၍ အမြီိုးသတ် ထငထတောင်ိုးခံလွှော ထရိုး ပခင်ိုး၊
ဘဏ္ဍောထရိုးနင်ထ
့် ငစောရင်ိုးဌောနသှိထ
ုို့ ြိုးြှို၍
ို့ ထငထတောင်ိုးခံပခင်ိုး၊ စောရင်ိုးြှိတ်
သှိမ္်ိုးပခင်ိုးထ
၁၆။

ောင်ရွက်ြါသည်။

လခ ြ်စောရင််း ပြ စုထြ်းြု့်ပခင််း။
လုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးအောိုး လှိုက်နောထ
(က)

လခ ိုြ်စောရင်ိုး ပြိုစုထြိုးြရ
ှိုို့ ောတင် ထအောက်ြါလုြ်

ံုိုး

ောင်ရွက်ရမ္ည် ပြစ်ြါသည်-

နှိုင်ငံပခောိုးသိုးံု ထငလခ ိုြ်စောရင်ိုးမ္ ောိုးအောိုး

လစဉ် လ န်ိုး (၇) ရက်အတင်ိုး ရသံုိုးမ္န်ိုး

ထပခထငစောရင်ိုးဌောနသှိုို့ ထြိုးြှိုို့ရမ္ည်။
(ခ)

သောမ္န်အသံုိုးစရှိတ်နင့်် ထငလံုိုးထငရင်ိုးအသံုိုးစရှိတ်မ္ ောိုးအောိုး
အလှိုက် ထရိုးသင်ိုး၍ လစဉ် လ

ထငစောရင်ိုးထခါင်ိုးစဉ်

န်ိုး (၁၅) ရက်အတင်ိုး ဘဏ္ဍောထရိုးနင့်် ထငစောရင်ိုး

ဌောနသှိုို့ ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည်။
၁၇။

နစ်ခ ြ်စောရင််း ပြ စုထြ်းြု့်ပခင််း။
လုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးအောိုး လှိုက်နောထ
(က)

နစ်ခ ိုြ်စောရင်ိုး ပြိုစုထြိုးြရ
ှိုို့ ောတင် ထအောက်ြါ လုြ်

ံုိုး

ောင်ရွက်ရမ္ည် ပြစ်ြါသည်-

နှိုငင
် ပံ ခောိုးသံုိုးထငနစ်ခ ိုြ်စောရင်ိုးမ္ ောိုးကှို ဘဏ္ဍောထရိုးနစ် (၁)နစ်ကုန်

ံုိုးြါက ပြိုစု၍

ရသံုိုးမ္န်ိုးထပခ ထငစောရင်ိုးဌောနသှိုို့ ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည်။
(ခ)

သောမ္န်အသံုိုးစရှိတ်နင့်် ထငလံိုးု ထငရင်ိုးအသံုိုးစရှိတ်မ္ ောိုးကှို ဘဏ္ဍောနစ်ကုန်

ံုိုးြါ

က သံုိုးထငလက်က န်စောရင်ိုးမ္ ောိုးကှို ပြိုစု၍ ြှိုထငမ္ ောိုးအြ်နံပခင်ိုးကှို ဘဏ္ဍောထရိုးနင့််
ထငစောရင်ိုးဌောနသှိို့ု ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည်။
(ဂ)

ထငစောရင်ိုးလုြ်ငန်ိုးတင် ြင့််လစ်
စောရင်ိုးအောိုး ြူိုးတ တင်ပြ

ယောဉ်

ောိုးရှိထသော မ္တ်ြံုတင်စောအုြ်နင့်် ြှိုငမ္
် ောိုး

ောိုးရမ္ည်။

န််းအင်ဂ င်နယောဌောနခ
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၁၈။

ယောဉ်

န််းအင်ဂ င်နယောလုြ်ငန််းမ္ ော်းထဆောင်ရွက်ပခင််း။

ယောဉ်

လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးကှို ထ

ံုိုးလုြန
် ည်ိုးမ္ ောိုးကှို လှိက
ု ်နော

ထ
(က)

ောင်ရွက်ရောတင် ထအောက်ြါလုြ်

ှိန်ိုးအင်ဂ င်နီယော

ောင်ရွက်ရမ္ည် ပြစ်ြါသည်-

အခ က်ပြမ္်းြ င့််တြ်ဆင်ပခင််း
(၁)

လမ္်ိုး

ံုတစ်ခုတင် အခ က်ပြမ္ီိုးြှိိုင့််တြ်

င်ထြိုးရန် သင့််၊ မ္သင့်် အောိုး

ဌောနမ္ တောဝန်ထြိုးအြ်သူနင့််အတူ ယောဉ်
ထြါင်ိုးြါဝင်ထသောအြြို့ပြင့်် ကင်ိုး
ပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုးအောိုး ထ
(၂)

Traffic

င်ိုး၍ (Traffic Volume) တှိုင်ိုးတော

ောင်ရွက်ရြါမ္ည်။

Volumeထြေါ်မ္ူတည်၍

ပြမ္ီိုးြှိိုင့််တြ်

ှိန်ိုးရတြ်ြြို့ စသည်တှိုို့ ြူိုး

တြ်

င်နှိုင်ထရိုးအတက်ဌောနသှိုို့

င်ရန်လအ
ှို ြ်ြါက

အခ က်

ရံိုးု တင်ိုးထြိုးစောအက ဉ်ိုးခ ိုြ်

(MS) ပြင့်် လှိုအြ်ထသော Traffic Design၊ မ္ီိုးထြိုးစနစ်အသံုိုး ပြိုြံု
အထသိုးစှိတ်ကှို ထပမ္ြံုနင့််အတူ သက်
တ

င့်် လက်ထ

ှိုငရ
် ော အင်ဂ င်နီယောဝန်

မ္်ိုး မ္

ောက်ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုး၊ ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုး၊ ဒုတှိယ

ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်

ံ အ

င့််

င့်် တင်ပြ၍ ခင့််ပြိုမ္ှိန်ို့ ထတောင်ိုးခံရ

ြါမ္ည်။
(၃)

ခင့််ပြိုခ က်ရရှိမြီိုးြါက လုြ်ငန်ိုးထ
ပြမ္ီိုးြှိိုင့််တှိုင် စှိုက်

ောင်ရွက်မ္ည့်် လမ္်ိုး

ူမ္ည့််ထနရောအောိုး ထရွိုးခ ယ်၍ Foundation တူိုး ပခင်ိုး၊

Form Work (ြံုစံခက်) ရှိက
ု ်ပခင်ိုး၊ Anchor Bolt (သံ
ကန်ကရှိထလောင်ိုးပခင်ိုး လုြ်ငန်ိုးထ
(၄)

အ

ြ
ှို ါကန်ကရှိထလောင်ိုး

မ္ီိုးတှိုင်စှိုက်

ံုတင် အခ က်

ောင်ရွက်ရြါမ္ည်။

ောိုးသည့်် Anchor Bolt ထြေါ်တင် အခ က်ပြ

ူ၍ မ္ီိုးအှိမ္်တြ်

ပခင်ိုး၊ Arm ၏ အစန်ိုး

င် ပခင်ိုး)၊ 1:2:4

င်ရန်အတက် Arm (မ္ီိုးကှိုင်ိုး)တြ်

င်

ှိြ်တင် ဝါ၊ စှိမ္်ိုး၊ နီ အခ က်ပြမ္ီိုးအှိမ္် တြ်

င်ပခင်ိုး၊ မ္ီိုးကကှိိုိုးမ္ ောိုးသယ်တန်ိုးပခင်ိုး၊ အခ က်ပြမ္ီိုးထြိုးစနစ်အရ မ္ီိုးထြိုး
စနစ် စက်တြ်

င်ပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး ထ

ကန်သတ်
့်
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(၅)

အခ က်ပြမ္ီိုးထြိုးစက်

ောိုးရှိရန်နင့်် ယောဉ်

ှိန်ိုးတြ်ြြို့ဝင်မ္ ောိုး နောိုးခှိုရန်

အတက် Junction ၏ သင့််ထတော်သည့််ထနရောတင် ယောဉ်
ခု ထ
(၆)

(၇)

ောက်လြ
ု ်ရြါမ္ည်။

အခ က်ပြမ္ီိုးြှိိုင့််တြ်
ထ

င်မြီိုးြါက မ္ီိုးထြိုးစနစ်နင့််သင့််ထတော်သည့်် လမ္်ိုး

ိုးအမ္တ်အသောိုးမ္ ောိုးအောိုး ထရိုး
ှိုင်ိုးဘုတ်စှိုက်

ူထြိုးပခင်ိုး၊ အ

(၂၀၀) အကောတင် Slow
ထ

ှိုြါ

ှိုင်ိုးဘုတ်စှိုက်

အခ က်ပြမ္ီိုးြှိိုင့််မ္ ောိုး ပြင်

င်

ြ်ထြ

ူထြိုးပခင်ိုး လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး

ှိန်ိုးသှိမ္်ိုးထရိုးအတက် ယောဉ်

က်၍ အခ န
ှိ ်နင့်် တထပြိုးညီ ထ

လမ္်ိုး

ှိန်ိုးရနင့််

ောင်ရွက်ရြါမ္ည်။

Aerial Mast ၊ High Mast ၊ လမ္််းမ္်းတုငမ္
် ော်း စုက်
(၁)

ှိုင်ိုးဘုတ်နင့််ထနောက်

ောင်ရွက်ရြါမ္ည်။

ခတ
ှိ ်
(ခ)

ထြိုးရြါမ္ည်။

အခ က်ပြမ္ီိုးြှိိုင့််သှိမ္
ုို့ ထရောက်မ္ီ ထြ(၂၀၀)အကောတင် ထရြို့တင်မ္်းြ င့််ရ
သည်

(၈)

ှိန်ိုးကင်ိုးရံု (၁)

ပခင််း

ံုလမ္်ိုးခမ္ ောိုး၌ အလင်ိုးထရောင်ရရှိမ္အ
ှု ောိုးနည်ိုးပခင်ိုးထကကောင့်် ထမ္ောင်

ထသောထနရောမ္ ောိုးတင်

ပြည်သူမ္ ောိုး၏

ယောဉ်အနတရောယ်ကင်ိုးရင်ိုးထရိုး၊

ဒုစရှိုကမ္
် ှုမ္ ောိုးနင့််ကင်ိုးထဝိုးထစရန် လှိအ
ု ြ်ခ က်အရ Aerial Mast, High
Mast မ္ီိုးတှိုင်မ္ ောိုး

န်ိုးညမ္
ှိ ီိုးလင်ိုးထြိုးရြါသည်။ မမ္ှိိုြို့နယ်အသီိုးသိုးီ မ္

လွှတ်ထတော်ကှိုယ်စောိုးလယ်မ္ ောိုးက ပြည်သူလူ ု ကှိယ
ု ်စောိုးတင်ပြ ထတောင်ိုးခံ
ပခင်ိုးထကကောင့်် စှိုက်

ူ

န်ိုးညမ္
ှိ ည့််ထနရောသှိုို့ ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်

၏ လမ္်ိုးညွှန်မ္ခ
ှု ံယူမြီိုး ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်၏ ညွှန်ကကောိုးခ က်
အရ Aerial Mast ၊ High Mast မ္ီိုးတှိုင်မ္ ောိုး
အင်ဂ င်နီယောဌောနခမ္

န်ိုးညှိမ္ည့််ထနရောသှိုို့

ယောဉ်

ှိန်ိုး

လမ္်ိုးမ္ီိုးတောဝန်ခံ

သက်

ှိုငရ
် ော မမ္ှိိုြို့နယ်တောဝန်ခံ အင်ဂ င်နီယော၊ လွှတ်ထတော် ကှိုယ်စောိုး

လယ်မ္ ောိုးြါဝင်ထသော ြူိုးထြါင်ိုးအြြို့ပြင့်် ကင်ိုး

င်ိုးစစ်ထ

အင်ဂ င်နီယော၊
ိုး၍ တြ်

င်

ထြိုးြါမ္ည်။
(၂)

လမ္်ိုးမ္ီိုးမ္ ောိုး

န်ိုးညှိရောတင် လုြ်ငန်ိုးလှိအ
ု ြ်ခ က်အရ ရန်ကုန်မမ္ှိိုြို့ထတော်

လျှြစ
် စ်ဓောတ်အောိုးထြိုးထရိုးအြြို့မ္

ကန်သတ်
့်
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သည့််အဓှိကလမ္်ိုးမ္ကကီိုးမ္ ောိုးတင် (250 W) လမ္်ိုးမ္ီိုးမ္ ောိုး အသစ်တြ်
င်ပခင်ိုးနင့်် ပြိုပြင်

ှိန်ိုးသမ္
ှိ ်ိုးပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး ထ

ောင်ရွက်ရမြီိုး လမ္်ိုး

သယ်မ္ ောိုးတင် (60 W) မ္ီိုးသီိုးမ္ ောိုးအောိုး အခ န
ှိ ်နင့််တထပြိုးညီပြိုပြင် တြ်

င်

ထြိုးရြါမ္ည်။
(၃)

လမ္်ိုးမ္ီိုးမ္ ောိုးကှို သက်

ှိုငရ
် ောမမ္ှိိုြို့နယ် အုြ်ခ ိုြ်ထရိုးမ္ ိုး၊ မမ္ှိိုြို့နယ်တောဝန်ခံ

အင်ဂ င်နီယောမ္ ောိုး ြါဝင်ထသောအြြို့ပြင့််လည်ိုးထကောင်ိုး၊ ယောဉ်

ှိန်ိုး အင်ဂ င်

နီယောဌောနခမ္ လမ္်ိုးမ္ီိုးတောဝန်ခံအင်ဂ င်နီယောနင့်် ြူိုးထြါင်ိုး ြါဝင်ထသော
အြြို့မ္

အလည့််က လည့််လည်စစ်ထ

တထပြိုးညီ ပြိုပြင်ထ
(ဂ)

ိုးမြီိုး

မ္ီိုးသီိုးမ္ ောိုးကှို

အခ န
ှိ ်နင့််

ောင်ရွက်ြါသည်။

လမ္််းအမ္တ်အသော်းမ္ ော်း ထဆ်းဆထဆောင်ရွက်ပခင််း
လမ္်ိုးမ္ ောိုးထြေါ်တင် ယောဉ်အနတရောယ်ကင်ိုးရင်ိုးစော ထမ္ောင်ိုးနင်သောိုးလောနှိုင်
ထရိုးအတက် လမ္်ိုးထ

ိုး

ပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးကှို ထအောက်ြါလုြ်

လုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးအတှိုငိုး် ထ
(၁)

လမ္်ိုးထ

ိုး

ောင်ရွက်ရြါသည်-

ပခင်ိုး လုြ်ငန်ိုးထ

ောင်ရွက်နှိုငရ
် န်အတက် ထရိုးဦိုးစော ထ

ရန်လှိုအြ်ထသောထနရောသှိုို့ ယောဉ်
စစ်ထ

ံုိုး

ှိန်ိုးအင်ဂ င်နီယောအြြို့ပြင့်် ကင်ိုး

ိုးမြီိုး Traffic Volume ထကောက်ပခင်ိုး၊ Traffic Design ထရိုး

ိုး
င်ိုး

ပခင်ိုး

လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးကှို ထ ောင်ရက
ွ ်မြီိုး လက်ထ ောက်ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုး၊ ညွှနက် ကောိုး
ထရိုးမ္ ိုးမ္တ

င့်် ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်

ံ တင်ပြမြီိုး ဒုတှိယ

ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်၏ Traffic Design ခင့််ပြိုခ က်အရ လှိုအြ်ထသော Lane
အက ယ်သတ်မ္တ်ပခင်ိုး၊ Lane အထရအတက်ခပခင်ိုး လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးကှို
အတည်ပြိုခ က်ရယူ
လုြ်ငန်ိုး ထ
(၂)

ောိုးထသော Traffic Design အတှိုငိုး် ထ

ိုး

ပခင်ိုး

ောင်ရွက်ရမ္ည် ပြစ်ြါသည်။

Thermoplastic ထ

ိုးထရိုး

ရောတင် ကန်ကရစ်လမ္်ိုး၊ ကတတရောလမ္်ိုး၊

AC လမ္်ိုးထြေါ် ရှိ ြံု၊ သ၊ ခနင့်် အမ္ှိှုက်မ္ ောိုးမ္ရှိထအောင် သန်ို့ရင်ိုးထရိုးပြို
လုြ်မြီိုး ထ

ိုးထရိုး

မ္ည့်် အမ္တ်အသောိုးမ္ ောိုးပြစ်ကကထသော ပမ္ောိုး၊ Center

Line၊ Divider Line၊ Lane Line၊ School၊ Slow၊ Yellow Box၊

ကန်သတ်
့်
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ကန်သတ်
့်

27
မ္ ဉ်ိုးက ောိုး၊

မ္ ဉ်ိုးဝါအံကက်မ္ ောိုးကှို

(Marking) ထြိုး၍ မ္တ်သောိုး
အြူခ န
ှိ ်

(၁၈၀-၂၂၀)

တှိက ထသခ ောစော

အမ္တ်အသောိုး

ောိုးရြါသည်။ ၎င်ိုး အမ္တ်အသောိုးထြေါ်သှိုို့

ဒီဂရီစင်တီဂရှိတ်

ရှိထသော

Thermoplastic

အရည်ကှို သင့််ထလ ော်သည့်် (၁′-၆′′၊ ၀′-၄′′၊ ၀′- ၆′′နင့်် ၀′- ၈′′) မ္ှိုရ်ြုစ
ံ ံခက်
(Mould) မ္ ောိုး
(၃)

သှိုို့

ည့််၍ ထ

ိုး

ရြါမ္ည်။

Thermoplastic သည် ထြါင်ဒါအမ္ ိုှိ ိုးအစောိုးပြစ်သပြင့်် အပြ ထရောင်နင့််
အဝါထရောင်(၂)မ္ ိုှိ ိုး ရှိမြီိုး ၎င်ိုးအမ္ှုန်ို့ကှို Thermoplastic Pre-Heater စက်
သှိုို့

ည့််၍ ပဗ တှိန်ိုးဂက်(စ်) (သှိ)ုို့ ြရှိုြှိန်ိုးဂက်(စ်)တှိပုို့ ြင့်် မ္ှိနစ် (၄၀)

မ္ (၅၀) မ္ှိနစ်ကကောိုးအြူထြိုး၍ အရည် (Liquid) ပြစ်သည်အ

ှိ အြူထြိုး

ကကှိိုရြါမ္ည်။
(၄)

Thermoplastic ပြင့််

ောိုးထသော ယောဉ်ထကကောမ္ ဉ်ိုးမ္ ောိုးသည် ထနို့ြှိုင်ိုး

တင်ပမ္င်သောထသော်လည်ိုး ညြှိုင်ိုးတင် ပမ္င်သော
Beads ထ
ထ

ိုး

ိုးမ္ှုန်အ
ို့ ောိုး ထ

ိုး

ထနစဉ်

သှိုို့ Glass Beads ထ

င်ရောိုးမ္ှုမ္ရှိသပြင့်် Glass

ည့််ထြိုးပခင်ိုးပြင့်် လည်ိုးထကောင်ိုး၊

ိုးမ္ှုန်မ္
ို့ ောိုး ကကှိိုတင်ထရော၍ ထ

ောင်ရွက်

သည့််အခါ ညအခ န
ှိ ် ကောိုးမ္ီိုးအလင်ိုးထရောင်ထကကောင့်် ထရောင်ပြန်မြီိုး ပမ္င်သော
င်ရောိုးထစြါသည်။
(၅)

(ဃ)

Thermoplastic

ထ

ပမ္န်သပြင့်် ထ

မြီိုး (၁၅)မ္ှိနစ်ကကောြါက ယောဉ်ပြတ်သန်ိုး၍ရြါမ္ည်။

ိုး

ိုးသည်

ထရိုး

မြီိုး(၅)မ္ှိနစ်အတင်ိုးထပခောက်ထသြို့

လမ္််းညွှန်ဆုင််းဘုတ်မ္ ော်း တြ်ဆင်ထဆောင်ရွက်ပခင််း
လမ္်ိုး၊ တံတောိုး ှိုင်ရောလုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့မ္ လမ္်ိုးညွှန် ှိုင်ိုးဘုတ်မ္ ောိုး တြ်
စှိုက် ူပခင်ိုး လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးကှို ထအောက်ြါလုြ် ံုိုးလုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးအတှိုင်ိုး ထ
ရြါသည်(၁)

အနတရောယ်သတှိထြိုးလမ္်ိုးညွှန်မ္ ောိုး

(၂)

တောိုးပမ္စ်ကန်သ
ို့ တ်ပခင်ိုးလမ္်ိုးညွှန်မ္ ောိုး

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

င်

ောင်ရွက်

ကန်သတ်
့်

28
(၃)

အမ္ှိန်ို့ထြိုးပခင်ိုးလမ္်ိုးညွှန်မ္ ောိုး

(၄)

လမ္်ိုးအမ္ည်

ှိုငိုး် ဘုတ်မ္ ောိုး တြ်

င်ပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး ထ

ောင်ရွက်ရ

ြါသည်။
(င)

စောသင်ထက ောင်ိုးမ္ ောိုး၊

ထ

ိုးရမ္
ံု ောိုး၊

လူကိုးူ မ္ ဉ်ိုးက ောိုးမ္ ောိုးနင့််

ှိန်ိုးသမ္
ှိ ်ိုးထရိုး၊ ကကီိုးကကြ်ကြ်ကထရိုးအြြို့မ္ ကင်ိုး

င်ိုးစစ်ထ

ယောဉ်စည်ိုးကမ္်ိုး
ိုးခ က်မ္ ောိုး၏ လမ္်ိုး

ညွှန်ခ က်မ္ ောိုး၊ ယောဉ်မ္ရြ်ရသတ်မ္တ်ထသောလမ္်ိုးမ္ ောိုး၊ မ္ီိုးြှိိုင့််မ္ ောိုး၊ Junction မ္ ောိုး၊
မ္ ဉ်ိုးဝါအံကက်မ္ ောိုး၊ လူကူိုး၊ ကောိုးကူိုးခံုိုးထက ော်တံတောိုးမ္ ောိုး၊ ထခ ောင်ိုးကူိုး၊ ပမ္စ်ကူိုး
တံတောိုးမ္ ောိုး၊ တစ်လမ္်ိုးထမ္ောင်ိုး သတ်မ္တ်ထသောလမ္်ိုးမ္ ောိုးတင် တြ်

င်စှိုက်

ူ

ရြါသည်။
(စ)

လမ္်ိုးအမ္ည်

ှိုငိုး် ဘုတ်မ္ ောိုးအောိုး မမ္ှိိုြို့ထတော်နယ်နှိမ္ှိတ်အတင်ိုးရှိ လမ္်ိုးမ္ကကီိုးမ္ ောိုး၊

လမ္်ိုးသယ်မ္ ောိုးတင် တြ်
ြူိုးတြါပြင့်် တင်ပြ

င်စှိုက်

ူရြါသည်။ လမ္်ိုးညွှန်

ှိုငိုး် ဘုတ်ြံုစံမ္ ောိုးကှို

ောိုးြါသည်။

ကတတရောကန်ကရနင့်် ကန်ကရခင််းပခင််းဌောနခ
၁၉။

ကတတရောကန်ကရလမ္််းခင််းပခင််းလုြ်ငန််းထဆောင်ရွက်ပခင််း။

ခင်ိုးပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုးကှို

ထ

ောင်ရွက်ရောတင်

စံခ န
ှိ ်စံညန
ွှ ်ိုးပြည့််မ္ီစော

ကတတရော
ုတ်လြ
ု ်

ကန်ကရှိလမ္်ိုး

ောိုးထသော

ကတတရော

ကန်ကရှိအောိုး အမ္ောခံလမ္်ိုး၊ ကန်ကရှိလမ္်ိုး၊ ကတတရောလမ္်ိုးမ္ ောိုးအထြေါ်တင် အရည်အထသိုး ထကောင်ိုးမ္န်
ထစရန်အတက် ရန်ကုန်တှိုင်ိုးထဒသကကီိုးအတင်ိုးရှိ ရန်ကုန်မမ္ှိိုြို့ထတော်စည်ြင်သောယောထရိုးထကော်မ္တီြှိုင်
လမ္်ိုးမ္ ောိုးတင် လမ္်ိုးခင်ိုးပခင်ိုးကှို ထအောက်ြါ လုြ်
(က)

ိုးံု လုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးအတှိုငိုး် ထ

ကတတရောကန်ကရှိခင်ိုးမ္ည့််လမ္်ိုးသှိုို့

ောင်ရွက်ရြါမ္ည်-

ကကှိိုတင်သောိုးထရောက်မြီိုး

ထ

ောင်ရွက်ရမ္ည့််

ဧရှိယောတင် လမ္်ိုးတောိုးမ္ ောိုးကောရံပခင်ိုး၊ လမ္်ိုးထဘိုးမ္ီိုးမ္ ောိုး၊ သတှိထြိုး အခ က်ပြ
မ္ီိုးမ္ ောိုး၊ လမ္်ိုးလွှမ္ ောိုး ကောရံပခင်ိုးမ္ ောိုးကှို ထ
(ခ)

ောင်ရွက်ြါသည်။

မ္ူလလမ္်ိုးထဟောင်ိုးသည် လမ္်ိုးထြါက်မ္ ောိုး ထြါက်ထနပခင်ိုး၊ Falier ပြစ်၍ နှိမ့္််က
ထနပခင်ိုး၊ မ္ညီမ္ညောပြစ်ထနြါက Milling Machine ပြင့်် ခုတ်
သည်။

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

င်ရင်ိုးထြိုးရြါ

ကန်သတ်
့်

29
(ဂ)

လမ္်ိုးခင်ိုးမ္ည့်် မ္ူလလမ္်ိုးထဟောင်ိုးအောိုး ဘုမ္ ောိုး ပြစ်ထန ထသောအြှိုငိုး် အောိုး တူိုး
ရင်ိုးလင်ိုးပခင်ိုးပြင့််

ု တ်

က်ရှိလောထသော ြုန်မ္ှုန်၊ို့ သမ္ှုန၊်ို့ ထက ောက်မ္ှုန်၊ို့ ထပမ္ကကီိုး

မ္ ောိုးအောိုး တံပမ္က်စည်ိုး၊ ထလမ္ှုတ်စက်တှိုို့ပြင့်် သန်ို့ရင်ိုးထအောင် ထ

ောင်ရွက်ရြါ

သည်။
(ဃ)

လမ္်ိုးခင်ိုးမ္ည့်် မ္ူလလမ္်ိုးထဟောင်ိုးအောိုး

ိုးံု ၊ မ္ ဉ်ိုးကကှိိုိုး၊ ထြကကှိိုိုးတှိပုို့ ြင့်် Guide Line

ထြော်ထြိုးရြါသည်။
(င)

Tack Coat အပြစ် Cold Emulsion အောိုး Emulsion Sprayer

ကှိုသံုိုးကော

နံို့စြ်ထအောင် ပြန်ိုးထြိုးရြါသည်။
(စ)

စက်ရံုမ္ထြိုးြှိုို့လောထသော ကတတရောကန်ကရှိမ္ ောိုးအောိုး Marshall Test ပြိုလုြ်ရန်
အတက် ကတတရောကန်ကရှိနမ္ူနောယူမြီိုး stabilityတန်ဘှိုိုးနင့်် Flow တန်ဘှိုိုးကှို
စမ္်ိုးသြ်ရြါသည်။

သက်

ှိုင်ရောစက်ရမ္
ံု

ထြိုးြှိုလ
ို့ ောထသော

ကန်ကရှိအတက်

လက်ခံရရှိထကကောင်ိုး ထပြစောတင် တောဝန်ခံအင်ဂ င်နီယောမ္ လက်မ္တ်
မြီိုး ထပြစောနင့်် တှိုက်

ှိုင်စစ်ထ

ိုးှို လက်ခံ

ိုး၍ ကတတရောကန်ကရှိခင်ိုးပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုး မ္ထ

ရွက်မ္ီ ကတတရောကန်ကရှိ၏ အြူခ န
ှိ ်၁၅၀C ရှိ၊ မ္ရှိ စစ်ထ

ိုး၍

က်လက် ထ

ောင်
ောင်

ရွက်ြါသည်။
(

)

မ္ူလလမ္်ိုးထဟောင်ိုးသည် အနှိမ့္်အ
် ပမ္င့်် မ္ညီညောပခင်ိုး၊ ခ ိုှိ င့််ထြါက်မ္ ောိုး ပြစ်ထနြါက
လမ္်ိုးညှိလွှောကှို လှိအ
ု ြ်သလှို လမ္်ိုးခင်ိုးစက် Paver ပြင့်် ထအောက်ခံလမ္်ိုးညှိလွှော
ခင်ိုးရြါသည်။ ၎င်ိုးအထြေါ်၌ အထခ ောလွှောကှို သတ်မ္တ်စံခ န
ှိ ်စံညန
ွှ ်ိုးညီထအောင် ခင်ိုး
ရြါသည်။

(ဇ)

ို့ထ
ှို နောက် ၂ဘီိုး ရှိလ
ု ောပြင့်် နင်ိုးကကှိတ်ထြိုးြါသည်။ ၎င်ိုး ၂ဘီိုးရလ
ှို ော၏ ထနောက် တင်
Pneumatic Tyre Roller
အပြစ် ၂ဘီိုးရလ
ှို ောပြင့််

(စ )

ပြင့််

ြ်မ္ံနင်ိုးကကှိတ်ထြိုးြါသည်။ Final Rolling

ြ်မ္န
ံ င်ိုးကကှိတ်ထြိုးြါသည်။

လမ္်ိုး၏ အလ ောိုးလက
ှို ်အ

က်မ္ ောိုး၊ ကန်ို့လန်ို့ပြတ်အ

ညီညောထစရန် Cutting Machine ပြင့််ပြတ်
ထ

ောင်ရွက်ြါသည်။

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

က်မ္ ောိုးအောိုး ထပြောင့််တန်ိုး

တ
ု ်၍ လမ္်ိုးညီညော ထပြောင့််ပြ ိုး ထအောင်

ကန်သတ်
့်

30
၂၀။
စော

ကန်ကရခင််းပခင််း။ ကန်ကရှိခင်ိုးပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုးကှို ထ
ုတ်လုြ်

ောိုးထသော ကန်ကရှိအောိုး ထအောက်ြါလုြ်

(က)

ောင်ရွက်ရောတင် စံခ န
ှိ ်စံညန
ွှ ်ိုး ပြည့််မ္ီ

ုိုးံ လုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးအတှိုင်ိုး ထ

ကန်ကရှိမ္ခင်ိုးမ္ီ ထအောက်ခံထပမ္(Sub Grade)ကှိုမ္တ်
ရရှိသည် အ

ောင်ရွက်ရြါ မ္ည်-

ောိုးထသော သှိြ်သည်ိုး

ှိ ပြိုပြင်ရြါမ္ည်။

(ခ)

Sub Grade ထြေါ်တင် Sub Base Course ခင်ိုးမြီိုးမ္ Base Course ခင်ိုးရြါမ္ည်။

(ဂ)

သင့််ထတော်သည့်် ကန်ကရှိ ဒီဇှိုင်ိုးထရွိုးခ ယ်သတ်မ္တ်ရြါမ္ည်။
{G-20 (2900 psi) / G-25 (3625 psi) စသည်ပြင့််}

(ဃ)

ြံုစံခက်(Formwork)

င်ပခင်ိုး ထ

ောင်ရွက်ရြါမ္ည်။ ြံုစံ

ထသော သစ်ကှိုအသံုိုးပြိုရန်နင့်် သတ်မ္တ်

ောိုးထသော

င်ရောတင် ထပြောင့််တန်ိုး

၊ု ဗ က် ရရှိထအောင် အသံုိုးပြို

ရြါမ္ည်။
(င)

Formwork မ္ ောိုးကှို ထပြောင့််တန်ိုးစော
မ္ က်နောပြင်ညှိရန်
ပြိုလုြ်

င်

ောိုးရမ္ည်ပြစ်မြီိုး လှိုအြ်ြါက ထဘိုး နင့််

ကျွမ္်ိုးက င်လုြ်သောိုးနင့််

ောိုးရြါမ္ည်။

လက်သံုိုးြစစည်ိုးမ္ ောိုး

ရောသီဥတုအထပခအထနထြေါ်မ္ူတည်၍

(ထြါင်ိုးမ္ှိုိုး) မ္ ောိုး အသင့််ပြိုလုြ်

အ

င်သင့််

အမ္ှိုိုးအကော

ောိုးရြါမ္ည်။ ကန်ကရှိခင်ိုးမ္ည့်် ထနရောတင်

ကန်ကရှိနင့်် ထအောက်ခံထပမ္သောိုး ထြါင်ိုးစြ်မ္မ္
ှု ရှိထစရန် ြလတ်စတစ်အ

ူခင်ိုး

ရြါမ္ည်။
(စ)

ကန်ကရှိအလွှော၏ အက ယ်ကှို အမ္ ောိုး
ထလောင်ိုးရမ္ည်။
ထ

(

)

AG

အက ယ်နင့််

ံုိုး ၁၅ ထြ × ၁၅ ထြ

အရည်ကှို

သတ်မ္တ်ခ က်

ှိသော

ောိုးရှိ၍

ဒီဇှိုငိုး် ြံုစံအတှိုငိုး်

ောင်ရွက်ရမ္ည်။
ဇလောိုးမ္

ကန်ကရှိမ္ ောိုးကှို

ညီညောမ္ှုမ္ျှတစော

ခ ရမ္ည်ပြစ်မြီိုး

ကန်ကရှိ

အြူခ န
ှိ ်နင့်် Slump သည် သတ်မ္တ်ခ က်နင့််ကှိုက်ညီမ္ှုမ္ရှိလျှင် ကန်ကရှိအောိုး
မ္ခ ရြါ။
(ဇ)

ထဂေါ်မ္ ောိုး၊ ထြါက်တူိုးမ္ ောိုးပြင့်် ြံုခ

ောိုးထသော ကန်ကရှိမ္ ောိုးကှို အခ န
ှိ ်နင့်် တစ်ထပြိုး

ညီ ပြန်ို့ခင်ိုးထြိုးရမ္ည်ပြစ်မြီိုး Formwork
(စ )

က် မ္ှိုို့ထမ္ောက်ပခင်ိုး မ္ပြစ်ထစရြါ။

မ္က်နောပြင်ညီညောမ္ှု မ္ရှိြါက ပြည့််ပခင်ိုး၊ ထလျှော့်ပခင်ိုးတှိုို့ကှို အခန
ှိ ်တှိုအတင်ိုး ပြိုလုြ်ရမ္ည်။
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(ည)

စက်ရံုမ္ထြိုးြှိုို့လောထသော ကန်ကရှိမ္ ောိုးအောိုး Cube Test နင့်် Slump Test ပြို
လုြ်ရန်အတက် ကန်ကရှိနမ္ူနောယူမြီိုး စမ္်ိုးသြ်ရြါမ္ည်။

(ဋ)

ထလောင်ိုးခ မြီိုးထသော ကန်ကရှိမ္ ောိုးကှို Vibrator စနစ်တက

(ဌ)

ကန်ကရှိထြ ော်စြ်မြီိုး သန်ခ ခ န
ှိ ်မ္ ခင်ိုးမြီိုးသည့််အခ န
ှိ ်

ိုးှို ရမ္ည်။
ှိ အမ္ ောိုး

ံုိုးကကောရမ္ည့််

အခ န
ှိ ်မ္ော ကန်ကရှိအြူခ န
ှိ ် 25C

ှိုြါက ၃ နောရီ၊ 25-30C

ှိုြါက ၂ နောရီ

ပြစ်သည်။ ကန်ကရှိအြူခ န
ှိ ် 30C

က်ထက ော်လန်ြါက ကန်ကရှိခင်ိုးပခင်ိုး မ္ပြို

လုြ်ရြါ။
(ဍ)

စက်ရံုမ္ထြိုးြှိုို့လောထသော ကန်ကရှိမ္ ောိုးအောိုး Cube Test နင့်် Slump Test ပြိုလုြ်
ရန် ကန်ကရှိနမ္ူနောယူမြီိုးစမ္်ိုးသြ်ရြါမ္ည်။ သက်

ှိုင်ရောစက်ရမ္
ံု ထြိုးြှိုို့လော ထသော

ကန်ကရှိအတက် လက်ခံရရှိထကကောင်ိုးထပြစောတင် တောဝန်ခံအင်ဂ င်နီယောမ္ လက်မ္တ်
ိုးှို လက်ခံမြီိုး ထပြစောနင့််တှိုက်
က်လက်ထ
(ဎ)

ှိုငစ
် စ်ထ

ိုး၍ ကန်ကရှိထလောင်ိုးပခင်ိုး လုြ်ငန်ိုး

ောင်ရွက်ြါသည်။

Transverse Joint (End of Day)၊ Longitudinal Joint မ္ ောိုး၌ ဒီဇှိုင်ိုး သတ်မ္တ်
ခ က် အတှိုငိုး် Key Line မ္ ောိုး

(ဏ)

ကန်ကရှိ၏ အလွှောအ
စစ်ထ

(တ)

ည့််ထြိုးရမ္ည်။

၊ူ Camber ၊ Gradient နင့်် မ္ က်နောပြင်ညီညောမ္ှုမ္ ောိုးကှို

ိုးရြါမ္ည်။

ကန်ကရှိမ္ က်နောပြင်ကှို

ညှိထြိုးရမ္ည်ပြစ်မြီိုး၎င်ိုးထနောက်

Texturing

Line

မ္ ဉ်ိုးထကကောင်ိုးမ္ ောိုး ထြော်ထြိုးရြါမ္ည်။ Texturing Line မ္ ောိုးသည် အနည်ိုး

ံုိုး

Depth 0.75 mm ရှိရ ြါမ္ည်။
(
(ဒ)

)

ကန်ကရှိခင်ိုးမြီိုး ၂ ရက်နင့်် ၇ ရက်ကကောိုး Joint မ္ ောိုးကှို စမ္်ိုးသြ်စစ်ထ
Texturing Line မ္ ောိုး

ိုးရြါ မ္ည်။

မြီိုးြါက Curing Compound သတ်မ္တ်ြမ္ောဏ အတှိုငိုး်

ပြန်ိုးရြါမ္ည်။
(ဓ)

ကန်ကရှိခင်ိုးမြီိုး(၈)နောရီအတင်ိုး Joint မ္ ောိုးကှို ဒီဇှိုင်ိုးသတ်မ္တ်ခ က်အတှိုင်ိုး
ပြတ်ရ မ္ည်။ ကန်ကရှိအလွှော၏ အ

(န)

အ

ူ 1/3 ထရောက်ရှိထအောင် ပြတ်ရမ္ည်။

ြ
ှို ါ ဂျွှိိုင့်် (Joint) မ္ ောိုးအောိုး ကတတရော Sealant ပြင့်် စနစ်တက သတ်မ္တ်ြစ
ံု ံ

အတှိုငိုး် သတ်မ္တ်အြူခ န
ှိ ် ၁၅၀C မ္ ၂၀၀C အတင်ိုး Seal ပြိုလုြ်ထြိုးရြါ မ္ည်။
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ကတတရောကန်ကရလမ္််းထြါက်ဖောပခင််းလုြ်ငန််းအဆင်ဆ
့် င့််
၂၁။

ကတတရောကန်ကရလမ္််းထြါက်ဖောပခင််းလုြ်ငန််းထဆောင်ရွက်ပခင််း။

ရန်ကုန်မမ္ှိိုြို့ထတော်စည်ြင်

သောယောထရိုးထကော်မ္တီြှိုငလ
် မ္်ိုးမ္ ောိုးတင် လမ္်ိုးထြါက်ြောပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုးကှို ထအောက်ြါ လုြ်
မ္ ောိုးအတှိုငိုး် ထ

ံုိုးလုြ်နည်ိုး

ောင်ရွက်ြါသည်-

(က) ကတတရောကန်ကရှိခင်ိုးမ္ည့််လမ္်ိုးသှိုို့ ကကှိိုတင်သောိုးထရောက်မြီိုး ထ

ောင်ရွက်ရမ္ည့်် ဧရှိယော

တင် လမ္်ိုးတောိုးမ္ ောိုးကောရံပခင်ိုး၊ လမ္်ိုးထဘိုးမ္ီိုးမ္ ောိုး၊ သတှိထြိုးအခ က်ပြမ္ီိုးမ္ ောိုး၊ လမ္်ိုး
လွှမ္ ောိုး ခ
(ခ)

ောိုးပခင်ိုးမ္ ောိုးကှို ထ

ောင်ရွက်ြါသည်။

မ္ူလလမ္်ိုးထဟောင်ိုးသည် လမ္်ိုးထြါက်မ္ ောိုး ထြါက်ထနပခင်ိုး၊ Failure ပြစ်၍ နှိမ့္််က ထနပခင်ိုး၊
ဘုမ္ ောိုးပြစ်ထနထသော အြှိုငိုး် အောိုး တူိုး
Milling Machine ပြင့်် ခုတ်

(ဂ)

ုတ်၊ ရင်ိုးလင်ိုးပခင်ိုး၊ မ္ညီမ္ညောပခင်ိုး ပြစ်ထနြါက

င်ရင်ိုးထြိုးရြါသည်။

လမ္်ိုးခင်ိုးမ္ည့်် မ္ူလလမ္်ိုးထဟောင်ိုးအောိုး ထပြောင်စင် သန်ို့ရင်ိုးထစရန် ြုန်မ္ှုန၊်ို့ သမ္ှုန်ို့၊
ထက ောက်မ္ှုန၊်ို့ ထပမ္ကကီိုးမ္ ောိုးအောိုး တံပမ္က်စည်ိုး၊ ထလမ္ှုတ်စက်တှိုို့ပြင့်် သန်ို့ရင်ိုးထအောင်
ထ

ောင်ရွက်ရြါသည်။

(ဃ) လမ္်ိုးခင်ိုးမ္ည့်် မ္ူလလမ္်ိုးထဟောင်ိုးအောိုး

ိုးံု ၊ မ္ ဉ်ိုးကကှိိုိုး၊ ထြကကှိိုိုးတှိပုို့ ြင့်် Guide Line

ထြော်ထြိုးရြါသည်။
(င)

Tack Coat အပြစ် Cold Emulsion အောိုး Emulsion Sprayer ကှိုသံုိုးကော နံို့စြ် ထအောင်
ပြန်ိုးထြိုးရြါသည်။

ုတ်လုြ်ထရ်းဌောနခ
၂၂။

ASPHALT CONCRETE (AC)

ကန်ကရှိ

တ
ု ်လုြ်ရန် ထအောက်ြါလုြ်

ုတ်လုြ်မ္ှု။

စံခ န
ှိ ်စံညန
ွှ ်ိုးပြည့််မ္ထ
ီ သော ကတတရော

ံုိုးလုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးအတှိုငိုး် ထ

(က) ကတတရောကှိုအြူခ န
ှိ ် (150 .C&160 .C) ရရှိထအောင် က ိုှိ
(ခ)

AC ကှိုတစ်ထနို့လျှင် တန်ခ န
ှိ ်

ောိုးရြါသည်။

ုတ်လုြ်မ္ှုအထြေါ် မ္ူတည်၍ ကတတရောကှိုက ိုှိ

ြါသည်။
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(ဂ)

ထက ောက်၊ သမ္ ောိုးကှိုစုထ

ောင်ိုး

ောိုးရှိရြါသည်။သတင် နံှုိုးမ္ြါဝင်ထအောင် စစ် ထ

ပခင်ိုး၊ လှိအ
ု ြ်ထသောခထက ောက်

ှိုဒ် မ္န်/မ္မ္န်ကှိုစစ်ထ

ိုးပခင်ိုးတှိက
ုို့ ှို ထ

ိုး

ောင်ရွက်ရြါ

သည်။
(ဃ) Filler(
(င)

ိုးုံ + ဘှိလြ်ထပမ္) ကှို FillerBinတင် ပြည့််

ောိုးရြါသည်။

စက် စတင်လည်ြတ်ရန်အတက် ကတတရောြှိုက်လုှိငိုး် ၊ ကတတရော Pump မ္ ောိုးကှို Heater
ပြင့်် အြူထြိုးြါသည်။

(စ)
(

စက်၏ အစှိတ်အြှိုငိုး် မ္ ောိုးအောိုးလိုးံု ကှိုြုံမ္န်ပြစ်၊ မ္ပြစ် စစ်ထ
)

ိုးရြါသည်။

အဓှိကအောိုးပြင့်် Hot Elevator Vibrating Screen, Pneumatic Control မ္ ောိုး Dryer,
Blower, Dust Fan စသည့်် အစှိတ်အြှိုင်ိုးမ္ ောိုးကှို စစ်ထ

ိုးရြါ သည်။

(ဇ)

Starting Operation Sequence အတှိုငိုး် စက်ကှိုစတင်လည်ြတ်ြါသည်။

(စ )

Dryer Burnnerကှိုအြူထြိုးမြီိုးစက်ကှိုစတင်မြီိုး AC

(ည)

AC

ုတ်လုြ်ြါသည်။

ုတ်လုြ်ရောတင် Mixing Temperature ကှို (150 .C)တင်

ှိန်ိုးသမ္
ှိ ်ိုး

ောိုးရှိ ရန်

အထရိုးကကီိုးြါသည်။
(ဋ)

လမ္်ိုးလုြ်ငန်ိုးခင်ရှိလုှိအြ်ထသော Mix Design အတှိုင်ိုးထြ ော်စြ်ထြိုးြါသည်။

(ဌ)

လက်ရှိလည်ြတ်သံုိုးစထနထသော Mix Design မ္ောထအောက်ြါအတှိုငိုး် ပြစ်ြါသည်။
(AC တန် ၁၀၀

ုတ်လုြ်ရန်အတက်)

Chipping (က င်ိုး)
စဉ်

အထကကောင်ိုးအရော

ပမ္စ်သ

Crushe
3/4″

3/8″

d

စုစုထြါင်ိုး

Dust
၁။

၈၀ - ၁၀၀

၅.၈

၇.၆၃

ကတတရော

၈၃

၆

၇.၄၈၅

)

၂၀.၀၀၄ ၅.၄၃၀

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

(က င်ိုး

ကတတ
ရော
(တန်)

၅.၂

ိုးုံ
(10Kg
)
အှိတ်
၇၀

ဘှိလြ်
ထပမ္
(50 Kg)
အှိတ်
၃၈

ကန်သတ်
့်
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အတက်
၂။

၆၀ - ၇၀

၇.၄၈၅

ကတတရော
အတက်
၂၃။

၅.၉

၇.၆၆

၁

၃

စက်လည်ြတ်မြီိုး

၂၀.၀၅၈ ၅.၄၃၁

၅

ံုိုးသောိုးြါက Shut Down Sequence အတှိုငိုး် ထ

Shut Down Sequence

၇၀

၃၈

ောင်ရွက်ြါသည်။

ှိုသည်မ္ောထအောက်ြါအတှိုင်ိုးပြစ်ြါသည် -

(က)

သ၊ ထက ောက် Bin မ္ ောိုးရှိ Cold Conveyor မ္ ောိုးကှိုရြ်ြါသည်။

(ခ)

Dryer မ္ီိုးမ္ ောိုးကှိုြတ
ှိ ်ရြါသည်။ Dryer ကှိုမ္န
ှိ စ် (၃၀)ခန်ို့

က်လက်လည်ြတ်

မြီိုး၊ အထအိုးခံရြါသည်။
(ဂ)

Dust Fan မ္ ောိုးကှို (၁၀) မ္ှိနစ်ထလောက်

(ဃ)

ကတတရော Transfer Pump ကှိrု everse ပြန်ထမ္ောင်ိုးမြီိုးKettle
ကတတရော Pipe မ္ ောိုးကှို refresh (ြှိုကထ
်

(င)

Hot Bin

က်လက်လည်ြတ်

ောိုးရြါသည်။
ပြန်ထမ္ောင်ိုးမြီိုး၊

ိုးထကကောြါသည်) ပြန်လုြ်ြါသည်။

တင်ရှိထသောသ၊ ထက ောက်အနည်ိုးငယ်ပြင့်် Mixer ကှို ထ

ိုးထကကော

ြါသည်။
(စ)

စက်ရြ်မြီိုး (၂)နောရီခန်ို့အကကောတင် Dryer, Mixer, Hot elevator, Cold elevator,
Dust Fan မ္ ောိုးရှိ Ball Bearing မ္ ောိုးကှိုအမ္

(

)

AC

ုတ်လုြ်မ္ှုတင် AC ၏ Stability

ီ

ည့််ြါသည်။

သှိရှိနှိုင်ရန်အတက် Marshall Test

ပြိုလုြ်ရန် Mouldယူမြီိုး Stability ကှိုစမ္်ိုးသြ်စစ်ထ
(ဇ)

ိုးရြါသည်။

စက်လည်ြတ်ထမ္ောင်ိုးနင်ခ န
ှိ ်တင် Operator မ္ ောိုးမ္ လှိအ
ု ြ်ထသော Mix Design ၊
Temperature ထကောင်ိုးမ္န်မ္ှုရှိထစရန် လှိအ
ု ြ်သလှိထ
ု
တောဝန်ခံ (အင်/ယော) မ္ ောိုးမ္ အနီိုးကြ် ကကီိုးကကြ်ထ
(၎င်ိုးထနောက်

ိုးပခင်ိုးမ္ ောိုးကှို စက်ရံုအတင်ိုး

ောင်ရွက်မြီိုးထနောက် ရံုိုးတင် ထြိုးြှိရ
ုို့ က်စ၊ Plant အမ္ည်၊ AC အမ္ ိုှိ ိုးအစောိုး၊

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

ောင်ရွက်ရြါသည်။

က်ရှိလောထသော AC မ္ ောိုးအောိုး Tipper ယောဉ်မ္ ောိုးပြင့်် သယ်ထ ောင်မြီိုး

စက်ရံုတင် Weight ခ န
ှိ ်ပခင်ိုး၊ Temperature စစ်ထ
စစ်ထ ိုးထ

ောင်ရွက်ထမ္ောင်ိုးနင်၍ စက်

ကန်သတ်
့်
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အြူခ န
ှိ ်၊ ထြိုးြတ
ှိုို့ န်၊
အမ္ည်မ္ ောိုးကှို

က်ခောခ န
ှိ ်၊ ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည်လမ္်ိုး၊ ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည် (အင်/ယော)

ည့််သင်ိုး၍ Gate Pass ပြတ်၍ ရံိုးု တင်ိုး စောရင်ိုးသင်ိုးမြီိုး

လှိအ
ု ြ်ထသောလမ္်ိုးSide သှိုို့ ြှိထ
ုို့
(စ )

လမ္်ိုးSide သှိုို့ ထရောက်ရှိြါကသက်
စစ်ထ

ိုးလက်မ္တ်

လက်ထ
ကန်ကရ

ထအောက်ြါ လုြ်
(က)

ှိုင်ရော (အင်/ယော)မ္Gate Pass မ္ ောိုးအောိုး

ိုးှို ယူမြီိုး၊ သတ်မ္တ် Temperature ပြည့််/မ္ပြည့်် Mix Design

ထကောင်ိုး၊ မ္ထကောင်ိုးစစ်ထ

၂၄။

ောင်ထြိုးရြါသည်။

ိုးမ္ှုမ္ ောိုးထ

ောင်ရွက်၍ လမ္်ိုးခင်ိုးပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုးကှို

ောင်ရွက်ရြါသည်။

ုတ်လုြ်မ္ှု။

စံခ န
ှိ ်စံညန
ွှ ်ိုးပြည့််မ္ထ
ီ သော

ိုးံု လုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးအတှိုငိုး် ထ

ကန်ကရှိ

တ
ု ်လြ
ု ်ရန်

ောင်ရွက်ြါသည်-

တစ်ထနို့ ထြ ော်စြ်ရမ္ည့်် m3 Demand အတှိုငိုး် ဘှိလြ်ထပမ္ကှို Silo သှိုို့ ထြောက်
ည့််ရြါသည်။ (သတင် နံှုိုးမ္ြါဝင်ထအောင် စစ်ထ
မ္ြါဝင်ထအောင် စစ်ထ

ိုးပခင်ိုး၊ ထက ောက်စရစ်

ပခင်ိုး၊ ဇကောခ ပခင်ိုးမ္ ောိုးကှိုစစ်ထ
(ခ)

က်

ိုးထ

ိုးပခင်ိုး၊ ထက ောက်စရစ်တင် နံှုိုး

ှိုဒ် မ္န်/မ္မ္န် စစ်ထ

ိုးပခင်ိုး၊ ထရထ

ိုး

ောင်ရွက်ရြါသည်။)

စက်မ္လည်ြတ်မ္ီစက်အစှိတ်အြှိုင်ိုး (Mixer, Skip Motor, Air Compressor,
Pneumatic Control မ္ ောိုး, Hopper Vibratorမ္ ောိုး အောိုးလံုိုးကှို အ
ထအောင် ပြင်

င်

င်သင့််ပြစ်

ောိုးရြါသည်။

(ဂ)

လှိအ
ု ြ်ထသော Demand ရရှိြါက စက်ကှိုစတင်လည်ြတ်ြါသည်။

(ဃ)

လမ္်ိုးလှိုအြ်ခ က်အတှိုငိုး် Concrete Grade 20 (2900 Psi) , Grade 25 (3625
Psi) ကှိုထြ ော်စြ်ထြိုးရြါသည်။

(င)

လမ္်ိုးမ္ကကီိုးမ္ ောိုးတင် သံုိုးထသော Grade 25 တင် Early Strength ရရှိထစရန်
Chemical Agent (Sikament – 9) ကှိုသတ်မ္တ်

ောိုးသည့်် အခ ိုှိ ိုးအတှိုငိုး်

ည့််သင်ိုး

ထြ ော်စြ်ရြါသည်။
(စ)

သတ်မ္တ် m3မ္ ောိုးကှိုထြ ော်စြ်မြီိုးြါက Mixerကှိုထရပြင့််ထ
ြတ်ဝန်ိုးက င်ကှို သန်ို့ရင်ိုးထရိုးထ

ောင်ရွက်ရြါသည်။

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

ိုးထကကောပခင်ိုး၊ စက်

ကန်သတ်
့်
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(

)

Mixer Ball Bearing မ္ ောိုးကှိုအမ္

ီ

ိုးှို ပခင်ိုး၊ Gear Box မ္ ောိုးကှိုစစ်ထ

ိုး၍ လှိအ
ု ြ်

ြါက Gear Oil မ္ ောိုးကှို ပြန်လည်ပြည့််တင်ိုးထြိုးရြါသည်။
(ဇ)

လက်ရှိထြ ော်စြ်ထနထသော Mix Design မ္ ောိုးမ္ောထအောက်ြါအတှိုငိုး် ပြစ်ြါသည် -

ရြ်ကက်အတင်ိုးလမ္်ိုး (G – 20)
Grade

(Psi – 2900)

ဘှိလြ်ထပမ္(Kg)

ပမ္စ်ထက ောက်

သ

(အှိတ်)

(က င်ိုး)

(က င်ိုး)

Grade – 20

၆.၅ အှိတ်

1m3

(325) Kg

၀.၃၂၅ က င်ိုး

၀.၁၆၂၅ က င်ိုး

လမ္်ိုးမ္ကကီိုး (G – 25)

(အှိတ်)

Grade– 25

၇.၆ အှိတ်

1m3

(380) Kg

(စ )

၅%

(Psi – 3625)

ဘှိလြ်ထပမ္(Kg) ပမ္စ်ထက ောက်

Grade

ထရ

(က င်ိုး)

သ

Chemical

(က င်ိုး)

(လီတော)

၀.၃ က င်ိုး

၀.၁၆၂၅ ၂.၉ လီတော

ထရ

၅%

က င်ိုး

စက်လည်ြတ်မြီိုး RMC ကှို Slump Test စစ်ထ
လုြ်ရန်အတက် Mould ယူပခင်ိုးမ္ ောိုးကှိုထ

ိုးပခင်ိုး၊ Compression Test ပြို

ောင်ရွက်၍ Water Cement Ratio

မ္န်ကန်ထစရန် Operator ကှို ညွှန်ကကောိုးြါသည်။
(ည)

စက်လည်ြတ်ထမ္ောင်ိုးနင်အခ န
ှိ ်တင် Operatorမ္ ောိုးမ္ သတ်မ္တ်

ောိုးထသော Mix

Design သတ်မ္တ်အထလိုးခ န
ှိ ် ပြည့််မ္ထ
ီ အောင် ခ န
ှိ ်တယ်ထမ္ောင်ိုးနင်၍ တောဝန်ခံ
(အင်/ယော)မ္ ောိုးမ္ အနီိုးကြ်ကကီိုးကကြ်ထ

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

ောင်ရွက်ရြါသည်။

ကန်သတ်
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(ဋ)

စက်မ္

က်ရှိလောထသော RMC ကှို AG သယ်ယောဉ်မ္ ောိုးပြင့်် သယ်ထ

တင် Weight ခ န
ှိ ်ပခင်ိုး ထ

ောင်၍ စက်ရံု

ောင်ရွက်မြီိုးရံုိုးတင် ထြိုးြရ
ှိုို့ က်စ၊ Plant အမ္ည်၊ ထြိုးြှိုို့

m3၊ သတ်မ္တ် Grade ၊ ထြိုးြရ
ှိုို့ မ္ည့််လမ္်ိုး၊ ထြိုးြှိရ
ုို့ မ္ည့််(အင်/ယော) အမ္ည်မ္ ောိုး
ကှို

ည့််သင်ိုး၍ Gate Pass ပြတ်မြီိုး ရံိုးု တင်ိုးစောရင်ိုးသင်ိုး၍ လှိုအြ်ထသောလမ္်ိုး

Side သှိုို့ ြှိထ
ုို့
(ဌ)
(ဍ)

ောင်ထြိုးရြါသည်။

ို့ထ
ှို နောက် လှိုအြ်ထသောလမ္်ိုး
လမ္်ိုး

ှိုဒ်သှိုို့ ြှိထ
ုို့

ှိုဒ်သှိုို့ ထရောက်ရှိြါကသက်

အောိုးစစ်ထ ိုးလက်မ္တ်

ောင်ထြိုးရြါသည်။

ှိုင်ရောလမ္်ိုးတောဝန်ခံ(အင်/ယော)မ္ Gate Pass

ိုးှို ၍ လက်ခတ
ံ စ်ထစောင်ယူ ောိုးမြီိုး၊ Slump Test တှိင
ု ်ိုးပခင်ိုး၊

Compression Test ပြိုလုြ်ရန် Mould ယူပခင်ိုးမ္ ောိုးထ
လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးကှို

က်လက်ထ

ောင်ရွက်၍ လမ္်ိုးခင်ိုးပခင်ိုး

ောင်ရွက်ရြါသည်။

တံတော်းတည်ထဆောက်ထရ်းဌောနခ
၂၅။

တံတောိုးတည်ထ

ောက်ရောတင် ထအောက်ြါလုြ်

ိုးံု လုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးအတှိုငိုး် လှိက
ု ်နောထ

ောင်

ရွက်ရမ္ည် ပြစ်ြါသည်(က)

ဌောန၏ခင့််ပြိုလ ော

ောိုးထငပြင့်် တင်ဒါထခေါ်ယူခင့််ပြိုရန် မမ္ှိိုြို့ထတော်ဝန်

ံ MS ပြင့််

သတင်ိုးစောတင် တင်ဒါထခေါ်ယူမ္ည့််ြုစ
ံ ံ၊ တင်ဒါထကကော်ပငောမ္ည့််ထနို့ရက်၊ တင်ဒါြှိတ်
မ္ည့််ရက်၊ ထလျှောက်လွှောြံုစံထရောင်ိုး(တစ်ထစောင်နှုန်ိုး)ကှို တြါတည်ိုးတင်ပြ၍ ခင့််ပြို
မ္ှိန်ို့ ထတောင်ိုးခံရြါမ္ည်။
(ခ)

တင်ဒါြံုစံကှို တစ်ထစောင်လျှင် သတ်မ္တ်ထစ ိုးနန
ှု ်ိုးပြင့်် သတ်မ္တ်ရက်အတင်ိုး တောဝန်
ထြိုး

ောိုးထသော ဝန်

မ္်ိုးမ္ ထရောင်ိုးခ ၍ တင်ဒါထရောင်ိုးခ မ္ှုကှို ကုမ္ပဏီ အမ္ည်၊ လှိြ်စော၊

က်သယ်ရမ္ည့်် ြုန်ိုးနံြါတ်အပြည့််အစံုကှို မ္တ်ြံုတင်စောအုြ် တင် ပြည့််စက်၍
ထနို့စဉ် ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုး
(ဂ)

တင်ဒါြှိတ်သှိမ္်ိုးရက်

ံ တင်ပြရြါမ္ည်။

သတင်ိုးစောြါထကကော်ပငော

ောိုးသည့််

ထနို့ရက်နင့််အခ န
ှိ ်တင်

လောထရောက်တင်သင်ိုးထသော ကုမ္ပဏီမ္ ောိုးကှို အစည်ိုးအထဝိုးခန်ိုးမ္တင် ြှိတ်ကကောိုး၍
စောအှိတ်A (Techanical Proposal)ကှို တင်ဒါစည်ိုးကမ္်ိုးြါ သတ်မ္တ်ခ က်မ္ ောိုး နင့််
ကှိုက်ညီမ္ှုရှိ/မ္ရှိ စှိစစ်ရြါမ္ည်။
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(ဃ)

သတ်မ္တ်စည်ိုးကမ္်ိုးနင့်် ကှိုက်ညီမ္ှုရှိထသောကုမ္ပဏီမ္ ောိုးနင့်် သတ်မ္တ်

ောိုးသည့််

တင်ဒါ စည်ိုးကမ္်ိုးနင့််ကှိုက်ညီမ္ှုမ္ရှိထသော ကုမ္ပဏီမ္ ောိုးကှို တစ်ခ န
ှိ ်တည်ိုး တင်ဒါ
လက်ခံထရိုးနင့်် စှိစစ်ထရိုးထကော်မ္တီက ြင့််လင်ိုးပမ္င်သောထအောင်ထကကော်ပငောြါမ္ည်။
(င)

တံတောိုး၏ နည်ိုးြညောြှိုင်ိုး ှိုင်ရောအ ှိုပြိုလွှောကှို စည်ိုးကမ္်ိုးကှိုက်ညီထသော ကုမ္ပဏီမ္ ောိုးမ္
Presentation ကှိုထရွိုးခ ယ်ထရိုးအြြို့မ္ အကပြတ်စှိစစ်၍ နည်ိုးြညော ခှိုင်မ္ောထသော
ကုမ္ပဏီ (၃) ခုကှို ြဏောမ္ထရွိုးခ ယ်၍ Techanical Strong ပြစ်ထသော ကုမ္ပဏီ (၂)
ခုကှို အမြီိုးသတ်ထရွိုးြါမ္ည်။

(စ)

သက်မ္တ်ရက်တင် ကုမ္ပဏီ (၂) ခုကှိုြှိတ်ကကောိုး၍ ထငထကကိုး

ှိုင်ရောအ

စောအှိတ်(B)ကှို တင်ဒါလက်ခံထရိုးနင့်် စှိစစ်ထရိုးထကော်မ္တီ သက်
(၂)

ခု၏

ထရြို့ထမ္ောက်တင်

ထရွိုးခ ယ်ထကကော်ပငောြါမ္ည်။

ြင့််ထြောက်၍

တင်ဒါ

ှိုပြိုလွှော

ှိုင်ရောကုမ္ပဏီ

ြင့််လင်ိုးပမ္င်သောစော

စှိစစ်ထရွိုးခ ယ်မြီိုးစီိုးမ္ှု

အထပခအထနကှို

တှိုင်ိုးထဒသကကီိုးအစှိုိုးရ ံ တင်ပြရြါမ္ည်။
(

)

တင်ဒါထအောင်ပမ္င်သည့််ကုမ္ပဏီကှို သတ်မ္တ်ရက်တင် စောခ ိုြ်မ္ခ ိုြ်

ှိုမ္ီ လုြ်ငန်ိုး

အောမ္ခံစထြေါ်ထငအောိုး မမ္ှိိုြို့ထတော်ဘဏ်သှိုို့ ဦိုးစောထြိုးသင်ိုးမြီိုးမ္သော စောခ ိုြ် ခ ိုြ်

ှို

ရြါမ္ည်။
(ဇ)

လုြ်ငန်ိုးစတင်ထ

ောင်ရွက်မြီိုး

လုြ်ငန်ိုးအ

င့််

င်က
့် ှို

တှိုင်ိုးထဒသကကီိုးမ္ခင့််ပြို

ခ က်ရရှိထသော ကုမ္ပဏီပြင့်် လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးကှိုအနီိုးကြ်ကကီိုးကကြ်ထ
မ္ည်။ အြတ်စဉ် 3rd Party မ္ YCDC

ောင်ရွက်သောိုးြါ

ံသှိုို့ လုြ်ငန်ိုးတှိုိုးတက်မ္ှု အထပခအထန ကှို

တင်ပြရြါမ္ည်။ စောခ ိုြ်ြါ စည်ိုးကမ္်ိုးမ္ ောိုးအတှိုင်ိုး ကုမ္ပဏီမ္ လုြ်ငန်ိုးတှိုိုးတက်
မ္ှုကှို (၂) ြတ် တစ်ကကှိမ္် 3rd Party
(စ )

လုြ်ငန်ိုးမြီိုးစီိုးမ္ှုအထနအ

ောိုးထြေါ်မ္ူတည်မြီိုး 3rd Party၏ထ

အရစ်အလှိက
ု ်ထငထတောင်ိုးခံ ထ
(ည)

တံတောိုးတည်ထ

ံသှိုို့ တင်ပြရြါမ္ည်။

ောင်ရွက်ရြါမ္ည်။

ောက်ထနစဉ်အတင်ိုး မ္ထမ္ျှောမ္
် န်ိုးနှိုငထ
် သောအထပခအထန၊ မ္လတ်

ကင်ိုးထသော ထပမ္ထအောက်ဓောတ်အောိုးလင
ှို ိုး် ၊

ကန်သတ်
့်
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ောက်ခံခ က် ြူိုးတ၍

က်သယ်ထရိုးလင
ှို ိုး် ၊ Gas ြှိုက်လုင
ှိ ်ိုး၊
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ထရြှိုကလ
် င
ှို ိုး် ၊ သစ်ြင်မ္ ောိုး၊ အထ
ဌောနမ္ ောိုးနင့်် ြူိုးထြါင်ိုး ထ
(ဋ)

ောက်အဦမ္ ောိုးအောိုး လတ်ကင်ိုးရန် သက်

ှိုငရ
် ော

ောင်ရွက်ရြါမ္ည်။

ထရလည်တှိုငမ္
် ောိုးတည်ထ

ောက်ရောတင်လည်ိုး

ထရယောဉ်မ္ ောိုးအနတရောယ်မ္ပြစ်ထစ

ထရိုး၊ ထရအရင်ိုးပမ္စ်နင့်် ပမ္စ်ထခ ောင်ိုးမ္ ောိုး ြံြို့မြှိိုိုးတှိုိုးတက်ထရိုးဦိုးစီိုးဌောန၏ ကကီိုးကကြ်မ္ှု
နင်လ
့် ည်ိုး ြူိုးထြါင်ိုးထ
(ဌ)

တံတောိုးတည်ထ

ောင်ရွက်ရြါမ္ည်။

ောက်သည့်် လုြ်ငန်ိုးစဉ်မ္ ောိုးသည် Bore Pile တူိုးပခင်ိုး၊ Pile Cap,

Colum, Cross Beams, Girder Installation ပြိုလုြ်ပခင်ိုး၊ တံတောိုးကကမ္်ိုးခင်ိုး
ထလောင်ိုးပခင်ိုး၊ Hand Rail, Walk way ပြိုလုြ်ပခင်ိုး၊ Lamp post မ္ ောိုး
ထ ောင်ရွက်မြီိုးစီိုးြါက ယောဉ်သောိုးလမ္်ိုးတင် ကတတရောကန်ကရှိခင်ိုးပခင်ိုး လုြ်ငန်ိုးအောိုး
ထငအြ်လုြ်ငန်ိုးအပြစ်ဌောနမ္ တောဝန်ယူထ

ောင်ရွက်ထြိုးပခင်ိုး၊ လမ္်ိုးထ

ိုးထရမ္ ောိုး

အမ္တ်အသောိုးမ္ ောိုး၊ လမ္်ိုးညွှန် ှိုင်ိုးဘုတ်မ္ ောိုး၊ အရန
ှိ ် ှိန်ိုး ှိုငိုး် ဘုတ်မ္ ောိုး၊ ထရလမ္်ိုး
အခ က်ပြမ္ီိုးမ္ ောိုးတြ်

င်ပခင်ိုး၊ တံတောိုး Load Test စမ္်ိုးသြ်ပခင်ိုး၊ ယောဉ်မ္ ောိုးကှို

ပြတ်သန်ိုးထမ္ောင်ိုးနင်နှိုင်ထစပခင်ိုး (Soft Opening)၊ တှိုင်ိုးထဒသကကီိုး ခင့််ပြိုခ က်ရယူမြီိုး
(Grand Opening) ပြိုလုြ်ပခင်ိုး၊ စောခ ိုြ်ြါအတှိုငိုး် တံတောိုး
နစ်အတင်ိုး ကုမ္ပဏီမ္တောဝန်ယူ ထ
(ဍ)

ှိန်ိုးသှိမ္်ိုးပခင်ိုးကှို (၅)

ောင်ရွက်ထြိုးပခင်ိုး။

တင်ဒါထအောင်ပမ္င်သည့်် ခန်ို့မ္န်ိုးထပခတန်ဘှိုိုးအတှိုင်ိုး တက်ခ က်

ောိုးသည့်် Estimateကှို

ရန်ကုန်တှိုငိုး် ထဒသကကီိုး တည်ထ ောက်ထကော်မ္တီ၏ စစ်ထ ိုးမ္ှုကှိုခံယူပခင်ိုး၊
ဗဟှိုစောရင်ိုးစစ်၏ စစ်ထ
(ဎ)

ြ်မ္ံမြီိုး

ိုးမ္ှုခံယူပခင်ိုး။

ကုမ္ပဏီမ္ YCDC သှိုို့ တံတောိုးအောိုး စနစ်တက လွှထပြောင်ိုးရန်အတက် လွှထပြောင်ိုး
လက်ခံထရိုးအြြို့ ြြို့စည်ိုးမ္န
ှိ ်ထ
ို့ တောင်ိုးခံ၍ လက်ခံထြိုးပခင်ိုးတှိက
ုို့ ှို ထ ောင်ရွက်ရြါမ္ည်။

ခရင
ု မ္
် ော်း
၂၆။

လမ္်ိုး၊ တံတောိုး

တောဝန်မ္ ောိုးကှို ထ

ှိုငရ
် ောလုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့တင် ထအောက်ြါခရှိင
ု မ္
် ောိုးခ၍ ဌောန၏ လုြ်ငန်ိုး

ောင်ရွက်လျှက်ရှိြါသည်-

(က) အထရြို့ြှိုင်ိုးခရှိင
ု ်
(ခ )

အထရြို့ြှိုင်ိုးခရှိင
ု ခ
် (ဒဂံုမမ္ှိိုြို့သစ်(ထပမ္ောက်ြှိုငိုး် )၊ ဒဂံုမမ္ှိိုြို့သစ်(အထရြို့ြှိုငိုး် )
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(ဂ )

အထနောက်ြှိုင်ိုးခရှိုင်

(ဃ) ထတောင်ြှိုငိုး် ခရှိင
ု ်

၂၇။

(င )

ထပမ္ောက်ြုှိငိုး် ခရှိင
ု ်

(စ )

ထပမ္ောက်ြုှိငိုး် ခရှိုငခ
် (လှိင
ှု ်သောယော)

(

ထပမ္ောက်ြုှိငိုး် ခရှိင
ု ခ
် (ထရပြည်သော)

)

လမ္်ိုး၊ တံတောိုး ှိုင်ရောလုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့မ္ ခရှိင
ု ်မ္ ိုးမ္ ောိုး၏ တောဝန်မ္ ောိုးမ္ော ထအောက်ြါအတှိုင်ိုး

ပြစ်ြါ သည်(က) ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်၊ ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးမ္ ောိုး၏ လမ္်ိုးညွှန်မ္ှုပြင့်် လုြ်ငန်ိုးကှိစစ
မ္ ောိုးကှို ထ

ောင်ရွက်ထြိုးပခင်ိုး။

(ခ)

ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးအောိုး တောဝန်ခံထ

(ဂ)

ဌောနလက်ထအောက်ရှိ လက်ထ ောက်ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးမ္ောိုး၊ ဦိုးစီိုးအရောရှိမ္ ောိုး၊ အင်ဂ င်နီယောမ္ ောိုး
င်က
့် တောဝန်ထြိုးအြ်ပခင်ိုး၊

(ဃ) တောဝန်ယူထ

ြ်

ောင်ရွက်ပခင်ိုး။
င့််ညန
ွှ ်ကကောိုးပခင်ိုး၊ ကကြ်မ္တ်ထ

ောင်ရွက်ပခင်ိုး။

ောင်ရွက်ရထသော ဌောနခမ္ ောိုး၏ လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအောိုး တှိုိုးတက်မ္ှုရှိထစထရိုး စီမ္ံ

ကကီိုးကကြ်ကြ်ကပခင်ိုး။
(င)

မ္ှိမ္ှိ တောဝန်ယူထ

ောင်ရွက်ရထသော ခရှိင
ု မ္
် ောိုးအလှိုက်လည်ိုးထကောင်ိုး၊ စက်ရံုလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး

အလှိုက်လည်ိုးထကောင်ိုး၊

စီမ္ံခန်ခ
ို့ ထရိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအောိုးလည်ိုးထကောင်ိုး၊

ဌောနအလှိုက်

ထြါင်ိုးစြ် ညှိနှိှုငိုး် ကကီိုးကကြ်ပခင်ိုး။
(စ)
၂၈။

အ

ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်က သီိုးပခောိုးထြိုးအြ်ထသော တောဝန်မ္ ောိုးထ
ြ်ပမ္င့််အထဆောက်အဦမ္ ော်းအော်း စစ်ထဆ်းပခင််း။

ပခင်ိုးအောိုး ထအောက်ြါလုြ်
(၁)

ိုးံု လုြ်နည်ိုးမ္ ောိုးအတှိုငိုး် ထ

အ

ြ်ပမ္င့််အထ

ောင်ရွက်ပခင်ိုး။

ောက်အဦိုးမ္ ောိုး စစ်ထ

ိုး

ောင်ရွက်ရမ္ည်ပြစ်ြါသည်-

ြ်းထြါင််းအဖြို့ပဖင့်် ကနဦ်းစစ်ထဆ်းသည့််အခ က်မ္ ော်း
(က) Site Locatioin
(ခ)

(၂)

လမ္်ိုးနယ်နင့််လမ္်ိုးအက ယ်

တင်ပြလောထသော Proposal နင့်် ြံုစံမ္ ော်းအော်း စစ်ထဆ်းသည့်် အခ က်မ္ ော်းနင့်် အကကံပြ ခ က်မ္ ော်း
(က) ယောဉ်ရြ်နောိုးရန်ထနရော လံထ
ု လောက်မ္ှုရှိ/မ္ရှိ

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

ကန်သတ်
့်
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(ခ )

ယောဉ်ထကကောြှိတ် ှိန
ုို့ ှိုင်မ္ှုအထပခအထန (လှိုအြ်ြါက Traffic Impact Assessment
ပြိုလုြ်ထစပခင်ိုး)

(ဂ )

ထ

ောက်လုြ်ထရိုးြစစည်ိုးမ္ ောိုး သယ်ယူမ္ည့််လမ္်ိုးထကကောင်ိုးနင့််လုြ်ငန်ိုးသုိုးံ ြစစည်ိုး

မ္ ောိုးအောိုး အမ္ ောိုးပြည်သူသံုိုး ထရထပမ္ောင်ိုးအတင်ိုးသှိုို့ စန်ြ
ို့ စ်မ္ှုမ္ရှိထစထရိုး
(ဃ) Tower Crane အစရှိသည့်် လုြ်ငန်ိုးခင်သံုိုး ယနတရောိုးမ္ ောိုးအောိုးထဘိုးြတ်ဝန်ိုး
က င်နင့်် အမ္ ောိုးပြည်သူသံုိုးထနရောမ္ ောိုးအထြေါ်သှိုို့ ထရောက်ရှိအသံုိုးမ္ပြိုထစထရိုး
(င )

စီမ္ံကှိန်ိုးခခံစည်ိုးရှိုိုးအောိုး ၎င်ိုးတှိ၏
ုို့ Property Line အတင်ိုး၌သော ကောရံထစထရိုး

(စ )

ထ

ောက်လုြ်ထရိုးလုြ်ငန်ိုးသံုိုးြစစည်ိုးမ္ ောိုးနင့်် အထ

ောက်အဦမ္ Ramp အောိုး

အမ္ ောိုးပြည်သူသံုိုး လမ္်ိုးနယ်အတင်ိုးမ္ထရောက်ရှိထစထရိုး
(

)

ရန်စထြော်မ္ော၊ မ္ီိုးစက်မ္ ောိုးအောိုး ၎င်ိုးတှိုို့ြှိုင် ဧရှိယောအတင်ိုး၌သော

(ဇ )

က်သယ်ထရိုးလှိုင်ိုး၊ မ္ီိုးလှိုင်ိုး၊ ထရြှိုက်လှိုင်ိုးမ္ ောိုး

ောိုးရှိထစထရိုး

က်သယ်မ္ှုမ္ ောိုးထကကောင့်် အမ္ ောိုး

ပြည်သူသံုိုးလမ္်ိုး၊ စကကဂန်မ္ ောိုးအောိုး ပြတ်သန်ိုးအသံုိုးပြိုမ္ည့််အစီအစဉ် တင်ပြထစပခင်ိုး
(၃)

အထဆောက်အအံု ခင့််ပြ ခ က်စစ်ထဆ်းပခင််း
(က) Layout Plan
(ခ )

လမ္်ိုးနယ်

(ဂ )

ခခံစည်ိုးရှိုိုးကောရံ

(ဃ) မ္ီိုးစက်၊
(၄)

ထရောက်ရှိမ္ှု
ောိုးရှိမ္ှု

ရန်စထြော်မ္ော

ယောဉ်ရြ်န ်းမ္ှု
(က) ယောဉ်ရြ်နောိုးရန်ထနရော

(၅)

(၆)

ောိုးရှိမ္ှု Parking Area

(ခ )

ယောဉ်ဝင်/

က်မ္ှု

(ဂ )

Traffic Impact Assessment (T I A) အောိုး ကျွမ္ိုး် က င် ြညောရင်နင့်် တက်ခ က်မ္ှု

ြ က်စ်းမ္ှု
(က)

အမ္ ောိုးပြည်သူ လမ္်ိုး၊ စကကဂန် ြ က်စီိုးမ္ှု

(ခ )

မ္ီိုးကကှိိုိုး၊

ယောဉ်ဝင်/

က်သယ်ထရိုး၊ ထရြှိုကလ
် င
ှို ိုး် သယ်တန်ိုးမ္ှု

က်ထြါက်မ္ ော်း စစ်ထဆ်းခင့််ပြ ထြ်းပခင််း။

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

ကန်သတ်
့်
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(က) ယောဉ်ဝင်/
စစ်ထ

က်ထြါက်မ္ ောိုးထလျှောက်

ောိုးလောပခင်ိုးအထြေါ်တင် ထပမ္ပြင်ကင်ိုး

ိုး၍ ထအောက်ထြော်ပြြါ အခ က်အလက်မ္ ောိုးအောိုး

င်ိုး

ြ်မ္ံစှိစစ်၍ခင့််ပြိုထြိုး

လ က်ရှိြါသည်-

(ခ)

(၁)

အထ

( ၂)

ြှိုင်

ောက်အဦထရြို့၌ ထပမ္က န်ရှိ/မ္ရှိ
ှိုင်မ္ှုအမ္ ိုှိ ိုးအစောိုး (ကှိုယ်ြှိုင/် လူထနတှိုက်ခန်ိုး)

ကှိုယ်ြှိုင်အထ ောက်အဦပြစ်မြီိုး အထ ောက်အဦအတင်ိုး၌ (သှိမ္
ုို့ ဟုတ်) အထ ောက်
အဦထရြို့ ထပမ္က န်၌ လံုထလောက်ထသော ယောဉ်ရြ်နောိုးရန်ထနရောရှိြါက ခင့််ပြိုထြိုးြါသည်။

(ဂ)

လူထနတှိုက်ခန်ိုးမ္ ောိုးပြစ်ထသော်လည်ိုး အထ

ောက်အဦထရြို့ ထပမ္က န်၌ လံထ
ု လောက်

ထသော ယောဉ်ရြ်နောိုးရန်ထနရောရှိြါက ခင့််ပြိုထြိုးလ က်ရှိြါသည်။
၂၉။

ထရြုက်လင
ု ်း် မ္ ော်း၊

ထပမ္ထအောက်ဓောတ်ကက ်းမ္ ော်း၊

ဓါတ်တုင်မ္ ော်း၊

ရန်စထဖော်မ္ောတုငမ္
် ော်း

ထဆောင်ရွက်ရန်အတက် အမ္ ော်းပြည်သသံု်းလမ္််း၊ စကကြန်မ္ ော်းအော်း တ်းထဖော်ခင့်် ထတောင််းခံပခင််းကစစရြ်
မ္ ော်းထဆောင်ရွက်ပခင််း။

အမ္ ောိုးပြည်သူသံုိုးလမ္်ိုးနယ်အတင်ိုး ထရြှိုက်လင
ှို ိုး် မ္ ောိုးနင့်် ထပမ္ထအောက်

ဓောတ်ကကှိိုိုးမ္ ောိုးခ ပမ္ိုြ်
ခင့််ပြိုမ္ှိန်ို့ထလျှောက်

က်သယ်ရန်၊ ဓါတ်တှိုင်မ္ ောိုးနင့််

ရန်စထြော်မ္ောတှိုင်မ္ ောိုး စှိုက်

ောိုးလောပခင်ိုးအောိုး အမ္ ောိုးပြည်သူ သောိုးလောမ္ှု

ရ
ူ န်အတက်

ှိခှိုက်မ္ှုမ္ရှိထစထရိုး၊ ယောဉ်ထကကောြှိတ်

ှိမ္
ုို့ ှု မ္ပြစ်ထြေါ်ထစထရိုး အခ က်မ္ ောိုးအောိုး စှိစစ်မြီိုး ြ က်စီိုးမ္ှုတန်ဘှိုိုး ထြိုးသင်ိုးထစ၍ ခင့််ပြိုထြိုးလ က်ရှိြါ
သည်။
၃၀။

ထဆောက်လုြ်ထရ်းလုြ်ငန််းခင်မ္ ော်းမ္

လမ္််းထကကောင််းမ္ ော်း အသံု်းပြ ခင်ထ
့် လ ောက်
(က) အထ

ောက်အဦ

အလှိုက်

က်ရလောထသော ထပမ္ကက်းမ္ ော်း စန့််ြစ်ရန်အတက်
ော်းပခင််းကစစထဆောင်ရွက်ပခင််း။

ှိုငရ
် ောလုြ်ငန်ိုးတောဝန်ခံအြြို့မ္ ထ

ောင်ရွက်ခင့််ပြို

ောိုးထသော လုြ်ငန်ိုး

က်ရှိလောထသော ထပမ္ကကီိုးမ္ ောိုးအောိုး စန်ြ
ို့ စ်ရန်အတက် သက်

လမ္်ိုးထကကောင်ိုးအသံုိုးပြိုခင့််

ထလျှောက်

ောိုးရောတင်

အထ

ောက်အဦ

ှိုင်ရောကုမ္ပဏီမ္
ှိုင်ရောလုြ်ငန်ိုး

တောဝန်ခံအြြို့မ္ ၏ ခင့််ပြိုမ္ှိန်ို့ မ္ှိတတ ၊ အသံုိုးပြိုမ္ည့်် လမ္်ိုးထကကောင်ိုး၊ အသံုိုးပြိုမ္ည့််
ထပမ္သယ်ယောဉ်မ္ ောိုး၊ ထပမ္ကကီိုးလက်ခံရယူမ္ည့်် ထနရော (ဌောန
တောဝန်ရှိသူ၏ ထ

ောက်ခံခ က်) ြါရှိရမ္ည်ပြစ်ြါသည်။

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

ှိုင်ရော အြြို့အစည်ိုးပြစ်ြါက

ကန်သတ်
့်
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(ခ)

လုြ်ငန်ိုးထ ောင်ရွကရ
် ောတင် စနစ်တက ရှိထစထရိုးအတက် လုြ်ငန်ိုးခင်၊ လမ္်ိုးထကကောင်ိုး နင့််
ထပမ္ကကီိုးလက်ခံသည့််ထနရောတင် တောဝန်ယူမ္ည့််ြဂ
ု ္ှိိုလ်မ္ ောိုး၏ အမ္ည်နင့််

က်သယ်ရန်

ြုန်ိုးနံြါတ်မ္ ောိုး ြါရှိရမ္ည်ပြစ်ြါသည်။
(ဂ)

ထပမ္ကကီိုးလမ္်ိုးထကကောင်ိုး ခင့််ပြိုမ္ှိန်မ္
ို့ ောိုးအောိုး အြတ်စဉ် တနလဂော၊ အဂဂါထနို့မ္ ောိုးတင် (အခ က်
အလက်မ္ ောိုး စံုလင်ြါက) ထနို့ခ င်ိုးမြီိုး ထ

၃၁။

ောင်ရွက်ထြိုးလ က် ရှိြါသည်။

ဘဏ္ဍောထရ်းနစ်အလုက် လုြ်ငန််းမ္ ော်း ထဆောင်ရွက်ရန်အတက် ဘဏ္ဍောထင လ ော
ပခင််း။

အသီိုးသီိုးတင် ထ

ော်း တင်ပြ

ရန်ကုန်မမ္ှိိုြို့ထတော်စည်ြင်သောယောထရိုးထကော်မ္တီနယ်နှိမ္ှိတ်အတင်ိုးရှိ
ောင်ရွက်မ္ည့််လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအတက် သက်

ှိုငရ
် ော လွှတ်ထတော်ကှိုယ်စောိုးလယ်မ္ ောိုးမ္

တင်ပြလောထသော လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး၊ ဥကကဌ(မမ္ှိိုြို့ထတော်ဝန်)နင့်် ထကော်မ္တီဝင်မ္ ောိုးမ္ ထ
သပြင့်် ညွှန်ကကောိုးထသော လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးနင့်် ထပမ္ပြင်တင် မ္ပြစ်မ္ထန ထ
မ္ ောိုးကှို ဦိုးစောိုးထြိုးအ

မမ္ှိိုြို့နယ်

င့််အလှိုက် တက်ခ က်၍ ဘဏ္ဍောထင လ ော

ောင်ရွက်ရန်လှိုအြ်

ောင်ရွက်ထြိုးသင့််သည့်် လုြ်ငန်ိုး
ောိုးတင်ပြထတောင်ိုးခံ၍ ထ

ောင်ရွက်

ထြိုးလ က်ရှိြါသည်။
နဂံု်း
၃၂။

ဌောနရှိ ဝန် မ္်ိုးအောိုးလံုိုးသည် မ္ှိမ္ှိတှိသ
ုို့ က် ှိုင်ရော တောဝန်ဝတတရောိုးမ္ောိုးကှို ထ ောင်ရက
ွ ်ရောတင် ဤရံိုးု

လုြ်ငန်ိုး လုြ်

ံုိုးလုြ်နည်ိုးမ္ ောိုး Standard Operating Procedure (SOP) အောိုး အစဉ်ထလိုးစောိုး

လှိုက်နောထ ောင်ရွက်ရန် အ ူိုးလှိုအြ်မ္ည်ပြစ်ြါသည်။ လှိုအြ်ခ က်အရထကော်မ္တီ၏ လုြ်ငန်ိုးသထဘော
သဘောဝနင့်် ဝန်
ထ

မ္်ိုးြြို့စည်ိုးြံုမ္ ောိုး ထပြောင်ိုးလလောြါကလည်ိုး လုြ်ငန်ိုးတောဝန်မ္ ောိုးကှို ထခ ောထမ္ြို့စော

ောင်ရွက်နှိုငရ
် န်အတက် ဤ Standard Operating Procedure ကှို ပြင်

င်ပြည့််စက်၍ လှိုက်နော

က င့််သံုိုးသောိုးရန် လှိအ
ု ြ်မ္ည်ပြစ်ြါသည်။

ဒုတှိယညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ ိုးခ ိုြ်

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

ကန်သတ်
့်

44
စောအမ္တ်၊
ရက်

/

/ စည်ြင်-ယော(လမ္်ိုး)

စ ၊ ၂၀၁၉ ခုနစ် စက်တင်ဘော လ

ရက်

ပဖန့််ထဝပခင််း
ထကော်မ္တီဝင်အောိုးလိုးံု ၊ ရန်ကုန်မမ္ှိိုြို့ထတော်စည်ြင်သောယောထရိုးထကော်မ္တီ

ကန်သတ်
့်
SOP Uptated by 29-1-2018

