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M&Eဆိုတာဘာလဲ (အပိုင္း ၁)
အမ်ားသူငါေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္းအဓၶိပါယ္ကိုလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွသူမ်ားသာသိၾကပါသည္။
အေဆာက္အဦးတစ္လံုးတည္ေဆာက္ရာတြင္architectနွင့္အိမ္ရွင္တို့မွညိွနိႈင္းေရးဆြဲထားသည္ပံုစံကို၊လိုအ
ပ္သည့္
(၁)ေရျဖန့္ေဝမႈ
(၂)လွ်ပ္စစ္စနစ္
(၃)ေလေအးေပးစက္
(၄)ေလဝင္ေလထြက္စနစ္(ေျမေအာက္ထပ္ကားပါကင္မ်ား)
(၅)မိုးၾကိဳးလႊစ
ဲ နစ္(အထပ္ျမင့္အိမ္ယာမ်ား)
(၆)ဓာတ္ေလွကား(ကြန္ဒိုမ်ား)
(၇)အမိႈက္သိမ္းစနစ္၊(စုေပါင္းအိမ္ယာမ်ား)
(၈) cctv
(၉)မီးသတ္သတိေပးစနစ္(shopping mallမ်ား)
(၁၀)မီးသတ္ေရငုတ္လိုင္း(အိမ္ယာစီမံကိန္းမ်ား)
(၁၁)ATS(Auto transfer switch)(မီးပ်က္လ်င္အလိုအေလ်က္မီးစက္ေမာင္းသည့္စနစ္)
(၁၂)မိလႅာစနစ္(septic tankစနစ္၊centralizeစနစ္)
(၁၃)fire sprinklerစနစ္(shopping mall,hotel,mutil mix complex)
(၁၄) ေရသန့္စင္မႈစနစ္
(၁၅) PA system(university,colleague,school,hotel,shopping mall,condo,colex)
စသည္၊စသည္တို့ကိုစီစဥ္ျပီးပံုစံေရးဆြဲသူပါ။
တစနည္းအားျဖင့္ေျပာရင္architectနဲ့structural engineer မလုပ္တ့အ
ဲ စိတ္အပိုင္းအားလံုးဟာM&Eပါ
မိုးေရဆင္းပိုက္န့ဲsculper drainတို့ဟာarchitectရ့လ
ဲ ုပ္ငန္းစဥ္ထမ
ဲ ွာပါေသာ္လည္းsiteM&E engineer
မွျပန္လည္analysisလုပ္ျပီးတြက္ၾကရပါတယ္
M&E designer ရ့လ
ဲ ုပ္ငန္းစဥ္မွာမပါဝင္ပါ။နံပါတ္စဥ္(၇)ဟာလည္းနိုင္ငံေပၚမူတည္းျပီးတခါတရံarchitect
under controlျဖစ္ပါတယ္
M&Eကိုျပန္လည္သရုပ္ခဲြရလွ်င္
m&e coordinator
m&e manager
m&e designer(m&engineer)
m&e site engineer
m&e drafter ဆိုျပီးအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါတယ္
ဒါကdeveloped country

ေတြမွာသတ္မွတ္တ့ဲNormပါ။ျမန္မာျပည္မွာတစ္မိ်ဳးတည္းရိွတယ္လို့ထင္ေနၾကပါတယ္။
နံနက္ျဖန္မွာအပိုင္း(၂)ကိုဆက္ေရးပါမယ္
အပိုင္း(၂၀)ခန့္ေရးမယ္လို့လ်ာထားပါတယ္
M&Eဆိုတာဘာလဲ(အပိုင္း၂)
M&E coordinator
ျမန္မာျပည္မွာဒီpositionမရိွေသးပါ
အဓိကတာဝန္မွာ
(၁)M&E serviceမ်ားစစ္ေဆးျခင္း
သက္ဆိုင္ရာCP(code of practice),SS(စကၤာပူစံသတ္မွတ္ခ်က္)၊IEE-စသည္တို့ျဖင့္တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း
အပိုင္း(၁)မွာေဖၚျပခ့တ
ဲ ့ဲservice(၁၅)မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
(၂)နိႈင္းယွဥ္စစ္ေဆးျခင္း
structural drawing နွင့္ architectural drawing မ်ား update
ျဖစ္မျဖစ္စစ္ေဆးကာsuperimpose(reference point ယူကာdrawing မ်ားအားထပ္ကာစစ္ေဆးျခင္း
structural drawing ၏ beam နွင့္ architectural wall တို့နိႈင္းယွဥ္စစ္ေဆးေသာအခါ
toilet(ေအာက္ထက
ြ ္)အတြက္အခက္အခဲျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွသည္။
နမူနာ-ပံုမွန္အားျဖင့္၃၀၅မီလီမီတာစံသတ္မွတ္ေလ့ရိွေသာ္လည္းရရိွေအာင္siteတြင္coordianteလုပ္ျခင္း
(၃)Material/drawing submission scheduleအားproject manager၏Microsoft project
scheduleျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
consultantနွင့္architect၊client၊third party မ်ားတျပိဳင္နက္submissionျပဳလုပ္ျခင္း
**ျမန္မာျပည္projectမ်ားတြင္Microsoft project scheduleအသံုးျပဳျခင္းမရိွသေလာက္နည္းပါသည္။
(၄)ေန့စဥ္contractorမ်ားအားshort discussionျပဳလုပ္ျခင္း
(၅)drawing coordinationျပဳလုပ္ျခင္း
structural,archi,M&E drawing မ်ားအားလံုးကိုpointတစ္ခုကိုfixလုပ္ကာsuperimposeလုပ္ျခင္း၊section
drawing မ်ားဆြျဲ ခင္း
ကြန္ဒိုတစ္ခုတြင္၊ေျမေအာက္ကားပါကင္နွစ္ခုအတြက္ တစ္လခြဲခန့္ၾကာျမင့္နိုင္သည္။
sanitary drawing၊ACMV drawing၊plumbing drawing၊swimming pool drawingမ်ားမွာon going
stageျဖစ္ကာဦးစားေပးအစဥ္လိုက္consultant၏approvalလိုအပ္ပါသည္။
(၆)On siteစစ္ေဆးျခင္း
contractorမ်ားျဖင့္စစ္ေဆးျပီးအသင့္ျဖစ္ပါကRTO(residence technical
officer)အားသတင္းပို့ကာစစ္ေဆးျပီး၊ခြင့္ျပဳလ့္မွတ္ထိုးမွကန
ြ ္ကရစ္ေလာင္းရပါသည္။
RTOသည္လုပ္သက္မ်ားသူျဖစ္သသည့္အတြက္သတ္ထားရန္လိုပါသည္။
လစာမွာစကၤာပူေဒၚလာ၂၂၀၀မွ၃၅၀၀အတြင္းရရိွပါတယ္
M&E Manager
အဓိကတာဝန္မ်ားမွာ

(၁)contract departmentနွင့္ညိွနိႈင္းကာေရြးခ်ယ္ခံကန္ထရိုက္တာမ်ားအားသတ္မွတ္target
schdeuleအားရွင္းလင္းျခင္း၊ေနာက္က်ခ့လ
ဲ ်င္ေပးဆပ္ရမည့္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားအားရွင္းျပျခင္း
(၂) safety issue၊personal protective equipment(PPE)၊site toolbox meeting မ်ား၊Do and
don'tမ်ားကန္ထရိုက္အဖြ့မ
ဲ ်ားအားSafety officerနွင့္အတူရွင္းလင္းျခင္း
(၃)coordinatorနွင့္site engineerတို့အားလိုအပ္ေသာညႊန္ၾကားမႈမ်ားေပးျခင္း
(၄)progressတြက္ခ်က္ျခင္း၊prgressအလိုက္finance departmentသို့directorမွတစ္ဆင့္ေပးပို့ျခင္း
clientသို့billေပးပို့နိုင္ရန္စီစဥ္ျခင္း
(၅)ပစၥည္းမ်ားမွာယူျခင္း
အခိ်ဳ့itemမ်ား-ဥပမာ
ဓာတ္ေလွကားသည္သံုးလမွေလးလခန့္
pumpမ်ားသည္နွစ္လခန့္
ၾကာျမင့္တတ္သျဖင့္ၾကိဳတင္စီမံျခင္း
Material order and delivery scheduleေရးဆြက
ဲ ာsiteနွင့္officeကိုညိွနိႈင္းျခင္း
(၆)ကြပ္ကျဲ ခင္း
M&E Managerအဆင့္ပါဝင္ေသာအေဆာက္အဦးမ်ားမွာ၁၆ထပ္နွင့္အထက္ျဖစ္ျပီး
၈ထပ္ေျမာက္သို့ေရာက္ရိွလာေသာအခါon siteတြင္ရံုးထိုင္ကာtesting and
commissioningအတြက္အပိုင္းလိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ကနဦးtesting and commissioning မ်ားအား coordinatorမွေဆာင္ရက
ြ ္ေလ့ရိွပါသည္။
Master planတစ္ခုဆက
ဲြ ာကန္ထရိုက္တာမ်ားအားနံနက္တိုင္းဆယ္မိနစ္ခန့္meetingထိုင္ျခင္း၊
ညေနသံုးနာရီခန့္တြင္RTO၊REမ်ားျဖင့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ညေနငါးနာရီတြင္ in house team discussion
ျပဳလုပ္ျခင္း-coordinatorနွင့္Managerလုပ္ေဆာင္မႈနိႈင္းယွဥ္ျခင္းပါ။
ျပည္ပမွာသြားေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသူ၊လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္၊အပိုင္း(၂)ကိုရည္ရြယ္ေရးသားပါတယ္။

M&Eဆိုတာဘာလဲ(အပိုင္း၃)
ေရျဖန့္ေဝမႈ
အပိုင္း(၁)နွင့္(၂)တို့မွာm&Eလုပ္ငန္းရ့ဲ၊roles and responsibiltyတို့ကိုရွင္းလင္းထားပါတယ္
အပိုင္း(၃)မွာေရျဖန့္ေဝမႈစနစ္ကိုရွင္းပါမယ္
စုေပါင္းအိမ္ယာ၊တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာ၊ကြန္ဒို၊အထပ္ျမင့္အိမ္ယာတို့တြင္သန့္စင္မႈစနစ္ကာြ ျခားနိုင္ေ
သာ္လည္း၊ျဖန့္ေဝရာတြင္၁၂ထပ္ေအာက္အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္မ်ားစြာကြာျခားမႈမရိွနိုင္ပါ။
၈ထပ္၊ေလးခန္းတြတ
ဲ န္ဖိုးမွ်တအိမ္ယာတစ္ခုကိုနမူနာယူျပီးတင္ျပေပးသြားပါမယ္။
ေရလိုအပ္ခ်က္
လူတစ္ဦး-တစ္ရက္-ေရဂါလံေလးဆယ္
တစ္ယူနစ္(တစ္ခန္း)-လူေလးဦးမွငါးဦး(ငါးဦးအေနျဖင့္တက
ြ ္ထားပါတယ္)

စုစုေပါင္း၃၂ခန္း
၄၀ဂါလံxလူငါးဦးx၃၂ခန္း= ၆၄၀၀ဂါလံျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံBuildingCode clause 5D.4.1.1မွာ
ဝင္ေငြနည္းလူတန္စား(low cost incoming people)ဆိုျပီးရည္ညႊန္းျပီး
သံုးစြမ
ဲ ည့္ဂါလံကိုေလွ်ာ့ထားပါတယ္
ဝင္ေငြ၊ေငြေၾကးနည္းပါးသူေတြကိုဒီလို၊စာနဲ့ေပနဲ့မနွိမ္ခ်သင့္ဘူးလို့ထင္ပါတယ္။
ကဲ--ဆက္မယ္
ဒီဇိုင္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ဂါလံ၄၀သာလ်ာထားပါ။၃၀နွင့္ရံရံခါမလံုေလာက္နိုင္ပါ။
အေၾကာင္းရင္းကtoilet 1time=1 gallon
3 times/day= 3gallons
shower 1time=8 gallons to 10 gallons(ေရခြက္ျဖင့္ခ်ိဳးျခင္း)(no shower)
2 times/days= 16 gallons to 20gallons(for summer)
(မ်က္နွာသစ္၊သြားတိုက္ျခင္းနွစ္ၾကိမ္အပါအဝင္)
washing and cooking for kitchen= 3 gallons
wahing machine = 12 gallons to 14 gallons(depends upon option)
နွစ္ရက္မွတစ္ခါေလွ်ာ္လို့6 gallons to 7 gallons
drinking =0.7 gallon to 0.8 gallon
planting= 0.5 gallon
အမွန္တကယ္မွာနွစ္ဂါလံခန့္ျဖစ္ျပီးတစ္ခန္းလူေလးဦးေနသည္ဟုယူဆသည္။
ထို့ေၾကာင့္လူတစ္ဦးသံုးစြမ
ဲ ႈအနည္းဆံုး၂၆.၂ဂါလံမွအမ်ားဆံုး၃၁.၃ခန့္ရိွေနပါတယ္။ဧည့္သည္မ်ားအတြက္မပါဝင္ပါ။
ground tank တြင္fire fightingအတြက္ဂါလံ၁၅၀၀မွ၂၀၀၀ခန့္ထပ္ေဆာင္းထားေသာေၾကာင့္
စုစုေပါင္းဂါလံ၈၄၀၀ထည့္သြင္းနိုင္ရပါမယ္
လိုအပ္ေသာအရြယ္အစားရရိွေစရန္အတြက္structural ground
beamမ်ားအားtankတည္ေဆာက္ရာတြင္ျပန္လည္deductလုပ္ရပါမည္။
ျဖန့္ေဝျခင္း
အေပၚဆံုးအထပ္(၈ထပ္)၊၇ထပ္တို့အားoverhead tankမွBoaster
pumpျဖင့္ဆက္သယ
ြ ္ကာျဖန့္ေဝပါတယ္
၆ထပ္၊၅ထပ္၊၄ထပ္၊၃ထပ္၊၂ထပ္၊ပထမထပ္(ေျမညီထပ္)(ျမန္မာနိုင္ငံျပင္ပမွပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးသ
ည္ေျမညီထပ္ဟုေခၚေလ့မရိွပပ
ဲ ထမထပ္ဟုသာေခၚပါသည္)တို့အတြက္gravity
flowျဖင့္ျဖန္ေဝပါတယ္။
ေရမီတာမ်ားမွာmachine roomအတြင္းတြင္ရိွပါတယ္။
အခုတင္ျပခ့တ
ဲ ့ဲအေဆာက္အဦးသည္ဗိုလ္မႈးဗထူးတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ယာမွပံုစံျဖစ္ပါတယ္။
၈ထပ္၊၁၄လံုးတည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံ၏ပထမဆံုးprecast

buildingျဖစ္ပါတယ္။
structural engineerမဟုတ္သူမ်ားအတြက္ထပ္မံရွင္းျပလိုသည္မွာအဆုိပါအေဆာက္အဦးတြင္
columnမ်ားbeamမ်ားလံုးဝ(လံုးဝ)မပါဝင္ပါ။concrete wallမ်ားျဖင့္သာတည္ေဆာက္ပါတယ္။
ထိုင္းနိုင္ငံဒီဇိုင္းထုတ္ျပီး၊မိမိမွdesign coordinateလုပ္ေပးရပါတယ္။national
counterpartအေနျဖင့္မဟုတ္ပါ။
pumpမ်ားအေနျဖင့္
boaster pump-1.0-1.5hp
lift pump--2.0hp(head35m)-2no(one running-one stand by)
ခက္ခလ
ဲ ွသည္မဟုတ္ေသာ္လည္းM&Eအေနျဖင့္မ်ားစြာcoordinateလုပ္ရပါတယ္။လုပ္ငန္းမစတင္
မွီdrawingမ်ားသည္revision4အထိေရာက္ရိွခ့ဲရပါတယ္။
ဒီဇိုင္းစတင္ေရးဆဲမ
ြ ည့္ညီငယ္၊ညီမငယ္မ်ားကိုေျပာလိုတာက
singapore CPေတြSS(singapore standard)ေတြျမန္မာနိုင္ငံမွbuilding codeေတြကို၁၀၀%
မယံုၾကပါန့ဲ။
ျမတ္စာြ ဘုရားေဟာ္ေတာ္မူခတ
့ဲ က
့ဲ ာလာမသုတၱံလို
ဆင္ျခင္ၾကပါ။စည္းပူးေလ့လာၾကပါ။
အပိုင္း(၄)ဆက္လက္ေရးပါမယ္
သည္းခံျပီးဆံုးေအာင္ဖတ္လို့ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
M&Eဆိုတာဘာလဲအပိုင္း(၄)
အထပ္ျမင့္အိမ္ယာ
(၃၂)ထပ္နွင့္အထက္အေဆာက္အဦးမ်ား
ယမန္ေန့ကအပိုင္း(၃)မွာေရျဖန့္ေဝမႈစနစ္ကို(၈)ထပ္အေဆာက္အဦးတစ္လံုးကိုအေျခခံျပီးရွင္းျပခ့ဲ
ပါတယ္။
ဒီတခါမွာ၃၂ထပ္နွင့္အထက္အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္စံပံုစံတစ္ခုတင္ျပပါမယ္။
မတင္ျပမီမွာpumpေတြရ့ဲအေၾကာင္းေျပာပါရေစ။
pumpေတြမွာpower factorရိွပါတယ္။mechanical efficiency
ျဖစ္ျပီးေရးထားတ့ဝ
ဲ န္အားရဲ့ရာခိုင္နႈန္းတခိ်ဳ့သာသံုးနိုင္တယ္လိုဆိုလိုပါတယ္
ဥပမာ-power factor 0.85ဆိုရင္မူလဝန္အားရ့၈
ဲ ၅%သာသံုးနိုင္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္
နွစ္တစ္နွစ္ခ်င္းအလိုက္capacityက်လာတတ္ပါတယ္။တစ္နွစ္လွ်င္0.6%မွ0.85%အထိထုတ္လုပ္
တ့န
ဲ ိုင္ငံရ့ဲQCေပၚမူတည္ျပီးက်ဆင္းတတ္ပါတယ္။
pumpသက္တမ္း(၁၅)နွစ္ခန့္ဆိုလွ်င္power
factorနွင့္capacityက်ဆင္းမႈေၾကာင့္မူလဝန္အား၏72%ခန့္အထိသာရရိွနိုင္ပါေတာ့တယ္။
ဒါေၾကာင့္ground tankသို့မဟုတ္supply pipeမွ

(၃၂)ထပ္တင္ဖို့ရာမွာအခက္အခဲျဖစ္နိုင္တာေၾကာင့္(၁၆)ထပ္သို့မဟုတ္အထပ္နစ္ဆယ္မွာေရဖလွ
ယ္ကန္ထားၾကပါတယ္။
ေရဂါလံ(၈၀၀)မွ(၁၂၀၀)ခန့္သံုးစြမ
ဲ ႈအေပၚမူတည္ျပီးထည့္သြင္းပါတယ္။
(၃၂)ထပ္အထက္နွင့္အထက္အေဆာက္အဦးမ်ားဟာတစ္လႊာမွာအမ်ားဆံုးေျခာက္ယူနစ္ခန့္သာရိွၾ
ငပါတယ္။
Blockမ်ားအသီးသီးျဖန့္က်က္ျပီးBlock-A,Block-B,Block-Cစသည္ျဖင့္mechanical
ventilationအရေရာလူဦးေရdistributionအရပါဖန္တီးေလ့ရိွပါတယ္။
အပိုင္း(၃)မွာေရးထားတ့ဲသေဘာအတိုင္း(၁၆)ထပ္မွ(၃၂)ထပ္ကိုျပန္လည္ျဖန့္ေဝပါတယ္။
water savingစနစ္ပါေသာေဘစင္မ်ား၊အိမ္သာမ်ား၊showerမ်ားကိုစီစစ္ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳပါတယ္။
သံုးစြမ
ဲ ႈမွာလူတစ္ဦးတစ္ေန့(၂၅)ဂါလံမွ(၂၇)ဂါလံခန့္အထိက်ဆင္းသြားပါတယ္။
စာဖတ္သူမိတ္ေဆြအေနျဖင့္ယခင္အပိုင္းမ်ားမဖတ္ရေသးလ်င္ျပန္လည္ဖတ္ေစလိုပါတယ္။
အခ်ိန္ေပးနိုင္ရင္ေပါ့ဗ်ာ၊မၾကာပါဘူး၊တစ္ပိုင္းကိုငါးမိနစ္၊ဆယ္မိနစ္ေလာက္ပါ။
တရုပ္သိုင္းကားအလယ္မွျဖတ္ၾကည့္လ်င္နားလည္ရခက္ပါတယ္။
ဝူတန္ဂိုဏ္းမွဝမ္ေဖဟုန္၊ေရခဲေတာင္ၾကာပန္းစားျပီးမွပိုးသိုင္းေအာင္သလိုပါပဲ။
ျဖဳ၊မဲညီေနာင္၊တူကူဖုန္း၊ေသြးလက္ဝါးတို့ကိုယွဥ္ျပိဳင္ရမွာေပါ့ဗ်ာ
ေကာင္းေသာညပါ
M&Eဆိုတာဘာလဲ(အပိုင္း၅)
ေခတၱရပ္နားထားရာမွျပန္လည္ေရးပါျပီ
ယခုအခါ-M&Eအင္ဂ်င္နီယာနဲ့structureသမားတို့ရဲcoordination planကိုတင္ျပပါမယ္
ground beamေတြမွာpipe penetrationရိွပါတယ္အထူးသျဖင့္Sanitary pipeေတြပါ။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ground beamရ့ဲsofit levelကေနပိုက္ကိုconnectionဝင္ရင္ (inspection
chamber)သို့မဟုတ္ MH(Manhole)မ်ားရ့ဲinvert levelဟာေအာက္ကိုနိမ့္သာြ းပါမယ္။
----တစ္ခုေတာ့ၾကိဳျပီးေမတၱာရပ္ခံျခင္ပါတယ္။
ဘာလဲဆိုေတာ့ေရးလာတာအပိုင္း(၅)ကိုေရာက္လာပါျပီ။
တစိခ်ိဳ့အပိုင္းမ်ားကိုဆက္တိုက္ဖတ္လာသူေတြကိုငျ့ဲ ငာတ့ဲအတြက္အေသးစိတ္မေရးေတာ့ပါ။ဒီလိုစ
ာကိုဖတ္ေနသူဟာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွပုဂိၢဳလ္၊ဒါမွမဟုတ္အင္/ယာတစ္ဦးလို့ယူ
ဆပါတယ္။
----ဒီလိုနိမ့္သာြ းတာနဲ့saptic tankရ့ဲtop level နိမ္သာြ းပါျပီ။
starting point ၂၀၀မီလီမီတာနိမ့္ဆင္းတာနဲ့တျပိဳင္နက္1:200န့ဲဆင္းလာရင္အကြာအေဝးေပၚ
မူတည္ျပီး၃၀၀မီလီမီတာကေန၄၀၀မီလီမီတာခန့္နိမ့္ဆင္းသြားပါတယ္
ဒီျပသနာဟာဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊၁၈ထပ္အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ေနတ့ဲ
ဧရာဝဏ္န့ရ
ဲ တနာစီမံကိန္းမ်ားမွာစတင္ရင္ဆိုင္ေနရပါျပီ။

ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းဆဲျဖစ္ပါတယ္။
pipeေတြground beamထဲကိုျဖတ္လ်င္
additional trimming barထည့္ေပးရပါတယ္
pipe size diameter 100mm ဆိုလ်င္140mm size
rebarေလးေခ်ာင္းpipeကိုခ်ဳပ္ျပီးထည့္ပါတယ္
သေဘာကေတာ့လစ္ဟာသြားတ့ပ
ဲ ိုက္ေနရာကိုအားျပန္ျဖည့္ျခင္းပါ။
structural post tensionတြင္M&Eအင္/ယာမွcoordinationျပဳလုပ္ျခင္း
post tension slabေတြဟာcable duct စနစ္န့ဲသာြ းပါတယ္။
cableဆိုတာelectrical wireမဟုတ္ပဲsteelၾကိဳးမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္
နိုင္ငံအမ်ားစုမွာcableလို့သာသံုးနႈန္းပါတယ္
ductကေတာ့cableဆြမ
ဲ ယ့္(tensionျပည့္မီေအာင္)သြပ္ျပားအပါး(5mm
ခန့္အထူ၊ေလးေထာင့္ပိုက္)
ျဖစ္ပါတယ္။
M&Epipeေတြအထူးသျဖင့္မီးပိုက္ေတြဟာcable ductန့ဲအလ်ားလိုက္အျပိဳင္ျဖစ္ေနရင္
အနည္းဆံုးအကြာအေဝး၇၅မီလီမီတာထားရပါတယ္
ဒါ့အျပင္-duct profileဟာေရလိႈင္းပံုစံ(wave version)ျဖစ္တာေၾကာင့္ductေအာက္ကိုပိုက္ျဖတ္ရင္
၂၅မီလီမီတာအနည္းဆံုခ်န္ေပးရျပန္တယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့concreteေလာင္းျပီးသတ္မွတ္tensionရေအာင္ျပန္ျပီးဆြတ
ဲ ့ဲအခါသိတ္ကပ္
လြန္းရင္ပိုက္ေတြထိခိုက္နိုင္ပါတယ္
slabဟာ၂၀မီလီမီတာမွ၃၀မီလီမီတာခန့္ၾကြတက္လာပါတယ္။
ကိုယ့္ရ့ဲM&Eပိုက္ေတြမထိခိုက္ေအာင္စီမံရတာM&Ecoordinatorရ့တ
ဲ ာဝန္ပါ
Main bar lappingေတြspacer
(bottombarေအာက္က၂၅မီလီမီတာေလာက္အထူရိွတက
့ဲ န
ြ ္ကရစ္တံုးေလးမ်ား)ေတြ
chair(bottom barနဲ့top bar မနီးကပ္ေစရန္ေထာက္တ့ဲေဒါက္ကေလးမ်ား)ဟာ
structural drawing အတိုင္းfollowup 100%မျဖစ္ပါ။duct profileလဲလဲြတတ္ပါတယ္
ဒါေတြကိုsiteမွာstructural engineerနဲ့ညိွရပါတယ္။
form workစတင္တာနဲ့တျပိဳင္နက္grid line markingေပးျပီး
ေရခ်ိဳးခန္း၊အိမ္သာမ်ားရ့ဲအခန္းနဲ့dimensionေတြကိုအထပ္သားေပၚမွာေနရာခ်ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာျမန္မာေတြထက္ဖိလစ္ပင္းေတြပိုျပီးျမန္ဆန္သပ္ရပ္ပါတယ္။
ျပီးလ်င္RTO(resident technical officer)ယခင္အေခၚ(COW)ကိုသတင္းပို့ျပီးစစ္ေဆးပါတယ္။
ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွconcreteေလာင္းရပါတယ္။
ရံဖနိရံခါRTOနွစ္ဦး(structuralနွင့္M&E)ျဖစ္ေနလ်င္နွစ္ဦးလံုး၏ခြင့္ျပဳခ်က္လိုပါတယ္။
RC structureမွာM&Epipeဘယ္ေလာက္%ထည့္ခြင့္ရိွသလဲ??
normal ground beammမွာmaximum1%ပါ

slabေတြမွာ 1to2%ပါ
areaနဲ့loadလည္းမူတည္ျပီးျပန္တက
ြ ္ပါတယ္
post tension slabနဲ့post tension beam(optional)မွာtension
ductေပၚမူတည္ျပီးmaximum2%ပါ။
အပိုင္း(၆)ဆက္ေရးပါမယ္။
ျပီးဆံုးေအာင္ဖတ္ရႈတ့ဲအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

M&Eဆိုတာဘာလဲ(အပိုင္း၆)
ေျမေအာက္ထပ္ပါဝင္ေသာအထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
၁၀ထပ္နွင့္အထက္အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးတိုင္းတြင္ေျမေအာက္ကားပါကင္မ်ားထည့္သြင္းတ
ည္ေဆာက္ေနၾကပါျပီ။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္ေတြကေတာ့
(၁)ကားမ်ားမွထက
ြ ္သည့္ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္နွင့္ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္မ်ား
ကားမ်ားထြက္ေလ့ရွိသည့္အထက္ပါဓာတ္ေငြ႕နွစ္မ်ိဳး(အင္ဂ်င္ပါဝါက်လ်င္ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္အ
ထြက္မ်ားျပီး၊ပါဝါသင့္တင့္လ်ငကာဗြန္ဒိုင္အာက္ဆိုဒ္အထြက္မ်ား)သည္။ေျမေအာက္ထပ္သို႕ဝင္ေရ
ာက္သည့္ကားေမာင္သူမ်ား၊shopping mall ရွိခ့ဲလ်င္ေစ်းလာဝယ္သူမ်ား
အတြက္လံုေလာက္ေသာေလသန္႕စင္မႈမရနိုင္ပါ။
ကဲ--မ်က္လွည့္ဆရာဗင္ထုသလိုျဖစ္ေနျပီ
calculationေတြတက
ြ ္ရေအာင္
၁။Basement floor areaတြက္မယ္
ပံုမွန္အားျဖင့္အနည္းဆံုးsquare feet 20000ကေနအမ်ားဆံုး50000ခန္႕ရွိေလ့ရွိတယ္။
basementတစ္ထပ္စာကိုရည္ညန
ြ ္းပါတယ္။အမ်ားအားျဖင့္နွစ္ထပ္မွသံုးထပ္ခန္႕ရွိပါတယ္။
floor areaရဲ႕minimum2%ကိုfresh rair supply ေပးရပါမယ္။
မရခ့လ
ဲ ်င္MV(mechanical ventilation)ေပးရပါမယ္။
fresh air supply
ဆိုတာအေပၚအက်ဆံုး
ground beamနဲ႕
basement(အေပၚဆံုးထပ္)ရဲ႕ၾကားလြတ္ေနတ့ဲအစိတ္အပိုင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။
ၿပင္ပမွေလဝင္ေရာက္လာမည့္လမ္းေၾကာင္းပါ။အေဆာက္အဦး၊သစ္ပင္၊ကားပါကင္မ်ားပိတ္ေနလ်
င္၁၀၀%ယူ၍မရပါ။
ထ့ိုအျပင္--

ကားပါကင္အထဲမွေလ(CO and CO2) ကိုExhaust duct မ်ားျဖင့္ဆြဲထုတ္ယူပါတယ္။
design concept အရ
fresh air supply နဲ႕return air outlet တို႕ဟာ
directionတစ္ခုတည္းက်ေရာက္ရပါမယ္။
မက်ေရာက္ရင္Exhaust fanရ႕ဲsppedကိုညိွရပါမယ္။
supply air inlet နဲ႕ return outletတို႕ဟာminimum 5m ကြာေဝးရပါမယ္။
အေဆာက္အဦးအျပင္မွာေရာက္ေနတ့ဲreturn air outletကို
ျပင္ပမိုးေရမဝင္ေအာင္အကာအရံ၊အမိုးေလးလုပ္ထားျပီးDog houseလို႕ေခၚေလ့ရွိပါတယ္။
မိုးေရမဝင္ေအာင္Louver တပ္ဆင္ထားတာေၾကာင့္
return air ဟာ40%သာ
ထြက္ခြင့္ရွိေနတာမေမ့ေစခ်င္ပါ။

၂။ျပင္ပမွဝင္ေရာက္လာနိုင္သည့္ေရမ်ား
Sculper drian မ်ားျဖင့္စုစည္းျပီး
ေအာက္ဆံုးထပ္မွာrain water harvesting tank ထားရွိသင့္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ေစာင့္ရင္းေရးရတာမို႕conceptကိုသာအားျပဳေရးရပါတယ္
ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ

M&Eဆိုတာဘာလဲ(အပိုင္း၇)
Infra အေၾကာင္းကိုတင္ျပလိုပါတယ္
Infraဆိုတာအေဆာက္အဦးရဲ႕ျပင္ပမွာရိွျပီးအေဆာက္အဦးတိုင္းရဲ႕လိုအပ္တ့ဲမီး၊ေရလုပ္ငန္းမ်ားအျ
ပင္မီးသတ္သတိေပးစနစ္၊မီးသတ္စနစ္၊ေရဆိုးေျမာင္း၊ေရနႈတ္ေျမာင္းေရစုကန္၊ေရသန္႕ကန္CCTV၊
Card access စနစ္္စတာေတြပါပါတယ္

ျပင္ပလွ်ပ္စစ္စနစ္
Buildingျပင္ပမွ 11KVလိုင္း(high tension line) သြယ္တန္းျပီးtransformer
အထြက္မွာ400voltလိုင္းသြယ္တန္းပါတယ္
မန္မာနိုင္ငံမွာYESBရဲ႕စံသတ္မွတ္ခ်က္အရone unit ကို 10KVAပါ
unit 100ေက်ာ္ရင္developerမွ
ထရန္စေဖာ္မာမ်ားအားကိုယ္တိုင္တပ္ဆင္ရမွာပါ။100မေက်ာ္လ်င္EPCမွတပ္ဆင္ပါမယ္
(2015 မတ္လအထိသိထားတဲ႕သတင္းအခ်က္အလက္ပါ)
ေရပိုက္မ်ားနဲ႕under groundၾကိဳးမ်ားရဲ႕အကြာအေဝးဟာအနည္းဆံုး 1meterပါ

ျမန္မာbuilding code မွာမပါေသးပါ။architectနဲ႕ပိုင္ရွင္တို႕ဟာေရာင္းကြက္ဝင္ေအာင္၊လွပေအာင္
ဖန္တီးေလ့ရွိေတာ့တတ္နိုင္သေလာက္road overhead crossing ကိုေရွာင္ပါ။
ျဖစ္နိုင္လ်င္lamp post မ်ားကိုလည္းsolar system ကိုသံုးပါ။နွစ္နွစ္ေလာက္ၾကာတဲ႕အခါenergy
cobsumption cost အရ
solar lamp post ဟာ အရင္းေၾကကာလေရာက္သြားပါျပီ။
IC system
centrlize system ျမန္မာျပည္မွာstar city ကလြလ
ဲ ို႕မရွိေသးပါ အေကာင္းအဆိုးဒြန္တဲြေနပါတယ္
(ဒီအတြက္သီးျခားေရးပါမယ္)
urban
အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူေဒါက္တာေက်ာ္လတ္နဲ႕ကြ်န္ေတာ္အၾကိမ္မ်ားစြာေဆြးေႏြးဘူးပါတယ္
တခ်ို႕project
ေတြဟာေနရာေၾကာင့္မလုပ္နိုင္ပါ။YCDCကလည္းurbanရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈကိုမခံလိုပါ။YCDCဟာseptic
tank စနစ္ကိုစန
ြ ္႕လိုဟန္မရွိပါ
မိမိရဲ႕personalise ေျပာရရင္centralize ကုိၾကိဳက္တယ္
ဒီစနစ္ကbuildingရဲ႕ေဘးမွာsepic tankမ်ားsopic tankမ်ားမလိုပါ
ပိုက္မ်ား ICမ်ားျဖင့္Storage tank ျဖင့္စုစည္းကာေခ်ျဖက္သည့္စနစ္ပါ။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ထြက္လာတ့ဲsludge cake(waste)မွဝင္ေငြျပန္
ရမယ္။စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အက်ိဳးရွိမယ္။
စာအရွည္ၾကီးဖတ္လို႕ေက်းဇူးပါ။
နွစ္သစ္မွာ
လူသစ္၊စိတ္သစ္နဲ႕
က်န္းမာေပွ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ

M&Eဆိုတာဘာလဲ(အပိုင္း၈)
အပိုင္း(၇)မွာinfra စနစ္ကိုintroductionလုပ္ထားပါတယ္
လ်ပ္စစ္စနစ္နဲ႕မိလႅာစနစ္ကိုရွင္းထားပါတယ္။ဒီတစ္ခါမွာလမ္းပိုင္းအေၾကာင္းေျပာလိုပါတယ္။
လမ္းေတြဟာroad centerကေနroad shoulder ဆီကို1:200 minimum gradient
(1mမွာ5mmအဆိုင္း) ထားေလ့ရွိပါတယ္။condo area အတြင္းရွိလမ္းမ်ားကိုဆိုလိုပါတယ္။
ေမးစရာတစ္ခုရွိလာပါျပီ။မင္းကM&Eမင္းနဲ႕ဘာဆိုင္လဲေပါ့
့
ဟုတ္ကပ
့ဲ ါ
လမ္းပုခံုးေဘးမွာdrainရွိပါတယ္။ဒီdrainရဲ႕invert levelနဲ႕ sofit level
ေတြဟာM&Eသမားအတြက္အသက္ပါ။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့over head

cableမ်ားကိုမျမင္ေတြ႕လိုတက
့ဲ ိုကိုအာခီတက္မ်ားနွင့္ပိုင္ရွင္မ်ားမွundergroundမွcableမ်ားwireမ်
ားအားU/G စနစ္ျဖင့္သယ
ြ ္ယူေစလိုပါတယ္။
ထိုအျပင္saniatry pipeမ်ားေရပိုက္မ်ား
ဟာလည္း road crossing လုပ္ရာမွာdrainရဲ႕sofit level
ေပၚအေျခတည္ျပီးတြက္ရပါတယ္။
သူတို႕နက္ရင္ကိုယ္နက္ပါတယ္သူတို႕တိမ္ရင္ကိုယ္တိမ္ပါတယ္။
ဒီေနရာအပိုင္း(၁)မွာရွင္းလင္းတင္ျပခ့တ
ဲ ့ဲM&E Coordinatorရဲ႕အလုပ္စလာပါျပီ။
drawingအားလံုးsuperimopseလုပ္ကာေျဖရွင္းၾကပါျပီ။
သို႕ေသာ္site peopleမ်ားမွ
မေစာင့္နိုင္တ့ဲအခါျပသနာတက္ၾကပါတယ္။road compactionေပးဖို႕အတြက္
္M&Eအင္/ယာရဲ႕pressure testလုပ္ငန္းစဥ္ကိုမေစာင့္လိုပါ။
ဒါေၾကာင္မို႕့
လမး္လုပ္ငန္းစဥ္မွာဝင္ပါရပါတယ္။ကြ်န္ေတာ့္စာေလးေတြကိုစဥ္တိုက္ဆက္တိုက္အားေပးသူမ်ား
ကိုဂါဝရထားပါတယ္။
ဒီလိုဖတ္ဖို႕ဆိုတာအခ်ိန္ေပးရယံုမက၊တခါတတရံမိမိအသိနဲ႕ယွဥ္ေတာ့ေခါင္းစားပါတယ္။
နွစ္သစ္မွာအသိညဏ္တိုးပြားေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ။

M&Eဆိုတာဘာလဲအပိုင္း(၉)

၈ထပ္ဝန္းက်င္အေဆာက္အဦးပံုစံေရးဆြမ
ဲ ည္ဆိုလ်ငarchitectနွင့္clientအားေမးရန္အခ်က္အလ
က္မ်ား
လွ်ပ္စစ္အပိုင္း
(၁)ေလွကားမီးဟာtimerသံုးျပီးညေနမွနံနက္သို႔အလိုအေလ်ာက္ဖြင့္ပိတ္လား။ပိုင္ရွင္မွmanualျဖင့္
ဖြင့္ပိတ္လုပ္မည္လား
(၂)living roomတြင္power points 4pointsထားရွိပါမည္။
1 TV, 2 CD Player,3 sattlite receiver, 4 other (sound box, phone charging, sweeping,
ironing purposes)
သေဘာတူပါသလား
(၃)Living roomမ်ားတြင္power point နွစ္ပိြဳင့္ထည့္ပါမည္။
for--Hand phone, power bank,CD,စာၾကည့္မီးetc
(၄)အိပ္ခန္းတြင္းအလင္းေရာင္က်နႈန္း၃၀၀၄၀၀luxထားရွိမည္။စာၾကာၾကာဖတ္မရအေနအထားမ်ိဳးပံုစံဆပ
ဲြ ါမည္။
(၅)အိမ္သာတြင္exhaust fan(6")တပ္လိုပါသလား

(၆)exhaust fan အားအိမ္သာမီးျဖင့္interlockလုပ္လိုပါသလား
ေရသန္႔/မိလႅာ
(၁)ေခါင္းမိုးမွေရျဖန္႔ေဝသည့္စနစ္မ်ဳိးသံုးလိုသည္လား။တစ္ယူနစ္ခ်င္းOverhead
tankအေသး(ဂါလံ၁၀၀-၂၀၀)သံုးလိုသည္လား။
(၂)water heaterတပ္မည္လား
(၃)pipeမ်ားသံုးရာတြင္ pvcသံုးမည္လားpprလား
ေမးခြန္းေလးေတြနဲ႔confirmလုပ္ရပါမယ္

M&Eဆိုတာဘာလဲ(အပိုင္း၁၀)

M&Einspection
M&Eလုပ္ငန္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္း(QC)
constructionsiteမ်ားမွာသတ္မွတ္ျပည့္မီတ့ဲအရည္အေသြးရရွိဖို့အတြက္စစ္ေဆးတ့ပ
ဲ ုဂၢိဳလ္ေတြရိွၾ
ကပါတယ္။စကၤာပူမွာေတာ့ယခင္ကCOW(clerk of work)လို့ေခၚျပီးယခုေတာ့RTO(resident
technical officer)လို့ေခၚၾကပါတယ္။
ကဲစျပီ-စလံုးမွာ--ဘယ္လိုစစ္လဲ
inspection form ကိုsiteထဲမဆင္းခင္နွစ္နာရီၾကိဳျပီးတင္ရတယ္။Drawing
ကိုစျပီးစစ္တယ္။M&Edrawingဟာconsulatntမွapprovedျဖစ္မျဖစ္၊သို့မဟုတ္approved with
comment/No resubmission is requiredလားဆိုျပီးျပန္ၾကည့္တယ္။မဟုတ္ရင္လက္မခံဘူး။
ကမ ၻာေက်ာ္Alpha consultant ကေတာ့No exception
takenဆိုျပီးလက္မွတ္ထိုးတယ္။ဒီသေဘာနွစ္ခုဟာအကြာၾကီးကြာျခားပါတယ္။contractorကိုလံုးဝ
တာဝန္ယူခိုင္းတ့ဲသေဘာျဖစ္တယ္။
အာခီdrawingနဲ့အတူsubmitလုပ္ရတယ္။အာခီdrawingဟာconstruction
drawingဟုတ္မဟုတ္ၾကည့္တယ္။ဟုတ္ျပီဆိုရင္M&Ecoordinatorနဲ့အတူsub
contractorေတြရ့ဲsuperviorမ်ားနဲ့အတူsiteကိုသာြ းတယ္။
ဒီေနရာမွာထပ္မွန္သတိထားရမွာကsite safety။safety
အေျခအေနမေကာင္းရင္နားထဲကိုၾကက္ေတာင္ေမႊ့သလိုေကာလိမ့္မယ္။
စျပီ---archiရဲ့grid lineကိုစစ္တယ္။Measurementတိုင္းတယ္။
structureရ့ဲbeam

depthနဲ့widthကိုၾကည့္တယ္၊တိုင္းေလ့မရိွဘူး။မီးပိုက္ေတြရ့အ
ဲ ေနအထားကိုတိုင္းတယ္5mm to
10mmအမွားခံတယ္။ေက်ာ္ရင္ျပန္ျပင္။FT(floor
trapေတြကိုတံခါးအဖြင့္န့စ
ဲ စ္တယ္၊တံခါးခြင္ထမ
ဲ ွာထားခြင့္မေပးဘူး
Wall
finishingကိုေမးတယ္။WCဟာေအာက္ထက
ြ ္ဆိုရင္305mmမွာpipeရ့ဲcenterျဖစ္ေလ့ရိွတယ္။ဒါမွမ
ဟုတ္ရင္WC catalgueျပရပါမယ္။M&E pipe(မီး၊ေရ)မ်ားဟာslab
soffitlevelကေနအနည္းဆံုး5mmရိွရပါမယ္။
အခုေရးတာBefore castingျဖစ္ပါတယ္။
M&Eမွန္ရင္အာခီdrawing၊striucture
drawingမ်ားကိုေၾကေၾကညက္ညက္မဟုတ္ေတာင္အနည္းအက်င္းသိထားသင့္တယ္။
တရံေရာအခါကမိမိလုပ္ခတ
့ဲ က
့ဲ ုပၼဏီမွာstructure engineerနဲ့stuctural supervisor
အလုပ္ကထြက္သာြ းေတာ့ေခတၱအစားထိုးတ့ဲအေနျဖင့္RTOရ့စ
ဲ စ္ေဆးမႈမ်ားခံခ့ဲရဘူးတယ္။အ့ဲဒီမွာ
အနည္းငယ္ကၽြမ္းက်င္သာြ းတာအခုဆိုရင္သူရို့ကိုေဆးထိုးနိုင္တ့ဲအဆင့္ကိုေရာက္ေနပါျပီ(ၾကံဳၾကြား
လို့သာမွတ္ပါ)။
ေနာက္ရက္ေတြမွာ-after casting inspectionကိုသီျခားေရးပါမယ္။

M&Eဆိုတာဘာလဲ(အပိုင္း၁၁)
+++++++++++++++++++++++
M&E နဲပ
႔ တ္သတ္တာေတြေရးလာတာ၊ဒီတခါ စာခ်ဳပ္အေၾကာင္းေရးပါရေစ
အပိုင္းခြဲရရင္
ပိုင္ရွင္နဲ႔designerစာခ်ဳပ္
.................................
၁။ဘယ္အဆင့္ထိဆိုတာ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာရမယ္။ concept stage၊ ဒီဇိုင္း stage၊ tender
stage ဆိုၿပီးခြျဲ ခားေစ်းျဖတ္ရမယ္
၂။payment schedule
ေနာက္ဆံုးအရစ္ကိုရေအာင္ေတာင္းရတာခက္သည္။ schematic သိမ
ု႔ ဟုတ္ single lineမွအခ်ိဳ႕

update stage drawingမ်ားကို on hold လုပ္ထားသင့္သည္။
မိမိ(designer)ကေတာ့ ဆံုးရံႈးမႈမနည္းေတာ့ပါ။
ပိုင္ရွင္န႔ဲ ကန္ထရိုက္တာစာခ်ဳပ္
..........................................
သင္ဟာM&E designer(consultant)အေနနဲ႔ ဝင္ပါရရင္ ညဏ္ပူေဇာ္ခ
ေတာင္းခံႏိုင္ပါတယ္။installtion costရဲ႕ ၁% ခန္႔ ျဖစ္တယ္။
မေမ့ရမွာက arbitration clause (AC) နဲ႔ DLP(defect liability period)ပဲ။
AC ကေတာ့အျပန္အလွန္တရားစြဲခြင့္မရွိပဲ အႏုညာတခုံသမာဓိနဲ႔ညိႇႏိႈင္းရျခင္းပဲ။
အရမ္းစိတ္တယ္။
DLP ကေတာ့ ကန္ထရိုက္တာကို လုပ္ငန္းၿပီးတစ္ႏွစိၾကာသည့္ထိ paymentရဲ့ 8 to 10%ကို
ထိန္းသိမ္းထားျခင္းပဲ။
maintainance cost အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။
တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈသေဘာပါ။
clientအားႀကီးမွထည့္သြင္းသငိ့တ့ဲ clauseပါ။
ေနာက္က်ရင္ တစ္ရက္ ဒဏ္ေၾကးဘယ္ေလာက္၊ေစာၿပီးရင္ ဆုေၾကးဘယ္ေလာက္ ဆိုတာလည္း
အပိုဒ္တစ္ခုအေနနဲထ
႔ ည့္သြင္းရမွာပါ။
M&Eဆိုတာဘာလဲ(အပိုင္း၁၂)
+++++++++++++++++++++++
M&E Designer ဆိုတာဘယ္လိုလူလဲ
ျဖစ္တည္မႈနဲ႔ရပ္တည္မႈ ဆိုၿပီး ေျပာၾကားလိုပါတယ္
ျဖစ္တည္မႈ
............
AGTI သိမ
ု႔ ဟုတ္ Btech ဆိုလ်င္ siteအေတြ႕အၾကံဳ ၄-၅ ႏွစ္ခန္လ
႔ ိုပါတယ္။ BE နဲ႔ ME
မ်ားကေတာ့ site အတြက္ ၃ ႏွစ္မွ ၄ႏွစ္ခန္ပ
႔ ါ။ ျပည္တြင္း တြင္မက ျပည္ပ
အေတြ႕အၾကံဳပါလိုအပ္ပါတယ္။
LDC တစ္ခုက အင္/ယာ(လူငယ္/လူလတ္ေတြ) မိုးပ်ံေအာင္ေတာ္ပါေစ ျပည္ပ(developed
country) ကျပန္လာသူရဲ႕ projector discussionေတြမွာ မေက်ာ္ႏိုင္ပါ။

နမူနာအေနနဲ႔ MEC ကလူေတြကို ျပည္ပက အင္/ယာ အငယ္ကအစ အထင္မႀကီးတာကို
ၾကည့္ရင္သိႏိုင္ပါတယ္၊
စာတြဖတ္ရပါမယ္။ CP (code of pratice) SS(singapore standard)၊ MNBC(Myanmar
National Building Code) IEE (international Electrical n Electronic) regulation ေတြ
ဖတ္ရ၊မွတ္ရ၊ေလ့လာရပါမယ္။
သူမ်ားဒီဇိုင္းေတြကို စု၊တု၊ျပဳလုပ္ငန္းေတြကို seniorနဲတ
႔ ၿဲြ ပီးေလ့လာမွျဖစ္ပါမယ္။
electrical,ELV,ACMV and sanitary &plumbing တစိခုခုကိုကၽြမ္းက်င္ၿပီး master ျဖစ္မွ M&E
ဆိုတာစဥ္းစားပါ
စာဖတ္ပ်င္းရင္ designerမလုပ္ပါနဲ႔။ Up to date အျမဲလုပ္၊ေလ့လာရတဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။
အဂၤလိပ္စာအဆငိ့အအတန္း(အေရး/အဖတ္)ဟာ fluentျဖစ္ရံုမကထူးခၽြန္ေနရမယ္။ IELTS
score 6.5 အထက္ေတာ့ရွိသင့္တယိ။
ဒါေတြျပည့္စံုရမယ္။fresh graduate ေတြအတြက္ ၅ ႏွစ္မွ ၇ႏွစ္ခန္လ
႔ ိုပါတယ္။
ရပ္တည္မႈ
.............
အေဆာက္အဦးတစ္လံုး သိမ
ု႔ ဟုတ္ condo နဲ႔ group of building မ်ား တည္ေဆာက္သူေတြ
architect နဲ႔ အလုပ္လုပ္မွရတယ္ဆိုတ့ဲ အသိဝင္မွ M&E သမားအတြက္အလုပ္အကိုင္ရပါတယ္။
စိတ္ရွည္ရတယ္၊သည္းခံရတယ္။
ခႏၲီပါရမီအားေကာင္းမွလုပ္သင့္တ့ဲ professional အမ်ိဳးအစားပါ။
အားမွလိုတာေတြထပ္ျဖည့္ေပးပါမယ္။
သေဘၤာေစာင့္ရင္းေရးတာမို႔ပါ။

M&Eဆိုတာဘာလဲ(အပိုင္း၁၃)
+++++++++++++++++++++++
ဒီတခါေတာ့
MOSလို႔ေခၚတဲ့ Method Of Statementအေၾကာင္း ေရးလိုပါတယ္။

ျပည္ပပဲ ထြက္ထြက္၊ျပည္တြင္းပဲေနေန ႏိုင္ငံျခားသားေတြ နဲ႔ လက္တဲြလုပ္ရရင္ MOS က
မျဖစ္မေန သိထားသင့္တ့ဲ အရာတစ္ခုပါ။
ဘယ္လို installtionလုပ္ မယ္ဆိုတာကို step by step ေရးသား ရျခင္းပါ။ consultant မ်ား client
နဲ႔ local authority တို႔ရဲ႕ approval က လိုအပ္ပါတယိ၊ ဖတ္သည္ျဖစ္၊မဖတ္သည္ျဖစ္ေစ submit
(တင္ျပ)တာ မမွားပါ။
အေျခအေနနဲ႔အခ်ိန္အခါ အေနအထားေတာ့ရွိတာေပါ့။
နမူနာ
.........
ေျမေအာက္ႀကိဳးသြယ္တန္းျခင္း
၁၊ trial hole(အစမ္းတြင္း)မ်ားတူးၿပီး ေျမေအာက္တြင္ M&E serviceမ်ားရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊
၂၊ေျမႀကီးတူးျခင္း
စက္အား 5၀၀ mm ခန္႔ လူအား700 mm ခန္႔
(မသကၤာမႈေတြ႕လ်င္)
၃၊ေျမႀကီးစစ္ေဆးၿပီး၊ ေပ်ာ့လ်င္ hardcore . bakeu pile (ပါးကာတိုင္)ရိုက္ျခင္း
၄၊ေျမမာေအာင္လုပ္ျခင္း
compaction
၅၊သဲ ၁၅၀ mm ခင္းျခင္း
၆၊cable laying
၇၊ cable capacity စစ္ေဆးျခင္း
mega test (electrical, ELV) conitinuity (fibre optic)
test recordတြင္ third party / RTO( consultant's representative)လက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္း
၈၊သဲ 300mm ခန္ဖ
႔ ျို႔ ခင္း
၉၊ cable marker(ရာဘာျပား)ထည့္ျခင္း
၁၀၊ေျမဖိျု႔ ခင္း
borrow soil(ေျမမေကာင္းက ေျမဖလွယ္ျခင္း)ဖိျု႔ ခင္း

၁၁၊ concrete slabျပားခင္းျခင္း
၁၂၊markingငုတ္တိုင္မ်ား ေျမေပၚ ၅၀၀ mm ခန္႔အား မီတာ၃၀ ကြာတိုင္း
တစ္ငုတ္ထည့္သြင္းျခင္း...
meterေတြမွာ calibration certificate ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး certificate date ကိုလည္းexpire
မျဖစ္ေအာင္ စစ္ေဆးရမွာပါ။
လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းမွာ witness person နဲ႔ photo record ရွိသင့္ပါတယ္။
ကန္ထရိုက္တာ အပိုင္းမွ တင္ျပရပါတယ္။
ဒါေတြကို အဂၤလိပ္ေရးေပးရမွာပါ။
စာဖတ္သူရွင္းလင္းေစရန္ ျမန္မာလိုေရးျပျခင္းပါ။
လြပ္လပ္စာြ ရွယ္ႏိုင္ပါတယ္၊credit သိမ
ု႔ ဟုတ္ mention ေလးသာေခၚေပးပါ။

M&Eဆိုတာဘာလဲ(အပိုင္း၁၄)
+++++++++++++++++++++++
M&E RFI
RFI လို႔ေခၚတဲ့ Request for information
ၾကာင္း ေရးလိုပါတယ္။
contractor company ကေန consultant ကို စာနဲ႔အတည္ျပဳျခင္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ EI Engineer
Instruction ထုတ္ျပန္ေပးပါရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
RFI ကို email နဲပ
႔ ို႔ရာမွာ architectနဲ႔ clientကို Cc ေပးသင့္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ VO
လို႔ေခၚတဲ့ variation order ျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ပါ။
မူလ ဒီဇိုင္းမွာ မပါဝင္ေသာ၊ေျပာင္းလဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိဳ႕ဟာ progress cleanအတြက္
ကုန္က်ေငြ ထပ္မံေတာင္းခံျခင္းေၾကာင့္ variation ျဖစ္လာတာပါ။
RFI တင္ျပရာမွာ မူလ contract drawing သို႔ တင္ဒါ drawing ကို part print
အေနျဖင့္ပူးတြတ
ဲ င္ၾကရပါမယ္။

နမူနာ
၁။ spec မွာ ပါတယ္။drawingမွာ မပါဘူး
၂။ First notesမွာပါတယ္၊notes &legend မွာမပါဘူး
၃။ drawing မွာ ပါလာတယ္၊ မသဲကဲြ
ဥပမာ interlocking
၄။archi drawing ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ထပ္တိုးလုပ္ငန္းစဥ္
၅။ code အသစ္ေၾကာင့္...
၆။ user requirement...etc..
ေရးၿပီးရင္ chaseလုပ္ရပါမယ္။ ဒါမွ သူရလ
ို႔ ည္း ကိုယ့္RFI ကို အေၾကာင္းျပန္မွာပါ။
စကၤာပူ ႏိုင္ငံရဲ႕ constructionအေလ့အထပါ။ ႏိုင္ငံေတြေျပာင္းသြားလည္း သေဘာတရားကေတာ့
မကြာျခားႏိုင္ပါ။
လြပ္လပ္စာြ ရွယ္ႏိုင္ပါတယ္၊credit သိမ
ု႔ ဟုတ္ mention ေလးသာေခၚေပးပါ။

M&Eဆိုတာဘာလဲ(အပိုင္း၁၅)
+++++++++++++++++++++++
ဒီတခါ တကၠသိုလ္တစိခုအတြက္ M&E လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးလိုပါတယ္။
လၽွပ္စစ္
theatre နဲ႔ စာသင္ခန္းမ်ား 300 - 500 KVA
Lab 100 KVA
workshops 500 KA
Library 200 KVA
hostels 500 KA - 600 KVA
other 300 KVA
စုစုေပါင္း 2000 KVA-2300 KVAခန္႔ရွိပါမယ္။
ေရသံုးစြမ
ဲ ႈ
hostel 40,000 gallon (1000 persons) CP 48

Day student 1800 gallons
landscape 1000 gallons
swimmin poool 100 gallons
teacher n staff 5000 gallons
စုစုေပါင္း 47900 gallon/ day ပါ။
fire alarm (FA)ကိုေတာ့ ေနရာတိုင္းလိုလို မွာ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ Fire hydrantကိုေတာ့
စာသင္ခန္းမဟုတ္တ့ဲ အေဆာက္အဦးတိုင္းမွာ တပ္ထားပါတယ္။
fire stationအေသး၊ ကားႏွစ္စီးပါရွိပါတယ္။
CCTV
surveillance typeပါ။
PA
public announce ကို FA speakerေတြန႔ဲ syncronize လုပ္ထားပါတယ္။
ACMV
aircondေတြက AHU chiller type ေတြပါ။
တခ်ိဳ႕ေနရာေတြက VRV typeပါ
အေဆာက္အဦးေပၚမူတည္ပါတယ္။
အခုတင္ျပခဲ့တာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊အီလီႏိဳြ က္ျပည္နယ္က တကၠသိုလ္တစ္ခုပါ။

M&Eဆိုတာဘာလဲ(အပိုင္း၁၆)
+++++++++++++++++++++++
M&Eသမားေတြ ျဖတ္သန္းရတဲ့ meeting ေတြ အေၾကာင္းကိုေရးသားတင္ျပလိုပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ ကုပၼဏီေတြရဲ႕ေဆာက္လုပ္ေရး
အစည္းအေဝးေတြ (၇၀ %)ဟာ agenda မရွိပဲ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ျပတ္သားတဲ့
ရည္မွန္းခ်က္မရွိပဲ ႏိုင္ငံျခားသားလာလို႔ သိမ
ု႔ ဟုတ္ အပတ္စဥ္ လူစု မုနစ
္႔ ားတဲ့အဆင့္ပဲရွိတယ္။
castingမေလာင္းႏိုင္ရင္ M&E အင္/ ယာေတြကို ဓားစာခံ သေဘာ ေခၚတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးမွာ
၈၀% ရွိေလ့ရွိတယ္

တကယ္စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ေမးၾကည့္ရင္ weekly casting schedule မရွိတာေၾကာင့္ပဲ။ M&E site
အင္/ယာ ဟာ civil site အင္/ယာ ကို schedule အတြက္ chaseမလုပ္လပ
ို႔ ဲ
chaseလုပ္သည့္တိုင္ မရလိပ
ု႔ ဲ
casting schedule မေပးရင္M&E clearance form ကိုလက္မွတ္မထိုးဘူး
မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္နျဲ႔ ငင္းရမယ္။
တစ္ေန႔..လြန္ခ့ေ
ဲ သာသံုးႏွစ္က...
preacst စက္ရုံမွာ ေန႔ခင္းက constcuction manager ကို ေန႔လည္၁၂ မွာေမးတယ္
''ဒီေန႔ ကြန္ကရစ္ေလာင္းရန္ရွိလား '''
သူက ''မရွိဘူးတဲ့''
ေန႔လည္ ၂ နာရီမွာ ဖံုးေခၚလာတယ္ ၄ နာရီမွာ ေလာင္းမယ္ chairman ရာက္လာခ်ိန္မွာဆိုေတာ့
သူကိုယ္တိူင္ ဖုန္းဝင္ေျပာတယ္..
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခြင့္မျပဳဘူး
sub con ကို ဖုန္းတစ္ခ်က္ဆက္ရင္ရတယ္။
ဒါေပမယ့္ အက်င့္ပ်က္သာြ းမယ္။
ေနာက္တရက္
siteအင္/ယာ ၈ဦး၊MDနဲ႔ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕က အစည္းအေဝးေခၚတယ္။M&E ကိုေဆးထိုးဖို႔..
''Precast slab/wallမ်ားအတြက္ scheduleမေပးရင္ M&E အင္/ယာေတြ နဲ႔ sub conကို ဒီေန႔ပဲ
အနားေပးလိုက္မယ္'' လိုတိုရွင္း တစ္ခန
ြ ္းပဲ....
''မေက်နပ္ရင္ အလုပ္က ရပ္နားႏိုင္တယ္''
ေဘာလံုးတစ္သင္းစာလူေတြ စိတ္ထက
ဲ ႀကိတ္ေဒါသထြက္သူထက
ြ ္။ '''ရွင္ဒီလိုမလုပ္နဲ႔ေလ'''
....
ေနာက္ဆံုးေတာ့သူရျို႔ ခင္းစကားမ်ားျကၿပီး..scheduleထြက္လာတာပဲ။
ေနတတ္ဖို႔
အထူအပါးနားလည္ဖို႔
ျပတ္သားဖိလ
ု႔ ိုတယ္။
ေနာက္ေတာ့လျဲ ပန္တည့္ၾကတာပဲ

မင္းတိထ
ု႔ က္သာတဲ့ႏိုင္ငံသမ
ို႔ ဟုတ္ အျခားကုပၼဏီ ကို အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလို႔ရတယ္ဆိုတ့ဲ
conceptကို ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ရဲ႕အေတြးထဲကို
ထည့္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္.......
တကယ္ေတာ့project management အားနည္းလို႔ ဒီလိုေတြျဖစ္ၾကတာပါ။

M&Eဆိုတာဘာလဲ(အပိုင္း၁၇)
+++++++++++++++++++++++
သိမ
ု႔ ဟုတ္
M&E ေတြ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္
မိမိတို႔ ဘဝဟာ အျဖည့္ခံဆိုတာ မေမ့ဖလ
ို႔ ိုပါတယ္။ ပိုင္ရွင္(client) ဟာ သူ႔ရဲ႕ business plan
သို့မဟုတ္ အျမတ္အစြန္းကို စတင္စဥ္းစားၿပီး တြက္ခ်က္ၿပီးမွ architect နဲ႔ေဆြးေႏြးပါတယ္၊
ၿပီးမွ structure နဲ႔ မိမိတို႔ဆီ ေရာက္လာတယ္။
စကားေျပာတာ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ ေစခ်င္တယ္။ ေနရာအမ်ားစု မွာ လြဲေခ်ာ္မႈ
ေလးေတြၾကားေနရလို႔ပါ။
codeနဲ႔ requirement အရ မျဖစ္ႏိုင္သည့္တိုင္ ''NO'' လို႔ မေျပာေစခ်င္။
''ျပန္လည္တက
ြ ္ၾကည့္ပါရေစ''သာ ေျပာပါ။
''မရဘူး''လို႔ ျပတ္ေတာင္း စကားနဲ႔ ေျပာဖို႔ဆိုရင္ M&E သမားရဲ႕ အသက္က ၆၀ ခန္ျ႔ ဖစ္သင့္တယ္။
ဒါမွမဟုတ္ အရမ္းရင္းႏွီးမွေျပာသငိ့တယ္။
�ေသာၾကာေန႔ညေန.
၆ နာရီ
M&E အလုပ္ေလးတစ္ခုအတြက္ လူငယ္ အဖြဲ႕ တစ္ဖဲြ႕ နဲ႔ ေဆြးေႏြးတယ္။ ရန္ကုန္ျပင္ပ မိုင္ ၅၀၀
အကြာမွာရွိၿပီး ဂရုစိုက္ရမဲ့ public awarnes center တစ္ခုဆိုေတာ့ ေသခ်ာရွင္းျပတယ္။
မိမိမိခင္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ မကြပ္ကႏ
ဲ ိုင္ျဖစ္ေနလို႔ အျခားteamကို ေရြးတာပါ။
မိမိမွာ တာဝန္ယူမႈ ရွိရမွာျဖစ္ေတာ့ တစ္ဖက္ team ကို project reference နဲ႔ ေတာင္းတယ္။

စေနည
၇နာရီ
emailေရာက္မလာ။smsပို႔ေတာ့ ညေနက ပိထ
ု႔ ားတယ္ ျပန္လာ။တျခားလူဆီပို႔ထား...
ဖုန္းေခၚေတာ့ ကာယကံရွင္ကမကိုင္။ အျခားသူမွျပန္ေျဖတယ္။ project reference ပါမလာ၊
ဘယ္လို ေရးဆြစ
ဲ ီစဥ္မလဲဆိုတ့ဲ Brief note နဲ႔ သံုးစြဲမည့္ code မ်ားပါမလာ။
စိတ္နန
ဲ ဲညစ္သာြ းတယ္။
senior က juniorကို တြဲေခၚတယ္။ ရွင္းျပတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားမေထာင္လို႔ ဒီလို ျဖစ္တာပါ။
M&E သမားေတြ feedback နဲ႔ reply ရွိသငိ့ပါတယ္။
ဒါဟာ
IEE regulation
code of pratice
singapore standard
myanmar national building code ေတြထက္အေရးႀကီးပါတယ္။
အသိပညာ၊အတတ္ပညာ ထက္စာရင္ ''လူပညာ''က ပိုအေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
''NO''လိမ
ု႔ ေျပာပဲ စဥ္းစားၿပီး သိမ
ု႔ ဟုတ္ တြက္ခ်က္ၿပီး မွ ျပန္ေျပာပါရေစ...လို႔ ေျပာေစခ်င္ပါတယ္...
တကယ္ေတာ့ အသက္ငယ္လို႔ ဒီလိုေတြျဖစ္ၾကတာပါ။

M&Eဆိုတာဘာလဲ(အပိုင္း၁၈)
+++++++++++++++++++++++
သိမ
ု႔ ဟုတ္
ေဆးရံုတစ္ရံု၏ M&E (electrical) လိုအပ္ခ်က္
ကုတင္ ၄၀၀ level 6
ကိုအေျခခံထားပါသည္။
လၽွပ္စစ္
lux level (အလင္းက်ေရာက္သည့္အား)

Operation theatre (OP)
ကုတင္တြင္ 700 lux to 1200 lux.
Intensive care unit(ICU)
ကုတင္တြငိ 600 lux to 900 lux.
OPD
FFL(floor finish level) တြင္ 400 lux to 600 lux
Nurse room /Office/ Medical store
FFL 400 lux
Ward (ဖ်ားနာ/ကူးစက္/သားဖြား/အျခား)
FFL 300 lux to 450 lux
ေမာ္က်ဳ ရီ(ရင္ခဲြရံု)
inside FFL 300-350 Lux
outdide FFL 400 Lux
other 350 lux to 400
depend upon requirement
power requirement
...............................
X ray 40 KVA to 50 KVA
CT scan 45 KVA to 60 KVA
Oxygeen room 70 to 90 KVA
Dental room 20 KVA
coobsultant room 5 KVA
mortury 200 KVA
OPD 50 KVA
ICU 100 KVA
Lift 40 kVA
pump 150 KVA
Fire 50 KVA
Office 70 KVA

power requirementဟာ
အသံုးျပဳမည့္ ပစၥည္း အေရအတြက္န႔ဲ ႔အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ပါတယ္။
power factor 0.8 နဲစ
႔ ဥ္းစားပါမယိ
ကုတင္ ၄၀၀ အတြက္ total power requirement ခန္မ
႔ ွန္း 1000 KVA မွ 1400 KVA ခန္႔
လိုအပ္ပါတယ္။
နိုင္ငံ အသီးသီးရဲ႕ code of pratice နဲ႔ standard ေပၚမူတည္ၿပီး ကြာျခားႏိုင္ပါတယ္။

M&Eဆိုတာဘာလဲ(အပိုင္း၁၉)
*********************
Fire fighting plan
ေဆးရံု၊စာသင္ေက်ာင္း... အမ်ားနဲ႔ဆိုင္တ့ေ
ဲ နရာေတြမွာ အဓိက အေရးႀကီးတာက Escape planပါ။
ပံုမွန္အားျဖင့္ architectမွ စီစဥ္ေလ့ရွိပါတယ္။
M&E မွ remote point (RP) မွ emergency staircase နဲ႔ normal staircaseမ်ားကို safe
remove အတြက္ ကူညီပံပိုးရပါတယ္။
RP မွ exit ကို မီတာ ၃၀ ထက္နည္းရင္ sprinkler system မလိုသာ္လည္း ၄၅ မီတာ အထိ
ဆိုလ်င္ sprinkler system လိုလာပါၿပီ။
fire code 2013 မွာ ၃၀ မီတာ..၄၅ မီတာ မရွင္းလင္းေသာ္လည္း အေတြ႕အၾကံဳ နဲ႔ ဆံုးျဖတ္တာ
အေကာင္းဆံုးပါ။
အဓိက အေရးအႀကီးဆံုးက အကြာအေဝးမဟုတ္ပဲ အခန္းေတြ floor ေတြရဲ႕ functionပါ။ CQHP
guide line ကလည္း just refernceလိပ
ု႔ ဲ ယူဆပါတယ္။
0.8 sq m မွာ လူတစ္ဦးလို႔ ယူဆသင့္တယ္လို႔ မိမိမွထင္ျမင္ပါတယ္။
architectနဲ႔ CQHP အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ဆရာ မလုပ္လိုပါ။
ျမန္မာျပည္မွာ တိက်တဲ့ guide line မရွိေသးပါ။
ကာလာမ သုတၱန္ ေဟာေျပာခ်က္လို သေဘာထားပါ။
အက်ယ္မေရးလိုေတာ့ပါ။
အေရးႀကီးတာက
၁။ fire man lift with Gen set supply
၂။ exit sign with 2 hours battery pack

၃။ HR/DR/Extinguisher/ sprinkler
၄။ fire men marking (Red triangle)
architectမွ markingေပးေလ့ရွိပါတယ္
ဘီရိုမ်ား... block materialမ်ား နဲ႔ ၂ မီတာ အနည္းဆံုးေဝးရပါမယ္။
ေနာက္အပိုငိးမွာ HR /DR ...သီးျခားျပန္ေရးေပးပါမယ္
M&E ဆိုတာ ဘာလဲအပိုင္း(၂၀)
*********************
BQ တြက္ခ်က္ျခင္း/ယူဆျခင္း
အစိုးရတင္ဒါ၊ပုဂၢလိက တင္ဒါေတြမွာ အလုပ္ရဖို႔အၿပိဳင္တက
ြ ္ခ်က္ၾကတယ္။
ေဆာက္လုပ္ေရး(ပဆင) ေစ်းႏႈန္း ကို အေျခခံၿပီးတြက္ၾကတယ္။
ဟိုတေလာက RSE တစိဦးထုတ္တ့ဲ ''အျမင္သစ္''ဆိုတာကို တြက္ရာမွာ အေျခမခံသင့္ပါ။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ အသိအမွတ္မျပဳလို႔ပါ။
တကယ္ေတာ့
လုပ္သားေစ်းႏႈံးဟာ man/day ကိုအေျခခံယံုသက္သက္ မရပါဘူး။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕
အတည္ျပဳခ်က္လိုပါတယ္။
lighting point မွ ခလုတ္ထိ အကြာအေဝး၊ ခလုတ္မွ DB အျပင္၊ ႀကိဳးအမ်ိဳးအစား၊ေစ်းမ်ားေပၚ
အေျခခံပါတယ္။ M&E service အကုန္ေျပာရင္ က်မ္းတစ္ေစာင္စာ ျဖစ္သာြ းပါမယ္။
အက်ဥ္းခ်ံဳးပါမယ္
M&E 1 sq ft တန္ဖိုး(PAE).(၂၀၁၄-၂၀၁၅ ေစ်းႏႈန္း)
ဌာနဆိုင္ရာ တင္ဒါ PAE = 1950-2100
တိုက္ခန္း PAE 1400-1600
condo PAE 2500-3100
house (normal)2100-2500
house (luxuary)2300-2700
unitအျပင္အတြက္ သီးျခားတြက္ရပါမယ္
တခါတေလ အလုပ္ရလိုမႈေၾကာင့္ ေစ်းေလၽွာ့တာ၊ ပိုင္ရွင္က အေရးႀကီးလို႔ေစ်းပိုရတာ
ရွိၾကပါတယ္။

