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ကကျါး ဇ ါးြ ှတတ်ြါ်း ွှော 

ဤစာတမ််းအတွက် န ိုင်ငံတကာအကကံပပ်းပညာရှင်ထံမှ အကူအည၊ီ အကကံဉာဏ်မ ာ်း ရယူန ိုင်ရန်အတွက် 

မမန်မာပရသတတဝါပမွ်းမမြူပရ်းကဏ္ဍပရရှည်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက်ပရ်းစီမံက န််း (MYSAP) မှ ရန်ပံိုပငွ ပံံ့ပ ို်းပပ်းခ ံ့ပါ 

သည။် မမန်မာပရသတတဝါပမွ်းမမြူပရ်းကဏ္ဍပရရှည်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက်ပရ်း စီမံက န််း (MYSAP) က ို ဥပရာပသမဂ္ဂ 

(EU) နှငံ့ ်ဂ ွှာ မန စီ်းပွာ်းပရ်း ပူ်းပပါင််းပ ာင်ရွက်ပရ်းနှငံ့် ဖွွံံ့ဖဖ  ်းကရ ျေးက ွှာ ်ပ ိုကရ ျေးရှင် ျေးဝန်ကကီ်းဌာန (BMZ) တ ိုို့မှ 

ရန်ပံိုပငွပံံ့ပ ို်းဖပီ်း Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH မှ 

အပကာင်အထည်ပဖာ်ပ ာင်ရွက်ပနပါသည်။ စီမံက န််း၏ ရညရ်ွယ်ခ က်မှာ ပအာက်ပါအတ ိုင််းမဖစ်ပါ 

သည။် 

အလာ်းအလာရှ ပသာ စာ်းနပ်ရ ကခာဖူလံိုမှု၊ အာဟာရ နှငံ့ ်အသက်ပမွ်းဝမ််းပက ာင််းမှုမ ာ်းက ို ပလံ့လာသ ရှ ဖပီ်း 

ပရသတတဝါပမွ်းမမြူပရ်းကဏ္ဍပရရှည်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှုအတွက် ပထာက်ပံံ့ရန်မဖစ်သည။်  

MYSAP သည ်ကိုန််းတွင််းပ ိုင််းတွင် ပ ာင်ရွက်ပနသညံ့် MYSAP Inland အစီအစဉ်မတှစ် ငံ့် မမန်မာန ိုင်ငံ 

ရှမ််းမပည်နယ်နှငံ့ ် စစ်က ိုင််းတ ိုင််းပေသကကီ်းရှ  ဖမ  ွံ့နယ်သံို်းဖမ  ွံ့နယ်တွင် အပသ်းစာ်း ပရသတတဝါပမွ်းမမြူပရ်း 

လိုပ်ငန််းက ို အာ်းပပ်းမမြှငံ့်တင်ဖပီ်း မပည်သူလူထို၏ အာဟာရအပမခအပန တ ို်းတက်ပကာင််းမွနပ်ရ်း 

ပ ာင်ရွက်ပနပါသည်။ MYSAP Inland အစီအစဉက် ို GIZ နှငံ့ ် ခ  ပ်  ိုထာ်းပသာ ရန်ပံိုပငွပံံ့ပ ို်းပရ်း 

သပ ာတူညီခ က်မဖငံ့် WorldFish မှ အပကာင်အထည်ပဖာ်ပ ာင်ရွက်ပနမခင််း မဖစ်ပါသည။် မမန်မာန ိုင်ငံ၊ 

စစ်က ိုင််းတ ိုင််းပေသကကီ်း၊ ကပလ်းဖမ  ွံ့နယ်မှ ငါ်းက ပ်တ ိုက်လိုပ်ငန််း လိုပ်က ိုင်သူမ ာ်းနှငံ့်အတူ ပ ိုမ ို 

ပကာင််းမွနပ်အာင် မပ လိုပ်ထာ်းသညံ့် FAO FTT Thiaroye က ပ်တ ိုက်စင် နှစ်ခိုအာ်း တည်ပ ာက်၍ 

စမ််းသပ်အသံို်းမပ န ိုင်ရန်လည််း MYSAP Inland မှ ရန်ပံိုပငွ ပံံ့ပ ို်းခ ံ့ပါသည်။   

ကွင််း င််းပ ာင်ရွက်မှုမ ာ်းတွင် ပံံ့ပ ို်းပပ်းခ ံ့ကကသညံ့် MYSAP Inland နှငံ့ ် အာရိုဏ်ဦ်း NGO အဖွ ွံ့တ ိုို့မှ 

ဝန်ထမ််းမ ာ်းက ိုလည််းပကာင််း၊ စ တ်အာ်းထက်သန်စွာ ပါဝင်ကူညီပပ်းခ ံ့ကကသညံ့် ငါ်းမမစ်ခ င််းက ပ်တ ိုက် 

လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုင်သူ ပ ဉ်ျေး ြ ိုပလ်းပက ်းရွာမ ှ ပေေါ်မ ြူလီနှငံ့် နတ်ကကီ်းကိုန််းပက ်းရွာမှ ဦ်းလာလာ တ ိုို့က ို 

လည််းပကာင််း ဤစာတမ််းပရ်းသာ်းသူမ ာ်းမှ ပက ်းဇူ်းတင်ရှ ပကကာင််း မှတ်တမ််းတင်ဂ္ိုဏ်မပ လ ိုပါသည်။ 

၎င််းတ ိုို့၏ ကူညီပံံ့ပ ို်းမှုမ ာ်း မရရှ ခ ံ့ပါက ဤစာတမ််းက ို ပရ်းသာ်းမပ စိုန ိုင်မည် မဟိုတ်ပါ။    

Photos © WorldFish/Y. Maung   

3D graphics © B. Rotawewa 



 

2 
 

MYSAP ြ ှက ည ပ ံ ပ ိုါး ကသော ကေသခံမပ ည်သ ြ ျောါး ၏ 

အကသါး စောါး ကျပတ် ိုက် ိုပင် နါ်းြ ျော ါးအတွက် ပ  ိုြ  ိုကကောင ်ါးြ ွန်ကအောင ် မပြုမပ င ်ြြွါ်း ြထံော ါး သည ် 

နည်ါးပ ညော ြ  တဆ်က်ကပ ါး မခငါ်း  

၁။ FAO – FTT THIAROYE (FTT) ကျပ်တ ို က်နညါ်းပ ညော ြ တ်ဆကမ်ခင်ါး  

FAO-Thiaroye Processing Technique (FTT) သည ် အာဖရ ကတ ိုက်တွင် စတင်အသံို်းမပ ခ ံ့သညံ့် 

ငါ်းက ပ်တ ိုက်မခင််း နည််းပညာတစ်ခို မဖစ်ပါသည။် ထ ိုနည််းပညာသည ် ထ ပရာက်ပကာင််းမွနပ်ကကာင််း 

သက်ပသထူန ိုင်ခ ံ့ဖပီ်း ပနောက်ပ ိုင််းတွင် အာရှနှငံ့် ပစ တ်ဖ တ်ပေသမ ာ်း၌ မ တ် က်အသံို်းမပ လာခ ံ့ပါသည်။ 

အာဖရ ကရှ  ငါ်းက ပ်တ ိုက်စင်မ ာ်းတွင် ပတွွံ့ရှ ရသညံ့် အာ်းနည််းခ က်မ ာ်းက ို ပမဖရင်ှ်းရန်အတွက် FTT 

နည််းပညာက ို ကိုလသမဂ္ဂ စာ်းနပ်ရ ကခာနှငံ့် စ ိုက်ပ   ်းပရ်း အဖွ ွံ့အစည််း (FAO) နှငံ့ ်  ီနီပဂ္ါရှ  

အမ   ်းသာ်းအ ငံ့် ငါ်းလိုပ်ငန််းနှငံ့် ငါ်းပမွ်းမမြူပရ်း နည််းပညာရှင်မ ာ်း သင်တန််းဌာန (National Training 

Centre for Fisheries and Aquaculture Technicians - CNFTPA) တ ိုို့ ပူ်းပပါင််း၍ တီထွင်ခ ံ့ကကမခင််း 

မဖစ်သည ် (FAO, 2017)။ ထ ိုနည််းပညာသည ် ထ ပရာက်ပကာင််းမွနပ်ကကာင််း သ ရှ လာပသာအခါ 

တမဖည််းမဖည််း လူကက  က်မ ာ်းလာဖပီ်း အာရှပစ တ်ဖ တပ်ေသမှ န ိုင်ငံမ ာ်း သ ိုို့ မဖနို့်ပဝပပ်းခ ံ့ပါသည်။ 

မမန်မာန ိုင်ငံ၊ စစ်က ိုင််းတ ိုင််းပေသကကီ်း၊ ကပလ်းဖမ  ွံ့နယ်ရှ  အ နဒ ယငါ်းမမစ်ခ င််းငါ်းမ   ်းစ တ် (Labeo rohita) 

က ပ်တ ိုက်လိုပ်ငန််း လိုပ်က ိုင်သူမ ာ်းအာ်း FTT နည််းပညာက ို မ တ် က်ပပ်းရာတွင် ပေသ၏ 

အပမခအပနမ ာ်းနှငံ့် က ိုက်ညပီအာင် လ ိုက်ပလ ာညပီထွ မပင် ငထ်ာ်းပါသည။်  

• က ပ်တ ိုက်စင်တင်ွ ပံိုစံတူ၊ အရွယ်တူ အခန််းနှစ်ခန််းပါရှ ဖပီ်း မူလက ပ်တ ိုက်စင်ေီဇ ိုင််းမှ မီ်းခ ို်းပငွွံ့ 

သွယ်ဝ ိုက်ထိုတ်လိုပသ်ညံ့်အပ ိုင််း မပါဝင်ပါ။ က ပ်ခ ို်းစင်တန််းမ ာ်းနှငံ့်  ီခံ န််းမ ာ်း က ံ့သ ိုို့ပသာ 

အမခာ်း အစ တ်အပ ိုင််းမ ာ်းအာ်းလံို်းက ိုမူ မူလေီဇ ိုင််းအတ ိုင််း ပ ာက်လိုပထ်ာ်းပါသည် (Ndiaye et 

al, 2014)။ က ပ်တ ိုက်စင်အတွင််း အပူက ို ထ န််းထာ်းန ိုင်ရန်အတွက် က ပ်တ ို ်စင်နံရံမ ာ်းက ို  

ပမမပစ်း မဖငံ့် မပ လိုပ်ထာ်းသညံ့် အိုတတ်န််းနှစ်တန််းနှငံ့် တည်ပ ာက်ထာ်းပါသည။် 

• မီ်းမပင််းဖ ိုက ိုလည််း အနည််းငယ် မပ မပင်မမွ််းမံထာ်းပါသည။် မီ်းက ခီ အာ်း အခ  န်ပ ိုကကာကကာခံန ိုင်ရန် 

အတွက် ဇကာပပေါ်တွင် သံမပာ်းတစ်မပာ်း ထညံ့်သွင််းထာ်းမခင််းမဖစ်ပါသည်။ ထ ိုသ ိုို့ မပ လိုပ်ထာ်း 

ရမခင််းမှာ မမန်မာန ိုင်ငံ၊ ကပလ်းဖမ  ွံ့နယ်မှ ငါ်းမမစ်ခ င််းက ပ်တ ိုက်လိုပင်န််း လိုပ်က ိုင်သူမ ာ်းသည် 

အမခာ်းပေသမ ာ်းနှငံ့်မတူ တမူထူ်းမခာ်းစွာ ပလာင်စာအမဖစ် ထင််းနှငံ့ ်လွှစာမှုနို့်က ို ပရာ၍ အသံို်းမပ  

ကကပသာပကကာငံ့် မဖစ်သည။် ထ ိုပလာင်စာအမ ာ်းစိုသည် အပင်မ   ်းစ တ် Dipterocarpus 

turbinatus မှ ရရှ မခင််း မဖစ်ပါသည။် လွှစာမှုနို့်မ ာ်း မီ်းဖ ိုပအာက်ပမခမှ ထွက်က မခင််းမရှ ပစရန် 

အတွက် သွပ်မပာ်းက ို အသံို်းမပ ထာ်းပါသည်။    
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• က ပ်တ ိုက်စင်ပံိုမ ာ်းက ို ပရ်း ွ ရာတွင် အသံို်းမပ သညံ့် အတ ိုင််းအတာ ယူနစ်မ ာ်းက ိုလည််း 

မက်ထရစ် ယူနစ်မ ာ်းမှ မမန်မာန ိုင်ငံမလှူမ ာ်း ပ ို၍ ရင််းနှီ်းကျွမ််းဝင်သညံ့် ဖ  တ သျှအတ ိုင််းအတာ 

ယူနစ်မ ာ်းအာ်း ပမပာင််းလ အသံို်းမပ ထာ်းပါသည။်   

• ပနို့စဉ် မီ်းခ ို်းက ပ်တ ိုက်ရန် လ ိုအပ်သညံ့်ပမာဏ မပညံ့်မီပရ်းအတွက်လည််း က ပ်တ ိုက်စင်၏ မီ်းခ ို်း 

က ပ်တ ိုက်န ိုင်သညံ့် ပမာဏက ို တ ို်းမမြှငံ့်န ိုင်ရန် သစ်သာ်း န််းမ ာ်းက ိုလည််း ထပ်ပ ာင််း ထညံ့်သွင််း 

ပပ်းထာ်းပါသည်။   

ဤက ပ်တ ိုက်စင်တညပ် ာက်မှုလမ််းညွှန်တင်ွ မမန်မာန ိုင်ငံအတွက် သီ်းသနိ်ု့မဖစ်သညံ့် က ပ်တ ို ်စင် 

တည်ပ ာက်လိုပပ်ရ်းလိုပ်ငန််း အ ငံ့်မ ာ်းက ို ပဖာ်မပပပ်းထာ်းပါသည်။ ဤလမ််းညွှန်အတွက် ပံံ့ပ ို်းပပ်း 

သညံ့ ်န ိုင်ငံတကာအကကံပပ်းအစီအစဉ်ပအာက်တင်ွ FTT က ပ်တ ိုက်စင်အသံို်းမပ မခင််းနှငံ့် အရသာစစ်ပ ်း 

မခင််းအတွက် "FTT ငါ်းက ပ်တ ိုက်မခင််းလိုပ်ငန််းနှငံ့် အရသာစစ်ပ ်းမခင််း  ိုင်ရာ လိုပ်ငန််းလမ််းညွှန်မ ာ်း" ဟို 

အမည်ရသညံ့် လမ််းညွှန်တစ်ခိုက ိုလည််း သီ်းမခာ်းမပ စိုပပ်းထာ်းပါသည။်   

၂ ။ FTT င ါးက ျပ်တ ို က်စင် တည်က ဆ ော က်မခင်ါး  

FTT ငါ်းက ပ်တ ိုက်စင်၏ အပပေါ်ပ ိုင််းတွင် က ပ်ခ ို်းစင်တန််းမ ာ်းနှငံ့် အလယ်တွင်  ီခံ န််းမ ာ်းနှငံ့် အတူ 

ပအာက်ခံအထ ိုင်ပ ိုင််းတွင် အရွယ်တူ အခန််းနှစ်ခန််း ပါဝင်ပါသည။် က ပ်တ ိုက်စင်က ို ထ ိုပေသတွင် ရရှ  

န ိုင်ပသာ ပမမပစ်းမဖငံ့်မပ လိုပ်ထာ်းပသာ အိုတမ် ာ်းမဖငံ့် တည်ပ ာက်ထာ်းပါသည။် က ပ်တ ိုက်စင်က ို အရ ပ် 

ရရန်နှငံ့ ်မ ို်းရွာစဉ်နှငံ့ ်ရာသီဥတို  ို်းရွာ်းခ  န်မ ာ်းတွင်လည််း အသံို်းမပ န ိုင်ရန်အတွက် အမ ို်းတစ်ခိုပါ ထညံ့်၍ 

တည်ပ ာက်န ိုင်လျှင် အပကာင််း ံို်းမဖစ်သည်။ က ပ်တ ိုက်စင် ပအာက်ပမခအခင််းအမဖစ် ၃ လက်မ 

ထူပသာ သံကူကွန်ကရစ်အလွှာက ို ခင််းသငံ့်ပါသည်။ က ပ်တ ိုက်စင်တည်ပ ာက်ရာတွင် ပါဝင်ပသာ 

သတတ အစ တ်အပ ိုင််းမ ာ်းက ိုလည််း မပ လိုပ်တပ် င်ရန် လ ိုအပ်ပါသည။်  
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ပံို (၁) - FTT က ပ်တ ိုက်စင်၏ 3D ပံို (ပရှွံ့ က်မှ မမင်ရပံို)  

 
ပံို (၂) FTT က ပ်တ ိုက်စင်၏ 3D ပံို (ပ ်းတ ိုက်အပပေါ်စ်ီးပံို)  

၆ လက်မအထူသံကကူွနက်ရစအ်လွှာ ၆ လက်မအထူ ကကမ််းခင််းအလွှာ 

၆ လက်မအထူ အိုတ်နံရ ံ
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ဇယာ်း (၁) - အခန််းနှစ်ခန််းပါFTT ငါ်းက ပ်တ ိုက်စင်အတွက် လ ိုအပ်ပသာ ပစစည််းမ ာ်းစာရင််း 

ပစ စည ်ါးအြျ  ြုါးအြည ် သတ်ြှ တ်ချ က ် ယ နစ ် 

တစ ်ယ န စ ် 

တန ်ဖ ိုါး 

(က ျပ ်) 

  ိုအပ် သည  ် 

အကေ အ တွက ် 

စ ိုစ ိုကပ  င်ါး 

က ိုန ်က ျစ ေ တ် 

(က ျပ ်) 

ပ ာက်လိုပ်ပရ်း 

လိုပ်ငန််းသံို်းသံပခ ာင််း 
  ိုေ်နံပါတ် (၃) ပခ ာင််း ၅,၈၀၀ ၂ ၁၁,၆၀၀ 

မမစ်သ    ကို ပပ ၈၀၀ ၂၃ ၁၈,၄၀၀ 

ပမမပစ်းမဖငံ့် 

ဖိုတ်ထာ်းပသာ အိုတ် 

အလ ာ်း ၉ လက်မ x အမမငံ့် 

၃ လက်မ x အနံ ၄.၅ လက်မ 
ခ ပ် ၁၃၀ ၆၂၀ ၈၀,၆၀၀ 

အထပ်သာ်း ၄ ပပ x ၈ ပပ   ၁၂,၀၀၀ ၁ ၁၂,၀၀၀ 

  လပ်ပမမ ၅၀ ကီလ ိုဂ္ရမ် အ တ် ၆,၀၀၀ ၇ ၄၂,၀၀၀ 

သံပ ိုက်လံို်း လက်မဝက် ပ ိုက်လံို်း ပပ ၈,၀၀၀ ၈ ၆၄,၀၀၀ 

စိုစိုပပါင််း (က ပ်)         ၂၂၈,၆၀၀ 

စိုစိုပပါင််း (USD) ၁၇၃ 

 

ဇယာ်း (၂) - လိုပ်သာ်းလ ိုအပ်ခ က် (အခန််းနှစ်ခန််းပါ ငါ်းက ပ်တ ိုက်စင်အတွက်)  

 ိုပ်သ ောါး အြျ  ြုါး အစ ောါး အ ိုပ် ိုပ်ေ ြည  ် ေက ် ြှတ်ခ ျက ် 

ကျွမ််းက င်ပန််းရံ ရာ ၀၄ ပထမပနို့ - ကွန်ကရစ်အလွှာပရာက်သည်အထ  အိုတ်စီမခင််း၊ 

ေိုတ ယပနို့ - ၃ ပပ၊ ၃ လက်မ အမမငံ့်အထ ၊ တတ ယနှငံ့် 

စတိုတထပနို့တွင် အဂ္ဂပတက ိုင်မခင််းနှငံ့် အပခ ာက ိုင်မခင််းတ ိုို့က ို 

အဖပီ်းသတ်ပ ာင်ရွက်မခင််း၊      

အကူလိုပ်သာ်း ၀၄ 

 

၂.၁။ င  ါးကျပ်တ ို က်စင်တ ညက် ဆ ော က်ေန်   ိုအ ပ်ကသောပစစည်ါးြျော ါး က ေ ါးခ ျယ်မခင်ါး 

ပေသတွင် ရရှ န ိုင်သညံ့် ပစစည််းမ ာ်းက ိုသာ အစဉ်အဖမ  သံို်းစွ ရန ် အကကံမပ တ ိုက်တနွ််းပါသည်။ 

အထက်ပဖာ်မပပါ ဇယာ်းတွင်   လပ်ပမမမဖငံ့် မပ လိုပ်ထာ်းပသာ အိုတမ် ာ်း (အလ ာ်း ၁၅”x အမမငံ့ ် ၈”x 

အက ယ ်၆”) က ို ပဖာ်မပထာ်းပါသည။် သ ိုို့ ပသာ် ပမမပစ်းမဖငံ့် မပ လိုပ်ထာ်းပသာ အိုတမ် ာ်း မ မ  ပေသတွင် 

ရရှ န ိုင်လျှင် ပကာင််းပါသည။် ပအာက်ပါပံိုက ို ဝက်  ိုက်ပပေါ်တွင် ပတွွံ့ခ ံ့ရပါသည။်  
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ပံို (၃) မမန်မာန ိုငင်ံမှ အိုတ်မ ာ်း ( https://avax.news/fact/A_Brick_Factory_in_Myanmar.html ) 

 

 
ပံို (၄) - က ပ်တ ိုက်စငပ်အာကပ်မခအမဖစ် ၃ လက်မထိုရှ ပသာ ကွန်ကရစအ်လွှာခင််းမခင််း    

https://avax.news/fact/A_Brick_Factory_in_Myanmar.html
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ပံို (၅) - က ပ်တ ိုက်စင်တည်ပ ာကမ်ှုလိုပ်ငန််း စတင်ခ  န်မစှ၍ တ ိုင််းတာမှုမ ာ်းက ို တ က စာွ မပ လိုပ်ရန် အပရ်းကကီ်းပါသည်။ 

ထ ို အတ ိုင််းအတာမ ာ်းနငှံ့်အညီ အိုတ်စီမခင််းက ို တ က ပသခ ာစွာ လိုပ်ပ ာင်ရပါမည်။   

 

 
ပံို (၆) - ပဖ ာ်ထာ်းပသာ ကွန်ကရစ်မ ာ်းအာ်း ပလာင််းထညံ့်ရန ်ပံိုစံခွက ်
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ပံို (၇) - သံကကူွန်ကရစ်တန််းပပေါ်တွင် အိုတ်စမီခင််း 

 
ပံို (၈) - အရည်အပသွ်းပကာင််းမွနပ်စရန် အိုတ်မ ာ်းက ို စနစ်တက စီသငံ့သ်ည်။  
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ပံို (၉) - က ပ်တ ို ်စင်နံရံမ ာ်းက ို အပခ ာက ိုင်မခင််း  

 
ပံို (၁၀) -  ီခံ န််းက ို ငါ်းက ပ်တ ိုက်စင်ထ တွင် ထညံ့်သွင််းတပ ်င်န ိုင်ရန် ကွန်ကရစပ်လာင််းခ  န်တငွ် rebar သံပခ ာင််းပလ်းခိုက ို 

ပ ်းနံရတံွင် ထညံ့်သွင််းပပ်းမခင််း  
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ပံို (၁၁) - က ပ်တ ိုက်စင်ခန််းအတွင််း  ီခံ န််းက ို အလွယတ်ကူထညံ့်သွင််းန ိုင်မခင််း ရှ /မရှ  စစပ် ်းအတည်မပ မခင််း  

 
ပံို (၁၂) - က ပ်တ ိုက်စင်နံရံနငှံ့် က ပခ် ို်းစငတ်န််းမ ာ်း/ ီခံ န််းကကာ်း ပနရာလွတ် လံိုပလာက်စွာ ရှ /မရှ  စစ်ပ ်းမခင််း  
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ပံို (၁၃) - က ပ်ခ ို်းစင်တန််းက ို ပနရာပရ ွံ့ပမပာင််း၍ အလွယ်တကတူပ် ငန် ိုင်ပစရန် နံရတံွင ်rebar သံပခ ာင််းမ ာ်း သ ိုို့မဟိုတ ်သံမူလီ 

ပခ ာင််းမ ာ်းက ို အကာွအပဝ်းအမ   ်းမ   ်းတွင် ထညံ့်သွင််းတပ် ငမ်ခင််း 

 
ပံို (၁၄) - က ပ်တ ိုက်စင်ခန််းအတငွ််း က ပ်ခ ို်းစင်တန််း၏ ပအာကတ်ွင်  ခီံ န််းအာ်း တပ် င်ထာ်းပံို  
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ပံို (၁၅) - က ပ်ခ ို်းစငတ်န််းမ ာ်း တငသ်ညံ့်ပနရာ တပ ်င်ရနအ်တွက် သံပခ ာင််း (rebar) သ ိုို့မဟိုတ် သံမလူကီ ို အသံို်းမပ န ိုင်ပါသည်။  

 
ပံို (၁၆) - ငါ်းက ပ်တ ိုက်စင်အခန််း၏ အပပေါ် ငံ့တ်ွင ်က ပ်ခ ို်းစငတ်န််းတစခ်ို တပ် င်ထာ်းပံို 
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ပံို (၁၇) - ငါ်းက ပ်တ ိုက်စင်က ို သတတ အဖံို်းမဖငံ့် ဖံို်းအိုပ်ထာ်းပံို 

၃ ။ င ါး က ျပ်တ ိုက်စ င်၏ သ တတြုအ စ တ်အပ ိုင်ါးြျော ါး မပြု ို ပ်တပ်ဆင်မခင်ါး  

FAO ၏ Thiaroye FTT ငါ်းက ပ်တ ိုက်စင်တင်ွ အဓ က သတတ အစ တ်အပ ိုင််း ပလ်းခို ပါရှ ပါသည။်   

 ) အဖံို်း - FTT ငါ်းက ပ်တ ိုက်စင်က ို ဖံို်းအိုပရ်န် အသံို်းမပ ပါသည။် 

ြ ) က ပ်ခ ို်းစင်တန််းမ ာ်း - မီ်းခ ို်းက ပ်တ ိုက်မညံ့် ငါ်းမ ာ်းက ိုတင်ရန် အသံို်းမပ ပါသည။် 

ဂ )  ီခံ န််း - ငါ်းမ ာ်း မီ်းခ ို်းက ပ်တ ိုက်စဉ် ထွက်လာပသာ အ /ီငါ်း ီမ ာ်းက ို စိုပ ာင််းရန်နှငံ့် 

 မီ်းပတာက်မဖငံ့် တ ိုက်ရ ိုက်ထ ပတွွံ့မခင််း မရှ ပအာင် ကာကွယ်ရန် အသံို်းမပ ပါသည်။ 

ဃ) မီ်းမပင််းဖ ို - ငါ်းမ ာ်းက ို ခ က်မပ န်ရန်နှငံ့ ် မီ်းခ ို်းက ပ်တ ိုက်ရန် လ ိုအပ်သညံ့်အပူက ို ထိုတ်ပပ်းပသာ 

ထင််း၊ လွှစာမှုနို့်နှငံ့် မီ်းက ခီ မ ာ်းက ို ထညံ့်သွင််းရန် မဖစ်ပါသည။်   
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၃.၁။ သတတ ြုမဖ င ် မ ပြု ိုပ်ေ ြ ည ်အ စ တ်အပ ိုင်ါးြျော ါးအ တက်ွ အ သံိုါးမပ ြုေြည ်ပစစ ညါ်းြျ ော ါး က ေ ါးခ ျယ်မခင်ါး ဆ  ိုင်ေော 

 ြ်ါးညွှန် 

အသံို်းမပ န ိုင်သညံ့် ပစစည််းတစ်ခိုခ င််းစီအာ်း ၎င််းတ ိုို့က ို အသံို်းမပ သညံ့် နည််းလမ််းနှငံ့် အကကမ််းခံန ိုင်မှု 

တ ိုို့ပပေါ်တင်ွ အပမခခံ၍ အကကံမပ ထာ်းပါသည။်  

၁။ Angle iron - 1/8"x 1 -1/4 inch x 1 -1/4 inch - က ပ်တ ိုက်စင်အဖံို်း၊ က ပ်ခ ို်းစင်တန််းနှငံ့် 

မီ်းမပင််းဖ ိုတ ိုို့၏ ပ ာင်မ ာ်းမပ လိုပ်ရန် အသံို်းမပ ပါသည်။  

၂။ Flat tin sheet (သံမပာ်း) - က ပ်တ ိုက်စင်၏ အဖံို်း၊  ီခံ န််းနှငံ့် မီ်းမပင််းဖ ိုတ ိုို့က ို မပ လိုပ်ရန် 

အသံို်းမပ ပါသည။် သငံ့်ပလ ာ်သညံ့် သံမပာ်းမ ာ်းက ို ပရ်ွးခ ယ်ရာတွင် လွယ်ကူပစရန် ပအာက်ပါ 

လမ််းညွှန်ခ က်မ ာ်းက ို ပပ်းအပ်လ ိုပါသည်။   

• အဖံို်း = ပပါ ံ့ပါ်းပသာ အဖံို်းက ို မပ လိုပ်ရန်အတွက် အလွန်သငံ့်ပတာ်သညမ်ှာ 20 သ ိုို့မဟိုတ ်22 

gauge (0.7 – 0.9 mm) မဖစ်ပါသည်။ ပ ိုထူပသာ သံမပာ်းက ို အသံို်းမပ ပါက အဖံို်းမ ာ်းက ို 

ပလ်းလံပစဖပီ်း ဖွငံ့်ရန် (သ ိုို့မဟိုတ)် ပရ ွံ့ပမပာင််းသယ်ယူရန် ခက်ခ ပစပါသည်။  

•  ီခံ န််းအတွက် 14 gauge (2.3 mm) သံမပာ်းမ ာ်းက ို အသံို်းမပ သငံ့်ပါသည။်  ီခံ န််းက ို 

မီ်းမပင််းဖ ို အပပေါ်နော်းတွင် ထာ်းရှ ပါသည။် သံမပာ်းသည် ပါ်းလွှာလွန််းလျှင် အခ  န်ကကာ 

လာပသာအခါ မီ်းပတာက်ပကကာငံ့် ပလာင်ကျွမ််းပ က်စီ်းသွာ်းန ိုင်ပါသည်။  

• မီ်းမပင််းဖ ိုအတွက် 14 သ ိုို့မဟိုတ ်16 gauge (1.8mm) သံမပာ်းက ို သံို်းရန် အကကံမပ ပါသည။်   

 
ပံို (၁၈) - သံမပာ်းမ ာ်း 
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ပံို (၁၉) - Caster  ီ်းမ ာ်း 

 
ပံို (၂၀) - စတ န််းလက်စတ်ီးဇကာ 
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ပံို (၂၁) - သံပပွနပ်ခ ာင််းမ ာ်း 

 

 
ပံို (၂၂) - သွပ်ရည်စ မ်စတီ်းဇကာ  
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၃.၂ ။ ကျပ်တ ို က်စင် ဖံိုါးမပြု ို ပ်မခင်ါး 

အ သံိုါးမပြုေြည ် ပစစည်ါးြျော ါး က ေ ါးခ ျယ်ေန်အ တွက်  ြ်ါးညွှ န ် 

က  ော င် - angle iron 1/8inch x 1 -1/4inch x 1 -1/4 inch က ို အသံို်းမပ ပါ။ 

အ ဖံိုါး - 20 သ ိုို့မဟိုတ ်22 gauge (0.7 – 0.9 mm) သံမပာ်းက ို အသံို်းမပ ပါ။  

 က်က ိုင်ြ ျော ါး - အဖံို်းက ို အဖွငံ့်အပ တမ်ပ လိုပ်ရန်အတွက် အဖံို်းတွင် လက်က ိုင်နှစ်ခိုက ို ဂ္ပဟ က် 

တပ် ငပ်ါ။  

မပြု ိုပ်ပံို အ ဆ င ်ြျော ါး 

• ပထမဦ်းစွာ angle iron က ို အသံို်းမပ ၍ ပ ာင် မပ လိုပ်ပါ။ (ပ ို  ၂ ၃ နှင ်  ၂၄    ို က ည ် ပ ) 

• ထ ိုို့ပနောက် သံပ ာင်ပပေါ်တွင် သံမပာ်းက ို ဖံို်းအိုပတ်ပ် င်ပါ။ အဖံို်း၏ တစ်ဖက်တစ်ခ က်တင်ွ 

လက်က ိုင်နှစ်ခိုက ို ဂ္ပဟ က်၍ တပ် ငပ်ါ။   

• ပံိုတွင် မပထာ်းသညံ့်အတ ိုင််း ၅ လက်မပတ်လည် အပပါက်တစ်ပပါက် ပဖာက်၍ ၆ လက်မ 

ပတ်လည်သံမပာ်းက ို အဖွငံ့် အပ တ် မပ လိုပ်န ိုင်ရန် ပတတာတစ်ခို အသံို်းမပ ၍ တပ် င်ပါ။   

• က ိုင်တယွ်အသံို်းမပ စဉ်တင်ွ ထ ရှမ မခင််း မရှ ပစရန် အနော်းပစာင််းမ ာ်းက ို လံို်းပပ်းသငံ့်သည။်  

ဇယာ်း (၃) - အဖံို်းတစ်ခို မပ လိုပ်ရန် လ ိုအပ်ပသာ ပစစည််းမ ာ်း  

ပစ စည ်ါး 

အြျ  ြုါးအြည ် 
သတ်ြှ တ်ချ က ် ယ နစ ် 

တစ ်ယ န စ ် 

က ါးန ှုန ်ါး (က ျပ ်) 

  ိုအပ်က သော 

အကေ အ တွက ် 

က ိုန ်က ျစ ေ တ် 

(က ျပ ်) 

Angle iron  1/8inch x 1 -1/4inch x 1 -1/4 inch  ပပ ၄၅၀ ၂၄ ၁၀,၈၀၀ 

သံမပာ်း 20 (သ ိုို့) 22 gauge (0.7 – 0.9 mm) ခ ပ် (4'x8')  ၂၄,၀၀၀ ၀.၅ ၁၂,၀၀၀ 

စတီ်းသံမပာ်း  အက ယ် လက်မဝက် ပပ ၇၀၀ ၂ ၁,၄၀၀ 

ပတတာ ၃ လက်မ ခို ၈၀၀ ၁ ၈၀၀ 

စိုစိုပပါင််း (အဖံို်းတစ်ခိုအတွက်)       ၂၅,၀၀၀ 

စိုစိုပပါင််း (အဖံို်းတစ်ခိုအတွက်) USD  ၂၀ 

 

ဇယာ်း (၄) - အဖံို်းတစ်ဖံို်း မပ လိုပ်ရန် လ ိုအပ်ပသာ လိုပ်သာ်းအင်အာ်း  

 ိုပ်သ ောါးအြျ  ြုါး အစ ောါး အ ိုပ် ိုပ်ေ ြည  ်ေက ် ြှတ်ခ ျက ် 

ဂ္ပဟ က်ကျွမ််းက င်လိုပ်သာ်း ၁ ရက် အမ ာ်း ံို်း ၁ ရက် 

အကူလိုပ်သာ်း ၁ ရက် အမ ာ်း ံို်း ၁ ရက် 
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ပံို (၂၃) - အဖံို်း၏ 3D ပံို (သံို်းဖက်မမငပ်ံိုဝင်ရ ို်းမ ာ်းက ို တစ်ပမပ်းညီပစာင််း၍မပထာ်းပသာပံို) 

 

 
ပံို (၂၄) - ငါ်းက ပ်တ ိုက်စင်အဖံို်း၏ ပ ာင ်

 

ဖွငံ့်ကကညံ့်ရန် အပပါက် 

လက်က ိုင ်

၃ လက်မ နံရ ံ
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ပံို (၂၅) - လက်က ိုငတ်ပ်ထာ်းပသာ ငါ်းက ပ်တ ိုက်စင ်အဖံို်း  

၃.၃ ။ စတ ါးမဖင  ်မ ပြု ိုပ်ကသ ော ကျပ်ခ ိုါးစ င်တန်ါး 

အ သံိုါးမပြုေြည ် ပစစည်ါးြျော ါး က ေ ါးခ ျယ်မခင်ါးဆ  ိုင်ေော  ြ်ါးညွှန် 

က  ော င် - ပ ာင်က ို 1/8-inch x 1 -1/4inch x 1 -1/4 inch မဖငံ့် မပ လိုပ်ဖပီ်း ပ ်းအနော်းမ ာ်းတွင် 

(၁) လက်မ အက ယရ်ှ သညံ့် သံမပာ်းမ ာ်းက ို ဂ္ပဟ က်၍ အိုပရ်ပါမည်။  

ဇကော - 1/2-inch x 1/2-inch စတီ်းဇကာက ို တပ် င်ရပါမည်။  

သတတြုက ျပ်ခ ိုါးစ င်တန်ါး မပြု  ိုပ်သည ်အ ဆ င ်ြျော ါး   

• ပထမဦ်းစွာ စတ န််းလက်စတီ်း angle iron က ို အသံို်းမပ ၍ သတတ ပ ာင်က ို မပ လိုပ်ပါ။  

• သစ်သာ်းပ ာင်က ိုလည််း အပူေဏ်ခံန ိုင်ရညရ်ှ သညံ့် (ပထမတန််းစာ်း Class 1) သစ် 

(၂ လက်မ x ၄ လက်မ အရွယ်အစာ်း) မဖငံ့် မပ လိုပ်န ိုင်သည။်  

• စတ န််းလက်စတီ်းဇကာက ို ပ ာင်တင်ွ တပ် ငပ်ါ။  
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ဇယာ်း (၅) – (သတတ ) က ပ်ခ ို်းစင်တန််းတစ်ခို မပ လိုပ်ရန် လ ိုအပ်ပသာ ပစစည််းမ ာ်း  

ပစ စည ်ါး 

အြျ  ြုါးအြည ် 
သတ်ြှ တ်ချ က ် ယ နစ ် 

တစ ်ယ န စ ် 

က ါးန ှုန ်ါး (က ျပ ်) 

  ိုအပ်က သော 

အကေ အ တွက ် 

က ိုန ်က ျ 

စ ေ တ် (က ျပ ်) 

Angle iron  1/8-inch x 1 -1/4inch x 1 -1/4 inch  ပပ ၄၅၀ ၁၄ ၆,၃၀၀ 

စတီ်းသံမပာ်း (၁) လက်မအက ယ် ပပ ၉၀၀ ၈ ၇,၂၀၀ 

စတီ်းသံမပာ်း လက်မဝက်အက ယ် ပပ ၇၀၀ ၂ ၁,၄၀၀ 

စတီ်းဇကာ 1/2-inch x 1/2-inch စတီ်း ဇကာ အလ ာ်း ပပ ၁,၄၀၀ ၁၆ ၂၂,၄၀၀ 

စိုစိုပပါင််း (တန််းတစ်ခိုအတွက်)       ၃၇,၃၀၀ 

စိုစိုပပါင််း (တန််းတစ်ခိုအတွက်) USD  ၂၈ 

 

ဇယာ်း (၆) – (သတတ ) က ပ်ခ ို်းစင်တန််းနှစ်တန််း မပ လိုပ်ရန် လ ိုအပ်ပသာ လိုပ်သာ်းအင်အာ်း  

 ိုပ်သ ောါးအြျ  ြုါး အစ ောါး အ ိုပ် ိုပ်ေ ြည  ်ေက ် 

ဂ္ပဟ က်ကျွမ််းက င်လိုပ်သာ်း ၁ ရက် 

အကူလိုပ်သာ်း ၁ ရက် 

  

 
ပံို (၂၆) - က ပ်ခ ို်းစင်တန််း 3D ပံို (သံို်းဖက်မမင်ပံိုဝငရ် ို်းမ ာ်းက ို တစ်ပမပ်းညီပစာင််း၍မပထာ်းပသာပံို) 

၁ လက်မ x ၁လက်မ 

angle iron 

စတ န််းလက်စတ်ီးဇကာ 

လက်က ိုင ်
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၃.၄ ။ သစ်သော ါးမဖင  ်မပြု ိုပ် က သော ကျပ်ခ ိုါးစ င်တန်ါး   

အ သံိုါးမပြုေြည ် ပစစည်ါးြျော ါး က ေ ါးခ ျယ်မခင်ါးဆ  ိုင်ေော  ြ်ါးညွှန် 

က  ော င် - ပထမတန််းစာ်း (class – 1) သစ်မဖငံ့ ်မပ လိုပ်ပါသည။်  

ဇကော - 1/2-inch x 1/2-inch သွပရ်ညစ် မ/်စတ န််းလက်စတီ်းဇကာက ို တပ် င်ပါသည။်  

သစ်သော ါးကျပ်ခ ိုါးစ င်တန်ါး မ ပြု ိုပ်သည ် အ ဆ င ်ြျော ါး 

• ဦ်းစွာ ပထမတန််းစာ်း (class -1) သစ်က ို အသံို်းမပ ၍ သစ်သာ်းပ ာင်က ို မပ လိုပ်ပါ။  

• စတ န််းလက်စတီ်းဇကာက ို သစ်သာ်းပ ာင်တွင် တပ် င်ပါ။  

ဇယာ်း (၇) - သစ်သာ်းက ပ်ခ ို်းစင်တန််းတစ်ခို မပ လိုပ်ရန် လ ိုအပ်ပသာ ပစစည််းမ ာ်း  

ပစ စည ်ါး 

အြျ  ြုါးအြည ် 
သတ်ြှ တ်ချ က ် ယ နစ ် 

တစ ်ယ န စ ် 

က ါးန ှုန ်ါး (က ျပ ်) 

  ိုအပ်က သော 

အကေ အ တွက ် 

က ိုန ်က ျစ ေ တ် 

(က ျပ ်) 

Class-1 သစ် ၃လက်မ x ၁.၅လက်မ  အလ ာ်း ပပ   ၁၈   

Class-1 သစ် ၁ လက်မ x ၁.၅လက်မ  အလ ာ်း ပပ   ၁၈   

စတီ်းဇကာ 
၁ လက်မ x ၁ လက်မ 

အမ   ်းအစာ်း ဇကာ  
စတိုရန််း ပပ   ၁၆   

စိုစိုပပါင််း         

 

ဇယာ်း (၈) – (သစ်သာ်း) က ပ်ခ ို်းစင်တန််းနှစ်ခို မပ လိုပ်ရန် လ ိုအပ်ပသာ လိုပ်သာ်းအင်အာ်း 

 ိုပ်သ ောါးအြျ  ြုါး အစ ောါး အ ိုပ် ိုပ်ေ ြည  ်ေက ် 

ကျွမ််းက င်လက်သမာ်း ၁ ရက် 

အကူလိုပ်သာ်း ၁ ရက် 
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ပံို (၂၇) - သစ်သာ်းက ပ်ခ ို်းစင်တန််း၏ 3D ပံို  

 
ပံို (၂၈) - သစ်သာ်းက ပ်ခ ို်းစင်တန််းမ ာ်း 

ဇကာ 
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ပံို (၂၉) - မီ်းခ ို်းက ပ်တ ိုက်န ိုင်သညံ့်ပမာဏ မမငံ့်မာ်းလာပစရန် အပ ိုထပ်ပ ာင််းထညံ့်သွင််းပသာ သစ်သာ်း န််းမ ာ်း 

 
ပံို (၃၀) - သစ်သာ်း န််းတစ်ခိုအတွင််း အသာ်းက က်ခါနီ်း ငါ်းမမစ်ခ င််းက ပတ် ိုက်မ ာ်းနှငံ့အ်တူ ရှ ပနပသာ ပေေါ်  ြူလ ီ



 

24 
 

၃.၅။ ဆ  ခံဗနါ်း  

ဆ  ခံဗနါ်းမပြု ိုပ်သည ် အ ဆ င ်ြျော ါး 

• ဦ်းစွာ သံမပာ်းပပေါ်တွင် အပပါကပ်မခာက်ပပါက် (အခ င််းဝက် ၂.၅ လက်မ) ပဖာက်ပါ။ 

အတန််းတစ်တန််းတွင် အပပါက်သံို်းပပါက်ရှ ရမည်မဖစ်ဖပီ်း အပပါကတ်စ်ပပါကန်ှငံ့် တစ်ပပါက်ကကာ်း 

အကွာအပဝ်းတူညီရပါမည်။   

• အပပါကမ် ာ်းက ို မဖတ်ထိုတ်၍ ဖယရ်ှာ်းပါ။ ထ ိုို့ပနောက် တူက ို အသံို်းမပ ၍ အပပေါ် က်သ ိုို့ 

ထ ို်းထွက်ပနပသာ အနော်းပတ်မ ာ်း မဖစ်လာပအာင် မပ လိုပ်ဖပီ်း အနော်းပစာင််းမ ာ်းက ို ညီပအာင် ညြှ ပါ။   

• (၈) လက်မအခ င််းရှ ပသာ အဝ ိုင််းမပာ်း ပမခာက်မပာ်း မဖတ်ထိုတ်ဖပီ်း ကပတာံ့ပံိုအခံို်းမပာ်းမ ာ်း 

မပ လိုပ်ပါ။  

• ပံို (၃၃) တွင် မပထာ်းသညံ့်အတ ိုင််း ထ ိုကပတာံ့ပံိုအခံို်းမပာ်းမ ာ်းက ို လက်မဝက် သံမ ာ်း အသံို်း မပ ၍ 

တပ် ငပ်ါ။ ကပတာံ့ပံိုအခံို်းမပာ်းတ ိုင််းက ို ပေါကသံ်ို်းခိုမဖငံ့် ပထာက်၍ တပ် င်သငံ့် ပါသည။်  

ဇယာ်း (၉) -  ီခံ န််းတစ်ခို မပ လိုပ်ရန် လ ိုအပ်ပသာ ပစစည််းမ ာ်း  

ပစ စည ်ါး 

အြျ  ြုါးအြည ် 
သတ်ြှ တ်ချ က ် ယ နစ ် 

တစ ်ယ န စ ် 

က ါးန ှုန ်ါး (က ျပ ်) 

  ိုအပ်က သော 

အကေ အ တွက ် 

က ိုန ်က ျစ ေ တ် 

(က ျပ ်) 

သံမပာ်း 14 gauge (2.3 mm) စတိုရန််းပပ ၁,၇၅၀ ၂၂ ၃၈,၅၀၀ 

စတီ်းသံမပာ်း လက်မဝက်အက ယ် ပပ ၇၀၀ ၁၆ ၁၁,၂၀၀ 

သံပ ိုက်လံို်း လက်မဝက်သွပ်ရည်စ မ် ပပ ၄၅၀ ၁ ၄၅၀ 

စိုစိုပပါင််း ( န််းတစ် န််းအတွက်) 
      ၅၀,၁၅၀ 

စိုစိုပပါင််း ( န််းတစ် န််းအတွက်) USD  ၃၈ 

 

ဇယာ်း (၁၀) – ( ီခံ န််းနှစ် န််းမပ လိုပ်ရန်အတွက်) လ ိုအပ်ပသာ လိုပ်သာ်းအင်အာ်း 

 ိုပ်သ ောါးအြျ  ြုါး အစ ောါး အ ိုပ် ိုပ်ေ ြည  ်ေက ် 

ဂ္ပဟ က်ကျွမ််းက င်လိုပ်သာ်း ၀၄ 

အကူလိုပ်သာ်း ၀၄ 
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ပံို (၃၁) -  ီခ ံန််း၏ 3D ပံို 

 

 
ပံို (၃၂) - ကပတာံ့ပံို အခံို်းမပာ်း 

 

  ီစီ်းထွကရ်န်ပပနွ်မ ာ်း R7/16” 
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ပံို (၃၃) - ကပတာံ့ပံိုအခံို်းမပာ်းမ ာ်း တပ် င်ပံို 

 

 
ပံို (၃၄) - ကပတာံ့ပံိုအခံို်းမပာ်းမ ာ်း တပ် င်ထွှာ ျေး က  ွှာဆ  ြ ဗနျ်ေး 
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၃.၆။ ြ ါးမပင်ါးဖ ိုပံိုါး 

ြ ါးမပင်ါးဖ ိုမပ ြု ိုပ်သည ် အ ဆ င ်ြျော ါး 

• 16-gauge (1.8mm) သံမပာ်းမဖငံ့် မီ်းမပင််းဖ ိုက ိုယထ်ည် (2’11”x2’2”x10.5”) က ို တည်ပ ာက်ပါ။  

• ထင််းမီ်းပသွ်းမ ှထွက်ပသာ မပာမ ာ်းအတွက် မီ်းမပင််းဖ ိုပံို်းပအာက်ပမခတွင် ၁ ပပ ၈ လက်မ x ၂ ပပ 

အရွယ ်အပပါကပ်ဖာက်ပါ။   

• ပံို (၃၇ နှင ် ၃၈) တွင် မပထာ်းသညံ့်အတ ိုင််း လက်မဝက် သံပပွနမ် ာ်းမဖငံ့် ပလမ ာ်း စီ်းဝင်/စီ်းထွက် 

န ိုင်သညံ့ ်ပလပပွနမ် ာ်း မပ လိုပ်ဖပီ်း ပလအဝင်ပပါက်က ို အပရွှံ့ က်တင်ွ ထာ်း၍ တပ် ငပ်ါ။   

• ပံို (၃၆  နှင ် ၄ ၂) တွင် မပထာ်းသညံ့်အတ ိုင််း angle iron တစ်ခိုက ို အသံို်းမပ ၍ မီ်းမပင််းဖ ို ပအာက်ပမခ 

တွင် မပာခံသညံ့် န််းက ို တပ် င်ပါ။    

• ပထာငံ့်ပလ်းပထာငံ့်တွင် Caster  ီ်းမ ာ်း ဂ္ပဟ က်၍ တပ် ငပ်ါ။  

• မီ်းဖ ိုက ို တွန််းရန်/ ွ ရန် လက်က ိုင်က ို ၁ လက်မ သံပပွနပ်ခ ာင််းမဖငံ့် မပ လိုပ်ပါ။ အသံို်းမပ ရ 

လွယ်ကူပစရန်အတွက် လက်က ိုင်က ို ခါ်းပနရာအမမငံ့်တွင် တပ် င်သငံ့်ပါသည။်  

ပံို (၁၁) - မီ်းမပင််းဖ ိုအတွက် လ ိုအပ်ပသာ ပစစည််းမ ာ်း  

ပစ စည ်ါး 

အြျ  ြုါးအြည ် 
သတ်ြှ တ်ချ က ် ယ နစ ် 

တစ ်ယ န စ ် 

က ါးန ှုန ်ါး (က ျပ ်) 

  ိုအပ်က သော 

အကေ အ တွက ် 

က ိုန ်က ျစ ေ တ် 

(က ျပ ်) 

Caster  ီ်းလံို်း  
သံမဖငံ့မ်ပ လိုပ်ထာ်းပသာ ၂ 

လက်မခွ အရွယ်  ီ်းလံို်း 
ခို ၃,၀၀၀ ၄ ၁၂,၀၀၀ 

သံမပာ်း 16 gauge (1.8 mm)  ခ ပ် (4'x8')  ၄၁,၀၀၀ ၁ ၄၁,၀၀၀ 

Angle iron  
1/8inch x 1 -1/4-inch 

x 1 -1/4 inch  
ပပ ၄၅၀ ၂၄ ၁၀,၈၀၀ 

စတီ်းဇကာ 
၁/၂ လက်မ x ၁/၂ လက်မ 

စတီ်းဇကာ  
စတိုရန််း ပပ ၁,၄၀၀ ၁၀ ၁၄,၀၀၀ 

သံပ ိုက်လံို်း ၁ လက်မ သွပ်ရည်စ မ်ပ ိုက် ပပ ၈၀၀ ၈ ၆,၄၀၀ 

သံပ ိုက်လံို်း လက်မဝက် သွပ်ရည်စ မ်ပ ိုက် ပပ ၄၅၀ ၉ ၄,၀၅၀ 

စတီ်းသံမပာ်း လက်မဝက်အက ယ် ပပ ၇၀၀ ၂ ၁,၄၀၀ 

စိုစိုပပါင််း (မီ်းမပင််းဖ ိုတစ်ခိုအတွက်)       ၈၉,၆၅၀ 

စိုစိုပပါင််း (မီ်းမပင််းဖ ိုတစ်ခိုအတွက်) USD  ၆၇ 

 

ဇယာ်း (၁၂) - မီ်းမပင််းဖ ိုတစ်ခို တည်ပ ာက်ရန် လ ိုအပ်ပသာ လိုပ်သာ်းအင်အာ်း  

 ိုပ်သ ောါးအြျ  ြုါး အစ ောါး အ ိုပ် ိုပ်ေ ြည  ်ကန ေ့ 

ဂ္ပဟ က်ကျွမ််းက င်လိုပ်သာ်း ၀၃ 

အကူလိုပ်သာ်း ၀၃ 
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ပံို (၃၅) - မ်ီးမပင််းဖ ိုမပ လိုပ်ရန ်သတတ ပံို်း၏ 3D ပံို၊ ပံို်း၏ အလယ်တငွ် မပာ န််းအတွက ်အပပါက် ရှ ပါသည်။  

 

 
ပံို (၃၆) - မပာ န််း၏3D ပံို  

 

လက်မဝက်နံရ ံ

လက်က ိုင ်
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ပံို (၃၇) - မပာ န််းနငှံ့် ပလပပါက်တပ် င်ဖပ်ီးပနောက် ပတွွံ့မမင်ရပသာ3D ပံို (ပ ်းတ ိုက်မမင်ရပံို)  

 

 
ပံို (၃၈) - မပာ န််းနှငံ့် ပလပပွန်တပ ်င်ဖပီ်းပနောက ်ပတွွံ့မမင်ရပသာ3D ပံို (ပရှွံ့မှ မမင်ရပံို) 

 

 

ပလစီ်းဝင်စီ်းထွက်ရန် 

အတကွ် ၁ လက်မ 

သံပပွန်ပခ ာင််း 
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ပံို (၃၉) - မပာ န််းနှငံ့ ်ပလပပွန်အမပင် လက်က ိုင် တပ် င်ဖပီ်းပနောက် ပတွွံ့မမင်ရပသာ3D ပံို (ပရှွံ့မ ှမမင်ရပံို)  

 

 
ပံို (၄၀) - မီ်းက ်ီးခ /မီ်းပသွ်းတင်ဇကာ၏3D ပံို (ပရှွံ့မ ှမမင်ရပံို)  

မီ်းပသွ်းတင်ဇကာ တင်န ိုင်ရန် 

အတကွ် ဂ္ပဟ က၍် 

တပ်ထာ်းပသာ angle iron 

တွန််း/ ွ န ိုင်ရန် တပ် င် ထာ်း 

ပသာ လကက် ိုင ်

ဇကာ 
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ပံို (၄၁) - မ်ီးမပင််းဖ ို၏ 3D ပံို (ပရှွံ့မ ှမမင်ရပံို)၊ ပလဝင်ပလထွကပ်ပွန်သည် မီ်းမပင််းဖ ိုအတငွ််းသ ိုို့ ပလဝင်န ိုင်ရန် မဖစ်သည်။  

 

 
ပံို (၄၂) - မီ်းမပင််းဖ ို၏ 3D ပံို (ပအာကမ်ှ မမင်ရပံို)  

 

မီ်းက ်ီးခ တင်ဇကာ ပလပပွန ်

သတတ ပံို်း 

လက်က ိုင ်

လက်က ိုင ်

ပလဝငပ်လထွကပ်ပွန ်

မပာ န််း 

Caster  ီ်း 
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ပံို (၄၃) - မီ်းမပင််းဖ ို၏ က ိုယ်ထည် 

 

 
ပံို (၄၄) - မပာ န််းအတွက် အပပါက်ပဖာက်မခင််း  
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ပံို (၄၅) - ပလပပွန်မ ာ်း တပ် င်မခင််း 

 

 
ပံို (၄၆) - ပလပပွနမ် ာ်းက ို စနစတ်က   က်ထာ်းမခင််း 
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ပံို (၄၇) - မီ်းက ်ီးခ /မီ်းပသွ်းတင်သညံ့ ်ဇကာတပ် ငမ်ခင််း 

 
ပံို (၄၈) - ထင််းမ ာ်းအတွက် ပနရာလံိုပလာက်မှု ရှ ပစရန ်မီ်းက ်ီးခ /မီ်းပသွ်းတင်ဇကာအာ်း ပလပပနွ်မ ာ်း၏ အပပေါ်နော်းတငွ်ကပ်၍ တပ ်င်မခင််း  
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ပံို (၄၉) - မီ်းမပင််းဖ ိုပအာက် က ်

 
ပံို (၅ ၀) -   ပ်မတ  ို ်မ  ထင ်ျေး မ ျေးက မွျေး ခြင ်ျေး 
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ဇယာ်း (၁၃) - FTT က ပ်ခ ို်းစင်အစ တ်အပ ိုင််းမ ာ်းအတွက် ကိုန်က စရ တ် အနှစ်ခ  ပ်   

ပစ စည ်ါးအြျ  ြုါးအြည ် အကေ အ တွက ် 
တစ ်ယ န စ ် 

က ိုန ်က ျစ ေ တ် (က ျပ ်) 

က ိုန ်က ျစ ေ တ် 

(က ျပ ်) 

က ိုန ်က ျစ ေ တ် 

(U SD) 

FTT က ပ်တ ိုက်စင် ၁ ၂၂၈,၆၀၀ ၂၂၈,၆၀၀ ၁၇၃ 

အဖံို်း ၂ ၂၅,၀၀၀ ၅၀,၀၀၀ ၄၀ 

က ပ်ခ ို်းစင်တန််း (သတတ ) ၂ ၃၇,၃၀၀ ၇၄,၆၀၀ ၅၆ 

က ပ်ခ ို်းစင်တန််း (သစ်သာ်း) 

(ကိုန်က စရ တ်သညံ့် သတတ  

တန််းနှငံ့်မကွာမခာ်းဟိုယ ူရ)  

၄ ၃၇,၃၀၀ ၁၄၉,၂၀၀ ၁၁၂ 

 ီခံ န််း ၂ ၅၀,၁၅၀ ၁၀၀,၃၀၀ ၇၆ 

မီ်းမပင််းဖ ို ၂ ၈၉,၆၅၀ ၁၇၉,၃၀၀ ၁၃၄ 

စ ိုစ ိုကပ  င်ါး ပစ စည ်ါးစ ေ တ် 

(အန  ါးဆံိုါး တန ်ဖ ိုါး) 
   ၉ ၄ ၁,၄ ၀ ၀ ၇၀၀ 

 

မပ လိုပ်တပ် င်မှုမ ာ်းအာ်းလံို်းအတွက် လိုပ်သာ်းစရ တ်သည် ပစစည််းစရ တ်၏သံို်းပံိုတစ်ပံိုဟို ခနို့်မှန််းဖပီ်း 

(၉၄၁,၄၀၀ က ပ်* ၁/၃) မမန်မာက ပ် ၃၁၃,၈၀၀ / (USD ၇၀၀*၁/၃) = USD ၂၃၃ မဖစ်ပါသည။်   

ဤသညမ်ှာ အကကမ််းဖ င််းခနို့်မှန််းခ က်သာ မဖစ်ဖပီ်း ပနရာပေသအပမခအပနက ိုလ ိုက်၍ အပမပာင််းအလ  

ရှ န ိုင်ပါသည။်1  

၄ ။ ေညည်ွှန်ါးက ိုါးကော ါးခ ျက် ြျော ါး  

FAO, 2017. An innovative way of fish drying and smoking: FAO Thiaroye Processing 

Technique (FTT-Thiaroye). [အွန်လ ိုင််း] ပအာက်ပါလငံ့်ခ်တင်ွ ရရှ န ိုင်သည်။ 

http://www.fao.org/3/i8301e/i8301e.pdf. 

Ndiaye, O., Sodoke Komivi, B. and Diei-Ouadi, Y. 2014. Guide for developing and using the 

FAO-Thiaroye processing technique (FTT-Thiaroye). Rome, FAO. 67 pp. 
 

 
1 သစ်သာ်းတန််းမ ာ်းအတွက် ကိုန်က စရ တ်ပပေါ်တွင် မူတည်၍ တွက်ခ က်ရန် မဖစ်သည်။  

http://www.fao.org/3/i8301e/i8301e.pdf

