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M&E QS NOTE 1 ……………….

Tender QS တစ္ေယာက္ အေန နဲ ့ Tender project ေတြကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ျမန္ျမန္ၿပီးစီးေအာင္
ဘယ္လို တြက္ ၾကမလဲ
.................................................................................................................
ဒီေမးခြန္းဟာ Professional QS တိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ေမးခြန္းပါ
က်ေနာ္ဟာ Professional QS တစ္ေယာက္အျဖစ္ Tender ပိုင္းကို Electrical နဲ ့ ACMV projects
ေတြပါ ၄ ႏွစ္ နီးပါး နဲ ့ Site QS အျဖစ္ ၃ ႏွစ္ခြဲေလာက္ လုပ္ခဲ့ တဲ့ အေတြ ့အၾကံဳရွိခဲ့ပါတယ္ စုစုေပါင္း ၇
ႏွစ္ခြဲ ၈ ႏွစ္နီးပါးပါ
Tender QS တစ္ေယာက္ဘဝဟာ ဘာနဲ႔ တူသလဲဆိုေတာ့
ဘယ္ေတာ့မွ မၿပီးဆံုးတဲ ့ စာေမးပြဲေတြ ေျဖေနရတဲ ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္နဲ႔ တူပါတယ္
ပထမအေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အေန နဲ ့ Tender Drawings ေတြ နဲ ့ BQ ( Bill of Quantity ) လို ့ ေခၚတဲ့
Tender Price Breakdown Documents ေတြကို ရွင္းလင္းေနေအာင္ သေဘာေပါက္ဖို ့အနည္းဆံုး ၂
ေခါက္ ၃ ေခါက္ေလာက္ ျပန္ဖတ္သင့္ၿပီး
အေရးႀကီးတဲ့ အရာေတြကို Highlighted လုပ္ထားရပါမယ္ ဒါမွသာ Tender Breakdown မွာ
တန္ဖိုးေငြ ျ ဖည့္တဲ့အခါ ေမ့မက်န္ခဲ့မွာျဖစ္ပါတယ္
ၿပီးေတာ့ ကိုယ္တြက္တဲ ့ Tender ရဲ ့ Scope of works ကို ရွင္းလင္းေနေအာင္ သိထားရပါမယ္
ေနာက္တစ္ခုက files ေတြကို folders အလိုက္ စနစ္တက် ခြဲထားရပါမယ္
အဲ့ဒါမွသာ ကိုယ္ျပန္ရွာခ်င္တဲ့ Drawings နဲ႔ Documents ေတြကို အလြယ္တကူျပန္ရွာေဖြႏိုင္ၿပီး
အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစပါတယ္
ကိုယ္က Project တိုင္းကို အၿမဲတမ္း ဒီပံုစံ အတိုင္း စနစ္တက် လုပ္လာတဲ့ အခါ ကိုယ့္ရဲ ့ အလုပ္လုပ္
ႏူန္းဟာ မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ျမန္လာတာေတြ ့ရပါတယ္
က်ေနာ့ ရဲ ့ Files ေတြ ကို စနစ္တက် ခြဲထားတဲ ့ Format ေလးကို နမူနာ အျဖစ္ေပးခ်င္ပါတယ္

.

TENDER/CONTRACT
..........................................
1 Tender Documents
1.a Tender Price Breakdown(BQ breakdown)
1.b Tender Drawings
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1.c Tender Specification
2 Addendum Drawings & Documents
3 BOQ & Costing
3.a Cost Worksheet
3.b Cost Breakdown Working Files for ACMV Ducting/Piping c/w accessories
3.c Cost Breakdown Working Files for Electrical Submain Cable/Lighting / Power / ELV
c/w accessories Qty & Price Breakdown
3.d Cost Breakdown Working Files for Smoke Detector/Heat Detectors/Manual Call
points/ Alarm Bell Qty & Price Breakdown
3.e Maintenance Cost
4 Supplier's Quotation
4.a ACMV
4.b Electrical
4.c Fire Protection
4.d Plumbing, Sanitary & Gas System
4.e BMS
5 Submission
5.a Cover Letter
5.b Tender Price Breakdown
5.c Technical Data
5.d Schedule of unit rate (SOR)
6 Post Tender Addendum
6.a PTA 1
6.b PTA 2
6.c PTA 3
6.d PTA 4
7 Correspondences
7.a Letter of Invitation for Site Showround/Extension of time/Tender interview
7.b Tender Questionnaire No. 1/ 2/3
ရဲမ်ိဳး 17/05/2017
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M&E QS NOTE 2 ……………….
Times management for Tender projects
Tender project ေတြ အခ်ိန္မွီ submission လုပ္ႏိုင္ဖို ့ဆိုတာ ကုမၼဏီေသးေသးေလးကေန Mega
ကုမၼဏီႀကီးေတြအထိ အသက္တမွ် အေရးႀကီးသလို
အဲ့ဒီ Tender project ေတြ အခ်ိန္မွီၿပီးစီးဖို ့ တာဝန္ယူ ထားရတဲ ့QS ေတြရဲ ့အခန္းကဏ ကလည္း
အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာမွာ ပါဝင္ပါတယ္
Project ရဲ ့ size ေပၚမႈတည္ၿပီး Tender တြက္ဖုိ ့ အခ်ိန္အတိုအရွည္ကြာသြားတတ္ပါတယ္ က်ေနာ္
အၿမဲတမ္း လုပ္ေလ့ ရွိတဲ ့ Tender တြက္ပံု အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ ပံုေလး ရွင္းျပေပးခ်င္ပါတယ္
1) ပထမဆံုးအေနနဲ ့ Tender BOQ နဲ ့ Drawings ေတြကို Print out လုပ္ပါတယ္ Tender BOQ ကို
ေသေသခ်ာခ်ာ ၂ ေခါက္ေလာက္ဖတ္ၿပီး Highlight လုပ္ပါတယ္
2) Prints ထုတ္ၿပီးသား Drawings ေတြကို တစ္ေခါက္ ေလ့လာပါတယ္ အေရးႀကီးတဲ့ အရာေတြကို
Drawings မွာ Highlight လုပ္ပါတယ္
Specifications ေတြ အၾကမ္းမ်ဥ္း တစ္ေခါက္ဖတ္ၿပီး clients လိုခ်င္တဲ ့ Brand ေတြကို
မွတ္သားထားလိုက္ပါတယ္ အေတြ ့အၾကံဳရွိတဲ့
Professional QS တစ္ေယာက္ ဆိုရင္ အဲ့ဒီ အဆင့္မွာတင္ ဘယ္ႏွစ္ရက္ နဲ ့ အၿပီးတြက္လို ့ရလည္း
တန္းသိပါၿပီ
3) Softcopy drawings ေတြကို Supplier ေတြနဲ ့ Subcon ေတြကို ့ သူ ့ system အလိုက္ equipment
scheduled/ specifications နဲ ့ single Line drawings/layout drawings ေတြ email ပို ့ၿပီး
quotation ေတာင္းပါတယ္ ၊ အဲ့ဒီမွာ ကိုယ္ျပန္လို ခ်င္တဲ့ ရက္အတိအက် အတိုင္း ျပန္ပို ့ေပးဖို ့
ေျပာပါတယ္
ဒီနံပါတ္ ၃ အဆင့္မွာ အေရးႀကီးတာက Tender project မွာပါဝင္တဲ့ Equipment နဲ ့ Material
ေတြကို client လိုခ်င္တဲ့ Brand ေတြအတိုင္း supplier ေတြဆီက quotation ရယူႏိုင္ဖို ့ပါ
အဲ့ဒီ အဆင့္၃ ခုကို ၁ ရက္ ဒါမွမဟုတ္ project ေသးရင္ေန ့ ဝက္နဲ ့ အၿပီးလုပ္ႏိုင္ပါတယ္
4) Services အလိုက္ system အလိုက္ Tender drawings မွာ ျပထားတဲ့ အတိုင္း BQ
ေကာက္ယူရပါတယ္
အဲ့လို Quantity take off လုပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ Tender Breakdown ထဲကအတိုင္း BQ Take off
လုပ္ရပါတယ္
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ဥပမာ Tender Breakdown မွာ ေရးထားတဲ ့အတိုင္း Level အလိုက္ ဒါမွ မဟုတ္ location အလိုက္
( room by room or specific area) အလိုက္ ဒါမွ မဟုတ္ Equipment အလိုက္ BQ Take off
လုပ္ရပါတယ္၊ ဒါမွသာ Tender breakdown ကို ေငြတန္ဖိုးေတြ ့ ျဖည့္တဲ့ အခါ လြယ္ကူ စြာ ျဖည့္သြင္း
ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္
က်ေနာ္က မ်ားေသာအားျဖင့္ ACMV services မွာ Ducting နဲ ့ သူ ့ရဲ ့ accessories ေတြ ျဖစ္တဲ့
Grilled/Damper / Diffusers ေတြကို AC နဲ ့ MV ခြဲၿပီး Equipment တစ္ခုခ်င္းဆီအလိုက္
ေကာက္ယူပါတယ္
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ACMV System မွာ သူက အခ်ိန္အၾကာဆံုး လုပ္ရတဲ့ အလုပ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ
အခ်ိန္အမ်ားဆံုးယူတဲ့ အလုပ္ကို အရင္ၿဖိဳလိုက္တဲ့ သေဘာေပါ့
အဲ့ဒီမွာ QS တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို အခ်ိန္အနည္း အမ်ားကြာ သြားေစႏိုင္တာက Tender Drawings ကို
ဘယ္ေလာက္ နားလည္ ပိုင္ႏိုင္ သလဲဆိုတာရယ္ သူအသံုးျပတဲ ့ BQ format ပါ
မ်ားေသာအားျဖင့္က ducting size နဲ ့ length ကို BQ format ထဲ ႐ိုက္ထည့္လိုက္တာနဲ ့ ကုန္က်စိတ္
တန္ဖို း ထြက္ လာတဲ့ အထိ formula ေတြ နဲ ့ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ excel file ပါ
အဲ့ဒီ format ရွင္းလင္း လြယ္ကူရင္ လြယ္ကူသေလာက္ Tender ကို ျမန္ဆန္စြာ တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါတယ္
အဲ့ဒီ format ေတြ နဲ ့excel ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို ့ကလည္း Professional QS
တစ္ေယာက္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး အပိုင္းေတြထဲမွာပါပါတယ္
က်ေနာ္ အသံုးျပဳေနတဲ့ BQ format ကို အသံုး ျပဳခ်င္ရင္ မွ်ေဝေပးပါ့မယ္ ေနာက္ထပ္ Subcon နဲ ့
supplier ေတြ ဆီက quotation ေတြ မွန္မမွန္ ဘယ္လို စစ္ေဆးမလဲ ၿပီးေတာ့ Piping , Electrical
services ELV services ေတြ အေၾကာင္းဆက္ပါအံုးမယ္ခင္မ်ာ
ရဲမ်ိဳး 17/05/2017
M&E QS NOTE 3 ……………….
M&E Tender QS တစ္ေယာက္အတြက္ Tender တြက္တဲ ့အခ်ိန္မွာ သတိထားသင့္ေသာ
အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္မ်ား
.................................................................................................................
ACMV system
1) Tender Drawings ေတြ print out လုပ္တဲ့ အခ်ိန္ drawings ေတြ မက်န္ေအာင္ Drawings list
နဲ ့ တိုက္ၿပီး ျပန္စစ္ပါ Drawings တစ္ခုမွာ ပါတဲ့ တန္ဖိုးေငြဟာ ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းကေန တသိန္း
ႏွစ္သိန္းအထိ ရွိတတ္ပါတယ္
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2) ACMV equipment ေတြဟာ roofs မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထားတတ္ၾကပါတယ္
ဥပမာ CU / chillers/ cooling towers နဲ ့ MV fans ေတြပါ ၊ အဲ့ဒီ equipment ေတြရဲ ့ hoisting
cost ေတြ ေမ့မက်န္ဖို ့ သတိထားပါအကယ္၍ ကိုယ့္ရဲ ့ Man Con က ဒါေတြ သူတို ့
လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ ့ cover letter မွာ by Main con လို ့ထည့္ေရးေပးပါ
3) Ducting BQ Take off လုပ္ေနစဥ္ အေရးတႀကီး သတိထားသင့္တာေလးေတြက
ဘယ္ Duct ေတြက internal insulation ဘယ္ Duct ေတြက external insulation ဆိုတာ
သိရပါမယ့္ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ AHU/PAHU က ထြက္ထြက္ျခင္း Supply/Return duct ေတြမွာ 3
to 6 meters ေလာက္အထိဟာ internal insulation ျဖစ္ၿပီး duct type FCU မွာကေတာ့ internal
insulation ဟာ 1 to 3 meters ေလာက္အထိ ရွိပါတယ္
ပံု ၁ နဲ ့ ၂ မွာ ေလ့လာၾကည့္ပါ အစင္းပါတဲ့ Duct ဟာ internal insulation ကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္
ပံု ၄ မွာျပထားတဲ့ အတိုင္းလည္း Legend drawing မွာေရးထားတတ္ပါတယ္
4) ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတာ တစ္ခုက ဘယ္ Duct ဟာ Fire rated duct ျဖစ္ၿပီး ဘယ္ Duct ေတြဟာ
Stainless steel Duct ျဖစ္သလဲဆိုတာ သိရပါမယ္ အဲ့ ဒီ FR duct ေတြဟာ သာမန္ GI duct
ေတြထက္ ၃ ဆ ေစ်းႀကီးပါတယ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ Kitchen Exhaust duct ေတြမွာ အသံုးျပဳတာ
မ်ားပါတယ္
ၿပီးေတာ့ 2 Hrs or 4 Hrs fire rated duct လား ေသခ်ာေအာင္ သိဖို ့လိုပါတယ္ ပံု ၃ မွာ ျပထားတဲ
အတိုင္း legend မွာ ေရးေပးထားတတ္ပါတယ္
5) Ducting န ဲ ့Piping BQ Take off လုပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ Riser vertical length ေတြ ့ ေမ ့
တတ္ပါတယ္ သတိထားပါ
Project ေသးရင္ ဒါေတြက အရမ္းမသိသာေပမယ့္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းနဲ ့အထက္ project ေတြမွာ
သိန္းနဲ ့ ခ်ီၿပီးကြာ သြားႏိုင္ပါတယ္
Electrical System မွာေတာ့
1) Submain cable က အေရးႀကီးဆံုးပါ Electrical Project တစ္ခုမွာ Submain cable တန္ဖိုးက 20%
to 40% ေလာက္အထိ ရွိပါတယ္
Submain Cable measurement လုပ္တဲ့ အခါ Single line drawings ေတြ နဲ ့ Power Layout
drawings ေတြ ေသခ်ာ ေလ့လာပါ အထူးသျဖင့္ DB location ေတြ နဲ ့ Electrical Riser Location
ေတြ မမွားဖို ့လိုပါတယ္
ျဖစ္ႏိုင္ရင္ Submain Cable ကို ၂ ေခါက္ေလာက္ တိုင္းၿပီး ျပန္စစ္ပါ Cable size / cable
အမ်ိဳးအစားေတြ BQ Take off လုပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေသခ်ာဖို ့လိုပါတယ္
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Emergency Main Switchboards နဲ ့ EDB က ထြက္တဲ့ Outgoing cables ေတြကို FR cables
သံုးတဲ့ အတြက္ အဲ့ဒီ cable ေတြကို measuring လုပ္တဲ့ အခ်ိန္နဲ ့ BQ Key in လုပ္တဲ့ အခါ
မမွားေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ
FR cable price က သာမန္ cable ေတြထက္ 40 % ကေန 50 % အထိေစ်းႀကီးပါတယ္
ေနာက္တစ္ခု အေရးႀကီးတာ Tender Project ႀကီးရင္ cable price ကို up to date ေစ်း supplier
ဆီကေတာင္းပါ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ Copper price ဟာ ေန ့စဥ္နဲ ့အမွ် အေျပာင္းအလဲရွိေနလို ့ပါ
2) Hotel project ေတြ တြက္တဲ့ အခါ hotel room ေတြထဲက Electrical accessories ေတြကို
အေကာင္းစား brand ေတြ သံုးတတ္လို ့ client လိုခ်င္တဲ့ အမ်ိဳးအစားကို quotation ရယူဖို ့
သတိရွိပါ
ေနာက္တစ္ခု အေရးႀကီးတာက စင္ကာပူမွာ အထပ္ျမင့္ Hotel ေတြ မ်ားတဲ့ အတြက္ room types နဲ ့
room Quantity ကို လံုးဝမမွားေအာင္ Room schedule နဲ ့ layout drawings မွန္မမွန္ ကိုက္ညီမႈ
့ရွိမရွိ ေသခ်ာေအာင္ စစ္ေဆးပါ
မွတ္ခ်က္ ။ ။က်ေနာ္ ေရးေနေသာ QS နဲ ့ပါတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အေတြ ့အၾကံဳ
ရွိၿပီးသား လူေတြအတြက္ မရည္ရြယ္ ေပမယ့္
အခုမွ ေက်ာင္းၿပီးလို ့ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္မယ့္ ညီငယ္ ညီမငယ္မ်ားကို ကိုယ့္တုန္းက ၾကံဳေတြ ့ခဲ့ေသာ
အမွားေတြ သူတို ့မၾကံဳေတြ ့ရေလေအာင္ အေတြ ့အၾကံဳေကာင္းမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း
မွ်ေဝျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္
ရဲမ်ိဳး 19/05/2017
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M&E QS NOTE 4 ……………….

Electrical VO နဲ ့ပါတ္သက္ၿပီး ေမးတဲ့သူေတြမ်ားလို ့ Electrical Variation order ဘယ္လိုတြက္ရလဲ
ဆိုတာေလး ရွင္းျပေပးပါ့မယ္
VO quotation ေတြ မလုပ္ခင္ အဲ့ဒီ ကိုယ္တြက္မယ့္ VO ရဲ႕ အေၾကာင္း scope of works ( Addition
works and omission works ) နဲ ့ ဘယ္ documents ေတြ လိုအပ္သလဲ သိထားရပါမယ္
VO quotation တစ္ခု အတြက္ client ဆီမွ အေရးႀကီးတဲ့ ေအာက္ပါ documents ေတြ
လိုအပ္ပါတယ္
1) Consultants ရဲ႕ Engineering Instruction (EI)
2) Enginerring Direction
3) Email instructions (or) Meeting minute records
အဲ့ ဒီ Documents ေတြ မရွိဘဲ ကိုယ္ လုပ္လိုက္တဲ့ VO quotation ရဲ ့additional works ေတြဟာ
ပိုက္ဆံျပန္ claim ဖို ့ အရမ္းအရမ္းကို ခက္ပါတယ္
အဲ့ဒီမွာ Singapore ရဲ ့ contract သေဘာ သဘာဝအရ EI works ေတြက ေသခ်ာေပါက္ ျပန္ claim
လို ့ရၿပီး
ED works ေတြမွာ cost ပါရင္ EI ထုတ္ေပးဖို ့ ကိုယ့္ရဲ ့ Main Con နဲ ့ client ကို ေျပာရပါတယ္
Project ႀကီးေတြ အရမ္းကို rushing ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အကုန္လံုးက Super busy ျဖစ္ေနၾကလို ့
consultant က EI ေတြ အလုပ္႐ူပ္ခံၿပီး မထုတ္ဘဲ Contractors ေတြကို meeting ေခၚၿပီး
ဘာေတြ ဘယ္ေနရာေတြက design change ဖို ့ လိုတယ္ ဆိုၿပီးလုပ္ပါတယ္
အဲ့လို meeting က သူတို ့ခိုင္းတဲ့ အလုပ္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ record လုပ္ထား whiteboard
မွာေရးထားတာေတြကို ဓါတ္ပံု႐ိုက္ၿပီး
Meeting ၿပီးတာနဲ ့ Clients/ Main con ကို email ပို ့ၿပီး confirmed လုပ္ပါ
အဲ့ဒီလို မလုပ္ဘဲ သူတို ့ ခိုင္းတဲ့အတိုင္းလုပ္ၿပီး ပိုက္ဆံ claim တဲ့ အခါ ႐ူးခ်င္ေယာင္
ေဆာင္ေနပါလိမ့္မယ္
အဲ့ဒီ ပိုက္ဆံေတြဟာ ေရထဲသြန္လိုက္တာကမွ အရာေလးေတြ ျမင္ရပါအံုးမယ္
အခု ႐ိုးရွင္း လြယ္ကူတဲ့ Electrical VO quotation ႏွစ္ခုကို quotation format နဲ ့ Highlighted
drawings ေတြပါ နမူနာ အျဖစ္ ျပေပးလိုက္ပါတယ္
VO quotation submission မွာ ပါဝင္ရမယ့္ documents တြ နဲ ့ drawings ေတြက
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Cover letter
Breakdown
Highlighted drawings ( Tender and latest)
EI/ED or any instruction documents
Invoices/DO
work done Inspection forms

VO -1
Tender drawing အရ 4C5 light fittings 2 ခုပဲ ရွိတဲ့ အခန္းကို 2C2 light fittings 11 ခု နဲ႔
ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ခိုင္းတာပါ အဲဒီေနရာမွာ normal sources နဲ ့ Emergency Sources မတူလို ့
အသံုးျပဳတဲ ့ cable ေတြ မတူညီတာ သတိထားၾကည့္ပါ
VO -2 ကေတာ့
32A TPN Isolator ၃ ခုကို additional works လုပ္ခိုင္းတာပါ
တစ္ခုကို level 1 မွာ တပ္ဆင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ၂ ခုကိုေတာ့ level 7 မွာ တပ္ဆင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္
ရဲမ်ိဳး ( 22/05/2017 )
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M&E QS NOTE 5 ……………….

QS (Quantity Surveyor) Professional နဲ ့ပတ္သက္ရင္ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ အလုပ္ေတြ
ေပါလာတာ ႏွစ္ အနည္းပဲ ရွိအံုးမယ္ ထင္ပါတယ္
အခုအေနအထားအရ QS professsional နဲ ပ
့ တ္သက္ၿပီး အထိအေတြ ့နည္းေနၾကအံုးမွာပါ
ဒါေၾကာင့္ QS တစ္ေယာက္အေနနဲ ့ဘယ္လို တာဝန္ေတြ ယူရတယ္
ဘယ္လိုအလုပ္မ်ိဳးေတြကသာ QS တစ္ေယာက္ရဲ႕ scope of work ထဲမွာ ရွိတယ္ ဆိုတာ
ေက်ာင္းၿပီးကာစ ညီငယ္ ညီမငယ္ေတြ သိခ်င္ေနမယ့္လို႔ ယူဆပါလို႔ က်ေနာ္ နားလည္သေလာက္
ရွင္းျပထားပါတယ္
ဒီပိုစ့္ ကိုဘာေၾကာင့္ေရးလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို ့ႏိုင္ငံမွာ Construction လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားၾကီး
တိုးတက္လာ ဖို ့ရွိေနပါတယ္
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Construction လုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္လာတာနဲ႔ အမ်ွ တကယ္ နားလည္တတ္ကၽြမ္း တဲ့ ပညာတတ္
ပညာရွင္ေတြ လည္း အမ်ားၾကီး လိုအပ္လာပါလိမ့္မယ္
ဒါေၾကာင့္ အခုထဲက စနစ္တက် ေလ့လာ ၿပီး အေတြ ့အၾကံဳ ေကာင္းေတြ ရယူထားႏိုင္ရင္ ညီငယ္
ညီမငယ္ေတြ အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရယူႏိုင္မွာအေသအခ်ာပါပဲခင္မ်ာ
စာေတြအမ်ားၾကီးေရးထားလို႔ လန္ ့မသြားပါနဲ႔
ဆရာမ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)ေျပာသလို က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ သခ်ၤာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းဟာ အေရွ႕
ေတာင္ အာရွမွာ အဆင့္ျမင့္တဲ့ အထဲက ပါပါတယ္
ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ႏိုင္ငံရပ္ျခားထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ Engineering Field က Engineer ေတြ
အားလံုးနီးပါး ႏိုင္ငံတကာက ပညာရွင္ေတြနဲ႔ တန္းတူ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ ၾကိဳးစားၿပီး
စိတ္ရွည္သင္ယူရင္ အခ်ိန္အတိုအတြင္း ကၽြမ္းက်င္သြားပါလိမ့္မယ္
Duty and Responsibilities For M&E Tender QS
.........................................................................
v
Full set of Pre Tender, calling quotation such as chillers, cooling towers,
AHU/PAHU, FCUs , Ducting/Piping, Pumps, MV Fans and Building Management
System, etc…
v
Full set of Pre Tender, calling quotation such as HT/LV Switchboards/DBs Light
Fittings/Cables/Cable Supports/Electrical accessories/ELV system etc …..
v
Full set of Pre Tender, calling quotation such as Fire Protection System/ Plumbing
and Sanitary system
v
Taking off the bill of quantity according to tender breakdown prices as per the
tender drawings and tender specification.
v
Price comparison and costing summary.
v
Preparing all relevant administration and documentation for Tender submission
such as Technical data, Schedule of unit rate. Catalogues submission.
v
Follow up with Post Tender Addendum documents and drawings
v
Prepare LOA for subcontractors and suppliers

Duty and Responsibilities For M&E site QS
.....................................................................
v
Attend meeting with consultants/main con for substantiation of Variation Order.
v
Submission of monthly progress claims and site valuations.
v
Preparation of Variation Order for submission
v
Liaise with subcontractors and clients
v
Review M&E drawings for dispute resolution for discrepancies between contract
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and latest drawings
Monitoring and follow up quotations and project budget.
Ensure timely and smooth progress of works

Traditional quantity surveying service (Reference: Wikipedia)
..................................................................................................
v
Cost consulting, Cost estimating
v
Cost planning
v
Cost control
v
Contracts negotiation
v
Procurement advice
v
Preparing Bill of Quantities (BOQ) and Tender Document
v
Monitoring Budget
v
Preparation of Payment Application, certification and valuation of construction
work
v
Assessment of variations
v
Dispute resolution
v
Preparing feasibility studies
v
Value estimation
v
Advice on cost limits and budgets
v
Whole life cycle costing
v
Valuation for insurance purposes
v
Project management
v
Advice on contractual disputes
v
Preparation of final account
ရဲမ်ိဳ း (25/05/2017)
M&E QS NOTE 6 ……………….
Electrical System Installation အတြက္ Tender Project ေတြတြက္တဲ့ အခါ အေရးတႀကီး
သတိထားရမယ့္ အခ်က္မ်ား
........................................................................................................
1) Tender တစ္ခု မတြက္ခင္ ဒီ project ဟာ အသစ္ေဆာက္တာလား A&A ( Addition and
Alternation ) လား ဆိုတာ သိရပါမယ္ အသစ္ေဆာက္တဲ့ project ဆိုရင္ tender drawings
မွာျပထားတဲ့ equipment ေတြအားလံုးဟာ အသစ္ေတြႀကီး ျဖစ္လို ့ကိစၥမရွိေပမယ့္
A&A project ေတြက တခ်ိဳ ့ေကာင္းေနေသးတဲ့ equipment နဲ ့ material ေတြကို ျပန္အသံုးျပဳလို ့
ရတဲ့အတြက္ အသစ္ဝယ္ ထည့္ဖို ့မလိုအပ္ပါဘူး
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မ်ားေသာအားျဖင့္ Tender Drawings ေတြမွာ Existing လို ့ေရးထားတာေတြ ျ
ပန္သံုးမယ့္ပစၥည္းေတြပါ
ပံု ၁) ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ တကယ္လို ့ ကိုယ္ကမေသခ်ာရင္ Main Con/Client
ကိုေသခ်ာေအာင္ေမးပါ
Electrical project မွာ အသံုးျပဳေသာ Equipment နဲ ့material မ်ား ကိုသိထားရပါမယ္
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

HT Switchgear
HT transformer
LT switchboard/Distribution boards
Generators
HT/LT cables
Busbar Trunking
Lead in pipes
Cable support ( Trunking/Tray/ cable ladder/ conduit pipe)
Light fittings (general lighting/landscape/street/ID light fittings)
Electrical Accessories ( Switch socket outlet/switches/isolator etc)
Earthing
Lightning protection

ELV system ကလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ Electrical scope of works ထဲမွာ ပါတာမ်ားပါတယ္

ELV ဆိုတာ extra Low voltage ကိုေျပာတာျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီ system မွာ
v
v
v
v
v
v
v
v
v

CCTV
Card Access
Public Address
MATV
Tel
Car parking
Vehicle counting
Intercom
AV system
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Structure cabling အစရွိသျဖင့္ system ေပါင္းမ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္

2) ဒါေတြ သိထားၿပီးတာနဲ ့ ကိုယ္တြက္မယ့္ Tender မွာ ဘယ္ equipment ေတြနဲ ့ ဘယ္ material
ေတြ သံုးသလဲ
3)
Tender Drawings နဲ ့Tender BQ ကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္ၿပီး အေရးႀကီးတာေတြကို Highlighted လုပ္ပါ
ဥပမာ light fittings/ Electrical Accessories ဆိုလ်င္ clients က ဘယ္ brand လိုခ်င္တယ္
ဆိုတာမ်ိဳး
စင္ကာပူမွာ HDB နဲ ့ comericial အေဆာက္အဦးေတြက သူတို ့ သံုးေနၾက material brand ေတြ
ရွိေနၿပီးသားျဖစ္လို ့အဲဒီ brand ေတြ အတိအက် quote လုပ္ဖို ့လိုပါတယ္
ေနာက္တစ္ခုက Electrical project ေတြမွာ single line diagrams က အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္
Cable size ေတြ cable အမ်ိဳးအစားေတြ DB location ေတြေရးထားလို ့ လံုးဝကို အမွားမခံပါဘူး
4x1c 240 mm2 XLPE/PVC +E cable က 1m ကို ေဒၚလာ ၂၀၀ ေလာက္ ပ်မ္းျပရွိပါတယ္ 1 sets
100m ေလာက္ က်န္ခဲ့တာနဲ ့ ေဒၚလာ ၂ ေသာင္းေလာက္ under quote ျဖစ္သြားပါၿပီ
Cable ေတြ Measure မလုပ္ခင္ ကိုယ္အသံုးျပဳ ့မယ္ drawings ဟာ scales မွန္မမွန္ ေသခ်ာစစ္ပါ
Drawings မွာပါတဲ ့ scale က 1:200 ဆိုေပမယ့္ ကိုယ္စသ္ၾကည့္တဲ့ အခါ 1:100 ျ
ဖစ္ေနတတ္ပါတယ္
Scale မွားတာနဲ အ
့ ားလံုးမွားပါၿပီ ( လံုးဝ ကို မွားလို ့မရတဲ့အမွားပါ)
Cable တိုင္းတဲ့ အခါ riser အတြက္ vertical lengths + 5 to 10 % wastage နဲ ့ termination
ဟိုဘယ္ဒီဘက္ ၂ စ အတြက္ 5 m ေလာက္ ထပ့္ေပါင္းဖို ့ မေမ့ပါနဲ ့
ေနာက္တစ္ခု အေရးႀကီးတာက တစ္ခါတေလ မွာ Main single line မွာ ျပတဲ ့ outgoing cable size
နဲ ့ DB ေတြ ကိုဝင္တဲ ့ incoming cable size ေတြဟာ DB name တူေပမယ့္ cable size
မတူညီတတ္ပါဘူး
Drafter ေတြရဲ ့အမွားတခ်ိဳ ့ပါ အဲ့ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ DB ရဲ ့ Ampere size ကို ၾကည့္ၿပီး
အတည္ယူပါ
Electrical QS တစ္ေယာက္ဟာ Ampere size ၾကည့္တာနဲ ့ Cable size သိရပါ့မယ္ ၊
Cable size သိတာနဲ ့ cable support ဘာ သံုးမလဲ သိရပါ့မယ္ Tray လား Trunking လား
မ်ားေသာအားျဖင့္ PVC , PVC/PVC cable ေတြကို Trunking XLPE/PVC cable ေတြကို Tray
သံုးပါတယ္
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XLPE/PVC cable size အရမ္းႀကီး တာေတြကို ဥပမာ 500mm2 ေလာက္ေတြကို Cable ladder
သံုးပါတယ္
ပံု ၂) မွာ ေလ ့လာၾကည့္ပါ
မွတ္ခ်က္ ။ ဒီ cable size Table ကို မီတာ ၁၀၀ အတြင္းပဲ အသံုးပါ မီတာ 100 ထက္ေက်ာ္ပါက
voltage drop တြက္ခ်က္ၿပီးမွ အသံုး ျပဳသင့္ပါတယ္
စင္ကာပူမွာက lighting ေတြ power ေတြ အတြက္ အသံုးျပဳတဲ ့ final circuit လို ့ေခၚတဲ ့ 1.5 / 2.5
/ 4 mm2 cable ေတြကို point အလိုက္ ေစ်းႏူန္း ေဒၚလာ 50 / 60 / 70 အစရွိသျဖင့္ cable size
လိုက္ DB နဲ ့အနီးအေဝးကို ၾကည့္ၿပီး တြက္ယူပါတယ္
အဲဒါက cable + conduit ေပါင္း ေစ်းႏူန္းပါ Emergency DB က ထြက္တဲ ့ final circuit ေတြဟာ FR
cable အသံုးျပဳတဲ့ အတြက္ 90/100/120 အစရွိသျဖင့္ ေစ်းကြာပါတယ္ အဲ့ဒါေတြ မမွားဖို
့အေရးႀကီးပါတယ္
4) School project ေတြ တြက္တဲ့အခါ class rooms/ LAB / Teacher rooms ေတြဟာ design
အတူတူပဲျဖစ္လို ့ Typical drawing အေနနဲ ့မွတ္ယူရမွာ ျဖစ္လို အခန္းအေရအတြက္ ေတြ
မမွားေအာင္ မက်န္ေအာင္ အထူးဂ႐ုစိုက္ရပါတယ္
တစ္ခန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္က $3,000/$4,000 ေလာက္ရွိလို ့ အေရးတႀကီး သတိထားရပါတယ္
4) Hotel project ေတြ တြက္တဲ့ အခါ hotel room ေတြထဲက Electrical accessories ေတြကို
အေကာင္းစား brand ေတြ သံုးတတ္လို ့ client လိုခ်င္တဲ့ အမ်ိဳးအစားကို quotation ရယူဖို ့ သတိရွိပါ
ေနာက္တစ္ခု အေရးႀကီးတာက စင္ကာပူမွာ အထပ္ျမင့္ Hotel ေတြ မ်ားတဲ့ အတြက္ room types နဲ ့
room Quantity ကို လံုးဝမမွားေအာင္
Room schedule နဲ ့ layout drawings မွန္မမွန္ ကိုက္ညီမႈ ့ရွိမရွိ ေသခ်ာေအာင္ စစ္ေဆးပါ
မွတ္ခ်က္ ။ ။က်ေနာ္ ေရးေနေသာ QS နဲ ့ပါတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အေတြ ့
ရွိၿပီးသား လူေတြအတြက္ မရည္ရြယ္ ေပမယ့္

အၾကံဳ

အခုမွ ေက်ာင္းၿပီးလို ့ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္မယ့္ ညီငယ္ ညီမငယ္မ်ားကို ကိုယ့္တုန္းက ၾကံဳေတြ ့ခဲ့ေသာ
အမွားေတြ သူတို ့မၾကံဳေတြ ့ရေလေအာင္ အေတြ ့အၾကံဳေကာင္းမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေဝျခင္းမွ်သာ
ျဖစ္ပါတယ္

Tender အေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါ တခ်ိဳ ့ေသာအေရးႀကီးတာေတြဟာ drawings/quotation ေတြ ျပရွင္းမွ
ရမယ့္ အေနအထားေတြရွိပါတယ္
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ဒါေပမယ့္ Tender Drawings ေတြ/quotation ေတြဟာ copy right နဲ ့ညိလို ့ အြန္လိုင္းေပၚတင္လို ့
မရတဲ့ အခက္အခဲေတြရွိပါတယ္ အဲဒါေတြကိုလည္း နားလည္ေပးပါခင္မ်ာ
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M&E QS NOTE 7 ……………….
Reinstatement works Tender
အေတြ ့အၾကံဳ နည္းေနေသးတဲ့ Tender QS တစ္ေယာက္ သူတြက္မယ့္ Tender မွာ Reinstatement
လို ့ ျမင္လိုက္ရင္ နည္းနည္းတြန္ ့ၿပီး လန္ ့သြားတတ္ပါတယ္
ကိုယ္ေတြ႕ပါ
Tender အသစ္လဲ မဟုတ္ Renovation လည္း မဟုတ္ဘဲ Reinstatement ဆိုတဲ့ စကားလံုး
ကလည္း ကိုယ္နဲ႔ စိမ္းေနေတာ့ ဘယ္က စလုပ္လို ့ လုပ္ရမွန္း မသိျဖစ္တတ္ပါတယ္ အဲ့ဒီ
Reinstatement works tender ရဲ႕ အဓိပၸါယ္က
1) Landlord ရဲ ့ As-built Design အတိုင္း တူေအာင္ installation ျပန္လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္
2) ဒါေၾကာင့္ အခုလက္ရွိ အေနအထားရွိေနတဲ့ Tenant As-built design ကို dismantling
လုပ္ေပးရပါမယ္ Dismantling cost ကို မေမ ့က်န္ေအာင္ သတိထားပါ အရင္ landlord design
အတိုင္းတူတာေတြကိုေတာ့ ဒီအတိုင္းထားလို ့ရပါတယ္ ( မ်ားေသာအားျဖင့္ ceiling high ေတြ wall
partition ေတြ ေျပာင္းသြားလို ့ ျပန္သံုးလို ့မရတာေတြမ်ားပါတယ္)
3) အဲ့ဒီ landlord နဲ ့ Tenant drawings ေတြ စံု မစံုစစ္ေဆးပါ
4) M&E Equipment ေတြက အရင္ landlord သံုးခဲ့တဲ့ brand ေတြအတိုင္း သံုးမွာလား
Alternative brand သံုးလို ့ ရမရ ေသခ်ာေအာင္ Drawings နဲ႔ scope of work ကို ေလ့လာပါ
ဒီေလာက္ဆို စၿပီးတြက္လို ့ အဆင္ေျပပါၿပီ

ရဲမ်ိဳး ( 1/06/2017 )
Page 20 of 43

Ye Myo

Professional QS

M&E QS NOTE 8 ……………….

CCTV system quotation
ညီမ တစ္ေယာက္က CCTV system quotation ဘယ္လို တြက္ရသလဲေမးလို ျပန္ေျဖရင္း က်န္တဲ့
မသိေသးတဲ့ ညီငယ္ ညီမငယ္ေတြအတြက္လည္း သိရေအာင္ ရွင္းျပေပးပါ့မယ္
Quotation မလုပ္ခင္ system အေၾကာင္းေျပာပါပါ့မယ္
CCTV system အတြက္ equipment ေတြကိုမ်ားေသာအားျဖင့္ FCC room မွာထားတတ္ၾကပါတယ္
Camera တစ္ခုခ်င္းဆီက RG6 cable ဒါမွမဟုတ္ CAT6 data cable က FCC room မွာထားရွိတဲ ့
CCTV system equipments ေတြနဲ ့ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ အသံုးျပဳပါတယ္
ဟိုးအရင္က RG6 ( coaxial) cable အသံုးျပဳၿပီး camera ေတြမွာ Socket outlet ( power supply)
ေပးဖို ့လိုအပ္ပါတယ္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ CAT5e/ CAT6 cable အသံုးျပဳၿပီး SSO
မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး
CCTV system quotation တစ္ခုတြက္ဖို ့က အရမ္းကို ႐ိုးရွင္းၿပီးလြယ္ကူပါတယ္
ပထမဆံုး အေနနဲ ့CCTV system အတြက္ camera နဲ ့ system equipment ေတြကို supplier ဆီက
quotation ရ ယူပါ ပံုမွာ နမူနာ ျပထားတဲ့ CCTV system schematic drawings နဲ ့ Tender
specifications ကို supplier ဆီ email ပို ့ ေပးရပါမယ္ Supplier ဆီကေန ေအာက္ေဖာ္ျပပါ CCTV
system equipment ေတြရဲ ့တန္ဖိုးနဲ ့က်သင့္ေငြ ကို quotation ျပန္ပို ့ေပးပါလိမ္မယ္
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Camera
Networks switch
Networks video recorders
HDD and LCD monitor
PC workstation and monitors
UPS
Interface Security Management System
T&C

အဲ့ဒီ တန္ဖိုးေတြကို Electrical contractor ျဖစ္တဲ့ ကိုယ္က
1) Camera and equipment installation ($20~$50 per camera)
2) Wringing point ( Cable + conduit/tray ) ( $150~$250 per point ) depend on how far
camera and FCC room
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3) P&A အဲ့ဒါေတြ ထပ္ေပါင္းထည့္လိုက္ပါက ၿပီးျပည့္စံုတဲ ့ CCTV system quotation တစ္ခုျဖစ္ပါၿပီ
မွတ္ခ်က္ : RG6 cable အသံုးျပဳပါက SSO power point တန္ဖို း ထည့္တြက္ဖို ့ သတိထားပါ ၊
Supplier quotation ကို CCTV camera အေရအတြက္ မွန္မမွန္ ေသခ်ာေအာင္ layout drawings နဲ႔
တိုက္စစ္ပါ

ရဲမ်ိဳး (07/06/2017 )

M&E QS NOTE 9 ……………….

Fire Alarm System
က်ေနာ္တို ့ Building Construction Projects ေတြမွာ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေနတဲ ့ Fire Alarm
System ၂ မ်ိဳး ရွိပါတယ္
1) Conventional Fire Alarm System
2) Addressable Fire Alarm System ပါ
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Conventional ကို ေသးငယ္တဲ ့အေဆာက္အဦး၊ ေစ်းဆိုင္ ၊ စားေသာက္ဆိုင္ လို ေနရာမ်ိဳးေတြမွာ
အသံုးျပဳပါတယ္
Addressable ကို အေဆာက္အဦး အႀကီးႀကီးေတြ ၊ အမ်ိဳးအစားစံုလင္တဲ ့အခန္းေတြပါဝင္တတ္တဲ ့
shopping mall / Hospitals/ Airport/Office/Commercial Building ေတြမွာ အသံုးျပဳပါတယ္
System ႏွစ္ခုလံုးမွာ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြရွိပါတယ္
Conventional ရဲ ့ အဓိက အားသာခ်က္ေတြက installation လုပ္ရတာ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူတယ္ ၊
control panel နဲ ့ Devices ေတြက ေစ်းသက္သာတယ္ အေဆာက္အဦးေသးငယ္တဲ့
ေနရာေတြမွာအသံုးျပဳ ဖို ့သင့္ေတာ္ပါတယ္
အားနည္းခ်က္ေတြက မီးေလာင္တဲ့ အခါ ေလာင္တဲ ့ေနရာကိုအတိအက် မသိႏိုင္ပဲ Zone အလိုက္ပဲ
သိႏိုင္လို ့ ဘယ္Zone မွာ ေလာင္ေနတာလဲ ရွာေဖြၿပီးမွ အဲ့ဒီzone ကေနမွ ေလာင္တဲ ့ေနရာကို
အတိအက် ျပန္ရွာေဖြရလို ့ အေရးအေၾကာင္းဆို အခက္အခဲေတြရွိႏိုင္ပါတယ္
Maintenance လုပ္တဲ့ အခါမွာလည္း devices တစ္ခုျခင္းစီကို စစ္ေဆးရလို ့
အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္မ်ားႏိုင္ပါတယ္
Conventional Fire Alarm မွာ Smoke detector က အမ်ားဆံုး 20 point loop လုပ္ႏိုင္ၿပီး Heat
detector က 40 points အထိ loop လုပ္ႏိုင္ပါတယ္
Addressable ရဲ ့အားသာခ်က္က မီးေလာင္တဲ့ ေနရာကို အတိအက်သိႏိုင္တာပါ ဒါေၾကာင့္လည္း
addressable Fire Alarm လို ့ေခၚတာပါ
Addressable Fire Alarm မွာ Smoke detector/ Heat detector/ Manual Call point ေတြကို
တဆက္တည္း အမ်ားဆံုး 254 point အထိ loop လုပ္ႏိုင္တဲ့ အားသာခ်က္ရွိပါတယ္ အဲ့ဒီ
အားသာခ်က္ကေန wiring cost ကို conventional ထက္ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္
Smoke detector/ heat detector တစ္ခုျခင္းစီကို ေကာင္းမေကာင္း ထိုင္ရာမထ စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္
Maintenance လုပ္တဲ့ အခါ အရမ္းကို လြယ္ကူၿပီးအဆင္ေျပပါတယ္
အားနည္းခ်က္ေတြက Programming လုပ္ရတဲ့ software ေတြပါဝင္လို ့ေစ်းအရမ္းႀကီးၿပီး
installation လုပ္မယ့္သူက system ကို ကၽြမ္းက်င္ဖို ့လိုပါတယ္
Main Alarm panel နဲ ့ sub Alarm panel ကေတာ့ ကိုယ္အသံုးျပဳမယ့္ အေဆာက္အဦး design
အေပၚမူတည္ၿပီး Zone ဘယ္ႏွစ္ခု သံုးမလဲ တြက္ခ်က္ၾကပါတယ္
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Fire Alarm ရဲ ့အလုပ္လုပ္ပံုက အေဆာက္အဦးရဲ ့တစ္ေနရာရာ မွာ မီးေလာင္ေနပါက ေလာင္ေနတဲ့
မီးနဲ ့မီးခိုးကို smoke detector နဲ ့heat detector က detect လုပ္ၿပီး Sub Alarm Panel ကတဆင့္
Main Alarm Panel အထိ သတင္းပို ့ပါတယ္
အဲ့ဒီကေန တဆင့္ Fire Department ကို ဆက္သြယ္သတင္းပို ့ပါတယ္
Fire Alarm System ရဲ ့ေက်းဇူးေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လူ ့အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ေပါင္းမ်ားစြာ
အသက္ခ်မ္းသာရာရခဲ့ပါတယ္
M&E QS တစ္ေယာက္အေနနဲ ့ ကိုယ္ Quotation လုပ္မယ့္ system ဘယ္လို အလုပ္လုပ္သလဲ
ဘာေတြ ပါဝင္လည္း သိဖို ့က အသက္တမွ် အေရးႀကီးပါတယ္
Fire Alarm system quotation တစ္ခုတြက္ဖို ့က အရမ္းကို ႐ိုးရွင္းၿပီးလြယ္ကူပါတယ္ ပထမဆံုး
အေနနဲ ့ Conventional or Addressable သိေအာင္ drawings နဲ ့specification ေတြ ေသခ်ာဖတ္ပါ
မရွင္းရင္ consultant ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ တစ္ခါတေလ အေတြ ့အၾကံဳ နည္းေသးတဲ ့
consultant ေတြက ဘာသံုးရင္ပိုေကာင္းလည္း ျပန္ေမးတတ္တာတာေတြ ၾကံဳဖူးပါတယ္
အဲ့ဒါေတြ ေလ ့လာၿပီးတာနဲ ့ Fire Alarm system အတြက္ Main Alarm Panel / SAP နဲ ့ heat
detector /smoke detector/Manual Call point/Alarm Bell ေတြကို supplier ဆီက quotation ရ
ယူပါ
ပံုမွာ နမူနာ ျပထားတဲ့ Fire Alarm system schematic drawings နဲ ့ Tender specifications ကို
supplier ဆီ email ပို ့ ေပးရပါမယ္ Supplier ဆီကေန ေအာက္ေဖာ္ျပပါ equipment ေတြရဲ ့တန္ဖိုးနဲ
့က်သင့္ေငြ ကို quotation ျပန္ပို ့ေပးပါလိမ္မယ္
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Main Alarm Panel
Sub Alarm Panel
Heat Detector
Smoke Detector
Manual Call point
Alarm Bell
Strobe Light

အဲ့ဒီ တန္ဖိုးေတြကို Electrical contractor ျဖစ္တဲ့ ကိုယ္က
1) MAP/SAP installation ($ per panel )
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2) Installation for smoke/he Detector , Manual Call point/Alarm Bell / Strobe
light($15~20 per device)
3) Wringing point for smoke/he Detector , Manual Call point/Alarm Bell / Strobe light (
Cable + conduit/tray ) ( $100~$150 per point ) depend on how far devices and
Panel(1.5 ဒါမွမဟုတ္ 2.5 FR cable အသံုးျပဳပါတယ္ )
4) P&A အဲ့ဒါေတြ ထပ္ေပါင္းထည့္လိုက္ပါက ၿပီးျပည့္စံုတဲ ့ Fire Alarm system quotation
တစ္ခုျဖစ္ပါၿပီ
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M&E QS NOTE 10 ……………….

Professional QS တစ္ေယာက္အေနနဲ files ေတြ documents ေတြကို စနစ္တက်
သိမ္းဆည္းတတ္ဖို ့ အရမ္းကိုအေရးႀကီးပါတယ္
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ system နဲ ့အလုပ္ လုပ္တဲ့ professional တစ္ေယာက္ရဲ ့ အလုပ္လုပ္ႏူန္းဟာ
အျခား ၾကံဳသလို လုပ္သူေတြထက္ လွ်င္ျမန္တိက်ေစပါတယ္
Project အႀကီးႀကီးေတြ Tender တြက္ရတာပဲျဖစ္ျဖစ္ Project ေလးငါးခု ကို တၿပိဳင္ထဲ
တြက္ရတာျဖစ္ အခ်ိန္မွီၿပီးစီးေအာင္ Time Management လုပ္ႏိုင္ပါတယ္
က်ေနာ္ ရဲ ့ M&E QS Note ေတြမွာ ေစ်းႏူန္းေတြ အေၾကာင္း သိပမ
္ ပါဝင္တာ
သတိထားမိမယ္ထင္ပါတယ္
အဲ့ဒီအေၾကာင္းေတြ သပ္သပ္ေျပာျပခ်င္လို ့ ခ်န္ထားတာပါ
ေစ်းႏူန္းေတြနဲ ့အကၽြမ္းတဝင္ရွိတဲ ့QS ဟာ အေတြ ့အၾကံဳမ်ားလာတာနဲ ့ အမွ် ကိုယ္တြက္တဲ့ Tender
Project ေတြ တြက္ရတာကို ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်လာတာ ေတြ ့ရမွာပါ
က်ေနာ္ရဲ ့ စနစ္တက် file ေတြကို သိမ္းဆည္းပံုေလးကို ပံုေလးေတြနဲ ့ရွင္းျပပါ့မယ္
1) Tender / SOR / Technician Data
2) Tender Folder ကို ထပ္ခြဲတာက On going Tender/ Submitted Tender / Withdraw
Tender
3) Tender Documents ( အရင္ Note 1 မွာ အေသးစိတ္ရွင္းျပၿပီးပါၿပီ)
4) Supplier Quotation ( အခုဒီအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးမွာပါ)
5) M&E services အကုန္တြက္ရရင္ ACMV/BMS/Electrical/ESCS/Fire/P&S
အစရွိသျဖင့္ folder ျပန္ခြဲထည့္ထားပါတယ္
ကိုယ္တြက္တဲ့ Tender Project တိုင္းမွာ Supplier ေတြ Sub Contractors ေတြဆီကလာတဲ့
Quotation ေတြကို folder တစ္ခုထဲမွာ သိမ္းပါ
သိမ္းဖို ့အရမ္းလြယ္ကူပါတယ္
Email ကို select မွတ္ၿပီး supplier quotation folder ထဲ ဆြဲထည့္လိုက္ပါ
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ၿပီးရင္ Rename လုပ္ၿပီး နာမည္ေပးလိုက္ပါ
ဥပမာ AC Equipment_ Daikin
AC Equipment_ York
ပံုထဲမွာနမူနာ ျပထားပါတယ္
ဘာေၾကာင့္ဒီလို လုပ္ဖို ့လိုအပ္လဲဆိုေတာ့
က်ေနာ္တို ့တခါတေလ supplier ဆီက quotation အခ်ိန္မွီမရတဲ့ အခါ ဒီ တြက္ထားၿပီးသား project
ဆီက ျပန္ၿပီး references ျပန္ယူလို ့ရပါတယ္
QS တစ္ေယာက္ supplier ဆီက quotation မရလို ့ ေစ်းႏူန္းၾကံဳသလိုထည့္တာဟာ ကိုယ့္
ေသတြင္းကိုယ္တူးတာပါပဲ
ကိုယ္တြက္တဲ့ ေစ်းႏူန္းတန္ဖိုးတိုင္းမွာ ဘယ္ကယူထားတဲ့ ေစ်းႏူန္းလဲ ဆိုတာ Basic
အၿမဲတမ္းရွိကိုရွိေနရပါမယ္
ေနာက္တစ္ခုက email ထဲမွာပဲထားရင္ ကိုယ္ျပန္ရွာတဲ့ အခါ အရမ္းအခ်ိန္ကုန္ပါတယ္
ေစ်းႏူန္းေတြနဲ ့ရင္းႏွီးလာတဲ့အတြက္ drawings ၾကည့္တာနဲ ့ equipment schedule ၾကည့္တာနဲ႔ ဒီ
project က ဘယ္ေလာက္ တန္လဲဆိုတာ အနီးကပ္ဆံုးခန္ ့မွန္းႏိုင္ပါတယ္
Technical data ေတြနဲ ့ထိေတြ ့ရလို ့ standard ေတြ code of practice ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးလာပါတယ္
ဒါမ်ိဳးလုပ္ႏိုင္လာတာနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ ့ သူေဌးက လည္း ကိုယ့္ကို ေလးစားလာပါတယ္
ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယံုၾကည္မႈ ့လည္း ျမင့္မားလာလို ့ အလုပ္ထဲမွာ ပိုၿပီးေပ်ာ္ရႊင္လာပါတယ္
ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္အားေလးေတြရွိရင္ ကိုယ္ပိုင္ standard unit rate ေလးေတြကို excel မွာ
စုေဆာင္းေရးသားပါ
မ်ားလာတဲ့အခါ အရမ္းကို တန္ဖိုးရွိလာပါလိမ့္မယ္
VO quotation ေတြအတြက္ star rate items ေတြပါတဲ့အခါ အလြယ္တကူ unit rate
လုပ္တတ္သြားပါလိမ့္မယ္
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ေနာက္ထပ္အပိုဆု အေနနဲ ့ ကိုယ္က ေစ်းႏူန္းေတြ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ သိေနတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ရဲ sub con
ေတြ supplier ေတြနဲ႔ best price ရဖို d
့ eal လုပ္တဲ့အခါ ကိုယ့္ဘက္က
အားသာခ်က္ေတြရွိလာပါတယ္
ဒီေနရာမွာ က်ေနာ့္အေတြ ့အၾကံဳ ေလး တစ္ခုေျပာရရင္
တစ္ခါတုန္းက က်ေနာ့သူေဌးက ေဒၚလာ ၅ ေသာင္းတန္ quotation တစ္ခုကို ၃ ေသာင္းရေအာင္
ေစ်းစစ္ခိုင္းတယ္
တကယ္ေတာ့ Supplier က ေဒၚလာ ၄ ေသာင္းအထိ ေစ်းေလ်ာ့ၿပီးသားပါ
ဒါကိုက်ေနာ္က supplier (sale manager)ဆီ ဖုန္းဆက္ၿပီး မင္းငါ့ကို မင္းအေလ်ာ့ႏိုင္ဆံုး ေစ်းေပးပါ
ငါဒီဟာေတြ ဘယ္ေလာက္တန္လဲ သိတယ္ ၿပီးေတာ့ မင္းတို ့ competitors ေတြ
နာမည္ေတြရြတ္ျပၿပီး ငါဒီေန ့ ေမးရင္ မနက္ျဖန္ဆို ရတယ္ လို ့ေျပာလိုက္တယ္
အဲ့ဒီေတာ့မွ ကိုယ္ေျပာတဲ့ company တစ္ခုမွာ သူက ၁၀ ႏွစ္ေလာက္လုပ္ခဲ့ ဖူးတယ္တဲ့ ေျပာေရာ
အဲဒါနဲ႔ မင္းဟိုလူ ့သိလား ဒီလူ ့သိလားေမးရင္း ကိုယ္သိတဲ့ တစ္ေယာက္က အရင္က သူ ့ဆရာ
ျဖစ္ေနတယ္
စကားေတြေျပာရင္း ရင္းႏွီးသြားေတာ့ ငါ ၂ ေသာင္းခြဲ နဲ ့ေပးမယ္တဲ့
က်ေနာ္က မင္း ၂ ေသာင္းနဲ ့ေပးကြာ လို ့ထပ္ေျပာတယ္
သူက ငါ ငါ့သူေဌးနဲ ့ ျပန္ေျပာအံုး မယ္ ၿပီးရင္ ငါျပန္ဆက္ေျပာေပးမယ္ဆိုၿပီးေျပာတယ္
ေနာက္ နာရီဝက္ေလာက္ၾကာေတာ့ ေဒၚလာ ၂ ေသာင္းနဲ ့ရမယ္တဲ့ ဆိုၿပီး ျပန္ဆက္တယ္
ေစ်းႏူန္းေတြ ကၽြမ္းက်င္လာတာ နဲ ့အမွ် အဲ့ဒီလိုမ်ိဳး အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ အမ်ားႀကီး ရႏိုင္ပါတယ္
ရဲမ်ိဳး ( 23/06/2017)
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My Story in Singapore 1 ............
အခု အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ညီငယ္ ညီမငယ္ေတြက ေမးၾကတယ္
အစ္ကို က်ေနာ္ က EP နဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးတာ ဒါေပမယ့္ အလုပ္က civil နဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ရတာ နဲ႔
လခလည္း ေကာင္းတာနဲ႔ ဝင္လုပ္ေနတယ္
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M&E ကို ျပန္လည္း ေျပ ာင္းလုပ္ခ်င္တယ္
အေတြ ့အၾကံဳ မရွိေတာ့ အဆင္မေျပမွာ လည္း စိုးတယ္ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ အစရွိသျဖင့္ အၾကံ
ညဏ္ေတာင္းၾကတယ္
က်ေနာ့္ အေတြ ့အၾကံဳ ေလးနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ေျပ ာ ျပခ်င္ပါတယ္
၂၀၀၉ ဇြန္လ မွာ က်ေနာ္ စင္ကာပူ စေရာက္တယ္
ေက်ာင္းၿပီးတာက EC ေမဂ်ာနဲ႔ construction နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာအေတြ ့အၾကံဳ မွ မရွိခဲ့ ဘူး
ဦးေလး ရဲ ့ site ကို ၂ ေခါက္ေလာက္ လိုက္ၾကည့္ ေလ့လာဖူးတယ္
Auto CAD သင္တန္းတက္လာတယ္ ၊ ဆရာ ဦးျမၾကိဳင္ ဆီမွာ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ English
သင္တန္းတက္ဖူးပါတယ္
စင္ကာပူမွာ ပထမဆံုး အလုပ္ရတာက Lighting supplier ဆီမွာ Drafter နဲ ့အလုပ္ရတယ္
အင္တာဗ်ဴးမွာ ဘာေမးလဲဆို ေတာ့ မင္း light fitting က ballast(ျမန္မာ အေခၚ ခ်ဴပ္) ကို ျပၿပီး
မင္းဒါဆင္တတ္လားတဲ့
ကိုယ္က အျပင္မွာသာ engineering နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕ အၾကံဳ မရွိေပမယ့္
အိမ္မွာ ေတာ့ M&E Engineer ပဲ
အိမ္က မီးလံုး မီေခ်ာင္း လ်ွပ္စစ္ မီးဖို ကိုယ္ အကုန္ျပင္ရတယ္
ေရပိုက္မေကာင္း ရင္ကိုယ္ပဲ ဒါတင္မဟုတ္ေသးဘူး အမ်ိဳးေတြ အိမ္က ေခၚရင္ လိုက္ျပင္ေပးေသးတာ
ကိုယ္က အိမ္မွာ ေတာ့ ရမ္းတုတ္ M&E Engineer ဒီ မီးေခ်ာင္း ခ်ဴပ္ေတြက ရင္းႏွီးၿပီးသား
ဒါေပမယ့္ သူက အဲ့ ballast ကို တစဆီ ျဖဳတ္ထားတာ
ကိုယ္တတ္မယ္ ဆိုတတ္လို ရႏိုင္ေပမယ့္ အခ်ိန္အရမ္းၾကာႏိုင္တယ္
ဒါေၾကာင့္ သူ႔ ကိုျပန္ေဖာရတယ္ ေဟ့ေကာင္ ဒါေတြက ငါတို႔ ႏိုင္ငံမွာ အားလံုး တပ္ၿပီးလာတာ
မီးေခ်ာင္းနဲ႔ ျပန္ဆက္႐ံု ပဲ လြယ္လြယ္ေလး
မင္းငါ့ကို ဒါလုပ္ခိုင္းရင္ ငါလုပ္လို ့ေတာ့ ရတယ္ ဒါေပမယ့္ လုပ္ေနမက်ေတာ့ အခ်ိန္အရမ္း
ကုန္မယ္လို႔ အက်ိဳးအေၾကာင္းရွင္းျပေတာ့ သူလက္ခံတယ္
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အဲဒါနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး သူက မင္း ပံုဆြဲတတ္လား တဲ့ ဆြဲတတ္တယ္ ေပါ့
ဒါဆို ဆြဲျပတဲ့ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ သူက Auto CAD ကို အေျခခံေတာင္ သိပ္မသိတဲ့ သူ ဘာဆြဲျပရမလဲ
ဆိုေတာ့ line ဆြဲျပတဲ့ line တစ္ခုဆြဲျပတယ္
မင္း line က မညီဘူးတဲ့ ညီတယ္လို႔ျပန္ေျပာၿပီး အနီးကပ္ေသခ်ာ ျပလိုက္ေတာ ့ သူလက္ခံသြားၿပီး
အလုပ္ခန္႔ လိုက္တယ္
အမွန္က line ဆိုတာ Auto CAD မွာ အလြယ္ဆံုး စလံုးေရစမွာ သင္ရတဲ့ဟာ
အဲ့လို နဲ႔ အလုပ္ရသြားတယ္ အလုပ္ရၿပီး Spass တင္ေတာ့မွ Spass က Rejected ျဖစ္တယ္ လွၿပီေလ
အဲ့ ဒီက စၿပီး ကိုယ့္ဘဝ ရဲ ့ တကယ့္ စိန္ေခၚမွ ု ့ေတြ စေတာ့တာ

My Story in Singapore 2 ............
အဲ့ ဒီအလုပ္မွာက ကိုယ္က ပထမဆံုး ေသာျမန္မာ ဝန္ထမ္း ၊
သူတို ့က တစ္ခါမွ Spass မေလ်ာက္ဖူးေတာ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ မျပည့္စံုလို ့ MOM က Rejected
လုပ္လိုက္တာပါ
ဘာေၾကာင့္သိသလဲ ဆိုေတာ့ MOM ကို appoitment ယူၿပီး ေမးလို ့Officer ကျပန္ရွင္းျပလို ့
သိခဲ့ရတာပါ
စင္ကာပူမွာက အလုပ္ အင္တာဗ်ဴးရဖို႔ အတြက္ CV Form က အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္
စင္ကာပူက သူေဌးေတြ နဲ ့ HR ေတြက ကိုယ့္ရဲ ့ CV ကိုၾကည့္ၿပီး အလုပ္ အင္တာဗ်ဴးခၚတာပါ
CV ကို ေသေသသပ္သပ္ နဲ ့ စင္ကာပူက CV format အတိုင္းေလး ေရးဖို ့လိုအပ္ပါတယ္
အဲ့လို အလုပ္အင္တာဗ်ဴး ရၿပီဆို ကိုယ့္ အတြက္က အလုပ္ရ ဖို ့50% ေလာက္ေသခ်ာေနပါၿပီ
ေနာက္ထပ္ 50% က အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျဖတဲ့ ကိုယ့္ရဲ ့ အလုပ္ေပၚမွာ နားလည္တတ္ကၽြမ္းမွ ုကိုယ့္ ရဲ ့
personality က အဓိက ျဖစ္သြားပါၿပီ
CV နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ ့အမႊာ အစ္ကိုက သူ ့သူငယ္ခ်င္းေတြ ဆီက နမ>ႈ ုနာ ယူလာေပးတယ္
ကိုယ္က အဲ့ ဒီ နမ.ႈု နာ CV မွာ ကိုယ့္ရဲ ့ personal data and experience ကိုျဖည့္ေပါ့
အဲ့ဒီမွာ ကိုယ္က ဘာ Experience မွ မရွိေတာ့ အသစ္ေတြ တီထြင္ဖန္တီးရတယ္ Project ေတြကို
ကိုယ္ တစ္ခါမွ မလုပ္ဖူးေပမယ့္ ခပ္တည္တည္ပဲ
Page 33 of 43

Ye Myo

Professional QS

နာမည္ လွလွေလးေတြ ေရးၿပီး ကိုယ္ လုပ္ထားသေယာင္ ေရးထားရတယ္
ဟိုက project ေတြ သူတို ့က ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး သိႏိုင္မွာ လဲ ဟုတ္တယ္မလား ၊( အမွန္က
ဒီအလုပ္ေတြက မေကာင္းပါဘူး လိမ္တာပါ)
ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္မွာ ဘာအေတြ ့အၾကံ ုမွ မရွိလို ့ အဲ့လိုမွ မေရး ရင္ က်ေနာ္ အလုပ္ ဘယ္လိုမွ
မရႏိုင္ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာသိေနပါတယ္
ၾကံ ုၾကိ ုက္ရင္ က်ေနာ့္ CV ေလးျပပါအံုးမယ္
အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ဒီအလုပ္က Appeal ျပန္တင္ထားတုန္း ကိုယ္က အလုပ္ေတြ ေတာ့ ထပ္ၿပီး
ေလ်ာက္ေနရတာေပါ့ဗ်ာ
ေနာက္တစ္ပါတ္ေလာက္မွာ အလုပ္တစ္ခု အင္တာဗ်ဴး ေခၚလို ့ ထပ္သြားရတယ္
ေခၚတဲ့ Post က M&E Coordinator ပါ ၊ အင္တာဗ်ဴးမွာ ဘာေမးလဲ ဆိုေတာ့
႐"ႈပ္ရွက္ခပ္ေနတဲ ့ A0 Single Line Drawings ၾကီးခ်ျပၿပီး မင္းဒါေတြ နားလည္လားတဲ ့ ေမးတယ္
A3 Drawing ေတြ ေလာက္ေတာင္ လိပ္ပတ္လည္ ေအာင္ မျမင္ဖူးတဲ့ ေကာင္ကို A0 Drawing ျ
ပေတာ့ မ်က္လံုးေတြ ဘာေတြ ေဝသြားတယ္ ေတြ ့ ၿပီေလ ဟဟ
ငါတခ်ိဳ ့ လည္း သိတယ္ တခ်ိဳ ့ လည္းမသိဘူးလို ့ေျဖတယ္၊ PVC/PVC ဆိုတာဘာလဲတဲ့
က်ေနာ္ကျပန္ေျပာတယ္ ငါ့တို ့ဆီမွာ PVC cable ပဲ အသံုးမ်ားတယ္ PVC/PVC cable ဆိုတာ
သိပ္မသံုးဘူး ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ cable အမ်ိဳးအစားတစ္ခုပဲ ျဖစ္ရမယ္ ဆိုတာ ငါယံုၾကည္တယ္လို ့ေျပ
ာလိုက္တယ္
ဒါနဲ ့သူကဆက္ေမးမယ္ Incoming cable က ဘယ္ဟာလဲတဲ့
က်ေနာ္လည္း ႐,ႈပ္ရွက္ခတ္ ေနတဲ့ အဲ့ဒီ Single Line Drawing ကို ၁၅ မီႏွစ္ေလာက္ ၾကည့္ၿပီး
Cable Size အၾကီးဆံုးကို လိုက္ရွာတယ္ ၿပီးေတာ့
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဒံုးဒံုးခ်ၿပီး မွားလည္း မွားကြာ ဆိုၿပီး ဒီဟာလို ့ ေျပ ာလိုက္ေတာ့
မွန္သြားတယ္
အဲ့ဒါနဲ ့ အဲ့ဒီအလုပ္က Spass ေလ်ာက္ေပးေတာ့ ရသြားၿပီး စင္ကာပူရဲ ့ မခ်ိဳၿမိန္လွတဲ့ အခက္အခဲေတြ
ကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရတယ္
ကိုယ္ M&E Coordinator ဆိုေပမယ့္ စစခ်င္း သူေဌးက Tender ေတြ မ်ားေနလို ့ သူ ့ကို ကူေပး
ရမယ္ ဆိုၿပီး
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မွတ္မိေသးတယ္ အဲ့ဒီတုန္းက LTA Project Tender စၿပီးတြက္ခိုင္းတယ္
Drawing ေတြ တထပ္ၾကီး ေပးၿပီး မင္း ဒီ Lamp Pole ေတြ BQ ေကာက္တဲ့ ဆို ၿပီးခိုင္းတယ္
ဟာရတယ္ေပါ့ ေအးေဆးပဲ ဒါေလာက္ကေတာ့ ကိုယ့္ အေတြးနဲ ့ ကိုယ္
အဲ့ဒါေတြ ၿပီးေတာ့မွ သူက မင္းအဲ့ ဒီ Lamp Pole ေတြကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့ Cable ေတြ
အားလံုး မီတာ အရွည္ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ တိုင္းတဲ့ ၊ စင္ကာပူမွာ Lamp Pole ေတြကို Insulation ၃
ထပ္ပါတဲ့ Armored cable ေတြ ကို UPVC Pipe ေတြ ထဲ ျမဳပ္ၿပီး သံုးတာ
႐ိုး႐ိုး PVC cable ေတြထက္ ၂ ဆ ေက်ာ္ ေစ်းၾကီးတယ္
အဲေတာ့မွာ ျပသနာက စေတာ့တာ ဘယ္ကဘယ္လို စၿပီးတိုင္းရမွန္းမသိဘူး
Drawing ေတြကလည္း အမ်ားၾကီး ဘယ္ကစၿပီး ဘယ္မွာ ဆံုးလည္း မၾကည့္တတ္
သူေဌးအလစ္ၾကည့္ၿပီး ဖား Engineer ေတြ ကိုသြားေမးတယ္
ဒါဘယ္လို တိုင္းရလဲ ငါ့ကိုေျပာျပေပးပါလား လို ့အကူအညီေတာင္းေတာ့
သူကကိုယ့္မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ၿပီး မင္း CV မွာ ဒါေတြ လုပ္တတ္တယ္လို ့ ေရးထားတာ ငါေတြ ့
လိုက္တယ္ေျပာတယ္
ရင္ထဲမွာ လည္းဒိန္းကနဲ ျဖစ္သြားတယ္ …………..
အဲဒီအခ်ိန္က ခံစားမွ ုမ်ိဳး ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဘယ္ေတာ့ မွ မခံစားခ်င္ေတာ့ဘူး
ဖားေတြရဲ ့ အက်င့္အတိုင္း ေအာ္က်ယ္ ေအာ္က်ယ္ လုပ္ပါေလေရာ
အဲ့ဒါနဲ ့ကိုယ္ဘာမွ မတတ္ဘူး မသိဘူး ဆိုတာ တ႐ံုးလံုး သိတဲ့ ဘ၀ ကိုေရာက္သြားရတယ္
ဆက္ေရးပါအံုးမယ္ခင္မ်ာ ..............
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My Story in Singapore 3...............
စင္ကာပူ ေရာက္ ဖီလပင္းေတြက professional field ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တျခား အေရွ ့ေတာင္
အာရွ ႏိုင္ငံက သူေတြထက္
English ပိုေကာင္းတယ္ သူတို ့ပညာေရး စနစ္က က်ေနာ္တို ့ေတြထက္ပိုေကာင္းေတာ့ ေက်ာင္းမွာ
Auto CAD ကအစ Pro level ေလာက္အထိ တတ္ေအာင္ သင္ေပးလိုက္ပါတယ္
အဲ့ဒါအျပင္သူတို ့က social communication skills လည္း သာပါတယ္
အဲ့ဒီအားသာခ်က္ေတြေၾကာင့္ သူတို ့ က အလုပ္မွာ ေနရာေပးျခင္း ပိုၿပီးခံရတယ္
က်ေနာ္တို ့ ျမန္မာေတြရဲ ့အားသာခ်က္က စိတ္ရင္းေကာင္းၿပီး အလုပ္ႀကိဳးစားၾကတာ
တာဝန္ယူစိတ္အျပည့္နဲ႔ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားၾကတာပါ
က်ေနာ္ အလုပ္ထဲ စဝင္ၿပီး ၆ လေလာက္ဟာ တကယ့္ ခေရာင္းလမ္းပဲ
က်ေနာ္ပထမေတာ့ အဲ့ဒီဖားေကာင္ကို အရမ္းစိတ္ဆိုးတယ္
သူ ့ေနရာမွာ က်ေနာ္ဆို ေျပာျပေပးမွာပဲ
ဒါေပမယ့္ စိတ္ေလ်ာ့ၿပီးေတာ သူေျပာတာမွန္တာပဲေလဆိုၿပီး ေခ်ာ့ေမးတယ္
ဒီေကာင္က ကိုယ့္ အားနည္းခ်က္ကို သိသြားၿပီဆိုေတာ့ ေကာင္းေကာင္းကို Play တာ
မသိလို ့သြားေမးတိုင္း နည္းနည္းေလးေတာ့ ေျပာျပတယ္ ဒါေပမယ့္ သူေျပာျပေပးတာနဲ ့မတန္ေအာင္
အေျပာအဆို ခံရတယ္

သူကကိုယ့္တင္ Play တာမဟုတ္ဘူး သူ ့လူမ်ိဳး ဖားစံုတြဲ တစ္တြဲပါ သူ ့ေၾကာင့္
အလုပ္ထြက္သြားရတယ္
ဒီေကာင္က Middle East မွာ သူနဲ ့အတူတူ လုပ္ခဲ့တဲ့ သူ ့သူငယ္ခ်င္းေတြကို စလံုးက က်ေနာ္တို ့
ကုမၼဏီကို ေခၚခ်င္ေတာ့ သူ ့အရင္ေရာက္ေနတဲ့ ဖား စံုတြဲကို သူေဌးေတြ နဲ႔ ကြိဳင္ေအာင္ ေခ်ာက္ခ်တာ
၂ ခါ ၃ ခါေလာက္ အဲ့ဒီစံုတြဲနဲ ့သူေဌးမနဲ ့စကားမ်ားၿပီး သူတို ့စံုတြဲ အလုပ္ထြက္သြားရတယ္
ဒီေကာင္ကလူလယ္ဆိုေတာ့ သူေဌးမကို အပိုင္ေပါင္းထားတယ္
ဒီေကာင္က ရီစရာေလးေတြလည္း ေျပာတတ္ေတာ့ သူေဌးမက သူ ့ကို ခင္တယ္ သူေျပာရင္ အမွန္လို ့
ထင္တယ္
Page 36 of 43

Ye Myo

Professional QS

တကယ္ေတာ့ သူေဌးမက ပညာမတတ္ဘူး အဲ့ေတာ့ အယံုလြယ္တာေပါ့
သူ ့လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္းေတာင္ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္တတ္တဲ့သူဟာ က်ေနာ့ကို ဘယ္လို
ဆက္ဆံမလည္း ေတြးရင္ေတာင္ သိႏိုင္ပါတယ္
ထြက္သြားတဲ့ အဲ့ဒီစံုတြဲက ဖားေကာင္က စိတ္ရင္းတကယ္ေကာင္းတယ္ က်ေနာ္ မသိတာရွိလို ့
သြားေမးရင္ ေသခ်ာရွင္းျပတယ္
က်ေနာ္မေမးတဲ့ အရာေတြကိုေတာင္ မင္းဒါေလးေတြေတာ့ သိေအာင္ လုပ္ထားကြ ဆိုၿပီး
သင္ေပးရွာတယ္
တကယ္ေတာ့ စိတ္ဓါတ္ေကာင္းတယ္ မေကာင္းဘူးဆိုတာ လူမ်ိဳး ဘာသာနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး
တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ ့ အက်င့္စ႐ိုက္နဲ႔ ပဲ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္သြားတယ္
သူတို ့က က်ေနာ္ေရာက္ၿပီး ၂ လေလာက္မွာ အလုပ္ထြက္သြားေတာ့ ေနာက္ထပ္မသိရင္ ေမးလို ့
ရမယ့္သူကို ထပ္ရွာရပါတယ္
အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္နဲ႔ အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္ မ်က္မွန္းတန္းမိေနတဲ့ ကိုၿဖိဳးပိုင္နဲ႔ ခင္သြားတယ္ေလ
ကံေကာင္းတာက သူက Electrical project Engineer အျဖစ္လုပ္ေနေတာ့ အရမ္း အေရးတႀကီး
သိခ်င္တာေတြ သူကို ့ ဖုန္းဆက္ေမးရတယ္
သူက အရမ္းသေဘာေကာင္းၿပီး ေသခ်ာရွင္းျပေပးပါတယ္
ခုထိ သူ ့ေက်းဇူးေတြ သတိရေနတုန္းပါ
အဲ့ဒီတုန္းက
ေန႔တိုင္း နီးပါး က်ေနာ္ အမွားေတြ လုပ္လို ့ သူေဌးဆူတာ ေဟာက္တာ ခံရတယ္
အဲ့ဒီလို ခေရာင္းလမ္းကို ျဖတ္သန္းခ်ိန္မွာ က်ေနာ့္ အစ္ကိုရဲမင္းက က်ေနာ့ကို အၿမဲအားေပးစကားေတြ
ေျပာတယ္ စိတ္ဓါတ္မက်ေအာင္ေပါ့
အလုပ္ရွာေနစဥ္တည္းက က်ေနာ့ ကို pressure ေတြ အရမ္းမမ်ားေအာင္ သူ ့အလုပ္ကို ေခၚသြားၿပီး
သူ ့အလုပ္ကို ေျပာေပးတယ္
ဒါေပမယ့္ သူ ့အလုပ္မွာက WP အတြက္ပဲ ေနရာရွိလို ့ မင္းဘာသာ ႀကိဳးစားရွာ ေနာက္ဆံုးမရမွ
ငါ့အလုပ္မွာ ဝင္ေပါ့လို ့ အၾကံေပးတယ္
မင္းကငါ့အလုပ္မွာပဲဆို ငါအလုပ္သြင္းေပးထားလို ့မင္းကိုမင္း ယံုၾကည္မႈ ့ရမွာ မဟုတ္ဘူး
ကိုယ့္ဘာသာ ရွာလို ့ရတာ ပိုေကာင္းတယ္လို ့ေျပာျပတယ္
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အမွန္သူေလ်ာက္ခဲ့တဲ့ လမ္းက ကိုယ့္ထက္အမ်ားႀကီး ၾကမ္းတယ္
အဲ့ဒီအတြက္ ကိုယ့္ကို ေကာင္းေကာင္းေျပာျပေပးႏိုင္တယ္
သူ ့ေက်းဇူးေတြလည္း က်ေနာ့မွာ အမ်ားႀကီးပါပဲ
စင္ကာပူမွာက ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ ရွိေပမယ့္ တကယ္တန္းအလုပ္ရွာ၊ အင္တာဗ်ဴး
၊အလုပ္ထဲေရာက္ေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာ ႐ုန္းကန္ၾကရတာ
အဲ့ဒါက စလံုးမွာေရာက္ေနတဲ့ လူတိုင္းနီးပါးရဲ အျဖစ္မွန္ေတြပါပဲ
Tender Project ေတြက အမ်ိဳးစံု ဆိုေတာ့ ေန ့တိုင္း အသစ္ေတြ မတူတာေတြ ဆိုေတာ ့
အမွားေတြကို ေန ့တိုင္းလုပ္တာ
အမွားေတြ ဘာလို ့ လုပ္ေနလဲဆိုေတာ့ ျပသနာက ဘယ္ဟာ က အမွန္လဲဆိုတာ မသိတာ
အမွားေတြ အၿမဲလုပ္လို ့ စိတ္ဓါတ္က်ေနတဲ့ က်ေနာ့ကို က်ေနာ့ အစ္ကိုေျပာတဲ့ စကားက
' မင္း လုပ္တဲ့ အမွားေတြကို ၂ ခါျပန္မလုပ္မိေစနဲ ့တဲ ့
အဲ့ဒီတည္းက အမွားလုပ္ရင္ေတာင္ ၁ ခါပဲ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ သတိထားတတ္သြားတယ္
ၿပီးေတာ့ အဲ့ကတည္းက အမွားေတြ လုပ္မိမွာလည္း မေၾကာက္ေတာ့ဘူး
က်ေနာ္က သူေဌးနဲ ့တိုက္႐ိုက္ ေရာက္တည္းက လုပ္ရေတာ့ ေသးေသးေလး မွားတာက အစ
သူေဌးက သိတယ္
သူကလည္း အၿမဲတမ္း အလုပ္႐ႈပ္ေနေတာ့ ကိုယ့္ကို မသင္ေပးႏိုင္ဘူး ဒါလုပ္လို ့ေျပာၿပီးထားသြားတာ
ကိုယ္က တစ္ခါတေလ သူဘာခိုင္းသြားမွန္းကို ေသခ်ာမသိတာေလ ဟဟ
က်ေနာ့္ကို သူေဌးက ဆူရင္ က်ေနာ္ အိမ္သာထဲသြားၿပီး မွန္ၾကည့္ၿပီး ရီတယ္
သူ ့က ငါ့ကို အလုပ္လည္းေပးထားတယ္ လခနဲ ့ခိုင္းတာ ဒီေလာက္ေတာ့
ငါအေျပာခံသင့္တယ္လို ့ ျပန္ေတြးပါတယ္
ေနာက္အပိုင္းမွာေတာ့ က်ေနာ့ရဲ ့ပထမဆံုး ေဒၚလာ ၂ သန္းေက်ာ္တန္ Tender project
ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘယ္လို တြက္ခဲ့ ရလည္း ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေလး ဆက္ေရးပါ့မယ္
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My Story in Singapore 4 ...............
က်ေနာ္ အမွားေတြကို လုပ္မိရင္ေတာင္ ဂ႐ုတစိုက္နဲ ့ တစ္ခါပဲ အျဖစ္ခံေတာ့ အလုပ္ဝင္ၿပီး ၄ ၅ လ
ေလာက္မွာ အမွားေတြ နည္းလာပါၿပီ
ၿပီးေတာ့ ကိုယ္မွားတတ္တဲ့ အမွားေလးကို ပိုၿပီး ဂ႐ုတစိုက္ စစ္တယ္
က်ေနာ္ အမွားေတြလုပ္ေနေပမယ့္ တိုးတက္မႈ ့ေတြကို သူေဌးက ျမင္ရလို ့ထင္တယ္ အစမ္းခန္ ့
ကာလ သံုးလအၿပီး ဆက္လုပ္ခိုင္းထားတယ္
Tender QS တစ္ေယာက္အတြက္ မွားတတ္တာေလးေတြကို ဗဟုသုတ အေန နဲ ့ေျပာရရင္
Drawings ေတြမွာပါတဲ့ scales ကို မစစ္ဘဲ measure လုပ္မိတာ၊ ဥပမာ Drawings မွာေဖာ္ျပထားတဲ့
scale က 1:200 ဒါေပမယ့္ တကယ့္အမွန္က 1:100 ျဖစ္ေနတာ
Tender BQ နဲ ့ Tender Drawings ကို သိပ္နားမလည္ေတာ့ ဘာေတြ အေရးတႀကီး စစ္ရမလဲ
မသိတာ
Tender Specifications ကို သိပ္နားမလည္ေသးေတာ့ client က တကယ္လိုခ်င္တဲ့ brand material
ေတြ quotation မေတာင္းမိတာ
Quotation ေတြ အခ်ိန္မွီရေအာင္မေတာင္းႏိုင္တာ
တခ်ိဳ ့အေရးႀကီးတန္ဖိုး ႀကီးတဲ ့ Explosion Proof Material လို ပစၥည္းေတြ quotation
မေတာင္းမိတာ
Light fixtures spec ေတြမွာ cut sheet လို ့ေခၚတဲ့ details lighting specifications ေတြ supplier
ေတြဆီ မပို ့မိတာ
SOB လို ့ ေခၚတဲ့ services outlet box ထဲမွာပါတဲ့ data point /tel point ေတြကို မစစ္မိတာ
သူက SOB တစ္ခုထဲကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ SSO /data / tele point ေတြ ပါတတ္လို ့ ဂ႐ုတစိုက္
စစ္ဖို ့ လိုအပ္ပါတယ္
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မ်ားေသာအားျဖင့္ office building ေတြ school project ေတြမွာ အဓိက အသံုးမ်ားပါတယ္
ၿပီးေတာ့ Drawings ေတြ သိပ္နားမလည္ေတာ့ Electrical Riser ရွာတာနဲ႔တင္ ေန ့
တဝက္ကုန္သြားတတ္ပါတယ္
တခ်ိဳ ့ consultant ေတြက အပ်င္းႀကီးေတာ့ Tender Drawings ေတြက ရွင္းလင္း ေသခ်ာမႈ ့
မရွိတာေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနတတ္လို ့ပါ
က်ေနာ္တို ့ ကုမၼဏီရဲ ့ အလုပ္ခ်ိန္က မနက္ ၉ နာရီကေန ညေန ၆ ခြဲအထိ
ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ အၿမဲတမ္းနီးပါး ည ၇ နာရီ ၈ နာရီ ထိ အလုပ္လုပ္တယ္ တခါတေလလဲ ၉ နာရီ
အထိ လုပ္ရတာေတြရွိတယ္ အခ်ိန္ပိုေၾကး မရဘဲလုပ္တာပါ ကိုယ္က သင္ယူေနရတဲ့ အခ်ိန္ကိုး
ၿပီးေတာ့ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ့အျပည့္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ပါတယ္
စလံုးေရာက္ကာစ စကားလည္း သိပ္ၿပီး လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ မေျပာတတ္ေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ
သူေဌးမက က်ေနာ့ကို ႐ံုးရဲ ့ ဖုန္း operator ပံုစံမ်ိဳး ေျပာခိုင္းပါတယ္
Supplier ေတြ client ေတြ နဲ ့ေန ့တိုင္း စကားေျပာ ရပါမ်ားေတာ့ communications skills လည္း
ေကာင္းလာပါတယ္

အဲဒီလို အလုပ္ႀကိဳးစားေနရင္းက မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ က်ေနာ့ရဲ E
့ Q ကို စမ္းသပ္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု
ျဖစ္ခဲ့တယ္
အမွားေတြ လုပ္လြန္းတဲ့ က်ေနာ့ကို ႐ံုးမွာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ့ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို ့
ထင္လာတဲ့အထိပါဘဲ
အဲ့ဒီတႀကိမ္က ႐ံုးက စာေရးမက အမွားတစ္ခုလုပ္တယ္ (ဘာကိစၥ လဲ ဆိုတာ ေသခ်ာေတာ့
မမွတ္မိဘူး )
အဲ့ဒီအမွားကို သူေဌးမက က်ေနာ္ လုပ္တယ္ထင္ၿပီး စြတ္ေကာတာ
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က်ေနာက က်ေနာ္ မလုပ္မွန္းေသခ်ာသိေနေပမယ့္ သည္းခံၿပီး ဘာမွ ျပန္မေျပာဘူး
ျပန္ေျပာလည္း အဲ့ဒီအေျခအေနမွာ ဘာမွ ပိုၿပီး ထူးျခားမလာေလာက္ဘူးလို ့ေတြးမိတာလည္းပါတယ္
အဲ့ဒီမွာ စာေရးမက ရွက္လို ့ထင္ပါရဲ ့သူေဌးမ စိတ္ေအးလက္ေအး ရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူေဌးမကို
အဲ့အမွားက သူလုပ္တဲ့ အမွားျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ေျပာၿပီး ဝန္ခံလိုက္တယ္
ၿပီးေတာ့ စာေရးမက က်ေနာ့ကို သူအမွားအတြက္ က်ေနာ္အဆူခံရတာ စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း
လာေျပာရင္း ေတာင္းပန္တယ္
အဲ့ဒီအျဖစ္အပ်က္ ေသးေသးေလးေပမယ့္ က်ေနာ့္ ရဲ ့သည္းခံႏိုင္စြမ္းကို အံံ့ေအာ သြားလားမသိဘူး
သူတို ့အေျပာအဆိုက အစ နည္းနည္း ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ျဖစ္သြားၾကပါတယ္
က်ေနာ္ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္အထိ သည္းခံလည္းဆိုေတာ့
က်ေနာ့္မွာ သင္ယူစရာေတြ က်န္ေနေသးတယ္ စလံုးမွာ ရပ္တည္ဖို အ
့ တြက္ အေတြ ့အၾကံဳေတြ
ကိုယ့္ကို ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ့ေတြ လိုအပ္ေနေသးတယ္
က်ေနာ္ အ႐ံႈးနဲ႔ ဒီကုမၼဏီက မထြက္ခြာ ခ်င္ဘူး သူတို ့ အလုပ္ထုတ္လို ့ ထြက္သြားရမွာ မလိုခ်င္ဘူး
က်ေနာ္ ဆက္မလုပ္ခ်င္လို ့ ကိုယ္က ထြက္စာ တင္ၿပီး ထြက္တာမ်ိဳးပဲလိုခ်င္တယ္
အခုမွ က်ေနာေျပာျပခ်င္တဲ့ က်ေနာ့ ပထမဆံုး ေအာင္ျမင္တဲ့ Tender Project အေၾကာင္းက
လာပါၿပီ
က်ေနာ္တြက္တဲ့ Project ေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးစံုလာၿပီဆိုေတာ့ Electrical system တစ္ခုလံုးကို
သေဘာေပါက္လာၿပီေပါ့
အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ School of Science and Technologies ဆိုတဲ့ Tender တြက္ရတယ္
သူေဌးက school project ေတြက ခက္တယ္ လို ့ေျပာတာ ၾကား ဖူးေနလို ့ ဒီ Tender ေလး
ေအာင္ျမင္ရင္ေတာ့ ငါဘဝေလး ေတာ္ေတာ္ေလး ေနသာထိုင္သာရွိမယ္လို ့ေတြးမိၿပီး
စတြက္တည္းက schedule ဆြဲၿပီး ဘယ္ေန ့ဘာအၿပီးတြက္မယ္ ဆိုၿပီး Time table နဲ ့ေသေသခ်ာခ်ာ
စနစ္တက်တြက္တယ္
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Tender QS အတြက္ အခ်ိန္က အရမ္းကို တန္ဖိုးရွိပါတယ္
Lighting ကို ဘယ္ႏွစ္ရက္
Power ကို ဘယ္ႏွစ္ရက္
Submain cable /ELV system ကိုဘယ္ႏွစ္ရက္ အစရွိသျဖင့္ ျပင္ဆင္ၿပီး
တခု BQ Take off လုပ္ၿပီးတိုင္း ၂ ေခါက္ ျပန္ၿပီး စစ္တယ္
ေစ်းႀကီးၿပီး မွားတတ္တဲ့ Submain cable ကို ၃ ေခါက္စစ္တယ္
အဲ့ဒီ Project မွာက အမ်ိဳးမတူတဲ့ စာသင္ခန္းေတြ Lab ခန္းေတြက အမ်ားႀကီးပါတယ္
စာသင္ခန္း တစ္မ်ိဳးကို Typical Drawing တစ္ခုပဲ ဆြဲျပထားလို ့ အခန္း အေရအတြက္ကို
ေသခ်ာမမွားေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ရပါတယ္
စုစုေပါင္း ရတဲ့ အခ်ိန္က ၂ ပတ္ေလာက္ အတြင္းမွာ
ေန ့တိုင္း ေနာက္က်ၿပီးမွ ျပန္တယ္ ၂ ပတ္လံုးလံုး စားလည္းဒီစိတ္ သြားလည္း ဒီစိတ္ နဲ႔ လုပ္တာ
က်ေနာ့ကို မယံုေသးတဲ ့သူေဌးက လည္း က်ေနာ္ဘယ္ေနရာမ်ားမွားလဲ ေသခ်ာစစ္တယ္
သူလံုးဝ အမွားရွာမရဘူး
တိုတိုေျပာရရင္ က်ေနာ္တို ့ အဲ့ဒီ ေဒၚလာ ၂ သန္း ေက်ာ္တန္ Electrical Tender Project
ရသြားပါတယ္
အဲ့ဒီကတည္းက သူေဌးက က်ေနာ္ ကို ဘာဆို ဘာမွကို မေျပာေတာ့ဘဲ ယံုၾကည္စိတ္ခ်သြားတာ
ေနာက္ project ေတြမွာ သူ အလုပ္မ်ားေနရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊oversea ေရာက္ေနရင္ေတာင္ မင္းသာဘာ
submission လုပ္လိုက္လို ့ေျပာတဲ့အထိ က်ေနာ့ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်သြားတယ္
သူ ့အခန္းထဲက computer password ကို သူေဌးမနဲ ့ က်ေနာ္ပဲ သိတဲ့ အထိ ယံုၾကည္မႈ ့
တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္
ေနာက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၂ ႏွစ္ က်ေနာ္ အဲ့ဒီ အလုပ္က မေျပာင္းခင္အထိ သူေဌးမက နင့္ကို
အလုပ္မထုတ္ ခဲ့မိတာ ငါတို ့အရမ္းမွန္တယ္လို ့ ၾကံဳတိုင္း ေျပာပါတယ္
အဲ့ဒီ Tender Project ပံုေလးလည္း အမွတ္တရရွိေအာင္ တြဲတင္လိုက္ပါတယ္
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ေနာက္ထပ္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ စင္ကာပူက ျမန္မာ ကုမၼဏီ တစ္ခုကို ေဒၚလာ ၂ သန္းေက်ာ္
project တစ္ခု part time အလုပ္အျဖစ္တြက္ေပး ၿပီးသူတို ့ အဲ့ဒီ Project ရခဲတဲ့ အေၾကာင္းေတြလည္း
အခ်ိန္ရရင္ ေျပာျပပါ့မယ္
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