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ြာတိကာ      

    

စဉ်  အဆကကာငး်အရာ      စာြျက်နှာ 

၅ က.၁  နယ်ပယ်       ၁   
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၅ က.၃  အလငး်ရရာင်       ၆ 

၅ က.၄  စံနှုန်းများ၏ စာရင်း      ၅၂ 
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အပုိငး် ၅ (က) အဆောက်အအုံဝန်ဆောငမ်ှုများ 

(အလငး်ဆောင်) 

၅က.၁   နယ်ပယ် SCOPE 

ဤအပိုင်းသည်အဆောက်အဦ၏ အလငး်ဆရာင်အတွက် လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် နညး်လြ်း 

ြျားပါဝငပ်ါသည်။ 

 

၅က.၂  နညး်ပညာေိုင်ော အသံုးအနှုန်း TERMINOLOGY 

၅က.၂.၀  ဤအပိုင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဆအာက်ပါအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ေိုချက်ြျားကို အသံုးမပု 

ရြည်။ 

၅က.၂.၁ အလငး်ဆောင် Lighting 

၅က.၂.၁.၁ ပင်လယ်ဆေမျက်နှာပပင်အပမင့် Altitude (θ)- အလျားလိကု်ြှ တိုင်းတာရာ 

တွင် အဆပါ်တည့်တည့်အြှတ်နှင့် ကိုယ်ထည်/အဆောက်အအုံြှတေင့် စက်ဝိုငး်အဆပါ် 

မဖတ်၍ အာကာသ/ နက္ခတ် တာရာရိှ ဆနရာတစ်ခု၏ ဆထာင့်စွန်း အကွာအဆဝး  (ပုံ ၁) ။ 

၅က.၂.၁.၂  Azimuth (Ø)- ဆမြာက်အရပ်ြှ တိုင်းတာဆသာအြှတ်နှင့် သတ်ြှတ်အြှတ် 

ြှတေင့်မဖတ်၍  ဆလာင်ဂျတီွဒ်ြျဉ်းြျားအကကား တိုင်းတာဆသာဆထာင့် (အြှတ် ဂ ပုံ ၁)။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပုံ-၁ ပင်လယ်ဆေမျက်နှာပပငအ်ပမင့် နှင့် နက္ခတ်တာောတစ်ခု၏ Azimuth  

အကိးုအကားြျား 

O  ဆလ့လာသူ၏ ဆနရာ 

C  နက္ခတာရာအဖဲွ့အစည်း 

Z  အဆပါ်တည့်တည့် အြှတ် 

NA  ဆအာက်တည့်တည့်အြှတ် 
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S  ပထဝဝီင် အဆနအထားအရ ဆတာငအ်ရပ် 

N  ပထဝဝီင် အဆနအထားအရ ဆမြာက်အရပ် 

W  ပထဝဝီင် အဆနအထားအရ အဆနာက်အရပ် 

E  ပထဝဝီင် အဆနအထားအရ အဆရှ့အရပ်  

၅က.၂.၁.၃ ဆတာက်ပမှုအချ ိုး သ့ုိမဟုတ် ပခားနားချက် Brightness Ratio or Contrast 

- အြည်းဆရာင် ဆကျာက်သင်ပုန်းဆပါ်ရိှ အမဖူဆရာင်စာရွက်စသည်မဖင့် အမြင်အားမဖင့် 

ဆတာက်ပြှုတွင် အြျ ိုးြျ ိုးဆမပာငး်လဲမခငး် သုိ့ြဟုတ် ေန့်ကျင်မခငး်။ 

၅က.၂.၁.၄ Candela (cd)- အလငး်ဆတာက်သိပ်သည်းေကိုတိုင်းတာသည့် SI ယူနစ် 

Candela = 1 lumen per steradian 

၅က.၂.၁.၅ ဗဟိုနယ်ပယ် Central Field - ဗဟိုြှ ၂ ဒီဂရခီန့်ရှိ ဆထာင့်တစ်ခု၏ 

ြျက်နှာချငး်ေိုင်၊ စက်ဝိုငး်ပတ်လည်တွင် သတ်ြှတ်ထားဆသာအြှတ်နှင့် ၎င်း၏အချငး်၊ 

ဤဆနရာအတွငး်ရှိ အရာဝတ္ထုြျားသည် ၎င်းတို့၏ အဆသးစိတ်နှင့် အဆရာငတ်ို့ကို သိသာ 

ထင်ရှားစွာမြငန်ိုင်သည်။ 

၅က.၂.၁.၆ ကကညလ်ငဆ်သာဆကာငး်ကင်ပုံစံ Clear Design Sky - အေိပုါ ဆကာငး်ကင ်

တွင် အလင်းဆတာက်မဖန့်ကျက်မခငး်သည် တူညီြှုြရိှမခငး်၊ အလျားလိုက်သည် အဆပါ် 

တည့်တည့်ထက်ပို၍ ဆတာက်ပမခင်းနှင့် Lz သည် အဆပါ် တည့်တည့်အလငး်မဖစ်သည့် 

အခါ ဆန၏အဆဝးရိှ ဆဒသအတွငး်တွင် ပင်လယ်ဆရြျက်နှာမပင်အမြင့် (θ) ၏ ဆတာက်ပ 

ြှုသည် ဆအာက်ပါဆဖာ်မပချက်အတိုင်း မဖစ်သည်− 

Lθ = Lz cosec θ 

θ သည် ၁၅ ဒီဂရီ နှင့် ၉၀ ဒီဂရီ ကကားတည်ရိှသည့်အခါ နှင့် θ သည် ၀ ဒီဂရီ 

နှင့် ၁၅ ဒီဂရကီကားတည်ရိှချနိ်တွင် Lθ သည် ကိန်းဆသမဖစ်သည်။  

၅က.၂.၁.၇ အဆောငဆ်ပပာင်းလဲသည့် အညွှန်း Colour Rendering Index (CRI)- 

အဆရာငစ်ြ်းသပ်မခင်းခံရဆသာ အလငး်ထွက်အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ စိတ္တဇရုပ်သွင် အဆရာင ်

ြျား၏ အေင့်တိုင်းတာရာတွင် တူညီဆသာအရာဝတ္ထုတွင် အကိုးအကားမပု အလငး် 

ထွကဝ်တ္တုနှင် ့ကိုက်ညီဆစရန် အဆရာင်ြျား၏ ကိုက်ညီဆသာ ညိှနှိုငး်ြှုမပုနိုငရ်န် အတွက် 

သင်ဆ့လျာ်ဆသာမပုလုပ်မခငး်။ 

၅က.၂.၁.၈ ေက်စပ်ဆနသည့် အဆောင်များ၏အပူချနိ် Correlated Colour 

Temperature (CCT) (Unit: K) - သီမခားမြင်နိုငသ်ည့် အဆမခအဆနအရနှင့် တူညီဆသာ 

ဆတာက်ပြှုဆရာက်ရိှဆအာင် ဆောငရွ်က်ထားသည့် နြူနာအဆရာငန်ှင့် အနီးစပ်ေုံး 

မဖစ်ဆစသည့် အဆရာငြ်ျား ထုတ်လွှတ်နိုင်သည့်အပူချနိ်။ 
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၅က.၂.၁.၉ ဆန့အလင်းဆောငဧ်ေိယာ Daylight Area - အလုပ်ခွင်ြျက်နှာမပင်အဆပါ်ရိှ 

အလငး်ဆပးထားသည့် အဆပါ်ယံဧရိယာသည် သတ်ြှတ်ထားသည့် ဆန့အလငး်ဆရာင် 

အချက်အလက်ထက်ဆလျာ့နည်းမခငး်ြရှိရ။ ေိုလိုသည်ြှာ သက်ေိုငရ်ာဆကာက်ဆကကာင်း 

အတွင်းက ဧရယိာမဖစ်သည်။ 

၅က.၂.၁.၁၀ ဆန့အလင်းဆောငက်ိန်း Daylight Factor - ဆဖာ်မပထားသည့် ြျက်နှာမပင ်

အဆပါ်ရိှအြှတ်တစ်ခု၌ အလငး်ဆပးထားဆသာ ဆန့အလငး်ဆရာင်အားလုးံ၏ အတိုငး် 

အတာအား အချ ိုးအစား (ရာခိုငန်ှုန်း) အမဖစ် ဆဖာ်မပထားဆသာ ြျက်နှာမပင်အဆပါ်ရိှ 

အြှတ်တစ်ခု၌ အဆောက်အအုံ၏ အမပင်ပိုငး် အြှတ်တစ်ခုသည် ဆကာင်းကင်သ့ုိ 

ဖွင့်ထားမခင်းမဖင့် ရှင်းလငး်ဆသာ ဆကာင်းကင်ပုံစံမဖစ်မခငး်ဆကကာင့် အလျားလိကု်ြျက်နှာ 

မပငဆ်ပါ်တွင် စဉ်ေက်ြမပတ် အလငး်ဆရာင်ရိှရြည်။ တိုက်ရိုက်အလငး်ဆရာင် ထိဆတွ့ြှု 

ကိ ုဖယ်ရှားရြည်။ 

၅က.၂.၁.၁၁ ဆန့အလင်းဆောငဝ်ငဆ်ောက်ပခငး် Daylight Penetration - အခန်းအတွင်း 

သ့ုိ ဆဖာ်မပထားသည့် ဆန့အလငး်ဆရာင်အချက်အလက် ဆကာက်ဆကကာငး်တစ်ခု ဝင် 

ဆရာက်ဆစရန် အမြင့်ေုံးအကွာအဆဝး။ 

၅က.၂.၁.၁၂ တိုက်ရိုက် ေိုလာအလင်းဆောင်Direct Solar Illuminance- ဆနြှလာဆသာ 

အလငး်သည် ဆကာင်းကင်ြှ လာဆသာ အလငး်အမဖစ် ြှတ်ယမူခငး်ြမပုရ။ 

၅က.၂.၁.၁၃ ပပငပ်ဆောငပ်ပန်ဟပ်အစိတ်အပိုင်း External Reflected Component 

(ERC) - မပငပ်ြျက်နှာမပင်ြှ တိုက်ရိုက်အဆရာင်မပန် လက်ခံရရှိဆသာ ဆဖာ်မပထားသည့် 

ြျက်နှာမပငတ်စ်ခုဆပါ်ရိှ အြှတ်တစ်ခု၌ ဆန့အလငး်ဆရာင် အစိတ်အပိုင်း၏ အချ ိုးအစား 

(သ့ုိြဟုတ် ရာခိုငန်ှုန်း) အား ကျစ်လစ်ရှင်းလင်းသည့် ဆကာင်းကငပ်ုံစံတစ်ခု၏ ကြ္ဘာဆမြ 

တစ်ခုလုံးေီြှ အလျားလိုက် ြျက်နှာမပငဆ်ပါ်သုိ့ မပငပ်ြှ စဉ်ေက်ြမပတ် ကျဆရာက်ဆသာ 

အလငး်အမဖစ် နှိုင်းယှဉ်မခင်း။ 

၅က.၂.၁.၁၄ စူးေှဆတာက်ပမှု - အချနိ်နှင့်ဆနရာ အလွန်အြင်း ေန့်ကျင်ဆနမခင်း         

သ့ုိြဟုတ် အလင်းဆရာင်၏ အတိုငး်အတာ သ့ုိြဟုတ် ထူးမခားဆသာအရာဝတ္ထုကို မြငန်ိုင် 

စွြ်းဆလျာ့ကျမခငး် သ့ုိြဟုတ် အေငြ်ဆမပမခငး် သ့ုိြဟုတ် သင့်ဆလျာ်ဆသာ မဖန့်ဆဝမခင်း 

ြျားဆကကာင့် မဖစ်ဆပါ်ဆစဆသာ မြငက်ွငး်အဆမခအဆန။ 

၅က.၂.၁.၁၅ အလငး်အားပမာဏ - ြျက်နှာမပင်တစ်ခုဆပါ်ရိှ အြှတ်တစ်ခု၌ ြျက်နှာမပင် 

၏ ဆသးငယ်ဆသာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုဆပါ်တွင် ြဆြျှောလ်င့်ဆသာ စဉ်ေက်ြမပတ်သည့် 

အလငး်ဆရာင်၏ အချ ိုးအစားသည် အြှတ်ပါဝင်ဆနဆသာ အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ ဧရိယာသ့ုိ 

ထည့်သွငး်စဉ်းစားမခင်း။ 
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ြှတ်ရန် − အလငး်အားပြာဏ၏ယူနစ်ြှာ (အလငး်ဆတာက်ပြှုကိုတိုငး်တာမခငး်) 1 

lumen per square metre မဖစ်သည့် lux မဖစ်သည်။ 

၅က.၂.၁.၁၆ အတွင်းဆောငပ်ပန်ဟပ်အစိတ်အပိုငး် (IRC) - အတွင်းပိုငး် ြျက်နှာမပင်ြှ 

တိုက်ရိုက်အဆရာငမ်ပန် လက်ခံရရိှဆသာ ဆဖာ်မပထားသည့် ြျက်နှာမပငတ်စ်ခုဆပါ်ရိှ 

အြှတ်တစ်ခု၌ ဆန့အလငး်ဆရာင် အစိတ်အပိုင်း၏ အချ ိုးအစား (သ့ုိြဟုတ် ရာခိုငန်ှုန်း) 

အား ကျစ်လစ်ရှငး်လငး်သည့် ဆကာင်းကင်ပုံစံတစ်ခု၏ ကြ္ဘာဆမြတစ်ခုလုံးြှ အလျား 

လိကု် ြျက်နှာမပငဆ်ပါ်သို့ အတွင်းပိုင်းြှ စဉ်ေက်ြမပတ်ကျဆရာက်ဆသာ အလငး်အမဖစ် 

နှိုင်းယှဉ်မခငး်။ 

၅က.၂.၁.၁၇ အလငး်ထွက်သည့်အချ ိုးအစား (LOR) သ့ုိမဟုတ် ထိဆောက်မှု (η) - 

စဉ်ေက်ြမပတ် ဆတာက်ပဆသာထုတ်လွှတ်ြှု အချ ိုးအစားသည် ြီးအိြ်ြထှုတ်လွှတ် 

ဆသာ ဆတာက်ပမခင်းမဖစ်ပပီး ရာခိုငန်ှုန်းမဖင့် ဆဖာ်မပသည်။ 

၅က.၂.၁.၁၈ အလငး်ကျဆောက်သည့်နှုန်းတိုငး်တာသည့်ယူနစ် (lm) - စဉ်ေက်ြမပတ် 

ဆတာက်ပဆသာ SI ယူနစ်၊ တူညီဆသာ အလငး်တိုင်းတာသည့် ယူနစ်ရိှရာ အြှတ်ြှ 

တိကျဆသာ ဆထာင့်ယူနစ်အတွင်းသ့ုိ ထုတ်လွှင့်သည့် စဉ်ေက်ြမပတ်ဆတာက်ပြှု။ 

၅က.၂.၁.၁၉ အလငး်ထတု်လွှင့်နုိငသ်ည့် အေည်အချငး် (သတ်ြှတ်ထားသည့် လြး် 

ဆကကာငး်အတွငး်ြျက်နှာမပင်၏ အြှတ်ဆနရာ) (ဆတာက်ပြှု) - ြျက်နှာမပငဆ်ထာင်ြှန်ြှ 

သတ်ြှတ်ထားသည့် လြ်းဆကကာငး်ဆပါ်ရိှ အရာတစ်ခု၏ စီြံကိန်းဧရိယာမဖင့် စဉ်းစား 

မခငး်အရ ြျက်နှာမပင်၏ အလွန်ဆသးငယ်ဆသာ အရာတစ်ခု၏ သတ်ြှတ်ထားဆသာ 

လြး်ဆကကာင်းအတွင်း သိပ်သည်းသည့် အလင်းဆဖာ်မပချက်ပါဝငဆ်သာ အြှတ်။ ယူနစ် 

သည် အလငး်တိုင်းတာသည့် ယူနစ်၏ နှစ်ေမဖစ်သည်။ 

၅က.၂.၁.၂၀ စဉေ်က်မပပတ်ဆသာ ဆတာက်ပမှု (Ø) - ြျက်စိမဖင့် ခန့်ြှန်းနိုင်ရန်အတွက် 

သက်ေိုငရ်ာ ထိဆရာက်ဆသာ ဆတာက်ပြှု၏တန်ဖိုးအရ အမြင်အာရုံမဖင့် တွက်ချက် 

ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်၎ငး်၏အရည်အချင်းဆဖာ်မပထားဆသာအပူထုတ်လွှင့်ြှုပုံစံအဆရအတွက်။ 

ထိဆောက်သည့် စဉ်ေက်မပပတ်ဆသာဆတာက်ပမှု (Øn) - လုပ်ငန်းခွင် ြျက်နှာမပင် 

ဆရာက်ရိှဆသာ စဉ်ေက်ြမပတ်ဆသာဆတာက်ပြှု အားလုးံ။  

နာမည်ဆော်ပပထားဆသာ စဉေ်က်မပပတ်ဆသာဆတာက်ပမှု(Ø0) - အတွငး်ပိုငး် အလင်း 

ဆရာင်၏ စဉ်ေက်ြမပတ်ဆသာ ဆတာက်ပြှုအားလုးံ။ 

၅က.၂.၁.၂၁ ထိန်းသိမ်းမှုအချက် - ထည့်သွငး်ြှုအသစ်အတွက် တူညီဆသာ အဆမခအဆန 

အရ ဆယဘုယျ အလငး်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည့် အရည်အချငး်ေီသ့ုိ အသံုးမပုနိုငြ်ည့် တိကျ 
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ဆသာ အချနိ်ကာလ၏ အလငး်အား ထည့်သွင်းပပီးဆနာက် လုပ်ငန်းခွင်ြျက်နှာဆပါ်တွင် 

ဆယဘုယျ အလငး်ထုတ်လွှင့်နိုငသ်ည့် အချ ိုးအစားရရိှြှု။ 

၅က.၂.၁.၂၂ ဆပမာက်မှဆတာငအ်ေပ်သ့ုိတိုင်းဆသာမျဉ်း - ရှာဆဖွြှု၏ သတ်ြှတ်ထားဆသာ 

အြှတ်အတွက်အဆပါ်နှင့် ဆအာက်အြှတ်ြှတစ်ေင့် စက်ဝိုငး်ကို ပိုင်းမဖတ်မခင်းမဖစ်သည်။ 

၅က.၂.၁.၂၃ ဆပမာက် နှင့် ဆတာငအ်မှတ် - ဆမြာက်ြဆှတာင်သ့ုိ တိုင်းဆသာြျဉ်းြှ အလျား 

လိကု် ြျဉ်းကိုမဖတ်သာွးဆသာ သက်ေိုငရ်ာြျဉ်းြျားရှိ အြှတ်။ 

၅က.၂.၁.၂၄ အဆောက်အအုံများပပင်ေင်မှု - စတုရန်းပုအံဆောက်အဦ ြဟုတ်လျှေင် 

မပငေ်င်မခငး်သည်သာြန်ြှရှည်လျားဆသာ ဝန်ရိုးရှိသည့်ြျဉ်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဥပြာ- 

အဆောက်အဦ၏ အရှည်သည် အဆရှ့ြှအဆနာက်သ့ုိမဖစ်လျှေင် ၎င်း၏ မပငေ်င်မခင်းသည် 

ဆမြာက်ြဆှတာငမ်ဖစ်သည်။ 

၅က.၂.၁.၂၅ ဆထာင့်မှန်ဆနော - အဆောက်အအုံ၏ ပတ်ဝန်းကျင် ကွက်လပက်ို ဆလ့လာ 

သူ မြငန်ိုငဆ်သာ ကျန်ရှိဆသာ မြငက်ွငး်ဆနရာ။ 

မှတ်ချက်- အြှတ်၏ အမခားတဖက်ဆပါ်တွင် ၃၀ ဒီဂရခီန့် ဆထာင့်၏ ြျက်နှာချင်းေိုငရိှ် 

ဆထာင့်ြှန်ဆနရာဆထာင့်၏ အလယ်ပိုင်းသည် စူးရှဆတာက်ပဆသာ သဆဘာပါဝင်သည်။ 

၅က.၂.၁.၂၆ စူးေှဆတာက်ပမှု၏အဆောငပ်ပန်မှု - လုပ်ငန်းဧရိယာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 

လုပ်ငန်းဧရိယာအတွင်းတွင် ြလိုအပ်ဆသာ ဆရာင်မပန်ြှုြျား ထုတ်လုပ်မခင်းအားမဖင့် 

အမြင်အာရုံနှင့်ခံစားြှုတွင် စိတ်ပျကစ်ရာဆကာင်းဆသာ သက်ဆရာက်ြှုအြျ ိုးြျ ိုး။ 

၅က.၂.၁.၂၇  ဆောငပ်ပန်မှုအချက်များ - ကိုယ်ထည်ြှ ၎င်းလက်ခံရှိသည့် ဆတာက်ပြှုကို 

(ရှုပ်ဆထွးြှု ရိှသည်မဖစ်ဆစ၊ ြရိှသည်မဖစ်ဆစ) စဉ်ေက်ြမပတ် ထုတ်လွှတ်သည့် အချ ိုး 

အစား၊ ဆရာင်မပန်ြှုအတွက် အသံုးမပုဆသာ အချက်ြျားြှာ 

rc = ြျက်နှာကကက်ြှ ဆရာင်မပန်မခငး် 

rw = လုပ်ငန်းခွင် ြျက်နှာမပင် နှင့် အလငး်ထုတ်လွှတ်နိုငမ်ခငး် တို့ကကားတ့ုိ 

  ရိှနံရံ ြ ှဆရာင်မပန်မခငး် 

rf=  ကကြ်းမပင်ြှ ဆရာင်မပန်မခငး် 

၅က.၂.၁.၂၈ ဆပါ်ထွကပ်ခငး် - မပတငး်ဆပါက်  ဖွင့်ထားသည့်ဘက် 

၅က.၂.၁.၂၉ အခန်းအညွှန်း - တွက်ချက်ြှုအရ စတုရန်းပုံ အတွင်းပိုငး်တစ်ခု၏ ပုံစံနှင့် 

ပတ်သက်သည့် အညွှန်း။ 

kr= L.W/(L+W) Hm L နှင် ့W တို့သည် အတွင်းပိုငး်၏ အလျားနှင့်အနံ အသီးသီးမဖစ်ကက 

သည်။ Hm သည် အမြင့်မဖစ်သည်။ ေိုလိုသည်ြှာ လုပ်ငန်းခွင်၏အဆပါ်ရိှ သတ်ြှတ် 

ထားဆသာအမြင့် 
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မှတ်စုများ 

၁။  အလျားသည် အနံ ထက ် ၅ ေ ပို ရှည်ဆသာ အခန်းတွင် L ကို ၅ L အမဖစ် ယူရ 

ြည်။ 

၂။ နံရြံျား၏ အထက်ဘက်ရိှ ဆရာင်မပန်သည် ြျက်နှာကကက် ဆရာင်မပန်ြှုဆအာက် 

ထက်ဝက်ဆလျာ့နည်းဆနလျှေင် အတွငး်ပိုငး်အလငး်၏ သွယ်ဝိုက် သ့ုိြဟုတ် ကကီး 

ြားဆသာ အပုိင်းအတွက် Hm ၏တန်ဖိုးကို ြျက်နှာကကက်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ြျကန်ှာ 

မပငက်ကားတွင် တိုင်းတာမခငး်ခံရြည်။ 

၅.က.၂.၁.၃၀ဆကာငး်ကင ်ဆပါငး်စပ်မှု - ဆကာင်းကင်ြှ တိုက်ရိုက်အဆရာငမ်ပန် လက်ခံရ 

ရိှဆသာ ဆဖာ်မပထားသည့် ြျက်နှာမပင်တစ်ခုဆပါ်ရှိ အြှတ်တစ်ခု၌ ဆန့အလငး်ဆရာင် 

အစိတ်အပိုင်း၏ အချ ိုးအစား (သ့ုိြဟုတ် ရာခိုင်နှုန်း) အား ကျစ်လစ်ရှင်းလငး်သည့် 

ဆကာင်းကင်ပုံစံတစ်ခု၏ ကြ္ဘာဆမြတစ်ခုလုံးေီြှ အလျားလိုက် ြျက်နှာမပင်ဆပါ်သ့ုိ 

အမပင်ပိုင်းြှ စဉ်ေက်ြမပတ်ကျဆရာက်ဆသာ အလငး်အမဖစ် နှိုင်းယှဉ်မခငး်။ 

၅က.၂.၁.၃၁ ဆနစွမ်းအား - ပတ်ဝန်းကျင်၏ သက်ဆရာက်ြှုမခငး်ခံရဆသာ ဆန၏အလင်း 

ထုတ်လွှင့်ြှုဆကကာင့် အဆောက်အဦတစ်ခုအတွင်း အပူရရှိသည့်ပြာဏ၊ အဆောက်အဦ 

၏ ပစ္စည်းြျားနှင့် မပငပ်ပပီးစီးြှုနှင့် အဆရာငတ်ို့၏ ဆရာင်မပန်ြှု။ 

၅က.၂.၁.၃၂ အသံုးပပုနုိင်သည့်အချက် - လုပ်ငန်းခွင် ြျက်နှာမပင်သို့ ဆရာက်ရိှလာဆသာ 

စဉ်ေက်ြမပတ်ဆသာ ဆတာက်ပြှုစုစုဆပါင်းနှင့် အတွင်းပိုငး် အလငး်၏အရငး်အမြစ်မဖစ် 

ဆသာ စဉ်ေက်ြမပတ်ဆသာ ဆရာင်မပန်ြှု စုစုဆပါငး်၏ အချ ိုးအစား။  

၅က.၂.၁.၃၃ ပမငက်ွင်း - ြျက်လုံးြှကကည့်ဆသာ အြှတ်တစ်ခုရှိ ဗဟိုေီသ့ုိ တိုက်ရိုက် 

မြငမ်ခငး်ခံရဆသာ ဆဒါင်လိကု် ၁၂၀ ဒီဂရခီန့်နှင့် အလျားလိုက် ၁၆၀ ဒီဂရခီန့်ရှိဧရိယာ 

တစ်ခုအတွင်းပါဝငဆ်သာ ြှန်ဆမပာင်းအတွင်းရှိ မြငက်ွငး်။ ြျက်လံုးတစ်ဖက်စီ၏ သူငယ် 

အြိ်၏ ဗဟိုနှင့်တိကျဆသာ အြှတ်ေီသ့ုိ ေက်သွယ်ထားဆသာ ြျဉ်းအား မြငက်ွငး်၏ 

ြူလြျဉ်းအမဖစ် ဆခါ်မခငး်ခံရသည်။ 

၅က.၂.၁.၃၄ လုပ်ငန်းခွင် မျက်နှာပပင ် - လုပ်ငန်းခွငတ်ွင် ဆောငရွ်က်မခငး်ခံရဆသာ 

အေင့်တစ်ခု၌ အလျားလိကု်ြျက်နှာမပင် (ကကည့်ရန် ၅က.၃.၁.၃.၃ နှင့် ၅က.၃.၁.၃.၄) ။ 

 

၅က.၃  အလငး်ဆောင် 

၅က.၃.၁  အလငး်ဆောင် ၏ စံချနိ်စံညွှန်းလမ်းညွှန်ချက်များ 

၅က.၃.၁.၁  ဆကာင်းဆသာ အလင်းဆောင်၏ ေည်ေွယ်ချက်များ 

  ဆကာင်းဆသာ အလငး်ဆရာငသ်ည် အဆောက်အအံုတိုင်းအတွက် လိအုပ်ပပီး 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၅ (က)  
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၎င်း၌ ြူလရည်ရွယ်ချက်သံုးခုရိှသည်။ ပထြရည်ရွယ်ချက်သည် အဆောက်အဦအတွင်း 

အလုပ်ကို မြှင့်တင်ဆပးပပီး အမခားဆသာ ဆောင်ရွက်ြျားကို ဆောင်ရွက်ဆစရန်၊ ဒုတိယ 

ရည်ရွယ်ချက်သည် အဆောက်အအုံကိ ု အသုံးမပုဆသာလူြျား၏ လုခံခုံြှုကိုမြှင့်တငဆ်ပး 

ရန် နှင့် တတိယရည်ရွယ်ချက်သည် အဆောက်အအံု၏ တည်ဆောက်ပုံနှင့် မပငေ်ငြ်ှုကုိ 

ဆပါငး်စပ်လိုက်မခင်းအားမဖင့် ပိုင်သူြျား၏ အကျ ိုးစီပွားကိုပတ်ဝန်းကျငအ်ရ အဆထာက် 

အကူမဖစ်ဆစရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ကျန်းြာဆရး ဆကာငး်ြွန်ဆစရန်။ 

၅က.၃.၁.၁.၁ ဤေည်ေွယ်ချက်များ ပါဝငပ်ခငး်၏ အကျ ိုးပေစ်ထွန်းမှု 

 (က) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဧရိယာနှစ်ခုစလုံးအတွင်း ဆသချာစီစဉ် 

ဆသာ အဆရာငဆ်ပါငး်စပ်ြှုနှင့် ဆတာက်ပြှုဆကကာင့် အဆရးကကီးဆသာ 

ဧရယိာတွင် သဘာဝအတိုင်း စွဲဆောငြ်ှုရိှမခင်း၊ လွယ်ကူစွာမြင်နိုငမ်ခငး်၊ 

လိကု်ဖက်ညီမခငး်နှင့် အခန်းသည်ဆြှာငမ်ခငး် သုိ့ြဟုတ် ပငီးဆငွ့ဖွယ် 

ဆကာင်းမခငး်တို့ြှ ကင်းဆဝးဆစသည်။ (ကကည့်ရန် ၅က.၃.၁.၃) 

 (ခ) ဆကာင်းြွန်ဆသာ ပုံစံကိုဆပးရန်နှင့် လုပ်ငန်းအဆသးစိတ် ဆြျှော်ြှန်းချက်ကုိ 

ဆထာက်ပံ့ရန် သင့်ဆလျာ်ဆသာဆနရာတွင် အလငး်ဝင်ရန် လြး်ကို အသုံး 

မပုမခငး်။ 

 (ဂ) အမြင်ြသင့်ဆလျာဆ်သာ အလငး်ဆရာငထ်ုတ်လွှတ်မခငး်ြှ တိုက်ရိုက်နှင့် 

 စူးရှဆသာ အလငး်ဆရာငမ်ပန်ြှုကို ထိန်းချုပ်ရန။် 

 (ဃ) ဆရာင်စုံအလငး်ပါဆသာ ပစ္စည်းြျားကို အာရုံစိုက်ဆစရန်နှင့် သတ်ြှတ်ြီး  

အြိ်ြှ လှုပ်ရှားဆနဆသာ အလငး်ကိုချုံ့ရန် ဖန်တီးထားဆသာ အလငး်ကုိ 

ထည့်ရန်။ 

 (င) ြဆတာ်တေြှုြျားကိုဆလျာ့ချရန်အလို့ငှာနီးစပ်သည့်ဧရိယာြျားအကကားရှိ 

သိသာဆသာ ကွလဲွဲြှုြျားကို တားေီးရန် အဆောက်အဦြတှေင့် အလင်း 

ဆပါငး်စပ်ြှု။  

 (စ)  လိအုပ်ြည်ေိုပါက အဆရးဆပါ် အလငး်ဆရာငက်ို စနစ်ကိုထည့်သွင်းရန်။ 

၅က.၃.၁.၂ ဆတာက်ပမှု ပုံစံ စီစဉ်ပခငး် 

အတွင်းပိုငး်ြှမြငရ်ဆသာ ဆတာက်ပြှုပုံစံအား အဓကိရည်ရွယ်ချက် သံုးခု 

မဖစ်ဆသာ လုပ်ငန်းစဉ်၊ ရုတ်တရက် ဆပါ်ဆပါက်လာဆသာလုပ်ငန်း၏ ဆနာက်ခံနှင့် နံရ၊ံ 

ြျက်နှာကကက်၊ ကကြ်းမပင်၊ အသံုးအဆောင်၊ ပရိဆဘာဂြျား၏ ဆယဘုယျ ပတ်ဝန်းကျငတ်ို့ 

ဆပါငး်စပ်ထားသကဲ့သို့ စဉ်းစားနိုင်သည်။ 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၅ (က)  
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၅က.၃.၁.၂.၁  အမြင်မဖင့်လိုအပ်ချက် အနည်းငယ်ရိှဆသာ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အမြင် 

တစ်ခုတည်းအရ ဆောငရွ်က်၏ဖန်တီးြှုြှ ထွက်ဆပါ်လာဆသာ ဆရာင်စုံအလငး်၏ 

အေင့်ြျားသည် အမခားဆသာ လိအုပ်ချက်ြျားကို ဆကျနပ်ဆစရန် အေင့်အလွန်နိြ့် 

နိုငပ်ါသည်။ ထို့ဆကကာင့် အေိပုါအဆမခအဆနတွင် ဆရာင်စုံြျား၏ ဆထာက်ပံြ့ှုသည် 

လူြှုဆရးအေင့်၊ လုပ်ငန်းခွင်သာယာြှုနှင့် လုခံခုံြှုအဆပါ် အဆမခခံသည်။ အမြင်အရ 

ဆောငရွ်က်ချက်သည် သတ်ြှတ်အနိြ့်ေုံးကိ ု ဆကျာ်လွန်ဆသာအခါ အေိုပါ 

လုပ်ငန်း၏ ဆတာက်ပြှုကိုဆပးရန် ၎င်းတို့ကလုဆံလာက်ြှုရိှပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်၏ 

အမြင်အရ လိုအပ်ချက်အား နိြ့်ဆသာအရည်အဆသွးမဖင့် ဆကျနပ်ြှုရိှဆအာင် မပုလုပ် 

မခငး်ခံရနိုငဆ်သာ်လည်း လုပ်ငန်းခွငန်ှင့် ပတ်သက်၍ ထူးမခားဆသာ အဆမခအဆန 

ြရိှပါက အဆောက်အဦအတွင်းရှိ လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာအားလုးံ၏ ြီးဆရာငစ်ုံသည် 

ဆယဘုယျအားမဖင့် ၁၅၀ Lux ရိှသင့်သည်။  

၅က.၃.၁.၂.၂ အလုပ်သည် အခန်း၏ အသံုးမပုနိုငဆ်သာ ဧရိယာအားလုံးအား ယ ူ

လိကု်ဆသာအခါ လိကု်ဆလျာညီဆထွရိှသင့်ပပီး ြတူညြီှု အချ ိုးအစားသည် အေိုပါ 

ဧရယိာရိှ ြီးဆရာင်စုံသည် ၀.၇ ထက် ြဆလျာ့နညး်သင့်ပါ (အနည်းေုံး ြီးဆရာင်စံု 

အား ဆယဘုယျ ြီးဆရာင်စုံ အေင့်ြှ ခွဲထုတ်သည်) ။ 

၅က.၃.၁.၂.၃ လုပ်ငန်းခွငတ်စ်ခုတွင် သင့်ဆလျာ်ဆသာ ဆတာက်ပြှု လုပ်ဆောင် ပပီး 

ပပီဟု ေုံးမဖတ်ချနိ်တွင်အခန်း၏ အမခားဆသာအစိတ်အပိုငး်ြျား၏ ဆတာက်ပြှုအား 

အမြင်အရ အေငဆ်မပဆစရန်နှင့် စွဲဆောငြ်ှုရိှဆစရန် သင့်ဆလျာ်စွာ အာရုံစိုက်၍ စီစဉ် 

မခငး်ခံရြည်။ 

သာြန်မြငက်ွငး်အတွငး် ဆတာက်ပြှု၏ ေက်နွယ်ြှုအတွက် ဆယဘုယျ လြး်ညွှန် 

ဆအာက်ပါအတိုငး် ရိှသင့်သည်။ 

(က)  ဆတာက်ပြှု မြင့်ဆစရန်            အမြင့်ေုံး 

(100 cd/m2 အထက်)     

  ၁။ စားပွဲထိပ်ြျားကဲ့သုိ့ ြျက်မြင်အလုပ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်  

    ဧရယိာကကား        ၃ ြ ှ၁  

  ၂။ အခန်း၏ဆဝးဆသာဆနရာြျားနှင့် ြျက်မြငအ်လုပ်ြျားကကား ၁၀ ြ ှ၁ 

(ခ) အနိြ့်နှင့်အလယ်အလတ်အေင့်ဆတာက်ပြှုလုပ်ငန်းအတွက် (100 cd/m2 

ဆအာက်) လုပ်ငန်းသည် ဆနာက်ခံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင ် နှစ်ခုစလုးံထက်ပို 

ဆတာက်ပရြည်။ ဆတာက်ပြှုပိုနည်းမခငး်သည် ဖန်တီးြှုအားနည်းမခငး်နှင့် 

ေက်နွယ်ြှုမဖစ်သည်။ 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၅ (က)  
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၅က.၃.၁.၃  ဆထာက်ခံ ထားဆသာ အလငး်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည့် တန်ေိုး  

ဇယား ၁ တွင် ဆဖာ်မပထားဆသာ ဆယဘုယျ အလငး်ဆရာင်၏ စနံှုန်းနှင့် 

ကိုက်ညီသည်ဟု ဆထာက်ခံထားဆသာ ြီးဆရာင်စုံ၏တန်ဖိုးြျားအား ဤအခန်းတွင် 

ဆဖာ်မပထားပပီး အဆောက်အုံြျား၊ ပိုင်ေိုငြ်ှုြျားနှင့် ပတ်သက်ဆနပါသည်။ ြီးဆရာင်စုံ 

ြျားသည် ဆန့အလငး်ဆရာင်၊ ဖန်တီးထားဆသာအလငး်ဆရာင် သ့ုိြဟုတ် နှစ်ခုစလုံး 

ဆကကာင့် မဖစ်ဆပါ်လာဆသာ အဆကာငး်ေုံးအဆမခအဆနအရ ခိုင်ြာြှုရှိပါသည်။ ၎င်းတို ့

အားလုးံအား ြျက်မြငအ်ဆမခအဆနအရ စာရင်းမပုစုရန်ြမဖစ်နိုငပ်ဲလုပ်ငန်း၏ ကိုယ်စားမပု 

ပုံစံြျားအမဖစ် သတ်ြှတ်မခင်းခံရြည် မဖစ်ပါသည်။ 

၅က.၃.၁.၃.၁ ဆနရာြျားနှင့် လုပ်ငန်းြျား ကွဲမပားမခားနားြှုြျားအား ဆအာက်ပါ 

အခန်းဆလးခုအမဖစ် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ 

က။ စက်ြှုေိုငရ်ာ အဆောက်အအံုြျားနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် 

ခ။  ရုံးြျား၊ ဆကျာင်းြျားနှင့် အြျားမပည်သူနှင့် ေိုင်ဆသာ အဆောက်အအံု 

ဂ။  ခွဲစိတ်ြှုြျားနှင့် ဆေးရုံြျား 

ဃ။  ဟိုတယ်ြျား၊ စားဆသာက်ေိုင်ြျား၊ ဆစျးေိုင်ြျားနှင့် အြိ်ြျား 

၅က.၃.၁.၃.၂  ဇယား ၁ တွင် ဆထာက်ခံထားဆသာ ြီးဆရာငစ်ုံအေင့်ြျားသည် 

လုပ်ငန်းခွငတ်ွင်အချနိ်တိုငး် ထိန်းသိြ်းထားရြည်မဖစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အဆမခ 

အဆနြျားသည် ကွဲမပားဆသာအတွငး်ပိုငး် အသံုးမပုြှုြျားအတွက်၊ တူညီဆသာ 

ဆောငရွ်က်ချက်ြျားအတွက် သ့ုိြဟုတ် ကွဲမပားဆသာ အဆမခအဆနြျားအတွက် 

တူညီဆသာဆောငရွ်က်ြှုြျားအတွက်သိသာစွာ ကွဲလဲွနိုင်သကဲ့သ့ုိ ြီးဆရာငစ်ုံကွဲလွြဲှု 

အား ပုံစုံတစ်ြျ ိုးတည်းအစား အတွင်းပိုငး်နှင့် ဆောငရွ်က်ချက် အသီးသီးအတွက် 

ဆထာက်ခံထားပါသည်။ ကွဲလွဲြှုအသီးသီးတွင် ြီးဆရာငစ်ုံြျား၏ ဆထာက်ခံချက် 

အေင့်သံုးေင့်ပါဝငသ်ည်။ အတွင်းပိုငး်လုပ်ငန်းအတွက် ကွဲလဲွြှုအသီးသီး၏ 

အလယ်ပိုငး်တန်ဖိုးသည် ဆအာက်တွင်ဆဖာ်မပထားဆသာအချက်ြျားတစ်ခု သ့ုိြဟုတ် 

တစ်ခုထကြ်က အသံုးမပုခဲ့မခင်းြရိှလျှေင် ဆထာက်ခံဆပးထားဆသာ ြီးဆရာငစံု် 

ဝန်ဆောင်ြှုအား ကိုယ်စားမပုသည်။ 

၅က.၃.၁.၃.၂.၁  အသံုးမပုသင့်သည့် ကွဲလဲွြှု၏ အမြင့်ေုံး တန်ဖိုး - 

 (က) ပုံြှန်ြဟုတ်ဆသာ အားနည်းသည့် ဆရာင်မပန်ြှုြျား သ့ုိြဟုတ် 

မခားနားြှုြျားသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင်ရိှချနိ် 

 (ခ) အလငး်အားနည်းြှုဆကကာင့် အြှားြျားလာနိုင်သည့်အချနိ် 

 (ဂ) ြျက်မြင်အလုပ်ြျားသည် အြှန်တကယ် လိုအပ်လာသည့်အချနိ် 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၅ (က)  
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 (ဃ) တိကျြှုသ့ုိြဟုတ် မြင့်ြားဆသာထုတ်လုပ်ြှုြျားသည် ကကီးြားစွာ 

အဆရးပါလာချနိ်နှင့် 

 (င) အလုပ်သြားြျား၏ြျက်မြငအ်ရည်အဆသွးြျားသည် လိအုပ်ြှုမဖစ် 

လာချနိ် 

၅က.၃.၁.၃.၂.၂  အသံုးမပုသင့်သည့် ကွဲလဲွြှု၏ အနိြ့်ေုံးတန်ဖိုး - 

 (က) ဆရာင်မပန်ြှုြျား သ့ုိြဟုတ် မခားနားြှုြျားသည် ပုံြှန်ြဟုတ်ပဲ 

မြင့ြ်ားဆနချနိ် 

 (ခ) တိကျြှု နှင် ့အမြန်နှုန်း အဆရးြပါချနိ် 

 (ဂ) တခါတရံြှသာလျှေင် လုပ်ငန်းအား စီြံခန့်ခဲွချနိ် 

၅က.၃.၁.၃.၃  ြျက်မြင်လုပ်ငန်းတစ်ခုသည် အတွင်းပိုငး်ြှတစ်ေင့် ဆောင်ရွက် 

ရန် လိအုပ်ဆသာဆနရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်အဆပါ်ရိှဆထာက်ခံထားဆသာ အလင်းအေင့် 

ရရိှရန် ဆယဘုယျြီးအလင်းဆရာင် ပြာဏလိုအပ်ြှု၊ လုပ်ငန်း၏ တိကျဆသာအမြင့် 

နှင့် ဆနရာအားအသိရှိနိုငဆ်သာ သ့ုိြဟုတ် လွယ်ကူစွာ ြသတ်ြှတ်နိုင်ဆသာဆနရာ 

တွင် ဆထာက်ခံဆသာတန်ဖိုးသည် ဆရမပင်ညီ ြျက်နှာမပင်ဆပါ်ရှိ ကကြ်းမပင ် အထက် 

၈၅၀ ြီလီြီတာ မဖစ်သည်။ 

မှတ်ချက် - စက်ြှုလုပ်ငန်းအတွက်၊ ဆယဘယုျ ြီးဆရာင်စုံအေင့်ြျားအတွက် 

လုပ်ငန်းခွငသ်ည် ဆယဘယုျအားမဖင့် ကကြ်းမပင်အထက် ၇၅၀ ြီလီြီတာ မဖစ်ဆသာ 

လုပ်ငန်းဆနရာမဖစ်သည်။ ဆသချာဆသာ ရည်ရွယ်ချက်ြျားအတွက် အနုပညာပစ္စည်း 

ြျားအားကကည့်မခင်း၊ ဆထာက်ခံထားသည့် ြီးအလငး်ပြာဏသည် အနုပညာပစ္စည်း 

ြျား ထားရိှမခငး်ခံရဆသာ ဆဒါငလ်ိုက်ြျက်နှာမပင်အတွက် မဖစ်သည်။ 

၅က.၃.၁.၃.၄ လုပ်ငန်းအားကန့်သတ်ထားဆသာဆနရာတွငဆ်ထာက်ခံသည့် တန်ဖိုး 

သည် အေိပုါလုပ်ငန်းအတွက်သာ မဖစ်ဆသာဆနရာတွင် အတွင်းပိငုး်တစ်ဆလျာက် 

အသံုးမပုထားဆသာ ြီးအလငး်ပြာဏ၏ ဆယဘုယျအေင့်အား တခါတရံတွင် ြရိှ 

သင့်ပါ။ ြလိုအပ်ပါ။ စက်ြှုလုပ်ငန်းစဉ် စစ်ဆေးမခင်းကဲ့သုိ့ အချ ို့ဆသာလုပ်ငန်းစဉ် 

ြျားသည် အလငး်ဆရာင်၏ အထူးမပုထားဆသာပုံစံကို ဆတာငး်ေိုဆသာ အဆမခအဆန 

တွင် ြီးအလငး်ပြာဏသည် အချက်အလက်ြျားစွာထဲြှ တစ်ခုသာလျှေငမ်ဖစ်သည် 

ဟ ုြှတ်ယူရြည်။ 

၅က.၃.၁.၄  စူးေှဆတာက်ပမှု 

အလငး်ဆရာငတ်ွင် ကကီးြားဆသာကွဲလွဲြှု သ့ုိြဟုတ် အေငြ်ဆမပြှုနှင့်    

ကကီးြားဆသာဆမပာငး်လဲြှုသည် စူးရှဆတာက်ပသည့် သက်ဆရာက်ြှုကိုမပုလုပ်သည်။ စူးရှ 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၅ (က)  
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ဆတာက်ပြှုရိှဆသာအချနိ်တွင် ဆကာင်းြွန်ဆသာမြငက်ွငး်ြျားဆလျာ့နည်းပပီး မြငက်ွငး် 

တွင် အဆသးစိတ်နှင့် သင့်ဆလျှော်ဆသာ ဆမပာင်းလဲြှုအား လက်ခံရနိုငြ်ည်ြဟုတ်ပါ။  

 (က) အလငး်၏စွြ်းအားဆကကာင့် မြငက်ွငး်အတွငး် တိုက်ရိုက်စူးရဆှတာက်ပမခင်း 

မဖစ်နိုင်သည်။ 

  (ခ) အလွန်အြငး် ဆတာက်ပဆသာအလင်း၏ စွြ်းအား သုိ့ြဟုတ် ြျက်နှာမပင်ြှ 

ဆရာင်မပန်ြှုြျားဆကကာင့် စူးရှဆသာဆရာငမ်ပန်ြှု မဖစ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) မပငပ်အလင်းဆရာင် အလွန်အြင်းဆတာက်ပဆသာ လုပ်ငန်းခွငတ်ွင် အကာ 

အကွယ် မပုလုပ်ဆပးရြည်။  

 ၅က.၃.၁.၄.၁ ဥပြာ - အထူးသမဖင့် ပတ်ဝန်းကျင် နံရ ံသ့ုိြဟုတ် ြျက်နှာကကက် 

သည် အလငး်ဆရာင်အားနည်းဆနမခင်း သ့ုိြဟုတ် သိသာစွာဆြှာငဆ်နချနိ်တွင် 

ဆကာင်းကင်အလငး် သ့ုိြဟုတ် မပတငး်ဆပါက်ြှတေင့် ဆန့အချနိ်တွင် စူးရှ 

ဆတာက်ပဆသာ အလင်းဆရာင်ကို အသံုးမပုနိုင်ပါသည်။ ဝါးကဲ့သို့ မပုလုပ်ထားဆသာ 

အကာမဖင့် တိုက်ရိုက်မြင်ရမခငး်ြှ ဆကာင်းကင်မပင်အား ကွယ်မခငး်၊  မပငပ်ြှ အကာ 

အကွယ်၊ လိကု်ကာ သ့ုိြဟုတ် အရိပ်ရဆစဆသာအရာတစ်ခုခု သ့ုိြဟုတ် သင့်ဆလျာ ်

ဆသာ အေင့်တစ်ခုဆရာက်ဆစရန် အလငး်မဖတ်သန်းဆသာ ပတ်ဝန်းကျငတ်စ်ခုခု 

သည် စူးရှဆတာက်ပြှုကို ဆလျာ့နည်းနိုင်သည်။  မြငက်ွငး်အတွင်း အဆနအထား 

တစ်ခုြ ှ အမခားအဆနအထား တစ်ခုေီသ့ုိ အြှန်တကယ်ဆတာက်ပြှု ဆမပာင်းလဲ 

မခငး်သည် အေင်ြဆမပဆသာ စူးရှဆတာက်ပြှုအား အပြတဲြ်းဆရှာငရ်ှား သ့ုိြဟုတ် 

ဆလျာ့နည်းဆစသည်။ 

၅က.၃.၁.၅ အဆောက်အအုံအတွင်း လှုပ်ေှားမှု အတွက် အလငး်ဆောင် 

အဆောက်အအုံ အြျားစုတွင် ထွကဆ်ပါက်ြျား၊ ဝရံတာြျား၊ ဆလှခါးြျား၊ 

ခန်းြဆောငြ်ျားနှင့် ဝငဆ်ပါက်ြျား စသည်တို့သည် လုပ်ငန်းဧရိယာ သ့ုိြဟုတ် အမခား 

ဆသာဧရိယာ၏ ရှုပ်ဆထွးြှုြျားမဖစ်သည်။ ဤဧရိယာအားလုးံ၏ အလငး်အား အချနိ်တိုငး် 

အဆောက်အဦအတွင်း လှုပ်ရှားြှုစိတ်ချရြှုဆပးရန် သင့်ဆလျာဆ်အာင် စီြံဆပးသင့်သည်။ 

၅က.၃.၁.၅.၁ ဝေံတာများ၊ ထွကဆ်ပါက်များ နှင် ဆလှကားများ 

ဆလှခါးြျားကို လုဆံလာက်လျှေငမ်ြန်စွာမြငန်ိုင်ရန် သ့ုိြဟုတ် ပိုနိြ့် 

ဆသာအေင့်သ့ုိ ကိုက်ညီြှုရိှဆစရန် အတားအေီးကို လက်ခံရန်လိုအပ်ဆသာ အချနိ် 

သည် ကကာနိုင်သကဲ့သ့ုိ လူြျားသည် အလငး်ဆရာင်ဆကာငး်စွာရိှဆသာ လုပ်ငန်း 

ဧရယိာြှထွက်လျှေင၊် အလငး်လုံဆလာက်စွာြရဆသာ ဆလှခါးြျားအဆပါ် သ့ုိြဟုတ် 

ဝရံတာြျားအတွင်း ရုတ်တရက်မဖတ်လျှေင် ြဆတာ်တေမဖစ်နိုင်သည်။ တူညီဆသာ 
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အဆကကာင်းမဖင့် အခန်းအား တခါတရံအတွက် အသံုးမပုမခငး်မဖစ်ဆသာ်လည်း 

လုပ်ငန်းခွငတ်ွင် ဖွင့်ထားသည့်အခန်း၏ ြီးဆရာင်စုံအေင့်သည် အဆတာ်အသင့်မြှင့် 

ထားသင့်ပါသည်။ 

ဆလှခါးတွင် ြီးထွန်းထားချနိ်တွင်အရိပ်ြျား၏ရှုပ်ဆထွးြှုကို ဆရှာင ်

ရှားရန်၊ ဆလျှောက်လြ်းအစွန်းြျားကို ဂရုမပုြိဆစရန်ဆတာက်ပသည့် တိုက်ရိုက် 

အလငး်ဆရာငဆ်ကကာင့် စူးရှဆတာက်ပြှုကို ကာကွယ်ရန်အဆရးကကီးသည်။ ဆလျှောက် 

လြး်၏ အလငး်ဆရာငန်ှင့် မပငပ်စက်ြှုလုပ်ငန်းလုပ်သည့် ဆနရာတွင် တူညီဆသာ 

အကာအကွယ်ကို ဆောငရွ်က်သင့်သည်။ 
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Table 1: Recommended Values of Illuminance 

(Clauses 5A.3.1.3, 5A.3.1.3.2, 5A.3.3.2 and 5A.3.3.2.1) 

SI No. 
 
 
 

Type of Interior or Activity 
 
 
 

Range of 
Service 

Illuminance 
in Lux 

 

Quality 
Class of 

Direct Glare 
Limitation 

Remarks 
 
 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 AGRICULTURE AND HORTICULTURE   
1.1 Inspection of Farm Product where 

Colour is Important 
300-500-750 1 

Local lighting may be 
appropriate 

 Other Important Tasks 200-300-500 2 
Local lighting may be 
appropriate 

1.2 Farm Workshops    
1.2.1 General 50-100-150 3  

1.2.2 Workbench or machine 200-300-500 2 
Local or portable 
lighting may be 
appropriate 

1.3 Milk Premises 50-100-150 3  
1.4 Sick Animal Pets, Calf Nurseries 30-50-100 3  
1.5 Other Firm and Horticultural 

Buildings 
20-30-50 3  

2 COAL MINING (SURFACE BUILDINGS)   
2.1 Coal Preparation Plant    
2.1.1 Walkways, floors under conveyors 30-50-100 3  
2.1.2 Wagon loading, bunkers 30-50-100 3  
2.1.3 Elevators, chute transfer pits, wash 

box area 
50-100-150 3  

2.1.4 Drum filters, screen, rotating shafts 100-150-200 3  
2.1.5 Picking belts 150-200-300 3 Directional and colour 

properties of lighting 
may be important for 
easy recognition of coal 
and rock 
 
 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၅ (က)  
 

14 
 

Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2.2 Lamp Rooms 
  

 

2.2.1 Repair section 200-300-500 2  

2.2.2 Other areas 100-150-200 3  

2.3 Weight Cabins, Fan Houses 100-150-200 3 
 

2.4 Winding Houses 100-150-200 3  

3 ELECTRICITY GENERATION, TRANSMISSION  AND  DISTRIBUTION 
 

 
3.1 General Plant 

  
 

3.1.1 Turbine houses (operating floor) 150-200-300 2  
3.1.11 Cable tunnels and basements, 

circulating water culverts and screen 
chambers, storage tanks (indoor), 
operating areas and filling points at 
outdoor tanks 

30-50-100 3  

3.2 Coal Plant    
3.2.1 Conveyors, gantries, junction towers, 

unloading hoppers, ash handling 
plants, settling pits, dust hoppers 
outlets 

50-100-150 3 

 

3.2.2 Other areas where operators may be 
in attendance 

100-150-200 3  

3.3 Nuclear Plants    

 
Gas circulation bays, reactor area, 
boiler platform, reactor charges and 
discharge face 

100-150-200 2  

4 METAL MANUFACTURE    
4.1 Iron Making    
4.1.1 Sinter plant:    
 Plant floor 150-200-300 3  
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
mixer drum, fan house, screen 
houses, coolers transfer stations 

100-150-200 3  

4.1.2 Furnaces, cupola: 
   

 
General 100-150-200 3  

 
Control platforms 200-300-500 2 

Local Lighting may be 
appropriate 

 
Conveyor galleries, walkways 30-50-100 3  

4.2 Steel Making 
  

 

4.2.1 Electric melting shops 150-200-300 3 
 

4.2.2 Basic oxygen steel making plants 
  

 
4.2.2.1 General 100-150-200 3  

4.3.6 
Inspection of tin plate, stainless steel, 
etc; 

- - 

Special lighting to 
reveal faults in the 
specular surface of the 
material will be 
required 

4.4 Foundries    
4.4.1 Automatic Plant    
4.4.1.1 Without manual operation 30-50-100 3  

4.4.1.2 With occasional manual operation 100-150-200 3  

4.4.1.3 With continuous manual operation 150-200-300 3  
4.4.1.4 Control room 200-300-500 1 Localized lighting of the 

control display and the 
control desks may be 
appropriate 4.4.1.5 Control platforms 200-300-500 2  

4.4.2 Non-automatic plants    
4.4.2.1 Charging floor, pouring, shaking out, 

cleaning, grinding fettling 
200-300-500 3  

4.4.2.2 Rough  moulding, rough core making 200-300-500 3  

4.4.2.3 Fine moulding, fine core making 300-500-750 
2 
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

4.4.2.4 Inspection 300-500-750 2  

4.5 
Forges (Severe vibration is likely to 
occur)   

 

4.5.1 General 200-300-500 2  
4.5.2 Inspection 300-500-750 2  
5 CERAMICS 

  
 

5.1 Concrete products 
  

 

 
Mixing, casting, cleaning 150-200-300 3  

5.3.4 Inspection 300-500-750 2  
6 CHEMICALS    
6.1 Petroleum, Chemical and 

Petrochemical Works 
   

6.1.1 Exterior walkways, platforms, stairs 
and ladders 

30-50-100 3  

6.1.2 Exterior pump and valve areas 50-100-150 3  
6.1.3 Pump and compressor houses 100-150-200 3  
6.1.4 Process plant with remote control 30-50-100 3  
6.1.5 Process plant requiring occasional 

manual intervention 
50-100-150 3  

6.1.6 Permanently occupied work stations 
in process plant 

150-200-300 3  

6.1.7 Control rooms for process plant 200-300-500 1  
6.2 Pharmaceutical Manufacturer and 

Fine Chemicals Manufacturer 
   

6.2.1 Pharmaceutical manufacturer 
Grinding, granulating, mixing, drying, 
tableting, sterilizing, washing, 
preparation of  

300-500-750 2  
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
solutions, filling, capping, wrapping, 
hardening 

   

6.2.2 Fine chemical manufacture 30-50-100 3  

6.2.2.2 Process plant 50-100-150 3  
6.2.2.3 Fine chemical finishing 300-500-750 2  

6.2.2.4 Inspection 300-500-750 1 
Local lighting may be 
appropriate 

6.3 Soap Manufacture    
6.3.1 General area 200-300-500 2  
6.3.2 Automatic processes 100-200-300 2  

6.3.3 Control panels 200-300-500 1 
Local lighting may be 
appropriate 

6.3.4 Machines 200-300-500 2  
6.4 Paint Works 

  
 

6.4.1 General 200-300-500 2  
7.3 Machine and Tool Shops    
7.3.1 Rough bench and machine work 200-300-500 3  
7.3.2 Medium bench and machine work 300-500-750 2  
7.3.3 Fine bench and machine work 500-750-1000 2  
7.3.4 Gauge rooms 750-1000-

1500 
1 Optical aids may be 

required 7.4 Die Sinking Shops    
7.4.1 General 300-500-750 2  

7.4.2 Fine work 
1000-1500-

2000 
1 

Flexible local lighting is 
desirable 

7.5 Welding and Soldering Shops    
7.5.1 Gas and arc welding, rough spot 

welding 
200-300-500 3  

7.5.2 Medium soldering, brazing, spot 
welding 

300-500-750 3  
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

7.5.3 Fine soldering, fine spot welding 
750-1000-

1500 
2 

Local lighting is 
desirable 

7.6 Assembly Shops 
   

7.6.1 
Rough work for example, frame and 
heavy machine assembly 

200-300-500 3 
The lighting of vertical 
surface may be 
important 

7.6.2 Medium work, for example, engine 
assembly, vehicle body assembly 

300-500-750 2  

 
7.6.3 

 
Fine work, for example, office 
machinery assembly 

 
500-750-1000 

 
1 

 
Localized lighting may 
be useful 

7.6.4 
Very fine work, for example, 
instrument assembly 

750-1000-
1500 

1 
Local lighting and 
optical aids are 
desirable 

7.6.5 
Minute work, for example, watch 
making  

1000-1500-
2000 

1 
Local lighting and 
optical aids are 
desirable 

 
7.7 

Inspection and Testing Shops 
  

 

7.7.1 
Coarse work, for example, using 
go/no-go gauges, inspection of large 
sub-assemblies 

300-500-750 2 
Local or localized 
lighting may be 
appropriate 

7.7.2 
Medium work, for example, 
inspection of painted surfaces 

500-750-1000 1 
Local or localized 
lighting may be 
appropriate 

7.9.2 Buffing, polishing burnishing 300-500-750 2  
7.9.3 Final buffing and polishing 500-750-1000 2  

7.9.4 Inspection - - 
Special light to reveal  
fault in the surface of 
the material will be 
required 
 

8 ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING  
8.1 Electrical Equipment Manufacture    
8.1.1 Manufacture of cables and insulated 

wires, winding, varnishing and 
immersion of coils, assembly of large 
 
 
varnishing and immersion of coils, 
assembly of large machines, simple 

200-300-500 
 
 
 
 
 
 

3 
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able 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

8.1.2 Medium assembly, for example, 
telephones, small motors 

300-500-750 3 Local lighting may be 
appropriate 

8.1.3 Assembly of precision components, 
for example, telecommunication 
equipment, adjustment, inspection 
and calibration 

750-1000-
1500 

1 Local lighting is 
desirable. Optical aids 
may be useful 8.1.4 Assembly of high precision parts 

1000-1500-
2000 

1 
Local lighting is 
desirable. Optical aids 
may be useful 

8.2 Electronic Equipment Manufacture 
  

 
8.2.1 Printed circuit board    
8.2.1.1 Silk screening 300-500-750 1 Local lighting may be 

appropriate 
8.2.1.2 

Hand insertion of components, 
soldering 

500-750-1000 1 
Local lighting may be 
appropriate 

8.2.1.3 Inspection 750-1000-
1500 

1 A large, low luminance 
luminaire overhead 
ensures specular  
reflection conditions 
which are helpful for 
inspection of printed 
circuits 

8.2.1.4 Assembly of wiring harness, cleating 
harness, testing and calibration 

500-750-1000 1 
Local lighting may be 
appropriate 

9.2.1 Grading and sorting of raw materials 500-750-1000 2 Lamp of colour 
rendering group 1A or 
1B will be required, if 
colour  judgement is 
required 
 

9.2.2 Preparation 300-500-750 3  
9.2.3 Canned and bottled goods    
9.2.3.1 Retorts 200-300-500 3  
9.2.3.2 Automatic processes 150-200-300 3  

9.2.3.3 Labelling and packaging 200-300-500 3  
9.2.4 Frozen foods    

9.2.4.1 Process area 200-300-500 
 
3 
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

9.2.4.2 Packaging and storage 200-300-500 3  

9.3 Bottling, Brewing and Distilling 
   

9.3.1 Keg washing and handling, bottle 
washing 

150-200-300 3  

9.3.2 Keg inspection 200-300-500 3  
9.3.3 Bottle inspection - - Special lighting will be 

required 9.3.4 Process areas 200-300-500 3  

9.3.5 Bottle filling 500-750-1000 3  

9.4 Edible Oils and Fats Processing 
  

 

9.4.1 Refining and blending 200-300-500 3  
9.4.2 Production 300-500-750 2  
9.5 Mills-Milling, Filtering and Packing 200-300-500 3  
9.6 Bakeries 

  
 

9.6.1 General 200-300-500 2  

9.6.2 Hand decorating, icing 300-500-750 2  
9.7 Chocolate and Confectionery 

Manufacture 
   

9.7.1 General 200-300-500 3  
10.3.2.2 Heavy woolens 300-500-750 1  

10.3.2.3 Medium worsteds, fine woolens, 
cottons 

500-750-1000 1  

10.3.2.4 Fine worsteds, fine linens, synthetics 750-1000-
1500 

1  
10.3.2.5 Mending 1000-1500-

2000 
1  

10.3.2.6 Inspection 1000-1500-
2000 

1  
10.4 Fabric Finishing    

10.4.1 Dyeing 200-300-500 3  
10.4.2 Calendaring, chemical treatment, etc 300-500-750 2  
10.4.3 Inspection    
10.4.3.1 'Grey' cloth 750-1000-

1500 
1 

 

10.4.3.2 Final 1000-1500-
2000 

1 
 

10.5 Carpet Manufacture 
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

10.5.1 Winding, beaming 200-300-500 3 
 

10.5.2 Setting pattern, turfing cropping, 
trimming, fringing, latexing and latex 
drying 

300-500-750 2 
 

10.5.3 Designing, weaving, mending 500-750-1000 2  
10.5.4 Inspection    
10.5.4.1 General 750-1000-

1500 
1 Local lighting may be 

appropriate 
11.2 Leather Working    
11.2.1 General 200-300-500 3  
11.2.2 Pressing, glazing 300-500-750 2  
11.2.3 Cutting, splitting, scarfing, sewing 500-750-1000 2 Directional lighting may 

be useful. 
11.2.4 Grading, matching  2 Local lighting may be 

appropriate 
12 CLOTHING AND FOOTWEAR   
12.1 Clothing Manufacture    
12.1.1 Preparation of cloth 200-300-500 2  
12.1.2 Cutting 500-750-1000 1  
12.1.3 Matching 500-750-1000 1  
12.1.4 Sewing 750-1000-

1500 
1  

12.1.5 Pressing 300-500-750 2  
12.1.6 Inspection 1000-1500-

2000 
1 Local lighting may be 

appropriate 
12.1.7 Hand tailoring 1000-1500-

2000 
1 Local lighting may be 

appropriate 
12.2 Hosiery and Knitwear Manufacture    
12.2.1 Flat bed knitting machines 300-500-750 2  
12.2.2 Circular knitting machines 500-750-1000 2  
12.2.3 Lockstitch and over locking machine 750-1000-

1500 
1 
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

12.2.4 Linking or running on 750-1000-
1500 

1  

12.2.5 Mending, hand finishing 1000-1500-
3000 

- Local lighting may be 
appropriate 

12.2.6 Inspection 1000-1500-
2000 

2 Local lighting may be 
appropriate 

12.3 Glove Manufacture    

12.3.1 Sorting and grading 500-750-1000 1  
12.3.2 Pressing, knitting, cutting 300-500-750 2  
12.3.3 Sewing 500-750-1000 2  
12.3.4 Inspection 1000-1500-

2000 
- Local lighting may be 

appropriate 
 

12.5.4 Preparatory operations 750-1000-
1500 

2 Local or localized 
lighting may be 
appropriate 

12.5.5 Cutting tables and pressure 1000-1500-
2000 

1 Local or localized 
lighting may be 
appropriate 

12.5.6 Bottom stock preparation, lasting, 
bottoming finishing, shoe rooms 

750-1000-
1500 

1 Local or localized 
lighting may be 
appropriate 

12.5.7 Rubber    
12.5.7.1 Washing, compounding, coating, 

drying, varnishing, vulcanizing, 
calendaring, cutting 

200-300-500 3  

12.5.7.2 
 

Lining, making and finishing 300-500-750 2  
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

13 TIMBER AND FURNITURE    

13.1 Sawmills    
13.1.1 General 150-200-300 3  

13.1.2 Head saw 300-500-750 2 Localized lighting may 
be appropriate 

 
13.1.3 

 
Grading 

 
500-750-1000 

 
2 

 
Directional lighting may 
be useful 

13.2 Woodwork Shops    
13.2.1 Rough sawing, bench work 200-300-500 2  
13.2.2 Sizing, planning, sanding, medium 

machining and bench work 
300-500-750 2  

13.2.3 Fine bench and machine work, fine 
sanding, finishing 

500-750-1000 2 Localized lighting may 
be appropriate 

13.3 Furniture Manufacture    
13.3.1 Raw material stores 50-100-150 3  
13.3.2 Finished goods stores 100-150-200 3  
13.3.3 Wood matching and assembly, rough 

sawing, cutting 
200-300-500 2  

13.3.4 Machining, sanding and assembly, 
polishing 

300-500-750 2 Localized lighting may 
be appropriate 
 

13.4.6 Tape edging 750-1000-
1500 

2 Local lighting may be 
appropriate 

14 PAPER AND PRINTING    

14.1 Paper Mills    
14.1.1 Pulp mills, preparation plants 200-300-500 3  
14.1.2 Paper and board making    
14.1.2.1 General 200-300-500 3 
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

14.1.2.2 Automatic process 150-200-300 3 Supplementary lighting 
may be necessary for 
maintenance work 

14.1.2.3 Inspection, sorting 300-500-750 1  
14.1.3 Paper converting processes    

14.1.3.1 General 200-300-500 3  
14.1.3.2 Associated printing 300-500-750 2  
14.2 Printing Works -    
14.2.1 Type foundries    
14.2.1.1 Matrix making, dressing type, hand 

and machine coating 
200-300-500 3  

14.2.1.2 Front assembly, sorting 500-750-1000 2  
14.2.2 Composing rooms -   
14.2.2.1 Hand composing, imposition and 

distribution 
500-750-1000 1  

14.2.2.2 Hot metal keyboard 500-750-1000 1  
14.2.2.3 Hot metal casting 200-300-500 2  
14.2.2.4 Photo composing keyboard or setters 300-500-750 1  
14.2.2.5 Paste up 500-750-1000 1  
14.2.2.6 Illuminated tables-general lighting 200-300-500 - Dimming may be 

required 
15.1.1.1 Without manual control 30-50-100 3  
15.1.1.2 With occasional manual control 50-100-150 3  
15.1.1.3 With continuous manual control 200-300-500 3  
15.1.1.4 Control rooms 200-300-500 1  
15.1.1.5 Control platforms 200-300-500 2  
15.1.2 Non-automatic plant    
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

15.1.2.1 Mixing, calendaring, extrusion, 
injection, compression and blow 
moulding, sheet fabrication 

200-300-500 3  

15.1.2.2 Trimming, cutting, polishing, 
cementing 

300-500-750 2  

15.1.2.3 Printing, inspection 750-1000-
1500 

1  

15.2 Rubber Products    
15.2.1 Stock preparation — plasticizing, 

milling 
150-200-300 3  

15.2.2 Calendaring, fabric preparation, 
stock-cutting 

300-500-750 3  

15.2.3 Extruding, moulding 300-500-750 2  
15.2.4 Inspection 750-1000-

1500 
-  

16 DISTRIBUTION AND STORAGE    
16.1 Work Stores 100-150-200 3 Avoid glare to drivers of 

vehicles approaching 
the loading bay 

16.1.1 Unpacking, sorting 150-200-300 3 bay Avoid glare to 
drivers of vehicles 
approaching the 
loading bay 

16.1.2 Large item storage 50-100-150 3 Avoid glare to drivers of 
vehicles approaching 
the loading bay 

16.3.2 Breakdown, make-up and dispatch 200-300-500 3  
16.3.3 Loading bays 100-150-200 3 Avoid glare to drivers of 

vehicles approaching 
the loading bay 
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

17 COMMERCE    
17.1 Offices    

17.1.1 General offices 300-500-750 1  
17.1.2 Deep plan general offices 500-750-1000 1  
17.1.3 Computer work stations 300-500-750 1 
17.1.4 Conference rooms, executive offices 300-500-750 1  
17.1.5 Computer and data preparation 

rooms 
300-500-750 1  

17.1.6 Filing rooms  200-300-500 1  
17.2 Drawing Offices    
17.2.1 General 300-500-750 1  
17.2.2 Drawing boards 500-750-1000 1  
17.2.3 Computer aided design and drafting - - Special lighting is 

required 
17.2.4 Print rooms 200-300-500 1  
17.3 Banks and Building Societies    
17.3.1 Counter, office area 300-500-750 1  

17.3.2 Public area 200-300-500 1  

18 SERVICES 
  

 
18.1 Garages    
18.1.1 Interior parking areas 20-30-50 3  
18.4.2 Process areas 50-100-150 3  
19 RETAILING    
19.1 Small Shops with Counters 300-500-750 1 The service illuminance 

should be provided on 
the horizontal plane of 
the counter. Where wall 
displays are used, a 
similar illuminance on 
the walls is desirable 
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

19.2 Small Self-Service Shops with Island Displays 300-500-
750 

1  

19.3 Super Markets, Hyper-Markets    

19.3.1 General 300-500-750 2  
19.3.2 Checkout 300-500-750 2  
19.3.3 Showroom for large objects, for 

example, cars,    furniture 
300-500-750 1  

19.3.4 Shopping precincts and arcades 100-150-200 2  

20.2.4 Dressing rooms 200-300-500 - Special mirror lighting 
for make-up may be 
required 

20.2.5 Projection room 100-150-200 -  
20.3 Churches    
20.3.1 Body of church 100-150-200 2  
20.3.2 Pulpit, lectern 200-300-500 2 Use local lighting 
20.3.3 Choir stalls 200-300-500 2 Local lighting may be 

appropriate 
20.3.4 Alter, communion table, chancel 100-150-200 2 Additional lighting to 

provide emphasis is 
desirable 

20.3.5 Vestries 100-150-200 2  
20.3.6 Organ 200-300-500 -  
20.4 Hospitals    
20.4.1 Anaesthetic rooms    
20.4.1.1  General  200-300-500 -  
20.4.1.2    Local 750-1000-

1500 
- 
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

20.4.2 Consulting areas    
20.4.2.1     General 200-300-500 -  
20.4.2.2          Examination 750-1000-

1500 
-  

20.4.3         Corridors    
20.4.3.1        General 100-150-200 -  
20.4.4       Ward corridors  -  
20.4.4.1         Day, screened from bays 150-200-300 -  
20.4.4.2       Day, open to natural light 150-200-300 

(total) 
  

20.4.4.3      Morning/Evening 100-150-200 -  
20.4.4.4           Night 5-10 -  
20.4.5    Cubicles    
20.4.5.1     General 200-300-500 -  
20.4.5.2 Treatment 750-1000-

1500 
-  

20.4.6 Examination    
20.4.6.1 General 200-300-500 -  
20.4.6.2 Local inspection  750-1000-

1500 
-  

20.4.10.2  Local 10000 to 
50000 

- Special operating lights 
are used 

20.4.11 Pathology departments    
20.4.11.1  General 200-300-500 -  
20.4.11.2  Examination 300-500-750 -  
20.4.11.3   Pharmacies 200-300-500 -  
20.4.11.4  Reception/enquiry 200-300-500 -  
20.4.11.5  Recovery rooms 200-300-500 -  
20.4.12 Ward-circulation    
20.4.12.1  Day 50-100-150 -  
20.4.12.2  Morning/Evening  50-100-150 -  
20.4.12.3  Night 3-5 - 
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

20.4.13 Ward-bed head    
20.4.13.1  Morning/Evening 30-50   
20.4.13.2  Reading 100-150-200   
20.4.14 Night    
20.4.14.1   Adult 0.1-1   
20.4.14.2  Pediatric 1   
20.4.14.3   Psychiatric 1-5   
20.4.14.4   Watch 5   
20.4.15   X-Ray areas    
20.4.15.1   General 150-200-300   
20.4.15.2   Diagnostic 150-200-300   
20.4.15.3    Operative 200-300-500   
20.4.15.4   Process dark room 50  Localized lighting may 

be appropriate 
20.4.16 Surgeries 

 
  The lighting should be 

designed to create an 
appropriate atmosphere 

20.5.4 Cloak rooms, baggage rooms  50-100-150 3  
20.5.5 Bed rooms 30-50-100 - Supplementary local 

lighting at the bed 
head, writing table 
should be provided 

20.5.6 Bathroom 50-100-150  Supplementary local 
lighting near the mirror 
is desirable 

20.5.7 Food preparation and stores, cellars, 
lifts and corridors 

- -  

20.6 Libraries     
20.6.1 Lending library 
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

20.6.1.1 General 200-300-500 1  
20.6.1.2 Counters 300-500-750 1 Localized lighting may 

be appropriate 

20.6.1.3 Bookshelves 100-150-200 2 The service illuminance 
should be provided on 
the vertical face at the 
bottom of the 
bookshelves. 

20.6.1.4 Reading rooms 200-300-500 1  
 

20.6.1.5 Reading tables 200-300-500 1 Localized lighting may 
be appropriate 

20.6.2 Catalogues    
20.6.2.1 Card 100-150-200 2  
20.6.2.2 Microfiche/Visual display units 100-150-200 2  
20.6.3 Reference libraries    
20.6.3.1 General 200-300-500 1  
20.6.5.3 Remote book stores 100-150-200 3  
20.7 Museums and Art Galleries    
20.7.1 Exhibits insensitive to light 200-300-500 -  
20.7.2 Light sensitive exhibits, for example, 

oil and temper paints, undyed  
leather, bone, ivory, wood, etc 

150 - This is a maximum 
illuminance to be 
provided on the 
principal plane of the 
exhibit 

20.7.3 Extremely light sensitive exhibits, for 
example, textiles, water colours, 
prints and drawings, skins, botanical 
specimens, etc 

50 - This is the maximum 
illuminance to be 
provided on the 
principal plane of the 
object 
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

20.7.4 Conservation studies and workshops 300-500-750 1  
20.8 Sports Facilities    

 Multi-purpose sports halls 
 

300-750 - This lighting system 
should be sufficiently 
flexible to provide 
lighting suitable for the 
variety of sports and 
activities that take 
place in sports halls. 
Higher illuminance of 
1000-2000 lux would be 
required for television 
coverage 

21 EDUCATION    
21.1 Assembly Halls    

21.1.1 General 200-300-500 3  
21.1.2 Platform and stage - - Special lighting to 

provide emphasis and 
to facilitate the use of 
the platform/ stage is 
desirable 

21.2 Teaching Spaces     
 General 200-300-500 1  
21.3 Lecture Theatres     
22 TRANSPORT    
22.1 Airports    
22.1.1 Ticket counters, checking desks, and 

information desks 
300-500-750 2 Localized lighting may 

be appropriate 
22.1.2 Departure lounges, other waiting 

areas 
150-200-300 2  

22.1.3 Baggage reclaim 150-200-300 2 
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

22.1.4 Baggage handling 50-100-150 2  
22.1.5 Customs and immigration halls 300-500-750 2  

22.1.6 Concourse 150-200-300 2  
22.2 Railway Stations    
22.2.1 Ticket office 300-500-750 2 Localized lighting may 

be appropriate 
22.2.2 Information office 300-500-750 2 Localized lighting over 

the counter may be 
appropriate 

22.2.3 Parcels office, left     
22.2.4 Luggage office      
22.2.4.1 General  50-100-150 2  
22.2.4.2 Counter  150-200-300 2  

22.2.5 Waiting rooms  150-200-300 2  
22.2.6 Concourse  150-200-300 2  
22.2.7 Time table  150-200-300 2 Localized lighting may 

be appropriate 
22.2.8 Ticket barriers 150-200-300 2 Localized lighting may 

be appropriate 
22.2.9 Platforms (covered) 30-50-100 2 Care should be taken to 

light and mark the edge 
of the platform clearly 

22.2.10 Platforms (open) 20 - 
 

Care should be taken to 
light and mark the edge 
of the platform clearly 

23.2.1 Lifts 50-100-150 -  
23.2.2 Corridors, passageways, stairs  50-100-150 2  
23.2.3 Escalators, travellators 100-150-200 -  
23.3 Medical and First Aid Centre 
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Table 1- Continued 

(1) (2) (3) (4) (5) 

23.3.1 Consulting rooms, treatment rooms  300-500-750 1  
23.3.2 Rest rooms  100-150-200 1  
23.3.3 Medical stores 100-150-200 2  
23.4 Staff Rooms    
23.4.1 Changing, locker and cleaners rooms, 

cloakrooms, lavatories 
50-100-150 -  

23.4.2 Rest room 100-150-200 1  
23.5 Staff Restaurants    
23.5.1 Canteens, cafeterias, dining rooms, 

mess rooms  
150-200-300 2  

23.5.2 Servery, vegetable preparation, 
washing-up area  

200-300-500 2  

23.5.3 Food preparation and cooking  300-500-750 2  
23.5.4 Food stores, cellars 100-150-200 2  
23.6 Communications     
23.6.1 Switchboard rooms  200-300-500 2  
23.6.2 Telephone apparatus rooms  100-150-200 2  
23.8.1.2 Ramps and corners 30 -  
23.8.1.3 Entrances and exits 50-100-150 -  
23.8.1.4 Control booths  150-200-300   
23.8.1.5 Outdoor car parks 5-20   
NOTE For details on use of the ranges of illumination given in three steps in this table, 

reference shall be made to 5A.3.1.3.2, 5A.3.1.3.2.1 and 5A.3.1.3.2.2.  

For the same reason, it is desirable that the illumination level of rooms which open off a working area 

should be fairly high even though the rooms may be used only occasionally. 

It is important, when lighting stairways, to prevent disability from glare caused by direct sight of bright 

sources to emphasize the edges of the treads and to avoid confusing shadows. The same precautions 

should be taken in the lighting of cat-walks and stairways on outdoor industrial plants. 

 

၅က.၃.၁.၅.၂  ဝငဆ်ပါက်များ 

  အဆောက်အအုံအတွငး်တွင် ဧရယိာတစ်ခုြှ တမခားဧရိယာတစ် 

ခုသို့ မဖတ်သန်းသွားလာစဉ်အခိုက်၌ လိကု်ဆလျာညီဆထွမဖစ်ရန် ခွင့်မပုသည့် 

လုဆံလာက်ဆသာအချနိ်အတွင်း ြှန်ကန်ဆသာ အလငး်ဆပးြှုအေင့် သတ်ြှတ်ဆပး 
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ရသည့် မပဿနာြျားြှာ အထူးသမဖင့် အဆောက်အအံု၏ ဝငဆ်ပါက်ြျားမဖစ်သည်။ 

၎င်းတို့ကို ဆအာက်တွင် ဆဖာ်မပထားသည်။ 

(က) ဆန့အခါ၌ပုံြှန်အားမဖင့် အဆောက်အအုံ၏မပငပ်တွင် လွန်စွာြျားမပား 

ဆသာ ဆတာက်ပြှုအေင့်ြျားမဖင့် အသားကျဆနပပီးမဖစ်ဆသာ လူတို ့

သည် အဆောက်အအုံအတွင်းသ့ုိ ဝငလ်ာမခငး်မဖစ်ပပီး အကယ်၍ 

ဝငဆ်ပါက်ြျားသည် အထူးသမဖင့် နညး်ပါးစွာ အလငး်ဆရာင် ဆပးထား 

ဆသာ ဆလှကားထစ်ြျားသည် ြဆတာ်တေမဖစ်မခငး် အန္တရာယ်ကို 

ဆပါ်ဆပါက်ဆစြည်မဖစ်ပါသည်။ ဝငဆ်ပါက်အနီး၌ လုဆံလာက်ဆသာ 

သဘာဝအလငး် ဆရာင်ဆပးနိုငသ်ည့် မပတငး်ဆပါက်ြျားကို စီစဉ်ဆပး 

ပပီး ဝငဆ်ပါက်နှင့်ဆဝးဆသာ အတွင်းပိငုး်တွငပ်ို၍ နညး်ဆသာ အေင့်ရိှ 

သည့် အလငး်ဆရာငဆ်ပးမခင်းမဖင့် ဤမပဿနာ ကိုဆမဖရှငး်နိုင်ပါသည်။ 

ဤသ့ုိ ြဆောင်ရွက်နိုင်သည့်ဆနရာြျားတွင် မဖည့်စွက်ဖန်တီး အလငး် 

ဆရာင်ဆပးမခင်းကို တပ်ေင်ဆပးမခင်းမဖင့် အလငး်ဆရာငဆ်ပးမခငး်၏ 

အေင့်ကို သင့်ဆတာ်သည့်တန်ဖိးုသ့ုိ မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။ 

(ခ) ညပိုငး်တွင်ဝငဆ်ပါက်အခန်းြျားနှင့် ဧည့်ကကိုအခန်းြျားသည် အလငး် 

ဆရာင်ဆပးရန် လိအုပ်ဆသာဆကကာင့် ဝငဆ်ပါက်ေီသ့ုိဆပးဆသာ အလငး် 

ဆရာင်၏ အေင့်ကို ဆလျာ့ချရြည်မဖစ်ပပီး အဆောက်အအုံြှ ထွကခ်ွာ 

ြည့် လူတို့၏အမြင်သည် ဆတာက်ပဆသာ အလင်းေိုငရ်ာ တပ်ေင် 

ပစ္စည်းဆပါ်သို့ ြကျဆရာက်ဆစရပါ။ ြည်သည့်ဝငဆ်ပါက်၏ ဆလှကား 

ထစ်ြျားကိုြေို ြှန်ကန်စွာ အကာအကွယ်မပုလုပ်ထားသည့် အလငး် 

ေိုင်ရာ တပ်ေင်ပစ္စည်းြျားမဖင့် ဆကာင်းစွာ အလင်းဆရာငဆ်ပးထား 

သင့်သည်။ 

၅က.၃.၁.၆ ဆကာင်းြွန်ဆသာ အလင်းဆပးမခငး်၏ အဆမခခံလြး်ညွှန်ချက်ြျားနှင့် 

ပတ်သက်၍ အဆသးစိတ် သတငး်အချက်တို့အတွက် စံသတ်ြှတ်လုပ်ထုးံလုပ်နည်းြျား 

ကိ ုရည်ညွှန်းကိုးကား နိုငပ်ါသည်။ 

၅က.၃.၂ ေန်တီးအလင်းဆောင် 

၅က.၃.၂.၁ ဖန်တီးအလငး်ဆရာငဆ်ပးမခင်းကို ဆအာက်ဆဖာ်မပပါ ဆနရာြျားတွင် စီစဉ်ဆပး 

ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

(က) ဖန်တီးအလငး်ဆရာငဆ်ပးမခင်းမဖင့်သာ ဆထာက်ခံြှုမပုသည့် အလငး်ဆပးမခငး် 

အေင့်ကို ရရိှနိုင်သည့်ဆနရာြျား 
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(ခ) ဆန့အလငး်ဆရာငဆ်ပးမခင်း၏ အေင့်သည် ဆထာက်ခံြှုမပုထားသည့် တန်ဖိုး 

ဆအာက် ဆလျာ့နည်းသမဖင့် မဖည့်စွက်ရန် လိအုပ်သည့်ဆနရာြျား 

(ဂ) အမြင်ေိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ြျားမပားဆသာ အလင်းဆရာငဆ်ပးမခငး် 

အေင့်ကို ဆတာငး်ေိုသည့်ဆနရာြျား 

၅က.၃.၂.၂ အတွင်းပိုင်းအတွက်ေန်တီးအလငး်ဆောင်ဆပးပခင်းေိုင်ောဒီဇိုင်း- ဆယဘုယျ 

အလငး်ဆပးမခငး်ေိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်ြျားအတွက် ဆထာက်ခံြှုမပုထားသည့် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းြျားသည် ဇယား (၁) တွင် ဆဖာ်မပထားဆသာ Lumen method ဟ ုအြည်ဆပး 

ထားသည့် အမြင်ေိုငရ်ာလပု်ငန်းခွင်ြျားအတွက် ဆထာက်ခံြှုမပုထားဆသာ အေင့်ြျား 

အဆပါ် အဆမခခံ၍ အလုပ်လုပ်ြည့် ြျက်နှာမပငဆ်ပါ်ရိှ အလင်းဆပးမခငး်ေိုင်ရာအတွက် 

ဒီဇိုင်းမပုလုပ်မခင်း မဖစ်သည်။ ြလွှဲြဆသွ လိုအပ်ဆသာ အဆသးစိတ်တွက်ချက်ြှုြျားနှင့် 

ပတ်သက်၍ လိအုပ်ဆသာ အလငး်ဆပးမခငး်ေိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာတန်ောပလာ အြျ ိုး 

အစားနှင့် အဆရအတွက် နံရြံျား ြျက်နှာကကက်ြျားနှင့် ကကြ်းမပင်ြျား၏ ြျက်နှာမပင် 

ဆရာင်မပန်ဟပ်မခင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကကိုတငသိ်ရှိထားရြည့် သတငး်အချက်အလက် 

ြျား လိအုပ်ပါသည်။ အလားတူပင် အတွင်းပိုင်းအမပင်အေင်နှင့် ပရိဆဘာဂြျား၏ 

အဆသးစိတ်အချက်အလက်ြျားကို အတွင်းပိုင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆတာက်ပမခင်းအချ ိုး 

တွက်ချက်ရန်အတွက်လိုအပ်ပါသည်။ ‘Lumen method’ ကိအုသံုးမပု၍ အဆောက်အအုံ 

၏ အတွင်းပိုင်းအလင်းဆရာင် ဆပးမခငး်စနစ်အတွက် ဒီဇိုင်းမပုလုပ်မခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ 

အေင့်အလိုက်စဉ်းစားနိုငရ်န် လြး်ညွှန်ချက်ကို ၅က.၃.၂.၂.၁ ြ ှ၅က.၃.၂.၂.၄ အထိတွင် 

ဆဖာ်မပထားပါသည်။ 

၅က.၃.၂.၂.၁ အလငး်ဆပးပခငး်ေိုငေ်ာအေင့်ကိုသတ်မှတ်ပိုငး်ပခားပခင်း  

အလငး်ဆပးမခငး်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆေွးဆနွးရန် လိအုပ်သည့်ဆနရာ 

တွင်လပု်ြည့် အလုပ်အြျ ိုးအစားနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်ဆနသည့် အမြင်ေိုငရ်ာ 

လုပ်ငန်းခွငတ်ို့အဆပါ် တည်ြှဆီနသည့် ဆထာက်ခံြှုမပုသည့် တန်ဖိုးကို ဇယား (၁) ြ ှ

ရယူနိုင်ပါသည်။ 

၅က.၃.၂.၂.၂ အလငး်ဆပး ပငေ်င်းများနှင့် မီးအပု်ဆောငး်စုများကို ဆေွးချယ်ပခငး်  

အလငး်ဆပး ပင်ရငး်ြျားနှင့် ြီးအုပ်ဆောငး်စုြျားကို ဆရွးချယ်မခငး်သည် ဆရွးချယ် 

သည့်အလင်းဆပးစနစ်ဆပါ်တွင် ြူတည်သည်။ အတိအကျေိုရလျှေင် ဆယဘုယျ 

အလငး်ဆပးမခငး်၊ ဦးတည်အလင်းဆပးမခငး်နှင့် ကွက်၍ သ့ုိြဟုတ် ဆနရာတစ်ခုတည်း 

ကိုသာ အလငး်ဆပးမခငး်တို့ မဖစ်သည်။ 
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၅က.၃.၂.၂.၃ အလငး်ပေတ်သန်းထုကို သတ်မှတ်ပိုင်းပခားပခငး် 

 (က) အလုပ်လုပ်သည့် မပင်ညီဆပါ်သို့ ကျဆရာက်ဆသာ အလငး်မဖတ်သန်းထု 

 သည် ဆအာက်ပါအချက်ြျားဆပါ်တွင် ြူတည်သည်။ 

 (၁) ြီးလုးံြျား၏ ထုတ်လုပ် ‘lumen ’ပြာဏ 

 (၂) ြီးအုပ်ဆောငး်စုအြျ ိုးအစား 

 (၃) အခန်း၏ အချ ိုးအစား (အခန်းအညွှန်း) (kr) 

 (၄) အခန်း၏အတွင်းြျက်နှာမပင်ြျားြှ ဆရာင်မပန် ဟပ်မခင်း 

 (၅) ၎ငး်တို့၏ သတ်ြှတ်သက်တြ်းတစ်ဆလျှောက် အလငး်ဆရာငဆ်ပးပပီး 

 ဆနာက် ြီးလုးံြျား၏ ထုတ်လုပ် ‘lumen’ ဆလျာ့နဲလာြှုနှင့် 

 (၆) အလငး်ဆပးပစ္စည်းနှင့် အခန်းြျက်နှာမပင်ြျားဆပါ်တွင် ကာလရှည် 

 ကကာစွာဖုန်တက်မခငး်ဆကကာင့် တန်ဖိုးဆလျာ့ခဲ့လာြှု  

 (ခ) အသံုးချမှုဆပမြှောက်ဆော်ကိန်း သုိ့မဟုတ် အသံုးချမှုကိန်း (Utilization 

 Factor) - အသံုးချြှုကိန်းအတွက် ြျားမပားဆသာတွက်ချက်ြှုြျား လိအုပ် 

 သည်။ အထူးသမဖင့် အကယ်၍ ဤဇယားြျားသည် အလငး်ဆပးမခင်း 

 ေိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားကို ကျယ်မပန့်စွာလွှြ်းခခုံြှုရှိလျှေင် ဇယား 

 ြျားကို တစ်ဆပါင်းတည်းစုစည်းထားရြည်။ ြီးအုပ်ဆောင်းစုတိုငး်၏ 

 အလငး်ဆရာင် မဖန့်မဖူးဆပးနိုငြ်ှု အတိအကျကို ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် တိုင်းထား 

 ရြည်မဖစ်ပပီး ၎င်း၏စွြ်းရည်ြျားကို တိကျစွာတိုငး်တာမခငး်နှင့်တွက်ချက် 

 မခငး်ြျားမပုလုပ်ရြည်။ ဤတိုင်းတာြှုြျားတွင် ဖွဲ့စည်းပါဝင်ဆနသည် 

 တို့ြှာ - 

 (၁.၁) အပု်ဆောငး်စုြှတိုငး်တာြည့် ြျက်နှာမပငသ်ို့တိုက်ရိုက်ထတု်လွှတ် 

 သည့် အလငး်မဖတ်သန်းထု 

 (၁.၂)  တိုင်းတာြည့်ြျက်နှာမပင်သ့ုိ ြျက်နှာကကက်နှင်န့ံရံြျားြှ ဆရာင်မပန် 

 ဟပ်မခငး်နှင့် ထပေ်င့်ဆရာငဟ်ပ်မခငး်ဆကကာင့် မဖစ်ဆပါ်သည့် 

 အလငး်မဖတ်သန်းထု 

 (၁.၃) ြျက်နှာကကက်နှင့် နံရတံို့အကကားအမပန်အလှန် ဆရာင်မပန်ဟပ်မခငး် 

 ဆကကာင့် တိုင်းတာြည့် ြျက်နှာမပင်တွင် မဖစ်ဆပါ်သည့် အပုိအလငး် 

 မဖတ်သန်းထုအခန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် လိုအပ်သည်အရာအားလုးံ 

 အတွက် ြျက်နှာကကက်နှင်န့ံရြံျား၏ ကွဲမပားဆသာဆရာငမ်ပန်ဟပ် 

 ကိန်းြျားေိုငရ်ာ ဤတွက်ချက်ြှုြျား အားလုးံကို မပုလုပ်ရြည်။ 
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 ြီးလုးံြျား၏ သက်တြ်းဆကကာင့်နှင့် ြီးလုးံြျား၊ ြီးအုပ်ဆောငး်စု 

 ြျားအခန်း၏ ြျက်နှာမပငြ်ျားစသည်တို့အဆပါ်တွင် ထပခ်ါထပ်ခါ 

 တငဆ်နသည့် ဖုန်ြှုန်တို့ဆကကာင့် တပ်ေင်ထားသည့် သက်တြ်း 

 ကာလတစ်ဆလျာက်မဖစ်ဆပါ်သည့် အလငး်မဖတ်သန်းထုဆလျာ့ကျြှု 

 အတွက် ဤဇယားြျားတွင် ဆဖာ်မပထားဆသာ မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှု 

 ကိန်းကို ယူနိုင်သည်။ 

 (၂) ြျက်နှာကကက်နှင့်နံရံြျားတို့၏ ဆရာင်မပန်ဟပ်ကိန်း တန်ဖိုးတို့ြှာ 

 ဆအာက်ပါအတိုငး်မဖစ်သည်။ 

  အမဖူဆရာငန်ှင့် အလွန်ဆတာက်ပဆသာအဆရာင်ြျား  ၀.၇ 

  ဆတာက်ပဆသာအဆရာင်ြျား     ၀.၅  

  အသင့်အတင့ဆ်ပျာ့ဆသာ အဆရာငြ်ျား   ၀.၃ 

  ြဲဆြှာင်ဆသာအဆရာငြ်ျား     ၀.၁  

 လိကု်ကာြျား၊ စင်ြျား၊ ခန်းေီး၊ ယငး်လိပ်တို့ြပါဆသာ မပတငး်ဆပါက်ြျား 

နှင့် အဆရာငြ်တူဆသာ တံခါးဆပါက်ြျား၏ စွက်ဖက်ြှုကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားပပီး 

နံရြံျားအတွက် ခန့်ြှန်းတွက်ချက်ရြည်။ 

 (ဂ) အလငး်မဖတ်သန်းထုသတ်ြှတ်ပိုင်းမခားမခင်းအတွက်  တွက်ချက်မခငး် 

      

or, avE A



   ( for new condition) 

and, avE A

d



  (for working condition) 

where   

     = Total luminous flux of the light sources  

  installed in the room in lumens; 

   Eav    =  Average illumination level required on the 

working plane in lux; 

 A    = Area of the working plane in m2;  

 μ     = the utilization factor in new conditions; and 

 d     = maintenance factor. 

In practice, it is easier to calculate straightaway the 

number of lamps or luminaires from: 

A

μ
Eav
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av
lamp

lamp

E A
N

d 
  

luminaires  

where 

 lamp   = Luminous flux of each lamp in lumens, 

  
luminaires  = Luminous flux of each luminaire in lumens, 

 N lamp  = Total number of lamps, and 

 N luminaires = Total number of luminaires 

၅က.၃.၂.၂.၄ မီးအုပ်ဆောငး်စုများကိုဆနောချထားပခင်း 

ပို၍တညီတညာတည်း ပျနံှံ့ဆသာအလင်းဆရာင် ဆပးမခငး်မဖစ်ဆစရန် 

ဆောငရွ်က်ရြည်။ ြီးအုပ်ဆောငး်စုကို ဆနရာချထားမခင်းသည် အသံုးချြှုကနိ်း 

အဆပါ်၌ အဆရးပါဆသာ အကျ ိုးေက်ကို ရရှိနိုင်သည်။ 

(က) ဆယဘုယျအားမဖင့် ြီးအုပ်ဆောငး်တို့ကို တစ်ခုနှင့် တစ်ခုကကား ‘a’ 

ြီတာခွာ၍ တပ်ေင်ရြည်။ တစ်ချနိ်တည်းြှာပင် အေုးံ၌ရိှဆသာ 

ြီးအုပ်ဆောငး်စုသည် သက်ေိုငရ်ာ နံရြံှ‘ a’ ြီတာ ကွာမခားရြည်။ 

အကွာအဆဝး ‘a’ သည် ြီးအုပ်ဆောငး်စု နှင်အ့လုပ်လုပ်ြည့် မပငညီ် 

ကကားရိှ အထိုင်ချအမြင့် ‘Hm’ နှင် ့ ညီလုနီးပါးမဖစ်ရြည်။ ဤြီးအုပ ်

ဆောငး်စုြျား ဆနရာချထားမခငး်အတွက် အသံုးချြှု ကိန်းဇယားြျား 

ကိ ုစီစဉ်တွက်ချက်ထားပါသည်။ 

(ခ) အခန်းအညွှန်း (kr) ‘၁’ ထက်ဆလျာ့နည်းဆသာ ဆသးငယ်သည့်အခန်း 

ြျားအတွက် အကွာအဆဝး ‘a’ သည် ‘Hm’ ထက် အပြတဲြ်းငယ်ရ 

ြည်။ အဆကကာင်းြှာ ထိုသ့ုိ ြဟုတ်ပါက ြီးအုပ်ဆောငး်စုြျားကို 

သင့်တင့်ဆလျာက်ပတ်စွာ ဆနရာချထားနိုင်ြည်ြဟုတ်ပါ။ ထိကုဲ့သို့ 

ဆသာ အခန်းြျ ိုး၏ မဖစ်ရပအ်ြျားစုြှာ ဆကာင်းြွန်ဆသာ ဆယဘုယျ 

အလငး်ဆပးြှုအတွက် ြီးအုပ်ဆောငး်စု ၄ ခ ုသ့ုိြဟုတ် ၂ ခ ုကို ဆနရာ 

ချထားရြည်။ သ့ုိဆသာ်လည်း အကယ်၍ ထိုသ့ုိဆသာအခန်းြျ ိုးတွင် 

အခန်း၏ အလယ်ဗဟို၌ ြီးအုပ်ဆောင်းစု တစ်ခုတည်းသာ တပ်ေင် 

ြည်ေိုပါက ပို၍ြျားဆသာအသံုးချြှုကိန်းကို ရရိှြည်မဖစ်ဆသာ်လည်း 

နညး်ပါးသည့် တညီတညာတည်းပျနံှံ့ဆသာ အလငး်ဆရာငဆ်ပးမခငး် 

သာ မဖစ်ပါလိြ့်ြည်။ ဤသ့ုိဆသာ မဖစ်ရပြ်ျားအတွက် အရန်ဇယား 
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ြျားြှ အလယ်ဗဟိုတွင် တပ်ေင်ြည့် ြီးအုပ်ဆောငး်စုအတွက် kr = 

၀.၆ ြ ှ၁.၂၅ အထိကို  ကိုးကားရြည်မဖစ်ပါသည်။  

၅က.၃.၂.၃ ဆန့အလင်းဆောငဆ်ပးပခင်းကိုပေည့်စွက်ေန်ေန်တီးအလငး်ဆောငဆ်ပးပခင်း 

၅က.၃.၂.၃.၁ ဆန၏အမြင့်သည် ၁၅ ဒီဂရဆီအာက် သုိ့ြဟုတ် ြိုးတိြ်ထူထပ်ပပီး 

ဆြှာငြ်ဲသည့် အဆမခအဆနြျ ိုးဆကကာင့် ဒီဇိုင်းလုပ်ထားသည့် အချနိ်ကို ဆကျာ်လွန် 

ကာ ဆန့အလငး်ဆရာငဆ်ပးမခငး် ဆလျာ့နည်းလာမခငး်ကို အဆကကာင်းမပု၍ ဆယဘုယျ 

ဆနာက်ေက်တွဲ ဖန်တီးအလငး်ဆရာငဆ်ပးမခငး်ကို လိအုပ်လာပါသည်။ 

၅က.၃.၂.၃.၂ ဆန့အချနိ်အတွင်း အဆောက်အအုံ၏အတွငး်ရှိ အစိတ်အပိုငး်အြျား 

စုကိုဆန့အလငး်ဆရာင် လုဆံလာက်မပည့်စုံစွာရရိှဆအာင် ြစီြံနိုငမ်ခငး် သ့ုိြဟုတ် 

အမပင်ဖက်ရိှ မပတငး်ဆပါက်ြျား၏ အရွယ်အစား လုဆံလာက်မပည့်စုံြှုြရိှမခငး် 

သ့ုိြဟုတ် ဆန့အလငး်ဆရာင် ဝငဆ်ရာက်ြှုကို တားမခင်းမပုလုပ်သည့် ဖယ်ရှား၍ ြရ 

ဆသာ မပငပ်အရာြျား ရိှဆနမခင်းတို့ကို အဆကကာင်းမပု၍လည်း ဖန်တီးအလင်းဆရာင် 

ဆပးမခငး်ကို လိုအပ်ပါသည်။ 

၅က.၃.၂.၃.၃ အထူးသမဖင့် အလုပ်လုပ်သည့် မပင်ညီဆပါ်သ့ုိ ကျဆရာက်သည့် ဆန့ 

အလငး်ဆရာင်သည် 100 lux ဆအာက်သ့ုိ ကျေင်းသွားမခင်းနှင့် ပတ်ပတ်လည် 

ဧရယိာ၏ အလင်းမပင်းအားသည်   19 cd/m² ဆအာက်သ့ုိ ကျေင်းသွားမခငး်တို့ကုိ 

အဆကကာင်းမပု၍ ဆန့အချနိ်တွင် မဖည့်စွက်ဖန်တီး အလငး်ဆရာငဆ်ပးမခငး်ကို လိအုပ် 

လာပါသည်။ 

၅က.၃.၂.၃.၄ ဆန့အလငး်ဆရာင်ရရိှနိုင်ြှု ဆလျာ့ကျလာလျှေင် မဖည့်စွက်ဖန်တီး 

အလငး်ဆရာင် လိအုပ်ချက် မြင့်တက်လာဆလမဖစ်သည်။ ထိဆုကကာင့် ဆနဝငခ်ျနိ်နီး 

သည့်အဆမခအဆန သ့ုိြဟုတ် ဆနထွကခ်ါနီးအဆမခအဆန သ့ုိြဟုတ် ြိုးတိြ ်သ့ုိြဟုတ် 

ဟန့်တားခံရမခငး်တို့ဆကကာင့်မဖစ်ဆပါ်သည့် အလားတူ အဆမခအဆနြျားစသည့် 

ကိုယ်စားမပု အေိးုဝါးေုံး အဆမခအဆနြျားတွင် မဖည့်စွက်အလင်းဆရာင် အလုိအပ် 

ေုံးမဖစ်ပါသည်။ 

၅က.၃.၂.၃.၅ ဆန့အလငး်ဆရာင်ရရိှြှု နညး်ပါးလာမခငး်ဆကကာင့် မဖည့်စွက်အလငး် 

ဆရာင် လိအုပ်ချက်ကိုြျက်နှာကကက် အမြင့်ကို ၃.၀ ြီတာ ယူေပပီး ကကြ်းခငး်ဧရိယာ 

အဆောက်အအုံနံရံြျားရှိ မပတငး်ဆပါက်ြျားနှင့် တံခါးဆပါက်ြျားတို့၏ တည်ရိှြှု 

ရာခိုငန်ှုန်းနှင့် ြျက်နှာမပငဆ်ရာငမ်ပန်ြှုြျား အဆပါ်ြူတည၍် ပုံ ( ၂ )ြှ တေင့် စိစစ် 

တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။ ဆအးမြဆသာ Cool daylight ဆန့အလငး်ဆရာင် ြီးဆချာင်း 

ြျားကို Semi  direct ြီးအုပ်ဆောင်းစုြျားမဖင့် တွဲဖက်အသံုးမပုရန် အကကံမပု 
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ဆထာက်ခံပါသည်။ ဆကာင်းြွန်ဆတာက်ပဆသာ အလငး်ပျ ံ့နှံ့ြှုကို ဆသချာစွာရရိှဆစ 

ရန် အထိုင်ချြည့်အမြင့်သည် အလုပ်လုပ်ြည့်မပငညီ်၏ အထက် ၁.၅ ြီတာ ြ ှ ၂.၀ 

ြီတာကကားရှိရြည်မဖစ်ပပီး၊ ြီးအုပ်ဆောင်းစုနှစ်ခုကကား အကွာအဆဝးသည် ၂.၀ ြီတာ 

ြ ှ ၃.၀ ြီတာ ကကားမဖစ်ရြည်။ ထို့အတူ အခန်း၏ ဆနာက်ပိုငး် တစ်ဝက်တွင်    

တပ်ေင်ြည့်  ြီးလံုးြျား၏ အဆရအတွက်သည် မပတင်းဆပါက်ြျား အနီးဝန်းကျင် 

ထက်ပုိြျားသင့်သည်။လုိအပ်ဆသာမဖည့်စွက်ဆန့အလင်းဆရာင်အတွက်(Fluorescent) 

ြီးဆချာင်းအဆရအတွက်ကို တွက်ချက်ရန် ပုံ(၂) ကိ ု အသံုးချပါက ဆအာက်ဆဖာ်မပပါ 

အေင့်ြျားအတိုငး် လိကု်နာဆောင်ရွက် ရပါြည်။ 

(က)   ကကြ်းခငး်ဧရိယာအဆပါ်အဆမခခံသည့် အဆောက်အအုံ ဆဘးနံရံြျားရိှ 

မပတငး်ဆပါက်နှင့် တံခါးဆပါက်တို့ တည်ရိှြှုရာခိုင်နှုန်းကို ဆအာက်ဆဖာ် 

မပပါ ပုံဆသနည်းမဖင့် တွက်ယူနိုငပ်ါသည်။ 

  (မပတငး်ဆပါက်ဧရိယာ / ကကြ်းခငး်ဧရိယာ) x ၁၀၀% 

(ခ)  ပုံ (၂) တွင် အထက်ပါစိစစ်တွက်ချက်ြှုရရိှဆသာ အဆောက်အအုံ နံရံ 

ြျားရိှ မပတငး်ဆပါက်နှင့် တံခါးဆပါက်တို့၏ တည်ရှိြှုရာခိုင်နှုန်းနှင့် 

လိကု်ဆလျာညီဆထွရိှသည့် ြျဉ်းဆကွးတို့ကို ကိုးကား၍ အြှန်တကယ် 

စီြံထားသည့် ြျက်နှာကကက်နံရနံှင့် ကကြ်းခငး်တို့၏ ဆရာင်မပန်ဟပ်ြှု 

တန်ဖိုး အစုံလုိက်ကို ရရိှြည်မဖစ်ပါသည်။  

(ဂ)   ပုံ (၂) တွင် ဆဖာ်မပထားဆသာ ြျဉ်းဆကွးြျားကို ကိုးကား ၍ X ဝငရ်ိုး 

တစ်ဆလျာက်ဆပးထားသည့် ကကြ်းခငး်ဧရိယာနှင့် လိကု်ဆလျာညီဆထွ 

မဖစ်ဆသာ ၄၀ ဝပ် ြီးဆချာင်းြျား၏ အဆရအတွက်ကို Y ဝငရ်ိုး 

တစ်ဆလျာက် ဖတ်ယူရရိှနိုငပ်ါသည်။ 

၅က.၃.၂.၄ ဖန်တီးအလငး်ဆရာငဆ်ပးမခင်း၏ ဒီဇိုငး်ရှုဆထာင့်နှင့် အဆမခခံသဆဘာ တရား 

ြျားေိုင်ရာ အဆသးစိတ် သတငး်အချက်အလက်ြျားအတွက် စံသတ်ြှတ် လုပ်ထုးံလုပ် 

နညး်ကို ကိုးကားပါ။ 

၅က.၃.၂.၅ အထူးအသံုးချ ဆနထိငုြ်ှုြျားနှင်ဧ့ရိယာြျား အလငး်ဆပးမခငး်ေိုင်ရာ တိကျ 

ဆသာ လိအုပ်ချက်ြျားအတွက် စံသတ်ြှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ကိုးကားပါ။ 

၅က.၃.၂.၆ ဖန်တီးအလငး်ဆရာငဆ်ပးမခင်းအတွက်လျှေပ်စစ်ပစ္စည်းြျား တပ်ေင်ြှုေိုငရ်ာ 

ကဏ္ဍသည် အဆောက်အအံုဝန်ဆောင်ြှုြျား၊ လျှေပ်စစ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းြျား တပ်ေင် 

မခငး် အပုိင်း ၅ (ခ) နှင်အ့ညီ မဖစ်ရြည်။ 
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၅က.၃.၃ အလငး်ဆောငဆ်ပးပခင်းတွင် စွမ်းအငက်ို ထိန်းသိမ်းပခင်း 

၅က.၃.၃.၁ ဆန့အလငး်ဆရာငက်ို အသံုးချြှုနှင့် မဖည့်စွက်ဖန်တီးအလင်းဆရာင်၏ ကျ ိုး 

ဆကကာငး် ေက်စပ်ြှုရိှဆသာ ဒီဇိုငး်ဆကကာင့် အလငး်ဆရာငဆ်ပးမခငး်တွင် စွြ်းအင် သံုးစွဲြှု၏ 

ြျားမပားဆသာ အစိတ်အပိုင်းကို သက်သာဆစသည်။ 

၅က.၃.၃.၂ သင့်ဆလျာ်ဆသာ ဒီဇိုင်းမဖင့် တည်ဆောက်ထားဆသာ မပတငး်ဆပါက်ြျား 

ဆကကာင့် အြိ်အတွငး်ပိုငး်၌ လုဆံလာက်ဆသာ ဆန့အလငး်ဆရာင်ကို ရရိှဆစသမဖင့် ဆန့ပိုင်း 

တွင် ဖန်တီးအလငး်ဆရာငဆ်ပးရမခငး်ကို ဆလျာ့ကျဆစပါသည်။  

၅က.၃.၃.၃ ြျက်နှာချငး်ေိုင်၌ရိှသည့် အဆောက်အအုံြျားကဲ့သ့ုိဆသာ မပငပ်ဟန့်တား 

ြှုြျား၏ ြတူညဆီသာကွာဆဝးြှုနှင့် ၎င်း၏အမြင့်အချ ိုး (S/H) အတွက် တစ်ချ ို့ဆသာ 

လုပ်ငန်းတာဝန်ြျား၏ လက်သင့်ခံနိုငဆ်သာ စက္ခုအာရုံ စွြ်းဆောင်ေိုငရ်ာ လိုအပ်သည့် 

ကကြ်းခငး်ဧရိယာအဆပါ် အဆမခခံဆသာ အဆောက်အအုံဆဘးနံရြံျားရှိ မပတငး်ဆပါက်နှင့် 

တံခါးဆပါက်တို့ တည်ရိှြှုရာခိုငန်ှုန်းကို နိုြိုဂရပ်ဒီဇိုငး်ြှ ရရိှနိုင်ပါသည်။ (ပုံ.၃) အဆောက် 

အအံု ြျက်နှာရိှ မပတငး်ဆပါက်ြှ ဟန့်တားြှုြျား၏ အမြင့် ၃ေ သ့ုိြဟုတ် ၃ေထက်ပုိ 

(S/H>3) ဆဝးသည့် ဆနရာရှိ ဟန့်တားြှုြျားသည် အဆရးပါ အရာဆရာက်မခငး်ြရှိပါ။ 

ယငး်သ့ုိဆသာ ဟန့်တားြှုြျားကို ြျက်နှာမပုဆနဆသာ မပတငး်ဆပါက်ကို ဟန့်တားမခင်း 

ြခံရဆသာ မပတငး်ဆပါက် မဖစ်ရပသ်ဖွယ် သဆဘာထားနိုင်ပါသည်။ 

၅က.၃.၃.၃.၁ နိုြိုဂရပ်တွင် ကကြ်းမပင်ဧရိယာ အဆပါ်အဆမခခံသည့် အဆောက်အအံု 

ဆဘးနံရံြျားရှိ မပတငး်ဆပါက်နှင့်  တံခါးဆပါက်တို့တည်ရိှြှု ရာခိုငန်ှုန်းကို ဆရမပင်ညီ 

ြျဉ်းြျားမဖင့် ညွှန်မပထားပပီး မပငပ်ဟန့်ထားြှုြျား၏ ကွာဆဝးြှုနှင့်၎ငး်၏အမြင့် 

အချ ိုးကိုဆထာငလ်ိုက်ြျဉ်းြျားမဖင့် ညွှန်မပထားပါသည်။ အကယ်၍ လိအုပ်ပါက 

နိုြိုဂရပ်တွင်ဆဖာ်မပထားသည့် ဆထာငလ်ိုက်ြျဉ်းြျား (၁.၀၊ ၂.၀ နှင့် ၃.၀) အမပင် 

တစ်မခားဆသာကွာဆဝးြှုနှင့် အမြင့်အချ ိုးေိုင်ရာ ဆထာင်လိကု်ြျဉ်းြျားကို ဒီဇိုင်နာ 

က ဆရးေွဲနိုငပ်ါသည်။ ဟန့်ထားြှုြရိှဆသာမဖစ်ရပ်ြျားအတွက် တန်ဖိုး ၃.၀ နှင့် 

လိကု်ဆလျာညီဆထွမဖစ်သည့် ဆထာငလ်ိုက်ြျဉ်းကို အသံုးမပုနုိင်ပါသည်။ အဆောက် 

အအံုဆဘးနံရံြျားရိှ မပတင်းဆပါက်နှင့် တံခါးဆပါက်တ့ုိ တည်ရိှြှုေုိင်ရာ ရာခုိင်နှုန်း 

တန်ဖုိးြျားကုိ လက်ဝဖဲက်အစွန်ေုံး ဆထာင်လိုက်ြျဉ်းတွင်လည်းဆကာငး် ကွာဆဝး 

ြှုနှင့် အချ ိုးေိုင်ရာတန်ဖိုးကို x ဝငရ်ိုးတွင်လည်းဆကာငး် ြှတ်သားထားသည်။ 

အလငး်မပင်းအား အေင့်ြျားကို လက်ယာအစွန်ေုံးဆထာင်လိကု်ြျဉ်းတွင် ြှတ်သား 

ထားသည်။ ကွငး်စကွငး်ပိတ်အတွင်းဆပးထားဆသာ အလငး်မပငး်အားအေင့် တန်ဖုိး 

ြျားသည် အခန်း၏အလယ်ဗဟိုနှင့် အဆနာက်ဖက်ပိုင်းရိှ အလုပ်လုပ်ြည့် မပငညီ် 
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ဆပါ်သို့ ကျဆရာက်သည့် တန်ဖိုးြျားမဖစ်သည်။ ကကြ်းမပင်ဧရိယာေိုင်ရာ ကွဲမပား 

ဆသာ အလငး်မပင်းအားအေင့်ြျားအတွက် လိုအပ်သည်။ ြီးဆချာင်းြျား၏ Watt 

per sq.m ကို ြျဉ်းဆကွး တစ်ခုစီမဖင့် ဆဖာ်မပထားသည်။ 

  

 
Figure 2: Supplementary Artificial Lighting for 40W Fluorescent Tubes 
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Figure 3: 

Nomograph for Daylighting and Suplemental Lighting Design of Building 
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၅က.၃.၃.၃.၂ နိုြိုဂရြ်ကို တည်ဆောက်မခငး်တွင် ဆအာက်ဆဖာ်မပပါ ယူေချက် 

ြျားကို မပုလုပ်ရသည်။ ပုံြှန်စံနှုန်းမဖစ်သည့် အတွင်းပိငုး် လက်စသတ်ြှုတွင် အမဖူ 

ဆရာင်ြျက်နှာကကက် ေင်စွယ်ဆရာငန်ံရံြျားနှင့် ြီးခိုးဆရာင် ကကြ်းခငး်တို့မဖင့် တန် 

ောေင်သည်ဟု ယူေပါသည်။ 

ြျက်နှာကကက်အမြင့်သည် ၃ ြီတာ မဖစ်ပပီး အခန်းအကျယ်သည် ၁၀ 

ြီတာ အထိမဖစ်ကာ၊ ကကြ်းခငး် ဧရိယာသည် ၃၀ စတုရန်း ြီတာအတွငး် မဖစ်သည် 

ဟ ု ယူေပါသည်။ ၅၀ စတုရန်း ြီတာထက် ဆကျာ်လွန်ဆသာ ကကြ်းမပင်ဧရယိာနှင့် 

၃၀ စတုရန်းြီတာထက် နညး်ဆသာ ကကြ်းမပင်ဧရိယာတို့အတွက် နံရြံျားရှိ မပတငး် 

ဆပါက်နှင့် တံခါးတို့၏ တည်ရိှြှုရာခိုငန်ှုန်း တန်ဖိုးနှင့် အလားတူ wattage per m2 

ကိ ု ဆမြာက်ဆဖာ်ကိန်း ၀.၈၅ နှင့် ၁.၁၅ တို့မဖင့် အသီးသီးဆမြှာက်ရြည်။  မပတငး် 

ဆပါက်ြျားသည် သတ္တုကကက်ရငတ်န်းတွင် ကပ်ေံြျားတပ်ေငထ်ားသည့် မပတငး် 

ဆပါက်ြျားမဖစ်ကာ အကျယ် ၆၀၀ ြီလီြီတာအထိရိှသည် သုိ့ြဟုတ် ြျက်နှာကကက် 

အမြင့်၌ နံရြံှစွန်းထွကဆ်နသည့် အစွန်း၏အကျယ်သည် ၂.၀ ြီတာအထိ ရိှသည်ဟု 

ယူေထားပါသည်။ သစ်သားမဖင့်မပုလုပ်ထားသည့် ကကက်ရငတ်န်းြျားအတွက် 

ဆမြှာက်ဆဖာက်ိန်း ၁.၁ မဖင့် ဆမြှာက်၍ မပတငး်ဆပါက်၏ ဧရယိာကို တိုးလာဆစရန် 

မပုလုပ်ရပါြည်။ ြီးအုပ်ဆောင်းစုြျားသည် အထက်ဖက် လြး်ဆကကာင်းထက် 

ဆအာက်ဖက်လြ်းဆကကာငး်သ့ုိ အလငး်ဆရာငက်ို ပို၍ထတု်လွှတ်ဆပးပပီး (ပျ ံ့နှံ့ဆစ 

သည့် ပလတ်စတစ်ြျားပါရိှဆသာ သ့ုိြဟုတ် ြပါရိှဆသာ ဆရာငမ်ပန်ပစ္စည်းြျား ကဲ့သို ့

ဆသာ) အလုပ်လုပ်ြည့် မပငည်ီ၏ အထက်အမြင့် ၁.၅ ြီတာ ြ ှ၂.၀ ြီတာအထိတွင် 

တပ်ေင်ထားသည်ဟု ယူေပါသည်။ 

၅က.၃.၃.၃.၃ အသံုးပပုနညး် 

နိုြိုဂရပ်ကို အသံုးမပုရန်အတွက်ဆအာက်ဆဖာ်မပပါအေင့်ြျားအတိုငး် 

လိကု်နာဆောင်ရွက်ရြည်။ 

အေင့် (၁) အေိမုပုအခန်းတွင် လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့် အလငး်မပငး်အား 

အဆပါ်ြူတည၍် လိလုားသည့် အလငး်မပငး်အားအေင့်ကို ေုံးမဖတ်ရ 

ြည်မဖစ်ပပီး လိအုပ်သည့် အလငး်မပင်းအား အေင့်နှင့် လိကု်ဆလျာညီ 

ဆထွရိှဆသာ ြျဉ်းဆကွးြှ watts per square meter ကိ ုဖတ်ယူရြည်။ 

အေင့် (၂) X ဝငရ်ိုးဆပါ်တွင် ြျက်နှာချင်းေိုင် အဆောက်အအံုြျား၏ ဆပးထား 

ဆသာကွာဆဝးြှုနှင့် အမြင့် အချ ိုးမဖင့်လိုက်ဆလျာညီဆထွရိှသည့် 

ဆထာင်လိကု်ြျဉ်းကို တိကျစွာ သတ်ြှတ်ဆရးေွဲပါ။ ဤဆထာငလ်ိုက် 
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ြျဉ်းနှင့် အထက်ပါြျဉ်းဆကွးတို့ မဖတ်သည့် အြှတ်ြှ ဆရမပင်ညီအ 

တိုင်း လက်ဝအဲစွန်ေုံး Y ဝငရ်ိုးအထိ ဆရွ့ကာနံရံဆပါ်ရိှ မပတငး်ဆပါက် 

နှင့် တံခါးဆပါက်တို့ တည်ရှိြှုရာခိုင်နှုန်းကို ဖတ်ယူရရိှနိုငပ်ါသည်။  

အေင့် (၃) အကယ်၍ကကြ်းခင်းဧရိယာသည် ၅၀ စတုရန်းြီတာ အထက်ြျားပပီး 

၃၀ စတုရန်းြီတာ ထက်နညး်လျှေင် ဒီဇိုင်းရည်ြှန်းချက်ြျားအတွက် 

လုဆံလာက်ဆသာ ဆန့အလငး်ဆရာငန်ှင့် မဖည့်စွက်ဖန်တီး အလငး်ဆရာင် 

တို့နှင့် သက်ေိုငသ်ည့် watts per square meter  နှင် ့အလားတူ နံရံ 

ရိှ မပတငး်ဆပါက်နှင့် တံခါးဆပါက်တို့ တည်ရိှြှုရာခိုငန်ှုန်းတို့ကို အလွယ် 

တကူ စီစစ်ရရိှနိုင်ပါသည်။ သ့ုိဆသာ်လည်း အကယ်၍ အသံုးမပုရန် 

ဆပးထားသည့် နံရဆံပါ်ရိှ မပတငး်ဆပါက်နှင့် တံခါးဆပါက်တို့ တည်ရိှြှု 

ရာခိုငန်ှုန်းသည် လိုအပ်တန်ဖိုးထက် ဆလျာ့နည်းဆနပါက မဖည့်စွက် 

ဖန်တီးအလငး်ဆရာင၏် ဝပ်အားကို သဘာဝ အလင်းဆရာငဆ်ပးမခငး်၏ 

ဆလျာ့နဲြှု ဆထြိဆစရန် အချ ိုးကျ တိုးဆပးရြည်။ 

၅က.၃.၃.၄ အခန်းတစ်ခုရိှ အလုပ်လုပ်ြည့်မပငညီ်ဆပါ်သ့ုိ ဆန့အလငး်ဆရာငက်ို ဆကာင်း 

ြွန်စွာ ကျဆရာက်ဆစရန်အတွက် မပတငး်ဆပါက်၏ အမြင့်၊ အကျယ်နှင့် ဆအာက်ဆမခ 

ဆဘာငအ်မြင့်တို့ကို ဆအာက်ဆဖာ်မပပါ အကကံမပုဆထာက်ခံချက်ြျားအရ ဆရွးချယ်သင့်ပါ 

သည်။ 

(က) အတွင်းပိုငး်သို့ဆကာငး်ြွန်ဆသာ ဆန့အလငး်ဆရာင် ပျ ံ့နှံ့ဆစရန်အတွက် ရုံး 

လုပ်ငန်းေိုင်ရာအဆောက်အအုံြျားတွင် မပတငး်ဆပါက်ြျားသည် စွန်းထွက် 

ဆနဆသာအခန်း၏ ဗဟိုတွင်ထားရြည်မဖစ်ပပီး မပတငး်ဆပါက်၏ အမြင့်သည် 

၁.၂ ြီတာ သ့ုိြဟုတ် ၎င်းထက်ပိုရြည်မဖစ်ကာ မပတငး်ဆပါက် ဆဘာငင်ယ် 

အမြင့်သည် ကကြ်းမပင်အထက် ၁.၀ ြီတာ ြ ှ၁.၂ ြီတာ အတွင်း မဖစ်ရြည်။ 

အလားတူ လူဆနအိြ်၊ အဆောက်အအံုြျားတွင် မပတငး်ဆပါက်ြျား၏ 

အမြင့်သည် ၁ ြီတာ ြ ှ ၁.၁ ြီတာ အတွင်း မဖစ်ရြည်ကာ မပတငး်ဆပါက ်

ဆဘာင၏်အမပငသ်ည် ကကြ်းမပင်အထက် ၀.၇ ြီတာ ြ ှ ၀.၉ ြီတာ အတွငး် 

မဖစ်ရြည်။ မပတငး်ဆပါက်၏ အကျယ်ကိုြူ ကကြ်းခငး်ဧရိယာကို အဆမခခံ 

သည့်လုိအပ်ဆသာနံရံရိှမပတငး်ဆပါက်နှင့်တံခါးဆပါက်တို့တည်ရိှြှု ရာခိုငန်ှုန်း 

အရ လိအုပ်သလို ညိှနှိုင်း သတ်ြှတ်ရပါြည်။ 
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(ခ) အကယ်၍ အခန်း၏အကျယ်သည် ၁၀ြီတာထက်ပိပုါက ဘက်နှစ်ဘက်ြှ 

အလငး်ဆရာငဆ်ပးမခငး် မပုလုပ်ရန်အတွက် ေန့်ကျင်ဘက်နံရံြျားတွင် 

မပတငး်ဆပါက်ြျားကို စီစဉ်ဆပးရြည် မဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ) ြျက်နှာကကက်ြျားအတွက် အမဖူဆရာငန်ှင့် နံရြံျားအတွက် ေင်စွယ်ဆရာင် 

(နုဆသာအဆရာင်) တို့သည် နှစ်လိုဖွယ်မဖစ်ပါသည်။ နံရြံျားကို အပပးီသတ် 

ရာ၌ နုဆသာအဆရာင်ြှ အမဖူဆရာင်သ့ုိဆမပာငး်မခင်းသည် အလငး်မပင်းအား၏ 

အေင့်ကို ၇% ခန့် မြင့်တက်ဆစပါသည်။ 

 ၅က.၃.၃.၅ ဆန့အလငး်ဆရာငဆ်ပးမခင်းနှင့် ဖန်တီးအလင်းဆရာငဆ်ပးမခငး်တို့ကို ဆပါငး်စပ ်

ပပီး ဆကာင်းြွန်ဆသာ မဖန့်မဖူးြှုမဖစ်ဆစရန် ဆအာက်ဆဖာ်မပပါ လြး်ညွှန်ချက်ြျားကို အကက ံ

မပုဆထာက်ခံပါသည်။ 

(က) မဖည့်စွက်ဖန်တီးအလင်းဆရာင်ဆပးမခင်းအတွက် ြျက်စိပသာဒ ဆအးမြဆစ 

ဆသာ ဆန့အလငး်ဆရာင် ထုတ်လွှတ်ဆပးသည့် ြီးဆချာင်းြျားကို အသံုးမပုပါ။ 

(ခ) အကျယ် ၃.၀ ြီတာ ြ ှ၄. ၀ ြီတာရှိဆသာ အခန်းြျားတွင် ြီးအုပ်ဆောငး်စု 

တို့ကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ၂.၀ ြီတာ နှင့် ၃.၀ ြီတာမခား၍ တပ်ေင်ပါ။ 

(ဂ) ဥပြာအားမဖင့် မပတငး်ဆပါက်တစ်ဆပါက်တည်းသာရိှသည့် အခန်း၏ 

ဆနာက်ပိငုး်ဆနရာဝန်းကျငန်ှင့် ေန့်ကျင်ဖက်နံရံြျား၌ မပတငး်ဆပါက်ြျားရှိ 

ဆသာ အခန်း၏အလယ်ဗဟိုဝန်းကျင်တွင်ရိှသည့် အလုပ်လုပ်ြည့်ဆနရာ၌ 

နညး်ပါးဆသာ ဆန့အလငး်ဆရာင်သာရရှိြည်ဟု ဆြျှော်ြှန်း၍ နှစ်ဆချာင်းတဲွ 

ြီးအုပ်ဆောငး်စု ကဲ့သုိ့ဆသာ မဖည့်စွက်အလင်းဆရာငဆ်ပးမခငး်ကို ပိုြုိဖန်တီး 

ဆပးရြည်။ မပတငး်ဆပါက်ြျား၏ အနီးဝန်းကျင်တွင် ြီးဆချာင်း တစ်ဆချာင်း 

တည်းသာပါသည့် ြီးအုပ်ဆောင်းစုကို အသံုးမပုရြည်။ 

၅က.၃.၃.၆ ေန်တီးအလင်းဆောင် 

အလငး်ဆရာင်၏ အရည်အဆသွးကိုထိခိုက်ြှုြရိှဘဲ ဆလလွင့်ေုံးရှုံးြှုြျားကို 

ဆလျာ့ချပပီး ထိဆရာက်ဆသာစွြ်းအင်ရိှသည့် ြီးလုးံြျားနှင့် ြီးအုပ်ဆောငး်စုြျားကို အသံုး 

မပုမခငး်မဖင့် အလင်းဆရာငဆ်ပးမခငး်တွင် စွြ်းအင်ထိန်းသိြ်းဆစာင့်ဆရှာက်မခင်းကို အကျ ိုး 

သက်ဆရာက်ြှုရိှဆစပါသည်။ ဆန့အလင်းဆရာင်အသံုးမပုမခင်းတွင် ပါ၀င်သည့် လုိအပ်သည့် 

ဆနရာတွင် လုိအပ်ဆသာ အလင်းဆရာင်ဆပးမခငး်ကို စီစဉ်မခငး်မဖင့် ထိဆရာက်ဆသာ စွြ်းအင ်

ဆပးနိုငဆ်သာ ဖန်တီးအလင်းဆရာငဆ်ပးမခငး်အတွက် ဒီဇိုင်းမပုလုပ်မခင်း၊ ြလိုအပ်သည့် 

အခါ ဖန်တီးအလင်းဆရာငဆ်ပးမခငး်ကိုပတိ်ပစ်မခငး်၊ ြျက်နှာကကက်နံရံြျားနှင့် ပရိဆဘာဂ 

ပစ္စည်းြျားကို အဆရာင်ဆဖျာ့ဆဖျာ့သံုး၍ အဆရာငတ်ငမ်ခငး်မဖင့် ထိန်းသိြ်းထားမခငး်နှင့် 
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သင့်ဆလျာ်သည့်ကာလ အပုိငး်အမခားတွင် ြီးအုပ်ဆောင်းစုြျားကို သန့်ရှင်းဆရးလုပ်မခငး် 

နှင့်  ြီးလုးံြျားကို အုပ်စုလိုက် အစားထိုးလဲလှယ်မခငး်အတွက် ပုံြှန်လုပ်ငန်းစဉ်ြျား 

ဆရးေွဲ၍ အဆကာင်အထည်ဆဖာ်မခင်းတို့ကို ဂရုတစိုက် လိုက်နာဆောငရွ်က်ရြည်။ 

အလငး်ဆရာငဆ်ပးမခငး်တွင် ထိဆရာက်ြှုရိှဆသာအေင်မ့ြင့် အလငး်ဆရာင်ထုတ်လွှတ်သည့် 

အလငး်ထုတ်ပငရ်ငး်ြျားနှင့် သင့်ဆလျာ်ဆသာအလင်းဆရာင် ပျ ံ့နှံ့ြှုြျ ိုးကို မဖစ်ဆစသည့် 

ြီးအုပ်ဆောငး်စုကို ဆရွးချယ်မခငး်သည် အထိဆရာက်ေုံးဆသာ စွြ်းအငဆ်ချွေတာမခငး် 

မဖစ်ဆစရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ သ့ုိဆသာ်လည်း အလငး်ထုတ် ပင်ရငး် ဆရွးချယ်မခငး်သည် 

တမခားဆသာ အလငး်ေိုငရ်ာအရည်အဆသွး သတ်ြှတ်ချက်ြျားမဖစ်သည့် အဆရာင်နှင့် 

ပတ်သက်ဆသာဆောင်ရွက်ြှုအညွှန်းနှင့် အဆရာင၏်အပူချနိ် သ့ုိြဟုတ် အဆရာင၏် 

အသွငအ်မပင်တို့ အဆပါ်တွင်လည်းတည်ြှီဆနပါသည်။ ဥပြာအားမဖင့် ဖိအားမြင့်ေိုဒီယြ် 

ဓါတ်ဆငွ့ ြီးလုးံသည် အလွန်ထိဆရာက်ြှုရိှဆသာ အေင့်မြင့်အလင်းဆရာင်ကို ထုတ်လွတ် 

ဆပးနိုငဆ်သာ်လည်း နည်းပါးသည့် အဆရာငန်ှင့်ပတ်သက်ဆသာ ဆောင်ရွက်ြှုအညွှန်းနှင့် 

အဆရာငအ်သွငအ်မပငတ်ို့ဆကကာင့် ကုန်သွယ်ြှုေိုငရ်ာ အတွငး်ပိုငး်အတွက် ြသင့်ဆလျာ် 

ပါ။ သ့ုိဆသာ်လည်း အကကီးစားစက်ြှု လုပ်ငန်းြျားအတွက် ြျားစွာလိုအပ်ပါသည်။ 

အလားတူ အတွင်းပိုင်းတပ်ေင်ြှု၌  အလင်းထုတ်ပင်ရငး်ကို ဆရွးချယ်မခငး်သည် 

တပ်ေင်ရြည့် အမြင့်ဆပါ်တွင် တည်ြှဆီနပါသည်။ ဥပြာ အားမဖင့် ြီးဆချာင်းြျားကို ၇.၀ 

ြီတာအမြင့်ထက်ဆကျာ်လွန်၍  တပ်ေင်ရန် ြသင့်ဆလျာ်ဆသာ်လည်း ဖိအားမြင့်ဓါတ်ဆငွ့  

ထုတ်လွှတ်ြီးလုံးြျားကိုြူ ၎င်းတို့၏ ကျစ်လစ်သပ်ရပ်ဆသာ အရွယ်အစားဆကကာင့် ပိုြို 

ဆကာင်းြွန်သည့် အမြငအ်ာရုံမဖစ်ဆစရန် ကန့်သတ်ထနိ်းချုပ်နိုင်သမဖင့် အသံုးမပုရန် 

သင့်ဆလျာ်ပါသည်။ 

၅က.၃.၃.၆.၁ အေည်အဆသွးပပည့်ဝဆသာ ေန်တီးအလငး်ထုတ် ပင်ေငး်များနှင့် 

မီးအုပ်ဆောငး်စုများ 

အဆောက်အအုံြျား၏ အလငး်ဆပးမခငး်တွင် အသံုးမပုသည့် တစ်ချ ို့ 

ဆသာ ြီးလုးံြျား၏ ထိဆရာက်ဆသာ အလငး်ဆရာငဆ်ပးနိုငြ်ှုြျားကို သက်ေိုင်ရာ 

ပျြး်ြျှေအလငး်ဆရာငဆ်ပးနိုငြ်ှု သက်တြ်း (နာရီ)၊ အလငး်၏ အဆရာငန်ှင့် ပတ်သက် 

ဆသာ ဆောငရွ်က်ြှုအညွှန်း (CRI) နှင့် အဆရာင်၏အပူချနိ် (CCT) တို့မဖင့် ယှဉ်တွဲ၍ 

ဇယား (၂) တွင် ဆဖာ်မပထားသည်။ ကွဲမပားဆသာ ဆနရာြျားအတွက် အလငး်ထုတ် 

ပင်ရငး်ြျားကို ဆရွးချယ်ရာ၌ ဆအာက်ဆဖာ်မပပါ အကကံမပုဆထာက်ခံချက်ြျားကို လိက်ု 

နာဆောင်ရွက်ရြည်။ 
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(က) ရုံးအဆောက်အအံုြျားရှိ အလုပ်လုပ်ြည့်ဧရိယာကို မဖည့်စွက်ဖန်တီး 

အလငး်ဆရာငဆ်ပးမခငး်အတွက် ြီးဆချာင်းြျားကို အသံုးမပုြည်ေိုပါက 

ဆန့အလငး်ဆရာင်၏ အဆရာင်အပူချနိ်နှင့် လိကု်ဆလျာညီဆထွြှုရိှဆစရန် 

ဂရုစိုက်ရြည်။ 

(ခ) လူဆနအိြ်အဆောက်အအုံြျားတွငအ်ခန်း၏ အဆရာင်နှင့် အတွငး်ပိုငး် 

ဒီဇိုင်းတို့မဖင့် ကိုက်ညီသည့် ြှန်ကန်ဆသာ (CRI) နှင့် (CCT) တို့ရိှသည့် 

ြီးဆချာင်းနှင့်  သ့ုိြဟုတ်  ကျစ်လစ်သပ်ရပ်ဆသာ ြီးဆချာင်းြျား (CFL) 

ကိ ုအသံုးမပုရန် အကကံမပုဆထာက်ခံပါသည်။ 

(ဂ) စီးပွားဆရးေိုင်ရာ အဆောက်အအုံအတွင်းပိုငး်အတွက် အထုိငခ်ျြည့် 

အမြင့်ြျားနှင့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုငး်တို့အဆပါ်ြူတည၍်ြီးဆချာင်းြျား(CFL) 

ြျားနှင့် ဝပ်အားနည်းဆသာ metal halide ြီးလုးံတို့အား အသံုးမပုရန် 

အကကံမပုဆထာက်ခံပါသည်။ ြျားမပားဆသာ အလင်းဆရာင်ဆပးရန် 

လုိအပ်သည့်ဆနရာြျားမဖစ်ဆသာ ြှန်မပတင်းဆပါက်ဆနာက်တွင်ခင်းကျင်း 

မပသြှုြျား။ ဟိုတယ်ြျားစသည်တို့အတွက် ဝပ်အားနဲဆသာ tubular 

သ့ုိြဟုတ် dichroic ဆရာင်မပန်အြျ ိုးအစား halogen ြီးလုးံြျားကို 

အသံုးမပုနိုငပ်ါသည်။ 

(ဃ) စက်ြှုလုပ်ငန်းေိုငရ်ာ အလငး်ဆရာငဆ်ပးမခငး်အတွက် အထိငုခ်ျရြည့် 

အမြင့်နှင့် အဆရာငတ်ို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ြှုတို့အဆပါ် 

ြူတည၍် ြီးဆချာင်းြျား၊ ဖိအားမြင့်မပဒါးဓါတ်ဆငွ့ ြီးလုံးြျား သ့ုိြဟုတ်  

ဖိအားမြင့် ေိုဒီယြ်ဓါတ်ဆငွ့ ြီးလုးံြျားကို အကကံမပုဆထာက်ခံပါသည်။ 

၅က.၃.၃.၆.၂ တူညီဆသာ lumen အထွက်အတွက် အကယ်၍ GLS ြီးလုးံြျား 

ဆနရာတွင် CFL တို့ကို အစားထိုးတပ်ေင်လျှေင် စွြ်းအင် ၇၅ ြ ှ၈၀ ရာခိုငန်ှုန်းအထိ 

သက်သာနိုငဖ်ွယ်ရှိပပီး၊ ြီးဆချာင်းတို့ကို အစားထိးုတပ်ေင်လျှေင် စွြ်းအင် ၆၅ ြ ှ၇၀ 

ရာခိုငန်ှုန်းအထိ သက်သာနိုငသ်ည်။ အလားတူပင် အသံုးမပုသည့် ဧရယိာတိုင်း 

အတွက် ထိဆရာက်ဆသာ စွြ်းအင်ေိုင်ရာ ဆမဖရှငး်ြှုြျားကို ဆရွးချယ်ဆပးရပါြည်။ 

အလားတူပငစ်ကကြံြျားနှင့် ဆလှကားခွင်ြျားအတွက် အမဖူဆရာင် ြီးဆချာငး်ြျားကုိ 

အသံုးမပုမခငး်သည် ပူမပင်းဆသာြီးလုံးြျားကို အသံုးမပုမခငး်ထက် လျှေပ်စစ် စွြ်းအင် 

အသံုးမပုမခငး် ၁/၄.၅ ဆလျာ့နည်း သက်သာပါသည်။ 
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Table 2: Luminous Efficacy, Life, CRI and CCT of Light Sources 

(Clause 5A.3.4.6.1) 

Sr 

No 

 Light Source Rendition   Wattage 

 Range  

 W 

 Efficacy 

 lm/W 

 Average life 

 h 

 Lumen 

Maintenance 

 Colour 

(1)  (2)   (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 

i) Incandescent lamp  15 to 200  12 to 20  500 to 1000  Fair to good  Very good  

ii) Tungsten halogen  300 to 1500  20 to 27  200 to 2000  Good to Very good  Very good  

iii) Standard fluorescent lamps  20 to 80  55 to 65  5000  Fair to good  Good  

iv) Compact fluorescent lamp (CFL)  5 to 40  60 to 70  7500  Good  Good to very good  

v) Slim line fluorescent  18 to 58  57 to 67  5000  Fair to good  Good  

v) High pressure mercury vapour lamps  60 to 1000  50 to 65  5000  Very low to fair  Federate  

vi) Blended-light lamps  160 to 250  20 to 30  5000  Low to fair  federate  

vii) High pressure sodium vapour lamps  50 to 1000  90 to 125  10000 to 15000  Fair to good  Low to good  

viii) Metal halide lamps  35 to 2000  80 to 95  4000 to 10000  Very low  Very good  

ix) Low pressure sodium  10 to 180  100 to 200  10000 to 20000  Good to very good  Poor  

x) LED  0.5 to 2.0  60 to 100  10000  Very good  Good for white LED  

NOTES  

1. The table includes lamps and wattages currently in use in buildings.  

2. Luminous efficacy varies with the wattage of the lamp.  

3. Average life values are only indicative.  

4. For exact values, it is advisable to contact manufacturers. 

၅က.၃.၃.၆.၃ အလငး်ဆရာငဆ်ပးမခငး်တွင် အရည်အဆသွးမပည့်ဝဆသာ ြီးအုပ် 

ဆောငး်စုသည်လည်း စွြ်းအငက်ို ထိန်းသိြ်းမခငး်အတွက် အဆရးကကီးဆသာ အခန်းမှ 

ပါဝင်ဆနပါသည်။ ြီးအုပ်ဆောငး်စုကို ဆရွးချယ်ရာ၌ အစပိုငး်အတွက် သာြကဘဲ 

သက်တြ်းတစ်ဆလျာက်လုးံအရည်အဆသွးမပည့်ဝြှုရိှဆနသင့်ပါသည်။ ဆအာက်ဆဖာ်မပ 

ပါ ြီးအုပ်ဆောငး်စုြျားကို ကွဲမပားဆသာဆနရာြျားအတွက် အကကံမပုဆထာက်ခံ 

ပါသည်။ 

(က) ရုံးခန်းြျားအတွက် Semi-direct type ြီးအုပ်ဆောငး်စုြျားကို 

အကကံမပုဆထာက်ခံပါသည်။ သ့ုိြှသာ အလုပ်လုပ်ြည့်ဆနရာသ့ုိအလငး် 

ဆရာင်ဆပးမခင်းနှင့် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင် အလင်းမပငး်အားတို့ကို 
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 ထိဆရာက်စွာ တိုးမြှင့်ဆပးနိုင်ြည်။ 

(ခ) စကကြံြျားနှင့် ဆလှကားခွင်ြျားအတွက် အလငး်ဆရာငက်ို ကျယ်မပန့်စွာ 

မဖန့်ကကက်နိုင်သည့် တိုက်ရိုက်အြျ ိုးအစား ြီးအုပ်ဆောငး်စုြျားကို 

အသံုးမပုရန် အကကံမပုဆထာက်ခံပါသည်။  

(ဂ)  လူဆနအိြ် အဆောက်အအံုြျားတွင် သာြန်ြီးဆချာင်း (Bare 

Fluorescent Lamp) ြျားကို အသံုးမပုရန် ဆထာက်ခံပါသည်။ ပူမပင်း 

ဆသာ ြီးလုးံ (Incandecent) ြျားကို အသုံးမပုသည့်ဆနရာတိုငး်တွင် 

အမဖူဆရာင ် ဆ ကရည်စိြ်ထားဆသာ ကန်ဆတာ့ပုံသဏ္ဍာန်ရိှသည့် 

ရိုက်မပန် (Reflector) ြျားကို စီြံဆပးရြည်မဖစ်ပပီး ဆထာင်လိကု်နံရံြှ 

၄၅° ဆစာငး်ဆလျာဆထာင့် အဆနအထား ရိှရြည်မဖစ်သည်။ 

၅က.၃.၃.၇ မီးအိမ်များနှင့် ပပတငး်ဆပါက်မှန်များကို သန့်ေငှး်ဆေးပပုလုပ်ပခငး် အစီအစဉ် 

ြီးအိြ်ြျားနှင့် မပတငး်ဆပါက်ြှန်ြျားကို လုဆံလာက်ဆသာ အစီအစဉ်မဖင့် 

သန့်ရှင်းဆရးမပုလုပ်မခငး်မဖင့် ဆန့အလငး်ဆရာင် လုဆံလာက်စွာရရိှမခင်းနှင့် ြီးအိြ်ြှထွက် 

ဆသာ အလငး်ဆရာင်ကို ဆကာင်းြွန်စွာရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသ့ုိ ဆောင်ရွက်မခငး်မဖင့် ဖန်တီး 

အလငး်ဆရာင်ကို သံုးစွဲြှုအချနိ်နည်းပါးဆစပပီး စွြ်းအငမ်ပုန်းတီးြှု နညး်နိုင်ပါသည်။ 

အဆောက်အဦ၏ဆနရာ အဆနအထားဆပါ် ြူတည၍် (၃) လ ြှ (၆)လ အတွင်း ြီးအိြ် 

ြျားနှင့် မပတငး်ဆပါက်ြျားကို ရံဖန်ရံခါ သန့်ရှင်းဆရးမပုလုပ်ရန် အကကံမပုပါသည်။ ဤသ့ုိ 

မပုလုပ်မခငး်မဖင့် ဆန့အလငး်ဆရာငန်ှင့် ဖန်တီးအလငး်ဆရာင်အြျားေုံး အသံုးချနိုငြ်ည် 

မဖစ်ပါသည်။ 

၅က.၃.၃.၈ ေန်တီးအလင်းဆောငက်ို ဆန့အလင်းဆောငပ်ေင့် ထိန်းချုပ်ပခငး် 

လုဆံလာက်ဆသာ ဆန့အလငး်ဆရာင်ရိှဆသာ်မငားလည်း ြီးြပိတ်ြိဘဲ 

အဆောက်အဦအတွင်းြှ ဖန်တီးအလင်းဆရာငက်ို ဂရုတစိုက် ြသုံးစွဲမခငး်မဖင့် လျှေပ်စစ် 

စွြ်းအငေ်ုံးရှုံးြှု မဖစ်ဆပါ်ဆစနိုငပ်ါသည်။ ရုံးနှင့် စီးပွားဆရးအဆောက်အဦြျားတွင် သံုးစဲွ 

သူြျားသည် နံနက်ြှစ၍ တဆန့လုးံ အသံုးမပုဆနြိနိုင်ပါသည်။ အဆောက်အဦတွင်း ဆန့ 

အလငး်ဆရာင် လုဆံလာက်ြှုရိှသည့်အချနိ်တွင် သင့်ဆလျာ်ဆသာ Photo Control အသံုးမပု 

၍ ြီးပိတ်မခငး်မဖင့် စွြ်းအငေ်ုံးရှုံးြှုြှ တားေီးနိုင်ပါသည်။ 

Photo Control သံုးစွဲရာ၌ ဆအာက်ပါအချက်ြျား ပါဝင်သင့်သည်။ 

(က)   ဇယား (၁)တွင် ဆဖါ်မပထားသည့် သတ်ြှတ်အလငး်ဆရာင် ပြာဏနှင့် 

တပ်ေင်ထားဆသာ ြီးအိြ်ြျားြှ မြငန်ိုငစ်ွြ်းအလငး်အားသည် တိုင်းတာ 
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ချနိ်ကိုက်ထားသည့်အတိုငး် Photo Control စနစ်မဖင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါ 

သည်။ 

(ခ) Intergrated Control System သည် ဆန့အချနိ်သံုးမခငး်၊ ဆန့အချနိ် ြသံုး 

မခငး်၊ ဆနဝငခ်ျနိ်သံုးမခငး်၊ ဆနဝငခ်ျနိ်ြသံုးမခငး်၊ ညအချနိ်သုံးမခငး်၊ ညအချနိ် 

ြသံုးမခငး်ဟူဆသာ အချက် (၆) ချက် မဖင့ ်ထိန်းချုပ်ထားသင့်သည်။ 

(ဂ)  Photo Control Sensor သည် အလုပ်လုပ်ဆသာ မပင်ညီဆပါ် ကျဆရာက် 

ဆသာ အလငး်ဆရာငက်ို ၆၀ ဒီဂရီ အတွငး် ထိန်းချုပ်ထားသင့်သည်။ 

၅က.၃.၃.၉ Solor Photo Voltaic System (SPV) ေိုလာသံုးစွဲသည့် Photo Voltaic 

စနစ ် (SPV) သည် ဆနအလငး်ဆရာငြ်ှ လျှေပ်စစ်သို့ တိုက်ရိုက်ဆမပာငး်လဲပပီး လျှေပ်စစ်ဓါတ် 

အားြရရိှနိုငဆ်သာ ဆဝးလံသည့ဆ်နရာြျားတွင် သင့်ဆလျာ်သည်။ အြျားသုံး (SPV) 

အလငး်ဆပးစနစ်ြှာ  

(က) ေိုလာြီးတိုင် 

(ခ) အြိ်သံုးေိုလာြီးစနစ် 

(ဂ) လြး်ြီးစနစ် 

၅က.၃.၃.၉.၁  SPV မဖင့် ြီးထွန်းမခငး်စနစ်သည် စွြ်းအငဆ်ချွေတာရန်အတွက် CFL 

ြီးဆချာင်းကို ဦးစားဆပး အသံုးမပုသင့်သည်။  

၅က.၃.၃.၉.၂  အဆောက်အဦြျားတွင် Intervertor ြျားကို အသံုးမပုမခငး်မဖင့် 

လျှေပ်စစ်ဓါတ်အား မပတ်ဆတာက်သည့်အခါ SPV စနစ်ြှ ဓါတ်အား မပန်လည်ရရှိနိုင် 

ပါသည်။ 

၅က.၃.၃.၉.၃ SPV စနစ်ကို အသံုးမပုသည့်အခါ စိတ်ချစွာမဖင့် အလုပ်လုပ်နိုငရ်န် 

အတွက်ပုံြှန်ထနိ်းသိြ်းဆရးမပုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

၅က.၃.၃.၁၀ အလငး်ဆရာင်ဒီဇိုငး် တွက်ချက်ရာတွင် အလငး်တန်း (Lighting 

Shelves) နှင့် အလင်းပိုက် (Light Pipes) ြျား ထည့်သွငး် စဉ်းစားသင့်သည်။ 
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၅က.၄ စံနှုန်းများ၏စာရင်း (LIST OF STANDARDS) 

The following list records those standards which are acceptable as 

'standard practice' and 'accepted standards' in the fulfillment of the requirements 

of the Code. The latest version of a standard shall be adopted at the time of 

enforcement of the Code. The standards listed may be used by the Authority as a 

guide in conformance with the requirements of the referred clauses in the Code. 

IS No.                                                             

Title 

(1) IS 3646 Code of practice for interior illumination: Part 1 General  

 requirements and (Part 1): 1992 recommendations for 

building interiors (first revision) 

(2) 1944  Code of practice for lighting of public thoroughfares: Parts 1 

 and 2 For main and secondary  roads (Group A and B)(first 

 revision) 

 2672 : 1966 Code of practice for library lighting  

 4347 : 1967 Code of practice for hospital lighting  

 6665 : 1972 Code of practice for industrial lighting 

 10894 : 1984 Code of practice for lighting educational institutions 

 10947 : 1984 Code of practice for lightingfor ports and harbours 

SP 32 : 1986 Handbook on functional requirements of industrial 

buildings    (lighting and ventilation ) 

SP 41 : 1987 Handbook on functional requirements of buildings other 

than industrial  buildings 

References may be made to the following publications for the common personal 

protective equipment and tools used. 

[01]  International Building Code 2009 (SECTION 1205 - LIGHTING) 

[02]  International Energy Conservation Code 2009 

[03]  ASHRAE hand book-Fundamentals 2009 (SECTION 15 - FENESTRATION) 

[04]  International Energy Conservation Code 2012 

Provisions given in India National Lighting Code may also be referred. 



   

မြန်ြာနိုင်ငံ 

အဆောကအ်အုံေိုင်ရာ 

စံချနိ်စံညွှန်း 

လြ်းညွှန်ချက်ြျား 

၂၀၂၀ 

 

 

 

 
 

အပိုင်း ၅ (ခ) 

အဆောက်အအံု ဝန်ဆောင်ြှုြျား 

(လျှပ်စစ်နှင့် ေက်စပပ်စ္စညး်ြျား တပ်ေင်မခင်း) 
 



အပုိငး် ၅ (ခ) အဆောက်အအု ံဝန်ဆောငြ်ှုြျား 

လျှပ်စစ်နှင့် ေက်စပ်ပစ္စည်းြျား တပ်ေငမ်ခငး် 

ြာတိကာ 

စဉ်  အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

၅ခ.၁။ နယ်ပယ် ၁ 

၅ခ.၂။ နညး်ပညာဆိုငရ်ာအသံုးအနှုန်းနှင့်သ္ကေတများ ၁ 

၅ခ.၃။ အ္ထွေ္ထွေလုိအပ်ချက်များ ၁၂ 

၅ခ.၄။                 လျှပ်စစ်ပစ္စညး်များတပ်ဆင်မှုစီမံခခငး် ၁၄ 

၅ခ.၅။ ဓါတ်အား ခြန့်ခြူးခခငး်နှင့် ္ကဘယ်ကကိုးတပ်ဆငခ်ခငး် ၃၀  

၅ခ.၆။ ဝါယာကကိုးများတပ်ဆငခ်ခငး် ၆၁ 

၅ခ.၇။ တပ်ဆင်ပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၈၂ 

၅ခ.၈။ ္ခမစိုက်ကကိုးသွေယ်တန်းခခင်း ၉၁ 

၅ခ.၉။ တပ်ဆင်ထား္သာပစ္စည်းများစစ်္ဆးခခငး်နှင့် စမ်းသပခ်ခငး် ၉၈ 

၅ခ.၁၀။ ဆက်သွေယ်္ရးနှင့် အခခားအ္ထွေ္ထွေဝန်္ဆာငမ်ှုများ ၁၁၂ 

၅ခ.၁၁။ အ္ဆာက်အအုံများတွေင် မိုးကကိုးလွှဲတပ်ဆင်ခခငး် ၁၁၇ 

္နာက်ဆက်တွေဲ (က) အ္ဆာက်အဦ လျှပ်စစ်သွေယ်တန်းခခငး် ပုံစံသ္ကေတများ ၁၂၇ 

္နာက်ဆက်တွေဲ (ခ) လျှပ်တာ္ခပာငး်စက်နှင့် ဓါတ်အားခွေဲရုံများစွေမ်းအားပမာဏ ၁၃၁ 

  အလုိက်ထားရိှရန် လိအုပ်္သာဧရိယာ 

္နာက်ဆက်တွေဲ (ဂ)  လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခွေဲရုံအတွေင်းဓါတ်အား္ပးစက် ထားရိှရန် ၁၃၂ 

  လိအုပ်္သာဧရိယာ 

္နာက်ဆက်တွေဲ (ဃ) လုပ်ငန်းပပီးစီး္ ကာငး် သက်္သခလံက်မှတ် ၁၃၃ 

  စံခပုသတ်မှတ်စာရငး်များ 
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အပုိငး် ၅ (ခ) အဆောက်အအံု ဝန်ဆောငမ်ှုများ 

(လျှပ်စစ်နှင့် ေက်စပ်ပစ္စည်းများ တပ်ေင်ခခငး်) 

၅ခ.၁။   နယ်ပယ် 

 ဤအခန်းသည် အဆောက်အ အတွင်း လျှပ်စစ်တပ်ေင်ေက်သွယ်ြှုတွင ် လျှပ်စစ်ကုိ 

အကျ ိုးရှစိွာအသံုးမပုဆရး၊ လျှပ်စစ်ဆ ကာင့် ြီးဆလာငြ်ှုအန္တရာယ်ြှကာကွယ်ဆရးနှင့် ဓါတ်လိုက်ြှု 

ြျား ကင်းရှင်းဆရးြျားပါဝငသ်ည်။ ထို့အမပင် ဤအခန်းတွင် အလငး်ရရိှဆရး၊ ြိုးကကိုးလွှဲနှင့် ြိုးကကိုး 

အန္တရာယ်ကာကွယ်ရန်လိအုပ်ဆသာ အချက်ြျားပါဝငပ်ါသည်။ 

၅ခ.၂ ။   နည်းပညာဆိုင်ရာ အသံုးအနှုန်းနှင့် သ္ကေတများ 

၅ခ.၂.၁။    ဤအခန်းတွင် ပါဝင်ဆသာ နညး်ပညာေိုငရ်ာ အသံုးအနှုန်းနှင့် သဆကေတြျား 

သည် ဆအာကဆ်ော်မပပါအတိုငး် သတ်ြှတ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၁။   ဆက်စပ်ပစ္စည်း - လျှပ်စစ်အသံုးမပုဆသာကိရိယာြျားအမပင် ၎င်းနှင့် 

ေက်စပ်ဆသာပစ္စည်းြျား သ့ုိြဟုတ် ဝါယာကကိုးနှင့် တပ်ေင်ဆသာ ပစ္စည်းြျားကို 

ဆခါ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၂။  အသံုးချပစ္စည်းများ - သီးမခားစီရိှဆသာ လျှပ်ကူးပစ္စည်း အသံုးမပု 

သည့်စက်ပစ္စည်းြျားအားလုံး၊ အသံုးအဆောင်ပစ္စည်းြျားနှင့် တပ်ေင်ပစ္စည်းြျား 

ပါဝင်ဆသာ လျှပ်စစ်အသံုးချ ပစ္စည်းြျားကို ဆခါ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၃။ အသံုးအ္ဆာင်ပစ္စည်း - ြီးလငး်ဆစဆသာပစ္စည်းြျားနှင့် သီးမခားစီမေစ် 

ဆသာ ဆြာ်တာြှလဲွ၍ လျှပစ်စ်အသံုးမပုဆသာ ပစ္စည်းြျားမေစ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၄။  အစည်း - နှစ်ခ(ုသုိ့)နှစ်ခုထက်ပိုြိုပါဝငဆ်သာ ဆကဘယ်ကကိုးြျားသည် 

တစ်ခုတည်းဆသာပိုက၊် လြး်ဆ ကာင်း၊ ဆမြာငး် (သ့ုိမဟုတ်) ထုပ်ပိုးြထားပါက 

သီးမခားစီမေစ် ြဆနဆသာ အစုအဆဝး အစည်းကို ဆခါ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၅။   ္ကဘယ်ကကိုး - လျှပ်ကာပစ္စည်းတစ်လွှာတည်း ကာရံထားဆသာ လျှပ်ကူး 

ပစ္စည်း (အစိုင်အခဲ (သ့ုိမဟုတ်) အြျှင်) သ့ုိြဟုတ် ၎င်းကဲ့သ့ုိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခု 

(သုိ့မဟုတ်) နှစ်ခုထက် ပိုြိုပါဝင်ဆသာ ကိုယ်ပိုငလ်ျှပ်ကာပစ္စည်း ကာရံထားဆသာ 

အတူတကွ ရိှဆနဆသာကကိုး မေစ်သည်။ လျှပ်ကာပါဆသာ လျှပ်ကူးပစ္စည်း (သ့ုိမဟုတ်) 

လျှပ်ကူးပစ္စည်း ြျားသည် ထိခိုက်ြူ အကာအကွယ်အမပည့်အဝဆပးထားမခင်း ရိှသည် 

(သုိ့မဟုတ်) ြရှိပါ။ 

၅ခ.၂.၁.၆။   ္ကဘယ်ကကိုး အကာအကွယ် - ထိခိုက်ြှုပိုငး်ေိုင်ရာ ကာကွယ်ြှု အတွက် 

သတ္ထုမေင့်ဆသာ (ြျားဆသာအားမေင့် အမပားပုံစံ သ့ုိြဟုတ် ဝါယာပုံစံ)ထုပ်ပိးု ဆထာက်ပံ ့

ထားဆသာ ဆကဘယ်ကကိုးတစ်ခုမေစ်သည်။ 
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၅ခ.၂.၁.၇။ ္ကဘယ်ကကိုး္ပျာ့ - အတူိုငက်ကိုးတစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) 

တစ်ခုထကပ်ိုပါဆသာ ဝါယာကကိုးအစုအဆဝး၊ အူတိငုြ်ျားနှင့်ဝါယာကကိုးြျားအချင်းသည် 

ဆကွးေန့်နိုင်ဆလာက် ဆအာင် ဆသးငယ်ဆသာ ဆကဘယ်ကကိုး တစ်ခုမေစ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၈။  သတ္ထုအလွှာအုပ် ္ကဘယ်ကကိုး- သတ္ထုအလွှာအပု်ထားဆသာ လျှပ်ကာ 

ဆကဘယ်ကကိုး တစ်ခုမေစ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၉။ PVCလျှပ်ကာ အလွှာပါ္သာ ္ကဘယ်ကကိုး - လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ 

လျှပ်ကာပစ္စည်းသည် ပိုလီဗီနိုငး်ကလိရုိုက် (PVC) မေင့်မပုလုပ်ထားဆသာ ဆကဘယ်ကကိုး 

တစ်ခုမေစ်သည်။ PVC အလွှာသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အတူိုင် (သို့မဟုတ်) 

ဆကဘယ်ကကိုး၏ အတူိုင်ကို ထိခိုက်ြှုပိုင်းေိုင်ရာ ကာကွယ်ြူကိုလည်း 

ဆထာက်ပံဆ့ပးသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၁၀။ ရာသီဥတုဒဏ်ခံ ္ကဘယ်ကကိုး - အြျ ိုးြျ ိုးဆသာ ရာသီဥတုဆမပာငး်လဲြူ 

ဒဏက်ိုခံနိုင၍် အကာအကွယ်ြပါရှိဘဲ တပ်ေင်တည်ဆောက်ထားဆသာ ဆကဘယ်ကကိုး 

မေစ်သည်။ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုငမ်ခငး် အဓပိ္ပာယ်ကို (၅ခ.၂.၁.၈၀) တွင် ကည့်ပါ။ 

၅ခ.၂.၁.၁၁။  XLPE ္ကဘယ်ကကိုး - လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ လျှပ်ကာပစ္စည်းသည် ပိုလီ 

သိန်းမေင့် လက်ယှက်ထိးုမပုလုပ်ထားပပီး ဆကဘယ်ကကိုး၏ အတူိုင် (သို့မဟုတ်) 

အတူိုင်ြျားကို ထိခိုက်ြှုြှ ကာကွယ်ရန် PVC အလွှာ ဆထာက်ပံ့ဆပးထားဆသာ 

ဆကဘယ်ကကိုးမေစ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၁၂။ မျက်နှာကကက်ငတု် (CeillingRose) - လျှပ်စစ်တပ်ေင် ဝါယာကကိုး 

ြျားနှင့် ကကိုးဆပျာ့ (ြီးသီးဆခါင်းနှင့်ေက်သွယ်ဆသာကကိုး)  ကား ေက်သွယ်ရန် ဒီဇိုင်း 

မပုလုပ်ထားဆသာပစ္စည်း (ြျားဆသာအားမေင့် ြျက်နှာ ကက်တွင် ချတိ်ေက်ရန်) မေစ် 

သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၁၃။ လျှပ်စစ်ပတ်လမး် - တူညီဆသာြရူငး်ဆနရာြှ ဆပးပို့ဆသာလျှပ်စစ် 

ဓါတ်အားနှင့် လျှပ်စီးလွန်မေစ်မခငး်ြှ တူညီဆသာအကာအကွယ်ပစ္စည်းြျား ဆပါငး်စုထား 

ဆသာ လျှပ်စစ်ပတ်လြး် မေစ်သည်။ လျှပ်စစ်ပတ်လြ်း အြျ ိုးအစားြျားကို ဆအာက်ပါ 

အတိုငး်  ခွဲမခားနိုင်သည်။ 

(က)  အြျ ိုးအစား (၁) လျှပ်စစ်ပတ်လြ်း။ ဗိုအ့ားနိြ်မ့ေင့်အလုပ်လုပ်ပပီး အဓကိ 

ဆထာက်ပံဆ့ရးစနစ်ြှ တိုက်ရိုက်ဆထာက်ပံဆ့သာ လျှပ်စစ်ပတ်လြး် (ြီးအချက် 

ဆပး (သ့ုိမဟုတ်) အဆရးဆပါ်အလင်း  လျှပ်စစ်ပတ်လြး်ြှလွ၍ဲ)  တ့ုိမေစ်သည်။ 

(ခ)  အြျ ိုးအစား (၂) လျှပ်စစ်ပတ်လြ်း။ ြီးအချက်ဆပး သုိ့ြဟုတ် အဆရးဆပါ် 

အလငး်လျှပ်စစ် ပတ်လြ်းတို့ြှအပ ဆဘးအန္တရာယ်ကငး်ဆသာရငး်မြစ်ဆနရာြှ 

ဆထာက်ပံဆ့သာ ြည်သည့် ေက်သွယ်ဆရးေိုငရ်ာ လျှပ်စစ်ပတ်လြး် (ဥပြာ-
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ဆရဒီယုိ၊ တယ်လေီုန်း၊ အသံလွှင့်မခငး်၊ ကျုးဆကျာ်ြှုအချက်ဆပး ဆခါင်းဆလာင်း 

နှင့် ေုန်းဆခါ်ေိုြှုနှင်ဆ့ဒတာထတု်လွှင့်မခငး်လျှပစ်စ်ပတ်လြ်း)  ြျားကိ ု ေိုလို 

သည်။ 

(ဂ)  အြျ ိုးအစား (၃) လျှပ်စစ်ပတ်လြ်း။ ြီးအချက်ဆပး  လျှပ်စစ်ပတ်လြ်း 

သ့ုိြဟုတ် အဆရးဆပါ်အလင်း  လျှပ်စစ်ပတ်လြး် တို့မေစ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၁၄။ ပတ်လမ်းဖြတ်ခလုတ်(circuit breaker) - ပုံြှန်လျှပ်စစ်ပတ်လြး် အဆမခ 

အဆနြျ ိုးတွင် လျှပ်စီးပတ်လြ်းမေတ်ဆတာက်မခင်း၊ သယ်ဆောင်မခငး်တို့ကို မပုလုပ်ဆပး 

နိုငမ်ခငး်နှင့် သတ်ြှတ်ဆသာအချနိ်အတွငး် လျှပ်စီးသယ်ဆောင်ြှု မပုလုပ်နိုင်မခငး်၊  

လျှပ်စစ်ပတ်လြး်တို (short circuit) ကဲ့သ့ုိဆသာ သတ်ြှတ်ထားဆသာ ပုံြှန်ြဟုတ်သည့် 

လျှပ်စစ်ပတ်လြး် အဆမခအဆနြျ ိုးတွင် လျှပ်စစ်မေတ်ဆတာက်မခငး် စသည်တို့ကို မပုလုပ် 

ဆပးနိုငဆ်သာ ခလုတ်မေစ်သည်။                                                                                                                                                       

မှတ်စု။ ။ ပတ်လြ်းမေတ်ခလုတ် (circuit breaker) သည်ြျားဆသာအားမေင့် ြ ကာ 

ခဏ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောငန်ိုင်ရန် ရည်ရွယ်ဆသာ်လည်း အချ ို့အြျ ိုးအစားြျားသာ 

ြ ကာခဏလုပ်ငန်း လုပ်ဆောငရ်န် သင့်ဆလျာ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၁၅။ ဆနာက်ေုံးအေင့်လျှပစ်စ်ပတ်လြ်း - တစ်လြ်းသံုး မေန့်မေူးဆရးဘုတ် 

နှင် ့ ေက်သွယ်ထားဆသာ အထွက်ေားကစ်နှင့် တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ခုထကပ်ိုဆသာ 

ဆနရာြျားသ့ုိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆပးပို့ရန် ရည်ရွယ်မခငး်၊ တစ်လြ်းသံုးဘုတ်မပား 

ထက်ပုိ၍ မေန့်ခွဲမခငး်ြမပုလုပ်ထားဆသာ လျှပ်စစ်အသံုးအဆောင်ပစ္စည်းြျားနှင့် 

ေက်သွယ်ထားဆသာ အထွက်ပတ်လြ်းကို ဆခါ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် အမခားေက်သွယ်ြှု 

အခွဲြျားနှင့် ဘုတ်ြှ သီးမခားနညး်လြ်းမေင့် တိုးချဲ့အသံုးမပုမခငး်တို့ ပါဝင်သည်။                                              

၅ခ.၂.၁.၁၆။ ကလိ (cleat) - သာြန်အားမေင့် ြီးြဆလာင်ကျွြ်းနိုင်ဆသာ လျှပ်ကာ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ပစ္စည်းဆထာက်ပံ့ထားသည့် လျှပ်ကာဆကဘယ်ကကိုးြျားတွင် အသံုးမပုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၁၇။ ္လထဲရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်း - ဆမြမပင်အထက်တွင် လျှပ်ကာပစ္စည်း 

ဆထာက်ပံ့ထားဆသာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ရာသီဥတုနှင့် တိုက်ရိုက်ထိဆတွ့နိုင်ဆသာ 

လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

 မှတ်စု ။        ။ ဆလထဲရိှ လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆလးြျ ိုးရှိသည်။ 

(က)    ဆလထဲရိှ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအပွင့်(ဆမပာင်ရှင်း) 

(ခ)     အကာပါသည့်ဆလထဲရိှ လျှပ်ကူးပစ္စည်း 

(ဂ)     လျှပ်ကာပါသည့် ဆလထဲရိှလျှပက်ူးပစ္စည်း 

(ဃ)  ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုငဆ်သာ နျူထရာယ်အပု ် ဆကဘယ် (weatherproof   

neutral-screened cable) 
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၅ခ.၂.၁.၁၈။ ္ဖပာင်ရှင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း - လျှပ်ကာပစ္စည်းအကာအကွယ်ြပါရှိဆသာ  

လျှပ်ကူး ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၁၉။ ္ဖမစိုက်လျှပက်ူးပစ္စည်း - ဆမြကကီးြှလျှပ်ကာပစ္စည်းအဆနမေင့် အကာ 

အကွယ် ဆပးြထားဆသာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၂၀။  လျှပ်ကာပါ္သာ လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ အန္တရာယ်မေစ်မခငး်ြှ ကာကွယ်နိုင် 

ဆသာ အရည်အဆသွးနှင့် အထူရှိဆသာ လျှပ်ကာပစ္စည်း လုဆံလာက်စွာ ကာရံထားဆသာ 

လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၂၁။ ္ကဘယ်ကကိုး (သ့ုိမဟုတ်) အတူိုင်၏ လျှပ်ကူးပစ္စည်း - လျှပ်ကူးပစ္စညး် 

အပုိငး်တွင် ဝါယာကကိုးတစ်ခု (သိုမ့ဟုတ်) ဝါယာကကိုးအစုကို အတူစုထားမခင်းနှင့် အချငး် 

ချင်းထိကပ်ထားမခငး် (သ့ုိမဟုတ်) အပပို ငေ်က်သွယ်ထားဆသာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအပုိင်းကုိ 

ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၂၂။ ကကိုးအဆက် - ဆကဘယ်ကကိုးအတွဲ၏ အပုိငး် (သ့ုိမဟုတ်) အသံုး 

အဆောငတ်ွဲ၏ အြကကိုးေကန်ှင့် ဆကဘယ်ကကိုးဆပျာ့ ေက်သွယ်ရန် မပုလုပ်ထားဆသာ 

ပစ္စည်း ကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၂၃။ အဆက်ပုံး(္သတ္တာ) - တပ်ေင်ရာတွင် အသံုးမပုဆသာ လျှပ်ကူး 

ဆကဘယ်ကကိုးြျား ေက်သွယ်ရန် စီစဉ်ထားဆသာ ဝါယာကကိုးတပ်ေငရ်ာတွင် ပါဝင် 

သည့်ပုံး (ဆသတ္တာ) ကဲ့သို့ အစိတ်အပိုငး် တစ်ခုကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၂၄။ သယ်ရလွယ်္သာ အသံုးအ္ဆာငမ်ျားအတွက် ကကိုးအဆက် - သယ်ရ 

လွယ်ဆသာ လျှပ်စစ်အသံုးအဆောငပ်စ္စည်းြျား (သ့ုိမဟုတ်) ကကိုးဆပျာ့ြျား ေက်သွယ် 

ရန် စီစဉ်ထားဆသာပလပ်နှင့်  ဆော့ကတ်ြီးခလုတ်ခုံ အစုအဆဝးကိုဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၂၅။  သံုးစွဲသူအတွက်အဆုးံ္နရာများ - သံုးစွဲသူဆတာငး်ေိုြှုအဆပါ် ြူတည် 

၍ထားရိှဆသာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားအေုံးနှင့် ၎င်းတွင်ဝန်ထြ်းကကိုးြှ ဆပးပို့ဆသာ 

စွြ်းအင်ရရိှသည့်  အရာကို  ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၂၆။ ကကိုး္ပျာ့ - ဆသးငယ်ဆသာ မေတ်ပိငုး်ဧရိယာရိှသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း 

ပါဝင်ဆသာ အရာကို ကကိုးဆပျာဟ့ုဆခါ်သည်။ ကကိုးဆပျာန့ှစ်ခု အတူတကွ လိြ်ကျစ်ထား 

ဆသာ အရာကိုနှစ်ပင်လိြ်  ကကိုးဆပျာဟ့ ုဆခါ်သည်။  

၅ခ.၂.၁.၂၇။ ္ကဘယ်ကကိုး၏ အူတိုင် - ကိယ်ုပိုင်လျှပက်ာပစ္စည်းပါဝငဆ်သာ 

ဆကဘယ်ကကိုး၏ လျှပ်ကူပစ္စည်းတစ်ခုကို ဆခါ်ေိုသည်။ သ့ုိဆသာ်၎င်းတွင် ထိခိုက်ြှု 

ေိုင်ရာ အကာအကွယ်ြပါရိှပါ။  
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၅ခ၊၂၊၁၊၂၈။ ဖြတ်္တာက်ပစ္စည်း - သတ်ြှတ်ထားဆသာ လျှပစ်ီး ပြာဏထက် ပိုြို 

ြျားမပားဆသာအခါ လျှပ်ကူးပစ္စည်းြှ စွြ်းအငဆ်ပးပို့မခငး်ကို အလုိဆလျာက် မေတ်ဆတာက် 

ဆပးဆသာ ြည်သည့်အသံုးအဆောင် ပစ္စည်းကိုြေို ဆခါ်ေိုသည်။  

၅ခ၊၂၊၁၊၂၉။ စိုထိငု်းမှု အ္ဖခအ္န - ပုံြှန်အဆမခအဆနတွင ် လိအုပ်ဆသာ တပ်ေင်ြှု 

ြျား ထိဆရာက်ြှုကိ ုပျက်စီးဆစရန်မေစ်နိုင်ဆသာ အပြဲတြ်း (သ့ုိမဟုတ်) ရံေန်ရံခါမေစ်တတ ်

ဆသာ  စိုထိုငး်ြှုအဆမခအဆနတစ်ခုကို ေိုလိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၃၀။  ္သဖခငး် - ပုံြှန်အလုပ်လုပ်လျက်ရှိဆသာစနစ် (သာြန်အားမေင့် ဗိုအ့ား 

သယ်ယူနိုင်ဆသာ) သည် ဆမြကကီးနှင့်အနီး (သုိ့မဟုတ်) ဆမြကကီးထဲတွင်ရိှဆသာ လျှပ်စစ် 

ပတ်လြး် အပုိငး်တစ်ခုနှင့် ဓါတ်အားရှိဆသာ ြည်သည့်စနစ်နှင့်ြေို အေက်အသွယ် 

မပတ်ဆတာက်မခငး်ကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၃၁။  တိုက်ရိုက်္ဖမစိုက်ကကိုးစနစ် - ဆမြစိုက်ကကိုး တပ်ေင်မခငး်စနစ်သည် 

တပ်ေင်ြှု၏  သီးမခားအစိတ်အပိုငး်တစ်ခုမေစ်သည်။ သ့ုိဆသာ် ၎ငး်သည်တပ်ေင်ြှု 

အတွင်း ဓါတ်အားဆပးစနစ်၏ နျူထရယ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) ဆမြစိုက်ကကိုးယို 

စိြ့်ြှု ပတ်လြ်းမေတ်ခလုတ်၏ကွိုင်ြှ ဆမြကကီးသို့ မေတ်သန်း ေက်သွယ်ြှုြရိှပါ။ 

၅ခ.၂.၁.၃၂။ အကွာအ္ေးဧရိယာ(သ့ုိမဟုတ်)ခုခံမှုဧရိယာ (္ဖမစိုက်ကကိုးအတွက်သာ) 

- အလီက်ထရုပ်နှင့် စြ်းသပ ်ကည့်ပါက ဗိုအ့ားဆမပာင်းလဲြှု အဆနအထားကို သာြန် 

လုပ်ငန်းသံုးကိရိယာြျားနှင် ့ စြ်းသပန်ိုင်ဆသာ  ဆမြစိုက်ကကိုးဆနရာ (ဆမြစိုက်အီလက်ထ 

ရုပ် ဝန်းကျငဆ်နရာ) ကိုဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၃၃။ ခွဲဖခားဖခငး်(လျှပ်စီးလနွ်ခွဲဖခားဖခင်း)- လျှပ်စီးလွန်ကာကွယ်ဆသာ ပစ္စည်း 

ြျားနှစ်ခု(သ့ုိမဟုတ်) နှစ်ခုထက်ပိုဆသာ လုပ်ဆောင်ြှုအစုအေဲွ့သည် သတ်ြှတ်ပြာဏ 

အတွင်း လျှပ်စီးလွန်မခင်း မေစ်ဆပါ်ပါက ၎င်းသတ်ြှတ်ပြာဏအတွင်း အမခားဆသာ 

ကိရိယာြျား အလုပ်ြလုပ်သည့် အချနိ်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ဆစရန် ထားရိှထားဆသာ 

အကာအကွယ် ပစ္စည်းမေစ်သည်။ 

 မှတ်စ ု (က) လျှပ်စီးလွန်ကာကွယ်ပစ္စည်းသည် လျှပ်စီးလွန်လာသည့်အခါတွင် 

၎င်းလြ်းဆ ကာငး်အတွင်း အကာအကွယ်ပစ္စည်းြျားရိှဆသာ်လည်း 

သက်ဆရာက်ြှုဆနရာ (အဆသးေုံးအပိုင်း) ကိ ု ခွဲမခားဆပးနိုင်သည်။ 

(ခ) ကွဲမပားမခားနားဆသာ လျှပ်စီးလွန် ကာကွယ်ပစ္စည်းြျားသည် 

လျှပ်စီးလွန်ြျား စဉ်ေက်ြမပတ် မေတ်သန်းစီးေင်းမခငး်နှင့ ် အြျ ိုး 

ြျ ိုးဆသာ လျှပ်စီးလွန်ြျားကို စံမပုကာကွယ်သည့် ကွန်ယက်ြှခွဲမခား 

ထုတ်ဆပးနိုငမ်ခငး်သည်  ထူးမခားြှုရိှ သည်။ 
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၅ခ.၂.၁.၃၄။  ္ဖမကကီး - ကြ္ဘာဆမြကကီးလျှပ်ကူးထု၏ လျှပ်စစ်စွြ်းရည်သည် ြည်သည့် 

ဆနရာ၌ြေို သာြန်အားမေင့် သုညဟု ယူေသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၃၅။  ္ဖမနှင့်တဆက်တည်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း - ဆမြစိုက်ကကိုးတပ်ေင်ရာတွင်  

လိအုပ်ဆသာတပ်ေင် အစိတ်အပိုငး်ြျား (သ့ုိမဟုတ်) ဆမြစိုက်ကကိုးဆခါင်း၊ ြည်သည့်ညှပ် 

(Clamp) ြေို ပါဝင်သည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုဆခါ်ေိုသည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းတွင် ပါဝင် 

ဆသာ ကကိုးဆပျာ့ (သ့ုိမဟုတ်) ဆကဘယ်လက်ကိုး၏ အထူးမပုလုပ်ထားဆသာ လျှပ်ကူး 

အေက် (သ့ုိမဟုတ်) ဆကဘယ်လ်ကကိုး၏ အကာအကွယ် (သ့ုိမဟုတ်) သတ္တုအကာ 

(သုိ့မဟုတ်) သတ္တုပပန်အပိုင်း အားလုးံပါဝငသ်ည်။ 

၅ခ.၂.၁.၃၆။   ္ဖမစိုက်ကကိုးလျှပ်္ခါငး် - ဆမြကကီးအတွငး်သုိ့ လျှပ်စစ်ေက်သွယ်ြှု 

ရယူရန် စီစဉ်ထားမခငး်နှင့် ထိစပ်ထားရန်အတွက် မပုလုပ်ထားဆသာ လျှပ်ကူးပစ္စည်း 

အစုအဆဝး (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ခုကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၃၇။  ္ဖမစိုက်ကကိုးအဖပစ် - လျှပ်စီးဆ ကာငး်ခုခံြှုကို လျစ်လျူရှုနိုငခ်ျနိ်တွင် 

လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ဆမြကကီးတို့ြဆတာ်တေ ချတိ်ေက်ြိမခင်းနှင့် အေိုပါေက်သွယ်ြှု ကို 

အသက်ြရှိဆသာ ဆမြစိုက်ကကိုး (Dead Earth) ဟ ုဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၃၈။  ္ဖမစိုက်ကကိုး္ခါငး် - ဆမြစိုက်ကကိုးလျှပ်ဆခါငး်နှင့် ေက်သွယ်ရန် 

မပုလုပ်ထားဆသာ ဆနာက်ေုံးလျှပ်ကူးပစ္စည်းဟုဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၃၉။   ္ဖမစိမ့်ေင်မူ ပတ်လမ်းဖြတ်္တာက်္သာစနစ် - ဆမြစိုက်ကကိုးစနစ် 

တပ်ေင်မှုအစိတ်အပုိင်းြျား၊ အထူးသမေင့် ဆမြကကီးသို့သွားဆသာအပုိငး်တစ်ခု(သုိ့မဟုတ်) 

တစ်ခုထက်ပုိဆသာ ဆမြစိုက်ကကိုး လျှပ်စစ်စိြ့်ဝင်ြူပတ်လြ်း မေတ်ဆတာက်ခလုတ် 

(သုိ့မဟုတ်) ေင့်ကြ်းမခငး် (Relay)ကို မပုလုပ်ဆပးဆသာ စနစ်မေစ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၄၀။  ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူး္ရး အပိတ်ဘုတ် - တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ခုထက်ပိ ု

ဆသာ အဝင်လျှပ်စစ် ပတ်လြ်းြျားြှဆပးဆသာ တစ်ခုထကပ်ိုဆသာ အထွက်လျှပစ်စ်ပတ် 

လြး်ေက်သွယ်မခငး် (သ့ုိမဟုတ်) ထိန်းချုပ်မခင်း၊ ကာကွယ်မခငး် စသည်တို့လုပ်ဆောင် 

ဆသာ တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ခုထကပ်ိုဆသာ ထိန်းချုပ်ဆရးနှင့် အကာအကွယ်ပစ္စည်းြျား 

နှင် ့ဘတ်စ်ဘား (Bus Bar) ပါဝင်သည့်  အပိတ်စနစ်မေစ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၄၁။  သတ္တုအြွင့် - တပ်ေင်ြှုတွင် အလွယ်တကူအသံုးမပုနိုငဆ်သာ သတ္တု 

အစိတ် အပုိငး်ြျားအမပင် - 

(က) ဓါတ်အားရှိဆသာအပိုင်းြှ ခွဲမခားထားဆသာ နှစ်ထပ်လျှပက်ာ မပုလုပ်ထား 

ဆသာအပုိင်း။ 

 (ခ) နာြည်သတ္တုမပား၊ ြူလီဆခါင်း၊ အကာ(သုိ့မဟုတ်) အမပားြျားအား တွဲေက် 

ထားဆသာ (သို့မဟုတ်) ဆထာက်ထားဆသာ(သ့ုိ) 
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(၁) ေက်သွယ်ထားဆသာ ကိုယ်တိုင်ြလုပ်နိုင်သည့် စဉ်ေက်ြမပတ် 

လျှပ်ြကူးနိုင်ဆသာပစ္စည်းြျား။ 

(၂)  တပ်ေင်ြှုကိ ု လိအုပ်မခင်းနှင့် ဓါတ်အားရိှဆသာ အစတိ်အပုိင်းြှ 

လျှပ်ကာပျက်စီးသွားဆသာအခါ  ဓါတ်အားရိှလာနိုငမ်ခငး်။ 

(၃)  အတွင်းရှိ သတ္တုြျားနှင့်ထိစပ်ြူြရိှမခငး်နှင် ့ 

(ဂ) ၎င်းဓါတ်အားရိှဆသာအပုိငး်ြှ ခွဲမခားထားဆသာ အမခားသတ္တု အပုိငး်အစြျား။ 

(၁) ဆမြစိုက်ကကိုးသွယ်ထားမခငး် (သ့ုိမဟုတ်) လျှပ်ကာနှစ်ထပ်ကာထား 

မခငး် ။ 

၅ခ.၂.၁.၄၂။  မီးဒဏ်ခံ ္ကဘယ်ကကိုး - အပူချနိ် ၉၀၀ °C တွင် ၂၀ ြိနစ် (သ့ုိမဟုတ်) 

၇၀၀°C တွင် ၉၀ြိနစ်ထိ ခံနိုင်ရည်ရိှဆသာ ဝန်ဆောင်ြှု ေက်လက်လုပ်ဆောငန်ိုငစ်ွြ်းရှိ 

ဆသာ ဆကဘယ်ကကိုး မေစ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၄၃။ မီးအိမ် - ြီးအိြ်တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) ြီးအိြ်ြျား (ဥပြာ-ြီးဆချာင်း 

(သုိ့မဟုတ်) အပူဆပးြီးဆချာင်း)နှင်အ့တူ ြည်သည့်ြီးသီးဆခါင်း၊ အကာ၊ အလငး်မပန်ဆပး 

သည့်အရာ (ဥပြာ-နံရ ံ ကပ်စင်၊ ြျက်နှာ ကက်ငတု်တွင် တပ်ေင်ထားဆသာ ြီးေိုငး်၊ 

လျှပ်စစ်ြီး (သ့ုိမဟုတ်) သယ်ယူရလွယ်ဆသာ အစိတ်အပိုငး်) တို့ပါဝင်ဆသာ (သ့ုိမဟုတ်) 

ဆထာက်ပံ့ထားဆသာ ကိရိယာတစ်ခုကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၄၄။  မီးခံအပိတ်။ ြနိုင်ဝန်ထြး်ထားဆသာ အမခားတစ်ခုခုနှင့် ေက်စပ်၍  

သတ်ြှတ်ထားသည့် ပစ္စည်းအတိုငး် လက်ဆတွ့အလုပ်လုပ်ဆနသည့်အချနိ်တွင် ြီးဆလာင် 

လွယ်ဆသာ ဓာတ်ဆငွ့ြျားဆပါက်ကွဲပါက ထိခိုက်ြူြရှိဘဲ ဆနနိုငမ်ခငး်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ဆလထုထဲတွင် ြီးဆလာငလ်ွယ်ဆသာ ဓာတ်ဆငွ့ြျားရှိသည့်အချနိ်တွင် ၎င်းဓာတ်ဆငွ့ြျား 

ထုတ်လွှင့်ြီးဆတာက်ဆစမခင်းြှ  ကာကွယ်နိုင်သည့် အပိတ်တစ်ခုကိုဆခါ်ေိုသည်။ 

မှတ်စု (၁)  ဆနရာတစ်ခု၏ ဝန်းကျင်တွင် ဆပါက်ကွဲလွယ်ဆသာပစ္စည်းြျား တည်ရိှြှု 

အဆပါ်ြူတည၍် အန္တရာယ်ရိှဆသာဆနရာကို ဇုန်အြျ ိုးြျ ိုး ခွဲမခားသတ် 

ြှတ်ရြည်။ ၎င်းဆနရာြျ ိုးတွင် ြီးဒဏ်ခံထိန်းချုပ်ခလုတ်၊ တပ်ေင် 

ပစ္စည်း၊ ေက်စပ်ပစ္စည်းြျားကို ြီးခံအပိတ်ဆနရာတွင်သံုးရြည်/ 

တပ်ေင်ရြည်။ 

 (၂)  မပဋ္ဌာန်းစံချနိ်စံညွှန်း လြ်းညွှန်ချက်ြျားကို ြလိုက်နာဆသာ လျှပ်စစ် 

ပစ္စည်းြျားကို ြီးဒဏ်ခံနိုငသ်ည်ဟု ြယူေသင့်ပါ။ 

 (၃) အမခားဆသာပစ္စည်းကိရိယာြျားြှာ ဝါယာကကိုးတပ်ေင်ရာတွင် လူသံုး 

ြျားဆသာ ပစ္စည်းြျားပါဝငပ်ါသည်။ ဥပြာ - ပိုြုိအန္တရာယ်ကငး်ဆစ 

ဆသာ ပစ္စည်းြျား  
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၅ခ.၂.၁.၄၅။  မီး္တာက်နိမ့် ္ကဘယ်ကကိုး - ြီးဆတာက်နိြ့်ဆကဘယ်ကကိုးသည် 

ြီးခိုးနှင့် ဆဟလိဂုျငထ်ုတ်လွှင့်ြှုကို ဆလျာ့ချဆပးသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၄၆။ ဖြူ့စ် - ပစ္စည်းတစ်ခုနှင်အ့တူ ဒီဇိုင်းမပုလုပ်ထားမခငး်နှင့် အချ ိုးညီ 

အပုိငး်တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ခုထက်ပို၍ ဆပါငး်စပ်မခငး်မပုလုပ်ထားဆသာ ပစ္စည်းတစ်ခု 

မေစ်ပါသည်။ ၎င်းကိုတပ်ေင်လုိက်သည့်အခါ လုဆံလာက်ဆသာအချနိ်တစ်ခုတွင် လျှပ်စီး 

ပတ်လြ်းသည် မေတ်စီးသွားပပီး လျှပ်စီးပတ်လြ်းကို မေတ်ဆတာက်ဆပးပါသည်။ မေူ့စ် 

သည် မပည့်စုံဆသာကိရိယာတစ်ခုမေစ်ဆစရန် အစိတ်အပိုင်းအားလုံး ဆပါငး်စည်းမခငး် 

မပုလုပ်ထားသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၄၇။ ဖြူ့စ်ဖဒပ်စင် - သတ်ြှတ်ဆသာအချနိ်အတွငး် သတ်ြှတ်ဆသာ တန်ေိုး 

ထက ် ပိုြိုဆသာအဆမခအဆနြျ ိုးတွင် အရည်ဆပျာဆ်စရန် မပုလုပ်ထားဆသာ  မေူ့စ်၏ 

အစိတ်အပိုင်းဆလးမေစ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၄၈။ ဟန်ချက်ညီအ္ဖခအ္န (Harmonics) (လျှပ်စီးနှင့်ဗို့အား) - သီအိုရီ 

အရ စငး်လှိုငး်(Sine-wave) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ဆသာအခါ အားလုးံဆသာ ဆအစီလျှပ်စစ်ြျား 

သည် စင်းလှိုင်းအတိုင်း ြသွား ကဘဲ ၎င်း၏ပုံစံပျက်ယွင်းမခငး် (တွန့်လိြ်)ဆ ကာင့် 

အချ ို့ဆသာလျှပ်စီးနှင့်  အဆမခခံယူနစ်ြျားသည်  လုးံဝဆမပာင်းလဲသွားပါသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၄၉။  မီး္တာက်လွယ်ဖခငး် - အလွယ်တကူ ြီးဆတာက်လွယ်ဆသာ အဆမခ 

အဆနရှိသည့်  ပစ္စည်းကိုဆခါ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၅၀။ အ္ဆာက်အဦတွင် (လျှပ်စစ်) တပ်ဆင်ဖခငး် - သီးမခားအဆမခအဆန 

တစ်ခု (သ့ုိြဟုတ်) အဆမခအဆနြျား မပည့်စုံဆစရန်အတွက်  ေက်စပ်ဆသာ လျှပ်စစ် 

ပစ္စည်းြျား ပူးဆပါင်းတပ်ေင်မခငး်နှင့် ဆပါငး်စပ်ထားဆသာ လက္ခဏာရိှသည့် အဆန 

အထားကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၅၁။  လျှပ်ကာ - လျှပ်ကာေိုသည်ြှာ အနီးရိှ လျှပ်ကူးနိုင်ဆသာ  ပစ္စည်းြျား 

(သ့ုိြဟုတ်) ဆလထု (သ့ုိြဟုတ်) လျှပ်ြကူးနိုငဆ်သာပစ္စည်းြျားနှင့်  ထိေက်ြှုကုိ 

ကာကွယ်ထား၍ အမခားနညး်လြ်းမေင့် လျှပ်စီးပတ်လြ်းမေတ်သန်းရန် ခံနိုင်ရည်ရိှမခင်း 

(သ့ုိြဟုတ်) လျှပ်စစ်မေတ်သန်းြသွားနိုင်ဆစရန် (သ့ုိြဟုတ်) အမခားဆသာဆနရာသ့ုိ 

ပစ္စည်းြျက်နှာမပငဆ်ပါ်ြှ အန္တရာယ် (သ့ုိြဟုတ်) ဆရှာမ့ေစ်မခငး် (သ့ုိြဟုတ်) အန္တရာယ်မေစ် 

ဆစဆသာ လျှပ်စစ်စိြ်ထ့ွက်မခငး်ြှ ဆရှာငရှ်ားရန် မပုလုပ်ထားဆသာအရာကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၅၂။ အ္ဖခခံလျှပ်ကာဖခငး် - ဓါတ်အားရိှဆသာအစိတ်ပိငုး်နှင့် လျှပစ်စ်ဆရှာ့ 

မေစ်မခငး်ြှ အဆမခခံကာကွယ်နိုငရ်န် တပ်ေင်ထားဆသာ လျှပ်ကာမခင်းကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

မှတ်စု။ အဆမခခံလျှပ်ကာမခငး်တွင် လုပ်ငန်းသဆဘာအရ သီးမခားအသုံးမပုရဆသာ 

လျှပ်ကာ အသံုးမပုမခငး်ြျား ပါဝင်ရန် ြလိုအပ်ပါ။ 
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၅ခ.၂.၁.၅၃။  နှစ်ထပ်လျှပ်ကာဖခငး် - အဆမခခံနှင့်ထပ်တိုးလျှပ်ကာမခင်း ဆပါငး်စပ် 

ထားမခငး်ကို  ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၅၄။ လျှပ်စစ်ပိုငး်ဆိုင်ရာ လျှပ်ကာဖခငး် - လျှပ်ြကူးနိုငဆ်သာပစ္စည်း၊ အပိတ် 

ြျား၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း ဆထာက်ပံ့ထားဆသာ (သို့မဟုတ်) ဝန်းရံထားဆသာစသည့် 

သင့်ဆလျာ်ဆသာ အရာြျားကို  ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၅၅။ ကကိုတငအ်ားဖြည့် လျှပ်ကာဖခင်း - လျှပ်ကာပစ္စည်းတစ်ခု အသံုးမပု 

ထားသည့် သင့်ဆလျာ်ဆသာ စံချနိ်စံညွှန်း အဆမခဆနဆအာကတ်ွင် လျှပ်စစ်ဆရာှ့မေစ်မခငး် 

အန္တရာယ်ြှ ကာကွယ်နိုငစ်ွြ်းသည် နှစ်ထပ်လျှပ်ကာပစ္စည်း၏ စွြ်းဆောင်ရည်နှင့် 

အတူတူမေစ်ဆသာ လျှပ်ကာပစ္စည်းကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

မှတ်စု။  ။ တစ်ခုတည်းဆသာ လျှပ်ကာပစ္စည်း အဓပိ္ပါယ်ြှာ တသားတည်းမေစ်ဆသာ 

လျှပ်ကာပစ္စည်း အပုိငး်အစတစ်ခုကိုြညွှန်းေိုပါ။ ၎င်းတွင် အလွှာြျားစွာ ေွဲ့စည်းပါဝင် 

နိုငပ်ပီး ၎င်းတို့ကို ဆနာက်တိုး (သုိ့ြဟုတ်) အဆမခခံလျှပက်ာ ပစ္စည်းအမေစ်တစ်ခုမခငး်စီ 

စြ်းသပ်၍ြနိုင်ပါ။ 

၅ခ.၂.၁.၅၆။  ္နာက်တိုးလျှပ်ကာဖခင်း - အဆမခခံလျှပ်ကာမခင်း ပျက်စီးပါက လျှပ်စစ်

ဆရှာမ့ေစ်မခငး်ြှ ကာကွယ်ရန် အဆမခခံလျှပ်ကာပစ္စည်းတွင် ထပဆ်ပါငး်အသုံးမပုထား ဆသာ 

သီးသန့်လျှပ်ကာပစ္စည်းကို  ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၅၇။  ချတိ်ဆက်ခလုတ် - သတ်ြှတ်အစီအစဉ် (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ပပိုငတ်ည်း 

အလုပ ်လုပ်ရန်  အတူချတိ်ေက်ထားဆသာ  ခလုတ်ြျားကိုဆခါ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၅၈။  ဓါတ်အားရှဖိခငး် - အပ်ကကိုး (Earth) နှင် ့ ကွာမခားဆသာ ဓါတ်အားရိှ 

သည့်   လျှပ်စစ်အားသွင်းထားမခင်းကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၅၉။  စက်မှုဆိုငရ်ာ္နရာများ - ထုတ်လုပ်သူ (သ့ုိမဟုတ်) မပငေ်င်ြှုအတွက် 

လျှပ်စစ်ဝါယာကကိုးြျား တပ်ေင်ရာတွင် လိအုပ်ဆသာစက်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာြျားထား 

ရာဆနရာကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၆၀။  စက်မှုနှင့်မဆိုင်္သာ္နရာ - စက်ြှုေိုငရ်ာဆနရာ ြဟုတ်ဆသာဆနရာ၊ 

ဆနထိငု်ရာဆနရာ၊ ရုံးခန်း၊ ဆစျးေိုင်၊ မပခန်း၊ စတိုးေိုငန်ှင့် အလားတူအဆောက်အ  

တို့တွင် အလင်းြီးတပ်ေင်ရန် (သုိ့မဟုတ်) အလားတူ ကိစ္စရပ်ြျားအတွက် လျှပ်စစ် 

ဝါယာကကိုးြျားတပ်ေင်ရန်  လိအုပ်ဆသာဆနရာကို  ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၆၁။  လျှပ်စစ်ပတ်လမး်ဖြတ်စက်အ္သး (miniature circuit breaker) ။ 

ပုံြှန်လျှပစ်ီးပတ်လြ်း အဆမခအဆနြျ ိုးတွင်လျှပ်စစ်ရရိှမခင်း၊ သယ်ဆောငမ်ခငး်၊ မေတ် 

ဆတာက်မခငး်နှင့် သတ်ြှတ်ချနိ်အတွင်း လျှပ်စစ်သယ်ဆောင်မခငး်နှင့် ဝန်အားြျားမခငး် 

နှင့် လျှပ်စီးြဟုတ်သည့် အဆမခအဆနြျ ိုးတွင် လျှပ်စစ်ပတ်လြး်ကို အလုိအဆလျာက် 
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မေတ်ဆတာက်ဆပးနိုင်ဆသာပတ်လြ်းတို (short circuit) မေစ်မခငး် ကဲ့သ့ုိဆသာ ပုံြှန်စက် 

ခလုတ်ကို ဆခါ်ေိုသည်။  

၅ခ.၂.၁.၆၂။  နျူထရယ်္ဖမစိုက်ကကိုးအဆင့်ဆင်စ့နစ် (multiple earthed neutral 

system) - စွြ်းအားဆထာက်ပံ့ြှုစနစ်၏ နျူထရယ်လျှပက်ူးပစ္စည်းနှင့် တပ်ေင် 

ေက်သွယ်ြှုနှင့်တပ်ေင်ရာအပိုင်းတွင် သီးမခားဆမြစိုက်ကကိုးအြျ ိုးြျ ိုးကို ပူးဆပါင်း၍  

ဆမြစိုက်ကကိုးကကီးတပ်ေငမ်ခငး်စနစ်ကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၆၃။   နျူထရယ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း - ဝါယာကကိုးဆလးကကိုး ဆေ့စ်သုံးခုစနစ် 

(three-phasefour-wiresystem) ၏ နျူထရယ်လျှပက်ူးပစ္စည်း၊ ဆေ့စ်တစ်ခု (Single 

Phase) ၏ လျှပ်ကူးပစ္စည်း (သ့ုိမဟုတ်) ဒီစီတပ်ေင်မခငး်နှင့် အမခားဓါတ်အားလိုငး်၏ 

ဆမြစိုက်ကကိုးတပ်ေင်မခင်းနှင့် အလယ်ဝါယာကကိုး (သို့မဟုတ်) ဆအစီစနစ်၏ဆေ့စ် 

(သုိ့မဟုတ်) ဝါယာကကိုးသံုးဆချာင်း   ဒီစီစနစ်၏  ဘုံမပန်လျှပ်ကူးပစ္စည်းတို့ပါဝင်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၆၄။   ပလပ် (Plug) - ကကိုးဆပျာတ့ပ်ေင်ရန် ရည်ရွယ်ထားဆသာ ကိရိယာနှင့် 

အေက်ကကိုး (သ့ုိမဟုတ်) ဆော့ကတ်အတွငး်ေက်သွယ်ရန် ထိစပ်ပငဆ်ထာက်ပံ့ထား 

ဆသာ ကိရိယာကို ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၆၅။ ပွိုင့်္နရာ (ေါယာကကိုးတပ်ဆင်ဖခင်း) - လျှပ်စစ်သံုးပစ္စည်းြျား 

ေက်သွယ်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဝါယာကကိုးြျား တပ်ေင်ထားဆသာအေုံဆနရာကို ဆခါ်ေုိ 

သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၆၆။ ယုိစီးလျှပ်စီးပတ်လမ်းဖြတ်ခလုတ် - သတ်ြှတ်ထားဆသာ အဆမခအဆန 

တစ်ခုအတွင်း ယုိစီးလျှပ်စီးဆ ကာင်းြျားသည် သတ်ြှတ်ထားဆသာ ပြာဏရှိလာဆသာ 

အခါနှင့် ပုံြှန်ဝန်ထြး်အဆမခအဆနြျ ိုးတွင် လျှပ်စီးပတ်လြ်းသယ်ဆောငမ်ခငး်၊ မေတ် 

ဆတာက်မခငး်တို့ကိုမပုလုပ်နိုင်ဆစရန် ဒီဇိုင်းမပုလုပ်ထားဆသာ စက်ခလုတ်ကိုဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၆၇။  ေန်ထမ်းဖခင်း - အေိမုပုထားဆသာ ဝါယာကကိုးစနစ်သ့ုိဆပးရန် လိအုပ် 

ဆသာ  လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့်  အသံုးအဆောင်ပစ္စည်းြျားကို  ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၆၈။  ္ဆာက့တ် - ေက်သွယ်ထားဆသာ ဆကဘယ်ကကိုးအေုးံနှင့် ပလပ်၏ 

ပင်ြျား  ေက်သွယ်ရန်ဒီဇိုင်းမပုလုပ်ထားဆသာ  ဆော့ကတ်ပစ္စည်းြျား ကိုဆခါ်ေိုသည်။ 

 မှတ်စု ။    ။အလငး်ထွက်ပစ္စည်းလြ်းဆ ကာငး်စနစ်ကိုဆော့ကတ်စနစ်တွင်ထည့်သွင်း 

ြတွက်ချက်ပါ။ 

၅ခ.၂.၁.၆၉။  ခလုတ် - ပတ်လြ်းတိုကဲ့သ့ုိ ပုံြှန်ြဟုတ်သည့် သတ်ြှတ်အဆမခအဆန 

ဆအာက်တွင် သတ်ြှတ်လျှပ်စစ် သယ်ယူနိုင်စွြ်းရှိမခငး်နှင့် ဝန်အားြျားသည့်အချနိ်တွင် 

အလုပ်လုပ်နိုင်မခငး်၊ ပုံြှန်လျှပ်စစ်အဆမခအဆနဆအာကတ်ွင် လျှပ်စစ်မေတ်ဆတာက်မခငး်၊ 
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သယ်ဆောင်မခငး်၊ မပုလုပ်မခငး်တို့ကို လုပ်နိုငစ်ွြ်းရိှဆသာစက်ြှုပိုင်းေိုင်ရာ ခလုတ်တစ်ခု 

ကို  ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၇၀။ စက်ခလုတ်ဘုတ်ဖပား - ပစ္စည်းတစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်းြျားြပါရှိဘဲ 

စက် ခလုတ် (Switch Gear) ြျားစုဆပါင်းထားဆသာ ဘုတ်မပားမေစ်သည်။ သုိ့ဆသာ် 

ဆနာက်ေုံးလျှပ်စစ်ပတ်လြး်၏  ဆနရာအလိကု်  ခလုတ်အစုအဆဝးြျားကို  ြေိုလိပုါ။ 

မှတ်စု။ စက်ခလုတ်ဘုတ်မပားတွင် မေန့်မေူးဆရးဘုတ်မပား ပါဝင်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၇၁။  လျှပ်စစ်ဖြတ်ခလုတ် - အေွင့်အဆနအထားတွင် အစွန်းြျားအ ကား 

သီးမခား အကွာအဆဝး ဆထာက်ပံ့ထားဆသာ၊ လျှပ်စစ်အစွန်းနှစ်ဘက် ကား လုဆံလာက်စွာ 

ဆမပာင်းလဲလာဆသာ ဗို့အားမေစ်ဆပါ်လာဆသာအခါ (သုိ့မဟုတ်) ြဆမပာပဆလာက်  လျှပစ်ီး 

ဆ ကာငး် ဆနှာင့်ယှက်ခံရဆသာအခါ (သ့ုိမဟုတ်) မေစ်ဆပါ်သည့် အခါေွင့်မခင်း  (သ့ုိမဟုတ်)  

ပိတ်မခငး်  မပုလုပ်ဆပးဆသာကိရိယာကို  ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၇၂။ လျှပ်စစ်ဖြတ်ခလုတ်ဒဏ်ခံကကိုး - လှုပ်ရှားဆနဆသာခလုတ်ြျားတွင် 

တပ်ေင်ထားဆသာ (သ့ုိမဟုတ်) ဒဏခ်ံကကိုးပါဝင်ဆသာ ခလုတ်ြှထွကလ်ာဆသာ 

ဆပါငး်စပ ်ထားဆသာ  ကိရိယာတစ်ခုကို  ဆခါ်ေိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၇၃။  စက်ခလုတ် (Switchgear) - စက်ခလုတ်ပစ္စည်းတစ်ခု လွှြ်းခခုံ 

ဆခါ်ဆဝါ်သည့် ဆယဘုယျအဆခါ်နှင့် ဆပါငး်စပ်ြှုနှင်ေ့က်နွယ် ထိန်းချုပ်မခငး်၊ တိုင်းတာ 

မခငး်၊ ကာကွယ်မခငး်နှင့် ထိန်းညိှမခငး် ပစ္စည်းြျား၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ဆမပာင်းလဲမခင်း 

နှင့် မေန့်ဆဝမခင်း၊ ထုတ်လုပ်မခငး်၊ ထုတ်ယူမခငး်တို့ အသံုးမပုရန် ရည်ရွယ်၍လည်းဆကာငး်   

ဆထာက်ပံဆ့သာအလံုပိတ်ပုးံ ၊  ေက်စပ်ပစ္စည်း၊ အတွင်းချတိ်ေက်ြှုတို့နှင့် ေက်စပ်၍ 

သံုးဆသာ ပစ္စည်းနှင့်ကိရိယာြျားကိုလည်းဆကာင်း လွှြ်းခခုံ၍  ဆယဘုယျဆခါ်ဆဝါ်ဆသာ  

အသံုးအနှုန်းမေစ်သည်။ 

၅ခ.၂.၁.၇၄။  အသံုးဖပုနုိင်္ သာနံရံအကျယ်အေန်း - နံရနံှင့်  ကြ်းခငး်ပြာဏ တစ်ြ ီ

တာထက်နည်းဆသာ နံရံအကျယ်၊ ြီးေိုအတွက် ပိုငေ်ိုင်ဆသာဆနရာ၊ တံခါးအေွင့်/အပိတ် 

မပုလုပ်ရာတွင် ပိုငေ်ိုငဆ်သာဆနရာတို့ြပါဝင်ဘဲ နံရြံျက်နှာမပငတ်စ်ခုလုးံကို  ေိုလိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၇၅။ အလွန်နိမ့်ဗ့ုိအား - ပုံြှန်အားမေင် ့ 50Va.c ထက်ြပိုဆသာ ဗို့အား ကုိ 

ေိုလိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၇၆။ ဗိုအ့ားနိမ့် - ပုံြှန်အားမေင့် 50Va.c ထက်ြျားဆသာ်လည်း 1000V a.c 

ထက် ြပိုဆသာဗို့အားကို  ေိုလိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၇၇။ အလယ်အလတ်ဗို့အား - ပုံြှန်အားမေင့် 1000V a.c ထက်ြျားပပီး 33kV 

a.c ထက် ြပိုဆသာဗို့အားကို  ေိုလိုသည်။ 
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၅ခ.၂.၁.၇၈။  ဗိုအ့ားဖမင့် - ပုံြှန်အားမေင့် 33kV a.c ထက်ြျားပပီး 230 kV a.c ထက ်

ြပိဆုသာ ဗို့အားကို ေိုလိုသည်။ 

၅ခ.၂.၁.၇၉။  ရာသီဥတုဒဏ်ခံနုိငဖ်ခငး် - ေက်စပ်ပစ္စည်းြျား၊ အလငး်တပ်ေင် 

ပစ္စည်းြျား၊  လျှပ်စစ်အသံုးအဆောငပ်စ္စည်းြျားနှင့်  ဆကဘယ်ကကိုးြျားသည် မပငပ်တွင ်

တပ်ေင်ရာတွင် အပူချနိ်ဆမပာင်းလဲမခင်း၊ ေုန်ြှုန့်နှင့်ြိးုြျား၏ ဒဏ်ကိခုံနိုင်ဆအာင် တည် 

ဆောက်ထားဆသာဆ ကာင့် ၎င်းတို့ကို ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုငဆ်သာ အြျ ိုးအစား မေစ်သည်။ 

အမခားဆသာအဓပိ္ပာယ်ေွင့်ေိုရန်စကားလုံးရိှပါကြှ လက်ခံထားဆသာ  အေင်အ့တန်းနှင့် 

အညီ  ညွှန်းေိုရြည်။ 

 ၅ခ.၂.၂။  သ ္ ကေတများ 

  အဆောက်အ တွင် လျှပ်စစ်တပ်ေင်မခငး်အတွက် အသံုးမပုဆသာပုံစံ (Drawing) 

ြျားနှင် ့ ဝါယာကကိုးစီြံချက်ြျားတွင် အသံုးမပုဆသာ ဗိသုကာေိုင်ရာသဆကေတြျားကို 

ဆနာက်ေက်တွဲ (က) တွင် ဆော်မပထားသည်။ အမခားဆသာလျှပ်စစ်နည်းပညာနှင့် ပတသ်က် 

အသံုးမပုဆသာ  ဂရပ်ေစ်သဆကေတြျားကိုလည်း  စံလက်ဆတွ့သုးံ အညွှန်းအတိုငး်သာ  ညွှန်း 

ေိုရြည်။ 

၅ခ.၃။   အ္ထွ္ထွလိုအပ်ချက်များ 

၅ခ.၃.၁။    လျှပ်စစ်ပစ္စည်း     တပ်ေင်မခငး်သည်  Myanmar Electricity Rules and 

Regulations နှင်အ့ညီ  ေက်လက်လုပ်ဆောင်ရြည်။ 

၅ခ.၃.၂။     ပစ္စည်းများ 

  လျှပ်စစ်နှင့်ေက်စပ်ပစ္စည်းြျား တပ်ေငမ်ခငး်လုပ်ငန်းတွင် အသံုးမပုဆသာ ပစ္စည်း 

ကိရိယာြျား၊ အသံုးအဆောင်ြျားသည် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ဆေး လုပ်ငန်းသုံး 

ပစ္စည်းြျားနှင့ ်အမခားေက်စပ်သည့် စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့်အညီ အသုံးမပုရြည်။ 

၅ခ.၃.၃။    ္ဒသဆိုင်ရာလျှပ်စစ်ဓါတ်အား္ပးအာဏာပိုငအ်ြွဲ့နငှ့် ္ပါငး်စပ်ညိှနှိုင်းမှု 

 (က)  လျှပ်စစ်ြီးအသစ်တပ်ေငမ်ခငး် (သို့မဟုတ်) ယခင်ရိှသည့်ဆနရာတစ်ခုြှ ထပြ်ံတိုး 

ချဲ့တပ်ေင်မခငး် (သို့မဟုတ်) အဆရးကကီးဆသာဆမပာင်းလဲြှု မေစ်ဆစသည့် မပုမပင ်

ဆောငရွ်က်ြှုြျား၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရယူမခငး်စသည့် အေိမုပုထားဆသာ လုပ်ငန်း 

ြျားအားလုးံကို ြလုပ်ဆောငြ်ီကပင် မေစ်နိုင်စွြ်းစသည်တို့နှင့်  ပတ်သက်ပပီး 

တိုင်ပင်ဆေွးဆနွးရြည်။ 

 (ခ) ထပတ်ိုးတပ်ေငမ်ခငး်။ ယာယီ (သို့မဟုတ်) အပြဲတြ်း ထပတ်ိုးတပ်ေငမ်ခငး်သည် 

ယခင်ရိှပပီးဆသာ ခွင့်မပုဝန်အားထက်ြျားဆအာင် ြလပု်သင့်ဆပ။ လျှပ်စီးသယ်ဆောင် 

နိုငြ်ှုစွြ်းရည်နှင့် ရှိနှင့်ပပီးဆသာေက်စပ်ပစ္စည်းြျား၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျား၊ ခလုတ်ြျား 

စသည့်အဆမခအဆနနှင့် အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုတို့သည် တိုးမြင်လ့ာဆသာ ဝန်အား 
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အတွက် လုဆံလာက်ဆသာ  စွြ်းရည်ရှိဆ ကာင်း ဆသချာဆစရြည်။ အကာအကွယ် 

ပစ္စည်းြျား၏ အေင့်အဆမခခံအဆပါ်ြူတည်၍ သင့်ဆလျာ်ဆသာ ဆကဘယ်အရွယ် 

အစား/ လျှပ်ကူးပစ္စည်ကိ ု ဆရွးချယ်သင့်သည်။ စွြ်းအားအေင့မ်ပကိန်း  (Power 

Factor) ခလုတ်သွငမ်ပငလ်က္ခဏာနှင့် တပ်ေင်ထားဆသာ ဝန်အားဆပါ်ြူတည်၍ 

အကာအကွယ်ပစ္စည်းြျား၏ အေင့်နှင့်ပုံသဏ္ဍာန်ကို  ဆရွးချယ်ရြည်။ 

 (ဂ) ပထြအေင့်အဆနမေင့် ဝန်အားအကဲမေတ်မခငး်နှင့် သင့်ဆလျာ်ဆသာ ကွဲမပားသည့် 

 အချက်အလက် အသံုးအဆောင် (Diversity Factor) ြျားဆပါ်ြူတည်၍ ဝန်အား 

 မပည့်လျှပစ်စ်ကို ခန့်ြှန်းတွက်ချက်ရြည်။ ၎င်းကို လျှပ်စီးပတ်လြ်းအားလုံး၊ ြိန်းခွ ဲ

 နှင်ဓ့ါတ်အားဆပးရာဆနရာြျားတွင်လည်း မပုလုပ်သင့်သည်။ စွြ်းအားအေင့်မပ 

 ကိန်း (Power Factor)နငှ့် ဝန်အားလုပ်ဆောင်နိုငစ်ွြ်းကို ဆတွးဆတာကကံေ ထားရ 

 ြည်။ ကွဲမပားသည့်အချက်အလက်ြျား (Diversity Factor) ကိ ု လူတစ် း 

 တစ်ဆယာက်၏ ကိုယ်ပိုင်အဆတွ့အကကုံြျားကို အဆမခခံတွက်ချက်ယူေရြည်။ 

 ခွင့်မပုထားဆသာတပ်ေင်ြှုသည် အနာဂတ်ကာလတွင် ထပ်တိုးအသံုးမပုြှုြျား 

 အတွက် ၁၅ ရာခိုငန်ှုန်းြှ ၂၀ ရာခိုငန်ှုန်း အထိ မပုလုပ်နိုငစ်ွြ်းနှင့် လျှပစ်ီးပတ်လြ်း 

 ဒီဇိုင်းသည် ြိန်းခွနဲှင်လ့ျှပ်စီး ပတ်လြ်းအသီးသီးအတွက် တွက်ချက်ထားသင့် 

 သည်။   ဝါယာကကိုးစနစ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အဆမခအဆန လိအုပ်ချက်အရ ေုံးမေတ် 

 ၍အသုံးမပုသင့်သည်။ ဝါယာကကိုးအရွယ်အစားသည် လျှပ်စစ်ဝန်အား သယ်ဆောင ်

 နိုငရ်ုံသာြက လျှပ်စစ်စီးဝငြ်ှုဆ ကာင့်မေစ်ဆသာ အပူခံနိုငစ်ွြ်းနှင့် ဗိုအ့ား ဆလျာ့နည်း 

 မခငး်ဒဏ် ခံနိုင်ရည်တို့အဆပါ် ြတူည်၍ ေုံးမေတ်အသံုးမပုရြည်။ 

၅ခ.၃.၄။    သံုးစွဲသူ၏တပ်ဆင်မှု္ကကာင့် စွမ်းအားအဆင့်ဖပကိန်းတိုးတက်မှု  

၅ခ.၃.၄.၁။  လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဆပးအေွဲ့ အဆမခအဆနအရ (သုိ့မဟုတ်) လိငုစ်င်သတ်ြှတ် 

ချက်အရ စွြ်းအားအေင့်မပကိန်း၏ အနိြ့်ေုံးသတ်ြှတ်ချက်သည် ဆယဘုယျအားမေင့် 

၀.၈၅ မေစ်သည်။  

၅ခ.၃.၄.၂။ စွြ်းအားကျေငး်ဆစဆသာ အဆမခခံအချက်ြျားသည်ြျားမပားစွာ ရိှပါသည်။ 

စွြ်းအားအေင့မ်ပကိန်း တိုးတက်ဆစရန်အတွက် ဗိုအ့ားအနိြ့်နှင့် အလယ်အလတ်ဗို့အား 

လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရယူသံုးစွဲမခငး်အတွက် လြ်းညွှန်ချက်သည် စံလက်ဆတွ့ အသံုးမပုြှု 

နှင်အ့ညီ  မပုလုပ်ရြည်။  

၅ခ.၃.၅။    လုပ်ငန်းအ္ကာင်အထည်္ြာ်္ဆာငရ်ွက်ဖခင်း  

            Myanmar Electricity Rules and Regulations အရ ခွင့်မပုဆသာ ပခငး်ချက်ြျား 

ြှအပ လျှပ်စစ်သွယ်တန်းတပ်ေင်မခငး် လုပ်ငန်းကို မပည်နယ်အစိုးရအေွဲ့ြှ အသိအြှတ်မပု 
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ထုတ်ဆပးထားဆသာ လက်ြှတ်ကိုငဆ်ောင်သူနှင့် ကျွြ်းကျင်လက်ြှတ်ကိုငဆ်ောင်ထားဆသာ 

လူပုဂ္ဂိုလ်၏ တိုက်ရိုက်ကကီး ကပ်ြမူေင့် လိငုစ်ငရ်ကန်ထရိုက်တာက လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ 

၅ခ.၃.၆။ စံလက်ဆတွ့အသံုးမပုြူနှင့်အညီ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကငး်ြူ နညး်လြ်းြျားနှင့် 

လုပ်ငန်းြျားကို လုပ်ငန်းအဆကာင်အထည်ဆော် ဆောငရ်ွက်ဆနစဉ်အတွငး် မပုလုပ်ရြည်။ 

၅ခ.၃.၇။ ြီးနှင့်အသက်အန္တရာယ် ကင်းဆဝးဆစဆရးနညး်လြ်းြျားကို အပုိင်း ၅ (စ) မီးဆေး 

ကာကွယ်ဆေးစနစ်များနှင့်အညီ လိကု်နာရြည်။ 

၅ခ.၄။  လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်မှုစီမံဖခငး် 

 ၅ခ.၄.၁။     အ္ထွ္ထွ 

       အြျားအားမေင့်သံုးစွဲသူ၏ လိအုပ်ချက်နှင့် ပုံသဏ္ဍာန်တို့၏ လွှြ်းြိုးြူဆ ကာင့် 

ဆရပန်းစားသည့် အဆနအထားဆပါ်ြူတည်၍ လျှပ်စစ်သွယ်တန်းတပ်ေင်မခငး်ဒီဇိုင်းနှင့် 

စြီံြှုအယူအေ မေစ်ဆပါ်ဆစပါသည်။ ကျွြ်းကျင်လျှပ်စစ်ဒီဇိုင်း အင်ဂျင်နီယာသည် အသုံးမပု 

ရာတွင် ကျွြ်းကျင်ြှုနှင့်ဆဘးကင်းလုခံခုံြှု၊ အလုိရှိဆသာကိစ္စရပ်ြျားတွင် လိအုပ်ဆသာ လျှပ်စစ် 

ရရိှနိုင်ဆစရန် စီြံဆသာအေင့်ြှာပင် ဆော်မပဆရးသားရြည်။ (၅.ခ.၃။)တွင် ဆပးထားဆသာ 

အချက်အလက်ြျားကိုလည်း  ကည့်ရူရြည်။ 

 ၅ခ.၄.၁.၁။ လျှပ်စစ်သွယ်တန်းတပ်ေင်မခင်း ဒီဇိုင်းနှင့်စီြံြှုြျားတွင် ဆအာက်ဆော်မပပါ 

အချက်အားလံုး  (သ့ုိမဟုတ်)  အချ ို့ကိ ု ယူေအသံုးမပုနိုင်သည်။ 

(က) ဓါတ်အားဆပးြှုပုံစံ၊ ဆနထိငု်သူ၊ ခန့်ြှန်းဝန်အားနှင့်   ဆမြစိုက်ကကိုးအတွက် 

သင့်ဆလျာ်ဆသာ   အစအီစဉ်။ 

(ခ)  တပ်ေင်ြှုမပုလုပ်စဉ်တွင် ေိုးေိုးဝါးဝါး သက်ဆရာက်နိုင်ဆသာ မပငပ်ဆလဆအး 

အပူချနိ်၊ စိုထိငုး်ေ (သို့မဟုတ်) အမခား အဆမခအဆနကဲ့သ့ုိဆသာ ဆလထုအဆမခ 

အဆန။ 

(ဂ) ြီးဆလာင်လွယ်ဆသာ (သ့ုိမဟုတ်) ဆပါက်ကွဲလွယ်ဆသာ အြှုန်၊ အဆငွ့  

(သုိ့မဟုတ်) ဓာတ်ဆငွ့ြျား ပါရိှနိုင်မခငး်။ 

(ဃ)  လိအုပ်ဆသာလျှပ်စစ်နှင့် ထိခိုက်ြူအကာအကွယ် ဒီဂရ။ီ 

(င) လျှပ်စစ်တေက်တည်းရရိှနိုင်ဆစရန် မေစ်နိုင်ဆသာ အရန်ဆထာက်ပံ့ြှု လိုအပ် 

မခငး် အပါအဝင်။ 

(စ)  မပုမပငဆ်မပာင်းလဲရန် လိုအပ်မခငး် (သ့ုိမဟုတ်) အနာဂတ်တွင် တိုးချဲ့သုံးစွဲြူ 

မေစ်နိုင်စွြ်း။ 

(ေ) လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဆပးရာတွင် ဆပးဆောငရ်ဆသာ အခွန်အပါအဝင် လုပ်ငန်း 

မပုလုပ်မခငး်နှင့်  မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခငး်အတွက်  မေစ်နိုင်ဆသာကုန်ကျစရိတ်။ 

(ဇ)  အမခားဆမပာင်းလဲသံုးနိုငဆ်သာနည်းလြ်းြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကုန်ကျစရိတ်။ 
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(ဈ) ဆရဒီယုိနှင့်တယ်လီေုန်းေက်သွယ်ြူ ဆနှာင့်ယှက်မခငး်အတွက် လိအုပ်ချက်။ 

(ည) မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းရန် လွယ်ကူြူ။ 

(ဍ)  ဆဘးကငး်လုခံခုံြှုအမြင်။ 

(ဌ) ဓါတ်အားထိန်းသိြ်းမခငး်။ 

(ဋ)  သက်ဆရာက်သည့်အပိုင်းကို ကန့်သတ်ခွဲမခားမခငး်နှင့် ဓါတ်အားအေက် ြမပတ် 

လိအုပ်ဆသာအကာအကွယ်  ပစ္စည်းကိရိယာြျား သင့်ဆလျာ်ဆသာ ခွဲမခားြှုမပု 

လုပ်ရန်  အဆရးကကီးမခင်း။ 

(ဎ) ယံု ကည်အားထားရမခငး်နှင့် စဉ်ေက်ြမပတ် ဓါတ်အားဆပးပို့ြှုရရိှဆစမခင်း။ 

၅ခ.၄.၁.၂။        ရည်ရွယ်ထားဆသာ လျှပ်စစ်အသံုးအဆောငြ်ျားအတွက် သင့်ဆလျာ်ဆသာ  

လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရိှဆစမခင်း 

၅ခ.၄.၁.၃။       ္ပါငး်စပ်ညိှနှိုင်းဖခငး် 

     ဗိသုကာပညာရှင၊် ပြို့မပအငဂ်ျငန်ီယာ၊ လျှပ်စစ်နှင့်စက်ြှုအင်ဂျငန်ီယာ 

တို့ ကားသင့်ဆလျာ်ဆသာ ဆပါငး်စပ်ညိှနှိုင်းမခငး်နှင့် ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ြှုမပုလုပ်မခငး်မေင့် 

တပ်ေင်မခငး်စီြံြှုအေင့်အဆပါ်တွင် အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှု ရိှဆစပါသည်။ ဓါတ်အားခွဲရုံ၊ 

ထရန်စဆော်ြာ၊ ခလုတ်ခန်း၊ ဝန်ထြ်း ဆကဘယ်လြ်းဆ ကာငး်၊ ြိန်းနှင့် မေန့်မေူးဆသာ 

ဆကဘယ်ကကိုး၊ မေန့်မေူးဆရး ဘုတ်အခွဲ၊  ကြ်းခငး်နှင့်နံရံြှ လျှပ်စစ်သွယ်တန်းတပ်ေင် 

မခငး်အားလုံးအတွက် လိုအပ်ဆသာအေွင့်လိငုး်ြျားနှင့် ဆမပးလိုင်းြျားအတွက် လိအုပ်ဆသာ 

ဆနရာမေန့်ခွဲမခငး်ကို  ကကိုတငသ်တ်ြှတ်သင့်ပါသည်။ 

၅ခ.၄.၁.၄။   ဝါယာကကိုးြျား၊ ပစ္စည်းြျားနှင့် ေက်စပ်ပစ္စည်းြျား စတငြ်တပ်ေငြ်ီ ြီး၊ 

ပန်ကာ၊ ပါဝါ လိုအပ်ချက်ဝန်အား စုစုဆပါင်းအတွက်နှင့် လျှပ်စစ်ြီတာ တပ်ေင် မခငး်နှင့် 

ေိုင်ဆသာလိုအပ်သည့် ဆနရာြျားနှင့် ြီတာဆအာက်တွင် အသံုးမပုဆသာ အသံုးအဆောင် 

အြျ ိုးအစားစသည့် သတငး်အချက်အလက်ြျားကို အဆောက်အအုံပိုင်ရှင်၊ ဗိသုကာ 

ပညာရှင်၊ လျှပ်စစ်ကန်ထရိုက်တာနှင့် ဆဒသေိုငရ်ာလျှပ်စစ်ဓါတ်အားဆပးဆရး အာဏာပိငု် 

အေဲွ့တို့ ဆေွးဆနွးေလှယ်ရပါြည်။ 

၅ခ.၄.၁.၅။       လျှပ်စစ်တပ်ေငဆ်ရး စီြံစဉ်အတွငး် ြီးေိုြီးအပူသံုးမခငး်၊ အဆထွဆထွသုံး 

အထွကဆ်ော့ကတ်၊ ြီးအလငး်ထွန်းမခငး်စသည့် တိုးတက်သံုးစွဲလာြည့် လျှပ်စစ်အသံုး 

ကိုပါ ကကိုတငဆ်ြျှာ်ြှန်း စဉ်းစားရြည်။ အြိတ်ွင်ဆနထိငု်သူအတွက် ခွင့်ြမပုဆသာပုံစံ ြျ ိုးစုံ 

ပလပ်ဆမပာငး်လဲသံုးမခငး်နှင့် ကကိုးဆပျာအ့ရှည်သံုးမခင်း (သ့ုိမဟုတ်) ြိြဘိာသာတပ်ေငရ်န် 

ကကိုးရှည်ထပြ်ံတပ်ေင်မခင်း အဆောက်အအံုအတွက်အသံုးမပုရန် ရည်ရွယ်၍လည်း 

ဆကာင်း၊  ရုတ်တရက်လိုအပ်လာြည့် ဝန်အားအလုအံဆလာက် ဆထာက်ပ့ံနိုင်ရန်အတွက် 

ြရိှြမေစ် လိအုပ်ပါသည်။  
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၅ခ.၄.၂။    ဓါတ်အားခွဲရုံ္နရာနှင့် လိအုပ်ချက် 

 ဓါတ်အားခွဲရုံဆနရာနှင့် လိအုပ်ချက်ြျားသည် ဆအာကဆ်ော်မပပါ အချက်အလက် 

ြျားပါဝငသ်င့်သည်။ 

၅ခ.၄.၂.၁။      ္နရာ   

 (က) ဓါတ်အားခွဲရုံဆနရာသည် သီးမခားအဆောက်အအုံတွင် ရိှသင့်သည်။ ြီးအားဆပး 

 စက်ရှပိါက ၎င်း၏အနီးတွင်ရိှသင့်သည်။ ဓါတ်အားခွဲရုံဆနရာသည် ဆအာက်ေုံး 

 ထပတ်ွင်ထားရှိမခငး်ကို ဆရှာင်ရှားသင့်ပပီး တတ်နိုင်သြျှ ဆဝးဆဝးထားရြည်။ 

 (ခ) အဆောက်အအုံအစု၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခွဲရုံ စံမပုဆနရာသည် ဆမြညီထပ် 

 ၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားမေန့်ဆဝြှုဗဟိုကျသည့် ဆနရာတွင်  ရိှသင့်သည်။ 

 (ဂ) ဓါတ်အားခွဲရုံ (သို့မဟုတ်) ခလုတ်ခန်း၏ ကြ်းခငး်အမြင့်သည် ဆဒသေိုင်ရာ 

 အမြင့်ေုံး ဆရကကီးြှတ်၏ အထက်တွငရိှ်သင့်သည်။ 

 (ဃ) အဆောက်အအုံတွင် ဆလဆအးဆပးစက် တပ်ေငထ်ားပါက ဆလဆအးဆပးစက် 

 ြူလတပ်ေငဆ်သာအခန်းသည် ပုံြှန်အားမေင့် ဝန်အားအြျားေုံးကို သံုးဆသာ 

 ဆ ကာင့် ဆလဆအးဆပးစက် အဓကိအခန်း နှင်ဂ့ျဆီအာ်ြကတီဆနရာ ကားတစ်ဆနရာ 

 တွင် ဓါတ်အားခွဲရုံကို ဆယဘုယျအားမေင့် ထားသင့်သည်။  

 (င) ဓါတ်အားခွဲရုံတွင ် ေီမေည့်သည့်ပစ္စည်းပါရှိပါက ြီးအာရုံခံမခငး်၊ ကာကွယ်မခငး်၊ 

 ေိနှိပမ်ခငး်တို့မပုလုပ်ဆပးရန် လိအုပ်ချက်ဆ ကာင့် ထရန်စဆော်ြာြှ ေီယုိေိတ်ကျ 

 သည့် အဆမခအဆနမေစ်ပါက ဆမြေွဲအားမေင့် စီးေင်းသွားနိုင်ဆစရန် သင့်ဆလျာ ်

 ဆသာ စုပ်ယူသည့် ကျငး်လိအုပ်သည်။ ေီမေည့်ပစ္စည်းြျားပါရိှသည့် ဓါတ်အား 

 ခွဲရုံသည် ဆမြညီထပ် (သ့ုိမဟုတ်) ဆမြညီထပန်ှင့်အနီးေုံး ဆအာက်ထပ်ြ ှ တပါး 

 အမခားဆနရာြျားတွင် ြထားသင့်ပဲ ဤကဲ့သုိ့ ေီပါဝင်ြှုြျားဆသာ ဓါတ်အားခွဲ 

 ရုံြျားကို အထပမ်ြင့် အဆောက်အ ြျား၏ အပုိငး်တစ်ခုအဆနမေင့် ြဟုတ်ဘဲ 

 ဓါတ်အားခွဲရုံ အဆောက်အ  (သ့ုိမဟုတ်) သီးမခားအဆောက်အအုံတစ်ခု 

 ဆောက်လုပ်ဆပးသင့်သည်။ 

 (စ) လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခွဲရုံသည် ြဆရာှင်ရှားနိုငဆ်သာအဆ ကာင်းြျားဆ ကာင့် အထပ် 

 မြင့်အဆောက်အ အတွငး် ထားရှိရြည်ေိုပါက ဆမြညီထပန်ှင့်နီးကပ်ဆသာ 

 အထပတ်ွင်သာထားရြည်။ သ့ုိဆသာ် ၎င်းကိုလုပ်ငန်းလုပ်ဆောငန်ိုင်ရန် 

 လြး်ဆပါ်ြှဆန၍ တိုက်ရိုက်ကိုငတ်ွယ်နိုင်ရြည်။ ဓါတ်အားခွဲရုံပစ္စည်းြျား 

 တပ်ေင်ြှုနှင့် ေယ်ရှားမခငး်တို့ကိုမပုလုပ်ရာတွင် အဆောက်အ အတွင်းတွင်သာ 

 မပုလုပ်သင့်သည်။ 
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 (ေ) အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံြျား၏ အတွင်းတွင်တည်ရိှဆသာ ဓါတ်အားခွဲရုံြျား 

 သည် ဆမြညီထပတ်ွင်ထားရိှဆသာ်လည်း ေီမေည့်ထရန်စဆော်ြာ ြသံုးသင့်ပါ။ 

 (ြီးသတ် းစီးဌာနညွှန် ကားချက်ကို ကည့်ပါ။) ထရန်စဆော်ြာဆ ကာင့် MV 

 အတွက် ACB (သ့ုိမဟုတ်) MCCB နှင် ့ ဆလဟာနယ် (Vaccum) (သ့ုိမဟုတ်)  

 SF6 HT စက်ခလုတ်ပါဝင်ဆသာ ေီြပါသည့် ထရန်စဆော်ြာြျား (Dry 

 Transformer) ြီးဆလာင်လွယ်သည့်ပစ္စည်းြျား အနည်းငယ်သာပါရိှသည့် 

 ဓါတ်အားခွဲရုံြျားကို ဆမြညီထပက်ဲ့သ့ုိဆသာ ဓါတ်အားြျားစွာအသံုးမပုဆသာ 

 အဆပါ်ထပြ်ျားတွင်လည်း ထားရိှနိုင်သည်။ အချ ို့ဆသာ သီးမခားလုပ်ငန်း လုပ် 

 ဆောင်သည့် အဆောက်အ ြျားမေစ်သည့် ဆေးရုံ၊ ဆလဆ ကာငး်ထိန်းချုပ်ဆရး 

 ဆြျှာ်စင၊် ကွန်မပူတာစင်တာကဲ့သို့ဆသာ အဆောက်အ ြျားတွင် အချ ို့အဆပါ် 

 ထပြ်ျား၌ ဓါတ်အားြျားစွာ အသံုးမပုသမေင့် ၎င်းအထပ်မြင့်ဆနရာြျား၌ ေီြပါ 

 ဆသာ ဓါတ်အားခွဲရုံြျားထားရိှနိုင်သည်။ ဤအတိုင်းပြာဏသည် ဆနရာအသီး 

 သီးြှ လျှပ်စစ်စီးေငး်ြှုကို ဆလျာ့ကျဆစနိုင်သမေင့် ြီးဆလာငက်ျွြ်းြှုကို ဆလျာ့ချ 

 မေန့်ခွဲဆပးနိုငသ်ည်။ 

 (ဇ) ဆမြညီထပ် (သုိ့မဟုတ်) အဆပါ်ထပတ်ွငရိှ်ဆသာ ဓါတ်အားခွဲရုံ(သ့ုိမဟုတ်) 

 ထရန်စဆော်ြာ ၊ ဓါတ်အားဆပးထိန်းချုပ်ဆရးအခန်းသည် မပငပ်ြှ အလွယ်တကူ 

 ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် မပုလုပ်ထားမခငး်မေင့် ြီးဆဘးအန္တရာယ် မေစ်ဆပါ်လာဆသာအခါ 

 လျှပ်စစ်ြီးအားကို အလွယ်တကူ မေတ်ဆတာက်နိုငပ်ါသည်။ 

 (စျ) ေီမေည့်ရသည့် ထရန်စဆော်ြာြျားကို သီးမခားတည်ရိှဆသာ တစ်ထပ် 

 (သုိ့မဟုတ်) နှစ်ထပ်အဆောက်အ ြျား၏ အဓိကအဆောက်အ ၏ အမပင်ဘက် 

 တွင်ထား၍ ဓါတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ရြည်။ ဓါတ်အားခွဲရုံနှင့် ေက်စပ် 

 အဆောက်အ း နှစ်ခုအ ကားဆနရာသည် ြီးသတ်ကား အလွယ်တကူ 

 မေတ်သန်းသွားနိုင်ရန်  အနည်းေုံး ၆ ြီတာခွာ၍ ထားရြည်။ 

 (ည) ေီြပါသည့် ထရန်စဆော်ြာ အသံုးမပုလျှင် ဓါတ်အားခွဲရုံ၏ စံမပုပုံစံသည် 

 အလယ်အလတ်ဗို့အား (MV) ထိန်းချုပ်ခလုတ်အနီး တွင်ထားရြည်။ ဓါတ်အား 

 ခွဲရုံသည် ေီြပါဆသာ ပစ္စည်းမေစ်ပါက သီးမခားအခန်း (သို့မဟုတ်) 

 ထရန်စဆော်ြာသည် ြီးတားအကာအကွယ် ြလိုအပ်ပါ။ ဤကိစ္စြျ ိုးတွင် အခန်း 

 ၏အရွယ်အစားကို ဆလျာ့ချနိုငပ်ါသည်။ ကျန်သည့်စနစ်ြျား အလုပ်လုပ် 

 ဆနစဉ်အတွင်း လျှပ်စစ်ေိုင်ရာ ပစ္စည်းအပိုင်းအစြျား (သ့ုိမဟုတ်) လိုအပ်ဆသာ 

 အစိတ်အပိုငး်ြျားကိုမေုတ်ယူ၍ ထားနိုငရ်န် လံုဆလာက်ဆသာ အကျယ်အဝန်း 

 ရိှရြည်။ 
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 (ဋ) အဆရးဆပါ်ဓါတ်အားဆပးမခငး် (ဓါတ်အားဆပးစက်ကဲ့သို့) သည် ဆမြညီထပ်၏ 

 အဆပါ်ထပြ်ျား (သို့မဟုတ်) ပထြဆမြဆအာက်ထပ်၏ ဆအာက်ထပ်ြျားတွင် 

 တပ်ေင်မခငး်ြမပုရပါ။ ြီးဆဘးအန္တရာယ် ကျဆရာက်ချနိ်တွင် လျှပ်စစ်ြီးဆ ကာင့် 

 ထပြ်ံေုံးရှုံးြှုြမေစ်ဆစ ရန်လျှပ်စစ်ြီးကို  မေတ်ဆတာက်နိုင်ရန်အတွက် မပငပ်ြှ 

 ၎င်းဆနရာသ့ုိ သီးမခားဝင်လြး်/ထွက်လြး်ြျား ထား ဆပးရြည်။ 

 မှတ်စု  ။   ။ ြဆရာှငရှ်ားနိုငဆ်သာ အဆမခအဆနြျားတွင် အဆရးဆပါ် ဓါတ်အားဆပးစက်၊ 

ထရန်စဆော်ြာ၊ အဆအးဆပးစက်၊ ဆရစုပ်စက်နှင့် အမခားဆလးလံဆသာ စက်ပစ္စညး် 

ြျားကို အထပ်မြင့် အဆောက်အ ၏ အလယ်ပိုငး်တွင် စက်ပိုငး်ေိုင်ရာဝန်ဆောင်ြှု 

အထပ်အမေစ် ဒီဇိုငး်ေွဲ၍ စီြံထားနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် အာဏာပိုင်အေဲွ့အစညး်ြှ အသိ 

အြှတ်မပု သတ်ြှတ်ဆပးထားဆသာ ငလျင်တုန်ခါြှုနှင့် အလားတူမပဿနာြျားတွင် 

တည်ပငြိ်နှင့် လှုပ်ရှားဝန်ြျားအတွက် ဆဘးကငး်ဆစရန် ပစ္စည်းြျားကိုတပ်ေင်ရြည်။ 

မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းရန် လွယ်ကူဆစမခင်း၊ အသံနှင့် ပတ်ဝန်းကျငဆ်နှာင့်ယှက်ြှု ြမေစ်ဆစ 

ရန် မပည်သူလူထု လက်ခံနိုငဆ်သာ ကန့်သတ်ချက်အတွင်းရိှရြည်။ သက်ေိုင်ရာ 

ပစ္စည်းြျားတွင်လည်း စခံျနိ်စံညွှန်းနှင်က့ိုက်ညီဆသာ ြီးဆဘးကာကွယ်ဆရးပစ္စည်းြျား 

ထားဆပးသင့်သည်။  

 (ဌ) ေီပါဝင်ြှု (၂၀၀၀ လီတာထက်ြျားဆသာ) ထရန်စဆော်ြာြျားသည် Myanmar 

 Electricity Rules and Regulations နှင်အ့ညီ အသံုးမပုရြည်။ 

 (ဍ) ဓါတ်အားခွဲရုံနှင့် ေက်စပ်အဆောက်အအုံ ေက်သွယ်ရာတွင် ထွက်လြး်ြီး၊ 

ြီးပငိြး်သတ်ဆသာ ဆရမေန်းပန့်ြျား (fire or sprinkler pumps) ၊ အဆရးဆပါ် 

ေက်သွယ်ြှုစနစ် ကဲ့သို့ဆသာ ြရိှြမေစ် အဆရးဆပါ်ဝန်ဆောငြ်ှုြျားဆပးနိုငရ်န် 

စီြံထားရြည်။ အလားတူပင် အဆောက်အအုံ (သ့ုိမဟုတ်) အဆောက်အအံု 

အြိ်ယာ၏ အဆရးဆပါ် ဓါတ်အားခလုတ်ခုံသည် ြီးကဲ့သ့ုိဆသာ ထိခိုက်ြှု မေစ်စဉ် 

ြျားတွင်ဓါတ်အားခွဲရုံပိတ်သွားဆသာ်လည်း ေက်စပ်အဆောက်အ  (သ့ုိမဟုတ်) 

အဆောက်အ အိြ်ယာတို့ြှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရယူနိုငစ်ွြ်း ရိှရြည်။ 

 (ဎ) ဓါတ်အားခွဲရုံ ဆနရာေုံးမေတ်ရာတွင် လျှပ်စစ်ြီးကကိုးလိငုး်ြျားသည်  သင့်ဆလျာ ် 

  ဆသာမြငက်ွငး်အတွင်းတွင်  ထားရြည်။  

 (ဏ) ထရန်စဆော်ြာဆနရာနှင့်  သက်ေိုင်ဆသာ အချက်အလက်ြျားသည် စံလက်ဆတွ့  

 အသံုးမပုြူအတိုငး်  ညွှန်းေိုသည်။ 

 (တ) ဓါတ်အားခွဲရုံ၊ လျှပစ်စ်ခန်းြျားစသည်တို့၏ တံခါးြျားသည် အမပငေ်ွင့်တံခါးြျား 

  မေစ်သင့်သည်။ 
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၅ခ.၄.၂.၂။      ဓါတ်အားခွဲရုံအ္ဆာက်အအံု အမျ ိုးအစားများ 

         ဓါတ်အားခွဲရုံ၏ နံရြံျား၊  ကြ်းခငး်၊ ြျက်နှာ ကက်၊ အဆပါက်ြျား၊ တံခါး 

ြျားစသည်တို့သည် ြီးဆဘးအန္တရာယ်ကို နှစ်နာရီထိ ခံနိုင်ရည်ရိှသင့်သည်။ ( ြီးသတ် းစီး 

ဌာနညွှန် ကားချက် ကည့်ပါ) ။ 

၅ခ.၄.၂.၃။      ဓါတ်အားခွဲရုံ အခန်းြွဲ့ပုံ 

ဓါတ်အားခွဲရုံဆနရာချရာတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးေင်းြူသည် ဓါတ်အားဆပး 

ဆသာ ကုြ္ပဏီအခန်းြှ HV ခန်းသို၊့ ၎င်းြှတေင် ့ ထရန်စဆော်ြာနှင့် ဆနာက်ေုံးတွင် MV 

ခလုတ်ခန်းသို့ သွားရြည်ကို သိထားရြည်။ ၎င်းအခန်းဆနရာသည် အတိုေုံး ဓါတ်ကကိုး 

လိငုး်ဆမပးမခင်းစသည့် ဓါတ်အားလြ်းဆ ကာငး်နှင့်အညီမေစ်ရြည်။ သ့ုိြှသာ ဆကဘယ် 

ထိန်းချုပ်ခလုတ်ြျား၏ အလုပ်လုပ်ဆသာဆနရာြှ ပစ္စည်းြျားကို မြငန်ိုငစ်ွြ်းတို့သည် 

အလုိရိှဆသာ ပုံသဏ္ဍာန်မေစ်နိုငြ်ည်။ သ့ုိဆသာ်လည်းကကီးြားဆသာ ဓါတ်အားခွဲရုံြျားတွငြူ် 

ြကိုက်ညီြှုြျားနဲ့လည်း ကကုံဆတွ့နိုငသ်ည်။ 

၅ခ.၄.၂.၄။      လိအုပ်္သာအခန်း၊္နရာများ 

 ဆယဘုယျအားမေင့် ဆအာက်ဆော်မပပါ အခန်း/ဆနရာြျားသည် ဓာတ်အား 

ခွဲရုံတစ်ခုအတွက် လိအုပ်ပါသည်။  

(က)  ဓါတ်အားဆပးပို့ဆသာ စက်ခလုတ်ခန်း (switchgear)နှင့် ြီတာြျားထားရာ 

အခန်း။ 

(ခ) စွမ်းအားနှင့်အရွယ်အစား။ ဓါတ်အားခွဲရုံ၏စွြ်းအားသည် အဆောက်အ  

အြျ ိုးအစားနှင့် ဧရိယာဆပါ်ြူတည်သည်။ ဆအာက်ဆော်မပပါ ဝန်အား 

လိအုပ်ချက် ဆပါ်အဆမခခံ၍ ဓါတ်အားခွဲရုံ၏စွြ်းအားကို ေုံးမေတ်နိုင်သည်။ 

အထက်ပါအချက်ြျားကို အဆမခခံ၍ လျှပ်စစ်ဝန်အားကို တွက်ချက်ပပီး 

ဆနာက်ဝန်အား၏ ၇၀ ~ ၉၀ ရာခိုငန်ှုန်းကို ဓါတ်အားခွဲရုံ၏ အနည်းေုံး 

စွြ်းအားကို ဆရာက်ရိှရန် အသံုးမပုရသည်။ အြျ ိုးြျ ိုးဆသာ စွြ်းအားြျား 

အတွက် လိုအပ်ဆသာဓါတ်အားခွဲရုံနှင့် ထရန်စဆော်ြာခန်းြျား၏ လိုအပ် 

ဆသာ ဧရိယာအတွက် အဆထွဆထွလြး်ညွှန်ချက်ကို ဆနာက်ေက်တွဲ(ခ) 

တွင်ဆော်မပထားသည်။ အေင်ဆမပဆချာဆြွ့ဆစရန်၊  ဝန်အားကိုြျှတဆစရန် 

ထရန်စဆော်ြာတစ်ခုအထက် ပိုြုိလိုအပ်ပါက ထရန်စဆော်ြာကို ြျားမပား 

ဆသာ အရငး်အမြစ်နှင့် လျှပ်စစ်လိငုး်ြျား စသည်တို့အတွက် တပ်ေင်ထား 

ဆပးရြည်။ 

(ဂ) ဗိုအ့ားဖမင့်ခလုတ်ခန်း။ ဓါတ်အားခွဲရုံတွင် ထရန်စဆော်ြာတစ်ခုနှင့် ဓါတ်အား 

ဆပးပိုြ့ှု တစ်ခုရှိဆသာ်လည်း ဗိုအ့ားမြင့်ခလုတ်ခန်း အလုိရိှပါက ပိုင်ရှင်ြှ စီြံ 
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ဆပးရြည်။ ဓါတ်အား ဆပးပိုသ့ည့် လိငုး်တစ်ခုတွင် နှစ်ခု(သ့ုိမဟုတ်) နှစ်ခု 

ထက်ပုိဆသာ ထရန်စဆော်ြာြျား တပ်ေင်ပါက စက်ခလုတ်ကို အဝင် 

ဓါတ်အားဆပးြှုအတွက် တစ်ခနုှင် ့ အထွက်ထရန်စဆော်ြာ တခုစီအတွက် 

စက်ခလုတ် တစ်ခုစီတပ်ေင်ရြည်။ အဝငန်ှစ်လိုငး်ဓါတ်အားဆပးြှုတွင် 

ခလုတ်နှစ်ခုကို စက်ပိုင်းေိုငရ်ာ /လျှပ်စစ်ပိုင်းေိုငရ်ာ အမပန်အလှန် 

ထိန်းချုပ်ဆရး အစီအစဉ် တပ်ေင်ဆပးရန်လိုအပ်သည်။ အဝင်နှင့်အထွက် 

ခလုတ်ြျားသည် ငါးခုထကြ်ျားဆနဆသာအခါ သင့်ဆလျာ်ဆသာ စွြ်းရည် 

ြဆမပာင်းလဲသည့်  (bus coupler) တပ်ေင်ဆပးရန် လိုအပ်သည်။ အ ကြ်း 

ေျင်း လိုအပ်ဆသာ  ကြ်းခငး်ဧရိယာသည် ခလုတ်တစ်ခုအတွက် (4m x 4m) 

မေစ်ပပီး  ထပတ်ိုးခလုတ်ြျားအတွက်  တစ်ြီတာစီတိုးသွားရြည်။ 

(ဃ) ဓါတ်အားခွဲရုံနှင့်နီးစပ်ဆသာ အဆောက်အ ြ ှ အဆရးဆပါ်အထွက်လြး် 

ဆ ကာငး်ကိုဆပးရန်နှင့် အချက်မပြီး၊ ြီးအကာအကွယ်ဆပးဆရးစနစ်ကို အလငး် 

ဆရာင်ဆပးနိုငရ်န် ေက်သွယ်ထားဆသာ အဆမခအဆနရှိရြည်။ အလားတူပင် 

အမပန်အလှန် အဆမခခံသဆဘာအရ လိအုပ်ဆသာခလုတ်ြှ နီးစပ်သည့်  

အဆောက်အ သ့ုိ  အဆရးဆပါ်ဓါတ်အားဆပးနိုင်ရသည်။ 

(င) အလယ်အလတ်ဗို့အား (MV) ခလုတ်ခန်း။ MV ခလုတ် အသီးသီးအတွက် 

လိအုပ်ဆသာ ကြ်းခငး်ဧရိယာြှာ အဝင်အထွက် ကကိုးခလုတ် (coupler) ၏ 

အြျ ိုးအစား၊ အဆရအတွက်နှင့် အနာဂတ်ကာလတွင် တိုးချဲ့တပ်ေင်ြည့် 

အဆပါ်ြတူည်၍ ေုံးမေတ်ရြည်။ 

(စ) အရန်ဓါတ်အား္ပးစက်ခန်း။ အဆရးဆပါ်အသင့်သံုး အရန်ဓါတ်အားဆပးစက် 

ြျားကို (Service Building) အဆောက်အ တွင် တပ်ေင်ရန် းစားဆပး 

ထားသင့်သည်။ အဓိကအဆောက်အ တွင် စက်ြျားတပ်ေင်ြည်ေိုလျှင် 

ဆမြညီထပ် (သ့ုိမဟုတ်) ဆမြဆအာက်ထပ်/ အမခားနညး်အားမေင့် ဆလဝင ်

ဆလထွက်လုပ်နိုင်ဆသာ အဆမခအဆနရှိသည့် ဆမြဆအာက်ခန်းပထြထပ်တွင် 

တပ်ေင် ရြည်။ စက်သုံးေီသုိဆလှာင်ရန် လုံဆလာက်ဆသာ ဆနရာရှိရြည်။ 

ြီးဆဘး အန္တရာယ် ကာကွယ်မခငး်၊ စုံစြ်းဆထာက်လြှ်းမခငး်အပုိငး်နှင့် ဆရှး း 

သူနာမပု ကာကွယ်မခငး်ြျားကို ြရိှြမေစ်မပုလုပ်ရြည်။ ဒီဇယ်အငဂ်ျင် 

ဓါတ်အားဆပးစက်အတွက် စက်သုံးေီသုိဆလှာငရ်န်ဆနရာနှင့် ခလုတ်ြျား 

အတွက်  လိအုပ်ချက်ဆပါ်ြူတည်၍  ပုံစံအြျ ိုးြျ ိုးရှိသည်။ 

(ေ) သင့်ဆလျာ်ဆသာ  ဆနရာအဆနအထားအတွက် ပါဝငရ်ြည့်ဆနရာအဆမခအဆန 

တွင် တပ်ေင်ရြည့် ပစ္စည်းဆနရာသာြက ပစ္စည်းြျားေယ်ထုတ်ရန် 
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(သုိ့မဟုတ်) မပင်ေင်ရန် (သုိ့မဟုတ်) မပုမပင်ထိန်းသိြ်းရန် မပန်လည် တပ်ေင် 

ရြည့်ဆနရာကိုပါ ဒီဇိုင်းပုံစံ ကြ်းတွင် ထည့်သွငး်ဆရးေွဲရြည်။ ၎င်းသည် 

ဆမြညီထပ ်ြဟုတ်ပါက တိုက်ရိုက်ပစ္စည်း ဝင်/ထွက်နိုငဆ်သာ ဆနရာပါရိှသည့် 

ဆနာက်ဆေးဆပါက် (သ့ုိမဟုတ်) ေင်ဆမခဆလျာလိုအပ်သည်။ 

(ဇ) ခွင့်မပုထားဆသာ အသံေူညံြှုအေင့်/ အသံထနိ်းချုပ်ြူနှင့် အင်ဂျင်ြှ 

ထုတ်လွှင့်ဆသာ အိတ်ဆဇာပိကု်၏ အမြင့်စသည်တို့သည် ပတ်ဝန်းကျင် 

ကာကွယ်ဆရးစံချနိ်စံညွှန်း လြး်ညွှန်ချက်ြျား လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီရြည်။ 

(ဈ) အရန်ြီးစက်စွြ်းအားသည် ြရှိြမေစ် ြီးအလငး်ဝန်အား၊ ြရိှြမေစ် ဆလဆအး 

ဆပးစက်ဝန်အား၊ ြရိှြမေစ်အသံုးမပုရဆသာ ပစ္စည်းြျား၏ဝန်အားနှင့် 

ဓါတ်ဆလှကားတစ်ခု၊ ဆရစုပ်စက်တစ်ခု (သုိ့မဟုတ်) တစ်ခုထကပ်ိုဆသာ 

ဆရစုပ်စက်စသည့် ြရိှြမေစ်ဝန်အား အဆမခခံအဆပါ်တွင် ြူတည၍် ဆရွးချယ် 

ရြည်။ ဆရွးချယ်ပပီးဆသာ ဓါတ်အားဆပးစက် အဆရအတွက်နှင့် စွြ်းအား 

ဆပါ်ြူတည်၍ ၎င်းကိုတပ်ေင်ရန်လိုအပ်ဆသာ ဆနရာဆရွးချယ်ရြည်။ 

(ဆနာက်ေက်တွဲ (ဂ) ၏ အဆထွဆထွ လြး်ညွှန်ချက်တွင် ကည့်ပါ။) 

(ည) ဓါတ်အားဆပးစက်ဆနရာသည် ဓါတ်အားဌာနခွဲ အဆောက်အ ၏ MV ခလုတ် 

နှင်န့ီးကပ်ပပီး လျှပ်စစ်စွြ်းအင် အလွယ်တကူမြန်ေန်စွာ လွှဆဲမပာငး် နိုငရ်ုံသာ 

ြက အဓကိအဆောက်အ သ့ုိ တုန်ခါြှုနှင့် အသံြျားကိုဆရာက်ရှိမခငး်ြှ 

ဆရှာင်ရှားနိုငရ်ြည်။ အခန်း၏အသံလှိုင်းြျားသည် စံအဆမခအဆန လိုအပ်ချက် 

ြျားနှင့်အညီ မေစ်ရြည်။ ဒဇီယဓ်ါတ်အားဆပးစက်သည် အမပင်တွငရှ်ိပါက 

အသံလုခံန်းလိုအပ်သည်။ ြီးစက်အိြ်သည် ဆလဝင်ဆလထွက်ဆကာင်းမခင်း၊ 

ြီးသတ်ကာကွယ်ပစ္စည်းြျား စသည်တို့ပါရိှရြည်။ (ြီးသတ် းစီးဌာန၏   

ညွှန် ကားချက် ကည့်ပါ။) 

(ဋ) အခန်းလိုအပ်ချက် 

(၁) ပစ္စည်းြျားထိန်းသိြ်းရန် အခန်းအြျ ိုးအစား အြျ ိုးြျ ိုးဆပါ်ြူတည်၍ 

ပူးတွဲဇယားတွင် သီးမခားစဆီော်မပထားသည့် ဧရိယာြျားသည် ဆဒသေိုင် 

ရာ လြး်ညွှန်ချက်ြျားအရ လွတ်လပစ်ွာလက်ခံသည့် တံခါးဆပါက်နှင့်  

မပတငး်ဆပါက်ြျား  တပ်ေင်ဆပးနိုင်ရြည်။ 

(၂) အခန်းြျားအားလုံးသည် ြျက်နှာ ကက်အထိ အခန်းကန့်မခငး်နှင့် 

ဆလဝင်ဆလထွက်ဆကာင်းဆအာင်မပုလုပ်ထားသင့်ပါသည်။ထရန်စဆော်ြာ 

အခန်းြျားသည် ဆလဝင်ဆလထွက်ဆကာငး်ဆစရန် အထူးဂရု စိုက်မခငး်နှင့် 
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အနိြ့်ပိုငး်တွင်ဆလဝင်ဆပါက်နှင့်  အမြင့်ပိုင်းတွင ် ဆလစုပ် ပန်ကာြျားကုိ 

သင့်ဆလျာ်ဆသာ  ဆနရာြျားတွင်  တပ်ေင်ဆပးရပါြည်။ 

(၃) ထရန်စဆော်ြာနှင့် ခလုတ်ခန်းြျားအတွင်း ြုန်တိုင်းကျလျှင် ဆရြျား 

ဝင်ဆရာက်မခငး်ြှ ကာကွယ်ရန် ဆရထုတ်ကျငး်၊  ကြ်းအမြင့်နှင့် ဓါတ်အား 

ခွဲရုံြျားသည် ဆဒသအလိကု် ကကိုတငခ်န့်ြှန်းထားဆသာ အမြင့်ေုံး 

ဆရကကီးြှတ်အထက် (၁၅) စင်တီြီတာအမြင့်ရိှရပါြည်။ ဆရြျားကို 

အလုိအဆလျာက် ေယ်ရှားနိုင်ဆသာ အဆနအထားရဆအာင် တပ်ေင်ထား 

ရပါြည်။ 

(၄) ဗိုအ့ားမြင့်ခလုတ်ခန်းြျား၏ အနိြ့်ေုံးအမြင့်သည် ြျက်နှာ ကက်ရက်ြ 

ြျားဆအာက်  (၃.၆) ြီတာတွင်  ရိှရပါြည်။ 

(ဌ) မီးတား္နရာ ။ အဆောက်အ နှင့် ေက်စပ်အိြ်ယာြျား စုဆပါငး် 

ထားဆသာဆနရာြျားတွင် ြီးတားြျားထားဆပးရန် အကကံမပုပါသည်။ 

လျှပ်စစ်ကကိုးြျား  မေန့်ခွဲမခငး်စနစ်သည် ဆနရာဆပါ်ြူတည်၍ ဆရမပငည်ီ 

နှင့် ဆထာင်လိကု်မေန့်ခွဲမခငး်  ပုံသဏ္ဍာန်မပုလုပ်ရပါြည်။  

Diversity အတွက် ခွင့်ဖပုနုိင်္သာဇယား 

Purpose of Final 

Circuit Fed from 

Conductors or 

Switchgear to which 

Diversity Applies 

Individual Household 

Installations, including 

Individual Dwelling 

of a Block 

Type of Premises 

Small, Shops, 

Stores 

Offices and 

Business 

Premises 

Type of Premises 

Small 

Hotels, Boarding 

Houses etc. 

(1) (2) (3) (4) 

Lighting 66% of total demand 90% of total current 

demand  

75% of total current 

demand 

Heating and power 

 

80% of total current 

demand up to 10 A 

+40% of any current 

demand in excess 

of10A 

80% full load of 

largest 

appliance 

+60% of remaining 

appliances 

80% full load of 

largest appliance 

+60% of second 

largest 

appliances 

+40% of remaining 

appliances 
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Cooking appliances 10A 

+30% full load   of 

connected cooking 

appliances inexcess of 

10 A + 5 A if socket- 

outlet   incorporated   

in unit 

80% full load of 

largest 

appliance 

+60% full load of 

second largest 

appliance    

+50% full load of 

remaining 

appliances 

80% of largest 

appliance  

+60% full load of 

second largest 

appliance   

 +50% full load   of   

remaining 

appliances 

Motors (other than 

lift motors which are 

subject to special 

consideration) 

 80% full load of 

largest 

motor 

+60% full load of 

second largest 

motor   

 +50% full load of 

remaining motors 

80% full load of 

largest 

motor 

+ 50%   full   load of 

remaining motors 

Water heater 80% full load of 

largest 

appliance 

+50% of second 

largest   appliance    

+25% full    load   of 

remaining appliances 

80% full load of 

largest 

appliance 

+60% of second 

largest   appliance    

+25% full    load   of 

remaining 

appliances 

80% full load of 

largest 

appliance 

+60% of second 

largest   appliance    

+25% full    load   of 

remaining 

appliances 

Floor warming 

Installations 

50%   

Water heaters 

thermal storage 

space heating 

installations 

50%   
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Standard 

arrangements of  

final circuits 

80% of current 

demand of largest 

circuit  

+40% of current 

demand 

of every other circuit 

80% of current 

demand 

of largest circuit 

+50% of current 

demand 

of every other 

circuit 

 

Socket outlets other 

than those included 

above and stationary       

equipment other 

than those listed 

above 

80% of current 

demand of largest 

point of +40% of 

current demand of 

every other point of. 

80% of current 

demand of largest    

point    of +60%     

of      current 

demand of every 

other point of 

80%of current 

demand of largest 

point of +60% of 

current demand of 

every point in   

main   rooms 

(dining rooms, etc) 

+40%of current 

demand of every 

other point of 

 

Note: 1. For the purpose of the table an instantaneous water heater is deemed to be a 

water heater of any loading which heats water only while the tap is turned on 

and therefore uses electricity intermittently.  

2. It is important to ensure that the distribution boards are of sufficient rating 

to take the total load connected to them without the application of any 

diversity. 

3. Diversity factor shall apply according to the specific requirement. 

 

     ၅ခ.၄.၃။   ခလုတ်ခန်း္နရာ 

   ကကီးြားဆသာ လျှပ်စစ်တပ်ေင်မခငး်ြျားအတွက် ဓါတ်အားခွဲရုံအမပင် သီးမခား 

ခလုတ်ခန်းထားရြည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ဝန်အားစငတ်ာနှင့် နီးနိုင်သြျှအနီးေုံးမေစ်ရြည်။ 

ဆမြညီထပ် (သ့ုိမဟုတ်) ဆမြဆအာက် ပထြထပအ်ေင့်၏ ဝငဆ်ပါက်အနီးတွင် ထားပပီး 

အဓကိလျှပ်စစ်ဓါတ်အားဆပးဆသာ ဆကဘယ်ကကိုးသည် အဓကိခလုတ်ဆနရာသ့ုိ သွားရာ တွင် 
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သင့်ဆလျာ်ဆသာလျှပစ်စ်ပိုက်လိုင်းြျားသည် အဆကွ့အဆကာက် အနည်းေုံး မေစ်ရြည်။ 

ခလုတ်ခန်းြျားသည် အထွက်လျှပစ်စ်ပိုက်လိုငး်ြျား အဆောက်အ အဆပါ်ထပ်သ့ုိ  ဆထာင ်

လိကု်တစ်ဆမောင့်တည်း  တပ်ေင်နိုင်သည်။ ကကီးြားဆသာ အဆောက်အ ြျားတွင် ဆထာင် 

လိကု်ပိုက်ြျား တစ်ခုထကပ်ိုလိုအပ်ပပီး အလျားလိုက် လျှပ်စစ်သွယ်တန်းပိုက်ြျားသည် 

ခလုတ်ခန်းြှ ြိန်းခလုတ်၏ အဆမခသုိ့ ဆကဘယ်ကကိုးြျားသွားရန်မေစ်သည်။ ဤကဲ့သ့ုိဆသာ 

ဆကဘယ်ပိုက်လိုငး်ြျား တပ်ေင်မခငး်တွင် လူဆခါ်ဆခါငး်ဆလာငး်စနစ်၊ တယ်လီေုန်း 

တပ်ေင်မခငး်၊ ြီးအချက်ဆပးစုံစြ်းမခင်းစနစ်၊ အြျားသို့ဆ ကညာချက် ဆမပာ ကားမခင်း 

စနစ်ကဲ့သ့ုိဆသာ ဗိုအ့ားနိြ့် (LV) တပ်ေင်းမခငး်နှင့် အလယ်အလတ် (MV) ဗိုအ့ားတပ် 

ေင်မခင်း ၊ သီးမခား ပိုကလ်ိငုး်မေင့် ယှဉလ်ျက်တပ်ေင်နိုင်သည်။  ြီးအချက်ဆပးစနစ်၊ အချက် 

ဆပးစနစ်ဆ ကညာမခင်းကဲ့သ့ုိဆသာ ြရိှြမေစ် အဆရးဆပါ်ဝန်ဆောငြ်ှုြျားအတွက်  ဆကဘယ် 

ကကိုးသည် ပါဝါဆကဘယ်ကကိုးြျားနှင့် သီးမခားမေစ်ဆသာ သတ္တုပိုက် (သ့ုိမဟုတ်) ြီးဒဏ်ခံ 

ဆကဘယ်ကကိုးကို သံုးြှသာ ၎င်းသည်ြီးဆဘးအန္တရာယ်ကကုံဆတွ့ဆနရသည့်  အဆမခအဆန 

ြှာပင်  အနည်းေုံးနှစ်နာရီအထက်  ေက်လက်ရိှဆနနိုငြ်ည်မေစ်ပါသည်။ 

၅ခ.၄.၄။  ဖြန့်ဖြူးခလုတ်ပုံးများ ္နရာနှင့်လိအုပ်ချက်များ 

 လျှပ်စစ်မေန့်မေူးထိန်းချုပ်ခလုတ်ြျားနှင့် အမခားပစ္စည်းြျားသည် အထပ်တိုငး်ရှိ 

ြိန်းကကိုးထွကလ်ာရာအနီး သင့်ဆလျာ်ဆသာဆနရာတွင် တပ်ေင်ရြည်မေစ်ပပီး အထပ်တိုငး် 

သည်  ဤကဲ့သ့ုိလုပ်ဆောငန်ိုင်ရန ်လုဆံလာက်ဆသာဆနရာ  စီြံထားဆပးရြည်။ 

၅ခ.၄.၅။    ဓာတ်အားခွဲရုံ္ဘးကင်းလုခံခုံမှု 

 ြည်သည့်ဓာတ်အားခွဲရုံတွင်ြေို ပိုင်ေိုငသ်ူ (သ့ုိမဟုတ်) စက်ကိုငတ်ွယ်သူသည် 

ဆပျာက်ေုံးမခငး် (သို့မဟုတ်) လစ်လျူရှုမခငး်ဆ ကာင့် ြဆတာ်တေထိခိုက်မခငး် (သ့ုိမဟုတ်) 

ဆရှာင်ရှားနိုငသ်ည့် ပုံြှန်ြဟုတ်ဆသာအဆမခအဆနမေစ်ဆသာ ထိခိုက်ြှုြျားတွင် စုဆပါင်းတာဝန် 

ရိှသမေင့် ဆအာက်ဆော်မပပါ ဆဘးအန္တရာယ်ကငး်ရှင်းဆရး ညွှန် ကားချက်ြျားကိုလိကု်နာရြည်။ 

(က) ဓာတ်အားခွဲရုံအတွင်း ခွင့်ြမပုဘဲ ဝငဆ်ရာက်ကိုင်တွယ်မခငး် (သ့ုိမဟုတ်) 

အန္တရာယ်မေစ်ဆစမခငး်တို့ ြမေစ်ဆစရန်  လိုအပ်ပါက အကာကွယ်နှင့်အကာအရန် 

ခခံခတ်ထားမခင်းကို  လက်ဆတွ့အသံုးမပုရြည်။ 

(ခ) ဓာတ်အားခွဲရုံ၏  ဆလထဲတွငရိှ်ဆသာ အေံုးေုံးြထားဆသာ ဓါတ်အားရိှဆသာ 

ပစ္စည်းြျားပါဝင်သည့်အရာြျားကို  ကာကွယ်ထားရြည်။ ခခံစည်းရိုး (သို့မဟုတ်) 

နံရအံမြင့်သည် ၂.၄ ြီတာဆအာက် ြနညး်ရပါ။  သ့ုိြှသာ  ခွင့်ြမပုဘဲ  ဝငဆ်ရာက် 

ကိုင်တွယ်မခငး် (သုိ့မဟုတ်) အန္တရာယ်မေစ်ဆစမခင်းတို့ကို လက်ဆတွ့အားမေင့် 

ဆရှာင်ရှားနိုငြ်ည်မေစ်သည်။ 
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(ဂ) ၎င်းတို့သည် သင့်ဆလျာ်ဆသာလက်ဆတွ့ကျြှုြျားကို အချနိ်မပည့် မပသထားနိုင်ရ 

ြည်။ 

(ဃ)  လုဆံလာက်ဆသာ ဆဘးအန္တရာယ်အြှတ်အသားြျား၏ အရွယ်အစားနှင့် အဆန 

အထားကို ကကိုတငသ်ိမြငန်ိုငဆ်စရန်  အန္တရာယ်သတိဆပးမခင်းြျား  မပုလုပ်ရြည်။ 

(င) ဓာတ်အားခွဲရုံဆနရာ (သ့ုိမဟုတ်) အြျ ိုးအြည် သတ်ြှတ်ချက်၊ ဓါတ်အားဆပးစက် 

(သုိ့မဟုတ်) ဓါတ်အားမေန့်မေူးမခငး်ကို  ဓါတ်အားခွဲရုံမပုလုပ်ရန်အတွက် ပိုင်ေိုင ်

သူ (သို့မဟုတ်) စက်ကိုငသူ်က ဓါတ်အားခွဲရုံပစ္စည်းြျားနှင့် ဓါတ်အားဆပးစက် 

မေန့်မေူးမခငး်စသည်တို့ကို တသြတ်တည်းစစ်ဆေးခံနိုင်ြည်မေစ်ဆ ကာငး် ခန့်အပ် 

ထားဆသာသင့်ဆလျာ်သည့် အရည်အချငး်မပည့်ြီသူ ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ တယ်လီေုန်း 

နံပါတ်ြျားကို သိသာထငရှ်ားဆသာဆနရာတွင် သတိဆပးထားရြည်။ 

(စ) အမခားအြှတ်အသားြျား၊ အန္တရာယ်ရိှဆ ကာငး်သတိဆပးသည့် အချက်ြျားသည် 

ထိငု်လျက်၊ သဘာဝကျကျ  ရုပ်ပိငုး်ေိုင်ရာ  လုခံခုံြှုဆသချာဆစဆသာ လုပ်ဆောင ်

ြှုြျား၊ ဓာတ်အားခွဲရုံ ပစ္စည်းြျား၏ပုံစံဆနရာနှင့် အရွယ်အစားြျားကို အန္တရာယ် 

ရိှဆ ကာငး် သတိဆပးထားရြည်။ 

(ေ) ပစ္စည်းြျားနှင့်ေက်နွယ်၍ ြီးဆဘးအန္တရာယ် ဆလျာ့နည်းဆစရန် မေစ်နိုင်ဆချရှိ 

ဆသာ သတိဆပးချက်ြျားအားလုးံကို လုပ်ဆောငရ်ြည်။ 

၅ခ.၄.၆။  ္ကာင်းကင်ဓါတ်အားလိုငး်များ၊ ေါယာကကိုးများနှင့် ္ကဘယ်ကကိုးများ 

 ၅ခ.၄.၆.၁။  အဖမင့်လိုအပ်ချက် 

ဆကာင်းကင်ကကိုးလိငုး်ြျားသည် အဆောက်အ အတွင်းတွင် ေီဆလျာြ်ှု 

ြရိှဆသာ်လည်း ဆကာင်းကင်ဓါတ်အားလိုငး်ြျားနှင် ့ ပတ်သက်၍ ညွှန် ကားချက်ြျားသည် 

ကွဲမပားဆသာရှုဆထာင့်နှစ်ြျ ိုးြှ  မေစ်ဆပါ်လာသည်။ 

(က) ဆမြဆအာက်ကကိုးလိငုး်ြျားအသံုးမပုမခငး်ကို အမခားနညး်လြ်းအမေစ် ညွှန်းေို 

ဆသာလ်ည်း  ဆကာင်းကငဓ်ါတ်အားလိုငး်ြျားသည်လည်း  အဆောက်အ   

အြိ်ရာြျားအတွက်  လိုအပ်သည်။ 

(ခ) ဆကာင်းကင်ဓါတ်အားလိုငး်ြျားသည် အဆောက်အ ဆနရာြှ မေတ်သန်းသွား 

နိုငသ်ည်။ ဤကဲ့သ့ုိဆသာ ကိစ္စြျ ိုးတွင် ဆဘးကငး်လုခံခုံဆရးသည် ပြို့မပပတ်ဝန်း 

ကျငန်ယ်ဆမြအတွငး် ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းြျားအတွက် အဆရးကကီးသကဲ့ 

သ့ုိ ဆကာင်းကင်ဓါတ်အားလိုင်းြျားဆအာက် တည်ဆောက်ထားဆသာ နိြ်ဆ့သာ 

အဆောက်အ ြျားအတွက်လည်း အဆရးကကီးသည်။ Myanmar Electricity 

Rules and Regulations အတိုငး် အဆောက်အ ြှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုငး်၊ 
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ဝါယာကကိုး၊ ဆကဘယ်ကကိုးြျားနှင့် အနည်းေုံးအကွာအဆဝး (ဆထာင်လိကု်နှင့် 

အလျားလိကု်) ကိ ု လိကု်နာရြည်။ 

(ဂ) ဆကာင်းကင်ဓါတ်အားလိုငး်ြျား တပ်ေင်ြည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်သည် တယ်လီ 

ေုန်း  ေက်သွယ်ဆရးလိုင်းြျား၊ ဓါတ်ဆငွ့ မေန့်မေူးဆရး၊ ဆရနှင့်အညစ်အဆ ကး 

စွန့်ပစ်ကွန်ယက်ြျားနှင့် လြး်ြျားစသည့် နယ်ပယ်ြျားတွင် သက်ေိုင်ဆသာ 

အာဏာပိငု်အေွဲ့အစည်းသို့ သတငး်ပို့ရြည်။ သ့ုိြှသာ ဆဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 

ဆရးအတွက် သင့်ဆလျာ်ဆသာပူးဆပါငး်ဆောငရွ်က်ြှုလုပ်ရြည်။ ထိုသူသည် 

ဆကာင်းကင်ဓါတ်အားလိုငး်ြျား ဆဘးအန္တရာယ်ကငး်ဆစဆရးအတွက် ဓါတ်အား 

ပိုလ့ွှတ်ြည့်အစီအစဉ်၊ စြ်းသပမ်ခငး်စသည်တို့ကို  အြျားသဆိစရန်  စာမေင် ့

ထုတ်မပန်ဆပးရြည်။ 

၅ခ.၄.၆.၂။      ္ကာင်းကင်ဓါတ်အားလိုင်းများ၏ အ္နအထား၊ လျှပ်ကာဖခငး်နှင့် အကာ 

အကွယ် 

 ဆကာင်းကင်ဓါတ်အားလိုငး်၏ ြည်သည့်အစိတ်အပုိငး်ကိုြေို ဆမြကကီးနှင် ့

ေက်နွယ်ြှုြရိှဆစရပါ၊၊ ၎င်းအမပင် သာြန်အားမေင့် လျှပ်ကာပစ္စည်း (Insulator) 

တပ်ေင်မခငး် (သ့ုိမဟုတ်) လျှပ်ကာပစ္စည်း ဝန်းရံထားရြည်။ ဆကာင်းကင်ဓါတ်အားလိုင်း 

ြျား၏ြည်သည့် အစိတ်အပိုငး်ြေို ဆမြမပင်နှင့်ေက်သွယ်ြှုြရှိမခငး်နှင့် သာြန်အားမေင့် 

လက်ခံသင့်ဆသာ အဆမခအဆနြှာ- 

(က) ဓါတ်အားြရိှဆအာငမ်ပုလုပ်ခဲ့မခငး် (သ့ုိြဟုတ်) 

(ခ) အသံုးဝငဆ်သာနည်းလြ်းမေစ်သည့် အကာအကွယ်လျှပ်ကာမပုလုပ်မခငး်မေင့် 

ထိခိုက်ြှုအန္တရာယ် (သ့ုိမဟုတ်) ဆနှာင့်ယှက်မခငး်ြှ  ကာကွယ်ရန် (သ့ုိြဟုတ်) 

(ဂ)  အန္တရာယ်ြှကာကွယ်ရန် လုဆံလာက်ဆသာ အကာအကွယ်ရရှိဆစရန်။ 

အဆောက်အ  (သ့ုိမဟုတ်) အစိတ်အပိုငး်တစ်ခုဆထာင်ြတ်ရန် တာဝန်ရှိ 

ဆသာ ြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ြေို ဆမြကကီးနှင့်ြေက်သွယ်ဆသာ ဆကာင်းကငက်ကိုး၏ 

ြည်သည့်အစိတ်အပုိငး်ကိုြေို ပုံြှန်အသံုးမပုရန် လိအုပ်လာပါက လုဆံလာက ်

ဆသာ အဆ ကာငး်မပချက်ကို ဓါတ်အားဆပးစက် (သ့ုိမဟုတ်) ဓါတ်အား မေန့်မေူး 

သူ၊ ပိုင်ေိုင်သူ (သ့ုိမဟုတ်)  ဆကာင်းကင်ဓါတ်အားလိုငး် ကိုင်တွယ်သူထံသို့ 

၎င်းအဆောက်အ နှင့် အစိတ်အပိုင်း၏ ဆထာငြ်တ်လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက် 

ကိဆုမပာရြည်။ ဗို့အားနိြ်ဆ့ကာင်းကင် ဓါတ်အားလိုငး်တွင်၊ ဆမြကကီးနှင့် 

ြေက်သွယ်ဆသာ ြည်သည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်း အပွင့်(Bare)သည် ဆမြကကီးနှင့် 

ေက်သွယ်ထားဆသာအပွင့်(Bare) ၏ အထက်တွင် အလျားလိကု် အရှည် 

အတိုငး်ရိှဆနသင့်သည်။ အန္တရာယ်မေစ်ဆစနိုငဆ်သာဆ ကာင့် ြည်သည့် 
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အဆောက်အ ၊ သစ်ပင် (သုိ့မဟုတ်) အစိတ်အပိုင်းအနီးတွင ် ဆကာငး်ကင် 

ဓါတ်အားလိုင်း  ြရိှသင့်ပါ။ 

  ဤလြ်းညွှန်ချက်အတွင်း ဆော်မပထားဆသာ သာြန်အားမေင့် 

လက်လှြ်းြနီိုငဆ်သာ အဓိပ္ပာယ်သည် ဆကာင်းကငဓ်ါတ်အား လိငုး်၏ မငြး်စင်၊ 

ဆလှကား (သ့ုိမဟုတ်) အမခားတည်ဆောက်ြှုြျားရှလိျှင် လက်မေင့် ကိုင်တွယ် 

နိုငဆ်သာ အဆောက်အ  (သ့ုိမဟုတ်) အစိတ်အပိုငး်အနီး (သ့ုိမဟုတ်) အတွင်း 

အမပင်တွင် ဆထာငြ်တ်ထားဆသာ (သ့ုိမဟုတ်) ဆနရာချထားမခငး်ကို ဆခါ်ေို 

သည်။ 

 ၅ခ.၄.၆.၃။ ကိုင်တွယ်မူသတိဖပုရန်နှင့်အန္တရာယ်သတိ္ပးဖခင်း 

ဗိုအ့ားမြင့်သယ်ဆောင်ဆသာ ဆကာင်းကင်ဓါတ်အားလိုငး်၏ ဆထာက်ပံ့ 

ပစ္စည်း (Support) အားလုးံသည် လိအုပ်ဆသာအဆမခအဆနတွင် ဆလျာ်ညီဆသာ 

နညး်လြ်းမေစ်သည့် ြည်သည့်ခွင့်ြမပုထားဆသာ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အန္တရာယ် အရငး်အမြစ်မေစ် 

နိုငဆ်သာ ြည်သည့်ကိုင်တွယ်ြှုကိုြေို ဆရာက်ရိှနိုငဆ်သာဆနရာြှ ကာကွယ်ရန်   အကာ 

အကွယ်ပစ္စည်း ြျားတပ်ေင်ရြည်။ 

ဗိုအ့ားမြင့်ဆကာငး်ကင်ဓါတ်အားလိုငး်ြျားနှင့် ဗို့အားနိြ့်သယ်ဆောင်ဆသာ 

ဆကာင်းကင်ဓါတ်အားလိုငး်ြျား၏ တွဲဘက်ထားဆသာလျှပက်ာြပါဆသာ လျှပ်ကူးပစ္စည်း 

(Bare) ဆေ့စ်ြျားသည် လုဆံလာက်ဆသာ အန္တရာယ်ကငး်အြှတ်အသားြျား ချတိ်ထား 

မခငး်နှင့် ကကိုတငဆ်ြျှာ်ြှန်းနိုင်ဆသာ အဆမခအဆနတွင် မေစ်နိုင်ဆသာ အန္တရာယ်ြျားအတွက် 

လိအုပ်ဆသာ သတိဆပးမခငး်ြျား မပုလုပ်ဆပးရြည်။ 

လြး်ေုံြျားနှင့် အဆကွ့ြျားတွင်ရိှဆသာ ဆကာင်းကင်ဓါတ်အားလိုင်း 

သယ်ဆောင်ဆသာတိုငြ်ျားသည် ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်ြျား တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်မခင်းြှ 

ကာကွယ်ရန် အဂေဆတ (သို့မဟုတ်) ဆမြကကီး (သို့မဟုတ်) သတ္ထုအကာအရံြျားနှင့် 

ကာကွယ်ထားရြည်။ သ့ုိြှသာ ထိန်းချုပ်ြှုကင်းြဲ့သွားဆသာ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်သည် 

အဆောက်အ ၊ လြး်ဆပါ် (သ့ုိမဟုတ်) ဆမခကျငဆ်လျှာက်လြ်းဆပါ်သ့ုိ အန္တရာယ်မေစ်ဆစ 

နိုငဆ်သာ အဆမခအဆနကိုမေစ်ဆစဆသာ ဓါတ်အားရိှလျှပ်ကူးစနစ်ကို လုးံဝပျက်စီးသွား 

ဆစမခငး်ြှ ကာကွယ် တားေီးနိုင်ြည်။ 

 ၅ခ.၄.၆.၄။ ဆိုင်းကကိုးများတပ်ဆင်ရန် လျှပ်တားပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ဖခငး် 

ေိုင်းကကိုးအားလုးံ၏ အစိတ်အပိုင်း (သ့ုိမဟုတ်) ေက်သွယ်ထားဆသာ၊ 

ဆထာက်ပံ ့ထားဆသာ ဆကာင်းကင်ကကိုးလိငုး် ဆေ့စ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအပွင့် (Bare) တပ်ေင် 

ထားဆသာေိုင်းကကိုးအားလုးံသည် (ဆမြစိုက်ကကိုးနှင်ေ့က်သွယ်ထားမခင်း၊ တပ်ေင် 

ထားဆသာအပိုင်းသည် သံထည် (Steel) (သ့ုိမဟုတ်) သတ္တုမေင့် တည်ဆောက်ထားမခငး်ြှ 
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အပ) ၎င်းတပ်ေင်ြှုနှင့်ေက်သွယ်ထားဆသာလိုငး်ြျားအား ပုံြှန်အမြင့်ထက် (သ့ုိမဟုတ်) 

ဆမြကကီး အထက် ၃ ြီတာဆအာက်တွင်  လျှပ်တားပစ္စည်း၏  ြည်သည့်အစိတ်အပုိငး်ြှ 

တပ်ေင်မခငး်ြမပုရပါ။ 

 ၅ခ.၄.၇။ ္ဖမ္အာက်ကကိုး ကွန်ယက်္ဖမပုံ 

၅ခ.၄.၇.၁။ ဆကဘယ်ကကိုးြျားချဆသာ ြည်သည့်ပဂု္ဂိုလ် (သ့ုိမဟုတ်) အေဲွ့အစည်း 

(သုိ့မဟုတ်) အာဏာပိုင်အေဲွ့သည် ထိဧုရိယာရိှ တာဝန်ရှိဆသာ ဆဒသေိုငရ်ာအာဏာပိုင် 

အေဲွ့နှင့် ေက်သွယ်၍ ဆအာကပ်ါပုစံံ ကြ်းြျား- 

(က)    ၎င်းဧရိယာအတွင်းရိှ ဆရဆပးဆဝဆရးပိုက်လိုငး်ြျား 

(ခ)     ဆရေိုးစွန့်ပစ်ကွန်ယက် 

(ဂ)     ေက်သွယ်ဆရးကွန်ယက်နှင့် 

(ဃ) ဓာတ်ဆငွ့ပိုက်လိငုး် ကွန်ယကတ်ို့ကို ရှာဆေွရန်နှင့် တပ်ေင်မခငး်၊ အလုပ ်

လုပ်မခငး်နှင့် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခငး်ြျား လုပ်ဆောင်ဆနစဉ်အတွငး် ၎င်းစနစ် 

ြျားနှင့် ကိုက်ညီမခငး်၊ အန္တရာယ်ကငး်မခင်းနှင့် အဆနှာင့်အယှက် ြမေစ်ဆစဆသာ 

ဆကဘယ် ကွန်ယက်ကို စီြံရြည်။ အထက်ဆော်မပပါ အာဏာပိုင်အေဲွ့ြျားသ့ုိ 

အေိမုပုထားဆသာ ဆကဘယ်တပ်ေငမ်ခငး် စီြံချက်နှင်ပ့တ်သတ်၍ အသိဆပး 

စာထုတ်မပန်ရြည်။ 

၅ခ.၄.၇.၂။      ဆကဘယ်ကကိုးတပ်ေင်မခငး် မပုလုပ်ဆနစဉ် ြည်သည့်စနစ်တပ်ေငသ်ည် 

မေစ်ဆစ အလုပ်သြားြျားအတွက် ဆဘးကငး်ဆစရန် သင့်ဆလျာ်ဆသာ ဆကဘယ် အြှတ် 

အသားနှင့် အန္တရာယ်အြှတ်အသားြျားကို မပုလုပ်ထားရြည်။ ဆဘးအန္တရာယ်ကငး် 

ဆစရန် စနစ်ကိုစြ်းသပမ်ခင်းနှင့် ဓါတ်အားပို့လွှတ်မခငး်မပုလုပ်ပါက သတိဆပးစာ ထုတ်မပန် 

ရြည်။ 

၅ခ.၄.၇.၃။ ဆကဘယ်ကကိုးချဆသာ ြည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ် (သ့ုိမဟုတ်) အေဲွ့အစည်း 

(သုိ့မဟုတ်) အာဏာပိုင်အေဲွ့သည် အသံုးဝငဆ်သာ နညး်လြ်းမေစ်သည့် ဆနာက်ေုံးအဆမခ 

အဆနကို ထိန်းသိြ်းမခငး်၊ ကွန်ယက်အားလုးံ၏ ြျက်နှာမပင်လယ်ဗယ် (Level) ဆအာက်ရှိ 

ဆသာ အနက်နှင့် ဆနရာညွှန်မပမခငး်ဆမြပုံ (သို့မဟုတ်) ပိုင်ေိုင်သူ (သို့မဟုတ်) ကိုင်တွယ် 

အသံုးမပုသူ၏ အစိတ်အပိုင်းြျား  စသည်တို့ကိုသိရိှရြည်။ 

မပငေ်င်ထားဆသာ (သ့ုိမဟုတ်) ထိန်းသိြ်းထားဆသာ ြည်သည့်ဆမြပုံကို 

ြေို ြည်သည့်စည်ပင်သာယာ အာဏာပိငု်အေွဲ့အစည်း၊ အမခားဝန်ဆောငြ်ှု ဆထာက်ပံ့ 

ဆပးသူ၊ အြျားမပည်သူတို့ြှ ဆမြပုံ၏ြည်သည့် အစိတ်အပိုင်းကိုြေို ဆ ကာငး်ကျ ိုးခိုင်လုံ 

စွာ စုံစြ်းစစ်ဆေးရန်  ဆတာငး်ေိုလာပါက  အသင့်စစ်ဆေး  ခံနိုင်ရြည်။ 
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၅ခ.၅။  ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးဖခင်းနှင့် ္ကဘယ်ကကိုး တပ်ဆင်ဖခငး် 

၅ခ.၅.၀။    အ္ထွ္ထွ 

လျှပ်စစ်ဝါယာကကိုးြျား တပ်ေင်မခငး်ဒီဇိုင်းနှင့် စီြံချက်တွင်ဆခတ်နှင့် ေီဆလျာ် 

ဆသာ အဆမခအဆနဆပါ်ြူတည်၍ ယူေသံုးသပ်ရြည်။ အသိအြှတ်မပု လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ 

သည်ကန းအေင့် တပ်ေင်ြှုစီြံမခငး်အမပင် လိုအပ်ဆသာအဆ ကာငး်ကိစ္စရပ်ြျား၊ သင့်ဆလျာ် 

ဆသာ ဆဘးကငး်လုံခခုံြူ လုဆံလာက်စွာမပသနိုင်သည် အကကံကို ဆထာက်ခံတငမ်ပရြည်။ 

လျှပ်စစ်စနစ်၏ ဆသချာဆသာဆလျာ့ချမခငး် (redundancy) နှင့် ကန း ဒီဇိုင်း 

အေင့်ကို ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်နိုင်ရြည်။ ဆလျာ့ချမခငး်ပြာဏသည် ဝန်အား အြျ ိုး 

အစား၊ စံအမေစ်အသံုးမပုြူ၊ အသံုးမပုနာရီ၊ ၎င်းဧရိယာအတွင်းရှိ ဓါတ်အားရရိှြူ အရည်အဆသွး၊ 

အရန်ဓါတ်အားဆပးနိုင်ြူနှင့် ဆပါငး်စပ်မခင်း၊ ဆြာ်တာကကီးြျားအတွက် လိအုပ်သည့် စတင ်

လျှပ်စီး (starting  current) ရရှိဆစရန်  စသည်တို့ဆပါ် ြူတည်သည်။ 

 ၅ခ.၅.၁။ ္ထာက်ပံ့္ ရးစနစ် 

၅ခ.၅.၁.၁။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျားအားလုးံသည် ဆထာက်ပံ့ြှု၏ဗို့အား၊ ကကိြန်ှုန်းနှင့် 

သင့်ဆလျာ်ြှုရိှသင့်သည်။  

၅ခ.၅.၁.၂။  ဝန်အား 100 kVA နှင်အ့ထက် ေက်သွယ်ထားဆသာ ကိစ္စြျ ိုးတွင် 

ေက်စပ်အကျ ိုးရှိဆသာ အလယ်အလတ်ဗို့အား ဆေ့စ်သုံးခု ဓါတ်အားဆပးြှုကိ ုစဉ်းစားသင့် 

သည်။ ဗိုအ့ားမြင့် ဓါတ်အားဆပးစနစ် အသံုးမပုဆသာ်လည်း သံုးစွဲသူ၏ အေိမုပုချက်အရ 

ပထြကုန်ကျစရိတ်ြျားဆသာ သင့်ဆလျာ်သည့် ထရန်စဆော်ြာမေင့် ဓါတ်အားဆပးပါက 

ဆအာက်ဆော်မပပါ အကျ ိုးဆကျးဇူး ရရိှနိုငပ်ါသည်။ 

(က)  အခွန်ဆကာက်ခံရရှိြှု အကျ ိုးဆကျးဇူးရရိှဆစမခငး်။ 

(ခ)  ဆမြစိုက်ကကိုး အမပစ်ကာကွယ်ရာတွင် ပိုြုိအကျ ိုးရိှမခင်း။ 

(ဂ) ဂဆဟဆော်မခငး်၊ ဆြာ်တာကကီးြျားသုံးမခငး်စသည့် အမခားသံုးစွဲသူအတွက် 

ခွင့်မပုသံုးစွဲမခငး်ဆ ကာင့်  အဆနှာင့်အယှက်မေစ်မခငး်စသည်တို့ြှ ေယ်ရှားဆပးနိုင် 

မခငး်နှင့် 

(ဃ) ဗိုအ့ားထိန်းညှိရာတွင် ပိုြုိဆကာငး်ြွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်မခင်းနှင့် ပိုြုိတည်ပငြိ် 

ဆသာဗို့အားဆပးနိုငမ်ခငး် တို့မေစ်ပါသည်။ 

မှတ်စု     ။     ။ဗိုအ့ားမြင်တ့ပ်ေင်မခငး်တွင်ပါဝငဆ်သာ ထပ်တိုးဆဘးအန္တရာယ် 

ကင်းရှငး်ဆရး သတိမပုချက်ြျားကိုလည်း သိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

        သံုးစွဲသူြှဆရွးချယ်ရန် အမခားနည်းလြ်းြရိှဆသာ အဆ ကာငး်အရာကိစ္စ 

ြျားတွင် လိုင်စင်ထုတ်ဆပးသူြျားသည် လိုအပ်ဆသာသဆဘာတူညီြှု (သုိ့မဟုတ်) 

ေက်သွယ်ြည့်ဝန်အား၊ ဆပးပိုြ့ည့်ဗို့အားနှင့်ပတ်သတ်၍ ဓါတ်အားဆပးပို့သူတို့ြှ ြူဝါဒ 
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ချြှတ်ရြည်။  ဆယဘုယျအားမေင့် ဓါတ်အားဆပးပိုြ့ှု ၄၀၀/၂၃၀ ဗိုရိှ့ပပီး၊ 11KV သည် 

1MVA ဝန်အားအထိနှင့် 33 KV (သ့ုိမဟုတ်) 66 KVသည် 1 MVA ထက်ပုိဆသာ 

သံုးစွဲသူြျားအတွက် ဓါတ်အားဆပးပိုန့ိုငပ်ါသည်။ 

၅ခ.၅.၁.၃။  ဝန်အားအကကီးစား လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်ရှိဆသာ ဆနရာြျားစွာတွင် လိုအပ် 

ဆသာ အလွန်ကကီးြားသည့် စက်ြှုပိငုး်ေိုငရ်ာ အဆောက်အ ြျားတွင် အဓကိဓါတ်အား 

ခွဲရုံြှ အမခားလက်ဆအာကခ်ံ ထရန်စဆော်ြာ ဓါတ်အားခွဲရုံြျားသ့ုိလည်းဆကာငး် 

(သုိ့မဟုတ်) ဆြာ်တာကကီးနှင့် ြီးေိုကကီးကဲ့သ့ုိဆသာ သီးသန့်ပစ္စည်းြျားအတွက် စီးပွားမေစ်ဗို့ 

အားမြင် ့လျှပစ်စ်မေန့်မေူးမခငး်ကို စဉ်းစားသင့်သည်။ အလယ်အလတ်ဗို့အားနှင့် ဗိုအ့ားမြင့် 

ဓာတ်အားမေန့်မေူးမခငး်တွင် စီးပွားမေစ်ရယူနိုငမ်ခင်းသည် ကျွြ်းကျင်သူ၏ ေုံးမေတ်ချက် 

နှင်အ့ရည်အချငး်မပည့်ဝဆသာ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်၏ လျှပ်စစ်နှင့်ပတ်သတ် 

ဆသာအဆတွ့အကကုံဆပါ်ြူတည်၍ ကိုယ်ပိုင်စိစစ်ြှုကိစ္စမေစ်သည်။ 

 ၅ခ.၅.၂။ ဓာတ်အားခွဲရုံပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ  

 ဓါတ်အားခွဲရုံသည် လျှပ်စစ်ပိုင်းေိုငရ်ာ စစ်ဆေးဆရးအရာရိှ၏ ခွင့်မပုချက် 

လိအုပ်သည်။ ထိုခွင့်မပုချက်သည် ဓာတ်အားခွဲရုံြှ ဓါတ်အားစတငအ်သံုးြမပုြီတွင် ဥပဆဒ 

မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားအရ ြမေစ်ြဆနရယူထားရြည်။ အဆထွဆထွအခန်း ေွဲ့စည်းပု၊ံ ေွဲ့စည်း 

ပုံပံုစံ ကြ်း၊ ေွဲ့စည်းပုဇံယား၊ ကာကွယ်ြှုစီြံချက်စသည်တို့ကို ခွင့်မပုဆပးနိုင်ရန် စစ်ဆေးဆရး 

အရာရိှြှ စတငြ်စစ်ဆေးြီ ရယူထားရြည်။ ဓာတ်အားခွဲရုံပစ္စည်းနှင့် ေက်စပ်ပစ္စည်းြျား 

စသည်တို့သည် ၎င်းတို့တည်ရိှရာ ဆနရာအလိုက် သင့်ဆလျာ်ဆသာ စံချနိ်စံညွှန်းနှင့်အညီ 

မေစ်ရြည်။ တစ်နည်းအားမေင့်သံုးစွဲသူ (သ့ုိြဟုတ် သူ၏အကကံဆပး/ အတိုင်ပင်ခံ)သည် ပစ္စည်း 

ြျားဆထာက်ပံ့သူ၏ စံချနိ်စံညွှန်းကို ဆရွးချယ်ပပီး အာဏာပိငု်အေွဲ့အစည်းြှ ခွင့်မပုဆပးရသည်။ 

ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူြျားသည် အြျ ိုးအစားဆပါ်ြူတည၍် စြ်းသပြ် ူ အတညမ်ပုလက်ြှတ် 

သာြက လျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျား ကိုက်ညီြှု အသိအြှတ်မပုလက်ြှတ်ကိုလည်း  ြှတ်တြ်းတင ်

ထားရြည်။ ထို့အမပင် အကာအကွယ်ခလုတ် စွြ်းဆောင်ရည် စစ်ဆေးြှုနှင့် ဝန်အားစြ်းသပ် 

ြှု၊ တပ်ေင်ြှုနှင့် ေက်စပ်ဆသာဆမြစိုက်ကကိုး၊ ဆမြစိုက်ကကိုး တေက်တည်းရှမိခငး် စြ်းသပြ်ှု 

နငှ့် သီးမခားစီမေစ်ဆသာ လက်ခံစစ်ဆေးသည့် အသိအြှတ် မပုလက်ြှတ်ြျားကိုလည်း ရယူ 

ထားရြည်။ 

 ၅ခ.၅.၂.၁။      ဗ့ုိအားဖမင့်ခလုတ် (High Voltage Switchgear) 

၅ခ.၅.၂.၁.၁။ ဆအာက်ဆော်မပပါအချက်ြျားဆပါ်ြူတည်၍ တပ်ေင်ရြည့် ဗို့အား 

မြင့်ခလုတ်အြျ ိုးအစားကို ဆရွးချယ်ရြည်။ 

(က)  ဓာတ်အားဆပးစနစ်၏ဗို့အား 
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(ခ)   ဓာတ်အားဆပးသည့်ဆနရာတွင် လျှပ်စစ်ပတ်လြး်တို (Shortcircuit) 

မေစ်နိုင်သည့်အဆမခအဆန 

(ဂ)   လျှပ်စစ်တပ်ေငမ်ခငး်တွင ်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆနရာချထားပုံနှင့် အရွယ်အစား 

(ဃ)   ေီဆလျာ်ဆသာဆနရာအမပင်အေင်နှင့် 

(င)   စက်ြှုလုပ်ငန်း၏ သဘာဝအြျ ိုးအစား 

 ခလုတ်၏ မေတ်ဆတာက်မခငး်နှင့် ဓာတ်အားဆပးမခငး် မပုလုပ်နိုင်ဆသာ 

စွြ်းရည်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆပးစနစ်၏ လျှပ်စစ်ပတ်လြ်းတို (Short circuit) 

မေစ်နိုင်ဆမခနှင့် ကိုက်ညီြှုရိှဆစရန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆပးြည့် အာဏာပိုငအ်ေွဲ့နှင့် 

တိုင်ပင်ရြည်။ 

၅ခ.၅.၂.၁.၂။ ခလုတ်ပစ္စည်းအြျ ိုးအစား လြး်ညွှန်ချက်နှင့် သံုးစွဲြည့် အရာဆပါ် 

ြူတည၍် ဆရွးချယ်ရာတွင ်နိုငင်တံကာစံလက်ဆတွ့ (IEC) အတိုငး် မေစ်ရြည်။ 

၅ခ.၅.၂.၁.၃။ ခလုတ်အကကီးတပ်ေင်မခငး် (အဝင်ဆပးပို့ဆသာ ဆကဘယ်ကကိုး 

ဆလးကကိုးနှင်အ့ထက် (သ့ုိမဟုတ်) ပတ်လြ်းမေတ်ခလုတ် ၁၂ ခုထကပ်ိုရိှဆသာ)တွင် 

ခလုတ် အစုအဆဝးသည် ခလုတ်ပျကစ်ီးဆစြူ၊ ဆပါက်ကွဲြူ၊(သ့ုိမဟုတ်) ြီးဆလာင်မခင်း 

ထိခိုက်ြူ အန္တရာယ်ပျ ံ့နှံ့မခငး်ြှကာကွယ်ရန် ြီးဒဏ်ကိ ု ၂နာရီခံနိုင်ဆသာ ြီးဒဏ်ခံ 

အတားြျားကို သီးမခားစီရှိဆနရြည်။ Bus-bar section ခလုတ်တပ်ေင်ြည့် 

ဆနရာတွင်လည်း အနီးရိှဝါယာ ကကိုးအစုနှင့်လည်း ဤနည်းအတိုငး် သီးမခားစီတပ် 

ေင်ရြည်။ အဓကိဗို့အားနိြ် ့ Panel ြှအပ မေန့်မေူးဆရး ဘုတ်/လြး်ဆ ကာငး်ခွဲြျား 

တပ်ေင်ရာတွင် ဝန်အားစငတ်ာအနီးတွင ် တပ်ေင်ရန် းစားဆပးသင့်သည်။ ၎င်း 

Panel ြျားသည် အလွယ်တကူဝင်/ထွကဆ်စနိုင်ရန် ဆသချာဆအာငမ်ပုလုပ်ဆပးရြည်။  

၎င်း panel သည်အထွက်ဆပါက်အနီးတွင် ရိှဆစရြည်။ 

၅ခ.၅.၂.၁.၄။ ခလုတ်ခုံကို ဓါတ်အားပိုလ့ွတ်ရာတွင် အပုိငး်တစ်ပိုင်းသည် 

ဓါတ်အားပိတ်ရန် လိုအပ်မခငး်ြရိှဘဲအလုပ်ကို ေက်လက်လုပ်ဆောငန်ိုငဆ်သာ 

ကိစ္စြျ ိုးတွင် ခလုတ်ခုံ၏ကျန်သည့်ြည်သည့် အပုိင်းကိုြေို သီးမခားစခီွဲထုတ် 

ထားသင့်သည်။ ခွဲမခားခလုတ်ြျားကို အပုိင်းြျားအတွင်း ေက်သွယ်မခငး်တွင် သံုးရန် 

(သ့ုိြဟုတ်) အမခားပစ္စည်းြျားအတွက် ပတ်လြ်းမေတ်ခလုတ် သီးမခားလိအုပ်ဆသာ 

အဆ ကာငး်အရာြျ ိုးတွင် သီးမခားစီခွဲထားရြည်။ သ့ုိြှသာ အနီးရိှအပိုင်းတစ်ခု 

ေက်လက်အလုပ်လုပ်ဆနဆသာအခါ ကျန်ဆနရာြျားသည် ဓါတ်အားြရိှဆသာအပိုင်း 

အမေစ် သီးမခားရှိဆနြည်မေစ်သည်။ 

၅ခ.၅.၂.၁.၅။ ခလုတ်ြျားတွင်အတွင်း ချတိ်ေက်အစီအစဉ်၊ နှစ်ပိုင်း (သ့ုိမဟုတ်) 

ပတ်လြ်းပုံစံအဓကိဆပးပို့ဆသာကိစ္စြျားတွင် ြတူညဆီသာဓါတ်အားဆပး လုိင်းနှစ်ခု၏ 
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ခလုတ်တေက် တည်းပွင့်မခင်းြှ ကာကွယ်ရန် မပုလုပ်ထားသင့်သည်။ လျှပ်စစ်ပိုင်း 

ေိုင်ရာဆသာ်လည်းဆကာငး်၊ စက်ြှုပိုငး်ေိုငရ်ာဆသာ်လည်းဆကာငး် အတွင်းချတိ်ေက် 

ြှုကို  မပုလုပ်ဆပးရန် ရည်ညွှန်းသည်။ 

          ၅ခ.၅.၂.၂။      ္ကဘယ်ကကိုး 

၅ခ.၅.၂.၂.၁။  ဝန်အားအနည်းအြျားမေစ်ဆပါ်ြှုနှင့် ဆမြကကီး၏ အပူဒဏခ်ံနိုင်ြှု၊ 

ဝန်အားမြင့် အကာအကွယ် ခလုတ်တပ်ေင်ထားြှု၊ ဆကဘယ်တွင် မေစ်နိုင်စွြ်း 

ရိှဆသာ ပတ်လြ်းတို (Short circuit)၊ ဆကဘယ်ကကိုးတစ်ဆလျှာက် ဗိုအ့ားကျနိုငြ်ှုနှင့် 

သွယ်တန်းထားဆသာ ဆကဘယ်ကကိုး၏ အမြင့်ေုံးခံနိုင်ဆသာ အပူခွင့်မပုချက်ဆပါ် 

ြူတည၍် အဆသးေုံး ဆကဘယ်ကကိုးအရွယ်အစားကို အသံုးမပုသင့်သည်။ 

မှတ်စု   ။   ။   ဆကဘယ်ကကိုးအြျ ိုးအစားြျားနှင့် အကာအကွယ်ဆပးပစ္စည်းြျား 

ေက်နွယ်ြှု လြး်ညွှန်ချက်ြျားသည် ခန့်ြှန်းယေူြှုဆပါ်တွင်သာရှိသည်။ တပ်ေင် 

ပပီးသည့် အဆမခအဆနဆအာက်တွင် လျှပ်စစ်ေက်တိုက် သယ်ဆောင်နိုင်သည့် စွြ်းရည် 

(လျှပ်ကာပစ္စည်း၏ ပုံြှန်ဆမပာငး်လဲြှုတွင် အပူဒဏ်ခံနိုငဆ်သာပြာဏ)၊ လုိအပ်ဆသာ 

ဝန်အားဆအာက်တွင် ဗို့အားကျမခငး်နှင့် အကာအကွယ်ကိရိယာြှ ထိန်းချုပ်သည့် 

ဆကဘယ်တပ်ေငမ်ခငး်တွင် လျှပ်စီးြျားကို ခွင့်မပုချနိ်အတွငး် ဆကဘယ်ကကိုးြှ 

လျှပ်စစ်ပလပြ်ျားေီသ့ုိ သယ်ဆောင်နိုင်သည့်စွြ်းရည်၊ အလုပ်လုပ်သည့်ဗို့အားတို့ 

သည် အဆမခခံယူေချက်ြျားမေစ်သည်။ 

၅ခ.၅.၂.၂.၂။  ဆကဘယ်ကကိုးထုတ်လုပ်သူြှ ဆကဘယ်ကကိုးနှင့်အတူ တပေ်င် 

မခငး်၊ ေက်မခငး်၊ ပိတ်မခငး် (Sealing)နှင်ပ့တ်သတ်ဆသာ အကကံမပုအချက်အလက်ြျား 

ပါလာရြည်။ 

၅ခ.၅.၂.၂.၃။ ဗိုအ့ားနိြ့်ဆကဘယ်ကကိုးြျားသည် သီးမခားလိုအပ်ချက်ဆပါ်ြူတည် 

၍ဆကဘယ်စင် (Cable rack)/ ကွန်ကရစ်ဆမြာငး် (Trenches)/ ဆကဘယ်ပပန် 

(Tunnel) (သုိ့မဟုတ်) ဆမြကကီးထဲသ့ုိ တိုက်ရိုက်သွယ်တန်းမြှပ်နှံနိုငရ်ြည်။ ဝန်အားပိ ု

မခငး်ဆ ကာင့်ပျက်ေီးမခင်းြှ ဆရှာင်ရှားနိုင်ရန်နှင့် ဓာတ်အားဆပးစနစ်အတွင်း ဟာြိုနစ် 

(Harm-onic) ပစ္စည်းြျားဆ ကာင် ့ နျူထရယ်ကကိုး၏အပူချနိ်ဆလျာ့ချရန် (Three and 

half core)အစား (four core cable)သံုးသင့်သည်။ ဆကဘယ်ကကိုးြျား အားလုးံသည်  

စံလက်ဆတွ့နှင့်အညီ တပ်ေင်ရြည်။ 
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၅ခ.၅.၂.၂.၄။  ဆပျာ့ဆမပာင်းြှုြရှိဆသာ ဆကဘယ်ကကိုးြျားအတွက် (Non flexible 

cable) အဆရာင်သတ်ြှတ်ချက် 

လုပ်ဆောငခ်ျက် ဆပျာ့ဆမပာင်းြှုြရှိဆသာဆကဘယ်ကကိုး၏ပီဗစီီ 

လျှပ်ကာ(သ့ုိ)ရာဘာလျှပ်ကာတို့၏အဆရာင်သတ်

ြှတ်ချက်ြျား 

Protective or earthing အစိြး်နှင့်အဝါ(သ့ုိ)အဝါစင်းပါအစိြ်း(၁) 

Neutral of a.c single or three phase 

circuit 

အမပာ 

Phase R of 3-phase a.c circuit အညို 

Phase Y of 3-phase a.c circuit အနက် 

Phase B of 3-phase a.c circuit ြီးခိုး 

Positive of d,c 2-wire circuit အညို 

Negative of d.c 2-wire ciruit ြီးခိုး 

Outer (positive or negative) of d.c 2-wire 

circuit derived from 3-wire system 

အညို/ြီးခိုး 

Positive of 3-wire system positive of 3-

wired d.c circuit 

အညို 

Middle wire of 3-wire d.c circuit အမပာ 

Negative of 3-wire d.c circuit ြီးခိုး 

Functional Earth-Telecommunication နို့နှစ်ဆရာင် 

(၁) လျှပ်ကာြပါဆသာ လျှပ်ကူးပစ္စည်း (bareconductor) သည် ဆမြစိုက်ကကိုးနှင့် တေက် 

တည်းရှဆိသာ ဆမြဓါတ်ချပစ္စည်းြျားတွင်လည်း အသံုးမပုသည်။ သ့ုိဆသာ် ၎င်းကို အဝါစငး်ပါဆသာ 

အစိြး်လျှပက်ာ ပစ္စည်းပါဆသာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဆနမေင့် အသံုးမပုရန် သင့်သည်။ 

 

 ၅ခ.၅.၂.၂.၅။  ကကိုးဆပျာဆ့ကဘယ်ြျားနှင့်ကကိုးဆပျာ့ြျား၏အဆရာင်သတ်ြှတ်ချက်  

အတူိုင်အဆရအတွက် 

(Number of cores) 

အတူိုင်၏လုပ်ဆောငခ်ျက် 

(Function of core) 

အတူိုင်အဆရာင်(ြျား) 

Colours of core 

၁ Phase 

Neutral 

Protective or Earthing 

အညို ၁) 

အမပာနု 

အစိြး်နှင့်အဝါ 
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၂ Phase 

Neutral 

အညို 

အမပာနု ၁) 

၃ Phase 

Neutral 

Protective or Earthing 

အညို  

အမပာနု ၁) 

အစိြး်နှင့်အဝါ 

၄ (သုိ့မဟုတ်) ၅ Phase 

Neutral 

Protective or Earthing 

အညို၊အနက် ၁)၊ ြီးခိုး 

အမပာနု ၁) 

အစိြး်နှင့်အဝါ 

(၁) ဝါယာတပ်ေင်မခငး် လုပ်ထုးံလုပ်နည်း (Wiring Regulation) ြျားတွင် သီးမခားအဆရာင ်

ြျားကို ခွင့်မပုထားဆပးသည်။     

 ၅ခ.၅.၂.၃။  ဗိုအ့ားဖမင့်လိုငး်များ၏ busbar trunking/ducting 

ဗိုအ့ားမြင့် busbar trunking စနစ်သည် အြျ ိုးအစားစြ်းသပပ်ပီးသည့် 

(type-tested)ခလုတ်နှင့် ထိန်းချုပ်ခလုတ်တို့ကို ဆပါငး်စပ်ထားဆသာ အလုပံိတ်စနစ် 

တစ်ခုမေစ်သည်။ ဗို့အားမြင့် ဘတ်စ်ဘားစနစ်သည် ဗိုအ့ားမြင့်ြီးအားဆပးစက် 

ထရန်စဆော်ြာနှင့် အဓိကဗိုအ့ားမြင့်ခလုတ်၏ စွြ်းအငဆ်ပးဆသာ လိငုး်တို့အ ကားတွင် 

စွြ်းအငပ်ို့ဆောငရ်န် အသံုးမပုသည်။ 

ဆယဘုယျအားမေင့် အစုလိကု်မေစ်ဆနဆသာ(non segregated)၊ အစုလိုက် 

မေစ်ြဆနဆသာ(segregated)၊ သီးမခားစီ(isolated)မေစ်ဆသာ ဆေ့စ်စသည်မေင့် လျှပ်စစ်ကကိုး 

အစုပပန်သံုးြျ ိုးကို အသံုးမပုသည်။ အစုလိုက်မပန့်ကျဲြဆနဆသာ လျှပ်စစ်ပပန်တွင် စတီး 

(သုိ့မဟုတ်) အလူြီနီယံမေင့် ကာရန်ထားဆသာ ဆေ့စ်သုံးခု  လျှပ်စစ်အစုပပန်ပါဝင်သည်။ 

အကာအရံသည် အမပစ်မေစ်မခငး် အခွင့်အလြး်ဆလျာ့နည်းဆစရန်နှင့် ကိုင်တွယ်သူြျား 

အန္တရာယ်ကငး်ဆစရန် မပုလုပ်ထားမခင်းမေစ်ပါသည်။ အကာအရံသည် ထိဆရာက်ဆသာ  

ဆမြစိုက်ကကိုးမပုလုပ် ထားရြည်။ 

အစုလိုက်မေစ်ဆနဆသာ လျှပ်စစ်အစုအပပန်သည် အစုလိုက်မေစ်ြဆနဆသာ 

လျှပ်စစ်အစုအပပန်နှင့် ေင်တူသည်။ ၎င်းသည် ဆေ့စ်ြှဆေ့စ်သ့ုိ အမပစ်မေစ်မခငး်ကို ဆလျာ့ချ 

နိုငရ်န် ဆေ့စ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို သတ္တု (သ့ုိမဟုတ်) လျှပ်ကာအလွှာတွင် မပုလုပ်ဆပး 

ထားသည်။ သုိ့ဆသာ်လည်း  ၎င်းကို သတ္တုအကာအသံုးမပုရန် ညွှန်းေိုသည်။ 

သီးမခားစမီေစ်ဆသာ လျှပ်စစ်အစုပပန်တွင် ဆေ့စ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း အသီးသးီ 

အား သံလိုက်စက်ကွင်းြရှဆိသာ သီးမခားအကာြျားအတွင်း ထည့်သွင်းထားသည်။ 

လျှပ်စစ်အစုပပန်ကို အလုပ်လုပ်ရာဆနရာတွင်သာ အမပည့်အစုံစုစည်းတပ်ေငသ်ည့် 

အပုိငး်တစ်ခုမပုလုပ်ထားသင့်သည်။ အကာအကွယ်သည် အဝိုငး်(သ့ုိမဟုတ်) ဆလးဆထာင့် 
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ပုံ ဂဆဟဆော်တည်ဆောက်ထားသည်။ ဆယဘုယျအားမေင့် ဆေ့စ်အားလုံး၏ အပိတ်ြျား 

သည် စတီးဆပါ်တွင် ဆထာက်ပံ့ထားသည်။ အေွင့်ြျားအားလုံး ြီးဒဏ်ခံနိုငဆ်အာင် 

ဆထာက်ပံ့ထားသည်။ (ြီးသတ် းစီးဌာန၏ ညွှန် ကားချက်တွင် ကည့်ပါ) အေွင့်ြျားသည် 

ြီးကိုမခားနိုင၍် အသုံးမပုဆသာသတ္ထုပစ္စည်းြျားသည် ြီးဒဏ်ကိ ု  နှစ်နာရ ီကာခံနိုင်ဆသာ  

ပစ္စည်းြျားမေစ်ရြည်။ 

 ၅ခ.၅.၂.၄။  MV/LV Bus Bar Trunking/Rising Mains 

ကကီးြားဆသာဝန်အား သယ်ဆောငဆ်သာဆနရာရိှ Bus Bar ကိုညွှန်းေို 

သည်။ ဘတ်စ်ဘားြျားသည် ပွိုင်တ့စ်ခုြှ တစ်ခုကို သီးမခားလိအုပ်ချက်အရ ဆရွးချယ်ြ ူ

နှင့် စံအတိုင်းအထွာတွင် အေက်ြမပတ် သယ်ဆောင်ရန် အေင်ဆမပဆစရြည်။ MV/LV 

Bus Bar Trunking အကာအရံစနစ်အတွငး် စြ်းသပ်ထားဆသာ ခလုတ်ြျားနှင့် 

အထိန်းခလုတ်တို့ ဆပါင်းစပ်ထားမခငး်မေစ်သည်။ လျှပ်စစ်မေန့်မေူးမခငး် စနစ်အရ MV/LV 

လျှပ်စစ်ပပန် (Busduct) စနစ်နှစ်ခုရှိသည်။ 

(က)  ရိုးရိုးပုံစံ 

(ခ)  ကျစ်လစ်ဆသာနှစ်ထပ်ပုံစံ တို့မေစ်ပါသည်။ 

ရိုးရိုးလျှပ်စစ်ပပန်စနစ်သည် ဆလစုပ်စက်တွင်သံုးဆသာ ဆြာ်တာကဲ့သို့ 

စွြ်းအငဝ်န်ြျားနှင့် ခလုတ်တို့အ ကား (သ့ုိမဟုတ်) ထရန်စဆော်ြာနှင့် ခလုတ်ြျား 

အ ကားတွင် စွြ်းအင်ြျားကိုင်တွယ်ရန် အသုံးမပုသည်။ ဤအြျ ိုးအစားကို ဓါတ်အားခွဲရုံ ၊ 

ဓါတ်အား ဆပးစက်ရုံနှင့် အတက်လြ်းဆ ကာငး် (riser shaft) ြျားတွင် အသံုးမပုသည်။ 

ကျစ်လစ်ဆသာပုစံံသည် ဆလလျှပ်ကာ (သ့ုိမဟုတ်) ေင်းဒွစ်ပုစံံသည် 

အဆောက်အ ဧရိယာအတွင်း အမခားဆသာအလှရသအမြင်ဆပါ်ြူတည်၍ အသံုးမပုသည်။ 

၎င်းတို့ကို ြျက်နှာ ကက်ဆနရာ (သုိ့မဟုတ်)  အမပင်ဆလျာက်လြ်းနှင့် မေန့်မေူးရာ လြး် 

တဆလျာက်တွင် အဆောက်အ အတွင်း ပိုက်(သ့ုိ)ပပန်၊ ရက်ြကဲ့သ့ုိဆသာ အဆောက်အ  

ပစ္စည်းြျားအတွင်းအလှအပအမြင်မေင့် လက်ခံနိုငြ်ည့်ပုံစံ တပ်ေင်ထားမခင်း မေစ်ပါသည်။ 

အကာအကွယ်အြျ ိုးအစားသည် တပ်ေင်ြည့်ဆနရာ၏လိုအပ်ချက် အဆပါ် 

ြူတည၍် သီးမခားအသံုးမပုရသည်။ အကာအကွယ်အြျ ိုးအစား ( IPxxx ) သည် ဆလဝင ်

ဆလထွက်၊ ရာသီဥတုအကာအကွယ်၊ ေုန်ြှုန့်စသည်တို့ကို အလိုဆလျာက် သတ်ြှတ်ခွဲမခား 

ဆပးသည်။ 

အေင့်မြင့်ဆခတ်ြီ အဆောက်အ နည်းစနစ်တွင် ၎င်း၏သီးမခားအစိတ် 

အပုိငး်နှင့် ဓါတ်အားမေန့်ခွဲြူ စနစ်လိုအပ်ချက် ဆပါ်ြတူည်၍ 

(က)  ဆရရှည်ခံြှုနှင့် ဝန်ဆောင်ြှု အရည်အဆသွးဆကာငး်ြွန်ြှု 

(ခ)  ြီးဆဘးအန္တရာယ် ဆဘးကငး်ကာကွယ်ြှု။ 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၅ (ခ) 

37 

(ဂ)  ြီးအန္တရာယ်ကျဆရာက်ြှု ဆလျာန့ည်းဆစမခင်း။ 

(ဃ)  ဆနရာလိုအပ်ချက် နညး်ပါးဆစမခငး်နှင့် 

       (င)  မပန်လည်တပ်ေင်ြည်ေိုပါက အနညး်ေုံး အားစိုက်ြှုလိုအပ်မခငး်။ 

ဆခတ်ြီအဆောက်အ ကကီးြျားနှင့် ြိုးဆြျှာအ်ဆောက်အ ြျားတွင်ဝန်အား 

မြင့်သိပ်သည်းေ (high load density) လုိအပ်ဆသာဆ ကာင့် စွြ်းအားဆပးပို့ြှု အတွက် 

ကျစ်လစ်၍ အန္တရာယ်ကငး်ဆသာ အဆနအထားကိုလိအုပ်သည်။  ဤကဲ့သ့ုိဆသာ အသံုးချ 

မခငး်စနစ်ြျားတွင် Bus Bar Trunking စနစ်သည် စံပုစံံစနစ်မေစ်သည်။ 

Bus Bar Trunking သည် ဓါတ်အားထုတ်လွှတ်မခငး်နှင့်် မေန့်မေူးမခငး် 

ြျားတွင် ဆထာင်လိုက်အတက်ပပန် (သ့ုိမဟုတ်) အလျားလိုက်လြး်ဆ ကာင်းြျား 

အသံုးမပုနိုင်သည်။ Bus Bar Trunking စနစ်သည် လျှပ်စစ်တပ်ေင်ရာတွင် ရိုးရှင်း၍ 

မပတ်သားဆသာ ပုံစံကို စီြံအသံုးမပုနိုင်သည်။  အဆောက်အ အြိ်ယာြျားတွင် Bus Bar 

Trunking ကို အသံုးမပုမခင်းသည် ြီးအန္တရာယ်အကာအကွယ်နှင့် ြီးအန္တရာယ်ကျဆရာက် 

ြှု၊ ဆဘးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆစဆရးနှင် ့ပတ်သတ်ဆသာလိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီသည်။ 

Bus Bar Trunking စနစ်သည် အမခားဆသာ မေန့်မေူးဆရးစနစ်ြျား 

မေစ်သည့် ဆကဘယ်ကကိုးကဲ့သ့ုိဆသာစနစ်ြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကကီးြားဆသာ စွြ်းအငန်ှင့် 

အတူ အနီးဝန်းကျင်ဆနရာြျားတွင် ဆလာငက်ျွြ်းနိုငဆ်သာပစ္စည်းြျား ဆလျာ့ချဆပးမခငး်နှင့် 

လျှပ်စစ်ရငး်မြစ်ြှ ြီးဆလာငက်ျွြ်းနိုင်ဆသာ အန္တရာယ်ကငး်ဆဝးဆစပါသည်။ ၎င်းအမပင် 

Bus Bar Trunking စနစ်သည် ဆကဘယ်စနစ်နှင့် ြတူညဘီဲ အသံုးမပုရလွယ်ကူပါသည်။ 

ဤစနစ်သည် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှုမပုလုပ်ရြည့်အကကိြ်ဆရလည်း အလွန်ပင်နညး်ပါးသည်။ 

အဆောက်အ ြျားတွင် Bus Bar Trunking စနစ်ဆရွးချယ် အသုံးမပုြည် 

ေိုပါက ဆအာက်ပါအဆမခခံအချက်ြျား အဆပါ်ြူတည်ေုံးမေတ်ရြည်။ 

(က) ြီးအန္တရာယ်ကျဆရာက်ြှုကိ ု ဆလျာ့ချဆပးမခငး် (ဆကဘယ်စနစ်မေင့် နှိုင်းယှဉ် 

ပါက အလွန်အြင်းဆလျာ့ကျဆစပါသည်။) 

(ခ) ၎င်း၏သက်တြ်းအတွင်း မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းြှု မပုလုပ်ရမခငး် နညး်ပါ သည်။ 

(ဂ) ဆကဘယ်ကကိုးမေင့်မေန့်မေူးစနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဝန်ဆောင်ြှုသက်တြ်း 

ပိုရှည်ပါသည်။ 

(ဃ) ြာဆကျာဆသာ သတ္ထုဆချာင်းအေက်နှင့် အေုံးဆနရာြျားနှင့် လျှပ်ကာ 

ပစ္စည်းပျက်စီးမခငး်  အနညး်ေုံးမေစ်နိုငမ်ခငး်ဆ ကာင့် လွယ်ကူစွာ အသံုးမပု 

နိုငပ်ါသည်။ 
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၅ခ.၅.၂.၅။     ထရန်စ္ြာ်မာ (Transformers) 

၅ခ.၅.၂.၅.၁။  ဓါတ်အားခွဲရုံြျားတွင် ထရန်စဆော်ြာဆရွးချယ်ရာတွင် ဆယဘုယျ 

ဒီဇိုင်းရည်ရွယ်ချက်ြှာအနညး်ေုံးနှစ်ခု(သ့ုိမဟုတ်) နှစ်ခုထက်ပိုဆသာ ထရန်စဆော်ြာ 

ြျားတပ်ေင်ရြည်။ ထိုသ့ုိ အရန်စနစ်တပ်ေင်ထားလျှင်ပင် အဆရးဆပါ်အတွက် 

ဆသချာပါြည်။ တပ်ေငထ်ားဆသာ ထရန်စဆော်ြာြျား၏ စုစုဆပါင်းစွြ်းရည်သည် 

ကကိုတငဆ်ြျှာ်ြှန်းထားဆသာ အမြင့်ေုံးလိအုပ်ချက်ထက် မြင့်ရြည်။ စွြ်းအငဆ်ချွတာ 

ြှုအဆပါ် စိတ်ဝင်စားြှု ကကီးထွားလာမခငး်နှင့်အတူဒီဇိငုး်စနစ်သည် ဝန်အား အစွန်း 

နှစ်ေက် ကားတွင် ေီဆလျာ်ဆအာငမ်ပုလုပ်ထားသည်။ ဓါတ်အားစနစ်ြှ အနိြ့်ေုံး 

ဝန်အားသံုးစွဲစဉ်အတွငး်ထရန်စဆော်ြာတစ်လုံးသာသံုးစွဲရန်နှင့်အမခားထရန်စဆော်ြာ 

ခလုတ်သည် တစ်ရက်အတွင်း ဝန်အားဆမပာငး်လဲမခငး်ကို ထိန်းသိြ်းဆပးရန် 

မပုလုပ်ဆပးသင့်သည်။ ထရန်စဆော်ြာ၏ အဆသးေုံးအရွယ်အစားသည် တစ်ရက ်

အတွင်း ဆလးနာရီထက်ပို၍ အသံုးမပုဆသာ ကကိုတငဆ်ြျှာ်ြှန်းထားသည့် အနည်းေုံး 

ဝန်အားဆပါ်တွင် တစ်ခါတစ်ရံ ြူတည်သည်။ ထရန်စဆော်ြာအားလုးံ၏ စွြ်းရည်ကုိ 

ဆယဘုယျဆရွးချယ်ရာတွင် လက်ရိှဝန်အား၊ အနာဂတ်တွင် မေစ်လာြည့်ဝန်အား၊ 

စက်လည်ပတ်ြှုနှင့် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းစရိတ်၊ အမခားစနစ်အဆမခဆန၊ အလယ်အလတ်ဗို့ 

အား မေန့်မေူးဆရး စနစ်တွင်သံုးဆသာ ခလုတ်၏ပတ်လြ်းတို (Short circuit) မပုလုပ် 

မခငး်နှင့် မေတ်ဆတာက်မခငး်စွြ်းရည်ြျားကို အဆမခခံ၍ ထရန်စဆော်ြာ၏ အကကီးေုံး 

အရွယ်အစား (capacity) ကိုဆရးွချယ်ရြည်။ အကကီးေုံးအရွယ်အစား ကန့်သတ်ချက် 

သည် ဓါတ်အားဆပးဆသာဆနရာြှ လက်ဆအာက်ခံလိုင်းြျား အမပစ်မေစ်မခငး်ြျားတွင် 

အဆရးကကီးသည်။ 

 ဆေ့စ်တစ်ခုတည်းြှဆပးဆသာ ဆနာက်ေုံးအိြ်သံုး ဝန်အား (သ့ုိြဟုတ်) 

အဆထွဆထွရုံးသံုးဝန်အားြျားသည် ထရန်စဆော်ြာ၏ခလုတ်ြှ ကိုင်တွယ်နိုင်ဆသာ 

အရွယ်အစားဆအာက်တွင်ရိှဆစရန် အကကံမပုသည်။ သ့ုိြှသာ ၎င်းဧရိယာအတွင်း fault 

MVA ဆလျာ့နည်းမခငး်နှင့် ကကိုးဆပျာြ့ျားသံုးဆသာ လက်ကိုငပ်စ္စည်းြျား အသံုးမပုမခငး် 

တွင်အန္တရာယ်ကငး်ဆပြည်။ 

 အသံုးမပုရာတွင် စိတ်ချဆစရန်နှင့် အဆရးဆပါ်အပိုရိှဆစရန် ြည်သည့်အဆရးကကီး 

ဆသာ တပ်ေငမ်ခငး်ြျားတွင်ြေို ပုံြှန်အားမေင့် အနည်းေုံး ထရန်စဆော်ြာနှစ်လုံး 

တပ်ေင်ဆပးရန်လိုအပ်သည်။ တက္ကသုိလ်ဝန်းကျင်နယဆ်မြကဲ့သ့ုိ ဓာတ်အားခွဲရံု 

ကိုယ်စီပါရှိဆသာသံုးထပ် (သ့ုိမဟုတ်) ဆလးထပ်အဆောက်အ ြျား အနီးဝန်းကျင၊် 

ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဓာတ်အားခွဲရုံြျားစွာရိှဆသာ ဧရယိာြျားတွင် စိတ်ချရဆစရန် 

(Reliable) နှင့် အဆရးဆပါ်အပိုရှိဆစရန် အတွငး်ချတိ်ေက်မခငး်မေင့် လိငုး်ြျားကုိ 
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ချတိ်ေက်ထားရြည်။ ဓာတ်အားခွဲရုံအစုလိုက်ရှိဆသာ အြိရ်ာြျားတွင် လျှပ်စစ် 

မေန့်မေူးရာ၌ ပတ်လည်ြိန်း (Ring Main )ပုံစ ံအသံုးမပုသင့်သည်။ 

၅ခ.၅.၂.၅.၂။   အလယ်အလတ်ဗို့အား မေန့်မေူးဆရးစနစ်ရိှဆသာ ဓာတ်အားခွဲရုံတွင် 

နှစ်ခု (သုိ့မဟုတ်) နှစ်ခုထက်ပိဆုသာ ထရန်စဆော်ြာြျားတပ်ေင်၍ ဓာတ်အား 

မေန့်မေူးရာတွင် အလယ်အလတ်ဗို့အားခလုတ်၏ လိအုပ်ဆသာပတ်လြး်တိုစွြ်းရည် 

(Short circuit capacity)ြှအပထရန်စဆော်ြာတစ်ခုြှဆပးဆသာ အပုိင်း အသီးသီး 

ြျားကို သီးမခားစီခွဲထားရြည်။ သ့ုိဆသာ်လည်း သီးမခားခွဲထားဆသာ အပုိငး်ြျားတွင် 

ထရန်စဆော်ြာတစ်ခုြှ ေက်သွယ်ြှုမေတ်ဆတာက်မခငး် (သ့ုိမဟုတ်) Bus Coupler 

တွင် အမပစ်မေစ်မခငး်တို့တွင် ဓာတ်အားဆပးပို့နိုင်ရန် အတွင်းချတိ်ေက်မခငး်ကို မပုလုပ် 

ဆပးထားရြည်။ ဓာတ်အားခွဲရုံဆနရာနှင့် လိအုပ်ချက်ြျားကို (၅ခ.၄.၂) တွင် အဆသး 

စိတ် ကည့်ပါ။ 

 ထရန်စဆော်ြာသည် ြည်သည့်အဆမခအဆနတွင်ြေို အပပို င်အလုပ်လုပ်ရန် 

လိအုပ်ပါက သက်ေိုငရ်ာဝန်အားဆပါ်ြူတည်ဆရးွချယ်၍ ဝန်အားကိုြျှဆဝဆပး ရြည်။ 

အဆောက်အ အတွင်းသ့ုိ ဆနာက်ေုံးမေန့်မေူးသည့် ထရန်စဆော်ြာြျားြှ အပပို ငဆ်ပး 

မခငး်ဆရှာင်ရှားနိုငရ်န် သင့်ဆလျာဆ်သာ ကာကွယ်ြှုနည်းလြး်ြျားအမပင် အပပို င်သံုး 

ဆသာ ထရန်စဆော်ြာ၏ လျှပ်စီးပတ်လြး်ခုခံြှုအနညး်ငယ်ကွာမခားချက် (သ့ုိမဟုတ်) 

ဗိုအ့ားကွာမခားမခငး်မေစ်နိုငပ်ါသည်။ ထရန်စဆော်ြျား အပပိုင်အလုပ်လုပ်ရန် ဒီဇိုင်းဆရး 

ေွဲရာတွငထ်ရန်စဆော်ြျား ကားတွင် လျှပ်စီးလှည့်ပတ်မခငး်(Circulating current ) 

ဆရှာင်ရှားနိုငရ်န်၊ ြှားယွင်းစွာတွဲေက်မခငး်ဆ ကာင့် ထရန်စဆော်ြာြျားအဆပါ် 

ဝန်အားပိမခငး်ြှ ဆရှာင်ရှားနိုင်ရန် ထရန်စဆော်ြာလြ်းဆ ကာငး်၌ ြူလခလုတ်နှင့် 

ဒုတိယခလုတ်ပါဝင်သည့် ဓာတ်အားမေတ်ြည့် စနစ်ကိ ုစီစဉ်ထားရြည်။ 

 ၅ခ.၅.၂.၆။    စက်ခလုတ် (Switchgear) 

၅ခ.၅.၂.၆.၁။  စက်ခလုတ်နှင့်၎င်း၏အကာအကွယ်ပစ္စည်းသည် စနစရိှ်သတ်ြှတ် 

ဆနရာ၏ ကကိုတငဆ်ြျှာ်ြှန်းထားဆသာအမပစ်ကို မေတ်ဆတာက်နိုငဆ်သာ စွြ်းရည်ထက် 

ပိုရိှရြည်။ မေန့်မေူးဆရးစနစ်၏ အမပစ်မေစ်မခငး်စနစ်သည် ထရန်စဆော်ြာ၏ အရွယ် 

အစားနှင့် ၎င်း၏ခုခံြှုအဆပါ်ြူတည်သည်။ ထရန်စဆော်ြာြျား အပပို ငအ်လုပ်လုပ် 

လျှင် အမပစ်မေစ်နိုင်သည့်အေင့်ပိုြိုြျားမပားသည်။ 

၅ခ.၅.၂.၆.၂။     ဓာတ်အားမေတ်ဆထာက်မခငး်နှင့် ပတ်လြး်မေတ်စက်ထိန်းချုပ်မခင်း 

တို့သည် အင်တာဆလာ့ (interlock) မေစ်ရြည်။ သ့ုိြှသာ သက်ေိုငဆ်သာ စက်ခလုတ် 

ကိ ုြမေတ်ဆတာက်လျှင် (Off) အိုင်ေိုဆလတာ (isolater)ကို အပိတ်/ အေွင့်ြှ အလုပ် 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၅ (ခ) 

40 

ြလပု်နိုငပ်ါ။ ပစ္စည်းအြျ ိုးအစားြျားဆရွးချယ်ရာတွင် ဆအာက်ဆော်မပပါအချက်ြျား 

ထည့်သွငး်စဉ်စားရြည်။ 

(က) ဆဝးကွာဆသာ ဓာတ်အားခွဲရုံထရန်စဆော်ြာြှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရယူဆသာ 

တပ်ေင်မခငး်အချ ို့တွင် ဆမြစိုက်ကကိုးအမပစ်မေစ်မခငး်ြှ ထိဆရာက်ဆသာ 

ကာကွယ်ြှုဆသချာဆစရန် ဆမြစိုက်ကကိုးအမပစ်အတွက် လုပ်ဆောငဆ်သာ 

ပတ်လြ်းမေတ်စက်ကို အဓိကပတ်လြ်းတွင် တပ်ေင်ရန် လိုအပ်သည်။ 

(ခ) လျှပ်စစ်ဆြာ်တာကကီး၊ ြီးေိုကကီး (သို့မဟုတ်) အမခားလျှပ်စစ်သံုးပစ္စည်းြျား 

တပ်ေင်ရာဆနရာတွင်  အဓကိလျှပ်စီးပတ်လြ်းကို လျှပ်စီးပတ်လြး်တုိ  

(Short  circuit) ြှကာကွယ်ရန် ပတ်လြ်းမေတ်စက် (သို့မဟုတ်) ခလုတ် 

မေူ့စ်ကို တပ်ေင်ရြည်။ ဆြာ်တာကိုကာကွယ်ရန်  ဝန်အားပိုကိရိယာနှင့် 

မေူ့စ် (သ့ုိမဟုတ်) ပတ်လြ်းမေတ်စက်နှင့် ချတိ်ေက်ဆပါငး်စည်းလျှင် စံမပု 

သတ်ြှတ်ချက် [(7)IS13947] နှင့်အညီ ပုံစ-ံ၂ (Type-2) မေစ်ရြည်။   

လိအုပ်ပါက အရန်အကာအကွယ်နှင့် ဆမြစိုက်ကကိုးအမပစ် ကာကွယ်မခငး်တ့ုိ 

ကိ ုအဓကိပတ်လြ်းတွင် တပ်ေင်ဆပးရြည်။ 

(ဂ) အဓကိပတ်လြး်ြှ သီးမခားစီမေစ်ဆနဆသာဆနရာသည် သီးမခားလိအုပ်ပါက 

ခလုတ်မေူ့စ် (သ့ုိမဟုတ်) ခလုတ်မေတ်စက်ကို အဓကိခလုတ်ခုံအပိုင်းတွင် 

ထည့်သွငး်ရြည်။ 

 ၅ခ.၅.၂.၆.၃။  ဓါတ်အားခွဲရုံ၏ Main busတွင် လျှပ်စစ်အဆမခအဆန တိုးတက် 

ဆစရန်လြး်ညွှန်ချက်အရ လျှပသုိ်ပစ္စည်းတပ်ေငရ်ြည်။ သင့်ဆလျာ်ဆသာ လျှပ်သို 

ပစ္စည်းဆရွးချယ်ရန်စနစ်တွင် ကကိုတင်ဆြျှာ်ြှန်းထားဆသာ လျှပ်စစ်ဝန်အား၏ သဘာဝ 

ဆပါ်ြူတည်၍ လျှပ်သိုပစ္စည်း / ခလုတ်ထတု်လုပ်သူနှင့် တိုငပ်င်ရြည်။ လိအုပ်ဆသာ/ 

လျှပ်စစ်ဆပးပို့ြှု ပတ်လြ်းမေတ်စက်တို့သည် လျှပ်သုိပစ္စည်း အစုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန် 

တပ်ေင်ဆပးထားရြည်။ 

   ဆြာ်တာတစ်ခုစီ၏ စွြ်းအားအေင့်မပကိန်း (Power factor) 

တိုးတက်ဆစရန် လျှပ်သုိပစ္စည်းအစုကို ပပိုင်ေက်သွယ်တန်းထားရြည်။ ဝန်အား 

ြျားစွာ ဆမပာင်းလဲြှုြရိှဆသာ တေက်တည်းအလုပ်လုပ်ရသည့် အကကီးစားဆြာ်တာ 

ြျားအတွက် ဝန်အားအေုံးတွင် သီးမခားစွြ်းအား အချက်အလက်မပုမပင်ရန် အကကံမပု 

သည်။ 

မှတ်စု။   ။  ဆြာ်တာ၏သံလိကု်စွြ်းအင် KVA နှင့် ေက်နွယ်ဆသာ လျှပ်သုိပစ္စည်း 

အေင့် KVA ကို ေုံးမေတ်ရာတွင် သတိမပုရ ြည်။ လျှပ်သုိပစ္စည်းစွြ်းအင်ပိုြိုသွားပါက 

ဆြာ်တာနှင့်လျှပ်သုိ ပစ္စည်းအစုကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ဆြာ်တာသည် ဓာတ်အားဆပးရာြှ 
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မေတ်ဆတာက်လိုက်ဆသာ်လည်း ဆြာ်တာေက်လက်လည်ပတ်ဆနပါက ကိုယ်ပိငု် 

စွြ်းအင်ထုတ်မခငး်မေင့် ဓာတ်အားဆပးစက်ကဲ့သ့ုိ မပုြူမခငး်နှင်ဆ့ပးပို့ဆသာ ဗိုအ့ားထက ်

မြင့်ဆသာ ဗို့အားကို ထုတ်လုပ်နိုငသ်ည်။ ဆြာ်တာသည် ပုံြှန်လည်ပတ်နှုန်း၏ ၈၀% 

ဆအာက်သ့ုိ ြဆရာက်ြီခလုတ်ကို ထပြ်ံေွင့်လိုက်ပါက ဆပးပိုဆ့သာလျှပ်စီးဆပါ်တွင် 

ဗိုအ့ားမြင့်ထပ်မေစ်မခငး်ဆ ကာင့် ဆြာ်တာနှင့်လျှပ်သုိ ပစ္စည်းကို ပျက်စီးနိုင်သည်။ 

  အဆထွဆထလွြ်းညွှန်ချက်အဆနမေင့် လျှပ်သုိပစ္စည်း စွြ်းအင ် KVA 

သည် ဆြာ်တာ၏ဝန်အားြရှိသည့် သံလိကု်စွြ်းအငK်VAထက ်ပိုြြျားသင့်ပါ။ 

   ဆယဘုယျအားမေင့် ဝန်စွြ်းအားအေင့မ်ပကိန်း (load power 

factor) နှင့် ဝါယာကကိုးအစုဗို့အား (Bus Voltage)နှင့် လျှပ်သိုပစ္စည်း ကား 

လိကု်ဆလျာညီဆအာင် အလုိအဆလျာက်မပုလုပ်ဆပးနိုငဆ်သာ ခလုတ်တပ်ေင် 

ဆပးရန်လိုအပ်ပါသည်။ လျှပ်သုိပစ္စည်းသည်လျှပ်စစ်ကို အပြတဲြ်းေွင့်ဆပးဆသာ 

ဆ ကာင့် ဝန်အားနည်းသံုးချနိ်တွင် ဗိုအ့ားပိုြျားသွားမခင်းမေစ်နိုင်ဆသာဆ ကာင့် 

ထိကုဲ့သ့ုိဆသာ စနစ်လိုအပ်ပါသည်။ 

 ၅ခ.၅.၂.၆.၄။ ဓာတ်အားခွဲရုံြျားနှင့် ခလုတ်ခန်းြျားတွင် စက်လည်ပတ်မခငး်၊ 

မပုမပငထ်ိန်းသိြ်းမခငး်၊ စြ်းသပမ်ခငး်နှင့် ဝန်ဆောင်ြှုတို့ကိုမပုလုပ်ရန်၊ ပစ္စည်းြျား 

သီးမခားခွဲထုတ်နိုငရ်န် လုဆံလာက်ဆသာအရန်ဆနရာကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း ထားဆပးရ 

ြည်။ ပစ္စည်းြျားတပ်ေငရ်ာနှင့် စြ်းသပရ်ာတွင် ဝန်ဆောင်ြှုရဆစရန် ယာယီဆနရာ 

လုလံုဆံလာက်ဆလာက် ဆပးထားရြည်။ အနာဂတ်ကာလ တိုးချဲ့ြည့်အဆပါ်တွင်  

ကကိုတငဆ်ြျှာ်ြှန်း၍  လိအုပ်ဆသာဆနရာထားဆပးရြည်။ 

၅ခ.၅.၂.၆.၅။  အခန်းအတွင်းတွင် (သုိ့မဟုတ်) cubicle (သ့ုိမဟုတ်) နံရံစည်းရိုး 

ကာရန်ထားဆသာ ဆနရာြျားတွင် လျှပ်စစ်တပ်ေင်ြည်ေိုပါက ခွင့်မပုဆသာသူသာ 

လက်ခံဝငဆ်ရာက်နိုင်ဆစရန် ဆသာခ့ဆလာက်မေင့် ထိန်းသိြ်းထားရြည်။ 

   အမြင့် ၁.၈ ြီတာဆအာက်ရိှဆသာနံရံ (သုိ့မဟုတ်) ခခံစည်းရိုးကို ၎င်း 

၁.၈ြီတာနှင် ့ကိုက်ညီဆသာအကွာအဆဝးလက္ခဏာြျားြပါဝငပ်ါက ကာကွယ်ြှုမပည့်စံု 

သည်ဟုြယူေရ။ 

 ၅ခ.၅.၂.၆.၆။ အလီက်ထဆရာနစ်ပစ္စည်းြျား၊ ကွန်မပူတာ၊ ြီးဆချာင်း၊ ြာကျူရီြီး 

နှင် ့ ေိုဒီယြ်ြီးသီး၊ speed အြျ ိုးြျ ိုးဆြာင်းနှငရ်န်အတွက် ရတီေိငု်ရာ (rectifier)နှင် ့

အင်ဗာတာ (inverter)၊ လျှပစ်စ်စွြ်းအငန်ှင့် အမခား (non linear load) ဝန်ြျား 

တိုးမြှင့်သုံးစွဲလာမခငး်ဆ ကာင့် ဓာတ်အားဆပးစနစ်ဟန်ချက်ညီြှု (Harmonics) သည် 

မပသနာကကီးမေစ်လာနိုငပ်ါသည်။ဟန်ချက်ညီြျှြှု (Harmonics) သည် ဆေ့စ်ြျားနှင့် 

နျူထရယ်အတွင်း လျှပ်စီးအြျားစုကိုမေစ်ဆစရန် လုပ်ဆောငဆ်ပးနိုင်သည်။ ၎င်း 
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လျှပ်စစ်သည် တတိယဟန်ချက်ညီြှု (Third harmonics) အားလုးံကို မေစ်ဆစသည်။ 

ဆေ့စ်ရတီေီဆကးရှင်းကိရိယာြျား (phase rectification) သည် ဟန်ချက်ညီ 

ဗိုအ့ားပျက်ယွင်းမခငး်ကန့်သတ်နိုင်သမေင့် ဤကိစ္စြျ ိုးကို စီြံချက်စသည့် အေင့်ြှာပင် 

ထည့်သွငး်စဉ်းစားရြည်။ 

Thyristor နှင့် rectifier အဆမခမပုဝန်အားြျားကို ကျယ်မပန့်စွာ 

အသံုးမပုလာဆသာဆ ကာင့် နျူထရယ်ဝါယာ အရွယ်အစားသည် ဆေ့စ်အရွယ်အစား 

နှင်တ့ူညီရြည်။ ဤလိုအပ်ချက်သည် ၄၀၀/၂၃၀ ဗို့ စနစ်တွင် ဆေ့စ်သုံးခု ဝါယာဆလး 

ဆချာင်း မေန့်မေူးမခငး်တွင် ကန့်သတ်ချက်ရိှသည်။ နျူထရယ်ဝါယာြျား၏ ဝန်အားကို 

မေစ်နိုင်ဆချသည် ဟန်ချက်ညီြျှြှုဆ ကာင့် ဝန်အားပို၍ မေစ်နိုင်ဆချြျားဆသာဆ ကာင့်  

နျူထရယ်ဝါယာတစ်ဝက် အရွယ်အစားြသံုးသင့်ပါ။ 

     ၅ခ.၅.၃။    အဓကိ ဓါတ်အားလက်ခံဖခငး်နှင့် ဖြန့်ဖြူးဖခင်း  

၅ခ.၅.၃.၁။     ဓါတ်အားစတငဖ်ြန့်ဖြူးရာတွင်ထိန်းချုပ်ဖခငး် 

၅ခ.၅.၃.၁.၁။  အဝင်ဆနရာရှိ အဓကိဆထာက်ပ့ံြှု၏ ဓါတ်အားရိှဆသာ လျှပ်ကူး 

ပစ္စည်း အားလုးံစီသည် ပတ်လြ်းခလုတ် (သ့ုိမဟုတ်) ပတ်လြ်းခလုတ်အဆသး 

(သုိ့မဟုတ်) ဝန်အားမေတ်မေူ့စ် တို့ရိှသင့်သည်။ ဝါယာကကိုးတပ်ေင်ရာတွင် လျှပ်ကူး 

ပစ္စည်း၏ နျူထရယ်အပ်ကကိုး (ဆမြစိုက်ကကိုး)တွင် ြည်သည့်ခလုတ် (သ့ုိမဟုတ်) မေူ့စ် 

ြျားရိှြဆနရ။ နျူထရယ်ကကိုးသည်  ထင်ရှားစွာြှတ်သားထား ရြည်။ 

၅ခ.၅.၃.၁.၂။  အဓကိခလုတ်သည် အလွယ်တကူအသံုးမပုနိုငမ်ခငး်နှင့် ဝန်ဆောင ်

ကကိုး၏ အေုးံသတ်(Termination) နှင် ့နီးနိုငသ်ြျှ နီးကပ်စွာထားရြည်။ 

၅ခ.၅.၃.၁.၃။ အဓကိခလုတ်၏ လျှပ်ကူးပစ္စည်းတွင် ဝါယာကကိုးနှစ်ဆချာင်းစနစ ်

(သုိ့မဟုတ်) နျူထရယ်အပ်ကကိုး  လျှပ်ကူးပစ္စည်း (သ့ုိမဟုတ်) ဝါယာကကိုးအြျားစည်း 

စနစ ်(Multi wire system) (သ့ုိမဟုတ်) ေက်သွယ်ထားဆသာ လျှပက်ူးပစ္စည်းြျား၏ 

အပ်ကကိုးလျှပ်ကူးပစ္စည်းပါရိှပပီး  ၎င်းကိုအပြတဲြ်း သဘာဝပုံစံညွှန်မပထားမခင်းဆ ကာင် ့

နျူထရာယ်အပ်ကကိုး  လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမေစ် သတ်ြှတ်ဆပး သည်။ 

၅ခ.၅.၃.၁.၄။  စွမ်းအငမ်ီတာ 

 စွြ်းအငြ်ီတာကို လူဆနအဆောက်အအုံြျားတွင် တပ်ေင်ထား 

မခငး်မေင့် ၎င်းကိုအဆောက်အ ပိုငရှ်ငန်ှင့် အာဏာပိငု်အေဲွ့တို့ြှ အလွယ်တကူ ကည့်ရူ 

စစ်ဆေးနိုငသ်ည်။ ြီတာတပ်ေင်ရြည့်အမြင့်သည် ြီတာေတ်ရာတွင် အေင်ဆမပ 

ဆသာအဆနအထားမေစ်ရြည်။ ြီတာကို ဆမြမပင်အထက် တစ်ြီတာဆအာက်တွင် 

တပ်ေင်မခငး်ြမပုသင့်ပါ။ စွြ်းအငြ်ီတာကို အကာအကွယ်အေံုးနှင့် ြီတာေတ်ရန် 
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ြှန်မပတငး် (သို့မဟုတ်) အလံုပတိ်ထားဆသာ ဆဘာငအ်တွငး်ဆသာ့ခတ်ရန် ပတ္တာ 

(သုိ့မဟုတ်) ဆဘးေွဲတံခါးတို့  စီစဉ်ထားဆပးရြည်။ 

 အထပ်မြင့်အဆောက်အ ြျားတွင် အထပ်တိုင်းတွင် ြိန်းထွက ်

လာဆသာဆနရာ (bus trunking) တွင်ြီတာကို တပ်ေင်ရြည်။ (လျှပ်စစ်ဓါတ် 

အားဆပး အာဏာပိုငအ်ေွဲ့ြှ စွြ်းအင်ြီတာတပ်ေင်မခင်းဆနရာ လိလုားချက်ြျားနှင့် 

ကိုက်ညီရြည်) 

 ၅ခ.၅.၃.၂။      အဓကိခလုတ် (Main switch) နှင့်ခလုတ်ခုံ 

၅ခ.၅.၃.၂.၁။  သတ္ထုအုပ်ထားဆသာအပိတ်ပုသံဏ္ဍာန် (သ့ုိမဟုတ်) လျှပ်ကာမေင့် 

ပိတ်ထားဆသာ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိဆသာ အဓကိခလုတ်ြျားအားလုးံသည် ဓါတ်အားစဆပး 

သည့် အဝင်ဆနရာနှင် ့ အနီးေုံးတွင်တပ်ေင်သင့်သည်။ခလုတ်တိုငး်သည် ပတ်ဝန်း 

ကျငထ်ိန်းသိြ်းကာကွယ်ဆရးအေင့် (IP) ရိှရြည်။ သ့ုိြှသာ တပ်ေငရ်ာပတ်ဝန်းကျင် 

တွင် ဆကျနပ်ေွယ်ရာ  လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ြှုမေစ်လိြ့်ြည်။ 

မှတ်စု ။ ။ အဆောက်အ အတွငး်ခလုတ်နှင့် ခလုတ်ြျား တပ်ေင်မခင်း (သုိ့မဟုတ်)  

တည်ဆောက်မခငး်တွင်သစ်သားကို  အသံုးြမပုသင့်ပါ။ 

၅ခ.၅.၃.၂.၂။ ္နရာ 

 (က) အဓကိြိန်းဘုတ်ဆနရာသည် အဆရးဆပါ်အဆမခအဆန မေစ်လာပါက လျှပ်စစ် 

 လျင်မြန်စွာ မေတ်ဆတာက်နိုင်ရန်၊ ြီးသတ်သြားနှင့် အမခားပုဂ္ဂိုလ်ြျား 

 အလွယ်တကူ အသံုးမပုနိုငဆ်သာဆနရာမေစ်ရြည်။ အခန်းသည် လုခံခုံဆရး 

 အဆမခအဆနအရ ဆသာ့ခတ်ရြည်ေိုပါက အဆရးဆပါ်အဆမခအဆနတွင် 

 ြှန်ခွဲနိုငဆ်သာ ဗီရိုပုံစံခွဲမခားသုးံရြည်။ 

 (ခ) ြိန်းခလုတ်ခုံသည် ခွင့်ြမပုဆသာပုဂ္ဂိုလ်တို့ ကိုင်တွယ်မခင်းြှ ကာကွယ်ရန် 

အခန်းတွင်း (သ့ုိမဟုတ်) ဗီရို (cupboard) အတွင်း တပ်ေင်ရြည်။ 

 (ဂ) ခလုတ်ခုံကိုဆလဝငဆ်လထွကဆ်ကာငး်ဆစ၍ ဆမခာက်ဆသွ့ ဆသာဆနရာ အခန်း 

 တွင် တပ်ေင်ရြည်။ ၎င်းကို ဘက်ထရီ ထိန်းသိြ်းရာဆနရာ (သို့မဟုတ်) 

 ဆပါက်ကွဲနိုငဆ်သာ ဓါတုပစ္စည်းအဆငွ့ ြျားဝန်းကျင်တွင် ြတပ်ေငရ်ပါ။ 

 (ဃ) စိုစွတ်ဆသာအဆနအထား (သုိ့မဟုတ်) ြီးဆတာက်နိုင်ဆသာ (သုိ့မဟုတ်) 

 ဆပါက်ကွဲနိုငဆ်သာ အြှုန့်၊ အဆငွ့ ၊ ဓါတ်ဆငွ့ တို့ရှိဆနပါက ခလုတ်ခုံကို အမပည့် 

 အဝပိတ်ထားမခငး်နှင့် လုဆံလာက်ဆသာအကာအကွယ် ဒီဂရရီှိရြည်။ အချ ို့ 

 ဆသာ အဆမခအဆနြျ ိုးတွင် ြီးဆလာင်ဒဏ်ခံ အပိတ် (Enclosure)ြျား လည်း  

 လိအုပ်ဆပသည်။ 
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 (င) ဓါတ်ဆငွ့ ြီးေို (သုိ့မဟုတ်) ဆရဆေးကန် (သုိ့မဟုတ်) အြိ်သာ(သုိ့မဟုတ်) 

 ြီးေိုခန်း (သ့ုိြဟုတ်) ဆရချ ိုးခန်း (သ့ုိမဟုတ်) အဝတ်ဆလျှာ်ရာဆနရာ 

 (သုိ့မဟုတ်) ြည်သည့်အဝတ်ဆလျှာ်စက်ဆနရာြေို (သုိ့မဟုတ်) ဓါတ်ခွဲခန်း 

 တို ့၏(၂.၅) ြီတာအတွင်း  ခလုတ်ခုံကို  တပ်ေင်မခင်းြမပုရပါ။ 

 (စ)  ခလုတ်ခုံသည် ရာသီဥတုဒဏ်ခံရြည့်ဆနရာ၊ ဆရတစက်စက် ကျရာဆနရာ 

 (သုိ့မဟုတ်) ပုံြှန်ြဟုတ်ဆသာ စိုထိုငး်ေအပူချနိ်ရှိရာ ဆနရာြျားတွင် 

 ြဆရာှငရှ်ားနိုငဘ်ဲ တပ်ေင်ရြည်ေိုပါက အမပင်ပုးံခွံသည် ရာသီဥတုဒဏ် 

 ခနံိုငရ်ြည်၊ Glandsြျား (သ့ုိမဟုတ်) Bushingြျား (သို့မဟုတ်) သတ်ြှတ် 

 ထားဆသာ ဝက်အရူစ်ပပန်စသည်တို့ကို ဆကဘယ်ကကိုးသွားနိုင်ရန် တပ်ေင် 

 ဆပးရြည်။ 

 (ေ) ခလုတ်ခုံကို အြိ်တွငး်တပ်ေင်ြည်ေိုပါက အလုပ်လုပ်ဆသာဆနရာြျား 

 အားလုးံကို လုဆံလာက်ဆသာြီးအလငး်ဆရာငရ်ရန်  စစီဉဆ်ပးရြည်။ 

 ၅ခ.၅.၃.၂.၃။  ဆအာက်ဆော်မပပါ ဘုတ်အြျ ိုးအစားတစ်ခုခုဆပါ်တွင် သတ္ထုအကာ 

ေုံးထားဆသာခလုတ်ခုံကို  အသံုးမပုသင့်သည်။ 

(က) ပတ္တာပုံစံသတ္ထုဘုတ်ဖပား။ ၎င်းသည် အထူ၂ြီလီြီတာ ဆအာက်ြနည်း 

ဆသာ သတ္ထုမပားမေင့်မပုလုပ်ထားဆသာဆသတ္တာနှင့် ဆနာက်ဘက်တွင် ဝါယာ 

ကကိုးြျားစြ်းသပ်ရန် အေွင့်မပုလုပ်နိုင်ဆသာပတ္တာနှင့် ကာကွယ်ထားနိုင် 

သည်။ အေက်ြျားအားလုံးသည် ဂဆဟေက်ထားရြည်။ ကျွန်းသား 

ဘုတ်နှင့် အကာ ကားတွင် ၂.၅ စင်တီြီတာဆအာက်ြဆလျာဆ့သာ အကွာ 

အဆဝးထားရြည်။ ြည်သည့်ကိစ္စြျ ိုးတွင်ြေို ဝါယာကကိုးြျားထိခိုက်မခငး်၊ 

တွန့်လိြ်ြှုြျားမခင်းနှင့် ဆကွးမခငး်ြှကာကွယ်ရန် ကကီးြားဆသာဘုတ်ြျား 

တွင် အေံုးပိတ်ရန်အတွက် အကွာအဆဝးကို ပိုတိုးယရူြည်။ ဘုတ်မပား 

သည်နံရံတွင် ြင်းတုန်းမေင့် ခိုင်ပြစဲွာတပ်ေငထ်ားမခင်း၊ ပလပ် (သ့ုိမဟုတ်) 

သစ်သားပလပ်နှင့် ခိုင်ပြဲဆစဆသာ အစီအစဉ်တပ်ေင်မခငး်နှင့် အပ်ကကိုးတိုင် 

နှင့် လုခံခုံစွာတပ်ေင်သင့်သည်။ သတ္ထုဘုတ်မပားကို မေတ်သန်းသွားြည့် 

ဝါယာကကိုးအားလုးံသည် ရာဘာ (သို့မဟုတ်) သစ်သားလိုငန်င်ြျားမေင့် 

အဝင်ဆပါက်ကို ကာကွယ်ထားသင့်သည်။ အပ်ကကိုးတိုင်သည် အပ်ကကိုး 

ဆခါင်း/ဆခါင်းြျားနှင့်အချ ိုးညီသင့်သည်။သတ္ထုဘုတ်မပားအတွက် သင့်ဆတာ် 

ဆသာရက်ြသည် ဆထာင့်ချ ိုးသံဆဘာငအ်တွငး် အနည်းေုံး (၃၅ြြ* 

၃၅ြြ*၆ြြ) (သ့ုိမဟုတ်) ဆမြာင်းလိုင်းပုံသံ (channel iron) အတွက် 

အနည်းေုံး (၃၅ြြ*၂၅ြြ*၆ြြ)နှင်ဆ့ဘာငသ်ည် ၃ ြီလီြီတာ (ြြ)  
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ထူဆသာ စတီးမပားကို အဆရှ့တွင်တပ်ေင်ရန်နှင့် ဆနာက်တွင် ၁.၅ ြြ 

အထူရိှ စတီးမပားတပ်ေငရ်န် သင့်ဆလျာ်သည်။ ဆဘာငြ်ျား၏ အစွန်းြျား 

တွင် ြည်သည့်ပစ္စည်းြျားြ ှ ထိးုထွက်ြဆနရပါ။ ဆဘာငအ်စွန်းြျား၏ ၂.၅ 

စင်တီြီတာအတွင်း  ြည်သည့်မေူ့စ် ကိြုှြတပ်ေင်သင့်ပါ။ 

မှတ်စု ။   ။ဤအြျ ိုးအစားခလုတ်ခုံသည် ဗိုအ့ားနိြ့်ဆပးပို့ဆသာ သတ္ထုအကာတပ်ေင် 

ထားဆသာ စက်ခလုတ်(switchgear) ပါဆသာ ခလုတ်ခုံအဆသးြျား အတွက်သာ 

ရည်ရွယ်သည်။ 

(ခ) ခိုင်မမစဲွာတပ်ဆင်ထား္သာ သတ္ထုဘုတ်ဖပား။ ၎င်းသည်လိုအပ်ချက်အရ 

တပ်ေင်ထားဆသာ နံရနံှင် ့ကြ်းခငး် (သ့ုိမဟုတ်) နံရံဆပါ်တွင် ခိုင်ပြဲစွာ 

တပ်ေင်ထားဆသာ ဆထာင့်ချ ိုး (သ့ုိမဟုတ်) ဆမြာငး်လိငုး်သံမေင့် ဆဘာငမ်ပု 

လုပ်ထားဆသာ ဘုတ်မပားြျားပါဝငပ်ါသည်။ ခလုတ်ခုံ၏ ဆရှ့ (၁) ြီတာ 

အကွာသည် ရှင်းလင်းဆနသင့်သည်။ ခလုတ်ခုံ၏ ဆနာက်ဘက်တွင် အေွင့် 

ေက်သွယ်ြှုရိှပါက Myanmar Electricity Rules and Regulations 

ကိုလုိက်နာရြည်။ ခလုတ်နှင့်နံရံဆပါ်ရှိ အထွက်ဆကဘယ်ကကိုး ေက်သွယ် 

ြှုကို အကာအကွယ်ပိုကမ်ေင့် ေုံးအုပ်ထားရြည်။ 

မှတ်စု   ။ ။ ဤဘုတ်အြျ ိုးအစားသည် ဝန်အားမြင့်သတ္တုေုံး ခလုတ်(သ့ုိမဟုတ်) 

ခလုတ်ြျားသာ တပ်ေင်ထားဆသာ (သို့မဟုတ်) နှစ်ခုလုံးအတွက် သံုးဆသာ ခလုတ်ခံု 

အကကီးြျားအတွက် သင့်ဆလျာ်သည်။ 

(ဂ) ကာကွယ်ထား္သာ ခလုတ်ခုံအမျ ိုးအစား။ ကာကွယ်ထားဆသာခလုတ်ခုံ 

အြျ ိုးအစားသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားအားလုးံကို သတ္တု (သ့ုိမဟုတ်) 

အမခားအေံုးြျားနှင့် ကာကွယ်ထားဆသာ ခလုတ်ခုံအြျ ိုးအစားမေစ်သည်။ 

၎င်းတွင် ကုဗပုံသတ္တုပုံး (သုိ့မဟုတ်) သတ္တုကာခလုတ် တပ်ေင်ထားဆသာ 

သံဆဘာငတ်ို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် အထွက်လျှပ်စီးပတ်လြ်းကို ထိန်းချုပ် 

ရန် အဓကိခလုတ် (mainswitch)၊ ဘတစ််ဘား (bus bar) နှင် ့ပတ်လြ်း 

မေတ်ခလုတ် (သ့ုိမဟုတ်) မေူ့စ်တို့ပါဝင်သည်။ 

(ဃ) အပွင့်ခလုတ်အမျ ိုးအစား။အပွင့်ခလုတ်ခုံ အြျ ိုးအစားသည် ခလုတ်ခုံဆရှ့ 

တွင် လျှပ်စီးသယ်ဆောငဆ်သာ အစိတ်အပိုင်းြျားေွင့်ထားဆသာ အြျ ိုး 

အစားမေစ်သည်။ ဤခလုတ်ခုံ အြျ ိုးအစားသည် ယဆန့ဆခတ်တွင် အသံုး 

နညး်သည်။ သ့ုိဆသာ် ၎င်းတပ်ေင်ထားဆသာဆနရာတို့တွင် ေွင့်ထားဆသာ 

ဓါတ်အားရှိဆနရာြျားနှင့် ြဆတာ်တေ (သို့မဟုတ်) ြရည်ရွယ်ဘဲ ထိဆတွ့ 

ြိမခင်းြှကာကွယ်ရန် လက်တန်းြျား (သို့မဟုတ်) အကာအရံြျား စီစဉ ်
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ဆပးရြည်။ ၎င်းတွင် ထိခုလုတ်ခန်း (သ့ုိမဟုတ်) အပိတ်ထားရိှမခင်းနှင့် 

ကျွြ်းကျင်ဆသာ လူပုဂ္ဂိုလ်သာ ၎င်းခလုတ်ခုံကို လက်ခံတပ်ေငရ်ြည်။ 

မတှ်စ ု  ။   ။ တပ်ေင်ြှုအဆဟာငး်ြျားတွင် ၎င်းခလုတ်ခုံကို ဆတွ့ရှနိိုင်သည်။ ၎င်းကို 

ေက်လက်အသံုးြမပုရန် ဆထာက်ခံသည်။ ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ြှုြျားမခငး်နှင့် မေန့်မေူး 

မခငး်စနစ်ဆတာင့်တင်းမခငး်ဆ ကာင့် စွြ်းအားအမပစ် (Fault power) ြျား တေက် 

တည်း တိုးတက်လာနိုငဆ်သာဆ ကာင့် ၎င်းခလုတ်ခုံြျားသည် ြဆတာ်တေမေစ်ြှု 

အတွက် အဆမခခံအဆ ကာငး်ရင်းမေစ်သည်။ 

        ၅ခ.၅.၃.၂.၄။ ဖမှပ်ထား္သာ ဘုတ်ဖပား 

     ခလုတ်ခုံသည်နံရံအတွင်းတွင် မြှပ်နှံထားနိုင်သည်။ ဆနာက်ေက်ပိုင်း 

တွင်ေက်သွယ်ရန်နှင့် ဆရှ့ပိုင်းတွငခ်လုတ်ြျားတပ်ေင်ရန် လုဆံလာက်ဆသာ  အခန်း 

ကျယ်စီြံထားရြည်။ 

၅ခ.၅.၃.၂.၅။ အသံုးချပစ္စည်းများမှတ်သားဖခငး် 

 (က) ဘုတ်မပားသည် (၂၅၀) ဗိုအ့ားထက်ြျားဆသာဗို့အား ေက်သွယ်ထားပါက 

၎င်းအဆပါ်တွင် တပ်ေငထ်ားဆသာ အသံုးချပစ္စည်းြျား၏အစွန်း (Pole) 

အြျ ိုးြျ ိုး (သ့ုိမဟုတ်) ဆေ့စ်တို့သည် အသံုးချပစ္စည်းြျား (သ့ုိမဟုတ်) ကွဲမပား 

ဆသာအစွန်း (Pole)ြျားသ့ုိ ေက်သွယ်ရန် ဆအာက်ဆော်မပပါ အဆရာငြ်ျား 

သံုး၍ ညွှန်းေိုရြည်။ 

Alternating Current Direct Current 

Three-phase-Brown,Black,Grey Three-wire system-2 Outer 

wire, 

Positive Brown and 

negative Grey 

1 Neutral —Blue 1Neutral —Blue 

  (ခ) ဝါယာဆလးဆချာင်း - ဆေ့စ်သုံးခုတပ်ေငထ်ားပါက နျူထရယ်လိုင်း အဆရာင ်

တစ်ခုနှင့် အမခားဝါယာသံုးကကိုးသည် အဆပါ်တွငဆ်ော်မပထားဆသာ အမခား 

အဆရာင် (သို့မဟုတ်) အမပည့်အဝအသိအြှတ်မပုနိုငရ်န် စာတြ်း(သ့ုိြဟုတ်) 

စာရွက်ကပ်ထားရြည်။ 

  (ဂ) ဘုတ်မပားသည် ခလုတ်တစ်ခုထက် ပိုြိုပါဝင်ပါက ခလုတ်အသီးသီးကုိ 

၎င်း၏ထိန်းချုပ်ရန်တပ်ေင်ထားဆသာ အပိုင်းအလုိက် အြှတ်အသားမေင့် 

ညွှန်မပထားရြည်။ အဆောက်အ အတွင်း အဓိကြိန်းခလုတ်တစ်ခုထက် 

ပိုြုိဆသာအဆမခအဆနြျ ိုးတွင်လည်း အဓကိြိန်းခလုတ်ခုံတွင်လည်းြှတ်သား 
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ရြည့်အမပင် ခလုတ်အသီးသီးတွင်လည်း ၎င်းတပ်ေင်ထားဆသာ ထိန်းချုပ် 

ဆရးခလုတ်အသီးသီးကို ညွှန်းေိုထားရြည်။ အြှတ်အသားြျား အားလုးံ 

သည်  တာရှည်ခံ၍  ရှငး်လင်းရြည်။ 

 ၅ခ.၅.၃.၂.၆။ ပုံဆွဖဲခငး် 

အြှန်တကယ်ဆောက်လုပ်မခငး်ြမပုြီတွင် အဆသးစိတ်အားလုးံ 

ကိုစနစ်တကျနှင့် သပ်ရပ်စွာစီစဉ်နိုင်ဆစရန်၊ ဘုတ်မပားြျားတပ်ေင်ရန်ဒီဇိုင်းနှင့် 

အဆသးစိတ်အချက်အလက်ြျားအားလုးံကို အဆောက်အ ပုံေွမဲခငး်တွင် ပါဝင် 

ဆရးေွဲရြည်။ ၎င်းဘုတ်မပားြျားတွင် ဆရွးချယ်ထားဆသာ ဆနရာြျားကိုဆော်မပမခငး်၊ 

ဆဘးအန္တရာယ်ကငး်ရှငး်ဆရးအတွက် စညး်မျဉ်းများ(regulations)နှင့်အညီ မေစ်ဆစရန် 

နှင့ ်ရက်ြြျားဆအာက်တွင် ကင်းလွတ်အမြင့် စသည်တို့ကိုဆော်မပရြည်။ အမခားဒီဇိုငး် 

ေွဲသူ (သ့ုိမဟုတ်) တပ်ေင်သူြျားသည် ၎င်းဧရိယာ (သ့ုိမဟုတ်) ဆနရာြျားတွင် 

ပစ္စည်းြျား တပ်ေင်မခငး်ြမပုရပါ။ 

၅ခ.၅.၃.၂.၇။  ဘုတ်မပားသည် ခလုတ်တစ်ခုထကပ်ိုြိုပါဝငပ်ါက ခလုတ်အသီးသးီ 

ကိ ု ၎င်း၏ထိန်းချုပ်ရန် တပ်ေင်ထားဆသာ အပုိငး်အလိုက် အြှတ်အသားမေင့် ညွှန်မပ 

ထားရြည်။ အဆောက်အ အတွငး် အဓိကြိန်းခလုတ်ြှတစ်ခုထက် ပိုြုိဆသာ အဆမခ 

အဆနြျ ိုးတွင် အဓကိြိန်းခလုတ်ခုံ၌ ြှတ်သားရြည့်အမပင် ခလုတ်အသီးသီးတွင် 

လည်း ၎င်းတပ်ေင်ထားဆသာ ထိန်းချုပ်ဆရးခလုတ် အသီးသီးကို ညွှန်းေိုထားရ 

ြည်။ အြှတ်အသားြျားအားလုးံသည် တာရှည်ခံ၍ ရှင်းလငး်ရြည်။ 

၅ခ.၅.၃.၂.၈။ MV/LV Bus Bar Chamber (400V/230V) 

       ဘတစ််ဘားအခန်း (Bus Bar Chamber) သည် နှစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) 

နှစ်ခုထက်ပိုဆသာ ေားကစ်ြျားဆပးထားပပီး အဓကိမေတ်ခလုတ် (TP&N)မေင့် 

ထိန်းချုပ်သည် (သ့ုိမဟုတ်) သီးမခားလြ်း (သ့ုိမဟုတ်) TPN MCB သည် ဆပးပိုဆ့သာ 

ဓါတ်အားြှ အေက်အသွယ် မေတ်ဆတာက်နိုင်စွြ်းရှိရြည် 

၅ခ.၅.၃.၃။     ဖြန့်ဖြူး္ရးဘုတ်ဖပား 

 မေန့်မေူးဆရးဘုတ်မပားသည် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကိ ု လျှပ်စစ်ပတ်လြ်း 

အတွင်းသ့ုိ မေန့်မေူးြှုဆသချာဆစရန်နှင့် ပတ်လြ်းတိုမေစ်မခငး်ြှ ကာကွယ်ရန်တစ်ခု 

(သုိ့မဟုတ်) တစ်ခုထက်ပိုဆသာ အကာအကွယ်ပစ္စည်းြျားပါရိှရည်။ မေန့်မေူးဆရးဘုတ်မပား 

သည်ဝါယာကကိုးြျားအတွက် ဆနရာြျားစီြံမခငး်၊ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ခွင့်မပုမခင်း၊ ေက်သွယ် 

ထားဆသာကကိုးြျား၏ ပိုဆသာကကိုးအရှည်ြျား ထိန်းသိြ်းရန်နှင့် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်း 

ဆရးလိုအပ်ြူြျားအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရြည်။  
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၅ခ.၅.၃.၃.၁။ အဓကိမေန့်မေူးဆရးဘုတ်မပားသည် ေားကစ်ပတ်လြး်အသီးသီး၏ 

အစွန်း (Pole)အသီးသီးတွင် ပတ်လြ်းမေတ်ခလုတ် (သို့မဟုတ်) ဓါတ်အားရိှဆသာ 

လျှပက်ူးပစ္စည်း (သ့ုိမဟုတ်) ဆေ့စ်ဆပါ်တွင် မေူ့စ်ပါဆသာခလုတ်နှင့် လျှပ်စစ်ေားကစ် 

အသီးသီးတွင်နျူထရယ် (သ့ုိမဟုတ်) အပ်ကကိုးလျှပ်ကူးပစ္စည်း စီစဉ်ဆပးထားသည်။ 

ခလုတ်ြျားသည် အပြဲတြ်းချတိ်ေက်ထားရြည်။ အဝင်ကကိုးြျားအားလုးံသည် 

အကာအကွယ် ပစ္စည်းြျား  (Surge Protection device)  တပ်ေင်ထားြည်။ 

၅ခ.၅.၃.၄။ ဖြန့်ဖြူး္ရး ဘုတ်ဖပားခွဲများ 

၅ခ . ၅.၃.၄.၁။  မေန့်မေူးဆရးဘုတ်မပားခွဲြျားသည်  ဆမြစိုက်ကကိုး ယုိစိြ့်ြှုအကာ 

အကွယ်ကိရိယာ (အဝင်) (ELCB) ၊ မေု့စ် (သ့ုိမဟုတ်) ပတ်လြ်းမေတ်ခလုတ်အဆသး 

(သုိ့မဟုတ်) ပတ်လြး်ခွဲအသီးသီး၏ ဆရွးချယ်ထားဆသာ ဓါတ်အားရိှသည့်လျှပ်ကူး 

ပစ္စည်း လုဆံလာက်ဆသာအေင့် /ဆရွးချယ်သတ်ြှတ်ချက်နှင့် နျူထရယ်အပ်ကကိုး 

(Earth Netural) လျှပ်ကူးပစ္စည်းေက်သွယ်ထားဆသာ ဘုံအေက်နှင့် စြ်းသပမ်ခငး် 

ကိစ္စအတွက် သီးမခားစီ မေတ်ဆတာက်နိုငဆ်သာစွြ်းရည်တို့ စီြံဆပးရြည်။ မေန့်မေူး 

ဆရးဘုတ်မပားခွဲအသီးသီးတွင်စွြ်းရည်တူ (Same capacity) အရန်ေားကစ်ြျား 

အနည်းေုံးတစ်ခုစီပါရှိရြည်။ ေားကစ်အခွဲ (အထွက်) သီးမခားစီတွင် လုဆံလာက် 

ဆသာအေင့်ရိှသည့် လျှပ်စီးပိုြိုမခင်းအတွက် ပတ်လြ်းမေတ် ခလုတ်အဆသးမေင့် 

ကာကွယ်ဆပးရြည်။ လူဆနအိြ်ယာ/စက်ြူပိုင်းေိုင်ရာ လျှပ်စစ်ြီးတပ်ေင်ရာတွင် 

ေားကစ်အြျ ိုးြျ ိုးသည် သီးမခားစီခွဲထားမခင်းနှင့် ေားကစ်အသီးသီးအတွက် အကာ 

အကွယ်သီးမခားပါရိှရြည်။ သ့ုိြှသာ အမပစ်မေစ်ပါက သီးမခားေားကစ် လျှပ်စီးပတ် 

လြး်သာ မေတ်ဆတာက်သွားြည်မေစ်သည်။ 

၅ခ.၅.၃.၄.၂။ နံရဆံပါ်တွင် တစ်ြီတာအထက်မြင့်ဆသာဆနရာနှင့် ြျက်နှာ ကက် 

အတွင်းစသည့် အမြင့်ဆနရာတွင် တပ်ေင်မခငး်နှင့် သယ်ရလွယ်ဆသာ (သုိ့မဟုတ်) 

ဆရွှေ့ဆမပာင်းရန် ြရည်ရွယ်ဆသာ ပလပ်ပစ္စည်းြျားအတွက်ဆော့ကတ်စသည်တို့ကုိ 

အနိြ့်ပိုငး်ဆနရာတွင် တပ်ေင်မခငး်တို့ကို သီးမခားစီတပ်ေင်ရြည်။ ပါဝါြျားစွာ 

သံုးစွဲဆသာကိရိယာြျားအတွက် ဆကဘယ်ကကိုးနှင်ပ့လပ်တပ်ေငမ်ခငး်တို့ကို သီးမခား 

ဝါယာတပ်ေင်မခငး်မပုလုပ်ရြည်။ မေန့်မေူးဆရးဘုတ်ထဲတွင် ပလပ်ပါဆသာ ပစ္စည်း 

တပ်ေင်ရန်အတွက် RCCB အကာအကွယ် တပ်ေင်ဆပးရြည်။ 

၅ခ.၅.၃.၄.၃။ ြီးေိုဆချာင်နှင့်ဆရချ ိုးခန်းအတွက် သီးမခားဓါတ်အားဆပးရန် အဆလး 

ဆပးသင့်သည်။ ထိကုဲ့သ့ုိလျှပ်စစ်အခွဲြျားတွင် ပန်ကာနှင့်အလငး် (Lighting)ြျား၏ 

စုစုဆပါင်း (၁၀) ပွိုင့်ထက် ြပိုသင့်ပါ။ ဤကဲ့သုိ့ ေားကစ်ြျား၏ ဝန်အားကိ ု (၈၀၀) 

ဝပ်ထိကန့်သတ်ထားသည်။ သီးမခားပန်ကာလျှပ်စစ်ဆပးပိုထ့ားလျှင် လျှပ်စစ်ေားကစ် 
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ြျားအတွငး် ပန်ကာအဆရအတွက်သည် (၁၀) ခထုက်ြပိုသင့်ပါ။ ပါဝါေားကစ်ခွဲြျား 

သည် ဝန်အားဆပါ်ြူတည်၍ ဒီဇိုငး်ေွဲရြည်။ သ့ုိဆသာ် ေားကစ်ခွဲ အသီးသီးအတွက် 

၁၆ အြ်ပီယာ  နှစ်ခုထက်ြပိုသင့်ပါ။ 

၅ခ.၅.၃.၄.၄။    ဘုံဆနရာ၏အလငး် (Lighting)ဆပးမခငး် လျှပ်စစ်ေားကစ်သည်   

သီးမခားစီမေစ်သင့်သည်။ အခန်းကျယ်ကကီးြျားအတွက် ဝါယာကကိုးသံုးခုထနိ်းချုပ် 

မခငး်တွင် သီးမခားစီထိန်းချုပ်မခငး်နှင့် အဓိကထိန်းချုပ်မခင်းတို့ကို အဝင်ဆပါက်နားတွင် 

တပ်ေင်ြှသာ ဓါတ်အားဆချွတာမခငး်ကို ထိဆရာက်နိုင်သည်။ 

၅ခ.၅.၃.၄.၅။ အခန်းကျယက်ကီးြျားတွင် ဆန့အလငး်ဆရာင်ရရိှနိုင်သည့် မပတငး် 

ဆပါက်ြျားအနီးတွင် လျှပ်စစ်ြီးတပ်ေင်ပါက သီးမခားလျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်ြှုရိှရြည်။ 

သ့ုိြှသာ ဆန့အလငး်ဆရာငလ်ုဆံလာက်ဆသာ အခါမပတင်းဆပါက်ြှဆဝးကွာဆသာ ဆနရာ 

ြျားရိှ လျှပ်စစ်ြီးြျားေွင့်ထားချနိ်တွင် ၎င်းဆနရာြျား၏ လျှပ်စစ်ြီးြျားကို ဆရွးချယ်၍  

ပိတ်ထားနိုငြ်ည်မေစ်ပါသည်။ 

၅ခ.၅.၃.၄.၆။ ပန်ကာနှင့်ြီးြျားသ့ုိဆပးဆသာ လျှပ်စစ်ေားကစ်ြျားသည် ဆော့ 

ကတ်ြျားအတွက်  လျှပ်စစ်ေားကစ်ြျားနှင့်  သီးမခားစီခွဲမခားထားရြည်။ သာြန် 

အားမေင့်ပန်ကာြျားနှင့် အလင်းြီးြျားကိုဘုံလျှပ်စစ်ေားကစ်နှင့် ဝါယာချတိ်ေက် 

ထားသည်။ ကျယ်ဆသာဆနရာြျားရှိ ပန်ကာြျားနှင် ့ အလငး်ြီးြျားသည်လည်း 

သီးမခားခွဲထားရြည်။ စက်ြှုဆနရာနှင့်အခန်းကျယ်ကကီးြျားတွင် အလငး်ြီးြျားသည် 

အပု်စုလိကု် ထိန်းချုပ်နိုငရ်ြည်။ အပု်စုလိကု်ထိန်းချုပ်ြည်ေိုပါက အသံုးမပုြည့် 

ဆနရာ သဘာဝဆပါ် ြူတည်၍အုပ်စုေွဲ့ ဆပးရြည်။ အပု်စုေွဲ့ရာတွင ် ဆန့အလငး်ဆရာင ်

စုစည်းအသံုးမပုနိုင်ရန်အတွက် မပုလုပ်ဆပးြည်ေိုပါက ဆန့အလငး်ဆရာငရ်ရိှသည့် 

အချနိ်တွင် ဆန့အလငး်ဆရာင် လက်ခံရရှိဆသာအပိုင်း၏ လျှပ်စစ်ဆပးဆသာအပုိငး်ကုိ 

ဆရွးချယ်၍  ခလုတ်ပိတ်နိုငြ်ည်မေစ်သည်။ 

၅ခ.၅.၃.၄.၇။ ြည်သည့် ဗိုအ့ားနိြ့်လျှပ်စစ်ေားကစ်ခွဲ၏ ဝန်အားြေို (၃၀၀၀) 

ဝပ်ထက် ြဆကျာ်သင့်ပါ။ အသစ်တပ်ေင်ရြည်ေိုပါက လျှပ်စစ်ေားကစ်နှင့် 

ေားကစ်ခွဲြျားအားလုးံသည် ကန းဝန်အား (၂၅၀၀)ဝပ်အတွက် ဒီဇိုင်းေွဲထား 

ရြည်။ သ့ုိြှသာ အနာဂတ်ကာလမပုမပငြ်ူဆ ကာင့် ဝန်အားတိုးတက်မခငး် (၂၀) 

ရာခိုငန်ှုန်းကို ခွင့်မပုဆပးနိုငြ်ည်မေစ်သည်။ သီးသန့်ပစ္စည်းအသံုးမပုရန်ရည်ရွယ်ပါက 

လျှပ်စစ်ေားကစ်ခွဲသည် ဝန်အားဆပါ်ြူတည၍် ဒီဇိုင်းေွဲထားရြည်။ ကျယ်ဝန်းဆသာ 

ဆနရာကကီးြျားတွင် ဆော့ကက်အနည်းငယ်သာအသံုးမပုမခငး် (ဥပြာ-ေုန်စုပ်စက် 

အသံုးမပုရန်ဆော့ကက်)သည် ကွဲမပားမခားနားြည်ဟုဆြျှာ်ြှန်းထားရြည့်ဆနရာြျား 

တွင် လျှပ်စစ်ေားကစ်အတွင်း အြျားေုံးဆော့ကကဆ်လးခု တပ်ေင်မခင်းသည် 
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ဆကာင်းဆသာအဆလ့အကျင့်မေစ်သည်။ ဆယဘုယျအားမေင့် လက်ဆတွ့လုပ်ရာတွင် 

လူဆနထိုငရ်ာနှင့် ြဆနထိုငဆ်သာအဆောက်အ ြျားတွင်ေားကစ်အတွင်း ဆော့ကက ်

နှစ်ခုကန့်သတ်မခငး်နှင့် ဆလဆအးဆပးစက်၊ ချက်မပုတ်မခငး်စသည့် ဝန်အားြျားဆသာ 

အသံုးအဆောငပ်စ္စည်းြျားအတွက် ေားကစ်တစ်ခုလျှင် ဆော့ကကတ်စ်ခုသာ 

တပ်ေင်ဆပးသင့်သည်။ 

၅ခ.၅.၃.၄.၈။  ဆောက်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းဆနရာြျား ၊ အားကစားကွင်း၊ သဆဘော 

ကျငး် ၊ စက်ြှုဇုန်စသည့်  အထူးဆနရာြျားတွင်  ဝါယာကကိုးြျားတပ်ေင်ရာတွင် 

ဝပ်အားမြင့်ြီးြျား ဆမြာက်မြားစွာတပ်ေငရ်န် လိအုပ်ဆသာဆနရာြျားတွင် ြည်သည့် 

လျှပ်စစ်ေားကစ်တွင်ြေို ဝန်အားကန့်သတ်ချက်ြရိှသင့်ပါ။ သ့ုိဆသာ် ၎င်းေားကစ် 

ြျ ိုးတွင် ဝန်အားအတွက် လံုဆလာက် ဆသာရွယ်အစား လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် သင့်ဆလျာ် 

ဆသာလျှပစ်စ်ေားကစ် အကာအကွယ်  တပ်ေင်ဆပးရြည်။ 

၅ခ.၅.၃.၅။      ဖြန့်ဖြူး္ရးဘုတ်္နရာ 

 (က) မေန့်မေူးဆရးဘုတ်ြျားသည် ထိန်းချုပ်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဝန်အားနှင့် နီးနိုငသ်ြျှ 

အနီးေုံးဆနရာ (Load Center) တွင်ထားရြည်။ 

 (ခ) နံရဆံပါ် (သ့ုိမဟုတ်) သင့်ဆလျာဆ်သာဆနရာတွင် တပ်ေင်သင့်မခငး်နှင့် အကာ 

 အကွယ်ပစ္စည်း မပန်လည်တပ်ေငရ်န်၊ အစားထိးုရန် လွယ်ကူမခငး်နှင့်  ကြ်းခငး် 

 ြ ှ(၁.၈) ြီတာထက်ြဆကျာ်သင့်ပါ။ 

 (ဂ) ၎င်းသည် သတ္ထုအကာအြျ ိုးအစား (သို့မဟုတ်) ဆလလျှပ်ကာ (air insulated) 

 အြျ ိုးအစားမေစ်သင့်သည်။ သ့ုိဆသာ် ရာသီဥတု (သ့ုိမဟုတ်) စွတ်စိုဆသာအဆန 

 အထားတွင ် ရာသီဥတုဒဏခ်ံအြျ ိုးအစားနှင့် ဆပါက်ကွနဲိုငဆ်သာအြှုန်၊ အဆငွ့  

 (သုိ့မဟုတ်) ဓါတ်ဆငွ့ ရိှဆသာဆနရာမေစ်လျှင် ြီးဆတာက်ဒဏခ်ံ အြျ ိုးအစားတို့ 

 သည် စံညွှန်းနှင့်အညီ မေစ်သင့်သည်။ ဆချးကိုက်စားနိုငဆ်သာ (corrosive) 

 ဆလထုဝန်းကျင်တွင် သင့်ဆလျာဆ်သာပလပ်စတစ်မဒပ်ဆပါငး်မေင့် ကာကွယ်မခငး် 

 (သုိ့မဟုတ်) တိုက်စားြှုဒဏ်ခံ ထိန်းသိြ်းြှုမေင့် မပုမပငရ်ြည်။ 

 (ဃ) နှစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) နှစ်ခုထက်ပိဆုသာ မေန့်မေူးဆရးဘုတ်ြျားသည် အလယ် 

အလတ်ဗို့အားြှဆပးပိုဆ့သာ ဗို့အားနိြ့်လျှပ်စစ်ေားကစ်ဆပးပါက သတ္ထုအေံုး 

တွင် (အန္တရာယ်ဗို့အား ၄၀၀) ဟုဆရးြှတ်ထားမခငး်နှင့် သင်ဆ့လျာ်ဆသာ အြှတ် 

အသားြျားနှင့် အန္တရာယ်အြှတ်အသားြျား သတ်ြှတ်ထားရြည်။ 

 (င) လျှပ်စစ်ေားကစ်အသီးသီးအတွက် ဆပးထားဆသာပုံတွငပ်ါဆသာ လျှပ်စစ် 

ေားကစ်အသီးသီးသုိ့ဆပးပို့ရန်နှင့် ထိန်းချုပ်ရန် လျှပ်စစ်ေားကစ်၏ လျှပ်စီး 

အေက်နှင့် မေူ့စ်၏အရွယ်အစားကို တပ်ေင်ရြည်။ 
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 (စ) ဝါယာကကိုးမေန့်မေူးမခငး်ဘုတ်ြျားတွင် အနာဂတ်ကာလထပ်တိုးမခင်းအတွက် 

အရန်လျှပ်စစ်ေားကစ်ကို ဘုတ်၏လြ်းဆ ကာင်းြျားအတွင်း မေစ်နိုင်သြျှခွဲမခား 

ပပီး သံုးစွဲြည့်ကိရိယာစုစုဆပါငး်ဝန်အားကို ဆပးထားရြည်။ 

၅ခ.၅.၃.၆။  လျှပ်စစ်ဆားကစ် ကာကွယ်ဖခငး် 

 (က) ခလုတ်ခုံ၊ မေန့်မေူးဆရးဘုတ်၊ လျှပ်စစ်ေားကစ်နှင့် ေားကစ်အခွဲြျားအားလုံး၏ 

အေင့်တိုငး်တွင် ပတ်လြ်းတို၊ လျှပ်စစ်ပိုမခင်းနှင့် အမခားအရာြျားအတွက် 

လိအုပ်ဆသာသင့်ဆလျာ်သည့် အကာအကွယ်ြျား စီြံထားရြည်။ အကာအကွယ် 

ကိရိယာြျားသည် လျှပ်စီးပတ်လြး်တိုဆ ကာင့်မေစ်ဆသာ ဆနှာင့်ယှက်ြှုကို 

အန္တရာယ်ြရိှဘဲ ကိုင်တွယ်နိုင်သင့်သည်။ မေူ့စ်အစု၊ အေင့်နှင့်အကာအကွယ် 

ကိရိယာြျား (ACB,MCCB,MCB) တို့သည် လုပ်ကိုငြ်ည့် အြျ ိုးအစားဆပါ် 

ြူတည၍် စံသတ်ြှတ်ချက်နှင့်အညီ တပ်ေငရ်ြည်။ 

 (ခ) အဓကိလျှပ်စစ်ေားကစ်နှင့် ၎င်းြှထွက်လာဆသာ လျှပ်စစ်ေားကစ်ခွဲြျား 

ကာကွယ်ရန်အတွက် ပတ်လြ်းမေတ်ခလုတ် အသံုးမပုပါက အဓကိအခွဲပတ်လြ်း 

ခလုတ်သည် နညး်ဆသာလျှပ်စစ်စီးအားနှင် ့ အဓိကပတ်လြ်း မေတ်ခလုတ်ထက် 

အချနိ်တိုဆစရန် အကာအကွယ်ကိရိယာကို ထိန်းညိှမခငး်မေင့်  အလုပ်လုပ်ရာ 

တွင်ဆအာငမ်ြငဆ်စရန်  ခွဲမခားတားရြည်။ 

 (ဂ) HRC အြျ ိုးအစားမေူ့စ်ကို ပတ်လြ်းမေတ်ခလုတ်၏ အရန်အကာအကွယ်အမေစ် 

အသံုးမပုလျှင ်(သို့မဟုတ်) ဝငဆ်ရာက်လာဆသာ လျှပ်စစစ်ီးအားကို ကာကွယ်ရန် 

ပတ်လြ်းမေတ်ခလုတ်နှင့် အဓကိလျှပ်စစ်ကိုကာကွယ်ရန် HRC မေူ့စ်ကိုသံုးလျှင် 

ပတ်လြ်းမေတ်ခလုတ်၏ ပတ်လြ်းတိုစွြ်းရည် (short circuit capacity) ထက် 

ပိုြုိသည့် ပတ်လြ်းတိုကာကွယ်ရန် HRC မေူ့စ်သည် ပတ်လြ်းမေတ် ခလုတ် 

ထက် ဆောလျငစ်ွာအလုပ်လုပ်သည်။ သ့ုိဆသာ် ပတ်လြး်မေတ်ခလုတ်၏ 

ပတ်လြ်းတို စွြ်းရည်အတွင်း ဆသးငယ်ဆသာဝန်အားတက်ပါက ပတ်လြ်းမေတ် 

ခလုတ်သည် HRC မေူ့စ် ြတိုင်ြီ ဆောလျငစ်ွာ အလုပ်လုပ်သည်။ 

 (ဃ) ဝါယာမပန်လည် တပ်ေငန်ိုငဆ်သာအြျ ိုးအစား (rewireable type) မေူ့စ်ကို 

HRC အြျ ိုးအစား မေူ့စ်ကာကွယ်ထားဆသာ အဓိကလျှပ်စစ်ြှလာဆသာ လျှပ်စစ် 

ပတ်လြ်းခွဲကို ကာကွယ်ရန်အသံုးမပုလျှင် ဝန်အားမြင့်လျှပ်စီး အသီးသးီခွဲမခား 

ထားဆသာ်လည်း လျှပ်စစ်ပတ်လြ်း၏ အပ်ကကိုးအမပစ် (သို့မဟုတ်) ပတ်လြး်တို 

ဆ ကာင့်မေစ်လျှင် အဓိကလျှပ်စစ်ပတ်လြး်မေူ့စ်သည် သာြန်အားမေင့် ပငွ့ထ်ွက် 

သွားမခငး်မေစ်သည်။ ဝါယာမပန်လည်ပတ်ဆသာမေူ့စ်ကို အသံုးမပုမခငး်သည် 

ပတ်လြ်းတိုအေင့် (4kA) ပတ်လြ်းတွင်သာ ကန့်သတ်ထားသင့်ပပီး ထိထုက် 
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မြင့်ဆသာအေင့်ကို HRC မေူ့စ် သံုးသင့်သည်။ သ့ုိဆသာ်လည်း အေငန်ိြ့်အ်မပစ် 

(lower fault level) မေစ်တတ်ဆသာဆနရာြျားတွင် ဝါယာမပန်လည်တပ်ေင် 

ဆသာ မေူ့စ်ကိုသံုးမခငး်ခွင့်ြမပုသင့်ပါ။ လျှပ်စီးသည် ြျှတဆသာအဆနအထားတွင် 

ြရိှပါက MCB သည် ပိုြိုဆကာင်းြွန်၍ ြှီခိုနိုင်ဆသာအကာအကွယ်ကို  တပ်ေင် 

ဆပးရြည်။ 

 (င) မေူ့စ်တပ်ေင်သည့် (fuse carrier) အရာထက်ပိုကကီးဆသာ မေူ့စ်တပ်ေင်၍  

ြရဆစရန်  ဒီဇိုငး်မပုလုပ်ထားသင့်သည်။ 

 (စ) မေူ့စ်လျှပ်စီးအေင့် (rating) သည် မေူ့စ်ြှကာကွယ်ထားဆသာ လျှပ်စီး 

ပတ်လြ်းအတွငး်ြှ အဆသးေုံးဆကဘယ် အေင့်ထက်ပုိ ြကကီးရပါ။ 

 (ေ) မေူ့စ်အားလုံးသည် မေူ့စ်ခုံ (သ့ုိမဟုတ်) ေားကစ်၏ အကာအကွယ်နှင့် အနီးရှိ 

သိသာမြင်သာဆသာ အဆနအထားတွင် သင့်ဆလျာ်ဆသာ လျှပ်စီးအေင်၏့ 

ဆေျာက်ေျက်၍ြရဆသာ အညွှန်းတို့ရိှသင့်သည်။ 

 ၅ခ.၅.၄။ ဓါတ်အား္ပးပိုမ့ှု၏ ဗိုအ့ားနှင့် ကကိမ်နှုန်း  

   အသံုးမပုဆသာ အသံုးဆောငပ်စ္စည်းြျားအပါအဝင်စနစ်နှင့် ေက်သွယ်ဆသာ 

ပစ္စည်းြျားအားလုံးသည် ဓါတ်အားဆပးစနစ်ြှဆပးပိုဆ့သာဗို့အားနှင့် ကကိြ်နှုန်းအတွက် 

သင့်ဆလျာ်ဆ ကာငး်ဆသချာဆစရြည်။  မြန်ြာနိုငင်ံ၏ ဗိုအ့ားနိြ်စ့နစ်သည် 230 V နှင့် 400 V 

A.C အသီးသးီနှင့် ကကိြ်နှုန်းသည်  50 Hz ရိှပါသည်။ 

၅ခ.၅.၅။  ္ကဘယ်ကကိုးနှင့် ပစ္စည်းများ၏အဆင့် (Rating) 

၅ခ.၅.၅.၁။  ဆကဘယ်ကကိုးအြျ ိုးြျ ိုး၏ သယ်ဆောင်နိုငဆ်သာလျှပ်စီးကို စံလက်ဆတွ့ 

အရဆရွးချယ်ရြည်။ 

၅ခ.၅.၅.၂။  အြိ်သုံးအတွက်ခလုတ်ြျားနှင့် အလားတူကိစ္စြျားအတွက် လျှပ်စီးအေင့် 

သည် 6 A နှင့် 16 A  ရိှပါသည်။ 

၅ခ.၅.၅.၃။  အိုင်ေိုဆလတာ (isolators)၊ ပုံြှန်ဝန်ထြး်ခလုတ်၊ သတ္တုစက်ခလုတ်နှင့် 

မေူ့စ်တို့၏ လျှပ်စီးအေင့် (rating) ကို ဆအာက်ပါလျှပ်စီးအြျ ိုးြျ ိုးြှ ဆရွးချယ်ရြည်။  

၁၆၊ ၂၅၊ ၃၂၊ ၆၃၊ ၁၀၀၊ ၁၆၀၊ ၂၀၀၊ ၃၂၀၊ ၄၀၀၊ ၅၀၀၊ ၆၃၀၊ ၈၀၀၊ ၁၀၀၀ နှင် ့ ၁၂၅၀ 

အြ်ပီယာ (A) စသည်တို့ြှ အသုံးမပုနိုငဆ်သာ ကန့်သတ်ချက်အထိမေစ်သည်။ 

၅ခ.၅.၅.၄။  ဝါယာကကိုး မပန်ပတ်နိုငဆ်သာမေူ့စ်နှင့် HRC မေူ့စ်တို့၏ အေင့်သည် 

စံလက်ဆတွ့နှင့်အညီ မေစ်ရြည်။ 

၅ခ.၅.၅.၅။  ပတ်လြ်းမေတ်ခလုတ်အဆသး (MCB) ၏လျှပ်စီးသည် ဆအာကဆ်ော်မပပါ 

အချက်ြျားြှ ဆရွးချယ်ရြည်။ 

 ၆၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၃၂၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၃၊ ၈၀၊ ၁၀၀ နှင် ့၁၂၅ A ။ 
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၅ခ.၅.၅.၆။ ပုံသွငး်ထားဆသာ လျှပ်စီးပတ်လြ်းမေတ်ခလုတ်ြျား (MCCB) ၏ လျှပ်စီး 

သည် ဆအာက်ဆော်မပပါအချက်ြျားထဲြှ ဆရွးချယ်ရြည်။  

၁၀၀၊ ၁၂၅၊ ၁၆၀၊ ၂၀၀၊ ၂၅၀၊ ၃၁၅၊ ၄၀၀၊ ၆၃၀၊ ၈၀၀၊ ၁၀၀၀၊ ၁၂၅၀၊ ၁၆၀၀ A နှင့် 

လက်ဆတွ့မေစ်နိုင်သည့် အသံုးမပုနိုငဆ်သာနှုန်း။  

၅ခ.၅.၅.၇။  ဆလအားလျှပ်စီးမေတ်ခလုတ်၏ လျှပ်စီးသည် ဆအာက်ဆော်မပပါ အချက်ြျား 

ထဲြှ ဆရွးချယ်ရြည်။  

၆၃၀၊ ၈၀၀၊ ၁၀၀၀၊ ၁၂၅၀၊ ၁၆၀၀၊ ၂၀၀၀၊ ၂၅၀၀၊ ၃၂၀၀၊ ၄၀၀၀ A နှင် ့လက်ဆတွ့ မေစ်နိုင် 

သည့်အသံုးမပုနိုငဆ်သာနှုန်း။ 

မှတ်စု။  ။ဝါယာကကိုးစနစ်နှင့် ဆကဘယ်ကကိုးအရွယ်အစား ဒီဇိုင်းသည်အချက် နှစ်ချက် 

ဆပါ်ြူတည်၍ ေုံးမေတ်ရြည်။ 

(က)  ဗိုအ့ားကျမခငး် - ဆြာ်တာအပါအဝင် ပစ္စည်းြျားနှင့် လျှပ်စစ်အသံုးအဆောင် 

ပစ္စည်းြျားလုပ်ဆောငမ်ခငး်ဆ ကာင့် ဆသချာစွာမေစ်ဆပါ်လာသည့် စီးပွားဆရး 

အရ ခွင့်မပုနိုင်သည့်   ဗို့အားနိြ့်ကျမခငး်ကို  ထိန်းထားမခငး်မေစ်သည်။ 

(ခ)  လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာတွင် ကန းကုန်ကျစရိတ်။ 

၅ခ.၅.၅.၈။ မေန့်မေူးဆရးမေူ့စ်ဘုတ်၏လျှပ်စီးသည် ဆအာက်ဆော်မပပါအချက် ြျားထဲြှ 

ဆရွးချယ်ရြည်။ 

၆၊ ၁၆၊ ၂၅၊ ၆၃ နှင့် ၁၀၀ A။ 

     ၅ခ.၅.၆။ လျှပစ်စ်ဆားကစ်များတပ်ဆင်ဖခငး်။ 

လျှပ်စစ်ေားကစ်အြျ ိုးအစား ဝါယာကကိုး   

အရွယ်အစား 

(အနည်းေုံး) 

လျှပ်စစ်ေားကစ်အဆရအတွက် 

အလငး်ြီး 1.5mm2 နှစ်ခု(သ့ုိ)နှစ်ခုထက်ပိုဆသာ 

ဆော့ကတ်အထွက ်(10A) 2.5 mm2 ြီးေိုဆချာငန်ှင့်အဝတ်ဆလျှာခ်န်းြျားကဲ့သ့ုိဆန

ရာြျားတွင် ေားကစ်တစ်ခုလျင် နှစ်ထပ် 

ဆော့ကတ်အထွက်သံုးခု။အမခားဆနရာြျား

တွင်နှစ်ထပ်ဆော့ကတ်အထွက်၆ခု 

ဆော့ကတ်အထွက်            

(15 or 20A) 

2.5mm2 ၁ 

ဆရပဆူရဆနွးစက် (3kW) 2.5 mm2 ၁ 

ဆရပဆူရဆနွးစက် (3 to 6kW) 4.0 mm2 ၁ 
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အလွတ်တည်ရှိဆသာလျှပ်စစ် 

ကိရိယာ 

(Free standing electric 

range) 

6.0 mm2 ၁ 

သီးမခားြီးေိုနှင့်၊(သ့ုိြဟုတ်) 

cook top 

4.0 mm2 ၁ 

ပန်းကန်ဆေးစက်၊အပူဆပးစက်

စသည်တို့ အပါအဝငအ်ပြဲတြ်း 

ချတိ်ေက်ထားဆသာ  အသံုး 

အဆောင်ပစ္စည်းြျား 

2.5 mm2 10Aအထက်ေိုလျှင်၁ခ။ု10Aအထိသည်ေား

ကစ်၏ဆော့ကတ်အထွက်အပုိငး်တစ်ခုအဆန 

မေင့်တပ်ေငန်ိုင်သည်။ 

အရန်အဆောက်အ (သ့ုိ)ဂို 

ဆထာင်သ့ုိသွားဆသာြိန်းအခွဲ 

2.5 mm2 တစ်ခုမခငး်စီအတွက်တစ်ခု 

အဓကိဆကဘယ်ကကိုး(main 

cable) 

16 mm2 ၁ 

 

၅ခ.၅.၆.၁။     ္ကဘယ်ကကိုးများ္ရွးချယ်ဖခငး်နှင့်တပ်ဆင်ဖခငး် 

၅ခ.၅.၆.၁.၁။      ္ကဘယ်ကကိုးလျှပက်ာအမျ ိုးအစားများ 

ဝါယာကကိုးြျား တပ်ေင်မခင်းအတွက်  PolyVinyl Chloride (PVC) ဆကဘယ် 

ကကိုး 

အဓကိဆမြစိုက်ကကိုး (သ့ုိမဟုတ်) အဓကိ 

ညီြျှဗို့အားတူ 

(equipotential) ဝါယာကကိုး 

PVC လျှပ်ကာ ကွန်ဂျု့ဝါယာ (conduit 

wire) 

ဆမြဆအာက်ကကိုးနှင့်ဆကဘယ်ကကိုးဆမြာင်းအဆောက် 

အ ြျား ကား Feeder စသည် 

PVC လျှပ်ကာ၊ PVC အလွှာ အကာပါ 

ဆကဘယ် (သ့ုိမဟုတ်) XLPE လျှပ်ကာ၊ 

PVC အလွှာပါ ဆကဘယ်အကာ 

(armoured) ဆကဘယ် 

ပင်ြခန်း၊ ခလုတ်ခန်းစသည်တွငတ်ပ်ေငမ်ခငး်၊ 

ဆကဘယ်ကကိုးသ့ုိ ထိခိုက်ြူြမေစ်နိုငဆ်သာအကာ 

အကွယ်ဆမြာင်း (သို့မဟုတ်) ဆလှး (သို့မဟုတ်) 

ဆကဘယ် လြး် ဆ ကာငး် 

PVC လျှပ်ကာ၊ PVC အလွှာ(သ့ုိမဟုတ်) 

XLPE လျှပ်ကာ၊ PVC အလွှာ 

အကာအကွယ် ြပါ (unarmoured) 

ဆကဘယ် 
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 ဤလြ်းညွှန်ချက်၏ အလုိအရ 1mm2 အထက်ရိှဆသာ ဆကဘယ်ကကိုးသည် 

အြျှငလ်ျှပ်ကူးပစ္စည်း (stranded conductor) မေစ်ရြည်။ ဆကဘယ်ကကိုးအားလုံးသည် 

ထိခိုက်ြှုြလှုဆံလာက်စွာ ကာကွယ်ထားရြည်။ ၎င်းကို ထပတ်ိုးအကာအကွယ်မပုလုပ်မခင်း 

PVC ပိုကအ်တွငး်ပိတ်၍ သယ်ဆောင်မခငး် (သို့မဟုတ်) သံပိကု် (သို့မဟုတ်) ဆကဘယ်ကကိုးကို 

ထပတ်ိုးအကာအကွယ် ြလိအုပ်ဆသာ သင့်ဆလျာ်ဆသာဆနရာတွင်ထားမခင်းကို မပုလုပ်နိုင ်

သည်။ လျှပ်စစ်တပ်ေငမ်ခငး်၏ ဝါယာကကိုးေားကစ်တွင်ပါဆသာ ဆကဘယက်ကိုးသည် 

ဝန်အားလိုအပ်ချက်ဆပါ်တွင် ြူတည၍် သင့်ဆလျာ်ဆသာ ဝါယာကကိုးအရွယ်အစားရိှရြည်။ 

ဆအာက်ဆော်မပပါဇယားသည် ဝန်အားအြျ ိုးြျ ိုးအတွက် သတ်ြှတ်ဆသာဝါယာကကိုး အရွယ် 

အစားမေစ်သည်။ 

၅ခ.၅.၆.၁.၂။      ဆားကစ်ေါယာအရွယ်အစား 

ေားကစ် အနည်းေုံးဝါယာအရွယ်အစား ဝါယာအဆရာင် 

၁-လြး်သွားအလင်းြီး 2+ E ဆကဘယ်ဝါယာ 1.5 

mm2 

အညို-အမပာ-

အစိြး်(သ့ုိမဟုတ်) 

အစိြး်/အဝါ 

၂-လြး်သွားအလငး်ြီး ထိန်းချုပ်မခငး် 

(ခလုတ ်၂ ခု ကား ရိှ  အကူးကကိုး) 

3- ဝါယာဆကဘယ်ကကိုး 1.5 

mm2 

အညို-အညို-အမပာ 

ဆရပဆူပးစက်(3kW ထိ) 2+E ဆကဘယ်ဝါယာ 2.5 

mm2 (အြျှင်လျှပ်ကူးပစ္စည်း) 

အညို-အမပာ-

အစိြး်(သ့ုိမဟုတ်) 

အစိြး်/အဝါ 

ဆရပဆူပးစက်(3kW ြှ 6 kW  ကား) 2+E ဆကဘယ်ဝါယာ 4 mm2 

(အြျှင်လျှပ်ကူးပစ္စည်း) 

အညို-အမပာ-

အစိြး်(သ့ုိမဟုတ်) 

အစိြး်/အဝါ 

ဆော့ကတ်အထွကြ်ျား၊ 

အပြတဲြ်းေက်သွယ်ဆသာ ယူနစ်ြျား 

2+E ဆကဘယ်ဝါယာ 2.5 

mm2 (အြျှင်လျှပ်ကူးပစ္စည်း) 

အညို-အမပာ-

အစိြး်(သ့ုိမဟုတ်) 

အစိြး်/အဝါ 

အရန်အဆောက်အအုံ (သို့မဟုတ်) 

ဂိုဆဒါင်သ့ုိသွားဆသာ ြိန်းအခွဲ 

2+E ဆကဘယ်ဝါယာ 2.5 

mm2 (အြျှင်လျှပ်ကူးပစ္စည်း) 

အညို-အမပာ-

အစိြး်(သ့ုိမဟုတ်) 

အစိြး်/အဝါ 

ချက်မပုတ်ရာဆနရာ 2+E ဆကဘယ်ဝါယာ4 mm2  အညို-အမပာ-

အစိြး်(သ့ုိမဟုတ်) 

အစိြး်/အဝါ 
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သီးမခားြီးေိုြျား 

 

2+E ဆကဘယ်ဝါယာ 4 mm2 

(အြျှင်လျှပ်ကူးပစ္စည်း) 

 

လျှပ်စစ်ြီးေို 2+E ဆကဘယ်ဝါယာ 6 mm2 

(အြျှင်လျှပ်ကူးပစ္စည်း) 

အညို-အမပာ-

အစိြး်(သ့ုိမဟုတ်) 

အစိြး်/အဝါ 

ြိန်း 2+E ဆကဘယ်ဝါယာ 16 mm2 

(အြျှင်လျှပ်ကူးပစ္စည်း) 

အညို-အမပာ 

ြိန်းနှင့်ညီြျှဗို့အားတူေက်သွယ်ဆသာ 

(equipotential bonding)ဝါယာ 

Conduit Wire 4 mm2 

(အြျှင်လျှပ်ကူးပစ္စည်း) 

အစိြး်(သ့ုိမဟုတ်) 

အစိြး်/အဝါ                     

အဓကိ ဆမြစိုက်ဝါယာကကိုး Conduit Wire 6 mm2 

(အြျှင်လျှပ်ကူးပစ္စည်း) 

အစိြး်(သ့ုိမဟုတ်) 

အစိြး်/အဝါ 

  ဆရပစူက် (သ့ုိမဟုတ်) ဆရပူစြ်းကို ထိန်းချုပ်ဆသာခလုတ် (သ့ုိမဟုတ်) အိုငေ်ို 

ဆလတာ (Isolator)သည် ဆရစိုဆနဆသာလူြှခလုတ် (သ့ုိမဟုတ်) အိုင်ေိုဆလတာေီသို့ 

ဆရာက်ရိှမခင်းြှ ဆရှာင်ရှားရန် ဆရပန်း (သ့ုိမဟုတ်) ဆရချ ိုးဇလားဆနရာြှ ၁ ြီတာအတွင်း 

ြရိှသင့်ပါ။ ထိန်းချုပ်ခလုတ်ကို ဆရချ ိုးခန်း၏အမပင်ဘက် အဝငဆ်ပါက်နားတွင်ထားမခင်းနှင့် 

ဆရပဆူပးစက်တွင ် ညွှန်မပအြှတ်အသား တပ်ေင်ဆပးထားမခငး်သည် ပိုြိုသင့်ဆလျာ်ဆပသည်။ 

ဆရပက်မေန်းမခငး်ြှ သင့်ဆလျာ်ဆသာ အကာအကွယ်ရိှဆသာ ဆော့ကက်တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) 

ေက်သွယ်ဆသာပစ္စည်း (connnector block) တစ်ခုသည် ဆရပူဆပးစက်သ့ုိ ေက်သွယ်ရန် 

စီြဆံပးသင့်သည်။ အထက်ပါယူေချက်ကို  မပငပ်ြီးြျားအတွက် ခလုတ်ြျားနှင့် အမခားအသံုး 

အဆောင်ြျားတွင် ဆရစိုဆနဆသာ လူပုဂ္ဂိုလ်ြှ ခလုတ်ကို ကိုငတ်ွယ်လုပ်ဆောင်ြှု ဆရှာင်ရှားရန် 

အသံုးမပုနိုင်သည်။ ြီးေိုခန်း၊ ဆရချ ိုးခန်း၊ အိြ်သာ စသည်တို့အတွင်းရိှ ဆော့ကတ်ြျားကို 

ဆမြကကီးအထက် ၁ ြီတာအတွငး် ြတပ်ေင်သင့်ပါ။ ဆရပန်း၊ ဆရကူးကန်အစရိှသည်တို့ 

တပ်ေင်ရာတွင်လည်း အလားတူဂရုမပုရြည်။ ထိကုဲ့သ့ုိဆသာဆနရာြျ ိုးတွင် အလငး်လျှပ်စစ် 

ြီးတပ်ေင်မခငး်သည် ဗို့အားနိြ့် မေစ်သင့်သည့်အမပင် ဆမြစိုက်ကကိုး ယုိစိြ့်ြှုြကှာကွယ်ရန် 

သီးမခားထရန်စဆော်ြာြှ မေတ်သန်း၍  ဓါတ်အားဆပးသင့်သည်။  
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 ၅ခ.၅.၆.၂။   ဆမြဆအာက်ဆကဘယ်ကကိုးြျားတွင် ရုပ်ပိုငး်ေိုင်ရာ အကာအကွယ် 

အတွက် (Physical Protection) လိအုပ်ချက်ြျား 

အကာအကွယ်ပစ္စည်း အဆသးစိတ်ဆော်မပချက်/ သတ်ြှတ်ချက် 

အတု် (က) အနည်းေုံး ၁၀၀ ြီလီြီတာအကျယ် 

(ခ) အထူ ၂၅ ြီလီြီတာ 

(ဂ) သဲကူရှင် ၁၀၀ ြီလီြီတာနှင် ့အကာ ၁၀၀ 

ြီလီြီတာ 

ကွန်ကရစ်အမပား အနည်းေုံး ၅၀ ြီလီြီတာအထူ 

ပလပ်စတစ်အမပား(Polymeric Cover Strips) 

ေိုင်ဘာကကိုတငအ်ားမေည့် ပလပ်စတစ် 

အနည်းေုံး ၁၀ ြီလီြီတာအထူ၊ ခံနိုင်ရည်ဆပါ် 

ြူတည၍်၊ ကူရှင် နှင် ့ အေံုးအကာအကွယ်နှင့် 

လိကု်ဆလျာညီဆထွမေစ်ရြည်။ 

PVC Conduit (or) PVC ပိုက ်(or) ကွန်ကရစ် 

အကာ အကွယ်ပိကု် (or) စိုထိငုး်ေအကာ 

ပိုက် 

ပိုက်၏အချငး်သည် ဆကဘယ်ကကိုးြျား ပိုက် 

အတွင်း အလွယ်တကူမေတ်သန်းသွား နိုငသ်င့် 

သည်။ 

Galvanized Pipe ပိုက်၏အချငး်သည် ဆကဘယ်ကကိုးြျား 

ပိုကအ်တွငး် အလွယ်တကူ မေတ်သန်းသွားနိုင် 

သင့်သည်။ 

  ဆကဘယ်ဆမြာငး်သည် ဆကဘယ်ကကိုးကို ကာကွယ်ရန် ၂၀၀ ြီလီြီတာအထိ 

ဆမြစာမပန်မေည့်ရြည်။ ထို့ဆနာက် ပလပ်စတစ်အြတှ်အသားတိပ်ကို ဆကဘယ်ဆမြာငး် 

အတွင်း ဆကဘယ်ကကိုး၏ အရှည်အတိုင်းထားရြည်။ ပိုက်ဆမြာင်းကို အမပည့်အဝ မပန်ြေုံးပပီး 

ြီ အြှတ်အသားတိပ်ကိုထားရြည်။ အြှတ်အသား လက္ခဏာသည် အဆောက်အ တွင် 

ဆကဘယ်ကကိုးဝင်ရာ (သ့ုိမဟုတ်) ထွက်ရာဆနရာ၌ ထားရြည်။ သ့ုိြှသာ အဆောက်အ  

အနီးတွင် ဆမြဆအာက်ကကိုးဆကဘယ်ြျားရိှဆ ကာငး် သတ်ြှတ်နိုင်သည်။ ဆကဘယ်ကကိုးသည် 

အဆောက်အ အတွင်း (သ့ုိမဟုတ်) အမခားေွဲ့စည်းပုံအတွင်းသ့ုိဝငရ်န် ဆမြကကီးအဆပါ်သို ့

ထွကလ်ာလျှင ် ထိခိုက်ြှုအကာအကွယ်အဆနမေင့် GI ပိုက ် (သ့ုိမဟုတ်) PVC ပိုကြ်ျားကို 

ဆကဘယ်ဆမြာငး်အနက်ြှ ဆမြကကီးအထက် ၂ ြီတာအထိ ဆကဘယ်ကကိုးအထွက်ကို  စီြံ 

ဆပးရြည်။  

 ၅ခ.၅.၇။ အလငး်မီးနှင့် အလငး်္ရာင်အဆင့် 

၅ခ.၅.၇.၁။ အ္ထွ္ထွ 

 အလငး်ြီးတပ်ေင်မခငး်သည် လူေန်တီးထားသည့်အလင်းြီးြျား၏ အရည် 

အဆသွးနှင့် အဆရအတွက်ဆပါ်ြူတည်၍ အချက်ြျားစွာ စဉ်းစားသင့်သည်။ ဆခတ်ဆပါ် 
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အယူအေအရ အလင်းဆရာင် ရရိှရန်အတွက် အလင်းဆရာငအ်ေင့်အထက် ြဆကျာ်ဆသာ 

အဆရအတွက်ြျားမပားဆသာ အလင်းရငး်မြစ်ြျားကိုအသံုးမပုသည်။ အလငး်အဆရာင ်

အေင့် မြင့်ြားမခငး်ကိုလိအုပ်ပါက ယခင်ကာလကအသံုးမပုဆသာ အလင်းထွက်ဆသာ 

ြီးလုးံြျားဆနရာတွင် သင့်ဆလျာဆ်သာြီးဆချာင်းြျား တပ်ေင်ရန ်တစ်ခါတရံလုိအပ်သည်။  

အပုိငး် ၅ (က) အဆောက်အအုဝံန်ဆောငြ်ှုြျား (အလငး်ဆရာင်)။  

 ၅ခ.၅.၇.၂။ အနာဂါတ်ကာလ လိုအပ်ချက် 

 ဆငွဆ ကးအဆ ကာငး်မပချက်ဆ ကာင့် အလငး်ြီးတပ်ေင်မခငး်သည် သတ်ြှတ်ထားဆသာ 

အလငး်ဆရာင်အေင့်ြမေစ်နိုင်လျင ် ဝါယာကကိုးအဆသးေုံး တပ်ေင်မခငး်သည် အနာဂါတ် 

ကာလ၌ လိုအပ်ဆသာစံချနိ်စံညွှန်းနှင့်အညီ ထပ်တိုးအလငး်ြီးတပ်ေင်မခငး် (သ့ုိမဟုတ်) 

အပူဆပးအလငး်ြီးြှ ဓာတ်ြီးဆချာင်းပစ္စည်း ဆမပာင်းလဲတပ်ေငမ်ခငး် (သို့မဟုတ်) စွြ်းရည် 

မြင့် LED အလငး်ြီးြျားဆမပာငး်လဲတပ်ေငမ်ခငး် စသည်တို့ကို ခွင့်မပုဆပးနိုင်ရန် ဒီဇိုင်း 

မပုလုပ်ထားရြည်။လျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်ြှုအားလုံးသည် အဆရးဆပါ်ရုတ်တရက် လိုအပ်ြှုနှင့် 

အဆောက်အ ၏ ရည်ရွယ်ထားဆသာ အသံုးမပုြည့်သက်တြ်းအတွငး် လုဆံလာက်ဆသာ 

တပ်ေင်ြှုမပုလပု်နိုငရ်န် ြရိှြမေစ်လိုအပ်သည်။ 

 ၅ခ.၅.၇.၃။  အလငး်မီးစံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား 

   ေန်တီးတပ်ေင်သည့် အလငး်ြီးြျား၏ လုပ်ဆောငခ်ျက်ကို စဉ်းစားလျှင် 

တပ်ေင်ရန် ဒီဇိုင်းြေွဲြီကပင် ဆအာကပ်ါစံချနိ်စံညွှန်း လြး်ညွှန်ချက်ြျားကို သတိမပု 

ရြည်- 

(က) အလငး်ဆပးမခငး်နှင့် အလင်းညီြျှြှု။ 

(ခ) အထူးအလငး်မေန့်မေူးမခငး်။၎င်းတွင်အလငး်ပျ ံ့နှံ့ြှုနှင်အ့လင်းလားရာ၊ အလင်း 

မေန့်ြှုလားရာ၊ အလငး်ဆတာက်ပြှု မေန့်ထွကမ်ခင်းနှင် ့ အလငး်စူးရှြှု ဒီဂရတ့ုိီ 

ပါဝင်သည်။ 

(ဂ) အလငး်၏အပူအဆရာငန်ှင့် အဆရာငမ်ပန်မခငး်စွြ်းရည်။ 

၅ခ.၅.၇.၄။ အလငး်ြီးတပ်ေင်မခငး်စီြံရာတွင် ြိြကိိုယ်တိုင်သိရှိရြည့် အဆ ကာင်း 

အရာ အြျ ိုးြျ ိုးကို ကျယ်မပန့်စွာ အပု်စုေွဲ့ နိုငသ်ည်- 

(က) စက်ြှုအဆောက်အ  နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်။ 

(ခ) ရုံးခန်းြျား၊ ဆကျာင်းြျားနှင် ့အြျားမပည်သူအဆောက်အ ြျား။ 

(ဂ) ခွဲစိတ်ခန်း၊ ဆေးရုံနှင် ့

(ဃ) အဆောင်ြျား၊ စားဆသာက်ေိုင်ြျား၊ ဆစျးေိုင်ြျားနှင့် လူဆနထိုငရ်ာ 

အဆောက်အ ြျား။ 
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၅ခ.၅.၇.၄.၁။      သင့်ဆလျာ်ဆသာ အလင်းအေင်၊့ အြျ ိုးအစားနှင့် အလုပ်လုပ်ရာ 

ဆနရာ၏အဆနအထား၊ လုပ်ငန်းဆောငတ်ာအဆပါ်ြူတည်၍ တပ်ေင်ြှုြျား၏ အဆန 

အထားကိုေုံးမေတ်ရန် အဆရးကကီးပါသည်။ 

၅ခ.၅.၇.၅။  အထူးဆနထိငုြ်ှုြျား၏ အထူးအလင်းြီးလိုအပ်ချက်သည် စံလက်ဆတွ့ကို 

ညွှန်းေိုထားသည်။ 

၅ခ.၅.၇.၆။      အလငး်စွမ်းအင်္ချွေတာဖခင်း 

 စွြ်းအငဆ်ချွတာမခငး်တွင် ဆအာက်ဆော်မပပါအချက်ြျားကို လိုက်နာရြည်- 

(က) စွြ်းအင်လုဆံလာက်ဆသာြီးဆချာင်း၊ ချုပ် (Choke)၊ ဘယ်လာ့(စ)် (Ballast) 

စသည့်ပစ္စည်းြျား။ 

(ခ) အဆဝးထိန်းအာရုံခံ၊ အနီဆအာက်ဆရာငမ်ခည်သံုးခလုတ်၊ ြာစတာခလုတ်၊ 

အဆဝးထိန်းခလုတ်စသည့်အလင်းြီး လျှပ်စစ်ေားကစ်ခလုတ်ြျား၏ အေွင် ့

နှင့် အပိတ်ထိဆရာက်ဆသာ ခလုတ်စနစ်။ 

(ဂ) ပါဝါေုံးရှုံးြှုြမေစ်ဆစရန် အေက်ြျားဆချာင်ဆနမခငး်ကို သင့်ဆလျာ်ဆသာ 

မပုလုပ်/အေက်ြျား ေက်သွယ်ြှု/ ထိကပ်ြှုြျားကိုမပုလုပ်ရြည်။ 

 ၅ခ.၅.၈။    စနစ်၏ဗို့အား ၆၅၀ ဗိုထ့က်ဆကျာ်ဆသာဆနရာြျား စက်ြှုနှင့်ေိုငဆ်သာဆနရာ 

ြျားတွင်လျှပစ်စ်တပ်ေငမ်ခငး် အဆသးစိတ်ဒီဇိုင်းနှင် ့ တည်ဆောက်မခငး်သည် စံလက်ဆတွ့ 

ညွှန်းေိုချက် အရ လုပ်ရြည်။  

    ၅.ခ.၅.၉။  လူ္နအ္ဆာက်အဦများတွင် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖပငဆ်ငမ်ှု လမ်းညွှန်ချက် 

 လူဆနအဆောက်အ ြျားတွင် လျှပ်စစ်တပ်ေင်မခငး် လြး်ညွှန်ချက်အတွက် 

စံလက်ဆတွ့ကိုညွှန်းေိုသည်။  

  လူဆနအဆောက်အ ြျားတွင် လျှပ်စစ်မေန့်မေူးမခငး်၊ အလငး်ြီးြျား၊ ပန်ကာြျား 

နှင်လ့ျှပ်စစ်အသံုးအဆောငြ်ျားအတွက် သီးမခားလျှပစ်စ်ေားကစ်ကို ပုံ(၁) တွင်မပထားသည်။ 

 ၅ခ.၅.၁၀။    အြျ ိုးြျ ိုးဆသာလျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျား တပ်ေင်မခင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ အဆသးစိတ်    

အချကအ်လက်ြျားကို စံလက်ဆတွ့တွင်ညွှန်းေိုထားသည်။ 
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ပုံ(၁)၊ လူ္နအ္ဆာက်အဦများတွင် စံဖပဖြန့်ဖြူး္ရးဘုတ်၏ ေါယာကကိုးတပ်ဆင်ဖခငး်ပုံစံ 
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၅ခ.၆။    ေါယာကကိုးများတပ်ဆငဖ်ခငး် 

၅ခ.၆.၁။     အဖမင့်ဆုံးေန်အားအတွက်စီမံဖခငး် 

  လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျား၊ ခလုတ်ြျားနှင့် ေက်စပ်ပစ္စည်းြျားအားလုံးသည် ၎င်းတို့ 

သက်ေိုငရ်ာ လျှပ်စီးအေင့်ကိြုဆကျာ်ဘဲ ပုံြနှ်မေတ်သန်းသွားဆသာ အမြင့်ေုံးလျှပစ်စ်ကို 

သယ်ဆောင်နိုင်ဆသာ အရွယ်အစားမေစ်သင့်သည်။ 

၅ခ.၆.၁.၁။      ေန်အားလိုအပ်ချက် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ဖခင်း 

 ြည်သည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းြေို ၎င်းတို့၏ အြှန်တန်ေိုးကိုြသိလျှင် 

(သုိ့မဟုတ်) ၎ငး်ပစ္စည်းကို ြခွဲမခားနိုင်လျှင ် လျှပစ်စ်သယ်ဆောငန်ိုင်ြှု ခန့်ြှန်းမခငး်ကို 

ဆအာက်ဆော်မပပါ အေင့်ြျားမေင် ့ခန့်ြှန်းရြည်။ 

___________________________________________________________________ 

 ပစ္စည်း        သတ်မှတ်ေန်အား(ေပ်) 

 အပူြီးလုးံ ၆၀ 

ြျက်နှာ ကက်ပန်ကာ ၁၀၀  

 စားပွဲတင်ပန်ကာ                                                                                       

  ရိုးရိုးဆော့ကက် ၁၀၀ 

 ဓာတ်ြီးဆချာင်း 

 အရှည်-၆၀၀ ြီလီြီတာ ၂၅ 

  ၁၂၀၀ ြီလီြီတာ ၅၀ 

  ၁၅၀၀ ြီလီြီတာ ၉၀ 

 ပါဝါဆော့ကတ် ၁၀၀၀ 

 ဆလဆအးဆပးစက်      ၂၅၀၀ 

___________________________________________________________________ 

၅ခ.၆.၁.၂။ အဆောက်အ အသစ်တစ်ခုတွင် လျှပ်စစ်တပ်ေငမ်ခငး်သည် သာြန်အား 

မေင့် အဓိကအဆောက်အ ပပီးပပီးမခငး်နှင့် ပလာစတာကိုင်ပပီးသည့်ဆနာက် တပ်ေင်နိုင ်

ဆသာ ြျက်နှာမပင်ဝါယာကကိုးြျားြှအပ ပလာစတာလပု်ငန်းြပပီးြီ လျှပ်စစ်ြီးကကိုး 

တပ်ေင်မခငး်လုပ်ငန်းကို စတငသ်င့်သည်။ ြျားဆသာအားမေင့် အဆောက်အ သည် ရာသီ 

ဥတုဒဏ်ြခံနိုငြ်ီ ြည်သည့်တပ်ေင်မခငး်ကိုြ ှ ြလပု်ရပါ။ သို့ဆသာ် ကကိုတငအ်ားမေည့် 

ကွန်ကရစ်အဆောက်အ ြျားတွင် လျှပ်စစ်ဝါယာကကိုးြျားကို ေွဲ့စည်းပုံအတွင်း 

ထည့်သွငး်၍ တည်ဆောက်ြည်ေိုပါက လိုအပ်ဆသာလိုင်းြျားနှင့် ပပန်ပိုကြ်ျားကို 

ကကိုတငအ်ားမေည့် ကွန်ကရစ်ြဆလာင်းြီတွင ်ခိုင်ပြစဲွာဆနရာချထားသင့်သည်။ ကွန်ကရစ် 

ဆလာငး်ပပီးသည့်ဆနာက် အပိတ်ြျားကို ေယ်ရှားလိကု်လျှင ် ပပန်အဆပါက်ြျားကို တိုက်စား 
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ြှုဒဏ်ခံနိုငဆ်စရန် မပုလုပ်ဆပးရန်နှင် ့အဆပါက်ြျားကိုပိတ်ေို့မခငး် ြှကာကွယ်ရန် ပတ်တီး 

ဆထးမခငး် (သို့မဟုတ်) အေံုးေုံးထားမခငး်မပုလုပ်ရြည်။ ပပန်အဆပါက်ြျားနှင့် အေက် 

ဆနရာအပွင့်ြျားအားလုးံသည် ဆောက်လပု်ဆရးလုပ်ငန်းြျား လုပ်ဆောငဆ်နစဉ်အတွင်း 

ကွန်ကရစ်၊ အဂေဆတစသည်တို့ ြဝငဆ်ရာက်နိုငဆ်စရန်  ကာကွယ်ထားသင့်သည်။  

 ၅ခ.၆.၂။  လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစား္ရွးချယ်ဖခငး်  

  လျှပ်စစ်ေားကစ်၏ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစားသည် အြျားသံုးဓါတ်အားဆပးြှု 

(သ့ုိြဟုတ် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ြီးအားဆပးစက်ြှ လျှပ်စစ်ေားကစ်အြျ ိုးြျ ိုးကို ထိန်းချုပ်ဆသာ 

အဓကိခလုတ်ခုံ၏ ဘတ်စ်ဘား) ြှ သံုးစွဲသူအတွက် တပ်ေငထ်ားသည့် ြည်သည့်ဆနရာ 

တွင်ြေိုအစွန်ေုံးရိှ ဗို့အား ဆလျာ့ကျြှုသည် ပုံြှန်အဆမခအဆနတွင ် အမြင့်ေုံးလျှပစ်ီးအချနိ်၌ 

အဓကိခလုတ်ခုံ ဘတ်စ်ဘားဗိုအ့ား ၏ (၄) ရာခိုင်နှုန်းထက်ြပိုဘဲ မေစ်သင့်သည်။  

၅ခ.၆.၂.၁။       လျှပ်စီးပတ်လြ်းအတွင်း ဗိုအ့ားကျမခငး်ြှကာကွယ်ရန် ဆကဘယ်ကကိုး 

အရွယ်အစားကိုတိုးလိုက်လျှင် ဆကဘယ်ကကိုး၏သတ်ြှတ်ဝန်အားသည် လျှပ်စစ်သယ် 

ဆောငန်ိုငရ်န် ဒီဇိုငး်ေွဲထားဆသာ လျှပစ်စ်ေားကစ်မေစ်သင့်သည်။ လျှပစ်စ်ေားကစ် 

(သုိ့မဟုတ်) ေားကစ်အခွဲြျားတွင် မေူ့စ်သည်လိုအပ်ဆသာ အကာအကွယ်ရရိှဆစရန် 

ဆကဘယ်ကကိုး၏ သတ်ြှတ်ဝန်အားနှင် ့ကိုက်ညီရန်ဆရွးချယ်ရြည်။ 

 ၅ခ.၆.၃။ ခလုတ်ခွဲများ 

 လျှပ်စစ်ဆပးပို့ြှုတွင ် ဝါယာကကိုး၃ဆချာငး် (သ့ုိမဟုတ်) ဝါယာကကိုး၄ဆချာငး်နှင် ့

မေန့်မေူးမခငး်သည် ဝါယာကကိုး၂ဆချာင်းစနစ်မေစ်ပါက ခလုတ်ခွဲြျားအားလုံးသည် လျှပ်စစ် 

ေားကစ်၏အမပင်ဘက် (သုိ့မဟုတ်) ဓါတ်အားရှိလျှပ်ကူးပစ္စည်းဆနရာထားရန်နှင့် Single 

phase ခလုတ် (သ့ုိမဟုတ်) အကာအကွယ်ပစ္စည်းသည် အလယ်ဝါယာကကိုး၊ လျှပ်စစ် 

ေားကစ်၏ နျူထရယ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအပ်ကကိုး (သ့ုိမဟုတ်)  အပ်ကကိုးတွင်တပ်ေင်ရပါ 

ြည်။ Single-pole ခလုတ် (အမခားြျားမပားဆသာ ထိန်းချုပ်ြှုထက်ပိုဆသာ)သည် ၁၆ A 

ထက်ြြျားဆသာ သယ်ဆောငန်ိုငသ်ည့် အေံုးြပါဆသာအြျ ိုးအစား (Tumbler Type) 

(သုိ့မဟုတ်) လက်ကိုင် (သ့ုိမဟုတ်) ဘုသးီကို ဆအာကခ်ျလျှင်ေွင့်ဆသာ (Flush Type)  ကိ ု

သံုးရြည်။  

 ၅ခ.၆.၄။ အခန်းြွဲ့ပုံနှင့်တပ်ဆင်မှုပုံစံ 

၅ခ.၆.၄.၁။       လျှပ်စစ်ပုံစံသည် ဝါယာကကိုးြျားအဆကာငး်ေုံး တပ်ေင်ရန်နှင့်  ဆြာ်တာ 

ြျား၊ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုငမ်ခငး်နှင့် တပ်ေင်ထားဆသာ အသံုးအဆောင်ပစ္စည်းြျား၊ 

ပန်ကာြျား၊ ြီးအိြ်ြျားအတွက်အထွကဆ်ပါက် (Outlet)ဆနရာြျားအားလုံးကို ဆရးေွဲ 

ညွှန်မပရြည်။ 
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၅ခ.၆.၄.၂။  ဝါယာကကိုးြျားနှင် ့ ခလုတ်ြျား၏ ဆသချာဆသာဆနရာြျားနှင့် အမခား 

ထွကဆ်ပါက် (Outlet) ြျားကို အဆောက်အ ပုံစံဆပါ်တွင ် ပထြ းစွာြှတ်သားထားပပီး 

အြှန်တကယ်အလုပ်ြစြီတွင် ပိုင်ရှင်(သို့မဟုတ်) တာဝန်ရှိဆသာအင်ဂျငန်ီယာြှ အတည ်

မပုဆပးရြည်။ 

၅ခ.၆.၄.၃။       စက်ြှုပုိငး်ေိုင်ရာပုံစံြျားတွင် သက်ေိုင်ရာဆောက်လုပ်ဆရးနှင့် စက်ြှုပိငုး် 

ေိုင်ရာ  အဆသးစိတ်အချက်အလက်ြျားကို ညွှန်မပထားသင့်သည်။ 

၅ခ.၆.၄.၄။ ေါယာကကိုးပုံစံ 

  ဝါယာကကိုးပုံစံသည် လိုအပ်ဆသာအလင်းဆရာင် အေင့်ဆရာက်ရိှဆစရန် 

လျှပ်စစ်ြီးစနစ်၏အဆနအထားကို ထိန်းသိြ်းထားဆသာ ဒီဇိုငး်မေစ်သင့်သည်။ ဝါယာကကိုး 

ြျားအားလုးံသည် သင့်ဆလျာ်ဆသာရပု်ပိုင်းေိုငရ်ာနှင် ့ လျှပ်စစ်ဝန်အားစင်တာတွင် အဓိက 

နှင်မ့ေန့်မေူးဆရးဘုတ်အခွဲြျားအတွက် မေန့်မေူးဆရးစနစ်ပါရိှရြည်။ ဝါယာကကိုးြျားအားလုံး 

သည် မြုပ်ထားသည်မေစ်ဆစ (သ့ုိမဟုတ်) ြမြုပ်ထားသည်မေစ်ဆစ ြျက်နှာ ကက်နှင့် နီးနိုင် 

သြျှအနီးေုံးမေစ်ရြည်။ ဝါယာကကိုးအြျ ိုးအစားြျားအားလုးံသည် သပ်ရပ်ြှုနှင့်အမြင် 

ဆကာင်းြွန်ြှုတိုရိှ့ဆစရန်  ယူေအသုံးမပုရြည်။  

၅ခ.၆.၄.၅။       ဝါယာကကိုး ၃ ဆချာင်း (သ့ုိမဟုတ်) ဆေ့စ်ြျား (Poly- Phase) တပ်ေင်မခင်း 

ြျားတွင် လျှပ်စစ်ေားကစ်ညီြျှြှုရိှဆစရန် တပ်ေင်ြှုြမပုြီစီစဉ်ရြည်။ အြှန်တကယ် 

သံုးြည့်ဝန်အားအဆမခအဆနဆအာက်တွင် သင့်ဆလျာ်ဆသာညီြျှြှုရိှဆစရန်မပုလုပ်ရြည်။ 

အပ်ကကိုးသတ္ထု (သုိ့မဟုတ်) ြီးြဆလာငန်ိုငဆ်သာ လျှပ်ကာပစ္စည်းြျားေုံးအပု်ထားဆသာ 

လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားသည် တိုက်ရိုက်ကိုငတ်ွယ် အသံုးမပုရန်ြမေစ်နိုင်ပါ။ ကိုငတ်ွယ်အသံုးမပု 

နိုငရ်န် လက်ရိှဗို့အားကို ညွှန်မပဆသာအြှတ်အသားြျားရိှသင့်သည်။ 

   ကကိုးအငတု် (သ့ုိမဟုတ်) အမခားတပ်ေင်ထားဆသာ ဓါတ်အားရိှအပုိငး် 

ြျား ကားတွင် ဗို့အားသည် ၂၅၀ ဗို့အထကဆ်ကျာ်လွန်ပါက သီးမခားအလုပံိတ်ဘုတ် 

(သုိ့မဟုတ်) ပစ္စည်းအချငး်ချင်း အ ကားြဆရာက်ရိှဆစရန် ခွဲမခားထားဆသာ်လည်း ဓါတ်အား 

ရိှဆသာအပိုင်းကို ကိုင်တွယ်အသံုးမပုြည့်သူြျားအတွက်  ၎င်းဆနရာတွင်သတိဆပးစာနှင် ့

၎င်းနှစ်ခု ကားတွင်  ထွက်ရိှလာြည့် ဗို့အားပြာဏကို  သတိဆပးရြည်။ 

   ဆေ့စတ်စ်ခုတည်း ဝန်အားရှဆိသာဆနရာတွင ် အသံုးမပုြည့်ပစ္စည်းအဆပါ် 

ြူတည၍် အမြင့်ေုံးဝန်အားအဆနအထားအတွက် ချနိ်ညိှဆပးထားသင့်သည်။ မေန့်မေူဆရး 

ဒီဇိုင်းတွင်  ဆမပာငး်လဲရန်အတွက်အဆမခအဆနြျားကို  ထည့်သွင်းထားသင့်သည်။ 

မှတ်စု  ။  ။ အထက်ဆော်မပပါလိုအပ်ချက်ြျားသည် ဆေ့စ် ၃ ခု လျှပ်စစ်ေားကစ်၏ လိငုး် 

(သုိ့မဟုတ်) အပ်ကကိုး ကား  ဗ့ုိအား၂၅၀ ဗို့ဆကျာ်လွန်မခင်းနှင့် ၂ခု (သ့ုိမဟုတ်) ၂ခုထက်ပို 

ဆသာ ဆေ့စ်ေားကစ်အပု်စု ၂ခ ု ကားတွင် ၎င်းတို့ြှတေင် ့အလယ်အလတ်ဗိုအ့ား ရှိဆနနိုင် 
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မခငး်တွင် အသံုးမပုနိုင်သည်။ dcဝါယာကကိုး  ၃ ပင် (သုိ့မဟုတ်) ဆေ့စ်တစ်ခု ac ဝါယာကကိုး 

၃ ခု လျှပ်စစ် ေားကစ်တွင် လိငုး်ကကိုး (သ့ုိ)အပ်ကကိုး ကား ဗိုအ့ား၂၅၀ဗို့ ထက်ဆကျာ်လျှင ်

နှင် ့ ဝါယာကကိုးနှစ်ဆချာငး် လျှပ်စစ်ေားကစ်အုပ်စု အတွင်းတွင်လည်း ၎င်းတို့ ကားြှ 

အလယ်အလတ်ဗို့ အားရှိဆသာ အဆမခအဆနတွင်လည်း  အသံုးမပုနိုင်သည်။ 

 ၅ခ.၆.၄.၆။  အလယ်အလတ်ဗို့အားဝါယာကကိုးနှင့်ေက်စပ်ပစ္စည်းြျားသည် Myanmar 

Electricity Rules and Regulations လိအုပ်ချက်ြျားကို လိုက်နာသင့်သည်။  

၅ခ.၆.၅။    လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 

၅ခ.၆.၅.၁။     လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ  

    အတွင်းတွင်တပ်ေင်ဆသာဝါယာကကိုးြျားအတွက် လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် 

ဆ ကး(Copper) မေစ်သင့်သည်။ အလင်းြီးေားကစ်နှင်စ့ွြ်းအင်အတွက် လျှပ်ကူးပစ္စညး်  

ြျားသည် လျှပက်ာပစ္စည်းြျား၏ သတ်ြှတ်ခွင့်မပုထားဆသာအပူချနိ်ကို ဆကျာ်လွန်မခင်း 

ြမေစ်ဆစရန် ဒီဇိုင်းမပုလုပ်ထားမခင်းနှင့် လျှပ်စစ်ပတ်လြ်းေားကစ်ဝန်အား သယ်ဆောင် 

နိုငရ်န် လုံဆလာက်ဆသာအရွယ်အစားရိှရြည်။ ပန်ကာနှင့်အလငး်ြီး ဝါယာကကိုးြျား 

အတွက် လျှပ်စစ်ပတ်လြး်ခွဲြျား၏ လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆ ကးနီမေတ်ပိုငး် ဧရယိာသည် 

(1.5mm2) ထက်ြနည်းရိှရြည်။ စွြ်းအင်ဝါယာကကိုးလျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ မေတ်ပိငုး် ဧရိယာ 

သည် ဆ ကးနီ (4.0mm2)ထက် ြနညး်သင့်ပါ။ ကကိုးဆပျာ့ြျား၏ လျှပ်ကူးပစ္စည်းမေတ်ပိုငး် 

ဧရယိာဆနရာသည် အနည်းေုံးဆ ကးနီ (1.5mm2) ရိှသင့်သည်။ 

  တည်ရိှပပီးဆသာ အဆောက်အ ြျားအတွငး်တွင် လျှပ်စစ်တပ်ေငမ်ခငး်ကုိ 

အလူြီနီယံဝါယာသံုးထားပါက အလူြီနီယံလျှပ်ကူးပစ္စည်းြှ ဆ ကးနီလျှပက်ူးပစ္စည်းသို့ 

ဆမပာင်းလဲနိုငရ်န် စီးပွားဆရးအရမပင်ေင၍် ဆမပာင်းလဲအသံုးမပုနိုင်ရန်မပုလုပ်ထားရြည်။ 

မှတ်စု။ ။ လျှပ်ကာပစ္စည်းသည် နှစ် ၃၀ ထက်ဆကျာ်လွန်လျှင်ယုိယွင်း ပျက်စီးဆနနိုငသ်မေင့် 

ဝါယာကကိုးြျားလဲလှယ်မခင်းနှင့် စက်ြှုပိုင်းေိုင်ရာ (သ့ုိမဟုတ်) လျှပ်စစ်ပိုင်းေိုငရ်ာ 

ဆနှာက်ယှက်ြှုြျားဆ ကာင့် ပျက်စီးနိုငဆ်မခရိှလျင ်ဝါယာကကိုးြျား လဲလှယ်သင့်သည်။ 

         ၅ခ.၆.၅.၂။      ္ကဘယ်ကကိုး္ပျာ့နှင့် ကကိုးလုံး္ပျာ့များ 

       ဆကဘယ်ကကိုးဆပျာ့နှင့်ကကိုးလုးံြျားသည် ဆ ကးနီနှင့လ်ိန်ကျစ်ထားမခင်းနှင့် 

ပပန်ဆပျာြ့ျားနှင့်ကာကွယ်ထားမခငး် (သ့ုိမဟုတ်) ရာဘာအြာ (သ့ုိမဟုတ်) PVC အကာတို ့

မေင့် ထိခိုက်ြှုြှ ကာကွယ်ထားသင့်သည်။  

၅ခ.၆.၅.၃။     ္ကဘယ်ကကိုးအဆုံးများ 

                      လျှပ်ကူးအြျှငဆ်လးြျား၏ မေတ်ပိငုး်ဧရိယာသည် (6mm2) ဆအာက် 

နညး်ဆနပါက ဆကဘယ်ကကိုးဆော့ကတ်ကို ြဆထာက်ပံန့ိုငဆ်သာအခါ   ဆကဘယ်၏ အေုံး 

တွင်ရိှဆသာ အြျှငြ်ျားအားလုးံကို အတူတကွရိှဆစရန် အစွန်းကိုစုဆပါငး်၍ ဂဆဟဆော် 
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မခငး် (သ့ုိမဟုတ်) သင့်ဆတာ်သည့် အစွပ်အတိ် (သ့ုိမဟုတ်) အကွပ်ြျားမေင့်  ညှစ်ပပီး 

တွဲထားနိုင်ပါသည်။ 

၅ခ.၆.၅.၄။      Special risks (အထူးအန္တရာယ်ဖြစ်နိင်္ ဖခ) 

  ဆောက်လုပ်ဆရးတွင် အထူးအဆရးပါသည့် ပစ္စည်းြျားမေစ်သည့် ြီးပွား 

ြီးဆတာက်ကာကွယ်ဆပးသည့် အေံုးအကာကဲ့သ့ုိဆသာပစ္စည်းြျားကို ြီးဆလာင်နိုငဆ်မခ 

(သုိ့မဟုတ်) ဆပါက်ကွဲနိုင်ဆမခရှိသည်ဆ့နရာြျားတွင်   တပ်ေင်ထားရှိသင့်ပါသည်။  

၅ခ.၆.၅.၅။      အရံအ္ဆာက်အဦများအတွက် သွယ်တန်းမှုများဖပုလုပ်ဖခင်း 

      အရံအဆောက်အ ြျားမေစ်သည့် အြိ်အမပင် (သ့ုိမဟုတ်) ကားဂိုဆဒါင် 

ကဲ့သ့ုိဆသာ ပငြ်အဆောက်အ ၏ ဆဘးကပ်လျက်ရိှသည့်ဆနရာြျားတွင်လြး်ြရိှပါက 

လျှပ်စစ် သွယ်တန်းြှုြျားကို သင့်ဆတာ်သည့်အရွယ်အစားရှိသည့် GI ပိုက် (သို့မဟုတ်) 

အထူစား PVC (သို့မဟုတ်) HDPE ပိုကြ်ျားကို ဆမြမပင်အထက် ၅.၈ြီတာထက်ြဆလျာ့ဆစ 

ဘဲ ဆထာငမ်ခငး်အားမေင့်လည်ဆကာငး် (သ့ုိမဟုတ်) ဆမြဆအာက်တွင် ဆကဘယ်ကကိုးြျား 

မြုပ်မခင်းမေင့်လည်းဆကာငး် မပုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသ့ုိသွယ်တန်းမခငး်ြျားကို  အဆောက် 

အ ြျား ကားရိှ အဓိကပင်ြ (သ့ုိမဟုတ်) ဝါယာခွဲပတ်လြး်၊ (သ့ုိမဟုတ်) ဆနာက်ေံုး 

ဝါယာခွဲပတ်လြ်း ေက်သွယ်အသံုးမပုနိုင်ပါသည်။ 

          ၅ခ.၆.၅.၆။      ချဲ့ဆက်ထုးံများ (Expansion joints) 

        ဓါတ်အားမေန့်မေူးဆရးဘုတ်ြျားကို ပုံြှန်အားမေင့် အဆောက်အ အတွငး်ရှိ 

ပင်ြဝါယာပိုက်လုးံြျားနှင့် ချဲ့ေက်ထုးံြျားကို မေတ်သန်းြသွားဆသာဆနရာတွင် ထားရိှရ 

ပါြည်။ အကယ်၍ြမေစ်ြဆန မေတ်သန်းသွားြည်ေိုပါကလည်း အဆောက်အ  ထပြ်ံချဲ့ 

မခငး်ဆ ကာင့် ဝါယာကကိုးြျားဝန်ြပဆိစရန် (သ့ုိမဟုတ်) ထိခိုက်ပျက်စီးြှုြရိှဆစရန်နှင့် 

ပင်ြဝါယာကကိုးြျား ပုံြှန်အလုပ်လုပ်နိုင်ဆစရန် အထူးသတိမပုရပါြည်။ Structural 

expansion joint ြျားကိ ု စံနည်းလြး်တစ်ခုခုမေင်ေ့က်သွယ်ရာတွင် ဆအာက်ပါအချက် 

ြျားကို လိကု်နာရပါြည်။ 

(၁)  Expansion jointဆနရာတွင် ဝါယာကကိုးဆပျာက့ိုသာသံုးရြည်။ 

(၂)  အရွယ်အစားကကီးလွန်းသည့်ပိုက်ြျားသည် ထပ်ဆစမခငး်မေစ်နိုင်သည်။ 

(၃)  Expansion box  

၅ခ .၆.၅.၇။  ဗိုအ့ားနိမ့် ္ကဘယ်ကကိုး/ေါယာကကိုး 

        ဗို့အားနိြ့်စနစ်တွင် fiber optic cable, co-axial cable ကဲ့သို့ဆသာ 

ဆကဘယ် (သ့ုိမဟုတ်) ဝါယာကကိုးအြျ ိုးြျ ိုးကို အသံုးမပုဆလ့ရိှပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ပင်ြ 

ဝါယာကကိုးကကီးြှ အနည်းေုံး (၃၀၀) ြီလီြီတာအကွာတွင ် တပ်ေငထ်ားရိှနိုင်ပါသည်။ 
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အနိြ့်စားဗို့အားကို ၎င်းတို့ထဲတွင်ဆသချာစွာ စီးေင်းနိုငဆ်စရန်၊ ပိုကဝ်ါယာြျား အလုပ် 

လုပ်ဆစပပီးဝါယာြျားကို သင့်ဆတာစ်ွာတပ်ေငထ်ားနိုင်ရန် အထူးဂရုမပုရပါြည်။ 

၅ခ.၆.၆။     အဆက်များနှင့် ကကိုး္ခွများ (Looping back) 

၅ခ.၆.၆.၁။      ကကိုးဆခွစနစ်ကိုအသံုးမပုြည်ေိုပါက ကကိုးဆပါ်တွင်အေက် (သ့ုိမဟုတ်) 

ေက်သွယ်ဆပးသည့်ပုံးြလိအုပ်ဘဲ ေက်သွယ်နိုငပ်ါသည်။ အေက်ပုံးစနစ်ကိုသံုးြည် 

ေိုပါက အေက်ထံုးြျားထဲရိှ လျှပ်ကာပစ္စည်းြျားကို သင့်ဆတာ်ရာအေက်ပုးံြျားထဲတွင် 

စက်ပစ္စညး်ေိုင်ရာ ေက်သွယ်ဆပးသည့်အရာြျားမေင့် မပုလုပ်ဆပးနိုငပ်ါသည်။ လက်ဆတွ့ 

တွင် မပန်ဆခွမခင်းစနစ်ကိုအသံုးမပုလျှင် ပိုြုိသင့်ဆတာ်ပါသည်။ အဆောက်အ တစ်ခု 

အတွက်စနစ်တစ်ခုသာအသံုးမပုသင့်ပပီး မပန်ဆခွစနစ်သည် ပိုဆကာငး်သည့်စနစ်မေစ်ပါသည်။ 

၅ခ.၆.၆.၂။  ြည်သည့်ဝါယာသွယ်သည့်စနစ်တွင်ြေို ဆနာက်ေုံးပတ်လြ်းခွဲ၊ အဓိက 

ပတ်လြ်းြှ ဝါယာကကိုး၏အလျားသည် ြူရငး်ထုတ်လုပ်သူကဆပးလိုက်သည့်စံဝါယာ၏ 

အလျားထက်ပိုြရှည်ပါက  ကားဆနရာြျားတွင်လိြ်၍ ေက်ထုံးမပုလုပ်မခင်းြျားြမပုလုပ် 

ရပါ။ အကယ်၍ြလွြဲဆရှာငသ်ာေက်ရြည်ေိုပါက ထိအုေက်ြျားကို သင့်ဆတာ်သည့် cut 

out ကိ ု မေတ်၍လည်းဆကာငး် (သ့ုိမဟုတ်) အလွယ်တကူေွင့်စစ်ဆေး၍ရသည့် သင့်ဆတာ် 

ဆသာ junction box ကိုမေတ်၍ေက်ရပါြည်။ သ့ုိဆသာ် looping back system တွင် 

ထိကုဲ့သ့ုိ junction box ြျားတပ်ေင်၍ ြရနိုငပ်ါ။ 

၅ခ.၆.၆.၃။      စိတ်ချယံု ကည်ြှုနှင့်ေိုင်ဆသာမပဿနာြျားနှင့် ြီးဆလာငြ်ှုမေစ်ပွားနိုငဆ်မခ 

တို့၏ ပင်ြအဓကိအရငး်အမြစ်ြှာ ေက်ထားသည့်ဆနရာြျား (joints) တို့ြှ မေစ်ပါသည်။ 

ထိအုေက်ြျားကို ဆရှာငရှ်ားသင့်ပါသည်။ (သ့ုိမဟုတ်) နညး်နိုင်သြျှနည်းဆအာင် မပုလုပ် 

သင့်ပါသည်။ လျှပ်ကာပစ္စည်းြျားနှင့် bare conductor ြျားတွင် ေက်ထုးံြျား လိအုပ် 

ပါကခိုငခ်ံြှုေိုငရ်ာ (သ့ုိမဟုတ်) လျှပ်စစ်ပိုင်းေိုင်ရာအရပါ ခိုင်ြာြှုရိှရပါြည်။ ဆပျာ့ဆမပာင်း 

ြှုြရိှသည့် ဆကဘယ်ကကိုးြျားရိှအေက်ြျားသည် အလွယ်တကူ စစ်ဆေး ကည့်ရူနိုငရ် 

ြည် ဆမြဆအာက်တွငမ်ြှပ်နှံထားသည့် (သ့ုိမဟုတ်) ြီးြဆလာင်လွယ်သည့် အဆောက်အ  

ပစ္စည်းြျားထဲတွင်မြှပန်ှံမခင်း၊ အလံုပိတ်ထားမခငး်တို့ကိုြမပုလုပ်ရပါ။ ဆပျာ့ဆမပာင်းြှုြရိှ 

သည့် ဆကဘယ်ေက်ထုံးြျားကို သံဂဆဟဆော်မခင်း၊ ဆ ကးဂဆဟဆော်မခငး်၊ ဂဆဟေက် 

မခငး် (သ့ုိမဟုတ်) ညှပ်တူမေင့်ညှပ်မခင်း (သ့ုိမဟုတ်) ေိသိပ်မခင်းပုံစံြျား ကိုသံုး၍ေက်နိုင်ပါ 

သည်၊ သ့ုိဆသာ်ညှပ်တူြျားကို အဆောက်အ ထဲတွင်မြှပ်ထားသည့် (သို့မဟုတ်) အလံုပိတ် 

ထားသည့်စစ်ဆေး၍ြရနိုငသ်ည့် ေက်ထုးံြျားအတွက်အသံုးြမပုသင့်ပါ။ ညှပ်တူြျား 

အားလုးံနှင့် ေိသိပ်နိုင်သည့်ဆော့ကတ်ြျားသည် လျှပ်ကာပစ္စည်းြျား၏ ဝါယာကကိုးြျားကုိ 

လုခံခုံစွာထနိ်းဆပးထားရပါြည်။ ဆပျာ့ဆမပာငး်သည့် ဆကဘယ်ကကိုးထဲရိှ ြည်သည့်ေက်ထုးံ 

ြေို ဆကဘယ်နှစ်ခုတွဲေက် (Cable coupler) အားမေင့် လုပ်ဆပးနိုငပ်ါသည်။  1kW ထက ်
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နညး်သည့် ဆသးငယ်သည့်ဝန်ြျားအတွက် ဆပျာ့ဆမပာင်းဆကဘယ်ကကိုးြျားအတွက်ြူ 

ေက်ထုးံြျားကို ဆရှာင်ရှားသင့်ပါသည်။ ြလွဲြဆရှာငသ်ာပါက ေကထ်ုးံြျားကိ ု သတ်ြှတ် 

ထားဆသာနည်းမေင့် အသံုးမပု၍လည်းဆကာငး် ေက်သွယ်ဆပးသည့် (Connector) ပစ္စည်း 

ြျားကို အသံုးမပု၍လည်းဆကာငး် အေက်ြျားကို မပုလုပ်နိုင်သည်။ ထိေုက်ထုးံြျားကို 

သင့်ဆတာ်သည့် လျှပ်ကာတိပ် (သ့ုိမဟုတ်) စွပ်အိတ် (သ့ုိမဟုတ်) ဆမောင့်တန်းသည့် 

အေက်မေင့် ကာကွယ်ထားနိုင်ပါသည်။ 1 kW (သုိ့မဟုတ်) ပိုသည့် ဆပျာ့ဆမပာင်းသည့် 

ဆကဘယ်ကကိုးြျားကို အသံုးမပုမခငး်တွင် ေကထ်ုးံြျားကိုြဆရှာင်ရှားနိုငပ်ါက ညှပ်တူ 

(Crimp Joint) မေင့်ေက်မခငး်ြျားကို ပိုြုိသံုးသင့်ပါသည်။ကကီးြားသည့် ဝန်ြျားအတွက် 

လိြ်၍ေက်မခငး်ကို အသံုးြမပုသင့်ပါ။ 

   ထင်းရူးေီအဆမခခံသည့်အေက်၊ အပူခံနိုင်သည့် ပလပ်စတစ်စွပ်အိတ် 

အေက်အစရိှသကဲ့သို့ဆသာ စံေက်ထုးံအြျ ိုးြျ ိုးရှိပါသည်။ ၎င်းတို့တစ်ခုမခငး်စီတွင် 

အားနညး်ချက်ြျားရှိပါသည်။ အသုံးချြည့် ပုံစံဆနရာအဆမခအဆနနှင့် ကျွြ်းကျင်သည့် 

လိငုစ်ငရ် လုပ်သားရရိှနိုငဆ်မခဆပါ်ြူတည်၍  ဆရွးချယ်ြှုြျားမပုလုပ်သင့်ပါသည်။ 

၅ခ.၆.၆.၄။   ဆကဘယ်ကကိုး၏အေက်ြျားသည် ဆကဘယ်အူတိုင် (cable core) ထက် 

ြငယ်ဆသာ အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုရိှဆစြည့် လျှပ်ကာပစ္စည်းတပ်ေငမ်ခင်းနှင့် ထိခိုက်ြှုနှင့် 

စိုထိငုး်ေြှကာကွယ်ရန် စီြံထားသင့်သည်။  

   စက္ကူမပားသတ္ထုလျှပ်ကာ ဆကဘယ်ြျား၏အေက်ြျားအတွက် အေက်ပုံး 

(သုိ့မဟုတ်)သတ္ထုမပားမေင့်အပုမ်ခငး်၊ လျှပ်ကာကွန်ဆပါငး်ြျားမေင့်မေည့်မခင်းမေင့်စီြံသင့်သည်။ 

   အလူြီနီယံလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ဆ ကးနီ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအတူေက်ထားဆသာ 

ဆနရာတွင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားကို ထိခိုက်ြှုနှင့် ဆချးစားမခငး်ြှ ကာကွယ်နိုငရ်န်သတိမပုရ 

ြည်။ 

၅ခ.၆.၆.၅။   အဆက်များနှင့် အဆုးံများတွင် ဆွဲဖခငး် 

  ဆကဘယ်အေုးံြျား၌ ေက်သွယ်မခငး်ြျားတွင် အေုးံနည်းလြ်းအားမေင့်၊ 

ဂဆဟဆော့ကက် (သ့ုိမဟုတ်) ေိနိပ်မခင်းအြျ ိုးအစားဆော့ကက်နှင် ့လုခံခုံစွာပါဝင်သင့်မခငး် 

ဝါယာကကိုး၏ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုချတိ်ေက်မခငး်နှင့် အေုးံ(သ့ုိ)ဆော့ကက်ြျားတွင် ထိခိုက် 

ြှုြမေစ်ဆစရန် မပုလုပ်ရြည်။  

  ကကိုးဆပျာြ့ျားသည် ကိရိယာနှင်ေ့က်သွယ်မခငး်နှင့် အေုံးဝက်အူရစ်ြျား 

နှင် ့ အေက်ြျားတွင်တပ်ေင်ြှုဆ ကာင့် တငး်အားြသကဆ်ရာက်ဆစရန် သတိမပုတပ်ေင် 

ရြည်။ ၎င်းကို ကကိုး၏အထံုးမေင့်၊ တိတ်ပတ်မခငး်မေင့်၊ ဤကိစ္စြျ ိုးအတွက် အထူးတပ်ေင ်

မခငး်ဒီဇိုင်း (သ့ုိမဟုတ်) အေုးံဝက်အရူစ်ြျား (သ့ုိမဟုတ်) အေက်ြျားေီသ့ုိ တငး်အား 
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သက်ဆရာက်ဆစမခငး်ြရိှဆစရန် အတညမ်ပုထားဆသာ အမခားနည်းလြ်းြျားမေင့် ပပီးဆမြာက် 

ဆအာင်မြငဆ်စသင့်သည်။ 

     ၅ခ.၆.၇။    နံရနှံင့် ကကမ်းခင်းများ္ပါ်မှ ဖြတ်သန်းသွားဖခငး် 

၅ခ.၆.၇.၁။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားသည် နံရဆံပါ်ြှမေတ်သန်းသွားဆသာအခါ ဆအာက်ပါ 

နညး်လြ်းြျားထဲြှတစ်ခုကို အသံုးမပုနိုငပ်ါသည်။ ဝါယာကကိုးြျားသည် ပိုက်စွန်းြျားတွင် 

လိပ်ဆခွဆနမခငး်ြရိှဘဲ အဆမောင့်အတိုငး်မေတ်သန်းဆစရန်နှင့် အကာအကွယ်ရိှဆသာ ပိုက် 

(သုိ့မဟုတ်) ဆသတ္တာြှ လွတ်လပစ်ွာမေတ်သန်းနိုငဆ်စရန် သတိမပုရပါြည်။ 

(က) လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားသည် ဆတာင့်တင်းဆသာစတီးပပန် (သို့မဟုတ်) ဆတာင့် 

တငး်ဆသာ သတ္ထုြဟုတ်ဆသာပပန်ြျားကို စံလက်ဆတွ့နှင့်အညီ တပ်ေငရ်ပါ 

ြည်။ 

(ခ) လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက် အဆရာင်သတ်ြှတ်ချက် - လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက်ြျားသည် 

အဆ ကာင်းကိစ္စတစ်ခုအတွက် တူညီဆသာဝါယာ သယ်ဆောင်ရာတွင် 

သတ်ြှတ်ထားဆသာ အဆရာငမ်ေစ်သင့်သည်။ အဆရာင်သက်ြှတ်ချက်သည် 

အဆရာင်အစငး်ပုံစံ (၄လက်ြ အထူ၊ ဗဟိုနှစ်ခုအ ကား ၁၂ လက်ြအကွာ) 

(သုိ့မဟုတ်) အဆရာင်တစ်ေက်တည်း အမပည့်မေစ်သည့်အဆရာင် မေစ်သင့် 

သည်။ အဆရာငသ်တ်ြှတ်ချက်ကို ဆအာက်ပါအတိုင်းမေစ်သင့်သည်- 

          လျှပ်စစ်ပပန်အမျ ိုးအစား   အ္ရာငစ်နစ် 

 ပါဝါလျှပစ်စ်ပပန်    အနက် 

 လုခံခုံဆရးလျှပ်စစ်ပပန်   အမပာ 

 ြီးအချက်ဆပးလျှပ်စစ်ပပန်   အနီ 

 ဗိုအ့ားနိြ့်လျှပ်စစ်ပပန်   အညို 

 UPS လျှပ်စစ်ပပန်    အစိြး် 

(ဂ) ဆကဘယ် Trunkingြျား / ဆကဘယ်လြး်ဆ ကာငး်ဆသးငယ်ဆသာ ဆကဘယ် 

ြျားအတွက် အသံုးမပုမခငး်တွင် PVC လျှပ်ကာ (Insulated)၊ အလွှာ (Sheath) 

ပါရိှမခင်း (သ့ုိမဟုတ်) ြရိှမခငး်၊ (Single core) ဆကဘယ်ကကိုးတို့သည် လျှပ်စစ် 

ပပန်နှင့်လိုငး်ြျားအတွင်း မပည့်စုံစွာတပ်ေငရ်ြည်။ အေိပုါဆကဘယ်ြျား 

သည် ြျားမပားဆသာအပု်စုြျားတွင် ြျားဆသာအားမေင့်တပ်ေင်သည်။ ကွဲမပား 

ဆသာလျှပစ်စ်ေားကစ်ကို သတ်ြှတ်တပ်ေင်ရန်နှင့် အပူချနိ်လွန်မခင်းကို 

ဆရှာင်နိုငရ်န်သတိမပုရြည်။  

(ဃ) ဗန်းနှင် ့ ဆလှကားစင ် (Tray and Ladder rack) ဗန်း (Tray) သည် 

ေက်တိုက်တပ်ေငရ်န် အစွန်း (သ့ုိမဟုတ်) ဆထာင်လိကု်ဆမပးထားမခငး်ြရှိ 
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လျှင် (လုဆံလာက်ဆသာ ကလစ်(Clip) (သ့ုိမဟုတ်) ချညဆ်နှာင်မခငး် (Strap) 

ြရိှြမေစ်လိုအပ်ဆသာအခါ)၊ ဆကဘယ်၏ Mechnical strength & support 

သည် ဆလှကားစင ် (သ့ုိမဟုတ်) ေွဲ့စည်းပု ံ တပ်ေင်နည်းလြး်ြျားကဲ့သို့ 

အဆရးြကကီးလှပါ။ တစ်ေက်တည်းအားမေင် ့ ဗန်းသည် ဆသးငယ်ဆသာ အကာ 

အကွယ်ြရိှသည့် ဆကဘယ်ြျားအတွက်သင့်ဆလျာ်ပပီး စင်နှင့်ေွဲ့စည်းပု ံ

တပ်ေင်ြှုသည် ကကိုးတိုြျားြှအပ အကာအကွယ်ရိှဆသာ ဆကဘယ်ကကိုးြျား 

ကိဆုကွးမခငး်၊ ဆပျာ့မခငး်ြှ ဆရှာင်ရှားရန်လိုအပ်ဆသာ အကာအကွယ်မပုလုပ် 

သင့်သည်။ ဗန်းနှင် ့ ဆလှကားစင်ြျားသည် လြး်ဆ ကာင်းဆမပာင်းလဲရန် 

ေက်စပ်ပစ္စည်းြျား တပ်ေင်ဆပးမခငး်နှင့် PVC နှင်အ့လားတူ လျှပ်ကာပစ္စည်း 

ကဲ့သ့ုိ ြဆမပာငး်ဆရွှေ့နိုင်ဆသာ (မပည့်ဝဆသာ ဆကဘယ်ကကိုး (impregnated 

cable) ဆရှးအြျ ိုးအစားနှင့် ြတူဆသာ) ဆကဘယ်ကကိုးြျား ဆထာငလ်ိုက်ဆမပး 

ရာတွင် ြခက်ခဲဆစရန် စီြံဆပးသင့်သည်။  

               လျှပ်ကာပါဆသာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားသည်  ကြ်းခငး်ကိုမေတ်သန်းသွားဆသာ 

အခါ စက်ပိငုး်ေိုင်ရာ ထိခိုက်ြှုြှကာကွယ်ရန် ဆတာင့်တင်းဆသာ စတီးလျှပစ်စ်ပပန်၊ 

သတ္ထုြဟုတ်ဆသာလျှပ်စစ်ပပန် (သို့မဟုတ်)  ကြ်းမပင်အထက် (၁.၅)ြီတာ အထက ်

ြနညး်ဆသာဆနရာနှင် ့ ြျက်နှာ ကက်ဆအာကဆ်နရာြျားတွင ် ထိခိုက်ြှုြှကာကွယ်ဆပး 

သည်။ စတီးလျှပစ်စ်ပပန်ြျားသည် ဆမြစိုက်ကကိုးတပေ်င်သင့်မခငး်နှင့် လိငုန်င်မေင့် 

လုခံခုံစွာကာထားရြည်။  ကြ်းမပင်ရှိ ပါဝါအထွက် (power outlet) ြျားနှင် ့ ဝါယာ 

ကကိုးြျားသည် ဆယဘုယျအားမေင့် ဆရှာင် ကဉ်သင့်သည်။ ြဆရာှငန်ိုင်ပါက  ကြ်းခငး်တု 

(သ့ုိြဟုတ်)  ကြ်းခငး်လိငုး်ကို သံုးသင့်သည်။ ြျားမပားဆသာလျပစ်စ်သံုးပစ္စည်းြျားနှင့် 

အမခားပစ္စည်းြျား ေက်သွယ်ြှုြျားပါက  ကြ်းခငး်တုကို စီြံဆပးသင့်သည်။ ဥပြာ- 

ြိန်းေရိန် ကွန်ပျူတာခန်းြျား၊ ေက်သွယ်ဆရး ခလုတ်ခန်းြျား စသည်တို့တွင်သံုးသည်။ 

  ကြ်းခငး်လိုငး်ြျားကို ဆဟာခန်းကျယက်ကီးြျား ၊ အစည်းဆဝးခန်းြကကီး 

ြျား၊ ရုံးခန်းကကီးြျား၊ ဓာတ်ခွဲခန်းြျား စသည်တို့တွင်သံုးသင့်သည်။  

ဝါယာကကိုးြျားမေတ်သန်းရာ  ကြ်းခငး်ြျားတွင် ဆရစိြ်ထ့ွက်နိုငမ်ခင်း 

မေစ်နိုင်သမေင့်  ကြ်းခငး်လိုငး်ြျားတွင် စီးေင်းရန်ဆနရာြျားစီြံဆပးထားသင့်သည်။ 

ဆရစီးေငး်ရန်အတွက် သင့်ဆလျာ်ဆသာနည်းလြ်းြျားမေင် ့ ဂရုစိုက်မပုလုပ်ရြည်။ ဆရဝင ်

ဆရာက်နိုငဆ်သာ နညး်လြ်းြျားြှာ- (၁)  ကြ်းခငး် ဆရဆေးမခငး်။ (၂) အခန်းတွင်း အပူချန်ိ 

အဆမခအဆနနှင့် အချ ို့ဆသာရာသီဥတုအဆမခအဆနြျားဆ ကာင် ့ ဆငွ့ရည်မပန်မခငး်တို့ဆ ကာင့် 

မေစ်နိုင်သည်။  ဒီဇိုင်းေွဲသည့် အေင့်ြှာပင် ဤကဲ့သ့ုိမေစ်နိုင်သည်ကိုစဉ်းစား၍သင့်ဆလျာ် 
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ဆသာ ဆရှာငရှ်ားရန်နည်းလြ်းြျား (သ့ုိမဟုတ်) ဆလျာ့ကျမခငး်နှင် ့စီးေင်းြှုနည်းလြး်ြျား 

ကိုတပါတည်း ထည့်သွင်း၍ဆရးေွဲရြည်။  

 ကြ်းခငး်အထွက်ပုံးြျားသည်ဆယဘူယျအားမေင့်ေက်သွယ်ြှု (သ့ုိမဟုတ်) 

အချက်အလက်လိုအပ်ြှု၊ အသံုးအဆောင်ပစ္စည်းြျား အသံုးမပုရန်ရည်ရွယ်၍ တပ်ေင် 

ထားသင့်သည်။  ကြ်းခငး်ပုံးြျားနှင့် လိငုး်စနစ်သည် ပါဝါမေန့်မေူးမခငး်နှင့် အချက်အလက် 

မေန့်မေူးမခငး်တွင် သင့်ဆလျာ်ဆသာဆဘးကငး်ြှုနှင့် ဆနှာင့်ယှက်ြှုြရိှဆသာ ဝန်အားကုိ 

မေည့်တင်းဆပးသင့်သည်။  

၅ခ.၆.၇.၂။  နံရပံိုကြ်ျားသည် အဆောက်အ အမပငဘ်က်တွင် မေတ်သန်းသွားပါက 

ရာသီဥတုဒဏ်ခံရနိုငဆ်သာဆ ကာင့် အမပင်စွန်းြျားသည်ဆခါင်းဆလာငး်ပုံ (Bell mounted) 

နှင့် ဆအာကဆ်ကွးထားမခငး်နှင်အ့ေုံးအပွင့်ြျားတွင် သင့်ဆလျာဆ်သာ ကာရံ ထားမခငး်ြျား 

မပုလုပ်ထားသင့်သည်။  

 ၅ခ.၆.၈။ ဖြန့်ဖြူး္ရးဘုတ်၏ ေါယာတပ်ဆငဖ်ခင်း 

၅ခ.၆.၈.၁။ ပစ္စည်းအပုိင်းအစြျား၏ အတွင်းေက်သွယ်ြှုအားလုးံ (သ့ုိမဟုတ်) 

ပစ္စည်းအသံုးအဆောင်နှင့် ဘုတ်၏ကကိုးအေုံးြျားအတွငး် သပ်ရပ်စွာစီစဉ်ထားပပီး 

ြလိုလားအပဆ်သာ မေတ်သန်းမခငး် (Crossings) ြျားဆရှာငရှ်ားနိုင်ရန် ၎င်းတွင်တပ်ေင် 

ထားဆသာ ပစ္စည်းကိရိယာ၏ သတ်ြှတ်ထားဆသာအစီအစဉ်ကို လိုက်နာရြည်။  

၅ခ.၆.၈.၂။ ဆကဘယ်ကကိုးြျားသည် ကကိုးအေုံးြျားနှင့်ေက်သွယ်ရာတွင် သတ္ထု 

ဂဆဟသံုး၍ ဂဆဟေက်မခင်း (သ့ုိမဟုတ်) သင့်ဆလျာ်ဆသာအမပားအသံုးမပု၍ ဆကာက်၍ 

တွဲေက်မခင်း၊ တွယ်ေက်မခငး် (သ့ုိမဟုတ်) အစွပဆ်ခါင်းြျားသည် ဆကဘယ်ကကိုး၏ 

အြျှငြ်ျားကို မေတ်ဆတာက်ြိမခင်းြရိှဆစရန် လုခံခုံစွာညှပ်၍သုံးသင့်သည့် လျှပစ်စ် 

ေားကစ် အသီးသးီရိှ ဆကဘယ်ကကိုးြျားသည် အတူတကွစည်းထားရြည်။  

၅ခ.၆.၈.၃။  လျှပ်ကာြပါဆသာ လျှပ်ကူးပစ္စည်း(Bare) အားလုံးသည် ဤပုံအတိုငး် 

လျှပ်ကာပစ္စည်းထက်ပို၍ အမခားပစ္စည်းနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ကားနှင့် ဆေ့စ် (သုိ့မဟုတ်) 

ေန့်ကျင်ဘက်အစွန်း (သ့ုိမဟုတ်) လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားအတွင်း ရှင်းလင်းစွာတည်ပြဆဲနဆစ 

ရန် အနည်းေုံး ၂၅ ြီလီြီတာမခား၍ ခိုင်ပြစဲွာတပ်ေင်ထားရြည်။  

၅ခ.၆.၈.၄။   လုိအပ်ပါကအချက်မပြီးတပ်ေင်ရာတွင် ဘုတ်၏ဘတ်စ်ဘားတွင် 

မေူ့စ်နှင့် သီးမခား Single Poleခလုတ်ကို မေတ်၍ေက်သွယ်မခငး်မပုလုပ်ရြည်။ 

၅ခ.၆.၈.၅။     ပတ္တာပုံစံပုံးြျားတွင် အဝင်ကကိုးနှင့်အထွက် ဆကဘယ်ကကိုးြျားသည် 

ဘုတ်၏ ဆနာက်ဆကျာဘက်တွင် ဆကဘယ်ကကိုးြျားအ ကား ၊ သင့်ဆလျာ်ဆသာ ဆနရာချန် 

၍ ဆကဘယ်ကကိုးြျားအဆရအတွက်အရ တစ်ခု (သုိ့မဟုတ်) တစ်ခုထက်ပို ဆသာဆနရာ 

ြျားတွင် တပ်ေငရ်မခငး်နှင့်မေစ်နိုငလ်ျှင ် ခလုတ်ခုံအတွငး် သက်ေိုင်ရာဆနရာြျား 
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အလုိက်တပ်ေင်ရြည်။ ၎င်းဆနရာြျားအတွင်းရိှဆကဘယ်ကကိုးသည် ၉၀ ဒီဂရီ ဆအာက် 

ငယ်ဆသာ ဆထာင့်ဆပါ်တွင် ခလုတ်ခုံအတွငး် လွှနဲိုင်ဆသာအရှည်ရိှသင့်သည်။ ဤကိစ္စြျ ိုး 

တွင် လျှပ်စစ်ပတ်လြ်း မေတ်ခလုတ်ြျားသည် မေန့်မေူးဆရး ဘုတ်တံခါးကိုြေွင့်ပဲ 

အသံုးမပုနိုင်သင့်သည်။ ပတ်လြ်းမေတ်ခလုတ် (သ့ုိမဟုတ်) အမခားပစ္စည်း ( ကကိုးြျှင် 

ဝါယာ အရွယ်အစား 1.5mm2 ထက်ကကီးဆသာ ဆကဘယ်ကကိုးအရွယ်အစားရိှ) တို့သည် 

လည်း တံခါးတွင် ြတပ်ေင်သင့်ပါ။ 

မှတ်စု  ။ ။ ပတ္တာအြျ ိုးအစားဘုတ်ြျားသည် ပတ္တာအပိုငး်တွင် ဆကဘယ်ကကိုးြျား 

ပျက်စီးဆစနိုင်သမေင့် ပျက်စီးမခငး် (သ့ုိမဟုတ်) ြီးဆတာက်မခငး် မေစ်တက်သမေင့် ြသံုးလျှင် 

ဆကာင်းသည်။ 

၅ခ.၆.၈.၆။  အကာအကွယ်ပစ္စည်းြျား၏ ဝါယာကကိုးအစွန်းနှင့် အစြျားသည် 

သင့်ဆလျာ်စွာဆကွး၍ တိပ်မေင့်ကပ်ထားရြည်။ 

၅ခ.၆.၉။ PVC အကာပါ္သာ ေါယာကကိုးစနစ် (PVC Sheathed Wiring System) 

၅ခ.၆.၉.၁။ အ္ထွ္ထွ 

  ဆကဘယ်ကကိုးြျားတွင ် PVCအကာပါဆသာဝါယာကကိုးြျားသည် အလယ် 

အလတ်ဗို့အားတပ်ေင်မခင်းြျားတွင် သင့်ဆလျာ်မခင်းနှင့် ြိုး၊ ဆန (သ့ုိမဟုတ်) စိုစွတ်ဆသာ 

အဆမခအဆနြျားတွင် တိုက်ရိုက်တပ်ေငန်ိုင်သည်။  

၅ခ.၆.၉.၂။  PVC ညှပ် (Clamps)/ PVC လုိင်း (Channel) 

   သစ်သားဆအာက်ခံဆပါ်တွင် ဝါယာကကိုးြျားကိုကလစ်မေင့် တပ်ေင်သံုး 

မခငး်ြျားသည် အသံုးြျားဆသာစနစ်မေစ်သည်။ ယခုဆခတ်တွင်အသုံးြမပုဆတာ့ပါ။ PVC 

ညှပ် / PVC လိငုး်ြျားသည် လက်ခံနိုငဆ်သာအေင့်နှင့်ကိုက်ညီရြည်။ ညှပ်ြျားသည် 

ယာယီတပ်ေငထ်ားဆသာ 1-3 အကာအကွယ်ရိှဆသာ ဝါယာကကိုးြျားတွင်သာသံုးသင့် 

သည်။ ညှပ်ြျားသည် နံရံဆပါ်တွင်ဆရမပင်ညီဆမပးဆသာလိုင်းြျားအတွက် ၁၀၀ ြီလီြီတာ 

မခား၍နှင်ဆ့ထာငလ်ိုက်ဆမပးဆသာလိငုး်ြျားတွင် ၁၅၀ြီလီြီတာ မခားလျက်တပ်ေင်ရြည်။ 

    PVCလိငုး်ြျားသည် အကာအကွယ်ြရိှဆသာဝါယာကကိုးြျား (သ့ုိမဟုတ်) 

ဝါယာကကိုးြျား (သ့ုိမဟုတ်) ၃ဆချာင်းထက်ပိုဆသာ ဝါယာကကိုးြျားယာယီတပ်ေငမ်ခငး် 

တွင်သံုးသင့်သည်။ လိငုး်ြျားကိုနံရံဆပါ်တွင ် ၃၀၀ ြီလီြီတာထက်ြပိုဆသာ အကွာအဆဝး 

မခား၍ ညှပ်မေင့် ညှပ်သင့်သည်။  

         ၅ခ.၆.၉.၃။  PVC ကာကွယ်ထား္သာ ေါယာကကိုးများကိုထိခိုက်မှုမှကာကွယ်ဖခငး်- 

(က) ဝါယာကကိုးြျားကို ထိခိုက်ြှုမေစ်ဆစနိုငဆ်သာအဆနအထားရိှပါက အေိပုါ ဝါယာ 

ကကိုးြျားကို သတ္ထုမပားအကာအကွယ်ကာရံထားမခငး် ၊ အဆမခဆနရာြျားကို 

ပလာစတာ (သ့ုိမဟုတ်) အတု်စီြှု တဆမပးညမီပုလုပ်ထားမခင်း (သ့ုိမဟုတ်) 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၅ (ခ) 

72 

ဝါယာကကိုးြျားကို ဝါယာကကိုးပပန်ထဲသိုထ့ည့်ရန် လိအုပ်ချက်ြျားအား လိုက်နာ 

၍ ဝါယာကကိုးပပန်စနစ်အတိုင်း  ေက်သွယ်သင့်သည်။  

(ခ) ဤအကာအကွယ်ြျ ိုးသည်  ကြ်းခငး်ြှ ၁.၅ ြီတာအတွငး် ဆအာက်ချ၍ 

တပ်ေင်ရြည်။ 

၅ခ.၆.၉.၄။  ေါယာကကိုးများ္ကွးဖခငး် 

        ဝါယာကကိုးြျားသည် ြည်သည့်အဆမခအဆနတွင်ြေို ဆကွးရန်လိုပါက 

ြှန်ကန်ဆသာဆထာင့်ချ ိုးပုံဆပါ်ရန်နှင့် ဆကဘယ်ကကိုး၏ စုစုဆပါငး်အချင်း၏ ၆ ေထက် 

ြနဲဆသာ အချငး်ဝက်ဆထာင့်ြျားရရိှဆစရန် အဝိုငး်ပုံဆကွးထားရြည်။  

၅ခ.၆.၉.၅။ ဖြတ်သန်းရာကကမ်းခင်းများ 

  ဆကဘယ်ကကိုးအားလုံးသည်  ကြ်းခငး်ကို မေတ်သွားြည်ေိုပါက 

 ကြ်းခငး်အဆပါ် ၁.၅ ြီတာအထက်ရှည်ဆသာ၊ အထူစားဂိတ်ရိှသည့် စတီးပပန် လျှပ်ကာ 

ပစ္စည်းမေင့်ပိတ်ထား၍ ြျက်နှာဆအာကဆ်နရာ (သ့ုိမဟုတ်) အမခားအတည်မပုထားဆသာ 

သတ္ထုအကာအားမေင့် ပိတ်ထားသင့်သည်။ လျှပ်စစ်ပပန် (Conduit) (သို့မဟုတ်) ပိုကြ်ျား 

အားလုးံ၏အေုံးသည် သပ်ရပ်စွာမေင့်ဆ ကထည် ၊ သစ်သား (သ့ုိမဟုတ်) အတညမ်ပုထား 

ဆသာ သတ္ထုြျားမေင့် ပိတ်ထားရြည်။ 

၅ခ.၆.၉.၆။  နံရံကိုဖြတ်၍ သွယ်တန်းဖခင်း 

   သဆဘာတူလက်ခံအသံုးမပုဆသာနည်းစနစ်သည် ဆကာင်းဆသာဆလ့ကျင့်ြှု 

အရမေစ်သင့်သည်။ ၎င်းတွင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသယ်ဆောငရ်န် တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ခု 

ထက်ပုိဆသာ လုဆံလာက်ဆသာ အရွယ်အစားရှိသည့် ပပန်ြျားပါဝင်သည်။ (၅ခ.၆.၁၀.၁. 

(က) တွင် ကည့်ပါ။ ပပန်ြျားသည် သပ်ရပ်စွာစီစဉ်ထားသင့်သည်။ သ့ုိြှသာ ဆကဘယ်ကကိုး 

ြျားသည် ၎င်းအတွင်းသ့ုိ ဆကွးညွှတ်မခငး်ြရှိပဲ တစ်ဆမောင်တ့ည်း ဝငသွ်ားနိုငပ်ါသည်။  

၅ခ.၆.၉.၇။  အဖပင်အလွှာခွာဖခငး် 

 ဆကဘယ်ကကိုး၏ အမပင်အလွှာအကာကိုမေတ်မခင်း ၊ ခွာမခငး်လုပ်စဉ်တွင် 

လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ PVC အလွှာလျှပ်ကာ (သ့ုိမဟုတ်) ရာဘာကိုမေတ်သည့် လက်သံုး 

ကရိိယာ၏ ချွန်ထွက်ဆသာအပုိင်းနှင့် ြထြိိဆစရန်သတိမပုရြည်။ ဆကဘယ်ကကိုး၏ 

အမပင်ေုံး အကာအလွှာကို တွယ်ေက်ြည့်ဆနရာတွင် ခွာမပစ်ရမခငး်နှင် ့ အကာအကွယ် 

အလွှာြျားကို လက်ဆတွ့အားမေင့် တွယ်ေက်ရြည့်ဆနရာြျားနှင် ့ ဆဝးနိုင်သြျှအဆဝးေုံး 

တွင်ထားရြည်။ ဆကဘယ်ကကိုးသွယ်တန်းပါက ချတိ်ေက်ကလစ်ြျားဆပါ်တွင် အမခား 

သတ္ထုပစ္စည်းြျားမေင့် ထုရိုကြ်ိမခငး်ြှ သတိမပုဆရှာင်ရှားရြည်။ အေက်ဆသတ္တာ 

(Junction box) တပ်ေင်ထားပါက ၎င်းသည်သက်ြှတ်ထားဆသာ ပလပ်စတစ် 

မဒပ်ဆပါင်းမေင့် မပုလုပ်ထားဆသာ စိုထိုင်းေဒဏ်ခံပစ္စည်းမေစ်ရြည်။  



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၅ (ခ) 

73 

၅ခ.၆.၉.၈။ ္ဆးသုတ်ဖခငး် 

  လိအုပ်လျှင ် ြာဆ ကာဆသာရာဘာအကာအပု်ထားဆသာ ဝါယာကကိုးြျား 

သည်ဆထာငြ်တ်ပပီးပါက ေီြပါဆသာဆေး (သ့ုိမဟုတ်) ေီြပါဆသာဆအာက်ခံဆေး 

အလွှာဆပါ်တွင် သင့်ဆလျာ်ဆသာအဆရာငသံု်းဆေးနှင် ့ PVC ကာကွယ်ထားဆသာ ဝါယာ 

ကကိုးြျားကို အဆမခာက်မြန်အြျ ိုးအစားမေစ်သည့် လူလုပ်ဆ ကရည်သုတ်ဆပးသင့်သည်။ 

    ၅ခ.၆.၁၀။    ေါယာပပန်စနစ် (Conduit Wiring System) 

၅ခ.၆.၁၀.၁။     မာ္သာစတီးပပန်သံုး္သာ မျက်နှာဖပငေ်ါယာပပန်စနစ် 

 (က) ေါယာပပန်အရွယ်အစားနှင့်အမျ ိုးအစား - ဝါယာပပန်ပိုက် အားလုံးသည် လက်ခံ 

နိုငဆ်သာစံသတ်ြှတ်ချက်နှင် ့ ကိုက်ညီရြည်မေစ်ပပီး ဇင်အ့ရည် သုတ်လိြ်းဆပး 

မခငး် (သ့ုိမဟုတ်) ဆ ကဆရ သုတ်ြျက်နှာမပင်ရိှရြည်။ ဝါယာပပန် ေက်စပ်ပစ္စည်း 

အားလုးံသည် တန်းေက်ပုံစံနှင့် ြည်သည့်အဆမခအဆနြျ ိုးတွင်ြေို ပင်မေင် ့

ကုပ်မခင်းအြျ ိုးအစား (သ့ုိမဟုတ်) ညှပ် အြျ ိုးအစား  ေက်စပ်ပစ္စည်းြျား ြသံုး 

သင့်ပါ။ ၁၆ ြီလီြီတာ အချငး်ဆအာက်ရှိဆသာ  စတီးပပန်ြျားကို ြသံုးသင့်ပါ။ 

ြာဆသာပပန်တွင် သွယ်တန်းနိုငသ်ည့်လျှပ်ကာပါဆသာ လျှပက်ူးပစ္စည်း အြျ ိုး 

အစားြျားကို ဇယား (၁) နှင် ့(၂) တွင်ဆော်မပထားသည်။  

 (ခ) ္ကဘယ်ကကိုးအစည်းများ - သီးမခားသတ်ြှတ်ချက်ြရိှပါက ac နှင် ့ dc 

ဓါတ်အားဆပးြှုတွင် လျှပ်ကာထားဆသာလျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားသည် သီးမခားပပန် 

ြျားမေင် ့ စုစည်းထားရြည်။ အလင်းြီးနှင့် ဆော့ကက်အတွက် ေားကစ်ြျား၏ 

ဆေ့စ်ြျားကို ခွဲ၍သီးမခားပပန်တွင် ထည့်သွင်းဆပးရန်မေစ်ပါသည်။ 

 (ဂ) ပပန်အဆက် - ပပန်ပိုက်ြျားကို ဝက်အူရစ်ပါဆသာ တွဲေက်ပစ္စည်းြျားနှင့် ဝက် 

အရူစ်ပါေက်စပ်ပစ္စည်းြျားသာ အသံုးမပု၍ ေက်သွယ်ရြည်။ ရှည်လျားစွာ 

တဆမောင့်တည်းသွယ်တန်းထားဆသာ ပပန်ပိုကြ်ျားတွင် သင့်ဆလျာ်ဆသာ အကွာ 

အဆဝးအတွငး် စစ်ဆေးရန်အြျ ိုးအစား (Couplers) တွဲေက်ြျား ထားသင့် 

သည် (သ့ုိမဟုတ်) ဆမပးထားဆသာလိုငး်ြျားနှင့် တွဲေက်နှင့်ထပေ်င့်ြူလီ (Jam-

Nuts)(ဆနာက်ပိုငး်တွင် သွယ်တန်းထားဆသာ အပုိင်းြျားကိ ုြတိုက်စားနိုငဆ်သာ 

တာရှည်ခံသည့် ပစ္စည်းြျားမေင် ့ မပုမပငထ်ားသည်) တို ့ တပ်ေင်ထားသင့်သည်။ 

ဝါယာပပန်ြျားဆပါ်တွင် လုိင်းြျားသည် ၁၁ ြီလီြီတာြှ ၂၇ ြလီီြီတာ အထိ 

ရှည်ပပီး တွဲေက်နှင့်ေက်စပ်ပစ္စည်းြျားအတွက် သင့်ဆလျာ်ဆသာဆနရာ ရရိှဆစ 

ရန်မေစ်သည်။ ပပန်ပိုက်ြျား၏ အစွန်းြျားသည် ချွန်ထက်ဆသာအစွန်း 

(သုိ့မဟုတ်)  ကြ်းတြ်းြှုြကျန်ရပါ။ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ လျှပ်ကာသည် ၎င်း 

ပိုကြ်ျားအတွင်း မေတ်ေွဲဆသာအခါ ထိခိုက်ြှု ဆရှာငရှ်ားရန်မေစ်သည်။  
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 (ဃ) စိုထိငု်းမှုမှကာကွယ်ဖခင်း - ဆငွ့ရည်ေွဲ့ မခငး် (သို့မဟုတ်) ဆချွးထွကမ်ခငး် တ့ုိြှ 

ဆလျာ့နည်းဆစရန် ပပန်စနစ်၏အထွကဆ်ပါက်ြျား အားလုးံကိုစီးေင်းြှုဆကာငး် 

ဆစရန်နှင် ့ ဆလဝင်ဆလထွက် ဆကာင်းဆစရန် မပုလုပ်ထားသင့်သည်။ သ့ုိဆသာ် 

အင်းေက်ပိုးြွှားြျား ဝင်ဆရာက်နိုင်မခငး်ြှ အတတ်နိုင်ေုံး ကာကွယ်ရြည်။  

 (င) ပပန်များသံ္ချးတက်ဖခငး်မှကာကွယ်ဖခငး် - အဆကွ့ြျား၊ အေက်ြျား၊ တီပံု 

သဏ္ဍာန်အေက်ြျားအပါအဝင ် ပပန်စနစ်တစ်ခုလုးံ၏  အမပငြ်ျက်နှာမပငက်ို 

ရာသီဥတုနှင့်ထိဆတွ့ြှုရိှပါက သံဆချးြတက်ဆစရန် လုဆံလာက်စွာကာကွယ် 

ထားသင့်သည်။ ပပန်ပိုကြ်ျားသည်သင့်ဆလျာ်ဆသာ ပလပ်စတစ်မဒပ်ဆပါင်း 

ကာကွယ်ထားမခင်း (သ့ုိမဟုတ်) တိုက်စားြှု ဒဏခ်ံနိုင်ဆအာင် မပုမပင်ထားမခငး် 

ြမပုလုပ်ရဆသးပါက ပပန်ပိုကြ်ျားကို သွယ်တန်းမခငး် ခွင့်ြမပုသင့်ပါ။   

 (စ) ပပန်ပိုက်များတပ်ဆင်ဖခင်း - ပပန်ပိုက်ြျားကို ဂိတ်ကကီးဆသာ ခါးပတ် (Saddles) 

ြျားကို ၁ ြီတာထက်ပိြုမခားဆသာ သင့်ဆလျာ်ဆသာအကွာအဆဝးအတွင်း 

ဝက်အူရစ်ပါဆသာ အမခားပလပ်ြျား (သ့ုိမဟုတ်) သင့်ဆလျာဆ်သာ သစ်သား 

ပလပ်ြျားနှင်ခ့ျုပ်၍ တပ်ေင်ရြည်။ သုိ့ဆသာ် တွဲေက် (သ့ုိမဟုတ်) အဆကွး 

(သုိ့မဟုတ်) အလားတူတပ်ေင်ြှုြျ ိုး၏ တစ်ေက်တစ်ချက်စီတွင် ခါးပတ်ြျားကိ ု

၎င်းတပ်ေင်ြှုြျ ိုးအား အလယ်ထား၍ ၃၀၀ စင်တီြီတာ အကွာအဆဝးြှ  

တပ်ေင်ရြည်။ 

 (ေ) ပပန်ပိုက်အ္ကွးများ - ပိုကြ်ျားဆကွး၍လြး်လွှမဲခငး် (သ့ုိမဟုတ်) သင့်ဆလျာ် 

ဆသာ ပပန်ပိုက်အဆကွး (Solid bend) ထည့်သွင်းမခင်း(သ့ုိမဟုတ်) စစ်ဆေးရန် 

အြျ ိုးအစား ပုံြှန်အဆကွး၊ တစ်ဆထာင့်အဆကွး (Elbow) (သို့မဟုတ်) အလားတူ 

တပ်ေင်မခငး်ြျား (သုိ့မဟုတ်) သံ / အပူခံပလပ် စတစ် (သုိ့မဟုတ်) သင့်ဆလျာ် 

ဆသာအပူခံပလပစ်တစ်သံုး ေက်စပ်ဆနရာ ထိကပ်ထားဆသာဆနရာြျားအားလုးံ 

ကိုစနစ်၏ လိုအပ်ဆသာ အဆကွးြျားရိှရသည်။ ပပန်ပိုက်ြျား တပ်ေင်ရာတွင် 

ရာသီဥတုဒဏ်ြခံရဆစရန်  မေစ်နိုင်သြျှဆရှာငရှ်ားပပီး မပုလုပ်ရြည်။ ြဆရာှငရှ်ား 

နိုငပ်ါက ပပန်ပိုက်အဆကွး (Solid bend) တပေ်င်မခင်းြျားသံုးရြည်။ ၎င်း 

ပပန်ပိုက်ြျား၏ အဆကွးအချငး်ဝက်သည် ၇.၅ စင်တီြီတာဆအာက်ြရိှသင့်ပါ။ 

အထွက ် တစ်ခုြတှစ်ခုသ့ုိသွားရာတွင် ၄ ပုံ ၁ ပုံ အဆကွးထက်ပိုဆသာ ြရှည် 

သည့်ပပန်ပိုက်ြျားရှိသင့်သည်။ ၎င်းအထွက်ပိကု်အဆကွးြျားကို  ထည့်သွင်းဆရ 

တွက်မခင်းြမပုပါ။  

 (ဇ) အထွက်္ပါက်များ - တပ်ေင်ြှုြျား (Fitting)၊ ခလုတ်ြျားစသည့် အထွက်ြျား 

အားလုးံသည် သင့်ဆလျာ်ဆသာသတ္ထုမေင့် မပုလုပ်ထားဆသာ ဆလးဆထာင့်ပုံးြျား 
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(သုိ့မဟုတ်) အမခားအတည် မပုထားဆသာ အထွက်ဆဘာက်စ်ြျားကို ြျက်နှာမပင် 

တပ်ေင်မခငး်စနစ်တွင် အသံုးမပုရြည်။ 

 (စျ) လျှပ်ကူးပစ္စည်း - လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက် ဝါယာကကိုးစနစ်တွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျား 

အားလုးံသည် အြျှင်ဝါယာကကိုး (Standard) မေစ်သင့်သည်။ လျှပ်စစ်ပပန်ပိုကထ် ဲ

တွင် ac လျှပ်စစ်အတွက် အသံုးမပုသည့် အတူိုငတ်စ်ခု (Single core) ပါဆသာ 

ဆကဘယ်ကကိုး၏  မေတ်ပိငုး်ဧရိယာသည်  ၁၃၀ စတုရန်း ြီလီြီတာ ထကြ်ကကီး 

သင့်ပါ။  

 (ည) ပပန်ပိုကတ်ပ်ဆင်ဖခငး်နှင့်္ဖမစိုက်ကကိုးတပ်ဆင်ဖခင်း - လျှပ်စစ်ေားကစ်၏ 

ပပန်ပိုက်ြျား (သ့ုိမဟုတ်) အပုိငး်ြျားသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ြျားသွယ်တန်းြပပီးြီ 

ပပီးနှင့်ဆနရြည်။ ပပန်ပိုက်စနစ်တစ်ခုလုံး ကိတုပ်ေင်ပပီးပါက စက်ပိုင်းေိုငရ်ာနှင့် 

လျှပ်စစ်ပိုငး် ေိုင်ရာ (Mechanical and electrical) တစ်ေက်တစ်စပ်တည်း 

သွားနိုငြ်ှုနှင့် ဝါယာကကိုးနှင် ့ပပန်ပိုက်အတွင်းပပီးမပည့်စုံသည့် တစ်ေက်တည်းရှိြှု 

အတွက် သင့်ဆလျာ်ဆသာဆမြစိုက် ကကိုးညှပ်ကို ကျွြ်းကျင်လုပ်သားမေင့် 

ပပန်ပိုက်တွင်ထိဆရာက်စွာ တငး် ကပ်ထား၍ အပြဲတြ်းဆမြစိုက်ကကိုးေက်သွယ်ြှု 

ရရန် ကိုက်ညီြှုလိုအပ်ချက်ကို စစ်ဆေးရြည်။ ဓာတ်ဆငွ့ (သို့မဟုတ်) ဆရပိုက ်

ြျားကို ဆမြစိုက်ကကိုး ကားခံအဆနမေင့် ြသံုးသင့်ပါ။ ပပန်ပိုက်ြျားသည် ထိခိုက်ြှုြှ 

လုဆံလာက်စွာအကာအကွယ်ဆပးနိုင ်ရြည်။  

 (ဋ) ပပန်ပိုက်များတပ်ဆင်မှုစစ်္ဆးဖခငး် - ဆကဘယ်ကကိုးြျား တပ်ေင်မခငး် 

(သုိ့မဟုတ်) ထွက်ရိှလာဆသာ ဆကဘယ်ကကိုးြျားြှ တစ်ေက်တည်းေွဲယူမခငး် 

ကိစ္စြျားအတွက် ၎င်းတို့ကို အလွယ်တကူမေစ်ဆစရန် စစ်ဆေးရန် ဆလးဆထာင့် 

ပုံး၊ လိငုး်ေွဲဆလးဆထာင့်ပုးံ၊ အဆကွးြျား၊ တံဆတာငဆ်ကွးြျားနှင့် တီြျား  

တပ်ေင်နိုငရ်ြည်။  

          ၅ခ.၆.၁၀.၂။    မာ္သာစတီးပပန်ပိုက်၏နံရံလိဏု်္ခါင်းပပန်ပိုက်စနစ်(recessed   

conduit) 

   နံရတံွင်လျှပ်စစ်ပပန်ဝါယာစနစ်သည် ြျကန်ှာမပငလ်ျှပစ်စ်ပပန်ဝါယာ 

စနစ်တွင် သတ်ြှတ်ထားဆသာ (၅ခ.၆.၁၀.၁.(က) ြှ (ည)) အထိ လိုအပ်ချက်ြျားကို 

လိကု်နာရမခငး်အမပင် ထပ်၍ဆအာကဆ်ော်မပပါလိုအပ်ချက်ြျားနှင့်  ကိုက်ညီရြည်။  

(က) ္ဖပးလိုငး်များဖပုလုပ်ဖခင်း - နံရတံွင်ဆမပးလိုင်းြျားမပုလုပ်မခငး်သည် နံရနံှင့် 

လျှပ်စစ်ပပန် တပ်ေင်ရန်လိုအပ်ဆသာဒီဇိုငး်တွင် လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက်တပ်ေငရ်န် 

ခွင့်မပုနိုငဆ်သာ လုဆံလာက်သည့်အကျယ်အဝန်းရိှရြည်။ ဆောက်လုပ်ေဲ 

အဆောက်အ ြျားတွင် ဆမပးလိုင်းြျားစီြံထားရြည်။ ဆောက်လုပ်ရာဆနရာ 
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ြျားတွင်နံရ ံ ၊ ြျက်နှာ ကက်စသည်တို့တွင ် နံရံသည်ပပန်ပိုက်ြျား တပ်ေင် 

ြည့် ဆနရာတွင်တပ်ေငပ်ပီးပါက နံရံကိုြူရငး်အတိုင်းမေစ်ဆစရန် မေည့်ဆပး 

ရြည်။ အတု်ခဲ/ အတု်ခဲကျ ိုး၊ အဂေဆတြျားမေင့် ထိဆတွ့ဆသာ လုပ်ငန်းြျားတွင် 

လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက်နှင့်ေက်စပ်ပစ္စည်းြျားကို  ဂရုစိုက်၍ တပ်ေင်ရြည်။ 

(ခ) ္ဖပးလိုငး်အတွင်းပပန်ပိုက်များတပ်ဆင်ဖခငး် - ပပန်ပိုကြ်ျားကို ခါးပတ်ြျားမေင့် 

၆၀၀ ြီလီြီတာ ထက်ပိုြကွာဘဲ တပ်ေငရ်ြည်။ စံအဆကွးြျားနှင် ့တံဆတာင် 

ဆကွးြျားတွင် တပ်ေင်မခင်းကို တတ်နိုငသ်ြျှဆရှာင်ရှားရြည်။ အဆကွးြျား 

သည် ပပန်ပိုက်၏အချငး်ဝက် အရှည်အတိုငး်တည်ရှိဆစမခငး်က လျှပက်ူးပစ္စည်း 

ြျား အလွယ်တကူ ေွဲယူအသုံးမပုနိုငဆ်စြည်မေစ်ပါသည်။ စတီးပပန်ပိုက်၏ 

သွယ်တန်းေက်ြျားကို တာရှည်ခံမဒပ်ဆပါငး်မေင့် မပုမပင်ပပီး သံဆချးတက်မခငး်ြှ 

ကာကွယ်ဆပးရြည်။  

(ဂ) စမ်းသပ်စစ်္ဆးသည့်္လး္ထာင့်ပုံးများ - လိအုပ်ပါကဝါယာကကိုးြျား 

ေယ်ရှားရန်နှင့် စြ်းသပ်စစ်ဆေးရန် မပုလုပ်နိုငဆ်စရန်အတွက် သင့်ဆလျာ် 

ဆသာ စစ်ဆေးသည့် ဆလးဆထာင့်ပုံးြျား တပ်ေင်ဆပးရြည်။ ၎ငး်တို့ကို နံရံ 

တွင်တပ်ေင်ထားရြည် သင့်ဆလျာ်ဆသာ ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်ြျားကုိ 

စစ်ဆေးသည့်ပုံးအေုံးတွင် စီြံထားရြည်။ စစ်ဆေးသည့်ပုံး အရွယ်အစား 

သည် အနည်းေုံး ၇၅ ြီလီြီတာ x ၇၅  ြီလီြီတာ ရိှရြည်။  

(ဃ) အသံုးဖပု္သာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - အထွက်ဆပါက်ြျားအားလုးံ၊ ခလုတ်ြျား 

နှင် ့ နံရဆံော့ကတ်ြျားကို ြျက်နှာမပင်တွင် တပ်ေင်မခငး်ပုံစံ (Flushed 

mounting type) (သ့ုိမဟုတ်) အစွန်းထွက်တပ်ေင်မခငး် (Surface 

mounting type) ပုံစံမေစ်သည်- 

 (၁) Flush Mounting Type - Flush ပုံစံတပ်ေင်ထားဆသာ အထွက် 

ဆပါက်ြျားအားလုးံသည် သံပုစံံ (သ့ုိမဟုတ်) စတီးပုံစံကိ ုလျှပ်ကာပစ္စည်း 

ကာကွယ်ထားဆသာ (သ့ုိမဟုတ်) သင့်ဆလျာ်ဆသာ လျှပ်ကာပစ္စည်းကာရံ 

ထားဆသာပုံးတစ်ခုမေစ်သည်။ ခလုတ်ြျားနှင့် အမခားထွကဆ်ပါက်ြျား 

သည် ၎င်းပုံးထဲတွင ် တပ်ေင်ထားသည်။ သတ္ထုပုံးြျားနှင့် လျှပ်စစ်ပပန် 

ြျားသည် သင့်ဆလျာ်ဆသာ ဆမြစိုက်ကကိုးြျားမေင့်   ထိဆရာက်စွာ တပ်ေင ်

ကာကွယ်ထားရြည်။ 

 (၂) ခလုတ်ြျား/ ဆော့ကက်အထွက်ြျားသည် အြျ ိုးအစားအြျ ိုးြျ ိုး 

အသံုးမပုနိုငရ်န် IP အေင့်အတန်းလုဆံလာက်ရြည်။  
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 (၃) မျက်နှာဖပငတ်ွင်တပ်ဆင်ဖခငး် - ြျက်နှာမပင်တွင်တပ်ေင်မခငး်သည် 

အထွက်ပုံးနှင့်သင့်ဆလျာ်ဆသာ လျှပ်ကာပစ္စည်းနှင် ့ ခွင့်မပုထားသည့် 

အထွက်ဆပါကြ်ျားမေစ်ရြည်။ 

၅ခ.၆.၁၀.၃။ ္တာင့်တငး်၍ သတ္ထုမဟုတ်္သာပပန်ဖြင့် ဖပုလုပ်ထား္သာ လျှပ်စစ် 

ပပန်ေါယာကကိုးစနစ် 

  ဆတာင့်တင်း၍ သတ္ထုြဟုတ်ဆသာပပန်ြျားကို ြျက်နှာမပင၊် ြျက်နှာမပင် 

ဆအာက ်  အပိတ်လျှပစ်စ်ပပန်ြျားတွင်သံုးသည်။ ဆကဘယ်ကကိုး၏ အဓိကလြး်ဆ ကာငး် 

နှင်ဆ့မြာင်းစနစ်၏ လျှပ်ကာပစ္စည်းကို ြျက်နှာမပငဝ်ါယာ ကကိုးစနစ်တွင်သံုးသည်။ 

၅ခ.၆.၁၀.၃.၁။ အမျ ိုးအစားနှင့်အရွယ်အစား 

      သတ္ထုြဟုတ်ဆသာပိုက်ြျားအားလုးံသည် လက်ခံနိုငဆ်သာ စံ 

သတ်ြှတ်ချက်နှင့် အညီမေစ်ရြည်။ ပိုက်ြျားသည် အရစ်ပုံစံ (သုိ့မဟုတ်) ဆမပာင်ပုစံံ 

စံသတ်ြှတ်ချက်နှင့်အညီ သက်ေိုငရ်ာေက်စပ်ပစ္စည်းြျားအတွက် အသံုးမပုရြည်။ 

လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက်ြျားသည်  မေတ်ပိုငး်ပုံတွင် အဝိုင်း (သို့မဟုတ်) ဆလးဆထာင့်ရိှဆန 

နိုငသ်ည်။ 

၅ခ.၆.၁၀.၃.၂။  ္ကဘယ်ကကိုးများအတူစညး်ထားဖခင်း 

  ac လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် dc လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားသည် သီးမခား 

ပိုကြ်ျားတွင ် စုစည်းထားရြည်။ အလငး်ြီးနှင့်ဆော့ကက်အထွက်ဆပါက် လျှပ်စစ် 

ေားကစ်သီးမခားဆေ့စ်ကို သီးမခားလျှပစ်စ်ေားကစ်မေင့်  မပုလုပ်ရန် သတ်ြှတ်သည်။ 

ပိုကြ်ျားအတွင်း သွယ်တန်းြည့် လျှပ်ကာပစ္စည်း ဆကဘယ် အဆရအတွက်ကို 

ဇယား(၁)နှင့်(၂)တွင် ဆော်မပထားသည်။ ဤဇယားြျားရိှ  ကားခံကိန်းြျားသည် ၄၀ 

ရာခိုငန်ှုန်းထက် ြဆကျာ်ဆစရပါ။  

၅ခ.၆.၁၀.၃.၃။ ပိုကအ်ဆက်များ 

   လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက်ြျားကို ဝက်အူရစ် (သို့မဟုတ်) ဆမပာင်မေစ်ြမေစ် 

အဆပါ်ြူတည၍် ဝက်အူရစ် (သ့ုိမဟုတ်) ဆမပာင်တွဲေက်ြျားမေင့်ေက်သွယ်ရြည်။ 

လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက်ြျားရှည်လျား ဆမောင့်တန်းစွာသွယ်တန်းထားဆသာဆနရာြျ ိုးတွင် 

စစ်ဆေးမခငး် အြျ ိုးအစားတွဲေက်ြျားကို   ကားထဲတွင်သံုးရြည်။ လျှပ်စစ်ပပန် 

ပိုကတ်ပေ်ငမ်ခငး်နှင့် ေက်စပ်ပစ္စည်းြျားကို စံလက်ဆတွ့နှင့်အညီမပုလုပ်ရန် ညွှန်းေို 

သည်။ 
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မှတ်စု  

(၁) ဤဇယားသည် ဆကဘယ်ကကိုးတစ်ေက်တစ်စပ်တည်း ေွဲယူသည့်အတွငး် အြျားေုံး 

အဆရအတွက်ကို ဆော်မပဆပးသည်။ (S) ဆခါင်းစဉ်တပ်ထားဆသာ ဆကာ်လံသည် လျှပ်စစ် 

ပပန်ပိုက်ြျား၏ ပုံးအတွငး်အဝင်ြျားတွင် ၄.၂၅ ြီတာထက် ြဆကျာ်ဆစရန်နှင့် တဆမောင့် 

တည်း ေက်သွယ်မခငး်ြျားတွင် ဆထာင့်ချ ိုး ၁၅ ဒီဂရထီက်ပိုဆသာ လြး်လွှဲမခငး်ြျား ြမေစ် 

ဆပါ်ဆစရပါ။ (B) ဆခါင်းစဉ်တပ်ထားဆသာ ဆကာ်လံသည် တစ်ဆမောင့်တည်း လိငုး်ြျားတွင် 

လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက်ြျား ၁၅ ဒီဂရထီက်ပိ၍ု လြ်းဆ ကာငး် ဆမပာင်းသွားမခငး်တွင် သံုးသည်။  
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(၂) စစ်ဆေးရန်ပုံးြျား တပ်ေင်ထားဆသာ ကိစ္စြျားနှင် ့ မေတ်သွားဆသာ ပထြတစ်ဆမောင့် 

တည်း ပိုကန်ှင် ့ ပုံးအတွငး် မေတ်သွားမခငး်နှင့် ဆနာက်ပိုင်းတွင် ဒုတိယတစ်ဆမောင့်တည်း 

ပိုကြ်ျား မေတ်သွယ်မခငး်စနစ်ြျားတွင် ဤလျှပ်စစ်ပပန် ပိုကြ်ျားကို တစ်ဆမောင့်တည်း ၁၅ 

ဒီဂရီ လြး်ဆ ကာင်းဆမပာငး်သွားဆသာ်လည်း ၎င်းတို့ကို တစ်ဆမောင့်တည်း လျှပ်စစ် 

ပပန်ပိုက် အမေစ် ယူရြည်။  

 
၅ခ.၆.၁၀.၃.၄။ ပိုက်များတပ်ဆငဖ်ခငး် 

 ဆတာင့်တင်းဆသာသတ္ထုြဟုတ်သည့် ပိုက်ြျားအတွက် ခါးပတ် 

(သုိ့မဟုတ်)  ဆထာက်ပံ့ြှုသည် ၆၀၀ ြီလီြီတာမခားရြည်ေိုသည့်အချက်ြှအပ ၅ခ. 

၆.၁၀.၁ (စ) ဆော်မပထားသည့်အတိုငး် အသံုးမပုရြည်။  

၅ခ.၆.၁၀.၃.၅။ ပိုကအ်္ကွးများ 

 လိအုပ်ပါက ပိုကြ်ျားဆကွးမခင်း (သ့ုိမဟုတ်) လြ်းဆ ကာငး် 

ဆမပာင်းမခငး်တို့ကို ပိုက်ြျားဆကွးမခငး် (သ့ုိမဟုတ်) ပုံြှန်ဆကွး၊ စစ်ဆေးအဆကွး၊ 
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စစ်ဆေးပုံး၊ တံဆတာငစ်စ်ဆကွး (သ့ုိမဟုတ်) အလားတူပစ္စည်းြျားတပ်ေင်မခင်းမေင့် 

ပပီးဆမြာက်ဆစနိုင်သည် (၅ခ.၆.၁၀.၃.၈) တွင် ကည့်ပါ။ 

၅ခ.၆.၁၀.၃.၆။ အမပင်တပ်ေင်မခင်းစနစ်တွင် လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက် (fitting) တပ်ေင် 

မခငး်ကို မေစ်နိုင်သြျှဆရှာငရှ်ားသင့်သည်။ 

၅ခ.၆.၁၀.၃.၇။  အထွက်္ပါက်များ 

  လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက်ြျားအတွင်း ဆငွ့ရည်ေွဲ့ မခငး် (သ့ုိမဟုတ်) ဆချွးမပန် 

မခငး်ြျားဆလျာ့ချနိုင်ဆစရန် လျှပ်စစ်ပပန်ပိုကစ်နစ်တစ်ခုလုံးသည် သင့်ဆလျာ်ဆသာ 

စီးေင်းြှုနှင့်ဆလဝင်ဆလထွကဆ်ကာငး်ရြည်။ သ့ုိဆသာ် အငး်ေက်ပိုးြွှားြျားဝင ်

ဆရာက်ြှုြှ လည်းကာကွယ်နိုင်ရြည်။  

၅ခ.၆.၁၀.၃.၈။  လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက်ြျားတွင် အေက်ြျားမေစ်ဆစရန်နှင့် လျှပ်စစ် 

ပပန်ပိုကြ်ျားဆကွးရန်အတွက် အပူဆပး၍ ဆပျာ့ဆမပာင်းဆအာငမ်ပုလုပ်ရသည်။ ပစ္စည်း 

သည်အပူဆပး၍ ဆပျာ့ဆမပာငး်နိုင်သမေင့် အပူြျက်နှာမပင်ဆပါ်နှင် ့ နီးကပ်ဆသာ 

ဆနရာြျားတွင ် လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက်ြျားထားမခင်းကို  ဆရှာင်ကျဉ်သင့်သည်။ ဤကဲသ့ို ့

ဆသာ လျှပ်စစ်ပပန် ပိုက်ြျားအသံုးမပုမခငး်ကို ပတ်ဝန်းကျင်အပူချနိ် ၅၀ ဒီဂရီ 

ေဲလ်စီးယပ်နှင့်အထက် ရိှဆသာဆနရာြျားတွင် အသံုးမပုရာ၌သတိမပုရြည်။ ပတ်ဝန်း 

ကျငအ်ပူချနိ် ၆၀ဒီဂရီေဲလ်စီးယပ် နှင်အ့ထက်ရှိဆသာ ဆနရာြျားတွင် ဤကဲ့သ့ုိဆသာ 

လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက်ြျား အသံုးမပုမခငး်ကို တားမြစ်သည်။ 

၅ခ.၆.၁၀.၃.၉။ သတ္ထုြဟုတ်ဆသာ လျှပ်စစ်ပပန်ပိကု်စနစ်ကိုဆအာက်ပါ အဆမခ 

အဆန ြျ ိုးတွင်သာသံုးသင့်သည်-  

(က) ဝန်အားထြ်းဆောငဆ်နစဉ်အတွငး် မေစ်လာြည့်ပတ်ဝန်းကျငအ်ပူချနိ် 

ပူမခင်း ၊ ဆအးမခင်း အတွက် သင့်ဆလျာ်လျှင်၊ 

(ခ) စိုထိငုး်သည့်ဓာတုပါဝင်သည့် ဆလထုဒဏခ်ံနိုင်လျှင်နှင့်  

(ဂ) နိြ့်ဆသာအပူချနိ်နှင် ့ဆနဆရာငဒ်ဏ်ခံနိုငလ်ျှင ်သံုးရြည်။ 

                ဆမြဆအာက်ကကိုးြျားတွင် သံုးြည်ေိုပါက ပစ္စည်းြျားသည် စိုထိငုး်ေနှင့် 

ပွတ်တိုက်ြှုဒဏ်ကိ ုခံနိုင်ရြည်။ 

မှတ်စု။ ။ လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက်၏ ပုံြှန်အလုပ်လုပ်ဆသာအပူချနိ်အဆမခအဆနနှင့် တပ်ေင် 

မခငး်သည် ၅၅ ဒီဂရီ ေဲလ်စီးယပထ်က်ဆကျာ်လွန်ပါက ဆတာင့်တငး်ဆသာ PVC 

လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက်ြျားသုးံရန်ြသင့်ဆလျာ်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင ် အပူချနိ် - ၅ ဒီဂရေီဲလ်စီး 

ယပ ်ဆအာက်ကျေင်းနိုင်ဆသာ ဆနရာြျားတွင်လည်း ဆတာင့်တင်းဆသာ PVC လျှပ်စစ် 

ပပန်ပိုက်နှင့် ၎င်း၏ေက်စပ်ပစ္စည်းြျားသံုးရန် ြသင့်ဆလျာ်ပါ။  
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၅ခ.၆.၁၀.၄။  သတ္ထုမဟုတ်္သာ နံရံလိုဏ်္ခါငး်ေါယာပပန် (Recessed conduit) 

စနစ် 

နံရတံွင်သတ္ထုြဟုတ်ဆသာ ဝါယာကကိုးစနစ်သည် ြျက်နှာမပင်သတ္ထု 

ြဟုတ်ဆသာ ဝါယာစနစ်၏ (၅ခ.၆.၁၀.၃.၁။ ြှ ၅ခ.၆.၁၀.၃.၉။ ထိတွင် ၅ခ.၆.၁၀.၃.၄၊ 

ြပါ) လိကု်နာရြည်။ ထပြ်ံ၍ ဆအာကဆ်ော်မပပါ ၅ခ.၆.၁၀.၄.၂။ ြှ ၅ခ.၆.၁၀.၄.၅။ ထိ 

လိအုပ်ချက်ြျားကိုလည်း လိကု်နာရြည်။ 

၅ခ.၆.၁၀.၄.၂။  ပိုကလ်ိုငး်များ တပ်ဆင်ဖခငး် 

   လျှပ်စစ်ပပန်ပိုက်ြျားကို ချုပ်အပ် (သ့ုိမဟုတ်) သတ္ထုြဟုတ်ဆသာ 

ခါးပတ်ြျားကို ၈၀ စင်တီြီတာစီမခား၍ (သို့မဟုတ်) အမခားအတညမ်ပုထားဆသာ 

နညး်လြ်းြျားမေင့် တပ်ေင်ရြည်။ စံအဆကွးြျားနှင့်တံဆတာငဆ်ကွးြျားကို တက်နိုင် 

သြျှဆရှာငရှ်ားရြည်။ အဆကွးြျားအားလုးံသည် လျှပစ်စ်ပပန်ပိုက်၏ အချငး်ဝက် 

အတိုငး်နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားကို လွယ်ကူစွာေွဲယူနိုင်ဆစရြည်။ အဆကွးြျား 

တပ်ေင်မခငး်တွင် အဆကွးကိုဗဟိုမပု၍  ၁၅စင်တီြီတာအကွာတွင်  ခါးပတ်စသည် 

တို့ကိုတပ်ေငရ်ြည်။  

၅ခ.၆.၁၀.၄.၃။  စစ်္ဆး္ရးပုံးများ 

   သင့်ဆလျာ်ဆသာစစ်ဆေးဆရးပုံးြျားကို လိအုပ်ပါကဝါယာကကိုး 

ြျားလဲလှယ်ရန်နှင့် ြ ကာခဏစစ်ဆေးရန်အတွက် အနည်းေုံးလိုအပ်ချက်ကို စီြံ 

ဆပးထားရြည်။ စစ်ဆေးဆရး / စက်ပုံးြျားသည် နံရ ံ (သ့ုိမဟုတ်) ြျက်နှာ ကက် 

ကွန်ကရစ်တွင ် ထည့်သွင်းတပ်ေင်ထားသင့်သည်။ လိုအပ်ပါက သင့်ဆလျာ်ဆသာ 

အရွယ်အစားရိှသည့် ပို၍နက်ဆသာပုံးြျားကို အသံုးမပုသင့်သည်။ လိအုပ်ပါက 

စစ်ဆေးဆရးပုံးအေုံး အတွင်းသင့်ဆလျာ်ဆသာ ဆလဝင်ဆလထွက်ဆပါက်ြျား စီြံထား 

ရြည်။  

၅ခ.၆.၁၀.၄.၄။  ခလုတ်ဆနရာထိန်းချုပ်ဆနရာ (Regulator Boxes)နှင် ့ ၎င်းတို့၏ 

ပလပ်စတစ်ြိန်းမပားကာဗာြျားကို ၅ခ.၆.၁၀.၁။ (ဇ)၏ လိအုပ်ချက်ြျားနှင့်အညီ 

အထွက်ပုံးြျားကို နံရံဆပါ်တွင်တပ်ေင်သင့်သည်။  

၅ခ.၆.၁၀.၄.၅။ အသံုးဖပုရမည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျ ိုးအစားများ 

  ခလုတ်ြျား ၊ နံရဆံော့ကက်ြျားစသည့် အထွကြ်ျားအားလုံး 

သည် ြျက်နှာမပင်တပ်ေငမ်ခငး်အြျ ိုးအစား (flush mount) (သ့ုိမဟုတ်) အစွန်းထွက် 

တပ်ေင်မခငး် (surface mount) အြျ ိုးအစားမေစ်သင့်ပါသည်။  
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၅ခ.၇။    တပ်ဆင်ပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 

၅ခ.၇.၁။ မျက်နှာကကက်ဆခါငး် (Ceiling Roses) နှင့် အလားတူတပ်ဆင်မှုများ 

၅ခ.၇.၁.၁။ ြျက်နှာ ကက်ငတု် (သ့ုိမဟုတ်) အလားတူ အမခားတွဲေက်ြှုြျားကို ပုံြှန် 

အားမေင့် ၂၅၀ ဗိုထ့က် ဆကျာ်လွန်ဆသာ လျှပစ်စ်ပစ္စည်းြျား ြတပ်ေင်သင့်ပါ။  

၅ခ.၇.၁.၂။  သာြန်အားမေင် ့ ကကိုးဆပျာ့တစ်ဆချာင်းသာ ြျက်နှာ ကက်ဆခါင်းတွင် 

တွဲေက်ထားသည့် အထူးဒီဇိုငး်မပုလုပ်ထားဆသာ ြျက်နှာ ကက်ဆခါင်းြျားသာ အြျ ိုးြျ ိုး 

ဆသာ ြီးေိုငး်ြျားအတွက် အသံုးမပုနိုင်သည်။  

၅ခ.၇.၁.၃။ ြျက်နှာ ကက်ဆခါင်းြျားသည် ပပီးမပည့်စုံဆသာအစိတ်အပိုငး်၏ အစွန်ေုံး 

မေူ့စ်အဆနမေင့်  ြပါဝင်သင့်ပါ။  

 ၅ခ.၇.၂။ ္ဆာက့က်များနှင့်ပလပ်များ 

 အဆောက်အ တွင်တပ်ေင်ဆပးထားဆသာ ၁၆ A ဆော့ကက်အသီးသီးသည် 

ဆလဆအးဆပးစက်၊ ဆရဆအးစက်စသည့် အြိ်အသံုးအဆောငပ်စ္စည်းြျား အသုံးမပုရန်အတွက် 

မေစ်ပပီး၎င်းတွင်မေန့်မေူးဆရးဘုတ်/ မေန့်မေူးဆရးဘုတ်အခွဲြျားတွင ်လျှပ်စစ်ပတ်လြ်း မေတ်စက် 

အဆသးြျားမေင့် သင့်ဆလျာ်စွာခွဲမခားထားသည်။ အရံမေူ့စ်၊ ကိုယ်ပိုင်သီးမခားမေူ့စ် စသည်တို့ 

တပ်ေင်ဆပးထားသည်။ ဆော့ကက်ြျားသည် ပပီးမပည့်စုံဆသာအစိတ်အပိုင်းအမေစ် မေူ့စ်ြျား 

ပါဝင်တပ်ေင်ရန်ြလိုပါ။  

၅ခ.၇.၂.၁။ အထွက်ဆော့ကက်အသီးသီးကို ၎င်းနှင့်အတူ (သ့ုိမဟုတ်) အနီးဆနရာ 

ြျားတွင် ထိန်းချုပ်ခလုတ်ြျားကို  တပ်ေင်ထားရြည်။  

၅ခ.၇.၂.၂။ ဆော့ကက်ြျားကို ထိန်းချုပ်ဆသာခလုပ်သည် လျှပ်စစ်လိငုး်၏ဓါတ်အား 

ရိှဆသာ (live) ဘက်မခြ်းတွင်ရိှရြည်။  

၅ခ.၇.၂.၃။ သက်ြှတ်ဆော့ကက်ြျားသည်  ကြ်းမပငအ်ထက် ၂၀ စင်တီြီတာအဆပါ် 

တွင် ထိခိုက်ြှုအန္တရာယ်နှင့်ဆဝးကွာဆသာ ြည်သည့်သင့်ဆလျာ်ဆသာဆနရာတွင်ြေို 

တပ်ေင်သင့်သည်။  

မှတ်စု ။     ။ ဆော့ကက်ြျားသည်ကဆလးငယ်ြျား အလွယ်တကူထဆိတွ့နိုငဆ်သာ ဆနရာ 

မေစ်လျှင် Interlocked ပလပ်နှင် ့ ဆော့ကက် (သ့ုိမဟုတ်) ပလပ်ေွဲထုတ်လိုက်ပါက 

ဆော့ကက်ကိုအလိအုဆလျာက် ပိတ်သွားဆစသည့် ပစ္စည်းစသည်တို့ကို တပ်ေင်ရန် 

လိအုပ်သည်။ စက်ြှုလုပ်ငန်းသံုး ၂၀ A နှင်အ့ထက်ရိှဆသာ ဆော့ကက်ြျားကို 

Interlocked ပါဆသာအြျ ိုးအစား ခလုတ်ြျားသာ  တပ်ေင်ရြည်။  

၅ခ.၇.၂.၄။  ဓါတ်အားဆပးစနစ်၏ ဆမြစိုက်ကကိုးစနစ်အတွက် ဆော့ကက်နှင့် ပလပ် 

ြျား၏တတိယကကိုးသည် ဆမြစိုက်ကကိုးနှင်ေ့က်သွယ်ထားဆသာ ၃ ကကိုးအြျ ိုးအစား 

မေစ်သင့်သည်။ ထိကုဲ့သို့ဆသာ အထွကဆ်ော့ကက်ပလပ်ြျားသည် ြည်သည့် လျှပ်စီးတွင ်
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ြေို အသံုးမပုဆသာ သတ္ထု (သ့ုိမဟုတ်) လျှပ်ကာပစ္စည်း ြပါဆသာပစ္စည်း (သ့ုိမဟုတ်) ၂ 

ခုလုံး စသည့်ပစ္စည်းြျားတွင် ၎င်းလျှပ်စစ်သုံးပစ္စည်းြျားနှင့် ေက်သွယ်ဆသာ လျှပ်ကူး 

ပစ္စည်းသည် အပ်ကကိုးအတူိုင်ပါဆသာ ကကိုးဆပျာမ့ေစ်သင့်သည်။ အပ်ကကိုးအတူိုင်ကို 

ပလပ်၏အပ်ကကိုးအစွန်နှင့် လျှပ်စစ်သံုးပစ္စည်းြျား၏ ကိုယ်ထည် အ ကားလုခံခုံစွာ 

ေကသွ်ယ်ထားသင့်သည်။   

  စက်ြှုလုပ်ငန်းသံုး ဆေ့စ် ၃ ခုနှင် ့ နျူထရယ်အထွကဆ်ော့ကက်ြျားသည် 

ပင်အြျ ိုးအစား (သ့ုိမဟုတ်) မခစ်ပစ်ရဆသာအြျ ိုးအစား (scrapping) အပ်ကကိုးစွန်းပင်၊ 

အမခားကိစ္စြျားအတွက် လိအုပ်ဆသာအဓိကပင်ြျားကို စီြံထားသည်။   

၅ခ.၇.၂.၅။  ဝါယာကကိုးြျားတပ်ေင်ရာတွင် သတ္ထုမပားခလုတ် ၊ ဆော့ကက်နှင့်ပလပ် 

ြျားကို  ပါဝါ - ဝါယာကကိုးြျားတွင်သံုးသင့်သည်။ 

 မှတ်စု။  ။ လူဆနထိုငရ်ာအဆောက်အ ြျားတွင် ဆော့ကက်ြျားအတွက် သတ်ြှတ် 

ထားဆသာ နည်းလြ်းြျားကို ဆအာကတ်ွင်ဆော်မပထားသည်။ 

 

 

          Location       Number of 5A Number of 15A 

  Socket-Outlets              Socket-Outlets 

Bed room                      2 to 4             2 

Living room                   2 to 4    2 

Kitchen                            2                                         2 

Dining room                     2                                         2 

Garage                              1                                        1 

For refrigerator                 -                                         1 

For air conditioner           -                                     (one for each) 

VERANDAH                  1 per 10m2     1 

Bathroom                        1                                           1 

 

 ၅ခ.၇.၃။  အလငး်မီးများတပ်ဆင်ဖခင်း 

၅ခ.၇.၃.၁။ အလငး်ြီးတပ်ေင်မခငး်အားလုံး (သို့မဟုတ်) အလငး်ြီးပစ္စည်းအုပ်စု 

အားလုးံကို ထိန်းချုပ်ခလုတ်ြျား တပ်ေင်ထားသင့်သည်။ ထိန်းချုပ်ရာဆနရာတွင် 

တစ်ခုထကပ်ိုဆသာ ထိန်းချုပ်ရာဆနရာြျားအတွက် နှစ်လြး်ြီးခလုတ်ြျား (သို့မဟုတ်) 

အလယ်အလတ် ခလုတ်ြျားကိ ုတပ်ေငပ်ါြည်။  
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၅ခ.၇.၃.၂။ စက်ြှုလုပ်ငန်းသံုး အလင်းြီးပစ္စည်းြျားကို သင့်ဆလျာ်ဆသာ ပိုက် / 

လျှပ်စစ်ပပန်၊ ပစ္စည်း၏အဆလးချနိ်နှင့် အြျ ိုးအစားဆပါ်ြူတည်၍ စတီးချနိ်း (သ့ုိမဟုတ်) 

အလားတူပစ္စည်းြျား တပ်ေင်ဆပးသင့်သည်။ 

၅ခ.၇.၃.၃။ ြီးဆလာင်နိုင်ဆသာအန္တရာယ်ြှ ဆကာင်းစွာ အကာအကွယ်ဆပးသည့် 

ပစ္စည်းအကာြျားြရိှပါက ြီးြဆလာငန်ိုငဆ်သာအကာြျားကို အလင်းြီးပစ္စည်း၏ အစိတ် 

အပုိငး်တစ်ခုအဆနမေင့် တပ်ေင်သင့်သည်။ ဆကာ် ကည်အကာ (သ့ုိမဟုတ်) အလငး်ြီး 

ပစ္စည်းြျားကို ြည်သည့်အဆမခအဆနြျ ိုးတွင်ြေို  ြသံုးသင့်ပါ။  

၅ခ.၇.၃.၄။  လျှပ်စစ်အလင်းြီးတပ်ေင်မခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဆထွဆထွလံုခခုံဆရး 

လိအုပ်ချက်ြျားကို စံလက်ဆတွ့အရလုပ်ဆောငရ်ြည်။  

၅ခ.၇.၃.၅။ အလငး်ြီးတပ်ေင်မခငး်သည် စံသက်ြှတ်ချက်နှင့်အညီမေစ်ရြည်။ 

      ၅ခ.၇.၄။ တပ်ဆင်ေါယာကကိုး (fitting-wire) 

 တပ်ေင်ဝါယာကကိုးသည် အလငး်ြီးတပ်ေင်မခင်းအတွက် ဝါယာကကိုးြျားစနစ် 

တွင်တပ်ေင်မခငး်ြမပုရန် တားမြစ်ထားသည်။ Fitting-wire တပ်ေင်မခငး်ကို လျှပ်စီး 

ပတ်လြ်းဝန်အားသည် ြျက်နှာ ကက်ဆခါင်းတွင် အေုးံသတ်မခငး် (သ့ုိမဟုတ်) တပ်ေင် 

ပစ္စည်းြှ သယ်ဆောင်လာဆသာလျှပ်စစ်ကို ပုံးြှတေင့် ေက်သွယ်ရာတွင်အသံုးမပု 

သည်။  

၅ခ.၇.၅။ မီးအိမ်္ ခါငး် (Lamp holders) 

 ြီးအိြ်ဆခါငး်သည် နံရံကပ် / ြျက်နှာချက်ကပ်နှင် ့ စံသတ်ြှတ်ချက်နှင့်အညီ 

အသံုးမပုရန်အတွက်မေစ်သည်။ ဆပျာ့ဆမပာငး်ဆသာြီးေိုင်းြျားအတွက် ကကိုးဆပျာြ့ျားကို 

တပ်ေင်ဆပးထားသည်။ ြီးအိြ်ဆခါင်းြျားအားလုးံသည် ြီးအိြ်အကာြျားကို ဆထာက်ပ့ံ 

ဆပးထားသင့်သည်။ Center - Contact Edison ဝက်အရူစ်သံုးထားဆသာ ြီးအိြ်ငုတ်ြျား 

အသံုးမပုလျှင ်အမပင်သ့ုိဝက်အထူိစပ်ြှုသည် နျူထရယ်ဝါယာနှင်ေ့က်သွယ်သင့်သည်။  

၅ခ.၇.၆။ အဖပင်မီးများ 

 အမပင်နှင့်လြ်းြီးြျားသည် သတ်ြှတ်ထားဆသာဒီဇိုင်းမေစ်သည့် ရာသီဥတုဒဏ ်

ခံနိုင်ဆသာ ပစ္စည်းြျားမေစ်ရြည်။ သ့ုိြှသာ စိုထိငု်းေနှင်ေ့ုန်ြှုံ့ ြျားဝငဆ်ရာက်ြှုြှ ထိဆရာက်စွာ 

ကာကွယ်နိုင်သည်။ ကကိုးဆပျာန့ှင် ့ Grip ကကိုးြီးအိြ်ြျားကို ရာသီဥတုဒဏခ်ံရြည့်ဆနရာ 

ြျ ိုးတွင်အသံုးြမပုသင့်ပါ။     ဝရန်တာနှင့်အမခားအေွင့် ဆနရာြျားတွင ် ြီးေိုငး်သုံးြည်ေိုပါ 

က တည်ပြဲဆသာအလုးံ အြျ ိုးအစားမေစ်သင့်သည်။  

၅ခ.၇.၇။ မီးအိမ်များ 

 ြီးအိြ်ြျားအားလုးံသည် လိအုပ်ချက်အရနှင့် သင့်ဆလျာ်စွာကာကွယ်ထားပါက 

 ကြ်းခငး်ြှ ၂.၅ ြီတာအထက်ြနည်းဆသာ အမြင့်ဆနရာတွင် ချတိ်ေွဲထားရြည်။ လျှပ်စစ် 
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ြီးအိြ်နှင့် ေက်စပ်ပစ္စည်းအားလုးံသည်  စံသတ်ြှတ်ချက်နှင့်အညီ မေစ်ရြည်။  

(က) သယ်ယူရလွယ်ဆသာ ြီးအိြ်ြျားကို ဝါယာကကိုးဆပျာန့ှင်ခ့ျတိ်ေက်ထားရြည်။ 

လက်စွြဲီးအြိ်ကို လက်ကိုင်နှင့်သင့်ဆလျာဆ်သာပစ္စည်း (သ့ုိမဟုတ်) ၎ငး်အတွက် 

သတ်ြှတ်ထားဆသာ အမခားပစ္စည်းြျားနှင်တ့ပ်ေင်သင့်သည်။ လက်စွဲြီးအိြ် 

ြျားတွင် ြီးအြိ်လက်ကိုင် (သုိ့မဟုတ်) လက်ကိုင်ဆနရာြျားတွင် လုဆံလာက် 

ဆသာ အကာအကွယ်တပ်ေင်ထားသင့်သည်။ သတ္ထုအကာအကွယ်မေစ်ပါက    

သင့်ဆလျာ်ဆသာ  ဆမြစိုက်ကကိုးတပ်ေင်သင့်သည်။  

(ခ) သတ္ထုလိုငန်င် (သို့မဟုတ်) ၎င်းနှင့်တူဆသာပစ္စည်းြျားကို ကကိုးဆပျာဝ့ငဆ်သာ 

ဆအာက်ဆမခ (သ့ုိမဟုတ်) သယ်ယူရလွယ်ဆသာ ြီးအိြ်၏ ကိုယ်ထည်တွင် 

တပ်ေင်ထားရြည်။ သတ္ထုလိုငန်င်ြျားသည် အဆပါ်ကာပါဆသာ ကကိုးအြျ ိုး 

အစားြှလွဲ၍ လျှပ်ကာပစ္စည်းြျား မေစ်သင့်သည်။  

(ဂ) ဝါယာကကိုးြျားအားလုးံသည် ပတ်လြ်းတိုမေစ်မခင်းြှကာကွယ်ရန် လျှပ်စစ်ေား 

ကစ်နှင့်ြေက်သွယ်ြီကကိုတငစ်ြ်းသပ်သင့်သည်။ 

(ဃ)  ဆ ကဆရသုတ်ပစ္စည်းြျားြှထွကဆ်နဆသာ ဓါတ်အားရိှဆသာအပုိငး်ြျား (Live 

parts) ကို သင့်ဆလျာ်စွာမြှုပ်နှံ့မခငး်နှင့် ၎ငး်တည်ရှိရာဆနရာကို အလွယ်တကူ 

ဝငဆ်ရာက်ကိုင်တွယ်နိုင်မခင်းြရိှဆစရန် မပုလုပ်ထားရြည်။ တပ်ေင်ရာ ြျက်နှာ 

မပငန်ှင် ့ဓါတ်အားရှဆိသာအစိတ်အပိုင်းြျား ကားတွင် အနည်းေုံး ၁၂၅ ြီလီြီတာ 

မခား၍တပ်ေင်ရြည်။  
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(က) ြီလီြီတာမေင့်မပသည်။ 

 

မှတ်စု 

(၁) RCC slabကကိုတငအ်ားမေည့်စတီးကိုမပြထားပါ။ 

(၂) ပန်ကာညှပ်ြျားသည် ၎င်း၏အစွန်းထွကဆ်နဆသာ အပုိငး်ြျားကို ရက်ြြျား၏ 

အလျားြျားအတိုငး် ဆနရာချရြည်။ 

ပုံ(၂)၊ ပန်ကာညှပ်များ၏ စံဖပုဒီဇိုင်း 
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          ၅ခ.၇.၈.၁။  ြျက်နှာ ကက်တွင် တပ်ဆင်္သာ ပန်ကာများ (ceiling fans) 

  ြျက်နှာ ကက်တွင် ချတိ်ေွဲတပ်ေင်ရဆသာပန်ကာြျားသည် သတ်ြှတ် 

ထားဆသာ စံချနိ်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီဆအာင်တပ်ေင်ရြည်မေစ်ပပီး ဆအာက်ဆော်မပပါ 

လိအုပ်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီရြည်မေစ်ပါသည်- 

(က) ြျက်နှာ ကက်တွင် တပ်ေင်ရဆသာပန်ကာ၏ ထိန်းချုပ်ခလုတ်အား၎င်း၏ 

ဗိုအ့ား ထိန်းကိရိယာနှင့်ခလုတ်တို့ကို တိုက်ရိုက် (series) သွယ်တန်းပပီး 

တပ်ေင်သင့်ပါသည်။ ြျက်နှာ ကက်တွင် တပ်ေင်ရဆသာပန်ကာအားလုးံကုိ 

ceiling roses (သ့ုိမဟုတ်) connector boxes ြျားနှင် ့ သာြန်နည်းအတိုင်း 

ဝါယာကကိုးသွယ်တန်း သင့်ပါသည်။ ceiling roses (သ့ုိမဟုတ်) connector 

boxesတွင် ပန်ကာဝငရ်ိုး၏ ဝါယာြျားေက်သွယ်သင့်ပပီး ချတိ် (clamp)နှင် ့

suspension rod  ကားလျှပ်ကာပါဆသာကွငး် (သ့ုိမဟုတ်) ချတိ် (clamp)မေင့် 

ချတိ်ေွဲထားသင့် ပါသည်။ Suspension rodတွင် အေက်ြျားြရိှသင့်ပါ။ 

အကယ်၍ အေက်ထားရှရိြည် ေိုပါက special couplers မေင်တ့ပ်ေငပ်ပီး 

ဝက်အမူေင့် စွဲထားရပါြည်။  special couplersသည် အနည်းေုံး ၅ 

စင်တီြီတာရှည်သင့် ပပီးအေက်နှစ်ေက်စလုံးသည် special couplersထဲတွင ်

ချုပ်ထားနိုင်ဆအာင် ရှည်ရြည်မေစ်သည်။ ထို့အမပင ် split pinsမေင့် ဝကအ်ရူစ် 

 ကပ်ထားရြည်၊ သ့ုိြဟုတ်ပါက အစွန်းနှစ်ေက်ကို ဂဆဟေက်ထားသင့်ပါ 

သည်။ suspension rodသည် ၎င်း၏ဝန်နှင့်သက်ဆရာက်ဆနဆသာ အားကို 

ခံနိုင်ဆလာက်ဆအာင ် လုံဆလာက်ဆသာ strength ရိှသင့်ပါသည်။ မေစ်နိုင်ပါက 

suspension rodကို ပန်ကာနှင့်အတူ  ခံနိုင်ဆသာအား ရိှဆအာင် မပုလုပ် 

ထားသင့်သည်။ 

(ခ) ပန်ကာညှပ်ြျားသည် (fan clamps) ၎င်းတို့အားတပ်ေင်ရဆသာ ြျက်နှာ 

 ကက ်ဆောက်လုပ်ထားြှု အဆပါ်ြူတည်၍ သင့်ဆတာ်ဆသာဒီဇိုင်းသာ မေစ်သင့် 

ပါသည်။ ြည်သည့်ြျက်နှာ ကက်တွငြ်ေို ပန်ကာညှပ်ြျားအားလုးံသည် 

သင့်ဆတာ်ဆသာ အရွယ်အစားနှင့် ညှပ်အသစ်ြျားကိုသာအသံုးမပုသင့်ပပီး 

တတ်နိုင်သြျှ ြျက်နှာ ကကန်ီးနီးတွင် သာတပ်ေင်သင့်ပါသည်။ သံကူကွန် 

ကရစ် (RC)မေင် ့ ဆောက်လုပ်ထားဆသာ အြိုးြျားအတွက် ပန်ကာညှပ်ြျားကုိ 

ြူ ကွန်ကရစ်ဆလာငး်စဉ်ကပင် ပန်ကာတပ်ေင် ရြည့်ဆနရာြျားတွင် ဂရုတ 

စိုက် ထည့်သွငး်မြှုပ်ထားခဲ့သင့်ပါသည်။ သစ်သားရက်ြြျားအတွက် ပန်ကာ 

ညှပ်ြျားကို သစ်သားရက်ြနှစ်ေက်စလုးံတွင် သင့်ဆတာ်ဆသာ သံမပားမေင့် 

တပေ်င်ပပီး   သစ်သားရက်ြ၏အရွယ်အစားနှင့် ကန့်လန့်မေတ် ဧရယိာဆပါ် 
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ြူတည၍် ြူလဆီချာငး်တစ်ဆချာင်း (သ့ုိမဟုတ်) နှစ်ဆချာင်းမေင့် သံမပားနှင့် 

သစ်သား ရက်ြနှစ်ခု စလုံးကိုချုပ်ထားသင့်ပါသည်။ သံြဏိသံဆဘာငေ်င့် 

ြျားအတွက် ပန်ကာညှပ်ြျားကို သံမပားမေင့်မပုလုပ်ပပီး သံဆဘာင်၏ ဆအာက် 

ေကြ်ျက်နှာမပငတ်ွင ် ခိုင်ပြဲစွာတပ်ေင်သင့်ပါသည်။ တပ်ေင်ရာတွင် သံမပား 

အား ပုံသွင်းထုခတ်စဉ် ကွဲအက်ဆ ကာငး်ြျားြပါရန် ဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။ 

အမခားဆသာ ပန်ကာညှပြ်ျားကို ၎င်းတို့တပ်ေင်ရြည့်ဆနရာဆပါ်ြူတည်၍ 

သင့်ဆတာ်ဆအာင် မပုလုပ်သင့်ပပီး တပ်ေင်သည့်ဆနရာတိုင်းတွင်ခိုင်ပြဲရန်နှင့် 

ဆဘးကငး် လံုခခုံြှုရိှဆစရန် ဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 

(ဂ) suspension rod၏ အဆပါ်ဘက်နှင်ဆ့အာက်ဘက်ရိှအေံုးြျားသည် ပန်ကာ 

ဆြာ်တာသို့ေက်သွယ်ထားြှုနှင် ့ suspensionကို ထိဆရာက်စွာေုံးအပု်ရြည် 

မေစ်ပါသည်။ 

(ဃ) ဝါယာကကိုးအတွင်းရိှနန်းကကိုးြျား၏ ကန့်လန့်မေတ်ဧရိယာသည် ဆ ကးနီ ၁.၅ 

စတုရန်းြီလီြီတာထက်ြနညး်သင့်ပဲ ပွန်းပဲ့မခင်းဒဏ်ြ ှ ကာကွယ်နိုင်ဆအာင် 

မပုလုပ်ထားသင့်ပါသည်။ 

(င) အမခားသတ်ြှတ်ချက်ြျားအဆနမေင့်  ကြ်းမပငန်ှင့်ြျက်နှာ ကက်ရှိ ပန်ကာ၏ 

ဆအာက်ေုံးအြှတ် ကား ဆနရာလတွ်၏အကွာအဆဝးသည် ၂.၄ ြီတာထက် 

ြနညး်သင့်ပါ။ ြျက်နှာ ကက်နှင်ပ့န်ကာ၏ ဒလက်ြျား ကားဆနရာလွတ်၏ 

အကွာအဆဝးသည် ၃၀၀ ြီလီြီတာထက် ြနည်းသင့်ပါ။ 

  ပန်ကာညှပ်ြျား၏ပုံစံြြှန်ဆသာအစီအစဉ်ကိုပုံ(၂)တွင်မပထားသည်။ 

မှတ်စု ။    ။ ပန်ကာညှပ်ြျားကိုဆသချာစွာမပုလုပ်ထားရြည် သ့ုိြှသာ ပန်ကာသည်  

တည်ပငြိ်စွာ လည်ပတ်နိုငြ်ည်မေစ်သည်။ 

၅ခ.၇.၈.၂။ အနံဆိုးစုပ်ယူထုတ်လွှတ်္သာပန်ကာ (Exhaust fans) 

  Exhaust fansြျား တပ်ေင်ရန်အတွက် ပန်ကာကိုယ်ထည် အရွယ် 

အစားနှင် ့ သင့်ဆတာ်ဆသာစက်ဝိုင်းပုံအဆပါက်တစ်ဆပါက်ကိ ု နံရံတွင်ဆောက်ထားရြည်။ 

ပန်ကာကိုယ်ထည်အား နံရတံွင်းထည့်မြှုပ်ထားဆသာြူလီမေင့် တပ်ေင်ရပါြည်။ ဆောက် 

ထားဆသာ အဆပါက်အားဘိလပ်ဆမြမေင့် အဂေဆတကိုင်ပပီး ြူလနံရံြျက်နှာမပင် ကဲ့သို ့

မေစ်ဆအာင် အဆချာသတ်ရပါြည်။ ထို့ဆနာက် Exhaust fans နှင် ့ အဆပါက်အနီးတွင် 

မပုလုပ်ထားဆသာ Exhaust fans ခလုတ်ကိကုကိုးဆပျာမ့ေင့်ေက်သွယ်ရြည်မေစ်ပပီး ပန်ကာ 

လည်ဆသာ  းတည်ေက်နှင်ဆ့လျာ်ညီဆအာင် မပုလုပ်ရပါြည်။ 
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၅ခ.၇.၉။ လျှပ်စစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ဖခင်း   

၅ခ.၇.၉.၁။ နံရ ံ (သ့ုိမဟုတ်) ြျက်နှာ ကက်တွင ် တပ်ေင်ရဆသာြီးကကိုးြျားအား    

ပိုကြ်ျားအတွင်းထည့်၍ ဝါယာကကိုးသွယ်တန်းမခငး်ြဟုတ်ဘဲ အမခားဆသာ ဝါယာ 

သွယ်တန်းမခငး်တွင် ceiling roses၊ brackets၊ ြီးေွဲြီးေိုငး်ြျား (pendants) နှင် ့

ေက်စပ်ပစ္စည်းြျားကို ထည်ဝါလှပဆအာင ် ကျွန်းသစ်သားဘဆလာခ့်ြျားမေင့် ဆဘာငက်ွပ် 

သင်ပ့ပီး  ၎င်းတို့အား တပ်ေင်ရြည့်အဆပါက်ြျားမပုလုပ်ပပီးဆနာက် သစ်သားြျားကို 

နှစ်ကကိြ်ခန့် အဆရာငတ်ငသ်င့်ပါသည်။ ဘဆလာ့ခ်ြျား၏အထူသည် ၄ စင်တီြီတာထက် 

ြနညး်သင့်ပါ။ လျှပ်စစ်ေက်စပ်ပစ္စည်းြျားကို ဘဆလာခ့်ြျားနှင့်ေက်သွယ်ရာတွင် 

ဆ ကးဝါမေင့်မပုလုပ်ထားဆသာ ဝက်အြူျားကိုသာ အသံုးမပုသင့်ပါသည်။ 

၅ခ.၇.၉.၂။ ကျွန်းသစ် (သ့ုိမဟုတ်) သစ်ြာြျားကို ခလုတ်ြျား၊ ြီးအားထိန်းခလုတ် 

ြျား အစရှိဆသာခလုတ်ခုံြျားမပုလုပ်ရာတွငအ်သံုးမပုပပီး ၎င်းတို့၏အတွငး်/အမပင် နှစ်ေက် 

စလုံးရှိအနားြျားအားလုံးကို သန့်စင်ဆသာအဆရာငတ်င်သစ်ဆစးမေင့် ဆကာငး်စွာအဆရာင် 

တငထ်ားသင့်ပပီး ပတ်ဝန်းကျငရှ်ိအဆရာငန်ှင့်လိကု်ေက်ဆအာင ် မပုလုပ်သင့်ပါသည်။ 

ခလုတ်ခုံြျား၏အရွယ်အစားသည် တပ်ေင်ထားဆသာ ေက်စပ်ပစ္စည်းြျား၏ အဆရ 

အတွက်အဆပါ်ြူတည်၍ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်သင့်ဆတာ်ဆအာင် မပုလုပ်နိုင်ြှုအဆပါ် ြှီခိုပါ 

သည်။ မခဆကာင်ြျားအန္တရာယ်ရိှနိုင်ဆသာဆနရာြျားရိှ ခလုတ်ခုံြျားကိုြူ သင့်ဆတာ်ဆသာ 

မခသတ်ဆေးြျားမေင့် ခလုတ်ခုံအတွငး်အမပင ် နှစ်ေက်စလုံးကိုသုတ်လိြ်းပပီး  ကာကွယ် 

ထားသင့်ပါသည်။ 

     ၅ခ.၇.၁၀။     လွယ်ကူစွာ လဲလှယ်တပ်ဆင်နုိင်မှု (Interchangeability) 

    ပုံစံတူဆသာခလုတ်ြျား၊ နံရကံပ်ြးီအြိ်ြျား (lampholder)၊ fuse ခုံြျား၊ 

ceiling roses၊ brackets၊ ြီးေွဲြီေိုငး်ြျား (pendants)၊ ပန်ကာြျား (fans) နှင် ့ အမခား 

တပေ်ငထ်ားဆသာအရာြျားအားလုးံကို တူညီဆသာအြျ ိုးအစား ၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လဲလှယ် 

တပ်ေင်နိုငဆ်သာ အြျ ိုးအစားြျ ိုးကို ဆရွးချယ်တပ်ေင်သင်ပ့ါသည်။ 

၅ခ.၇.၁၁။      ကိရိယာတန်ဆာပလာများ (Equipment) 

  လျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျားအားတပ်ေင်ရာတွင် အန္တရယ်ြမေစ်ဆအာင် ကာကွယ်ဆပး 

မခငး် ၊ ထိန်းသိြ်းမခငး်နှင့် ြီးခလုတ်ြျား ေွင့်/ပိတ်မခငး်ြျားအတွက်ရည်ရွယ်၍ ဝါယာကကိုးြျား၊ 

လျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျားအား ဆဒသအလိကု်ထုတ်မပန်ထားဆသာ စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့် ကိုက်ညီ 

ဆအာင်   တပ်ေင်သင့်ပါသည်။ 
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၅ခ.၇.၁၂။    ္လ၀င်/ထွက်ရှရိန် ပန်ကာများတပ်ဆင်မှု (Fannage)  

၅ခ.၇.၁၂.၁။  အဆောက်အ ၏အတွင်းကျဆသာ  ကားကွက်လပဆ်နရာြျက်နှာ ကက ်

တွင်တပ်ေင်ထားဆသာပန်ကာြျားနှင့် ၎င်းတို့ကိုထိန်းချုပ်ထားဆသာခလုတ်ြျား၏တည် 

ဆနရာသည်လည်းအဆရးပါပါသည်။ 

၅ခ.၇.၁၂.၂။      သာြန်အားမေင့်ပန်ကာြျားသည် ၉ စတုရန်းြီတာ (သုိ့မဟုတ်) ၁၀ 

စတုရန်းြီတာဧရိယာကို သက်ဆရာက်နိုင၍် ဆယဘုယျအားမေင့် ရုံးကဲ့သို့ဆသာ အဆောက် 

အ ြျား အတွက်ရည်ညွှန်းပါသည်။ ထိုအဆောက်အ ၏ အတွငး်ဘက် ကားလပ်ဆနရာ 

တိုင်း အတွက်ြျက်နှာ ကက်တွင ် ပန်ကာတပ်ေင်ထားသင့်ပပီး လိုအပ်ပါက ကားလပ ်

ဆနရာတိုင်းအတွက် ပန်ကာအဆရအတွက်အမပည့်မေင့် သင့်ဆတာ်ဆသာဒီဇိုင်းမပုလုပ်၍ 

တပ်ေင်ထားသင့်ပါသည်။တနညး်အားမေင့် ဆလဝငဆ်လထွကြ်ရိှဆသာဆနရာြျားတွင် 

တပ်ေင်သင့်ပါသည်။ ဆယဘုယျအားမေင့် ကျယ်ဝန်းဆသာခန်းြြျားတွင် ပန်ကာြျားကို 

အလျား ၃ ြီတာ၊ အနံ ၃ ြီတာစီမခား၍တပ်ေင် ကသည်။ သီးမခားအဆောက်အ ြျား 

တွင်လိုအပ်ဆသာ ceiling fan အဆရအတွက်ရရှိရန် အကွာအဆဝးသတ်ြှတ်ထားမခင်းြျား 

ြရိှဘဲ သင့်ဆတာ်သလိုတပ်ေင်ပပီး ြျက်နှာ ကက်ရိှပန်ကာြှ သက်ဆရာက်ြှုြရှိနိုင်ဆသာ 

ဆနရာြျားတွင ် air circulator ြျား၊ bracket fans ြျားကဲ့သ့ုိဆသာ ပန်ကာြျားမေင့် 

တပ်ေင် ကပါသည်။ ရလဒအ်ားမေင့် ပန်ကာအဆရအတွက်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ြကိုက်ညီ 

ဆသာလ်ည်း ၎င်းတို့အတွက် ပလပ်ဆပါက်ြျားကိုြူ  မပုလုပ်ထားဆပးရြည်မေစ်ပါသည်။  

၅ခ.၇.၁၂.၃။  သင့်တင့်ြျှတဆသာ ဆလလှည့်ပတ်ြှုရရိှဆစရန် အရွယ်အစားဆသးဆသာ 

ပန်ကာြျားကို အဆရအတွက်ြျားြျားမေင့်လည်းဆကာင်း (သ့ုိမဟုတ်) အရွယ်အစားကကီး 

ဆသာ ပန်ကာြျားကို အဆရအတွက်နည်းနည်းမေင့်လည်းဆကာငး် တပ်ေင်ထားရိှသင့်ပါ 

သည်။ အဆောက်အ တစ်ခုလုးံ၏ ဘဏ္ဍာဆရးအဆမခအဆနအဆပါ်ြူတည်၍ ြည်သည့် 

အရွယ်အစား ၊ အဆရအတွက်နှင် ့ ြည်သည့်ဆနရာြျားတွင ် တပ်ေင်ရြည်ကိဆုရွးချယ် 

သင့်ပါသည်။ 

၅ခ.၇.၁၂.၄။  အနံ့ေိုးြျားစုပ်ယူထုတ်လွှတ်ဆသာပန်ကာြျား (Exhaust fans) သည် 

အြျားသံုးအိြ်သာြျား၊ ြီးေိုဆောငြ်ျား၊ ရုံးတွင်းစားဆသာက်ေိုင် ကန်တငး်ြျားကဲ့သ့ုိ 

ဆသာဆနရာြျားတွင် တပ်ေင်ရန်လိုအပ်ပပီး   အနံ့ေိုးထွက်ရိှြှုဆလျာ့ဆအာင် စီစဉ်ဆပးပါ 

သည်။ 

၅ခ.၇.၁၂.၅။  ပန်ကာြျားနှင့်ြီးလုံးြျားအားတပ်ေငရ်ာတွင ် အလုပ်လုပ်ဆသာဆနရာ 

အဆပါ်ပန်ကာ၏အရိပ်ကျဆရာကမ်ခငး်ြရိှဆအာင်  ဆရွးချယ်တပ်ေင်သင့်ပါသည်။ 
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၅ခ.၈။   Earthing (္ဖမစိုက်ကကိုးသွယ်တန်းဖခင်း) 

၅ခ.၈.၁။ ္ယဘုယျအ္ဖခအ္နများ (General) 

ဆယဘုယျအားမေင့် ဆမြစိုက်ကကိုးသွယ်တန်းမခငး်ကို Myanmar Electricity Rules 

and Regulations အတိုငး် ဆောငရ်ွက်သင့်ပါသည်။ ပင်ြဆမြစိုက်ကကိုးတပ်ေင်ရာတွင် 

ဆအာက်ပါပစ္စည်းြျား ပါဝငရ်ပါြည်- 

(က) electrode တစ်ခု။ 

(ခ) ပင်ြဆမြစိုက်ဝါယာကကိုးတစ်ဆချာင်း။ 

(ဂ) ခလုတ်ခုံတွင်တပ်ေင်ထားဆသာ earth bar တစ်ဆချာင်း (ဆမြစိုက်ကကိုးတပ်ေင် 

ရာတွင် ပင်ြဆမြစိုက်ကကိုး၊ လျှပ်ြကးူနိုငဆ်အာင ် ကာကွယ်ထားဆသာ ဆမြစိုက် 

ကကိုး နှင် ့bonding wire တိုေ့က်သွယ်နိုင်ရန်အတွက်) ။ 

(ဃ) earth bar ြှ neutral bar ကို ထိဆရာက်စွာေယ်ရှားနိုင်ဆသာ အချတိ်အေက် 

တစ်ခု။ 

မှတ်ချက် ။  ။ အချက် (ဂ) နှင် ့(ဃ)ရိှ လိအုပ်ချက်ြျားကို လိငုစ်ငရ်လျှပ်စစ်ေိုင်ရာ ကျွြ်းကျင် 

ပညာရှင်ြှ ေုံးမေတ်ဆောငရွ်က်ရြည်မေစ်ပါသည်။ 

  ပင်ြဆမြစိုက်ကကိုး၏ အေုးံသတ်သည် earth electrode နှင် ့ လွယ်ကူစွာချတိ် 

ေကန်ိုင်ရြည်။ ပင်ြဆမြစိုက်ကကိုး ေက်သွယ်မခင်းတွင် 

(က) ခိုင်ခံ့ြှုနှင် ့လျှပ်စစ်ပိုင်းေိုင်ရာတို့တွင ်အမပစ်အနာကင်းရြည်။ 

(ခ) ထိခိုက်ပျက်စီးမခငး်၊ သံဆချးတက်မခငး်နှင့် တုန်ခါမခင်းတို့ြှကာကွယ်ထားရြည်။ 

(ဂ) အေက်ြျားအား အြျ ိုးြျ ိုးဆသာအစိတ်အပိုင်းြျားတငး်သည့် အဆနအထား 

(strain) တွင်ြထားရ။ 

(ဃ) ဝါယာကကိုးတပ်ေင်ြှုြျားအားပျက်စီးြှုြရိှဆစရ။ 

(င) earth electrode သည် ယံု ကည်စိတ်ချဆလာက်ဆအာင်ဆဘးကငး်ရြည်။ 

 အေက်ဆနရာြျားတွင ် ပြဲခြံခိုငခ်ံ့စွာတပ်ေင်ထားဆသာ fitting (ဝက်အမူေင့်တပ် 

ထားဆသာ ပလတ်စတစ်အညွှန်းကတ်မပား (သ့ုိမဟုတ်) ဆ ကးဝါကတ်မပား၊ ဆကဘယ်ကကိုး 

ဆပါ်တွင ် တွဲချည်ထားမခင်းြျားကဲ့သ့ုိဆသာ)ဆပါ်တွင ် (“EARTHING LEAD – DO NOT 

DISCONNECT” or “EARTHING CONDUCTOR - DO NOT DISCONNECT”) ကဲ့သိုဆ့သာ 

စာသားြျားကို ရှငး်လင်းစွာြှတ်သားပပီး အသံုးမပုရြည်။ 

၅ခ.၈.၁.၁။  အလယ်အလတ်ဗို့အားသံုး ကိရိယာြျားအားလုံးကို အေက် ၂ ခု သီးမခား 

စခီွဲ၍ ဆမြစိုက်ကကိုးချသင့်ပါသည်။ အလယ်အလတ်ဗို့အား (400/230V, 4-wire, 3-phase) 

သံုးစနစ်ြျားသည် သာြန်အားမေင် ့နျူထရယ်လိုငး်ကိုဆမြစိုက်ကကိုးချပပီး လုပ်ဆောင ်ကပါ 

သည်။ Myanmar Electricity Rules and Regulations အရ အလယ်အလတ်ဗို့အားသုံး 
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စနစ်ြျား အတွက်နျူထရယ်ကကိုးကို အေက် ၂ ခု သီးမခားစီခွဲ၍ ဆမြစိုက်ကကိုးချရပါြည်။ 

(11kV/400V) ကဲ့သ့ုိဆသာ ဓါတ်အားခွဲရုံ၏အရငး်အမြစ်သည် ထရန်စဆော်ြာ၏နျူထရယ် 

မေစ်ရြည်။ အဆစာပိုငး်တပ်ေင်မခငး်ြျားတွင် ဆေ့စ်လျှပ်ကူး ပစ္စည်းအရွယ်အစား၏ 

တစ်ဝက်ကို နျူထရယ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမေစ် ခွင့်မပုထားခဲ့ပါသည်။ သ့ုိဆသာ ် ( Non-

Linear) ကိရိယာြျားအသံုးမပုဆသာပစ္စည်းြျား တိုးတက်သံုးစွဲလာမခင်း ဟန်ချက်ညီြှု 

တိုးတက် လာမခင်းတို့ဆ ကာင့် နျူထရယ်ကကိုးသည် ဆတွးေ ထားဆသာ လျှပ်စီးထက် ပိုြို 

သယ်ဆောင်လာရမခငး်ဆ ကာင့် ဤနျူထရယ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားသည် ဆေ့စ်လျှပ်ကူး 

ပစ္စည်းြျားနှင့် အရွယ်အစားတူမေစ် သင့်သည်။  

  မြင့်ြားဆသာ/အလွန်မြင့်ြားဆသာ ဗို့အားသံုးစနစ်ြျားတွင်  နျူထရယ် 

လိငုး်ြျားကို သီးမခားစီခွဲထားဆသာအေက် ၂ ခုထက်ြနည်းထားရိှသင့်ပပီး လျှပ်စစ် 

ဓာတ်အားခွဲရုံ (သ့ုိမဟုတ်) ပင်ြလျှပစ်စ်ဓာတ်အားရုံတွင် အေကတ်စ်ခုတိုင်းအတွက် 

electrode ကိုယ်စီရိှသင့်ပပီး ၊ electrode တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆနှာက်ယှက်ြှုြရှိဆအာင ်

ဆမြစိုက်ကကိုးချသင့်ပါသည်။ နျူထရယ်လိုငး်ကိုသင့်ဆလျာ်ဆသာ impedance မေင့် ဆမြစိုက် 

ကကိုးချသင့်ပါသည်။ ဆမြစိုက်ကကိုးချရာတွငသံု်းဆသာ နျူထရယ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အရွယ် 

အစားသည် phase လိငုး်အရွယ်အစားထက်ြငယ်ဆသာ လက်ရိှစီးကူးြည့် လျှပ်စီး 

ဆ ကာငး်ကို ခံနိုင်စွြ်းဆသာအရွယ်အစားမေစ်သင့်ပါသည်။ 

၅ခ.၈.၁.၂။ မေစ်နိုင်လျှင်ဆမြစိုက်ကကိုးချဆသာ အေက် (Connection) အားလုးံသည် 

 ကည့်ရှု့စစ်ဆေးမခငး် မပုလုပ်နိုငရ်န်အတွက်  ထင်သာမြငသ်ာရိှသင့်ပါသည်။ 

၅ခ.၈.၁.၃။  ဆမြစိုက်ကကိုးချဆသာစနစ်တွင် earth electrode တစ်ခုမခငး်ကို ဆနရာ 

အလုိက်မေစ်နိုင် / ြမေစ်နိုင ်စြ်းသပပ်ပီးြှစီြံဆောငရွ်က်သင့်ပါသည်။ ဆမြစိုက် ကကိုးချစနစ် 

၏ ခုခံနိုင်ြှုစွြ်းအားသည် ဆြျှာ်ြနှ်းထားဆသာ လျှပ်စစ်ဝါယာဆရှာ့ခ် အန္တရာယ်ကို အတိုငး် 

အတာတစ်ခုအထိ ကာကွယ်နိုငဆ်အာင်ခုခံနိုငစ်ွြ်းရှိရြည်ဟု သတ်ြှတ်ထားပါသည်။ 

၅ခ.၈.၁.၄။  ဆမြစိုက်ကကိုးချရာတွငလ်ည်း ဆမြစိုက်ကကိုးတပ်ေင်ဆသာဆနရာတစ်ခုချင်း 

စီအတွက် ပင်ြဆမြစိုက်ကကိုးအေကန်ှင့် earth electrode အားမပငေ်င်ထားပုံကို ပုံေွဲ 

၍တငမ်ပရန်သတ်ြှတ်ထားပါသည်။ 

၅ခ.၈.၁.၅။  လက်ရှိစီးေငး်ဆနဆသာ လျှပ်စီးဆ ကာင်းအဆပါ် ယာယီ (သ့ုိမဟုတ်) 

အပြတဲြ်းထပ်ဆပါငး်ထားမခင်းြရိှဘဲ အြျားေုံးတိုးမြင်လ့ာနိုငဆ်သာ earth fault current 

ကို ခံနိုင်ဆအာငမ်ပုလုပ်သင့်ပါသည်။ (သ့ုိမဟုတ်) လက်ရိှတပ်ေငထ်ားဆသာ earth 

electrode, earth busbar စသည်တို့အား ထပ်တိုးြှုဆ ကာင့်မေစ်လာနိုငဆ်သာ earth 

fault current ကို ခုခံနိုငဆ်အာင ် စီစဉ်ထားြှုြျားဆသာ ကာချနိ်အား ဆသချာဆအာင်မပု 

လုပ်သင့်ပါသည်။ 
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၅ခ.၈.၁.၆။  ဓါတ်အားဆပးပို့ဆသာ ြည်သည့်စနစ်တွငြ်ေို မေတ်ဆတာက်(cut out) 

(သုိ့မဟုတ်) ချတိ်ေက် (link) (သ့ုိမဟုတ်) ခလုတ် (switch) ကိ ု အသံုးြမပုဘဲ live 

conductor, earth neutral conductor နှင် ့ ဆမြစိုက်ကကိုးြျားကို တပပိုင်တည်း 

လုပ်ဆောငန်ိုင်ရန် ချတိ်ေက်ဆပးဆသာ ခလုတ်တစ်ခုစီစဉ် ထည့်သွင်းထားသင့်ပါသည်။ 

သ့ုိဆသာ် ဤစနစ်တွင် ြီးစက် (သုိ့မဟုတ်) ထရန်စဆော်ြာ (သို့မဟုတ်) စြ်းသပရ်န် 

ရည်ရွယ်၍မပုလုပ်ထားဆသာ အချတိ်အေက်ကို ထိန်းသိြ်းရန် အသံုးမပုဆသာ ခလုတ် 

ြပါဝင်ပါ။ 

၅ခ.၈.၁.၇။  ဆမြစိုက်ကကိုးချရာတွင ် အသံုးမပုဆသာပစ္စည်းြျား ၊ fittingြျားစသည်တ့ုိ 

သည် ဆနရာဆဒသအလုိက်သတ်ြှတ်ထားဆသာ  စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့်ကိုက်ညီရြည်။ 

၅ခ.၈.၁.၈။  လျှပ်စီးဆ ကာငး်အားသယ်ဆပးဆသာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားနှင့် ေက်စပ် 

ဆနဆသာ earthing မပုလုပ်ရာတွင် ထုးံစံအားမေင့် ဆဘးကငး်စိတ်ချရဆသာ စနစ်မေစ်ရန် 

အြှန်တကယ်လိုအပ်ပပီး စနစ်တကျဆမြစိုက်ကကိုးချမခင်း (system earthing) ဟသို က 

ပါသည်။ ဆမြစိုက်ကကိုးချထားစဉ်တွင်ပါဝငဆ်သာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျား၊ လျှပ်စစ် ြစီးကူးနိုင် 

ဆသာသတ္ထုေိုင်ရာ လုပ်ငန်းြျားသည်လူသားြျား၊ တိရစ္ဆာန်ြျားအား အသက်အန္တရာယ်  

ြမပုနိုင်ရန်၊ ဆဘးကငး်စိတ်ချရန် အြှန်တကယ်လိုအပ်ပပီး ဆယဘုယျအားမေင့် ဆမြစိုက် 

ကကိုး ေက်သွယ်တပ်ေငဆ်ပးမခငး် (equipment earthing) ဟသို ကပါသည်။ 

၅ခ.၈.၂။ ္ဖမစိုက်ပစ္စည်းများ (Earth Electrodes) 

 ဆမြစိုက်ကကိုးချထားဆသာစနစ်ကို တပ်ေင်ဆပးနိုငရ်န်အတွက် အဆောက်အ  

ဥပစာအားလုးံတွင် ဆမြစိုက်ကကိုးတွင်သံုးဆသာ ပိုက်ဆချာင်းပုံစံ (သ့ုိမဟုတ်) အမပားပုံစံရိှဆသာ 

electrodeကိခုျထားရပါြည်။ ဆမြစိုက်ကကိုးတွငသံု်းဆသာ ပိုက်ဆချာင်းပုံစံ (သ့ုိမဟုတ်) 

အမပားပုံစံရိှဆသာ electrode ြျား၏ အဆသးစိတ်အချက်အလက်ြျားကို ပုံ (၃) နှင် ့ ပုံ (၄) 

တွင်မပထား ပါသည်။ 

 electrodeအား မပုလုပ်ဆသာသတ္ထုသည် earthing စနစ်ရှိ ခုခံအားအဆပါ် အကျ ိုး 

သက်ဆရာက်ြှုြရိှဆသာ်လည်း ဆမြစိုက်ကကိုးချြည့်ဆနရာ၏ ဆမြအြျ ိုးအစား အဆပါ်ြူတည်၍ 

electrode အားဆချးတက်မခငး်ြှ ခနံိုငြ်ှုရိှဆသာသတ္ထုြျ ိုးကို ဂရုတစိုက် ဆရွးချယ်ရန်လိုအပ်ပါ 

သည်။ သာြန်ဆမြအြျ ိုးအစားြျားတွင် ဆ ကးနီဆချာင်း၊ သံဆချာငး် (သ့ုိမဟုတ်) သံြဏိ 

ဆချာင်းကဲ့သ့ုိဆသာ electrodesကို  အသံုးမပုရန်သတ်ြှတ်ထားပါသည်။ သံဆချးတက်လွယ် 

ဆသာဆမြအြျ ိုးအစားြျားတွင် electrode နှင် ့ အေက်ြျားအား ဆ ကးနီဆချာင်း (သ့ုိမဟုတ်) 

ဆ ကးနီသတု်ထားဆသာသတ္ထုဆချာင်း (သို့မဟုတ်) သွပ်ရည်စိြ်ထားဆသာ သံဆချာင်းြျားအား  

အသံုးမပုရန်သတ်ြှတ်ထားပါသည်။ electrodeကို ဆေးသုတ်လြိ်းမခငး်၊ ဆ ကရည်သုတ်လိြ်း 

မခငး်၊ အြဲေီလိြ်းမခငး်မေင့် ထိန်းသိြ်းသင့်ပါသည်။ earth electrode နှင် ့ ဆမြစိုက်ကကိုး 
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လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားသည် တူညီဆသာ အြျ ိုးအစားကိုသာ အသံုးမပုရန်နှင့် ထိုသ့ုိြဟုတ်ပါက 

ဆချးတက်မခငး်ြှကင်းဆဝးဆစရန် ကကိုတငက်ာကွယ်ြှုြျား မပုလုပ်ထားရြည်ဟု သတ်ြှတ် 

ထားပါသည်။ 

 ၅ခ.၈.၃။  ဆမြစိုကက်ကိုးတပ်ေင်ရာတွင် အသံုးမပုဆသာအေက်ြျားအားလုးံကို  ကည့်ရှု့ 

စစ်ဆေးရန်အတွက် တတ်နိုင်သြျှမြင်သာဆအာင်ထားရှိရြည်မေစ်ပပီး ဆစ့စပ်ဆသချာစွာ 

မပုလုပ်ထားသင့်ပါသည်။အကယ်၍ အေက်ြျားအားဆသချာြတပ်ေင်ထားလျှင် (သ့ုိမဟုတ်) 

လုဆံလာက်ဆသာတပ်ေငထ်ားြှုြရိှလျှင ် မပငး်ထန်ဆသာထိခိုက်နာကျင်ြှုြျား ၊ အသက် 

အန္တရာယ်ေုံးရှုံးြှုြျားမေစ်နိုင်ပါသည်။ 

 စုစုဆပါင်းခုခံနိုင်ြှုအားဆလျာ့နည်းဆစရန် electrode အနီး  ကားခံနယ်တွင် 

လျှပ်စီးဆ ကာငး်၏သိပ်သည်းေကို တက်နိုင်သြျှနည်းသွားဆအာင် မပုလုပ်သင့်ပါသည်။ 

လျှပ်စီးဆ ကာငး်၏ သိပ်သည်းေကို electrode ြ ှ အကွာအဆဝးတစ်ခုတွင် လျင်မြန်စွာ 

ဆလျာ့ကျသွားဆအာင် ဒီဇိုင်းမပုလုပ်သင့်ပါသည်။ ဤလိုအပ်ချက်ကို အရွယ်အစားကကီးပပီး 

 းတည်ရာ တစ်ေက်တည်းရှဆိသာ၊  းတည်ရာနှစ်ေက်ရိှဆသာ အတိုငး်အတာြျားအား 

နှိုငး်ယှဉ်ပပီး တွက်ချက်မခငး်မေင့်ပိုက်ပုစံံ (သ့ုိမဟုတ်) တုတ်ဆချာင်းပုံစံ (သ့ုိမဟုတ်) strip ပုံစ ံ

ြျားသည် ဧရိယာတူညီဆသာ plate အမပားထက် ပို၍နိြ့်ဆသာ ခုခံနိုင်ြှုကိုရရိှပါသည်။ 

သ့ုိဆသာ်လည်း ခုခံနိုင်ြှု သည် electrode၏ ြျက်နှာမပင်ဧရိယာနှင် ့ဆမပာငး်မပန်အချ ိုးြကျပါ။ 

  ၅ခ.၈.၄။ ္ဖမစိုက်ကကိုးတပ်ဆင်ရာတွင် လိကု်နာသင့်္သာအပိုင်းများနှင့် လိုအပ်္သာ 

ပစ္စည်းများ   

 ၅ခ.၈.၄.၁။ ္ဖမစိုက်ကကိုးတပ်ဆင်ရာတွင် လိုအပ်္သာပစ္စည်းများ 

 လျှပ်စစ်ြစီးကူးရန် နှစ်ထပ်ကာကွယ်ထားဆသာ ပစ္စည်းြျားြှလွ၍ဲ 

လျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျား တပ်ေင်ရာတွင်သံုးဆသာ လျှပ်စစ်ြစီးဆသာသတ္ထုအစိတ်အပိုငး် 

အားလုးံကို ြှန်ကန်စွာဆမြဓါတ်ချရြည်။ သတ္ထုပပန်ြျား၊ ဆကွးနိုင်ေန့်နိုင်ဆသာပပန်ြျား၊ 

ကကိုးြျားအဆပါ် ေုံးစွပ်ဆသာပစ္စည်းြျား၊ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာြျား၊ မေူစ့်ြျား 

တပ်ေင်ထားဆသာခုံြျား၊ ြီးလုးံြျားတပ်ေငထ်ားဆသာခုံြျားနှင့် သတ္ထုမေင့်မပုလုပ်ထား 

ဆသာ အမခားအစိတ်အပုိငး်ြျားအားလုးံကို အတူတကွစုစည်းတပ်ေင၍် သီးမခားစီခွဲထား 

ဆသာ earth electrode  ၂ ခုေီသို့လုဆံလာက်ဆသာ earth electrode မေစ်ရန်ေက်သွယ် 

ရြည်။ 

 ၅ခ.၈.၄.၂။  သတ္ထုပစ္စည်းများ တည်္ဆာက်ဖခင်းလုပ်ငန်း 

  ဆမြစိုက်ကကိုးချရာတွငပ်ါဆသာ သတ္ထုအစိတ်အပိုင်းြျား တည်ဆောက် 

မပုလုပ်မခငး်သည် ဆမြစိုက်ကကိုးတပ်ေင်မခငး်တဆလျာက် ဆမြစိုက်ကကိုးချမခငး်အဆပါ် 

သက်ဆရာက်ြှုြရိှပါ။ သတ္ထုအစိတ်အပုိငး်ြျားတပ်ေင်ထားဆသာဆနရာတွင် ဆမြစိုက် 
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ကကိုးချရန်ြလိုအပ်ပါ။ သ့ုိဆသာ်၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်ပပီး ချ ို့ယွင်းချက် 

မေစ်လာနိုငဆ်သာဆ ကာင့် လျှပ်ကာပါဆသာ conductor ြျားကို  တပ်ေင်ထားသင့် 

ပါသည်။ ြည်သည့်တည်ဆောက်မခငး် လုပ်ငန်းတွင်ြေို ဤကဲ့သုိ့ဆသာ သတ္ထုအစိတ် 

အပုိငး်ြျားကို  ကာရှည်ခံပပီး လျှပ်စစ်ြစီးကူးနိုငဆ်သာ သတ္ထုအြျ ိုးအစားြျားနှင့် ခွဲမခားပပီး 

ထားသင့်ပါသည်။ 

      ၅ခ.၈.၅။    နျူထရယ်လိုငး်္ဖမစိုက်ကကိုးချဖခငး် (Neutral Earthing)   

 Myanmar Electricity Rules and Regulations အရ ေားကစ်ြျားကို 

ချတိ်ေက်ထားဆသာဘရိတ်ကာ (သုိ့မဟုတ်) ချတိ်ေက်ထားဆသာခလုတ် (သ့ုိမဟုတ်) 

နျူထရယ် ဆမြစိုက်ကကိုးလျှပ်ကးူပစ္စည်းတစ်ခုတွင ် ေားကစ်ြျားချတိ်ေက်ထား ဆသာ 

ဘရိတ်ကာအစား မေူစ့် (သို့မဟုတ်) ေားကစ်ဘရိတ်ကာြျားကို အစားထိးုြတပ်ေင ်

သင့်ပါ။ ဤစနစ်တွင် နျူထရယ်လိုင်းနှင့်အတူ (သ့ုိမဟုတ်) နျူထရယ်လိုငး်မပတ်ဆတာက်ပပီးြှ 

ေက်သွယ်ထားဆသာ phase conductor ြျားအားလုးံကို မေတ်ဆတာက်နိုင်ရန်စီစဉ်ထား 

သင့်ပါသည်။ phase ြျား ြပိတ်ခင်တွင် နျူထရယ်အားပိတ်ဆစရန် ဆသချာစွာမပုလုပ်ထား 

သင့်သည်။ 

ဓါတ်အားဆပးပို့ြှုစနစ်တွင ် နျူထရယ်ဝါယာအား အဆသတပ်ေင်ထားပါက 

အထက်ပါစည်းကြ်းကို 2-wire final circuit တပ်ေင်ချနိ်တဆလျာက်လုးံအသံုးမပုရြည်။ 

ေိုလိုသည်ြှာ ြည်သည့်မေူးစ်ကိုြျှ နျူထရယ် (သ့ုိမဟုတ်) မပန်ပို့နိုင်ဆသာ ဘုံသံုးဝါယာြျား 

တွင် အစားထိးုြတပ်ေင် ထားရန်မေစ်သည်။ နျူထရယ်လိငုး်တွင်ဓါတ်အားပို့လွှတ်ဆသာ 

အရငး်အမြစ်နှင့်စနစ်ကကီး တစ်ခုလုးံကို မေတ်ဆတာက်ဆပးထားနိုငဆ်သာ ဝက်အရူစ်ပပီး 

တပ်ေင်ရဆသာ အချတိ်အေက်တစ်ခု (bolted solid link) (သ့ုိမဟုတ်) စနစ်အား 

ချတိ်ေက်ဆပးဆသာ ခလုတ်၏အစိတ်အပုိင်း တစ်ခုပါ၀င်သင့်ပါသည်။ ဤကဲ့သ့ုိချတိ်ေက် 

ဆပးဆသာခလုတ်ကို phaseြျားမပတ်ဆတာက်မခငး်ြတိုင်ြီ နျူထရယ်လိုင်းြှ   မေတ်ဆောက် 

ဆပးနိုငဆ်အာင် မပုလုပ်ထားသင့်ပါသည်။ 

 ၅ခ.၈.၆။ ္ဖမစိုက်ကကိုးချရာတွင် ဖပုလုပ်ရမည့်စနစ်များ (System of Earthing) 

  ဆမြစိုက်ကကိုးချရာတွင ် လိအုပ်ဆသာကိရိယာြျားနှင့်အစိတ်အပုိငး်ြျား တပ်ေင် 

မခငး်ကို ဆမြစိုက်ကကိုးတိုက်ရိုက်ချဆသာစနစ်၊ ြျားစွာဆသာဆမြစိုက်ကကိုးြျား၏ နျူထရယ် စနစ် 

(သုိ့မဟုတ်) ဆမြစိုက်ကကိုးပျက်စီးကမေတ်ဆတာက်ဆပးဆသာ ေားကစ်စနစ်ြျားနှင် ့ ကိုက်ညီြှ 

သာလျှင ် တပ်ေင်ရန်ေုံးမေတ်သင့်ပါသည်။ ကိစ္စရပ်တိုငး်တွင် ၎ငး်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ 

ေက်စပ် ထုတ်မပန်ထားဆသာ Myanmar Electricity Rules and Regulations အတုိင်း  

လိကု်နာသင့်ပါသည်။  
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 စက်ရုံြျား ၊ စက်ရုံြဟုတ်ဆသာ အဆောက်အ ြျားအတွက် ဆမြစိုက်ကကိုးချမခင်း 

နှင်ေ့က်စပ်ဆသာ လျှပ်စစ်ပိငုး်ေိုငရ်ာြျားတပ်ေင်မခင်းကို စံလက်ဆတွ့နှင့်ကိုက်ညီဆအာင် 

ဆောငရွ်က်သင့်ပါသည်။  

 ၅ခ.၈.၇။  ္ဖမစိုက်ကကိုးချ္သာစနစ်များအား အမျ ိုးအစားသတ်မှတ်ဖခငး် 

  ဆမြစိုက်ကကိုးချဆသာစနစ်ြျားကို ဆအာက်ပါအတိုငး်ခွဲမခားနိုင်ပါသည်- 

 (က) TN System: ဓါတ်အားဆပးစနစ်တွင် တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ခုထက်ပုိဆသာ 

တိုက်ရိုကဆ်မြစိုက်ကကိုးစနစ်ချသင့်ပပီး ၎င်းနှင့်ေက်စပ်၍ မြငသ်ာဆသာဆနရာြျား 

တွင်တပ်ေင်ရဆသာ လျှပ်ကူးအစိတ်အပုိငး်ြျားကို လျှပ်ကူးြှု ကာကွယ်ထားဆသာ 

ပစ္စည်းြျားမေင့် ဆမြစိုက်ကကိုးချထားဆသာပင်ြဓါတ် အားဆပးစနစ်သို့ ေက်သွယ်ရ 

ပါြည်။ ေိုလိုသည်ြှာ တပ်ေင်ထားဆသာ ဆနရာြှဆမြစိုက်ကကိုး ချထားဆသာဆနရာ 

သ့ုိ စီးဝငဆ်သာလျှပ်စီးဆ ကာငး် မေစ်ပါသည်။ 

 (ခ) TT System: ဓါတ်အားဆပးစနစ်တွင် တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ခုထကပ်ိုဆသာ 

တိုကရ်ိုက်ဆမြစိုက်ကကိုးချသင့်ပပီး ၎င်းနှင့်ေက်စပ်၍ မြငသ်ာဆသာဆနရာြျားတွင် 

တပ်ေင်ရဆသာ လျှပ်ကူးအစိတ်အပိုငး်ြျားကို   ၎င်းဆနရာရိှ   ဆမြစုိက်ကကိုး (earth 

electrode) (သ့ုိမဟုတ်) ဆမြစိုက်ကကိုးချထားဆသာ ပငြ်ဓါတ်အားဆပးစနစ်ြှ 

ြြှခီိုဆသာ (electrode) ေီသ့ုိေက်သွယ်ပပီး   တပ်ေင်နိုငပ်ါသည်။ 

 (ဂ) IT System: ဆမြစိုက်ကကိုးချထားဆသာ (သ့ုိမဟုတ်) ြချထားဆသာဓါတ်အားဆပး 

စနစ်တွင် လျှပ်စီးဆ ကာငး်ဟန့်တားြှုမြင့်ြားပပီး (high impedance) မြငသ်ာဆသာ 

ဆနရာတွင် တပ်ေငရ်ဆသာ လျှပ်ကူးအစိတ်အပိုင်းြျား တစ်ဆလျာက်လျှပ်စစ်ပိုငး် 

ေိုင်ရာြှီခိုြှုြရှိဆသာ ဆမြစိုက် (earth electrode) ကို အသံုးမပုရပါြည်။ 
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ြီလီြီတာမေင့် မပသည် 

ပုံ(၃) ပိုက်္ ဖမစိုက်ကကိုး စံပုံစံ 
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ြီလီြီတာမေင့် မပသည် 

ပုံ(၄) အဖပား္ဖမစိုက်ကကိုး စံပုံစံ 

၅ခ.၉။     တပ်ဆင်ထား္သာပစ္စည်းများ စစ်္ဆးဖခငး်နှင့်စမ်းသပ်ဖခင်း 

၅ခ.၉.၁။  အ္ထွ္ထွလိုအပ်ချက် 

၅ခ.၉.၁.၁။  ပစ္စည်းကိရိယာြျားတပ်ေင်ဆောငရွ်က်လုပ်ငန်းြျား (သ့ုိမဟုတ်) လက်ရိှ 

တပ်ေင်ထားြှုအဆပါ် ထပတ်ိုးတပ်ေငမ်ခငး်ြျားြပပီးခငတ်ွင် Myanmar Electricity 

Rules and Regulations နှင် ့ကိုက်ညီြှု ရိှ / ြရိှ စြ်းသပမ်ခငး်၊ စစ်ဆေးမခငး်၊ လုပ်ဆောင် 
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မခငး်ြျား မပုလုပ်ရပါြည်။ လိအုပ်ချက်ြျားအတိုငး် မပည့်စုံြှုြရိှသည်ကိုဆတွ့ရှိပါက 

မပန်လည်မပင်ေငဆ်ောင်ရွက်ဆစ၍ ထပ်ြံစစ်ဆေးရပါြည်။ 

၅ခ.၉.၁.၂။  အခါအားဆလျာ်စွာစစ်ဆေးမခငး်နှင့်စြ်းသပ်မခင်းြျားကို လုပ်ငန်းခွင်တွင ်

အသံုးမပုဆောင်ရွက်ဆနသည့်တိုင ် မပည့်စုံဆသာအဆမခအဆနရှိဆနဆအာင် မပုမပငထ်ိန်းသိြ်း 

ြှုြျား  မပုလုပ်ရန်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 

၅ခ.၉.၁.၃။  ြူလတပ်ေငထ်ားဆသာ ဝါယာကကိုးအဆပါ် ထပြ်ံတိုးချဲ့တပ်ေငရ်ြည် 

ေိုပါက ဆထာက်ခံအတည်မပုထားဆသာ code ြျားမေင် ့   ခွင့်မပုနိုငဆ်အာင ်  ဆနာက်ေုံး 

ညွှန် ကားချက်ြျား အတိုငး် လိကု်နာဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 

၅ခ.၉.၁.၄။  တပ်ေင်ရာတွင်ပါဝငဆ်သာပစ္စည်းြျား ၊ ကိရိယာြျား တစ်ခုချင်းစီသည် 

ဆဒသအလုိက် ထုတ်မပန်ထားဆသာစံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့် ဆယဘုယျအားမေင့်ကိုက်ညီြှု 

ရိှဆအာငဆ်ောငရွ်က်ရပါြည်။ 

၅ခ.၉.၁.၅။  မပီးစီး္သာပုံစံများ 

  လျှပ်စစ်ပိုငး်ေိုငရ်ာလုပ်ငန်းြျား၊ ဝါယာကကိုးသွယ်တန်းြှုပုံစံြျားကို 

ကကီး ကပ်သူ အငဂ်ျင်နီယာ (သို့မဟုတ်) ပိုင်ရှငသုိ့်တငမ်ပပပီး မပငေ်ငဆ်ောင်ရွက်ရြည်။ 

ဝါယာကကိုးသွယ်တန်းြှု ပုံစံြျားအားရှငး်လငး်စွာဆော်မပသင့်ပပီး အဓိကခလုတ်ြျားထား 

သည့်ခုံ ၊ အြျ ိုးြျ ိုးဆသာ အဓကိဝါယာကကိုးသွယ်တန်းြည့်လြး်ဆ ကာငး်၊ ခွဲထွက် 

သွယ်တန်းထားဆသာ ဝါယာကကိုးလြ်းဆ ကာငး်ြျား၊ တပ်ေငြ်ည့်ဆနရာြျားနှင့် ၎င်းတို့ကို 

ထိန်းချုပ်ဆပးဆသာ ခလုတ်ြျား၏ တည်ဆနရာြျားပါဝင်ရပါြည်။ လျှပ်စစ်ပတ်လြ်းြျား 

အားလုးံကို ရှင်းလင်းစွာဆော်မပပပီး ဝါယာသွယ်တန်းြှုပုံစံ၏ နံပါတ်စဉ်နှင့်ေက်သွယ် 

ထားဆသာ လျှပ်စစ်ပတ်လြ်းြျားရိှ ခလုတ်ြျား၊ (point) ြျား၏အဆရအတွက်ကို  တူည ီ

ဆသာဂဏန်းပုံစံမေင့် ဆော်မပသင့်ပါသည်။ ဆမြစိုက်ကကိုးချထားဆသာဆနရာနှင့် အဆရ 

အတွက် ၊ ဝန် (load) တစ်ခုချင်းစီသ့ုိသွားဆသာ  လြး်ဆ ကာင်းြျားကိုလည်း ရှင်းလင်းစွာ 

ဆော်မပသင့်ပါသည်။ 

၅ခ.၉.၂။ တပ်ဆင်ထားမှုအား စစ်္ဆးဖခငး် 

၅ခ.၉.၂.၁။   အ္ထွ္ထွ 

   ဝါယာကကိုးသွယ်တန်း တပ်ေင်မခငး်ပပီးစီးဆ ကာငး် အဆထွဆထွ စစဆ်ေး 

မခငး်ကို တာဝန်ရှိသူအြှုထြး်ြစှစ်ဆေးဆောငရွ်က်ရြည်မေစ်ပပီး Myanmar Electricity 

Rules and Regulations ၊ သတ်ြှတ်ထားဆသာလမး်ညွှန်ချက်ြျားနှင့် ကိုက်ညီြှုရိှဆအာင ်

ဆောငရွ်က်ထားြှုြျားအား စစ်ဆေးရြည်မေစ်ပါသည်။ ထိုအချက်ြျားထဲတွင် တပ်ေင် 

အသံုးမပုထားဆသာ ကိရိယာြျား၊ fittingsြျား ၊ ေက်စပ်ပစ္စည်းြျား၊ ဝါယာကကိုးြျားသည် 

လျှပ်စစ်စီးကူးြည့် ဝန်၏လိုအပ်ချက်ြျားအရ လုဆံလာက်ဆသာအေင့်သတ်ြှတ်ချက်နှင့် 
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အရည်အဆသွး ရိှ / ြရိှ စစ်ဆေးရန်ဟူဆသာ အချက်လည်းပါပါသည်။ လျှပ်စစ်ဝါယာြျား 

သွယ်တန်းတပ်ေင်မခငး် ၊ အဆချာသတ်ဆောင်ရွက်ဆပးမခငး် လုပ်ဆောင ်ကဆသာ အလုပ် 

သြားြျား၏ ကျွြ်းကျငြ်ှုကိ ု ၎ငး်နှင့်ေက်စပ်ဆနဆသာေိအား၊ ထိစပ်ဆနဆသာဧရိယာ၊ 

အမပစ်အနာြရှိမခငး်၊ လုံဆလာက်ဆသာ အကွာအဆဝးြျားထားရှိြှု၊ လျှပ်စီးပတ်လြ်းစနစ် 

အားလွယ်ကူစွာခွဲမခားနိုင်ရန် ဆောငရွ်က်ထားြှုြျားတွင်ဆသချာ၍စနစ်ကျစွာ ဆောငရွ်က် 

ထားြှုကိ ုကည့်၍ေုံးမေတ်နိုင်ပါသည်။ ပပီးမပည့်စုံဆသာစစ်ဆေးမခငး်တွင် တပ်ေင်ထား 

ဆသာ လျှပ်ကာပစ္စည်းြျား၊ ထိပုစ္စည်းြျား၏ အေင်သ့တ်ြှတ်ချက်ြျား၊ အသုံးမပုနိုငြ်ှု 

အတိုငး်အတာနှင့် အြျ ိုးြျ ိုးဆသာ လျှပ်ကာပစ္စည်းြျားအား ဆပါငး်စပ်ထားြှုြျား  အားလုးံ 

ကိ ုစစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ 

 ၅ခ.၉.၂.၂။   ကကည့်ရှု့စစ်္ဆးရမည့် အမျ ိုးအမည်များ 

၅ခ.၉.၂.၂.၁။  ဓါတ်အားခွဲရုံ တပ်ဆငဖ်ခငး် 

ဓါတ်အားခွဲရုံ တပ်ေငရ်ာတွင် စစ်ဆေးရြည့်အချက်ြျားြှာ- 

 ၁။ တပ်ေင်မခငး်ကိုအတည်မပုထားဆသာ drawing အတိုငး် တပ်ေငရ်ြည်။ 

 ၂။ လိအုပ်ပါက phase-to-phase အကွာအဆဝးနှင့် phase to earth အကွာ 

အဆဝးတို့ကို ထားရှဆိပးရြည်။ 

 ၃။ တပ်ေင်ြည့်ကိရိယာြျားအားလုံးကို လိုအပ်ဆသာ earth electrode အဆရ 

အတွက်ြျားနှင့် ဆကာင်းြွန်စွာနှင် ့မပည့်စုံစွာ ေက်သွယ်ရြည်။ 

 ၄။ terminals  ြျား  အလုပ်လုပ်နိုငဆ်အာင် လိုအပ်ဆသာဆမြနှင့်အကွာအဆဝးကို 

ထားရိှရြည်။ 

 ၅။ သင့်ဆတာ်ဆသာခခံစည်းရိုးခတ်ပပီး အဝငတ်ံခါးအားဆသာတ့ပ်မခင်းြျား မပုလုပ် 

ရြည်။  

 ၆။ ဆဘးကငး်လုံခခုံြှုရှိဆစရန် ြီးသတ်ဆေးဗူးြျား၊ လုပ်ဆောငန်ိုငဆ်သာ 

တုတ်ဆချာင်းြျား၊ ရာဘာအခငး်အစရိှသည်တို့နှင့် လိအုပ်ဆသာ အန္တရာယ် 

သတိဆပးေိုငး်ဘုတ်ြျား ဓါတ်အားခွဲရုံအတွင်းတွင် ထားရိှရြည်။ 

 ၇။ အဆောက်အ အတွင်း တပ်ေင်ရြည်ေိုပါက လုဆံလာက်ဆသာ ဆလဝင ်

ဆလထွက်ရရှိရန်နှင့် စွန့်ပစ်ဆရစီးေင်းနိုငရ်န် မပုလုပ်ဆပးထားရြည်။ 

 ၈။ ဆကဘယ်ကကိုး ဆမြာင်းြျားအား ြီးဆလာငြ်လွယ်ဆသာ အေံုးြျားမေင့် မပုလုပ် 

ထားရြည်။ 

 ၉။ သာြန်လုပ်ဆောငြ်ှုြျားအတွက် ကိရိယာြျားအားလုံးကို အလွယ်တကူသံုး 

ရလွယ်ဆအာင ်မပုလုပ်ထားရြည်။ 
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 ၁၀။ ကိရိယာအားလုးံကို တစ်ခုလုံးဆေးသုတ်ပပီး အြည်ကဒ်ြျား တပ်ေင်ထား 

ရြည်။ 

 ၁၁။ ဆောက်လုပ်စဉ်က အသုံးမပုခဲ့ဆသာအရာဝတ္ထုြျားနှင့် ယာယီ တပ်ေင်ထား 

ဆသာ အေကြ်ျားအား ေယ်ရှားထားရြည်။ 

 ၁၂။ Oil level, busbar ခိုင်ခံ့ြှုရိှမခင်း၊ ထရန်စဆော်ြာ tap တပ်ေင်ထားမခင်းတို့ 

သည် အစီအစဉ်ကျနြှုရိှရြည်။ 

 ၁၃။ ဆမြစိုက်ကကိုးချပိုက်ြျား၊ earth electrode / earth pit ြျားအတွက် အေုံး 

အကာြျားမပုလုပ်ထားသင့်ပပီး နျူထရယ် နှင့် LA earth pits ြျားကို 

လွယ်ကူစွာ ခွဲမခားသိရိှနိုငဆ်အာင ်အြှတ်အသားြျား မပုလုပ်ထားသင့်သည်။ 

 ၁၄။ earth   electrode ြျားသည် GI ပိုက ် (သ့ုိမဟုတ်) CI ပိုက ် (သို့မဟုတ်) 

ဆ ကးနီမပားြျားမေစ် ကပပီး earth connection ြျားအတွက် ဆ ကးဝါမေင့် 

မပုလုပ်ဆသာ bolt နှင့် nutြျားကို ခဲမပားဝါရှာြျားခံပပီး ပိုကြ်ျား/အမပား 

ြျားကို ေက်သွယ်ရြည်။ 

 ၁၅။ ဆမြစိုက်ကကိုးချပိုက်ြျား၊ ဆမြစိုက်ကျင်း / ကန်ြျားသည် အြှိုက်သရိုက်ြျား၊ 

အညစ်အဆ ကးြျားနှင့် ဆရညိှတက်ဆနဆသာဆကျာက်တုံးြျား နှင်က့င်းဆဝးရ 

ြည်မေစ်ပပီး earth connections ြျားသည် မြင်သာပပီး လွယ်ကူစွာတပ်ေင် 

နိုငဆ်အာင ်မပုလုပ်ဆပးထားရပါြည်။ 

 ၁၆။ HT နှင် ့ LT panel ဂီယာြိန်းြျားကို  ကက် ၊ ပိုးဟပ်စဆသာ အဆကာင်ြျား 

ြဝင်နိုင်ဆအာင ် ၊ ဆရဆငွ့မပန်မခင်းြရှိဆအာင၊် အသံုးြမပုဆသာအဆပါက်ြျားကို 

တက်နိုင်သဆလာက်ပိတ် ထားရပါြည်။ 

 ၁၇။ Earth bus bar ြျားသည် ခိုင်ခံ့ြှုရိှဆသာ အေက်ြျားမေစ်ဆအာင ် မပုလုပ်ရ 

ြည်မေစ်ပပီး သံဆချးြတက်နိုငဆ်သာ ြျက်နှာမပင်မေစ်ဆအာင်လည်း   မပုလုပ် 

ထားရြည်။ 

 ၁၈။ လျှပ်ြကူးဆအာင် ကာကွယ်ထားဆသာပစ္စည်းြျားအား ကိုငတ်ွယ်ထိန်းချုပ်ရ 

ဆသာလက်ကိုငက်ို ဆမြမပင်ြှသင့်ဆတာ်ဆသာ အမြင့်တွင် မပုလုပ်တပ်ေင် 

ထားရပါြည်။ 

 ၁၉။ ထရန်စဆော်ြာထားဆသာအခန်းတွင် ထရန်စဆော်ြာအား ေီမေည့်မခင်း၊ 

မပုမပင်ထိန်းသိြ်းမခငး်ြျားကို လွယ်ကူစွာမပုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လုဆံလာက် 

ဆသာ အမြင့်ရှိဆအာင ်မပုလုပ်ထားရြည်။ 

 ၂၀။ ဆဘးကငး်ဆစဆသာ ကိရိယာြျား ၊ အလျားလိုက် / ဆဒါင ် လိကု် မပုလုပ်ထား 

ဆသာ  ကားခံအကာအကွယ်ြျား၊ Bus bar အေုံးအကာြျား၊ ဆဘးကင်းဆစ 
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ရန် အလိအုဆလျာက် ပိတ်ဆပးဆသာ shutter ြျား / ကာကွယ်ဆပးနိုင်ဆသာ 

တံခါးြျား၊ ဆဘးအန္တရာယ်ကို ဟန့်တားကာကွယ်ဆပးနိုင်ဆသာ လက်ကိုငတ်ို့ 

သည် panelြျားနှင် ့ အခန်းငယ်ြျား အားလုးံတွင် ယံု ကည်စိတ်ချစွာ 

လုပ်ဆောငန်ိုငဆ်အာင်     ဆဘးကငး်လုံခခုံြှုရိှရြည်။ 

 ၂၁။ ပင်ြ HV နှင် ့MV နှင် ့(အခွဲ) ခလုတ်ခုံြျား၏ အဆရှ့/အဆနာက် နှင့် ဆဘးေက် 

ြျားအားလုးံရှိ လွတ်ကင်းရြည့်အကွာအဆဝးတို့သည် လုဆံလာက်ဆသာ 

အကွာအဆဝးရှိရြည်။ 

 ၂၂။ ခလုတ်ြျားသည် လွတ်လပစ်ွာလုပ်ဆောငန်ိုငရ်ြည်။ ေိုလိုသည် ြှာ blade 

၃ ကို တချနိ်တည်း ချတိ်ေက်နိုင်ရြည်။ arcing hornsကို မပည့်စုံစွာ 

ေက်သွယ်ထားရြည်။ ေိုလိုသည်ြှာ လက်ကိုင် ြျားတွင် locking system 

ကိုပါ ထည့်သွင်းထားရြည်။ 

 ၂၃။ လျှပ်ကာပစ္စည်းြျားသည် ကွဲအက်မခင်းြျားကင်းလွတ်ပပီး သန့်ရှငး်ရပါြည်။ 

 ၂၄။ ထရန်စဆော်ြာတွင် ြည်သည့်ေီယုိစိြ့်ြှုြှြရိှဆစရ။ 

 ၂၅။ ထရန်စဆော်ြာတွင် တပ်ေင်ထားဆသာ အေကြ်ျားသည် ခိုင်ပြဲပပီး 

ဆကာင်းြွန်စွာ ေက်သွယ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

 ၂၆။ Bushingsြျားသည် ကွဲအက်မခင်းကငး်ြဲ့ပပီး သန့်ရှင်းရပါြည်။ 

 ၂၇။ Breather (ဆလရှူဆပါက်) ၊ vent pipe (ဆလထွက် ပိုက်)၊ Buchholz relay 

ကဲ့သ့ုိဆသာ ထရန်စဆော်ြာ၏ ေက်စပ်ပစ္စည်းြျားသည်  အစီအစဉ်တကျရှ ိ

ရြည်။ 

 ၂၈။ ထရန်စဆော်ြာရိှ Gas Relay တပ်ေင်မခငး်သည် စနစ်တကျ မေစ်ရြည်။ 

 ၂၉။ ထရန်စဆော်ြာတွင် ေီနှင့်ဆလအပူချနိ်ကို သတ်ြှတ်ထားဆသာ လိုအပ်ချက် 

အတိုငး်  ချနိ်ကိုက်ထားရြည်။ 

 ၃၀။ ဆမြဆအာက်ကကိုးြျားတပ်ေင်ထားဆသာ ဆနရာြျားတွင ် ဆရယုိစိြ်မ့ခငး်  

(သုိ့မဟုတ်)  အမခားအဆ ကာင်းအရာြျားဆ ကာင့်  ဝငဆ်ရာက်လာဆသာ 

ဆရြျားကို စုပ်ထုတ်နိုငဆ်အာင် လုံဆလာက်ဆသာ အစီအစဉ် ြျားရိှရြည်။ 

  ၃၁။ HV နှင် ့MV panels ြျားရိှ အဝင် /အထွက် လျှပ်စီးပတ်လြ်းြျား အားလုံးကို 

အြျ ိုးအြည်ခွဲမခား နိုင်ရန် အတွက် ရှငး်လငး်စွာနှင့်ေျက်၍ ြရနိုငဆ်သာ 

အြှတ်အသားနှင့် အြည်မပကဒ်မပားြျားကို မပုလုပ်ထားရြည်။ 

 ၃၂။ ြည်သည့်ဆကဘယ်ကကိုးြှ ပျက်စီးဆနမခငး်ြရှိရ။ 

 ၃၃။ တပ်ေင်ထားဆသာ ကိရိယာြျားဝန်းကျငတ်ွင် လုဆံလာက်ဆသာ  အကွာ 

အဆဝး လွတ်ကင်းြှုရိှရြည်။ 
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 ၃၄။ ဆကဘယ်ကကိုး terminals ြျားသည် ဆသသပ်ြှန်ကန်ြှုရိှရြည်။ 

၅.၉.၂.၂.၂။ အနိမ့်စားဗို့အားသံုးစနစ်တွင် တပ်ဆင်ဖခင်း 

 အနိြ့်စားဗို့အားသံုး စနစ်အားတပ်ေင်ရာတွင ် စစ်ဆေးရြည့် အချက် 

ြျားြှာ- 

 ၁။ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာြျား(switchgear)၊ လျှပ်စီးဆ ကာငး်ေက်ဆပးဆသာ 

ကိရိယာြျား (contactor)၊ relay ကိရိယာြျားအစရိှဆသာ ကိရိယာြျားတွင် 

ဆဘးကငး်လုံခခုံစွာ သယ်ယူပိုဆ့ောငန်ိုင်ရန်အတွက် အသံုးမပုထားဆသာ 

ပိတ်ေို့ဆနဆသာ ပစ္စည်းြျားအားလုံးကို ေယ်ရှားရြည်။ 

 ၂။ ဆမြစိုက်ကကိုးချထားဆသာစနစ်ရှိ အေက်ြျားအား အခါအားဆလျာ်စွာ စစ်ဆေး 

ဆပးရြည်။ 

 ၃။ ဆကဘယ်ကကိုးြျားအား ဆခါက်ချ ိုးသွယ်တန်းမခငး်ကို ဆရှာင ်ကဉ်ရြည်မေစ်ပပီး 

ပုံြှန် ကားလွတ်ဆနဆသာ ဆနရာြျားတွင ်သင့်ဆတာ်ဆသာ ညှပ်ြျားကို အသံုးမပု 

၍ နံရံနှင့် ြျက်နှာ ကက်တစ်ဆလျာက် (သ့ုိမဟုတ်) မပုလုပ်ထားဆသာ 

ဆမြာင်းလိုငး်ြျား တဆလျာက်တွင် ဆမပမပစ်ဆသာပုံစံမေင့် သွယ်တန်းရပါြည်။ 

 ၄။ လွယ်ကူစွာ သွားဆရာက်လုပ်ဆောငန်ိုငဆ်သာ ဆနရာတွင် ဆြာ်တာ/ ကိရိယာ 

တန်ောပလာြျားကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ၎င်းဆြာ်တာ/ ကိရိယာြျား 

အနီးတွင် သင့်ဆတာ်ဆသာ ချတိ်ေက်ခလုတ် (သ့ုိမဟုတ်) ေားကစ်ဘရိတ် 

ကာ (သ့ုိမဟုတ်) ေိ၍ ဆသာ့ခတ်နိုငဆ်သာခလုတ်ြျားကို တပ်ေင်ထား သင့်ပါ 

သည်။ 

 ၅။ ဆြာ်တာနှင် ့ကိရိယာတန်ောပလာြျား အတွက် သီးမခားခွဲ၍ တပ်ေင်ရဆသာ 

earth electrode ြျားကို တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 ၆။ switch-fuse ထိန်းချုပ်ခလုတ်အား overhead travelling crane ၊ hoists၊ 

overhead busbar trunking ြျားသို့ ပါဝါဆပးပို့ ထိန်းချုပ်နိုင်ဆပးရန်အတွက် 

ဆမြမပင်ြှ သင့်ဆတာ်ဆသာအမြင့်တွင ်တပ်ေင်ရြည်။ 

 ၇။ ကရနိ်းသွားရန် မပုလုပ်ထားဆသာ သတ္ထုသံလြ်းြျားသည် လျှပ်စစ်ေိုငရ်ာ 

 လုပ်ဆောငခ်ျက်ြျား မပုလုပ်နိုငရ်န် တေက်တည်းခငး်၍ earthing ချထား 

 သင့်ပပီး အစွန်းနှစ်ေက်ရိှ သံလြ်းနှင့် earthing ကိုခိုင်ပြဲစွာ ေက်ဆနဆအာင် 

 မပုလုပ်ထားရြည်။ 

 ၈။ အလယ်အူတိုင်တွင ် ဝါယာ ၄ ကကိုးပါဆသာ 4 core cable ဆကဘယ်ကကိုးြျား 

ကို overhead သွားဆသာ ကရနိ်းြျားနှင့် သယ်ယူဆရွှေ့ဆမပာင်းရန် လွယ်ကူဆသာ 

ကိရိယာြျားတွင် သံုးရြည်မေစ်ပပီး အလယ်အူတိုငရိှ် စတုတ္ထဆမြာက် ဝါယာကို 
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earthing ချရာတွင် သံုး၍ ြီးလိငုး် လျှပ်စီးပတ်လြး်ြျားအတွက် supply ကို 

ခွဲမခားထားရပါြည်။ 

 ၉။ Flexible သတ္ထုပိုက်ဆခါငး်ကို ဆြာ်တာ (သို့မဟုတ်) အမခားကိရိယာြျားနှင့် 

သွယ်တန်းတပ်ေင်ရန် အသံုးမပုပပီး သွယ်တန်းထားဆသာပိုကက်ို အလျား 

မပည့်ြဆီအာင ် တပ်ေင်ရန်နှင့် ပိုကဆ်ခါငး်သည် သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ  

လုခံခုံဆကာင်းြွန်ြှု ရှိရြည်။ 

 ၁၀။ ဆကဘယ်ကကိုးြျားကို ဓာတုပစ္စည်းြျား၏ သက်ဆရာက်ြှုရိှဆသာ (သ့ုိမဟုတ်) 

ပျက်စီးဆစဆသာ ဆနရာြျားတဆလျာက်တွင ်သွယ်တန်းတပ်ေင်မခငး် ြမပုရပါ။ 

 ၁၁။ ဆကဘယ်ကကိုး၏ ကာကွယ်ထားဆသာအရာြျား (screens) နှင် ့ ေုံးအပု် 

ကာကွယ်ထားဆသာအခွံြာြျား (armours)ြျားကိုဆကာင်းြွန်ဆအာင ် ဆမြစိုက် 

ချထားရြည်။  

 ၁၂။ ခါးပတ်တပ်ေင်၍ ဆြာငး်နှင်ရဆသာ စက်ကိရိယာြျားရှ ိ ခါးပတ်ြျားသည် 

ဆဘးအန္တရာယ်ြှ ဆကာင်းစွာ ကာကွယ်နိုင်ရြည်။ 

 ၁၃။ ဓါတ်အားရှိဆသာ အစိတ်အပုိငး်ြျားကို အန္တရာယ်ြရိှရဆအာင် လုဆံလာက်ဆသာ 

ကကိုတငက်ာကွယ်ြှုြျား မပုလုပ်ထားရြည်။ 

 ၁၄။ Ammeter ြျားနှင် ့voltmeter ြျားကို စစ်ဆေးရြည်။ 

 ၁၅။ relays ြျားကို ေုန်ြျား၊ အမခားဆသာအြှုန်ြျား ကျဆရာက်ေံုးအုပ်ဆနမခင်း 

ြရိှဆအာင် ြျက်မြင်အားမေင့် စစ်ဆေးရြည်။ 

 ၁၆။ Bus ducts/ rising mains/ overhead bus trunkingြျား အသုံးမပုထားဆသာ 

ဆနရာြျားတွင် ဆမြစိုက်ချထားဆသာ စနစ်ကိုအထူးဂရုမပု ဆောငရွ်က်သင့်ပါ 

သည်။ အမေုတ်/ အတပ် မပုလုပ်ရဆသာ ဆနရာြျားအားလုံးကို MCB, MCCB, 

Fuses, ELCB, RCCB ကဲ့သ့ုိဆသာ လုဆံလာက်ဆသာ ကာကွယ်ြှုနှုန်းရှိသည့် 

ပစ္စည်းြျားမေင့် မပုလုပ်တပ်ေင်ထားရြည်။  

 ၁၇။ စက်ကိရိယာြျားအားလုံးကို ရာသီဥတု၊ ေုန်ြျား၊ ပိုးြွှား ြျားဒဏြ်ှ ကာကွယ် 

ထားရြည်။ 

 ၁၈။  ကားခံနယ် ဆလကာ (air insulation) ထားရိှရဆသာ ြည်သည့်စက်ကိရိယာ 

ြျားအားလုးံတွင် ြေို (phase to phase, phase to earth, earth to 

neutral) စဆသာ Phases ြျား ကား သင့်ဆတာ်ဆသာ အကွာအဆဝးြျားကို 

ထိန်းသိြ်းရြည်။ 
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၅ခ.၉.၂.၂.၃။     ္ကာငး်ကင်ကကိုးလိုင်းများ (Overhead lines) 

         ဆကာင်းကင်ကကိုးလိုငး်ြျား ေက်သွယ်ရာတွင် စစ်ဆေးသင့်သည့် 

အချက်ြျားြှာ -  

၁။ လျှပ်ကူးပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းြျားနှင့် ကိရိယာတန်ောပလာြျားသည် 

အလွယ်တကူ ြဆရာက်ရိှနိုငဆ်သာဆနရာတွင ်ရိှရြည်။ 

၂။ ဆကာင်းကင်ကကိုးလိငုး်ြျား ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအတွက် ဆထာက်ြထားဆပး 

ဆသာအရာြျား၏ အရွယ်အစားနှင့်အြျ ိုးအစားြျားသည် သင့်ဆတာ်ရြည် 

မေစ်ပပီး တငမ်ပထားပပီးမေစ်ဆသာ drawing နှင် ့ စံချနိ်စံညွှန်းြျားအတိုင်း 

ကိုက်ညီရြည်။ 

၃။ ဆမြမပင်ြှအလယ်တွင် ဆကွးညွှတ်ဆနဆသာအဆမခအဆနြျား၊ ဆကာင်းကငက်ကိုး 

လိငုး်ြျား၏ အနိြ့်ေုံးဆနရာရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်း အထိကငး်လွတ်ဆနရြည့် 

အမြင့်သည် ထုတ်မပန်ထားဆသာ စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင် ့ကိုက်ညီရြည်။ 

၄။ လြး်ကိုမေတ်၍သွယ်တန်းထားဆသာ ဆကာငး်ကငက်ကိုးလိုင်းြျား (သ့ုိမဟုတ်) 

တစ်ခုနှင့တ်စ်ခုနီးကပ်စွာရိှဆနဆသာ (သ့ုိမဟုတ်) မေတ်သန်းသွားဆသာဆနရာ 

ြျားတွင် သင့်ဆတာ်ဆသာ အကာအကွယ်ပစ္စည်းြျားကို တပ်ေင်ရြည်မေစ် 

ပပီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထိစပ်သွားမခငး် ြရိှဆအာငလ်ည်း ကာကွယ်ထားရပါြည်။ 

၅။ အကာအကွယ်ရှိဆသာ ဝါယာကကိုးတိုင်းကို ြှန်ကန်စွာ ဆမြစိုက်ချထားရြည်။ 

၆။ တပ်ေင်ထားဆသာ အကာအကွယ်အစီအြံြျား၏ အရွယ်အစားနှင့် အြျ ိုး 

အစားသည် လုံဆလာက်ြှုရိှရြည်။ 

၇။ လိအုပ်ပါက ဆကာင်းကငက်ကိုးလိုင်းြျားတွင် ဆကာင်းြွန်စွာ (earth) ဆမြ 

ဓါတ်ချထားသည့် တိုင်ေိုင်းကကိုး (stay) ြျားကို သင့်တင့်စွာ တပ်ေင်ဆပး 

ထားနိုင်ပပးီ သင့်ဆတာ်ဆသာ ဗို့အားခံနိုင်သည့် တိုင်ေိုငး်ကကိုးလျှပ်ကာြျား 

(stay insulators) ကိုလည်း တပ်ေင်ဆပးထားရြည်။ 

၈။ Anti-climbing device ြျား၊ အန္တရာယ်ရှိ သတိဆပးဘုတ်ြျားကို HT 

supports ဆပါ်တွင ်တပ်ေင်ဆပးထားရြည်။ 

၉။ လြး်ဆ ကာင်းတစ်ဆလျာက် ကင်းလွတ်ရြည့် အကွာအဆဝးြျားကို စစ်ဆေး 

ပပီး သစ်ပငြ်ျား ၊ သစ်ကိုငး်ြျားနှင့် သစ်ပငပ်ုြျားကဲ့သ့ုိဆသာ ပိတ်ေို့ဆနဆသာ 

အတားအေီးြျားကို လြ်းဆ ကာငး်တစ်ေက်စီတွင ် လုဆံလာက်ဆသာ အကွာ 

အဆဝးရှိဆအာင် ရှင်းလင်းရပါြည်။ 

၁၀။ လျှပ်စီးဆနဆသာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားနှင့် ဆမြစိုက်ချထားဆသာ သတ္ထုအစိတ် 

အပုိငး်ြျား ကား ကင်းလွတ်ရြည့်  အကွာအဆဝးသည် လုံဆလာက်ြှုရိှရြည်။ 
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၁၁။  းဆခါင်းအထက်အမြင့်ြှ သွယ်တန်းဆသာကကိုးြျားတွင် အေကြ်ျား  

မပငေ်င်ဆောင်ရွက်မခငး်ြျားမပုလုပ်နိုငရ်န်အတွက် လုဆံလာက်ဆသာ ခံနိုင် 

ရည်ရိှဆသာ မေတ်ဆတာက်(Cut-out) လုခံခုံဆရးကိရိယာကို တပ်ေင်ထားရ 

ြည်။ 

၁၂။ လျှပ်ကာပစ္စည်းြျားအားလုံးကို ြှန်ကန်ဆကာင်းြွန်စွာနှင့် ဆဘးကငး်စွာ 

တပ်ေင်ထားပပီး ပျက်စီးမခင်းြရှိဆစရန် လုပ်ဆောငထ်ားရြည်။ 

၁၃။ Tension တငး်အားဆ ကာင် ့ တိုင်ြျား ဆကွးညွှတ်မခငး်ြရှိဆစရန် တိုငြ်ျား 

အားလုးံကို ဆကာင်းြွန်စွာသရွတ်ကိုင်ထားပပီး လျှပ်စစ်ြကူးဆအာင ်

ကာကွယ်ထားရြည်။ 

၁၄။ သံြဏိသံတိုင်ြျား သံုးြည်ေိုပါက ဆကာငး်ြွန်စွာ ဆမြစိုက်ချထားရြည်။ 

 ၅ခ.၉.၂.၂.၄။        မီးလိငု်းလျှပ်စီးပတ်လမ်းများ (Lighting circuits) 

ြီးလိငုး်လျှပ်စီးပတ်လြး်ြျား တပ်ေင်ရာတွင် စစ်ဆေးရြည့်   

အချက်ြျားြှာ- 

 ၁။ စက်ရုံြျားတွင် ြီးခလုတ်ခုံြျား ၊ ထိန်းချုပ်ခလုတ်ြျား စုဆဝးတပ်ေငရ်န် 

သစ်သားခုံြျား ၊ သစ်သားအမပားြျားမေင့် အသံုးမပုမခငး်ကိုဆရှာငရ်ြည်။ 

 ၂။ ြီးလိငုး်ြျားထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အသံုးမပုဆသာ double poles switch-

fuses ြျားတွင် neutral links ြျားကို တပ်ေင်ဆပးရြည်။ neutral လိုငး် 

တွင် MCB, MCCB, fuses, ELCB စသည်တို့ကဲ့သုိ့ဆသာ လျှပစ်ီးြှုြှကာကွယ် 

ထားဆသာပစ္စည်းြျားကို တပ်ေင်မခငး် ြမပုရပါ။ 

 ၃။ ြီးလိငုး်လျှပ်စစ်ပတ်လြ်းြျားရှိ ပလပခ်ုံြျားအားလုးံသည် 3-pin အြျ ိုး 

အစားြျားမေစ် ကပပီး third pin ကို ြှန်ကန်စွာဆမြစိုက် (earthed) ချရ 

ပါြည်။ 

 ၄။ Tamper-proof interlocked switch socket နှင် ့ပလပ်ဆပါက်ြျား အားလုးံ 

ကို လွယ်ကူစွာတပ်ေင်နိုငဆ်သာဆနရာတွင ်ထားရိှရြည်။ 

 ၅။ စက်ရုံဧရိယာရိှ ြီးလိုငး်ကကိုးြျားသွယ်တန်းရာတွင ် conduit ပိုကြ်ျားသံုး၍ 

သွယ်တန်းမခငး် ၊ conduit ပိုကြ်ျားမေင့် ြှန်ကန်စွာ ဆမြစိုက်ချထားမခငး်ြျား 

မပုလုပ်ရြည်။ ထိုသ့ုိ ြဟုတ်ပါက ြာဆကျာဆသာအရာ (armoured) ြျားမေင် ့

ေုံးအပု်မပုလုပ်ထားဆသာ  ဆကဘယ်ကကိုးြျားမေင့်သွယ်တန်းရပါြည်။ 

 ၆။ ြီးလိငုး်ြျားတပ်ေငရ်ာတွင် ပလပ်ဆပါက်ြျား၊ အဆသတပ်ေင်ထားဆသာ 

လျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျား ၊ ကိရိယာြျားအတွက် earthingကို တပ်ေင်ဆပးနိုငရ်န် 

ဆမြစိုက်ကကိုးဝါယာြျားကို ခွဲမခား၍သွယ်တန်းမခငး်မေင့် သွယ်တန်းရပါြည်။ 
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 ၇။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျား (သ့ုိမဟုတ်) လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားတစ်ခုအဆပါ်တစ်ခု 

မေတ်သန်းသွားရဆသာ အေုြံျားတွင် သင့်ဆတာ်ဆသာအေက်ြျားနှင့် 

junction boxes ြျားကို အသံုးမပုရြည်။ 

 ၈။ Cartridge fuse ယူနစ်ြျားတွင် Catridge fuse ြျားကိုသာ တပ်ေင်ရြည်။ 

 ၉။ မေန့်မေူးဆရးခုံြျား ၊ ခလုတ်ခုံြျား၊ (ပင်ြ)အခွဲခုံြျား၊ လိအုပ်ဆသာ ခလုတ်ြျား 

အားလုးံတွင ် အြျ ိုးအစားခွဲမခားသည့် ရှင်းလင်းမြငသ်ာပပီး  ကာရည်ှတည်ပြဲ 

ဆနဆသာ အြှတ်အသားကဒ်ြျားကို ဆေးသုတ်ဆော်မပထားရြည်။ 

 ၁၀။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဆမခအဆနကို စစ်ဆေး၍ MCB, MCCB, fuses, ELCB 

စသည်တို့ကဲ့သ့ုိဆသာ လျှပြ်ကူးနိုငဆ်အာင် ကာကွယ်ထားဆသာ ပစ္စည်းြျား 

အားလုးံနှင့် single pole switch ြျားကို phase conductor နှင်သ့ာလျှင ်

ေက်သွယ်ရြည်မေစ်ပပီး ဝါယာကကိုးြျားကို (socket outlet) ပလပ်ဆပါက် 

ြျားနှင် ့ြှန်ကန်စွာ ေက်သွယ်ဆပးရပါြည်။ 

 ၁၁။ မေန့်မေူးဆရးခုံြျားတွင် knockout အပုိြျားကိုထားရှဆိပးပပီး switch fuses 

ြျားကို ပိတ်ေို့တပ်ေင်ထားရြည်။ 

 ၁၂။ Conduit ပိုက ် ထည့်ထားဆသာဝါယာကကိုးအစွန်းြျားကို ဆပါငး်တင်ထား 

ဆသာ အရာဝတ္ထု (သ့ုိမဟုတ်) အမခားသင့်ဆတာ်ဆသာ သတ္ထုလိုငန်င်ြျားမေင့် 

တပ်ေင်ဆပးထားရြည်။ 

 ၁၃။ အမပင်ဘက်တွင်သံုးထားဆသာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျား ၊ အဆသ တပ်ေင်ထား 

ဆသာလျှပစ်စ်ပစ္စည်းြျားသည် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်စွြ်းရှိရြည်။ အလားတူ 

အန္တရာယ်ရိှဆသာ ဧရိယာြျားတွင် အသံုးမပုထားဆသာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျား၊ 

အဆသတပ်ေင်ထားဆသာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းြျားနှင့် လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ် 

ကိရိယာြျားသည် ြီးဆလာင်မခငး်ဒဏ်ခံနိုငစ်ွြ်းရိှရြည်။ 

 ၁၄။ သင့်ဆတာ်ဆသာ terminal connectorြျားကို ဝါယာကကိုးစုစည်းအေုံး 

သတ်မခငး်ြျားအတွက် အသံုးမပုပါသည်။ (လျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားနှင့် earth 

lead ြျားအားလုးံကို terminal တွင် ထည့်သွင်းပါသည်) 

 ၁၅။ ဆနာက်ပိတ်အမပားမေစ်ဆသာ screws (flat ended screw) ြျားကို လျှပ်ကူး 

ပစ္စည်းြျားနှင့် ေကစ်ပ်ပစ္စည်းြျား တပ်ေင်ရန်အတွက် အသံုးမပုရြည်။ 

 ၁၆။ ဝါယာကကိုးအေက်အေုးံြျားကို လိုအပ်သလိုလုပ်ဆောင်နိုငရ်န် အတွက် 

spring ဝါရှာြျား၏ဆနာက်အစွန်းတွင် flat ဝါရှာြျား အသုံးမပုပါသည်။ 

 ၁၇။ သတ္ထုအစိတ်အပုိငး်ြျား အားလုးံမေစ် ကဆသာ conduit ပိုကြ်ျား ၊ မေန့်မေူး 

ဆရးခုံြျား၊ သတ္ထု box ြျား၊ စသည်တို့ကို သင့်ဆတာ်စွာဆမြစိုက်ချရြည်။ 
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     ၅ခ.၉.၃။ လျှပ်စစ်တပ်ဆငဖ်ခငး်လုပ်ငန်းများစမ်းသပ်ဖခင်း (Testing of Installation) 

၅ခ.၉.၃.၁။  အ္ထွ္ထွ 

  လက်ရှိနှင့်တိုးချဲ့တပ်ေငမ်ခငး်ဆောင်ရွက်ပပီး အသံုးြမပုြ ီ လိုအပ်ဆသာ 

စြ်းသပမ်ခငး်ြျား မပုလုပ်ရြည်။ လက်ရိှလျှပ်စစ်လုပင်န်း၏ ြည်သည့် လျှပ်စစ်ပိုငး် 

ေိုင်ရာ စြ်းသပ်လုပ်ဆောင်မခငး်ကိုြေို အငဂ်ျင်နီယာအေွဲ့ဆခါင်းဆောင၏် ခွင့်မပုချက် 

ရရိှပပီးြှသာ ညွှန် ကားချက်ြျားအတိုင်း ဆဘးကငး်လုခံခုံြှုရှိဆအာင်မပုလုပ်၍ စတငလ်ုပ် 

ဆောင်သင့်ပါသည်။ 

၅ခ.၉.၃.၂။  စမ်းသပ်လုပ်္ဆာငဖ်ခငး် 

၅ခ.၉.၃.၂.၁။  မီးခလုတ်ခုံများ 

                            MV နှင့် LV ခလုတ်ခုံြျားအား ဆအာက်ပါညွှန် ကားချက်ြျား 

အတိုငး် စြ်းသပ်လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်- 

(က) ဗိုအ့ားမြင့်ဆသာခလုတ်ခုံြျားအားလုးံကို စံချနိ်စံညွှန်းပါ dielectric ဓာတ် 

ြလိုက်ဆစဆသာ စြ်းသပ်ချက်ြျားအတွက် စစ်ဆေးစြ်းသပ် သင့်ပါသည်။ 

(ခ) ဆမြစိုက်ကကိုးချ အေက်ြျားအားလုးံကို  ကာရှည်တည်ပြဲမခင်းရိှရန်အတွက် 

စစ်ဆေးရြည်။ 

(ဂ) လျှပ်ကူးြှုကာကွယ်ထားဆသာ ပစ္စည်းြျား၏ လုပ်ဆောငခ်ျက်ကိုြူလ 

(primary) (သ့ုိမဟုတ်) တေင့် (secondary) လျှပ်စစ်စီးဝငဆ်စမခငး်ြျား 

စြ်းသပမ်ပုလုပ်မခငး်မေင့် စစ်ဆေးစြ်းသပ်ရြည်။ 

(ဃ) ထိန်းချုပ်ဌာနြျားအားလုးံြှ လျှပ်စစ်မေတ်ဆတာက်ဆပးဆသာ ကိရိယာ 

(breaker) ြျား၏လုပ်ဆောင်ချက်ြျားကို စစ်ဆေးစြ်းသပ်ရြည်။ 

(င) အဆမခအဆနမပဆသာအရာြျား ၊ အချက်မပြီးြျားကို တပ်ေင်ထားဆသာ 

ဆနရာြျားတွင် ြှန်ကန်စွာလုပ်ဆောငန်ိုငရ်န်အတွက် စစ်ဆေးစြ်းသပ် 

ရြည်။ 

(စ) Interlocks အားလုးံအတွက် breaker ြျား၏ လုပ်ဆောငခ်ျက်ြျားကို 

စစ်ဆေးရြည်။ 

(ေ) အလုိအဆလျာက်ဆမပာငး်လဲဆပးဆသစီြံချက်ြျား လိအုပ်ဆသာဆနရာြျား 

တွင် breaker ြျား၏ အေွင့်/ အပိတ် မပုလုပ်ဆသာအချနိ် ချနိ်သားကိုက်ြှု 

ကို စစ်ဆေးရြည်။ 

(ဇ) ပင်ြြနိ်းခလုတ်၏ခုခံနိုင်ြှုအားနှင့်သီးမခားခွဲထားဆသာ လျှပ်စီးဆ ကာငး် 

ေက်ကိရိယာ ြျားကို တိုင်းတာမခငး်ြျားမပုလုပ်ထားရြည်။ 
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(ဈ) control ဘက်ထရီ၏ဗို့အားနှင် ့ ၎င်း၏အရည်သိပ်သည်းေကို တိုင်းတာ 

ထားရြည်။ 

၅ခ.၉.၃.၂.၂။    ထရန်စ္ြာ်မာ  

                  ထရန်စဆော်ြျားကို ဆအာက်ပါအချက်ြျားအတိုငး် စစ်ဆေးသင့်ပါ 

သည်-  

(က) မပုလုပ်ခွင်မ့ပုထားဆသာ လုပ်ငန်းြျားစြ်းသပ်မခင်းြျားသည် စံချနိ်စံညွှန်း 

ြျားနှင့်ကိုက်ညီရြည်။ 

(ခ) MV နှင် ့ LV windings ြျားဆပါ်ရိှ လျှပ်ကာပစ္စည်းြျား၏ ခုခံနိုင်ြှုအားကို 

၁ြိနစ် ကာပပီးလျှင ် ၊ ထို့ဆနာက် ၁၀ြနိစ် ကာပပီးလျှင် မေစ်ဆပါ်လာြည့် 

လျှပ်စစ်အား ညွှန်မပကိန်း (polarizationindex) မေင့်တိုင်းတာထား 

သင့်ပါသည်။ လျှပ်ကာနိုငြ်ှု စွြ်းအားကုန်ခြ်းသွားြည့် အဆမခအဆနကို 

ေုံးမေတ်ရန်အတွက် တိကျဆသာလျှပ်ကာနိုင်ြှု ခုခံအားတန်ေိုးသည် 

ဆအာက်ေုံးဆသာ စံချနိ်စံနှုန်းြမေစ်သင့်ပါ။ လျှပ်စစ်အားညွှန်မပကိန်း 

(polarization index) ၏တန်ေိုးသည်  လျှပ်ကာနိုင်ြှုစွြ်းအား ကုန်ခြ်း 

သွားြည့်အဆမခအဆနကို ေုံးမေတ်ရဆသာ အဆမခခံအချက်ြှ မေစ်ဆပါ်လာ 

သင့်သည်။ ြည်သည့်လျှပ်ကာနိုင်ြှုနှုန်းအတွက်ြေို လျှပ်စစ်အား ညွှန်မပ 

ကိန်း (polarization index) သည် ၁.၅ ထကက်ကီးရြည်။ 

၅ခ.၉.၃.၂.၃။ ္ကဘယ်ကကိုးများ 

                  ဆကဘယ်ကကိုးြျားတပ်ေင်သွယ်တန်းရာတွင် ဆအာက်ပါအတိုင်း 

စစ်ဆေးဆောငရွ်က်သင့်သည်- 

(က) ဆကဘယ်ကကိုးြျားအားလုးံသည် ထုတ်မပန်ထားဆသာ စံချနိ်စံညွှန်းနှင့်    

ကိုက်ညီရြည်။ စစ်ဆေးစြ်းသပခ်ျက်ြျားကို စံချနိ်စံညွှန်းစာအုပ်ပါ 

အတိုငး်ကိုက်ညီစွာမပုလုပ်သင့်ပါသည်။ စြ်းသပ်စစ်ဆေးချက်ြျား ြစြ်း 

သပ်ခင်နှင့် စြ်းသပ်ပပီးဆနာက်မေစ်ဆပါ်လာသည့် လျှပ်ကာနိုငြ်ှု ခုခံအားကို  

စစ်ဆေးထားသင့်သည်။ 

(ခ) လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကား လျှပ်ကာနိုငြ်ှုခုခံအားနှင့်ဆမြနှင့် 

လျှပ်ကူးပစ္စည်း ကားခုခံြှု (insulation resistance) ြျားကို တိုင်းတာ 

ထားရြည်။ လျှပ်ကာပစ္စည်းြျား၏ခုခံနိုငြ်ှုအားသည် အသံုးမပုဆသာ 

လျှပ်ကာပစ္စည်းအြျ ိုးအစားနှင် ့ဆကဘယ်ကကိုး၏ အလျားအဆပါ် ြူတည်၍ 

ဆမပာင်းလဲနိုင်သည်။ ဆအာက်ပါစြ်းသပ်ဆလ့လာ ဆတွ့ရှထိားဆသာ 

နညး်ဥပဆဒပုံဆသနည်းသည် သင့်ဆတာ်ဆသာလြ်းညွှန်ြှု ကိဆုပးပါသည်။ 
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 လျှပ်ကာနိုငြ်ှုစွြ်းအား (megaohms) = (10x Voltage in kV)/ (Length 

in km) 

(ဂ) ဆကဘယ်ကကိုးြျားအား ရုပ်ဝတ္ထုေိုင်ရာစစ်ဆေးြှုြျားကိုမပုလုပ်သင့်သည်။ 

(ဃ)  ဆကဘယ်ကကိုးအေုးံသတ်ြျားကို စစ်ဆေးရြည်။ 

(င) ဆကဘယ်ကကိုးြျားအား လျှပ်စစ်ဓါတ်အားြလွှတ်ြှီ တေက်တည်း 

ေက်သွယ်ထားမခငး် ရိှ/ြရိှကိုစစ်ဆေးမခငး်ြျား  မပုလုပ်သင့်ပါသည်။ 

၅ခ.၉.၃.၂.၄။ ္မာ်တာနှင့်အဖခားစက်ကိရိယာများ 

 ဆြာ်တာနှင့်အမခား စက်ကိရိယာြျား တပ်ေင်မပုလုပ်ရာတွင ်

ဆအာက်ပါစြ်းသပ်ချက်ြျားကို မပုလုပ်သင့်ပါသည်။ အဆောက်အ ၏ ကိုယ်ထည် 

ြျားနှင့် လျှပ်စစ်သွားရာ လိငုး်ြျားအ ကား လြ်းဆ ကာင်းအတိုငး် phase winding 

တစ်ခုစီ၏ လျှပ်ကာနိုငြ်ှုစွြ်းအားြျားကို တိုငး်တာထားရြည်။ ဗိုအ့ား 500V 

(သုိ့မဟုတ်) 1000V ရိှသည့်ကရိယာြျားကို အသံုးမပုရြည်။ Starpoint ြျားကို 

အေက်အသွယ် မေတ်ဆတာက်ထားသင့်သည်။ အနည်းေုံးလက်ခံနိုငဆ်သာ လျှပ်ကာ 

နိုငြ်ှုစွြ်းအားသည် ဆြာ်တာြှသတ်ြှတ်ထားဆသာဗို့အား ၊ သတ်ြှတ်ထားဆသာ 

လျှပ်စစ်စွြ်းအားနှင် ့အတူဆမပာင်းလဲပါသည်။ 

 ဆအာက်ပါေက်သွယ်ချက်သည် ကိုက်ညီဆသာ လြး်ညွှန်ြှုကိုရရှိ 

နိုငသ်ည်- 

 Ri = (20 x En)/(1000+2P) 

 ဤဆနရာတွင် 

 Ri = ၂၅.C ရိှ လျှပ်ကာနိုင်ြှု ခုခံအား (megaohms) 

 En = phase to phase  ကားသတ်ြှတ်ထားဆသာ ဗို့အား 

 P = သတ်ြှတ်ထားဆသာ ဗို့အား (kV) 

အပူချနိ် 25 .C ြှ စ၍ြတူညီဆသာ အပူချနိ်ြျား၌ ခုခံနိုင်ြှုအားကို 

တိုင်းတာလျှင ်ရရိှလာဆသာ တန်ေိုးကို 25 °C ထိြှန်ဆအာင ်မပုလုပ်သင့်ပါသည်။ 

  ပတ်ဝန်းကျင်အပူချနိ်ြျားတွင် တိုင်းတာ၍ရလာဆသာ လျှပ်ကာ 

နိုငြ်ှု ခုခံအားသည် ၎င်းပစ္စညး်ြျားအားသယ်ဆောင်လာချနိ်နှင့် သိြ်းေည်းထားချနိ် 

အတွင်း ဆရဆငွ့ဝငမ်ခငး်ြျားရိှနိုငဆ်သာဆ ကာင့် အပြတဲြ်းြှန်ကန်ဆသာတန်ေိုး ြဆပး 

နိုငပ်ါ။ ဤကဲ့သ့ုိဆသာဆြာ်တာ၏ အပူချနိ်တက်လာချနိ်တွင် လျှပ်ကာပစ္စည်းြျား၏ 

ခုခံနိုင်ြှုအားသည် အနညး်ေုံးလက်ခံနိုင်ဆသာ အဆမခအဆနဆအာက်ကိုဆတာငြ်ှ 

သိသာစွာ ကျေင်းလာလိြ့်ြည်။ ၎င်းရလဒ်အဆပါ်သံသယမေစ်ြှုဆတွ့ရှိလျှင ် ဆြာ်တာ 

winding ြျားကို  အဆမခာက်ခံဆပးရပါြည်။ 
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၅ခ.၉.၃.၂.၅။  ေါယာကကိုးများတပ်ဆင်ဖခင်း 

ဆအာက်ပါစစ်ဆေးစြ်းသပမ်ခငး်ြျား လုပ်ဆောငသ်င့်သည်- 

(က) fuseြျားအားလုးံတပ်ေင်လျှက်နှင့် ခလုတ်ြျားပိတ် (close) ထားလျှက် 

ြည်သည့်အစိတ်အပုိငး် (သုိ့မဟုတ်) လျှပ်စစ်စီးကူးဆနဆသာစနစ်တစ်ခုလုးံ 

နှင် ့earth  ကား ဝါယာကကိုးြျားအား ဗဟိုချင်းတူညီဆသာဆမြစိုက်ကကိုးြျား 

(earth comcentric wiring) ြှလွဲ၍ လျှပ်ကာနိုငြ်ှုခုခံအားကို တိုင်းတာ 

ထားနိုင်ပါသည်။ lamp ြျား အားလုးံတပ်ေင်လျှက် (သ့ုိမဟုတ်) အစွန်း 

နစှ်ေက်စလုံးအားတပ်ေငမ်ခငး် တနညး်အားမေင့် လျှပ်စစ်ပိုင်းေိုငရ်ာြျား 

အတူေက်သွယ်သွားလျှင ် DC ဗိုအ့ားသည် အလုပ်လုပ်ဆသာ ဗိုအ့ား၏ ၂ 

ေထက်ြနည်းဘဲ ၎ငး်အလယ်အလတ်ဗို့အားသံုး ေားကစ်ြျားအတွက် 

ဗိုအ့ား ၅၀၀ ဗိုထ့က် ြပိုပါ။ three-wire (ac or dc) သ့ုိြဟုတ် poly-

phase စနစ်ြျားြှ လျှပ်စစ် ဓါတ်အားရရိှနိုငပ်ါသည်။ ၎င်းဆနရာြျားတွင် 

နျူထရယ် pole ကို earth နှင် ့ တိုက်ရိုက် (သ့ုိမဟုတ်) အလုပ်လုပ်ဆသာ 

ဗိုအ့ားတွင ် ထပဆ်ပါင်းလာဆသာ ခုခံအားကိုမေတ်၍ ေကသွ်ယ်ရြည်။ 

အလုပ်လုပ်ဆသာဗို့အား (working voltage) ကို နျူထရယ်နှင့် phase 

conductor (သ့ုိမဟုတ်) outer  ကား တည်ပငြိန်ိုင်ဆသာဗို့အားမေင့် 

ဆောငရွ်က်ရြည်။ 

(ခ) (က)တွင်တိုင်းတာသည့်အတိုငး်တပ်ေငြ်ှု၏ လျှပ်ကာခုခံနိုင်ြှုခုခံအား 

(megaohms) သည် ၅၀ ကို လျှပ်စီးပတ်လြး်ေားကစ်ဆပါ်ရိှ ပွိုင့်အဆရ 

အတွက်မေင့်စား၍ရဆသာ ကိန်းထက်ြငယ်လျှင ် စနစ်တစ်ခုလုံး တပ်ေင် 

မခငး်၏ လျှပ်စစ်ခုခံနိုငြ်ှုအားသည် ၁ ြီဂါအနု်း (megaohm)ထက် ကကီးရန် 

ြလိုအပ်ပါ။ 

(ဂ) လိအုပ်လျှင် rheostats၊ အပူဆပးကရိယာ ၊ ဓါတ်အားသုးံအသံုးအဆောင် 

ြျား ၊ လျှပ်စစ်အချက်မပသဆကေတြီးြျားကို စြ်းသပ်လုပ်ဆောငဆ်နစဉ် 

လျှပ်စီးပတ်လြး်ြှ အေက်အသွယ်မေတ်ဆတာက်ထားရြည်။ သ့ုိဆသာ် 

ဤအဆမခအဆနတွင် အသံုးအဆောငပ်စ္စည်းြျား၏ ကိုယ်ထည်ြျားနှင့် 

rheostat ၊ ကိရိယာြျားနှင့် သဆကေတြီးြျား၏ဓါတ်အားရှိ အစိတ်အပုိငး် 

ြျားသည် ထုတ်မပန်ထားဆသာ စံချနိ်စံညွှန်းသတ်ြှတ်ချက်ြျားထက် 

ြဆလျာ့နည်းသင့်ပါ (သ့ုိမဟုတ်) ဤကဲ့သ့ုိဆသာ သတ်ြှတ်ချက်ြျားြရှိ 

ဆသာ ဆနရာြျားတွင ် ၁ ြီဂါအနု်း (megaohm) ၏ တစ်ဝက်ထက်ြနည်း 

သင့်ပါ။ 
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(ဃ) လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဆပးြှုတွင်phase conductor အားလုံးဆပါင်းစည်းထား 

သည့်အစွန်းတေက်နှင့် နျုထရယ် (သို့မဟုတ်) အလယ်ဝါယာကကိုးြျား 

 ကား လျှပ်ကာခုခံနိုင်ြှုကိုလည်း တိုင်းတာထားရြည်။ ဤကဲ့သ့ုိဆသာ 

စြ်းသပခ်ျက်ကို တပ်ေင်ထားဆသာအစွန်းနှစ်ေက် ကား သတ္ထုအေက် 

ြျားအားလုးံေယ်ရှားပပီးဆနာက်ြှ လုပ်ဆောင်သင့်ပပီး ဤအဆမခအဆနြျား 

တွင် တပ်ေင်ထားဆသာလျှပ်ကူးပစ္စည်းြျားအ ကား လျှပ်ကာခုခံနိုင်ြှုအား 

သည် (ခ) တွင် သတ်ြှတ်ထားဆသာအချက်ြျားထက် ြနည်းသင့်ပါ။ 

၅ခ.၉.၃.၂.၆။ မပီးစီး္ကကာငး် ္ထာက်ခံချက်လက်မှတ် 

  လျှပ်စစ်တပ်ေငမ်ခငး်ြျား ( သ့ုိြဟုတ် လျှပ်စစ်တိုးချဲ့ တပ်ေင် 

မခငး်ြျား) ပပီးစီးဆ ကာင်း ဆထာက်ခံချက်လက်ြှတ်ကို ကန်ထရိုက်တာြှ ဆထာက်ခံပပီး 

တိုက်ရိုက်လြ်းညွှနက်ကီး ကပ်သူ၏ လြး်ညွှန်ကကီး ကပ်ြှုြျားအတိုငး် မပုလုပ်တပ်ေင် 

ဆ ကာငး် အသိအြှတ်မပုလက်ြှတ်ရကကီး ကပ်သူြှ ထပေ်င့်လက်ြှတ် ထိုးရြည်မေစ် 

သည်။ ဤသက်ဆသခံလက်ြှတ်သည် ၎င်းဆဒသရှိ လျှပ်စစ်ေိုင်ရာဓါတ်အားဆပးြှု 

အာဏာပိငု်ြျား လိုအပ်သည့်ပုံစံအတိုငး် တငမ်ပသင့်ပါသည်။ အကကံမပုထားဆသာ 

ပုံစံတစ်ခုကို ဆနာက်ေက်တွဲ (ဃ) တွင် ဆော်မပထားပါသည်။ 

၅ခ.၉.၃.၂.၇။ Earthing ္ဖမစိုက်ကကိုးချဖခငး် 

                    လုဆံလာက်ဆသာဆမြစိုက်ကကိုးချထားြှုအား စစ်ဆေးရန်အတွက် 

ဆအာက်ပါစြ်းသပ်ချက်ြျားကိုမပုလုပ်ရြည်- 

(က)    electrode တစ်ခုစီ၏ ဆမြဓာတ်အားခုခံနိုငြ်ှုကိ ုတိုငး်တာသင့်ပါသည်။ 

(ခ) earthing grid ြျား၏ ဆမြဓာတ်အားခုခံနိုငြ်ှုကို တိုင်းတာသင့်ပါသည်။ 

(ဂ) electrode အားလုးံကို grid နှင် ့ ေက်သွယ်သင့်ပပီးတခုလုံး၏ ဆမြဓာတ် 

ခုခံြှုအားစနစ်ကို တိုင်းတာသင့်ပါသည်။ မေစ်နိုငပ်ါက ဤစြ်းသပ်ချက် 

ြျားကို ဆနွရာသီလြျားအတွင်း ပပီးဆအာငမ်ပုလုပ်သင့်ပါသည်။ 

၅ခ.၁၀။      ဆက်သွယ်္ရးနှင့် အဖခားအ္ထွ္ထွေန်္ဆာငမ်ှုများ 

    ၅ခ.၁၀.၁။    ဆက်သွယ်္ရးေန်္ဆာငမ်ှု 

၅ခ.၁၀.၁.၁။    အဆောက်အ ငယ်ြျားတွင် တယ်လီေုန်းဝန်ဆောင်ြှုရုံး၏ အိြ်တွငး် 

ေက်သွယ်ဆရးလိုငး်ဆမပးေွဲမခငး်ကို သက်ေိုငရ်ာတယ်လီေုန်း ဝန်ဆောငြ်ှုဆပးသည့် 

ဌာနြှ အဆောက်အ ၏နံရြံျားဆပါ်တွင် ဆမပးေွဲဆပးမခငး်မေစ်ပါသည်။ တပ်ေင်သူဘက် 

ြ ှ အေိပုါ အဆောက်အ သ့ုိြဟုတ် အြိ်အတွင်းတပ်ေင်လိုသည့်ဆနရာသ့ုိ ြိြဘိာသာ 

ေက်လက်ကုန်ကျခံ၍ ဆအာ်တိုအိတ်ချနိ်း ဌာန၏ညွှန် ကားချက်မေင့် တပ်ေင်ရြည်မေစ် 

သည်။ သ့ုိဆသာ် စီးပွားဆရး၊ ကုန်သွယ်ဆရး၊ ရုံးသုံးနှင့် လူဆနအိြ်ြျားအတွက် ရည်ရွယ်၍ 
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တည်ဆောက်သည့် အခန်းဆမြာက်ြျားစွာပါဝင်သည့် အဆောက်အ ြျားတွင် 

တယ်လီေုန်းလိုငး်ဆမပးေွဲမခငး်ကို ပိုက်လိုငး်ြျားမေင့် နံရံအတွင်းမြုပ်သည့်စနစ်မေင့် 

တပ်ေင်ဆမပးေွဲပါသည်။ အေိပုါအခန်း ဆမြာက်မြားစွာပါဝင်သည့် အဆောက်အ ၏ 

တယ်လီေုန်းလိုငး်တပ်ေငထ်ားသည့် ပုံစံမပဇယားကို အဆောက်အ  တည်ဆောက်ြှု 

ြပပီးစီးခင် ဆအာတ်ိုအတိ်ချနိ်းရုံးသို့ ဆပးပိုတ့ငမ်ပသွားရြည် မေစ်သည်။ 

၅ခ.၁၀.၁.၂။   တယ်လေီုန်းချတိ်ေက်ြှု၊ သီးသန့်လိုင်းခွဲ (private branch exchange)၊ 

အဆောက်အ အတွင်း ချတိ်ေက်ဆမပးေွဲြှု၊ Telex နှင် ့ တယ်လီေုန်း လိငုး်ေိုက်ဘာ 

ဆကဘယ်လိငုး်ြျား အစရိှသည့်တယ်လီေုန်းေက်သွယ်ြှု လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ြျားသည် 

အဆောက်အ  သက်တြ်းကာလတစ်ဆလျာက်လုံးတွင် ြည်သည့်အထပတ်ွငြ်ေို 

တယ်လီေုန်းဝန်ဆောင်ြှုဆပးနိုငရ်န်ကကိုတင၍် အစီအစဉ်ချြှတ်ထားရြည်မေစ်ပါသည်။ 

၅ခ.၁၀.၁.၃။      အမပင်အေင်စီစဉ်ြှုြျား ၊ နံရမံြုပ်ဝါယာဆမပးေွဲြှုြျားနှင့် တယ်လီေုန်း 

ေက်သွယ်ြှုပစ္စည်းကိရိယာနှင့် တွဲေကပ်စ္စည်းြျားအတွက်လိုအပ်သည့် အခန်းဆနရာ 

ချထားြှုြျားအစရှိသည်တို့ကို အဆောက်အ အင်ဂျငန်ီယာ ၊ ဗိသုကာပညာရှငန်ှင့် 

ဆနထိငုြ်ည့်သူတို့က သံုးြည့်ေနု်းလိုင်းအဆရအတွက်နှင့် အမခားအဆသးစိတ်အချက် 

အလက်ြျားကို ဆေွးဆနွးတိုင်ပင်ေုံးမေတ်ရြည်မေစ်ပါသည်။ အေိပုါစီစဉ်ြှုြျား၊ နည်း 

လြး်ြျားနှင့် လိအုပ်ချက်ြျားကို သက်ေိုငရ်ာတယ်လီေုန်း အတိ်ချနိ်းရုံးနှင့်ေက်သွယ်၍ 

လုခံခုံြှုရိှဆစရန်နှင့် ပစ္စည်းအသံုးမပုြှု အကျ ိုးရှိဆစရန် ဆေွးဆနွးဆောင်ရွက်ရြည် မေစ်ပါ 

သည်။ 

၅ခ.၁၀.၂။ အများသိ္စရန် ္ကကာ်ဖငာသည့်စနစ် (Public Address System) - ြီးသတ် 

 းစီးဌာန၏ ညွှန် ကားချက်ြျားကို ကည့်ပါ။ 

  ၅ခ.၁၀.၃။ တီဗွြီမ်းယူရန်အတွက်ဘုံတီဗွအီငတ်ာနာကကိုးစနစ် 

၅ခ.၁၀.၃.၁။  တီဗွေီြ်းယူစက်ြျား အြျားအမပားရှိသည့် အထပ်မြင့်တိုက်ခန်းြျား၊ 

အြိ်ြျားနှင့်ဟိုတယ်ြျားတွင် တစ် းချင်းစီ၏အင်တာနာတိုင်ြျား ရှုပ်ဆထွးြှုြမေစ်ဆပါ်  

ဆစရန်အတွက် ဘုံြာစတာအင်တာနာတိုင်ကို အသံုးမပုရပါသည်။ 

၅ခ.၁၀.၃.၂။  ြာစတာအငတ်ာနာတိုင်ကို အဆောက်အ ၏ အသင့်ဆတာ်ေုံးဆနရာနှင့် 

လှိုင်းမြှင့်စက်အတွက်အဆပါ်ေုးံထပ်သို့ြဟုတ်အမပင်ဘက်တွင ် အငဂ်ျင်နီယာြျား၊ ဗိသုကာ 

ပညာရှင်ြျားနှင် ့ဆေွးဆနွးဆောင်ရွက်ရပါသည်။ 

၅ခ.၁၀.၃.၃။  လှိုင်းမြှင့်စက်ြှ အထပ်တိုင်းသို့ နံရမံြုပ်ပိုကြ်ျားမေင့်မြုပ်သည့်စနစ်ကုိ 

အသံုးချပပီး ပင်ြဆကဘယ်ြျား (co-axial) မေင့် ေက်သွယ်ရပါသည်။ သင့်ဆလျာ်သည့် 

ေင်ပ့ွားပုံး (Tap-off box) ြျားမေင် ့အခန်းတိုင်းအထပတ်ိုင်းကို ချတိ်ေက်ထားရပါြည်။ 
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၅ခ.၁၀.၄။ UPS စနစ် 

 အဓကိလျှပ်စစ်ဓါတ်အားဆပးြှုနှင့် ကွန်ပျူတာစနစ်ြျား ၊ ေက်စပ်ပစ္စည်းြျား 

အစရိှသည့် ထိခိုက်လွယ်သည့် အီလက်ထဆရာနစ်ေက်စပ်ပစ္စည်းြျားကို  ကားခံဆောင်ရွက် 

ဆပးသည့် ကိရိယာမေစ်ပါသည်။ UPS သည် မပတ်ဆတာက်ြှုြျား၊ ကကိြ်နှုန်း (Sinusoital) ြျားနှင့် 

ကကိြ်နှုန်းအတက်အကျမေစ်မခငး် ကင်းြဲ့သည့် AC လျှပ်စစ်စွြ်းအားကို ထုတ်လွှတ်ဆပးပါသည်။ 

၎င်းသည် ြီးချနိ်စက် (invertor) / အားသွငး်စက် (rectifier charger) မေင့် မပုလုပ်ထားပပီး 

လျှပ်စစ်မပတ်ဆတာက်ြှုအား တြဟုတ်ချင်း အရန်စွြ်းအားရဆအာင် ဆထာက်ပံဆ့ပးနိုင်သည့် 

ဘက်ထရီပါဝငသ်ည့် အငဗ်ာတာတစ်ြျ ိုးသာမေစ်ပါသည်။ ဆယဘုယျအားမေင့် UPS စနစ်ကို 

ကွန်ပျူတာ ၊ ပရင့်တာ ၊ ြီးအချက်ဆပးခုံ (fire alarm panel)၊ အြျားသဆိစရန် ဆ ကာ်မငာသည့် 

စနစ်ကိရိယာ၊ ထိန်းချုပ်ခုံ၊ EPABX စသည့် ထိခိုက်လွယ်သည့်ပစ္စည်းြျားကို ဆအာက်ဆော်မပပါ 

အချက်ြျားမေင့် စီြံဆပးရပါြည်- 

(က) UPS၏စွြ်းဆောငန်ိုင်ရည် (capacity) သည် 5 kVA ထက်ဆကျာ်လွန်ပါက သီး 

သန့်ထရန်စဆော်ြာြျား (Isolation transformer) အသံုးမပုသင့်ပါသည်။ 

(ခ) UPS တွင် သီးသန့်နျူထရယ်ဆမြစိုက်စနစ်ပါရိှရပါြည်။ 

(ဂ) MCB ၊ MCCB ၊ မေူးစ်၊ RCCB အစရိှသည့် အရည်အဆသွးဆကာငး်ြွန်သည့် အကာ 

အကွယ်ပစ္စည်းြျားကို UPS ၏အဝငအ်ထွက်စနစ်နှစ်ေက်စလုးံတွင် တပ်ေင် 

ဆပးရြည်။ 

(ဃ) UPS ထားရိှသည့်အခန်းကို လိအုပ်ချက်အဆပါ်ြူတည်ပပီး ဆကာင်းြွန်သည့်      

ဆလထုတ် စနစ် သ့ုိြဟုတ် ဆလဆအးဆပးစက်စနစ်တပ်ေင်ထားရြည်။ 

၅ခ.၁၀.၅။ အင်ဗာတာ 

 ဆယဘုယျအားမေင့် အင်ဗာတာစနစ်ကို အြိ်ြီးအလင်းဆပးစနစ်နှင့်ေိုင်ြီးအလငး် 

စနစ်ြျားအတွက် ဆအာက်ဆော်မပပါအချက်ြျားနှင့်အတူ စစီဉ်ဆပးရြည်မေစ်ပါသည်- 

(က) MCB ၊ MCCB ၊ မေူးစ်၊ RCCB အစရိှသည့် အရည်အဆသွးဆကာငး်ြွန်သည့် အကာ 

အကွယ်ပစ္စည်းြျားကို အင်ဗာတာ၏အဝငအ်ထွက်စနစ်နှစ်ေက်စလုးံတွင် တပ်ေင် 

ဆပးရြည်။ 

(ခ) ဆမြစိုက်ကကိုးကို စနစ်တကျတပ်ေင်ရပါြည်။ 

(ဂ) အင်ဗာတာ၏ ဘက်ထရီပတ်ဝန်းကျငတ်ွင် ဆကာင်းြွန်သည့်ဆလဝင်ဆလထွကစ်နစ် 

ကိ ုထားရိှဆပးရြည်။ 

(ဃ) ြီးမပတ်ဆတာက်သွားချနိ်တွင် အင်ဗာတာလုပ်ဆောငန်ိုငြ်ှုအဆမခအဆနတွငရိှ်ဆစရန် 

တပေ်င်ထားသည့်ဝန်အားနှင့် ေားကစ်ပတ်လြး်ပုံစံကို ဂရုမပုဆပးရြည်။ 

(အင်ဗာတာသည် ြီးအားမပတ်ဆတာက်သွားချနိ်တွင် ဓါတ်အားဆထာက်ပံ့ဆပးနိုင်ြှု 
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ြရိှပါက အင်ဗာတာနှင့်ဘက်ထရီ ဓါတ်အားဆပးရသည့်ရည်ရွယ်ချက် ပျက်စီးသွား 

ြည်မေစ်ပါသည်။) 

(င) UPS နှင် ့ အငဗ်ာတာစနစ်ြျားသို့ ချတိ်ေက်ထားဆသာပတ်လြ်းကို မပုမပငထ်ိန်း 

သိြ်းြှုလုပ်ရန်အတွက် DB ြှပတိ်ချလိကု်ချနိ်တွင ် အြျ ိုးသြီးြျားနှင်က့ဆလးငယ် 

ြျားြှ ြီးအားပိတ်ထားသည်ဟြုထင်ြှတ်ဆစရန် မြင်သာသည့်အြှတ်အသား 

သဆကေတြျား ထားရိှထားရပါြည်။ 

(စ) UPS စနစ်နှင့် အင်ဗာတာစနစ်ြျားတွင် ပင်ြဆပးပိုသ့ည့်လျှပ်စစ်လိငုး်နှင် ့ နှိုင်းယှဉ် 

ပါက အြှားအယွငး်အနညး်ငယ်သာ ရိှပါသည်။ အကယ်၍ အင်ဗာတာစနစ် 

သ့ုိြဟုတ် UPS စနစက်ို အကာအကွယ်ကိရိယာတစ်ခုတည်းမေင့် ေားကစ် 

ပတ်လြး်ြျားစွာကိုတန်းလျှက် ချတိ်ေက်ထားပါက မေစ်ဆပါ်လာသည့် လျှပ်စီး 

အြှားသည် MCB၏ လုပ်ဆောငြ်ှုတွင် ခွဲမခားနိုငြ်ှု ချ ို့ယွငး်မခင်းကို မေစ်ဆပါ်ဆစပါ 

သည်။ (ဥပြာ- DB တွင် MCB အဝင်နှင့် MCB အထွက်နည်းပါးမခင်း) ဤကိစ္စရပ် 

ြျ ိုးတွင် MCB ကိုဆရးွချယ်ရမခငး်ြှာ  ပတ်လြ်းလုပဆ်ောငြ်ှုနှင့် ပင်ြလျှပ်စစ်လိငုး် 

နှင် ့UPS လုပ်ဆောင်ြှုအဆမခအဆနနှစ်ြျ ိုးလုးံတွင်  လိငုး်အမပစ်ြမေစ်ဆစရန် အတွက် 

မေစ်ပါသည်။ 

၅ခ.၁၀.၆။ ဒီဇယ်မီးအား္ပးစက် (5 kVA ္အာက်) 

ဆယဘုယျအားမေင့် ြီးအားဆပးစက်ငယ်ြျားကို ရုံး ၊ ေိုင် ၊ စက်ရုံငယ်ြျားနှင့် 

တည်းခိုခန်းြျားအစရိှသည့် ဆသးငယ်ဆသာတပ်ေင်ြှုြျားတွင် ဆအာက်ဆော်မပပါအချက်ြျား 

မေင် ့ တပ်ေင်ရပါသည်- 

(က) ြီးအားဆပးစက်သည် ဝငဆ်ပါက်ထွကဆ်ပါက်ြျား သ့ုိြဟုတ် ကွငး်မပင်ြျားတွင် 

ထားရိှရြည် မေစ်ပါသည်။ 

(ခ) ြီးစက်ြျားကို သက်ေိုင်သူြျားသာလျှင ်ကိုင်တွယ်ရပါသည်။ 

(ဂ) ြီးစက်ြျားအနီးတွင် ဆကာငး်ြွန်ဆသာြီးသတ်စနစ်ြျားထားရှိရပါြည်။ 

(ဃ) ြီးစက်ြျားြှထွက်ရိှသည့်ြီးခိုးြျားကို ကျန်းြာဆရးြထိခိုက်ဆစရန် စနစ်တကျ 

မပုလုပ်ထားရြည်။ 

(င) ြီးစက်ြျားကို အသံလုံခန်းစနစ်ပါအခန်းြျား သ့ုိြဟုတ် ေူညံြှုြထွကဆ်စနိုင်ဆသာ 

ဆနရာြျားတွင ်ထားရှိရပါြည်။ 

(စ) ြီးစက်ြျား၏အနီးအနားတွင် ဆလဝင်ဆလထွက်ဆကာငး်ြွန်ဆစရြည်။ 

(ေ) MCB ၊ MCCB ၊ မေူးစ်၊ RCCB အစရိှသည့် အရည်အဆသွးဆကာငး်ြွန်သည့် အကာ 

အကွယ်ပစ္စည်းြျားတပ်ေင်ထားရြည်။ 
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(ဇ) ြီးစက်ကိုယ်ထည်နှင့် နျူထရယ်ကို သီးသန့်မေစ်ပပီး ဆကာင်းြွန်သည့်ဆမြစိုက်စနစ် 

တပ်ေင် ထားရြည်။ 

၅ခ.၁၀.၇။ အ္ဆာက်အဦထိန်းချုပ်မှုစနစ် 

အဆောက်အ တစ်ခု၏ ထိန်းချုပ်ြှု / အလုိအဆလျာက်စနစ်ေိုသည်ြှာ ACMV ၊ 

လျှပ်စစ်၊ ဆရပိုက်ေက်သွယ်ြှုစနစ်၊ ြီးသတ်စနစ်၊ ေုန်းနှင့် တီဗွစီသည့်ဗို့အားနိြ့်စနစ်ြျား 

အားလုးံ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုးံကို ဆစာင့် ကည့်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် တပ်ေငထ်ား 

သည့်စနစ်မေစ်ပါသည်။ အေိုပါစနစ်ကို စွြ်းအင်သံုးစွဲြှုဆလျာ့ချရန်အတွက် သာြကပဲ 

လုပ်ဆောငြ်ှုနှင့်ထိန်းသိြ်းြှုြျား ပိုြိုဆကာင်းြွန်ဆစရန် လိအုပ်သည့်အချက်အလက်ြျားကိုပါ 

ရရိှနိုင်ရန်အတွက် တပ်ေင်မခငး်မေစ်ပါသည်။ လုပ်ဆောင်ဆနြှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အချက် 

အလက်ြျားကိုအချနိ်နှင့်တဆမပးညီသိရိှနိုင်ြည့်စွြ်းရည်ရိှသည့် အဆောက်အ အလိုအဆလျာက် 

စနစ်တပ်ေင်ရမခငး်၏ ခခုံငုံသံုးသပ်ချက်ြှာ ဆနာက်ပိငုး်တွင ် စွြ်းအင်သံုးစွဲြှုဆလျာ့ချဆရး 

အတွက်ပင် မေစ်ပါသည်။ 

ထို့အမပင်၎ငး်သည် ဆြာင်းနှင်ထိန်းသိြ်းရန်အတွက် လူ့စွြ်းအားကျွြ်းကျငြ်ှု 

အသံုးချရမခငး်ကို ဆလျာ့ချနိုင်ပါသည်။ အေိုပါစနစ်သည် ြီးအချက်ဆပးစနစ်နှင့် အြျားသိ 

ဆစရန် ဆ ကာ်မငာသည့်စနစ်စသည့် အမခားဆသာစနစ်ြျားနှင့် ဝန်ဆောင်ြှုြျားပိုြို အကျ ိုးရိှ 

ဆစရန် ချတိ်ေက်နိုင်ပါသည်။ 

ဤစနစ်သည် ဝန်ဆောငြ်ှုြျားအားလုးံကို သီးမခား (complex) တစ်ခုတည်း 

အဆပါ်ြှာ ထိန်းချုပ်စိစစ်သွားနိုငြ်ည်မေစ်ပပီး ဝန်ဆောင်ြှုြျားအားလုးံကို အကျ ိုးအရိှေုံးနှင့် 

အဆကာငး်ေုံးမေစ်ဆစနိုင်ပါသည်။ 

၅ခ.၁၀.၈။  လုခံခုံမှုစနစ် 

 လုခံခုံြှုစနစ်တွင်ဆပါငး်စပ် Closed Circuit တယ်လီဗွီးရှငး်စနစ်ြျား ၊ ဝငဆ်ပါက် 

ထိန်းချုပ်ြှုစနစြ်ျား ၊ ခခံဝန်းဆဘာင်လုံခခုံြှုစနစ်နှင့် လှုပ်ရှားြှုအာရုံခံြျားစသည်တို့ပါဝင် 

ပါသည်။ အေိပုါစနစ်ြျားတွင် ဗဟိုထိန်းချုပ်ြှုခလုတ်ခုံတစ်ခုပါရှိပပီး သိြ်းေည်းနိုင်သည့် 

စွြ်းရည်လည်းရိှပါသည်။ အဓကိထိန်းချုပ်ခလုတ်ခုံသည် ြီးအချက်ဆပးအာရုံခံနှင့်အချက်ဆပး 

စနစ်အနီးတွင် တပ်ေင်ထားပါသည်။ 

 အေိပုါစနစ်ြျားကို လုံခခုံြှုအေင့်အတန်းမြင့်ဆနရာြျား ၊ လူရှုပဆ်ထွးသည့် 

ဆနရာြျားနှင့် စုဆပါင်းဆနရာြျားတွင် အသံုးမပုပါသည်။ လုခံခုံြှုအေင့်အတန်းမြင့်ဆနရာြျား 

တွင် ကာလာကင်ြရာြျားထက် ကကိုးြဲ့ ၊ ရုပ်ထွက်ဆကာင်းပပီး အမေူအြည်း ကင်ြရာြျားကို 

အသံုးမပုရပါသည်။ အေိုပါအမေူ / အြည်းကငြ်ရာြျားသည် လှုပ်ရှားြှုအာရုံခံြျားနှင့် တွဲေက် 

လာဆလ့ရိှပါသည်။ 
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 ဝငဆ်ပါက်ထိန်းချုပ်ြှုစနစ်ကို လုခံခုံြှုအေင့်အတန်းမြင့်သည့် ဆနရာြျား၏ 

ဝငဆ်ပါက်ြျားတွင် တပ်ေင်ဆလ့ရိှပါသည်။ အေိပုါစနစ်ြျားတွင် ကတ်ေတ်ကိရိယာြျား 

(Proximity Card Reader) နှင် ့သံလိုက်ေတ် (magnetic reader) ကိရိယာြျား ပါဝင်ပါသည်။  

၅ခ.၁၀.၉။ ကွန်ပျူတာကွန်ယက်ချတိ်ဆက်ဖခငး် 

 ကွန်ယက်ချတိ်ေက်ြှုေိုသည်ြှာ ကွန်ပျူတာြျားကိုစက်ြျားအ ကား အချက် 

အလက်  စီးေင်းြှုမပုလုပ်ဆနသည့် ဟက်ထ်ဝဲဆရာ ဆော့ဝဲလ်ပါ ချတိ်ေက်ြှုကို ဆခါ်ေုိ 

ပါသည်။ 

၅ခ.၁၀.၁၀။ ကားပါကင်ကွပ်ကဲမှုစနစ် 

 ကားပါကင်ကွပ်ကဲြှုစနစ်သည် ကားအစီးဆရ ၁၀၀၀ ထက်ဆကျာ်လွန်ဆသာ 

အထပ်မြင့်ကားပါကင်ြျားနှင့် အမခားဆသာကားပါကင်ြျားအတွက် အသံုးမပုရမခငး်မေစ်ပါ 

သည်။ ကားပါကင်ကွပ်ကဲြှု စနစ်တွင်ဆငွဆချစက်နှင်ဆ့ော်မပဆပးဆသာ စက်ြျားအမပင် လြး်ညွှန် 

စနစ်ပါ ပါဝင်ပါသည်။ ဆငွဆပးဆချစက်နှင့် ဆော်မပသည့်စက်ြျားသည် လူြ့ဲဆသာလ်ည်းဆကာငး် ၊ 

လူမေင့်ဆသာ်လည်းဆကာငး် အသံုးမပုသည့် အြျ ိုးအစားပုံစံြျားရှပိါသည်။ ပါကင်လြး်ညွှန်စနစ် 

တွင် အထပတ်ိုငး်တွင် လွတ်ဆသာဆနရာြျားအား ဆော်မပြှုသာြက အဝငအ်ထွက်ဆပါက်ြျား 

ကိုပါ  ဆော်မပြှုတို့ပါရှိပါသည်။ အေိုပါ စနစ်သည် ကားအြျ ိုးြျ ိုးတို့၏ဆန့စဉ် ၊ လစဉ်နာရီတိုင်း 

တွင်လာဆရာက် ရပ်နားဆသာ ကားအဆရအတွက်နှင် ့ ရပ်နားချနိ်စသည့် စာရငး်အငး်ေိုင်ရာ 

အချက်အလက်ြျားကို တွက်ချက်နိုင်သည့်  အကျ ိုးဆကျးဇူးရရိှနိုင်ပါသည်။ 

၅ခ.၁၁။     အ္ဆာက်အအုံများတွင် မိုးကကိုးလွှတဲပ်ဆငဖ်ခင်း 

      ၅ခ.၁၁.၁။     ကာကွယ်မှုဖပုလုပ်ရန်အတွက်အ္ဖခခံလိုအပ်ချက်များ 

    ြိုးကကိုးလွဲစနစ်တပ်ေငရ်န် အဆသးစိတ် design ဆရးေွဲမခငး်ြမပုြီ ဆအာကပ်ါ 

လိအုပ်ချက်အေင်ေ့င့်ကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်- 

 (က)  ြိုးကကိုးလွဲအြှန်တကယ်လိအုပ်မခင်းရှိြရိှ ၊ လိုအပ်မခငး်ရှိပါက ြည်သ့ုိဆသာအထူး 

လိအုပ်ချက်ြျားကိုသိရိှရြည်။ (၅ခ.၁၁.၁.၁။ တွင် ကည့်ပါ) {[IEC 62305] အဆသး 

စိတ်အချက်အလက်ြျားအတွက် နိုင်ငတံကာစံနှုန်းသတ်ြှတ်ချက်ကို ကည့်ပါ} 

 (ခ)  ဒဇီိုင်းမပုလုပ်ရာတွင ် ဗိသုကာပညာရှင်၊ တည်ဆောက်သူ၊ ြိုးကကိုးလွစဲနစ် 

အင်ဂျငန်ီယာနှင့် သက်ေိုင်ရာအာဏာပိုင်ြျား ဆပါငး်စပ်ညိှနှိုငး်ရပါြည်။ 

 (ဂ)  စြ်းသပလ်ုပ်ဆောငြ်ှုြျား ၊ တပ်ေင်မခငး်ြျားနှင့် ဆနာငတ်စ်ချနိ်တွင်မပင်ေငန်ိုင် 

ြည့်အစီအြံြျားအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်ြျားချြှတ်ရြည်။ 

၅ခ.၁၁.၁.၁။  ကာကွယ်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်များ 

 ဆပါက်ကွဲဆစနိုငဆ်သာ အဆောက်အ ြျား (ဥပြာ - ယြ်းစက်ရုံြျားနှင့် 

သုိဆလှာင်ရုံြျား၊ အညစ်အဆ ကးနှင် ့ ေီကန်ြျားသည် ြျားဆသာအားမေင့်အေင်မ့ြင့်ေုံး 
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ြိုးကကိုးလွဲစနစ်လိုအပ်ပါသည်။ ကုဒ်စနစ်တွင်ကျန်ရှိသည့်စံနှုန်း အကကံမပုသတ်ြှတ်ချက်ြှာ 

အဆောက်အ အားလုံးအတွက် သက်ေိုငြ်ှုရှိပပီး အမခားကျန်ရိှသည့်အချက်ြာှ ြိုးကကိုးလွဲ 

အသံုးမပုရန် လိုအပ်/ြလိုအပ်ေိုသည့် အချက်ပင်မေစ်ပါသည်။ ြျားဆသာအားမေင့် 

ကာကွယ်ြှုလိအုပ်မခင်း ရိှ ြရိှေိုသည့်အချက်ြှာ ြမေစ်ြဆနလုပ်ရြည့် ဆနရာြျားအဆပါ် 

 ကည့်၍ ေုံးမေတ်မခငး်မေစ်ပါသည်။ ဥပြာ- 

လူြျားစွာစုဆဝးဆနထိုင်ဆသာဆနရာ 

လူထုဝန်ဆောင်ြှုဆပးသည့် အဆရးပါဆသာဆနရာြျား 

ြိုးကကိုးပစ်ဆလ့ပစ်ထရိှဆသာဆနရာြျား 

အလွန်မြင့်ဆသာအဆောက်အ ြျားနှင့်         

ထီးထီးမေစ်ဆနဆသာအဆောက်အ ြျား 

အဆရးပါဆသာသြိုင်းနှင့် ယဉ်ဆကျးြှုအဆြွအနှစ်ြျားရှိသည့် အဆောက်အ ြျား 

  သ့ုိရာတွင် တပ်ေင်သင့်ြတပ်ေင်သင့် ေုံးမေတ်ရခက်ခဲဆသာ ကိစ္စရပ် 

ြျားစွာရှိပါသည်။ ဤကိစ္စရပ်ြျားတွင်ြိးုကကိုးပစ်ခံရမခင်းနှင့် ြိုးကကိုးပစ်မခငး်ဆ ကာင့် မေစ်ဆပါ် 

လာဆသာ ဆနာက်ေက်တွဲအကျ ိုးေက်ြျား အဆပါ်သက်ဆရာက်ဆနသည့် အဆ ကာင်းအရာ 

ြျားစွာကို ၅ခ.၁၁.၁.၂။ နှင် ့၅ခ.၁၁.၁.၈။ တ့ုိတွင ်ဆေွးဆနွးထားပါသည်။ 

   သ့ုိရာတွင် အချ ို့ဆသာအချက်ြျားသည် အကဲမေတ်သတ်ြှတ်ရန်ြရပဲ 

အမခားဆသာအဆမခအဆနအားလုးံကို လွြ်းြိုးသွားသည်ကိုသိရိှထားရြည်။ ဥပြာအားမေင့် 

တပ်ေင်ရန်ြလိုအပ်ဆသာ်လည်း အသက်အန္တရာယ်ြရှိဆစလိဆုသာေန္ဒရိှြှု သုိ့ြဟုတ် 

အဆောက်အ တွင်ဆနထိငု်သူြျား စိတ်ချြ်းဆမြ့လုံခခုံစွာဆနထိုငန်ိုင်လိြုှု  သ့ုိြဟုတ် 

ကာကွယ်ြှုရိှသည် ေိုသည့်အဆမခအဆနရိှဆစလိုြှုတို့မေစ်ပါသည်။ အေိုပါကိစ္စရပ်ြျားတွင ်

လြး်ညွှန်ချက်ြရှိဆသာ်လည်း အန္တရာယ်ြမေစ်ဆပါ်ဆစရန် အကဲမေတ်သံုးသပ်ြှုကိ ု

လုပ်ဆောငန်ိုငပ်ပီး ဆအာက်ပါအချက်ြျားမေင့် လုပ်ဆောင်ရပါသည်- 

  (က) ြည်သ့ုိဆသာအဆောက်အ ကိုတပ်ေင်ြည်နည်း။ 

  (ခ) အဆောက်အ ၏သဆဘာသဘာဝ 

(ဂ) အဆောက်အ ၏ပြာဏတန်ေိးုနှင့် အကျ ိုးေက်သက်ဆရာက်ြှုြျား 

            (ဃ) အဆောက်အ ၏တည်ဆနရာနှင့် 

(င) အဆောက်အ ၏အမြင့် (composite structure စသည်တို့ပါဝငပ်ပီးအမြင့်) 

 ၅ခ.၁၁.၁.၂။   အန္တရာယ်ခန့်မှန်းချက် 

  တည်ဆောက်ြှုတစ်ခု သ့ုိြဟုတ် အဆောက်အ တစ်ခု၏ တစ်နှစ်တာ 

ကာလအတွင်း ြိုးကကိုးထိြှန်ြှုမေစ်နိုင်ဆချြှာ ြိုးကကိုးပစ်သည့်အကကိြ်အဆရအတွက်နှင် ့

အဆောက်အ ၏ ြိုးကကိုးပစ်ဆလ့ရိှသည့်ဆနရာတွင ် တည်ရိှြှုအဆပါ်တွင်ြူတည်ဆနပါသည်။ 
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ြိုးကကိုးပစ်သည့်အကကိြ်အဆရအတွက် Ng ြှာ တစ်နှစ်အတွင်း (၁) စတုရန်းကီလိုြီတာ တွင် 

ြိုးကကိုးဆမြမပင်သ့ုိပစ်သည့် အကကိြအ်ဆရအတွက်ကိုေိုလိုပါသည်။ 

မှတ်စု ။ ။ ဤလြး်ညွှန်ချက်အလိအုရ ပုံ (၅) တွင်ပါဆသာ တစ်နှစ်အတွင်း ြိုးကကိုး 

ဘယ်နှစ်ကကိြ်ရိှသည် ေိုဆသာအချက်အလက်ြျားသည် နှစ်စဉ်ခန့်ြှန်း ပျှြ်းြျှသိပ်သည်းေ 

Ng သ့ုိ ဆမပာငး်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

    ဆအာက်ပါဇယားသည် တစ်နှစ်အတွငး် ြိုးကကိုးပစ်ဆသာရက်ြျားနှင့် 

တစ်နှစ်အတွင်း ၁ စတုရန်းကီလိုြီတာအတွငး် လျှပ်စီးလက်မခငး် ေက်စပ်ြှုြျားကို ညွှန်မပ 

ထားမခငး်မေစ်သည်။  

 

Thunderstorm days/year            Lightning flashes per km2 per Year 

  

 Mean                                          Limits   

 5                0.2                               0.1-0.5 

 10                                                    0.5                                0.15-1 

 20 1.1                                0.3-3 

 30 1.9                                0.6-5 

 40 2.8                                0.8-8 

 50 3.7                               1.2-10  

60 4.7                              1.8-12 

 80 6.9                                3-17 

 100      9.24-20 

___________________________________________________________________ 

ေွဲ့ စညး်ပုံ၏ထိဆရာက်ဆသာစုစည်းြှုဧရိယာသည် ေွဲ့စည်းပုံ၏မေန့်ထွက် 

ဆသာအပုိင်းြျားြှသည် ၎င်း၏အမြင့်ကိုပါ ထည့်တွက်ထားဆသာ ဧရိယာမေစ်သည်။ 

ထိဆရာက်ဆသာစုစည်းြှုဧရယိာ၏အစွန်းသည် ၎င်းဆနရာရိှေွဲ့စည်းပုံ၏ တူညီဆသာအမြင့် 

အားမေင် ့ ေွဲ့စည်းပုံ၏အစွန်းြှဆနရာဆရွှေ့မခငး်မေစ်သည်။ ထို့ဆ ကာင့် ရုိးရိုးဆလးဆထာင့် 

အဆောက်အ သည် အလျား (L) အကျယ် (W) နှင် ့အမြင့် (H) ြီတာ၊ စုစညး်ြှုဧရိယာသည် 

အလျား (L+2H) ြီတာ နှင် ့ အကျယ် (W+2H) ြီတာနှင့်အတူ ဆထာင့်ဆလးခုအခုံးြျားသည် 

စက်ဝိုငး် ၄ ပုံ ၁ ပုံ၏ အချငး်ဝက် H ြီတာဆ ကာင့်မေစ်သည်။ ၎င်းသည် စုစညး်ြှုဧရိယာ Ac 

(in m2) ကိုဆပးသည်။ 
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Ac = (L x W) + 2 (L x H) + 2(W x H) + π H2     …   (1) 

The Probable number of strikes (risk) to the structure per year is: 

P= Ac x Ng x 10-6                  …  (2) 

အန္တရာယ်မေစ်နိုင်ဆမခ (P) လက်ခံနိုငေ်ွယ်မေစ်မခင်း (သ့ုိမဟုတ်) အချ ို့ဆသာအကာအကွယ် 

တိုင်းတာြှုြျားအရ လိုအပ်မခငး်ကို ပထြ းစွာ ေုံးမေတ်ရြည်။ 

၅ခ.၁၁.၁.၃။  လက်ခံနိုင်္သာ အန္တရာယ်အကကံဖပုဖခငး် 

  ဤလြ်းညွှန်ချက်အရ လက်ခံနိုငဆ်သာအန္တရာယ်ကို 10-5 မေင့်ယူသည်။ 

၎ငး်သည် တစ်နှစ်တွင်အကကိြ်တစ်သိန်းလျှင် ၁ ကကိြ်သာမေစ်မခငး်ကို ေိုလိုသည်။  

၅ခ.၁၁.၁.၄။  အန္တရာယ်ကိုခခုံငံုအကဲဖြတ်ဖခငး် 

   တစ်နှစ်အတွင်း အဆောက်အ သ့ုိထိခိုက်နိုငဆ်သာမေစ်တန်စွြ်း(P) တန်ေိုး 

ကိုတည်ဆောက်ပပီးမေစ်သည်။ (၅ခ.၁၁.၁.၂။ ညီြျှမခငး် ၂ တွင်  ကည့်ပါ) ။ ဆနာက်အေင့် 

သည် ဇယား (၃) နှင် ့(၄) တွင် ဆော်မပထားဆသာအဆလးချနိ်ကိန်းကို အသံုးမပုသည်။ P ကို 

သင့်ဆလျာ်ဆသာကိန်းမေင့်ဆမြှာက်မခင်းမေင် ့ အဆမေကိုရသည်။ အဆလးချနိ်ကိန်းသည် လက်ခံ 

နိုငဆ်သာအန္တရာယ် P = 10-5 / year ထက် ဆကျာ်လွန်ဆ ကာင်းသိနိုင်သည်။ 

၅ခ.၁၁.၁.၅။  အ္လးချနိ်ကိန်း 

   ဇယားထဲတွင် 3A ြှ 3 E အထိတွင ် အဆလးချနိ်ကိန်းတန်ေိုးကို ဆခါငး်စဉ် 

A ြှ E အထိ ဆအာက်တွင်ဆပးထားသည်။ အဆရးကကီးဆသာ နှိုင်းရဒီဂရ ီ (သုိ့မဟုတ်) ကိစ္စ 

အသီးသီး၏ အန္တရာယ်ကိုြှတ်ထားနိုင်သည်။ ဇယားြျားသည်ြျားဆသာအားမေင့် ကိုယ်တိုင် 

ရှင်းလငး်ဆစသည်။ သို့ဆသာ် ဇယား (၃-ဂ) ၏ရည်ရွယ်ချက်သည် အကူအညီ မေစ်ဆစရန် 

အချ ို့ကို ဆမပာထားမခင်းမေစ်သည်။ 

 

Table 3: Overall Assessment of Risk 

(Clauses 11.1.4 and 1.1.5)  

Table 3A: Weighting Factor 'A'  

(Use of Structure) 

Use to Which Structure is Put Value of 'A' 

Houses and other buildings of comparable size 0.3 

Houses and other buildings of comparable size with outside 

aerial 

0.7 

Factories, workshops and laboratories 1.0 



မြနြ်ာနိုင်ငံ အဆောက်အအုံေုိင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းလြ်းညွှန်ချက်ြျား - ၂၀၂၀ အပိုင်း ၅ (ခ) 

121 

Office blocks, hotels, blocks of flats and other residential 

buildings other than those included below 

1.2 

Places of assembly, for example, churches,  halls, theatres, 

museums, exhibitions, departmental stores, post offices, 

stations, airports, and stadium structures 

1.3 

Schools, hospitals, children's and other homes 1.7 

 

Table 3B: Weighting Factor'B' 

(Type of Construction) 

Type of Construction Value of 'B' 

Steel framed encased with any roof other than metal 1) 0.2 

Reinforced concrete with any roof other than metal 0.4 

Steel framed encased or reinforced concrete with metal roof 0.8 

Brick, plain concrete or masonry with any roof other than metal or 

thatch 

1.0 

Timber framed or clad with any roof other than metal or thatch 1.4 

Brick, plain concrete, masonry, timber framed but with metal roofing 1.7 

Any building with a thatched roof 2.0 
1) A structure of exposed metal which is continuous down to ground level is excluded from 

these tables as it requires no lighting protection beyond adequate earthing 

arrangements. 

Table 3C: Weighting Factor 'C'  

(Contents or Consequential Effects) 

Contents or Consequential Effects Value of 'C' 

Ordinary domestic or office buildings, factories and workshops not 

containing valuable or specially susceptible contents 

0.3 
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Industrial and agricultural buildings with specially susceptible 1) 

contents 

0.8 

Power stations, gas works, telephone exchanges, radio stations 1.0 

Industrial key plants, ancient monuments and historic buildings, 

museums, art galleries or other buildings with specially valuable 

contents 

1.3 

Schools, hospitals, children's and other homes, places of assembly 1.7 

 This means specially valuable plant or materials vulnerable to fire or the results of fire  

  

 

 

rryrrretththresults of fire 

 

 

Table 3D: Weighting Factor 'D' (Degree 

of Isolation) 

Degree of Isolation Value of 'D' 

Structure located in a large area of structures or trees of the same or 

greater height, for example, in a large town or forest 

0.4 

Structure located in an area with few other structures or trees of similar 

height 

1.0 

Structure completely isolated or exceeding at least twice the height of 

surrounding structures or trees 

2.0 

 

Table 3E: Weighting Factor 'E' 

 (Type of Country) 

Type of Country Value of 'E' 

Flat country at any level 0.3 

Hill country 1.0 

Mountain country between 300 m and 900 m 1.3 

Mountain country above 900 m 1.7 
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       အဆောက်အ ၏ပါဝငဆ်သာ တန်ေိုးြျား၏ အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုသည် 

တစ်ေက်တည်း အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုဟုဆခါ်ေိုပပီး ကုန်ပစ္စည်းြျားနှင့်ပိုင်ေိုင်ြှုြျား၏ 

အန္တရာယ်သာြက ြရှိြမေစ်ဝန်ဆောင်ြှု အားလုးံအတွက်ဆနှာင့်ယှက်မခင်း အထူးသမေင့် 

ဆေးရုံြျားကိုပါရည်ရွယ်သည်။ အသက်အန္တရာယ်မေစ်နိုငဆ်မခသည် ဆယဘုယျအားမေင့် 

အလွန်နည်းဆသာ်လည်း ြိုးကကိုးထိြနှ်သည့် အဆောက်အ ဆ ကာင့်၊ ြီး (သ့ုိမဟုတ်) ပိတ်ေို ့

မခငး်ြျားကို သဘာဝအားမေင့မ်ေစ်နိုင်သည်။  

      မေစ်နိုငဆ်သာအေင့်အားလုးံသည် အထူးသမေင့်ကဆလးြျား ၊ သက်ကကီး 

ရွယ်အိုြျားနှင့်နာြကျန်းသူြျားသက်ဆရာက်ြှုကိ ုဆလျာ့ချဆပးနိုငသ်ည်။  

၅ခ.၁၁.၁.၆။     အလံုးစုံအန္တရာယ်ဖြစ်နုိင်္ဖခကို္ြာ်ဖပဖခငး် 

         အချ ို့ဆသာကိစ္စြျားတွင် ဆပးထားဆသာလြ်းညွှန်ချက်အရ ြည်သည့် 

စွြ်းအားမေင့် အန္တရာယ်မေစ်နိုငဆ်မခနည်းကိုယူေမခင်းသည်  ခက်ခဲဆသာမပဿနာမေစ်သည်။ 

အဆမေသည် 10-5 (1 in 100000) ထက်နည်းပပီးရရိှလျှင ် အမခားလွှြ်းြိုးြှုြျား ြရိှပါက 

ကာကွယ်မခငး်သည်ြလိုအပ်ပါ။ အဆမေသည် 10-5 ထက်ြျားဆနပါက ဥပြာ (10-4 (1 in 

10000)) အကာအကွယ်ြဆပးရန် ေုံးမေတ်ချက်ကို လုဆံလာက်ဆသာအဆ ကာငး်မပချက် 

ခိုင်ြာြှုရိှရြည်။  

    ေက်တိုက်မေစ်ဆသာ အကျ ိုးသက်ဆရာက်ြှုြျားသည် နညး်သည်ဟု 

စဉ်းစားလျှင် လျှပ်စီးလက်မခငး်သည် ေွဲ့စည်းပုံ၏အလွှာကိုအနည်းငယ်သာ ထိခိုက်ဆစနိုင ်

သည်။ ၎င်းသည် အကာအကွယ်ကိုနည်းဆစရန် စီးပွားဆရးအရ ြကုစားနိုင်ဆသာ်လည်း 

အန္တရာယ်ကိုလက်ခံရြည်။ ဤေုံးမေတ်ချက်ကိုချထားဆသာ်လည်း တွက်ချက်ထားဆသာ 

အန္တရာယ်မေစ်နိုင်ဆမခ စိတ်ကူးအချ ို့သည် တွက်ချက်မခငး် အဆပါ်တွင်အကကံမပုနိုင်သည်။  

၅ခ.၁၁.၁.၇။ ပုံစံမမှန်ဖခငး်များ 

  ေွဲ့စည်းပုံသည် ပုံစံြြှန်ဟုြည်သည့်နည်းလြ်းမေင့်ြေို အကဲမေတ်နိုင် 

လျှင ် အကာအကွယ်ဆလ့ကျင့်ြှုမပုလုပ်ရန် ေုံးမေတ်ရြည်။ ဥပြာ - စတီးသဆံဘာင် 

အဆောက်အ ြျားသည် အန္တရာယ်မေစ်နိုငဆ်မခနည်းသည် သ့ုိဆသာ် Air termination နှင် ့

ဆမြစိုက်ကကိုးစနစ်သည် အကာအကွယ်ကိုကကီးစွာတိုးတက်ဆစသမေင့် တပ်ေင်ြှုကနု်ကျ 

စရိတ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်။  

  အတု် (သို့မဟုတ်) ကွန်ကရစ်မေင့်မပုလုပ်ထားဆသာ ဆခါင်းတိုင်ြျားသည် 

အန္တရာယ်မေစ်နိုင်ြှုနည်းဆသာ်လည်း ြီးခိုးဆခါငး်တိုင်ြျားသည် လွတ်လပစ်ွာဆထာင်ထား 

မခငး် (သ့ုိမဟုတ်) အနီးရှိအဆောက်အ ြှ ၄.၅ ြီတာအမြင့်အထက်တွင် ထိးုထွက်ဆနမခငး် 

ရိှလျှင် အမခားအချက်ြျားကိုဂရုြစိုက်ဘဲ အကာအကွယ်လိုအပ်ြည်မေစ်သည်။ ဤကဲ့သ့ုိ 

ဆသာ ြီးခိုးဆခါငး်တိုင်ြျားသည် အကဲမေတ်မခင်းနညး်လြ်းြျားတွင် အကျုံးြဝင်ပါ။ 
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အလားတူပင ် ဆပါက်ကွဲနိုငဆ်သာ (သို့မဟုတ်) ြီးဆတာက်နိုင်ဆသာ ပစ္စည်းြျားသည်လည်း 

အကျုံးြဝင်ပါ။  

  ကွဲမပားဆသာေွဲ့ စည်းပုံြျားအတွက် တွက်ချက်မခငး်အဆမေြျားကို ဇယား 

(၄) နှင် ့သီးမခားကိစ္စြျားအတွက် ၅ခ.၁၁.၁.၈။ တွင်ဆော်မပထားသည်။  

၅ခ.၁၁.၁.၈။  အကာအကွယ်လိအုပ်မှုနမူနာတွက်ချက်ဖခငး် 

  ဆေးရုံတစ်ရုံသည် ၁၀ ြီတာမြင့်၍ ၇၀ ြီတာ x ၁၂ ြီတာဧရယိာရိှသည်။ 

ဆေးရုံသည် ဆမြမပန့်ဆဒသတွင ် အမခားအဆောက်အ ြျားနှင့် သီးမခားတည်ရိှဆနသည်။ 

အတု်နှင်က့ွန်ကရစ်ြျားမေင့်တည်ဆောက်ထားပပီး သတ္ထုြဟုတ်ဆသာ အြုိးြိုးထားသည်။   

 ြိုးကကိုးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရန် လိအုပ်ပါသလား? 

(က) Flashes / km2 / year - ဆေးရုံ၏ အကာအကွယ်အတွက် Ng တန်ေိးုသည် (0.7) 

ဟုထားပါ။ 

(ခ) Collection Area - Using Equation (1) in ၅ခ၊၁၁၊၁၊၂။  

       Ac    =     (70 x 12) + 2 (70 x 10) + 2 (12x 10) + (π x 100) 

        =     840 + 1400 + 240 + 314 

        =     2794 m2 

(ဂ) Probability of being struck-Using equation (2) in ၅ခ.၁၁.၁.၂။ 

       P   =     Ac x Ng x 10-6   times per year 

        =     2794 x 0.7 x 10-6 

        =     2.0 x 10-3 approximately  

(ဃ) Applying the weighting factors 

  A   =    1.7 

  B   =   1 

`  C   =   1.7 

  D   =   2.0 

 E   =   0.3 

       The overall multiplying factor    =   A x B x C x D x E 

                          =   1.7 

       Therefore, the overall risk factor 

     =   2.0 x 1.7 x 10-3 

     =   3.4 x 10-3 

  Conclusion: Protection is necessary. 
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၅ခ.၁၁.၂။   အဆောက်အ အြျ ိုးြျ ိုးအတွက် ြိုးကကိုးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရန် အဆသးစိတ်  

လိအုပ်ချက်သည် စံလက်ဆတွ့နှင်အ့ညီမပုလုပ်ရြည်။ 
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PLACES FOR AVERAGE NUMBER OF THUNDERSTORMS DAYS IN A YEAR 

Scale 1: 5 million 
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ဆနာက်ေက်တွဲ (က) 

  အဆောက်အ  လျှပ်စစ်သွယ်တန်းမခငး် ပုံစံသဆကေတြျား 

A-Lighting Apparatus 

B-Fans 
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C- Electrical Circuit Diagram 
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D- Wiring and Distribution 

 

E- Lightning Protection Apparatus G-Fire Alarm Apparatus 
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F- Wiring Accessories 

 

Note - All socket outlets are with earthing. 
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ဆနာက်ေက်တွဲ (ခ) 

လျှပ်တာဆမပာငး်စက်နှင့်  ဓါတ်အားခွဲရုံြျား စွြ်းအားပြာဏအလိုက်  

ထားရိှရန် လိုအပ်ဆသာဧရိယာ 

B-l The requirement for area for transformer room and substation for different 

capacities of transformers is given below for guidance: 

Sr 

No 

Capacity of 

Transformer(s) 

KVA 

Total 

Transformer 

Room Area 

Minimum,m2 

Total Substation Area 

(Incoming, HV,MV 

Panels,Transformer Room 

but Without Generators), 

Minimum, m2 

Suggested 

Minimum  

Face Width , m 

i) 1 x 160 14.0 90 9.0 

ii) 2 x 160 28.0 118 13.5 

iii) 1 x 250 15.0 91 9.0 

iv) 2 x 250 30.0 121 13.5 

v) 1 x 400 16.5 93 9.0 

vi) 2 x 400 33.0 125 13.5 

vii) 3 x 400 49.5 167 18.0 

viii) 2 x 500 36.0 130 14.5 

ix) 3 x 500 54.0 172 19.0 

x) 2 x 630 36.0 132 14.5 

xi) 3 x 630 54.0 176 19.0 

xii) 2 x 800 39.0 135 14.5 

xiii) 3 x 800 58.0 181 14.0 

xiv) 2 x 1000 39.0 149 14.5 

xv) 3 x 1000 58.0 197 19.0 

NOTES 

1 The above dimensions are overall area required for substation excluding generating set. 

2 The clear height required for substation equipment shall be minimum of 3.0 m below the 

soffit of the beam. 

3  The area and height required for Transformer room given in the above table are for 

general guidance only , and may be finally fixed according to actual requirements . 
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ဆနာက်ေက်တွဲ (ဂ) 

              လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခွဲရုံအတွငး်ဓါတ်အားဆပးစက် ထားရိှရန် လိုအပ်ဆသာဧရိယာ 

C-l The requirement of additional area for generator in electric substation for 

different capacities of generators is given below for guidance: 

Sr. No 

 

Capacity 

KW 

Area 

m2 

Clear Height below the soffit of 

the Beam 

M 

(1) (2) (3) (4) 

i) 25 56 3.6 

ii) 48 56 3.6 

iii) 100 65 3.6 

iv) 150 72 4.6 

v) 248 100 4.6 

vi) 350 100 4.6 

vii) 480 100 4.6 

viii) 600 110 4.6 

ix) 800 120 4.6 

x) 1000 120 4.6 

xi) 1250 120 4.6 

xii) 1600 150 4.6 

NOTE — The area and height required for generating set room given in 

the above table are for general guidance only and may be finally fixed 

according to actual requirements. 
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ဆနာက်ေက်တွဲ (ဃ)  

  လုပ်ငန်းပပီးစီးဆ ကာငး် သက်ဆသခံလက်ြှတ် စံမပုသတ်ြှတ်စာရငး်ြျား  

I/We certify that the installation detailed below has been installed by me/us and 

tested and that to the best of my/our knowledge and belief, it complies with 

MYANMAR Electricity Rules,  

Electrical Installation at ----------------------------------------------------------

----------------------------------- 

Voltage and system of supply 

Particulars of Works: 

a) Internal Electrical Installation 

No.    Total Load   Type of system of wiring 

 i) Light point 

ii) Fan point 

iii) Plug point 

3-pin 6 A 

3-pin 16 A 

b)   Others  Description  hp/kW  Type of starting 

1) Motors: 

i) 

ii) 

iii) 

2) Other plants: 

c)   If the work involves installations of over head line and/or underground cable 

1)  i) Type and description of over headline. 

ii) Total length and number of spans. 

iii) No. of street lights and its description. 

2)   i) Total length of underground cable and its size: 

ii) No. of joints: 

End joint: 

Tee joint: 

Straight through joint: 
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Earthing: 

i)   Description of earthing electrode 

ii) No. of earth electrodes 

iii) Size of main earth lead 

Test Results: 

a) Insulation Resistance 

 i)   Insulation resistance of the whole system of conductors to earth-----------

-Megaohms. 

ii) Insulation resistance between the phase conductor and neutral 

Between phase R and neutral ………….. Megaohms. 

Between phase Y and neutral  ………….. Megaohms. 

Between phase B and neutral  ………….. Megaohms. 

iii) Insulation resistance between the phase conductors in case of polyphase 

supply. 

Between phase R and phase Y  ………….. Megaohms 

Between phase Y and phase B  ………….. Megaohms 

Between phase B and phase R  ………….. Megaohms 

b) Polarity test: 

Polarity of non-linked single pole branch switches 

c) Earth continuity test: 

Maximum resistance between any point in the earth continuity 

conductor including metal conduits and main earthing lead-----------

--- Ohms. 

d) Earth electrode resistance: 

Resistance of each earth electrode. 

i) ……………… Ohms. 

ii) ……………… Ohms. 

iii) ……………… Ohms. 

iv) ……………… Ohms. 

e) Lightning protective system. 
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Resistance of the whole of lightning protective system to earth before 

any bonding is effected with earth electrode and metal in/on the 

structure ………………Ohms. 

Signature of Supervisor      Signature of Contractor 

Name and Address       Name and Address 

……………………………..     …………………………….. 

……………………………..     ………………………… 
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LIST OF STANDARDS 

The following list records those standards which are acceptable standards ‘in the 

fulfillment of the requirements of the Code. The latest version of a standard shall be 

adopted at the time of the enforcement of the Code. The standards listed may be used by 

the Authority as a guide in conformance with the requirements of the referred clauses in 

the Code. 

(i) Myanmar Electricity Rules. 

(ii) Indian Electricity Rules 1956 

 IS No.      Title 

(1) 5216        Recommendations on safety procedures and practices in  

  (Part 1):1982        electrical work: General (first revision) 

  (Part 2):1982        Life saving techniques (first revision) 

(2) 10118 

(Part 2):1982 

       Code of practice for selection, installation and maintenance of  

        Switchgear and control gear: 

         Part 2 Selection. 

(3) 1646:1997        Code of practice for fire safety of buildings (general): Electrical 

        Installations (second revision) 

(4) 732:1989        Code of practice for electrical wiring installation (third revision) 

(5)  

 

(6) 

8828.1996 

 

2667:1988 

       Electrical accessories - Circuit - breakers for over current protection for  

       Household and similar installations (second Revision) 

       Fittings for rigid steel conduits for electrical wiring (first revision) 

 3419:1989        Fittings for rigid non-metallic conduits (second revision) 

 9537        Conduits for electrical installations: 

 (Part 1):1980        General requirements  

         (Part 2):1981        Rigid steel conduits  

          (Part 3):1983        Rigid plain conduits of insulating materials  

 

References may be made to the following publications for better applying and 

understanding of the requirements of the Code 

IEC 60085 Electrical insulation-Thermal classification 

IEC 60127 Miniature fuses 
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IEC 60227 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750V 

IEC 60228 Conductors for insulated cables 

IEC 60238 Edison screw lamp holders 

IEC 60245 Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 

450/750V 

IEC 60269 Low-voltage fuse 

IEC 60309 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes 

IEC 60364 Low-voltage electrical installations /Electrical installation of 

building  

IEC 60423 Conduit systems for cable management-Outside diameters of 

conduits for electrical installation and threads for conduits and 

fittings 

IEC 60439 Low-voltage switchgear and control gear assemblies 

IEC 60529 Degree of protection provided by enclosures (IP Code) 

IEC 60669 Switches for household and similar fixed electrical installations 

IEC 60755 General requirements for residual current operated protective 

devices 

IEC 60898 Electrical accessories-Circuit-breakers for overcurrent protection 

for household and similar installations 

IEC 60947 Low-voltage switchgear and control gear 

IEC 61008 Residual current operated circuit-breakers without integral 

overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) 

IEC 61009 Residual current operated circuit-breakers with integral 

overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) 

IEC 61084 Cable trunking and ducting systems for electrical installations 

IEC 61140 Protection against electric shock-Common aspects for 

installation and equipment 

IEC 61386 Conduit system for cable management 

IEC 61643 Low-voltage surge protective devices 

IEC 62305 Protection against lightning 
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IEE 519 IEEE recommended practices and requirement for harmonic 

control in electrical power system. 

 

BS EN 50310 Application of equipotential bonding and earthing in 

buildings with information technology equipment 

BS EN 60598 Luminaires 

BS EN 61534 Power track systems 

BS 31 Specification-steel conduit and fittings for electrical wiring 

BS 88 Low-voltage fuses/Cartridge fuses for voltages up to and 

including 1000V a.c and 1500V d.c 

BS 88 Part 2 Low-voltage fuses. Supplementary requirements for fuses for 

use by authorized persons fuses mainly for industrial 

application). Examples of standardized systems of fuses A to I 

BS 88 Part 6 Cartridge fuses for voltages up to and including 1000V a.c. 

and 1500V d.c Specification of supplementary requirements 

for fuses of compact dimensions for use in 240/415V a.c. 

industrial and commercial electrical installations. 

BS 1363 13A plugs, socket-outlets, adaptors and connection units 

BS 3676 
Switches for household and similar fixed electrical 

installations 

BS 4444 
Guide to electrical earth monitoring and protective conductor 

proving 

BS 4568 
Specification-for steel conduit and fittings with metric 

threads of ISO form for electrical installations 

BS 4607 Non-metallic conduits and fittings for electrical installations 

BS 4662 Boxes for flush mounting of electrical accessories 

requirements and test methods and dimensions 

BS 5266 Emergency lighting 

BS 5839 Fire detection and fire alarm systems for buildings 

BS 6004 Electric cables. PVC insulated, non-armoured cables for 

voltages up to and including 450/750V, for electric power, 
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BS 7919 Electric cable. Flexible cables rated up to 450/750V, for use 

with appliances and equipment intended for industrial and 

similar environments. 

            SS             555             Protection Against Lighting 

            CP               5              Code of practice for Electrical Installation 

References may be made to the following publications for the common personal protective 

equipment and tools used for electrical work. 

References 

International Energy Conservation Code (Updated) 

International Green Construction Code (Updated) 

lighting and internal wiring 

BS 6007 Electric cables. Single core unsheathed heat resisting cables 

for voltage up to and including 450/750 V for internal wiring 

BS 6231 Electrical cables. Single core PVC insulated flexible cables for 

rated voltage 600/1000 V for switchgear and control gear 

wiring 

BS 6346 Electric cables. PVC insulated, armoured cables for voltage of 

600/1000Vand 1900/3300V 

BS 6500 Electric cables, Flexible cords rated up to 300/500V, for use 

with appliances and equipment intended for domestic, office 

and similar environments 

BS 6724 Electric cables, Thermosetting insulated, armoured cables for 

voltages of 600/1000 V and 1900/3300V, having low emission 

of smoke and corrosive gases when affected by fire 

BS 7211 Electric cables. Thermosetting insulated, nonarmoured cables 

for voltages up to and including 450/750V, for electric power, 

lighting and internal wiring, and having low emission of 

smoke and corrosive gases when affected by fire 

BS 7671 Requirements for electrical installations. IEE Wiring 

Regulations. Eighteenth Edition 



ြြန်ြာနိုင်ငံ  

အဆဆာကအ်အုံဆိုင်ရာ 

စံချနိ်စံညွှန်း 

လြ်းညွှန်ချက်ြျား 

၂၀၂၀ 

 

 

 

 

 

 

အပုိင်း ၅ (ဂ) 

အဆဆာက်အအုံဝန်ဆဆာငြ်ှုြျား 

(ဓါတ်ဆလှကားြျားနှင့် စက်ဆလှကားြျားတပ်ဆင်ြခင်း) 



 
 

အပုိင်း ၅ (ဂ) 

အဆဆာက်အအံုဝနဆ်ဆာင်ြှုြျား 

(ဓါတ်ဆလှကားြျားနှင့် စက်ဆလှကားြျားတပ်ဆင်ြခင်း) 

ြာတိကာ 

 စဉ်    အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

၅ဂ.၁။ ပါဝင်သည့်အဆကကာင်းအရာြျား  ၁ 

၅ဂ.၂။  အဓိပ္ပာယ်ဖင့်ွဆိုချက်  ၁ 

 ၅ဂ.၂.၁.။ စက်အမျ ိုဵအစာဵ   ၁ 

  ၅ဂ.၂.၁.၁။ အလုိအေလျာက် ကယ်တင်ေရဵကိရိယာ (ARD)   Automatic  

   Rescue Device    ၁ 

  ၅ဂ.၂.၁.၂။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ၏် ကကာဵခဳနှငဴ်ေအာက်ေြခ အကွာအေဝဵ   ၂ 

  ၅ဂ.၂.၁.၃။ ကကာဵခဳနှငဴ်အေလဵတုဳဵ ေအာက်ေြခအကွာအေဝဵ   ၂ 

  ၅ဂ.၂.၁.၄။ ကကာဵခဳ (Buffer)    ၂ 

  ၅ဂ.၂.၁.၅။ ဆီကကာဵခဳ    ၂ 

  ၅ဂ.၂.၁.၆။ ဆီကကာဵခဳ အလုပ်လုပန်ိုင်ေသာ အကွာအေဝဵ   ၂ 

  ၅ဂ.၂.၁.၇။ စပရိန်ကကာဵခဳ     ၂ 

  ၅ဂ.၂.၁.၈။ စပရိန်ကကာဵခဳဝန်အာဵ   ၂ 

  ၅ဂ.၂.၁.၉။  စပရိန်ကကာဵခဳလှုပ်ရှာဵမှု   ၂ 

  ၅ဂ.၂.၁.၁၀။  အထပ်ြပအမှတ်အသာဵ   ၂ 

  ၅ဂ.၂.၁.၁၁။  ဓာတ်ေလှကာဵကုိယ်ထည်   ၃ 

  ၅ဂ.၂.၁.၁၂။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမတ်ဳခါဵမှ လျှပ်စစ်စီဵဆင်ဵေသာအစိတ်အပိုင်ဵ   ၃ 

  ၅ဂ.၂.၁.၁၃။  ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ဖရိန်   ၃ 

  ၅ဂ.၂.၁.၁၄။  ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ကကမ်ဵခင်ဵ   ၃ 

  ၅ဂ.၂.၁.၁၅။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ေအာက်ေြခကင်ဵလွတ်အြမငဴ်   ၃ 

  ၅ဂ.၂.၁.၁၆။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမထ်ိပ်ပိင်ုဵလွတ်အြမငဴ်   ၃ 

  ၅ဂ.၂.၁.၁၇။  အေလဵထိပ်ပုိင်ဵကင်ဵလွတ်အြမငဴ်  ၃ 

  ၅ဂ.၂.၁.၁၈။  ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ     ၃ 

  ၅ဂ.၂.၁.၁၉။ အရိှန်တစ်ခုြပန်လှန်လျှပ်စီဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ   ၄ 

  ၅ဂ.၂.၁.၂၀။ အရိှန်နှစ်ခုြပန်လှန်လျှပ်စီဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ   ၄ 

  ၅ဂ.၂.၁.၂၁။ ခုခဳအာဵေြပာင်ဵလဲ၍ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ   ၄ 



 
 

 စဉ်    အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

  ၅ဂ.၂.၁.၂၂။  ဗို့အာဵေြပာင်ဵေမာ်တာထိန်ဵချုပြ်ခင်ဵ   ၄ 

  ၅ဂ.၂.၁.၂၃။ အီလက်ထေရာနစ်သဳုဵကိရိယာမျာဵ   ၄ 

  ၅ဂ.၂.၁.၂၄။ ြပန်လှန်လျှပ်စီဵဗို့အာဵေြပာင်ဵလဲထိန်ဵချုပြ်ခင်ဵ   ၄ 

  ၅ဂ.၂.၁.၂၅။ ြပန်လှန်လျှပ်စီဵ ဗို့အာဵေြပာင်ဵ၊ ကကိမန်ှုန်ဵ ေြပာင်ဵလဲထိန်ဵ ချုပြ်ခင်ဵ   ၄ 

  ၅ဂ.၂.၁.၂၆။  Solid State DC ဗို့အာဵေြပာင်ဵလဲထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ   ၄ 

  ၅ဂ.၂.၁.၂၇။  အေလဵတုဳဵ     ၄ 

  ၅ဂ.၂.၁.၂၈။  လမ်ဵေကကာင်ဵေြပာင်ဵပူလီ  ၄ 

  ၅ဂ.၂.၁.၂၉။  တဳခါဵ၊ အလယ်ဗဟုိ၊ ေဘဵဆွဲဖွငဴ်ြခင်ဵ   ၅ 

  ၅ဂ.၂.၁.၃၀။  အလယ်ေခါက်၍ရေသာတဳခါဵ   ၅ 

  ၅ဂ.၂.၁.၃၁။ ေဘာင်ကွက်မျာဵပါေသာတဳခါဵ   ၅ 

  ၅ဂ.၂.၁.၃၂။  တစ်ဘက်တည်ဵေဘဵတိက်ုတဳခါဵ   ၅ 

  ၅ဂ.၂.၁.၃၃။  အရိှန်နှစ်ဖက် ေဘဵတိုက်တဳခါဵ  ၅ 

  ၅ဂ.၂.၁.၃၄။  ေဒါင်လိုက်နှစ်ြခမ်ဵကွဲသည်ဴတဳခါဵ   ၅ 

  ၅ဂ.၂.၁.၃၅။  ေဒါင်လိုက်ပငဴ်သည်ဴတဳခါဵ   ၅ 

  ၅ဂ.၂.၁.၃၆။  လွှဲတဳခါဵ   ၅ 

  ၅ဂ.၂.၁.၃၇။  တဳခါဵပိတကိ်ရိယာ (Door closer)   ၆ 

  ၅ဂ.၂.၁.၃၈။  တဳခါဵအလုပ်လုပကိ်ရိယာ (Door Operator)   ၆ 

  ၅ဂ.၂.၁.၃၉။  ဓာတ်ေလှကာဵငယ် (Dumb Waiters)   ၆ 

  ၅ဂ.၂.၁.၄၀။ လျှပ်စစ်ပိင်ုဵဆိုင်ရာနှငဴ် စက်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအတွင်ဵ ချတိ်ဆက်ြခင်ဵ   ၆ 

  ၅ဂ.၂.၁.၄၁။  လျှပ်စစ်ပိင်ုဵဆိုင်ရာေသာဴ   ၆ 

  ၅ဂ.၂.၁.၄၂။  အေရဵေပါ်ရပ်နှိပ်ခလုတ် (သ့ုိမဟုတ်) ခလုတ ်  ၆ 

  ၅ဂ.၂.၁.၄၃။  ဂီယာမပါေသာစက်   ၆ 

  ၅ဂ.၂.၁.၄၄။  ကုန်ပစ္စည်ဵ တင်ဓာတ်ေလှကာဵ   ၆ 

  ၅ဂ.၂.၁.၄၅။ ထိန်ဵချုပ်လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵ (Guide Rail)   ၇ 

  ၅ဂ.၂.၁.၄၆။  ထိန်ဵချုပ်လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵဖမ်ဵချုပပ်စ္စည်ဵ   ၇ 

  ၅ဂ.၂.၁.၄၇။  ထိန်ဵချုပ်လမ်ဵဖိနပ် (Guide Shoe)   ၇ 

  ၅ဂ.၂.၁.၄၈။  ပစ္စည်ဵမတင်ရန် တပဆ်င်ထာဵေသာရကမ်   ၇ 

  ၅ဂ.၂.၁.၄၉။ ေဆဵရုဳသဳုဵ ဓာတ်ေလှကာဵ   ၇ 

  ၅ဂ.၂.၁.၅၀။  အတက်အဆင်ဵ အထပ်ေခါ်ခလုတ်   ၇ 



 
 

 စဉ်    အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

  ၅ဂ.၂.၁.၅၁။  အထပ်တခဳါဵ    ၇ 

  ၅ဂ.၂.၁.၅၂။  အထပ်ဧရိယာ    ၇ 

  ၅ဂ.၂.၁.၅၃။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် အထပ်ညိှကိရိယာ   ၈ 

  ၅ဂ.၂.၁.၅၄။  အလိုအေလျာက်တစ်လမ်ဵ သွာဵ အထပ်ညှိကိရိယာ   ၈ 

  ၅ဂ.၂.၁.၅၅။ အလုိအေလျာက် နှစ်လမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ အထပ်ညိှ ကိရိယာ   ၈ 

  ၅ဂ.၂.၁.၅၆။ အလုိေလျာက် နှစ်လမ်ဵမထိန်ဵသိမ်ဵေသာ အထပ်ညိှ ကိရိယာ   ၈ 

  ၅ဂ.၂.၁.၅၇။  အထပ်ညှိဇုန်    ၈ 

  ၅ဂ.၂.၁.၅၈။  ဓာတ်ေလှကာဵ    ၈ 

  ၅ဂ.၂.၁.၅၉။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်   ၈ 

  ၅ဂ.၂.၁.၆၀။  ဓာတ်ေလှကာဵအထပ်ေနရာ   ၈ 

  ၅ဂ.၂.၁.၆၁။  ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ေမာင်ဵနှင်ေသာစက်   ၉ 

  ၅ဂ.၂.၁.၆၂။  ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ (Lift Pit)   ၉ 

  ၅ဂ.၂.၁.၆၃။  ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ (Lift Shaft)   ၉ 

  ၅ဂ.၂.၁.၆၄။  ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵအကာ   ၉ 

  ၅ဂ.၂.၁.၆၅။  အလုပ်လုပြ်ခင်ဵ (Operation)   ၉ 

 ၅ဂ.၂.၂။  ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ  ၉ 

  ၅ဂ.၂.၂.၁။  အလိုအေလျာက်ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ   ၉ 

  ၅ဂ.၂.၂.၂။  စုစည်ဵမေရွေဵချယ်ေသာ အလိုအေလျာက်လုပေ်ဆာင်မှု  ၉ 

  ၅ဂ.၂.၂.၃။  စုစည်ဵေရွေဵချယ်ထာဵေသာ အလိုအေလျာက်ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ   ၁၀ 

  ၅ဂ.၂.၂.၄။  အလိုအေလျာက် တစ်ခုတည်ဵေမာင်ဵနှင်မှု   ၁၀ 

  ၅ဂ.၂.၂.၅။  အလိုအေလျာက် အုပစ်ုေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ    ၁၀ 

  ၅ဂ.၂.၂.၆။  ဓာတ်ေလှကာဵခလုတ်ြဖငဴ်ေမာင်ဵနှင်မှု   ၁၁ 

  ၅ဂ.၂.၂.၇။  တစ်ခုတည်ဵေသာေမာင်ဵနှင်မှု   ၁၁ 

  ၅ဂ.၂.၂.၈။  နှစ်ချက်ဆင်ဴ ခလုတေ်မာင်ဵနှင်မှု (တဆကတ်ည်ဵ ဖိထာဵြခင်ဵြဖငဴ်)   ၁၁ 

  ၅ဂ.၂.၂.၉။  ေမာင်ဵနှင်မှုကိရိယာ   ၁၁ 

 ၅ဂ.၂.၃။  အြခာဵ  ၁၁ 

  ၅ဂ.၂.၃.၁။  အေပါ်ရက်မမျာဵ   ၁၁ 

  ၅ဂ.၂.၃.၂။  အရိှန်ထိန်ဵချုပကိ်ရိယာ   ၁၁ 

  ၅ဂ.၂.၃.၃။  ခရီဵသညတ်င်ဓာတ်ေလှကာဵ   ၁၂ 



 
 

 စဉ်    အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

  ၅ဂ.၂.၃.၄။  အထပ်ေနရာနှငဴ် လာဵရာအချက်ြပမှု   ၁၂ 

  ၅ဂ.၂.၃.၅။  ခန့်မှန်ဵ ဝန်အာဵ (ဓာတ်ေလှကာဵ)   ၁၂ 

  ၅ဂ.၂.၃.၆။  ခန့်မှန်ဵ ဝန်အာဵ (စက်ေလှကာဵ)   ၁၂ 

  ၅ဂ.၂.၃.၇။  သတ်မှတအ်ရှိန်နှုန်ဵ (ဓာတ်ေလှကာဵ)   ၁၂ 

  ၅ဂ.၂.၃.၈။  ချတိ်ဆွဲကိရိယာ (Retiring Cam)   ၁၂ 

  ၅ဂ.၂.၃.၉။ ကကိုဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ   ၁၂ 

  ၅ဂ.၂.၃.၁၀။  အန္တရာယ်ကင်ဵဂီယာ   ၁၂ 

  ၅ဂ.၂.၃.၁၁။  လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေကေ်သာဓာတေ်လှကာဵ (Service Lift)  ၁၃ 

  ၅ဂ.၂.၃.၁၂။  ပူလီဘီဵ (Sheave)   ၁၃ 

  ၅ဂ.၂.၃.၁၃။  ကကိုဵေလျာဴခလုတ ်(Slack Rope Switch)   ၁၃ 

  ၅ဂ.၂.၃.၁၄။  ဆိုင်ဵကကိုဵမျာဵ (Suspension Rope)   ၁၄ 

  ၅ဂ.၂.၃.၁၅။  အဆဳုဵအရှိန်ထိန်ဵခလုတ် (Terminal Stopping Device Switch)   ၁၄ 

  ၅ဂ.၂.၃.၁၆။  ပုမဳှနအ်ဆုဳဵရပ်တန့်ြခင်ဵခလုတ်   ၁၄ 

  ၅ဂ.၂.၃.၁၇။  ေနာက်ဆုဳဵအဆုဳဵရပ်တန့်ြခင်ဵကိရိယာ   ၁၄ 

  ၅ဂ.၂.၃.၁၈။  စက်ခန်ဵနှငဴ်ကင်ဵလွတ်အကွာအေဝဵ (Total Head Room)    ၁၄ 

  ၅ဂ.၂.၃.၁၉။  သွာဵလာနိုင်ေသာအကွာအေဝဵ (Travel)   ၁၄ 

  ၅ဂ.၂.၃.၂၀။  ဂီယာပါေသာစက် (Gear Machine)   ၁၄ 

၅ဂ.၃။ အဆထွဆထွ   ၁၄ 

 ၅ဂ.၃.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵနှငဴ် စက်ေလှကာဵတပဆ်င်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵ၏ သငဴ်ေလျာ်ေသာ 

ရှုေထာငဴ် အယူအဆ  ၁၄ 

 ၅ဂ.၃.၂။  သတင်ဵအချက်အလကဖ်လှယ်ြခင်ဵ  ၁၅ 

  ၅ဂ.၃.၂.၃။ ဓာတ်ေလှကာဵ/စက်ေလှကာဵ ထုတ်လုပ်သူမှ ြပင်ဆငေ်ပဵေသာ  

   လုပ်ငန်ဵ ပုစဳဳကကမ်ဵ   ၁၉ 

 ၅ဂ.၃.၃။ လျှပ်စစ်ပိင်ုဵဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်  ၂၀ 

၅ဂ.၄။  ြရိှြြဖစ်လိုအပ်ချက်ြျား  ၂၀ 

 ၅ဂ.၄.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵ/စက်ေလှကာဵ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ်  

   ကုိက်ညီမှု  ၂၀ 

 ၅ဂ.၄.၂။  Myanmar Electricity Act and Rules နှငဴ် ကုိက်ညီမှု  ၂၀ 

      



 
 

 စဉ်    အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

 ၅ဂ.၄.၃။  ြမန်မာဴစနဳှုန်ဵမျာဵနှငဴ် ကုိက်ညမီှု  ၂၀ 

 ၅ဂ.၄.၄။ မီဵသတစ်ဳချနိ်စဳညွှန်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှငဴ် ကုိက်ညီမှု  ၂၁ 

 ၅ဂ.၄.၅။ အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵအချက်အလကကိ်န်ဵ  ၂၁ 

 ၅ဂ.၄.၆။   ခရီဵသညတ်င်နှငဴ်ကုန်ပစ္စည်ဵ တင် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက် 

    ထပ်တိုဵလိုအပ်ချက်မျာဵ  ၂၁ 

  ၅ဂ.၄.၆.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် ေအာက်ေြခနှငဴ် ထိပ်ပုိင်ဵကင်ဵလွတ် အြမငဴ်မျာဵ   ၂၁ 

  ၅ဂ.၄.၆.၂။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်မျာဵနှငဴ် ဟန်ချက်ညီအေလဵမျာဵ၏ 

    ေအာက်ေြခေြပဵလမ်ဵေဘဵ  ၂၃ 

  ၅ဂ.၄.၆.၃။ အြမငဴ်ဆုဳဵေအာက်ေြခေြပဵလမ်ဵေဘဵ  ၂၃ 

  ၅ဂ.၄.၆.၄။ အေလဵတုဳဵ ထိပ်ပုိင်ဵ ကင်ဵလွတ်အြမငဴ်   ၂၃ 

 ၅ဂ.၄.၇။ ဝန်ေဆာင်မှုဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက် ထပ်မဳလိုအပ်ချက်မျာဵ  ၂၄ 

  ၅ဂ.၄.၇.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်နှငဴ် ဟန်ချက်ညီအေလဵမျာဵ၏ ထိပ်ပုိင်ဵနှငဴ်  

   ေအာက်ေြခ ကင်ဵလွတ်အြမငဴ်မျာ  ဵ  ၂၄ 

 ၅ဂ.၄.၈။ အန္တရာယ်ြဖစ်နုိင်မှုမျာဵနှငဴ် အန္တရာယ်ကင်ဵေသာ လုပ်ငန်ဵဝန်ဵကျင်  

   ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရန်  ၂၅ 

 ၅ဂ.၄.၉။ အရွေယ်ပမာဏစီမြဳခင်ဵ  ၂၆ 

  ၅ဂ.၄.၉.၁။ အေထွေထွ    ၂၆ 

  ၅ဂ.၄.၉.၂။ အရွေယ်ပမာဏ စီမခဳျက်  ၂၆ 

  ၅ဂ.၄.၉.၃။  အရွေယ်ပမာဏ လျာထာဵချက်   ၂၆ 

  ၅ဂ.၄.၁၀။ ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵမျာဵနှငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ အကာမျာဵ  ၃၇ 

  ၅ဂ.၄.၁၀.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵမျာဵ   ၃၇ 

  ၅ဂ.၄.၁၀.၂။  ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵအကာ  ၃၈ 

  ၅ဂ.၄.၁၀.၃။  ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵမျာဵ  ၄၀ 

  ၅ဂ.၄.၁၁။ စက်ခန်ဵမျာဵနှငဴ်အေပါ်ပုိင်ဵဖွဲ့ စည်ဵပုမဳျာဵ  ၄၀ 

  ၅ဂ.၄.၁၂။ မရှိမြဖစ်သွင်ြပင်လက္ခဏာလိုအပ်ချက်မျာဵ  ၄၂ 

၅ဂ.၅။  အရွယ်ပြာဏဆြပာင်းလဲြှုြျား  ၄၄ 

 ၅ဂ.၅.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ အရွေယ်ပမာဏ  ၄၄ 

 ၅ဂ.၅.၂။   အထပ်မျာဵရှိ အဖွငဴ်အပိတ်တဳခါဵ  ၄၄ 

 



 
 

 စဉ်    အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

 ၅ဂ.၅.၃။  ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵအတွက် အထပ်မျာဵရှိ သတ်မှတ်ထာဵေသာ  

   အကွာအေဝဵ ကန့်သတခ်ျက်မျာဵ  ၄၅ 

၅ဂ.၆။ ကကိုတင်ြပင်ဆငြ်ှုဒီဇိုင်း  ၄၆ 

 ၅ဂ.၆.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ အေရအတွက်နှငဴ် စွမ်ဵ ေဆာင်ရည်  ၄၆ 

 ၅ဂ.၆.၂။ ဓာတ်ေလှကာဵအကကိုစမီဳြပင်ဆငြ်ခင်ဵ  ၄၇ 

  ၅ဂ.၆.၂.၁။ အေထွေထွ     ၄၇ 

  ၅ဂ.၆.၂.၂။  လူဦဵေရ  ၄၈ 

  ၅ဂ.၆.၂.၃။ ဝန်ေဆာင်မှုအေရအတွက်  ၄၈ 

  ၅ဂ.၆.၂.၄။ ဝန်ေဆာင်မှုအရညအ်ေသွဵ  ၄၈ 

  ၅ဂ.၆.၂.၅။ လမ်ဵေကကာင်ဵအမျာဵဆုဳဵအချနိ်  ၄၉ 

  ၅ဂ.၆.၂.၆။ စွမ်ဵ ရည ်  ၄၉ 

  ၅ဂ.၆.၂.၇။ အရိှန်နှုန်ဵ  ၅၀ 

  ၅ဂ.၆.၂.၈။   ပုစဳဳကကမ်ဵ  ၅၀ 

  ၅ဂ.၆.၂.၉။ သယ်ယူပ့ုိေဆာင်မှုဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ(သ့ုိ)အလုပ်အမျာဵဆုဳဵအချန်ိတင်ွ   

   ကုိင်တယွ်နိုင်ေသာ စွမ်ဵရည်  ၅၀ 

 ၅ဂ.၆.၃။  ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ၏ ငငိမ်သက်စွာလုပ်ေဆာင်မှု   ၅၃ 

 ၅ဂ.၆.၄။ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵေနရာချထာဵြခင်ဵ   ၅၄ 

  ၅ဂ.၆.၄.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵစီစဉ်ြခင်ဵ  ၅၄ 

  ၅ဂ.၆.၄.၂။ ခရီဵသညတ်င်ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ  ၅၄ 

  ၅ဂ.၆.၄.၃။ ကုန်ပစ္စည်ဵ တင်ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ   ၅၆ 

  ၅ဂ.၆.၄.၄။ ေဆဵရုဳခုတင်တင်ဓာတေ်လှကာဵမျာဵ  ၅၆ 

 ၅ဂ.၆.၅။ ဖွဲ့ စည်ဵပုယဳူဆချက်မျာဵ  ၅၇ 

  ၅ဂ.၆.၅.၂။  စက်ခန်ဵ  ၅၇ 

 ၅ဂ.၆.၆။ စက်ခန်ဵနှငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵမျာဵအတွင်ဵသ့ုိ ဝင်ေရာက်ရာလမ်ဵ  ၅၇ 

 ၅ဂ.၆.၇။ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ြခင်ဵ   ၅၉ 

 ၅ဂ.၆.၈။ မီဵသတ်ဓာတ်ေလှကာဵအတွက် လိုအပ်ချက်မျာဵ  ၅၉ 

  ၅ဂ.၆.၈.၄။ မီဵသတ်ဓာတ်ေလှကာဵ၏လုပ်ေဆာင်မှု လိုအပ်ချက်မျာဵ  ၆၀ 

 ၅ဂ.၆.၉။ တပဆ်င်ေသာေကဘယ်ကကိုဵမျာဵနှငဴ်ခလုတ်မျာဵ  ၆၁ 

 



 
 

 စဉ်    အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

၅ဂ.၇။ ပါဝါနှင့်ထိန်းချုပြ်ခင်းစနစ်ြျား  ၆၂ 

 ၅ဂ.၇.၁။ ပါဝါစနစ်မျာဵနှငဴ် ဆက်စပ်ေသာလက္ခဏာမျာဵ  ၆၂ 

  ၅ဂ.၇.၁.၁။ စက်မှုပိုင်ဵဆိုင်ရာခလုတ ်(Industrial Switchgear)   ၆၂ 

  ၅ဂ.၇.၁.၂။ အထပ်ညမီှုတိကျြခင်ဵ(Levelling Accuracy)  ၆၂ 

  ၅ဂ.၇.၁.၃။  ဝန်အာဵပိစုမ်ဵသပ်ြခင်ဵမျာဵ  ၆၂ 

  ၅ဂ.၇.၁.၄။   ရဳဖနရ်ဳခါဝန်ပိုတင်ြခင်ဵ  ၆၃ 

၅ဂ.၇.၂။ လုပ်ေဆာင်မှုစနစ်မျာဵေဖာ်ြပချက်  ၆၃ 

  ၅ဂ.၇.၂.၁။ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵစနစ်မျာဵ၏ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ  ၆၃ 

  ၅ဂ.၇.၂.၂။ အလိုအေလျာက်နှိပ်ခလုတ်လုပ်ေဆာင်ချက်  ၆၃ 

  ၅ဂ.၇.၂.၃။ စုစည်ဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ  ၆၅ 

  ၅ဂ.၇.၂.၄။ ခလုတတ်ချက်နှိပ်စုစည်ဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ  ၆၅ 

  ၅ဂ.၇.၂.၅။   အဆင်ဵစုစည်ဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ  ၆၅ 

  ၅ဂ.၇.၂.၆။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမတ်စ်ခုအတွက် လမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ စုစည်ဵ 

    ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ          ၆၆ 

  ၅ဂ.၇.၂.၇။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် ၂ ခု (သ့ုိ) ၃ ခုအတွက်လမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ 

   စုစည်ဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ          ၆၇ 

  ၅ဂ.၇.၂.၈။ အုပစ်ုလိုက်ကကီဵကကပ်ထိန်ဵချုပြ်ခင်ဵ။  ၆၈ 

 ၅ဂ.၇.၃။ လုပ်ေဆာင်မှုစနစ်မျာဵ၏ လက္ခဏာမျာဵ  ၆၈ 

  ၅ဂ.၇.၃.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ဦဵစာဵေပဵမှု  ၆၈ 

  ၅ဂ.၇.၃.၂။ တက်/ဆင်ဵေခါ်ဆိုမှုအလိုအေလျာက်ေကျာ်ြဖတ်ြခင်ဵ  ၆၉ 

  ၅ဂ.၇.၃.၃။ ေမာ်တာ၊ ဂျင်နေရတာပိတ်ြခင်ဵ  ၆၉ 

  ၅ဂ.၇.၃.၄။ ေအာက်ေြခထပ်ဝန်ေဆာင်မှု  ၆၉ 

  ၅ဂ.၇.၃.၅။ ေဆဵရုဳဝန်ေဆာင်မှု   ၆၉ 

  ၅ဂ.၇.၃.၆။  လကမ်ျာဵြဖငဴ်လုပေ်ဆာင်ေသာတခဳါဵမျာဵ      ၇၀ 

  ၅ဂ.၇.၃.၇။ ပါဝါသဳုဵအလိုအေလျာက်ပိတ်တဳခါဵမျာဵ  ၇၀ 

  ၅ဂ.၇.၃.၈။ ပါဝါသဳုဵတဳခါဵပိတထ်ိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ  ၇၀ 

  ၅ဂ.၇.၃.၉။ တဳခါဵမျာဵ၏အန္တရာယ်ကင်ဵလုပ်ေဆာင်မှု   ၇၀ 

  ၅ဂ.၇.၃.၁၀။ ဒါရိုက်တာဝန်ေဆာင်မှု  ၇၀ 

   



 
 

 စဉ်    အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

  ၅ဂ.၇.၃.၁၁။   ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ေရာက်ရှိြခင်ဵညွှန်ြပချက်  ၇၁ 

  ၅ဂ.၇.၃.၁၂။ ဝန်ေဆာင်မှုခလုတမ်ျာဵ  ၇၁ 

  ၅ဂ.၇.၃.၁၃။ မီဵသတ်ခလုတ်  ၇၂ 

  ၅ဂ.၇. ၃.၁၄။  နှိပ်ခလုတ်မျာဵနှငဴ် အချက်ြပမျာဵ  ၇၂ 

 ၅ဂ.၇.၄။ လျှပ်စစ်ပိင်ုဵဆိုင်ရာတပ်ဆင်ြခင်ဵလိုအပ်ချက်မျာဵ  ၇၂ 

  ၅ဂ.၇.၄.၁။ အေထွေထွ  ၇၂ 

  ၅ဂ.၇.၄.၂။ လျှပ်စစ်ဝါယာကကိုဵနှငဴ်အသုဳဵ ချပစ္စည်ဵ  ၇၃ 

  ၅ဂ.၇.၄.၃။ အေရဵေပါ်အချက်ြပ (သ့ုိ) တယ်လီဖနု်ဵ  ၇၄ 

  ၅ဂ.၇.၄.၄။ ေြမစိက်ုကကိုဵ / အပ်ကကိုဵ (Earthing)  ၇၄ 

 ၅ဂ.၇.၅။ အေဆာက်အဦစီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်မျာဵ - ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက် 

   ဆိုင်ေသာအေကကာင်ဵအရာ ၇၆ 

၅ဂ.၈။  လကဆ်တွ့အဆကာင်းဆုံးအဆြခအဆနြျား  ၇၈ 

 ၅ဂ.၈.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵဝင်ေပါက်လုပ်ေဆာင်မှု ၇၈ 

  ၅ဂ.၈.၁.၁။ အေထွေထွ ၇၈ 

  ၅ဂ.၈.၁.၂။  ကုန်ပစ္စည်ဵ လမ်ဵေကကာင်ဵ ၇၈ 

 ၅ဂ.၈.၂။ လုပ်ငန်ဵခင်ွမျာဵနှငဴ်တပ်ဆင်ရာေနရာတင်ွ ေဆဵသုတြ်ခင်ဵ ၇၈ 

 ၅ဂ.၈.၃။ အထူဵပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေနမျာဵ ၇၉ 

 ၅ဂ.၈.၄။ စက်ခန်ဵမျာဵ၏ေလဝင်ေလထွက် ၇၉ 

 ၅ဂ.၈.၅။ မီဵအလင်ဵ နှငဴ်နဳရဳမျာဵ၊ ကကမ်ဵြပင်မျာဵ စသညတ်ို့ြပုြပင်ြခင်ဵ ၇၉ 

 ၅ဂ.၈.၆။  ေလှကာဵတစ်ဆစ်ချ ိုဵအပိတ် ၈၀ 

 ၅ဂ.၈.၇။ လကလ်ှည်ဴထုတလ်ွှတ်ြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵနှငဴ် ညွှန်ြပချက် ၈၁ 

၅ဂ.၉။  ဆြပးဆွဲြခင်းနှင့်ြပုြပင်ထိန်းသိြး်ြခင်း ၈၂ 

၅ဂ.၁၀။ စစ်ဆဆးြခင်းနှင့်ြပုြပင်ထိန်းသိြး်ြခင်းအပါအဝင်စြး်သပ်ရာတွင်  

   လိုက်နာရြည့်  နည်းလြ်းြျား ၈၃ 

 ၅ဂ.၁၀.၁။ လကခ်ဳြခင်ဵ (Acceptance) ၈၃ 

 ၅ဂ.၁၀.၂။ အာမခဳနှငဴ်ဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵ ၈၃ 

 ၅ဂ.၁၀.၃။ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ တပဆ်င်စစ်ေဆဵြခင်ဵ   

   (Statutory Examinations)  ၈၄ 

 



 
 

  စဉ်    အဆကကာငး်အရာ စာြျက်နှာ 

 ၅ဂ.၁၀.၄။ ချက်ြခင်ဵအသဳုဵမြပုေသာဓာတေ်လှကာဵ (ရပ်နာဵစဉ်ြပုြပင်  

   ထိန်ဵသိမ်ဵ မှု)   ၈၄ 

 ၅ဂ.၁ဝ.၅။ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵယာယီအသဳုဵြပုြခင်ဵ ၈၄ 

 ၅ဂ.၁၀.၆။ သန့်ရှင်ဵေရဵြပုလုပ်ြခင်ဵ (Cleaning Down) ၈၅ 

၅ဂ.၁၁။  စက်ဆလှကားြျား ၈၅ 

 ၅ဂ.၁၁.၂။ အမည်နှငဴ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိခုျက်မျာဵ  ၈၆ 

 ၅ဂ.၁၁.၃။ သေကေတမျာဵနှငဴ် အတိေုကာက်မျာဵ  ၈၉ 

 ၅ဂ.၁၁.၄။ ထငရ်ှာဵေသာအန္တရာယ်မျာဵစာရင်ဵ ၉၂ 

 ၅ဂ.၁၁.၅။ အန္တရာယ်ကင်ဵေရဵလိုအပ်ချက်မျာဵ (နှငဴ်/သ့ုိ) ကာကွယ်ေရဵ  

   နည်ဵလမ်ဵမျာဵ  ၉၄ 

  ၅ဂ.၁၁.၅.၃။  ေြခနင်ဵ မျာဵ၊ ေြခနင်ဵ ြပာဵမျာဵ၊ ခါဵပတ ် ၉၅ 

  ၅ဂ.၁၁.၅.၄။  အရွေယ်ပမာဏမျာဵ ၉၅ 

  ၅ဂ.၁၁.၅.၅။ ဖွဲ့ စည်ဵပုဳဒီဇိုင်ဵ  ၉၇ 

  ၅ဂ.၁၁.၅.၆။  လကရ်န်ဵအဆဳုဵ (Newel) ၉၈ 

  ၅ဂ.၁၁.၅.၇။  တက်/ဆင်ဵ ေနရာမျာဵ ၉၉ 

  ၅ဂ.၁၁.၅.၈။ ဘီဵကုပ်မျာဵ (Combs) ၁၀၀ 

  ၅ဂ.၁၁.၅.၉။  စက်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေနရာမျာဵ၊ ေမာင်ဵနှင်ရာေနရာနှငဴ် ြပန်လည်  

   ဝင်ေရာက်ရာ ေနရာမျာဵ  ၁၀၂ 

  ၅ဂ.၁၁.၅.၁၀။ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ြခင်ဵ ၁၀၄ 

  ၅ဂ.၁၁.၅.၁၁။လျှပ်စစ်တပဆ်င်ြခင်ဵမျာဵနှငဴ် အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ၁၀၉ 

  ၅ဂ.၁၁.၅.၁၂။ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်ဵကိရိယာမျာဵ ၁၁၂ 



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 
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အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) အေဆာက်အအဳုဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵ 

(ဓါတ်ေလှကာဵမျာဵနှင်ဴ စက်ေလကှာဵမျာဵတပ်ဆင်ြြင်ဵ ) 

၅ဂ.၁။  ပါဝင်သညဴ်အေကကာင်ဵအရာမျာဵ 

      ၅ဂ.၁.၁။ ဤအခန်ဵတွင် ဓါတ်ေလှကာဵ၊ စက်ေလှကာဵမျာဵတပ်ဆငြ်ခင်ဵ ၊ အသဳုဵြပုြခင်ဵ ၊ 

ြပုြပင ် ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ ၊ စစ်ေဆဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵ စွာ အသုဳဵြပုနိုင်ရန် 

ေရဵဆွဲထာဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ ခရီဵသည်တင် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ၊ ကုန်ပစ္စည်ဵဓာတ်ေလှကာဵ 

မျာဵ၊ ေဆဵရုဳသဳုဵ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ၊ အစာဵေသာက်တင် ဓါတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက် မရိှမြဖစ် 

လိအုပ်ချက်မျာဵ ပါဝင်သည်။ 

၅ဂ.၁.၂။    ဤအခန်ဵတွငေ်ဖာ်ြပထာဵေသာ အချက်အလက်မျာဵသည် ဗိသုကာပညာရှင၊် 

အတိုငပ်ငခ်ဳ အင်ဂျင်နီယာနှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵ/ စက်ေလှကာဵ ထုတ်လုပ်သူမျာဵကကာဵ 

ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵမင အပါအဝင် တပ်ဆင်ြခင်ဵ တို့အတွက် သတင်ဵ အချက်အလက် ဖလှယ်ရန် 

စီမဳမငမျာဵေဆာင ်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

၅ဂ.၂။  အဓပိ္ပာယ်ဖွင်ဴဆိုြျက် 

ဤအခန်ဵတွင် ပါဝငေ်သာ အေကကာင်ဵအရာမျာဵအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အဓိပ္ပာယ် 

ဖွငဴ်ဆိုချက်မျာဵကို အသဳုဵြပုသည်။ 

  ၅ဂ.၂.၁။  ဓာတ်ေလှကာဵသည် အေဆာက်အဦ၊ သေဘော(သ့ုိမဟုတ်) အြခာဵ ခိုင်ခန့်ေအာင် 

တည်ေဆာက်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အထပ်မျာဵအကကာဵ လူနှငဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို ထိေရာက်စွာ 

ေရွှေ့နိုင်ရန် ေဒါင်လိကု်သယ်ယူ ပို့ေဆာငေ်ပဵေသာ စက်အမျ ိုဵအစာဵ ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၁။ အလုိအေလျာက် ကယ်တငေ်ရဵကိရိယာ (ARD)   Automatic Resuce 

Device   

ဤကိရိယာသည် ကကမ်ဵခင်ဵအထပ်တခုနှငဴ်တခုကကာဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵ 

သည် ပါဝါ (Electrical Power)  ဆုဳဵရငဳဵမငေကကာင်ဴ ထိုဵ ရပ်သွာဵပါက အနီဵဆုဳဵအထပ်သ့ုိ 

ေရွှေ့လျာဵ၍ ပိတ်မိေနေသာ အသဳုဵြပုသူ(Passenger) ထွကန်ိုငေ်စရန် တဳခါဵဖွငဴ်ေပဵသည်။ 

ဤကိရိယာဓာတ်ေလှကာဵ အသဳုဵြပုသူသည် ပုဳမှန်ေြပဵဆွဲေနစဉ်အတွင်ဵ ေဘဵအန္တရာယ် 

ကင်ဵေရဵ လိအုပ်ချက်မျာဵကို လိကု်နာရုဳသာမက အထက်ပါကိစ္စမျ ိုဵတွင် အသဳုဵြပုရန် 

အတွက် အရဳလျှပ်စစ် စွမ်ဵအာဵကို အသဳုဵြပုသည်။ သွာဵေသာနငန်ဵသည် မျာဵေသာအာဵြဖငဴ် 

ပုဳမှန်အရိှန်ထက် နည်ဵ သည်။ လူဖွင်ဴ ပိတ်/ပိတ်(Manual) အသဳုဵြပုေသာ တဳခါဵမျာဵတွင် 

အထပ်သ့ုိေရာက်လျှင် ကိရိယာသည် တဳခါဵကိုဖငွ်ဴနိုင်ရန် စီမဳထာဵရြခင်ဵ နှငဴ် လျှပ်စစ် 

စွမ်ဵအာဵအသဳုဵြပုေသာ တဳခါဵမျာဵတွင် အလိအုေလျာက် တဳခါဵဖွငဴ်ေစရန် စီမဳထာဵရသည်။ 
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၅ဂ.၂.၁.၂။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်၏ ကကာဵြဳနှငဴ်ေအာက်ေြြ အကွာအေဝဵ 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် ေအာက်ေြခေြပဵလမ်ဵ အဆုဳဵ သ့ုိ ေရာက်ရှိချနိ်တွင် 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်၏ ပလတိ်ြပာဵနှငဴ် ကကာဵခဳပစ္စည်ဵ (Buffer) မျက်နှာြပငက်ကာဵ အကွာ 

အေဝဵြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၃။ ကကာဵြဳနှငဴ်အေလဵတုဳဵေအာက်ေြြအကွာအေဝဵ 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် အြမငဴ်ဆုဳဵ အေနအထာဵရိှေနချနိ်တွင် အေလဵတုဳဵ၏ 

ေအာက်ေြခပလိတ်ြပာဵနှင်ဴ ကကာဵခဳပစ္စည်ဵ (Buffer) မျက်နှာြပင်ကကာဵ အကွာအေဝဵ 

ြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၂.၁.၄။     ကကာဵြဳ (Buffer) 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် (သ့ုိမဟုတ်) အေလဵတုဳဵေရွ့လျာဵမင ရပ်တန့်ေစရန် 

အတွက် ပုဳမှန်ကန့်သတ်ချက်ကကာဵတွင် ရပတ်န့်ေစရန် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵေသာ ကိရိယာ 

ြဖစ်သည်။     

 ၅ဂ.၂.၁.၅။ ဆီကကာဵြဳ  

   အဆင်ဵဓာတ်ေလှကာဵအမိ် (သ့ုိမဟုတ်) အေလဵတုဳဵ၏ အဆင်ဵေရွ့လျာဵမင 

ရပ်တန့် ေစရန်အတွက် ဆီြဖင်ဴလုပ်ေဆာငေ်သာ ကကာဵခဳကိရိယာတစ်ခု အသဳုဵြပုြခင်ဵ  

ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၆။ ဆီကကာဵြဳ အလုပ်လုပ်နုိင်ေသာ အကွာအေဝဵ 

ဆီကကာဵခဳကိရိယာ၏ လငပ်ရှာဵေရွ့လျာဵနိုင်ေသာ အကွာအေဝဵ ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၇။ စပရိန်ကကာဵြဳ  

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် (သ့ုိမဟုတ်) အေလဵတုဳဵ၏ ေရွ့လျာဵမငကို 

ရပ်တန့်ေစရန် စပရနိ်ြဖင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ ကကာဵခဳတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၈။     စပရိန်ကကာဵြဳဝန်အာဵ 

   စပရနိ်ဖိနှိပ်ရန် လိအုပ်ေသာဝန်အာဵ လိုအပ်ချက်ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၉။  စပရိန်ကကာဵြဳလှုပ်ရှာဵမှု 

စပရနိ် ေတာင်ဴတင်ဵ သွာဵသညဴ်တိုငေ်အာင် ဖိေသာဝန်အာဵေအာက်တွင် 

စပရနိ်ထိစပ် အဆုဳဵ အထိ လငပ်ရှာဵနိုငေ်သာ အကွာအေဝဵြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၁၀။  အထပ်ြပအမှတ်အသာဵ  

ဓာတ်ေလှကာဵသဳုဵစွဲသူသည် မိမသိွာဵေရာက်လိေုသာအထပ်သ့ုိ ဓာတ် 

ေလှကာဵမှညဃန်ြပေသာ အမှတ်အသာဵကိုဆိုလိုသည်။ 
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၅ဂ.၂.၁.၁၁။  ဓာတ်ေလှကာဵကိုယ်ထည်  

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် ပလကေ်ဖာင်ဵ တွင် တည်ေဆာက်ထာဵေသာ အမိုဵ၊ 

ေဘဵဘက်အကာမျာဵသို့ ထိုဵ ထွက်သွာဵေသာ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်၏ အပိတ်ကိုယ်ထည် 

ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၁၂။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်တဳြါဵမ ှလျှပ်စစ်စီဵဆင်ဵေသာအစိတ် အပုိင်ဵ   

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်တဳခါဵ အပိတ်အေနအထာဵမရှိသညဴ်အချနိ်တွင် ေမာင်ဵ 

နှင်ြပုလုပေ်သာစက် အလုပ်လုပ်ြခင်ဵမှကာကွယ်သညဴ် လုပ်ေဆာငခ်ျက်ေပဵေသာ လျှစ်စစ် 

ကိရိယာ (Electric Contact) ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၁၃။  ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်ဖရနိ်  

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် (Palt form) ကို ေထာက်ပဳ ဴမထာဵသညဴ် အစိတ်အပိုင်ဵ  

ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၁၄။  ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်ကကမ်ဵြင်ဵ 

   ဝန်အာဵကို တိုက်ရိုက်ေထာက်ပဴဳြခင်ဵ နှငဴ် ကကမ်ဵခင်ဵ သဏ္ဍာန်ြဖစ်ေသာ ဓာတ် 

ေလှကာဵ၏ အစိတ်အပုိင်ဵ တစ်ခု ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၁၅။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်ေအာက်ေြြကင်ဵလွတ်အြမင်ဴ  

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် ကကမ်ဵခင်ဵ တွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာ ကကာဵခဳ 

ကိရိယာနှင်ဴ ေဒါင်လိကု်အကွာအေဝဵ တိုင်ဵတာလျှင် ၃၀၀ မီလီမီတာအတွင်ဵ ရိှရမည် 

ြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၂.၁.၁၆။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ထိပ်ပိုင်ဵလွတ်အြမင်ဴ  

  ဓာတ်ေလှကာဵဖရိန်ကိုယ်ထည် (သ့ုိမဟုတ်) ေထာက်ပဳဴမထာဵေသာ ဓာတ် 

ေလှကာဵထိပ်ကကာဵနှင်ဴ အနီဵဆုဳဵတွင်ရိှေသာ အေပါ်ဆုဳဵဓာတ်ေလှကာဵ အမိ်ကကမ်ဵခင်ဵ  

သည် အြမငဴ်ဆုဳဵအထပ်တွင် ရိှေနစဉ်အတွင်ဵ  မည်သညဴ်ပိတ်ဆို့မငကကာဵ အတိုဆုဳဵေဒါငလ်ိုက် 

အကွာအေဝဵြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၂.၁.၁၇။  အေလဵထိပ်ပိုင်ဵကင်ဵ လွတ်အြမငဴ် 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် ေအာက်ဆုဳဵထပ်၌ အထပ်ညီတည်ရိှေနစဉ်အတိုင်ဵ အေလဵတုဳဵ 

၏ အစိတ်အပုိင်ဵ နှင်ဴ ကကာဵခဳပစ္စည်ဵတခုခု၏ ေဒါင်လိကု်အကွာအေဝဵြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၂.၁.၁၈။  ထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵ  

ဓာတ်ေလှကာဵအာဵ ထိန်ဵချုပ်ေသာစနစ်မှ စတင်ေရွ့လျာဵြခင်ဵ ၊ ရပ်တန့် 

ြခင်ဵ  အရိှန်ကို လိုအပ်သလိထုိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ 
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၅ဂ.၂.၁.၁၉။ အရိှန်တစ်ြုြပန်လှန်လျှပ်စီဵထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵ 

အရိှန်တစ်ခုတည်ဵြဖင်ဴ ေရွ့လျာဵနိုငရ်န် စီစဉ်ထာဵေသာ ေမာင်ဵနှငသ်ညဴ် 

ထိန်ဵချုပ်စနစြ်ဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၂၀။ အရိှန်နှစ်ြုြပန်လှန်လျှပ်စီဵထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵ  

ကွဲြပာဵေသာ အရိှန်နှစ်ခုကို စီစဉ်ေပဵထာဵေသာ ေရွ့လျာဵမငေမာင်ဵနှငသ်ညဴ် 

ထိန်ဵချုပ်စနစြ်ဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၂၁။ ြုြဳအာဵေြပာင်ဵ လ၍ဲထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵ  

ခဳနိုင်ရည် (သ့ုိမဟုတ်) ခုခဳအာဵေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) 

လျှပ်စစ်ပတ်လမ်ဵတိုြပုလုပ်၍ ေမာင်ဵနှင်ေသာ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ စနစ် တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၂၂။  ဗိုအ့ာဵေြပာင်ဵ ေမာ်တာထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵ  

ဗိုအ့ာဵအနည်ဵမျာဵ ထိန်ဵညစိသညဴ် ဓာတ်ေလှကာဵတစ်ခုစီအတွက် သီဵြခာဵ 

ဂျင်နေရတာအာဵြဖင်ဴ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵစနစ် ြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၂.၁.၂၃။ အလီက်ထေရာနစ်သဳုဵကိရိယာမျာဵ  

ဓာတ်ေလှကာဵေမာ်တာကို အရိှန်နငန်ဵအမျ ိုဵမျ ိုဵြဖင်ဴ ေမာင်ဵနှငန်ိုင်မငအတွက် 

ေအာင်ြမငေ်စနိုငေ်သာ အလီက်ထေရာနစ် အသဳုဵြပုသညဴ်စနစ် ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၂၄။ ြပန်လှန်လျှပစ်ီဵဗို့အာဵေြပာင်ဵ လဲထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵ  

  အရိှန်နငန်ဵကို ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဗို့အာဵေြပာင်ဵ ြခင်ဵ၊ လျှပ်စီဵေကကာင်ဵ 

ေြပာင်ဵြခင်ဵ ြဖင်ဴ ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ ေြပာင်ဵလဲမငအာဵ ပပီဵေြမာက်ေစေသာ အရိှန်ထိန်ဵစနစ် 

တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၂၅။ ြပန်လှန်လျှပစ်ီဵ ဗို့အာဵေြပာင်ဵ ၊ ကကိမန်ှုန်ဵ ေြပာင်ဵ လဲထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵ 

အရိှန်နငန်ဵကို ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန်အတွက် စက်၏ေမာ်တာအာဵေြပာင်ဵ ြခင်ဵ၊ 

ကကိမ်နငန်ဵေြပာင်ဵြခင်ဵ  စမ်ဵသပေ်မာင်ဵ နှင်မငကို ထိန်ဵချုပ်စနစ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၂၆။  Solid State DC ဗိုအ့ာဵေြပာင်ဵ လဲထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵ  

Solid State DC မှ ထိန်ဵချုပ် ေမာင်ဵနှင်ေသာ ေမာ်တာ၏ လျှပ်စစ်ကိရိယာ 

သ့ုိ ဗိုအ့ာဵနှင်ဴဦဵတည်ချက် ေြပာင်ဵလဲ၍အရှိန်ကို ထိန်ဵချုပ်သညဴ်စနစ်ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၂၇။  အေလဵတုဳဵ  

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်နှင်ဴ ဝန်အာဵအစိတ်အပုိင်ဵမျာဵ၏ အေလဵချနိ်နှငဴ် 

တန်ြပန်ညီမျှမငရိှေစရန် သဳုဵေသာအေလဵ တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) အေလဵတုဳဵြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၂.၁.၂၈။  လမ်ဵ ေကကာင်ဵ ေြပာင်ဵ ပူလီ 

စတီဵကကိုဵအာဵ မူလလမ်ဵေကကာင်ဵ ကို ေြပာင်ဵလဲရန် သုဳဵေသာပစ္စည်ဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) ဘီဵတစ်ခုြဖစ်သည်။ 
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 ၅ဂ.၂.၁.၂၉။  တဳြါဵ၊ အလယ်ဗဟို၊ ေဘဵဆွဲဖငွ်ဴြြင်ဵ   

ဗဟိုမဖှွင်ဴေသာနှစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) နှစ်ခုထက်ပိုပါေသာ အချပ်မျာဵနှင်ဴ 

ေရြပင်ညီ ေဘဵဆွဲ တဳခါဵြဖစ်ပပီဵမျာဵေသာအာဵြဖင်ဴ တပပိုင်တည်ဵေရွ့လျာဵေစရန်အတွက် 

ချတိ်ဆက် ထာဵေသာ တဳခါဵြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၃၀။  အလယ်ေြါက်၍ရေသာတဳြါဵ  

ပုဳမှန်ေဒါငလ်ိုက်တန်ဵ အစည်ဵမျာဵတွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာ ေဒါငလ်ိုက် 

တန်ဵမျာဵြဖင်ဴ ြပုလုပ်ထာဵသညဴ် ေခါက်ဖငွ်ဴ၍ရေသာ တဳခါဵတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၃၁။ ေဘာင်ကွက်မျာဵပါေသာတဳြါဵ  

  ေပဵထာဵေသာ အကျယ်အမျာဵဆုဳဵ ြဖစ်နိုင်ေသာ ရှင်ဵလင်ဵသညဴ် အဖွငဴ် 

ြဖစ်ေစရန် တစ်ခုထကပ်ိုေသာ ေဘာငက်ွက်မျာဵ စီစဉ်ထာဵသညဴ် တဳခါဵကို အတူ တကွ 

ဆက်သွယ်ရန်နှငဴ် အထပ်လိကု်ေဘဵတိုက်ေရွ့လျာဵနိုငေ်စရန် ြပုလုပ်ထာဵေသာ 

ေဘာငက်ွက် တဳခါဵတစ်ခုကို ဆိုလိုသည်။ ေဘာငက်ွက်မျာဵကို အလယ်ဖွင်ဴနှင်ဴ ေဘဵတိုက် 

တဳခါဵ နှစ်ခုလုဳဵတွင် သဳုဵသည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၃၂။  တစ်ဘက်တည်ဵေဘဵတိုက်တဳြါဵ 

   ေရြပင်ညီ ေဘဵတိုက်ဖွငဴ်နိုငေ်သာ တစ်ဖက် တည်ဵရှေိသာ တဳခါဵတစ်ခုကို 

ဆိုလိုသည်။ 

၅ဂ.၂.၁.၃၃။  အရိှန်နှစ်ဖက ်ေဘဵတိုက်တဳြါဵ 

တဳခါဵတစ်ခုသည် နှစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) နှစ်ခုထက်ပိုပပီဵ ေရြပင်ညီ ေဘဵတိုက် 

ြမန်နငန်ဵ ၂ မျ ိုဵနှငဴ် ေရွ့လျာဵေသာ တဳခါဵအမျ ိုဵအစာဵ ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၃၄။  ေဒါင်လိကု်နှစ်ြြမ်ဵကွဲသညဴ်တဳြါဵ  

ေဘာငက်ွက်နှစ်ခု (သုိ့မဟုတ်) ေဘာငက်ွက်အစု ပါဝင်သညဴ် တဳခါဵမျာဵ 

သည် ေဒါငလ်ိကု်အာဵြဖငဴ် အေဝဵသို့ေရွ့လျာဵေစြခင်ဵြဖငဴ် ဖွငဴ်ေသာတဳခါဵမျာဵြဖစ်သည်။ 

၎င်ဵတို့သည် တပပိုင်တည်ဵ ေရွ့လျာဵနိုငေ်စရန် အတွင်ဵချတိ်ဆက်ထာဵသည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၃၅။  ေဒါင်လိကု်ပငဴ်သညဴ်တဳြါဵ  

ေဒါငလ်ိုက်အာဵြဖငဴ် အေပါ်သ့ုိေရွ့လျာဵေစြခင်ဵြဖင်ဴဖွငဴ်ြခင်ဵ ြပုလုပ်နိုင်သညဴ် 

တစ်ခုတည်ဵပါေသာ တဳခါဵြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၃၆။    လွှတဲဳြါဵ  

တဳခါဵပိတ်ပစ္စည်ဵ (Door closer) ကို လဃတ်လိုက်သညဴ်အခါ ပိတ်ြခင်ဵ နှငဴ် 

လကြ်ဖင်ဴသာ ဖွင်ဴနိုငေ်သာ ေဘာငက်ွက်တစ်ခုပါ လဃတဲဳခါဵြဖစ်သည်။ 
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၅ဂ.၂.၁.၃၇။  တဳြါဵပိတ်ကိရိယာ (Door closer)  

လက်ြဖင်ဴဖွငဴ်ေသာ တဳခါဵမျာဵကို အလိုအေလျာက် ပိတ်ေပဵေသာ ကိရိယာ 

ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၃၈။   တဳြါဵအလုပ်လုပ်ကိရိယာ (Door Operator)  

တဳခါဵဖွငဴ်ြခင်ဵနှငဴ် ပိတ်ြခင်ဵ အတွက် ပါဝါသဳုဵ၍ အလုပ်လုပ်ေသာ ကိရိယာ 

ြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၂.၁.၃၉။    ဓာတ်ေလှကာဵငယ် (Dumb Waiters)  

ေဒါငလ်ိုက်ေရွ့ လျာဵနိုင်ေသာ အမိ်ပါသညဴ် ဓာတ်ေလှကာဵငယ်တစ်ခု 

ြဖစ်ပါသည်။ ကကမ်ဵခင်ဵ ဧရယိာ တစ်စတုရန်ဵမီတာ၊ အတွင်ဵအြမငဴ် ၁.၂ မီတာရှိသညဴ် 

အေသတပ်ဆင်ထာဵေသာ (သ့ုိမဟုတ်) ဖယ်ရှာဵနိုင်ေသာ စင်မျာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ  

(သ့ုိမဟုတ်) တပ်ဆင်မထာဵေသာ၊ (၂၅၀) ကီလိုဂရမ်ထက် မေကျာ်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ကိုသာ သယ်ေဆာငရ်န် စွမ်ဵေဆာင်ရည်ရိှသညဴ် လူသယ်ေဆာငရ်န် မသင်ဴေလျာ်ဘဲ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ေဆာငရ်န်သာ စွမ်ဵေဆာငန်ိုငေ်သာ ဓာတ်ေလှကာဵငယ်တစ်ခု 

ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၄၀။  လျှပ်စစ်ပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာနှင်ဴ စက်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အတွင်ဵ ြျတိ်ဆက်ြြင်ဵ   

အထက်နှငဴ် ေအာက်ေြပဵသညဴ်ရီေလဵ (Relays) မျာဵ တပပိုင်တည်ဵ အလုပ် 

လုပ်ြခင်ဵ မှ ကာကွယ်ရန် ေထာက်ပဳဴထာဵေသာ ကိရိယာတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၄၁။   လျှပ်စစ်ပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာေသာဴ  

အထပ်တဳခါဵ (သ့ုိမဟုတ်) လူစီဵအိမ်တဳခါဵတွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာ 

လျှပ်စစ်နှင်ဴ စက်မငပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာ ေပါင်ဵ စပ်ပါဝငေ်သာ သဳုဵေသာကိရိယာတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၄၂။  အေရဵေပါ်ရပန်ှိပြ်လုတ် (သ့ုိမဟုတ်) ြလုတ်  

အေရဵေပါ်အေြခအေနတွင် ဓာတ်ေလှကာဵ ရပ်တန့်ေစရန် ထိန်ဵချုပ် 

စနစ်ကို အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အတွင်ဵ ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်၍ ထညဴ်သွင်ဵ  

ထာဵေသာ ခလုတ်တစ်ခုြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၂.၁.၄၃။  ဂီယာမပါေသာစက်  

ဓာတ်ေလှကာဵစက်၏ လငပ်ရှာဵမငစွမ်ဵအာဵသည် ေမာ်တာမှ ထွက်ရိှေသာ 

စွမ်ဵအာဵကို ပူလီထဳလဃဲေြပာင်ဵေပဵပပီဵ တိုက်ရိုက်ေမာင်ဵနှငသ်ညဴ် ေမာ်တာအမျ ိုဵအစာဵ 

ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၄၄။  ကုန်ပစ္စည်ဵတင်ဓာတ်ေလှကာဵ  

ဓာတ်ေလှကာဵတစ်ခုသည် မူလအာဵြဖငဴ် ကုန်ပစ္စည်ဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်ရန် 

အတွက် ဒီဇိုင်ဵြဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ ကုန်ပစ္စည်ဵဝန်အြပညဴ် (သ့ုိမဟုတ်) ဝန်မပါ 
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အချနိ်တွင် ဓာတ်ေလှကာဵ ေမာင်ဵသူ (သုိ့မဟုတ်) အြခာဵပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ အသဳုဵြပု နိုငေ်သာ 

ဓာတ်ေလှကာဵြဖစ် သည်။ 

၅ဂ.၂.၁.၄၅။ ထိန်ဵြျုပ်လမ်ဵေကကာင်ဵ မျာဵ (Guide Rail)  

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်နှင်ဴ အေလဵတို့၏ ေဒါင်လိကု်လမ်ဵ ေကကာင်ဵအတိုင်ဵ  

ေရွ့လျာဵနိုငရ်န် လမ်ဵ ြပေပဵရန်အတွက် ထိန်ဵချုပ်လမ်ဵ ေကကာင်ဵမျာဵ ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၄၆။  ထိန်ဵြျုပ်လမ်ဵေကကာင်ဵ မျာဵဖမ်ဵ ြျုပ်ပစ္စည်ဵ  

ထိန်ဵချုပ်လမ်ဵ ေကကာင်ဵ မျာဵ တပ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် အသဳုဵြပုေသာ 

ဖမ်ဵချုပ်ပစ္စည်ဵြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၂.၁.၄၇။  ထိန်ဵြျုပ်လမ်ဵဖိနပ် (Guide Shoe)  

  ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်ေဘာင် (သ့ုိမဟုတ်) အေလဵတုဳဵတို့တွင် မှန်ကန်ေသာ 

လမ်ဵ  ေကကာင်ဵ အတိုင်ဵ သွာဵနိုငရ်န်အတွက် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် (သ့ုိမဟုတ်) 

အေလဵတုဳဵတွင် တပ်ဆင် ထာဵေသာ ထိန်ဵချုပ်လမ်ဵ ဖိနပ် ပစ္စည်ဵကိရိယာြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၄၈။   ပစ္စည်ဵမတငရ်န် တပ်ဆင်ထာဵေသာရက်မ ဓာတ်ေလှကာဵစက်၏ အစိတ် 

အပုိင်ဵ မျာဵနိမ်ြဴခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) ြမစငဴ်ရန်အတွက် မျက်နှာကကက် စခန်ဵေအာက်တွင် 

ပစ္စည်ဵမျာဵ မတင်ရန် တပ်ဆင်ထာဵေသာ ရက်မတစ်ခုကို ဆိုလိုသည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၄၉။ ေဆဵရုဳသုဳဵ ဓာတ်ေလှကာဵ  

သာမန်အာဵြဖင်ဴ ေဆဵရုဳ/ေဆဵေပဵခန်ဵတို့တွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာ ဓာတ် 

ေလှကာဵကုတင် (သ့ုိမဟုတ်) လူနာတင်လှည်ဵ ဆန့်နိုင်ရမညဴ်အြပင် အနည်ဵဆုဳဵ 

လူသုဳဵေယာက် သယ်ေဆာင်နိုငရ်န် ေနရာကျယ်ကျယ်ဝန်ဵဝန်ဵ လုေဳလာက်မငရိှေသာ 

ဓာတ်ေလှကာဵ တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၂.၁.၅၀။  အတက်အဆင်ဵ အထပ်ေြါ်ြလုတ်  

အထပ်မျာဵတွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာ အတက်အဆင်ဵ  အထပ်ေခါ် 

ခလုတ်သည် ဓာတ်ေလှကာဵအာဵ လိအုပ်သလို ေခါ်ယူအသဳုဵြပုနိုင်သညဴ် ပစ္စည်ဵြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၂.၁.၅၁။  အထပ်တဳြါဵ  

ရငခ်ွဲ (သ့ုိမဟုတ်) တဖက်တည်ဵ တဳခါဵြဖစ်ပပီဵ ဓာတ်ေလှကာဵ ရပ်တန့်ချနိ် 

တွင် အဖွင်ဴအပိတ်ကို ထိန်ဵချုပ်လုပ်ကိုငေ်သာ တဳခါဵြဖစ် သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၅၂။   အထပ်ဧရိယာ  

အထပေ်ရြပင်ညီမှ အထက်ဖက် ၄၀၀မီလီမီတာနှင်ဴ အတွင်ဵဖက် ၄၀၀ 

မလီီမတီာ ကို ဆိုလိသုည်။ 
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 ၅ဂ.၂.၁.၅၃။  ဓာတ်ေလကှာဵအမိ် အထပ်ညိှကိရိယာ  

အလုိအေလျာက် (သ့ုိမဟုတ်) ေမာင်ဵသူ၏ ထိန်ဵချုပ်မငေအာက်တွင် 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် ေြမြပင်ညီဇုန်အတွင်ဵ တက်/ဆင်ဵ ေရွ့လျာဵြခင်ဵနှငဴ် တက်/ဆင်ဵ 

တွင် အလုိအေလျာက် ရပ်တန့်ေစေသာ မည်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵကိုမဆိုေခါ်ဆိုသည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၅၄။   အလုိအေလျာက်တစ်လမ်ဵသွာဵ အထပ်ညိှကိရိယာ  

ဓာတ်ေလှကာဵ ေမာင်ဵေနချနိ်တွင် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် အထပ်ညီမငကို 

ထိန်ဵညစိေပဵေသာ ကိရိယာတခုြဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ် ၎င်ဵကိရိယာသည် ဝန်အာဵရှိချနိ်နှငဴ် 

ဝန်အာဵမရိှချနိ် ထိန်ဵသိမ်ဵမနိုင်ပါ။  

 ၅ဂ.၂.၁.၅၅။   အလိုအေလျာက် နှစ်လမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵြြင်ဵ  အထပ်ညိှကိရိယာ  

ဓာတ်ေလှကာဵေမာင်ဵ နှင်ချနိ်အတွင်ဵေမာင်ဵ နှင်မငတွင်အတက်(သ့ုိမဟုတ်) 

အဆင်ဵ ေကျာ်လွန်ချနိ်၊ ဝန်အာဵရှိချနိ်၊ ဝန်အာဵမရိှချနိ်တွင် ဓာတ်ေလှကာဵ အထပ်ညီမငကို 

ထိန်ဵညစိေပဵသညဴ် ကိရိယာတစ်ခုြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၂.၁.၅၆။   အလိုအေလျာက် နှစ်လမ်ဵမထိန်ဵသိမ်ဵေသာ အထပ်ညိှကိရိယာ  

ဓာတ်ေလှကာဵေမာင်ဵ နှင်ချနိ် အတက် (သုိ့မဟုတ်) အဆင်ဵတွင် ဓာတ် 

ေလှကာဵအထပ်ညီမငကို ြပုြပငေ်ပဵေသာ ကိရိယာတစ်ခုြဖစ်သည်။ သုိ့ေသာ် ၎င်ဵကိရိယာ 

သည် ဝန်အာဵရိှ ချနိ်နှငဴ် ဝန်အာဵမရိှချနိ်တွင် ထိန်ဵသိမ်ဵမထာဵနိုင်ပါ။  

 ၅ဂ.၂.၁.၅၇။    အထပ်ညိှဇနု်  

ဓာတ်ေလှကာဵတက်/ဆင်ဵ ြခင်ဵ၏ အထက်နှင်ဴေအာက်တွင် သတ်မှတ် 

ေသာအကွာေဝဵြဖစ်ပပီဵ အထပ်ညစိကိရိယာသည် တက်/ဆင်ဵ ြပုလုပ်ချနိ်တွင် ေရွ့လျာဵမင 

ကိ ုြဖစ်ေစသည်။  

 ၅ဂ.၂.၁.၅၈။     ဓာတ်ေလှကာဵ   

လူနှငဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို နှစ်ထပ် (သ့ုိမဟုတ်) ၎င်ဵထက်ပိေုသာ အထပ်မျာဵသ့ုိ 

ထိန်ဵချုပ်မငြဖင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်အာဵ အေပါ်/ေအာက်ေရွ့ လျာဵနိုင်ေသာ စက်ပစ္စည်ဵ 

တစ်ခု ြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၂.၁.၅၉။  ဓာတ်ေလကှာဵအမိ်  

ကကမ်ဵခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) စင်ြမငဴ်၊ ဓာတ်ေလှကာဵအိမေ်ဘာငန်ှင်ဴ အပိတ် 

ကိုယ်ထည်ရိှေသာ ဝန်အာဵသယ်ေဆာင်သညဴ် ယူနစ်တစ်ခုြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၂.၁.၆၀။   ဓာတ်ေလကှာဵအထပ်ေနရာ  

အေဆာက်အဦ (သ့ုိမဟုတ်) ဖွဲ့စည်ဵပုအဳပိုင်ဵအတွင်ဵ လူနှငဴ်ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ကိ ု ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်အတွင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) အြပင်သ့ုိ သွင်ဵထုတ်ေပဵေသာ ေနရာြဖစ် 

သည်။  
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 ၅ဂ.၂.၁.၆၁။   ဓာတ်ေလကှာဵအမိ်ေမာင်ဵ နှင်ေသာစက်  

  ေမာ်တာမှထွကလ်ာေသာ ထိန်ဵချုပ်ဂီယာနှင်ဴအတူ အရှိန်ေလျာဴဂီယာ 

(ရိှလျှင်)၊ ဘရိတ် (မျာဵ) နှင် ဴ လည်ပတ်ဒရမ် (သ့ုိမဟုတ်) အစည်ဵမျာဵသည် ဓာတ်ေလှ 

ကာဵအိမ်ကို အေပါ် တက်ြခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) ေအာက်ဆင်ဵ ြခင်ဵ ြပုလုပ်ေပဵနိုငေ်သာ 

ဓာတ်ေလှကာဵ၏ အစိတ်အပိငု်ဵ ပစ္စည်ဵ တစ်ခု ြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၂.၁.၆၂။  ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ  (Lift Pit)       

  ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် ေအာက်ဆုဳဵအထပ် အထပ်ညီေနရာတွင် ရိှေန 

သညဴ်အခါ ၎င်ဵ၏ေအာက်တွင်ရှိေသာ ေနရာကိုေခါ်သည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၆၃။  ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ (Lift Shaft)  

  ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵနှငဴ် ထိပ်ပိုင်ဵကင်ဵ လွတ်အြမင်ဴ အပါအဝင် 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်၊ အေလဵတုဳဵမျာဵ ေဒါငလ်ိုက်ေရွ့လျာဵနိုငရ်န် ေထာက်ပဳထဴာဵေသာ 

ပိတ်ဆို ့ြခင်ဵ မရှိသညဴ် တွင်ဵအကာေနရာကို ေခါ်ဆိုသည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၆၄။  ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵအကာ  

  ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ ခွဲြခာဵထာဵေသာ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ၏ မည်သညဴ် 

ဖွဲ့စည်ဵပုဳ ကိုမဆို ေခါ်ဆိုသည်။ 

 ၅ဂ.၂.၁.၆၅။  အလုပ်လုပ်ြြင်ဵ  (Operation)  

  ဓာတ်ေလှကာဵစက်ထိန်ဵချုပ်မငြဖင်ဴ လိအုပ်သလို ြပုလုပ်ေသာ နည်ဵ လမ်ဵ 

ြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၂.၂။  ေမာင်ဵနှင်ြြင်ဵ  

၅ဂ.၂.၂.၁။  အလုိအေလျာက်ေမာင်ဵ နှင်ြြင်ဵ  

   နှိပ်ခလုတ်ေပါ်သို့ ဖိအာဵသက်ေရာက်ေသာအခါ ဓာတ်ေလှကာဵအမ်ိ 

ေရွ့လျာဵမငြဖစ်ြခင်ဵ နှငဴ် လိအုပ်ေသာ ဓာတ်ေလှကာဵ တက်/ဆင်ဵေနရာတွင် အလုိ 

အေလျာက်ရပ်တန့်ေစေသာ နည်ဵ လမ်ဵြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၂.၂.၂။  စုစည်ဵမေရွေဵြျယ်ေသာ အလုိအေလျာက်လပု်ေဆာင်မှု။  

  ခလုတ်တစ်ခုသည် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ကို တက်/ ဆင်ဵ အထပ်အသီဵသီဵ၌ 

ဝန်ေဆာင်မငေပဵြခင်ဵ နှငဴ် ခလုတ်တစ်ခုသည် ခလုပ်မထှိန်ဵညစိထာဵေသာ အစီအစဉ်အတိုင်ဵ  

(သ့ုိမဟုတ်) ခလုတ်မှ ထိန်ဵညစိြခင်ဵ နှငဴ် မသက်ဆိုင်ေသာ အေရအတွက်ြဖစ် ြပုလုပ်ထာဵ 

ေသာ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ခလုတ် (သ့ုိမဟုတ်) အရိှန်ထိန်ဵညစိ တက်/ဆင်ဵ ြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ 

ရပ်တန့်ရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာေနရာတွင် ရပ်တန့်ြခင်ဵြဖစ်သည်။ ဤအမျ ိုဵအစာဵ 

အလုပ်လုပ်ြခင်ဵ တွင် ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် တက်/ဆင်ဵေနရာတိုင်ဵ တွင် ရပ်တန့် 
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ေစြခင်ဵ မှာ ၎င်ဵဦဵတည်သွာဵရာ လမ်ဵ ေကကာင်ဵနှင်ဴ မဆိုင်ဘဲခလုတ်မှ သတ်မှတ်ချနိ်ညစိ 

ထာဵသညဴ် တက်/ဆင်ဵေနရာ အစဉ်အတိုင်ဵ ေရာက်ရိှရပ်တန့်ြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၂.၂.၃။  စုစည်ဵေရွေဵြျယ်ထာဵေသာ အလိုအေလျာက်ေမာင်ဵနှင်ြြင်ဵ   

  ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အတွင်ဵ  ခလုတ်တစ်ခုသည် တက်/ဆင်ဵေနရာ အသီဵ 

သီဵ၌ ဝန်ေဆာင်မငေပဵြခင်ဵနှငဴ် စုစည်ဵမေရွဵချယ်ေသာ အလိုအေလျာက် ေမာင်ဵနှင်မငအရ 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ရပ်တန့်ေနရာမျာဵတွင် အထက်/ေအာက် ခလုတ်မျာဵအာဵြဖငဴ် 

တက်/ဆင်ဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ် ရပ်တန့်ရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေနရာမျာဵ 

ကိ ု ခလုတ်မ ှ ထိန်ဵညစိပပီဵသညဴ်ေနာက် ဦဵတည်သွာဵလာရာ အတိုင်ဵ သွာဵ၍ ရပ်တန့်ေစ 

လိေုသာ သတ်မှတ်ေနရာကို အစဉ်အတိုင်ဵ  ရပ်တန့်ေစရန် ြပုလုပ်ထာဵေသာ 

ခလုတ်ြဖစ်သည်။ ဤအမျ ိုဵအစာဵလုပ်ေဆာင်မငတွင် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်သည် အထက် သို့ 

တက်ေနေသာအခါ အထက် တက်/ ဆင်ဵ ေခါ်ဆိုမငမျာဵအာဵလုဳဵ ကို ေြဖဆိုသွာဵနိုင်ပပီဵ 

ဓာတ်ေလှကာဵ အိမ်ေအာက်သုိ့ဆင်ဵ ေနေသာအခါ  အဆင်ဵ တက်/ ဆင်ဵ ေခါ်ဆိုမငမျာဵ 

အာဵလုဳဵ ကို ေြဖဆိုသွာဵနိုင်သည်။ ခခင်ဵ ချက်အေနြဖငဴ် အေပါ်ဆုဳဵထပ် (သ့ုိမဟုတ်) 

ေအာက်ဆုဳဵထပမ်ှ ေခါ်ဆိုမငမျာဵကို ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် ဦဵတည်ရာနှင်ဴ မသက်ဆိုငေ်သာ် 

လည်ဵ ေရာက်ရှိရာ ေနရာမှချက်ချင်ဵသွာဵ၍ ေြဖဆိုနိုင်သည်။ 

၅ဂ.၂.၂.၄။     အလိုအေလျာက် တစ်ြုတည်ဵေမာင်ဵ နှငမ်ှု  

                     ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်အတွင်ဵ ခလုတ်တစ်ခုသည် တက်/ဆင်ဵ အထပ် 

အသီဵသီဵတွင် ဝန်ေဆာငမ်ငေပဵြခင်ဵနှင်ဴ မည်သညဴ် ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် (သ့ုိမဟုတ်) 

တက်/ဆင်ဵ ခလုတ်သည် ထိန်ဵညစိပပီဵပါက အြခာဵဓာတ်ေလှကာဵအိမ် (သ့ုိမဟုတ်) 

တက်/ဆင်ဵ လုပ်ေဆာင်မင ခလုပ်သည် ပထမခလုတ်၏ လုပ်ေဆာင်ချက် ပပီဵစီဵမငမတိုငမ်ီ 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် ေရွ့လျာဵမငအေပါ်တွင် အကျ ိုဵသက်ေရာက်မင မရိှေစရန် စီစဉ်ထာဵ 

ေသာ အလုိအေလျာက် ေမာင်ဵနှင်မငစနစ်ြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၂.၂.၅။    အလုိအေလျာက် အပု်စေုမာင်ဵ နှင်ြြင်ဵ   

                  ပါဝါအသုဳဵြပု ဓာတ်ေလှကာဵအိမန်ှင်ဴ တက်/ဆင်ဵ တဳခါဵမျာဵ တပ်ဆင်ထာဵ 

ေသာ စီဵနင်ဵလိုက်ပါသူ မပါေသာ ဓာတ်ေလှကာဵ နှစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) နှစ်ခုထက်ပိုေသာ 

အလုိအေလျာက် ေမာင်ဵ နှင်ြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် လုပ်ေဆာငမ်ငသည် 

ထိန်ဵညစိထာဵေသာ အြပုမူအတွင်ဵ  ၎င်ဵလမ်ဵေကကာင်ဵ အတွက် ပပီဵေြမာက်ေစြခင်ဵ နှငဴ် 

ေရွဵချယ်ထာဵေသာ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် ဒီဇိုင်ဵြပုေစလဃတ်ထာဵေသာေနရာတွင် 

အလုိအေလျာက် တဳခါဵမျာဵပိတ်ြခင်ဵ စသညဴ် အလိအုေလျာက်ေစလဃတ်ြခင်ဵ  နည်ဵ လမ်ဵ 

မျာဵပါဝငေ်ပါင်ဵ စပ်ထာဵေသာ ကကီဵကကပ်လုပ်ေဆာငမ်င စနစ်ြဖစ်သည်။ စဳအာဵြဖင်၊ဴ ၎င်ဵသည် 

အထပ်တိုင်ဵအတွက် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်အသီဵသီဵတွင် ခလုတ်တစ်ခုစီပါရှိြခင်ဵ နှငဴ် တက်/ 



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 

11 
 

ဆင်ဵ အသီဵသီဵ တွင် (တက်/ဆင်ဵအဆုဳဵမျာဵတွင် ခလုတ်တစ်ခု) အတက်နှင် ဴ အဆင်ဵ  

ခလုတ်မျာဵပါဝင်သည်။ ခလုတ်မ ှ ထိန်ဵညစိထာဵေသာ အစဉ်အတိုင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) ဦဵတည် 

သွာဵလာရာ လမ်ဵ ေကကာင်ဵ နှငဴ်မသက်ဆိုင်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ တက်/ဆင်ဵ ေနရာအသီဵသီဵသို့ 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် ေရာက်ရိှေစြခင်ဵကို ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် ခလုတ်မှရပ်တန့်ရန် စီစဉ် 

ထာဵပါက အလုိအေလျာက် ေအာင်ြမင်ပပီဵေြမာက်ေစသည်။ တက်/ဆင်ဵ ခလုတ်ရှိ အရှိန် 

ထိန်ဵညစိြခင်ဵ ကို ြပုလုပ်ထာဵေသာ ရပ်တန့်ရန် စီစဉ်မငသည် အပု်စုအတွင်ဵ ပါဝင်ေသာ 

မည်သညဴ်ဓာတ်ေလှကာဵမဆို သက်ဆိုင်ေသာ ဦဵတည်ရာလမ်ဵ ေကကာင်ဵ  အတိုင်ဵ သွာဵစဉ် 

သင်ဴေလျာ်ေသာ ပထမဓာတ်ေလှကာဵသည် အလုိအေလျာက် ချဉ်ဵကပ်ြခင်ဵြဖငဴ် ပပီဵ 

ေြမာက်ေစသည်။ 

၅ဂ.၂.၂.၆။  ဓာတ်ေလှကာဵြလုတ်ြဖင်ဴေမာင်ဵ နှင်မှု  

  စီဵနင်ဵလိုက်ပါသူမှ (Manual) အာဵြဖင်ဴ လုပ်ေဆာငမ်ငေအာက်တွင် 

ဓာတ်ေလှကာဵေရွ့လျာဵမငကို တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစေသာ လုပ်ေဆာင်မငနည်ဵလမ်ဵ ြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၂.၂.၇။  တစ်ြုတည်ဵေသာေမာင်ဵ နှင်မှု  

  တဳခါဵပိတ်ြခင်ဵ ကို စီဵနင်ဵလိုက်ပါသူမှ ဦဵစွာြပုလုပ်ရြခင်ဵ မှအပ စုစည်ဵ 

လုပ်ေဆာငမ်ငနှင်ဴ တူညီသည်။  

၅ဂ.၂.၂.၈။  နှစ်ြျက်ဆင်ဴ ြလုတ်ေမာင်ဵ နှင်မှု (တဆက်တည်ဵ ဖိထာဵြြင်ဵ ြဖင်ဴ)  

  ဓာတ်ေလှ ကာဵအိမ်အတွင်ဵ ခလုတ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) နှိပ်ခလုတ်မျာဵအာဵ 

ြဖင်ဴ မည်သညဴ် တက်/ဆင်ဵမဆို ထိန်ဵညစိေသာ အေနအထာဵအတွင်ဵ  လက်ြဖငဴ်ဖိနှိပ် 

ြခင်ဵ ြဖငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် လငပ်ရှာဵမငကို ထိန်ဵချုပ်ရန် ခလုတ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

နှိပ်ခလုတ်မျာဵအာဵ ကကာရည်ှစွာ ဖိထာဵြခင်ဵြဖငဴ် ြပုလုပ်နိုငေ်သာ ေမာင်ဵနှငမ်င ြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၂.၂.၉။  ေမာင်ဵနှင်မှုကိရိယာ  

  ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အတွင်ဵ  ထိန်ဵချုပ်ရန်တပ်ဆင်ထာဵေသာ ခလုတ်၊ 

နှိပ်ခလုတ် (သ့ုိမဟုတ်) အြခာဵကိရိယာ  ြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၂.၃။    အြြာဵ 

၅ဂ.၂.၃.၁။  အေပါ်ရက်မမျာဵ  

  ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ ထိပ်တွင် ဓာတ်ေလှကာဵကို ေထာက်ပဳဴရန် တပ်ဆင် 

ထာဵေသာပစ္စည်ဵ (မျာဵေသာအာဵ ြဖင်ဴစတီဵ) ြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၂.၃.၂။  အရိှန်ထိန်ဵြျုပ်ကိရိယာ  

 ဓာတ်ေလှကာဵအဆင်ဵ အေြခအေနဦဵတည်ရာတွင် ကကိုတငသ်တ်မှတ် 

ထာဵေသာ အရိှန်ကန့်သတ်ချက် မေကျာ်လွန်ေစရန် အန္တရာယ်ကင်ဵ ဂီယာြဖင်ဴ အလုိ 

အေလျာက် လုပ်ေဆာင်ေပဵေသာ ကိရိယာတစ်ခုြဖစ်သည်။  
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၅ဂ.၂.၃.၃။  ြရီဵသည်တင်ဓာတ်ေလှကာဵ  

 ခရီဵသည်မျာဵ သယ်ယူပို့ေဆာင်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵေသာ 

ဓာတ်ေလှကာဵတစ်ခုြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၂.၃.၄။  အထပ်ေနရာနှင်ဴ လာဵရာအြျက်ြပမှု  

 ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ အတွင်ဵ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်၏ အေနအထာဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) ဦဵတည်ရာ (သ့ုိမဟုတ်) ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် မည်သညဴ် ေနရာသွာဵေန 

သည်ကို နှစ်ခုစလုဳဵေဖာ်ြပထာဵေသာ ဓာတ်ေလှကာဵ တက်/ဆင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) ဓာတ်ေလှ 

ကာဵ အမိ်အတွင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) နှစ်ခုလုဳဵတွင် ညဃန်ြပထာဵေသာ ကိရိယာတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၂.၃.၅။  ြန့်မှန်ဵဝန်အာဵ (ဓာတ်ေလှကာဵ)  

 ဓာတ်ေလှကာဵသည် သတ်မှတ်အရိှန်နငန်ဵြဖငဴ် အန္တရာယ်ကင်ဵ စွာ သယ် 

ေဆာငန်ိုငရ်န် ဒီဇိုင်ဵထုတ်တပ်ဆင်ထာဵေသာ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အတွင်ဵ  အမျာဵဆုဳဵ 

ဝန်အာဵ ြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၂.၃.၆။  ြန့်မှန်ဵဝန်အာဵ (စက်ေလှကာဵ)  

 သတ်မှတ်အရိှန်အတွင်ဵ ပငဴ်တင်နိုငေ်စရန် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ် တပ်ဆင်ထာဵ 

ေသာ စက်ေလှကာဵ၏ ဝန်အာဵ ြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၂.၃.၇။  သတ်မှတ်အရိှန်နှုန်ဵ (ဓာတ်ေလကှာဵ)  

 ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အတွင်ဵ  သတ်မှတ်ဝန်အာဵနှင်ဴအတူ အေပါ်နှင်ဴေအာက် 

သ့ုိ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သွာဵေသာ အြမင်ဴဆုဳဵ အရိှန်နငန်ဵကို ဆိုလိုသည်။ 

၅ဂ.၂.၃.၈။  ြျတိ်ဆွဲကိရိယာ (Retiring Cam)  

 ဓာတ်ေလှကာဵသည် တက်/ဆင်ဵေနရာတွင် ရပ်တန့်မငမရိှလျှင် တက်/ဆင်ဵ 

တဳခါဵမျာဵေသာဴပွငဴ်မငမှ ကာကွယ်ထာဵေသာ ကိရိယာတစ်မျ ိုဵ ြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၂.၃.၉။ ကကိုဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ  

 ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်စငြ်မင်ဴ (သုိ့မဟုတ်) အေလဵတုဳဵ (သ့ုိမဟုတ်) နှစ်ခုလုဳဵ 

အနီဵတွင် ကျေနေသာ ေြပဵထာဵသညဴ် ကကိုဵကကီဵမျာဵကို စက်မှ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ဆီသ့ုိ 

ဆတိုဵကိန်ဵပွာဵ၍ရေစရန် ြပုလုပ်ထာဵေသာ ကကိုဵစနစ်ြဖစ်သည်။ ၎င်ဵကကိုဵ အစီအစဉ်တွင် 

(၂) မ ှ(၁.၃) သ့ုိ (၁) စသည်တို့ ပါဝင်သည်။   

၅ဂ.၂.၃.၁၀။  အန္တရာယ်ကင်ဵ ဂီယာ  

 ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် (သ့ုိမဟုတ်) အေလဵတုဳဵ (သ့ုိမဟုတ်) နှစ်ခုလုဳဵတွင် 

အဆင်ဵဦဵတည် သွာဵရာတွင် အရိှန်လနွ်ြခင်ဵ ၊ ထိန်ဵချုပ်မင အလုပ်လုပ်ြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

အလွတ်ကျဆင်ဵ ြခင်ဵမျာဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် (သ့ုိမဟုတ်) အေလဵကိုငတ်ွယ်ရန်နှငဴ် 

ရပ်တန့်ရန် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵေသာ စက်မငပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ ကိရိယာြဖစ်သည်။ ကကိုတင် 
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ေမျှာ်မှန်ဵထာဵေသာ သက်ေရာက်အာဵကို အေဆာက်အဦ ပုဳစေဳရဵဆွဲရာတွင် ထညဴ်သွင်ဵ 

တွက်ချက်ရမည်။  

၅ဂ.၂.၃.၁၁။  လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်ေသာဓာတ်ေလှကာဵ (Service Lift)  

 ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵကို ခရီဵသည်နှင်ဴအတူ သယ်ေဆာင်သွာဵနိုင်ေသာ ဓာတ် 

ေလှကာဵ အမျ ိုဵအစာဵြဖစ်သည်။ ထုဳဵ စဳအရ ရုဳဵခန်ဵအေဆာက်အဦမျာဵတွင် အစာဵ 

အေသာက်နှင်ဴ ရုဳဵသုဳဵ ပစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ေဆာင်ရန်လိအုပ်ြခင်ဵ၊ လူေနထိုင်ရာ အေဆာက် 

အဦမျာဵတွင် ပစ္စည်ဵမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေနရာထိုင်ခင်ဵ  တပ်ဆင်သယ်ေဆာငရ်န်နှငဴ် 

ဟိုတယ်မျာဵတွင် ခရီဵေဆာင်အိတ် (သ့ုိမဟုတ်) အစာဵအေသာက် လက်တွန်ဵလှည်ဵမျာဵ 

သယ်ေဆာင်ရန် အသဳုဵြပုသည်။ ဤဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေနရာထိုငခ်င်ဵ 

တပ်ဆင်သယ်ေဆာင်ရန်နှင်ဴ ဟိုတယ်မျာဵတွင် ခရီဵေဆာင်အတိ် (သ့ုိမဟုတ်) အစာဵ 

အေသာက် လက်တွန်ဵလှည်ဵမျာဵ သယ်ေဆာင်ရန် အသဳုဵြပုသညဴ် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ 

လိအုပ်ြခင်ဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်နှငဴ် တဳခါဵဖွငဴ်နိုင်သညဴ် ကင်ဵလွတ်အြမငဴ်နှင်ဴ သယ် 

ေဆာင်သညဴ် ပစ္စည်ဵအမျ ိုဵအစာဵတို့ကို အေြခခဳ၍ ဓာတ်ေလှကာဵပစ္စည်ဵ ေပဵသွင်ဵသူ 

(Supplier) နှင်ဴ သဳုဵစွဲသူ (Customer) မျာဵ နှစ်ဦဵနှစ်ဖက် ေဆွဵေနွဵရမည်။ ဓာတ်ေလှကာဵ 

မျာဵတွင် ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ေဆာငရ်ာတွင် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ေဘာင်တွင် ထိခိုက်မငမှ 

ကာကွယ်ရန် သင်ဴေလျာ်ေသာ အြမငဴ်ရိှသညဴ် ကကာဵခဳေြပဵလိုင်ဵမျာဵ ရိှသင်ဴသည်။ ဓာတ် 

ေလှကာဵမျ ိုဵတွင် ပုဳမှန်အာဵြဖင်ဴ တဳခါဵထိခိုက်မငမှ ကာကွယ်ရန် ထမ်ဵ စငန်ှင်ဴ လက်တွန်ဵ 

လှည်ဵမျာဵေရှ့သ့ုိ လငပ်ရှာဵမငကို အာရုဳခဳသိရိှနိုင်ေသာ အလုိအေလျာက်တဳခါဵမျာဵ 

ေထာက်ပဳ ဴ ေပဵသင်ဴသည်။ ဤဓာတ်ေလှကာဵမျ ိုဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵ အမိ်ကကမ်ဵခင်ဵ  

ဝန်အာဵ တွက်ချက်ြခင်ဵ နှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵ ဧရိယာတို့သည် ခရီဵသည်သယ်ေဆာင်ေသာ 

ဓာတ်ေလှကာဵြဖစ်ပါက ြမင်ဴ၍ေလဵလဳေသာ ဝန်အာဵသယ်ေဆာင်ရန် ရည်ရွယ်သြဖငဴ်  

ချွင်ဵ ချက်ြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၂.၃.၁၂။  ပူလီဘီဵ (Sheave)  

 ပူလီဘီဵသည် ဆိုင်ဵကကိုဵမျာဵကို ရစ်ေခွလက်ခဳရန် ြဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ် ၎င်ဵ 

ကကိုဵမျာဵသည် ေတာငဴ်တင်ဵ စွာ ချညေ်နှာင်တွဲဆက်ထာဵြခင်ဵ  မရိှေစရန်နှငဴ် ဓာတ်ေလှ 

ကာဵစက်မှ ဆိုင်ဵကကိုဵမျာဵသို့ စွမ်ဵအာဵြဖန့်ြဖူဵေပဵရန် ရည်ရွယ်သည်။  

၅ဂ.၂.၃.၁၃။  ကကိုဵေလျာဴြလုတ် (Slack Rope Switch)  

 ကကိုဵမျာဵေလျာဴတွဲကျေနလျှင် ထိန်ဵချုပ်ကိရိယာ အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် 

ြပုလုပ်ထာဵေသာ ခလုတ်ြဖစ်သည်။  
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၅ဂ.၂.၃.၁၄။  ဆိုင်ဵကကိုဵမျာဵ (Suspension Rope)  

 ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်နှင်ဴ အေလဵတုဳဵတို့ကို ဆိုင်ဵထာဵေသာ ကကိုဵမျာဵြဖစ် 

သည်။  

၅ဂ.၂.၃.၁၅။  အဆုဳဵ အရိှန်ထိန်ဵြလုတ် (Terminal Stopping Device Switch)  

 တက်/ဆင်ဵ အဆုဳဵ သို့ မေရာကမ်ီတွင် အရှိန်ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵ ၊ ေလျာဴကျ 

ြခင်ဵ မျာဵကို အလုပ်လုပ်ေစရန် ထိန်ဵချုပ်မငကို အလုပ်လုပ်ေစေသာ ထိန်ဵညစိခလတု်ြဖစ် 

သည်။ 

၅ဂ.၂.၃.၁၆။  ပုဳမှန်အဆုဳဵရပ်တန့်ြြင်ဵြလုတ်  

 စွမ်ဵအငေ်ပဵေသာ လျှပ်စစ်မှ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အေပါ်မှ ေအာက်သ့ုိ 

တက်/ဆင်ဵ ြပုလုပ်ရာတွင် (သုိ့မဟုတ်) အေပါ်ဆုဳဵနှငဴ် ေအာက်ဆုဳဵလယ်ဗယ်မျာဵတွင် 

ဓာတ်ေလှ ကာဵအိမ်ရပ်တန့်ေစရန် စွမ်ဵအငလ်ျှပ်စီဵကို ြဖတ်ေတာက်ေပဵေသာ ခလုတ် 

ြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၂.၃.၁၇။  ေနာက်ဆုဳဵအဆုဳဵရပ်တန့်ြြင်ဵ ကိရိယာ  

 အဆုဳဵ တက်/ဆင်ဵြခင်ဵ ကို ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်မှ ေကျာ်ြဖတ်ပပီဵေနာက် 

လုပ်ေဆာငမ်ငကိရိယာ (သ့ုိမဟုတ်) မည်သညဴ် အေရဵေပါ် အဆုဳဵ ရပ်တန့်ြခင်ဵ  ကိရိယာ 

သည် ပုဳမှန်အဆုဳဵ  ရပ်တန့်ြခင်ဵကိရိယာမှ လွတ်ကင်ဵသွာဵေသာ ဓာတ်ေလှကာဵ 

ေမာင်ဵနှင်သညဴ် ေမာ်တာနှင်ဘဴရိတ်တို့၏ ပါဝါကို အလုိအေလျာက် ဖယ်ရှာဵြခင်ဵ လုပ် 

ေဆာငေ်ပဵေသာ ကိရိယာြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၂.၃.၁၈။   စက်ြန်ဵနှငဴ်ကင်ဵ လွတ်အကွာအေဝဵ (Total Head Room)   

  အေပါ်ဆုဳဵ တက်/ဆင်ဵ ေနရာတွင်ရိှေသာ ဓာတ်ေလှကာဵနှငဴ် စက်ခန်ဵ၏ 

ကကမ်ဵြပင်ကကာဵတွငရိှ်ေသာ အကွာေဝဵြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၂.၃.၁၉။  သွာဵလာနုိငေ်သာအကွာအေဝဵ (Travel)  

 ေအာက်ဆုဳဵထပ်မှ အေပါ်ဆုဳဵအထပ်ထိ အေပါ်ေအာက် ဓာတ်ေလှကာဵ 

သွာဵနိုငေ်သာ အကွာအေဝဵြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၂.၃.၂၀။  ဂီယာပါေသာစက် (Gear Machine)  

  စက်မငပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ ပါဝါအာဵ ဝက်အူရစ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ဝက်အူရစ်မျာဵကို 

ပင်နင် ယဳြဖငဴ်ေလျာဴချပပီဵ ပူလီဘီဵသို့ စွမ်ဵအငလ်ဃဲေြပာင်ဵထာဵေသာ စက်ြဖစ်သည်။  

 

၅ဂ.၃။  အေထွေထွ 

၅ဂ.၃.၁။  ဓာတ်ေလှကာဵနှငဴ် စက်ေလှကာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵ၏ သင်ဴေလျာ်ေသာ 

ရငေထာင်ဴ အယူအဆသည် အေဆာက်အဦစီမဳမင မစတငမ်ီတွင် သက်ဆိုင်ရာအဖဲွ့မျာဵ၊ အတိ 
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အကျဆိုရလျှင် သဳုဵစွဲသူ၊ ဗိသုကာပညာရှင်၊ အတိုငပ်င်ခဳ အင်ဂျငန်ီယာနှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵ 

ထုတ်လုပ်သူနှငဴ် ေဆွဵေနွဵရမည်။ ဓာတ်ေလှကာဵ/ စက်ေလှကာဵ ထုတ်လပု်သူမျာဵသည် 

ဗိသုကာပညာရှင်၊ အတိုငပ်င်ခဳ အင်ဂျင်နီယာတို့နှင်ဴ အဆိုြပုထာဵေသာ ပုဳစဳကကမ်ဵကို အြပန် 

အလှန် ေဆွဵေနွဵရမည်။ 

၅ဂ.၃.၂။  သတင်ဵ အြျက်အလက်ဖလှယ်ြြင်ဵ ။  

၅ဂ.၃.၂.၁။  အဆိြုပုထာဵေသာတပ်ဆင်ြခင်ဵသည် အခန်ဵ(၆)၏ နယ်ပယ်အတိုင်ဵ အတာ 

အတွင်ဵရှိပါက လမ်ဵ ညဃန်ချက်သည် (ပုဳ-၁) နှင်အဴတူ ေရဵဆွဲရမည်ြဖစ်ပပီဵ တပ်ဆင်မင 

ကကိုတငြ်ပငဆ်ငြ်ခင်ဵ စနစ်ကို တည်ေဆာက်ထာဵရမည်။ 

  (ပုဳ-၁) သည် စပဳုဳစဳအစီအစဉ်အချ ို့ကို ြပထာဵြခင်ဵ နှငဴ် ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵမျာဵ 

သည် ဓာတ်ေလှကာဵအေရအတွက်နှငဴ် ပုဳစဳကကမ်ဵေပါ်တွင် မူတည်သည်။ 

  အခန်ဵ (၆) တွင် ေပဵထာဵေသာ ဓာတ်ေလှကာဵအမျ ိုဵအစာဵ အမျ ိုဵမျ ိုဵ 

အတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာပဳုစဳကကမ်ဵသည် ဗိသုကာပညာရှငမ်ှ ဆုဳဵြဖတ်ရန် အေထွေထ ွ

အစီအစဉ် အေသဵစိတ်ကို ြဖညဴ်ဆည်ဵေပဵေသာ်လည်ဵ ေနာက်ဆုဳဵေအာ်ဒါမာှယူ ေနရာချ 

ထာဵမငမတိုငမ်ီ ဓာတ်ေလှကာဵြပုလုပ်သူနှင်ဴ ဝယ်ယူသူတို့အကကာဵ ရရှိရန်လိုအပ်ေသာ 

သေဘာတူညီမင အေသဵစိတ်စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ မျာဵကို အဆိုဵ ဆုဳဵြဖစ်နိုငေ်ြခအဆင်ဴမျာဵ 

တွင် အေြခြပုသင်ဴသည်။  

ေအာက်ပါစမ်ဵသပ်မငမှရရှိေသာ အချက်မျာဵနှငဴ် စစ်ေဆဵပပီဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက် 

အလက်မျာဵ ဖလှယ်နိုင်သည်။  

(က) သယ်ေဆာင်နိုင်ေသာဝန်၊ အရိှန်နငန်ဵနှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵ အေနအထာဵတွင် 

အဆိြုပုထာဵေသာ အေဆာက်အဦအတွင်ဵ လုဳေလာက်ေသာ ဓာတ်ေလှကာဵ 

ဝန်ေဆာင်မငေပဵနိုင်ရန် လိအုပ်မင။  

(ခ) စက်ခန်ဵအတွင်ဵသ့ုိ အဆင်ေြပစွာ ဝငေ်ရာကန်ိုငမ်င။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁.က။ ဓာတ်ေလှကာဵ ၃ြ ုအတွက်  ၁.ြ။ ဓာတ်ေလှကာဵ ၄ြ ုအတွက် 

တစ်ေြဖာငဴ်တည်ဵ စီစဉ်ထာဵရှမိှု   လိဏု်ပဳုသဏ္ဍာန် စီစဉ်ထာဵရှမိှု 



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ၁.ဂ။ ဓာတ်ေလှကာဵ ၆ြ ုအတွက် ၁.ဃ။ ဓာတ်ေလကှာဵ ၈ြ ုအတွက် 

 စီစဉ်ထာဵရှိမှု  စီစဉ်ထာဵရှိမှု  

ပုဳ-၁ ဓာတ်ေလကှာဵမျာဵ၏စီစဉ်ထာဵရှိမှု 

 

 (ဂ) အေဆာက်အဦ ဖွဲ့စည်ဵပုဳအတွင်ဵ  ဓာတ်ေလှကာဵထပ်တိုဵမညဴ် ဝန်အာဵနှင်ဴ 

စက်ခန်ဵကကမ်ဵခင်ဵတွင်ထာဵခဲဴမညဴ် အေပါက်မျာဵနှင်ဴ အထပ်ေခါ် ခလုတ်တငမ်ည်ဴ 

ေနရာတွင် နဳရမဳျာဵကို အေပါက်ေဖါက်ရန်။ 

 (ဃ) အေဆာက်အဦတွင်တပ်ဆင်ထာဵေသာ ဓာတ်ေလှကာဵအြခာဵအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ 

သ့ုိ ဆူညဳမငနှငဴ် တုန်ခါမငထုတ်လဃင်ဴြခင်ဵ  အနည်ဵဆုဳဵ ေလျာဴချနိုငေ်စရန်  လျှပ်ကာ 

အမျ ိုဵအစာဵနှင်ဴ လိုအပ်ချက်မျာဵ။ 

 (င) ေဒသဆိုငရ်ာအာဏာပိုင်အဖဲွ့နှင်ဴ အြခာဵအာဏာပိငု်အဖဲွ့စည်ဵမျာဵ၏ အထူဵ 

လိအုပ်ချက်မျာဵနှငဴ် စီမဳမငခွငဴ်ြပုချက်ရရိှေစရန် အြခာဵလိအုပ်ချက်မျာဵ။ 

 (စ) အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်သူသည် အေဆာက်အဦကိုအေပါ် ေအာက်ေြဖာင်ဴ 

တန်ဵမငနှငဴ် တိကျေသာ အတိုင်ဵ အတာရရိှေစရန် ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 (ဆ) ဓာတ်ေလှကာဵပစ္စည်ဵမျာဵ တပ်ဆင်ြခင်ဵ နှငဴ် ထုတ်လပု်ြခင်ဵအတွက် အချနိ်နှငဴ် 

တေြပဵညီပုဳစမဳျာဵ ြပုလုပ်ရန်နှငဴ် အသိမှတ်ြပု သေဘာတူညီမငမျာဵအရ ဓာတ်ေလှ 

ကာဵ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ တပ်ဆင်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာငရ်ွက် 

ရန်။ 

 (ဇ) အေဆာက်အဦဖွဲ့ စည်ဵပုဳတွင် ဓာတ်ေလှကာဵ ေလျှာက်လမ်ဵ  တပ်ဆင်မညဴ်ေနရာ 

တွင် နဳရကဳပဖ်မ်ဵချုပ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို တညဴ်တည်ဴအကွာအေဝဵမှာ ၂၅၀၀ မီလီ 

မီတာထက် မပိုရပါ။ 

 (ဈ) မည်သညဴ်အချနိ်တွင် စက်မျာဵစမ်ဵသပ်ြခင်ဵအတွက် လိအုပ်ေသာ လျှပ်စစ်စွမ်ဵ 

အာဵလိုအပ်ချက်ကို ရယူမညဴ်အချနိ်။ 
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 (ည) ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ၏ အေပါ်ဆုဳဵထပ်တွင် ြပငပ်မှ ေလမျာဵ လုေဳလာက်စွာ 

ဝငရ်န်အတွက် တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ခုထက်ပိုေသာ ဝငေ်ပါက်ေဖာက်ရန်နှငဴ် 

ေရြပင်ညီအပုိင်ဵသည် စုစုေပါင်ဵ မပိတ်ဆို့ေသာ ဧရယိာ၏ အနည်ဵဆုဳဵ ၁% ရိှ 

ြခင်ဵ နှငဴ် အေပါက်အရွယ်အစာဵမှာ ၀.၁ စတုရန်ဵ မီတာအထက်မနည်ဵရိှရန်ြဖစ် 

သည်။ 

 (ဋ) ေအာက်ဆုဳဵထပ် ဝငေ်ပါက်တဳခါဵသ့ုိ ေရာက်ရှိေစရန် အပမတဲမ်ဵ ေလှကာဵ တပ် 

ဆင်ြခင်ဵ၊ အြခာဵဝငေ်ရာက်ြခင်ဵ  မြပုလုပ်နိုငရ်န် အနိမ်ဴဆုဳဵတက်/ဆင်ဵသည် 

၁၀၀၀ မီလီမီတာထက်မျာဵေသာ အတိုင်ဵ အတာသည် ကျင်ဵ ၏အနက်တွင် 

ရိှရမည်။ ကျင်ဵ အတွင်ဵ သ့ုိမဟုတ် အန္တရာယ်ကင်ဵစွာဆင်ဵနိုင်ေစရန် ေအာက် 

ေြခအဆုဳဵမ ှ ကကမ်ဵခင်ဵ အထက် ၁၅၀၀ မီလီမီတာထိ တိုဵ၍ ကျင်ဵ ေလှကာဵ 

အတွက် ကျင်ဵ ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) လကက်ိုငက်ွင်ဵ မျာဵ ထာဵရမည်။ တူညီ 

ေသာကျင်ဵ တစ်ခုထတဲွင် ဓာတ်ေလှကာဵ တစ်ခုထက် ပို၍ရှိပါက ကျင်ဵ ေလှကာဵ 

ကိ ုဓာတ်ေလှကာဵ အသီဵသီဵအတွက် တပ်ဆင်သင်ဴသည်။ 

 (ဌ) ဓာတ်ေလှကာဵပစ္စည်ဵမျာဵ မတပ်ဆင်မီ ဓာတ်ေလှကာဵ ကျင်ဵ အာဵ ေရလဳုေအာင် 

ေဆာငရွ်က်ရန်၊ ေရစုေနရာသတ်မှတ်ရန်၊ ေရထုတ်ေနရာသီဵသန့်ထာဵရိှရန်နှင်ဴ 

အြခာဵေရစုတ်ယူေသာ ကျင်ဵ မျာဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ြခင်ဵ မြပုရန်၊ ေရစုေနရာသည် 

အြခာဵေရစုဧရိယာထက် မနိမ်ဴရန်။ 

 (ဍ) ေရစုပ်ပန့် လိုအပ်ေသာေနရာမျာဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ  အြပငဘ်က်တွင် 

တပ်ဆင်ထာဵသင်ဴသည်။ ေရစုပ်ပန့်သည် ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ အတွင်ဵ မှ သီဵြခာဵ 

အခန်ဵခွဲထာဵြခင်ဵ ြဖင်ဴ ြပုြပင်ထနိ်ဵသိမ်ဵရန် သီဵြခာဵြပုလုပ်နိုင်ရမည်။ ြပင်ပ 

ေရမျာဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ အတွင်ဵသ့ုိ ေရမျာဵြပန်လည်စီဵဆင်ဵနိုငြ်ခင်ဵ  

မရိှေစရပါ။ ေရစီဵဆင်ဵ မငသည် ကျင်ဵ အတွင်ဵ သို့ မစီဵဆင်ဵေစရပါ။ 

 (ဎ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵဖီဒါ (feeder) စသည်တို့ လိအုပ်ချက်မျာဵ။ 

 (ဏ) တန်ဆာပစ္စည်ဵ တပ်ဆငစ်ဉ်အတွင်ဵ ြငမ်ဵ မျာဵအတွက် ပစ္စည်ဵ မျာဵတပ်ဆင်ရန် 

ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵအတွက ် လိုအပ်ေသာ ြငမ်ဵမျာဵနှငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵအတွင်ဵ 

အန္တရာယ်ကင်ဵ ေစရန် စနစ်တကျ ေဆာငရ်ွက်ရန်။ 

 (တ)  တန်ဆာပစ္စည်ဵ မျာဵ သုိေလှာငြ်ခင်ဵ နှငဴ် သယ်ယူပို့ေဆာငြ်ခင်ဵ ။ 

၅ဂ.၃.၂.၂။ ဗိသုကာပညာရှင် (သ့ုိမဟုတ်) အင်ဂျငန်ီယာမှ ေထာက်ပဳေဴပဵရမညဴ်သတင်ဵ  

အချက်အလက်မျာဵ ကကိုတငြ်ပငဆ်င် ေဆွဵေနွဵမငမျာဵမှ အေဆာက်အဦပုစဳဳကကမ်ဵတွင် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက် မျာဵနှင်ဴ ညစိနှိုင်ဵေဆာငရွ်က်ရပါမည်။ 
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(က)  ဓာတ်ေလှကာဵ အမျ ိုဵအစာဵ၊ ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ အရွယ်အစာဵနှင်ဴ ကျင်ဵ  

ရိှမညဴ်ေနရာ။ 

(ခ)  ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ အကာ၏ အချက်အလက်မျာဵ။ 

(ဂ)  ဓာတ်ေလှကာဵဝငေ်ပါက်တဳခါဵမျာဵ၏ အမျ ိုဵအစာဵ၊ အေရအတွက်၊ အရွယ် 

အစာဵနှငဴ် အေနအထာဵ။ 

(ဃ)  ဓာတ်ေလှကာဵမှ ဝန်ေဆာငမ်ငေပဵသညဴ် အထပ်အေရအတွက်မျာဵ။ 

(င) တစ်ထပ်နှငဴ်တစ်ထပ် အကွာအေဝဵအြမငဴ်။ 

(စ) ဝငေ်ပါက်မျာဵ အေရအတွက်။ 

(ဆ) အေပါ်ဆုဳဵအထပ် စုစုေပါင်ဵကင်ဵလွတ်အြမင်ဴ။ 

(ဇ) စက်ခန်ဵသ့ုိ ဝငေ်ပါကေ်နရာ။ 

(စျ) ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်ဵေစရန် ေထာက်ပဳဴြခင်ဵနှင်ဴ ြဖစ်နိုင်လျှင် စက်ခန်ဵတွင် 

သဘာဝအလင်ဵ ေရာင် ရရိှေစြခင်ဵ။ 

(ည) စက်ခန်ဵ၏အြမငဴ်သည် ၂၁ဝဝ မီလီမီတာေအာက် မရိှေစရ။ 

(ဋ) ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵအနက်။ 

(ဌ) ဓာတ်ေလှကာဵစက်မျာဵ တပ်ဆင်မညဴ်ေနရာ (ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵအေပါ်ဆုဳဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) ေအာက်ဆုဳဵေနရာတွင်) 

(ဍ) အထပ်အသီဵသီဵရှိ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵအနီဵရှိ ေဒါက်တိုင်မျာဵ (သုိ့မဟုတ်) 

ေဘဵ ေဘာင်ရက်မ အဆက်မျာဵ၏ အရွယ်အစာဵနှင်ဴ အေနအထာဵ။ 

(ဎ) အမုိဵလယ်ဗယ်ရိှ စတီဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ ေထာက်ပဳဴထာဵြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) အရွယ် 

အစာဵနှငဴ် အေနအထာဵ။ 

(ဏ) ေအာက်ေြခမျက်နှာြပင်(သ့ုိမဟုတ်) မာေကကာေသာ အတု်ြမစ်တို့၏ အရွယ် 

အစာဵနှငဴ် အေနအထာဵ၊ (လိအုပ်ပါက ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ အတွက်ညစိနှိုင်ဵ 

ရန်) 

(တ) ခရီဵသည်တင်ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵသည် ေရခဲေသတ္တာ၊ စတီဵစင ် စသည်ကဲဴသ့ုိ 

ေသာ အမိ်သဳုဵဝန်စည်စလယ်မျာဵ သယ်ေဆာငန်ိုငရ်န် လိအုပ်ြခင်ဵ ရိှ၊ မရိှ။  

၅ဂ.၃.၂.၂.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵ ေြမာက်မျာဵစွာရိှပါက ပိတ်ဆို့မငြဖစ်နိုင်သြဖင်ဴ 

ဓာတ်ေလှကာဵ အဝင်ခန်ဵကို သင်ဴေလျာ်ေသာ ဒီဇိုင်ဵဆွဲထာဵရမည်။ နှစ်ခုတွဲ 

စထီာဵေသာအစီအစဉ် (ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵသည် အချင်ဵ ချင်ဵ မျက်နှာြခင်ဵ ဆိုင်)တွင် 

အဝင်ခန်ဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵ အမိ်အကျယ်၏ ၁.၅ ဆနှငဴ် ၂.၅ ဆ ရိှရမည်။ ပုဳမှန် 

အာဵြဖင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် အေရအတွက်မျာဵေလ အသဳုဵြပုနိုငရ်န်ေနရာကျယ် 

မျာဵစွာလိုေလ ြဖစ်သည်။ ဥပမာအာဵြဖင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵ ေလဵခုရိှေသာ ေနရာတွင် 
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၁.၅ - ၂ ဆထိ သဳုဵ ေသာ်လည်ဵ ဓာတ်ေလှကာဵ ၈ ခုရှေိသာ ေနရာတွင် ၂-၂.၅ ဆ 

လိအုပ်ေပသည်။ တစ်တန်ဵတည်ဵ အစီအစဉ်တွင်မ ူ အဝင်ခန်ဵသည် သာမန်အာဵြဖင်ဴ 

သတ်မှတ်ချက်၏ တစ်ဝက်သာရိှသည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအဝငခ်န်ဵသည် နှစ်ဖက်ဖွင်ဴ 

အြဖစ် မသဳုဵသင်ဴပါ။ သ့ုိေသာ် ဤကိစ္စမျ ိုဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵအဝင်လမ်ဵ ကို အမျာဵ 

ြပည်သူသွာဵလာရာ ေနရာအြဖစ် ထညဴ်သွင်ဵေရတွက်ရမည်။ 

၅ဂ.၃.၂.၂.၂။ အာဏာပိငု်အဖွဲ့သည် အေဆာက်အဦတွင် ဓာတ်ေလှကာဵထာဵ 

ရိှြခင်ဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ အထူဵလိအုပ်ချက်ရှိပါက ဗိသုကာပညာရှင်/ အင်ဂျင်နီယာ 

သည် ဓာတ်ေလှကာဵထုတ်လပု်သူထဳသ့ုိ အကကဳေပဵသငဴ်သည်။ 

၅ဂ.၃.၂.၂.၃။  ဗိသုကာပညာရှင်/ အင်ဂျင်နီယာသည် ဓာတ်ေလှကာဵ/ စက်ေလှ 

ကာဵ ထုတ်လုပ်သူထဳသ့ုိ ဓာတ်ေလှကာဵ/စက်ေလှကာဵ စတငေ်ထာငမ်တ်ရမည်ဴ 

ေန့နှင် ဴ အပပီဵ သတ်ရမညဴ် အချနိ်နှငဴ် ပတ်သက်၍ အေကကာင်ဵကကာဵရမည်။ သ့ုိမှသာ 

ဓာတ်ေလှကာဵ/စက်ေလှကာဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ  ပတ်သက်၍ ထုတ်လုပ်သူအတွက် 

လုေဳလာက်ေသာအချနိ် ခွင်ဴြပုေပဵနိုင်မည် ြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၃.၂.၂.၄။  ေဒသဆိုငရ်ာ အာဏာပိုင်အဖဲွ့သို့ အေဆာက်အဦ ခွင်ဴြပုချက် 

အတွက် အသဳုဵချပစ္စည်ဵမျာဵ တငသွ်င်ဵရာတွင် အေဆာက်အဦ စီမဳချက်အတွင်ဵ  

ဓာတ်ေလှကာဵ၏ အေသဵစိတ် အချက်အလက်မျာဵ ပါဝင်သင်ဴသည်။ (သင်ဴေလျာ်စွာ 

နဳပါတ်တပ်ထာဵသညဴ် ဓာတ်ေလှကာဵ အေရအတွက်၊ ေနရာ၊ အမျ ိုဵအစာဵ၊ တဳခါဵ 

အမျ ိုဵအစာဵ၊ သယ်ေဆာငန်ိုငေ်သာ ခရီဵသည်အေရအတွက်နှငဴ် အရိှန်နငန်ဵ) 

၅ဂ.၃.၂.၃။ ဓာတ်ေလှကာဵ/စက်ေလှကာဵ ထုတ်လုပ်သူမှ ြပငဆ်င်ေပဵေသာ လုပ်ငန်ဵ 

ပုဳစကဳကမ်ဵ။ 

ဓာတ်ေလှကာဵ/ စက်ေလှကာဵ ထုတ်လုပ်သူသည် လုပ်ငန်ဵပုဳစဳအကကမ်ဵကို 

ေရဵဆွဲရန်အတွက် လုေဳလာက်ေသာ သတင်ဵ အချက်မျာဵ လိအုပ်သည်။ ၎င်ဵကိုအြခာဵ 

ကန်ထရိုက်တာနှငဴ် ေပါင်ဵ စပ်ညစိနှိုင်ဵြခင်ဵ ၊ အလုပ်လုပ်ရာ ေနရာမှရရိှေသာ သတင်ဵ  

အချက်အလက်မျာဵေပါ်တွင် ဗိသုကာပညာရှင်၏ ထပတ်ိုဵေနာက်ဆက်တွဲပုဳစဳကကမ်ဵမျာဵမှ 

မျာဵေသာ အာဵြဖင်ဴ ရရိှပါသည်။ 

၅ဂ.၃.၂.၃.၁။ လုပ်ငန်ဵပုဳစဳကကမ်ဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵ/ စက်ေလှကာဵမျာဵ သင်ဴ 

ေလျာ်ေသာ အေရအတွက် ပုဳစဳကကမ်ဵ/ တည်ေဆာက်သူ လုပ်ငန်ဵအေသဵစိတ်၊ ဥပမာ-

လမ်ဵ ညဃန်တပ်ဆင်ရန် နဳရမဳျာဵရိှ အေပါက်မျာဵ၊ ဓာတ်ေလှကာဵေလျာက်လမ်ဵ 

တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သညဴ် နဳရမဳျာဵ၊ စက်ခန်ဵကကမ်ဵြပင် အေပါက်မျာဵနှင်ဴ ဓာတ်ေလှ 

ကာဵ ကျင်ဵ အေပါက်မျာဵ၊ တက်ဆင်ဵေြခေကျာ်အတွင်ဵ လိငု်ဵ ေလဵမျာဵ၊ ဓာတ်ေလှ 

ကာဵ/ စက်ေလှကာဵစက်အတွင်ဵ လိအုပ်ချက်မျာဵနှငဴ် အေဆာက်အဦေပါ် သက် 
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ေရာက်မညဴ် ဝန်အာဵမျာဵစသည်တို့ကို ဓာတ်ေလှကာဵ/ စက်ေလှကာဵ ထုတ်လုပ်သူမှ 

ဗိသုကာပညာ ရှင်/ အင်ဂျင်နီယာထဳသ့ုိ အတညြ်ပုပုဳစဳေပဵပို့ တငသွ်င်ဵရမည်။ 

၅ဂ.၃.၃။   လျှပ်စစ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာလိုအပ်ြျက် 

          လျှပ်စစ်အင်ဂျငန်ီယာ၏ သတင်ဵ အချက်အလက်အတွက် ဓာတ်ေလှကာဵ/ 

စက်ေလှကာဵ ထုတ်လုပ်သူသည် ဗိသုကာပညာရှင်/ အင်ဂျင်နီယာတို့၏ လျှပ်စစ်ပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာ 

လိအုပ်ချက်မျာဵကို အကကဳြပုသငဴ်သည်။ ဤသတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵသည် စီမဳြခင်ဵ  အဆင်ဴ 

မှာပင် ေစာစီဵစွာေပဵထာဵရမည်။ သ့ုိမှသာ အေဆာက်အဦ၏ လျှပ်စစ်ပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် 

တွင်ပါဝငသ်ညဴ် ဓာတ်ေလှကာဵ/ စက်ေလှကာဵမျာဵ၏ လျှပ်စစ်လို အပ်ချက်ကိုရြခင်ဵ နှငဴ် 

သင်ဴေလျာ်ေသာ ေကဘယ်ကကိုဵမျာဵနှင်ဴ ခလုတ်မျာဵကို တပ်ဆင်ေပဵနိုငမ်ည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

၅ဂ.၄။ မရှိမြဖစ်လိုအပ်ြျက်မျာဵ 

 ၅ဂ.၄.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵ/စက်ေလှကာဵ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီမှု 

  တပ်ဆင်ြခင်ဵ မျာဵသည် ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ Myanmar Electricity (Lift/ 

Escalator) Act and Rules နှင်အဴညီ မည်သညဴ်ေနရာတွင်မဆို လုပ်ေဆာငရ်မည်။ 

 ၅ဂ.၄.၁.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵ/စက်ေလှကာဵ တပ်ဆင်အသဳုဵြပုထာဵေသာ ပိုင်ရှင်သည် 

ဓာတ်ေလှကာဵ/စက်ေလှကာဵ စတငမ်တပ်ဆင်မီနှင်ဴ တပ်ဆင်ပပီဵေနာက် ဓာတ်ေလှကာဵ/ 

စက်ေလှကာဵ လုပ်ေဆာငမ်ငအတွက် အာဏာပိုငအ်ဖွဲ့ထဳမှ လိအုပ်ေသာခွင်ြဴပုချက်မျာဵ 

ရယူထာဵရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

 ၅ဂ.၄.၂။  Myanmar Electricity Act and Rules နှင်ဴ ကိုက်ညီမှု 

  ဓာတ်ေလှကာဵ/စက်ေလှကာဵ လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ြခင်ဵနှငဴ် လျှပစ်စ်ပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ 

အလုပ်အာဵလုဳဵ  ဆက်သွယ်မငသည် Myanmar Electricity (lift/escalator) Rule - 1985 

နငှ်ဴ အညီြဖစ်ြခင်ဵ နှငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵ/ စက်ေလှကာဵနှငဴ်ဆိုငေ်သာအချနိ်နှင်အဴမျှ ြပုြပငမ်င 

ေအာက်တွငရိှ်ြခင်ဵနှင်ဴ အေဆာက်အအုဳဝန်ေဆာငမ်ငမျာဵ အလင်ဵေရာငန်ှငဴ် လျှပ်စစ်နှင်ဴ 

ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ MNBC အပုိင်ဵ ၅ (က) နှင်ဴ (ခ) ေနာက်ဆုဳဵထုတ်ေဝမင 

တို့ကို လိုက်နာရမည်။ 

၅ဂ.၄.၃။    ြမန်မာဴစဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီမှု 

၅ဂ. ၄.၃.၁။  ပစ္စည်ဵမျာဵကို အရည်အချင်ဵြပည်ဴမီေသာ အပု်ချုပ်မငအဖွဲ့မှ အတညြ်ပုေပဵ 

သင်ဴသည်။ ဓာတ်ေလှကာဵ/စက်ေလှကာဵအတွက် အေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵ 

အတွက် (CP 2-2009& EN-81-1-1998) သ့ုိ ေနာက်ဆုဳဵတည်ဵြဖတ်ြခင်ဵ နှငဴ် EN-115-

1:2008 သ့ုိ ေနာက်ဆုဳဵ တည်ဵြဖတ်မငအရ လက်ခဳနိုငေ်သာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵြဖစ်ရမည်။ 
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၅ဂ.၄.၄။   မီဵသတ်စဳြျနိ်စဳညွှန်ဵလမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီမှု 

၅ဂ.၄.၄.၁။ တပ်ဆင်မငမျာဵသည် မည်သညဴ်ေနရာတွင် တပ်ဆင်ြခင်ဵ မဆို အပုိင်ဵ ၅(စ) 

မီဵေဘဵကာကွယ်ေရဵစနစ်မျာဵနှင်ဴ ေဒသန္တရ မီဵသတ်စဳချနိ် စဳညဃန်ဵလမ်ဵညဃန်ချက်မျာဵနှင်ဴ 

ကိုက်ညီရမည်။  

၅ဂ.၄.၅။    အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵေရဵအြျက်အလက်ကိန်ဵ 

 ဓာတ်ေလှကာဵ၏ မည်သညဴ်အစိတ်အပုိင်ဵ ကိုမဆို အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ အနည်ဵ 

ဆုဳဵကိန်ဵသည် ၅ ေအာက်မေရာက်သင်ဴပါ။ အစိတ်အပိငု်ဵ အမျ ိုဵမျ ိုဵ၏ အန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵေရဵ 

ကိန်ဵြမင်ဴမာဵပါက CP 2 2009, EN - 81 - 1 -1998 နငှ်ဴ Myanmar Electricity Rule and 

Regulation - 1985 နှင်ဴအညီ အသုဳဵြပုသင်ဴသည်။  

၅ဂ.၄.၆။  ြရီဵသည်တင်နှငဴ် ကုန်ပစ္စည်ဵတင် ဓာတ်ေလကှာဵမျာဵအတွက် ထပတ်ိုဵလိုအပ်ြျက် 

မျာဵ 

၅ဂ.၄.၆.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် ေအာက်ေြြနှငဴ် ထိပ်ပိုင်ဵ ကင်ဵလတွ်အြမငဴ်မျာဵ 

၅ဂ.၄.၆.၁.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် ေအာက်ေြြကင်ဵ လတွ်အြမငဴ် 

  ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် ကကာဵခဳအေပါ်တွင် အြပညဴ်အဝဖိနှိပ်၍ ရပ်နာဵ 

ေနချနိ်တွင် ကျင်ဵ ကကမ်ဵခင်ဵ နှငဴ် ကကာဵခဳထိစပ်အြပာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ဖွဲ့စည်ဵပုဳ (သ့ုိမဟုတ်) 

စက်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာပစ္စည်ဵ၏ အနိမ်ဴဆုဳဵအပိုင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) တပ်ဆင်ထာဵ ေသာ 

ကိရိယာ၏ ေဒါင်လိကု်ကင်ဵလွတ်အကွာအေဝဵသည် ၆၀၀ မီလီမီတာေအာက် မနည်ဵ 

ရပါ။ ကင်ဵလွတ်အြမငဴ်သည်စင်ြမင်ဴ၏ ဧရယိာတစ်ခုလုဳဵေအာက်တွင် ေအာက်ပါ 

အချက်မျာဵမှတပါဵ သင်ဴေလျာ်စွာရိှသင်ဴသည်။ 

(က) ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် စင်ြမငဴ်ေဘဵမှ ေရြပင်ညီတိုင်ဵ   တာရာတွင် (၀) မီလီ 

မီတာနှငဴ် 

(ခ) Main Pully ၊ Guide Shoe ထိန်ဵေကကာင်ဵ ဖိနပ် (သုိ့မဟုတ်) Guide Shoe 

Roller ထိန်ဵေကကာင်ဵဘီဵ၊ အန္တရာယ်ကင်ဵ ပါဵစပ် (Safety Jam) မျာဵ၊ 

လူစီဵအိမ်အကာ (Car Panel) အြခာဵပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အကာအကွယ်မျာဵသည် 

၃၀ မီလီမီတာ အကွာတွင်ရိှရမည်။ ေသဵငယ်ေသာ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ငယ် 

မျာဵ အပါအဝင် အာဵလုဳဵ ေသာ ကိစ္စမျာဵတွင် ေရြပင်ညီဧရိယာ ၈၀၀ × ၅၀၀ 

မီလီမီတာနှင်ဴ အနည်ဵဆုဳဵကင်ဵလွတ်အြမငဴ် ၆၀၀ မီလီမီတာ အနည်ဵဆုဳဵ 

အတိုင်ဵ တာရိှသင်ဴသည်။ ကိစ္စမျာဵအာဵလုဳဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် 

ကကာဵခဳေပါ်တွင် အြပညဴ်အဝဖိနှိပ်ထာဵရာတွင် ကျင်ဵ အတွင်ဵ  တပ်ဆင်ထာဵ 

ေသာ မညဴ်သညဴ်ကိရိယာပိတ်ဆို့မငမျ ိုဵကိုမဆို ေဒါငလ်ိုက်ကင်ဵ လွတ် အြမင်ဴ 

သည် ၅၀ မီလီ မီတာထက်မနည်ဵ အကွာအေဝဵရှိရမည်။ 
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၅ဂ.၄.၆.၁.၂။   ဓာတ်ေလကှာဵအမိ် ထိပ်ပိငု်ဵကင်ဵလွတ်အြမင်ဴ 

          ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် ထိပ်ဆုဳဵပိုင်ဵနှငဴ် အေပါ်ဆုဳဵကကမ်ဵြပင်တို့ အကွာ 

အေဝဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် အေပါ်ဆုဳဵအထပအ်ညီရိှေနစဉ် ထိပ်ဆုဳဵအထပ်၌   

၅၀၀ မီလီမီတာနှငဴ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်မျာဵ စုစုေပါင်ဵထက် မနည်ဵ သင်ဴပါ။ 

(က) အေလဵတုဳဵေြပဵနိုင်သညဴ် အကွာအေဝဵ။ 

(ခ) အေလဵတုဳဵကကာဵခဳေရွ့လျာဵနိုင်ေသာအကွာအေဝဵ။  

(ဂ) ေြမဆွဲအာဵြဖင်ဴ ရပ်တန့်ြခင်ဵအကွာအေဝဵတွင် အေြခခဳရမညဴ်အချက် မျာဵမှာ 

(၁) ဆီကကာဵခဳသုဳဵချနိ်တွင် ၁၁၅ % သတ်မှတ်အရိှန်နှငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵ 

ထိန်ဵညစိမင ကာကွယ်ရန် ဟန်ချက်ညီအေလဵထိမငမ ထာဵြခင်ဵ နှငဴ် 

(၂) စပရနိ်ကကာဵခဳမျာဵအသဳုဵြပုချနိ်တွင်အရိှန်ထိန်ဵကရိယာ၏ စတင ်အလုပ် 

လုပ်ရမညဴ် အရှိန်။ 

မှတ်ြျက် - မည်သည်ကနဦဵ အလျငမ်ဆို ေြမဆွဲအာဵ သက်ေရာက်မငအေပါ်တွင် 

အေြခခဳ၍ ေြမဆွဲအာဵ ရပ်တန့်ြခင်ဵ အကွာအေဝဵကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဳေသ 

နည်ဵ ြဖငဴ် တွက်နိုင်ပါသည်။ 

 S = 51 V2 

 S= အလွတ်ကျြခင်ဵ  (ေြမဆွဲအာဵ ရပ်တန့် အကွာအေဝဵ) (Free Fall in mm 

(gravity stopping distance) 

 V = ကနဦဵအလျင် (m/s) 

 V = Initial velocity 

(ဃ) ၆၀၀ မီလီမီတာ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ၏ မျက်နှာကကကေ်အာက် ထိုဵ ထွက်မင 

နှင်ဴ ၎င်ဵထိုဵထွကမ်ငမျာဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ထိပ်ပိုင်ဵ အလယ်လိငု်ဵမှ 

တိုင်ဵတာလျှင် ၅၀၀ မီလီမီတာ ထက်ပုိြခင်ဵ ၊ သ့ုိေသာ်ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်၏ 

အေပါ် အနည်ဵဆုဳဵေဒါင်လိကု် ကင်ဵလွတ်အြမင်ဴသည် အေပါ်တွင် တွက်ချက် 

ထာဵမငထက်မနည်ဵသညဴ် ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အမိုဵနှင်ဴ အစွန်ဵထွက်မငကကာဵ 

တွင် ဆီေလျာ်သင်ဴသည်။ 

 ဓာတ်ေလှကာဵ အိမ်အေပါ်ထိပ်တွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ 

အေပါ်ဆုဳဵ မျက်နှာြပင ်အကွာအေဝဵအြမင်ဴသည် အေပါ်တွင် တွက်ချက်ထာဵ 

သညဴ် (က)၊ (ခ) နှင်ဴ (ဂ) စုစုေပါင်ဵတွင် ၁၅၀ မီလီမီတာ အကွာအေဝဵ 

ရိှသင်ဴသည်။  
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၅ဂ.၄.၆.၂။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်မျာဵနှင်ဴ ဟန်ြျက်ညီအေလဵမျာဵ၏ ေအာက်ေြြေြပဵ 

လမ်ဵ ေဘဵ 

၅ဂ.၄.၆.၂.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်နှင်ဴ ဟန်ချက်ညီအေလဵမျာဵ၏ ေအာက်ေြခ 

ေြပဵလမ်ဵေဘဵသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါမျာဵထက် မနည်ဵ သင်ဴပါ- 

(က) ဆီကကာဵခဳသုဳဵထာဵလျှင် ၁၅ဝ မီလီမီတာ 

(ခ) စပရနိ်ကကာဵခဳသဳုဵထာဵလျှင်  

(၁) ၅ဂ.၂.၁.၂၃ မ ှ၅ဂ.၂.၁.၂၇ ထိ ထိန်ဵချုပ်မငမျာဵအတွက် ၁၅၀ မီလီမီတာ 

 (၂) ၅ဂ.၂.၁.၂ဝ မ ှ ၅ဂ.၂.၁.၂၂ ထိ ထိန်ဵချုပ်မငမျာဵအတွက် ေအာက်ေဖာြ်ပ 

ပါမျာဵထက်မနည်ဵသင်ဴပါ- 

ြန့်မှန်ဵအရှနိ်နှုန်ဵ (m/s)         ေြပဵလမ်ဵ ေဘဵ(mm)  

၀.၁၂၅ ထိ   ၇၅ 

၀.၁၂၅ မ ှ၀.၂၅ ထိ  ၁၅၀ 

၀.၂၅ မ ှ၀.၅ဝ ထိ    ၂၂၅ 

၀.၅ဝ မှ ၁ ထိ      ၃၀၀  

 

၅ဂ.၄.၆.၃။ အြမငဴ်ဆုဳဵေအာက်ေြြေြပဵလမ်ဵ ေဘဵ 

  အြမငဴ်ဆုဳဵ ေအာက်ေြခေြပဵလမ်ဵေဘဵသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါမျာဵထက် 

ေကျာ်လွန်ေသာကိစ္စ မရိှေစရပါ- 

(က)   ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်မျာဵအတွက် ၆၀၀မီလီမီတာ နှင်ဴ 

(ခ) အေလဵတုဳဵအတွက် ၉၀၀ မီလီမီတာ။ 

၅ဂ.၄.၆.၄။ အေလဵတုဳဵထိပ်ပိုင်ဵ  ကင်ဵလတွ်အြမငဴ် 

  အေလဵတုဳဵ၏ ထိပ်ပိုင်ဵ ကင်ဵလွတ်အြမငဴ်သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမျ ိုဵ 

အစာဵ ၄ မျ ိုဵေပါင်ဵထက် မနည်ဵ သင်ဴပါ- 

(က)  ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် ေအာက်ေြခထပ်မဳသွာဵနိုငေ်သာ အကွာအေဝဵ။ 

(ခ) ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်ကကာဵခဳ၏ ေရွ့လျာဵနိုင်ေသာ အကွာအေဝဵ။ 

(ဂ) ၁၅၀ မီလီမီတာနှင်ဴ  

(ဃ) ေြမဆွဲအာဵရပ်တန့်အကွာအေဝဵသည် ေအာက်ပါအချက်မျာဵအေပါ်  အေြခခဳ၍- 

(၁) ဆီကကာဵခဳသုဳဵပါက ၁၅၀ % နှင် ဴ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် ထိစပ်မငေဘဵတွင် 

အေလဵခုန်မငမှ ကာကွယ်ရန် ေထာက်ပဳဴမငမရိှြခင်ဵနှင်ဴ 

(၂) အရိှန်န်ထိန်ဵပစ္စည်ဵ၏ အလုပ်လုပ်ေသာ ြမန်နငန်ဵ (ကကာဵခဳစပရိန် အသဳုဵြပု 

စဉ်မှာ) ။ 
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၅ဂ.၄.၇။   ဝန်ေဆာငမ်ှုဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက် ထပမ်ဳလိအုပ်ြျက်မျာဵ 

၅ဂ.၄.၇.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်နှင်ဴ ဟန်ြျက်ညီအေလဵမျာဵ၏ ထိပ်ပိုင်ဵနှငဴ် ေအာက်ေြြ 

ကင်ဵလွတ်အြမင်ဴမျာဵ 

၅ဂ.၄.၇.၁.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် ထိပ်ပိုင်ဵကင်ဵ လွတ်အြမင်ဴ 

   ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အေပါ်တွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာ ထိုဵ ထွက်ေန 

သညဴ် မည်သညဴ်အပိုင်ဵကိုမဆိနုှင်ဴ အစည်ဵမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) မျက်နှာကကက်တွင် 

တိုက်ရိုက်ထိ ေတွ့မငမှ ေရှာင်ရှာဵရန် လုေဳလာက်သင်ဴသည်။ 

   ကင်ဵလွတ်အြမငဴ်သည် ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  တွက်ချက်သင်ဴြခင်ဵ  

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမျ ိုဵအစာဵ ၄ မျ ိုဵေပါင်ဵထက် မနည်ဵ သင်ဴပါ- 

(က) အေလဵတုဳဵေအာက်ေြခေြပဵလမ်ဵေဘဵ။ 

(ခ) အေလဵတုဳဵ ကကာဵခဳသုဳဵထာဵေသာ ထိစပ်မင။ 

(ဂ)  ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ  အတွင်ဵမျက်နှာ ကကက်ေအာက်တွင် တွဲချတိ်ထာဵ 

ေသာအစည်ဵမျာဵ၏ အပုိင်ဵ မျာဵ အရွယ်ပမာဏနှင်ဴ 

(ဃ) ေြမဆွဲအာဵ ရပ်တန့်အကွာအေဝဵထိန်ဵညစိရန် ၁၅၀မီလီမီတာနှငဴ်ဟန်ချက် 

ညီ အေလဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် (သ့ုိမဟုတ်) ဆိုင်ဵကကိုဵေနရာတွင် 

ကကိုဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ ၏ အနာဂါတ်ကာလ ြပငဆ်င်ြခင်ဵ။ 

၅ဂ.၄.၇.၁.၂။    ဓာတ်ေလကှာဵအိမ် ေအာက်ေြြကင်ဵလွတ်အြမင်ဴ 

      ခိုင်မာေသာ ကွန်ကရစ် (သ့ုိမဟုတ်) စတီဵကကမ်ဵခင်ဵေပါ်တွင် စပရနိ် 

ပုဳစဳတပ်ဆင်ထာဵေသာ ကကာဵခဳနှငဴ် ၎င်ဵကကာဵခဳေပါ်တွင် ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် 

အြပညဴ်အဝဖိနှိပန်ာဵေနချနိ်တွင် အေလဵတုဳဵသည် မျက်နှာကကက် ေအာက်ချတိ်ဆွဲ 

ထာဵေသာ မည်သညဴ်အစိတ်အပိုင်ဵ ကိုမဆို (သ့ုိမဟုတ်) မျက်နှာကကက်နှင်ဴ ထိစပ်မင 

မရိှေသာ အေနအထာဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်သညဴ် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် ေအာက် 

ေြခကင်ဵ လွတ်အြမငဴ် ြဖစ်သည်။  

      ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်ေအာက်ေြခ ကင်ဵလွတ်အြမင်ဴသည် သစ်သာဵ 

ကကာဵခဳရှပိါက သစ်သာဵကကာဵခဳသည် အြပညဴ်အဝေကကမွသွာဵချနိ်တွင် အေလဵတုဳဵ 

အေပါ်ပိုင်ဵ ကင်ဵ လွတ်အြမငဴ်အာဵ မေကျာ်သင်ဴပါ။ ကျင်ဵ ၏ကကမ်ဵခင်ဵဝန်ေဆာင် 

အြမငဴ်မှ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်၏ ခရီဵသာွဵလာမင ဝန်ေဆာင်လယ်ဗယ်သည် ဓာတ်ေလှ 

ကာဵအိမ ်ေအာက်သ့ုိသွာဵေသာ ခရီဵစုစုေပါင်ဵ အတွက် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်ရမည်။  

၅ဂ.၄.၇.၁.၃။ အေလဵတုဳဵအေပါ်ပိုင်ဵကင်ဵ လတွ်အြမငဴ် 

 အေလဵတုဳဵအတွက် အေပါ်ပိုင်ဵ ကင်ဵ  လွတ်အြမငဴ်သည် ေအာက ် 
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ေဖာ်ြပပါတို့ကို ထညဴ်သွင်ဵ တွက်ချက်ရြခင်ဵ နှငဴ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ၃ ခ ု ေပါင်ဵ ြခင်ဵ 

ထက် မနည်ဵသင်ဴပါ- 

(က)  ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် ေအာက်ဖက်သ့ုိ    သွာဵနိုင်ေသာ အကွာအေဝဵ။ 

(ခ) စပရနိ်ကကာဵခဳ၏ ဖိနှိပမ်င (သ့ုိမဟုတ်) ကကာဵခဳအြဖစ်သုဳဵေသာ သစ်သာဵ 

တုဳဵ၏ အြမင်ဴ နှင်ဴ 

(ဂ) ဆိုင်ဵကကိုဵေနရာ (သ့ုိမဟုတ်) ဓာတ်ေလှကာဵ အိမ်အဆုဳဵမျာဵ၊ ဟန်ချက်ညီ 

အေလဵအဆုဳဵမျာဵကို ဆက်သွယ်ထာဵေသာကကိုဵမျာဵ အနာဂါတ်ကာလ 

တွင် ြပုြပငြ်ခင်ဵ နှငဴ် အေလဵတုဳဵအတွက် ေြမဆွဲအာဵရပတ်န့်မင အကွာ 

အေဝဵအတွက် ထိန်ဵညစိထာဵေသာ ၁၅၀ မီလီမီတာ။ 

၅ဂ.၄.၇.၁.၄။    ဓာတ်ေလကှာဵအိမ်မျာဵနှင်ဴ အေလဵတုဳဵမျာဵ၏ ေြပဵလမ်ဵ ေဘဵ 

၅ဂ.၄.၇.၁.၅။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်မျာဵနှင်ဴ အေလဵတုဳဵမျာဵ၏ ေအာက်ေြခေြပဵ 

လမ်ဵ ေဘဵသည် ၁၅၀ မီလီမီတာထက် မနည်ဵ သင်ဴပါ။ 

၅ဂ.၄.၇.၁.၆။  ေအာက်ေြြေြပဵလမ်ဵေဘဵ အြမင်ဴဆုဳဵနှုန်ဵ ၃၀၀ မီလီမီတာထက် 

ေကျာ်ေသာ ေအာက်ေြခ ေြပဵလမ်ဵေဘဵ အြမငဴ်ဆုဳဵနငန်ဵသည် မရိှပါ။ 

၅ဂ.၄.၈။  အန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်မငမျာဵနှငဴ် အန္တရာယ်ကင်ဵ ေသာ လုပ်ငန်ဵဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ထာဵရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါမျာဵ ေထာက်ပဳဴထာဵရမည်- 

(က) အန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေနရာဧရယိာမျာဵတွင် သတိေပဵဆိုင်ဵ 

ဘတု်မျာဵ တပ်ဆင်ရမည်။ 

 (၁) စက်ခန်ဵအတွင်ဵ ခရီဵလမ်ဵေကကာင်ဵ အန္တရာယ်နှင်ဴ 

 (၂) ခွင်ဴြပုချက် မရိှေသာသူမျာဵ ကယ်ဆယ်ေရဵကိရိယာမျာဵ အသဳုဵြပု ြခင်ဵ   

(ခ) တည်ေဆာက်စဉ် ကာလအတွင်ဵ  ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် ထိပ်ပိုင်ဵနှင်ဴ ကျင်ဵ အတွင်ဵ 

ဝငေ်ရာက်ရာတွင် ဦဵထုပ်အမာမျာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵ ။ 

(ဂ) ပိတ်ထာဵေသာ ပါဝါဆာဵကစ် (သ့ုိမဟုတ်) ပွငဴ်ေနေသာ အပုိင်ဵ မျာဵနှင်ဴ 

ထိစပ်မငြဖစ်နိုင်ေြခ ေရှာင်ရှာဵရန် သတိေပဵဆိုင်ဵ ဘုတ်မျာဵကို တပ်ဆင်ထာဵရန်။ 

(ဃ) ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် အေပါ်ထိပ်မှ ြပုတ်ကျြခင်ဵမှကာ ကွယ်ရန် ဓာတ်ေလှကာဵ၏ 

ထိပ်ပိုင်ဵ တွင် အကာအကွယ် (Barricade) တပ်ဆင်ထာဵရန်။ 

(င) ဓာတ်ေလှကာဵေပါ်တွင် အလုပ်မျာဵလုပ်ကိုငရ်န် လိအုပ်ပါက ဓာတ်ေလှကာဵသည် 

ပါဝါကို အသဳုဵြပု၍ ေရွ့လျာဵရန် မလိုအပ်ေသာေကကာင်ဴ ပါဝါမလိုအပ်ေသာ 

အေြခအေန လိအုပ်ချက်ကို ညဃန်ြပေသာ သတိေပဵဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵကို တပ်ဆင် 

သင်ဴသည်။ 
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(စ) ဓာတ်ေလှကာဵ တပ်ဆင်ြခင်ဵ / ြပုြပငြ်ခင်ဵ တွင် ပစ္စည်ဵမျာဵ ြပုတ်ကျြခင်ဵ မှ 

ကာကွယ်ရန် အာဵလုဳဵ ေသာ တက်/ဆင်ဵဝငေ်ပါက်မျာဵ အာဵလုဳဵ ကို သင်ဴေလျာ် 

ေသာ အတာဵအဆီဵမျာဵ တပ်ဆင်ထာဵရန်။ 

၅ဂ.၄.၉။    အရွေယ်ပမာဏစီမဳြြင်ဵ 

၅ဂ.၄.၉.၁။     အေထွေထွ 

             ပဳုမနှ်လက်ေတွ့အာဵြဖင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ အရွယ်ပမာဏသည် 

တွင်ဵအတွင်ဵ ဓာတ်ေလှကာဵေနရာအတွက် အဆင်ေြပေစရန် ေရွဵချယ်အသဳုဵြပုသည်။ 

တဳခါဵသည်ေရှ့ပိုင်ဵ နဳရဳအတွင်ဵ ြမစုပ်နှဳထာဵေသာ ေနရာကဲဴသ့ုိေသာ အထူဵကိစ္စမျာဵတွင် 

ဓာတ်ေလှကာဵထုတ်လုပ်သူနှင်ဴ ဦဵစွာတိုင်ပငရ်မည်။  

၅ဂ.၄.၉.၂။    အရွေယ်ပမာဏ စီမဳြျက် 

၅ဂ.၄.၉.၂.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ  အရွယ်ပမာဏစီမဳမင အာဵလုဳဵ သည် အနည်ဵဆုဳဵ 

တက်/ဆင်ဵြပုလုပ်နိုင်ေသာ အရွယ်အစာဵရှိရမည်။ ဗိသုကာပညာရှင်/ အင်ဂျင် 

နီယာနှင်ဴ တည်ေဆာက်သူတို့ ေပါင်ဵ စပ်၍ အလုပ်ပပီဵစီဵသညဴ်အချနိ်တွင် အနည်ဵဆုဳဵ 

တက်/ဆင်ဵ ကင်ဵလွတ်ပမာဏကိုသတ်မှတ်ရရိှေစရန်အေဆာက်အဦ ဒီဇိုင်ဵတွင် 

လုေဳလာက်ေသာ ခဳနိုင်ရည်ပါေစရန် ေသချာေစရမည်။  

၅ဂ.၄.၉.၂.၂။  တဳခါဵေဘာင်(Landing Door Jamb)ဒီဇိုင်ဵေပါ်မူတည်၍ ကွန်ကရစ် 

(သ့ုိမဟုတ်) အတု်နဳရဳမျာဵ၏ အဖွင်ဴမျာဵသည် တက်/ဆင်ဵတဳခါဵ ေနရာတွင် အဆင် 

ေြပေစရမည်။ အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာ တက်/ဆင်ဵ ကွဲလဲွမငေကကာင်ဴ ြပုလုပ်ထာဵရန် ခွင်ဴြပုနိုင် 

ေသာ လုေဳလာက်ေသာ အဖွငဴ်အကျယ် (Structure Opening) ကိ ုခွင်ဴြပုသည်။ 

၅ဂ.၄.၉.၂.၃။  ဘုဳတွင်ဵတစ်ခုတည်ဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵ တစ်ခုထက် ပိုမို တည်ရှိ 

ေနချနိ်တွင် ဇယာဵ (၁) မ ှ (၄) အထိ ြပထာဵေသာ အကျယ်ကို ြပုလုပ်ေပဵနိုင်ရန် 

သီဵြခာဵရက်မမျာဵအတွက် အနည်ဵဆုဳဵ ၁၀၀ မီလီမီတာကို ခွင်ဴြပုေပဵနိုင်ရမည်။  

၅ဂ.၄.၉.၂.၄။  ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် ဝငေ်ပါက်တစ်ခုထက် ပိုရိှေသာ ဓာတ်ေလှကာဵ 

အရွယ်ပမာဏ လျာထာဵချက်ကို ဓာတ်ေလှကာဵ ထုတ်လုပ်သူနှငဴ် တိုင်ပင်ရမည်။ 

၅ဂ.၄.၉.၃။  အရွေယ်ပမာဏလျာထာဵြျက် 

၅ဂ.၄.၉.၃.၁။  စက်ခန်ဵ၊ ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵအနက်၊ စုစုေပါင်ဵအေပါ်ခန်ဵ၊ 

အေပါ်ခန်ဵ အကွာအေဝဵနှငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵအမျ ိုဵအစာဵ (၄) ခုအတွက် ေြခေကျာ် 

မျာဵ၏ အရွယ်ပမဏာ လျာထာဵချက်ကို သီဵြခာဵပုဳစဳအြဖစ်ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵ 

ေသာ ဇယာဵ (၁) မ ှ(၄) အထိ အသဳုဵြပုသင်ဴသည်။ 

 

 



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 
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၅ဂ.၄.၉.၃.၂။  ြရီဵလမ်ဵ  

   ဇယာဵမျာဵသည် အမျာဵဆုဳဵခရီဵလမ်ဵ (၃၀) မီတာအတွက် တည် 

ေဆာက်ထာဵြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ (၃၀) မီတာအထက် ခရီဵလမ်ဵမျာဵအတွက် ဓာတ်ေလှ 

ကာဵထုတ်လုပ်သူနှင်ဴ တိုင်ပင်ရမည်။ 

၅ဂ.၄.၉.၃.၃။  ကျင်ဵ  

   ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ အနက်သည် ပုဳမှန်အာဵြဖငဴ် ချနိ်ဵကကိုဵမျာဵ 

အတွက် သင်ဴေလျာ်ေသာ ေနရာထိုငခ်င်ဵရှိရမည်။ ထိန်ဵညစိကကိုဵမျာဵ လိအုပ်လျှင် 

ကျင်ဵ အနက်သည် ဝန်အာဵအာဵလုဳဵအတွက်နှင်ဴ အရိှန်နငန်ဵတိုဵရန်အတွက် ဓာတ်ေလှ 

ကာဵထုတ်လုပ်သူနှင်ဴ တိုင်ပင်ရမည်။ 

၅ဂ.၄.၉.၃.၄။  ကကမ်ဵြင်ဵတြုနှငဴ်တြု အနည်ဵ ဆုဳဵအြမင်ဴ 

   ေရြပင်ညီေဘဵတိုက် တဳခါဵအတွက် တစ်ဖက်တည်ဵတွင် တက်/ 

ဆင်ဵြပုလုပ်ရန် ကကမ်ဵခင်ဵ တခုမှ ေနာက်ကကမ်ဵခင်ဵ သို့ အနည်ဵဆုဳဵအြမငဴ်သည်   + 

750 မီလီမီတာနှငဴ် ေဒါငလ်ိုက ် နှစ်ပိုင်ဵ ကွဲေသာတဳခါဵမျာဵအတွက်1.5  +250 

မီလီမီတာ ြဖစ်သငဴ်သည်။   သည် အဝင်ကင်ဵလွတ် အြမငဴ်ကိုမီလီမီတာြဖငဴ် 

ေဖာ်ြပြခင်ဵ ြဖစ် သည်။   



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 
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၁။ ြရီဵသည်တငဓ်ာတ်ေလှကာဵမျာဵနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက် သတ်မှတ် 

အရွေယ်အစာဵပမာဏမျာဵ(စက်ြန်ဵစနစ်) 

 

  



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 
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ဇယာဵ-၁၊က။ 

 

 
ဇယာဵ-၁၊ြ။

 
  



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 
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၂။  ြရီဵသည်တင်ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက် သတ်မှတ် 

အရွေယ်အစာဵ ပမာဏမျာဵ (စက်ြန်ဵမပါစနစ်) 

 

 

 

 



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 
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     ဇယာဵ-၂၊က။ 

 
 

ဇယာဵ-၂၊ြ။ 

 
 

 

 

 



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 
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၃။ ေဆဵရုဳသဳုဵဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက် သတ်မှတ်အရွေယ်ပမာဏ 

 

ဇယာဵ-၃၊က။

 



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 
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ဇယာဵ-၃၊ြ။ 

 
၄။ ကုန်ပစ္စည်ဵတငဓ်ာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက် သတ်မှတ်အရွေယ်ပမာဏ 

 
 

 

 



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 
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ဇယာဵ-၄။ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 
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၅။ ဓာတ်ေလကှာဵငယ်မျာဵအတွက် သတ်မှတ်အရွေယ်ပမာဏ 

၅၊က။ စာဵပွဲပုဳစဳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဇယာဵ-၅၊က။ 



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 
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၅၊ြ။ ကကမ်ဵြင်ဵပုဳစဳ 

 

ဇယာဵ-၅၊ြ။ 

 

 



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 
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 ၅ဂ.၄.၁၀။    ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ မျာဵနှငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ  အကာမျာဵ 

၅ဂ.၄.၁၀.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ မျာဵ 

၅ဂ.၄.၁၀.၁.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵအလုပ်လုပ်ြခင်ဵ နှငဴ် ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ အတွက် 

လိအုပ်ေသာ (သ့ုိမဟုတ်) ဓာတ်ေလှကာဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵ မျာဵမှအပ အြခာဵ 

ပစ္စည်ဵမျာဵကို ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵအတွင်ဵ မတပ်ဆင်သင်ဴပါ။ ေြမေအာက်ကကိုဵ 

နှင် ဴ ဓာတ်ေလှကာဵ၏အပိုင်ဵအြဖစ်ပါဝငေ်သာ ဓာတ်အာဵေပဵကကိုဵမျာဵသည် 

ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵအတွင်ဵ တပ်ဆင်ပါက နဳရတဳွင်သင်ဴေလျာ်ေသာ လုပ်ငန်ဵ 

သတ်မှတ်ချက်အတိုင်ဵ  တပ်ဆင်ရမည်။ 

၅ဂ.၄.၁၀.၁.၂။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်လမ်ဵညဃန်နှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ  အကာ၏ 

ေဘဵနဳရဳမျာဵကကာဵတွင် ၎င်ဵတို့၏ ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵမငနှင်ဴ ြပုြပငမ်ငမျာဵ၏ အစိတ် 

အပုိင်ဵ မျာဵကို လွယ်ကူအန္တရာယ်ကင်ဵ စွာဝင၍် ြပုြပငန်ိုငေ်စရန် လုေဳလာက်ေသာ 

ေနရာ ေထာက်ပဳဴရမည်။ လျှပ်စစ်နှငဴ် ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ  MNBC 

အပုိင်ဵ  ၅(က) နှင် ဴ(ခ) ေနာက်ဆုဳဵထုတ်ေဝမငတို့နှငဴ် ကိုက်ညီမငရိှရမည်။ 

၅ဂ.၄.၁၀.၁.၃။  ပါဝင်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် အသဳုဵချပစ္စည်ဵမျာဵအာဵလုဳဵ  အပါ အဝင် 

ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ  ကျင်ဵ မျာဵသည် ြဖစ်နိုင်သမျှ အြမငဴ်ဆုဳဵမီဵဒဏ်ကို ခဳနိုင်ေစရ 

မည်။  

၅ဂ.၄.၁၀.၁.၄။    အေလဵတုဳဵမျာဵအာဵလုဳဵ သည် တူညီေသာ ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ  

အတွင်ဵတွင် ၎င်ဵ၏ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်နှငဴ် နီဵကပ်စွာ သွာဵလာနိုင်သင်ဴသည်။  

၅ဂ.၄.၁၀.၁.၅။ မည်သညဴ်ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ ေအာကတ်ွင် မည်သညဴ်အခန်ဵ၊ 

ြဖတ်လမ်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) ြဖတ်သန်ဵသွာဵရာလမ်ဵ မျာဵ ခွင်ဴြပုထာဵရန် ဆန္ဒမြပုပါ။ 

ဓာတ် ေလှကာဵကျင်ဵ ေအာကတ်ွင် အြခာဵအသဳုဵြပုရန်ေနရာကိုထာဵြခင်ဵ  မေရာှင် 

နိုငပ်ါက ဓာတ်ေလှကာဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ  အာဏာပိုငအ်ဖွဲ့၏ ကနဦဵအသိအမှတ်ြပုမင 

နှင်ဴ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တပ်ဆင်မငမျာဵ ြပုလုပ်ေပဵသငဴ်သည်- 

(က) ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်နှင်ဴ အေလဵတုဳဵတို့အတွက် စပရနိ် (သ့ုိမဟုတ်) 

ဆီကကာဵ ခဳမျာဵ တပ်ဆင်ရမည်။ 

(ခ) လမ်ဵ ေကကာင်ဵအရိှန် (သ့ုိမဟုတ်) သတ်မှတ်ထာဵေသာ အရိှန်အတွင်ဵ  

အေလဵတုဳဵ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မင (သ့ုိမဟုတ်) သတ်မှတ်ဝန်အာဵနှငဴ် 

ဓာတ်ေလှကာဵ ၏ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မင ေကာင်ဵမွန်စွာ ခဳနိုင်ရည်ရိှေသာ 

လုေဳလာက် ေတာင်ဴတင်ဵသညဴ် ကျင်ဵ ရှိရမည်။ 

(ဂ) ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်နှင်ဴ အေလဵတို့ကို ြမန်နငန်ဵထိန်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ 

ကရိိယာ (Safety Gear) တပ်ဆင်ေပဵြခင်ဵ။ 



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 
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(ဃ) ေရဵဆွဲေသာပုဳစတဳွင် အေဆာက်အဦသည် ြမန်နငန်ဵထိန်ဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ  

ကရိိယာ (Safety Gear) မရိှဘဲ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်ကကာဵခဳ တိုက်ရိုက် 

အာဵကို ခဳနိုင်ရည်ရိှေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵအသဳုဵြပရန် လိအုပ်သည်။ 

၅ဂ.၄.၁၀.၂။    ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ အကာ 

၅ဂ.၄.၁၀.၂.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ  အကာမျာဵသည် ကကမ်ဵခင်ဵ မှ ကကမ်ဵခင်ဵ  

(သ့ုိမဟုတ်) ေလှကာဵမှ ေလှကာဵေဘဵဘက်မျာဵသို့ ြဖန့်ထွကပ်မာဏနှင်ဴ သင်ဴ 

ေလျာ်ေသာ လမ်ဵ ေကကာင်ဵ နှင်ဴ လိအုပ်ေသာ အစီအမဳ ြပုလုပ်ထာဵရမည်။ အထပ် 

အေရအတွက် (၉) ထပ်အထိ အသုဳဵြပုပါက ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ  အကာသည် 

ကွန်ကရစ်နဳရဳ (သ့ုိမဟုတ်) အတု်ြဖငဴ် အသဳုဵြပုနိုင်သည်။ သ့ုိေသာ် အသဳုဵြပု အထပ် 

(၉) ထပ်ထက်ပုိပါက ကွန်ကရစ်နဳရဳသာ အသဳုဵြပုရမည်။ 

၅ဂ.၄.၁၀.၂.၂။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အဝင်နှင်ဴ မျက်နှာချင်ဵဆိုင်တွင်ရိှေသာ 

ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ  အတွင်ဵပိုင်ဵသည် ြဖစ်နိုင်သမျှ ေချာေမွ့ေသာပုစဳဳ၊ အစွန်ဵ 

ထွကြ်ခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) လုိဏ်ေခါင်ဵ ြဖစ်ြခင်ဵ မှ ေရှာင်နိုငေ်သာ တစ်ဆက်တည်ဵ 

မျက်နှာ ြပင် ြဖစ်ရမည်။  

မှတ်စု။  ဤလိုအပ်ချက်ကို ဓာတ်ေလှကာဵ နဳရတဳွင်ဵ၏ လိဏု်ေခါင်ဵမျာဵ ြဖညဴ်ြခင်ဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) အစွန်ဵထွက်မျာဵကကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) သင်ဴေလျာ်ေသာ သတ္တုအပိငု်ဵ စ 

မျာဵနှင်ဴ ဖုဳဵအုပ်ထာဵြခင်ဵ ြပုလုပ်ထာဵရမည်။ အစွန်ဵထွက်ကမူမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

လိဏု်ေခါင်ဵ ထိပ်မျာဵကို ြပင်ညီြဖစ်ေအာင် ြပုလုပ်ရန် မြဖစ်နိုငပ်ါက မီဵဒဏ်ခဳ 

ပစ္စည်ဵ (သုိ့မဟုတ်) ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်ဵ၊ သတ္တုြပာဵအာဵြဖငဴ် ေရြပင်ညီမှ ေထာင်ဴချ ိုဵ 

၆ဝ ဒီဂရရှီိေအာင် အနာဵေစာင်ဵ ထာဵသင်ဴသည်။ ဓာတ်ေလှကာဵ လယ်ဗယ်ညစိ 

ကိရိယာသည် ဓာတ်ေလှကာဵ အမိ်တဳခါဵအဖွငဴ်ရိှေသာ ေနရာတွင်ရိှေသာ အတွင်ဵ 

မျက်နှာြပင် မျာဵသည် စွမ်ဵအငြ်ဖတ်ေတာက်လိုက်ေသာအခါ ၎င်ဵတို့၏ ကိုယ်ပိုင် 

အဟုန်ြဖင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵသွာဵေသာ ခရီဵအကွာအေဝဵတေလျှာက်နှင်ဴ ဓာတ်ေလှ 

ကာဵအိမ် လယ်ဗယ်ညစိအနည်ဵဆုဳဵအနက် ဧရိယာအတွင်ဵ တက်/ဆင်ဵ လယ်ဗယ် 

ေအာက်တွင် ေချာေမွ့ေသာ မျက်နှာြပင်အေနအထာဵ ရိှသင်ဴသည်။ 

၅ဂ.၄.၁၀.၂.၃။ အဖွငဴ်ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ မျာဵသည် အေဆာက်အဦအတွင်ဵ 

မီဵေဘဵအန္တရာယ် ပိုမျာဵေစသည်။ အပိတ်ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ မျာဵသည် မီဵဒဏ် 

ခပဳစ္စည်ဵမျာဵ ြဖစ်သငဴ်သည်။ (အေဆာက်အအုဳဝန်ေဆာင်မင မီဵေဘဵကာကွယ်ေရဵ 

စနစ်မျာဵ၊ အပုိင်ဵ  (စ) တွင် ကကည်ဴပါ)  

၅ဂ.၄.၁၀.၂.၄။ ဝါယာကကိုဵအတွင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) အလာဵတူ တည်ေဆာက်မငမျ ိုဵ 

အသဳုဵြပုပါက အကာ (သ့ုိမဟုတ်) အဖွငဴ်သည် ပတ်ဝန်ဵကျင်နယ်ေြမအတွင်ဵ 
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ထရပ်ကာဵေရွ့လျာဵြခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) သတ္တုပစ္စည်ဵမျာဵြဖငဴ် (သ့ုိမဟုတ်) ကပ်လျက် 

ကကမ်ဵခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) ေလှကာဵ အသုဳဵြပုသူ မေတာ်တဆ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မင 

ခဳနိုင်ရန် ဓာတ်ေလှကာဵတွင် အပိတ်သည် လုေဳလာက်ေသာ စွမ်ဵအာဵရိှြခင်ဵနှငဴ် 

ဘာဵတိုင်မျာဵကကာဵအဖွင်ဴသည် ၃၀ မီလီမီတာ အချင်ဵ ရှိေသာ ေဘာလုဳဵကို 

တွန်ဵထုတ်နိုင်သင်ဴသည်။ 

၅ဂ.၄.၁၀.၂.၅။ အဖွငဴ်အမျ ိုဵအစာဵ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ  အပိတ်ကျင်ဵ နှငဴ် 

ဓာတ်ေလှကာဵ အသုဳဵချပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ေရွ့လျာဵေနေသာ အစိတ်အပိငု်ဵ  

(သ့ုိမဟုတ်) မည်သညဴ်လငပ်ရှာဵမငမဆိုသည် ၅၀ မီလီမီတာထက်နည်ဵ ေသာ 

ကင်ဵလွတ်အြမငဴ် ရှိေသာေနရာတွင်၊ အပိတ်မျာဵ၏ အဖွင်ဴမျာဵတွင် ၁ မီလီမီတာ 

ထက ်မနည်ဵ ဝါယာနှင်ဴ ၁ စင်တီမီတာ အထက်မကကီဵေသာ အဖွငဴ်မျာဵနှငဴ် စတုရန်ဵ 

ပုဳ အကူစကာကွက်မျာဵြဖငဴ် ကာကွယ်ထာဵရမည်။ (ဤအပိုင်ဵ၏ ေထာက်ပဳဴမငသည် 

စက်ရုဳ၏ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ စည်ဵ ကမ်ဵမျာဵေအာကတ်ွင် အဆိြုပု 

ထာဵေသာ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵအတွက် မလိုအပ်ပါ။ ဤကိစ္စမျာဵတွင် 

၅ဂ.၄.၁၀.၂.၄ ၏ ေထာက်ပဳမဴငသည် လုေဳလာက်သည်။) 

၅ဂ.၄.၁၀.၂.၆။ ဓာတ်လကှာဵအမိ်သည် အေလဵတုဳဵေအာက် ြဖတ်သန်ဵေနစဉ်တွင် 

ခွင်ဴြပုေသာ ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ အကာမျာဵကို ဖွင်ဴြခင်ဵ မျာဵ မရိှသင်ဴပါ။  

၅ဂ.၄.၁၀.၂.၇။ ပပီဵြပညဴ်စုဳစွာ ပိတ်ထာဵေသာ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵမျာဵတွင် 

တက်ဆင်ဵတဳခါဵအသီဵသီဵ၏ အြပင်ဘက်တွင် “ဓာတ်ေလှကာဵ” စာလုဳဵကုိ 

ေကကြငာကပ်ထာဵရမည်။  

၅ဂ.၄.၁၀.၂.၈။ ညွှန်ြပြျက် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ၏ လုဳဵ ဝပိတ်ထာဵသညဴ်တွင်ဵမျာဵ 

ေနရာတွင် ေနရာညဃန်ြပချက်ကို အထပ်တိုင်ဵ တွင် ေထာက်ပဳထဴာဵရန် သတ် 

မှတ်သည်။ သ့ုိေသာ် ေနရာညဃန်ြပချက် ေထာက်ပဳမဴထာဵပါက အနည်ဵဆုဳဵလမ်ဵ  

ညဃန်ြပချက် (သ့ုိမဟုတ်) “အသုဳဵြပုေနသည် (In Use)” ညဃန်ြပချက်ကို တက်/ဆင်ဵ 

အသီဵသီဵ၌ ေထာက်ပဳထဴာဵရမည်။  

၅ဂ.၄.၁၀.၂.၉။ တက်/ဆင်ဵတဳြါဵမျာဵ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ  တိုင်ဵသည် ဓာတ်ေလှ 

ကာဵအိမ် လက်ခဳသညဴ် ေဘဵနဳရဳအသီဵသီဵရှိပါက တဳခါဵတပ်ဆင်ေပဵရမည်။ ဤ 

ကဲဴသ့ုိေသာ တဳခါဵမျ ိုဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵတက်/ဆင်ဵ၌ ရပ်တန့်ေနချနိ်မှအပ 

မဖွငဴ်နိုငေ်စရန် လုေဳလာက်ေသာ လျှပ်စစ်စက်မငပိုင်ဵဆိုငရ်ာ ေသာဴခေလာက်မျာဵ 

တပ်ဆင်သင်ဴြခင်ဵ နှင်ဴ တဳခါဵပိတ်ြခင်ဵ နှငဴ် ေသာဴပိတ်ေလာဴကျြခင်ဵ မရှိသညဴ် အချနိ် 

တွင် တက်/ဆင်ဵရပ်တန့်ေနရာမှ ဆက်လက်မေရွ့လျာဵနိုငသ်င်ဴပါ။ တဳခါဵသည် 

စက်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာ ေသာပဴိတ် (Lock) ကျြခင်ဵ ြဖစ်လျှင် စစ်ေဆဵြခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) 
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အေရဵေပါ်အေြခအေနတွင် အထူဵေသာဴအာဵြဖငဴ် ဖွငဴ်ြခင်ဵြပုလုပ်နိုငေ်စရန် 

ေထာက်ပဳေဴပဵသင်ဴသည်။ 

၅ဂ.၄.၁၀.၂.၁၀။ ပါဝါြဖတ်ေတာက်ြြင်ဵ အတွက် အလုိေလျာက် ကိရိယာမျာဵ 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် (သ့ုိမဟုတ်) ဟန်ချက်ညီအေလဵသည် ကကာဵခဳေပါ်တွင် 

မေရာက်မီ ေမာ်တာမှ ပါဝါြဖတ်ေတာက်သွာဵေသာ အေနအထာဵတွင် လုဳေလာက် 

ေသာ အလိုေလျာက်ကိရိယာကို ဓာတ်ေလှကာဵအသီဵသီဵတွင် ေထာက်ပဳဴထာဵြခင်ဵ  

နှင်ဴ ြပငဆ်ငထ်ိန်ဵသိမ်ဵထာဵြခင်ဵ ရိှသင်ဴသည်။ 

၅ဂ.၄.၁၀.၃။    ဓာတ်ေလကှာဵကျင်ဵမျာဵ 

၅ဂ.၄.၁၀.၃.၁။  ဓာတ်ေလှကာဵအသီဵသီဵ ၏ ေအာက်ေြခတွင် ဓာတ်ေလှကာဵ 

ကျင်ဵ  ေထာက်ပဳဴထာဵ သင်ဴသည်။  

၅ဂ.၄.၁၀.၃.၂။ ကျင်ဵ သည် ေြခာက်ေသွ့သန့်ရှင်ဵေသာ အေနအထာဵတွင် 

ေသချာစွာ တည်ေဆာက်ထာဵြခင်ဵ နှငဴ် ြပငဆ်ငထ်ိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ  ရိှသင်ဴသည်။ 

လိအုပ်ပါက စီဵဆင်ဵမင အပမတဲမ်ဵေကာင်ဵ ေစရန် ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ နှငဴ် ကျင်ဵ အနက် 

၁.၅ မီတာအထက်မျာဵပါက ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵအတွင်ဵသ့ုိ ဆင်ဵနိုင်ရန် အစီ 

အစဉ်ထာဵသင်ဴသည်။ သင်ဴေလျာ်ေသာ ခိုင်ပမဲစွာတပ်ဆင်ထာဵသညဴ် ေလှကာဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) အနိမ်ဴဆုဳဵ ကကမ်ဵခင်ဵ လယ်ဗယ်အထက်  ၀.၇၅ မီတာအြမင်ဴ အထိ 

ခိုင်ပမေဲသာ နဳရကဳပ ် စငတ်ိုမျာဵကို သရွတ်ကိုင်၍ အဆင်ဵ လုပ်ေဆာငမ်င အေြခ 

အေနအြဖစ် တပ်ဆင်ေပဵသငဴ်သည်။ ြပုြပငြ်ခင်ဵနှငဴ် ြပငဆ်င်ထိန်ဵသိမ်ဵမင အလုပ် 

အတွက် လျှပ်စစ်မီဵနှင်ဴ ခလုပ်မျာဵကို တပေ်ပဵသင်ဴသည်။ 

 ၅ဂ.၄.၁၁။    စက်ြန်ဵမျာဵနှငဴ်အေပါ်ပိုင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵပုဳမျာဵ 

၅ဂ.၄.၁၁.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ  အတွင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) အြခာဵအေနအထာဵမျာဵ 

လုပ်ေဆာငရ်န် ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် အသဳုဵချပစ္စည်ဵမျာဵမှအပ ဓာတ်ေလှကာဵ တပဆ်ငြ်ခင်ဵ  

တွင် ဓာတ်ေလှကာဵစက် (Traction Machine) ၊ ထိန်ဵချုပ်မင (Control Unit) နှင် ဴ

အြခာဵ အသဳုဵချပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵလုဳဵ သည် စက်ခန်ဵအတွင်ဵတွင် 

မီဵအလင်ဵ ေရာင် လုေဳလာက်စွာရရိှရန်နှင်ဴ မီဵေဘဵေလာငမ်ငအန္တရာယ်နှင်ဴ ရာသီဥတုဒဏ် 

ခဳနိုင်ေစရန် ြပုလုပ်ထာဵသင်ဴသည်။  

၅ဂ.၄.၁၁.၂။  ဗိုအ့ာဵမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ဗိုအ့ာဵအမျ ိုဵမျ ိုဵစက်မျာဵ၊ စက်မျာဵ၏ မူလပူလီ 

(Sheaves) (အြခာဵ ပလူီမျာဵ၊ ြမန်နငန်ဵထိန်ဵကိရိယာ၊ အထပ်ေရွ့ကိရိယာကို သူ့ေနရာ 

နှင်သူဴစက်ခန်ဵတွင်တပ်ဆင်ရမည်။) သ့ုိေသာ် ဤအေနအထာဵမျ ိုဵတွင် ေလဝင ်

ေလထွက်ေကာင်ဵ ပပီဵ အလင်ဵ ေရာင် လုေဳလာက်စွာရှိြခင်ဵ နှငဴ် ေရဝငေ်ရာက်ြခင်ဵ ၊ 

မီဵေလာင်မငခဳနိုင်ေစရန် ေဆာငရ်ွက်ထာဵသင်ဴသည်။  



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 

41 
 

၅ဂ.၄.၁၁.၃။ စက်ခန်ဵသည် ြပုြပငြ်ခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်)ြပငဆ်င်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ ၊ စစ်ေဆဵ 

ြခင်ဵ မျာဵအတွက် စက်နှင်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵထာဵရိှရာ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵကို လွတ်လပစွ်ာ 

ဝငေ်ရာက်စစ်ေဆဵနိုငေ်စရန်အတွက် လုေဳလာက်ေသာ ကကမ်ဵခင်ဵ ဧရိယာရှိသင်ဴသည်။ 

၅ဂ.၄.၁၁.၄။ အခန်ဵသည် ြပငဆ်င်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ နှငဴ် လုပ်ငန်ဵလုပ်ေဆာင်မငနှငဴ် 

ပတ်သက်ေသာ ကိစ္စမျာဵမှအပ ပိတ်ထာဵရမည်။ လျှပ်စစ်ဗို့အာဵသညဴ် ၂၂၀ / ၂၃၀ AC 

ထက်မျာဵပါက စက်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအနီဵ (သ့ုိမဟုတ်) အေပါ်နှင်ဴ တဳခါဵအြပင်ဘက်တွင် 

အပမတဲမ်ဵ ြပသထာဵေသာ အန္တရာယ်ေကကြငာဆိုင်ဵဘုတ် ကပ်ထာဵရမည်။ အရန်မီဵအာဵ 

ေပဵစက်တပ်ဆင်ထာဵပါက မီဵသတ်ဓာတ်ေလှကာဵနှငဴ် အရန်မီဵအာဵေပဵစက် ဆက် 

သွယ်ထာဵရန် လိုအပ်သည်။ အရန်မီဵအာဵေပဵစက်၏ စွမ်ဵရည်ေပါ်မူတည်၍ တစ်ခု 

(သ့ုိမဟုတ်) တစ်ခုထကပ်ိုေသာ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵသို့ ဆက်သွယ်ထာဵသင်ဴသည်။ 

စက်ခန်ဵအတွင်ဵ သင်ဴေလျာ်ေသာ ကယ်ဆယ်ေရဵညဃန်ကကာဵချက်နှငဴ် အကူလုိအပ်ေသာ 

ပစ္စည်ဵ ကိရိယာနှငဴ် လက်သဳုဵကိရိယာမျာဵထာဵရမည်။ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအာဵလုဳဵတွင် 

အလုိေလျာက် ေြပာင်ဵ လဲနိုင်ေသာ၊ မီဵအာဵေပဵစက်ကဲဴသို့ မရိှပါက ပါဝါေပျာက်ဆုဳဵသွာဵ 

ေသာ အေြခအေနတွင်အနီဵဆုဳဵ အထပ်သို့ သယ်ေဆာင၍် တဳခါဵဖွငဴ်ေပဵနိုင်ေသာ 

ဘက်ထရီ တပ်ဆင်ထာဵသညဴ် အလုိေလျာက်ကယ်ဆယေ်ရဵ ကိရိယာတပ်ဆင် 

ေထာက်ပဳ ဴထာဵသင်ဴသည်။  

၅ဂ.၄.၁၁.၅။ စခန်ဵအတွင်ဵ စက်ပိုင်ဵဆိုင်ရာစမ်ဵသပ်ရန်အတွက် သယ်ယူရလွယ် 

ေသာ လက်ဆွလဲျှပက်ာမီဵအိမ်ကို ကကိုဵေပျာနဴှင်ဴ တပ်ဆင်ထာဵရမည်။ 

၅ဂ.၄.၁၁.၆။ မည်သညဴ်စက်ခန်ဵ ကကမ်ဵြပင်(သ့ုိမဟုတ်)စင်ြမငဴ်သည် အပိတ်နဳရဳဆီသ့ုိ 

အြပညဴ်မရှိပါက ဖွငဴ်ထာဵသညဴ်အပိုင်ဵတွင် လက်ကိငုတ်န်ဵမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) အြခာဵသင်ဴ 

ေလျာ်ေသာ အကာအရဳမျာဵ ြပုလုပ်ေပဵထာဵရမည်။  

၅ဂ.၄.၁၁.၇။ စက်ခန်ဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵစက်မျာဵနှငဴ် ဆက်စပ်ေသာ အသဳုဵချ 

ပစ္စည်ဵနှငဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵ မှအပ (သ့ုိမဟုတ်) စတိုခန်ဵအြဖစ် အသဳုဵမြပု 

သင်ဴပါ။ 

၅ဂ.၄.၁၁.၈။ စက်ခန်ဵကကမ်ဵြပင်သည် လိုအပ်ပါက အပိတ်တဳခါဵ ေထာက်ပဳဴထာဵ 

ရမည်။ အပိတ်တဳခါဵ အရွယ်အစာဵသည် ထုတ်လုပ်သူ သတ်မှတ်ချက်အရ ြဖစ်သင်ဴ 

သည်။  

၅ဂ.၄.၁၁.၉။ စက်ခန်ဵ၏အြမငဴ်သည် တန်ဆာပစ္စည်ဵ၏ မည်သညဴ် အစိတ်အပိုင်ဵ ကို 

မဆို ဝငန်ိုငရ်န်နှငဴ် လဲလှယ်ရန်၊ ြပငဆ်ငရ်န်အတွက် ဖယ်ရှာဵနိုငရ်န် လုေဳလာက်ရမညဴ် 

အြပင် ကကမ်ဵြပင် (သ့ုိမဟုတ်) စက်၏ စင်ြမင်ဴ၊ မည်သညဴ်အြမင်ဴမဆိုမှ ၂ မီတာ 

ထက်မနည်ဵကင်ဵလွတ်အြမငဴ်ရိှရမည်။  
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၅ဂ.၄.၁၁.၁၀။ ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵတွင် အေပါ်ကပ်လျက်၌ စက်ခန်ဵ 

ရိှြခင်ဵနှငဴ် ဤအစီအစဉ်သည် ပုဳမှန်ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵ နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ 

အတွက်လိုအပ်ေသာ အေပါ်ပိုင်ဵ  အကွာအေဝဵ ကန့်သတ်မထာဵသညဴ် အေြခအေန 

တွင် ြဖစ်ေနနိုင်သည်။ ထိပ်ပိုင်ဵ တွင် စက်ခန်ဵေထာက်ပဴဳြခင်ဵ  ကန့်သတ်ထာဵသည်ဴ 

အေြခအေနမျ ိုဵတွင် စက်ခန်ဵမပါေသာ ဓာတ်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေအာက်ေြခ 

ေမာင်ဵနှင်မင (သ့ုိမဟုတ်) ေဘဵဘက်မှ ေမာင်ဵနှငေ်သာ ဓာတ်ေလှကာဵတို့ကို ယူဆ 

နိုငသ်ည်။  

၅ဂ.၄.၁၁.၁၁။ ကကမ်ဵခင်ဵ နှငဴ် အထပ်မျာဵ၏ အမည်ေပဵမငနှင်ဴ ပတ်သက်၍ အေသဵစိတ် 

အချက်အလက်မျာဵသည် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင၏် လမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵနှငဴ ် ကိုက်ညီ 

သင်ဴသည်။  

၅ဂ.၄.၁၁.၁၂။ စက်ခန်ဵအတွင်ဵသ့ုိ ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵသူမှ တစ်ေန့လုဳဵ  တစ်ညလုဳဵ နှငဴ် 

ေလဵလဳကကီဵမာဵေသာ တန်ဆာပစ္စည်ဵမျာဵ လိုအပ်ပါကလည်ဵ စက်ခန်ဵအတွင်ဵသ့ုိ 

ချဉ်ဵကပ်ဝငေ်ရာက်နိုင်ေစရန် သင်ဴေလျာ်ေသာ ဝငေ်ရာက်မင စီမဳချက်ထာဵသငဴ်သည်။ 

ေလှကာဵကဲဴသ့ုိ ပစ္စည်ဵမျာဵကို ဖွဲ့စည်ဵပုတဳွင် လုခဳခုဳခိုငပ်မဲစွာ ေထာက်ပဳဴထာဵြခင်ဵနှငဴ် 

ြပုတ်ကျြခင်ဵ အန္တရာယ်ေလျာဴချေစရန် လက်တန်ဵမျာဵပါသင်ဴသည်။  

၅ဂ.၄.၁၁.၁၃။ ဓာတ်ေလှကာဵေလဵခုနှင်ဴ အထက်ရိှေသာ ကကီဵမာဵေသာ စက်ခန်ဵ 

မျာဵတွင် အေရဵေပါ် ထွကေ်ပါက်ထာဵရန်လုိသည်။  

 ၅ဂ.၄.၁၁.၁၄။ စက်ခန်ဵသည် အေဆာက်အဦ၏ အမုိဵေပါ်ထင်ရှာဵေသာေနရာတွင် 

ရိှပါက မိုဵကကိုဵအန္တရာယ် ကာကွယ်ြခင်ဵ ကို လျှပ်စစ်နှင်ဴ ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵတပ်ဆင် 

ြခင်ဵ  MNBC အပိုင်ဵ ၅(က) နှင် ဴ (ခ) ေနာက်ဆုဳဵထုတ်ေဝမငနှငဴ် Myanmar Electricity 

Rule and Regulation တို့နှင်ဴ ကိုက်ညီမငရိှရမည်။ 

၅ဂ.၄.၁၁.၁၅။ စက်ခန်ဵထာဵရာေနရာတွင် ေလဝငေ်လထွက် ေကာင်ဵေစရန် သင်ဴ 

ေလျာ်စွာ ေထာက်ပဳထဴာဵရမည်။ စက်ခန်ဵဝန်ဵကျင်၏ အပူချနိ်သည် + ၅ ဒီဂရ ီဆဲလ်စီဵ 

ယပ် နှင် ဴ+ ၄၀ ဒီဂရ ီဆဲလ်စီဵယပ်ကကာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။  

၅ဂ.၄.၁၁.၁၆။ ေအာက်ေြခတွင်တည်ရိှပါက ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵနှငဴ် သီဵြခာဵြဖစ်ေစ 

ရန် နဳရြဳဖင်ဴ ကာထာဵရမည်။  

၅ဂ.၄.၁၂။   မရှိမြဖစ်သွင်ြပငလ်က္ခဏာလိုအပ်ြျက်မျာဵ 

၅ဂ.၄.၁၂.၁။  အလုိအေလျာက် လုပ်ေဆာင်ေသာ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵတွင် ပါဝါအသဳုဵ 

ြပုလုပ်ေဆာငေ်သာ တဳခါဵမျာဵတွင်ဖွင်ဴြခင်ဵ နှငဴ် ပိတ်ြခင်ဵ မျာဵတွင် လူမျာဵအာဵ ထိခိုက်မင 

မြဖစ်ေစရန် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵရမည်။ ပါဝါအသဳုဵြပု လုပ်ေဆာငေ်သာ ဓာတ်ေလှကာဵ 

အမိ်တဳခါဵမျာဵသည် ပိတ်ြခင်ဵ အမငြပုလုပ်ေနစဉ် ြဖတ်သန်ဵဝငေ်ရာက်ြခင်ဵ ၊ ခရီဵသည် 
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ြပညဴ်ေနြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) တဳခါဵအနီဵတွင် ြပညဴ်ေနြခင်ဵစသညဴ် ကိစ္စမျာဵတွင် 

အလုိေလျာက် တဳခါဵြပန်ဖွငဴ်ေစရန် အာရုဳခဳကိရိယာမျာဵ (Light Ray Sensor) တပ်ဆင် 

ရမည်။ ကိရိယာ၏ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မငပျက်ြပယ်ေစနိုငေ်သာ အေနအထာဵမျာဵမှာ - 

(က) ေဘဵတိုက်အဖွင်ဴ တဳခါဵမျာဵတွင် တဳခါဵချက်၏ သွာဵလာမငေနာက်ဆုဳဵ ၅၈ 

မီလီမီတာအတွင်ဵ ။ 

(ခ) အလယ်ဖွင်ဴတဳခါဵမျာဵတွင် တဳခါဵချက်အသီဵသီဵ ၏ ၅၈ မီလီမီတာ အတွင်ဵ တို့ 

ြဖစ်သည်။ 

 တဳခါဵပိတ်ြခင်ဵ မှ တာဵဆီဵနိုင်ေသာအာဵသည် ၁၅၀ N ထက ် မေကျာ်လွန်ရ 

ြခင်ဵ နှငဴ် ဤတိုင်ဵတာမငသည် တဳခါဵ၏ ပထမသဳုဵပုဳတစ်ပုခဳရီဵ သွာဵလာမင 

အတွင်ဵ မြပုလုပ်သင်ဴပါ။ 

 ဤလုပ်ငန်ဵေဆာငတ်ာ ေအာငြ်မငေ်စရန်အတွက် ပါဝါအသဳုဵြပုတဳခါဵမျာဵ 

တွင် တဳခါဵပိတ်ေနစဉ် အတာဵအစီဵြဖတ်သန်ဵသွာဵချနိ်တွင် တဳခါဵေနာက်ြပန် 

ဆုတ်ေစေသာ အန္တရာယ်ကင်ဵ အနီေအာကေ်ရာငြ်ခည်တန်ဵ ခန်ဵဆီဵကို 

(ေအာက်ေြခမှ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် တဳခါဵအြပင်၏ ၈၀ ရာခိုငန်ငန်ဵ ကာကွယ် 

ထာဵေသာ) အြပညဴ်ရှည်လျာဵစွာ ြပုလုပ်ထာဵသငဴ်သည်။ 

၅ဂ.၄.၁၂.၂။ အထပ်ညီတိကျမင နည်ဵပါဵြခင်ဵ နှငဴ် စွမ်ဵအငမ်ျာဵစွာ သဳုဵစွဲမငတို့ေကကာငဴ် 

အရိှန်တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) အရိှန်နှစ်ခု ေမာင်ဵနှငြ်ခင်ဵ မျာဵကို ေခတ်မီဓာတ်ေလှကာဵ 

မျာဵတွင် မသဳုဵသင်ဴြခင်ဵ မှာ အထပ်ညီတိကျမင တိုဵတက်ေစြခင်ဵ နှငဴ် စွမ်ဵအငေ်ခခတာ 

ေသာ ဗိုအ့ာဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ကကိမ်နငန်ဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ ေြပာင်ဵ လဲေမာင်ဵ နှင်ြခင်ဵ စနစ် (Variable 

Voltage Variable Frequency Drive System) ေနာက်ဆုဳဵနည်ဵပညာကို ေလျာ်ညီစွာ 

ေြပာင်ဵလဲသဳုဵစွဲလာေသာေကကာင်ဴ ြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၄.၁၂.၃။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် အတွင်ဵဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ေခါ်ဆို ခလုတ်မျာဵ 

ပါဝင်ေသာ ခရီဵသည်တင ်ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵနှငဴ် လူ (၁၆) ေယာက်နှငဴ်အထက် သယ် 

ေဆာငန်ိုငေ်သာ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵတွင် ထပတ်ိုဵဓာတ်ေလှကာဵအိမ် ထိန်ဵချုပ် 

ခလုတ်မျာဵကို လွယ်ကူစွာဝငေ်ရာက်ေဆာင်ရွက်နိုငေ်စရန် အဓကိေဘာင်ကွက်၏ 

ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထာဵသင်ဴသည်။ 

၅ဂ.၄.၁၂.၄။  ခရီဵသည်တင် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵတွင် ပါဝါအသဳုဵြပုတဳခါဵမျာဵ ြပုလုပ် 

ထာဵသင်ဴသည်။  
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၅ဂ.၅။ အရွေယ်ပမာဏေြပာင်ဵ လဲမှုမျာဵ 

၅ဂ.၅.၁။   ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ  အရွေယ်ပမာဏ 

                ဓာတ်ေလှကာဵထုတ်လုပ်သူမှ ေပဵပို့ေသာ အနည်ဵဆုဳဵ လိအုပ်ေသာ ဓာတ်ေလှ 

ကာဵကျင်ဵ  အရွယ်အစာဵမျာဵေပါ်မူတည်၍ ဓာတ်ေလှကာဵ အရွယ်ပမာဏကို စီမဳရမည်။ 

ဝယ်ယူသူကိုယ်စာဵ ေဆာက်လုပ်သူနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ၍ အေဆာက်အဦဒီဇိုင်ဵ တွင် လုေဳလာက် 

ေသာ ခဳနိုင်ရည်ရိှေစရန် ထညဴ်သွင်ဵတွက်ချက်ရမည်။ သ့ုိမှသာ အနည်ဵဆုဳဵ လိအုပ်ေသာ 

အရွယ် အစာဵပမာဏကို သတ်မှတ်နိုငမ်ည် ြဖစ်သည်။  

ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ နှငဴ် အဖွင်ဴမျာဵအတွက် အနည်ဵ ဆုဳဵအရွယ် ပမာဏ ကကီဵကကီဵသွာဵပါက 

ေဆာက်လုပ်မငလုပ်ငန်ဵ ဒီဇိုင်ဵေြပာင်ဵ လဲမငေကကာင်ဴ မူလသတ်မှတ်ချက် ကုန်ကျစရိတ် တန်ဖိုဵ 

မျာဵစွာ ကုန်ကျမညဴ်တန်ဖိုဵကို ဓာတ်ေလှကာဵြပုလုပ်သူမှ စမီဳေဆာင်ရွက်စဉ် ေပဵရမည်။ 

အေဆာက်အဦတည်ေဆာက်ေသာသူမှ ဓာတ်ေလှကာဵ ကျင်ဵ အရွယ်အစာဵကို သင်ဴေလျာ် 

ေသာ တည်ေဆာက်မငခဳနိုငစ်ွမ်ဵအေပါ် မူတည်၍ ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ  ဖွဲ့စည်ဵပုအဳရွယ် 

ပမာဏကို တညဴ်သွင်ဵ တွက်ချက်ရမည်။  

၅ဂ.၅.၂။     အထပမ်ျာဵရှိ အဖွငဴ်အပိတ်တဳြါဵ 

                 ဓာတ်ေလှကာဵေမာင်ဵနှငခ်ျနိ်အတွက် တပ်ဆင်ထာဵသညဴ် အဖွငဴ်အပိတ်တဳခါဵ 

မျာဵ၏ ဒီဇိုင်ဵအရွယ်အစာဵသည် တိကျမငရိှေစရန် အေရဵကကီဵသညဴ် ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ မျာဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) ကွန်ကရစ်နဳရမဳျာဵမှ အဖွင်ဴအပိတ်မျာဵ တည်ေဆာက်ြခင်ဵ နှင်ဴ အဖွငဴ်မျာဵတွင် 

ဖုဳဵအပု်ြခင်ဵပုဳစဳ (သ့ုိမဟုတ်) တိကျမငမရိှြခင်ဵကို ေကျာ်လွန်ထုတ်ပိုဵြခင်ဵ မြပုလုပ်ေစရန် 

အထပ်တဳခါဵေဘာင် မျာဵကို တပ်ဆင်၍ ေဒါငလ်ိုက်တိကျမင ြပုလုပ်ရန် မြဖစ်နိုင်ပါ။  

တဳခါဵဝငေ်ပါက်ေဘာင်နှင်ဴ ေခါင်ဵပိုင်ဵ  (Landing Door Header) တို့တွင် ပပီဵစီဵသညဴ်အဖွငဴ်၏ 

အကျယ်နှင်ဴ ကကမ်ဵခင်ဵ အထပ်ညီမင ဒီဇိုင်ဵ ကို မဆိုသေလာက် ြမစငဴ်တင်ြခင်ဵြပုလုပ်သင်ဴသည်။ 

တဳခါဵ ဝငေ်ပါက်ေဘာင်တန်ဵ၏ တပ်ဆင်မငအရွယ် ပမာဏကို ထညဴ်သွင်ဵ လျှင် ဓာတ်ေလှ 

ကာဵတွင်ဵ၏ ေရှ့မျက်နှာြပင် အဖွင်ဴေြဖာင်ဴတန်ဵမငသည် အေရဵကကီဵသည်။ ဤကိစ္စမျ ိုဵတွင် 

ကကမ်ဵခင်ဵ တစခ်ုမှ ကကမ်ဵခင်ဵ တစခ်ုသို့ မျက်နှာြပင်အဖွငဴ်ေြဖာင်ဴတန်ဵမငသည် တဳခါဵဝင် 

ေပါက်ေဘာင်သည် တိကျစွာတပ်ဆငထ်ာဵသညဴ် အြပင်နဳရဳကို အကကိမ်ကကိမအ်ေချာသပ်ပပီဵ 

ေနာက် ရေသာေနရာထက် မျာဵစွာကွာြခာဵ ေြပာင်ဵ လဲြခင်ဵ  မရိှသငဴေ်ပ။ 

အတက်အဆင်ဵအသီဵသီဵတွင် လွတ်လပေ်သာ ကန့်သတ်ချက်အရ ေနရာချနိ်ညစိနိုငေ်သာ  

တက်/ဆင်ဵတဳခါဵေြခေကျာ်မျာဵ တိကျစွာေြဖာင်ဴတန်ဵေစသညဴ် အေြခအေနြဖစ်ေပါ်ေအာင် 

လက်ေတွ့ေဆာင်ရွက်ထာဵရမည်။  
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၅ဂ.၅.၃။ ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ အတွက် အထပ်မျာဵရှိ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အကွာအေဝဵ 

ကန့်သတ်ြျက်မျာဵ 

  ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ အကွာအေဝဵသီဵသန့်တွင်ဵ (ပုဳ ၂ ၏ အရွယ် ပမာဏ A နှင် ဴB) 

နှင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵပုဳ၏ အဝင်အဖွငဴ် (ပုဳ ၂ ၏ အရွယ် ပမာဏ C နှင် ဴ D) သည် ချနိ်သီဵ လိုင်ဵနှငဴ် 

အဓပိ္ပာယ် သတ်မှတ်လျှင် အမှန်တကယ် နဳရဳသည် ဤအရွယ်အစာဵထက် မမျာဵသင်ဴပါ။   

အရွယ်ပမာဏ K (ပုဳ ၂ ၏ နဳရအဳတွင်ဵ မျက်နှာြပင်) ေအာက်ပါ ကန့်သတ်ချက်အတွင်ဵ 

ကျေရာက်သင်ဴသည်- 

 ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ အြမငဴ် ၃၀ မီတာအထိ  - ၀-၂၅ မီလီမီတာ 

 ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ ကျင်ဵအြမင်ဴ ၃၀ မီတာအထိ  - ၀-၃၅ မီလီမီတာ 

 ဓာတ်ေလှကာဵအြမငဴ် ၉၀ မီတာအထိ  - ၀-၅၀ မီလီမီတာ 

ဓာတ်ေလှကာဵထုတ်လုပ်သူမှ အထပတ်ဳခါဵေဘာင် အရွယ်ပမာဏ L (ပုဳ ၂ ၏ ဖွဲ့စည်ဵပု ဳ

အဖွငဴ်ေဘဵဘက်) သည် ၀ နှင် ဴ ၂၅ မီလီမီတာ ကန့်သတ်ချက်အတွင်ဵ  ကျေရာက်ြခင်ဵနှငဴ် 

အရွယ်ပမာဏ M (ပုဳ ၂ တွင် ေရှ့နဳရဳ၏ အြပင်မျက်နှာစာ)သည် တဳခါဵေဘာငသ်ည် ဓာတ်ေလှ 

ကာဵကျင်ဵနှင်ဴ တိကျစွာချနိ်ထာဵေသာ အကကိမ်ကကိမ် ေချာေမွ့ထာဵသညဴ် ေရှ့မျက်နှာစာ ပပီဵစီဵ 

မငေနရာထက်မျာဵစွာ ကွာြခာဵ ေြပာင်ဵလဲမငမရှိရပါ။ ေဆာက်လုပ်သူမှာ တဳခါဵဝငေ်ပါက်ေဘာင် 

ြပုလုပ်ပပီဵပါက ေနာက်ဆုဳဵ ဓာတ်ေလှကာဵဒီဇိုင်ဵ  အရွယ်အစာဵအတွက် ဓာတ်ေလှကာဵ 

ေရွ့လျာဵစဉ်တေလျှာက် ဓာတ်ေလှကာဵမှာ မှန်ကန်ေသာ အတိုင်ဵ အတာ ြဖစ်သင်ဴသည်။ 

ပုဳ-၂ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵခဳနိုင်စွမ်ဵအာဵ 

 

  



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 

46 
 

၅ဂ.၆။  ကကိုတငြ်ပငဆ်ငမ်ှုဒီဇိုင်ဵ  

၅ဂ.၆.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ အေရအတွက်နှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

၅ဂ.၆.၁.၁။ လိအုပ်ေသာဝန်ေဆာငမ်င အေရအတွက်နှင်ဴ လိုအပ်ေသာဓာတ် ေလှကာဵ၏ 

ဝန်ေဆာင်မင အရည်အချင်ဵ  စသညဴ် အေြခခဳယူဆချက် နှစ်ခုအရ သီဵြခာဵအေဆာက်အဦ 

တွင်ေထာက်ပဳဴမညဴ် ဓာတ်ေလှကာဵ မျာဵ အမျ ိုဵအစာဵကိုဆုဳဵြဖတ်ရမည်။ ဝန်ေဆာင်မငအေရ 

အတွက် ဆိုသည်မှာ အလုပ်အမျာဵဆုဳဵ အချနိ်အပိုင်ဵ အြခာဵတစ်ခုအတွင်ဵ ဓာတ်ေလှကာဵ 

၏ ခရီဵသည်ကိုငတ်ွယ်နိုငမ်ငစွမ်ဵရည်နှင်ဴ လိအုပ်ေသာ ဝန်ေဆာငမ်င အရည်အေသွဵ ဆိုသည် 

မှာ  အထပ်အသီဵသီဵတွင် ခရီဵသည်မျာဵ ေစာင်ဴဆိုင်ဵရချနိ်မျာဵကို တိုင်ဵတာြခင်ဵ  ြဖစ်သည်။ 

ဤအေြခခဳအချက် နှစ်ခုလုဳဵသည် အေဆာက်အဦအမျ ိုဵအစာဵ၊ အလုပ်အမျာဵဆုဳဵအချနိ် 

အတိုင်ဵ အတာနှငဴ်ကကာချနိ်၊ ဝန်ေဆာငမ်င လိုအပ်ေသာ အကကိမ်အေရအတွက်၊ ထိန်ဵချုပ်မင 

အမျ ိုဵအစာဵနှင်ဴ နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ၊ တက်/ဆင်ဵ တဳခါဵအမျ ိုဵအစာဵ စသည်တို့ကို ေလဴလာ 

ထာဵရန် လိအုပ်သည်။ အလုပ်မျာဵေသာ ပမို့ကကီဵမျာဵတွင် စိတ်ရှည်သည်ဵ ခဳြခင်ဵ၊ စိတ်ေကျ 

နပ်မငကိန်ဵသည် နည်ဵ ေနချနိ်တွင် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵသည် လုေဳလာက်ေသာစွမ်ဵ ရည်နှငဴ် 

သယ်ေဆာင် နိုငေ်သာ ဓာတ်ေလှကာဵ ြမန်နငန်ဵကို ေဆာငရွ်က်နိုငြ်ခင်ဵ မြပုပါက စိတ်ေကျ 

နပ်မင မရရိှနိုငပ်ါ။ ေြပာင်ဵလဲေနေသာ အေကကာင်ဵ အရာမျာဵ ေကကာင်ဴ ရိုဵရှင်ဵေသာပုေဳသ 

နည်ဵ ြဖငဴ် အသင်ဴေလျာ်ဆုဳဵ ဓာတ်ေလှကာဵ ကိ ုဆုဳဵြဖတ်ရန် မြဖစ်နိုင်ပါ။  

မှတ်စု။ အေဆာက်အဦအတွက် ဓာတ်ေလှကာဵ၏ လိအုပ်ေသာ စဳချနိ်စဳနငန်ဵကို 

ညီေစရန် ဓာတ်ေလှကာဵ ထုတ်လုပ်သူမျာဵနှင်ဴ တိုင်ပင်၍  ခရီဵသည် ပိုေ့ဆာင်မင စစ်ေဆဵ 

ြခင်ဵ  ေလဴလာမငကို ြပုလုပ်သင်ဴသည်။ စွမ်ဵအာဵ အေြခအေနေပါ် မူတည်၍ ခရီဵသည်ပို့ 

ေဆာငမ်င လမ်ဵ ေကကာင်ဵ  စစ်ေဆဵြခင်ဵ  ေလဴလာမငကိကုွန်ြပူတာအသဳုဵြပု ေဆာဴဖဝ်ဲြဖင်ဴ 

(Software) ြဖင်ဴအသဳုဵြပုရန် သတ်မှတ်သင်ဴသည်။ 

၅ဂ.၆.၁.၂။ အေဆာက်အဦအမျ ိုဵအစာဵေပါ်မူတည်၍ ခရီဵသည်တင်ဓာတ်ေလှ ကာဵမျာဵ 

အေရအတွက်နှင်ဴ ၎င်ဵတို့၏ စွမ်ဵရည်သယ်ေဆာင်နိုင် ေသာဝန်အာဵနှင်ဴ ြမန်နငန်ဵတို့ေပဵ 

ထာဵရန် လိုအပ်သည်။ အေရဵကကီဵ ဆုဳဵ အချက်မျာဵမှာ- 

(က) ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ ဝန်ေဆာင်မငေပဵမညဴ် အထပ်အေရ အတွက်မျာဵ။ 

(ခ)  အထပ်တစ်ခုနှင်ဴ တစ်ခုကကာဵ အကွာအေဝဵ။ 

(ဂ) အထပ်အသီဵသီဵတွင် ဝန်ေဆာငမ်ငေပဵနိုင်မည်ဴလူ အေရအတွက်နှင်ဴ 

(ဃ) လူအမျာဵဆုဳဵအချနိ် အြမင်ဴဆုဳဵလိုအပ်ချက်။  

 ဤလိုအပ်ချက်သည် အထက်နှငဴ်ေအာက်အလုပ်အမျာဵဆုဳဵ အချနိ်အပုိင်ဵအြခာဵ 

ကဲဴသ့ုိလမ်ဵ ေကကာင်ဵ တစ်ခုတည်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) လမ်ဵ ေကကာင်ဵ နှစ်ခုလုဳဵ ပိတ်ဆို့ေစေသာ 

လငပ်ရှာဵမင မျာဵေပါ်တွင်မူတည်သည်။ 
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 ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ၏ ပိတ်ဆို့မငကိုင်တွယ်နိုငစ်ွမ်ဵအေပါ်တွင် တွက်ချက်ြခင်ဵ  

သည် ခရီဵသည်လပု်ေဆာင်မင ယူဆချက်နှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵဒီဇိုင်ဵေြပာင်ဵ လဲမင အချက် 

အလက်မျာဵအေပါ်တွင် မှီခို၍တွက်ချက်အသိအမှတ်ြပုသင်ဴသည်။ ေနာက်ဆက်တွဲအာဵ 

ြဖင် ဴ တွက်ချက်ြခင်ဵ အေြဖမျာဵသည် ယှဉ်ပပိုငန်ိုင်ေသာသဘာဝ၏ ကန့်သတ်အသဳုဵချြခင်ဵ  

မျာဵတွင်သာသဳုဵနိုင်သည်။ ကွဲြပာဵေသာဝန်အာဵနှင်ဴ အရှိန်မျာဵနှင်ဴဘဏ်အတွင်ဵ ဓာတ်ေလှ 

ကာဵစွမ်ဵေဆာင်ရည် နှိုင်ဵ ယှဉ်ြခင်ဵ သည် အာဵလုဳဵ ေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵတွင်အသဳုဵြပုရန် 

ကိန်ဵအစုအေဝဵအြဖစ်အကျ ိုဵရှိစွာအသုဳဵချနိုင်သည်။ အြခာဵနည်ဵ လမ်ဵ အာဵြဖင်ဴ သီဵြခာဵ 

ေပဵထာဵေသာဓာတ်ေလှကာဵ အစုအေဝဵ၏ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက်သဳုဵေသာ ကွဲြပာဵ 

စွာြပုလုပ်ထာဵသညဴ်ဓာတ်ေလှကာဵစွမ်ဵေဆာငရ်ည်ကိုမူ နှိုင်ယှဉ်အသဳုဵြပုရန်မြဖစ်နိုငပ်ါ။ 

 ဓာတ်ေလှကာဵ သယ်ေဆာငေ်သာစွမ်ဵေဆာင်ရည် ေြပာင်ဵ လဲမငမျာဵေကကာင်ဴ၊ 

အထူဵသြဖင်ဴ ြမန်နငန်ဵြမစင်ဴြခင်ဵ ၊ ေလျာဴချြခင်ဵ နှင်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည် အချနိ်အပုိင်ဵ အြခာဵ ပုဳစဳ 

ြဖစ်ေသာ တဳခါဵလုပ်ေဆာငမ်င အချနိ်မျာဵနှငဴ် ပတ်သတ်၍ ကွဲြပာဵြခာဵနာဵေသာ အာဏာပိုင် 

အဖဲွ့မျာဵနှင်ဴ ထုတ်လုပ်သူမျာဵသည် တွက်ချက်ြခင်ဵ နည်ဵလမ်ဵမျာဵကျယ်ြပန့်စွာကွာြခာဵ 

ကကသည်။ ထို့ေကကာင်ဴကွဲြပာဵေသာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ြပုလုပ်ေသာတွက်ချက်ြခင်ဵ မျာဵ 

သည် လိုအပ်ချက်အရ သေဘာမတူညီနိုငပ်ါ။ 

၅ဂ.၆.၂။ ဓာတ်ေလှကာဵအကကိုစီမဳြပင်ဆငြ်ြင်ဵ  

၅ဂ.၆.၂.၁။ အေထွေထ ွ 

 ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ၏ လမ်ဵ ေကကာင်ဵကိုင်တွယ်နိုငေ်သာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

တွက်ချက်ြခင်ဵ  နည်ဵ လမ်ဵမျာဵသည် ရုဳဵအေဆာက် အဦမျာဵအတွက် ပထမဦဵစွာ 

ဖန်တီဵခဲဴသည်။ ဤနည်ဵလမ်ဵအာဵြဖင်ဴ အေသဵစိတ်အချက်အလက် ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ  

မျာဵကို အေြခခဳစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ မေြပာင်ဵလဲဘဲ အြခာဵအသဳုဵချြခင်ဵမျာဵအတွက် 

သင်ဴေလျာ်သညဴ်ပုဳစဳ ဖန်တီဵခဲဴသည်။ ရုဳဵအေဆာက်အဦမျာဵအတွက် အသဳုဵချြခင်ဵ မျာဵ 

ကိ ု ယခုအချနိ်ထိအကကိမ်မျာဵစွာ အသုဳဵြပုလျက်ရိှသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ ကွဲြပာဵေသာ 

အချက်မျာဵကို ၅ဂ.၆.၁.၂။ မှသတ်မှတ်ထာဵေသာ ရုဳဵအေဆာက်အဦမျာဵအတွက် 

ဓာတ်ေလှကာဵစီမဳချက် အကကိုြပင်ဆငြ်ခင်ဵ  အေထွေထွ လမ်ဵ ညဃန်ချက်ကို ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ နည်ဵ လမ်ဵမျာဵြဖငဴ်အသဳုဵြပုသင်ဴသည်။ 

 ရုဳဵအေဆာက်အဦမျာဵအတွက် ဓာတ်ေလှကာဵ တပ်ဆင်ြခင်ဵ  တစ်ခုတွင် 

သာမန်အာဵြဖင်ဴ သတ်မှတ်နငန်ဵ၌ အေဆာက်အဦ၊ လူဦဵေရ ဒီဇိုင်ဵဆွဲထာဵြခင်ဵ နှငဴ် ယူဆ 

အသဳုဵြပုရမညဴ်အဓိကအချက် (၃) ခုမှာ-  

(က) ဓာတ်ေလှကာဵဝန်ေဆာငမ်င လိအုပ်ေသာ လူဦဵေရ (သ့ုိမဟုတ်) လူ အေရ 

အတွက်။ 
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(ခ)  ၎င်ဵလူမျာဵလိုအပ်ေသာအြမငဴ်ဆုဳဵစီဵဆင်ဵမငနငန်ဵ ကိုင်တွယ်နိုင်ေသာစွမ်ဵရည်။ 

(ဂ) ဝန်ေဆာင်မငလိုအပ်ေသာ အရည်အချင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) အချနိ်အပုိင်ဵ အြခာဵ။ 

၅ဂ.၆.၂.၂။  လူဦဵေရ  

  ေနာက်ဆုဳဵပိုငဆ်ိုင်သူမှ ေသချာေစေသာ ပထမေနရာသည် အေဆက်အဦ 

၏ စုစုေပါင်ဵ လူဦဵေရနှင်ဴ အနာဂါတ်ကာလတွင်ဵ  တိုဵတက်လာမညဴ် လူဦဵေရကိုပါ 

တညဴ်တွက်ရမည်။  

  တိကျေသာလူဦဵေရပုဳစဳကို အကဲြဖတ်၍မရနိုင်လျှင် သီဵြခာဵ ဧရယိာနှင်ဴ 

ြဖစ်နိုင်ေသာလဦူဵေရ သိပ်သည်ဵဆမှ ြပုလုပ်ရမည်။ ပျမ်ဵ မျှလူဦဵေရ သိပ်သည်ဵဆ 

သည် ၄ စတုရန်ဵမီတာလျှင် လူတစ်ဦဵ မှ ၂၀ စတုရန်ဵမီတာလျှင် လူတစ်ဦဵထိ 

ေြပာင်ဵလဲနိုင်သည်။ ြဖစ်နိုင်ေသာ လူဦဵေရသိပ်သည်ဵဆညဃန်ြပချက်ကို အေဆာက်အဦ 

ပိုင်ရှင်ထဳမှ ရယူရန် မရိှမြဖစ်လိုအပ်သည်။ ညဃန်ြပချက်မရရိှလျှင် အေထွေထွ 

ရုဳဵအေဆာက်အဦမျာဵအတွက် တစ်ဦဵလျှင် ၅ စတုရန်ဵ မီတာကို ေဒသလူဦဵေရ 

(ဥပမာ- ဖွဳ့ ပဖိုဵမငကို မှန်ဵဆ၍) အေြခခဳ၍ အမျာဵအာဵြဖင်ဴ ယူဆအသဳုဵြပုရမည်။  

၅ဂ.၆.၂.၃။ ဝန်ေဆာငမ်ှုအေရအတွက်  

  ဝန်ေဆာင်မင အေရအတွက်သည် ေဒါင်လိကု်သယ်ယူ ပိုေ့ဆာငေ်ရဵစနစ်၏ 

ခရီဵသည် ကိုင်တွယ်နိုငေ်သာစွမ်ဵရည်ကို တိုင်ဵတာသည်။ ဤတိုင်ဵတာမငသည် 

ေန့တစ်ေန့၏ အလုပ်အမျာဵ ဆုဳဵအချနိ် အပုိင်ဵ အြခာဵ ၅ မိနစ်စီအတွင်ဵ ကိုင်တွယ် 

နိုငေ်သာ စုစုေပါင်ဵလူဦဵေရ အေရအတွက်ကို ေခါ်သည်။ ၅မိနစ်အချနိ်အပိုင်ဵ  အြခာဵတ 

စ်ခုသည် လမ်ဵ ေကကာင်ဵ၏ ပျမ်ဵ မျှြဖစ်နိုင်ေသာလက်ေတွ့ ကျေသာ အချနိ်အေပါ်တွင် 

သဳုဵသည်။  

 အေဆာက်အဦအမျ ိုဵမျ ိုဵအတွက် ခရီဵသည် ကိုငတ်ွယ်သယ် ေဆာငန်ိုင် 

ေသာ စွမ်ဵရည်ကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵသတ်မှတ်သည်။  

အေဆာက်အဦအမျ ိုဵအစာဵ        ကိုင်တွယ်နိုင်ေသာစွမ်ဵရည် 

ရုဳဵ - အမျ ိုဵအစာဵစုဳလငေ်သာ ကုမ္ပဏီအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအေဆာက်အဦ ၁၀ - ၁၅ % 

ရုဳဵ - အဖဲွ့အစည်ဵတခု/ကုမ္ပဏီတခုရိှအေဆာက်အဦ    ၁၅ - ၂၅ % 

လူေနအိမ်မျာဵရိှရာအေဆာက်အဦ  ၇.၅ % 

 

၅ဂ.၆.၂.၄။ ဝန်ေဆာငမ်ှုအရည်အေသွဵ 

 ဝန်ေဆာင်မငအရည်အေသွဵကို ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵ 

အေနြဖငဴ် ခရီဵသည်မျာဵ ေစာင်ဴဆိုင်ဵရချနိ်ကိုတိုင်ဵတာသည်။ ဤယူဆချက်ကို 

ဆုဳဵြဖတ်ရန်အတွက် ေအာက်ပါလမ်ဵညဃန် ကိန်ဵမျာဵကို အသဳုဵြပုသည်။  
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  ဝန်ေဆာင်မငအရည်အေသွဵ (သ့ုိမဟုတ်) လက်ခဳနိုငေ်သာ ကကာဵကာလ 

  ၂၀ မ ှ၂၅ စက္ကန့်    အေကာင်ဵ ဆုဳဵ 

  ၂၆ မ ှ၃၅ စက္ကန့်    ေကာင်ဵ 

  ၃၆ မှ ၄၀ စက္ကန့်    သင်ဴ 

  ၄၁ မ ှ၄၅ စက္ကန့်    ညဴဳ 

  ၄၅ စက္ကန့်နှငဴ်အထက်   ေကျနပ်ဖွယ်မရိှ 

မှတ်စု။ လူေနအိမ်မျာဵရိှရာ အေဆာက်အဦမျာဵအတွက် ပိုကကာေသာ ကကာဵကာလကို 

ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။ 

၅ဂ.၆.၂.၅။ လမ်ဵ ေကကာင်ဵ အမျာဵဆုဳဵအြျနိ် 

  အလုပ်အမျာဵဆုဳဵ အချနိ်အပိုင်ဵ အြခာဵကကာဵတွင် အြမငဴ်ဆုဳဵ လမ်ဵ ေကကာင်ဵ  

စီဵဆင်ဵြခင်ဵ ကို ရုဳဵအေဆာက်အဦတစ်ခုတွငေ်ဒါငလ်ိကု် သယ်ယူပိုေ့ဆာငြ်ခင်ဵ  တိုင်ဵ 

တာရန် အသဳုဵြပုသည်။ ရုဳဵအာဵလုဳဵ၏ အလုပ်သမာဵမျာဵ စည်ဵ ကမ်ဵလိကု်နာရန်နှငဴ် 

၎င်ဵတို့၏ ေနရာသ့ုိအချနိ်မှီေရာက်ရိှရန် လိအုပ်ေပသည်။ အကျ ိုဵဆက်အာဵြဖငဴ် အဝင် 

လမ်ဵ ေကကာင်ဵ လုပ်ေဆာငမ်ငစီဵဆင်ဵြခင်ဵသည် အြမငဴ်ဆုဳဵအေနအထာဵနှင်ဴ ေရာက်ရိှချနိ် 

သည် အချနိ်တိုအတွင်ဵ ြဖစ်သငဴ်သည်။  

  တစ်ခါတစ်ရဳတွင် အြမင်ဴဆုဳဵလမ်ဵ ေကကာင်ဵ  စီဵဆင်ဵြခင်ဵ ကို ေလျာဴချရန် 

လိအုပ်ေသာေကကာင်ဴ ကွဲြပာဵေသာအချနိ်နှင်ဴ ကွဲြပာဵေသာ အပု်စုမျာဵဆင်ဴကဲ ေရာက်ရှိ 

ေစရန် အလုပ်သမာဵမျာဵ ေရာက်ရိှချနိ်ကို ဆင်ကဴဲြပုလုပ်ထာဵရမည်။ ၎င်ဵသည် 

လုပ်အာဵအြမင်ဴဆုဳဵကို ေလျာဴချနိုငြ်ခင်ဵ သာမက ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ၏ လိအုပ်ချက် 

လည်ဵ ြဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ် အဖွဲ့အစည်ဵအမျာဵစုသည် ဆင်ကဴဲေရာက်ရိှေစြခင်ဵ ကို 

ြငင်ဵဆန်ပပီဵ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵလုဳဵ  တစ်ချနိ်တည်ဵ ေရာက်ရိှေစရန် လိအုပ်သည်။ 

အဘယ်ေကကာင်ဴဆိုေသာ် ဆင်ကဴဲေရာက်ရိှလာြခင်ဵသည် စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵ 

ေပါင်ဵ စပ်ညစိနှိုင်ဵမငတွင် အကျ ိုဵသက်ေရာက်မငရိှေသာေကကာင်ဴ ြဖစ်သည်ဟု ေစာဒက 

တက်သည်။ 

၅ဂ.၆.၂.၆။ စွမ်ဵရည် 

  လုပ်ငန်ဵကိစ္စတစ်ခုတည်ဵသုဳဵ ေသာ အေဆာက်အဦမျာဵအတွက် အနည်ဵ 

ဆုဳဵဓာတ်ေလှကာဵ အမိ်အရွယ်အစာဵသည် ဝန်အာဵ ၉၀၀ ကီလိုဂရမ်ကို သယ်ေဆာင် 

ရန်သင်ဴေလျာ်ေသာ ဓာတ်ေလှကာဵ အိမ်တစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ ေယဘုယျ 

အာဵြဖင်ဴ ရုဳဵအေဆာက်အဦကကီဵမျာဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် စွမ်ဵရည်သည် ၂၀၀၀ 

ကီလိုဂရမ်ထိ လိအုပ်ချက်ေပါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်သည်။ 
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၅ဂ.၆.၂.၇။ အရိှန်နှုန်ဵ 

  ၎င်ဵသည် လိအုပ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မင အေရအတွက်နှင်ဴ 

(၅ဂ.၆.၂.၃။ နှင် ဴ ၅ဂ.၆.၂.၄။ တွင် 

ကကည်ဴပါ) ထို့ေကကာင်ဴ အရိှန်ညဃန်ြပမငအတွက် ပုဳေသနည်ဵမျာဵေပဵမထာဵပါ။ သ့ုိေသာ် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေယဘုယျသတ်မှတ်ချက်မျာဵ ြပုလုပ်ေပဵသည် - 

 

  အထပ်အေရအတွက်    အရိှန်နငန်ဵ 

  ၄ ထပမ်ှ ၅ ထပ် ထိ    ၀.၅ မှ ၁ m/s  

  ၆ ထပမ်ှ ၁၂ ထပ် ထိ  ၁  မှ ၁.၅ m/s 

  ၁၃ ထပမ်ှ ၂၀ ထပ ်ထိ  ၁.၅ m/s မှ ၂.၅ m/s 

 အထပ် ၂၀ နှင်အဴထက်                      ၂.၅ m/s နှင်အဴထက် 

 

၅ဂ.၆.၂.၈။   ပုဳစဳကကမ်ဵ     

 ခရီဵသည်တင် ဓာတ်ေလှကာဵ၏ ပုဳသဏ္ဍာန်နှင်ဴ အရွယ်အစာဵသည် 

လမ်ဵ ေကကာင်ဵကိုင်တွယ်ေသာ ကကာဵခဳသက်ေရာက်မငနှငဴ် ထင်ရှာဵစွာ ဆက်နွယ်သည်။ 

ဤဓာတ်ေလှကာဵမျ ိုဵအတွက် သင်ဴေလျာေ်သာ အချ ိုဵအစာဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵနဳရဳ 

အဝင်ေပါက်အလုပ်နှငဴ် သက်ဆိုငေ်စြခင်ဵ သည် အေကာင်ဵ ဆုဳဵ အချ ိုဵကို ရရိှေစရန် 

ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင် အေြခခဳအချက်ြဖစ်သည်။ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵအာဵြဖင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵ 

အမိ်အကျယ်သည် ဤလမ်ဵ ညဃန်ချက်မှ ခွင်ဴြပုေသာ ၁ စတုရန်ဵမီတာအတွင်ဵ ဝန်အာဵ 

ြမစငဴ် ထိန်ဵချုပ်ေသာ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်အနက်နှင်ဴ ဝငေ်ပါက်အကျယ်တို့ြဖငဴ် ဆုဳဵြဖတ် 

သည်။ အလယ်ဖွင်ဴတဳခါဵမျာဵသည်ခရီဵသည်တင် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက် လက် 

ေတွ့ကျကျ အကျ ိုဵရှိေသာ ဝငေ်ပါက်ယူနစ် ြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၆.၂.၉။ သယ်ယူပိုေ့ဆာင်မှု ဆုဳဵြဖတ်ြြင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) အလုပ်အမျာဵဆုဳဵ အြျနိ် 

တွင်  ကိုင်တွယ်နုိငေ်သာ စွမ်ဵရည် 

၅ဂ.၆.၂.၉.၁။ ကိုင်တွယ်ေဆာငရွ်က်နိုင်ေသာ စွမ်ဵရည်ကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ    

ပုဳေသနည်ဵြဖင်ဴ တွက်ချက်သည် -   

  
             

     
 

Where,  

H = ငါဵမိနစ်အတွင်ဵ အြမင်ဴဆုဳဵလူဦဵေရကို ကိုင်တွယ်နိုင်ေသာ အချ ိုဵကဲဴသ့ုိ 

ကိုင်တွယ် ေဆာင်ရွက်နိုငေ်သာစွမ်ဵရည် 
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Q =  ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အတွင်ဵ  ပျမ်ဵ မျှသယ်ေဆာင်နိုငေ်သာ ခရီဵသည်အေရ 

အတွက် 

T =  ေစာင်ဴဆိုင်ဵရချနိ် (စက္ကန့်) နှင်ဴ 

P=  အလုပ်အမျာဵဆုဳဵမနက်ပိုင်ဵ  အချနိ်တွင် ကိုင်တွယ်ေဆာငရွ်က်ရမညဴ် စုစု 

ေပါင်ဵ လူဦဵေရ (သီဵြခာဵဓာတ်ေလှကာဵအစု ဝန်ေဆာင်ေပဵေသာ ဧရယိာနှငဴ် 

သက်ဆိုင်သည်) 

 Q တန်ဖိုဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်၏ အရွယ် ပမာဏအေပါ်တွင် 

မှီခိုသည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်သည် ခရီဵစဉ် အသီဵသီဵတွင် အြမငဴ်ဆုဳဵစွမ်ဵရည်၊ 

အပမတဲမ်ဵဝန် အြပညဴ်မရိှေသာေကကာင်ဴ H တန်ဖိုဵ တွက်ချက်ရာတွင် Q သည် 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် အြမငဴ်ဆုဳဵသယ်ေဆာင်နိုငေ်သာ ဝန်အာဵ၏ ၈၀ % ကိ ု ယူရ 

မည်။ 

  ေစာင်ဴဆိုင်ဵရန်ကကာချနိ်ကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဳေသနည်ဵြဖင်ဴတွက် 

သည် - 

  
   

 
 

Where, 

T =  ေစာင်ဴဆိုင်ဵရန်ကကာချနိ် (စက္ကန့်) 

N =  ဓာတ်ေလှကာဵအေရအတွက်နှင်ဴ  

RTT =  ပတ်လည်ခရီဵအချနိ်၊ ဓာတ်ေလှကာဵ အသီဵသီဵ၏ ခရီဵသည်ဝန်အာဵ 

အြပညဴ်နှငဴ် ေြမညီထပ်မှ အထပ်အြမငဴ်အသီဵသီဵသို့ ပိုေ့ဆာငြ်ခင်ဵ နှင်ဴ 

ေြမညီထပ်သ့ုိ ြပန်လာ၍ ခရီဵသည်အသစ်မျာဵကို ေနာက်ထပ်ပိုေ့ဆာင် 

ရန်လိုအပ်ေသာ ပျမ်ဵ မျှကကာချနိ်ကို ဆိုလို သည်။ 

RTT သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ြဖစ်စဉ်မျာဵ ထဲတွင် လိအုပ်ေသာ အချနိ်စုစုေပါင်ဵကို 

ေခါ်သည်။  

(က) ေြမညီထပတ်ွင်ခရီဵသည်မျာဵဝငေ်ရာက်ြခင်ဵ ။ 

(ခ) အထပ်အသီဵသီဵတွင် ခရီဵသည်မျာဵထွက်ြခင်ဵ ။ 

(ဂ) လုပ်ေဆာငမ်ငမစတငမ်ီ အချနိ်တိုင်ဵတွငတ်ဳခါဵပိတ်ရန်ကကာချနိ်။ 

(ဃ) ခရီဵသည်မျာဵထွက်ရန် အချနိ်တိုင်ဵအတွက်လိအုပ်ေသာ တဳခါဵဖွင်ဴရန် 

ကကာချနိ်။ 

(င) အရိှန်ယူရေသာ အချနိ်အပိုင်ဵအြခာဵ။ 

(စ)  ရပ်တန့်ြခင်ဵနှငဴ် လယ်ဗယ်ညစိြခင်ဵ အချနိ်အပိုင်ဵ အြခာဵ။ 
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(ဆ) အေပါ်တက်ရာတွင် ရပ်တန့်ြခင်ဵ မြပုမီ  

 သတ်မှတ်အရိှန်နငန်ဵအြပညဴ် အချနိ်အပုိင်ဵ  အြခာဵနှင်ဴ 

(ဇ) ေအာက်ဆင်ဵ ရာတွင် ရပ်တန့်ြခင်ဵ မြပုမီ သတ်မှတ်အရိှန်နငန်ဵအြပညဴ် အချနိ် 

အပုိင်ဵ အြခာဵ။ 

 RTTနှင်အဴချ ိုဵကျေသာ ေစာင်ဴဆိုင်ဵရန်ကကာချနိ်သည် ကိုင်တွယ် 

ေဆာငရွ်က်နိုင်မငစွမ်ဵရည်နှင်ဴ ေြပာင်ဵြပန်အချ ိုဵကျေကကာင်ဵ  ေတွ့ရသည်။ ဓာတ်ေလှ 

ကာဵ၏ RTT ကို (၁၂၀) မ ှ(၁၀၀) သ့ုိေလျာဴချ လိုက်ပါက ၎င်ဵ၏ ကိုင်တွယ်ေဆာင် 

ရွက်နိုင်မငစွမ်ဵရည်ကို ၂၀ % တိုဵေစသည်။  

 ပတ်လည်သွာဵေသာအချနိ်သည် ဓာတ်ေလှကာဵ အရိှန်တိုဵြမစင်ြဴခင်ဵ  

သာမကခရီဵသည် လငပ်ရှာဵမငနှင်ဴ လယ်ဗယ်ညစိြခင်ဵ၊ အရိှန်ေလျာဴြခင်ဵ ၊ အရိှန် 

တငြ်ခင်ဵ ၊ ဓာတ်ေလှကာဵ တဳခါဵမျာဵနှင်တဴက်/ဆင်ဵချနိ်တွင် ဖွင်ဴြခင်ဵ ၊ ပိတ်ြခင်ဵ နှငဴ် 

ဆက်စပ်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ဒီဇိုင်ဵမျာဵ တိုဵတက်ေအာင်ြပုလုပ်ြခင်ဵ ြဖငဴ်လည်ဵ 

ေလျာဴချနိုငသ်ည်။ ဤအချက်အလက်မျာဵကို ေအာက်တွင်ေဆွဵေနွဵထာဵသည်- 

(က) ဓာတ်ေလှကာဵ အမိ်အတွင်ဵသို့ ခရီဵသည်မျာဵဝငြ်ခင်ဵ နှငဴ် ထွကြ်ခင်ဵ ကကာဵ 

ကုန်ဆုဳဵသွာဵေသာအချနိ်ကို ေလျာဴကျေစရန် အေရဵကကီဵဆုဳဵ အချက်မှာ သင်ဴ 

ေလျာ်ေသာ ဓာတ်ေလှကာဵ အမိ်အကျယ်နှင်ဴ မှန်ကန်ေသာတဳခါဵမျာဵ ဒီဇိုင်ဵ 

တို့ြဖစ်ပါသည်။ ခရီဵသည်မျာဵဝင်ြခင်ဵ နှင်ဴ ထွက်ြခင်ဵ တွင် သက်ေတာင်ဴ 

သက်သာြဖစ်ေစရန်အတွက် အသင်ဴေလျာ်ဆုဳဵမှာ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် 

အကျယ် ၂၀၀၀ မီလီမီတာတွင် တဳခါဵအကျယ် ၁၀၀၀ မီလီမီတာြဖစ် 

ေကကာင်ဵ ေတွ့ရပါသည်။ 

(ခ) အလယ်ဖွင်ဴတဳခါဵမျာဵ စုစည်ဵြခင်ဵ သည် ခရီဵသည် ေြပာင်ဵ လဲမင အချနိ်ကို 

တိုဵတက်ေစေသာ အဓကိအချက်ြဖစ်သည်။ အဘယဴ်ေကကာင်ဴဆိုေသာ် 

ဤကဲဴသ့ုိေသာ တဳခါဵမျာဵ အသုဳဵြပုြခင်ဵ ြဖငဴ် ခရီဵသည်မျာဵသည် ေယဘုယျ 

အာဵြဖင်ဴ တဳခါဵမျာဵ ြပညဴ်ဝစွာမပွငဴ်မီမာှပင် စတငေ်ရွ့လျာဵနိုင်ြခင်ဵ ေကကာငဴ် 

ြဖစ်သည်။ အြခာဵတစ်ဖက်အေနြဖင်ဴ ေဘဵတိုက်ဖွငဴ်တဳခါဵမျာဵတွင် ခရီဵ 

သည်မျာဵသည် ေရွ့လျာဵမငမတိုင်မီ တဳခါဵအြပညဴ်အဝပွငဴ်သညဴ်အချနိ်ကို 

ေစာင်ဴဆိုင်ဵေနရသည်။ 

 အလယ်ဖွင်ဴတဳခါဵမျာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵ သည် တဳခါဵဖွငဴ်ြခင်ဵနှငဴ် ပိတ် 

ြခင်ဵ အချနိ်အပိုင်ဵအြခာဵကိုပို၍ အေလဵေပဵသည်။ အရိှန်နငန်ဵတူ တဳခါဵမျာဵတွင် 

အလယ်ဖွင်ဴတဳခါဵသည် ေဘဵတိုက်ဖွငဴ်တဳခါဵအမျ ိုဵအစာဵထက် ပိုြမန်သည်။ 
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ဓာတ်ေလှကာဵ လုပ်ေဆာင်မငတွင် အလယ်ဖွငဴ်တဳခါဵမျာဵသည် သယ်ယူပို့ေဆာင် 

နိုငေ်သာစွမ်ဵရည် ကိုပိုမုိတိုဵတက်ေစေကကာင်ဵ  သဳသယမရှိသင်ဴပါ။ 

၅ဂ.၆.၂.၉.၂။ အထက်ပါယူဆချက်ကို အသဳုဵြပု၍ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ဥပမာ 

တစ်ခုြပနိုင်သည် - 

တစ်ထပ်စုစုေပါင်ဵ  ဧရိယာ  ၁၁၀၀  စတုရန်ဵမီတာ 

တစ်ထပ်အသဳုဵြပုနိုငေ်သာအသာဵတငဧ်ရိယာ  ၉၅၀ စတုရန်ဵမီတာ 

ေြမညီထပပ်ါ တက်/ဆင်ဵအေရအတွက် ၁၅  

လူဦဵေရသိပ်သည်ဵဆယူဆချက်လူတစ်ဦဵလျှင ် ၉.၅ စတုရန်ဵမီတာ  

လူဦဵေရြဖစ်တန်စွမ်ဵ    

  
        

   
 

အေပါ်ထပမ်ျာဵ ၁၄၀၀ ဦဵ 

 လူ ၂၀ ဦဵ တငေ်ဆာငေ်သာဓာတ်ေလှကာဵ ၂.၅ m/s  တွက်ချက် 

ထာဵေသာ RTT= ၁၆၅ m/s 

    Q = 20 x 0.8 = 16 

 

(က) ဓာတ်ေလှကာဵအေရအတွကN=၄ ဟုထာဵပါ။ 

    
   

  
 
   

 
        

  
             

     
 
              

         
       

 

(ခ) ဓာတ်ေလှကာဵအေရအတွက်N=၆ ဟုထာဵပါ။ 

      
   

 
       

   
             

     
 
              

           
      

 

၅ဂ.၆.၃။  ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ၏ ငငိမ်သက်စွာလုပ်ေဆာင်မှု  

 ခရီဵသည်တင် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵ တဳခါဵမျာဵနှင်ဴ စက်ပိုင်ဵဆိုင် 

ရာမျာဵ ပငိမ်သက်စွာ လုပ်ေဆာင်နိုငေ်စရန် သတိြပုရမည်။ ဓာတ်ေလှကာဵ၏ လျှပ်ကာနှင်ဴ 

ရာဘာကူရှင် (သ့ုိမဟုတ်) ကကိုတင ်ပုဳသွင်ဵ ကွန်ကရစ်ြပာဵပါ ရာဘာကူရှင်ရိှေသာ ကကမ်ဵခင်ဵ မှ 

မည်သညဴ်ေမာ်တာ၊ ဂျင်နေရတာမဆိုသည် ဆူညဳမငထတု်လဃငဴ်ြခင်ဵကို အမျာဵအာဵြဖငဴ် 

ကာကွယ်နိုင်သည်။  
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၅ဂ.၆.၄။ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵေနရာြျထာဵြြင်ဵ   

 အေဆာက်အဦစီမဳစဉ်မှာပင် ဓာတ်ေလှကာဵ(မျာဵ)အတွက် သင်ဴေလျာ်ေသာေနရာ 

ကိုအကဲြဖတ်ရန်အတွက် ြပညဴ်စုဳေသာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမငမျာဵ ြပုလုပ်သင်ဴသည်။ အေဆာက်အဦ 

အသီဵသီဵအတွက် ဓာတ်ေလှကာဵေနရာ၊ ခရီဵသည်နှင်ဴ ကုန်ပစ္စည်ဵတင် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ 

ေနရာမျာဵကို လဃမ်ဵမိုဵေသာအချက်မျာဵအတွက် ယူဆချက်အသီဵသီဵကို ၅ဂ.၆.၄.၂။ မှ 

၅ဂ.၆.၄.၄။ ထိ ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် ဓာတ်ေလှကာဵတည်ေနရာသည် အပိုင်ဵ ၅(စ) မီဵေဘဵ 

ကာကွယ်ေရဵစနစ်မျာဵမှ ညဃန်ဵဆိုေသာ ခရီဵအကွာအေဝဵ လိုအပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီရမည်။ 

၅ဂ.၆.၄.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵစီစဉ်ြြင်ဵ  

 ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵသည် အေဆာက်အဦအဝငေ်ပါက်အာဵလုဳဵမှ အလွယ် 

တကူဝငေ်ရာက်နိုငသ်င်ဴသည်။ အြမငဴ်ဆုဳဵ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မင ရရန်အတွက် အေဆာက် 

အဦ၏ အလယ်ဗဟို အနီဵတွင် အပု်စုဖွဲ့ ၍ထာဵသင်ဴသည်။ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ အာဵလုဳဵ  

သည် တစ်တန်ဵတည်ဵအြပင်ဖက်မဟုတ်ဘဲမထာဵရှိသင်ဴပါ။ ြဖစ်နိုင်လျှင် (၃) ခုထက် 

မပိေုသာ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက် ဤအစီအစဉ်အတိုင်ဵထာဵသင်ဴသည်။ လူသွာဵလမ်ဵ 

မျာဵသည် ခရီဵသည်မျာဵ ြဖတ်သန်ဵသွာဵလာရန်နှင်ဴ ေစာင်ဴဆိုင်ဵရန် လုေဳလာက်ေသာ ေနရာ 

ကျယ်ကျယ်ဝန်ဵဝန်ဵ ခွင်ဴြပု ေပဵနိုငရ်မည်။  

၅ဂ.၆.၄.၁.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵ (၃) ခုထက်ပိေုသာ အချ ို့ကိစ္စမျာဵတွင် စီဵနင်ဵေနရာ 

ကိ ု ေလဵေထာင်ဴ အခန်ဵအစီအစဉ်ကို သတ်မှတ်သင်ဴသည်။ ဤအစီအစဉ်အာဵြဖငဴ် 

ဓာတ်ေလှကာဵစီဵနင်ဵ  ေနရာသည် အဓိက လူသွာဵလမ်ဵတွင် မရိှေသာေကကာင်ဴ အြခာဵ 

အပု်စု (သ့ုိမဟုတ်) ေြမညီထပ်မှ အြခာဵအစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵနှငဴ် ပိတ်ဆို့ေနှာင်ဴယှက်မင 

မြဖစ်ေစ နိုငပ်ါ။ ဤအစီအစဉ်သည် အေပါ်ထပမ်ျာဵအတွက် ေနရာပိမုို ရေစြခင်ဵ နှငဴ် 

အကျဉ်ဵဆုဳဵ ြဖစ်နိုင်သမျှ လူသွာဵလမ်ဵအကျယ်ကို ခွင်ဴြပုေပဵနိုင်သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵ 

အသီဵသီဵသ့ုိ သွာဵရမညဴ်ခရီဵ အကွာအေဝဵကို ေလျာချနိုငြ်ခင်ဵ နှငဴ် ခရီဵသည်မျာဵသည် 

ဓာတ်ေလှကာဵ အပု်စုအလယ်တွင် မတ်တပ်ရပ်ေစာင်ဴဆိုင်ဵ ြခင်ဵြဖငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵ 

တဳခါဵမျာဵနှင်ဴ တက်/ဆင်ဵေနမငမျာဵ အာဵလုဳဵကို အလွယ်တကူြမငန်ိုငသ်ည်။ ဓာတ်ေလှ 

ကာဵ၏ စဳအစီအစဉ်သည် သီဵသန့်အေဆာက်အဦ၏ သီဵသန့်ပုဳစဳကကမ်ဵေပါ်မူတည်ပပီဵ 

ကိုယ်စီသဳုဵမညဴ် ကိစ္စမျာဵအေပါ်မူတည်၍ ဆုဳဵြဖတ်သင်ဴသည်။ အချ ို့ေသာ သတ်မှတ် 

ထာဵသညဴ်စဳပုစဳဳအစီအစဉ်မျာဵကို  ပုဳ(၁)တွင် ြပထာဵသည်။ 

၅ဂ.၆.၄.၂။ ြရီဵသည်တင်ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ 

၅ဂ.၆.၄.၂.၁။ အလယ်အလတ်နှငဴ် အဆငဴ်နိမ်ဴအမိ်ယာြန်ဵမျာဵ 

  ဓာတ်ေလှကာဵသည် အထပတ်စ်ထပ်တည်ဵ တွင် တိုက်ခန်ဵနှစ်ခု၊  
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သဳုဵခု (သ့ုိမဟုတ်) ေလဵခုအတွက် ဝန်ေဆာင်မငေပဵရန် စီစဉ်ထာဵပါက ဓာတ်ေလှကာဵ 

သည် ေလှကာဵအနီဵ ေဘဵကပ်လျက်တွငထ်ာဵြခင်ဵနှငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵ ဝငေ်ပါက်သည် 

တက်/ဆင်ဵေနရာတွင် တိုက်ရိုက်ဝန်ေဆာင်မငေပဵနိုင်ရမည်။ ဓာတ်ေလှကာဵသည် 

ေလသာေဆာင် (သ့ုိမဟုတ်) လူသွာဵ စကကြံရိှေသာ အမိ်ယာခန်ဵမျာဵတွင် ဝန်ေဆာင်မင 

ေပဵမည်ဆိုလျှင် အေဆာက်အဦ နှင်ကဴပ်လျက် ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်ဵေသာ 

သင်ဴေလျာ်ေသာ ေနရာတွင် ေနရာချထာဵသင်ဴသည်။  

၅ဂ.၆.၄.၂.၂။  ရုဳဵြန်ဵအေဆာက်အဦမျာဵ၊ ဟိုတယ်မျာဵနှငဴ် အဆင်ဴြမငဴ် အိမ်ယာမျာဵ 

  ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ ၅ဂ.၆.၄.၁။တွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အစီအစဉ် 

မျာဵကို လိကု်နာသင်ဴသည်။ သ့ုိေသာ် မြဖစ်နိုင်လျင် အေဆာက်အဦ၏ ဓာတ်ေလှကာဵ 

ဘက်ထရီ မျာဵ နှစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) နှစ်ခု ထက်ပိုေသာ သင်ဴေလျာ်သညဴ်ေနရာမျာဵတွင် 

အနည်ဵဆုဳဵထာဵရှိရန် ဆန္ဒြပုသည်။ ဤကဲဴသို့ မြဖစ်နိုင်လျှင် အတွင်ဵဆက်သွယ်မင 

အတွက် အေဆာက်အဦ ၏ ကွဲြပာဵေသာ အပုိင်ဵအသီဵသီဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵတစ်ခု 

စီနှငဴ် အဓကိဝငေ်ပါက်၌ အနည်ဵဆုဳဵ ဓာတ်ေလှကာဵနှစ်ခု ကပ်လျက်ထာဵရန် 

အကကဳြပုသည်။ ဓာတ်ေလှကာဵနှစ်ခုသည် ေဘဵချင်ဵကပ်လျက်တပ်ဆင်မည်ဆိုလျှင် 

စက်ခန်ဵ သည်စက်ပိုင်ဵဆိုင်ရာတန်ဆာပစ္စည်ဵမျာဵအတွက်လုေဳလာက် ေသာေနရာ 

ရိှရန် သင်ဴေလျာ်စွာစီမဳထာဵသင်ဴသည်။ ဓာတ်ေလှကာဵေဘဵြခင်ဵ ကပ်လျက်ထာဵြခင်ဵ  

ြဖင်ဴ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အကျ ိုဵေကျဵဇူဵမျာဵရရိှသည်- 

(က) စက်နှငဴ်ခလုတ်မျာဵအာဵလုဳဵကို စက်ခန်ဵ တစ်ခုတည်ဵတွင် ထာဵသုိနိုငြ်ခင်ဵ ။ 

(ခ) တပ်ဆင်မငအြမငအ်ရ ဓာတ်ေလှကာဵသည် ပိုမုိသင်ဴေလျာ်ေသာအတွင်ဵ  

ချတိ်ဆက်မင ြဖစ်နိုင်သည်။ 

(ဂ)  တက်/ဆင်ဵ အဖွင်ဴမျာဵသည် အထပ်တိုင်ဵ တွင် နီဵကပ်စွာ တည်ရှိေနေသာ 

ေကကာင်ဴ ဝန်ေဆာင်မငတွင် ကကီဵမာဵေသာ ဆီေလျာ်မငြဖစ်ေစသည်။ 

၅ဂ.၆.၄.၂.၃။ ေစျဵဆိုင်မျာဵနှင်ဴကုန်စုဳဆိုငက်ကီဵမျာဵ 

 ေစျဵဆိုင်မျာဵနှင်ဴ စတိုဵဆိုငမ်ျာဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵသည် အထပ်တိုင်ဵ  

တွင် လုခဳခုဳအဆငေ်ြပေစရန်နှငဴ် အလွယ် တကူဝင်ေရာက်နိုငေ်သာ ေနရာတွင်ရိှရမည်။ 

၅ဂ.၆.၄.၂.၄။ (၁၂) ထပထ်က်ပိေုသာ အေဆာက်အဦမျာဵတွင် ခရီဵသည်တင် ဓာတ် 

ေလှကာဵမျာဵအြပင် ပစ္စည်ဵတင်/ ဝန်ေဆာင် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ တပ်ဆင်ရန်လိမုည်။  

၅ဂ.၆.၄.၂.၅။  (၁၂) ထပထ်က်ြမင်ဴေသာ ခရီဵသည်တငန်ှင်ဴ ဝန်ေဆာင်ဓာတ်ေလှ 

ကာဵမျာဵကို အဝင်ခန်ဵတစ်ခုတည်ဵတွင် ေထာက်ပဳထဴာဵပါက  ဓာတ်ေလှကာဵအာဵလုဳဵ 

အတွက် အပု်စုလိုက် ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵရှိရန် သတ်မှတ်သည်။  
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၅ဂ.၆.၄.၃။ ကုန်ပစ္စည်ဵတင်ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ  

 စက်ရုဳမျာဵ၊ အလုပ်ရုဳမျာဵနှငဴ် အလာဵတူအေဆာက်အဦမျာဵတွင် ဓာတ်ေလှ 

ကာဵ၏ေနရာသည် အေဆာက်အဦတစ်ေလျာက် ကုန်ပစ္စည်ဵဆက်တိုက်ေရွှေ့နိုငရ်န် 

သင်ဴေလျာ်ေသာ၊ ရထာဵသဳလမ်ဵ၊ ဝန်တငစ်င်ြမင်ဴ စသည်တို့ရိှေသာေနရာကို သတိြပု၍ 

စီမဳေရွဵ ချယ်သင်ဴသည်။ ဖုန်မငန့်၊ မီဵခိုဵြပာမငန့်မျာဵရိှေသာ ေလထုဝန်ဵကျင်တွင် ဓာတ်ေလှ 

ကာဵကို ထာဵပါက အပူချနိ်အြမငဴ်နှငဴ် ထိေတွ့နိုင်သြဖင်ဴ ြဖစ်နိုင်သမျှ ေရှာင်ကကဉ်သင်ဴသည်။ 

ဆိုဵရွာဵေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင် အေြခအေနတွင် ဓာတ်ေလှကာဵတပ်ဆင်ရန် ေရှာင်ကကဉ်ရန် 

မြဖစ်နိုင်ပါက လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵမျာဵသည် သင်ဴေလျာ်ေသာဒီဇိုင်ဵနှင်ဴ တည်ေဆာက်ြခင်ဵ သည် 

ေပါ်ေပါက်လာမညဴ်အေြခအေန နှင်ဴ ကိုက်ညီရမည်။  

၅ဂ.၆.၄.၃.၁။ သာမန်အာဵြဖင်ဴ ကုန်ပစ္စည်ဵတင်ဓာတ်ေလှကာဵသည် ခရီဵလမ်ဵ 

အတူတူတွင် ခရီဵသည်တငဓ်ာတ်ေလှကာဵထက် အြမန်နငန်ဵ နည်ဵ ေပသည်။ အဘယ်ဴ 

ေကကာင်ဴဆိုေသာ် လမ်ဵ ေကကာင်ဵ အေြခအေနလိုအပ်မငနည်ဵြခင်ဵ နှငဴ် ဝန်တငြ်ခင်ဵ နှင်ဴ 

ဝန်ချြခင်ဵ တို့အတွက် အချနိ်ပိုမိုလိအုပ်ေသာေကကာင်ဴ ြဖစ်သည်။ 

၅ဂ.၆.၄.၃.၂။   ကုန်တငဓ်ာတ်ေလှကာဵ၏ အရွယ်အစာဵနှင်ဴ အေလဵချနိ်ကို ဝန်အာဵ 

ေပါ်မူတည်၍ တိုဵလိကု်ပါက ဝန်တငြ်ခင်ဵ နှငဴ် ဝန်ချြခင်ဵ မျာဵတွင် ပိုမုိခက်ခဲမည်ြဖစ် 

သည်။ ထို့ေကကာင်ဴ မျာဵေသာအာဵြဖင်ဴ ကုန်ပစ္စည်ဵတငဓ်ာတ် ေလှကာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင် 

ရည်ကို တိုဵလိကု်ပါက လယ်ဗယ်ညစိြခင်ဵ တွင် တိကျမငကကီဵမာဵစွာ လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါ 

သည်။  

၅ဂ.၆.၄.၃.၃။  စွမ်ဵရည်ကကီဵမာဵေသာ ကုန်ပစ္စည်ဵတငဓ်ာတ်ေလှကာဵမျာဵ ြမန်နငန်ဵ 

ြမင်ဴြခင်ဵ သည် အလွန်စီဵပွာဵေရဵမဆန်ေသာကိစ္စ ြဖစ်သည်။ သီဵြခာဵြပုလုပ်မင တန်ဆာ 

ပစ္စည်ဵအမျာဵစုမျာဵအတွက် လိအုပ်ချက်အလွန်နည်ဵြခင်ဵ ေကကာင်ဴ သဳုဵစွဲမငကုန်ကျ 

စရိတ် ပိုမုိလာမည်ြဖစ်သည်။ ပုဳမှန်အရွယ်အစာဵ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵထက် ရင်ဵ နှီဵြမစပ်နှဳ 

မငတွင် ဓာတ်ေလှကာဵ၏ြမင်ဴမာဵေသာစုစုေပါင်ဵ  ကုန်ကျစရိတ်သည် အေဆာက်အဦ 

လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ လျှပ်စစ်ေထာက်ပဴဳြခင်ဵ ၊ ပစ္စည်ဵမျာဵစသည်တို့သည် မျာဵေသာအာဵြဖင်ဴ 

ြပန်လည်ရရိှနိုင်ရန် အလွန်ပငန်ည်ဵသည်။  

၅ဂ.၆.၄.၄။ ေဆဵရုဳြုတင် တငဓ်ာတ်ေလှကာဵမျာဵ 

 ေဆဵရုဳခုတင် တငဓ်ာတ်ေလှကာဵမျာဵသည်လနူာ အေဆာက်အဦနှင်ဴ ခွဲစိတ် 

ခန်ဵအဝင်ေပါက်မျာဵအနီဵ သင်ဴေလျာေ်သာ ေနရာတွင် ရှိသင်ဴသည်။ ထမ်ဵ စငမ်ျာဵ လွယ်က ူ 

စွာေရွ့လျာဵနိုငရ်န် တက်/ ဆင်ဵ တဳခါဵအနီဵ တွင် လုေဳလာက်ေသာေနရာရိှရမည်။ 

 ေဆဵရုဳအတွင်ဵတွင် ခရီဵသည်တင် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵကို ေလှကာဵအနီဵတွင် 

ထာဵြခင်ဵ သည် အဆင်ေြပသည်။ 
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၅ဂ.၆.၅။ ဖွဲ့စည်ဵပုဳယူဆြျက်မျာဵ 

၅ဂ.၆.၅.၁။   Panel ဓာတ်ေလှကာဵအကာမျာဵ၊ (Lift Well)  ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ ၊ 

စက်ခန်ဵ (Machine Room)နှင်ဴ စက်ပိုင်ဵဆိုင်ရာမျာဵသည် အခန်ဵ (၄)တွင ်ေပဵထာဵေသာ 

မရိှမြဖစ်လိုအပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီရြခင်ဵ သည် အေဆာက်အဦတည်ေဆာက်ြခင်ဵ ၏ 

အပုိင်ဵ  တစ်ခုအြဖစ်ြပင်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵ ထုတ်လုပ်သူ ပုဳစဳကကမ်ဵကို လိကု်နာ 

ရမည်။  

၅ဂ.၆.၅.၂။ စက်ြန်ဵ 

 ဧရယိာတစ်ခုလုဳဵေပါ်တွင် ၃၅၀ kg/m2 ထက်မနည်ဵ ေသာ ဝန်အာဵကို သယ် 

ေဆာငန်ိုငရ်န် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵေသာ ကကမ်ဵခင်ဵ နှငဴ် ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ နှငဴ် ပုဳမှန် 

အလုပ်လုပ်စဉ်အတွင်ဵ ပစ္စည်ဵမျာဵမှ မည်သညဴ်တုန့်ြပန်မငမဆို (သ့ုိမဟုတ်) စက်ခန်ဵ 

အတွင်ဵသဳုဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵေပါ်တွင် ထပတ်ိုဵေသာ မည်သညဴ်ဝန်မဆို သယ်ေဆာင ်

နိုငရ်န် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵေသာကကမ်ဵခင်ဵ  ရိှရမည်။  

၅ဂ.၆.၅.၃။   ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ ေဘဵဘက်နဳရဳမျာဵသည် အနည်ဵဆုဳဵ ၁၅၀ မီလီမီတာ 

ထူေသာ ကကိုတငအ်ာဵြဖညဴ် ကွန်ကရစ်ြဖငဴ် ြပုလုပ်ထာဵရမည်။ သ့ုိမှသာ တပ်ဆင်ြခင်ဵ  တွင် 

ေကျနပ်ဖွယ်ြဖစ်ေသာ ချတိ်ဆက်မငအစီအစဉ်ကို ေထာက်ပဳနဴိုင်မည်။ ဖွဲ့စည်ဵပုဳဒီဇိုင်ဵမှ ြပဆို 

ထာဵသညဴ်အတိုင်ဵ  ညဃန်ဵဆိုသည်။  

၅ဂ.၆.၅.၄။ အေပါ်ရက်မမျာဵေပါ်တွင် စုစုေပါင်ဵဝန်အာဵသည် ရက်မေပါ်တွင် ရိှေနေသာ 

ပစ္စည်ဵမျာဵအြပငရ်က်မမျာဵမှ ဆိုင်ဵထာဵေသာ ဝန်အာဵအမျာဵဆုဳဵ၏ ၂ ဆကို ထပေ်ပါင်ဵ 

ယူဆသင်ဴသည်။  

၅ဂ.၆.၅.၅။ အေပါ်ရက်မမျာဵနှင် ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အဆုဳဵ စွန်ခွန်အာဵအေပါ် အေြခခဳ 

ေထာက်ပဳဴမငနှငဴ် ဝန်အာဵတို့အတွက် အန္တရာယ်ကင်ဵ ကိန်ဵသည် ၅ဂ.၆.၅.၄။ အရ ေအာက် 

ပါတို့ထက်မနည်ဵသင်ဴပါ- 

-  စတီဵ အတွက်  ၅ 

-  ကကိုတငအ်ာဵြဖညဴ်ကွန်ကရစ်အတွက် ၇ 

 အထက်ပါတွက်ချက်မငနှင်ဴအညီ အြမငဴ်ဆုဳဵ တည်ပငမိ်ဝန်အာဵေအာက်ရိှေသာ 

အေပါ်ရက်မမျာဵ၏ ေကွဵြခင်ဵ သည် ေပါင်ဵ ကူဵခန်ဵ အဖွငဴ်၏ ၁/၁၅၀၀ ထက်မေကျာ် 

သင်ဴပါ။ 

၅ဂ.၆.၆။    စက်ြန်ဵနှငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ မျာဵအတွင်ဵသ့ုိ ဝငေ်ရာက် ရာလမ်ဵ 

၅ဂ.၆.၆.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ  အေပါ်တွင်ရိှေသာ စက်ခန်ဵမျာဵသ့ုိ ဝငရ်ာတွင် အမုိဵ 

ေပါ်မှ (သ့ုိမဟုတ်) သင်ဴေလျာ်စွာ  စီမဳတပ်ဆင်ထာဵေသာ အတွင်ဵေလှကာဵအာဵြဖငဴ် ဝငရ် 

မည်။ 
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၅ဂ.၆.၆.၂။ ဒုတိယထပ်အလဃာနှငဴ် စက်ခန်ဵကကာဵကို ေလှကာဵြဖငဴ်ဝင်နိုငသ်ည်ဴ စက်ခန်ဵ 

အဝင်နှင်ဴ အနီဵစပ်ဆုဳဵအထပ် (သ့ုိမဟုတ်) အမုိဵမျက်နှာြပငအ်ထက် (သ့ုိမဟုတ်) 

ေအာက်ကပ်လျက် ၁.၅ မီတာ ေအာက်နည်ဵ ေသာ ေနရာတွင်ရိှပါက ခိုင်ပမေဲသာတဆက် 

တည်ဵေလှကာဵ ချတိ်ဆက်အသဳုဵြပုသင်ဴသည်။ ေလှကာဵမျာဵသည် နဳရ၊ဳ ရက်မ (သ့ုိမဟုတ်) 

အတာဵ အဆီဵမျာဵနှင်ဴ အနည်ဵဆုဳဵကင်ဵလွတ် အကွာအေဝဵ ၁၅၀ မီလီမီတာတွင် တပ်ဆင် 

ြခင်ဵ နှငဴ် အနည်ဵဆုဳဵ တက်/ဆင်ဵ လယ်ဗယ်ထ ိေရာက်ေအာင် ရှည်သင်ဴသည်။ တက်/ဆင်ဵ 

လယ်ဗယ်အထက် နှင်ဴ အနည်ဵ ဆုဳဵ ၁.၁၅ မီတာ အြမငဴ်အထက်တွင် ေလှကာဵတန်ဵမျာဵ 

ထပတ်ိုဵြခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) သင်ဴေလျာ်ေသာ လက်ကိုင်မျာဵ ြပုလုပ်ထာဵသင်ဴသည်။ 

၅ဂ.၆.၆.၃။  စက်ခန်ဵအဝင်သည် အနီဵရှိအထပ် (သ့ုိမဟုတ်) အမုိဵ မျက်နှာြပင၊် အထက် 

(သ့ုိမဟုတ်) ေအာက် ၁.၅ မီတာ (သ့ုိမဟုတ်) အထက်တွင်ရှိေနပါက ဝငလ်မ်ဵသည် 

၅ဂ.၆.၆.၃.၁။ မှ ၅ဂ.၆.၆.၃.၆။ ထိေပဵထာဵေသာ လိအုပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ အညီေလှကာဵကို 

ြပုလုပ်ထာဵရမည်။  

၅ဂ.၆.၆.၃.၁။ ေလှကာဵ၏ ေထာင်ဴချ ိုဵအေစာင်ဵသည် ေရြပင်ညီမှ ၅၀ ဒီဂရအီထက် 

မေကျာ်သင်ဴြခင်ဵ နှင်ဴ ေလှကာဵ၏ ကင်ဵလွတ် အကျယ်သည် ၆၀၀ မီလီမီတာအထက် 

မနည်ဵ သင်ဴပါ။  

၅ဂ.၆.၆.၃.၂။  ေြခနင်ဵ မျာဵသည် ေချာ်မထွကေ်သာ မျက်နှာြပင်နှင်ဴ ေလှကာဵအဖွငဴ် 

မျာဵအတွက် အကျယ်၁၅၀ မီလီမီတာထက် မနည်ဵနှငဴ် အပိတ်ေလှကာဵ တည်ေဆာက် 

မင အတွက် အကျယ် ၂၀ စင်တီမီတာထက် မနည်ဵရှရိမည်။ 

၅ဂ.၆.၆.၃.၃။  ေလှကာဵေထာငမ်တ်ြခင်ဵသည် ၂၅၀ မီလီမီတာထက် မေကျာ်ရပါ။  

၅ဂ.၆.၆.၃.၄။  လက်ကိုငတ်န်ဵမျာဵကို ေလှကာဵအာဵလုဳဵ၏ အြပင်ဖက် သင်ဴေလျာ် 

ေသာ အြမငဴ်တွင် ေထာက်ပဳထဴာဵရမည်။ သ့ုိေသာ် ေလှကာဵေြခနင်ဵမှ ေထာင်လိကု် 

အြမငဴ် ၅၀၀ မီလီမီတာ ထက်မနည်ဵ  တက်/ဆင်ဵ နှင် ဴ စင်ြမငဴ်မျာဵမှ ၁ မီတာ 

ထက်မနည်ဵ အြမင်ဴရိှရမည်။ ဤကဲဴသ့ုိေသာ လက်ကိုငတ်န်ဵမျာဵကို ေလှကာဵ၏ 

သက်ဆိုငဘ်က် အြခမ်ဵအနီဵဆုဳဵတွင် အပမကဲပ်လျက်ရှိေသာ ပစ္စည်ဵကကာဵ ကင်ဵလွတ်မင 

အနည်ဵဆုဳဵ ၅၀ မီလီမီတာရိှရမည်။ 

၅ဂ.၆.၆.၃.၅။  ေခါင်ဵခန်ဵကင်ဵလွတ်အြမငဴ်သည် ေလှကာဵေြခနင်ဵမှ တိုင်ဵတာလျှင် 

ေလှကာဵအသီဵသီဵတွင် ၂မီတာထက်မနည်ဵ  ေထာက်ပဳထဴာဵသင်ဴသည်။ 

၅ဂ.၆.၆.၃.၆။ ေလှကာဵအြမငဴ် ၅မီတာ ေကျာ်လျှငက်ကာဵခဳ တက်/ဆင်ဵ ေထာက်ပဳဴ 

ေပဵသင်ဴသည်။  
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မှတ်စု။  ၅ဂ.၆.၆.၁။ မ ှ၅ဂ.၆.၆.၃။ ထိေဖာြ်ပထာဵေသာ မည်သညဴ် လိုအပ်ချက်ကိုမဆုိ 

လိကု်နာရန်မြဖစ်နိုငပ်ါက၊ ေြပာင်ဵလဲမငအတွက် အသဳုဵြပုြခင်ဵ ကို အာဏာပိုငအ်ဖွဲ့၏ 

လိအုပ်ချက် မျာဵနှင်ဴအညီ ြပုလုပ်ေပဵ ရမည်။ 

၅ဂ.၆.၆.၄။ ေအာက်ထပရှ်ိစက်ခန်ဵအတွင်ဵသ့ုိ ဝငလ်မ်ဵ ကို စကကြံမှေထာက်ပဳဴထာဵ 

သင်ဴသည်။ 

၅ဂ.၆.၆.၅။   စက်ခန်ဵအတွင်ဵသ့ုိ ဓာတ်ေလှကာဵအတွင်ဵ မှတဆင်ဴ ဝငေ်ရာက်ြခင်ဵ ကို 

တာဵြမစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၆.၆.၆။ ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵသည် သီဵြခာဵအဝင်လမ်ဵ မျာဵြဖငဴ် ဝငေ်ရာက် စမ်ဵသပ် 

နိုငရ်မည်။ ဓာတ်ေလှကာဵနှစ်ခု စုစည်ဵထာဵေသာ ကိစ္စမျာဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ ကို 

ကပ်လျက် တစ်ခုမှဝင၍် စမ်ဵသပန်ိုငရ်န် ြပုလုပ်ေပဵရမည်။ 

၅ဂ.၆.၇။ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ြြင်ဵ   

 ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ၊ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ အကာတို့အာဵြဖင်ဴ မီဵအန္တရာယ် ပျနဳှဳ့ 

ြခင်ဵ မှကာကွယ်ရန် အပုိင်ဵ  ၅(စ) မီဵေဘဵကာကွယ်ေရဵစနစ်မျာဵ လိုအပ်ချက်နှင်ဴ ကိုက်ညီ 

သင်ဴသည်။ စက်ခန်ဵသည် သင်ဴေလျာ်ေသာအဆင်ရိှဴသညဴ် မီဵဒဏ်ခဳတည် ေဆာက်ြခင်ဵ နှငဴ် 

စက်ခန်ဵမ ှ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ အတွင်ဵသ့ုိ မီဵေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာက်ြခင်ဵ မှ ေလျာဴကျေစ 

ရန်သတိြပုရမည်။ ၅ဂ.၇.၃.၁.၄။ တွင်ကကညဴ်ပါ။ 

၅ဂ.၆.၈။ မီဵသတ်ဓာတ်ေလှကာဵအတွက် လိအုပ်ြျက်မျာဵ 

၅ဂ.၆.၈.၁။ အြမငဴ် ၂၄ မီတာ (သ့ုိမဟုတ်) ထို့ထကြ်မင်ဴေသာ အေဆာက်အဦမျာဵတွင် 

အနည်ဵဆုဳဵ ဓာတ်ေလှကာဵတစ်ခုသည် ၅ဂ.၆.၈.၂။ တွင်ေပဵထာဵေသာ မီဵသတ်ဓာတ်ေလှ 

ကာဵ လိအုပ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီရမည်။ 

၅ဂ.၆.၈.၂။ မီဵသတ်ဓာတ်ေလှကာဵသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အနည်ဵဆုဳဵ လိအုပ်ချက် 

မျာဵ ရိှရမည်။ 

 (က) ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် ကကမ်ဵခင်ဵ ဧရိယာသည် ၁.၄၄ စတုရန်ဵမီတာေအာက် မနည်ဵ  

သင်ဴပါ။ ဝန်အာဵ သယ်ေဆာငန်ိုငမ်င စွမ်ဵရည်သည် ၅၅၀ကီလိုဂရမ ် (လူ ၈ 

ေယာက်) ထက ်မနည်ဵ သင်ဴပါ။ 

 (ခ)  ဓာတ်ေလှကာဵတက်/ဆင်ဵ  တဳခါဵမျာဵသည်အနည်ဵ ဆုဳဵ ၁ နာရီထိ မီဵဒဏ်ခဳနိုင် 

ရသည်။  

 (ဂ)  ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်တွင်ဖွငဴ်ပတိ်အတွက် အလုိအေလျာက် လုပ်ေဆာငေ်သာ 

တဳခါဵြဖစ်ရမည်။  
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၅ဂ.၆.၈.၃။  အေဆာက်အဦအတွင်ဵ မီဵသတ်ဓာတ်ေလှကာဵသည် ၂၄ မီတာ (သ့ုိမဟုတ်) 

ပိုြမငဴ်ေသာ အေနအထာဵတွင် ရိှပါက အရိှန်နငန်ဵ ၁.၀ m/s နှင် ဴအထက် သွာဵနိုင်သင်ဴသည်။ 

သ့ုိမှသာေြမညီထပ်မှ အေပါ်ဆုဳဵ ထပ်သို့ ၁ မိနစ် အတွင်ဵ ေရာက်ရိှနိုင်မည်ြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၆.၈.၄။ မီဵသတ်ဓာတ်ေလှကာဵ၏လုပ်ေဆာငမ်ှု လိုအပ်ြျက်မျာဵ 

 မီဵသတ်ဓာတ်ေလှကာဵသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်မျာဵကို အနည်ဵဆုဳဵ 

ေထာက်ပဳေဴပဵသင်ဴသည်- 

(က) ေဘဵကင်ဵ ရာထွကခ်ွာမညဴ် ကကမ်ဵြပင်သည် ေနရာနှစ်ခု ခလုတ်တစ်ခု ရိှသင်ဴြခင်ဵ  

(သာမန်အာဵြဖငဴ် အဓကိအဝင်ကကမ်ဵြပင်) (ON/ OFF) နှင်ဴ 

(ခ) အချက်ေပဵဥကသနှင်ဴ မီဵသတ်ဓာတ်ေလှကာဵ-ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်အတွင်ဵ  အလင်ဵ  

မီဵ။ 

၅ဂ.၆.၈.၄.၁။ လုပ်ေဆာင်မှုအစီအစဉ်မျာဵ 

(က) ထွကခ်ွာရာအထပ်သ့ုိ ြပန်လည် ေရာက်ရိှြခင်ဵ (အဆငဴ် ၁) 

(၁)  ထွကခ်ွာရာအထပ်ရိှ ခလုတ်သည် “ON” အေနအထာဵဖွင်ဴထာဵလျှင် 

(သ့ုိမဟုတ်) မီဵခိုဵအာရုဳခဳ ကိရိယာမှ အချက်ြပဖွငဴ်ထာဵသညဴ်အချနိ် 

(အေဆာက်အအုဳစီမဳခန့်ခွဲမငစနစ်အရ) တွင် စတငသ်င်ဴသည်။ ဓာတ်ေလှ 

ကာဵမျာဵအာဵလုဳဵကို ဤခလုတ်ြဖငဴ် ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ အာဵြဖငဴ် ဓာတ်ေလှ 

ကာဵအတွင်ဵမှ ေမာင်ဵနှငမ်ငမျာဵ အာဵလုဳဵ နှင်ဴ အထပမ်ျာဵရိှ တက်/ ဆင်ဵ 

ေခါ်ဆုိမငမျာဵကုိ တက်/ဆင်ဵမရိှေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

ဓာတ်ေလှကာဵ အမိ်ေခါ်ဆိုမငမျာဵကို မှတ်တမ်ဵတငထ်ာဵ ြခင်ဵ အာဵလုဳဵ 

တို့ကို ဖျက်သိမ်ဵသည်။ အချက်ေပဵဥကသနှငဴ် မီဵသတ်ဓာတ်ေလှကာဵ 

မီဵမျာဵ ဖွငဴ်ထာဵသင်ဴသည်။ မီဵခိုဵနှင်ဴ အပူအာရုဳခဳေသာ တဳခါဵမျာဵ 

ြပန်လည်ဖွငဴ်ြခင်ဵ  မလပု်ေဆာငန်ိုင ်ေစရန် ြပုလုပ်ရမည်။ 

(၂)  ဓာတ်ေလှကာဵသည် ထွကခ်ွာရာအထပ်ဆီသို့ သွာဵေနသည်ဆိုလျှင် 

ထိအုထပဆ်ီသုိ့ ဆက်လက်ေမာင်ဵ နှင ်သွာဵသင်ဴသည်။ 

(၃) ဓာတ်ေလှကာဵသည် ထွက်ခွာရာ အထပဆ်ီမှ အေဝဵသို့သွာဵေနသည် 

ဆိုပါက၊ ၎င်ဵသည် အနီဵဆုဳဵြဖစ်နိုင်ေသာ အထပဆ်ီသ့ုိ တဳခါဵမျာဵကို 

မဖွငဴ်ဘဲ ြပန်လည်လမ်ဵေကကာင်ဵ ေြပာင်ဵ ေစြခင်ဵနှင်ဴ ထွကခ်ွာရာ အထပ် 

သ့ုိ မရပ်တန့်ဘဲြပန်သွာဵရမည်။  

 (၄) ဓာတ်ေလှကာဵသည် ထွကခ်ွာရာ အထပ်မှအပ ကျန်အထပမ်ျာဵတွင် 

ရပ်တန့်ေနသည်ဆိုပါက တဳခါဵကိုပတိ်၍ ထွက်ခွာရာထပ်သ့ုိ မရပ်နာဵ 

ဘဲစတငသွ်ာဵသင်ဴသည်။  
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(၅) ဓာတ်ေလှကာဵသည် ထွကခ်ွာရာအထပ်သ့ုိ ေရာက်လျှင် ရပ်နာဵ၍ 

တဳခါဵမျာဵ ဖွငဴ်ရမည်။  

(၆) အချက်ေပဵ ဥကသသဳသည် ဓာတ်ေလှကာဵ ြပန်လည်ေရာက်ရိှ လာပါက 

ပိတ်ထာဵရမည်။ 

(ခ) မီဵသတ်ဝန်ေဆာငမ်င (အပိုင်ဵ၂) ဓာတ်ေလှကာဵ၏ (အပုိင်ဵ၂) လုပ်ေဆာငမ်ငကို 

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  သတ်မှတ်သည်- 

(၁) ခလုတ်သည် “ON” ထာဵပါက အပုိင်ဵ  (၂) သည် အပုိင်ဵ  (၁) ပပီဵေနာက် 

စတင ်သည်။ 

(၂) ဓာတ်ေလှကာဵသည် တက်/ ဆင်ဵေခါ် ဆိုမငမျာဵကို မတုဳ့ြပန်ပါ။ သ့ုိေသာ် 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်ေခါ်ဆိုမငကို မှတ် တမ်ဵတငထ်ာဵသည်။ အပူနှင်ဴ မီဵခိုဵ 

မျာဵအာဵလုဳဵ ကို အာရုဳခဳေသာတဳခါဵ မျာဵြပန်လည်ဖွင်ဴေသာ ကိရိယာ 

သည် အကျ ိုဵသက်ေရာက်မင မရိှနိုင်ေတာဴပါ။  

(၃)  ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်ေခါ်ခလုတ်ကို တဳခါဵစတငပ်ိတ်သညဴ်အချနိ်တွင် 

ဖိနှိပခ်ဲဴပပီဵ တဳခါဵအြပညဴ်အဝမပိတ်မီ ခလုတ်ကို လဃတ်လိုက်လျှင ်၎င်ဵတို့ 

သည် ြပန်ပွင်ဴမည်။ တဳခါဵမျာဵ အြပညဴ်အဝ ပိတ်သွာဵမှသာ ဓာတ်ေလှ 

ကာဵ အမိ်ေခါ်ဆိုမငမျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင ်သည်။  

(၄) ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်ေခါ်ဆိုမငကို မှတ်သာဵပပီဵမှသာလျှငဓ်ာတ်ေလှကာဵ 

အမိ်သည်ေခါ်ဆိုမငအတိုင်ဵ စတငေ်မာင်ဵနှငသ်ည်။ ဓာတ်ေလှကာဵ 

အမိ်ေခါ်ဆိုမင တစ်ခုထက်ပိ၍ု မှတ်သာဵထာဵလျှင် အနီဵဆုဳဵ ေခါ်ဆိုမငကို 

သာေြဖဆို မည်ြဖစ်ပပီဵ လက်ကျန်ေခါ်ဆိုမငမျာဵကို ပထမအကကိမ်ရပ်တန့် 

ရာတွင် ပယ်ဖျက်လိုက်မည်ြဖစ်သည်။  

(၅) မူလအထပေ်ပါ်တွင် တဳခါဵမျာဵသည် တဳခါဵဖွငဴ်ခလုတ်ကို နှိပ်မသှာ 

ဖွငဴ်မည်ြဖစ်သည်။ ခလုတ်ကို တဳခါဵအြပညဴ် အဝ မပွငဴ်မီလဃတ်လိုက်ပါက 

၎င်ဵတို့ သည် ြပန်ပိတ် သွာဵမည်။ 

(၆) ထွကခ်ွာရာ အထပတ်ွင် ရပ်တန့်၍ တဳခါဵဖွငဴ်ပပီဵခလုတ်သည် “OFF” 

ြဖစ်ေနပါက ဓာတ်ေလှကာဵသည် ပုဳမှန်ဝန်ေဆာငမ်ငသ့ုိြပန်လည် ေရာက် 

ရိှမည်။  

၅ဂ.၆.၉။ တပ်ဆင်ေသာေကဘယ်ကကိုဵမျာဵနှင်ဴြလုတ်မျာဵ 

 ဓာတ်ေလှကာဵထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ေသာစွမ်ဵရည်နှငဴ်အညီ အဓိကခလုတ် 

(သ့ုိမဟုတ်) ပတ်လမ်ဵြဖတ်စက်ကို ဓာတ်ေလှကာဵတိုင်ဵတွင် တပ်ဆင်ြခင်ဵ နှငဴ်ဆက်သွယ်ထာဵ 

ေသာေကဘယ်ကကိုဵမျာဵသည် ၎င်ဵခလုတ်မျာဵအတွင်ဵအဆုဳဵသတ်သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵတစ်ခု 
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တည်ဵအတွက် ဤခလုတ်မျာဵသည် စက်ခန်ဵအတွင်ဵ စက်ခန်ဵအဝင်ေပါက်အနီဵတွင် တပ်ဆင် 

ထာဵရမည်။ စက်ခန်ဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵ တစ်ခုထကပ်ိုေသာ ဘုဳစက်ခန်ဵြဖစ်ပါက အဓကိ 

ခလုတ်အသီဵသီဵကို ဓာတ်ေလှကာဵ အသီဵသီဵ ထိန်ဵချုပ်ရန်အတွက် သင်ဴေလျာ်ေသာေနရာ 

တွင်ထာဵရမည်။ ခလုတ်မျာဵနှငဴ်ြဖူ့စ်မျာဵ (ြဖန့်ြဖူဵေရဵခလုတ်ဘုတ်ြပာဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵ  

တစ်ခု အြဖစ်ရိှေသာ) သည် စက်ခန်ဵသ့ုိ သီဵြခာဵဆက်သွယ်ေသာ ေကဘယ် ကကိုဵမျာဵြဖငဴ် 

တပ်ဆင်ရမည်။ 

၅ဂ.၆.၁၀။ ဓာတ်ေလှကာဵအမျ ိုဵမျ ိုဵနှင်ဴ ေရွဵချယ်ြခင်ဵ ၏ အေသဵစိတ်ဒီဇိုင်ဵ  ယူဆချက်မျာဵ 

သည် လျှပ်စစ်နှငဴ် ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵတပ်ဆငြ်ခင်ဵ  MNBC အပုိင်ဵ ၅(က) နှင် ဴ (ခ) 

ေနာက်ဆုဳဵထုတ်ေဝမငနှင်ဴအညီ ြပုလုပ်သင်ဴသည်။  

 

၅ဂ.၇။ ပါဝါနှင်ဴထနိ်ဵြျုပ်ြြင်ဵစနစ်မျာဵ 

၅ဂ.၇.၁။ ပါဝါစနစ်မျာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ေသာလက္ခဏာမျာဵ 

၅ဂ.၇.၁.၁။ စက်မှုပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာြလုတ် (Industrial Switchgear)  

 ဓာတ်ေလှကာဵပါဝါစနစ် ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ အတွက် ခလုတ်သည် အရည်အေသွဵ 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵြဖစ်ရန် လိအုပ်သည်။ ခလုတ်သည် လုေဳလာက်စွာ ေတာင်ဴ 

တင်ဵ ခိုင်မာရြခင်ဵ နှငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်စဉ်အတွင်ဵ  စွမ်ဵေဆာင်ရန် အလွန် 

ေကာင်ဵ မွန်မငရိှေစရန် ဒီဇိုင်ဵ ြပုလုပ်ထာဵသင်ဴသည်။  

၅ဂ.၇.၁.၂။ အထပ်ညီမှုတိကျြြင်ဵ(Levelling Accuracy) 

 ဝန်အာဵမရိှသညဴ်အချနိ်နှင်ဴ ဝန်အာဵအြပညဴ်ရိှသညဴ်အချနိ် မည်သညဴ်လမ်ဵ 

ေကကာင်ဵ သွာဵသည်ြဖစ်ေစ အထပ်ညီမငသည် ± ၅ မီလီမီတာ အထက်မေကျာ်ေစရပါ။  

 လယ်ဗယ်တိကျမင ပိုမုိလိအုပ်လျှင် ချနိ်ညစိြခင်ဵ (သုိ့မဟုတ်) လက်ေတွ့ 

အာဵြဖင်ဴ တိကျမငတိုဵြခင်ဵ ကဲဴသ့ုိေသာ သတိြပုစမ်ဵသပ်ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်သင်ဴသည်။ ထပတ်ိုဵ 

အသဳုဵချပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ကုန်ကျစရိတ်မျာဵ ြဖစ်လာလျှင် အကကဳြပုချက်မျာဵရယူြခင်ဵ နှငဴ် 

အချ ို့ကိစ္စမျာဵ တွင် လိုအပ်ြခင်ဵ  သည် လက်ေတွ့မကျပါ။  

၅ဂ.၇.၁.၃။  ဝန်အာဵပိုစမ်ဵသပ်ြြင်ဵ မျာဵ 

 ဓာတ်ေလှကာဵသည် မူလသတ်မှတ်သေဘာတူညီေသာ ဝန်အာဵသယ်ေဆာင် 

လုပ်ေဆာငြ်ခင်ဵ နှငဴ် ဝန်အာဵပိုသယ်ေဆာင်ြခင်ဵ မျာဵကို အေလဵချနိ်အာဵြဖင်ဴ (သ့ုိမဟုတ်) 

ရည်ရွယ်ေသာအာဵြဖင်ဴ မလပု်သင်ဴပါ။ စမ်ဵသပ်မင ြပုလုပ်စဉ်တွင် ဓာတ်ေလှကာဵတစ်ခု 

အတွက် ေထာက်ပဳဴမငနှင်ဴ အပူချနိ်အမျ ိုဵမျ ိုဵ အေြခအေနကာကွယ်ြခင်ဵ ကဲဴသ့ုိ သတ်မှတ် 

ထာဵေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်အပူချနိ်နှငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေထာက်ပဳဗဴို့အာဵတွင် အြပည်ဴ 

ပတ်လည်တစ်ကကိမ် ခရီဵနှငဴ် သတ်မှတ်ေသာ ဝန်အာဵ + ၁ဝ % ကို စစ်ေဆဵရမည်။ 
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တည်ပငမိ် စမ်ဵသပ်ြခင်ဵကို သတ်မှတ်ဝန်အာဵ + ၂၅% နှင် ဴ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် တည်ပငမိ် 

ေစေသာ ဘရိတ်၏ အေနအထာဵကို စစ်ေဆဵရမည်။  

 ထပတ်ိုဵဝန်အာဵပိစုမ်ဵသပ်ြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) စွမ်ဵရည်နှင်ဴ သတ်မှတ်ြခင်ဵ ကို 

မလိုအပ်ပါ။ ထိသ့ုိုြပုလုပ်ြခင်ဵ အာဵြဖငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵ၏ ပုဳမှန်လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာ အကျ ိုဵ 

သက်ေရာက်မငနှငဴ် အန္တရာယ်ကင်ဵမငတို့တွင် ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုငေ်သာေကကာင်ဴြဖစ် 

သည်။  

၅ဂ.၇.၁.၄။   ရဳဖန်ရဳြါဝန်ပိုတင်ြြင်ဵ 

 ဓာတ်ေလှကာဵသည် ရဳဖန်ရဳခါတွင် ဝန်ပိုသယ်ေဆာင်နိုငြ်ခင်ဵ  ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ် 

ထာဵရန် ေတာင်ဵ ဆိုြခင်ဵသည် ေကာင်ဵေသာ အေလဴအကျငဴ် မဟုတ်ပါ။ ဓာတ်ေလှကာဵ၏ 

ပုဳမှန်လုပ်ေဆာငမ်င၊ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မငနှငဴ်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵ ြခင်ဵတို့တွင် အန္တရာယ် 

ြဖစ်ေစနိုင်ေသာေကကာင်ဴ ဝန်အာဵပိုစမ်ဵသပ်ြခင်ဵ နှင်ဴ သတ်မှတ်ြခင်ဵ ကဲဴသ့ုိ ညီမျှေသာ အကျ ိုဵ 

ရိှသည်။  

၅ဂ.၇.၂။ လုပ်ေဆာင်မှုစနစ်မျာဵေဖာ်ြပြျက် 

၅ဂ.၇.၂.၁။ ထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵစနစ်မျာဵ၏ နည်ဵ လမ်ဵ မျာဵ 

 ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ စနစ်မျာဵ၏ နည်ဵ လမ်ဵ မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်သည်- 

 (က) စီဵနင်ဵသနူှင်ဴ နှစ်ခုထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ (၅ဂ.၇.၂.၂။ တွင် ကကညဴ်ပါ) နှင်ဴ  

 (ခ) အလုိအေလျာက်နှိပ်ခလုတ် လုပ်ေဆာင်ချက် (၅ဂ.၇.၂.၂။ တွင် ကကည်ဴပါ) ။ 

၅ဂ.၇.၂.၁.၁။ ထိန်ဵြျုပ်စနစ်အမျ ိုဵအစာဵမျာဵ 

 (က) စုစည်ဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ  (၅ဂ.၇.၂.၃။ တွင် ကကည်ဴပါ) ။ 

 (ခ) နှိပ်ခလုပတ်စ်ခုစုစည်ဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ (၅ဂ.၇.၂.၄။ တွင် ကကည်ဴပါ) ။ 

 (ဂ) အဆင်ဵစုစည်ဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ (၅ဂ.၇.၂.၅။ တွင် ကကည်ဴပါ) ။ 

 (ဃ) ဓာတ်ေလှကာဵတစ်ခုအတွက် လမ်ဵ ေကကာင်ဵ ဆိုငရ်ာ စုစည်ဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ  

(၅ဂ.၇.၂.၆။ တွင်ကကညဴ်ပါ) ။ 

 (င) ဓာတ်ေလှကာဵ ၂ ခ ု (သ့ုိမဟုတ်) ၃ ခုအတွက် လမ်ဵ ေကကာင်ဵဆိုင်ရာ စုစည်ဵ  

ထိန်ဵ ချုပ်ြခင်ဵ (၅ဂ.၇.၂.၇။ တွင် ကကည်ဴပါ) ။ 

 (စ) အပု်စုလိကု်ကကီဵကကပ်ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ  (၅ဂ.၇.၂.၈။ တွင် ကကည်ဴပါ) ။ 

  ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ စနစ်၏ လက္ခဏာမျာဵကို ၅ဂ.၇.၃။ တွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်။  

၅ဂ.၇.၂.၂။ အလုိအေလျာက်နိှပ်ြလုတ် လုပ်ေဆာငြ်ျက် 

  အလုိအေလျာက် ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ နှိပ်ခလုတ်တွင်ဖိနှိပြ်ခင်ဵ အာဵြဖငဴ် 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်ေရွ့လျာဵေစြခင်ဵနှငဴ် လိုအပ်ေသာ မည်သညဴ်ဓာတ်ေလှကာဵ တက်/ 

ဆင်ဵ၌မဆို အလုိအေလျာက် ရပ်တန့်ေစေသာ လုပ်ေဆာငမ်ငနည်ဵလမ်ဵြဖစ်သည်။ 
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၎င်ဵသည် အရိုဵရှင်ဵ ဆုဳဵထိန်ဵချုပ်မငစနစ်ြဖစ်ပပီဵ တစ်ခါတစ်ရဳတွင် ၎င်ဵကို နှိပ်ခလတု် 

ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ ဟု ညဃန်ဵဆိုကကသည်။  

 ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် တက်/ဆင်ဵတွင် ေြဖကကာဵြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

ဓာတ်ေလှကာဵ ေခါ်ဆိုမငသည် အသဳုဵြပုေနြခင်ဵမရှေိသာ ဓာတ်ေလှကာဵသည် ဖိနှိပမ်င 

ြပုလိကု်ေသာအခါ ပထမဆုဳဵစတငေ်ရွ့ လျာဵမငြပုလုပ်သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် အတွင်ဵ 

ရိှခလုတ် ေခတ္တဖိနှိပ်ြခင်ဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵကို အလုိရိှရာအထပ်သ့ုိပ့ုိေပဵသည်။ 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် တပ/်ဆင်ဵနှိပ်ခလုတ်၏ ညဃန်ဆိုမငအရ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ရှိ 

နှိပ်ခလုတ်က တုန့်ြပန်သည်။  

 ဤပုဳစဳထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵတွင် အနီေရာင ် တက်/ဆင်ဵအချက်ြပမီဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) လမ်ဵ ညဃန်မျှာဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵ အမိ်အသဳုဵြပုေနြခင်ဵ နှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵ 

အမိ်ခရီဵသာွဵေနြခင်ဵကို ညဃန်ဵဆိုြပသည်။  

 ဤထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵတွင် ေအာက်ပါ အသဳုဵြပုြခင်ဵ မျာဵအတွက် 

သတ်မှတ်သည်- 

 (က) (၄) ထပ်အထိ ဝန်ေဆာင်မငေပဵေသာ ခရီဵသည် တငဓ်ာတ်ေလှကာဵတစ်ခု။ 

 (ခ) မည်သညဴ်အထပ ် အေရအတွက်မဆို ဝန်ေဆာင်မငေပဵေသာ ကုန်ပစ္စည်ဵတင် 

ဓာတ်ေလှကာဵ၊ ၎င်ဵသည် မျာဵေသာအာဵြဖင်ဴ အသင်ဴေလျာ်ဆုဳဵ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ  

ပုဳစဳြဖစ်ြခင်ဵ ေကကာင်ဴ ြဖစ်သည်။ 

အထူဵကိစ္စရပ်မျာဵအတွက်ေအာက်ေဖာ်ြပပါစနစ်၂ ခုကိုယူဆ သင်ဴသည်- 

 (က) လက်အာဵ(Manual)လုပ်ေဆာငေ်သာ တဳခါဵမျာဵပါသညဴ် ကုန်ပစ္စည်ဵတငဓ်ာတ် 

ေလှကာဵအတွက် ထပ်တိုဵလက္ခဏာကဲဴသ့ုိ တက်/ဆင်ဵတွင် ပိုေ့ဆာငြ်ခင်ဵြဖစ် 

သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်နှိပခ်လုတ် တွငဖ်ိြခင်ဵ နှငဴ် တဳခါဵမျာဵပိတ်၍ အလုိရိှ 

ေသာအထပ်သ့ုိ သွာဵြခင်ဵ နှငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည်ေခါ်ဆိုမငကို မှတ်သာဵ 

ထာဵြခင်ဵ တို့ ြဖစ်သည်။  

 (ခ) စီဵနင်ဵသမူှ အလိုအေလျာက်ပုဳမှန် လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵမှ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ သို့  လဃဲ 

ေြပာင်ဵြခင်ဵ ကို ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်အတွင်ဵ လုပ်ေဆာင်ေသာ ခလုတ်ပါဝငသ်ည်ဴ 

ကုန်ပစ္စည်ဵတင် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ၏ ထပ်တိုဵလက္ခဏာအြဖစ် စီဵနင်ဵသမူှ 

အလုိအေလျာက် လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵြဖစ်သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်သည် စီဵနင်ဵ သူ 

ထိန်ဵချုပ်မငေအာက်ေရာက်ေနစဉ်တွင် နှိပ်ခလုတ်ကိုဖိြခင်ဵ ြဖငဴ် စီဵနင်ဵ သူအတွက် 

တက်/ ဆင်ဵအထပ် ညဃန်ြပေသာ အချက်ေပဵသပဳါေသာ မျက်ြမင်ေခါ်ဆိုမင 

ညဃန်ြပချက် ပါဝင်သည်။ 
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၅ဂ.၇.၂.၃။ စုစည်ဵထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵ 

         ေခါ်ဆိုမငမျာဵအာဵလုဳဵ ကို သတိြပုမိသညဴ်တိုငေ်အာင်နှင်ဴ ေခါ်ဆိုမငြပုထာဵ 

ေသာ သတ်မှတ်ထာဵသင်ဴအစီအစဉ်နှင်ဴ မသက်ဆိုင်ဘဲ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် တက်/ 

ဆင်ဵအထပ် အသီဵသီဵ၌ အထပ်အစဉ်အတိုင်ဵ  ရပ်တန့်ြခင်ဵနှငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵ တက်/ 

ဆင်ဵ၌ မှတ်သာဵြခင်ဵကို ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အတွင်ဵ နှိပ်ခလုတ်နှိပ်ြခင်ဵအာဵြဖငဴ် အလို 

အေလျာက် လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵ  နည်ဵ လမ်ဵမျာဵအာဵလုဳဵအတွက် ဘုဳအမည်အြဖစ် စုစည်ဵ 

ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ ကို ေခါ်ဆိုသည်။  

 ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်ကို ဝန်အာဵအြပညဴ် မေမျှာလ်င်ဴြခင်ဵ နှငဴ် ထပတ်ိုဵဝန်အာဵ 

သည် အြခာဵရပ်တည်မငမျာဵတွင် ယူေဆာငမ်ည် ကိစ္စမျာဵမှအပ စုစည်ဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ ၏ 

မည်သညဴ်ပုဳစဳမှ ကုန်ပစ္စည်ဵတင် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက် မျာဵေသာအာဵြဖင်ဴ မသင်ဴ 

ေလျာ်ပါ။  

၅ဂ.၇.၂.၄။ ြလုတ်တြျက်နှိပစ်ုစည်ဵထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵ 

   ခလုတ်တချက်နှိပစ်ုစည်ဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ တွင်တက်/ဆင်ဵအသီဵသီဵ၌ တစ်ချက် 

နှိပ်ခလုတ်ပါရိှသည်။ ခရီဵသည်အလုိရိှေသာေနရာသ့ုိ ခရီဵသာွဵြခင်ဵကို မှတ်သာဵထာဵ 

ြခင်ဵ ြဖငဴ်လမ်ဵေကကာင်ဵ သွာဵြခင်ဵကို အသိအမှတ်မြပုပါ။   

၅ဂ.၇.၂.၅။   အဆင်ဵစုစည်ဵထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵ 

  အဆင်ဵစုစည်ဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵသည် ေြဖဆိုသညဴ်တိုင်ေအာင် ေခါ်ဆိုမငထိန်ဵ 

သိမ်ဵြခင်ဵ နှင်ဴ တဳခါဵဖွငဴ်ေနစဉ် (သုိ့မဟုတ်) ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် သွာဵေနြခင်ဵနှငဴ် မသက် 

ဆိုင်ဘဲ တက်/ဆင်ဵေခါ်ဆိုမငမျာဵကို  တစ်ချက်နှိပခ်လုတ်မှ မှတ်သာဵ၍ ထိန်ဵချုပ်ေသာ 

စနစ်ြဖစ်သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ေခါ်ဆိုမငမျာဵ အာဵလုဳဵ ကိုမတှ်သာဵထာဵြခင်ဵနှငဴ် 

ေအာက်သ့ုိဆင်ဵ ရာတွင် အလုိရိှေသာ အထပ်အသီဵသီဵသို့ အစဉ်အတိုင်ဵ ဓာတ်ေလှကာဵ 

ရပ်တန့်ြခင်ဵြဖစ်သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် အြမငဴ်ဆုဳဵေခါ်ဆိုမင မှတ်သာဵထာဵရာသ့ုိ 

ဓာတ်ေလှကာဵ အမိ်ေခါ်ဆိုမငတုန့်ြပန်ရာတွင် အထပ်သ့ုိတက်သွာဵမညြ်ဖစ်သည်။ 

ထို့ေနာက် ၎င်ဵသည်ေအာက်သုိ့ အထပ်အစဉ်အတိုင်ဵ ေခါ်ဆိုမငမျာဵကို ေြဖဆိုရန်ဆင်ဵသွာဵ 

မည်ြဖစ်သည်။ ေခါ်ဆိုမငတစ်ခုသာ မှတ်သာဵထာဵပါက ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်သည် ေခါ်ဆို 

ေသာ အထပ်သ့ုိသာသွာဵေပမည်။  

 ဤစနစ်သည် ေြမညီထပ်နှငဴ် အေပါ်ထပမ်ျာဵကကာဵ လမ်ဵ ေကကာင်ဵကကပ်တည်ဵ  

လျှငက်ကာဵ အထပ်မျာဵတွင် ပိတ်ဆို့မငမရိှေသာ အေနအထာဵအတွက် သင်ဴေလျာ် သည်။ ၂ ခု 

(သ့ုိမဟုတ်) ၃ ခ ု ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်အစုမျာဵ၏ အတွင်ဵချတိ်ဆက်ထနိ်ဵချုပ်ြခင်ဵ ရိှသင်ဴ 

သည်။ 
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 ဤထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ အမျ ိုဵအစာဵတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်ြပမငမျာဵ ပါဝင် 

သည်- 

 (က) တက်/ဆင်ဵ အချက်ြပမီဵသည် ေခါ်ဆိုမငမျာဵကို မှတ်သာဵထာဵြခင်ဵ နှငဴ် ေြဖဆိုမည် 

ြဖစ်ေကကာင်ဵ ညဃန်ြပသည်။  

 (ခ) ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် ေနရာအေနအထာဵညဃန်ြပြခင်ဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် 

ဝငေ်ပါက် အေပါ်တွင် ရိှရမည်။ 

  (ဂ) တက်/ဆင်ဵေနရာ (သ့ုိမဟုတ်) ဓာတ်ေလှကာဵအိမ ် အေနာက်တွင်ရိှေသာ 

မျှာဵပုဳသဏ္ဍာန် အချက်ြပမီဵသည် ဝငေ်ရာက်မညဴ်လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအတွက် 

ဓာတ်ေလှကာဵသည် မည်သညဴ်လမ်ဵ ေကကာင်ဵ သို့ ထွကခ်ွာမည်ကို ညဃန်ြပသည်။ 

၅ဂ.၇.၂.၆။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် တစ်ြုအတွက် လမ်ဵ ေကကာင်ဵဆိုင်ရာ စုစည်ဵထိန်ဵ 

ြျုပ်ြြင်ဵ။ 

 ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်တစ်ခုအတွက် လမ်ဵ ေကကာင်ဵစုစည်ဵ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ သည် 

ကကာဵခဳတက်/ဆင်ဵမျာဵတွင် အတက်အဆင်ဵ နှိပ်ခလုတ်မျာဵရိှပါက သွာဵလိုေသာ 

လမ်ဵ ေကကာင်ဵခရီဵအတွက် ေခါ်ဆိုမငကို မှတ်သာဵထာဵသည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်မှ 

(သ့ုိမဟုတ်) တက်/ဆင်ဵေနရာမှ နှိပ်ခလုတ်ေခါ်ဆိုမငမျာဵကို ေြဖဆိုမပပီဵ မြခင်ဵ  မှတ်သာဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် ခရီဵသာွဵရာလမ်ဵ ေကကာင်ဵ တစ်ခုအတွင်ဵ 

အထပ်အစဉ်အတိုင်ဵ ေခါ်ဆိုမငမျာဵ အာဵလုဳဵ ကို ေြဖဆိုသွာဵမည်။ ဆန့်ကျင်ဘက် 

လမ်ဵ ေကကာင်ဵခရီဵမှ ေခါ်ဆိုမငမျာဵကို ခရီဵလမ်ဵေကကာင်ဵ ေြပာင်ဵြပန်သွာဵသညဴ်အခါတွင် 

ေြဖဆိုသွာဵမည်။  

 ဤစနစ်သည် အမိ်ယာအေဆာက်အဦနှင်ဴ ဟိုတယ်မျာဵ၊ ရုဳဵခန်ဵငယ်မျာဵ 

ကဲဴသ့ုိ ကကာဵခဳအထပ်မျာဵတွင် လမ်ဵ ေကကာင်ဵ ရှိေသာ  ၄ ထပ် (သ့ုိမဟုတ်) ပိုေသာအထပ် 

မျာဵကို ဝန်ေဆာင်မငေပဵေသာ ဓာတ်ေလှကာဵတစ်ခုအတွက် သင်ဴေလျာ်သည်။ 

 ဤထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵအမျ ိုဵအစာဵတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်ြပြခင်ဵ မျာဵ ပါဝင် 

သည်- 

 (က) တက်/ဆင်ဵနှိပ်ခလုတ် အသီဵသီဵအတွက် တက်/ဆင်ဵ အချက်ြပမီဵတစ်ခုသည် 

ေခါ်ဆိုမငမျာဵကို မှတ်သာဵထာဵပပီဵ အေြဖေပဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ  ညဃန်ဵဆိုသည်။  

 (ခ) ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် အေနအထာဵညဃန်ြပချက်သည် ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အဝင် 

ေပါက် အေပါ်တွင်ရိှရမည်။ 

 (ဂ) တက်/ဆင်ဵေနရာတွင် (သ့ုိမဟုတ်) ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် ေနာက်တွင်ရှိေသာ 

မျှာဵပုဳသဏ္ဍာန်အချက်ြပမီဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်သည် မည်သညဴ်လမ်ဵ 

ေကကာင်ဵ သို့ ထွကခ်ွာမည်ကို ညဃန်ြပသည်။  
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၅ဂ.၇.၂.၇။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် ၂ ြ ု (သ့ုိမဟုတ်) ၃ ြုအတွက် လမ်ဵ ေကကာင်ဵ  ဆိုင်ရာ 

စုစည်ဵ ထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵ 

 ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် ၂ ခ ု (သ့ုိမဟုတ်) ၃ ခုအတွက် လမ်ဵ ေကကာင်ဵ ဆိုငရ်ာ 

စုစည်ဵ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ သည်အတွင်ဵ  ချတိ်ဆက်မင ရှိေသာ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် ၂ ခု 

(သ့ုိမဟုတ်) ၃ ခ ု အစု အတွင်ဵ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ စနစ်ြဖစ်သည်။ “အတက်” နှင်ဴ “အဆင်ဵ ” 

နှိပ်ခလုတ်၏ နှိပ်ခလုတ် တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) အထပ်ခလတု် (ကကမ်ဵြပင်မှ ဓာတ်ေလှကာဵ 

အမိ်ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ ကိစ္စမျ ိုဵတွင်) သည် ဓာတ်ေလှကာဵအာဵ အာဵလုဳဵ အတွက် ဘုဳေခါ်ဆိုမင 

စနစ်နှငဴ်တက်/ဆင်ဵအသီဵသီဵတွင် လိအုပ်သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် ၃ခ ုအစုလိုက်ရိှေသာ 

ကိစ္စမျ ိုဵတွင် ဗိသုကာပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ ညီမျှမငရိှေစရန်အပိုနှိပ်ခလုတ်ယူနစ် သတ်မှတ်သင်ဴ 

သည်။ တက်/ဆင်ဵဓာတ်ေလှကာဵအိမ် အသီဵသီဵေခါ်ဆိုမငသည် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် 

အေကာင်ဵ ဆုဳဵေနရာချထာဵရန် အလုိအေလျာက် စီစဉ်ေပဵသည်။ ထိန်ဵချုပ်မငဒဇီိုင်ဵ ြပုလုပ် 

ထာဵြခင်ဵ ြဖငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်မျာဵသည် ထိေရာက်စွာေနရာယူြခင်ဵ ြဖင်ဴ ဝန်ေဆာင်မင 

ေကာင်ဵြပုလုပ်ေပဵသည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်သည် အြမင်ဴဆုဳဵအထပ်သ့ုိ ေရာက်ေနချနိ် 

တွင် ၎င်ဵသာွဵရာလမ်ဵေကကာင်ဵ တွင်ေခါ်ဆိုမငရိှပါက ေနာက်တစ်ကကိမ် စတငသွ်ာဵရာတွင် 

အလုိအေလျာက် ေြပာင်ဵြပန်သွာဵေပဵသည်။ ၁ ခ ု (သ့ုိမဟုတ်) ပိုေသာ ဓာတ်ေလှကာဵ 

အမိ်မျာဵသည် ရပ်နာဵရာကကမ်ဵြပင်သ့ုိြပန်သွာဵမည်။  

 ဓာတ်ေလှကာဵသည် ဝန်အာဵအြပညဴ်ြဖစ်ေနပါက တက်/ဆင်ဵ ေခါ်ဆိုမငမျာဵ 

ကိ ု အလိုအေလျာက်ေကျာ်သွာဵေစြခင်ဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် ၃ ခု အစုအတွက် မရှိ 

မြဖစ်လိုအပ်ေသာ လက္ခဏာြဖစ်သည်။ ရုဳဵခန်ဵမျာဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်နှစ်ခု အစုမျာဵ 

လိအုပ်သည်။ အြခာဵဓာတ်ေလှကာဵအမိ်မျာဵသည် အထပ်အာဵလုဳဵ ဆီသ့ုိ ဝန်ေဆာငမ်င 

ဆက်တိုက်ေထာက်ပဳေဴပဵ သွာဵနိုင်ရမည်။  

 ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် ၃ခုအစုသည် ၇ ထပ် (သ့ုိမဟုတ်) ၈ ထပန်ှင်ဴအထက် 

ဝန်ေဆာင်မင ေပဵရမည်ဆိုလျှင် အလုိအေလျာက် ကကီဵကကပ်ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ ပုဳစဳအချ ို့ 

(၅ဂ.၇.၂.၈။ တွင်ကကညဴ်ပါ) ကိ ု ထိေရာက်စွာ အသဳုဵြပုရန်အတွက် ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ 

လိအုပ်သည်။ 

 ဤထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵအမျ ိုဵအစာဵသည်    အချက်ြပမီဵမျာဵပါဝငသ်င်ဴသည်- 

 (က) တက်/ဆင်ဵ နှိပ်ခလုတ်အသီဵသီဵအတွက်အချက်ြပမီဵသည် ေခါ်ဆိုမငမျာဵအတွက် 

မှတ်သာဵထာဵြခင်ဵ နှငဴ် ေြဖဆိုလိမ်ဴမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ညဃန်ြပထာဵသည်။ 

 (ခ) ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် အေနအထာဵညဃန်ြပြခင်ဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် အဝင် 

ေပါက်အေပါ်တွင်ရိှသည်။ 
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 (ဂ)  အသဳကကာဵနိုင်ေသာ ခလုတ်တစ်ခု(သ့ုိမဟုတ်) တက်/ဆင်ဵ အဝင်အသီဵသီဵ 

အေပါ်တွငရှ်ိေသာ တက်ဆင်ဵေခါ်ဆိုမင နှိပ်ခလုတ်တွင် မျှာဵပုဳသဏ္ဍာန်ညဃန်ြပ 

ေသာ အချက်ြပမီဵမျာဵသည် ေစာင်ဴဆိုင်ဵ ေသာလူမျာဵအတွက် ဓာတ်ေလှကာဵ 

အမိ်သည် ရပ်တန့်မည်၊ မည်သညဴ်လမ်ဵေကကာင်ဵ သ့ုိ ဆက်၍သွာဵမည်ကို ညဃန်ြပ 

သည်။  

၅ဂ.၇.၂.၈။ အပု်စုလိကု်ကကီဵကကပ်ထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵ။ 

 ခရီဵသည်နှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵတွင် အထူဵလမ်ဵေကကာင်ဵ  အပု်စုတစ်ခု 

အတွက် စုစည်ဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ  နှင်ဴ အတွင်ဵချတိ်ဆက်မငအာဵလုဳဵ ၏ ဓာတ်ေလှကာဵ တစ်ခုစီ 

လုပ်ေဆာငမ်ငမျာဵ ေပါင်ဵ စပ်၍ ကကီဵကကပ်ေသာ စနစ်လိုအပ်သည်။  

 ဆင်ကဴဲြဖစ်ေသာ အလိုအေလျာက် ကကီဵကကပ်ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ  စနစ်အတွက် 

သဘာဝအေလျာက် အထူဵဝန်ေဆာင်မငေခါ်ဆိုြခင်ဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ၏ အရှိန် 

စွမ်ဵရည်နှငဴ် ကိုက်ညီရမည်။ 

 ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ စနစ်သည် ေစာင်ဴဆိုင်ဵ မငပိုကကာြခင်ဵ နှငဴ် မလိုအပ်ေသာ 

ဝန်ေဆာင်မင၊ အလုပ်မလုပ်ေသာ ဓာတ်ေလှကာဵ အမိ်တို့၏ အလုပ်မြဖစ်ေသာအချက် 

မျာဵကို ေလျာဴကျေစနိုင်ြခင်ဵ နှငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်တစ်ခုစီအတွက် ပို့ေဆာငြ်ခင်ဵ နှငဴ် 

ကွဲြပာဵေသာ လမ်ဵ ေကကာင်ဵ  အေြခအေနမျာဵတွင် အထပ်တိုင်ဵသ့ုိ ဝန်ေဆာငမ်င ေထာက်ပဳဴ 

ေပဵနိုငရ်န် ထိန်ဵညစိေပဵသည်။ ဤစနစ်သည် “အတက်နှငဴ် အဆင်ဵ ” အမျာဵဆုဳဵအချနိ်မျာဵ၊ 

ချနိ်ညစိ ြခင်ဵ လမ်ဵေကကာင်ဵ  အနည်ဵငယ်ကဲဴသ့ုိ အြခာဵအထူဵအေြခအေနမျာဵတွင် အလို 

ေလျာက် တုဳ့ြပန် ေစနိုင်ရန် အထူဵလက္ခဏာမျာဵ ေထာက်ပဳေဴပဵသည်။  

 ဆန္ဒရိှပါကမည်သညဴ် စနစ်လုပေ်ဆာငမ်ငေအာက်တွင် လုပ်ေသာပုဳစဳနှင် ဴ

ပတ်သက်ေသာ ြမငန်ိုင်သညဴ် သတင်ဵ အချက် အလက်၊ ညဃန်ြပချက်မျာဵေပဵေသာ မာစတာ 

ကကီဵကကပ်ခန်ဵမျာဵကို ဓာတ်ေလှကာဵအဝင ် အခန်ဵမျာဵတွင်ေထာက်ပဳေဴပဵနိုငသ်ည်။ တိကျ 

ေသာ ပရိုဂရမ်ကို အေြခခဳေသာစနစ်ကို လမ်ဵ ေကကာင်ဵ ပရိုဂရမ် ေြပာင်ဵလဲရန်အတွက် 

ေထာက်ပဳဴထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ ြပုလုပ်ေသာ စနစ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ ဝန်ေဆာင်မငမှ မည်သည်ဴ 

ဓာတ်ေလှကာဵ ကိုမဆို ဖယ်ရှာဵြခင်ဵ စသညဴ်အြခာဵအေြခခဳအချက်မျာဵ ပါဝငသ်ည်။ 

၅ဂ.၇.၃။ လုပ်ေဆာင်မှုစနစ်မျာဵ၏ လက္ခဏာမျာဵ 

၅ဂ.၇.၃.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်ဦဵစာဵေပဵမှု 

 တစ်ခါတစ်ရဳတွင် အထူဵလူပုဂ္ဂိုလ်ဝန်ေဆာငမ်င (သ့ုိမဟုတ်) အမိ်တွင်ဵ 

ဝန်ေဆာင်မငေပဵရန်လိအုပ်သည်။ မည်သညဴ်ကိစ္စ အတွက်မဆို ဤဝန်ေဆာငမ်ငလိအုပ်ပါက 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် အတွင်ဵခလုတ်လုပ်ေဆာင်မငအာဵြဖင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် ဦဵစာဵေပဵ 

မငကိ ု သတ်မှတ်သင်ဴသည်။ လုပ်ေဆာင်မငသည် ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်နှင်ဴ တဳခါဵမျာဵသည် 
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သတ်မှတ်ထာဵေသာ အထပ်အတွက် ေခါ်ဆိုမငမျာဵ မှတ်သာဵပပီဵသညဴ်တိုင်ေအာင် ဖွငဴ်ထာဵ 

ရမည်။ တက်/ဆင်ဵေခါ်ဆိုမငအာဵလုဳဵကို ေကျာ်ြဖတ်ြခင်ဵ နှငဴ် တက်/ဆင်ဵ  ေနရာေပါ်ရိှ 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် ညဃန်ြပမငသည် ဤဓာတ်ေလှကာဵအတွက် အလင်ဵ ေရာငမ်ြပပါ။ အထူဵ 

လုပ်ေဆာငမ်င ပပီဵြပညဴ်စုဳေသာအခါ ေသာဴကို ဖယ်ရှာဵလိုက်ြခင်ဵ ြဖငဴ် ပုဳမှန်ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ  

ဝန်ေဆာင်မငသုိ့ ြပန်လည်ေရာက်ရိှသွာဵမည်။  

၅ဂ.၇.၃.၂။ တက်/ဆင်ဵေြါ်ဆိုမှုအလိအုေလျာက်ေကျာ်ြဖတ်ြြင်ဵ  

 စုစည်ဵလုပ်ေဆာင်မငအတွက် တက်/ဆင်ဵေခါ်ဆိုမငမျာဵ အလုိအေလျာက် 

ေကျာ်သွာဵြခင်ဵကို ေထာက်ပဳေဴပဵနိုင်သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်သည် ဝန်အာဵအြပညဴ်ရိှချနိ် 

တွင် ကိရိယာသည် တက်/ဆင်ဵ ေခါ်ဆိုမငမျာဵကို ေကျာ်သွာဵေသာ်လည်ဵ ေခါ်ဆိုမငမျာဵကို 

ဖျက်မပစ်ပါ။  

၅ဂ.၇.၃.၃။ ေမာ်တာ၊ ဂျင်နေရတာပိတ်ြြင်ဵ  

 ဗိုအ့ာဵအမျ ိုဵမျ ိုဵထိန်ဵချုပ်ေသာစနစ် (Variable Voltage) ဓာတ်ေလှကာဵ 

မျာဵတွင် ေသချာေသာ အေနအထာဵတစ်ခု ေအာက်တွင် ဝန်ေဆာငမ်ငလုပ်ေပဵနိုင်ရန် 

မလိုအပ်ပါက ဓာတ်ေလှကာဵစက်အာဵ အလိုအေလျာက်ပိတ်နိုင်သည်။ ဥပမာ ဓာတ်ေလှ 

ကာဵ ဝန်ေဆာင်မငအတွက် မလိုအပ်ေသာ အချနိ်တွင် ဓာတ်ေလှကာဵ အလုိအေလျာက် 

ပိတ်ထာဵပပီဵ ဝန်ေဆာင်မင လိအုပ်ေသာအချနိ်တွင် အလုိအေလျာက် ြပန်လုပေ်ပဵသည်။  

၅ဂ.၇.၃.၄။ ေအာက်ေြြထပ်ဝန်ေဆာငမ်ှု 

 စုစည်ဵထိန်ဵချုပ်ေသာ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက်မျာဵေသာအာဵြဖင်ဴ ေြမညီ 

ထပတ်ွင် ြပုလုပ်ေလဴရိှသည်။ ထို့အြပင် ေအာက်ေြခထပ် (Basement Floor) 

ေအာက်ေြခထပ်ကကာဵ၊ အဓကိရပ်နာဵေသာ အထပေ်အာက်တွင် ဝန်ေဆာင်မငလိုအပ်ေသာ 

အခါ၊ ဓာတ်ေလှကာဵြပုလုပ်သူသည် (Sub Basment Floor) တွင် မျာဵေသာအာဵြဖင်ဴ 

လိအုပ်ေသာ မည်သညဴ်နည်ဵ ပညာဆိုငရ်ာ လိုအပ်ချက်မျာဵ ရယူလိုသည်ကို ဝန်ေဆာင်မင 

အမျ ိုဵအစာဵကိုအသိေပဵသင်ဴသည်။  

၅ဂ.၇.၃.၅။ ေဆဵရုဳဝန်ေဆာင်မှု  

  ကုတငန်ှင်ဴထမ်ဵ စင်မျာဵ သယ်ေဆာင်ေသာ ဓာတ်ေလှကာဵအတွက် ဦဵစာဵ 

ေပဵမငခလုတ်သည် လိအုပ်ပါက စီဵနှင်ဵသူမှ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်၏ အြပညဴ်အဝထိန်ဵချုပ်မင 

ထက် ပိုရှိသင်ဴသည်။ ဤလိအုပ်ချက်ကို ဓာတ်ေလှကာဵ အိမ်ဦဵစာဵေပဵမငအြဖစ် သတ်မှတ် 

ြခင်ဵ နှငဴ် ၎င်ဵသည် ၅ဂ.၇.၃.၁။ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ လုပ်ေဆာငမ်ငကို ြပုလုပ်လိမ်မဴည်။ 

အြခာဵနည်ဵ လမ်ဵ အာဵြဖင်ဴ ဤဓာတ်ေလှ ကာဵမျ ိုဵတွင် ပုဳမှန်ခရီဵသည်တင် ဓာတ်ေလှကာဵ 

မျာဵကဲသ့ုိ တူညီေသာထိန်ဵချုပ်မငရှိြခင်ဵ၊ ေရွဵချယ်မငသည် အထပ်အေရအတွက်နှင်ဴ 
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ဝန်ေဆာင်မင၊ လိုအပ်ေသာဝန်ေဆာငမ်ငနှငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ အေရအတွက်ေပါ်တွင် 

မူတည်သည်။ 

၅ဂ.၇.၃.၆။  လက်မျာဵြဖင်ဴလပု်ေဆာင်ေသာတဳြါဵမျာဵ 

  “တဳခါဵဖွငဴ်အချက်ေပဵသဳ” သည် ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် (သ့ုိမဟုတ်) တက်/ဆင်ဵ 

တဳခါဵ ပွငဴ်လျက်ထာဵခဲဴသညဴ် အချနိ်တွင် သတိြပုမိေစရန် တပ်ဆင်ထာဵရမည်။  

၅ဂ.၇.၃.၇။ ပါဝါသဳုဵအလိအုေလျာက်ပိတ်တဳြါဵမျာဵ 

  ခရီဵသည်လုပ်ေဆာငမ်ငအတွက် ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် တက်/ဆင်ဵ ေနရာ 

သ့ုိေရာက်ရိှသညဴ်အခါ တဳခါဵသည် အလိအုေလျာက်ဖွငဴ်ပပီဵေနာက် အချနိ်အပိုင်ဵအြခာဵ 

တစ်ခုကကာပပီဵသညဴ်အခါ အလုိအေလျာက်ပိတ်သွာဵသည်။ တဳခါဵချက်ချင်ဵပိတ်နိုငရ်န် 

အတွက် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်အတွင်ဵ ရှိ ခလုတ်နှိပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ဤအချနိ်အပုိင်ဵ အြခာဵကို 

ေကျာ်လဃာဵနိုင်သည်။  

  တဳခါဵဖွငဴ်နှိပခ်လုတ်ကို တဳခါဵမျာဵ၏ အပိတ်ေရွ့လျာဵမင ေြပာင်ဵြပန်ြပုလုပ် 

ြခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) ဖွငဴ်ြခင်ဵထိန်ဵထာဵရန် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်အတွင်ဵ ေထာက်ပဳထဴာဵသည်။  

၅ဂ.၇.၃.၈။ ပါဝါသဳုဵတဳြါဵပိတ်ထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵ 

  ခရီဵသည်မျာဵ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵ မင (သ့ုိမဟုတ်) ထရပ် (Turcks) 

(သ့ုိမဟုတ်) စက်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ထိခိုက်မငသက်ေရာက် ေစနိုငေ်သာ သီဵြခာဵအေနအထာဵ 

တစ်ခုတွင် တဳခါဵပိတ်ြခင်ဵ ကို တက်/ဆင်ဵေနရာ (သ့ုိမဟုတ်) ခလုတ်ကို ဆက်တိုက်ဖိြခင်ဵ  

ြဖင်ဴ ြပုလုပ်သင်ဴသည်။  

          ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် (သ့ုိမဟုတ်) တက်/ဆင်ဵတဳခါဵမျာဵဖွငဴ် လျက်ထာဵခဲဴသည်ဴ 

အခါ တဳခါဵဖွငဴ်ေနသညဴ် အချက်ကိုသတိြပုမိေစရန် စီမဳထာဵရမည်။ အချ ို့ေသာ 

ကုန်ပစ္စည်ဵတင် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵတွင် ဤ လုပ်ေဆာင်မငနည်ဵလမ်ဵ  လိုအပ်သည်။ 

၅ဂ.၇.၃.၉။ တဳြါဵမျာဵ၏အန္တရာယ်ကင်ဵ လုပ်ေဆာငမ်ှု  

  ဓာတ်ေလှကာဵ အဝင်ေပါက်အတွင်ဵ သို့ ခရီဵသည်မျာဵ ေဘဵအန္တရာယ် 

ကင်ဵစွာ ြဖတ်သန်ဵသွာဵနိုင်ရန် ြမန်မာနိုင်ငဳလျှပ်စစ်ဥပေဒလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ မှ (ဓာတ် 

ေလှကာဵ) စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်၊ CP 2 2009, EN 81-1-2998 ၊ လျှပ်စစ်နှင်ဴ 

ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ MNBC အပုိင်ဵ ၅(က) နှင် ဴ (ခ) ေနာက်ဆုဳဵထုတ်ေဝမင 

တို့ကို လိုက်နာရမည်။ 

၅ဂ.၇.၃.၁၀။  ဒါရိုက်တာဝန်ေဆာင်မှု 

 တစ်ဦဵချင်ဵစီအတွက် အထူဵဝန်ေဆာငမ်ငေပဵေသာ ပုဳစဳအမျ ိုဵမျ ိုဵရှိပါသည်။ 

သ့ုိေသာ် ၎င်ဵတို့ကို ေရှာင်ကကဉ်သင်ဴသည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအမျာဵစုမှ တစ်ခုကို ြပညဴ်စုဳေသာ 

အစုတွင် ဦဵစာဵေပဵ တက်/ဆင်ဵ  ြပုလုပ်ရန် အသဳုဵြပုေသာခလုတ်သဳုဵြခင်ဵ  ြဖစ်သည်။ 



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 
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ဤသဘာဝမှ ဦဵစာဵေပဵ ြပုြပငြ်ခင်ဵ သည် ဝန်ေဆာင်မငတစ်ခုလုဳဵ ၏အကျ ိုဵသက် ေရာက်မင 

ကိ ု ဆိုဵဆိုဵရွာဵရွာဵ ထိခိုက်ေစနိုင်သည်မှာ ထင်ရှာဵသည်။ ကကိုတင ် ေမျှာ်မှန်ဵထာဵေသာ 

လမ်ဵ ေကကာင်ဵလိအုပ် ချက်မျာဵြပညဴ်စုဳေစရန် ဓာတ်ေလှကာဵ ၃ ခုအစုလိုက် တပ်ဆငထ်ာဵ 

ချနိ်တွင် အေဆာက်အဦသည် ဓာတ်ေလှကာဵ တစ်ခုကို ဒါရိုက်တာ ဝန်ေဆာင်မငအြဖစ် 

အပမတဲမ်ဵ ဖယ်ထတု်လိုက်ပါက လမ်ဵေကကာင်ဵ ကိုင်တွယ်နိုင်ေသာ စွမ်ဵရည်သည် ၃ ပုဳ ၁ 

ပုဳြဖစ်ရမညဴ်အစာဵ တစ်ဝက်ထိ ေလျာဴကျသွာဵသည်။  

 ဦဵစာဵေပဵဝန်ေဆာင်မငသည် အေရဵကကီဵေသာအခါ ဓာတ်ေလှကာဵဦဵစာဵ 

ေပဵမင လက္ခဏာသည်သင်ဴေလျာ်သည်။ (၅ဂ.၇.၃.၁။ တွင်ကကညဴ်ပါ) ။ 

၅ဂ.၇.၃.၁၁။   ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်ေရာက်ရှြိြင်ဵ ညွှန်ြပြျက် 

  (ဝန်ေဆာင်မငတွင်) သင်ဴေလျာ်ေသာအလင်ဵမီဵြပသည်။ ဤအလင်ဵ ြပြခင်ဵ  

သည် တက်/ဆင်ဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵ အမိ်ေရာက်ရိှြခင်ဵ အချက်ြပတွင် အသဳုဵြပုရန် 

သတ်မှတ်သည်။  

 ေအာက်ေဖာ်ြပပါမျာဵသည် တဳခါဵမျာဵတွင် အြမငေ်ဘာငက်ွက်မျာဵအတွင်ဵ   

လက်ေတွ့ေမွဵစာဵ အသဳုဵြပုသည်- 

(က) တက်/ဆင်ဵတဳခါဵမျာဵနှင်ဴ လက်အာဵြဖင်ဴ လုပ်ေဆာင်ေသာ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ 

အတွက် အြမင်ေဘာင်ကွက်မျာဵကို တဳခါဵအာဵလုဳဵ  တွင် တပ်ဆင်ထာဵရမည်။  

(ခ)  ပါဝါအသဳုဵြပု ဓာတ်ေလှကာဵအိလက်အာဵြဖင်ဴ တက်/ဆင်ဵတဳခါဵ လုပ်ေဆာင်မင 

ရိှေသာ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက် အြမင်ေဘာင်ကွက်မျာဵကို တက်/ဆင်ဵ တဳခါဵ 

မျာဵတွင်သာ တပ်ဆင်ရမည်။  

 (ဂ) တက်/ဆင်ဵတဳခါဵမျာဵနှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် အလုိအေလျာက်လုပ်ေဆာင်ေသာ 

ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵတွင် အြမင်ေဘာငက်ွက်မျာဵ တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။     

၅ဂ.၇.၃.၁၂။ ဝန်ေဆာငမ်ှုြလုတ်မျာဵ 

  ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵသည် ဝန်ေဆာင်မငမရိှေသာ အေြခအေနအတွက် ကိုင ်

တွယ်ရန် ခလုတ်မျာဵ တပ်ဆင်ထာဵလျှင် ၎င်ဵသည် အပု်စုအတွင်ဵ ကျန်ဓာတ်ေလှကာဵ 

မျာဵ၏ လိုအပ်ေသာခရီဵသည်ကကပ်တည်ဵမငကို ြဖညဴ်တင်ဵေပဵနိုငသ်ည်။ မီဵသတ်ဓာတ်ေလှ 

ကာဵသည် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵေသာ ဓာတ်ေလှကာဵအတွင်ဵ လုပ်ေဆာငမ်ငြပုလုပ်ေနစဉ် 

တွင် မီဵသတ်ထိန်ဵချုပ်မငမှ မရပ်တန့်နိုငေ်စရန် ဤခလုတ်မျာဵ မရိှမြဖစ်လိုအပ်သည်။ 

ဝန်ေဆာင်မငခလုတ်မျာဵသည် ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵမင ခလုတ်မျာဵနှငဴ် မေရာေထွဵ သင်ဴပါ။ 

၎င်ဵတို့သည် အန္တရာယ်ရိှေသာအေြခအေနတွင် ဓာတ်ေလှကာဵကို လုပ်ေဆာငန်ိုင်ရန် 

ရည်ရွယ်၍သာ အသဳုဵြပုသင်ဴသည်။ အဘယဴ်ေကကာင်ဴဆိုေသာ ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵမင လုပ်ငန်ဵ 

သည် အမှန်တကယ်တိုဵတက် လုပ်ေဆာငေ်နေသာ အေြခအေနြဖစ်သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵ 
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အမိ်ထိပ်၌ တပ်ဆင်ထာဵေသာ ထိန်ဵချုပ်ေနရာသည် ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ခလုတ်အတွက် 

ဂရုြပုေပဵထာဵရမည်။  

၅ဂ.၇.၃.၁၃။ မီဵသတ်ြလုတ် 

  မီဵသတ်အာဏာပိုင်အဖဲွ့မှ လိအုပ်လျှင် မီဵသတ်ခလုတ်ကို တပ်ဆင်ေပဵ 

ထာဵရမည်။ ၎င်ဵသည် မီဵသတ် အာဏာပိငု်အဖွဲ့မှ တပ်ဆင်ြခင်ဵ တွင် ၁ ခ ု (သ့ုိမဟုတ်) ၁ 

ခုထက်ပိေုသာ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက် အြပညဴ်အဝထိန်ဵချုပ်မင ယူနိုငရ်န် လုပ်ေဆာင် 

ေပဵနိုငရ်မည်။  

၅ဂ.၇.၃.၁၄။ နိှပြ်လုတ်မျာဵနှငဴ် အြျက်ြပမျာဵ 

  နှိပ်ခလုတ်နှင်ဴ အချက်ြပမျာဵအာဵလုဳဵ၏ လုပ်ေဆာင်မငနှင်ဴ ပတ်သက်၍ 

ခရီဵသည်မျာဵအာဵလုဳဵမှ ရှင်ဵရှင်ဵလင်ဵ လင်ဵ နာဵလည်နိုင်ရန် အေရဵကကီဵဆုဳဵြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၇.၃.၁၅။ မျက်မြမငမ်ျာဵ အသဳုဵြပုရန် ေမျှာ်မှန်ဵထာဵေသာ အမျာဵြပည်သူဆိုငရ်ာ 

ေနရာမျာဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵတွင် ဘေရဵလ်ခလုတ် (Brailey Buttons) ေထာက်ပဳဴ 

ေပဵရန်သတ် မှတ်သည်။  

၅ဂ.၇.၄။ လျှပ်စစ်ပိုင်ဵ ဆိုင်ရာတပ်ဆင်ြြင်ဵလိအုပ်ြျက်မျာဵ 

၅ဂ.၇.၄.၁။ အေထွေထွ 

  ဓာတ်ေလှကာဵသည် သင်ဴေလျာ်ေသာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵနှင်ဴ 

အညီ အဓကိခလုတ်မျာဵနှင်ဴ ဝါယာကကိုဵမျာဵလိုအပ်သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵြပုလုပ်သူသည် 

အစီအစဉ်အတိုင်ဵ  သီဵြခာဵဝန်အာဵြပညဴ် လျှပ်စီဵရရန်၊ အစြပုလျှပစ်ီဵ (Starting Current) ၊ 

အြမငဴ်ဆုဳဵခွငဴ်ြပုနိုင်ေသာ ဗိုအ့ာဵကျြခင်ဵ ၊ ခလုတ်မျာဵ အရွယ်အစာဵနှင်ဴ အြခာဵလိုအပ်ချက် 

မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီေသာ အေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵကို သတ်မှတ်သင်ဴသည်။ ဓာတ် 

ေလှကာဵအမျာဵအြပာဵအတွက် ကွဲြပာဵေသာ အချက်အလက်မျာဵတွင် အသဳုဵြပုရန် 

ေကဘယ်ကကိုဵအရွယ်အစာဵ ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ ကို ဓာတ်ေလှကာဵထုတ်လုပ်သူမှ ေဖာ်ြပေပဵ 

သင်ဴသည်။ 

 (က) အဓကိပါဝါေထာက်ပဳဴမင - အဝင်ခန်ဵမှ ဓာတ်ေလှကာဵ ဆာဵကစ်အခွဲသည် အြခာဵ 

အေဆာက်အဦ ဝန်ေဆာငမ်ငမျာဵနှင်ဴ သီဵြခာဵြဖစ်သင်ဴသည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအသီဵ 

သီဵသည် အဓကိေထာက်ပဳမဴငမှ သီဵြခာဵစီခွဲထာဵသငဴ်သည်။ ခွဲြခာဵထာဵြခင်ဵ 

အဓပိ္ပာယ်မှာ ေသာခဴတ်ထာဵသင်ဴသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ 

 (ခ) အတွင်ဵချတိ်ဆက် ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအစုအတွက် မည်သညဴ် ဓာတ်ေလှကာဵ 

မဆို လက်ကျန်မျာဵ၏ ကကီဵကကပ်ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵသီဵြခာဵမရှိဘဲ ပိတ်ြခင်ဵ တွင် 

ဘုဳကကီဵကကပ်မငစနစ်အတွက် သီဵြခာဵဆာဵကစ် အခွဲမျာဵလိုအပ်သည်။ 
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 (ဂ) အလင်ဵ မီဵ - စက်ေလှကာဵ တန်ဆာပစ္စည်ဵမျာဵ ပါဝင်ေသာ အခန်ဵမျာဵအာဵလုဳဵ  

နှင်ဴ စက်ခန်ဵမျာဵတွင် လုေဳလာက်ေသာ အလင်ဵ ေရာင် ထာဵရိှရန်နှင်ဝဴငေ်ပါက် 

အနီဵတွင် ခလုတ်မျာဵထာဵရိှေပဵသင်ဴသည်။ အခန်ဵအသီဵသီဵ တွင် မီဵအိမ် 

(သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် သင်ဴေလျာ်ေသာ ေဆာဴကတ်အထွက် အနည်ဵ 

ဆုဳဵတစ်ခု ထာဵရိှေပဵသင်ဴပါသည်။  

       ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် အလင်ဵမီဵထာဵရှြိခင်ဵ သည် သီဵြခာဵဆာဵကစ် ြဖစ်သင်ဴ 

ြခင်ဵ နှငဴ် စက်ခန်ဵအတွင်ဵမှ ခလုတ်ကို ထိန်ဵချုပ်နိုငရ်မည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအမျာဵ အြပာဵ 

အတွက် ဘုဳစက် ခန်ဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵ အမိ်အသီဵသီဵအတွက် သီဵြခာဵရှိသင်ဴသည်။ 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် အလင်ဵမီဵသည် အဓကိပါဝါနှင်ဴ လွတ်ကင်ဵ စွာရိှသင်ဴသည်။ အလင်ဵ မီဵ၊ 

ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ  အတွင်ဵခလုတ်နှင်ဴ ေအာက်ပိုင်ဵအဆုဳဵ  ကကမ်ဵခင်ဵ ဝင်ရာလမ်ဵမျာဵ 

အတွက် ေဆာဴကက်မျာဵသည် အလင်ဵ မီဵနှင်ဴအတူ ထာဵရိှေပဵသင်ဴသည်။  

 အချက်ေပဵစနစ်သည်ထရန်စေဖာ်မာ (သ့ုိမဟုတ်) အာဵသွင်ဵစက်နှင်ဴ  

ဆက်သွယ်ထာဵလျှင် ဓါတ်အာဵဆက်သွယ်မငကို စက်ခန်ဵအလင်ဵ မီဵမှ ရယူရမည်။  

၅ဂ.၇.၄.၂။ လျှပ်စစ်ဝါယာကကိုဵနှငဴ်အသဳုဵြျပစ္စည်ဵ 

၅ဂ.၇.၄.၂.၁။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵလိုင်ဵမျာဵနှငဴ် အသဳုဵချပစ္စည်ဵမျာဵ ဓာတ်ေလှကာဵ 

တက်/ဆင်ဵြခင်ဵ တွင်ဆက်သွယ် မည်ဆိုပါက ထိတုည်ေဆာက်ြခင်ဵ နှင်ဴ တပ်ဆင်ြခင်ဵ ၊ 

ကာကွယ်ြခင်ဵ ၊  အလုပ်လုပ်ြခင်ဵ နှင်ဴ  ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ မျာဵတွငမ်ှ အြခာဵလူပုဂ္ဂိုလ် 

မျာဵသုိ့  အန္တရာယ်မကျေရာက်ေစရန် သတိြပုရမည်။ 

၅ဂ.၇.၄.၂.၂။ အသဳုဵချပစ္စည်ဵမျာဵ၏ မည်သညဴ်လျှပ်စစ် ဓါတ်အာဵလိုင်ဵ မျာဵကိုမဆုိ 

ကာကွယ်ထာဵေသာ (သ့ုိမဟုတ်) ပါဝင်ေသာ သတ္တုပုဳဵမျာဵနှငဴ် သတ္တုအကာမျာဵသည် 

ေြမစိုက်ကကိုဵ လုေဳလာက်စွာ တန်ဵထာဵရမည်။ 

၅ဂ.၇.၄.၂.၃။ မည်သညဴ်ဓာတ်ေလှကာဵ အမိ်တွင်မဆို လူမျာဵ အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင် 

ေသာ  အကာမပါသညဴ် (No bar conductor) လျှပ်ကူဵပစ္စည်ဵ မသဳုဵသင်ဴပါ။ 

၅ဂ.၇.၄.၂.၄။  ဓာတ်ေလှကာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ထာဵေသာ ေကဘယ်ကကိုဵ 

အာဵလုဳဵ နှင်ဴအြခာဵ ဝါယာကကိုဵမျာဵသည် လုပ်ငန်ဵလုပ်ရန် ရည်ရွယ်သညဴ် ဗိုအ့ာဵ 

အတွက် သင်ဴေလျာ်ေသာ အဆင်ဴဂရတိ် (Grade) နှင် ဴ သတ္တုအကာအကွယ် သဳုဵထာဵ 

ပါက ေြမစိုက်ကကိုဵ (အပ်ကကိုဵ) ထိေရာက်စွာ တပ်ဆင်ထာဵသင်ဴသည်။  

၅ဂ.၇.၄.၂.၅။ ၂၅၀  ဗို့ထက်ေကျာ်ေသာ ဖိအာဵရှိသညဴ် စွမ်ဵအင်သဳုဵေသာ အြခာဵ 

အသဳုဵချပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ေမာ်တာတိုင်ဵ၏အနီဵတွင် သင်ဴေလျာ်ေသာ သတိေပဵချက်မျာဵ 

ချတိ်ဆွဲထာဵရမည်။ 
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၅ဂ.၇.၄.၂.၆။  ေမာ်တာသို့လျှပ်စစ်ေထာက်ပဳေဴသာ ဆာဵကစ်သည် ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ  

အန္တရာယ်ကင်ဵ ကိရိယာမျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ် အသုဳဵ ြပုေသာ အမဃာကကိုဵ (Twin Cable) 

(သ့ုိမဟုတ်) အတူိုင်မျာဵပါေသာ ေကဘယ်ကကိုဵ(Multicone Cable) တွင် မပါဝင ်

သင်ဴပါ။ 

၅ဂ.၇.၄.၂.၇။ အလင်ဵ မီဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ နှင်ဴ အချက်ြပ ဆာဵကစ်အတွက်  တစ်ကကိုဵ 

တန်ဵေကဘယ်ကကိုဵသဳုဵြခင်ဵကို ခွင်ဴြပုသည်။  ဤဆွဲထာဵေသာ ေကဘယ်ကကိုဵ၏   

လျှပ်ကူဵပစ္စည်ဵအာဵလုဳဵ သည် ဤေကဘယ်၏  မည်သညဴ်လျှပ်ကူဵပစ္စည်ဵတစ်ခုကို 

မဆိုြဖတ်စီဵ ေသာအြမင်ဴဆုဳဵ ဗိုအ့ာဵအတွက် လျှပ်ကာ ြပုလုပ်ထာဵရမည်။  

၅ဂ.၇.၄.၃။ အေရဵေပါ်အြျက်ြပ (သုိ့မဟုတ်) တယ်လီဖုန်ဵ 

 ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် တယ်လီဖုန်ဵြဖင်ဴ (သ့ုိမဟုတ်) ဓာတ်ေလှကာဵတွင် 

အြပင်မှကကာဵနိုင်ေသာ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အတွင်ဵမှ လုပ်ေဆာင်သညဴ် အေရဵေပါ်အချက် 

ြပကို ေထာက်ပဳဴရန် သတ်မှတ်သည်။ 

                ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အသီဵသီဵ တွင် ေထာက်ပဳေဴသာ အချက်ေပဵ ေခါင်ဵ  

ေလာင်ဵ သည် ဓာတ်ေလှကာဵြပုလုပ်သူမှ ေြမညီထပ်၏ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵအတွင်ဵ  

အဆုဳဵ ေဘာက် (Box) ထဲတွင် ဝါယာကကိုဵ သွယ်တန်ဵထာဵေသာ အချက်ေပဵနှိပ်ခလုတ်ကို 

တပ်ဆင်သည်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵြပုလုပ်သူမှ ေထာက်ပဳေဴသာ အချက်ေပဵ ေခါင်ဵေလာင်ဵ 

(ဓာတ်ေလှကာဵတစ်ခုထက်ပိေုသာ ဓာတ်ေလှကာဵအတွက် ညဃန်ြပချက်နှင်ဴအတူ) သည် 

သေဘာတူညီထာဵေသာေနရာတွင် တပ်ဆင်ြခင်ဵ နှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ  အတွင်ဵ ဝါယာ 

ကကိုဵ ဆက်သွယ်ထာဵရမည်။ ေထာက်ပဳမဴငသည် စက်ခန်ဵတွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာ 

ဘက်ထရီ (သ့ုိမဟုတ် ထရန်စေဖာ်မာမှ လာြခင်ဵ ) မှရနိုင်လျှင် အေဆာက်အဦ မီဵအချက် 

ေပဵတပ်ဆင်ရန်အတွက် ြဖစ်သငဴ်သည်။  

 ဓာတ်ေလှကာဵ အိမ်အတွင်ဵ တယ်လဖီုန်ဵ ေထာက်ပဳလဴျှင် ဓာတ်ေလှကာဵ 

ြပုလုပ်သူသည် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်အတွင်ဵ သင်ဴေလျာ်ေသာ ေနရာတွင် တပ်ဆင်ြခင်ဵ နှငဴ် 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်မှ ဓာတ်ေလှကာဵကျင်ဵ အတွင်ဵ  နီဵစပ်ရာအဆုဳဵ အထပ်သ့ုိ ဝါယာကကိုဵ 

ေပဵပိုရ့မည်။တယ်လီဖုန်ဵအမျ ိုဵအစာဵမျာဵကို (Main Floor) တွင် တပ်ဆင်သည်။  

၅ဂ.၇.၄.၄။ ေြမစိုက်ကကိုဵ / အပ်ကကိုဵ (Earthing) 

 ၅ဂ.၇.၄.၄.၁။ ေမာ်တာ၏ေဘာင၊်လည်ပတ်ေသာစက်၊ ထိန်ဵချုပ်ေဘာငက်ွက်၏ ကိုယ် 

တည်၊ ပုဳဵမျာဵနှင်ခဴလုတ်ပုဳဵမျာဵနှင်ဴ အဓကိလျှပ်စီဵကို ပုဳမှန်အာဵြဖင်ဴ သယ်ေဆာငေ်သာ 

အလာဵတူ လျှပစ်စ်အသဳုဵအေဆာင် ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် အဆုဳဵ သည် အနည်ဵဆုဳဵ ၅ 

မီလီမီတာအချင်ဵ ရှိေသာ နပ်၊ ဝက်အူ (သ့ုိမဟုတ်) သတ္တုေချာင်ဵတုဳဵြဖင်ဴ အဆုဳဵ သတ် 

ရမည်။ ေကကဵနီေြမစိုက်ကကိုဵလျှပ်ကူဵ ပစ္စည်ဵသည် အကကီဵဆုဳဵလျှပ်စီဵ သယ်ေဆာင် 
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ေသာကကိုဵ၏ြဖတ်ပိုင်ဵ ဧရိယာ တစ်ဝက်ထက်မနည်ဵသင်ဴပါ။ လျှပ်ကူဵပစ္စည်ဵ သယ် 

ေဆာငေ်သာ အြမင်ဴဆုဳဵပမာဏ ၆၅ စတုရန်ဵမီလီမီတာ လျှပ်စစ်နှင်ဴ ဆက်စပ် 

ပစ္စည်ဵမျာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ  MNBC အပုိင်ဵ  ၅(က) နှင် ဴ(ခ) ေနာက်ဆုဳဵထုတ်ေဝမင၊ CP 2 – 

2009 နှင် ဴMyanmar Electricity Rule and Regulation တို့နှင်ဴကိုက်ညီသင်ဴသည်။  

 ၅ဂ.၇.၄.၄.၂။ သတ္တုပုဳဵမျာဵနှင်ဴ တဳခါဵအတွင်ဵေသာဴအဖုဳဵမျာဵ၊ တဳခါဵထိစပ်မငမျာဵ၊ 

ေခါ်ဆိုြခင်ဵ နှငဴ်ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵခလုတ်မျာဵ၊ရပ်ခလုတ်မျာဵ၊ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ခလုတ်မျာဵ

၊ကန့်သတ်ချက်ခလုတ်မျာဵ၊ အဆက်ပုဳဵမျာဵနှင်ဴထိန်ဵချုပ်ထာဵေသာ လျှပ်စီဵကာပုဳမှန် 

သယ်ေဆာင်ေသာအလာဵတူ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ တပ်ဆင်ြခင်ဵ မျာဵအတွက်အဆုဳဵ မျာဵ 

(ဤကိစ္စအတွက် အထူဵေထာက်ပဳ ဴ ထာဵေသာအဆုဳဵမျာဵ) နှင်ဴ ေြမစိုက်ကကိုဵလျှပ်ကူဵ 

လျှပ်စစ်နှင်ဴ ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ MNBC အပုိင်ဵ  ၅(က) နှင် ဴ (ခ) 

ေနာက်ဆုဳဵထုတ်ေဝမငနှငဴ် Myanmar Electricity Rule and Regulation 1985 

တို့နှငဴ်ဴအညီြဖစ်ရမည်။  

 ေြမစိုက်ကကိုဵ လျှပ်ကူဵပစ္စည်ဵ၏ အရွယ်အစာဵသည် လျှပ်စစ်နှငဴ် 

ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ MNBC အပုိင်ဵ ၅(က) နှင်ဴ (ခ) ေနာက်ဆုဳဵထုတ်ေဝမင 

နှငဴ ်အညီြဖစ်ရမည်။  

၅ဂ.၇.၄.၄.၃။ ေြမစိုက်ကကိုဵ   လျှပ်ကူဵပစ္စည်ဵသည် MNBC အပုိင်ဵ ၅(က) နှင်ဴ (ခ) 

ေနာက်ဆုဳဵထုတ်ေဝမင၊  Myanmar Electricity Rule and Regulation 1985 ၊ 

Myanmar Electricity Rule and Regulation ၏ ေနာက်ဆုဳဵြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ် 

အချနိ်နှငဴ်အမျှ ေြပာင်ဵ လဲေနေသာ စည်ဵ မျဉ်ဵ၊ စည်ဵ ကမ်ဵမျာဵနှင်အဴညီ ေြမစိုက်ကကိုဵ 

အဆုဳဵ မျာဵတွင် လုခဳခုဳစွာ တပ်ဆင်သင်ဴသည်။ 

၅ဂ.၇.၄.၄.၄။ ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်တွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာ လျှပ်စစ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ 

အသဳုဵချပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ဖွငဴ်ထာဵေသာ သတ္တုအပိငု်ဵ အစမျာဵတွင် လုေဳလာက်စွာ 

တွဲဆက်ြခင်ဵနှငဴ် ေြမစိုက်ကကိုဵချထာဵြခင်ဵတို့ ရိှရမည်။  

၅ဂ.၇.၄.၄.၅။ ဝက်အူရစ်ခပန်ပိုင်ဵ မျာဵကို ထိန်ဵချုပ်လျှပ်စီဵသယ်ေဆာငရ်န် စက် 

သည် လျှပ်စစ်တပ်ဆငြ်ခင်ဵ မှ ြပုလုပ်ေသာပုဳဵနှငဴ် ခပန်ပိုင်ဵနှငဴ်လျှပ်စစ်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာ 

တစ်ဆက် တည်ဵ အဖဳုဵတွင် လျှပ်စစ်ခပန်ပိုင်ဵ မျာဵ၏ ေြမစိုက်ကကိုဵချြခင်ဵသည် တပ်ဆင် 

ပစ္စည်ဵမျာဵကို ေြမစိုက်ကကိုဵချသည်ဟု ယူဆရမည်။ တပ်ဆင်ြခင်ဵ သဳုဵရန်အတွက် 

ေပျာဴေြပာင်ဵေသာ ခပန်ပိုက်မျာဵသုဳဵလျှင ်တပ်ဆင်ပစ္စည်ဵနှငဴ်ေပျာေဴြပာင်ဵ ေသာ ခပန်ပိုက် 

အရှည်အတိုင်ဵ  ထိေရာက်စွာေြမစိုက်ကကိုဵတပ်ဆင်ထာဵရမည်။  
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၅ဂ.၇.၄.၄.၆။ ဘဲလ်ထရန်စေဖာ်မာ (Bell Transformers) မျာဵ၏ ဒုတိယေြမာက် 

လည်ပတ်ေသာ အြခမ်ဵဖက်နှငဴ်၎င်ဵ တို့၏အဖဳုဵမျာဵကို ေြမစိုက်ကကိုဵတပ်ဆင်ထာဵရ 

မည်။ 

၅ဂ.၇.၄.၄.၇။ အေဆာက်အဦတစ်ခုတွင် ဓာတ်ေလှကာဵတစ်ခုထက်ပိ၍ု ရိှပါက 

သီဵြခာဵေြမစိုက်ကကိုဵကျင်ဵမျာဵ ရိှသင်ဴသည်။  

၅ဂ.၇.၅။ အေဆာက်အအုစဳီမဳြန့်ြွဲမှုစနစ်မျာဵ - ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက်ဆိုငေ်သာ 

အေကကာင်ဵ အရာ 

၅ဂ.၇.၅.၁။ အေဆာက်အအုတဳစ်ခုအတွင်ဵ ဓာတ်ေလှကာဵ ၃ခုထက်ပိုမုိတပ်ဆင် 

ြခင်ဵ နှငဴ် အေဆာက်အအုဳသည် သီဵြခာဵေနရာမျာဵတွင်တည်ရိှပါက ဗဟိုကကီဵကကပ်မငစနစ်ပုဳစဳ 

တစ်ခု ေထာက်ပဳသဴင်ဴသည်။ ဤဗဟိုကကီဵ ကကပ်မငစနစ်သည် အေဆာက်အအုတဳွင်ဵ 

မျက်နှာြပငေ်ဘာင်ကွက်မျာဵတွင် ြဖတ်သန်ဵေထာက်ပဳထဴာဵလျှင် အေဆာက်အအုစဳီမဳခန့်ခွဲ 

မငစနစ်မျာဵ တွင် ပါဝင်သည်။ 

၅ဂ.၇.၅.၂။  ဓာတ်ေလှကာဵ အသီဵသီဵအတွက် အေဆာက်အအုစဳီမဳခန့်ခွဲမငစနစ်သည် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်ြပမျာဵေဖာ်ြပေပဵသည်- 

 (က) ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အတွင်ဵ  အချက်ေပဵခလုတ်။ 

 (ခ) တဳခါဵဇုန်(သ့ုိမဟုတ်) အထက်လယ်ဗယ်အချက်အလက်။ 

 (ဂ) ဓာတ်ေလှကာဵေရွ့လျာဵမငသတင်ဵ အချက်အလက်။  

 (ဃ) ပါဝါနှငဴ်ပတ်သက်ေသာသတင်ဵ အချက်အလက်။ 

 (င) ဓာတ်ေလှကာဵေနရာနှင်ဴပတ်သက်ေသာ သတင်ဵ  အချက်အလက်။ 

၅ဂ.၇.၅.၃။ ဤအချက်ြပအသီဵသီဵကို ဓာတ်ေလှကာဵစက်ခန်ဵကိုြဖတ်၍ ကနဦဵ 

လွတ်လပေ်သာ ထိစပ်မငရိှသညဴ် ေနရာမျာဵတွင် ေထာက်ပဳဴရမည်။ ထိစပ်မငသည် 230 V ac 

/ 1 A (သုိ့မဟုတ်) 24 V dc / 1 A နငန်ဵြဖစ်သင်ဴသည်။ ကနဦဵထိစပ်မင အသီဵသီဵအတွက် 

ဝါယာကကိုဵအစုတစ်စုသဳုဵသင်ဴသည်။ 

၅ဂ.၇.၅.၄။ ဓာတ်ေလှကာဵစက်ခန်ဵမှ အေဆာက်အအုစဳီမဳခန့်ခွဲမင စနစ်မျာဵကကာဵ ဝါယာ 

ကကိုဵမျာဵသည် အေဆာက်အအု ဳ တည်ေဆာက်သူမျာဵမှ အေဆာက်အအုဳအတွင်ဵ  အြခာဵ 

ဝါယာကကိုဵမျာဵတပ်ဆငြ်ခင်ဵ နှငဴ်အတူ စီမဳချက်ချ၍ လုပ်ေဆာငသွ်ာဵရမည်။  

၅ဂ.၇.၅.၅။ အေဆာက်အအုစဳီမဳခန့်ခွဲမငစနစ်သည် ဓာတ်ေလှကာဵေရွ့လျာဵေနစဉ် 

အတွင်ဵ ဓာတ်ေလှကာဵေရွ့လျာဵေနသညဴ် အချက်အလက်မျာဵကိုဖတ်ြခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) 

တည်ပငမိ်ေသာ အေြခအေနကို စုဳစမ်ဵရန် အကကိမ်မျာဵစွာဖတ်ြခင်ဵ ြပုလုပ်နိုငေ်သာ စွမ်ဵရည် 

ရိှရန် ေသချာေစရမည်။  
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 အထက်တွင ် ေဖာ်ြပထာဵေသာ အချက်ြပမျာဵတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အချက်ြပမျာဵကို ဓာတ်ေလှကာဵ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ တွင်ဵ အကျ ိုဵေကျဵဇူဵရရိှ 

ေစရန်အတွက် လိအုပ်လျှင်ထပ်ေပါင်ဵေပဵသင်ဴသည်။  

 (က) စုေပါင်ဵအြပစ်အထွက်သည် ဓာတ်ေလှကာဵဝန် ေဆာငမ်ငေပဵြခင်ဵ မှ ကာကွယ်ရန် 

ဓာတ်ေလှကာဵသည် အြပစ်အေနအထာဵရှိသည်ကို ညဃန်ြပသည်။ ဤစုေပါင်ဵ  

အြပစ်အေနအထာဵသည် အန္တရာယ်ကင်ဵ ဆာဵကစ်ပွင်ဴြခင်ဵ ကဲဴသုိ့ေသာ အြဖစ် 

အမျာဵဆုဳဵ အြပစ်မျာဵ ပါဝငသ်ည်။  

 (ခ) ဝန်ေဆာင်ြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) စစ်ေဆဵမငအေြခအေန  

 (ဂ) စီဵနင်ဵသမူျာဵအေြခအေန 

 (ဃ) မီဵသတ်နိုငမ်ငအေြခအေန 

 (င) တဳခါဵမျာဵဖွငဴ်ြခင်ဵ 

 (စ) တဳခါဵမျာဵပိတ်ြခင်ဵ  

 (ဆ) ဓာတ်ေလှကာဵအထက်သ့ုိ ေရွ့လျာဵြခင်ဵ  (ဓာတ်ေလှကာဵ ေရွလျာဵြခင်ဵ နှင်ဴ ဓာတ် 

ေလှကာဵအထက်သ့ုိ ေရွ့လျာဵြခင်ဵ  အချက်အလက်မျာဵစုေပါင်ဵ၍ အေဆာက် 

အအုစဳီမဳခန့်ခွဲမငစနစ်မျာဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵေအာက်သ့ုိ ေရွ့လျာဵြခင်ဵ ကို 

အာရုဳခဳနိုင်သည်) 

 (ဇ) တဳခါဵြပန်လည်ဖွငဴ်ြခင်ဵေတာင်ဵ ခဳမင(တဳခါဵဖွငဴ်ြခင်ဵ၊ အလင်ဵ ခန်ဵဆီဵ၊ အလင်ဵဆဲလ၊် 

အန္တရာယ်ကင်ဵ အစွန်ဵ အချက်ြပမျာဵေပါင်ဵ စုထာဵြခင်ဵ) 

၅ဂ.၇.၅.၆။ အေဆာက်အအုစဳီမဳခန့်ခွဲမငစနစ်မှ ဓာတ်ေလှကာဵ ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန် အလိုရိှ 

ပါကေအာက်ေဖာ်ြပထိန်ဵချုပ်အချက်ြပမျာဵေထာက်ပဳေဴပဵထာဵရမည်- 

 (က) ပုဳမှန်မှ ဝန်ေဆာင်မင / စစ်ေဆဵမငအေြခအေန ေြပာင်ဵ  လဲြခင်ဵ။ 

 (ခ) အြပစ်ရှာေဖွလက်ခဳြခင်ဵ ။ (ဓာတ်ေလှကာဵထုတ်လုပ်သူမှ မည်သညဴ်အြပစ်သည် 

ဖယ်ရှာဵနိုင်သည်ဆိုြခင်ဵ  ကို ဆုဳဵြဖတ်ေပဵသည်။) 

 (ဂ) ဓာတ်ေလှကာဵအသီဵသီဵ ၏ ထိပ်ဆုဳဵထပ်နှင်ဴ ေအာက်ဆုဳဵထပေ်ခါ်ဆိုမငမျာဵ။ 

  ဤကဲဴသ့ုိ အဝင်ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ မျာဵ စီစဉ် ထာဵပါက၎င်ဵတွင် စကာဵဝှက်နှင်ဴ 

ဝငက်ကညဴ်ရန် လက္ခဏာမျာဵကို မည်သညဴ်အချနိ်တွင် မည်သူဝင်၍ အသဳုဵြပုခဲဴသည်ကို 

ကကည်ဴရင့ဆုဳဵြဖတ်ရန်ထာဵသင်ဴသည်။ မျာဵေသာအာဵြဖငဴ် ဤအဝငမ်ျာဵအာဵလုဳဵကို ခွင်ဴြပု 

ထာဵေသာလူမျာဵသာ အသဳုဵြပုနိုင်သည်။ အေဆာက်အအုစဳီမဳခန့်ခွဲမငစနစ်သည် ဓာတ်ေလှ 

ကာဵမေရွ့လျာဵသညဴ်အချနိ်တွင်သာ ေြပာင်ဵလဲမငအာဵလုဳဵ  လုပ်ေဆာင်ေပဵနိုငသ်ည်။  
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၅ဂ.၇.၅.၇။ အေဆာက်အအုစဳီမဳခန့်ခွဲမငစနစ်သည် ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ အဝင်သည် 24 V dc / 

1A (သ့ုိမဟုတ်) 230 V ac / 1 A သယ်ေဆာငေ်သာ ကနဦဵအလွတ် ထိစပ်မငရိှသင်ဴသည်။ 

ဝါယာ ကကိုဵမျာဵသည်ဓာတ်ေလှကာဵ စက်ခန်ဵအသီဵသီဵတွင် အဆုဳဵ သတ်ရမည်။ 

 

၅ဂ.၈။ လက်ေတွ့အေကာင်ဵ ဆုဳဵအေြြအေနမျာဵ  

၅ဂ.၈.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵဝငေ်ပါက်လုပ်ေဆာင်မှု 

၅ဂ.၈.၁.၁။ အေထွေထွ 

 ဓာတ်ေလှကာဵခရီဵစဉ်မျာဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အဝင် နှင်ဴအထွက်၊ 

ေရြပင်ညီလငပ်ရှာဵမင၂ခု၊ ေဒါငလ်ိကု်လငပ်ရှာဵမင၁ခ ု ြဖစ်ေပါ်သည်။ တဳခါဵအမျ ိုဵအစာဵနှငဴ် 

တဳခါဵမျာဵလုပ်ေဆာငမ်ငသည် ေပဵထာဵေသာဝန်ေဆာင်မင၏ အဓကိအစိတ်အပိုင်ဵ အြဖစ် 

လုပ်ေဆာငြ်ခင်ဵ ေကကာင်ဴ  ဂရြုပုလုပ်ေဆာင်ရမည်။ 

၅ဂ.၈.၁.၂။  ကုန်ပစ္စည်ဵလမ်ဵေကကာင်ဵ  

 ကုန်ပစ္စည်ဵလမ်ဵေကကာင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵအမျာဵစုသည် ရှည်လျာဵေသာ 

ဝန်တငန်ှင်ဝဴန်ချေသာ အချနိ်ပိုမိုလိအုပ်ြခင်ဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵအရနှင် ဴရိုဵရှင်ဵ မငအရ လက်ကိုင် 

တဳခါဵမျာဵ (Manual Door) ကို မကကာခဏ အသဳုဵြပုရန်လိုအပ်သည်။  

 အထူဵသြဖင်ဴကကီဵမာဵေသာ ဝငေ်ပါက်မျာဵအတွက် အလုိအေလျာက် ဖွငဴ်နိုင ်

ရန် ပါဝါလုပ်ေဆာင်၏မင အသဳုဵြပုရမည်။ တဳခါဵမျာဵသည် အပမတဲမ်ဵအြပညဴ်အဝ ဖွငဴ်ြခင်ဵ 

အာဵြဖင်ဴ ထိခိုက်မငြဖစ် နိုငေ်ြခေလျာဴချေပဵသည်။ ကုန်ပစ္စည်ဵလမ်ဵေကကာင်ဵ  အမျ ိုဵအစာဵ 

အမျာဵစုအတွက် နှိပ်ခလုတ်ကို တစ်ဆက်တည်ဵ ဖိနှိပြ်ခင်ဵ အာဵြဖင်ဴ ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန် 

တည်ရိှေစြခင်ဵ အာဵြဖင်ဴ ပိတ်ြခင်ဵ အတွက်ပါဝါကို အသဳုဵြပုရန် ညဃန်ဵဆိုသည်။  

 ဝန်အာဵြမင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက် ပါဝါသဳုဵေဒါငလ်ိုက် ေရွ့လျာဵ 

(Vertical Call Sliding) ေသာ တဳခါဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵကို ညဃန်ဵဆိုသည်။ ၎င်ဵကို 

ခိုင်မာစွာ ြပုလုပ်ထာဵနိုငပ်ပီဵ အလွန်ကကီဵမာဵေသာ ဝငေ်ပါက်မျာဵကို တိုဵချဲ့စွမ်ဵေဆာင် 

နိုငသ်ည်။  

၅ဂ.၈.၂။ လုပ်ငန်ဵြွင်မျာဵနှငဴ်တပ်ဆင်ရာေနရာတွင် ေဆဵသုတ်ြြင်ဵ  

 ဓာတ်ေလှကာဵပစ္စည်ဵမျာဵသည် သာမန်အာဵြဖင်ဴ တပ်ဆင်ရာေနရာ သ့ုိမပိုမ့ီ 

လုပ်ငန်ဵခွငအ်တွင်ဵ တွင် အကာအကွယ်ေဆဵသုတ်ထာဵရမည်။ ဓာတ်ေလှကာဵတန်ဆာ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ ထပမ်ဳေဆဵသုတ်ြခင်ဵ ကိုအကာအကွယ် ေဆဵသုတ်ပပီဵသညဴ်အခါနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင် 

ေနရာတွင် ြပုလုပ်ထာဵရန်လိုအပ်သည်။ အြခာဵနည်ဵ လမ်ဵအာဵြဖင်ဴ တန်ဆာပစ္စည်ဵမျာဵ 

ထပတ်ိုဵေဆဵသုတ်ြခင်ဵ ကို တပ်ဆင်ြခင်ဵ  လုပ်ငန်ဵပပီဵစီဵပါက ေဆာငရွ်က်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

လိအုပ်ပါက တပ်ဆင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵပပီဵစီဵပါက လုပ်ေဆာငရ်ပါမည်။ 
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  လုပ်ငန်ဵလိအုပ်ချက်အရ မည်သညဴ်ထပ်တိုဵေဆဵသုတ်ြခင်ဵ  လုပ်ငန်ဵကိုမဆို   

ဓာတ်ေလှကာဵ တပ်ဆင်ေနစဉ် (သ့ုိမဟုတ်) ဓာတ်ေလှကာဵတပ်ဆငပ်ပီဵ အေြခေနတွင် ဓာတ် 

ေလှကာဵြပုလုပ်သူနှင်ဴ ဝယ်ယူသူကကာဵကကိုတင်ညစိနှိုင်ဵရမညဴ်ကိစ္စြဖစ်သည်။  အလှအပပီဵသတ် 

မငမျာဵကို သီဵြခာဵညစိနှိုင်ဵမငြပုလုပ်ရမည်။  

၅ဂ.၈.၃။ အထူဵပတ်ဝန်ဵကျငအ်ေြြအေနမျာဵ 

          ပစ္စည်ဵမျာဵသည် ပုဳမှန်လူေနထိုငရ်ာေနရာ၊ စီဵပွာဵေရဵဆိုငရ်ာေနရာနှင်ဴ စက်မင 

အေဆာက်အဦအတွင်ဵပိုင်ဵ တွင် သင်ဴေလျာ်သည်။ သ့ုိမှသာ ပုဳမှန်မဟုတ်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

အေြခအေနမျ ိုဵတွင် စီဵပွာဵေရဵအရ ေကျနပ်ဖွယ်အြဖစ်နိုင်ဆုဳဵ အေြခအေနကို ဓာတ်ေလှကာဵ 

ြပုလုပ်သူမှြပုလုပ် ေပဵရမည်။ အထူဵစက်မငပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာ အကာအကွယ်နှင်ဴ လျှပ်စစ်ပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာ 

အပိတ်မျာဵသည် စုဳစမ်ဵသညဴ်အချနိ်မှာပငအ်ြပညဴ်အဝယူဆထာဵေသာ ဝယ်ယူသူ၏ သီဵြခာဵ 

လိအုပ်ချက်မျာဵနှငဴ်အြခာဵ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ြပဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ် 

ကိုက်ညီမင ရှိေစရန် လိအုပ်သည်။ 

  အထူဵဂရုြပုယူဆရမညဴ်အေြခအေနမျာဵအတွက် ဥပမာမျာဵမှာ- 

 (က) ရာသီဥတုနှင်ဴထိေတွ့မင (ဥပမာ၊ ကာဵရပ်နာဵကွင်ဵ ) 

 (ခ) အပူချနိ်အနိမ်ဴ (ဥပမာ၊ အေအဵစတိုဵမျာဵ) 

 (ဂ) အပူချနိ်အြမငဴ် (ဥပမာ၊ ေရေနွဵေငွ့စက် Boiler Plant) 

 (ဃ) Hosing - Down (ဥပမာ၊ ကျန်ဵမာေရဵအတွက် သ့ုိမဟုတ်အညစ်အေကကဵစွန့်ရန်) 

 (င) တိုက်စာဵေသာေလထုဝန်ဵကျင ်(ဥပမာ၊ ဓာတု အလုပ်ရုဳ) 

 (စ) ဖုန်ထေူသာေလထုဝန်ဵကျင် (ဥပမာ၊ ဓာတ်ေငွ့စက်ရုဳ) 

 (ဆ) ေပါက်ကွဲနိုငေ်သာနှင်ဴ မီဵေထာက်လွယ်ေသာ ေလထုဝန်ဵကျင် (ဥပမာ၊ ဓာတ်ေငွ့ 

စက်ရုဳမျာဵ၊ ဓာတ်ဆီနှင်ဴ ပိုလီယက်စတာ စက်ရုဳမျာဵ) 

၅ဂ.၈.၄။ စက်ြန်ဵမျာဵ၏ေလဝငေ်လထွက် 

 စက်ခန်ဵမျာဵသည် ေလဝငေ်လထွကေ်ကာင်ဵ ရမည်။ ေမာ်တာမျာဵနှင်ဴ လျှပ်စစ် 

ေကဘယ်ကကိုဵမျာဵကဲဴသို့ တန်ဆာပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ဖုန်မငန့်၊ အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုငေ်သာ အမငန့် 

မျာဵနှင်ဴ စိုထိငု်ဵ ဆမျာဵမှ တက်နိုင်သမျှ ကာကွယ်ထာဵရမည်။ စက်ခန်ဵအတွင်ဵ ဝန်ဵကျင် 

အပူချနိ်သည် ၅ ဒီဂရီဆဲလ်စီဵယပ်နှငဴ် ၄၀ ဒီဂရဆီဲလ်စီဵယပ်ကကာဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။  

၅ဂ.၈.၅။ မီဵ အလင်ဵနှငဴ်နဳရဳမျာဵ၊ ကကမ်ဵြပင်မျာဵ စသည်တို့ြပုြပင်ြြင်ဵ  

၅ဂ.၈.၅.၁။ စက်ခန်ဵမျာဵအာဵလုဳဵ ကို စက်ရုဳေနရာအြဖစ်ယူဆပပီဵ လျှပ်စစ်ခလုတ်မျာဵ 

နှင်ဴ လည်ပတ်ေသာစက်မျာဵ သင်ဴေလျာ်စွာလုပ်ေဆာငန်ိုင်ရန် သင်ဴေလျာေ်သာအေန 

အထာဵ ခွင်ဴြပုေပဵနိုင်ရန်နှင် ဴေကာင်ဵစွာြပုြပင ်ထိန်ဵသိမ်ဵနိုင်ရန် တပ်ဆင်ေပဵရမည်။  



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 

80 
 

 ထိန်ဵချုပ်ခန်ဵနှင်ဴ စက်ခန်ဵဝန်ဵကျငတ်ွင် အနည်ဵဆုဳဵ ၂၀၀ lux ရိှေသာ 

အလင်ဵ မီဵမျာဵ တပ်ဆင်ထာဵသည်။ စက်ခန်ဵနဳရဳမျာဵ၊ မျက်နှာကကက်နှင်ဴ ကကမ်ဵခင်ဵ မျာဵ 

သည် ဖုန်မငန့်ဒဏ်ခဳနိုငေ်သာ ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ေကျာက်ြပာဵမျာဵ စသည်တို့နှင်ဴ ြပုလုပ်ြခင်ဵ  

(သ့ုိမဟုတ်) ခလုတ်မျာဵ ပျက်ဆီဵြခင်ဵ နှငဴ် လည်ပတ်ေသာ စက်ပိုင်ဵဆိုင်ရာမျာဵ ထိခိုက်မင 

မြဖစ်ေစရန် အမငန်မျာဵလည်ပတ်ြခင်ဵ အနည်ဵဆုဳဵမှသည် ရပ်တန့်ေစရန်အတွက် ေဆဵ 

သုတ်ထာဵရမည်။ စက်ခန်ဵမျာဵသည် ရာသီဥတု ဒဏခ်ဳနိုင်ေစရန်နှင်ဴ ေလဝင်ေလထွက် 

ေကာင်ဵေစရန် တရုတ်ကပ် တဳခါဵ/ေလဝင်ေပါကမ်ျာဵသည် ဆီဵနှင်ဵမျာဵအတွင်ဵ ရှိ 

ပစ္စည်ဵမျာဵအတွင်ဵသ့ုိ ဝငေ်ရာက်ြခင်ဵ မှ ကာကွယ်နိုင်ေသာ ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ရပါမည်။  

၅ဂ.၈.၅.၂။ ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ မျာဵသည် ရာသီဥတုဒဏ်ခဳနိုင်ေစရန်နှင်ဴ ဖုန်မငန့် 

ကင်ဵစင်ေသာ မျက်နှာြပင် (သ့ုိမဟုတ်) တက်/ဆင်ဵေနရာမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) စက်ခန်ဵ 

အတွင်ဵသ့ုိ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် လငပ်ရှာဵမငေကကာင်ဴ မငတ်ထုတ်ြခင်ဵ နှင်ဴ လငပ်ရှာဵေနေသာ 

ပစ္စည်ဵမျာဵေပါ်တွင် ဖုန်မငန့်မျာဵလည်ပတ်မငေလျာဴကျေစရန် ေဆဵသုတ်ထာဵရမည်။  

 ဓာတ်ေလှကာဵအတွင်ဵတစ်ေလျာက် လုေဳလာက်ေသာ အလင်ဵ ေရာင်ရရှိ 

ေစရန် လုေဳလာက်ေသာအေရအတွက်ရိှသညဴ် အလင်ဵမီဵေနရာမျာဵရိှရမည်။ 

၅ဂ.၈.၅.၃။  ဓာတ်ေလှကာဵအဝင်ေပါက် အြပင်ဘက်ဧရိယာသည် ရာသီဥတုနှငဴ် 

ထိေတွ့မငကို မှန်ဵဆ၍ အဝင်ေပါက်ကို သင်ဴေလျာ်ေသာ ေပါင်ဵ မိုဵနှင်ဴ တက်/ဆင်ဵတဳခါဵမျာဵ 

ဝန်ဵကျငတ်ွင် ဓာတ်ေလှကာဵအတွင်ဵသ့ုိ မိုဵရွာချနိ်နှင်ဴ မျက်နှာြပင်စီဵဆင်ဵမငမျာဵမှ 

ကာကွယ်နိုင်ရန်ေြမညီ လယ်ဗယ်အထက်တွင်ဝငေ်ပါက်ကိုထာဵရမည်။ မည်သညဴ်ခလုတ် 

မျာဵကိုမဆို ရာသီဥတုဒဏ်ခဳအမျ ိုဵအစာဵြဖစ်ရမည်။ 

၅ဂ.၈.၆။  ေလှကာဵတစ်ဆစ်ြျ ိုဵအပိတ် 

           ေလှကာဵတစ်ဆစ်ချ ိုဵမျာဵတွင် ဓာတ်ေလှကာဵေနရာချထာဵြခင်ဵ ြပုလုပ်ရန်မသင်ဴ 

ပါ။ နဳရကဳပ်စင်မျာဵြပုလုပ်ရန် နည်ဵလမ်ဵအတွက် အစွန်ဵထွက်ေနရာအတိုင်ဵအထွာမျာဵကုိ 

သာမန်အာဵြဖင်ဴ လမ်ဵ ညဃန်မျာဵ တပ်ဆင်ရန်အတွက် ေလှကာဵလက်ရမ်ဵမျာဵကို အသဳုဵြပု 

သည်။ ဤကဲဴသ့ုိတွက်ချက်ြခင်ဵ မျာဵ၏ရလဒ်သည်ေတာင်ဴ တင်ဵ ခိုင်မာမငနည်ဵ ြခင်ဵနှငဴ် ဆီေလျာ် 

မငမရိှပါ။ ပုဳမှန်အကျယ်ရိှေသာ ေလှကာဵတဆစ်ချ ိုဵမျ ိုဵအတွက် ဓာတ်ေလှကာဵစက်တပ်ဆင် 

ေသာရက်မမျာဵ လိအုပ်ေသာေနရာထက်ပိုြခင်ဵနှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵ ေမာ်တာ၏ ေြပာင်ဵလဲေန 

ေသာ ဝန်အာဵ၏ေအာက်တွင် ဆိုဵဆိုရွာဵရာွဵအကျ ိုဵ သက်ေရာက်ေစေသာေကကာင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ 

အရမဟုတ်ပါက မသဳုဵသင်ဴပါ။ သင်ဴေလျာ်ေသာ တစ်ဆက်တည်ဵအပိတ်မျာဵ၏ လိုအပ်ချက် 

မျာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ သည် အလွန်ပင်ေစျဵကကီဵေပသည်။  
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၅ဂ.၈.၇။ လက်လှညဴ်ထုတ်လွှတ်ြြင်ဵ နည်ဵလမ်ဵနှင်ဴ ညွှန်ြပြျက် 

 လက်လှညဴ်ထုတ်လဃတ်ြခင်ဵ နည်ဵလမ်ဵသည် အေရဵေပါ် အေြခအေနနှငဴ် လိုအပ် 

ေသာ ညဃန်ကကာဵချက်အရ ခွင်ဴြပုေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်သာ လုပ်ေဆာင်သင်ဴသည်။ အဘယဴ်ေကကာင်ဴ 

ဆိုေသာ် ထိကုဲဴသုိ့ ြပုလုပ်ြခင်ဵ နည်ဵလမ်ဵသည် အြခာဵမည်သညဴ်ပဂု္ဂိုလ်ကိုမဆို အန္တရာယ် 

ြဖစ်ေစနိုင်ေသာေကကာင်ဴြဖစ်သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ကို ေရွ့လျာဵေစရန် ကကိုဵပမ်ဵြခင်ဵ 

ြပုလုပ်မငမတိုင်မီ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်အတွင်ဵ ရှိေသာလူမျာဵကို ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်ေရွ့လျာဵ 

မညဴ်အေကကာင်ဵနှင်ဴ ေဘဵကင်ဵ သည်ဟုေြပာဆို အကကဳေပဵြခင်ဵ  မတိုင်မီ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် 

အတွင်ဵမှ ထွကခ်ွာရန် မကကိုဵစာဵသငဴ်ေကကာင်ဵ သတိေပဵထာဵရန်အေရဵကကီဵသည်။ ဤ 

နည်ဵ လမ်ဵအတိုင်ဵ  လုပ်ေဆာငရ်ာတွင် ချ ို့ယွင်ဵမငတစုဳတစ်ရာြဖစ်ပါက သတိမမူလစ်လျူရင့မင 

မျာဵသည် မည်သညဴ်လူကိုမဆို အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုငသ်ည်။ 

 ဓာတ်ေလှကာဵစက်ကို လက်လှညဴ်အသဳုဵြပုရန် ကကိုဵပမ်ဵမငမတိုင်မီ အဓကိ 

မိန်ဵခလုတ်၌ စွမ်ဵအငေ်ထာက်ပဴဳမငခလုတ်ကိုပတိ်ထာဵ ရန် အသက်တမျှအေရဵကကီဵသည်။ 

 မျာဵေသာအာဵြဖင်ဴ စက်ခန်ဵအတွင်ဵတွင် လူနှစ်ဦဵရိှရန် လိုအပ်သည်။ တစ်ဦဵမှာ 

ဘရိတ်လဃတ်ြခင်ဵ ကို လုပ်ေဆာငရ်န်နှင်ဴ အြခာဵတစ်ဦဵမှာ လက်လှညဴ်မငကိုလုပ်ေဆာင်ရန် 

ြဖစ်သည်။ စက်ကကီဵမျာဵတွင် လက်လှညဴ်တစ်ခုတည်ဵကို လူနှစ်ဦဵလုပ်ေဆာင်ရန် လိအုပ်လျှင် 

ထပတ်ိုဵလူတစ်ေယာက်သည် ဘရိတ်လဃတ်ြခင်ဵ ကို ထိန်ဵချုပ်ရန်လုိအပ်ြခင်ဵနှငဴ် ဓာတ်ေလှ 

ကာဵငယ်စက်မျာဵတွငလ်ူ တစ်ဦဵတည်ဵမှ အလွယ်တကူထိန်ဵချုပ်နိုင်ေသာ လက်လှညဴ်မျာဵ 

ပါရိှြခင်ဵသည်ချွင်ဵချက်ြဖစ်သည်။ 

 ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်သည် ဓာတ်ေလှကာဵအတွင်ဵညပ်ေနြခင်ဵနှင်ဴ ေအာက်သ့ုိသွာဵ 

ေနေသာ လမ်ဵ ေကကာင်ဵ အတိုင်ဵ  ေရွ့လျာဵေနစဉ်တွင် ဆက်လက်မေရွလျာဵပါက လက်လှညဴ် 

ြခင်ဵ ကို မကကိုဵပမ်ဵသငဴ်ပါ။ အဘယဴ်ေကကာင်ဴဆိုေသာ် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ်၏ အန္တရာယ်ကင်ဵ  

ဂီယာြဖင်ဴထနိ်ဵချုပ်ထာဵေသာေကကာင်ဴြဖစ်သည်။ အြခာဵထပ ် တိုဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵကို ကျွမ်ဵကျင် 

ေသာဓာတ်ေလှကာဵ စက်ပညာရှင၏် ညဃန်ကကာဵမငေအာကတ်ွင်သာ အလုပ်လုပ်ရမည်။  

 ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်ေအာက်သ့ုိ သွာဵရာလမ်ဵ ေကကာင်ဵအတိုင်ဵ  လွတ်လပ်စွာဆင်ဵ  

နိုငရ်န် ေထာက်ပဳဴထာဵပါက လက်လှညဴ်ြခင်ဵ သည် အနီဵဆုဳဵအထပ်သို့ ြပုလုပ်ေပဵသင်ဴသည်။ 

၎င်ဵသည် ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် ေအာက်သုိ့သွာဵရာ လမ်ဵ ေကကာင်ဵ အတိုင်ဵ  ေရွ့လျာဵစဉ်တွင် 

ြပုလုပ်ရန်ညဃန်ဵဆိုသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵသည် ေရွ့လျာဵမငပပီဵြပညဴ်စုဳရန် ယူရေသာအချနိ် 

နှင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာမညဴ် အကွာအေဝဵ ပိုင်ဆိုင်မငအေပါ်တွင် အပမဲတမ်ဵလက်ေတွ့မကျပါ။ 

ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်အတွင်ဵ  လူအနည်ဵငယ်နှင်ဴ ဓာတ်ေလှကာဵအိမ် အရွယ်အစာဵေကကာင်ဴ 

ဟန်ချက်ညီအေလဵဘက်အြခမ်ဵတွင် ဝန်အာဵမညီမျှမင ထပေ်ပါင်ဵ ပါက ဓာတ်ေလှကာဵအမိ် 

သည် အေပါ်ဘက်သို့ လှညဴ်ေပဵြခင်ဵ ြပုလုပ်ရန်လိုအပ်ေပသည်။ ြမန်နငန်ဵြမငဴ်ဓာတ်ေလှ 
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ကာဵမျာဵတွင် လက်လှညဴ်ြပုလုပ်မငဦဵတည်ရာသည် ဓာတ်ေလှကာဵအမိ်ေရွ့လျာဵမငြပုလုပ် 

နိုငရ်န် လိအုပ်ြခင်ဵမှာကကီဵမာဵေသာ ဂီယာအချ ိုဵမရိှေသာေကကာင်ဴြဖစ်သည်။  

 ဓာတ်ေလှကာဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာ ဓာတ်ေလှကာဵထုတ်လုပ်သူ၏ ညဃန်ကကာဵချက် 

အရလုပ်ေဆာငရ်န်နှငဴ် ၎င်ဵတို့ကိုရှင်ဵလင်ဵ စွာေဖာ်ြပရန်နှင်ဴ စက်ခန်ဵအတွင်ဵ ေကကြငာချက် 

ပုဳစဳြဖငဴ် အပမတဲမ်ဵ ေဖာ်ြပထာဵရန် မရိှမြဖစ်လိုအပ်သည်။ 

 

၅ဂ.၉။ ေြပဵဆွဲြြင်ဵ နှင်ဴ ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵြြင်ဵ  

၅ဂ.၉.၁။ ဓာတ်ေလှကာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵတွင် ဝန်ေဆာင်မငလိအုပ်ေသာ အကကိမ်အေရနှငဴ် 

ပစ္စည်ဵအမျ ိုဵအစာဵကဲဴသုိ့ ကကာဵကာလအေပါ်မူတည်၍ခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် ကျွမ်ဵကျင်ေသာ 

လူပုဂ္ဂိုလ်မှ ပုဳမှန်သန့်ရှင်ဵြခင်ဵ၊ ေချာဆီထညဴ်ြခင်ဵ ၊ ထိန်ဵညစိြခင်ဵနှင်ဴ လိအုပ်ေသာ ဝန်ေဆာင် 

မငမျာဵြပုလုပ်ေပဵရန်လိုအပ်သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵ တပ်ဆင်ရာတစ်ေလျာက်တွင် ေဘဵ 

အန္တရာယ်ကင်ဵ ေသာ အေြခအေန၊ သင်ဴေလျာ်ေသာ ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵမင အစီအစဉ်မျာဵကို 

ဓာတ်ေလှကာဵထုတ်လုပ်သူနှင်ဴ တိုင်ပင၍် အစီအစဉ်ဆွဲထာဵြခင်ဵနှငဴ် ၎င်ဵအတိုင်ဵတိကျစွာ 

လိကု်နာရန်လိုအပ်သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအာဵလုဳဵအတွက် စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵြခင်ဵ နှငဴ် 

အေထွေထွဝန်ေဆာငမ်ငမျာဵနှငဴ် ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်မျာဵအာဵလုဳဵကို မှတ်တမ်ဵ 

စာအုပ်အတွင်ဵ ေထာက်ပဳဴထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရန် အကကဳြပုညဃန်ကကာဵထာဵသည်။ ဓာတ်ေလှကာဵ၏ 

ကွဲြပာဵြခာဵနာဵေသာ အစိတ်အပိုင်ဵ မျာဵ၊ အပုိင်ဵအဆမျာဵ၊ လုပ်ေဆာင်မင အကကိမန်ငန်ဵမျာဵ၏ 

လျှပ်စစ်ပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာ ဆာဵကစ်ပုစဳဳမျာဵကိြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵရန်နှင်ဴ အစာဵထိုဵရန်လိအုပ်ပါက 

တာဝန်ရှိေသာပုဂ္ဂိုလ်မှ အလွယ်တကူသိရိှနိုငေ်စရန် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။ 

၅ဂ.၉.၂။  ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵမငြပုလုပ်စဉ်အတွင်ဵ ဝါယာကကိုဵမျာဵ ပုဳမှန်စမ်ဵသပ်ြခင်ဵအတွက် 

သီဵြခာဵအသိေပဵ လမ်ဵ ညဃန်ထာဵရန် လိုအပ်ေပသည်။ ကကိုဵမျာဵ အသစ်တပ်ဆင်ချနိ်တွင် 

စက်သီဵ မျာဵနှငဴ် ကကိုဵစည်ဵမျာဵ၊ ဒရမ်ေြမာင်ဵမျာဵ (Groove of Drums) ေသချာစွာ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ တို့ကို လမ်ဵညဃန်သတိေပဵထာဵသင်ဴသည်။ ေြမာင်ဵမျာဵသည် ကကိုဵေကကာင် ဴ ပို၍ 

နက်သာွဵနိုင်သြဖင်ဴ ေြမာင်ဵမျာဵကို မလလဲှယ်ပါက ကကိုဵအသစ်မျာဵသည် ေဆာလျငစ်ွာ 

ပျက်စီဵြခင်ဵ ကို ဦဵတည်နိုငသ်ည်။ 

၅ဂ.၉.၃။ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵ၏ ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ေဆာင်မင မရိှေသာေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ် 

လာသညဴ် မည်သညဴ်အန္တရာယ်ကိုမဆို ချမှတ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်မျာဵနှငဴ်အညီ အာဏာပိုင် 

အဖဲွ့အစည်ဵသ့ုိ သင်ဴေလျာ်စွာသတင်ဵ ပို့သင်ဴသည်။ စက်ခန်ဵအတွင်ဵ၌ ဤအကျ ိုဵသက်ေရာက် 

မငနှငဴ် ပတ်သက်၍ သတိေပဵထာဵရမည်။  
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၅ဂ.၁၀။ စစ်ေဆဵြြင်ဵ နှငဴ်ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵြြင်ဵ အပါအဝင် စမ်ဵသပ်ရာတွင် လိကု်နာရမညဴ်   

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ 

၅ဂ.၁၀.၁။ လက်ြဳြြင်ဵ  (Acceptance) 

 ဝယ်ယူသူသည် စမ်ဵသပမ်ငြပညဴ်စုဳပါက လက်ခဳရန်နှငဴ် အာမခဳအကာအကွယ် 

ရရိှေစရန်အတွက် အချနိ်မီစီစဉ်ေဆာင်ရွက်မင ြပုလုပ်ထာဵသင်ဴ သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵသည် 

ပုဳမှန်ဝန်ေဆာငမ်ငလုပ်သညဴ်အချနိ် မတိုင်မီ အထူဵအစီအစဉ်မျာဵကို လိအုပ်သည်။ (၅ဂ၊၁ဝ၊၄။ 

ကိုကကညဴ်ပါ။ 

၅ဂ.၁၀.၂။ အာမြဳနှင်ဴဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵ 

         ဓာတ်ေလှကာဵြပုလုပ်သူမှ ေထာက်ပဳဴေပဵေသာ မည်သညဴ်အာမခဳချက်မဆို 

ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ သဳုဵစွဲသူ၏ြပစ်ချက်ေကကာင်ဴမဟုတ်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် ၁၂ လ 

သက်တမ်ဵရိှေသာအာမခဳ အချနိ်ကာလအတွင်ဵ  အလုပ်သမာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် 

ပုဳမှန်လုေဳလာက်ေသာ ဝန်ေဆာင်မငမျာဵနှင်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ အခမဲဴလလဲှယ်ခွင် ဴ အေြခအေနမျာဵ 

ပါဝင်သင်ဴသည်။  

  ေကျနပ်ဖွယ်ရာ အန္တရာယ်ကင်ဵ ေသာ လုပ်ေဆာငမ်ငမျာဵ ဆက်လက် တည်ရှိေနမင 

ေသချာေစရန်ဝယ်ယူသူ(သ့ုိမဟုတ်) အေဆာက်အဦပိုင်ဵ ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်မှ လုပ်ေဆာငေ်သာ 

လိအုပ်ချက်ြပင်ဵ ြပမငနှငဴ် ပစ္စည်ဵအမျ ိုဵအစာဵမျာဵ၏ လိုအပ်ေသာ အချနိ်အပိုင်ဵ အြခာဵတွင် 

ကျွမ်ဵကျင်ေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်မှ ပုဳမှန်ဝန်ေဆာင်မငြပုလုပ်ေပဵြခင်ဵကို ြပညဴ်စုဳသညဴ် ဓာတ်ေလှကာဵ 

တစ်ခုအတွက် စီစဉ်သင်ဴသည်။ ဤဝန်ေဆာင်မငမျ ိုဵကို ဝန်ေဆာငမ်ငသေဘာတူညီချက် 

ေအာက်တွငထ်ညဴ်ထာဵရမည်။ ဓာတ်ေလှကာဵ အသစ်တစ်ခု၏အာမခဳ အချနိ်အပိုင်ဵအြခာဵ 

တွင် ဝန်ေဆာင်မငမျာဵေပဵရန် တာဝန်ရှိသည်ကို ဓာတ်ေလှကာဵ ြပုလုပ်သူ၏ ပုဳမှန်ဆန္ဒြဖစ်ေစ 

ရမည်။  

        ဝန်ေဆာင်မငသေဘာတူညီချက် လဃမ်ဵခခုဳနိုင်မငသည်ပုမဳှန်ဝန်ေဆာင်မင သာမက 

ကကာဵကာလမျာဵတွင် ဝန်ေဆာင်မငအတွက်ေခါ်ဆိုြခင်ဵ မျာဵ၊ ပျက်စီဵေသာ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ 

အတွက် ြပုြပငြ်ခင်ဵ မျာဵနှင်ဴ အစာဵထိုဵလဲလှယ်ြခင်ဵ  မျာဵအထိ တိုဵချဲ့ကာကွယ်ထာဵရမည်။  

       အေဆာက်အဦပိုငရှ်င်သည် ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵေရဵအငဂ်ျငန်ီယာနှင်ဴ ေပါင်ဵ စပ် 

ညစိနှိုင်ဵ မင၊ ကိရိယာတန်ဆာမျာဵသည် သင်ဴေလျာ်စွာ အသုဳဵြပုထာဵေကကာင်ဵ  ေသချာေစရန်နှင်ဴ 

ဓာတ်ေလှကာဵတွင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) စက်ခန်ဵအတွင်ဵသို့ ခွင်ဴမြပုေသာလမူျာဵ ဝငေ်ရာက်ြခင်ဵ ကို 

တာဵြမစ်သည်။  

         အေဆာက်အဦအတွင်ဵ ြပုလုပ်ေသာပရိေဘာဂနှင်ဴ ကိရိယာပစ္စည်ဵမျာဵ ဖယ်ရှာဵ 

ြခင်ဵ အတွင်ဵပိုင်ဵ ြပန်လည်အလှဆငြ်ခင်ဵ နှငဴ် အလာဵတူ လုပ်ေဆာငမ်ငမျ ိုဵအတွက် ဆက်သွယ် 
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အသဳုဵြပုေသာ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵသည် ဝန်အာဵပိုမြဖစ်ေစရန် ေသချာေသာ နည်ဵလမ်ဵ 

မျာဵကို သီဵြခာဵသတိြပုလုပ်ေဆာငရ်မည်။ 

၅ဂ.၁၀.၃။ ြပဋ္ဌာန်ဵြျက်မျာဵနှငဴ်အညီ တပ်ဆင်စစ်ေဆဵြြင်ဵ  (Statutory Examinations)  

  သီဵြခာဵအဆိုြပုထာဵေသာ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵတွင် အချနိ်အပိုင်ဵ အြခာဵအလုိက် 

စမ်ဵသပ်ရန် ြပဋ္ဌာန်ဵချက်စည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵကို လိုအပ်ြခင်ဵနှငဴ် ဓာတ်ေလှကာဵ စည်ဵ မျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵအရ ကျွမ်ဵကျငသ်ညဴ်လူပုဂ္ဂိုလ်မှြပုလုပ်ပပီဵ အညဃန်ဵပုဳစဳတွင် ေရဵ၍သတင်ဵ ပို့ရမည်။ 

ဤကဲဴသ့ုိေသာ သတင်ဵ ပို့ချက်မျာဵကို သာမန်အာဵြဖင်ဴ မှတ်ပုဳတင ် ြပုလုပ်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵ 

ရမည်။ 

  ြပဋ္ဌာန်ဵချက်အရ စစ်ေဆဵြခင်ဵ သည် ပုဳမှန်ဝန်ေဆာငမ်ငမျာဵကို အစာဵထိုဵရန် 

မဟုတ်ပါ။ ြပဋ္ဌာန်ဵေသာ သတင်ဵ ပို့ချက်မျာဵ၏ ေထာက်ပဳဴမငသည် သီဵြခာဵအစီအစဉ် 

(သ့ုိမဟုတ်) ဝန်ေဆာင်မငသေဘာတူညီချက်တွငပ်ါဝငသ်င်ဴသည်။  

၅ဂ.၁၀.၄။ ြျက်ြြင်ဵ အသဳုဵမြပုေသာဓာတ်ေလှကာဵ (ရပန်ာဵစဉ်ြပုြပင်ထနိ်ဵသိမ်ဵမှု) 

  ဓာတ်ေလှကာဵတစ်ခုသည် လက်ခဳပပီဵစီဵသညဴ်ေနာက် ပုဳမှန်ဝန်ေဆာငမ်ငသ့ုိ 

ချက်ချင်ဵခွငဴ်မြပုနိုငေ်သာအေြခအေနမျ ိုဵတွင် မေရွ့ လျာဵနိုငေ်စရန် ြပုလုပ်ထာဵသင်ဴသည်။ 

အဓကိကန်ထရိုက်တာသည် ဓာတ်ေလှကာဵလိုအပ်သညဴ် အချနိ်တိုငေ်အာင် ဓာတ်ေလှကာဵ 

ပျက်စီဵနိုင်မငနှငဴ် စိုထိုင်ဵ ဆမျာဵမှ ကိရိယာပစ္စည်ဵမျာဵကိုထိခိုက်မင (သ့ုိမဟုတ်) အေချာသပ် 

ြပုလုပ်မငမျာဵမှ ထိခိုက်မငမျာဵကို ကာကွယ်ရန် ထိေရာက်ေသာ ကကိုတငက်ာကွယ်မင နည်ဵ လမ်ဵ 

ကိ ုြပုလုပ်ထာဵသင်ဴသည်။  

  ဤအချနိ်အပိုင်ဵအြခာဵကာလတွင် ဓာတ်ေလှကာဵကို စစ်ေဆဵရန် ေချာဆီြဖည်ဴ 

ရန်၊ ဓာတ်ေလှကာဵအေြခအေနသတင်ဵ ပို့ရန်တို့အတွက် ပုဳမှန်လာေရာက်ရန် ဓာတ်ေလှကာဵ 

ြပုြပင် ထိန်ဵသိမ်ဵသူနှငဴ် သီဵြခာဵဝန်ေဆာငမ်င သေဘာတူညီ ချက်ယူထာဵသင်ဴသည်။  

  ဓာတ်ေလှကာဵတပ်ဆင်သူနှင်ဴ ၎င်ဵ၏အာမခဳချက်အချနိ် ကာလအပိုင်ဵအြခာဵ 

သည် မည်သညဴ်ေန့ရက်တွင်စတငမ်ည်ကို သေဘာတူညီမငယူထာဵရမည်။  

၅ဂ.၁ဝ.၅။ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵယာယီအသဳုဵြပုြြင်ဵ 

  ဝယ်ယူသူမှ ပုဳမှန်ဝန်ေဆာင်မငမစတငမ်ီ အေဆာက်အဦ ကန်ထရိုက်တာကဲဴသို့ 

အြခာဵအဖဲွ့မျာဵမှ ဓာတ်ေလှကာဵယာယီအသဳုဵြပုရန် ခွင်ဴြပုချက် လိုအပ်ပါက ဤအချက်နှင်ဴ 

ပတ်သက်၍ သေဘာတူညီချက် တာဝန်ယူမငတို့နှင်ဴ ပတ်သက်၍ ရှင်ဵ လင်ဵ စွာသေဘာေပါက် 

ထာဵရမည်။ ၅ဂ.၁ဝ.၄။ တွင်ပါေသာ ကကိုတငက်ာကွယ်မငမျာဵကို ယာယီအာဵြဖငဴ် အာမခဳ 

အကာအကွယ်ရေစရန် စီစဉ်ထာဵရမည်။  
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 ဓာတ်ေလှကာဵ ယာယီအသဳုဵြပုြခင်ဵ  ေမျှာ်မှန်ဵထာဵပါက အေစာပိုင်ဵအဆင်ဴ 

မှာပင် ယူဆချက်မျာဵကို ညဃန်ဵဆိုသင်ဴြခင်ဵ ၊ လုပ်ေဆာင်သညဴ်ေနရာ အေြခအေနေအာကတ်ွင် 

ဂရုြပုေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၅ဂ.၁၀.၆။ သန့်ရှင်ဵေရဵြပုလုပ်ြြင်ဵ (Cleaning Down)  

  လုပ်ငန်ဵေနရာမှ ဓာတ်ေလှကာဵတပ်ဆင်သူ မထကွ်ခွာမီ အလှဆင ် ပပီဵစီဵမင 

အေြခအေနမျာဵကို စစ်ေဆဵရာတွင် လက်ခဳနိုင်မညဴ်စမ်ဵသပ်ချက် မျာဵ ြပုလုပ်ရမည်။  

 ရပ်နာဵချနိ် (သ့ုိမဟုတ်ယာယီဝန်ေဆာငမ်င) ပပီဵေနာက်ပုဳမနှ် ဝန်ေဆာင်မငမြပု 

လုပ်မီ ဓာတ်ေလှကာဵသည် အေထွေထွ သန့်ရှင်ဵေရဵြပု လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဓာတ်ေလှကာဵ 

ြပုလုပ်သူသည် ဤလုပ်ငန်ဵကို ညဃန်ကကာဵချက်နှင်ဴအညီ ြပုလုပ်သင်ဴြခင်ဵ နှင်ဴ မေတာ်တဆ 

ထိခိုက်မငြဖစ်ပါက တစ်ချနိ်တည်ဵမှာပင် ြပန်လည်ြပငဆ်ငရ်မည်။ ဤအမျ ိုဵအမည်မျာဵကုိ 

ထပတ်ိုဵအပိုကနု်ကျစရိတ်မျာဵအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။  

 

၅ဂ.၁၁။ စက်ေလှကာဵမျာဵ (Escalators) 

   ၅ဂ.၁၁.၁။ စက်ေလှကာဵသည် ေနရာကျယ်ကျယ်ဝန်ဵဝန်ဵတွင် လူအေရအတွက် အမျာဵ 

အြပာဵကို သယ်ပိုန့ိုငြ်ခင်ဵြဖစ်ေစရန် ဥပမာ - ဘူတာရုဳ၊ ေလဆိပ် စသည်တို့တွင် လူမျာဵသွာဵ 

လာမငအတွက် မရိှမြဖစ်လိအုပ်သည်။ ကုန်တိုက်ြပခန်ဵမျာဵနှငဴ် အလာဵတူမျာဵတွင် စက်ေလှကာဵ 

သည် လူမျာဵကို လွတ်လပစ်ွာ၊ သက်ေတာင်ဴသက်သာရိှစွာ သွာဵလာနိုင်ေစရန် လုပ်ေဆာငေ်ပဵ 

သည်။  

  ၅ဂ.၁၁.၁.၁။ စက်ေလှကာဵမျာဵသည် တသမတ်အရိှန်နငန်ဵြဖငဴ်သွာဵြခင်ဵ ၊ လယ်ဗယ် 

အထပ်နှစ်ခုကိုသာဝန်ေဆာင်မငေပဵြခင်ဵ နှငဴ် အြမင်ဴဆုဳဵစွမ်ဵရည်ကို သိရိှနိုင်ြခင်ဵ ၊ လမ်ဵ ေကကာင်ဵ  

ေလဴလာြခင်ဵတို့သည် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ေပဵထာဵေသာအချနိ်အတွင်ဵ  သယ်ေဆာင်နိုင်ေသာ 

လူဦဵေရကို သိထာဵရန် ေထာက်ပဳေဴပဵြခင်ဵ ေကကာင်ဴ သယ်ေဆာင်နိုင်မညဴ် လူဦဵေရနငန်ဵကို 

ခန့်မှန်ဵနိုင်သည်။ 

 ၅ဂ.၁၁.၁.၂။ ပုဳမှန်အသဳုဵအမျာဵဆုဳဵ အချနိ်အပိုင်ဵအြခာဵအတွက် စက်ေလှကာဵအကျယ် 

ေပါ်မူတည်၍   ၁ နာရီလျှင် လူဦဵေရ ၃၂ဝဝ  မ ှ  ၆၄ဝဝ ထိ  သယ်ေဆာငန်ိုငေ်စရန် ဒီဇိုင်ဵ 

ြပုလုပ်ထာဵသည်။ 

   စက်ေလှကာဵ၏ ၁နာရီအတွင်ဵ သယ်ေဆာငန်ိုငေ်သာ လူအေရအတွက်ကုိ 

သီအိုရီအရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ တွက်ချက်နိုငသ်ည် - 

   သီအိုရီအရစွမ်ဵရည်ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင် ပျမ်ဵ မျှ လူတငေ်သာေြခနင်ဵ အနက် ၀.၄ 

မီတာနှငဴ် အကျယ် ၀.၆ မီတာတွင် လူတစ်ေယာက်သယ်ေဆာငန်ိုငသ်ည်၊ အကျယ်  ၀.၈ 
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မီတာတွင် ၁.၅ ေယာက်၊ ေြခနင်ဵ အကျယ် ၁.၀ မီတာအတွက် လူ ၂ ေယာက်သယ် 

ေဆာငန်ိုငသ်ည်ဟု ယူဆသည်။  

ထို့ေကကာင်ဴ သီအိုရီအရစွမ်ဵေဆာငရ်ည်သည် -  

၃၆၀၀ x (သတ်မှတ်အြမန်နငန်ဵ m/s x k) / 0.4 

Where, 

 K=1, for Z = 0.6 m (step width) 

 K=1.5, for Z = 0.8 m (step width) 

 K= 2, for Z =     1 m (step width) 

အထက်ပါအရ အချ ို့ေသာတန်ဖိုဵမျာဵကို တွက်ချက်နိုင်သည်။ 

         ေြခနင်ဵ အကျယ် သီအိုရီအရစွမ်ဵ ေဆာငရ်ည် (Persons/ hour) 

    0.5 m/s speed    0.65 m/s speed      0.75 ms/s speed 

0.6 m               4500                 5850                   6750 

0.8 m               6750              8775        10125                                                     

1.0 m               9000             11700         13500 

  

 ၅ဂ.၁၁.၂။ အမည်နှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုြျက်မျာဵ 

ဤလမ်ဵညဃန်ချက်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမည်နှင်ဴ အဓပိ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုချက်မျာဵကုိ 

အသဳုဵြပုသည်။ 

 ၅ဂ.၁၁.၂.၁။  အေစာင်ဵ ေထာင်ဴ (Angle of inclination) 

  ေြခနင်ဵ ၊ ေြခနင်ဵ ခုဳ (သ့ုိမဟုတ်) ခါဵပတ်ကကိုဵလငပ်ရှာဵမင၏ ေရြပင်ညီမှ 

အြမငဴ်ဆုဳဵေထာင်ဴြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၂.၂။ လက်ရန်ဵ (Balustrade) 

  စက်ေလှကာဵ၊ ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်မျာဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵအြဖစ် 

အသဳုဵြပုသူမျာဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ ေစရန်၊ တည်ပငမိ် ေထာက်ပဳြဴခင်ဵ ၊ လငပ်ရှာဵေနေသာ အစိတ် 

အပုိင်ဵ မျာဵမှ ကာကွယ်ြခင်ဵ နှငဴ် လက်ကိုင်တန်ဵမျာဵ ေထာက်ပဳဴြခင်ဵတို့ ြပုလုပ်ေပဵသည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၂.၃။   လက်ရန်ဵတန်ဆာဆငြ်ြင်ဵ  (Balustrade Decking) 

  လက်ကိုငအ်ထိန်ဵသွာဵလမ်ဵ နှငဴ် လက်ရန်ဵအေပါ် ကာဗာတို့ပါဝငေ်သာ 

လက်ရန်ဵ၏ေအာက်ရှိ ေထာင်လိကု်အစုအဖွဲ့ ြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၂.၄။  ဘရိတ်ဝန်အာဵ (Brake Load) 

 ေြခနင်ဵ ၊ ေြခနင်ဵ ခုဳ၊ ခါဵပတ်ေပါ်ရိှဝန်အာဵ ဘရိတ်စနစ်သည် စက်ေလှကာဵ/  
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 ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်တို့ကို ရပ်တန့်ေစရန် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵေသာ ဘရိတ် စနစ် 

ြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၂.၅။ ဘီဵကုပ် (Comb) 

  လူအတက်/ဆင်ဵေနရာအသီဵသီဵတွင် ေြမာင်ဵပါေသာ စကာကွက်ခက်ရင်ဵ  

ပုဳစဳအစိတ်အပုိင်ဵြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၁၁.၂.၆။ ဘီဵကုပ်ြပာဵ (Comb Plate) 

  လူအတက်/ဆင်ဵေနရာအသီဵသီဵတွင် ဘီဵကုပ်ြပာဵတွဲဆက်ရန် ြပုလုပ်ထာဵ 

ေသာ စင်ြမငဴ်ြဖစ်သည်။  

၅ဂ.၁၁.၂.၇။ လျှပ်စစ်ပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကင်ဵ စနစ် 

  ေစာင်ဴကကညဴ်ကိရိယာနှငဴ် အန္တရာယ်ကင်ဵ ဆာဵကစ်အစီအစဉ်ကဲဴသုိ့ အန္တရာယ် 

ကင်ဵမငနှငဴ် ဆက်သွယ်ေသာ အစိတ်အပိုင်ဵ မျာဵ၏ လျှပ်စစ်ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ စနစ် ြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၂.၈။ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်ဵ ကိရိယာ 

အန္တရာယ်ကင်ဵ  လျှပ်စီဵပတ်လမ်ဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵတွင် အန္တရာယ်ကင်ဵ  

ခလုတ်မျာဵ (နှငဴ်/သို့) ပျက်စီဵေနေသာ အန္တရာယ်ကင်ဵ လျှပ်စီဵပတ်လမ်ဵ မျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ 

 ၅ဂ.၁၁.၂.၉။ စက်ေလှကာဵ 

  အသဳုဵြပုသူ သယ်ေဆာင်ရန် မျက်နှာြပင ်(ဥပမာ-ေြခနင်ဵ မျာဵ)သည် ေရြပင် 

ညီအတိုင်ဵရှိပပီဵ အဆက်မြပတ်ေရွ့ လျာဵေသာ ေလှကာဵြဖင်ဴ လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵကို အေပါ်တက် 

ေစရန် (သ့ုိမဟုတ်) ေအာက်သ့ုိဆင်ဵ ေစ ရန်ြပုလုပ်ထာဵေသာ ပါဝါအသဳုဵြပု ေမာင်ဵနှင် 

သညဴ် အေစာင်ဵအေနအထာဵရိှသညဴ် အဆက် မြပတ်ေရွ့ လျာဵသညဴ် စက်ပစ္စည်ဵြဖစ်သည်။  

မှတ်စု - စက်ေလှကာဵမျာဵသည် အလုပ်မလုပ်ေဆာငန်ိုငသ်ညဴ် အချနိ်မှာပင် စက်ပစ္စည်ဵ  

ြဖစ်ပပီဵ အေသတပ်ဆင်ထာဵေသာ ေလှကာဵအြဖစ် မယူဆနိုငပ်ါ။  

 ၅ဂ.၁၁.၂.၁ဝ။ အြပင်ေဘာင်ကွက်မျာဵ 

  စက်ေလှကာဵ(သ့ုိမဟုတ်)ေရွ့လျာဵေလျာက်လမ်ဵအပတိ်၏ အြပငဖ်က်ပိုင်ဵ  

အစိတ်အပိုင်ဵ ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၁၁.၂.၁၁။  ပျက်စီဵမှုအန္တရာယ်ကင်ဵ လျှပစ်ီဵပတ်လမ်ဵ 

လျှပ်စစ်ပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာ (နှင်ဴ/သ့ုိ) အလီက်ထေရာနစ်စနစ်၏ သတ်မှတ်ထာဵ 

ေသာ ပျက်စီဵြခင်ဵ အေြခအေန ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် အန္တရာယ်ကင်ဵ မငနှင်ဴ ဆက်နွယ်ေသာ 

လျှပ်စီဵပတ်လမ်ဵ  ြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၂.၁၂။   ေလှကာဵလက်ရန်ဵ (Handrail) 

စက်ေလှကာဵ(သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ  အသဳုဵြပုစဉ် လူမျာဵ   
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 ကိုင်တွယ်ရန် ြပုလုပ်ထာဵေသာ ပါဝါအသဳုဵြပုေမာင်ဵနှင်သညဴ် ေရွ့လျာဵေနေသာ လက် 

ကိုင်မျာဵ ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၁၁.၂.၁၃။    အတွင်ဵေဘာင်ကွက် 

  အတွင်ဵကုန်ဵပတ်၏ ေအာက်ပိငု်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) စကပ်(Skirt) နှင် ဴလက်ရန်ဵ 

အထိန်ဵ (သုိ့မဟုတ်) ေလှကာဵလက်ရန်ဵကုန်ဵပတ်အကကာဵတည်ရိှေသာ ေဘာငက်ွက် 

ြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၁၁.၂.၁၄။ အတွင်ဵေအာက်ပိုင်ဵ ကုန်ဵပတ် 

  ဘုဳေနရာတွင် မဆုဳေတွ့ေသာအတွင်ဵေဘာင်ကွက်နှင်ဴ စကပ်ဆက်သွယ် 

ထာဵေသာ အပုိင်ဵ ြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၂.၁၅။ အြပင်ေအာက်ပိုင်ဵ ကုန်ဵပတ် 

  အြပင်ေဘာငက်ွက်နှငဴ်အတွင်ဵေဘာင်ကွက် ဆက်သွယ်ထာဵေသာ ကုန်ဵ 

ပတ်ေကာက်ေကကာင်ဵ ြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၂.၁၆။ စက်ယန္တရာဵ 

  စက်ေလှကာဵ(သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵစက်(မျာဵ)၏ စက်ပိုင်ဵ  

ဆိုင်ရာနှင် ဴဆက်စပ်ေသာ ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၂.၁၇။ စက်ယန္တရာဵေနရာမျာဵ 

  စက်ယန္တရာဵေနရာတစ်ခုလုဳဵ  (သ့ုိမဟုတ်) အစိတ်အပိုင်ဵ ေနရာချထာဵ 

သညဴ် ရက်မေဘာင်၏ အတွင်ဵ (သုိ့မဟုတ်) အြပင်ေနရာ (မျာဵ) ကို ဆိုလိုသည်။ 

 ၅ဂ.၁၁.၂.၁၈။ အြမငဴ်ဆုဳဵစွမ်ဵ ရည် 

  လုပ်ေဆာငမ်ငအေြခအေနမျာဵေအာက်တွင် လူမျာဵကို အမျာဵဆုဳဵသယ် 

ေဆာငန်ိုငေ်စရန် ေအာငြ်မင်ပပီဵ ေြမာက်ေစေသာ  စွမ်ဵရည်ြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၂.၁၉။ ေရွေ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ  

  အသဳုဵြပုသူသယ်ေဆာင်ေသာ မျက်နှာြပင်သည် ေရွ့လျာဵရာလမ်ဵ တစ် 

ေလျာက် အပပို ငြ်ဖစ်ေနြခင်ဵနှငဴ် ေနှာငဴ်ယှက်မင မရိှြခင်ဵ (ဥပမာ- ေြခနင်ဵ ခုဳ၊ ခါဵပတ်ကကိုဵ) 

တို့သည် လူမျာဵသယ်ယူပိုေ့ဆာင်ရန်အတွက် ပါဝါအသဳုဵြပုေမာင်ဵနှင ် တပ်ဆင်ထာဵေသာ 

စက်ယန္တရာဵြဖစ်သည်။  

မှတ်စု - ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵမျာဵသည် လုပ်ေဆာင်မငမရိှသညဴ် အချနိ်မှာပင် စက်ပစ္စည်ဵ  

မျာဵြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို့ကိုတည်ပမဲ စွာတပ်ဆင်ထာဵေသာ ေလှကာဵအြဖစ် အသဳုဵမြပုသင်ဴပါ။ 

 ၅ဂ.၁၁.၂.၂၀။ လက်ရန်ဵအဆုဳဵ  (Newel) 

   ေလှကာဵလက်ရန်ဵ၏အဆုဳဵြဖစ်သည်။  
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 ၅ဂ.၁၁.၂.၂၁။ စဳအရှိန်နှုန်ဵ (Nominal Speed) 

   ဝန်အာဵမရိှသညဴ်အေြခအေန (လူမပါအေလဵချနိ်ကိုဆိုလိုသည်) တွင် 

အလုပ်လုပ်ေသာ တန်ဆာပစ္စည်ဵ၏ ေရွ့လျာဵေနေသာ ေြခနင်ဵ ၊ ေြခနင်ဵ ခုဳ (သုိ့မဟုတ်) 

ခါဵပတ်၏ လမ်ဵ ေကကာင်ဵအရိှန်ကို ထုတ်လုပ်သူမှ စက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵ 

ေလျှာက်လမ်ဵ အတွက် ဒီဇိုင်ဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵ ြဖစ်သည်။  

 မှတ်စု - ဝန်အာဵြပည်ဴအေြခအေနေအာက်တွင် စက်ေလှကာဵ၊ ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ  

ေရွ့လျာဵသညဴ် အရှိန်ကို ခန့်မှန်ဵအရိှန်နငန်ဵဟုေခါ်သည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၂.၂၂။ ြန့်မှန်ဵဝန်အာဵ 

   တန်ဆာပစ္စည်ဵကို ဝန်အာဵရှခိျနိ်တွင်ေရွ့လျာဵရန် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵေသာ 

ဝန်အာဵြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၁၁.၂.၂၃။ အထပ်အြမင်ဴ 

   ကကမ်ဵခင်ဵ လယ်ဗယ်အေချာသတ်၏ အထက်နှင်ဴေအာက်ကကာဵေဒါင်လိကု် 

အကွာအေဝဵြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၁၁.၂.၂၄။ အန္တရာယ်ကင်ဵ ဆာဵကစ် 

  လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်ဵ စနစ်၏ အစိတ်အပိုင်ဵ တွငပ်ါဝငေ်သာ လျှပ်စစ် 

ပိုင်ဵဆိုငရ်ာ အန္တရာယ်ကင်ဵ  ကိရိယာမျာဵ၏  လျှပ်စီဵပတ်လမ်ဵြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၁၁.၂.၂၅။ ေအာက်ေြြအဖုဳဵ (Skirting) 

  ေလှကာဵလက်ရန်ဵမျာဵနှင်ဴ ေြခနင်ဵ ၊ ေြခနင်ဵ ြပာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ခါဵပတ်မျာဵ 

နှင်ဴ ေဒါင်လိကု်ထိေတွ့ေနေသာ အစိတ်အပုိင်ဵ  ြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၂.၂၆။     ေအာက်ေြြလမ်ဵ လွဲ 

  ေြခနင်ဵ နှငဴ်ေအာက်ေြခအဖုဳဵမျာဵကကာဵတွင် ခလုတ်တိုက်မိြခင်ဵ အန္တရာယ် 

ေလျာဴကျေစေသာ ကိရိယာြဖစ်သည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၂.၂၇။ အဆင်သင်ဴအလုပ်လုပ်ေဆာင်မှု 

  စက်ေလှကာဵ (သုိ့မဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်၏ စဳအရိှန်နငန်ဵ 

ေအာက် ဝန်အာဵမရိှသညဴ် မည်သညဴ်အရိှန်တွင်မဆို အလုပ်လုပ်ြခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) ရပ်တန့် 

နိုငေ်သာ အေနအထာဵြဖစ်သည်။ 

 ၅ဂ.၁၁.၃။ သေကေတမျာဵနှင်ဴ အတိုေကာကမ်ျာဵ 

  လမ်ဵ ညဃန်ချက်တွင် အသုဳဵြပုေသာ သေကေတမျာဵနှင်ဴ တိုင်ဵတာေရဵယူနစ်မျာဵ 

ကို ေအာက်ပါဇယာဵတွင် စဳနငန်ဵအြဖစ်ေဖာ်ြပထာဵသည် - 
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ဇယာဵ (၁) - ဤလမ်ဵညွှန်ြျက်တွင်အသဳုဵြပုေသာ သေကေတမျာဵနှင်ဴ သက်ဆိုငရ်ာ တိုင်ဵတာ 

ေရဵယူနစ်မျာဵ 
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 ၅ဂ.၁၁.၄။   ထင်ရှာဵေသာအန္တရာယ်မျာဵစာရင်ဵ  

          ၅ဂ.၁၁.၄.၁။ အေထွေထွ 

  စက်ေလှကာဵမျာဵနှငဴ် ေရွ့လျာဵေလျှာက် လမ်ဵ စက်မျာဵအတွက် ထင်ရှာဵ 

ေသာ အန္တရာယ် အကဲြဖတ်ြခင်ဵ အာဵြဖငဴ် စီစစ်ထာဵေသာ ဤကျင်ဴထုဳဵ အတွင်ဵ သက်ဆိုင်ရာ 

ထင်ရှာဵေသာအန္တရာယ်၊ အန္တရာယ်ြဖစ်နိုငေ်သာအေြခအေန၊ ြဖစ်စဉ်မျာဵနှငဴ် အန္တရာယ် 

ေလျာဴချြခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) ဖယ်ရှာဵြခင်ဵ ြပုနိုင်ရန် လိအုပ်ေသာ လုပ်ေဆာင်မငမျာဵကို 

ဤအပိုဒ်တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်။ 

 ၅ဂ.၁၁.၄.၂။ စက်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအန္တရာယ်မျာဵ 

  စက်၏ဒီဇိုင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) အဝင်ပုစဳဳေကကာင်ဴ စက်ေလှကာဵနှင်ဴ ေရွ့လျာဵ 

ေလျှာက်လမ်ဵ စက်ေပါ်နှင်ဴ ၎င်ဵတို့၏အနီဵဝန်ဵကျငတ်ွင် စက်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာ အန္တရာယ်ြဖစ်နိုင် 

သည်။  

 ၎င်ဵတွင်ပါဝငေ်သာအချက်မျာဵမှာ - 

-  အမျာဵြပည်သူတို့သာမန်အာဵြဖင်ဴ ထိေတွ့ြခင်ဵမြပုနိုငေ်သာ လငပ်ရှာဵေနသညဴ် စက် 

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှငဴ် ထိစပ်ြခင်ဵ  (ဥပမာ-ေမာင်ဵနှင်ေသာယူနစ်၊ လက်ရန်ဵေမာင်ဵ 

နှင်မင) (၅ဂ.၁၁.၅.၂။(ခ) ၊ ၅ဂ.၁၁.၅.၂။(ဃ) ၊ ၅ဂ.၁၁.၅.၂။(င) ၊ ၅ဂ.၁၁.၅.၂။(စ) ၊ 

၅ဂ.၁၁.၅.၆.၁။ ၊ (က.၃.၂) (က.၃.၃) တွင် ကကည်ဴပါ)။ 

-  အေဆာက်အဦဖွဲ့ စည်ဵပုဳမျာဵ ပပိုကျမငေကကာင်ဴ ကိုယ်ထည်ထိခိုက်မိြခင်ဵ (နဳရ၊ဳ 

ေခါင်မိုဵ ၊ ကကက်ေြခခတ် အစီအစဉ် (သ့ုိမဟုတ်) အနီဵရိှစက်ေလှကာဵ/ ေရွ့လျာဵ 

ေလျှာက်လမ်ဵ စက်ေပါ်ရှိ လူမျာဵ) (က၊၂၊၁။) (က၊၂၊၂။) (က၊၂၊၃။) (က၊၂၊၄။) တွင် 

ကကည်ဴပါ။ 

-  ေလှကာဵထစ်နှင်ဴ ေလှကာဵထစ် (သ့ုိမဟုတ်) ေြခနင်ဵ နှငဴ် ေြခနင်ဵ ခုဳကကာဵညပ်ြခင်ဵ  

(၅ဂ.၁၁.၅.၄။ တွင် ကကည်ဴပါ) ။  

၅ဂ.၁၁.၄.၃။ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်မျာဵ 

  လျှပ်စစ်အန္တရာယ်အေြခအေနသည် ေအာက်ပါမျာဵေကကာင် ဴ ြဖစ်နိုင်သည်-  

- လူမျာဵမှအသက်ရိှေသာ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵသို့ ထိမိြခင်ဵ။ 

- သွယ်ဝိုက်ထိမိြခင်ဵ ။ 

- အေရဵေပါ်ရပ်တန့်မငမျာဵ မလုဳေလာက်ြခင်ဵ ။ (၅ဂ.၁၁.၅.၁၂.၂။ (ဂ) တွင် ကကည်ဴပါ) ။ 

- လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ မှာဵယွင်ဵတွဲဆက်မိြခင်ဵ 

-  တည်ပငမိ်လျှပ်စစ်ြဖစ်စဉ် (Electrostatic Phenomena) 

- လျှပ်စစ်တန်ဆာပစ္စည်ဵမျာဵေပါ်သ့ုိြပငပ်လဃမ်ဵမိုဵမငမျာဵ။ (၅ဂ.၁၁.၅.၁၂.၁။(ဃ) ၊ 

၅ဂ.၁၁.၅.၁၂.၁။ (င) ၊  ၅ဂ.၁၁.၅.၁၂.၂။ (ဃ) တွင်ကကညဴ်ပါ။) 
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 ၅ဂ.၁၁.၄.၄။   မီဵေဘဵအန္တရာယ် 

  ေကဘယ်ကကိုဵမျာဵနှင်ဴ ဝန်ပိုေမာင်ဵနှငေ်သာ ပစ္စည်ဵမျာဵသီဵြခာဵခွဲ ထုတ်ြခင်ဵ  

အာဵြဖင်ဴ အမုိဵရက်မေအာကတ်ွင် မီဵေလာင်လွယ်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ စုစည်ဵမိြခင်ဵ သည် 

မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကို ြဖစ်ပွာဵေစနိုင်သည်။(၅ဂ.၁၁.၅.၂.၁။(ဃ) ၊  ၅ဂ.၁၁.၅.၁၀။ တွင် ကကည်ဴ  

ပါ) ။ 

 ၅ဂ.၁၁.၄.၅။ စက်ပိုင်ဵဆိုင်ရာဒီဇိုင်ဵတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်အေြြအေန အေြြြဳမူမျာဵကို 

လစ်လျူ ရှုြြင်ဵ ေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်ေသာ အန္တရာယ်မျာဵ 

အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုငေ်သာ အေြခအေနမျာဵသည် ေအာက်ပါအချက်မျာဵ 

ေကကာင်ဴြဖစ်နိုငသ်ည် - 

 - အလုပ်လုပ်ရာေနရာတွင် အလင်ဵ မီဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို့ဆီသ့ုိ အဝငလ်မ်ဵ  မလုဳေလာက် 

ြခင်ဵ ။ (၅ဂ.၁၁.၅.၉.၃။ (က)၊ ၅ဂ.၁၁.၅.၉.၃။ (ခ)၊ (က၊၃၊၄) ၊ (က၊၃၊၅) တွင်ကကညဴ်ပါ။  

 - အလုပ်လုပ်ရာ ေနရာမျာဵတွင် ေနရာမလုေဳလာက်ြခင်ဵ ။ (၅ဂ.၁၁.၅.၁၁.၂။(ခ)၊    

၅ဂ.၁၁.၅.၁၁.၂။(ဂ)၊ ၅ဂ.၁၁.၅.၁၁.၂။ (ဃ)၊ (က၊၃၊၆) (က၊၃၊၇) (က၊၃၊၈) 

တွင်ကကညဴ်ပါ။) 

 - ဝန်ပိုတင်ြခင်ဵမျာဵအတွက် မတင်သညဴ်တန်ဆာပစ္စည်ဵမျာဵ ပျက်စီဵြခင်ဵ  

  (၅ဂ.၁၁.၅.၉.၂.၂။ တွင် ကကည်ဴပါ။) 

၅ဂ.၁၁.၄.၆။ အလုပ်လုပ်စဉ်တွငပ်ျက်စီဵမှုေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်လာေသာ အန္တရာယ်မျာဵ 

    စက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက် လမ်ဵ စက်မျာဵသည် EN 115-

1၏ လိအုပ်ချက်မျာဵကို လိကု်နာေသာ်လည်ဵ ေအာက်ပါအချက်မျာဵေကကာင်ဴ သီဵြခာဵ 

အန္တရာယ်မျာဵ ြဖစ်နိုင်သည် - 

- ရက်မမျာဵေပါ်တွင် သီဵသန့်အသဳုဵြပုသူနှင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵပုဳဝန်အာဵမျာဵြပာဵြခင်ဵ   

(၅ဂ.၁၁.၅.၂.၃။ တွင် ကကည်ဴပါ။) 

- ကကိုတငမ်ြမင်နိုင်ေသာမှာဵယွင်ဵ အသဳုဵြပုမငမျာဵေကကာင်ဴ ေြခနင်ဵ မျာဵနှငဴ် ေြခနင်ဵ  

ခုဳမျာဵေပါ်တွင် ဝန်အာဵပိုမိုသွာဵ ြခင်ဵ  (၅ဂ.၁၁.၅.၅။ တွင် ကကည်ဴပါ) ။ 

 ၅ဂ.၁၁.၄.၇။ ေြြေြျာ်ြြင်ဵ၊ ြလုတ်တိုက်ြြင်ဵ နှင်ဴ  လဲကျြြင်ဵ  အန္တရာယ်မျာဵ 

  စက်ေလှကာဵနှင်ဴ ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵစက်မျာဵတွင် အန္တရာယ်အမျာဵ 

ဆုဳဵြဖစ်နိုင်ေြခမျာဵမှာ လူမျာဵ၏ ေြခေချာ်ြခင်ဵ နှငဴ် လဲကျြခင်ဵ မျာဵေကကာင် ဴြဖစ်နိုင်သည်။  

 ၎င်ဵသည်- 

- တက်/ဆင်ဵေနရာမျာဵတွင ် လုေဳလာက်ေသာ အလင်ဵ ေရာငမ်ရိှသညဴ်အတွက် 

လဲကျြခင်ဵ  (က၊ ၂၊ ၈) (က၊၂၊ ၉) တွင် ကကည်ဴပါ) 
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 ၅ဂ.၁၁.၅။ အန္တရာယ်ကင်ဵ ေရဵလိုအပ်ြျက်မျာဵ (နှငဴ်/သ့ုိ) ကာကယ်ွေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ  

 ၅ဂ.၁၁.၅.၁။ အေထွေထွ 

စက်ေလှကာဵနှင်ဴ ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵစက်မျာဵသည် ဤအပုိဒ်တွင် 

ေဖာ်ြပထာဵေသာ အန္တရာယ်ကင်ဵ ေရဵ လိုအပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကာကွယ်ေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵကို 

လိကု်နာရမည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၅.၂။ ေထာက်ပဳထဴာဵေသာဖွဲ့စည်ဵပုဳ (ရက်မ) နှငဴ် အပိတ်မျာဵ 

 ၅ဂ.၁၁.၅.၂.၁။ အေထွေထွ  

(က) စက်ေလှကာဵ(သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵစက်မျာဵ၏ ေရွ့လျာဵေန 

ေသာ စက်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာပစ္စည်ဵမျာဵအာဵလုဳဵ သည် နဳရမဳျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေပါက် 

မထကွ်နိုငေ်သာ ေဘာငက်ွက်မျာဵအတွင်ဵ  အြပညဴ်ပတိ်သွင်ဵထာဵရမည်။ 

သဳုဵစွဲသူအတွက် သင်ဴေလျာ်ေသာ လက်ရန်ဵအပိုင်ဵမျာဵ၊ ခါဵပတ်ြပာဵအဝင် 

လမ်ဵ မျာဵ၊ ေြခနင်ဵ ခုဳအဝငလ်မ်ဵ မျာဵ၊ ေြခနင်ဵ အဝငလ်မ်ဵ မျာဵမှာ ချွင်ဵ ချက်ြဖစ် 

သည်။ ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်ဵေစရန် အေပါက်ငယ်မျာဵကိုခွငဴ်ြပုသည်။ 

(၅ဂ၊၁၁၊၅၊၂၊၁။ (င) တွင် ကကည်ဴပါ) ။ 

(ခ) အြပင်ေဘာငက်ွက်မျာဵသည် မှန်ကန်ေသာ ေထာငဴ်ချ ိုဵမျာဵ ဧရိယာ၏ ၂၅ 

စတုရန်ဵစင်တီမီတာတွင် ကျ ိုဵပဲဴြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေကွဵသွာဵြခင်ဵေကကာင်ဴ 

ကကာဵကွက်လပ်မြဖစ်ေစေသာအာဵ 250 N ထိ ခဳနိုင်ရည်ရိှရမည်။ အပိတ်မျာဵ 

သည် ဝန်အာဵေသ အနည်ဵဆုဳဵ ၂ ဆကို သယ်ေဆာင်နိုငရ်န် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်တပ် 

ဆင်ထာဵရမည်။  

(ဂ) အြခာဵနည်ဵ လမ်ဵ မျာဵသည် အမျာဵြပည်သူသ့ုိ အန္တရာယ်မြဖစ်ေစနိုငဘဲ် 

ေရွ့လျာဵေနေသာ စက်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာ အစိတ်အပုိင်ဵ အပိတ်မျာဵကို ပိတ်ြခင်ဵ  

ခွင်ဴြပုနိုင်ရမည်။ (ဤကဲဴသ့ုိေသာ အခန်ဵမျာဵကို ခွင်ဴြပုထာဵေသာ လူပုဂ္ဂိုလ် 

သာလျှင် အသဳုဵြပုနိုငရ်န် ေသာခဴတ်နိုင်ေသာ တဳခါဵမျာဵရိှရမည်။  

(ဃ) မီဵေဘဵအန္တရာယ် ြဖစ်နိုငေ်ြခရှိေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵစုစည်ဵထာဵြခင်ဵ (ဥပမာ- 

အမဲဆီ၊ ဆီ၊ ဖုန်မငန့်၊ စက္ကူ) တို့ေကကာင်ဴ မီဵေဘဵအန္တရာယ် ြဖစ်နိုငသ်ည်။ 

ထို့ေကကာင်ဴ စက်ေလှကာဵ/ ေရွ့လျာဵ ေလျှာက်လမ်ဵ မျာဵ၏အတွင်ဵ တွင် 

ြဖစ်နိုင်သမျှ ရှင်ဵထာဵသင်ဴသည်။ 

(င) ေလဝင်ေလထွက်ေပါက်မျာဵကို တည်ေဆာက်ြခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) စီစဉ်ထာဵ 

သင်ဴသည်။ သုိ့ေသာ် အပိတ်မျာဵကို ေြဖာငဴ်တန်ဵမာေကျာေသာ ၁၀ မီလီမီတာ 

အချင်ဵ ရှိသညဴ် အေချာင်ဵ မျာဵ ြဖတ်သန်ဵသွာဵရန် မြဖစ်ေစနိုင်ရန်နှငဴ် ေလဝင ်
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ေပါက်မျာဵမှြဖတ်၍ လငပ်ရှာဵေနေသာ မည်သညဴ်အစိတ်အပိုင်ဵကိုမဆို ထိေတွ့ 

ရန် မြဖစ်သင်ဴပါ။  

(စ) ဖွငဴ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵေသာ မည်သညဴ် အြပင်ေဘာငက်ွက်ကိုမဆို 

(ဥပမာ- သန့်ရှင်ဵေရဵ ြပုလုပ်ရန်အတွက်) လျှပ်စစ်အန္တရာယ် အကာအကွယ် 

ကိရိယာမျာဵ ေထာက်ပဳဴထာဵသင်ဴသည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၅.၂.၂။ ေထာင်ဴေစာင်ဵ မျာဵ (Angle of inclination) 

စက်ေလှကာဵ၏ ေထာင်ဴေစာင်ဵ  (α)၏ ၃ဝ ဒီဂရထီက် မေကျာ် 

လွန်သင်ဴပါ။ သ့ုိေသာ် အြမငဴ် (h 13)သည် ၆ မီတာထက် မပိုသင်ဴြခင်ဵ နှင်ဴ ခန့်မှန်ဵ 

အရိှန်နငန်ဵသည် ေထာင်ဴေစာင်ဵ ဒီဂရီ ၃၅ ထိခွငဴ်ြပုထာဵချနိ်တွင် 0.50 m/s ထက် 

မေကျာ်သင်ဴပါ။ (ပုဳ-၂ မ ှα ကို ကကညဴ်ပါ) 

ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်မျာဵ၏ ေထာင်ဴေစာင်ဵသည် ၁၂ ဒီဂရီ 

ထက် မေကျာ်လွန်သင်ဴပါ။  

 ၅ဂ.၁၁.၅.၂.၃။ ဖွဲ့စည်ဵပုဳဒီဇိုင်ဵ   

  ေထာက်ပဳဴထာဵေသာ ဖွဲ့စည်ဵပုဒဳီဇိုင်ဵ သည် စက်ေလှကာဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်၏ ပုဳေသအေလဵချနိ်နှငဴ် ခန့်မှန်ဵဝန်အာဵ 

5000 N/m2 ကို ေထာက်ပဳဴနိုင်ရမည်။  

ခန့်မှန်ဵဝန်အာဵအေပါ် အေြခခဳ၍ အြမင်ဴဆုဳဵ တွက်ချက်မင 

(သ့ုိမဟုတ်) လမ်ဵ လွဲအတိုင်ဵအတာသည် ေထာက်ပဳမဴင အကွာအေဝဵ 1/750 ထက် 

မေကျာ်သင်ဴပါ။  

 ၅ဂ.၁၁.၅.၃။ ေြြနင်ဵမျာဵ၊ ေြြနင်ဵြပာဵမျာဵ၊ ြါဵပတ် 

               ၅ဂ.၁၁.၅.၃.၁။ အေထွေထွ 

စက်ေလှကာဵ၏ အသဳုဵြပုသူ သယ်ေဆာငန်ိုငေ်သာ ဧရယိာအတွင်ဵ 

ရိှေြခနင်ဵတန်ဵမျာဵသည် ခရီဵသာွဵ ရာလမ်ဵ ေကကာင်ဵ ၏ ေရြပင်ညီ ± ၁ဒီဂရီကို ခဳနိုင်စွမ်ဵ 

ရိှသင်ဴသည်။ စက်ေလှကာဵနှငဴ် ေရွ့လျာဵေလျာက်လမ်ဵစက်မျာဵ၏ တန်ဵမျက်နှာြပင် 

သည် လုခဳခုဳေသာ ေြခကုတ်မျာဵြဖငဴ် ေထာက်ပဳထဴာဵသငဴ်သည်။ 

 ၅ဂ.၁၁.၅.၄။  အရွေယ်ပမာဏမျာဵ 

 ၅ဂ.၁၁.၅.၄.၁။     အေထွေထွ 

စက်ေလှကာဵမျာဵနှငဴ် ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵစက်မျာဵတွင် စဳ 

အကျယ် (zl) သည် ၀.၅၈ မီတာထက် မနည်ဵသင်ဴြခင်ဵ နှင်ဴ ၁.၁၀ မီတာထက်မမျာဵ 

သင်ဴပါ။ ေရွ့လျာဵေလျှာက် လမ်ဵ မျာဵ၏ ေထာင်ဴေစာင်ဵ သည် ၆ ဒီဂရီထိရိှပါက အကျယ် 

၁.၆၅ မီတာကို ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။  



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 

96 
 

- ေြခနင်ဵ တန်ဵမျာဵနှင်ဴ ေြခနင်ဵ ခုဳမျာဵ(ပုဳ-၂ အေသဵ စိတ် X နှင်ဴ ပုဳ-၅ တွင် ကကည်ဴပါ) 

- ေြခနင်ဵ အြမင်ဴ (xl) သည် ၀.၂၄ မီတာထက် မမျာဵသင်ဴပါ။ 

- ေြခနင်ဵ အနက် (yl) သည် ၀.၃၈ မီတာထက် မနည်ဵသင်ဴပါ။ 

- ေြခနင်ဵ တန်ဵနှင်ဴ ေြခနင်ဵ ခုဳမျာဵ၏ မျက်နှာြပင်သည် ဘီဵသွာဵစိတ်မျာဵနှင်ဴအတူ 

ေရွ့လျာဵေသာလမ်ဵေကကာင်ဵ  ေြမာင်ဵအတိုင်ဵ  ြဖစ်သငဴ်သည်။ 

-  ြမင်ဴတက်သညဴ် ေြခနင်ဵမျာဵတွင် ေချာ်မလဲေအာင် ေဘာငက်ွပ်ထာဵြခင်ဵနှငဴ် 

ေဘာငမ်ျက်နှာြပင်သည် ေချာေမွ့ေနသငဴ်သည်။ ေြခနင်ဵ တန်ဵအဆုဳဵ မျာဵသည် 

ေနာက်ထပ်ေြခနင်ဵြမင်ဴတက်ေသာ ေဘာငမ်ျာဵနှင်ဴ အဝဳငခ်ွင်ကျချတိ် ဆက်ထာဵ 

ရမည်။  

- ေြမာင်ဵအကျယ်(b7) သည်အနည်ဵဆုဳဵ ၅ မီလီ မီတာနှင်ဴ အမျာဵဆုဳဵ ၇ မီလီမီတာ 

ထက်မမျာဵသင်ဴပါ။  

-  ေြမာင်ဵမျာဵ၏ အနက် (h7) သည် ၁ဝ မီလီ မီတာထက် မနည်ဵသင်ဴပါ။  

- ကွန်ယက်အကျယ် (b8) သည် အနည်ဵဆုဳဵ ၂.၅ မီလီမီတာနှင်ဴ ၅ မီလီမီတာထက် 

မမျာဵသင်ဴပါ။ 

-  ေြခနင်ဵ တန်ဵမျာဵနှင်ဴ ေြခနင်ဵ ြမငဴ်တက်မငမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေြခနင်ဵ ခုဳမျာဵသည် 

၎င်ဵတို့၏ ေဘဵဘက် အစွန်ဵ ေြမာင်ဵမျာဵတွင် အပပီဵ သတ်ြခင်ဵ  မြပုလုပ်သင်ဴပါ။ 

- ေြခနင်ဵ တန်ဵမျက်နှာြပင်နှင်ဴ ြမင်ဴတက်မင အစွန်ဵမျာဵကကာဵသည် မည်သညဴ်ချတိ် 

ဆက်မငမျ ိုဵကိုမဆို သက်သာေစေသာ ချွန်ထက်မငမျ ိုဵ ရိှရမည်။  

- ခါဵပတ်မျာဵ (ပုဳ-၂ အေသဵစိတ် (X) တွင် ကကညဴ်ပါ။) 

- ဘီဵသွာဵစိတ်နှငဴ် သွာဵလာရာလမ်ဵေကကာင်ဵ တွင်ရိှေသာ ခါဵပတ်မျာဵတွင် ေြမာင်ဵ 

မျာဵရိှသင်ဴသည်။ 

-  ေြမာင်ဵအကျယ် (b7) သည် အနည်ဵဆုဳဵ ၄.၅ မီလီမီတာနှင်ဴ ၇ မီလီမီတာထက် 

မမျာဵသင်ဴ ြခင်ဵနှငဴ် ခါဵပတ်၏ မျက်နှာြပင်တန်ဵမျာဵတွင် တိုင်ဵတာသင်ဴသည်။  

-  ေြမာင်ဵမျာဵ၏အနက် (h7) သည် ၅ မီလီမီတာ ထက်မနည်ဵသင်ဴပါ။ 

-  ကွန်ယက်အကျယ် (b8) သည် အနည်ဵဆုဳဵ ၄.၅ မီလီမီတာနှင်ဴ ၈ မီလီမီတာထက် 

မမျာဵသင်ဴ ြခင်ဵနှငဴ် ခါဵပတ်၏ တန်ဵမျက်နှာြပငမ်ှ တိုင်ဵ တာရမည်။ 

- ခါဵပတ်သည် ခါဵပတ်ေဘဵအစွန်ဵမျာဵ၌ ေြမာင်ဵမျာဵြဖင်ဴ အပပီဵ သတ်အေချာသတ် 

ြခင်ဵ  မြပုလုပ်သင်ဴပါ။ 

 ခါဵပတ်တန်ဵလမ်ဵ ေကကာင်ဵ မျာဵ တစ်လဃာြခင်ဵကွာကျမငသည် တန်ဵလမ်ဵ ေကကာင်ဵ  

မျက်နှာြပင ်တစ်ဆက်တည်ဵ ကျ ိုဵပဲဴမငမြဖစ်ေစရန် ေထာက်ပဳေဴပဵသင်ဴသည်။ 
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 ၅ဂ.၁၁.၅.၅။     ဖွဲ့စည်ဵပုဳဒီဇိုင်ဵ 

 ၅ဂ.၁၁.၅.၅.၁။     အေထွေထွ 

ပစ္စည်ဵမျာဵသည် ၎င်ဵတို့၏ သတ်မှတ်သက်တမ်ဵအတွင်ဵ ခိုင်မာမင 

လက္ခဏာမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေနမျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵတွက် 

ချက်သင်ဴသည်။ ဥပမာ အပူချနိ်၊ ခရမ်ဵလွန်ေရာငြ်ခည်သက်ေရာက်မင၊ စိုထိငု်ဵ ဆ၊ 

တိုက်စာဵမင။ 

ေြခနင်ဵ မျာဵ၊ ေြခနင်ဵ ခုဳမျာဵနှငဴ် ခါဵပတ်မျာဵသည် ပုဳမှန်လုပ် 

ေဆာငမ်ငအတွင်ဵ လမ်ဵ ေကကာင်ဵသွာဵြခင်ဵ၊ လမ်ဵ ညဃန်ြခင်ဵ နှငဴ် ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵစနစ် 

တို့တွင် ြဖစ်နိုင်ေသာ ဝန်အာဵမျာဵနှင်ဴ ပုဳပျက်တွန့်လိမ်ြခင်ဵ မျာဵမှ ခဳနိုင်ရည်ရှိေသာ 

ဒီဇိုင်ဵ ြဖစ်သင်ဴသည်။ ၆ဝဝဝ N / m2 ထိသက်ဆိုင်ေသာဝန်အာဵမျာဵတူညီစွာ ြဖန့်ခွဲ 

ေထာက်ပဳနဴိုငေ်သာ ဒီဇိုင်ဵြဖစ်သင်ဴသည်။  

 မှတ်စု - ၆၀၀၀ N / m2 သည် တည်ပငိမ်ဝန် အာဵ ၅ဝဝဝ N / m2 နှင်ဴ ထိခိုက်မငကိန်ဵ 

၁.၂ မှ ဆင်ဵသက်လာြခင်ဵြဖစ်သည်။  

တပ်ဆင်ထာဵေသာ ေြခနင်ဵ မျာဵနှငဴ် ေြခနင်ဵ ခုဳမျာဵ၏ ပါဝင်ေသာ 

အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵကို စုစည်ဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ တွင် ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵသင်ဴသည်။ ဥပမာ- 

တပ်ဆင်ထာဵေသာ (သ့ုိမဟုတ်) ထညဴ်သွင်ဵထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵသည် လဳုခခုဳစွာ 

တွဲဆက်ထာဵြခင်ဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို့၏ သက်တမ်ဵအတွင်ဵ ယုိယွင်ဵလာြခင်ဵမရှိသင်ဴပါ။ 

တပ်ဆင်ထာဵေသာ (သ့ုိမဟုတ်) ထညဴ်သွင်ဵ ထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵသည် လျှပ်စစ်အကာ 

အကွယ်ကိရိယာဘီဵအြပာဵ/ ဘီဵ၏လုပ်ေဆာငမ်င တုန့်ြပန်အာဵမျာဵအေပါ်တွင် ခဳနိုင် 

ရည်ရိှရမည်။ 

KEY 

 ၁။ ေပျာဴေြပာင်ဵေသာအစိတ်အပုိင်ဵ  

 ၂။ ေတာင်ဴတင်ဵေသာအစိတ်အပုိင်ဵ  

 (က) အေစာင်ဵဧရိယာအတွင်ဵ  

 (ခ) အသွငေ်ြပာင်ဵ နှငဴ် ေရြပင်ညီဧရိယာအတွင်ဵ  
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မှတ်စု - ဤပုဳသည် စေကဵကိုက်ဆွဲထာဵြခင်ဵ မဟုတ်ပါ။ ၎င်ဵသည် လိုအပ်ချက် 

မျာဵကို ပုဳစဳြပနိုင်ရန် ဝန်ေဆာင်ေပဵြခင်ဵ သာြဖစ် သည်။ 

 ပုဳ-၁ Skirt Deflectors တွင်လိုအပ်ြျက်မျာဵ 

  

 ၅ဂ.၁၁.၅.၆။     လက်ရန်ဵအဆုဳဵ (Newel) 

                ၅ဂ.၁၁.၅.၆.၁။ လက်ရန်ဵအဆုဳဵ ေနရာသည် လိကု်တန်ဵမျာဵပါဝငေ်သာ အလျာဵ 

လိကု်လမ်ဵ ေကကာင်ဵ၏ အနည်ဵဆုဳဵအာဵြဖင်ဴ ဘီဵကကာဵြဖတ်မျာဵ၏ ေဘဵေရြပင်ညီတွင် 

၀.၆၀ မီတာတွင် ရိှေသာေနရာ ြဖစ်သည်။ (ပုဳ -၂ L2၊l2 နှင်ဴ အေသဵစိတ် X တွင်ကကညဴ် 

ပါ။ 

 ၅ဂ.၁၁.၅.၆.၂။ လက်ကိုင်ဵ တန်ဵမျာဵ၏ ေရြပင်ညီအပုိင်ဵသည် တက်/ ဆင်ဵေနရာ၌ 

အလျာဵလိကု်တစ်ဆက် တည်ဵအကွာ အေဝဵ l3 (ပုဳ-၂ တွင်ကကညဴ်ပါ) အနည်ဵဆုဳဵ ဝ.၃ဝ 

မီတာသည် ဘီဵကကာဵြဖတ်လိုင်ဵကို ြဖတ်သွာဵသင်ဴသည်။ (ပုဳ-၂ L2နှင်ဴ အေသဵစိတ် X 

တွင်ကကညဴ်ပါ) 

  တက်/ဆင်ဵေနရာမျာဵတွင် ေရြပငညီ်အပိုင်ဵမရိှေသာ ေရွ့လျာဵ 

ေလျှာက်လမ်ဵ စက်အေစာင်ဵ ကိစ္စမျာဵတွင် ေထာင်ဴေစာင်ဵ နှငဴ် အပပို င်လက်ကိုင်တန်ဵ 

မျာဵ တစ်ဆက်တည်ဵရိှြခင်ဵ ကို ခွငဴ်ြပုသည်။  
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 ၅ဂ.၁၁.၅.၇။ တက်/ဆင်ဵ ေနရာမျာဵ 

                ၅ဂ.၁၁.၅.၇.၁။ မျက်နှာြပငပ်စ္စည်ဵမျာဵ 

  ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်မျာဵနှင်ဴ စက်ေလှကာဵမျာဵ၏ တက်/ 

ဆင်ဵဧရိယာသည် (ဘီဵြပာဵနှငဴ်ကကမ်ဵ ခင်ဵြပာဵမျာဵကို ဆိုလိုသည်။) ဘီဵသွာဵမျာဵ၏ 

အေြခမှ အနည်ဵဆုဳဵ ဝ.၈၅ မီတာအတွက် လုခဳခုဳေသာေြခနင်ဵ  တန်ဵမျာဵေထာက်ပဴဳ 

နိုငသ်ညဴ် မျက်နှာြပငရိှ်သင်ဴသည်။ (ပုဳ-၂ L1 နှင်ဴ အေသဵစိတ် X တွင် ကကည်ဴပါ။)  

၅ဂ.၁၁.၅.၇.၂။ ေြြနင်ဵမျာဵ၊ ေြြနင်ဵြုဳမျာဵနှင်ဴ ြါဵပတ်မျာဵ၏ ဖွဲ့စည်ဵ ပုဳအစီ အစဉ် 

စနစ ်

(က) တက်/ဆင်ဵေနရာမျာဵ၌ စက်ေလှကာဵ၏ ေြခနင်ဵ မျာဵတွင် ဘီဵမျာဵမှ 

ထွကလ်ာေသာ ေြခနင်ဵြပာဵ၏ ေရှ့အစွန်ဵလမ်ဵေကကာင်ဵနှင်ဴ ဘီဵအဝင် 

ေြခနင်ဵ မျာဵ၏ ေနာက်အစွန်ဵမျာဵ သည် ေနရာ L1 မှတိုင်ဵ တာလျှင် အနည်ဵ 

ဆုဳဵ ဝ.၈ဝ မီတာ အရှည် ေရြပင်ညီေရွ့ လျာဵမငကို လမ်ဵ ညဃန်ြဖစ်သင်ဴသည်။ 

(ပုဳ - ၂ အေသဵစိတ် X တွင်ကကညဴ်ပါ) 

  ခန့်မှန်ဵအရိှန် ဝ.၅ဝ m/s အထက်နှင်ဴ ဝ.၆၅ m/s ထက်မေကျာ်ေသာ 

(သ့ုိမဟုတ်) ဤ အလျာဵမှ ၆ မီတာ အထက်ရိှေသာ ြမင်ဴတက်မင h13သည် 

L1 တိုင်ဵ တာရာတွင် အနည်ဵဆုဳဵ ၁.၂ဝ မီတာ ရိှသင်ဴသည်။    (ပုဳ - ၂ 

နှင်အဴေသဵစိတ် X တွင်ကကညဴ်ပါ။) 

  အလျာဵ ဝ.၆၅ m/s အထက်သက် မှတ်အရိှန်နငန်ဵ၌ L1 ေနရာမှ အတိုင်ဵ  

အတာ အနည်ဵဆုဳဵ ၁.၆ဝ မီတာရှိသင်ဴသည်။ (ပုဳ - ၂ နှင် ဴအေသဵစိတ် X တွင် 

ကကည်ဴပါ။) 

  တစ်ဆက်တည်ဵ ေြခနင်ဵ နှစ်ခုအကကာဵ ေထာငလ်ိကု်အကွာအေဝဵသည်       

၄ မီလီမီတာကို ခွင်ဴြပုသည်။  

(ခ) စက်ေလှကာဵမျာဵတွင် ေရြပည်ညီမှ အတက်ေြပာင်ဵလဲမငအေစာင်ဵ အေကွဵ 

၏ အချင်ဵ ဝက်သည်- 

 - သတ်မှတ်စဳအရိှန် v ≤0.5အတွက် အနည်ဵဆုဳဵ ၁.၀၀ မီတာ (အြမင်ဴဆုဳဵ 

အေစာင်ဵ ၃၅ ဒီဂရီ) 

 - သတ်မှတ်စဳအရိှန် 0.5 m/s < v ≤ 0.65 m/s အတွက်အနည်ဵဆုဳဵ ၁.၅ဝ 

မီတာ (အြမငဴ်ဆုဳဵ အေစာင်ဵ  ၃ဝ ဒီဂရီ) 

 - သတ်မှတ်စဳအရိှန် v > 0.65 m/s အတွက် အနည်ဵ ဆုဳဵ ၂.၆ဝ မီတာ 

(အြမငဴ်ဆုဳဵ အေစာင်ဵ ၃ဝ ဒီဂရီ) 



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 

100 
 

  စက်ေလှကာဵ၏ ေရြပင်ညီမှာ အေစာင်ဵေထာငဴ် အနည်ဵဆုဳဵ 

ေြပာင်ဵလဲမင အေကွဵ အချင်ဵဝက်သည် သတ်မှတ်စဳအရိှန် ဝ.၆၅ m/s 

အထိ အနည်ဵဆုဳဵ ၁.၀၀ မီတာနှငဴ် ဝ.၆၅ m/s အထက်တွင် အနည်ဵဆုဳဵ 

၂.၀၀ မီတာရှိရမည်။ 

(ဂ) ခါဵပတ်ကကိုဵသဳုဵေသာ ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်မျာဵအတွက် ေရြပင်ညီမှ 

ေစာင်ဵ ေြပာင်ဵ လဲမငအေကွဵ၏ အချင်ဵ ဝက်သည် အနည်ဵဆုဳဵ ဝ.၄ဝ မီတာ 

ရိှသင်ဴသည်။  

 ေြခနင်ဵ ခုဳေရွ့လျာဵ ေလျှာက်လမ်ဵ မျာဵအတွက် အေကွဵ၏အချင်ဵ ဝက်ကို 

ဆုဳဵြဖတ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အဘယဴ်ေကကာင်ဴဆိုေသာ် ေြခနင်ဵ ခုဳနှစ်ခု တစ်ဆက် 

တည်ဵကကာဵတွင် အြမငဴ်ဆုဳဵ ခွငဴ်ြပုနိုငေ်သာ အကွာအေဝဵကို ေရတွက်ရာ 

တွင် ၎င်ဵသည် အပမတဲမ်ဵ လုေဳလာက်စွာ ကကီဵမာဵေသာေကကာင်ဴ ြဖစ်သည်။ 

(ဃ) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ မျာဵ၏ အထက်ပိုင်ဵ တက်/ဆင်ဵအေစာင်ဵ  ေထာင်ဴ 

မျာဵသည် ၆ ဒီဂရီထက်မျာဵပါက ေြခနင်ဵ ြပာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ခါဵပတ်၊ 

ဘီဵကုပ်အတွင်ဵ သို့ ဝငရ်ာ (သ့ုိမဟုတ်) ထွကခ်ွာရာမတိုငမ်ီတွင် အြမငဴ်ဆုဳဵ 

ေထာင်ဴ ၆ ဒီဂရ၌ီ အနည်ဵဆုဳဵ အလျာဵ ဝ.၄ဝ မီတာေရွ့လျာဵမငရိှသည်။  

  ၅ဂ.၁၁.၅.၇.၂။(က) အရ ေြခနင်ဵ ခုဳေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ မျာဵအတွက် 

ေရွ့လျာဵမငကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  သတ်မှတ်သည်။  

 ဘီဵကုပ်မှထွကလ်ာေသာ ေြခနင်ဵ ခုဳ ေရှ့အစွန်ဵနှင်ဴ ဘီဵကုပ်အတွင်ဵဝငေ်သာ ေြခနင်ဵ ခဳု 

ေနာက်အစွန်ဵ၏ ေထာင်ဴချ ိုဵသည် အနည်ဵဆုဳဵ ဝ.၄ဝ မီတာ ထက်ပုိမို၍ ဒီဂရီ ေြပာင်ဵလဲ 

မင မရှိသင်ဴပါ။  

(င) တန်ဵမျက်နှာြပင်၏ ဘီဵကုပ်သွာဵရာ ေြမာင်ဵမျာဵ၏ မှန်ကန်ေသာ လက် 

ယှက်ထိုဵ မျာဵ ေသချာေစရန် ဘီဵကုပ်ဧရိယာကိုေထာက်ပဳေဴပဵရမည်။ 

(၅ဂ.၁၁.၅.၇.၂။ (င) တွင် ကကည်ဴပါ။) 

 သင်ဴေလျာ်ေသာ အေနအထာဵြဖင်ဴ ၎င်ဵဧရိယာတွင် ခါဵပတ်မျာဵ ေထာက်ပဴဳ 

သင်ဴသည် ဥပမာ - ဒရမ်၊ ဒလမိ်တဴုဳဵ၊ ေလျာဆင်ဵ ပလိပ်ြပာဵမျာဵအာဵြဖင်ဴ။ 

 ၅ဂ.၁၁.၅.၈။ ဘီဵကုပ်မျာဵ (Combs) 

 ၅ဂ.၁.၅.၈.၁။ အေထွေထွ 

  ဘီဵကုပ်မျာဵသည် အသဳုဵြပုသူမျာဵ၏ ေြပာင်ဵလဲမငအေြခအေနနှငဴ် 

အညီ တက်/ဆင်ဵ ေနရာအသီဵသီဵ ၌ တပ်ဆင်ထာဵရမည်။ ဘီဵကုပ်မျာဵကို အလွယ် 

တကူ လဲလှယ်နိုငရ်မည်။ 
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 ၅ဂ.၁၁.၅.၈.၂။ ဒီဇိုင်ဵ 

 (က) ဘီဵကုပ်အသွာဵမျာဵသည် ေြခနင်ဵ ၊ ေြခနင်ဵ ခုဳမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ခါဵပတ်၏ 

ေြမာင်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ထာဵရမည်။ (၅ဂ.၁၁.၅.၈.၂။ (ဆ) တွင် ကကည်ဴပါ) 

ဘီဵကုပ်သွာဵမျာဵ၏ အကျယ်သည် တန်ဵမျက်နှာြပငမ်ှ တိုင်ဵတာရာတွင် ၂.၅ 

မီလီမီတာထက် မနည်ဵ သင်ဴပါ။ (ပုဳ-၁ အေသဵစိတ် X တွင်ကကညဴ်ပါ) 

 ( ခ ) ဘီဵကုပ်အဆုဳဵမျာဵသည် အလဳုဵအေနအထာဵြဖင်ဴ ြပုလုပ် ထာဵသင်ဴြခင်ဵ နှငဴ် 

ခါဵပတ် (သ့ုိမဟုတ်) ေြခနင်ဵ ခုဳ၊ ေြခနင်ဵ နှငဴ် ဘီဵကုပ်မျာဵကကာဵတွင် ညပ်မြိခင်ဵ  

အန္တရာယ်ကို ေလျာဴချ နိုငမ်ညဴ် ပုဳသဏ္ဍာန်ြဖစ်ရမည်။  

 (ဂ) ဘီဵသွာဵမျာဵအဆုဳဵ  အချင်ဵ ဝက်သည် ၂ မီလီမီတာထက် မကကီဵသင်ဴပါ။ 

 (ဃ) ဘီဵကုပ်သွာဵမျာဵသည် အေစာင်ဵပုဳသဏ္ဍာန် ရိှသင်ဴသည်။ သ့ုိမှသာအသဳုဵြပုသူ 

ေြခေထာက်မျာဵ စက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵမှ 

ထွကခ်ွာရာတွင် ၎င်ဵတို့ကကာဵတွင် ညပ်ေနြခင်ဵ မြဖစ်နိုင်ပါ။ ေထာင်ဴချ ိုဵ β ၏ 

ဒီဇိုင်ဵပုဳသည် ပုဳ-၂ အေသဵ စိတ် X တွင် ြပထာဵသကဲဴသို့ ၃၅ ဒီဂရီထက် 

မမျာဵသင်ဴပါ။ 

 ( င ) ဘီဵကုပ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ၎င်ဵကိုေထာက်ပဳေဴသာ ဖွဲ့စည်ဵပုမဳျာဵ သည် 

မှန်ကန်ေသာ တွဲဆက်မငရရိှေစရန် ချနိ်ညစိသင်ဴသည်။ (ပုဳ-၂ အေသဵစိတ် X 

တွင် ကကညဴ်ပါ) 

 ( စ ) ဘီဵကုပ်မျာဵသည် ၎င်ဵတို့၏ အသွာဵလမ်ဵလွဲမျာဵနှငဴ် ြပငပ် ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ညပ်မြိခင်ဵ  ဒီဇိုင်ဵနှငဴ် ပျက်စီဵပါက(သ့ုိမဟုတ်) ခါဵပတ် (သ့ုိမဟုတ်) ေြခနင်ဵ ခုဳ၊ 

ေြခနင်ဵ ေြမာင်ဵ မျာဵ၏ လက်ယှက်ထိုဵ တွဲဆက်မငမျာဵတွင် ကျန်ရှိေနသင်ဴ 

သည်။  

 (ဆ) ၅ဂ.၁၁.၅.၈.၂။ (င) တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ နည်ဵလမ်ဵအာဵြဖင်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ေထာငေ်ချာက်မိြခင်ဵ ကိစ္စမျာဵနှငဴ် ဘီဵကုပ်၊ ေြခနင်ဵ ၊ ေြခနင်ဵ ခုဳတို့ စက်ေလှ 

ကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက် လမ်ဵ စက်တွင် ညပ်ေနေသာအခါ အလိ ု

အေလျာက်ရပ်တန့်သင်ဴသည်။  

 (ဇ) ဘီဵကုပ်မျာဵ၏ ဆက်နွယ်မငအနက်သည် ေြမာင်ဵမျာဵတွင် ရိှသင်ဴသည်။  

 (စျ) ဘီဵကုပ်မျာဵ၏ ဆက်နွယ်ေသာ ေြမာင်ဵတန်ဵမျာဵအတွင်ဵ ဆက်နွယ်မင အနက် 

သည် h8 သည် အနည်ဵဆုဳဵ ၄ မီလီ မီတာရှိသင်ဴသည်။ (ပုဳ-၂ အေသဵ စိတ်  X 

တွင်ကကညဴ်ပါ) 

 (ည) ကင်ဵလွတ်အြမငဴ် h6 သည် ၄ မီလီ မီတာအထက်မမျာဵသင်ဴပါ။ (ပုဳ-၂ 

အေသဵစိတ် X တွင် ကကညဴ်ပါ) 
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 ၅ဂ.၁၁.၅.၉။ စက်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေနရာမျာဵ၊ ေမာင်ဵ နှငရ်ာေနရာနှင်ဴ ြပန်လည် ဝငေ်ရာက်ရာ 

ေနရာမျာဵ 

                ၅ဂ.၁၁.၅.၉.၁။ အေထွေထွ  

 ဤအခန်ဵတွင် စက်ေလှကာဵ (သုိ့မဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵစက်မျာဵကုိ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ ၊ ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ ၊ လုပ်ေဆာငြ်ခင်ဵ အတွက် လိအုပ်ေသာ တန်ဆာ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ေနရာအတွက်သာ အသဳုဵြပုသင်ဴသည်။ မီဵအန္တရာယ်အချက်ေပဵစနစ် 

မျာဵ၊ တိုက်ရိုက်မီဵအန္တရာယ် ေလျာဴကျေစြခင်ဵ နှင်ဴ ေရပန်ဵေခါင်ဵမျာဵအတွက် ပစ္စည်ဵ 

မျာဵသည် မေတာ်တဆထိခိုက်မငမှ လုေဳလာက်စွာ ကာကွယ်နိုင်ရန် ဤအခန်ဵမျာဵတွင် 

ေထာက်ပဳခဴွင်ဴြပုထာဵြခင်ဵြဖငဴ် ၎င်ဵတို့သည် ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵရန် လုပ်ေဆာငမ်ငအတွက် 

ထပတ်ိုဵအန္တရာယ် ြဖစ်ေစြခင်ဵ မရိှသင်ဴပါ။  

 ၅ဂ.၁၁.၅.၉.၂။ အရွေယ်ပမာဏမျာဵနှင်ဴ တန်ဆာပစ္စည်ဵ 

 (က) စက်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာေနရာမျာဵ၊ အထူဵသြဖင်ဴ ရက်မေဘာငမ်ျာဵအတွင်ဵ ေမာင်ဵ  

နှင်ြခင်ဵနှငဴ် ြပန်လည်ေရာက်ရိှရာ ေနရာမျာဵသည် ကျယ်ြပန့်ေသာ ရပ်တည်မင 

ဧရယိာ လုေဳလာက်စွာရိှြခင်ဵ တို့အတွက် ခိုင်ပမစဲွာတပ်ဆင်ထာဵေသာ မည် 

သညဴ်အစိတ်အပုိင်ဵ မှမဆို လွတ်ကင်ဵစွာ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။  ရပ်တညမ်င 

ဧရယိာအရွယ်အစာဵသည် အနည်ဵဆုဳဵ ၀.၃၀ စတုရန်ဵမီတာနှင်ဴ ေသဵငယ် 

ေသာအရွယ်အစာဵဘက်ြခမ်ဵသည် အနည်ဵဆုဳဵ ၀.၅၀မီတာ ရှည်လျာဵသင်ဴ 

သည်။  

 (ခ) ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵရန်အတွက် ထိန်ဵချုပ်ေသာ နဳရကဳပ်စင် (Controller   

Cabinet) ကိုဖယ်ရှာဵလိုက်လျှင် မတင်ရန်အတွက် သင်ဴေလျာ်ေသာ တွဲဆက် 

မငမျာဵ ေထာက်ပဳဴေပဵရမည်။ ဥပမာ - လက်ကိုင၊် ေခါင်ဵေပျာပဴါ ဂျက်တုဳဵ။ 

  (ဂ) အဓကိေမာင်ဵ နှင်မင (သ့ုိမဟုတ်) ဘရိတ်သည် အသဳုဵြပုသူဘက်ြခမ်ဵ ြပန် 

လည်ေရာက်ရိှရာ လိုင်ဵ နှင်ဴ ခါဵပတ် (သုိ့မဟုတ်) ေြခနင်ဵခုဳ၊ ေြခနင်ဵ ကကာဵတွင် 

စီစဉ်ထာဵပါက အလုပ်လုပ်ရာတွင် ရပ်တည်မင လယ်ဗယ်ဧရိယာသည် ၀.၁၂ 

စတုရန်ဵမီတာထက်မနည်ဵ ေထာက်ပဳထဴာဵသင်ဴသည်။ အနည်ဵဆုဳဵ အရွယ် 

ပမာဏသည် ၀.၃၀မီတာ ထက်မနည်ဵသင်ဴပါ။ ရပ်တည်မင ဧရိယာသည် 

အေသတပ်ဆင်ြခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) ြဖုတ်ြခင်ဵ ၊ တပ်ြခင်ဵ ြပုလုပ်နိုင်ေစရန် 

ခွင်ဴြပုထာဵရမည်။  

 မှတ်စု - စက်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာ ေနရာမျာဵအတွက်  (က.၃)တွင်ကကညဴ်ပါ။ 
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 ၅ဂ.၁၁.၅.၉.၃။ အလင်ဵ မီဵနှငဴ်ေဆာဴကတ်အထွက်မျာဵ 

 (က) လျှပ်စစ်အလင်ဵ မီဵနှင်ဴ ေဆာဴကတ်အထွက်မျာဵသည် စက်ခန်ဵသ့ုိေပဵေသာ 

ပါဝါေထာက်ပဳမဴငမှ သီဵြခာဵလွတ်ကင်ဵ ေစရန် စက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵ 

ေလျှာက်လမ်ဵ စက်အတွက် မိန်ဵခလုတ်သုိ့ ဆက်သွယ်မငမတိုင်မီ သီဵြခာဵ 

ေကဘယ် (သ့ုိမဟုတ်) ေကဘယ်ကကိုဵအစုြဖငဴ် ြပုလုပ်သင်ဴသည်။ ၎င်ဵ သည် 

ေဖဴစ်အာဵလုဳဵသ့ုိ ေထာက်ပဳမဴငြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵ ကို သီဵြခာဵနည်ဵလမ်ဵအာဵြဖင်ဴ 

ြဖစ်ေစသငဴ်သည်။  

 (ခ) ရက်မေဘာငမ်ျာဵအတွင်ဵ စက်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာေနရာ၊ ြပန် လည်ဝငေ်ရာက်ရာေနရာ 

နှင်ဴ ေမာင်ဵနှင်ရာေနရာမျာဵ အတွင်ဵလျှပ်စစ် အလင်ဵမီဵတပ်ဆင ် လျှင်၎င်ဵ ေနရာ 

တစ်ခုအတွက် အပမတဲမ်ဵသင်ဴေလျာ်ေသာ၊ သယ်ယူရလွယ်ေသာ မီဵအိမ်နည်ဵ 

လမ်ဵ ြဖငဴ်တပ်ဆင်သင်ဴသည်။ ေဆာဴကတ် အထွက်တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ခုထက် 

ပို၍ ၎င်ဵေနရာမျာဵ အသီဵသီဵတွင် ေထာက်ပဳဴသင်ဴသည်။  

  အလုပ်လုပ်ရာ ဧရယိာမျာဵတွင် အလင်ဵ မီဵြပင်ဵ အာဵသည် အနည်ဵဆုဳဵ 200 lx  

ရိှသင်ဴသည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၅.၉.၄။ ြဖစ်သငဴ်ေသာေဆာဴကတ်အထွက်မျာဵ  

အဓကိမိန်ဵမှ တိုက်ရိုက်ေထာက်ပဳဴေသာ 2P+PE အမျ ိုဵအစာဵ 

(နှစ်လိုင်ဵြဖတ်+ေြမစိုက်ကကိုဵ)  250V(သ့ုိမဟုတ်) ေဒသန္တရ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵညဃန်ချက် 

မျာဵနှင် ဴ အညီ အန္တရာယ်ကင်ဵေစရန် ဗိုအ့ာဵနိမ်ဴအမျ ိုဵအစာဵမျာဵ ေထာက်ပဳဴသင်ဴသည်။ 

၅ဂ.၁၁.၅.၁၁.၃။ ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ နှငဴ် ြပငဆ်င်ြခင်ဵရပ်ခလုတ် ေမာင်ဵနှင်ရာနှငဴ် 

ြပန်လည်ေရာက်ရိှရာေနရာတွင် ရပ်ခလုတ်မျာဵရိှသင်ဴသည်။ စက်ေလှကာဵမျာဵနှငဴ် 

ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်မျာဵတွင် ေမာင်ဵနှင်ေသာ ယူနစ်အစီအစဉ်သည် ြပန်လည် 

ေရာက်ရိှရာေနရာ အြပငဖ်က် (သ့ုိမဟုတ်) ြပန်လည်ေရာက်ရိှရာေနရာ၊ ခါဵပတ် 

(သ့ုိမဟုတ်) ေြခနင်ဵ ခုဳ၊ ေြခနင်ဵ တို့၏ အသုဳဵြပုသူဘက် အြခမ်ဵကကာဵတွင် စီစဉ်ထာဵ 

ပါက ေမာင်ဵနှငေ်သာယူနစ်၏ တပ်တိုဵရပ်ခလုတ်မျာဵ ရိှသင်ဴသည်။ ဤရပ်ခလုတ် 

မျာဵ၏ လုပ်ေဆာငမ်ငသည် ေမာင်ဵနှင်ေသာစက်မျာဵသုိ့ ပါဝါေထာက်ပဳဴမင ြဖတ်ေတာက် 

ြခင်ဵ နှငဴ် ဘရိတ်လုပ်ေဆာငမ်င ခွင်ဴြပုြခင်ဵ အာဵြဖင်ဴ စက်ေလှကာဵ (သုိ့မဟုတ်) ေရွ့လျာဵ 

ေလျှာက်လမ်ဵ ကို ထိေရာက်စွာ ရပ်တန့်ေစနိုင်သည်။  

ရပ်ခလုတ်မျာဵသည် (0)အမျ ိုဵအစာဵ ရပ်ခလုတ်မျာဵြဖင်ဴ ပပီဵေြမာက် 

ေစနိုငသ်ည်။ ၎င်ဵလုပ်ေဆာင်ချနိ်တွင် စက်ေလှကာဵနှငဴ် ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵမျာဵ 

စတငြ်ခင်ဵ မှ ကာကွယ်နိုငသ်ည်။ ခလုတ်ေနရာမျာဵကို တာရှည်ခဳေစရန် ရှင်ဵလင်ဵ  

ြပတ်သာဵစွာ မှတ်သာဵထာဵရမည်။  
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အထူဵကိစ္စရပ်-အဓကိခလုတ်တစ်ခုမှ ၅ဂ.၁၁.၅.၁ဝ။ ၏ လုပ်ေဆာင ်

မငအတွင်ဵ တည်ရိှေနလျှင် ရပ်ခလုတ်တစ်ခုသည် စက်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာေနရာတစ်ခုကုိ 

ေထာက်ပဳဴရန် မလိုအပ်ပါ။  

 ၅ဂ.၁၁.၅.၁၀။     မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ြြင်ဵ 

မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ြခင်ဵ နှငဴ် အေဆာက်အဦ လိုအပ်ချက်မျာဵ 

သည် တိုင်ဵြပညတ်စ်ခုနှင်ဴ တစ်ခုအကကာဵ ကွာြခာဵြခင်ဵေကကာင်ဴ မတူညနီိုငပ်ါ။ ထို့ေကကာငဴ် 

ဤလမ်ဵညွန်ချက်သည် မီဵေဘဵအန္တရာယ် ကာကွယ်ြခင်ဵ နှင်ဴ အေဆာက်အဦလိုအပ်ချက် 

မျာဵအတွက် သီဵြခာဵလိုအပ်ချက်မျာဵ မပါဝင်နိုင်ပါ။ သ့ုိေသာ် စက်ေလှကာဵနှငဴ် ေရွ့လျာဵ 

ေလျှာက်လမ်ဵ စက်မျာဵသည် မီဵေဘဵအန္တရာယ် ကကုဳေတွ့ေနစဉ်အတွင်ဵထပတ်ိုဵ အန္တရာယ် 

မျာဵဖန်တီဵမငမြဖစ်နိုင်ေစရန် ြဖစ်နိုင်သမျှ သတ်မှတ်ရမည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပုဳ-၂။ စက်ေလှကာဵ (ေဘဵဘက်ြမငပ်ုဳ) အေြြြဳအရွေယ်အစာဵအတိုင်ဵ အတာမျာဵ 
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ပုဳ-၃။ စက်ေလှကာဵ/ေရွေ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက် (ြဖတ်ပိငု်ဵ ပုဳ)၊  

အေြြြဳအရွေယ်အစာဵ အတိုင်ဵအတာမျာဵ 



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 

106 
 

 
 

 
ပုဳ-၄။ လွဲမှာဵစွာအသဳုဵြျမှု ဆန့်ကျင်ေသာကိရိယာ 
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ပုဳ-၅။ ေြြနင်ဵ၊ အေြြြဳအရွေယ်အစာဵအတိုင်ဵ အတာမျာဵ 
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ပုဳ-၆။ အေပါ်နှငဴ်ေအာက်တက်/ဆင်ဵေနရာနှငဴ် ေြပာင်ဵ လဲအေကွဵမျာဵတွင်ေြြနင်ဵြပာဵ၊ 

ကင်ဵလွတ်မှုနှငဴ် လက်ယှက်ထိုဵအနက် (ေရှ့နှင်ဴေနာက်အစွန်ဵမျာဵတွင် လက်ယှက်ထိုဵ မပါေသာ 

ေရွေ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ  ေြြနင်ဵြပာဵ အမျ ိုဵအစာဵ) 

 

 
ပုဳ-၇။ အေပါ်နှင်ဴေအာက်တက်/ဆင်ဵေနရာနှငဴ် ေြပာင်ဵ လဲအေကွဵမျာဵတွင်ေြြနင်ဵြပာဵ၊ 

ကင်ဵလွတ်မှုနှငဴ် လက်ယှက်ထိုဵအနက် (ေရှ့နှင်ဴေနာက်အစွန်ဵမျာဵတွင် လက်ယှက်ထိုဵ ပါေသာ 

ေရွေ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ  ေြြနင်ဵြပာဵ အမျ ိုဵအစာဵ) 
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ပုဳ-၈။ ြါဵပတ်(ြဖတ်ပိငု်ဵ ပုဳ)၊ တစ်ြုတည်ဵေသာအာဵသက်ေရာက်ပုဳ 

 

 ၅ဂ.၁၁.၅.၁၁။    လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ြြင်ဵ မျာဵနှငဴ် အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵ  

               ၅ဂ.၁၁.၅.၁၁.၁။     အေထွေထွ 

 နိဒါန်ဵ 

 စက်ေလှကာဵမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵစက်မျာဵ၏ လျှပ်စစ်တပ်ဆင် 

ြခင်ဵ တွင် လျှပ်စစ်တန်ဆာပစ္စည်ဵမျာဵမှ (သ့ုိမဟုတ်) ၎င်ဵအေပါ်သ့ုိ ြပငပ်သက် 

ေရာက်မငမျာဵေကကာင်ဴ အန္တရာယ်ြဖစ်ြခင်ဵ မှ ကာကွယ်မငေသချာေစရန် ဒီဇိုင်ဵ နှငဴ် 

ထုတ်လုပ်မငမျာဵ၊ အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် ေထာက်ပဳေဴသာ တန်ဆာပစ္စည်ဵ 

မျာဵသည် လုေဳလာက်စွာြပုြပင် ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ နှင်ဴ ြပုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ေထာက်ပဳဴ 

ထာဵရမည်။ 

ထို့ေကကာင်ဴလျှပ်စစ်တန်ဆာပစ္စည်ဵမျာဵသည် - 

 (က) Myanmar Electricity Rule and Regulation တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ 

လိအုပ်ချက်မျာဵ ကိုလုိက်နာရမည်။ 

(ခ) (က)တွင်ပါရိှေသာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵမျာဵနှင်ဴ ဟန်ချက်ညီမငမရှိလျှင၊် နိုငင်တဳကာ 

လျှပ်စစ်နည်ဵပညာဆိုငရ်ာေကာ်မရှင်(IEC)၏ လိအုပ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီ 

ရမည်။ 

အသဳုဵြျမှုကန့်သတ်ြျက်မျာဵ 

 လျှပ်စစ်တန်ဆာပစ္စည်ဵမျာဵ အသဳုဵချြခင်ဵ တွင်ပါဝငေ်သာ အစိတ်အပိုင်ဵ တပ်ဆင် 

ြခင်ဵ မျာဵနှငဴ် ဆက်စပ်ေသာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵမျာဵ လိုအပ်သည်။  
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(က) စက်ေလှကာဵ (သုိ့မဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်၏ သီဵြခာဵလွတ် 

ကင်ဵေသာ ပါဝါဆာဵကစ်အသီဵသီဵ (ဥပမာ - စက်၊ အပူေပဵစနစ်) နှင် ဴ

မှီခိုေသာ ဆာဵကစ်မျာဵသ့ုိ အဓကိမိန်ဵခလုတ်။ 

(ခ)    စက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ နှငဴ် မှီခိုေသာဆာဵကစ် 

မျာဵ၏ အလင်ဵ မီဵ ဆာဵကစ်မျာဵအတွက်ခလုတ်။ 

 စက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵစက်သည် ၎င်ဵနှငဴ် ေပါင်ဵ  

စပ်ထာဵေသာပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ စက်မျာဵကိုတူညီေသာ နည်ဵ လမ်ဵအာဵြဖင်ဴ 

တစ်ခုလုဳဵအြဖစ် ယူဆသည်။  

 (ခ) တွင် ညဃန်ဵဆိုထာဵေသာ အဝင်ခလုတ်အဆုဳဵ သ့ုိ လျှပ်စစ်ေထာက်ပဳမဴငနှင်ဴ 

စက်ပိုင်ဵ ဆိုင်ရာေနရာမျာဵ၊ ေမာင်ဵနှင်ေသာနှင်ဴ ြပန်လည်ေရာက်ရိှေသာ 

ေနရာမျာဵ၏ အလင်ဵ မီဵသ့ုိေထာက်ပဴဳေသာ လျှပ်စစ်သည် ဤလမ်ဵညဃန်ချက် 

တွင် မပါဝငပ်ါ။  

 ၅ဂ.၁၁.၅.၁၁.၂။ ထိန်ဵြျုပ်ြြင်ဵနှငဴ် အန္တရာယ်ကင်ဵ ဆာဵကစ်မျာဵအတွက် ဗို့အာဵ 

ကန့်သတ်ြျက် 

  ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ နှငဴ် အန္တရာယ်ကင်ဵဆာဵကစ်မျာဵအတွက်၊ လျှပ်ကူဵ 

ပစ္စည်ဵမျာဵအကကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) လျှပ်ကူဵပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် ေြမစိုက်ကကိုဵကကာဵ DC တန်ဖိုဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) AC တန်ဖိုဵ r.m.s သည် 250 V ထက်မေကျာ်သင်ဴပါ။  

(က) နျူထရယ်နှင်ဴ တစ်ဆက်တည်ဵ ေြမစိုက်ကကိုဵအတွက် လျှပ်ကူဵပစ္စည်ဵ။ 

(ခ) ကွန်တက်တာ (Contactors)၊ ရီေလဵကွန် တက်တာ (Relay Contactors) ၊ 

ပျက်စီဵမင အန္တရာယ်ကင်ဵ ဆာဵကစ်၏ အစိတ်အပိုင်ဵ ။ 

(ဂ) ကွန်တက်တာမျာဵနှင်ဴ ရီေလဵကွန် တက်တာ မျာဵ။ 

(ဃ) ေမာင်ဵနှင်ေသာ စက်ကိုရပ်တန့်ရန် အဓိကကွန်တက်တာသည် ေအာက်ေဖာ် 

ြပပါ အမျ ိုဵအစာဵမျာဵကို ပိုင်ဆိုင်သင်ဴသည်။  

 (၁) ACေမာ်တာမျာဵ၏ ကွန်တက်တာအတွက် AC-3 ။  

 (၂) DC စက်မျာဵ၏ ကွန်တက်တာမျာဵ အတွက် DC-3 ။ 

(င) ရီေလဵကွန်တက်တာမျာဵသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမျ ိုဵအစာဵမျာဵကို 

ပိုင်ဆိုင်သင်ဴသည်။ 

 (၁) AC ထိန်ဵချုပ်ေသာ ဆာဵကစ်မျာဵတွင် ကွန်တက်တာမျာဵအတွက် AC- 

15 ။ 

 (၂) DC ထိန်ဵချုပ်ဆာဵကစ်မျာဵတွင်  ကွန်တက်တာအတွက် DC-13 ။ 

(စ ) ပျက်စီဵမငအန္တရာယ် ကင်ဵ ဆာဵကစ်၏ အစိတ်အပိုင်ဵ မျာဵ။ 
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(ဆ) ကိရိယာသည် ၅ဂ.၁၁.၅.၁၁.၂။ (င) အရ ပျက်စီဵမငအန္တရာယ်ကင်ဵ ဆာဵကစ် ၏ 

ရီေလဵအြဖစ် အသဳုဵြပုလျှင် ၎င်ဵယူဆချက်ကိုလည်ဵ အသဳုဵြပုသင်ဴသည်။  

(ဇ) လျှပ်စစ်ဓာတ်ကိရိယာ၏ မည်သညဴ်ေနရာအတွက် အသဳုဵြပုေသာ ရီေလဵ 

မျာဵသည် အပမတဲမ်ဵမဟုတ်ေသာ တစ်ဆက်တည်ဵ အပိတ်မျာဵနှငဴ် ထိစပ်မင 

ြပုလုပ်ြခင်ဵ နှငဴ် ပျက်စီဵြခင်ဵ မျာဵတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကိရိယာ၏ အစိတ်အပိုင်ဵ 

ေကကာင်ဴ ဆွဲေဆာငမ်ငြဖစ်နိုငေ်ြခ လစ်လျူရင့ြခင်ဵ ကို ခွင်ဴြပုရမည်။  

(စျ) လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်ဵ  ကိရိယာေနာက်တွင် ဆက်သွယ်ေသာ ကိရိယာ 

မျာဵသည် ၅ဂ.၁၁.၅.၁၂.၂။၏ လိအုပ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီရမည်။ 

(ည) တွာဵသာွဵေသာ အကွာအေဝဵ (Creep Distance) နှင်ဴ ေလကွာဟချက် (Air 

Gaps) မျာဵကို ဂရုြပုမှတ်ထာဵရမည်။ (သီဵြခာဵအကွာအေဝဵမျာဵကို မှတ်မ 

ထာဵပါ) 

ဤလိုအပ်ချက်သည် ၅ဂ.၁၁.၅.၁၁.၂။ (င) တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ကိရိယာမျာဵ 

အတွက် အသဳုဵမြပုပါ။ 

 ၅ဂ.၁၁.၅.၁၁.၃။ အဓကိမိန်ဵြလုတ်မျာဵ (Main Switches) 

 (က) စက်ခန်ဵဝန်ဵကျင်(သ့ုိမဟုတ်) ြပန်လည်ဝငေ်ရာက်ရာ ေနရာမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

ထိန်ဵချုပ်ကိရိယာမျာဵ၏ ဝန်ဵကျငတ်ွင် အသက်ရိှ လျှပ်ကူဵပစ္စည်ဵမျာဵ၏ 

ထိန်ဵချုပ်ဆာဵကစ်၊ ဘရိတ်လဃတ်ေသာ ကိရိယာနှင်ဴ ေမာ်တာသ့ုိ ေထာက်ပဳဴ 

ေသာ လျှပ်စစ်ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵ  စွမ်ဵရည်ရိှသညဴ် အဓကိခလုတ်မျာဵ ရိှသင်ဴ 

သည်။ 

  ဤခလုတ်သည် စစ်ေဆဵြခင်ဵ နှငဴ် ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ အတွက် လိအုပ်ေသာ 

အလင်ဵ မီဵဆာဵကစ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေဆာဴကစ်အထွက်မျာဵသ့ုိ လျှပစ်စ် 

ေထာက်ပဳဴမင မြဖတ်ေတာက်နိုင်သင်ဴ ပါ။ (၅ဂ.၁၁.၅.၉။တွင် ကကည်ဴပါ) 

  အပူေပဵြခင်ဵ၊ ေလှကာဵလက်ရန်ဵမီဵနှငဴ် ဘီဵကုပ်အလင်ဵ မီဵကဲဴသ့ုိ အကူပစ္စည်ဵ 

မျာဵအတွက် ေထာက်ပဳဴြခင်ဵကို သီဵြခာဵေထာက်ပဳမဴင ြပုလုပ်ထာဵလျှင် 

၎င်ဵတို့ကို သီဵြခာဵလွတ်ကင်ဵစွာ ခလုတ်ပိတ်နိုင်ရန် ြဖစ်နိုင်သင်ဴသည်။ သက် 

ဆိုင်ရာခလုတ်မျာဵ အာဵလုဳဵကို အဓကိ မိန်ဵခလုတ်အနီဵတွငထ်ာဵြခင်ဵ နှငဴ် 

ြပတ်သာဵစွာ မှတ်သာဵထာဵရမည်။  

 (ခ) ၅ဂ.၁၁.၅.၁၁.၃။ (က)တွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အဓကိ မိန်ဵခလုတ်မျာဵသည် 

ေသာခဴတ်ြခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) ခွဲြခာဵထာဵေသာ အေနအထာဵတွင် လုခဳခုဳစွာ 

ြပုလုပ်နိုင်ေသာ စွမ်ဵရည်နှင်ဴအတူ ေသာခဴေလာက် (သ့ုိမဟုတ်) အလာဵတူ 

မျာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵ ြဖငဴ် အြခာဵသူမျာဵမှ အမှတ်တမဲ ဴ လုပ်ေဆာင်မင မရိှေစရန် 
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ေသချာေစရမည်။ အဓိက မိန်ဵခလုတ်၏ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ စနစ်သည် တဳခါဵမျာဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) တဳခါဵငယ်မျာဵ ဖွငဴ်ပပီဵသညဴ်ေနာက်တွင် လွယ်ကူလျင်ြမန်စွာ 

ကိုင်တွယ်ေဆာင ်ရွက်နိုငရ်မည်။  

 (ဂ) အဓကိမိန်ဵခလုတ်မျာဵသည် စက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်  

လမ်ဵ စက်မျာဵ၏ ပုဳမှန်လုပ်ေဆာငမ်င အေြခအေနတွင် ြဖစ်ေပါ်ေသာ လျှပစ်ီဵ 

အြမငဴ်ဆုဳဵ ေနှာငဴ်ယှက်မငကို ကိုင်တွယ်နိုငေ်သာ စွမ်ဵရည်ရိှသင်ဴသည်။  

 (ဃ)  အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာစက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက် လမ်ဵ စက်မျာဵ၏ 

အဓကိမိန်ဵခလုတ်မျာဵသည် အတူတကွ ေနရာချထာဵလျှင် မည်သညဴ် 

စက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵ ေလျှာက်လမ်ဵ ကို ကိုယ်စာဵြပုသည်ကို 

အလွယ်တကူ သိနိုင်ရန်သတ်မှတ်ထာဵရမည်။  

 ၅ဂ.၁၁.၅.၁၂။    လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်ဵ ကိရိယာမျာဵ 

                ၅ဂ.၁၁.၅.၁၂.၁။ အေထွေထွလိုအပ်ြျက်မျာဵ 

 (က) ဇယာဵ (၆) တွင် စာရင်ဵြပုစုထာဵေသာ စက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵ 

ေလျှာက်လမ်ဵ စက်တို့အတွက် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်ဵ  ကိရိယာမျာဵသည် 

ေဖာ်ြပပါတို့အတွက် ေမာင်ဵနှင်ေသာစက်၏ ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

ရုတ်တရက်ရပ်တန့်ြခင်ဵ ြဖစ်နိုင်ေြခကို ကာကွယ်နိုင်ြခင်ဵ နှငဴ် ပါဝင်သင်ဴသည် 

မျာဵမှာ- 

 (၁) ၅ဂ.၁၁.၅.၁၂.၂။ အရြပုလုပ်ထာဵေသာ တစ်ခု (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ခုထက် 

ပိုေသာ အန္တရာယ်ကင်ဵ ခလုတ်မျာဵသည် ကွန်တက်တာ (သ့ုိမဟုတ်) 

၎င်ဵတို့၏ ရီေလဵကွန်တက်တာမျာဵမှ ေထာက်ပဳမဴငကို တိုက်ရိုက် 

အဆက်ြဖတ်ြခင်ဵ  (သုိ့မဟုတ်)  

 (၂) ပျက်စီဵမင အန္တရာယ်ကင်ဵ ဆာဵကစ်မျာဵတွင် ပါဝင် ေသာ  

 (ကက) ၅ဂ.၁၁.၅.၁.၂။ အရ ြပုလုပ်ထာဵေသာ တစ်ခု(သုိ့မဟုတ်) တစ်ခု 

ထက်ပုိေသာ အန္တရာယ်ကင်ဵခလုတ်မျာဵသည် ကွန်တက်တာ 

(သ့ုိမဟုတ်) ၎င်ဵ တို့၏ ရီေလဵကွန်တက်တာမျာဵသို့ တိုက်ရိုက် 

မဟုတ်ဘဲ အဆက်ြဖတ်ြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်)  

 (ခခ) ၅ဂ.၁၁.၅.၁၂.၂။ ၏ လိုအပ်ချက်မျာဵနှငဴ် မြပညဴ်စုဳေသာ ထိစပ် 

မငမျာဵ။ 

 (ဂဂ) ေနာက်ဆက်တွဲ(ခ)၏လိုအပ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ အြခာဵအစိတ် 

အပုိင်ဵ မျာဵ။ 
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(ခ) ေအာက်ပါခခင်ဵ ချက်မျာဵမှအပ မည်သညဴ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵမျာဵမဆို လျှပ်စစ် 

အန္တရာယ်ကင်ဵ ကိရိယာမျာဵနှငဴ် ပပိုင်ဆက်သွယ်တန်ဵ ြခင်ဵ မြပုရပါ။  

(၁) စစ်ေဆဵရန်အတွက် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်ဵ ကိရိယာမျာဵ။ 

(၂) လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်ဵ ကိရိယာမျာဵ၏ အေြခအေနအေကကာင်ဵ သတင်ဵ  

အချက်အလက်အတွက် အန္တရာယ်ကင်ဵ ဆာဵကစ်၏ ကွဲြပာဵေသာ 

ေနရာမျာဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ြခင်ဵ ၊ ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) ပါလိုအပ်ချက်မျာဵ 

ြပညဴ်စုဳေစရန်အတွက် သဳုဵေသာ ကိရိယာမျာဵ။ 

(ဂ) အတွင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) အြပင် Inductance (or) Capacitance ၏ အကျ ိုဵ 

သက်ေရာက်မငေကကာင်ဴ ပျက်စီဵမင အန္တရာယ်ကင်ဵ ဆာဵကစ်မျာဵ ပျက်စီဵမင 

မြဖစ်ေစသင်ဴပါ။ 

(ဃ) ပျက်စီဵမငအန္တရာယ်ကင်ဵ  ဆာဵကစ်တစ်ခုမှ ထွက်လာေသာ အထွက် 

အချက်ြပမငတစ်ခုသည် တူညီသညဴ် ဆာဵကစ်ေအာကပ်ိုင်ဵတွင် ထာဵရိှေသာ 

အြခာဵလျှပ်စစ်ကိရိယာမှ ထုတ်လဃင်ဴေသာ အြပင်အချက်ြပမငကို မေြပာင်ဵလဲ 

နိုငသ်င်ဴြခင်ဵ မှာ အန္တရာယ်အေြခအေနြဖစ်ေစေသာေကကာင်ဴ ြဖစ်သည်။ 

(င) အတွင်ဵပါဝါ ေထာက်ပဳမဴငယူနစ်မျာဵ၏ တည်ေဆာက်ြခင်ဵ နှငဴ် အစီအစဉ်သည် 

ခလုတ်၏ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မငေကကာင်ဴ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်ဵ ကိရိယာမျာဵ 

၏အတွင်ဵ ၌ မှာဵယွင်ဵေသာ အချက်ြပမငမျာဵ ြဖစ်ေပါ်ြခင်ဵ ကို ကာကွယ် 

နိုငသ်င်ဴသည်။ သီဵြခာဵအာဵြဖငဴ် စက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက် 

လမ်ဵ စက်(သ့ုိမဟုတ်) ကွန်ယက်ေပါ်တွငရိှ်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာငမ်ငမှ 

အြမငဴ်ဆုဳဵဗို့အာဵ ထွကေ်ပါ်ြခင်ဵ တို့သည် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵတွင် ခွင် ဴ

မြပုနိုင်ေသာ ေနှာငဴ်ယှက်ြခင်ဵ မျာဵ မဖန်တီဵနိုင်သင်ဴပါ။  

 ၅ဂ.၁၁.၅.၁၂.၂။ အန္တရာယ်ကင်ဵ ြလုတ်မျာဵ  

(က) အန္တရာယ်ကင်ဵ ခလုတ်မျာဵ၏ လုပ်ေဆာင်မငသည် ထိစပ်မင၏သီဵြခာဵ စက်ပိုင်ဵ  

ဆိုင်ရာ Positive အာဵြဖငဴ်ြဖစ်သင်ဴသည်။ ဤ Positive Mechanical 

Separation သည် ထိစပ်မငမျာဵကို အတူတကွဂေဟေဆာ်ေသာအခါတွင် ြဖစ် 

ေပါ်နိုင်သည်။  

 Positive Mechanical Separation သည် ေရွ့လျာဵေနေသာ ထိစပ်မငမျာဵနှင်ဴ 

နှိုဵဆွေသာအာဵ သက်ေရာက်ေသာအခါ နှိုဵဆွသူ အစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵကကာဵ 

Resilient Elements (ဥပမာ - စပရနိ်) မရိှေသာ ခရီဵ၏ ထင်ရှာဵေသာ 

အစိတ်အပိုင်ဵအတွက် နည်ဵ လမ်ဵအာဵြဖင်ဴ အဖွင်ဴအေနအထာဵသ့ုိ 

သယ်ေဆာင်၍ ထိစပ်မငမျာဵအာဵလုဳဵြဖင်ဴ ပပီဵေြမာက်ေအာင်ြမင်ေစနိုငသ်ည်။  
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 ဒီဇိုင်ဵသည် မှာဵယွင်ဵေသာ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵမှ လျှပ်စီဵပတ်လမ်ဵ တိုြဖစ်ြခင်ဵ  

အန္တရာယ်ကို ေလျာဴချနိုင်သင်ဴသည်။  

(ခ) အန္တရာယ်ကင်ဵ ခလုတ်သည် လျှပ်စစ်ဗို့အာဵ အနည်ဵဆုဳဵ IP ၏ အကာအကွယ် 

ဒီဂရီ အပိတ်ေထာက်ပဳဴမငြဖစ်လျှင် 250V အထွက် ေထာက်ပဳြဴခင်ဵ ၊ IP 4X 

ထက်နည်ဵေသာ အပိတ်အကာအကွယ်ဒီဂရီြဖစ်လျှင် 500 V အာဵ ေထာက်ပဳဴ 

သင်ဴသည်။ 

 (၁)  ACဆာဵကစ်၏ အန္တရာယ် ကင်ဵ ခလုတ်အတွက် 

       AC-15  

 (၂)  DC ဆာဵကစ်၏ အန္တရာယ်ကင်ဵခလုတ်အတွက်  

       DC-13  

(ဂ) အကာအကွယ်အပိတ်သည် IP 4X အပိတ် အမျ ိုဵအစာဵ အနည်ဵဆုဳဵမရိှလျှင် 

ေလကကာဵကွက်လပ်သည် အနည်ဵဆုဳဵ ၃ မီလီမီတာနှင်ဴ တွာဵသွာဵအကွာ 

အေဝဵသည် အနည်ဵဆုဳဵ ၄ မီလီမီတာ ရိှသင်ဴသည်။ 

 ထိစပ်မငမျာဵအတွက် အကွာအေဝဵခွဲြခာဵပပီဵေနာက် အနည်ဵဆုဳဵ ၄ မီလီမီတာ 

ရိှသင်ဴသည်။  

(ဃ) ပျက်စီဵမငအမျာဵအြပာဵရိှေသာ ကိစ္စမျ ိုဵတွင်၊ ပျက်စီဵေသာ ထိစပ်မငမျာဵ၏ 

တစ်ခုချင်ဵ အကွာအေဝဵသည် ခွဲြခာဵပပီဵေနာက် အနည်ဵဆုဳဵ ၂ မီလီမီတာ 

ရိှသင်ဴသည်။ 

(င) လျှပ်ကူဵပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အဂကင်ဵ အကျန်မျာဵသည်ထိစပ်မင၏ လျှပ်စီဵပတ်လမ်ဵ  

တို မြဖစ်ေစသင်ဴပါ။  

 စတငေ်သာခလုတ်(မျာဵ)သည် ၅ဂ.၁၁.၅.၁၂.၂။ (ခ) အရ ရပ်ခလုတ်တစ်ခု၏ 

ေရာက်ရိှနိုင်ေသာ ေနရာအတွင်ဵ ရိှရမည်။ အေဝဵထိန်ဵစတငေ်သာ ကိရိယာ 

အတွက် လိုအပ်ချက်သည် အထက်ပါအတိုင်ဵ  အသဳုဵြပုသင်ဴသည်။  

 မှတ်စု - ြပုြပငထ်ိန်ဵသိမ်ဵသူသည် ြပုြပငပ်ပီဵသညဴ် ေနာက်တွင် စက်ေလှကာဵ/ 

ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ  စက်မျာဵကို အမျာဵြပည်သူ အသဳုဵြပုနိုင်ရန် ြပုလုပ် 

ြခင်ဵ မတိုင်မီတွင် ေြခနင်ဵ /ေြခနင်ဵ ခုဳမျာဵ ြပညဴ်စုဳစွာေြပာင်ဵ လဲမငမျာဵကုိ 

စစ်ေဆဵကကည်ဴရင့ရန်အတွက် တာဝန်ရှိသည်။  

 မှတ်စု - လမ်ဵ ေလျှာက်ေနေသာ လူအတွက် ပျမ်ဵ မျှအရိှန်နငန်ဵ 1 m/s ကို 

ထညဴ်သွင်ဵ တွက်ချက်ရမည်။  
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 လျှပ်စစ်အြပစ်ြဖစ်ြခင်ဵ ကာကွယ်မငလိအုပ်ချက်မျာဵနှငဴ်ြပညဴ်စုဳရမည်။ ထိန်ဵချုပ် 

ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ စနစ်အတွင်ဵမှ ကာကွယ်ရန်လိအုပ်ေသာ တည်ေဆာက်မင 

အတိုင်ဵ အထွာမျာဵရှိသင်ဴသည်။  

(စ) အေရဵေပါ် အေြခအေနမျာဵအတွက် ရပ်ခလုတ်သည် လက်အာဵြဖင်ဴ လုပ် 

ေဆာငန်ိုငရ်မည်။  

(ဆ) အေရဵေပါ် အေြခအေနမျာဵအတွက် ရပ်ခလုတ်သည် အေရဵေပါ် အေြခအေန 

တွင် စက်ေလှကာဵ (သုိ့မဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵစက်မျာဵကို ရပ်တန့် 

နိုငရ်န် ေထာက်ပဳဴထာဵသင်ဴသည်။ ၎င်ဵတို့ကို စက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်၏ တက်/ဆင်ဵ အသီဵသီဵအနီဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

အလွယ်တကူနှင်ဴ သိသာထင်ရှာဵစွာ ေရာက်ရိှနိုငေ်သာေနရာတွင် ထာဵသင်ဴ 

သည်။  

 အေရဵေပါ် အေြခအေနမျာဵအတွက် ရပ်ခလုတ်မျာဵအကကာဵ မမျာဵသင်ဴေသာ 

အကွာအေဝဵသည် - စက်ေလှကာဵမျာဵအတွက် ၃ဝ  မီတာေရွ့လျာဵ 

ေလျှာက်လမ်ဵ စက်မျာဵအတွက် ၄ဝ မီတာလိအုပ်ပါက ထပတ်ိုဵခလုတ်မျာဵကို 

အကွာအေဝဵထိန်ဵသိမ်ဵရန် ေထာက်ပဳဴထာဵသင်ဴသည်။ ေရွ့လျာဵေလျှာက် 

လမ်ဵ မျာဵသည် ေဈဵဝယ်လက်တွန်ဵ လှည်ဵငယ်မျာဵနှင်ဴ အတိ်သယ် 

လှည်ဵငယ်မျာဵ (ဂ၊ ၂) ကို သယ်ယူပို့ေဆာင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။  

(ဇ) အေရဵေပါ် အေြခအေနမျာဵအတွက် ရပ်ခလုတ်သည် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်ဵ  

ကိရိယာမျာဵအရ လျှပ်စစ် အန္တရာယ်ကင်ဵ  ကိရိယာ ြဖစ်သငဴ်သည်။  

(ဈ) ရပ်တန့်ရန်စတငြ်ခင်ဵ သည် ေစာင်ဴကကညဴ်ြခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) လျှပ်စစ်အန္တရာယ် 

ကိရိယာအာဵြဖင်ဴ ြပုလုပ်နိုငသ်ည်။ (၅ဂ.၁၁.၅.၁၂.၁။(က) တွင်ကကညဴ်ပါ) 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (က) (စဳအြဖစ်သတ်မှတ်ြြင်ဵ ) 

တည်ေဆာက်ြြင်ဵ အေကကာင်ဵအရာမျာဵ 

က. ၁။ အေထွေထွ 

(က၊ ၂။ နှင်ဴ က၊ ၃။) တို့တွငပ်ါေသာ လိုအပ်ချက်မျာဵသည် အသဳုဵြပုသူမျာဵနှငဴ် ြပုြပငထ်ိန်ဵ 

သိမ်ဵသူမျာဵ၏ အန္တရာယ်ကင်ဵေရဵအတွက် အေရဵကကီဵသည်။  

စက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက် ထုတ်လုပ်သူတို့အတွက် အေြခခဳ 

အချက်ေကကာင်ဴ ဥပမာ - သူတို့ထုတ်လုပ်သညဴ် စက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက် 

လမ်ဵ စက်တပ်ဆငြ်ခင်ဵ  မြပုေသာေကကာင်ဴ  ဤလိအုပ်ချက် (သုိ့မဟုတ်/၎င်ဵတို့မှ အချ ို့) မျာဵကုိ 

ြပညဴ်စုဳရန် မြဖစ်နိုင်လျှင် ဤလိုအပ်ချက်၏ မြပညဴ်စုဳေသာအပုိင်ဵ မျာဵကို ပိုင်ဆိုင်သူအတွက် 

လိကု်နာရန် တာဝန်ရှိေသာ လမ်ဵ ညဃန်စာအုပ်၏ အပုိင်ဵတစ်ခုအြဖစ် ထညဴ်သွင်ဵရမည်။ 

စက်ေလှကာဵမျာဵကို ပုဳမှန်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) အေရဵေပါ်ထွကေ်ပါက်အြဖစ် မသတ်မှတ်သင်ဴ 

ပါ။ အထပ်အသီဵသီဵ တွင် အေရဵေပါ်ကိစ္စအတွက် အသဳုဵြပုရန် ေလှကာဵမျာဵ ေထာက်ပဳေဴပဵရမည်။ 

က. ၂။ အသဳုဵြပုသူမျာဵအတွက် လွတ်ကင်ဵေသာေနရာ  

စက်ေလှကာဵမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ၊ ေြခနင်ဵ ခုဳမျာဵအထက် ကင်ဵလွတ်အြမင်ဴ 

ေနရာအာဵလုဳဵ၌ ၂.၃ဝ မီတာထက်မနည်ဵသင်ဴပါ။ (က၊ ၁။ နှင် ဴပုဳ-၂ h4တွင်ကကညဴ်ပါ) 

ကင်ဵလွတ်အြမငဴ်သည် တဳခါဵေဘာငရ်က်မအဆုဳဵထိတိုငေ်အာင် တိုဵချဲ့သင်ဴသည်။ 

မှတ်စု - ကင်ဵလွတ်အြမငဴ် ၂.၃ဝ မီတာသည် ကန့်သတ်မထာဵေသာ ဧရယိာမျာဵတွင်လည်ဵ 

အသဳုဵြပုသင်ဴသည်။ 

က.၂.၂။ ပပိုကျြခင်ဵ မှကာကွယ်ရန်၊ စက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ 

စက်ဝန်ဵကျင်တွင် အနည်ဵဆုဳဵလွတ်ကင်ဵေသာ ဧရယိာသည် ပုဳ က၊ ၁။ တွင် သတ်မှတ်ထာဵ 

သကဲဴသ့ုိြဖစ်သည်။ အြမငဴ် h12 သည် စက်ေလှကာဵေြခနင်ဵ မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေြခနင်ဵ ခဳု 

(သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ ၏ ခါဵပတ်မှတိုင်ဵတာလျှင် အနည်ဵဆုဳဵ ၂.၁၀ မီတာ 

ရိှသင်ဴသည်။ လက်ကိုင်တန်ဵ၏ အြပငစ်ွန်ဵနှငဴ်နဳရဳ (သ့ုိမဟုတ်) အြခာဵအတာဵအဆီဵမျာဵကကာဵ 

အကွာအေဝဵသည် (ပုဳ က၊ ၁။ b10 တွင်ကကညဴ်ပါ) မည်သညဴ်အေြခအေနတွင်မဆို ေရြပင်ညီမှ 

၈၀ မီလီမီတာေအာက်နှင်ဴ ေလှကာဵလက်ရန်ဵေအာကဘ်က် အစွန်ဵေအာက် ေဒါင်လိကု် ၂၅ 

မီလီမီတာရိှသင်ဴသည်။ (ပုဳ- ၃ b12 တွင်ကကညဴ်ပါ) ပိုမုိေသဵငယ်ေသာ ဧရယိာခွင်ြဴပုထာဵလျှင် 

သင်ဴေလျာ်ေသာ အတိုင်ဵ အတာအာဵြဖငဴ် ထိခိုက်မငအန္တရာယ်ကို ေလျာဴချနိုင်သည်။  

က.၂.၃။ ဓာတ်ေလှကာဵမျာဵအတွက် တစ်ခုအနီဵတွင် တစ်ခုအပပိုင် (သ့ုိမဟုတ်) ကန့်လန့် 

ြဖတ်ရိှေနလျှင် လက်ကိုငတ်န်ဵမျာဵအကကာဵ အကွာအေဝဵသည် ၁၆၀ မီလီမီတာထက် မနည်ဵ  

သင်ဴပါ။ (ပုဳ က၊ ၁။ b11 တွင် ကကည်ဴပါ) 
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က.၂.၄။ အေဆာက်အဦအတာဵအဆီဵမျာဵသည် ထိခိုက်ဒဏရ်ာ ြဖစ်နိုငေ်သာေကကာင်ဴ 

ကာကွယ်မငမျာဵ ြပုလုပ်ေပဵရမည်။ သီဵြခာဵအာဵြဖင်ဴ၊ ကကမ်ဵခင်ဵ ြဖတ်ပိုင်ဵနှင်ဴ ကန့်လန့်ြဖတ် 

လက်ယှက်ထိုဵစက်ေလှကာဵ (သုိ့မဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်မျာဵ၏ ေဒါင်လိကု် 

လမ်ဵ လွဲသည် အြမငဴ် ၀.၃၀ မီတာထက်မနည်ဵ၊ ချွန်ထက်ေသာ အစွန်ဵမျာဵမရိှြခင်ဵသည် လက် 

ကိုင်တန်ဵ လယ်ဗယ်အေပါ်ထာဵြခင်ဵနှင်ဴ လက်ကိငုတ်န်ဵ၏ ေအာက်ဘက်အစွန်ဵေအာက် 

အနည်ဵဆုဳဵ ၂၅ မီလီမီတာ ရိှသင်ဴသည်။ ဥပမာ - အေပါက်မပါေသာ ကတိဂဳကဲဴသ့ုိ (ပုဳ- ၂ နှင်ဴ ၄ 

တွင် h5 ကကည်ဴပါ) 

လက်ကိုငတ်န်ဵအြပငစ်ွန်ဵနှငဴ် အြခာဵအတာဵအဆီဵမျာဵကကာဵ အကွာအေဝဵ b9 သည် ၄၀၀ 

မီလီမီတာထက်မျာဵြခင်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) နှင်ဴ ညီမျှြခင်ဵရှပိါက ဤလိုအပ်ချက်ကို လိကု်နာ ရန် 

မလိုအပ်ပါ။   

(ပုဳ-က၊၁။ တွင် ကကည်ဴပါ) 

က.၂.၅။ စက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵစက် အသီဵသီဵ၏အထွက် (မျာဵ) 

သည် လုေဳလာက်စွာ ကန့်သတ်မထာဵသညဴ် ဧရိယာ၌ လူမျာဵအတွက် သင်ဴေလျာ်ေသာေနရာ 

ရိှသင်ဴသည်။ ကန့်သတ်မထာဵေသာ ဧရယိာအကျယ်သည် လက်ကိုင်တန်ဵ အြပငစ်ွန်ဵ 

ေဘဵဘက်အသီဵသီဵတွင် ၈၀ မီလီမီတာ ထပေ်ပါင်ဵ ထာဵသညဴ် သက်ဆိုင်ေသာ အကွာအေဝဵ 

အနည်ဵဆုဳဵရှိ သင်ဴ သည်။ အနက်သည် ေလှကာဵလက်ရန်ဵအဆုဳဵ မှ တိုင်ဵတာလျှင် အနည်ဵဆုဳဵ 

၂.၅၀ မီတာရှိသင်ဴသည်။ လက်ကိငုတ်န်ဵ အြပင်စွန်ဵေဘဵဘက် အသီဵသီဵတွင် ၈၀ မီလီမီတာ 

ထပေ်ပါင်ဵ ထာဵေသာအကွာေဝဵမျာဵ၏ အနည်ဵဆုဳဵ ၂ ဆတိုဵထာဵလျှင် ကန့်သတ်မထာဵေသာ 

ဧရယိာအကျယ်သည် ၂.၀၀ မီတာ သ့ုိ ေလျာဴချြခင်ဵ  ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။  

စက်ေလှကာဵနှင်ဴ ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်တို့၏ ကန့်သတ်မထာဵေသာ ဧရိယာအနက်ကို 

ေအာင်ြမငေ်စရန်အတွက် သီဵြခာဵတစ်စုစီအေပါ်မူတည်၍ ဥပမာ - အသဳုဵြပုေသာ အမျ ိုဵ 

အစာဵ (လူပုဂ္ဂိုလ်သာ သ့ုိမဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင်အဴတူ သယ်ေဆာင်ေသာ ကိရိယာမျာဵ၊ 

အလယ်အလတ် ထွက်ေပါက်မျာဵ၏ အေရအတွက်၊ နှိုင်ဵရအေြခအေနနှငဴ် သီအုိရီအရစွမ်ဵ 

ေဆာငရ်ည်) ဆုဳဵြဖတ်သင်ဴသည်။ 

က. ၂.၆။ တစ်ဆက်တည်ဵ စက်ေလှကာဵမျာဵနှငဴ် ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ မျာဵတွင် ကကာဵ 

ထွကေ်ပါက်မျာဵ မရိှပါက ၎င်ဵတို့သည် စွမ်ဵရည်တူရိှသင်ဴသည်။  

က.၂.၇။ တက်/ဆင်ဵေနရာတစ်ခုတွင်ရိှေသာ လက်ကိုင်တန်ဵအြပင်စွန်ဵနှင်ဴ လူမျာဵ ထိစပ် 

ရန် ြဖစ်နိုင်ေစြခင်ဵ နှငဴ် ေလှကာဵလက်ရန်ဵေပါ်သ့ုိ ြပုတ်ကျြခင်ဵကဲဴသ့ုိေသာ အန္တရာယ် 

အေနအထာဵ ြဖစ်ေစလျှင် သင်ဴေလျာ်ေသာ အကာအကွယ်တိုင်ဵ ထွာမငမျာဵြပုလုပ်သင်ဴသည်။ 

(ဥပမာ- ပုဳ က၊ ၂။ တွင် ကကည်ဴ ပါ) 
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 အချ ို့ေသာဥပမာမျာဵမှာ- 

 ေနရာအတွင်ဵ သို့ဝင်ရာတွင် အပမတဲမ်ဵကကာဵခဳအတာဵအဆီဵမျာဵထာဵရိှြခင်ဵြဖငဴ် ကာ 

ကွယ်ြခင်ဵ ။ 

 လက်ကိုငတ်န်ဵအြပငစ်ွန်ဵမှ ၈၀ မီလီမီတာနှင်ဴ ၁၂၀ မီလီမီတာကကာဵ လက်ကိငုတ်န်ဵ 

လယ်ဗယ်အထက် အနည်ဵ ၁၀၀ မီလီမီတာအာဵြဖငဴ် အန္တရာယ်ရိှေသာ ဧရယိာတွင် 

တပ်ဆင်ေသာ ေလှကာဵလက်ရန်ဵမျာဵ ၏ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေဆာက်ပုဳအြမငဴ်ကိုတိုဵြခင်ဵ ။ 

က.၂.၈။ စက်ေလှကာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵစက်မျာဵ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင် အထူဵ 

သြဖင်ဴ ဘီဵကုပ်ဝန်ဵကျင်တွင် မီဵအလင်ဵ ေရာင ်ရိှသင်ဴသည်။  

မှတ်စု - ထုတ်လုပ်သူနှငဴ် သဳုဵစွဲသူမျာဵအကကာဵ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵ ဖလယ်ှသင်ဴ 

သည်။  

က.၂.၉။ ဝန်ဵကျငေ်နရာ (နှင်/ဴသ့ုိ) တပ်ဆင်ရာေနရာတွင် အလင်ဵ မီဵစီစဉ်ရန် ခွင်ဴြပုရ မည်။ 

ဘီဵကုပ်မျာဵ အပါအဝင် တက်/ဆင်ဵေနရာမျာဵ၌ မီဵအလင်ဵြပင်ဵ အာဵသည် ၎င်ဵဧရိယာ 

အတွင်ဵရှိ အေထွေထွ အလင်ဵ မီဵြပင်ဵ အာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ေနသည်။ အလင်ဵ မီဵြပင်ဵ အာဵသည် 

ကကမ်ဵခင်ဵ လယ်ဗယ်တွင် ဘီဵကုပ်ြဖတ်ပိုင်ဵ လိုင်ဵ ၌ အနည်ဵဆုဳဵ ၅၀ lx ထက်မနည်ဵ ရှိရမည်။  

က.၃။   ရက်မေဘာင်အြပင်ဘက်ရှိ စက်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေနရာမျာဵ  

က.၃.၁။ စက်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာေနရာမျာဵသို့ လူမျာဵအန္တရာယ်ကင်ဵစွာဝင်နိုင်ရန် ေထာက်ပဳေဴပဵ 

သင်ဴသည်။ 

က.၃.၂။  စက်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာေနရာကို  ေသာခဴတ်နိုင်သင်ဴြခင်ဵနှငဴ် ခွင်ဴြပုေသာသူသာ ဝငန်ိုင် 

သင်ဴသည်။  

က. ၃.၃။ စက်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာေနရာမျာဵကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခခဳအချက်မျာဵအေပါ် မူတည် 

၍အပမဲတမ်ဵလျှပစ်စ်အလင်ဵမီဵတပ်ဆင် ေထာက်ပဳသဴင်ဴသည်။ 

 (က) ကကမ်ဵခင်ဵ ဧရိယာ၏ အလုပ်လုပ်ရာ ဧရိယာမျာဵတွင် အနည်ဵဆုဳဵ၂ဝဝ lx ။ 

            (ခ )   ကကမ်ဵခင်ဵ လယ်ဗယ်တွင် အလုပ်လုပ်ရာဧရိယာမျာဵအတွင်ဵသ့ုိ ဝင်ရာ 

 လမ်ဵ ေကကာင်ဵမျာဵတွင်  အနည်ဵဆုဳဵ ၅ဝ lx ။    

 က.၃.၄။ မည်သညဴ်စက်ပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ ေနရာတွင်မဆို အလုပ်လုပ်ေသာ လူမျာဵအန္တရာယ် 

ကင်ဵစွာထွက်ခွာြခင်ဵ ကို ခွင်ဴြပုနိုင်ရန် အေရဵေပါ်အလင်ဵ မီဵမျာဵ  တပ်ဆင်ခွင်ဴြပုေပဵရမည်။ 

 မှတ်စု - အေရဵေပါ်အလင်ဵ မီဵသည် ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵမင တစ်ဆက်တည်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

အြခာဵလုပ် ေဆာငမ်ငမျာဵအတွက် မရည်ရွယ်ပါ။  

 က.၃.၅။ စက်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာေနရာ အရွယ်အစာဵသည် ပစ္စည်ဵမျာဵအထူဵသြဖင်ဴ လျှပ်စစ်ပိုင်ဵ 

ဆိုင်ရာပစ္စည်ဵမျာဵ အန္တရာယ်ကင်ဵ စွာ အလုပ်လုပ်နိုငရ်န်  ေနရာလုဳေလာက်သင်ဴသည်။ 
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 တစ်ခုြခင်ဵ စီအေနြဖင်ဴ အလုပ်လုပ်ရန်ဧရိယာတွင် အနည်ဵဆုဳဵ ကင်ဵလွတ်အြမင်ဴ ၂.၀၀ မီတာ 

ေထာက်ပဳဴထာဵသင်ဴြခင်ဵ နှင်ဴ  

(က) နဳရကဳပ်စငမ်ျာဵနှင်ဴ ထိန်ဵချုပ်ေဘာငက်ွက်မျာဵ၏ ေရှ့တွင် ေရြပင်ညီကင်ဵ လွတ် 

ဧရယိာရိှရမည်။ ဤဧရိယာကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ သတ်မှတ်သည်။ 

 (၁) အပိတ်၏ အြပငမ်ျက်နှာြပငမ်ှ တိုင်ဵတာလျှင် အနက်အနည်ဵဆုဳဵ ဝ.၇ဝ မီတာ။ 

 (၂) အကျယ်သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ၀.၅၀ မီတာ(သ့ုိမဟုတ်) နဳရကဳပ်စင်  

(သ့ုိမဟုတ်) ေဘာငက်ွက်၏   အြပညဴ်အကျယ်ထက်   ပိုကကီဵမာဵသင်ဴသည်။       

(ခ) လိအုပ်လျှငလ်ငပ်ရှာဵေနေသာ အစိတ်အပိုင်ဵေနရာမျာဵတွင် စစ်ေဆဵြခင်ဵ နှငဴ်   ြပုြပင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵရန်အတွက်  ေရြပင်ညီ ရှင်ဵလင်ဵ ဧရိယာအနည်ဵဆုဳဵ  (၀.၅၀ x ၀.၆၀) 

မီတာရှိသင်ဴသည်။  

က.၃.၆။ လငပ်ရှာဵမငအတွက် ကင်ဵလွတ်အြမင်ဴနှင်ဴ ၁.၈၀ မီတာထက် မနည်ဵသင်ဴပါ။   

(က.၃.၆။) တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ ကင်ဵလွတ်ေနရာသ့ုိ အဝင်လမ်ဵ သည် အကျယ် ၀.၅၀ မီတာ 

အနည်ဵဆုဳဵရှိသင်ဴသည်။ ၎င်ဵတွင် လငပ်ရှာဵေနေသာ အစိတ်အပိုင်ဵ မရှိပါက ဤတန်ဖိုဵကို ၀.၄၀ 

မီတာ သ့ုိေလျာဴချနိုင်သည်။  

 လငပ်ရှာဵမငအတွက် ြပညဴ်စုဳေသာအြမငဴ်ကို ေခါင်မိုဵ ရက်မဖွဲ့စည်ဵပုဳ ေအာက်မှယူြခင်ဵ  

နှင်ဴ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  ၂  ခုလုဳဵတွင် တိုင်ဵတာြခင်ဵ ။ 

 (က) ဝငလ်မ်ဵ ဧရိယာ၏ကကမ်ဵခင်ဵ။ 

 (ခ ) အလုပ်လုပ်ရာဧရိယာ၏ကကမ်ဵခင်ဵ ။ 

 က.၃.၇။    စက်ပိငု်ဵ ဆိုင်ရာေနရာမျာဵ၏ ကင်ဵလွတ်အြမင်ဴသည် မည်သညဴ် အေြခအေန  

 ေအာက်တွငမ်ဆို ၂.၀ မီတာေအာကတ်ွင ်ရိှသင်ဴသည်။    

က.၄။ လျှပ်စစ်ပါဝါေထာက်ပဳဴမှု 

 လျှပ်စစ်ေထာက်ပဳဴမငနှငဴ် လျှပ်စစ်အကာအကွယ် လိအုပ်ချက်မျာဵ (ဥပမာ- လျှပ်စစ်ေရှာဴ၊ 

ပတ်လမ်ဵတို၊ ဝန်အာဵမျာဵြခင်ဵ) အတွက် ထုတ်လုပ်သူနှင်ဴ ပိုင်ရှငက်ကာဵ သေဘာတူညီမင ြပုလုပ် 

ထာဵရမည်။ 

 တပ်ဆင်ြခင်ဵ မျာဵသည် တပ်ဆင်ရာနိုငင်ဳ၏ စည်ဵ မျဉ်ဵလိအုပ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီြဖစ် 

သင်ဴသည်။ 
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မှတ်စု - ဤပုဳသည် စေကဵကိုက်ဆွဲထာဵြခင်ဵ မဟုတ်ပါ။ လိအုပ်ချက်မျာဵကို ပုဳစဳြပရန်အတွက်သာ 

ြဖစ်သည်။ 

ပုဳ-က၊၁။ အေဆာက်အဦဖွဲ့စည်ဵပုဳနှငဴ် စက်ေလှကာဵ/ေရွေလျာဵေလျှာက်လမ်ဵ   

ယူနစ်မျာဵကကာဵ  ကင်ဵလွတ်မှုမျာဵ 
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မှတ်စု - ဤပုဳသည် စေကဵကိုက်ဆွဲထာဵြခင်ဵ မဟုတ်ပါ။ လိအုပ်ချက်မျာဵကို ပုဳစဳြပရန်အတွက်သာ 

ြဖစ်သည်။ 

ပုဳ-က၊၂။ တက်/ဆင်ဵေနရာမျာဵ၌ အတာဵအဆီဵမျာဵအတွက် ဥပမာ- 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (ြ) (မှတ်သာဵဖွယ်ရာ) 

အန္တရာယ်ကင်ဵ ဆာဵကစ်မျာဵအတွက် ဒီဇိုင်ဵလမ်ဵ ညွှန်ြျက် 

 ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ ကိစ္စအတွက်၊ အေဝဵမှထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ ၊ အချက်ေပဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ စသည်တို့ 

အတွက် အန္တရာယ်ကင်ဵ ဆာဵကစ်မှ စုေဆာင်ဵေသာ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို အန္တရာယ် 

အေနအထာဵမှ ေရှာင်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်တွင် သတ်မှတ်သည်။  

 အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာ ပျက်စီဵြခင်ဵမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေနရာအလိကု်ဘုဳေခါင်ဵ (ေြမစိုက်ကကိုဵ) 

တစ်ခုအေပါ်တွင် ေနှာငဴ်ယှက်ြခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပတ်လမ်ဵတိုအာဵြဖင်ဴ အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာ အန္တရာယ် 

ကင်ဵကိရိယာမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ေပါင်ဵ ကူဵထာဵမင တစ်ခုြဖစ်နိုင်ြခင်ဵတို့မှြဖစ်ေသာ အန္တရာယ်အေန 

အထာဵအချ ို့ကို မှတ်သာဵထာဵသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို လိကု်နာြခင်ဵ သည် 

ေကာင်ဵေသာအေလဴအကျင်ဴ ြဖစ်သည်- 

- Connectors Terninals Plugs and Printed Circuit Board သတ်မှတ်ချက်နှငဴ် 

အညီကွာေဝဵေသာ ဆာဵကစ်မျာဵနှငဴ် ဘုတ်မျာဵကို ဒီဇိုင်ဵဆွဲထာဵရမည်။  

- ဘုဳကကိုဵေခါင်ဵမျာဵစုစည်ဵြခင်ဵ ၊ သ့ုိမှသာ စက်ေလှကာဵ/ ေရွ့လျာဵေလျာက်လမ်ဵစက်၏ 

လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်ဵ ေနာက်မှ ထွက်လာေသာဘုဳကကိုဵေခါင်ဵကို ထိန်ဵချုပ်နိုင်သည်။ 

မည်သညဴ်ပျက်စီဵမငမဆို ထိန်ဵချုပ်မင၏ လုပ်ေဆာင်ချက်မရိှေအာင် ြဖစ်ေစနိုင်သည်။ 

(စက်ေလှကာဵ၊ ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်၏ သက်တမ်ဵအတွင်ဵ ဝါယာကကိုဵမျာဵ ေြပာင်ဵ 

လဲမငေကကာင်ဴ အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ြခင်ဵ ) 

- အဆိုဵ ဆုဳဵအေြခအေနအတွက် တွက်ချက်မငကို အပမဲတမ်ဵြပုလုပ်ထာဵရမည်။  

- အဝင်ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အကာအကွယ်ကိရိယာကဲဴသ့ုိ ြပငပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အြပငဘ်က်တွင် 

ရီစစ္စတာမျာဵ (Resistors) အပမတဲမ်ဵအသဳုဵြပုရမည်။ ကိရိယာ၏အတွင်ဵ  ရီစစ္စတာမျာဵ 

သည် အန္တရာယ်ကင်ဵသည်ဟု မယူဆသင်ဴပါ။  

- စာရင်ဵြပုစုသတ်မှတ်ထာဵေသာ အစိတ်အပုိင်ဵ မျာဵကိုသာ အသုဳဵြပုရမည်။  

- လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵမျာဵမှ ြပန်လာေသာ ဗိုအ့ာဵကို စဉ်ဵစာဵယူဆထာဵရမည်။ အချ ို့ကိစ္စမျာဵတွင် 

သွပ်ရည်စိမ် သီဵြခာဵဆာဵကစ်မျာဵသုဳဵြခင်ဵ သည် ဤြပဿနာကို ေြဖရှင်ဵ နိုငသ်ည်။ 

- မည်သညဴ်ဒဇီိုင်ဵ ြဖစ်ေစ အဆိုဵ ဆုဳဵကိစ္စအတွက် တွက်ချက်ြခင်ဵ ကို မေရာှငသ်င်ဴပါ။ စက်ေလှ 

ကာဵ/ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက် တပ်ဆင်ပပီဵသညဴ်ေနာက် ြပုြပငေ်ြပာင်ဵလဲမင (သ့ုိမဟုတ်) 

ထပတ်ိုဵ တပ်ဆင်မငမျာဵ ြပုလုပ်ပပီဵသညဴ်အခါတွင် အသစ်နှင်ဴရှိနှင်ဴပပီဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵမှ 

ထွကလ်ာနိုငေ်သာ အဆိုဵဆုဳဵကိစ္စတွက်ချက်ြခင်ဵ ကို ထပမ်ဳြပုလုပ်ရမည်။  

- လျှပ်စစ်နှင်ဴ လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵအရ အချ ို့ေသာ ပျက်စီဵမငမျာဵ မပါဝငြ်ခင်ဵ ကို လက်ခဳ 

နိုငသ်ည်။ 
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- စက်ေလှကာဵ/ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်၏ ြပငပ်ပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေန ပျက်စီဵြခင်ဵ  

ကိ ုယူဆချက်အေနြဖင်ဴ ထညဴ်သွင်ဵ ရန် မလိုအပ်ပါ။  

- အေဆာက်အဦ၏ အဓကိေထာက်ပဳဴမငမှ ေြမစိုက်ကကိုဵဘာဵ (တန်ဵ) စုစည်ဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ သ့ုိ 

ေြမစိုက်ကကိုဵေနှာင်ဴယှက်မငသည် ေဒသန္တရ လျှပ်စစ်စည်ဵ မျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ညီညွတ် 

ေအာင်တပ်ဆင်ေထာက်ပဳဴမင ြပုလုပ်ထာဵလျှင် ပယ်ြဖတ်နိုငသ်ည်။  
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ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) (စဳအြဖစ်သတ်မှတ်ြြင်ဵ ) 

 စက်ေလှကာဵမျာဵနှငဴ် ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်မျာဵလိုအပ်မငသည် ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵ 

လှည်ဵငယ်မျာဵနှင်ဴ ပစ္စည်ဵသယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵကို သယ်ယူပို့ေဆာငရ်န်ရည်ရွယ်သည်။  

ဂ.၁။ စက်ေလှကာဵမျာဵ 

စက်ေလှကာဵမျာဵေပါ်တွင် ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵနှငဴ် ပစ္စည်ဵသယ်လက်တွန်ဵ 

လှည်ဵငယ်မျာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵသည် အန္တရာယ်ရိှနိုင်သြဖင်ဴ အသုဳဵြပုရန်ခွငဴ်မြပုသငဴ်ပါ။  

ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်ဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ နှငဴ် အန္တရာယ်ရိှသည်ဟု ယူဆြခင်ဵ ၏ အေြခခဳအေကကာင်ဵ ြပ 

ချက်မှာ ကကိုတငသိ်ြမင်နိုငေ်သာ အလဲွအသုဳဵချမင၊ ဝန်ပိုတင်ြခင်ဵနှငဴ် အကျယ်ကန့်သတ်ချက် 

တို့ေကကာင်ဴ ြဖစ်သည်။  

စက်ေလှကာဵတပ်ဆင်ထာဵရာ အနီဵဝန်ကျင်ဧရိယာတွင် ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

မျာဵ (နှင်/ဴသ့ုိ) ပစ္စည်ဵသယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ ရိှေနနိုငပ်ါက ဝငေ်ရာက်ြခင်ဵ  မြပုနိုင်ေစရန် 

သင်ဴေလျာ်ေသာ အတာဵအဆီဵမျာဵ ေထာက်ပဳေဴပဵသင်ဴသည်။  

လမ်ဵ ညွှန်ြျက်ပုဳစဳကကမ်ဵကို ေအာက်တွင်ေပဵထာဵသည် 

ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သုိ့မဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

မျာဵကို စက်ေလှကာဵေပါ်တွင် အသုဳဵြပုရန်အတွက် ေရွဵချယ်မည်ဆိုလျှင် စက်ေလှကာဵ 

ထုတ်လုပ်သူနှငဴ် ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက်တွန်ဵ 

လှည်ဵငယ်မျာဵ ထုတ်လုပ်သူကကာဵ သတ်မှတ်မငရိှရမည်။ စက်ေလှကာဵေနရာတွင် သီဵြခာဵ 

သတ်မှတ်မထာဵေသာ ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် 

လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵကို ရနိုငပ်ါက တလွအဲသဳုဵြပုြခင်ဵ  အန္တရာယ်မျာဵစွာ ရိှနိုင်ပါသည်။ 

လိအုပ်ပါက စက်ေလှကာဵအဝင်လမ်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) ဝငေ်ရာက်မငကို ကာကွယ်ထာဵရန် လိအုပ်ပါ 

သည်။  

 ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သုိ့မဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

နှင်ဴ ၎င်ဵတို့တွင် ပါဝင်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အကျယ်သည် ပုဳမှန်ေြခနင်ဵ အကျယ်ထက်နည်ဵေသာ 

အနည်ဵဆုဳဵ ၄၀၀ မီလီမီတာရိှသင်ဴသည်။ ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သုိ့မဟုတ်) ပစ္စည်ဵ 

အတိ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵသည် စက်ေလှကာဵေပါ်တွင်ရိှေနပါက ခရီဵသည်မျာဵသည် 

စက်ေလှကာဵေပါ်မှ စွန့်ခွာထွက်သွာဵနိုငသ်င်ဴသည်။  

 စက်ေလှကာဵမျာဵ၏ ေရြပငညီ်ေြခနင်ဵ မျာဵသည် တက်/ဆင်ဵဧရိယာနှစ်ခုလုဳဵ၌ အကျယ် 

၁.၆ မီတာနှငဴ် အထက် တက်/ဆင်ဵေနရာတွင် အနည်ဵဆုဳဵေြပာင်ဵလဲမငအချင်ဵ ဝက် ၂.၆ မီတာနှင်ဴ 

ေအာက်ပိုင်ဵ တက်/ဆင်ဵေနရာတွင် ၂.၀ မီတာအကျယ်တွင် သတ်မှတ်အရိှန် ၀.၅ m/s တွင် 

ကန့်သတ်ြခင်ဵ နှငဴ် အေစာင်ဵဒီဂရီ ၃၀ ဒီဂရကီို ေထာက်ပဳေဴပဵသင်ဴသည်။  
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 ဘီဵကုပ်မျာဵသည် အြမင်ဴဆုဳဵေထာင်ဴ β ၁၉ ဒီဂရနီှင်ဴ ေစျဵဝယလ်က်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ၏ အချင်ဵ သည် အနည်ဵဆုဳဵ ၁၂၀ 

မီလီမီတာ ေပါင်ဵ စပ်၍ ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵသင်ဴသည်။  

 ဘီဵကုပ်ကကမ်ဵြပငေ်နရာ ေြခနင်ဵ မေရာက်မီတွင် လက်ကိုငတ်န်ဵမျာဵ လယ်ဗယ် (က၊ ၂၊ ၂။ 

ကိ ုထညဴ်သွင်ဵယူဆသည်) အကွာအေဝဵ ၂.၀ မီတာနှင်ဴ ၃.၀ မီတာအကကာဵတွင် အေရဵေပါ် အေြခ 

အေနမျာဵအတွက် ထပတ်ိုဵရပ်တန့်မငမျာဵ ေထာက်ပဳေဴပဵသင်ဴသည်။ ေြပာင်ဵလဲအေကွဵမျာဵ 

အနီဵတွင် အေရဵေပါ်အေြခအေနအတွက် ရပ်တန့်မငသည် စက်ေလှကာဵအထွက်မှ ေရာက်ရိှနိုင် 

ြခင်ဵ နှငဴ် အေရဵေပါ်အေြခအေနတွင် ထွကေ်ပါက်(မျာဵ)တွင် စက်ေလှကာဵအြပငဘ်က်မှ ေရာက်ရိှ 

နိုငသ်င်ဴ သည်။ 

 ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သုိ့မဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

တို့သည် စက်ေလှကာဵဒီဇိုင်ဵနှငဴ် ကိုက်ညီသင်ဴသည်- 

 ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တငလ်က်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

မျာဵ၏ ဒီဇိုင်ဵ သည် မှန်ကန်ေသာဝန်အာဵနှင်ဴ အန္တရာယ်ကင်ဵ ေစေကကာင်ဵ  ေသချာေစရ 

မည်။  

 ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအတိ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

မျာဵသည် အြမငဴ်ဆုဳဵအေလဵချနိ်သည် ဝန်အာဵအြပညဴ်တွင် ၁၆၀ ကီလိုဂရမ်ရိှသင်ဴသည်။ 

 ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအတိ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

မျာဵ သည် စက်ေလှကာဵ၏ ေစာင်ဵ တက်ေသာအပိုင်ဵတွင် ရိှေနေသာအခါ ၎င်ဵတို့ဘာသာ 

အလုိအေလျာက် ေလျာကျသွာဵနိုင်သည်။  

 ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအတိ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

မျာဵသည် အရိှန်ထိန်ဵဘရိတ်စနစ်နှင်ဴ တာဵဆီဵမငစနစ်မျာဵ တပ်ဆင်သင်ဴသည်။  

 ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအတိ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

မျာဵသည် ညပ်ြခင်ဵအန္တရာယ်မှ ေလျာဴချရန် လမ်ဵ လွမဲျာဵ (Bunpers) မျာဵရှိသင်ဴသည်။  

 စက်ေလှကာဵမှ အန္တရာယ်ကင်ဵ စွာ ထွကန်ိုင်ရန် ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအတိ်တင ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ၏ ေနာက်ပိငု်ဵ ရိှ ဒလမိ်ဴတုန်ဵမျာဵ 

(Rollers) သည် ဘီဵကုပ်ေပါ်တွင် ေရှ့ပိုင်ဵရိှ ဒလမိ်ဴတုန်ဵမျာဵကို တွန်ဵနိုငေ်သာ စွမ်ဵရည် 

လိအုပ်သည်။ ေရှ့ပိုင်ဵရိှ ဒလမိ်ဴတုန်ဵမျာဵ (နှင်/ဴသ့ုိ) ပိတ်ဆို့မငစနစ်သည် ေြခနင်ဵ မျာဵမှ 

အလွယ်တကူ လွတ်နိုင်သင်ဴသည်။  

 ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအတိ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

မျာဵ စက်ေလှကာဵအတွင်ဵ ဝင်ရာတွင် မှန်ကန်ေသာ အလုိင်ဵ မန့်ေသချာေစရန် ဝငေ်ရာက် 

ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဵတွင် လမ်ဵ လဃဲမျာဵနှငဴ် လမ်ဵ ညဃန်ကိရိယာမျာဵ တပ်ဆင်သင်ဴသည်။  
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 ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအတိ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

မျာဵတွင် အန္တရာယ်သတိေပဵ သေကေတမျာဵကို အန္တရာယ်ကင်ဵ စွာြဖင်ဴ မှန်မှန်ကန်ကန် 

သဳုဵတတ်ေစရန် တညဴ်သွင်ဵ ထာဵသင်ဴသည်။  

ဂ.၂။   ေရွေ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်မျာဵ 

သင်ဴေလျာ်ေသာ ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵေသာ ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

ပစ္စည်ဵအတိ် တငလ်က်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵကို ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်ေပါ်တွင် ခွင်ဴြပုသည်။  

ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သုိ့မဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

မျာဵကို ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵေပါ်တွင် အသဳုဵြပုရန်အတွက် ေရွဵချယ်မည်ဆိုလျှင် ေရွ့လျာဵ 

ေလျှာက်လမ်ဵ စက် ထုတ်လုပ်သူနှင်ဴ ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအတိ် 

တငလ်က်တွန်ဵ လှည်ဵငယ်မျာဵ ထုတ်လုပ်သူကကာဵ သတ်မှတ်မငရိှရမည်။ ေရွ့လျာဵေလျှာက် 

လမ်ဵ စက်ေနရာတွင် သီဵြခာဵသတ်မှတ်မထာဵေသာ ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက် တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵကို ရနိုင်ပါက တလွဲအသဳုဵြပုြခင်ဵ 

အန္တရာယ်မျာဵစွာ ရိှနိုင်ပါသည်။ လိအုပ်ပါက ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵစက် အဝင်လမ်ဵ  (သ့ုိမဟုတ်) 

ဝငေ်ရာက်မငကို ကာကွယ်ထာဵရန် လိအုပ်ပါသည်။  

ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သုိ့မဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

နှင်ဴ ၎င်ဵတို့တွင် ပါဝင်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အကျယ်သည် ပုဳမှန်ေြခနင်ဵ အကျယ်ထက်နည်ဵေသာ 

အနည်ဵဆုဳဵ ၄၀၀ မီလီမီတာ ရိှသင်ဴသည်။ ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵ 

အတိ်တင်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵသည် ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵစက်ေပါ်တွင် ရိှေနပါက ခရီဵ 

သည်မျာဵသည် စက်ေလှကာဵေပါ်မှ စွန့်ခွာ ထွက်သွာဵနိုငသ်င်ဴသည်။  

ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်မျာဵအတွက် အေစာင်ဵ ဒီဂရီသည် ၆ ဒီဂရီထက်ေကျာ်ပါက 

သတ်မှတ်အရိှန်နငန်ဵကို ၀.၅ m/s ြဖင်ဴသတ်မှတ်ရမည်။ 

ဘီဵကုပ်မျာဵသည် အြမင်ဴဆုဳဵေထာင်ဴ β ၁၉ ဒီဂရနီှင်ဴ ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ၏ အချင်ဵ သည် အနည်ဵဆုဳဵ ၁၂၀ 

မီလီမီတာ ေပါင်ဵ စပ်၍ ဒီဇိုင်ဵြပုလုပ်ထာဵသင်ဴသည် ။ 

ဘီဵကုပ်ကကမ်ဵြပငေ်နရာ ေြခနင်ဵ မေရာက်မီတွင် လက်ကိုငတ်န်ဵမျာဵ လယ်ဗယ် (က၊ ၂၊ ၂။ 

ကိ ု ထညဴ်သွင်ဵယူဆသည်) အကွာအေဝဵ ၂.၀ မီတာနှငဴ် ၃.၀ မီတာအကကာဵတွင် အေရဵေပါ် 

အေြခအေနမျာဵအတွက် ထပတ်ိုဵရပ်တန့်မငမျာဵ ေထာက်ပဳေဴပဵသင်ဴသည်။ ေြပာင်ဵလဲအေကွဵ 

မျာဵအနီဵတွင် အေရဵေပါ်အေြခအေနအတွက် ရပ်တန့်မငသည် ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက် 

အထွက်မှ ေရာက်ရှိနိုင်ြခင်ဵနှငဴ် အေရဵေပါ်အေြခအေနတွင် ထွကေ်ပါက်(မျာဵ)တွင် ေရွ့လျာဵ 

ေလျှာက်လမ်ဵ စက် အြပင်ဘက်မှ ေရာက်ရှိနိုင်သင်ဴသည်။ 
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ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်တို့သည် 

ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်ဒီဇိုင်ဵနှင်ဴ ကိုက်ညီသင်ဴသည်- 

 ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵ 

ငယ်မျာဵ၏ ဒီဇိုင်ဵသည် မှန်ကန်ေသာဝန်အာဵနှင်ဴ အန္တရာယ်ကင်ဵ ေစေကကာင်ဵ ေသချာ 

ေစရမည်။  

 ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သုိ့မဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

မျာဵသည် အြမငဴ်ဆုဳဵအေလဵချနိ်သည် ဝန်အာဵအြပညဴ်တွင် ၁၆၀ ကီလိုဂရမ် ရှသိင်ဴသည်။ 

 ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သုိ့မဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

မျာဵသည် ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵစက်၏ ေစာင်ဵ တက်ေသာအပုိင်ဵ တွင် ရိှေနေသာအခါ 

၎င်ဵတို့ဘာသာ အလုိအေလျာက် ေလျာကျသွာဵနိုငသ်ည်။  

 ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵ 

ငယ်မျာဵ သည် အရိှန်ထိန်ဵဘရိတ်စနစ်နှင်ဴ တာဵဆီဵမငစနစ်မျာဵ တပ်ဆင်သင်ဴသည်။  

 ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵ 

ငယ်မျာဵသည် ညပ်ြခင်ဵအန္တရာယ်မှ ေလျာဴချရန် လမ်ဵ လွဲမျာဵ (Bunpers) မျာဵရိှသင်ဴ 

သည်။  

 ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ မှ အန္တရာယ်ကင်ဵ စွာ ထွကန်ိုငရ်န် ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵ 

ငယ်မျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ပစ္စည်ဵအတိ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ၏ ေနာက်ပိငု်ဵ ရိှ 

ဒလမိ်ဴတုန်ဵမျာဵ (Rollers) သည် ဘီဵကုပ်ေပါ်တွင် ေရှ့ပိုင်ဵ ရှိ ဒလမိ်ဴတုန်ဵမျာဵကို တွန်ဵနိုင် 

ေသာ စွမ်ဵရည်လိအုပ်သည်။ ေရှ့ပိုင်ဵရိှ ဒလမိ်ဴတုန်ဵမျာဵ (နှင်ဴ/သ့ုိ) ပိတ်ဆို့မငစနစ်သည် 

ေြခနင်ဵ မျာဵမှ အလွယ်တကူ လွတ်နိုင်သင်ဴသည်။  

 ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သုိ့မဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

မျာဵ စက်ေလှကာဵအတွင်ဵ ဝင်ရာတွင် မှန်ကန်ေသာ အလုိင်ဵမန့်ေသချာေစရန် ဝငေ်ရာက် 

ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဵတွင် လမ်ဵ လဃဲမျာဵနှငဴ် လမ်ဵ ညဃန်ကိရိယာမျာဵ တပ်ဆင်သင်ဴသည်။  

 ေစျဵဝယ်လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ်မျာဵ (သုိ့မဟုတ်) ပစ္စည်ဵအိတ်တင် လက်တွန်ဵလှည်ဵငယ် 

မျာဵတွင် အန္တရာယ်သတိေပဵ သေကေတမျာဵကို အန္တရာယ်ကင်ဵ စွာြဖငဴ် မှန်မှန်ကန်ကန် 

သဳုဵတတ်ေစရန် တညဴ်သွင်ဵ ထာဵသင်ဴသည်။ 

ဃ.၂။ ေြျာ်မထွက်နုိင်ေသာ စွမ်ဵရည်ကို စမ်ဵသပ်ြြင်ဵနှငဴ် အကဲြဖတ်ြြင်ဵ   

ေချာ်မထွကန်ိုင်ြခင်ဵ စွမ်ဵရည်ကို စမ်ဵသပြ်ခင်ဵ နည်ဵ လမ်ဵသည် ေဒသန္တရစဳချနိ်စဳညဃန်ဵ 

လမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵြဖင်ဴ ြပုလုပ်ရမည်။  

 သငတ်ို့၏အာရုဳစူဵစိုက်မငတို့သည် စမ်ဵသပြ်ခင်ဵ နည်ဵလမ်ဵတွင် အလယ်အလတ် ကကာဵခဳဆီ 

ကိ ု အသဳုဵြပုြခင်ဵ သည် စမ်ဵသပြ်ခင်ဵ နည်ဵလမ်ဵတွင် ဆိုဵရွာဵေသာ လုပ်ေဆာငမ်ငအေြခအေနမျာဵ 
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ကိ ု ြဖစ်နိုင်ေသာေကကာင်ဴ အသဳုဵမြပုသင်ဴပါ။ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဆီကိုအသဳုဵြပုြခင်ဵ သည် 

စမ်ဵသပမ်ငနည်ဵ လမ်ဵ  တသမတ်တည်ဵြဖစ်ြခင်ဵ နှငဴ် ကွဲလဲွေသာ စမ်ဵသပမ်ငအေြဖရလဒမ်ျာဵအတွက် 

ေကာင်ဵမွန်စွာ ပပီဵေြမာက်ေစနိုငေ်ကကာင်ဵ  သက်ေသြပနိုငသ်ည်။  

မှတ်စု - ဤနည်ဵလမ်ဵသည် အေစာင်ဵေနရာတစ်ခုတွင် လူမျာဵသယ်ေဆာင်ချနိ်တွင် တန်ဵမျာဵ၏ 

အကာေပါ်တွင် စမ်ဵသပ်ြခင်ဵြဖစ်သည်။ ၎င်ဵတို့သည် စက်ေလှကာဵနှင်ဴ ေရွ့လျာဵေလျှာက် 

လမ်ဵ မျာဵ အသဳုဵြပုရန်အတွက် သက်ဆိုငသ်ညဴ် သင်ဴေလျာ်ေသာ အကာအကွယ်မျာဵကို ဆုဳဵြဖတ် 

ရာတွင် အကူအညီေပဵရန် အသဳုဵြပုသည်။  

 တိုင်ဵတာမငနငန်ဵမှ ပျမ်ဵ မျှေထာင်ဴေစာင်ဵ ဒီဂရီ ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ သည် အကဲြဖတ်အုပ်စု ၅ ခုမှ 

တစ်ခု ၏ အကာအကွယ်အမျ ိုဵအစာဵကို သတ်မှတ်ရန်ြဖစ်သည်။ အကဲြဖတ်အုပ်စု (R9) သည် 

အနိမ်ဴဆုဳဵ ေချာမထွက်နိုငေ်သာ လိုအပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီေသာ အကာအကွယ်နှင်ဴ အကဲြဖတ် 

အပု်စု (R13) သည်   အြမငဴ်ဆုဳဵြဖစ်ချနိ် လယ်ဗယ်၌ ေချာမထွက်နိုင်ေသာ ဂုဏ်သတ္တိမျာဵအတွက် 

ရည်ညဃန်ဵစဳအြဖစ် အသဳုဵြပုသည်။ အကဲြဖတ်အပု်စုမျာဵ၏ ေထာင်ဴစဳနငန်ဵမျာဵအေပါ်မူတည၍် ေနရာ 

ချထာဵြခင်ဵကို ဇယာဵ D-1 တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်။  

ဇယာဵ(ဃ-၁) 

 
 အကာမျာဵ၏ ေချာမထွက်နိုငေ်သာ ဂုဏ်သတ္တိအကဲြဖတ်ြခင်ဵ သည် မျက်နှာြပင် ေကာက် 

ေကကာင်ဵ အစီအစဉ်တွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ လမ်ဵေကကာင်ဵ အတိုင်ဵ ြဖစ်ြခင်ဵ ၊ ဥပမာ - ရှည်လျာဵ 

ေသာ ေြမာင်ဵမျာဵပါဝင်သညဴ် ေြခနင်ဵ အကာ (သ့ုိမဟုတ်) ေဒါငလ်ိုက်ေြမာင်ဵမျာဵပါသညဴ် အကာ 

ပလတိ်ြပာဵ၊ အကာမျာဵလဲေလျာင်ဵ မငနှင်ဴ အသဳုဵြပုသူမျာဵမှ ၎င်ဵတို့အေပါ် ေလျာက်သွာဵမညဴ် လမ်ဵ  

ေကကာင်ဵ အတိုင်ဵ ေနရာေပါ်တွင် ယူဆ၍ ပျမ်ဵ မျှတန်ဖိုဵေပါ် အေြခခဳ၍ အကဲြဖတ်သည်။  

 အနည်ဵဆုဳဵအကဲြဖတ်အုပ်စု (R9) နှင်ဴ ညီညွတ်ေသာအကာမျာဵကို အတွင်ဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ  

မျာဵအတွက် ေချာမထွက်နိုငဟ်ု ယူဆပပီဵအနည်ဵဆုဳဵ အကဲြဖတ်အပု်စု (R10) သည် ြပငပ်တပ်ဆင် 

မငမျာဵအတွက် ကိုက်ညီမငရိှရမည်။  



ြမန်မာနိုင်င ဳအေဆာက်အအဳုဆိုင်ရာ စဳချနိ်စဳညဃန်ဵလမ်ဵ ညဃန်ချက်မျာဵ - ၂၀၂၀  အပုိင်ဵ  ၅(ဂ) 

129 
 

မှတ်စု - စက်ေလှကာဵနှင်ဴ ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵစက်မျာဵ၏ တက်/ဆင်ဵေနရာမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵေနရာ 

ချထာဵရာကကမ်ဵြပင်မျာဵတွင် ကွဲြပာဵေသာ အကဲြဖတ်အုပ်စုမျာဵရိှလျှင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ကကမ်ဵခင်ဵ 

မျာဵသည် ၎င်ဵအကဲြဖတ်အပု်စုမျာဵထဲမှ တစ်ခု၏ ကွာြခာဵြခင်ဵကို သတိြပုလုပ်ေဆာင်သင်ဴသည်။ 

 ရက်မေဘာငေ်ကာက်ေကကာင်ဵ  မျက်နှာြပင်ေအာက် ဧရိယာမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ 

စမ်ဵသပြ်ခင်ဵ မျာဵကို စက်ေလှကာဵနှင်ဴ ေရွ့လျာဵေလျှာက်လမ်ဵ စက်မျာဵ အကာ၏ေချာမထွက် 

နိုငေ်သာ ဂုဏ်သတ္တိ အကဲြဖတ်ြခင်ဵ တွင် မသဳုဵသင်ဴပါ။ 
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Horizontal steps NK NJ TJ TK 

1.5 Steps (Nominal) 1385 1635 2265 2015 

3 Steps 1975 2260 2890 2605 

 

 
 

 
 

Horizontal steps NK NJ TJ TK 

2 Steps 1630 1900 2530 2260 
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ကိုဵကာဵစာအပု်မျာဵ 

 (1) National Building Code of India Installation of lift & 

Escalator1970 

 (2) National Building Code of India Installation of lift & 

Escalator1983 

 (3) Myanmar Electricity Regulation 1985 

 (4) EN 115: 1995 European Standard (Escalator) 

 (5) EN 81 – 1 1998 European Standard (Elevator) 

 (6) CP – 15 – 2004 Code of practice for installation, operation and 

maintenance of escalator and passenger conveyors. 

 (7) SS550: 2009 Code of practice for Installation, operation and 

maintenance of electric passenger and goods lift   

 (8) Myanmar National Building Code 2020 Part 5A, 

Lighting & Part 5B, Electrical and Allied Installations 

 

 

 

 

 




